


  

 

 تشكراتت
         

 

  رب العالمين ذو الجالل واإلكراموالشكر هللأوال نتوجه بالحمد 

 على أن وفقنا طيلة مشوارنا الدراسي وفي إنجاز أوال و آخراً 

. هذا العمل المتواضع الذي نسأل اهلل أن يبارك لنا فيه 

 الذي كان لنا أخا طيب ابراهيم األستاذ المشرفشكر  نثم 

الذي حرص كل و  ومتابعته لناعلى رعايتهأكثر مما كان لنا مشرفا 

. نالزما ي مسهيل كل الحرص على أن يقوم بت

كما نتقدم بالشكر لجميع أساتذة علم االجتماع الحضري 

أو بعيد بدعاء أو ,كذلك  نشكر كل من ساهم معنا  من قريب 

.  ونتقدم بالشكر لكل من يطلع على هذا العمل المتواضع,كلمة 
 



  

 
 

 
 

إهـــدرءتت
 

إلى اللواتي جعل اهلل الجنة تحت أقدامهم كما قال رسول اهلل صلى 

واللواتي  لم تبخلن يوما  ((الجنة تحت أقدام األمهات ))اهلل وسلم 

من دعائهن وبركاتهن أمهاتنا العزيزات  

إلى الذين قالوا نجوع نحن  ويبقى أبناؤنا بصحة وعافية آباؤنا  

المناضلـــــــــون   

إلى كل إخوتنــــا وأخواتنـــا إلى كل أفراد عائالتنا  

وكل من , إلى كل أصدقائنا إلى جميع إخوتنا من غير أمهاتنا و أبائنا

ساهم من قريب أو بعيد لنصل إلى ما نحن عليه اآلن  إلى كل هؤالء 

.    نهدي هذا العمل المتواضـــع 
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..................................... رم١َُ اٌّل٠ٕخ إٌٝ لطبػبد- 8

...................................... أٔٛاع اٌزلفالد اٌؼّوا١ٔخ- 9

 

4-3-  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ مقارنة بين حي انرماضين وحي جنذوف نطفي  –انفصم انثانيـــــــــــــــــ 

  ..............................................................ٔشأح اٌّل٠ٕخ ٚ رطٛه٘ب-  1 26
  1-1 .................................................١ِّياد إٌٛاح اٌمل٠ّخ  27
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2-2 -

2-3 -

2-4 -

3 -

4 -

5 - 

 

35 

36 

36 

.......................................... ؽج١ؼخ اٌزوو١جخ اإلعزّبػ١خ ٌّل٠ٕخ ر١ٕلٚف - 6

...................................................................... ؽٟ اٌوِبػ١ٓ -  7

 .............................................................اٌّغبي وبثلاع ِغزّؼٟ -  8

 

  -1-8 .........................................................ٔٛػ١خ اٌّؼّبه  36
37 

39 

40 

............................................... اٌؼٕبطو اٌّؼّبه٠خ ٌٍؾٟ 

.......................................................... اٌَّغل اٌؼز١ك 

 ....................اٌقظبئض اٌّؼّبه٠خ ٌٍَّىٓ اٌظؾواٚٞ اٌمل٠ُ 

8-2 -

8-3  -

8-4- 

 

41 

45 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

51 

51 

53 

 

......................................................... ١٘ىٍخ اٌَّىٓ ثبٌؾٟ اٌمل٠ُ -  9

........... ..........................اٌزظ١ُّ إٌّٛمعٟ  ٌٍَّىٓ ثؾٟ اٌوِبػ١ٓ - 10
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 : مقدمة 

أصبحت العدٌد من األحٌاء تشكل تنوعا فً الخدمات والوظائؾ التً توفرها لساكنٌها           

وهذا بتطوٌر الفضاءات العمومٌة وتوفٌر أماكن التنزه والترفٌه، ما ٌجعل الساكن ٌشعر 

واالقتصادٌة , باالستقرار والراحة وٌساعده على تطوٌر عالقاته االجتماعٌة  والثقافٌة 

 . الخ .....والسٌاسٌة 

 

إال أن هذا األمر ال نكاد نجده فً نظٌرتها من أحٌاء المدن الصؽٌرة والمدن              

الصحراوٌة، فإذا علمنا أن معظم األراضً فً البالد العربٌة هً أراضً صحراوٌة، اتضح 

لنا األهمٌة التً ٌجب أن نولٌها للدراسات المتنوعة المرتبطة بتنمٌة مدن الصحراء، ؼٌر أنه 

ٌالحظ أن معظم الدراسات الموجهة إلى تنمٌة التجمعات الصحراوٌة ككٌان مادي من خالل 

دراسة المإثرات البٌئٌة مثل الظروؾ المناخٌة وؼٌرها على تلك التكوٌنات والتً تنعكس 

. بدورها على نمط وطابع العمران فً تلك التجمعات 

  

وللعٌش تحت ظروؾ البٌئة الصحراوٌة القاسٌة ٌجب توفٌر منشات وخصائص               

معٌنة فً التكوٌنات العمرانٌة والمعمارٌة الصحراوٌة لتحقٌق أكبر قدر من األمن واالستقرار 

والراحة، ومن أهم ما ٌمكن أن ٌحقق هاته األهداؾ هو إنشاء فضاءات عامة من ساحات  

بخصائص تتوافق والمدن الصحراوٌة، وتساعد المواطن .... حدائق، مساحات خضراء

الصحراوي على أن ٌمارس بعض النشاطات واألعمال التً تخلصه من الضؽوط التً قد 

. ٌتعرض لها وتواجهه فً حٌاته الٌومٌة

 

          فقد تتفق األقالٌم المناخٌة وتختلؾ الثقافات والخبرات المتراكمة فٌختلؾ الناتج 
المعماري والعمرانً، وقد ٌحدث أحٌانا أن ترفض جماعات وثقافات حلول عمرانٌة 

ومعمارٌة، فاالختالؾ بٌن المدن الكبرى والمدن الصحراوٌة لٌس اختالؾ فً الموقع والمناخ 
.فقط بل هو اختالؾ فً أسلوب المعٌشة  واإلمكانٌات المتاحة 
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 :اإلشكالٌة-1

لطالما تمٌزت المدن الكبرى للبالد العربٌة عامة والجزائر خاصة بتنوع فً الخدمات            

إال أن . التً توفرها لساكنٌها ٌتبعه تنوع فً شكل وحجم الفضاءات المحتضنة لتلك الخدمات 

خاصة و أن أؼلب البالد . الواقع ٌختلؾ تماما كلما تعلق األمر بالمدن الصؽٌرة و الصحراوٌة

.  العربٌة أراضً صحراوٌة

تفرض البٌئة الصحراوٌة القاسٌة توفٌر منشات وخصائص معٌنة فً التكوٌنات العمرانٌة 

كما أن الثقافات والخبرات . والمعمارٌة لتحقٌق أكبر قدر من األمن واالستقرار والراحة

المتراكمة تتحكم فً الناتج المعماري والعمرانً ، وقد ٌحدث أحٌانا أن ترفض جماعات 

وثقافات حلول عمرانٌة ومعمارٌة، فاالختالؾ بٌن المدن الكبرى والمدن الصحراوٌة لٌس 

. اختالؾ فً الموقع والمناخ فقط بل هو اختالؾ فً أسلوب المعٌشة  واإلمكانٌات المتاحة 

تبعا لما سبق ٌمكن مناقشة نوعٌة الفضاءات بالمدٌنة الصحراوٌة و خصوصٌتها بعٌدا عن أي 

مقارنة تجمعها بؽٌرها من المدن ، بل إنطالقا مما هً علٌه ، وهنا ٌتجلى الفضاء العام بالمدٌنة 

. الصحراوٌة كؤحد موضوعات البحث األكثر تمٌزا 

 

من خالل تواجدنا بمدٌنة تندوؾ وتتبع الواقع المعاش بها عن قرب ، لفت انتباهنا توجه         

التندوفً فً أوقات فراؼه الى فضاءات متاخمة للفضاء العام كجلوسه أمام البٌت على 

وهً مكان خارج المدٌنة تختلؾ مسافة بعده عنها _ (الحمادة)الرصٌؾ أو مؽادرة المدٌنة نحو 

حٌث  ٌتخذ منها _ كما أنها عبارة عن مساحة خالٌة من أي شًء ما عدا تواجد بعض األشجار

على  (الرسمٌة)فً حٌن ال نالحظ إهتماما بالفضاءات العمومٌة . فضاءا لقضاء جزء من وقته 

ؼرار بعض الفضاءات الخضراء أو الساحات، وهذا ما جعلنا نحاول فهم خصوصٌة عالقة 

من اجل ذلك اخترنا كل من حً الرماضٌن وحً . ساكنة تندوؾ بالفضاء و ممارستها له 

تندوؾ لطفً كمٌدان لدراستنا مركزٌن على خصوصٌة العالقة التً تربط ساكنة تندوؾ 

. بفضائها العام
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إن الحدٌث عن الفضاء العمومً أو العام ٌجرنا الى التطرق والنظر الى بعض           

الدراسات التً تناولته حٌث نجد بعض مذكرات التخرج نذكر على سبٌل المثال مذكرة تخرج 

 تحت عنوان تهٌئة تسٌٌر المدن: مهندس دولة فً تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة تخصص لنٌل شهادة 

تناول من  ، 2011سنة -  دراسة حالة مدٌنة رقان– الفضاءات العمومٌة داخل أحٌاء المدن الصحراوٌة 

خاللها الطلبة المتخرجون الفضاءات العمومٌة من جانب التهٌئة والتخطٌط 
1

، كما نجد البعض 

 الذي تطرق الى مفهوم "هابرماس ٌورغن"مثل الفٌلسوؾ وعالم االجتماع األلمانً المعاصر 

الفضاء العمومً ودوره فً تفعٌل الفكر التواصلً إال انه تحلٌل اقرب منه فلسفً الى 

سوسٌولوجً
2

 ونحن فً موضوعنا هذا نحاول تسلٌط الضوء على خصوصٌة العالقة التً 

تربط ساكنة تندوؾ مع فضائها العام انطالقا من مدٌنة تندوؾ كتركٌبة اجتماعٌة متنوعة 

وكفضاء صحراوي حضري وهذا ما ٌإدي بنا الى التساإل حول ما إذا كانت خصوصٌة 

استخدام التندوفً للفضاء العام مرتبطة بخلفٌته الثقافٌة أو نوعٌة وحجم الفضاءات العمومٌة 

 . المتوفرة

 :لإلجابة عن تلك التساإالت قمنا بصٌاؼة الفرضٌات التالٌة        

 

 .تمظهر الفضاء العام فً تندوؾ ٌنعكس على تعامل الساكنة معه- 

 

 .الخلفٌة الثقافٌة لساكنة تندوؾ تإسس لممارسة ممٌزة للفضاء العام- 

 

 :   منهجٌة وتقنٌات البحث - 2

ارتبطت الدراسات السوسٌولوجٌة فً الوطن العربً بالمناهج الكمٌة التً تعتمد            

طرق تكمٌم الظاهرة االجتماعٌة وتقنٌة المعالجة اإلحصائٌة وؼٌرها من أدوات تنتهً الى 

جدولة الظاهرة فً أرقام ونسب وقٌاسات، الى أن بدأ االهتمام بالذاتً والمعٌشً وأشكال 

التواجد االجتماعً ، من خالل رصد التصورات والرإى التً ٌحملها األفراد والتً تتكرس 

االقتراب الكٌفً الذي ٌكاد ٌكون هو نفسه النفس . من خالل عملٌات التنشئة االجتماعٌة 

                                                 
1

تسٌٌر المدن ، تهٌئة الفضاء : مذكرة تخرج لنٌل شهادة مهندس دولة فً تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة تخصص عالمً ٌعقوب، باحمٌد العٌد،  

 .2011 ، جامعة المسٌلة، العمومً داخل أحٌاء المدن الصحراوٌة
2

 .اٌفؼبء اٌؼِّٟٛ ٚكٚهٖ فٟ رفؼ١ً اٌفىو اٌزٛاطٍٟ ػٕل ٘بثوِبً، ثزظوف ػالٌٟ ٕ٘بء، و١ؾً ِظطفٝ، -  
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االنتروبولوجً فً البحث ؼٌر انه ال ٌستلزم المعاٌشة والمشاركة وإنما ٌركز على تتبع 

منطوقات األفراد ومفهوماتهم حول وجودهم االجتماعً المتشابك وٌعتمد فً الؽالب على 

تقنٌات المقابلة المعمقة والمالحظة المباشرة ، وذلك من خالل التوؼل فً الحٌاة الفردٌة 

والجماعٌة بحٌث ٌسمح لنا ببناء وعً علمً عن وجودنا االجتماعً بكل تفاصٌله ومساحاته 

ومتؽٌراته 
1

 ونحن فً بحثنا هذا ارتؤٌنا اتباع المقاربة الكٌفٌة كونها تتالءم ومحاولتنا االقتراب 

مونوؼرافٌا من حً الرماضٌن القدٌم والحً الجدٌد تندوؾ لطفً بمدٌنة تندوؾ الصحراوٌة 

حصر العناصر الفاعلة والمإثرة فً تكوٌن /ضبط/تحدٌدفالمعرفة المونوؼرافٌة تسمح لنا ب

التركٌبة االجتماعٌة لساكنة تندوؾ وذلك من خاللها تؤثرها وتؤثٌرها فً التفاعالت االجتماعٌة 

عن طرٌق التطرق الى الفضاءات العمومٌة وطبٌعة العمران المكون لهما حٌث سنعتمد 

  . بالدرجة األولى على عنصري المالحظة المباشرة والمقابلة شبه الموجهة

ومن اجل تحقٌق الهدؾ المطلوب ارتؤٌنا اختٌار عٌنة البحث وذلك بعد تحدٌد المجتمع        

 .األصلً للدراسة حٌث كان االختٌار قصدٌا لفئة تحقق التنوع والثراء

 : أهمٌة ودوافع البحث - 3

الموقع االستراتٌجً الذي تتمٌز به المنطقة باعتبارها نقطة مهمة لنشاطات السكان والمناطق 

. المجاورة لها

. ؼٌاب دراسات تناولت هذا الموضوع بالمدٌنة

محاولة تسلٌط الضوء على المدٌنة الصحراوٌة وتقدٌم تفسٌر السبب الرئٌسً ٌتمثل فً 

لوضعٌة التً آلت إلٌها الفضاءات العمومٌة الحضرٌة من تهمٌش وعدم اهتمام بها فً إطار ل

  . عالقتها ما بٌن التركٌبة االجتماعٌة والخلفٌة الثقافٌة للتندوفً

:  ومن بٌن الدوافع التً دفعتنا الى هذا البحث ماٌلً 

تدهور الفضاءات العمومٌة داخل المدن الصحراوٌة عامة ومدٌنة تندوؾ على وجه - 

. الخصوص كونه تم اختٌارها لتكون مٌدان البحث

                                                 
1

 .2010أبو فاطمة عبد الحفٌظ ؼرس هللا ، المقاربة الكٌفٌة فً علم االجتماع، ملتقى مناهج البحث العلمٌة سنة  
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قلة الدراسات التً تناولت مشكل نقص الفضاءات والتجهٌزات فً المدن الصحراوٌة والتً - 

. ؼالبا ما كانت تتركز موضوعاتها على قساوة المناخ الصحراوي فقط 

. سهولة التواصل مع المصالح التقنٌة للمدٌنة - 

 . (مدٌنة تندوؾ)معرفة منطقة الدراسة بحكم التواجد بها - 

تبدٌل السمعة السٌئة التً لحقت بمدٌنة تندوؾ واقتراح حلول ومشارٌع تجعل من المدٌنة - 

مكان للعٌش الحسن والجٌد، توضح أنه ٌمكن تطبٌق بعض المشارٌع المطبقة فً المدن الكبرى 

. على المدن الصحراوٌة و المدن الصؽٌرة 

 

  :صعوبات البحث- 4

فً أي دراسة أو بحث توجد بعض العراقٌل التً تعٌق نوعا ما مساره العلمً وهذا           

البحث بطبٌعة الحال ال ٌخلو منها وعلٌه نذكر على سبٌل الحصر التركٌبة االجتماعٌة للتندوفً 

مما ٌصعب عملٌة التعامل معه بطبٌعته الصحراوٌة، قصاوة المناخ ، إضافة الى الصعوبات 

.  العلمٌة المتمثلة فً نقص الدراسات السابقة حول المدٌنة التندوفٌة 

 

 :تحدٌد بعض المفاهٌـم - 5

 : المدٌنــة 5-1

 استنادا للوظٌفة نستطٌع أن نقول بؤن المدٌنة هً عبارة عن تجمع سكانً ٌحتوي على        

أهم الوظائؾ العمرانٌة خاصة وظائؾ الخدمات المنتسبة للقطاع الثانً ومن جانب اإلٌقاع 

"rythme " الؽالب تتمٌز المدٌنة بإٌقاع حضري متواصل النشاطات نهارا وٌمتد ذلك إلى

ساعات اللٌل المتؤخرة فً كثٌر من األحٌان وخاصة فً المدن والعواصم الكبرى وعلى العموم 

تعتبر المدٌنة تجمعا سكانٌا ذو كثافة معٌنة ونشاطات و إٌقاع ممٌزٌن
1
 

 : المدن الصحراوٌة - 5-2

                                                 
1

   .68 و 67ص, 2005خلؾ هللا بوجمعة ، العمران و المدٌنة، دار الهدى عٌن ملٌلة الجزائر . د-  
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 هً تلك المدن التً تقع فً منطقة حارة وٌسودها مناخ شبه جاؾ ، لها خصوصٌات و       

ممٌزات خاصة بها  مثل الطابع العمرانً والمعماري وأؼلب المساكن التً تحتوي علٌها هذه 

المدن عبارة عن سكنات فردٌة
1
. 

