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داءــــــــــــــــــــــاإله  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َك َأَّلا َوَقَضٰى َرب   ﴿أهدي ثمرة عملي المتواضع هذا إلى من قال فيهم الرحمن 
ًنا ِلَدْيِن ِإْحسَٰ   [23سورة اإلسراء: ] ﴾َتْعُبُدٓوْا ِإَّلآ ِإيااُه َوِبٱْلوَٰ

إلى الوالدين الكريمين أكرمهما وأطال عمرهما إلى أول من رأتها عيناي و التي 
 تبرعت بعضو من جسدها من أجلي )كلية( أمي العزيزة أطال اهلل في عمرها  

من غمرني باألمان أبي العزيز أطال اهلل في عمره إلى سند حياتي ودنياي إلى  
إلى أخوتي و أخواتي وخاصة أختي الكبرى التي ساهمت في هذا العمل أشكرها 

 من هذا المنبر 
 إلى أصدقائي الذين شاركوني طفولتي

لى كل من يعرفني من قريب أو بعيد.  إلى أصدقاء الدراسة وا 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انــــــــــــــعرف ر وــــــــــــشك  
 

 [76: ﴾ ]سورة يوسفَوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم   ﴿ تعالىاهلل قال 

الحمد هلل الذي أتم نعمته عليا ووفقني في إتمام هذا العمل وسالم على حبيبه وخليله 
 عليه أزكى الصالة والسالم

ر لألستاذ الفاضل قديري شعيب الذي لم يبخل عليا أتقدم بجزيل الشكر والتقدي
بتوجيهاته و إرشاداته المتواصلة إلتمام هذا العمل أسأل اهلل أن يجزيه كل الخير كما 
ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل  الى اللجنة المناقشة  وأسرة معهد تسير 

 طيلة المشوار الدراسي على كل الدعم المقدم نالتقنيات الحضرية من أساتذة و إداريي

زاوي  كل من مدى لي يد العون خاص  إلىكما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الخاص 
 رمزي ، موسى ، عقاري محمد ، محمد ولد أحمد، فارس اقدالن

 إلى كل من شجعني في إنجاز هذا العمل من بعيد او قريب
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  :ةــــامـــع ةــــمقدم
نظام اجتماعي عقد نمط عمراني شيده التفكير اَّلنساني، و هي هم حدث حضري وأأ المدينة هي 

دارية...، حيث شكل اإلبرزها العوامل السكانية، العوامل اَّلقتصادية و أتشكل و توسع بفعل عدة عوامل، 
نتيجة مباشرة لتركز النشاط الصناعي في المدن التي كانت محل جذب و  السريع نمو الحضريال

لى نمو وتطور إ دىمما أت، استقطاب للكثير من الريفيين الراغبين في تحسين معيشتهم في كل المجاَّل
وهذا ما أفرز العديد من المشكالت اَّلجتماعية والمجالية التي المدن وتعقد الحياة الحضرية الحديثة، 

أصبحت تعاني منها المدن المعاصرة، ومن بين هذه المشاكل مشكلة السكن التي لم تعد عبارة عن مأوى 
صادي واجتماعي، وكذا مشكلة توظيف العقار من تطور علمي واقت بل تعدته إلى طموحات اَّلنسان

الحضري واَّلستجابة إلى الطلب المتزايد للتوسع العمراني الذي ارتبط بالتطور السكاني والحاجيات 
، ومنه فإن قوة المدينة تبرز في التأثير على المدن معقدة بذلك استمرار الحياة الحضريةالمتزايدة للسكان، 

 لي أو الوظيفي.المجاورة داخل إقليمها المجا
إن المدن والمراكز الحضرية في سعيها الدائم لتوفير الحد األقصى من الخدمات الحضرية لذا ف

افة ودمج إلى إضواَّلستجابة لطلب المتزايد والضغط الممارس عليها تضطر في الكثير من الحاَّلت 
الريفي، الذي يشكل  مساحات عقارية جديدة تحت غطاء التوسع العمراني الذي يتم على حساب ظهيرها

 قاعدة التوسع الرئيسية والمزود التام باليد العاملة والمواد األولية.
أصبحت المدن الكبرى واَّلستراتجية تسعى للحفاظ وتوسع مجاَّلت تأثيرها ونفوذها دون التأثر السلبي 

راتجية لحل بالمدن المجاورة والمنافسة لها، من خالل ابراز مؤهالتها وطابعها الحضري الخاص كإست
مشاكلها المحلية وتحقيق هويتها وتوازنها، مسايرة نموها وتكتلها بتحولها إلى مجمعة حضرية تضم عدة 

ير يمراكز، وهو ما يدفعنا إلى انتهاج سياسة واستراتجيات تخطيطية ذات بعد إقليمي جهوي وحضري، للتس
اني، التي تهدد استقرارها المجالي، وكذا المرافقة لعمليات النمو الحضري والتوسع العمر  ووالتحكم الجيد 

التناسق والقدرة التنافسية لإلقليم، وهو ما يتطلب إيجاد حلول ملموسة بوضع سياسة إلستراتجية التخطيط 
قليمي لضمان التناسق والتكامل والفعالية  الحضري وأدوات للتهيئة اإلقليمية، لها رؤية ذات بعد جهوي وا 

  المجالية.
تحضر من أهم اإلنشغاَّلت السياسية، اَّلقتصادية واَّلجتماعية الحالية للمدن، كونها لتعد ظاهرة ااذ 

تعبر عن العالقة الثالثية بين نمو المدن و بزيادة حجمها من جهة، بتعدد وظائفها على الموارد الموضعية 
ثالثة لتتباين التي تقوم عليها وتحيط بها من جهة ثانية، وتأثير الجانب التنظيمي المؤطر لها من جهة 

 محصلة هذه العالقة من مدينة إلى أخرى في العالم من حيث الحجم، النوع والصفة.
وباسقاط هذه العالقة على المدن الجزائرية فنجد أنها نتاج عن افراط في تداول ظاهرة التحضر 

ة )تحضر دون بمختلف أهدافها السياسية وأبعادها اَّلقتصادية ونتائجها اَّلجتماعية ومتطلباتها المجالي
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 تحضر(.
وهذا ما أدى إلى تضخم كبير في المدن وزيادة نموها بسرعة كبيرة على حساب األراضي واستهالك 
كبير بصورة غير عقالنية وهذا في ظل غياب سياسة تنظيمية تفرض التنسيق بين الوظائف الحضرية 

 .تحكم فيه وتسييرهوتحدد معدَّلت اَّلستهالك وهذا ما خلق توسعات ذات طابع عشوائي يصعب ال
إن تسارع عملية النمو الحضري واستمراره نتج عنه عدة أشكال وظواهر عمرانية جديدة كتعمير 
الهوامش والضواحي العمرانية، وكذا تحضر المجال الريفي ليتعداه إلى تالحم المدن والتجمعات الحضرية 

ور دراستي، من خالل معالجة فيما بينها لتحقيق التكامل واَّلنسجام وهو الموضوع الذي يشكل مح
المشاكل الناتجة عن هذا المجال خاصة في التسيير والتنظيم وذلك يتم بالتخطيط السليم الذي يرتبط 

 .ومتوازنة وظيفًيابالواقع وَّلينسى المستقبل للوصول إلى مراكز حضرية منسجمة ومخططة 
وأزمة في المدن، نتيجة تضافر عدة  تعرف نموا حضريا سريعا النامي كغيرها من بلدان العالم الجزائر

 المتزايد النمو الديمغرافي معدَّلت عوامل أهمها تضخم المدن وزيادة الضغط على المراكز الحضرية بفعل
الالزمة لتحدي أزمة التعمير  السريع والنزوح الريفي باإلضافة إلى غياب سياسة التخطيط و الخبرةو 
 ر.فوضوي الذي نتج عنه تسارع وتيرة التحضال

التجمعات الحضرية عبارة عن عدة أنسجة متالحمة مع بعضها البعض بسبب توسعها العمراني لذا فإن 
وقد شهدت الجزائر هذه الظاهرة من خالل توسعها شرقا وجنوبا، ونتيجة تواجد هذه التجمعات الحضرية 

، وتشهد المدن وتنمية شبكة الطرقات بدأ انتشار العمران في معظم المدن مع توسع مجالها الحضري
الجزائرية َّلسيما الكبرى منها نمًوا سكانًيا سريًعا لم تستطع السلطات التحكم فيه بفعل التدفقات السكانية 
الريفية، مما نتج عنه حدوث تحوَّلت حضرية على جميع المستويات )اَّلجتماعية، اَّلقتصادية، العمرانية( 

ضوية والهشة ونقص التجهيزات الحضرية العمومية أدت إلى ظهور العديد من المشاكل مثل األحياء الفو 
 مقارنة بعدد السكان وما نتج عن ذلك أمراض اجتماعية جمة.

في العشرية األخيرة نموا مجاليا فاق إمكانياتها  شهدت كغيرها من المدن الجزائرية الكبرى باتنة مدينة
جرة الجاذبة نحو المركز الرئيسي ..الخ( بفعل الهصناعية، عمرانية، ديمغرافية،.و في شتى المجاَّلت )

مقر الوَّلية. بفعل عدة عوامل منها المرتبة اإلدارية التي تحتلها وتركز مختلف المرافق الخدماتية الكبرى 
ذات التأثير الجهوي بها و قد أثر ذلك على التوسع المجالي للمدينة نتج عنه توسع غير متجانس أدى 

، وهذا الرئيسية التي تخترق مجالها الطرق محاورعلى مستوى  ضوية و تالحم عمرانيإلى خلق أحياء فو 
 لمركز األصلي تجاه المدن التوابع.من اما يعرف بالنمو التحولي أي 

في إطار سياسة التخطيط  في التوسع العمراني المنظمالتحكم ومحاولة إلبجاد استراتجية قادرة على 
   .ايجاد مجال حضري متناسق ومتجانس من خالل اعداد مخططات شغل األراضي يكمن فيالحضري 
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وذلك بإضفاء نوع من التنظيم المجالي والعمراني للتجمع العمراني للمدينة، وهو ما يهدف عليه من خالل  
عملية التدخل والخروج بمشروع حضري من حيث فعالية أدائه الوظيفي وسهولة إندماجه لخدمة النسيج 

  التالحم. مجالككل وتدعيم 
  االشكالية:

أدى إلى ، في الحجم الحضري من المدينة الكبيرة إلى المدينة المتروبولية تحولتعرف  مدينة باتنة
عبر مستمرة تطور الديناميكية الحضرية  إن عن طريق التالحم العمراني. المجاليةاستهالك طاقاتها 

ي فرض على المدينة مستندة في ذلك على قدرات الموضع اَّلستعابية ومؤهالت الموقع، الشيء الذالزمن، 
عها ميزتها محاور الطرق الرئيسية. وفي سياق هذا التوسع وامتداده على طول اتجاهات محددة لتوس
المجاورة لها والواقعة  "باتنة تازولت" مدينتين حدث تداخل بين النسيجين الحضرييالمحاور الرئيسية 

 التالحم العمراني مجالاخل أنتج ، وهذا التد(31)ضمن تأثيرها، وذلك على طول محور الطريق رقم 
، خاصة في ظل تشبع المحيط الحضري لمدينة باتنة مما استلزم تجاوز الحدود محور باتنة تازولت

، واَّلستهالك الالعقالني أدت إلى زيادة الضغط على الخدمات ةاألخير  هوهذ ،اإلدارية لبلدية تازولت
المجال وكيفية التحكم في النمو العشوائي للمدينتين  شكل حقيقي في كيفية تسيير هذا، وكذا بروز مللمجال

الذي يبرز  وهذا المحور العمراني ، وهذا الجزء يشهد تعمير عشوائي متسارع تصعب مراقبته والتحكم فيه،
التالحم العمراني غير مخطط والمتجه نحو التالحم الكلي من حيث اإلمتداد المجالي والوظيفي دون  مجال

 فيا أو مجاليا.أن يتم هيكلته وظي
مجال  لمجال في حد ذاته كونهومنه فإن أهمية دراسة موضوع التالحم العمراني تكمن في أهمية ا

عن الحالة المجالية المرافقة لمستوى النمو الحضري من ناحية ومنتجة ألشكال جديدة من  عمراني ناتج
فأكثر وهذا يستوجب نظام حدث بين مدينتين ت لظاهرةاالتجمعات الحضرية من جهة أخرى، وبما أن 

بل  التي تعتبر غير منتجة تخطيط بديلة َّل تقتصر على الوظيفة السكنيةَّليجاد سياسة و  .تسيير فعال
مشروع الاستراتجية  إلى تجسيدارتأينا تتعداها إلى تحويل المدينة من مدينة مستهلكة إلى مدينة منتجة، 

جهة الجنوبية في ال الذي يعد بوابة لمدينة باتنة لوتهيئة المجا المحور المتضمن إعادة هيكلة الحضري
م ومراكزها سليم والمصير المشترك للمدينة األيهدف إلى تحقيق الفعل الحضري الوكل هذا ، الشرقية

كل ما يتعلق باَّلسقاطات المجالية للمتغيرات  وتأطيرتشخيص الحضرية الملتحمة، وهو ما يستلزم 
 ظاهرة.الحضرية التي أوجبت الوالتحوَّلت 

 ولدراسة موضوع التالحم الحضري بين المدينتين يستوجب اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي:
ماهي أسباب التحوالت الحضرية لمدينة باتنة تازولت وانعكساتها على التوسع نحو األطراف      

 )المدن المجاورة( مخلف بذلك تالحم عمراني غير مؤطر؟.
 ب اإلجابة على مجموعة من التساؤَّلت الفرعية التالية:لمعالجة هذه اإلشكالية يتطل
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 إبراز خصائص هذه الظاهرة الحاصل بين المدينتين ؟ ما طابعه، و شكله؟. -
كيف يمكن تقييم الظاهرة ؟ وهل هي انعكاس إلسقطات مجالية لمتطلبات حضرية أو شمولية  -

 مخططات التهيئة. 
ن و طبيعة المرافق التي تتالءم و خصوصية ما هو البرنامج الممكن تبنيه من حيث نمط السك -

 المجال؟
كيف يمكن خلق تناسق عمراني على مستوى المجال و بالتالي إنتاج نسيج متالحم مجاليا و  -

 وظيفيا؟
فيما يخص المرافق و  االستجابة لمتطلبات السكان كيف يمكن إعادة االعتبار للنسيج الموجود و -

 التجهيزات؟
 كية المجال.يوظيفية على دينامت الثير التحوالأما مدى ت -

 الفرضيات:
  :التالحم العمراني إلى التأثير السلبي على المدينتين ويجعل منهما مدينة  قد يؤديالفرضية األولى

 تابعة وأخرى مهيمنة.
  هيكلة المجال الحضري وتسيره وفق أداة قانونية خاصة تتماشى مع خصوصية : الثانيةالفرضية

 منطقة التالحم.
 تدعيم مجال الدراسة ببرنامج التهيئة و الذي يهدف الى خلق نسيج عمراني منظم و الثالثة:  الفرضية

  هداف المسطرة.منسجم متكامل مجاليا  وفق األ، و مخطط
 أهداف البحث:

 .فهم ظاهرة التالحم العمراني وابراز مشاكلها  .1
 إبراز أسباب هذه الظاهرة من أجل التحكم فيها وتأطيرها.  .2
 بعض الحلول من أجل: اقتراح  .3

 التحكم في التوسع العشوائي والمتسارع لمدينة باتنة نحو المدن المجاورة لها. 
 والوصول إلى مجال متكامل وظيفيا من  جعل التالحم العمراني ظاهرة اجابية في المنطقة

 .يدعم المجال ككل خالل تجسيد المشروع الحضري الذي
 .اَّلستغالل األمثل والعقالني لألراضي 
 .تحقيق التوازن والتكامل اإلقليمي للشبكة الحضرية 
 :المستعملة تقنيات البحث

 فيما يلي: لمعتمدة خالل بحثنا هذا والمتمثلقنيات الظاهرة المدروسة اتعددت ت
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التزم بتوضيح بعض الظواهر المتعلقة بالموقع والموضع واستخدمات األرض اَّلعتماد  تحليل الخرائط:    .1
 التي تخص كل من بلدية باتنة والتجمعات القريبة.  الجوية على الخرائط والصور

قمت بجمع جزء هام من المعطيات من خالل اَّلتصال المباشر  اإلتصال المباشر بالمصالح المعنية:    .2
بالمصالح المعنية بالتهيئة والتعمير على مستوى وَّلية باتنة: متمثلة في مديرية التعمير والبناء، مديرية 

يزات العمومية، مديرية الفالحة، مديرية أمالك الدولة، مديرية النقل ومديرية التخطيط السكن والتجه
، مكتب اإلنجازات المعمارية BE-ETBمكتب الدراسات اَّلقتصادية والتقنية باتنة والتهيئة العمرانية،

وتوجيهاتهم ، وذلك لألخذ بأرائهم تقنية لكل من بلدية باتنة تازولت،المصالح ال URBA-Batnaوالتعمير 
فيما يخص منطقة الدراسة وتوجيهات السياسة العامة للتهيئة بمدينة باتنة والمراكز المجاورة كال حسب 

 اختصاصه.
 أسباب اختيار الموضوع:

العمراني الغير مخطط واستهالك المجال الالعقالني من اختصاص المسير  ن ظاهرة التوسعإ -
يم اقتراحات وحلول لهذه الظاهرة وهذا بعد دراستها من كل الحضري، فال بد من دراسة هذه الظاهرة وتقد

 الجوانب.
واختياري مجال الدراسة )باتنة، تازولت( راجع لكون باتنة من أهم المدن في الجزائر إذ تشهد موضعا  -

مكانيات توسع ضئيلة واستقطاب كبير على حساب إقليمها  جعلها تتخبط في مشاكل عديدة محاصرا وا 
المدن المجاورة وتعتبر مدينة تازولت أهمها ألنها األقرب  معالتوسع" مما نتج عنه تالحم أهمها "إشكالية 

إليها وكذا بروز إشكالية أخرى تتمثل في التسيير الالعقالني للعقار الذي يعتبر من إشكاليات تسير 
 المدن والمسير. أما من األسباب الكبرى َّلختياري الموضوع فهي تتمثل في:

 ن اإلقليمي وتأطير ظاهرة نمو المدن والتحضر.تحقيق التواز   -
 .تسيير مستدام للعقار كثروة زائلة الوصول إلىتأطير الديناميكية الحضرية و   -
 .العقالني للمجال مع محاولة برمجة أقصى عـدد ممكن من المرافقاَّلستغالل المحكم  و  -

 العوائق المعترضة إلعداد البحث:
صعوبات سواء كانت ميدانية أو تتعلق بنقص المراجع عدة عوائق و أثناء انجاز لهذا البحث صادفتني 

وغيرها من المشاكل المعتادة، غير أن هذه الصعوبات التي اعترضت بحثي  الخاصة بالبحث والمعطيات
من جهة نظري تمثلت في كونه تجربة في حد ذاته مما جعل إيجاد منهجية مناسبة تتماشى وطبيعة 

، إضافة إلى تضارب المعطيات وتناقص صعب المشاكل التي واجهتنيهي من أالموضوع والمجال و 
  التي زات من مجهودي في محاولة للوصول إلى ما هو أصح وأدق.المعلومات 
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 :مقدمة الفصل
وذلك حسب التخصص، ولكي يتسنى للقارىء فهم  خاصة به إن لكل علم مصطلحات و مفاهيم

رة َّل بد من تعريف البعض منها وذلك لتسهيل الفهم وترجمة رموز الموضوع المدروس محتوى هذه المذك
 وهي شاملة ومرتبطة بالجوانب المتعلقة بالموضوع.

 مفاهيم ومصطلحات عمرانية:
 العمران هو دراسة الطرائق التي تسمح  :(le robert)حسب منجد روبار :(1)تعريف العمران  -1

ضري مع تطلبات اإلنسان، وهو أيضا مجموع التقنيات الهادفة إلى بتكييف السكن وخاصة السكن الح
 تطبيق هذه الطرائق.

 .: العمران هو علم وتقنية بناء و تهيئة التجمعات البشرية والمدن والقرىحسب منجد الروس  -
العمران هو علم وفن لتصحيح األخطاء المجالية التي ارتكبت في الماضي بواسطة  حسب فرود:   -

 .ئة مناسبة للمجالعمليات تهي
 للمدينة عدة مفاهيم نذكر منها:تعريف المدينة:  -2

بأنها بمثابة محصلة ذات تفاعل ايكولوجي صادر عن فعل اإلنسان و  " RatzeI " كما يعرفها راتزل
 أثره العمراني في البيئة الطبيعية و تغيرها الدائم و الدائب ألنماط حياتها.

دية و ها رمز التعامل الودي و العالقات الوطيدة بين الناس الو و كما عرفها "ايجوان" برجل على أن
 ، الفن، الثقافة، و الدين، وهي مركز التبادَّلت و الملتقيات، و مكان تواجدالعالقات الودية بين العلم

 .(2)العمل
 .(3)وعند آرسطو تمثل المدينة مجموعة من الذكريات الصخرية التي نتمكن من إدراك معانيها ومكوناتها

 هو عبارة عن نظام مكون من عناصر فيزيائية تتمثل في ) شبكة الطرق،  :النسيج العمراني -3
فضاء مبني، الفضاء الحر، الموقع( والتجاوب بين كل هذه العناصر تعرف بخصائص الفضاء العمراني 
الذي يعرف تحوَّلت ثابتة وراجع للتطور الذي تتعرض له هذه العناصر المكونة عبر مرور الزمن 

 .(4)والتاريخ
 التحضر هو مصطلح يعني جميع األعمال واألفعال المترقية لتنظيم  :Urbanizationالتحضر  -4

                                                           
 .11د.خلف اهلل بوجمعة : العمران والمدينة، دار الهدى، عين مليلة، ص - (1)
مسكن ، مذكرة 1020دراسة ميدانية لمدينة باتنة حي ن و اإلسكان،  وناسي سهام، النمو الحضري و مشكلة السك - (2)

 .7، ص  2009-2008لنيل شهادة الماجستير في علم اَّلجتماع الحضري ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
 .67د خلف اهلل بوجمعة ، مرجع سابق، ص  - (3)

(4)
 - Maouia Saidouni "les éléments d’introduction à l’urbanisme " casbah éditions -Alger- 

2001 – page: 257. 
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المجال في المدينة مثل المنشأة التي تخص البناء بأنماط وخصائص معينة والتمركز الصناعي وجميع 
تماعية التي تعمل على المبادىء الحديثة العهد والمطبقة من أجل التكيف مع المؤهالت الفزيائية واَّلج

 .(5)تنمية أو نجاح للتطور وتحسين نمط الحياة الفردية والعامة
فالنمو الحضري هو العملية التي تتم بها زيادة سكان المدن عن طريق تغيير  :الحضريالنمو  -5

الحياة في الريف من حياة ريفية إلى حياة حضرية أو عن طريق هجرة القرويين للمدن الموجودة بما في 
 .(6)لك التغيرات التي تحدث لطبائع وعادات وطرق معيشة سكان الريف حتى يتكيفوا للمعيشة في المدنذ
الحجم الديمغرافي لمدينة ما، يرتبط بتركز الشركات أو المؤسسات  تراتبية أحجام المدن: -6

البيئة أو المحيط اَّلقتصادية، طبيعة البنية اَّلجتماعية أو اَّلقتصادية )األنشطة اَّلقتصادية(، نمط الحياة و 
 الحضري الذي ترسمه هذه المدينة. بتعبير أخر فحجم المدينة هو معرفة أشياء كثيرة عنها وعن ساكنيها.

إن اَّلهتمام بعنصر التباين في حجم المدن، يعني الوقوف على النمط أو الطريقة التي يتبعها كل 
م المدن داخل اإلقليم الواحد، يجعلنا مجتمع َّلستغالل و تسيير مجاله. فمحاولة معرفة التباين في حج

نبحث في مدى ترابط هذه األخيرة، ألن حجم المدينة الواحدة يرتبط ارتباطا وثيقا بأحجام المدن األخرى 
 المجاورة لها، فالمدن َّل تتطور بمعزل عن بعضها البعض )ألنها تشكل شبكة حضرية تتفاعل فيما بينها(.

 : (7)(Le Réseaux Urbain en Algérie)الشبكة الحضرية في الجزائر  -6-1
و  12/12/2001المؤرخ في  2001-20التهيئة اإلقليمية و التنمية المستدامة رقم  لقد قام قانوني
بتحديد ترتيب للمدن أو المراكز الحضرية من  ،2006فيفري  20المؤرخ في  06-06قانون المدينة رقم 

 حيث الحجم السكاني كالتالي:
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

)5(
 - Antonio Lopez  : la théorie générale de l’urbanisation‚éditions du Seuil ‚1979‚p82. 

 .8سهام وناسي، المرجع السابق، ص - (6)
 قتصاد الحضري، تسيير المدن،األستاد قديري شعيب، المحاضرة الثالثة جغرافية المدينة )الحجم والتراتبية(، مقياس اَّل -( 7)

 .02-01جامعة أم البواقي، ص
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 (: تحديد التعريف والحجم السكاني والتجمعات الحضرية في إطار القانونين01)جدول رقم
 التعريف التسمية القانون

قانون التهيئة اإلقليمية 
 والتنمية المستدامة

نسمة، يتميز بوظائف  300000تجمع حضري يزيد عدد سكانه عن  متروبول
 جهوية و وطنية و دولية.

 نسمة. 100000على عدد سكان على أقل يبلغ  تجمع حضري يحتوي المدينة الكبرى

 قانون المدينة

 100000-50000تجمع حضري يحتوي على عدد سكان يتراوح ما بين  المدينة المتوسطة
 نسمة.

 50000 -20000تجمع حضري يحتوي على عدد سكان يتراوح ما بين  المدينة الصغيرة
 نسمة.

 5000تجمعين عددهم على األقل مجال حضري يحتوي على سكان م التجمع الحضري
 نسمة

 2021+معالجة الطالب2008إحصاء  المصدر:                                                              
من خالل الجدول نالحظ أن قانون التهيئة اإلقليمية والتنمية المستدامة تطرقت إلى تعريف المتروبول 

التجمعات مدينة قامت بتحديد تعريف المدينة )المتوسطة، والصغيرة، وكذا والمدينة الكبيرة، أما قانون ال
 الحضرية( فقط.

 لدينا النتائج التالية: 2008من خالل إحصاء 
 5  ألف نسمة ) الجزائر العاصمة، وهران،  300تجمعات حضرية عدد سكانها أكبر من

 قسنطينة، عنابة، بليدة (.
 33  ألف نسمة. 300 –ألف  100تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 
 47  ألف نسمة. 100 –ألف  50تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 
 142  ألف نسمة. 50 –ألف  20تجمعا حضريا عدد سكانهم ما بين 

ألف نسمة(، منها  100مدن كبرى )عدد سكانها أكثر من  06الشبكة الحضرية في الجزائر أضيف لها 
في السهول العليا الشرقية )أم  02رويبة، معسكر( و-ايةثالث مدن في الشمال هي )تيزي وزو، رغ

 لبواقي، خنشلة(.
أصبح  2008مدينة وفي تعداد  34، 98ت في تعداد ألف نسمة(، طال 100 – 50المدن المتوسطة )

مدن في الجنوب هي أدرار، أوَّلد جالل )بوَّلية  05مدينة جديدة( منها يمكننا ذكر  13)زيادة  47عددها 
( وعين ولمان في السهول العليا الشرقية عين التوتة ) وَّلية باتنة 02ارة بوَّلية غرداية و بسكرة(، القر 

 .(8))وَّلية سطيف(

                                                           
 .03المرجع السابق، ص – (8)
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يعبر التسيير العمراني عن محاوَّلت التحكم في التوسع المجالي داخل المدن  التسيير الحضري : -7
ف الجماعات المحلية والهيئات وتوجيهه نحو خدمة األهداف العمرانية والمعمارية والتهيئة المسطرة، وتشر 

 .(9)المتخصصة على ذلك عن طريق أدوات التهيئة والتعمير
  :التوسع العمراني -8

التوسع العمراني هو عملية استغالل العقار الحضري بطريقة مستمرة نحو أطراف المدينة، وهو أيضا 
 . (10)نيةعملية زحف النسيج نحو خارج المدينة سواء كان أفقيا أو رأسيا وبطريقة عقال

 :(11)أنواع التوسع العمراني -8-1
عموما تأتي هذه العملية بعد ظاهرة التوسع الخارجي ويكون على حساب  :الداخليالتوسع  -8-1-1

الجيوب العمرانية والفراغات الناتجة عن سوء التخطيط والتهيئة وأصل الملكية العقارية لألراضي، أو يكون 
القديم، وفي بعض األحيان يرجع التوسع الداخلي إلى وجود عوائق  عبارة عن عمليات تدخل على النسيج

 :تمنع التوسع الخارجي. وينقسم إلى قسمين
 .إعادة النظر في المساحات الحرة من خالل التكثيف 
  إعادة التنظيم، إعادة التأهيلتتمثل في إعادة الهيكلة، التجديدالتدخالت على النسيج القائم: و ،. 

ويسمى بالتوسع اَّلفقي و يتجسد في اإلنتشار األفقي المركزي وهو إمتداد  ارجي:التوسع الخ -8-1-2
عمراني مستمر وزحف النسيج الحضري خارج المدينة مما يؤدي إلى ظهور تجمعات من النمط الخطي 
والشطرنجي أو اإلشعاعي وهذا حسب شبكة الطرقات و المواصالت واتجاهاتها وأيضا تتحكم فيه عدة 

 :ينقسم أيضا إلى شكلين و هما  و قأسباب وعوائ
 :وهو عملية تتم على حواف المدن وتتميز هنا باستمرار النسيج العمراني  امتداد النسيج القائم

 .للمدينة
 :وتتم هذه العملية بإنشاء مدن جديدة على مستوى إقليم المدينة األم وذلك من  المدن الجديدة

 .ة، السكن، العمل و التنقلخالل توفير جميع اَّلحتياجات الضرورية للراح
 :عبارة عن خطط تنمو عليها المدن وتمارس فيها نشاطاتها وهي :(12)أشكال التوسع العمراني  -8-2
 المخطط الشطرنجي : -8-2-1

في يعود ظهور هذا المخطط إلى العصور القديمة، حيث استعمل في بناء المستعمرات، فهو يشبه 
المواصالت و التقسيمات اإلدارية و تحديد الملكيات، و هذا  تقسيماته لوح الشطرنج يمتاز بسهولة

                                                           
 .37خلف اهلل بوجمعة ،مرجع سابق، ص -  (9)

)10(
 -A.Zucchelle-introduction à l’urbanisme operationnel et composition urbain –volume 2- 

1984-page: 50. 
 .56ص  ، 2003،دار النهضة العربية،  3ة المدن، الجزء د. عبد اهلل العطوي ، جغرافي– (11)
 .144-139 ، ص2003بية ،بيروت )لبنان( ،د. محمد عبد الفتاح، محمد وهيبة ،في جغرافية المدن، دارالنهضة العر –(12)
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. ومن أشهر المدن القديمة التي طبق cardo decomunosالمخطط يقوم على أساس شارعين واسعين 
بها هذا المخطط مدينة اإلسكندرية بعد الغزو المقدوني، و المستعمرات الرومانية كجميلة و تيمقاد، أما 

شتهرت بهذا المخطط فهي المدن األمريكية شيكاغو و فيالدلفيا، كما أنه طبق في المدن الحديثة التي ا
 .عملية بناء األحياء األوروبية داخل المدن الجزائرية خالل الفترة اَّلستعمارية

 (:مدينة شيكاغو مثال عن التوسع الشطرنجي01صورة رقم )  
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                        
 GOOGLE EARTH( 07/08/2021) :المصدر                               

 :المخطط الحلقي اإلشعاعي -8-2-2
يعتمد هذا المخطط على حلقات متتابعة حول نقطة مركزية، والتي قد تكون سوق أو مسجد أو 

فتنتج عنها  ن هذه النقطة تخرج طرق إشعاعية قد تقطعها شوارع دائرية لتسهيل الحركة..، وم.كاتدرائية
 شبكة مواصالت نجمية يسهل عن طريقها الوصول إلى جميع أطراف المدينة، ومن بين المدن التي

 واشنطن... ،اشتهرت بهذا المخطط مدينة موسكو
 لقي االشعاعيح: مدينة واشنطن مثال عن التوسع ال(02صورة رقم)      

 
 

  

 

 

 

 GOOGLE EARTH( 07/08/2021): المصدر                                          

  :المخطط الخطي الشريطي -8-2-3
أما  الخطي،اقتصر استعماله في الماضي على المدن الصغيرة التي َّل يسمح موقعها إَّل بالتعمير 

 مخطط عام

ط عاممخط  
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هر هذا المخطط أول مرة في اسبانيا عند إعادة بناء مدينة وظ قبل.اآلن فهو يلقى إقبال لم يعرفه من 
 .1984مدريد سنة 

يمكن تعريف التخطيط الخطي بأنه شريحة طويلة من مخطط شطرنجي تعتمد على شارع رئيسي بطول 
 .المدينة. من بين المدن التي استخدم بها هذا المخطط مدينة: الجزائر، برازيليا...الخ

 ينة الجزائر مثال عن التوسع الخطي الشريطي(: مد03صورة رقم)     

  

  

 

 

 
 GOOGLE EARTH( 07/08/2021): المصدر                                        

  العضوي:المخطط   -8-2-4
يتميز هذا المخطط بالعضوية وعدم التناقض بين الشوارع، سواء من حيث اَّلتساع أو من حيث  

استمرت به جل المناطق التقليدية مثل: سمرقند، قصبة الجزائر، غرداية، دمشق  ،اَّلتجاه و اَّلستقامة
 .القديمة

 مرانيشق القديمة مثال عن التوسع الع(: مدينة دم04صورة رقم)             

 

 

 

 

  

 
 GOOGLE EARTH( 07/08/2021: )المصدر                                                         

 

 مخطط عام
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 :أنماط التوسع  -8-3
أهم ما يميز هذا النمط من التوسع هو أن الدولة تتدخل في توجيه النسيج  التوسع المخطط: .8-3-1

 .(13)العمراني وتنظيمه وتجهيزه بالمرافق الضرورية للسكان
 :هذا النمط من التوسع نميز نوعين في :التوسع العشوائي -8-3-2

 (14)التوسع التراكمي المتالحم : 
هو أبسط نمو عرفته المدينة ، يتم ملىء المساحات الفضائية الموجودة داخل المدينة أو البناء عند 
المشارف وأحيانا عند أقرب مكان من أسوار المدينة وذلك إن كانت أسعار أرض البناء في الداخل 

صورة في تمثيل ثر حلقات و تتمثل هذه الأالمدن الدائرية حلقات في  مرتفعة، وهكذا تنمو أمثال هذه
 فطرقاتها الدائرية تكشف عن نمو تراكمي حلقي ... "خريطة موسكو"

 (: مدينة موسكو مثال عن التوسع التراكمي الدائري05صورة رقم)   
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 GOOGLE EARTH( 07/08/2021:)لمصدرا                                              

 (15)التوسع متعدد النوى: 
وهو في أبسط صوره يعني مدينة جديدة على مقربة من  نقيض التوسع التراكمي "المتالحم" توسع وهو

ولكنه يتخذ صورة مركبة عندما يمتد إلى مدينة وبضعة مراكز حولها ترتبط بعالقات معينة  ،أخرى قديمة
 من بين المدن التي شهدت هذا النمط من التوسع مدينة تلمسان )الجزائر(.

 
 
 

                                                           
 ..56، ص المصدر السابقعبد اهلل عطوي ،   -(13)
 .120نفس المصدر ، ص – (14)
 .124ابق ،ص عبد اهلل عطوي ، المصدر الس- (15)

 مخطط عام
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 متعدد النوى التوسع عن مثال تلمسان مدينة (:06)رقم صورة
 
 
 

 
 
 
 

  
 GOOGLE EARTH( 07/08/2021:)المصدر                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 :تنقسم إلى ثالث أقسام أساسية  :(16)التوسع العمراني عوائق  -8-4

 الطبيعية:العوائق  -8-4-1
تالف الموقع واإلمكانيات الموجودة في كل مدينة ومن بين هذه العوائق تختلف العوائق الطبيعية باخ

 الطبيعية: 
 الجبال : -8-4-1-1

تعتبر الجبال عائق طبيعي أمام التوسع العمراني بأي مدينة نتيجة َّلنحدارها الشديد الذي يؤدي إلى 
 .تغيير اتجاه التوسع سواء عن طريق اَّلمتداد أو عن طريق عملية التكثيف

 
                                                           

، مذكرة تخرج لنيل 2024زبيدي بدر الدين وآخرون، حتمية التوسع العمراني لمدينة الوادي وفضاءاته المستقبلية  - (16)
 .23، ص2007شهادة مهندس دولة تسيير تقنيات حضرية، أم البواقي، دفعة 

 أنماط التوسع

 التوسع العشوائي  التوسع المخطط 

 متعدد النوى  متالحم تراكمي

2021 من اعداد الطالب :المصدر  

 : أنماط التوسع(01شكل رقم )ال
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 :(17)البحار والمجاري المائية -8-4-1-2
ويتواجد هذا النوع من العوائق بصفة خاصة في المدن الساحلية، ويفضل ترك اَّلرتفاقات بين البحار 
والنسيج العمراني، كما أن المجاري المائية تعمل على فصل األنسجة العمرانية وذلك بترك مساحات تجنبا 

 .لحدوث فيضانات و كوارث
 :الخصبة اطق الزراعية والمن -8-4-1-3

عائقا طبيعيا مهما إَّل أن التوسع العمراني على حساب األراضي الفالحية الخصبة  بالرغم من كونها
مشكلة تعاني منها جميع المدن المتمركزة في السهول، حيث استهلكت األراضي الزراعية بشكل مفرط 

 .نتيجة لسهولة التعمير وانخفاض تكاليف اَّلنجاز
 لمناطق المعرضة لألخطار:ا -8-4-1-4

وجود مناطق معرضة لألخطار والكوارث الطبيعية مثل المناطق المعرضة للفيضانات و اَّلنزَّلقات أو 
 .المناطق ذات الطبيعة الزلزالية النشطة

 العوائق الفزيائية والصناعية: -8-4-2
 :المناطق الصناعية -8-4-2-1 

 ن أخطار كالتلوث، والضجيج وغيرها مما يفرض علىعتبر عائق للتوسع لما تسببه هذه المناطق مي
 .قتراب من هذه المناطقالمختصين بدراسة إمكانية عدم اإل

 :خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي -8-4-2-2
يعتبر من العوائق الفيزيائية فأثناء توسع المدينة بطريقة موجهة تجد نفسها أمام عائق الخطوط  

اَّلرتفاقات بينها وبين النسيج العمراني والتي تؤدي إلى انفصال وتقطع  الكهربائية مما يؤدي إلى ترك
 .النسيج

 األثرية:المناطق  -8-4-2-3
 .التي يجب حمايتها واستغاللها كمعلم سياحي )كونها تعبر عن ثقافة الشعوب(

 باإلضافة إلى وجود عوائق أخرى مثل الطرق السريعة واألمالك الوقفية )الحبوس(.
 :النفاياتاطق رمي من -8-4-2-4

 .ماكناأل ههذ هى الصحة العمومية فالتوسع يكون غير ممكن تجالوالتي تسبب في عدة مخاطر ع
 العوائق المالية : -8-4-3

يعتبر نقص تمويل المشاريع العمرانية من معوقات التوسع وعرقلة عملية البناء وزيادة الهياكل المبنية 
ات الخاصة بالتعمير الذي يؤدي إلى توقف وتيرة البناء وبالتالي عدم دفع مستحقات األنشطة والصفق مأما

 .توقف عملية التوسع العمراني

                                                           
 .60، ص جامعة بغدادجغرافية المدن،  ،عبد الرزاق عباس  -(17)
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 :(18)أسباب ودوافع التوسع العمراني  -8-5
 :لف من مدينة إلى آخرى ونذكر منهاتنقسم الدوافع إلى مباشرة وغير مباشرة وتخت

  السياسية:العوامل  -8-5-1

ز مدن بجميع مكوناتها سكن تجهيزات، طرق، شبكات مختلفة هذا بإصدار قرارات سياسية في إنجا و
و يساعد هذا بدوره على توسيع المدن وخلق أقطاب تنموية ويزداد الطلب على العقار ويتم تكثيف وملء 

 .الجيوب الشاغرة في النسيج العمراني، مما يؤدي إلى توسع المدن ونموها
 االقتصادية:العوامل  -8-5-2

ت الصناعية، التجارية و اإلدارية يؤدي إلى توفر مناصب شغل، وتمركز إن وجود بعض المنشآ
 .مستوى الخدمات في المدينة، هذا كله يؤدي إلى التوسع و النزوح من األطراف إلى المدينة

 :العوامل االجتماعية -8-5-3
و إن التحسن اإلجتماعي لبعض المدن جعلها كمركز جذب للسكان من بعض التجمعات األخرى فالنم

تزايد النمو الديموغرافي يزيد إستهالك المجال يالديموغرافي يرتبط إرتباطا ورثيقا بتوسع المدن ونموها ف
باإلضافة إلى عامل الهجرة نحو هذه المدن نظرا لتحسن المستوى المعيشي بها الذي سببه التطور 

 التكنولوجي.
 :(19) العوامل التكنولوجية -8-5-4

رئيسية التي تنشأ في ظلها المدن وتتوسع، هو التطور التكنولوجي، من ضمن العوامل المهمة وال
 . فبظهور الصناعة نشأت العديد من المدن وزادت حدة توسعها مع زيادة التقدم التكنولوجي

 " كل شيء مستقر بحيزه بأنه:من القانون المدني  683عرف المشرع العقار في المادة  :(20)العقار  -9
 ."و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول عقار،من دون تلف فهو و ثابت فيه َّل يمكن نقله 

: "األمالك العقارية هي كل األراضي أو الثروات العقارية الغير حسب قانون التوجيه العقاري -
 ".(21)مبنية

  (:conurbationالعمراني ) التالحم -10
ن تغيرت معطياتها إن مفهوم التالحم العمراني فرض تداوله بمصطلحات متعددة تدل على الظاهر  ة وا 

المجالية والزمنية، وانطالقا من هذه المتغيرات اعتمد تبني المصطلح اإلنجليزي للدَّللة على ظاهرة التالحم 
                                                           

مدينة عين البيضاء إشكالية العقار و آفاق التوسع العمراني ، مذكرة تخرج لنيل  ،رياء و بوقندورة فتحيعيايدة زك -(18)
 .28، ص 2007بأم البواقي ، دفعة GTU شهادة مهندس دولة

، دام "، مذكرة لنيل شهادة الماستر"المشروع الحضري ومدى تماشيه مع المشروع الحضري المست،بلخير خديجة  - (19)
 .25، ص 2014التقنيات الحضرية ، جامعة أم البواقي، تسيير 

 683القانون المدني الجزائري المادة  -( 20)
 .2،المادة  25/ 90قانون التوجيه العقاري رقم  -(21)
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 العمراني باعتباره أدق وأشمل وأحدث المصطلحات وأكثرها تداوَّل.
 (:conurbationتعريف التالحم العمراني ) -10-1
 " والتي تعني مع conمصطلح َّلتيني يتكون من شقين" conurbationالتالحم العمراني  اصطالحا: -
"urb"  (22)والتي تعني" المدينة "، أي بمعنى المدينة وما معها أو ماحولها. 

 ن تعريف الظاهرة نظريا أنسب في مجمله في تعريفين أساسين:إنظريا:  -
  التالحم العمرانيconurbation :  متجاورة عبارة عن تجمع لمدن أو تجمعات حضرية هو 

بينهما نوع من التكامل  أين ينشأ ،البعض نتيجة توسع ضواحيها المنظمأصبحت متالسقة مع بعضها 
يعطيها صفة التجمع حضاري  والتوزيع في الوظائف في حين تحتفظ كل مدينة بخصائصها، وتأثيرها مما

حتفظ فيه المدينة ( حيث تشكل مدن التالحم تجمع هراركي يمكن أن تmultipolaireمتعدد األقطاب )
المركزية بسلطة اإلدارة والتسيير،أو أنها تنضبط بانقسام الوظائف بين مختلف األقطاب أين احداها تملك 
 القوة السياسية في حين األخرى تملك قوة اَّلقتصاد الديناميكي كما هو الحال في التالحم البريطاني لــ :

، حيث أن هذا التعريف يمكن تدعيمه برأي  (23)فورد قريترمانشستر وتالحم شرق بوركشاير مع ليدس براد
ناتج عن النمو  conurbationالتالحم العمراني  »( الذي وضح أن 1963"جورج شابو" ) الباحث

المتوازي لعدة تجمعات متجاورة التي تنتهي باَّللتحام واَّلتصال، لكل مراكزها الرئيسية تحتفظ فيما بينها 
بعض منها كانت لها السيادة والتفوق، ويوضح أيضا أن هذه األنماط من ببعض اَّلستقالل حتى ولو أن ال

التجمعات الحضرية تأخذ شكلين أولهما :التبعية، واألخرى :التجمع المركزي الحضاري حيث تبقى فيه 
 .«(24)المدن متميزة لكن منطوية تحت مجموعة واحدة 

 «  وتحدث هذه التالحمات كثيرا في هو تالحم الهوامش النامية للمدينة مع هوامش مدن مجاورة
السريعة وفي غياب قيود التنمية في مناطق  المناطق التي تتجاور فيها المدن في ضوء معدَّلت النمو

  «(25)وأيضا في ضوء النمو الشريطي على طول المحاور الطرقية   مابين المدن المتجاورة
التالحم الحضري، آَّل  لظاهرةهوم مشترك توضح أنهما ينطلقاني من مف، التحليلية للتعريفينقراءة إن ال

 :كيفية وصفة حدوثهاال في متجاورين ويختلفانوهو تداخل نسيجين عمرانيين 
  التالية:فاألول يعبر عن الظاهرة في شكلها المنظم بالخصائص  
 .لمدن متجاورة بشكل متوازي ومنظم *  نمو مجالي  
 .لمدن المتالحمةية و مجالية بين ا* وجود تكامل وهراركية وظيف  

                                                           
)22( -www.ac.orleans-tours.fr 
)23(

- www.encartaupdate.msn.com 
ة الحضرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر جاكلين بوجوقارنيي، ترجمة عبد القادر حليمي ، الجغرافي -(24)

 .137، ص 1983سنة
 .14، ص1995الدكتور فتحي مصيلحي ، تخطيط المدن العربية بين اإلطار النظري والواقع والمستقبل، سنة  -( 25)
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 :بشكلها العفوي بالخصائص التالية أما الثاني فيعبر عنها
نمو مجالي لمدن متجاورة سريع وغير منظم في ظل معطيات بشرية وسياسية واقتصادية، ميزه النمو  *  

 الشريطي على طول المحاور الطرقية.
ومنه فإن التالحم العمراني ظاهرة بين المدن المتجاورة  *غياب تحكم مجالي مخطط له في المناطق ما  

 والتي تهدف إليها كل استراتجيات التخطيط الحضري للوصول إلى المخططة  -تتخذ صفتين :        
 مجمعة حضرية متكاملة ومستدامة. 

 .التي تستدعي التخطيط العفوية -               

المجالية، اَّلجتماعية وكذا اَّلقتصادية  كما تعد الصفة األولى المبدأ الرئيسي لتحقيق الظاهرة بأبعادها
وتحقيق التناسق ما بين هذه العناصر، حيث تعتبر ظاهرة التالحم الحضري على أنها:" تجمع مختلف 
المكونات المجالية بطريق تضمن تناسقها وترابطها، سواء تناسق مختلف العناصر الطبيعية والبشرية من 

أجل التناسق في اإلطار المبني، أو حتى في عالقتها مع أجل تالحم مجالي، أو توافق الشبكات من 
 ". (26)بعضها البعض من أجل تناسق الوظائف

 :(27)(conurbationأنواع التالحم العمراني)  -10-2
التالحم العمراني حسب التعاريف السابقة الذكر يحدث بين التجمعات العمرانية هذه األخيرة إما 

عمرانية ريفية، وعلى هذا األساس نميز نوعين من التالحم  تجمعات عمرانية حضارية أو تجمعات
 العمراني :

 .لمتجاورة أي بين المدن المتجاورةوالذي يتم بين التجمعات الحضرية ا :حضري" -التالحم "حضري  -
الذي يحدث بهوامش المدينة لتوسعها في إتجاه الخارج على األراضي  :ريفي" –التالحم "حضري  -

ينة الريفي أي عندما تأتي المدينة على األراضي الفاصلة بين الهوامش الكتلة الزراعية لظهير المد
 العمرانية وكتلة التجمعات العمرانية الريفية.

