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 محافعة نيشؽى  -مؽرفؽلؽجية السدتؽطشات الخيفية في قزاء تمعفخ
  )دراسة في جغخافية الخيف(

 أ.د. نعسان حديؼ عطية دمحم عيدى خزخ
 الجغخافية / قدعلمعمػم اإلندانية / كمية التخبية تكخيتجامعة 

   

 (ٕٕٔٓ/ٔ/ٛٔ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔ)قجم لمشذخ في 
 

 :ص البحثمخم
. إذ يقرج بالسػرفػلػجية الذكل العام ، أو السطيخ ( ٔ)إن دراسة السدتػششة الخيفية كطاىخة جغخافية تتصمب دراسة مطيخىا العام 

. لحا فإن دراسة مػرفػلػجية السدتػششة الخيفية ليا بعجان : يتسثل البعج األول بجراسة شكل السدتػششة ، ( ٕ)الخارجي لمسدتػششة الخيفية 
الػحجة وتكػيشيا ، وإمتجاد وحجاتيا الدكشية ، أما البعج الثاني َفضتسثل بجراسة الػحجات الدكشية مغ حضث الترسيع ، ومػاد البشاء ، ومكػنات 

تائج التي تػصمت إلضيا الجراسة وجػد نسط واحج مغ السدتػششات الخيفية في مشصقة الجراسة تسثل بالشسط ومغ ابخز الش. ( ٖ)الدكشية 
التقمضجي القجيع )غضخ السخصط( والحي إنعكدت أثاره عمى التشطيع السكاني لمفعاليات السختمفة داخل السدتػششات الخيفية ، وعمى 

غ عادات وتقالضج وروح قبمية وندعة عذائخية أثخىا الػاضح في نديج البشاء ومكػنات مػرفػلػجضتيا ، كسا كان لمعػامل اإلجتساعية م
 السدتػششات الخيفية وخصتيا .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
() الباحج االول دكتوراهأطروحة مستل من. 
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Abstract: 

The study of the rural settlement  as ageographical phenomenor requries studying its general 

morphology means the general shape our outward appearance of the rural settlement . Therefore , 

studying the morphology of the rural settlement has two dimensions . The first dimension is to study the 

form of the settlement , its composition and the extension of its housing units The second dimension is 

the study of housing units in terms of design , construction materials and housing unit components. 

Among the most prominent findings of the study is the existence of one type of rural settlements in 

the study area represented by the old traditional pattern (un planned) , which reflected its effects on the 

spatial organization of the various activities and on their morphology . as well as social factors such as 

customs , traditions , tribal spirit and clan tendency had a clear impact on the construction fabric and the 

components and plan of rural settlements .   

 
    السقجمة :

في معطع  األساسيعج الخيف مغ أبخز السطاِىخ التي يججُر بالباحثضغ دراستيا واإلىتسام بيا ، ِلكػنو ُيذِكل حجخ    
الجراسات الستعمقة بالخصط التشسػية التي ُتشسي القصاعات اإلقترادية واإلجتساعية والثقافية . كػن تمظ السدتػششات 
تسِثُل أولى مخاكد اإلستيصان البذخي ، فيي ُتسثل السخحمة األولى في تصػيخ السجتسعات . َفَبعَج أن كان اإلندان يعتِسُج 

متصمباتو ، أخح يدتثِسُخ األرض ويدرعيا ، ومغ ىشا كانت البجاية إلستقخار اإلندان في  عمى الرضج والجسع في تػفضخ
بضئتو وتكيفو ألجػائيا وتأمضشو لسقػمات الحياة واألمان والخاحة ، وبيحا َتُعج القخية الشػاة األولى لإلستقخار البذخي 

ية السدتػششة الخيفية مغ بضغ أىع السػاضيع التي وإرتباشو باألرض وإتجاىو نحػ إستثسارىا . وَتُعج دراسة مػرفػلػج
مكػنات  –والتي تتزسغ ثالُث عشاصَخ رئيديٍة ىي ) خصة السدتػششة ، تجرس ضسغ مػضػع اإلستيصان الخيفي 

 .( ٗ)إستعساالت األرض في السدتػششة الخيفية (  –السدكغ الخيفي 
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 مذكمة الجراسة : 