 : التهٌئة العمرانٌة - 5-3

تشمل كل التدخالت المطبقة فً الفضاء السوسٌوفٌزٌائً من أجل ضمان تنظٌمه           

ٌحمل . وسٌره الحسن وكذا تنمٌته كإعادة االعتبار، التجدٌد، إعادة الهٌكلة، التوسع العمرانً

األعمال الضرورٌة لسٌاسة عمرانٌة هدفها المحافظة على  مفهوم التهٌئة مدلوال كبٌرا ٌظم كل

 المدٌنة ككائن حً موحد ٌتعاٌش فٌه الجدٌد والقدٌم بصفة منسجمة وحركة دائمة ترتقً بها إلى
مستوٌات ذات نوعٌة مقبولة، وتعتمد التهٌئة العمرانٌة على البرمجة والتخطٌط كعنصرٌن 

أساسٌٌن هدفهما توجٌه ومراقبة التوسع الحضاري، فهً مجموعة من األعمال المشتركة 

الرامٌة إلى توزٌع وتنظٌم السكنات، األنشطة، البناٌات التجهٌزات ووسائل االتصال على 

.امتداد المجـال
2
 

 

 : الخلفٌة الثقافٌة  - 5-4

الثقافة مفهوم واسع ذو جوانب متعددة وهناك الكثٌر من التعرٌفات تتشابه فً أجزاء           

إذ ٌعتبر الثقافة ذاك الكل " ادوارد تاٌلور"وتختلؾ فً أخرى نذكر منها تعرٌؾ االنثروبولوجً 

المركب الذي ٌشتمل على المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق والقانون والعادات وأي قدرات 

أخرى  ٌكتسبها الفرد بصفته عضو فً المجتمع ، والثقافة فً جوهرها محصلة أو نتاج 

للسلوك اإلنسانً وهً بمثابة التراث االجتماعً الذي ٌنتقل من جٌل الى آخر عن طرٌق التعلم 

والتلقٌن، وهً سلوك ٌتعلمه كل فرد من األفراد عن طرٌق التنشئة االجتماعٌة واالكتساب 

الثقافً
3

.  

 

                                                 
1

تهٌئة التجزٌئات الترابٌة , مذكرة تخرج لنٌل شهادة مهندس دولة فً تسٌٌر التقنٌات الحضرٌة ,   محمودي امبارك وصادي ٌوسؾ وبوشنة إبراهٌم-   
 . 6ص, 2007, جامعة المسٌلة –فً المدن الصحراوٌة دراسة حالة مدٌنة أولؾ 

2
 .12عالمً ٌعقوب، باحمٌد العٌد، مرجع سابق ، ص -.   

3
صؽٌري عبد الرشٌد، مذكرة لنٌل شهادة الماستر اكادٌمً، الخلفٌة الثقافٌة ودورها فً تحسٌن األداء الوظٌفً لدى العاملٌن باإلدارة الرٌاضٌة جامعة - 

 6، ص 2016المسٌلة، 
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 لكل مجتمع تركٌبته االجتماعٌة الخاصة به والتً تمٌزه عن ؼٌره :التركٌبة االجتماعٌة- 5-5

من المجتمعات وهً نتاج ألوضاع كثٌرة اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة ودٌنٌة تمتزج 

مع بعضها البعض لتشكل تركٌبة المجتمع ومن هذا تشكلت التركٌبة االجتماعٌة لمختلؾ القرى 

والمدن 
1

 . 

  :الفضاءات العمومٌـة - 5-6

هً مجموعة المساحات المحددة بالبناٌات والمنشات تحتوي على عدد من األنشطة           

تخدم حاجٌات اإلنسان المختلفة
2.

 

وهً فضاء هندسً ، فٌزٌائً ، اجتماعً واقتصادي تشكل عبر الزمن وٌختلؾ من مكان الى 

 : وتسمى أٌضا  بالفضاءات الخارجٌة ومن المساحات العمومٌة نجــــــــــد ،آخر

   الشوارع: 

تعرؾ الشوارع بؤنها تمثل سلسلة من فضاءات ملتوٌة خطٌة ذات اتجاه نحو هدؾ ما            

 .وٌعبر الشارع عن وظٌفة تنظٌمٌة كمحور رابط للعناصر المكونة له

  الساحة : 

هــً فضاء بٌـن دور الحـً ال بنـاء فـٌه وال سقــؾ        
3

 .

  المساحات الخضراء : 

هً عبارة عن فضاء أو حٌز داخل تجمع سكانً أو منطقة حضرٌة أو إقلٌم جؽرافً           

حضرٌة، ؼابات، )أٌن ٌسٌطر العنصر النباتً أو الطبٌعً بصفة عامة، إما فً حالة األولوٌة 

(.مزارع، مساحات فالحٌه، بحٌرات 
4

 

 :  المكان العام - 5-7

 هو المكان المباح للجمهور دخوله أو التواجد فٌــه واستعماله بصورة عادٌة أو          

عرضٌـــة
5

                                                 
1

 .3، ص 2013 ، 70الخولً سالم ابراهٌم الخولً،التركٌبة االجتماعٌة واألوضاع الراهنة فً الرٌؾ، سلسلة األرض والفالح العدد / د.أ- 
2

 Muret  jean Pierre/ les espaces urbains /paris/1987/p,28- 
3

  .361ص , 1988,اٌطجؼخ اٌضالصْٛ , ث١وٚد , كاه اٌّشوق , إٌّغل فٟ اٌٍغخ ٚ األػالَ  
4

كٚه ٚأ١ّ٘خ األشغبه فٟ اٌفؼبءاد , ِنووح ِىٍّخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ ر١َو اٌزم١ٕبد اٌؾؼو٠خ , كغخ ِؾّل ٍف١بْ  
  .  13ص ,2009, عبِؼخ ا١ٌٍَّخ , اٌؼّوا١ٔخ اٌقبهع١خ ثبٌّٕبؽك  اٌغبفخ ٚشجٗ اٌغبفخ  كهاٍخ ؽبٌخ ِل٠ٕخ ا١ٌٍَّخ 

5
اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ اٌّالِؼ اٌزقط١ط١خ ٚاٌؼّوا١ٔخ ,ِنووح ١ًٌٕ شٙبكح ِبعَز١و فٟ اٌزقط١ؾ اٌؾؼوٞ ٚاإلل١ٍّٟ , ِؼزظُ ؽٍّٟ فؼو أثٛ رّبَ  -  

  , .      2003, فٍَط١ٓ , و١ٍخ اٌلاهٍبد اٌؼ١ٍب فٟ عبِؼخ إٌغبػ اٌٛؽ١ٕخ فٟ ٔبثٌٍ , فٟ ِق١ّبد ِؾبفظخ ؽٛي ووَ 
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مكونات وخصائص البٌئة الصحراوٌة- 1
1
 : 

ن  من أهم األسباب، وقد ٌكون العامل األول  الذي أدى إلى تدهور الفضاءات            إ

العامة و الخارجٌة فً المدن الصحراوٌة  وجعلها ال تقوم بدورها على أكمل وجه هً 

التدخالت الخارجٌة التً لم تراعً خصائـص هذه المدن ولم تدرس مكوناتها بصفة تسمح 

وهذا .بالتعامل معها بشكل ال ٌسبب أي ضرر وال ٌخلؾ عواقب قد تنجم عنها كوارث بٌئٌة 

األمر لم نتؽاضى عنه فً بحثنا وسنحاول أن نتطرق إلى أهم الخصائص المكونة للبٌئــة 

 . الصحراوٌــــة

وتنقسم أشكاال السطوح فً الصحاري إلى عدة أقسام من بٌنها الهضاب   : السطح.  2 -1

 .         السهول، الكثبان الرملٌة، الجبال والواحات 

وهً مناطق واسعة  ترتفع فوق مستوى ما ٌجاورها من أراضً  : الهضــاب        - 

وتختلؾ من حٌث الشكل . وتتمٌز بؤن أسطحها العلٌا شبه مستوٌة وجوانبها شدٌدة االنحدار 

 . التضارٌسً والحجم والتكوٌن الجٌولوجً واالمتداد 

تتمٌز بتضارٌس منخفضة وتتلقى مٌاهها من جرٌان السهول المجاورة  : السهــول         - 

بحٌث ٌتجمع هذا الرمل عند قاعدة العدٌد من النباتات . وتتؤثــر بعامل الرٌاح الحاملة للرمال

 .التً توصؾ بؤنها مثبتة للرمال فً هذه البٌئــة

  كتل من الرمال تحركها الرٌاح ثم تلقٌها هنا وهناك مكونة تالالً أو :الكثبان الرملٌة          - 

تكثر الكثبان الرملٌة عادة فً المناطق الصحراوٌة، حٌث الرمال التً تجرفها . أكواما

وهذه األكوام التً توجد مترادفة ٌستخدمها . الرٌاح فتؽطً مساحات كبٌرة من األرض

 .المسافرون فً الصحراء كثًٌرا عالمات للطرٌق

تؤتً أهمٌة سالسل الجبال من كونها المتحكمة فً مناخ وتدفق مٌاه المناطق  :الجبـــال       - 

وهً ذات أهمٌة لما ٌعٌش علٌها من نباتات وحٌوانات، ومهمة أًٌضا لكونها . المجاورة لها

فهً تحدد . ولسالسل الجبال تؤثٌر على نشاطات اإلنسان وأسلوب معٌشته. مصدًرا للمعادن

                                                 
 . 2006الموسوعة الجؽرافٌة المصؽرة   -1 
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أنماط تنقله ومواصالته، وأماكن إقامته، وأماكن التروٌح عن نفسه، والتً تتمثل فً 

.  الفضاءات العامة 

منطقة خصبة، ذات نباتات خضراء فً الصحراء، حٌث تقترب المٌاه  :الواحات      - 

والتربة فً المناطق الصحراوٌة  .الجوفٌة من السطح بدرجة تكفً لتكوٌن اآلبار والٌنابٌع

وتعتبر الواحات . خصبة بوجه عام، ولكنها تفتقر إلى الرطوبة المساعدة على نمو النبات

ومع أن بعض الواحات صؽٌرة، . مناطق صالحة للزراعة واالستٌطان لوفرة الماء فٌها

وبإمكانها إعالة عدد قلٌل من الناس فقط، فإن هناك واحات أخرى كبٌـرة بما ٌكفً إلعالة 

 . مالٌٌن البشر

 

 

 : المنــاخ .  3.1

      باستعراض التؤثٌر المتبادل بٌن كل من المدٌنة والظروؾ المناخٌة المحٌطة بها  

ٌجب محاولة تحسٌن مناخ المدٌنة والمناخ المحلى للفضاءات العمرانٌة، وذلك بدراسة  

– العناصر المناخٌة التً تإثر تؤثٌرا مباشرا على اإلحساس بالراحة وهى درجة الحرارة 

 . الخ.....الرطوبة – حركة الهواء-  اإلشعاع 

وال ٌزٌد معدل .      وتتمٌز المناطق الصحراوٌة بمناخ حار وجاؾ على امتداد العام

وهنالك مساحات شاسعة من المناطق الشرقٌة . سم20المنسوب السنوي لألمطار عن 

سم ووجود 2,5والؽربٌة من الصحراء الكبرى ال ٌزٌد فٌها المعدل السنوي لألمطار عن 

سماء صافٌه وفترات طوٌلة من  درجات الحرارة العادٌة والجو الجاؾ والتراوح الكبٌر بٌن 

 . درجات الحرارة بالنهار عنها باللٌل

 :الغطاء النباتً .  4.1

  تقل النباتات والحٌاة الفطرٌة فً الصحراء مقارنة بؽٌرها من األقالٌم األخرى بحٌث 

تتؤثر النباتات الصحراوٌة طٌلة الفترات الجافة، وتسعى للحصول على شًء من الماء القلٌل 

المتوافر فً أماكن وجوده، ثم ال تعٌش منها سـوى بعض النباتات التً أخذت كفاٌتها من 

الماء، و الحشائش واألعشاب، والشجٌرات التً تتؤقلم مع الظروؾ المناخٌة الجافة والقاسٌة 

 .إضافة إلى النخٌل
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  :بعض الحٌوانات .  5.1

وتنتشر الؽزالن البٌضاء وأنواع نادرة من الظباء حول الكثبان الرملٌة فً الصحراء 

كما توجد بعض الحٌوانات األخرى كالثعابٌن والسحالً و الجرٌـبٌعات وبعض . الكبرى

وتتمٌز معظم حٌوانات المناطق الصحراوٌة . الثعالب الصؽٌرة الحجم والتً تسمى فنك

وَتْحصُل على بعض احتٌاجاتها من المٌاه من . بالقدرة على تحمل العطش لفترات طوٌلة

النباتات التً تتؽذى بها كما توجد بطبٌعة الحال الجمال والتً هً معروفة بمدى مقاومتها 

 .(سفٌنة الصحراء)للحر والعٌش تحت أقصى الظروؾ 

 : التعــرٌف بمدٌنـة تندوف - 2

 :تندوف ما قبل التارٌخ 1.2

           تعتبر الشواهد األثرٌة المنتشرة فً مختلؾ مناطق الوالٌة أكبر دلٌل على أن 

أم  (اإلنسان قد إستوطن فٌها منذ أقدم األزمنة، فالنقوش الصخرٌة المتواجدة بمنطقة 

تعد أكبر دلٌل على ذلك باإلضافة إلى  ).إلخ.... مركالة، أم العشار، لكحال عالطواب

الصناعات الحجرٌة المختلفة و المعالم الجنائزٌة أو قبور ما قبل التارٌخ كما توجد بالمنطقة 

