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) الحامول ـ بلطیم(تھدف ھذه الدراسة لوضع تصور عام لتخطیط المستوطنات الریفیة علي طول الطریق  :ملخص
بما یتناسب مع ما تتطلبھ المراحل القادمة من نھضة عمرانیة واقتصادیة واجتماعیة ودراسة التغیرات 

والوظیفیة التي اثرت علي الریف وانعكاس ذلك علي عناصر جغرافیة العمران االقتصادیة واالجتماعیة 
خاصة وكیفیة الحد من التوسعات العمرانیة الحدیثة علي االرض الزراعیة والتي تمثل المورد المتجدد 

الدائم النتاج الغذاء لسكان الریف والحضر ووضع مخططات مستقبلیة لبعض القطاعات لمنطقة الدراسة 
ھار جوانب الخلل والقصور الموجود بھا حتي یمكن اعادة االتزان الیھا ومحاولة االرتقاء بھا بعد اظ

  الحداث عملیة التنمیة بصورة سلیمة ومتوازنة 
تحتوي الرسالة علي سبع فصول یسبقھما مقدمة ویعقبھا خاتمة وقد بدات المقدمة باظھار اھمیة العمران 

واھداف الدراسة یلیھا الدراسات السابقة ومنھجیة الدراسة  الریفي وتالھا اسباب اختیار الموضوع
  .متضمنة مناھج واسالیب الدراسة ثم صعوبات الدراسة ومشكالتھا واخیرا محتوي الرسالة

ـ الضوابط الطبیعیة والبشریة المؤثرة علي العمران بمنطقة الدراسة ویتضمن ھذا :ـ فیتضمن الفصل االول
الضوابط الطبیعیة المؤثرة علي العمرانبمنطقة الدراسة ویندرج تحتھ عدة  الفصل مبحثین رئیسیین اولھما

مباحث فرعیة تتمثل في المبحث االول الذي یعرض للبناء الجیولوجي ومظاھر السطح وثانیھما الضوابط 
البشریة المؤثرة علي العمران الریفي ومن الدراسة اتضح ان ھناك ارتفاع في منسوب الماء الباطني 

كبیرة من منطقة الدراسة وایضا ارتقاع نسبة الملوحة والتي یمكن التغلب علیھا بتطویر شبكتي باجزاء 
  الصرف والري وخاصة بقریة قطاع المنصور

ـ التطور العمراني ویتكون من ثالث مباحث رئیسیة االول بدایة ظھور العمران :ویتضمن الفصل الثاني
ن بمنطقة الدراسة خالل القرن العشرین والثالث التطور وحتي نھایة القرن التاسع عشر والثاني العمرا

  العمراني لقري منطقة الدراسة 
ویتضمن الفصل الثالث العمران توزیعھ وخصائصھ ویتضمن ھذا الفصل ثالث مباحث رئیسیة تنبثق منھا 

ع عدة مباحث فرعیة واول ھذه المباحث توزیع مراكز العمران والمبحث الثاني التحلیل الكمي لتوزی
  مراكز العمران والمبحث الثالث تصنیف مراكز العمران

ویتضمن الفصل الرابع المسكن الریفي ویتكون من اربع مباحث رئیسیة اولھا تعریف المسكن الریفي 
والمبحث الثاني العوامل المؤثرة علي المسكن الریفي اما المبحث الثالث انماط المسكن الریفي في منطقة 

  رابع واالخیر فھو لتوزیع مواد البناء وارتفاعات المباني بقري منطقة الدراسة الدراسة اما المبحث ال
ویتضمن الفصل الخامس وھو استخدامات االرض واالحتیاطي العقاري ویتناول ھذا الفصل مبحثین 

  اولھما استخدامات االرض بقري منطقة الدراسة والثاني االحتیاطي العقاري 
تحتیة ویتكون من مبحثین رئیسیین اولھما الطاقة الكھربائیة وثانیھما میاه ویتضمن الفصل السادس البنیة ال

  الشرب 
ویتضمن الفصل السابع التنمیة العمرانیة المستقبلیة ویتضمن ھذا الفصل ستة مباحث رئیسیة اولھما 
شبكة الحدود االداریة المقترحة والثاني تخطیط شبكة الطرق والثالث تخطیط شبكة الترع والرابع تخطیط 

  المصارف والخامس تخطیط شبكة التجمعات العمرانیة والسادس المنشات الخدمیة
وفي نھایة الدراسة خاتمة الدراسة متضمنة المشكالت التي تواجھ منطقة الدراسة مثل مشكلة التوزیع 
ت والتركیب العمراني ومشكلة الحدود االداریة واالمتداد العمراني علي االرض الزراعیة وایضا مشكال



 

 .المرافق والخدمات وبعض المشكالت الفرعیة االخري باالضافة الي التوصیات والمقترحات
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