
  الجمهورية العربية السورية

 

  جامعة تشرين

  كلية الهندسة المعمارية

  قسم تخطيط المدن والبيئة

 ل المحيط الطبيعي لبلدات االصطيافيتحديد وتفع
 بالتكامل مع مخططاتها التنظيمية

 الكفرون( –لدتي )مشتى الحلو دراسة حالة ب

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في تخطيط المدن والبيئة

 :إعداد

 حسين كمال المهندسة جنان

 :إشراف
 ماهر لفاح المهندس الدكتور

 تخطيط المدن والبيئةفي قسم  مساعد ستاذأ
 كلية الهندسة المعمارية – جامعة تشرين

 المهندس جورج قنصليةالدكتور  
 تخطيط المدن والبيئةفي قسم  مساعد ستاذأ

 كلية الهندسة المعمارية –جامعة تشرين 
 1024 – 1025. 



II 

 
 

  



III 

 
............................................................................ 

 وتقديرشكر 

 األوىل يف طريق العلملقد حان الوقت إلعالن إمتام اخلطوات 

 طريق العلم الذي بدأ يف ربوع كلية اهلندسة املعمارية

 وحان وقت قطاف مثرة اجلهد والسهر

 فالشكر لّله الذي أمدني بالصرب والسلوان للوصول إىل هديف

 كما لن أنسى أن الفضل املباشر يف الوصول إىل هذا اهلدف

 مات تعلو يف فضاء املعرفةإمنا هو  ألياٍد تتعب، وقلوب تعطي بإخالص، وها

 إنهم أساتذتنا ومعلمونا األفاضل الذين أقدم هلم شكري اجلزيل

 وأخص بالشكر واالمتنان

 الدكتور املهندس ماهر لّفاح

 الذي أشرف على هذه الدراسة، فكان خري معني لي يف إمتام هذا العمل

 ميلك من معلوماتالذي مل يبخل علّي ما الدكتور املهندس جورج قنصلية  كما أشكر

  الدكتور مروان جبورو الدكتور سامي شيخ ديب : جلنة التحكيم األفاضل أيضًا وأشكر

 حنو األفضل فارتقى املوضوعية االلذين أغنيا العمل مبالحظاتهم

............................................................................ 

 جنان   ......................................................... 

............................................................................ 

  



IV 

 
 
 

............................................................................ 

 

 اإلهداء

 :األعزاء وأخويَّ يَّوالد

 ، فقد أوصالني إىل ما وصلت إليهثقتكم بيعليَّ وأفخر ب رضاكمأعتّز ب

 :أصدقائي
 يف كّل ما احتجت إليه، فأنتم إخوتي الذين أفخر بهم كنتم خري عون لي

 شكري لكم ال يكفي ولكنه نابع من قليب
 
 

 جنان ............................................................................

  



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 



V 

 المحتويات
 XIII ............................................................................................ ملخص البحث

 2 ....................................................................... الفصل األول: اإلطار المنهجي للبحث
 2 .......................................................................................... المقدمة -1-1
 2 ............................................................................... اإلشكاليات البحثية -1-2

 3 ............................................................ اإلشكاليات التخطيطية والعمرانية -1-2-1
 3 .......................................................................... اإلشكاليات البيئية -1-2-2
 3 .............................................................. اإلشكاليات اإلدارية والتشريعية -1-2-3

 4 ............................................................................. أهمية البحث وأهدافه -1-3
 4 ............................................................................... أهمية البحث -1-3-1
 4 .............................................................................. أهداف البحث -1-3-2

 5 ................................................................................... منهجية البحث -1-4
 5 .................................................................................... أدوات الدراسة -1-5
 5 ..................................................................................... حدود البحث -1-6

 6 .................................................... الفصل الثاني: مفهوم المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف
 7 ................................................................... مفاهيم مرتبطة بموضوع البحث -2-1

 7 ..................................................... (Resort Towns)بلدات االصطياف  -2-1-1
 7 ................................................ (Natural Environment)المحيط الطبيعي  2-1-2
 8 ..........................................................  (Landscape)المشهد الطبيعي  -2-1-3
 RSA: Resource Study Area)) ............................... 9منطقة الموارد الطبيعية  -2-1-4
 9 ................................................... (Conservation Area)منطقة الحماية  -2-1-5
 9 ......................................................... منطقة حماية المخططات التنظيمية -2-1-6

 9 .................................................. أهمية تحديد المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -2-2
 11 ................................................ منهجية دراسة المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -2-3

 13 ....................................... دراسة الموارد في المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -2-3-1
 13 ......................................................................... التعريف بمنطقة الدراسة -2-3-1-1
 14 ........................................................................... تحديد وترتيب الموارد -2-3-1-2
 15 ........................................ دراسة القيم ضمن المحيط الطبيعي وتمثيلها بخرائط القيمة -2-3-1-3

 24 ........................... دراسة العالقة بين العمران واألنشطة اإلنسانية مع الموارد الطبيعية -2-3-2
 24 .............................................. نماذج العالقة التبادلية بين العمران والموارد الطبيعية -2-3-2-1
 28 ................... أشكال العالقة بين المخططات التنظيمية لبلدات االصطياف ومحيطها الطبيعي -2-3-2-2

 28 .............................................................................. يئية الحيويةأ. العالقة الب
  المناظر الطبيعية الحضرية(L.S.U: Land Scape Urbanism) ........................................ 28 
  البنى التحتية الخضراء(G.I: Green Infrastructure) ................................................... 29 



VI 

 34 ................................................................................. ب. العالقة العمرانية
 35 ................................................ مبررات تفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -2-4

 44 ..................................................................................... نتائج الفصل الثاني
 42..... الفصل الثالث: تحليل تجارب عالمية وعربية في مجال تحديد وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف

 42 .................................................................. عرض وتحليل التجارب العالمية -3-1
عادة تأهيل بلدة  -3-1-1  & Recreationأمريكا الجنوبية:  -، كولورادو(Commers)التجربة األولى: دليل تطوير وا 

Development Atlas  ،Commers town ،Colorado, South America: ............................ 42 
 : Design, South korea ، كوريا الجنوبية(Tae-Ah)التجربة الثانية: تخطيط وتصميم بلدة االصطياف  -3-1-2

Tae-Ah Resort .......................................................................................... 45 
 Comprehensive Plan( جورجيا، أمريكاAthens-Clark Countyالتجربة الثالثة: المخطط الشامل لبلدة ) -3-1-3

Athens-Clark County ,Georgia: ...................................................................... 47 
 Kyrenia Resort Town, Cyprus: 49( في قبرصKyreniaالتجربة الرابعة: دراسة بلدة االصطياف ) -3-1-4

 52 ........................................ التحليل المقارن للتجارب المدروسة والمؤشرات المستخلصة -3-2
 56 ..................................................................................... نتائج الفصل الثالث

 55.......................................... الرابع: دراسة تطبيقية على بلدتي )مشتى الحلو، الكفرون(الفصل 
 58 ........................................................................................... مقدمة -4-1
 59 ....................................................... مبررات اختيار منطقة الدراسة والتعريف بها -4-2

 61 .................................. الكفرون(-لمحة عامة عن بلدتي االصطياف )مشتى الحلو -4-2-1
 64 ......................................................... المزايا والمقومات الطبيعية للبلدتين -4-2-2
 66 ................................................................. المزايا االقتصادية للبلدتين -4-2-3
 71 .................................................................... للبلدتين المزايا التاريخية -4-2-4
 72 ............................................................ المزايا التعليمية والثقافية للبلدتين -4-2-5

 73 ........................................................ المنهجية المتبعة في تحليل منطقة الدراسة -4-3
 73 .................................................... توصيف موارد المحيط الطبيعي للبلدتين -4-3-1

 73 ........................................................... (Land Form)خرائط شكل األرض  -4-3-1-1
 79 ................................................................ (Land Cover)غطاء األرض  -4-3-1-2
 84 .......................................................... (Land Use)خرائط استعمال األرض  -4-3-1-3

 83 ............................................ تحليل موارد المحيط الطبيعي في منطقة الدراسة -4-3-2
 84 ................................................ المرحلة األولى من تطبيق نموذج التحليل المكاني -4-3-2-1
 91 ....................................................... المرحلة الثانية من نموذج التحليل المكاني -4-3-2-2

 99 ................. مقترحات تفعيل المحيط الطبيعي لبلدتي االصطياف )مشتى الحلو، الكفرون( -4-3-3
 144 ........................................................... حماية مناطق القيمة الطبيعية العالية -4-3-3-1
 141 ........................................................ تفعيل مناطق القيمة االستثمارية العالية -4-3-3-2
 143 ................................................... عاليةتفعيل مناطق القيمة االستثمارية غير ال -4-3-3-3

 145 ............................. مقترحات ربط المخطط التنظيمي للبلدتين مع المحيط الطبيعي -4-3-4



VII 

 145 ........................................................................ الربط الفيزيائي والبصري 4-3-4-1
 146 .............................................................................. التكامل الوظيفي -4-3-4-2

 147 .................................................................................... نتائج الفصل الرابع
 201 ...................................................................... الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 149 ........................................................................ النتائج العامة للبحث -5-1
 111 ............................................................................... توصيات البحث -5-2

 221 ................................................................................................. المالحق
 114 ..................................................... تعريفية بنظم المعلومات الجغرافية( نبذة 1الملحق )
 119 ....................... (G.I.S(: تفصيالت تطبيق نموذج التحليل المكاني على الشرائح في )2الملحق )
 131 .................................................. (: صورة فضائية لمنطقة الدراسة وما حولها3الملحق )

 211 ................................................................................................. المراجع

 
  



VIII 

 األشكال

 14  ..............................................  اإلدارية والحدود الطبيعي المحيط حدود بين العالقة(: 1) الشكل

 13  ..........................................  الطبيعي المحيط دراسة لمنهجية الرئيسية لألركان تمثيل(: 2) الشكل

 RSA  ......................................................................  13 المورد دراسة منطقة(: 3) الشكل

 14  ............................................ واالنتشار النوع حيث من الموارد بين التقييم على مثال(: 4) الشكل

 24  ............................................................ والعمرانية الطبيعية القيمة خرائط أنواع(: 5) الشكل

 24  .............................................................................  األرض شكل مفهوم(: 6) الشكل

 21  ...........................................................................  األرض غطاء أشكال(: 7) الشكل

 23  .................................................... الطبيعية القيمة مناطق خريطة صياغة مراحل(: 8) الشكل

 24  ...................................................................  النموذج في األساسية العوامل(: 9) الشكل

 27  ..................... ( G.I.S) في( S.A.M) بـ باالستعانة( R.R.P.M) النموذج تطبيق مراحل(: 14) الشكل

 29  ................................................................  الخضراء األساسية البنى مفهوم(: 11) الشكل

 34  ..................................................  أمريكا-نيوجيرسي الخضراء الممرات تطبيقات(: 12) الشكل

 31  .................................................  لندن مدينة في المحيط األخضر الحزام تطبيق(: 13) الشكل

 31  ......................................  بريطانية اصطياف بلدات عدة في األخضر الحزام تطبيق(: 14) الشكل

 32  ....................................................  الجنوبية كوريا في البيئية الشبكات تطبيقات(: 15) الشكل

 33  ......... أمريكية ومدن لبلدات تخطيطية مستويات عدة على المفتوحة الحضرية الفراغات تطبيقات(: 16) الشكل

 35  .......... البريطانية Warwick بلدة في االصطياف وبلدات الطبيعي المحيط بين العمراني الربط(: 17) الشكل

 36  .................... إسبانيا في Frigiliana لبلدة الطبيعي المحيط في السياحي االستثمار يوضح(: 18) الشكل

 37  ....................... تركيا -Bleck االصطياف لبلدة الطبيعي المحيط في األراضي استعماالت(: 19) الشكل

 37  ......................... بالعمران وعالقته تركيا في Bleck لبلدة الطبيعي المحيط استثمار يوضح(: 24) الشكل

 38  ..................................................  تونس –الفايجة بلدة في البيئية السياحة أشكال(: 21) الشكل

 39  ....................... الدولة مستوى على العالية الطبيعية هميةاأل ذات الطبيعية المناظر خريطة(: 22) الشكل

 Commers town Colorado  ....  44 -التصميمية التفاصيل وبعض( التوجيهي) الشامل المخطط(: 23) الشكل

 Tae-Ah Resort، South korea  ..................  46 لبلدة الجديدة األراضي استعماالت مخطط(: 24) الشكل

 Athens-Clark County  .........................  48 لبلدة الجديدة األراضي استعماالت مخطط(: 25) الشكل

 51  ................................  قبرص - Kyrenia االصطياف بلدة في المقترح التنموي المركز(: 26) الشكل

 64  ..........................................................................  الدراسة منطقة حدود(: 27) الشكل

 64  .....................................................  الدراسة لمنطقة الطبيعي المحيط من جانب(: 28) الشكل

 61  ..............................................  الحلو مشتى بلدة محيط في الطبيعية المشاهد تنوع(: 29) الشكل

 62  ...........................................................  الحلو مشتى لبلدة التنظيمي المخطط(: 34) الشكل

 63  .....................................................  الكفرون لبلدة الطبيعية المقومات من جانب(: 31) الشكل

 64  ...............................................................  الكفرون لبلدة التنظيمي المخطط(: 32) الشكل

 65  ................................................  االصطياف بلدتي في الطبيعية المقومات بعض(: 33) الشكل

 66  ....................................................  الحلو مشتى بلدة محيط في الضوايات مغارة(: 34) الشكل



IX 

 68  ............................................................  البلدتين في السياحية المنشآت توزع(: 35) الشكل

 69  ........................................................ الدراسة منطقة في الدينية السياحة مواقع(: 36) الشكل

 69  .....................................................  الدراسة منطقة في ةاألثري التاريخية المواقع(: 37) الشكل

 74  ...........................................................  األنهار مجاري على المنتزهات توزع(: 38) الشكل

 71  ...................................................  الحلو مشتى بلدة محيط في التاريخية المعالم(: 39) الشكل

 71  ........................................................ الكفرون ةبلد في التاريخية المعالم بعض(: 44) الشكل

 72  ...............................................  الحلو مشتى بلدة في الثقافية المهرجانات فعاليات(: 41) الشكل

 74  .........................................  الدراسة منطقة في العمق حسب الترب تصنيف خريطة(: 42) الشكل

 74  ............................................  للتربة اإلنتاجية المقدرة حسب الترب تصنيف خريطة(: 43) الشكل

 75  ...............................................................  الدراسة منطقة جيولوجية خريطة(: 44) الشكل

 76  ............................................................  الدراسة منطقة في المطري الهطول(: 45) الشكل

 77  .........................................................  الدراسة لمنطقة الرقمي االرتفاع نموذج(: 46) الشكل

 77  ..................................................... ( Aspect) الدراسة لمنطقة الميل اتجاهات(: 47) الشكل

 78  ....................................................................  الدراسة منطقة هيدرولوجية(: 48) الشكل

 79  ..........  األرض غطاء لعناصر البياني والمخطط المدروسة، المنطقة في األرض غطاء خريطة(: 49) الشكل

 84  ....................................  الدراسة منطقة في( العمرانية الكتلة نسبة) التنظيمي المخطط(: 54) الشكل

 84  ........................................................  الدراسة منطقة في الطرق شبكة خريطة(: 51) الشكل

 81  .............................................................  الدراسة منطقة في العامة الخدمات(: 52) الشكل

 82  ...........................................................  الدراسة منطقة في السياحية المنشآت(: 53) الشكل

 85  ....................................  األراضي انحدارات قيم حسب الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 54) الشكل

 86  ...................  النهر سرير طرفي حول األفقية المسافة حسب الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 55) الشكل

 87  ...................  الينابيع حول الشعاعية األفقية المسافات حسب الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 56) الشكل

 88  ....  المميزة الطبيعة المواقع حول الشعاعية األفقية المسافات حسب الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 57) الشكل

 89  ........................................  النباتي الغطاء نوع حسب الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 58) الشكل

 94  ................................................ الدراسة منطقة في الطبيعية القيمة مناطق خريطة(: 59) الشكل

 92  .................................  األراضي انحدارات قيم حسب االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 64) الشكل

 93  ................................................  التوجيه حسب االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 61) الشكل

 94  ......................... الطريق محور طرفي حول البعد حسب االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 62) الشكل

 95  .....................  التنظيمي المخطط محيط عن البعد حسب االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 63) الشكل

 96  .........................  الزلزالي الفالق طرفي عن البعد حسب االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 64) الشكل

 97  ..............................................................  االستثمارية القيمة مناطق خريطة(: 65) الشكل

 98  .......................................................  الطبيعي المحيط مناطق تصنيف خريطة(: 66) الشكل

 99  ..........................................................  المصنفة المناطق بين العالقة يوضح(: 67) الشكل

 144  ........................................... العالية الطبيعية القيمة لمناطق التفعيل أشكال بعض(: 68) الشكل

 142  ................ العالية االستثمارية القيمة مناطق في بيئية ومنتجعات سياحية لمشروعات نماذج(: 69) الشكل



X 

 143  ...................................................... البيئية السياحة في التفعيل أشكال بعض(: 74) الشكل

 144  .............. (الكفرون الحلو، مشتى) االصطياف لبلدتي الطبيعي المحيط تفعيل أشكال خريطة(: 71) الشكل

 145  .... أمريكا -الخضراء الممرات في الملحقة والمنشآت األقدام على والسير الدراجات ركوب أنشطة(: 72) الشكل

 119  .........  األراضي انحدارات قيم شريحة على المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 73) الشكل

 124  .............  المائية والمسيالت األنهار على المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 74) الشكل

 121  ........................  الينابيع شريحة على المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 75) الشكل

 122  ........  المميزة الطبيعية المواقع شريحة على المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 76) الشكل

 123  .................  النباتي الغطاء شريحة على المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 77) الشكل

 124  . السابقة للشرائح الخارجي التصنيف عملية في المكاني التحليل نموذج من األولى المرحلة تطبيق(: 78) الشكل

 125  .............  األراضي انحدارات شريحة على المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 79) الشكل

 126  .........................  التوجيه شريحة على المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 84) الشكل

 127  .................  الطرقية الشبكة شريحة على المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 81) الشكل

 128  ..............  التنظيمي المخطط شريحة على المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 82) الشكل

 129  .................. الزلزالية الفوالق شريحة على المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 83) الشكل

 134  . السابقة للشرائح الخارجي التصنيف عملية في المكاني التحليل نموذج من الثانية المرحلة تطبيق(: 84) الشكل

 
  



XI 

 الجداول
 35  ..................................................  المعتمدة التجارب بين المقارنة نقاط(: 1) الجدول

 22  .....................................  فوق وما الثانوية الشهادات لحملة المئوية النسب(: 2) الجدول

 
 

  



XII 

 جدول المصطلحات

 Action plan   مخطط العمل

 Comprehensive plan  المخطط الشامل 

 Conservation Area  منطقة الحماية

 Cultural zones  المناطق العمرانية )المبنية(

 District land use plan  الستعماالت األراضي قطاعيالمخطط ال

 Ecological Landscape Association  بيئيةجمعية المناظر ال

 Ecological Networks  البيئيةالشبكات 

 )German Technical Corporation )GTZ  الهيئة األلمانية للتعاون التقني

 GIS Geographic Information System  نظام المعلومات الجغرافي

 Green Belt  الحزام األخضر

 ).Green Infrastructure )G.I  البنى التحتية الخضراء

 Green Ways  الممرات الخضراء

 Land Cover  غطاء األرض

 Land Form  األرض شكل

 )Land Scape Urbanism )L.S.U  تحضر المناظر الطبيعية

 Land Use  استعمال األرض

  Master plan   العامالمخطط 

 Method  (منهج)آلية 

 Natural Zones  المناطق الطبيعية

 Natural Environment  المحيط الطبيعي

 Natural Value Map Zones  خريطة مناطق القيمة الطبيع

   Raster  الصيغة النقطية

 Recreational Resource Planning Model (R.R.P.M)  نموذج تخطيط الموارد االستثمارية

 Recreational Value Map Zones  خريطة مناطق القيمة االستثمارية

 Resort Towns  بلدة االصطياف

 )Resource Study Area )R.S.A  منطقة الموارد الطبيعية

 Spatial Analyst Model (S.A.M)  التحليل المكانينموذج 

 Urban Open Spaces   الفراغات الحضرية المفتوحة

 Value Map  خريطة القيمة

 

  



XIII 

 ملخص البحث
يتميز بمقومات خاصة تمنحه وظيفة المكان الذي على  (Resort Towns) االصطياف ةبلد يدل تعبير

كما  .السنوية، أو الشهرية، األسبوعية، اليومية ة اإلنسانمن دورة حيا ا  جزءواالستجمام والسياحة، والتي ُتعدُّ  الترفيه
نظيمي لبلدة االصطياف وحدودها على الحيز الجغرافي الواقع بين حدود المخطط الت المحيط الطبيعييدل تعبير 

 اإلدارية، بكل ما يحويه من مقومات طبيعية وغيرها.

هماله كمجال حيوي  عليهوالتعديات المستمرة  للمحيط الطبيعي من المالحظ اليوم التدهور المتزايد وا 
هجية واضحة األمر الذي يدعو إلى السعي لوضع من ،للتوسع المستقبلي للبلدة القائمة بنشاطاتها وفعالياتها

بالتكامل مع المخططات  له وتحديد التوجهات التنموية واالستثمارية وقيمته، للتعرف على موارد هذا المحيط
بما و  مع تطور بلدات االصطياف االصطياف، انطالقا  من تالزم تطور المحيط الطبيعي التنظيمية لبلدات

 .ةيتالءم مع متطلبات السكان وأهداف الخطط التنموية المقترح

ظهار  إن أهم أهداف البحث تتمحور حول إدراك مقومات بلدة االصطياف من خالل تحديدها وا 
العالقة المتبادلة بين البلدة ومحيطها الطبيعي، من تأثير أو تأثر ببعضهما، واالستفادة من التجارب التي 

الطبيعي واعتباره محددا  تناولت هذا الموضوع إلى الحد الذي يالمس المشكلة األساسية، وهي إهمال المحيط 
سلبيا  لعملية التنمية. إن المقومات الطبيعية هي الموجه اإليجابي التنموي المستدام الذي سيعطي لكل بلدة 
اصطياف مالمح تميزها عن غيرها من البلدات، باإلضافة إلى تحقيقها للتنمية االقتصادية واالجتماعية للسكان 

أراٍض جديدة تؤمن االستثمار والتفعيل األمثل لمواردها، وتحقق التكامل  والمحيط، من خالل إدخال استعماالت
بين داخل وخارج المخطط التنظيمي )ضمن الحدود اإلدارية المعتبرة( عن طريق اعتماد أساليب وبنى  تحتية 

 تصل بين المقومات الطبيعية والعمرانية.

فـي ، (GIS: Geographic Iformation System) يعتمـد البحـث علـى برنـامج نظـام المعلومـات الجغرافـي
الكفــرون لجمــع المعلومــات الالزمــة لتحديــد المحــيط الطبيعــي -الدراســة التطبيقيــة لبلــدتي االصــطياف مشــتى الحلــو

لبلدتي االصـطياف ضـمن الحـدود اإلداريـة، وتحليلهـا للوصـول إلـى عليـة تفعيلـه بمـا يـتالءم ويتكامـل مـع المخطـط 
خـرائط قابلــة للقــراءة والتعــديل. يهـدف البحــث فــي نهايــة المطـاف إلــى وضــع موجهــات التنظيمـي، يمكــن إظهارهــا ب

( تمكــن اإلدارات المختصــة مــن إعــادة النظــر بالمخططــات التنظيميــة G.L: Guide Lines)خطــوط توجيهيــة( )
لبلـــدات االصـــطياف مـــن منظـــور التكامـــل واالنســـجام مـــع المحـــيط الطبيعـــي، وتمكنهـــا مـــن تفعيـــل واســـتثمار هـــذا 

 لمحيط بالشكل األمثل.ا

كلمات مفتاحية: بلدات االصطياف، المحيط الطبيعي، تحضر المناظر الطبيعية، خرائط القيمة، نظام 
 .GISالمعلومات الجغرافي 
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 الفصل األول:
 اإلطار المنهجي للبحث

 :المقدمة -2-2
تتميز بلدات االصطياف بطبيعة خاصة يتجاور فيها العمران مع البيئة الطبيعية، التي تشكل 

خصائصه وقيمه التي تؤثر وتتأثر بحركة  كيانا  متكامال  هو المحيط الطبيعي، له بعناصرها ومقوماتها
العمران ال تأخذ بعين  حركة رنظيمية التي تؤط  التو التوجيهية العمرانية العمران، ويالحظ بأن المخططات 

جاهات التنمية المحدد األكثر أهمية في تعيين ات يعدُّ  ، رغم أنهوالمحيط الطبيعي خصائص الموقع االعتبار
بسبب زيادة كلفة تنفيذ لبلدة االصطياف  والبيئي المردود االقتصادييؤدي إلى تخفيض  االمستقبلية، مم  

تحقيق تنمية عدم و  ،والتعدي على المحيط الطبيعي ،توافق مناطق التوسع طبيعيا  وبيئيا  وعدم  ،المخططات
 مستدامة لبلدة االصطياف.

 :اإلشكاليات البحثية -2-1

 يلي: مافي اإلشكاليات البحثية تلخصت 

 غياب مفهوم المحيط الطبيعي كمنظومة متكاملة من ناحية تحديده وبيان موجهات تفعيله وتنميته.. 1
عدم مراعاة الخطط العمرانية لمسألة الربط والتكامل بين بلدات االصطياف ومنـاطق التوسـع بمـا فـي . 2

 إلخ(....بصري ظيفي،و تكامل  فراغي،ذلك محيطها الطبيعي )تكامل 

لسورية ا المرتبطة بموضوع البحث في بلدات االصطيافعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف اإلشكاليات 
 إلى:

 إشكاليات تخطيطية وعمرانية.. 1
 إشكاليات بيئية.. 2
 إشكاليات إدارية وتشريعية.. 3
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 :اإلشكاليات التخطيطية والعمرانية -2-1-2

 تتلخص االشكاليات التخطيطية والعمرانية بمايلي:
واضــح لبلــدات االصــطياف ومحيطهــا الطبيعــي والعالقــة بينهمــا وفــق  خطيطــيعــدم وجــود تعريــف ت. 1

 .حددةمعايير عمرانية م
 لهذه البلدات من خالل: Local Identity فقدان الشخصية المحلية. 2

  وتـــدهوره نتيجـــة لعشـــوائية المشـــاريع حـــدوث خلـــل وتـــدهور فـــي عناصـــر المحـــيط الطبيعـــي
 االستثمارية ضمن هذا المحيط.

 .وضع استعماالت لألراضي بدون األخذ بعين االعتبار خصائص المحيط الطبيعي 
 عدم توفر البنى التحتية األساسية الالزمة لالستعماالت التنموية المقترحة.. 3
هـوم منطقـة حمايـة للتمييـز بينـه وبـين مف يـةبيئ عدم دراسة المحيط الطبيعي من وجهة نظر تخطيطية. 4

 في حال تطبيقه. المخطط التنظيمي

 :اإلشكاليات البيئية -2-1-1

 شكاليات البيئية كمايلي:تتلخص اإل
اســــتبداله  تــــدهور المحــــيط الطبيعــــي لبلــــدات االصــــطياف مــــن خــــالل تراجــــع الغطــــاء النبــــاتي بســــبب. 1

 الحيوي بسبب زوال البيئة الطبيعية الحاضنة.انخفاض التنوع مما أدى إلى  ،بالعمران السكني
عدم إجراء تقييم للموارد الطبيعية ضمن المحيط الطبيعي نظرا  لغيـاب الدراسـات واألبحـاث المختصـة . 2

 في هذا المجال.
 غياب عليات تطبيق الحماية البيئية للمحيط الطبيعي المرتبط بالواقع العمراني لبلدات االصطياف.. 3

 :ليات اإلدارية والتشريعيةاإلشكا -2-1-1

بعد مراجعة القوانين والتشريعات الناظمة إلعداد المخططات التنظيمية لبلدات االصطياف في 
 سوريا؛ تم تلخيص اإلشكاليات اإلدارية والتشريعية كمايلي: 

، باإلضــافة إلــى عــدم وجــود تشــريع يحــدد مواصــفات ومعــايير المحــيط الطبيعــي لبلــدات االصــطياف. 1
 م(.344-244) في سورياحدود منطقة حماية المخطط التنظيمي المعتمدة ل تجاوزه

 ،عــدم تحديــد الجهــة المســؤولة عــن إدارة المحــيط الطبيعــي القــادرة علــى إحــداث التصــنيف القيمــي وتطــويره. 2
 برؤية عمرانية بيئية. ،توسعالاعتبارا  من منطقة حماية المخطط التنظيمي للبلدة إلى مجال 

مثــل: وزارة اإلدارة  ،والحفـاظ البيئــي العمرانيــة التنســيق بـين األطــراف المشـتركة فــي عمليــة التنميـةغيـاب . 3
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 ، وزارة اإلسكان والتنمية العمرانية.البيئة، وزارة السياحة، وزارة الزراعةوزارة الدولة لشؤون المحلية، 
  49الــواردة فــي القــانون  و  ئرعــدم التقيــد بتطبيــق العقوبــات الناجمــة عــن التعــديات واالســتخدام الجــا. 4

 المتعلق بجمالية المدن.  2444لعام 

 :أهمية البحث وأهدافه -2-1
 :أهمية البحث -2-1-2

تأتي أهمية البحث من خالل تناوله لمفاهيم تخطيطية مهمة، مثل: بلدات االصطياف، المحيط 
والتحليل في سوريا حتى اآلن على عدة الطبيعي، خرائط القيمة، وغيرها... لم تلق القدر الكافي من الدراسة 

 مستويات تخطيطية وتشريعية.