 .عدة بقاٌا لمختلؾ األدوات البدائٌة التً إستعملها اإلنسان قدٌما

  أصل التسمٌة2.2
1

: 

 :تشتهر مدٌنة تندوؾ بثالث تعرٌفات متباٌنة و هً 

وفً تفسٌرها هو أنها منطقة تزار من قبل كل األطٌاؾ، و ٌرجع ذلك لقٌمتها : تنطوف

التجارٌة و العلمٌة و الدٌنٌة إذ كانت تعتبر محطة للقوافل على الطرٌق التجاري و منبرا 

. علمٌا و دٌنٌا

 

 

 

 

 

                                                 
 .الموسوعة الحرة. وٌكٌبٌدٌا  1
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 :  تنشطر هذه الكلمة إلى قسمٌن:  تٌن دوف

 . و هً العٌن التً تجري بالماء: تٌن

 . تعنً أن هذه العٌن تجري بؽزارة: دوف

أنها مركز صحراوي به آبار " المسالك و الممالك" ذكر المإرخ البكري فً كتابه : تندفس

ٌحفرها المسافرون فال تلبث أن تنهار و ٌقع هذا المركز فً موقع إستراتٌجً أدى إلى 

 . م16إزدهار المدٌنة فً القرن 

: الموقع الجغرافً- 03 
1

 

تحتل الوالٌة موقعا جٌو                                تم تحدٌد مجال الدراسة بمدٌنة تندوؾ 

  بتعداد سكانً ²كلم 158.874وتتربع على مساحة , استراتٌجً فً الجنوب الؽربً للبالد

  وقدر عدد السكان  2008  نسمة حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن 49.149ٌقدر بـ 

 ²كلم/ ن0.57 نسمة وبكثافة سكانٌة تقدر بـ 91.792:  بحوالً 31/12/2018إلى ؼاٌة 

 .من الشمال والؽرب المملكة المؽـربٌة:وٌحدها 

 من الشمال الشرقً والٌة بشار

من الشمال الؽربً المملكة المؽربٌة 
 

.  من الؽرب الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة الدٌمقراطٌة
 

. من الشرق والٌة أدرار
 

 من الجنوب الجمهورٌة اإلسالمٌة المورٌتانٌة

                                                 
1 

 .ِل٠و٠خ  اٌجوِغخ ِٚزبثؼخ ا١ٌّيا١ٔخ ٌٛالثخ رٕلٚف 
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            ِل٠و٠خ  اٌجوِغخ ِٚزبثؼخ ا١ٌّيا١ٔخ ٌٛالثخ رٕلٚف:     المصدر 
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 الموقع اإلداري لمدٌنة تندوؾ

 
 .نفس المصدر السابق  

 

 

تندمج الوالٌة ضمن المناطق الصحراوٌة التً تؽلب علٌها لحمادة ، بشساعتها الممتدة حتى 

الشمال الشرقً لجبال األطلس ، حٌث تعرؾ لحمادة محلٌا تحت أسماء أدواخٌل فً الشرق 

 . والرقٌدة  فً الجنوب وتمتاز بتضارٌس أحادٌة االنحراؾ 

 كلم وعرضها 100تطورت السبخة فً المناطق المنخفضة على مساحة ٌقارب طولها 

ْبَخُة هً أرض مستوٌة، عادة ما تقع بٌن  ".  كلم باتجاه ؼرب شرق20 إلى 10من َبَخُة أو السَّ لسَّ

ٌّة  صحراء ومحٌط أو كانت فٌما سبق بحٌرة أو بحٌرة ملحٌة، وٌتمٌز سطحها بوجود ترسبات ملح



 مدٌنة صحراوٌة: تندوؾ                    الفصل األول                                       

 

 -14-  

 

، وقد تحوي على الماء  ًّ ٌّة وترسبات كربونات الكالسٌوم وكذلك رواسب جلبتها الرٌاح والمد المائ وجبس

".طبقاً لطور تكّونها
1

   

   

 إن مرتفعات ٌتٌؽالب تقع جنوب الوالٌة وتتكون من أرض سهبٌة حٌث تظهر هذه 

 .التضارٌس تداخل صخور مرمرٌة بالمنطقة الرملٌة 

  

  ٌقع عرق اقٌدي فً الشرق وتحمً كثبانه الرملٌة مرتفعات أؼالب من الؽرب 

ومن الشمال ، وتمثل تركٌبته الجٌولوجٌة طبٌعة المنطقة الصحراوٌة المتكونة من العرق 

 .،والهضاب الصخرٌة وبرك شكلتها األودٌة 

 

:  فإن والٌة تندوؾ تتكون من بلدٌتٌن هما 1984حسب التقسٌم اإلداري لسنة 

 :بلدٌة تندوؾ وبلدٌة أم العسل حٌث تتمٌز بـ 

 طقس حار و جاؾ 

  (الرٌاح , الشمسٌة  )تحتوي على طاقة طبٌعٌة 

 وجـود ثروات محلٌـة مفٌدة. 

 نمـو دٌمؽرافً ؼٌر متناسق  مع شساعة المنطقة. 

 

           فً مجال الموارد المائٌة تبقً المصادر المائٌة للوالٌة ؼٌر معروفة وتتكون من 

 :مٌاه جوفٌة متحجرة  ،حالٌا  حسب  التكوٌن الجٌولوجً تتكون من أربعة طبقات 

تعتبر المنبع الرئٌسً للتموٌن  : (visé en supérieur)طبقة مائٌة فٌزٌان علوٌة- 

 .بالمٌاه الصالحة للشرب لمدٌنة  تندوؾ انطالقا من حقل االلتقاط لحاسً عبد هللا

ث / ل15 الى 2تتمٌز بمعدل ضخ ما بٌن  : (hammadienne)طبقة مائٌة حمادٌة - 

.  وٌحتوي على نسبة عالٌة من السالفات والكلور

                                                 
1 

 .ا اٌٍّٛٛػخ اٌؾوح٠ٚى١ج١لٞ
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تعتبر مٌاهه عذبة وٌتمٌز بطاقة استؽالل تتراوح ( : (Dévonienطبقة مائٌة دٌفونٌان - 

 1,5 الى0,6ث وبنوعٌة كٌمٌائٌة جٌدة وبترسب ٌتراوح ما بٌن / ل12 إلى 2ما  بٌن 

 .ل/غ

ٌقع بالجهة  :  (ordovicien du Gambro -)طبقة مائٌة قمبرا اوردوفٌزٌان - 

الجنوبٌة للوالٌة وٌتمٌز بمنسوب ضعٌؾ جدا 
1
. 

: لمحة عن النمو الســــــكانً- 4
2

 

 :توزٌـع السـكان حسـب مختـلف اإلحصـائٌـات - 4-1

 01جدول رقم 

توقعات الى 

غاٌة 

31/12/2018 

إ ع س 

س 

2008 

إ ع س س 

1998 

إ ع س س 

1987 

إ ع س س 

1977 

إ ع س س 

1966  

 بلدية تندوف 4.500 7.417 12.876 25.266 45.966 85.856

  رئٌسًيتجمع حضر - 6.263 13.084 22.677 45.610 81.823

 تجمع حضري ثانوي - - - - - 3.393

 إٌّبؽك اٌّجؼضوح - 453 248 297 356 640

 الـــرحـــل - 701 396 1.147 - 0

 بلدية ام العسل - - 2.700 2.939 3.183 5.936

  رئٌسًيتجمع حضر - - 979 1.309 2.519 4.694

 تجمع حضري ثانوي - - - - 664 1.242

 المناطق المبعثرة - - 532 435 - -

                                                 
1 

 .ِل٠و٠خ اٌجوِغخ ِٚزبثؼخ ا١ٌّيا١ٔخ رٕلٚف 
2

 .ِل٠و٠خ اٌجوِغخ ِٚزبثؼخ ا١ٌّيا١ٔخ رٕلٚف  
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 الـــرحـــل - - 1.189 1.195 - -

 مجمـوع الواليـة 4.500 7.417 16.428 27.060 49.149 91.792

  رئٌسًيتجمع حضر - 6.263 14.063 23.986 48.129 86.518

 تجمع حضري ثانوي - - - - 664 4.634

 المناطق المبعثرة - 453 780 732 356 640

 الـــرحـــل - 701 1.585 2.342 - -

 .مدٌرٌة التخطٌط ومتابعة المٌزانٌة تندوؾ:          المصدر

      

عرفت الوالٌة تطور ملحوظ للسكان خالل مختلؾ اإلحصاءات العامة للسكان التً أقٌمت مند 

نسمة سنة  7.417 إلى 1966 نسمة فً سنة 4.500حٌث قفز عدد السكان من . االستقالل

خالل اإلحصاء العام للسكان والسكن  . %5,9  أي بنسبة2.917 وذلك بنمو قدره 1977

أما فً  . %12,15 أي بنسبة 9.011نسمة بنمو قدره  16.428 بلػ عدد السكان 1987

 10.632نسمة بنمو قدره  27.060 قدر عدد السكان بـ 1998اإلحصاء العام للسكان والسكن 

 1987مقارنة باإلحصاء العام للسكان والسكن  % 5,87أي بنسبة     

 بحوالً 2008     ٌقدر عدد سكان الوالٌة حسب نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن لسنة 

 وبمعدل نمو قدره 1998 نسمة مقارنة مع إحصائٌات 22.089نسمة أي بزٌادة قدرها  49.149

6,3.%  
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 :التوزٌع السكانً الحضري والرٌفً - 4-2 

                           

إ ع س س  التعٌٌن

1998 

توقعات 

31/12/06 

إ ع س س 

2008 

توقعات 

31/12/2018 

 85.216 45.610 36.173 23.986 سكان حضرٌــون

 6.576 3.539 6.523 3.074 سكان رٌفٌٌــــن

 91.792 49.149 42.696 27.060 المجمــــــوع

 

  :31/12/2018توزٌع الســكان حسب الجنس وفئـات العمر إلى غاٌة  4-3

 

 المجمــوع إنــاث ذكـــور فئـات العمـر

(0-4) 4743 4641 9384 

 (05-09) 4829 4725 9554 

 (10-14) 4945 4841 9786 

 (15-19) 5174 5061 10235 

 (20-24) 4960 4855 9815 

 (25-29) 4341 4251 8592 

 (30-34) 3420 3347 6766 

 (35-39) 3146 3082 6228 

 (40-44) 3068 3003 6071 

 (45-49) 2403 2350 4754 

 (50-54) 1633 1596 3228 

 (55-59) 1370 1340 2711 
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 (60-64) 756 743 1500 

 (65-69) 594 579 1174 

 (70-74) 438 431 868 

 (75-79) 302 296 597 

)80–84( 128 134 261 

 161 79 82  فما فوق85

 106 52 54 ؼٌر مصرحٌن

 91.792 45.406 46.386 المجمــوع

 

 

 :تـوزٌع السكــان - 05

إن التركٌبة السكانٌة حسب التجمعات توضح لنا جلٌا تمركز هذه األخٌرة فً مقر          
 . لبلدٌة أم العسل %  5,05 مقابل  %94,25 بلدٌة تندوؾ بنسبة  تقدر بـ 

 نسبة التمركز عدد السكان التوزٌع

 94,25  % 86.518 تجمع حضري رئٌسً

 5,05%   4.635 تجمع حضري ثانوي

 0,70%   640 مناطق مبعثرة

 100%  91.792 المجموع

 .مدٌرٌة التخطٌط ومتابعة المٌزانٌة تندوؾ: المصدر
  

  .هذا االختالل ناتج عن تمركز مختلؾ التجهٌزات على مستوى مقر الوالٌة  
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:  اإلطار المبن1.05ً
1

 

 :ٌساهم السكن فً الدٌنامٌكٌة العمرانٌة للمدٌنة كما ٌعد من أهم مكوناتها:  السكن- 

من إجمالً عدد المساكن بالمدٌنة، حٌث ٌقدر  % 8.74تمثل نسبة : السكنات الجماعٌة- أ 

 مسكن تتوزع على مختلؾ أنحاء المدٌنة كما تصنؾ إلى 1028عدد السكنات الجماعٌة ب 

 .عدة عمارات قدٌمة و أخرى حدٌثة تتواجد فً المناطق الحضرٌة الجدٌدة مثل حً النهضة

 :السكن الفردي-  ب

تحتوي مدٌنة تندوؾ على نوعٌن من السكن الفردي سكن فردي قدٌم و سكن :   عادي

حدٌث البناء حٌث ٌتجلى اإلختالؾ بٌنهما من خالل نوعٌة مواد البناء و كذا الطابع 

 . مسكن6658أي بما ٌقدر بعدد  % 56.61العمرانً لكل منهما، إذ تقدر نسبته

 .  مسكن301أي بعدد % 2.56هو أقل السكنات عددا فً المدٌنة إذ تقدر نسبته ب : تقلٌدي

 مسكن، ٌفتقر هذا النوع من 655أي بعدد  % 5.57تقدر نسبته ب : سكن قصدٌري

 .المسكن ألدنى الشروط  الضرورٌة مثل حً قندهار وحً المرٌخ

إن هذا النمط من السكنات فً تزاٌد مستمر فً المدٌنة و هذا : سكنات نصف جماعٌة- ج 

و هو ما ٌقدر بعدد % 26.52ما ٌالحظ فً القطاعات الحضرٌة الجدٌدة إذ بلؽت نسبتها 

 . مسكن3119

من خالل المعطٌات نالحظ أن النمط الؽالب فً المدٌنة هو السكن الفردي و هذا بسبب 

تقالٌد المنطقة و كذا ما ٌوفره هذا النمط من حرٌة و إستقاللٌة الفرد، إال أنه فً اآلونة 

األخٌرة بدأت تتزاٌد نسبة السكن الجماعً و نصؾ جماعً وهذا راجع إلى إزدٌاد عدد 

 .السكنات باإلضافة إلى إرتفاع أسعار العقار

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2012مدٌرٌة السكن والتجهٌزات العمومٌة   1
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:الدراسة الطبٌعٌة - 06
1

 

      للدراسة الطبٌعٌة أهمٌة كبٌرة فً الدراسة العمرانٌة لكونها تحدد العوامل األساسٌة فً 

نمو المدن وتوسعها العمرانً ، كما تقوم بالربط بٌن الدراسة التحلٌلٌة والمشارٌع التنفٌذٌة 

 .وتتمثل فً عدة عناصر

 :المناخ - 1.06

 .تتمٌز مدٌنة تندوؾ بمناخ صحراوي حار و جاؾ صٌفا و معتدل شتاءا      

 :الحرارة- 2.06

م مع درجات الحرارة المتؽٌرة خالل ء          إن إختٌار المواد المناسبة للبناء ٌجب أن ٌتال

شتاءا و ما  ° 30و  ° 25فصول السنة فدرجة الحرارة فً مدٌنة تندوؾ تتراوح ما بٌن 

صٌفا، كما تعرؾ المدٌنة بلٌلها البارد نتٌجة تؤثرها بالتٌارات البحرٌة  ° 49و  ° 35بٌن 

 .األطلسٌة

 :الغطاء النباتً- 3.06

         بحكم أن المنطقة ذات طابع صحراوي ٌوجد بها أشجار ونباتات تتالئم مع طبٌعة 

 .هذه المنطقة كاألشجار والنباتات الشوكٌة باإلضافة إلى النباتات الطبٌة المحلٌة للمنطقة 