والتي كانت إنعكاسًا لتأثضخ إنعجام التخصيط السدبق ، و الجراسة مغ العذػائية  تعاني السدتػششات الخيفية في مشصقة  
 ومطيخىا الخارجي . ، ونديجيا السعساري ، مسا أثخ عمى مػرفػلػجضتيا عػامل شبيعية وبذخية مختمفة ، 

 فخضية الجراسة :  
 الفخضية إجابات محتسمة لسذكمة البحث ، والتي تسثمت باآلتي :  
 لعبت العػامل الجغخافية الصبيعية والبذخية أثخًا في مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية .  -ٔ
إن لمعذػائية وإنعجام التخصيط السدبق لمسدتػششات الخيفية دورًا في مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية ومطيخىا  -ٕ

 العام . 
ندعة عذائخية دورًا مؤثخًا في الشديج السعساري لعبت العػامل اإلجتساعية مغ عادات وتقالضج وروح قبمية و  -ٖ

 السدتػششات الخيفية ، ومكػنات السداكغ في تمظ السدتػششات . 
 هجف الجراسة : 

التعخف عمى واقع محافطة نضشػى(  –)مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية في قزاء تمعفخ تيجف الجراسة    
السدتػششة ، ونديجيا السعساري ، وإستعساالت األرض فضيا ، السدتػششات الخيفية في قزاء تمعفخ مغ حضث ُخصة 

 والتعخف عمى العػامل السؤثخة في مػرفػلػجية تمظ السدتػششات سػاء كانت شبيعية أم بذخية .
 مشهج الجراسة : 

مى دراسة إعتسجت الجراسة السشيج الجغخافي القائع عمى التػزيع ، والتحمضل السكاني ،  والػصفي ، الحي يعتسج ع      
فزاًل عغ استخجام السشيج السػرفػلػجي لجراسة التخكضب .  الطاىخة كسا تػجج في الػاقع مغ خالل وصفيا وصفًا دقيقاً 

وقج اعتسجت الجراسة السضجانية عغ شخيق السالحطة السباشخة وإستسارة اإلستبيان إلكسال الجاخمي لمسدتػششات الخيفية ، 
  البيانات .
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  -مشطقة الجراسة :

 . ( ٘)في رسع شخرية مشصقة الجراسة  إنَّ دراسة السػقع مجلػل مكاني ، ألّنو عشرخ أساسي 
يقع قزاء تمعفخ في الجدء الذسالي الغخبي مغ العخاق ، والحي يعُج أحج أقزية محافطة نضشػى في اجدائيا الذسالية 

 َٖٓ ً٘ٗ - ْٖٙ َٓٓ، بضغ دائختي عخض )    كع ٘ٙالغخبية في مشصقة الجديخة إلى الغخب مغ مجيشة السػصل مدافة 
يحج القزاء جغخافيًا مغ الذسال محافطة و       ، ( شخًقا ْٕٗ َٗ٘ ًٓٓ - ْٔٗ َٕ٘ ًٖٓوخصي شػل ) ، ( شساال ْٖٚ

دىػك ، ومغ الذسال الغخبي الحجود العخاقية الدػرية ، ومغ الجشػب قزاء الحزخ ، ومغ الجشػب الغخبي قزاء 
 .  ( ٔالحع الخارشة رقع )خق قزاء السػصل ، ومغ الذسال الذخقي قزاء تمكيف ، سشجار ، ومغ الذ

، ثع استحجث قزاء تمعفخ بسػجب فخمان عثساني  ٙٚٛٔوقج كانت تمعفخ ناحية تابعة لقزاء سشجار حتى عام     
. في حضغ  األسع لمِخفةوكانت تدسى ) تل عفخ ( وتل َيعُفخ ندبة إلى التل ال أعفخ لمػنو ، َفُغِضخ  ،( ٙ)ٜٔٛٔسشة 

، وعضغ )مشضخ بظ(  ٜٛٔٔتذضخ مرادر أخخى أن تمعفخ أصبح قزاء تابع لػالية السػصل في كانػن الثاني 
 .( ٚ)قائسسقامًا لقزاء تمعفخ 

