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 (*)عصام محمد إبراهيم محمد. د
  مقدمة

 الجغرافيـون   إليهاوسيلة رئيسية يلجا     األرضستخدام  أ خريطة   تعد    
 تتـشكل هـذه     إن الطبيعي ومن   ،للمدينة الوظيفي دراستهم للتركيب    في

يخـتص    عليها وفق عديد من العوامـل      اتستخدامألاالخريطة وتتحدد   
  الـسكان عـدد  زيادة و ،)١(بالموضع والموقع   واألخربعضها بالوظيفة   

 في يعقبها زيادة    التي والسلوك االقتصادي لهم بما يتناسب مع متطلباتهم      
سـتخدام  أبأو،  أخـر ستخدام محل   أ بإحاللأو ، ستخداماتألا على الطلب

 تسـتخداما أ تحديـد    ما يمـر   الباغو ،)٢( كثافة أكثر والمباني األرض
 ، المختلفة   ستخداماتألا التنسيق بين    إلى بمراحل متعددة تهدف     األرض

ـ  ،)٣(وتحديد وظائفها السكانية والمكانيـة        يمكـن نطلـق عليـه    اأوم
 واإلنتـاج  الزراعة ،الصناعة السكن،(  Privatelyالخاصة ستخداماتألا

-Public – Semiبه العامة العامة وشستخداماتألوا ،)التجارة الحيواني،
public  الـصحي،  التعليمـي، (  الحـضرية ستخداماتألا باقي وتشمل 

 تحـول دون  التـي  المـشكالت  أهم وتشخيص  ،)٤( ) الشوارع   ،الديني
ستخدام أقتراح الحلول والتوصيات الالزمة لترشيد      إ و األفضل،ستخدام  ألا

   .األرض
 األرض  تستخداماأوقد ركزت األبحاث والدراسات التي أجريت عن           

نعكاس الوظائف التي تؤديهـا علـى هـذه    إعلى تحديدها ومدى   بالمدن
 ،معينـة  وكيف تتوزع في قلب المدينة لتـؤدى وظيفـة           ستخدامات،ألا

 كما كانت تهتم بـالنظر مـستقبال        ،التوزيعوالمتغيرات المؤثرة في هذا     
  وهذا يصدق على دراسـة كـل مـن         ،ومشكالتها األرض   تستخداماأل
)Berry,B.J.L.(1963 ،) Bartholomew,H.(1976 Palm .,(1981)،  

 محمـد   ،)١٩٩٠ (إبراهيم عيسى على    ،)١٩٨٩( حزين إمامعبد الفتاح   
حمـد الـسيد    أ) ١٩٩٦(حمد محمد عبد العال     أ ،)١٩٩٥(  شرف إبراهيم

 فريال بنـت محمـد      ،)٢٠٠١ (إبراهيم عيسى على    ،)١٩٩٧(الزاملى  
 )٢٠٠٣(  شاهين عبد المعطـى   عبد المعطى  ،)٢٠٠١نوفمبر(  الهاجرى
 لنمط واحدا فقط مـن      أهمية وهناك العديد من الدراسات أولت       ،وغيرها

 عبد الحميد عبـد العظـيم       ناحا كدراسة كل من     األرضستخدام  أ أنماط

                                      
   جامعة سوهاج-  كلية اآلداب- مدرس بقسم الجغرافيا  (*)



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٤٢٠   

     إبـراهيم حمد حـسن    أ ،)١٩٩٤نوفمبر   (إبراهيمحمد حسن   أ ،)١٩٩١(
اهللا جار اهللا    أحمد جار    ،)١٩٩٧( محمد الفتحى بكير     ،)١٩٩٥مارس  ( 
  .وغيرها )١٩٩٨ أكتوبر( حمد مصطفى النحاسأ ،)١٩٩٧يناير (

بدراسة جغرافية واحدة بالرغم من مرور      منطقة الدراسة   ولم تحظ        
 أسهمت التيمن الدراسات غير الجغرافية      و ،إنشائها عاما على قرار   ٣٠

  دراسـة  واالجتماعي االقتصاديالتاريخ  بجهودها البحثية على المستوى     
   ).٢٠٠٤( نبيل عبد الحميد سيد احمد وزمالؤه 

ظهرت علـى خريطـة مـدن      (*) وعزبة البرج مدينة حديثة النشأة         
 والعمرانـي تزايـد نموهـا الـسكاني        ل )٥(١٩٧٩محافظة دمياط عام    

خـصائص  ن  أ بـالرغم  ،)٦( وظيفتهـا اإلداريـة    تغيرتواالقتصادى  
لقريـة منهـا إلـى      قرب إلى ا  أستخدام األرض بها يجعلها     أوموضعها  

متـداد  أل إذ تجمع بين خصائص الريـف والحـضر نتيجـة ا           ،المدينة
 ً ٢٢ ، ْ ٣١ ٢٩ ً ٣٣بين دائرتي عـرض     تنحصر  ، وهى   )٧(العمرانى

 أقـصى  في تقع   إذ ، دقيقة ٢ ٤٩ اى أنها تمتد في نحو       ،شماال  ْ ٣١ ٣٢
 نهايـة   في على الضفة الشرقية لنهر النيل       لمركز دمياط  الشرقيشمال  ال

 من جملة   ٪٢٢,١ تمثل   مترا، كيلو   ١,٨ دمياط عند المصب بطول      فرع
 ويحدها شماال البحـر المتوسـط بجبهـة         ،)كم   ٨,١٦( ها حدود أطوال

 طوال،كبر الحدود   ألتمثل   و ،٪٣٦,٨بنسبة   كيلومترات   ٣ساحلية طولها   
 ومن الجنـوب قريـة      ،٪٢٣,٥بـو ،٪١,٥ بطول   وشرقا بحيرة المنزلة  

ـ مك١,٤٤بطول  الشيخ ضرغام    قل الحدود  أ وهى بذلك تمثل     ،٪١٧,٦ ب
  ) ١( شكلفيكما هو مبين  طوال
وكما يبدو تسير الحدود اإلدارية لها في خطوط مضلعة مرتبطة في               

 وفى جـزء    المنزلة،تجاهات حدود البحر المتوسط وبحيرة      أجزء منها ب  
 إلى  اً واستناد ،الزراعيةمتداد شبكتي الري والصرف واألحواض      أأخر ب 
 اً يأخذ شكال مندمج   اًي إدار اًتجاهها يتبين أنها تنتظم أطار    أ الحدود و  أطوال

 بما في   ٢كم١٠,٧ وتبلغ مساحتها الكلية     ،)٨)(٠,٧١تبلغ دالة االندماج    ( 
 والمـساحة   ،)١٠( ٢ كـم  ٨,٢ وبدون البحيرة    ،)٩(ذلك بحيرة المنزلة    

 مـن   ٪٣,٦ و مـساحتها،  من جملـة     ٪٦٢,٢ بنسبة   ٢ كم ٥,١ المستغلة
 مـن مـساحة     ٪٦,١ كما أنها تمثل     ،)٢كم٢٢٥(دن المحافظة   مساحة م 

 وبكثافة  ، ألف نسمة  ٣٣٨٣٦ وعدد سكانها    ،)٢ كم ١٣٣,٧(مركز دمياط   
 من جملة سكان حضر المحافظة عـام        ٪١٣ وبنسبة   ،٢كم/ نسمة٤١٢٦
١١(٢٠٠٦ .(  
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 ٤٢١   

  
  

) بحري ونهرى وبحيرى  (ن الماء   أوبهذا الموقع للمدينة يمكن التأكد ب        
 إذ أكسبتها تلك البيئة ثروة سمكية وخبرة ،)١٢( لنشأتها اًباشركان سببا م

جمـالى العـاملين    إ مـن    ٪٦٧,٣السكان الصيد تمثل     متنوعة الحتراف 
 من اجمـالى  ٪٦٠ بنسبةاًكبمر١٨٥٠ إذ يوجد بها     ،قتصاديةألاباألنشطة  

 كما يوجد بها ترسانة لبناء السفن       ،)١٣(٢٠٠٥أسطول الجمهورية عام    
 مماجعلهـا   ،)١(هومبين في صـورة      إلصالحها كما وأحواض عائمة   
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 ٤٢٢   

 حمـر   أل فى البحرا  كمحطة ونقطة تموين لمراكب الصيد المتجهة جنوبا      
  . فى البحر المتوسطأو شماال

  

  
  ترسانة بناء السفن واالحواض العائمة فى مدينة عزبة البرج) ١(صورة

  
ـ ) ٢( شـكل  فيوتتألف مدينة عزبة البرج إداريا كما هو مبين              ن م

  : أربعة مناطق رئيسية هى 
 ،سـتاد أل شـارع ا   ،الخارجي الملقا   -:  وتضم )أ(المنطقة الجنوبية       

حتـى  ) الفنـار ( فاصل الشارع الرئيسي     ، الرخاوية ، الدسايقة ،المراجوة
  .منطقة السوق

 ، الخناينـة ، عزبـة البـرج    -: وتـشمل ) ب(المنطقة الوسطىغرب      
 منطقـة   ، الفنار حتى المستشفى    شارع ، شارع المصنع  ،المساكن الشعبية 

 المنطقة السكنية   ،رض أبو عماشة  أ ،رض ركة أ ، الفرن االلى  ،المدارس
  .المطلة على النيل حتى الجمرك

رض أ ، التـل  ، الملقا الداخلي  -: وتضم   )ج(المنطقة الوسطى شرق       
  .مام محمد سالم وحتى المجلسأ فاصل الشارع الرئيسي من ،الزرقاوى

 المنطقة الـسكنية شـمال      ، الدبدوبة -:  وتشمل )د(لية  المنطقة الشما    
  .  الصفارةكوبريالطريق من مسجد السالم حتى 
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 األربعة للصيغة فطاعتهافي المدينة وبتحليل الشكل التي وصلت إليه       
، يالحظ أن المنطقتين الوسطي غرب وشرق       )١٤(التي وضعها هاجيت  

 عن  ٠,٧٧،  ٠,٨١لرقمانيقتربان من الشكل الدائري بقدرما يقترب عن ا       
 ويكاد تقترب المنطقة الشمالية مـن الحالـة         ،الواحد الصحيح لكل منهما   

ويصل ) ٠,٧١(ندماج  ألقرب إلى ا  أ أما المنطقة الجنوبية فشكلها      ،الخطية
، وان كانت أجـزاء     )٠,٩١(دليل الشكل للمدينة إلى رقم الواحد صحيح        

  .ماجندألستطالة منها إلى األقرب إلى اأمن أطرافها 
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 ٤٢٤   

  -:البحثأسباب اختيار منطقة 
وقع اختيار الباحث على مدينة عزبة البرج كمجال مكاني وتطبيقـي              

   : هىستخدام األرض لعدة أسباب ألدراسة وتحليل 
 ما تتسم به المدينة من موقع جغرافـي تتبلـورفى شخـصيتها              -١   

  .موقعهاالجغرافية كل معاني العزلة والهامشية في 
رض ألسـتخدمات ا  ألحد أهم أنظمة التوزيعات المكانية      أل   تحلي -٢   

  .ذات الصلة المباشرة باألنشطة والسكان
 فتضم حـدودها اإلداريـة      ،األرضستخدامات  أ تنوعها في صور   -٣   

حدى الصناعات الرئيسية   إ و ،الزراعيةراضى  أل من ا  اًن فدا ٦٣٠مساحة  
 كما  ،الصيدلحرفة   والعديد من األنشطة الحرفية المكملة       ،األسماكلحفظ  

أنها تشترك مع واحدة من أهم مدن االصطياف في الجمهوريـة وهـى             
 وقد تطلب هـذا  ،الصيفس البر في النشاط التجاري في موسم   أمدينة ر 

سـتخدام األرض تـوافر مـساحات كبيـرة خصـصت           أالتنوع فـي    
 واإلداريـة ستخدامات الخدمية مثل الخـدمات التعليميـة والـصحية         ألل

   .وغيرهامة والمرافق العا
 ،بهاستخدام الموارد األرضية    أ تزايد المشكالت التي ترتبط بسوء       -٤   

  .بالمدينةوتفاقم أثارها السلبية إلى الحد الذي بات يهدد حياة السكان 
 -٢٠٠٥ تردد الباحث على المدينة عدة مـرات خـالل الفتـرة             -٥   

ـ       ٢٠٠٩ ة على فترات غير متصلة مما يـسر إجـراء الدراسـة الميداني
  .والحصول على البيانات وتقويمها في اطارموضوعى

  :  يمكن إيجاز أهداف هذه الدراسة فيما يلى-:أهداف الدراسة
سـتخدمات األرض المختلفـة     ألالتوزيع المكـاني      التعرف على  -١   

 ، والتأكد من إن مواقعها حققت أقصى منفعة للسكان وللمساحة         ،بالمدينة
  . المطلوبةومن ثما حققت المالءمة الوظيفية

ستخدامات األرض بالمدينـة وأنماطهـا    أل إبرازالسمات الرئيسية    -٢   
 إذ يمثل هذا النوع من الخرائط حجر الزواية  لها،المتباينة ورسم خريطة    

 لما تـوفره مـن معلومـات        ناجحة؛ىعملية تخطيط   أالذي يرتكز عليه    
  . ستخدامات السائدةألأساسية عن أنماط ا

راضـى  أل للزحف العمراني على ا    اًموذجا واضح  تمثل المدينة ن   -٣   
  .  لذا يهدف البحث إبراز هذه الظاهرة،الزراعية

 تأكيد دور الجغرافي على دراسة المشكالت التي يعـانى منهـا            -٤   
 لهـا،  ووضع حلوال    وغيرها،فتقار الخدمي والتلوث    ألالسكان بالمدينة كا  

  . ومن ثما يتحقق الجانب النفعي للدراسة
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 ٤٢٥   

  -:الدراسةوتساؤالت  اتيفرض   
 تميز المدينـة بـشيوع      تدور حول تقوم الدراسة على عدة فرضيات         

 لصغر اً نظر ألراضيها األقصىستخدام  ألاكثافة   و المتناسقة، غير   المباني
 فهل تتحقق كل هـذه      ،العامةسوء توزيع الخدمات والمرافق     و ،المساحة
    مدينة عزبة البرج ؟فيالبعض منها أو النواحي

   -:آالتية األسئلة على اإلجابة محاولة إلىولذا ترمى هذه الدراسة    
 ظلها المدينة والوظائف في نشأت التي هل توجد عالقة بين البيئة       -١   
  ؤديها ؟ت التي
المدينة لتؤدى وظائف معينة     في األرضستخدمات  أ كيف تتوزع    -٢   

   هذا التوزيع ؟في؟ وما هى المتغيرات المؤثرة 
   من حيث امتداده وخصائص مبانيه؟اً لقلب المدينة شكال محددهل -٣   
 األرضستخدمات  أ و المباني ما هى طبيعة العالقة بين خصائص        -٤   

  ؟ المختلفة 
لتجنب مدينة  ال في األرضستخدمات  ألمستقبال   كيف يمكن النظر   -٥   

  ؟  تعانيها التيالمشكالت 
  -:للدراسة المنهجية اإلجراءات   
عتمدت الدراسة علـى مجموعـة مـن        أ :وأهدافهاالبيانات  مصادر     

   :إلىتقسيمها المصادر يمكن 
والرسـائل  سـات   ا وتتمثل في البحوث والدر    -:ةالمصادراألولي -١   

 وتعـدادات   ،اإلحصاءات والبيانات المنشورة وغير المنـشورة     والعلمية  
رض ستخدام األ أبالمرتبطة    سكان والمنشات لمحافظة دمياط   ألالسكان وا 

ستفادة منها  أل وكانت ا  ،البرج خاصة  لمحافظة دمياط عامة ومدينة عزبة    
  .في التعرف على مناهجها وأسلوب وطرق تحليلها

بمقاييس رسـم مختلفـة لتفـسير         الخرائط والمرئيات الفضائية   –٢   
 التفـصيلية الخريطة  ك وظيفيا ومكانيا    ا وتحليليه األرضستخدمات  أصور
 التـي  العمرانية والتغيـرات     ضافاتألا لغرض وتوقيع    ١/٢٥٠٠مقياس
ستحدثت بعـد   أ التي الزراعية   واألحواض على المنافع والمرافق     طرأت
 للعمران الحديث مقياس    ةوالصورالجوي ،١٩٩٨،  ١٩٥٣ ،١٩٣٥ عامي

 طبقا  الرقميستخدام البالنيمتر أ وقيست المساحة ب   ،٢٠٠٠ عام   ١/٢٥٠٠
 الممتدة داخل نهرالنيـل     ستبعدت المساحات أ إذ فقط،للمساحة العمرانية   

/ ١/٥٠٠٠،١بمقياس   على خرائط     وذلك المنزلة،وبحيرة  ) فرع دمياط (
٢٥٠٠٠.   

السيما  الدراسة   بمنطقة الخاصة   البياناتتعد   -: الدراسة الميدانية  – ٣   
 حصائيةألا تناولت جوانبها    التي والتقديرات   ،متوفرةالجغرافية منها غير    



 م٢٠١١ ديسمرب – العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج

 ٤٢٦   

 سد بعض النواقص مـن خـالل        أمكند   وق والتناقض، غاية التباين    في
 -٢٠٠٥ قام بها الباحث خالل المدة       التي الميدانية    والدراسة المسوحات

 فـي ذلـك   و الدراسـة،  من مصادر    الثالثوهى تمثل المصدر     ،٢٠٠٩
  :هماخطوتين 

 وتحت هذا األسلوب قام الباحـث       -: أسلوب الزيارات والمقابالت   -أ   
 والقيام بالعديد  ،٢٠٠٥داء من عام    بعدة زيارات على مدارخمسة أعوام ب     
 ،المعلومـات  ومديرة مركز    ،المدينةمن المقابالت شملت رئيس مجلس      

 الـسفن،  ومجموعة مـن الـصيادين وأصـحاب        ،األمالكورئيس قسم   
 كما شـملت    ،التجارية والتجار، وأصحاب المحال     المعديات،وأصحاب  

 وتـسجيل   ،وأسـواقها الدراسة كل مرافق المدينة وأحيائها وشـوراعها        
 من تغيرعلى االندسكيب الحضاري ولم تشمله الخـرائط         أوتوقيع ما طر  

ستحدث من تغيرات فـي الخـدمات والمرافـق         أ وما   ،٢٠٠٠  عام بعد
 ، وشـكل الـشوارع    ،رتفاعاتهاأ ورصد حاالت المباني و    ،السكنوأنماط  
 والتقـاط    ،وتطورها من خالل المالحظـة المباشـرة       راضىألوأسعارا

  .ستخدمت في تلك الدراسةأور الفوتوغرافية التي العديد من الص
نـه  أكما   ،لما يوفره من جهد    إليه الباحث   أولج -: العينة أسلوب -ب   

 تم تحديـد    األسلوب وتحت هذا    ،المدينةمن الصعب دراسة جميع سكان      
   :التالية اإلجراءات

 األربعـة  للمناطقويقصد به الدراسة الميدانية      -: مجتمع الدراسة  -   
   .المدينة تتكون منها لتيا

جملـة عـدد     من   ٪٢,٨ستخدم الباحث ما نسبته     أ -: عينة الدراسة  -  
     .سكان المدينة

منـاطق  لسـتبانة   أل ا أسلوب فيوتتمثل   -: الدراسة والتطبيق    أدوات -
، سـتبيان أصحيفة   ألفوتوزيع   ،)١( على النحو المبين فى ملحق     المدينة
 سـتخدامات ألا الشوارع وكثافة    وأطوالة   لمساحة الكتلة المبني   تبعاوذلك  

 ختلفت نسبتها أو ،عتمدت الدراسة عليها  أ صحيفة ٩٥٩ منها  أستوفى فيها
 عدم االستيفاء لوجـود     أسباب ويعزى   ،)٢(ملحق فيعلى النحو المبين    

 علـى   أسـئلتها  وركـزت    ،ستجابةألا أولعدم ، المغلقة المبانيعدد من   
تم اسـتيفائها   و ،تصادية للمدينة قأل وعالقتها بالقاعدة ا   األرضستخدمات  أ

   .(*) ٢٠٠٨ عامي سبتمبر وةيوني وفبرايرخالل شهور 
                                      

يات الشكر والتقدير الى السيد األستاذ رئيس مدينة عزبـة البـرج            أيتقدم الباحث باسمى     )*(
وسكرتير المدينة، والمهندس محمد مازن رئيس قسم االمالك بالمدينة، والسيدة فاطمة رئيس            

ركز المعلومات على مجهوداتهم الطيبة نحو تسهيل مهمـة الباحـث واجـراء الدراسـة               م
 .الميدانية
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  -:منهجية وأسلوب البحث
أنتهج الباحث لتحقيق أهداف هذه الدراسة المنهج التاريخي عند دراسة    

 والمنهج الموضـوعي لدراسـة      ،ستخدام األرض بالمدينة  أتطورأنماط  
 والمنهج الوصفى للتعبيرعن    ،قليمىإ ستخدمات األرض المختلفة كإطار   أ

بعض مكونات ومظاهر التركيب الداخلي لها من واقع المشاهدة الميدانية          
 والمنهج االصولى في تناول العوامـل الجغرافيـة         ،والخرائط التفصلية 

 والذى يتيح للباحث التغطية العلمية الكاملة       ،ستخدام األرض أالمؤثرة في   
ستفادة من تلك المناهج في أل وإلمكانية ا  ،ثوالمرتبة لجميع مفرادات البح   

ستخدم الباحث عدد من األساليب الكمية في مواضـع         أالجانب التطبيقي   
 ودليـل كثافـة     ، ومعامل الشكل  ،ندماجألمتعددة من الدراسة منها دالة ا     

 ونقطة  ،ستخدامات المركزية ألرتفاعات ا أ ودليل   ،ستخدامات المركزية ألا
 كمازودت  ،ط وغيرها من األساليب اإلحصائية    رتباأل ومعامل ا  ،نقطاعألا

 وبعـض   ، حتى تبين النتائج التي وردت بهـا       األشكالالدراسة بعدد من    
  .الصورالفوتوغرافية ألهميتها كوسيلة إيضاح

   -:خطة البحث   
 ، السابق ذكرهـا   األهدافلتحقيق   رئيسيين   فسميين فيتنتظم الدراسة      

 التوزيعمدينة من حيث    ال في ألرضااستخدام  أنماط   األوليتناول القسم   
 القـسم الثـانى     أمـا  ، شهدتها التيوالخصائص تمهيدا لرصد التغيرات     

   . والحلول المقترحة لهااألرضستخدام أمشكالت فيتناول 
  .البرج مدينة عزبة في األرضاستخدام أنماط  -:أوال   
 بمدينـة  األرضستخدام اسمة رئيسية تميز خريطة  تغيرالسرعة تعد     

 تراتـب هـذه     فيعزبة البرج مما جعل من الصعب تحديد نمط مميز          
 حديثـة ن خريطة   يتكو في خاصة   أهميةكسبها  أو ، المكانية ستخداماتألا

 الـسبعينات  بداية   في مالمحها وتفاصيلها عما كان سائدا بها        فيتختلف  
مرات خالل  ٦,٤ تستخداماألازادت مساحة    إذ ،)١٥(الماضيمن القرن   

 مايوازى أو ،٢٠٠٨ عام ٢كم٥,١ إلى ١٩٧٢ عام ٢مك٠,٨ عام من ٣٦
 الوظيفيـة   ستخداماتألاوجود عدد غير محدود من      و ، سنويا ٢كم٠,١٢
) ١( جـدول  فـي كما هو مبـين     خالل الدراسة الميدانية     وضحت   التي

 ٢كم٥,١تمثل بـ    ستخداماتألا جملة   أنيتضح   خالهماومن   ،)٣(وشكل
سـتخدام الـسكنى الـنمط      ألا ويمثل ، من المساحة الكلية   ٪٦٢,٢بنسبة  

 من جملـة    ٪٢٣,٥ ونسبة ٢ كم ١,٢ ـ ب األرض ستخداماتأل الرئيسي
 ويرتبط ذلك بالنمو السكاني     ،من المساحة الكلية   ٪١٤,٦ و ،ستخداماتألا

راضـى  ألتبوير مساحات كبيـرة مـن ا      الناتج عن   والزحف العمراني   
  فدان  ٦٧١نحو ١٩٦٢مساحة الزمام المنزرع عام  بلغت إذ ،الزراعية
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 بمدينـة   الرئيـسية األرضستخدمات أ ألنماطالتوزيع المساحى والنسبى    )١(جدول
  ٢٠٠٨عزبة البرج عام 

  االستخدامات أنماط
  

المساحة 
  ٢كم

 من ٪
  المساحة
   الكلية

  لمساحةا من ٪
  المستخدمة 

  

 من ٢نصيب الكم 
عدد  السكان عام 

٢٠٠٦  
  ٤٩٥٢  ٢٣,٥  ١٤,٦  ١,٢٢  سكنى

  ٢٨٨٨  ١٣,٧  ٨,٥  ٠,٧  تجارى
  ٢٤٧٦  ١١,٨  ٧,٣  ٠,٦  خدمى 

  ٢٠٦٣  ٩,٨  ٦,١  ٠,٥  وحرفيصناعى 
  ١٢٣٨  ٥,٩  ٣,٧  ٠,٣   الزراعي

  ٤١٣  ٢  ١,٣  ٠,١١  المرافق العامة
  ٧٠١٥  ٣٣,٣  ٢٠,٧  ١,٧  ستخدمات اخرىأ

  ٢١٠٤٤  ١٠٠  ٦٢,٢  ٥,١  االستخداماتجملة 
  ١٤٠٤٠  -  ٢٩,٣  ٢,٤   والقابلة للزراعةاضى البوررألا

  ٢٨٨٨  -  ٨,٥  ٠,٧  ستنقعات مساحة البرك والم-
  ٣٣٨٣٦  -  ١٠٠  ٨,٢  جمالى المدينة إ
سـتخدامات  أل بغرض رفع وتسجيل مواقع ومـساحات ا       ٢٠٠٨الدراسة الميدانية عام    نتائج  : المصدر

، ٢٠٠٠ عـام  ١/١٠٠٠٠، والصور الجوية مقيـاس  ٢٥٠٠/ ١المختلفة من خالل خرائط فك الزمام       
   .)٨٧/ ٣٤ (١٩٨٨الهيئة المصرية للمساحة عام  ١/٢٥٠٠٠ ومقياس ،١/٢٥٠٠وخرائط مقياس 
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أخرى(أراضىالمرافق العامةالزراعي صناعى وحرفيخدمى تجارىسكنى
غیر منزرعة)