 :الرطوبة-  4.06

كما ٌحتوي الجو فً معظم أٌام السنة % ) ) 37.6تقدر الرطوبة المسجلة خالل العام ب

 .من الرطوبة % 03على نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2012 الجوٌة تندوؾ األرصادمصلحة   1
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 :الرٌاح- 5.06

ٌعتمد تموضع البناٌات و توجٌه شوارع المدن على إتجاه الرٌاح فمدٌنة تندوؾ                

تتؤثر برٌاح شمالٌة ؼربٌة و هذا فً فصل الخرٌؾ و الربٌع و ٌصل المعدل العام لسرعة 

 .ثا/ م17.41الرٌاح إلى 

 :التضارٌس- 6.06

                  تعد مدٌنة تندوؾ منطقة صحراوٌة ٌمتاز وسطها الطبٌعً بمعالم تضارٌسٌة 

متنوعة منها المرتفعات المحٌطة بها من الجهة الشمالٌة الؽربٌة كما ٌوجد بها بعض األودٌة 

لعل أهمها واد أقجقال الذي ٌمر بوسط المدٌنة واخرى توجد على ضفافها وأطرافها كواد 

الجز وؼٌره باإلضافة إلى هذا كله توجد بعض الهضبات متفرقة على مختلؾ أجزاء 

 .المدٌنة

:مراحل التوسع العمرانً للمدٌنة- 07
1

 

 :المرحلة األولى- 1.07

 قصبة )                           تم بناء النواة األولى للمدٌنة و المتمثلة فً القصبات 

 بحٌث ضمت مجموعة من المساكن ذات الممرات (........الرماضٌن، قصبة موسانً

 .الضٌقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .62بوصبٌع فاطمة، دلهوم رقٌة ، مرجع سابق ، ص   1
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 07 الصورة رقم 06              الصورة رقم 

       

                قصبة موسانً                                       مقطع عمرانً ٌظهر الحٌٌن القدٌمٌن

  

 (.1984- 1934 )المرحلة الثانٌة- 2.07

و هً المرحلة التً تلت دخول قوات اإلحتالل الفرنسً حٌث قام المستعمر بإنشاء مراكز 

إدارٌة و عسكرٌة تركزت بالقرب من النواة القدٌمة و شمال ؼرب المدٌنة، كما أقام مجمعة 

 .سكنٌة للعمال الذٌن إستقدمهم للعمل فً منجم ؼار جبٌالت

 

 09                                    الصورة رقم 08              الصورة رقم 

                 

 ثكنة عسكرٌة مجمعات إدارٌة           

 

وبعد اإلستقالل ونظرا لعدم وجود مشارٌع تنموٌة بالمدٌنة و مع التوسع المستمر لها ظهرت 

 .أحٌاء قصدٌرٌة شكلت عائق نظرا لتواجدها فً مناطق التوسع
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 .1994- 1984المرحلة الثالثة - 3.07

 م أصبحت مدٌنة تندوؾ والٌة و انفصلت عن مدٌنة بشار، و تحسبا 1984      فً سنة 

 م لوضع خطة إستراتٌجٌة لبناء 1987لنمو المدٌنة تم إنجاز المخطط التوجٌهً للتعمٌر 

المدٌنة حٌث عرفت عدة برامج سكنٌة و تجهٌزات كما عرفت هذه المرحلة بداٌة ظهور 

منطقة حضرٌة جدٌدة بالقطاع الحضري لحً النصر، و التً كانت عبارة عن سكنات 

 .طوبٌة وأراضً فارؼة

 

  1994.2008المرحلة الرابعة - 4.07

 وإنجاز 1994  لسنة PDAU       مع إنجاز المخطط التوجٌهً للتهٌئة والتعمٌر 

مخططات شؽل األرض لمناطق عدٌدة بالمدٌنة  ، كما عرفت المدٌنة إعادة هٌكلة و تجدٌد 

األحٌاء القدٌمة ونمو التوسعات الحدٌثة بشكل متسارع خاصة فً المنطقة الشرقٌة بالقطاع 

الحضري حً النصر والمنطقة الجنوبٌة بالقطاع الحضري حاسً عمار والتً ال ٌزال 

 .النمو متواصال بإتجاهها إلى ؼاٌة اآلن

 

 :تقسٌم المدٌنة إلى قطاعات - - 08

 قطاعات و ذلك 05من أجل السٌطرة على المجال الحضري لمدٌنة تندوؾ تم تقسٌمها إلى 

باإلعتماد على الخصائص والممٌزات المرتبطة بالسٌر العملً لها، و كذا على أساس تطور 

وإستهالك المجال الحضري باإلضافة إلى الحدود الناشئة عن تقاطع األودٌة مع الطرقات 

 .المهٌكلة

 

 : القطاع األول- 1.08

ٌقع فً الشمال الؽربً للمدٌنة على إمتداد واد أقجقال، ٌشمل النواة األولى لها كما          

ٌحتوي على بعض التجهٌزات اإلدارٌة، الخدماتٌة، الثقافٌة والرٌاضٌة و ٌضم األحٌاء 

 .حً الرماضٌن حً القصابً، حً األمٌر عبد القادر:التالٌة
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 : القطاع الثانً - 2.08

حً :ٌقع بالقرب من القطاع األول أي فً الجهة الؽربٌة للمدٌنة و ٌضم األحٌاء التالٌة

 .موسانً حً البدر، حً البصرة

 

 :القطاع الثالث- 3.08

ٌقع شرق القطاع األول و بالضبط فً الشمال الشرقً للمدٌنة و ٌضم حً النصر ، حً 
 .السالقة ،حً الكولومة، حً قندهار، حً المرٌخ

 

 : القطاع الرابع- 4.08

حً :  ٌتموقع فً الجهة الجنوبٌة للمدٌنة و هو قطاع حدٌث النشؤة و ٌضم األحٌاء التالٌة
 .النهضة ، حً تندوؾ لطفً، حً المستقبل ، حً الحكمة

 

 : القطاع الخامس- 5.08

 .ٌتوسط القطاعات األربعة السابقة ، و هو عبارة عن منطقة مخصصة للنشاطات

أنواع التدخالت العمرانٌة - 9
1

 : 

 

 :      التنظٌم العمرانً - 1.9

    إن هدؾ هذا التدخل هو تحسٌن الواقع العمرانً بواسطة أفعال وتدخالت 

ؼٌر أصـلٌة خالل مدى قصٌر أو متوسط وهذا النوع من التدخل ال ٌصنع القطٌعة ,سطحٌة

 .فً اإلطار المبنً

 

 :                              التجدٌد العمرانً- 2.9

,     إن هذا التدخل ٌتكٌؾ مع المنطقة وذلك بإعطائها شروط جدٌدة تتعلق بالرفاهٌة

 .نوعٌة معمارٌة وعمرانٌة, النظافة

 

 

                                                 
1 - Brahim Ben Yousef :Analyse Urbaine éléments De Métrologie , office des publications universitaires. 1995.p 

05  
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هذا النوع من التدخل ٌمس األصل أكثر من التدخل السـابق وٌطبق فً القطاعـات ذات 

 .خصائــص بسٌطة ٌمكن تعلٌلها

 :الترمٌم العمرانً- 3.9

   هذا النوع من التدخل العمرانً جد محدود فٌما ٌخص شكل الوحدة مع األخذ بعٌن 

االعتبار الهوٌة الثقافٌة والهندسٌة حٌث ٌعتبر مقٌاس للدفاع عن الحفاظ على التراث وإعادة 

 .قٌمته

 :الهٌكلة العمرانٌة- 4.9 

   إن إعادة الهٌكل العمرانً تعطً شــكل جدٌد للوحدة العمرانٌة أي تؽٌٌر جـذري 

ٌطبق فً الوحـدات التً تشهد ضعؾ فً هٌكلتها وكذا نقـص فً تجانسها .للفضـاء العمرانً

 . وذلك على المستوى اإلطار المبنً والتخطٌطً

 :التوسع العمرانً- 5.9

. ٌطبق فً الوحدات ؼٌر المبنٌة والتً ٌحددها المخطط العمرانً لتمدٌن مستقبلً 

ربط مع ما البقٌة من )وهذا التوسع وجب أن ٌقاد بواسطة برمجة وظٌفٌة ومورفولوجٌة 

.(المدٌنة



 

 

 

اٌفظً اٌضبٟٔ 

 

ِمبهٔخ ث١ٓ 

ؽٟ اٌوِبػ١ٓ 

 ٚ

 ؽٟ رٕلٚف ٌطفٟ
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نشأة المدٌنة و تطورها- 1
1

: 

إن الوظٌفة تعتبر األساس فً قٌام و تشكٌل أي مدٌنة و كذا هً مبرر وجودها          

تجارٌة ، حربٌة  (ومحدد نمط الحٌاة فٌها، فكل مدٌنة نشؤت على وظٌفة معٌنة 

فمدٌنة تندوؾ نشؤت على أساس تجاري حٌث تعتبر ممرا للقوافل  )إلخ ........صناعٌة

التجارٌة و كانت تجمع بٌن القوافل القادمة من أقصى الشرق العربً و من جنوب و شمال 

القارة اإلفرٌقٌة مما أدى إلى إستٌطان مجموعة من القبائل التً أقامت تجمعات سكنٌة 

بالقرب من أحواض الودٌان أهمها قصبة أهل العبد بالرماضٌن و قصبة أهل بلعمش 

بموسانً، تتمٌز هذه القصبات بممراتها الضٌقة و بناٌاتها الطوبٌة لتشكل فٌما بعد النواة 

 .األولى لمدٌنة تندوؾ
      

 
 

      
 

 
 
 

 )المحصر(تجمع للقبٌلة
 

        
 القوافل بالمنطقة

                                                 
1

 ثٛطج١غ فبؽّخ، كٌَٙٛ هل١خ، ِنووح رقوط ١ًٌٕ شٙبكح ِبٍزو اوبك٠ّٟ، رؾ١َٓ اٌَالِخ اٌّوٚهه٠خ كهاٍخ ؽبٌخ ِل٠ٕخ رٕلٚف، عبِؼخ ا١ٌٍَّخ، 

 .52 ص 2016
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 آبار المنطقة 
 

 أنشؤت قبٌلتً تجكانت والرقٌبات بلدة تندوؾ، ثم ما لبثت تلك البلدة، فً 1852وفً عام 

 عٌشة 100بعد حرب مع تجكانت سمٌت بحرب . اٌول١جبد، أن ُدمـِّرت من قِبل قبٌلة 1895

.  امرأة اسمها عٌشة لوحدها عدا اآلسامً األخرى101واعوٌشة، وهً الحرب التً رملت 

بعد اإلجتٌاح الفرنسً للمدٌنة . 1934وبقٌت مهجورة حتى وصلتها القوات الفرنسٌة فً 

سنة قام بإنشاء بعض الحصون و القالع و كذا عدة مراكز إدارٌة باإلضافة إلى بعض 

الوحدات السكنٌة مخصصة للعمال الذٌن تم إستقدامهم من والٌة بشار والمؽرب ومورٌتانٌا 

من أجل نهب ثروات منجم ؼار جبٌالت، معظم هذه البناٌات عشوائٌة وكثٌرا ما كانت تنمو 

 .باتجاه الشرق أي نحو قصبة لقصابً

وبالرؼم من محاوالت المستعمر الفرنسً إال أن سكان المدٌنة التزموا بالطابع           

العربً اإلسالمً و كذا المحافظة على األسس العمرانٌة اإلسالمٌة السلٌمة التً تؤخذ بعٌن 

 الى ؼاٌة استقالل الجزائر فً اإلعتبار المقاٌٌس العمرانٌة و المناخٌة المالئمة للمنطق

 . أٌن  تسارع عمران البلدة ألهمٌتها الحدودٌة1962

 

 : ممٌزات النواة القدٌمة1 .1 

تعتبر مدٌنة تندوؾ مدٌنة ذات طابع عمرانً صحراوي قام بتؤسٌسه األوائل وذلك            

ٌرجع للظروؾ القاسٌة حٌث استطاعوا التؤقلم معها و ذلك من خالل إنشاء مدٌنة ذات طابع 

. خاص و متمٌز ٌتمثل أساسا فً القصبة أو المساكن التقلٌدٌة أو الواحة

https://www.marefa.org/index.php?title=????????&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=????????&action=edit&redlink=1
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نالحظ أن النسٌج المبنً ٌعتبر كتلة موحدة متجانسة تربط : القصر أو المساكن التقلٌدٌة- أ 

 .بٌن أجزائها شبكة ممرات تؤخذ شكل شراٌٌن و تتوسطها واحة النخٌل

و تتمثل فً ؼابات النخٌل التً توجد بجانب النسٌج العمرانً التً قد تحٌط به فً : الواحة

بعض األحٌان، و قد لعبت الدور الرئٌسً فً توفٌر الؽذاء و تلطٌؾ الجو و كذا خلق مناخ 

. مالئم لعٌش سكان المنطقة

  

   
 

 قصر موسانً

 
   

                

 
 
 

 1952واحة سنة 
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و قصبة موسانً ) أهل العبد  (كانت النواة القدٌمة لمدٌنة تندوؾ تتكون أساسا من قصبة 

و تمٌزت هذه القصبات بالهندسة المعمارٌة ) دومانً ( و قصبة لقصابً ) أهل بلعمش (

اإلسالمٌة وضمت بعض التجهٌزات كالمساجد باإلضافة إلى إنتشار الواحات حٌث كان 

أؼلب السكان ٌمتهنون الزراعة كما إمتهنوا التجارة حٌث أصبحت المدٌنة ملتقى للقوافل 

و بقٌت هذه األحٌاء العتٌقة حتى السنوات .لتشكل بذلك سوق موسمً دولً ٌعرؾ بالمقار

      .القلٌلة األخٌرة و نظرا لحالتها المتدهورة تم الشروع فً إعادة هٌكلتها و تجدٌدها

 
 :تنوع الفضاءات بمدٌنة تندوف- 2
 

  القصبة1 -2 .1

، علٌك االنطالق من داخل تندوؾعندما تعتزم القٌام بجولة سٌاحٌة إلى والٌة             

المدٌنة حٌث ٌتواجد أهم القصور التارٌخٌة التً تتشكل من قصبات كما تداول ذلك من قبل 

السكان، وهً قصبة الرماضٌن وتوجد بها خزانة للمخطوطات النفٌسة والوثائق التارٌخٌة 

وهو أحد الوجوه  زاوٌة محمد المختار بن بلعمشوقصبة موسانً العتٌقة التً ٌوجد بها مقر 

الولً الصالح محمد المختار "وضرٌح " المسجد العتٌق"التارٌخٌة البارزة بالمنطقة، وٌقابلها 

، إضافة إلى مجموعة من الدور التارٌخٌة التً ما تزال شواهدها باقٌة إلى الٌوم "بن بلعمش

بالرماضٌن وؼٌرها من الدور ذات الطابع " دار عٌشة "كدار الدٌمانً بحً القصابً و

الهندسً الممٌز للمنطقة، ومن جهة أخرى تتواجد أضرحة منتشرة عبر تراب المدٌنة 

كضرٌح سٌد العرابً بحً القصابً، وقد عرفت تلك األماكن السٌاحٌة داخل 

 توافدا للعدٌد من زوار المنطقة كالسٌاح والمثقفٌن فضال عن زٌارتها من طرؾ تندوؾمدٌنة 

