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 -يصرف حبر انبقر واثبرِ املديرِ عهى انبيئة واالَسبٌ دراسة تبرخيية
  4191-9191بيئية يٍ عبو  -اجتًبعية

 
ما.دم/مممدوحمداملمدراجم)أدؿادمسؾومماظؾقؽةمطؾقةماظعؾوممجاععةمدعقاطم(

مد/مإميانمسؾدماهللماظؿفاعيم)معدرسماظؿارؼخمايدؼثمواٌعاصرمطؾقةماآلدابمجاععةمدعقاط(

Email: e.abdalla56@yahoo.comم

م

متؼدؼمماظدرادةم:

ملمؼعرفماإلغلونمؼبماظعصقرماظؼدمييمسؿؾقيماظصرفماظزراسلم،مصؼدمطوغًماظزراسيمتؿؿمبطرقمبدائقيمععمممممممم

مAرضمعؿوحيموعقوهمرىمعؿقصرةم.

رؼنيمطونمغظومماظصرفماظزراسلمعؿقاصؼًومععمحرطيمتدصؼماٌقوهمؼبموؼبمAحدمايضوراتماظؼدمييمسـدمضدعو?ماٌصمممم

غفرماظـقؾماظذيمؼغؿرمصقضوغفماألرضمسؾلمجـؾوتفمؼبموضًماظػقضونمعـؿصػمصصؾماظصقػمتؼرؼؾًو،موبعدماغؿفو?م

ماظػقضونمدبلرماٌقوهموتعقدمCظبمذبراػوماظطؾقعلمؼبماظـفرموتصرفمؼبماظؾقرماٌؿقدطمَموؼلخذماظػالحمؼبمزراسي

مربصقلمذؿقىمواحدم.

Aعوموضًماظػقضونمصؽوغًماظزراسيمصقفمتزدادموتـؼصمتؾعًومظدرجيماظػقضونمَمادؿؿرتمسؿؾقيماظريمواظصرفممممممم

مبـطوقم مواظؿقدؼٌمواألخذ ماظؿطقر Aموبد م. مسشر ماظؿودع ماظؼرن محيتمAوائؾ مَ مسدؼدة مضروغًو م، ماظقترلة سؾلمػذه

مؾلمبوذو<.اظصرفماظزراسلمؼبمسفدماظقاظلماظعؾؼرىمربؿدمس

بقؽقيممبنسؿؾورهمم-Cجؿؿوسقيم-واشلدفماألدودلمعـمػذهماظدراديمػقمدراديممعصرفمحبرماظؾؼرمدراديمتورطبقيم

Aحدماٌصورفماظزراسقيماشلوعيمواألدودقيمؼبمعصرمَموتقضقحمطقػمهقلمػذاماٌصرفمعـمعصرفمزراسلمتلؿػقدم

معصرفمعلؿؼؾ مCَظل مضػوصف مسؾل ماظقاضعي ماظزراسقي ماألراضل ماظصرفمعـف مسـ ماظؿؾقثماظـووي مAذؽول مظؽوصي اًل

اظصقلم،مواظصرفماظصـوسلم،موCبرازممعدىماظـلثرلماٌدعرمشلذاماٌصرفمسؾكمصقيماظلؽونماحملؾقنيَمععمCظؼو?م

مظؾقضقفمسؾكماظقضعمايوظلمظؿؾقثم ماظؿورطبقي ماظـظرة معـمػذه ماجملرىموذظؽمظالدؿػودة متورطبقيمشلذا م غظرة

مقيمظؿؼؾقؾماآلثورماظضورةماٌصرفماظـوعبيمسـماظؿؾقث.ظؾؿصرفمووضعمرBؼيمعلؿؼؾؾ

mailto:e.abdalla56@yahoo.com
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،موبعدمصرتةماٌصارفماٌؽشوصةمماظؼدعاءم،مصؼدمادؿكدعواميفماظؾداؼةماظروعانممزفرمادؿكدامماظصرفماظزراسيميفمأورباممسـدم*

ماٌصارفميفمبارنماألرضموؼأتيمبعدماظروعانماظػرغلقنيمسامم ثمضاعوامبؿصرؼػمحقم1763،مثمماإلنؾقزمسامم1600ادؿكدعوا

ادؿعؿؾتمررؼؼةمصرفماٌاءماظزائدمبوادطةماظرباغجمم1810اٌقاهماظزائدةمبوادطةمحػرمآبارمعؿصؾةمبعقونماٌاءماظلػؾقةمويفمسامم

موجعؾفامتصبميفممعصرفمجاععمطؾريم.م

 6محمص1924اجملؾةماظزراسقةماٌصرؼةم،ماٌطؾعةماألعريؼةم،ماظؼاػرةمصرباؼرمراجعممم-

 

ميمظعؿؾقةماظصرفماظزراسي:ماظؿطورماظؿارخي

دورمربؿدمسؾلمؼبمAوائؾمسفدهمسؾكمررؼؼيماظرىمايقضلمَمشرلمAغفمغظؿفومتـظقؿومجدؼدًامبنغشو?محقوضم

موضلؿًمبعضمتؾؽمايقوضمCظبمحقوضمAخرىم مسؿقدؼيمسؾكمذبرىماظـقؾمَ مسرؼضي موذظؽممبدمجلقر طؾرلة

مضـطر موشلو مبقادطيماىلقرَوظؽؾمحقضمترسفمظصرفماٌو? ماظطقظلماحملوذيمظؾـقؾَوتؾعومصغرلة مسؾكماىلر ة

ماظؿـظقؿمAصؾحمربؿدمسؾلماظذلعماظؼدمييموحػرمترسوموعصورفمAخرىمجدؼدةموAضومماىلقرمواغشلماظؼـوررم شلذا

م(1)ظرصعمعلؿقىماٌقوهمصكماظذلعماظصقػقيموػذامعومسرفمبوظريماظدائؿ.

محؾمعشؽ ماوفًماظدوظيمحملووظي ماظؿودعمسشر ماظؼرن مؼبمAواخر مؼبمAعو ماظزائد ماٌو? ماظؿكؾصمعـ مطقػقي ؾي

مدؾىمتردقىمAعالحمسؾكم مممو ماظغزؼرة ماظذيمAدىمCظبمتشؾعماألرضمبوٌقوه ماظريماظدائؿ معـ األراضكماظزراسقي

م(2)دطقفومومAدىمذظؽمCظبمضعػفو.

ماٌصورفماظيتم مذؾؽي مسؾك موAرؾؼ ماظقدطكَ موعصر مواظػققم ماظدظؿو معـورؼ ماٌصورفمؼب مبشؼ صؼوعًماظدوظي

م(3)فوماظدوظيماٌصورفماظعؿقعقيمواظيتمتـؼؾماٌقوهمخورجمذؾؽيماظريمسؾكماظذلعممواظـقؾمواظؾقرلات.Aغشلت

مؼعرفم معو موػذا ماٌؽشقصي ماٌصورف معـ مذؾؽي ماغشو? مCظب مايوجي مدسً ماٌلؿدميي ماظزراسي متؽـقػ وعع

مً ماظـوغقي ماظؿعؾقي مبعد مخوصي مربطوتماظصرفمسؾقفو مCغشو? ماظب مبوإلضوصي مسوممبوظصرفماظلطقل مAدقان زان

م(4)مَظذظؽماحؿوجًمسؿؾقيمصرفماألرضمخصقصوماٌرتػعيمعـفومCظبمCغشو?ماٌصورفماظعؿقعقيماٌؽشقصي.1933

ماٌؼصودمباٌصارفمحموادؿكداعاتفام،مودقادةماظدوظة:م

ماألراضلم ماظصرفمعـ معقوه مظؿؾؼك ماإلغلون مبقادطي معـشل مAو مرؾقعل معوئل مذبرى مبوٌصرفمػق واٌؼصقد

واٌصورفمغقسونمCعومعصورفمعػؿقحيمAومعغطوةمَموطالماظـقسونمصؿؿومإلدؿقعوبمطؿقيماٌقوهماٌطؾقبماظزراسقيَم
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صرصفومعـماألراضلماظيتمطبدعفومَموؼعؿدلاٌصرفماٌؽشقفمذبرىمعوئلمعػؿقحمرؾقعلمَمؼؿؿمحػرهمبعؿؼمطوفم

م(5)ىؿعماٌو?ماظلطقلمواىقؼب.

عـلقبماٌو?مظؿصرؼػماٌو?ماظزائدموػـوكمررقمسدؼدةمعـفومموتلؿكدمماٌصورفمؼبماٌـورؼماظيتمؼرتػعمصقفو

عصورفمدطققيمهػرمؼبماٌـورؼماٌـكػضيموسؾلمAسؿوقمعـودؾيموCذامطوغًمغلؾيماألعالحمؼبماٌقوهمعرتػعيمصنغفوم

م(6)المتصؾحمظؾري.

اٌصورفمعزاؼومومعـمرضمخرمعلؿذلمؼبمبورـماألغقعمعؽشقفمزلوويمواآلمغقسونوٌصورفموطؿومدؾؼماظذطرمص

سبدارمطؾرلمظؽؾمعصرفمواٌو?مصبريمصقفومبلرسيموتلفؾمصرفماٌقوهماٌؽشقصيمAغفومضؾقؾيماظـػؼيمالمهؿوجمإل

معـم مسظقؿو معلطقو متشغؾ مAغفو مصلػؿفو مسققبفو مسـ مAعو متلد. مAن مسؾقفو ماألرضموالمطبشك اظيتمسؾلمدطح

ةمAومعرتنيمؼبماظعومموػلمسرضيمظـؿقم%عـمعلوحيماألرضموهؿوجمظعؿؾقيمتطفرلمعر20،10األراضكمؼذلاوحمبنيم

مAودعم مطؾرلمذغؾًمعلطقو مسؿؼ محػرتمسؾل مCذا مAغفو مAؼضو مسققبفو موعـ مجقاغؾفو، مسؾل ايشوئشماظضورة

واحؿوجًمظؼطوعمAطدلموؼبمذظؽمزؼودةمظـػؼوتمايػرمواظصقوغيمَمصضالمسـموجقدمػذهماٌصورفمؼعطؾمدرلم@التم

والمتعطؾماظلرلممصرفماٌغطلمAغفوالمتشغؾمAىمعلطحمعـماألرضايرثموسربوتماظـؼؾموخالصف.مAعومعزاؼوماظ

سبدارمCػؿفومارتػوعممثـفو،مثؿمAغفومهؿوجمCظلملوالمهؿوجمأليمتطفرلموميؽـموضعفومسؾلمسؿؼ،ماعومسققبفومص

م(7).مسظقؿمالمميؽـمايصقلمسؾقف،مواظرAيماألصضؾمؼبمررؼؼيماظصرفمػلماظطرؼؼيماألوظبمغظرامظؿؽؾػؿفوماظؾلقطي

ممجز?مطؾرلمظؾصرفَمحقٌماوفماإلػؿؿوممCظبمهلنيم1933خصصًماظلقوديماٌوئقيمظؾدوظيمؼبمسوممموضد

موبدAمؼبمتعدؼؾماظصرفمبوظرصعَمظذظؽمتضؿـًم ودوئؾماظصرفمؼبماألراضلماظزراسقيمومAغشؽًمبعضماٌصورفَ

مAدو ماظصرفمسؾك معشروسوت مؼب ماظؿدرج ماظعوم مػذا مؼب مواظري ماٌوئقي ماٌقارد موزارة ماٌصورفمدقودي سمتصؿقؿ

تؼررمزؼودةمسؿؼماظصرفمهًمدطحماألرضماظذىمضبؼؼمسؿؼومظؾصرفمضبؿلماالرضمم1942اظعؿقعقيَموؼبمسومم

ممطونمدؾؾومؼبمCسوضيم1939عـمارتدادمعقوهماظصرفمؼبماٌصورفمايؼؾقيَمCالمانمضقوممايربماظعوٌقيماظـوغقيمسومم

صؾًماظؾالدمتـػقذمCغشو?ماٌصورفماظعؿقعقيماٌؽشقصيممموا1945عشروسوتماظصرفَوبعدمغفوؼيمايربمؼبمسومم

م(8)وتعدؼؾموتعؿقؼمطـرلمعـماٌصورفماظؼوئؿي.

طونماشلدفمعـمCغشو?ماٌصورفمػقمزؼودةماظرضعيماظزراسقيَموظؽـمAدىمتعددمعلؾؾوتماظؿؾقثموعصودرهمظؿـقعم

مادؿؾ مممو ماظعوظقيَ ماىقدة ماظزراسقيَذات ماظرضعي متـوضص مCظب ماظؾشرؼي ماظؽقؿووؼيماألغشطي ماألزلدة مادؿكدام زم

م(9)مبعدالتمسوظقيمظؿعقؼضمػذاماظؿدػقرمؼبمغقسقيماألراضلماظزراسقي.
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مَوؼعؿدلم1953ظلـيمم68ممCصدارماظؿشرؼعوتماًوصيمبوظريمواظصرفمصصدرماظؼوغقنمرضؿم1952وذفدمسومم

متعدؼ مبعد ماظؿشرؼعوتماظلوبؼي موػدصفمعبع ماظريمواظصرفمؼبمعصر مضوغقنمخوصمبشمون مؼبمAول موتطقؼرػو ؾفو

م(10)مضوغقنمواحد.

ممAسودتموزارةماٌقاردماٌوئقيمواظريمدراديمعبقعمعـورؼماظصرفموذظؽمعـمAجؾماظقصقلمCظبم1958وؼبمسومم

م(11)هلنيمحوظيماظصرفموCغؿوجماالراضلماظزراسقي.

ماظلدماظعوظلمؼبمAواخرماظلقؿقـوتم) مبنظغو?مغظومماظريمايقضلمؼبمعصرَوا1968وجو?مCغشو? غػؿوحمعصرمم(

مخاللم معصر مصودؿطوسً ماظعصرَ متؽـقظقجقو مادؿكدام مؼب ماٌؿؼدعي مبوظدول مواتصوشلو ماًورجل ماظعومل سؾك

مٌشروسوتم ماٌعداتماظيتمرقرتمAدوظقىماظؿـػقذ مإلدؿرلاد ماألجـيبماظالزم ماظـؼد مسؾك اظلؾعقـقوتمAنمهصؾ

Cم(12)غشو?مربطوتماظطؾؿؾوت.اظصرفمبـقسقفماظعومموايؼؾلَموبذظؽممتمتقصرلمررقماظصرفماظعوممو

 وظعؿؾقيماظصرفمغؿوئٍمػوعيمتؿؿـؾمؼبم:

 .ومتزؼدمتفقؼيماظذلبيمىذورماظـؾوتوتؼلفؾمغػقذماشلقا?مCظلمبورـماظذلبيممم-1

 ؼصؾحمرؾقعيماألرضماظطقـقيماظشدؼدةماظؿؿودؽ.مم-2

 ؼلوسدماظـؾوتمسؾلماظؿعؿؼمؼبمبورـماألرض.مم-3

 ؼرصعمدرجيمحرارةماألرض.مم-4

م.فؾماظعؿؾقوتماظزراسقيؼلمم-5

مة.ميـعممنقمايشوئشماظضورمم-6

 (31).ؼزؼدمطؿقيماحملصقلموضبلـمغقسفمم-7

معوضعمعصرفمحبرماظؾؼرمومتلؿقؿه:م

ؼؼعمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبماىوغىماظشرضلمإلضؾقؿماظدظؿوَمبوظؼربمعـمضرؼيمحبرماظؾؼر،ممبرطزمايلقـقيمؼبمممممم

ماألد مواظيتمزلقًمبفذا ماظشرضقيَ ماظؼرنمربوصظي موبداؼي ماظؿودعمسشر ماظؼرن مؼبمغفوؼي محدثمبفو مبلؾىمعو ؿ

موبوظؿقازيمععم ماٌـزظيَ ماظؾؼرمسؾكمضػوفمحبرلة مظؾؾدومعـمرسوة اظعشرؼـَمحقٌمطوغًمػـوكموؿعوتمدؽـقي

ظقؽقنمعصرصًومظؾريماظزراسلمصؼطموؼبمغػسمػذاماظعومموضعًم1914ذظؽمطونمبداؼيمحػرمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبمسومم

م(14). ذبؿقعمعـماألبؼورمؼبماٌصرفموعـمثؿمغبؾماٌصرفمAدؿمحبرماظؾؼرمحودثيمشرق
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م.ممممم مواظعظقؿمايفؿ ماظؾؼرمعـماٌصورفماظؽدلىمَ مٌلوصيم (15)وؼعؿدلمعصرفمحبر م طؿمعـم106حقٌمميؿدم

موبقردعقدمحيتمعصؾفمؼبمحبرل م مواظدضفؾقي مواإلزلوسقؾقي مواظشرضقي ممبقوصظوتماظؼؾققبقي معورًا ةمجـقبماظؼوػرة

مصرعماظؼؾققبقيمبطقلمحقاظلم مصرسنيمرئقلقنيمػؿو موظؾؿصرفم موصرعمبؾؾقسمبطقلمحقاظلمم72َ3اٌـزظيم. مَ طؿ

م(م16).1طؿمصضاًلمسـمطـرلمعـماألصرعماظصغرلة66

مؼصىمؼبماٌصرفمممممممم ماٌـزظيَ مبوٌصىمؼبمحبرلة ماظرئقللمغفوؼًي معصرؼبمبؾؾقسمواظؼؾققبقي ماظؿؼو? معـ وبداؼي

عؾققنمعذلمعؽعىمؼقعقومعـمعقوهماظصرفماظصقلمشرلمم1َ5حوعؾفمCظقفمعومؼؼربمعـمحقاظلمماٌصورفماظػرسقي

عؾققنمعذلمعؽعىمعـماظؼوػرةموحدػومزبؿؾطيمم1َ25اٌعوجلمعـمػذهماحملوصظوتمظقؾؼقفومؼبماظؾقرلةمعـفومحقاظلم

وؼؾؾغمعؿقدطمطؿقيمعصـعومؼبمعـطؼيماظؼوػرةماظؽدلىَظذظؽمصفلمتلؾىمظفمتؾقثومبوظغومم80بفومزبؾػوتمحقاظلم

م(17)عؾققنمعذلمعؽعى.م4َ5اٌقوهمبوٌصرفمحقاظلم

ماهلدفمعنمإغشاءمعصرفمحبرماظؾؼرموعلاره:

مم معـذمCغشوئفمؼبمسوم ماظؾؼر مCالمAغفمؼبمAوائؾم1914خصصًماظدوظيمعصرفمحبر مظؾصرفماظزراسلمصؼطمَ َ

ظلؽونماظؼوػرةماظؽدلىمصؿققلمماظلؾعقـقوتمعـماظؼرنماٌوضلمضررتمايؽقعيمهقؼؾفمإلدؿؼؾولماظصرفماظصقل

عصرلماٌصرفموAصؾحمعـمAخطرمعـوبعماظؿؾقثماظذيمؼقزعماألعراضمواألوبؽيمسؾكماٌقارـنيمؼبماحملوصظوتماظيتم

م(18). طبذلضفو

معقوهم ماظؼؾققبقي معصرف مؼؿؾؼك مبقـؿو ماظؽدلى ماظؼوػرة مذرق ماظصرفمعـ معقوه مبؾؾقس معصرف مؼؿؾؼك حقٌ

ؼـيماظزضوزؼؼمومشرلػومعـماٌدنماظصغرلةمعـؾمضؾققبمورقخموذؾنيماظؼـوررموماظصرفمعـمعدؼـيمذدلاماًقؿيموعد

Aظػمصدانَبقـؿومؼؼدرماظزعومماظذيمطبدعفم300بـفوَوؼؼدرماظزعومماظذيمطبدعفمعصرفماظؼؾققبقيماظرئقللمحبقاظلم

عفمععمAظػمصدانَمAعوماظزعومماظذيمطبدعفمعصرفمحبرماظؾؼرموحدهمبداؼيمعـمتؼورم160عصرفمبؾؾقسمحبقاظلم

مصقؼدرمحبقاظلم ماظشرضقي معـم471اٌصرصنيماظػرسقنيمؼبمربوصظي ماظؾؼر موؼؿؽقنمغطوقمعصرفمحبر Aظػمصدانم.

معـطؼؿنيمرئقلقؿنيمػؿوم:

 اٌـطؼيماظيتمدبدممسـمررؼؼماظصرفمبوظراحف. .1

م(19.)حبرماظؾؼر.م( pumping stations )اٌـطؼيماظيتمدبدممسـمررؼؼمربطيمرؾؿؾوتمرصع .2

                                                           

 33(مصم1غظرمذؽؾمرضؿم)اوظؾؿزؼدمعـماإلؼضوحمم1
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ماظؾؼر:ممجـؾاتمعصرفمحبرم

ماٌـطؼيماألوظلمدبدممسـمررؼؼماظصرفمبوظراحيَم ؼؿؽقنمغطوقمعصرفمحبرماظؾؼرمعـمعـطؼؿنيمرئقلقؿنيَ

ماظقاديمعـم موترسي ماظغربَ معـ ماظلؿوسـي موترسي ماظشؿولَ مروظىمعـ موAبق ماظلعدة معصرؼب مزعوم محدود وضبدػو

مCظلم ماٌـطؼي مػذه موتصؾمعلوحي ماظشرقَ مضؿريمعـ موخؾقٍ ماظـوغقيممAظػمصم104اىـقبَ ماٌـطؼي مسـ م.Aعو دان

صفلممدبدممسـمررؼؼمربطيمرؾؿؾوتمحبرماظؾؼرمَموتؼعمسؾلماىوغىماألميـمظذلسيماإلزلوسقؾقيموصروسفومسـدم

اظؼـطرةَموAدػؾمترسيماظلعقدؼيمخؾػمضـطرةمAعنيمبوذومواٌـورؼماٌلؿصؾقيمسؾلماىوغىماألميـمٌصرفمحبرم

Aظػمصدانمَموؼذلاوحمرقلماىـوبقؿونماظقاضعؿونمسؾلماىوغؾنيمم227ظلماظؾؼرمَموتؼدرمعلوحيمػذهماٌـطؼيمحبقا

مظؾؿصرفمواٌقازؼؿونمظفمحقاظلم مػوتونماىـوبقؿونمععمبعضفؿومم20األميـمواألؼلر مووؿؿعم مَ مظؽؾمعـفؿو طؿ

عؾققنمم6بقادطيمدقورةمظؿصؾومؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمسـدمربطيمرؾؿؾوتمحبرماظؾؼرمَموؼعودمادؿكداممحقاظلم

م(20)م عؽعىمدـقؼًومعـمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرموادؿكداعفومؼبمAشراضماظريمبعدمخؾطفوممبقوهمترسيماظؾطقخمعذل

معـماظؽقؾقم محقٌمميؿد م ماظشرضقي ممربوصظي مغػلفمؼبمداخؾمربوصظؿنيمصؼطمػؿو ماظؾؼر وميؿدمعصرفمحبر

Aنمبداؼيماٌصرفمم،محقٌم28.5طؿمَموموربوصظيمبقرمدعقدمحقٌمميؿدمعـماظؽقؾقممA78يمميؿدمبطقلمم28.5

سـدمCظؿؼوئفمععمغفوؼيتمعصرؼبمبؾؾقسمواظؼؾققبقيمسـدمضرؼيمصػطمايـيموغفوؼؿفمسـدمعصؾفمؼبمم106.5سـدماظؽقؾقم

حبرلةماٌـزظيم.مAعومصروسفمصفلمتؼعمؼبممغػسمغطوقماٌصرفمAيمداخؾمربوصظيتماظشرضقيموبقردعقدمَمAعومسـم

صظيماظؼوػرةمواظؼؾققبقيمسؾلماظؿقاظلمَمثؿمميؿدانمداخؾمربوصظيمعصرؼبمبؾؾقسموماظؼؾققبقيمَمصؾداؼؿفؿومعـمربو

(21)اظشرضقيمCظلمAنمؼؾؿؼقونمبؾعضفؿومظقؽقغومبداؼيمعصرفمحبرماظؾؼر.م
 

وميرمعصرفمحبرماظؾؼرموصروسفممبوظعدؼدمعـمعراطزموAضلوممماحملوصظوتمَمصقؿرمبؼلؿلماظلالممواٌرجمبداؼيم

Aضلومموعراطزمربوصظيماظؼوػرةمذاتماظؽـوصيماظلؽوغقيمماٌرتػعيمَمعـمعصرفمبؾؾقسموصروسفموػؿومؼدرجومضؿـم

AعومربوصظيماظؼؾققبقيمصقؿرماٌصرفممبراطزمرقخموذؾنيماظؼـوررمواًوغؽفموضلؿمذدلاماًقؿيموتعؿدلمAطدلمAضلومم

موضؾققبموػلمذاتمطـوصيمدؽو ماًرلؼي مواظؼـورر مبـفو موعراطز م،م مطـوصيمدؽوغقي ماظؼؾققبقي غقيموعراطزمربوصظي

عـكػضيمضؾقاًلمَماعومعراطزمربوصظيماظشرضقيمصقؿرماٌصرفممبراطزمعـقوماظؼؿحمواظزضوزؼؼموبؾؾقسموعرطزيمصوضقسم

وايلقـقيموػلمتعؿدلمAطدلمعراطزمربوصظيماظشرضقيمطـوصيمظؾلؽونمثؿمؼؾقفومعرطزمAبقمغبودمحقٌمضبؿقيمسؾلم

ماٌ مصقؿر مدعقد مبقر مربوصظي مسـمعراطز مAضؾم،اعو موػلمAطدلمطـوصيمدؽوغقي مصماد ماظضقاحلموبقر م صرفمبلضلوم

م(22)مAضلومماحملوصظيمطـوصيمدؽوغقيمَثؿمؼؾقفومضلؿماىـقبموضبؿقيمسؾلمطـوصيمدؽوغقيمAضؾم.
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ماظؾؼرموعدىمAخذلاضفمظؾؽـرلمعـماظؼريمواٌراطزمممم ماظقادعمٌصرفمحبر مدؾؼمعديماالغؿشور ؼؿضحمممو

صرفمَمممومؼقضحمعديماًطقرةماٌؾوذرةمسؾلمدؽونماٌـورؼماٌـؿشرةممبقوصظوتمعصرماًؿسماظيتمميرمبفوماٌ

مسؾلمصقيمػمال?ماظلؽونم مموCصبوبقًو معؾوذرًا اظيتمميرمبفوماٌصرفممبومضبؿؾفمعـمعؾقثوتمخطرلةمعمثرهمتلثرلًا

مخوصيموAغفومعـورؼمعلػقظيممبوظلؽونم.

ماظؿؾوثموزواػرهميفمعصرفمحبرماظؾؼر:م

لوئؾيمعـمزبؿؾػماألغشطيمؼبمعصرمعـمسوممآلخرم،معـمجرا?مزؼودةماظؽؿقوتمتؿزاؼدمطؿقوتماظـػوؼوتماظمممممممم

اٌلؿفؾؽيمسؾلماٌلؿقيماظؼقعلمدقا?مإلرتػوعمعلؿقيماٌعقشيمواظؿقضرموزؼودةماظقسلمبوإلضوصيمCظلمزؼودةمAسدادم

ظؿكؾصمعـفوماٌصوغعمصضاًلمسـمCعدادماظؼريماٌصرؼيممبقوهماظشربمممومؼمديمCظلمزؼودةماظؿصرصوتماظيتمصبريما

ؼبماظشؾؽوتماظعؿقعقيمظؾصرفماظصقلموعـفومCظلمربطوتماٌعوىيم،مواٌصورفم،موغفرماظـقؾمواظذلعمواألراضلم

م(23)م.واظؾقرلاتم

مؼبمضـقاتماظصرفمCظبممم ماٌػرطمؼبماٌؾقداتمواغلقوبفو مCظلماظؿؾقثماظزراسلماظـوتٍمسـماإلدؿكدام بوإلضوصي

وماألزلدةمواٌؾقداتماٌلؿكدعيمممبقوهماٌصورفمَمصؾعدمانمطونماٌصرفماظؾقرلاتمممومؼمديمCظلمCخؿالطمبؼوؼ

اظزراسلمؼبماٌوضلمميـؾمAضوصيمجدؼدةمظؾؿقوهممبومؼلؿحمبـؿقماألزلوكمبصقرةمجقدةمCالمAغفمؼبماظقضًمايوضرم

قيمممومAصؾحمميـؾمخطرمٌومضبؿقؼفمعـمعقادمسضقؼيموAزلدةموعؾقداتمحشرؼيمذاتمتلثرلمواضحمسؾكماظؾقؽيماٌوئ

مCغعؽسمذظؽمسؾكماإلغلونم مطؿو ماظغذائقي مCغعؽسمسؾكماظلؾلؾي ماظذيمبدوره ماظؾقؽلمو ماظؿقازن مCغعدام AدىمCظب

م(24)وصقؿفماظعوعفموهقظًمعقوهماٌصورفمCظبمعقوهمذاتمتلثرلمعدعرمسؾكماإلغلون.

،ممثرمسؾلمغقسقيماٌقوهمبفويممبومؼوشوظؾًومعوؼؿؿماظؿكؾصمعـماٌقوهماٌعوىيموشرلماٌعوىيمؼبماٌصورفماظزراسق

م،(25). حقٌمؼؿؿمخؾطمعقوهماٌصورفمععمعقوهماظذلعمإلسودةمCدؿكداعفومؼبماظزراسيمممومؼمديمCظلمتؾقثمعقوهماظذلع

م1998وتؿؿمسؿؾقيماًؾطمعـمخاللمربطوتممظضخماٌقوهموCسودةمCدؿكداعفومَموخاللمصذلةماظـؿـقـوتموحيتمسومم

ما مظالدؿكدام مػبلنيمربطي معـؾمعصرفمحبرممتمبـو? مسؾلمعصورفمرئقلقي مضخ مثالثنيمربطي معـفو ظقدقط

م(26)ماظؾؼر،موعصرفمحودوسمAعومبوضلمربطوتماإلدؿكدامماظقدقطمماظعشرؼـمصفلمبـقًمسؾلمعصورفمثوغقؼي

وغؿقفيمظذظؽمتعرضًمربوصظوتمعصرماظيتمميرمبفومعصرفمحبرماظؾؼرمظؽقارثمخطرلةم،مصعؾلمدؾقؾمم

بعدمAنمتؾقثًماحملوصقؾماظزراسقيمؼبمضرؼيماظصـوصنيماظؿوبعيممخطرلةرضقيمظؽورثيمصؿقوصظيماظشاٌـولممتعرضًم

م معـقو ممٌرطز ماظذيمؼعدمم25واظيتمترويماظؼؿح ماظؾؼر معـمعصرفمحبر ماألراضلماظزراسقي AظػمصدانمعـمAجقد
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م ماألخطر مو موربؾقًو مظؿصـقػمعرطزاظؾققثمبوظشرضقي مرؾؼو ماظؾقـقيمدوظقو ماٌشورؼع معرصيمباظيتمجرتممطذظؽ

اظصـوصنيموطػرماظشوسقرةممىوماىـوبقيمبؼرمَمحقٌمؼعدمجػوفمترعماظؼؾققبلموبشؿسمواظدالظيمهودماألوربلاال

محقٌمحقظًم ماظػالحني، معـفو ماٌشؽالتماظيتمسوغل مAػؿ معـ موعرسل مواظؾوذو مCظبمحقافمػذه مAعوطـماظذلع

مؾؿؾقثموبمرمظماظؼؿوعيممظؿفؿقع مظؿقصقؾَ مَمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرظؾذلعماىوصيموابؿؽرماظػالحقنمررضومجدؼدة

متقصقؾماظذلعماجملػػيمم مجو?تمسؿؾقي موعـمػـو ماظذلع ماٌصرفمبدالمعـمعقوه ماظػالحقنمسؾلمعقوه صلصؾحمؼعؿؿد

. وادؿكداممػذهماٌقوهمبعدمهقؼؾفومؼبماظريمصؿمديمCظلم@ثورمعدعرةممبقوهماٌصرف
(72)

 

وػذاممَكمجوغيبمعصرفمحبرماظؾؼرمواٌصورفماظػرسقيموؼقجدماظعدؼدمعـمربطوتماظصرفمماظصقلمسؾمممممممم

وتعؿؾمػذهماحملطوتممبـوبيمAعوطـمظؿفؿعمعقوهم (28)عوممتمرصدهمعـمخاللماظدراديماٌقداغقيممٌصرفممحبرماظؾؼر

اظصرفماظصقلماظؼودعيمCظقفومعـمعـورؼمواضعيمسؾكمعـودقىمعـكػضيمعـماٌدنمواظؼرىمواظعزبمواظؽػقرماظقاضعيم

م:عصرفمحبرماظؾؼرمAومصروسفموػذهماحملطوتمغقسونسؾكمجوغيبم

اظـقعماألولموػقمربطوتمصرفمصقلمالمؼؿقاصرمبفوموحداتمٌعوىيمعقوهماظصرفماظصقلمواظـقعم

ماٌقوهم ممبعوىي ماظؼقوم موعفؿؿفو ماظصقل ماظصرف معقوه مٌعوىي مبقحدات معزودة مربطوتمصرفمصقل اظـوغل

وظؽـمػذهماحملطوتمالمتعؿؾممَوهمبـو?امسؾكمغقعموطؿقيماظؿؾقثمبفوبوظطرؼؼيماٌـودؾيماظيتمتؿػؼمععمغقسقيماٌق

م،م مبوظغًو مؼمديمCظبمسدمماظؿكؾصماظؽوعؾمعـماظؿؾقثموبوظؿوظلمتؿلؾىمطذظؽمؼبمحدوثمتؾقثًو بؽػو?ةمسوظقيمممو

وؼعؿدلمػذاماظـقعمعـماظؿؾقثمبصػيمسوعيمعـمAخطرمAغقاعماظؿؾقثماٌقجقدمؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾكمرقلمذبراهم

م(29).واٌلؾىماظرئقللمظفمعـمصروسيمخوصيمعصرؼبمبؾؾقسمواظؼؾققبقيماظرئقللمحقٌمبفؿومAسؾكمترطقزمظؾؾؽؿرلؼو

وتعؿدلممضريمعرطزيمصوضقسمومAبقمغبودممبقوصظيماظشرضقيمػلمAػؿماظؼريماظيتمتؼقممبنظؼو?مصرصفوم

اظيتمتؾؼلمصرصفوماظصقلماظصقلمعؾوذرةمؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمغػلفممَموسددػؿمحقاظلمتلعمضرىم،مAعومتؾؽم

ؼبمعصرفمبؾؾقسموصروسفمؼؼؾمسددػوممبرطزمAبقمغبودموتزؼدممبرطزمبؾؾقسممبقوصظيماظشرضقيمَمثؿمتؼؾممبرطزم

ذؾنيماظؼـوررممبقوصظيماظؼؾققبقيمبقـؿومتزدادمبشؽؾمواضحمبلضلومماٌرجمواظلالممبوظؼوػرةماظؽدلىمَمبقـؿوماظؼرىم

قبقيماظرئقللموصروسفممصقالحظممAنمطـوصؿفومعرتػعيمسؾكمرقلماٌصرفماظيتمتؾؼلمصرصفوماظصقلمؼبمعصرفماظؼؾق

ممبقوصظيم مبؾؾقس مو مغبود مألبق معـفو مواظؼؾقؾ ماظشرضقي ممبقوصظي ماظؼؿح موعـقو ماظزضوزؼؼ ممبرطزي متذلطز حقٌ

اظؼؾققبقيمCظبمAنمؼـؿفلماٌصرفمبوظؼـوررماًرلؼيموAؼضومؼؿقاجدمسددمضؾقؾمعـماظؼرىممبرطزيماًوغؽيموذدلام

م(30)مقؿيممبقوصظيماظؼؾققبقي.اً
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ماظؾؼرَممممممممم ماٌقوهممبصرفمحبر مسؾكمغقسقي متلثرلًا ظذظؽمتعؿدلمضرىمربوصظيتماظؼؾققبقيمواظشرضقيمػلماألطـر

حقٌمتؽؿـماٌشؽؾيمبوظـلؾيمظؾصرفماظصقلمؼبمربوصظيماظشرضقيمؼبمسدممدخقلمخدعيماظصرفماظصقلمظؾعدؼدم

م(31).واٌدنمبوحملوصظيمممومؼمثرمدؾؾومسؾكمعقوهماٌصورفعـماظؼرىمبوإلضوصيمCظبمبعضماٌراطزم

مCمنوممممممممم مو مسؾلماظصرفماظزراسلم،مواظصرفماظصقلمصؼطم ماظؾؼر معصرفمحبر ماظؿؾقثمؼبمعقوه ملمؼؼؿصر

متؼذصفمعـمغػوؼوتمؼبمCصوبيماظؽـرلمعـم ؼضوفمCظقفماظؿؾقثممبقوهماظصرفماظصـوسل،محقٌمتلفؿماٌصوغعممبو

م ماٌقادماٌلطقوتماٌوئقي معـ ماظؽـرل مسؾك ماٌصوغع مهؿقيمزبؾػوتمػذه ماظؿؾقثمCذ مبلخطور مسؾقفو اظيتمتطؾ

اظعضقؼيموشرلماظعضقؼيماظلوئؾيمواظصؾؾي،موتؿؿـؾماظـػوؼوتماظصـوسقيماظصؾؾيمؼبماٌكؾػوتماظعضقؼيماظيتمتشؿؾم

يتمتشؿؾمسؾكماٌكؾػوتمغػوؼوتماٌصوغعماًوصيمبوألشذؼيموصـوسيماألثوثموشرلػوَمواٌكؾػوتماظغرلمسضقؼيمواظ

 (32).اٌعدغقيمواظؽقؿووؼوتمعـؾمعرطؾوتماظرصوصمواظزئؾؼمواظزرغقخمواظـقوسمواظـقؽؾمواظـذلاتمواظـشودرموشرلػو

مCظبمم متصرؼػفو ماظصـوسوتماظيتمؼؿؿ مسـ ماٌؿكؾػي ماٌقاد مسؾكمطوصي متشؿؾ ماٌكؾػوتماظصـوسقي AيمAن

غبوضمواظؼؾقؼوتمواألصؾو مواٌرطؾوتماشلقدروطربقغقيمواألعالحماٌلطقوتماٌوئقيماظيتمتمديمCظبمتؾقثماٌو?مبوأل

م(33).اظلوعيمواظدػقنمواظدممواظؾؽؿرلؼو

وممومؼزؼدمعـمخطقرةمػذهماٌقادمAنمطـرلامعـفومذدؼدماظـؾوتموالمؼؿقؾؾمAومؼؿػؽؽمهًماظظروفم

تؾؼكمصقفوَموؼلؿؿرمصعؾفوماظضورمAعراماظطؾقعقيماٌعؿودةممظذظؽمؼؾؼكمAثرمػذهماٌقادمرقؼالمؼبماجملوريماٌوئقيماظيتم

مععمعؽقغوتم مصعوظيمضدمؼؿػوسؾمبعضفو م ماٌكؾػوتمسؾكمعقاد معـماألحقونمهؿقيمبعضمػذه موؼبمطـرلا رقؼالَ

(مؼبممDissolved OxygenاظؾقؽيمَموضدمتلوسدمبذظؽمسؾكمCدؿفالكمضدرمطؾرلمعـمماألطلفنيماظذائىم)م

م(34)عقوهماجملوريماٌوئقي.