انماط االستخدام

شكل(3) التوزیع النسبى النماط استخدمات االرض فى مدینة عزبة البرج عام 2008

المساحة الكلیة  المساحة المستخدمة

  



 التقييم اجلغرايف ألمناط استخدام األرض مبدينة عزبة الربج مبحافظة دمياط 

 ٤٢٩   

، ١٩٧٩٪ عـام    ١٦,٨نخفضت إلـى    أ٪ من جملة المساحة،     ٣٤بنسبة  
ستخدام األرض بالمدينة تشهد أ، وهوما جعل خريطة ٢٠٠٨٪ عام ٣,٧و

العديد من التغيرات خالل العقود الثالثة األخيـرة لـيس فـي مجـال              
متدت إلى األسـتخدامات األخـرى، إذ       أ الزراعي فقط، ولكن     األستخدام

نتقلت بعض األستخدامات الحرفية من وسط المدينة إلى أطرافهـا فـي        أ
 من  اصغر نسبته الرخاوية، والدبدوبة، والملقا الخارجي على الرغم من        

تعد الوظيفة التجاريـة     ، كما )٪٩,٨(والمستغلة  ) ٪٦,١(المساحة الكلية   
٪ للمستغلة من أكثـر     ١٣,٧ ٪ من المساحة الكلية،      ٨,٥والتى تمثل بـ    

 على هذه الخريطة، حيـث أنـشى        اًالوظائف التي شهدت تغيرا واضح    
، )٢( صـورة    في كماهو مبين    ١٩٨٢السوق الرئيسي بقلب المدينة عام      

 جديدة من األستخدامات التجارية مثـل ورش        اًكما شهدت المدينة أنماط   
  . ، واألكسوارات وغيرهاتصنيع البراويز، ومحالت الفضة

  

  
  السوق العمومى بمدينة عزبة البرج) ٢(صورة

  
ستخدام األرض بالمدينة عدم أومن السمات األخرى المميزة لخريطة          

تجانسها وتداخلها مع بعضها البعض بشكل مركب، وأوضح األمثلة لذلك       
 ستخدام السكنىألستخدام التجاري والصناعي والحرفي مع ا   ألهو تداخل ا  

في شوارع الفنار، والمثلث، والتل وغيرها، ويمكن على ضـوء هـذه            
وشـكل  ) ١(على الدراسة الميدانية كما يوضحها جدول      اًعتمادإالخريطة  

  : ستخدامات على النحو التالى أن تحدد األنماط الرئيسية لالً) ٤(
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 ٤٣٠   

  

  
  

   -:األستخدام السكنى -١
ة المكونـة للنـسيج     حد العناصر الحضرية المهم   أاألستخدام السكنى      

العمراني لمدينة عزبة البرج، وإحدى األستخدامات الرئيـسية فيهـا، إذ           
٪ مـن   ٢٣,٥، من المـساحة الكليـة       ٪١٤,٦بـ  تمثل   ٢كم١,٢يشغل  

 ومتوسط نصيب السكان من هذا األسـتخدام  على الترتيب، األستخدامات  
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 ٤٣١   

، وتتـضمن دراسـة األسـتخدام الـسكنى ثالثـة           ٢كـم / نسمة ٤٩٥٢
تطور النمو العمراني، وثانيهمـا خطـة المدينـة          أولهما   )١٦(عناصر

نمـط األسـتخدام، التوزيـع      (وثالثهما خـصائص المبـانى       وتركيبها،
ــة،    ــات، الملكي ــاء، األرتفاع ــنة البن ــساحات، س ــي، الم الجغراف

علـى   وستتناول هذه الدراسة خصائص المبانى فقـط         ،)أسعاراالراضى
  .  النحو التالى

   -:خصائص االستخدام السكنى
سـتخدام الـسكنى    ألمما الشك فيه أن إلقاء الضوء على خصائص ا           

، وتحـاول   )١٧(ستخدام األرض أيساعد كثيرا في تفسير وتحليل أنماط       
الدراسة تتبع تلك الخصائص في ضوء الدراسـة الميدانيـة ومالحظـة            
الظاهرة عن قرب، والتى أمكن من خاللها التعرف علـى خـصائص             

، مساحتها، وأعمارها، وحاالتها، وأرتفاعاتها،     المباني من حيث أنواعها   
  .وملكيتها

  . المبانى حسب النوع-١
المنـازل  : المباني السكنية بالمدينة ألربعة أنـواع هـى       تم تصنيف      
 ونـسبتها ) عمـارة   ٧٤٩( ، والعمـارات  ٪٨٢,٣ بنسبة) منزل٣٩٩٣(

 والفـيالت   ٪،٢ ونـسبتها )  بيت ريفـي   ٩٥( والبيوت الريفية    ٪،١٥,٦
 ،)٥( شـكل  فـي كما هو مبين     لة المبانى من جم ٠,٠١بنسبة  ) تفيال٤(
رتفاع نسبة المنازل التي اليدخل في إنـشائها الخرسـانة المـسلحة            ألو
أثره الواضـح   تصال بشبكتى المياه والصرف الصحي      ألحرمانها من ا  و

 المباني المتدهورة والتـى تنتـشربالمناطق العـشوائية         رتفاع نسبة أفي  
 من خـالل الجـوالت الميدانيـة تركزتـسعة          الحظ الباحث اذ   ،)١٨(

رض المبشر، والمنطقة بين الملقا الـداخلى وشـارع         أ: عشوائيات هى 
 ، وشارع المصنع والـسوق    ، وغرب الطريق الرئيسي   ،الفنار، والدبدوبة 

رض حسن عيد شـرق طريـق الملقـا         أرض االسطى و  أ و ،والمراجوه
 وجملـة   ،لخارجي والمنطقة المحصورة بين الملقا الداخلي وا      ،الخارجي

  . وحدة٨٧٤٩عدد وحداتها السكنية 
 مبنـى،   ٣٧٧كما أتضح من الدراسة أن عدد المباني غير المستغلة             

بينما بلغ عددها   ٪ بالمنطقة الشمالية،    ٤٨,٣ نسبة مبنى ب  ١٨٢يوجد منها   
٪، وتتوزع النسبة الباقية بين     ٢٤,١مبنى فى المنطقة الجنوبية بنسبة      ٩١

٪ على الترتيب، كما    ١٠٪،  ١٧,٦رب وشرق بـ    غ المنطقتين الوسطي 
عشة وخيمة تتركز في المنطقة الشمالية      ١٢تبين من الدراسة وجود نحو    
أن تبين  كما  ،  )٣(كما هو مبين في صورة       بالقرب من كوبري الصفارة   

٪ من المباني يتركز في المنطقة الوسطي غرب، وتتفاوت نـسبة           ٣٧,٣
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 االجمالى للمنطقة، إذ تتـرواح      المسطح السكنى داخلها مقارنة بالمسطح    
٪ فـي   ٤٤,٧٪ في شارع الفنار حتى المستشفى إلى أكثر من          ١٩,٦بين  

منطقة المساكن الشعبية، أما باقي مناطق المدينة، فتكون المباني السكنية          
قلها في الشمالية   أ٪، و ٢١,٦٪، والوسطي شرق    ٢٩,٦بالمنطقة الجنوبية   

  . ٪١١,٥بـ 
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 ٤٣٣   

اسة تنوع وظائف المبنى الواحد كما هو مبـين   كما أتضح من الدر         
٪ من المباني المدروسة للسكن، وللعمل      ٧٨,٥، إذ تستخدم    )٢(في جدول 

ختالف توزيعها بين المنـاطق، إذ      أ٪، مع   ٦,٩٪، وللسكن والعمل  ١٤,٦
تمثل الوظيفة السكنية بالمنطقة الشمالية ما يزيد عـن أربعـة أخمـاس             

٪، ٧٥,٩٪، والجنوبيــة ٧٨,٨، والوســطي شــرق )٪٨٦,٤(مبانيهــا 
  للـسكن  رتفـاع نـسبة المبـاني     أ٪، كما يالحظ    ٧٢,١غرب والوسطي

٪، ٨٨,١بالدبدوبة، وكوبري الصفارة، وشـارع مـسجد الـسالم بــ         
٪، وأرض  ٨٤,١٪ بالمنطقة الشمالية، والمساكن الشعبية      ٨٤,١٪،٨٧,١

٪ بالمنطقة ٨٥,١رض ركة أ، و٨٦,٢٪، والفرن االلى   ٨١,٢أبو عماشة   
  . ٪ بالمنطقة الوسطي شرق٨١,١ي غرب، والتل الوسط

  

  
  انتشار المناطق العشوائية على طول ترعة عزبة البرج شرق طريق الملقا الخارجى) ٣(صورة

  
 ٪،١٩,٢٨ تمثل بالمنطقة الجنوبية بـ      ،أما المباني المخصصة للعمل      

، والـشمالية   ٪١٢,٢٢ والوسـطي غـرب      ٪،١٧,٨والوسطي شـرق    
 والتل  ٪،٢٢,٦النسبة عن الخمس في شارع المثلث        وتزيد هذه    ٪،٨,٨٦
نهما يمثالن جزء مهما من القلب التجاري مما سـاعد علـى            أل ٪٢٠,٤

 وتقل بالدبدوبـة    ،تحويل العديد من المنشات السكنية إلى محالت تجارية       
 ألنها أحدث مناطق التوسع العمراني وما يترتب عليه انخفـاض           ٪٧,٧

  .مخصصة للعملنصيبها من المباني السكنية ال
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 ٤٣٤   

 تمثل المنطقة الوسـطىغرب     ،أما المباني المخصصة للسكن والعمل       
 والوسـطي شـرق     ٪،٤,٧، والشمالية   ٪٤,٧٦ والجنوبية   ٪،٦,٦٦بـ  

 ومن المالحظ تركزها بنسب أعلى في شارع        ، من جملة المباني   ٪٣,٣٧
رض أبو عماشة   أ ٪،٨,٣ والمدارس   ٪،٨,٤ والخناينة   ٪،١١,٤المصنع  

سـتاد  أل وشارع ا  ٪،٦,٢ تليها الرخاوية    ،غرب نطقة الوسطي  بالم ٪٧,٣
   . بالمنطقة الجنوبية٪٦,٣

  
  ٢٠٠٨ مدينة عزبة البرج عام فيستخدام أل حسب نمط االمبانيتوزيع ) ٢(جدول 

  سكن وعمل  عمل  سكن  المناطق
  ٦,٢  ٢٢,٦  ٧١,٢  الرخاوية

  ٣,٥  ١٨,٦  ٧٧,٩  الخارجيالملقا 
  ٦,٣  ١٧,٣  ٧٦,٤  شارع االستاد

  ٤,٤  ٢٠,٤  ٧٥,٢  المراجوة
  ٣,٤  ١٧,٥  ٧٩,١  الدسايقة
  ٤,٧٦  ١٩,٢٨  ٧٥,٩٦  الجنوبية) أ(متوسط المنطقة 

  ٧,٣  ١١,٥  ٨١,٢   عماشةأبوارض 
  ٨,٤  ١٢,٤  ٧٩,٢  الخناينة

  ٥,٥  ١٠,٥  ٨٤,١  المساكن الشعبية
  ١١,٤  ١٣,٤  ٧٥,٢  شارع المصنع
  ٥,٤  ١٤,٢  ٨٠,٤  شارع الفنار

  ٨,٣  ١٤,١  ٧٧,٦  منطقة المدارس
  ٢,٧  ١١,١  ٨٦,٢  الفرن االلى
  ٤,٣  ١٠,٦  ٨٥,١  ارض ركة

  ٦,٦٦  ١٢,٢٢  ٧٢,١٢  غرب) ب (الوسطيمتوسط المنطقة 
  ٣,٧  ١٩,١  ٧٧,٢  شارع محمد سالم
  ٦,٣  ١٧,٣  ٧٦,٤  الملقا الداخلى

  ٢,١  ١٦,٨  ٨١,١  التل
  ١,٤  ١٨,٢  ٨٠,٤  ارض الزرقاوى

  ٣,٣٧  ١٧,٨  ٧٨,٧٧  شرق) ج (الوسطيمتوسط المنطقة 
  ٣,٣  ٩,٦  ٨٧,١  كوبرى الصفارة

  ٤,٢  ٧,٧  ٨٨,١  الدبدوبة
  ٦,٦  ٩,٣  ٨٤,١  شارع مسجد السالم

  ٤,٧  ٨,٨٦  ٨٦,٤٣  )د(متوسط المنطقة الشمالية 
  ٤,٨٧  ١٤,٥٤  ٧٨,٣٢  المتوسط العام للمدينة

  .٢٠٠٨نتائج الدراسة الميدانية عام 
  

ثافة العامة  ستخدام السكنى من خالل الك    أل شكل التوزيع الحغرافى ل    أما   
 األمر الذي يشير إلى ،٢كم/  مبنى٦٢٩,١ فقد بلغت،)١٩(المبانيلتوزيع 
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 ٤٣٥   

 وتزداد بتطبيـق الكثافـة الـصافية        ،المباني نصيب المدينة من     رتفاعأ
 إذ ،)٢كـم ٥,١ن المساحة المـستغلة      أ عتبارأعلى (٢كم/ مبنى١٠١١,٦

 حداثـة عهـد المنطقـة       أويتوقف توزيع الوحدات السكنية على قـدم        
والتنـافس علـى     ، القائمـة  المبـاني رتفاعات  أ ومساحات و  ،العمرانب
 وكثافة الوحدات الـسكنية     أعداد أن والقاعدة العامة    ،المبانيستخدمات  أ

 ستخداماتأللبتعاد عن شوارع النواة المركزية لتفسح المجال        ألتتزايد با 
   .)٢٠(التجارية بسبب عدم قدرتها على منافستها 

  .اتالمساح المبانى حسب -٢
 المبـاني  أن) ٣( جدول في من الدراسة الميدانية كما هو مبين        أتضح   

   ٪،٣٠,٣ ـبتمثل  م ١٥٠ – ١٠٠ تتراوح مساحتها بين التيالسكنية 
  

  ٢٠٠٨ مدينة عزبة البرج عام  في حسب المساحات المبانيتوزيع ) ٣(جدول
ــن    المساحة/ المناطق  ــل م اق

  م ١٠٠
١٠٠ – 
  م١٥٠

١٥٠- 
  م٢٠٠

 مــن أكثــر
  م٢٠٠

  ١٨,١  ٢١,١  ٢٩,٦  ٣١,٢  الرخاوية
  ١٩  ١٩,٦  ٣١,١  ٣٠,٣  الخارجيالملقا 

  ١٩,٥  ٢٢,٤  ٢٨,٧  ٢٩,٤  شارع االستاد
  ١٢,٨  ٢٤,١  ٢٩,٦  ٣٣,٥  المراجوة
  ١٦,٣  ٢٣,٩  ٣٤,٢  ٢٥,٦  الدسايقة

  ١٧,١٤  ٢٢,٢٢  ٣٠,٦٤  ٣٠   )أ(متوسط المنطقة الجنوبية
  ١٤,٤  ١٩,٤  ٣٤,١  ٣٢,١   عماشةأبوارض 
  ١٥,٦  ٢١,٥  ٣٣,٣  ٢٩,٦  الخناينة

  ١٥,٤  ١٨,٦  ٢٩,٦  ٣٦,٤  المساكن الشعبية 
  ١٣,٢  ٢٤,٢  ٢٨,٣  ٣٤,٣  شارع المصنع

  ١٢,٦  ٢٢,٧  ٢٩,٦  ٣٥,١  شارع الفنار
  ١٢,٣  ١٧,٢  ٣٣,٤  ٣٧,١  منطقة المدارس

  ٧,٦  ٢٧,١  ٣٣,٨  ٣١,٥  الفرن االلى
  ١٣,٧  ٢٦,٥  ٢٩,٧  ٣٠,١  ارض ركة

  ١٣,١  ٢٢,١٥  ٣١,٤٨  ٣٣,٢٧  ) ب( غرب الوسطيمتوسط المنطقة 
  ١٢,٥  ٢٩,١  ٣٠,٣  ٢٨,١  شارع محمد سالم

  ١٤,٦  ٢٧,١  ٢٨,٦  ٢٩,٧  الداخليالملقا 
  ٨,١  ٢٦,٤  ٣٣,٤  ٣٢,٢  التل

  ٢٠,٣  ٢٥,٤  ٢٦,٩  ٢٧,٤  ارض الزرقاوى
  ١٣,٨٧  ٢٧  ٢٩,٨  ٢٩,٣٥  ) ج( شرق الوسطيمتوسط المنطقة 

  ١٨  ٢٩,١  ٢٨,٦  ٢٤,٣   الصفارةكوبري
  ١٧,١  ٢٧,٣  ٢٩,٥  ٢٦,١  الدبدوبة

  ١٣,٧  ٢٦,٤  ٢٩,٨  ٣٠,١  شارع مسجد السالم 
  ١٦,٢٦  ٢٧,٦  ٢٩,٣  ٢٦,٨٣  )د(متوسط المنطقة الشمالية  

  ١٥,٠٩  ٢٤,٧٤  ٣٠,٣٠  ٢٩,٨٦  المتوسط العام للمدينة

  .٢٠٠٨  عامينتائج الدراسة الميدانية 
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 ٤٣٦   

٪، والتـي تتـراوح   ٢٩,٩م بــ  ١٠٠يليها التي تنخفض مساحتها عن   
٪، والتي تزيـد مـساحتها عـن        ٢٤,٨م بـ   ٢٠٠- ١٥٠مساحتها بين   

المنطقة الوسطي  فى  م  ١٠٠قل من   أ٪، وتمثل المساحات    ١٥م بـ   ٢٠٠
٪، ويظهر ذلك في منطقـة المـدارس، والمـساكن          ٣٣,٣ نسبةغرب ب 

س البـر،   أ معديـة ر   مثـل والشوارع الجانبية من شارع الفنار    الشعبية،  
سـطي شـرق،    والمستشفى، ومعدية محرم، ثم المنطقة الجنوبيـة، والو       

ـ  كمـا أظهـرت      ٪ على الترتيـب،   ٢٦,٨٪،  ٢٩,٣٪،  ٣٠والشمالية ب
كبر المساحات للمباني المدروسة تمثل بالمنطقـة       أالدراسة الميدانية أن    

٪ في شارع األستاد، والملقا الخارجي، وبفارق نـسبى         ١٧الجنوبية بـ   
٪ لمناطق العمران الحديث بالقرب مـن       ١٦,٣قليل المنطقة الشمالية بـ     

بري الصفارة، والدبدوبة، ثم المنطقتين الوسطي شرق وغـرب بــ       كو
  . ٪ على الترتيب١٣,١٪، ١٣,٨

 فهـي م  ١٥٠- ١٠٠ تتراوح مساحتها بـين      التي السكنية   المباني أما   
 الوسـطي لمنطقة  لالمدينة بنسب تكاد تكون متساوية      مناطق  تتوزع على   

ـ   والـشمالي  ، الـشرقية  والوسـطي  ، والجنوبية ٪،٣١,٥ ـبغرب    ـة ب
 تتراوح مساحتها التي والمباني ، على الترتيب٪٢٩,٣، ٪٢٩,٨، ٪٣٠,٦
 ٪،٢٧,٦ منطقتين الـشمالية     في عن الربع     تزيد فهيم  ٢٠٠- ١٥٠بين  

 والوسطي ٪،٢٢,٢الجنوبية ب وتزيد على الخمس     ٪،٢٧ شرق   والوسطي
    .٪٢٢,١ بغر
   .)عمرالمبانى ( من حيث سنة بنائهاالمباني -٣

 قبـل   عكشأن معظم المدن المصرية لـم تخـض       لبرج  مدينة عزبة ا     
 يلـزم معهـا الحـصول علـى         الذي المساكن   إنشاءالسبعينات لقوانين   

 ولهذا السبب تعتمد الدراسـة      ،ترخيص من الوحدات المحلية التابعة لها     
 المقابالت الشخصية مع عينـات      أساس على   وأخربين كل مبنى     للتمييز

 فـي  للمبنى خاصـة     الخارجيظهرالمالحظة للم و ،عشوائية من السكان  
ومن  ، هذه المنطقة  لمباني والتجديد   اإلحالل لعمليات   اً نظر ،النواة القديمة 

) ٦(وشكل) ٤( جدول في كما هو مبين     المباني أعمار تقسيم   ذلك تم خالل  
 ،١٩٦٠ قبـل عـام      أنشئت التي المباني ثالث فترات ؛ قديم وتضم       إلى

ـ وتمثل ـ  ١٩٨٥ -١٩٦٠ن بـي  الفتـرة فـي ، ومتوسطة ٪٣٧,٢  ب  ـب
 من جملـة    ٪٢٧,١ وتشغل   ٢٠٠٨ - ١٩٨٥ عام   بين وحديث   ٪،٣٥,٧
  .المباني

عدم القدرة على   ل القديمة   للمباني كل من النسبة المرتفعة      أسهمتوقد     
 إلـى  المتدهورة   المبانيرتفاع نسبة   أ في والتجديد   اإلحاللتحمل نفقات   

 أنتـضح   أذ  إ،  )٢١( ٪٣٨,٦بـالجيدة   و ٪،٣٣,٢والمتوسطة   ٪،٢٨,٢
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 ٤٣٧   

 أو المطلوب هدم جزء منها      المبانيو ، منازل أربعة المنهارة   المبانيعدد  
 وتلك النسبة   ، من الجملة  ٪٢,٢بنسبة   منزل   ٨٧ترميمها بصورة عاجلة    

ى أ وجود   م أوعد ،مرتفعة بشكل كبيربسبب الخلل في خواصها اإلنشائية      
ـ  إلعن صـيانتها    وعزوف المالك،فائدة من إصالحها  ا نخفـاض قيمته

 تـرك   أوااليجارية مما يعنى أن الطريقة الوحيدة لرفع القيمة االيجارية          
  .)٢٢( وبناء مبنى أخر جديد اًى صيانة حتى ينهار تمامأالمبنى بدون 

  
  ٢٠٠٨ مدينة عزبة البرج عام في حسب تاريخ بنائها المبانيتوزيع ) ٤(جدول 
قبـــل عـــام   المناطق

١٩٦٠  
٢٠٠٨ -١٩٨٥  ١٩٨٥ -١٩٦٠  

  ٣١,٤  ٣٦,٢  ٣٢,٤  الرخاوية
  ٢٨,١  ٣٧,٢  ٣٤,٧  الخارجيالملقا 

  ٣١,٣  ٣٣,٢  ٣٥,٣  شارع االستاد
  ٣٠,١  ٣٣,٨  ٣٦,١  المراجوة
  ٢٦,٧  ٣٤,١  ٣٩,٢  الدسايقة

  ٢٩,٥٢  ٣٤,٩  ٣٥,٥٤   )أ(متوسط المنطقة الجنوبية 
  ٢٤,٣  ٣٦,٢  ٣٩,٥   عماشةأبورض أ

  ٢٨,١  ٣١,٨  ٤٠,١  الخناينة
  ٢٣,٣  ٣٩,٦  ٣٧,١  المساكن الشعبية 

  ١٩,٢  ٣٩,١  ٤١,١  شارع المصنع
  ٢١,٦  ٤٠,٢  ٣٨,٢  شارع الفنار

  ٢٤,٤  ٣٩,٤  ٣٦,٢  منطقة المدارس
  ٢١  ٣٨,٣  ٤٠,٧  الفرن االلى
  ٢٢,٤  ٣٨,٤  ٣٩,٢  ارض ركة

  ٢٣,٠٣  ٣٧,٨٧  ٣٩,٠١  ) ب(متوسط المنطقة الوسطىغرب 
  ٢٤,٧  ٣٧,١  ٣٨,٢  شارع محمد سالم

  ٣٢,١  ٣٣,٧  ٣٤,٢  الداخليالملقا 
  ٢٥,٣  ٣٥,١  ٣٩,٦  التل

  ٣٠,٥  ٣٣,١  ٣٦,٤  ارض الزرقاوى
  ٢٨,١٥  ٣٤,٧٥  ٣٧,١  ) ج( شرق الوسطيمتوسط المنطقة 

  ٢٦,٩  ٣٤,٢  ٣٨,٩   الصفارةكوبري
  ٢٣,٩  ٣٦,٧  ٣٩,٤  الدبدوبة

  ٣٢,٣  ٣٤,٢  ٣٣,٥  شارع مسجد السالم 
  ٢٧,٧  ٣٥,٠٣  ٣٧,٢٦  )د(متوسط المنطقة الشمالية  

  ٢٧,١  ٣٥,٦٣  ٣٧,٢٢  المتوسط العام للمدينة
  .٢٠٠٨نتائج الدراسة الميدانية عام   
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 ٤٣٨   

  
  

ومن الطبيعي أن ترتفع نسبة المباني القديمـة فـي منطقـة النـواة                 
 ما يقـرب مـن      ١٩٦٠إذ تمثل المباني فيها قبل عام       ) الوسطي غرب (

رض ركة،  أ في الخناينة،    اً، ويظهر ذلك واضح   )٪٣٩,١(خمسي مبانيها   
اللى، تليها المنطقة الـشمالية، والوسـطي       رض أبو عماشة، والفرن ا    أ

٪ علـى   ٣٥,٥٪،  ٣٧,١٪،  ٣٧,٢٦شرق، والجنوبية بنـسب متقاربـة       
 فتزيد عن   ١٩٨٥ – ١٩٦٠الترتيب، والمباني التي أنشئت في الفترة بين      
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 ٤٣٩   

الثلث في كل المناطق، إذ تمثل فـي المنطقـة الوسـطي غـرب بــ             
٪، ٣٥,٠٣٪، والشمالية، والجنوبية، والوسـطي شـرق، بــ          ٣٧,٨٧
 ١٩٨٥بنائها خالل الفترة    تم  ٪، كما تزيد المباني التي      ٣٤،٧٥٪،  ٣٤,٩

 الجنوبية، والوسطي شرق، والشمالية بـ      ة عن الربع بالمنطق   ٢٠٠٨ –
  .٪٢٣,٠٣٪، وتقل بالوسطي غرب بـ ٢٧,٧٪، ٢٨,١٥٪، ٢٩,٥

  .االرتفاعاتالمبانى حسب  -د
 األعمال كثافة   في  لها دور مؤثر   المبانيرتفاعات  أ أنمما الشك فيه       

