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  ملخص
م 2010م و1984لنمو العمراني في مدينة الھفوف لعامي يتناول ھذا البحث دراسة تقييم ا

بأن النمو العمراني ال يتم بشكل متجانس ومتساٍو على جميع الجھات حيث تظھر الدراسة 
والمحاور، وكذلك الحال بالنسبة للتنمية حيث تتركز بكثافة في بعض الجھات وتقل في جھات 

 بعضھاالعمراني أسرع على بعض المحاور ويمتد بسرعة أقل على  توسعوقد يكون ال ،أخرى
بسبب  ،ت الفضائية بأن المساكن مبعثرة وغير منتظمةوتبين من خالل تحليل المرئيا .األخر

ً على  يصال الخدمات للمساكن، حيث تتجه التنمية إضعف الرقابة الحكومية، وھذا يشكل عبئا
. جنوبي–وتمتد على شكل محور شمالي غربي ،العمرانية بوضوح نحو الشمال والشمال الغربي

أن ھذه الطرق تعد األكثر  الى يعود السببوربما  ،وتعد الطرق العامل الرئيسي لھذه التنمية
 ً ً من الناحية االقتصادية وبالتالي األكثر استقطابا ن نمط التنمية العمرانية إ .لالستثمارنشاطا

ن نسبة أتبين و، Linear developmentالبارز في مدينة الھفوف ھو النمط الشريطي الخطي
م بحيث تتركز 2010م وعام 1984عام  فراغ كبيرة من المساحة الكلية من المدينة سواء في

وأوصت الدراسة . من مساحة مدينة الھفوف% 6المساحة العمرانية على نسبة تصل الى 
مجموعة من اإلجراءات منھا تدريب فرق متخصصة إلعداد قاعدة بيانات رقمية محدثة لمدينة ب

ت الجغرافية الھفوف، وتدريب ھذه الفرق على تحليل المرئيات الفضائية ونظم المعلوما
وتوجيه التنمية العمرانية لتأخذ  ،الستخدامھا في عملية التخطيط وضبط العمران في المدينة

  .محور اخر في المناطق الفارغة كأن تكون شرقي جنوبي

  .، السكانراضيأ، استعماالت جغرافيا: كلمات مفتاحية
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Abstract 
This paper evaluates urban growth in the city of Al-Hufof, Saudi 

Arabia, for the years 1984 and 2010. The study revealed that urban 
growth is uneven and unequally spread on all parts and directions of Al-
Hufof. In addition, rapid development and urbanization were found to be 
concentrated in some areas and decreased in others. Analysis of satellite 
images showed that houses are scattered and irregularly distributed, 
mainly due to lack of governmental monitoring, which constitutes a 
burden on delivering services to housing. Urban development is clearly 
expands to the north and north-west forming a north-west-south axis. 
Moreover, roads and transport network appeared to be major factors 
contributing to urban development. Also, this development can be 
probably attributed to the fact that these roads are the most economically 
active and more attractive to the economic investment. Urban growth 
pattern analysis revealed that the prominent pattern of urban development 
in Al-Hufof is the linear style. A large unused space of the city was 
observed either in 1984 or in 2010 where the urbanized area and urban 
activities are concentrated on only a 6% of the total area of the city. The 
study recommended a series of actions including: training workshops on 
preparing an updated digital database for the city and analyzing satellite 
images and geographic information systems to be used in the process of 
planning and controlling of urbanization in the city. 
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  مقدمة
من المسائل التي يجب ان تؤخذ بعين االعتبار في عمليات  العمراني النموتعد عملية 

دراسة وتزويد متخذي القرار بالخصائص الطبيعية للمنطقة المدروسة حتى يتم  التخطيط،
ويأتي ھذا من خالل استخدام الطرائق الحديثة في الدراسة مثل  ،المنطقة والتخطيط الصحيح لھا

   .والتحليالت االحصائية ومات الجغرافية واالستشعار عن بعدنطم المعل

ً في مدينة الھفوف معيق ييعد النمو العمران وال يوجد حصر آلنماط ھذا النمو  ،للتنمية ا
أن المعنيين بالتخطيط العمراني يصطدمون بشح المعلومات العمرانية إلى ، باالضافة واتجاھاته

دقيقة عن طبيعة  ةالتسمح بتشكيل صوروبالتالي  ،للتحديثوعدم دقة ما يتوفر منھا وافتقارھا 
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العمرانية التنمية العمرانية وأشكالھا، ولھذا السبب بات من الضروري بمكان تقصي المعلومات 
  .وتقني حديث الحديثة والدقيقة ومعالجتھا بأسلوب علمي ومنھجي

سطة االقمار اعتمدت الدراسة على تحليل الصور الفضائية الرقمية الملتقطة بوا
بدقة نصف   IKONOSو، Landsat 5بواسطة القمر االصطناعي  1984لعام االصطناعية 

حيث تمتاز ھذه التقنية في معالجة الظاھرة العمرانية بدقتھا وحداثة معلوماتھا ، م2010لعام  متر
 ،يالعمران النموفي دراسة من أھم التقنيات  Remote Sensingوتعد تقنية االستشعار عن بعد 

  ، صور الفضائيةلفي تحليل ا Erdas Imagine  2010برنامج و فھي مصدر للبيانات
 وقد استخدم برنامج )GIS(وكذلك طريقة تحليل علمية تكاملية مع نظم المعلومات الجغرافية 

Arc Gis 10 برنامج التحليل مجموعة ، باالضافة الى استخدام في انتاج الخرائط والدراسة
  . SPSSاالحصائي 

  شكلة الدراسةم
، (GIS) استخدام تقنية أنظمة المعلومات الجغرافية ضعف تتمثل مشكلة الدراسة في

واستخالص أنماطة  العمراني النموحصر ودراسة وتحليل ، في )RS( واالستشعار عن بعد
داخل  السكانخرائط تظھر توزيع  انشاء سيتمحيث ، م2010و ،م1984 عاميالسائدة في 

ً في عملية التخطيط بحيث يكون عامالً مساعداً للمخطط ومتخذ القرار مما يؤثر  ،المدينة إيجابا
ً صحيحاً  ،المناسب بحيث يحافظ على االستعمال االنسب لألراضي القرارالختيار  ويعطي نمطا

