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Cluster pattern alongside of the Wadi in Fanja.

The abandoned old sett lement on the hil l top existed be-
fore 1970.

Random development along the highway, started in 2000s.

  التغير فى استخدمات االراضى : عنوان المجموعة

 نمط، للتحول  من الريف إلمدينة -فنجا :عنوان اللوحة

 

 70، على بعد )نزوا(تقع فنجا على الطريق السريع المؤدى الى -
عام في نسمة  30000حوالى  ويبلغ عدد السكان.كم من مسقط

تمثل فنجا احد النماذج التقليدية للمستوطنات المدمجة .  2012
على  ووتوضع  اللبن ذات الشوارع الضيقةوالمبنية من الطوب 

ان قرية فنجا القديمة التقليدية كانت متصلة و مترابطة . ھضبة
قرى الواحات القريبة  وتتصل معو وادى سماعيل   بممرات للمشاة

زادت  1970منذ عام . اعيلاو المجاورة مثل الخوض، بدبد و سم
و  وھي متعددة األوجه العالقة و الروابط الداخلية بين مسقط و فنجا

الريف الى الحضر فى المناطق من تحول العملية  حالتى توض
  .الداخلية من عمان

حبت بابتكارات اتت من الخارج طان مراحل التطور تشكلت و اص
س الجديدة ، مثل الطرق الجدديدة ثم محاطات الوقود، المدار

ان انشاء ،حتى وقتنا ھذا  يعتبر .و االسواق الجديدة  المستشفيات
الطرق  الجديدة و الطرق السريعة  العامل الرئيسى و محرك 

ل يكما ان توص. 1970التى حدثت منذ  ،التحوالتوالتنمية  
الكھرباء الى ھذة االماكن كان لة اثر كبير فى التغيرات التى حدثت 

لبناء و النمط المتبع فى اسلوب المعيشة حيث انة خاصة فى طرق ا
. المنزلية األدوات من ا هتم استخدام المكيف الھوائى بكثافة و غير

الى جانب ذلك ھناك نمو سكانى طبيعى، غير فى اسس العائلة  
تدر الدخل و تغير فى اسلوب حياة التي والوظائف التي االنشطة و

كال . مية الواقعة من الداخلاالشخاص و ھى كلھا عوامل تشكل التن
رجية تم اخذھا فى االعتبار عند تعريف امن العوامل الداخلية و الخ

و  1970م و تحديد اربع مراحل للتحول و التنمية فى فنجا منذ عا
 . التى تم تسميتھا بمراحل

 

 :ھجر البيوت و المستوطنات على التلة
  ) 1980/1985-1970( ) بناء تكتالت اسفل التلة( 

ليس فقط  ،البيوت اعلى الھضبة فى فنجا  متكدسة او متجمعة كانت
بسبب المناخ الحار و محاولة الحفاظ على درجات حرارة 

المتاحة للزراعة  يو االراض هايضا بسبب ندرة الميا  بل ،منخفضة
ان االمتداد على  سطح التلة كان . اسفل التلة متوضعة و التى كانت

و لذلك قرر الكثير . يتم البناء على كل االراضى عندماشبة مستحيل 
من العائالت ھجر منازلھم اعلى التلة و الذھاب للعيش فى بيوت 

اسفل التلة ھذا بسبب صعوبة بناء بنية اساسية حديثة فى 
لقد تم بناء البيوت الجديدة  على طول . المستوطنات اعلى التلة

ل الھضبة على طول المنحدر فى االتجاة الجنوبى من الجبل و اسف
 ). 1صورة ) (وادى اسماعيل( الوادى 

                                     

 )1990/1995-1980(   )النمو التدريجى و التكثف( 

لقد . من قبل  هفي ءان ھذا العقد من الزمن يجمع كل ما تم  البد
تغيرت اسس العائالت الممتدة المترابطة و اصبحت اسر صغيرة 

ا بيت منفرد بدال من ھيتعيش على قطع اراضى صغيرة يبنى عل
يتم ھذا . الكبيرة التى كان يبنى عليھا بيت كبير للعائلة ىقطع االرض