وتظهر هذه األهمية أيضا  من خالل اعتماد منهجية جديدة تجمع بين علم البيئة والتخطيط على 
مستوى دراسة الموقع والمناظر الطبيعية، وهي منهجية مرنة قابلة للتطبيق على أية حالة دراسية مشابهة 

الوصول إلى  الجهات المختصة والمخططين فيط ومقومات بلدات االصطياف، تساعد مع اختالف الشرو 
عمل )خطة عمل( لدراسة وتقييم المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف وتوضيح علية الربط والتكامل برنامج 

ادا  إلى بين بلدة االصطياف القائمة ومحيطها الطبيعي لتشكل كيانا  متوازنا  قابال  للتنمية والتطوير استن
 .النافذةمعايير بيئية وتخطيطية عالمية إضافة  إلى القوانين والتشريعات 

 :أهداف البحث -2-1-1

 يهدف البحث إلى:

 وضـــع إطـــار منهجـــي تـــوجيهي مـــن خـــالل، ويـــتم ذلـــك تحديـــد المحـــيط الطبيعـــي لبلـــدات االصـــطياف. 1
مـن مفهـوم منطقـة  ه، لتحريـرهوتنميتـدراسـته و معايير تساعد على تحديد المحيط الطبيعـي يعتمد على 

 من خالل: حماية المخطط التنظيمي
 قــيم المحــيط الطبيعــي للبلــدات المدروســة فــي ضــوء التوجهــات التنمويــة القــادرة علــى  تحديــد

 .رفع القيمة
 الحفاظ على موارد المحيط الطبيعي. 

وتتكامـل مـع المخططـات وضع موجهـات تنمويـة للمحـيط الطبيعـي بنـاء  علـى دراسـات القيمـة تتـوازن . 2
 وفق اإلمكانيات والتقنيات المتاحة. التنظيمية لبلدات االصطياف

 مـن خـالل خلـق نقـاط جـذب جديـدة خـارج مركـز البلـدة ،إبراز الشخصية الطبيعية المميزة لكـل بلـدة اصـطياف. 3
 راضي.الذي يعاني من إشكاليات عديدة أهمها التكدس السكاني واالقتصادي واختالف استعماالت األ
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الطبيعي لبلدات االصطياف علـى ضـوء الموجهـات المحيط  مناطق استثمارلتفعيل و  مقترحات وضع. 4
التنميـة حقـق مثـل هـذه المقترحـات فـي صـياغة مخططـات توجيهيـة مسـتقبلية ت تسـاعد حيـث التنموية،

 .المستدامة لهذه البلدات

 منهجية البحث: -2-4
 من: يعتمد البحث على المنهج المركب والمكون

المحــيط الطبيعـــي . المــنهج التحليلــي االســتقرائي: الـــذي يتنــاول تحليــل المنهجيــات المتبعـــة فــي تحديــد 1
لمحــيط ادراســة  ر المتبعــة فــي هــذه المنهجيــات وعليــاتســتقراء األفكــار والمعــاييال ،لبلــدات االصــطياف

 الطبيعي في بلدات االصطياف.
التجـــارب المختـــارة والمقارنـــة فيمـــا بينهـــا لتحديـــد نقـــاط . المـــنهج التحليلـــي المقـــارن: يقـــوم علـــى تحليـــل 2

التمايز والنقاط المشتركة لتشكل مؤشرات وخطوط توجيهية للوصول إلى منهجيـة تطبيقيـة تـتالءم مـع 
 في سوريا. حاجات ومقومات بلدات االصطياف

 :أدوات الدراسة -2-5
 عالمية.اللعربية أو الدراسة سواء  منها ا موضوع الدراسات المرجعية التي تناولت. 1
 .واقع اإلنترنت إلجراء عملية البحث اإللكترونيوم ،والنشرات العلمية والمؤتمرات المختصة مراجعال. 2
ـــــل. 3 ـــــرامج مســـــاعدة لعمليـــــة التحلي للصـــــور الفضـــــائية  واإلظهـــــار الـــــالزم ،وربـــــط الخـــــرائط المكـــــاني ب

 GIS ،Erdass ،Microsoft Officeوالمخططــات الالزمــة، مثــل: نظــام المعلومــات الجغرافــي 
Applications. 

 .تفصيلية( –مخططات تنظيمية بمستوياتها المتعددة )عامة . 4

 :حدود البحث -2-6
في  بلدات االصطياف من بإطار مكاني  يضم بلدتين: ُيحدَُّد البحُث اإلطار المكاني 2-6-2

في محافظة طرطوس ضمن حدودهما  الكفرونوبلدة  مشتى الحلو ةبلدما: وه، الساحل السوريجبال 
 اإلدارية المعتمدة.

: ُيحدَُّد البحُث بإطار زماني يبدأ من تاريخ تصديق المخططات التنظيمية اإلطار الزماني 2-6-1
   لكال البلدتين وحتى تاريخه.2414  والتوجيهية للعام 1999عام  
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 الفصل الثاني:
 يط الطبيعي لبلدات االصطيافمفهوم المح
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 الفصل الثاني:
 مفهوم المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف

 :مفاهيم مرتبطة بموضوع البحث -1-2

المحيط بهدف توضيح مفهوم بلدات االصطياف والمحيط الطبيعي والعالقة بينهما؛ وباعتبار أن 
الطبيعي جزٌء ال يتجزأ من بلدة االصطياف، سنتعر ف على هذه المفاهيم كما وردت في دول مختلفة من 

 العالم:

 :[2] (Resort Towns) بلدات االصطياف -1-2-2

التي تعني  (( Town )). وكلمة الملجأ أو المالذالتي تعني  (( Resort ))كلمة  جاءت التسمية من
على أنه المكان الذي يلجأ إليه اإلنسان فيدل التعبير  (( Resort Destination )) ويطلق عليها ،لدةبال

 Cycle of life of The)من دورة حياة اإلنسان  ا  جزء يعتبراالستجمام والترفيه الذي وهو لهدف محدد 

Human being)أوسياحة طبية عالجية،  :فمنها ،ختص بأنواع مختلفة من السياحة، ويمكن لها أن ت 
 لخ...إ سياحة ثقافيةأو سياحة دينية، أو سياحة بيئية، 

ويرتبط فيها النشاط  ،ترفيهية ةيسياحذات وظيفة  بلدة :بأنها تخطيطيا  تعرف بلدة االصطياف 
 Costal االصطياف الشاطئيةكبلدات  ا  بيعية المتوفرة، فقد يكون موسميا  )صيفيـوارد الطـياحي بالمـالس

Resort Town ،كبلدات االستجمام الجبلية ا  وشتويأ وبلدات االصطياف الجبلية Mountain Resort 

Town بحسب الظروف المناخية المحلية.على مدار العام  ( أو دائما  ذات الهطوالت الثلجية 

وتعد قدرة البلدة االستيعابية للسياح الوافدين إليها العامل الحاسم في اعتبارها بلدة اصطيافية، 
 .% من عدد سكانها64 نذلك عندما تفوق قدرتها االستيعابية أكثر م ويتحقق

 :[1] (Natural Environment) المحيط الطبيعي 1-2-1

حية )الصخور الوغير  )الموائل من حيوانات ونباتات( هو مجموعة المكونات الطبيعية الحية
 شكلين: الواقععلى أرض  ويأخذ في بلدة االصطياف، الموجودة بشكل طبيعي والتربة...(
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تتميز بامتدادها الواسع  وطبيعيا  نتجت واستمرت بدون تدخل اإلنسان وحدات متكاملة بيئيا  : الشكل األول
ولها أهمية  (Landscapeالمناظر الطبيعية ) وكل عناصر النباتات والصخور الزمن، تضمجغرافيا  والمتراكم عبر 

مثل: على مستوى الدولة ومنتزهات وطنية تعتبر في معظم أشكال تواجدها كمحميات طبيعية  .طبيعية عالية
 .مائية من أنهار وشالالت وغيرها..الغابات والتجمعات الو  السالسل الجبلية،

 لمراعيوا مثل: الغابات التي تالحظ بشكل بقعي أو ممتد جغرافيا ، الموارد الطبيعية :الشكل الثاني
التي تحدث ثر بالنشاطات والفعاليات اإلنسانية تأوالظواهر الفيزيائية المرافقة التي بدورها ت ...البحيراتو 

 .(Recreation Sustainable) المستدام أو الترفيه االستجمامعملية ضمن هذه الموارد ك

 :[1] (Landscape)المشهد الطبيعي  -1-2-1

الموارد الطبيعية داخل النظام البيئي في بقعة يتكون المشهد الطبيعي من التفاعل المتبادل بين 
جغرافية محددة )مهما كانت مساحتها(، ويجب أن تحتوي على موردين طبيعيين على األقل )تضاريس: 
جبال، أودية، ومسطحات مائية: البحار، البحيرات، األنهار، باإلضافة إلى أشكال الحياة البرية النباتية 

 والحيوانية(.

 تحت مظلةالنشاطات اإلنسانية والنظم البيئية التي تتفاعل مع بعضها  عُ تجمُّ أنه بيعرف تخطيطيا  
 .االستدامة لتخفيف الفجوة بين علمي التخطيط والبيئة

الطبيعية مع األنشطة اإلنسانية المتمثلة عبارة عن تجميع كل المقومات المكانية وعمليا  هو 
ضمن  ة متوازنة بين الحاجة اإلنسانية واإلمكانية الطبيعيةيشكل لوحبصورة أساسية بالحركة العمرانية، وهو 

. وفق وله أهمية كبيرة في تحديد التوجهات التنظيمية واإلدارية المستقبلية ،الثقافة البيئية المستدامةإطار 
( على إدخال مفاهيم دراسة المحيط Forman and Godorn, 1986ذلك عمل الكثير من المخططين مثل )

لدراسات التخطيطية ألهميته ولمتابعة تغيرات المشهد الطبيعي الذي يستند على العالقة الطبيعي في ا
 المتبادلة بين تغيرات الحركة العمرانية والبيئة الطبيعية.

( انتشرت بشكل واسع نظرا  ألهمية 1989) Bakerوتم إيجاد منهجيات لهذا النوع من الدراسات عند 
على تحديد استعماالت األراضي المالئمة. وُدرست تغيرات المشهد الطبيعي المحيط الطبيعي وتأثيره المباشر 

 (Dale et al. 1993; McDonnell and Pickett, 1993; Meyer and Turner, 1994) بشكل أساسي عند
على مستويات تخطيطية مختلفة فاعتُبر المحيط الطبيعي أساسا  للعملية التخطيطية؛ والمشهد الطبيعي هو المرعة 
التي تعكس نجاح العالقة بين العمران والمحيط الطبيعي، باإلضافة إلى إعطاء توجهات أولية عن أنواع الخرائط 
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دخال موارد جديدة ذات أهمية في توجيه العملية التخطيطية.  الواجب اعتمادها، وا 

 :((RSA: Resource Study Areaمنطقة الموارد الطبيعية  -1-2-4

د بشكل حدَّ تُ التي  ،االستثمار والتنميةومحرضات فيها مقومات ضم تي تهي المنطقة الجغرافية ال
، كونها تشكل بمجموعها المشهد الطبيعي وتساهم في تنمية المناطق ر حسب نوعيتهاعاي  وتُ  منفصل

الحضرية، من خالل إطار مكاني وزماني ينعكس على المخططات التنظيمية والخطط التنموية المستدامة 
اطق المحيطة ببلدة االصطياف، مثل: الغابات، الموارد المائية، السالسل الجبلية، على مستوى المن

 .[4]التشكيالت والمناظر الطبيعية، الموائل إن وجدت وغيرها... 

 (Conservation Area):منطقة الحماية  -1-2-5

ضمانا   ،صنفت كمناطق تحتاج إلى حماية وحفاظ لمحيط الطبيعيمنطقة أو جزء من اهي 
ما تحتويه من مقومات طبيعية وحضرية ذات أهمية على مستوى المنطقة والمحيط أو على  ديمومةل

 ا  بيئي ا  حيوي ا  مشروعأو ، وطنيةحديقة أو محمية طبيعية،  منطقة الحماية ، يمكن أن تكونلدولةمستوى ا
فية خاصة، تطبق داخلها أنها: مناطق برية أو بحرية ذات قيمة طبيعية أو ثقابف عرَّ وتُ  غيرها،أو  ا  تنموي

دارتها إجراءات إلزامية  .[5] لحمايتها وا 

 منطقة حماية المخططات التنظيمية: -1-2-6

المخطط ب جزء مقتطع من المحيط الطبيعي يحيطنها أيعتمد هذا المفهوم في سوريا، وتعرف ب
لمخطط باول منهاج الوجائب العمرانية المرفق حدد في جدمعمق بو تجمعات العمرانية نظيمي العام للالت

، مع اشتراط منع البناء في هذه المنطقة منعا  باتا  وألي غرض كان ،م(344-244التنظيمي يتراوح بين )
لمخططات اضمن مناطق حماية الحقا  تم السماح  .التوسع المنظم للمخطط التنظيميضمان بهدف 

وحرم للمخططات لخدمية بما ال يتعارض مع البرنامج التخطيطي التنظيمية بإقامة المشاريع السياحية وا
 .[6] الطرق الرئيسية ضمن الحدود اإلدارية

 :المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف أهمية تحديد -1-1

الموارد المتوفرة ودراسة مقوماته األهمية الكبرى في دراسة  المحيط الطبيعي تحديد مسألة تشكل
التي تميز كل بلدة اصطياف عن أخرى فتمنحها إمكانية االستثمار وتفتح مجاالت تنموية جديدة تنعكس 
على استعماالت األراضي باعتماد منهجية تسمح بتحديد المناطق القابلة لالستثمار بعد استثناء المناطق 
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 ية البيئة الطبيعية.معايير بيئية وقوانين حماتطبيق الواجب حمايتها من خالل 

توضع وانتشار وأهمية العناصر يتم تحديد المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف باالستناد على 
 الجبلية، ، السالسلوالممتدة الكثيفة الغابات الكبيرة،البحيرات  المحيطات،البحار و )ة الطبيعية القائموالموارد 

تعرف بالحدود الطبيعية لبلدة  حدودا  لهذا المحيط كلتش والتي (...مائيةالمسيالت الالوديان، األنهار، 
 [.7االصطياف ]

ة يتتحدد العالقة بين الحدود الطبيع    

والحدود اإلدارية حسب توضع العناصر 

اإلدارية للحدود  الطبيعية بالنسبةوالموارد 

 [:8] (،1 )الشكل االصطياف لبلدة

الحالة األولى: جميع العناصر والموارد أ. 
الطبيعية تقع داخل الحدود اإلدارية...في 
هذه الحالة تعتبر الحدود اإلدارية هي 
 حدود المحيط الطبيعي لبلدة االصطياف. 

العناصر والموارد  الثانية: جميعالحالة ب. 
الطبيعية أو معظمها تقع خارج الحدود 
اإلدارية لبلدة االصطياف وبتباعدات 

 مختلفة.

في هذه الحالة، تعتبر العناصر 
والموارد الطبيعية القائمة أو بعضها بمثابة 
حدود المحيط الطبيعي، وتعدل الحدود 
اإلدارية للبلدة لتتطابق مع الحدود الطبيعية 

خطة ة من هذه الموارد ضمن بهدف االستفاد
 [.8] تفعيل المحيط الطبيعي الحقا  

في هذا السياق وعند وجود عنصر أو مورد طبيعي ذي قيمة عالية خارج الحدود اإلدارية للبلدة 

المدروسة وهو غير مستثمر ضمن الخطط التنموية وتعود تبعيته اإلدارية لبلدة اصطياف مجاورة أو تجمع 

يتم في هذه الحالة تعديل الحدود اإلدارية للبلدة المدروسة لضم مثل هذا المورد  عمراني مجاور عخر...،

 

 

 بين حدود المحيط الطبيعي (: العالقة2الشكل )
 (الباحثة) والحدود اإلدارية
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كم بالنسبة لطرق  15متر لحركة المشاة و 544مع األخذ بعين االعتبار معيار المسافة الذي يقدر بحدود 

 [.8السيارات ]

...( الجنوبية، الخكوريا ، بريطانيا، أمريكاإسبانيا، تركيا، )مثل: من المالحظ بأن معظم الدول 

تبنت مبدأ اعتبار الحدود  االصطياف،التي اعتمدت منهجيات لدراسة وتقييم موارد المحيط الطبيعي لبلدات 

تخطيطية ، والتي حددت وفق دراسات هي حدود المحيط الطبيعي المدروساإلدارية لبلدات االصطياف 

 شملت أقاليم أو مقاطعات هذه البلدات. مسبقة

 :دراسة المحيط الطبيعي لبلدات االصطيافمنهجية  -1-1

بعد استعراض أهمية المحيط الطبيعي في العملية التخطيطية؛ ال بد من البحث عن منهجية 

واضحة تسمح بدراسته بشكل عملي تربط بين علمي التخطيط والبيئة، وتسمح بتحقيق االنسجام والتوازن 

بتحديد  سات نظريا  منذ التسعيناتبدأت الدراالطبيعية.  بين الحاجة السكانية والقدرة االستيعابية للموارد

استعالم البيئة  وسميت بدراسة ،والمجتمع البيئة مفهوم الربط بين تاريخ التطور البيئي للمنطقة والمقاربة بين

 ; (Haila & Levins 1992 ،Adams ،1997عند المخططين: ) (Eco Historical Inquiry)التاريخية 

(Mclntosh ،1991; Sheail ،1976 ،)[9] نقاط توجيهيةثالث  إلى وهدفت: 

 التغيرات اإلنسانية وسيرها. . التركيز على1

قدرة االحتمال للبيئة الطبيعية المرتبطـة بالتجمعـات السـكانية باعتبارهـا لـم تنشـأ محـض صـدفة  . كشف2

 الزمن.ذات قيمة تراكمية عبر بل 

والمحــيط الطبيعــي،  علــى مســتوى المنطقــة المدروســة التغييــرات الناجمــة عــن النشــاط اإلنســاني . تحديــد3

 الطبيعيــةســواء  كانــت إيجابيــة أو ســلبية. ومــن أهــم المالحظــات التــي تــم الوصــول إليهــا، أن المــوارد 

ر عـــن حركـــة التطـــور العمـــران هـــو المعب ـــ أن باعتبـــار ،جتمـــاعيواضـــحة للتطـــور اال ا  حـــدود تشـــكل

 .المحيطة على البيئة الطبيعيةاده يتم متدوا ،ضاري اإلنسانيالح

تركيبة معقدة من  وأصبحت أهم توجهات الدراسة هي حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها ضمن

موارد المتجددة واألصناف الحية من اإلدارت المسؤولة عن تحديد وحماية اله يلتوج ،النشاطات االجتماعية
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تطور  تخطيطيا ، حيث مفهوم الحفاظ البيئي ( عند اعتماده1997) Adamsا ذكر كم نباتات وحيوانات

المفهوم في الواليات المتحدة مع تطور المفهوم االقتصادي الرأسمالي التوسعي السلبي على الموارد 

فعل  ةرد حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها بمثابة في بريطانيا كان مفهوم، و الطبيعية والتوافق البيئي

 االستمرار في فقدان المالمح الطبيعية الحيوية المحيطة وخاصة  مع العمران حركة على الثورة الصناعية و 

 .[9] في األرياف

ففي  ،إن التفكير التاريخي للحفاظ والحماية البيئية يتوازى بشكل أساسي مع تطور علوم البيئة
بدايات القرن العشرين كان علم البيئة هو الحجر األساسي في دراسة الحفاظ والحماية ووضع التوجهات 

 Patrickمن أهم المخططين الذين درسوا المحيط الطبيعي:  .المتاحة عنذاك اإلستراتيجية وفق اإلمكانيات
Geddes (1971 الذي ،) قة بين اإلنسان ومحيطه ستراتيجيات جديدة للدراسة تقوم على العالإوضع

 ،من أجل تطوير متجانس بين المجتمع والمحيط الطبيعي (The Web of Life)ا شبكة الحياة أسماه
واقترب من مفهوم االستدامة  ،في المال المتوافر الواعتبر أن االقتصاد يتجسد في اإلمكانيات المتاحة 

 .[9] مستقبليةالرة نظالو  قدرة االستيعابيةالحالي القائم على التوجه نحو ال

وحركة اإلنسان  البيئيضرورة الترابط بين النظام Lan McHarg (1954 )من جهة أخرى أظهر 
اإلطار  نحووالتوجه العام هو إسقاط المعرفة النظرية . اإلظهار الجغرافي الخرائطي لهامن خالل والمجتمع 
سة المواقع من اإلطار الجامد إلى المرن حيث أن علم البيئة لديه القدرة على نقل تخطيط وهند ،التطبيقي

 John Tillman، واعتبر المحيط الطبيعيمحتوى المتناسب مع الحاجات اإلنسانية والبيئية ضمن 
والمباني كترجمة فيزيائية لألسس التخطيطية القائمة على  هندسة المواقعإلى  يجب النظر" ( أنه:1984)

اإلدارة يجب أن تكون مسيطرة على ، فالبيئية للمحيط الطبيعي التوازن بين الحاجات اإلنسانية والمقومات
م األسس التخطيطية يييجب إعادة تق، و عملية التطور والدراسة من خالل التوجيه الزماني والمكاني

لى إوليس  ،ألنها إلى حد ما تستند إلى المقومات الفيزيائية اإلنسانية المعتبرة ،هندسة المواقعلوالعمرانية 
من اإلقليمي إلى العمراني ثم  ء  بمختلف المقاييس ابتدا ،مقومات المحيط الطبيعيلالدراسة الدقيقة التحليلية 

 .[9" ]التصميمي التفصيلي

حتى اآلن تقوم المنهجيات الحالية على تحديد المحيط الطبيعي وحمايته دون النظر إلى األهمية  
ون مراعاة تطور بلدات االصطياف وهذا يتناقض مع حاجات االستثمارية واالقتصادية لهذا المحيط، ود

المجتمع والسكان في التنمية االقتصادية، ويشكل إطارا  جامدا  يمنع تطور بلدات االصطياف، لذلك ظهرت 
منهجية جديدة تكاملية تأخذ بعين االعتبار تحقيق االتصال بين المناطق الطبيعية والعمرانية، والتفعيل 
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الئم للموارد الطبيعية بما يتناسب مع القوانين واالستثمار الم
؛ وبمعنى عخر، [9] الموجودة وبإشراف اإلدارات المسؤولة

يشكل كل من التخطيط الحضري والبيئة الطبيعية واإلدارة، 
األركان  الرئيسية لمنهجية دراسة المحيط 

 (.2 الشكل) الطبيعي

 :[14]المنهجية الجديدة تقوم على ما يلي 

. دراســـــــــة المـــــــــوارد فـــــــــي المحـــــــــيط الطبيعـــــــــي لبلـــــــــدات 1
 االصطياف.

 . دراسة العالقة بين العمران واألنشطة اإلنسانية مع الموارد الطبيعية.2

كاسها على منهجية العمل ألية وسيتم شرح كل منها بشكل تفصيلي على حدى نظرا  ألهميتها وانع
 حالة دراسية مشابهة.

 :دراسة الموارد في المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -1-1-2

 :منطقة الدراسةبتعريف ال -1-1-2-2

يتم ذلك من خالل 
استعراض لمحة عامة عن الموقع 
وعدد السكان، لمحة تاريخية عن 
منطقة الدراسة توضح المراحل 
التي مرت بها سواء إيجابية أو 
سلبية، والمقومات والموارد 
الطبيعية الموجودة التي منحت 
البلدة التميز عن غيرها سواء  تم 
تفعيلها أم لم يتم، باإلضافة إلى 
المخاطر التي يجب أخذها بعين 
   .[13، 12، 11] االعتبار على هذه المقومات والموارد

 
 (: تمثيل لألركان الرئيسية1الشكل )

 )الباحثة(منهجية دراسة المحيط الطبيعي ل

 

 RSA [1](: منطقة دراسة المورد 1) الشكل
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 :ترتيب المواردتحديد و  -1-1-2-1

ُتحدَّد الموارد الطبيعية في منطقة دراسة معينة عن طريق حصر أنواع الموارد المختلفة الموجودة 
 نوعية الهواء )الغالف الهوائي(. فيها والتي هي: الموارد المائية، األراضي الزراعية، مناطق الموائل،

من لمنطقة الدراسة، مات الالزمة لتحليل الوضع الراهن يساعد في تحديد نوعية المعلو المناخ  
 .(3)الشكل  التي تعب ر بمجموعها عن قيم المحيط الطبيعيأجل الوصول إلى خرائط القيمة 

مثل  (Sensitive Areas)هناك مرجعيات أطلقت على هذه الموارد تسمية المناطق الحساسة بيئيا  
المجاري المائية من أنهار وينابيع، يتوجب تحديد نوعها سواء دائمة الجريان أو مؤقتة؛ الغطاء النباتي ويتم 

( يوضح أن التفضيل بين 4 الشكل) يف األنواع بنسب مئوية.تمييزه من حيث تنوعه وانتشاره، مع تصن
 .[14] نتشارهاالقيم الطبيعية للموارد يكمن في نوعيتها وليس فقط في مساحتها وا

 

 [25] (: مثال على التقييم بين الموارد من حيث النوع واالنتشار4الشكل )
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 :وتمثيلها بخرائط القيمة دراسة القيم ضمن المحيط الطبيعي -1-1-2-1

ُتعدُّ دراسة القيم في المحيط الطبيعي أهمَّ الوسائل المساعدة في فهم عملية تنمية بلدة االصطياف 
 تفعيل محيطها الطبيعي.ومعرفة كيفية 

تسهيال  لدراسة القيم تم تصنيفها إلى قيم طبيعية وقيم غير طبيعية تتفاعل مع بعضها لتكون 
تؤثر على النشاطات اإلنسانية والعملية التنموية على السواء، وقد تتميز بلدات لالمحيط الطبيعي، و 

 .[17، 16] الطبيعي االصطياف عن بعضها البعض في القيم اإلجمالية لمقومات المحيط

 القيمة الطبيعية:أ. 

للحالة الفنية الجمالية للتشكيالت  ا  في العديد من العلوم انعكاسا  ظهر مفهوم القيمة الطبيعية قديم
أنها عبارة ب عرفوتُ ، لتشكل وحدة متكاملة ذات تأثير طويل األمد على المشاهد ،الطبيعية واالنسجام بينها
ظهور االرتباط والتكامل مع ولكن مع التطور الحضري و  ة يجب حمايتها.عالي عن مقومات ذات أهمية

أهمية هذه الموارد في  عتارتفالقيم الطبيعية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية لبلدات االصطياف، 
ف بهد إمكانية االستثمارفي  ، وبدأ البحثعلى السياسات التنموية اآلنية والمستقبلية توانعكس ،التنمية

الموجودة في المحيط الموارد  تحدد القيمة الطبيعية في كونهاتكمن أهمية  المستدامة.تحقيق التنمية 
الطبيعي وتعتبرها مناطق حساسة  بيئيا  غير قابلة للتجدد، وذات قيمة عالية، وتميز كلَّ بلدة اصطياف عن 

أهمية طبيعية متعددة، يمكن أخرى من حيث الكمية أو النوعية، وتعمل على تصنيفها إلى موارد ذات 
يسمى انعكاسا  لما القيمة الطبيعية اإلدارات المختصة. تعتبر  استثمارها وتفعيلها بشكل مدروس من قبل

المنحدرات، و ومن أهم المعالم ذات القيمة حسب المعايير العالمية: قمم الجبال،  ؛قيمة المشهد الطبيعي
تأثيرات النشاط اإلنساني إلى  إضافة ،التنوع النباتي والحيوانيو الينابيع واألنهار، و التشكيالت الصخرية، و 

 .[19، 18لقيم التاريخية للمنطقة ]اوتأثيرات 

 :القيم غير الطبيعيةب. 

 وتشمل القيمة االقتصادية، القيمة االجتماعية والثقافية، القيمة التاريخية والجمالية...