  .النتشار العمران والخدمات

ً نماطأمدينة الھفوف أثناء نموھا أشكاالً مختلفة و تأخذ  ضع متعددة، وھذه االنماط تخ ا
 العوامل االجتماعية وغيرھا، وللبيئة الطبيعية وتضاريس األرض والظروف االقتصادية 

 نمط التمدد العمراني على طول الطرق الرئيسية وھو مايطلق عليه بالنمو فقد تأخذ 
 ، أو قد تتبنى المدينة نمواً Linear developmentالعمراني الشريطي أو الخطي 

 ً ً نجمياً ،  Scatter or spot developmentمبعثراً ومتفرقا  أو قد تتبع نمواً إشعاعيا
 Radial or star –shaped development  أو يأخذ نمط ملء الفراغات والحشو العمراني

Infill development ، ھذه االنماط العمرانية المتنوعة سببھا ھو النمو ومما الشك فيه أن
    . ھجرات من القرى المحيطة بمدينة الھفوفالديمغرافي من خالل الزيادة الطبيعية أو ال

  :  تيةآلالتساؤالت ا ھنا يمكن طرح ومن
 .والجيولوجية لمدينة الھفوف؟  الطبيعيةما الخصائص  -
 م ؟2010و  1984العمراني للھفوف في سنة  النمومساحات ما  -
 1984ما نصيب الفرد من النمو العمراني والمساحة الكلية لمدينة الھفوف لعامي  -

 م؟2010و
  االنماط العمرانية السائدة في مدينة الھفوف؟ ما -
 ؟  لنمو العمرانياما المشكالت الناجمة عن  -
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 أھداف الدراسة

 .للمنطقة العمراني النمودراسة  -

النمو وأنماط في تحليل بيانات  واالستشعار عن بعد ھمية نظم المعلومات الجغرافيةأإظھار  -
 .وإنتاج خرائطھاوتفسيره  العمراني

 .نشاء خرائط لمنطقة الدراسةإير المرئيات الفضائية، وتفس -

 ؟واثاره السلبية وااليجابية  لنمط العمراني السائد في مدينة الھفوفتحديد ا -

 .يجاد بعض العالقات االحصائية بين السكان والمساحة الكلية ومساحة العمران والطرقإ -

  سةمبررات الدرا
يق تقنية نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار من خالل تطبالعمراني  النمودراسة وتقييم  .1

  .في منطقة الدراسة عن بعد

أھمية الدراسة في أغراض تخطيط األراضي وادارتھا على المدى الطويل في منطقة  .2
 .الدراسة

  السابقة اتالدراس
تطبيق نظم المعلومات الجغرافية : (نبعنوا) 2000، محمد عبدالعزيز عبدالمجيد(دراسة 
تناولت الدراسة أھم المعوقات والمقومات التي و) العمراني المعوقات والمقوماتفي التخطيط 

تواجه استخدام نظم المعلومات الجغرافية، واستخدمت األسلوب اإلحصائي، وأھم نتائجھا كانت 
أن نظم المعلومات الجغرافية أداة تستخدم لرفع كفاءة أداة العمل في تحسين مستوى إدارة العملية 

  .وضرورة دعم وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية التخطيطية

  فقد قدموا نماذج لمسح وحصر ) Epstein et al,2002(ن يدراسة إبستاين واخر
  التمدد العمراني معتمدين على ماتتيحه تقنيات المرئيات الفضائية ونظم المعلومات 

ر المراقب التصنيف غي يذلتقييم االسلوب التقليدي الجغرافية وقاموا بعقد مقارنة 
Unsupervised Classification  نطاق(مع اسلوب التحزيم( Buffering  في نظم

المعلومات الجغرافية لرسم التمدد العمراني عبر الزمان والمكان ورصد التغيرات الحاصلة في 
 .طبيعة االستخدامات العمرانية

مخططة في مدينة استعماالت األراضي غير ال: (بعنوان) 1991، شوقي العبدالالت(دراسة 
 ).عّمان نموذج حي الطفايلة والخرابشة

وتم من خالل ھذه الدراسة تحديد العالقات المتداخلة بين الخصائص الجغرافية واالقتصادية 
واالجتماعية من جھة وتطور استعماالت األراضي من جھة أخرى، وأثر ذلك في خصائص 

سكن العشوائي في مدينة عمان، المسكن في حي الطفايلة وحي الخرابشة وبعض مناطق ال
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وھدفت الدراسة إلى تتبع مراحل استعماالت األراضي السكنية والتجارية والتعليمية والنقل 
  .ومعالجة مشكلة السكن العشوائي ، والمرور، وتحديد وجھة نظر المھتمين ھناك واحتياجاتھم

منطقة الدراسة وتوصلت إلى أن نسبة استعماالت األراضي المستخدمة للسكن في إحياء 
في %) 78.3(في حي الطفايلة و %) 71.2(تعد من أعلى النسب العربية والعالمية، حيث بلغت 

باإلضافة إلى أن ، حي الخرابشة، كما أن نسبة االستعمال التجاري متدنية، وكذلك النقل والمرور
الترفيھية  منطقة الدراسة تفتقر إلى بعض الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والخدمات

  .والدينية 

وتضمنت الدراسة خصائص السكان والمسكن وتطور استعماالت األراضي السكنية 
  .والتجارية والتعليمية والنقل والمرور والحدائق واالستعماالت األخرى وتقويم ھذه االستعماالت 

 استخدام األرض في مدينة الھفوف في المملكة: (بعنوان )1997، أحمد الزاملي(دراسة 
دراسة أشكال االختالف المكاني لألنشطة داخل المدينة ودور الحيث تناولت ، )العربية السعودية

وكذلك دور وسائل النقل في ، القوى االجتماعية واالقتصادية للمجتمع في حركة الوظائف
وتوصل الباحث إلى أن الزيادة الكبيرة التي شھدتھا المدينة، سواء ، استخدام األرض في المدينة

ي مساحتھا أو في حجمھا، كان لھا انعكاس على استخدام األرض من حيث زيادة مساحات ف
ثم ، %)6.7(وتوصل إلى أن االستخدامات تتوزع على االستخــدام السكني . االستخدامات

والتجاري %) 22.78(والنقل والمواصالت %) 5.18(والتعليمي %) 39.6(الصحي 
 %).50.17(تشتمل والصناعي والديني واألراضي والفضاء 