 .ؼرض ؼرس مفاهٌم التراث فً أذهان الناشئة وتعرٌفهم باآلثار تالمذة المدارس ب

  دار البرتغٌز أحد المعالم األثرٌة النادرة 2 -2 .2

 آثار على شكل هرمً بمنطقة واد أزام والمعروفة لدى تندوؾٌوجد فً مدٌنة               

، وٌمثل أحد المعالم األثرٌة البرتؽالٌٌن، وتعنً الكلمة دار البرتؽٌزأؼلبٌة سكان الجهة بـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=?????_????_???????_??_?????&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=?????_????_???????_??_?????&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/??????
https://ar.wikipedia.org/wiki/??????
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النادرة والؽرٌبة على حد سواء، وهً دار مربعة الشكل بها مجموعة من البٌوت المفصلة 

بنفس الحجم والمقاس، وتوجد بقاٌا برجة مصنوعة من الصفائح الحجرٌة التً ٌمكن أن 

ٌكون اإلنسان القدٌم الذي عمر بالمنطقة قد صنعها وشكلها، والذي امتاز بالقوة وضخامة 

. الجسم

وتوجد إلى جانب ذلك، آثار مختلفة كالقلعة ذات الشكل الهرمً، والمداخل واألبواب 

، وتحٌط بالمكان نصب جنائزٌة، حٌث تشٌر (أم لعشار)المتعددة بضواحً واد الماء 

الحكاٌات المستقاة من الرّحل المتواجدٌن على ضفاؾ وحواشً األودٌة، أنها قبور الهاللٌٌن 

الذٌن كانوا ٌمتازون بطول القامة، كما توجد على جنبات القبور الدائرٌة التً ترتفع منها 

أعمدة حجرٌة ٌصل طول بعضها إلى مترٌن أو أزٌد، إضافة إلى تواجد بقاٌا الجماجم 

والعظام البالٌة، تتحدث الحكاٌة الشعبٌة هناك عن وجود متاع وأوان قدٌمة قد دفنت مع 

 .أصحابها منذ عقود من الزمن

 األشكال الهرمٌة والنصب الجنائزٌة (أجفار) 3 -2 .3

 قضاء عطلهم خارج المدٌنة للتمتع تندوؾٌفضل البعض من سكان والٌة              

، وهً عبارة عن تنوع "أجفار"بهواء المناطق السٌاحٌة بالمناطق النائٌة كمنطقة 

جؽرافً فً ؼاٌة الروعة، إضافة إلى المعالم األثرٌة ذات األشكال الهرمٌة والنصب 

على " شناشن"و" لكحال" الوالٌة السٌما بمناطق صحراءالجنائزٌة المنتشرة عبر فضاء 

 كلم وهً أماكن ملٌئة بالرسومات الصخرٌة ونقوشات 500مسافة تزٌد على 

 وؼٌرها، مع تواجد أشكال مختلفة من والطٌور  واإلبل  والتٌس والفٌلة  كالبقرالحٌوانات  

 التقلٌدي القدٌم آلالؾ السنٌن كاألحجار المدببة الرإوس واألسهم الحجرٌة، الصٌدأدوات 

كما تزخر منطقة الزمول من جهة أخرى بآثار سٌاحٌة كبٌرة كالثكنة العسكرٌة من عهد 

، فضال على تواجد "حاسً منٌر"االستعمار التً كانت بمثابة السجن االستعماري بقرٌة 

بهضبة " قاع بحر"و" سطح القمر"البحٌرات المائٌة والسبخات واآلثار المنتشرة بمنطقة 

، وهً فضاءات قابلة لبعث عالم سٌاحً جدٌد بتندوؾ وتكرٌس حقٌقً "أم الطوابع"

 .للثقافة السٌاحة

https://ar.wikipedia.org/wiki/??????
https://ar.wikipedia.org/wiki/??????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
https://ar.wikipedia.org/wiki/?????
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  :المسجد

ٌعتبر أهم عنصر فً المدٌنة و ٌمثل مركز المدٌنة وما ٌعكس هذه األهمٌة هو حجمه       

وموقعه حٌث ٌقتضً اختٌار المكان المالئم له الذي ٌراعً فً توسطه فً قلب القصر 

 . وإمكانٌة جعله ضمن مٌدان ٌكون فٌه محور تتجه إلٌه شوارع القصر

  : المقبرة

وهً تشكل مدٌنة حقٌقٌة لألموات . بجزم المٌم" لمدٌنة"تتموضع خارج المدٌنة وتدعى     

وتوجد بالقصر .إذ تمتد على مساحة شاسعة، وقد تحتوي على مصلى جنائزي وبـها أضرحة

.  ذو الحجم الكبٌر عدة مقابر

  : المســــاكن      

تلتؾ المساكن فً كل المدن الصحراوٌة ملتحمة ومتشابكة حول بعضها البعض       

وتتجمع المساكن داخل السور فً شكل تراكمً، متشابكة ومتالصقة مع بعضها البعض 

كخالٌا النحل مما ٌجعلها صعبة الوصؾ والدراسة ما لم توصؾ فً إطارها العام وهو 

.   الحصن أو القصبة 

 :  السوق الشعبً بتندوف 4 -2

ٌقصد الكثٌر من الجزائرٌٌن األسواق الشعبٌة لرخص أسعار البضائع بما ٌتوافق مع        

القدرة الشرائٌة على ؼرار السوق الشعبً المتواجد بوالٌة تندوؾ والمعروؾ بسوق 

البولٌزارٌو حٌث ٌقصده الزوار من كل حدب وصوب والذي ٌتربع فً مساحة إستراتٌجٌة 

 وهذا ماوقفنا علٌه من خالل تواجدنا فً مدٌنة تندوؾ المكان الذي ٌزوره الناس المدٌنةوسط 

 . لألهمٌة التجارٌة التً ٌعرفها

أول ماٌشد إنتباهك من الوهلة األولى شكل السوق من فوق خٌم تلتصق ببعضها        

حضارة مدٌنة   تفوح منه   تقلٌدي أصٌل  بطابع  المشٌدةالمدٌنةالبعض وأنت تتؤمل فً 

   الفضول لمعرفة ذاته ٌشدك فً السٌاق   اإلنسانٌة و  اقدم العصور تارٌخها إلى ٌرجع 

  ولتنا بدأت ج  الخٌم الصحراوٌة  بصورة التً نسجت الصؽٌرة   المدٌنة تضم تلك  ماذا 

                                                                   لزٌارتها حٌث نالحظ تدعوكمن أول خٌم 
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ذلك البساط القدٌم المفروش على األرض الذي ٌضم جملة من العطور والروائح وحتى 

صابون الؽسٌل بعالمة إنتاج إسبانٌة تطرح ؼرابة كبٌرة فً عقول القادمٌن للسوق الكتشاؾ 

 الواقعة فً الجنوب الؽربً للجزائر وبؤسعار متفاوتة منها ما ٌرٌح جٌب المدٌنةتفاصٌل تلك 

 .الزبائن ومنها ال ٌتفق مع راتب الموظفٌن بالوالٌة 

 

جولتنا متواصلة لنكتشؾ هذا الواقع الذي تكسوه الرمال التندوفٌة من كل الجهات          

فالسوق المؽطى للبولٌزارٌو الباعة فٌه من الجنسٌن نساء ورجال ٌعرضون بضائعهم 

 الساحلٌة والداخلٌة مثال العطار الذي ٌحكً لك والوالٌاتالجمٌلة وتبدو ؼرٌبة لسكان المدن 

عن عدة مواد تقلٌدٌة وهو جالس فً بساط عتٌق وكؤن الصورة ترجع لسوق مسلسل جحا 

أٌام الزمن الجمٌل بالتلفزٌون الجزائري والنسوة اللواتً ٌعرضن علٌك مالبس النساء 

الصحراوٌات وحتى الحلً والمالبس الرجالٌة من الشماغ والدراعة الصحراوٌة وأهم 

 األخرى خاصة وأنهم عساكر بحكم الوالٌاتماٌلفت اإلنتباه المقبلون على السوق أؼلبهم من 

الوالٌة أؼلبٌة مساحتها تضم وحدات عسكرٌة فهم بحاجة إلقتناء مختلؾ األشٌاء التً 

    .ٌحتاجونها رؼم ؼالء أسعار بعض البضائع مقارنة باسواق المناطق الداخلٌة 
 

 فٌه مٌزة البٌع بطرٌقة إستثنائٌة تسؤل عن عموما السوق الصحراوي بتندوؾ طبعت       

الثمن وٌعطى لك الجواب دون إلحاح من التاجر وكؤن البضاعة عرضت فحسب وال تحتاج 

لذلك اإللحاح من قبل البائع حتى ٌظفر بمشتري وهذا ال نجده فً أؼلبٌة األسواق التً وقفنا 

وبالرؼم من ؼرابة هذا الفضاء إال أن قساوة المناخ  الوالٌات علٌها من قبل فً مختلؾ

وارتفاع درجة الحرارة لم تمنع سكان الوالٌة من تشكٌل فضاء تجاري ٌضم مختلؾ 

المنتوجات المحلٌة وحتى األجنبٌة خاصة مواد التجمٌل والعطور لكسب أموال تساعدهم 

على مواجهة ظروؾ حٌاتهم، فبالرؼم من ذلك تلمس فً سوق البولٌزارٌو صورة السوق 

العتٌق الذي تبحث فٌه عن ضالتك لتملئ بها حقٌبتك العصرٌة التً رافقتك الى عالم جمٌل 

.ٌسافر بك الكتشاؾ خباٌا تندوؾ ورونقها الصحراوي األخاذ
1
  

3 

                                                 
1

 2018 ٍٕخ https://www.djazairess.com/akhbarelyoum/252159 اثٛ ثىو اٌظل٠ك ٍِٛٝ، 
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  : المساحات الخضراء-

تعتبر الؽائب األكبر فً والٌة تندوؾ فهً تشهد توسعاً عمرانٌاً متسارع الوتٌرة،          

ؼٌر أن هذا التسارع فً إنشاء المدن واألحٌاء . خاصة بعد منح العناٌة لمناطق الجنوب

السكنٌة الجدٌدة جاء على حساب المساحات الخضراء والحدائق العمومٌة إذ تتوفر والٌة 

تندوؾ ببلدٌاتها االثنتٌن على حدٌقة عمومٌة واحدة تفتح أبوابها أمام العائالت فً فصل 

مما جعل سكان المنطقة ٌنتقدون هذا الوضع، داعٌن السلطات المحلٌة . الصٌؾ فقط

والجهات المعنٌة إلى اتخاذ التدابٌر الالزمة وجعل فً كل حً حدٌقة عمومٌة ومساحة 

خضراء باعتبارها متنفساً للمدن بإسهامها فً تحسٌن اإلطار المعٌشً وتنمٌة الحس البٌئً 

نظمت مدٌرٌة البٌئة لتندوؾ معرضا مفتوحا إلحٌاًء الٌوم العالمً للبٌئة بدار .للمواطن

بالشراكة مع مكتب النظافة البلدي، محافظة الؽابات، الدٌوان الوطنً للحظٌرة « دنٌا»

الثقافٌة بوالٌة تندوؾ وجمعٌة أطفال الجنوب وتدخل هذه التظاهرة فً إطار ترسٌخ ثقافة 

البٌئة لدى الفرد وإبراز خطر التلوث على المجتمع، وفً هذا اإلطار جّندت الدولة إمكانٌات 

ضخمة للقضاء على جملة من المشاكل البٌئٌة المطروحة فً المنطقة من خالل التكثٌؾ من 

الخرجات المٌدانٌة للمذبح البلدي ومحالت المواد الؽذائٌة بصفتهما المصدر األول الحتمال 

 .األوساخاإلصابة باألمراض وانتشار 

 

أمام هذه الجهود المعتبرة ٌبقى المحٌط البٌئً بالوالٌة فً أدنى مستوٌاته من حٌث       

المساحات الخضراء وتكدس النفاٌات فً الشوارع، إذ تنتج مئات األطنان من النفاٌات 

 طن من النفاٌات الصلبة وهذا ضمن 8 .891شهرٌاً والتً بلؽت شهر ماي الفارط ما نسبته 

مخطط تسٌٌر ومراقبة النفاٌات الصلبة 
1

 . 

 

 

 

                                                 
1

 .  ِل٠و٠خ اٌج١ئخ ٌٛال٠خ ٌزٕلٚف 
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 :كفضاء للترفٌه العائلً'' لجواد'' افتتاح حدٌقة -4

  فتح حدٌقة للتسلٌة وهً تقع تقرٌبا خارج المدٌنة أطلق علٌها اسم2016تم سنة       

من شؤنها خلق فضاء للترفٌه العائلً الذي تفتقده الوالٌة بسبب ؼٌاب مثل هذه '' لجواد''

المرافق  ٌحتوي هذا الفضاء على مرافق ترفٌهٌة وألعاب لألطفال وأماكن هً متنفس 

للعائالت باإلضافة إلى المطاعم وفضاءات أخرى لالسترخاء ومنتظر أن ٌشهد عملٌة 

وثمن .  توسٌع من خالل إضافة ألعاب للشباب ومرافق أخرى  وفق القائمٌن علٌه

المواطنون والسلطات على حد سواء هذا المشروع الذي وصفوه بالمكسب الهام بالنسبة 

لساكنة الوالٌة عموما واألطفال بصفة خاصة  السٌما وأنه ٌتوفر على كل الشروط 

. الضرورٌة األمنٌة من خالل وضع كامٌرات للمراقبة وتسخٌر أعوان لتؤمٌن هذه الحدٌقة 

 .كما ٌعد فرصة لخلق مناصب عمل للشباب 

 

تعتبر الشوارع بالنسبة لساكنة تندوؾ المتنفس الوحٌد لهم والذي ٌربطهم : الشوارع 

" ببعضهم البعض خاصة احد الشوارع الذي ٌتوسط المدٌنة والذي ٌطلق علٌه اسم شارع 

 متر ٌتواجد فٌه مختلؾ المحالت التجارٌة 200وهو على طول حوالً " السالم علٌكم

ال تبحث عن " والمطاعم والفنادق والمقاهً حتى ان هناك مقولة لدى العامة هناك وهً 

، ؼهذا الشارع لٌس كبقٌة الشوارع " صدٌقك فقط اذهب الى شارع السالم علٌكم وستجده

تجار ، مختلؾ المنتمٌن  )األخرى فهو متنفس العامة هناك خاصة منهم الؽرباء عن المدٌنة 

 (الخ...الى األسالك األمنٌة، 

 

  : االحتفال بمختلف المناسبات -5

 

  :التظاهرات واألعٌاد

ٌحتفل به سنوٌا عشرة أٌام بعد المولد النبوي الشرٌؾ وهً : معروف سٌد احمد الرقٌبً

للؽذاء  هذه األخٌرة لمدة أسبوع ، تذبح فٌها الجمال وتنظم مآدبعادة موروثة من جٌل آلخر تدوم 
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والعشاء لفترة ثالثة أٌام ألهل المدٌنة وأبناء السبٌل وتتخللها استعراضات فلكلورٌة محلٌة 

 .ومزٌج من الطبول والفنون الشعبٌة

الذي ٌعتبره سكان المنطقة اللٌلة التً ال ٌنام فٌها الناس  : االحتفال بالمولد النبوي الشرٌف

حتى مطلع الفجر تقام عادة فً المساجد والبٌوت وٌإخذ فً المدح حتى ساعة متؤخرة من 

 .اللٌل

. أكتوبر من كل سنة10ٌوم :  االحتفال بموسم سٌدي محمد المختار بلعمش
1
 

:  اإلجتماعٌة لمدٌنة تٌندوفطبٌعة التركٌبة - 06  
رز١ّي اٌّل٠ٕخ اٌظؾوٚا٠خ ثقظٛط١بد ػلح ، ِٓ ث١ٕٙب اٌزوو١جخ اإلعزّبػ١خ ماد اٌزٕٛع  