 ة:االقتصادي ةالقيم 

تم اعتماد مفهوم القيمة االقتصادية بشكل أساسي في تقييم المحيط الطبيعي كونه يعكس أشكال 
االستثمار اإلنساني للموارد المتوفرة سواء  من قبل الجهات المختصة أو بشكل فردي من قبل سكان البلدة 

سمت القيمة االقتصادية وسواهم، ويعكس بالتالي مجاالت التنمية القائمة والمستقبلية. على هذا األساس قُ 
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قيم متاحة، وقيم مخطط استثمارها بخطط عنية ومستقبلية( وقيم غير مستثمرة )سواء  )إلى قيم مستثمرة 
مصنفة أو توثيقية كتوصيات(، باإلضافة إلى دراسة المساهمين )من مالكين ومستخدمين( في العملية 

تصادية، ودراسة قيم االستخدام المباشر على أسعار االقتصادية مع نوع الفعاليات االقتصادية وعوائدها االق
 .[21، 24] السوق وفقا  لشروط المنطقة وطبيعتها

 :القيمة االجتماعية والثقافية 

تالحظ على أرض الواقع في الفعاليات االجتماعية التي يقوم بها السكان لتحقيق الربح والترفيه، 

كان التي بدورها ستشكل موجهات للتنمية وبشكل مثل: المهرجانات واالحتفاالت، وتعكس حاجات الس

تفصيلي أكثر تدرس ضمنها القيم الحضارية والثقافية واالجتماعية )منتجات الصناعة، الخدمات، 

التكنولوجيا ووسائل االتصال والتواصل...( وانعكاسها على فئات السكان العمرية وأشكال العمالة في 

 .[3] المنطقة المدروسة

 ريخية:التا ةالقيم 

تعتبر من الموارد التنموية المهمة ذات القيمة، كونها ترتبط بشكل مباشر مع القيم االجتماعية 
والثقافية، وكونها رافدا  للقيم االقتصادية، وبالنتيجة هي عوامل رئيسية في تفعيل المحيط الطبيعي وتحقيق 

روسة )تاريخ المنطقة والسكان، األوابد التنمية لبلدة االصطياف، بعد رصد األرشيف التاريخي للمنطقة المد
 .[22الفيزيائية، األحداث التاريخية( وتأمين سهولة الوصول والمرور لهذه الموارد ]

 الجمالية: ةالقيم 

حيث تؤثر وتتأثر بها، وهي من أهم المؤثرات في بلدة االصطياف،  تتكامل مع القيم الطبيعية
بلدة وانسجامها مع المحيط الطبيعي. تدرس من خالل المشاهدات وتعتبر نتيجة إيجابية أو سلبية لتطور ال

الواقعية وتحديد القيمة الجمالية، وتعتبر انعكاسا  لحالة االنسجام بين النشاط اإلنساني ومقومات المحيط 
الطبيعي. تتكون هذه القيم من العناصر التاريخية: التوازن، االنتظام، االنسجام، التعقيد المقصود، وهي 

ثل على أرض الواقع بما يسمى المشهد الطبيعي، خط السماء، حالة االندماج بين فراغات البلدة تتم
 [.22] والمشهد الطبيعي

وبغض النظر عن نوع القيم الموجودة في المحيط الطبيعي وعالقتها مع بلدات  في الوقت الحالي
االصطياف سواء  كانت مستثمرة أم ال، فإن لإلدارات المسؤولة وصناع القرار دورا  مهما  في تحقيق التفعيل 

جهة  األفضل للموارد الموجودة بشكل متوازن مع قيمتها من جهة، ومع الحاجات اآلنية والمستقبلية من
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 أخرى لتفعيل وتطوير بلدة االصطياف على مدار العام تحت مظلة التنمية المستدامة.

والبد من اإلشارة إلى أنه من الصعب تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع بسبب معوقات التنمية، 
الوسائل عدم دقة  الطبيعية،الفهم األفضل الستعماالت األراضي في ضوء القيم سواء  كانت: صعوبة 

اعتبار النشاط اإلنساني ، المعتمدة من قبل اإلدارة المسؤولة لتنظيم المؤثرات السلبية على المحيط الطبيعي
المؤثرات االجتماعية  ، غياب التنسيق بينفي المجتمع ل كمي ال نوعيالهادف للحفاظ كاستعما

 ... إلخ.والطبيعية

 اعتماد معايير تحديد القيمة:ج. 

إن دراسة القيم المتوافرة في المحيط الطبيعي والعالقات المتبادلة فيما بينها ضمن بلدة 
االصطياف، كموقع يحوي مجموعة مقومات تحدث بينها عمليات تأثير متبادلة لتعطي المحيط الطبيعي 
مميزات خاصة تنعكس على بلدات االصطياف. يتم تجميع هذه المقومات من خالل عليات خاصة تعرف 

المعاهدات و  األمم المتحدة من قبلتطبق عليها معايير معينة، كالمعايير الموضوعة  (Models)كنماذج 
 التي البيولوجي التنوع تفاقيةواومعايير العمل والبيئة،  ،(( االتفاق العالمي )) الدولية المختصة بحماية البيئة

 توصيات األمم المتحدة حول ،البيئيمبادئ تقييم األثر و ، 1992عام  في جانيرو ريودي في اعتمدت
 محميات المحيط الحيوي، الموارد الطبيعية المتجددة، المحميات الطبيعية، القدرة االستيعابية للموارد.

(EU Requirements: Biosphere reserve ،Renewable Natural Resources ،Natural Protected 

Areas ،Capacity Carrying Resources). 

 :[23] مت معايير تحديد القيمة إلى المعايير النوعية التاليةقد قسو 
 معايير بيئية وطبيعية. -
 معايير تخطيطية وعمرانية. -
 معايير اجتماعية واقتصادية. -
 معايير ثقافية وتاريخية. -

 المعايير البيئية والطبيعية: 

البحث على عدة معايير تختلف الموارد الطبيعية من بلدة اصطياف ألخرى لذلك من المهم 
 [:24] أساسية تساهم في تحديد القيمة في بلدة االصطياف

وارد ، مـــطـــالالت وتشـــكيالت صـــخرية، إكهـــوف ومغـــاور، نـــوع المـــوارد الطبيعيـــة ذات القيمـــة )غابـــات -
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 .التضاريس واالنحدار وتنوع التشكيالت(، مائية
 نسبة استثمار الموارد المتوفرة. -
 التعدي على الموارد. -
 للموارد. مساحة واالنتشارعامل ال -
 .المناخ العام )الظروف الجوية( -

 لمعايير التخطيطية والعمرانيةا: 

نظرا  للعالقة المتبادلة بين العمران والمحيط الطبيعي ولتحديد القيمة البد من رصد عدد من 
 :[26، 25] المعايير التخطيطية والعمرانية منها

الشــبكة الطرقيــة وممــرات المشــاة إن وجــدت لتوضــح  تتوضــح مــن خــالل: التــي (Services) الخــدمات -
ـــة وشـــبكات صـــرف ، و ســـهولة أو صـــعوبة الوصـــول ـــوافرة إداريـــا  مـــن: مؤسســـات خدمي الخـــدمات المت
 لخ...إ أسبوعية أو موسميةيومية و خدمات صحي وخدمات سياحية و 

 يعية.عامل البعد والقرب بين المنشآت الخدمية والسكنية والموارد الطب -
المخططـــات التنظيميـــة والتوجيهيـــة الموضـــوعة وعالقتهـــا مـــع الحـــدود اإلداريـــة كمحـــدد أولـــي للمحـــيط الطبيعـــي   -

 لبلدات االصطياف والخطط المستقبلية الموضوعة والمقترحة من قبل اإلدارة المسؤولة إن وجدت.
 منطقة الحماية للمخططات التنظيمية ومنطقة الحماية الطبيعية. -
 البناء المعتمدة ومراعاتها الشروط والمعايير البيئية.أنظمة  -
 التجمعات السكنية وقربها من الموارد الطبيعية. -
 اإلدارة المسؤولة والجهات المتعاونة والتنسيق بينها. -
 .ات الدولية المعتمدة من قبل اإلدارات والمشاريع الحيوية التنموية في ضوء التنمية المستدامةياالتفاق -

 جتماعيةاالقتصادية و االمعايير ال: 

بعد مراجعة االتفاقيات وعدد من الدراسات التي تناولت أهم معايير القيمة تم تحديد بعض المعايير 
 [:27] وفقا  لمايليقتصادية واالجتماعية اال

 موسمية. دائمة أوأو عامل الهجرة سواء داخلية أو خارجية،  -
 وضح لشكل التفعيل.نوع النشاط اإلنساني في الموقع الم -
 الكوادر البشرية المؤهلة. -
 ونشاطاته القائمة )العمالة(. (Local Community) المجتمع المحلي -
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 سواء  حاجات سكنية أو غذائية الخ... الحاجات اإلنسانية -
 .عامل السمعة والجذب الواضح في الوضع الراهن سواء  على مستوى المنطقة والمحيط -
 .الوعي البيئي والثقافي لسكان المنطقةد و والتقاليالعادات  -
ـــات علـــى  وفعاليتهـــا االجتمـــاعيوالتواصـــل  االتصـــالوســـائل  - ـــات دوريـــة أو نشـــاطات للجمعي )مهرجان

 .(دولةمستوى المنطقة وال

 المعايير التاريخية والثقافية: 

جل ذلك يتم رصد أمن تتكامل المقومات التاريخية والثقافية لبلدة االصطياف في تحديد القيمة و 
 [:3] القيمة هذه عدة معايير رئيسية تساهم في تحديد

 .تاريخ المنطقة والمقومات العمرانية التاريخية الموجودة فيها من منشآت وقالع وقصور وغيرها -
 .واإلقليمي والدوليالسمعة المعروفة عن المنطقة على المستوى المحلي  -

األراضي وتوجيهات اإلدارات المسؤولة من خالل نماذج وهي بدورها ستنعكس على استعماالت 
مختصة بربط المعلومات سواء كانت خرائط أو جداول مع المكان ضمن اإلطار الزمني لمنطقة الدراسة، لذلك 

 اعتبرت نماذج قابلة للتطبيق والتعديل في أية حالة دراسية مشابهة مهما اختلفت مقومات الموقع.

  :(Value Maps) ط القيمةائخر إعداد د. 

علية لرسم إطار منهجي يمكن من خالله تحديد وتنميط النطاقات ذات تعرف خرائط القيمة بأنها 
من أهم عليات دعم ، وهي القيمة بمستوياتها الطبيعية والعمرانية المتدرجة الحجم واألهمية والمساحة

والهدف  ستمرارية وتحقيق االستدامة.باإلضافة للمساهمة الفاعلة في تعزيز اال ،والتقييممشروعات التنسيق 
رؤية مستقبلية مستدامة توجه الحركة إلى  والوصول، سياسات الحفاظ والتنمية ثيقتو من خرائط القيمة: هو 

 .[28] في هذه البلدات العمرانية والطبيعية
اء، تطبيقيا  بنشوء العالقة المتعدية بين )شكل، غطالقيمة الطبيعية  مناطق خريطةانعكس مفهوم 

 :[28] نواع من الخرائطثالثة أ وقسمت إلى ،(األراضي استعمالو 
 .(Land form Maps)األرض  . خرائط شكل1
 .(Land Cover Maps)غطاء األرض خرائط . 2
 .(Land Use Maps)استعمال األرض . خرائط 3

الوضع  ( كل نوع من الخرائط الذي يحتوي على مجموعة من المعلومات الالزمة عن5الشكل )يبين 
 الراهن:
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 [1] (: أنواع خرائط القيمة الطبيعية والعمرانية5الشكل )

  خرائط شكل األرض(Land Form Maps): 

ُتعنى بدراسة تكوين األرض بما يحتويه من مقومات عامة مع تشكيالت جيومورفولوجية، وتركيب 
مسطحات مائية، أحواض، مياه جوفية( باإلضافة إلى الشروط المناخية، )التربة، وهيدرولوجية المنطقة 

وهي بالتالي تدرس البيئات القائمة، مثل: البيئة البحرية، والبيئة النهرية، والبيئة الجبلية بما تحويه من 
 .[29] ،(6الشكل )مرتفعات، وأودية، ومسيالت مائية إلخ... 

 

 [1] (: مفهوم شكل األرض6الشكل )
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 غطاء األرض رائط خ(Land Cover Maps): 

المكونات أو الموارد الفيزيائية المشكلة لسطح األرض، وتشمل: األشجار، واألراضي وهي توضح 
غير المزروعة، واألنواع النباتية المزروعة، مع النسب المئوية لألنواع الموجودة، باإلضافة للموائل والحياة 

الواقعية، وتحليل البرية الموجودة. وهنالك طريقتان لتحديدها من خالل: التقاط المعلومات والمشاهدات 
السكنية  فمثال : تم تحليل اللون البني للحقول، واللون األزرق للمياه، واللون األحمر للمناطقالصور الجوية، 

 الحضرية.

في  Vegetation Mapsكمصطلح عخر الخرائط الزراعية والنباتية  Land Coverويمكن أن نجد 
ابات، وأشجار بأنواعها حسب اللون وسرعة النمو. الدراسات الزراعية وتقسم األراضي إلى: أحراج، وغ

( نماذج عن أشكال غطاء 7الشكل )ويمكن االستعانة بخبراء الزراعة في تحديد األنواع الموجودة. يوضح 
 .[34، 29] األرض من أشجار محمية، وبساتين، وقمم جبلية، وتكوينات صخرية

 

 [12] (: أشكال غطاء األرض5الشكل )

  ياألرض تاستعماالخرائط (Land Use Maps): 

وهي تعكس النشاط اإلنساني على سطح األرض، والذي يشمل إدارة وتعديل المحيط الطبيعي 
، يمثل المخطط  حقول والمراعي والمروج...وتحديد المناطق القابلة للتوسع العمراني واالستثمار كال

العمراني )التنظيمي( لبلدات االصطياف خريطة الستعماالت األراضي وبعض االشغاالت في محيط هذه 
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أو  الصور الجوية سواء  قديمة  و  برامج الربط الجغرافي بواسطة خرائط استعمال األرض تم تحضيريالبلدة .
 .[32] السكنية مع الوقتتطور التجمعات صورة واقعية عن  إعطاء في يساعدوبذلك  ،حديثة  

نستنتج مما سبق العالقة الوثيقة من حيث الواقع والدراسة والتحليل بين شكل وغطاء واستعمال 
ن إغفال أي نوع من هذه الخرائط سيجعل الصورة ناقصة عن المحيط الطبيعي، وهذا ما تم  األرض، وا 

طبيعي بشكل أساسي على هذه األنواع مالحظته في كثير من الدراسات التخطيطية. تركز دراسة المحيط ال
من الخرائط كما ورد سابقا ، وخاصة  في مناطق التماس المباشر بين المحيط الطبيعي والعمران كما هو 

من خالل  العمران حال بلدات االصطياف التي يتم دراسة موارد محيطها الطبيعي، وفهم طبيعة عالقته مع
 [.33تلك الخرائط ]

 لخرائط الثالث السابقة الذكر أو بعضها يتم وضع خرائط جديدة مثل:باالعتماد على دمج ا
 ريطة مناطق القيمة االستثمارية.خالقيمة الطبيعية، مناطق خريطة 

 (:Natural Value Map Zonesالقيمة الطبيعية )مناطق خريطة أ. 

الموارد ذات  تبي نخريطتي شكل وغطاء األرض للحصول على خريطة  عن جمعوهي عبارة 
 Boundary of the Natural)القيمة الطبيعية العالية مع مجاالت وحدود الحماية المعتمدة حولها 

Values)  والتي أكد عليها العديد من المخططين األوروبيين، ففي التسعينات وضح(R.Hartshorne) 

موارد ذات القيمة بخرائط مكانية سواء مفهوم القيمة الطبيعة وارتباطها بالتشريعات والقوانين الدولية وربط ال
 multi)أو العناصر المتعددة المتكاملة  (single-feature)أخذت هده الموارد شكل العناصر المنفردة 

element–features)  يمكن أن تشكل منظومة بيئية متكاملة، وترفق معها توصيات توجيهية أساسية  التي
 [.34، 15] عن كيفية الحماية وسبل تفعيلها واستثمارها إن أمكن

القيمة الطبيعية حيث يتم تحديد الموارد الطبيعية  مناطق ( علية الوصول لخريطة8الشكل )يوضح 
نباتي، موائل، محميات، وغيرها... ثم تتم عملية معايرة الموجودة في المحيط من مسيالت مائية، غطاء 

إسقاط هذه الموارد على خرائط مكانية  من ثم يتمالموارد الموجودة لتحديد األكثر قيمة واألقل قيمة أيضا ، و 
خاصة توصف الواقع بكل مقوماته، وتفرض مجاالت الحماية للموارد األكثر قيمة، مع العلم أن الموارد 

يمكن وضعها في خطط استثمارية بيئية تتوافق مع سياسات اإلدارات  طبيعية األقل قيمة
 [.35 ،24] المسؤولة
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 [26] الطبيعية القيمة مناطق خريطة صياغة مراحل(: 1) الشكل

 (:Recreational Value Map Zonesخريطة مناطق القيمة االستثمارية )ب. 

غير العالية من تهدف خريطة مناطق القيمة االستثمارية إلى تحديد المناطق ذات القيمة الطبيعية 
المحيط الطبيعي، القابلة لالستثمار وتطوير حركة النشاط اإلنساني والعمراني فيها، لرفع إمكانية قابلية 

ظلة التنمية المستدامة، االستثمار االقتصادي واالجتماعي لبلدة االصطياف بشكل مدروس بيئيا  تحت م
 للحد من التأثير السلبي للنشاط اإلنساني والعمراني على موارد المحيط الطبيعي.

خرائط شكل األرض لمنطقة معينة، تنتج هذه الخريطة عن جمع خرائط استعماالت األراضي و 
االتجاه الجغرافي،  )طبوغرافية األرض، المؤثرة الطبيعيةيا  التأثير المتبادل بين العوامل تعكس عملهي و 

 [.33] ...( وبين استعماالت األراضي في تلك المنطقةاإلطاللة، جيولوجية المنطقة

 المحيط الطبيعي: مناطق خريطة أشكال تفعيلج. 

االستثمارية مناطق القيمة مع خريطة  القيمة الطبيعية يتم دمجهامناطق ريطة بعد الوصول لخ
أشكال تفعيل وربط المحيط الطبيعي مع المخطط التنظيمي لبلدة  إلى الخريطة النهائية القتراح للوصول

 ا.ماالصطياف والتكامل فيما بينه
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 :دراسة العالقة بين العمران واألنشطة اإلنسانية مع الموارد الطبيعية -1-1-1

 نماذج العالقة التبادلية بين العمران والموارد الطبيعية: -1-1-1-2

العمران واألنشطة اإلنسانية والموارد الطبيعية الموجودة في محيط لدراسة العالقة التبادلية بين 
نموذجا  مؤلفا  من طرفين، يمثل  (Senes and Toccolini, 1998) بلدات االصطياف، وضع المخططان

 ( طرفي النموذج الذي سيتم اعتماده، وهما:9 الشكل)
التنوع النباتي، المسيالت المشكلة للمحيط الطبيعي ) Natural Resources الموارد الطبيعية

 المائية، التضاريس وطبوغرافية المنطقة، التربة، إلخ...(.
)البنى التحتية األساسية، استعماالت األراضي،  Human Factors والعمران واألنشطة اإلنسانية

ر األراضي المزروعة، المناطق السكنية(، وتظهر عالقة التأثر والتأثير المتبادلة بينهما ضمن اإلطا
 .[36] المكاني والزماني لمنطقة الدراسة

 

 [16](: العوامل األساسية في النموذج 1الشكل )

بين قدرتها  الموارد وتقييمها من حيث المالءمة توصيفهو  إن الهدف األساسي من هذا النموذج
من أجل حماية الموارد  ،سواء  إيجابية أو سلبية فيها الحاجة اإلنسانية، وتحديد العوامل المؤثرةاالستيعابية و 

الطبيعية والتوجيه لالستعمال المنطقي لهذه الموارد بما يتناسب مع القرارات المتخذة من قبل اإلدارات 
وصوال  المسؤولة، باإلضافة إلى استقراء اآلثار السلبية للبيئة العمرانية واألنشطة اإلنسانية على البيئة الطبيعية 

 R.R.P.M: Recreational Resource Planning) الموارد االستثماريةتخطيط نموذج إلى ما يسمى 

Model ) م، وطبق في العديد من دول العالم )أمريكا 2444والذي اعتمد من قبل األمم المتحدة منذ عام
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 :[37]ويقوم هذا النموذج على تحليل الموقع وفق الخطوات التالية ، وأوروبا...(

دة في الموقع والتـي تشـكل بمجموعهـا المحـيط الطبيعـي مثـل: أصـناف تعيين وتصنيف الموارد الموجو  -
التــرب، جيولوجيــة المنطقــة، نفوذيــة التربــة، المنــاخ، موضــوعات حيويــة متعلقــة بتضــاريس وتشــكيالت 
المنـــــاطق ذات االختالفـــــات الكبيـــــرة غيـــــر المناســـــبة لالســـــتثمار، احتـــــواء األنشـــــطة  األرض خاصـــــة  

ة التحمــل، وتعيــين مجــاالت الحمايــة حــول المــوارد ذات القيمــة، وذلــك اإلنســانية، مفهــوم العتبــات وقــدر 
 .GISنظام المعلومات الجغرافي باالستعانة ببرنامج 

 تحديد قيم الموارد الطبيعية استنادا  إلى معايير القيمة الطبيعية المعتمدة الخاصة بمناطق الحماية. -
 يها والتي ستؤثر على المحيط الطبيعي.تحديد المناطق العمرانية ورصد األنشطة اإلنسانية ف -
تحديــد العوامــل اإليجابيــة والســلبية المــؤثرة علــى عمليــة التنميــة اآلنيــة والمســتقبلية لبلــدات االصــطياف  -

 ومحيطها الطبيعي.
 .استقراء التأثيرات السلبية لعملية التنمية العمرانية على الموارد الطبيعية المحيطة -

في دراسة المحيط الطبيعي  (R.R.P.M) نموذج تخطيط الموارد االستثماريةل العملي تطبيقاليتم 
 وفق ثالث مراحل:لبلدات االصطياف 

 خــرائط طبيعيــة وخــرائط فــي  هاضــعو طبيعيــة و المــوارد ال تجميــع بيانــات وهــي مرحلــة :المرحلةةة األولةةى
 في التحليل المكاني. االنطالق قاعدةن قاعدة بيانات أساسية تعتبر لتكو  راضي األاستعماالت 

 ( استعماالت األراضي طائتحليل بيانات الخرائط األساسية من )خرائط طبيعية وخر  :المرحلة الثانية
المعايير البيئية المعتمدة من قبل المنظمات وفق عوامل إيجابية وسلبية حسب المناطق  تصنيفإلعادة 

ا عامل االحتياجات المستقبلية للسكان والخطط يضاف إليه وأهداف الدراسة، إلدارات المختصةالدولية وا
 إلى فئتين:المناطق يتم تصنيف ثم  .التنموية المقترحة من اإلدارات المسؤولة

ـــة العاليـــة ) - ـــاطق القيمـــة الطبيعي ُيفـــرض حولهـــا مجـــال وهـــي غيـــر قابلـــة لالســـتثمار والتفعيـــل، أي: من
 حماية(.

 قابلة لالستثمار والتفعيل(.مناطق القيمة الطبيعية غير العالية )وهي  -

 .لها القيمة االستثمارية بالمقابل ويجب االنتباه إلى أنه كلما زادت القيمة الطبيعية للمنطقة انخفضت

 [:37] قسمت العوامل اإليجابية إلى

النبـــاتي: أعطيـــت األهميـــة ألراضـــي الغابـــات واألحـــراج، ومـــن ثـــم لألراضـــي الزراعيـــة، وكـــان  الغطـــاء -
 االنتشار أهمية في التصنيف.لعامل 
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قيمـــة طبيعيـــة غيـــر  منـــاطق%[ 24% ، 4] ذات االنحـــدار األراضـــي: اعتبـــرت انحـــدارات األراضـــي -
[ منـاطق قيمـة %44% ، 24[ والمنـاطق ذات االنحـدار، )أي: مناطق قيمة اسـتثمارية عاليـة( عالية

 )أي: مناطق قيمة استثمارية غير عالية(. طبيعة عالية
: إن عامــل ســهولة الوصــول وتــوفر المواصــالت مهــم جــدا  يعطــي المنطقــة حيويــة وعامــل قيــةطر شــبكة الال -

م  754م فـي حالـة التضـاريس الجبليـة، و 544 جذب، ولكن مجـال االسـتفادة اإليجـابي يجـب أال يتجـاوز
 سيرا  على األقدام. دقيقة  24-15فترة   ما يعادل أيفي حالة األرض المنبسطة، 

 [:39، 38] ن أهمهاالعوامل السلبية وم

ـــة بســـبب النشـــاطات  - ـــى المـــوارد الطبيعي ـــة: فمـــن المالحـــظ التعـــدي عل ـــاطق الطبيعي االقتـــراب مـــن المن
اإلنسانية المتزايدة سواء  العمرانية أو تحويل المنـاطق الحراجيـة إلـى أراٍض زراعيـة أو بسـبب الحرائـق 

المسـيالت المائيـة مـن أنهـار وبحيـرات وغابـات المتعمَّدة وغير المتعمدة. تالحـظ اآلثـار السـلبية علـى 
وأحــراج وتشــكيالت صــخرية، ممــا يســبب تغيــر مالمــح المشــهد الطبيعــي واســتنزاف المــوارد المتجــددة 

ــأثيرات الســلبية األكبــر أو األقــل مــن خــالل تقاطعهــا مــع خريطــة  منــاطق وغيــر المتجــددة، وتحــدد الت
 .القيمة الطبيعية

المنـاطق  ُتعـدُّ ، كمـا ؤثرة علـى مالمـح البيئـة الطبيعيـةمن أكثـر العوامـل المـ د  تعكثافة التجمعات السكنية:  -
 الصـــــناعية مـــــن أكثـــــر االســـــتعماالت خطـــــورة علـــــى المـــــوارد الطبيعيـــــة ويتـــــراوح مجـــــال التـــــأثير بـــــين

 م  وكلما ازداد البعد قل التأثير السلبي.544-1444 

 أشـــكال حمايـــة وتفعيـــل )اســـتثمار( المحـــيط الطبيعـــي لبلـــدات االصـــطياف )خريطـــة المرحلةةةة الثالثةةةة :
 تصنيف المناطق(:

خريطة صياغة ل خريطة مناطق القيمة االستثماريةمع  القيمة الطبيعية خريطة مناطقسيتم دمج 
تساعد في  التيو  ،خريطة أشكال تفعيل المحيط الطبيعي، والتي ُتعدُّ أساسا  للحصول على تصنيف المناطق

 تحقيق الغايات التالية:

 . تحديد مجاالت حماية الموارد الطبيعية.1
 )مناطق توسع عمراني، مناطق استثمارية(. . تحديد األراضي القابلة للبناء والعمران واالستثمار2

قافية والث . تحديد أشكال األنشطة اإلنسانية في المحيط الطبيعي المرتبطة بالقيم التاريخية واالجتماعية3
 .[44، 39، 38] إن ُوجدت واالقتصادية

 S.A.M: Spatial(، تمت االستعانة بأداة التحليل المكاني )R.R.P.M) ومن أجل تطبيق نموذج
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Analyst Model التي يتيحها برنامج )GIS. 

( القابلة للتحليل، Raster( بتحويل البيانات الالزمة إلى شرائح بصيغة )S.A.Mتقوم األداة )حيث 
عادة تصنيفها وفق معايير بيئية طبيعية أو تخطيطية إلى مجاالت معينة، عن طريق تخصيص رموز  وا 

ة، موحدة لكامل مراحل التحليل، حيث ُيعطى كل مجال رمزا  معينا  يعب ر عن قيمة طبيعية أو استثماري
 للحصول على خريطة مناطق القيمة الطبيعية وخريطة مناطق القيمة االستثمارية.

بإعادة ترتيب المناطق )المرم زة( من خالل تجميع المناطق ذات الرمز الواحد ( S.A.Mاألداة ) تقوم
بمنطقة واحدة ذات خصائص متجانسة طبيعية أو استثمارية، للحصول على خريطة تصنيف المناطق، 

يمي لبلدة التي تساعد في إيجاد علية لتحقيق الربط والتكامل بين مناطق المحيط الطبيعي والمخطط التنظ
المخطط التنظيمي  خريطة أشكال ربط وتفعيل المحيط الطبيعي بالتكامل معوالتي ُيعب ر عنها ب االصطياف

 .لبلدة االصطياف

برنامج ( في S.A.M( باالستعانة بـ )R.R.P.M) ( يبين مراحل تطبيق النموذج14الشكل )
(GIS)  أخرى في أية حالة دراسيةوالتي يمكن تطبيقها. 

 

 )الباحثة(( G.I.S) ( فيS.A.M( باالستعانة بة )R.R.P.M) مراحل تطبيق النموذج(: 20) الشكل
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 :أشكال العالقة بين المخططات التنظيمية لبلدات االصطياف ومحيطها الطبيعي -1-1-1-1

تتمثل العالقة بين المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لبلدات االصطياف ومحيطها الطبيعي 
القة بيئية حيوية، ع :دة أنماط للربط تساعد على فهم هذه العالقة التي يمكن تصنيفها إلىمن خالل ع

 عالقة عمرانية.

 :العالقة البيئية الحيويةأ. 