  :بعنوان   Abu Garbia (2001):دراسة 
GIS as a tool in the urban and regional planning case study; Bethlahem 

ظھار قدرة نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط المادي ودراسة الدور الذي إوھدفت الى 
قام الباحث بادخال مجموعة من يمكن ان تلعبة نظم المعلومات الجغرافية في فلسطين، حيث 

البيانات عن مدينة بيت لحم لتكون لبنة اساسية لنظام متكامل للمنطقة في المستقبل واوصى 
الباحث بظرورة تطوير نظم المعلومات الجغرافية في فلسطين من خالل وضع الخطوط 

البرامج لتنفيذ باالضافة الى وضع االستراتيجيات و,ة النشاء سلطة الخرائط الفلسطينية ضالعري
 .ھذة المؤسسة، بحيث تضمن االستخدام االمثل لنظم المعلومات الجغرافية في فلسطين

اھتمت دراستھم بتأثير مجتمع المدينة  )Irwin et al, 2003(ن يدراسة إيروين واخر
جة عن التوسع توتغيراتھا الناالكبرى واقتصادھا بفعل تحوالت استعماالت األراضي العمرانية 

والمتسارع لعمران المدينة، فمن االثار االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن ھذه  مرالمست
التحوالت ارتفاع تكلفة الخدمات وھدر الموارد واالراضي وتزايد االختناقات والضغط العمراني 

فھم اسلوب  بأنالدراسة أوصت و. الجديدة وھكذاالتطوير  مناطقوھروب االستثمارات إلى 
من نمط االستعماالت الريفية الى نمط االستخدامات الحضرية له أھمية ضواحي تحول أراضي ال

قصوى، ذلك أن التحوالت في نمط استعماالت االراضي تمس بتأثيراتھا كل المنظومة 
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ن من األھمية بمكان ضبط ھذا التوسع العمراني إف هاالجتماعية واألقتصادية والطبيعية، وعلي
  . وحصر تمدده والتحكم فيه

المتكاملة لتنمية الحوض ت التخطيط وانظمة دعم القرار: )SHarifi, 2002(اسة در
محاولة االستفادة من تقنية المعلومات االرضية وتقوم الدراسة على  المستدامة،

)Geoinformation ( والتي خلقت امكانيات كبيرة في مجال ادارة الحوض المكانية لتوليد
كان المناسب وقد تم عمل الدراسة في منطقة ودعم القرار في الوقت المناسب والم

)Lamancha (في اسبانيا للخروج بالقرارات االدارية النابعة من المعلومات االرضية المتوفرة.  

 منھجية الدراسة
 Geographicتقوم منھجية الدراسة على تطبيق تكامل نظم المعلومات الجغرافية

Information System  ونظم االستشعار عن بعدRemote Sensing حيث تم استخدام ،
وتم التعامل مع البيانات وتفسير الصور الفضائية ، المنھج الوصفي، والكمي التحليلي في الدراسة

وإدخالھا إلى الحاسوب ومعالجتھا وعمل موزييك وتصحيح للصور  ألراضي مدينة الھفوف
الخرائط منھا وانتاج  ،(Erdas, Arc Gis)الفضائية كل سنة وحدھا باستخدام برنامج 

  .SPSSواستخدام برنامج التحليل االحصائي  ، كذلك واستخالص النتائج

  مدينة الھفوف
تعد مدينة الھفوف عاصمة األحساء ويعتبر مركز مدينة الھفوف التاريخي رمزاً للمدينة 

ً عبر العصور وتشكلف، اإلسالمية في الجزيرة العربية ت قد نمت مدينة الھفوف القديمة نمواً أفقيا
ھا بعض تمن تكتالت كثيفة من المنازل والقصور الدفاعية واألسواق والمساجد والمنارات وتخلل

  .الساحات الصغيرة واالزقة

نسمة، مقسمين  287841من السعوديين وغير السعوديين  الھفوف ةبلغ عدد سكان مدين
وف حوالي ويبلغ عدد المساكن في الھف، نسمة 131917نسمة واناث  155924ذكور : كالتالي

مصلحة االحصاءات ، وزارة االقتصاد والتخطيط(اسرة  46898مسكن وعدد االسر  46898
  )ا(انظر شكل  .)ھـ 1425، بيانات غير منشورة العامة،
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  .توضح الموقع لمدينة الھفوف فضاثية و خريطة صور :)1(شكل 
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ميالً من العقير باتجاه الجنوب الغربي، ويقال إن  45تقع مدينة الھفوف على بعد حوالى و
وتعنى ھبت الريح، وبنيت الھفوف فوق ھضبه صخرية يبلغ ) ھف(اسم الھفوف مشتق من كلمة 

ً  450ارتفاعھا  ، ويوجد فى جنوب المدينة وغربھا وشمالھا نطاقات ضيقة من )متر135(قدما
من األراضى القاحلة تفصلھا عن منطقة  أشجار النخيل، كذلك يوجد فى الشرق عدة أميال مربعة

ولھا عدة بوابات في  ،النخيل النامية، وكان شكل المدينة على ھيئة متعدد األضالع غير منتظم
وبوابة الفتح وبوابة النخيل، ومن الجنوب بوابة  ،الشمال مثل بوابة الخميس وھي البوابة الرئيسية

امانة االحساء، بيانات غير منشورة، (.يةن ھما الخباز والصالحاالقرن، ومن الشرق بوابت
  .)ھـ1424

ً  2.54ويبلغ طول المدينة من الشمال إلى الجنوب  ويتشابه نمط بناء المنازل في ، كم تقريبا
المدينة إلى حد ما ويستخدم فيھا الحجر الجيري األبيض، ومعظم المنازل من طابقين ويوجد في 

ھـ 1373وفي عام ، قدماً، 25أو  20ھا عن معظم ھذه المنازل بئر ماء خاصة اليزيد عمق
حي : أصبحت الھفوف عاصمة لواحة األحساء، وتنقسم إلى ثالثة أحياء رئيسية ھي) م1953(

الرفعة وحي النعاثل، ويفصل شارع السوق وھو الشارع الرئيسي للمدينة حي  يالكوت وح
ى مع الزيادة السكانية الرفعة عن حي الكوت، وكانت بالمدينة بساتين نخيل لكنھا بدأت تختف