 أهميـة  ومن هنا جـاءت      اإلحاللوفى مدى قابليتها لعمليات      ،المركزية
 الراسـي النمـو    أنيتضح  خالل الدراسة الميدانية    ومن   ،)٢٣(دراستها  
اليزيد لكنه   و ،متداد االفقى ألا  جنب مع  إلى طريقه جنبا    يأخذ أبد للمباني

 ،ستادألنة كشارع ا   حاالت قليلة وفى مواضع معي     في إالعن ستة طوابق    
) ٥( جـدول  فـي كما هو مبـين      المدينة   مبانييمكن تقسيم   و ،الدبدوبةو

   :كما يلى عدد محدد من الطوابق   لكل فئة فئاتأربعة إلى) ٧(وشكل
رتفاعهـا بـين    أكبر نسبة للمباني التي يتراوح      أوتمثل  : الفئة األولى    

ختالف أ مع ،٪ من إجمالى المباني   ٣٠,٢٥أربعة وستة طوابق، إذ تشغل      
توزيعها بين المناطق بنسب متقاربة نسبيا، إذ تمثل بالمنطقـة الـشمالية      

٪، وتكـاد تتـشابة بـالمنطقتين       ٣٠,٧١غرب   ٪، والوسطي ٣١,٢٣بـ
٪، وجـاءت شـوارع     ٢٩,١٥٪،  ٢٩,٩٢الجنوبية والوسطي شرق بـ     

٪ كأكبر مناطق تمثل    ٣١,٨٪، الدبدوبة   ٣٢,٤٪، واألستاد   ٣٣,٤المثلث  
، بينما منطقـة ارض     )٤(ألرتفاعات كما هو مبين فى صورة     فيها هذه ا  

  ). ٪٢٤,٨(الزرقاوى اقلها بـ 
رتفاعها بين طابقين وأربعة أوتشمل المباني التي يتراوح    : الفئة الثانية    

٪ من إجمالى المباني، وتكون مباني هذه الفئـة         ٢٨,٧٥طوابق، وتشغل   
والوسـطي  ٪،  ٢٩,٥٦٪، والـشمالية    ٣٠,٩٥بالمنطقة الوسطي غرب    

٪، وجاءت مناطق المساكن الشعبية     ٢٦,٤٤٪، والجنوبية   ٢٨,٠٧شرق  
فـي مقدمـة    ) ٪٣٢( ، وشارع المصنع  )٪٣٢,٨(، والمدارس   )٪٣٦,٤(

المناطق التي تظهر فيها هذه األرتفاعات، وفى المقابل شارع األسـتاد            
أقل ) ٪٢٦,٤(رض الزرقاوى   أ، و )٪٢٦,١(، والملقا الخارجي  )٪٢٢,٩(

  . األرتفاعاتالمناطق لهذه
رتفاعها عن طـابقين بنـسبة      أوتشمل المباني التي يقل     : الفئة الثالثة    

٪، وتتشابه النسبة بين المنطقتين الشمالية والوسطي شـرق بــ           ٢٣,٢
ـــ  ٢٦,٣٢٪، ٢٦,٤٦ ــة ب ــطىغرب والجنوبي ــين الوس ٪، والمنطقت
رض ركـة  أ٪، و٢٩,١٪، وتمثل مباني شـارع التـل      ١٩,١٪،  ٢٠,٩٢
٪ أكبرالمناطق التي تظهـر فيهـا هـذه         ٢٦,٥الداخلي  ٪، والملقا   ٢٧,٥
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 ٤٤٠   

٪، والمـدارس   ١٤,١قلها في المـساكن الـشعبية       أاألرتفاعات، وتظهر 
  .٪١٧,٥٪، والمراجوة ١٦,٨

  
  مدينـة عزبـة    فيرتفاعات    أل حسب ا  المباني لحاالت   النسبيالتوزيع  ) ٥(جدول  

  ٢٠٠٨ البرج عام
اقل من   رتفاعات ألا/ المناطق 

  طابقين
٤- ٢ 

  بقطوا
٦- ٤ 

  طوابق
 من أكثر

   طوابق٦
  ٢٤,٧  ٢٩,٤  ٢٧,٦  ١٨,٣  الرخاوية

  ٢٤,٩  ٢٨,٣  ٢٦,١  ٢٠,٧  الخارجيالملقا 
  ٢٧,٤  ٣٠,١  ٢٢,٩  ١٩,٦  شارع االستاد

  ٢٣,١  ٣١,١  ٢٨,٣  ١٧,٥  المراجوة
  ٢٢,٦  ٣٠,٧  ٢٧,٣  ١٩,٤  الدسايقة

  ٢٤,٥٤  ٢٩,٩٢  ٢٦,٤٤  ١٩,١   )أ(متوسط المنطقة الجنوبية  
  ٢٤,٦  ٢٦,٨  ٢٧,٢  ٢١,٤  ة عماشأبوارض 
  ١٧,٤  ٢٨,٧  ٢٩,٨  ٢٤,١  الخناينة

  ١٥,٤  ٣٤,١  ٣٦,٤  ١٤,١  المساكن الشعبية 
  ١٤,٧  ٣٣,٤  ٣٢,١  ١٩,٨  شارع المصنع

  ١٩,٧  ٢٨,٧  ٢٩,٣  ٢٢,٣  شارع الفنار
  ١٨,٧  ٣١,٧  ٣٢,٨  ١٦,٨  منطقة المدارس

  ١٦,٩  ٣١,٨  ٢٩,٩  ٢١,٤  الفرن االلى
  ١١,٩  ٣٠,٥  ٣٠,١  ٢٧,٥  ارض ركة

  ١٧,٤١  ٣٠,٧١  ٣٠,٩٥  ٢٠,٩٢  ) ب( غرب الوسطيوسط المنطقة مت
  ١٦,٤  ٣١,٥  ٢٩,٨  ٢٢,٣  شارع محمد سالم

  ١٧,٢  ٢٨,٦  ٢٧,٤  ٢٦,٨  الداخليالملقا 
  ١٠,٥  ٣١,٧  ٢٨,٧  ٢٩,١  التل

  ٢١,٧  ٢٤,٨  ٢٦,٤  ٢٧,١  ارض الزرقاوى
  ١٦,٤٥  ٢٩,١٥  ٢٨,٠٧  ٢٦,٣٢  ) ج( شرق الوسطيمتوسط المنطقة 

  ٩,٦  ٣٢,٤  ٣٠,١  ٢٧,٩   الصفارةكوبري
  ١٤,٥  ٣١,٢  ٢٨,٩  ٢٥,٤  الدبدوبة

  ١٤,١  ٣٠,١  ٢٩,٧  ٢٦,١  شارع مسجد السالم 
  ١٢,٧٣  ٣١,٢٣  ٢٩,٥٦  ٢٦,٤٦  )د(متوسط المنطقة الشمالية 

  ١٧,٧٨  ٣٠,٢٥  ٢٨,٧٥  ٢٣,٢  المتوسط العام للمدينة 
  .٢٠٠٨عام نتائج الدراسة الميدانية 
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 ٤٤١   

  
  

رتفاعها عـن سـتة طوابـق،       أي يزيد   وتشمل المباني الت  : الفئة الرابعة 
ختالف توزيعها بين المناطق،    أ٪ من إجمالى المباني مع      ١٧,٧٨وتشغل  

٪، ١٧,٤١٪، والـشمالية    ٢٤,٥٤وتمثل فىالمنطقـة الجنوبيـة بــ        
  .٪١٢,٧٣٪، والوسطىغرب بنسبة ١٦,٤٥والوسطي شرق 
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 ٤٤٢   

  
  المبانى الحديثة متعددة الطوابق بمنطقة الدبدوبة )٤(صورة 

  .حيازةمبانى حسب ال ال-هـ
ـ  ها اًحيازة الوحدات الـسكنية مؤشـر     تعد       للتغيـرات االجتماعيـة     اًم

 أشـكال حيازة ثالثة   ال وتتخذ   ،مدينة عزبة البرج   تمربها   التيواالقتصادية  
 ،المفروشك أخرى وأشكال ،)٢٤( والتمليك   ،، والملك اإليجار: رئيسية هى 

وحدات سـكنية    في) نسمة  ٤٩٩٤(سرة  أ ١١٥٥  ويسكن ،المؤقتواإليجار
 ومن خالل الدراسة    ،)أسرة ٧٥٩٨(األسر من جملة    ٪١٥,٢ بنسبة لإليجار

 فهـي  ،ألخـرى وحدات تختلف نسبتها من منطقة       هذه ال  أنالميدانية تبين   
 فـي لجنوبيـة   باو ، الـصفارة  وكوبري ، الدبدوبة في الشمالية   ةالمنطقبكثرأ

ـ ونقطـة    ،ألسماكالنـصرل المساكن الشعبية بجوارمصنع     مـا  أ ،شرطةال
 لكونها منطقة ريفية    اًالمنطقة الشمالية قطاع خاص نظر    بالسكنية  الوحدات  

 شـهدت تفوقـا ملحوظـا       التـي على النقيض المنطقة الجنوبية     و ،هامشية
 شـرق اقـل   والوسطي غرب الوسطي بينما المنطقتين  ،للمساكن الحكومية 

   .اإليجاروحدات لمناطق ال
 ٢٤٩٠٧ (أسرة ٥٨٥٦ت سكنية مللك    وحدا فيالتى تعيش    سرألتمثل ا و   

 البناء ممـا  أسعارأراضىرتفاع أذلك تفسير ويمكن  ٪،٧٦,٩٧نسبة  ب) نسمة
 ، طوابـق  سـتة  إلـى رتفاعات تـصل    أ على بناء مساكن خاصة ب     همشجع

 بما يـسمح بعائـد      ، التجارية والخدمية والسكنية   األغراض فيستغاللها  أو
 ،  يوجـد فيهـا    التيمنطقة   عليها السكن وال   المنشأ األرضمناسب مع قيمة    

النـسبة  أما أوالمؤقـت، وحدات سكنية لاليجارالمفروش    بالمدينة  واليوجد  
وتـشمل   ،لم يتحدد شكل حيازتها    الذى    الوحدات السكنية  فيالباقية فتتمثل   

سرعلى الترتيب  أ ٣،٦ ،٥٧٨ويسكن بها    ،وأخرى ،والمبرة العينية  ،الهبات
)٢٥(.  
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 ٤٤٣   

  . االراضىأسعار -و   
 ،ستخدامألاألرض في المدن قيمتها من موقعها التي تحدد نوع ا         تكتسب     

سـتخدام  ألستخدامات طبقا لمقدرة ا   ألكما يؤثر سعر األرض على توزيع ا      
بمدينة عزبـة   راضى  أل ولتحديد فئات أسعار ا    ،)٢٦(على تحمل هذا السعر   

 عتمدت الدراسة على أسعار البيـع الـسائدة بالمكاتـب العقاريـة           أالبرج  
   )٨( كما هو مبين فى شكل وتبين أنها تدورداخل ثالث فئات،)السماسرة(
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 ٤٤٤   

 ألـف جنيـه     ٥-٣أراضى يتراوح سعر المتر الواحد بهـا بـين          : األولى
راضى أمصري، وهى تلك األراضى التي تشرف على نهر النيل مباشرة ك          

رض ركة، وطابية الـشهاوى، وبجـوار       أأبو عماشة، وشارع المصنع، و    
 ألف جنيـه،    ٣ -٢ضى يتراوح سعر المتر بها بين       المستشفى، والثانية أر  

التي تتركز في الشوارع الداخلية بالرخاوية، والدسـايقة، والـشارع           وهى
الفاصل مع السوق، والشوارع الجانبية من شارع الفنار كمعدية أيوب، وأبو 

 ألف  ٢-١ أراضى سعر المتر فيها بين       اًس البر، وأخير  أمحرم، ومعدية ر  
 الزراعية التي تم تبويرها فـي المنطقـة الـشمالية           جنيه، وهىاالراضى 

  ). ٥(كالدبدوبة كما هو مبين فى صورة
  

  
  تبوير االراضى الزراعية واستغاللها فى البناء بمنطقة الدبدوبة) ٥(صورة 

   -:ستخدام التجاري أل ا-٢   
 لذلك فانـه يحتـل      ،ستخدم كل ما يؤدى إلى الربح المادى      أليمثل تلك ا     

 ،)٢٧(ستخدامات األخرى   ألمهمة التي تكون قادرة على منافسة ا      المواقع ال 
ستجابة صـادقة لمتطلبـات الـسكان المتزايـدة لنمـوهم العـددي             أألنه  

محـال  ٦٩٦ وبلغ عدد المحالت التجارية بمدينة عزبة البرج    ،)٢٨(والكيفي
 ٢٣ ولتجارة الجملة    ٪،٩٦,٧ محال لتجارة التجزئة بنسبة      ٦٧٣منها  ) ٢٩(

عتماد معظم تجارة المدينة أعددها إلى  نخفاضأ ويرجع ٪،٣,٣ محال بنسبة 
سـتبيان أن   أل فقد أوضح نمـوذج ا     ، خارجها  من على جلب السلع التجارية   

 من جملة محالت العينة تجلب بضائعها من مركز دمياط وبـاقي            ٪٨١,٢
 من المحالت على تجارة الجملة من       ٪١٨,٨ بينما يعتمد    ،مراكز المحافظة 
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 ٤٤٥   

ستخدام األرض يبلغ أ من خريطة اًني مكااًل هذه المحالت حيز وتشغ،المدينة
   . من المساحة المستخدمة٪١٣,٧ ، من المساحة الكلية٪٨,٥ تمثل ٢كم٠,٧
والنـشاط  حجـم المدينـة     هناك عالقة طردية بين      أنمما الشك فيه    و   

    ، زادت احتياجتها من الخـدمات التجاريـة     ها فكلما زاد حجم   ،النجارى بها 
 كان  ١٩٦٦ نسمة عام    ٢١٧١٥نة عزبة البرج    يمدسكان   كان حجم    فعندما
 وعندما زاد الحجـم     ، تقريبا محال ١٥٠التجارية اليزيد عن    المحالت  عدد  

التجاريـة  المحالت  رتفعت جملة   أ ٢٠٠٦  نسمة عام  ٣٣٨٣٦ إلى السكاني
 حيث كان ،خميس مشيط  مدينة في وهوما حدث  ،محال ٦٩٦ من   أكثر إلى

 وكان عدد المؤسـسات التجاريـة       ١٩٧٤ نسمة عام    ٣٨١٩٧حجم المدينة   
ــسة٥٦٠ ــم، مؤس ــدما زاد الحج ــى  وعن ــام ٢١٧٨٧٠ إل ــسمة ع       ن

  .)٣٠( مؤسسة تقريبا٣٠٠٠ من أكثر إلىرتفعت جملة المؤسسات أ١٩٩٢
 يـشارك   التجـاري سـتخدام   أل ا أنومن خالل المسح الميدانى يالحظ         

سـتخدام  أللمخصـصة   ال مبانيالتمثل  و ٪،٨٥,٤بنسبة  ستخدام السكنى   ألا
تتركز المحالت التجارية    من   ٪ ٧٧,٦ أنكما تبين    ، فقط ٪١٤,٦ التجارى

توجد بهـا    ذإ،  ٪٣١,٢،  ٪٤٦,٤ المنطقتين الوسطىغرب وشرق بنسبة      في
كمـا هـو     ، والسوق ،شوارع الفنار، والمثلث  كالشوارع التجارية الرئيسية    

 الداخلي والملقا ،شارع التل في وتتوزع النسبة الباقية ،)٦( مبين فى صورة
 حـد لهـا     أدنـى  إلىنسبة  التنخفض  و ،وسط المدينة   من الشرقيبالقطاع  

ـ  المنطقتين  ب ما  وهو   ، على الترتيب  ٪٧,٨،  ٪ ١٤,٦ الجنوبية والشمالية ب
 المنطقـة   أن أتضحكما   ،مناطق المختلفة ال بين   غير عادل  توزيع   إلى يشير

سـتخدام  أل يختلط بها ا   التي يالمبان نسبة من    بأكبر غرب تحظى    الوسطي
ـ   والجنوبيـة  ٪،٢٧,٩ستخدام السكنى بنـسبة     أل مع ا  التجاري  ٪٢٤,١  بـ

  .المباني من جملة ٪١٣,٦  بـ، والشمالية٪٢١,٣بـ شرق والوسطي

  
  شارع المثلث من أهم الشوارع التجارية فى مدينة عزبة البرج) ٦(صورة 
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 ٤٤٦   

 بحسب نـوع    لبرجبمدينة عزبة ا  التجارية  المحالت  ويمكن تصنيف      
كمـا هـو مبـين فـى      سبع مجموعات رئيسية  إلى تزواله   التيالنشاط  

   : الى ما يلى) ٩(شكل
 والقطـاعي  البقالة الجملة    محالت وتضم   -:السلع الغذائية محالت   -   

 والخـضروات والفواكـه واللحـوم       ياتوالعطارة وبيع الحبوب والحلو   
 والمطـاعم   واأللبانمدة   والدواجن الحية والمج   أنواعها بكافة   واألسماك

  .المحالتعدد  من جملة ٪٥٧,٢ بنسبة ٣٩٨وعددها  ..البورصاتو
 األقمـشة محـالت    وتـشمل    -: الزينـة  وأدواتالمالبس  محالت   -   

والمجوهرات والفضة والبراويز     والنظارات واألحذيةوالمالبس الجاهزة   
  .جملةال من ٪١٥,٥بنسبة ١٠٨وعددها  ..وشرائط الفيديو والحقائب

وتشمل الحدايد والبويات ومخـازن      -: البناء وأدواتمواد  محالت   -   
  ٪٩,٦ بنسبة ٦٦وعددها . .واألخشابسمنت ألا
  

) تصنیف المحالت التجاریة فى مدینة عزبة البرج حسب   شكل( 9
النشاط عام 2008

السلع الغذائیة ؛ 
المالبس وادوات 57.2

الزینة ؛ 15.5

مواد وادوات 
البناء ؛ 9.6

محالت متنوعة؛ 
8.3

االثاث المنزلى؛ 
7.7

الصیدلیات ؛ 1.4

السیارات وقطع 
الغیار ؛ 0.3
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 المكتبيـة   األدواتك متباينة   محالت وتتكون من    -: متنوعة محالت -   
 الصيد والغزل وخـردة     أدوات ولوازم الخياطة وتجارة     واالستوديوهات

 ٥٨وعددها  ،  البوتوجازالدرجات ومخازن   كسسواراولسيارات والسفن   ا
  .٪٨,٣بنسبة 

 المنزلية  واألدوات األثاث  محالت  وتضم -:المنزلي األثاثمحالت   -   
  بنسبة٥٤وعددها  ،والكهربائية والمفروشات والبالستيك والسجاد والكليم

  .جملةال من ٪ ٧,٧
  .٪١,٤بنسبة  ١٠ وعددها-: الصيدليات-   
ــة محــالت  -    ــسيارات والمعــدات الثقيل وتــشمل معــارض : ال

 بنـسبة   ٢وعددها  ،  اكسسوارالسيارت والمعدات الصناعية وقطع الغيار    
٠,٣٪.  
 رئيسية هـى منطقـة      أنماط أربعة فيالتجارية  المحالت  وتوجد هذه      

محـال  الو ،)Central Business Distract )C.B.D  المركزيةاألعمال
سـواق  أل وا ، بشكل شريطى فى الـشوارع الرئيـسية       تمتدالتى  تجارية  
 المدينـة مـن خـالل       مناطق  فى المنتشرةمنفردة  المحال  ال و ،التجارية

  .، وفيما يلى دراسة لكل منها)٤(كماهو مبين فى شكلالمناطق السكنية 
   :C.B. Dالمركزية  األعمالمنطقة  -١   
كثيـر مـن    ن  أل ويرجـع ذلـك      ،التجاريهى قلبها     نواة المدينة  أن   

 ،موقعا مركزيـا   أنها وتتركزفيها بحكم    ،إليهاالوظائف والخدمات تتقاطر  
نـه  أ فاًني وسكااًنيعمرا مدينة عزبة البرج  رغم محدودية وتواضع حجم     و

تقاطع شـارع  تمتد من   والتى   ،لهامركزية  ال األعمالمنطقة  يمكن تحديد   
نع وامتـداده حتـى مـص      الرئيسيالسوق  حتى  الفنار مع شارع المثلث     

 إذ ،كهربـاء ال وهندسة   اإلطفاءبالقرب من نقطة الشرطة ووحدة      النصر
 ،المقـاهى و ،ومواد البنـاء   ، والمالبس ،محالت البقالة و ،المطاعمتوجد  

 مجلس   بها  كما يوجد  ،وغيرهاستهالكية  ألالجمعية ا و ،الرئيسيوالسوق  
 والقوى العاملة والتربيـة والتعلـيم ومركـز        المدينة ومديريات الصحة  

 الممتد طوليا مـن     الشريطيمنطقة الشكل   ال تأخذ و ،الرئيسيتصاالت  ألا
  . من الشوارع الجانبية منهاًضيوعر خالل شارع الفنار

 مـن   ٪٣٥,٧ بنسبة   ٢كم٠,٢٥  نحو  المركزية األعمالوتشغل منطقة      
 ٠,٠٤بنـسبة    التجارية   المباني وتضم   ،التجاريستخدام  أل ا جملة مساحة 

 الـسكنية   المبـاني ها  ي تل ،خدمات التجارية ستألمن مساحة ا   ٪٥,٧و ٢كم
 ،ستخدمات التجارية السكنية  أل من مساحة ا   ٪٨,٦ ـ ب ٢كم٠,٠٦التجارية  
 اإلداريـة سـتخدمات   أل ا ٪٦٠ بنـسبة  ٢كم٠,١٥المساحة الباقية   وتشغل  

  ....والمرافق والشوارع
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 مـن جملـة     ٪٢٠,٤بنـسبة   محال  ١٤٢ األعمالمنطقة   فييتركز  و   
 مـن جملـة العمالـة       ٪٢١,٨بنـسبة    اً عامال ١٨٠يعمل بها    المحالت

 ،رأسهاالسلع الغذائية على    محالت   مجموعة   وتأتى ،المحالت التجارية ب
 محال  ٢٤ ها مجموعة المالبس  ي تل ٪،٤٢,٩ محال بنسبة    ٦١ـب تستأثر إذ

 واألثـاث  ٪،٩,٨بنـسبة   محال  ١٤  المتنوعة المحالتو ٪،١٦,٩بنسبة  
بة الباقيـة فتـشغلها المحـالت        النس أما ٪٢,٨ بنسبة   محالت ٤المنزلي
 تحتـاج   التي الواجهات   أطوالمن حيث   تتباين هذه المحالت     و ،األخرى

 لطبيعـة  اًبق مدى حاجتها لهذه الواجهة طفيو ، عرض بضائعها  في إليها
 تحتاج محالت الخضاروالفاكهة والدواجن واللحـوم       ذإ ،وأذواقهاالسلعة  

 واألقمـشة هزة   بينمـا محـالت المالبـس الجـا        ، واجهة صغيرة  إلى
 ، وتباينهـا  األذواقكبـر لكثـرة     أ واجهـة    إلى واألحذيةوالمجوهرات  

 المنزليـة والكهربائيـة والـصحية       األدواتالمحالت المخصصة لبيع    و
 وتـصل   ، سبق لكبر حجم الـسلع     كبرمماأ واجهة   إلى المنزلي واألثاث
 طـولي متـر   واحد   المركزية   األعمال منطقة   فيستخدام  أقصرأواجهة  

  .مترا٢,٥بمتوسط طول أربعة أمتارستخدام أ طولأوواجهة 
 المركزيـة   األعمالستخدمات منطقة   أ في تنوعا ملحوظا    ظكما يالح    

 تخـدم العمليـة     التيالورش   و ،كالمحالت الخاصة ببيع السلع المتنوعة    
ستخدمات الطبية  ألاو ،والمقاهي كالمطاعم   الغذائيستخدام  أل وا ،التجارية

 األولـى سـتخدمات   أل يغلب عليها الثالثة ا    ولكن ،المركزي كالمستشفي
 مورفي طريقة   وبإتباع ،)٣١ ( لمنطقة القلب  التجاريوالتى تشكل الثقل    

سـتخدمات  ألرتفاع ا أ يزيد فيها دليل     التي المنطقة   إن وجد   )٣٢(وفانس
ستخدمات المركزيـة   أل وتزيد فيها نسبة كثافة ا     ،)١(المركزية على رقم    

المثلـث حتـى الـسوق      و الفنار   ى شارع  تقاطع بين  تنحصر ٪٥٠على
   . ومع تقاطع شارع المثلث حتى السوق جنوبا،العمومى

وقد قام الباحث بعدة تجارب لحساب متوسط زمن الرحلة بين عـدة               
كم تقطـع   ٣ الصفارة   وكوبريبينها  منطقة المركزية فالمسافة    المناطق و 

ـ ٣٠ بمتوسط سـرعة   ، العادية األوقات في دقائق بالسيارة    ٦ نحو في / مك
 الذروة ولـنفس المـسافة   أوقات فيزمن الرحلة    حين يتجاوز  فيساعة  
 الـزمن   فينسبة زيادة   ب و ،ساعة/ كم  ٢٣بمتوسط سرعة    دقيقة   ٩حوالى

  . المنطقة التعانى من صعوبة الوصولأن وهو ما يعنى ٪،٣٣تصل الى
 شوارع منطقة   فيرتفاع له   أ أقصىالمتر الواحد   إيجارويبلغ متوسط      

   والمثلث  الفنار ى شارع في جنية   ١٥٠٠ يزيد على    إذ ،مركزية ال األعمال
 منها المحالت التجارية وبعض الحرف البـسيطة        األولالطابق  ويشغل  

 الصيد والطابق الثانى والثالث     وأدوات كحياكة المالبس وصناعة الغزل   
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فيشغلها وحدات سكنية وبعض المكاتب التجارية والخدمية مثل عيـادات          
ثم  ،رضى فغالبا ما تشغله مخازن المحالت التجاريةألدورا الأما ،األطباء

 الـشوارع   فـي  جنيـه    ٧٠٠ - ٥٠٠بين ليتراوح   اإليجاريقل متوسط   
   . ومعدية راس البر، والمستشفى،ارع المصنعوشكمنطقة ال من الجانبية

وبمقارنة الوضع االقتصادي لسكان منطقة األعمال المركزية بدراسة           
ن في مدن الدول المتقدمة يعيش السكان الفقراء        عندما ذكر أ  ) ٣٣(بيرى

حول منطقة األعمال المركزية بينما يـسكن األغنيـاء فـي المنـاطق             
 حيـث يـسكن الفقـراء       ، ويحدث العكس في الدول الناميـة      ،الهامشية