تركز على الدمج البيئي بين بلدات االصطياف ككيان عمراني مبني والمحيط الطبيعي كنطاق 
الالندسكايب عموما  والعناصر الخضراء )النباتات( بيئي حيوي من خالل استخدام وتشكيل عناصر 

 خصوصا  وفق مايلي:

  المناظر الطبيعية الحضرية(L.S.U: Land Scape Urbanism): 

الطبيعي، وظهرت ألول  تطور الحركة العمرانية ضمن المنظرهي شكل من أشكال تنظيم عملية 

إلى  (( الحضرية المناظر الطبيعية )) ت، ومنذ ذلك الوقت تم تحويل مفهوممرة في منتصف التسعينا

العديد من األشكال والتطبيقات العملية. وهي تعتبر كردة فعل على إخفاق الحركة التخطيطية الحديثة، 

 .[31] ينوالتحول عن أهدافها النظرية الرئيسية وحاجات العمارة والتخطيط المعاصر 

، في 2444نظيمية في أمريكا منذ عام عالميا  تم اعتماد التطبيقات العملية في المخططات الت

عملية إعادة تخطيط المدن الصناعية الحديثة، واستخدمت في أوروبا من قبل المخططين للوصول إلى علية 

عملية لدمج مفاهيم: البنى التحتية واإلسكان والفراغات المفتوحة الخضراء، على مستويات تخطيطية 

ات المسؤولة، واعتمدت ضمن معايير مخططات استعماالت متعددة، ومن ثم تم إقرارها من قبل اإلدار 

 .[41] األراضي الجديدة

منهجا  في ( 2442ريف األمم المتحدة )المناظر الطبيعية الحضرية بحسب تعيعتبر مفهوم 

التصميم الحضري الذي تتشكل وتتكون فيه العناصر الطبيعية )الماء والتضاريس والغطاء النباتي...( 

 [.41وتقنيا ، مع النسيج العمراني لبلدات االصطياف بمقوماته وأنشطته اإلنسانية ] بصريا  ووظيفيا  

)اإلقليمية، العمرانية  كافة المستويات التخطيطية ة لهذا المفهوم شملتالعمليإن التطبيقات 

المقومات الطبيعية هي العمود الفقري لحركة التنمية المستدامة للمحيط (، والتي اعتبرت التصميميةو 
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هما؛ ومن أهمها البنى التحتية تصل بين جديدةٍ  تحتيةٍ  لبنى   ا  وشكلت صيغ ،الطبيعي والعمراني

 :[42] الخضراء

 البنى التحتية الخضراء (G.I: Green Infrastructure): 

إن الهدف األساسي من تطبيق البنى التحتية الخضراء هو االنتقال من الحالة الجامدة للبنى 
لى الحالة المرنة للبنى الجديدة، فسميت حالة االنتقال من الرمادي لألخضر، األساسية القائمة إ

(، حيث تساهم هذه البنى في المدن والبلدات باالنتقال من الطرق والممرات الخدمية اآلنية 11 الشكل)
والغابات  والحدائق العادية )البقعية(، إلى الحدائق الخضراء الشريطية والممرات البيئية الخدمية والترفيهية

 الطبيعية... الحضرية، وصوال  إلى المحميات

 

 [41] (: مفهوم البنى األساسية الخضراء22الشكل )

الحفاظ  :البنى التحتية الخضراء الموضوعة من قبل اليونسكو أهم مبادئتجدر اإلشارة إلى أن 
، حماية القيم الثقافية والتاريخية، للسكانرفع مستوى الوعي البيئي ، تحديد البنية التحتية البيئية، على البيئة

 بلدات االصطياف.الحث على االنتشار الطبيعي داخل وخارج و 

 تمثلت تطبيقات البنى التحتية الخضراء في عدة أشكال أهمها:

  الممرات الخضراء(Green Ways): 

المساحات والفضاءات عبارة عن مسارات للمشاة والسيارات مشجرة من الطرفين، تقوم بالربط بين 
 الخضراء وبين المرافق العمرانية داخل مركز بلدة االصطياف وخارجها.
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سبانيا والواليات المتحدة األمريكية ففي بلدة )  Jacksonيشاهد هذا التطبيق بكثرة في كندا وتركيا وا 
County)ء على هيئة يالحظ تخطيط الممرات الخضرا (،12 الشكل)على سبيل المثال  ، نيوجرسي، أمريكا

شبكة ممرات للتنزه وركوب الدراجات تمتد على كامل مساحة البلدة وتصل بين الحدائق العامة والغابات 
قسمت عملية تنفيذ شبكة الممرات الخضراء على مراحل زمنية من  سطحات المائية والمراكز الخدمية.والم

 .[43 ،42]خمس إلى خمسين سنة 

  

 [41أمريكا ]-الممرات الخضراء نيوجيرسي(: تطبيقات 21الشكل )

  الحزام األخضر(Green Belt): 

أو  ،تصل مع مراكز تنموية داخل مركز البلدةيحيط بالبلدات، ي وهو عبارة عن نطاق أخضر

يسمح بالسيطرة على  ا  تنموي ر مجاال  ب  أنه اعتُ ب تكمن أهميته يخترق النسيج العمراني من الخارج للداخل.

نشاء  تطور الحركة العمرانية لمنع التعدي على المحيط الطبيعي جمعات عمرانية بأماكن ومعايير توا 

 Ebenezerمن قبل  البلداتالمدن و  ق هذا المفهوم في كثير منب  طُ . في نهاية القرن التاسع عشر محددة

Howard  م، وأصبحت عنصرا  تخطيطيا  أساسيا  ف1998منذ عام( ي مدينته الحدائقيةGarden City )

(، حيث ُتطبَّق األحزمة الخضراء على مستويات تخطيطية مختلفة )مستويات تصميمية 13 الشكل)

قليمية(، وتحدد مجاالت توسع العمران. في بلدات االصطياف البريطانية،  (، اعُتمد 14الشكل )وعمرانية وا 
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والمحيط الطبيعي، وليكون مجاال  للتوسع العمراني الحزام األخضر ليكون حدا  فاصال  بين البلدة 

 .[42] المستقبلي

 

 [44] (: تطبيق الحزام األخضر المحيط في مدينة لندن21الشكل )
 

 

 [45] (: تطبيق الحزام األخضر في عدة بلدات اصطياف بريطانية24الشكل )
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  البيئيةالشبكات (E.N: Ecological Network): 

 بقعة جغرافية محددة، ويهدف إلى:ضمن هي تمثيل التفاعل الحيوي في نظام بيئي 

 وصف ومقارنة الهياكل البيئية الموجودة. -

تحــري تــأثيرات الهياكــل البيئيــة الموجــودة علــى الخصــائص البيئيــة بهــدف الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي  -

 وتحقيق االستدامة البيئية.

وبعناصر االتصال بينها التي تسمى  ،Coresبيعية الحية بأشكال بقعية لذلك ُيعبَّر عن الموارد الط
، وتشكل بمجموعها مناطق التواصل Linerوتأخذ أشكاال  خطية  Ecological Corridorsالممرات البيئية 

 (.15الشكل )البيئي، 

 حققتحقق فقط التنمية االجتماعية واالقتصادية بل تال  اأنهبلدى المخططين  اوتكمن أهميته

 مثل: ،عمليا  لمفاهيم أخرى هذا المفهوم رجمتُ قد و صورة مستدامة، والحفاظ على المحيط الطبيعي ب الحماية

، الوحدات المتعددة (Extensive Open Space Systems) الشاملةأنظمة الفضاءات المفتوحة 

 & Environmental) لبريةالطبيعية واممرات الحياة ، (Versatile Units) االستعماالت )حماية واستثمار(

Wildlife Corridor) ...(يوضح على سبيل المثال تطبيق الشبكات البيئية في كوريا الجنوبية 15 الشكل )

 .[42]ض المناطق ذات األهمية الطبيعية في بع

  

 [46] (: تطبيقات الشبكات البيئية في كوريا الجنوبية25الشكل )
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 المفتوحة الحضرية  الفراغات(Urban open spaces): 

للمدن والبلدات )بما فيها في مخططات استعماالت األراضي  الفراغات الحضرية المفتوحة رجمتتُ 

وقد تزداد أهمية هذه  ،محميات طبيعيةو ساحات اللعب و كحدائق بلدات االصطياف( بمناطق خضراء 

 بواسطة الممرات الخضراء. الفراغات في حال امتدادها باتجاه المحيط الطبيعي أو ربطها به عضويا  

ح على سبيل المثال المستويات المختلفة للفراغات الحضرية 16) الشكل ية في والالخضراء ( ُيوض 

محيط الو الحيوية كز امر المن أشكال االتصال والتواصل بين  برت شكال  اعتُ  التي أمريكا-فرانسيسكوسان 

 .[48، 47] ومناطق استثمار عامة الطبيعي

  
  

  

 [41] (: تطبيقات الفراغات الحضرية المفتوحة على عدة مستويات تخطيطية لبلدات ومدن أمريكية26الشكل )

بجميع أشكالها  (Green Infrastructure)يستخلص مما سبق، أن البنى التحتية الخضراء 
وتطبيقاتها تعطي المخطط القدرة على تحقيق االتصال بين الموارد الطبيعية والتاريخية والحضرية والثقافية 
والبيئية واالقتصادية، لتشكل منظومة ذات قيمة وفاعلية أعلى، كونها تعتمد أساسا  على القدرة االستيعابية 

ي لتأمين االحتياجات السكانية؛ فتساعد بذلك على جعل لموارد المحيط الطبيعي وحركة التطور العمران
المناطق العمرانية منسجمة بيئيا  مع المحيط الطبيعي، مما يرفع من قيمتها وقابليتها للجذب والتطور، 
ويجعلها أكثر تفاعلية. هنا تجدر اإلشارة إلى أهمية اعتماد برنامج نظام المعلومات الجغرافي لتحقيق الربط 
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قيق، وتحديد المواقع األفضل للممرات الخضراء والشبكات البيئية، وفق طبيعة كل بلدة المكاني الد
اصطياف، والتي ستنعكس بدورها على مخطط استعماالت األراضي الجديد لبلدة االصطياف ضمن إطار 

 التنمية المستدامة.

 :العالقة العمرانيةب. 
تركز هذه العالقة بين بلدات االصطياف والمحيط الطبيعي على التكامل واالندماج بينهما، من 

 Warwickبلدة )حيث الوظيفة والربط البصري والفيزيائي والطابع العمراني، يمكن مالحظة ذلك في 
مل واالندماج التكاالبريطانية على سبيل المثال( بترجمة العالقة بين المحيط الطبيعي وبلدة االصطياف ب

 :[54] كمايلي من حيث الوظيفة والمحاور البصرية والفيزيائية

بــين االســتعماالت المقترحــة فــي المخطــط التنظيمــي لبلــدة االصــطياف ومحيطهــا الطبيعــي،  وافــقالت. 1
لتحقيق التكامل الوظيفي من جهة، والحمايـة البيئيـة المطلوبـة مـن جهـة  ،طق التماسافي من ة  خاصو 

 .أخرى
 ذات االمتداد البصري المفتوح باتجاه المحيط الطبيعي للبلدة.  المحاورظ . لح2
وركــوب دراجــات وتنــزه وطــرق ســيارات خضــراء  البنــى األساســية الخضــراء مــن ممــرات مشــاة . تطبيــق3

 والتي تساعد في الربط الفيزيائي السهل والمريح والجذاب. ،تخديمية
ومراعـــــاة  ،االرتفاعـــــاتو  مـــــن حيـــــث توزيـــــع األبنيـــــةام النســـــق العمرانـــــي فـــــي منطقـــــة التمـــــاس جانســـــ. 4

وطبوغرافيــة األرض، وذلــك بمــا يحقــق الطــابع العمرانــي  اإلطــالالت والتوجيــهو الخصــائص الطبيعيــة 
 المتناغم مع المحيط الطبيعي وخصائصه.

(، حيث يالحظ تحديد 17الشكل )البريطانية  Warwickمن األمثلة التي تترجم هذه العالقة: بلدة 
مناطق الفعاليات األساسية في البلدة ثم الربط بينها والمحيط الطبيعي من خالل ممرات مشاة وطرق 

  دقائق، مع تزويد ممرات المشاة في 14سيارات تخديمية، وكان المعيار هو مسافة السير التي ال تتجاوز  
 .[54] المحيط الطبيعي بمرافق تخديمية خفيفة
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 [50] البريطانية Warwick(: الربط العمراني بين المحيط الطبيعي وبلدات االصطياف في بلدة 25كل )الش

 :مبررات تفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف -1-4
أتي ضرورة تفعيل هذا المحيط بالعالقة مع المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف تبعد تحديد 

سابقا  تعتبر أساسا   هذه المخططات التنظيمية لبلدات االصطياف؛ حيث كانت )العمرانية( المخططات
للتوسع ولتحديد نوع االستعماالت، ولكن مع ازدياد األهمية االقتصادية لبلدات االصطياف، والحاجة إلى 

لبلدة البحث عن موارد تنموية، وتأثر عناصر البيئة الطبيعية بشكل مباشر وسلبي بتطور الحركة العمرانية 
وتفعيله وعالقته ببلدة  االصطياف؛ وضع المخططون علية جديدة إلعادة النظر بأهمية المحيط الطبيعي

ووضع معايير  ،تحديد المحيط الطبيعي ودراسة مقوماتهلما دفع الكثير من دول العالم م االصطياف،
تفعيل  والعمرانية؛ فأصبحضمن قوانينها وخططها اإلقليمية وتحديد النشاطات التنموية  لتقييمها،خاصة 
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األمر الذي ، لبلدات االصطياف ال يتجزأ من الحركة التنموية اآلنية والمستقبلية ا  جزءالمحيط الطبيعي 
جديدة يحقق االرتباط والتكامل بين تلك البلدات ومحيطها  ينعكس على مخططات استعماالت أراض

 [.2] الطبيعي

بررات بيئية غايتها حماية الموارد الطبيعية في هذا تصنف مبررات تفعيل المحيط الطبيعي إلى م
واالستثمار؛ إقتصادية واجتماعية  ءالمحيط؛ مبررات عمرانية من خالل توفير أراضٍ  مناسبة للتوسع والبنا

  [.2تنمية المستدامة لبلدات االصطياف ]باعتبار أن هذا المحيط هو الموجه األساس لل

لبلدان المطلة على كونها من ا التي تتشابه في طبيعتها مع سوريامن الدول سبانيا وتركيا تعتبر إ
صنيفها على خطة لبلدات االصطياف بعد تبوضع  ، وكانت لها تجارب رائدة حيث بدأتالبحر المتوسط

مستوى الدولة إلى أنواع مختلفة من بلدات االصطياف، مثل: بلدات الغابات، البلدات الجبلية، بلدات 
 تعيين مناطق الحمايةللمساعدة في معايرة الموارد الطبيعية الموجودة فيها للك وذالشواطئ إلخ... 

(Conservation Areas)  السياحة البيئية والثقافية من خاللتفعيلها بالشكل المدروس والمالئم و :
(Environmental and Cultrual Tourism) ولألنشطة تحديد المناطق المالئمة للتوسع العمراني ل، و

بما يحقق استعماالت األراضي للمحيط الطبيعي  ذلك على مخططاتحية والترفيهية، ومدى انعكاس السيا
 [.51، 2] المختلفة مع المخططات التنظيمية لبلدات االصطياف التكامل

في إسبانيا؛ ومن خالل المرحلة الثالثة )مرحلة االستخدام والتشغيل( للمنهجية المتبعة في تقييم 
 الطبيعي لبلدات االصطياف، تم الوصول إلى خريطة نهائية حددت فيها المناطق المحمية،وتفعيل المحيط 

 (.18 اإلسبانية، )الشكل Frigilianaومناطق االستثمار السياحي والترفيهي واإلسكاني كما يظهر في بلدة 

  

 [51] سبانياإفي  Frigilianaالمحيط الطبيعي لبلدة في  السياحي ستثماراال(: يوضح 21الشكل )
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من خالل معايير التقييم المعتمدة في المحيط الطبيعي الموارد الموجودة  دراسةيتم في تركيا؛ 
 الخاص ببلدة االصطياف( 19 الشكل)كما في  وتصنيفها إلى مناطق بشكل تفصيلي حسب نوعيتها،

Belek غابات وأحراج ومناطق : مناطق محمية من م المحيط الطبيعي إلىس  ، حيث قُ على سبيل المثال
 .زراعية، مناطق توسع مختلطة

  

 [51] تركيا -Bleckصطياف االبلدة ل المحيط الطبيعي في راضي(: استعماالت األ 21الشكل )

خضعت مناطق التوسع المختلطة التي تضم مناطق توسع جديدة ومناطق مخصصة 
مع مجموعة من  اإلقليمي والعمراني المحليمستوى لالستعماالت السياحية والترفيهية لدراسات على ال

د عالقة المشروعات تحد  ، و [53] االشتراطات والضوابط التي تؤطر عملية تفعيل واستثمار المحيط الطبيعي
 .(24 الشكل) التنموية مع هذا المحيط بما يضمن االنسجام والتوافق البيئي والطبيعي بينهما

  
 [51تركيا وعالقته بالعمران ]في  Bleckيوضح استثمار المحيط الطبيعي لبلدة (: 10الشكل )

 



 211من  11الصفحة 

التعاون  منظمةوزارة البيئة بالتعاون مع ُأعدَّت دراسة من قبل تونس،  في البلدان العربية مثل
الموارد الطبيعية المتوفرة والمحميات  حول، (GTZ: German Technical Cooperationاأللماني )

، باإلضافة إلى 2416مع خطط استثمارية مستقبلية للعام السياحة البيئية الطبيعية وأشكال تفعيلها في 
المشروعات السياحية القائمة والالزمة مستقبال  لتنمية القطاع السياحي من خالل إدخال استعماالت أراٍض 

اف المحددة على مستوى البالد بشكل يعطي كل منها مايميزها عن جديدة تتالءم مع بلدات االصطي
األخرى. تخصصت هذه البلدات بأشكال متطورة من السياحة البيئية، مثل: السياحة العالجية، التي أكسبتها 

( الذي يوضح السياحة 21شهرة عالمية من حيث نوع الموارد والمنشآت الخدمية المرافقة، كما في )الشكل 
 [.54] في بلدة الفايجة التي تحوي محمية طبيعية ومنشآت خدمية نوعية مرافقةالبيئية 

  

[54تونس ] –(: أشكال السياحة البيئية في بلدة الفايجة12الشكل )  

ح المناظر الطبيعية  في لبنان، تم وضع مخطط استعماالت أراضي على مستوى الدولة، وض 
الهامة )غابات، مغاور، تشكيالت صخرية، وأودية( والمحاور السياحية التي تضم بلدات االصطياف 

، مع اشتراطات خاصة باستثمار وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات (22)الشكل  الشاطئية والجبلية
 .[55] وكذلك المناظر الطبيعية المميزة كالغابات والمغاور االصطياف
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 [56] الطبيعية العالية على مستوى الدولة همية(: خريطة المناظر الطبيعية ذات األ11الشكل )
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 نتائج الفصل الثاني
 جديدة لدراسة المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف بالمحورين  تتمثل الغاية من وضع منهجية

التاليين: تقييم موارد هذا المحيط ووضع خرائط قيمة تساعد في حماية تلك الموارد واستثمارها 
 تحقيق االتصال بين المناطق العمرانية والطبيعية.و  وتفعيلها بالصورة المناسبة؛

  الموارد الطبيعية للمحيط الطبيعي لبلدات االصطياف ُتعتمد مجموعة المقومات و لتحديد قيمة
اجتماعية معايير تخطيطية وعمرانية، معايير معايير بيئية،  :ية قسمت إلىمعايير نوع
ينتج عن تقييم هذه الموارد مجموعة من الخرائط تعرف  .ثقافية وتاريخيةمعايير واقتصادية، 

وخرائط  غطاء األرض،خرائط خرائط شكل األرض،  :وتشمل، (Value Mapsبخرائط القيمة )
لتشكل قاعدة بيانات أساسية للمنطقة  ات والجداول الالزمةمع البيان يضااستعماالت األر 

 المدروسة.

  يتم تفعيل واستثمار المحيط الطبيعي على ضوء دراسة مقومات وموارد هذا المحيط، وبالتكامل
العام الحالية والمستقبلية ومع الخطط التنموية المناطقية  العمراني مع توجهات المخطط

 واإلقليمية في حال وجودها.

 مناطق  تيتفعيل المحيط الطبيعي لبلدة االصطياف والناتجة عن دمج خريط أشكالعتبر خريطة ت
التخطيطية  العمرانيةالبيئية الطبيعية و وفق المعايير  ومناطق القيمة االستثمارية الطبيعية لقيمةا

 بمثابة خريطة توجيهية لتنفيذ المشروعات االستثمارية في هذا المحيط.

 المنهجية  كل من ي لدراسة موارد المحيط الطبيعي وتفعيله يستوجب تطبيقإن التطبيق العمل
المتحدة  قبل األممالمعتمد من  نموذج تخطيط الموارد االستثماريةو الجديدة المعتمدة عالميا  

((R.R.P.M( ؛ من خالل االستعانة باألداة المالئمة تقنيا  وهي نموذج التحليل المكاني(S.A.M 
 (.G.I.Sنظام المعلومات الجغرافي ) الذي يتيحه
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 الفصل الثالث:
 تجارب عالمية في مجال تحديدتحليل 

 وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف
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 الفصل الثالث:
مجال تحديد وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات  تجارب عالمية فيتحليل 

 االصطياف

 إن استمرار بلدات االصطياف في النمو والتطور على حساب محيطها الطبيعي، وظهور الكثير
من المنهجيات التي درست المحيط الطبيعي وعالقته مع المخطط التنظيمي لبلدة االصطياف، يستدعي 

األسس والمعايير المعتمدة لتحديد المحيط الطبيعي وعلية العمل  البحث في تجارب عالمية وعربية الستقراء
في تقييم موارده وأساليب التنفيذ للخطط والتوجهات المقترحة، إضافة إلى أشكال الربط التخطيطية لترجمة 

 ( لبلدة االصطياف ومحيطها الطبيعي.Master plan) العمراني العامالتكامل بين المخطط 

 :جارب العالميةعرض وتحليل الت -1-2

الواليات ، كوريا الجنوبية، الجنوبية أمريكا :من لبلدات االصطياف تم اختيار أربع تجارب عالمية
سة المحيط الطبيعي وربط درافي اعتمدت المنهجية الجديدة كونها  ، وذلكوقبرص ،المتحدة األمريكية

 .على حدى المخططات العمرانية مع هذا المحيط بما يتناسب مع خصوصية كل بلدة

، إيجاد نقاط التشابه والتمايز بينها، واستخالص مؤشرات من تحليل عدة تجارب عالميةإن الغاية 
 تساعد على الوصول إلى منهجية قابلة للتطبيق على الحالة الدراسية المختارة في سوريا.

رصد الواقع  ( فيGISنظام المعلومات الجغرافي ) ت  م  خد  تجدر اإلشارة إلى أن جميع التجارب است  
 وتحليله وصوال  إلى هدف التجربة.

عادة تأهيل بلدة  -1-2-2  أمريكا الجنوبية: -، كولورادو(Commers)التجربة األولى: دليل تطوير وا 
Recreation & Development Atlas [57] ،Commers town ،Colorado, South America: 

بطبيعتها الخالبة والسبب الرئيسي في تطورها كان مجاورتها للمدينة وانخفاض سعر  البلدة تتميز
 أراضيها، مع توفر شبكة بنى أساسية، وقيام مطار مجاور لها، مما جعلها وجهة السياح والمصطافين.

تتطابق الحدود اإلدارية لهذه البلدة مع حدودها الطبيعية، حيث يفصل نهر أوبراين بين البلدة 
جوار، ولكن المشكلة على أرض الواقع هي التعدي على الموارد الطبيعية فيها ضمن إطار الحاجة وال
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 هدفت الدراسة الموضوعة لهذه البلدة إلى: على ذلك الملحة لتطور البلدة. بناء  
 .تحديد المحيط الطبيعي 
 للبلدة والمحيط الطبيعي. عمرانيتحقيق التكامل بين المخطط ال 

 :الدراسةمنهجية 

تم تحديد المحيط الطبيعي من خالل اعتماد المعايير البيئية من أجل تعيين الموارد الطبيعية ذات 
 Land Cover :القيمة العالية خارج البلدة )الغابات، األنهار، الموائل الطبيعية( من خالل مجموعة خرائط

 بة، المسيالت المائية(.التر ) Land Formالموائل(، وطبوغرافية األرض، التنوع النباتي، )

تقوم على تعديل استعماالت األراضي من خالل رفع نسبة المناطق  تخطيطيةٌ  مدت أسٌس واعتُ 
الخضراء لتحقيق التكامل داخل وخارج المخطط التنظيمي لبلدة االصطياف، مع االستعانة بصورة فضائية 

 .لتحديد المناطق المبنية

 علية العمل:

 الموارد المتاحة وخرائط القيمة، تم وضع نوعين من المخططات:انطالقا  من تقييم 
  مخطــط العمــل(Action Plan):   د مراحــل عمليــة التطــور للوصــول إلــى النتيجــة وهــو مخطــط يحــد

علــــى المســــتوى  وأ ،ســــواء  علــــى المســــتوى البيئــــي فــــي تعيــــين المنــــاطق المهمــــة طبيعيــــا   ،المطلوبــــة
داخــل وخــارج بلــدة االصــطياف ســواء  مــن خــالل الممــرات التخطيطــي فــي تحديــد عليــة االتصــال بــين 

 الخضراء والحدائق والفراغات المفتوحة.
  المخطط الشامل(Comprehensive Plan): (، وهـو مخطـط يضـم مجـاالت 23 )الشـكلمبـين فـي ال

الحمايــــة حــــول المــــوارد الطبيعيــــة ذات القيمــــة والممــــرات الخضــــراء التــــي تصــــل بــــين داخــــل وخــــارج 
تم الوصول إلى تفاصـيل تصـميمية علـى مسـتوى قد و  .التنظيمي لتحقيق التكامل واالتصالالمخطط 

 .لمنطقة خاصة  في الممرات الخضراءتنسيق المشهد الطبيعي واالستفادة من طبيعة وتضاريس ا
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 -وبعض التفاصيل التصميمية (: المخطط الشامل )التوجيهي(11الشكل )
Commers town Colorado [55] 
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 ، كوريا الجنوبية(Tae-Ah)التجربة الثانية: تخطيط وتصميم بلدة االصطياف  -1-2-1
                                           Design, South korea [57]: Tae-Ah Resort  

في كوريا الجنوبية، ولها مزايا تنموية خاصة تتمثل بالموارد الطبيعية التي  Tae-Ah تقع بلدة
كس على سمعة سياحية على مستوى الدولة، حيث تبقى مغطاة بالثلوج على مدار العام مما انعأكسبتها 

 الحركة السياحية الدائمة.

تتطابق الحدود اإلدارية لهذه البلدة مع حدودها الطبيعية حيث تعتبر سلسلة جبالها حدا  طبيعيا  
بلدة كانت على حساب الموارد الطبيعية ذات فاصال  بينها وبين الجوار. ولكن الحركة التنموية المتسارعة لل

القيمة من تغير مالمح المنطقة الطبوغرافية وتراجع الموارد المائية، جعل من الضروري القيام بدراسة جدية 
 لهذه البلدة.

 :تهدف الدراسة إلى
 .حماية الموارد الطبيعية 
 .تحديد مركز تنموي جديد للبلدة يساعد في تخفيف الضغط عنها 

 :منهجية الدراسة
من  ،تم اعتماد معايير بيئية من أجل تحديد الموارد الطبيعية التي تشكل المحيط الطبيعي للبلدة

%، وتقييمها وذلك لتحديد أسلوب االقتراب والتعامل معها سواء 44غابات ومناطق انحدار تتجاوز نسبتها 
الترب،  (Land Formالتنوع النباتي، طبوغرافية، و) (Land Cover) :حماية  أو استثمارا  من خالل خرائط

 والمسيالت المائية.

 :علية العمل

القيمة الطبيعية وفرضت حولها مجاالت حماية  مناطق تم توضيح مواقع الموارد المهمة في خريطة
حدار الخفيف دت المناطُق ذات االنيمنع االقتراب منها، ونظرا  للحاجة الماسة للتوسع الخدمي والعمراني؛ ُحد  

 للتوسع العمراني للبلدة. كمناطق  مالئمةٍ واإلطاللة والتوجيه المناسب، والقريبة من الشبكة الطرقية الرئيسية، 

ُحد دت عليات الربط بين هذه المناطق والمخطط التنظيمي )العمراني( من خالل الممرات الخضراء 
(، تتضح فيه الممرات الخضراء التي 24الشكل )والطرق التخديمية. ونتج مخطط استعماالت أراٍض جديدة 

تصل المناطق الطبيعية مع العمرانية، وتم اختيار الموقع المالئم للمركز التنموي الجديد )منتجع قرية السبع 
المحيط الطبيعي في منطقة مالئمة طبوغرافيا ، وقريبة من شبكة المواصالت الطرقية لتأمين  ضمننجوم( 

 يتين سكنيتين وممرات مشاة وطرق واصلة مع البلدة الرئيسية.سهولة الوصول، ويضم قر 
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 Tae-Ah Resort ،South korea [55] لبلدة (: مخطط استعماالت األراضي الجديدة14الشكل )
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 جورجيا، أمريكا (Athens-Clark County)التجربة الثالثة: المخطط الشامل لبلدة  -1-2-1
                               Comprehensive Plan Athens-Clark County ,Georgia [57]: 

بمزايا طبيعية وتاريخية منحتها قابلية الجذب السياحي  (Athens-Clark County)تتمتع بلدة 
على مدار العام، وكان نهر "أثين كالرك" الحد الطبيعي واإلداري لتوسع ونمو هذه البلدة، ولكن حركة 

على حساب الموارد الطبيعية أدت إلى قيام الجهات المختصة بدراسة لوضع  التطور المستمرة في البلدة
 مخطط تنموي جديد.