  .والزحف العمراني على المزارع

متر فوق سطح البحر، وتوجد منطقة الينابيع عند منسوب  150مدينة الھفوف  ارتفاعيصل 
من الشمال (من مستوى السطح على محور يمتد بين الھفوف والمبرز والمطيرفي  اً متر 145

ل عدة مرتفعات منخفضة وسبخات ويقطع رتابة ھذا السھ) الغربي إلى الجنوب الشــرقي
  : إلى الوحدات التضاريسية االتية والتي تنقسم وتقع المدينة ضمن واحة االحساءومناطق رملية، 

  )واحات األحساء(السھل االوسط 
وتقع ، تشرف عليه من الغرب حافات الغوار وصحراء الجافورة من الشرق والجنوب

ويتمثل في األراضي التي تشملھا ، ذا السھلمراكز العمران و األنشطة االقتصادية  في ھ
ومنھا يمتد ، وتقع مدينة الھفوف علي زاويته الجنوبية الغربية  Lحات التي تأخذ شكل حرفاالو

كم وتنحدر  10كم ويبلغ أقصي عرض له حوالي  21محوران األول نحو الشرق بطول حوالي 
والجفر والكالبية والثاني يمتد نحو  وتقع به مدن العمران، نحو الشرق والشمال والجنوب الشرقي

كم وتنحدر نحو الشمال الشرقي ونحو  7-3كم وعرض يتراوح بين  30الشمال بطول حوالي 
الشمال وتقع به مدينة العيون في أقصي الشمال ويمكن تقسيم واحات األحساء التي لھا عالقة 

  :)1424منشورة، بيانات غير ، مانة االحساءأ( الواحات االتية ىبمدينة الھفوف إل

طريق  ىمزارع الغويبة عل(الواحة الجنوبية  - واحة السيفة - الغربية –الواحة الشرقية  −
 .)قطر

و ) ات الغوارتعرف بحاف(المرتفعات الغربية  - )التالل الصخرية المنعزلة(المرتفعات  −
  .السبخات من الغربتحف بمنطقة الدراسة 
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تقوم بثالث وظائف رئيسية للمناطق لك أنھا ذمدينة الھفوف لترجع قوة الجذب والسيطرة 
  :الريفية

  .في منطقة الدراسةتركز الخدمات اإلدارية واإلدارات الحكومية وكذا مراكز العمل  −

، حيث تقدم األسواق الرئيسة لسكان الريف التجارية واألسواق بالمدينة راكزتواجد أغلب الم −
  .م غير المتوفرة فى التجمعات الريفيةمواقع لتسويق منتجاتھم الزراعية ولشراء إحتياجاتھ

فرع جامعة االمام محمد بن  –توطن المراكز التعليمية الكبرى مثل جامعة الملك فيصل  −
سعود، إضافة إلى الكليات التقنية والمدارس الفنية داخل المدينتين، إضافة إلى الخدمات 

ة إرتباط قوية بين الھامة األخرى مثل البنوك والمستشفيات، وبالتالي فإن ھناك عالق
حيث يقدم ھذا المركز ) المبرز –الھفوف (التجمعات الريفية والمركز الحضري المسيطر 
  .الخدمات وفرص العمل لسكان ھذه المجتمعات

  جيالتكوين الجيولو
ً في استغالل األراضي فيرتبط بھا  ،يلعب التكوين الجيولوجي لمحافظة األحساء دوراً ھاما

أن مياه  ىمصادر المياه الجوفية، وتدل بقايا القواقع واألصداف البحرية علنوع التربة السائدة و
البحر كانت تغمر محافظة األحساء في بعض العصور الجيولوجية القديمة، لذا تسود فيھا تربات 

من تكويناتھا بوجه عام، وتنتمي % 20طميية يرتفع فيھا معدل الجير، بحيث يشكل نحو 
لرواسب الزمن الرابع، لكن معظم أنواع التربة في واحات األحساء  السبخات والكثبان الرملية

) سم200-60يتراوح سمكھا بين (تنتمي لرواسب الزمن الثالث، وھي طبقة طينية رملية خشنة 
وتتكون من الكونجلومرات والحجر الجيري والحجر الرملي والمارل واألردواز لذا يسمح 

  .نسيجھا بدرجة من المسامية

  :فى مدينة الھفوف) الزمن الثالث والرابع(توزيع كل من صخور النيوجين وفيما يلى 

 تكوين النيوجين
حيث تستمر ، اً متر 95 م محافظة اإلحساء ويصل متوسط سمكھامعظ يطبقة الھفوف تغط

 ،الھفوف والمبرز ومزارع الغويبة وجبل الشعبة ل غرب وجنوب واحة األحساء ومدينتيبطو
  .وف طبقة مائية ملحيةصخور تكوين الھف ييحتوو

 تكوين الرس
وھذا التكوين قليل األھمية من الناحية  اً متر 56يتميز بصغر سمكه إذ يقدر بحوالى 

فى الشمال الغربى من مدينة  اً متر 20وطبقة الرس يزداد سمكھا من حوالى . الھيدرولوجية
  .قريب من الحدود الشمالية من واحة األحساء اً متر 131الھفوف حوالى 
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  لتربةا
عمرانياً  –زراعياً (تعتبر التربة من أھم العوامل الطبيعية التى يرتبط بھا استغالل االرض 

–  ً مثل التكوين  ،واشتركت عدة عوامل فى تكوين تربة محافظة اإلحساء )الخ ...صناعيا
ه الجيولوجى ومظاھر السطح والمناخ والمياه وتتميز التربة فى المنطقة بالبنية المتجانسة بوج

سى للتربة إلى أبحيث تكاد تخلو من الطبقات االفقية الواضحة ويمكن تقسيم القطاع الر ،عام
  :طبقتين رئيسيتين

 .سم 50 - 5يتراوح سمكھا بين ) صفراء(التربة العليا وھى تربة طفلية رملية  −

 –وزارة الزراعة والمياه : المصدر( .التربة السفلية تربة طفلية خاصة فى مناطق السبخات −
  .)ھـ1406طلس التربة أ

  المناخ
تعتبر دراسة المناخ من أھم مراحل التخطيط حيث أن كل مرحلة من مراحل التخطيط يجب 
أن تكون على عالقة مع عناصر التخطيط الخاصة بالموقع، والمالمح األساسية لعناصر المناخ 