. وتعتبخ تمعفخ محصة إللتقاء ( ٛ)إن كمسة تمعفخ كمسة آرامية تتألف مغ مقصعضغ )تممة( و)عبخة( بسعشى تل التخاب   
 .  ( ٜ)تمعفخ(  -سشجار -ديخ الدور -التجارية )حمبالصخق 

 
 
 
 
 
 
 
 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 666 - 

 

 
 مػقع قزاء تمعفخ مغ العخاق ومحافصة نضشػى  (ٔخارشة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

خارشة محافطة نضشػى السرجر: جسيػرية العخاق ، وزارة اإلسكان واإلعسار والبمجيات ، مجيخية البمجيات العامة ، مجيخية   بمجيات نضشػى ، 
 . ٜٕٔٓاالدارية وخارشة قزاء تمعفخ االدارية 

ناحية ربيعة  –ناحية زمار  –( مدتػششة ريفية تتػزع عمى أربع وحجات إدارية ) ريف السخكد ٖٕٚيتبع قزاء تمعفخ )
 ( . ٕناحية العياضية ( . أنطخ الخارشة ) –
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 (ٕخارشة )
  ٜٕٔٓالسدتػششات الخيفية في قزاء تمعفخ لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، جامعة السػصل ، مخكد التحدذ الشائي .   ٜٕٔٓالسرجر :. باالعتساد عمى خارشة محافطة نضشػى اإلدارية لعام 
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 وفيسا يأتي تػضيح لمعشاصخ الثالثة التي تتزسشيا دراسة مػرفػلػجية السدتػششة الخيفية : 
 خطة السدتؽطشة الخيفية  -أولا 
 مكؽنات السدكؼ الخيفي   -ثانياا 
 استعسالت األرض في السدتؽطشات الخيفية  -ثالثاا 
   -خطة السدتؽطشة الخيفية : -أولا 
يقرج بخصة السدتػششة الخيفية الذكل العام الحي تتِخُحُه السشصقة السبشية ، سػاء ما يخَتِبُط ِبإشارىا الخارجي أو في    

تخِصيِصيا الجاخمي كإمتجاد شبكة شػارعيا . وعغ دراسة خصة السدتػششة الخيفية نؤكج عمى ثالث عشاصخ ىي ) نطام 
 . ( ٓٔ)شاء ( نديج الب -أنساط قصع األراضي  -الذػارع 

وتعج دراسة خصة السدتػششات الخيفية إحجى أقجم وأوسع السجاالت في مػضػع السػرفػلػجية  ألنيا ُتعُج حكيقًة    
عزػية ميسة تعسل متفاعمة مع العشاصخ األخخى في تكػيغ حكيقة جغخافية مدتقمة تعالج في مفيػميا  الذكل 

 . ( ٔٔ)فية والشسط  الحي تطيخ عميو تمظ السدتػششات الخي
وقج َضيَخ في كثضخ مغ الجراسات التي تشاولت مػضػع مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية ونذأتيا  وجػد نسصضغ مغ 

 السدتػششات الخيفية وىي : 
وىي السدتػششات التي نذأت بقخار تخصيصي حجد مػقعيا ، ومػضعيا ،  السدتؽطشات الخيفية السخططة : -أ

 . ( ٕٔ)ونطاميا الجاخمي 
وىي القخى التي قامت بجون قخار تخصيصي مغ الجيات السدؤولة ، وإتخحت  السدتؽطشات الخيفية التقميجية : -ب

 شكاًل عذػائيًا بتأثضِخ عػامَل شبيعيٍة وبذخيٍة ، أعصت ذلظ السكان األولػية لإلستقخار . 
سدتػششات التقمضجية ( حضث تتسضد ىحه نسط واحج مغ السدتػششات الخيفية وىي ) الفقج ضيخ مشصقة الجراسة  أما في   

السدتػششات بكػنيا غضخ مشتطسة ومتبايشة في مداحة البشاء بضغ مدتػششة واخخى ، وذات مسخات وأزقة تخابية غضخ 
. كسا (ٖٔ)نطامية ومتعخجة ، بعزيا تكػن عسياء مغمقة في نياياتيا تدتخجم لسخور األشخاص  والحضػانات فقط 