 تقييم وحماية الموارد الطبيعية.       :هدف الدراسة
                            .توضيح مسارات التنمية المستقبلية المتوقعة ومراكز التنمية الجديدة 
 منهجية الدراسة:
تطبيق معايير بيئية لتحديد المحيط الطبيعي المتشكل من الموارد الطبيعية ذات تمحورت حول 

 الموائل، الطبوغرافية(، التنوع النباتي، ) Land Cover :القيمة، من خالل خرائط
مواكبة و تم ربط هذه الخرائط بالمخطط العمراني لبلدة االصطياف،  ..مسيالت مائية(.) Land Form و

 خالل الصور الجوية لتحديد المناطق العمرانية بشكل دقيق.الواقع الراهن من 
 علية العمل:

تم مطابقة الخرائط السابقة من خالل نظام المعلومات الجغرافي، كما تم إدخال المعايير البيئية 
للوصول إلى مناطق القيمة الطبيعية )الغابات، واألنهار والينابيع، والتشكيالت الطبيعية المهمة والمناطق 

 %(، وتم فرض مجاالت حماية حولها ُيمنع البناء عليها.44ت االنحدار فوق ذا
ُطبقت معايير تخطيطية لتحديد المناطق المالئمة للبناء والتوسع العمراني سواء: مناطق منبسطة،   

 مناطق ذات توجيه جيد مع إطاللة على المناظر الطبيعية المميزة المحيطة.أو 
ورات سكنية بكثافات منخفضة وارتفاعات قليلة خاصة  للمناطق تم تحديد مجا أنه مع مالحظة

. وتمت االستفادة من طبيعة الموقع المنبسطة في تحديد علية الربط بين المحيط العمرانيالمجاورة للمخطط 
نشاء مراكز تنموية جديدة عليها سواء  على  الطبيعي وهذا المخطط بتمديد الشبكة الطرقية القائمة، وا 

 (.25الشكل ) ،العمراني المحلي، وحماية المناطق ذات األهمية التاريخية وأقليمي المستوى اإل
م   (Future Land Use plan)بناء على ذلك تم اعتماد مخطط استعماالت أراٍض مستقبلي  ت رج 

تضم البنى  وخاضعة للتقييم والتطوير المستمر، وهي التوجهات السابقة إلى خريطة واقعية قابلة للتنفيذ
ألساسية القائمة والمقترحة، المناطق الحساسة بيئيا  الواجب حمايتها، الخدمات العامة، الحدائق العامة ا

توى والبولفارات، المناطق السكنية المقترحة والمراكز التنموية )على المستوى اإلقليمي وعدة مراكز على المس
الذي يفصل البلدة  (Green Belt)خضر ، مع مالحظة الشريط أو الحزام األالمحلي( ضمن الحدود اإلدارية

 عن الجوار ويحدد مجالها التنموي المستقبلي.
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 Athens-Clark County [55] لبلدة (: مخطط استعماالت األراضي الجديدة15الشكل )
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 في قبرص (Kyrenia)التجربة الرابعة: دراسة بلدة االصطياف  -1-2-4
                                                               Kyrenia Resort Town, Cyprus [3]:  

مع طبيعة بلدات االصطياف في سوريا من حيث التشكيل الطبيعي  (Kyrenia)تتشابه بلدة 
شكاليات الوضع الراهن، حيث تتمتع بمزايا تنموية خاصة بها من الموقع والتشكيل الطبي عي وأنواع وا 

 النباتات الموجودة فيها، ولكن حركة نمو وتطور البلدة تتم بشكل عشوائي على حساب المحيط الطبيعي.

داري للبلدة، بل اعتُبرت  لم يتم األخذ بعين االعتبار السالسل الجبلية الموجودة كحد طبيعي وا 
 الجبلية.حدود الملكيات حدودا  إدارية  على الرغم من وقوعها خارج تلك السالسل 

 :هدف الدراسة

 .إعادة تعيين حدود البلدة اإلدارية بما يتالءم مع الحدود الطبيعية 
 .تحديد المحيط الطبيعي 
 .تحديد المناطق المالئمة لتوسع المخطط العمراني 
  مركز تنموي(.)توجيهات توضيحية للتكامل بين المخطط العمراني والمحيط الطبيعي وضع 

 :منهجية الدراسة

: ُبنيت منهجية الدراسة وفق معايير بيئية لتحديد وتقييم الموارد الطبيعة من خالل خرائط
(LandCover) ( التنوع النباتي، المسيالت المائية، الموائل، الطبوغرافية، وخرائطLand Form ) ،الترب

 المغاور والكهوف.

خرائط  (Land Use) :تم رصد تأثير المخطط العمراني على هذه الموارد من خالل خرائط
 بكات الطرقية التخديمية القائمة.التجمعات العمرانية، الش

 :علية العمل

تم إعادة تعيين حدود بلدة االصطياف اإلدارية لتتطابق مع الحدود الطبيعية )السالسل  -
 كما تم اعتماد برنامج نظام المعلومات الجغرافي من أجل:، الجبلية(

  مطابقــة الخــرائط الســـابقة لتحديــد مقومــات المحـــيط الطبيعــي، ومــن ثـــم يــتم تقيــيم هـــذه المــوارد لتحديـــد
، وفــرض (Natural Value Map Zones)القيمــة الطبيعيــة  منــاطق قيمتهــا الطبيعيــة فــي خريطــة

 مجاالت حماية حول الموارد المهمة مع منع التعدي عليها.
  علـــى المـــوارد المهمـــة ســـواء إيجابيـــا  أو ســـلبيا ، ومالحظـــة التوجهـــات  العمرانـــيرصـــد تـــأثير المخطـــط
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التـي تلحـظ فيهـا التجمعــات  (Land Use)التنمويـة الالزمـة مـن خـالل خــرائط اسـتعماالت األراضـي 
 العمرانيـــة والشـــبكات الطرقيـــة والتخديميــــة القائمـــة. بالنتيجـــة تـــم تصــــنيف منـــاطق بلـــدة االصــــطياف

 فئات:ثالث  إلى المذكورة
، (Semi-natural Zones)، ونصــف الطبيعيــة (Natural Zones)لفئــة األولــى: المنــاطق الطبيعيــة ا

 واعتُبرت مناطق حماية مؤهلة لالستثمار والتفعيل.
، arableالفئـــة الثانيـــة: المنطقـــة العمرانيـــة والحضـــرية التـــي قســـمت إلـــى: )األراضـــي الصـــالحة للزراعـــة 

، orchards، بسـاتين فاكهـة multi-use tree plantationsاألراضي متعددة االستعماالت الزراعيـة 
 pollarded، أراضــي أشــجار الزيتــون المقطوعــة house orchard/gardenبيــوت زراعيــة ريفيــة 

olive trees خزانـات ميـاه السـقاية ،irrigation tanks منـاطق الرعـي الخاصـة ،animal sheds ،
 (.buildingوالمباني القائمة 

 تضم المنشآت الحكومية والصناعية المنشأة وقيد اإلنشاء. الفئة الثالثة:

م ذلك تخطيطيا  إلى خرائط جديدة متعددة:  وُترج 

 .خريطة سياحية 
 .خريطة سكنية 
 .خريطة زراعية 
 .خريطة مختصة بالمحميات الطبيعية 
 .خريطة الطرق وحلقات الوصل داخل البلدة ومع المحيط الطبيعي 

تم اعتماد معايير تخطيطية للبحث عن مناطق صالحة للبناء ذات انحدار بسيط وترتبط بشبكة  -
خارج مجاالت الحماية الموضوعة حول الموارد الطبيعية إلنشاء المركز  العمرانيطرقية قريبة من المخطط 

الرئيسي السريع،  بسياج من األشجار خاصة في المناطق القريبة من الطريقحد د  يوالذالمقترح التنموي 
على الهضبة، المنشآت الترفيهية  توضعف ،لمشهد الطبيعياحسب طبيعة بشغاالت تم توزيع اإلمن ثم و 

وفي منطقة الوادي تم منع البناء واالكتفاء بزراعة أنواع مختلفة من األشجار لتحقق التنوع للمشهد البصري 
 .(26 الشكل)
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 [1] قبرص - Kyrenia في بلدة االصطياف(: المركز التنموي المقترح 16الشكل )
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 والمؤشرات المستخلصة: التحليل المقارن للتجارب المدروسة -1-1

بعد عرض التجارب العالمية ولفهم علية العمل والتنفيذ والمعايير المعتمدة سنعتمد جدوال  يحوي 

 (:1لجدول )نقاطا  أساسية للمقارنة تتناسب مع إشكاليات وأهداف البحث، وهي مبينة في ا
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 (: نقاط المقارنة بين التجارب المعتمدة )الباحثة(2الجدول )

 التجربة

 المخططات النهائية آلية العمل منهجية الدراسة الهدف
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عادة تأهيل بلدة  ، (Commers)تطوير وا 
 أمريكا الجنوبية -كولورادو

                      

-Tae)تخطيط وتصميم بلدة االصطياف 
Ah)كوريا الجنوبية ، 

                      

 Athens-Clarkالمخطط الشامل لبلدة )
Countyجورجيا، أمريكا ) 

                      

( في Kyreniaدراسة بلدة االصطياف )
 قبرص

                      

 ( على عدم التوافق.( على التوافق، بينما يدل الرمز )يدل الرمز )
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بعد التحليل المقارن للتجارب المعتمدة تم استخالص مؤشرات ساعدت على وضع منهجية قابلة 
لبلدة  عمرانيماره بالتكامل مع المخطط الللتطبيق، لمعرفة كيفية تحديد المحيط الطبيعي، وعلية تفعليه واستث

 .االصطياف

  األهداف:  -1

رب تقريبا  في إعطاء األولوية لهدف تحديد مناطق توسع المخطط العمراني تشترك جميع التجا
وهذا يعكس الوضع الحالي للتعديات الحاصلة على المحيط  ؛يليه هدف حماية الموارد الطبيعيةالعام، 

 الطبيعي جراء التوسع العمراني والمشاريع المختلفة وضرورة الحد من التعديات.

 منهجية الدراسة:   -2

 ترك جميع التجارب العالمية المدروسة في اعتبار الحدود اإلدارية للبلدة مطابقة للحدود الطبيعية.تش -
من المالحظ أن جميع التجارب تبنت معايير بيئية لتقييم الموارد الطبيعية المتواجدة فـي محـيط بلـدات  -

مثــل: الــربط معــايير تخطيطيــة واضــحة فــي مجــال تحديــد منــاطق التوســع المالئمــة. و صــطياف، اال
الطرقي، القرب من المخطط العمرانـي، نسـبة ميـول األراضـي، التوجيـه، البعـد عـن مجـاالت الحمايـة 

 المفروضة على الموارد الطبيعية ذات القيمة العالية.
خـرائط غطـاء  مـدتالطبيعيـة فـإن جميـع التجـارب اعتفيما يتعلق بالخرائط المساعدة في تقييم الموارد  - 

 ....يضااألر  تاألرض وخرائط شكل األرض وخرائط استعماال
فــي جميـــع التجــارب المدروســة إلعــداد قاعـــدة  GIS تــم اســتخدام برنــامج نظـــام المعلومــات الجغرافــي - 

 بيانات شاملة عن بلدة االصطياف ومحيطها  الطبيعي.

 علية العمل: -3

قيمــة الطبيعيــة الناتجــة عــن دمــج خريطتــي شــكل ال منــاطق تشــترك جميــع التجــارب فــي وضــع خريطــة -
وغطــــاء األرض ، وهــــذه الخريطــــة اعتبــــرت )األنهــــار، الينــــابيع، المغــــاور، التشــــكيالت الصــــخرية، 

%، غابــات وأحــراج، محميــات طبيعيــة، موائــل...( 44الشــالالت، القمــم الجبليــة بنســبة انحــدار فــوق 
 ا.موارد يجب فرض مجاالت حماية حولها ومنع التعدي عليه

فيمــا يتعلــق بــالربط بــين المخطــط العمرانــي العــام والمحــيط الطبيعــي، فــإن مبــدأ إقامــة مراكــز تنمويــة  -
جديــدة فــي منــاطق التمــاس تبنتــه معظــم التجــارب المدروســة، واألمــر نفســه ينطبــق علــى مبــدأ البنــى 

ـــوظيفي بـــين المخطـــط العمرانـــي والم التحتيـــة الخضـــراء، حـــيط وهـــذا مـــن شـــأنه أن يحقـــق التكامـــل ال
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 .الطبيعي
مـع المحـيط الطبيعـي سـواء  بإنشـاء طـرق  عمرانـية الطرقية وربطهـا للمخطـط البالنسبة لموضوع الشبك -

فإنــه مــن المالحــظ تفــاوت االهتمــام فــي هــذا الموضــوع بــين  تخديميــة أو بتمديــد شــبكة طــرق قائمــة،
 ل.التجارب المدروسة مما يدل على أن الشبكة الطرقية لم تكن من أولويات العم

( فـــي قبـــرص بتصـــنيف األراضـــي مـــن المحـــيط الطبيعـــي إلـــى منـــاطق Kyreniaتميـــزت تجربـــة بلـــدة ) -
علـــى  لـــكذوانعكـــس  منشـــآت حكوميـــة وصـــناعية،–عمرانيـــة وحضـــرية –نصـــف طبيعيـــة  –طبيعيـــة 

 العمرانية والزراعية....و  مجموعة من الخرائط السياحية

 علية التنفيذ:     -4

بالمخططات اللالزمة لتنفيذ مقترحات وتوجهات الدراسة، ويالحظ بأن المخطط هذه اآللية  ترتبط
ية المستقبلية مالمشترك بين جميع التجارب هو مخطط استعماالت األراضي الجديدة الذي يعتبر موجها  للتن

 .ككيانات مستقلة أو المشكلة لمحاور سياحية تنموية لبلدات االصطياف المدروسة
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 الثالث نتائج الفصل

  اعتمدت التجارب العالمية على وجه الخصوص على المنهجية الجديدة لدراسة المحيط
الطبيعي لبلدات االصطياف، األمر الذي يفسر وجود نقاط مشتركة فيما بينها سواء  من 

 حيث األهداف والمنهجية الدراسية وآليات العمل والتنفيذ.

  الجغرافية كأداة تقنية إلنشاء قاعدة بيانات استخدم في هذه المنهجية نظام المعلومات
عداد خرائط القيمة؛ والتي من شأنها المساعدة في تحديد وتقييم موارد  المحيط الطبيعي وا 

، مناطق قابلة محمية : مناطق طبيعيةوتصنيف مناطق هذا المحيط إلى المحيط الطبيعي،
 للعمران واالستثمار.

 تخطيطية في آلية التكامل بين المخطط العمراني  طبقت التجارب العالمية مجموعة معايير
والمحيط الطبيعي، ونتج عن ذلك اقتراح المواقع المالئمة للتوسع العمراني وإلقامة مراكز 

 تنموية جديدة ذات دور إقليمي أو عمراني محلي.

  من المالحظ في التجارب العالمية اعتماد مفهوم مجاالت حماية الموارد الطبيعية ذات
العالية، والموجودة ضمن المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف؛ ولم يظهر أي  القيمة

استخدام لمفهوم منطقة حماية  المخطط العمراني )التنظيمي( والمتداول  في سورية 
 حصرا .

 من التجارب العالمية من خالل اتباع نفس التسلسل  محليا   تظهر إمكانيات االستفادة
 بلدات االصطياف: األهداف، منهجية الدراسة، آلية العمل،لمراحل دراسة المحيط الطبيعي ل

 صوصية واحتياجات كل بلدة اصطياف.آليات التنفيذ مع مراعاة خ
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 الفصل الرابع:
 تطبيقية على بلدتي )مشتى الحلو، الكفرون(دراسة 



 211من  51الصفحة 

 

 الفصل الرابع:

 الكفرون(-دراسة تطبيقية على بلدتي )مشتى الحلو

 :مقدمة -4-2

والموضوعة لتأمين االحتياجات السكنية العامة في سوريا )العمرانية( المخططات التنظيمية  تعتمد
 المكانية للتجمعات العمرانية المختلفة، ولهذا فقدوالخدمات الملحقة على أسس عامة ال تراعي الخصوصية 

األخذ بعين االعتبار طبيعة  علىعند دراسة التوسع  لتركيز قدر اإلمكاناالمخططات مع هذه تحديث  تم
الفيزيائية  والسمات (مسطحات مائية، غابات، موائل، الخ...) ومكونات البيئة الطبيعية، ةجغرافيالموقع ال

 .قتصاديةلتجمع ومراكز الثقل الحضارية واالالعالقة المكانية بين موقع او نية، والتاريخية واإلنسا

الصادر عن وزارة اإلدارة  2445 6 1 ص ث ع بتاريخ 5134البالغ رقم في هذا الصدد، يؤكد 
 خذ بالحسبان األمور التاليةؤ ت ضمن الحدود اإلداريةو خارج التنظيم  الواقعة المناطقأنه عند دراسة  المحلية

 :[58] المتعلقة بالبيئة الطبيعية

  البعيــدة عــن الفيضــانات واالنهيــارات واالنحــدار الشــديد  فــي األراضــياختيــار منــاطق التوســع العمرانــي
و فـي مجــاري الســيول واألنهــار، ويراعــى عــدم التعــدي علــى األراضــي المشــجرة والمزروعــة والتوســع أ

 هالحماية الكافية لمنابع الميا صالحة للزراعة، وتعملالنحو األراضي الجرداء وغير 
 وتأمين االتجاهات الطبيعية المفضلة كـالجنوب والغـرب؛ مـع عـدم وجـود  الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة

 عوائق طبيعية
 مواصفات التربة وقدرة تحملها 
 مراعاة النواحي البيئية والمناخية كالتشميس والتهوية... 

عامة في مضمونها ال تأخذ خصوصية كل منطقة  هذه االعتبارات فإن وفي حقيقة األمر
، كما أنه من المالحظ وبين التطبيق العملي له بالغالختالف الكبير بين أحكام الإلى ا إضافة ،مدروسة

ما بعدم وجود أي اشتراطات خاصة بتحديد المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف وكيفية تفعيله واستثماره 
 ،نتج عن ذلك إشكاليات متعددة في المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف. يةيؤمن له الحماية البيئية الكاف
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على البناء، التعدي انتشار مخالفات  ،غير قابلة لالستثماركبيرة من األراضي استمالك مساحات  منها:
وتعاني بلدات االصطياف من هذه اإلشكاليات  الخ... تغير مالمح المشهد الطبيعي، الموارد الطبيعية

بين هذه البلدات مع المحيط الحساسة بصورة كبيرة مقارنة  بالتجمعات العمرانية األخرى نظرا  للعالقة 
 الطبيعي وتأثرها المباشر بوضعه الحالي المتدهور.

يد وحماية إلى تحد بشكل أساسيهذا الواقع يستدعي التفكير بتطبيق منهجية جديدة مرنة تهدف 
المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف من التدهور وذلك من خالل تعيين حدود هذا المحيط ومن ثم وضع 

 [.59] استثمارهو التصورات المالئمة لتفعيله 

سوف يتم في هذا الفصل مناقشة وتحليل حالة دراسية لبلدتي اصطياف في الساحل السوري هما: 
ل المحيط الطبيعي للبلدتين بما يسمح بتحديد وتفعي مكاني تحليل نموذجالكفرون واقتراح -مشتى الحلو ابلدت

 .لهاتين البلدتينتفعيل المحيط الطبيعي  إلى خريطة أشكالوالوصول  يتناسب مع خصوصيتهما

 :امبررات اختيار منطقة الدراسة والتعريف به -4-1

 تجاور هاتين البلدتينبسبب الكفرون( كحالة دراسية و  تم اختيار بلدتي االصطياف )مشتى الحلو
أو  مزايا تختص بها عن غيرها سواء  كانت طبيعيةى لإباإلضافة  (،27 )الشكل من حيث الحدود اإلدارية
على المستوى المحلي  منحت البلدتين سمعة سياحية، اجتماعية واقتصاديةأو تاريخية وثقافية ودينية 

على  انحيث تقوم ،مقومات الطبيعيةالالكتمال ا  تين نظر مهم تينجذب سياحي تينقط اوأصبحت ،والعربي
والوديان ذات الينابيع العذبة واألماكن السياحية  الحراجا التالل و مهضبة خضراء تحيط به

 (.28 الشكل) الهامة
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 [60ة ]حدود منطقة الدراس(: 15) الشكل

 

 [62ة ]منطقة الدراسجانب من المحيط الطبيعي ل (:11) الشكل
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 :الكفرون(-الحلومشتى ) لمحة عامة عن بلدتي االصطياف -4-1-2
 :بلدة مشتى الحلو

ترتفع عن سطح  ،كم 65حمص وتبعد عنها  مدينة وغرب ،كم 55طرطوس بـ  مدينة تقع شرقي
تتمتع بمزايا  .، مناخها معتدل صيفا  وبارد شتاء  متدرجموقع جغرافي وتتمتع بم  744أكثر من البحر 

( 29 )الشكلطبيعية خاصة تتنوع بين المناظر الطبيعية، الغابات، الينابيع واألنهار، التضاريس الخ... 
حصاءات مديرية سياحة إحسب و  ،2412نسمة حسب إحصاء نهاية عام   3514  عدد سكانهايبلغ 

 [.62] وافدين إليهاتردد المرتفع ألعداد البسبب ال  نسمة 75444  حوالي في فصل الصيف طرطوس

  

 [62و ]بلدة مشتى الحل (: تنوع المشاهد الطبيعية في محيط11) الشكل

ة، % استعماالت سكني55هكتار  موزعة كمايلي: ) 346تبلغ مساحة مخططها التنظيمي  
، (34)الشكل % 33 %، طرق ومرافق خدمية5، مناطق خضراء %11.5خدمات تعليمية وسياحية 

 .ل محيط هذا المخطط كمنطقة حمايةم  على كام244 وحددت مسافة 

ويتضح من دراسة استعماالت األراضي في المخطط التنظيمي المقترح للبلدة ومطابقتها مع 
 الصورة الفضائية، ما يلي:

ابات وأحراج وجبال في معظمها، أ. منطقة الحماية المفروضة حول المخطط هي عبارة عن غ
 في هذه المنطقة سوف يتم على حساب موارد ذات قيمة طبيعية. مما يعني أن التوسع مستقبال  

%( من مساحته، بإضافة مناطق استعماالت سكنية 27ب. تم توسيع المخطط التنظيمي بنسبة )
وسياحية، باقتطاع أجزاء كبيرة من غابات وحراج تقع في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية الغربية من 

سوف يؤدي إلى تدهور موارد المحيط الطبيعي مما يؤكد على أن عملية التوسع المخطط التنظيمي، وهذا 
 تمت بدون دراسة وتقييم موارد هذا المحيط.
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 [60] المخطط التنظيمي لبلدة مشتى الحلو (:10) الشكل

 الكفرون:بلدة 

عن م 1444ما يزيد عن بترتفع و ثالث كيلومترات جنوب شرق بلدة مشتى الحلو  على مسافة تقع
 ،ترتبط بشبكة طرق واسعة تصلها بالمناطق المحيطة من صافيتا والساحل وحمص والداخل سطح البحر.

 .منطقة الناصرة والوادي وطرابلس في لبنانكمشتى الحلو ومصياف و ومع المناطق القريبة المجاورة 
ي على واٍد يطل عليها من الغرب جبل السيدة ومن الجنوب جبل السايح، وتنفتح الى الجنوب الغرب

جميل تجري فيه دائما  أنهار الشيخ حسن ونبع العروس ووادي العديدة المغطى بأكمله باألشجار الزراعية 
 (.31 )الشكلوالغابية الدائمة الخضرة 
 مضاعفا   نسمة وفي الصيف يصبح العدد  6844 حصاء حسب مكتب اإل البلدة يبلغ عدد سكان

 [.64] اوالمصطافين إليه توافد السياح بسبب
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 [61ن ]بلدة الكفرول (: جانب من المقومات الطبيعية12) الشكل

مناطق سكنية  هكتار  موزعة كمايلي: 344م بمساحة  1999ضع للبلدة مخطط تنظيمي عام وُ 
 %34%، طرق ومرافق خدمية 6.5%، مناطق خضراء 13.5%، خدمات تعليمية وسياحية 54

 .م  على كامل محيط المخطط التنظيمي244 المخطط بعمق  حماية ةوحددت منطق (32 )الشكل
ويتضح من دراسة استعماالت األراضي في المخطط التنظيمي المقترح للبلدة ومطابقتها مع 

 الصورة الفضائية، ما يلي:
أ. بقع متناثرة من الغابات والحراج مع سالسل جبلية تشكل معظم مساحة منطقة الحماية وهي 

 طبيعية يفترض حمايتها.موارد ذات قيمة 
%( من مساحته، بإضافة مناطق سكنية )سكن 32ب. تم توسيع المخطط التنظيمي للبلدة بنسبة )

أول، وسكن حديث( على حساب غابات وحراج كثيفة تقع في الجهة الشمالية والشرقية والغربية من 
 المخطط.

ة من المخطط على حساب ج. يالحظ انتشار مجموعة من المساكن المخالفة في الجهة الغربي
غابات وحراج وأراٍض زراعية مشجرة، إذا : التأثيرات المتوقعة لتوسع المخطط ولمخالفات البناء ستكون 

 سلبية على موارد المحيط الطبيعي للبلدة.
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 [60] المخطط التنظيمي لبلدة الكفرون(: 11) الشكل

 :للبلدتين الطبيعيةوالمقومات المزايا  -4-1-1

نظرا  لتجاور الحدود اإلدارية للبلدتين ولالمتداد الطبيعي بينهما سيتم الحديث عن المزايا والمقومات 
واالستثماري إليهما إضافة للمناخ تعتبر من أهم عوامل الجذب السياحي الطبيعية لكال البلدتين معا  والتي 

نحها تنوعا  مناخيا  مرغوبا  للكثير من المعتدل صيفا  والبارد شتاء  بسبب االرتفاع عن سطح البحر مما يم
 السياح والمصطافين.