 )صغرى –توسط م –عظمى (بالموقع، والمالمح األساسية لعناصر المناخ درجة حرارة الھواء 
تجاھاتھا وعدد أيام حدوث العواصف الرملية وعدد امتوسط ھطول األمطار وسرعة الرياح و

  .أيام السطوع الفعلي للشمس

يخضع مناخ المنطقة إلى عدد من المؤثرات بعضھا خارجي والبعض اآلخر محلي، وتعد 
  .المؤثرات المحلية أكثر تأثيراً في ظروف المنطقة المناخية

  مناخعناصر ال

 درجة الحرارة
تتباين معدالت درجة الحرارة الفصلية الشھرية واليومية بشكل كبير، فالمنطقة تتميز 
ً وصعوداً، فتتراوح درجة الحرارة  بالقارية حيث التطرف الشديد في درجات الحرارة ھبوطا

درجة مئوية في شھر يوليو وأغسطس بسبب  45درجة مئوية فى شھر يناير، و 18القصوى بين 
الشديد أثناء الليل، ويرجع  يوبسبب موجات اإلشعاع األرض ،تزايد عدد ساعات شروق الشمس

ھذا االرتفاع الشديد فى درجات الحرارة فى فصل الصيف إلى تعامد الشمس تقريباً على المنطقة 
انظر  )ھـ 1425بيانات غير منشورة، ، الرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئة( فى ھذا الفصل،

  ).2( شكل
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مسودة المخطط الرئيسى لواحة  : المصدر. (تساقط االمطار بالمنطقة الشرقية معدالت ):3(شكل 
  ).االحساء
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خات في فترات قصيرة زومركزة ومحدودة األثر على شكل وتسقط ھذه األمطار فجائية 
Torrential Rain ومما يقلل من فاعلية األمطار في األحساء باإلضافة إلى قلة كميتھا ونظام ،

سقوطھا ارتفاع كمية اإلشعاع الشمسي ومتوسطات الحرارة، بالرغم من ارتفاع نسبة الرطوبة 
  .في المنطقة

  المياه الجوفية
، الرفعة، الصالحية، )2(الخالدية ، )1(الھفوف خمس اَبار للمياه ھى الخالدية يوجد بمدينة 

ھى المصدر الرئيسى لتغذية مدينتى ) بأبو غنيمة(تعتبر محطة المياه و) الدخل محدود(الفھد 
وھذه المحطة يصلھا خط تغذية قادم من اَبار  2كم 1.5وتبلغ مساحتھا ، الھفوف والمبرز بالمياه

  .بئراً للمياه ةعشر ويوجد فيھا أربع، ملم1000ر بقط طريق حرض
  .يوضح متوسط تصريف االَبار بالھفوف :)1(جدول 

  )متر مكعب( فيالتصر  إسم البئر  المدينة

  الھفوف

  600 )1(الخالدية
  480 )2(الخالدية
  1730 الصالحية
  1080 الرفعة

  .ھـ1415مصلحة المياه والصرف الصحى : المصدر
   م2010وعام  م 1984 لعام للمرئيات الفضائية وفقاً  مدينة الھفوففي  العمراني النموتحليل 

دينة الھفوف شھدت مالفضائية وتصنيفھا نالحظ أن  ةالصورتحليل من خالل التأمل لنتائج 
ً من سنة نمواً عمراني ً سريعا فالمساحة العمرانية التي بلغتھا المدينة ، م2010م حتى سنة 1984ا

ً أكثر من الضعف م2010في سنة  مساحة مدينة سنة تزايدت 26ذلك أنھا في ظرف ، ھي تقريبا
ً % 50الھفوف بنسبة  ً حواليتقريبا من أراضي  2كم 3 ، أي أن التوسع العمراني يكون سنويا

  .الفضاء
ً عديدة   النمو العمراني الشريطي أو الخطي منھا ،ھذا النمو العمراني أخذ أنماطا

 Linear development ، أو ً  Scatter or spotقد تتبنى المدينة نمواً مبعثراً ومتفرقا
development  ، ًأو قد تتبع نمواً إشعاعياً نجمياRadial or star –shaped development 

من خالل المرئية و،  Infill developmentأو يأخذ نمط ملء الفراغات والحشو العمراني  
و العمراني تظھر أن االمتداد العمراني أخذ شكل تم انتاج خريطة للنم 1984الفضائية لعام 

ً وقد يكون ھذا االمر مرتبط ) 1(، أنظر خريطة رقم التنمية المبعثر والمنتشر بالسياسات  ا
التخطيطية في المملكة من خالل التنمية العمرانية في المدن الكبرى مثل الدمام في المنطقة 

كز المھمة في محافظة االحساء وبالتالي تساھم مدينة الھفوف تعتبر من المرااال أن ، الشرقية
حيث بلغت ،التنمية العمرانية بنسبة كبيره فيھا مقارنة مع المدن والھجر االخرى من المحافظة 

 198.16من مساحة الھفوف البالغة % 3، وھي تشكل حوالي 2كم 6المساحة العمرانية حوالي 
  .في ذلك الوقت 2كم
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  .م1984ل المرئية الفضائية لعام عداد الباحث من خالإ: المصدر

كما ھو عليه  الھفوف على التوسع العمرانيمدينة حركة الھجرة من القرى الى تعمل كذلك 
عملية تحضر اتسمت في استقطاب المدن فقد شھدت المملكة العربية السعودية ، م1984في سنة 

ھـ وھذه 1400م عا% 42ھـ الى 1390عام % 20النصيب االكبر وزاد عدد سكان المدن من 
% 20ت على حساب المدن الصغيرة والقرى والھجر حيث تناقص السكان فيھا من ءالزيادة جا

  .)2000الخريف، % (46الى % 60وتقلص سكان المناطق الريفية من % 12الى 
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م نالحظ استمرار التوسع العمراني بشكل كبير في 2010ومن خالل المرئية الفضائية لعام 
  7.83أي بزيادة بلغت )2(أنظر الجدول  ،2كم 13.799 لى حواليإ وصلحيث مدينة الھفوف 