او تقسيم قطعة ارض  فھرغةاما عن طريق البناء على قطعة ارض 
  .مبانى منفردة متفرقة اكبيرة الى عدة قطع اصغر و يبنى عليھ

لقد نمت فنجا فى ھذة المرحلة بحد كبير و لكن بشكل تدريجى لم 
تتعدى او تمتد التكتالت العمرانية خارج المستوطنات االصلية و 

عملية التنمية فى ھذة المرحلة  تقوم على كانت . المناطق الزراعية
تكثف المنطقة فى نطاق الحدود وغات او الجيوب االبناء فى الفر

. من قبل ةاالصلية للنسيج العمرانى المنخفض الكثافة ،الموجود
تجديد  الطرق و اصالحھا تدريجيا  عملية ،العمليةه حب ھذايص
 ، الضروريةو الطرق المرصوفة  كأداة نقل جديدة ةدخول السيارو

 ، رفع كثافة البناءثر فى تشجيع عمليات البناء الجديدة واألكان لة 
كان  1970بينما قبل . بقدر ما تسمح التضاريس الطبيعية للمكان 

من النادر وجود طرق مرصوفة و كان الوادى يلعب دور ھام فى 
 تم بناء.عملية االتصال بمسقط عن طريق قرية الخوض القديمة 

و ايضا  1976اول طريق  فى المنطقة الداخلية فى عمان  عام 
مثل الطرق . شرق فنجا - جنوب لذى يعبر وادى اسماعيلي، االكبر

 .الجديدة حول منطقة السوق

نحو الزحف تفكك التجمعات السكنية 
الريفى

 )1990-2005:(

افتتاح الطريق ويشكل. لعقد  بارتفاع فى كثافة السكانيتميزهذا ا
ان . العصب الرئيسى لعمليات التنمية )نزوا-مسقط(الجديد 

ت فى أالتكتالت العمرانية التى كانت متفرقة فى البداية بالمزارع بد
االراضى استخدمتباالضافة الى ذلك . النمو حتى التحمت ببعضها

الواسعة على جوانب التالل ا هى االخرى فى توزيع االراضى 
بالرغم من كونها غير مالئمة او ال تصلح لبناء سلسلة من التدرج 

لقد ظهرت بعض . الهرمى للطرق من وجة نظر مبادىء التخطيط
) حف الريفى زال( الفيالت هنا و هناك مما فتح باب عملية التنمية 

) صورة( ل المسطحات بالمبانى حيث  انة تم ملىء ك

متناثرة و متفرقة على طول منشآت
الطريق السريع و اطراف االمتداد

):2005منذ ) ( الريفى–الحضرى (

بناء هذا النموذج منذ عشرة أ، بدورسمبنى الفيال المنفرد المحاط  ب
هذا النموذج  عصر جديد من التنمية الريفية،و التى توجد قاد . سنين

لقد تم مالحظة . فى كل مناطق الزحف العمرانى فى منطقة مسقط
الزحف تدريجيا على طول الطريق السريع والبيوت المبنية  تزايد 

ان التوسع الحضرى على طول هذة االتجاهات ). ىنزو-مسقط(
.ستوضح الخرائط فيما يلىالتحولية فى غاية الديناميكية  كما

الكثير من العائالت  شراء االراضى التى تقع على طول قررت
الطريق السريع و البناء عليها بما انها تعتبر ارخص من تلك التى 

ال يمكن الوصول اليها عن طريق هبالرغم  من ان. فى مسقط
النمو حول محطة ببدأت التجمعات العمرانية والطرق المرصوفة  

بدأت الكثير من العائالت عملية بناء بيوتهم بصرف النظر . وقود
توفرتعدم توفير البنية التحتية من قبل الحكومة طالما من

والصهاريجحنات افى كل االحوال توفر العربات او الشوكهرباء ال
خزان الصرف الصحى على قطعة االراضى  يعتبرو.لشرباهميا

ت المتكتلة تم آان المنش.نموذج موحد فى كل المنشأت الجديدة
عملية النمو الحضرى  هذا النموذج باتباعها استبدلتالتخلى عنها و

هسكان هذإن.النمط الشريطى للتنمية على  طول الطريق السريع
من المناطق ويأتون المنشأت الجديدة اصبحوا ينتمون الصول اخرٮ

.بل كذلك من  مسقطفنجا من الداخلية فى عمان و ليس 

 

 

 ٬70، على بعد نزووىىتقع فنجا على االطريیق االسريیع االمؤددىى االى -
عامم في نسمة  30000حواالى  وويیبلغ عددد االسكاننكم من مسقط.