 تتم وفقا لثالث مستويات: تحليل ظاهرة التالحمفإن  ، "الصفة المخططة" استنادا لتعريف
الطبيعية والبشرية في هيكلة تحليل التالحم في المجال: معرفة كيفية تدخل العناصر المختلفة  -1

 .مدى مساهمتها في تالحمه وما المجال
 تحليل التالحم في اإلطار المبني: كيفية تعامل الوحدات المبنية داخل البنية التي تحتويها. -2
 تحليل التناسق في الوظائف: لمعرفة ما مدى مساهمتها في تدعيم التالحم. -3
 :في العالمتالحم العمراني لا عن نماذج -10-3

 بظاهرة التالحم العمرانيزيادة المعرفة  بهدف الظاهرةسنتطرق إلى بعض المدن التي شهدت هذه 
                                                           

)26
 –

(
 l’urbanisme Utopies et réalités. Une anthologie. Édition du seuil. 1965 p- 442 

 .14، صسابق مصدرتحي مصيلحي، د. ف -( 27)
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 واستخراج األسباب والمشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة.
 التالحم في أوروبا: -10-3-1
 أمثلة عن التالحم العمراني في فرنسا: -10-3-1-1
  :(28)مدن ثالثة بين التالحم عملية تمت

 وروبي، وليل حيث شكلت هذه المدن بعد تالحمها مدينة كبيرة )مجمعة عمرانية( ،ترو كوان
  :مظاهرها

 المدن وفق دراسة مسبقة على أساس عملية تقنية. عملية تالحمتمت  -
 اإلعتماد على معطيات اجتماعية )سكانية( واقتصادية كتمهيد لعملية التالحم. -

 : (29)تالحم مدينة باريس
رع المجمعات المدنية في العالم والثالثة من حيث الحجم بين مدن أوروبا وتبلغ تعتبر باريس أهم وأس

حيث اتسعت مدينة  2كلم 8000أما إقليم باريس فيغطي مساحة تبلغ أكثر من  2كلم1185مساحتها 
فرساي و سانكلو حيث نمت واتسعت بشكل أخطبوطي نجمي مثل:  بصورة كبيرة وتالحمت مع عدة مدن

 األم باريس. واتصلت بالمدينة
هناك سببين رئيسين ساهم في نمو واتساع رقعة مدينة باريس وأدت إلى تالحمها مع المدن  أسبابها:
 :وهي المجاورة

 الحرب العالمية الثانية. منذ نهايةعدله الزيادة الطبيعية الذي ارتفع م- 
الحرب  التي عرفتها فرنسا بعدالزيادة في الهجرة الوافدة التي ازداد تيارها بعد التحوَّلت اَّلقتصادية  -

 .العالمية الثانية التي كان لها األثر الكبير في إنجذاب أهل الريف نحو باريس وغيرها من المدن الفرنسية
 تالحم مدينة باريس :(02شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بشير التجاني ، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر. - (28)
 .299، ص1972بيروت، لبنان  -النهضة العربية– في الجغرافيا والعمرانعبد الفتاح محمد وهيبة: - (29)

انفجار مدينة 
باريس وامتدادها 
 إلى الضواحي

 WWW.GOOGLE.COM : المصدر
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 :العربي المغرب التالحم العمراني فينماذج  -10-3-2
 التالحم في المغرب: -10-3-2-1

: التي تعتبر كتجمع حضري معتبر يلعب دور كبير في اَّلتصال المباشر مع الوسط (30)طنجةة حالة مدين
الريفي في هذه المدينة، حيث يعتبر النزوح الريفي العامل الرئيسي لزيادة عدد سكانها كما تعتبر الدولة 

 في هذه النتائج: عمير انعكس سلبا على المجال موضحاأن الت إَّل، العقارية فيهاأكبر مالك لالحتياطات 
 انتشار وسائل النقل خاصة النقل الحضري لتسهيل الحركة بين الوحدات العمرانية الصغيرة. -
انتشار التعمير على طول الطرق الرئيسية انطالقا من مركز المدينة على شكل يد مبسوطة حيث  -

 ن الفردية تتكرر على امتداد طرق الخدمة.كنالحظ أن التحصيصات السكانية والمسا
 بالمغربتالحم مدينة طنجة  (:07صورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 

   
 :(31)التالحم العمراني في الجزائر -10-3-2-2

أهم األسباب والدوافع التي ساعدت على تالحم واندماج  :بولحاف الدير( –مدينتين )تبسةالتالحم بين 
 المدينتين والتي يمكن إبرازها فيما يلي: 

يحكمه موضع طبيعي مشترك حدد  كلم،10الفاصلة بينهما بموقع متجاور والمسافة  مدينتين -
 شكلها واتجاهات توسعها.

صة على طول هالك المجالي المستمر عبر الزمن، خاالدينامكية المتسارعة للنمو السكاني واَّلست -
 .16الوطني رقم  المحور

 التوسع األفقي والطابع الفردي الفوضوي الذي شجعته الملكية الخاصة لألراضي.  -

                                                           
سة والتجمع الثانوي حالة مدينة تب ،يضرية وظاهرة التالحم العمرانفتني معمر، زايري محمد زكريا: الدينامكية الح -(  30)

 .38، ص2014شهادة مهندس دولة في تسيير التقنيات الحضرية، جوان  ،بولحاف الدير
 .86ص  ،نفس المرجع-(31)
 

 تجمع حضري

 تجمع الريفي

 GOOGLE EARTH( 08/08/2021:)المصدر
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استمرار التوسع األفقي للمدينتين في شكله الفوضوي يشجع على حدوث الظاهرة  الظاهرة:خصائص   *
 )غير مخطط(. في غياب أي تخطيط مسبق أو موجه إلنتاجها، مما يكسبه صفة التالحم العفوي

 لفي الجباوالمتمثل بصفة عام  التوسع المجالي الحالي لمدينة تبسة أصبح محاصرا بالعوائق الطبيعية
اَّلصطناعية مما حتم عليه التوجه نحو محور العوائق و  الدير( والغابات واألودية، نوان،  بورنانو)جبال أ

 ( باتجاه التجمع الثانوي بولحاف الدير وهو ينبأ بحدوث ظاهرة التالحم.16) الطريق الوطني رقم
 تالحم مدينة تبسة وبولحاف الدير بالجزائر(: 08صورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GOOGLE EARTH( 08/08/2021:)المصدر                                                                      

 المغرب العربيو  أوريافي التالحم العمراني مقارنة (: 02جدول رقم )
 أوجه التشابه أوجه اإلختالف المدن
 )المتروبولية(  تتميز بالمدن الكبيرة  فرنسا

تخضع لدراسة مسبقة اعتمادا  هافي وعملية التالحم
 على المعطيات السكانية واَّلقتصادية

 الزيادة الطبيعية
 الهجرة الوافدة )النزوح الريفي(

 مدن واسعة  المغرب
 ن الصغرىدقلة انتشار الم

 والثانوية قاعدة واسعة من المدن متوسطة الجزائر
 2021من اعداد الطالب المصدر:                                                                                     

المقارنة بشكل عام تشمل المدن األوروبية الكبرى، أما  ن المدن المتروبوليةإفمن خالل الجدول 
)تونس الجزائر، المغرب( لها خصائص مشتركة مع تواجد  المدن المغرب العربي لخصائص التحضر بين

 غرب يميل إلى بناء المدن الواسعةبكل شبكة حضرية، فالنظام الحضري في المصة الخابعض المميزات 
التونسية تشجع انتشار المدن الصغرى، أما الجزائر فقد نجحت فيها في حين أن المبادرات التخطيطية 

التجمع الحضري  
 الرئيسي تبسة

 التجمع الثانوي
 بلحاف الدير

 قطب الجامعي

N16 
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نشاء سلسلة من المدن المتوسطة والثانوية عبر مختلف خطيط وتهيئة التراب الوطني إلنسبيا محاوَّلت الت
                                              . (32)"ات ترابها الوطني للحد من هيمنة ومركزية المدن الجهوية الكبرىجه

 خالصة الفصل:
لالستعانة بها في تطرقنا في هذا الفصل إلى التعرف على مختلف المصطلحات والمفاهيم العامة 

  .عملية التحليل واَّلستنباط
لجزائرية نمو كبيرا على مختلف األصعدة سواء على المجال الذي تتربع عليه أو من تشهد المدن ا        

 ي متنوع ومختلف األشكال.وهذا اَّلنفجار نتج عنه تجمعات سكنية ذات توسع عمران ،ناحية السكان
إن استمرار نمو المدن وتوسعها أنتج أشكال وتجمعات حضرية معقدة تعدت في الكثير من الحاَّلت 

لمجالية لتكتسح إقليم بأكمله نتيجة توسعها والتصاقها بالتجمعات الحضرية والمدن المجاورة حدودها ا
مشكلة بذلك تكتالت حضرية متالحمة مع بعضها، أطلق عليها عدة مصطلحات أهمها المراكز الحضرية 

ليل الحم الضخمة، المدن التجمعية تتميز بتكديس المدن ذات الطابع الصناعي كما هو الحال بالنسبة لت
وروبي بفرنسا، كما أن تعدد األشكال التي تتم فيها ظاهرة التالحم الحضري حسب تغير المعطيات 
المجالية، هذا أدى إلى تعدد المصطلحات المعرفة للظاهرة على أنها الشكل الحضري الناتج عن التالحم 

امية للمدينة مع المدن المجاورة المجالي للتجمعات الحضرية القريبة من بعضها ، بذلك بتالحم الهوامش الن
لها، وهذا التدخل يتم بصورتين: األولى بشكلها العفوي والثانية تتم بشكل منظم والمخطط وهي الصفة التي 

وأمام هذا النمو الكبير واَّلستهالك  لتحقيق ظاهرة التالحم الحضري بأبعاده المجالية تشكل المبدأ الرئيسي
 .من البحث عن حلول عقالنية وأكثر محافظة على العقارالالعقالني للعقار كان َّل بدا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .97ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص ،ر والتهيئة العمرانية في الجزائرد. بشير تجاني ، التحض - (32)
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 مقدمة:
التغيرات التي تحدث داخل المجال الحضري للمدن مختلفة والتي نطلق عليها بالتحوَّلت الحضرية  إن 

 تح التحوَّلوالتي تختلف من مدينة إلى أخرى حسب طبيعة هذه التحوَّلت وفيما يلي نحاول فهم مصطل
سوف نقارن بين التحوَّلت التي تحدث في المدن المتطورة كما  ،، ومظاهره والعوامل المؤثرة فيهالحضرية

 .عمرانيةوسنحاول التطرق إلى مفهوم التخطيط ومختلف التدخالت ال وبين مثيالتها المدن النامية.
أجل التعرف على األسس مراحل التطور العمراني في الجزائر من ل أيضا في هذا الفصل نستعرض

والمبادىء والعوامل المؤثرة على قوام المدينة الجزائرية على العموم ، واسقاط انعكساتها على مدينة باتنة 
التعمير المتمثلة في كل من المخطط و  التهيئة على وجه الخصوص، إلى غاية التحكم فيها بأدوات

 .POS، ومخطط شغل األراضي PDAUالتوجيهي للتهيئة والتعمير
 :المفاهيم االصطالحية للتحوالت

لتي نطلق عليها ما يهمنا في هذا البحث هو معرفة مفهوم التحوَّلت التي تحدث في المدينة أي ا
لكن َّل بد أن نشير إلى مفهوم التحول وفي عدة اختصاصات من أجل إثراء بحثنا  الحضرية،التحوَّلت 

لى أنواعه في المدينة.  قبل التطرق إليه وا 
 :(33) التحولمفهوم  -1

 التحوَّلت بأنها عملية تغير الشكل لكي يصل إلى المرحلة النهائية "( (Antoniades عرف -
لى مجموعة متعددة من الديناميكيات الخارجية والداخلية. كما أشار إلى أن التحوَّلت هي إباإلستجابة  

ة دافعة لتطوير تقنيات عملية معالجة الشكل دون العودة إلى المتطلبات الوظيفية مما يعطي الشكل قو 
 ". تصميمية جديدة

 على أنها مجموعة من العمليات التي تجري على المستويات العميقة  " ( (Eisenmanكما عرفها -
، التي تمثل قراءتها وتفسيرها مفتاح لسلسلة متعمقة ومستمرة لى المستويات السطحيةإمن العمارة لتحويلها 

 ول التي ولدتها.ًا " لتكشف عن عمليات التحمن القراءات التي تأخذ بالعمق تدريجي
مما سبق اتضح أن التحول هو التغير في الشكل أو الوظيفة والتي تأدي إلى خلق شكل جديد ناتج 
عن اإلستجابة لمجموعة من التدخالت الخارجية والداخلية والتي تسمح بالنظر إلى األشكال المتحولة 

 بصورة أوضح و أدق.
 ية:مفهوم التحوالت الحضر  -1-1

"هي اَّلستمرارية بالنمو بطريقة إضافة األجزاء إلى الكل والذي يولد خلل في الهياكل الحضرية للمدينة 
فتتغير خصائص النمو لألجزاء بحثا عن اَّلتزان الجديد لكن على مستوى أعقد أو ذات مقياس كبير 

                                                           
وي ، التحوَّلت الشكلية في السياق الحضري ، قسم الهندسة المعمارية ، جامعة التكنولوجيا ، د. وحدة شكر الحنكا  (33)

 .46ص
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يرا أخر ويرتقي بدوره إلى وتستمر الخاليا الحضرية بالنمو على هذا المستوى من النظام إلى أن تجد تغي
مستوى حضري أعلى لسد العجز الحاصل، نتيجة اَّلستمرارية بالنمو على وتيرة واحدة في المستوى الواحد 

يمثل الحد الحرج للخاليا الحضرية، فهي عاجزة عنده عن تنظيم نفسه ذاتيا وفق شروط النمو  هذا التغيير
 ."(34)ى آخر ثم تقوم من جديد بتنظيم نفسها ذاتيا المستمر، فتلجأ إلى التحول أو القفز إلى مستو 

 :(35)العوامل المؤثرة في التحوالت الحضرية  -1-2

 وعي المجتمع بمدى ضرورة التأقلم مع متطلبات الحياة المتمثلة في المسكن. 
 حتياجات المجتمع إلى المرافق الضروريةإ. 
  البحث عن الرفاهية . 
 تحسين الحالة اَّلجتماعية للمجتمع. 
  حسن.تطلعه إلى األ المجتمع وثقافة 
  المدن.الهجرة نحو 
 مسكان.لالزيادة الطبيعية ل 

  الحضرية:التحوالت  و مظاهر أنواع -1-3
ينة أو تنظيمها وهو التغير في الشكل الفيزيائي للمدينة أو جزء من المد: (36)تحول فيزيائي   -1-3-1

...( كما يمكن مبنية أو وفضاءات حرة  طع، أماكنشكل الجزيرات، وتقسيم الق الطرق، ،اإلقليمي )مسارات
أن تحدث بعض التغيرات على اإلطار المبني وتحدث بذلك تغيرات على شكل المباني وكتلها و ارتفاع 

 .المباني وواجهاتها
تكون هذه التحوَّلت على مستوى المدينة أو جزء منها وهذه التحوَّلت  :(37)تحول مجالي   -1-3-2

ورات العمرانية والسكانية وذلك من أجل اعطاء صورة أو طابع معين يمكن أن تكون ناتجة عن التط
كدت دراسات فيما يتعلق بالتحوَّلت السابق ذكرها والتي مست بالدرجة األولى أللمدينة أو أجزاء منها فقد 

البنية الحضرية التي درس فيها اَّلن كولكوهون التحول على مستويات ومقاييس والتي صنف من خالله 
  ى عدة أنواع.التحول إل

                                                           
سناء ساطع عباس وكميمه عبد الستار، ديناميكية النمو الحضري في مدن العراق، مجلة المخطط والتنمية، العدد  - (34) 

 .244، ص2012، سنة 26
مذكرة لنيل شيادة  ،درارأضري دراسة حالة مركز مدينة ت المجال الحَّل، تحو بن الطيب عبد الحميد ،الداودي محمد - (35)
 .7ص ،2011ة،لر التقنيات الحضرية، جامعة المسيتسي في ندس دولةهم
، مذكرة لنيل SIGبن صديق رشيد، التحوَّلت العمرانية لألحياء السكنية في المدينة الصحراوية باستعمال نظام  - (36) 

 .22ص ،2017ر التقنيات الحضرية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، تسيي في شهادة ماستر
  .22، صنفس المرجع - (37)
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  (38)1975دراسة االن كولكوهون:  
ن المدينة كتلة مستمرة يتم التحول فيها عن طريق التدخل بمقاييس مختلفة صنفها على أأكدت الدارسة 

 :نوعين
: التحوَّلت في المدينة بسبب تدخالت بمقاييس صغيرة وعلى مستوى الجزء مثل ادخال بناية األول -

 .لمدينة الموجودواحدة في مكان ما ضمن نسيج ا
كثر تعقيدا متماثل بإدخال تراكيب كامل من أ: التحوَّلت في المدينة بسبب تدخالت الثاني -

 .مجموعة من المباني داخل النسيج المدينة األصلي
وأكدت الدراسة أن التدخالت بمقاييس صغيرة تكون جزئية ويكون تأثرها علي بنية المدينة أقل ضررا و 

شكال القوية إَّل أن التدخالت ذات المقاييس الكبيرة تأدي إلى تحول هذه األشكال بالرغم من تأثر هذه األ
 لى الجزء بمجموعة من اَّلرتباطات.بطريقة أو بأخرى و ذلك بتأثير الكل ع

حركة  : وهو التغير على مستوى أجزاء من المدينة أو وظائفها )سكن،(39) الوظيفي التحول -1-3-3
حيانا إلى تغيير العالقة أما يكون بإضافة وظيفة أو إنقاصها و يأدي ا...(، نشاطات أولية ،المرور

الموجودة بين وظائف الوسط العمراني، أو اَّلستحواذ لصالح بعض المهام على حساب أخرى مما ينتج 
فكرة التخصص. وهنا تأكد دراسات الدو روسي وهيلير على ما يتعلق بالتحوَّلت في البنية الحضرية وفيما 

 .تحوَّلت السابق ذكرها المتعلقة بالتحوَّلت على المستوى الوظيفيجاء في ال
  (40)1982دراسة ألدو روسي سنة: 
ن هناك أكثر من تحول ذ يكو إيعرف روسي التحول في المدينة من خالل الفضاء ومن خالل الزمن "

وعندها تبدو يها التغيرات أسرع ، وقد تكون هذه التحوَّلت متتالية إذ تظهر فترات زمنية ففي زمن محدد
التحول وقتا فإنها تكون  لك التحوَّلت غريبة وغير متوقعة، وتكون ذات مقياس كبير في حين عندما يأخذت

، و بالتالي فإن ما سبق يتضمن اشارة إلى على األجزاء من تأثيرها على الكلصغر و ذات تأثير أبمقياس 
ابعية التحوَّلت ويضيف أن التحوَّلت السريعة لى تتإأهمية العالقة بين سرعة التحوَّلت ومقياسها باإلضافة 

ذات المقياس الكبير تحدث نتيجة لمؤثرات طارئة أو بسبب وصول النظام إلى حالة متفاقمة من عدم 
المالئمة للمتغيرات والمتطلبات الجديدة، ويوضح روسي ذلك من خالل إشارته إلى الثورة الصناعية في 

دينة بسبب الوظائف الجديدة ومتطلباتها الفضائية والشكلية الجديدة بداية القرن العشرين وتغير تخطيط الم
إذ ظهرت المصانع وهي وظائف ذات متطلبات معينة تفرض تنطيقا جديد لها خارج حدود السكن مما 
أدى إلى تحول ضمن نسيج المدينة وفصل مناطق العمل عن السكن، ثم الحاجة إلى مكاتب إدارية لتلك 

                                                           
دراسة حالة مدينة السليمانية، قسم الهندسة ، التحول في البنية الحضرية فينوس سليمان، وحدة شكر الحنكاوي،  -(38)

 ، جامعة التكنولوجيا.المعمارية
 .22بن صديق رشيد، المرجع السابق، ص - (39)
 فينوس سليمان، المرجع السابق.، وحدة شكر الحنكاوي  -(40)
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مركز المدينة ،إضافة إلى الوظائف الجديدة مثل البنوك والمكاتب اإلدارية  المصانع وتوقيعها في
والمتاحف وغيرها والتي تختلف عن المعابد وحلبات المصارعة، كونها تفرض متطلبات فضائية تركيبية 
جديدة و بمقاييس وارتباطات حركية وعالقات شكلية جديدة بالمقارنة مع تلك الفعاليات والوظائف التي 

تأثير بين تحوَّلت الوظيفة ت مرتبطة بشكل قوي مع أنماطها األصلية. وهنا إشارة إلى أسبقية الكان
لى تحوَّلت شكلية وفقا لمتطلباتها، والعكس فالتحوَّلت قد تحصل على مستوى الوظائف وتؤدي إ ،والشكل

ركة الح شكال الجديدة تفرض من خالل خصائصها وتنظيماتها وظائف جديدة، وهذا ما ينطبق علىاأل
غير أنماط و مسارات الحركة يأدي لى تحول أنماط الحركة والعكس فإن تإفإن تحول نسيج المدينة يقود 

 " لى تغير وتحول نسيج المدينةإ
 هي:كما تطرقت الدراسة إلى جوانب إضافية مهمة لدراسة التحول في المدينة 

    وفي مجملها هو تحوَّلت المدينةتحديد مستويات التحول )احصاء التحوَّلت على مستوى األجزاء(. 
   دراسة العالقات الموجودة ضمن بنية المدينة : العالقة مع المجال الحضري و العالقة مع النمط
 صلي من خالل ابراز و تحمل صورة ذهنية مرتبطة بالذاكرة الجماعية يمكن تحقيق التواصل.األ
  و المؤثرات الخارجية.أمؤثرات الداخلية، ما الإدراسة المؤثرات على عملية التحول في المدينة وهي 
 عملية التحول بين الشكل والوظيفة. إلىولوية التي تأدي األ 
   التحول بمقياس صغير      التحول بمقياس كبير   التحول:مقياس. 
    (41)1996دراسة هيلير سنة: 

هداف ، فالوسائل ألمزيج فيزيائي ووظيفي يمثل نظام من الوسائل وا أنه تناولت دراسة المدينة على
ن هناك نقص معرفي فيما يخص العالقة بين تلك الوسائل أهداف وظيفية مؤكدا على فيزيائية و األ

 .ي بين التركيب الفزيائي للمدينة ووظيفتهاأهداف واَّل
 : نه يمكن دراسة التحوَّلت في المدينة من خالل جانبينأويوضح هيلير 

 عناصره المختلفة الذي فسره بكونه على مستوى التراكيب : دراسة تركيب المدينة الفزيائي و والأ -
 .ساسية لمدينة وتنظيمها الهيكلي وخصائص هذه العناصراأل

كما أن دراسة التحوَّلت في المدينة بشكل أعمق َّلبد من دراسة العالقات التي تربط بين هذه العناصر 
لى التحوَّلت قد تكون على مستوى مع بعضها البعض ضمن التركيب الفزيائي للمدينة وهنا هي إشارة إ

جزاء نفسها )العناصر التي تتركب منها المدينة وخصائصها( أو التحوَّلت في العالقات بين تلك اَّل
 .جزاء )العالقة بين العناصر(األ

 لى مستوى إذ تتطرق الدراسة إ  دراسة العالقة بين التركيب الفزيائي للمدينة و وظيفتها :ثانيا -
ذ تظهر العالقة بين شكل إ، في المدينة وهو المستوى التركيبيه دراسة التحوَّلت عمق يمكن من خاللأ

                                                           
 المرجع السابق.  فينوس سليمان، وحدة شكر الحنكاوي، - (41)
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ن دراسة الطريقة التي يترتب بها الفضاء الحضري ضمن أالمدينة ووظيفتها من خالل الفضاء الحضري و 
شكال المدن وتحوَّلت التي تحدث فيها، طارحا مفهومين يمكن من خاللها أمكانية فهم إالمدينة يوفر 

 .والحركة اسة تلك العالقات وهي الوضوح در 
جزاء الجديدة جزاء األصلية السائدة وبين األهمية العالقة بين األأخر وهو آكدت الدراسة جانب أكما 

المتحولة ضمن بنية المدينة و تأثر التدخالت الجديدة و مراحل التطور التي قد تؤدي في بعض الحاَّلت 
ن النسبة أويوضح  الالحضرية تسمية هيليرطلق عليها أضرية والتي لى تأثيرات سلبية على البنية الحإ

من  األعلى من التحوَّلت في المدينة قد تأدي في بعض الحاَّلت الى ظهور مناطق ذات مستوى عالي
ن وجدت حدسية ، تبرز ا  صلية و جزاء الجديدة و األ، لتصبح العالقة بين األخرى منعزلةأاَّلرتباط ومناطق 
ساسية في البنية الحضرية والتي تعد لجديدة و العناصر األالتواصل بين العناصر ا من خاللها كيفية

نه يمكن تحديد مدى ايجابية التحول في المدينة أ، ويوضح هيلير من معايير ايجابية تلك التحوَّلت واحدة
من خالل دراسة التحوَّلت التي تحصل على مستوى عالقات اَّلرتباط بين مختلف عناصر البنية 

، مؤكدا تأثير عالقات اَّلرتباط تزداد في المناطق التي لتي تنتج من خاللهاضرية و دراسة الحركية االح
ازدياد عدد طوابق البنايات وتعدد الوظائف ومنه خلق  إلىتويات التحول مرتفعة مما يؤدي تكون فيها مس

 .ل اَّلستقطابديناميكية كبيرة على مستوى المجال وكذلك زيادة عدد المستعملين فيتوسع مجا
يمكن أن يكون اجتماعي مثل تغيير الصبغة اَّلجتماعية لسكان بالمدن  :(42)التحول اجتماعي -1-3-4

د لصور أعمال ، فالفضاء العمراني هو تجساَّلجتماعية أو نمط عيشهم أين يكون التحول في العالقات
 التحول على مستوى اَّلقليم. ، فنتاج تحول المجتمع ككل يأدي بالدرجة األولى إلىالمجتمع الذي يحتله

ق الطاإلى لالحركة ع هو منلتخ َّلالفضاء العمراني عبارة عن مجال  :(43)التحول االقتصادي -1-3-5
سكان لجتماعية لاَّلنظمة األي نتاج تغيرات جذرية التي تمس هديناميكية متغيرة باستمرار و  هبل نجد في

قتصادية، حيث التقدم اَّلالعمرانية المرتبطة بالتغيرات  توَّلذه التحهالفيزيائية إضافة إلى  األجزاء وكذا
ستثمارات اَّلقتصادية الناتجة عن مجموعة من اَّلقتصادي يتحقق بطريقة سريعة، فإذا زادت القاعدة اَّل

تغير في  إلىذه الديناميكية العمرانية هن توفر الغناء والثراء وبالتالي زادت من حدة أنيا أالتي من ش
قتصادي و النمو الديمغرافي و اَّلالسكان من حاجيات ثانوية إلى ضرورية بفعل التقدم  حاجياتبات و لمتط

 .ى حركية المدينةلت كما أثر عوَّلذه التحهتحسن مستوى المعيشة زاد من 
 :أمثلة عن التحوالت الحضرية  -1-4
   :المدن النامية -1-4-1

حدى الثالث العالم دول عواصم أكبر أحد مثال "عدن مدينة" تعتبر  حيث الحضرية، التحوَّلت جنماذ وا 

                                                           
 .23، 22، صبن صديق رشيد، نفس المرجع السابق - (42)
 .23-22، صنفس المرجع  - (43)
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 السياسية إلى الوظيفة في المتمثلة األساسية وظيفتها تغير في مهما دورا السياسية القرارات فيها لعبت
األنشطة ودخول  في تحوَّلت من ذلك تبع وما البحري موقعها من مستفيدة والتجارية اَّلقتصادية الوظيفة

 ري.أنشطة جديدة قائمة على المركز الصناعي والتجا
 وظائف تؤدي تكن ولم وثقافية سياسية مراكز طويلة لفترة ظلت الكبرى الثالث العالم مدن إن الواقع في

 هذه وظائف من غيرت المستعمرة الدول أن غير سياسية، وظائف تؤدي ما بقدر تجارية أو اقتصادية
 التحوَّلت في الغب تأثير للبترول كان كما الموانئ، طريق عن الساحلية المدن منها خاصة المدن

 حضريا. سكانيا عنه نموا نتج العربي العالم مدن في الحضرية
  :المدن األوروبية -1-4-2

إن التحوَّلت الحضرية التي ظهرت في المجتمعات األوروبية كانت مع ظهور الثورة الصناعية، التي 
فنمت المدن ظهرت معها مجموعة من الوظائف جلبت معها تدفق سكاني من المناطق الريفية إلى المدن 

وأصبحت أقطاب مركزية وكان للتقدم التكنولوجي وتقدم وسائل المواصالت سببا في امتداد للمدن على 
األطراف، حيث بعدما كبرت المدن وبشكل كبير بدأ سكانها يخرجون منها ويعيشون في أطرافها وبدأت 

اض الضرائب وسعر األرض كما الصناعة أيضا باَّلستقالل خارج المدينة لالستفادة من سعة المكان وانخف
ازدادت درجة التركز الصناعي الحضري حيث ابتلعت المدن الكبرى المدن المجاورة وتركزت على شكل 

 .(44)مجمعات حضرية متصلة"
 كانت ترتكز في إقتصادها على الزراعة في القرن الماضي. ثم أخذت 45مدينة أنطاليا مثال : 

فع إلى الهجرة من المدن التركية إليها، والزيادة في عدد السكان ، مما دتنشط في مجال السياحة والصناعة
وهذه المناطق أخذت تشكل حاجزًا تمنع النمو السليم للمدينة بإتجاه  ،ما أدى إلى ظهور مناطق عشوائية

الشمال. لذا َّل بد من إزالة هذه البقع العشوائية وتحويلها إلى أحياء حديثة متالئمة مع نمو المدينة وفي 
تم ضم منطقة مركز كبيز ضمن برنامج تحول حضري واسع في مشروع يستهدف إنشاء 2014م عا
ومازالت عمليات التحول الحضري  على أنقاض األحياء العشوائية وفق ثالث مراحل ألف وحدة سكنية19

 مستمرة.
 
 
 
 
 

                                                           
الة إقليم بدائل استراتيجية التنمية اإلقليمية، حدراسة للتحوَّلت الحضرية في أقاليم المدن الكبرى و  ،الوهابخليل عبد  – (44)

 .2001كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني، القاهرةعدن الكبرى، جامعة 
)45( 

-https://www.damas.net/blog/urban-transformation-antalya. 

https://www.damas.net/blog/urban-transformation-antalya
https://www.damas.net/blog/urban-transformation-antalya
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 نة أنطاليايالتحوالت الحضرية بمد(: 09صورة رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GOOGLE EARTH( 09/08/2021:)المصدر                                           

 المتطورة. والمدن النامية الدول في الحضرية التحوالت بين يوضح مقارنة :(03رقم) جدول

 المدن المتطورة المدن النامية
 قرار سياسي:

 وظيفة سياسية  -
 وظيفة اقتصادية وتجارية -

 

 ظهور الثورة الصناعية:
 مجموعة وظائف  -
 المدن وتحول في مجاَّلتها نمو  -

 .2021معالجة شخصية للطالب  المصدر:                                                                           
 : المجاليةالوظيفية و  تأثير الوظائف الحضرية في التحوالت  -1-5

على  تساعد التي الظروف ومن لهيؤدي إلى التغيير في وظيفة استعما إن التحول في المجال الحضري
عملية التحول تحركات السكان والتوسع في أحد أجزاء منطقة على حساب منطقة مجاورة، فالتحول 
الوظيفي نجده مثال في إحالل استعمال تجاري مثال محل استعمال سكني دون التغيير في نمط البناء 

 على قادرة القائم بشكلها السكنية لوحدةا ألن ذلك بالجملة، البيع مؤسسات بعض في نجده ماالقائم و هذا 
يحدث تحول في حجم وهيئة اَّلستحواذ أو على األبعاد المجالية  ،التخصص من النمطمتطلبات هذا  تلبية

َّلستعمال معين من أجل تحويل وظيفته، أو ثبات نفس الوظيفة وتعزيزها أكثر وذلك بإعادة هيكلة 
عادة بنا  ء أخرى وهو ما نستطيع أن نطلق عليه بالتحول المجالي.البنايات الموجودة أو تهديمها وا 

فمن أثار التحوَّلت التي تحدث في المدينة بروز مناطق متكاملة من ناحية الوظائف الحضرية ومناطق 
أخرى مهمشة وَّل تحتوي على أبسط المستلزمات مما يدفع سكان هذه المناطق إلى التوجه إلى المتكاملة 

يرفع من حركيتها ويساعد هذا على زيادة التحوَّلت الوظيفية والمجالية بها، حيث  منها تلبية لحاجاتها، ما
وعادة ما يكون هذا التحول متركزا في المحاور  "الوظيفة التجارية"بتأثير أن أبرز هذه التحوَّلت تكون 
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 . ي ويقل كل ما اتجهنا نحو الداخلالرئيسية من المجال العمران
 : (46)تعريف التجارة -1-5-1

 تلك كل بأنها التجارة: .Delobez  Aو  J. Beaujeu-Garnier الباحثان الجغرافيان من ها كلعرف
  اَّلستهالكاإلجراءات المعقدة التي تقع بين عمليتي اإلنتاج و 

 مع حالتها على بيعها إعادة أجل من السلع شراء وظيفة بأنها فعرفها J-P. Bondue أما الجغرافي
 ...الكمية الزمان، ن،المكا شروط اَّلعتبار بعين األخذ

 مجالي   
 تحول حضري        وظيفة تجارية المجال الحضري )وظائف حضرية عديدة(

 وظيفي  
 التخطيط:    -2

كمفهـــــــــــوم ومصـــــــــــطلح ، التخطـــــــــــيط هـــــــــــو أســـــــــــلوب ومـــــــــــنهج التفكيـــــــــــر المنطقـــــــــــي والعقالنـــــــــــي يـــــــــــتم 
عــــــــــائلي ممارســـــــــــته مـــــــــــن قبـــــــــــل الجميــــــــــع وعلــــــــــى كــــــــــل المســــــــــتويات بــــــــــدءا مــــــــــن المســــــــــتوى الفــــــــــردي وال

حتــــــــــى المســــــــــتويات المحليــــــــــة والوطنيـــــــــــة والعالميــــــــــة، وهــــــــــو يتعلــــــــــق بتصــــــــــور ورؤيــــــــــة لوضــــــــــعية فــــــــــي 
المســـــــــــــــتقبل مطلـــــــــــــــوب الوصـــــــــــــــول إليهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن تـــــــــــــــم وضــــــــــــــــع الوســـــــــــــــائل واإلجـــــــــــــــراءات الكفيلـــــــــــــــة 

 .(47)بتحقيقها
 الحضري:التخطيط  تعريف -2-1

الدراسات نه مجموعة من أيعرف التخطيط الحضري على  (48)التهيئة والتعمير فحسب معجم
وساط الحضرية وتحديد واإلجراءات القانونية والمالية التي تسمح للجماعات المحلية من معرفة تطور األ

ل خوالمجاَّلت التي يجب حمايتها ومنه التد ،تخص طبيعة وتموقع التطور الحضري فرضيات التهيئة التي
  جاز اإلصالحات المتفق عليها.نفي ا
    :Les interventions urbaines  التدخالت العمرانية -3

لمعرفة نوع التهيئة المناسبة لكل عملية تدخل على النسيج الحضري القائم، كان األجدر بنا تعريف 
 :تي سوف يتم اقتراحها َّلحقامختلف العمليات الخاصة بالتدخل ال

 العمراني:تعريف التدخل   -3-1
ستوى حي معين، نعيد هيكلته أو التدخل العمراني هو مجموعة العمليات العمرانية التي تكون على م

                                                           
-حالة مدينة عين البيضاء–عباس، دور األنشطة التجارية والتجهيزات الخدمية في تنظيم المجال الحضري  شمامي – (46)

 . 15، ص2014-2013مذكرة لنيل الماجستير في العمران تخصص تسيير المدن والتنمية المستدامة، 
)47( -https://www.unhabitat.org.ja/pdf/faeg. 
)48( -Pierre Merlin, françoise choay "dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement", 
presses universitaires de France, 1er édition, Mars 1988, p502. 
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هيكلة بعض أجزائه، و كذا تهيئة حديثة له، تجديده أو تجديد بعض أجزائه حتى يتماشى مع المتطلبات 
ستخراج مختلف َّلالحديثة، و التدخل العمراني على نسيج عمراني تعقبه عملية دراسة تحليلية، وذلك 

تهدف إلى تحسين اإلطار المتدخل عليه بمعالجة الظواهر السلبية و اَّليجابية، ومن ذلك فالعملية 
 .(49)السلبيات والتحسين من اَّليجابيات

 :Les types d'intervention urbainesأنواع التدخالت العمرانية   -3-2
 : La restauration urbaineالترميم الحضري   -3-2-1

ة دون المساس تسمح باستصالح مجموعة من المباني ذات القيمة المعمارية أو التاريخيوهي عملية 
م، واَّلتصال عند الحاجة 1967ديسمبر  20المؤرخ في  281-67باألحكام الواردة في األمر رقم 

 .(50)المعنيةبالسلطة 
 :(rehabilitation urbaine )إعادة االعتبار  -3-2-2

 .(51)يزيائي معينفهلية العمرانية لمجال سوسيو األهدف إلى إرجاع تعملية 

 :La restructurationإعادة الهيكلة  -3-2-3

هي عملية عمرانية تهدف إلى تغيير الهيكل العام للنسيج العمراني، بمعنى تنظيم مختلف الوظائف 
العمرانية الموجودة أو خلق وظائف أخرى، هذا المجال يكون مزود بهيكل جديد يسمح بتوزيع أفضل 

لية إعادة الهيكلة لجميع الشبكات المكونة للفراغ العمراني الذي حدثت فيه عمليات التدخل في إطار عم
 :ولقد حددت مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية إعادة الهيكلة في ما يلي

 إعادة تأهيل اإلطار المبني.   -
 التوازن التام.كل يسمح لها بالفعالية الدائمة و الخدمات بشإعادة توزيع الكثافات السكنية والتنقل و    -
 .(52)ف أجزاء المدينةتحسين شبكة المواصالت للربط الجيد بين مختل   -

 :La rénovation urbaineالتجديد الحضري  -3-2-4
يكون هذا النوع من التدخل العمراني على مستوى األحياء القديمة، حيث يتطلب ذلك هدم البنايات 
القديمة ثم يتم استبدالها ببنايات حديثة مدروسة وفق متطلبات عمرانية ومعمارية، مع األخذ بعين اَّلعتبار 

 .(53)النسيج الحضري القائم )النسيج القديم(، وبنفس الطبيعة وفي نفس الموضعتناسقها مع 
                                                           

  الذي يحدد شروط التدخل على المساحات العمومية. 684-83المرسوم رقم  - (49)
عادة هيكلة المراكز القديمة  ،مليكة لعباني و آخرون - (50) مذكرة تخرج لنيل شهادة  ، (لة مدينة سكيكدة حا)تنظيم وا 

 .178-177،ص 1997مهندس دولة في تسيير التقنيات الحضرية، جامعة قسنطينة، 
)51  

-
(

Brahime
 
benyoucf, analyse urbaine, opu, Alger, 1999, pp 14-15. 

لنيل شهادة مهندس دولة في  عمراوي أحمد، محجوب حكيمة، إعادة تهيئة مركز مدينة عين بيضاء، مذكرة تخرج -( 52) 
 .12،ص2009تسيير التقنيات الحضرية، جامعة أم البواقي، 

)53(
 - Maouia Saidouni: Eléments d'introduction à l'urbanisme, Casbah Editions, Alger 2000,    

pp 12 ,130. 
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 :La réorganisation urbaineإعادة التنظيم الحضري  -3-2-5
هي مجموعة من عمليات التدخل على المجال الحضري، تهدف إلى تحسين وضعيته وتنظيمه وهذا 

 .(54)ومختلف التجهيزات الموجودة على مستوى جميع مكوناته، من سكن، بنى تحتية، نشاطات، وظائف
 إعادة التهيئة La réaménagement urbaine : 

فيزيائي  وهي العمليات التقنية والتقنينية التي تهدف إلى تغيير الجانب المورفولوجي والفضاء السوسيو
 . (55)للمجال العمراني

 إعادة التثمينLa revalorisatin urbaine : 
يا، قصد حمايتها من التدهور ية أو المعالم التاريخية المصنفة عالمهي عملية تهتم بالمناطق األثر 

 ندثار ) الزوال (، وذلك بالقيام بإحدى العمليات العمرانية على هذه المواقع.اإلو 
  التحسين الحضريL’amélioration urbaine : 

التحسين نتيجة  ولى، قد يكونخاص بالمساحات، فنقوم بالتدخل عليها من أجل إعادتها إلى حالتها األ
لتلك التغيرات التي تطرأ على خصائص المجتمع وثقافات السكان بمرور الزمن و تعاقب األجيال، فنجري 
عملية التحسين في كل مرة بهدف مواكبة هذه التحوَّلت و مالئمة إطار الحياة مع المعطيات الجديدة أو 

 الجيل الجديد.
 التكثيف الحضري  La densification urbaine: 

ك األمثل للمجال، وذلك من خالل استغالل الجيوب العمرانية اليعتبر التكثيف الحضري عملية اَّلسته
الشاغرة الموجودة داخل النسيج العمراني، وتهدف هذه العملية إلى إنتاج المجال الحضري واستغالله 

 .(56)بطريقة فعالة لتلبية متطلبات السكان
 الديناميكية الحضرية: -4

توطن قطاع اإلنتاج والخدمات بطريقة آلية في مناطق التوطن للسكان )المدن( هي حركة ناتجة ل
مما نتج عنه ظاهرة الالتوازن والفوارق المجالية وفراغ مستديم قي  ،الطلب على اليد العاملة )الفنية(و 

ولوجي اجتماعية إَّل أن بعدها اإلك ،ن كانت في ظاهرها حتمية اقتصاديةالمجاَّلت الريفية هذه العملية وا  
 .57البيئي خطير جدا مستقبال

 
                                                           

 .179-178ص ،مليكة لعباني و أخرون، مرجع سابق   -(54)
، دارف العابد، مذكرة تخرج لنيل شهادة مهندس دولة في تخصص تسيير المدن، جامعة عاجب محمد المهدي - (55)

 .10، ص2005مسيلة، جوان 
، 2009نية، مذكرة ماجستير، ت ت ح، أودينة فاتح، التوافق بين العوامل البيئية و تصميم المخططات العمرا  -(56)

 .86ص
 .53،ص2003-01"دار الهدى عين مليلة الجزائر "العدد  يةمجلة مخبر التهيئة العمراناألستاد أحسن بن ميسي "- 57
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 :مراحل التطور العمراني في الجزائر -5
 لقد مر التطور العمراني في الجزائر بعدة مراحل نلخصها فيما يلي:

 :(58)السياسة الحضرية اإلستعمارية  -5-1
 كانت بصمة المستعمر الفرنسي للجزائر في العمران مستمدة من النموذج الغربي لتخطيط المدن

طرق والوسائل المستعملة في التخطيط الفرنسي بالجزائر نتطرق إلى السياسة الحضرية المنتهجة المعرفة ول
 في كل فترة:

 :1919العمران ما قبل   -5-1-1
 le planواَّلحتياطات  يفالترصتتمثل األداة األساسية لتنمية المدن خالل هذه الفترة في مخطط 

d’alignement et de réserve ه من طرف لجنة اَّلستقامة واَّلحتياطات ومن وظائف والذي يتم إعداد
 هذا المخطط :

 ترصيف المباني على طول الطرق الجديدة مع تبيين عرض اإلستحواذ القانوني لكل  تحديد
 .مستوى من الطريق

  َّلحتياطات العقارية إلنجاز المباني العمومية والمعالم الحضريةاتحديد المساحات العمومية و.  
 اآلمنة لإلرتفاقات سواء كانت خاصـة ألغـراض عسـكرية أو مساحات خضراء تحديد المجاَّلت . 
  هذه األداة أو وسيلة التعمير تسمح بإنتاج المجال الحضري وعلى مراحل على شكل تحصيصات

 متتالية .
 :1948-1919بداية العمران المخطط  -5-1-2

لحرب العالمية األولى وذلك بموجب يعود ميالد التخطيط في فرنسا ومستعمراتها إلى فترة ما بعد ا
مخططات التهيئة والتوسع ومخططات  الذي أقر مخطط يعرف بـ la loi cornudetقانون "كورنيدات" 

ي قام بإدخال والذ ،(le plan d’aménagement d’extension et d’embellissement) التجميل
 :تحوَّلت منهجية هامة

أصيح وسيلة أساسية لتسيير المدن والتحكم في : (le plan d’urbanismeمخطط التعمير ) -
هجرة  عملية التوسع الحضري وخاصة المدن التي تشهد نمو حضري وتوسع سريع وذلك نتيجة

و توفر فرص العمل في المراكز ، الصناعة التجارة، الذي عرفه قطاع تطورال السكان بسبب
 1922جانفي  5 المؤرخ في مرسوم. هذا المخطط شرع العمل به في الجزائر بموجب الحضرية

ستفادة مدينة الجزائر بأول مخطط لها في    م .1931وا 

                                                           
نحو  -ستدامة اَّلراضي لحي البير والدقسي بمدينة قسنطينة من منظورة األابن عميرة أمينة ، تقييم مخطط شغل  - (58)

 ،ص 2011-2010مذكرة لنيل الماجستير في الهندسة المعمارية والعمران،  -أداة جديدة للتسيير الحضري المستدام
34،35. 
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: التحليل دوات جديدة المتمثلة فيعدد من المفاهيم واأل منهجية إعداد هذه المخططات أدمجت -
( كما تم l’analyse urbain. Le programme. Le zonage) الحضري، البرمجة، والتنطيق

 المرور. ات خاصة شبكة النقل وإعطاء أهمية كبيرة للشيك
 :(59) 1948بعد  التخطيط الحديث ما بداية -5-1-3

َّلعمار دفع اتعود بداية فكرة التخطيط إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، ضرورة إعادة البناء و 
التهيئة  بمخطط 1948، إستفادة الجزائر في سنة ران الوظيفي ومبادىء ميثاق أثيناإلى تطبيق موسع للعم

والتعمير، في إطار العمران الوظيفي تم اَّلعتماد على عمليات التحديث الحضري بواسطة التجديد 
عادة البنية الحضرية باإلضافة إلى اَّلهتمام الكبير الذي أعطى للشبكات والبنية التحتية  الحضري وا 

 .  les grands ensembleباإلضافة إلى السكن الجماعي 
 الجزائرية الكبرى بما فيها الجزائر العاصمة تتميز بالتوسع وفقا للعمران الوظيفي.جزء كبير من المدن 

  1958أدوات التعمير إبتداءا من: 
عدة أدوات للتهيئة والتعمير وهي في نفس الفترة التي تم فيها اإلعالن عن  في هذه المرحلة تم إصدار

ء على الثورة التحريرية تتمثل هذه والذي كان يهدف للقضا1958 أكتوبر 6بتاريخ  مشروع قسنطينة
 األدوات فيمايلي:

 PUDعمير تالمخطط التوجيهي لل -
  PDDالمخططات التفصيلية  -
عادة البنية الحضرية  -  PURمخططات التحضر وا 
 PMEمخطط التجهيز والتحديث الحضري  -
 ZUPمناطق لها أولوية في التعمير  -

 السياسات الحضرية بعد االستقالل. -5-2
 ية بعد اَّلستقالل بمرحلتين هما:مرت السياسة الحضر 

 :(1980-1962ياسة الحضرية ما بين )الس -5-2-1
خالل هذه الفترة شهدت الجزائر نمط جديد من التنظيم اَّلقتصادي الموجه، استعملت فيه وسائل 

 وأهم المخططات اَّلقتصادية الوطنية التي اتبعها المخططون الجزائريون هي كالتالي: ،التخطيط المركزي
 :(60)(1969-1967) األول الثيالمخطط الث -5-2-1-1

تكوين قاعدة جديدة للتنمية تنطلق من توجيه اهتمام إلى المناطق الفقيرة من برمجت هذا المخطط تمت 
                                                           

مذكرة ماجستير في الهندسة  -دراسة حالة مدينة باتنة–سنوسي رفيقة ، أدوات التهيئة والتعمير بين التشريع والتطبيق  - (59)
 .23، ص 2011-2010المعمارية ، 

 . 26، ص نفس المرجع  – (60)
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 لى بالتجهيزات والبنية القاعدية.عالبالد عبر مجموعة من المخططات الخاصة، التي تهتم بدرجة أ
 :(1973-1970اعي األول )بالمخطط الر  -5-2-1-2

في سياسة التهيئة العمرانية واهتم بإعداد أشغال الالمركزية  ء به هذا المخطط مبدأمن بين أهم ماجا
 البرمجة الحضرية للمدن الكبرى، وتم من خالل هذا المخطط إنشاء عدة مناطق صناعية.

 :(1977-1974مخطط الرباعي الثاني )ال -5-2-1-3
لسكن المتعلق بالمجموعات في هذا المخطط بدأ بروز اهتمام الدولة بالعمران، فظهرت سياسة انتاج ا

 (ZHUN( من خالل إنشاء المناطق السكنية الحضرية الجديدة )Les grands ensemblesالكبرى )
( دون النوع )النوعية الجديدة والمعايير تمت بالحجم )أكبر عدد من السكناتإَّل أن هذه السياسة اه

 إنجاز المسكن.في  ارية والعمراني الصحيحةالمعم
ة استوجبت ضرورة التحكم في العقار وذلك عن طريق تكوين اَّلحتياطات العقارية البلدية األزمة الحضري

الذي منح البلديات صالحية واسعة فيما  1974-02-20الصادر في  26-74وذلك بموجب األمر رقم 
يخص عملية التخطيط والتحضر باإلضافة إلى اعتماد أدوات التعمير وهي مستمدة أساسا من الفترة 

 عمارية .اَّلست
  1974أدوات التهيئة والتعمير في الجزائر منذ: 

 في:هذه األدوات مستمدة من الفترة اَّلستعمارية، فهي تعرف بأدوات العمران القانوني وتتمثل 
 .(PCDمخطط التنمية البلدي ) -
 .(PMUمخطط التحديث الحضري ) -
 .(PUDالمخطط العمراني الموجه ) -
 .(PUPالمخطط العمراني المؤقت ) -
 .(ZHUNناطق السكنية الحضرية الجديدة )الم -
 .(GHI) التحصيصات والتجمعات السكنية الفردية -
 (ZACمناطق التهيئة المجهزة ) -

 (:1990-1980السياسة الحضرية ما بين )  -5-2-2
نظرا لقصر مدة مخطط الثالثي والمخططات الرباعية في الفترة السابقة التي لم يتم فيها اكتمال 

 ملخص كما يلي: األول والثاني خماسيالمخطط النشاء المشاريع المبرمجة، تم إ
 :(1984-1980لمخطط الخماسي األول )ا -5-2-2-1

فاض وسبب انخ 1981عشرية الثمانينات بدأت باإلعالن عن برامج سكنية كبيرة ولكن ابتداء من عام 
ية متطلبات أسعار المحروقات وجدت الدولة نفسها غير قادرة على تلب صاقمداخيل الدولة نتيجة ان
 السكان في مجال السكن.
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اإلطار السياسي واَّلقتصادي الجديد تميز بتخلي الدولة الشبه كلي على دورها في مجال العقار ويناء 
 السكنات والنتيجة تحرير السوق العقارية والترقية العقارية.