 وقـد   ،األطراف وعند تحسن دخولهم يتجهون إلى المواقـع المركزيـة         
سكندرية وفق لدراسة بكيرعن    نطبقت تلك الحالة األخيرة على مدينة اإل      أ

 وعلـى مدينـة عزبـة البـرج      ،)٣٤(حركة قلب اإلسكندرية التجاري     
   .من أصحاب الدخول المنخفضةالسكان معظمم ف

  :Commercial Streetsالشوارع التجارية  -٢   
 تجارتهـا   فـي  بوظيفة تجارية تعتمد     أيضاشوارع للمروروتقوم   هى     

خدمة سكان المنـاطق الـسكنية       و ،ةلى المدين إعلى حركة الركاب من و    
 ،شوارع الفنـار والمثلـث والتـل       جانبيتمتد على   وهى   ،القريبة منها 

مـاكن بالمنطقـة    أعدم توافر ل األماكن هذه   فيستخدمات  ألوظهرت هذه ا  
 ،االراضى بهـا  أسعاررتفاع  أ و ،رتفاع القيمة االيجارية بها   أ و ،المركزية

  . تتطلبهاالتيكبر المساحات و
 التجارية  أهميتها فيهى شوارع تقل     ف ،وارع التجارية الثانوية  الشاما     

ن ألوذلـك    ، لمنشاتها عن الشوارع التجارية الرئيسية     النوعيوالمركب  
بضائع يحتاجها الـسكان فـي حيـاتهم     تجارتها على   فيتعتمد  محالتها  
س أمعديـة ر  و ، الحليلى أنيس شوارع   فينتشارها  أوقد لوحظ    ،اليومية

نخفاض مـستوى   أتمثل مراكزبيع تجارية فرعية تتسم ب     لالمصنع  و ،البر
  .واألسعارالسلع 

   :التجارية األسواق -٣   
 وكلما  ، المدن الصغيرة  في اقتصادية ملحوظة    أهمية الدورية   لألسواق   

ويخدم مدينـة عزبـة     ،  )٣٥( المكانية   وأنماطهاها  تعددت تداخلت حلقات  
سـوق    وهو ،شرق وسطيال المنطقة   فيسوق التل    ولهماأسوقين  البرج  

 واليوجد ،يومية  ويعقد بصفة ، مربعا مترا٤٠٠صغيرال تتجاوزمساحته 
 ،واألسماك  والفاكهة  الخضار لبائعي ومخصص   ،مرافقأوى خدمات   أبه  

نـه تـابع    أ عشوائيا بالرغم مـن      أنشى هنأوتبين من الدراسة الميدانية     
ومنطقـة   ، ومستمرا للطريـق   اًمعا أشغااليشكل   فهو ،للمجلس المحلى 
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 فيكـون   صـحي  شبكة صرف    مع غياب تتراكم فيها المخلفات والقمامة     
   .ستخدام المياه محلها مما ينجم عنه العديد من المشكالتأ

جنوب المستـشفى    أنشى الذي الرئيسيسوق عزبة البرج    : وثانيهما   
 ، تم نقلها جنوب المدينـة     التيرض الجبانة   أ على   ١٩٨٢عام   المركزي

بـه  وعـدد البـائعين المرخـصين        ،مترا مربعا ٥٠٣٧تبلغ مساحته   و
عض بـب  ومجهـز نـسبيا    ، محال ١٧٣ والمحالت المرخصة    ،بائعا١٣٣

وهومخصص لبيع الخـضروات والفاكهـة       ،الخدمات مثل المياه النقية   
 أصـبح  السوق   أنومن المالحظات الواجبة التسجيل     ،  )٣٦( واألسماك

خـالل  خاصة  يد عليه    المتزا واإلقبال زيادة النشاط    أماميضيق بنشاطه   
 األسـماك س البرلجودة   أ ر  مدينة فصل الصيف من قبل المصطافين من     

تكثيـف حمـالت    العمل على    ولذلك من الضرورى     ،أسعارهاورخص  
كبـر منفـذ لبيـع      أ و أهم البيطرى كنوع من حماية      واإلشرافالنظافة  
  . المدينةب األسماك

   .المحال المنفردة -٤   
 وال تكـون    ، المحال المنفـردة   زدادتأ كلما   زداد حجم المدينة  أكلما     

 ،)٣٧( شخـصيتها    فـي  ولكن يصحب ذلك تغيير    ، العدد فقط  فيالزيادة  
) ٣(ملحـق    كما هـو مبـين فـى         وباالستعانة بنتائج الدراسة الميدانية   

 موزعة على   اً محال تجاري  ٦٩٦ حالمالعدد   أن تبين    ))أ، ب ١٠(وشكل
 بنـسبة  محل   ٢٦٤بـغرب   طيالوس المنطقة   تستأثر ،األربعة هاقطاعات
 تـستأثر  اى   ٪،٢٨,٤ نسبةب  محال ١٩٨ شرق   الوسطيليها  ت ٪، ٣٧,٩

ـ  ال أقدم ألنهاالمحالت  ثلثى  بالمنطقتين    اً سـكان  وأكثفهـا  اًمناطق عمران
المنطقة بويقل تنوعها  أعدادهاوعلى النقيض تنخفض  ، مساحةوأصغرها
ـ  محال ١٠٢ والشمالية   ٪١٩ بـمحال  ١٣٢الجنوبية    كمـا   ،٪١٤,٧  ب

 ،جملةمن ال  ٪٤٢,٨ بنسبة محال مرتبط بالمواد الغذائية      ٢٩٨ان  تضح  أ
 ، للسكان الغذائي شباعألاقوم بغرض   ي ها نسبة كبيرة من   أنوهو ما يعنى    

ـ     الوسطيالمنطقتين  ب أقصاها إلىوتصل هذه النسبة      ـغرب وشـرق ب
 ٪،٢٠,٦ ـ الجنوبية والشمالية بفي وتقل ،الترتيبعلى ٪ ٢٧,٢،٪٣٤,٦
 إلـى  التوزيع النوعى للمنشات التجاريـة يميـل         أنيؤكد   مما   ٪،١٧,٦

   .٠,٨ إلىالتركز حيث يصل الدليل 
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شكل(10أ) تصنیف االستخدام التجارى فى مدینة عزبة البرج حسب عدد 
المحالت الرئیسیة عام 2008
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شكل (10ب) تصنیف االستخدام التجارى فى مدینة عزبة البرج حسب عدد  
العمال عام 2008
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 محال  ٢٥ لبيع األسماك إذ يوجد بها       اً كبير اًومدينة عزبة البرج متجر      
 لألسـماك   محـال وأربعـة    - خارج السوق الرئيسى     - لبيع األسماك 

المملحة، وثالثة أفران لصناعتها، وعشرة مخازن لتخزينها، وهى نسبة         
لى محالت بيـع أدوات     إذا ما قورنت بالحجم السكاني، باالضافة       أكبيرة  

ومحـالت  ،  الصيد وشباك الغزل الذى بلغ عددها سبعة وثالثون محـال         
مما يـدل علـى     بلغ عددها سبعة وثالثين محال        الذى الحدايد والبويات 

أهميتها مع كثرة الطلب والسحب عليها من قبل أصحاب مراكب الصيد،           
واليقل أهمية عن محالت بيع األسماك محالت البقالة الالزمـة لخدمـة            

 محـال  ١٥٠ إذ بلـغ عـددها   ،مجتمع الصيادين وتمويلهم بما يحتاجون   
لتجارة التجزئة وستة محالت للجملة، وهذه المحالت مختلفة فـي رؤس           

  .موالها ومساحتها وتنوع حاجيات البقالة التي يتطلبها السكانأ
أما محالت تجارة الخضر والفاكهة فتتجمع مع محالت بيع األسـماك       

 وبلغ  ، والشوارع الرئيسية ومراكز التجمع السكاني     ،في السوق الرئيسي  
نتشار أعددها سبعة وعشرون محال، كما تأخذ محالت بيع الطيور درجة 

 فهي أما مرخـصة فـي الـسوق الرئيـسي           ،ر والفاكهة محالت الخض 
 وبلغ عددها عشرون محال مرخصة      ،أومنفصلة بمناطق التجمع السكاني   

 كما يوجد خمسة عشرة محال لتجارة الحبوب      ،وخاضعة لإلشراف الطبي  
 ، لبيع الـدقيق   اًع وأحد عشرمستود  ،منتشرة في قطاعات المدينة األربعة    
يع الحلويات والمشروبات والعصائر،    وخمسة محالت للتسالى ومثلهم لب    

 وتـسع محـالت     ، وسبعة عـشرمكتبة   ،وأربعون بوتيكا لتجارة الهدايا   
رائجة بسبب وجود    ضافة الى محالت الخردة وهى تجارة     أل با ،الجزارة

مراكب الصيد القديمة إذ بلغ عـددها أربعـة عـشرمحال، والمخـازن             
ـ  ، واالستخدمات المنزليـة   ،ومحالت تجارة األخشاب    ،ع األقمـشة   وبي

   .ومصوغات الذهب والنظارات واألحذية والجلود وغيرها
 في توزيع المحال    اًينتضح أن هناك تبا   أومن خالل الدراسة الميدانية        

 ٢٦٤تركز بالمنطقة الوسطي غـرب      اذ ي  ،التجارية من منطقة ألخرى   
 ،محال تتوزع من تقاطع شارع المثلث مع شارع الفنار وحتى الـسوق           

 ١٣,٩ شارع بمتوسـط     ١٩جانبية منه شرق وغرب وهما      والشوارع ال 
 على حين تتوزع محال المنطقة الوسطي شـرق         ،محال للشارع الواحد  

 محـال للـشارع     ١٤,١٤ شارع بمتوسـط     ١٤على  ١٩٨والبالغ عددها   
 محال على أربعة شوارع     ١٣٢ ومحال المنطقة الجنوبية وعددها      ،الواحد

المنطقـة الـشمالية والبـالغ       ومحال   ، محال للشارع الواحد   ٣٣بمتوسط  
 ،محال للشارع الواحد  ٣٤ محال على ثالثة شوارع بمتوسط       ١٠٢عددها  

كما يدل العدد الكبير من محال بيع التجزئة في الشوارع الرئيسة بهـذه             
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 إذ تعد العمود الفقـرى لهـذا النـوع مـن     ،المناطق على موقعها المهم   
االرتباط بـين كثافـة      وهذا ما تؤكده نتيجة معامل       ،ستخدام التجاري ألا

 وهى عالقـة ارتباطيـة    ٠,٩١السكان وعدد المحالت الذي بلغت قيمته       
 ويزيد من تركزها في هذه الشوارع سهولة الوصول من          ،موجبة بينهما 

  .س البرأخالل المعديات التي تربطها بمدينة ر
 تبين من   ،بالقلب التجارى على خصائص المحالت التجارية      وللتعرف   

 وهذه  ،١٩٧٩ نشاطها بعد عام     بدأت  منها ٪ ٨١,٦ن  أانى  الحصر الميد 
 ٪،١٨,٧ ـب) ١٩٨٩ -١٩٧٩ (األولى ثالثة فترات    لالنسبة تتوزع خال  

) ٢٠٠٨ – ١٩٩٩( ، والثالثـة    ٪٢٩,١ ـب) ١٩٩٩ – ١٩٨٩(والثانية  
 ممارسة نشاطها قبل    في بدأت التي والتمثل المحال القديمة     ٪،٣٣,٨ ـب

 شارعى الفنـار    في نها م ٪٧١,٣كز   ويتر ٪،١٨,٤نسبة  سوى   ١٩٧٩
  .  ٪٢٠,٩الثانى بنسبة  و٪٤٩,٤ بنسبة األول ويحظى ،والمثلث

 تم  والذي شارع الفنار،    في المركزية   األنشطة رتفاعأمؤشروبتطبيق     
 تبين  ، على تقاطعات الشوارع الجانبية معه     اً مبنى اعتماد  ٣٢ إلىتقسيمه  

 وعلى الرغم   ،)٣٨( ١,٣٢ لغله ب  المركزية   األنشطةرتفاع  أ متوسط   أن
شارع تنطبق عليه خاصية من     الجعل وسط   مما  مؤشرالرتفاع ناتج   أمن  

 عند حساب مؤشـر     اً يختلف كثير  الناتجن  أ ف ،التجاريخصائص القلب   
، ومع  ٪٣٠,٢ إلىتبين تدنى المؤشر     إذ ،)٣٩( المركزية   األنشطةكثافة  

رع التـل    حتى تقاطعه مع شـا     هذلك ترتفع قيمة المؤشر بوضوح شمال     
  .متداده حتى تقاطعة مع شارع معدية محرمأو

ستخدمات أل ا نأيتضح   )٤٠(ستخدام مقياس جيبس ومارتن للتنوع      أوب   
، كذلك تتسم معظم    ٠,٩٩ يبلغ مقياسه    إذ ،تتسم بالتنوع بالمدينة  التجارية  

ـ  إذ ،ن كانت تتباين فيما بينها    أ و ،بالتنوعها  شوارع شـارع الفنـار    د  يع
المصنع اقلها  ، والتل ، بينما شوارع المثلث   ،٠,٧٨مقياسه  و تنوعا   أكثرها

 ،تنوعذلك ال ، وبالرغم من    ٠,٦٦يقل مقياسها عن     إذ تخصصا   وأكثرها
 فبتطبيق الـدليل    ، تجارة مجموعة من السلع    في كل منها يتخصص     أن إال

 تجارة البقالـة والمـواد      في هتخصصيتضح  شارع الفنار   ل )٤١(الوظيفي
   ٢٢,٩ لشارع التل ليبلغ الوظيفينخفض الدليل أ بينما ،٤٤,٢الغذائية بدليل 

  :الخدمي االستخدام -٣   
 بنـسبة   ٢ كـم  ٠,٦ستخدام بمدينة عزبة البرج     أليشغل مساحة هذا ا      

 ترتيبه  ويأتى ٪،٧,٣المساحة الكلية   و ، من المساحة المستخدمة   ٪ ١١,٨
مدينة على   ال أقسام ويتوزع بين    ،والتجاريستخدام السكنى   ألالثالث بعد ا  

  : اآلتيةعدد من الخدمات 
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  : الخدمات التعليمية  -   
تعد إحدى الظواهرالجغرافية التي تتخذ مواقعها بخصائص توزيعيـة            

) ٦( ومن خالل جـدول      ،)٤٢( كما ترتبط بعالقات مكانية عديدة       ،معينة
  اللذان يوضحان التوزيع العددي للمدارس والمدرسين  ) )ب أ،١١(وشكل

يتبين وجود هيراركية واضحة في توزيع الخدمات التعليميـة          والطالب
بالمدينة، إذ تبدو أعالها لمدارس التعليم االبتدائي بنصيب عشرة مدارس          

٪، ٢٥٪، وتقل مع التعليم االعدادى أربعة مـدارس بــ           ٦٢,٥بنسبة  
٪ ١٢,٥بــ   ) عام وتجارى (وتصل أدنى مستوياتها للثانوية بمدرستان      

٪ مـن جملـة عـدد المـدارس         ٢,٣الذى تمثل   من جملة المدارس، و   
، وهذا العدد القليـل منهـا ال يعنـى          )٤٣( ) مدرسة   ٦٩٨(بالمحافظة  

بالضرورة مستوى خدمى متدني طالما يعوض بحجم أكبـر للمدرسـة،           
  ).٤٤(وبالتالى قدرة على استيعاب أعداد أكثر من التالميذ 

  
   ٢٠٠٨ عام ب والفصول وكثافتهاالتوزيع العددى للمدارس والمدرسين والطال)٨(جدول   

نـــوع 
  التعليم 

 عدد  المداراس  م 
  المدرسين

عدد 
  الطالب

عدد 
  لالفصو

  كثافة
  الفصل

  ٤٨,٩  ٩  ٤٤٠  ١٩  انيس الحليلى   ١
  ٤٥,٥  ١٢  ٥٤٦  ١٩  بنات عزبة البرج  ٢
  ٤٩,٨  ٦  ٢٩٩  ١٤  احمد عرابى  ٣
  ٤٢  ١١  ٤٦٣  ٢٠  مصطفى كامل  ٤
  ٤٤,٤  ١٧  ٧٥٥  ٣٠  بد الحميد ابو صالحةع  ٥
  ٣٥,٢  ١٠  ٣٥٢  ١٩  بنات الشاطى  ٦
  ٣٣,٣  ٦  ٢٠٠  ١٢  محمد فريد   ٧
  ٥٠,٦  ١٢  ٦٠٧  ٢٤  العهد الجديد  ٨
  ٤١,٤  ٧  ٢٩٠  ١٤  الفنار  ٩

  
  
  

التعلــيم 
ــام  الع
  االبتدائى

  ٣٤,٦  ١٢  ٤١٥  ١٨  االندلس الخاصة  ١٠
  ٨  ١  ٨  ٢  التربية الفكرية بالفنار  ١١  فكرية

  ٢٩,٢  ١٠  ٢٩٢  ٤١  لبرج االعدادية بناتعزبة ا  ١
  ٢٨,٨  ١١  ٣١٧  ٣٨  عزبة البرج االعدادية بنين  ٢
  ٣٢,٨  ٨  ٢٦٣  ٢٦  عزبة البرج االعدادية الجديدة   ٣

  
التعلــيم 
  االعدادى

  ٢٦,٣  ٩  ٢٣٧  ٢٩  عزبة البرج االعدادية الثانوية بنات  ٤
  ٣٦,٦  ١٦  ٥٨٥  ٥٦  عزبة البرج الثانوية المشتركة  ١  الثانوى

  ٣٧  ٢٢  ٨١٥  ٥٨  التجارية عزبة البرج   ١  الفنى
  ٣٨,٥  ١٧٩  ٦٨٨٤  ٤٣٩  الجملة  ١٧

 ، المجلس المحلى لمدينة عزبة البـرج      ،محافظة دمياط : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على       
  .٢٠٠٨عام   بيانلت غير منشورة،مركز المعلومات المدينة
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شكل( 11أ) التوزیع الجغرافى لعدد المدرسین فى مدینة عزبة البرج عام 2008
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شكل( 11ب ) التوزیع العددى للطالب فى مدینة عزبة البرج عام 2008
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ع الجغرافي للمدارس والتعرف على مقدارالتوازن الخدمي       ولقياس التوزي 
كما هو مبين فى    ) ٤٥(ستخدم الباحث نسبة التركز   ألها للسكان والمساحة    

، ومـن   ٠٧٥، وللمـساحة    ٠,٣٥ إذ بلغت نسبتها للـسكان       ،)٧(جدول  
عالقات الموقع والتجاورالجغرافى وسهولة الوصـول       أن يبدوخاللهما  

ت المكانية التعليمية بين األحياء التى توزعت      فرضت أطرأ محلية للعالقا   
  ).٤٦(بها المدارس
  ٢٠٠٨نسبة التركز السكانى والخدمى بمدينة عزبة البرج عام ) ٧(جدول 

مساحة 
 % المحافظة
  س

سكان 
 %المحافظة
  ص

مدارس 
   %المحافظة
  ع

الفرق 
الموجب 

   ص- س

الفرق 
الموجب ص 

   ع-

  الفرق الموجب
   ع–س 

١,٥  ٠,٧  ٢,٢  ٢,٣  ٣  ٠,٨  

  
 (*)الصورة التوزيعية فضل الباحث معرفة كثافة الخدمـة          وإليضاح   

إذ تتأثر كثافـة المـدارس       ، نجاح الكفاءة التعليمية   أهداف حدأ باعتبارها
وقـد حققـت     ،)٤٦(بتوزيعها ونوع المرحلة التعليمية والكثافة الطالبية     

/ لـب  طا ٥٠,٦متوسط كثافـة    بالها   أع بتدائيألالتعليم  لكثافة الفصول   
 ، على الترتيب  فصل/ طالب ٣٢,٨ ،٣٧واالعدادية  الثانوية  يليها   ،فصل

 أعـداد رتفـاع معـدل     أجتمعت الكثافة العالية مع     أ إذاوتكمن الخطورة   
 عن توزيع المدارس بمراحلهـا      أما ،)٤٨ (الطالب والفصول للمدرسبن  
  : المختلفة سنتناولها فيما يلى 

 ٩,٤ فـصال بمتوسـط      ١٠٣لها  بلغ عدد فصو   -:بتدائيألاالتعليم   -   
جملة  من   ٪٦٣,٦بنسبة   الطالبمن   ٤٣٧٥تستوعب  و ،فصال للمدرسة 

بلـغ عـدد    و ،لمدرسـة طالـب ل   ٣٩٧ وبمتوسـط    ،المدينـة بالطالب  
 ٢٢,٩ومـدرس لكـل      ، للمدرسة ١٧,٤ بمتوسط   اًس مدر ١٩١المدرسين

 مـن المـساحة     ٢ كم ٠,٧٤متوسط ما تخدمه المدرسة الواحدة      و ،طالب
 الوسطي المنطقتين   أن أتضح ومن خالل الدراسة الميدانية      ،دينةالكلية للم 

 ،بتدائيةأل من جملة المدارس ا    ٪٧٢,٧ معا بنسبة    تستأثرانغرب وشرق   
 وتتصدر مناطق ، هذه المرحلة  في من الملتحقين    ٪٧٤,٤ تستقبل أنها كما

 ، والملقا الداخلى  ، والمدارس ، والمساكن الشعبية  ، والخناينة ،عزبة البرج 
:  ويحظى شارع الفنار وحده بثالثة مدارس هـى        ،مدارسبثمانية  ل  والت

  . والعهد الجديد، الخاصةواألندلس ، الحليلىأنيسمدرسة 
ت نـسبتها   بلغ إذ ،بالمدينة أالميةرتفاع نسبة   أالمالحظات المهة   ومن     

 كما ترتفع ظاهرة التسرب  ،٢٠٠٦ عام   ٪٣٤,٤ واالناث   ٪،٢٧,٤للذكور
Drop-Out،    واحدة من المؤشرات الهامة التى توضح مـدى         والتى تعد
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 وأ مع الرسوب يكونان معا ما يسمى بالفاقد         ىكفاءة النظام التعليمى وه   
 ونظرا لعـدم تـوفر   ،)٤٩( Wastage of Educationاالهدارالتعليمى 

كتفى الباحث بدراستها على مـدارس      أالبيانات المتعلقة بظاهرة التسرب     
ظـاهرة  لبلغ المتوسط العـام      إذ ،شاطى وبنت ال  ، والفنار ،عرابيحمد  أ

نشاط السكان والتى يغلب عليها     طبيعة  ل ويرجع ذلك    ٪،٤,٩التسرب بهم   
  .يدى عاملة كثيرةأ تحتاج التيوتعدد عملياته صيد الحرفة 

بـالمنطقتين    مدارس تقـع   أربعة هابلغ عدد و -:عدادىالالتعليم ا  -   
 ، للمدرسة  فصال ٩,٥ فصال بمتوسط    ٣٨تضم  وغرب وشرق    الوسطي

 ، مـن جملـتهم بالمدينـة      ٪١٦,١ بنسبة   من الطالب ١١٠٩ويلتحق بها   
 مدرسـا بمتوسـط     ١٣٤ ويعمل بها    ، للمدرسة  طالب ٢٧٧,٣بمتوسط  و

 مـن   ٢ كـم  ٢,١ ومتوسط ما تخدمه المدرسة الواحدة       ، للمدرسة ٣٣,٥
  .المساحة الكلية

 ؛ منطقـة المـدارس   ب يوجد بالمدينة مدرسـتان      -:التعليم الثانوى  -   
 ١٦ وتضم   ،من الطالب  ٥٨٥يلتحق بها   و ، مشتركة للثانوى العام   األولى
 ٨٥١ يلتحق بهـا     الثانيةو ، مختلف التخصصات  في مدرسا   ٥٦و ،فصال
 ١٤٣٦ى تضم المدرستين معا أ ،اًس مدر٨٥تضم و ، فصال٢٢ فيطالبا 

  . من جملة الطالب بالمدينة ٪٢٠,٨ بنسبة اًلبطا
  لمدينة عزبة البـرج    ليس ،)٥٠(مدارسحواض ال أأودراسة نفوذ    أما   

 أمـا طلبـة     ،عدادي محـدودا للغايـة    الدور إقليمي للتعليم االبتدائي وا    
 مما  ، مركزدمياط والنواحي المجاورة   إلى فيمتد نفوذها    يةالمدارس الثانو 

من خـالل    و ،يؤكد عالقة طردية بين نفوذ المدرسة والمرحلة التعليمية       
 ،س عزبـة البـرج االعداديـة      من طالب مـدار    ١٠٠ ـلعينة  دراسة  

 ،)٧( صـورة    في والثانوية التجارية كما هو مبين       ،والثانوية المشتركة 
الشيخ ضرغام وشـط   قرى منالمدينة يقطنون خارج هم   من ٪٦ أنتبين  

 من  السكاني يعد عامل المسافة والحجم      إذ ،الخياطة التابعة لمركزدمياط  
 المحالت العمرانية بينها و  تحدد مجال الجاذبية ومدى قوتها       التيالعوامل  
 زادت قوة الجاذبية    السكاني فكلما قربت المسافة وكبر الحجم       ،المجاورة

 تحدد مجال الجـذب نقطـة       التي األساليب ومن   ،)٥١(والعكس صحيح   
س أ دمياط ور  ومدينتيمدينة عزبة البرج     وبتطبيقها بين    ،)٥٢(االنقطاع  

ـ  أ ور ٣,٦٦البركانت النتيجة بينها ودمياط      ، ممـا يؤكـد     ١,٩٨ر  س الب
س البر حيث العالقات االقتصادية أجاذبيتها لمدينة دمياط مقارنة بمدينة ر

  . ومستمرة طوال العاماألولى الحالة فيقوى أجتماعية ألوا
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مدرسة عزبة البرج االعدادية للبنات احدى المدارس فى العينة لدراسة نفوذ ) ٧(صورة

  المدارس فى المدينة
  : ية الخدمات الصح -   
  ،أقـسام  ثمـان    ابه شارع الفنار    في  مركزى مستشفى مدينةالبيوجد     
  ومبنى جديـدة   ، حجرة ٥٤ هاطابقين ب ذات   من مبنى قديم     تتكونهى  و

 ، للتحاليل معمالن و ، وبنك للدم  ، لرعاية الطفولة ولالستقبال    طوابق أربعة
ممارس ١ (ا طبيب ٤٠يخدم بها  و ، ومركز للغسيل الكلوى   ،لألشعةومركز  