متشؿؿؾما موعومهقؼفمبقـؿو ظـػوؼوتماظصـوسقيماظلوئؾيمسؾكماٌكؾػوتماظصـوسقيمواٌـزظقيمسؾكماظلقا?َ

ػذهماٌكؾػوتمعـمعقادمعؾقثيموبؽؿرلؼومغوضؾيمظألعراضمواظلؿقممَممطؿومؼعؿؾمسددامعـماظؾؽؿرلؼومسؾكمتػؽقؽماٌقادم

معصـ مظؽؾ مؼؽقن مؼؽود مَ ماٌوئقي مظألحقو? مزلقي مAذد مAخرى مسضقؼي معقاد مCظب مغقاتٍماظعضقؼي مصغرل مAو مطؾرل ع

ماظصرفمظؾؿصوغعماظؽقؿقوئقيم مؼبمعقوه متقجد ماظيتمضد ماظؽقؿقوئقي ماٌقاد مAسداد موالمميؽـمحصر وزبؾػوتمػوئؾيَ

وؼعؿدلمعصدرمAشؾىمعقوهماظصرفماظصـوسلماظيتمتمثرمسؾكمغقسقيمم(35).ميؽـمCسؿؾورػومعـماٌقادماظضورةمبوظصقي

م(36).ًقؿيمواظيتمتعؿدلمعـمAطـرماٌـورؼماظصـوسقيمترطزامؼبمعصراٌقوهممبصرفمحبرماظؾؼرمػقمعـطؼيمذدلاما
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محقٌم وتؿؾوؼـمAغقاعماظصـوسوتمسؾمعلؿقىماحملوصظوتمَاظيتمتؾؼلمزبؾػوتمسضقؼيمعـؾماجملوزرَ

مAنم مطؿو ماآلظلمظؾدواجـمعؾوذرةمؼبمعصرفمبؾؾقسمدونمAيمععوىيمَ ماظصرفماظصـوسلمظؾؿفزر معقوه مCظؼو? ؼؿؿ

موصظيمألخرىموعـمعرطزمألخرمطؿومؼؾل:مAسدادػومدبؿؾػمعـمرب

ماألػرامم -1 مذرطي موػق مصؼط مواحد معصـع مػق ماظؾؼر محبر معصرف مؼب ماظصـوسل مصرصفو متؾؼل ماظيت اٌصوغع

ظؾؿشروبوتماظغوزؼيممبرطزمAبقمغبودممبقوصظيماظشرضقيمَوػقمؼصرفمؼبمعصرفماظعزازيموعـفمCظبمعصرفم

 .حبرماظؾؼر

ماظصـوسلمؼبمع -2 مبؾؾقسماٌصوغعماظيتمتؾؼلمصرصفو مو مAبقمغبود معـكػضيممبراطز صرفمبؾؾقسمذاتمطـوصي

مبقوصظيماظشرضقيموذؾنيماظؼـوررممبقوصظيماظؼؾققبقيمثؿمتزدادمطـوصؿفوممبراطزماًوغؽيموذدلاماًقؿيموضلؿم

 .اظلالم

ماظزضوزؼؼم -3 معراطز معـكػضي ماظرئقللمذاتمطـوصي ماظصـوسلمؼبمعصرفماظؼؾققبقي اٌصوغعماظيتمتؾؼلمصرصفو

ظشرضقيموبـفوممبقوصظيماظؼؾققبقيَمثؿمتزدادمطـوصؿفوممبراطزمرقخمواظؼـوررماًرلؼيموتؼؾمطـوصؿفوممبقوصظيما

AعومبوظـلؾيمظؾصرفماظصـوسلمؼبمربوصظيممC.(37)ظبمAضصوػوممبراطزمضؾققبموذدلاماًقؿيممبقوصظيماظؼؾققبقي

متؽؿـمعشؽؾيمماظصرفماظصـوسلمؼبممربوصظيماظشرضقيمؼبمسدمموجقدمربطو تمععوىيمظؾصرفماظشرضقيَ

م(38).اظصـوسلمؼبمبعضماٌـشكتمواظيتمتؾؼلمبصرصفومؼبماٌقوهمعؾوذرةمممومؼمثرمدؾؾومسؾكماظؾقؽيماٌوئقي

وتذلطزماٌصوغعمبصػيمسوعيمسـدمبداؼيمطؾمعصرفمبؾؾقسمواظؼؾققبقيماظرئقللمحقٌمتؽقنمطـوصؿفومعرتػعيم

قؿيموضلؿماظلالمممبقوصظيماظؼؾققبقيمواظؼوػرةَمثؿمتؼؾممبراطزمرقخمواظؼـوررماًرلؼيموضؾققبمواًوغؽيموذدلاماً

تدرصبقومبوإلووهمسلوالمسبقمCظؿؼو?ماٌصرصنيمظقصؾوممؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمسـمررؼؼمعقوهمعصرفماظعزازيموػقم

م(39).ذرطيماألػراممظؾؿشروبوتماظغوزؼي

مظؾؿ ماآلعـي ماٌداصـماظصققي موغؼصمسدد ماٌكؾػوتماظصـوسقي محفؿ مزؼودةموؼـؿٍمسـمزؼودة كؾػوتماًطرة

مبوظؿزاممطؾمعصـعم موظؽـمميؽـماظؿقؽؿمبفو موظذظؽمؼعؿدلمتصرؼػماٌصوغعمعـمAذدمبمرماظؿؾقثَ عؼدارماظؿؾقثَ

بؿشغقؾمربطيماٌعوىيماًوصيمبفومٌعوىيماٌقوهماحملؿقؼيمسؾكماٌكؾػوتماظصـوسقيمدقا?ماظصؾؾيمAوماظلوئؾيم

 (40).عـمذروطمموععوؼرلمCغشو?موتشغقؾمAيمعصـعمصقؿومبعدمضؾؾمصؾفومؼبماٌصرفمععمعراسوةمAنمؼؽقنمذظؽ
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ملمؼؼؿصرمتؾقثمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾكمسؿؾقوتماظصرفماظزراسلمواظصقلمواظصـوسلمصؼطموCمنومػـوكمغقعم

ماٌوئقيم ماظـؾوتوت متقاجد مسـ ماظـوتٍ ماظؿؾقث موػق مAال مبفو ماحملقطي مواٌـورؼ ماٌصرف مؼصقى ماظؿؾقث معـ Aخر

(مindicatorsايشوئشماٌوئقيماظيتمعـمAػؿماٌمذراتماظيتمميؽـمادؿكداعفومطقاذػم)مماٌكؿؾػي.موتؿؿـؾمؼب

م(41).ظقجقدمAيمعؾقثوتمبوٌو?معـمسدعفمغظرامظطؾقعؿفوماًوصيمؼبماظـؿقمواالغؿشور

َماتضحموجقدمAغقاعمزبؿؾػيمعـمايشوئشماٌوئقيمعـؿشرةم(42)وعـمخاللماظدراديماٌقداغقيمٌصرفمحبرماظؾؼر

رفمحبرماظؾؼرمبوإلضوصيمCظبماعؿدادمAغقاعمعؿعددةمعـماظـؾوتوتممتؿدمCظبمعلوحوتمطؾرلةمؼبماجملرىماٌوئلمؼبمعص

معمدؼيمCظبمعشوطؾمبقؽقيمعـمAعـؾؿفومغؾوتوتموردماظـقؾمواظؾقصم)مايفـيم(.

عقجقدمموؼبمAثـو?ماظزؼورةمايؼؾقيممتمرصدمغؾوتوتماظؾقصموػقمعـماظـؾوتوتماظدائؿيمرقالماظعوممAؼضوموػقم

سؾكمحقافمعصرفمحبرماظؾؼرموخوصيمسـدمغفوؼؿفمبوظؼربمعـمعصؾفمبوظؼربمعـمحبرلةماٌـزظيموؼعؿدلمػذاماظـقعم

عـماظـؾوتوتمدؾؾومؼبماظذلطقزاتماظعوظقيمٌعظؿمسـوصرماظؿؾقثمؼبمعقوهماٌصرفمغؿقفيمرطقدماٌو?موزؼودةمعؾقحيم

مقد.اٌقوهمَموتقجدموؿعوتمطـقػيمعـمػذاماظـؾوتمؼبمبقردع

مسؾكمرقلماٌصرفمCظبمايدماظذيمؼلؾىمععفمعشوطؾم مغؾوتموردماظـقؾمبشؽؾمطؾرلمجدا وطذظؽمؼـؿشر

م(43)بقؽقيمطـرلةمبلؾىمرػقهمسؾكمدطحماٌقوهماٌؾقثي.

مAوماظـؾوتوتماٌوئقيموCمنومؼضوفم والمؼؼؿصرمتؾقثمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾكمعقوهماظصرفماظصقلمبلغقاسفو

ماظؿؾقثماظطقوظىمواظ مػذا مطؿؾقثوتمAػؿفومCظب موظؾطقوظىمAضرار مَ متؾقثماٌقوه مسؾك معمذرا يتمؼعؿدلموجقدػو

معوؼؾل:

 تقاجدماظطعؿمواظؾقنمشرلماظطؾقعلمواشلالعل. -1

 واٌعدغقي.ميتكطؾماٌـشوتماًرادوغق -2

 Cغؾعوثماظروائحماظؽرؼفي. -3

 شزوػومظؾؿصورفمبؽؿقوتمطؾرلة. -4

عـمدضوئؼمػذهماظؽوئـوتماجملفرؼفموتراجعمعقتمايققاغوتماظيتمتؿقاجدمؼبمعقوهمعؾقثيمبلغقاعمدوعيم -5

 AسراضماظؿلؿؿمؼبماإلغلونموايققانمؼبمبعضماألحقونمCظبماظطقوظى.

ماألزلوكم -6 مغػقق مCظب مؼمدي م@غذاكمممو مؼعقضف معو مؼقجد ماألطلفنيماظذيمال ماظطقوظىمطؾ تلؿفؾؽ

 (44)بصقرةمواضقي.
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ماظؼواغنيموماظؿشرؼعاتماًاصةمحبؿاؼةماظؾقؽةمعنماظؿؾوث:

موصػماٌشرعمتؿؿـؾم موظؼد م، ماظؾقؽي مظعـوصر ماألوظقي مبويققؼي مؼبماألضرار ماظؾقؽي مظػلود ماىقػرؼي اظػؽرة

اظضررماظؾقؽلمؼبمسدةمصقوشوتمعـفومتعرضماإلغلونمAومايققانمAوماظـؾوتمAوماجملوريماٌوئقيمAومدوئرمعؽقغوتم

مAومشرلمعؾوذرةمؼبمايولمAوماٌلؿؼؾؾمظمثورماظضور معؾوذرة مبوظؾقؽيماٌوئقيمAوماظصقيماظؾقؽيمبصقرة مAوماإلضرار ة

م(45)م. اظعوعي

وغظرًامظألضرارماظؾوظغيماظيتمؼلؾؾفومعصرفمحبرماظؾؼرمسؾلمصقيماإلغلونمو@ثورهماٌدعرةمطونمعـماظضروريم

اظؿعرفمسؾلمAػؿماظؿشرؼعوتماظيتمذرسًممبشلنمغبوؼيماإلغلونمواظؾقؽيماظيتمؼعقشمصقفومَموتؿؿـؾمAػؿمػذهم

م:اظؿشرؼعوتمؼبم

 ؼبمذلنمصرفماٌكؾػوتماظلوئؾيمؼبماجملوري.م1962ظلـيمم93ضوغقنمرضؿم -1

 ؼبمذلنماظـظوصيماظعوعي.م1967ظلـيمم38ضوغقنم -2

 ؼبمذلنماظريمواظصرف.م1971ظلـيمم74ضوغقنم -3

 ؼبمذلنمغبوؼيمغفرماظـقؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾقث.م1982ظلـيمم48ضوغقنم -4

 ذاتماظصؾيمبوظريمواظصرف.مؼبمذلنماألعالكماظعوعيم1984ظلـيمم12ضوغقنم -5

 ؼبمذلنمغبوؼيماظؾقؽي.م1994ظلـيمم4ضوغقنمرضؿم -6

Aػؿماظؼقاغنيماظيتمشلومسالضيمصرضبيمم1994ظلـيمم4َوضوغقنمرضؿمم1982ظلـيمم48وؼعؿدلماظؼوغقنممرضؿم

م(46).بوحملوصظيمسؾكمغقسقيماٌقوهموغبوؼيماظؾقؽي

ماظـقم1982ظلـيمم48وؼعؿدلماظؼوغقنمم ؾمواجملوريماٌوئقيمعـماظؿؾقثمعـمAغلىمواًوصمحبؿوؼيمغفر

معـم مبوظصرفماظصقلمAو معـماحملطوتماًوصي ماٌـصرصي ماٌقوه مغقسقي مظؿؼققؿ مCدؿكداعفو اظؼقاغنيماظيتمميؽـ

اٌـشكتماظصـوسقيمَمحقٌمضضًماٌودةماًوعليمعـماظالئقيماظؿـػقذؼيممظؾؼوغقنمبعدممجقازماظذلخقصمبصرفم

AومحققاغقيمAؼيمزبؾػوتم@دعقيمAومخزاغوتماٌقوهماىقصقيمَمAومعقوهماظصرفماظصقلمسؾكمعلطقوتماٌقوهماظعزبيم

ؼبمعودتفماظعوذرةموايودؼيمسشرمبلنمتؾؿزمموزارةماظزراسيمسـدماخؿقورػومم1982ظلـيمم48طؿومضضكماظؼوغقنمرضؿم

ؿعؿوشلومتؾقثمذبوريموعراسوةمAالمؼؽقنمعـمذلنمادمَوادؿكداعفومظـقعماٌقادماظؽقؿووؼيمٌؼووعيماآلصوتماظزراسقيم

اٌقوهمخاللماظرشمAومزبؿؾطوممبقوهمصرفماألراضلماظزراسقيمAومسـمررؼؼمشلؾمععداتموAدواتماظرشموحووؼوتم

طؿومحظرماظؼوغقنمصرفمAومCظؼو?ماٌكؾػوتماظصؾؾيمAوماظلوئؾيمAوماظغوزؼيمعـماظعؼوراتممَاٌؾقداتمؼبمذبوريماٌقوه
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م مواظصـوسقي مَواٌـشكتماظؿفورؼي ماظعذبيوعـمسؿم ماظـقؾممَؾقوتماظصرفماظصقلمؼبمعلطقوتماٌقوه وػلمغفر

مخزاغوتماٌقوهم مAو ماٌغؾؼي مواٌلطقوتماٌوئقي مواظدلك مدرجوتفو مجبؿقع ماظرؼوحوتمواظذلع مو ماألخقار مو وصرسقف

مCالمبعدمايصقلمسؾكمترخقصمعـموزارةماظريمؼبمايوالتمووصؼومظؾضقابطمواٌعوؼرلماظيتمؼصدرمبفومضرارمَاىقصقي

ماظشلنماٌعوؼرلمواٌقاصػوتم عـموزؼرماظريمبـو?مسؾكماضذلاحمعـموزؼرماظصقيموؼؿضؿـماظذلخقصماظصودرمؼبمػذا

طؿوممغصماظؼوغقنمؼبماٌودةماظـوغقيمسشرةمعـفمسؾكمسدممجقازمCسودةمCدؿكداممعقوهماظصرفم(47).اًوصيمبؽؾمحوظي

م(48).بعدمثؾقتمصالحقؿفومشلذاماظغرضأليمشرضمعـماألشراضمCالممَعؾوذرةمAومبوًؾطمبوٌقوهماظعذبي

عـمغصماٌودةماظـوغقيمسشرهمعـماظالئقيماظؿـػقذؼيموتعدؼالتفمظلـيمم1994مظلـيم4مAعومسـمضوغقنماظؾقؽيمرضؿ

غصمسؾكمCدخولمAؼيمعقادمAومروضيمؼبماظؾقؽيماٌوئقيمبطرؼؼيمCرادؼيمAومشرلمعؾوذرةمؼـؿٍمسـفومضررمبوٌقاردمم2009

مايقي مشرل مAو مواألغشطيممَايقي ماألزلوك مصقد مذظؽ مؼب ممبو ماٌوئقي ماألغشطي موؼعقق ماإلغلون مصقي مؼفدد Aو

م(49).اظلقوحقيمAومؼػلدمصالحقيمعقوهماظؾقرمظإلدؿعؿولمAومؼـؼصمعـماظؿؿؿعمبفومAومؼغرلمعـمخقاصفو

م  مضوغقن مAػؿؿ مم48طؿو ماظضقابطمم1982ظلـي مبؽوصي موCظزاعفو م، مCغشوئفو مواشلدفمعـ مبقطوتماٌعوىي

عوؼرلم،مورؾؼًومألحؽوممػذاماظؼوغقنمالمؼلؿحمشلومبصرفماٌقوهمؼبماجملرىماٌوئلمCالمؼبمحوظيمواحدةمصؼطموػلمواٌ

سـدمععوىؿفومظؾؿقوهمحبقٌمتؽقنمخوظقيمعـمAيمتؾقث،موظؽـمالمؼؿؿمذظؽمبوظشؽؾماألعـؾ،موتؽؿـماٌشؽؾيمػـوم

مبفمعـمضؾؾما ماإلظؿزام مسؾكماظؼوغقنموسدم حملطوتماٌرخصي،مواظدظقؾمسؾكمذظؽمتؾؼلمؼبموجقدمتعدؼوتمطـرلة

متؼقمم ماظرضوبي مشقوب محوظي مصػل ماٌعوىي، ماحملطوت معبقع معـ مطـرلة مزبؾػوت مواظري ماٌوئقي ماٌقارد وزارة

معـم مؼؼؾؾ مممو مواٌلؽقظي ماىفوتماٌكؿصي متعدد مػق مذظؽ مواظلؾىمؼب مععوىي، مدون احملطوتمبصرفماٌقوه

اىلقؿيمبلؾىماإلجرا?اتماظروتقـقيموتػرؼؼماٌلؽقظقيمبنيمتؾؽماىفوت،مCعؽوغقيماظلقطرةمسؾكمذظؽماٌكوظػوتم

مظعقـوتم ماظؿقوظقؾ مإلجرا? ماظدورؼي مبوٌؿوبعي متؼقم مال مAغفو محقٌ ماظصقي موزارة مضؾؾ معـ متؼصرل مؼقجد طذظؽ

م(50)ماٌكوظػوتماظلوئؾيماٌعوىيموؼؿؿمذظؽمسؾكمصذلاتمعؿؾوسدة.

م:متؾوثمعصرفمحبرماظؾؼرموآثرهمسؾيماجملؿؿع

تعددتمعصودرمتؾقثمعصرفمحبرماظؾؼر،مومتـؾًمعصودرمػذاماظؿؾقثمؼبماظـػوؼوتماظزراسقيم،مواظـػوؼوتم

اظصـوسقيم،مواظصرفماظصقلمبوإلضوصيمCظلممنقمبعضماظـؾوتوتمواظطقوظىماظضورةمبصقيماإلغلونموايققانموم

موتؿلعمد ائرةمتشؿؿفومخاللماٌقوهمسـمررؼؼماظؾقؽيمواظـؾوتم،محقٌمتؿقركمػذةماٌؾقثوتماٌوئقيماٌشورمCاظقفو

(َمممومؼمديمCظلمتلثرلمػذهماٌقوهماٌؾقثيمبشؽؾمحودموعؾوذرمسؾلماظصقيماظعوعيموصقؿومؼؾلم51)ماالخؿالطمواإلغؿشور
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دقفمغلؿعرضمعديمتلثرلمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرماٌؾقثيمسؾلماإلغلونموايققانمواظؾقؽيمواظـؾوتموربووظيموضعم

م. تميؾمػذةماٌشؽؾيمAوربووظيماظؿؼؾقؾمعـمتلثرلػوماظلؾيبمسؾلماجملؿؿعبعضمايؾقلمواٌؼذلحو

مأواًل:مأثرمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾيماإلغلان:م

متؽقنم مال مضد ماٌقوه مغقسقوتمعـ مCدؿكدام مCظبمربووظي متدصعماإلغلون ماألحقون مؼبمطـرلمعـ ماٌقوه مغدرة Cن

قوهماٌؾقثيمبشؽؾمعؾوذرمؼبمشلؾمبعضماٌلطقالتم(َموCذامادؿكدمماإلغلونمتؾؽما52ٌ)صوييمظإلدؿفالكماآلدعل.

AومتـوولماظؽوئـوتماٌوئقيماٌؾقثيمصنغفومتلؾىمظفمAعراضمزبؿؾػيمضدمتمدىمCظبمتلؿؿفمورمبومCظبمعقتفمCذامملمتؽـم

م(53)ػـوكمCدعوصوتمدرؼعي.

م ماٌؾقثمعرضماظلوٌقغقال ماٌو? مCدؿعؿول ماألعراضماظيتمتلؾؾفو مAػؿ وعرضممَم( Salamonella) وعـ

مايققانمبؾعضماظطػقؾقوتمعـؾم ماإلغلونمو ماٌؾقثمCظبمCصوبي مؼمديماٌو? مطؿو مواظؽقظرلاَ ماظؾودقؾقفَ اظدودـؿورؼو

م(54)اظدودةماظشرؼطقيم)اظؿقـقو(مودؼدانماإلدؽورسم)ثعؾونماظؾطـ(مودؼدانماظؾؾفوردقومبـقسقفو.

األغؿوعقؾوػقدؿقؾقتقؽومواظيتمتلؾىمموػـوكمAعراضمرػقؾقيمتلؾؾفومرػقؾقوتمتعقشمداخؾماٌو?ماٌؾقثمعـؾ

اظدودـؿورؼوماألعقؾقيمَمطؿومAنمبعضماظطقوظىمواظؽوئـوتماظـؾوتقيماظدضقؼيمتمدىماظبماضطرابوتمععقؼيموCدفولم

م(55)وػذامعومؼلؿكمبوظؿلؿؿماظطقؾيب.

ماظؽؾ معرضماظؿفوب مCظب متمدى ماظيت ماظؽؾدؼي ماظػرلودوت ماٌؾقث ماٌو? مؼلؾؾفو ماألعراضماظيت مAػؿ دموعـ

مؼمدىم مطؿو ممبرضماظرلضوتماظصػرا? ماظذيمؼمدىمظإلصوبي مخؾؾمؼبموزوئػماظؽؾد مAسراضف مAػؿ اظػرلودلموعـ

مبؽـرلمعـماألعراضم مCظبماإلصوبي مبشؽؾمعؾوذر متعرضماإلغلونمCظقفو مسـد ماظصرفماٌؾقثيمخوصي معقوه Cدؿكدام

م(56)عـماألرتؽورؼوم)ايلودقي(.ماىؾدؼيموخوصيماظؿقـقومبلغقاسفوماٌؿعددةمَمضدمؼصوبماظؾعضمبلغقاعمععقـي

ماظلؽونم معع ماٌؼوبالتماظشكصقي مCجرا? مصقفو مواظيتممت ماٌقداغقي ماظدرادي مخالل معـ مرصده ممت معو وػذا

َمحقٌمAطدمدؽونمػذهم(57)احملؾقنيممبصرفمحبرماظؾؼرممبـطؼيماظصويقيممبرطزمايلقـقيممبقوصظيماظشرضقي

ظـوتٍمسـمCدؿكداممعقوهماٌصرف،موػذامػقمعومAطدهممربؿدمسؾلماحملوصظيمAنمCغؿشورمصرلسماإلظؿفوبماظؽؾديما

سوعومصؼولم"مAغينمAدؽـمؼبمػذهماظؼرؼيمعـذموالدتلموAنماظـوسمػـومم50وػقمAحدمدؽونماٌـطؼيموؼؾؾغمعـماظعؿرم

ماٌـطؼيم مػذه مدؽون مشوظؾقي ماألدؾوبماظيتمAدتمإلصوبي معـ موػذا معـفو موؼشربقا مررعؾوتمCردوازؼف مبعؿؾ تؼقم

سوعومم54اإلظؿفوبماظؽؾدي"مَمطؿومذطرمجوبرمسؾدماجملقدمصرجمموػقمعـمغػسماٌـطؼيممؼؾؾغمعـماظعؿرممبػرلس

وؼعؿؾمزلؽريمدقوراتمم"مAنمAضرارمعصرفمحبرماظؾؼرمطـرلهمعـمAػؿفومماظؾوسقضموAؼضومتؾقثمعقوهماظزراسيمَم



 
 

 

1489 

 
 

 29/4/2015    27مماواػاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"اٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

بمCالمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرموAغفموػذامؼمثرمسؾكمايققانمَمواإلغلونمطؿومذطرمAغفمالمؼقجدمعقوهممصوييمظؾشر

المؼقجدمصرفمصقلموطؾمػذامAدىمCظبمCصوبيمطـرلمعـمAػوظبماحملوصظيمبوظػشؾماظؽؾقيمواظؿفوبماظؽؾديممطؿوم

مذطرمAنمواظدهمAصقىمبفذاماٌرضموعوتمسؾكمCثره".

ماظع مCخؿؾػً محقٌ ماٌصورفَ محقل مظؾلؽون ماظلؾؾقي ماآلثور معـ ماظلوئدة مواظؿؼوظقد ماظعودات وداتموتعؿدل

واظؿؼوظقدماًوصيمبؽؾموؿعمدؽوغلمبـو?امسؾكماألصقلماٌـؿؿكمCظقفوماألصرادمداخؾمطؾموؿعموظؽـمعومصبىم

ماظؿكؾصمعـماظصرفم ماٌوئقيمعـؾمطقػقي مسؾكماظؾقؽي متلثرلمدؾؾقو ماظعوداتماظيتمضدمؼؽقنمشلو مػق مسؾقي اظذلطقز

م معـ ماشلوئؾي ماظؽؿقي معع ماظؿعوعؾ موطقػقي ماظطعومَ موسؾقات مصػلماظصقل ماظؿفؿعوتَ مػذه محقل ماٌقجقدة اٌقوه

ماظؼؾققبقيم معصرف ماٌصورفموخوصي معقوه متؾقث ماألعراضمغؿقفي متـؿشر ماٌـولَ مدؾقؾ مسؾك ماظؼؾققبقي ربوصظي

مسؾكمجوغيبماٌصورفموتراطؿفوم ماٌكؾػوتماظصؾؾي مCظؼو? معـؾ ماظلوئدة مبلؾىماظعوداتماظلقؽي اظرئقللموصروسف

تماظؼورضيموايشراتماظضورةمخوصيماظذبوبمواظؾعقضماظـوضؾمظألعراضَمواغؿشورمواظيتمAدتمCظبماغؿشورمايققاغو

مواٌظفرم ماٌكؿؾػي مبوألعراض ماٌقارـني مCصوبي مCظب مؼمدي مممو ماٌكؾػوت متؾؽ مظؿكؿر مغؿقفي ماظؽرؼفي اظروائح

 (58)ظؾؿكؾػوتم.مهايضوريماظلق

موCصوبؿفؿمبوألعراضماظصدرؼيموضقؼمطؿومAدىمتؾقثمعقوهماٌصورفمبوحملوصظيمCظبماألضرارمبصقيماٌقارـني

اظؿـػسَمواظؿفوبوتمايـفرةمواظرئيمواألعراضماظـػلقيمواظعصؾقيموAعراضمضغطماظدممَمممومؼمديمCظبمضؾيماظذلطقزم

م(59)وسدمماظؼدرةمسؾكماظعؿؾمواإلغؿوج.

معـم مظؾكطقرة ماظؾشر معـ مؼبمتعرضمAربعمذبؿقسوتمزبؿؾػي ماظؾؼر ماٌؾقثوتممبصرفمحبر وتؽؿـمخطقرة

مجرا?مCسودةمادؿكداممػذاماٌصدرماٌوئلماٌؾقثمؼبماظزراسيموسلمطوألتل:

 سؿولماظزراسيموسوئالتفؿمغظرامظؿعرضفؿماٌؾوذرمشلذهماٌقوهمAثـو?ماظري. -1

سؿولمحصودموهؿقؾموغؼؾماٌـؿفوتماظزراسقيمغؿقفيمظؾؿعرضماٌؾوذرمشلذهماٌـؿفوتموظؾؿقوهماٌؾقثيم -2

مAثـو?ماظري.

ماٌ -3 مشلذه مبوإلضوصياٌلؿفؾؽقن ماظزراسقي ممـؿفوت مومCظل مػذهمAيقم معـ ماٌؿغذؼي مايققاغوت ظؾون

اٌـؿفوتمؼؽقغقامسرضفمظألعراضماٌـؼقظفمسـمررؼؼماٌصدرمؼبمحوظيمسدممتقخلمايذرمؼبماظغلقؾم

مقدمواظغؾلمشلذهماٌـؿفوت.اى

م(60)م.األدرماظيتمتعقشمؼبمعـورؼمعؿوػبيمظألراضلماظيتمؼؿؿمرؼفومبفذهماٌقوه -4
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ذامبطؾقعيمايولمؼـعؽسمسؾكماجملؿؿعمطؽؾمَمحقٌمتؼؾماظؽػو?ةماإلغؿوجقيمظؾػردمممومؼـعؽسمدؾؾقوموػ

مبقؽقيم معشوطؾ موصروسف ماظؾؼر معصرفمحبر مسؾكمرقل ماٌـؿشر ماظـقؾ مؼلؾىمغؾوتمورد مطؿو ماظدوظي ماضؿصود سؾك

مصؿـماٌلفؾمؼبمAوائؾماظؼرنماٌوضل ماظعوعيَ ماظؽـقػمحقٌمؼمثرمسؾكماظصقي Aنماظـؾوتمملمؼؽـممبلؾىممنقه

ععروصومبؿفدؼدهمظؾصقيماظعوعيمCالمAغفمؼلؾىمعشوطؾمبقؽقفماآلنموعـفوَمAغفمميـؾمعلوىموعصدرمظغذا?مسدؼدمعـم

واظؿفوبماظدعو موشرلػوَموؼلوػؿماظـؾوتمؼبممواظؽوئـوتمايققاغقيماٌوئقيماٌمذؼيموبعضمغوضالتماألعراضمطوٌوالرؼ

ؾماظؾعقضماٌمذؼيمظإلغلونموتقصرلمبقؽيمجقدةمظؿؽوثرػومسـمررؼؼمAثرهمؼبمCغؿشورايشراتماظـوضؾيممظألعراضمعـ

م(61)ذدهمتقورماٌو? خػض

(مَمصننماألعراضماٌـؼقظيمبوألشذؼيماٌؾقثيممتشؽؾمFAOورؾؼًومظدرادوتمعـظؿيماألشذؼيمواظزراسيماظعوٌقيم)

معـمAدؾوبمخػضمععد معفؿًو موادعماإلغؿشورمسؾكمصقيماإلغلونمودؾؾًو وتعؿدلمم(62)لماإلغؿوجماالضؿصوديتفدؼدًا

ضرىمعرطزمصوضقسممبقوصظيماظشرضقيمػلماألطـرمتعرضًومظؾؿؾقثمَمحقٌمؼؼلؿمعصرفمحبرماظؾؼرماظؼرىمواٌدؼـيم

Cظبمضلؿنيمغؿقفيمعرورهمبوظؼربمعـفومحقٌمتقجدممضرىماظطقؼؾيممواظصقاحلموعـزلمغعقؿموبينمصوحلمواظـؿروطم

ريمواًطورهماظؽدليمورؼوضمخؾقػيمواظعرؼػوتمواٌراحؾيمواظروضفمواظؽـرلمواشلقصؿقيمواىعوصرةمواًطورهماظصغ

م@ثورهم مبوإلضوصيمCظبمCعؿداد مَ ماظؾؼرماظذيمؼعدماٌصدرماألدودلمظؾؿؾقثمشلو عـماظعزبمبوظؼربمعـمعصرفمحبر

شوظؾقيمماظلؾؾقيمCظبمشوظؾقيمماٌـورؼمبػوضقسمَموظقلًمصوضقسموحدػوماظيتمؼؿلؾىمبفومAضرارمعـمػذاماٌصرفمبؾ

م(63)ماٌراطزماٌقجقدةممبقوصظيماظشرضقي.

ممتعؿدلو ماظؾؼرمعشؽؾيمعصرفمحبر مAػوظلمربوصظيماظشرضقي عـذمعـماٌشؽالتماألدودقيماظيتمؼعوغلمعـفو

م ماظعفد محدؼـي موظقلًمعشؽؾي ممدـقاتمرقؼؾي ميؾقل مصقفو ماظقصقل مضبووظقن مومَسؿؾقي مAطده معو حدؼٌمػذا

ممسـدعومAثورمػذهماٌشؽؾيم1980ؼقغققمم24وئفمبؼقوداتماظشرضقيمواظػققممؼبمؼقمماظرئقسمربؿدمAغقرماظلوداتمؼبمظؼ

سـمAػؿماٌشؽالتمظفمAبقطؾرلممبقوصظيماظشرضقيمسـدمدمالماظرئقسممعرطزممربؿقدمدوملمسضقمذبؾسماظشعىمسـ

مؼاظيتم ماٌشؽال"ربؿقدمدوملماظلقد/مربوصظيماظشرضقيموهؿوجميؾمدقودلمذطرمدؽونمعوغلمعـفو تمAنمAػؿ

احملوصظيمػلمعشؽؾيماٌقوهمواٌراصؼماظصققيمدقا?ماظصرفماظصقلمAوماظعالجماظصقلممؼعوغلمعـفومدؽونماظيتم

 (46)."صؿؼورمCظلماٌقوهماظصوييمظؾشربصؿؼورمCظلماظعالجمعـمجرا?محبرماظؾؼرمواظـوعقسماظؽـقػمواإلواإل

مبلعراض معصوبقن ماظؾؼر محبر مضرؼي مAػوظل مععظؿ مAثؾؿًماظدرادوتمAن ماظػشؾممطؿو معـؾ موعؿقرـف م عزعـي

اظؽؾقيمAوماإلظؿفوبماظؽؾديمAومطؾقفؿومبلؾىمتؾقثمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمَموAنمعصرفمحبرماظؾؼرمطوبقسم

مسؾكماظؼرىماحملقطيمألغفمعصدرمتؾقثممعؿؽوعؾموملمتلِتمعـفمAؼفمصوئدهمَموؼعوغلمدؽونمضرىم ؼلؾىمCزسوجًو
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عؾقثوتفموAوبؽؿفماظؼوتؾيَمطؿومAنمحوظيمضرؼيمحبرماظؾؼرمملمتؿغرلممربوصظيماظشرضقيماظيتمميرماٌصرفمبلراضقفومعـ

م(65).معـذمAطـرمعـمسشرؼـمسوعًومدقىمAنماٌصرفمؼؿلعمحقٌمAنماظعؿؾمؼؿؿمبفمسؾكمصذلاتمزعـقيمعؿؾوسدةم.

طؿومAطدتمدرادوتمAخريمCغؿشورماإلصوبيممبرضماظػشؾماظؽؾقيمؼبماٌدنماظقاضعيمسؾلمحبرلةماٌـزظيموػلم

مغلىماٌطرؼ مزؼودة مCحؿؿول موAؼضًو م، ماٌراطز مػذه مAبـو? مبني مبوظؾؾفوردقو ماإلصوبي مسـ مغوتٍ موػذا مواىؿوظقي ي

مصقدم معـ ماٌقوه معع ماٌؾوذر مظؾؿعوعؾ مغظرًا ماظـؼقؾي ماظؿعرضمظؾؿؾقثمبوٌعودن مظزؼودة م مبوألعراضمغؿقفي اإلصوبي

م(66)م. ؾغذا?وزراسيموCدؿكداعوتمبشرؼيموCدؿكدامماألزلوكماٌؾقثيمطؿصدرمرئقللمظ

م:ثاغقًا:مأثرمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾيمايقوان

مCظؼو?مم موAؼضًو موCدؿقؿوعفوَ موذرابفو مايققاغوتمعـمحقٌمرعوعفو مؼبمتربقي ماظؾؼر معصرفمحبر ؼلؿكدم

ماٌؾقثوتممبصرفمحبرماظؾؼرمتلثرلًام مسؾكمدطحماٌقوهم،مصقمديمذظؽمCظلمتلثرلم ايققاغوتماظـوصؼفمصقفمورػقػو

ققانَممصؼدمؼمديمتؾقثمعقوهماظصرفمCظبمعقتمايققاغوتماظيتمتؿعرضمألغقاعمدوعيمعـماٌؾقثوت.مطؾرلًامسؾكماي

حقٌمتؿغذىمايققاغوتمسؾكمػذهماٌقوهماٌؾقثيمَمطؿومتؿغذىمسؾكماظـؾوتوتماٌوئقيماظـوعقيمماٌقجقدةمبوٌصرفم

دورػومCظبمػالكمػذهمايققاغوتمAومخوصيمغؾوتموردماظـقؾموماظؾقصمومعومؼذلاطؿمبفؿمعـمعقادمدوعيماظيتمتمديمب

CصوبؿفومبوألعراضماًطرلةمواظيتمتـؿؼؾمCظبماإلغلونمسـمررؼؼماظلؾلؾيماظغذائقيممAومعـمخاللماظؿعرضماٌؾوذرم

م(67).  اظدائؿمشلؿمواظؿعوعؾمععفؿ

مبعضم مؼب ماظؿلؿؿ مػذا موؼرجع مَ مبوظؿلؿؿ ماٌؾقثي ماٌقوه مسؾل متؿغذي ماظيت متصوبمبعضمايققاغوت وضد

قونمCظلماظطقوظىماظيتمهؿؾماظؽـرلمعـماٌقادماظلوعيماظيتمتمديمCظلمػالكمػذهمايققاغوتمAومCصوبؿفوماألح

م(68.) بلعراضمخطرله

م

مثاظـًًا:مأثرمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾيماظؾقؽةمواظـؾات:م

اظلؾيماظؾقؽيمػلمحقزمايقوةموCرورػوَمصقفوماظعـوصرماظطؾقعقيماظيتمضبقشلوماإلغلونمبعؿؾفمCظبمثروات.موػلم

(م"زفرم41اظيتمؼؾؼكمصقفومزبؾػوتفمومغػوؼوتف.طؿومومصدقماهللمدؾقوغفموتعوظبمحقٌمضولمؼبمدقرةماظرومم@ؼفمرضؿم)

ماظػلودمؼبماظدلمواظؾقرممبومطلؾًمAؼديماظـوسمظقذؼؼفؿمبعضماظذيمسؿؾقامظعؾفؿمؼرجعقن".م

ؿفقرؼيمؼؿضحمعدىماظؿلثرلموؼعؿدلمتؾقثمعصرفمحبرماظؾؼرمواحدامعـمAطـرماٌصورفمتؾقثومسؾكمعلؿقىماى

اٌؾوذرمسؾكمصقيماإلغلونمغؿقفيمشلذهماٌؾقثوتمَمطؿومؼؿضحمعدىمتلثرماظؾقؽيمتلثرامذدؼدامبوألغشطيماٌكؿؾػيم
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مسـماظصقرةماظيتمخؾؼفوماهللمسؾقفماألعرم موترطقؾفو ظؾلؽونموتغرلمسـوصرماظؾقؽيمشلذهماألصعولمصؿؿغرلمخصوئصفو

ماظذيمؼضرمبصقيماٌقارـني.