عية والنتيجة توقفت تخلي الدولة عن دورها لم يكن كليا لكنها قلصت من حجم البرامج السكنية اَّلجتما
شاريع في طور مستكمال المشاريع المتخلفة والاالدولة عن المشاريع السكنية الكبرى بحجة أنها األولوية ب

 حولت الدولة البرامج السكنية اَّلجتماعية إلى البرامج السكنية الترقوية. 1982اَّلنجاز وابتداء من عام 
 :(1990-1985مخطط الخماسي الثاني )ال -5-2-2-2

بداية من نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تفطنت الدولة وزاد وعيها  في إطار التحوَّلت اَّلقتصادية 
والسياسية إلى محدودية سياسة التخطيط الشامل وسياسة اَّلحتكار من طرف الدولة إلى جانب األدوار 

 المختلفة التي تؤديها الدولة.
لجديدة ضرورة إعادة اَّلعتبار للملكية الخاصة وفتح نتج عن المعطيات اَّلقتصادية واَّلجتماعية ا

المجال لالستثمارات الخواص خاصة في ظل تقلص الموارد المالية للدولة وهكذا تتخلى الدولة عن أدوارها 
 السابقة وتصبح تعلب دور منظمة ومراقبة للسوق.

 27/01/1987خ في المؤر  87/03كما تم ظهور أول قانون في الجزائر والمتمثل في القانون رقم "
 رتيجية لتنظيم الشبكةستوا يجاد مبادىء عامة للتخطيط المستقبلا هدفب المتعلق بالتهيئة العمرانية

 ( على مختلف المستويات )الوطني، اإلقليمي، الوَّلئي(.ريفي، حضريةالعمرانية )
مخطط الو   (SNAT)مخطط الوطني للتهيئة العمرانية،وقد جاء هذا القانون بأداتين جديدتين هما ال

 1981 سنة، وقد كلفت الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية التي أسست SRAT) )جهوي للتهيئة العمرانيةال
 .بإعداد هذين المخططين

 Les instruments d'urbanisme en Algérie :الجزائرأدوات التهيئة والتعمير في  -6
 :(61)المجاليأدوات التخطيط  -6-1
و يغطي مستوى اإلقليم الوطني وتقوم عليه  : SNATليم المخطط الوطني لتهيئة اإلق -6-1-1

السلطة المركزية، وينظم توزيع النشاطات و السكان عبر اإلقليم الوطني، يهدف إلى توزيع عادل للثروات 
خاصة في مناطق الجنوب والمناطق الحدودية، فهذا المخطط هو الذي ويحدد المنشآت الكبرى الفكرية، 

 وفي اَّلتصالاَّلقتصادية، في النقل 
ويغطي المستوى بين الوَّليات أي المناطق التي  : SRATالمخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم  -6-1-2

( وَّليات وتقوم عليه السلطة المركزية، ويوزع النشاطات و السكان عبر المنطقة المعنية 09تضم تسع )
 .ويحدد المنشآت والتجهيزات وينظم الهيكلة العمرانية الجهوية

                                                           
جامعة ، تسيير التقنيات الحضرية دامة(،كريمة هويدي: التخطيط العمراني والمجالي، )تسيير المدن والتنمية المست .أ - (61)
 .4، ص2014-2013، لبواقياعربي بن مهيدي بأم ال
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يهدف المخطط الوَّلئي للتهيئة إلى توضيح  : PAW لتهيئة اإلقليم مخطط الوالئيال -6-1-3
 .(62)الجهوي لتهيئة اإلقليم وشرحها التوجيهات المعدة في المخطط

يحدد مخططات  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01-20من القانون  53حسب المادة  مهامه : 
 :(63)اإلقليم الوَّلئي ، بالنسبة إلقليم كل منها ما يأتي التهيئة
 .مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات 
 .السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية الريفية 
 .يحدد مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية 

 :(64)أدوات التخطيط الحضري -6-2
 29- 90من القانون 16ة حسب الماد : PDAUمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرال .6-2-1

هو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات األساسية 1990ديسمبر 02في المؤرخ 
للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية آخذا بعين اإلعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية 

 .ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل األراضي
 :قانون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرمن نفس ال 18حسب المادة  :أهدافه  - أ

  القطاعالتخصيص العام لألراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب. 
  يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة موقع التجهيزات الكبرى

 . والهياكل األساسية
  والمناطق الواجب حمايتها.يحدد المناطق التدخل في األنسجة الحضرية 
  الواجب حمايتهايحدد مناطق التدخل في النسيج العمراني و المناطق. 

 :(65)آليات التخطيط المستقبلي للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير - ب
راضي التي تشغلها بنايات األتشمل  :(-urbanisée surface-SU)القطاعات المعمرة -

 ....(مساحات خضراء ، الحدائق )اته البنايات ه متجمعة وكذا المساحات الفاصلة بين
القريب " مديناألعلى : (-urbaniser à surface-SAU)القطاعات المبرمجة للتعمير -

  .سنوات( 10)عشر  آفاق "والمتوسط
على المدى : (-future urbanisation’d surface-SUF)قطاعات التعمير المستقبلي -

 .سنة (20) عشرين في أفاقالبعيد 
                                                           

عادة التنظيم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العقاري،  ،تكراشت كمال  - (62) التعمير والبناء والتنظيم وا 
 .50، ص2017-2016، 1جامعة باتنة 

 .29مرجع سابق ص ، 01-20الجريدة الرسمية للقانون - (63)
 .06و04، ص1990-12-01الصادر في  52العدد  والتعمير،المتعلق بالتهيئة  29-90الجريدة الرسمية للقانون - (64)
 .18 -16المادتين  52المتعلق بالتهيئة والتعمير العدد  29-90قانون  - (65)
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هي القطاعات  :(-urbanisable non surface-SNU)عات غير القابلة للتعميرالقطا -
لمناطق هذه قتصاد العام اإلئم مع الوبنسب تتالتي يمكن أن تكون حقوق البناء عليها محددة بدقة 

 .حية، حماية الثروات الطبيعية والغاباتالثرية، المناطق الفاألالقطاعات كالمواقع 
لمجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو يبادر رئيس ااإلعداد:   - ت

َّلسيما فيما يخص  المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات بإعداد المخطط التوجيهي التهيئة والتعمير
متابعة الدراسات، وجمع اآلراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية واإلدارات 

 والجمعيات المعتمدة لهذا الغرض.
  :(66)يرالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعم المصادقة على - ث

ي المجلس الشعبي الوَّلئي حسب أيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مصحوبا بر  -
 :الحالة وتبعا ألهمية البلدية أو البلديات المعنية

 .ساكن 200.000ار من الوالي إذا كان عدد السكان يقل عن ر بق  -
، مشترك حسب الحالة مع وزير أو عدة وزراء بالنسبة للبلديات من الوزير المكلف بالتعمير بقرار  -

 .ساكن 500.000و  200.000عدد السكان بين  التي يفوق أو مجموعة من البلديات
بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير إذا كان عدد السكان  -

 .ساكن أو أكثر 500.000
 : (67)المحتوى - ج
 :تقرير توجيهي مكتوب -1

مع دراسة تقديرية مستقبلية للجهة  (بلدية أو عدة بلديات)دراسة تحليلية للوضع القائم في الجهة  -
 ...جتماعية والعوائق الطبيعية والتكنولوجيةاَّلقتصادي والديموغرافي و اَّلفي المجال التنموي و 

 )ئدة، القطاعات، الطرقات، وشبكة صرف المياهالمبادىء السا)مخطط التهيئة  -
  :التقنين -2

 راضي وطبيعة النشاطات الممنوعة أو الخاضعة لشروط خاصةألالتخصيص الغالب ل. 
   راضياألالكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل. 
  بقاء عليها أو تعديلها أو إنشاءهااإلرتفاقات المطلوب اإل. 
  اضير األحدود التدخل في مخططات شغل POS. 
  ا.عمال ونوعهاألساسية، والخدمات و األتحديد مواقع التجهيزات الكبرى والمنشآت 
 راضي المعرضة لألخطار َّلسيما التصدعات الزلزالية أو اإلنزَّلقات أو اإلنهيارات المناطق واأل

 والفيضانات.
                                                           

 318-05من المرسوم التنفيذي  16-15 -14المادة  -  (66)
(67)

 .91/177من المرسوم التنفيذي  17ادة الم -   
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 :)الخرائط( وثائق بيانية -3
 .الطرقات والشبكات المختلفة طار المبني، وأهماإليبرز فيه  :مخطط الوضعية الحالية -
راضي الزراعية ذات األرض، و األ: يحدد القطاعات المختلفة، وبعض أجزاء مخطط التهيئة -

قاليم ذات الصبغة الطبيعية والثقافية، وحدود التدخل في األتفعة أو الجيدة، المر مكانيات اإل
 .األراضيمخطط شغل 

ء الصالح للشرب والصرف الصحي، وكذا مداد بالمااَّلمخطط التجهيز يبرز خطوط الطرقات و  -
 .تموضع التجهيزات الجماعية ومنشآت المنفعة العمومية

 :مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مراجعة - ح
إَّل بقرار من الوصايات التي صادقت علية وبحجج قوية َّل يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة  

 والتي حددتها في حاَّلت محددة وهي: 91/177من المرسوم  18ومقنعة وهو ما نصت علية المادة 
 .في طريق اإلشباع المبرمجة 4 األربع إذا كانت القطاعات -
إذا كان تطور األوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية الحضرية َّلتستجيب   -

 أساسا لألهداف المعنية لها.
س اإلشكال المنصوص عليها يصادق على مراجعات وتعديالت المخطط الساري المفعول في نف -

 للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
 02المؤرخ في  29- 90انون من الق 31حسب المادة  :POSمخطط شغل األراضي  -6-2-2

يحدد مخطط شغل األراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة 1990 ديسمبر
 .ناءحقوق استخدام األراضي والب والتعمير،

 :1990ديسمبر سنة  1 المؤرخ في 29 - 90ويحدد حسب نفس المادة من القانون  :أهدافه - أ
  التنظيم وحقوق البناء واستعمال األراضيالشكل الحضرييحدد ،. 
 يعين الكمية الدنيا و القصوى من البناء المسموح ( بهCOS,CES) وأنماط البنايات ،

 المسموح بها واستعماَّلتها.
 لمتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات.يضبط القواعد ا 
  مية يحدد المساحة العمومية و المساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمو

 وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور. ،والمنشآت ذات المصلحة العامة
 .يحدد اَّلرتفاقات 

 :إعداد مخطط شغل األرض - ب
 ورسم الحدود: اإلعدادقرار  

لشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية أو المؤسسة يبادر رئيس المجلس ا
العمومية المشتركة بين البلديات بإعداد مخطط شغل األراضي َّلسيما فيما يخص متابعة الدراسات، وجمع 
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 اآلراء في إطار التشاور مع مختلف الهيئات والمصالح العمومية واإلدارات والجمعيات المعتمدة لهذا
 .الغرض

 تبليغ إعداده واإلستشارة: 
يستشار وجوبا مصالح التعمير، الفالحة، التنظيمات اإلقتصادية، الري، النقل، األشغال العمومية، 

 ، النقلارنية، السياحة، الصناعة وترقية اإلستثمار، توزيع الطاقةر البريد والمواصالت، البيئة، التهيئة العم
 .والمياه، الضبط العقاري

 اء العمومي وفتح سجل خاص:ستقصاإل 
 60يخضع مشروع مخطط شغل األرض للتهيئة والتعمير المصادق عليه لإلستقصاء العمومي لمدة 

 .ر بهذا الصدداقر  ة المعنيةالبلديأو رئساء المجالس  يوم ويصدر رئيس المجلس الشعبي
 المصادقة على مخطط شغل األراضي:   - ت
با بسجل اإلستقصاء وبمحضر قفل اإلستقصاء بعد تعديله عند اإلقتضاء مصحو  pos يرسل -

والنتائج التي يستخلصها المفوض المحقق إلى الوالي المختص إقليميا الذي يبدي رأيه ومالحظاته 
 . يوم ابتداء من تاريخ إستالم الملف 30خالل 

يصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل األرض المعدل عند اإلقتضاء ألحد  -
 .إلستقصاء العمومي بعد أخذ رأي الوالي في الحسباننتائج ا

 .، الغرفة التجارية والغرفة الفالحيةيميا ، المصالح المكلفة بالتعميرتبلغ للوالي المختص إقل -
، أماكن تصرف الجمهور ويحدد تاريخ الوضع يقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي بوضعه تحت -

 .اإلستشارة والوثائق الكتابية والبيانية
 .ئحة التنظيم والوثائق البيانية المتعلقة بهَّلراضي األيضم مخطط شغل  :(68)المحتوى   - ث

 :تتكون من ئحة التنظيم:ال  
 ع أحكام المخطط التوجيهي للتهيئةراضي ماألئم أحكام مخطط شغل التثبت ت مذكرة تقديم: -1

 .نميتهافاق تألوالتعمير وكذلك البرنامج المعتمد للبلدية أو البلديات المعنية تبعا 
راضي إلى مناطق متجانسة، كل منطقة تقنن األيتم فيه تقسيم مخطط شغل التقنين:  -2

رض، شروط البناء، الممرات والطرق، األوتطبق عليها القواعد الخاصة بها: طبيعة شغل 
 .رتفاقات المحتملة...إلخاَّليات وكثافتها، االمساحات الحرة، أشكال البن

 :فيئق البيانية تتمثل الوثا الوثائق البيانية: -3
 .2000/1أو  5000/1مخطط الموقع بمقياس  -
 .500/1أو  5000/1مخطط الطبوغرافيا  -

                                                           
 .318-05من المرسوم التنفيذي  18المادة  - (68)
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 .خريطة العوائق الجيو تقنية وملحق التقرير التقني -
                   طار المبني، الطرقات، الشبكات اإليبرز  500/1أو  1000/1مخطط الوضع القائم  -

 .رتفاقات الموجودةاَّلالمختلفة، و 
 :يلي ما يحدد 500/1 أو 1000/1 العامة التهيئة مخطط -

 المناطق التجانسة. 
 موقع إقامة التجهيزات والمنشأت ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية. 
 المساحات الواجب الحفاظ عليها نظرا لخصوصيتها. 

 .500/1أو  1000/1مخطط التركيبة العمرانية  -
 مراجعة مخطط شغل األراضي:  - خ

فإنه َّل يمكن مراجعة مخطط شغل األراضي إَّل  ،90/29من القانون  37نص المادة رقم تطبيقا ل
 بالشروط التالية: 

  إذا لم ينجز في اآلجال المقررة إلتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري
 أو البنايات المتوقعة في التقدير األولي.

  ات ناتجة عن ظواهر طبيعية.إذا كان اإلطار المبني قد تعرض لتدهور 
  سنوات من المصادقة عليه، أغلبية مالك البنايات البالغين على  05إذا طلب ذلك، وبعد مرور

 األقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل األراضي الساري المفعول.
 .إذا استدعت الحاجة إلى إنشاء مشروع ذومصلحة وطنية 
 المفعول في نفس الظروف واألشكال المنصوص عليها  يصادق على مراجعة المخطط الساري

 إلعداد مخطط شغل األراضي.
SCUالحضريالتناسق  مخطط -7

 (69) (schéma de cohérence urbaine ): 
 20/02/2006الموافق لـ 1427محرم 21المؤرخ في 06-06في إطار القانون التوجيهي للمدينة رقم 

لتنمية المستدامة للمدينة بأبعادها الحضرية واَّلجتماعية ووفقا ألهم األهداف التي جاء بها أَّل وهي ا
واَّلقتصادية والثقافية والبيئية ...، فقد تم تجسيد اإلستراتجية المتبعة بخلق أداة توافق فكرة المدينة 

 ".SCUالمستدامة المتناسقة متمثلة في مخطط التناسق الحضري "
 تعريفه :  -7-1

داة للتخطيط والتوجيه القطاعي، كما يسمح حسب األهداف " أSCUيعتبر مخطط التناسق الحضري"
سنة" ويأخذ  20المنوطة به بإنجاز مشروع حضري شامل ومتناسق يتم فيه التخطيط على المدى البعيد "

بعين اإلعتبار عالقة المدينة بإقليمها المجاور الذي لها به عالقة تأثير على مستوى العناصر المتعلقة 

                                                           
 .56-55المرجع السابق ، ص ،سنوسي رفيقة  -(69)
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 حضري.بتنمية نمط العيش ال
 أساسية:( عناصر 04وتتمحور طبيعة مخطط التناسق الحضري حول أربع)

 :فمخطط التناسق الحضري يحدد التوجهات المستقبلية للمدينة بالتنسيق مع  مشروع استراتيجي
مختلف الهيئات مع األخذ بعين اإلعتبار توجيهات المخططين الوطني واإلقليمي للتهيئة العمرانية 

(SNAT‚ SRAT.) 
  ينسق بين مختلف السياسات القطاعية المعمول بها ويأخذ بعين اإلعتبار. وع متناسق:مشر 
 :يساير مخطط التناسق الحضري السياسة الوطنية على مستوى المجاَّلت  مشروع سياسي

 الهياكل القاعدية، التعليمية... الصحية،البيئية اَّلقتصادية، اَّلجتماعية،  السكنية،
 :قليمها يش مشروع للتكامل المجالي مل مخطط التناسق مجال المدينة مع مجاَّلت تأثيرها وا 

 المجاور بهدف تحقيق التكامل مع البلديات المحيطة بها.
 أهدافه :    -7-2

 تحديد رهانات وأهداف التنمية الحضرية للمجال المعني. -

د صياغة مشروع حضري على المدى البعيد )نظرة مستقبلية مستدامة(، وذلك على مستوى األبعا -
 اَّلقتصادية واَّلجتماعية والبيئية.

اقتصادية ومن  تحقيق تناسق المشروع بتصوره من الناحية المجالية، من ناحية التنمية السوسيو   -
 ناحية إدماج العنصر الثقافي والبيئي.

 تطبيق المشروع. تحديد الشروط الالزمة لتجسيد و   -

 تحديد اإلمكانيات الضرورية لضمان متابعة المشروع.  -

  مراحل:( 05يمر إعداد مخطط التناسق الحضري عبر خمس ) مراحله:  -7-3
   تحديد محيط الدراسة: تتمثل أساسا في التجمع الرئيسي للمدينة المعنية مع  :األولىالمرحلة

 للتدخل:كما أن مخطط التناسق يحدد عدة مجاَّلت الجوانب، مجال تأثيرها على مستوى مختلف 
  التجمع الرئيسي. وهو األساسي:مجال التدخل 
 .مجال التدخل اإلداري : يأخذ في الحسبان الحدود اإلدارية 
 : هو المجال الذي له عالقة تأثير على المستوى الوَّلئي. مجال التأثير 
 الحالي:مرحلة تحليل الوضع  :الثانيةمرحلة ال 

علقة بمجال ذلك لتشخيص ما هو موجود ووضع صورة إجمالية عن المعطيات والعناصر األساسية المت
 الدراسة.
 ص االستراتيجي أو تحليل الرهانات: مرحلة التشخيالمرحلة الثالثة: 
التهيئة  ،العمل واَّلقتصاد، نمط الحياة اليومية، التماسك اَّلجتماعيتحديد رهانات ديناميكية المدينة)يتم 

اسق الحضري حيث تمثل هذه الرهانات العناصر األساسية لمحتوى مخطط التن ،المحيط( اإلقليمية،
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 ولتحديد أهداف التخطيط المستقبلي للمدينة.
  يتم تحديد مخطط العمل بالتعاون مع مختلف مصالح الوَّلية  العمل:مخطط  الرابعة:المرحلة

 والبلدية المعنية من أجل هيكلة مخطط عمل شامل ومتناسق.
  األولويات،  وذلك من خالل تحديد المتدخلين، :حلة الخامسة: استخالص عناصر التقييمالمر

ثم إشراك الجمعيات والسكان في إنجاز محتوى  ...، الغالف المالي، المدة الزمنية َّلنجاز المشروع
 المشروع.

 :SIG (système d’information géographique )(70)نظام المعلومات الجغرافية  -8  
م الراشـد والتنميـة حكيعد تسيير المجال من بين األولويات والمتطلبات الضرورية للوصول إلى ال

، وَّل يتم ذلك إَّل من خالل مناهج وتوفر أدوات وسائل علمية حديثة ومتطورة من بينهـا نظام المستدامة
 (  SIG)  المعلومات الجغرافية

للقانون التوجيهي للمدينة الذي ينص على ضـرورة خلـق المرصـد الوطني  26حسب ما جاء في المادة 
والمتابعة والتحكم في التسيير الحضري عن طريـق خلـق نظـام للمعلوماتية للمدينة من أجل المراقبة 

دخال ،الجغرافية خراج المعلومات المكانيـة والوصفية ألهداف  معالجة ، ،و نظام لجمع وا  تحليل ،عرض وا 
تخاذ القرار بما يخص تخطـيط المـدن والتوسـع الحضري وهذا باإلضافة إلى  محددة يساعد على التخطيط وا 

مخطط التناسق الحضري ونظام المعلومات والذي يتم من خالله توفير أدوات ووسائل علمية حديثة 
 .ومتطورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(70)

 .52،ص المرجع السابقابن عميرة أمينة ،  - 
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 : الفصل ةـــــــالصــــــخ
، وتتكيف مع تظهر جليا بالمدينةتطرقنا فيه لموضوع التحوَّلت الحضرية من خالل هذا الفصل 

تغيرة، ومن أبرز هذه التحوَّلت نجد التحوَّلت في وظيفة متطلبات البيئة الحضرية ذات المعطيات الم
المجال الذي يفرض متطلبات شكلية جديدة تؤدي إلى تحول في ذات المجال نفسه، وهذه التحوَّلت تنتج 
عنها بروز مظهر جديد للمجال العمراني وزيادة الدخل اَّلقتصادي للمدينة، إضافة إلى بعض المظاهر 

أنها سلبية كخلق الضغط على منطقة معينة مع ظهور مناطق مهمشة التي نستطيع أن نقول عنها 
 خصوصا على أطراف المدينة.

تم التعرف في هذا الفصل على دور كل مرحلة ومساهمتها ولو بجزء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
اني أثناء فترة ، فقد تم اَّلهتمام بالمجال العمر في الوضعية الحالية للسياسة المنتهجة في التعمير بالجزائر

اَّلحتالل الفرنسي بغض النظر عن األهداف التي ساهمت في ذلك ، لتأتي بعدها مرحلة اَّلستقالل التي 
أصبحت محل مختلف التجارب والمخططات وتطبيق عدة وسائل وأدوات لعل المجال العمراني ينهض من 

 جديد ويجد له أساسا واضحا وقادرا على ترقية المستوى المطلوب.
 ستخلص في هذا الفصل النقاط التالية: كما ن

التي لم تؤدي دورها كما ينبغي بسبب التشريع الناقص الذي  1974ظهور عدة أدوات للتخطيط سنة 
إلى مجال أساسي أَّل وهو التهيئة العمرانية،  1980لم يحتسب عدة أبعاد ومبادىء ليتم اَّلنتباه سنة 
لنظرة الشاملة في التخطيط مما أدى إلى عدم التحكم في واجراء عدة تغيرات في هذا المجال رغم غياب ا

وتاثرت باألوضاع السياسية  1988ظاهرة التحضر وبعدها تراجعت سياسة التهيئة العمرانية سنة 
 التي شهدت أزمة عالمية أنذاك.واَّلقتصادية 

خر أتى بأداتين في إطار نظام جديد وظهور تشريع من نوع آ 1990الفترة الهائلة في ميدان التعمير سنة 
ومخطط  PDAUأساسيتين تتعلقان بالمجال الحضري مباشرة وهي المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 .POSشغل األراضي 
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 ة: ــــــدمـــــــمق
في مدينة باتنة التي تعد من أهم األقطاب الحضرية ل التحليلية دراسةالهذا الفصل سنتطرق إلى في 

همية التي يتوفر عليها مجال كل، وأهميتها على مستوى إقليم الوَّلية، ولتوضيح هذه األالشرق الجزائري ك
، واستخالص عوائق التوسع الدراسة سواء من الناحية الطبيعية والتارخية والبشرية واَّلقتصادية والعمرانية

دون أن  ،راني بالمدينةالعام للنسيج العم باإلضافة إلى كيفية تأثير الوضعية العقارية على الهيكلالمجالي 
 التجربة التي خاضتها مدينة باتنة في تطبيق أدوات التهيئة والتعمير. ننسى

ويعتبر هذا الفصل كتمهيد للفصل الرابع الذي سوف نتطرق إليه َّلحقا والذي نحدد وندرس من خالله 
 ظاهرة التالحم العمراني بين مدينتين "باتنة وتازولت".

 الدراسة الطبيعية: -1
 تاريخية لنشأة مدينة باتنة:لمحة  -1-5

م وذلك بإقامة مخيم عسكري 1844مدينة باتنة حديثة النشأة حيث تأسست مع الحملة الفرنسية سنة 
محاط بجدار به أربعة أبواب، فالمنطقة كانت محورا حضريا لكل من الحضارة الرومانية الوندالية 

قطنه في الماضي البعيد "األمازيغ" البربر الساميون والبيزنطية ثم الفتوحات اإلسالمية، إن إقليم باتنة كان ي
 الذين يلقبونهم حاليا "الشاوية" وذلك منذ القرن الثالث قبل الميالد.

أن استبدلت باسم باتنة التي تتوارد أقوال في المنطقة بأنها  B.A.T.N.Aغير أن هذه التسمية ما لبثت 
 BATAILLON ANTI TERRORISME DU NORD AFRICAINمركبة من حروف التي تعني 

وهو طرح مقبول وهناك من مقولة ترجع أصل التسمية الذي ورد في العديد من الروايات، فمنها من 
يأخذها من الجانب اللغوي مأخوذة من المعنى العربي الفصيح بإرجاعها إلى النطق "بات هنا" أو "نروح 

سيون عندما نزلوا إلى المنطقة وجدوا قافلة نبات هنا" قد تكون التسمية عن الرواية التي تقول بأن الفرن
فسألوا أصحابها من أين جئتم فقالوا "بتنا هنا"، أما سكان المنطقة فيرجعون ذلك إلى أن هذا اَّلسم قديم 

بنى فيها حماما يا، حيث جدا، أطلق على المنطقة بسبب نزول ولي صالح أقام في منطقة المعسكر حال
الليل يقولون "نروحوا" نباتو"، روايات أخرى ترجعها إلى البدو الذين كانوا ن وكان هؤَّلء كلما حل ير للمساف

يقضون الصيف والربيع بمروج المنطقة فأطلقوا عليها اَّلسم بقولهم كل ما حل الفصل "نروحوا وين بتنا"، 
لى غاية اآلن َّلحظ علماء اللغة أنه َّليوجد لها معنى مع كل مة فالروايات تنصب في كلمة "المبيت"، وا 

 .(71)المبيت. ويبقى اَّلجتهاد قائم لمعرفة أصل تسمية باتنة
يعد موقع المدينة الدعامة األساسية لنشاطها ونموها وتوسعا عبر الزمن مما يعطيها  الموقع: -1-6

 الصفة التفسيرية للعديد من المظاهر والظواهر الحضرية.

                                                           
علوم األرض، العمرانية ، ماجستير في التهيئة ، واألشكال الحضرية لمدينة باتنة بوراس شهرة زاد ، ديناميكية مجالية - (71)

 .12ص  2001  جامعة قسنطينة،
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  :الموقع اإلداري 
كلة من سلسلة األطلس التلي والصحراوي وهي من تفع مدينة باتنة ضمن المجموعة الفيزيائية المش

: ية يحدها من الشمال كل من وَّليتيبلد 61دائرة و  21تتكون من  ، والمظاهر الرئيسية لسطح الوَّلية
نظر أ)من الشرق وَّلية خنشلة ، من الغرب وَّلية مسيلةو من الجنوب وَّلية بسكرة، ، ميلة وأم لبواقي
 .(01الخريطة رقم 

 :(72)شماَّل" 36و 35شرقا ودائرتي عرض  11-6ين خطي طول تقع ب " فلكيا  
. حيث يحدها 2كلم 116.41ـ:ى مساحة إجمالية تقدر بـــــإداريًا مدينة باتنة تمثل عاصمة للوَّلية تتربع عل

من الشمال بلدية سريانة ووادي الماء، ومن الشمال الشرقي فسديس، من الشرق عيون العصافير، من 
 لت، ومن الجنوب الغربي واد الشعبة.الجنوب الشرقي تازو 

  :الموقع الجغرافي 
 تقريبا من كل جهة فنجد: ، تحيط بها الجبالتقع مدينة باتنة كما سبق الذكر في الشمال الشرقي للوَّلية

  م.1360من الشمال الشرقي: جبل عزاب بارتفاع يصل إلى 
  م.1780من الشمال الغربي: جبل كاسرو بارتفاع يصل إلى 
  م.1815ب: جبل إيش علي بارتفاع من الجنو 
  م2094من الغرب جبل توقرت بارتفاع 

 وعة من الوديان أهمها واد القرزي العابر لباتنة.هذا السهل مجم يخترق منطقة سهليةتحصر المدينة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .98ص، 2005 مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع البلديات ، - (72)

 (arc gis) برنامج + معالجة شخصية 2021صور القمر الصناعي: المصدر

 موقع منطقــة الدراســة(، بلديــــــــة باتنـــــــــة: 01خريطة رقم)

 كلم
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 إضافة إلى موقعها اَّلستراتيجي الذي يزيد من قوته مرورا بأهم المحاور الطرقية : الشبكة الطرقية
 ى مستواها والمتمثلة في: عل

 (.وادي الماء فسديس،باتنة، جرمة، )يعبر بلدياتباتنة إلى تقرت كيكدة، قسنطينة،س: 03طريق وطني رقم
 : نحو بسكرة عبر تازولت وآريس.31طريق وطني رقم 
 : نحو سطيف عبر جرمة وسريانة.86طريق وطني رقم 
 ية عيون العصافير (.: نحو خنشلة عبر سيدي معنصر )بلد88طريق وطني رقم 

 في: شبكة الطرق الوَّلئية فتتمثلأما 
 وبلدية عيون العصافير 31الرابط بين الطريق الوطني رقم  15الطريق الوَّلئي رقم  -
 الرابط بين باتنة و واد الماء. 161الطريق الوَّلئي رقم  -
 و بلدية تازولت. 31الرابط بين الطريق الوطني رقم  155الطريق الوَّلئي رقم  -
 .26الرابط بين مدينة باتنة والطريق الوَّلئي رقم  14طريق الوَّلئي رقم ال -

باإلضافة إلى الطرق البلدية الموزعة عبر كامل تراب الوَّلية، كما تستفيد أيضا من عبور خط السكة 
يعبر بلديات جرمة، فسديس، باتنة،  و تقرت جنوبا –سكيكدة شماَّل و باتنة  –الحديدية الرابط بين باتنة 

 د الشعبة.وا
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدينة باتنةل شبكة الطرقات  (:02رقم ) خريطة  

 2009سق الحضري لمدينة باتنة،المرحلة الثانية،جويلية مخطط التنا المصدر:

 :المفتاح
 البلديةحدود 

 ذو توتر عاليخط كهربائي 
 ذو توتر متوسطخط كهربائي 

 طريق وطني
 طريق والئي

 الغازخط 

 شماليطريق اجتنابي 
 خط السكة الحديدية

 طريق اجتنابي جنوبي
 

 رئيسي طرق مفترق
 يالواد
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 الموضع:   -1-7
بنوع الوظيفة  قصد بالموضع الحيز الترابي الذي يشغله النسيج العمراني للمدينة. إذ يرتبط قيام المدن

 وكما هو معلوم فإن مدينة باتنة تعتبر ذات نشأة عسكرية، أختير موضعها لغرض ،التي قام من أجلها
الواحات، وتسهيل الوصول إلى الكتل األوراسية. بحيث تمركز  حراسة الطريق الجنوبي القسنطيني نحو
المعسكر والذي أصبح فيما بعد حي من أحياء  (LE Camp ) الجنود الفرنسيين في مخيم عسكري سمي

مدينة باتنة، بحيث لم تكن هناك رؤية مستقبلية توسعية )استيطانية( "فهي شبيهة بأبراج المراقبة التي 
ى الطرق، وفيما بعد أصبحت تجمعات سكانية، من ثم قرى ثم تحولت إلى مدن كانت تضعها فرنسا عل

 .وعلى العكس فإن نمو مدينة باتنة كان بوتيرة سريعة، وهذا إلستراتيجية الموقع كما ذكر سالفا "صغيرة
 :(73)االنحدارات -1-3-1

م 1050و م1030مدينة باتنة متوضعة في سهل متميز بارتفاعات متغيرة في كل اَّلتجاهات ما بين 
 فإننا نميز أربع فئات.باَّلعتماد على خريطة اَّلنحدارات، 

 2827.02يشكل الجزء األكبر بمساحته تقدر بـ %: انحدار ضعيف 3إلى  0من  األولى فئةال 
مساحة المدينة، هي سهلة التعمير وتوقيع مختلف الشبكات % من 83.30نسبة أي هكتار 

 وأيضا لتصريف المياه.
 هي مناطق قبل سفح الجبل متواجدة في المناطق الجنوبية والشمالية %: 8إلى  4من  الثانية فئةال

 .المدينة مساحة% من 5.08هكتار بنسبة  172.53الشرقية تمثل مساحة 
 هكتار 203.66 بمساحة تقدر بـالمدينة  وجنوب في شمالنجدها %: 12إلى  9من  الثالثة فئةل ،

 المدينة. ةمساح% من 6 بنسبةأي  هي ذات انحدار متوسط
 هي ذات انحدار كبير ونجدها في سفوح الجبال بمساحة تقدر بــ%: 25إلى  13من  الرابعة فئةال 

 .المدينة مساحة% من 5.62بنسبة ، وتمثل هكتار 190.76
 
 
 
 
 

 

                                                           
  )73 - (  Baziz Nafissa: Etude sur la qualité de l'eau potable et risques potentiels sur la santé cas 

de la ville de Batna, mémoire présenté en une de l’obtention du diplôme de magistère 

spécialité Aménagement du territoire, option Dynamique des milieux physiques et risques 

naturels université de Batna, 2007-2008, P.P   : 7-11. 
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 :(74)المناخية  الخصائص -1-3-2

تيار نمط البناء وهندسته يعتبر المناخ عنصر مهم في الدراسات العمرانية لما له من تأثير في إخ
 :كما يلي وبتالي يمكن دراستها والمواد المستعملة في إنجازه ،

 :  بـ شتاء يتميزحار صيفا وبارد جاف شبه تنتمي المنطقة إلى مناخ 
م °42.5و+م في شهر جانفي كمعدل لدرجات الحرارة الدنيا °04.5+درجات الحرارة تصل إلى 

 شهر أوت.كمعدل لدرجات الحرارة القصوى في 
ملم سنويا حيث نسجل 400إلى  300أما بالنسبة لكمية التساقط نجد أن المنطقة تتلقى ما بين  

 . ملم 4.0 وأدناها في شهر جويلية ملم 60أعلى معدل في شهري مارس 
تتراوح بين الضعيفة إلى المتوسطة بإستثناء الرياح القوية المنطقة  التي تهب على الرياحأما  

ل الشرقي في فصل الصيف ورياح جنوبية على مدار السنة. كما تهب رياح قادمة من الشما
 5يوما في العام أين يكون شهر جويلية الشهر الذي تهب فيه بمعدل  19السيروكو بمعدل 

                                                          . (75)أيام
                                                           

 . 27ص ، 2019 -المطار –باتنة ، محطة األرصاد الجوية  افيار غنو و م -(74)
 .8ص النهائية،لمجموع بلديات، المرحلة  ،وجيهي للتهيئة والتعميرتالمخطط ال - (75)

مدينة باتنةلاالنحدرات  (:03)رقم  خريطة   

 2009مخطط التناسق الحضري لمدينة باتنة،المرحلة الثانية،جويلية المصدر:     

 م1500اكثر من 

 م1200-1500
 م1100-1200

 حدود مجموعة
 حدود البلدية 

 م1000-1100

 م1000اقل من 

 الطريق 

 حملة
 

 باتنة

 تازولت
 

 لمبريدي
 

 فسديس

 المفتاح
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 فض تطوقه الجبال من جميع الجهات، تموضع المدينة في منخ :(76) الشبكة الهيدروغرافية -1-3-3
، والتي بعد أن تتجمع على مشارف المدينة بها جعلها مصب لألودية، تنطلق من األودية األخرى المحيطة

  :تخترقها وأهمها
 بل توقر في الجهةواد القرزي : ويخترق المدينة جنوب شمال، والذي ينطلق من روافد ج  - أ

 .(77) ثا/ م 487ية للمدينة ويبلغ صبيبه مصب لكل المياه السطح الغربية. وهو 
 ، وهذه األودية (78)ثا / م 95واد باتنة: يخترق المدينة شرق غرب ويبلغ الصبيب األعلى  - ب

 (04أنظر الخريطة رقم )كقنوات لتصريف المياه المستعملة. (03)تستعمل 
شكلت نتيجة تكوين إضافة إلى الوديان هناك مصادر أخرى متمثلة في اآلبار والعيون والينابيع، ت

 .أحمضة مائية يرجع تكوينها للزمن الرابع. هذه المصادر قد تساهم هي األخرى في حدوث الفيضانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 –مذكرة مقدم لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية  –نمو باتنة وحتمية التحول نحو األطراف  ،سوسي فوزية  -(76)

 .              17قسنطينة ،ص 

األقاليم،  يئة المدن واستهالك المجال في مدينة باتنة، مذكرة تخرج في ته ،ودرنةوريدة شتوح، فتيحة بن ب - (78(+)77)
 .10،ص  1991

 

 

 (: الشبكة الهيدروغرافية لمدينة باتنة04خريطة رقم )

 2009مخطط التناسق الحضري لمدينة باتنة،المرحلة الثانية،جويلية  المصدر:

 مجمع المياه
 مجمع المياه الفرعية

 واد الدائم
 سدود قيد التشغيل 

 حدود الدولة

 شبكة سكة حديدية
 طريق والئية

 حدود مناطق متجانسة

 لكتلةحدود ا

 حدود الوالية

 المفتاح

 مركز المدينة

 باتنة

 و.باتنة

 واد الشعبة

 بني فضالة
 الحقانية

 عيون العصافير

 فسديس

 تازولت

 عين توتة

 سدود قيد التشغيل
 سدود صغيرة تم تسليمها بتاريخ 

30/11/2005 
 سدود صغيرة قيد التنفيذ

 ضياء ، شوط ، السبخة بحيرة

 طريق وطنية

 الفرعية حدود مناطق المتجانسة

 حدود البلدية



 باتنـــــــــــــــــــــة لمدينــــــــــــــــــــة التحليلــــــــــــــــــة دراســـــــــــــةال                                 الفصل الثالث

54 

 :(79))صالحية األراضي للتعمير( الدراسة الجيوتقنية -1-3-4
 عموما فإن مدينة باتنة، تتميز بأراضي معظمها صالحة للتعمير، ماعدا قسم صغير جدا موجود شمال

، وبالتالي فإن 1974هذا ما أكدته نتائج لدراسة ميكانيك التربة في نقاط مختلفة من المدينة سنة  ،المدينة
توسع المدينة َّل يطرح إشكالية في الموضع خاصة بالنسبة للنسيج الحالي أو القائم  إَّل أنه حاليا وبعد 

ي، يتم استغالل بعض المواضع التي استنفاذ جزء كبير من األراضي السهلة التعمير داخل النسيج الحضر 
 تتطلب إمكانيات هامة إلنجاز أشغال التهيئة. 

 :لمدينة باتنةالدراسة السكانية  -2
لذا فدراسة  ،واقتصادي، وعمراني للمنطقة ،األساسية ألي تحول وظيفيالقاعدة  الديمغرافي يعد العامل

  حديد توجهات التنمية للبلدية.هذا الجانب له تأثير كبير في ت
 :مدينة باتنةلمراحل نمو السكان  -2-1
 : 1954المرحلة األولى قبل  -2-1-1

، ليصل إلى 1935نسمة سنة  15.000تميزت هذه الفترة بنمو بطيء حيث قدر عدد سكانها بـ 
%، ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها سياسة 1.1بـ  ، أي بمعدل نمو قدر1954نسمة سنة  18.504

الجزائريين واألمراض والفقر الذي كان منتشرا هذا باإلضافة إلى أن  القمع الفرنسية المطبقة على السكان
النواة األولى لمدينة باتنة كانت عبارة عن مركز عسكري آنذاك، وعدد السكان كان جد قليل سواء بالنسبة 

 بالنسبة لألوروبيين الوافدين. للجزائريين الذين كانوا متمسكين بالقوى وممارسة النشاط الفالحي أو
 :1966-1954 الثانية رحلةالم -2-1-2

أي  ،1966سمة حسب تعداد سنة ن 55751شهدت هذه المرحلة نموا سكانيا كبيرا بمدينة باتنة قدر بــ 
 %4.7الذي قدر في تلك الفترة بــ ، وهو يفوق المعدل الوطني للنمو الحضري %7.89بمعدل نمو 

دفقات سكانية بسبب النزوح الريفي الكبير وتعتبر هذه الفترة من أهم الفترات التي شهدت فيها المدينة ت
، أو بعد اَّلستقالل سنة عمليات حرق األراضي وتدمير القرىَّلستقالل بسبب تزايد االذي استمر سواء قبل 

بسبب اإلمكانيات وظروف العيش األفضل في المدينة على مستوى السكن ،العمل، التعليم...، لذا  1962
هذا إضافة إلى مساهمة الزيادة  %،43.38أي بنسبة  هاجر،م 24184وصل عدد المهاجرين آنذاك 

 الطبيعية بشكل كبير نظرا َّلنتهاء الحرب وانخفاض نسبة الوفيات.
 :1977-1966 المرحلة الثالثة -2-1-3

وهو قريب من المعدل الوطني ، %5.72% إلى 7.89ني في الفترة من تراجع معدل النمو السكا
ن بين نسمة ، ويعود هذا التراجع إلى كون مدينة باتنة م 102756، إذ قدر عدد السكان بــ 5.40%

، رغم استفادة طات بالمقارنة مع المدن الساحليةباَّلهتمام من طرف السل ظالمدن الداخلية التي لم تح

                                                           
 .19، ص  السابق مصدرال ،سوسي فوزية - (79)
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بالبرنامج الخاص باألوراس الذي جاء بعدة مشاريع تنموية على المستوى الحضري  1986المدينة سنة 
التوازن اإلقليمي، وكذا المخططات التنموية "الخطة اَّلقتصادية الثالثية اَّلنتقالية والريفي في إطار سياسة 

 .(80)("1977-1974( و)1973-1970، والمخططان الرباعيان )(1967-1969)
 :1987-1977 المرحلة الرابعة -2-1-4

نسمة  181601إلى  1977ة نسمة سن 102756في هذه المرحلة انتقل عدد السكان مدينة باتنة من 
ني الذي بلغ في تلك % وهو أكبر من المعدل الوط5.86، حيث زاد معدل النمو الذي قدر بــ 1987 سنة

، مما أدى إلى مشاريع سكنية واقتصادية وتنموية ، ويرجع هذا اَّلرتفاع إلى إنشاء عدة%5.86الفترة 
 42429 % أي بـ41.29إذ أن نسبة الهجرة ساهمت بمعدل  ،السكان واإلطارات واليد العاملة جلب

 مهاجر.
 :1998-1987 المرحلة الخامسة -2-1-5

% مقارنة 2.7عرفت مدينة باتنة خالل هذه الفترة انخفاضا في معدل النمو السكاني الذي قدر بــ 
، ويرجع 1998نسمة حسب تعداد  242917إذ بلغ عدد سكانها  ،%3.5المعدل الوطني الذي قدر بــ ب

اَّلقتصادية والسكنية التي أصبحت تعاني منها المدينة  اَّلنخفاض في معدل النمو السكاني إلى األزمة
تراجع  كأي أن هنا للمدينة،نسيج الحضري بصفة عامة والمراكز الحضرية بصفة خاصة. بداية تشبع ال

 في المجال العقاري الذي يستقبل السكن والسكان. 
 :2008-1998 المرحلة السادسة  -2-1-6

، 2008% حسب تعداد سنة 1.7َّلنخفاض، فقد قدر بـ استمر معدل النمو السكاني بمدينة باتنة في ا
مهاجر، بمعدل  13010وقد بلغ عدد المهاجرين في هذه الفترة  ،نسمة 297814إذ بلغ عدد السكان 

% ، ويبدو أن معدل النمو يستمر في اَّلنخفاض كون المدينة تشهد انتقال السكان 4.36صافي الهجرة 
، خاصة وأنه في هذه الفترة تم انشاء القطب كانت في السابق ستقطابها لهم كماإلى خارجها بدَّل من ا

 .(81)، فعملية النزوح أصبحت عكسيةالحضري السكني حملة خارج المدينة
 :مو السكاني بمدينة باتنةالعوامل المؤثرة في الن -2-2

 :نة باتنة عبر عاملين أساسيين همايتم التأثير على النمو السكاني والسكني بمدي
 :ةالطبيعي الزيادة -2-2-1

وهي عبارة عن ظاهرة طبيعية ناتجة عن الفارق بين مجموع المواليد والوفيات، إذ أنه من المنطقي أن 
، في ظل توفر ذلك بأعداد متفاوتة حسب كل مرحلةنجد تزايد مستمر لعدد السكان في مدينة باتنة و 

 ة...(.اَّلستقرار وأقل الشروط الطبيعية الالزمة للعيش )عدم وجود حروب ، كوارث طبيعي

                                                           
 .70المرجع السابق ، ص - (80)
 .71نفس المرجع ،ص  -(81)
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 :الهجرة -2-2-2
، حيث أن أن له دورا فعاَّل في تطور السكان، إَّل  غير طبيعييعتبر هذا العامل عكس سابقه عامال      

، تجذب أو تطرد السكان من المدينة ي من شأنها أنتالذي يبين التحوَّلت والتغيرات العامل الهجرة هو 
، ثم تراجعهم بعد ينة باتنةالسكان إلى مدفقد َّلحظنا كيف أثرت العمليات والبرامج التنموية في جذب 

، وكأحسن دليل مساهمة عدد من بينها استنفاذ وعائها العقاريظهور المشاكل التي بدأت توجهها المدينة 
إذ يكاد أن يشكل نصف عدد  ،(1987-1954ن المدينة في الفترة )المهاجرين في زيادة عدد سكا

 ة بدأ معدل صافي الهجرة في التراجع في الفترات الموالية.ومع تغير الظروف والمعطيات السابق ،السكان
 (2019-1954 قبل) باتنة بمدينة النمو ومعدالت السكاني التطور مراحل(: 04) رقم جدول

 2019تقديرات  2017 2008 1998 1987 1977 1966 1954قبل  اإلحصاءات"سنوات"
 355.000 339160 298877 243417 184069 108700 55.701 18.504 عدد السكان "نسمة"

 - 1,40 2.73 1.62 5.4 7.89 1.1 "%معدل النمو "
 باتنة 2019مونوغرافيا  تقديرات+ 2017-2008 -1998 -1977لسنة  السكناإلحصاء العام للسكان و  :المصدر          

 توزيع السكان:  -2-3

 2019ة سنة إلى غاي 1998(: يوضح توزيع سكان بلدية باتنة ما بين سنة 05جدول رقم )

 2019تقديرات نهاية  31/12/2017 2008إحصاء  1998إحصاء  التعيين
 348627 337830 297814 242917 مقر البلدية

 1213 1175 930 500 التجمعات الثانوية
 160 155 133 / المناطق المبعثرة 

 350000 339160 298877 243417 مجموع البلدية
  وَّلية باتنة 2019وتقديرات  2017+ منوقرافيا 2008-1998ام للسكان والسكن لسنة اإلحصاء الع :المصدر           

من سكان البلدية يقطنون بتجمعها الرئيسي ألن حدود المحيط العمراني  %99.60من المالحظ أن 
مع  لبلدية باتنة يكاد يشمل كل حدود إقليم البلدية ما نفسره بظاهرة التالحم العمراني في إتجاهاته الثالث

 و تازولت.  كل من بلديات فسديس، واد الشعبة
 السكانية:الكثافة   -2-4

 عدد سكان لكل كيلومتر مربع.114 م 2019بلغ متوسط الكثافة السكانية للوَّلية في نهاية عام 
 .2019:الكثافة السكانية لبلدية باتنة  (06)جدول رقم                      

 باتنة
 السكان 
 )نسمة(

 المساحة
 (2)كلم

 الكثافة السكانية
 (2)ن/كلم

350 000 116.41 3 007 
  +معالجة الطالب 2019مونوغرافيا  :المصدر                                                                                          
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 :والجنسي للسكان العمريالتركيب  -2-5
 :)الجنس( التركيب من حيث النوع -2-5-1

ما يطلق سبة بين الذكور واإلناث على أساس تقدير عدد الذكور لكل مائة أنثى وهو يمكن حساب الن
، حيث تتحكم في موع سكان مدينة ما أو لفئة معينة، وبالتالي يمكن حسابها لمجعليه اسم النسبة النوعية

افدة إلى أو الو  النسبة النوعية عدة عوامل متها معدَّلت المواليد والوفيات حجم القوة العاملة فعليا والهجرة
( قدرت نسبة الذكور بمدينة باتنة 2019 سنة، وحسب دراسة السكان والعمل )لالمغادرة من المدينة

% أي 49.55نسمة من مجموع السكان، فيما قدرت نسبة اإلناث  (82)180526% أي 50.45
 ن.نسمة من مجموع السكان، وعليه فإننا نجد النسبتين جد متقاربتين بين الجنسيي 169474

 : التركيب النوعي لسكان مدينة باتنة  (07)جدول رقم                    

  اإلناث  الذكور 2019عدد السكلن  

 مدينة باتنة
 % العدد % العدد )نسمة(
350000 180526 50.45 169474 49.55 

 +معالجة الطالب 2019مونوغرافيا  المصدر:

 :كيب العمريالتر  -2-5-2
تمثل فئة  سنة( 5-0) لسكانية من حيث العمر يتضح لنا أن الفئة األولىمن خالل دراسة التركيبة ا

 19-5)الثانية الفئةو يدل على أن المجتمع فتي يتميز بخصوبة عالية.  نسمة 139376 بــ األطفال تقدر
 أما ،نسمة 426328بـ  عددها ي، المتوسط، الثانوي( يقدرتمثل فئة المتمدرسين )اَّلبتدائ سنة(
نسمة معبرة على وجود طاقة شبانية كبيرة  479186وتعرف بالفئة النشطة يبلغ عددها  (39-20)الفئة
 .نسمة 96547 يقدر عددها بـفهي الفئة األقل ( 60)فوق  والثالثة( 59-40)أما الفئات العمرية الثانية،

 (2019: التركيبة السكانية من حيث العمر لبلدية باتنة سنة )(08)الجدول رقم 

 ةالفئات العمري
 البلدية

 
 سنة 0-4

 
 سنة 5-14

 
 سنة 15-19

 
 سنة 20-39

 
 سنة 40-59

 
 سنة 60+

 
 المجموع

 باتنة
 695172 47895 116730 241460 82815 134755 71517 ذكور
 681828 48652 118833 237726 79630 129128 67859 إناث

 +معالجة الطالب(31/12/2019)باتنة  افيانوغر و م مصدر :ال                                                              
 
 
 

 

                                                           
  .39 ، ص2019منوغرافيا باتنة  - (82)
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 التركيبة السكانية من حيث العمر :(03الشكل رقم )

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                

 :(83) التركيب االقتصادي للسكان -2-6
الوظيفي لهم، وذلك  دراسة التركيبتعد ظاهرة التركيب اَّلقتصادي للسكان من أهم العناصر في 

للتمكن من معرفة حجمهم وتوزيعهم عبر مختلف النشاطات اَّلقتصادية، ألن حجم السكان في أي إقليم له 
لنسبة لألخرى وحالتها ، وكذلك لمعرفة النشاطات السائدة ووزنها بالناحية اَّلقتصاديةاألهمية القصوى من ا

  توى معيشة سكانها.، وبدرجة أكبر تجسيد وظيفة المنطقة ومساَّلقتصادية
 : الفئة النشطة لمدينة باتنة(09)جدول رقم

 باتنة
 السكان الناشطين

  البطالون  المشتغلون
 % العدد % العدد

510534 464321 58.15 46213 9.1 
 2019الطالب  عالجةم +لعملدراسة السكان وا مونوغرافيا المصدر:                                           

إذ تتراوح أعمارهم  ، 510534قدر بـ  الناشطين لبلدية باتنة عدد السكانأن نالحظ من خالل الجدول 
سنة، حيث يساهمون بقدراتهم ومجهودهم البدني والعقلي في عمل يتعلق باإلنتاج أو  60سنة و 18بين 

 :مال، وتنقسم هذه الفئة إلى صنفينالخدمات لحسابهم الخاص أو ألصحاب األع
 . %58.15نسمة وبمعدل النشاط  464321لون والمقدر عددهم بـ المشتغ -
 . %9.1نسمة بنسبة  46213قدر عددهم بـ مالعاطلين وال -
 
 

                                                           
 .66ص ،السلبقالمرجع  ،زايري محمد زكريا ،معمر فتني -(83)

 2021الطالب معالجة + 2019اعتمادا على معطيات منوغرافيا المصدر:
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 2019: توزيع السكان العاملين حسب قطاع النشاط لسنة (10)جدول رقم 
 المجموع اإلدارة التجارة الخدمات BTPH الصناعة الزراعة قطاعات النشاط

 464321 165934 89714 63557 52234 32606 60272 العاملون السكان
% 13 7 11 14 19 36 100% 

 +معالجة الطالب2019لوَّلية باتنة لسنة  افيامنوغر  المصدر:                                                        

 2019توزيع السكان العاملين حسب قطاع النشاط سنة  :(04شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

                           

 :الدراسة العمرانية لمدينة باتنة -3
 مراحل التطور العمراني لمدينة باتنة:   -3-1

ة ربط بين في خلق نقط متمثال ، فالهدف من إنشائها كاناتنة ذات نشأة حديثة "استعمارية"مدينة ب
صالح " إل Duce Daumal، وقد تم ذلك في إطار حملة من طرف الحاكم "مدينتي بسكرة وقسنطينة

نقطة انطالق نحو المناطق  ، ليجعل منه1844فخيم معسكر بالمدينة سنة  ،(84)األمور في الزيبان 
ن هذه التسمية استبدلت أ، غير بـ"لمباز الجديدة" 1854رسوم صدر ، وسميت المدينة بموجب ماألخرى

، وبعد ذلك تطورت يتمببتسمية جديدة "باتنة" رجوعا إلى لفظ بتنا الذي كان يعتقد أنه يراد به لفظ ال
المدينة عبر مراحل مختلفة، ويمكن تقسيم مراحل تطور النسيج العمراني لمدينة باتنة إلى مرحلتين 

 أساسيتين:
 الل الفرنسيمرحلة االحت األولى:المرحلة   -3-1-1
 :ن قرائتها من خالل أربع فترات هييمك

                                                           
 . 23، صالمرجع السابقبوراس شهرة زاد ،  - (84)

 2021الطالب معالجة +2019اعتمادا على معطيات منوغرافيا:المصدر
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 :1870 – 1844الفترة  -3-1-1-1
، وتم بناء ، حيث استقر بها1844سنة  بوجود النواة اإلستعماريةة مدينة باتنتأسيس شهدت هذه الفترة 

      " والذي تهيكل على محورين رئيسيين هما " شارع الجمهورية "  CAMPبـ" الحي العسكري المعروف
 ".و شارع فرنسا"

يتضمن ترقية مدينة باتنة إلى مركز حضري  12/09/1844وفي نفس الفترة صدر مرسوم تنفيذي في 
زمالة" بدأت المدينة تعرف توسعا بطيئا ظهر على إثره حي "ال 1860هكتار وخالل سنة  12احة بمس

 ، شيده السكان األصليون.، وهو من أقدم أحياء المدينة1870جنوب شرق المركز عام 
            

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :1923 -1871الفترة  -3-1-1-2

 بعضهكتار، وقد تم توقيع  26وصلت مساحتها إلى بدأت المدينة تعرف نوعا من التوسع حيث 
، وقد لعب (، محكمةمدرستين، سوق، مسرح، مقر البلدية، مقبرة مسيحية )متمثلة في:والتجهيزات المرافق 

، وكانت المدينة تنقسم إلى منطقتين سلي" دورا هاما في هيكلة المدينةكل من الشارعين "فرنسا" و "مو 
  :باتنة هماما واد تين يقسم بينهأساسي

 1923 -1844باتنة فترة  مدينة: (05الخريطة رقم)
 

 1998نة.مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.بات المصدر:

 (: باب بسكرة11صورة رقم) باب سطيف (:10)رقم صورة

 قسنطينةباب  (:13)رقم صورة المعسكرباب  (:12)رقم صورة

 1871-1844(:مدينة باتنة في فترة ما بين 01مخطط رقم)

 1998مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.باتنة. المصدر:
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 النواة اَّلستعمارية داخل المعسكر من الناحية الشمالية. -
  ، وتمثل الحي التقليدي.حي الزمالة من الجهة الجنوبية -
 1923-1871(: مدينة باتنة 06الخريطة رقم )   

 1890(: وسط مدينة باتنة 14)رقم صورة 
 
 
 
 
 

 1910(:حي بوعقال الشعبي 15)رقمصورة 
 
 
 
 
 

Mémoire de fin d’étude 5eme année 2008 : المصدر 
-Mammri Nourredine, Memoire de Magister, Habitat "Auto-Construit" à Batna, 

Processus d’intégration, «Cas du quartier populaire Bouakal», 2011, p: 48. 