ؽ١ش ٔغل ثز١ٕلٚف ِىٛٔبد ػلح كافً ٔفٌ اٌّل٠ٕخ ، فٕٙبن اٌَّزٜٛ اٌمجٍٟ اٌنٞ . اٌمٛٞ 

صُ ٕ٘بن رؼلك فٟ األطٛي . اٌّؤٍَز١ٓ ٌٍّل٠ٕخ  (، )٠ٕزظ ػٕٗ اإلٔزّبء إٌٝ إؽلٜ اٌمج١ٍز١ٓ 

. اٌغغواف١خ إٌبرظ ػٓ اٌّٛلغ اٌغغوافٟ ٌٙنٖ اٌّل٠ٕخ ، إما رزؼلك اإلٔزّبءاد ٌززغبٚى اٌؾلٚك  

٠زؼٍك األِو ثأفواك ٠ٕؾلهْٚ ِٓ كٚي اٌغٛاه وبٌّغوة ، ِٛه٠طب١ٔب ، ٚثشىً أوجو ِٓ 

. اٌظؾواء اٌغوث١خ 

إهرجبؽ اٌّل٠ٕخ اٌظؾوا٠ٚخ ثؾووخ اٌزغبهح ، ٍّؼ ثؾلٚس ٔٛع ِٓ اٌزمبهة ٚ اٌزلافً ث١ٓ 

األِو اٌنٞ ١ٍزطٛه . اٌَبوٕخ األط١ٍخ ٚ اٌٛافل٠ٓ ػٍٝ اٌّل٠ٓ ثشىً ِزىوه أٚ ثغوع اٌؼجٛه

ٌنٌه ٠ّىٓ ٌّٓ ٠يٚه ر١ٕلٚف أٞ . إٌـ ...١ٌٕزظ ػاللبد لوة ، طلالخ ، رؼبْٚ ، ِظب٘وح 

ِّب ٠ؼجو ثٛػٛػ ػٓ ِلٜ صواء اٌزوو١جخ اإلعزّبػ١خ  . ٠شل إٔزجب٘ٗ اٌؾؼٛه اٌمٛٞ ٌألعبٔت 

وزؼج١و ػٓ أؽل فظٛط١بد اٌّل٠ٕخ اٌظؾوا٠ٚخ اٌزٟ رزألٍُ ِغ ٍٍٛن اٌزوؽبي ٚ اإلٔزمبي ثلي 

. اإلٍزمواه اٌلائُ 

٠جمٝ أْ اٌؾؼٛه اٌمٛٞ ألفواك ِٓ اٌظؾواء اٌغوث١خ ٠فَوٖ لوة رٕلٚف ِٓ اٌّق١ّبد   

ٚوٛٔٙب ثٛاثخ ػجٛه ٔؾٛ اٌظؾواء اٌغوث١خ ، كْٚ أْ َٕٔٝ ؽغُ اٌَّبػلاد ٚ اٌزؼبْٚ ث١ٓ 

اٌغيائو ٚ اٌظؾواء اٌغوث١خ اٌنٞ ٠غَلٖ ر١ًَٙ إِىب١ٔخ اإلٔزمبي ِٓ ٚ إٌٝ اٌغيائو ػجو 

ػف إٌٝ مٌه ؽج١ؼخ رىْٛ اٌّل٠ٕخ اٌظؾوا٠ٚخ ٔفَٙب ٚ و١ف١خ إٍزمواه اٌجشو . ثٛاثخ ر١ٕلٚف 

. ثٙب ثئٍزؾؼبه ػبًِ اٌزغبهح وؼبًِ أٍبٍٟ ِٕزظ ٌٍضواء اإلعزّبػٟ 

                                                 
1

 . اٌؾظ١وح اٌضمبف١خ+  ِل٠و٠خ اٌضمبفخ ٌٛال٠خ رٕلٚف 
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ِٚٓ فالي ِالؽظبرٕب ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍّٔ ؽووخ فٟ ٍُِٛ اٌظ١ف رزؾٛي ِٓ فالٌٙب اٌزوو١خ 

اإلعزّبػ١خ ٌٍّل٠ٕخ ، ففٟ ؽ١ٓ ٠ٕزمً عيء وج١و ِٓ ٍبوٕخ رٕلٚف ٔؾٛ اٌشّبي ثؾضب ػٓ 

ظوٚف ِٕبف١خ أفؼً ٚ لظل لؼبء اٌؼطً ، ٠زُ رؼ٠ٛؼٙب ِٓ ؽوف ٍبوٕخ اٌّق١ّبد 

إما رؼزجو اإللبِخ ثزٕلٚف أفؼً ؽبال ِٓ ِض١ٍزٙب . ثبٌظؾواء اٌغوث١خ ٌٕفٌ األٍجبة 

ثبٌّق١ّبد ، ٌنٌه رٍغأ ٍبوٕخ اٌّق١ّبد إٌٝ إٍزئغبه َِبوٓ اٌزٕلٚف١١ٓ فٟ فظً اٌظ١ف 

ِبٔمؼلُ ػبَ وبًِ " ِضً ِب ث١ٕزٗ اٌّمبثالد اٌز١مّٕب ثٙب ٚاٌزٟ وبٔذ إعبثزٗ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 (.12أظو ِمبثٍخ هلُ  ) "ٕ٘ب غٟ اٌظ١ف ٚال ػٍٝ عبي فلِخ

 

 :حً الرماضٌن - 7

يعد حي الرماضين  من األحياء القديمة التي تم تشييدىا من  طرف السكان المحميين فتجسدت فيو      

 ٌعتبر من أقدم األحٌاء بالمدٌنة حٌث كانت النواة األولى لنشؤة و.معالم العمارة الصحراوية 

المدٌنة بدءا بالقصبات ثم التوسع فً نطاق القصبة وأخٌرا تشكل سكنات والتحامها فً 

ٌقع حً الرماضٌن فً الجهة الشمالٌة لمدٌنة تندوؾ تبلػ . بعضها البعض لتشكل كتلة واحدة

.31/12/2018  حسب توقعات 3367 هكتار ٌقدر عدد سكان الحً 18مساحته حوالً 
1
 

إن اليدف الرئيسي من تحميل حي الرماضين ىو التعرف عميو أكثر عمرانيا ومعرفة مميزاتو مع تحديد 

 .االختالف بينو وبين األحياء التي تم تشييدىا مؤخرا

 :المجال كابداع مجتمعً- 8

 : نوعٌة المعمار1 -8

واحدة   كتلة    األولى أن العمران ٌشكل   إن المتجول فً الحً ٌتبٌن له من الوهلة         

فً الساحات الواسعة والرحبات  فهو ٌضم عناصر رئٌسٌة متمثلة  متجانسة ومتالحمة 

كثٌؾ  متراص و   نسٌج   مشكلة بذلك   ضٌقة مساكن متالصقة   والطرق الملتوٌة وأزقة

  أعٌد  و  هدمها   تم  المساكن التً هً   و  حالة جٌدة  سكنات فً    نالحظ   حٌث

               بعد  ذلك  و (   الخ...........حدٌد   اسمنت،  )  حدٌثة  بمواد  بناءها 
                                                 

1
 .ِل٠و٠خ اٌجوِغخ ِٚزبثؼخ ا١ٌّيا١ٔخ رٕلٚف  
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 من السكن الرٌفً ،  مساكن فً حالة متوسطة  وهً المساكن المبنٌة بالمواد   االستفادة

والتً ٌتم إجراء بعض التعدٌالت المستمرة علٌها من  (الطٌن الطوب الخشب  )المحلٌة

مساكن فً حالة ردٌئة ومنهارة وهً المساكن . طرؾ الساكنٌن فٌها وذلك لحاجتهم لها

التً انهارت بفعل االمطار  (الخ...الطٌن الطوب  )القدٌمة المبنٌة من المواد المحلٌة 

. والرٌاح الرملٌة

 

نظرا لقرب الحً من مركز المدٌنة فهو ٌحتوي على بعض التجهٌزات الضرورٌة والتً 

تتمثل فً تجهٌزات دٌنٌة مثل المسجد والمدارس القرآنٌة والمقابر األضرحة ، تجهٌزات 

تعلٌمٌة المدارس االبتدائٌة، إضافة الى بعض المحالت التجارٌة وبعض االدارات مثل 

. البلدٌة كما توجد به ثكنات عسكرٌة وإقامة الوالً 

 : العناصر المعمارٌة للح2ً -8

 

 م 2 الى 1.5 هً مسالك تمتاز بالضٌق وكثرة االلتواءات ٌتراوح عرضها ما بٌن األزقة

تكون مؽطاة بخشب النخٌل لؽرض الوقاٌة من الحر فً الصٌؾ : ازقة مغطاة: تنقسم الى 

 . والبرد فً الشتاء اضافة الى البعض منها الذي ٌظهر على شكل  نفق

.  وهً قلٌلة فً الحً تسمح بدخول اشعة الشمس والضوإ بشكل نظامً ازقة غٌر مغطاة

 .  أزقة نافذة وهً التً تربط بٌن مختلؾ اجزاء الحً وبٌن السكنات 

 .الدروب اصؽر ممر ٌكون مؽلق وٌإدي الى مسكن معٌن وهو أكثر حرمة: ازقة غٌر نافذة
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 .من اعداد الطالب: المصدر

 

                                                   

 زقاق نافذ                                               زقاق ؼٌر نافذ               
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هو من بٌن أقدم المساجد بالحً وٌقع ضمن حً موسانً بجانب  :  المسجد العتٌق3 -8

حً الرماضٌن أقدم حٌٌن فً المدٌنة وٌسمى مسجد عبد الرحمان بن صخر ٌتربع على 

م1080مساحة 
2 

م890 منها 
2

م350 مؽطاة ٌسع الى 
2

 مصلً
1

 وبجانبه زاوٌة الشٌخ 

. مإسسً النواة األولى للتندوفٌٌن حدبلعمش ا
 

                   

            

 .من اعداد الطالب: المصدر 

 

 
                                                 

1
 .ِل٠و٠خ اٌشؤْٚ اٌل١ٕ٠خ رٕلٚف  
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:  الخصائص المعمارٌة للمسكن الصحراوي القدٌم4 -8

الطين، : اقتصار البيوت عمى الوسائل التقميدية المحمية في مواد البناء مثل

أشكال الطوب التقميدي القديم يأخذ شكل مثمثي مخروطي مضغوط .الخ....الخشب،الجمود

يأخذ المسكن شكال غير منتظم مفتوح نحو الداخل عمى حوش سماوي تصل مساحتو إلى . باليد فقط

و تتميز الجدران بخموىا من االعمدة التي تستعمل في المباني الحديثة فيحرص فقط أن تكون  . 2 م300

سميكة عنداألساس وتقل سمكا كمما تعمو الواجية الرئيسية لممسكن صماء احيانا تحتوي عمى نوافذ و 

ىو عبارة عن دعامة من  )في حالة تعرض الجدار لتشقق ما يدعم بالتيباق.الفتحات صغيرة االبعاد وعالية

  .(الطوب تبنى ممتصقة بالجدار المتصدع قصد حمايتو من السقوط

                      

 اٌز١جبق                                                   
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  الفتحات       .    من اعداد الطالب:المصدر 

:  هٌكلة المسكن بالحً القدٌم- 9

ىو أول ما يتم تصميمو في المسكن الصحراوي يكون كبير الحجم في بعض األحيان نجد  : المدخل

مدخمين لممسكن الواحد حيث المدخل الرئيسي يؤدي الى وسط الدار واآلخر فيؤدي لغرفة استقبال 

   .ويتم تصميم المداخل بشكل يحجب األنظار الى داخل المسكن (خاص بالرجال )الضيوف 

تمثل الحاجز والحط الفاصل بين الفضاء العام وىو الطريق والفضاء الخاص وىو المسكن كما ان : العتبة

 سم دورا اخر يتمثل في حماية المسكن من تسرب ما المطر اليواء البارد في 10لمعتبة التي ترتفع فوق 

الشتاء، الرياح الرممية كما تعتبر حاجز مانع من دخول الزواحف والحشرات السامة التي تنتشر في 

. المنطقة

مدخل البيت خالفا لبقية االبواب في المسكن ان الباب الخارجي لممسكن يكون عادة كبير الحجم : الباب

خراج األثاث لممنزل  ارتفاعا وعرضا وذبك نتيجة استعمالو بصفة متكررة طوال النيار ولتسييل إدخال وا 

  .كما كان قديما يمثل مدخل لمدابة التي عادة ما تكون محممة بالمحصول الزراعي او الحطب 

ويكمن دورىا في استقبال الضيوف وتأتي مباشرة بعد المدخل وىي مخصصة لمرجال : دار الضياف . 

  .(تكون احيانا في الطابق العموي )دون النساء
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 مدخل المسكن                                          

 :لمطبخا

و بطبيعة الحال فإن المطبخ . ىو مجال لتحضير مختمف الوجبات الغذائية يكون متصل مباشرة بالرحبة 

مجال نسوي بإمتياز وبشكل حصري ، لذلك فإنو يخضع لتفضيالت المرأة فيما يرتبط بترتيب أموره ، 

يمكن الحديث عن سمطة فعمية لممرأة عمى ىذا المجال بإعتبار أن نشاط الطبخ . وتوزيع األشياء داخمو 

أمر يعبر بوضوح عن الجانب الثقافي و كيفية تحكمو في العمارة التي تنبع من المجتمع . نسوي بإمتياز 

 . ال من توجيات الميندسين أو التيارات المختمف لمعمارة 
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 :المخزن

مكان يتم فيو تخزين مختمف المؤونة ويكون بين الدرج والمطبخ ، مما يجعمو جافا و مظمما تماشيا و  

إن ىكذا مكان داخل المسكن ينبينا إلى العالقة مع . خصوصية الوظيفة التي يحققيا داخل المسكن 

العادات الغذائية التي تعبر عن نمط معيشي يقتضي تخزين النتجات الغذائية األساسية من حبوب و 

غيرعا ، خاصو و أن المدينة الصحراوية قديما لم تكن تتوفر عمى نفس حجم التموين بالمواد الغذائية ، 

بذلك تنتظم الحياة اليومية و كذلك . إضافة إلى المشقة الناتجة عن جمبيا ، ثم ىناك التجارة و المواسيم 

 .العادات الغذائية تبعا لنمط معيشي مميز بالصحراء 

:  الغرف

كما يعتمد توزيعيا عمى الجنسين تراتبية واضحة  و . متعددة االستعمال كالجموس واستقبال النساء ، النوم

كما يمكن التمييز بين غرف النوم و تمك . عمى حجم اإلختالف بين الجنسين و تقسيم الفضاءات بينيما 

نتحدث ىنا عن تقسيم وظيفي يدعم التقسيم الجنسي . الخاصة بالوالدين ، األطفال ، أو إستقبال لمضيوف 

 .المرافق و المطابق لألدوار التي يرتضييا المجتمع لكل فرد من الجنسين 

.  ىو فضاء انتقالي بين الطابق االرضي والعموي في الرحبة: (الدرج)السلم 

  
 

 



                               مقارنة بٌن  حــً الرماضٌٌن وحً  تندوف لطفًنًالفصـــل الثا

 

 

 -44-  

 

 :السطح

مفتوح عمى اليواء مباشرة ويستعمل عادة لمنوم ليال  (الطابق األول )ىو مجال موجود في األعمى لممنزل  

. في فصل الصيف عند اشتداد درجة الحرارة وفي النيار شتاءا إضافة الى بعض االستعماالت اليومية

 .مما يؤكد عمى خصوصية المناخ و تأثيره عمى العمارة الصحراوية ثم اإلستخدامات المتعددة لمفضاءات 

:  الزريبة

ىي فضاء مخصص لتربية الغنم عادة ما يتوفر عمى مدخل خاص ليا وذلك لتسييل دخوليا وخروجيا 

خراجيا الى األراضي الزراعية   وعممية جمع الفضالت وا 

 

 :  الرحبات

 

تعتبر الفضاء الرئيسي في المسكن من حيث شكميا وكمقاييسيا وتوزيعيا وىيكمتيا  : (وسط الدار )الرحبة 

لمختمف الفضاءات فييا، اضافة الى كونيا شبو مغطاة ليا دور تيوية المسكن وتنظيم ىيكمتو الداخمية كما 

 .تعتبر مكان لمختمف االنشطة التي تقوم بيا ربات البيوت

       
 صور ألشكال الرحبة                                        
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هً فراغ مفتوح للهواء مباشرة تتوسط المساكن تعتبر فضاء تجمعات او للعب االطفال      

 .ومسرح القامة االحتفاالت الدٌنٌة وهً تختلؾ من حٌث المساحة والشكل

تتمثل فً الواحات المتواجدة شمال الحً حٌث ال نجد اي مساحة : المساحات الخضراء 

خضراء داخل الحً كما تعتبر هذه الواحات متنفس للسكان وتعمل على تلطٌؾ الجو فً 

.  الحً خاصة فً فصل الصٌؾ

 :  التصمٌم النموذجً  للمسكن بحً الرماضٌن- 10

نالحظ من خالل المخطط ان تصمٌم المسكن ٌنقسم الى جزأٌن جزء خارجً وهو مجال 

للضٌافة ٌتمثل فً ؼرفة استقبال الضٌوؾ او دار الضٌاؾ وهً تحتل مكامة هامة فً 

 م30تصمٌم المسكن وتكون خاصة للرجال تبػ مساحتها 
2 

او اكثر مع الحمام
 .