( خريطة توزع المقومات والعناصر الطبيعية من أنهار وينابيع، غابات، جبال 33الشكل )يوضح 
 ووديان، مغاور... وبشكل مفصل هي:
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 [65ف ]الطبيعية في بلدتي االصطيا قوماتبعض الم(: 11) الشكل

  والغاباتالمناطق الجبلية: 

( فيمكن القول بأنها حدود اإلداريةمن ال %34على كامل أراضي المنطقة )بنسبة تتجاوز  تمتد
كغابات الصنوبر والشوح  ،مغطاة بغطاء أخضر من أغنى وأجمل أنواع النباتات الحراجية والمثمرة والعشبية

كذلك األراضي  ،والزمزريق والشربينوالكستناء والسنديان واألرز والكينا والبطم والسرو والخرنوب والقيقب 
إضافة إلى ما  ،والكرمة الزراعية المغروسة باألشجار المثمرة بشتى أشكالها كالزيتون والحمضيات والجوز

جاص البري السوري، والميس، يتخلل كل ذلك من األعشاب والنباتات البرية العطرية والطبية كاإل
من أصل هذه األراضي  .ع(، والنعنع البري، والصفصافوالزعرور، والنسرين، والزعتر البري )الزوب

كغابات ذات ُبعد سياحي لتمتعها بغنى وكثافة أنواع األشجار وكونها ا  هكتار   1154  هناك قرابةالحراجية 
ما يجعلها قابلة ممخدمة بالطرق الجيدة الواصلة إليها فهي سهلة الدخول، صغيرة إلى متوسطة المساحة 

واد الطبيعة والرياضة الجبلية، باإلضافة للقمم الجبلية التي تحوي مقامات ومزارات دينية الستقبال السياح ر 
 .[65] األسابيع وفي األعياد والمواسم السياحية ةيؤمها أعداد كبيرة من الزوار في نهاي
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 األنهار والينابيع: 

أنهار من يتكون القسم األكبر  ،مسيالت مائيةأو أنهار أو  تتميز المنطقة بوفرة المياه سواء  ينابيع
مما يجعله  طرطوس نهار ملوحة في محافظةاألبرش من أقل األ المنطقة من مياه األمطار، ويعتبر نهر

بسبب تصريف وعلى أطرافه أعداد كبيرة من المتنزهات والمطاعم والمواقع السياحية ولكن  ،قابال  للشرب
، لنفايات الناتجة عن معاصر الزيتونى الإباإلضافة  ، نسبة تلوث واضحةعاني النهر من يمياه المجاري 

ألهمية هذا النهر تتعاون حاليا  وزارة الدولة لشؤون البيئة والهيئة العامة لالستشعار عن بعد لتنفيذ  ونظرا  
  [.66] مشروع اإلدارة والمراقبة البيئية لنهر األبرش

 المغاور: 

ن اتحظى البلدت
من المغاور  بنصيب

الطبيعية الجميلة والتي تتمتع 
امكانيات جذب سياحية ب

 "الضوايات" مغارةكبيرة ك
تعتبر واحدة من أهم التي 

ثالث مغاور في سوريا من 
حيث االتساع والعمق 

جاهزة وهي  والجمال
 [.67] الستقبال النشاط السياحي

 وهي تتميز بالصواعد ،المغارة في منطقة جبلية سياحية، تتبع لبلدية مشتى الحلو هذه تتوضع
صورة بديعة داخل طي والنوازل وتوجد ممرات للضوء في سقفها تسمح بتسرب ضوء الشمس األمر الذي يع

تمت إنارة حوالي وقد  عمقها غير معروفو أمتار  6العرض الوسطي للمغارة يبلغ و ( 34الشكل )المغارة 
 .[67] م إنارة استشكافية244

 :للبلدتين قتصاديةالمزايا اال -4-1-1
 زراعة، صناعة، تجارة، وخدمات.بتنوع األنشطة االقتصادية من: تتمثل هذه المزايا 

 عرفــت بعــض المزروعــات الخضــرية فــي األمــاكن المرويــة، وزراعــة الحبــوب فــي األمــاكن الزراعةةة :
ممــا أه لهــا  نمــو فيهــا أشــجار الســنديان والبلــوط والغــار...البعليــة ومعظــم األراضــي صــخرية كلســية ت

 

 [62و ]الحلمشتى في محيط بلدة مغارة الضوايات  (:14) الشكل
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ــا   ا، ولــم يبــق أثــٌر لهــحيوانــاتلتربيــة ال بســبب اتجــاه الســكان للعمــل فــي مجــال الخــدمات  جميعــا  حالي
 [.64 ،68] السياحية وتراجع المراعي

 صــــناعة الزيــــت مــــنك : عرفــــت الحــــرف اليدويــــة التقليديــــة، وبعــــض الصــــناعات الزراعيــــة،الصةةةةناعة 
ــــون، وصــــناعة الكرمــــة كالــــدبس والملــــبن والنبيــــذ والعــــرق لالكتفــــاء الزراعــــة تراجعــــت الــــذاتي.  الزيت

 .سابقا   كانت العماد االقتصادي للسكان رغم أنهاوالصناعة سريعا  

 مـدينتي حمـص وطرطـوس، حيـث تخـدم عـددا  : كانت البلدتان مركزا  تجاريا  هاما  بـين الريـف و التجةةارة
 .والنواحي التابعة إداريا  إليهما كبيرا  من القرى

 ازدادت الخــدمات التعليميــة واإلداريــة واالجتماعيــة والســياحية نوعــا  وكمــا  فــي المخططــات   :الخةةدمات
التنظيمية لكال البلدتين ، مع مالحظـة ازدهـار حركـة السـياحة واالصـطياف واحتاللهمـا مكانـة مهمـة 

 ء علـى النشـاط السـياحي المتميـز فـي هـذه المنطقـةالضـو  إلقـاءعلى مستوى القطر... وهذا يسـتدعي 
[68 ،64.] 

 [67] النشاط السياحي: 

 ،لنشوء مجموعة من األنشطة السياحية االصطيافية يةسياح اتما تملكه البلدتان من مقومأدى 
مع  انسجاما  تراوحت وتفاوتت في حجم حضورها بحسب تفاوت حجم الطلب وشكل التعاطي مع النشاط 

 والسياحي تنوعت أشكال النشاط االصطيافي ،مصالح المستثمرين ورؤيتهم للعمل السياحي ومردوده
 كمايلي:

 :والمبيت اإلقامة .1

 عددها ويبلغ ،على مستوى المحافظة نبلدتياليتركز معظم نشاط اإلقامة في الشقق المفروشة في  

ينتشر على نطاق واسع، مما يعني إمكانية ضبط  لمو  ،في بدايته عدُّ يُ هو حوالي المئتي شقة على األقل، و 

هالي ألضوابط صحيحة وأسس سليمة، خاصة وأن معظم إنفاق الشقق يعود بالفائدة  هذا النشاط تحت

 الشقق المطروحة لإليجار.  ومالك هم هممعظمو المنطقة 

طقة المشتى من جهة أخرى تعكس مسألة اإلقامة الفندقية واقع النشاط السياحي حيث تتوفر في من
 مايزيد عن والتي تؤمنالعدد األكبر من الفنادق والمنتجعات بسويات متعددة على مستوى المحافظة 

سنوية، وبالرغم من ذلك فإن المعالم الطبيعية في تلك المنطقة تطرح إمكانيات كبيرة فرصة عمل   355 
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 [.69م ]2425لسنة الهدف في عام إليجاد المزيد من منشآت المبيت وبما يتناسب مع خطة وزارة السياحة 

 :اإلطعام. 1

 سكانسكان المنطقة وهي مقصد  بسويات مختلفة يديرهاتتميز المنطقة بوجود الكثير من المطاعم 
  مطاعم وبواقع 8  مطعم، وفي الكفرون  12والجوار. يبلغ عدد هذه المطاعم في بلدة المشتى  المحافظة 
( يبين توزع أنشطة اإلقامة 35والشكل )   عامل.264يزيد عن    كرسيا  وبعدد عمال 3175إجمالي  

 والمبيت واإلطعام في البلدتين.

 

 [61توزع المنشآت السياحية في البلدتين ] :(15) الشكل

 :السياحة الدينية. 1

األيام العادية أعداد جيدة من الزوار المتعبدين أو في تؤم المنطقة في أيام نهاية األسبوع وحتى 
تضيف  حيث توجد في المنطقة الكثير من الكنائس والمقامات واألديرة التي ،ناذري النذور وحتى المتنزهين
، يرتبط بعض هذه المخيمات صيفا   قامةفئات الشباب إلل خاصة  و  ؛(36 )الشكل قدسية وخصوصية للمنطقة
قبل  ا  يوم 15والذي يمتد  ،العذراءمثل: موقع جبل السيدة في موسم عيد السيدة األماكن بمناسبات سنوية 

ويضفون على المنطقة جوا  سياحيا   ،أعداد كبيرة جدا  من كافة أنحاء القطر ويشارك به وبعد يوم عيد السيدة
 رائعا .
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 [61ة في منطقة الدراسة ]الدينيالسياحة  مواقع :(16) الشكل

 :السياحة الثقافية. 4
إليه وتبقى البقية مجهولة لغير المختصين  ة السياحبزيار يحظى عدد قليل من هذه المواقع 

تختلف هذه المواقع في ترتيب . أو العابرين في مجالها رجواالن بالعمل األثري ومعلومة لسكان يوالمعني
 .(37 )الشكلزوارها، ومن أشهرها مواقع تاريخية، كنائس الخ... أهمية زيارتها بحسب جنسيات 

 

 [50ة في منطقة الدراسة ]المواقع التاريخية األثري :(15) الشكل
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 :التنزه. 5

من  ا  إن اجتماع جملة من المؤثرات جعلت العديد من المواقع منتزهات متكاملة تستقبل أعداد
ى لإإضافة  المتنزهين: فالماء والخضرة وجمال التكوينات الطبيعية والطرق الميسرة التي تصل إلى أقصاها

 المنتزهات مجاري   أغلبُ رافقت  الراقية التي تقدمها المطاعم والمحالت التجارية، لخدمةنوعية ومستوى ا
ينابيع الكفارين من منطقة المشتى، وتحظى بإشغال كبير في الموسم الصيفي ويومي  :أهمها، و األنهار

شغال أقل أيام األسبوع العادية يصل إلى ،% من الوافدين65حيث يصل إلى  ،نهاية األسبوع  %34 وا 
(. من المالحظ انتشار حركة تنزه عشوائية من قبل الزوار أسبوعيا  في الغابات واألحراج أثرت 38 )الشكل

 سلبا  على الغطاء النباتي إضافة النتشار القمامة فيها.

  
 [62ر ]توزع المنتزهات على مجاري األنها :(11) الشكل
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 :لبلدتينل المزايا التاريخية -4-1-4

 تعني األرض؛ سريانية )أوشتي( و مشتقة من الكلمة المشتى الحلو: إن التسمية القديمة للبلدة  -
النبع العذب، وهي نقطة ملتقى الحضارات بين أربع قالع وحصون؛ وهي ) أو من الكلمة السريانية )مشتو

لعة مصياف، فيحدها من الشمال حصن سليمان، ومن الجهة الغربية برج صافيتا، ومن الجهة الشرقية ق
 بينأما محتواها الداخلي يتنوع  (.39الشكل )، مما يعطيها القيمة التاريخية على مستوى المنطقة والقطر

 .[62] الحجريةالبيوت و  العباءات،صناعة  ،الحرير،الخمورمعمل  المياه،واحين : طمثل ،عثار طبيعية

  

 [62] مشتى الحلوبلدة محيط  فيلمعالم التاريخية ا (:11) الشكل

 تراثها وعثارها القديمةبوالمشهورة  والعريقة القديمة تعتبر الكفرون من المناطق كفرون:ال -
عثار تدمر الكفرونية، طاحونة الحبوب، التنور، جسر الكفرون، بيت الباب الكفروني  :مثل، (44 )الشكل

 [.74] القديم، باب السياج

  

 [61ن ]بلدة الكفروبعض المعالم التاريخية في (: 40) الشكل
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 :لبلدتينل والثقافية تعليميةالمزايا ال -4-1-5

انخفاض  فيالحظ ا البشرية المؤهلة تعليميا  من كافة الفئات واألجناس،مبكوادره تانتتميز البلد
( يوضح نسبة حملة 2الجدول ) بلدتين.ال اتينانعدام األمية في هنسبة التسرب في المرحلة الثانوية و 

الثانوية والمعاهد المتوسطة وحملة الشهادات الجامعية ووصول نسبة الدارسين في المرحلة الشهادات 
 .ما تقريبا  س عدد سكانهالجامعية إلى خم

 [52(: النسب المئوية لحملة الشهادات الثانوية وما فوق ]1الجدول )
 % لجامعيةا الدراسةنسبة  % المتوسط نسبة المعهد % الثانوية نسبة الدراسة اسم المدينة/القرية

 19.82 8.86 10.20 طرطوس
 19.45 10.37 12.09 مشتى الحلو
 17.37 11.32 10.00 الكفرون

تضمن فعاليات ي ،سنوي فيها مهرجان صيفيبإقامة  الحلو مشتى تختص بلدةفي المجال الثقافي، 
إضافة إلى معرض الفنون التشكيلية  ،المعرض التراثي الذي يقام في قبو كنيسة مارالياس: متعددة منها

إضافة إلى ملتقى النحت العالمي بمشاركة عدد  فنية،كما تقام فيها سهرات موسيقية و  ،ومعرض التكنولوجيا
 .[68] ،(41الشكل ) كبير من النحاتين السوريين والعالميين

  

 [62] في بلدة مشتى الحلو الثقافية(: فعاليات المهرجانات 42) الشكل
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 :سةاتحليل منطقة الدر المنهجية المتبعة في  -4-1
، سيتم تحليل التجارب العالمية والعربية بعد استعراض الدراسة النظرية والمؤشرات الناتجة من

، باالستئناس بالمنهجية المعتمدة عالميا  في هذا بلدتي مشتى الحلو والكفرون حالة تطبيق منهجية دراسة
 كمايلي: المجال،

 :األساسية للمنهجية المقترحة أ. المبادئ

نظرا  لعدم وجود دراسات إقليمية أو مناطقية أو ألجزاء ضمن المناطق في إقليم الساحل السوري 
وعة المبادئ األساسية التالية للبلدتين المدروستين مجمسنعتمد  يومنا هذا، لذلك على وجه الخصوص حتى

 في سوريا:الحالة الدراسية وألي بلدة اصطياف أخرى مماثلة 

 لكال البلدتين حماية المخطط التنظيمي المصدق إلغاء منطقة. 
 .اعتبار الحدود الطبيعية للبلدتين تطابق الحدود اإلدارية 
  ضــافة أجــزاء وامتــدادات لمــورد طبيعــي مــا ذات إمكانيــة تعــديل الحــدود اإلداريــة الحاليــة للبلــدتين لضــم وا 

قــع داخــل الحــدود معظــم مســاحة هــذا المــورد تاإلشــارة إلــى أن  قيمــة عاليــة وتقــع خــارج هــذه الحــدود مــع
وفـــق  ، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار ســـهولة الوصــول والـــربط الطرقـــي إلـــى هـــذه األجـــزاءاإلداريــة الحاليـــة

 المعايير العالمية المحددة.

 :ب. المراحل الرئيسية للمنهجية

  للبلدتين.المحيط الطبيعي  مواردتوصيف 
  ددة لتحديد مناطق القيمةمن خالل معايير مح المحيط الطبيعيموارد تحليل. 
 ـــدتيلالمحـــيط الطبيعـــي تفعيـــل ل وضـــع مقترحـــات مـــع المخطـــط  ن، ومقترحـــات ربـــط هـــذا المحـــيطلبل

 .التنظيمي

 ن:بلدتيلالمحيط الطبيعي ل مواردتوصيف  -4-1-2
 :هي أنواع من الخرائطثالثة  تم اعتماد نجاز التوصيفإل

 (.Land Use) استعمال األرض، (Land Coverغطاء األرض ) (،Land Form)شكل األرض 

 :(Land Form) خرائط شكل األرض -4-1-2-2

  منطقة :التوزع ونوعية الترب في 

وجود األحجار ى لإإضافة  ،تم تصنيف الترب حسب العمق من السطحية إلى العميقة وما بينهما
 .لما لذلك أهمية في تحديد استعماالت األراضي (42 )الشكل البازلتية الكلسية
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 [51ة ]تصنيف الترب حسب العمق في منطقة الدراسخريطة  :(41) الشكل

 من حيث يبين كل نوع (،43الشكل )في  تحليل الترب حسب المقدرة اإلنتاجية للتربةل باإلضافة
 أشجار مثمرة من: تفاحو زيتون، و من: أشجار حراجية وغابات،  الذي يتناسب مع نوع التربة، النباتات

جاص و   ،مع وجود أماكن غير صالحة للزراعة وهي ذات مقدرة إنتاجية ضعيفة جدا   ،حمضياتو  كرزو ا 
 .[73] وهي صالحة للبناء

 

 [51خريطة تصنيف الترب حسب المقدرة اإلنتاجية للتربة ] :(41) الشكل
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 منطقةال جيولوجية: 

 ،في الجهة الشرقية رئيسي،التي تنتشر بشكل و  الفوالق من النوع الجوراسي( 44 )الشكل بيني
وكثير من  ،وأهميتها أنها ذات بنية جمالية مميزة تظهر كجروف صخرية وأشكال صخرية مميزة ومغاور

من  .(Ecological Parks) البلدان استغلت هذه األشكال والتكوينات بما يسمى الحدائق الجيولوجية
هي  لبلدات االصطياف المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد مناطق التوسع العمرانيالمالحظات 

المرحلة  في الحقا   سيتم أخذه بعين االعتبارعليها، وهذا األمر الفوالق الزلزالية التي يمنع البناء 
 .[73] التحليلية

 

 [51ة ]جيولوجية منطقة الدراس: خريطة (44) الشكل
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 :الخصائص المناخية 

تقع المنطقة تحت تأثير ضغط هوائي مرتفع في فصل الشتاء، فتتمتع بمناخ بارد شتاء  ومعتدل 
. درجة مئوية شتاء   5.9 -و 4.5 - درجة مئوية، وبين 12-16 بيندرجات الحرارة تتراوح حيث صيفا  

ومتوسط الهطول المطري  ،حتى منتصف أيلول %، وتهطل األمطار من تشرين األول64الرطوبة حوالي 
 (.45 )الشكلكما هو موضح في  مم سنة( 1444-1244) يتراوح بين

 

 [54ة ]الهطول المطري في منطقة الدراس: (45) الشكل

أما فصل الصيف فهو جاف ويمتد من نهاية نيسان وحتى نهاية تشرين األول، تسيطر على 
 [.74] لغربي إلى الشرقالمنطقة خالل الموسم الجاف رياح تتجه نحو الجنوب ا
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  منطقةالطبوغرافية: 
 (،46 الشكل) نموذج االرتفاع الرقمي لمنطقة الدراسةتم الوصول إلى طبوغرافية المنطقة من خالل 

واألبيض هو للمناطق األكثر ارتفاعا  وهي قمم  ،المناطق األكثر عمقا  وهي األودية حيث يمثل اللون األسود
 [.75] والقيم الرمادية المتدرجة تمثل قيم االرتفاعات بين القيمتين السابقتين ،الجبال العالية

 

 [55ة ]نموذج االرتفاع الرقمي لمنطقة الدراس: (46) الشكل

حيث يمثل اللون األحمر جهة الشمال،  ،جهة االنحدار في منطقة الدراسة( 47 )الشكليوضح 
والقيم اللونية األخرى تمثل االتجاهات البينية  ،الشرق باألصفرو  ،والجنوب باألخضر ،الغرب باللون األزرق

 .ةبالنسبة لالتجاهات الرئيسية األربع

 

 [55] (Aspect) اتجاهات الميل لمنطقة الدراسة: (45) الشكل
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 منطقة:ال هيدرولوجيا 

تزداد التي  واألنهارالمتمثلة بالينابيع والمسيالت المائية  بالمياه غنية المنطقة عتبرتكما ذكرنا 
 ،وتتم سقاية األراضي الزراعية منها ،معظمها دائمة الجريان وصالحة للشرب، و غزارتها في فترة الشتاء

 .[76] ( يمثل خريطة هيدرولوجية المنطقة المدروسة48 )الشكل

 

 [56ة ]هيدرولوجية منطقة الدراس: (41) الشكل
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 :(Land Cover)غطاء األرض  -4-1-2-1

الغطاء النباتي على سطح األرض ويضم األنواع التالية:  (، توزع49 )الشكل الخريطةتمثل 
 .[77] عشبية جرداء، أراضي مزروعة وأراضٍ  غابات وأحراج، أشجار زيتون، أراضٍ 

 

 : خريطة غطاء األرض في المنطقة المدروسة،(41) الشكل
 [55والمخطط البياني لعناصر غطاء األرض ]

% 2435) تليها أشجار الزيتون % اللون األخضر(،4334) واألحراج النسبة األعلىتشكل الغابات 
 % اللون األزرق(1839) ثم األراضي الجرداء ،والتي تعتبر من أهم الزراعات في المنطقة اللون البرتقالي(

ودراق من تفاح  % اللون الكحلي(9) وهي غير قابلة للزراعة وصالحة للبناء فقط، ثم األراضي المزروعة
 .% اللون األصفر(339) كسكن زراعي شغاالت السكنيةمع وجود نسبة قليلة من اإل
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 :[64 ،61] (Land Use) استعمال األرض ائطخر  -4-1-2-1
تشمل استعماالت األراضي: االستعماالت داخل حدود الكتلة العمرانية للمخططات التنظيمية 

المخطط التنظيمي ضمن  موقع (54 )الشكلللبلدتين، الشبكة الطرقية، والخدمات المتنوعة.... يوضح 
 اسة.% من الحدود اإلدارية لمنطقة الدر 7يشكل نسبة ال تتجاوز  يالحظ بأنه حيث ،الحدود اإلدارية

 
 )الباحثة( في منطقة الدراسة)نسبة الكتلة العمرانية( المخطط التنظيمي : (50) الشكل
ثانوية و  طرق رئيسية)% 19 نسبة للبلدتين ضمن المخطط التنظيميالشبكة الطرقية تشكل 

 (.51 )الشكل، %9وضمن الحدود اإلدارية ال تتجاوز النسبة ، (وفرعية

 
 [61، 64ة ]الطرق في منطقة الدراسشبكة : خريطة (52) الشكل



 211من  12الصفحة 

إنتاجية  تعليمية، صحية، إدارية، سياحية، متنوعة، خدمات المدروسة : تتوفر في المنطقةالخدمات
%(، 7.4)السياحية  ( كمايلي: المنشآت%17الخ... تتوزع الخدمات في المخطط التنظيمي بنسبة )

%(، الخدمات الحرفية 4.5)%( الخدمات الصحية 1.5%(، الخدمات اإلدارية العامة )2المدارس )
 %(.5)%( خدمات ترفيهية من حدائق ومالعب 4.6)

مدارس  –على مستوى المنطقة يوجد عدد من المنشآت الخدمية التعليمية )مدارس تعليم أساسي 
مدارس الصفوف المجمعة ورياض األطفال( الموزعة في مراكز النواحي والقرى الرئيسية التابعة -ثانوية 

 إداريا  للبلدتين.

المجاورة للنهر  (52 )الشكلويوجد عدد من المنشآت الخدمية العامة )مقالع ومعاصر زيتون( 
 بشكل سلبي سبب تلوثه خاصة  في الجهة الجنوبية الشرقية.

 

 [61، 64الدراسة ]الخدمات العامة في منطقة : (51) الشكل
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( توزع المنشآت السياحية في منطقة الدراسة؛ تتوزع معظمها 53وتظهر الخريطة في )الشكل 
 الطريق الرئيسي.داخل التنظيم وانتشار بعضها خارجه تمتد على طول 

 

 [61، 64الدراسة ]المنشآت السياحية في منطقة : (51) الشكل
 

تتنوع استعماالت األراضي في مناطق التماس للمخططات التنظيمية بين سكن توسع، بعض 
بدون دراسة حرم الينابيع،  حات خاصة  بجوار نبع كركراالمناطق المشجرة، ومقترح مقاهي سياحية واستر 

لذلك يالحظ انه رغم حساسية العالقة بين مناطق التماس والمحيط الطبيعي لم تؤخذ القيمة الطبيعية لبعض 
 الموارد خاصة  األحراج والينابيع واألنهار بعين االعتبار عند اقتراح االستعمال سواء  سياحي أو سكني.

لمحيط الطبيعي لمنطقة الدراسة، نكون قد حصلنا على بعد االنتهاء من توصيف مقومات وموارد ا
، وهذا من جهة أخرى والنشاط اإلنساني والعمراني من جهة لموارد الطبيعيةلكل من ا قاعدة بيانات شاملة

 ما كان غير متوفر قبل البدء بالدراسة.
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 :في منطقة الدراسةالمحيط الطبيعي موارد تحليل  -4-1-1

 األرض( وغطاء)خرائط شكل انات شاملة لكل من الموارد الطبيعيةبعد الحصول على قاعدة بي
على كامل  سيتم تطبيق نموذج التحليل المكاني )خرائط استعماالت األراضي(، والنشاط اإلنساني والعمراني

خريطتي مناطق القيمة دمج )الناتجة عن  المناطقخريطة تصنيف  لحصول علىبهدف ا راسةمنطقة الد
 القيمة االستثمارية(.مناطق الطبيعية و 

 اليتين:ينقسم تطبيق نموذج التحليل المكاني إلى مرحلتين متت

 وتطبــق علـــى كامــل منطقـــة  ،خريطةةة منةةةاطق القيمةةةة الطبيعيةةةةمرحلــة إنشـــاء : هـــي المرحلةةة األولةةةى
حيــــث يــــتم تحويــــل البيانــــات المتعلقــــة بكــــل مــــورد طبيعــــي )انحــــدارات األراضــــي، األنهــــار  الدراســــة،

إلـــــى شـــــرائح بصـــــيغة مائيـــــة، الينـــــابيع، المواقــــع الطبيعيـــــة المميـــــزة، الغطـــــاء النبــــاتي( والمســــيالت ال
(Raster القابلـــة للتحليـــل فـــي برنـــامج )GIS ثـــم تطبيـــق معـــايير معتمـــدة عالميـــا  مـــن أجـــل إعـــادة ،

تصــنيف كــل شــريحة علــى حــدى، ثــم تحديــد أهميــة كــل شــريحة بإعطائهــا نســبا  مئويــة، والمفاضــلة 
 الشرائح في شريحة واحدة تعبـر عـن خريطـة منـاطق القيمـة الطبيعيـة التـي تنقسـم إلـىبينها، وتجميع 

 .[79 ،78] مناطق القيمة الطبيعية العالية وغير العالية
 القيمـة  منـاطقوتطبـق علـى  ،خريطةة منةاطق القيمةة االسةتثمارية: هـي مرحلـة إنشـاء المرحلة الثانيةة

حيــث يـتم تحويــل البيانــات ، القيمـة الطبيعيــة العاليـة( منــاطق)بعـد إهمــال  الطبيعيـة غيــر العاليـة فقــط
، ، انحــدارات األراضـــيالمخطـــط التنظيمــي، الشــبكة الطرقيـــةالمتعلقــة بالنشــاط اإلنســـاني والعمرانــي )

، ثـم تطبيـق GIS( القابلة للتحليل في برنـامج Rasterاالتوجيه، الفوالق الزلزالية( إلى شرائح بصيغة )
ا  من أجل إعادة تصنيف كل شـريحة علـى حـدى، ثـم تحديـد أهميـة كـل شـريحة معايير معتمدة عالمي

بإعطائها نسبا  مئوية، والمفاضلة بينها، وتجميع الشرائح في شريحة واحدة تعبر عن خريطـة منـاطق 
 .[84، 79] العالية وغير العالية االستثماريةالتي تنقسم إلى مناطق القيمة  االستثماريةالقيمة 

يتم الحصول على  يةر مناطق القيمة الطبيعية مع خريطة مناطق القيمة االستثمابتجميع خريطة 
، منطقة قيمة هي: منطقة قيمة طبيعية عاليةثالثة أقسام التي تنقسم إلى  خريطة تصنيف المناطق

 وتعد خريطة تصنيف المناطق الموجه األساس في استثمارية عالية، ومنطقة قيمة استثمارية غير عالية.
 تفعيل المحيط الطبيعي وربطه مع المخطط التنظيمي في إطار التنمية المستدامةحماية الموارد الطبيعية و 

[79 ،84]. 
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 :نموذج التحليل المكانيتطبيق المرحلة األولى من  -4-1-1-2

محيط الهدف من هذه المرحلة هو إنشاء خريطة مناطق القيمة الطبيعية، فبعد توصيف موارد ال
، األنهار والمسيالت المائية، الينابيع، المواقع الطبيعية المميزة، والغطاء )انحدارات األراضي  الطبيعي من

 ،تحديد أهمية كل مورد والمفاضلة بينها وتجميعها ُطب قت عليها معايير بيئية وطبيعية مختلفة، ثم النباتي(
 سة.امنطقة الدر القيمة الطبيعية ل للحصول على خريطة مناطق

 باستعراض كل عملية تمت على كل شريحة مدخلة في التحليل:سنبدأ 
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  األراضي انحداراتشريحة: 
تم تحديد مناطق القيم الطبيعية حسب معيار اتفاقية التنوع البيولوجي التي اعتمدت في ريو دي 

 بقيمة، حيث ترتبط القيمة الطبيعية 1994، ومعيار االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر 1992جانيرو 
تزداد بازديادها، إال أنها تتوقف عند قيمة عالية ُقصوى، بسبب صعوبة استثمار المنطقة األرض و  انحدار

 عندئٍذ، لذلك سُيفرض حولها مجال حماية، أما المناطق المتوسطة والمنخفضة القيمة الطبيعية فهي التي
للنقاط المختلفة في منطقة االنحدارات )الميول( قيم وللحصول على ، ستكون قابلة لالستثمار والتفعيل

الدراسة، تم حساب ارتفاعات النقط والمسافات األفقية بينها بعد إنشاء نموذج االرتفاع الرقمي )المستند إلى 
مجاالت مفروضة وفق المعيار المعتمد،  إلىاالنحدارات ثم تمت إعادة تصنيف قيم  ،خطوط التسوية(

 (:75، 54 نكما يلي )الشكالقيمة طبيعية معينة  جال عن منطقةليعبر كل م
 (، ويعب ر عن منطقة قيمة طبيعية منخفضة.1%[، وُأعطي الرمز )24% ، 4] االنحدارات المجال األول: قيم 
(، ويعب ر عن منطقة قيمة طبيعية 5%[، وُأعطي الرمز )44% ، 24[ االنحدارات قيم المجال الثاني: 

(، ويعب ر عن منطقة قيمة طبيعية 9%[، وُأعطي الرمز )48% ، 44[ االنحدارات  قيممتوسطة.المجال الثالث: 
 عالية.

 

 )الباحثة( األراضي انحدارات(: خريطة مناطق القيمة الطبيعية حسب قيم 54الشكل )



 211من  16الصفحة 

 المائية شريحة األنهار والمسيالت: 

، 2445  لعام 31رقم  تم تحديد مناطق القيم الطبيعية حسب معيار )قانون التشريع المائي 
 سوريا(، حيث ترتبط القيمة الطبيعية بالمسافة األفقية عن سرير النهر وتزداد بانخفاضها.

طرفي سرير النهر،  ئية لتحديد المسافات األفقية حولتم إنشاء شريحة األنهار والمسيالت الما
األفقية إلى مجالين مفروضين  ( القابلة للتحليل، ثم إعادة تصنيف المسافاتRasterوتحويلها إلى صيغة )

 (:76، 55 الشكالنحسب المعيار المعتمد، كما يلي )

 (، ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية عالية.9[ متر، وُأعطي الرمز )144،  4المجال األول: المسافات األفقية [
(، ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية 1متر، وُأعطي الرمز ) 144من  تماما   المجال الثاني: المسافات األفقية أكبر

 منخفضة.