 :1945 -1924الفترة  -3-1-1-3
ظرا َّلرتقاء ن ةتجاريالو  نقطة جذب نتيجة لمكانتها اإلداريةشهدت بداية هذه الفترة تحول المدينة إلى 
مشروع محطة السكة الحديدية التي تمتد غرب النواة  :مستوى المشاريع والمرافق المنجزة من بينها

، والذي نتج عنه استقطاب الكثير من المستوطنين، وكذا إنجاز رية من الشمال نحو الجنوب )تقرت(العسك
صل إلى ي، ل1925ساكن سنة  11000قد تم تسجيل ، فمالية المطار حالياعسكري مكان إكمطار 
المدينة إلى  يات الجديدة أدت إلى اتساع مساحة، إذ أن هذه المعط1940ساكن سنة  15000
 :حيث ظهرت أحياء جديدة متمثلة في ،حركة التعمير في اتجاهات مختلفة هكتار وامتداد150
 على امتداد شارع موسلي.  " STANاَّلتجاه الشمالي الشرقي : حي " -
    بالقرب من محطة القطار.  ( quartier fourriéreاَّلتجاه الشمالي الغربي : ظهر حي المحشر) -
 اَّلتجاه الجنوبي : عن طريق ظهور المباني األولى لألحياء المستقلة "بوعقال وشيخي" -
 
 
 

  

www.vitaminedz.org :المصدر   
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 (1945-1924(:مدينة باتنة )07الخريطة رقم )   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :1961 -1946الفترة  -3-1-1-4

وكذا إنطالق مشروع  1954الثورة التحريرية سنة  أحداث كثيرة أهمها اندَّلع هذه الفترة مع تصادفت
، إضافة إلى أثير الكبير على المجال العمرانيي جاء بها، والتي كان لها التتوالمشاريع ال 1958قسنطينة 

ة و دائرة إلقليمها، مما أدى إلى توسع المدين ة حيث أصبحت تمثلداريا عن قسنطيناستقالل مدينة باتنة إ
 :خلق أحياء أخرى ممثلة في

  (:من الجهة الشمالية ) األحياء األوروبية 
، مسكن على طول ممرات بن بولعيد180بـ  HLM"ظهور األحياء الجماعية في نهاية الخمسينات حي 

قد تم أيضا تعزيز القوة العسكرية لالحتالل عن و . (85)مسكن" 100، وحي الفوريار بـ مسكن 158وحي 
 طريق بناء ثكنات في الشمال الشرقي للنواة أين يتواجد مستشفى " األمراض الصدرية " حاليا.

 الجنوبية ) األحياء التقليدية ( من الجهة: 
ية ، ظهرت مجموعة من أنو ة الشمالية الخاصة باألوربيينبالمقابل عكس العمران المنظم في الجه و 

السكن الفوضوي والتي كانت نتيجة َّلستقرار األهالي الفارين من اَّلضطهاد حول أحياء المحتشدات" 
Cités de recasements مسكن  192مسكن، الحي التطوري بـ  252" المتمثلة في حي شيخي بـ

                                                           
 .29، صالسابقالمرجع -(85)

 1940-دينة باتنة(:وسط م16صورة رقم )

 1940-دينة باتنةوسط م(:17صورة رقم )

 www.vitaminedz.org المصدر:

 +معالجة الطالب1998المصدر: مخطط النوجيهي للتهيئة و التعمير.باتنة.
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يدة : حي كشألنوية شكل أحياء جديدة تمثلت فيمسكن، فالتوسع التدريجي لهذه ا 260وحي كشيدة بـ 
ية متمثلة في: "بارك فوراج" شرقا، وحي شيخي غربا، هذا باإلضافة إلى ظهور أنوية جديدة ألحياء فوضو 

، وقد وصلت مساحة يدية السابقة "الزمالة، وبوعقال"، مع استمرار التوسع األحياء التقلو"بوزوران" شماَّل
 .(86)هكتار 209المدينة في هذه الفترة 

 (1961-1946تنة )(: مدينة با08الخريطة رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1998المصدر: مخطط النوجيهي للتهيئة و التعمير.باتنة.                   
 
 
 
 :1962المرحلة الثانية: مرحلة االستقالل بعد  -3-1-2

  55000يمكن القول أن مدينة باتنة حتى نهاية المرحلة اَّلستعمارية تميزت بحجم سكاني قدر بـ )
 م(.1962حتى سنة  (87)نسمة"

 :شهدتها مدينة باتنة في خمس فتراتا بالنسبة لمرحلة ما بعد اَّلحتالل فيمكن استعراض التغيرات الني أم
 ) الفترة االنتقالية (: 1973 -1962الفترة  -3-1-2-1

تعتبر هذه الفترة هي بداية مرحلة اَّلستقالل أي أنها المرحلة اَّلنتقالية التي حدث فيها تغير جذري  
اسية واَّلقتصادية للبالد بصفة عامة، ومدينة باتنة كإحدى المدن الجزائرية بصفة لجميع األوضاع السي

خاصة، لم تعرف مدينة باتنة تنمية عمرانية ملحوظة، فلقد استمر نمو األحياء القديمة والتقليدية بطريقة 
الذي تضمن عدة  1968فوضوية وبشكل عشوائي، كما استفادت المدينة من برنامج األوراس سنة 

                                                           
 .96،ص1998المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، المرحلة األولى، باتنة ،- (86)
 .89، صالمرجعنفس  -(87)

 1940-دينة باتنةوسط م(:18صورة رقم )

 www.vitaminedz.org المصدر:

 1950-دينة باتنةوسط م(:19صورة رقم )
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ه المنطقة الصناعية ، وأخرى خاصة بالبنية التحتية والذي ظهرت في إطار (88)مسكن(375اريع سكنية )مش
هكتار  1227، ووصلت مساحة المدينة إلى ى إلى زيادة عدد السكان والمساكن، مما أدلمدينة باتنة

 .(89)هــ/ سنة 92.54وبمعدل 
بارزة وأصبحت شبكة نسيجها العمراني  ويمكن القول أن مدينة باتنة اكتمل إطارها الحضري العام

، حي النصر، حي المجزرة مدينة )النواة األصلية(، حي شيخي: مركز المتمثلة في األحياء التالية
(Battoirحي بوعقال بأجزائه الثالثة ،)(90)، حي كشيدة، حي بوزوران، حي بارك أفوراج. 
 (1973-1962(: مدينة باتنة )09ريطة رقم )خال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009. 02مهمة  SCUمخطط التناسق الحضري  المصدر:                   

 
 
 
 :(91)) محاولة تنمية عمرانية مخططة ( 1984 -1974الفترة  -3-1-2-2

، استفادت مدينة باتنة 1974" في الجزائر سنة PUDفي ظل إنشاء المخططات العمرانية الموجهة " 
الذي كان من بين أهم أهدافه الرئيسية تحديد مناطق ، و 1978بدورها من أول مخطط عمراني لها سنة 

 ( قطاعات :03توسع المدينة والتي تتمثل في ثالثة )

                                                           
م اَّلجتماع الحضري، ، التطور الحضري والمناطق الحضرية في المدن، دراسة نظرية في علأحمد محمد بوذراع -(88)

 .160-159، ص 1997منشورات جامعة باتنة، 
 .90المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ص -(89) 
 . 90، صالسابق المرجعنفس  -(90)
 .78-77رفيقة سنوسي ، مرجع سايق ، ص ص -(91)

 1965-حي محطة القطار(:20صورة رقم )

 1965-طريق قسنطينة(:21صورة رقم )

 www.vitaminedz.org المصدر:



 باتنـــــــــــــــــــــة لمدينــــــــــــــــــــة التحليلــــــــــــــــــة دراســـــــــــــةال                                 الفصل الثالث

65 

هكتار )على  243يضم المنطقة العسكرية باحتياط عقاري مساحته  :القطاع األول )شمال شرق( -
 ، إضافة إلى توسع حي بارك أفوراج )على المديين القصير و المتوسط(.ى الطويل(المد

  خاص بإنشاء المنطقتين السكنيتين الحضريتين الجديدتين :لقطاع الثاني )جنوب وجنوب غرب(ا -
(ZHUN2 ‚ZHUN1.) 
 هكتار. 22يشمل التوسع الخاص بالمنطقة الصناعية بمساحة  :القطاع الثالث )شمال غرب( -

 ة من بينها: وبذلك انطلق تجسيد عدة مشاريع مبرمجة في إطار المخطط العمراني الموجه لمدينة باتن
 تحصيص 1308بعدد  :التحصيصات. 
 :قطعة. 535تعاونية بـ  21 التعاونيات 
  الجماعي:السكن ( متمثل في المنطقتين السكنيتين الحضريتين الجديدتينZHUN2 ‚ZHUN1 )

 مسكن. 742باإلضافة إلى حي  مسكن، 3094بـ 
 المركز الثقافي اإلسالمي،من التجهيزات في هذه الفترة منهاتم تجسيد عدد كبير  :التجهيزات : 

 2200جامعي ، الحي المتوسطات، المتقنة 08، وية البنات، ثانالحي اإلداري، مسجد أول نوفمبر
 ، فندق شيليا... SAA، مقر سرير، متحف المجاهدين

يفيين، بحثا عن ظروف معيشية كل هذه المشاريع استقطبت عددا كبيرا من السكان خاصة النازحين الر 
ضع في ، أي أنه لم يماعيةسكانية واَّلجتأن المخطط العمراني الموجه لم يفلح في تقديراته ال ، إَّلافضل

، إذ لم يكن مهما لعمل والتمدرس والخدمات المتوفرةالحسبان هذه الفئة التي أتت إلى مدينة بحثا عن ا
 بالنسبة إليها إيجاد مسكن في إطار قانوني بل لمأوى من أي نوع.

، والذي يعطي كل 1974ر َّل يقل أهمية أَّل وهو قانون اَّلحتياطات العقارية لسنة كما يوجد عامل آخ
، مما أدى حافظات عقارية مقابل أسعار بسيطةالحق للبلديات في نزع األمالك العقارية من أجل تكوين 

قتدر بمالك األراضي بتجزئتها بطريقة فوضوية وبيعها لالجئين إلى المدينة أو الفئات البسيطة بأسعار م
، فتلك القطع العقارية انون وتستفيد منها مجاناعليها بعيدا عن مراقبة الدولة التي تنزعها منهم بقوة الق

َّل يمكن إنجازه إَّل من طرف  ضأر المجزأة عشوائيا تستلزم حتما بنايات فوضوية ناتجة عن مخطط 
 البائعين ...

ن ركبنا هذه المعادلة مع كون الشارين ذوي فئات بسيطة  فلن يخفي أن أنماط المساكن الناتجة وا 
 ستكون إضافة إلى أنها فوضوية فهي رديئة..

 ، بوزوران، بارك فوراج و تامشيط...: بوعقال، كشيدةي تعمير فوضوي في جميع اَّلتجاهاتفالنتيجة ه
  
 
 
 

أنتجت  فيبدو أن بداية أول محاوالت للدولة في التشريع والتنظيم وإنشاء المخططات العمرانية

  نسيج عمراني فوضوي بمدينة باتنة بدال من مدينة مخططة ومهيكلة العمران.
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 (1984-1974(: مدينة باتنة )10الخريطة رقم )    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2009. 02مهمة  SCUالحضري مخطط التناسق  :المصدر      
 
 جديد(:) تشبع النسيج الحضري وتشريع عمراني  1994 -1985الفترة  -3-1-2-3

رغم محاولة أخرى من طرف السلطات المعنية في استدراك األخطاء التي حدثت في الفترة السابقة 
 وضويةاستمرت في التوسع بطريقة ف ، إَّل أن مدينة باتنة1985وخلق مخطط عمراني آخر سنة 

: قد تم ظهور أحياء أخرى متمثلة فيفباإلضافة إلى توسع األحياء السابقة التي نتجت بطريقة عشوائية 
هكتار، هذا إضافة في تزامن هذه  3383حي طريق تازولت وحي أوَّلد بشينة، لتصل مساحة المدينة إلى 

ت مدينة باتنة في إطاره من أول المتعلق بالتهيئة والتعمير والذي استفاد 90/29الفترة مع صدور القانون 
، عيون العصافير، واد ، فسديس، تازولتعمير يضم مجموع البلديات: باتنةيئة والتمخطط توجيهي للته

، إَّل أن الدراسة ألغيت ولم تكتمل لصعوبة تطبيق فكرة مخطط عمراني خاص بمجموعة من الشعبة
دارية ، فباتت الم  : دينة تعاني من مشاكل إضافيةالبلديات وكذا ألسباب أخرى سياسية وا 

 يات الفردية الفوضوية.اتشبع النسيج العمراني خاصة مع اَّلستهالك المفرط للعقار عن طريق البن -
أحياء هامشية مهمشة على الضواحي تعاني من غياب التجهيزات والهياكل القاعدية الضرورية  -

 وكذا مشكل اندماجها مع المركز.
 واجهات عمرانية سيئة. -
 غير وظيفية تفتقد إلى أبسط المعايير العمرانية والمرافق الضرورية. مجاَّلت -

 1984-وسط مدينة باتنة(:22رقم ) صورة

 1983-وسط مدينة باتنة(:23صورة رقم )

 www.vitaminedz.org المصدر:   



 باتنـــــــــــــــــــــة لمدينــــــــــــــــــــة التحليلــــــــــــــــــة دراســـــــــــــةال                                 الفصل الثالث

67 

علما أن هذه المرحلة تزامنت أيضا مع ظهور قانون جديد في ميدان تنظيم العقار أَّل وهو القانون 
 .(92)المتضمن التوجيه العقاري 90/25
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :لتهيئة والتعمير(لتطبيق أدوات ا )أول تجربة 2005 -1994الفترة  -3-1-2-4

تم تعويض المخطط العمراني السابق الذكر بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  1994خالل سنة 
، "باإلضافة إلى تواجد عمليات التجديد 1998الخاص فقط بمدينة باتنة ولم يتم المصادقة عليه إَّل سنة 

ومساكن األحياء  Campن حي التي يقوم بها األشخاص أنفسهم أو الدولة بشكل محدود مثل مساك
 الفوضوية والتقليدية. أما التوسع الحالي فقد أصبح يتجه نحو ثالث اتجاهات رئيسية هي:

 طريق تازولت بواسطة مساكن ذات طابع فردي بشكل فوضوي(Pavillonnaires)،  هذا التوسع
 (.Une conurbationأصبح يشكل تالحم مع نسيج مدينة تازولت)

 البناءات الفردية ذات نوعية جيدة. طريق بسكرة بواسطة 
 "(93)طريق مروانة وحملة أين أخذ أشكاَّل لبناءات ذات نوعية نوعا ما رديئة. 

                                                           
 .79رفيقة سنوسي ، المرجع السابق ، ص - (92)
الوَّليات إشكالية وخيارات التوسع العمراني ،شهادة مهندس دولة في تهيئة  سحنون رندة ، تلي سميحة ، المدن مراكز - (93)

+ معطيات 31،ص 2007-الجزائر–،جامعة باتنة  13/07/1986األوساط الحصرية حسب قرار وزاري المؤرخ في 
 ، المرحلة النهائية.للتهيئة والتعمير لبلديات باتنة مراجعة المخطط التوجيهي

 1986(، بلديــــــــة باتنـــــــــة: التوســــــع العمـــــــراني ســنة 11خريطة رقم)

 (arc gis)بالبرنامج+ معالجة شخصية  2021صور القمر الصناعي: المصدر
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ى وتم خالله تحديد التوجهات الكبرى للتطور العمراني واَّلقتصادي وتحديد قطاعات جديدة للتوسع عل 
، مخططات التهيئة والتعمير ميدانياق ، مثل هذا المخطط أول تجربة لتطبيالمدى القريب والمتوسط والبعيد

(، لم تكن في محلها 2008سنة ) إلى غاية عام  20بـ  إَّل أن التقديرات المستقبلية لهذا المخطط المقدرة
، وظهرت سع المستقبلي قبل األجال المحددة، إذ تم استنفاذ معظم القطاعات العمرانية المحددة للتو كالعادة

 ، مع ظهور عدة مشاكل أخرى.ي حي عرعار) طريق قسنطينة(مثلة فأحياء فوضوية جديدة مت
 .2005سنة وذلك  أجاله المحددةليتم مرة أخرى مراجعة المخطط العمراني السابق قبل انتهاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :(94)) مراجعة المخطط التوجيهي وظهور األقطاب الحضرية ( 2015 -2005الفترة  -3-1-2-5

( بلديات 07ة مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يضم سبع )تم تسجيل دراس 2005في عام 
كإستراتجية جديدة  ، فسديس، واد الشعبة، تازولت، عيون العصافير، سريانة، جرمة.باتنةمن بينها بلدية 

 لالستجابة َّلحتياجات المدينة المساحية.
المرحلة هو نشأة األقطاب وأهم ما يجب ذكره عن تطور النسيج العمراني لمدينة باتنة في هذه 

 ، والقطبقطب الجديد حملة )ذو وجهة سكنية(الحضرية الجديدة، التي خلقت بمدينة باتنة كل من ال
تحقيق التوازن والتكافؤ في كان و ، فقد تم خلقها من أجل تفريغ السالجامعي فسديس )ذو وجهة علمية(

                                                           
 .14المرحلة األولى، ص -بلدية باتنة– A04ألراضي رقمجعة مخطط شغل اامر  -(94)

 1996(، بلديــــــــة باتنـــــــــة: التوســــــع العمـــــــراني ســنة 12رقم) خريطة

 (arc gis) بالبرنامج + معالجة شخصية 2021صور القمر الصناعي: المصدر
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نما عمت ، إذ أن هذه السياسة الجديدة التوزيع المجالي للتجهيزات منتهجة لم تخص فقط مدينة باتنة وا 
 العديد من المدن الجزائرية.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006(، بلديــــــــة باتنـــــــــة: التوســــــع العمـــــــراني ســنة 13خريطة رقم)

 (arc gis) بالبرنامج + معالجة شخصية 2021اعيصور القمر الصن: المصدر
 

 (arc gis) بالبرنامج + معالجة شخصية 2021صور القمر الصناعي: المصدر
 

 2016(، بلديــــــــة باتنـــــــــة: التوســــــع العمـــــــراني ســنة 14خريطة رقم)
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 2021العمـــــــراني ســنة (، بلديــــــــة باتنـــــــــة: التوســــــع 15خريطة رقم)

 (arc gis) بالبرنامج + معالجة شخصية 2021صور القمر الصناعي: المصدر
 

 (arc gis) بالبرنامج + معالجة شخصية 2021صور القمر الصناعي: المصدر
 

 التوســــــع العمـــــــراني مراحل (، بلديــــــــة باتنـــــــــة:17خريطة رقم)
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 :(95) طريقة استهالك المجال في مدينة باتنة -4
إيجاز ، واعتمادا على نظريات النمو الحضري السالفة الذكر يمكن بمن خالل مراحل تطور مدينة باتنة

 :حظ شكلين أساسيين من أشكال نموها، إذ نالوسع مدينة باتنةاستنساخ الخطة المتبعة لت
 لقد أخذت مدينة باتنة هذا الشكل من النمو الحضري خالل المراحل شكل النمو الحلقي :  -4-1

 : كان ظهوره نتيجة عدة عوامل أهمهااألولى من تطورها و 
 ستقالل مباشر.الهجرة الوافدة نحو المدينة خاصة بعد اَّل 
 .عملية التصنيع وما تتطلبه من يد عاملة وجلب لإلطارات 
 .الملكية العقارية ودورها في التوسع الحضاري للمدينة 
  توفر األراضي السهلة للتعمير واخفاض اسعارها خاصة في ضواحي المدينة ومقارنة مركزها 

حياء من خدمات المركز وكان لها دور كبير واألحياء المباشرة له من تلك الفترة ، وكذلك استفادت هذه األ
كن تمييز ، ويمسكنية في استهالك المجال واألراضي الصالحة للزراعة التي تحولت معضمها إلى مناطق

 :ثالث حلقات رئيسية هي
  Stant ‚ Campوتتكون من أحياء سكنية استعمارية  األولى:الحلقة 

 ، بوعقال ،باركافوراج ، بوزوران( )حي شيخي، زمالةن من األحياء التلقائية تتكو  :الحلقة الثانية
مشكلة من المجموعات الكبرى لكل من حي بوزوران ، بارك أفوراج والمناطق  :الحلقة الثالثة

 .مناطق الصناعية والعسكريةالالحضرية األولى والثانية و 

 الطرق لقد شهدت مدينة باتنة هذا النوع من النمو على طول المحاور: الخطي شكل النمو -4-2

 . 31و30الرئيسية التي تربط بين المراكز الحضرية تتمثل هذه المحاور في الطريقين الوطنيين  

 مما سبق يتضح لنا الدور الكبير واألهمية الخاصة للطرق المهيكلة في تحديد نمط توسع مدينة باتنة.
 : طبيعة وأشكال النمو الحضري بمدينة باتنة.(18)خريطة رقم 

 

 

 

 
 

                                                           
من أحياء مدبنة األشكال الحضرية في الجزائر )دارسة ميدانية على عينة  الديناميكية المجالية و، مشنان فوزي - (95)

 .221-220، ص 2016 -1باتنة-، جامعة الحاج لخضرباتنة( ،أطروحة دكتوراه في علم اَّلجتماع الحضري

 .2009-2008وناسي، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في علم اَّلجتماع الحضري والنمو الحضري ومشكلة السكن واإلسكان، سهام  المصدر:
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 :لتوسع المجالي بمدينة باتنةائق اعو   -5
 :باتنة وتحكمت في شكلها وتتمثل فيعدة عوائق أثرت على نمو مدينة 

  الطبيعية:العوائق    -5-1
تتمثل في الجبال والغابات واألراضي الفالحية المحيطة بالمدينة وكذا األراضي المعرضة للفيضانات 

الية، إَّل أنه بالنسبة لألراضي المعرضة في الجهة الشرقية الجنوبية والمنطقة الصخرية بالجهة الشم
فحسب مديرية الري فإن  (96) 2015للفيضانات فقد تم إيجاد حلول لها تمتد مدة تطبيقها إلى أجال 

 سنوات محاطة بقنوات الحماية وبكل الحلول الضرورية لخطر الفيضانات. 5المدينة ستصبح بعد 
ؤولين اجتياح أراضي ذات انتاجية وجودة عالية أما األراضي الفالحية قد أصبح من السهل على المس
 والتعدي عليها ببساطة لتحول إلى أراضي قابلة للتعمير.

 االصطناعية:العوائق  -5-2
 234التي تستحوذ على مساحة تقدر بــ  بالجهة الشمالية الشرقية تتضمن كل من المنطقة العسكرية

هكتار، وتمثل  251.15ي تقدر مساحتها بـ هكتار، إضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات الت
وأخرى كخطوط مد الكهرباء خاصة ذات  هي األخرى عائقا أمام توسع المدينة من الجهة الشمالية الغربية

 .التوتر العالي وخطوط الغاز
 : يوضح عوائق التوسع المجالي لمدينة باتنة: (11)الجدول رقم 

 قابلية التعمير طبيعة العوائق المناطق
 غير قابلة للتعمير  منطقة صخرية جهة الشماليةال

 غير قابلة للتعمير   منطقة للنشاطات–منطقة صناعية –جبل كاسرو  الجهة الشمالية الغربية
 غير قابلة للتعمير  جبل توقر الجهة الغربية

ا يفترض أنها غير قابلة للتعمير إَّل أنها أصبحت حالي أراضي فالحية الجهة الجنوبية الغربية
قابلة للتعمير بعد التعدي على أراضي فالحية منتجة 

 وذات جودة عالية 
 غير قابلة للتعمير  جبل إيش علي )غابات( الجهة الجنوبية
الجهة الشرقية 

 الجنوبية
واد –واد تازولت -أراضي معرضة للفيضانات

 أراضي فالحية–بوغدن 
يفترض أنها غير  قابلة للتعمير إَّل أنها أصبحت حاليا 

ابلة للتعمير بعد التعدي على أراضي فالحية منتجة ق
 وذات جودة عالية وكذا بعد إيجاد حل لخطر الفيضانات 

الجهة الشمالية 
 الشرقية

 غير قابلة للنعمير  المنطقة العسكرية جبل بوعريف )غابات(

 غير قابلة للتعمير المنطقة العسكرية الجهة الشرقية
 2008-1998-1994ئة و التعمير لبلدية باتنة، سنوات : المخطط التوجيهي للتهيالمصدر

                                                           
 . 2010ة الري لوَّلية باتنة ، مصلحة الصرف الصحي، مديري - (96)
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 : (97)اتجاهات التوسع العمراني لمدينة باتنة وأهم التحديات التي يواجهها   -6

 (20أنظر الخريطة رقم ) :عرف توسع مدينة باتنة ونموها العمراني اتجاهات متعددة أهمها ما يلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ات السكنية لمدينة باتنة، مذكرة ماجستير في التهيئة العمرانية، صيصاإلشكاَّلت المطروحة بالتح ،قواس مصطفى -(97)

 .9-8ص ،2005جامعة قسنطينة، 

 اتجاه توسع مدينة باتنة (:20الخريطة رقم )

  10.1+معالجة الطالب بـ ارك جيس 2021صور قمراَّلصطناعي  المصدر:

 ق التوسع المجالي لمدينة باتنةئ(: عوا19خريطة رقم )

 10.1ارك جيسة الطبوغرافية+معالجة الطالب بـ الخريط (google.E)صور القمر اَّلصطناعيالمصدر: 
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كلم(، وهو اتجاه نحو التالحم العمراني 10تازولت  –طريق) باتنة اتجاه الجنوب الشرقي عبر  -
 .بين المركزين مستقبال

  كلم(.7قرية حملة  –اتجاه شمال غرب عبر طريق ) باتنة  -
، وهو ويشمل مناطق أوَّلد بشينة وكشيدة وادي الماء( –اتجاه الشمال عبر الطريق الوَّلئي ) باتنة  -

 تعمير متواصل.
 كلم(. 15طريق فسديس ) اتجاه شمال شرق عبر -

 Extensionهذا التوسع الذي تم عبر اَّلتجاهات األربعة كان عبارة عن توسع مجالي خطي 
Linéaire الرئيسية المهيكلة للمدينة. المحاور على              
تأثر العديد من المشاكل التي  نجد أن المدينة تواجه(98) تحديات التوسع العمراني لمدينة باتنةأما من أهم 
، كما أن هذه المشكالت َّلتنعكس على سكان المدينة فحسب، بل على مستقبلها الحضري بشكل مباشر

على دورها كمركز اداري وقطب جهوي ذو وزن تاريخي وريادي في إقليم األوراس وعلى المستوى الوطني 
ى نسيجها العمراني تشهد تحوَّلت عميقة على مستو ( 99)كذلك، فمدينة باتنة بحركتها العمرانية السريعة 

( التي تعرف بالمجموعات السكنية الكبرى ZHUNالمكون من المناطق السكنية الحضارية الجديدة )
(Grandsensembles مثل حي )اء الفردي المنظم في شكل مسكن بحي تامشيط ، وأحياء البن 1200

اج ،...( وهي كلها باإلضافة إلى التعمير العشوائي )كحي بوعقال ، كشيدة ، بارك فور  ،تخصيصات
مجاَّلت غير منسجمة عبر المجال الحضري للمدينة، مما يخل بتوازن الحياة الحضرية في هذا التجمع 

 ويهدد مستقبله.
فبالنظر إلى الحجم الذي بلغه التوسع المجالي لمدينة باتنة ،والذي وصل إلى وضع يستحيل معه 

أهمها مشكالت التوسع المجالي التي ترتبط أساسا المزيد من النمو، ظهرت المشكالت المتعددة األثار و 
 المشكالت فيما يلي: يمكن حصر هذه بعوائق عديدة.

  مشكالت النمو الذي يتم عبر محاور الطرق الرئيسية المتفرعة من المدينة والذي بدأ بوتيرة غير
 .(dysfonctionnement de la villeمنتظمة مما أدى إلى خلل في عمران المدينة ونموها)

  وجود جيوب شاغرة داخل النسيج الحضري للمدينة، أقيمت فيها بناءات فوضوية أثرت على
 النتاج المجالي الوظيفي للمدينة ومظهرها.

 ة الوضعية القانونية للعقارات بمحيط المدينة، وبالتالي تدني نوعية ومستوى جزء كبير تأخر تسوي
 المدينة.من المباني الخاصة، التي تنشأ في مختلف المواقع ب

                                                           
 . 8-7، صالسابقالمرجع   - (98)
( وهي معدَّلت تفوق المعدل 87-77خالل ) 5.82( و 77-66)خالل  5.72معدل النمو السكاني للمدينة بلغ  - (99)

 %.3.57%( وهو أقل من المعدل الوطني 2.68%(، والفترة األيرة انخفض إلى )5.46و  5.4الوطني المقدر بـ)
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  اَّلمتداد األفقي للعمران )مخطط من خالل التحصيصات، التعاونيات والترقية العقارية العمومية
( مما يعني اَّلستهالك السريع (100)والخاصة، أما غير المخطط فعن طريق البناء الفوضوي

 للمجال. 
 الفيضانات و  مراَّلستهالك الكلي للعقارات، باستثناء المنطقة العسكرية، والمنطقة المعرضة للغ

 .(101)فوراج( والتي تشكل عقارًا في يد السلطات يمكن استغاللهأ)في حي بارك 
  بفعل بروز السكن الفردي غير المهيكل في كل 1978تشبع النسيج العمراني لمدينة باتنة سنة ،

اَّلتجاهات )نحو الجنوب باتجاه تازولت وكل أحياء أطراف المدينة( والذي كان وليد التسهيالت 
 لقانونية والعقارية َّلستخدام المجال.ا

 :أنواع 04تنقسم إلى  :طبيعة الملكية العقارية في مدينة باتنة -7
 :بدأت البلدية ككل بلديات الوطن التطبيق التدريجي لقانون اَّلحتياطات العقارية أراضي البلدية 

وبمراعاة من أجل تكوين محفظتها العقارية، حيث تم اكتساب األراضي بطريقة تدريجية  
من مجموع مساحة  %66.8ي البلدية ئلية للمالك، فقد بلغت مساحة أراضاَّلحتياجات العا
 ارنة بالملكيات األخرى.قوهي نسبة عالية م (102)هكتار 2267.01المدينة البالغ 

 :هذا النوع من الملكية يحتل المرتبة الثانية من حيث المساحة، حيث يحتل  أراضي الملك الخاص
وهي عبارة عن تلك اَّلحتياجات  (103)%19.36ر من مساحة المدينة بنسبة هكتا 657.08

العائلية لمالك األراضي، باإلضافة إلى األراضي التي شكلت الملكيات الخاصة في الفترات 
 السابقة.

  تمثل في األراضي التي َّل يمكن أن يملكها شخص أو جماعة، وتحتل مساحة  الدولة:أراضي
 .(104)%10.01تقدر بـ هكتار، أي بنسبة  339.88

 :تقع في  (105)%3.83هكتار بنسبة  130يحتل هذا النوع من الملكية مساحة  أراضي الجيش ،
الشمال الشرقي من المدينة وهي أراضي ذات استخدامات عسكرية كالثكنات ومنها مجاَّلت فارغة 

 مخصصة لإلستخدام المستقبلي.
 
 

                                                           
(100 )

ضي التعميرغيرالمخطط ،المناطق العمرانية الناتجة عن البناءات الذاتية التلقائية غير الملخصة كالناشئة فوق أرا  -

 الخواص، عن طريق التجزئة الحرة لألرض من أجل البناء والسكن )وهي الحالة السائدة من التعمير في مدينة باتنة(. 
(101
 

 )
 .1998المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمدينة باتنة  -

(102) 
 مديرية مسح األراضي لوالية باتنة.  -

(103 )
.مديرية مسح األراضي -

 

 .نفس المرجع -( 104)
 نفس المرجع.  – (105)
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ناتجة بالمدينة وهيكلة نسيجها ال الحضريةتأثير الوضعية العقارية على األشكال  -8
 العمراني:

 :(106)تأثير الوضعية العقارية على األشكال الحضرية الناتجة   -8-1
إن حجم البنايات وطريقة توزيعها تمثل الشكل الحضري للوحدة المجالية إذ تعرف األشكال الحضرية 

 بحجم البنايات وطريقة إنشائها عبر النسيج الحضري.
لتي تحدد المظهر العام للمدينة وترسم هيكل نسيجها العمراني، ويمكن قراءة إن األشكال الحضرية هي ا

 ذلك في حالة دراستنا من خالل:
 التجهيزات : .8-1-1

تعتبر التجهيزات ذات عالقة وطيدة بالعقار ففي فترة اَّلحتالل الفرنسي تم توقيع عدة تجهيزات تخدم  
إلى البلدية، المقبرة  المسرح باإلضافةوق، مدرستين، كنيسة، الس في:أساسا المجتمع الفرنسي متمثلة 

 المسيحية و المحكمة.
نجاز عدة تجهيزات حسب ظروف كل مرحلة و األهداف المسطرة بها،   وبعد اَّلستقالل تمت برمجة وا 

)ملك عمومي يتم إما على أراضي ملك للدولة أو البلدية  1990وكان توقيعها في الفترة التي تسبق سنة 
من أجل إنجاز المشاريع ذات المتضمن قانون األمالك الوطنية(  90/30ن القانون م 16وفقا للمادة 

فقد اقتصر على أراضي ملك  1990المنفعة العمومية في إطار قانون اإلحتياطات العقارية أما بعد سنة 
دولة ، ألن الحاَّلت اَّلستثنائية التي تتم على أراضي الخواص في إطار قانون نزع الملكية تكلف الالدولة

أثمانا باهضة )الدولة أصبحت تشتري بسعر السوق(، لذا كان اختيار مواقع التجهيزات متعلق أساسا 
 بالطبيعة القانونية لألراضي ولم يتم على أسس تخطيطية وتقنية صحيحة.

: المستشفى الجامعي، جامعة الحاج لخضر، المركز التجهيزات المهيكلة بمدينة باتنةمن بين أهم و 
 ، فندق شيليا، مسجد أول نوفمبر، الحي اإلداري...إلسالمي، متحف المجاهدينلثقافي اا
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 (: توزيــــــــــع التجهيـــــــــزات الكبــــــــــــــــــــرى02رقم) مخطط

 02،2009مخطط التناسق الحضري مدبنة باتنة، مهمة المصدر: 

 

 :المفتاح
 معيالمركز االستشفائي  الجا

 محطة القطار
 منطقة صناعية

 طاتامنطقة نش
 منطقة عسكرية

 معهد الغابات
 معهد شبه الطبي
 مركز االبحاث

 محطة المسافرين
 الجامعة

 سرير 1500االقامة الجامعية 

 معهد االعالم االلي
 مقبرة

 مركب رياضي جواري
 محطة تصفية مياه القذرة
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 :(107)السكن  .8-1-2
يمثل السكن أكبر مساحة لمدينة باتنة مما يجعله العنصر األكثر تعبيرا عن األشكال الحضرية السائدة 

من المساحة السكنية مستغلة لصالح  % 87.3بها، والمالحظ هو انتشار السكنات الفردية حيث نجد أن 
 السكن الفردي بأشكاله المختلفة.

 وقد ساهم في إنتشار السكنات الفردية عنصرين أساسيين :
، قامت من البلديات من تشكيل محفظة عقارية : و الذي ساهم في تمكين*قانون اَّلحتياطات العقارية

 خاللها بإنجاز عدد كبير من التحصيصات.
: حيث تم في العناصر السابقة التطرق إلى عدم إيجاد حلول ناجعة التحكم بالعقار قارية*اَّلشكالية الع

خاصة فيما يتعلق بإثبات الملكية العقارية مما حث المواطن على اللجوء إلى بناء قطعهم األرضية على 
 شكل بنايات فردية بطريقة فوضوية.

السكن الفردي ونمط السكن الجماعي و النصف : نمط ماط السكن إلى نمطين رئيسيين همافيمكن تقسيم أن
 الجماعي.

 : وهو ينقسم بدوره إلى نمط السكن الفردي: -8-1-2-1
كون مدينة : وهو يميز باألخص النواة األولى للنسيج العمراني نظرا لنمط السكن الفردي اَّلستعماري -

 91.11يحتل مساحة  ،ه أيضا في بعض أحياء مدينة باتنة، وقد تم إنجاز باتنة ذات نشأة عسكرية
 ، عادة ما تتميز بسقوف قرميدية.ة منتظمة ومتناسقةهكتار، ويتميز بأشكال هندسي

: ويتمثل في التحصيصات والتعاونيات العقارية البلديات من إنجاز عدد نمط السكن الفردي المنتظم -
، فهي يةوتثمينه بإنجاز السكنات الجماعكبير من التحصيصات وذلك بدَّل من استغالل العقار 

هكتار. كما أن معظم التحصيصات رغم نشأتها في إطار منظم إَّل أنها  386.24تحتل مساحة 
تضفي على المدينة منظرا مشوها كون البنايات دائما على شكل ورشة غير منتهية وبمستويات 

 مختلفة الطوابق والطابق األخير دائما غير مكتمل ومبني فقط باآلجر األحمر أو الطوب.
تعتبر السكنات الفوضوية الحل الذي أوجده المواطن لذاته من : سكن الفردي الغير منتظمنمط ال -

كونها شرط  ، خاصة الذين َّل يملكون وثائق ملكية رسميةإشباع رغباته من الناحية السكنيةأجل 
، وبالتالي اللجوء إلى البناء الفوضوي خاصة مع غياب المراقبة الصارمة أساسي في رخصة البناء

فأصبح هذا  %55.72هكتار أي بنسبة  511.44طرف الدولة وقد أصبحت تحتل مساحة من 
 النوع من البنايات يعبر عن واقع مدينة باتنة ويمثل الطابق الغالب على نسيجها العمراني.

 :يمنع من أن يكون على أشكال أخرى وكثيرا ما يتميز البناء الفوضوي بشكله العادي، إَّل أن ذلك َّل
 ية )فيال(.إما جد راق -

                                                           
 .97-95، صالسابق نفس المرجع- (107)
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 أو في حالة سيئة )بنايات هشة(. -
، وهو َّل يتعدى %112.70هكتار بنسبة  184.79يحتل هذا النوع السكن في مدينة باتنة مساحة 

 أرضية وطابق واحد.

  :النصف جماعيالجماعي و  السكن -8-1-2-2
سكن الموجود، تختلف أصول الملكية وتتباين من ملكية األرض إلى ملكية العقار المبني حسب صيغ ال

 07المؤرخ في  2003/269فالسكن اَّلجتماعي تعود ملكيته للدولة ومع تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بشروط وكيفيات التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير  2003أوت 

 تم تحويل 2006ديسمبر  02المؤرخ في  296-2006العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
من صيغ أمالك الدولة الخاصة إلى ملك خاص ملك لألفراد أما السكن بعض العقارات السكنية  ملكية

   .(108)الترقوي والتساهمي فملكية األرضية تنقسم بين ملك الخاص وملك للدولة أو البلدية
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 ـة في(: االنمـــــــاط السكنيــــــ03مخطط رقم)
 مدينـــــــــــــــــــــــة باتنـــــــــــــــــــة

 02،2009مخطط التناسق الحضري مدبنة باتنة، مهمة المصدر: 
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 : (109)لى هيكلة النسيج العمراني بمدينة باتنة تأثير الوضعية العقارية ع -8-2
من خالل األشكال الحضرية الناتجة بمدينة باتنة نجد استحواذ السكن الفردي على أكبر نسبة من 

، فالبنايات الفوضوية للسكن الفردي ذو الطابع الفوضوي مستغلة %55.72، منها (%87.3المجال )
 من المساحة اإلجمالية للمدينة. %15.53هكتار بنسبة  %511.44أصبحت تحتل مساحة 

، اإلشكالية العقارية في الحصول على سكنات فردية خاصة إن ظروف المجتمع والنزعة الفردية للسكان
كل هذه العوامل جعلت النسيج العمراني بمدينة  ...الذكر، سياسات الدولة في التسييرالمعقدة كما سبق 

 : حي أوَّلد بشينة صة على أطرافها وضواحيها، أهمهاا، خويةيكل بمجموعة من األحياء الفوضباتنة يته
 ، حي عرعار.، حي تامشيط، حي بارك أفوراج الشرقي، حي طريق تازولتحي طريق حملة

بل إن السكنات الفوضوية أصبحت تمثل الطابق السائد والمهيمن ولم تعد عنصرا دخيال في بعض  -
رانيا واجتماعيا غير استثنائي وخاصة األحياء األحياء بل أصبحت عنصرا مكونا لها وواقعا عم

 بجميع مظاهرها. تماعية و مركزا للفوضى العمرانيةالمحيطة بالمدينة التي غدت بؤرة األزمات اَّلج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .100، ص  السابق المرجعرفيقة سنوسي، – (109)

 .72 ، ص2012، بحث مقدم لنيل ماجستير في التهيئة العمرانية (حالة مدينة باتنة)ورهانات الحكم الراشد   اآلليات ، الفاعلون ،سامعي فتيحة، التسيير الحضري المصدر:

 (: مدينة باتنة: طبيعة استهالك النسيج الحضري21خريطة رقم )
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 :إشكالية مدينة باتنة -9
 (110)(:PDAU BATNAإشكالية المدينة حسب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير )   -9-1

التي تساعد المجال على البقاء هي الوظائف التي تجعل منه مكانا للتبادَّلت والعالقات أهم المميزات 
 بمختلف أنواعها. وقوة المجال تكمن في إبراز نشاط السكان وتلبية رغباتهم.

عيون العصافير، جرمة، سريانة  ،المجمع المتكون من بلديات: باتنة، فسديس، واد الشعبة، تازولت -
 ركة.ذو حدود إدارية مشت

اَّلختالل الواضح في توازن المجال حسب سياسة التنمية المتبعة سابقا أي بمعنى توقيع معظم  -
 المشاريع التنموية في المراكز الحضرية الكبرى خاصة باتنة.