ماٌقداغقيوعـمخ موطونمم(69)اللماظدرادي ماٌـطؼي معؼوبالتمذكصقيمععمبعضماظشكصقوتمؼبمػذه متمCجرا?

عـفؿماٌفـدس/مرورقمصالحمدوملمَمعراضىمسومماظؿعووغقوتمواإلدؿصالحممبقوصظيماظشرضقيمؼبمدماظفمسـمعلوحيم

صدانمتلؿكدممؼبمم1747ماألرضموعصودرماظريمؼبمعـطؼيمحبرماظؾؼرمذطرم"مAنمعـطؼيمحبرماظؾؼرمزعوعفومحقاظل

اظريمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمبطرؼؼيمعؾوذرةموبعضماٌـورؼمتلؿكدممعقوهمترسيماظلالم"مَموذطرمAؼضوم"مAغفممتم

Aدرةمتؾنيمعـمخالشلومعدىماظؿلثرلماظلهمإلدؿكداممعقوهماٌصرفمسؾكماظصقيماظعوعيمم1949سؿؾمودراديمسؾكم

سؾكمايوظيماظعوعيمظؾلؽونمَمػقماظؿلثرلماظلهمشلذهماٌقوهماٌؾقثفممظلؽونمػذهماٌـورؼ"موطونمهؾقؾماٌفـدسمرورق

محقٌم معـمزبؾػوتماظصرفماظصـوسلمَ مواظزغؽمواظزرغقخموشرلػو معـؾماظرصوصمَ مثؼقؾف معـمسـوصر مهؿؾف ٌو

ؼؿقؿؾماٌصرفمصرفمعصوغعمربوصظوتمطـرلةمَمبوإلضوصيمCظبماظصرفماظصقلموعومضبؿقؼفمعـمAغبوضمسضقؼيم

اىز?ماًوصمبوظؿؾقثمماٌقؽروبلمميؽـمععوىؿفموظؽـماألطـرمخطقرهمػقماظعـوصرماظـؼقؾيماظيتمالممَموذطرم"مAن

متؿقؾؾموػلماألذدمخطقرةمطوظؽربقغوتمواظرصوصموػلمAدوسماٌشؽؾي."

AعومسـمدمالماٌفـدسمرورقمسـمرBؼؿؽمميؾمػذهماٌشؽؾيممذطرم"مAنمسؿؾمربطوتمععوىفماٌقوهمؼبمػذهمم

فمظؾغوؼف"مَموذطرمAؼضًوم"مAنموزارةماظزراسيمتعؿدلمػذاماٌصرفمػقمماٌصدرماظرزللماألدودلمظؾريماٌـطؼيممعؽؾػ

ألغفمالمؼقجدمشرلهمَموذطرمAغفمحؿكمظقممتًمععوىيمعقوهماٌصرفمصنغفمعومدقمخذمعـفمظؾريمدقلؿؿرموؼمخذم

معشؽؾ مػق موظؽـماألدوسمؼبمضضقؿـو م". ماظؿؾقتمAدوسموعقجقد مظؾريمAيمCنمعصدر ماٌـزظيمعـف متؾقثمحبرلة ي

%موعـماٌصرفموػلمطؿقيمعفقظيمَمم13م-م8وتلثرلماٌصرفممدؾؾقومسؾقفوم.مصوظصرفماظصـوسلمميـؾمغلؾيمعـم

ممومؼمثرمبصقرهمخطرلةموعدعرةمسؾلماإلدؿزراعماظلؿؽلمواحملوصقؾماظزراسقيمَمصفذامؼعؿدلمعصقؾيمسؾكماظـؾوتوتم

ظصقيماظعوعيموظؽـمػـوكمصرقمصوألزلوكمAذدمخطقرةمسؾكمصقيماظيتمؼؿغذىمسؾقفوماإلغلونمصؿمديمCظبمػالكما

االغلونمعـماظـؾوتمألنماإلغلونمبقلطؾماظلؿؽيمطؽؾممبومصقفومعـمتردقؾوتموزلقمموغلؾيماظؿؾقثمؼبماألزلوكم

مواًضرواتموماظػقاطفماظيتممتمرؼفوممبقوهماٌصرفم

رلمظؾصرفمَمصذطرمAنمغلؾيماظذلدقؾوتموسـمدماظفمسـمعومػلمرBؼؿؽمCذامروظؾـومبؿغطقفماٌصرفموسؿؾمعقاد

مظؾؿصرفمعـماظشرضقيم موظؽـمايؾمػقمسؿؾمAصرعمصغرله مَ ظؾصرفماظصقلمسوظقيمودؿمديمCظبمعشوطؾمسدؼدة

مAعوم مَ معقوػفو مCدؿكدام موؼعود مصؼط ماظصرفماظزراسل مسؾك مضوصرة موتؽقن مبؿغطقؿفو موAضقم موAوزسفو وبينمغبود

قلموؼعرفممعقوػفمAغفومردؼؽفمميؽـمCدؿكداعفومؼبمAشراضماٌصرفماظرئقللمطبؿصمبوظصرفماظصـوسلمواظص
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AخرىمعـولمزراسيماظغوبوتمَموAؼضًومغؾوتوتماظزؼـيمومتصدؼرػومواظيتمتؽقنمبعقدهمسـمشذا?ماإلغلونم.موؼبمغػسم

ماٌقداغقي ماثؾؿًماظدرادي مبوٌـػعي. مسؾقف مم(70)اظقضًمتعقد محدود مسرضماٌصرفمؼب معـمA70ن مؼصؾح موبذظؽ م

اٌصرفمَمحقٌمAنمػـوكمبعضماألصقاتمتـوديمبضرورةمتغطقيمجز?معـفمَموػذامعـماظصعىمماظصعىمتغطقي

مجدا.

مؼبمدق?م ماٌشؽؾي موظؽـ ماظـوعقي مAرضكماظدول متعؿدلمعـ معصر مؼعؿدلمتؾقثمألن مال مAنمػذا مغظره موجفف وعـ

طفماٌروؼفممبقوهماظؿصرفمعـماىفوتماٌلؽقظيمؼبماظؿقزقػماظؾقؽلمًدعيماإلغلونموسـمتلثرلماًضرواتمواظػقا

مغلىمشرلمعلؿقحمبقفوم مAيمCغلونمبفو م"مAنماظـوسمصقؿفومعشمطقؼلفمألنمAيمتػوحيمبقوطؾفو اظصرفمذطر

ماظيتمتضوفم ماشلرعقغوتم معـ مصفلمهؿقيمسؾكمغلىمسوظقي مَ ماظعوٌقي م مٌعوؼرلمعـظؿوتماظصقي موصؼًو دوظقًو

مؿوجقفموؼبماإلووهماألخرمالمؼقجدمرضوبفمتعوضى".ظؾؿقوصقؾماظزراسقيمواظيتمؼؿكطوػوماظػالحمظرلصعمطػوئؿفماإلغ

وذطرم"مAنمعصرفمحبرماظؾؼرمظقسمصؼطمػقماٌشؽؾفموظؽـمطؾمترعماظـقؾماظـفوردهمعصرفمحبرماظؾؼرمصؽؾم

مؼبمعؼوبؾمزؼودةم مصرفمصقلمَ مبفو مؼقجد مال ماظعظؿلمعـمضريمعصر ماظغوظؾقي مألن مصرفمصقلمَ مبفو اٌراد

مAديمCظلمضقومماظلؽونمبعؿؾمعقادرلمسؾكماظذلعمظؾصرفماظصقلمبصقرةمدؾؾقيم."مCدؿفالكماٌقوهمؼبماٌـوزلمَمممو

مرصدتفمجرؼدةماألػراممبؿورؼخم َمسـمضقوممAػوظلمم2015ؼـوؼرمم14وػذامػقمعوممتماظؿلطدمعـفمعـمخاللمعو

ممضرؼيماظـؿروطم.مبنغشو?معبعقيمذؾوبماًرلمظؿـؿقيماجملؿؿعميؾمعشؽؾيماظصرفمَموطؿومؼؼقلمAغبدمسؾدماهلل

رئقسماىؿعقيمَممتمبوىفقدماظذاتقيمتقصقؾمعقادرلماظصرفمظؾؼرؼيممبصرفمحبرماظؾؼرمَموؼضقػمAغفمميؽـم

تقصقؾماظصرفماظصقلممبصرفمحبرماظؾؼرمعؾوذرةمدونمععوىيمزبوظػمبقؽقًومَمظؽـمميؽـمعـمخاللمخرؼطيم

ضربمربطيمععوىيمضؾؾمCظؼوئفماظؿـلقؼماٌقجقدهمظدؼـومهدؼدمAعوطـمتؾؽماظؼرىمظؿقصقؾماظصرفماًوصمبفومأل

مؼبماظصرف.

غوئىماٌراضىماظعوممسؾكمػذاماظؽالممسـدمدماظفمسـمريماألراضلماظزراسقيم (71)طؿومAطدماٌفـدسمسؾلماظػؼل

مبقوهمعصرفمحبرماظؾؼرموعدىمخطقرتفمَمصذطرم"مAنماألراضلماظزراسقيماظيتمترويممبقوهمحبرماظؾؼرمتوبعيمٌراضؾيم

محقاظلمصونمايفرممبقوصظيما موتؾؾغمعلوحؿفو موػكمتروىمسـمررؼؼمترعمصرسنيممم15ظشرضقيمَ Aظػمصدانمَ

(......مCخل"مَموذطرم"مAنماظرىمبفذهماٌقوهمعـمAخطرمعومؼؽقنم3(مَمترسيم)2(َمترسيم)1ؼطؾؼمسؾقفؿومادؿمترسيم)

CدؿزراعمػذهماٌـورؼموؼمديمCنماٌصرفمظفمدورمصعولمؼبمAغؿوجقيممسؾكمصقيماالغلون"موضولمدقودتفم"مCسؾكمAظبم

ظؾؿقوصقؾماظزراسقي"مَموضدمذطرم"مAغفمؼؿؿمريمػذهماألراضلمسـمررؼؼمعقوهماٌصرفممبوطقـوتمرصعممتؼوممسؾكم

مترعمصرسنيمعـماٌصرفموتضخماٌقوهمصقفموترويماألرض"م.
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رممتمرصدمخؾقمعقوهماظذلعمسـدمطقبريمAبقمسللقيممبـطؼيمعصرفمحب (72)وعـمخاللمغػسماظدراديماٌقداغقي

اظؾؼرممبقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمسـمررؼؼمبقابفمصرسنيمAغشوتفوموزارةماظريمظرصعماٌقوهمسـدعومؼؼؾمعـلقبمعقوهم

ماظذلعمممومؼمديمظؿؾقثمذدؼدموسػقغفمظؾؿقوهمبوإلضوصفمCظبماظرائقيماظؽرؼفيماظيتمالمؼؿقؿؾفوماالغلون.

غؾوتوتماٌقاحلمموماًضرواتموػلموؼبمغػسماٌـطؼيمعصرفمحبرماظؾؼرممتمعشوػدةمزراسوتمزبؿؾػيمظـؿورم

زراسوتمظقلًمتؼؾقدؼفمتؿؿـؾمؼبمعزارعمظؾدلتؼولمواٌونقموزراسيماظطؿورؿموAذفورماٌقزموحقلمػذهماٌـطؼيمتعقشم

مضرؼيمبلطؿؾفومحبقوهمعؿؽوعؾفمتؿـػسموتلطؾموتؿعوؼشمععمػذاماظؿؾقثم.

عصرفمحبرماظؾؼرموAغفمالمؼقجدمصرفمصقلمايققانمَموذطرمAغفمالمؼقجدمAيمعقوهمؼبمػذهماٌـطؼيمCالمعقوهم

موطؾمدهمادىمAنماظـوسمAصؾحمسـدػومصشؾمطؾقيموواظديمعوتمبفذاماٌرض.

ماظؿـؿقيم مربوور مَوػؿو ماظلؿؽل مواإلدؿزراع مَ ماظزراسقي مواحملوصقؾ ماظذلبي ماظؿؾقثمسؾك متلثرل مCظب بوإلضوصي

ظغذا?ماظعوظلمؼبمضقؿؿفماظغذائقيمَمبوإلضوصفمCظبماإلضؿصودؼيمواإلجؿؿوسقيمؼبمعصرمَمصفؿومAدوسماٌلوػؿيمؼبمتقصرلما

خؾؼمصرصمسؿؾمَموهؼقؼماظؿـؿقيماإلضؾقؿقي.موتعؿدلمعـطؼيمايلقـقيمعـمAطـرماٌـورؼمتقاجدًامظؾؿزارعماظلؿؽقيم

سؾكمرقلمعصرفمحبرماظؾؼرمواظيتمتعؿؿدمسؾلمعقوػفمبشؽؾمAدودلمؼبممتغذؼؿفوموعـمخاللماظدراديماٌقداغقيم

قردعقدموعصىماٌصرفمععمحبرلةماٌـزظيمCتضحمAنمربوصظيمبقردعقدمعـمAطـرماحملوصظوتماظيتمٌـطؼيمجـقبمب

متؿؿقزم معـماحملوصظوتماظلوحؾقي محقٌمCغفو مَ ماظلؿؽقي مبوظـروة مCػؿؿوعو مصروسف م مو ماظؾؼر معصرفمحبر مبفو مير

ماٌـ محبرلة ماالبقضمَ موػلمدوحؾماظؾقر متؿكؾؾمAراضماحملوصظي محبرلةمبقجقدمعلطقوتمعوئقيمسدؼدة مَ زظي

متعؿؿدم مبوإلضوصيمCظبمسددمعـماٌزارعماظلؿؽقي مَ مترسيماظلالم مترسيمبقردعقدمَ ماظلقؼسمَ اٌالحفمَذبرىمضـوة

احملوصظيمسؾكمػذهماٌلطقوتماٌوئقيمبوإلضوصيمCظبماٌصورفماظؽؾرلةم.موحبرماظؾؼرمؼبمCغؿوجمطؿقوتمطؾرلةمعـم

م(73).ؿمتصدؼرماظػوئضمعـفمCظبماحملوصظوتماجملوورةاألزلوكموػقماظغذا?ماظرئقللمظلؽونماحملوصظيموؼؿ

وتعؿدلمععوىيمعقوهماظصرفموCسودهمCدؿكداعفومؼبمذبوالتماإلغؿوجماظزراسلمواظصـوسلمعـماألعقرمااظشوئعيم

وؼؿؿمتصـقػماحملوصقؾماظيتمترويممبقوهماظصرفمCظبمثالثيمAضلومم(74). ؼبماظدولماٌؿؼدعيمواظـوعقيمسؾلمحدمدقا?

متؾعًو ماظعوعيممرئقلقي مسؾكماظصقي ماألوظبموػلماألضؾمخطقرة ماجملؿقسي مَ ماظعوعي مسؾكماظصقي ظدرجيمخطقرتفو

وسلؾمربوصقؾماظؼطـمواألظقوفمَموايؾقبموبذورماظزؼـيموضصىماظلؽرموبـفرماظلؽرموربوصقؾماألسالفمَمAعوم

ماٌراسلموربوصقؾما موتشؿؾ ماظعوعي مسؾكماظصقي ماًطقرة موػلمعؿقدطي م ماظـوغقي ألسالفماًضرا?َماجملؿقسي
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وااظطؿورؿموماًقورمَمواٌقزمواظػقلماظلقداغلمAعومسـماجملؿقسيماظـوظـيمواألخرلةموػكماألذدخطقرةمسؾكماظصقيم

ماٌزروسوتماٌروؼفم موعبقع مبوظدعسَ ماٌروؼف مواًسمواظػقاطف مواظطؿورؿ ماىزر ماًضرواتمعـؾ موتشؿؾ اظعوعي

م(75).قيبوظدعسموتؽقنممضرؼؾيمجدًامعـماظؿفؿعوتماظلؽـ

Aعومسـمعصودرماظريمؼبمعـطؼيمحبرماظؾؼرمَمصوألراضلماظيتمتلؿكدممعقوهمصرفمحبرماظؾؼرمؼبماظريمتؼعم

ماظؾقؽلمؼؾؾغم مواظرصد مواظؿؼققؿ ماٌؿوبعي مظقحدة موػكمتوبعي ماظدظؿو مبشرق ماًدعوتماظزراسقي داخؾمغطوقمعشروع

فمحبرماظؾؼرمؼبماظريموتؼعمخورجمغطوقم%مَمواألراضلماظيتمتلؿكدممعقوهمعصر26صدانمبـلؾيمم1747علوحؿفوم

م مؼؾؾغمعلوحؿفو م مم801اٌشروع مؼبماظريموتؼعم12صدانمبـلؾي ماظلالم مترسي معقوه مواألراضلماظيتمتلؿكدم %مَ

م مؼؾؾغمعلوحؿفو ماظريماٌكؿؾطم26صدانمبـلؾيمم36.5داخؾماظـطوقماٌشروع ماظيتمتلؿكدم مواٌلوحي م653%مَ

م مبـلؾي م10Aصدان م مبوٌـطؼي موؼقجد مَ معـم% مبلقطيمم1479طـر معـوزل مؼؼطـقن م مبوظزراسي مؼعؿؾمععظؿفؿ Aدرة

موؼػؿؼدونمCظبماظؽـرلمعـماًدعوتمعـؾماٌدارسم موبلطو? مصؼرا? موػؿ مَ ماظؾؼر مسؾكمجوغيبمعصرفمحبر وعؿـوثرة

معصرفمحبرم مؼعؿدلمعقوه ماظظروفمظؿػشلماىفؾمواظؿكؾػمصوظؽـرلمعـفؿ مػقو? ماظشربمممو واٌلؿشػقوتموعقوه

مAصض ماحملوصقؾموتربقيماظؾؼر مطـؿق مهؿقيمسؾكماٌغذؼوتماظالزعي مععؾؾقنيمذظؽمبلغفو ماظلالم مترسي ؾمعـمعقوه

األزلوكمعؿفوػؾنيمعومهؿقؼفمعـمAعراضمومعؾقثوتمخطرلةمعـؾموععودنمثؼقؾفَموعصودرمعقوهماظشربمؼبمػذهم

م(76). اٌـطؼيمػقماظؿـؽوتماجملرورةموجراطـمدبزنمصقفماٌقوهمظعدهمAؼوممطؿكزون

سبـمؼبمحوجيمعودفمCظبمبقؽيمغؼقيمَمػقا?مغؼلمَمعو?مغؼلمصوحلمظالدؿكدامماآلدعلمَمتربيمخوظقيمعـماٌؾقثوتم.م

موظقدركمطؾمعـومAنمغبوؼيماظؾقؽيمعـماظؿؾقثمؼرتؽزمسؾكمثالثيمربوورمAدودقيمػل:

 ايؽقعيمبؼرارتفومايوزعي 

 اجملؿؿعمعـمخاللمػقؽوتفممومعمدلوتف 

 ظبماظػردمصوحىماظضؿرلماظؾقؽCم لمذظؽمايوصزماًػلماظذيمؼدصعمؼبمطؾميظيمعـميظوتمحقوتـو

اٌزؼدمعـمرسوؼيماظؾقؽيموغبوؼؿفوم....مصوجملؿؿعمطـؿقذجموذؽؾمومغظوممسوممعومػقمCالمغؿوجمظلؾقكم

معـم Aبـوئف.مCنماظعؿؾمسؾكماظؿقؽؿمؼبماٌؾقثوتموماإلضاللمعـماألضرارماظؾقؽقيمؼلؿؾزممضرارامحضورؼو

 (77). لموؼذلبكمسؾقفمعـذماظصغرمومػقمعومؼلؿكمبوظذلبقيماظؾؽقيداخؾماظػردمؼـش

م
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ماٌؼرتحاتمواظؿوصقاتمإلصالحموتـؿقةمعصرفمحبرماظؾؼر:

مAوم -1 مAيمصرفمزراسل مررح ممبـع مسؾقفو ماٌؿقصؾ مواظـؿوئٍ ماٌقداغقي ماظدرادي مخالل ماظؾقٌمعـ وؼقصل

مظؼقاغنيماظؾقؽيممصـوسلمAوم@دعلمCظبمعصرفمحبرماظؾؼرمومحبرلةماٌـزظيمضؾؾمععوىؿف ععوىيمطوعؾيمرؾؼو

ممَاًوصيمبوظصرفموضقاغنيمعـظؿيماظصقيماظعوٌقي.C2014ظبمم1914اٌصرؼيماسؿؾورمعـمسومم

متػقدماظدراديمؼبمخؾؼمCدارةمرذقدةمظؿؼؾقؾمتؾقثماٌقوهموتلثرلهماظضورمسؾكمصقيماإلغلونمواظـؾوتموم -2 طؿو

 ؾموماظػقاطيماظيتمتـؿقمسؾكمحقافماٌصرفم.ايققانمواظذلبيموطذظؽماٌقوهماىقصقيموماحملوصق

اٌؽوصقيماٌؿؽوعؾيمظؾـؾوتوتماٌوئقيماظضورةماٌقجقدةمؼبمعقوهماٌصورفمواظيتمتلوسدمسؾلمزؼودةمغلؾيماظؿؾقثم -3

 َمواظعؿؾمسؾلمعؽوصقيماظؾعقضموايشراتمواظؼقارضمواظيتمتـؿشرمؼبماظؼريماجملوورةمظؾؿصرفم

ؼبمعبقعماٌـورؼماظيتمميرمبفومعصرفمحبرماظؾؼرمووضعمرضوبيمسؾلماغشو?مربطوتمٌعوىيمعقوهماظصرفم -4

 ػذهماحملطوتم.

اظؼضو?مسؾلمAالحقاشماظيتماضؿطعًمعـماٌصرفمووضعماٌزارعماظلؿؽقيمهًماظرضوبيمعـمضؾؾمػقؽيماظـروةم -5

 اظلؿؽقيمَمووضعمدقوديمجدؼدةمإلغشو?ماٌزارعماظلؿؽقيم.

 كمسؾلمضػوفمعصرفمحبرماظؾؼرم.عؿوبعيماظطىماظؾقطريمظؾقققاغوتماظيتمترب -6

ماٌصورفم -7 معـ موشرله ماظؾؼر ماظؿؾقثمايوظلممبصرفمحبر معـ ماظؿؼؾقؾ متشؿؾ مذوعؾي مCصالح مخطي تصؿقؿ

 األخريموتالؼبماالضرارماظيتمتصقىماظؾقؽيمواإلغلونمجرا?مػذاماظؿؾقثم

معق -8 ماظؾؼردقا? وهمصرفماظؿعرفمسؾلماًصوئصماظؽؿقيمواظـقسقيمظؾؿكؾػوتماظيتمتصرفمؼبمعصرفمحبر

 صـوسلمAومزراسكماومصقكموععدالتماغؿشورػوموربووظيمتطفرلػوم

غشرماظقسلماظصقلمواظؾقؽكمبنيماظلؽونماحملؾقنيموتقسقؿفؿمبعدممادؿكداممعقوهماظصرفمصكماظزراسيمAوم -9

 ؼبمAيمAشراضمAخريمCالمبعدمععوىؿفوم.م

م -10 ماظؾؼر معصرفمحبر مبفو متشؿؾماحملوصظوتماظيتممير مذؾؽوتمظؾصرفماظصقل مصرفمسؿؾ مسدم ظضؿون

 اٌكؾػوتماآلدعقيمؼبمعقوهماٌصرصقايدمعـمغلىماظؿؾقثم.

مادؿغاللمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبمزراسيماظغوبوتماظشفرؼيمموغؾوتوتماظزؼـيموتصدؼرػومظؾكورجم. -11
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ماظطؾؿؾوتماإلردوازؼيمواظيتمؼعؿؿدونمسؾقفومؼبمعقوهماظشربمععم -12 عـعمدؽونمعصرفمحبرماظؾؼرمعـمCغشو?

معـمٌقوهماظشربمشلؿ.تدبرلمعصدرم@

متقصرلمعقوهماظشربماظـؼقيمظلؽونمعـطؼيمعصرفمحبرماظؾؼرم. -13

اظؿطفرلماظدوريمظؾؿصورفموعؿوبعيماسؿؾقيماظؿطفرلمحيتممالمؼعودمادؿكدامماظطؿكماظذىممتماخراجفمعـم -14

ماٌصرفمؼبمادؿصالحماألراضلماظرعؾقيم.

مCظؼ -15 مضؾؾ مبفو ماظصرفماًوصي معقوه متـؼقي مبضرورة ماٌصوغع مصقفمCظزام متذلدى ماٌصرفمحيتمال مؼب وئفو

ماٌؾقثوتماظـؼقؾيمواظيتمتمثرمبوظلؾىمسؾلمحقوةماإلغلونم.

موعديم -16 مواظؾؽذلؼو مبوظػطرؼوت متؾقثفو معؼدار معـ مظؾؿلطد ماٌصرف مٌقوه مدورؼي مهوظقؾ مCجرا? مدوري رصد

موتلثرلػومسؾلماظـؾوتمواإلغلونموايققانم.

يمعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمضؾؾمررحفومؼبمحبرلةماٌـزظيمسؾكمCدؿكدامماظطرقماظؾققظقجقيمايدؼـيمؼبمععوى -17

مبوٌشروعماظذيممتمتـػقذهمبنيموزارةماظؾقؽيم شرارمعشروعماٌعوىيماظؾققظقجقيمواظذيممتمتـػقذهممادذلذودًا

م ماالٌوغقي مواشلقؽي مThe Global Environment Faculity ( GEF )اٌصرؼي ماظعوٌقيمم مػقؽي عع

م.UNDPظؾؾقؽيم

م

م

م

م

م

م

م
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ماهلواعش

عـكمربؿدماظصوويمربؿدمَاظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمدراديمؼبمجغراصقيماظؾقؽيَردوظيمعوجلؿرلمَشرلمعـشقرةمَطؾقيماالدابم (1)

 15َصمم2011ضلؿماىغراصقومجوععيماظزضوزؼؼمَ

 .16َصمA1950غبدمAغبدمايؿفمَتورؼخماظزراسيماٌصرؼيمؼبمسفدمربؿدمسؾلماظؽؾرلمَدارماٌعورفمَاظؼوػرةمَ (2)
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 .21َص1996ربؿدمحلـمسوعرمَتورؼخماظصرفماظزراسلمؼبمعصرمَاٌؽؿؾيماألطودميقيمظؾـشرمَاظؼوػرةمَ (4)

اٌوئقيموAسؿولماظريمCَدارةمذؾؽوتماظريمواظصرفمَاجملؾدماالولمَاىز?ماالولماظؾفـيماظدائؿيمإلسدادماظؽقدماٌصريمظؾؿقاردم (5)

 .3َاظطؾعيماألوظبمَوزارةماٌقاردماٌوئقيمواظريمَاٌرطزماظؼقعلمظؾققثماظريمَص

 220َصم2014وصقؼمربؿدمعبولماظدؼـمابراػقؿمَاىغراصقوماظزراسقيمَاظطؾعيماظـوغقيمَجوععيمحؾقانمَمم (6)

م.8م-7مَمص1924َمصدلاؼرماٌطؾعيماألعرلؼيم،ماظؼوػرةمماٌصرؼيم،اجملؾيماظزراسقيمم (7)

 40ربؿدمحلـمسوعرَتورؼخماظصرفماظزراسلمؼبمعصرَعرجعمدوبؼَصمم (8)

 567ربؿدمغصرماظدؼـمسالمَاٌقوةمواألراضلماظزراسقيمؼبمعصرماٌوضلموايوضرماٌلؿؼؾؾَعرجعمدوبؼ،صمم (9)

مظ (10) ماظؿوبعي ماظصرف مٌشروسوت ماظعوعي ماٌصرؼي مبوألرضماظزراسقيماشلقؽي ماظصرف مدقودي مسـ مواظريَتؼرؼر ماٌوئقي ماٌقارد قزارة

 .476َص1979اٌصرؼيَاظؼلؿماظـوغلAَطؿقبرَ

 442غػسماٌرجعمَص (11)

 31َصمَعرجعمدوبؼمَتورؼخماظصرفماظزراسلمؼبمعصرمربؿدمحلـمسوعر (12)

 7َمصممَعرجعمدوبؼ1924اجملؾيماظزراسقيماٌصرؼيم،صدلاؼرم (13)

 مCَ13سدادمصرؼؼمسؿؾمربوصظيمبقردعقدَصم1991ـزظيماٌممترماظؼقعلمظؾقرلةماٌ (14)

معـماٌصوحلماألعرلؼيمومCظبم (15) مبغرلػو اٌلذلمدؼؾقيمَحوظيموAسؿولمعصؾقيماظريماٌصرؼيمععماإلذورةمظصػيمخوصيمCظبمسالضؿفو

 72َصA1922حلـمبرغوعٍمظذلضقيمذؽقنماظؼطرماظزراسقيماٌطؾعيماالعرلؼيمَاظؼوػرةمَ

 م12َعرجعمدؾؼمذطرهمَصم1991ٌـزظيماٌممترماظؼقعلمظؾقرلةما (16)

 .2عـكمربؿدماظصوويمَاظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمدراديمجغراصقيماظؾقؽيمَعرجعمدوبؼمَص (17)

 م14َعرجعمدؾؼمذطرهَصم1991اٌممترماظؼقعلمظؾقرلةماٌـزظيم (18)

 26عـكمربؿدماظصوويمَاظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼرمدراديمجغراصقيماظؾقؽيَعرجعمدوبؼَص (19)

(20) Ismail A.E,(1994):Effect of the waste water discharges on the water 
quality of Bahr El Baker Drain , AThesis submitted in partial fulfillment of 
reqirements for the Degree of Master of Scince in Civil Engineering, Cairo 
University,1994,p51. 
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 32عصرفمحبرماظؾؼرمدراديمجغراصقيماظؾقؽيَعرجعمدوبؼَصعـكمربؿدماظصوويمَاظؿؾقثمؼبم (21)

 .193م-192غػسماٌرجعَمص (22)

سؾدماشلوديمربؿدمAغبدمدؾقؿونم،ممنقذجمعؼذلحميؾماٌشؽالتماظؾقؽقيماٌؿعؾؼيممبقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبمربوصظيماظشرضقيم (23)

 8،مص2013،مردوظيمعوجلؿرلمشرلمعـشقرةم،مععفدماظدرادوتمواظؾققثماظؾقؽقيم،

لمسؾدماحمللـمرعضونَاإلغؿوجماظلؿؽلمؼبمحبرلاتمعصرماظشؿوظقيَدراديمجغراصقيماإلغؿوجَردوظيمدطؿقراهمشرلمعـشقرهَطؾقيمعـو (24)

 30،ص2004اآلدابمضلؿمجغرصقوَجوععيماظزضوزؼؼ،

عينمدوعلمحؾقىمَماألثرماظؾقؽلمظؾؿكؾصمعـمعقوهماظصرفماظصقلمسؾلمتؾقثمعقوهماٌصورفمَمردوظيمدطؿقراهم،مشرلمم (25)

 27،مص2005رةم،مطؾقيماشلـدديم،مجوععيمسنيمسلسم،معـشق

سؾدماشلوديمربؿدمAغبدمدؾقؿونم،ممنقذجمعؼذلحميؾماٌشؽالتماظؾقؽقيماٌؿعؾؼيممبقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبمربوصظيماظشرضقيم (26)

 .10،معرجعمدؾؼمذطرهَمص

 2012دؾؿؿدلمم23األػرامماٌلوئلمَم (27)

عـمربطوتماظصرفماظصقلمسؾكمجوغيبمعصرفمحبرماظؾؼرؼبمؼقمممؼقمممتًماظزؼورهمٌصرفمحبرماظؾؼرومتماظرصدماظعدؼدم (28)

 م.2015/مم1/مم6اظـالثو?ماٌقاصؼمم

 147-146عـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼر)مدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيم(َعرجعمدوبؼَمص (29)

 ممممم146-138غػسماٌرجعَمص (30)

 117ص2008َمراضلوزارهماظزراسيموادؿصالحماألمَظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمميشلقؽفماظعوعاماظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيماظشرضقيَ (31)

 36َمص2001ممدوحمسطقيَمتؾقثماٌو?َمدارمحقا?َماظؼوػرةَم (32)

 60َمص1993ربؿدمسؾدماظؼودرماظػؼلَماظؾقؽيموعشوطؾفوموضضوؼوػوموغبوؼؿفومعـماظؿؾقثَمعؽؿؾيمبـمدقـوَماظؼوػرةَم (33)

 242َصم2000ؾقؽيَماظدارماٌصرؼيماظؾؾـوغقيَماظطؾعيماظـوغقيَماظؼوػرةَربؿدماظلقدمAرغوBوطَاإلغلونَموتؾقثماظ (34)

 37ممدوحمسطقيَمتؾقثماٌو?َمعرجعمدوبؼَص (35)

(36) Ismail A.E,(1994):Effect of the waste water discharges on the water quality 
of Bahr El Baker Drain, op.cit.p2. 

 167اظؾؼر)مدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيم(َمعرجعمدوبؼَمصعـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرم (37)

 53َمعرجعمدوبؼَمص2008اظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيماظشرضقيم (38)

 173عـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼر)مدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيم(َمعرجعمدوبؼَمص (39)

 175-174غػسماٌرجعَمص (40)

رطزماظؼقعلمظؾققثماٌقوهَم)اظؿؼرؼرماظـفوئل(ممدراديمتلثرلماظؿفؿعوتماظلؽـقيمععفدماظؾققثماظؾقؽقيمواظؿغرلاتماٌـوخقيمبوٌ (41)

 17َص2004حقلمحبرلةماظلدماظعوظلمسؾكمبقؽيمحبرلةمغوصرَمبقوغوتمشرلمعـشقرةَم

 مم2015/مم1/مم6متًماظزؼورهمٌصرفمحبرماظؾؼرمؼبمؼقمماظـالثو?ماٌقاصؼمم (42)
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 179ؾؼرمدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيَعرجعمدوبؼَصعـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظ (43)

 135-134َصA1995غبدمسؾدماظقػوبمسؾدماىقادَمتؾقثماٌقوهماظعذبيَماظدارماظعربقيمظؾـشرمواظؿقزؼعَماظطؾعيماألوظبماظؼوػرةَم (44)

عفدماظدرادوتمصالحمسؾوسماظدؼودطلَايؿوؼيماظؼوغقغقيمظؾؾقؽيماظؾقرؼيمعـماظؿؾقثمؼبمعصرَمردوظيمعوجلؿرلمشرلمعـشقرةمَمع (45)

 252َمص2003وماظؾققثماظؾقؽقيَمجوععيمسنيمسلسَم

 130ربؿدمحلـمسوعرَتورؼخماظصرفماظزراسلمؼبمعصرَمعرجعمدوبؼَمص (46)

 251صالحمسؾوسماظدؼودطلَايؿوؼيماظؼوغقغقيمظؾؾقؽيماظؾقرؼيمعـماظؿؾقثمؼبمعصرَمعرجعمدؾؼمذطرهَمص (47)

 252غػسماٌرجعمَمصم (48)

 www.arij.netرةماظعوعفمؼبماحملوصظوت:تدسقؿماألسالممظؿغطقيمضضوؼوماإلدا (49)

 148م-م147عـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼر)مدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيم(َعرجعمدوبؼَمص (50)

سؾدماشلوديمربؿدمAغبدمدؾقؿونم،ممنقذجمعؼذلحميؾماٌشؽالتماظؾقؽقيماٌؿعؾؼيممبقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمؼبمربوصظيماظشرضقيم (51)

 .80رهَمصَمعرجعمدؾؼمذط

حلنيماٌؽوويَتلثرلمادؿكداممعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾكمتؾقثماظؾقؽيمؼبمعـطؼيمايلقـقيممبقوصظيماظشرضقيَمتلثرلمادؿكدامم (52)

م3َص2006عقوهمحبرماظؾؼرمسؾكماالدؿزراعماظلؿؽلَماظؼوػرةَم

 A111غبدمسؾدماظقػوبمسؾدماىقادَمتؾقثماٌقوهماظعذبيَمعرجعمدوبؼَص (53)

 29و?َمعرجعمدوبؼَصممدوحمسطقيَتؾقثماٌ (54)

 مممم169َصA2008غبدماظلرويَماظؿؾقثماظػقزؼوئلمواظؽقؿقوئلمظؾؾقؽيماٌوئقيَاظطؾعيماألوظبَعؽؿؾيماظدارماظعؾؿقيمَاظؼوػرةمَمم (55)

 A117غبدمسؾدماظقػوبمسؾدماىقادَمتؾقثماٌقوهماظعذبيَمعرجعمدوبؼَص (56)

اظلؽونماحملؾقنيمٌصرفمحبرماظؾؼرمممبـطؼيماظصويقيممتًماظزؼورهمٌصرفمحبراظؾؼرموCجرا?بعضماٌؼوبالتماظشكصقيمععم (57)

 م.م2015/مم1/مم20مبرطزمايلقـقيمؼبمؼقمماظـالثو?ماٌقاصؼمم

 55َمص2007َمراضلوزارهماظزراسيموادؿصالحماألمَظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمميشلقؽفماظعوعاماظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيماظؼؾققبقيَ (58)

 م59غػسماٌرجعَمص (59)

 205م–م204َماٌقوهماألراضلماظزراسقيمؼبمعصرَعرجعمدوبؼَمصربؿدمغصرماظدؼـمسالم (60)

 54َمص2003دقدمسوذقرماظدؼـمسالمَموردماظـقؾماألضرارمواظػقائدمَمدارماٌعورفمَماظؼوػرةمَ (61)

 365َمصم2009تؼرؼرمحوظيماظؾقؽيمؼبمعصرمَم (62)

.مم2009ؼقغقق25َماٌعؾقعوتاٌقضعماإلظؽذلوغلمظؾفقؽيماظعوعيمظؾؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمَماإلدارةماظعوعيمٌرطزم (63)

(http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/postsم

م.وثوئؼماٌـؿديماظقرينميقضماظـقؾماٌؽؿىماظعربلمظؾشؾوبمواظؾقؽي (64)

.مم2009ؼقغقق25َموةماظلؿؽقيمَماإلدارةماظعوعيمٌرطزماٌعؾقعوتاٌقضعماإلظؽذلوغلمظؾفقؽيماظعوعيمظؾؿـؿقيماظـر (65)

(http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/postsم

http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/posts
http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/posts


 
 

 

1501 

 
 

 29/4/2015    27مماواػاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"اٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

 .226(َعرجعمدوبؼَمصعـكمربؿدماظصوويمربؿدَماظؿؾقثمؼبمعصرفمحبرماظؾؼر)مدراديمؼبمجغراصقوماظؾقؽيم (66)

 197غػسماٌرجعَمصم (67)

 186غػسماٌرجعَصم (68)

متًماظزؼورةمٌصرفمحبرماظؾؼرموCجرا?معؼوبؾيمذكصقيمععماٌفـدس/مرورقمصالحمدوملَمعراضىمسومماظؿعووغقوتمواإلدؿصالحم (69)

 م.م2015/مم1/مم20مبقوصظيماظشرضقيمؼقمماظـالثو?مبؿورؼخم

 غػسماظدراديماظلوبؼي (70)

/مم20اظؾؼرموCجرا?معؼوبؾيمذكصقيمععماٌفـدس/مسؾلماظػؼلمغوئىماٌراضىماظعوممؼقمماظـالثو?مبؿورؼخمممتًماظزؼورةمٌصرفمحبر (71)

 م.2015/مم1

 غػسماظدراديماظلوبؼي (72)

 88َمص2007َمراضلوزارهماظزراسيموادؿصالحماألمَظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمميشلقؽفماظعوعاظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيمبقردعقدمَما (73)

م102غػسماٌرجعَمصم (74)

َمدراديمحقلمترذقدمادؿكدامماٌقوهماظعربقيمواٌشروسوتم1995ٌـظؿيماظعربقيمظؾؿـؿقيماظزراسقيماظؿوبعيمىوععيماظدولماظعربقيما (75)

 َمبقوغوتمشرلمعـشقرةم.م343اٌؼذلحيمظؾؿطقؼرمَاظؼوػرةم

دماظؾقؽلمَمشرلمعـشقرمَمؼقظققمتؼرؼرمعصرفمحبرماظؾؼرمَمعشروعماًدعوتماظزراسقيمبشرقماظدظؿومموحدهماٌؿوبعفمواظؿؼققؿمواظرص (76)

 3َمصم2003

اىؿعقيماٌصرؼيمظؾطىمواظؼوغقنماٌممترماظلـقيماظـوعـمم135/136ممدوحمدوملمدراجم:متؾقثماظؾقؽيمرBؼيمتطؾقؼقيمبدعقوطمص (77)

ممم..2000ممَمحؼماٌقارـمؼبمبقؽيمدؾقؿيمَماإلدؽـدرؼيمَم2000/مم6/مم22م–م20سشرمعـم

م

م

م

م

م

م

م
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معضائؿةماٌصادرمواٌراج

مأواًل:اٌصادر:

ماظؿؼارؼرماظعؾؿقةمواظـشراتمايؽوعقةم:م-

م.2009تؼرؼرمردوظيماظؾقؽيمؼبمعصرمَم .1

مCدارةمذؾؽوتماظريمواظصرفمَم .2 اظؾفـيماظدائؿيمإلسدادماظؽقدماٌصريمظؾؿقاردماٌوئقيموAسؿولماظريمَ

م ماٌوئقيمواظريمَ ماٌقارد موزارة ماظطؾعيماألوظلمَ ماألولمَ ماىز? ماظؼقعلمظؾققثماجملؾدماألولمَ اٌرطز

ماظري.

اشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمٌشروسوتماظصرفمَماإلدارةماظعوعيمٌرطزماٌعؾقعوتمواظؿقثقؼمودسؿمCدبوذماظؼرارم .3

مَمبقوغوتماظؼطوعماظطقظلمظؾؿصرفمسؾكمعلؿقيماإلدارة.

ودقيماظصرفماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمٌشروسوتماظصرفماظؿوبعيمظقزارةماٌقاردماٌوئقيمواظريمَمتؼرؼرمدق .4

م.م1979بوألرضماظزراسقيماٌصرؼيمَماظؼلؿماظـوغلمَمAطؿقبرمَم

م

ماظؾقوثمواٌؼاالتم:م-

مwww.arij.netتدسقؿماألسالممظؿغطقيمضضوؼوماإلدارةماظعوعيمؼبماحملوصظوتم .1

وزارهماظزراسيموادؿصالحممَظلؿؽقيمظؿـؿقيماظـروةماميشلقؽفماظعوعاماظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيماظشرضقيمَ .2

م.2008َمراضلماأل

وزارهماظزراسيموادؿصالحممَظؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمميشلقؽفماظعوعاظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيماظؼؾققبقيمَما .3

م.2007َمراضلماأل

ما .4 ماظلؿؽقيمميشلقؽفماظعوعاظؿقصقػماظؾقؽلمحملوصظيمبقردعقدَ ماظزراسيموادؿصالحممَظؿـؿقيماظـروة وزاره

مَ.2007راضلماأل

ععفدماظؾققثماظؾقؽقيمواظؿغرلاتماٌـوخقيمبوٌرطزماظؼقعلمظؾققثماٌقوهَم)اظؿؼرؼرماظـفوئل(ممدراديمتلثرلم .5

معـشقرةَم مشرل مبقوغوت مغوصرَ محبرلة مبقؽي مسؾك ماظعوظل ماظلد محبرلة محقل ماظلؽـقي اظؿفؿعوت

م.17َص2004

http://www.arij.net/
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اىؿعقيماٌصرؼيمظؾطىمواظؼوغقنمم135/136ممدوحمدوملمدراجم:متؾقثماظؾقؽيمرBؼيمتطؾقؼقيمبدعقوطمص .6

ممَمحؼماٌقارـمؼبمبقؽيمدؾقؿيمَماإلدؽـدرؼيمَم2000/مم6/مم22م–م20اٌممترماظلـقيماظـوعـمسشرمعـم

مم.2000

م .7 ماظدولماظعربقي ماظؿوبعيمىوععي ماظزراسقي مظؾؿـؿقي ماظعربقي مادؿكدامم1995اٌـظؿي مدراديمحقلمترذقد َ

ميمظؾؿطقؼرمَمبقوغوتمشرلمعـشقرةمَماظؼوػرةماٌقوهماظعربقيمواٌشروسوتماٌؼذلح

م .1991اٌممترماظؼقعلمظؾقرلةماٌـزظيمَمCسدادمصرؼؼمسؿؾمربوصظيمبقردعقدمَم .8

.مم2009ؼقغقق25اٌقضعماإلظؽذلوغلمظؾفقؽيماظعوعيمظؾؿـؿقيماظـروةماظلؿؽقيمَماإلدارةماظعوعيمٌرطزماٌعؾقعوتَ .9

http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/postsم

م.اٌؽؿىماظعربكمظؾشؾوبمواظؾقؽيمَوثوئؼماٌـؿدىماظقرـكميقضماظـقؾم .10

مثاغقًا:ماظؽؿبمواٌراجع:

 1950رةمَم.AغبدمAغبدمايؿفمَمتورؼخماظزراسيماٌصرؼيمؼبمسفدمربؿدمسؾلماظؽؾرلمَمدارماٌعورفمَماظؼوػ1

.Aغبدماظلرويمَماظؿؾقثماظػقزؼوئلمواظؽقؿقوئلمظؾؾقؽيماٌوئقيمَماظطؾعيماالوظبمَمعؽؿؾيماظدارماظعؾؿقيمَماظؼوػرةمَم2

م.2008

.Aغبدمسؾدماظقػوبمسؾدماىقادمَمتؾقثماٌقوهماظعذبيمَماظداراظعربقيمظؾـشرمواظؿقزؼعمَماظطؾعيماالوظلمَاظؼوػرةمَم3

م.1995

مت4 ممبقوصظيم.حلنيماٌؽوويمَ مايلقـقي مؼبمعـطؼي مسؾلمتؾقثماظؾقؽي ماظؾؼر معصرفمحبر معقوه وثرلمادؿكدام

م.ممم2006اظشرضقيمَمتوثرلمادؿكداممعقوهمعصرفمحبرماظؾؼرمسؾلماالدؿزراعماظلؿؽلمَماظؼوػرةمَ

م.2003.دقدمسوذقرمAغبدمَموردماظـقؾماالضرارمواظػقائدمَمدارماٌعورفمَماظؼوػرةم5َ

6BBم.2000طمَماالغلونموتؾقثماظؾقؽيمَماظدارماٌصرؼيماظؾؾـوغقيمَماظطؾعيماظـوغقيمَماظؼوػرةمَم.ربؿدماظلقدمارغو

م1996.ربؿدمحلـمسوعرَمتورؼخماظصرفماظزراسلمؼبمعصرمَاٌؽؿؾيماالطودميقيمظؾـشرَماظؼوػرةمَم7

مبـمدقـ8 معؽؿؾي ماظؿؾقثمَ معـ موغبوؼؿفو موضضوؼوػو معشوطؾفو ماظؾقؽي ماظػؼلمَ ماظؼودر مسؾد مربؿد م. ماظؼوػرة مَ َمو

1993. 

ماٌوضلموايوضرمواٌلؿؼؾؾمَاٌؽؿؾيماالطودميقيم9 ماٌقوهمواالراضلماظزراسقيمؼبمعصر .مربؿدمغصرماظدؼـمسالممَ

 .2001ظؾـشرمَماظؼوػرةمَم

http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/posts
http://www.gafard.kenanaonline.com/copics/57631/posts
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معـم10 مبغرلػو ماظلمسالضوتفو مبصػيمخوصي مععماالذورة ماظريماٌصرؼي مواسؿولمعصؾقي محوظي ماٌلذلمدؼؾقيمَ .

 .1922واظلماحلـمبرغوعٍمبذلضقيمذؽقونماظؼرماظزراسقيمَماٌطؾعيماالعرلؼيمَماظؼوػرةمَماٌصوحلماالعرلؼي

 .2001.مممدوحمسطقيمَمتؾقثماٌو?مَمدارمحقا?مَماظؼوػرةمَم11

م.م2014.موصقؼمربؿدمعبولماظدؼـمابراػقؿمَماىغراصقوماظزراسقيمَماظطؾعيماظـوغقيمَمجوععيمحؾقانمَم12

مثاظـًا:ماظدورؼاتم:

م2012دؾؿؿدلمم23ػرامماٌلوئلم..ماأل1

مم1924اجملؾيماظزراسقيماٌصرؼيم،ماٌطؾعيماألعرلؼيم،ماظؼوػرةمصدلاؼرم.2

مرابعًا:ماظردائلماظعؾؿقةم:م
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م

ماٌالحؼ

م

موصرسلمبؾؾقسمواظؼؾققبقفمؼبمربوصظوتمعصرؼقضحماعؿدادمعصرفمحبرماظؾؼرم(:م1)ذؽؾمرضؿم
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Figuer(2-A): Drainage Water Discharge to Bahr El-Baqir Outfall during (2010-2013)  
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Figer(2-B): Average of some Water Quality Parameters at Bahr El-Baqar drain during (2010 

-2013) 
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Unit ماٌصىمممممماٌصرفممممممم                  Parameter                  
      

mS/cm 6.88 6.88 1.EC                                               
      

                                             pH -2 7.34 7.36م-
      

Ppm3 0.207 0.3515م- phosphorous                          
       

Ppm4 0.605 0.258م-Nitrite                                       
       

Ppm5 0.025 0.00094م-Ammonium                              
      

Ppm6 355.76 323.38م-Sodium                                      
م     

Ppm7 43.79 31.82م-Potassium                                 
      

Ppm8 200.83 131.974م-Calcium                                     
      

Ppm9 110 20م-TSS                                             
      

meq/L 8.4 9.4 10-Alkalinity                                
       

TKN mg N/L 76.57 3.3 11-Tot.nitrogen Keljdal 

 :Figure(2-C)ثـو?ماظدراديماٌقداغقيمٌصرفمحبرماظؾؼرممبعرصيمAغؿوئٍمهؾقؾمسقـوتماٌقوهماظيتممتمعبعفوم

ماٌمظػني.م

م

ٍمودامسؾلمبرغوعؿاسؿم100000:1َمسؿؿودامسؾلمخرائطمػقؽيماٌلوحيمخرؼطيمعصرمعؼقوسCسدادماظؾوحـفم(:م1C)ذؽؾمرضؿم

ARCGIS 10مCصيعرصرفممبومخطمدرلماٌمنَم gogl earth م.2015م

Figuer(2-A)دبوذماظؼرارمَمبقوغوتمCماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمٌشروسوتماظصرفمَماإلدارةماظعوعيمٌرطزماٌعؾقعوتمواظؿقثقؼمودسؿم:

ماظؼطوعماظطقظلمظؾؿصرفمسؾكمعلؿقيماإلدارة

Figure(2-B):مغػسماٌرجعم

Figure(2-C)م2015/م15/1:ممتمهؾقؾماظعقـوتممبعرصيموحدةماظؿقوظقؾماظدضقؼيمبؽؾقيماظعؾقممجوععيمدعقوطمبؿورؼخم
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 هذه الصىر التقطت مبعزفة الباحث علٌ رحلتني مًدانًتني

 (:5142/  4/  41و  3إىل مصزف حبز البقز بتاريخ  )

ممممممممممممم

م

مموهقؼؾفومCظبمعزارعمزلؽقي(مCضؿطوعمAجزا?معـماٌصرفم1
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ممممممممممممم

م

محبرماظؾؼرمبصرفم(ماظؾوحٌمAعوممربطيماظصرفم3ممصعمعقوهماظصرفماظصقلمظؾريمبفومم(معوطقـيمظر2
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مممممممممممممممم

م

م(متربقيمماألبؼورمسؾكمضػوفمعصرفممحبرماظؾؼرممبـطؼيماظصويقي4
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ممممممممممممممممممم

م

م(مصقرةمظؾؼؿوعيمسؾكماٌصرف6ٌصرفممممممممممممممممممممماظطؿورؿماظـوويمعـمعقوهما(م5

مممممممممممممممممم
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 "حتهيم انىضع انراهٍ و املستقبهى نتعهيى االسبس مبحهية اخلرطىو 

 والية اخلرطىو انسىداٌ "
م

د.ماالعنيماظعوضمحاجماريد

طؾقةماظعؾوممايضرؼةمم-جاععةماظزسقمماالزػرى

Email: elaminhag1@gmail.com    

ملؿكؾص:ع

سرفماظؿعؾقؿمبوغيماىمسؿؾمعمثرمسؾكماظعؼؾموماظشكصقيموماٌؼدرةم.موتؼـقومػقماظعؿؾقيماظؿكمسـمررؼؼفومم

متؼؿؿماالعيمبـؼؾمععورصفومومخدلاتفوموصقؿفومعـمجقؾمالخر.

عؾقؿماالدوسمصكمربؾقيماًررقممومذظؽمالػؿقيمػدصًمػذةماظقرضيمظؿقؾقؾماظقضعماظراػـموماٌلؿؼؾؾكمظؿم

مػذاماظـقعمعـماظؿعؾقؿموارتؾوريمبؿقؼقؼماػدافماالظػقي.

مبعضماٌلقحوتماظؿكممتًمصكم ماًوعسموعـ ماظلؽون متعداد معـ ماظؾقوغوتماٌؿقصرة مسؾك اسؿؿدتماظقرضي

معمذراتماًطيماًؿلقيمبوالضوصيمظؿؼورؼرماًطيماالدذلاتقفقيمحمل مو ؾقوتماًررقممواظؿؼورؼرمذبولماظؿعؾقؿ

ماظؿعؾقؿقيماٌعؿؿدةم.موسؿؿدتماظقرضيمسؾكماٌـفٍماظقصػكموماظؿقؾقؾكمظدراديماظؿعؾقؿمصكماحملؾقي.

تقصؾًماظقضيماظبمذبؿقسيمعـماظـؿوئٍماػؿفومانمغلؾيماظؿعؾقؿمصكماحملؾقيماضؾمعـماحملؾقوتماالخرىمظقجدم

م ماسال متؾؿقذ مععؾؿ م/ مععدل مظؽـ مطؾرلة. مررصقي مبؽـرلمعـماحقو? ماضؾ ماظػصؾ مبوضكماحملؾقوتموطذظؽمطـوصي عـ

ماحملؾقوتماالخرىموتعؿدلػكماالضؾمطـوصي.

م) ماظؿالعقذ ماظؿقوق مغلؾي متؾنيمان ماظؿؾؿقذات)75.2وضد معـ ماسال مسـدم%70( ماسال ماظػصؾ مطـوصي مظذظؽ )%

م(موطذظؽمععدلمععؾؿ/تؾؿقذ.27.3(سـفومسـدماظؿؾؿقذات)29.1اظؿالعقذم)

ماغيمالبدمعـماالػؿؿومممبوغيمعـماٌفؿمجداماحملوصظيمسؾكماظقضعمايوظبمظؾؿدارسمقيمتقصكماظقرضيؾوس طؿو

م.ممممممممظؿـؿقؿفومبوالحقو?ماظطرصقيموزؼودةمسدداٌدارسمبفو

 

mailto:elaminhag1@gmail.com
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Abstract: 

Education is considered to be any effect on mind, personality or 

ability of the person. It is the process through which nations transfer 

their knowledge, experience and values from one generation to the 

other. 

This paper aimed to analysis the current and future of basic 

education in Khartoum locality, basic education is connected to the 

fulfillment of the maximum goals. 

Data from the fifth population census, education surveys, and the 

five year plan forms the main sources of data. The analytical and the 

descriptive approach were followed because they are the best to 

handle the problem.  

The results reached showed that the percentage of pupils enrolled in 

basic education are less in Khartoum locality compared by other 

localities. Teacher/pupil ratio is low, and class density is low and it is 

the lowest in the state 

Among boys (75.2%) attend basic education, while only 70% of girls 

attend .Class density 

Is 29.1 in boys  school and 27 in girls schools. Teacher /pupil ratio is 

13 for boys and 12 for girls. 

It is recommended that the current situation have to be kept and 

increase the numbers of basic schools at the fringes of the locality              
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معؼدعةم -1

هؼقؼماظؿعؾقؿموخوصيممتعؾقؿماالدوسمواحدمعـماػؿمAػدافماألظػقيماظـؿوغقيمموؼبماظلقدانمػـوكمتطقرمعؾققزمؼبم

ػذاماظؿطقرمصفـوكماظؽـرلماظذيمؼـؿظرمخوصيمؼبماظقالؼوتماظطرصقيموبعضمم ػذاماالووهمؼبماظلـقاتماٌوضقيمورشؿ

مػيمصكماٌـورؼمايضرؼي.ماحملؾقوتماظضعق

والؼيماًررقممعـماظقالؼوتماظؿكمتطقرتمتطقراحلـومصكماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمعؼورغيمبؾعضماظقالؼوتماألخرىم،م

ظؽـمرشؿمذظؽمعومزالمػـوكماظؽـرلماظذيمميؽـمسؿؾفمؼبمذبولمتدرؼىماألدؿوذم،موبـو?ماٌدارسم،موتفقؽيماٌدرديم

موبقؽيماٌدردي.

ماػدفماظؾقث -2

مربؾقيماًررقمم. اماظؾقٌمٌعرصيماظقضعماظراػـممظؿعؾقؿمماالدوسمبعوعيمصكمؼفدفمػذ

 وودوئؾماظؿعؾقؿم،مواظؿؼـقيماٌلؿعؿؾي.  وؼفدفمAؼضًومٌعرصيماظؿطقرمؼبمغلؾيماظطالبمؼبماٌدارسمواجالدفؿ،  -

م.اعفطعـصرمادودكمصكماظؿـؿقفماٌلؿدـبماإلغوثمحدؼـومؼفدفمٌعرصيماظؿغرلماظذىمحدثمؼبمتعؾؿو   

مررؼؼةماظؾقث -3

ماظلـقؼيممم مػـوكمبعضماظؿؼورؼر م. موؼبمبعضماألحقونمغودرة ماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمسـماظؿعؾقؿمشرلمعؿقصرة عصودر

مظؾلقدانمبعوعيموظؾعضماظقالؼوت.م

مم2008اظطرؼؼيماظيتمدقفمتؿؾعمؼبمػذهماظدراديمتعؿؿدمAدودوؽًبمسؾكماظؾقوغوتماٌؿقصرةمعـمتعدادماظلؽونماًوعسم

Aنمػـوكمععؾقعوتمعصـػيمعـمعمذراتماًطيماًؿلقيموعـمعلحماألدرةموبعضماظؿؼورؼرماظؿعؾقؿقيمعـم.مطؿوم

ماظقزاراتمسؾكمعلؿقىماظقالؼي.

ما مدؿػودطؿو ماظدرادي ماٌلقحوتماٌؿصصيتمػذة مظالدؿشوراتمصكمطمعـ مغوصػو ماظذىمضوعًمبي ماٌقداغك وٌلح

Aخرىمظؾؿعؾقعوتمعـؾماٌالحظيمواظؾؼو?اتماظشكصقيموععمدرادؿفومظؾؿكططوتماالدذلاتقفقيماحملؾقي.موعصودرم

 بعضماٌكؿصنيمظؿؿؽـمعـمصفؿماظظوػرةم.ومتماتؾوعماٌـفٍماظقصػكموماظؿقؾقؾكمصكمػذةماظدرادي.م

م

م
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ماظؾقثمؼؼلممإديمثالثةمأضلامم:

م.متعرؼػماظؿعؾقؿمتورطبفموصؾلػؿفمودقؽقظقجقؿف.1

مقممربؾقيماًررقم..مهؾقؾماظقضعماظراػـمظؾؿعؾقؿمؼبموالؼيماًرر2

م.ماظـؿوئٍمموماظؿقصقوتمم.3

م

ماظؿعؾقم -4

متعرؼػموصؾلػيمودقؽقظقجقيماظؿعؾقؿم

متعرؼػماظؿعؾقممم1-4م

واظيتممeducereوععـوهمؼـشهمواظيتمترتؾطمبؽؾؿيممeducareطؾؿيمتعؾقؿمعلخقذةمعـماظؽؾؿيماظالتقـقيم

متعينماٌكرج.

ؼؾم،ماظشكصقيمAوماٌؼدرةمظؾػردموؼبمععـوهماظؿؼينمػقماظعؿؾقيمواظؿعؾقؿمؼبمععـوهماظؽؾرلمػقمAيمسؿؾمعمثرمسؾكماظع

وسؿقعًوماظؿعؾقؿمػقماظعؿؾقيماظيتممم.(1اظيتمسـمررؼؼفومتؼقمماألعيمبـؼؾمععورصفوموخدلاتفوموضقؿفومعـمجقؾمآلخر)

مسـمررؼؼفومؼؿعؾؿماظـوسمسدلماظؿدرؼسمAوماظؿقجقفمAوماظؿعؾقؿ.

ماظؿعؾقؿمطعؾؿمالمطبؿؾػمعـماظؿع مؼؼقمماظؽؾورمتورطبقو ؾقؿمطؿؼؾقدمذبؿؿعكمحقٌمؼقجدمعـذمبداؼيماظؿورؼخموػـو

بـؼؾمووربفؿمظؾصغور.موتطقرماظـؼوصيمواإلغلونمؼعؿؿدمسؾقفمصكمغؼؾمظؾؿعرصيمسدلماألجقولموضدميًومتـؼؾماٌعورفم

اظشػفقيمذػفقًومAومسـمررؼؼماظؿؼؾقدم.معـؾمدردماظؼصصمعـمجقؾمCظبماىقؾماظذيمؼؾقفموعـمثؿممتمهقؼؾماظؾغيم

ماٌدارسمزفرتمؼبمعصرم ماظؾغوتموعـؾمػذه ماتؼونمػذه مواظؿدرؼسمبعد ماظؿعؾقؿ Cظبمظغوتمعؽؿقبيمحقٌممتمبفو

ضؾؾماٌقالد.موسؾقفمصننمتورؼخماظؿعؾقؿمػقمتورؼخماإلغلونمحقٌمAنمدورماإلغلونمػقمغؼؾممC5000ظبمم3000اظؼدميي

ماٌعرصيمواًدلاتمواظؼقؿمعـمجقؾمآلخرموػومػقماظؿعؾقؿ.

آلنمAصؾحماظؿعؾقؿماجؾورؼًومؼبمععظؿماظدولموغلؾيمظـؿقماظلؽونمواجؾورؼيماظؿعؾقؿمترىمعـظؿيماظققغلؽقمAتفمبعدما

م(.2سوعًومدقؽقنمػـوكمتعؾقؿمAطـرمعـماظؿعؾقؿمعـمتورؼخماإلغلونمحؿكماآلنم.واظلقدانمدقؽقنمظفمغػسماٌصرل)30

م
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مصؾلػةماظؿعؾقممم4-3

اًوصيمبوظؿعؾقؿموعشوطؾفمواػؿؿوعفومبوظؿعؾقؿموررضفم.مصؾلػيماظؿعؾقؿمترطزممصؾلػيماظؿعؾقؿمػلماظدراديماظػؾلػقي

م(.3سـماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيمAومسؾكماظؿكصصوتماظؿعؾقؿقيم)

مصؾلػيم موذبول مغػلف ماظؿعؾقؿ معـ مجز? مظذظؽمػل موررضف موAذؽوظف مبلػدافماظؿعؾقؿ ماؼضو م متفؿؿ ماظؿعؾقؿ وصؾلػي

مفؿؿمبعؿؾقيماظؿعؾقؿمغػلف.جزئؾيمتفؿؿمبلقوديماظؿعؾقؿمعـمجفيمطؿومت

صفكمتدرسمعومػقيمودوئؾماظؿـشؽيمواظؿعؾقؿمواظؼقؿمواظؿؼوظقدماظيتمتلتلمغؿقفيمظؾؿـشؽيموممورديماظؿعؾقؿموععرصيمم

محدودماظؿعؾقؿموضوغقغقؿفمطعؿؾمAطودميلمواظعالضيمبنيماظـظرؼيمواظؿطؾقؼ.

مدقؽوظوجقةماظؿعؾقممم4-4

ؿمبعوعفمعـمطؾماظلؽونموAصرادمعـماظلؽونمذويماًصقصقيمطوٌقػقبنيمدقؽقظقجقيماظؿعؾقؿمتفؿؿمبعؿؾقيمماظؿعؾق

مواٌعوضني.

ماٌلؿقىم موسؾك ماظؾقٌ معلؿقى مسؾك متؿطوبؼون مدائؿًو ماٌدردي مودقؽقظقجقي ماظؿعؾقؿ مدقؽقظقجقي مظػظي مAن طؿو

ماظـظري.

وعؾمععمذبؿقسيمطؾرلةمطؿومAنمدقؽقظقجقيماظؿعؾقؿمػلمجز?معـماظعؾقمماألخرىماٌرتؾطيمبوظؿعؾقؿم.مصفلمCذًامتؿع

معـماٌكؿصنيمؼبمذبولماظؿعؾقؿمزموعـمتؼـقيماظؿعؾقؿمحؿكمCدارةماظػصؾ.

م(.4وؼبمعلؿقىماظؿعؾقؿماظعوظلمدائؿًومدقؽقظقجقيماظؿعؾقؿمتؽقنمؼبمطؾقوتماظذلبقيم)

معػاػقممتعؾقؿقةمعفؿة:مم4-5

مبف متؽقن موضد متدرسمظؾؿالعقذ ماٌعرصي معـ مطفز? مAطودميقي معقاضقع موتشؿؾمذبؿقسيماٌـفٍموػق م. مصروع مسدة و

مواظعؾقمم ماإلغلوغقي مواظعؾقم ماالجؿؿوسقي مواظعؾقم م، ماظؽؿؾققتر مواظرؼوضقوتموسؾؿ ماظطؾقعقي مطوظعؾقم ماٌعروصي اظعؾقم

ماظؿطؾقؼقي.

مودوئؾماظؿعؾقؿم:موتشؿؾمواٌرئقوتمواٌشوػداتمواظؿعؾقؿماٌؾينمسؾكماألسؿولماظقدوؼيمواظـشوروت.

كماٌدرسمواظذيمصبىمAنمؼعرفمعودتفمبصقرةمطوصقيموؼلؿطقعمAنمؼقصؾفومCظبمتالعقذهماظؿعؾقؿماىقد:مؼعؿؿدمسؾ

.موتؼؾقدؼًومؼؼقمماٌدرسمبوظؿدرؼسموظؽـماآلنمػـوكمادذلاتقفقوتمجدؼدةمجعؾًماألدؿوذمجز?معـماظعؿؾماًوصم

طو?ماظطوظىمضوسدةمبوسدادماٌؼررمواظـؼوشمحقظفموAصؾحماظطوظىمؼدخؾمؼبمعومؼلؿكماظؿعؾقؿماظـشط.مواشلدفمػقمAس

ععرصيمضقؼيموذبؿقسيمخدلاتمؼلؿطقعماظطوظىماظؾـو?مسؾقفومسـدعومؼقاجفممبعورفمحقوتقيمزبؿؾػيم،مواٌدرسم
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مواظيتمؼؿؿؽـم م، ماٌـودؾي ماٌعرصي مCرور مؼب موايؽؿي مواًدلة مواظؼقوسماىقد ماٌعرصي مترعبي معـ مؼؿؿؽـ اىقد

 اظطوظىمعـمصفؿفوموغؼؾفومظمخرؼـم.

مAصؾق ممتماظؿؼـقي: ماىقال مايودقبمواظؿؾػقن مAن موند ماظؿعؾقؿقي ماظعؿؾقي مؼب مضقؼي مبصقرة متدخؾ ماظؿؼـقي ً

ماظؿعؾقؿم معـؾ م، محدؼـي متعؾقؿقي مررق موادخول متلدقسماظؿعؾقؿ مؼب مظؿلوسد ماٌؿؼدعي ماظدول مؼب ممبفورة ادؿعؿوشلؿ

Onlineمواظؿؼم مؼـودؾف. معو معـفو ماظطرقمايدؼـيمجعؾًمظؾطوظىمصرصمطـرلةمطبؿور موصرتمودوئؾم،مػذه ـقي

ماٌؿعددةم ماظقدوئط متشؿؾ موػذه مظؾطوظى مجقد موصفؿ مجدؼدة مخدلات مCظب مهؿوج مجدؼدة تعؾقؿ

(Multimediaماظؿقجقفوتم مCظب مبوالضوصي ماٌدردقي ماإلدارة مؼب موادعي مبصقرة متلؿكدم مAصؾقً (.اظؿؼـقي

ؾوهماظطالبمؼبمادؿعؿولمواظلؾقرةماظؾقضو?مدوسدتمؼبمجذبماغؿمPowerPointاظؿعؾقؿقي.موادؿكدامماظؾقربقؼـًم

 Audience Responseاظؿؼـقيمؼبمتؼقؿماظطالبمسـمررؼؼماالخؿؾوراتماظدضقؼيممداخؾماظػصؾمواظيتمتلؿكم)

System ARS(موسـدمزفقرماظؿعؾقؿماإلظؽذلوغلم)E-learningػؿقيمايودقبمؼبماظؿعؾقؿمبوظـلؾيمAزفرمAم)

(مComputer assisted learning CALدقبم)ظطالبم.واآلنمAصؾحمغظومماظؿعؾقؿمسـمررؼؼمعلوسدةمايو

مدرؼعماالغؿشورمخوصيمصكماىوععوت.

ماظؿؼـقيمظؽـمػـوكمصرصمجقدةمؼبمػذاماجملولمخوصيمبعدم مإلسؿؿودمعـؾمػذه وؼبماظلقدانمعوزالماظقضًمعؾؽرًا

مدخقلمايودقبمؼبماٌدارسماظـوغقؼيمطؿودةمتعؾقؿموتطؾقؼموAنمطونمجز?مطؾرلمعـماٌدارسمتػؿؼرمظذظؽ.

اظـظرؼيماظؿعؾقؿقي:موػلماظـظرؼيماظيتمتفؿؿمبػرضموتطؾقؼموهؾقؾماظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيموتورطبفومبدAمععماإلشرؼؼم

وبعدماظؼرنماظـوعـمسشرمذادمألػؿؿوممبفوموصكماظؼرنماظعشرؼـمAصؾقًمغظرؼيماظؿعؾقؿمشطو?مجوععمجملؿقسيمعـم

مؼبمذبوالتمAطودميقيمعؿؾوؼـي.ماالووػوتماظعؾؿقيمؼبمذبولماظؿدرؼسمواظؿؼقؿموضوغقنماظؿعؾقؿ

ععظؿماًدلا?مؼعؿؼدونمAنماٌلؿقىماظعوظلمعـماظؿعؾقؿمAدوسمظؾدولمظؽلمتصؾمCظبمعلؿقىممنقماضؿصوديمسوٍل.طؿوم

معـم ماالدؿػودة مادؿعؿولمو معـمعفـددنيموصـقنيمضودرؼـمسؾكم Aنمغؼؾماظؿؼـقيمضبؿوجمألصقوبمععورفمسوظقي

لؿقىماظؼدراتمندمAنمػـوكمطؿوبوتمطـرلةمسـمAنمدخؾماظػردمؼرتؾطمارتؾوطماظؿؼـقيماآلتقيمعـماًورج.موسؾكماٌ

م(.5وثقؼمبوظؿعؾقؿموعلؿقاهم.مصفقمرAسماٌولماظؾشريمظؾدوظيم)

 .ماظوضعماظراػنمظؿعؾقمماالداسممبقؾقةماًرروم5

ماظؿعؾق مبوظقضعماظراػـمظؿعؾقؿماالدوسمسؾكمعلؿقىمربؾقيماًررقمموؼشؿؾماالدارة ماىذ? ؿقيموتعؾقؿمؼفؿؿمػذا

ماظذطقرموتعؾقؿماالغوثمواظؿقؾقؾممممم

م:مبقؾؾيماًررقماإلدارةماظعوعيمظؾذلبقيمواظؿعؾقؿمم1.م5
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Cدارةماظؿعؾقؿمضؾؾماٌدردلمعـفومتـؼلؿمإلداراتمداخؾقيمتقجدممبقؾقيماًررقمممادارةمخوصيمظؾذلبقيموماظؿعؾقؿمو

ماظؿعؾقؿماظـوغقىم.ادارةممتعؾقؿماألدوسموادارةممو

م:اٌكؿؾػيمعـفواالدارةمبوٌفومماإلدارؼيمومتؼقمم

م/معؿوبعيمCحؿقوجوتماظؿعؾقؿمعـم)مAثوثمموطؿوبمعدردكم(مCضوصفمCظبمتفقؽفماظؾقؽيماظؿعؾقؿقيم.1م

م/ماإلذرافمسؾكمذؽقنماٌعؾؿنيمواظؿالعقذمواظعؿولمواجملوظسماظذلبقؼفم.2

م/موضعماًططمواظدلاعٍماظلـقؼيم.3

مارسمذوىماإلحؿقوجوتماًوصيمعـمخاللماإلذرافمواٌؿوبعيم.طؿومتفؿؿمCدارةماظؿعؾقؿممبدم/4

متعؾقمماألداس:م2.5

تؿقصرمبقؾقيماًررقممذبوالتماظؿعؾقؿماٌكؿؾػيمومظؽـمصكمػذةماظدراديمؼفؿـومتعؾقؿماالدوسمالرتؾوريممبققماعقيم

م.رتؾوريمبػرصمايقوةمطؿوماغيمؼؼعمضؿـماػدافماالظػقيمااظػردم

ماغيماظزاعكممظؽؾماظصغورمعـماصرادمتعؾقؿماالدوسمعـماػؿمعؽق غوتماظؿعؾقؿمموػقمؼؾكماظؿعؾقؿمضؾؾماٌدردكمطؿو

ماجملؿؿعموضبؽؿيمضوغقنماظؿعؾقؿموميـؾماطدلمضوسدةمصكماشلرمماظؿعؾقؿكمصكماظلقدان.

وطذظؽمسؾكمعلؿقىماظقحداتماالدارؼيمموؼـؼلؿماظبمضلؿنيممكوصكماحملؾقوتمتعؾقؿماالدوسمضبؿؾماٌقضعماالسؾم

ماالدوسمبـنيمومتعؾقؿماالدوسمبـوت.متعؾقؿم

ماالداسمبـنيممبقؾقةماًررومم:متعؾقممعدارسم1.2.5

مسددمم179بؾغًمماسدادمعدارسماألدوسمبـنيمبوحملؾقيم م3440صصؾموم1599عدرديمحؽقعقيموخوصيمومبفو

ماىدولم) م. مؼؾنيم1ععؾؿ م م( موعـمحقٌاسداد م ممعدارسماالدوسمبـنيمصكماحملؾقيمحلىماظقحداتماالدارؼي

مغلؾيماٌدارسماًوصيمظؾقؽقعقي م/تؾؿقذمو مععدلمععؾؿ مطـوصيماظػصؾمو مغلؾيماالظؿقوقمو ماظؿالعقذماٌؾؿقؼنيمو

االدوسمٌدارسمماٌؽوغكمؿقزؼعاظ(متؾنيم1.مواًرؼطي)م2033وايوجيماظػعؾقيمظؾػصقلمصكماٌدارسمحؿكمسومم

مظؽؾمعدردي.بـنيم م)موغطوقماًدعي م1عـماًرؼطي ماظذلطقز مان مند ٌدارسماالدوسمبـنيمصكمودطمربؾقيم(

اًررقممبقـؿوماالجذا?ماىـقبقيموماظغربقيمالمهظكمبعددمواصرمعـماٌدارس.مطؿومندمصكمودطماًررقممتداخؾم

مواضحمصكمغطوقماًدعيمظؾؿدارسمممومصبعؾماظػصؾمبنيمخدعيماٌدرديموماالخرىمشرلمممؽـمصكمبعضماالحقون.مم

مم
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مرسماالداسمبـنيمسؾىمعلؿويماحملؾقة(ماظوضعماظراػنممٌدا1جدول)

اظؿالعقذمماظقحدة

ماٌؾؿقؼني

غلؾيم

ماالظؿقوق

ععدلممطـوصيماظػصقل

ماٌعؾؿ

غلؾيم

اٌدارسم

ماًوصي

ايوجيمظؾػصقلم

صكمعدارسم

مم2033حؿك

مخوصمحؽقعك

م7م31.4م14.7م9.9 18.9م77.8م6354 سلولماًررقم

م24م58.6م9.5م37.2م19.3 70.1م11703 اًررقعشرق

م-م45م18.6م52.2م29.5م67.9م3016 شربماًررقم

م17م39.1م11م14.2م36.8م66.8م4950 اًررقعقدط

م-م18.4م16.3م19.9 39.5 86.9م6293 اظشفرة

م48م39.7م18.1م27.6م37.5م67.5م14204مودقبوماظشفدا?