ً .م1984عام  هعما كانت علي 2كم ، 2كم 3,3وھذا يعني أن حركة العمران كانت تزداد سنويا
أن مدينة الھفوف ھي المدينة الرئيسية في محافظ االحساء  في ولعل السبب في ھذا النمو يكمن
الستثمارات القطاع  الكبيرتركزالومن القرى واالستقرار فيھا  وبالتالي رغبة السكان بالھجرة

  .الخاص

  .م2010حتى عام  م1984عام من في مدينة الھفوف  العمرانيالنمو :)2( جدول

المساحة  مجموع  (%)النسبة   )2كم(المساحة   السنة  
  )2كم( الكلية

  198.16  3.01  5.969  1984   العمراني النموا

  2010  13.799  5.74  240.49  

    4.5  10.817  2010  الطرق

  .من اعداد الباحث: المصدر

 4.5سبة وبن 2كم 10كذلك ساھمت الطرق في النمو العمراني حيث بلغت مساحة الطرق 
    .من مساحة مدينة الھفوف، من حيث جلب االمتداد والنمو للعمران اليھا% 
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  .م2010عداد الباحث من خالل المرئية الفضائية لعام إ: المصدر
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  أنماط التنمية العمرانية
ن النمو العمراني في مدينة الھفوف اليتم بشكل متجانس ومتساو على جميع الجھات إ

خرى أن التنمية تتم بكثافة في بعض الجھات وتخف ھذه الكثافة في في جھات إحيث ، والمحاور
  .الخروقد يكون التمدد العمراني أسرع على بعض المحاور ويمتد بسرعة أقل على البعض ا

ً أنلحظ من تحليل المرئيات الفضائية  ن المساكن مبعثرة وغير منتظمة بسبب ضعف أيضا
ً على  وھذا يشكلالرقابة الحكومية،  ن التنمية العمرانية إحيث ، يصال الخدمات للمساكنإعبئا

 جنوبي، –تتجة بوضوح نحو الشمال والشمال الغربي وتمتد على شكل محور شمالي غربي 
أن إلى امل الرئيسي لھذه التنمية وربما يعود السبب ع، كذلك تعد الطرق ال)2(ة رقم نظر الخريطا

ً للحركة  ً من الناحية االقتصادية وبالتالي االكثر استقطابا ھذه الطرق تعد االكثر نشاطا
أراضي ( ن المساحات البيضاءإحيث  ،م2010لعام  )3(رقم  االستثمارية، انظر خريطة الطرق

  .نه اليوجد فيھا عمرانإلى أريطة تشيرفي الخ )الفضاء
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      .م2010اعداد الباحث من خالل المرئية الفضائية لعام : المصدر
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قطع  نن يستغلويكذلك بما أن مدينة الھفوف من المدن المھمة في المحافظة تجعل المستثمر
من ھذا و وبالتالي يشجع اتجاه التنمية الى ضفاف الطرق، ،ضفاف الطرق ىاالراضي الواقعة عل

البارزة في مدينة الھفوف ھو النمط الشريطي العمرانية التنمية  نمط نإالمنطلق يمكن القول 
من خالل تحليل الصور الفضائية نالحظ بوضوح حيث  Linear development الخطي

بمدينة الھفوف، حيث أن في انتشار التنمية العمرانية  اً أن للطرق دور نشاء خريطة الطرقإو
وبنسبة  م2010لعام من مساحة مدينة الھفوف  2كم 10.8التي تغطيھا الطرق حوالي المساحة 

العمرانية في  مما يدل على أنھا ساھمت بشكل كبير في نمط التنمية، منھا%  4.5تبلغ حوالي 
  .المدينة

وھذا  ،وإنما ھي مبعثره ومشتته ،بشكل متصل ومتواصل التنمية الخطية الشريطية التتمو
نشاء خريطة النمو العمراني إوالتي تم  م1984ل النظر الى المرئية الفضائية لعام واضح من خال

وھذا يعني أن التنمية ، فيھا العمران ليسحيث يالحظ وجود مساحات فارغة كبيره منھا 
   .في تلك الفتره  Scatter or Leap frog developmentالعمرانية كانت مبعثرة

في  )النمط الخطي والنمط المنتشر( التنمية العمرانية نتج عن وجود نمطين من أنماط وھذا
كتمال اطول فترة إتمام تطوير االحياء السكنية و الىظاھرة ھذه الفي ويعود السبب  مدينة الھفوف

والمرئيات الفضائية تبين أن ھناك أحياء بدأت عملية ، بنائھا لمدة قد تصل الثالثة عقود من الزمن
ولھذا تأثير سلبي على م 2010في سنة  اال بشكل كامل ولم تكتمل بعد التطوير بھا في الثمانينات
كذلك ارتفاع تكاليف إيصال الخدمات والمرافق  ،وعلى أسعار العقار ،السكان وظاھرة الجوار

  .العامة وغيرھا

ولعل من  ،شرقيباألضافة الى ذلك ھناك نمط للعمران بإتجاه الشمال الغربي والجنوب ال
وفر األراضي القابلة للتعمير ورخص االسعار مقارنة مع المناطق االخرى، تيكون  قد أسبابه

انتشار و قلةكذلك تقل التنمية العمرانية في بعض الجھات ولعل من أسبابھا األمتداد الصحراوي 
االمتداد العمراني الى االستمرار في  يدفعوبالتالي عدم توفر البنية التحتية، وھذا  ،الطرق فيھا

الفضاء داخل النسيج راضي أوللفراغات العمرانية وملء الجيوب العمرانية  ظاھرة الحشو
ويكون على حساب  ،وھذا يحتاج لسنوات حتى ينتھي  Infill developmentالعمراني القائم 

ً وھذا واضح في المرئية الفضائية والخريطة  ،نمط التنمية المنتشرة فسيتقلص حجمھا تدريجيا
  :وقد يعود السبب في نمط التنمية ھذا الى العوامل التالية ،م2010المنتجة منھا لعام 

بحيث تكون ، طبيعة التنمية والضغط المتزامن في عدم االبتعاد كثيراً عن الكتلة العمرانية .1
 .الفراغات لءھناك الحاجة لم

الذي يلزم المستثمرين والمواطنين بوجوب مدينة الھفوف  بلديةالنظام التخطيطي في  .2
ھؤالء المستثمرين  دفع، مما يلنطاق العمراني واستغالل الفراغات العمرانيةاحترام حدود ا