ظهور األقطاب الطاردة والجاذبة حيث أصبحت كل من باتنة، تازولت، فسديس ،واد الشعبة أقطاب  -
ما أدى إلى ظهور ظواهر سلبية في المناطق المهاجر إليها وهي  ،جاذبة بحكم مركزها اإلداري

 كاألتي:
 التوسع العشوائي مع ظهور األحياء الفوضوية. -
 اإلختالَّلت الموجودة بين مختلف األنسجة العمرانية. -
 حركة نمو عمرانية وديموغرافية ذات وتيرة سريعة. -

 هي كاألتي:وللحد من هذه الظاهرة يجب البحث عن البدائل أي الحلول و 
 توسع المراكز الحضرية. -
توقيع عقالني وموجه للمشاريع التنموية على مستوى كامل مجال المجمع خاصة  -

 األقطاب الطاردة.
ووفق النمو العمراني المحدد للمراكز الحضرية الذي خضع لبعض الدراسات التي لم ترق إلى المستوى 

كمجال فيزيائي منعزل عن اإلقليم وكذلك هذه  المرجو ودراسات أخرى كانت تنظر إلى المركز الحضري
الدراسات لم تراعي العناصر التي أدت إلى نمو هذه المدن وفي هذا الصدد جاءت الدراسات اإلقليمية 
التي تهدف إلى دراسة المراكز الحضرية انطالقا من العناصر المكونة والمحيطة بها والتي نشأت نتيجة 

مراكز هذه أدت إلى مجال غير متوازن نتج عنه انعكاسات سلبية على  التوسع العشوائي للتجمعات والتي
 :البلديات والمتمثلة في

 الهجرة الداخلية. * النمو الديمغرافي السريع *حركة بناء كبيرة وفي اتجاهات متعددة *       
 التشبع في المراكز الحضرية * التوسع غير المراقب وغير المدروس على األطراف. أدى إلى: *

                                                           
هندسة المعمارية والتعمير، حالة مدينة باتنة، مذكرة لنيل الماجستير في ال ،نعيمي خالد: المشروع الحضري المستدام - (110)

 .79ص، 2011-2010تخصص عمران، تسيير المدن والتنمية المستدامة، جامعة أم البواقي، 
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فسديس(، -تازولت(، )باتنة–نتج ظاهرة التالحم العمراني بين تجمعات العمرانية المختلفة )باتنةأمما 
لمبيريدي(، وكذا اَّلندماج العمراني بين التجمعات الرئيسية والتجمعات الثانوية )باتنة وتجمعها –)باتنة

التوسع العشوائي الذي تم على  فسديس وتجمعاتها الثانوية بويلف و بوعكاز(، ومن خالل الثانوي عرعار،
أخصب األراضي الفالحية وأثر تركز الهياكل اَّلقتصادية واَّلجتماعية ومن خالل توالي الدراسات 

يهية للتهيئة والتعمير والذي العمرانية والذي يعد أخرها بالنسبة للبلديات المعنية بالدراسة المخططات التوج
لمشكل هو أن الحركة العمرانية كانت أسرع من األفاق التي ا فيها وجهات للتوسع العمراني، لكن ابين

حددها المخطط. وهذا ما نتج أو تبلور عنه اإلشكال الحقيقي لهذه المراجعة والتي هي إيجاد حل يتميز 
بكل المؤهالت ويكون قادرا على لعب الدور المنوط به وخاصة على مستوى اإلقليم والهدف من هذه 

 الدراسة:
 وتوزيع الهياكل بصفة عقالنية. إعادة التوازن -
 العمل على جذب السكان بإدماج مشاريع تنموية للسكان. -
   تخفيف الضغط على المراكز الحضرية. -

وسيلة عمرانية تعمل على إحداث التوازن المفقود في اإلقليم  المشروع يعتبروهذه األهداف جعلت هذا 
عطاء التجمع الفرصة إلعادة  يع التنموية.النظر في توقيع المشار وا 

إن اإلشكال المطروح أساسا في هذه الدراسة أو باألحرى الدافع من هذه الدراسة هو حالة التشبع التي 
تعرفها مدينة باتنة والتي دفعت عن متنفس للضغط العمراني الذي تشهده وخاصة وأنها وصلت إلى 

ا واحتاللها بذلك رتبة عليا في حدودها اإلدارية. باإلضافة إلى كونها قطب جهوي مهم في الهضاب العلي
 الهراركية الحضرية.

هذه الوضعية تستوجب إعادة تنظيم مجالي يليق ويستجيب للمكانة التي تحتلها مدينة باتنة وذلك باتباع 
سياسة نمو وتوسع تتعدى حدودها اإلدارية إلى البلديات المجاورة للعب دور إسناد وتقوية واستغالل 

 مدينة باتنة. في إطار جهوي )معالجة إشكالية توسع المدينة في إطار جهوي(. طاقاتها المجالية لحساب
المتعلق بالتهيئة  01/12/1990المؤرخ في  90/29من القانون  28إن هذه الدراسة جاءت تطبيقا للمادة 

 والتعمير.
مكانية استغالل أما الدافع من اختيار هذه البلديات فهو الرابط اإلداري والمجالي المباشر مع المدينة وا  

 هذه الوضعية لجعل قطب باتنة ذو دور محلي وجهوي هام.
 :(111)(PDAU BATNAنقد طرح المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ) -9-1-1
الدراسة المتخذة في مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير جاءت على ذكر عدة مفاهيم وأهداف  

 قف عندها ومن بينها: وأسباب لظواهر عمرانية َّل بد من التو 
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إمكاناته وتزاوج تخطيط المدينة مع الكلية العمرانية، وتلبية  تكمن في إبراز نشاط السكان: قوة المجال
رغبات مستعملي المجال وشاغليه في إطار اإلمكانات )المجالية، اَّلقتصادية، السياسية، اَّلجتماعية( 

المطلب الذي أخذه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  هذا ،للمدينة بنمط تسيير َّل مسايرة لرغبات السكان
كهدف لتطوير المجال الباتني ويتضح لنا التوجه عند معرفة آفاق التهيئة للمخطط التوجيهي للتهيئة 
والتعمير والذي أفرط في فرض نمط السكن الفردي ليزيد من عقيدة التفريط في العقار الضروري للجدوى 

 العمرانية(.

جرمة، سريانة، ذو  ،: باتنة، فسديس، واد الشعبة، تازولت، عيون العصافيرتكون من بلدياتالمجمع الم
حدود إدارية مشتركة. )أخلط المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بين مجال النفوذ لكل من بلديات عيون 

 ع مدينة باتنة.العصافير، جرمة، سريانة. ومجال المجاورة لكل من بلديات تلزولت، واد الشعبة، فسديس م
العمراني المستقبلي كنسيج عمراني ملتحم وكيان حضري متكامل، مع أن كل من بلديات  وحقيقة التجمع

لباتنة  عن مدينة باتنة. فإذا أصطلح على تسمية التجمع العمراني –كلم  15جرمة وسريانة تبعد بحوالي 
وين تجمع لكي َّل نقول "مجمع" من في إطار مستقبلي، فال يجوز تك ،وواد الشعبة-وفسديس-وتازولت–

بلديات يستحيل تالحمها عمرانيا على هذا المستوى من المدن، وَّل يمكن إلحاق بلديتي جرمة وسريانة 
ن لحقت بالمراجعة(.   بالتجمع حتى وا 

اَّلختالل الواضح في توازن المجال حسب سياسة التنمية المتبعة سابقا أي بمعنى توقيع معظم  -
 ة في المراكز الحضرية الكبرى خاصة باتنة.المشاريع التنموي

 كل هذا أدى إلى ظهور ظواهر سلبية في المناطق المهاجر إليها وهي كاألتي: -
 التوسع العشوائي مع ظهور األحياء الفوضوية. -
 اإلختالَّلت الموجودة بين مختلف األنسجة العمرانية. -
 حركة نمو عمرانية وديموغرافية ذات وتيرة سريعة. -

ختالل في توازن المجال ليس بالضرورة اختالل أو ليس بالضرورة ظاهرة سلبية..إَّل أنها َّل )مع أن اَّل
تعود إلى سياسة التنمية المتبعة كونها منطقية في تلك الفترة نتيجة توفر القاعدة اَّلقتصادية لتوقيع مثل 

لتنموية في المناطق هذه المشاريع في مدينة باتنة والتزام السياسة في ذلك الوقت بتوطين المشاريع ا
، أما بقية المراكز فهي مراكز من يجة كونها في األساس وظيفة حضريةالحضرية والمدن الكبرى نت

 -للسكان جاء لعدة اعتبارات أمنيةحضرية إلى عمرانية بسيطة هذا إذا أضفنا إلى الفارق الحجمي 
في نفس السياق الظواهر السلبية و  ،ديمغرافية ليس فقط ألسباب الخلل في التنمية المتبعةاجتماعية و 

هة والفراغ فالتوسع العشوائي سببه الطبيعة القانونية لألراضي من ج ،مثبتة في المخطط التوجيهي منطقيةال
، أما اَّلختالل الموجود بين مختلف األنسجة يعود إلى المرجعية التخطيطية التنظيمي من جهة أخرى

عدم تجانس طول الزمن الحضري لها، أي تعدد و ينة على والزمنية واألديولوجية التي مرت بها المد
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األنسجة منطقي لتعدد وعدم تجانس أطوار حياة المدينة، وحركة النمو السريعة تصبح مشكل فقط عند 
 طيط العمراني على كل مستوياته(. خوجود عجز في التسيير والت

نتج ظاهرة أمما  على األطراف.التوسع غير المراقب وغير المدروس  -التشبع في المراكز الحضرية -
 .لمبيريدي(–فسديس(، )باتنة-تازولت(، )باتنة–التالحم العمراني بين تجمعات العمرانية المختلفة )باتنة

ة والتي تنفيها الخرائط من المغالطة اإلقرار بوجود ظاهرة التالحم العمراني في محاور التوسع المذكور 
المستقبل القريب والمتوسط في المقام األول، وثانيا من الخطأ بالرغم من اقتراب حدوثها في  ،والحقيقة

 وصفها بالسلبية.
 :SCU-BATNA(112) التناسق الحضرياإلشكالية العمرانية حسب مخطط  -9-2

لكن خصوصا في مدينة باتنة. وصول موجات متتابعة من الريفيين من جهة  ،منذ مدة في الجزائر
 سكانية وبشكل واضح ضاعف سكان المدينة.ومن جهة أخرى ارتفاع معدل الزيادة ال

هذا اَّلنفجار الديموغرافي كان المتسبب األول في عجز السكن الذي تراكم على مدار عشريات كاملة 
وضرورة إسكان هذه العائالت لم يتجنب نشوء األحياء القصديرية مما أدى إلى أزمة سكنية في المدينة 

 مدينة باتنة تشبعت بشكل سريع.
طورت على خلفية أدوات التهيئة والتعمير، والتي لم تحقق فعليا على الواقع والذي خلق المدينة ت

في  ،ق أمام التدهور المتعلق بالتعميروبمرور السنين عجز وظيفي في تنظيم النسيج الحضري وشكل عائ
 مجموع التجهيزات المهيكلة أو المصاحبة باإلضافة إلى البنية التحتية.

واجه مجموعة من المشاكل مثل تدهور إطار الحياة والتجهيزات، ارتفاع معدل البطالة، باتنة نجدها حاليا ت
 التهميش اَّلجتماعي والذي سرع في ظهور فكرة األزمة الحضرية.

أعجزت الدولة  ،قارية الخاصة ألراضي مدينة باتنةالنظام العقاري صنع عائق أساسي، الملكية الع
 ية تابعة للدولة غالبا على حساب أراضي زراعية.والجمعات المحلية إلجاد محافظ عقار 

أدوات التعمير لم تحقق على الواقع، مما خلق مشاكل تسييرية لألرض لمختلف البرامج: خاصة ضرورة 
 تحويل أراضي زراعية لتلبية احتياجات التعمير.

ة وأيضا إيجاد مخطط التهيئة والتعمير في حالة مراجعة ألجل رسم متغيرات نسبية إليجاد حلول عمراني
 إمكانات لتوقبع برنامج التنمية.

مجموع الوعاء العقاري المبينة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمختلف اَّلستعماَّلت: إعادة  
 الهيكلة التهيئة )سكن/تجهيز/إمكانية الحياة( شغلت من طرف السكن الغير منتظم.

: األقطاب العمرانية الجديدة أحدها خلق ما يسمىائق العقار كان خيار الخيار الوحيد للهروب من ع
مسكن 6000هكتار، إلى برنامج سكني بقدرة 400في بلدية الشعبة أين حولت مستثمرة فالحية بمساحة 
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من البرنامج باإلضافة إلى بعض التجهيزات المكملة  %80حيث وصل نسبة السكن التساهمي إلى 
سرير. والقطب اآلخر  2×4000قامتين جامعيتين بسعة إ ،للسكن وبعض التجهيزات ذات الطابع الخاص

 مقعد بيداغوجي وبرنامج سكني معتبر.25000في بلدية فسديس. حيث تم برمجة قطب جامعي بقدرة 
 :(113)التحول الحضري ومحاور التعمير في مدينة باتنة -10

ر في سنوات العشريات العمرانية لمدينة باتنة تطورت بشكل كبينتيجة العوامل الجغرافية المميزة. البنية 
األخيرة وتراكم األشكال اإلدارية والتثمين اَّلقتصادي والتي أثرت بشكل كبير في الزيادة الديمغرافية 

 المعتبرة.
 والتزايد المفرط في السكان الحضريين ساهم في تحوَّلت حضرية عميقة.

لضرورة مع قدرة ا حصلت على وزن ديمغرافي لكن ليس باينة باتنة كبقية مدن الهضاب العليمد
خدماتية ومع تزايد قطبية هذه الكتلة لم يستطع حقن العديد من التجهيزات األولية تلبية اَّلحتياجات 

 المتزايدة وتغطية مجال خدمة المدينة المتسع بالمقارنة ببعض المدن المجاورة.
طربق حملة، تعمير في مدينة باتنة كان في محاور الطرق األربعة: طريق تازولت، طريق مروانة، 

طريق بسكرة. بشكل سكن فردي والذي سرع من إمكانية حدوث ظاهرة التالحم العمراني على المدى 
 لمبريدي.-تازولت ،وباتنة  -القريب والمتوسط في المحورين باتنة

الخاصية المميزة في البنية العمرانية. تنوع األنسجة العمرانية، الناتج من تراكم السكن والتجهيز بأشكال 
 طبيعة مختلفة ،فردي، جماعي، تعاونيات، تحصيصات، وبناء ذاتي.و 

لقطاع الثالث ذات من جهة أخرى تنطيم المدينة كان حول مركز حضري والذي ركز كل وظائف ا
انفجار المركز نتيجة نمو المركز العمراني باتنة. قاد إلى ظهور مجال األطراف بمناطق  المستوى العالي،

( مناطق صناعية ZA‚ZIمناطق تجهيزات )( أو ZHUNالسكنية الحضرية الجديدة )سكنية كبيرة، المناطق 
 ومناطق نشاطات.

طريق بسكرة وطريق النشاطات الثالثية ذات المستوى العالي نجدها على طول المحاور المهيكلة: 
رية ذات عمرانيين، أساسي وهو وسط أو مركز المدينة تتركز فيه النشاطات الثالثية والتجاقطبين تازولت 

المستوى العالي، وآخر ثانوي الذي تتركز فيه التجهيزات الكبرى اإلدارية، الجامعة والسكنات على طول 
 طريق بسكرة.

قطب الخدمات الذي يضم تجهيزات لها أهمية إقليمية )المركز اَّلستشفائي الجامعي، المعهد 
عن تنمية  لينو مهيكلين والمسؤ محور باتنة تازولت باإلضافة إلى محورين التكنولوجي للغابات..( 

 : النشاطات التجارية
 نهج الجيش، نهج اَّلستقالل طريق قسنطينة. .متمثل في طريق بسكرة ( شمال جنوب محور ) -
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، طريق بوخلوف محمد، ممرات محمد بوضياف، طريق ( شارع الجمهورية شرق غرب محور ) -
تجارة  مدينة. يضم نشاطات تقليدية وتازولت. حي بوعقال يعتبر كمركز تجاري ثانوي يربط مركز ال

 وسط منطقة سكنية في األطراف مميز بتركز السكن الفردي.
التوسع الجديد لمدينة باتنة شمل كل المحاور التوسع األربعة لكنه شهد حركية كبيرة فيما يخص 

وهي مناطق برمجت  4والمرشح لحملة  1،2،3المحورين باتنة لمبريدي، والمتمثل في حي حملة 
المحور الثاني هو محور استجابة لألزمة الوطنية في السكن، مزودة ببعض التجهيزات األولية، أما ك

والذي شهد حركة توسع كبيرة بإنشاء وبرمجة مناطق سكنية على طول الطريق بين باتنة  تازولت -باتنة
الفردي بنظام وتازولت. كما يالحظ وجود بناءات فوضوية ومحاولة لتقسيم األراضي وتوجيهها للسكن 

كما توجد حركة توسع داخلية نحو مركز المدبنة وهي عبارة عن استغالل ، التعاونيات والبناء الالشرعي
كنوع من تكثيف المدينة ولقد وجه معظم هذه المساحات إلى   احتياطات عقارية وجيوب عقارية شاغرة

 ديد.التجهيز العمومي وخاصة اإلداري حيث يبرز إقامة الحي اإلداري الج
 (114)"عفوي الثاني األول منظم ونحو تشكيل اإلقليم الحضري الباتني " -11

 عفوي:لتالحم العمراني الا  -11-1
، 03إن اَّلنتشار الواسع لمدينة باتنة ضمن إطارها الطبيعي اتجه نحو المحاور الطرقية )ط.و.رقم 

ب من المدينة كان ( فطبيعة األرضية )اَّلنبساط والملكية الخاصة( ،سهولة التنقل والقر 31ط.و.رقم 
تجمع بلدية ا وبين بينه الهدف األساسي في استطان هذه المواقع، ليعد التجاور أو اَّللتصاق الشريطي

على طول الطريق تلزولت باتجاه جنوب شرق شكل من أشكال هذا اَّلستطان الذي ظهر بشكل عفوي 
الطبيعة كان توسعها في الشمال ملغيا في نموه فواصل الحدود اإلدارية، وبنفس الشكل و  31الوطني رقم 

باتجاه تجمعات بلدية فسديس )المتالحمة بدورها طوليا( عبر التجمع الثانوي عرعار الذي في طريقه أن 
لتبدأ بذلك مالمح تكتل عمراني  03يصبح حيا من أحياءها بامتدادها نحوه على طول الطريق الوطني رقم 

 لوجود.)تجمعات: باتنة، تازولت وفسديس( في إثبات ا
إن توسعات المدينة الجديدة تظهر على أنها وحدة من المجال الريفي أو كزحف متواصل للبناء وصوَّل 

تية للمدينة الكبيرة. هذا ليس فقط خارج القانون بل غير مدرك من طرف هذا القانون لتجمعات مجاورة آ
، ما قد لوظيفيةأبعاده المجالية وا )آليات التعمير( فالتكلم عنه كظاهرة )بداية وبدائية التفكير( استعبدت
 يجعل توسع المدينة نحو الخارج فصال من نكباتها التنظيمية المتكررة.

 التالحم العمراني الموجه:  -11-2
إن المستجدات المجالية والتحوَّلت الحضرية التي تشهدها المدينة حاليا بقدر ما هي تفاعل 
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أ تفريغ السكاني والسكني من المدينة غير نظامية فهي أيضا سلطة قرار قوية، فمبدلتيارات 
والتجهيزات العمومية بها، من خالل إنشاء أقطاب حضرية ممتدة على أقاليم بلديات  وَّلمركزية الخدمات

مجاورة يعبر عن تصور حضري متوقع واجب تنظيمه ضمن إطار من الشراكة والتعاون بين البلديات ياله 
 يثيات.من حلم جميل فاليقظة منه تضع كل هذه الح

 لنجد أن اَّلختالف الوحيد بين التالحم العفوي والمبرمج هو تصحيح قانوني لوجود هذا األخير     
فهي اقتطاع من مجال ريفي ادمج أزمة )القطب الحضري حملة( وتدعيمها لمكانة جهوية )القطب 

يات ذات على بلديات واد الشعبة وفسديس )بلد 03الحضري فسديس( على طول الطريق الوطني رقم 
طابع فالحي( هذا اإلسقاط كان فجائبا لم تتوقعه َّل المدينة وَّل البلديات المعنية، هذه الفجائية منطلقة من 
َّل تخطيط مسبق ما جعل فرضية تشكل إقليم حضري باتني يمتد على محاور طرقية للمدن أكثر من 

 هكتار. 4000يبا حة تعادل تقر كلم وعلى مسا 10بعرض كلم 20نسمة ممتد على طول  317625
عادة صياغة نظامه خلكن شكله المطروح حاليا يحتاج لمجهود َّلستدراكه بدءا من فهمه وت طيطه وا 

 الحضري.
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 (: ظاهرة التالحم العمراني  باتنة/فسديس، باتنة/واد الشعبة، باتنة/تازولت22خريطة رقم)

 .158ص  ،2012مقدم لنيل ماجستير في التهيئة العمرانية،  بحث  -حالة مدينة باتنة–، الفاعلون ورهانات الحكم الراشد اآلليات ،التسيير الحضريسامعي فتيحة،  المصدر:



  باتنـــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــةلمدينــ التحليلــــــــــــــــــة دراســـــــــــــةال                                 الفصل الثالث
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 خالصة :
 ض المعطيات اإلمكانيات التي تتوفر عليها مدينة باتنة نجد بأنها:من خالل استعرا

جي يؤهلها للنمو والتطور، لكن بموضع محدود َّل يحتمل عشوائية استغالل مدينة ذات موقع استراتي -
 الوعاء العقاري المتوفر.

، ور النسيج العمراني بوتيرة سريعةاشرة على تطنموا سكانيا وسكنيا معتبرا أثر مبمدينة باتنة شهدت  -
 ائف الحضرية.تج عنها تزايد المتطلبات السكنية، ومختلف الوظن

خرى اصطناعية تحيط بالمدينة فرضت شكل نموها باتجاه الطرق والمحاور عوائق طبيعية وأ -
الرئيسية لينتقل من نمو حلقي إلى نمو خطي يميزه شريط من البناءات الفوضوية على مستوى هذه 

 المحاور.
 :األراضيصراع دائم بين الدولة و الخواص فيما يخص طبيعة استغالل  -

تناعه باَّلحتفاظ بملكيته العقارية َّلستغاللها لألغراض للمواطن واق النزعة الفردية جهة،من *
 الخاصة دون مراعاة كيفية تحقيق بقية مطالبه الحضرية.

محاولة الدولة توفير المتطلبات ذات المنفعة العمومية على حساب بعض ، من جهة أخرى*
في حالة الخواص الذين يتضررون فيما يخص التماطل في تعويضهم ماديا أو عدم تعويضهم أصال 

 عدم الحيازة على عقود ملكية غير معترف بها.

مدينة تطورت على خلفية أدوات التهيئة والتعمير، والتي لم تحقق فعليا على الواقع والذي خلق ال -
 .عجز وظيفي في تنظيم النسيج الحضري وشكل عائق أمام التدهور المتعلق بالتعمير



 

 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 



 حضري )االمتداد الخطي للمدينتين(التحليل الكمي والنوعي لمجال التالحم الالفصل الرابع           

92 
       

 :ة ـــــــدمـــــــمق
يتضمن هذا الفصل دراسة المجال المحصور بين المدينتين "باتنة ، تازولت" والممتد على طول محور 

، المحددة بالمجال التي تمت على مستواه التالحم العمراني مجالالمهيكل ل، 31الطريق الوطني رقم 
 :دنا عدة مؤشرات لتحديده تتمثل فيعملية التالحم ) تداخل النسيجين العمرانيين للمدينتين ( أين اعتم

 مراحل التوسع العمراني. 
 شكل التوسع واتجاهاته. 
 طبيعة استهالك المجال. 
 التقسيم السابق للمدينتين إلى قطاعات عمرانية. 

( في شكل 31ي رقم )ومنه يظهر المجال المختص بالدراسة ممتدا على طول جانبي الطريق الوطن
، ع الضاحية منهما والوسطية بينهماللتوسع الشريطي للمدينتين محتال موقإداريا كنتيجة  حددمرواق غير 

 حدوده كالتالي:
 : أراضي زراعية.من الشمال 
 : جبل إيش علي.من الجنوب 
 " )بارك أفوراج( في باتنة.5" )بوعقال( والقطاع رقم "3من الغرب القطاع رقم " 
 " الحي المركزي بتازولت.2: القطاع رقم "من الشرق 

  .(115)"هكتار 230احته بحوالي " در مستق   
حسب الحالة المتناولة تم اعتماد منهج التحليل النوعي والكمي للمعطيات  مجالوكمحاولة لتشخيص ال

 ، وتوظيفها بالشكل التالي:تخلصة من عملية التحقيق الميدانيالمس
ر وتوضيح الصفة سيب القراءات المجالية كوسيلة لتفوالذي اعتمد على أسلو التحليل العمراني:  -1

 العمرانية لمجال الدراسة.
الذي اعتمدنا فيه تبيان مختلف الوظائف واستخدامات األرض بمجال الدراسة،  التحليل الوظيفي: -2

 أين تم اعتماد مبدأ العينة لفهم أوضح وأدق لمكوناته.
براز والذي انصب على تبيان طبيعة وحركية سكان مجال الدراسة بهدف إ التحليل الديموغرافي: -3

 انتمائهم ودورهم في إنتاج الصورة العمرانية السابقة.
 :التحليل العمراني لمجال الدراسة -4-1

خصوصية المجال تفرض خصوصية دراسته، والتي سنعتمد فيها على مبدأ القراءة المجالية  إن
(La lectur spatiale كوسيلة للتحليل والتشخيص، ولتسهيل ذلك ارتأينا تقسيم المجال إلى )

                                                           
تم تقدير المساحة من مخطط الوضعية الراهنة للمدينتين المستخدم في دراسة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  -(115)

 لمجموع بلديات باتنة.  
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 :اتنة وتازولت لتظهر لدينابمجاليتين معتبرين في هذه الحدود اإلدارية بين البلدتين  ينوحدت
 منتمية إداريا إلى بلدية باتنة.الوحدة األولى : 
 ثاني( و أول: منتمية إداريا إلى بلدية تازولت والتي تظهر بدورها في شكل جزئين )جزء الوحدة الثانية

 .( (05م )الشكل رق)تفصلهما األراضي الزراعية 
   (:تقسيم مجال الدراسة إلى وحدات عمرانية05الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

      

 :مراحل التطور العمراني للمجال -1-1
م، 1970تعد حركة التعمير بالمجال حديثة نسبيا مقارنة مع ظهور المدينتين، فقد كان المجال قبل 

مبنى  15ن ذات طابع ريفي "عبار عن أراضي زراعية تتوزع عليها بشكل نقطي مجموعة من المساك
، ومع التوسع المستمر للمدينتين الذي حدد إتجاهه وموضعهما وشجعته الملكية )116("1970ريفي سنة 

الخاصة لألراضي ومحاور الطرق الرئيسية بدأ يظهر جليا المجال المختص بالدراسة على جانبي الطرق 
مسكن سنة  877ة حبث بلغ عددها ( في شكل بناءات فردية ذات الصفة الفوضوي31الوطني رقم )

، حيث اقترن استمرار توسع المجال بوتيرة التوسع سيج المدينتين، ممثال بذالك التوسع الخطي لن1998
 لهما.
باينا في حركة الذي يوضح هذا التطور مجاليا نميز ت (05)من جهة أخرى اعتمادا على الشكل رقم  

 دات المكونة له فنجد أنه:ير الزمن على مستوى الوحعالتعمير واتجاهها 
: وتيرة التعمير سريعة تتناسب واتجاه توسع مدينة باتنة وهذا بحكم انتمائها إليها في الوحدة األولى -

 إداريا ومجاليا وتأثرها المباشر باَّلستهالك الواسع لمجالها.
ة أخرى على : فهي تظهر اختالفا كبيرا في وتيرة تعميرها من جهة واتجاهه من جهفي الوحدة الثانية -

 مستوى أجزائها أين نميز:
  زولت.اولى رغم انتمائه إداريا لمدينة ت: وتيرة تعمير باتجاه يماثل نظيره في الوحدة األفي الجزء األول 

                                                           
 .2010لبلدية باتنة معطيات المصلحة التقنية  -(116)
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 حركة تعمير بطيئة باتجاه يتناسب واتجاه توسع مدينة تازولت. :في الجزء الثاني 
اتجاه توسع مدينة باتنة على حساب مدينة تازولت  ومنه فإن اتجاه توسع المجال المختص بالدراسة يحكمه

 معطيا بذلك القراءة الموضحة في الشكل التالي:
 (: اتجاه وتيرة توسع مجال الدراسة06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 البنية العمرانية لمجال التالحم الحضري:  -1-2
تنظيم المجالي، حضريا كان يب واليعتبر تحليل البنية العمرانية من أهم العناصر المساعدة على فهم الترك

 و ريفيا، وذلك باستعراض العناصر المشكلة لها والمتمثلة في:أ
 مصطلح يطلق على المنشآت والتجهيزات األساسية  (:L’infrastructureالبنية التحتية ) -

 وكذا ام الصرف الصحي والتزويد بالمياه،التي يحتاجها المجال كالطرق والشبكات المختلفة باإلضافة لنظ
 شبكة التقطيع.

 هي عناصر إشغال األرض أي العناصر المبنية وكذا (: Superstructureالبنية الفوقية ) -
 الفراغات والمساحات الشاغرة بين المباني.

 تختص في دراستها بـ: البنية التحتية: -1-2-1
 شبكة الطرق: -1-2-1-1

ونات المجال في ساسي والفعال في تحقيق اَّلتصالية والتواصل بين مكتعتبر شبكة الطرق العنصر األ
كما تعد من أهم العناصر ، أخرىحد ذاته من جهة وبينه وبين المجاَّلت الحضرية األخرى من جهة 

في هذا المهيكلة للمجال والتي من خاللها يمكن فهم وادراك توضع وتركيب وتطور المجال المبني، و 
اه إلى قسمين شمالي وجنوبي، ( الذي يخترق مجال الدراسة مقسما إي31السياق نجد الطريق الوطني رقم )

 كلم )داخل مجال الدراسة( كما أن 5.76على مسافة  نتيجة امتداده الطوليومهيكال لشكله الشريطي 
مرورا بمجال الدراسة، وهذا ما يعكس أهمية اعتباره أحد المحاور المهيكلة للمدينتين وعنصر ربط بينها 

 +معالجة الطالب google earth2021مستخرجة من الصورة الجوية لقمر صناعي من محرك بحث  المصدر:   
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 .هذا المحور
 خل المجال فنجدها كما يلي:أما بالنسب لشبكة الطرق الممتدة دا

 :)تظهر أنها غير واضحة المعالم تمتد بشكل متعامد داخل النسيج لخدمة  في الوحدة األولى )باتنة
عمل على تقسيم ( من جهة أخرى، حيث هذه الطرق ت31المساكن من جهة وربطها بالطريق الوطني )

م 3م إلى 2م برصيف من 13م إلى 9ن ، تتميز بكونها غير معبدة يتراوح عرضها بيالمجال دون هيكلته
(، 31( تظهر كلما ابتعدنا عن الطريق الوطني )pistes desغير منتهية لتحل محلها دروب ومسالك ) 

( داخل  impasses lesونظرا للتوضع العشوائي للمساكن نجد انتشار الطرق المسدودة أو الصماء )
 النسيج الحالي.

 :ر في هذه الوحدة بجزأيها غياب واضح لعناصر الربط تازولت حيث يظه في الوحدة الثانية
 .)الطرق( حيث يتم التنقل داخله على دروب ومسالك غير مهيئة التي تفتقر إلى التهيئة

  توضععن نتيجة  تشكلتأنها  ككل نستطيع القول الممتدة بالمجالمن خالل دراسة شبكة الطرق 
عي السابق وهذا يبين أن نسبة البنية التحتية للمجال المباني المستمر اعتمادا على شبكة التقطيع الزرا 
اط العناصر المبينة على خالف أسس التنظيم المجالي التي تنص عكس ذلك مما يفسر قنت وليدة اسكا

 الصفة الفوضوية التي جاء بها النسيج العمراني الحالي للمجال.
 الدراسة بمجال الطرق وحالة نوع(: 12) رقم جدول

 الطرق الثالثية الطرق الثانوية الطرق األولية 
 الوحدة األولى

جيدة ممثلة في الطريق 
 31الوطني رقم 

 غير مهيأةسيئة  بحالة جيدة غير مهيأة
الوحدة 
 الثانية

 الجزء األول
 سيئة عبارة عن دروب مالسيئة غير واضحة المع

 الجزء الثاني
 2021 الميداني التحقيق على اعتمادا الطالب انجاز من: المصدر                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ولية في حالة جيدةأطرق (: 25، 24صورة رقم )

 2021 في جوان تحقيق ميداني :المصدر
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 :شبكة التقطيع والتنظيم -1-2-1-2
عن التقسيم في الحقيقة إما ناتج عن تحصيص ـو نمط تقسيم األراضي العمرانية « أن من المعلوم
وهو الحال بالنسبة للمجال (117) « تقطيع عمراني ىحولت إلضي الزراعية التي عمرت وتالمتواصل لألرا
شكله الطولي عموديا على محور الطريق الوطني بق براسة فقد كان للتقطيع الزراعي ساالمختص بالد

والتي على أساسها جاء التقطيع العمراني  الذي له الدور الفعال في إنتاج الهيكلة الحالية للمجال (31)رقم
 لية:يظهر الخصائص التا

 ي تقطيع عمراني واضح المعالم خاصة على جانبي الطريق الوطن :داخل الوحدة األولى باتنة
دسية مختلفة بأبعاد متباينة، وكلما ابتعدنا عن هذا المحور نفي شكل حصص ذات أشكال ه (31)رقم

                                                           
التالحم العمراني )محاولة للتحليل والمعالجة في المنطقة الحضرية عين الباي ، –فهيمة مخلوفي ، سعاد هواري  -( 117)

 .43، ص  1996مذكرة تخرج في التهيئة العمرانية ، جامعة قسنطينة، سنة  -الزواغي ، مدينة قسنطينة (

طرق ثانوية في حالة جيدة وغير مهيأة     (:27، 26صورة رقم )  

  المعالم طرق ثالثية حالتها سيئة وغير واضحة(: 29، 28صورة رقم )

 2021 في جوان تحقيق ميداني :المصدر
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عن تقسيم تغيب تدريجيا هذه المعالم ليبرز التقطيع الزراعي السابق، أما بالنسبة للقطع فهي ناتجة 
وتجزأة الحصص من قبل مالكيها وبيعها حسب القدرة الشرائية مما أعطاها أشكال وأبعاد مختلفة حيث 

مها بمساحة كأصغر قيمة لها بينما نجد معظ 2م70كأكبر قيمة و 2م400نجد مساحتها تتراوح ما بين 
 .2م120: متوسطة تقدر بــ

 ما يلي: يتوضح في جزأيها ك :داخل الوحدة الثانية تازولت 
o :يظهر تداخل بين التقطعيين الزراعي والعمراني هذا األخير اقتصر على جانبي  الجزء األول

هر التقطيع الزراعي مجددا باعتباره أساس التقسيم ظ)ليغيب دون ذلك، وي (31)الوطني رقمالطريق 
في إلى الحالي للمجال، مما يترجم بشكل غير مباشر أن هذا الجزء في حالة تحول من مجال ري

 مجال حضري.
أما بالنسبة للقطع فهي تظهر بأشكال مختلفة وأبعاد شديدة التباين تفسر التداخل بين التقطعيين، حيث 

 . 2م160و 2م1400تتراوح مساحتها بين 
o :نجده محتفظا بالتقطبع الزراعي ويظهر الغياب الشبه التام للتقطيع العمراني مما  الجزء الثاني

 .أكثر من الحضرية الريفية يكسب هذا الجزء الصفة
 وتتمثل في:البنية الفوقية:  -1-2-2
 :شيكة المبني -1-2-2-1

( والتي تختلف أشكالها  le plein urbainنعني بشبكة المبني اَّلشغاَّلت الحضرية المملوئة )
 :قا لتوضع المباني، حيث نجدها إماوأبعادها وف

 ( بشكل كتليplanaire). 
 ( بشكل خطيlinaiare )اصف البنايات على جانبيهرئيسي وترا على طول محور أو شارع. 
 ( بشكل نقطيponctuel).  

 ويمكن توضيحها كما يلي:ومن هذا فشبكة المبني في مجال الدراسة توجد على شكلين الخطي والنقطي 
 تجاورة في اتجاه ميظهر التوضع الخطي نتيجة َّلستمرار المباني ال أين :في الوحدة األولى باتنة

التوضع النقطي للمباني توضح  ، وكلما ابتعدنا عنه يظهر(31)رقم  ق الوطنيمعين فرضه محور الطري
 تشتت المجال من جهة وحداثته من جهة أخرى.

 *في الوحدة الثانية تازولت: حيث يظهر اختالف واضح في جزئيها كما يلي:
لكن المباني على مستواه تأخد تموضعها خطيا على جانبي محور الطريق السابق و  :الجزء األول -2

 .، كما يشهد هذا الجزء انتشار واسعا للتوضع النقطيمن ما تظهره الوحدة األولى بكثافة أقل
يظهر سيطرة التموضع النقطي للمباني مما يصعب عملية ربط المجال داخليا  :الجزء الثاني -3

 .الكمية والنوعية الحضرية السمةوخارجيا ويفقده 
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 (:les ilots)  (118)الجزيرات -1-2-2-2
 من كل الجهات  أو العوائق الطبيعيةرة هي أصغر وحدة في المجال الحضري، محددة بطرق الجزي

وحدة جغرافية جد دقيقة وهي  تعتبر الجزيرةوهي مقسمة إلى حصص صغيرة مربعة الزوايا، كما 
 تسمح بإنشاء بنك معلومات لدراسة عمليات التهيئة والتعمير.

 تفرض وجود ارتفاقات  ون مستطيل أو شبه منحرفالذي غالبا ما يك الجزيرات ذات شكل هندسي
 .ي دفاتر الشروطفاَّلنحراف عن الشكل المفروض 

  بالنسبة لمجال التالحم، ونظرا لطبيعة التعمير الفوضوية والمتسارعة تشكلت عدة أشكال للجزيرات
 يمكن تحديدها في الشكل التالي:

 مراني لمجال التالحمنسيج العللشكال الجزيرات المشكلة بعض أ :(07)الشكل رقم
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبني:شبكة غير  -1-2-2-3

( التي privée( وخاصة )espace publicالعمرانية العامة ) المجاالت الحرة والمساحاتوتتمثل في 
 تمنح النسيج المبني مظهره الحضري.

تلف تتشكل أساسا من الساحات الداخلية حوش والحدائق المنزلية حيث تخ :االت الخاصةالمج - أ
 :تماشيا مع مساحات القطع حيث نجد مساحتها من وحدة ألخرى

   حيث نالحظ غياب شبه كلي لهذه المساحة وتنعدم في معظمها وهذا في الوحدة األولى باتنة :
% 25إلى  10ة بالمساحة المبنية ما بين نغات مقار راجع إلى صغر القطع، أين تتراوح نسبة الفرا

 حسب المساحة العقارية.

                                                           
(118
 

)
في التهيئة العمرانية  ، مذكرة تخرج ماجستيربالتحصيصات السكنية باتنةاإلشكاالت المطروحة  ،قواس مصطفى -

 .86 -85، ص 2005

 2021+ معالجة الطالبgoogle earthمن محرك بحث  مستخرجة من الصورة الجوية لقمر صناعي المصدر:
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    حيث في هذه الوحدة بجزئيها يظهر ارتفاع لمساحة المجاَّلت الخاصة  الوحدة الثانية تازولت:في
مقارنة بالوحدة األولى َّلرتفاع مساحة القطع من جهة والخصوصية اَّلجتماعية التقليدية من جهة 

حدة % من المساحة العقارية بالجزء األولى من الو 60% إلى حوالي 20أخرى أين تتراوح نسبتها بين 
 % بالجزء الثاني منها.90لتصل إلى حوالي 

( والمسحات الخضراء، وساحات les places)تتمثل في الساحات :المجاالت العمومية  - ب
وية التي جاء بها فمجال المدروس مما يؤكد الصفة العوالتنزه والتي تغيب بصورة كبيرة داخل ال  اللعب 

( يعكس وجود 30،31أما ما توضحه الصورة رقم ) األهداف السكنية ال الحضريةاطاره المبني ذات 
غات التي ليس لها صفة المجاَّلت العمومية بل هي عبارة عن مجاَّلت شاغرة معرضة االعديد من الفر 

 للتعمير كون المجال في حد ذاته لم تكتمل صورته َّل مجاليا وَّل حضريا.
  مما يخلق عدم توازن بين ما هو  ومن هنا يمكن القول أن طريقة تموضع المملوء تغيب المجال الشاغر

 مبنى وما هو فارغ.
انطالقا من تحليل مختلف عناصر البنية الحضرية يتضح أنها اعتمدت على شبكة التقطيع الزراعي 
التي اتبعت منطق الملكية الخاصة والحرية الشخصية في تسييرها والتي أعطت بدورها تقطيع عمراني 

ياب شبكة طرق مهيكلة مع غياب مطلق للمجاَّلت العمومية هذا كله ميزه التوضع العشوائي للمباني وغ
صائص تزيد كلما ابتعدنا عن الطريق خظل مجال لم تكتمل صورته الحضرية بعد حيث أن هذه ال يف

ق بين الوحدات ، وهو مايعكس غياب التناسبر العنصر المهيكل الوحيد للمجال( الذي يعت31الوطني رقم )
 هة، وغياب التناسق المجالي ككل وتفكك بنيته من جهة أخرى. المكونة للمجال من ج

 وهو ما يمكننا من وضع تصور للتطور الزمني للظاهرة الحضرية للمجال معبرا عنها بالقراءة التالية:
 وضع تصور للتطور الزمني للظاهرة الحضرية للمجال :(08)الشكل رقم             

 

 

 

 

 

 
  

 

 2021: من اعداد الطالبالمصدر                                                       
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 نتيجة: 
وضح التحليل العمراني والوظيفي لمجال الدراسة تشكل هيراركية )تراتب( حضرية في اَّلنتقال من ي

( وكلما اتجهنا من باتنة إلى تازولت 31الداخل إلى الخارج )كلما ابتعدنا عن محور الطريق الوطني رقم
ن حركة تعمير موجهة بشكل غير مدروس فرضتها النزعة الفردية الحضرية وشجعتها الملكية معبرة ع

ووجود الطريق الوطني كمحفز للتعمير من جهة أخرى هذا في غياب الخاصة لألراضي من جهة 
التخطيط والتحكم في إنتاج المجالت الحضرية معطيا بذلك استمرارية مجالية بوظيفة سكنية لمدينة باتنة 

لى حساب األراضي الزراعية لمدينة تازولت مما يدل على أن مدينة باتنة هي المسؤولة مجاليا عن ع
إنتاج الظاهرة. كما أن حداثة التعمير بالمجال بينتها حداثة المباني وهيئتها وجود المجالت الشاغرة 

) ظاهرة في طور  عدوالفراغات داخله عاكسة بذلك حداثة الظاهرة وجاعلة إياها غير مكتملة المالمح ب
 التشكل(.

 التعميرو  التنميةالتحوالت المجالية المرافقة لعملية 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األراضي الزراعية وتجريدها من دورها من قبل المدينة . ىاالستالء عل(: 31، 30صورة رقم )
نتشار أوسع للمباني الفوضوية مع انعدام شبه تام  للتهيئة االستهالك الواسع للمساحات الزراعية، وا 

 بيئي وعدم اكتمال معالم الحياة الحضريةغياب البعد ال(: 33، 32صورة رقم )

قاط فوضوية ن
لتجميع النفايات 
المنزلية شوهت 

المظهر 
 الجمالي للمجال

تصريف مباشر 
للمياه المستعملة 
بسبب غياب شبكة 
الصرف الصحي 
بالوحدة الثانية 
 لمجال الدراسة
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 التحليل الوظيفي واستخدامات األرض الحضرية: -2
يعتبر السكن مسألة معقدة الفهم فهي تعبر عن احتياج اجتماعي وانتاج ثقافي  الوظيفة السكنية:  -2-1

 جمع، لذا فإن تحليلها وتشخيص طابعها يستوجب استعراض العناصر التالية:كشهادة لمرحلة تطور أي ت
 :نمط ومورفولوجية المساكن -2-1-1
من مجموع المباني  (119)%8.40تقدر نسبته بـ  :نمط الفيال - أ

السكنية بالمجال، يشغل هذا النمط القطع ذات المساحات الكبيرة 
ة بارتفاعات تتميز في محيطها بهندسة معمارية ذات صبغة مجالي

 أغلب سقوفها مغطاة بالقرميد. (4و)ط+(2محددة )ط+
حة و تفخلي )نظام بنائها( مساحة مبنية ميظهر تركيبها الدا

الوحدتين على حديقة من المجموع محاطة بسور، تنتشر بكلتا 
  (.36صورة رقم ) المشكلة لمجال الدراسة 

 
 

ى يظهر هذا النمط على مستو  :العادي الفردي نمط البناء - ب
من مجموع مساكنه بارتفاعات  (120)%94.45المجال ككل بنسبة 

مع قابلية  4+وطابق أرضي( 3)ط+و تتراوح ما بين طابق أرضي
  .(37) صورة رقم التوسع العمودي

                                                           
 2021تحقيق ميداني  -(119)
 2021معطيات التحقيق الميداني - (120)

  يسبب تلوث بصري وانتشار توضح الرمي المباشر والعشوائي للنفايات ما  (:35، 34رقم ) صورة    
 بالوحدة األولى الروائح الكريهة من جهة، وكذا غلق الوادي ما يزيد من احتمال الفيضانات في مواسم األمطار

2021جوان  في تحقيق ميداني المصدر:  

 (36صورة رقم )

 (37صورة رقم )

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:
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ب الداخلي حيث يمكن تمييز ثالث أنواع من هذا النمط حسب التركي
 :)نظام البناء( للمساكن

  يعبر عن نظام مفتوح خليةنمط البناء العادي ذو الساحة الدا :
إلى الداخل على ساحة داخلية )حوش( تطل عليها باقي غرف 

المساكن، ويظهر بواجهات صماء بمدخل واحد أو متعدد المداخل 
 وع بشكل أساسي في الوحدة الثانيةوقليلة الفتحات يبرز هذا الن

 .(38) صورة رقم
 مسكنه  ركيبت: يظهر عادي دون الساحة الداخليةنمط البناء ال

الداخلي مساحة داخلية لكن ليس بالشكل السابق، أو دون ذلك 
في حاَّلت اإلشغال الكامل للمساحة العقارية وتظهر فيه 
الواجهات عادية مفتوحة على الخارج بشرفات وهي األكثر 

 والجزء األول من الوحدة الثانية انتشارا خاصة في الوحدة األولى
 .(39)صورة رقم

 وهو عبارة عن مساكن ذو الطابع الريفي نمط البناء العادي :
سكنية ذات مساحة مبنية صغيرة موجهة لالستخدام السكني 

مساحة هكتار، أغلبها  01مقارنة بمساحتها العقارية التي تتعدى 
 (زراعات معاشية، تربية المواشيفارغة ذات استخدام فالحي )

بالجزء الثاني من محاطة بسور أو سياج تبرز بشكل واضح  
  .(40)صورة رقم  لوحدة الثانيةا
وهي المساكن التي تعبر عن  :نمط البناء الريفي التقليدي -ت

من مجموع المساكن  (121)%2.01بدايات ظهور المجال تمثل نسبة 
في المجال، َّل يتجاوز ارتفاعها الطابق األرضي. تركيبها الداخلي 

تركز ت–وهي في معظمها مهجورة –الفالحية يظهر الطبيعة الريفية 
أساسا في الجهة الجنوبية من المجال ككل بعيدا عن محور الطريق 

صور بشكل مساكن مجتمعة بشكل نقطي  (31)الوطني رقم 
  .(41)رقم

عددها قليل مقارنة بالبرنامج المقترح في  :نمط البناء الجماعي -ث
مسكن 500يبلغ عددها  مخطط شغل األراضي الساري المفعول،

                                                           
 2021تحقيق ميداني  - (121)

 (38صورة رقم)

 (41صورة رقم)

 (39رة رقم)صو 

 (40صورة رقم)

 2021 في جوان : تحقيق ميدانيالمصدر
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المنجزة  (42جماعي صورة رقم ) مسكن 150نجد المباني في الوحدة األولى حيث يتواجد هذا النوع من 
 ،في حين يتراوح علوها ما بين الطابق الرابع والسادسضمن برنامج السكن التساهمي،  2020سنة 

صورة  مسكن جماعي ترقوي 60و (43صورة رقم ) مسكن ترقوي بن بالط 90 حيث نجد الترقوي والسكن
 .(44رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وجية لنسيج الوحدة األولى معولإن التعرض لنمط المساكن بمجال الدراسة يوضح اَّلستمرارية المورف 

، مدعما بذلك اَّلستمرارية المجالية الموضحة سابقا، ليظهر الجزء النسيج األول من الوحدة الثانية
 نسيج المجال. الثاني للوحدة الثانية محددا بنمط ومورفولوجية مميزة ومختلفة عن باقي 

وتاريخ نشأتها الحديثة المعبر عن تاريخ  اعتمادا على المنظر العام للمساكن حالة المساكن: -2-1-2
%  71.42والتي أبرزت من خالل الميدان التحقيقي أن ، بداية التعمير بالمجال وكذا درجة تجهيز المنزل

نسبة المساكن غير المنتهية )في من مجموع المساكن في حالة جيدة مؤكدة بذلك حداثة المجال، كما أن 
ن مع التذكير أن معظم كامن مجموع المس ( %2.72قدرت بـ  ، أساسات%37.94تقدر بـ طور اَّلنجاز

 صور المجال في شكل ورشة غير منتهية المساكن المنتهية هي ذات قابلية للتوسع العمودي مما يجعل
 .(47، 46، 45رقم )
 

 

 

 

 

  

 2021 ي في جوانتحقيق ميدان :المصدر

 (: سكن جماعي 44، 43، 42صورة رقم )

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:

 فردي غير مكتمل :  سكن(46 ،45)صورة رقم 

سكن  (:47صورة رقم )
جماعي ترقوي في طور 

 بن بالط اإلنجاز
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تعود مجال الدراسة بضيح في الفصل األول فإن ملكية العقارات كما سبق التو  ملكية العقار: -2-1-3
 .للخواص %100بنسبة 

 التوزيع المجالي للمساكن: -2-2
ولى والثانية كما هو مسكن، موزعة على الوحدتين األ 5445بلغ عدد المساكن بمجال الدراسة حوالي 

 :(13) رقم الجدول التالي موضح في

قبل  المرحل 
1970 

 المرحلة
1971-1985 

 المرحلة
1985-1998 

 المرحلة
1998-2011 

 المرحلة
2011  - 2020 

كن
سا
الم
دد 

ع
 

 5074 2552 770 220 24 الوحدة األولى
الوحدة 
 الثانية

 286 193 83 29 8 الجزءاَّلول
 85 52 24 15 3 الجزءالثاني

 5445 2797 877 264 35 جمالي المجالإ
 2021 في جوان +تحقيق ميداني2008العام للسكن والسكان  المعطيات مكتب اَّلحصاء المصدر:           

ن تطور الحضيرة السكنية بمجال الدراسة تسارعت بشكل ملحوظ أمن خالل الجدول السابق يتضح 
ه الفترة الل هذخخالل العقدين الماضيين وهو ما يعكس عملية التعمير المتسارعة التي شهدها المجال 

 البناء الفردي ذو الوظيفة السكنية. كن طابعاحيث يغلب على هذه المس
كمعيار كمي   افة السكنيةثالككما أن تحديد التوزيع المجالي للمساكن يرتبط ارتباطا وثيقا بتحديد 

يتمثل في العالقة بين عدد المساكن و المساحة التي تشغلها موضحة بذلك مدى التكامل والتناسق في 
 توزيع السكن عبر المجال.