م96م38.7م13.5م26.8م30.3م75.2م46520ماحملؾقي

م29.1

م(.6)مم2012اإلدؿشوريمغوصػيمم-بوحملؾقيمدوساٌصدرم:مCدارةمتعؾقؿماأل

مبقوغوتماىدول) محلى م1و مان مند م( ماالظؿقوق مدـ مصك م ماظؿالعقذ ماٌؾؿقؼنيمومتؾؿقذم61881ػؿ م اظؿالعقذ

مومتؾؿقذم46520مبوٌدارسمػؿ م مواظؿالعقذ ماٌؾؿقؼني م)متؾؿقذم15361مبوٌدارسشرل مغلىم1واظشؽؾ مؼقضح )

مؾقيماًررقممحلىماظقحداتماالدارؼيمم.االظؿقوقممبدارسماالدوسمبـنيمصكمرب

م     

م

م

م
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مبقحداتمربؾقيماًررقممبدارسماالدوسمبـنيمغلىماإلظؿقوقم(م1ذؽؾ)

م

 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م      

،موترتػعمبقحدةماًررقممودطمواًررقممشربػـوظؽمغؼصمصكمغلؾيماإلظؿقوقم(مغالحظمانم1ومعـمجدولم)

موماًررقممسلولمواًررقممسلولمماظشفرةلؾيمبقحدتكماظـ مذظؽمغلؾيمظؽـوصيماظلؽونمصكموحدتكماظشفرة و

(مؼؼورنمغلىماالظؿقوقمصكمعدارسماالدوسمبـنيمبنيم2وبعضماظؿالعقذمؼوتقنمعـمخورجماحملؾقيم.موماظشؽؾم)

بعدمجؾؾماوظقو?مالدؾوبمماحملؾقوتمصكموالؼيماًررقمموعـيمندمربؾقيماًررقممعـماحملؾقوتماالضؾماظؿقوضو

م مماإلدارؼيماظقحداتمبؾعضماإلظؿقوقمغلؾيمتراجعاػؿفو ماظطرصقي ماظقحدات مترطزمماًررقمممبقؾقيخوصي و

م.عدارسماالدوسمبوظقحداتماجملوورةم

م

م

م
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م)%(ماًررومموالؼةميفمبدارسماالداسمبـنيمماالظؿقاقمغلؾة(م2ذؽل)

م

 .م2012مؾقيماًررقمماٌكططماالدذلاتقفكمحملاٌصدرم:م             

معقضحمصكماظشؽؾم) مػق مبوحملؾقيماضؾمعـماظقالؼيمطؿو ماظػصؾم مظؽـوصي ماظلؾىمصكمذظؽم3ؼعؿدلماظقضعماظعوم )

ماالحقو?م ماظب ماٌدؼـي مودط معـ ماظلؽون موخروج ماٌدردي مصك ماظػصقل موطـرة ماحملؾقي مصك ماٌدارس مظؽـرة ؼرجع

لؿقىماظؿقصقؾمظؾؿالعقذموؼلوسدماٌعؾؿمسؾكماظذلطقزموماًورجقي.موػذاماظقضعمؼلوػؿمبصقرةمواضقيمصكمرصعمع

معراجعيماظؿالعقذمومرصعمغلؾيماظـفوح.

م

م

م

م

م
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 م2002(تؾؿقذ/مصصل)ماًررومموالؼةميفماظػصلمطـاصه(م3ذؽلم)

م

 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م            

ظؽـرةماٌعؾؿنيمومضؾيماسددمم(4اظشؽؾمم) اظقالؼي عـ بؽـرلمضؾ فCغاٌعؾؿ/تؾؿقذمبوحملؾقيمندم ٌعدل بوظـلؾي Aعو

وذظؽمغلؾيمالنماحملؾقيمبفومطـرلمعـماالحقو?ماظطرصقيمظذظؽمتدغًمغلؾيماالظؿقوقمم.اظؿالعقذماٌؾؿقؼنيمبوٌدرديم

مصكموالؼيماًررقم. طؾوضكماحملؾقوتمزاتماالحقو?ماظطرصقي

م

م

م

م
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 (2012)مرروماًموالؼةميف/تؾؿقذماٌعؾممععدل(4ذؽلم)

م

م.م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م       
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يماٌصدرماٌكططوتماالدذلاتقققيمدؿشورمقياألدوسمبـنيمايؽقع(معقاضعموغطوقماًدعيمٌدارسم1خرؼطيم)مم

مم.2012مظقالؼيماًررقممومتدلماظؾوحٌ
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 عدارسماألداسمبـاتم:م.م2.25 

مسددمعدرديمحؽقعقيمواًوصيمم178وحملؾقيمبؾغًمعدارسماألدوسمبـوتمب ععؾؿم.مم3607صصؾموم1586بفو

وماظذىمؼؾنيممسددماظؿؾؿقذاتماٌؾـقؼوتمبوظؿعؾقؿماالدودلموغلؾيماالظؿقوقمومطـوصيماظػصؾمومم(2جدولم)وعـم

ميععدلمععؾؿ/تؾؿقذموغلؾيماٌدارسماًوصيمحلىماظقحداتماالدارؼيممومايوجيماٌلؿؼؾؾقيمظؾؿدارسموعـمخرؼط

ندماظؿقزؼعماظعوممٌدارسماظؾـوتمومذبولماظؿوثرلمحقٌمانماالحقو?ماظطرصقيماظطرصقيمػكمماظؿكمتقجدمبفومم(2)

مصراضوتموهؿوجماظبمعداردفدؼدة.

م) ماًرؼطي موم2وعـ ماىـقبقي ماىذا? مبقـؿو ماًررقم مربؾقي مودط مترطقزتمعدارسماالدوسمبـنيمصك ماؼضو )

مطؿو مظؾؿدارسمممومماظغربقيمالمهظكمبـػسماظذلطقز. متداخؾمواضحمصكمغطوقماًدعي مصكمودطماًررقم ند

مصبعؾماظػصؾمبنيمخدعيماٌدرديموماالخرىمشرلمممؽـمصكمبعضماالحقونمطؿومصكمعدارسماظؾـني.ممم

ماظقضعماظراػـممعدارسماالدوسمبـوتمسؾكمعلؿقىماحملؾقي

ماظقحدة
اظؿؾؿقذاتم

ماٌؾؿقؼوت

غلؾيم

ماالظؿقوق%

ععدلممطـوصيماظػصقل

معؾؿاٌ

غلؾيماٌدارسم

ماًوصي%

سددماظػصقلم

ماٌطؾقبي مخوصمحؽقعك

م4 38.4م12.3م22.8 33.7م80.5م5693 سلولماًررقم

م5م56.6م9.4م18م33.5 79.4م11292 ذرقمماًررق

م1م14.6م12.8م12.4م24.6م52.9م2050 شربماًررقم

م-م31.4م9.7م12.5م28م67.7م4448 اًررقعقدط

مم8.8م15.3م13.9 37.5 76.8م5561 اظشفرة

م47م40.6م9.7م12.5م28م55.6م14302 ودقبوماظشفدا?

م70م43346 احملؾقي
30.9 15.4 

م57 31.7 12
م27.3

م.م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م       -بوحملؾقيمماٌصدرم:مCدارةمتعؾقؿماألدوس
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(مندمم2ؾؿقذةمحلىماظؿؼدؼراتماظلؽوغقيمومعـماىدولم)تم61881انمسددماظؿؾؿقذاتممصكمدـماالظؿقوقمػقم

م مم43346سدداظؿؾؿقذاتماٌؾؿقؼوتم م ماالظؿقوق مدـ مصك موشرلاٌؾؿقؼوتموػـ ماالظؿقوقممم18535تؾؿقذة وغلؾي

مزطرم5%مماظشؽؾم)70 (ممؼؾنيمغلؾيماظؿقوقماظؿؾؿقذاتممبقؾقيماًررقممحلىماظقحداتماالدارؼيموندمطؿو

مصقيمػكماالضؾماظؿقوضوموػذامسلؾماظؿالعقذموماظؿؾؿقذات.دوبؼومانماظقحداتماظطر

م

مبوحداتمحمؾقةماًرروممبدارسماالداسمبـاتمغلؾةماإلظؿقاقم(م5ذؽل)

م

 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م       

لؾيمبقحدتكماظـػذةم،موترتػعمبقحدةماًررقممشربمواظشفدا?مودقبوػـوظؽمغؼصمصكمغلؾيماإلظؿقوقمومسؾقيم

 .(5ذرقمطؿومصكماظشؽؾم)اًررقمموماًررقممسلولم

مظذلاجعمغلؾيمبوظقالؼيماإلظؿقوقمغلؾيمعـمAضؾمبوحملؾقيصكمعدارسماالدوسمبـوتمماإلظؿقوقمغلؾيظؼدمتؾنيمانم

خوصيماظقحداتماظطرصقيمطؿومػقمعؾنيممماًررقمممبقؾقيماإلدارؼيماظقحداتمبؾعضؾؿقؼوتماٌاسدادماظؿؾؿقذاتم

م(م.6)مشؽؾصكماظ
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م

 )%(ماًررومموالؼةصىمعدارسماالداسمبـاتمبماالظؿقاقمغلؾة(م6ذؽلم)

 

 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م       

 

(ممؼقضحمانمربؾقيماًررقممماضؾم7ؼعؿدلماظقضعماظعوممظؽـوصيماظػصؾممبوحملؾقيماضؾمعـماظقالؼيمموماظشؽؾم)

ـماحملؾقوتمماالخرىموضدمؼعقدماظلؾىماظبمانماحملؾقيمبفومسددماطدلمعـماٌدارسمطـوصيمصكمرالبمصكماظػصقلمع

مومطذظؽمسددماطدلمعـماظػصقل.م

م
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 (تؾؿقذة/صصل)ٌدارسماالداسمبـاتمماًررومموالؼةميفماظػصلمطـاصة(مم7ذؽلم)

     
 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م  

طؿومماظقالؼيمبؽـرلعـمAضؾمصنغف/متؾؿقذةممبدارسماالدوسمبـوتمصكمربؾقيماًررقمممماٌعؾؿمٌعدلمبوظـلؾيمAعو

م) ماظشؽؾ مصك ماظؿؾؿقذات.م(8عؾني معلؿقى معـ مؼؼقى مان مذلغف معـ مػذا معراجعيممو معـ ماٌعؾؿ مؼؿؿؽـ حبقٌ

ماظؿؾؿقذاتمطؾمسؾكمحدةموؼؿقحمذبوالمظؾـؼوشموماظؿػوطرمطؿومانماٌعؾؿمصبدموضؿومطوصقومظؾؿصققحموماظؿقضرل.ممممم

م

ماًررومموالؼة/تؾؿقذةمصىمعدارسماالداسمباٌعؾممععدل(م8ذؽلم)

م

 .م2012ماٌكططماالدذلاتقفكمحملؾقيماًررقمماٌصدرم:م       
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مةؽوعقايدارسماألداسمبـاتماًدعةمٌغطاقم(معوضعمو2)مخررة

موتدخؾماظؾوحٌ.مم2012اٌكططوتماالدذلاتقفقيمعصدرم:م
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ماظـؿائج:

مخرجتماظورضةمحلبماظوضعماظراػنمباظـؿائجماالتقة:

انمربؾقيماًررقممعـماحملؾقوتماالضؾمغلؾيماظؿقوضومالتالعقذػومبعدمربؾقيممممممجؾؾماوظقو?مسؾكممعلؿقىمم-

ماظق مالدؾوبماػؿفو مبؾعضماإلظؿقوقمغلؾيمتراجعالؼي م مماإلدارؼيماظقحداتم ماظقحداتماظطرصقي ممبقؾقيخوصي

م.ماًررقم

م ععدلم- ممميؽـماٌعؾؿمعـمتؿؾعماظؿالعقذمم اظقالؼيفمصكمعـ بؽـرلمضؾا اٌعؾؿ/تؾؿقذمبوحملؾقي موضعمجقدم وػذا

مٌلؿقىماظؿعؾقؿكمصكماحملؾقي.ممبلؿقىمجقدمومؼلوسدمصكمسؿؾقيماظؿقصقؾممظؾؿالعقذمممومؼرصعما

ؼعؿدلماظقضعماظعوممظؽـوصيماظػصؾممبوحملؾقيماضؾمعـماظقالؼيمومؼرجعمذظؽمظؽـرةماٌدارسمصكماحملؾقيموسددمم-م

ماظػصقلمموػذاماظقضعمجقدمؼلوسدمصكمسؿؾقيماظؿقصقؾمومؼؼؾؾمعـمذبفقدماظعؾؿم.

ـالعقذماٌؾؿقؼنيمبوٌدارسماطدلمعـمسددماظؿؾؿقذاتموغؿقفيماٌؼورغيمبنيماظؿالعقذموماظؿؾؿقذاتمندمانمسددماظؿم-

%مظؾؿؾؿقذاتم(موػذامؼـطؾؼمسؾكمسؾكمطـوصيماظػصؾمومسؾكمععدلم70%مظؾؿالعقذموم75.2ومطذظؽمغلؾيماالظؿقوق)م

م مطـوصي مطوغً محقٌ مطذظؽ مروظى موم29.1ععؾؿ/ مم27.3ظؾؿالعقذ مطون م/تؾؿقذ مععؾؿ مععدل مو م13.5ظؾؿؾؿقذات

مت.ظؾؿؾؿقذامم12ظؾؿالعقذمو

م

ماظؿوصقاتم:م

متقصكماظقرضيمحلىماظـؿوئٍ:م

 االطدلمؼؽـمظالحقو?ماظطرصقيم   ذؼودةمسددماٌدارسمحلىمعومعقضحمصكمهؾقؾماظقضعماظراػـ.موماالػؿؿوممم- 

 احملوصظيمسؾكماظؽـوصوتمايوظقيمصكماظػصقل.مم-

 الػؿؿوممبوٌعؾؿمومايػوزمسؾماٌعدلمايوظبمععؾؿم/تؾؿقذمصكماحملؾقيم.مم-

مؼودةماسدادمعدارسماظؾـوتم.مزمم-

م

م
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مم
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)االتصبنية(إيكبَية انىصىل حتهيم   

 د حمبفظة اندقههيةانتًُية مبركز متي األيديعهى  وأثرهب
مإبراػقممد.محمؿدمصؾقي

مطؾقيماظذلبقيمجوععيماٌـصقرةم–عدرسماىغراصقوم

mohamedmapman@gmail.comم

معؼدعة:

ؼمديماظـؼؾمودفقظيماظقصقلمدورًامCصبوبقًومؼبماظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي،مCذممتـؾماظؼدرةمسؾكمغؼؾماظلؾعم

قيمظإلضؾقؿمعؼورغيمبوٌـورؼماجملوورة;مواًدعوتمذررومظؿقؼقؼماظؿـؿقي،مطؿومهددمCعؽوغقيماظقصقلماٌقزةماٌؽوغ

ماإلضؾقؿقي) ماظؿـؿقي مؼب مصعول مبشؽؾ مؼلفؿ موؼبم (1ممو ماظـؼؾ مؼبمجغراصقي مرئقلقًو مسـصرًا ماظقصقل مCعؽوغقي ومتـؾ

اىغراصقومبصػيمسوعي،موتعدلمسـمCعؽوغقيماظؿـؼؾماٌؾوذرةمظؽؾمعـماظلؽونمواظؾضوئعمAوماٌعؾقعوت،موتؼدممAغظؿيم

مطػو ماألطـر ماظقصقلماظـؼؾ مCعؽوغقي موترتؾط مواظعؽسمصققح، ماظقصقل مCعؽوغقي معـ معلؿقؼوتمعرتػعي موتطقرًا ?ة

ماظػرصمواالضؿصودمواجملؿؿع) م2بؿـظقؿ ماظقصقلمبنيماظعؼدمعـماٌمذراتماٌفؿيماظيتمتلوسدم،مو( تعؿدلمCعؽوغقي

مAصؾقًمضرورؼيمؼبمدبطقطمادؿكمسؾك ماظدرادي،مCذ مداخؾمعـطؼي ماظعالضوتماىغراصقي داعوتماألرضمععرصي

مسؾكم مواظؿـؿقؼي،مسالوة ماظؼراراتماظؿكطقطقي مظؿقجقف مدفؾي متعؿدلمAداة مطؿو مبوظـؼؾ، ماظؼراراتماًوصي وادبوذ

ذظؽ،مميؽـمAنمتضقػمCظبمAصقوبماألسؿولماٌعرصيماٌؽوغقيمظؾؿقاضعماٌفؿيماظيتمؼؼصدػوماٌلؿفؾؽقنمواظعؿول;م

مم.(3)ألسؿوشلؿماظؿفورؼيموخدعوتفؿاألعرماظذيمؼلوسدػؿمسؾكمهدؼدماألعوطـماٌـودؾيم

م ماظوصول: مإعؽاغقة ممتعدأػداف ماظقصقل مCعؽوغقي ممAبرزعـ ماظؼقوس مذؾؽوتممؼبماإلحصوئلAدوظقى هؾقؾ

;مصوظقصقلمػقماشلدفماظرئقللمظؾـؼؾمAيمضقوسمعومميؽـمتؽؿقؿف،موؼربطمبنيماظـؼؾموAيمزوػرةمعؽوغقيم(4اظـؼؾ)

،مAيمCبرازمععقضوتماظـؼؾموتقضقحمAppraisalممبقزقػيماظؿؼققؿمAخرى،مبؾموؼزؼدمعـمتػوسؾفؿومععو،مطؿومؼؼق

اظػفقةمبنيماظقاضعمواٌلعقلمعلؿؼؾاًل،موطذامتؼققؿماظؿؽوعؾمبنيماظـؼؾموادؿكداعوتماألرضموشرلػو،موتؼقؿمCعؽوغقيم

م) مطقػ= مAؼـ= معـ= موهؼؼ5اظقصقل: مم(، مسدة ماظقصقل مادؿؼطوبدفقظي معـؾ ماالضؿصودؼيممعـوصع األغشطي

موجذبواظؿفور مؼي مادؿكداعوفو، مAغظؿي مألدا? مطؿمذر ماظقصقل مCعؽوغقي متلؿكدم مAن ماظـؼؾمموتميؽـ األرضمؼب

م(.6)اٌؽونماٌـؿشرةمؼبم
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م ماظوصول: مإعؽاغقة معؽوغات مهدؼد مميؽـ مAربعي مسـوصر معفؿي مCعؽوغقي مضقوس مماظقصقلؼب موتادؿكداعػل:

ماظقصقل:مموCعؽوغقيػذهماٌؽقغوتماظعالضوتمبنيمم(1)اظشؽؾمم،موؼقضحداصراألرضمواظـؼؾمواظزعـمواأل

م

م(ماظعالضيمبنيمعؽقغوتمCعؽوغقيماظقصقل1ذؽؾم)
م

ػقمسوعؾمعفؿمو)تقزؼعماألغشطي(مماألرضموتادؿكداعوعـماظشؽؾمؼؿضحمAنمعؽقغوتمCعؽوغقيماظقصقلمتؿؿـؾمؼب:م

ماظرطوبثرلم)اٌؽقنماظزعين(موصرصمتلمزعـاظضققدمـؼؾ(،موطذظؽمضدمؼعرضماظ)عؽقنمـؼؾمؿقدؼدماظطؾىمسؾكماظظ

ؿمثرماحؿقوجوتماظػردموضدراتفمسؾكمصععمعبقعماٌؽقغوتماألخرى:ممؼؿػوسؾماٌؽقنماظػرديوم،ػردي(اظؽقنماٌ)

Aغشطيماظذيمؼؼضقفمؼبممزعـواظم،ؼبماظؿـؼؾ،موAغقاعماألغشطيمذاتماظصؾياٌؾذولم)تؼققؿ(ماظقضًمواظؿؽؾػيمواىفدم

 feedbackعـمخاللم@ظقوتمردودماظػعؾمػذهماظعـوصرسؾكمماظقصقلمAؼضومCعؽوغقيضدمتمثرمموؼبماٌؼوبؾم،ربددة

mechanismsسؾكمعؼقوسمصبىم،موCداخؾماظػرسقيمعـوصرماظؽقغوتمواٌـوظلمادبوذمعبقعماٌاظقصقلممعؽوغقي

سؾكمواحدمAومAطـرمم–ؼبماٌؿورديماظعؿؾقيمم–ماظقصقلمتطؾقؼفوCعؽوغقيمترطزمتدابرلموم،ؼبماالسؿؾوراٌؽقغوتممهػذ

مم(.7ؼؿؿمتؾـقفو)اظقصقلماسؿؿودامسؾكموجفيمغظرمعؽوغقيمCعـمعؽقغوتم
م
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م ماظوصول: مايصر:مضقاسمإعؽاغقة مال ماٌـول مدؾقؾ مسؾك مصؿـفو موتصـقػوتفو; ماظقصقل معؼوؼقسمCعؽوغقي تؿعدد

م معـ مطؾ ممHandy and Niemeierتصـقػ ماظؿلوويمم2007سوم مخطقط معؼقوس مصؽوت: مثالث Cظب

م(األؼزوطرون) موت: مCظب ماظعدد/اظشرل مبؾقشفوـلؾي مماٌؿؽـ مربددةضؿـ مسؾكمعؼقوسموم،زعـ/علوصي/تؽؾػي ؼعؿؿد

ماظقصقل;معـؾمضؾيمصماظؿـوضؼػذلضماظؿػوسؾ:مو عؼقوسم،مواٌؼوصدمدةزعـماظرحؾيمCظبمزؼواظؿدرصبلمؼبمCعؽوغقي

عؼوؼقسمAربعيمروادهمماضذلحتصـقػمومثيممد.اصرعلؿقىماألمسؾكCعؽوغقيماظقصقلمحقٌمتؼدرم:مؼؼقممسؾكماٌـػعي

ماظقصقلAدود عؼقوسموماألغشطي،مؼؾـكمسؾكعؼقوسم،مواظؾـقيماظؿقؿقيؼؾـكمسؾكمعؼقوسمم:قيميلوبمCعؽوغقي

م(8)ماٌـػعيمؼؾـكمسؾكعؼقوسماظراطى،مومؼؾـكمسؾك بـو?ماٌصػقصيمم1953سومممShimbelاضذلحمذقؿؾؾم،مطؿو

Matrixم(عؽوغقيماظقصقلمواالتصولمبنيمسؼدماظشؾؽيمCعؽوغقيما9ظؼقوسمCمحقٌمتؿلؿم;)ظقصقلمبوظـلؾقيموصؼوم

معصػقصيماالتصولم مؼعؿدلمCسداد مبغرلػو،مطؿو مظؾعؼدمواظقصالتماظيتمتربطفو ظعددمعـماظعقاعؾماىغراصقيماٌؿقزة

Accessibility matrixصضؾماألدوظقىماظؽؿقيمظؼقوسماألػؿقيماظـلؾقيمظؾعؼدماظقاضعيمسؾكمررقماظـؼؾممAعـم

(،موػلمودقؾيمعـودؾيم11وتمواظؿعرؼػمبوٌلوصوتمؼبمذؾؽيماظـؼؾم)(،مصوٌصػقصيمودقؾيمعـودؾيمظؿكزؼـماظؾقوغ10)

ماٌعؼدة) ماظشؾؽوت مدرادي معشؽالت ماٌدرودي،م12يؾ ماظعؼد مربقرؼف مسؾك مؼقضع مجدول مسـ مسؾورة موػل ،)

مبقـفؿو،م–ظؿقضقحماظعالضيم)عـم مظؾؿؿغرلاتماٌؿعددةماٌلؿكدعيمؼبممCظب(مصقؿو ماظعالضيمتؾعًو وطبؿؾػمحفؿمػذه

موشرلػو)ضقوسمCعؽوغق ماظقصالتمورقلماٌلوصي ماظقصقل،معـؾمسدد مظالتصولماٌؾوذرم13ي (،موتعطكمضقؿيم)صػر(

اظذيممالمضبؿوجمCظبمتغقرل،مبقـؿومتعطكمضقؿمتزؼدمبزؼودةمسددماظقصالتمؼبماظشؾؽيموتؼؾمطؾؿومطونماالتصولمبنيم

مواألخرىمدفاًل) ماظؾقٌمسؾكمAدؾقبماٌصػقصوت،مظؽـمذظؽمالمؼع14اظعؼدة مAدوظقىم(،مواسؿؿد متؼؿصر ينمAغف

دراديمCعؽوغقيماظقصقلمسؾكماٌصػقصيمصؿؿعددماٌمذراتماٌؿؾعيمطؿومدقؾلمؼبمدقوقمػذاماظؾقٌمواظيتمالمتعؿؿدم

غراصقيماىموععوٌفوطرقماظذؾؽيم:معـؾمبقوغوتماظشؾؽيسؾكماٌصػقصيمؼبمحلوبفو،موؼؿطؾىمبـو?ماٌصػقصيمAواًل:م

مواٌمغقًو:وثوم،عقاضػموربالتمسؿراغقيموشرلػوعـم مؼصداٌـشل ضعماعقو،مٌرطزممتلايدودماإلدارؼيم:موهددػو

م.م(15)اظلؽوغقيموشرلػو،معقاضعماألغشطيمواًدعوت،موشرلػومورتؾفومربالتماظعؿران
م

متماخؿقورمعرطزممتلماألعدؼدمشلوعشقيمعقضعفموتفؿقشمدبطقطف،موٌومؼؿلؿمبفماظـؼؾمسدلمررضفمأػؿقةماظؾقث:م

حمؼبمعـظقعؿفمحبقٌمAظغقًمعقزةماظربطماٌؽوغلماٌذلتؾيمسؾكماظؿفوورماىغراؼبمبنيماٌرطزماظدلؼيمعـماغؼطوعمواض

وظعؾمعردمذظؽمCظبمAدؾوبمعؿعددةمAػؿفو:مم–طؿومدقؾلمتقضققفمؼبماظدراديمم–وعومصبوورهمعـمAضلوممCدارؼيم

م ماظلـؾالوؼـ معرطز مسـ ماٌرطز مAراضل ماظيتمذفدتفو ماظػصؾ مسؿؾقي م1993سوم مؼع; مAعـؾمواظيتممل مدبطقط ؼؾفو
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م مواظرؼػقي ماظؿقؿقي، محدودماظلوئدةظؾـقؿف مداخؾ ماظؾشرؼي ماٌظوػر ممهسؾك مجعؾف مممو غليبمسـمممبـ?اإلدارؼي;

اظؿكطقطماٌـودىمٌـظقعيماظـؼؾماظيتمدبدعف،مواٌقضعماشلوعشلموووورهماٌؽوغلمٌراطزمذاتمصؾغيمرؼػقيمتعوغلم

مAعـؾ ماظـؼؾ معشؽالت معـ ماٌرطز مؼعوغل مممو ممبAطـر مسؾقد مبين معراطز: مي مصؼرمقوصظي مAوالد موعرطز اظدضفؾقي،

مبقوصظيماظشرضقي،مشلذهماألدؾوبموشرلػوموجىمتلؾقطماظضق?مسؾكمػذهماٌـطؼيماىغراصقي;مطؿقووظيمظؿقدؼدم

مAػؿمعشؽالتفومواٌلوػؿيمعومAعؽـمؼبماظؿكطقطماألعـؾميؾفو.
م

متلاؤالتماظؾقث:

 حدىماظعؼدمؼعينCغفوماألؼلرمؼبماظقصلقلمواألطـلرمارتؾورلًومبغرلػلومعلـممممممػؾموؿعمررقماظـؼؾمووهمAم

ماظعؼد=

 =غفوماألطـرموصقاًلAداريمؼعينمCومAحدىماظعؼدمطؿرطزمخدعلمCمػؾماخؿقورم

 =معوماظقزنماظـليبميوضرةماٌرطزمؼبماظقصقلمعؼورغيمبؾوضلماظعؼد

 ؼـمميؽـمايصقلمسؾكمAم=غرقللؿمدؿ=مطلؿمعلـماظقضلًمممموبليمودلقؾيم=مايوضرة)األعوطـ(معـماظػرصم

مؽؾػ=ؿدمذاعوو

 =مػؾماٌصػقصوتمشوؼيمؼبماألحبوثماىغراصقي
م

متماالسؿؿودمسؾكماٌـفٍماظقصػلماظؿقؾقؾلمعـمخاللمذبوالتفماٌؿعددةماٌؿؿـؾيمدراديمعـاػجماظؾقثموأداظقؾه:م

ماظلوبؼ مادؿػلوراتماظدرادي مسؾك ماإلجوبي مؼب موشرلػو مواظذلابط مواظعالضوتماظلؾؾقي ذطرػو;مماظعالضوتماٌؿؾودظي

مسالضوتفوم مضق? مؼب ماظؾقؽقي م@ثورػو مAػؿ مبفدفماظؽشػمسـ ماظـؼؾ معـظقعي مسؾك ماٌشؽالتماٌذلتؾي مAػؿ ظؿقدؼد

ظؿقؼقؼمAػدافممتتضوصراظؾقـقيمواظيتممداخؾبعضماٌعًمِؾاتؾباٌؽوغقيمععماظظقاػرماىغراصقيماحملقطيمبفو،مثؿم

ماظؾقٌموعـفو ممعدخؾ: ماظـظؿ، موعدخؾهؾقؾ ماإلضؾقؿل مواٌدخؾمواٌدخؾ م)اظلماظرصوػقي موتؿقددم16ؾقطل ،)

تصـقػوتماٌـوػٍمبوظطرؼؼيماظيتمؼؿؾعفوماظؾوحٌميؾمعشؽؾيمحبـف;مظذامصؼدمؼلؿعنيماظؾوحٌمبلطـرمعـمعـفٍمؼبم

م) ماظقاحدة ماظعؾقمم17اظدرادي مظطؾقعي معالئؿي موAطـرػو ماظؾقٌ مررق مAغلى مػق ماٌـففل ماظؿعدد مAن محقٌ ،)

ماالدؿ18االجؿؿوسقي) مميؽـ مطؿو ماظؾقٌ)(، مػدف مظؿقؼقؼ معدخؾ معـ مبلطـر مبعضم(19عوغي ممبعووغي موذظؽ .

م ماإلحصوئل ماظدلغوعٍ مبودؿكدام مواإلحصوئقي ماظؽؿقي ماألدوظقى موعـفو ماظؾقـقي ،مSPSS Ver.17األدوظقى

ؼبمCجرا?ماظؿقؾقالتماٌؽوغقيممArcGIS Ver. 9.3وعٍمغادؿكداممبربوإلضوصيمCظبم،مEXCEL2010وبرغوعٍم
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اظدراديماٌقداغقيمومتـؾًمدافماظؾقٌ.موتعددتمعصودرمبقوغوتماظؾقٌموععؾقعوتفموAػؿفو:ماٌطؾقبيمظؿقؼقؼمAػ

اظقصقلمبودؿكدامممنقذجمادؿؾقونممشؽالتٌؼب:ماظزؼوراتماٌقداغقيمواظيتمتؾعؿفوماٌالحظوتماظعؾؿقي،مثؿمحصرم

Aجؾمذظؽممتمحصرم(،مواظذيمؼفؿؿمبوظؾقٌمسـمAدؾوبماظقصقلموععقضوتفممبرطزممتلماألعدؼد،موعـم1)عؾقؼم

ماألول:م مثالثيمربوور:ماحملقر موذظؽمعـمخالل ممتلماألعدؼد، ماظقصقلممبرطز متعقق بعضماٌؿغرلاتماظيتمضد

متلعيم موؼضؿ مواظؾقؽقي: ماٌعقضوتماالجؿؿوسقي ماظـوغل: مواحملقر معؿغرلات، مسشرة موؼضؿ اٌعقضوتماالضؿصودؼي:

موؼ ماظقصقل: مودوئؾ مدبص مععقضوت ماظـوظٌ: مواحملقر مبعضمعؿغرلات، مCظب مبوإلضوصي معؿغرلات، مسشرة ضؿ

اٌؿغرلاتماظدميقشراصقيماظيتمدبدمماظؾقٌمعـؾ:ماظـقعمواظلـيمواٌفـيموربؾماإلضوعي.موبـقًماإلدؿؾوغيمبلدؾقبم

مثالثل;م ماالدؿؾقون مAن مومبو ماظعقـي، مAصراد ماووػوت مثؿ مظإلجوبوت ماٌرجح ماٌؿقدط ميلوب ماظـالثل ظقؽورت

م2واٌلوصوتمبقـفوم>مم3،مطؿومتؽقنمسددماالخؿقوراتم>3،مالمAواصؼ>2حقودي>م،3صؿعطكماإلجوبوت:معقاصؼم>

،مC2.33ظبمم1.67،موربوؼد:معـمC1.66ظبمم1،مAيمشرلمعقاصؼ:معـم0.66>م2/3،موبوظؿوظلمرقلماظػذلةم>م

ادؿؿورةموػلمعومم1236ادؿؿورةمطونماٌلؿقؼبمعـفومم1300درجوت،موبؾغًمسقـيماظؾقٌممC3ظبمم2.34وعقاصؼ:م

عؿفـؾًومم2014ؿدتمغؿوئففومبفذهماظدرادي،مومتمتقزؼعفومسشقائقًومخاللمAذفر:مCبرؼؾموؼقظقيموغقصؿدلمسومماسؿ

ماٌصودرم مبقوغوتماظؾقٌمAؼضًو: معصودر موعـ ماظلؽون، متقزؼع موحبقٌمتؿـودىمعع ماٌـودؾوتمواألسقود، Aؼوم

مبقوصظيماظدضفؾقيموذبؾسمعدؼـيممتلماإلحصوئقيمطوظؿعدادماظلؽوغلموغشراتمعرطزماٌعؾقعوتمودسؿمادبوذماظؼرارم

ماألعدؼد،موشرلػو.
م

حظلمعقضقعمCعؽوغقيماظقصقلمبعدةمدرادوتمجغراصقيمعلؿؼؾي،مصضالمسؾكمتضؿقـفمداخؾماظدراداتماظلابؼة:م

CرورماظدرادوتماىغراصقيماٌؿكصصيمؼبمجغراصقيماظـؼؾمAومشرلػو،موعـماظدرادوتماظيتمتـووظًمCعؽوغقيماظقصقلم

مومؼؾل:بشؽؾمتػصقؾلمع

خرائطمخطقطماظلػرماٌؿلوويمCظبماٌـطؼيماٌرطزؼيم:مسـم2014دراديموظقدمAبقماظعقـنيمعنماظدراداتماظعربقة:م

مبـفو  اظيت اظـؿوذج بودؿـؾوط اٌؿلووي اظلػر خرائط سؿؾ ةیعـفٍ قیتطى اظدراديمسؾك ،مواسؿؿدتمبدؼـي

مبراعٍ ماألسؿول واظرطقد اظذروة ألوضوت نزوطرواألؼ خرائط Cغؿوجٕو اىغراصقي، اٌعؾقعوت غظؿ تؼــفو  مبـطؼي

ماظلرلف اٌلؿكدعي اظـؼؾ ودوئؾ بقادطي ةیاٌرطز معـؾ مبـفو مبراعٍمیمبدؼـي مسؾك مبوالسؿؿود مواظؼطورات س

تؼققؿمCعؽوغقيم:موػلمدراديمعؿؿقزةمسـم2012(.مودراديمتقصقؼموازعم20عؿكصصيمؼبمغظؿماٌعؾقعوتماىغراصقي)

،مواسؿؿدتماظدراديمسؾكماظزعـمؼبمضقوسمCعؽوغقيماظقصقلمودؿكداممخرائطماألؼزوطروناظقصقلمؼبمعدؼـيمصـعو?مب
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 دبطقطقي خطي وضع ثؿ وعـ اٌدؼـي ؼب اظقصقل تدغلمCعؽوغقي Aدؾوب بنيمعرطزماٌدؼـيموAرراصفومربووظيمهدؼد

ماألدؾوب) مػذه مم.(21ٌعوىي مايلني مدعد م2011ودرادي مسـ متـ: مؼب ماظعوم ماظـؼؾ ماتصوظقي ماٌـورؼمتلثرل ؿقي

ماظلعقدؼي ماظعربقي مبوٌؿؾؽي مAدؾقبماظلقوحقي مبودؿكدام ماظقصقل مCعؽوغقي معمذرات مبعض مسؾك مواسؿؿدت ،

(.مم22اٌصػقصوت،موخؾصًمCظبموجقدمتػووتمؼبمCعؽوغقيماظقصقلمبنيمعـورؼماٌؿؾؽيموصؼومظؾعضماظضقابطماٌؽوغقي)

،مواسؿؿدتمCعؽوغقيماظقصقلمCظبمعدؼـيماظؽقؼًاخؿـوضوتمايرطيماٌرورؼيمو:مسـم2011ودراديمغوؼػماظدودريم

معرطزػو،م مسبق ماٌدؼـي مAرراف معـ ماظشرؼوغقي ماظطرق مذؾؽي مربوور مسؾك ماٌؿلووي ماظزعـ مخطقط مسؾك اظدرادي

ماظقصالتماظيتمتعوغلمعـمعشؽالتمؼبماظقصقلمواغؿفًمبؿقصقوتميؾفو) مAػؿ مودراديم23وحددتماظدرادي .)