. تمثل فنجا ااحد االنماذذجج االتقليیديیة للمستوططناتت االمدمجة  2012
على  ووووتوضع  االلبن ذذااتت االشوااررعع االضيیقةوواالمبنيیة من االطوبب 

هھھھضبة. اانن قريیة فنجا االقديیمة االتقليیديیة كانت متصلة وو متراابطة 
قرىى االوااحاتت  ووتتصل معيیل سماوو ووااددىى   بممرااتت للمشاةة

اعيیل. منذ عامم سمااوو االمجاووررةة مثل االخوضض٬، بدبد وو  االقريیبة
ووهھھھي  ززااددتت االعالقة وو االروواابط االدااخليیة بيین مسقط وو فنجا 1970

االريیف االى من تحولل االعمليیة  حوو االتى توض متعدددةة ااألووجهھ
االحضر فى االمناططق االدااخليیة من عمانن.  

 

 

 

 

 

 

حبت بابتكاررااتت ااتت من االخاررجج مثل االطرقق االجددديیدةة ثم محاططاتت طاانن مرااحل االتطورر تشكلت وو ااص
اانن اانشاء االطرقق  ٬،حتى ووقتنا هھھھذاا  يیعتبر وو ااالسوااقق االجديیدةة . سس االجديیدةة ٬، االمستشفيیاتتاالوقودد٬، االمداارر

. كما 1970االتى حدثت منذ  ٬،تتاالتحوالوواالجديیدةة وو االطرقق االسريیعة  االعامل االرئيیسى وو محركك االتنميیة  
ل االكهھرباء االى هھھھذةة ااالماكن كانن لة ااثر كبيیر فى االتغيیرااتت االتى حدثت خاصة فى ططرقق يیصاانن تو
من  ههلبناء وو االنمط االمتبع فى ااسلوبب االمعيیشة حيیث اانة تم ااستخداامم االمكيیف االهھواائى بكثافة وو غيیراا
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SITE BACKGROUND
Fanja is located 70 km from Muscat along the 
Nizwa Highway. Consisting of 30,000 inhabit-
ants in 2012 Fanja represents one of the typical 
top-hil l  compact sett lement formed by mud brick 
houses, stacked together with narrow streets. 
Fanja was previously connected by foot paths 
and the Wadi Ismael to neighboring oasis vi l lag-
es such as al Khoud, Bid Bid, Samail. Since 
1970 ongoing inter-l inkages between MCA and 
Fanja are manifold and represent a typical 
showcase of rural-to-urban transformation pro-
cesses in inner Oman region (Dakhil iya). 

Phases of development have been shaped and 
accompanied by ‘ innovation’ from outside such 
as the introduction of new roads fol lowed by pet-
rol stations, new schools, and hospitals, and 
new markets.  Most the new access roads and/
or by-pass roads that started after 1970 contin-
ue to be drivers of development and transforma-
tion unti l  present. Also the provision with elec-
tr icity marked a decisive change, as from that 
t ime onwards air condit ioning was used and in-
f luenced the way of construction and activity 
patterns of the famil ies. In addit ion to that there 
are natural population growth, changes of family 
structures and changes of income generating 
activit ies and l i fe style patterns that shape de-
velopment from ‘ inside’ the place. Both the ex-
ogenous and endogenous factors have been 
taken into consideration when identifying four 
phases of transformation and development in 
the case study Fanja since 1970.

ABANDONING THE TOP-HILL 
SETTLEMENT 
(1970-1980/85)

The top-hil l  houses in Fanja were closely 
stacked together not only because of cl imatic 
reasons but as well as the l imited ground avail-
able for agriculture downhil l  and the scarcity of 
water. Extension of such kind of a top-hil l  sett le-
ment was practically no longer possible as soon 
as al l  the free land was built  up. As it was diff i-
cult and sometimes even impossible to instal l 
modern infrastructure in the sett lements on top 
hil l ,  many famil ies decided to leave their original 
homes. New l iving spaces started to be con-
structed along the slope going down on the 
southern mountain side and down-hil l  forming 
new clusters along the Wadi Samail. 