 : توزيع الكثافة السكنية عبر وحدات مجال الدراسة(14)الجدول رقم 
 الكثافة السكنية )مسكن/ه( عدد المساكن )مسكن( 122)*(المساحة )ه( 

كن
سا
الم
دد 

ع
 

 19 5074 267.63 الوحدة األولى
الوحدة 
 الثانية

 03 286 152.65 الجزء األول
 03 85 39 الجزء الثاني

 12 5445 459.28 اجمالي المجال
 2021 تحقيق ميداني جوان المصدر:                                                                      

، وهو مسكن/هـ 12: الجدول السابق يتبين أن كثافة سكان المجال ككل والمقدرة بـــانطالقا من نتائج 
، مساحات شاغرة كثيرة تعمير بتواجدمعدل منخفض يعبر عن حداثة نشأة المجال وعدم اكتمال عملية ال

غير أن هذا َّل يوضح توزيعها عبره أين نميز تدرج في توزيع المساكن عبر وحداته وبتالي تدرج في قيمة 
 الكثافة السكنية من األكبر إلى األصغر كلما اتجهنا من مدينة باتنة نحو تازولت.

                                                           
 AUTO CADقياس المساحة كان باستعمال برنامج  – 122)*(
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ة حسب الوحدتين كما تتباين وضعية المساكن وتوضعها داخل مجال الدراس :تموقع المساكن -2-3
 يلي:
 تتموقع المباني وفق  :في الوحدة األولى باتنة

نظام متتابع ومتصل بتراصف شبه منتظم وذلك 
 ( الصورة رقم31على طول الطريق الوطني رقم)

سبق وهذا راجع  ، وكلما ابتعدنا عنه فقدنا ما(48)
ين اَّلعتبار عبالدرجة األولى إلى عدم األخذ ب

يجة نتك (123)م4محددة قانونا بـ الحدود الفاصلة ال
  للصفة العفوية التي جاء بها النسيج.

 داخل الوحدة  :في الوحدة الثانية تازولت
عموما أن تموقع المساكن جاء وفق نظام  نميز

ل( وهذا ما غير متتابع وغير مستمر )غير متص
بذلك استمرارية النسيج وجود األراضي الزراعية بشكل طولي داخل الوحدة مانعا  تفرضه بالدرجة األولى

وكذا وجود العديد من الفراغات والمساحات الشاغرة الفاصلة ما بين المباني الموقعة بشكل عشوائي،  ،ككل
ة في ، خاص(31على جانبي الطريق الوطني رقم)غير أن هذا لم ينفي بداية ظهور التراصف والتتابع 

  .(50، 49، الصورة رقم )الجزء األول للوحدة الثانية
 

 

 

 

 

 

 

لنسيج الوحدة األولى من نسيج يبين استمرارية  وى المجال ككل فإن تموقع المبانيأما على مست 
( 31للوحدة الثانية في جزئها األول مشكال بذلك نسيجا ذو امتداد متواصل يوجهه الطريق الوطني رقم )

ع المدينة التي ينتمي إليها ليظهر الجزء الثاني من الوحدة الثانية منعزَّل داخل المجال ولكن مستمر م
                                                           

 .957، ص 24المادة رقم  175/ 91التنفيذي رقم  المرسوم-م 1991سنة  26الجريدة الرسمية عدد - 123

 (:نموذج لتموقع المساكن بالوحدة األولى 48صورة رقم )

2021: تحقيق ميداني في جوان المصدر  

 الجهة الغربيةب(: نموذج لتموقع المساكن بالوحدة الثانية 50، 49صورة رقم )

2021: تحقيق ميداني في جوان المصدر  
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 )تازولت(.

 

 

 

 

 

 

 مكان السكن السابق لسكان مجال الدراسة:  -2-3-1
  .الجدول صفتهم( والموضح فيبحيث هذه الدراسة تهدف إلى معرفة من يسكن مجال الدراسة )انتماؤهم و 

 (: مكان السكن السابق لسكان مجال الدراسة15)الجدول رقم

مدينـــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمدينـــــــــــــــــــــ 
 تازولت

داخــــــــــل 
 الوالية
 

خـــــــــــارج 
 الوالية

ســــــــكان 
بارك  بوعقال أصليون

 فوراج
وسط 
 المدينة

 بوزوران الزمالة كشيدة

 33 16 94 22 06 12 13 17 78 129 األولىالوحدة 
الوحدة 
 الثانية

 18 01 12 03 01 01 01 02 10 11 الجزء األول
 02 01 05 05 00 00 00 05 02 00 الجزء الثاني

 07 13 14 24 90 149 المجموع
288 30 111 18 53 

 10.60 3.60 22.20 6.00 57.60 النسبـــــــــــــــــــة )%(
 2021 جواننتائج التحقيق الميداني  المصدر:                                                           

% هم سكان 57.60ة من العائالت القاطنة بالمجال والمقدرة بــ بمن خالل الجدول يبين أن أعلى نس
" 3ذان يمثالن القطاع رقم "كانت إقامتهم السابقة بمدينة باتنة خاصة من حي بوعقال وحي بارك أفوراج الل

" على الترتيب، كونها أحياء فوضوية ذات كثافة سكنية معتبرة و مجاورة لمجال الدراسة، تليها نسبة 5و "
% وذلك يرجع باألسباب لالستفادة من الخدمات التي 22.20ل الوَّلية والمقدرة بــ خالعائالت القادمة من دا

فراغ الوظيفي الذي يعاني منه إقليم الوَّلية )إقليم طارد للسكان( يقدمها قطب مدينة باتنة مدعما بذلك ال
 الذي يجعل من مدينة باتنة عنصر جذب مستمر للسكان.

(30صورة رقم)  

 2021المصدر تحقيق ميداني

(31طول محور الطريق رقم ): نموذج الستدراك معالم التراصف على (52، 51صورة رقم )  

  2021 في جوان : تحقيق ميدانيالمصدر
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% ممثلة لنسبة عائالت السكان األصليين وهم في األساس مالك األراضي كانوا 10.60لتليها نسبة     
حركة التعمير بهذا األخير على جانب  يقطنون بالمناطق الجبلية القريبة لمجال الدراسة و مع ظهور

 الستفادة من مؤهالته.له بوا للسكن ( انتقل31الطريق الوطني رقم )
التي تعد منخفضة مقارنة مع % و 6.00تازولت فقد بلغت نسبتهم  أما عن العائالت القادمة من مدينة

ل النقل و بالتالي عدم حاجة توفر وسائلى قرب المدينة من مدينة باتنة و النسب السابقة، و قد يرجع هذا إ
 السكان لالنتقال للعيش بالقرب منها لالستفادة من الخدمات التي تقدمها.

% وهي معظمها منتمية في أصولها لمدينة 3.60وأخبرا نجد العائالت القادمة من خارج الوَّلية بنسبة  
 د داخل مجال الدراسة.باتنة انتقلت منها ألسباب مختلفة )العمل خاصة( و عادت لتستقر بها من جدي

 أسباب القدوم للسكن بمجال الدراسة:  -2-3-2
والتي يمكن حصرها حسب نتائج التحقيق الميداني في سببين يشتركان في مبدأ البحث عن الراحة و  

 العيش األفضل ويتناقضان في كيفية تحصيله والمتمثلين في:
   دراسة والقاطنة أساسا بالوحدة % من أسر مجال ال95.96حيث نجد نسبة  :القرب من مدينة باتنة

 األولى والجزء األول من الوحدة الثانية اختارت العيش به نظرا لقربه من مدينة باتنة من أجل:
 اَّلستفادة من فرص العمل والخدمات المتنوعة )التمدرس، األمن...( التي توفرها المدينة. -
سنة ( بمساكن خاصة  45رد فيها استقاللية األسر الشابة ) فمعظم األسر َّل يتجاوز عمر أكبر ف -

قريبة من أماكن سكنهم السابقة ) األحياء المجاورة "بوعقال" ، "بارك فوراج" ،..( نتيجة لضيق 
 مساكن هذه األخيرة و ارتفاع معدَّلت اشغالها.

 وهو يعبر عن حركة النزوح اَّلختيارية لألسر من وسط وداخل المدينة إلى  :البعد عن مدينة باتنة
% من مجموع 4.84والضواحي بعيدا عن مشاكل الحياة الحضرية والتي تقدر نسبتهم بــــ الهوامش 

 أسر المجال جلها تقيم بالجزء الثاني من الوحدة الثانية.
 :ــــــــزات والمــــــــــرافقالتجهيــــ -2-4
 نشاط التجاري: ال -2-4-1

د أهمية و دور هذا تعد الوظيفة التجارية من أهم مكونات المجال الحضري، وهو يستلزم تحدي
اَّلستخدام داخل مجال الدراسة، و ذلك من خالل إبراز ماهية النشاط التجاري الممارس به اعتمادا على 

ري معين و المبينة في التصنيف الوطني للتجارة، المقسم إلى مجموعات كل مجموعة يميزها نشاط تجا
 .(16)الجدول رقم
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 ية بمجال الدراسةاألنواع التجار  (: تصنيف16الجدول رقم )

 الوحدة األولى المجموعة الرقم
 الوحدة الثانية

 المجال
 الجزء الثاني الجزء األول

01 
02 
03 
04 
05 
06 

 اإلنتاج الصناعي والفالحي
 الصناعة التقليدية والحرف

 التجارة بالجملة
 اَّلستراد والتصدير
 التجارة بالتجزئة
 الخدمات

02 
40 
07 
02 
50 
49 

03 
40 
- 
- 
06 
03 

04 
- 
- 
- 
01 
02 

09 
80 
07 
02 
57 
54 

 209 07 52 150 المجموع
 2021في جوان تحقيق ميداني  :المصدر                                                                                               

الجزء األول من الوحدة الثانية و تكتله على مستوى الوحدة األولى يتمبز النشاط التجاري بمجال الدراسة ب
( مانحا إياه صفة 31مدمج بالسكن، محتال الطوابق األرضية من المباني المحاذية للطريق الوطني رقم )

 .المحور التجاري
ثلة أساسا ( المتم02أما عن نوع النشاط التجاري فيغلب عليه عموما طبيعة تجارة المجموعة الثانية )

ي تفرضه بالخصوص صفة المجال كضاحية عمرانية لمدينتي باتنة وتازولت، الذفي التجارة الحرفية، و 
( التي تتناسب و نوع هذه األنشطة 2م350 – 2م40ت الكبيرة التي تتراوح ما بين )وكذا مساحة المحال

التجارية. ليظهر الجزء الثاني للوحدة الثانية بنشاط تجاري ضعيف من حيث الكم و مختلف من حيث 
 ي المجال.النوع عن باق

ه و بتالي يمكن القول أن النشاط التجاري لمجال الدراسة لم يأتي لخدمة المجال بل فرضته طبيعتو 
 (.31) وجود محور الطريق الوطني رقم

ير حاليا مي أهميته كمحور مهيكل لحركة التعلكن هل أهمية هذا المحور التجارية الحالية يمكن أن تواز 
 ؟ومستقبال
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 النشاط االقتصادي: -2-4-2

% من مجموع سكانه يتوزعون على 15.81عامل بنسبة  1770يقدر عدد العمال بمجال الدراسة بـــ 
 .(16صادية كما يلي: الجدول رقم )القطاعات اَّلقت

 توزيع اليد العاملة عبر القطاعات االقتصادية لسكان مجال الدراسة (:17الجدول رقم )
الحـــــــــــةالف الخدمات والمهن الحرة  الصنــــــــاعة 

 العدد % النسبة العدد %النسبة  العدد %النسبة

 الوحدة األولى 339 21.50 44 2.79 1194 75.71
الوحدة  الجزء األول 24 15.19 04 2.53 130 82.28

 الجزء الثاني 02 5.71 08 22.86 25 71.43 الثانية

ال الدراســــــــــةمجـــــــ 365 19.96 56 3.50 1349 76.54  
 2008نتائج اَّلحصاء العام للسكن و السكان  المصدر:                                       

 

 

( 56، 55، 54، 53صورة رقم )
مظاهر النشاط التجاري الممتدة بعض 

31الوطني رقمعلى طول الطريق   

 2021في جوان تحقيق ميداني المصدر:
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 المــــــــرافق العمومية: -2-4-3
 المرافق التعليمية و اإلدارية: -2-4-3-1

( 02)لطور األول والثاني و ( مدارس03)ثالث  تتمثل في
الشهيد ساعد مرازقة ، متوسطة موقعة بالوحدة األولى تانمتوسط

 (58صورة رقم)عبد اهلل مالخسو  وابتدائية (،57صورة رقم )
الوحدة الثانية فتحوي مدرسة للطور  أما ،ل يضمن خدمتهابشك

  .(59رة رقم)صو ني موقعة على مستوى جزئها األول األول والثا
مجاورا للمدرسة  كما نسجل تواجد فرع إداري بالوحدة األولى

  .(60صورة رقم) ئية بن عابسة بالقاسماإلبتدا
 

 

 

 

 

 
 المرافق الصحية:  -2-4-3-2

ة بالوحدة األولى وحيدة موقع( AMG) عالجقاعة  يفتقر مجال الدراسة ككل لمثل هذه المرافق باستثناء
، عيادة تصفية الدم صورة عة بنفس الوحدةقضافة إلى وجود عيادتين خاصتين مو ، باإل(61صورة رقم )

 (.64(، وقاعة عالج صورة رقم )63(، وعيادة محمد الصادق صورة رقم )62رقم)
 
 
 
 

 

 

 

 (: المرافق الصحية الموجودة بالمجال64، 63، 62، 61صورة رقم)

 2021في جوان تحقيق ميداني المصدر:    

مرافق تعليمية (:59، 58، 57صورة رقم )  

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:

مرفق إداري (:60صورة رقم)  

 2021 في جوان تحقيق ميداني ر:المصد
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 المرافق الدينية والروحية: -2-4-3-3
(، 31، اثنين منها موقعة بجانب الطريق الوطني رقم )مرافق دينية (04تشتمل الوحدة األولى على )

األنصار ومسجد عمر ابن العاص  "مسجدستدَّللية بالمجال اَّلعتبران من أهم النقاط المعلمية و حيث ي
، باإلضافة إلى مقبرتين (،69( واإلخالص رقم)68ومسجد السنة صورة رقم ) ،( 66،67صورة رقم )"

في طور البخاري جد واجد بالجزء األول من الوحدة الثانية مست، في حين ي( 70صورة رقم) مقبرة الشهداء
  .(65نجاز صورة رقم )اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رافق السياحية والثقافية: الم -2-4-3-4
 المتواجد بالمدخل الغربي للمجال، وكذا مشروع فندق( 71د صورة رقم )تتمثل في متحف المجاه 

في حين يظهر مجال الدراسة ككل  ،(73وفندق ماديرا صورة رقم) ،(72رقم)سياحي ألحد الخواص صورة 
 خالي من المرافق الترفيهية وكذا الثقافية.

 

  

 

  

 

  

 (: المرافق السياحية والثقافية بالمجال73، 72، 71) صورة رقم

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:

 2021 في جوان تحقيق ميدانيالمصدر: 

روحي بالمجالمرفق  (:70صورة رقم)  

 : المرافق الدينية الموجودة بالمجال(69، 68، 67، 66، 65) صورة رقمال
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 ة استخدامات األرض بمجال الدراسة(: مساح18رقم ) الجدول
المجال  الوحدة الثانية الوحدة األولى اَّلستخدام

 ككل
 النسبة
 الجزء الثاني الجزء األول )%(

 55.06 هـ210.26 هـ18.42 هـ 34.22 هـ 175.62 اَّلستخدام السكني
 مدمج في السكن باستناء  اَّلستخدام التجاري

وحدتين لالنتاج 
لصناعي: بمساحة ا

 هـ1.2
 هـ 0.3فنادق بمساحة-

مدمج بالسكن باستثناء موقف 
(PARKINGبمساحة )هـ 0.1 

 ه2.27وحدة صتاعة اقطاب التلحيم 

 1.01 هــ3.87

 0.7 هـ 2.64 - هـ 0.3 هـ2.64 المرافق التعليمية
 0.04 هـ0.15 - - هـ0.15 المرافق الصحية

 1.08 4.14 - 0.3 هـ4.01 المرافق الدينية والروحية
 0.28 هـ1.07 - - هـ1.07 المرافق السياحية والثقافية
 41.82 159.73 هـ21.87 هـ55.22 هـ82.64 أودية ومساحات شاغرة
 100 هـ381.86 هـ42.66 هـ92.11 هـ267.63 مجموع اَّلستخدامات

 2021 جوانفي  إنجاز الطالب اعتمادا على التحقيق الميدانيمن المصدر:     

 (:مساحة استخدامات االرض بمجال الدراسة09رقم )الشكل 

  
 2021جوان في من انجاز الطالب اعتمادا على نتائج التحقبق الميداني المصدر:

 

95% 

2% 

1% 0% 

0% 

2% 
2% 

 مساحة استخدامات االرض بمجال الدراسة

 المرافق التعليمية االستخدام التجاري االستخدام السكني

 المرافق الدينية و الروحية المرافق الترفيهية و الثقافية المرافق الصحية
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 :ةــــــــــــــنتيج
من ما سبق يتوضح أن مجموع اَّلستخدامات لمجال الدراسة تتميز بتركيب وظيفي يميزه سيادة الوظيفة 

لسكني ومختلف نشاطاته، لتظهر اَّلستخدامات األخرى ملحقة بهذه الوظيفة السكنية مجسدة في المجال ا
 كامل والتوازننطق الحاجة على حساب مبدأ التمؤكدا بذلك الصفة التوسعية السكنية التي أنتجها م

وانطالقا من خصائص هذه الوظيفة ومختلف استخداماتها الملحقة يظهر الجزء األول من الوحدة الثانية 
لتازولت كامتداد مجالي ووظيفي بطابع حضري مرتبط ومكمل للوحدة األولى المنتمية لباتنة المنتمية 

 ريفي من حيث الشكل و اَّلستخدام. ليظهر جزؤها الثاني من الوحدة الثانية التابعة لتازولت بطابع
 التحليل الديمغرافي لمجال الدراسة: -3

ن أي إنتاج عناصر األساسية لتحليلها، أليشكل العنصر البشري في كل دراسة عمرانية أحد أهم ال 
 نسان ولصالحه فهو الفاعل و المحدد لذلك اإلنتاج.مجالي يكون من قبل اإل

 حركة السكان:  -3-1
لى مجال الدراسة ألسباب وأهداف محددة والتي يمكن  وهي تتمثل في التنقالت اليومية من وا 

 استعراضها كما يلي:
 الدراسة:التنقالت إلى خارج مجال  -3-1-1
% من مجموع 85.35عامل بنسبة  3241( نجد أن 18: من خالل الجدول رقم )من أجل العمل *

%  65.07المشتغلين يعملون خارج مجال الدراسة خاصة بمدينة باتنة والتي تقدر نسبة المشتغلين بها بــــــ 
ما توفره من فرص العمل في من مجموع العمال. هذا مرة أخرى قوة جذب مدينة باتنة لليد العاملة نظرا ل

 جميع القطاعات و بهذا تعتبر مدينة باتنة خزان لليد العاملة بالنسبة لمدينة تازولت.
 

 مكان عمل سكان مجال الدراسة (:19الجدول رقم )

داخل مجــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــةخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج مجـــــــــــــــــــــــــــــــال الدراســـــــــــــ
 الدراســــــــــــــــــــة

 المجمـــــــــــــــــــــــوع
 أماكن أخرى تازولت باتنة

 النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد النسبة)%( العدد
1312 65.07 343 13.08 192 6.20 366 15.65 2213 100 

 A04 2021مراجعة مخطط شغل األراضي معطيات من انجاز الطالب اعتمادا على المصدر:         
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 : من أجل الدراسة *
 مكان دراسة سكان مجال الدراسة  (:20الجدول رقم )

 المجموع داخل مجال الدراسة خــــــــــــارج مجال الدراســــــــــــــــة 
 أماكن أخرى  زولتتا باتنة

 1865 1853 00 02 10 التعليم االبتدائي
 1410 1372 00 13 25 المتوسط
 1164 00 04 27 1133 الثانوي 
 732 00 10 00 722 الجامعي 

 50 00 03 17 30 التكوين المهني
 5221 3225 17 59 1920 المجموع 

 100 61.77 0.33 1.19 36.77 النسبة )%(
 A04 2021 مخطط شغل األراضي رقم مراجعة من إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات المصدر:                    

من الجدول السابق نالحظ أن تنقالت السكان من أجل التمدرس لها عالقة بمستويات التعليم حيث أن 
اج إلى تنقالت أكبر نسبة للمتمدرسين تختص المستوى األول والثاني )اَّلبتدائي والمتوسط( والتي َّل تحت

خارج المجال كون هذا األخير يوفرها، أما عن التنقالت خارجه لنفس الهدف فهي ضعيفة تقدر بـــ:) 
دراسة بباقي المستويات ) ثانوي، جامعي، تكوين %( من مجموع المتمدرسين، تشمل التنقالت لل 8.88
 المتمدرسين خارج المجال. %( من مجموع 81.25( والتي تستحوذ فيها مدينة باتنة على نسبة )مهني

 .(21رقم )أنظر الجدول : من أجل قضاء الحاجيات والتسوق والعالج *
 العالج حركة السكان غرض التسوق و (:21الجدول رقم )

خــــــــــــــــــــــــــــــــارج مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  
 الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــة

داخـــــــــــال مجال  
 الدراسة

 المجموع

 أماكن أخرى تازولت باتنة
 النسبة العدد

)%( 
 النسبة العدد

)%( 
 النسبة العدد

)%( 
 النسبة العدد

)%( 
 النسبة العدد)*(

)%( 

ضاء
ق

ا
حاج

ال
 تيا

 100 1140 92.10 1050 00 00 1.14 13 6.75 77 اليومية
 100 1140 2.98 34 00 00 2.19 25 94.73 1081 األسبوعية
 10 1140 00 00 2.63 30 0.96 11 96.40 1099 المناسبات 
 100 1140 31.22 356 00 00 6.22 71 62.5 712 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 .2021 جوان في تحقيقمن إنجاز الطالب اعتمادا على معطيات ال المصدر:)*(: عدد العائالت مجال الدراسة،           



 حضري )االمتداد الخطي للمدينتين(التحليل الكمي والنوعي لمجال التالحم الالفصل الرابع           

115 
       

من ما سبق فإن تنقالت السكان من أجل التسوق لها عالقة بدورة التموين فقضاء الحاجيات اليومية 
% من مجموع عائالت  92.10( يؤمنها مجال الدراسة لــ 21كما هو موضح من خالل الجدول رقم )

 من مدينة باتنة.المجال في حين الحاجيات األخرى يتم اقتناؤها من خارج المجال خاصة 
%من  62.5أما بالنسبة للتنقل من أجل العالج فنجد أن جل العائالت تتنقل إلى مدينة باتنة بنسبة 

...( وعدم تشفائي الجامعة، العيادات الخاصةمجموعها لتوفر تجهيزات هذه الخدمة بها ) المركز اإلس
 كفايتها داخل الدراسة.

 التنقالت إلى داخل مجال الدرسة: -3-1-2
حيث تقتصر جل هذه التنقالت على تنقالت سكان مجال الدراسة باستثناء بعض التنقالت للعمل داخل 
المؤسسات التعليمية أو بهدف العمل بالنشاط التجاري أو اَّلستفادة من خدماته والتي تأتي في مقدمتها 

 التجارة الحرفية )نجار، ميكانيكي، صناعة الخزف...(.
لى مجال الدراسة فالحركة األولى ظهر في حركة نواسية متواصلة من و لسكان ته نستنتج أن تنقالت انوم ا 

جاه مجال الدراسة فهي إتداف متعددة أما الحركة العكسية بفي مجملها باتجاه مدبنة باتنة ألغراض و أه
ها خاصة فقط بسكانه هذا راجع للوظيفة السكنية مما يعطيه صفة المراقد رغم أهميته التي يمكن أن يكتسب
( 31من خالل موقعه الوسطى بين مدينتي تازولت و باتنة واحتواءه و مرور محور الطريق الوطني رقم )

لى مجال الدراسة يضمنها خطين ن و وكذا توفر وسائل النقل والمواصالت وبحيث أن هذه التنقالت م ا 
 للنقل الحضري:

وهو يخدم مجال  (124)مقعد(  4087مركبة ) 97بـــ 17رقم خط طريق باتنة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازولت  -
 الدراسة ككل.

 الذي يخدم الوحدة األولى فقط.و  (125)مقعد(  279مركبات ) 6بـ  07تازولت رقم  خط باتنة طريق -
  نتيجة:

إن الدراسة التحليلية للسكان تحمل في طياتها إجابة منطقية للسؤال المطروح في الفصل األولى و 
أين ستلقي مدينة باتنة بثقلها السكاني في « يغته اَّلستفهامية تنص على ما يلي: ص الذي جاءت

ني حيث يمكن القول أن هذا المجال يعبر عن ناتج واستجابة للفائض السكا !«تداعياتها المجالية الحالية ؟
وضوية حاملة ية التفريغ السكاني ألحياء المدينة المكتظة ذات الصفة الفلمدينة باتنة، أو ما يسمى بعمل

ة باتنة يثبت أن المسؤولية المجالية لمدينبذلك معها طابع بيئتها السابقة لبيئتها المستقبلة، الشيء الذي 
دعمتها مسؤوليتها البشرية في إنتاج الظاهرة، فخصائص استمراريتها المجالية ما هي إَّل إسقاط ألسلوب 

                                                           

 .2011مديرية النقل مارس  -(83(+)124)
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 .تفكير سكانها
سة إجابة مباشرة على السؤال المطروح في الفصل األول والذي تشكل نتائج التحليل العام لمجال الدرا
أين ستلقى مدينة باتنة بثقلها السكاني في ظل معطياتها المجالية جاءت صيغته اَّلستفهامية كما يلي: 

السكاني لمدينة باتنة تجاه  حيث يمكن القول أن هذا المجال هو ناتج عن توجيه الفائض الحالية؟،
ريفي، وهو ما يعبر عنه بعملية التفريغ السكاني ألحياء المدينة المكتظة وذات الصفة الضواحي والظهير ال

  :الفوضوية مانحا المجال الجديد "منطقة التالحم" الخصائص واإلشكاَّلت التالية
 الخصائص العامة للمجال:

 " وهو المحور الوحيد المهيكل له.31اإلمتداد الخطي للمجال وجهه الطريق الوطني رقم " 
 .تميز المجال بالحداثة و بحركة تعمير مستمرة تنقص كلما إتجهنا من باتنة إلى تازولت 
 " 31ظهور محور تجاري على طول محور الطريق الوطني رقم." 
 .سيادة الوظيفة السكنية بالمجال 
 .الظاهرة حديثة تعكسها حداثة التعمير بالمجال 
 عدم اكتمال الظاهرة. وجود الفراغات والمساحات الشاغرة في المجال عبر عن 

 المشاكل العامة للمجال:
 صة نزعة الفردية وشجعتها الملكية الخاحركة التعمير موجهة بشكل غير مدروس فرضتها ال

 للعقار.
  غياب الجدية في التخطيط والتحكم في إنتاج المجاَّلت الحضرية معطيا بذلك استمرارية مجالية

 ضي الزراعية لمدينة باتنة.بوظيفة سكنية لمدينة باتنة على حساب األرا
وهذا ما يدفعنا إلى القول أن مدينة باتنة هي المسؤولة األولى على إنتاج الظاهرة وخصائص 

 استمراريتها المجالية ماهي إَّل إسقاط ألسلوب تفكير ورغبة سكانية.
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 خالصة الفصل:
 لي:من خالل ما قدم وانطالقا من تحليلنا لمختاف عناصره استنتجنا ماي

الظاهرة المدروسة هي ظاهرة في طور التشكل، أنتجها التوسع العفوي لمدينة باتنة وامتداده خارج حدودها 
اإلدارية على حساب األراضي الزراعية لبلدية تازولت، كاستجابة إلحتواء فائضها السكاني، أدى إلى خلق 

 مجاَّلت عمرانية غير واضحة المعالم وضعيفة األداء الوظيفي.
عتبر الظاهرة على انعكاس لديناميكية مجالية وحضرية لمدينة باتنة، امتدت خارج محيطها العمراني كما ت

لية ونفاذ قدرتها اَّلستعابية المجالية، واستمرار امتعدية حدودها اإلدارية، في ظل معطياتها الحضرية الح
 نموها السكاني.

دة السكانية الملحة في طلب العيش األفضل، صعوبة التحكم في التوسعات الفوضوية الجديدة، أمام اإلرا
"، وهو ما أعطى الظاهرة 31والتي شجعتها الملكية الخاصة لألراضي وحفزها محور الطريق الوطني رقم"

 .والتخطيط صفة العفوية وعدم التنظيم
معها وكيف يمكن التعامل  .كيفية تقييم الظاهرة بكل حيثياتهاوهو ما يدفعنا إلى التساؤل من جديد حول 

خاصة و أن بوادر الظاهرة تتكرر أيضا مع باقي المراكز المجاورة لمدينة باتنة وهو  ؟.وضمان تأطيرها
 يستدعي حل إشكالية توسع مدينة باتنة ضمن رؤية شاملة لإلقليم.
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 : ةـــــدمـــــمق
ل السابقة والتي تمثلت في تشخيص ظاهرة التالحم إن الدراسة التحليلية التي قمنا بها في الفصو 

، إضافة إلى التوسعات محاولة تقييم وضبط الظاهرةتازولت، مكننا من –العمراني حالة مدينتي باتنة 
المقترحة للمدينتين على المدى المتوسط والبعيد التي تم ضبطها في إطار مخططات شغل األراضي منها 

، A04،08)، ومن بين هذه المخططات مخطط شغل األراضي رقمما هو مدروس ومنها ما هو مقترح
09،A10،B10،B04).  محاولة التحكم في التوسع العمراني وفق استراتجية مستقبلية لتهيئة تهدف إلى

األراضي رقم وهذا ما ينطبق على مخطط شغل  وتستجيب لالحتياجات المختلفة، المجال المعني بالدراسة
A04 المخطط  تشخيص دراسة موضع المخطط و حيث يتم التطرق إلى ، الحمالمقترح ضمن مجال الت

 ومدى تاثيرها على المجال، دراسة التحوَّلت المجالية في الوظيفة التجاريةباإلضافة إلى  ،الساري المفعول
كما سنقوم بإقتراح مشروع التهيئة يتضمن تقنين خاص نوضح فيه كل الضوابط التي تسمح بتنظيم 

  وفقا لقانون التهيئة والتعمير وخصوصيات المنطقة.في المخطط والمناطق المتجانسة،  الاستعمال المج
 :تحليل وتقييم الظاهرة على مستوى المدينتين -1

بهدف تحليل ظاهرة وتحديد أبعادها، سنقوم باستعراض الهيكلة الحضرية العامة والتي يميزها التنطيق 
 الوظيفي إلى: 

 بالنسبة لمدينة باتنة:   -1-1

  حضري رئيسي: ممثال في مركز المدينة، ويضم األنشطة والوظائف ذات المستوى الوظيفي مركر
 مشكال بذلك القطب المهيمن للمدينة.

  مركز حضري ثانوي: تشكله مجموعة التجهيزات الكبرى الموقعة على محور طريق بسكرة، ممثلة
 في الحي اإلداري وجامعة الحاج لخضر، وهو امتداد للحي الرئيسي.

 الخدمات وقطب تجاري: ممثال بحي بوعقال الذي يميزه تركز النشاط التجاري، بمجال نفوذ  قطب
 يغطي كامل أحياء المدينة.

 قطب صناعي: تشكله المنطقة الصناعية في الشمال الغربي للمدينة. 

  مناطق السكن الكبرى للتعمير: تتمثل في األحياء السكنية الكبرى للمدينة، مميزة بالسكن الفردي
ي كل من حي بوعقال، كشيدة بارك فوراج، بوزوران طريق تازولت، السكن الجماعي للمنطقة ف

 الحضرية السكنية الجديدة األولى والثانية.

  المحاور الكبرى للتعمير: تتمثل في التوسعات الجديدة للمدينة، تتميز بانتشار الوحدات السكنية
 الفوضوية التي تمت على محاور الطرق التالية: 

 اتجاه حملة. -55طريق الوَّلئي رقم ال -

 اتجاه عيون العصافير. -15الطريق الوَّلئي رقم  -
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 اتجاه مروانة. -77الطريق الوطني رقم  -

 اتجاه تازولت. -31الطريق الوطني رقم  -

 بالنسبة لمدينة تازولت:  -1-2

  ة مركز حضري: تتمثل في مركز المدينة، ممركز بها أغلب األنشطة الحضرية للتجمع )إدارة تجار
 صحة تعليم..(، ذو فعالية محدودة فرضتها الهيمنة الوظيفية لمدينة باتنة.

 .مناطق السكن الكبرى: تشكلها األحياء الكبرى بالمدينة وهي: حي أوَّلد شليح، أوَّلد عوف دردور 

  باتجاه  31المحاور الكبرى للتعمير: التوسع الشريطي على جانبي محور الطريق الوطني رقم
 عمير فوضوي.باتنة، في شكل ت

يوضح التنطيق الوظيفي للمدينتين ضمن الهيكلة لهما، هيكلة غير متكاملة بمركزية أحادية ميزتها 
 الذي يعد السبب الرئيسي في إنتاج الظاهرة.، الهيمنة الوظيفية لمدينة باتنة، عكسها توسعها المجالي

لتجمع على المستوى الوظيفي،  لذا فإن التالحم الحاصل بين المدينتين لم تنتج هيكلة حضرية جديد
ال غير جاء كمجرد استجابة لرغبة سكانية في الحياة الحضرية، جسدها التعمير الفوضوي، وأعط لها شك

 .معرف على المستوى المجالي
 :1توجيهات أدوات التهيئة والتعمير  -2
 :2008سنة لالمراجع  PDAUأهم توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير -2-1

والمتعلق بالتهيئة والتعمير استفادت كل من  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29لقانون في اطار ا
حل اشكالية  بلدية باتنة وتازولت من دراسة عمرانية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والتي تهدف إلى

 ة باتنة ضمن حدودها اإلقليمية.النمو الحضري لمدين
 أهداف الدراسة: -2-1-1

 بلدية باتنة: تضمن تحقيق األهداف التالية:المخطط التوجيهي ل 
 الواجب أخذها بعين اَّلعتبار للتحكم وتنظيم ، ة في إطار جهويمعالجة اشكالية مدينة باتن

 .النمو المتروبولي

 .إعادة تنظيم الشبكة الحضرية وتقوية الشبكة الريفية 

 فيف من حدة ظاهرة القطبية "خالتPolarisation " األرض "سكن  استخدماتوتأثيرها على
" في اعتماد مبدأ َّلمركزية التجهيزات المهيكلة ووضعها في خدمة التجمعات وتجهيزات...

 الحضرية للوَّلية ككل.

 المخطط التوجيهي لبلدية تازولت: تضمن تحقيق: 

                                                           
 .58المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع من البلديات المرحلة النهائية، ص -(1)
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 ثرية والتاريخية واألراضي تهيئة من منظور حماية المناطق األالحل األمثل إلشكالية ال
 الزراعية بالمنطقة.

 الستراتجية المحددة في التهيئة:ا -2-1-2
 :باتنةلمدينة  بالنسبة 
  أطراف القطاعات المعمرة. على الموجوداحتواء التعمير العشوائي 

  استغالل جميع اَّلمكانات العقارية المتاحة داخل القطاعات المعمرة، وذلك باستغالل النسيج
 الحضري عن طريق اعادة الهيكلة والتجديد.

 تياجات المدينة في ميدان السكن والتجهيزات، في حدود اَّلمكانيات محاولة اَّلستجابة َّلح
 العقارية.

  تكوين مدينة بحجم جهوي، الذي يشمل القطب الرئيسي باتنة وأقطاب التوازن 

 خلق التوازن في التوزيع السكاني والخدماتي، والتحكم في اَّلمتداد الخطي للمدينة ،   
 .ن وسط المدينة  بإتجاه أقطاب التوازنإنطالقا م العادي هانمو  ومحاولة اعادت

 :بالنسبة لمدينة تازولت 

 او خارجه ضد أي شكل من أشكال  حماية المنطقة األثرية الموجودة داخل النسيج الحضري
 .التعمير الذي َّل يتماشى وخصوصية هذه المنطقة

  شغل محاولة التحكم في النمو السريع و الفوضوي لنسيج المدينة و تأطيره ضمن مخططات
 األراضي. 

 جنوب شرق، للتجمع باإلضافة إلى  -توجيه التعمير المستقبلي للمدينة بإتجاه جنوب غرب
 فيه التالحم مع مدينة باتنة(.راضي منطقة النشاطات ) لم يشمل اَّلتجاه الذي تم األاشغال 

ولت" على هات ضمن مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير "بلديتي باتنة وتاز يمن خالل ما ورد من توج
نا رانية متوقعة الحصول لكن إذا أخذالتوالي يبرز حاليا غياب التعامل الصريح مع الظاهرة كظاهرة عم

بعين اَّلعتبار أن الظاهرة شكل من أشكال التوسع ونتيجة له إذا حاولنا توضيح زاوية الرؤية هذه 
  المخططات من هذا المنطلق نجد:
لبلدية باتنة جاء بأهداف مدركة لحتمية حل اشكالية التوسع  التعمير أن المخطط التوجيهي للتهيئة

من ظاهرة قطبيتها والتحكم  َّلمركزية تجهيزات المهيكلة للحد لك باختيارذاو  ،ضمن حدود أوسع )اإلقليم (
في نموها الحضري، غير أن استراتجية المخطط ومشاريعه المبرمجة ازاء ذلك متناقضة مع أهدافه قد 

قتراح مشاريع ذات بعد جهوي ضمن حدود النسيج الحضري للمدينة مما يزيد من حدة شجعت المركزية با
اشكالية التوسع )خاصة بصفته العفوية والفوضوية( والتي عملت على تأطيرها واحتوائها ببرمجت العديد 

نبئ من التدخالت وعملية الهيكلة واَّلدماج، باإلضافة إلى توجيه التوسعات المستقبلية للمدينة بشكل ي
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التالحم العمراني بل  مجاليمكن القول أن مدينة باتنة َّل ترفض التالحم العمراني ومنه  مجالبحدوث 
 تأجل التعامل معها.

أما بالنسبة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية تازولت فقد اقتصرت أهدافه وبرامجه التنموية 
شوائية وتوجيه التوسعات المستقبلية للمدينة من ناحية المستقبلية على أسلوب احتواء وتأطير التوسعات الع

قدرتها التوسيعة من ناحية ثانية مبدأ حماية المناطق األثرية واألراضي الزراعية حتى على حساب 
يج الحضري للمدينة وفي اتجاه ساستمرارية النسيج العمراني للمدينة. فالحفاظ على األراضي الزراعية للن

  .مترددة في التعامل مع الظاهرةة يوحي بأن مدينة تازولت الذي حدثت فيه الظاهر 
 :POSشغل األراضي  اتمخطط  -2-2

كما سنقوم بدراسة ، منها ماهو مدروس ومنها ماهو مقترحي تالي ضشغل األرا اتمخططنتطرق إلى 
 .التالحم مجالعلى مستواه  الذي تم المجال

 راضي(: تقسيم مجال التالحم إلى مخططات شغل األ 22جدول رقم)
 الحالة المدى نوع التدخل -هـ –المساحة  التعيين 

تنة
با

 

 مراجعتهمدروس نقترح  القريب والمتوسط تهيئةاعادة هيكلة+ A04- 167.01–م.ش.أ 
 مراجعتهمدروس نقترح  القريب والمتوسط تهيئة 10A- 156.27-م.ش.أ 

لت
ازو

ت
 

 مقترح القريب والمتوسط تهيئة 72.96 -08 -م.ش.أ 
 مقترح القريب والمتوسط اعادة هيكلة+ تهيئة 84.08 -09– م.ش.أ
 مراجعتهمدروس نقترح  القريب ومتوسط اعادة الهيكلة+تهيئة B04- 33.12–م.ش.أ 
 مقترحة القريب والمتوسط تهيئة 99.67 -10-م.ش.أ 
 مراجعتهمدروس نقترح  القريب و التوسط تهيئة B10- 29.77–م.ش.أ 

 2021من اعداد الطالب المصدر:                                                                                                     

 :A04رقم مخطط شغل األراضي  -3
 :A04يم مخطط شغل األراضي رقم تقد -3-1

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية باتنة  ضمن توجيهات ،A04مخطط شغل األراضي رقمجاء 
المصادق عليه بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة ومجموع البلديات و  ،1998لسنة 

يتعلق هذا المخطط بالتجمع  ،منطقة خاضعة للتقنين 22/2002رقم  04/01/2003المجاورة بتاريخ 
بنسبة هكتار مساحة مشغولة أي  128.68هكتار، منها 167.01تهمساحالرئيسي لبلدية باتنة والمقدرة 

    .%77تتعدى 
  A04تقييم مخطط شغل األراضي رقم  -3-2

لساري المفعول، والذي تم ا 04بالنسبة لمجال الدراسة الذي يتمثل في مخطط شغل األراضي رقم 
وهذا لتغطية القطاع  1998 هيئة وللتعمير لبلدية باتنة لسنةحسب دراسة المخطط التوجيهي للت اقتراحه
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، حيث تم تقسيمه إلى شطرين أين شرع في المدى القريب والمتوسط على « UA7 »الموجه للتعمير 
ما الشطر الثاني فشرع أعلى مستوى بلدية باتنة،  زهكأول مخطط يتم انجا 1998ول سنة دراسة الشطر األ
    .   2003في دراسته سنة 

 :ةوفقا لتوفر الشروط القانوني :A04مراجعة مخطط شغل األراضي رقم  دوافع -3-2-1
  الواقع الحالي ومشروع التهيئة المعتمد ضمن الدراسة السارية المفعول.عدم توافق 
 وادي  يتوافق و الحدود اإلدارية لبلدية باتنة و تازولت و تصحيح حدود محيط الدراسة مع ما

 الشعبة.
  صعوبة التنفيذ لكون البرنامج المقترح َّليتماشى و الرغبات المعبر عنها من خالل المرقيين و

 .لعقاريينالمتعاونين ا
 فيما يلي:شغل األراضي  مخططل المسطرة  أهداف -3-2-2
  إيجاد توزيع مناسب للسكنات و المرافق، مع اقتراح مرافق )صحية، اجتماعية، ثقافية و إدارية( و

 ذلك لتحقيق متطلبات السكان.
  احترام المجاَّلت األمنية، و األخذ بعين اَّلعتبار المساحات المخصصة لها بتصميمها بطرق

 ية إلستغاللها ولالستفادة منها.عقالن
  العمل على تغيير مالمح مجال الدراسة من الطابع السكني بتعزيز الوظائف الحضرية األخرى و

 كذلك بإدماج مشاريع تنموية و استثمارية تتالءم مع النسيج العمراني الحالي.
  منها التلوث يجب المحافظة على المحيط الخارجي بأكبر قدر ممكن من جميع األضرار، خاصة

    .الهوائي ، البصري و السمعي و نقصد بذلك الواديان الموجودان بمجال الدراسة
 :A04الدراسة التحليلية لمخطط شغل األراضي رقم   -3-3

 الموقع:  -3-3-1

يمتاز مجال الدراسة بموقع استراتيجي هام باعتباره مدخل رئيسي من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة 
دارية الفاصلة من بلدية تازولت وهذا يعني أنه امتداد لنسيج عمراني في غاية باتنة ويشكل الحدود اإل

 باتنةاألهمية من الجهة الجنوبية الشرقية كما يجب أن يشكل واجهة عمرانية ومعمارية تعكس أهمية مدينة 
 .31على امتداد الطريق الوطني رقم 

 حيث يحده:
 .A10ممن الشمال والشمال الشرقي: مخطط شغل األراضي رق -

 من الشرق والجنوب الشرقي: الحدود اإلدارية لبلدية تازولت. -

 .13وكذا رقم 09و 06من الغرب والشمال الغربي: كل من م.ش.أ رقم -
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من الجنوب والحنوب الغربي: الحدود اإلدارية لبلدية باتنة وواد الشعبة ومخطط شغل األراضي  -
 لبلدية واد الشعبة. C4أ

 (: الموقع04م )رق A04 رقم مخطط شغل األراضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 :الدراسة الطبوغرافية والفيزيائية لمجال الدراسة -3-4
 طبوغرافية السطح:   -3-4-1

استنادا على معطيات مخطط الرفع الطبوغرافي للمجال، تبين أنه يمتاز بطبوغرافية منبسطة سهلة 
ز المنطقة الممتدة في أغلب مناطق مجال الدراسة، في حين تتمي %10وبدرجة انحدار جيدة َّلتتعدى 

م 1120، وقد تم تسجيل أعلى نقطة بــ: %12على أقصى الجهة الجنوبية بدرجة انحدار عالية تتعدى 
م، وبإتجاه ميالن عام من الجنوب الشرقي نحو الشمال 57م بفارق ارتفاع قدر بـ:1063وأخفض نقطة بــ:

 .الغربي
 
 
 
 

 (arc gis+ معالجة شخصية ) google earth2021 صور القمر الصناعي: المصدر
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 االنحدارات: -3-4-2

 دراسة حسب طبوغرافية السطح إلى ثالث فئات لدرجة اَّلنحدار إلى:ينقسم مجال ال
 : تتواجد بالجهة الشمالية للمجال، تشمل األراضي ذات اَّلنحدار المتوسط، %5 -0انحدار بين  

وهي غير مكلفة بالنسبة للبناء والبنى التحتية، إَّل أنها مكلفة بمد مختلف الشبكات تتربع على مساحة 
 .%71.82ل بمعد %119.95تقدر 

 غرب الجهة الجنوبية للمجال-: تتوزع هذه الفئة على اتجاه اَّلمتداد شرق%10 -5انحدار بين  

  تعتبر أحسن فئة لتهيئة وتوطين البنايات، ومد مختلف الشبكات، تستحوذ على مساحة عقارية تقدر      
 .%21.15هكتار بمعدل 35.31بـ

في أقصى الجهة الجنوبية للمجال، تستحوذ : تتوزع على ثالث مناطق %10انحدار أكبر من  
 .%7.03هكتار بمعدل 11.75على مساحة َّلتتجاوز 

 
 
 

 واد مقولب
 قناة الغاز

 الطبوغرافي مستخرج من مخطط الرفع المصدر:

طبوغرافية السطح بمجال  (:23خريطة رقم )
 الدراسة

 ات،للمساح تبذير بدون و عقالني بشكل المجال استخدام في إيجابيا عامال تعد الدراسة مجال طبوغرافية
 صحي، المياه الصالحة للشرب ( وبتحقيق هيكلة جديدة. صرف ) الشبكات مختلف بمد تسمح أنها كما
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 العوائق والمجاالت األمنية في مجال الدراسة: -3-5

المساحة  تقدر، د الوضعية الراهنة لمجال الدراسةمن خالل مخطط الرفع الطبوغرافي الذي يحد
 تتمثل في:من إجمالي المجال  %1.54بمعدلهكتار  2.57اَّلجمالية للعوائق بــ:

 (: يوضح العوائق واالرتفاقات المتواجدة بمجال الدراسة23جدول رقم )
  %النسبة  2المساحة م رواق الحماية  المسافة م العوائق

 0.58 9760.00 متر على كل جانب 03 2624 خط الكهرباء المتوسط الضغط

 األودية
متر على كل  6ى إل 04من  970 واد مقولب

 جانب
9700.00 

0.79 
 3430.00 320 واد في أقصى الحدود الجنوبية الغربية

 0.17 2840.00 متر على كل جانب 05 284 قناة الغاز الطبيعي
 1.54 25730.00 / 4198 المجموع

 مخطط الطبوغرافي معطيات اعتمادا على 2021لب: من اعداد الطاالمصدر                                                               

ل خط كهربائي للضغط المتوسط، وفي اَّلتجاه الجنوب الشرقي نحو الشما :يخترق مجال الدراسة 
بأقصى الجهة الجنوبية  الطبيعي ، وقناة الغاز(31الشمالية للطريق الوطني رقم  بالجهة) الغربي
  .الغربية

 االنحدارات(: 05رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 (arc gis+ معالجة شخصية ) google earth2021صور القمر الصناعي: المصدر
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بناية تم  25ع الطبوغرافي المنجز والتحقيق الميداني، تم احصاء حسب مخطط الرف األودية:  
  تشييدها على حواف الواد، دون مراعاة حق اَّلرتفاق المحدد لذلك.

 
 
 
 
 
 
 

تتمثل أهم األخطار الطبيعية التي  األخطار الطبيعية: 
يمكن تسجيلها بمجال الدراسة خطر الفيضانات، نظرا لتواجد 

الجنوبية نحو الجهة من الجهة  الواد الذي يخترق المجال
وكذا صعوبة التصريف الطبيعي لمياه األمطار  الشمالية،

األرض وانخفاض انحدارها،  ويعود سبب ذلك إلى انبساط
يعرقل مد شبكة الصرف الصحي ومياه األمطار بشكل عام، 

في كل موسم لتهاطل  وهذا ما جعل مجال الدراسة يشهد
على طول  ع للمياه خصوصامن اَّلحتقان تتجم األمطار حالة

  31هو امتداد للطريق الوطني رقم الطريق الرئيسي الذي 
أما بالنسبة للزَّلزل والحركات التكتونية، مجال الدراسة ووَّلية باتنة ككل ينتمي إلى المنطقة الزلزالية 

 (RPA 1999/VERSION 2003)المحددة في تصنيف مناطق الزلزالية في الجزائر  "zone iالثالثة"
 التي تعرف بحركتها الضعيفة، إَّل أن هذا َّل يمنع من اعتماد كل الحلول التقنية الالزمة في عمليات البناء.  