 

 (: خريطة مناطق القيمة الطبيعية55الشكل )
 )الباحثة( حسب المسافة األفقية حول طرفي سرير النهر
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 :شريحة الينابيع 

(، GTZتم تحديد مناطق القيم الطبيعية حسب معيار )هيئة االستشعار عن بعد بالتعاون مع 
 وتزداد بانخفاضها.النبع  حول الشعاعية حيث ترتبط القيمة الطبيعية بالمسافة األفقية

، وتحويلها إلى صيغة النبعحول  الشعاعية لتحديد المسافات األفقية الينابيعتم إنشاء شريحة 
(Rasterالقابلة للتحليل، ثم إعادة تصنيف المسافات األفقية ) ن حسب إلى مجالين مفروضي الشعاعية

 (:77، 56 الشكالنالمعيار المعتمد، كما يلي )

(، ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية 9[ متر، وُأعطي الرمز )144،  4[ الشعاعية المجال األول: المسافات األفقية
 عالية.

(، ويعبر عن منطقة 1متر، وُأعطي الرمز ) 144أكبر تماما  من  الشعاعية المجال الثاني: المسافات األفقية
 قيمة طبيعية منخفضة.

 

 (: خريطة مناطق القيمة الطبيعية56الشكل )
 )الباحثة( عالينابيحول  الشعاعية األفقية اتحسب المساف
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 المواقع الطبيعية المميزة )قمم جبلية، مغاور(: ةشريح 

توصيات األمم المتحدة حول الموارد الطبيعية الطبيعية حسب معيار )تم تحديد مناطق القيم 
(، حيث ترتبط القيمة الطبيعية بالمسافة 1998المتجددة وذات القيمة الناتجة عن قانون حماية البيئة 

 وتزداد بانخفاضها. قمة الجبل أو المغارة حولاألفقية الشعاعية 

، وتحويلها إلى صيغة المواقع المميزةالشعاعية حول شريحة لتحديد المسافات األفقية التم إنشاء 
(Rasterالقابلة للتحليل، ثم إعادة تصنيف المسافات األفقية ) إلى مجالين مفروضين حسب  الشعاعية

 (:78، 57 الشكالنالمعيار المعتمد، كما يلي )

ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية (، 9[ متر، وُأعطي الرمز )144،  4المجال األول: المسافات األفقية الشعاعية [
 عالية.

(، ويعبر عن منطقة 1متر، وُأعطي الرمز ) 144المجال الثاني: المسافات األفقية الشعاعية أكبر تماما  من 
 قيمة طبيعية منخفضة.

 

 (: خريطة مناطق القيمة الطبيعية55الشكل )
 )الباحثة( المواقع الطبيعة المميزةحسب المسافات األفقية الشعاعية حول 
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 :شريحة الغطاء النباتي 
حسب معيار )القدرة االستيعابية للموارد والمحميات الطبيعية  تم تحديد مناطق القيمة الطبيعية

(، ومعيار )البناء المتكامل للمنظومة البيئية 1992والموارد الطبيعية المتجددة الصادر عن األمم المتحدة 
(، حيث ترتبط القيمة الطبيعية بنوع الغطاء النباتي من UNEP 1993ضمن برنامج األمم المتحدة 

 )غابات وأحراج، زراعات مختلفة، أو عدم وجوده(.
تم إنشاء شريحة الغطاء النباتي لتحديد مناطق توضع أنواع الغطاء النباتي من )غابات وأحراج، 

إلى صورة فضائية  ، كونها تستند( القابلة للتحليلRasterالزراعات المختلفة، األراضي الجرداء(، بصيغة )
معال جة بسبب عدم توفر البيانات الدقيقة لمناطق توزع أنواع الغطاء النباتي، وتم إعادة تصنيف هذه 

 (:79، 58 الشكالنلمعيار المعتمد، كما يلي )المناطق إلى المجاالت المفروضة حسب ا
(، ويعبـــر عـــن منطقـــة قيمـــة 1الرمـــز ) المجـــال األول: منـــاطق توضـــع العمـــران واألراضـــي الجـــرداء، ُأعطـــي

 طبيعية منخفضة.
 (، ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية متوسطة.5المجال الثاني: مناطق توضع الزراعات المختلفة، ُأعطي الرمز )

 (، ويعبر عن منطقة قيمة طبيعية عالية.9المجال الثالث: مناطق توضع األحراج والغابات، ُأعطي الرمز )

 

 )الباحثة( خريطة مناطق القيمة الطبيعية حسب نوع الغطاء النباتي(: 51الشكل )
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 :خريطة مناطق القيمة الطبيعية 

 (:84 ،59 الشكالن) ساوي أهميتهات  تم تجميع الشرائح السابقة، وُأعطيت نسبا  مئوية متساوية، ل  

 

 )الباحثة(منطقة الدراسة في (: خريطة مناطق القيمة الطبيعية 51الشكل )

% من مساحة 41( أن مساحة مناطق القيمة الطبيعية العالية تشكل نسبة 59ُيالحظ من الشكل )
كم )أي  1232المخطط التنظيمي بطول  منطقة الدراسة، وتتوضع أجزاء منها على التماس مع محيط

 توزع كما يلي:ت% منه(، و 65بنسبة 

%(، 2335كم، )أي بنسبة  434ول بطفي الجهة من الشمال إلى الغرب  :تتوزع بشكل شريطي متناثر
كم )أي بنسبة  433وتتوزع بشكل بقعي كثيف في كل من: الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية بطول 

وهذا ما يعطي مناطق القيمة الطبيعية %(، 1835ي بنسبة كم )أ 335%(، وفي الجهة الشرقية بطول 23
 أية دراسة توسعية للمخطط التنظيمي.أهمية استثنائية يجب أخذها بعين االعتبار في العالية 

% من مساحة منطقة الدراسة، وهي التي 59أما مناطق القيمة الطبيعية غير العالية فتشكل 
 ُطبقت عليها المرحلة الثانية من التحليل، من أجل تحديد المناطق القابلة لالستثمار والتفعيل.
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 :نموذج التحليل المكانيالمرحلة الثانية من  -4-1-1-1

ل في التحليل ألن الهدف من هذه دخ  فال تُ  مناطق القيمة الطبيعية العالية ُتهمل في هذه المرحلة
ل والعوام النشاط اإلنساني والعمرانيتوصيف المرحلة هو إنشاء خريطة مناطق القيمة االستثمارية، فبعد 

زلزالية( ُطب قت الفوالق التنظيمي، المخطط الطرقية، الشبكة التوجيه، ال، األراضيانحدارات )المؤثرة فيها 
 ,Concept Of Values In Urban Areasعليها معايير تخطيطية وضعت من قبل األمم المتحدة )

لى خريطة مناطق القيمة إ(، ثم تحديد أهمية كل مؤثر والمفاضلة بينها وتجميعها، للحصول 2010
 االستثمارية لمنطقة الدراسة.

 ت على كل شريحة مدخلة في التحليل:سنبدأ باستعراض كل عملية تم
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 األراضي شريحة انحدارات: 

وتزداد بنقصانها، وبعد الوصول إلى نموذج  األراضيانحدار ترتبط القيمة االستثمارية بقيمة 
االرتفاع الرقمي، تم إعادة تصنيف قيم االنحدارات إلى المجالين المفروضين وفق المعيار المعتمد، كما يلي 

 (:81، 64 الشكالن)

 (، ويعبر عن منطقة قيمة استثمارية عالية.9%[، وُأعطي الرمز )24،  4]نحدارات االالمجال األول: قيم 
عــن منطقــة قيمــة اســتثمارية  (، ويعبــر5%[، وُأعطــي الرمــز )44% ، 24[ نحــداراتاال المجــال الثــاني: قــيم

 .متوسطة
(، ويعبــر عــن منطقــة قيمــة اســتثمارية 1%[، وُأعطــي الرمــز )48%، 44المجــال الثالــث: قــيم االنحــدارات [

 .منخفضة

 

 )الباحثة(مناطق القيمة االستثمارية حسب قيم انحدارات األراضي (: خريطة 60الشكل )
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 :شريحة التوجيه 
االتجاه الجغرافي  يمركب من عاملترتبط القيمة االستثمارية بقيمة عامل التوجيه، وهو عامل 

واإلطاللة، حيث يعبر عامل االتجاه الجغرافي عن التهوية والتشميس، وتتدرج القيمة االستثمارية المرتبطة 
به من األفضل إلى األسوأ كما يلي )الجنوبية، الجنوبية الغربية، الجنوبية الشرقية، الغربية، الشرقية، 

الشمالية الشرقية(، ويعبر عامل اإلطاللة عن اإلطاللة على المناطق ذات الشمالية الغربية، الشمالية، 
 (.، جبال، تشكيالت صخرية طبيعيةالمناظر الطبيعية المميزة )غابات، مغاور

ة جهة االنحدار وشريحة المناطق ذات المناظر الطبيعية المميزة، حتم إنشاء شريحتين: شري
واحدة، ثم إعادة تصنيفها  Rasterحليل، ثم تجميعهما في شريحة ( القابلة للتRasterوتحويلها إلى صيغة )

 (:82، 61 الشكالنإلى مجالين، وفق المعيار المعتمد، كما يلي )
المجال األول: هو المناطق الجيدة التوجيه )أي المناطق ذات االتجاه الجغرافي الجيد: الجنوبي، 

(، ويعبر هذا المجال عن منطقة 9ُأعطي الرمز )الجنوبي الغربي، الجنوبي الشرقي( واإلطاللة الجيدة، 
 قيمة استثمارية عالية.

المجال الثاني: هو المناطق السيئة التوجيه )أي المناطق ذات االتجاه الجغرافي السيئ: الغربي، 
(، ويعبر هذا 1الشرقي، الشمالي الغربي، الشمالي، الشمالي الشرقي( واإلطاللة السيئة، ُأعطي الرمز )

 ن منطقة قيمة استثمارية منخفضة.المجال ع

 

 )الباحثة((: خريطة مناطق القيمة االستثمارية حسب التوجيه 62الشكل )



 211من  14الصفحة 

 :شريحة الشبكة الطرقية 
 ترتبط القيمة االستثمارية بالبعد عن محور الطريق وتزداد بنقصانه.

األبعاد حول طرفي محور تم إنشاء شريحة الشبكة الطرقية بأنواعها الرئيسية والثانوية لتحديد 
( القابلة للتحليل، وتم إعادة تصنيف األبعاد إلى مجالين، حسب Rasterالطريق، ثم تحويلها إلى صيغة )

 (:83، 62 الشكالنالمعيار المعتمد، كما يلي )

(، ويعبـــر عـــن 9[ متـــر، ُأعطـــي الرمـــز )544، 4المجـــال األول: األبعـــاد حـــول طرفـــي محـــور الطريـــق [
 ثمارية عالية.منطقة قيمة است

 (، ويعبـر1م، ُأعطـي الرمـز ) 544المجال الثـاني: األبعـاد حـول طرفـي محـور الطريـق أكبـر تمامـا  مـن 
 عن منطقة قيمة استثمارية منخفضة.

 

 )الباحثة((: خريطة مناطق القيمة االستثمارية حسب البعد حول طرفي محور الطريق 61الشكل )
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 :شريحة المخطط التنظيمي 
 القيمة االستثمارية بالبعد عن محيط المخطط التنظيمي، وتزداد بنقصانها. ترتبط

( Rasterتم إنشاء شريحة المخطط التنظيمي لتحديد األبعاد حول محيطه، ثم تحويلها إلى صيغة )
القابلة للتحليل، وتم إعادة تصينف األبعاد إلى ثالثة مجاالت حسب المعيار المعتمد، كما يلي 

 (:84 ،63 الشكالن)

 (، ويعبر عن منطقة قيمة استثمارية عالية.9[ متر، ُأعطي الرمز )344، 4المجال األول: األبعاد [
 (، ويعبر عن منطقة قيمة استثمارية متوسطة.5[ متر، ُأعطي الرمز )744، 344المجال الثاني: األبعاد [

عـــن منطقـــة قيمـــة اســـتثمارية  (، ويعبـــر1م، ُأعطـــي الرمـــز ) 744المجـــال الثالـــث: األبعـــاد أكبـــر تمامـــا  مـــن 
 .منخفضة

 

 )الباحثة((: خريطة مناطق القيمة االستثمارية حسب البعد عن محيط المخطط التنظيمي 61الشكل )
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  :شريحة الفوالق الزلزالية 
 .بازديادهاترتبط القيمة االستثمارية بالبعد عن خط الفالق الزلزالي وتزداد 

الزلزالية لتحديد األبعاد حول طرفي خط الفالق الزلزالي، ثم تحويلها إلى تم إنشاء شريحة الفوالق 
( القابلة للتحليل، وتم إعادة تصنيف األبعاد إلى مجالين، حسب معيار موضوع من قبل Rasterصيغة )

 (:85 ،64 الشكالن، كما يلي )2448هيئة االستشعار عن بعد في دراسة جيولوجية للمنطقة الساحلية 

ـــالق الزلزالـــي [المجـــال  ـــر، ُأعطـــي الرمـــز )144، 4األول: األبعـــاد حـــول طرفـــي الف (، يعبـــر عـــن 1[ مت
 منطقة قيمة استثمارية منخفضة.

(، يعبــر 9م، ُأعطــي الرمــز ) 144المجــال الثــاني: األبعــاد حــول طرفــي الفــالق الزلزالــي أكبــر تمامــا  مــن 
 قيمة استثمارية عالية. طقةعن من

 

 )الباحثة( طرفي الفالق الزلزالي(: خريطة مناطق القيمة االستثمارية حسب البعد عن 64الشكل )
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 :خريطة مناطق القيمة االستثمارية 

القيمة  إعطاءتم تجميع الشرائح السابقة، وُأعطيت نسبا  مئوية مختلفة، حسب دور الشريحة في 
لتنظيمي األهم من غيرها، وُأعطيت كل االستثمارية، حيث تم اعتبار شريحتي الشبكة الطرقية والمخطط ا

%، كما يلي 14%، أما الشرائح الباقية )األقل أهمية( فُأعطيت نسبة 35نسبة  واحدة منهما
 (:86 ،65 الشكالن)

 

 )الباحثة((: خريطة مناطق القيمة االستثمارية 65الشكل )

% من 14( أن مساحة مناطق القيمة االستثمارية العالية تشكل نسبة 65ُيالحظ من الشكل )
كم )أي  533مساحة منطقة الدراسة، وتتوضع أجزاء منها على التماس مع محيط المخطط التنظيمي بطول 

كم. وفي  2بطول ية والشمالية الشرقية في الجهة الشمال كما يلي:بشكل بقعي  % منه(، وتتوزع28بنسبة 
 كم. 138كم، وفي الجهة الغربية بطول  135الجهة الجنوبية بطول 

العالية أهمية يجب أخذها بعين االعتبار في أية دراسة  االستثماريةوهذا ما يعطي مناطق القيمة 
 توسعية للمخطط التنظيمي.
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تعتبر وهي % من مساحة منطقة الدراسة، 45غير العالية فتشكل االستثمارية أما مناطق القيمة 
وضع خريطة  وتعد خريطة مناطق القيمة االستثمارية األساس فيمناطق تواصل بيئي )سياحة بيئية(، 

 تفعيل المحيط الطبيعي وربطه مع المخطط التنظيمي. أشكال

 :خريطة تصنيف المناطق 

 وهي الخريطة الهدف من عملية تحليل موارد المحيط الطبيعي في منطقة الدراسة، الناتجة من
تجميع خريطة مناطق القيمة الطبيعية )الناتجة عن المرحلة األولى من التحليل( مع خريطة مناطق القيمة 

 (.67، 66 الشكالن، )االستثمارية )الناتجة عن المرحلة الثانية من التحليل(
 

 

 )الباحثة( المحيط الطبيعي (: خريطة تصنيف مناطق66الشكل )

 أن: (66) يالحظ من الشكل

 % من مساحة منطقة الدراسة.41مساحة مناطق القيمة الطبيعية العالية تشكل نسبة  -
 % من مساحة منطقة الدراسة.14مساحة مناطق القيمة االستثمارية العالية تشكل نسبة  -
 % من مساحة منطقة الدراسة.45مساحة مناطق القيمة االستثمارية غير العالية تشكل نسبة  -
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 لتبسيط وتوضيح العالقة بين المناطق المصنفة: (67وفيما يلي الشكل )

 

 (: يوضح العالقة بين المناطق المصنفة )الباحثة(65الشكل )

 (: منطقة الدراسة.3( + )2( + )1)
 (: منطقة القيمة الطبيعية العالية.1)
 (: منطقة القيمة الطبيعية غير العالية.3( + )2)
 (: منطقة القيمة االستثمارية العالية.2)
 (: منطقة القيمة االستثمارية غير العالية.3)

 :مقترحات تفعيل المحيط الطبيعي لبلدتي االصطياف )مشتى الحلو، الكفرون( -4-1-1

في منطقة الدراسة إلى مناطق قيمة طبيعية عالية، ومناطق قيمة الواقعة  المناطقبعد تصنيف 
تأتي مهمة المخططين في اقتراح األفكار المناسبة استثمارية عالية، ومناطق قيمة استثمارية غير عالية، 

بما يحقق التكامل مع المخطط التنظيمي ويتوافق مع خطط التنمية اإلقليمية  المناطقلتفعيل واستثمار هذه 
 المصنفة قيميا  كمايلي: المناطقتتنوع مقترحات التفعيل واالستثمار لكل صنف من و  في حال وجودها.
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 ق القيمة الطبيعية العالية:مناطحماية  -4-1-1-2

 فإن حمايتها تتم وفق منحيين:  المناطقنظرا  لحساسية هذه 
كمحميات طبيعية للتنزه والمشاهدة والمسير حولها دون  المناطقالمنحى األول: معاملة هذه 

المراقبة، مع وجود إدارة مختصة لرعاية وحماية  المساس بها، على أن تستثمر بطريقة حذرة من خالل
( يظهر حركة الزوار والمراقبة المحيطية للمناطق ذات 68الشكل ) .لموارد ودراسة تطورها والحفاظ عليهاا

واعتبرت تطبيقات ناجحة للسياحة  وكوريا الجنوبية، أمريكا-القيمة الطبيعية العالية في كاليفورنيا
 [.81] المستدامة

 
 

 
 

 
 

   

 في محمية أجاكس في كاليفورنيا، أمريكاالتنزه والمراقبة والممرات الخشبية 

   

 في كوريا الجنوبية محمية ناكدو نغجانغفي الممرات الطبيعية المراقبة و

 [11، 12] القيمة الطبيعية العالية(: بعض أشكال التفعيل لمناطق 61الشكل )
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فرض مجاالت )نطاقات( حماية حول العناصر الطبيعية المتواجدة في هذه  المنحى الثاني:
 2414  لعام 16)قانون األحراج رقم  المناطق وفق التشريعات ذات الصلة والمعتمدة في سوريا 

الخاص بمناطق  2444لعام   26رقم   القانون -2449  للتشريع المائي لعام 31  القانون -وتعديالته
 ، على النحو التالي:(2444  لعام 14البالغ رقم  -التوسع العمراني

  144نهر األبـرش، الينـابيع: الداليـة، العـروس، الملوعـة، الدلبـة، الـدخني،  والينابيع   م حول األنهار(
 نخلة، الشيخ حسن، الشير، سراطة، العصفور(.

  54  ة الجنوبيـة الغربيـة، الواقعـة فـي الجهـة مـن الشـمال إلـى الغـرب، الجهـ م حول الغابـات واألحـراج
 الجهة الشرقية، الجهة الجنوبية الشرقية من المخطط التنظيمي للبلدتين.

  144حول التشكيالت الصخرية في الجهة الجنوبية من المخطط التنظيمي للبلدتين،    م
 ومغارة الضوايات في الجهة الشمالية منهما.

 :ق القيمة االستثمارية العاليةمناطتفعيل  -4-1-1-1

 :لييكما   مناطق القيمة االستثمارية العاليةتفعيل تحدد أشكال 
 الجنوبيـــة، الجنوبيـــة الغربيـــة،  فـــي الجهـــات التاليـــة منهمـــا: منـــاطق توســـع للمخطـــط التنظيمـــي للبلـــدتين

 الشمالية.
  مــن المخطــط التنظيمــي للبلــدتين الشــمالية الشــرقية، والشــرقية الجهــاتإقامــة مشــروعات ســياحية فــي .

لإلقامــة المؤقتــة أو الموســمية وتشــمل: مــوتيالت، فنــادق وقــرى ســياحية  هــذه المشــروعات تخصــص
تختـار مواقـع  (، 69 )الشكل ، مطاعم ومقاصف...Eco-Resortsبسويات مختلفة، منتجعات بيئية 

هــذه المشــروعات وفــق أســس تخطيطيــة وبيئيــة مــؤطرة بدراســة مناطقيــة أو إقليميــة، وتخضــع عمرانيــا  
ام( ومعماريــــا  )تصــــميم الكتــــل والمنشــــآت( لشــــروط ومعــــايير بيئيــــة تراعــــي الخصــــائص الموقــــع العــــ)

 الطبيعية للموقع.
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 سويسرا-فنادق بيئية في بلدة جورجيوس إيطاليا -قرية بيئية في بلدة الكاسيال

  

 سييرا، إسبانيا -منتجع دودو فيال تركيا – أنطاليا –منتجع أوتيوم السياحي البيئي 

 

 

 

 منتجع إيكو دوم )المركز البيئي( في كوريا الجنوبية فرنسا-في األراضي الصالحة للبناءنماذج لمنتجعات بيئية 

 [11] (: نماذج لمشروعات سياحية ومنتجعات بيئية في مناطق القيمة االستثمارية العالية61الشكل )
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 :القيمة االستثمارية غير العالية مناطقتفعيل  -4-1-1-1

معايير محددة تقوم على وفق لموارد الطبيعية ا التي تستثمر البيئية بالسياحة المناطقيتم تفعيل هذه 
وتعتبر السياحة البيئية من أنجح الوسائل لتسهيل االتصال بالطبيعة، وزيادة  ،لمواردا لهذه االستخدام األمثل

يأخذ التفعيل في مناطق ة من خالل إيجاد فرص عمالة جديدة. مستوى الوعي البيئي وتحقيق التنمية االقتصادي
  التالية:نشاطات الالقيمة االستثمارية غير العالية أشكاال  متعددة من 

  نشــاطات ترفيهيــة: وتشــمل التنــزه واالســتجمام )فــي الحــراج والغابــات الغربيــة والشــمالية الشــرقية(، رياضــة
جميــع أراضــي )والوديــان والجبــال  بريــةالحيــاة الاستكشــاف  (،جبــل المشــتى، الســن، الســيدة)الجبــال تســلق 

 )في الغابات الجنوبية(، الصيد البري )الحراج الغربية(. خيماتمإقامة ال المنطقة عدا الشمالية منها(،
  المبيــت الســـياحي: مــوتيالت ووحـــدات مبيــت ذات مواصـــفات تصــميمية بيئيـــة )فــي الغابـــات الشـــمالية

 والغربية والشمالية الشرقية(.
  كنيسة السـيدة، كنيسـة مـارجرجس، )نشاطات السياحة الثقافية والدينية: زيارة المواقع التاريخية واألثرية

 (.74 )الشكل طواحين الهواء بجوار نهر األبرش(.

   

 -ي انديانات ففي بلدة كرانيمخيمات 
 الواليات المتحدة األمريكية

 وحدات مبيت في محمية فونتاين بلو في فرنسا

   

 تغيزي في فرنسا –بيئية في بلدة أوس   موتيالت
 في قرية غراند كانيون في أريزونا الواليات المتحدة/وحدات مبيت 

وحدات مبيت وموتيالت في بلدة 
 كوادوراإل ، يارينا

 [11(: بعض أشكال التفعيل في السياحة البيئية ]50الشكل )
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 لما سبق ذكره من اقتراحات لتفعيل هذه المناطق. ا  ( يمثل خريطة أشكال تفعيل مناطق المحيط الطبيعي للبلدتين المدروستين وفق71لشكل)ا

 

 تفعيل المحيط الطبيعي لبلدتي االصطياف )مشتى الحلو، الكفرون( أشكال(: خريطة 52الشكل )
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 :مع المحيط الطبيعي نلبلدتيل التنظيمي مقترحات ربط المخطط -4-1-4

 :البصريالربط الفيزيائي و  4-1-4-2

البلدتين ومالحظة الطرق والشوارع العامة التي تخترق بالعودة إلى المخططات التنظيمية لكلتا 
 :البلدتين باتجاه المحيط الطبيعي تبين وجود

 أي يكـون اتجاهـه فـي منطقـة  حمـص باتجـاهمـن صـافيتا  عتيـا   يخترق مشتى الحلو طريق عام رئيسي(
 الدراسة من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية(.

 ليتقـاطع  ، حيـث ينطلـق مـن مركـز مشـتى الحلـوبـين بلـدتي مشـتى الحلـو والكفـرونيصل  فرعي طريق
مـن الجهـة إلـى مركـز الكفـرون )أي يكـون اتجاهـه فـي منطقـة الدراسـة مع الطريـق العـام الرئيسـي ثـم 
تســاعد هــذه الطــرق علــى ربــط المخططــات التنظيميــة مــع المحــيط  (.الغربيــة إلــى الجنوبيــة الغربيــة

وذلك من خـالل إنشـاء  تحقيق التواصل الطبيعي بينهما؛إلى  إضافة ،بصريا  وفيزيائيا   ربطا   الطبيعي
( بتشجير هـذه الطـرق وتهيئتهـا للتنـزه سـواء  سـيرا  علـى األقـدام أو Green Waysالخضراء ) الممرات

 مـع تزويـدها باسـتراحات تسـمح باإلطاللـة واإلشـراف علـى المنـاظر ،بالدراجات الهوائية أو بالسيارات
 (.72 الشكل) ،من وديان وغابات وحراج الموجودةالطبيعية 

 

 أمريكا. -الخضراء الممرات في الملحقة والمنشآت األقدام على والسير الدراجات ركوب (: أنشطة51الشكل )
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 :مل الوظيفيالتكا -4-1-4-1

 مناطقحساسة جدا  كونها  التنظيمية والمحيط الطبيعي مناطق التماس بين المخططات تعد  
. من والجنوبية( ،الشمالية، قيمة طبيعية عالية )من الجهة الغربية تجاور مناطق صالحة للبناء واالستثمار

م حساسيتها لتعزز ئالمناسب هنا دراسة مناطق التماس بعناية فائقة من خالل تحديد االستعماالت التي تال
 برامجها التخطيطية ومع خطط التنمية السياحيةمع ويتكامل من وظائف المخططات التنظيمية بما يتوافق 

 .من جهة أخرىستثمار وحماية المحيط الطبيعي تحقق التوازن بين االل، و من جهة

، خطية بالعالقة مع امتدادات الشبكة الطرقية :بأشكال تخطيطية متعددة الوظيفي التكامليترجم 
بالعودة إلى المخططين التنظيمين للبلدتين  .ة للكتلة العمرانية للبلدتين..بقعية )بؤرية( أو مماسي أو

ين يمكن اعتبارهما مخططا  تنظيميا  واحدا  نتيجة تداخلهما في الجهة الشمالية ذ( والل32، 34 ن)الشكال
تمت معاينة استعماالت األراضي في مناطق التماس مع المحيط الطبيعي م  544الغربية وبمسافة تتراوح  

سياحية )سكن  (، واستعماالت، سكن حديثسكنية )سكن أول ا استعماالتضمن هذا المخطط وتبين بأنه
 سياحي، فنادق، ومطاعم...(.