 لسدتخجمة بضغ الصضغ والحجخ والبمػك وأحيانًا الصابػق  .تتبايغ مادة البشاء ا
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 عشاصخ السدتؽطشات الخيفية التقميجية  :  -1
 نعام الذؽارع :   -1-1

يقُرُج بشطام الذػارع التخابط والتكامل لفزاءات الذػارع الستجاورة في أي جدء مغ السدتػششة الخيفية ، والتي     
 .  (ٗٔ)تحيط بيا إستعساالت األرض في السدتػششة بذكل كمي أو جدئي ضسغ الذكل العام لمسدتػششة الخيفية 

تتبايْغ أنطسُة الذػارِع في السدتػششات الخيفية في مشصقة الجراسة ، وقج كان لمبشاء العذػائي غضخ السشتطع في تمظ   
السدتػششات أثخه عمى قمة الذػارع السشتطسة التي ترل بضغ أجداء السدتػششة بذكل واضح ، بل تتبايغ بضغ أجداء 

غ فضيا ، حضث تطيخ بذكل أزقة ضيقة وممتػية في السدتػششات التي السدتػششة الػاحجة تبعًا لتقارب وتباعج السداك
تحتذج فضيا الجور الدكشية ، وىي تخرز لسخور األشخاص والحضػانات ، وتكػن بعس تمظ األزقة مغمقة في 

( والتي ضيخت في مدتػششات )أبػ ماريا وبخػر( ٔم ( كسا تػضحيا الرػرة ) ٗ-ٖنياياتيا ، تتخاوح عخضيا بضغ )
ريف السخكد و)عضغ جحيذية وسحضمة وىزيسة( في ناحية زمار و)الرالحية وبئخشفظ( في ناحية ربيعة و)سحل في 

 السالح وخخمخ( في ناحية العياضية .
بضشسا يطيخ في بعزيا األخخ إتداع لتمظ الذػارع ، وتكػن مدتكيسة غالبًا تختخق وسط السدتػششة ، والتي تتفخع مغ 

ط بضغ السدتػششات الخيفية  والتي تدتخجم لسخور الديارات  واألالت الدراعية وتقع عمى الصخق الخئيدية التي تخب
متخ (  ، وىي شػارع تخابية  ،  وبعزيا  ٛ -ٙبعزيا السحالت التجارية والرشاعية والتي يتخاوح عخضيا بضغ ) 

 يكػن مغصاة بصبقة مغ
 لتابعة لخيف مخكدالقزاء الذػارع الزيقة في مدتػششة ) ابػ ماريا ( ا( ٔصػرة )

 

 

 

 

 

 

 

التقطج الصورة بتاريخ 

66/66/6666 . 
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( ، وقج ضيخت ىحه الذػارع في مدتػششات عجيجة مغ مشصقة الجراسة مشيا ٕالدبيذ )التيكمة(  كسا تػضحيا الرػرة )
يعة و )بذار ) أبػ ماريا والعاشق( في ريف السخكد و)تمسػس( في ناحية زمارو)عػيشات والدعجة( في ناحية رب

 والبخغمية( في ناحية العياضية  . 
 (ٕصػرة )

 الذػارع العخيزة والسدتكيسة في مدتػششة )ابػ ماريا( التابعة لخيف مخكد القزاء
 

 

 
                            
 مداحة الجور :  -1-2

وَيقُرج بو السطيخ العام ، أو التختضب الحي تتخحه قصع األراضي السخررة لبشاء الػحجات العسخانية والتي تذكل    
 . ( ٘ٔ)بسجسػعيا الرػرة الشيائية  لمسدتػششة الخيفية 

تتبايغ مداحة الجور تبعًا لحجع العائمة ومدتػاىا اإلقترادي ، ونػع الشذاط االقترادي الحي تداولو  إذ نجج أن    
 مداحة الجور لألسخ التي تسارس تخبية الحضػانات تكػن أكبخ مغ تمظ التي يسارس أصحابيا الدراعة . 