 عدم احترام الخرق الواضح، توضح: (75، 74رقم ) صورة
 واستفادة البنايات من مختلف الشبكات فاق الخط الكهربائيرتا

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:

 غياب البالوعات(:78ورة رقم)ص

  2021 في جوان ميداني ق: تحقيالمصدر

 توضح تشييد بعض البنايات على جانبي :(77، 76رقم ) صورة
 وعدم احترام المجال األمني المخصص للحماية الواد 

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:
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إن الهدف من الدراسة الجيوتقنية هو تحديد المناطق القابلة للتعمير وقد تم  :تقنية التربة جيو -3-5-1

 تقسيم األراضي بها إلى صنفين متمثلة في:
وتمثل الفضاء والمساحات المنبسطة و ذات اَّلنحدار المتوسط وهي أراضي لة للتعميــر: منطقة قاب - أ

صالحة للبناء اعتمادا على نوعية التربة والمواد المكونة لها وتتميز بعدم وجود األمالح والجبس والسلفات 
ة َّل تمثل عائق والتي تـؤثر مباشرة على أساسات البنايات و بالتالـي نستنتج أن أرضيـة مجال الدراس

من المساحة  %98.46، أي ما يعادل هـ164.44بالنسبة للبناء، تقدر مساحة هذه األراضي بحوالي 
اإلجمالية، إَّل أنه ما يجب اإلشارة إليه إن مجال الدراسة معرض لخطر الفيضانات خاصة في جهته 

 الجنوبية.
ا لما تشكله من أخطار على المباني تصنف بغير القابلة للتعمير قانونمنطقة غير قابلة للتعمير:   - ب

ومستخدميها، وهي تمثل مجاري األودية والمناطق الواقعة في مجاَّلتها األمنية، إضافة إلى مجاَّلت 
هكتار 2.57الحماية الخاصة بالخطوط الكهربائية وقناة الغاز الطبيعي، حيث تقدر مساحتها اإلجمالية بــ: 

 من مساحة المجال. %1.54أي ما يعادل 
 لملكية العقارية: ا -3-6

 للخواص. %100أظهرت نتائج التحقيق الميداني أن ملكية العقار بمجال الدراسة تعود بنسبة 

 رتفاقات(: اال 06رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 (arc gis+ معالجة شخصية ) google earth2021صور القمر الصناعي: المصدر
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  الدراسة العمرانية وتشخيص الوضعية الحالية لمجال الدراسة: -4
 : البنية التحتية  -4-1

لطريق أين نميز وجود محور مهم يتمثل في ا المتمثلة أساسا في شبكة الطرق و مختلف الشبكات،
محور مقسما إياه إلى قسمين شمالي وجنوبي، مشكال بذالك الذي يتوسط مجال الدراسة  (31)الوطني رقم 

كما يعتبر  ،)داخل مجال الدراسة(كم  2.017رئيسي مهيكل لشكله الشريطي والذي يمتد على مسافة 
من جهة  "باتنة" هذا الطريق محور ربط بين قطبين حضريين هامين وهما التجمع العمراني الرئيسي

التدفقات التي يشهدها  ، وهو ما يعكس الديناميكية المجالية وكمية"تازولت"والتجمع العمراني لمدينة 
 .ا المحورالمجال على طول هذ

 (79صورة رقم )      
 
 
 
 
 
 
 
 الطرق:  -4-1-1

البيتها بحالتها يتواجد بمجال الدراسة طرق بمختلف أصنافها )أولية وثانوية وثالثية(، تتميز غ :حالة الطرق
الجيدة فأغلبها تم تعبيده وتهيئته، كما يتواجد داخل المجال بعض من الطرق الثالثية حديثة التعبيد إضافة 

 ود بعض الدروب والممرات غير مهيأة.إلى وج
 (: تصنيف الطرق الموجودة بالمجال24جدول رقم )

 (%) النسبة المساحة ) هكتار ( العرض )م( الطول )م( تصنيف الطرق
 21.97 9.8875 م 48  -- 44 2017 الطرق األولية
 8.23 3.7045 م 10 - - 8 4018 الطرق الثانوية

 62.55 28.1520 م 10 – 6 34542 الطرق الثالثية المعبدة
 7.25 3.2625 م 9 – 6 4410 طرق ثالثية غير مهيأة

 100 هكتار 45.0075 المجموع
 A 26.95 04طط شغل األراضي نسبة الطرق من المساحة اإلجمالية لمخ

 2021 في جوان معطيات التحقيق الميداني المصدر:                                                                                   
 

صورة توضيحية لمحور الطريق الرئيسية التي تعتبر امتداد للطريق 
سي لهيكلة البنية ريان الحيوي واألساش، والذي يعتبر ال31الوطني رقم 

التحتية لمجال الدراسة، كما تظهر الصور الواجهة العمرانية 
والمعمارية المشكلة على طول هذا المحور والتي تعكس البساطة 
والضعف المعماري والتناسق العمراني، فهي َّل ترقي إلى مستوى 

 وأهمية الطريق. 
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 وهي موضحة في الجدول كالتالي: الشبكات المختلفة: -4-1-2
 داخل المجال المختلفة الشبكات(: يوضح 25جدول رقم )

 (%نسبة اَّلستفادة ) عدد المساكن المجهزة )مسكن( القناة )ملم( كاتالشب
 89.75 4482 / الكهرباء

 79.22 3956 / الغاز الطبيعي
 73.00 4390 350-125 ماء الصالح لشرب
 65.50 4400 1200 الصرف الصحي

 2021في جوان  ي : حسب التحقيق الميدانالمصدر                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بمجال الدراسة: استخدامات األرض  -4-2

 :ونسبة استغاللها والموزعة كما يليمجال لتتمثل في نسبة استغالل مختلف الفضاءات المكونة ل
على مساحة ، تستحوذ استعماَّلت األرض المخصصة لالستخدام السكنيالستخدام السكني: ا -

يتمثل في البنايات الفردية الموجودة والتي يبلغ  %43.96تبلغ نسبتها بـ و هكتار 73.41اجمالية تقدر بـ: 
، إضافة 158بناية في طور اإلنجاز، في حين بلغ عدد األساسات  1341مسكن، منها  4320عددها بـ 

 هكتار أي ما يعادل   70.38 تقدر بــ بناية قديمة وآيلة لالنهيار، و تحتل كلها مساحة إجمالية  16إلى 

 (: حالة الطرقات07رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 (arc gis+ معالجة شخصية )google earth 2021صور القمر الصناعي :المصدر
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مسكن سكن جماعي موجود،  ويتربع  430يتمثل في  وكذلك من المساحة الكلية للمجال، ℅  42.15 
سكن جماعي هي في طور اَّلنجاز تستحوذ على  70هكتار، اظافة إلى  2.50على مساحة عقارية تبلغ 

إلجمالية للسكن الجماعي الموجود بمجال الدراسة هكتار،  وبهذا تقدر المساحة ا 0.52مساحة تقدر بــ: 
 .%1.81و تبلغ نسبتهاهكتار  3.03بـــ:
تستحوذ على مساحة اجمالية تقدر بــ: ، تجهيز 18: يتواجد بالمجال استخدام التجهيزات والمرافق -

 .من المساحة الكلية للمجال %4.59تبلغ نسبتها  و هكتار 7.67
استعماَّلت األرض المخصصة لالستخدام مستودعات وحضائر  المختلفة:المشغولة االستخدامات  -

. وتبلغ نسبة هذه المساحة المشغولة بـ %26.94، الطرق بنسبة %0.66البساتين  و ،%0.90بنسبة 
 من المساحة اَّلجمالية. 28.5%

 %0.79األودية بنسبة  األرض المخصصة لالستخدام استعماَّلت: استخدام المساحات الشاغرة -
وبعض الجيوب الشاغرة الموجودة ، %0.36، ومنطقة مشجرة بـ %0.17الغاز الطبيعي بنسبة وارتفاق قناة

 .%21.63بنسبة المساحات غير المستغلة 
تعكس وضعية استخدامات األرض بمجال الدراسة، تواجد مساحات عقارية شاغرة يمكن استغاللها في 

يستند على الطبيعة القانونية لألراضي  ، و فيل باَّلستجابة َّلحتياجات السكانتحديد برنامج تهيئة ك
 الخاصة، ما يستوجب اعتماد مبدأ التكامل والتوازن المجالي في توزيع محتوى برامج التهيئة المقترحة.    

 الدراسة مجالستخدامات األرض با (:10شكل رقم)

 
 2021من اعداد الطالب : المصدر                                                                                                    

 
 
 

44% 

5% 
28% 

23% 

 استخدامات األرض بمجال الدراسة

 اَّلستخدام السكني

 اَّلستخدام تجهيزات و المرافق

 اَّلستخدامات المشغولة المختلفة

 استخدام المساحات الشاغرة



 التهيئة  مشروع توجيهات قتراحات وإ                                     الفصل الخامس  

  132 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمط ومورفولوجية المباني: -4-3
سكن فردي  4494مسكن منها:   4994وفقا للتحقيق الميداني الذي قمنا به في مجال الدراسة تم إحصاء

 مسكن جماعي كما هو موضح في الجدول التالي: 500و 
 نمط ومورفولوجية المباني يوضح(: 26جدول رقم )

طبيعة 
 السكن

 المجموع أساسات في طور اإلنجاز سكن موجود "مكتملة"

المساحة  العدد
 )هـ(

النسبة 
المساحة  العدد %

 )هـ(
النسبة 

المساحة  العدد %
 )هـ(

النسبة 
المساحة  العدد %

 )هـ
النسبة 

% 
 94.45 70.38 4494 2.84 2.00 158 38.82 27.32 1626 58.34 41.06 2694 فردي

 5.55 3.03 500 / / / 17.50 0.53 70 82.50 2.50 430 الجماعي
 100 73.41 4994 2.84 2.00 158 37.94 27.85 1696 59.34 43.56 3124 المجموع

 2021معالجة الطالب+04التقرير الكتابي المرحلة الثانية لـمخطط شغل األراضي رقم  المصدر:
 ي:تظهر المساكن نمطين يتمثالن ف

 : 1مسكن( وطابق + 1085يتراوح علو المباني ما بين طابق أرضي)  النمط الفردي العادي 
مسكن (، طابق  557)  3مسكن (، طابق أرضي + 1153)  2مسكن(، وطابق أرضي +1580)

مسكن ( مع قابلية التوسع العمودي ، مبنية بالطوب واَّلسمنت، يظهر تركيبها الداخلي  27)  4أرضي +

 (: التجهيزات08رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 (arc gis+ معالجة شخصية ) google earth2021صور القمر الصناعي: المصدر
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" في األغلب ، مفتوحة على الخارج بمدخل إلى مدخلين، ذات  CES≤1ات داخلية "بوجود مساح
 واجهات بسيطة تتناسق فيما يبينها. 

  عددها قليل مقارنة بالبرنامج المقترح في مخطط شغل األراضي الساري المفعول ، النمط الجماعي :
 بع والسادس.مسكن في حين يتراوح علوها ما بين الطابق الرا 500حيث يبلغ عددها 

 

 (: توزيع السكنات الجماعية بمجال الدراسة24خريطة رقم )
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2021+ معالجة الطالب A04مخطط شغل األراضي المصدر:                                                                                
 

تتم هذه  ألراضي الساري المفعول و الوضع الحالي:كيفية التشخيص و المقارنة مخطط شغل ا -4-4
مقارنة بين حدود المخطط الحالي الساري المفعول وحدود مخطط مشروع المراجعة، الالعملية من خالل 

 .A 04والمقارنة بين البرامج المقترحة في مخطط الساري المفعول والوضعية الحالية لمجال الدراسة رقم 
 

+  سكن جماعي ترقوي 60 
                                    محل 12

                                  سكن تساهمي   150حي 
سكن ترقوي 90انجاز 
 محل20+
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ومدى تطبيقه في أرض (الساري المفعولالشطر األول) A04. ش.أ رقم خططمتشخيص  -4-4-1
 :الواقع

 (: تشخيص البرامج المقترحة في مخطط شغل األراضي الساري المفعول الشطر األول27جدول رقم)
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 التحليل التقني الوضعية الحالية التعين

الم
ن 
سك

ج ال
رنام

ب
ترح

ق
 

السكن 
 الفردي

 "تكثيف" تعمير الجيوب الشاغرة
توسع في إطار التهيئة بالجهة 

 الشرقية لمجال الدراسة

تم انجاز سكن فردي بعدد اكبر وكثافة 
عالية دون احترام َّل للتوزيع أو النمط 

 المقترح

مناطق شهدت توسع وانتشار واسع  -
للسكن الفردي، بطريقة فوضوية 

دون احترام  وبكثافة سكنية عالية،
 القواعد العامة للتعمير.

العامل الرئيسي في ظهور هذا  -
النمط من التعمير يكمن في كون 
الملكية العقارية لألراضي خاصة، 

والتي شهدت في الكثير من الحاَّلت 
ل ظتقسيم عشوائي وبناء فوضوي في 
غياب الرقابة وتسارع ظاهرة النمو 

 العمراني بالمجال.

السكن 
 الجماعي

م تركيز معظم برنامج السكن ت
الجماعي المقترح على امتداد 

 الجهة الجنوبية للمخطط

مسكن جماعي بصيغة  150تم انجاز 
التساهمي من إجمالي السكنات 

المقترحة. في حين أن أغلب المساحات 
المخصصة لبرنامج السكن الجماعي 
المقترح لم ينجز وتم استغالل الجزء 

أما المنتمي للمخطط كسكن فردي، 
باقي المساحة فهي خارج الحدود 

 الجديدة للمخطط.
  2المساحة م التعيين

فق
مرا
ج ال

رنام
ب

 
ترح

لمق
ت ا

هيزا
لتج

وا
 

 22000.00 ثانوية

 مرافق لم تنجز

استغالل اغلب المساحات 
المخصصة لتوطين المرافق المقترحة، 
باَّلنتشار الواسع للسكن الفردي بشكل 

 عشوائي.
الموجودة  عدم تطابق شبكة الطرق

مع الهيكلة العامة المحددة ضمن 
المخطط، مع تواجد بعض الساحات 

 والجيوب الشاغرة

 7000.00 مدرسة ابتدائية
 2000.00 مركز تجاري
 3600.00 حديقة عمومية
 1700.00 حديقة أطفال
 7000.00 مدرسة ابتدائية
 2000.00 مركز تجاري
 10000.00 القدم أرضية لعب كرة

عيادة متعددة 
 الخدمات

2000.00 

 4400.00 مركز أعمال
 6000.00 متوسطة

اقتراح العديد من المساحات الخضراء وأماكن الراحة 
 والترفيه

غياب كلي وانعدام المساحات الخضراء 
 بمجال الدراسة

استغالل اغلب المساحات 
المخصصة كمساحات خضراء، 

 لسكن الفردي.لتوطين ا
  - لم تنجز اقتراح طريق مزدوج بالجهة الجنوبية للمخطط

 2021معالجة الطالب+04التقرير الكتابي المرحلة الثانية لـمخطط شغل األراضي رقم  المصدر:                    
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، وهذا راجع %10من خالل الجدول وما تم استعراضه يتضح أن تجسيد برنامج المخطط لم يتعدى  
عدم إدراج التحقيق العقاري لمالك األراضي في الدراسة الحالية ى مجموعة من األسباب والعوامل، منها إل

، مما يطرح إشكال من حيث التسيير العمراني وكيفية تجسيد مخططات التهيئة في أرض الواقع حيث أنها 
بشكل فردي و غير قانوني ين العقاريين مما أدى إلى التصرف يَّل تتالءم و تطلعات الخواص و كذا المرق

 به في الدراسة السارية المفعول. العمراني المعمول  مالتنظيمع  يتالءم و َّل
تطبيقه في أرض  ومدى )الساري المفعول(الشطر الثاني 04رقم  أشخيص مخطط. ش.  -4-4-2

 الواقع
 الثانيتشخيص البرامج المقترحة في المخطط الساري المفعول الشطر  (:28جدول رقم )

ال
ط 
خط

 الم
في
حة 
قتر
 الم

مج
برا

PO
S 

 
04 

ني
الثا
طر 

الش
ول 

مفع
ي ال

سار
ال

 

 التحليل التقني الوضعية الحالية العدد التعين
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 346 السكن الفردي
تم انجاز سكن فردي بعدد 

كبر وكثافة عالية دون احترام أ
 َّل للتوزيع أو النمط المقترح

لسكن مناطق شهدت توسع وانتشار واسع ل -
الفردي، بطريقة فوضوية وبكثافة سكنية 

 عالية، دون احترام القواعد العامة للتعمير.
العامل الرئيسي في ظهور هذا النمط من  -

التعمير يكمن في كون الملكية العقارية 
لألراضي خاصة، والتي شهدت في الكثير 
من الحاَّلت تقسيم عشوائي وبناء فوضوي 

رة النمو غياب الرقابة وتسارع ظاهظل في 
 العمراني بالمجال.

 1778 السكن الجماعي

مسكن جماعي  70تم انجاز 
من إجمالي السكنات 

المقترحة. في حين أن أغلب 
المساحات المخصصة لبرنامج 
السكن الجماعي المقترح تم 

 استغاللها كسكن الفردي
  2المساحة م التعيين

فق
مرا
ج ال

رنام
ب

 
ترح

لمق
ت ا

هيزا
لتج
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 1450.00 مركز تجاري

 مرافق لم تنجز

غلب المساحات المخصصة أاستغالل  -
لتوطين المرافق المقترحة، باَّلنتشار الواسع 

 للسكن الفردي بشكل عشوائي.
عدم تطابق شبكة الطرق الموجودة مع  -

الهيكلة العامة المحددة ضمن المخطط، 
مع تواجد بعض الساحات والجيوب 

 الشاغرة

 930.00 دار الشباب
 5005.74 طةمتوس

 1458.00 مسجد
 1909.20 وحدة لألمن الحضري
 715.15 روضة + حديقة أطفال
 2265.44 قاعة متعددة الرياضات

 1285.11 والمواصالت فرع للبريد
 2174.72 مركز صحي
 2883.98 مدرسة ابتدائية

اقتراح العديد من المساحات الخضراء وأماكن 
 لراحة والترفيها

غياب كلي وانعدام المساحات 
 الخضراء بمجال الدراسة

استغالل اغلب المساحات المخصصة 
 كمساحات خضراء، لتوطين السكن الفردي.

 .2021+ معالجة الطالب 04التقرير الكتابي المرحلة الثانية لـمخطط شغل األراضي رقم  المصدر: 



 التهيئة  مشروع توجيهات قتراحات وإ                                     الفصل الخامس  

  136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حضرية المجالية داخل مجال الدراسة:أهم التحوالت ال -5

 التحول في الوظيفة التجارية:  -5-1

الوظيفة التجارية في تنظيم مكونات المجال الحضري تستدعي توضيح أهمية الوظائف أن دور  يوضح
 التجارية انطالقا من تحليل بنيتها المجالية. 

سة باَّلعتماد على تحديد أهم لذا سنحاول من خالل هذا العنصر دراسة البنية التجارية لمجال الدرا
 محور تجاري كشكل من أشكال اإلنتشار الخطي، وعلى التوزيع المجالي للمحالت التجارية.

 النشاط التجاري لمجال الدراسة:  -5-2
إن النشاط التجاري من أهم األنشطة التي كان لها الدور الفعال في نمو وتطور المدن، كنشاط ذو 

في مجال  31والمحرك لعجلة النمو، حيث اكتسب الطريق الوطني رقم أهمية بالغة في المجتمع الحضري 
الدراسة وظيفة أساسية وهي النشاط التجاري التي تعتبر عامل من عوامل النمو اَّلقتصادي ، ومن خالل 

 .محال 150فقد تم إحصاء  2021التحقيق الميداني في شهر جوان 
 تجارية إلى ثالث مجموعات كبرى وهي:وتقوم المقاربة اَّلقتصادية على تقسيم النشاطات ال

 .تجارة حرفية -       .تجارة خدماتية -         .تجارة صافية -

 (arc gis+ معالجة شخصية ) 2021google earthصور القمر الصناعي: المصدر

 الوضعية الحالية(: 09رقم) A04مخطط شغل االراضي 
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 دراسة البنية التجارية لمجال الدراسة:  -5-3
 (31(: مختلف المحالت التجارية الموجودة بالطريق الوطني رقم)29جدول رقم )

 الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور العدد ( عـــــــــوع السلــــــن ) المحالت نوع التجارة

ـارة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
تجــ

 
فية

ــــــا
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
صـــــــ

 

  15 مواد غذائية
 03 مالبس 

 02 أواني منزلية
 03 تجهيزات منزلية )أثاث(

 04 كهخضر وفوا
 04 الجزار
 01 أحذية

 01 بيع الدرجات النارية
 04 مواد البناء

 03 أخرى

ت
تية

ــــــا
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
خدم

رة 
ــــــا
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
جـ

 

  01 تحاليل طبية
 01 للسياقة أكاديمية البيـــــــــــــان

 04 المقهى
 01 افندق مادير 
 03 صيدلية 
 03 العيادة

 09 المطاعم
 01 التأمينات

 03 بيع العتاد واللوازم الفالحية
 23 أخرى

ــــــــ
جــــ

ت
ــــــــ
ـــ

ــــة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
يـــــــ

حرف
رة 
ــــــا
ــ

 

  04 اصالح السيارات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 04 بيع الرخام
 02 نجارة

 02 )المجوهرات(صياغة 
 02 المعادن والمواد المعدنية و الحديد

 03 غسل السيارات
 05 السيراميك
 01 الزجاج
 22 أخرى

 الحرفيةالتجارة       (:82صورة رقم)

 2021العمل الميداني في جوان 

 التجارة الصافية   (:80صورة رقم)

 2021العمل الميداني في جوان 

 التجارة الخدماتية     :(81صورة رقم)

 2021العمل الميداني في جوان 
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ــــــــ
جـــــــ

ت
ــــــــ

ضوي
 فو

ـارة
ـــ

ــــــــ
ــــــــ
ــ

 ة

  02 الماليس و اَّلحذية

 03 خضروات

 02 أواني منزلية

 01 اثاث منزلي

   
جــــ

ت
ـارة
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــ

 
ــــة
ــــــــ
ــــــــ
جملـ

بال
 

   

  01 لوازم التغليف والتعليب 
 
 
 
 
 
 
 

مؤسسة المنارة العربية) لدهن آَّلت 
األشغال العمومية، دهن السيارات، 

 دهن البنايات(

02 

 03 تجهيز المحالت

 05 اخرى

  2021جوان  في : تحقيق ميدانيالمصدر

( نالحظ أن التجارة الخدماتية هيمنت على نوع التجارة في مجال الدراسة 27ن خالل الجدول رقم )م
وذلك لوجود  في المرتبة الثانية حرفيةال%، في حين تأتي التجارة 32.66محل أي بنسبة  49 التي بلغت

وتأتي في  %،30بنسبة  محل 45من حيث نوع التجارة التي بلغت مصانع السيراميك قرب من المجال 
 % من مجموع المحالت التجارية.26.66محل بنسبة  40التي بلغ عددها  صافيةالالمرتبة الثالثة التجارة 

كما يتواجد بالمجال محالت تجارة الجملة تتمثل في لوازم التغليف والتعليب ومؤسسة خاصة للدهن 
 وقطع الغيار... 

 المركزية التجارية لمجال الدراسة:  -5-4
 جاري:مؤشر الجذب الت - أ

 القانون = عدد المحالت الغير غذائية/عدد المحالت الغذائية
 قوة جذب 1 <إذا كان 

 قوة جذب ضعيفة 1 >إذا كان 

 مؤشر الجذب التجاري (:30جدول رقم)
 قوة الجذب التجاري عدد المحالت غذائية عدد المحالت الغير الغذائية

125 24  5.20 
 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:                                                                                                 

 2021العمل الميداني في جوان 

 تجارة الجملة(:     84صورة رقم)

 فوضوية تجارة    (83صورة رقم)

 2021العمل الميداني في جوان 
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ما  مرتفعةمما يعني المجال لديه قوة جذب تجاري  5.20مؤشر الجذب التجاري لمجال الدراسة بلغ 
تأكد  ةغذائي الغير محالت 125محال ومنها  150المحور البالغ عدد المحالت فيه الشاغلة  يدل على أن

 على أن مجال الدراسة مستقطب للمستهلكين وذلك لتنوع النشاط الغير غذائي فيه. 
 الكثافة التجارية لمجال الدراسة:  - ب

 مجال الدراسة ةالكثافة التجارية = عدد المحالت التجارية / مساح
 الكثافة التجارية (:31جدول رقم)

 الكثافة التجارية ةمساحة مجال الدراس عدد المحالت التجارية
150 167.01 0.89 

 2021 في جوان تحقيق ميداني المصدر:                                                                                                      

 .منخفضةمحل /الهكتار وتعد هذه الكثافة  0.89بلغت الكثافة التجارية لمحور الطريق الوطني 
اثر ظاهرة المركزية  31المشاكل والسلبيات التي يعاني منها محور الطريق الوطني رقم   -5-5

 الحضرية العمرانية الوظيفية:  تالتجارية والتحوال
o  31نالحظ أن أغلب المحالت التجارية موجودة في الشارع الرئيسي أي على محور الطريق رقم. 

o الوظيفة السكنية و الوظيفة التجارية عدم تنظيم المبنى في حد ذاته و الفصل فيه بين. 

o  الحركة المرورية للمشاة أو الحركة الميكانيكية بعرقلتها من خالل التوقف على حواف الطرق
ر )الباعة الفوضويين(، بسبب غياب مواقف السيارات، التعدي على وظيفة األرصفة من قبل التجا

البصري نتيجة َّلختالط حركة الراجليين  وهذا يساهم في خلق اختالل وظيفي يساهم في خلق التلوث
 بحركة السيارات. 

o غياب اَّلنتظام في التخطيط َّلنتشار التجارة و التحوَّلت الوظيفية للسكنات . 
o  األحياء وخلوها من أي حركة إَّل حركةنالحظ الغياب التام ألي نوع من األنشطة داخل 

 الراجليين.
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 (31ع التجارة على محور الطريق الوطني رقم )(: تموق10رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :مشروع تهيئة مجال التالحم  -6
 توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بقطاع الدراسة: -6-1

فيما يخص توجيهات مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى مخططات شغل 
 ، موجه على المدى القريب والمتوسط كعملية تدخلA04قم األراضي، فإن مخطط شغل األراضي ر 

، وكمراجعة لمخطط شغل األراضي لم تتجاوز نسبة %80تهيئة لمجال مبني بنسبة ال َّلعادة الهيكلة و
 %، مع تجاوز المدة المحددة لتنفيذها قانونا. 10تجسيد واحترام برامجه في الواقع 

 يهي للتهيئة والتعمير بمجال الدراسة(: يوضح توجيهات المخطط التوج32جدول رقم)
المساحة حسب م ت  الموقع

 ت ت
المساحة حسب مخطط  طبيعة التدخل

 الرفع الطبوغرافي م ش أ
 نسبة اإلنجاز%

 10 هـــــــ167.01 اعادة هيكلة+ تهيئة هـــــــ138 بلدية باتنة A04م ش أ رقم 
 .لمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لمجموع بلديات باتنةمراجعة ا اعتماد على من اعداد الطالبالمصدر:        

 
  
 

 (arc gis+ معالجة شخصية )google earth 2021ناعيصور القمر الص: المصدر
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 )األهداف المنتظرة من الدراسة( :هداف مشروع التهيئةأ  -6-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :برنامج التدخل  -7
 من أهم مبادئ التهيئة المعتمدة ما يلي:  مبادئ التهيئة المقترحة:  -7-1
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف تقنية و ميدانية و تنظيمية أهداف قانونية

o ــــــــي ــــــــى وســــــــيلة تســــــــيير عمران الحصــــــــول عل
مســتدامة تمكــن مــن الــتحكم فــي هــذا التطــور و 

 حل مختلف مشاكل األوعية العقارية.
o تجسيد الدراسات التنفيذيـة و التقنية كاملة في

ال الدراسة لذلك فال م داخل مجأي مشروع يقا
دراسات تقنية تفصيلية قبل  بد من إنجاز

المرور إلى التجسيد، و ذلك إلبعاد كل أشكال 
 الرداء اَّلختالل وعدم التنظيم المجالي.

o.التحكم في مختلف التوسعات العمرانية 
تطبيق القوانين العمرانيـة السـارية المفعـول علـى 

لتنفيـذي رقـم المالك الخواص )خاصة المرسـوم ا
   (.25/01/2015المؤرخ في  15/19

 

o اَّلســـــتغالل األمثـــــل لكـــــل المســـــاحات والفضـــــاءات
الشــــــاغرة المتاحــــــة بتحديــــــد برنــــــامج تهيئــــــة متكامــــــل 
ومتــــــوازن مــــــن شــــــأنه الرفــــــع مــــــن القيمــــــة العمرانيــــــة 

 واَّلقتصادية لتوسعات المدينة وأطرافها.
o إنشـــــــاء بنيـــــــة تحتيـــــــة تعطـــــــي للمجـــــــال نـــــــوع مـــــــن

 .الديناميكية
o إيجـــاد اســـتغالل أمثـــل لألرضـــية مـــن ناحيـــة توزيـــع

 السكن و المرافق مساحات خضراء ...
o تثمــين الوظيفــة الحضــرية للمجــال بخلــق تجهيــزات

وأنشــــــطة ذات كفــــــاءة تعمــــــل علــــــى تحقيــــــق تــــــوازن 
 وظيفي.

o تقــديم و تلبيــة متطلبــات مــالك األراضــي الخــواص
 ضمن برنامج عمراني مخطط.

 

 الطالب د: من اعداالمصدر         
2021 

تم اعتماد المبدئ في توزيع المرافق واستغالل كل المساحات المتاحة حتى يشمل 
عادة تنويع مجال نفوذه.  مجال تأثيره كل سكان المجال، وتوسيع وا 

 

 الهوية الوظيفية زية ومبدأ الرم

 مبدأ التنوع والتناسق

من خالل اقتراح مجموعة مرافق وتجهيزات راقية تتماشى وأهمية مجال 
رانية والمعمارية والوظيفية له من جهة، وتبعث الدراسة، وترفع من القيمة العم

 الهوية التاريخية والحضارية للمجال من جهة أخرى.

باقتراح برنامج مختلط مرافق + سكنات يتناسب وخصوصية المجال 
عادة اَّلستغالل  اَّلجتماعية واَّلقتصادية، ويرتكز على عمليات التجديد وا 

 غير المستغلة حاليا. للمساحات
 

 مبدأ المركزية
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 2021داد الطالب : من اعالمصدر

أما فيما يخص عمليات التدخل المرتبطة برنامج التهيئة المقترح والذي يستند بنسبة كبيرة على 
% تحد من اختيارات التدخل 90المساحات الشاغرة المتاحة، باعتبار مجال الدراسة مبني بنسبة تقارب 
بر كامل مجال الدراسة، إَّل أن هذا وتنويع العمليات نظرا لمحدودية مساحة الجيوب الشاغرة وانتشارها ع

لم يمنعنا من تحديد برنامج تهيئة يراعي جميع اإلمكانيات المتاحة ويراعي الحلول التقنية المسموحة بشكل 
 منطقي وعقالني.

من خالل تدعيم المجال ببرنامج للسكن الجماعي  مبدأ التنوع والتجانسعلى  مبدأ التهيئةيستند 
  .تواجدة بأقصى الجهة الشمالية منهالم باستغالل الجيوب الشاغرة

 :المقترح ضمن مجال التالحم A04لبرمجة بالنسبة لمخطط شغل األراضي رقم ا -7-2
 مؤشرات عامة لبرنامج التهيئة المقترحة:

 مسكن/الهكتار.35الكثافة السكنية للسكن الفردي:  -
 مسكن/الهكتار. 150الكثافة السكنية للسكن الجماعي:  -
 مسكن. 4978لموجودة: الحظيرة السكنية ا -
 مسكن. 2417الحظيرة السكنية المقترحة:  -
 أفراد/المسكن. 5معدل إشغال المسكن:  -
 نسمة. 36975إجمالي عدد السكان المتوقع: -

بالنسبة لبرنامج التجهيزات وبما أن عملية التدخل ستكون إعادة هيكلة وتهيئة في نفس الوقت فإنه 
فقة للوظيفة السكنية لتلبية واستيعاب احتياجات السكان الموجودين يجب إدراج بعض المرافق القاعدية المرا

كل هذا يهدف إلى خلق نسيج عمراني منظم ومخطط وفق األهداف المسطرة وتماشيا كذلك ، والمرتقبين
 متطلبات التنمية المستدامة ) توفير بيئة حضرية منسجمة (.

مثل في المساحات البينية المتمثلة في فهي تت الشاغرة(: ت)المساحا المساحة الصافيةفيما يخص 

 مبدأ التوافق واالنسجام

عادة التوزيع والتنظيم لحركة النقل والتنقل بشكل عام. مبدأ الموصولية واالتصال  بهيكلة شبكة الطرق، وا 
 

بخلق نسيج منسجم في مكوناته "سكن، مرافق، مساحات حرة وخضراء، 
 غالل العقالني للمجالشبكات مختلفة" مما يمنح اَّلست

يجعل المجال فعال ومنتج في وظائفه التي تسهر على تقديمها التجهيزات  مبدأ الخدمة الوظيفية
 المقترحة.
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الجيوب الشاغرة الموجودة بمجال الدراسة، وبعض المساحات غير المستغلة، وهي مساحات هامة في 
 %.21.63هكتار أي ما يعادل نسبة  36.12التركيبة المستقبلية لبرنامج التهيئة وتحتل مساحة 

حضري فإن الجدول المساحي لها يكون على واستنادا إلى النسب المحددة لمختلف عناصر المجال ال
  النحو التالي:

 (: برنامج التهيئة المقترح للسكن في مجال التالحم33جدول رقم)

 . 04غل األراضي رقم التقرير الكتابي المرحلة الثانية لـمخطط ش+2021جاز الطالبمن إن المصدر:       
 

 التجهيزات المقترحة في مجال التالحم مرافق (: برنامج34جدول رقم)

 CES COS عدد الطوابق (2)م المبنيةالمساحة  (2المساحة العقارية )م نوع التجهيز
 R+1 0.47 0.93 1550.00 3320.00 12قاعدة  -مرفق تعليمي 
 R+1 0.45 0.95 1250.00 2690.00 09قاعدة  -مرفق تعليمي 
 R+1 0.50 1.00 920.00 1820.00 06قاعدة  –مرفق تعليمي 
 R+1 0.45 0.95 1100.00 2420.00 09قاعدة  –مرفق تعليمي 

 RDC 0.25 0.75 3650.00 14640.00 روضة+حديقة االطفال
 RDC 0.60 0.60 2150.00 3650.00 قاعدة متعددة الرياضات
 R+1 0.40 1.95 950.00 2445.00 وحدة لألمن الحضري
 R+1 0.75 1.50 200.00 270.00 فرع البريد والمواصالت

 R+1 0.60 1.20 1020.00 1720.00 مسجد
 R+5 0.75 4.50 400.00 536.00 مرفق استثماري
 R+5 0.70 2.80 380.00 540.00 مركز تجاري

 R+5 0.75 4.50 300.00 400.00 مرفق استثماري
 / / / 13870.00 34451.00 المجموع

  04التقرير الكتابي المرحلة الثانية لـمخطط شغل األراضي رقم  +2021من إنجاز الطالبالمصدر:                                                

 العدد -هـ–المساحة المبنية  -هــ –الصافية  المساحة العقارية التعيين

 السكن الفردي
 4478 58.0827 68.3327 الموجود
 1507 16.4510 21.9485 المبرمج

 5985 74.5337 90.2812 جموع الجزئي للسكن الفرديالم
السكن 
 الجماعي

 500 1.1210 3.2460 الموجود
 910 1.8465 6.6140 المبرمج

 1410 2.9675 9.8600 المجموع الجزئي للسكن الجماعي
 7395 77.5012 101.1412 المجموع الكلي للسكن

 - - 36.12 الخضراء تالمساحا
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 الطرق والشبكات القاعدية: -7-3
                   :الطرق -7-3-1

العمرانية الركيزة والبنية األساسية المهيكلة لكافة النشاطات والهياكل القاعدية سواء  الطرق شبكةتعتبر 
 دعمفإن مخطط التهيئة يقترح ، مجال النظرا لموقع ودرجة أهمية  ،و تجارةأ كانت سكنية أو تجهيزات

عادة هيكلتهابمختلف أنواعها الموجودة شبكة طرق  هكتار،   58.72ـ:تستحوذ على مساحة تقدر بـ اذ ،وا 
 .من المساحة اإلجمالية لمجال الدراسة % 35 حيث تشكل نسبة

 :شبكة الكهرباء  -7-3-2
حيث  %100 تصل إلى لتحقيق نسبة تغطيةتوسيعها  و شبكةهذه البتزويد مجال يقترح مخطط التهيئة 

في اتجاه يخترقها  من الممكن تزويد مجال الدراسة انطالقا من الخط الكهربائي المتوسط الضغط الذي
، مع الحرص على تحويل الخطوط الكهربائية المتوسطة الضغط (نحو الشمال الغربي) الجنوب الشرقي

المارة بمجال الدراسة إلى خطوط تحت أرضية، أو تحويلها إلى خارج النسيج العمراني لما تشكله من 
 خطر على حياة السكان.

 ترحة لمجال الدراسةالمق البنية التحتية (: برنامج الطرق و35جدول رقم )
 المساحة العقارية )هـ( العرض )م( الطول )م( التعيين

 الطرق
 10.3825 22 – 48 2242 األولية
 7.3917 14 - 08 6620 الثانوية
 40.9539 10 - 07 56710 الثالثية

 58.7281 / 65572 المجموع
 1.3130 2 *  06إلى  04 1250 األودية

 0.2840 2 * 10 142 قناة الغاز الطبيعي
 0.9760 2 * 3 1625 خط كهربائي متوسط الضغط
 1.8165 / / المساحات الخضراء والمشجرة

 2021: من اعداد الطالب المصدر                                                                                              

 :التقنين الخاص بمخطط شغل األراضي المقترحة -8

المشروع المقترح يهدف إلى تقنين مختلف التدخالت الواردة في المبادئ المقترحة لتهيئة العامة من 
 قواعد، األرض طبيعة استخدام، خالل احترام وتطبيق الترتيبات القانونية المنصوص عليها وظيفيا

بالنسبة الطرق، موقع )موقع البنايات : رض، علوا البنايات، كثافة البنيات، قواعد التثبيتاستغالل األ
البنايات بالنسبة لبعضها البعض، موقع البنايات بالنسبة للحدود الفاصلة، المواقف، الرؤية المباشرة، 

 .(مظهر البنايات، عرض الواجهات، مساحات الخضراء
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 تقسيم مجال الدراسة إلى مناطق متجانسة:   -8-1
ري المقدم ضمن مخطط التهيئة إلى منطقتين يقسم مجال الدراسة تبعا للوظيفة والشكل العمراني والمعما

 .وذلك لحصر جميع التحوَّلت والتغيرات المميزة لكل منطقة متجانسة  متجانستين
 المنطقة المتجانسة األولى: منطقة السكن الفردي. -8-1-1

 %93، أي ما يعادل هــ155.3352تتربع هذه المنطقة على مساحة تقدر بـــ خصائص المنطقة:  - أ
 ة، وهي نسبة تعكس هيمنة السكن الفردي على برنامج التهيئة المقترح.من مجال الدراس

تتمثل في اعادة هيكلة النسيج، وتهيئتها بنمط السكن الفردي إضافة عمليات التدخل بهذه المنطقة:  - ب
 إلى تحديد أماكن توطين التجهيزات الضرورية من المستوى القاعدي.

 مناطق فرعية كل حسب موقعها وهي تتوزع كما يلي:تنقسم إلى أربع  مكونات المنطقة المتجانسة: - ت
تقع في الجهة الشمالية والشمالية الغربية لمجال الدراسة حيث تتربع على  :01المنطقة الفرعية رقم -

 هكتار.25.0180مساحة 

 هــ.26.5970تقع في الجهة الشرقية لمجال الدراسة تقدر مساحتها بـــــ  :02المنطقة الفرعية رقم -

تقع في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية حيث قدرت مساحتها بــ  :03رقمفرعية المنطقة ال -
 .هـ55.3782

 بـتقع في الجهة الغربية والجنوبية الغربية تتربع على مساحة تقدر  :04المنطقة الفرعية رقم -
 .هـ48.1440

 .منطقة السكن الجماعي(: ZCالمنطقة المتجانسة الثانية )م.م.رقم   -8-1-2

 من مجال الدراسة. %7، أي ما يعادل هكتار11.6795تقدر مساحتها بـ  ة:خصائص المنطق - أ

  عمليات التدخل بهذه المنطقة: - ب

المساحات الخارجية التابعة للسكن الجماعي الموجود، وتحديد البرنامج السكني  تهيئةتقتصر على 
 الجماعي المقترح.

 ة حددت حسب موقعها وهي:مناطق فرعي خمس: تنقسم بدورها إلى مكونات المنطقة المتجانسة - ت
 .هكتار 3.1890: تقع في الجهة الشمالية تتربع على مساحة تقدر بـ 01المنطقة الفرعية رقم -
 هكتار. 1.6270: تقع في الجهة الشمالية الشرقية تقدر مساحتها بـ 02المنطقة المتجانسة رقم -
 1.0425 حة تقدر بـ: تقع في أقصى الجهة الشمالية الشرقية، بمسا03المنطقة المتجانسة رقم -

 هكتار.
 .هكتار 5.5710: تقع في الجهة الجنوبية، بمساحة تقدر بـ 04المنطقة المتجانسة رقم -
 هكتار. 0.2500: تقع في الجهة الجنوبية، بمساحة تقدر بـ 05المنطقة المتجانسة رقم -
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 ئة( المقترح للتهي04التقنين الخاص بالمناطق المتجانسة في مخطط شغل األراضي رقم )  -8-2
 (:ZIالمنطقة المتجانسة األولى )م.م. رقم  -8-2-1

 الممثلة. تتكون هذه المنطقة من سكن فردي وتجهيزات مقترحة، واألحكام العامة المطبقة عليها
 (: تقنين تفصيلي على المنطقة المتجانسة األولى في مخطط شغل األراضي36جدول رقم)

 قواعد استغالل األرض طبيعة شغل واستعمال األرض
 استخدام األرض تحت الشروط الخاصة: 

 نشاط تجاري وخدماتي بالطابق األرضي للسكن الفردي. -
 ورشات حرفية غير مزعجة وغير ملوثة للبيئة. -
 مواقف للسيارات الخاصة لسكان المنطقة. -

 األغراض الممنوعة:
عمليات تدخل جديدة )دراسة أو انجاز( قبل المصادقة على مخطط  -

 د من طرف م.ش.أ باستثناء إشغال الترميم والتصليح.التهيئة المع
 كل بناي ذو وظيفة صناعية أو شبه صناعية أو شحن. -
 كل نشاط يؤثر سلبا على حياة السكان وَّل يتالءم مع طبيعة المنطقة. -

 الواجهات:
حدد عرض الواجهات بهذه المنطقة وفقا لموقعها ضمن الهيكلة العامة 

نطبق ذلك بالنسبة للقطع الغير منتظمة م، وَّل ي16.5م إلى 10بين
    الشكل.

C.E.S : 0.75-0.50 
C.O.S : 3.00-1.44 

المساحة العقارية المتوسطة للقطع السكنية 
 2م160الفردية المقترحة تمثل: 

المساحة المبنية المتوسطة للقطع السكنية الفردية 
 2م120المقترحة تمثل: 

 2م480ترحة تمثل: قمساحة السقوف للقطعة الم

 38تقدر الكثافة السكنية الخامة لهذه المنطقة بـ: 
 مسكن/هــ 

 
 3طابق أرضي + علو البنايات:

 
 

 .2021: من اعداد الطالب المصدر  

  تموقع المباني بالنسبة للطرق والمناطق العامة: -
البناية الواقعة على حافة الطريق العمومي فإن علوها َّل يتعدى 

ن كل نقطة منها وبين أقرب نقطة في المسافة المحسوبة أفقيا بي
  التصفيف المقابل.

 : تموقع المباني بالنسبة للحدود الفاصلة -
بالنسبة للمباني المنشأة في زاوية طريقين مختلفي العرض 
واجهة العودة على الطريق األضيق يمكن أن يكون لها نفس 

  ارتفاع الواجهات المقابلة.
 القواعد التالية : ولتفادي الرؤية المباشرة يجب احترام

  البنايات المتجاورة والمنفصلة: في هذه الحالة يجب أن َّل
 م.04تقل المسافة الفاصلة بين البناية وحدود الجوار عن أربعة أمتار 

   يجب أن َّل يقل طول الحاجز العمودي )السور( أو األفقي  والمتصلة:البنايات المتجاورة

 للمباني (:الحدود الفاصلة11شكل رقم)

 2021من اعداد الطالب المصدر:
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 م.02)المزهرية( عن 
   قاعدة الحيطان المتجاورة دون فتحاتيستثنى من هذه ال. 

  بالنسبة للمرافق فمخطط التهيئة يحدد على كل تجهيز وفقا لما يراه المخطط -
 األسيجة: 
 يمنع في المناطق السكنية استعمال أسيجة لمجموع من المساكن. -
 يمكن أن تستفيد المرافق والتجهيزات ألسيجة في حالة وجود ضرورة لها. -
يجة بالنسبة للتجهيزات )في حالة ضرورتها( بشكل يحقق اَّلنسجام مع يجب أن تنجز هذه األس -

 مجموع البناية سواء من حيث الشكل أو مادة البناء.
م( وأن َّل يتعدى 2.40َّليجوز أن يتعدى علو السياج بالنسبة للمرافق مترين وأربعين سنتيم ) -

 فة تسمح بالرؤية.م( يجب أن تكون األسيجة شفا1.50الجزء المبني منه عن متر وخمسين )
 مباني سكنية واقعة داخل االرتفاقات والعوائق: 

بناية واقعة داخل ارتفاق الخط الكهربائي متوسط الضغط يستوجب التسوية وتحويل مسار  56تسجيل 
 الخط الكهربائي.

ءات   ، تستوجب اتخاذ اإلجرابناية داخل ارتفاق الواد 25بالنسبة للبنايات الواقعة جزئيا والمقدرة بــ: 
  القانونية المناسبة وفقا ما تراه التهيئة المخولة بذلك.

 قناة الغاز الطبيعي:  
نسجل بمجال الدراسة مرور قناة رئيسية للغاز الطبيعي، وذلك بأقصى الجهة الجنوبية الغربية أين تمتد 

ذلك م على كل جانب لتستحوذ ب 05م، حيث خصص لها رواق حماية يقدر بـ284على مسافة تقدر بـ 
 .2م 2840على مسافة تقدر بـ 

 ( للسكن الفردي01(: يمثل إحصائيات المنطقة المتجانسة رقم)37جدول رقم)
 العدد التعيين

 
عدد  -2م–المساحة 

 CES COS الطوابق
 مبنية عقارية المناطق الفرعية

ي 
فرد

ن ال
سك

ال
ترح

لمق
ا

 

01 356 42120 31590 R+3 0.75 3.00 
02 215 37143 27857 R+3 0.75 3.00 
03 533 82055 61541 R+3 0.75 3.00 
04 403 58135 43601 R+3 0.75 3.00 

 R+3 0.75 3.00 164590 219453 1507 المجموع
 المرحلة الثانية-A04مخطط شغل األراضي رقم  اعتمادا على +من اعداد الطالب :المصدر                                      
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تتكون هذه المنطقة من السكن الجماعي الموجود  :(ZI)م.م. رقم  جانسة الثانيةالمنطقة المت -8-2-2
 والمبرمج وبعض التجهيزات.
 (: تقنين تفصيلي للمنطقة الثانية في مخطط شغل األراضي38جدول رقم)

 2021من اعداد الطالب: المصدر                                                          

َّل يمكن أن يتعدى المسافة  بالنسبة للمباني الواقعة على حافة الطريق العمومي فإن علوها -
 المحسوبة أفقيا بين كل نقطة منها وبين أقرب نقطة في التصفيف المقابل.

 أقنية الدخان.  -ويستثنى من علو البنايات قفص السلم  -
 .بالنسبة للمرافق فمخطط التهيئة يحدد علو كل تجهيز وفقا لما يراه المخطط -

 األسيجة:  
 مال أسيجة لعدد أو مجموع من المساكن.يمنع في هذه المنطقة السكنية استع 

 قواعد استغالل األرض طبيعة شغل واستعمال األرض
 يعد مسموحا كل: استخدام األرض:

 لدراسة ا لمقترحة بهذهالمرافق الجماعية ا -
نشاط تجاري وخدماتي بالطابق األرضي للسكن  -

 الجماعي 
 قليلة.مواقف للسيارات الخاصة لسكان المنطقة  -
مساحة لعب لألطفال و المراهقين َّل  -

 توجد.
 إنشاء مساحة لعب الساحات الخضراء. -

 األغراض الممنوعة: يعد ممنوعا كل:
انجاز ( قبل  عملية تدخل جديدة ) دراسة أو -

المصادقة على مخطط التهيئة  المعد من  طرف 
مخطط شغل األرض باستثناء إشغال الترميم و 

 التصليح.
كل بناء ذو وظيفة صناعية أو شبه صناعية أو  -

 شحن.
كل نشاط يؤثر سلبا على حياة السكان وَّل يتالءم  -

 مع طبيعة المنطقة.
 