)  صيدلى ٣ ، جراحة عامة  ٦ ،استشارى٢ ، اخصائى ٢٢ ، نائب ٦ ،عام
 ، ممرضة ٦٩( فرد جهاز معاون     ٩٤ و ، نسمة ٨٤٥,٩بمعدل طبيب لكل    

 وبلغ عـدد المتـرددين      ،) فرد أدارى    ١٩ ، فنى معمل  ٥ ،معاون صحة 
 مـريض   ٢٨٥٦٩ وعلى العيادات الخارجية     ،مترددا١٤٤٧يوميا  عليها  

 ولكـن   ،د ال يقتصرعلى المرضى فقـط      ومن المالحظ أن الترد    ،)٥٣(
 ومن ثما يتأثر ترددهم بإمكانية      ،يشمل أيضا ذويهم بصورة أكثر تكرارا     

 والمستشفى يزيد عمرها عن     ،)٥٤(الوصول إليها من قبل ذويهم أيضا       
ضـيق مـساحتها    ونعكس على سوء حالة مبانيها      أ وهو ما    ،نصف قرن 

   . الصحية التي تؤديها إذا ما قورنت بالخدمات٢م٩٤٢٠التي ال تتجاوز 
الـشوارع   عشرعيادة علـى     اإلحدى فتتوزع   ،عيادات الخاصة  ال أما   

والتـل  ) عيـادات ٣(المثلـث    و ،) عيـادات  ستة(شارع الفنار ك الرئيسية
 ،الباطنة والنـساء  كتشمل بعض التخصصات المحدودة     هى  و ،)عيادتان(
ـ       ، حديثى الوالدة  األطفال وطب   ،المسالكو ص  مما يدل على وجـود نق

 المادية والتقنية بهـا     اإلمكانيات أن التخصصات الدقيقة كما     فيواضح  
   .محدودة
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 فـي  وثالثـة    الفنـار،  شارع   في منها   أربعة فيتوزع   لصيدلياتا أما   
 ،بالدبدوبـة  وواحدة   ، والدسايقة ،المراجوةباثنان   و ، التل والمثلث  ىشارع

 إسـعاف  كما يوجد بالمدينة نقطة   ،   لكل صيدلية   نسمة ٣٣٨٣,٦بمعدل  و
مكتـب للـصحة   و ، نـسمة ١٦٩١٨بمعدل سيارة لكل    سيارتان  يخدمها  

لتنظيم   ومركز ، وطفولة أمومة ووحدة   ،لتسجيل حاالت المواليد والوفيات   
    .األسرة

 بالمدينة يظهـر منـه      الصحي األرضستخدام  أ أن :يتضح مما سبق     
هذه مناطق تخلو من     توجد   إذ ، التوزيع الفعلى لها   فيختالف الواضح   ألا

فتبـدو  مناطقها   باقي أما ،ستادأل وشارع ا  ،الدبوبة أوضحهاالخدمة لعل   
  الفنـار  شارعيتقاطع   المنطقة المحصورة بين     خاصة حظا نسبيا    أكثر

نـه مـن    أ ولمعالجة عدالة الخدمات الصحية ف     ،حتى المستشفى المثلث  و
 وإنمـا  ،الضروري أن يشمل التحليل ليس فقط مواقع الخدمات الفرديـة       

  .)٥٥ (معالجة أنظمة الخدمات بصورته أكثر شموالًيقوم ب
 الحكوميـة   اإلداريـة تشكل منشات الخدمات      -:دارىإلستخدام ا ألا   

هـذه   وتتجمـع    ،ستخدام بمدينة عزبة البرج   أل خريطة ا  فيمكانة مهمة   
 ،مجلسال شارع   في شكل قطاع متصل     مركزها على  في اإلدارية المباني
التعليم والصحة والطرق   مديريات  قار مجلس المدينة و    توجد به م   والذي

سنترال الو واألوقاف الزراعة والشباب والرياضة     جتماعيألاوالتضامن  
 مقـار أمـا بـاقى      ،)٨(وصورة  ) ٤( كما هو مبين فى شكل       الرئيسي

 المعهـد   أمـام شارع الطابيـة    بكمكتب البريد فيوجد    دارية  إل ا لخدماتا
 بشارع المصنع  توجد وهندسة كهرباء    اءواإلطف الشرطة   نقطةو ،الدينى
    . جنوب المدينةاألسماكتعليب  مصنع أمام
تنتشر المساجد بين أرجاء المدينة، إذ اليخلو منها         : األستخدام الدينى    

، ويتم التفرقة هنـا بـين     )٤(كما هو مبين فى شكل    شارع من شوارعها    
ـ            ة عـشر،   المسجد الجامع التي تقام فيه صالة الجمعـة وعـددها ثالث

والمساجد األهلية ثالثة، والزوايا خمسة يعمل بها مجتمعة اثنـان مـن            
أالئمة وأحدى وأربعين خطيبا وخمسة مقيمي شعائر، وأربعة عشر فرد          

 كمسجد  ٢م١٥٠خدمات معاونه، وتتباين مساحتها إذ اليزيد بعضها عن         
الشهاوى في قلب السوق الرئيسي، وبعض الزوايا في الخناينـة وارض           

، أما المساجد الحديثة كمسجد عبد      ٢م٧٥عماشة التزيد مساحتها عن     أبو  
الرحمن القيشاوى بشارع الفنار، والمبشر بالدبدوبة، والسالم بالقرب من         

، ٢م٢٥٠كوبري الصفارة فأنها جيدة البناء متسعة المساحة وتزيد عـن         
بالتل، واألخـر   ) مسجد النور ( إحدهما تحت اإلنشاء   كما يوجد مسجدين  

بالسوق الرئيسي، كما يوجد أربعة مركز      ) مسجد الشهاوى (تجديد  تحت ال 
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لتحفيظ القران بشوارع الفنار والتل والمثلث، واليوجد بالمدينة كنـائس          
  .وال أديرة

   

  
  رئاسة الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بشارع المجلس) ٨(صورة 

  
 كـل   فيمنتشرة   اً مخبز ١٣بالمدينة  يوجد    :ت خدمات التموين  أمنش   

 مستودعات للـدقيق    وأربعة ، بلدية واألخرىفرنجية  أ  منها  ثالثة مناطقها
 ى شارع فيتوزيع البوتجاز ومنفذين ل  ، غرب وشرق  الوسطيالمنطقتين  ب

  .نسمة ٢٨٦٧٠ومكتب للتموين يخدم الفنار والمثلث 
تخـدم  يوجد بالمدينة ثالثة وحدات اجتماعية        : الخدمات االجتماعية    

 ، مشاغل للفتيات٤ و، دور حضانة  ١٧ و ،أهليةجمعية   ١٦ و ،أسرة ١٠٠
مـن   اًعضو ١٠٠٠ أعضائهشباب بلغ عدد    للمركز  و ،اجتماعينادى  و
  .   والذكورناثألا

   -:والحرفياالستخدام الصناعى  -٤   
 األرض اسـتخدمات    أنمـاط  مـن    والحرفي الصناعيستخدام  أليعد ا    

 ،المساحة الكليـة   من   ٪ ٦,١  بنسبة ٢كم٠,٥يغطى  فهو   ،بالمدينةالمهمة  
 ، ونـصيب  )٤(كما هو مبين فى شـكل     ستخدمات  ألا جملة    من ٪٩,٨و

 ، نـسمة  ٢٠٦٣ستخدام  ألهذا ا  الكيلو متر المربع الواحد من       السكان من 
 مـن قـوة العمـل والبالغـة     ٪٤,١٢بنسبة  عامال ٨٨٧وعدد العاملين   

 . )٥٦( ٩٩٦ عامال عام ٢١٤٨٨
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 والخامات  ظم حاجياتها الضرورية  على مع مدينة عزبة البرج    تعتمد     و
 لقيـام   فتقارهـا إمن ثم   و ،ها من خارج  والسلع المصنعة وشبه المصنعة   

 الحرفية البسيطة المرتبطة بتصنيع     األنشطةسوى بعض    مركب صناعى 
حتـى  سـتخدام   ألظل هذا النمط من ا     و ، الصيد وأدوات الشباك   وإصالح

ـ ١٩٦٠ عـام األسماكحفظ النصر لمصنع  إنشاء المدينة   شهدت  تىأ، وي
كل المقومات   له   توفر إذ ،الصناعيمؤكدا لتطبيق سياسة التوطن      إنشاءه

قبل بالجمهورية  السردين إلنتاجغنى منطقة أل جغرافيموقع  الالزمة من
 ذات  واليقل عن الموقع وفرة االيدى العاملة المدربة       ، السد العالى  إنشاء

 ، ويزيد مـن عائـده   وهذا بدوره يقلل من تكلفة الصيد   ، المناسبة األجور
 المباني من   اً وتشغل تلك المساحة عدد    ،متر٧٥٠٠  المصنع ةوتبلغ مساح 

 مبنى الصفيح االلمانى    ها وحول ، مدخل المصنع  في اإلنتاج صالة   أكبرها
نخفض أ و ،األسماك ومصنع الثلج وخزانات المياه المعدة لحفظ        ،واليابانى

، كمـا   ٢٠٠٦ عـام    يوم/  طن ١٢ إلىيوم  / طن   ٣٠ المصنع من    نتاجأ
 عامل عام   ١٨٠ إلى عامل بداية التشغيل     ٨٠٠  من نخفض عدد العمال  أ

يتبع هو   و ، للبيع أسهمهوعرض   ، بسبب فتح باب المعاش المبكر     ٢٠٠٦
 المحفوظـة   لألغذيـة  أدفينـا  مصانع شـركة     كأحدالقطاع العام    حاليا

 الحل المناسب لكى يواصل المصنع      إيجادوبالتالى البد من     ،باإلسكندرية
 هـو   وأيـسرها قرب الحلـول    أ و ، تصنيع السردين وتعليبه   فيسالته  ر
 والهارنج والماكريل المجمدة من السردين األسماكستيراد إ عتماد علىألا
 المحفوظـة مـن الخـضر    األغذية حفظ  في همحاولة تشغيل و ،)الرنجة(

  .والفاكهة
 إذ ، والحرفـى  الـصناعي ستخدام  ألانسبة   فيمناطق المدينة   وتتباين     
الجنوبية و ٪،٢٧,٨ ٪٣٢,٣ ـب غرب وشرق الوسطي ركز بالمنطقتينتت

حداثة النمو   إلى  ذلك ويرجع ٪،١٥,٣ إلىالشمالية  بوتتضاءل   ٪،٢٤,٦
الخـدمات العامـة الالزمـة لقيـام        ووعدم توافر المرافـق      ،العمراني

 على بعض ورش     بها الصناعي ولذا يقتصر النشاط     ،الصناعات المختلفة 
من خالل  و ، الكهربائية األجهزة وإصالحوميجى  ألوالنجارة والخراطة   ا

 بـين    نشاط صناعى وحرفى مـوزعين     ٤١الدراسة الميدانية تم تحديد     
 عامل  كما هـو     ٥٧٨ منشاة صناعية يعمل بها      ٣٥٥ فيالمدينة  مناطق  
  .)١٠(وشكل ) ٨( جدول فيمبين 

  وباب ،األثاث( رتفاع نصيب ورش النجارة بأنواعها      أومن خاللهما يتضح    
 وخراطـة   ، وبنـاء الـسفن    ، واسـترجى  ، واوميجى ، والميكانيكية ،وشباك
، ٪٢,٥، ٪٨,٧، ٪٨,٤ ٪،١٩,٧بــ   )  ومكبس خشب    ، وقشرجى ،الخشب

  ت أ من جملة المنش٪٤٦,٩ وبنسبة كلية ٪٠,٣، ٪٠,٨، ٪١,٧، ٪٤
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  ٢٠٠٨تصنيف النشاط الصناعي في مدينة عزبة البرج عام ) ٨(جدول 
  ٪  لعاملينعدد ا  ٪  العدد  نوع النشاط  م
  ١,٤  ٨  ٢,٢  ٨  ورشة لحام اكسجين  ١
  ٠,٧  ٤  ١,١  ٤  محطة تموين الوقود  ٢
  ٤,٨  ٢٨  ٥,٣  ١٩  ورشة خراطة معادن  ٣
  ١,٢  ٧  ٢  ٧  لحام كاوتش  ٤
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  كهربائى سيارات  ٥
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  كهربائى عام  ٦
  ٣,٥  ٢٠  ٥,٦  ٢٠  تصنيع دراجات  ٧
  ١,٤  ٨  ٢,٢  ٨  ميكانيكى سيارات  ٨
  ٥,٢  ٣٠  ٨,٤  ٣٠  ارة باب وشباكنج  ٩

  ٣,٥  ٢٠  ٥,٦  ٢٠  اصالح ادوات كهربائية  ١٠
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  تصليح ساعات  ١١
  ٠,٢  ١  ٠,٣  ١  تصليح ماكينة خياطة  ١٢
  ٠,٥  ٣  ٠,٨  ٣  شحن بطاريات  ١٣
  ٠,٧  ٤  ١,١  ٤  سمكرى  ١٤
  ٠,٢  ١  ٠,٣  ١  صناعة كنافة  ١٥
  ١,١  ٦  ٠,٨  ٣  مصنع حلويات  ١٦
  ٠,٢  ١  ٠,٣  ١  مكبس خشب  ١٧
  ٣,٦  ٢١  ١,٧  ٦  ورشة بناء سفن  ١٨
  ١٢,١  ٧٠  ١٩,٧  ٧٠  ورشة نجارة اثاث  ١٩
  ١,٦  ٩  ٢,٥  ٩  ورشة نجارة اوميجى  ٢٠
  ٥,٤  ٣١  ٨,٧  ٣١  ورشة نجارة ميكانيكية  ٢١
  ٠,٥  ٣  ٠,٨  ٣  ورشة خراطة خشب  ٢٢
  ٢,٤  ١٤  ٤  ١٤  استرجى  ٢٣
  ٠,٥  ٣  ٠,٨  ٣  قشرجى  ٢٤
  ٠,٩  ٥  ١,٤  ٥  صناعة جيالتى  ٢٥
  ٠,٥  ٣  ٠,٣  ١  نع بالطمص  ٢٦
  ٠,٧  ٤  ٠,٣  ١  مصنع مكرونة  ٢٧
  ٠,٣  ٢  ١,١  ٤  مصنع ثلج  ٢٨
  ١,٤  ٨  ١,١  ٤  ورشة دوكو سيارات  ٢٩
  ٠,٥  ٣  ٠,٨  ٣  ورشة تشكيل وتقطيع زجاج  ٣٠
  ١,٤  ٨  ٢,٢  ٨  تطريز  ٣١
  ٠,٧  ٤  ٠,٦  ٢  منجد افرنجى  ٣٢
  ٠,٧  ٤  ٠,٦  ٢  منجد عربى  ٣٣
  ٦,١  ٣٥  ٩,٨  ٣٥  ترزى حريمى  ٣٤
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  ادحد  ٣٥
  ٠,٢  ١  ٠,٣  ١  صناعة احذية  ٣٦
  ١,١  ٦  ٠,٦  ٢  مصنع بالستيك  ٣٧
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  ورشة الومنيوم  ٣٨
  ١,٢  ٧  ٢  ٧  معصرة  ٣٩
  ٠,٣  ٢  ٠,٦  ٢  مطحن بن  ٤٠
  ٠,٧  ٤  ٠,٨  ٣  دهان سيارات دوكو  ٤١
  ٣١,١  ١٨٠  ٠,٣  ١  )ادفينا( شركة النصر لتصنيع االسماك   ٤١

  ١٠٠  ٥٧٨  ١٠٠  ٣٥٥  الجملة
  .٢٠٠٨الجدول من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة الميدانية عام 
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) التوزیع النسبى لعدد الورش الرئیسیة والعمال فى مدینة     شكل( 12
عزبة البرج عام 2008
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الورش العمال

  
٪ من العاملين بالصناعة والنشاط الحرفي، وهومـا        ٣١,٥والورش، وبـ   

زدهار تلك الصناعة، يليها الورش المرتبطة بصناعة السفن كالحام         أيعكس  
ـ   ٢,٢األكسجين بـ    ٪ مـن   ٦,٢٪ ويعمل بهـا     ٥,٣٪، وخراطة المعادن ب

جملة العمال، باالضافة إلى ورش تصليح الدراجات، وتمثل بعشرون منشاة 
٪، وأربعة للسمكرة   ٢,٢٪، وثمانية منشات إلصالح السيارات بـ       ٥,٦بـ  

٪ لكل منهما، كما يوجد بعض الـصناعات        ١,١ومثلها لدوكو سيارات بـ     
نار، وخمـسة وحـدات     االستهالكية والخدمية كمصنع المكرونة بشارع الف     

لتصنيع الجيالتى، وأربعة مصانع للثلج فى شارع الفنار، ومصنع بالستيك،   
وسبعة عصرات، ومطحنين للـبن، وأربعـة محـالت للمنجـد العربـى             
واالفرنجى، وخمسة وثالثون ترزى حريمى، وورشة لـصناعة األحذيـة          

  .وغيرها من األنشطة الحرفية األخرى
ية للمدينة تم تطبيق معامل النسبة الـصناعية  ولتحديد الفاعلية الصناع    
يدى أللى مجموع ا  إ، والذى يعتمد على نسبة المشتغلين بالصناعة        )٥٧(

٪، اى من بـين كـل       ١٠,٠٧العاملة باألنشطة األخرى، إذ بلغ المعامل       
 عمال يعملون فى القطـاع الـصناعى،        ١٠ عامل بالمدينة يوجد     ١٠٠

 ٦٢١(ى قطاع التـشييد والبنـاء       ضيف العاملين ف  أذا  أوتنخفض النسبة   
 ٪، مما يدل علـى ضـعف        ٩,٠٧لتبلغ  )  عامال ٣٥٠(، والنقل   )عامال

  .قتصادية األخرىألأهمية النشاط الصناعي مقارنة باألنشطة ا
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 ٤٦٤   

  .والحيواني الزراعي االستخدام -٥   
 ، عزبة البرج  مدينةب اًع شيو األرض استخدام   أنماطقل  أتعد الزراعة      
 فـدان   ٧٥نحو ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦زرعة موسم   ن الم مساحة   ال تبلغ جملة  إذ

التـى تبلـغ     من جملة مساحة االراضى القابلة للزراعة و       ٪١٥,٧تمثل  
وتقتصر المساحات   ،)١٣( وشكل )٩(كما هو مبين فى جدول     فدان   ٤٧٩

طن وبجملـة    ٩ للفدان إنتاجيةتوسط  مبو ،المنزرعة على محصول القمح   
   .طن٦٦٦ أنتاج
مساحة المنزرعة يالحظ تقلصها على مدار العقديين       والمتتبع لتطور ال     

 فدان  ٦٣٠ فدان تقلصت إلى     ٦٧١ نحو   ١٩٩٢الماضيين، إذ بلغت عام     
، بسبب تبوير السكان لالراضى الزراعية، وتحول عدد كبير         ٢٠٠٧عام  

منهم نحو العمل في األنشطة الخدمية والتجارية، لتنخفض نسبة العاملين          
  ،٢٠٠٦٪ من جملة السكان عام  ٨,٩نسبة  عامل ب٣٠٢٢بالزراعة إلى 

وهو له أثره البين ليحتل األستخدام الزراعي المرتبة الخامسة من جملة           
 ومن خالل المـسح   ،  ٪٣,٧٪ والمساحة الكلية بـ     ٥,٩األستخدمات بـ   

الميدانى يتضح تركزالمساحات المنزرعـة فـي األطـراف الـشمالية           
سجد المبشر وعلى طول طريق    والشمالية الشرقية بمناطق الدبدوبة بعد م     

الملقا الخارجى وشارع األستاد الموازى لترعة العزبـة بعـد كـوبرى            
، ومع عدم تـوفر األراضـى الـصحراوية         )٥٨(الصفارة، والمراجوة   

متد العمران على أجزاء كبيرة من هذه األراضـى        أحجم المدينة    وصغر
  ).٩ (في األتجاهين السابق األشارة اليهما كما هو مبين في صورة

  
  ٢٠٠٧مساحة الزمام والمساحة المنزرعة بمدينة عزبة البرج عام ) ٩(جدول

المساحة المنزرعة   مساحة الزمام  بالفدان  سم الحوضأ  م
  بالفدان

  ٣١  ٤٦  المجدلى وعلى سليمان  ١
  ٢٢  ٣٥  شطا والخشاب واالوبى  ٢
  ٢١  ٦٠  الجزيرة وابو حجازى  ٣
  -  ٦٠  الثلث والبطل والعمدة  ٤
  -  ٤٨   والخنانيةالسوقى  ٥
  -  ٤٢  التل ونيلة  ٦
  -  ٩٥  شاكر والحكيم  ٧
  -  ٩٣  المرجاوى والرمل  ٨

  ٧٥  ٤٧٩  الجملة
بيانات غيـر   ،مركز المعلومات المدينة   محافظة دمياط، المجلس المحلى لمدينة عزبة البرج،      :المصدر

   ٢٠٠٧منشورة،عام 
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) التوزیع الجغرافى للمساحة الكلیة والمنزرعة حسب    شكل( 13
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مساحة الزمام  بالفدان المساحة المنزرعة بالفدان

   

  
  اراضى الزراعية بالدبدوبة وموازيا لترعة عزبة البرجأل على اأمتداد العمران) ٩(صورة
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 ٤٦٦   

وتضم المدينة مساحات من األراضى القابلة للتوسع الزراعي تقـدر             
 فدان لكنها تمتد إلى محبس ترعة عزبة البرج شماال وإلى ٤٠٠مساحتها 

، مما اليتيسر معه إصالحها لعدم أمكـان      )٥٩(الشمال من قناة الصفارة     
والذي تبلغ مساحتها   ،  أن األراضى شمالها   ياه الرى إليها، كما   توصيل م 

ثرعلى أ فدان منخفضة المنسوب وترتفع بها نسبة الملوحة وهوما          ١٦١
نخفاض جدارتها اإلنتاجية وحدوث مخاطر شـديدة علـى اإلنـشاءات           أ

ككوابل الكهرباء، والهاتف، وخطوط    ( النحتية للمباني وإمدادات الخدمات   
عليها مـن أخطـار      حتماالت التلوث، ومايترتب  إن  ، فضال ع  )الصرف

 ).٦٠(للصحة العامة 
 الزراعـي سـتخدام   أل ضمن ا  الحيوانينتاج  ألهتمام بتناول ا  ألتى ا أي   
نتـاج  أل ا فـي  اًسـي أسا اًفهو يمثل عنصر   ،رتباطهما بعضهما البعض  أل

س موزعة كما هـو     أ ر ٢٣٨٤ مدينةالب وبلغت جملة الماشية     ،الزراعي
ن روءس  أومـن خاللهمـا يتـضح       ) ١٤(وشكل) ١٠(  جدول فيمبين  

 )س أر٦٥٦( والذكور٪٧٢,١  بـتمثل )راس١٧١٩(ناث ألالماشية من ا 
 األبقـار   تليها ٪٤٥,٢من الذكور   ماشية التسمين   كما نمثل    ٪،٢٧,٩بـ

، ٪٤,٧ ٪،١٨بنـسبة    والكبيرالجاموس الـصغير  و ٪،٢٧,٣الصغيرة  
ـ  إلىرتفاع نسبة ماشية التسمين     أويرجع   ة المنطقـة ذات المنـاخ       طبيع

 مصانع الجبن   إلمداد لأللبان المصدرالرئيسى   أنهاو ،الرطب البارد نسبيا  
  .  بدمياطاأللبانوالسمن ومنتجات 

 واألبقـار   ٪،٢٩ تمثل ماشية اللـبن      ،ناثألأما الثروة الحيوانية من ا       
 علـى   ٪٩,٧،  ٪١٩,٤ والجاموس الصغيرة والكبيرة     ٪،٢٥,٣الصغيرة  

غنام والماعز بمنطقة الدراسة سوى بأعداد محدودة       ألمثل ا  والت ،الترتيب
 ٨٧٢ والثـروة الداجنـة      ،س حيث المراعى الفقيرة   أ ر ١٣٩التزيد عن   

 خلية  ٤٤) البلدية واالفرنجية ( وخاليا النحل    ،٥٩١وزأل والبط وا  ،دجاجة
  . كيلو جرام١٤٠بجملة أنتاج 

  
  ٢٠٠٧ عزبة البرج عام التوزيع العددى لالنتاج الحيوانى في مدينة) ١٠(جدول 

  ابقار  
  كبيرة

  ابقار 
  صغيرة

  جاموس
   كبير

  جاموس 
  صغير

ماشية 
  التسمين

  ماشية 
   اللبن

  الجملة

  ك  ث   ث  ك  ك  ث  ك  ث  ك   ث  ك  ث
٦٦٥  ١٧١٩  ٥٠٠  ٣٠٠  ١٢٠  ٣٣٢  ٣١  ١٦٦  ١٨٥  ٤٣٥  ٢٩  ٢٨٦  

١٠٠  ١٠٠  ٢٩  ٤٥,٢  ١٨  ١٩,٤  ٤,٧  ٩,٧  ٢٧,٨  ٢٥,٣  ٤,٣  ١٦,٦  

 بيانات غيـر    ، مركز معلومات المدينة   ، المجلس المحلى لمدينة عزبة البرج     ،محافظة دمياط : المصدر
  ٢٠٠٧منشورة، عام 

  . طن٣٠٠٠بلغ جملة إنتاج اللبن                                ذكور= أناث      ك= ث
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 ٤٦٧   

) التوزیع النسبى للثروة الحیوانیة فى مدینة عزبة البرج    شكل ( 14
عام 2008
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   -:المرافق العامة -٦   
 من جملة المساحة    ٪٢شكل  ت ٢ كم ٠,١١ستخدام مساحة   أليشغل هذا ا     

 تمثـل   إذ ،سـتخدام ألمساحة هـذا ا   لالمدينة  تتباين مناطق    و ،المستخدمة
وتتوزع النسبة الباقيـة     ٪،٧١,٣ معا    غرب وشرق  الوسطين  يالمنطقت

  : على النحو التالى على المنطقتين الشمالية والجنوبية 
بـة  لى مدينة عز  إمياه  التوصيل شبكة   تم   -:مياه الشرب محطات   -أ   

محطتـان   بهـا ويوجد  ،  ١٩٨٠عام  من محطة بساط كريم الدين      البرج  
 والعدلية للخـط الجديـد      ،ستان للخط القديم  بال  بمياه الشرب هما   تهالتغذي