 . عدم المجازفة في البناء في أماكن ال أمل في مد الخدمات اليھال

    .البناء في االراضي الزراعيةبم السماح عد .3



 1831ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيمن الطعاني

 2014، )8( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م2010 –م 1984ة الھفوف من عام العمراني في مدين النمو
ر الفضائية والمسح الميداني والخرائط في الجدول مما سبق يمكن تلخيص تحليل الصو

  :التالي

  .م2010 - 1984في مدينة الھفوف من عام  العمراني النمو :)4(جدول 

 المساحة الكلية  السنة
  )البلدية(

مساحة 
 االختالف  عدد السكان  العمران

 )2كم(
معدل 
  %االختالف

1984  198.16  5.969  101.270 192.191  96  
2010  240.49  13.799  287.472  226.691  94  

  .ھـ1394والتعداد السكاني لعام / من اعداد الباحث : المصدر

عام في م و1984نالحظ من الجدول نسبة فراغ كبيرة من المساحة الكلية سواء في عام 
الھفوف  مدينة من مساحة% 6م وھذا يدل على تركز المساحة العمرانية على نسبة تصل 2010

شارة الى ضرورة وضع سياسة تخطيطية تنظيمية للمدينة بحيث يشمل وبالتالي ھنا تجدر اال
وحتى التأخذ طابع تجمع العمران فوق بعضه البعض مثل ، النمو العمراني نسبة اكثر من ذلك

ناھيك عن صعوبة الحياة  ،مشاكل عمرانية الحصر لھا والعدد خلقالمدن في مصر، مما ي
    .والتنقل وغيرھا

 م2010وزاد في عام تقريباً  2كم 6م حوالي  1984كان يشغل عام  يالعمراناالستعمال أن 
ً  ومعدل نسبة التغيير كانت 2كم 14 ليصل الى حوالي  ةالسكاني ةوالسبب الزياد% 5 تقريبا

باالضافة الى الوافدين من مختلف  ،الطبيعية في المدينة والھجرات الداخلية للعمل في المدينة
مقارنة بغيرھا من عمليات التخطيط،  ليست سھلةعملية  للتنميةتخطيط الالدول، وتعتبر عملية 

حيث يتم من خاللھا ربط ودمج المعطيات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية الحالية الستخدام 
  .وغيرھا معين مع تقييم وتوقع للحاجات المستقبلية وفقا للعوامل المؤثره في ذلك ومعدل النمو لھا

اليجاد بعض العالقات االحصائية بين السكان  SPSSم برنامج ال ستخدااوقد قام الباحث ب
  ):5(الجدول رقم  بما يلي، والمساحة الكلية ومساحة العمران والطرق التي تمثلت

 .م2010، 1984االختالف لسكان مدينة الھفوف بين عامى : )5(جدول 

مساحة النمو   عدد السكان  السنة  
  )2كم(العمراني

مساحة مدينة 
  )2كم(الھفوف 

مساحة 
  )2كم(الطرق 

  3.8  198.16  5.969  101.270 1984  النمو العمراني
  2010 287.472  13.799  240.49  10.817  

نظرا ، مما يدل على زيادة معدالت النمو السكانى خالل ھذه الفترة% 67.7يبلغ معامل نحو 
والعادات والتقاليد ، وقلة وفيات األطفال الرضع، لزيادة الوعى الصحى ومن ثم زيادة أمد الحياة
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التى تشجع على زيادة النسل والھجرة، وھذا يعني زيادة المساحة العمرانية من المساحة الكلية 
  ).6(انظر جدول . للمدينة

  ).كم2(dumy / السكان عدد Ratio Statistics for: )6(جدول 

Price Related Differential 1.000 
Coefficient of Dispersion .479 
Coefficient of Variation Median Centered 67.7% 

م نحو 2010، 1984مساحة النمو العمرانى خالل الفترة بين عامى لوبلغ معامل االختالف 
ويرجع ذلك إلى الزيادة السكانية الكبيرة األمر الذى  ،ماوھو معامل اختالف كبير نوعا ، 56%

خاصة وأن التوسع العمرانى فى ھذه ، لسكانيواكبه زيادة النمو العمرانى لكى تستوعب أعداد ا
المدينة يغلب عليه التوسع األفقى وليس الرأسى، باالضافة الى الھجرات من الھجر والقرى الى 

عداد الوافدين مما تطلب عملية البناء بالتالي زيادة المساحة العمرانية عام أالھفوف، وزيادة 
   .)7(انظر جدول  ،م2010

  )كمdumy / (2 العمراني النمو مساحة Ratio Statistics for :)7(جدول 

Price Related Differential 1.000 
Coefficient of Dispersion .396 

Coefficient of Variation Median Centered 56.0% 

م نحو 2010، 1984مساحة مدينة الھفوق خالل الفترة بين عامى لوبلغ معامل االختالف 
ن الزيادة فى مساحة المدينة يأتى على حساب األراضى الزراعية أحث وقد الحظ البا، 13.6%

، حيث أزيلت أجود أراضى حقول النخيل وبنيت مكانھا بعض التجمعات العمرانية، المجاورة لھا
وھذا  باالضافة الى القرارات االدارية المانة االحساء التي نتج عنھا زيادة مساحة مدينة الھفوف

   .)7(انظر جدول ، نظرا الھميتھا م2010دت عنه غي عام م زا1984واضح في عام 

  .)كمdumy / (2 الھفوف مدينة مساحة Ratio Statistics for :)8(جدول 

Price Related Differential 1.000 
Coefficient of Dispersion .097 
Coefficient of Variation Median Centered 13.6% 

م 2010، 1984الطرق فى المدينة خالل الفترة بين عامى طوال الوبلغ معامل االختالف 
بإنشاء الطرق وتنمية  الدولةويرجع ذلك إلى اھتمام ، وھو معامل اختالف كبير، %67.9نحو 
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مما أدى الى زيادة مساحات ، كما يرجع ألھمية المدينة االقتصادية والتاريخية، المدينة وتطويرھا
  . )7(انظر جدول ، 2كم10.818م نحو  2010الطرق بدرجة كبيرة حتى بلغ عام 

  ).كمdum / (2 الطرق مساحة Ratio Statistics for: )9(جدول 

Price Related Differential 1.000 
Coefficient of Dispersion .480 
Coefficient of Variation Median Centered 67.9% 