بل حتى داخل  األراضي بضغ وحجة إدارية وأخخى  عومغ خالل تحمضل استسارة االستبيان ضيخ تبايغ في مداحة قص   
 ٕٓٓالسدتػششة الػاحجة ، فيي غضخ خاضعة إلى نطام واحج في الذكل والسداحة ، وقج تخاوحت مداحة الجور بضغ )

، وقج كان لحجع الحيازة الدراعية ونسط الدراعة السسارسة ، ( ٖوالخارشة )( ٔ( كسا يػضحيا الججول ) ٕم ٓٓ٘ –
والتقالضج واألعخاف أثخًا في تبايغ أحجاميا .  سجل ريف مخكد قزاء تمعفخ أعمى ندبة في مداحة الجور أقل والعادات 

( ، ويخجع الدبب إلى أن معطع سكشة ريف مخكد القزاء غضخ زراعضضغ ، بل أن قدع كبضخ مشيع يعسل ٕمٕٓٓمغ )
وبالتالي ليذ ىشاك حاجة ، دارية في الخيف في الػضائف السجنية في مجيشة تمعفخ ، أو في الػضائف الخجمية واإل

 

التقطج الصورة بتاريخ 

66/66/6666 . 
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لمدكغ في وحجات كبضخة السداحة مقارنة بالسدارعضغ ومخبي الحضػانات ، فزاًل عغ أرتفاع ندبة السداكغ ذات الصخاز 
داخل السدكغ ، مسا  ( يكػن  االستكبال الحجيث الحي يتألف مغ غخف متجاخمة ومختبصة بدقف واحج ، والسزيف )

( باإلنخفاض إلى ٕم ٜٜٕ -ٕٓٓالسدكغ ، ثع تأخح ندبة القصع ذات السداحات التي تتخاوح بضغ )نتج عشو صغخ 
( ، في حضغ ترل أقل ندبة ليا في ٕم ٜٜٖ-ٖٓٓ%( لمقصع التي تتخاوح مداحاتيا بضغ )3ٗٚٔ%( ، وإلى )3ٖٖٙ)

ضيخت في مدتػششات %( ، 3ٜٙفأكثخ( والتي شكمت ) ٕم ٓٓ٘ -ٓٓٗالقصع ذات السداحات التي تتخاوح بضغ )
والتي تختفع فضيا ندبة السداحات السسمػكة لمسػاششضغ ، حضث يقػم صاحب  تل عػاد( ، -خخاب جحاش -)بخػر

أما في ناحية زمار فقج أحتمت القصع ذات عمى االرض.  األرض ببشاء مدكشو وسط أرضو وتدضيجو لسشع التجاوز
%( ، وقج بمغت ندبة قصع االراضي التي تقل 3ٕ٘ٗ) ( السختبة االولى بشدبة بمغتٕم ٜٜٕ-ٕٓٓالسداحات )

%( مغ مجسػع الػحجات الدكشية في الشاحية ، بضشسا وصمت ندبة الجور ذات 3ٖٕٔ(  )ٕمٕٓٓمداحتيا عغ )
 ٕمٓٓ٘-ٓٓٗ%( ، أما الجور التي تتخاوح مداحتيا بضغ )ٕٓ( إلى )ٕمٜٜٖ-ٖٓٓالسداحات التي تتخاوح بضغ )

%(  ويخجع ذلظ إلى شبيعة الشذاط اإلقترادي ، حضث األغمبية تعسل في الدراعة وتخبية 3ٖ٘ٔفأكثخ( بمغت ندبتيا )
السدكغ بشاء  الحضػانات ، واتداع مداحة الحيازات الدراعية ، فزاًل عغ العادات والتقالضج ، حضث يفزل صاحب

حضث أحتمت الجور ذات  السزيف بسعدل عغ غخف السدكغ لتحقضق العدلة لمعائمة، وىحا مانججه في ناحية ربيعة 
 . %( مغ حجع العضشة3ٙٓٗ( السختبة األولى بشدبة )ٕمٜٜٕ-ٕٓٓالسداحات التي تتخاوح بضغ )

 ٜٕٔٓ(مداحة قصع األراضي لعضشة الجراسة في ريف قزاء تمعفخ بحدب الػحجات اإلدارية لعام ٔججول )
الؽحجة 
 اإلدارية