 

  معامل استالء األرضCES: 
المتجانسة الثانية= المساحة المبنية اإلجمالية بالمنطقة الخام للمنطقة  

المساحة العقارية للمنطقة المتجانسة   
ـ0.32هـ =  11.6795ه/3.7770=  C.E.S 

المساحة المبنية الخاصة بالسكن الجماعي الصافي للسكن الجماعي=  
المساحة العقارية الخاصة للسكن الجماعي                            

 C.E.S 0.27=2م2/108700م29675= 
: تمثل المساحة العقارية الصافية المحددة للسكن الجماعي 2م 29675

 الموجود والمقترح.
: تعبر عن المساحات المبنية اإلجمالية للسكن الجماعي 2م 108700

 الموجود والمقترح.
  معامل شغل األرضCOS: 

 لسقوف بالمنطقةالمساحة اإلجمالية ل الخام للمنطقة المتجانسة الثانية=
 المساحة العقارية للمنطقة المتجانسة                                

1.48هـ= 11.6795هـ/ 17.2365=  C.O.S 
 مساحة السقوف للسكن الجماعي  =الصافي للسكن الجماعي

المساحة العقارية الصافية للسكن الجماعي                           
C.O.S  =159045 1.46= 2م 108700/ 2م 

 120: تقدر الكثافة السكانية الخامة لهذه المنطقة بـ الكثافة السكانية
 مسكن/هـ

5: طابق أرضي +علو البنايات  
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 .بينما يمكن أن تستفيد المرتفق والتجهيزات بأسيجة وذلك في حالة وجود ضرورة  لهذه األسيجة 
  يجب أن تنجز هذه األسيجة بالنسبة للتجهيزات )في حالة ضرورتها( بشكل يحقق اَّلنسجام مع

 مجموع البناية سواء من حيث الشكل أو مادة البناء.
 م( وأن َّل يتعدى الجزء 2.40جوز أن يتعدى علو السياج بالنسبة للمرافق مترين وأربعين )َّل ي

 م(.1.50المبني منه عن متر وخمسين )
 .يجب أن تكون األسيجة شفافة تسمح بالرؤية 

 ( السكن الجماعي02(: إحصاء يخص المناطق المتجانسة رقم )39جدول رقم )
 التعيين

 العدد
 - 2م –المساحة 

 CES COS طوابقعدد ال
 مبنية عقارية المناطق الفرعية

ترح
لمق
ي ا

ماع
الج
ن 
سك
ال

 

01 244 26590 4965 R+5 0.20 1.15 
02 176 16270 3370 R+5 0.20 1.25 
03 / / / / / / 
04 450 36140 9080 R+5 0.25 1.50 
05 40 2500 1050 R+5 0.42 2.50 
 / / / 18465 81500 910 المجموع

                                       .2021من اعداد الطالب المصدر:                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المناطق المتجانسة(: 11رقم) A04راضي مخطط شغل األ 

 arc+ معالجة شخصية ) 2021google earthناعيصور القمر الص: المصدر
gis) 
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 : A04نقد مخطط شغل األراضي رقم -8-3
نجد المساحات الخضراء في المناطق المتجانسة غياب تام لهذه 

ات باستثناء بعض األشجار المهترئة في وسط المحور الكبير، المساح
والتي َّل يتناسق شكلها مع المحيط المجاور باإلضافة  إلى بعض 

 المساحات الخضراء الصغيرة داخل منازل الخواص.

التي تلعب دورا هاما في راحة أما بالنسبة للساحات العمومية 
 ل في:تتمث السكان والتي تتوفر على التأثيث الحضري

  العالمات )اَّلشارات العامة(: نالحظ نقص تلك العالمات
وعدم مطابقتها للمعايير العمرانية وعدم وضوحها جيدا للمستخدم، 

 .وعدم وجود مخططات تتحكم في تحديد أماكنها

 غياب الالفتات اإلشهارية وعدم تناسقها إن وجدت. 

 المسجد وهي عبارة عن ثالث مقاعد  غياب مقاعد الجلوس إَّل في مواقف الحافالت الوحيد بجانب
مخصصة لالنتظار )غياب الساحات العمومية والمتنزهات نتيجة لتوسع العمراني وعدم ترك فضاءات 

 لتلك المرافق الحيوية(.

الغياب التام للتجهيزات المتمثلة في خدمات البريد، أثناء الزيارة الميدانية المتكررة داخل مجال الدراسة، 
فر على مركز بريدي، حيث ينتقلون إلى وسط المدينة من أجل اَّلستفادة من خدمات حيث أنه َّل يتو 

  ساكنته. ىالبريد مما يشكل خلل خدماتي وظيفي يؤثر عل

بالنسبة لمواقف السيارات حيث َّل نجد العدد الكافي للمواقف المهيأة على مستوى الجانب األيسر من 
جهة اليمنى من المحور الكبير فنالحظ غيابها تماما، فيؤدي ( اما ال03المحور الكبير وعددها َّل يفوق )

  إلى توقف السيارات على جانبي الطريق مما يساهم في تعطيل حركة المرور والراجلين على حد سواء.

بالنسبة لإلنارة العمومية ومن خالل المعاينة نجد توفر اإلنارة على 
في الشوارع  طول الشارع الرئيسي كان تموضعها عشوائي وانعدامها

عمدة اإلنارة أشكال مختلفة وأن ارتفاعها يفوق ة، حيث تتخذ أالثانوي
متر حسب  5.40متر وهذا كثير حيث أقصر ارتفاع مسموح به  7.50

ما ذكر في مدونة جمال المدينة، وهذا يؤثر على غياب النشاطات 
  وخاصة في الفترة الليلية.

لألعمدة الكهربائية حيث أما داخل األحياء فنجد الوضعية الكارثية 
أما من الناحية الوظيفية خطر حقيقي على ساكني تلك األحياء، تشكل 

 فنجدها مهترئة ذات أسالك ظاهرة مما تشكل خطر كبير على حياة السكان.

 (: اإلنارة العمومية86صورة رقم)

2021: تحقيق ميداني في المصدر  

  أشجار مهترئة(:85صورة رقم )

2021 في : تحقيق ميدانيالمصدر  
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 :المجال دراسةنتائج   -9

 من خالل منطقة الدراسة توصلنا إلى تحديد جملة من نتائج والتي سنوضحها من خالل التطرق إلى
 سلبيات الموضحة على النحو األتي:الجابيات و اَّلمختلف 

 :المجال سلبيات -9-1
  والتي تعكس البساطة  31الطريق رقم  الواجهة العمرانية والمعمارية المشكلة على طول محور

 إلى مستوى وأهمية الطريق. ىوالضعف المعماري والتناسق العمراني، فهي َّل ترق
  ل الدراسة وعدم تناسق الواجهات الخاصة بالمبانيغياب الطابع المعماري المميز لمجا.  
  للتعمير.واسع للسكن الفردي، بطريقة فوضوية وبكثافة سكنية عالية، دون احترام القواعد العامة اَّلنتشار ال 
  واألخطار داخل المجال ) األودية، خط الكهرباء متوسط الشدة، قناة الغاز  وجود عدة عوائق ،

التي تشكل عائقا أمام التعمير، من خالل مجاَّلتها األمنية التي تحد من  العناصروهي ( الطبيعية
 .استخدام األرض قانونيا

  .ضعف تزود اإلطار المبني بمختلف الشبكات التقنية 
  .وظائف النسيج َّل تعبر عن أي توافق مجالي وظيفي 
  ع تواجد بعض م، عدم تطابق شبكة الطرق الموجودة مع الهيكلة العامة المحددة ضمن المخطط

 .الساحات والجيوب الشاغرة
  مستعمليها. وسالمة أمن على وخطر عائق يشكل مهيأ مماغير  اإلنارة 
  محلية مما زاد من ال السلطات طرف من تهيئتها غياب الصيانة الدورية للطرق واألرصفة وعدم

 .فباتت أكثر خطورة على المشاة والراكبين على حد سواء تدهورها
   في الرصيف نهاالردعية مما شجع على التعديات على الفراغات العمرانية مغياب السلطة 

 .الحقيقية ظيفتهامن و  غيرت استعماَّلت
  َّل بطريقة ثهاعدم الوضوح: وخاصة عند التقاطعات بفعل العوائق الموجودة في األرصفة وتأثي 

 بها.للمقاييس المعمول  تخضع
  لملكية العقارية لألراضي حيث أنها ملك للخواص، عدم توفر الوعاء العقاري، وهذا يرجع إلى ا

 والتي يستحيل بها تطبيق ذلك المخطط.
   عدم وضوح حدود محيط مجال الدراسة مع ما يتوافق و الحدود اإلدارية لكل من بلدية  تازولت

 ووادي الشعبة.
 :المجال اجابيات -9-2

 يدعم اقتراحه كمركز ثانوي  المجال يتوسط التجمعيين الحضريين المتالحمين بمركزية أحادية مما
 لخدمة المدينتين المتالحمتين ورئيسي لخدمة التجمع الناتج.
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 امتداد لنسيج عمراني في غاية األهمية باتنة ولمدينة  رئيسية وقع المجال يمثل بوابةم. 
  يمتاز المجال بموصولية جيدة: تستند على توفر شبكة طرق رئيسية بالنسبة لمدينة باتنة، والتي

 المجال أكثر اندماجا ضمن الكلية الحضرية.جعلت 
 وأبعاده الثالث )محور الربط، والتنقل،  31يستفيد المجال من مرور محور الطريق الوطني رقم

  التعمير والتجارة(.
 98.46حيث تقدر نسبتها  لها قابلية جيدة للتعمير ة التعمير في المجال لكون أراضيهسهول%  
، أين تساهم في خلق مستويات للرؤية وتمكن من إظهار البعد توسطوذات اَّلنحدار الم منبسطةهي و 

 الجمالي لنمط البناء المقترح.
 اقترحات وتوصيات: -10
 اقتراحات التهيئة: -10-1

  عادة هيكلتها، وهذا لخلقبمختلف أنواعها الموجودة شبكة طرق  دعممخطط التهيئة يقترح  وا 
 ديناميكية وحركة بكامل مجال الدراسة.

 نابي بالشطر األول من المخطط يربط المخطط بالمجال المجاور، وتخفيف اقتراح طريق اجت
خلق ديناميكية داخل و في شطره الممتد داخل مجال الدراسة،  31الضغط على الطريق الوطني رقم 

 المجال الحضري وتهيئته.
 اعادة هيكلة المنطقة السكنية الموجودة. 
  نمط  السكن الفردي كعملية تكثيف واستغالل  مراعاة طبيعة الملكية العقارية الخاصة، باقتراح

بطريقة تتماشى و معايير التخطيط العمراني و تتناسب و خصوصية المجال ، الجيوب الشاغرة
 اَّلجتماعية و اَّلقتصادية الحالية و المستقبلية.

  واجهات الفردية القائمة بأسلوب الحداثة من أجل تحسين صورة المجال.الاعادة تأهيل 
  امج للسكن الجماعي باستغالل الجيوب الشاغرة المتواجدة بأقصى الجهة الشمالية منهبرناقتراح ،

 وللحفاظ على العقار.
  الموجودين بالمجال لتقليل اقتراح برنامج خاص للتجهيزات لتلبية واستعاب احتياجات السكان

 عيم مجال التالحم.والتي بإمكانها خلق ديناميكية وتكامل داخل المجال وتد الضغط على مدينة باتنة،
 ات:ــــالتوصي -10-2

 الخاص تساهم في التنظيم والتسيير الجيد لمجال الدراسة نقترح عدة توصيات التي نراها بمنظورنا
 ولتدعيم الظاهرة:

   التدخل على اَّلطار غير المبني وذلك بخلق مساحات خضراء، وفضاءات اللعب والساحات
 ة للمنطقة.العمومية من أجل الترفيه واعطاء نظرة جمالي
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   العمل على ترقية وتزويد المنطقة باألثاث الحضري المناسب: وذلك باَّلستفادة من الطاقات
والتي المتجددة واستخدام اإلنارة العمومية المزودة بالطاقة الشمسية، وتوفير اإلنارة داخل األحياء 

 .مثل السرقة اَّلجتماعيةمن اآلفات  التقليلتلعب دور أمني في 

  ت للفرز اَّلنتقائي وتوعية السكان بكيفية استخدامها.وضع حاويا 

  لديناميكية وعدد  الكراسي نظراعدد  وزيادة التوسيعفي انشاء مواقف الحافالت من حيث  التطوير
 اَّلنتظار.السكان أثناء 

  .اَّلهتمام باستعمال قنوات الصرف الصحي والغاز بمقاييس مدروسة ومحترمة لتفادي الخطر 

  ي المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من البناء وقف التعمير ف
 )األسرة الفيضية(.على حواف األودية والصرامة في تطبيق القوانين الخاصة باَّلرتفاقات 

  .احترام القوانين الذي خصصته الدولة في انشاء الممرات المعرضة لخطر الزَّلزل 

  ستمالك األراضي الواقعة في مجالت التوسع العمراني للدولة وضع قوانين يتيح من خالله ا
وغيرها من األماكن األخرى القابلة للتعمير مستقبال وهذا قصد التحكم في طبيعة وشكل ومدة تعميرها 

 مستقبال ولتفادي مشاكل التعمير العشوائي والفوضوي.

  رام البعد بين الطريق التصميم األمن لألرصفة مع الحرص على جميع تدابير السالمة واحت
 .م 5يعرف باَّلرتفاق و أن َّل يقل عن  ماوالمرفق وهذا 

   دعم شبكة الطرق بعناصر السالمة والمتمثلة في الممرات العلوية والحواجز حيث يستحسن أن
 .تكون نباتية لتعطي نظرة جمالية باإلضافة إلى بعث راحة نفسية للمشاة

  لق بكيفية تسيير وصيانة المساحات الخضراء داخل مجال العمل على سن قوانين أكثر تنظيم تتع
 التالحم مع احترام ارتفاقات اقامتها.

   ،اَّلهتمام بواجهات المباني التي تقع في مجال التالحم العمراني، مع الحرص على تناسقها
 ويكون هذا بسن قوانين تنظيمية تصب في إطار تقنين شكل وارتفاع المباني.

   المهيئة  تالتوقف والمساحا تبالمرافق التجارية كدورات المياه ومساحاادراج مرافق ملحقة
 لتحسين شروط التسوق، خاصة على مستوى التركزات التجارية.

 المحافظة ودعم جاذبية المجال  التهيئة التجارية المتجانسة والمتناغمة مع المجال من خالل
 .الحضري

  منظومة تجارية أكثر قربا وأكثر نفاذية تنمية مثالية توطين النشاطات التجارية عن طريق. 

 .)تنظيم البنية التحتية )محور طريق تجاري أولي، ومحور تجارة متخصصة، ومحور تجارة جوارية 
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 مشروع التهيئة:
، بما أن عملية التدخل ستكون اعادة هيكلة سةبالنسبة لبرنامج التجهيزات المقترحة ضمن مجال الدرا

يجب ادراج بعض المرافق القاعدية للوظيفة السكنية واستعاب احتياجات  وتهيئة في نفس الوقت فإنه
السكان الموجودين والمرتقبين، مع األخذ بعين اَّلعتبار الشبكات النظرية للتجهيزات ، فإننا يمكن تقسيم 

 ربع مناطق فرعيةشمل أ( والتي ت01ولى )م.م. رقماألهذه التجهيزات على المناطق المتجانسة، فالمنطقة 
، فرع 2م1820بـ  -06-وتتوزع فيها التجهيزات التي نراها ضرورية للمنطقة كالتالي: مرفق تعليمي قاعدة 

، 2م14640 روضة+حديقة أطفال، 2م3320 -12-، مرفق تعليمي قاعدة 2م270للبريد والمواصالت 
 .2م400 ، مرفق استثماري2م536، مرفق استثماري 2م1720، مسجد 2م3650قاعة متعددة الرياضات بـ 

( وهي تستحوذ على خمس مناطق متجانسة وموزعة فيها 02باإلضافة إلى المنطقة الثانية )م.م.رقم  
، وحدة لألمن الحضري 2م540، مركز تجاري 2م2690 -9-البرامج كالتالي: مرفق تعليمي قاعدة 

 .2م2445
 تازولت -يربط باتنة الذي (31)الطريق الوطني رقم اقتراح تهيئة جديدة على محور الطريق الرئيسي

  :والمدن المجاورة
  محور الطريق الرئيسينقترح اعادة هيكلة  

 .اعادة هيكلة شبكة الطرق من أجل تنظيم السير الميكانيكي والمشاة 
  اقتراح مركز تسوق إلضفاء الحيوية على المجال والمناطق المجاورة له )ذو بعد جهوي(، وحديقة

 ق، من أجل اَّلرتقاء بهذا المحور ذات كفاءة عالية.ترفيهية جذابة لتعزيز مركز التسو 
 .اقتراح مركز أعمال 
 ( فضاء عموميPLACETTE PUBLIC) تسمح للسكان بالراحة واإللتقاء. 
  خلق مساحات خضراء مغلقة من خالل توزيع مختلف العناصر وهذا لتوطيد العالقات

 اَّلجتماعية.
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 2021:من اعداد الطالب المصدر
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 31اعادة هيكلة جزء من محور طريق الوطني رقم   :(13)

 2021من لعداد الطالب  المصدر:
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 خالصة الفصل: 

التالحم بالنسبة للمدينتين باتنة وتازولت  مجالهو تقييم  ،في هذا الفصل م عرضهمن خالل ما ت     
على المستوى العام، وأهم توجيهات أدوات التهيئة والتعمير، من خالل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 

 في توجيه التوسعات المستقبلية للمدينتين.
والذي تم  A04م مجال الدراسة إلى عدة مخططات ومن بينها مخطط شغل األراضي رقم كما تم تقسي

والعمل على وضع  من خالله دراسة الواقع الحالي للمجال، وتشخيصه ومقارنته بمخطط الساري المفعول
 تقنين خاص يحدد نوع التدخل وطبيعة استخدام األراضي، للعمل على تجسيد أهداف ومبادئ التهيئة. 

، و يرجع باألساس إلى الطبيعة القانونية %10َّل يتعدى  مخطط شغل األراضي دن تجسير التقييم أأظه
غياب المصالح المختصة في وضع قوانين ردعية التي تمنع  نكما أ .لألرض حيث أنها ملك للخواص

ميع الغير المتحكم فيه والتي التهمت جالعشوائي البناء الفوضوي وكلها عوامل ساهمت في التوسع 
أثر سلبا نتج عنه نقص في التجهيزات والمرافق العمومية، كما  جسيد تلك المشاريع،اَّلحتياطات العقارية لت

، بالتالي غياب 31محور الطريق الرئيسي رقم علىعلى مختلف األنشطة خاصة التجارة لتركزها فقط 
 .التغيير داخل أحياء مجال الدراسةمفهوم 

استجابة احات الشاغرة في توزيع محتوى برنامج التهيئة المقترح استغالل المسبفي األخير نقوم 
 د مبدأ التكامل والتوازن المجالي، ولتقليل الضغط على مدينة.َّلحتياجات السكان، ما يستوجب اعتما
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تشهد المدن المعاصرة مرحلة من التغيرات العميقة جاءت كنتيجة لتراكم عدة ديناميكيات متناقضة 
طورات مختلفة، أبرزها عمليتا النمو الحضري وظاهرة التحضر التي أوجدت في الكثير من الحاَّلت وت

مجالت حضرية مهيكلة وأخرى فوضوية، وفضاءات ريفية هامشية ميزتها ظروف حياة متدهورة مرتبطة 
رانية باإلطار المبني العشوائي والفوضوي، كما خلق النمو الحضري المتسارع عدة أشكال وظواهر عم

جديدة، كتعمير الهوامش، الضاحية الحضرية، وتعمير المجالت الريفية، لتتعدى إلى تالحم المدن 
 والتي خصها بحثنا محور باتنة تازولت. والتجمعات الحضرية فيما بينها،

إن سياسة التعمير في الجزائر كانت مرهونة بوضعية عمرانية موروثة من المراحل المتعلقة باَّلحتالل، 
تم إنشاء أدوات تطبيقية التي يتم بها التدخل العملي على المجال  1990اَّلستقالل ومع بداية  وبعد

الحضري بطريقة مباشرة بالتالي تم تحقيق قفزة هائلة من الناحية النظرية من خالل خلق أدوات التهيئة 
 .POSضي ، ومخطط شغل األرا PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعميرالمتمثلة في والتعمير 

هذه المعطيات يمكن تطبيقها على مدينة باتنة التي خاضت تجربة في تطبيق مختلف السياسات العمرانية 
  .منذ نشأتها إلى غاية الوصول إلى تجربتها في تطبيق أدوات التهيئة والتعمير

ن وحصلت إن التحوَّلت الحضرية العميقة لمدينة باتنة ساهمت في الزيادة المفرطة في السكان الحضريي
حتياجات المتزايدة وتغطية مجال خدمة المدينة المتسع بالمقارنة اَّلتلبية على وزن ديمغرافي سريع و ل

، كما أن التعمير في مدينة باتنة َّل تحتمل عشوائية استغالل الوعاء العقاري ببعض المدن المجاورة
بإتجاه الطرق  فرضت شكل نموهاالمتوفر كما أن العوائق الطبيعية واَّلصطناعية التي تحيط بالمدينة 

ومحاولة لتقسيم األراضي وتوجيهها  بشكل خطي يميزه شريط من البناءات الفوضوية والمحاور الرئيسية
التالحم العمراني  مجالوالذي سرع من إمكانية حدوث  لسكن الفردي بنظام التعاونيات والبناء الالشرعي

هذا كحالة شهدتها مدينتي "باتنة وتازولت" على امتداد  بحثنا مجال الذي خصهال وهو ،على المدى القريب
، وهذه التحوَّلت نتيجة َّلرتفاع معدَّلت النمو والتسارع في وتيرة الديناميكية 31محور الطريق الوطني رقم 

 .المستمرة عبر الزمن الحضرية
شكالية العمرانية صفة التالحم العفوي والغير مخطط، من خالل التحليل العمراني لإل المجالكل هذا منح 

 لمدينة باتنة والمراكز العمرانية المجاورة.
بما أن ظاهرة نمو المدن ظاهرة حتمية َّل يمكن الهروب منها يستوجب التعامل معها وتأطيرها، وكذا 

والعمل على تحقيق السير األحسن واألمثل لهذا  معالجتها واحتوائها بكل معطياتها واَّلستفادة من حدوثها
منطقة التالحم إلى عدة  انتاج مجالت نوعية عمرانيا ومعماريا ووظيفيا من خالل تقسيمن المجال وضما

وضع تقنين مع  04Aومن بين هذه المخططات مخطط شغل األرض رقم  ،مخططات شغل األراضي
مات األرض المسموح بها وكذا الممنوعة، والعمل على تطبيق مبادئ اخاص يحدد نوع التدخل واستخد
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، وظيفي وعملي يتوفر على ومتناسق المقدم للوصول إلى مجال عمراني متكامل ئة المقترحمشروع التهي
 كامل مقاييس التعمير. 

الية مجالتي من شأنها تحسين الصورة ال والتوصيات كما ارتأينا إلى تقديم مجموعة من اَّلقتراحات
اشى وحجم السكان و تدعيم قطاع الدراسة فيما يتمسيسمح بمعالجة النقص المسجل و ، والوظيفية
 .ويدعم مجال التالحم ويجعله قطب جذب للسكان احتياجاتهم

و المشروع اَّلقتصادي أويبقى تحقيق المبادئ السابقة سواء بالنسبة للمشروع العمراني لمنطقة التالحم 
قاسم مصير مشترك وخلق التناسق الشامل، مرهون بمدى تعاون وتجاوب البلديات في عملية التسيير، ت

روع الحضري الشامل القائم على المنفعة العامة ومشروع مكانية المتاحة للتحقيق المشقاليم باستغالل اَّللأل
 كل المدينة.
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 معاني بعض الكلمات الواردة في المذكرة.
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 PUP : Plan d’Urbanisme Provisoire.  
 GHI  : Groupe d’habitat individuel. ƒ 
 PSD : Plan Sectoriel de Développement.  
 PCD : Plan Communal de Développement. 
 SCU : Schéma de Cohérence Urbaine. 
 SIG  :  Système d’information géographique. 
 GHI  :  Groupe d’habitat individuel. 
 PMU  :  Le plan de modernisation urbaine. 
 ZAC  :  Zone d'aménagement concerté. 
 PDD  :  Plan de détail. 
 ZUP     : Zone à urbaniser en priorité. 
 PME  :  Le plan d'équipement urbain et le plan de modernisation. 
 COS :   Coefficient d’Occupation des Sols 
 CES  :  Coefficient d’Emprise au Sol  
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 الطرق والشبكات المختلفة لمدينة باتنة

 شبكة الطرق: -1
كلم حيث  66.5يهيكل إقليم بلدية باتنة مجموعة من الطرق الوطنية والوَّلئية مجموع طولها يقدر بـ : 

 تضمن له الربط والموصولية الميكانيكية مع محيطه. 
 (: وضعية شبكة الطرق ببلدية باتنة40جدول رقم )

 لطرقشبكة ا البلدية
 طرق وطنية
 )كلم(

 طرق وَّلئية
 )كلم(

 طرق بلدية
 )كلم(

 طرق معبدة
 )كلم(

 طرق غير معبدة
 )كلم(

 المجموع
 )كلم(

 66.5 00 66.5 3 34 29.5 باتنة
 2014ية للوَّلية مديرية األشغال العموم المصدر:                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021-1986في بلديـــة باتنـــة من  التوســــــع العمـــــــراني مراحل (، بلديــــــــة باتنـــــــــة:16خريطة رقم)

: من اعداد الطالب المصدر
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 الشبكات المختلفة: -2

 (: نسبة التزود بمختلف الشبكات 41جدول رقم )
 نسبة التزويد عدد المساكن المزودة عدد المساكن الكلية الشبكة البلدية

 باتنة
 الكهرباء

81195 
 

59077 98.99% 
 %87.85 52368 الغاز

 +معالجة2014منوغرافيا الوَّلية  المصدر:                                                                                            

 كما تتزود بلدية باتنة بعدة أنابيب للغاز الطبيعي تتمثل في:
  عين جاسر –بار: باتنة  16أـنبوب نقل الغاز 

  بار: باتنة عين جاسر 6أنبوب نقل الغاز 

 فيض ضغط الغاز شمال باتنة والذي يخترق المنطقة الصناعيةأنبوب الغاز الصادر من قبل محطة تخ. 

  عين التوتة. -بار: باتنة  20أنبوب نقل الغاز 

  تيمقاد. –بار: باتنة  8أنبوب نقل الغاز 

 (: شبكة التوزيع بالمياه والصرف الصحي42جدول رقم )
 اإلنجاز األقطار القنوات الشبكة البلدية

التجمع الرئيسي 
 لبلدية باتنة

 لمياه الصالحة للشربا
 مصنوعة من:

PEHD ،ACIER، 
PVC AMIANTE CIMENT 

 تتراوح بين:
40 Ø 
 

 إلى
 

Ø 600 

استفادت من مشروع جديد 
في مرحلته األخيرة من 
اإلنجاز من خالله سيتم 
الرفع من ساعات التزويد 
 بالمياه الصالحة للشرب

 ،CIMENT COMPRIME الصرف الصحي
BETON ،PEHD ،CAO 

Ø 200  إلى
Ø 2000 

تم مؤخرا انجاز شبكة 
تجميع جديدة للصرف بقطر 

 مم 1200

 .المرحلة األولى+ معالجة الطالب -بلدية باتنة– A04مراجعة مخطط شغل األراضي رقم المصدر:                                          
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 حةتوزيع المساحات حسب برنامج التهيئة المقتر (: 43رقم)جدول 
الكثافة السكنية  2المساحة م التعين

 سكن/هكتار
 %النسبة  العدد

برنامج 
 السكن

 52.76 1507 / 219485.00 السكن الفردي" التكثيف"
 13.75 910 150 59440.00 السكن الجماعي"التهيئة"

 67.05 2417 / 278925.00 المجموع الفرعي لبرنامج السكن
 %النسبة العدد ططالرقم في المخ 2المساحة م التعيين

 المرافق المقترحة

 0.80 04 01 3320.00 12قاعدة–مرفق تعليمي 
 0.65 02 2690.00 09قاعدة–مرفق تعليمي 
 0.44 03 1820.00 06قاعدة –مرفق تعليمي 
 0.58 04 2420.00 09قاعدة –مرفق تعليمي 

 3.52 01 05 14640.00  روضة+حديقة االطفال
 0.88 01 06 3650.00 ياضاتقاعة متعددة الر 

 0.59 01 07 2445.00 وحدة لألمن الحضري
 0.06 01 08 270.00 فرع للبريد و المواصالت

 0.41 01 09 1720.00 مسجد
 0.13 01 10 536.00 مرفق استثماري
 0.13 01 11 540.00 مركز تجاري

 0.09 01 12 400.00 مرفق استثماري
 8.28 12 / 34451.00 المقنرحةالمجموع الفرعي للمرافق 
 0.88 / / 3635.00 مساحة خضراء

 17.70 / / 73613.00 طرق مقترحة ضمن عملية إعادة الهيكلة
 3.86 / / 16060.00 مساحة مشجرة+ مساحة ارتفاق الواد والغاز

 2.23   9285.00 مساحة مخصصة َّلرتفاق الواد
 24.66   102593.00 المجموع الفرعي للمساحات الخارجية

  %100 مسكن 2417 / 415969.00 المجموع الكلي لبرنامج التهيئة 

 المرحلة الثانية A04: مراجعة مخطط شغل اَّلراضي رقمالمصدر                                                                               

 المرجعية القانونية والتنظيمية: طبقا لـ:  
 المتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس  1975نوفمبر12المؤرخ في  74– 75األمر

 السجل العقاري.
  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية 19المؤرخ في  03-630القانون

 المستدامة  
  المتعلق بالبيئة والمحيط. 1983فيفري  05المؤرخ في  03 -  83القانون رقم 
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  المتعلق بالتهيئة اإلقليمية . 1987جانفي  27المؤرخ في  03 – 87القانون رقم 
  المتعلق بالتهيئة و التعمير، المعدل و   1990ديسمبر  01المؤرخ في  29 – 90القانون رقم

 .2004أوت  4المؤرخ في  05-04المتمم بالقانون رقم 
  يئة اإلقليمية .المتعلق بدراسة تأثير الته 1987أفريل  21المؤرخ في  91 – 87المرسوم رقم 
  الوقاية من األخطار الكبرى  والكوارث في  2004ديسمبر  05المؤرخ في 40/20القانون ،

 إطار التنمية المستدامة .
  فبراير سنة 20الموافق ل  1396صفر عام  20المؤرخ في  04-76وبمقتضى األمر رقم

  المتضمن القواعد التي تطبق في  ميدان األمن من أخطار الحرائق 1976
  18الموافق ل  1411جمادى األولى عام  01المؤرخ في  25-90و بمقتضى القانون 

 المتعلق بالتوجيه العقاري  1990نوفمبر سنة 
  01الموافق ل 1411جمادى األولى عام  14المؤرخ في  30-90و بمقتضى القانون رقم 

 المتضمن قانون األمالك الوطنية.  1990ديسمبر سنة 
 المتعلق بقواعد نزع الملكية  1991أفريل عام  27المؤرخ في  11-91م و بمقتضى القانون رق

 من أجل المنفعة العمومية.
  المتعلق بالتراث الثقافي  1998جوان عام  15المؤرخ في  04-98و بمقتضى القانون رقم

 لألمة والقواعد العامة لحمايته والمحافظة عليه وتثمينه.
  21الموافق ل  1407شعبان عام  22المؤرخ في  91-87و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

 المتعلق بدراسة تأثير التهيئة العمرانية.  1987أفريل سنة 
  الموافق ل  1411ذو القعدة عام  14المؤرخ في  175- 91و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

المحدد لكيفية تحضير شهادة التعمير و رخصة التجزئة و شهادة  1991ماي سنة  28
 م ، رخصة البناء ، شهادة المطابقة ، ورخصة الهدم و تسليم ذلك.التقسي

  الموافق  1411ذو القعدة عام  14المؤرخ في  177-91و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
المحدد  إلجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و  1991ماي سنة  28ل

 المصادقة عليه و محتوى الوثائق المتعلقة به .
  الموافق ل  1411ذو القعدة عام  14المؤرخ في  178-91و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم

المحدد إلجراءات إعداد مخططات شغل األراضي و المصادقة عليها و 1991ماي سنة  28
المؤرخ في  318-05محتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

  .2005سبتمبر 10
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 -منطقة السكن الفردي   –" ZIالمنطقة المتجانسة األولى " م.م.رقم  (44رقم ) دول تقنينج

 التعيين

 العدد

عدد  -2م–المساحة 
 التعيين CES COS الطوابق

 العدد
 

عدد  -2م–المساحة 
 مبنية عقارية مبنية عقارية المناطق الفرعية CES COS الطوابق

01 

 السكن الموجود

533 100450 85382 R+3 0.85 3.20 

 السكن المقترح

356 42120 31590 R+3 0.75 3.00 

02 761 124900 106165 R+3 0.85 3.20 215 37143 27857 R+3 0.75 3.00 

03 1917 264627 224933 R+3 0.85 3.20 533 82055 61541 R+3 0.75 3.00 

04 1267 193350 164347 R+3 0.85 3.20 403 58135 43601 R+3 0.75 3.00 

 R+3 0.75 3.00 164590 219453 1507 المجموع R+3 0.85 3.20 580827 683327 4478 المجموع

 هكتار 90.2812المجموع الجزئي للمساحة السكنية:

ت
زا

هي
ج
الت

 و
ق

اف
ر
لم

ا
 

 / / / / 29100 01 مقبرة الشهداء R+3 0.47 1.90 2595 5495 01 فندق

 / / / / 1465 01 ملعب جواري R+3 0.57 2.30 415 725 01 عيادة تصفية الدم

 R+1 0.31 0.60 1155 3710 01 مدرسة ابتدائية R+1 1.00 2.00 375 375 01 مسجد اإلخالص

 R+2 0.22 0.70 2450 11025 01 متوسطة R+2 0.24 0.75 1300 5355 01 متوسطة

 / / / / 7040 01 مقبرة RDC 0.80 0.80 270 340 01 ملحق بلدي

 R+1 0.47 0.95 1550 3320 01 12قاعدة  -مرفق تعليمي  R+2 0.34 1.05 445 1290 01 فندق ماديرا

 R+1 0.50 1.00 920 1820 01 06قاعدة  -مرفق تعليمي  R+1 0.47 0.95 815 1750 01 مدرسة ابتدائية

 R+2 0.25 0.75 3650 14640 01 مرفق تعليمي R+1 1.00 2.00 185 185 01 قاعة عالج

 RDC 0.60 0.60 2150 3650 01 قاعة متعددة الرياضات R+3 0.81 3.25 485 600 01 عيادة محمد الصادق

 R+1 0.75 1.50 200 270 01 فرع للبريد والمواصالت R+1 0.19 0.40 900 4650 01 مدرسة ابتدائية

 R+1 0.60 1.20 1020 1720 01 مسجد R+1 1.00 2.00 815 815 01 مسجد االمام البخاري

 R+5 0.75 4.50 400 536 01 مرفق استثماري R+1 0.87 1.75 960 1100 01 مسجد عمر ابن العاص

 R+5 0.75 4.50 300 400 01 مرفق استثماري R+1 0.53 1.05 850 1600 01 مسجد االنصار

 / / / / / / / R+2 0.60 1.80 1680 1680 01 مسجد +مدرسة قرآنية

 هكتار 10.4656احة التجهيزات: المجموع الجزئي لمس

 -2م–المساحات الخارجية  الطرق الثالثية الطرق الثانوية الطرق األولية

 خضراء المساحة األرصفة العرض الطول المساحة األرصفة العرض الطول 2المساحة م األرصفة العرض الطول

 أودية

 المساحة الطول

2242 
22--

24 03--06 103825 5885 
08--

14 1.5--02 65617 48765 
06--

12 1.0-02 351102 12210 1250 13130 

 هكتار 54.5884 المجموع الكلي للمساحات الخارجية:

 هكتارzi = "155.3352المساحة اإلجمالية للمنطقة المتجانسة األولى " م.م.رقم 
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 -السكن الفردي  منطقة  –" ZIتقنين المنطقة المتجانسة األولى " م.م.رقم  (45رقم ) جدول

 التعيين

 العدد

عدد  -2م–المساحة 
 التعيين CES COS الطوابق

 العدد
 

عدد  -2م–المساحة 
 مبنية عقارية مبنية عقارية المناطق الفرعية CES COS الطوابق

01 

 السكن الموجود

533 100450 85382 R+3 0.85 3.20 

 السكن المقترح

356 42120 31590 R+3 0.75 3.00 

02 761 124900 106165 R+3 0.85 3.20 215 37143 27857 R+3 0.75 3.00 

03 1917 264627 224933 R+3 0.85 3.20 533 82055 61541 R+3 0.75 3.00 

04 1267 193350 164347 R+3 0.85 3.20 403 58135 43601 R+3 0.75 3.00 

 R+3 0.75 3.00 164590 219453 1507 المجموع R+3 0.85 3.20 580827 683327 4478 المجموع

 هكتار 90.2812المجموع الجزئي للمساحة السكنية:

ت
زا

هي
ج
الت

 و
ق

اف
ر
لم

ا
 

 / / / / 29100 01 مقبرة الشهداء R+3 0.47 1.90 2595 5495 01 فندق

 / / / / 1465 01 ملعب جواري R+3 0.57 2.30 415 725 01 عيادة تصفية الدم

 R+1 0.31 0.60 1155 3710 01 مدرسة ابتدائية R+1 1.00 2.00 375 375 01 مسجد اإلخالص

 R+2 0.22 0.70 2450 11025 01 متوسطة R+2 0.24 0.75 1300 5355 01 متوسطة

 / / / / 7040 01 مقبرة RDC 0.80 0.80 270 340 01 ملحق بلدي

 R+1 0.47 0.95 1550 3320 01 12قاعدة  -مرفق تعليمي  R+2 0.34 1.05 445 1290 01 فندق ماديرا

 R+1 0.50 1.00 920 1820 01 06قاعدة  -مرفق تعليمي  R+1 0.47 0.95 815 1750 01 مدرسة ابتدائية

 R+2 0.25 0.75 3650 14640 01 مرفق تعليمي R+1 1.00 2.00 185 185 01 قاعة عالج

 RDC 0.60 0.60 2150 3650 01 اتقاعة متعددة الرياض R+3 0.81 3.25 485 600 01 عيادة محمد الصادق

 R+1 0.75 1.50 200 270 01 فرع للبريد والمواصالت R+1 0.19 0.40 900 4650 01 مدرسة ابتدائية

 R+1 0.60 1.20 1020 1720 01 مسجد R+1 1.00 2.00 815 815 01 مسجد االمام البخاري

 R+5 0.75 4.50 400 536 01 اريمرفق استثم R+1 0.87 1.75 960 1100 01 مسجد عمر ابن العاص

 R+5 0.75 4.50 300 400 01 مرفق استثماري R+1 0.53 1.05 850 1600 01 مسجد االنصار

 / / / / / / / R+2 0.60 1.80 1680 1680 01 مسجد +مدرسة قرآنية

 هكتار 10.4656المجموع الجزئي لمساحة التجهيزات: 

 -2م–المساحات الخارجية  لثالثيةالطرق ا الطرق الثانوية الطرق األولية

 خضراء المساحة األرصفة العرض الطول المساحة األرصفة العرض الطول 2المساحة م األرصفة العرض الطول

 أودية

 المساحة الطول

2242 
22--
24 03--06 103825 5885 

08--
14 1.5--02 65617 48765 

06--
12 1.0-02 351102 12210 1250 13130 

 هكتار 54.5884 المجموع الكلي للمساحات الخارجية:

 هكتارzi = "155.3352المساحة اإلجمالية للمنطقة المتجانسة األولى " م.م.رقم 
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 لتجمع الرئيسي باتنة –المدى القريب والمتوسط  –مخططات شغل األراضي المقترحة (: 46جدول رقم )
 مساحة العوائق الحالة

 )هـ(
المساحة المبنية 

 ـ()ه
المساحة الصافية 

 )هـ(
المساحة الكلية 

 )هـ(
المساحة 
 المضافة )هـ(

 رقم المخطط المساحة )هـ(

 01مخطط شغل األراضي رقم  280 - 280 61.08 205.25 13.67 مدروس نقترح المراجعة
 02مخطط شغل األراضي رقم  193.30 - 193.30 112.08 79.41 57.55 مدروس نقترح المراجعة

 03مخطط شغل األراضي رقم  59.66 - 59.66 36.75 11.60 11.31 مدروس
 04مخطط شغل األراضي رقم  167.63 - 167.63 24.36 143.27 / مدروس نقترح المراجعة
 05مخطط شغل األراضي رقم  72.59 - 72.59 - 72.59 - مدروس نقترح المراجعة
06خطط شغل األراضي رقم م 104.82 - 104.82 43.14 42.30 19.38 مدروس نقترح المراجعة  
 08مخطط شغل األراضي رقم  309.32 - 309.32 - 309.32 - مدروس نقترح المراجعة
 10Aمخطط شغل األراضي رقم  156.27 - 156.27 151.57 2.3 2.40 مدروس نقترح المراجعة
 UC2مخطط شغل األراضي رقم  18 - 18 - 18 - مدروس نقترح المراجعة
 UB10مخطط شغل األراضي رقم  76.12 - 76.12 42.63 - 33.49 عةمدروس نقترح المراج

 UA11مخطط شغل األراضي رقم  51.13 21.36 72.49 13 59.49 مدروس نقترح المراجعة
 حملة 02-01مخطط شغل األراضي رقم  111 - 111 - 106 - منجز

 ةحملة جزء باتن 03مخطط شغل األراضي رقم  41 - 41 - 41 - في طور اإلنجاز
 01جزء  07مخطط شغل األراضي رقم  71.62 - 71.62 - 71.62 - مقترح
 02جزء  07مخطط شغل األراضي رقم  90 - 90 - 90 - مقترح
 03جزء  07مخطط شغل األراضي رقم  90 - 90 - 90 - مقترح
 09مخطط شغل األراضي رقم  57.33 - 57.33 - 57.33 - مقترح
 11مخطط شغل األراضي رقم  82.91 - 82.91 - 82.91 - مقترح
 12مخطط شغل األراضي رقم  50.11 - 50.11 - 50.11 - مقترح
 13مخطط شغل األراضي رقم  68.28 - 68.28 - 68.28 - مقترح
 14مخطط شغل األراضي رقم  106.02 - 106.02 - 106.02 - مقترح
 15مخطط شغل األراضي رقم  59.36 - 59.36 - 59.36 - مقترح



 

 

174 

 16مخطط شغل األراضي رقم  79 - 79 - 79 - مقترح
 17مخطط شغل األراضي رقم  98.73 - 98.73 - 98.73 - مقترح
 18مخطط شغل األراضي رقم  89 - 89 - 89 - مقترح
 19مخطط شغل األراضي رقم  43.72 - 43.72 - 43.72 - مقترح
 20مخطط شغل األراضي رقم  65.85 - 65.85 - 65.85 - مقترح
 21مخطط شغل األراضي رقم  88.29 - 88.29 - 88.29 - مقترح
 22مخطط شغل األراضي رقم  100 - 100 - 100 - مقترح
 23مخطط شغل األراضي رقم  66.22 - 66.22 - 66.22 - مقترح
 24مخطط شغل األراضي رقم  100 - 100 - 100 - مقترح
 25مخطط شغل األراضي رقم  100 - 100 - 100 - مقترح
 26مخطط شغل األراضي رقم  76.78 - 76.78 35.52 32.35 8.91 مقترح
 27مخطط شغل األراضي رقم  58.86 - 58.86 50.37 - 8.49 مقترح
 28مخطط شغل األراضي رقم  66.64 - 66.64 35.04 31.60 - مقترح
 29مخطط شغل األراضي رقم  48.75 - 48.75 40.61 - 8.49 مقترح
 30مخطط شغل األراضي رقم  58.11 - 58.11 42.55 - 15.56 مقترح
 31مخطط شغل األراضي رقم  99 - 99 93.36 4.34 1.30 مقترح
 32مخطط شغل األراضي رقم  41.23 - 41.23 22.33 - 18.90 مقترح
 33مخطط شغل األراضي رقم  73.02 - 73.02 42.75 - 30.27 مقترح
 34م مخطط شغل األراضي رق 78.60 - 45.73 - - 32.87 مقترح
 35مخطط شغل األراضي رقم  83.85 - 83.85 73.52 - 10.33 مقترح
 36مخطط شغل األراضي رقم  81.69 - 81.69 64.15 7.29 10.25 مقترح
 37مخطط شغل األراضي رقم  24.41 - 24.41 20.06 - 4.35 مقترح
 38مخطط شغل األراضي رقم  40.51 - 40.51 40.51 - - مدروس
 46مخطط شغل األراضي رقم  127.39 - 127.39 27.30 4.90 95.19 مقترح

ة.المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لمجموع بلديات باتنة، فسديس، واد الشعبة، تازولت، عيون العصافير، جرمة، سريانة المرحلة النهائي ة: مراجعالمصدر
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 لتجمع الحضري الرئيسي تازولتمخططات شغل األراضي (: 47جدول رقم)
 الحالة عملية التدخل المدى المساحة هـ ات شغل االراضيمخطط

1م.ش.أ   مدروس و يحتفظ به اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 63.40 
2م.ش.أ   مقترح اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 53.44 
3م.ش.أ   مقترح تهيئة القريب و المتوسط 63.37 
4م.ش.أ  دة هيكلة +تهيئةاعا القريب و المتوسط 58.48   مدروس و نقترح مراجعته 

4B م.ش.أ   مدروس و نقترح مراجعته اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 33.12 
5م.ش.أ   مقترح اعادة هيكلة القريب و المتوسط 98.27 
6م.ش.أ   مدروس و يحتفظ به تهيئة القريب و المتوسط 46.73 
7م.ش.أ  ترحةمق تهيئة القريب و المتوسط 10.6   
8م.ش.أ   تهيئة القريب و المتوسط 72.96 
9م.ش.أ   اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 84.08 
10م.ش.أ   تهيئة القريب و المتوسط 99.67 

10 B م.ش.أ   مدروس و نقترح مراجعته تهيئة القريب و المتوسط 29.77 
11م.ش.أ   مقترح اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 63.83 
12م.ش.أ   مقترح اعادة هيكلة +تهيئة القريب و المتوسط 60.40 
13م.ش.أ   مقترح تهيئة القريب و المتوسط 86.21 
14م.ش.أ   مقترح تهيئة القريب و المتوسط 62.30 
19م.ش.أ   مقترح تهيئة القريب و المتوسط 83.83 
15م.ش.أ   مقترح تهيئة البعيد 36.28 
16م.ش.أ  ةتهيئ البعيد 81.32   مقترح 
17م.ش.أ   مقترح تهيئة البعيد 84.03 
18م.ش.أ   مقترح تهيئة البعيد 57.91 

المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير لمجموع بلديات باتنة، فسديس، واد الشعبة، تازولت،  ة: مراجعالمصدر                                   
 عيون العصافير، جرمة، سريانة المرحلة النهائية.
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    Résume 
La ville de Batna connaît une étape de transformations urbaines profondes 

en raison de l'accélération de croissance urbaine et du phénomène de 
l'urbanisation, qui se sont traduits par des obstacles naturels et artificiels des 
réserves foncières et la saturation de l'espace urbain,  L’environnement de la 
ville de Batna, qui a imposé une expansion urbaine rapide sur les grands axes 
routiers, et cela a conduit à sa conurbation avec les pôles urbains voisins, qui 
sont Le phénomène que notre recherche a résumé comme le cas de l'axe de 
Batna Tazoult. 

Dans l'état actuel, l’aire de conurbation de par sa situation et ses 
spécificites, est nouveau, et en cours d'être formé avec spontanéite, à 
caractère anarchique, ce qui a donné une aire non connue « n’est pas définit » 
comme résultat du regroupement formé par l'amalgame de deux villes , qui n'a 
aucune valeur fonctionnelle nouvelle, ceci à la lumière de l'hésitation pour 
aborder ce phénomène aigu, et en l'absence totale de le prendre comme 
principe d'aménagement en vue de produire le regroupement à travers les 
outils d'aménagement et d'urbanisme utilisés dans la politique de planification 
urbaine qui s'est contentée de traiter son contenu relatif à de l 'extension 
spatiales et non pas urbaine . 

Cette situation nous a incités à étudier le plan d'occupation du sol selon 
une stratégie de l’aménagement et de règlement du terrain concerné en 
présentant un ensemble de suggestions pour améliorer l'image spatiale et 
fonctionnelle et créer un tissu urbain harmonieux et homogène. Ce qui s'est 
concrétisé dans le projet de préparation du terrain, comme moyen 
d'accompagner et de gérer le phénomène de cohésion en créant des 
programmes qui répondent aux besoins du terrain et réduisent la pression sur 
la ville de Batna. 
    Mots clés : 

La ville, de croissance urbaine, conurbation urbaine, le transforme urbaine, 
management des villes, Plan d’occupation du sol, Règlement, Batna et tazoult. 

 



 

177 

 
 
 

  الملخص:
عملية النمو الحضري و ظاهرة العميقة نتيجة تسارع  التحوالت الحضريةتعرف مدينة باتنة مرحلة من 

و تشبع المحيط  و استهالك اَّلحتياطات العقارية ما ترتب عنها عوائق طبيعية واصطناعيةالتحضر، 
الحضري لمدينة باتنة، الذي فرض توسع عمراني سريع على محاور الطرق الرئيسية، وهذا ما أدى إلى 

 . باتنة تازولت محورتي خصها بحثنا كحالة مع األقطاب الحضرية المجاورة ، وهي الظاهرة ال تالحمها
بوضعه الحالي و خصائصه المميزة بكونه حديث في طور التشكل وعفوي أن مجال التالحم رغم 

مجاَّل غير معرف للتجمع المكون للمدينتين و لم يبرز أي قيمة  بطابعه الفوضوي "العشوائي"، أعط
اد مع الظاهرة و الغياب المطلق كمبدأ في التهيئة وظيفية جديدة له، هذا في ظل التردد و التعامل الج

إلنتاج المجال الحضري من خالل أدوات التهيئة و التعمير المستخدمة في سياسية التخطيط الحضري و 
 التي اقتصرت في تعاملها على مضمونها التوسعي َّل حضري.

المجال  و التقنينة هذه الوضعية دفعتنا إلى دراسة مخطط شغل األراضي وفق استراتيجية التهيئ
المعني بالدراسة بتقديم مجموعة من اَّلقتراحات لتحسين الصورة المجالية والوظيفية وخلق نسيج عمراني 

، كوسيلة لتدعيم وتسيير ظاهرة التالحم بخلق  المجال مشروع تهيئةمتناسق ومتجانس. والتي جسدت في 
 ة.  برامج تلبي حاجيات المجال وتخفيف الضغط على مدينة باتن
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