مAشرؼىم مA2010غبد مسـ م: مCعؽوغقي ماًؾقؾتؼققؿ ممبقوصظي ماظطرق مذؾؽي مسؾك مايضرؼي ماظعؼد مCظب ،ماظقصقل

مبفدفمهدؼدمدرجيمعرطزؼيماظعؼد) (.مودراديمضودؿم24واسؿؿدتماظدراديمAدؾقبماٌصػقصوتموبعضمعمذراتفو

م م2010اظدوؼؽوت مسـ مؼبم: مدرادي مجدة معدؼـي مؼب ماظلعقدؼي مظؾؿرAة ماٌؿوحي ماظذلوؼح مٌراصؼ ماظقصقل ععقضوت

ماظذلوؼح م)م،جغراصقي ماألحودي ماظؿؾوؼـ مهؾقؾ مAدؾقب مسؾك ماظدرادي مذقػقفمANOVAواسؿؿدت مواخؿؾور )

(Scheffeeظبموجقدم@ثورمCمظؾدرادي،موتقصؾًماظدراديم مظؾؿؼورغوتماظؾعدؼيمؼبمهؾقؾمبقوغوتمسقـيمعقداغقي )

جدةم(.مودراديمعو25دبصمزلوتماظعقـيمو@ثورمدبصمرؾقعيمعقاضعماًدعوتماظذلوضبقيمسؾكمCعؽوغقيماظقصقلم)

،موارتؽزماظؾقٌماظقصقلمظؾؿزاراتماظلقوحقيمبوظؼوػرةماظؽدلىمبودؿكداممخرائطماألؼزوطرون:مسـم2007عبعيم

حقلمخرائطمخطقطماظزعـماٌؿلوويمؼبمهؾقؾمCعؽوغقيماظقصقل،موخؾصماظؾقٌمCظبمتقصقوتمدبطقطقيمعفؿيم

مصؿقلمعصقؾقلم26يؾمعشؽالتماظقصقل) مدرادي ماظقص:مسـم1995(. مCعؽوغقي ماظؽدلىخرؼطي مبوظؼوػرة ،مقل

وتـووظًمطقػقيمضقوسمCعؽوغقيماظقصقل،موخرؼطيمخطقطماظزعـماٌؿلوويم)األؼزوطرون(مسؾكمربوورماظـؼؾمبوظؼوػرةم

م.وشريػا(.م27اظؽدلى)

م ماألجـؾقة: ماظدرادات موعن موزعالBه مجوصرل م2010درادي مسـ م: معمذرات مادؿكدام موغظؿمCعؽوغقي اظقصقل

،مودردقامصقفومCعؽوغقيمياظؿقؿقاظـؼؾممكثورماٌؽوغقيمشرلماٌؾوذرةمظالدؿـؿورمؼبمبـظؿؼققؿماآلماٌعؾقعوتماىغراصقي

،مواظلققمAومعمذرمCعؽوغقيماظقصقلماالضؿصوديماحملؿؿؾ،موضوسدةماالجؿؿوسلمهاظؿـؿقيماالضؿصودؼيمواظرصواظقصقلمو

مCعؽوغ موحلوب ماظرحؾي موزعـ ماظقصقل، مCعؽوغقي موحلوب ماىغراصقي ماٌعؾقعوت مغظؿ ماظقصقل،مبقوغوت قي

سـمدبرؼطمCعؽوغقيماظقصقلمؼبمبؾفقؽو:مAداةمظؿكطقطماظـؼؾم،م2009(.مودراديمجرصبقريموزعالBهم28وشرلػو)

،موتـووظقامصقفوماظؿعرؼػمبوظقصقلموعؼوؼقلفماٌؿعددة،مثؿماظؿطؾقؼمسـمررؼؼمبـو?معصػقصيموادؿكداعوتماألراضل

مواٌؼصد،مووصػمعؿغرلاتماظدرادي،موزعـماظرحؾيماأل :م2007(.مودراديمجونموطرليم29غلىموشرلػوم)اٌـشل
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،موتـووالمصقفومدؾعيمAغقاعمٌؼوؼقسمCعؽوغقيماظقصقلمػلمعؼوؼقسمCعؽوغقيماظقصقلمسرضموتطؾقؼوتمسؿؾقيسـم

عؼوؼقس:ماظؿؿققزماٌؽوغل،موخطقطماظؿلووي،مواىوذبقي،مواظؿـوصس،مواظزعؽون،مواٌـػعي،مواظشؾؽي،معؿـووظنيم

دورمCعؽوغقيماظقصقلمؼبمتؼقؼؿمادذلاتقفقوتم:م2004(.مودراديمطوردًموبرتم30قف)ذروطمطؾمعـفوموعـوالمسؾ

،موتـووالمصقفومعؼوؼقسمCعؽوغقيماظقصقلموعؽقغوتفوموAدبقوتفوماظـظرؼي،مثؿماٌؼوؼقسماظـؼؾموادؿكداعوتماألراضل

االسؿؿودمسؾكمسـم:م2000(.مودراديمعرلمذؾورم31اظؼوئؿيمسؾكماظؾـقيماظؿقؿقي،مواٌقضع،مواألذكوص،مواٌـوصعم)

،موتـووظًمصقفومعدخؾمCعؽوغقيماظقصقلمظألغشطيمؼبممنذجيماظطؾىمسؾكمرحالتماظـؼؾماظرؼػلمؼبماظؾالدماظـوعقي

مبوطلؿون) مجـقبمشرب مؼب مبؾقذلؿون معـطؼي مسؾك متطؾقؼقي مدرادي معع موروادػو ماظقصقل مCعؽوغقي (.م32عداخؾ

م معقرؼسموزعالBه مسـ1979ودرادي ماظدرادوتماظرائدة معـ موػل ماظـؼؾ،م: مظؿكطقط ماظقصقل معمذراتمCعؽوغقي

ماٌـودى،مثؿم ماٌمذر ماظقصقل،موتصـقػمعمذراتماظقصقل،مواخؿقور مإلعؽوغقي ماظؿطؾقؼوتماٌؿؽـي مصقفو وتـووظقا

وعـماظعرضماظلوبؼمؼؿؾنيمAنمػذاماٌقضقعمملمؼدرسمتػصقؾقًو،ممموموشريػا.م(،م33االسؿؾوراتماظؿؼـقيمظؾؿؼوؼقسم)

مجعؾفمجدؼرمبوظدرادي.
م

م:اظدرادةحدودم

موتؿؿـؾمصقؿومؼؾل:

ماظدرادة: م2ؼؾنيماظشؽؾم)محدودمعـطؼة ماظدضفؾقيممتلماألعدؼدممٌرطزاىغراؼبمماٌقضع( مسومبوظـلؾيمحملوصظي

ؿبمم31ؽبمم41ـبمم14ؿبمذرضًومسـدمحدودهماظغربقي،موم31ؽبمم28ـبمم13.7اٌرطزمصؾؽقومبنيمخطلمرقلمحقٌمؼؼعمم،2014

مسـدمحدودهماظشرضقي;مAيممي عـماظـوغقي،مواظيتمم0.3دضقؼيمومم13ؿدماٌرطزمعـماظشرقمCظبماظغربمٌلوصيمذرضًو

مبنيمAبعدمغؼطؿنيمطؿ20.8متـؾمسبقم مم58.6رطزمبنيمدائرتلمسرضماٌمؼؼع،مطؿو مم53ـب ؿبمسلواًلمؼبمAضصكمم30ؽب

دضوئؼمم5ـققمؿبمسلواًلمسـدمAضصكماعؿدادميدودماٌرطزماظشؿوظقي،مAيمميؿدمظم30ؽبمم59ـبمم49اعؿدادمجـقبلمظؾؿرطزمو

مم51.6و مميـؾمسبق معو مبنيم10.8ثوغقي،موػق مغؼطؿنيمطؿ موجـقبف.Aبعد ماظشرقممسلوظف مغوحقي معـ ماٌرطز وضبد

مصؼرم موطػر ماظلـؾالوؼـ معرطزي مجـقبًو مضبده مطؿو ماظشرضقي(، م)اظؿوبعمحملوصظي مصؼر موAوالد عرطزيمبينمسؾقد

ما موعرطز مشربًو، ماظلـؾالوؼـ موعرطز ماظشرضقي(، محملوصظي مععم)اظؿوبع ماٌرطز محدود متدضقؼ موعـ مسلواًل، ٌـصقرة

ماٌـصقرةم مبوظـلؾيمحملوصظيماظدضفؾقي;مواظذيمميـؾمرضعيمAرضقيمتػصؾمعرطز جرلاغفمؼؿؾني:مخصقصقيمعقضعف

واظذيمؼضؿمحوضرةماحملوصظيمسـمربوصظيماظشرضقي،موبوظرشؿمعـماظؿفوورماٌؽوغلمععمعرطزماٌـصقرةمووضقعماٌرطزم

CالمAغفمملمؼلؿػقدمعـمػذهماٌقزةماٌؽوغقيمؼبمخرؼطيماظـؼؾمم;يمبنيمربوصظؿنيمرؼػقؿنيسؾكمخطمايدودماظػوصؾ
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مسـمعرطزم ماغػصوظف ماظدضفؾقيموحداثي معقضعفمجـقبمذرقمربوصظي مسؾكمAرضف;موظعؾمػوعشقي اظرؼػلماٌقدقعي

مي.مطؿومدقؿضحمعـمدقوقماظدرادم،اظلـؾالوؼـمعومؼدلرمضعػمبـقيماظـؼؾماظؿقؿقيماٌقجقدةمبوٌرطز

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾى:مإدارةماٌلاحةماظعلؽرؼة،ماًرؼطةماإلدارؼةمحملاصظةماظدضفؾقة،

م.2006ععمإضاصةمتعدؼالتمساممم1996،مرؾعةم100000:م1عؼقاسمردمم

م2014سامماٌوضعماىغرايفمٌرطزممتيماألعدؼدمباظـلؾةمحملاصظةماظدضفؾقةم(م2ذؽلم)
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CظبماالدؿطوظيمعـفمCضربمAذمبؾغًمضقؿيمععوعؾماظشؽؾموذؽؾماٌرطزمCموبـلؾيمادؿطوظيم0.4ظبماالدؿدارة;م،

مؼضؿماٌرطزمبنيمحدودهمدؿيموحداتمربؾقيمضروؼيمCضوصيمCظبمعدؼـيممتلماألعدؼد،معرتؾوم34)م0.23 (.موCدارؼو

بذظؽمؼبماٌرتؾيماظلوبعيمبنيمعراطزمربوصظيماظدضفؾقيمعـمحقٌمAسدادماظقحداتماحملؾقيماظؼروؼي،موتشؿؿؾمػذهم

بنيمعراطزمماظؿودعيضرؼيمتوبعي،معرتؾومبفومؼبماٌرتؾيمم16ضرىمرئقلقيموم6ضرؼيمعـفومم22قحداتماحملؾقيمسؾكماظ

وعـمحقٌماظقزنماظـليبمظلؽونماٌرطزمعؼورغيممبقوصظيماظدضفؾقيمم(.35)احملوصظيمعـمحقٌمسددماظؼرىماظؿقابعم

مؼبماٌرتؾيماظعوذرةمبنيم،مظقؼعما2006ٌغلؿيمحلىمتعدادمسوممم141646صؾؾغمسددمدؽونماٌرطزم رطزمدؽوغقو

غلؿيموصؼًومم4989997مAسدادػؿماظؾوظغماحملوصظيمدؽونمعبؾيمعـم٪7.1عراطزماحملوصظيماظلؾعيمسشر،مبـلؾيم

م.م2006مظؿعدادمسوم

م مطؿو ماألعدؼد ممتل معرطز معلوحي مم2طؿ126.1تؾؾغ ماظدضفؾقيمربوصظيمعلوحيمCعبوظلمعـم٪3.38متـؾ

Aعوموزنمم(.36)ماٌلوحيمحقٌمعـماحملوصظيمعراطزمبنيمسشرةماظـوغقيماٌرتؾيمؼبمبذظؽمواضعًوم،2طؿ3721.9ماظؾوظغي

ماظعوذرةم مؼبماظرتؾي ممتلماألعدؼد مصؿؼعمعدؼـي ماظدضفؾقي: ماظقصقلمحملوصظي مCعؽوغقي ماظـليبمسؾكمخرؼطي اٌرطز

ظقصالتم)عمذرمإلعؽوغقيماظقصقلمبنيمعدنماحملوصظيماظؿلعمسشرةمإلعؽوغقيماظقصقلمحلىماٌلوصوتموAسدادما

مإلعؽوغقيم ماظؿودعي ماظرتؾي موؼب مواألدؾقبماٌرطى، مذقؿؾؾ، موعمذر ماظـلؾقي، مواألػؿقي ماظؾقـقي مواظعؼد طقؼـٍ(،

م(.37اظقصقلمحلىمعمذرماظؿػوسؾ)
م

م:اظدرادةحدودمعوضوعم

،مصضالمسؾكمسددمعـماٌؼوؼقسماظؽؿقيميلوبمCعؽوغقيماظقصقلمMatrixesاسؿؿدتماظدراديمAدؾقبماٌصػقصوتم

مس متطؾقؼ مومت ممتل، معرطز مررق مذؾؽي مسؾكمم22ؾك ماسؿؿودا ماظقصقل، مظؼقوسمCعؽوغقي موAدؾقبمطؿل عصػقصي

ب(،مواظذؼـمؼؾقـونمذؾؽيمم-3A(،مواظشؽؾم)1اٌكططماظطؾقظقجلمظشؾؽيماظطرقمواٌقضقيمبقوغوتفمبوىدولم)

م:م2014ررقماظـؼؾممبرطزممتلماألعدؼدموزبططفوماظطؾقظقجلمسومم
م

م

م
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م2014اظطرقموأرواهلام)طم(ممبرطزممتيماألعدؼدمسامم(مأمناطم1جدولم)

م

م،ماظدرادةاٌقداغقةArcGIS V.9.3بادؿكداممبرغاعجمم25000:م1اظؼقاسمعنماًرؼطةماظطؾوشراصقةمظؾؿرطزمعؼقاسمردمماٌصدرم:مم

م

مA(مؼؿضحمعومؼؾل:3اظشؽؾم)اىدولمووعـمدراديم

م ممتلماألعدؼد ممبرطز ماٌرصقصي ماظطرق ماىغراؼبمبنيماظقحداتماحملؾقيممطؿ،107.7تؾؾغمعبؾي متقزؼعفو ؼؿؾوؼـ

ماظذلعم موAرقال ماىغراؼب، موعقضعفو ماحملؾقي، ماظقحدة معلوحي معـفو: معؿعددة مسقاعؾ مCظب مذظؽ موؼعقد بوٌرطز;

واٌصورفماٌورةمبفو;محقٌمتلؿلثرماظقحدةماحملؾقيمظؼرؼيمصدضوماظقاضعيمذرقماٌرطزمبـققمػبسماظطرق،مبقـؿوم

عـمعبؾيمAرقاشلو،مواظقحدتنيماظلوبؼؿنيمم٪5.8ٌرصقصيمؼبماظقحدةماحملؾقيمظؼرؼيمزػرمCظبمتؼؾمAرقالماظطرقما

ممتـالنمسبقمربعمAرقالماظطرقمبوٌرطز،موتؿقزعماظـلؾيماظؾوضقيمبشؽؾمذؾفمعؿلوويمسؾكمبوضلماظقحداتماحملؾقي.م

ؾقيموبنيمAجزائفمAؼضو،محقٌمطؿمعـماظطرقماظذلابقيمعؿؾوؼـيماظؿقزؼعمبنيموحداتفماحمل80طؿومؼقجدمبوٌرطزمسبقم

اظطرقماظذلابقيمتلرلمربوذؼيمAرقالمعـمم٪68.4ؼؿضحمعـمدراديماًرؼطيماظطؾقشراصقيمٌرطزممتلماألعدؼدمAنم

وAػؿفومترسيماظؾقػقيماٌورةمعـماظغربمسبقماظشرقمبوٌرطز،محبقٌممجملورمعوئقيمتؿؿـؾمؼبمترعماظريمواٌصورف

اظقدطكم?ماجزممومؼعينمAنماألعـفو;ممCظبماىـقبمواظـلؾيماظؾوضقيمسلوشلوماظذلابقيماظطرقمعـم٪72.8سبقمؼؼعم

ماظذلابقيميقؿوظاظشو مبوظطرق مشـك ماألعدؼد ممتل معرطز مAجزا? مAطـر ماظريم، مذبور متشعىمذؾؽي مCظب مذظؽ وؼرجع

مواظؽػقرم ماظعزب مؼب ماٌؿؿـؾي ماظعؿراغقي ماحملالت معقاضع متشؿً موطذظؽ مبفو، ماظذلابقي ماظطرق موارتؾوط واظصرف

م.ػووتؾوسد
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م

 .2003رؾعةمم50.000:م1،ماًرؼطةماظطؾوشراصقةمعؼقاسمGoogle earth ver.2014اٌصدر:معردوعةمباالسؿؿادمسؾىمبرغاعجم

م2014(مذؾؽةمررقماظـؼلممبرطزممتيماألعدؼدموخمططفاماظطؾوظوجيمسامم3ذؽلم)

اظزراسقيموعرتؾطيمAؼضًوممبفورممؼضوفمCظبماألغقاعماظلوبؼيمعـماظطرقمAغقاعمAخرىمعقجقدةمبؽـوصيمبنيمايؼقل

بعضماظذلعمواٌصورف،موتمديموزقػيماظـؼؾمCظبمجوغىموزقػؿفوماألدودقيمؼبمخدعيماألراضلماظزراسقي،موتؾؾغم

طؿ،مبعضفومؼصؾحمظلرلماظعربوتمؼبماووهمواحد،موبعضفومعـماظضقؼمحبقٌمالم620.5عبؾيمAرقالمػذهماظطرقم

م.ؼلؿحمدقىممبرورماظدواب

مٌوممتـؾفمعـمررقمعفؿيمظعؾقرماظـؼؾمبؼرىماٌرطزموخبوصيمووضعًمذؾؽيماظش قارعماظداخؾقيمؼبماالسؿؾور;مغظرا

م موبوٌرطز ماظقحداتماحملؾقي، متقصرمم1466ضرى موعدى ماظعؿراغقي ماحملؾي ميفؿ موصؼو ماظؿقزؼع معؿؾوؼـي ذورسًو،

ماظلؿورة.ممبؼرؼيم٪1.4اظؾقوغوتمسـفو،محقٌمؼقجدمسبقمربعمAسدادماظشقارعمبؼرؼيماظربع،موغلؾيم
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وصالتمم10وصؾي،موم32سؼدة،موم23ب(مؼؿؾنيمAنمزبططماٌرطزماظطؾقظقجلمضبؿقيمسؾكم3وعـمخاللماظشؽؾم)

م(.38جوغؾقي)

مطؿومؼؾل:مسـاصرماظؾقثوجو?تم

عؿغرياتمضؿـمعمذراتماظؿقؾقؾ،مطؿوممتماظذلطقزمسؾكمطاظعواعلماٌؤثرةميفماظوصولممتماخؿزالمبعضماظعـوصرم

ممتـؾًمسـوصرماظؾقٌمصقؿومؼؾل:،مواظوصولمذاتماألػؿقة

مأواًل:مإعؽاغقةماظوصولمحلبمبـقةمذؾؽةماظطرق:

ممماٌلوصيموCعؽوغقيماظقصقل. -1

مCعؽوغقيماظقصقلمحلىمترطقىم)ػقؽؾ(ماظشؾؽي. -2

مثاغقًا:مإعؽاغقةماظوصولمحلبمحرطةماظـؼل:

مCعؽوغقيماظقصقلموصؼومٌؿقدطوتماظلرسيمسؾكموصالتماظطرق.م-1

مؿقدطوتمزعـماظرحؾيمسؾكموصالتماظطرق.Cعؽوغقيماظقصقلموصؼومٌم-2

مثاظـًا:مإعؽاغقةماظوصولموصؼمبعضماٌؿغرياتماٌؽاغقةم)هؾقلمطؿي(:

معمذرماظؿػوسؾ. -1

 ععوعؾماألػؿقيماظـلؾقيم)اٌرجقي(. -2

معمذرماالغعطوف.م -3

مرابعًا:معؤذرمإعؽاغقةماظوصولماإلذياظي:

ماٌمذرماظؽؾلمظؾقصقلمواظؿـؿقي. -1

ماظعالضيمبنيماٌمذرات. -2

مًا:مععوضاتمإعؽاغقةماظوصولمواظؿـؿقة:مخاعل

مععقضوتمدبصمودوئؾماظقصقل.م-3قي.مععقضوتماجؿؿوسقيموبقؽم-2ععقضوتماضؿصودؼي.م -1

موصقؿومؼؾلمعـوضشيمػذهماظعـوصرموهؾقؾفو:
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م

مأواًل:مإعؽاغقةماظوصولمحلبمبـقةمذؾؽةماظطرق:

صلالت،موظؽلؾممنلطمعلـمممممAوماظقماظطررقمتؿقددمCعؽوغقيماظقصقلمبعـصرؼـمعفؿني:مؼؿؿـلؾمAوشلؿلومؼبممم

اظطرقمخصوئصمععقـي،مصؿـالماظطرقماٌرصقصيمAدرعمعـماظطرقماظذلابقيمAومدقؽيماظرصػ،مظلذظؽمصؼقلوسماٌللوصيمممم

بنيمغؼطؿنيمسؾكماظطرقمشرلمطوفميلوبمطػو?ةماظطرؼؼموAػؿقؿف،موالبدمعـمCصبودماظؾدؼؾمظؾؿلوصيموظلقؽـمعلـالممم

Aوممبؿقدطمزعـماظرحؾيم،موؼؿؿـلؾمثوغقفؿلومؼبمممم–طؿعرؼػيماألجرةمم–تؽؾػيماظـؼؾمواظيتمضدمتؼوسمبوظؼقؿيماظـؼدؼيم

واظيتمضدمتؽقنمتؼورعوتمAومربالتمسؿراغقيمAومعلؿشلػقوتمAومعلدارسموشرلػلو،مواظليتمؼشلذلطموضقسفلومممممممماظعؼد

سؾكمذؾؽيماظطرق،موظؾعؼدمخصوئصمععقـيمطلسدادمدؽونماحملالتماظعؿراغقيمAومAسدادماألدرةمؼبمعلؿشػكمععلنيمم

ودؾبردًمػبسمعصػقصوتمإلعؽوغقيماظقصقلمطؿومحللىمبـقليمذلؾؽيماظطلرقممممم(،م39)اٌدردنيممبدرديمعومAومAسداد

(مواٌؿؿـؾيمؼب:مCعؽوغقيماظقصقلموصؼمسددماظقصالتم)عمذرمطقغقٍ(،موCعؽوغقيماظقصقلم2واٌؾقـيمغؿوئففوممبؾقؼم)

اظقصلقلموصلؼماٌللوصوتماظـظرؼلي،ممممموصؼمسددماظعؼدماظؾقـقي،موCعؽوغقيماظقصقلموصؼماٌلوصوتمايؼقؼقي،موCعؽوغقيم

موCعؽوغقيماظقصقلموصؼماظػرقمبنيماٌلوصوتماظػعؾقيمواظـظرؼي،موعـفوممتمادؿـؿوجمعومؼؾل:

م(:م40اٌلاصةموإعؽاغقةماظوصول)م-1

مAغقاعمعـماٌلوصوت:ماٌلوصيم Aومماًطقيضبؾؾماىغراصققنمايرطيمسدلماٌؽونمعـمخاللماظؾقٌمؼبمسدة

م–:موؼعدلمسـفومبوظؾعدمبنيماألعوطـمبقحداتمضقوسماظطقلم)طؿمPhysical Or Linear distanceماظطؾقعقي

م مم-عقؾ مواٌلوصي موتؼوسمTime distanceماظزعـقي...(، معؽوغني مبني مايرطي مؼب ماٌـؼضل ماظزعـ موػل :

صـعمرؾؼومAوماٌودؼي:موػلمسؾورةمسـماظؿؽؾػيماظيتمؼـػؼفوماظعوعؾمظؾقصقلمCظبماٌماالضؿصودؼيبوظدضوئؼ،مواٌلوصيم

دقا?معـمضؾؾماظراطىمم–(،موCنمطوغًماٌلوصيماالضؿصودؼيمهؿؾمجبقارماظؿؽؾػيم41ظؾؿلوصيماىغراصقيمواظزعـقيم)

م ماظقدقؾي مم–Aم مواٌلوصي مايلؾون، مؼب مAخذه مصبى مAؼضًو ماٌرطؾي مظؼوئد  Psychologicalماظـػلقيرحبًو

distanceمظ ماظطػؾ مصرBؼي ماٌلوصي، ماظـوسمسـ مرBؼي موتشرلمCظب ماظشكصماظؽؾرل،م: مرBؼي مدبؿؾػمسـ ؾؿلوصي

وتشرلمبعضماظدرادوتمCظبمAنماألعوطـمتصؾحمعلظقصيمAطـرمسـدعومتؾبرىمAغفومAطـرمضربومممومتؾدومسؾقفمؼبماظقاضع،م

موضدم ماٌكؿؾػي، ماألغشطي مووه ماألصراد مضرارات مسؾك ماظـػلقي ماٌلوصي متمثر موضد ماظؾعقدة، ماألعوطـ واظعؽسمعع
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ماٌدرطييماٌلوصيماًطقيمظؿفـىمسقائؼمعؽوغقيمظؾقرطيمطوٌقوهمAوماظؿضورؼس،مواٌلوصيمدبؿصرماٌلوصيماظلؾقطق

م(.م42:مAوماظؿصقرماظذػينمسـماٌلوصيماٌرادمضطعفو)A(Perceived distanceوماٌعـقؼي(م

مو ماظرؼػققن معرطزممتلمم–ؼلوصر مايولمععمدؽون مػق مظؽـمم–طؿو مAضؾمتؽرارا موبصقرة علوصوتمAضصر

رحالتمAسال;مظذامؼعؿؿدونمسؾكمذؾؽوتماظـؼؾماظعوعيمبشؽؾمطؾرلمظؼضو?محقائففؿمAومؼضطرونممبؿقدطمزعـم

(،مورمبومتؿػوضؿمعشؽالتمتـؼؾفؿمCذامصؼدتمودوئؾم43ظالسؿؿودمسؾكماظلرلمAومسؾكماظؼقةمايققاغقيمؼبمتـؼالتفؿ)

اٌرطؾوتماًوصي،موعـمدراديماظـؼؾماظعوممطؿومػقمايولمؼبماٌرطزمربؾماظدراديمعؼورغيمبذويماظؼدرةمسؾكممتؾؽم

عصػقصوتماٌلوصوتماظـالثي:مايؼقؼقيمواظـظرؼيمواظػرقمبقـفؿو;ماتضحمتغرلمترتقىماظؼرىماٌرطزؼيمواظطرصقيمؼبم

اٌصػقصوتمعـمجفي،مووجقدمتشوبفمؼبمغؿوئٍماٌصػقصؿنيماألوظبمواظـوغقيمعـمجفيمAخرى،محقٌمطوغًمضرؼيم

ماألوظبمؼبماظذلتقىمؼبماٌلوص وتماظػعؾقيمواظـوغقيمؼبماٌلوصوتماظـظرؼي،مبوظؿؾودلمععمضرؼيمتوجماظعز،مAعوماظؾقضو

ماخؿؾػًمغؿوئٍم مطؿو ماظـوغقي، مؼب مسؾؿ مصدليمAبق موعـشلة ماألوظب، مؼب مػلماشلوعشقي مصؽوغًمزػر اظؼرىماظطرصقي

مAبقاظصرلماظرتؾيماألوظبموالمتزالمزػرمؼبماٌقضعماشل ماظػرقمبنيماٌلوصوتمحقٌمAخذتمضرؼي وعشلمطؿومعصػقصي

سفدتمؼبمعصػقصيماٌلوصوتماظػعؾقي،موؼعؿدلماٌقضعماىغراؼبمسؾكمذؾؽيماظطرقموعدىماظؼربماٌؽوغلمظؾؼرىمAػؿم

مغؿوئٍم مبني ماالرتؾوط مععوعؾ محؾبلى مواظـوغقي ماألوظب ماٌصػقصؿني مبني ماظؿشوبف موظؿلطقد ماظذلتقى، مػذا Aدؾوب

،موضعقػيم0.71ضقؿؿفوممظؽـفومضقؼيمبنيماألوظبمواألخرلتنيماٌصػقصوتماظـالثيموعـفمتؾنيمAنماظعالضيمرردؼيمبقـفؿ

م مضقؿؿفو مواظـوظـي ماضذلاحمصقغيميلوبم0.01بنيماظـوغقي مAعؽـ مبنيماٌصػقصوتماظـالثي ماٌؼورغي موعـمخالل م .

م(مطؿومؼؾل:44اٌلوصيماٌػؼقدة)

م(1عمذرمعؼذلحم)اٌلوصيماظقدطكماظـظرؼيم.......مم–اٌلوصيماٌػؼقدةم>ماٌلوصيماظقدطكماظػعؾقيم

واٌلوصيماظقدطكماظػعؾقيمػل:ماٌؿقدطمايلوبلمٌؿقدطوتماٌلوصوتماًوصيمبؽؾمسؼدة،موطونمؼبمعصػقصيم

م محلىماٌلوصوتماظػعؾقي> ماظقصقل موبؾغًم>مC9.8عؽوغقي ماظـظرؼي ماظقدطك مظؾؿلوصي محلوبمعـقؾؿفو مثؿ طؿ،

اٌؽقؼيمظـوتٍمػذهماظصقغيمعـماٌلوصيماظقدطكممطؿموػقماٌلوصيماٌػؼقدة،مثؿمحلوبماظـلؾي3طؿ،مواظػورقم>6.8

دلمذظؽمسؾكمذدةماغعطوفماظطرقموبوظؿوظلمضدمتؼؾمطػو?تفو،مواظعؽسمم٪100اظػعؾقي،موطؾؿوماضذلبًماظـلؾيمعـم

معلؿؼقؿي،موؼبمػذهم مذؾف مAو ماظؿعرج مضؾقؾي ماظطرق ماظصػر;مدلمسؾكمAن محبقٌمؼؼذلبمعـ ماٌمذر مضؾمغوتٍ Cذا

ما ماٌلوصي ممتـؾ ماظدرادي مظؾؿـؿقي،مم٪30.6ٌػؼقدة ماظطرق معؼووعي مسؾك مؼدل مممو ماظػعؾقي; ماظقدطك ماٌلوصي عـ

مواظـوويمسـمعؼووعيماظطرؼؼمبؽؾمععقضوتمايرطيمسؾقفموAػؿفومزلوتفماشلـددقي.

م(مؼؾقـونمتراتىمCعؽوغقيماظقصقلموصؼماٌلوصوتمايؼقؼقيمواظـظرؼي:4(مواظشؽؾم)2واىدولم)
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م

مقصقلموصؼمAرقالماٌلوصوتمايؼقؼقيمواظـظرؼي(متراتىمCعؽوغقيماظ2جدولم)

م2014مبرطزممتلمربوصظيماظدضفؾقيمسومم

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

م

م

م(.2اٌصدر:ماىدولم)

مقةمواظـظرؼةم)طم((متراتبمإعؽاغقةماظوصولموصؼمأروالماٌلاصاتمايؼقؼ4ذؽلم)

م2014مبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم
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وعـماٌؾقؼمواظشؽؾمؼؿؾنيموجقدمترتقىمػرعللمذلؾفمعـلؿظؿمإلعؽوغقليماظقصلقلمبلنيماظعؼلدمحللىممممممممم

اٌلوصوتماظػعؾقيموعؿؾوؼـمحلىماٌلوصوتماظـظرؼي;مصػلمحنيمؼؿلعماٌدىماظـليبمظػؽوتمتراتىماظؿؽراراتمبنيم

طلؿ(موػللمعـلقالماٌللوصوتممممم8طؿمCظبمAضؾمعلـمم4ظؾػؽيماظـوغقيم)عـمم٪41.9صلطـر(مومطؿم16ظؾػؽيماألخرلةم)م1.2٪

طؿمصلطـر(موػللمم16ظؾػؽيماألخرلةم)م٪13اظـظرؼي،مطونماٌدىمضؾقؾمبنيمصؽوتماٌلوصوتماظػعؾقيمحقٌمتراوحمبنيم

Aمم5ؼقضحماظشلؽؾم)مطؿ(موػلمعـقالماٌلوصوتماظػعؾقي.موC12ظبمAضؾمعـمم8ظؾػؽيماظـوظـيم)عـمم٪26األضؾمتؽرار،موم

م:2014ب(ماظؿقزؼعماىغراؼبمظػؽوتماٌلوصيمسؾكمضرىمعرطزممتلموخطقطماٌلوصوتماٌؿلووؼيمسوممم–

م

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

م(ماظؿوزؼعماىغرايفمظػؽاتماٌلاصة5ذؽلم)

م2014اصاتماٌؿلاوؼةممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامموخطوطماٌل
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مA(متؾبصـػمضرىمعرطزممتلمحلىمتؾوسدػوموصؼماٌلوصيماظػعؾقيمCظبماظػؽوتماظؿوظقي:5وعـمخاللماظشؽؾم)

 ربعمضرىمودقطيماٌقضلعمسؾلكمذلؾؽيممممطم180ضرىمضرؼؾةمغلؾقامؼؼلمإذياظيمعلاصاتفامسنمAموتضؿم:

ةماظلالمموAبقماظصرل،موشلذاماظؼلربماٌؽلوغلمAػؿقؿلفمحقلٌمتمطلدمممممماظطرقموػل:ماظؾقضوموتوجماظعزموعـشل

بعضماظدرادوتماظيتمAجرؼًمسؾكمرحؾيماظعؿؾماظققعقيمسؾكمتللثرلماظطلرقمودلفقظيماظقصلقلمؼبمجلذبمممممم

م(.45ايرطيمعـمعراطزماظعؿرانماظؼرؼؾيموؼبمعبقعماالووػوتم)

 ربعطم200إديمأضلمعنمم180ضرىمؼؼعمإذياظيمعلاصاتفامبنيمAبلقمداودممم:موتضؿمAضرىمػل:ماٌقفلمو

مواظعؿقدمواظصػو،مبوإلضوصيمCظبمحوضرةماٌرطز،موتؿلؿمبوظؿفوورمواإلحوريماظؿوعيمظؾػؽيماظلوبؼي.

 موتضلؿمػبلليمضلرىمتؿفلوورمؼبمجـلقبممممممطم220إديمأضلمعنمم200ضرىمؼؼعمإذياظيمعلاصاتفامبنيم:

ممضرؼيماظربعمسلولماٌرطز.ذرقماٌرطزمػل:مصدضومواًؿليموعـشلةماظغربلمواظلؿورةمبوإلضوصيمCظب

 ربعمضرىمػلمضرى:مطػرمدـفوبمطم240إديمأضلمعنمم220ضرىمؼؼعمإذياظيمعلاصاتفامبنيمAموتضؿم:

مواظشرصوموطػرماألعرلمواظلعقدؼي.

 ربلعمضلرىمػللمضلرى:ماظؽؿلولممممممممطرممصرأطـرمم240ضرىمبعقدةمغلؾقًامإذياظيمعلاصاتفاAؼضلًومAموتضلؿم:

ضرىمػوعشقيماٌقضع،موتزؼدمعلوصيماظقصقلمCظقفومواظيتمتزؼلدممموعـشلةمصدليموزػرموعـشلةماٌعوظقة،موػل

م(.46ععفومتؽؾػيماظرحؾيموزعـفو،مواظيتمؼطؾؼمسؾقفومAحقوغًوماٌـورؼماٌعزوظيمAوماٌفؿشيمعؽوغقًو)

ب(مؼؿللؾنيمAنمAضصللكمتؾوسللدمعؽللوغلمظؾؼللرىمسـللدمAرللرافماٌرطللزموحللدودهم5وعللـمدرادلليماظشللؽؾم)

حملصقرةمبنيمضرى:مAبقمداودموAبقماظصرلمواظؾقضوموعدؼـيممتلمحقٌمميلرمبفلوممماًورجقي،مبوإلضوصيمCظبماٌـطؼيما

معذل.م200خطمعلوصيمعؿلووؼيم

م:إعؽاغقةماظوصولمحلبمترطقبم)ػقؽل(ماظشؾؽةمم-2

عـمAػؿماظـظرؼوتمايدؼـيماظيتماػؿؿًمبدراديمبـقيمذؾؽوتماظـؼؾ،ممGraph Theoryتعؿدلمغظرؼيماظشؾؽوتم

ماظ AظبمذؽؾمرؾقظقجلموتؾدCم ماظـؼؾمربؾماظدرادي ماظشؾؽوتمبؿققؼؾمذؾؽي مبـظرؼي (،م47) Topologyدرادي

ماظطؾقظقجلمم–مشؾؽيواظ محؼقؼقيم–Aو مبؼقؿ مسـمزبططمعؾوذر ماظمسؾورة عؼدمؼؿؽقنمعـموصالتموسؼد،موتظفر

تموغؿوئففوم(،موعـمخاللمدراديماٌصػقصو48)اظـؼوطعـمAزواجممتربطمبنيطقطمتؿؿـؾمخبتمقصالطـؼوط،مبقـؿوماظ

م) ممبؾقؼ مبقصالتم2اٌؾقـي ماظعؼد مبوضل معع ماظشؾؽي مAيمسؼد ماتصول مسدم مبودؿـؿوجوتمAػؿفو ماًروج مAعؽـ )
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عؾوذرة،مطؿومAنمضرؼيماظؾقضومؼبمعؼدعيماظذلتقىمعـمحقٌمCعؽوغقيماظقصقلمتؾقفومضرؼيمتوجماظعزمٌومؼؿلؿونمبفم

ععماظؼرىماجملوورةمعؾوذرة،مبعؽسماٌقضعماظطرؼبمعـمعقضعمداخؾلمؼؿلؿمبزؼودةمAسدادماظقصالتماظرابطيمشلؿوم

وضؾيماظقصالتماظيتمدبدممضرؼيتمزػرموعـشلةماظشرصو;مظذامطوغؿومؼبمغفوؼيماظذلتقىمعـمحقٌمCعؽوغقيماظقصقل،م

م(متراتىماظقصقلموصؼماظعؼدمواظقصالت:6(مواظشؽؾم)3وؼؾنيماىدولم)
م

معؼدماظؾقـقة(متراتبمإعؽاغقةماظوصولموصؼمأسدادماظوصالتمواظ3جدولم)

م2014مبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

م

م(.3اٌصدر:ماىدولم)

م(متراتبمإعؽاغقةماظوصولموصؼمأسدادماظوصالتمواظعؼدماظؾقـقة6ذؽلم)

م2014قةمسامممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾ
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معـم وعـماٌؾقؼمواظشؽؾمؼؿؾنيموجقدمسالضيمسؽلقيمبنيمCعؽوغقيماظقصقلموصؼمAسدادماظقصالتموعـقؾؿفو

ماظشؽؾمصـققم مواضحمبؼوسدة مػق ماظعؼد،موطؿو متزؼدمAسدادماظقصالتماٌطؾقبيمظؾقصقلمتؼؾمAسداد اظعؼد;مصعـدعو

قصالتماٌطؾقبيمإلعؽوغقيماظقصقلمتؿطؾىمعـماظم٪24.9عـماظعؼد،مطؿومAنمم٪32.8عـماظقصالتمعؼوبؾمم12.6٪

ظؾعؼدمسؾكماظقصالتمتعقدمCظبمضصرماٌلوصوتماظػوصؾيممCumulativeعـماظعؼد;موبوظؿوظلممثيمتراطؿقيمم9.5٪

واظؿفؿعماٌؽوغلمظؾعؼد،موبوظؿوظلماتضحماظذلاتىماشلرعلماٌـؿظؿمإلعؽوغقيماظقصقلمظؾعؼدمحلىمAسدادػوموAسدادم

ماظقصالتماظرابطيمبقـفو.
م

مثاغقًا:مإعؽاغقةماظوصولمحلبمحرطةماظـؼل:

مثيممنطنيمعـمايرطيممبرطزممتلماألعدؼدمؼؿؿـؾمAوشلؿومؼب:مايرطيمعـكػضيماظؽـوصيمبنيماظؼرىمبعضوماظؾعض،م

مداخؾم مطويرطي محرطؿفو مؼب مغلؾقو مطـقػي معـورؼ مسبق ماظؽـوصي معـكػضي محرطي مؼب مصقؿؿـؾ ماظـوغل ماظـؿط Aعو

ماظ مايقاضر مسبق مAو مدًمعصػقصوتمإلعؽوغقيمايوضرة مدرادي ممت ماظقصقل مCعؽوغقي معـ ماظـؿط مػذا موؼب ؼرؼؾي،

ممبؾقؼم) مػلمعؾقـيمغؿوئففو ماظقصقلمحلىمعؿقدطمدرسيماٌرطؾوتمسؾكم3اظقصقلمطؿو متؿؿـؾمؼب:مCعؽوغقي )

وصالتماظطرق،موCعؽوغقيماظقصقلمحلىمعؿقدطمزعـماظقصقلمبنيماظعؼد،موCعؽوغقيماظقصقلموصؼمتعرؼػيماظـؼؾ،م