 وبلغ عدد المشتركين بالـشبكة      ،بالمنطفة الوسطى غرب   مم   ٥٠٠قطرب
بهـا   والوحدات الـسكنية المتـصلة       ، مشترك ٦١٥٩ نحو   ٢٠٠٧عام  

  . وحدة١٠٧٨٨
 محطـات   أربعـة يوجد بالمدينـة      -:الصحيالصرف  محطات   -ب   

 ، والتـل ، والفنـار ،ستادأل وا، مناطق الملقافي الصحيرئيسية للصرف   
 بطاقـة  بعد معالجتها    والبحر المتوسط  نهر النيل    في  منها ويتم الصرف 

 والتـى   ، محطات المعالجة الفرعيـة    كما يوجد بعض   ،يوم/ ٣م٢٠٠٠٠
ـ تتصل كل واحدة منها    وحدات معالجة لميـاه    ثالثة  و ، منزل ١٥٠٠  ب
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 ٤٦٨   

مدى معاناة المدينة مـن الـصرف        الميدانيوتبين من المسح     ،الصرف
 ، منـزل  ٣٠٠٠ بالترنـشات    ةالمتـصل عدد المنـازل      بلغ إذ ،الصحى

بلـغ   سيارات للكـسح      فيها يستخدم السكان  منزل   ١٠٠٠غيرالمتصلة  و
   .)٦١( م ٢٦سيارات باجمالى أربعةبالمدينة عددها 

نـارة مدينـة عزبـة البـرج والـشعراء عـام            أتم    :الكهرباء -ج   
نتاج الحكومىعن طريق أل يقتصرعلى ابهانتاج الكهرباء أ، و)٦٢(١٩٦٣

، كما يمتلـك القطـاع      ١٩٨٩محطة كهرباء دمياط بعد إنشائها في عام        
وبلـغ عـدد     ،الخاص العديد من ماكينـات توليـد الكهربـاء النقالـة          

 ٩٦٠٩ والمـشتركين بالمنـازل      ، أسرة ١٠٠٠٠سرالمتصلة بالشبكة   ألا
   . مشترك١٧٩٩  وصناعى وتجارى،مشترك

 ، تابعان لسنترال دمياط    أليان النسنترا بالمدينة   يوجد :تصاالتألا -د   
ـ  المعهـد الـدينى      أمـام شارع الطابية   ب ١٩٨٧ عام   أنشى األول  ةسعب

 وأنـشى  المركزيالفنار بجوارالمستشفى   شارع  ب واألخر ، خط ١٠٠٠٠
 بطاقـة   أرضـية جارى تنفيذ شـبكة     و ، خط ٣٠٠٠ ةسعب ١٩٩٣عام  

 كما يوجـد    ، خطا ألف ٢٣ خطا لتصبح السعة الكلية للخطوط       ١٠٠٠٠
ومحطة تقويـة للهواتـف      ،لشركة ميناتل كابينة عامة    وعشرون   أربعة

التـصاالت الخاصـة    لمكاتـب   عشرة   و ،تابعة لشركة موبينيل  الخلوية  
   .تل شوارع الفنار والمثلث والفيمنتشرة 

ووسيلة مدينة  البتعد الطرق البرية شرايين الحركة       :طرق النقل  -هـ   
ساعد علـى تنظـيم االنتفـاع       ت نهاأكما  تصال بين مختلف مناطقها،     ألا

كم ٣٧,٨٢طوالها أتبلغ جملة و ،)٦٣( ستغالل المساحات البورأبالمكان و
 والمرصـوفة   ، كـم  ١٥بطـول بها  الطرق الترابية   تمثل  و ،٢٠٠٧عام  

علـى   ٪ ٢١,٢٪،٣٩,٢ ٪، ٣٩,٦بنـسبة   كم   ٨ والممهدة   ، كم ١٤,٨٢
 أربعـة طول  بتتصل بمدينة دمياط بواسطة طريق برى       هى  و ،الترتيب

مما سـاعدعلى    ١٩٦٠ تم رصفة عام     ألهميته اًنظرو ،عشر كيلو مترا  
وقوع ولكنه مـصدرل   ،)٦٤ ( واليها هامنمرونة حركة الركاب والبضائع     

ثمانية وستون  حادثة نجم عنها   ١٦٦عددها   بلغ   الذىالعديد من الحوادث    
 وإزالـة  مما يتطلب توسعتة بردم ترعة الشرقاوية        ،)٦٥(وقتيل  مصابا  

  .كافة التعديات على جانبيه واناراته
متداد ألتأخذ ا  الرئيسية    المدينة شوارعتبين من الدراسة الميدانية أن      و   
 أمـا ،  ٪ ٦٣,٢وتشغل   ،)شارع الفنار ( الرئيسيطولى موازية للمحور  ال

ـ   ،أهميةقل  أالعرضية فهى قصيرة و   الشوارع    مـن   ٪ ٣٦,٨ وتمثل بـ
شبكة من الـشوارع الـضيقة يتـراوح        بها  أما أبعادها فتنتشر   ،المسطح

 ومعديـة   ،معدية أيوب و ،أنيس الحليلى : مثل أمتار   ٦ -٣اتساعها بين   
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تـساعها عـن    أوأخرى يقل   ،  )١٠(صورة   كما هو مبين فى      س البر أر
 ،رض الزرقـاوى  أ و ،رض عماشة أ و ،رض ركة أكشوارع   متارأثالثة  

 ويصعب وجود شـوارع جيـدة       ،والمرصوفة منها رديئا مملوءة بالحفر    
 والواجهة النهرية ممثلة في شارع الفنـار مـن          ،سوى مدخلها الجنوبي  

  .السوق حتى كوبري الصفارة شماال
  

  
  فة فى مدينة عزبة البرجشارع معدية راس البركأحد الشوارع الضيقة غير المرصو) ١٠(صورة 

  
، ١٧٠ ونقـل البـضائع      ،٣٥٠بلغ عدد المركبات الخاصة بالمدينة      و   

 ،سكك حديديـة  أو أتوبيساتخطوط  بها   واليوجد   ، مركبة ١٥٠ واألجرة
 السوق  إلىالمثلث  شارع  ولهما من   أ خطين   تقتصرعلى هاداخل الحركةو

   . السوقإلى الصفارة كوبرييعمل من ثانيهما  و،الرئيسي
 طبيعيا يمنـع    اً حاجز مثلن فرع دمياط ي   أف ،وفى مجال النقل النهرى      

هـى  لمعـديات   ممـا جعـل ا     ،والعكـس أ الغـرب    إلـى  هاالحركة من 
 كـوبري مما يتطلب من ضرورة عمـل       وهو   ،لحركةلرئيسى  المحورال

  .الجنوبيس البر والمدينة من الطرف أعلوى يربط بين ر
 من المـساحة    ٪٢٠,٧ثل  تم و ،٢كم١,٧تشغل    -:أخرىستخدمات  أ   

رض ورش صـناعة    أ وتشمل   ،ستخدماتألمن مساحة ا   ٪٣٣,٣ ،الكلية
رتباطها أستخدمات تتميز ب  ألوهذه ا ،   والمقابر ، والشون والمخازن  ،السفن
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  لكل أشارة وفيما يلى ، خالل مراحل نموها المختلفةهامورفولوجيا بنطاق
  : منها 
، ١٩٦٣روع عـام     هذا المش  أنشى  - :رض ورش صناعة السفن   أ   

 ورش صناعة السفن مقابل دفـع       أصحابراضى على   ألوزعت ا حيث  
 جنـوب   عرابـي بجوار طابية   ستخدام  ألويتركزهذا ا  ،باألرضنتفاع  ألا

ويشغل  ،الدبدوبة بجوار مدرسة العهد الجديد    بطابية الشهاوى   و ،المدينة
 مـن جملـة مـساحة       ٪١٥,٦ تمثـل    ٢كـم ٠,٨مساحة  ستخدام  ألهذا ا 

   .ستخدماتألا
 من جملة   ٪١١,٨ تمثل   ٢كم٠,٦وتشغل مساحة     -:والمخازنالشون     

 المخازن والشون   أنوعمن   وتضم مجموعة متنوعة     ،المساحة المستخدمة 
وجـود   الميـداني  تبين من الحصر     إذ ، المدينة أرجاء كافة   فيالمنتشرة  

على مرسى السفن مباشرة   تقع على ساحل البحر المتوسط       ثالثة محطات 
 ٩٨٠بسعة تخزينية قـدرها     بالوقود   األسماكوين سفن صيد    لتزويد وتم 

لتخـزين  العديد من مخازن السلع والمواد التموينية       و ، لتر مجتمعة  ألف
والتى  ،شهريةأو أسبوعية صورة حصص    في هاالسلع القادمة من خارج   

 عزبة البـرج    فيتتركز  وهى   ،وتجار الجملة ستهالكية  أل ا ةترد للجمعي 
نتشرة على طـول فـرع      لما الثالجات   إلى إلضافةبا ،والخناينة والسوق 

الخاصـة  المخـازن   نتـشر كما ت  ،األسماكحفظ  لبجوارالمعديات  دمياط  
 المدينة  بأطراف هاركزت و ،هالى نتيجة للطفرة االقتصادية والعمرانية    ألبا

سـمنت  ألمخازن مواد البناء والحديد وا  كوعلى محاورالشوارع الرئيسية    
 ، التـل  ،رض الزرقـاوى  أو ،األسماك  تصنيع بجوار مصنع  واألخشاب
   .والخناينة

جمالى إ من ٪٥,٩ تمثل ٢كم٠,٣ستخدام ألتبلغ مساحة هذا ا -:المقابر   
منطقة حوض شـاكر    مر ب ألنشئت فى بداية ا   أقد  و ،ستخدماتأل ا مساحة

 وتم نقلهـا    ،والمرجاوى عند نهاية ترعة الصيادين القديمة شمال المدينة       
 ومع ،واخر الستيناتأ في  -نشائهإ قبل -السوق منطقة   إلى ولىألللمرة ا 

 تشغلها الجبانات التيتساع المساحة أ والعمرانيالتوسع الزيادة السكانية و  
مـن طابيـة    بجوار   الحاليمكانها   إلى ١٩٨٢عام  تم نقلها للمرة الثانية     

 وهى المقابر الوحيدة    ،األقدام سيرا على    إليها يسهل الوصول    مما عرابي
   .يوجد مقابر للجماعات المسيحية بالمدينة وال،للمسلمين

سـتخدام  أتالئم مع تنظـيم وطبيعـة       ي موقع ال  فيتوجد  هذه المقابر   و   
 إعـادة  إلـى وتحتاج   ،)١١(كما هو مبين فى صورة       بالمدينة   األرض

اذ  ، مع اى تخطيط مستقبلى    الحالي خارج حدود العمران     هاتخطيط ونقل 
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ن أ خاصـة و   ،لسكانلصحة العامة    سيئة على ال   أثار من   االيخفى ما له  
  .األمطارنجراف بواسطة مياه ألتتعرض ل تربتها
  

  
  مقابر مدينة عزبة البرج بجوار طابية عرابى جنوب المدينة) ١١(صورة

  
 ٢ كـم  ٠,٧١راضى الفضاء مـساحة     أل تشغل ا  -: راضى الفضاء ألا   

سـتغاللها إلـى    أ ويمكن تقسيمها حسب     ، من المساحة الكلية   ٪٨,٦تمثل  
 ويمثل الفئة األولى مـساحات مـن        ، فضاء مستغل وغير مستغل    ،ئتينف
 ،وتتخلـل بعـض أجزائهـا     أراضى الزراعية تحيط بالكتلة السكنية      ألا

 والمرجاوى بالقرب من قناة الصفارة      ،وتتركزفى مناطق حوض الميرى   
رض نخيل أ واألطراف الشرقية للمدينة عند   ، والملقا الخارجى  ،والدبدوبة

 وتكمـن أهميتهـا     ، وتقل بوضوح في الوسط والغرب     ،قافي منطقة المل  
 وبذلك فهـي    ،ألنها تقع داخل حدود التجمعات السكنية المحيطة بالمدينة       

حتياطيا يجب أن يستفيد منه المخططـون فـي تخطـيط           أتمثل رصيدا   
  .النموالعمرانى المتوقع لها

مساحات  ب العمراني المتخالالت داخل الحيز     فيتتمثل  الفئة الثانية    أما   
 قطعـة   ١٤وجـود    الميداني المسح   وتبين من  ،)٢كم٠,٣( فدان ٧٠تبلغ  

ــضاء أ ــسبة رض ف ــوزع بن ــسكنية تت ــة ال ــة الكتل ، ٪٤٠,٤ متخلل
 ، والجنوبيـة  ،بين مناطق المدينـة الـشمالية      ٪١٤,٣،  ٪١٩,٨٪،٢٤,٥
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راضـى تعـود    ألبعض هذه ا   و ،على الترتيب  غربو ، شرق والوسطي
بجوار طابية عرابى كما هو مبين فـى        راضى  أل كا  الحكومة إلىملكيتها  
 أسعار فيالهالى الذين يستفيدون من المضاربة      ل واألخر ،)١٢(صورة  

 تتميز التي وخاصة ،التوسع العمرانى مع تزايد  أثمانهارتفاع  أاالراضى ب 
 إليهـا محاور الشوارع الرئيـسية والتـى تجـذب          مواقع مميزة على  ب
  . تقع على الهوامشالتي  من تلكأسرعستخدمات المختلفة بصورة ألا
  

  
راضى الفضاء غير المستغلة أللراضى الفضاء بجوار طابية عرابى كنموذج ألا) ١٢(صورة

  جنوب المدينة

  
  . والحلول المقترحة لهااألرضستخدام أمشكالت : ثانيا   

 مدينة عزبة البرج يتـضح      في األرضستخدمات  ألبعد العرض السابق    
   :  على النحو التالى تقسيمهان يمكمشكالت عدة  تعانى من أنها
   وتشمل -:ستخدام السكنى ألمشكالت ا -١   
تبين سـابقا   ذ  إ -:راضى الزراعية   ألعلى حساب ا   النمو العمرانى  -   

 عام من ٣٦مرات خالل ٦,٤ن مساحة الكتلة المبنية حققت زيادة قدرها أ
 ٢كم٠,١٢و مايوازى   أ،  ٢٠٠٨ عام   ٢كم٥,١ الى   ١٩٦٢عام   ٢كم٠,٨
راضـى  أللى خطورة الزحف العمرانى على حساب ا      إمما يشير    ،وياسن

متـداد العمرانـى    أل ويلزم لحل هذه المشكلة الحد من حرية ا        ،الزراعية
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لى التوسـع الراسـى     إ والدعوة   ، والملقا الخارجى  ،خاصة فى الدبدوبة  
سـتيعاب  ألالقديمـة  عادة تخطيط المبانى إ و،لمبانى ذات الطابق الواحد  ل

  .مستقبليةالتطورات ال
 نأدراسـة   التبين مـن     .الخطة والتركيب العمرانى والعشوائيات    -   

وكثـرة  شوارعها   تظهر مالمحه فى ضيق      اًئيالمدينة تعكس نمطا عشوا   
 فى كتل متباينـة المـساحة       مبانيها وتالصق   ،تجاهاتهاأتعرجاتها وتعدد   

فـى   وتجديـدها  هـا عـادة تخطيط إ لـذلك يلـزم   ،غير منتظمة الشكل  
 والمنفعـة العامـة   ،بهدف تحسين البيئة المحلية   الحضرى  خطيط  طارالتأ
  .رض المختلفةألستخدمات اأوتنظيم وتنسيق العالقة بين  ،لسكانل

 وتتمثل فـى تقلـص المـساحة        -:مشكالت االستخدام الزراعى   -٢   
 وتبوير  ،٢٠٠٧ فدان عام    ٦٣٠الى  ١٩٩٢ فدان عام    ٦٧١المنزرعة من 

سـتاد  أل وشارع ا  ، فى الملقا الخارجى   راضى الزراعية ألالسكان لبعض ا  
لـى الدسـايقة    إبدء من كوبرى الصفارة     عزبة البرج   على طول ترعة    

ستمرار فى تطبيق القوانين التى     أل يلزم ا  لةولحل هذه المشك   ،والرخاوية
   .راضى الزراعيةألتحرم البناء على ا

 وتتمثل فـى ضـعف قاعـدتها        -:ستخدام الصناعى ألامشكالت   -٣   
 ولذا البد   ، والتى ترتبط بمواسم معينة    ،ية المرتكزة على الصيد   قتصادألا

فـى اقامـة    علـى التوسـع     وتشجيع العمل   الصناعى  نتاج  ألمن تنمية ا  
والـورش   ،ليـة ألورش تصنيع وبناء سفن الـصيد ا حواض الجافة و ألا

وخارجهـا  أستثمارها داخل الـبالد    ألصالح معدات الصيد    ألالميكانيكية  
 بدالالنصرمصنع  بسماك  ألبصناعة حفظ ا   هتمامألا و ،لصناعتها المميزة 

تشجيع الـصناعات الـصغيرة كـالكليم       و ،تجاه نحو الخصخصة  ألمن ا 
ستقطاب الشباب والحد من مشكلة     ألموال لها   أل وتوفيررؤس ا  ،والحصير

  .البطالة
  : سماك وتدهوراالنتاج ألمشكلة تدهور حرفة صيد ا -٤

  عديـدة  مـشكالت  عزبة البرج    تواجه مصادر الثروة السمكية بمدينة       
 فيما  هايجازإنتاج السمكى يمكن    ألستفادة من ا  ألمكانات ا إمام  أتقف عقبة   

  : يلى 
تشكل مشكلة كبيرة للصيادين الـذين      والذى  البوغاز،  فتحة   مشكلة   -   

  .يتخذون من البحر المتوسط مجاال لنشاط صيدهم
 وعـدم   ،لحكوميةا تبعية قطاع الثروة السمكية للعديد من الجهات         -    

  .القدرة على التنسيق الكامل بينهم
رتفـاع نـسبة    أ و ،نتاجهأ وضعف   ،سطول الصيد أنخفاض كفاءة   إ -   

  .التالف من حجم المصاد
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الى نقص  باالضافة ،هلى الدعم الهادف لتحديثإسطول الصيد أفتقارأ -   
ه لخدمات االساسية كالكهربـاء والميـا      وا ،لصيدلميناء  كالبنية االساسية   

  .والطرق
سـماك فـى البحـر      أل عدم توافر خرائط مساحية لمواقع تجميع ا       -   

المتوسط وفرع دمياط بما يخدم الصيادين فى التوجـه لهـذه المنـاطق             
)٦٦( .  
نتاج الالزمة لقطاع الـصيد     أل فرض رسوم جمركية على مستلزمات ا      -
ر مما يرفع سـع    ،حجامها وقدراتها أالشباك والمواتيرالبحرية باختالف    ك

نتاج تلك التى تؤثر بالتالى على اسعار المنتج من         ألالتكلفة لمستلزمات ا  
  .)٦٧(الثروة السمكية 

سماك فرصة للنمو الكافى فيكون     ألمما اليعطى لتك ا     الصيد الجائر  -   
  .لها قيمة اقتصادية

هتمام بالرعاية الصحية واالجتماعية ألا عدم توفرالسالمة البحرية و -   
يجاد حلول مناسـبة    إتعرف على مشاكلهم المختلفة بهدف      وال ،للصيادين

  .لها
شـتراك  ألنتاج السنوى لالسماك قامت المحافظة با     ألومن اجل زيادة ا      

مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنفيذ العديد من المشروعات التى           
 بمدينة عزبـة    نتاج السمك ألتسهم بقدر كبير فى تنمية الموارد المتاحة        

  :  منهابرج ال
تطهير الفتحات الموصلة بين منطقة المثلث ببحيرة المنزلة والبحر          -   

نشاء ثـالث فتحـات     إ و ،نتاج االسماك ألالمتوسط لجعلها مصدرا جيدا     
على قناة   نشاء كوبرى إ و ، الشيخ على  ، الكراكة ،جديدة هى فتحة العالمة   

التـى بلـغ    الصفارة لتجديد المياه ودخول الزريعة الى منطقة المثلـث          
وفـتح   ،)١٣(كما هو مبين فى صورة       ربعة االلف طن سنويا   أانتاجها  

ستمراروبشكل منتظم لتطهير مجـرى النيـل       أبوابات هويس الشعراء ب   
 واليها ومركز انطـالق     هافهو المنفذ من  وفتحة البوغازعند عزبة البرج     

   .وحركة مراكب الصيد
ـ     أ  تشجيع الصيد فى   -    كثـر لتجمـع    أز  عالى البحار بحثا عن مراك

  .نشاء محطة غاز ومياه لتمويل مراكب الصيدإ و،سماكألا
 وقف أعمال الصيد الجائر بتكثيف جهود الرقابة للجهات المسئولة          -   

 فضال عـن تزويـد بحيـرة        ،ووضع العقوبات الصارمة للحد من ذلك     
 ٩٢٠٣سماك التى تجود بها خاصة مـع وجـود          ألالمنزلة بزريعة من ا   

  ).٦٨(لبرج يعمل بالبحيرة صيادا من عزبة ا
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كوبرى الصفارة لتجديد المياه ودخول الزريعة الى منطقة المثلث شمال مدينة ) ١٣(صورة

  البرج عزبة
  

قامة بعض المشروعات التى تخـدم      إويقترح الباحث فى هذا المجال         
  عدة مةإقاكالصيد وتوفرفرص العمل وتساعد على تحسن مستوى الدخل         

دراسـة المخـزون     و ،ويات ودهانات ومراكب الصيد   نع للثلج وللب  امص
ووضع القرارات المتعلقـة     ،دارة المصايد أهمية فى   أالسمكى لما له من     

بها والذى يتوقف عليه تحديد نوع وحجم المراكـب ومعـدات الـصيد             
قل تكلفـة   أالبحث عن مواد اخرى بديلة متاحة و       و ،والتسهيالت الساحلية 

ل االلومنيوم والفيبر جالس بـدال مـن        الستخدامها فى بناء المراكب مث    
 –قامة ميناء للـصيادين     إو ،سعار مرتفعة بأستيرادها  أخشاب التى يتم    ألا

  . لخدمتهم–محدود المساحة واليشكل منافسة بينه وبين ميناء دمياط 
  -:ستخدام الخدمىأل مشكالت ا-٥   
نتاجية لـبعض المؤسـسات   ألتتعلق بقصورما يمكن تسميته بالكفاءة ا      

نـشاء  إلى  إفالمدينة فى حاجة    داء خدماتها كاملة    أوعجزها عن   أالخدمية  
 وتجهيزها بالمتطلبـات    - السيما المدارس الفنية     –العديد من المدارس    

 وفتح مدرسة بحرية لتعليم فنون الصيد       ،ساسية لمواكبة زيادة السكان   ألا
سـة  ونقـل المدر  أ ،والمالحة مطابقة الحتياج الشباب وتوجهاتهم العملية     

كمـا تواجـه الخـدمات     ، اليهاس البرأ فى مدينة ر  تنشئأالبحرية التى   
فى عتمادهم  أ و ،لسكانهاتها  تتمثل فى عدم كفاي    ،الصحية مشكالت كثيرة  

ممـا   ،دميـاط وس البر أ ر تىمدينيات  كثيرمن التخصصات على مستشف   
 ،خرى يتوافر بها التخصصات غير الموجـودة      أمستشفى   نشاءإ يستدعى
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عدد   توافر لىإباالضافة  الدبدوبة  بون فى المنطقة الشمالية     ن تك أويقترح  
   .سعاف لخدمة السكانألمن سيارات ا

  -:وتنقسم الى مشكالت الخدمات الشبكية  -٦   
عطـال  أللشبكة بالمدينة   التتعرض   ذإ : مشكلة شبكة مياه الشرب    -أ   

جزائها وعدم الصيانة الدورية لهـا ممـا        أخر لتهالك بعض    أبين حين و  
 ورفع منسوب المياه    ،تلوث مياه الشرب  منها  ضرار كثيرة   أترتب عليه   ي

 ،جـزاء المتهالكـة   ألنه يلزم تجديـد ا    أضرار ف أل وتجنبا لهذه ا   ،الباطنية
   .هتمام بالصيانة الدورية لخطوط الشبكةألوا
مدينة بدرجات متفاوتـة مـن   التعانى   -:عهانوأبالتلوث  مشكلة   -ب   

خلفات شبة ببركة راكدة لم   أصبحت  أف ،بحيرةالتلوث فى النهر والبحر وال    
ثيره السلبى صحة   أما له ت  وهو   ،المصانع والصرف الصحى والزراعى   

 وزادت  ،نتاج الزراعى أل وعلى بيئة ومراعى الثروة السمكية وا      ،نسانألا
ترعة كما تمثل    ،المشكلة بعد بناء هاويس دمياط لالستفادة من مياه النيل        

 مما يتطلب وقـف     ،شكالهاأة والمخلفات بكافة    لقاء القمام ألبؤرة  العزبة  
نشاء صرف زراعى بجوار بحيـرة      إوالحد منه عن طريق     أهذا التلوث   

وتركيب الة رفع فى نهاية الترعة على قناة الصفارة لتجديد مياه  ،المنزلة
ستفادة من ذلك بعمل شبكة مـن المـصارف وتوصـيلها           ألوا ،الترعة

   .بالمصرف العمومى لمنطقة دمياط
نتشار القمامة داخل المدينة وجود عدد محـدود مـن          ألى  إباالضافة     

 ومقلب واحد لجمعهـا علـى       ،الصناديق فى شارعى الفناروالمثلث فقط    
 ويتم نقل القمامة اليه بواسطة سبع سيارات        ،فدنة خارجها أمساحة ثالثة   
لـى  إ مما يؤكد خطورة المشكلة والحاجة       ، عامال فقط  ٣٢ومقطورات و 

يارات والعمال للتخلص من القمامة المنتشرة فـى كـل          ضعف عدد الس  
  . شوارع المدينة
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مكن التوصـل اليهـا،     أنختتم تلك الدراسة بعرض ألهم النتائج التى           

  :   والتى تتمثل فى النقاط االتية 
 بنـسبة  ٢كم٥,١ن جملة األستخدمات بالمدينة أظهرت نتائج الدراسة    أ -

 ٪ من جملة المساحة تـشغلها  ٣٦,٥لكلية، و٪ من جملة المساحة ا  ٦٢,٢
ستخدمات أ٪ من جملة    ٥٨,٨ستخدماتها المختلفة، وهو ما يمثل      أالمبانى ب 

  .األرض بها
سـتخدام األرض ان األسـتخدام الـسكنى        أ يالحظ من تتبع خريطة      -

٪ من المـساحة  ١٤,٦٪ من جملة األستخدمات، و    ٢٣,٥بنسبة   هوالغالب
  .الكلية

٪ من المبانى المدروسة تستخدم للـسكن       ٧٨,٣ن   أتضح من الدراسة ا    -
٪ للسكن والعمل، وتمثل الوظيفـة الـسكنية        ٤,٩٪ للعمل،   ١٤,٥فقط،  

٪، ٨٦,٤٣للمبنى للمنطقة الشمالية ما يزيد عن اربعة اخماس مبانيهـا           
٪، والوسـطى غـرب     ٧٥,٩٦٪، والجنوبية   ٧٨,٧٧والوسطى شرق     

٧٢,١٢ ،٪  
تى فى المرتبة األولى    أ الغربية ت  ن المنطقة الوسطى  أظهرت الدراسة   أ -

م بنسبة، تليهـا الجنوبيـة،     ١٠٠للمبانى السكنية ذات المساحات اقل من       
٪ علـى   ٢٦,٨٪،  ٢٩,٣٪،  ٣٠والوسطى الشرقية، والـشمالية بنـسب       

  . الترتيب
 تمثـل  ١٩٦٠نشئت قبـل عـام   أن المبانى التى  أتضح من الدراسة    أ -

٪، ٣٥,٧ نـسبة    ١٩٨٥ - ١٩٦٠٪، والمقامة فى الفتـرة بـين        ٣٧,٢
  ٪ من جملة المبانى ٢٧,١ تشغل ١٩٨٥نشئت بعد عام أوالحديثة التى 

ألستخدام التجارى،  ل٪ من المبانى مخصصة     ١٤,٥ن  أ كشفت الدراسة    -
 ٪ من حاالت األستخدام التجارى تتركز فى المنطقتين الوسطى          ٧٧,٦و

  .٪على الترتيب٣١,٢٪، ٤٦,٤غرب وشرق بنسبة 
 نمط التوزيع المكانى لالسواق بالمدينة هو النمط        نأظهرت الدراسة   أ -

       المتباعد، اذ بلغت قيمة دليل الجار االقرب اقل مـن الواحـد صـحيح              
 )٠,١٤.(  
 كشفت الدراسة عن ارتفاع مؤشر االنشطة المركزيـة فـى شـارع             -

  . ٪٣٠,٢نخفاض مؤشر كثافة األنشطة المركزية الى أ، و)١,٣٢(الفنار
ن مدينة عزبة البرج تتسم بـالتنوع األسـتخدمات         أة   تبين من الدراس   -

كثر الشوارع تنوعا اذ أ، ويمثل شارع الفنار٠,٩٩التجارية اذ بلغ مقياسه 
  . ٠,٧٨بلغ مقياسه 
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، ونـسبة   ٠,٣٥تضح من الدراسة ان نسبة تركز المدارس للـسكان          أ -
  .٠,٧٥تركزها للمساحة 

 اذ تبلغ نسبتها للذكور     رتفاع نسبة األمية بالمدينة   ا كشفت الدراسة عن     -
  .٪٣٤,٤٪، واألناث ٢٧,٤

ظهرت الدراسة تباين مناطق المدينـة فـى األسـتخدام الـصناعى            أ -
٪ ٣٢,٣والحرفى، اذ تضم المنطقتـين الوسـطىغرب وشـرق نـسبة         

٪، وتتضاءل النسبة فى الشمالية بنـسبة       ٢٤,٦٪، والجنوبية نسبة    ٢٧,٨
١٥,٣٪   .  