جزء داخلً 

الذي ٌكون مخصص الفراد العائلة ٌتمٌز بوجود الرحبة التً تتوسط الدار عادة ما تكون 

:   مكشوفة وتطل على المطبخ وباقً الؽرؾ تختلؾ من حٌث المساحة تبعا لوظٌفتها

 تصمٌم لمسكن فً الحً               التصمٌم الداخلً للمسكن الرحبة فً المسكن

 

     

 

 المكتب التقنً للبلدٌة: المصدر 
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 م 25تكون من جهة الرحبة والمطبخ مساحتها حوالً  التً القعاد ثم نجد ؼرفة
2

 وتستقبل 

باقً . فٌها النساء ضٌوفهن وٌكون مكان التقاء أفراد األسرة وفٌه ٌقضون معظم اوقاتهم

الؽرؾ تستخدم للتخزٌن والنوم اضافة الى السطح حٌث ٌستخدم للنوم فً فصل الصٌؾ 

والؽرؾ الموجودة فً الطابق االول تستخدم للتخزٌن واؼراض شخصٌة اخرى ، حٌث 

. تكون الجدران الخارجٌة للمسكن سمٌكة مقارنة بالجدران الداخلٌة وذلك لعزل الصوت

ٌعتمد فً بناء السكنات على مواد بناء محلٌة مثل الطوب المشكل من الطٌن لبناء الجدران 

واالحجار فً بناء االساس وجذوع زعؾ النخٌل التً تستعمل للتسقٌؾ والجٌرالذي ٌطلى 

به السطح والطٌن االحمر ٌطلى به الجدران الخارجٌة للمسكن اما االبواب الخارجٌة 

 .للمسكن فتكون بالخشب ذات االبعاد كبٌرة

        
:  حً تندوف لطفً- 11 

ٌعتبر حً تندوؾ لطفً بالتسمٌة الحدٌثة او حاسً عمار بالتسمٌة القدٌمة من بٌن االحٌاء 

حدٌثة النشؤة وهو عبارة عن مجموعة من سكنات متراصة متشابهة بها ما بٌن ؼرفتٌن الى 

فناء صؽٌر حٌث نشؤ هذا الحً نتٌجة للتطور السكانً الذي عاٌشته + اربع ؼرؾ ومطبخ 

المدٌنة وبدأت بالتوسع العمرانً ومع تزاٌد الطلبات على السكن تم تشٌٌدها فً هذا الحً 

 وحالٌا ٌعتبر من االحٌاء التً ٌتم التوسع فٌها سكنٌا من الجهة 2004بداٌة من سنة 

. الجنوبٌة للمدٌنة

ٌضم هذا الحً تقرٌبا جمٌع المقرات االدارٌة انطالقا من مقر الوالٌة الى مختلؾ المدٌرٌات 

من مدٌرٌات والتجهٌزات والمرافق الضرورٌة مثل المحالت التجارٌة عٌادة طبٌة ومدارس 

 .  ابتدائٌة وثانوٌة

 :النسٌج العمرانً للحً- 11-1

ٌمٌز الحً بنسٌج متراص ومنظم ذي فراؼات كبٌرة وواسعة بٌن السكنات معتمدة على  

مقاٌٌس التخطٌط االستعماري والكتل المبنٌة ذات اشكال منتظمة وهذا ال ٌتماشى مع 

خصوصٌة المنطقة وٌحتوي على عدة مداخل رئٌسٌة من الجهتٌن الشمالٌة والجنوبٌة وهً 
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ذات استعمال مٌكانٌكً اضافة الى بعض المسالك التً تتخلل السكنات فً محاولة الضفاء 

 .اللمسة الصحراوٌة لكنها ؼٌر وظٌفٌة

 

 

             

    
 

 من إعداد الطالب
 التً تتم على المساكن اإلضافاتبعض 
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 : السكنات

هً عبارة عن سكنات نصؾ جماعٌة وفردٌة فً حالة جٌدة ولقد طرأت علٌها تؽٌٌرات من 

طرؾ السكان حسب رؼباتهم وهذا على المستوٌٌن الداخلً والخارجً وٌظهر ذلك من 

 .خالل الواجهات الخارجٌة للمسكن

 
 وٌتكون من فناءٌن داخلً 2 م120 الى 2 م80تبلػ مساحة المسكن حسب عدد الؽرؾ من 

صؽٌر وخارجً مكشوؾ له جدار منخفض مطل على الخارج حٌث ٌتاح للمارة فً الشارع 

وهذا ٌمنع االسرة من االستمتاع بفراغ مسكنها وعدم الحفاظ على  رإٌة من ٌجلس فً الفناء

حرمتها وحرٌة الحركة فٌه، فعدم توفر المسكن على ؼرؾ كافٌة ٌجعل العائالت التً 

تحتوي على عدة افراد تلجؤ الى استؽالل ؼرفة االستقبال كؽرفة نوم او حتى المطبخ فً 

حالة وجود ضٌوؾ ، اضافة الى ان موقع الحمام ؼٌر مناسب اذ ٌجعل من الممن الضٌوؾ 

ٌتجولون فً كامل ارجاء البٌت للوصول الٌه ، ٌعتبر المسكن ضٌق ومساحته ؼٌر كافٌة 

. (حسب المقابالت مع السكان )وال تفً باحتٌاجات السكان 

لقد قام العدٌد من السكان من اجراء تعدٌالت على مساكنهم اما الضافة ؼرؾ ، مرآب، 

زٌادة على مستوى ارتفاع السور الخارجً " الرحبة" توسٌع المطبخ او اضافة حٌز عائلً 

للمسكن او حتى اعادة بنائها من جدٌد بهدؾ الحفاظ على حرمة البٌت والذي جعله ٌعبر عن 

 .ثقافة وتقالٌد المنطقة

:  المساحات الخضراء ومواقف السٌارات- 11-2
 

ٌفتقد الحً لمساحات خضراء مهٌؤة بل تقتصر على تلك الموجودة جانب السكنات والمنجزة 

من طرؾ السكان بهدؾ حماٌة مساكنهم من الرٌاح وتوفٌر الظل كما تستعمل لالستراحة 

فٌها خاصة فً اللٌل اما بالنسبة لمواقؾ السٌارت فتتواجد ساحات كبٌرة ؼٌر مستؽلة بٌن 

السكنات والتً ٌتم فٌها ركن السٌارت ولعب االطفال اضافة الى استؽاللها من طرؾ 

 .السكان النشاء مساحات خاصة
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  : الفضاء المتاخم للمسكن-12
 التً ٌضفٌها السكان على مساكنهم او انجاز ذلك الحٌز بجانب المسكن اإلضافاتتعتبر 

وعلى الرصٌؾ او بجانب المسكن الذي امامه ساحات فارؼة عبارة عن فضاء عام للعائلة 

خاصة فً الفترة اللٌلة بعد انخفاض نسبة درجة الحرارة حٌث ٌتم انشاء سٌاج سواءا من 

الخشب او القصب والبعض ٌستعمل سٌاج حدٌدي وٌتم تؽطٌته من االعلى لٌتم استعماله 

كفضاء للراحة والخروج عن جو البٌت والؽرؾ وهذا راجع الى طبٌعة السكان كونهم فً 

االصل ٌبنون خٌم والمعروفة بها المناطق الصحراوٌة وبعد االنتقال من البدو والخٌم الى 

المدٌنة ونظرا لعدم تؤقلمهم مع المساكن وفً محاولة منهم الى نقل البادٌة الى المدٌنة ٌتم 

انشاء هكذا انواع من االضافات من اجل خلق جو ٌتناسب وعادات السكان ومرجعٌتهم 

. الثقافٌة

ال مفر هنا من اإلشارة إلى حجم المبادرة الشخصٌة التً تكسب المجال حجما و شكال داخل 

المدٌنة ، إنها بصمة جماعٌة تعبر عن حاجات السكان ، آلنه على خالؾ حً الرماضٌٌن 

القدٌم الذي ٌستجٌب لمتطلبات الساكنة الوظٌفٌة و الثقافٌة ، ٌمثل حً تندوؾ لطفً إنجازا 

لذلك فإن إستؽالل الفضااء المتاخم ٌتم . ٌخضع لمنطقة التهٌئة العمرانٌة و نظرة المهندسٌن 

هكذا تعبٌر مجالً واضح . إلحالل فضاء ترفٌهً ٌمتد من حدود المسكن إلى بداٌة الطرٌق 

.   ٌذكرنا بخصوصٌة المدٌن الصحراوٌة و نوعٌة العادات التً ٌعتمدها السكان 

  :داخل الفضاء العمومً المرأة- 13
تعتبر المرأة التندوفٌة أهم عنصر فً المعادلة السكنٌة إذ نالحظ أنها هً من تقوم بؤعمال 

البٌت إضافة الى كونها من تقوم بالتسوق خاصة خالل السوق األسبوعً الذي ٌدوم لمدة 

ثالث أٌام فتجد المرأة التندوفٌة متنفسا لها ومكانا لاللتقاء مع نظٌراتها وتبادل األحادٌث 

واقتناء مختلؾ األؼراض كما أنها تخرج لٌال الى الرصٌؾ الذي ٌستعمل كبدٌل عن 

الساحات والفضاءات العمومٌة المنعدمة للجلوس وذلك الى ساعات متؤخرة من اللٌل ، او 

.   سطح البٌت إلىالتوجه 

هذه النظرة التً قد تصدم البعض تفرض علٌنا البحث عن خلفٌاتها داخل النموذج الثقافً 

هناك وعلى النقٌض من الحالة العامة للمدٌنة الجزائرٌة عموما، ٌختلؾ األمر فال . التندوفً 
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ألن ذلك منشؤه تقسٌم للمهام . ؼضاضة فً تجوال المرأة أو تواجدها المكثؾ بالفضاء العام 

. بٌن الجنسٌن سمح بتقبل للمرأة داخل فضاء كثٌرا ما تمنع منه أو ٌستهجن تواجدها به 

الشك أن اإلختالؾ فً العادات و . بٌنما تصبح المهام الموكلة إلٌها مبررة لذلك التواجد 

التقالٌد بٌن الشمال و الجنوب ٌعبر عن حجم الؽنى الثقافً للمدٌنة الجزائرٌة ، لكنه ٌستجٌب 

فً نفس الوقت لمتطلبات الحٌاة ، فالتجمعات الحضرٌة الصحراوٌة لم تتخلى عن كثٌر من 

إن مهام الرجل المتمثلة فً رعً اإلبل ، أو التنقل قصد التجارة هً أصل . معالم الماضً 

حتى مع تطور األمور و تؽٌر األزمنة حافظ ذلك . توكٌل المرأة ببعض المهام المساعدة 

التقسٌم على بعض خلفٌاته ، فاستمرت بعض المهام فً شكل جدٌد ، لذلك ٌعتبر تواجد 

 . النساء فً السوق أو فً الشارع أمرا مقبوال 

 

 : تملك العائالت للرصٌف- 14
 
ٌعتبر الرصٌؾ المتنفس الوحٌد والبدٌل عن انعدام الفضاءات العمومٌة او ساحات اللعب او  

حتى مساحات خضراء للعائالت كونه األقرب الى البٌت وٌتم فٌه الجلوس ودون اٌة قٌود 

حٌث ٌتم اعداد الشاي على الجمر والسهر رفقة أفراد العائلة او الجٌران مما ٌفسر عالقة 

عالقة )الجٌرة الطٌبة التً تربط بٌنهم وٌمكن ان تكون الجلسات مختلطة رجال ونساء

. (القرابة

إنها . مرة أخرى تحثنا المدٌنة الصحراوٌة إلى ما ٌإسس إلستخدامات المجال الخاصة بها 

ال مفر من التذكٌر اٌضا بما . هوٌة مجالٌة تمٌز هذه المدٌنة عن ؼٌرها من مدن الشمال

هنا نلمس كٌؾ أن . ٌفرضه المناخ الحار من إستخدامات للمجال عبر فترتً النهار و اللٌل 

لهذا تتحول . األفراد بحاجة إلى إستؽالل وقت اللٌل األقل حرارة لإلستمتاع بجو منعش

وٌتكرر  (ذكورٌة و نسوٌة فً آن واحد)األرصفة إلى تجمعات صؽٌرة عائلٌة ثنائٌة الجنس 

.  هذا المشهد لٌحول الفضاء العام الذي ٌعتبر الرصٌؾ جزءا منه إلى ملكٌة خاصة 

إستحداث إستخدام مؽاٌر للرصٌؾ ٌجعلنا نتساءل عن الؽاٌة من تصمٌمه و وظٌفته 

 لربما ال ٌحتاج سكان حً تندوؾ لطفً إلى فضاء .األساسٌة  مقابل شكل إستخدامه الفعلً

أفضل  ذلك ٌصبح تجزئته إلى فضاءات تقع خارج المساكنعمومً جامع وموحد ومركزي، بدل 
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بذلك ٌتضح الصراع بٌن التصمٌم و . بكثٌر و أنسب للحاجات و للخلفٌة الثقافٌة للساكنة 

.   الحاجة 

 
:  الخالء كممارسة ترفٌهٌة- 15

 
ٌتوجه مختلؾ الساكنٌن فً نهاٌة االسبوع الى الخالء او كما ٌسمونه الحمادة من اجل قضاء 

عطلة نهاٌة األسبوع بعٌدا عن ضجٌج المدٌنة مما ٌفسر الحنٌن الى البادٌة لدٌهم فٌؤخذون 

كونهم قد ٌبٌتون هناك وٌتم إعداد الشاي وشواء اللحوم إذ ٌجد أفراد العائلة  جمٌع اؼراهم