 فأكثخ 522-422 399-322 299-222 222أقل مؼ  حجػ العيشة
 الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد

 3ٜٙ ٕٔ 3ٗٚٔ ٕٔ 3ٖٖٙ ٓٗ 3ٜٖٗ ٚٗ 122 ريف السخكد
 3ٖ٘ٔ ٜٖ ٕٓ ٛ٘ 3ٕ٘ٗ ٖٔٔ 3ٖٕٔ ٔٙ 289 ناحية زمار
 3ٙٚٔ ٖٛ 3ٜٕٕ ٜٗ 3ٙٓٗ ٛٛ 3ٜٛٔ ٔٗ 216 ناحية ربيعة

 3ٖ٘ٔ ٜٔ 3ٜٖٕ ٖٓ 3ٕٓٗ ٓ٘ 3ٜٕٓ ٕٙ 125 ناحيةالعياضية
 --- ٛٓٔ --- ٛ٘ٔ --- ٜٖٓ --- ٘ٚٔ 752 السجسؽع
 3ٗٗٔ --- 3ٕٔٔ --- 3ٕٔٗ --- 3ٖٖٕ --- --- السعجل

 ( . ٗالسرجر: الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
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 ( ٖخارشة )
 ٜٕٔٓلعام مداحة قصع األراضي لعضشة الجراسة في ريف قزاء تمعفخ بحدب الػحجات اإلدارية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arc Gis 10.3( وباستخجام بخنامج ٔالسرجر : باإلعتساد عمى ججول ) 

%( ، بضشسا أنخفزت 3ٜٕٕبشدبة )في السختبة الثانية ، ( ٕمٜٜٖ-ٖٓٓالجور ذات السداحات التي تتخاوح بضغ ) تأتي
%( في حضغ وصمت ندبة الجور ذات السداحة 3ٜٛٔ( إلى )ٕمٕٓٓندبة الجور ذات السداحات التي تقل عغ )



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 666 - 

 

%( مغ حجع العضشة ، لألسباب السحكػرة أعاله . وكحلظ 3ٙٚٔفأكثخ( بمغت )ٕمٓٓ٘-ٓٓٗالكبضخة التي تتخاوح بضغ )
( السختبة األولى بشدبة ٕمٜٜٕ-ٕٓٓلجور ذات السداحات التي تتخاوح بضغ )الحال في ناحية العياضية حضث احتمت ا

( بشدبة بمغت ٕمٜٜٖ-ٖٓٓ%( ، بضشسا جاءت في السختبة الثانية الجور ذات السداحات التي تتخاوح بضغ )3ٕٓٗ)
ات %( ، أما الجور ذ3ٜٕٓ( فقج شغمت ندبة )ٕمٕٓٓ%( ، أما الجور الرغضخة التي تقل مداحتيا عغ )3ٜٖٕ)

 %( مغ حجع العضشة  . 3ٖ٘ٔفأكثخ( فقج أختمت ما ندبتو ) ٓٓ٘-ٓٓٗالسداحات التي تتخاوح بضغ )
 نديج البشاء :    -1-3

 . ( ٙٔ)ونعشي بشديج البشاء دراسة السداكغ مغ حضث السػاد السدتخجمة في البشاء ، وعجد الصػابق ، وشخاز البشاء    
 مؽاد البشاء : -1-3-1

وىي السػاد السدتخجمة في بشاء الػحجة الدكشية ، والتي تكذف عغ مجى قجرتيا عمى مقاومة السؤثخات الصبيعية      
 .  (ٛٔ). باإلضافة إلى الكذف عغ الػاقع اإلقترادي لمدكان وأسمػب معيذتيع والسدتػى اإلجتساعي ليع  (ٚٔ)

وقج تبضغ مغ تحمضل إستسارة اإلستبيان أن السػاد السدتخجمة  تتبايغ مػاد البشاء السدتخجمة في مشصقة الجراسة ،     
في البشاء في مشصقة الجراسة تسثمت بالصضغ والبمػك والصابػق والحجخ ، وىشاك وحجات سكشية تجسع في بشائيا بضغ 