ستعماالت األراضي ا( فإن 66شكلبناء  على خريطة تصنيف مناطق المحيط الطبيعي للبلدتين )ال
وفق منظور  العالية()مناطق القيمة االستثمارية  المحيط الطبيعي معالجديدة المقترحة في مناطق التماس 

 (:71كمايلي )الشكل تكون حد المخطط التنظيمي المو الوظيفي مع استعماالت األراضي في  التكامل

 الشــرقية :بقــع موزعــة فــي الجهــاتأربــع  توســع عمرانــي )ســكن أول مــع خدماتــه( حيــث يمكــن لحــظ، 
 والشمالية الغربية من المخطط التنظيمي. ،والغربية ،والجنوبية

 ـــى فـــي الجهـــة الشـــمالية ت ســـياحية )فنـــادق ومنتجعـــات(اســـتعماال الشـــرقية،  تلحـــظ فـــي بقعتـــين: األول
 هة الجنوبية من المخطط التنظيمي.والثانية في الج
لزيــادة المســاحات االســتثمارية يمكــن االســتفادة مــن المنــاطق ذات القيمــة االســتثمارية مــن جهــة أخــرى، و 

فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة مــن  والواقعــةيــة بأعمــاق ضــيقة غيــر العاليــة والمحاذيــة للطــرق العامــة والفرع
 .المخطط التنظيمي

وتخصــص لالســتعماالت تأخــذ هــذه المســاحات االســتثمارية اإلضــافية شــكال  خطيــا  أو شــكل األصــابع  
 .()مراكز تنمية عمرانية، مراكز خدمية، موتيالت، سكن منخفض الكثافة... إلخالمختلطة 
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 الرابع نتائج الفصل
 
  منهجية تقوم على مبدأ إلغاء منطقة حماية المخطط  الدراسة التطبيقية للبلدتين المدروستينتبنت

 التنظيمي واعتبار الحدود الطبيعية للبلدتين مطابقة للحدود اإلدارية.
 األرض، غطاء األرض،  شكل) مجموعة خرائط لتوصيف وتحليل الموارد الطبيعية للبلدتين استخدمت

  (S.A.M) يتم إدخالها في نموذج التحليل المكانيلتشكل قاعدة بيانات أساسية؛ ( يضااألر  تاستعماال
لى خريطة ، و مناطق القيمة الطبيعية العالية إلى خريطة من التحليل المرحلة األولىفي للوصول  ا 

؛ خريطة تصنيف المناطق لوضعيتم تجميعهما من ثم و  في المرحلة الثانية،مناطق القيمة االستثمارية 
 .والتفعيل في المحيط الطبيعي د مناطق الحماية الطبيعية ومناطق االستثماريحدفي ت التي توجه

 التحليل المكاني تطبيق نموذج نتيجة (S.A.M) مناطق هذا  لمحيط الطبيعي للبلدتين تم تصنيفعلى ا
 :المحيط على النحو التالي

أنهار،  :تنوعت بين % من منطقة الدراسة(،42 شكلت نسبة) عاليةالطبيعية القيمة مناطق ال -
يتم إحاطتها بمجاالت الحماية  ،أودية، و قمم جبلية، ينابيع، غابات وأحراج، تشكيالت صخرية

 وصيانتها. ومراقبة تطورها حمايتهال الجهات المختصة ةإدار تحت  وضعهاو  ،المعتمدة
ؤخذ بعين % من منطقة الدراسة(، ت24 مناطق القيمة االستثمارية العالية )شكلت نسبة -

 االعتبار عند دراسة توسع المخطط التنظيمي للبلدتين.
وتعتبر مناطق  % من منطقة الدراسة(45مناطق القيمة االستثمارية غير العالية )شكلت نسبة  -

 .تواصل بيئي
  ( من طول %11) ةسبن للبلدتين مناطق القيمة االستثمارية العالية المالصقة للمخطط التنظيميشكلت

بشروط بيئية تراعي التوجيه سياحية و  سكنيةبإقامة مجمعات  طقامنتستثمر هذه اليمكن أن و محيطه؛ 
 . ناغم مع البيئة الطبيعية المحيطةلتحافظ على التها وارتفاعات المباني والتباعد بين

 خريطة أشكال تفعيل المحيط الطبيعي للبلدتين المدروستين موجها  تنمويا  لهذا المحيط ينطلق من  تعتبر
مبدأ التكامل الوظيفي مع المخططات التنظيمية والتوافق مع خطط التنمية السياحية وصوال  إلى تحقيق 

 التنمية المستدامة للبلدتين.
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 الفصل الخامس:
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 

توصل البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية المحيط الطبيعي في بلدات االصطياف وعلية تحديده 
منهجية قابلة للتطبيق تستند على دراسات نظرية وتجارب من خالل تعيين موارده وتقييمها، وتوضيح 

عالمية وعربية، بحثت في علية تحديد وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف وعالقته مع المخططات 
التنظيمية، في الحالة الدراسية )بلدتي مشتى الحلو والكفرون( تتجانس البيئة الطبيعية بكل مقوماتها سواء  

أو خارجه، لتشكل مجاالت تنمية مستقبلية لبلدتي االصطياف المذكورتين ضمن إطار داخل التنظيم 
 القدرات االستيعابية للموارد الطبيعية وحاجات السكان لتحقيق التنمية المستدامة.

 ما سبق ذكره، تم التوصل إلى النتائج العامة والتوصيات التالية :بناء  على 

 :النتائج العامة للبحث -5-2

. إن مفهوم المحيط الطبيعي وعالقته بالمخططات التنظيمية لبلدات االصطياف في سورية غير 1
واضح ولم يؤخذ بعين االعتبار عند وضع المخططات التنظيمية وتوسعاتها، كما غاب مفهوم 
حماية المحيط الطبيعي واستُبدل بمفهوم حماية المخطط التنظيمي، حيث يتم في الوقت الحاضر 

م داخل المحيط الطبيعي ليكون 344-244حماية حول المخطط التنظيمي بعمق  فرض مجال
، وُيسمح فيها بإقامة مشروعات خدمية متعددة دون لحظ أية قيمة طبيعية أو لهمنطقة حماية 

استثمارية في المحيط الطبيعي )خاصة في مناطق التماس مع المخطط التنظيمي( والتي قد تعيق 
 العمرانية لبلدات االصطياف، وحماية وتفعيل محيطها الطبيعي مستقبال .كال  من عملية التنمية 

. اتفقت الدراسات المختصة والمرتبطة بموضوع البحث على اعتبار المحيط الطبيعي هو المحدد 2
الحيوي والتنموي لبلدة االصطياف بما يحتويه من مناطق مستثمرة أو غير مستثمرة ذات قيمة، 

س ومعايير بيئية وتخطيطية لتحديد المحيط الطبيعي، وتقييم موارده، وذلك يستدعي اعتماد أس
 وتفعيله بالشكل األمثل.

المختلفة هو مبدأ اعتماد الحدود الطبيعية العالمية . من المبادئ األساسية التي اعتمدتها التجارب 3
وغالبا  ما  كحدود إدارية لبلدة االصطياف كونها محددات طبيعية لنمو وتوسع الحركة العمرانية؛

تأتي الحدود اإلدارية لتضفي الطابع الرسمي على هذه المحددات من خالل توضيح التبعية اإلدارية 
 وبالتالي تسهيل عملية حماية واستثمار المحيط الطبيعي.
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. تستند المنهجية الجديدة المتبعة عالميا  في تقييم وتفعيل المحيط الطبيعي لبلدات االصطياف على 4
 التاليين:المحورين 

 دراسة الموارد في المحيط الطبيعي لهذه البلدات... -
 لهذا المحيط... دراسة العالقة بين العمران واألنشطة اإلنسانية مع الموارد الطبيعية -
. يحتاج تطبيق المنهجية المتبعة عالميا  إلى أدوات مساعدة في دراسة وتقييم موارد المحيط الطبيعي 5

 :   وتشمل األدوات التالية ،واستثماره واقتراح أشكال تفعيله
 (.R.R.P.Mنموذج تخطيط الموارد االستثمارية ) -
 (.GISقاعدة بيانات للموارد الطبيعية والنشاط العمراني واإلنساني بمساعدة برنامج ) -
خرائط مناطق القيمة الطبيعية ومناطق القيمة االستثمارية، خريطة تصنيف مناطق المحيط  -

   ...الطبيعي، خريطة أشكال تفعيل هذا المحيط 
الكفرون( -الحالة الدراسية )بلدتا: مشتى الحلو فيالمطبق S.A.M) )المكاني ساعد نموذج التحليل . 6

 فئات: إلى ثالث تصنيف مناطق المحيط الطبيعيفي 
 مناطق القيمة الطبيعية العالية. -
 مناطق القيمة االستثمارية العالية. -
 مناطق القيمة االستثمارية غير العالية. -

في تحديد أشكال التفعيل واالستثمار المناسبة لكل فئة من هذه بدوره ويساعد هذا التصنيف 
قوانين الحماية  حساسة تطبق عليهامناطق حيث تعد  مناطق القيمة الطبيعية العالية المناطق، 

، للمخطط التنظيمي البيئية المعتمدة، وتعد  مناطق القيمة االستثمارية العالية مناطق توسع عمراني
ومناطق لالستثمار السياحي )فنادق، منتجعات، وموتيالت(، أما مناطق القيمة االستثمارية غير 

)مخيمات، تنزه، وحدات مبيت  السياحة البيئية بأشكال مناطق تواصل بيئي تستثمرالعالية فُتعدُّ 
 .بيئية...(

المحيط الطبيعي والمخطط التنظيمي لبلدة االصطياف يتحقق التكامل بين األشكال المقترحة لتفعيل . 7
 من خالل: توافق استعماالت األراضي والوظائف في مناطق التماس خصوصا ، سهولة الوصول

 للسيارات مشجرة )بوليفارات( وممرات مشاة خضراء...   )الوصولية( بواسطة طرق تخديمية
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 :توصيات البحث -5-1
 :في الساحل السوريعلى مستوى بلدات االصطياف توصيات عامة . أ

المحــيط المطبــق حاليــا  فــي ســوريا، واعتمــاد مفهــوم  لغــاء مفهــوم منطقــة حمايــة المخطــط التنظيمــيإ. 1  
حــــدود هــــذا المحــــيط وحيــــزه المســــاحي، عناصــــره ومــــوارده والــــذي يتضــــمن: لهــــذه البلــــدات الطبيعــــي 

   الطبيعية، المؤثرات المتبادلة بينه وبين بلدات االصطياف المجاورة...
عنـد دراسـة  المحـيط الطبيعـي وذلـك مبـدأ تطـابق الحـدود اإلداريـة لبلـدات االصـطياف مـع حـدود . تبني2

لضــم أجــزاء مــن مــوارد الحاليــة إلداريــة مــع إمكانيــة تعــديل الحــدود ا ؛وتقيــيم مــوارد المحــيط الطبيعــي
 طبيعية ذات قيمة عالية تقع خارج هذه الحدود.

صــطياف األخــرى مــع التركيــز بلــدات اال فــي دراســة لــة التطبيقيــةاعتمــاد المنهجيــة المتبعــة فــي الحا . 3
عنــد وضــع  افيــة، اجتماعيــة، تاريخيــة، ثقافيــة، الــخ...خصوصــية جغر : كــل بلــدة اتخصوصــي علــى

 لهذه البلدات. التنموية وأشكال تفعيل المحيط الطبيعي والخطط الموجهات 
المتـوفرة ذات القيمـة  األولوية للموارد الطبيعيةتعطي  االصطياف لبلدات تنموية خطط وضع . ضرورة4

 حمايــة تلــك المــوارد بهــدف البلــدات، وذلــك لهــذه الطبيعــي للمحــيط النــوعي والــوزن الثقــل تشــكل والتــي
 بيئيا  وعمرانيا . األمثل بالشكل واستثمارها التدهور من

بلـدات االصـطياف فـي ل المجـالس المحليـة اعتماد جهة مسؤولة ومختصة بإدارة المحيط الطبيعي في .5
والحفاظ علـى المـوارد ذات القيمـة؛ واإلشـراف علـى  مختلف المحافظات، وذلك لمراقبة عملية الحماية

 لمقترحة.ضمن الخطط التنموية ا هااستثمار عملية 
واإلدارة المثلــى اآلنيـــة والمســـتقبلية لحمايــة واســـتثمار المحـــيط مليــة التخطـــيط والتنفيـــذ . بهــدف القيـــام بع6

الطبيعــي لبلــدات االصــطياف، يجــب التنســيق بــين الجهــات المعنيــة بهــذه العمليــة مــن خــالل إنشـــاء 
للتعـديل والتحـديث واالسـتجابة  ةقابلـمستوى كل محافظـة تكـون مشتركة على الكترونية قاعدة بيانات 

 ، اقتصادية...(.االت )بيئية، عمرانيةمع التغيرات المستجدة في كافة المج
دراســة تخطيطيــة إقليميــة شــاملة لبلــدات االصــطياف ومحيطهــا الطبيعــي علــى مســتوى  إجــراء. ضــرورة 7

ويــة الخاصــة وذلــك بهــدف تحقيــق التكامــل بــين الموجهــات والخطــط التنمكافــة،  المحافظــات الســورية
لغاء     فيما بينها. التعارضاتبكل بلدة وا 
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 :توصيات خاصة بالحالة الدراسيةب. 

. تعديل الحدود اإلدارية الحالية للبلـدتين المدروسـتين مـن الجهـات الشـرقية والجنوبيـة والجنوبيـة الغربيـة 1
كمـــــا  ،دوذلـــــك لضـــــم أجـــــزاء وامتـــــدادات لمـــــوارد طبيعيـــــة ذات قيمـــــة عاليـــــة تقـــــع خـــــارج هـــــذه الحـــــدو 

 (:  2 )الملحق يلي
ضــم الجــزء الممتــد مــن الغابــة الواقعــة فــي الجهــة الشــرقية مــن المخطــط التنظيمــي نظــرا  لوقــوع القســم  -

 األكبر من هذه الغابة ضمن الحدود اإلدارية الحالية.
كونهـا ضم امتدادات الغابات والحراج الواقعة عند الحدود الجنوبية والجنوبيـة الغربيـة لمنطقـة الدراسـة   -

 تمثل امتدادات صغيرة ال قيمة لها خارج الحدود اإلدارية الحالية.
. دراسـة وتقصـي وجــود عنصـر أو مــورد طبيعـي أو أكثــر ذي قيمـة عاليــة ويقـع خــارج الحـدود اإلداريــة 2

حقــق معــايير يالحاليــة وغيــر مفعــل ببــرامج تنمويــة لبلــدات اصــطياف أو تجمعــات عمرانيــة مجــاورة، و 
واالسـتفادة منـه بعـد  م لطرق السيارات(، وذلك بهدف ضمهك 15لحركة المشاة،  متر 544المسافة )

 تعديل الحدود اإلدارية الحالية.
. إعـــادة النظـــر بحـــدود منـــاطق توســـع المخططـــين التنظيميـــين للبلـــدتين واســـتعماالت األراضـــي فيهمـــا 3

مــوارد المحــيط الطبيعــي  لالســتفادة مــن نتــائج الدراســة التحليليــة المنهجيــة للبلــدتين بمــا يضــمن حمايــة
 ذات القيمة العالية )الغابات والحراج( وتحقيق فرص االستثمار المناسبة.

. وضــع مخططــات توجيهيــة بنــاء  علــى خريطــة أشــكال تفعيــل المحــيط الطبيعــي تشــمل منــاطق التوســع 4
ات بعـين العمراني ومراكز التنمية العمرانية الجديدة ومناطق االستثمار السـياحي. تأخـذ هـذه المخططـ

الســياحية إن ســكانية و اإلاالعتبــار التكامــل الــوظيفي مــع المخططــات التنظيميــة ومــع خطــط التنميــة 
 ..وجدت.
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 المالحق
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 (2الملحق )
 افيةنبذة تعريفية بنظم المعلومات الجغر 

يتم تناول التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وأهم مميزاتها وقدراتها ومن ثم مراحل إعداد مشروع 
 باستخدام النظم.

 المفهوم والتعريف:

نظم المعلومات الجغرافية هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الحاسوب وبرامج معدة وفريق مدرب على 
للعمل الفني المتصل بمشروع معين والوظيفة الرئيسية  هذه البرامج ومجموعة من المتخصصين يخططون

ظهار البيانات المطلوبة بالمكان على خرائط  دارة وتحليل وتركيب وا  للبرنامج هي تدعيم عملية جمع وتشغيل وا 
أو في صور بيانية متعددة أو تقارير مفصلة بغرض إيجاد حلول للخطط المعقدة والمساعدة في اتخاذ القرار 

 التخطيطي.

 –ما أنها أداة هامة في تخزين وتحليل وعرض البيانات على أي مستوى من المستويات )دولة ك
حي...الخ( بل يمكن استخدامها على مستوى أقل مثال  اختيار موقع فندق سياحي أو –مدينة  –محافظة 

خاصة في محل تجاري عالوة  على أنها نمط تطبيقي لتكنولوجيا الحاسب اآللي التي تهتم بإنجاز وظائف 
مجال معالجة وتحليل المعلومات بما يتفق مع الهدف التطبيقي معتمدة على كفاءة بشرية والكترونية 

 متميزة.

 المميزات واالمكانيات والقدرات:

 من أهم مميزات استخدام نظم المعلومات الجغرافية مايلي:

 . سرعة وسهولة تداول البيانات والخرائط.1
طبقــا  ألغــراض المســتخدم ومتطلباتــه مــع إمكانيــات التحــديث والتعــديل فيهــا  . إنتــاج الخــرائط والتقــارير2

 بدقة وسهولة.
عــروض -صــور –رســوم بيانيــة  –تقــارير مكتوبــة  –. تمثيــل البيانــات المكانيــة بصــيغ متعــددة )خــرائط 3

 فيديو(.
المضـني  . إنجاز المهام المعقدة في وقت قصير جدا  والتـي قـد يتطلـب إنجازهـا عـدة شـهور مـن العمـل4

 بدون استخدام النظم.
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. القــدرة علــى القــراءة واســتجالب البيانــات مــن معظــم األنظمــة والبــرامج الحاســوبية األخــرى ممــا يتــيح 5
 قاعدة واسعة وكبيرة من البيانات وسهولة الوصول وتداولها.

 مراحل إعداد مشروع نظم المعلومات الجغرافية:

 الجغرافية بأربعة مراحل هي:يمر إعداد مشروع باستخدام نظم المعلومات 

 :)Data Collection Input and Correction(أوال : مرحلة جمع البيانات وتصحيح البيانات 
دخال البيانات  هي المرحلة األساسية في بناء أي نظام معلومات جغرافي وتتمثل في جمع وا 

 بصورها المختلفة المرسومة والمصورة والمجدولة بصورة منسقة ومترابطة.

 (:Data Storage and Retrievalثانيا : مرحلة تخزين واسترجاع البيانات )
تشمل تخزين البيانات الجغرافية من مصادرها المختلفة )خرائط وبيانات رقمية ووصفية بأنماط 
مختلفة نقط وخطوط ومساحات مغلقة وجداول بيانات( مع ربطها ببعضها البعض ليسهل استدعائها على 

 ات عند الحاجة.شكل طبقة أو طبق

 :(Data Manipulation and Analysisثالثا : مرحلة معالجة وتحليل البيانات )

زالة أخطاء اإلدخال وتحديث البيانات باإلضافة إلى إجراء بعض  تتمثل في تغيير نمط ومستوى البيانات وا 
 للعناصر.العمليات الحسابية مثل تحديد المساحات أو المسافات وتحديد النطاقات والمجاالت 

 :(Data Display and Reportingرابعا : مرحلة عرض وتقديم البيانات )

ومهمة هذه المرحلة هي عرض كل أو بعض من البيانات األصلية في قاعدة البيانات بأنماط 
وعرض البيانات المعدلة واألشكال البيانية  Manipulated Dataمختلفة مثل الخرائط المركبة والجداول 

الم الفيديو والتقارير فضال  عن تحديد المالمح واألبعاد وحساب المسافات والمساحات والبحث والصور وأف
 المكاني حيث تعرض عن طريق الشاشة أو الطابعة أو الرسام أو على قرص ليزري أو شرائط.

 أهم األمثلة التطبيقية:

 العمراني:التخطيط . 1

لخ( فى إ..أمنية.-صحية-تعليميةنظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة ) يفيد
أى منظقة عمرانية لتحديد المناطق المحرومة، إلعادة توزيع الخدمات فيها، كما يفيد فى مقارنة ما هو 

، ويساهم فى بناء نماذج مخطط بما هو واقع بالفعل، لمنطقة معينة، لتحديد الملكيات والمسئوليات القانونية
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رياضية للمناطق العشوائية عن طريق تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها، للحد من انتشارها، وكذلك 
 تطوير المناطق القائمة.

 :. تخطيط البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصالت2

ت الصرف يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط للبنية التحتية من شبكا
والتمديدات من خالل إدخال مجموعة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا األمر مثل مخططات استعماالت 
األراضي والمباني القائمة عليها وكذلك الميول والمسافات واالشتراكات وتحديد الشبكات القائمة وعليات 

ائل والحلول المتاحة مثال  كما على توفير أفضل البد GISالتوصيل أو عمل شبكات جديدة حيث يعمل 
يمكنه عمل سيناريوهات توضح زيادة الطلب على الخدمات والبنى التحتية ومدى الحاجة للتوسعة 

 المستقبلية فيها ومقدارها.

بالنسبة للطرق والمواصالت يمكن ربطها بنظم المعلومات الجغرافية بحيث يمكن ضبطها ومراقبتها 
ن يحدد أفضل المواقع واألراضي الالزمة لشق طرق جديدة بعدة بدائل وتطويرها من خالله حيث يمكن أ

مثال: شق طريق جديدة بحيث تكون األراضي ذات الملكية الخاصة أو ال تتجاوز نسبة استغاللها للخدمة 
% مثال  كما يمكن تحديد حرم الشارع ومجال تأثيره على األراضي المتاخمة له من خالل 25العامة عن 
 متر مثال من وسط الشارع. 54ضي التي تقع على بعد تحديد األرا

 :. التخطيط للمرافق العامة والخدمات3

تستخدم نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط للمرافق العامة والخدمات الالزمة لتلبية احتياجات 
تعليمية المواطنين من خالل تحديد نطاق ومجاالت الخدمة التي تغطيها كل خدمة قائمة سواء صحية أو 

أو مجتمعية...إلخ ومن ثم دراسة االحتياجات حسب توزيع السكان وفئاتهم العمرية وكثافة تجمعاتهم ومن 
 ثم تحديد أفضل البدائل للخدمات المراد إقامتها من حيث المكان والحجم.

 :. التحديث والتعديل والتوسعة المستقبلية4

بيانات شاملة ومفصلة قابلة للتعديل والتحديث يساعد نظم المعلومات الجغرافية على عمل قواعد 
عداد معلومات وطبقات جديدة منها بحيث تلبي  والتطوير باستمرار عند الحاجة بحيث يتم تنميتها وا 

 االحتياجات المستقبلية.

 :. الربط بالجوار والبيئات الحضرية المجاورة للتكامل والتخطيط الستعماالت األراضي5

ة العمرانية إلى التنسيق والمتابعة فيما بينها وتساعد نظم المعلومات تحتاج التجمعات الحضري
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الجغرافية على الربط فيما بينها وكذك التنسيق المشترك الستعماالت األراضي والخدمات والمرافق العامة 
 على مستوى المدن أو البلدات ككل...إلخ.

 :حماية البيئة. 6

اسة العديد من البيئات، فى اتجاهات عديدة، خاصة تقوم نظم المعلومات الجغرافية بتصنيف ودر 
لخ، ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة فى منطقة معينة، إبطبيعتها الفيزيفية والبيولوجية والكيميائية والمناخية...

وتقدير التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة، عن طريق مقارنة مجموعة من الصور والخرائط في 
 تواريخ مختلفة.

 :الدراسات االقتصادية واالجتماعية. 7

تساهم نظم المعلومات الجغرافية فى دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمنطقة 
معينة، بناء على معايير خاصة، يحددها الخبراء، وذلك الستنتاج المؤشرات التنموية، التي تساهم في اتخاذ 

 ر.قرارات مناسبة، فى كافة اتجاهات التطوي

 إنتاج خرائط استخدامات األراضي والموارد الطبيعية:. 8

باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح مناطق تجمع 
لخ(، التي توضح االستخدام الحالي لألرض، .إخامات معدنية.. بترول-مياهالموارد الطبيعة لمنطقة معينة )

 دام المستقبلي.واستنتاج خرائط االستخ

 :استنتاج شكل سطح األرض. 9

من األهمية بمكان أن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح األرض، الذي 
سيتم العمل عليه. ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة. وباستخدام تكنولوجيا نظم 

ج كميات الحفر والردم فى منطقة محددة، أو تحديد أشكال المعلومات الجغرافية، فيمكن من خالله استنتا
 منطقة...إلخ. أليمخرجات السيول، واتجاهات الميول 

 :تحسين اإلنتاجية. 14

اكتشفت جميع الهيئات التي طبقت تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية أن واحدا من أهم فوائدها 
هو تحسين عملية إدارة الهيئة ومواردها المختلفة، ألن نظم المعلومات الجغرافية تمتلك القدرة على ربط 

ي البيانات، وتسهيل مجموعات البيانات بعضها مع بعض، مع المواقع الجغرافية، مما يسهل المشاركة ف
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االتصال بين األقسام المختلفة؛ فعند بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن ألحد األقسام االستفادة من عمل 
اآلخر، ألن تجميع البيانات يتم مرة واحدة فقط، ويتم استخدامها عدة مرات، مما حسن من اإلنتاجية، 

 وبالتالي فقد زادت الكفاءة الكلية للهيئة.

 :القرارات المناسبةاتخاذ . 11

تنطبق صحة القول المأثور "البيانات األفضل تقود لقرار أفضل" تماما على نظم المعلومات 
الجغرافية، ألنه ليس وسيلة علية التخاذ القرار، ولكنة أداة لالستفسار والتحليل، مما يساهم فى وضع 

 المعلومات واضحة وكاملة ودقيقة أمام متخذ القرار.

المعلومات الجغرافية في اختيار أنسب األماكن بناء على معايير يختارها  كما تساهم نظم
المستخدم مثل: البعد عن الطريق الرئيسي بمسافة محددة، وسعر المتر ال يزيد عن سعر معين، وتحديد 

ى لخ فيقوم نظام المعلومات الجغرافية بإجراء هذا االستفسار علالتلوث...إحالة المرافق، والبعد عن مناطق 
قواعد البيانات، ويقوم باختيار مجموعة من المساحات التي تحقق هذه االشتراطات، ويترك لمتخذ القرار 

 حرية االختيار النهائي.

 :بناء الخرائط. 12

إن الخرائط لها مكانة خاصة في نظم المعلومات الجغرفية، ألن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم 
رونة من أى طريقة يدوية أو كارتوجرافية، حيث تبدأ هذه العملية ببناء المعلومات الجغرافية تعد أكثر م

قواعد البيانات، ثم التحويل الرقمي للخرائط الورقية المتوافرة، ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار 
لنهائى الصناعية، في حالة وجودها، ثم تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها الجغرافية. وعندئذ يكون المنتج ا

من الخرائط جاهزا للظهور، وهنا يتم إيضاح المعلومات المختارة برموز محددة على الخريطة، لتوضيح 
 [.81-84ومحدد ]خصائص محددة مثل: إظهار مناطق اآلثار، موزعة على خريطة باستخدام رمز مفهوم 
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 (:G.I.Sالتحليل المكاني على الشرائح في )تطبيق نموذج  تفصيالت :(1الملحق )

 

 )الباحثة( األراضي قيم انحدارات شريحة (: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني على51الشكل )
 



 211من  210الصفحة 

 

 )الباحثة( (: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني على األنهار والمسيالت المائية54الشكل )
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 )الباحثة( (: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني على شريحة الينابيع55)الشكل 
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 )الباحثة( (: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني على شريحة المواقع الطبيعية المميزة56الشكل )
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 )الباحثة( شريحة الغطاء النباتي(: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني على 55الشكل )
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 )الباحثة( (: تطبيق المرحلة األولى من نموذج التحليل المكاني في عملية التصنيف الخارجي للشرائح السابقة51الشكل )
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 )الباحثة( األراضي انحدارات شريحة (: تطبيق المرحلة الثانية من نموذج التحليل المكاني على51الشكل )
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Abstract 

Resort Town is the place where the human beings achieve the aim of recreation and 

leisure as part of their daily ،weekly ،monthly ،and annual life. 

Functionally ،the Resort Town specializes in recreation and tourism. It also has 

special features that distinguish it from others.   

Nowadays ،the increasing deterioration ،the continuing encroachment on the natural 

environment and neglecting it as a vital domain to the future expansion areas of the 

town with its activities and events are noted. This is what calls for the quest to develop a 

methodology to identify the Natural Environment resource and its values ،and identify 

development trends and investment integrated with the master plan of resort towns. 

Therefore ،the development of the resort towns should be accompanied by the 

evolution of the natural environment in line with the population requirements and the 

objectives of the suggested development plans. 

The most important aims of the research pivot on recognizing the elements of the 

resort towns by identifying the relationship between the resort town and its natural 

environment ،and their impact on each other ،and by taking advantage of the previous 

examples that addressed the underlying problems which basically consider the natural 

environment as a negative determinant for the development process. The natural 

ingredients must be recognized as the positive leading factor of the sustainable 

development that will give each resort town its own distinguished features. In addition ،

they achieve the economic and social development process for the population and the 

environment by adding New Land-Use plan which provides the sustainable investment 

and the best activation of the resources ،and achieve the integration between the inside 

and the outside of the Master plan (taking into consideration the administrative 

boundaries) by adopting methods and infrastructures that appropriately connect the 

Natural and Urban ingredients. 

It must be noted that the Geographic Information System ،GIS ،is used as one of the 

most important techniques for induction ،analyzing and spatial linking to produce 

interactive maps that may be changeable later in the future ،taking into consideration the 

recommendations to the concerned departments to consider the resort towns in Syria as 

places with a special Nature. 

Therefore ،these towns should be classified and studied and their Natural resources 

should be protected to achieve sustainability because of their positive reflection in 

Master plan that should be reconsidered according to the new environmental settings to 

give it flexibility ،reflect the needs of the population and consequently ،give the town its 

importance on two levels: the surrounding areas and the country. 

Key words: Resort towns ،Natural Environment ،Landscape Urbanism ،Value maps ،

Geographic Information System GIS. 
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