GROWTH AND DENSIFICATION 
(1980-1990/95)

This decade consolidated what had been started 
before. Family structures started to change from 
extended famil ies l iving on one plot to smaller 
core famil ies who built  their own individual 
home. This took place either on vacant lots 
around or through dividing existing bigger plots 
thus arranging them for two or more separate 
buildings.
Fanja grew substantial ly but in an incremental 
way not extending beyond the original sett le-
ment and agricultural area. Growth happened 
through infi l l  and densif ication within the bound-
aries of the existing low density sett lement fab-
ric. This goes hand in hand with the incremental 
improvement of roads inside the residential in 
area. Introducing adequate roads and the car as 
the new mode of transportation also encouraged 
people to construct new buildings and densify 
the area as far as the topography allowed. 

While before 1970 paved roads were rare and 
the Wadi Ismail served as the main connection 
path to Muscat via the old vi l lage of Al Khoud 
the f irst road to Inner Oman was opened in 1976 
with the bridge crossing Wadi Ismail south-east 
of Fanja. This marked a focal point of new set-
t lements along the new road and around the 
market area.

Land-use 
change
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rural-urban 
interface

DISSOLUTION OF CLUSTERS 
TOWARDS RURAL SPRAWL 
(1990-2005)

This decade was characterized by high popula-
t ion growth. The newly opened highway Muscat-
Nizwa was again a backbone for sett lement ac-
t ivit ies. The sett lement-clusters formerly 
separated by plantations, started to grow as well 
and merged with each other. In addit ion open 
land on the hil ly sides was now used as well for 
distr ibuting the required plots. Although this 
area was not ideal to be serviced by the hierar-
chy of roads according to planning standards, 
vi l las showed up here and there and opened a 
development of “rural sprawl” f i l l ing-in the entire 
surface and using all  un-built  area for develop-
ment.

SCATTERED STRUCTURES 
ALONGSIDE HIGHWAY AND 
THE VERY OUTSKIRTS 
(since 2005 ongoing)

The freestanding vi l la on a walled plot started to 
be constructed about ten years ago. This type 
ushered a new era in rural sett lement develop-
ment, indistinguishable from the urban house-
type that found all  over areas of expansion in 
MCA. New houses are recorded at the fr inges of 
the former sett lement clusters f irst and since 
2009 gradually along the Muscat-Nizwa highway. 
Urbanization along these transformation vectors 
is very dynamic, as to be proved by the maps 
below. More and more younger famil ies decided 
to buy a plot along the highway – considerably 
cheaper than the ones in MCA. Though not al l 
accessible by roads, a small sett lement started 
around the recently established petrol station. 
Famil ies just started to build houses regardless 
of lacking governmental infrastructure as long 
as electricity was available. Trucks wil l  deliver 
drinking water anyhow and the sewage tank on 
the private plot is standard in nearly al l  of the 
new construction areas. The cluster-l ike sett le-
ment structure is given up total ly and urbaniza-
t ion fol lows the ribbon-l ike pattern along the 
highway. Residents are no longer only Fanja-
rooted famil ies but come from different parts of 
inner-Oman or more often from Muscat.

The old core of the oasis sett lement 
existed before 1970

The courtyard houses down the hil l , 
existed before 1970

Clusters developed in between the date plantations
in 1970s

Densif ied clusters, in 80s and 90s

Patchy development as ‘‘Rural Sprawl pattern’’
and  the dissolving of the ‘‘clusters pattern’’
in 90s unti l  2000

Current trend of urban sprawl and random
development along the highway, started in 2000s

Wadi Samail (waterstream),locally known as Wadi Fanja

Main roads (Al Khoud Street and Nizwa 
Highway) build in 1970-1980

Date plantations

Contour l ines

Map of Fanja with development phases from 1970 unti l  2013. Without scale.

Overview of the patchy development ,,Rural Sprawl pat-
tern’’ in Fanja, 2013.