٪، اى  ١٠,٠٧سبة الصناعية للمدينة      ن معامل الن  أتضح من الدراسة    أ -
عمال يعملـون فـى القطـاع       ١٠ عامل بالمدينة يوجد   ١٠٠من بين كل    

ضيف العاملين فى قطاع التشييد والبناء      أالصناعى، وتنخفض النسبة اذا     
  . ٪٩,٠٧لتبلغ )  عامال٣٥٠(، والنقل) عامال٦٢١(
٪ مـن  ٢٠,٧كـم بنـسبة   ١,٧ تشغل األستخدمات االخرى بالمدينـة      -
  . ٪ من مساحة هذه األستخدمات٣٣,٣مساحة الكلية ال
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  ) ١(ملحق 

 استخدام االرض فىنماط ألالتقييم الجغرافى لدراسة  ستبيان المطبقةألستمارة اأ 
   محافظة دمياط بمدينة عزبة البرج 

  عصام محمد إبراهيم / د إعداد 
  مدرس الجغرافيا البشرية بكلية األداب بسوهاج

  .التستخدم بيانات هذه االستمارة إال ألغراض البحث العلمى فقط : لحوظة م
  

مـساحة  (     )    محافظـة   (    )  مركز  : موقع المدينة     :بيانات عن المدينة    : اوال  
  ٢كم (     ) فدان (     ) المدينة  

  (   ) الجنـوب : اقرب قرية فى    (  )  كم وهى مدينة    (  ) تبعد المدينة عن اقرب مدينة      
  (   ) الغرب(   ) الشرق

محطـة  ( ) غير مرصـوف    ( ) ثانية  ( ) درجة اولى ( ) طريق برى   :  تقع المدينة على    
  ( ) مجرى مائى( ) اتوبيس 

 -مـسلم : ( العمـر     الديانـة         ):   اختيارى( االسم ثالثى     :بيانات عن السكان    : ثانيا
  ( ) أنثى ( ) النوع  ذكر  )  يهودى -مسيحى

  :  قسم       قرية      محل اإلقامة الحالى / محافظة      مركز : طن األصلي  للميالدالمو
هل لك أقارب فـى     :       ما سبب قدومك لهذه المنطقة      :        منذ كم سنة تعيش هنا      

  ( )  ال (  ) نعم : المنطقة 
: النـوع    : أعزب   متزوج   أرمل   مطلق   عدد أفراد األسـرة      : الحالة االجتماعية   

  ( ) أنثى  ( ) ذكر 
( ) إعـدادي   ( )  آمي     يقرا ويكتب     حاصل على تعليم ابتـدائي                 : الحالة التعليمية   

  ( ) جامعى (  ) ثانوى 
تاجر ( ) حرفى  ( ) عامل  ( ) نوع المهنة  موظف     (  ) اليعمل  (  ) يعمل  : الحالة العملية   

  ( ) أخرى ( ) موسمى ( )  
 ٣٠٠( ) ٣٠٠ - ٢٠٠( )٢٠٠ - ١٠٠( )  جنيه ١٠٠اقل من : شهرى متوسط الدخل ال

  ٤٠٠اكثر من ( )٤٠٠ -
 العمر التقريبـى  للمبنـى               :     تاريخ الحصول على السكن        :االستخدام السكنى   : ثالثا

  قديم       متوسط       حديث                                
زل تقليدى      فيال ا     خرى           نوع الملكيـة  عمارة         من :   نوع المسكن   

  ( )خاص ( )  حكومى :
(  فى الغـرب  ( ) فى الشرق (  ) فى الشمال   (  ) فى الجنوب : موقع الكتلة السكنية القديمة     

  (  )فى وسط الكتلة الحالية ) 
ـ ( ) فـى الـشرق   (  ) فى الشمال (  ) فى الجنوب  :اتجاهات النمو العمرانى الحديث      ى ف

  (  )  وسط الكتلة الحالية (  )الغرب
: هل حصلت على ترخيص بالبناء      (  )  ال  (  ) نعم  :   هل قمت ببناء المبنى التى تسكنه       

  (  ) ال (  ) نعم 
اكثـر  (  ) غرفتين وحجرة معيشة    ( ) إسكان مشترك   ( )  غرفة لألسرة : مكونات السكن   

  ( ).أخرى (  ) من غرفتين 
طوب احمر  : نوع مادة البناء     مترا  :    مترا    مساحة الغرفة       : ة  مساحة الوحدة السكني  

  ( ) خشب وصفيح ( )  
أكشاك خشبية وصفيح   ( )  حوائط أسقف خشبية    ( )  حوائط أسقف خرسانية    : نمط البناء 

  ( ) أخرى ( ) 
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  ( ) رديئة ( ) متوسطة ( ) جيدة :  حالة المبنى والوحدة السكنية
    طابقين    ثالثة طوابق   اربعة طوابق  اكثر من اربعة طوابق طابق  : ارتفاع المبنى 

  :كم يبلغ سعر المتر البناء فى المنطقة 
  ال     بالميـاه /سكن    تجارى    اخرى    هل مزود بالكهرباء   نعـم                  : استخدام المبنى 

  .   بالصرف الصحى   بالهاتف   ال  /  نعم
اط   تاريخ بـدء النـشاط      مـساحة المحـل                       نوع النش    االستخدام التجارى   : رابعا  

  طول الواجهة     سعر متر االرض 
  نواعها                هل المحل ملك او ايجار أعدد المحالت  بالمدينة            

  خارجها ( ) العامل داخل المدينة / عدد العاملين              مكان االقامة لصاحب المحل 
وطريقـة  : اقرب منطقة تجاريـة وتـسويقية       ( )     او تجزئة       ( ) نوع التجارة جملة  

  :الوصول إليها
ما سبب اختيار هذا الموقع للمحل  رخص االيجار     رخـص سـعر االرض    اتـساع                       
مساحة المحل    وقوعه على الطريق الرئيسى     القرب من وسط المدينة    القرب من                      

      سهولة وصول الزبائن الى وسائل النقل      القرب من المستهلك
المحل    عدم وجود محالت خالية بوسط المدينة      مجاورة المحل للمحالت التى تبيـع                

  .نفس البضائع     اسباب اخرى 
ما هىاالسواق فى المدينة         وعددها          وسائل نقل االنتـاج الـى االسـواق                               

  عربات كارو      سيارات نصف
ل اخرى            مصدر المنتجات الى االسواق    من داخـل  المركـز                                  نقل      وسائ      

  المحافظة    محافظات اخرى 
هل يوجد منتجات للتـصدير           داخـل المحافظـة او خارجهـا           خـارج                                  

  .الجمهورية 
( ) ة  مدرسة إعدادي ( ) مدرسة ابتدائية   : اقرب خدمة تعليمية    .االستخدام الخدمى : خامسا

  ( )مدرسة ثانوية 
سيارات النقـل   ( ) سيرا على األقدام    : عدد الفصول      الكثافة    طريقة الوصول إليها               

  ( )أخرى ( ) مكروباص ( ) العام 
  (   ) وما عددها(  )  هل يوجد معاهد دينية  

الوصـول  و( ) مركز طبى   ( ) نقطة إسعاف أولية    ( ) مستشفى عام   : اقرب خدمة صحية    
  ( ) أخرى ( ) مكروباص ( ) سيارات النقل العام ( ) سيرا على األقدام : ها الي

( )  دقيقـة   ٣٠ دقيقة ألف اقل من      ١٥من  ( )  دقيقة   ١٥اقل من   : زمن الوصول للخدمة    
  ( )  دقيقة ٣٠اكثر من 

  كم عدد االطباء والمعاونين بالمدينة      وماهى تخصاصتهم   كم عدد الصيدليات بالمدينة 
ما متوسط المسافة بـين منزلـك       ( ) ال( ) نعم  : توجد نقطة شرطة قريبة من منزلك       هل  

  والنقطة    مترا 
ما المسافة بين المنطقـة واقـرب سـنترال            ( ) ال  ( ) نعم  : هل يوجد سنترال بالمنطقة     

  مترا
  نعـم  : هل يوجد مكتب بريد فى المنطقة       ( ) ال( ) نعم  : هل توجد مكاتب اتصاالت خاصة      

 ( ) ال  ) (
( ) ال ( ) نعم : وعددها     هل توجد كنائس ( )  ال ( ) نعم : المدينةهل توجد مساجد فى 

  وعددها
ملك   .    قيراط ( ) فدان  (  ) مساحة االراضى  الزراعية     . االستخدام الزراعى   : سادسا

  وضع يد      / ايجار   / 
  ( ) كم يبلغ متوسط انتاج الفدان ( ) ينة ام تنقل او تصدر خارج المد( ) هل تستهلك محليا
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( ) ووسائل النقل المستخدمة    ( ) مصدرها  ( )  اهم المحاصيل التى تنقل من خارج المحافظة        
  ( )مائى( ) برى 

  ().فى العام (جنيه فى الموسم () جنيه للفدان ، ايجار الفدان () اسعار االراضى الزراعية 
/ عام ( القطاع الذى يتبعه المصنع    :   اسم المصنع     .االستخدام الصناعى والحرفى  : سابعا

  ) تعاونى/ خاص 
واين موقعها  جنوب    (   ) كم عدد المصانع    (  )  وتاريخ انشائها   (    )  اهم الصناعات     

  ( )شمال ( ) شرق ( ) 
  ( ) .وعدد العاملين بها ( ) عددها( ) وانواعها ( ) عدد الورش 

  )مجرئى مائى/ طريق مرصوف( رب من هل يقع المصنع او الورشة بالق
/ البنية االساسية   / االسواق/ العمالة  / ما السبب فى اختيار المصنع ؟ تركز المادة الخام          

  / اخرى 
المساحة الكلية ، المساحة المبنية ، مساحة المخازن والورش ، مساحة           : مساحة المصنع   

  الفضاء 
فى حالة االجابـة بـنعم مـا        (  ) ال)  ( هل يملك المصنع مساحة للتوسع مستقبال ؟ نعم         

  مساحتها ؟ 
خـدمات  / رعايـة صـحية     / اسـكان   / عذاء  ( هل توجد خدمات يؤديها المصنع للعمال       

  )اجتماعية ترفيهية 
  )( )               ال ( ) هل يمتلك المصنع اتوبيسات خاصة لنقل العمال   نعم 

  ( )وهل تصل الى المنازل ( ) ية للشرب هل توجد مصادر مياه نق :المرافق العامة : ثامنا 
عربات ( ) مصدر مياه عمومية    ( ) مواسير موصلة للسكن    : طريقة الحصول على المياه     

  ( ) نقل المياه العمومية 
( ) اليوجـد صـرف صـحى    (  ) صرف جيد للسكن    : حالة الصرف الصحى فى المسكن      

  ( )خزانات أرضية لكل مسكن 
  ( ) رديئة ( ) جيدة : حالةاالضاءة ( )  إضاءة خاصة( ) ة إضاءة عمومي: مصدر اإلنارة
 ٦-٣( ) اقل من ثالثة أمتار     :متوسط عرض الشارع    ( ) ترابية( ) مرصوفة: نوع الطرق 

  ( )امتار٦اكثر من ( )أمتار
ما هى المسافة التى تقطعها حتى تصل ألف اقرب         ( ) ال  ( ) نعم  : هل تتوافر وسائل نقل       

  وسيلة نقل    مترا 
  ( ) ( ) وماهى وسيلة النقل المتاحة 

هل تتوافر منـاطق مخصـصة      ( ) ال( )نعم  :هل تجمع القمامة بواسطة الجهات الحكومية       
  ( )ال( )نعم : لتجميع القمامة 

( ) وما بعدها عن المساكن ( ) وفى اى جهة   ( ) المقابركم عدد   .استخدمات اخرى : تاسعا  
   مسلمين     مسيحين :مترا  ونوعها

  :ارض وورش السفن  ،  نوع النشاط     عدد العاملين      المساحة : شون والمخازن ال
           الموقـع                :االراضى الفـضاء    ،  الموقع      عدد العاملين            المساحة                       

  المساحة          الملكية       سعر االرض 
(  )  الميـاه النقيـة      ( )  الصيد   (  )السكن   :  ما نوعية المشكالت القائمة فى المدينة         

(  ) االتصاالت (  ) النقل (  ) الخدمات التعليمية(  ) الخدمات الصحية(  ) الصرف الصحى 
  (  ) .أخرى (  ) الجريمة (  ) التلوث ( ) البطالة 

   -             د-          ج-       ب-ا: ما هى اقتراحاتك لحل المشكالت فى المنطقة 
  

   حسن تعاونكم نشكركم على
  الباحث 
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  )٢ (ملحق

ستبيان بمناطق مدينة عزبة البرج ونسبة المستوفى منها عـام          ألتوزيع صحائف ا  
٢٠٠٨  

عدد   المناطق
الصحائف 

  الكلى

المستوفى 
  منها

نسبة 
االستيفاء 

٪  

النسبة المئوية 
للمستوفى 
  لالجمالى

  ٢٤,١  ٩٢,٤  ٢٣١  ٢٥٠  )أ(المنطقة الجنوبية
  ٤,٨  ٩٢  ٤٦  ٥٠  الملقا الخارجي
  ٥  ٩٦  ٤٨  ٥٠  شارع االستاد

  ٤,٩  ٩٤  ٤٧  ٥٠  المراجوة
  ٤,٧  ٩٠  ٤٥  ٥٠  الدسايقة
  ٤,٧  ٩٠  ٤٥  ٥٠  الرخاوية

  ٣٥,٣  ٩٦,٨  ٣٣٩  ٣٥٠  )ب( الوسطى غرب المنطقة
  ٤  ٩٥  ٣٨  ٤٠  الخناينة

  ٥,١  ٩٨  ٤٩  ٥٠  المساكن الشعبية
  ٥  ٩٦  ٤٨  ٥٠  شارع المصنع
  ٥,١  ٩٨  ٤٩  ٥٠  شارع الفنار

  ٥,٢  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  لمدارسمنطقة ا
  ٤  ٩٧,٥  ٣٩  ٤٠  الفرن االلى
  ٢,٩  ٩٣,٣  ٢٨  ٣٠  ارض ركة

  ٤  ٩٥  ٣٨  ٤٠  ارض أبو عماشة
  ٢٥,٣  ٩٦,٨  ٢٤٢  ٢٥٠  )ج(المنطقة الوسطى شرق 

  ٥,٩  ٩٥  ٥٧  ٦٠  الملقا الداخلي
  ٧,١  ٩٧  ٦٨  ٧٠  التل

  ٦,٣  ١٠٠  ٦٠  ٦٠  رض الزرقاوىأ
  ٦  ٩٦,٦  ٥٨  ٦٠  شارع محمد سالم

  ١٥,٣  ٩٨  ١٤٧  ١٥٠  )د(مالية المنطقة الش
  ٥  ٩٦  ٤٨  ٥٠  الدبدوبة

  ٥,٢  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  شارع مسجد السالم
  ٥,١  ٩٨  ٤٩  ٥٠  كوبرى الصفارة
  ١٠٠  ٩٥,٩  ٩٥٩  ١٠٠٠  جملة المدينة

  .٢٠٠٨الجدول من نتائج الدراسة الميدانية عامي 
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  )٣ (ملحق
   ٢٠٠٨بة البرج عام  تصنيف النشاط التجاري حسب عدد المحالت والعمال في مدينة عز

  عدد العاملين  العدد  نوع انشاط  م
  ١٥٠  ١٥٠  بقالة   ١

  ٦  ٦  بقالة جملة   
  ١١  ١١  محل بيع دقيق  ٢
  ٨  ٨  منتجات البان  ٣
  ٨  ٨  عطارة   ٤
  ٨  ٨  محمصة  ٥
  ٦  ٦  حلوانى  ٦
  ١٤  ١٤  جزار  ٧
  ١٥  ١٥  بيع حبوب وعالفة   ٨
  ٥١  ٤٦  خردوات او بوتيك  ٩

  ٤  ٤  تاجر بالستيك   ١٠
  ٢٣  ٢٣  بيع خضروات وفاكهة   ١١
  ٣٧  ٣٧  حدايد وبويات  ١٢
  ١٩  ١٩  مخزن اسمنت وجبس  ١٣
  ٢٠  ٢٠  بيع طيور ودواجن  ١٤
  ٣٧  ٣٧  تجارة ادوات صيد  وغزل  ١٥
  ١٠  ١٠  بيع ادوات صحية   ١٦
  ١٥  ١٥  بيع ادوات كهربائية   ١٧
  ١٠  ١٠  بيع اقمشة   ١٨
  ١٠  ١٠  مستودعات خشب  ١٩
  ١٢  ١٢  بيع احذية  ٢٠
  ٩  ٩  بيع ادوات منزلية  ٢١
  ١٧  ١٧  مكتبة   ٢٢
  ٦  ٤  بيع خردة سيارات وسفن   ٢٣
  ٢٥  ٢٥  بيع اسماك  ٢٤
  ١٢  ٧  بيع اكسوار درجات   ٢٥
  ١٨  ٩  محالت بيع ذهب  ٢٦
  ١٦  ١٠  الصيدليات   ٢٧
  ٦  ٣  فرن اسماك   ٢٨
  ٢  ٢  بيع اكسسوار سيارات  ٢٩
  ٣  ٣  بيع شرائط فيديو   ٣٠
  ٨  ٨  بيع براويز   ٣١
  ١  ١  بيع فضة   ٣٢
  ١٣  ١٣  بيع سجاد وموكيت وكليم  ٣٣
  ٣  ٣  مخزن بوتاجاز  ٣٤
  ٢  ١  بيع منتجات جلدية   ٣٥
  ١٤١  ٦٧  مقاهى  ٣٦
  ٤٤  ٢٠  مطاعم   ٣٧
  ٧  ٧  استديوهات   ٣٨
  ١  ١  بيع نظارات   ٣٩
  ١٠  ١٠  مخزن اسماك  ٤٠
  ٤  ٤  فسخانى  ٤١
  ٣  ٣  معرض موبليا   ٤٢

  ٨٢٥  ٦٩٦  الجملة

  ٢٠٠٨الدراسة الميدانية عام نتائج : المصدر 
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ثر الوظيفة السياحية على خريطة     أ ،١٩٩٥ مارس   ،براهيمإحمد حسن   أ) ١(

 رسـائل   ،الجمعية الجغرافية الكويتيـة   بها  أرض فى مدينة    ألستخدام ا أ
   .٤ ص،١٧٨ رقم ،جغرافية

لهفوف فى  رض فى مدينة ا   ألستخدام ا أ ،١٩٩٧،حمد السيد الزاملى  أ -
 الجمعيـة   ، المجلـة الجغرافيـة العربيـة      ،المملكة العربية الـسعودية   

  . ١٢٣ ص ،الجزء االول) ٢٩( العدد ،الجغرافية المصرية
ستخدام أ التحليل الرقمى االلى لخرائط      ،١٩٩٥ ،براهيم شرف إمحمد   -
تجاهات الحديثـة   أل ندوة ا  ، محافظة االسكندرية  –رض بقسم المنتزه    ألا

دار المعرفة   ،، الجزء االول  ١٩٩٥ نوفمبر   ٢٩-٢٧ ،رافيافى علم الجغ  
     ٢٠٦ ص ،الجامعية

(2) Bartholomew , H, (1976)" The Land Use survey " 
Reading in urban Geography, CHCAGO,. p265.  

سـتخدام االرض   أ" ، المـدن الـسعودية      ١٩٩٦،حمد محمد عبد العال   أ )٣( 
 .  ص أ،لقاهرةا مكتبة نهضة الشرق،" والوظائف 

(4)Northam ,R.,(1979) Urban Geography, New york ,  p 
218.  

سم لوجود برج تم بناءه عند مدخل بوغاز دمياط         ألسميت المدينة بهذا ا   (*) 
 ،١٨٦٩ عام   هنشاءإعيد  أ و ،م لحمايتها من الغزو الخارجى    ١٢١٥عام  

رتفـاع  أبنشئت به منارة الرشاد السفن المارة فى البحر المتوسـط           أذ  إ
ـ          ، قدما ١٨٠  الـى   ا وظل هذا البرج مالزما للتسمية حتى بعـد تحويله
   .١٩٧٩ عام مدينة

دمياط :  مدن هى  ١٠ربعة مراكز ادارية تضم     أتتكون محافظة دمياط من     ) ٥(
 وفارسـكور ويـضم     ،) عزبة البـرج   ، وراس البر  ،دمياط( ويضم مدن 

 ،كفر سـعد ( ، وكفر سعد ويضم مدن      )فارسكور، الروضة    (    مدينتى
الزرقا، والسرو  ( ، والزرقا ويضم مدن     ) وميت ابو غالب     ،وكفر البطيخ 

 ٤٨ وعـدد الوحـدات المحليـة        ،باالضافة الى مدينة دمياط الجديدة    ) 
، ٢٠٠٥ ،نظر محافظـة دميـاط    أ قرية     ٨٦ والقرى التابعة لها     ،وحدة

 مركز المعلومات ودعم    ، بيانات غير منشورة   ،الهيئة المصرية للمساحة  
  ١، ص٢٠٠٦ ،تخاذ القرار بمحافظة دمياطا

(6)Gallion, A.,B., and Eisner , S.,(1969), The Urban 
pattern, Van Nostrand Reinhold Company , New york , p 3.  
 (7) Griffon , M., (2002)" The Dynamics of future 
Development in Rural – Urban Zones Sustainable 
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 ٤٨٥   

development for the " urban zones? " montpellier france 
4-6 september, p 1. 

كبـر دائـرة    أنصف قطر   : ندماج طبقا للمعادلة االتية     أل تم حساب دالة ا    )٨(
 ،نصف قطر اصغر دائرة تشمل الشكل من الخارج       / ترسم داخل الشكل    

 ،ويكون الشكل اكثر اندماجا كلما اقترب من واحـد صـحيح والعكـس            
 = ٠,٢ ،ندماجألمتوسط ا = ٠,٤ ،مندمجا= ٠,٦ ، اندماجا اكثر= ٠,٨

  : نظر أ .قل اندماجاأ
Tony and Lynda ,(1983) Discovering  Geography , 
London ,  p.6  

 طبقا لبيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزى للتعبئـة           )٩(
    .العامة واالحصاء

  ٢٠٠٠لعمرانى للمدينة عام  العتماد الحيز ا٢٦ موجب قرار )١٠(
النتائج النهائيـة لتعـداد     ،حـصاء أل الجهازالمركزى للعبئة العامـة وا     )١١(

/ ١١٠٣-١١٠٢، مرجع   ٢٠٠٨صدار مايو   أ ، محافظة دمياط  ،٢٠٠٦
  .  ٣ص ) ١( ت، جدول -م -١ ٢٠٠٨

 ، دراسـة فـى جغرافيـة المـدن        ، دمياط ،١٩٧٤،   سيد خالد المطرى   )١٢(
   .١٠٤ ص ،القاهرة

 مدن الدلتا فى العصر العربى الى الفـتح         ،١٩٧٧،  العال الشامى  عبد   -
 ، جامعة القـاهرة   ، كلية االداب  ، رسالة دكتوراه غير منشورة    ،العثمانى

   .٤٦٢ص 
 ، الموانى المصرية فى العصر العثمانى     ،١٩٩٥ ، عبد الحميد سليمان   -

ة  الهيئة المصري  ،قتصاديةألدورها السياسي ونظمها المالية واالدارية وا     
 .٥٦ ص ،٨٩ العدد ، سلسلة تاريخ المصريين،العامة للكتاب

حـصاءت  أل، ادارة ا  ٢٠٠٥ ،الهيئة العامة لتنميـة الثـروة الـسمكية        )١٣(
 ، بيان بتطور بتوزيع مراكب الصيد العاملـة بعزبـة البـرج           ،المركزية

  .بيانات غير منشورة
  : حيث ان ٢ط)/ ح(١,٢٧= دليل الشكل للوحدات المساحية د) ١٤( 

=  ط ،مساحة المركز العمرانى بالكيلو متر مربع     =  ح   ،دليل الشكل = د  
قصر بعدين بين نقطتين    أاقصى طول للمحور ويرسم كخط مستقيم يصل        

رقم يضرب فى المساحة بهـدف تعـديل         = ١,٢٧ ،.على طرفى الشكل  
 ، دائريـا  ل فاذا كانت قيمة د تساوى واحدا صحيحا كـان الـشك           .الدليل

      :نظرأه الصفر وتصغر قيمة د باتجا
-Haggett,s.,Locational Analysis in Human Geography, 
London, 1969, p50. 