Cمحرطيمو معؿقدط موصؼ ماظقصقل موCعؽوغقي ماظطرق، موصالت مسؾك ماٌرطؾوت محرطي معؿقدط موصؼ ماظقصقل عؽوغقي

م) موؼؾنيماىدول معرطؾوتماظـؼؾ. متؼورر مزعـ معؿقدط موصؼ ماظقصقل موCعؽوغقي م)4عرطؾوتماظـؼؾ، مواظشؽؾ (م6(

ماظؿقزؼعماظؿؽراريمظذلاتىماظقصقلمحلىماظلرسيمواظزعـ:
م

مرتاتبماظوصولمحلبماظلرسةمواظزعن(ماظؿوزؼعماظؿؽراريمظ4جدولم)

م2014مبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.
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م

م(.4اٌصدر:ماىدولم)

م2014حماصظةماظدضفؾقةمساممممبرطزممتيم(ماظؿوزؼعماظؿؽراريمظرتاتبماظوصولمحلبماظلرسةمواظزعن6ذؽلم)

م

ماظقصقلمبنيماظعؼدمحلىمعؿقدطمزعـم وعـماىدولمواظشؽؾمؼؿضحموجقدمترتقىمػرعلمذؾفمعـؿظؿمإلعؽوغقي

اظرحؾي،موشرلمعـؿظؿمحلىمعؿقدطمدرسوتماظـؼؾمسؾكموصالتماظشؾؽي;مصػلمعصػقصيمعؿقدطمدرسيماظرحؾيم

ماظؿؽراراتمبنيم ماظـليبمظػؽوتمتراتى ماٌدى مظؾػم٪6.5ؼؿلع معـ ماألضؾ ماظلرسي م20ؽي ظؾػؽيمم٪47طؿ/سمو

طؿ/سموػلمعـقالماظلرسيمسؾكمررقماظشؾؽي،مطؿومطونماٌدىمضؾقاًلمبنيمصؽوتمC40ظبمAضؾمعـمم30اظلرسيمبنيم

م40ظؾػؽيماألخرلةم)م٪11.9زعـماظرحؾيماظذيمؼرتؾطمبعالضيمرردؼيمععمرقلمعلوصيماظرحؾي;محقٌمتراوحمبنيم

دضقؼي(موػلمعـقالمزعـماظرحالتمسؾكمم20ظؾػؽيماألوظبم)Aضؾمعـمم٪34.5وممدضقؼيمصلطـر(موػلماألضؾمتؽرار،

(،مؼؿؾنيمضعػماظعالضيمبنيمغؿوئٍمعصػقصيتماظلرسيمواظزعـ;مCذمبؾغًم5ررقماظشؾؽي.موبوظرجقعمCظبماٌؾقؼم)

ظيتمتزؼدموػلمرردؼيمضعقػي،موتمطدمسؾكم@ثورمتراطؿقيماظعؼدمؼبمزؼودةمزعـماظرحؾيمام0.30ضقؿؿفماالرتؾوطمبقـفؿوم

معؿقدطوتمدرسوتفومبنيماظعؼد.موصقؿومؼؾلمتـوولمسـصريماظلرسيمواظزعـمبوظؿػصقؾ:

مإعؽاغقةماظوصولموصؼامٌؿودطاتماظلرسةمسؾىموصالتماظطرق:م-1

درسيماظـؼؾمػلمعؿقدطمدرسيمعرطؾيمAومذبؿقسيمعـماٌرطؾوتمسـدمعقضعمربددمسؾكماظطرؼؼمؼبمزعـمربددمؼبم

مAشراضمعـفو:مععرصيمزؾماظظروفماٌـوخقيماٌرور مسؾكماظطرقمظعدة موضًماظدرادي،موتؼوسماظلرسي ماظلوئدة ؼي

عدىماظؿقلـمؼبماٌرورمضؾؾمAومبعدمCجرا?مAيمتعدؼالتمسؾكمزبططماظطرقمAومايرطي،موهؾقؾمAدؾوبمحقادثم

اٌؼصقدةماٌرور،موتػقدمؼبمتصؿقؿمودوئؾماظؿقؽؿمؼبمحرطيماظـؼؾموشرلػو،مومثيمسدةمAغقاعمعـماظلرسي،مواظلرسيم
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ب(ماظؿقزؼعماىغراؼبمظػؽوتماظلرسيمسؾكمضرىمعرطزمم–Aمم7(.موؼقضحماظشؽؾم)49بفذاماظؾقٌمػلمدرسيماظلرل)

م:2014متلموخطقطماظلرسيماٌؿلووؼيمسومم
م

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

مؼعماىغراؼبمظػؽوتماظلرسي(ماظؿقز7ذؽؾم)

م2014وخطقطماظلرسيماٌؿلووؼيممبرطزممتلمربوصظيماظدضفؾقيمسومم
م

A(مؼؿضحموجقدمتؾوؼـمواضحمبنيمصؽوتماظلرسيمبنيمسلولماٌرطزمثلؿمذلرضف،موجـلقبمممم7وعـماظشؽؾم)

ماٌرطزموشربف،مومثيمػبليمصؽوتمٌؿقدطوتماظلرسيمسؾكموصالتماظشؾؽيمصـػًمخالشلوماظؼرىمطؿومؼؾل:
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 ضصلكمسللولممممممممطم/س25ضرىمعؿودطماظلرسةمإظقفامأضلمعنمAموتضلؿمثلالثمضلرىمتؼلعمعؿفلوورةمؼبم:

اٌرطزمػلمضرى:مزػرمواظلعقدؼيمواظصػو،موبوظرشؿمعـمػوعشقيمعقضعفومCالمAنمدلرسيماظقصلقلمCظقفلومعلـممممم

مؾي.حوضرةماٌرطزمؼمطدمسؾكمAثرمتؽرارماظعؼدمؼبمعلورمايرطيمسؾكمCسوضؿفوموبوظؿوظلمتؼؾقؾمدرسيماظرح

 موتضؿمػبسمضرىمتؼلعمعؿفلوورةمممطم/س30إديمأضلمعنمم25ضرىمؼرتاوحمعؿودطماظلرسةمإظقفامبنيم:

ؼبمذرقماٌرطزمػلمضرى:مطػرماظشرصو،موطػرمدـفوب،موصدضو،موعـشلةماظغربل،مواٌعوظقة،مبوإلضلوصيمCظبمم

مطػرماألعرلمشربماٌرطز.

 تضلؿمػلذهماظػؽليمدلؾعمضلرىمممممم:مطرم/سم30إديمأضرلمعرنمممم25ضرىمؼرتاوحمعؿودطماظلرسةمإظقفامبنيم

تؿفوورمؼبمعقضعمعؿقدطمسؾكمذؾؽيماظطرقموػلمضرى:ماًؿلي،موعـشلةماظلالم،مواظلؿورة،موتوجماظعلز،مم

مواظؾقضو،مبوإلضوصيمCظبمضرؼيتماظعؿقدمجـقبمشربماٌرطز،مواظؽؿولمسلولمشربماٌرطز.مم

 ريمػلل:ماظػلؿحممم:موتضؿمثلالثمضلممطم/س30إديمأضلمعنمم25ضرىمؼرتاوحمعؿودطماظلرسةمإظقفامبنيم

مواظربعمسلوال،مواٌقفلمجـقبًو.

 بلقماظصلرلموعـشللةممممممطم/س33ضرىمعؿودطماظلرسةمإظقفامAبلقمداودموAصلطـر:موتضؿمثالثيمضرىمػل:م

صدليمبوإلضوصيمCظبمعدؼـيممتلماألعدؼد،موتزؼدماظلرسيمCظقفلومغظلرامظؾكصلوئصماٌودؼليمظشلؾؽيماظطلرقممممممم

مسؼدمايرطيممبلوراتفو.ماٌغذؼيمظؼرىمػذهماظػؽيمبوإلضوصيمCظبمتؽرار

مسؾكمصعقبيم7وؼؿؾنيمعـماظشؽؾم) ماظلػر ماٌؿلووؼي:مؼدلمتؼوربمخطقط ماظلرسي ماظذيمؼقضحمخطقط ب(

اظقصقلمسؽسمتؾوسدػوماظذيمؼدلمسؾكمدفقظيماظقصقل;محقٌمادؿفالكمعلوصوتمAرقلمؼبموضًمAضؾ،مطؿومؼدلم

يمايرطيمغؿقفيمظزؼودةمتؼوررماٌرطؾوت،ماسبـو?مخطقطماظؿلوويمؼبماووهمعؼوصدمايرطيمسؾكماخؿـوقموصعقب

م(.50واظعؽسمتصؾحمايرطيمعقلقرةمؼبمحوظيماسبـو?مخطقطماظؿلوويمCظبماًورجم)
م

مإعؽاغقةماظوصولموصؼامٌؿودطاتمزعنماظرحؾةمسؾىموصالتماظطرق:مم-2

عمرقلمتقجدمسالضيمسؽلقيمبنيماٌلوصيماىغراصقيمواظزعـموحفؿمايرطيماظققعقي;مCذمؼؼؾمسددماظرطوبمع

معؼدعؿفوم مؼب مؼلتل مAثر مذات مAخرى مسقاعؾ ممثي مبؾ موحدػو مبوٌلوصي ماظزعـ مؼؿقدد محقٌمال مواظزعـ; اٌلوصي

موشرلػو) ماالغؿؼول موودقؾي ماظرحؾي مورؾقعي ماظدرادوتماٌؿكصصي;م51خصوئصماظطرؼؼ مAطدتمسؾقف مAعر موػق ،)

معلو موضصر ماظققعل ماظذلدد محرطي محفؿ مؼب ماظزؼودة مبني مواضقي مسالضي متقجد ماظذيمحقٌ مواظزعـ ماظرحؾي صي
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(،موؼعؿدلمزعـماظقصقلمعـماٌمذراتماٌفؿيماظداظيمسؾكمطـوصيم52تلؿغرضفمبصػيمسوعيموخوصيمبوظؼربمعـماٌدن)

ايرطيموععدالتماظذلددمبنيمربالتماظعؿران،مواظذيمؼؿقددموصؼومظعدةماسؿؾوراتمعـفو:ماٌلوصيموحوظيماظطرؼؼم

ماٌلؿق مواظلرسي موسؼؾوتفو ماٌلورات م)وسدد مشرلػو ماظطرؼؼ مسؾك مايرطي موطـوصي مبفو، مخرؼطيم53ح موتعؿدل ،)

مم8وؼوضحماظشؽلم)(،م54األؼزوطرونموثقؼيمCضؾقؿقيمعفؿيمميؽـماسؿؾورػومAداةمAدودقيمؼبماظؿكطقطماإلضؾقؿل) ب(مم–أ

م:2014اظؿوزؼعماىغرايفمظػؽاتماظزعنمسؾىمضرىمعرطزممتيموخطوطماظزعنماٌؿلاوؼةمسامم

م

مىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.اٌصدر:ماسؿؿادامسؾ

م(ماظؿوزؼعماىغرايفمظػؽاتماظزعن8ذؽلم)

م2014وخطوطماظزعنماٌؿلاوؼةممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

ػبلليممA(مؼؿضحموجقدمتؾوؼـمواضحمبنيمصؽوتماظزعـمبنيمودطماٌرطزموAرراصلف،مومثليممم8وعـماظشؽؾم)

مصؽوتمٌؿقدطوتماظزعـمسؾكموصالتماظشؾؽيمصـػًمخالشلوماظؼرىمطؿومؼؾل:
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 ربعمضرىمتؼعمعؿفوورةمؼبمودلطماٌرطلزمػللممممداسات7ضرىمؼؼلمعؿودطمزعنماظوصولمإظقفامسنمAمتضؿم:

مضرى:معـشلةماظلالممواظؾقضوموتوجماظعزموAبقماظصرلمغظرامظؿقدطمعقضعفو.

 ربلعمضلرىمػلل:معـشللةممممممداسات8إديمأضلمعنمم7مضرىمؼرتاوحمعؿودطمزعنماظوصولمإظقفامبنيAمتضلؿم:

ماظغربل،مواٌقفل،مواظعؿقد،مواظصػو،مبوإلضوصيمCظبمعدؼـيممتلماألعدؼد.

 متضؿمػذهماظػؽيمدًمضرىمػلل:ممداسات9إديمأضلمعنمم8ضرىمؼرتاوحمعؿودطمزعنماظوصولمإظقفامبنيم:

ماًؿلي،مصدضو،موطػرمدـفوب،مواظلؿورة،موAبقمداود،مواظربع.مم

 موتضؿمثالثمضريمػلل:معـشللةمممداسات10إديمأضلمعنمم9رتاوحمعؿودطمزعنماظوصولمإظقفامبنيضرىمؼ:

اٌعوظقةمواظلعقدؼيموطػرماألعرل،موؼؿؾنيمعـماظػؽوتماظلوبؼي;مزؼودةماظزعـمبزؼودةمAسدادماظقصلالتمغظلرًامظؿزاؼلدمممم

علـمزعلـماظرحؾليماظؽؾلل،ممممماحؿؿولمتغقرلمودقؾيماظـؼؾماٌلؿكدعي،موبوظؿوظلمزؼلودةماظقضلًماظػوضلد،ممملومؼزؼلدمممممم

موبوظؿوظلمؼؿزاؼدمزعـماظرحؾيمسؾكموصالتماظطرقماٌقصؾيمCظبماظؼرىماظؾعقدةمسـمعدؼـيممتلماألعدؼد.

 موتضؿمػبسمضرىمػل:ماظشلرصو،مواظػلؿح،موزػلر،ممممداساتمصأطـر10ضرىمعؿودطمزعنماظوصولمإظقفام:

علضماظدرادلوتمCظبمAنماظؿؾوسلدمبلنيمممممواظؽؿول،موعـشلةمصدليموتؿلؿمبفوعشقيمعقاضعفومسلولماٌرطلز.موتشلرلمبمم

عـماٌلؿغرلاتمAوماالخؿالصلوتمممم٪19.4احملالتماظعؿراغقيمؼعدماظعوعؾماألطـرمتلثرلًامؼبمزعـماظرحؾي;مظذامصـققم

اٌؽوغقيماظيتمهدثمؼبمزعـماظرحؾيمميؽـمCرجوسفومCظبمسوعؾماظؿؾوسدمبنيمضرىمعـطؼيماظدرادي،موتللتلمAرلقالممم

عـماالخؿالصوتمؼبمزعـماظرحؾليمميؽلـمممم٪18.5ماظؿلثرلمسؾكمزعـماظرحؾي;محقٌمAنماظطرقمؼبماٌرتؾيماظـوغقيمؼب

ؼبمزعلـماظرحؾليمتؿؿـلؾمؼبمسقاعلؾممممممةعـماظعقاعؾماٌمثرم٪51.9تػلرلػومبوالخؿالفمؼبمAرقالماظطرق،موAنمسبقم

ذلعمعـفو:معقضعماحملؾيماظعؿراغقي،موعدىمعروغليمايرطليموحفؿفلو،مواتللوعماظزعلومماظزراسللمواووػلوتماظلمممممممم

(،موصبىماألخذمؼبماالسؿؾلورمAنمم55واٌصورفموAرقاشلو،مبوإلضوصيمCظبمسوعؾماٌـوصليمبنيمودوئؾماظـؼؾموتعددػو)

م(.56)ماٌروريماالزدحوممغظرًامظؾؿغرلماٌلؿؿرمؼببشؽؾمعلؿؿرماظطرقموصالتمسؾكمؼؿغّقرمزعـماظرحؾيم

ٌؿقدلطماظلزعـماظلذيممممم،مورزلًموصؼًوIsochronesب(مؼقضحمخطقطماظزعـماٌؿلووؼيم8واظشؽؾم)

ؼلؿغرضفمعلؿكدمماظطرؼؼمبنيمربؾمCضوعؿفموعدؼـيممتلماألعدؼد،موعـماظشؽؾمؼؿؾنيمAنمخطلقطماظلزعـماٌؿللووؼيمممم

تؿؾوسدمسـدمػقاعشماٌرطزمظطقلماظطرقمعـمجفي،موتعرجفومعلـمجفليمAخلرى،موؼؼلؾماظلزعـمبلنيماظؼلرىمذاتمممممممم

مظؿؾوسدمبنيماحملالتماظعؿراغقياٌقضعماٌؿقدطمسؾكمذؾؽيماظطرقمظؼصرماظطرؼؼمواشبػوضما

م
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مثاظـًا:مإعؽاغقةماظوصولموصؼمبعضماٌؿغرياتماٌؽاغقةم)هؾقلمطؿي(:

ممبؾقؼم) مػلمعؾقـيمغؿوئففو ماظقصقلمطؿو معصػقصوتمإلعؽوغقي ممتمدراديمسشرة متؿؿـؾمؼب:مCعؽوغقيم4وصقفو )

موCعؽوغقي ماغعطوفماظطرق، ماظقصقلمحلىمعمذر موCعؽوغقي مذقؿؾؾ، معمذرمماظقصقلمحلىمعمذر موصؼ اظقصقل

موCعؽوغقيم ماظلؽون، مAسداد موصؼ ماظؿػوسؾ معمذر موصؼ ماظقصقل موCعؽوغقي ماٌؿؾقطي، ماٌرطؾوت مAسداد موصؼ اظؿػوسؾ

اظقصقلموصؼماألػؿقيماٌرجقيمظؾؿرطؾوت،موCعؽوغقيماظقصقلموصؼماألػؿقيماظـلؾقيمظؾلؽون،موCعؽوغقيماظقصقلموصؼم

ماظقصقلماالضؿصودي ماظقصقلماحملؿؿؾ،موCعؽوغقيماظقصقلمحلىمعمذرماألدؾقبماٌرطى،موCعؽوغقي ،موCعؽوغقي

ماظذلدد،موAػؿمعومؼلؿـؿٍمسؾكمدراديمCعؽوغقيماظقصقلموصؼمعمذراتماظؿقؾقؾماظؽؿلمعومؼؾل:

م(:57عؤذرماظؿػاسل)م-1

ماٌرطؾوتم مAسداد مثؿ معرة ماظلؽون مطون مواآلخر ماٌلوصي مسوعؾنيمAحدػؿو دؾبرسماظؿػوسؾمبنيماظؼرىمبودؿكدام

م ماٌرطؾوتماٌؿؾقطيماٌؿؾقطي مAو ماظلؽون مAسداد موزؼودة مضربماٌلوصي معع مؼزداد ماظؿػوسؾ مAن موظقحظ مAخرى، عرة

مصػلم واظعؽس،مومبؼورغيمغؿوئٍمعصػقصيتماظؿػوسؾمتؾني:موجقدماخؿالفمؼبمرتىماظؼرىمحلىمدرجيمتػوسؾفو

موصؼمAسدادماظلؽون،مطوغً مؼبماظرتؾيماألوظبمAيماألسؾكمتػوساًل ضرؼيمطػرمدـفوبمػلممحنيمرتؾًمضرؼيمصدضو

األسؾكمتػوسالموصؼمAسدادماٌرطؾوتماٌؿؾقطي;موبوظؿوظلمػؿوماٌرطزؼؿنيمرشؿمػوعشقيمعقاضعفؿو،مواظعؽسمؼؼولمسؾكم

ضرؼيتماظػؿحماألضؾمتػوسالمؼبمعصػقصيماظلؽون،مواظعؿقدمػلماألضؾمتػوسالمؼبمعصػقصيماٌرطؾوتماٌؿؾقطي،موغظرام

مذرماظؿػوسؾمصننماظؿؿـقؾماظؿؽراريمظؾقوغوتمعصػقصؿفمػقماألغلىمؼبماظؿقؾقؾ،مظؽدلماألرضومماظـوويمسـمتطؾقؼمع

مظؿػوسؾماظلؽونمواٌلوصيمعؼورغيمبؿػوسؾماٌرطؾوتم9(مواظشؽؾم)5وبنيماىدولم) (متراتىمCعؽوغقيماظقصقلموصؼو

مواٌلوصي:

م(ماظؿوزؼعماظؿؽراريمظرتاتبمإعؽاغقةماظوصول5جدولم)

م2014مبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامموصؼامظؿػاسلماظلؽانمواٌلاصةم

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.
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م

م(.5اٌصدر:ماىدولم)

م(متراتبمإعؽاغقةماظوصولموصؼامظؿػاسلماظلؽانمواٌلاصة9ذؽلم)

م2014يمحماصظةماظدضفؾقةمساممعؼارغةمبؿػاسلماٌرطؾاتمواٌلاصةممبرطزممت
م

وعـماىدولمواظشؽؾمؼؿؾنيموجقدمتراتىمػرعلمذؾفمعـؿظؿمإلعؽوغقيماظقصقلمبنيماظعؼدمحلىمتػوسؾفوموصؼوم

مC2ظبمAضؾمعـمم1.5ظؾػؽيمعـمم٪3.5ٌؿغرليماظدرادي،محقٌمؼؿلعماٌدىماظـليبمظػؽوتمتراتىماظؿؽراراتمبنيم

ققنمغلؿيموػلمعـقالماظؿػوسؾمبنيمضرىماٌرطز،مطؿومطونماٌدىمعؾم0.5ظؾػؽيمAضؾمعـمم٪60.5عؾققنمغلؿي،موم

ماٌرطؾوتماٌؿؾقطي;محقٌمتراوحمبنيم مAسداد موصؼ ماظعؼد مبنيمصؽوتمتػوسؾ موػلماألضؾمم٪4ضؾقاًل ماظرابعي ظؾػؽي

قؼمظؾػؽيماألوظبموػلمعـقالمتػوسؾمسؼدماظشؾؽيموصؼمAسدادماٌرطؾوتماٌؿؾقطي،موبوظرجقعمCظبماٌؾم٪59.5تؽرار،موم

موAسدادم5) ماظلؽون مAسداد موصؼ ماظؿػوسؾ معصػقصيت مغؿوئٍ مبني معؿقدطي مرردؼي مارتؾوط مسالضي موجقد مؼؿؾني ،)

م.0.56اٌرطؾوتماٌؿؾقطيمبؾغًمضقؿؿفوم
م

مععاعلماألػؿقةماظـلؾقةم)اٌرجقة(:م-2

ماظ مؼب ماظقصقلمؼضقػمAػؿقي مCعؽوغقي ماظلؽونمؼبمدرادي معؽقالفمAنمCدخولمسـصر موزعقؾف مػوعقغد ؿـؿقيمؼذطرا

(،مصنذاماسؿؾبدلماظلؽونم58اٌؽوغقيمواالضؿصودؼيمسـمررؼؼمتؼؾقصماٌلوصيمواظؿؽؾػيمسـدمتقزؼعماظؾضوئعمواًدعوت)

احملركماألولمظؾـؼؾ;مصوٌرطؾيمػلماظقدقؾيماحملقرؼيميرطؿف،موبوظؿوظلمطوغًماٌؼورغيمبنيماظلؽونمطؿؿغرلموبنيم

مطؿؿغرلمثونميلوبماألػؿقيماٌ ماظـؼؾمبشؾؽيماظطرقماٌدرودي،مومبؼورغيمغؿوئٍماٌرطؾوتماٌؿؾقطي مظعؼد رجقيم
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مذاتم ماظؼرؼي مسؾك ماٌصػقصؿني ماتػوق متؾني: ماٌرطؾوت موAسداد ماظلؽون مAسداد موصؼ ماٌرجقي ماألػؿقي عصػقصيت

األػؿقيماٌرجقيمدؽوغقًومووصؼمAسدادماٌرطؾوتموػلمضرؼيمAبقداودماظيتمAخذتماظرتؾيماألوظبمؼبماٌصػقصؿني،مطؿوم

مٌصػقصيتماخ موصؼو مAػؿقي ماألضؾ مػؿو ماظـوغقي مؼب مواظعؿقد ماألوظب مؼب محقٌمطوغًماظؽؿول ماشلوعشقي ؿؾػًماظؼرؼي

م) مواىدول ماظذلتقى، مواٌرطؾوتمسؾك م)6اظلؽون مواظشؽؾ مظألػؿقيم10( موصؼو ماظقصقل متراتىمCعؽوغقي مؼؾقـون )

ماظـلؾقيمظؾلؽونمواٌرطؾوت:

مةماظوصول(ماظؿوزؼعماظؿؽراريمظرتاتبمإعؽاغق6جدولم)

م2014وصؼامظألػؿقةماظـلؾقةمظؾلؽانمواٌرطؾاتممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م
م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

م

م
م(.6اٌصدر:ماىدولم)

م(متراتبمإعؽاغقةماظوصول10ذؽلم)

م2014قةمظؾلؽانمواٌرطؾاتممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامموصؼامظألػؿقةماظـلؾ
م
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وعـماىدولمواظشؽؾمؼؿؾنيموجقدمتراتىمػرعلمذؾفمعـؿظؿمإلعؽوغقيماظقصقلمبنيماظعؼدمحلىمAػؿقؿفوم

اظـلؾقيموصؼومٌؿغرليمAسدادماظلؽونموAسدادماٌرطؾوت;محقٌمؼؼؾماٌدىماظـليبمظػؽوتمتراتىماظؿؽراراتمبنيم

مؼؼؾماٌدىمم٪43.9ابعي،مومظؾػؽيماظرم9.5٪ ظؾػؽيماألوظبموػلمعـقالماألػؿقيماظـلؾقيمظلؽونمضرىماٌرطز،مطؿو

مبنيمصؽوتمAػؿقيماظعؼدماظـلؾقيموصؼمAسدادماٌرطؾوت;محقٌمتراوحمبنيم ظؾػؽيماظرابعيموػلماألضؾممA9.1٪ؼضًو

اٌرطؾوت،موبوظرجقعمCظبماٌؾقؼمظؾػؽيماألوظبموػلمعـقالمAػؿقيمسؼدماظشؾؽيماظـلؾقيموصؼمAسدادمم٪41.1تؽرار،موم

(،مؼؿؾنيموجقدمسالضيمارتؾوطمرردؼيمضقؼيمبنيمغؿوئٍمعصػقصيتماألػؿقيماظـلؾقيموصؼمAسدادماظلؽونموAسدادم5)

م مظؾقؾود،موتعدم0.72اٌرطؾوتمبؾغًمضقؿؿفو ماظـؼؾماٌؿوحي مماسـصرمرطوبي ماظقصقلعفؿو م،ؼبمحلوبمCعؽوغقي

عؼورغيمععمتؾؽماظيتماًوصيماظػرصماظيتمميؽـماظقصقلمCظقفومبوظلقورةممسددؼبماظؿؾوؼـمموAبرزتمدرادوتمسدؼدة

،مظذامتعؿؿدمخاللمصذلةمزعـقيمععقـيملرلمسؾكماألضدامبوظAوم(م59)ميؽـماظقصقلمCظقفومبقادطيمودوئؾماظـؼؾماظعوم

بشؽؾمطؾرل;محقٌمماظـؼؾمسؾكمخصوئصمتـؼؾماظلؽونوغظوممماألرضموتدؿكداعالططمضصرلةماألجؾماًم@ثور

ظلؽونماظضقاحلمخوصيممCظقفوماظقصقلCعؽوغقيمعـمAعوطـماظعؿؾمضبلـماغؿشورمAنمدؿـؿفًمبعضماظدرادوتما

م.(60)ودوئؾماظـؼؾماًوصيمشرلماظؼودرؼـمسؾكمادؿؼاللو
م

معؤذرماالغعطاف:م-3

م اظعؿراغقيمسـماًطماٌلؿؼقؿ،مصؼدممتبنيماحملالم–بودؿــو?اتمضؾقؾيمم–تـقرفمعبقعماظطرقمػـددقًو

غعمرؾقعقيمتلؾىماغعراجماظطرقمAومضدمؼؿعرجماظطرؼؼمظقؿرممبقالتمسؿراغقيمAخرىمتؼعمبنيماحملؾؿنيمتقجدمعقا

(،موؼؾبػلِّرمعمذرماالغعطوفمعـطؼماظعؼؾمؼبماخؿزالماٌلوصيمبوظؿعقؼضمؼبمادؿؼوعؿفوم61سؾكمررؼبماظطرؼؼماٌؼذلحم)

ماظ مواظقضًمواظؿؽؾػي،مظؽـمعومطبوظػمػذه مبوظلؾىمظفماظيتمتؽػؾمايدماألدغكمظؾففد مبوإلصبوبمAو مCعو ؼوسدة

م ماظؼرار مالمٌؿكذ مظقلًمشوؼي ماظطرق موادؿؼوعي مواظؿكطقطقي، ماظـوحقؿنيماٌؽوغقي معـ مم–عدلراتف ٌُكطط والمم–ا

ظؾؿلؿكدم،مصؼدمؼلؿؼقؿماظطرؼؼمدونمخدعيماحملالتماظؼرؼؾيمعـف،موضدمؼؾوظغمؼبماغعطوصفموععمذظؽمؼزدادماظطؾىم

Cعؽوغقيماظقصقلمبنيمسؼدماظشؾؽي;متؾنيمAنمضرؼيمAبقماظصرلمػلماظؼرؼيماٌرطزؼيمسؾقف،موعـمخاللمسؿؾمعصػقصيم

مذاتماٌقضعماشلوعشلمواظيتمجو?تمؼبمغفوؼيمرتىم ماغعطوفماظطرق،مواظعؽسمؼؼولمسؾكمضرؼيمزػر وصؼمعمذر

م(متراتىمCعؽوغقيماظقصقلموصؼومٌمذرماالغعطوف:11(مواظشؽؾم)7اغعطوفماظؼرى،موبنيماىدولم)

م
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م(ماظؿوزؼعماظؿؽراريمظرتاتبمإعؽاغقةماظوصول7جدولم)

م2014وصؼامظألػؿقةمٌؤذرماالغعطافممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م

ماٌصدر:ماسؿؿادامسؾىمغؿائجمتؾوؼبمعصػوصاتماظوصولماظواردةمأمساءػامباىدولموحذصتمعنماٌالحؼمظطولماظؾقث.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

أقل من ٪120

من 120٪ إلى أقل من ٪140

من 140٪ إلى أقل من ٪160

من 140٪ إلى أقل من ٪160

160٪ فأكثر

الفئة

النسبة ٪

م

م(.7اٌصدر:ماىدولم)

م2014لموصؼامٌؤذرماالغعطافممبرطزممتيمحماصظةماظدضفؾقةمسامم(متراتبمإعؽاغقةماظوصو11ذؽلم)

م
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وعـماىدولمواظشؽؾمؼؿؾنيموجقدمتراتىمػرعلمشرلمعـؿظؿمإلعؽوغقيماظقصقلمبنيماظعؼدمحلىمعمذلرمم

ظؾػؽليماًوعلليم)األسؾلكماغعطوصلًو(،مممممم٪10.1اظؿػوسؾ،مطؿومؼذلاوحماٌدىماظـليبمظػؽوتمتراتىماظؿؽلراراتمبلنيممم

ـوغقي،موتشرلمبقوغوتماىدولمAؼضًومCظبمAنمسبقمربعموصالتمررقماٌرطزمذؾفمعللؿؼقؿيم)اظػؽليمممظؾػؽيماظم٪36.4و

األوظب(موسبقماظربعمAؼضًومذدؼدماالغعطوفم)اظػؽؿنيماألخرلتني(،مطؿومAنمسبقمغصػماظقصالتمعؿقدطيماالغعطوفم

اظلريمواظصلرف،موؼلرىممممبنيماالدؿؼوعيماظظوػرؼيممواالغعراجمايود،محقٌمهوذيمععظلؿماظطلرقمجمللوريمتلرعممممم

هؼللؼمسوئلداماضؿصللودؼومعللـماظقجفلليممم٪150ومم100شلرابمAنماظقصللالتماظلليتمؼللذلاوحمعمذلرماغعطوصفللومبللنيممم

(،موتشرلم62عـمررقماٌرطزمهؼؼمسوئداماضؿصودؼومعـماظقجفيماظـظرؼيم)م٪70.1االضؿصودؼيمظؾـؼؾموبوظؿوظلمصـققم

(،موبوظرجقعم63ؼدلمسؾكمضؾيمطػو?تفوم)م٪155ظطرقمسـماظـلؾيماظؾوضقيمCظبمضعػمطػو?ةماظطرق;مصزؼودةماغعطوفما

(،مؼؿؾنيمAنمغؿوئٍمعصػقصيمعمذرماالغعطوفمترتؾطمبلـالثمسالضلوتمارتؾلوطمضقؼليمعلعماٌصلػقصوتمممممممC5ظبماٌؾقؼم)

،مواٌمذلرماظؽؾللممم0.71،موعصلػقصيمزعلـماظؿؼلوررموضقؿؿفلوممممم0.81اظؿوظقي:معصػقصيماظػرقمبنيماٌلوصوتموضقؿؿفلومم

مًو،مومثيمسالضيمصػرؼيمبقـفوموبنيمعصػقصيماٌلوصيماظـظرؼي.Aؼضم0.71وضقؿؿفوم

م

مرابعًا:معؤذرمإعؽاغقةماظوصولماإلذياظي:

مميؽـمتـوولمػذاماظعـصرمطؿومؼؾل:

ماٌؤذرماظؽؾيمظؾوصولمواظؿـؿقة:م-1

(ماٌؿقدطمايلوبلمٌمذراتمطؾمررؼؼيمعـمررقمCعؽوغقليماظقصلقلماظللوبؼيمممم12(مواظشؽؾم)6بوٌؾقؼم)

حللىمغؿلوئٍماظؿقؾقلؾممممم–حللىمحرطليماظـؼلؾممممم–ؿدةمعـماألولمCظبماظـوظٌ:محلىمبـقليماظشلؾؽيممم)طؿومبوألس

اظؽؿل(،مثؿماٌمذرماظؽؾلمىؿقعمررقمضقوسمCعؽوغقيماظقصقل)اظعوعقدماظرابع(،مثؿمعمذرماٌمذلراتموػلقماٌؿقدلطمممم

قلموصلؼماٌمذلرمممايلوبلمىؿقعماٌؿقدطوت)اظعوعقدماًوعس(،موAػلؿمعلومؼللؿـؿٍمسؾلكمدرادليمCعؽوغقليماظقصلممممممم

ماإلعبوظلمعومؼؾل:

م
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م

م(.6اٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمبقوغوتماٌؾقؼم)

م2014ظوصولمسامماإعؽاغقةمؤذرموصؼًامٌمعرطزممتيماألعدؼدضرىمتوزؼعمم(12ذؽلم)
م

موعـمدراديماظشؽؾمتصـػمضرىمعرطزممتلماألعدؼدموصؼًومٌمذرمCعؽوغقيماظقصقلمCظبماظػؽوتماظؿوظقي:

 عؽوغقيماظقصقلماٌرتػعيموتؿلؿمبلغفو:مداخؾقيماٌقضع،مم:5.5نمأضلمعماعؤذرموصوهلمضرىCوػلمضرىم

وزبدوعيمبشؾؽيمجقدةمعـموصالتماظطرقماظيتمتربطفوممبومصبوورػومعلـمربلالتمسؿراغقلي،مصضلالمسؾلكمممممم

Aػؿقؿفوماظـلؾقيمألسدادماظلؽونموعؾؽقيماٌرطؾوت;موبوظؿوظلمتزؼدمحرطيماظـؼؾمCظقفومطؿومؼزؼدمتػوسؾلفومعلعممم

وتؿؿـؾمؼبمضرؼيماظؾقضوموػلماظؼرؼيماٌرطزؼيموايوضرةماظؾدؼؾيمظؾؿرطلز،مCضلوصيمCظبمحوضلرةماٌرطلزممممممشرلػو،

ايوظقيمؼبماٌرتؾيماظـوغقي،موتعؿدلمسؼدمػذهماظػؽيمػلماألطػلمواألدرعمؼبماظقصلقلمCظقفلومعلـمبلوضلماظؼلرى،مممممم

متماالضؿصودؼيماٌكؿؾػي.وتمخذموصؼمترتقؾفومؼبماالسؿؾورمسـدماظرشؾيمؼبماظؿكطقطمألسؿولماٌشروسو
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 عؽوغقيماظقصقلمصققماٌؿقدطي،موتضؿمثالثم:م8.5إديمأضلمعنم5.5عنماعؤذرموصوهلمضرىCوػلمضرىم

مضرىمػل:متوجماظعزموAبقماظصرلموAبقمداود.

 عؽوغقيماظقصلقلماٌؿقدلطي،موتضلؿمدلؾعممممم:م11.5إديمأضلمعنم8.5عنماعؤذرموصوهلضرىمCوػلمضرىم

ماظلؿورةمواظعؿقدمواظصػومواظربعموطػرماألعرل.ضرىمػل:ماًؿليموعـشلةماظلالممو

 ضلؾمعلـماٌؿقدلطي،مممممممم:م14.5إديمأضلمعنم11.5عنماعؤذرموصوهلضرىمAعؽوغقليماظقصلقلمCوػللمضلرىم

موتضؿمAربعمضرىمػل:مطػرمدـفوبموصدضومواٌقفلموعـشلةماظغربل،موتؿلؿمبلغفو:

 عؽوغقيماظقصقلماظضعقػيموتؿلؿ:مصأطـرم14.5ماوصوهلمعؤذرضرىمCبلغفو:مررصقيماٌقاضلعممموػلمضرىم

وشرلمزبدوعيمجقدامبشؾؽيماظطرق،مصضالمسؾكمضعػمAػؿقؿفوماظـلؾقيمألسدادماظلؽونموعؾؽقليماٌرطؾلوت;ممم

وبوظؿوظلمتؼؾمحرطيماظـؼؾمCظقفوموتػوسالتفومععمشرلػو،موتؿؿـؾمؼبمدؾعمضرىمػوعشقيماٌقاضلعمسـلدمAرلرافمممم

اظؽؿلول،موعـشللةمصلدليمAبلقمسؾلؿ،موعـشللةممممممماٌرطزموػلمضلرى:ماظشلرصو،موزػلر،مواظػلؿح،مواظللعقدؼي،موممممم

اٌعوظقة،موسؼدمػذهماظػؽيمهؿلوجمCظبمسـوؼليمواػؿؿلوممبؿقللنيمحوظليماظطلرقمواالػؿؿلوممبنضوعليمعشلروسوتمممممممممم

مخدعقيمظؿـؿقؿفو;موبوظؿوظلمزؼودةمتػوسؾفومععمبوضلمضرىماٌرطز.

حلىمم–بـقيماظشؾؽيمموحبلوبمسالضوتماالرتؾوطمبنيماٌمذرماظؽؾلمظؾقصقلمواٌمذراتماظـالثيم)حلى

ماظـؼؾم ممبؾقؼم)م–حرطي ماتضحمطؿو مسالضوتمارتؾوطمرردؼيمضقؼيمذاتم5حلىمغؿوئٍماظؿقؾقؾماظؽؿل( مAغفو )

دالظيمCحصوئقي،موضدمؼؾبلؿػودمعـمذظؽمAنمCجرا?مهؾقؾمCعؽوغقيماظقصقلمبليماٌمذراتماظـالثيمربؾماظدراديم

مؼؾبغينمسـماآلخرؼـمAومسـمAيمعـفؿو.