.   نوعا من التحرر والخصوصٌة والترفٌه عن أنفسهم

هل ٌمكن إنجاز فضاء عمومً فً شكل و بنفس وظٌفة الحمادة داخل المدٌنة ؟ ، سإال ال 

لكن على األقل نعتقد أن حاجة سكان تندوؾ للحمادة أهم . ٌمكن اإلجابة عنه بسهولة تامة 

مرة أخرى . من الساحات العامة ، أو تلك المساحات الخضراء ذات النوعٌة المتواضعة 

.  تإكد المدٌنة الصحراوٌة على خصوصٌتها و على البعد الثقافً المإطر للحٌاة الٌومٌة بها 

ال ٌمكن للعادات كالتوجه للحمادة آخر األسبوع  بؽرض المبٌت و السمر أن تتوقؾ بمجرد 

و إستبدال هذه األخٌرة بالحمادة خٌر دلٌل على . توفٌر فضاء أخضر ، أو ساحة عمومٌة 

بعد نظرة المسإولٌن عن التهٌئة و التعمٌر عن حاجات السكان و تفضٌالتهم ، ممارساتهم 

. كما حاجاتهم وبالطرٌقة التً ٌرتضونها 

عندما ٌستبدل الخالء بالمدٌنة فاألولى إعادة النظر حول المدٌنة الصحراوٌة و نوعٌة 

ساكنتها ، وطالما أن سلوك التوجه نحو الحمادة مستمر سٌضل الفضاء العمومً المستحدث 

 .مفرؼا من وظٌفته ، بل مجرد دٌكور جامد داخل المدٌنة 

  
:  الفضاءات الدٌنٌة- 16

 
ٌتخذ العدٌد من األفراد المسجد أو المصلى كفضاء له ٌقضً فٌه معظم أوقاته فنالحظ وجود 

ابً حنٌفة  )ثالثة مساجد بهذا الحً احدها ٌتم تشٌٌده وٌسمى مسجد القطب الكبٌر الجدٌد 

 م342ٌتربع على مساحة شاسعة قدرها  (النعمان
2

 مصلً حٌث وصلت به نسبة 250 ٌسع 
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% 85األشؽال الى 
1

 والمالحظ والمثٌر لالهتمام هو إنشاء أمام المسجد لساحة عمومٌة ٌتم 

. تهٌئتها على شكل فضاء عمومً كما هو موضح فً الصور

 

 
   

  
 
 

مدٌرٌة التخطٌط والتعمٌر تندوؾ : المصدر
 

                                                 
1

 .ِل٠و٠خ اٌشؤْٚ اٌل١ٕ٠خ رٕلٚف  
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 : المقاهً والشوارع- 17

من خالل النظر الى الحً والى شساعة الشوارع التً تظهر من خالل التصمٌم وكذا تمركز 

المقاهً وكثرتها فهً تعد بالدرجة األولى الملجؤ الوحٌد للتندوفً الذي ٌذهب إلٌه وٌمضً 

معظم أوقاته فٌه فهو قد اتخذ منها فضاءا عمومٌا له بسبب عدم تواجد فضاءات عمومٌة 

أخرى ٌذهب إلٌها لتمضٌة أوقاته وهذا ما ظهر لنا من خالل مختلؾ المقابالت التً قمنا بها 

 . (انظر المقابالت )مع بعض األشخاص قاطنً السكنات بهذا الحً 

 

كما سبق ذكره فقد تم وضع فرضٌتٌن فً البحث بالنسبة للفرضٌة االولى والتً  : استنتاج

تمظهر الفضاء العام فً تندوؾ ٌنعكس على تعامل الساكنة معه فبطبٌعة الحال من - كانت 

خالل المقابالت التً قمنا بها الحظنا ان تعامل ساكنة تندوؾ وتكٌفها مع واقعها هو من 

ٌصنع الفضاء العام وذلك من خالل توجه الى مختلؾ االماكن مثل المقاهً وسطوح البٌوت 

لٌصنع منها فضاءا عاما خاصا به وذلك فً ظل عدم وجود فضاءات مهٌؤة ومخصصة 

.  كالمساحات الخضراء او الساحات العمومٌة 

الخلفٌة الثقافٌة لساكنة تندوؾ تإسس - بالنسبة للفرضٌة الثانٌة فقد كانت على الشكل التالً 

لممارسة ممٌزة للفضاء العام، من هنا ٌظهر لنا ان للخلفٌة الثقافٌة تؤثٌر على ساكنة تندوؾ 

وبالتالً التؤثٌر فً مختلؾ الممارسات الٌومٌة فالتوجه الى الشوارع أو األسواق وتبادل 

مختلؾ أطراؾ الحدٌث والثقافات باعتبار أن ساكنة تندوؾ ممزوجة بٌن أهلها األصلٌٌن 

واؼلبها أجانب عن المنطقة منهم من ٌنتموؾ الى مختلؾ األسالك األمنٌة باعتبار المنطقة 

عسكرٌة بالدرجة األولى ومنهم من ٌنحدر من المخٌمات الصحراوٌة ، ومع قساوة المناخ 

بالمنطقة فقد ترسخ لدى التندوفً طرٌقة معٌشٌة توارثها األبناء عن اآلباء فً الممارسات 

الثقافٌة والعادات والتقالٌد ؼٌر مبالٌن بالفضاءات العمومٌة حٌث ٌظهر ذلك من خالل عدم 

االهتمام بالمحٌط الخارجً للمدٌنة والتعاٌش معه كٌؾ ما كان ، فالمتواجد بمدٌنة تندوؾ 

أول ما ٌالحظه هو وساخة شوارعها وعدم نظافتها وهذا ما ٌإسس لممارسة ممٌزة مع 

. الفضاء العام بالمدٌنة 



 

 

 : انخاجمة

 

من خالل بحثنا هذا حاولنا اعداد دراسة مورفولوجٌة حول الفضاءات العمومٌة بمدٌنة     

تندوؾ مع تحدٌد الؽرض الذي أردنا الحصول علٌه باظهارنا ألهم العناصر التً ساهمت 

فً تكوٌن الفضاء العمومً بالمدٌنة وذلك من خالل التطرق الى طبٌعة السكنات والمكونات 

مع العادات والتقالٌد وبعض الخلفٌات الثقافٌة لساكنة تندوؾ ، ؼٌر أن النمو السكانً نتج 

عنه توسع عمرانً كبٌر وسرٌع نجمت عنه أثار خاصة على مستوى المدٌنة، وتمثل 

العنصر األكثر ضررا فً المساحات الخضراء ، والتً تعد رئة المدٌنة حٌث أصبحت 

تعانً من مجموعة من المشاكل التً تهدد إلى زوالها حتى وان كانت موجودة ،وهذا كله 

أدى إلى سوء التسٌٌر من طرؾ الهٌئات المكلفة باالنجاز والسلطات المعنٌة والمسٌرة 

وكذا عدم مراعات معاٌٌر التهٌئة .وإهمالهم الكبٌر لهذا الجانب والمحور الفعال فً المدٌنة 

والتصمٌم والنقص فً اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة إما من طرؾ التموٌل والشًء الذي زاد 

 .األمر سوءا هو وعدم اهتمام المواطنٌن ومساهمتهم فً تطوٌر هذا القطاع 

ففً مدٌنة تندوؾ ٌجب على السلطات المعنٌة أن تقوم بوضع برنامج سنوي النقاد هذه 

المساحات الخضراء من المشاكل التً تتخبط فٌها وكذا تحسٌن ثقافة المواطن بؤهمٌة هذه 

األخٌرة فً حٌاتهم الٌومٌة ، مع إعطاء أولوٌة لجانب التسٌٌر وذلك عن طرٌق تكوٌن 

بالرؼم من كل هذا لم ٌتضح لنا بان هناك سٌاسة متبعة فً .اختصاصٌٌن توكل لهم المهام  

اتجاه المساحات الخضراء من اجل أن نسعى للحصول على تنمٌة مستدامة خضراء وذلك 

.  من خالل إشراك الفاعل البشري فً عملٌة التهٌئة 
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 هل توجد فضاءات عمومٌة بحٌك ؟،ما نوعها ؟

 

 ما هً الفضاءات العمومٌة التً تتردد علٌها ، ولماذا ؟

 

 كٌؾ تقٌم وضعٌة تلك الفضاءات ؟

 

 هل تتناسب تلك الفضاءت مع إحتٌاجاتك ؟

 

 مع من تقصد الفضاءات العمومٌة  ؟

 

 هل تستخدم الفضاءات العمومٌة طٌلة فترات السنة ؟

 

       ما هً الفترة األنسب فً نظرك إلستخدام الفضاءات العمومٌة ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 انمقابالت انمنجزة مع ساكني حي انرماضين

 التعلٌق األجوبة االسئلة الرقم

 ما نوعٌة المسكن الذي تتواجد به ؟ 01
سكن نصؾ جماعً بثالث ؼرؾ طابق 

 .ارضً
 

  نعم هل هو ملك لك ؟ 02

  .فقط إضافات خارجٌة ؟ على المسكنؼٌٌراتهل أجرٌت ت 03

04 
م -5

 ؟اتا هو سبب التؽٌٌرم
 

حقٌقة األمر ماعندناش وٌن انروحو 
وضعنا إطار خارجً للمسكن من اجل 

خاصة فً االستراحة فٌه ولعب االطفال 
 .الفترات اللٌلٌة المظلمة بعد تؽٌر المناخ 

حقٌقة المالحظ على المساكن خاصة 
االرضٌة منها وجود اطار خارجً 

عبارة عن سٌاج حدٌدي او من 
القصب ٌكون حاجم للرإٌة من 

 .الخارج

   العالقة مع الفضاء العمومً: ثالثا  05

06 
ما هً الفضاءات العمومٌة 

 الموجودة بتندوؾ ؟

ٌمكن القول أنها ال توجد ومنعدمة ماعدا 
السوق األسبوعً والمقاهً والمناج تم 

 .تهٌئته اال انه مؽلق

بالفعل هذا ما تم مالحظته إضافة الى 
ساحة تفتح  فً لٌالً شهر رمضان 

 .فقط

07 
هل توجد فضاءات عمومٌة بحٌك 

 ؟،ما نوعها ؟

 فضاءات عمومٌة فقط ساحات أيال توجد 
فارؼة وؼٌر مهٌؤة منها ماهو مفروش 

واؼلبٌتها باقٌة ترابٌة ٌستؽلها االطفال للعب 
 .فٌما بٌنهم

 

08 

ما هً الفضاءات العمومٌة التً 

 تتردد علٌها ، ولماذا ؟

 

ماعندٌش بالصة سبٌسٌال كل خطرة 
وكٌفاه وعلى حساب الجو  فً اؼلب 
األحٌان المقاهً         او الحمادة فً 

 .نهاٌة االسبوع او الجلوس امام البٌت

فعال خاصةالمقاهً والجلوس امام 
البٌوت الى ساعات متؤخرة من اللٌل 

 نساءا ورجاال

  بدون اجابة كٌؾ تقٌم وضعٌة تلك الفضاءات ؟ 09

10 

هل تتناسب تلك الفضاءت مع 

 إحتٌاجاتك ؟

 

هللا ؼالب هذا الحاضر بسٌؾ علٌنا احنا 
نتناسبو معاها وماذا بٌنا كون كاٌن أماكن 

 .أفضل خاصة لألوالد وللنساء للترفٌه

نظرا لعدم وجود اماكن مهٌؤة اخذ 
سكان االحٌاء من الشوارع 

 واالرصفة والمقاهً فضاءات لهم

11 

مع من تقصد الفضاءات العمومٌة  

 ؟

 

كً انروحو للحمادة مع مجموعة أصدقاء 
 .وبعض األحٌان رفقة العائلة واألوالد

 

12 

هل تستخدم الفضاءات العمومٌة 

 طٌلة فترات السنة ؟

 

.... حتى انصٌبوها قبل وتبعتها ضحكات 
فً فصل الصٌؾ االؼلبٌة ٌهاجرون الى 

المناطق المتواجد فٌها بحر نظرا لما تشهده 
 .المنطقة من موجة حر

المالحظ ان اؼلب السكان ٌتوجهون 
الى المقاهً او السوق الٌومً 

 .للخضر

13 
ما هً الفترة األنسب فً نظرك 
 إلستخدام الفضاءات العمومٌة ؟

 عدنا اؼلب األحٌان نخرجو شوؾ حنا
فاللٌل مٌن تتبدل الكلٌمة انروحو للمقاهً 
وال نبقاو قدام الدار بصح كً انروحو 

 .للحمادة نخرجو فً الفترة الصباحٌة 

الخروج الى الحمادة ٌكون باخذ 
جمٌع اللوازم الخاصة بالطهً 

ومختلؾ الحاجٌات االخرى فقد تدوم 
 اللحوم والشاي... الخرجة لٌومٌن

 



 

 

 أهم انمقابالت انمنجزة مع ساكني حي جنذوف نطفي

 التعلٌق األجوبة االسئلة الرقم

 ما نوعٌة المسكن الذي تتواجد به ؟ 01
سكن نصؾ جماعً بؽرفتٌن او ثالثة 

 .الطابق االول
 

 مستؤجر هل هو ملك لك ؟ 02
اما سكان محلٌٌن ومستؤجرٌن او 

عمال او من فئة البولٌزارٌو واؼلبهم 
 من الفئتٌن االخٌرتٌن

 ؟ على المسكنؼٌٌراتهل أجرٌت ت 03
صاحب المسكن االصلً هو الذي قام 

بالتؽٌٌر عن طرٌق وضع سقؾ عبارة عن 
 .شباك حدٌدي او صفائح 

بالفعل فبالنظر الى اسطح البٌوت 
نجد اؼلبها مؽطى بصفائح او شباك 

حدٌدي لمنع السرقات من جهة 
وتجنب الرٌاح الرملٌة من جهة 

 اخرى

04 
م -6

 ؟اتا هو سبب التؽٌٌرم
 

  على حسب ما أظن من اجل المناخ

   العالقة مع الفضاء العمومً: ثالثا  05

06 
ما هً الفضاءات العمومٌة 

 الموجودة بتندوؾ ؟
شوؾ خوٌا انا عندي هنا ٌامات وانروح 

 وهنا انروح ٌا للقهاوي ٌا للسوق
 

07 
هل توجد فضاءات عمومٌة بحٌك 

 ؟،ما نوعها ؟
 فضاءات عمومٌة فقط ساحات أيال توجد 

 فارؼة وؼٌر مهٌؤة
 

08 

ما هً الفضاءات العمومٌة التً 

 تتردد علٌها ، ولماذا ؟

 

المقاهً ، السوق االسبوعً واؼلب االٌام 
 خاصة لٌال عندما ٌتؽٌر الجو سطح البٌت

 

  هً اصال مكاش كٌؾ تقٌم وضعٌة تلك الفضاءات ؟ 09

10 

هل تتناسب تلك الفضاءت مع 

 إحتٌاجاتك ؟

 

  بطبٌعة الحال ال

11 

مع من تقصد الفضاءات العمومٌة  

 ؟

 

مع العائلة فً سطح البٌت ومع االصدقاء 
 فً المقاهً

 

12 

هل تستخدم الفضاءات العمومٌة 

 طٌلة فترات السنة ؟

 

مانقعدش عام كامل هنا ؼً الصٌؾ وال 
 .على جال خدمة

البولٌزارٌو ٌقومون بالكراء فً 
مدٌنة تندوؾ صٌفا نظرا لموجة 

الحر وسكان تندوؾ ٌتوجهون الى 
 .المناطق الشمالٌة

13 
ما هً الفترة األنسب فً نظرك 
 إلستخدام الفضاءات العمومٌة ؟

هنا فً تندوؾ ؼً فاللٌل كونها حرارة 
 مرتفعة فً النهار
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