بين المساحة الكلية لمدينة ذ تتخالعالقة ومن خالل تطبيق معادلة خط االنحدار نجد أن 
  : الھفوف وعدد سكانھا الصيغة اآلتية

he 00023.014.175 +=  
  : حيث

e  = المساحة الكلية لمدينة الھفوف بالكيلومتر المربع  

h  = نسمة(عدد سكان مدينة الھفوف(   

مساحة ويظھر من ھذه المعادلة أنه بزيادة عدد سكان الھفوف بمقدار مائة ألف نسمة تزداد ال
حيث تعد عملية تنظيمية من خالل اتخاذ قرارات ، كيلو متر مربع 23الكلية للمدينة بمقدار 

  .  بتوسعة حدود المدينة ومدھا بالخدمات الكاملة

  : وتتخذ العالقة بين مساحة النمو العمرانى لمدينة الھفوف وعدد سكانھا الصيغة اآلتية 

ba 000042.071.1 +=  
  : حيث

a  = النمو العمرانى لمدينة الھفوف بالكيلومتر المربع مساحة  

b  = نسمة(عدد سكان مدينة الھفوف(   

ويظھر من ھذه المعادلة أنه بزيادة عدد سكان الھفوف بمقدار مائة ألف نسمة تزداد مساحة 
االمر الذي يستدعي أن يكون ھناك خطة ، كيلو متر مربع 4.2النمو العمرانى للمدينة بمقدار 

  . يأخذ الشكل العشوائي للتوسع العمراني حتى التنظيمية 

  : وتتخذ العالقة بين مساحة الطرق فى مدينة الھفوف وعدد سكانھا الصيغة اآلتية

0164.0000038.0 −= ns  

  : حيث



 "......تقييم النمو العمراني لمدينة الھفوف "ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1834

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )8( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

s  = مساحة الطرق فى مدينة الھفوف بالكيلومتر المربع  

n  = نسمة(عدد سكان مدينة الھفوف(   

نه بزيادة عدد سكان مدينة الھفوف بمقدار مائة ألف نسمة تزداد ويظھر من ھذه المعادلة أ
وھذا واضح من خالل خريطة الطرق حيث ھنا ، كيلو متر مربع 3.8مساحة الطرق فيھا بمقدار 

تغطية للمناطق العمرانية بالطرق مما يجعلھا تأخذ اشكاال متنوعة في االمتداد والتوسع كما أشرنا 
 ً    .لھا سابقا

الذي يوضح نصيب الفرد في مدينة الھفوف في عامي ) 10(دول رقم ومن خالل الج
م بالكيلو متر وبالمتر لكل من المساحة الكلية والنمو العمراني ومساحة الطرق 2010 ،1984

 2010عام  أصبحبينما  2م1956ھو  1984ن نصيب الفرد من المساحة الكلية عام أحيث تيبن 
د عام المساحة الكلية يفوق ضعف نصيب الفر وھذا يدل على ان نصيب الفرد من 2م836

وعدم وضوح  ،وضعف النھضة العمرانية انذاكم قد يعود السبب الى الحالة االقتصادية 2010
ان نصيب الفرد منه عام وفيمايتعلق بالنمو العمراني نالحظ ، تيارات الھجرة الوافدة والداخلية

ا يدل عل زيادة النمو العمراني بسبب وھذ 2م48 وصل 2010بينما ھو عام  2م59تقريبا  1984
مما شجع الھجرة اليھا عدا التطور االقتصادي وزيادة أھمية المدينة كمركز لمحافظة االحساء 

   . التي استقرت فيھا) عائالت وعزاب(عن االيدي العاملة الوافدة 

تر لكل م بالكيلو متر وبالم2010 ،1984نصيب الفرد في مدينة الھفوف في عامي  :)10(جدول 
  .من المساحة الكلية والنمو العمراني ومساحة الطرق

  السنة

نصيب الفرد 
من 

المساحة 
 2الكلية كم

نصيب الفرد 
من المساحة 

 2الكلية م

نصيب الفرد من 
النمو  مساحة

 2العمراني كم

نصيب الفرد 
 من مساحة

النمو 
 2العمراني م

نصيب الفرد من 
مساحة الطرق 

 2كم

نصيب الفرد 
من مساحة 

 2رق مالط

1984 0.001957 1956.749 5.894 58.94144 3.752 37.52345 
2010 0.000837 836.5684 4.800 48.0012 3.763 37.62801 
  

  النتائج والتوصيات
ُ ماتتم عند حواف الطرق دون  مما سبق نالحظ أن التنمية العمرانية في مدينة الھفوف غالبا

ً متصالً ومتواصالً  ره يشكل ظاھره سلبية تتمثل في ارتفاع تكاليف مد وھذا بدو ،أن تشكل نمطا
وبالتالي عملية الوصول للتنمية  الجديدة والبعيدة عن الكتلة العمرانية قالخدمات والطرق للمناط

  .ظل غياب التخطيط العمراني السليمالمستدامة مستحيلة في 

مية حيث بينت الدراسات في إحدى مدن الصين والتي اجريت على اقتصاديات التن
من نفقات الخدمات % 36 – 34المستدامة أن تبني مبدأ االستدامة في العمران قد يوفر مانسبته 

)Yeh & Li,2000(.  
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ً أكثر من الضعف، 2010المساحة العمرانية التي بلغتھا المدينة في سنة  م ھي تقريبا
النمو العمراني  االمتداد العمراني أخذ شكل التنمية المبعثر والمنتشر، كذلك ساھمت الطرق فيو

من مساحة مدينة الھفوف، كذلك أن التنمية % 4.5وبنسبة  2كم 10حيث بلغت مساحة الطرق 
 –العمرانية تتجة بوضوح نحو الشمال والشمال الغربي وتمتد على شكل محور شمالي غربي 

ية البارز التنمية، ويعد نمط التنمية العمران في انتشار تعد الطرق العامل الرئيسيوجنوبي، ايضاً 
  .في مدينة الھفوف ھو النمط الشريطي الخطي

ن النمط العمراني القديم الذي كان سائداً أفرز كثافات بنائية منخفضة وتكاليف في مد إ
وھذا واضح في ، التنمية للطريق الصحيح الخدمات وصعوبة في التحكم في العمران وتسيير
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