مٌؤذرات:اظعالضةمبنيمام-2

م مبرغوعٍ ماالرتؾوطمبنيماٌمذراتمبودؿكدام AعؽـمادؿـؿوجمAنمعدىماظعالضيممspssعـمخاللمسؿؾمعصػقصي

ضبددمعؼدارماظؿشوبفمؼبمغؿوئٍماٌصػقصوت،مصؽؾؿومطوغًماظعالضيمضقؼيمطونماظؿشوبفمتوممؼبماظـؿوئٍ،مواظعؽسمؼدلم

مظؾؿؿغرلات مؼؾبػّلرموصؼًو اىغراصقيماٌمثرةمسؾكمطؾممنطمعـمAمنوطماظقصقل،ممسؾكمتؾوؼـمغؿوئٍماٌصػقصوتموػقمعو

ماظقصقلمؼؿؾنيمعوم8(مواىدولم)5وعـمخاللماٌؾقؼم) ماظذيمؼؾكصمسالضوتماالرتؾوطمبنيمعمذراتمCعؽوغقي )

مؼؾل:
م

م
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م(معؾكصمسالضاتماالرتؾاطمبنيمعؤذراتمإعؽاغقةماظوصول8جدولم)

جمهة انعالقاتعالقة مىعدمهعالقة ضعيفةعالقة متوسطةعالقة قويةعالقة تامةانمؤشر

11668021- انوصالت )كوويج(

21668021- انعقد انثيىية

30768021- انمسافة انحقيقية

402810121- انمسافة انىظرية

503116121- مؤشر االوعطاف

603117021- انفرق تيه انمسافتيه

700021021- متوسط انسرعة

808211021- متوسط انسمه

90777021- تعريفة انركوب

1001218021- انتفاعم حسة مهكية انمركثات

1103612021- انتفاعم حسة أعداد انسكان

120849021- مؤشر شيمثم

1303116121- األهمية انىسثية نهمركثات وانمسافة

141479021- األهمية انىسثية نهسكان وانمسافة

150759021- األسهوب انمركة

1602217021- متوسط حركة انمركثات

1702217021- متوسط حركة مركثات انىقم

1802108121- زمه تقاطر مركثات انىقم

1900219021 - انوصول االقتصادي

2003414021 - انوصول انمحتمم

211479021 - مؤشر انتردد

2201137021- انمؤشر انكهي نهوصول

4921022604462جمهة انعالقات

م0.8719.9122.0856.280.87100انىسثة

م(.5اٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمبقوغوتماٌؾقؼم)

ماٌؾقؼمؼؿضحمعومؼؾل:وعـماىدولمو

(:موؼشرلمCظبمAنموجقدمAحدماٌصػقصوتمؼغينمسـماألخرى،معـؾ:ماظعالضيمبنيمCعؽوغقيم1)>ماالرتؾاطماظؿامم-أ

عـقؾؿفومعـماظعؼدماظؾقـقي،مواظعالضيمبنيمCعؽوغقيماظقصقلمحلىمعمذرممععاظقصقلمحلىمAسدادماظقصالتم

وبوظؿوظلمميؽـمظؾؿقؾؾماىغراؼبماالدؿغـو?مسـمAحدػؿومعمذرماألػؿقيماظـلؾقيمظؾلؽونمواٌلوصي،ممععاظذلددم

مCذامادؿكدمماٌمذرماألخر.م

ماظؼوي)>م-ب م(0.99م–م0.7االرتؾاط موجقد مؼؾنيماىدول مبنيماٌصػقصوتمبـلؾيمم92: مضقؼي مارتؾوط سالضي

مذقؿؾؾمم19.9٪ معمذر معصػقصوت: مسالضي ماظؽؾل ماٌمذر مخبالف موAػؿفو ماالرتؾوط، مسالضوت معبؾي عـ

وطذظؽماٌلوصيمايؼقؼقي،موتعرؼػيماظرطقب،مواألدؾقبماٌرطى،موؼدلمسؾكمتشوبفمطؾرلمؼبمغؿوئٍممواظزعـ،

اٌصػقصوت،موػقمعمذرمسؾكمضعػفوموCعؽونمAخذمCحداػومصؼطمطؿـولمظؾؿؼورغيموظقلًمعبقعفومؼبمهؾقالتم
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عمذريماظعؼدماظؾقـقيممCعؽوغقيماظقصقل،موعـمAعـؾؿفوماالرتؾوطماظطرديماظؼقيمبني:معمذرماٌلوصيمايؼقؼيمعع

ماالغعطوفم معمذر مبنيماٌلوصوتمعع ماظػرق موعمذر مم–واظقصالت، ماٌؼذلحي ماٌعودظي مؼدسؿ معو بفذامم1وػق

متعرؼػيمم–ماظؾقٌ موعمذر مواظـظرؼي، مواٌلوصؿنيماظػعؾقي ماظقصالتمواظعؼد ماظزعـمععمعمذرات: موعمذر ،

رسي،موميؽـممظؾؿقؾؾماىغراؼبمؼبمػذهمايوظيماظرطقبمععمعمذرات:ماظقصالتمواظعؼدمواٌلوصيماظػعؾقيمواظل

مادؿكداممبعضفومظؿلطقدمغؿوئففمصؼط.

م ماٌؿودط)>م-جر موضدم0.69م–م0.5االرتؾاط ماٌؤذرات، مبنيمغؿائج ماخؿالصاتمجزئقة مؼؾنيموجود موػو :)

ؼعؿؿدػاماىغرايفمطاعؾةميفماظؿقؾقلموضدمؼعؿؿدمبعضفا;مصفيميفمغػسماٌرتؾةمعنماألػؿقة،موؼؾؾغمسددم

معنمإذياظيماظعالضاتمبنيمعؤذراتمإعؽاغقةماظوصول.م٪22.1سالضةممتـلمم102اظعالضاتماٌؿودطةم

(:مؼشريمإديمتؾاؼنمطؾريميفمغؿائجمعصػوصاتمإعؽاغقةماظوصول،موظعلمػذام0.5االرتؾاطماظضعقػ)>أضلمعنمم-د

ةميفمرتبماظعؼدماظؿؾاؼنمعامحيؼؼمػدفمعؤذرمإعؽاغقةماظوصولماإلذياظي،مصؽؾؿامطاغتماالخؿالصاتمطؾري

سالضةمضعقػةمبـلؾةمم260يفماٌصػوصاتمدلمسؾىمأػؿقةماٌؤذرموادؿؼالظهمسنمشريهمبـؿائفه،موباىدولم

عنمإذياظيمسالضاتمعصػوصةماالرتؾاطمبنيمعؤذراتمإعؽاغقةماظوصول،موػيمتدسمموجفةمغظرمم56.3٪

امحيددمأػؿقؿفاميفماسؿؿادماظؾاحثمبفذهماظـلؾةماظيتمتزؼدمسؾىماظـصػميفمادؿؼالظقةماٌؤذراتموػومع

مضقمماظوصولماٌؽاغقة.

االرتؾاطماٌـعدم)>صػر(:موؼشريمإديمأنماٌؤذرؼنمعفؿنيمعـلمعؤذري:ماالغعطافمواٌلاصةماظـظرؼة،مم-ػر

وبنيمعؤذريمزعنماظؿؼاررمواألػؿقةماظـلؾقةمظؾؿرطؾات،موعنمخاللمإجراءاتماظؿقؾقلمتؾنيمأنمعصػوصةم

مولمرمبومألخطو?مؼبمايصرماٌقداغلمAومظعشقائقيمايرطيمسؾكماظطرق.مظوصزعنماظؿؼاررمُتضعػمعؼاؼقسما
م

مخاعلًا:مععوضاتمإعؽاغقةماظوصولمواظؿـؿقة:م

عـمخاللمهؾقؾممنقذجماالدؿؾقونماًوصمبوظدرادي،مواًوصممبعقضوتمCعؽوغقيماظقصقلممبرطزممتلماألعدؼدم

مؽـمتـوولمذظؽمصقؿومؼؾل:موصؼمربوورماظدرادي،موبعضمعؼذلحوتمحؾمعشؽالتماظقصقل،مومي

مAعؽـمتؾقؼىماٌعقضوتمؼبمثالثيمربوورمتؿؿـؾمصقؿومؼؾل:حماورماالدؿؾقانماًاصةممبعوضاتماظوصول:مم-1

(،مواظذيمؼقضحمغؿوئٍماحملقرماألولمواٌؿؿـؾم9:موػلماٌؾقـيمغؿوئففومبوىدولم)حمورماٌعوضاتماالضؿصادؼةم-أ

 :2014مبرطزممتلماألعدؼدمووزغفوماظـليبمسومممؼبماٌعقضوتماالضؿصودؼيمإلعؽوغقيماظقصقل
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م(ماٌعوضاتماالضؿصادؼة9جدولم)

م2014إلعؽاغقةماظوصولممبرطزممتيماألعدؼدمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م

م.spss(مبـدم)ثوغقًو(مبودؿكداممبرغوعٍم1اٌصدر:مغؿوئٍمهؾقؾمادؿؿورةماالدؿؾقونمعؾقؼم)

ماألولم درجيمؼبمعؼقوسمظقؽورتماظـالثلمممومم2.4سؾكموعـمدراديماىدولمؼؿؾني:محصؾماحملقر

ؼدلمسؾكماووهماظعقـيمسبقماٌقاصؼيمسؾكماٌعقضوتماالضؿصودؼيماظقاردةمبف،موػلمسشرةمطوغًمAسؾكمغلؾيمعقاصؼيم

درجي،مؼضوفمCظبمذظؽمدق?متقزؼعفوم2.68سؾكماٌؿغرل:مغؼصماألغشطيماظصـوسقيمواًدعقيممبؿقدطمادؿفوبوتم

مظؾقرطيماٌؽوغلمبنيموحداتماٌ رطزماحملؾقي;محقٌمتقجدمداخؾمAيمعـطؼيمجغراصقيمادؿكداعوتمAطـرمجذبًو

مايرطي) مطـوصي ماالدؿكداعوتمسـ متعدلمطـوصي مال مضد مظذا مشرلػو، موتقصرم64سـ ماظـلؾقي معدىمAػؿقؿفو موCمنو ،)

مAضؾماٌؿغرلاتماالضؿصودؼيمعقاصؼيمسؾ مطونماٌؿغرل:مضعػماإلغؿوجمػق مبقـؿو مظؾراطى. قفمواوفًماظطؾىمسؾقفو

مدرجي.م1.97اظعقـيمسبقمايقودممبؿقدطم

(،مواظذيمؼقضحمغؿوئٍماحملقرم10:موػلماٌؾقـيمغؿوئففومبوىدولم)حمورماٌعوضاتماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقةم-ب

مسومم ماظـليب مووزغفو ماألعدؼد ممتل ممبرطز ماظقصقل مإلعؽوغقي مواظؾقؽقي ماالجؿؿوسقي ماٌعقضوت مؼب مواٌؿؿـؾ اظـوغل

م:2014
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م(ماٌعوضاتماالجؿؿاسقةمواظؾقؽقة10جدولم)

م2014إلعؽاغقةماظوصولممبرطزممتيماألعدؼدمحماصظةماظدضفؾقةمسامم

م

م.spss(مبـدم)ثوغقًو(مبودؿكداممبرغوعٍم1اٌصدر:مغؿوئٍمهؾقؾمادؿؿورةماالدؿؾقونمعؾقؼم)

سؾكماووهمدرجيمؼبمعؼقوسمظقؽورتماظـالثل;مممومؼدلمم2.31وعـمدراديماىدولمؼؿؾني:محصؾماىدولمسؾكم

مؼشرلمCظبمAنمعـؾمػذهماٌعقضوتم اظعقـيمسبقمايقودمسؾكماٌعقضوتماالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيماظقاردةمبوىدول،مممو

واٌـؿشرةمؼبمبعضماظؾقؽوتمايضرؼيمشرلمدوئدةمؼبماٌـورؼماظرؼػقيموCنموجدتمصفلمشرلمعمثرةمطؿومبوىدول،م

مبوٌ مسبقػو ماظعقـي مطوغًماووػوت معؿغرلات مثالثي ماجملؿؿعقيمشرل ماٌشورطي مسبق ماظلؽون مدؾؾقي موػل: قاصؼ

درجي.مم2.5درجي،مواغؿشورماظؾطوظيممبؿقدطمم2.5درجي،مواغؿشورماىرائؿمواظؾؾطفيممبؿقدطمم2.57مبؿقدطم

مطؿومطونماٌؿغرل:موجقدمCسوضيمجلدؼيمAومعرضمAضؾفومعقاصؼيموحصؾمسؾكمAضؾمعؿقدطمبوىدول.
مم

(،مواظذيمؼقضحمغؿوئٍماحملقرم11وػلماٌؾقـيمغؿوئففومبوىدولم)م:حمورمععوضاتمختصمودائلماظوصولم-ج

م:2014اظـوظٌمواٌؿؿـؾمؼبمععقضوتمدبصمودوئؾماظقصقلممبرطزممتلماألعدؼدمووزغفوماظـليبمسومم

م

م
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م2014مبرطزممتيماألعدؼدمحماصظةماظدضفؾقةمساممم(مععوضاتمختصمودائلماظوصول11جدولم)

م

م.spss(مبـدم)ثوغقًو(مبودؿكداممبرغوعٍم1دؿؾقونمعؾقؼم)اٌصدر:مغؿوئٍمهؾقؾمادؿؿورةماال

مؼدلمسؾكماووهمم2.4وعـمدراديماىدولمؼؿؾني:محصؾماىدولمسؾكم درجيمؼبمعؼقوسمظقؽورتماظـالثلمممو

محوظيم مبوىدول،موحصؾماٌؿغرل:مدق? مسؾكماٌعقضوتماظيتمدبصمودوئؾماظقصقلماظقاردة ماٌقاصؼي اظعقـيمسبق

درجي،مممومؼدلمسؾكمAنمحوظيماظطرقمععققمعفؿمم2.67الووػوتمAصرادماظعقـيمبؾغمماظطرقمسؾكمAسؾكمعؿقدط

ظؾقصقلمبوٌرطز،موتؿؿـؾمعظوػرمدق?محوظيماظطرقمؼب:مضصقرمذؾؽيماظطرقمعـمحقٌماظلؿوتماشلـددقي،موAسدادم

طعؼدةماظؾقضومماحملوورماٌـودؾيموصؼومٌـظقعيماٌـشلمواٌؼصد،مووؿعماظطرقمؼبمغؼوطمربددةم)سؼد(مسؾكماظشؾؽي

مألشراضم مايرطي موحفؿ مواٌؼصد ماٌـشل مبني ماٌلوصي مبني مسؽلقي ماظعالضي مAن محقٌ موشرلػو، ماظصرل، وAبق

(،مبقـؿومطوغًمادؿفوبوتمAصرادماظعقـيمسبقمايقودم65اظؿلقؼؼ،مواظعالضيمشرلمعرغيمؼبمحوظيماظرحؾيمCظبماظعؿؾم)

مدو مظف مAن مسؾك مؼدل مممو متقك، ماظؿقك موجقد ماٌؿغرل: موتعؿدلمووه ماألعدؼد، ممتل ممبرطز ماظقصقل مؼب معفؿو رًا

موبنيم مبقـفو مAو موبعضو مبنيماظؼرى مAو ماجملوورة مواٌراطز مبنيماٌرطز ماحملقرؼي ماظـوضؾي مػل ماظـؼؾ عرطؾوتمربع

م متـؼؾمسبق موتؽود معرطؾوتماظؿقكمتقكمم٪86ايوضرة، مAن مشرل مؼقعل، مبشؽؾ ماٌرطز ماظرطوبمسؾكمررق عـ
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خؾلمبوظؼرىموايوضرة،موتعدمAطـرمعروغيمعـفوموتػضؾفومؼبماظقصقل;مشرلمAنمعومترتىمعـوصليمشلومؼبماظـؼؾماظدا

معشؽالتم معـ مم–سؾقفو ماجؿؿوسل معدؼـيمم–شوظؾفو معـؾ مضرؼؾي ممبدن معؼورغي ممتل معرطز مؼب مععوٌفو متؿضح ال

مععوملماالزدحوم66اظلـؾالوؼـ) مAػؿ اٌروريمم(،موظعؾمضقؼماٌؽونمبلسدادماظلؽونموصعقبيماالتصولموايرطيمػق

ماظعؿراغقي) مظؾؿراطز ماظعؿراغل مبوظذلطقى موعؾوذرًا مطؾرلًا مارتؾورًو مؼرتؾط مسؾكم67واظذي ماٌرطؾوت مزؼودة موتمدي ،)

معداخؾم مسـد مذظؽمجؾقًو موؼؾدو ماٌلؿغرق; ماظرحؾي مزعـ موزؼودة متـوضصمدرسوتفو مCظب مظؾطرق ماالدؿقعوبقي اظطوضي

ماظغربقيمواىـقبقي،موتعقدمCظبمضقؼماظ ماٌرطز شقارعماظداخؾقيممبدؼـيممتلمممومضبدمعـمحرؼيمايرطيمحوضرة

معومتؿؽررمسـدمIncreased Queuingاظداخؾقيمواظعوبرة،مؼزادمسؾكمذظؽمزوػرةماالصطػوفم) (;مواظيتمطـرلا

عداخؾماظؼرىماٌورةمبفوماظطرقمعـؾمضرؼيماظؾقضوموAبقمداودمشرلمAغفومتؽقنمزليمAدودقيمؼقمماظلققماألدؾقسلم

ةماٌرطز،موعومدؾؼمؼعينمAنمزؼودةماظطؾىمسؾكمخدعوتماظـؼؾماظـوتٍمسـماظؿػوسالتماٌؽوغقيمبوظؼرىمAومحبوضر

بنيماٌرطؾوتمواظـظومماظعؿراغلمواظيتمتمديمؼبماظـفوؼيمCظبمتراجعمدرسوتماظـؼؾموزؼودةماالزدحومموبوظؿوظلمزفقرم

م(.68االخؿـوضوتماٌرورؼيم)
م

م(:69اظعالضةمبنيمحماورماالدؿؾقانماظـالثة)م-2

مبوظؾعض،ممععاعالتماالرتؾاطمتمحلوبم مبعضفو مارتؾورًو ماألطـر ماالدؿؾقون،مبفدفمععرصيماحملوور بنيمربوور

ومتمحلوبماٌؿقدطماٌرجحمظعؾوراتمطؾمربقر،مثؿمحلوبمععوعؾماالرتؾوطمبنيمعؿقدطوتماحملوورمسـمررؼؼم

تؾوطمرردؼيمذاتمدالظيمCحصوئقيمسؿؾمعصػقصيماالرتؾوطمبودؿكداممععوعؾمارتؾوطمبرلدقن،موتؾنيموجقدمسالضيمار

بنيماحملوور،موؼالحظمAنماحملقرؼـ:ماٌعقضوتماالضؿصودؼيمواٌعقضوتماالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيمػؿوماألضقىمارتؾورًوم

،مبقـؿوماحملقرؼـ:ماٌعقضوتماالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيموععقضوتماظقصقلمػؿوماألضعػم0.74وطوغًمضقؿيمارتؾورفؿوم

م.0.43عؾمارتؾورفؿومارتؾورًومحقٌمبؾغًمضقؿيمععو

م مCجرا? ممت م)طؿو ماٌؿودطنيم"ت" مصرق مIndependent T-Testاخؿؾار مربوورم( معـ مربقر مCعبوظل ظؽؾ

(>م1(>مالمتقجدمصروقمبنيمعؿقدطماإلجوبوتمحلىماظـقع.م)ف0اظدراديمسؾكماظـقع،مبقضعماظػرضني:م)ف

تؾنيموجقدمصروقممspssبرغوعٍممتقجدمصروقمبنيمعؿقدطماإلجوبوتمحلىماظـقع.موعـمخاللماظؿطؾقؼمبودؿكدام

ذاتمدالظيمCحصوئقيمبنيمعؿقدطوتمCجوبوتماظذطقرموعـقؾؿفومظإلغوث;محقٌمتؼؾمضقؿيماٌعـقؼيمظؾؿقوورماظـالثيم

م موصؼمم0.05سـ ماظدالظي مضقؿ مسؾك مؼعؿؿد ماظذي ماظـوغل ماالخؿؾور مCظب ماالغؿؼول موبوظؿوظل ماألول، حلىماالخؿؾور

وتلطدمعـفوموجقدمصروقمبنيمادؿفوبوتماظعقـيمبنيماظذطقرمواإلغوثمصقؿومسداماظؾقوغوتماظقاردةمجبدولماظـؿوئٍ،م
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وػلمAطدلمعـماظؼقؿيماٌعـقؼيمم0.64ربقرماٌعقضوتماالجؿؿوسقيمواظؾقؽقي،محقٌمبؾغًمضقؿيماظدالظيماإلحصوئقيم

مسـدماظؿكطقطماٌلؿؼؾؾلميؾمعشؽالتم0.05واظؾوظغيم مAخذمذظؽمؼبماالسؿؾور مCظبمضرورة مؼدسق Cعؽوغقيمم،مممو

ماظقصقل.

:مظؽلؾمCعبلوظلمربلقرمعلـمربلوورمممممم(ANOVAهؾقرلماظؿؾراؼنماظــرائيم)ممموطذظؽمAُجؿبريماخؿؾلورمم

(>مالمتقجلدمم0اظدراديمععمطؾمعـ:ماظلـ،مواٌفـي،موربلالتماإلضوعلي،مواظلدخؾ،موذظلؽمبقضلعماظػلرض:م)فمممممم

ضوعليمعلـال(،مواظػلرضممممصروقمذاتمدالظيمCحصوئقيمبنيمعؿقدطوتماإلجوبلوتمتؾعلًومظؾؿلؿغرلم)اظلدخؾمAومربلؾماإلممممم

(>متقجدمصروقمذاتمدالظيمCحصوئقيمبلنيمعؿقدلطوتماإلجوبلوتمتؾعلًومظؾؿلؿغرلم)اظلدخؾمAومربلؾمممممممم1اظؾدؼؾ:م)ف

ماظردخلمؼؿلؾنيموجلقدماخلؿالفمذومدالظليمCحصلوئقيمبلنيممممممممspssاإلضوعيمعـال(.موبلوظؿطؾقؼمبودلؿكداممبرغلوعٍمممم

ؼلؿدسلمذظؽمCجرا?ماخؿؾوراتماٌؼورغيماظؾعدؼيم،موم0.05وعؿقدطوتمربوورماظدراديمحقٌمتؼؾمضقؿماٌعـقؼيمسـم

(post-HocحقوغومجبدولماٌؼورغوتماٌؿعلددةممAمواظيتمتلؿكم)Multiple comparisonsموبؿطؾقلؼمم،

(متؾنيمAنمAسؾكماظػروقمدالظيمطونماظػرقمبنيمعؿقدطوتماظدخؾموربلقرمععقضلوتمممL.S.DاخؿؾورمAضؾمصرقمممؽـم)

طقاتمظؼقوسماظػروقمبنيمعؿقدطوتماالدؿفوبوتمسؾكماحمللوورموصلؼمممدبصمودوئؾماظقصقل.مومتمتؽرارمغػسماً

ؼبماحملوورماظـالثيمممومؼعينمضؾقلماظػلرضماظؾلدؼؾموػلقممممم0.05،متؾنيمAنمضقؿيماٌعـقؼيمتؼؾمسـمحمالتماإلضاعة

ماٌؼورغلوتماظؾعدؼليموعـفلوممممروجقدمتؾوؼـمؼبماالدؿفوبوتموصؼمربالتماإلضوعي،مواًطقةماظؿوظقيمػلمCجرا?ماخؿؾلوم

تؾنيموجقدمصروقمطؾرلةمؼبمCجوبوتمدؽونماظؼرىمواظعزب،موAنمادلؿفوبوتمدلؽونمعدؼـليممتللمAضؾلفؿمصروضلًومؼبممممممم

تؾنيموجقدمصلروقمذاتمدالظليمCحصلوئقيمبلنيماٌفلـمممممممظؾؿفناالدؿفوبوتمظصوحلماٌعقضوتماالجؿؿوسقي.موبوظـلؾيم

يممملومؼعلينمضؾلقلماظػلرضماظؾلدؼؾ،ممممممؼبماحمللوورماظـالثلممم0.05وربوورماظدراديمحقٌمAنمضقؿيماٌعـقؼيمتؼؾمسـم

اٌؼورغوتماظؾعدؼيمتؾنيموجقدمصروقمطؾرلةمؼبمCجوبوتماظػؽوتماٌقزػنيمثلؿماظطلالبمثلؿماظعؿلول،ممممممروبنجرا?ماخؿؾو

وAنمادؿفوبوتماظػؽؿني:م)توجر،موشرلمذظؽ(مشرلمداظيمCحصوئقًومسـدمععقضوتمدبصمودلوئؾماظقصلقل.موبوظـللؾيمممم

،مC0.05حصوئقيمبنيماظلـموربوورماظدراديمحقٌمAنمضقؿيماٌعـقؼيمتؼؾمسـمتؾنيموجقدمصروقمذاتمدالظيممظؾلن

اٌؼورغوتماظؾعدؼيمتؾنيمسدمموجلقدمصلروقمذاتمدالظليمCحصلوئقيممممممرممومؼعينمضؾقلماظػرضماظؾدؼؾ،موبنجرا?ماخؿؾو

مؼبماالدؿفوبوتمحلىمصؽوتماظلـمظصوحلماحملقرمععقضوتمدبصمودوئؾماظقصقل.
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مل:عؼرتحاتمحلمعشؽالتماظوصوم-3

AعؽـموضعمبعضماٌؼذلحوتماظيتمميؽـمتـػقذػوميؾمعشؽالتماظقصقلمبوٌرطزموروسلمصقفوماالخؿصورموCعؽوغقيم

م(:12اظؿـػقذمعـمضؾؾمعؿكذيماظؼرار،مواظيتمؼؾقـفوماىدولم)

م(مبعضمعؼرتحاتمحلمعشؽالتماظوصولممبرطزممتيماألعدؼد12جدولم)

م

م.spss(مبـدم)ثوظـًو(،مبودؿكداممبرغوعٍم1)اٌصدر:مغؿوئٍمهؾقؾمادؿؿورةماالدؿؾقونمعؾقؼم

درجيمؼبمعؼقوسمظقؽورتماظـالثلمممومؼدلمسؾكماووهمم2.77وعـمخاللماىدولمؼؿضح:محصؾماىدولمسؾكم

اظعقـيمسبقماٌقاصؼيمسؾكماٌؼذلحوتماظقاردةمبوىدول،موجو?ماٌؼذلح:متقصرلمخدعوتمغؼؾمسوممبويوصالتمتربطم

غرله;مؼبمعؼدعيماٌؼذلحوتمعـمحقٌمعقاصؼيمAصرادماظعقـيمسؾقفو;محقٌمحصؾمسؾكمضرىماٌرطزمبؾعضفومواٌرطزمب

درجي،مممومؼدلمم2.87درجي،مثؿماٌؼذلح:مهلنيمحوظيماظطرقمواإلذرافمسؾقفو;محقٌمحصؾمسؾكمم2.91

سؾكمحوجيمدؽونماٌرطزمCظبمودوئؾمغؼؾمعـؿظؿيمايرطيموتغطلمعبقعماظطرقماظيتمهؿوجمCظبمدرسيماإلصالحم

قوغي،مشرلمAنمعؼذلحماظؿـؿقيماالضؿصودؼيماٌؿؽوعؾيمظؾؿرطزمحصؾمسؾكمAضؾمدرجي،موضدمؼعقدمذظؽمCظبمارتؾوطمواظص

مدؽونماٌرطزممبومصبوورهمعـمحقاضرمظؼضو?مAسؿوشلؿموحقائففؿ.
م
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مخامتةماظؾقث:

معـمخاللمدراديمAدوظقىمهؾقؾمCعؽوغقيماظقصقلمادؿؾبـِؿٍمعومؼؾل:

 ذامطوغًمبقوغوتماظؿقؾقؾمصقققيمCمصننمذبؿقعمصروقمضقؿمرتىماظقصقلمسـماظرتىماظؽؾقيم>مصػر

 اٌمذلرماظؽؾلل(مػلقماحمللددمظؾعؼلدةمممممم×ماٌمذرماإلعبوظلمظؾقصقلم)اٌؿقدطمايلوبلمٌمذراتماجملؿقسوت

ماألغلىمAوماٌطؾقبيمظؾؿـؿقي.

 وماألخرلةمؼبماظللفقظيماظـللؾقيمظؾقصلقل،مبقـؿلوممممAاٌمذلرممماٌمذرماظؽؾلمظؾقصقلمضبددمبدضيماظؼرىماألوظبم

بدضيمودرجؿفومAعوممعلؿقؼوتماظؿـؿقيماٌطؾقبليممم–بنيماألوظبمواألخرلةمم–اإلعبوظلمضبددماظؼرىماظؾقـقيم

مظؾؿؽون.مم

 حداػؿومتؾبغينمسلـماألخلرى،معـلؾماظعالضليمبلنيممممممCذامطونماالرتؾوطمتوممبنيمغؿوئٍماٌصػقصوتمصننموجقدمC

وبنيماألػؿقيماظـلؾقيمظؾلؽونموعمذلرمممعصػقصيمCعؽوغقيماظقصقلمحلىماظقصالتموحلىماظعؼدماظؾقـقي،

ماظذلدد.

 غفلوماظـوغقليمبعلدمضرؼليممممممممممAعؽوغقليماظقصلقلموتلؾنيمCهؼؼمػدفمععرصيماظقزنماظـليبميوضلرةماٌرطلزمؼبم

 اظؾقضو.

 .دقAخرىمAمالمتعدماٌصػقصوتمشوؼيمؼبماألحبوثماىغراصقي;مبؾمودقؾيمالدؿـؿوجوتم

 ػؿمAاٌعقضلوتماالضؿصلودؼيمإلعؽوغقليماظقصلقلممبرطلزممتللمممممممؼعؿدلمغؼصماألغشطيماظصـوسقيمواًدعقيمعـم

 األعدؼد.

 .ػؿماٌعقضوتماالجؿؿوسقيمواظؾقؽقيمإلعؽوغقيماظقصقلAتؾبعدمدؾؾقيماظلؽونمسبقماٌشورطيماجملؿؿعقيمعـم 

 ػؿماٌعقضوتماظيتمدبصمودوئؾماظقصقلمبوٌرطز.ممAتعؿدلمدق?محوظيماظطرقمعـم 

 ػؿفو:متقصرلمخدعوتمغؼؾمسوممبويوصالتمتلربطمضلرىمممومثيمعؼذلحوتمؼقاصؼمسؾقفومبعضمدؽونماٌرAطزم

 اٌرطزمبؾعضفومواٌرطزمبغرله،مثؿمهلنيماظطرقمواإلذرافمسؾقفو.
م

متوصقاتماظؾقث:

 .ماالػؿؿوممبصقوغيمورصػمذؾؽيماظطرقموسؿؾمضوسدةمبقوغوتمرضؿقيمٌؿوبعيمايرطيمسؾقفو

 .متقصرلمخدعوتمغؼؾمسوممظربطماٌرطزممبومصبووره

 مظؾقضومؼبماالػؿؿوممسـدماظؿكطقطماٌلؿؼؾؾلمٌشروسوتماظؿـؿقي.وضعمضرؼيما
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معالحؼماظؾقث

مععوضاتماظوصولممبرطزممتيماألعدؼدممنوذجمادؿؾقانم(1عؾقؼم)

م)خاصمبأشراضماظؾقثماظعؾؿيم...مُؼرجىماإلجابةمبدضة(
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2014عؤذرمإعؽاغقةماظوصولموصؼمبـقةمذؾؽةماظطرقممبرطزممتيماألعدؼدمساممم(2عؾقؼم)  

 

صدر:ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍمسؿؾماٌصػقصوتماظقاردةمAزلو?ػومبرBوسماألسؿدة،موذظؽمٌكططمذؾؽيماظطرقماٌرصقصيممبرطزممتلماألعدؼدماٌ

م.2014سومم
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م2014عؤذرمإعؽاغقةماظوصولموصؼمحرطةماظـؼلمسؾىمذؾؽةماظطرقممبرطزممتيمساممم(3عؾقؼم)  

 

Aزلو?ػومبرBوسماألسؿدة،موذظؽمٌكططمذؾؽيماظطرقماٌرصقصيممبرطزممتلماألعدؼدمماٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍمسؿؾماٌصػقصوتماظقاردة

.2014سومم  
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عؤذرمإعؽاغقةماظوصولموصؼًامظـؿائجماظؿقؾقلماظؽؿيمظؾعضماٌؿغرياتماٌؽاغقةمم(4عؾقؼم)

م2014مبرطزممتيمسامم  

 

وذظؽمٌكططمذؾؽيماظطرقماٌرصقصيممبرطزممتلماألعدؼدماٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍمسؿؾماٌصػقصوتماظقاردةمAزلو?ػومبرBوسماألسؿدة،م

م.2014سومم
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عصػوصةماالرتؾاطمبنيمعؤذراتمإعؽاغقةماظوصولم(5عؾقؼم)  

 

اٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍمسؿؾماٌصػقصوتماظقاردةمAزلو?ػومبرBوسماألسؿدة،موذظؽمٌكططمذؾؽيماظطرقماٌرصقصيممبرطزممتلماألعدؼدم

داممبرغوعٍم،مواظؿقؾقؾمبودؿك2014سومم Spss. 
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م2014عؤذرماظوصولماظؽؾيممبرطزممتيماألعدؼدمساممم(6عؾقؼم)  

 

(.4م–م2اٌصدر:ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍماٌالحؼم)  
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1584 

 
 

 29/4/2015    27مماواػاتماظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماظورنماظعربيموآصاقماٌلؿؼؾل"اٌؤمترماىغرايفماظعؾؿيماظدوظيمماألول:م"

 

  

                                                                                                                                                 
Cعؽوغقيمهدؼدماظـػقذماظلقزقػلمواألضلوظقؿماظقزقػقليمظؾؿلدنمعلـمخلاللمغؼطليماظؼطلعمواظعالضلوتممممممممممم(،1989)سؾدماظػؿوحمحزؼـ،م(53)

م.7،مطؾقيماآلدابمجوععيماٌـقو،مص17،ماظعددصقةغشرةمدراداتمجغرااظقزقػقي،م

دارماٌعرصرةمم،م1اٌلوحيمواًرائطمدراديمؼبماظطرقماٌلوحقيموAدلوظقىماظؿؿـقلؾماظؽرتلقجراؼب،مطممممA(1998،)بقمراضل،مصؿقلم(54)

م.388،مصاىاععقة،ماإلدؽـدرؼة

جمؾرةمطؾقرةمممىوععيماإلدؽـدرؼيمصلرعمدعـفلقر،مممدورماظـؼؾمؼبمهدؼدمAبعودماظـػقذماىغراؼبمم(،1995)رعضون،مربؿدمCبراػقؿم(55)

م.167وم166،مص43اظعددمماآلدابمجاععةماإلدؽـدرؼة،

(56) Alivand, Majid et al.(2008), Op. Cit., p.26 

م2س×ممم1(متطؾؼمغظرؼيماظؿػوسؾمبوظؼوغقنماظؿوظل:ممممممممممممممممممممممممممممممممس57)

ماظؿػوسؾمبنيمعقضعنيم>ملللللللللللللللللللللللللللممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

حقلٌمم:مسددمدؽونمAومعرطؾوتماظعؼدةماظـوغقي،موف:ماٌلوصيمبقـفؿلو;مم2:مسددمدؽونمAومعرطؾوتماظعؼدةماألوظب،موس1حقٌمس

Aنمتطؾقؼمػذهماظـظرؼيمالمؼؼؿصرمسؾكمسددماظلؽونمصؼط;مبؾمميؽـمادؿكداممعؿغرلاتمAخرىمطقرطيماظلؽون،مواٌؽوٌوتماشلوتػقلي،مم

م.129،مصمعرجرعمدرؾؼمذطررهمممم(،2007)دلعقدممسؾلده،م.ماٌصلدر:مموحرطيمبقعماظصقػ،مAومسددمدقوراتمغؼؾماظرطوب،موشرلػلوم

ؽؾػيماظؿشغقؾماظـؼديمؼؿشوبفمؼبمتطؾقؼفمععمغظرؼليماظؿػوسلؾمعلعمادلؿؾدالمسوعلؾماٌللوصيممممممموؼؾبذطرمAنمعؾبعوعؾمAػؿقيماظطرؼؼمAومعمذرمت

،مبعضمجقاغىماظؿقؾقؾماظؽؿلمظشؾؽيماظطرقماظرئقلقيممبقوصظليماظطلوئػ،ممم(2011)سودلم،:مذووؼشؼبمذظؽمؼؾبراجعمبؿعرؼػيماظـؼؾ

مم.303،مص29اظعددمجمؾةمذؽونموحبوثماظشرقماألودط،

ذبؿقسوتمطؾرلةمعـماألرضومماظـوويمسـمضربمAسدادماظلؽونموضلؿؿفومسؾكمتعرؼػيماظـؼؾماظليتمشوظؾلًومممموظؽـمععوعؾماألػؿقيمؼقظد

عومتؽقنمضؾقؾي،مدونمذطرمCرورمععقوريمٌؼورغيمػذهماألرضومموعـفومهدؼدماظطرؼؼماألطـرمAػؿقي،مخبالفمعومسؾبفدمسـمترتقؾفلومتـوزظقلًوممم
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مٌلؿكدمماظطرؼؼ.

(58) R., Hammond, and P., McCullough(1989), Quantitative Techniques in Geography 

– an introduction, 2nd ed., Clarendon Press, Oxford, p.61 

وحىماظلقورةموعلؿؼؾمودقؾيماظـؼؾماظعوممعضطرا;مظقلًمطؾفومعللظيمدرسي،مبؾمؼؿعؾؼمذظؽمبوظزعـم(ماظػرقمبنيمحرؼيمحرطيمص59)

ماٌػؼقدمؼبماحملطوتمواظؿؼورعوتمورؾقعيمعلوراتمذؾؽوتماظـؼؾماظعوممواظيتمتؼؾؾمعـمسددماظػرصماٌؿؽـماظقصقلمCظقفومبلفقظي.

(60) J. M., Morris, et al(1979), Op. Cit, P. 95 

م.310صمعرجعمدؾؼمذطره،،م(1989)صؿقلم،اضلAبقمرم(61)

،م12،مسلددمجمؾةمطؾقةماآلدابمجاععرةماٌـوصقرةمم،مذؾؽيماظطرقماٌرصقصيمؼبمربوصظيمطػرماظشقخ،م(1993)صوؼزمحلـم،شرابم(62)
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م.2014(ماسؿؿودامسؾكمغؿوئٍماظدراديماٌقداغقيمسومم66)
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م.7عرطزماظدرادوتمواظؾققثمجوععيمغوؼػمظؾعؾقمماألعـقي،ماظرؼوض،مص
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م

م

م

م

م

م

م

م