، "دراسة جغرافيـة    " ، مصب دمياط     بدون تاريخ نشر   ، سعاد الصحن  )١٥( 
 ، القـاهرة  ،جتماعيةألعلى لرعاية الفنون واالداب والعلوم ا     ألالمجلس ا 

 .٤٧ص 
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رض فى كفـر    ألستخدام ا أ ،٢٠٠٣ ،عبد المعطى شاهين عبد المعطى    ) ١٦(
 مجلـة   ،داب بـدمنهور  أل كليـة ا   ، خصائـصة ومـشكالته    –العزيزية  

  .٤٣٩ العدد السادس عشر، ص ،نسانياتألا
تجاهات الحديثة فى جغرافية الحـضر،      ألا ،١٩٧١،يسرى الجوهرى  -

  .١٢٧ ص ، العدد الرابع،المجلة الجغرافية العربية
 ،٢٠٠٨،  اهيم محمـد شـرف    بـر إ محمـد    ،براهيم رمـضان  إ محمد   )١٧(

 ، دار المعرفـة الجامعيـة     ،تجاهات الحديثة فى الجغرافيا التطبيقيـة     ألا
 .١٥٢ ص ،االسكندرية

يمكن حساب نسبة المساحات العمرانية العشوائية بتطبيـق المعادلـة          ) ١٨(
جملـة  / المـساحة العمرانيـة العـشوائية       = نسبة العشوائية    :االتية  

   :ظرنأ ١٠٠× المساحة العمرانية 
 بوالق والزمالك دراسة لبعض جوانـب       ،١٩٩٦،مام حزين أعبد الفتاح   

 سلسلة الدراسات   ،جتماعى بالقسمين ألقتصادى وا ألالتركيب العمرانى وا  
  . ١٧ ص ،، القاهرة٦٣ ،حوث والدراسات العربيةب معهد ال،الخاصة

دراسة فى  "  حى مصر الجديدة     ،١٩٩١ ،ناجا عبد الحميد عبد العظيم    ) ١٩(
 كليـة   ،رسالة ماجستير غيـر منـشورة     "  ضرى  حرض ال ألدام ا ستخأ

  .١٥٢ جامعة عين شمس، ص ،االداب
مساحة الوحدة  / عدد المبانى بالوحدة االدارية     = الكثافة العامة للمبانى    

/ مبنـى ٦٢٩,١= ٢كم٨,٢/مبنى٥١٥٩ = ٢كم/ مبنى   = ٢االدارية كم 
   ٢كم

المـساحة  /  االداريـة    عدد المبانى بالوحدة  = الكثافة الصافية للمبانى    
/  مبنـى  ٥١٥٩ =٢كـم / مبنـى   = المستغلة من الوحـدة االداريـة       

 ٢كم/ مبنى١٠١١,٦= ٢كم٥,١
رضى فـى وسـط مدينـة       ألستخدمات ا أ ،٢٠٠١،براهيمإعيسى على   ) ٢٠(

 ، العدد السابع  ، كلية االداب بدمنهور   ،نسانياتأل مجلة ا  ،مرسى مطروح 
  .٢٤٣ص 

لخطورة على مستوى مراكز العمـران      يمكن حساب مؤشر التدهور وا    ) ٢١(
  : قسام بتطبيق المعادلة االتية ألو اأ

عدد المبـانى المنهـارة كليـا أوجزئيـا         = هور والخطورة   دمؤشر الت 
 ،  ويتراوح ناتج المعادلة بين صفر      ١٠٠× جملة المبانى   / والنتصدعة  

 وكلما اقترب الناتج من الصفر دل ذلـك علـى سـيادة المبـانى               ١٠٠
بتعاد الناتج من الصفر على زيادة درجة تدهور وخطورة         أدل   وي ،الجيدة

  : نظر أالمبانى 
 بوالق والزمالك دراسة لبعض جوانـب       ،١٩٩٦،  عبد الفتاح اما حزين   

 معخـد البحـوث     ،التركيب العمرانى واالقتصادى واالجتماعى بالقسمين    
 .  ٤٨، ص ٦٣ ، سلسلة الدراسات الخاصة،والدراسات العربية
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 ٤٨٧   

 دراسة لالحيـاء    ،سكان والتنمية الحضرية  أل، ا ١٩٩١،لحسينىالسيد ا ) ٢٢(
  .٤٠ ص ، القاهرة، مكتبة غريب،الفقيرة فى مدينة القاهرة

 ،٢٠٠٨،   محمـد ابـراهيم محمـد شـرف        ،براهيم رمـضان  إمحمد  ) ٢٣(
 ، دار المعرفـة الجامعيـة     ،تجاهات الحديثة فى الجغرافيا التطبيقيـة     ألا

 .١٥٥ ص ،االسكندرية
دراسة فى  "  حى مصر الجديدة     ،١٩٩١،   الحميد عبد العظيم   ناجا عبد ) ٢٤(

 كليـة   ،رسالة ماجستير غيـر منـشورة     "  ضرى  حستخدام االرض ال  أ
 .١٧٧ ص ، جامعة عين شمس،االداب

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحـصاء، التعـداد العـام للـسكان            ) ٢٥(
قـم   مرجـع ر   ، محافظـة دميـاط    ،، النتائج التفصلية  ١٩٩٦والمنشات  

  .٥٣ جدول ،١٩٩٨ ديسمبر ،ا م ت / ١٩٩٨/ ١١٠٢
سـتخدمات االرض بمدينـة ابهـا       أ،  ١٩٨٩،  عبد الفتاح امام حـزين    ) ٢٦(

 كليـة   ، قـسم الجغرافيـا    ، دراسة جغرافية  ،بالمملكة العربية السعودية  
 .٤٣، ص ١٤ العدد ، جامعة المنيا،االداب

رض فى منطقة   ستخدام اال أ ،٢٠٠١، نوفمبر فريال بنت محمد الهاجرى   ) ١٧(
الجمعية الجغرافية الكويتيـة، رسـائل       عمال المركزية لمدينة الخبر،   ألا

  .٣٣ص ، ٢٥٨ ،جغرافية
التوسـع الحـضرى والمخططـات       ،١٩٨٨ ابريل   ،عبد الحميد غنيم   )٢٨(

 العـدد  ، رسائل جغرافية، الجمعية الجغرافية الكويتية ،التنظيمية فى دبى  
  .٤٣ ص ،١١٢

  .الدراسة الميدانية التى قام بها الباحثعداد المحالت من أ) ٢٩(
ستخدمات التجارية بمدينـة    أل ا ،١٩٩٨، اكتوبر   حمد مصطفى النحاس  أ) ٣٠(

سـتخدام االرض   أ دراسة فى    ،خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية    
 ،، الجمعية الجغرافيـة الكويتيـة     ٢٢١ العدد    رسائل جغرافية  ،الحضرى

  .١٤ص 
  . ٢٥ص مرجع سابق  ،٢٠٠١رى، نوفمبر فريال بنت محمد الهاج) ٣١(
ستخدمات المركزيـة   ألمساحة ا = ستخدمات المركزية   ألرتفاع ا أدليل  ) ٣٢(

 دليـل كثافـة     ،مساحة الطـابق االرضـى    / فى جميع الطوابق بالمبنى     
ستخدمات المركزيـة فـى جميـع       ألمساحة ا = ستخدمات المركزية   ألا

فريـال   انظر    ١٠٠ xمساحة جميع طوابق المبنى     / الطوابق بالمبنى   
   نقال من١٢ ص  ، مرجع سابق،بنت محمد الهاجرى

--Murphy, R.E.,& Vance, J.E.,( 1954)Delimiting The C 
BD,Economic Geography,Vol.30. 
(33)Berry,B.J..L.(1963):Commercial Structur and  
Commercial Blight, Chicago University , Department of 
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 ٤٨٨   
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 –، حركة قلـب االسـكندرية التجـارى         ١٩٩٧ محمد الفتحى بكير،     ،)٣٤(
 ،صدار خاص لمجلة كليـة االداب     أ ،دراسة حالة فى منطقة االبراهمية    

  .١٥ ص،جامعة االسكندرية
ـ   أل ا ،٢٠٠٠، اكتوبر   محمد بن طاهر اليوسف   ) ٣٥( ة لحركـة   نمـاط المكاني

 مجلة دراسات الخلـيج     ،حساءألسبوعية بواحة ا  ألسواق ا ألالباعة فى ا  
 ، السنة السادسة والعشرون   ، العدد التاسع والتسعون   ،والجزيرة العربية 

 .  ٢٢٩ص 
 ٨٢٢٦تبلغ جملة الرسوم المحصلة من سوق عزبة البـرج سـنويا              ) ٣٦(

   . سنوياجنية
ظـاهر جغرافيـة التجزئـة      ، بعض م  ١٩٩٦ ،وفيق محمد جمال الدين   ) ٣٧(

  .٨١ ص ، العدد االول، جامعة حلوان، مجلة كلية االداب،بمدينة بنها
جملـة مـسطحات الطوابـق      = نـشطة المركزيـة     ألأرتفاع  أمؤشر  ) ٣٨(

 نظـر أ. مساحة الطـابق االرضـى    / المستخدمة فى االنشطة المركزية     
عمـال المركزيـة    أل حـدود منطقـة ا     ،١٩٩٠ ،فتحى محمد مصيلحى  

 نـشرة   ، دراسة ميدانيـة   ،ية بالقاهرة الكبرى واتجاهات نموها      الرئيس
 ص  ، العدد العاشر  ، جامعة عين شمس   ، كلية البنات  ،البحوث الجغرافية 

٢٣.  
 –، حركة قلـب االسـكندرية التجـارى         ١٩٩٧ محمد الفتحى بكير     -

 ،صدار خاص لمجلة كليـة االداب     أ ،دراسة حالة فى منطقة االبراهمية    
 .٨٣ص  ،جامعة االسكندرية

جملة مسطحات الطوابق المستخدمة    = نشطة المركزية   ألمؤشر كثافة ا  ) ٣٩(
 = ١٤٥٠/ م  ٤٨٠٠جملة مسطحات الطوابق      / نشطة المركزية   ألفى ا 

  :   راجع ٪٣٠,٢
 دراسـة  –، حركة قلب االسكندرية التجارى ١٩٩٧ محمد الفتحى بكير   

 جامعـة  ،بصدار خاص لمجلة كليـة االدا    أ ،حالة فى منطقة االبراهمية   
 ٨٣ ص ،االسكندرية

ستخدم جيبس ومارتن هذا المقياس فى دراسة مدى التنوع فى توزيع           أ) ٤٠(
ستخدم الباحث عدد المؤسسات بدال     أ وقد   ،نشطة االقتصادية ألالعاملين با 

قصاه اذا بلـغ نـاتج      أن التنوع يصل الى     أ ويالحظ   ،من اعداد العاملين  
/ ٢ مـج س   – ١= س التنوع   ومقيا ، ويقل كلما قل عن ذلك     ١المقياس  

 = ٤٨٤٤١٦ -١ تشير س الى عدد المؤسسات         ثحي= ٢) مج س ( 
٠,٩٩ =٤٨٤٤١٦ / ٤٨٤٤١٥  
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 ٤٨٩   

 وقد ،هذه الطريقة فى تصنيف المدن حسب وظائفها   Weebستخدمأ) ٤١(
عـداد العـاملين    أعداد المؤسسات التجارية بدال مـن       أستخدم الباحث   أ

  .للوصول الى التخصص الوظيفى لكل شارع
متوسـط عـدد    / عدد مؤسسات النشاط فى الشارع      = لدليل الوظيفى   ا

 شـارع   ،عدد مؤسسات النشاط فى الشارع    × المؤسسات فى الشوارع    
= ٤٢×٧٧/ ٤٢=  شارع التـل     ،٤٤,٢ = ٧١× ١١٤/ ٧١= الفنار  
٢٢,٩.   

نماط التوزيع المكانى للقـرى     أ ،١٩٩٩،  حمد البدوى محمد الشريعى   أ) ٤٢(
  معهـد ،" دراسة تطبيقية على مركـز الحـسينية     "والخدمات التعليمية   

 ص  ،٦٩ رقـم    ، سلسلة الدراسات الخاصة   ،البحوث والدراسات العربية  
١٨ . 

 مركـز   ، المجلس المحلى لمدينة عزبة البرج     ،٢٠٠٥ ،محافظة دمياط ) ٤٣(
  . بيانات غير منشورة،المعلومات المدينة

ة فى محافظة كفر    ، النقل والخدمات التعيمي   ١٩٩٨،  بهجت عبد السالم  ) ٤٤(
 ص ، جامعة المنيـا ، كلية االداب ، رسالة ماجستير غير منشورة    ،الشيخ

٧٤.  
النسبة المئوية  = حيث س  ،)ص (-) س( مجموع   ١/٢=نسبة التركز   ) ٤٥(

 ،)كـم ١٠٢٩(الى جملة مساحة المحافظـة      ) كم  ٨,٢( لمساحة المدينة 
ان لى جملة سـك   إ) ٣٣٨٣٦(النسبة المئوية لعدد سكان المدينة    = ص  

النسبة المئوية لعدد المدارس    = ، ع   )نسمة١١٠١٨٢٠(     المحافظة
)  مدرسـة   ٦٩٨(لى جملة عدد مـدارس المحافظـة        إ) ١٦(فى المدينة 

 نـسبة   ٠,٣٥ = ٠,٧ × ١/٢= نسبة تركزالمدارس بالنسبة للـسكان      
وكما هـو  ،  ٠,٧٥ = ١,٥ × ١/٢= تركز المدارس بالنسبة للمساحة   

 النسب دل ذلك على شدة التركز والعكـس         نه كلما كبرت هذه   أمعروف  
 ومن البديهى يكون التوزيع مثاليـا اذا كانـت نـسبة التركـز            ،صحيح

تساوى صفر وكلما زادت كلما كان ذلك  قرينة علـى التوزيـع غيـر               
  : نظرأ.تجه التوزيع نحو التركزأالمتساوى اى 

 ، مدخل إلى التحليل اإلحصائي في الجغرافيـا،       ١٩٨١،  فتحي أبو عيانة  
  .١٠٤ ص ،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية

نماط التوزيع المكانى للقـرى     أ ،١٩٩٩،  حمد البدوى محمد الشريعى   أ) ٤٦(
 ،"دراسـة تطبيقيـة علـى مركـز الحـسينية           " والخدمات التعليميـة    

 ،٦٩ رقـم  ، سلسلة الدراسات الخاصة،معهدالبحوث والدراسات العربية  
  . ١٨ص 

 ،اعـداد الطـالب   :  باكثر من متغيـر منهـا        يمكن حساب كثافة الخدمة   (*) 
عـدد  / عدد الطالب   = كثافة الفصل    ، الفصول ،المدرسينو ،المدارسو

  الفصول
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 ٤٩٠   

، جغرافية الخـدمات فـى محافظـة        ١٩٩٤ ،على زكى على سليمان   ) ٤٧(
 ، جامعة االسكندرية  ، كلية االداب  ، رسالة دكتوراه غير منشورة    ،البحيرة

  .١١٢ص 
دراسات " ، فى الجغرافية التعليمية للبحيرة      ١٩٩٠ ،محمد الفتحى بكير  ) ٤٨(

 ،٥ العدد   ، جامعة المنيا  ، نشرة دورية محكمة قسم الجغرافيا     ،"جغرافية  
 .٣٥ص 

جمالى إ/ عدد التالميذ المنقطعين عن الدراسة      = حساب معدل التسرب    ) ٤٩(
  :   انظر ١٠٠ ×عدد التالميذ لهذه المدرسة 

نماط التوزيع المكـانى للقـرى      أ ،١٩٩٩،حمد البدوى محمد الشريعى   أ
 ،"دراسـة تطبيقيـة علـى مركـز الحـسينية           " والخدمات التعليميـة    

 ،٦٩ رقـم  ، سلسلة الدراسات الخاصة،معهدالبحوث والدراسات العربية  
 . ٣٧ص 

 جغرافية التعليم قبل الجـامعى فـى     ،٢٠٠٣،حمدأعبد اهللا عبد السالم     ) ٥٠(
بكليـة االداب بـدمنهور، العـدد    محافظة االسكندرية، مجلة االنسانيات  

 .  ١٤٦الثالث عشر، ص 
  حجم سكان المدينـة      xولى  ألحجم سكان المدينة ا   = درجة الجاذبية   ) ٥١(

  :نظرأمربع المسافة بينهما للمزيد من التفاصيل / الثانية  
- Hagget , P., Cliff, A., and Frey, A.,(1977) Locational 
Analysis in Human Geography.J.W. Arrowsmith Ltd. 
Bristol ,  p30.  
- Kissling., C.C.,(1969) Linkage Importance in a Regional 
Highway Network , Canadian Geogeaphy , VoL XIII. 
NO2, P 113.    

  .ع م/ الجذر التربيعى ع ف+ ١/ س ف ص )= ق (نقطاع ألنقطة ا) ٥٢(
حـسب مقيـاس    (جاوررة  المسافة بين المدينة والمدن الم    = م   س ف 

عدد سكان  = عدد سكان المدينة  االولى، ع م        = ، ع ف    )رسم الخريطة 
   :نظرأ .المدينة الثانية

 ، القـاهرة  ، دراسات فى جغرافية المـدن     ،١٩٨٢،  حمد على اسماعيل  أ
 .٢٣٢ص 

 بالتعاون  ، ادارة االحصاءات المركزية   ،٢٠٠٤، ديسمبر   محافظة دمياط ) ٥٣(
 السكان واهم االنـشطة     ،عبئة العامة واالحصاء  مع الجهاز المركزى للت   

 . ١٠٧ ص ،السكانية
 دراسـة   ، مستشفيات القاهرة  ،١٩٨٩،  فتحي عبد الحميد محمود بالل    ) ٥٤(

 ، جامعـة عـين شـمس      ، دكتوراه غير منشورة   ،في جغرافية الخدمات  
  .٨، ٥ ص ،الجزء األول

  (55)Palm. R., (1981) , The Geography of Americal cities 
, Oxford Un. , New York , p. 242  
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 ٤٩١   

 التعـداد العـام للـسكان       ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحـصاء     ) ٥٦(
 محافظـة   ، النتائج النهائية لتعداد السكان    ،١٩٩٦سكان والمنشات   ألوا

 جـداول   ،١٩٩٨ ديسمبر   ،ا م ت   / ١٩٩٨/ ١١٠٢ مرجع رقم    ،دمياط
  .٧٢ ص ،٧

العمـال  / ل المشتغلين بالصناعة فى المدينة      العما= النسبة الصناعية   ) ٥٧(
× الخـدمات   + التجـارة   + الزراعة والـصيد    + المشتغلين بالصناعة   

+ ٨٨٧/ ٨٨٧= النسبة الصناعية فى مدينـة عزبـة البـرج           ،١٠٠
١٠,٠٧= ١٠٠×٨٨٠٢/ ٨٨٧ = ١٠٠ × ٨٠٣+ ٨٥٦+ ٦٢٥٦٪. 

  :نظرأ
رافيـة  دراسة فى جغ   ، مدينة قسنطينة  ،١٩٨٠ ، محمد الهادى لعروق  

 جامعـة   ، كليـة االداب   ،رسالة ماجـستير غيـر منـشورة      " العمران  
 .بتصرف. ٢١٢ ص ،االسكندرية

 والمـالك   ، حـائز  ١٢٧راضى الزراعية بالمدينة    أللبلغ عدد الحائزين    ) ٥٨(
 ٪،٧٥,٥ فرد بنسبة    ٤٨٦    والذين يملكون اقل من فدان     ، مالك ٦٤٥

ة افـراد تتـراوح     ربعأ و ، فدان ١٠ -١ فرد تتراوح ملكيتهم بين    ١٥٤و
تـشمل   فدان   ٥٠التى تزيد ملكيتهم عن     و ، فدان ٥٠- ١٠ملكيتهم بين   

 .   يخدمهم جمعيا جمعية زراعية واحدة.فرد واحد
 والرطمـة جنـوب   ،باالضافة الى العنانيـة ( طماء ألوهى من قنوات ا  ) ٥٩(

لى الجنوب من الطابية الـشرقية      إتخرج من النيل    ) مدينة عزبة البرج    
كيلو متـرا، وقـد     ٢,٢ وال يتعدى طولها     ، لسان البر تقريبا   فى مواجهة 

مـا المـصارف فاراضـى المنطقـة        أ ،ستعمالها فى الرى تماما   أبطل  
محرومة تماما من الصرف سوى المصارف التى يقوم االهالى بـشقها           

 ويوصلونها الى بحيرة المنزلة فى الجهات الشرقية مـن          ،عبر حقولهم 
راضى الواقعة الى الغـرب     ألالنيل فى ا  لى نهر   إو  أ ،ترعة عزبة البرج  

 . من الترعة
 مورفولوجية مدينة   ،١٩٩٢،  براهيم الشيب إ على   ،حمد عبد اهللا احمد   أ) ٦٠(

 مجلـة البحـوث     ،الدوحة وعالقتها بارتفاع منسوب الميـاه الجوفيـة       
 ، العدد العشرون  ، معهد البحوث والدراسات العربية    ،والدراسات العربية 

 .٦٤ص 
 مركـز   ، المجلس المحلى لمدينة عزبة البرج     ،٢٠٠٧،  مياطمحافظة د ) ٦١(

   . بيانات غير منشورة،المعلومات المدينة
ستهالكها فـى   أ انتاج الكهرباء و   ،٢٠٠١،  حمد محمود مرعى  أمحمد  ) ٦٢(

 مجلـة االنـسانيات     ،"قتصادية  ألدراسة فى الجغرافيا ا   " محافظة دمياط   
 .٣٢٥ ص ، العدد السابع،باداب دمنهور
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 ٤٩٢   

ساس الجغرافى لـشبكة الطـرق      أل ا ،١٩٩٣ يناير   ،براهيم على غانم  إ) ٦٣(
 ، رسائل جغرافية  ،الجمعية الجغرافية الكويتية   ،البرية بين مدائن القصيم   

  .٦ ص ،١٥٢رقم 
 ، السكان ،الموقع الجغرافى "  عزبة البرج    ،٢٠٠٣،  محروس المعداوى ) ٦٤(

 -١٩٣٠ ضمن بحوث دراسة عزبة البرج من عام         ،"المرافق والخمات   
 .٧١ ص ، جامعة المنصورة، وحدة البحوث، م٢٠٠٠

 بالتعاون  ،حصاءات المركزية أل ادارة ا  ،٢٠٠٦، ديسمبر محافظة دمياط ) ٦٥(
نـشطة  أل السكان واهم ا   ،مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء     

 . ١١١ ص ،السكانية
بـيض  ألسـماك بـالبحر ا    أل صـيد ا   ،،٢٠٠٣،السيد سالمة الخميسى  ) ٦٦(

 ١٩٣٠متوسط وضوابطه، ضمن بحوث دراسة عزبة البرج من عام          ال
   .١٠١ ص ، جامعة المنصورة، وحدة الحوث،٢٠٠٠ –

 الثـروة الـسمكية فـى       ،٢٠٠٠كتـوبر   أ،  وفيق محمد جمال الـدين    ) ٦٧(
، الجمعيـة الجغرافيـة     ٢٤٥ رسائل جغرافية    ،جمهورية مصر العربية  

   .٥٢ ص ،الكويتية
حـصائى بعـدد    أ بيـان    ،٢٠٠٧،  لثروة السمكية الهيئة العامة لتمية ا   ) ٦٨(

 .  بيانات غير منشورة،الصيادين من عزبة البرج  ببحيرة المنزلة
  

  : مصادر الخرائط
مصلحة المساحة المصرية ، الخرائط الطبوغرافيـة لمركـز دميـاط ،             -

  . ١٩٣٥،١٩٥٣طبعة . ١٠٠٠٠٠/مقياس ا
ميـاط ،   مصلحة المساحة المصرية، الخرائط الطبوغرافيـة لمركـز د         -

 .١٩٩١طبعة . ٥٠٠٠٠/مقياس ا
حـواض ، مقيـاس     ألمصلحة المساحة المصرية، خرائط فك الزمام وا       -

  .١٩٩٨، ١٩٥٣ سنة ١/٢٥٠٠٠
عزبـة البـرج ،      مصلحة المساحة العسكرية، الصور الجوية لمدينـة       -

 .٢٠٠٠، سنة ١/٢٥٠٠مقياس 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحـصاء، وحـدة نظـم المعلومـات        -

الخرائط االدارية لمركز دمياط ومدينة عزبة البرج، مقياس        جغرافية ،   ال
 .٢٠٠٥، طبعة ٥٠٠٠٠/ا

، وحـدة نظـم     المجلس المحلى لمدينة عزبة البـرج     محافظة دمياط ،     -
  .٥٠٠٠٠/ ١المعلومات الجغرافية، خريطة محافظة دمياط، 

ـ    - ـة، الهيئة المصرية العامة للمساحة والوكالة الفنلندية للتنميـة الدولي
   ٥٠,٠٠٠: ١الخرائـط الطبوغرافيـة 