  ( .ٗ( والخارشة )ٕالبمػك والحجخ . وتتبايغ ندبتيا مغ وحجة إدارية إلى اخخى كسا يػضحيا الججول )
 ٜٕٔٓالسػاد السدتخجمة في البشاء وندبيا لعضشة الجراسة بحدب الػحجات اإلدارية لعام  (ٕججول )

حجػ  الؽحجة اإلدارية
 العيشة

 مختمط الحجخ الطابؽق  البمؽك الطيؼ
 الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد

 3ٜٕ ٗ ٕٔ ٗٔ 3ٜٕٔ ٘ٔ 3ٖٔٙ ٙٚ 3ٜٔ ٔٔ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٚٔ ٘ 3٘ٚ ٕٕ 3ٜٙ ٕٓ 3ٜٙٚ ٖٕٓ 3ٖٗ ٕٔ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٗٔ ٖ 3ٕ٘ ٘ 3٘٘ ٕٔ 3ٛٚٛ ٜٓٔ 3ٕٛ ٙ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 -- -- 3ٕٖ ٗ 3ٙٚ ٓٔ 3ٕٚٛ ٛٓٔ ٕ ٖ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- 12 --- 45 --- 57 --- 624 --- 32 752 السجسؽع
 1,6 --- 6 --- 7,6 --- 82,5 --- 4,3 --- --- السعجل

 ( . ٛالسرجر: الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
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( أسخة ، ٗٓٙيسكغ أن ندتشتج بأن أغمب األسخ في مشصقة الجراسة تدكغ مداكغ مبشية مغ البمػك ، والبالغ عجدىا )
%( مغ مجسػع األسخ في عضشة الجراسة ، بضشسا يدقف السدكغ بالكػنكخيت السدمح بسادة الحجيج ، 3٘ٓٛوالتي تذكل )

 ( . ٖكسا تػضحيا الرػرة  )
 (6خارطت )

 6666لنسبي لألسر بحسب مادة البناء للوحداث السكنيت لعينت الدراست لعام التوزيع ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٖصػرة )
 ٜٕٔٓمدكغ مبشي بسادة البمػك في مدتػششة العاشق التابعة لخيف مخكد قزاء تمعفخ لعام 

 
 

 Arc Gis 10.3( وباستخجام بخنامج ٕالسرجر : باإلعتساد عمى ججول )
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%( 3ٙٚ( أسخة ، مكػنة )ٚ٘بضشسا احتمت األسخ السبشية مداكشيا بالصابػق السختبة الثانية في ندبتيا ، والتي بمغت )
مغ حجع العضشة ، وُيعتبخ الصابػق مادة عازلة جضجة لمحخارة والبخودة فزاًل عغ قػتو التي تديج مغ عسخ السدكغ ، 

 ( . ٗالرػرة )ويدقف السدكغ بالكػنكخيت السدمح بالحجيج انطخ 
 ( ٗصػرة )

 ٜٕٔٓمدكغ مبشي بسادة الصابػق في مدتػششة )جيداري( التابعة لشاحية زمار لعام 
  
 
 
 
   
 
%( مغ مجسػع األسخ 3ٔٙ( أسخة ، وىي تذكل )٘ٗفي حضغ بمغ عجد األسخ التي تدكغ مداكغ مبشية مغ الحجخ ) 

السذسػلة بالعضشة ، حضث يدتخجم الحجخ في بشاء الججران ، ويثبت بسادة الجز أو الدسشت ، ويدقف بسادة الفمضغ 
 ( . ٘العازل )صشجويج( أو الكػنكخيت السدمح .أنطخ الرػرة )

 

 

 

  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛبتاريخ  ةالتقصت الرػر 

  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛبتاريخ  ةالتقصت الرػر 
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 (٘ػرة )ص
 ٜٕٔٓمبشي بسادة الحجخ في مدتػششة بذارالتابعة لشاحية العياضية لعام  مدكغ

 
 

 
 

    
 
 
إلنتاج  دتخجم الصضغ السخمػط بسادة التبغ( أسخة ، يٕٖأما األسخ التي تدكغ مداكغ مبشية بسادة الصضغ بمغ عجدىا ) 

قصع المبغ وبشاء الججران ، ويدقف السدكغ باألعسجة الخذبية مع شبقة مغ الشايمػن لسشع تدخب السياه إلى داخل 
السدكغ ، ويغصى الشايمػن بصبقة مغ الصضغ السخمػط بالتبغ لتثبضتو ، مع ميالن الدقف لسشع ركػد السياه فػق السدكغ 

( ، ويخجع الدبب في ٙاالمصار ، كسا تػضحيا الرػرة ) مياه، وتػضع االنابضب عمى حػاف الدقف لترخيف 
حتى الػقت الحاضخ لكػن الكثضخ مغ األسخ ال تدال تحافع عمى  استخجام مادة الصضغ في البشاء في مشصقة الجراسة 

غ السبشية مغ الصضغ لخرائرو كسادة عازلة لجرجات الحخارة السختفعة في الريف ، وما يتسضد بو م تمظ السداكغ 
في فرل الذتاء ، ببضشسا يخجع البعس األخخ إلى ضعف السدتػى اإلقترادي وعجم قجرة األسخة بشاء مدكغ ليا  ءدف

 إلى استخجام السػاد التي تػفخىا البضئة التي يعير بيا .تمظ األسخ الرتفاع اسعار مػاد البشاء ، لحا تمجأ 
 ( ٙصػرة )

 ٜٕٔٓمبشي بسادة الصضغ في مدتػششة )العدائع( التابعة  لشاحية ربيعة لعام  مدكغ
 
 
 
 
 

 

  

ٕٜ/ٕ/

 

 ٕٕٓٓ/ٕ/ ٕٛالتقصت الرػرة بتاريخ 
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%( 3٘ٔ( أسخة ، والتي تذكل )ٕٔووصل عجد األسخ التي تدكغ مداكغ مبشية مغ مػاد مختمصة )البمػك والحجخ( )  
جام البمػك لبشاء الخكائد )الجنظ( التي مغ حجع العضشة ، حضث يدتخجم الحجخ مع االسسشت في بشاء الججران مع إستخ

يدتقخ عمضيا الدقف ، ويخجع استخجام الحجخ في البشاء النو يداعج عمى التخمز مغ التصخف في درجات الحخارة في 
 الريف والذتاء ، حضث يرل عخض الججار إلى نرف متخ ، وىػ بحلظ يذكل مادة عازلة جضجة . 

 عجد الطؽابق :  -1-3-2
غالبًا ماتستج الػحجات الدكشية الخيفية بذكل أفقي بدبب تػفخ السداحات الػاسعة ، وكحلظ الحاجة إلى وجػد مخدن    

وحطضخة لمحضػانات بالقخب مغ السدكغ ، فزاًل عغ شبيعة الدكان الخيفضػن ، إذ يفزل الذخز الخيفي بشاء مدكشو 
زاء أوقات فخاغو ، عمى العكذ مغ السداكغ التي تبشى في عمى مداحة واسعة وتخك مداحة مفتػحة أمام السدكغ لق

السخاكد الحزخية ، والتي يجبخىا ارتفاع سعخ األرض وصغخ السداحة الى التػجو ببشاء مداكشيع بذكل عسػدي ، 
لتحقضق أقرى إستفادة مسكشة في أقل مداحة ، إال أن ىحا اليعشي خمػ ريف مشصقة الجراسة مغ وجػد مداكغ ذات 

، والتي أخحت تبشى حجيثًا متأثخة بالحياة الحزخية ، وخاصة الػحجات الدكشية في السدتػششات القخيبة مغ  شابقضغ
مخكد قزاء تمعفخ ، وقج تبضغ مغ تحمضل نتائج االستبيان أن مشصقة الجراسة تزع نسصضغ مغ الػحجات الدكشية مغ 

 ( وىي : ٘( والخارشة )ٖحضث عجد الصػابق كسا يػضحيا الججول )
 ٜٕٔٓ(أعجاد األسخ تبعًا لعجد شػابق مداكشيا وندبيا لعضشة الجراسة لعام ٖججول )
 طابقيؼ طابق واحج حجػ العيشة  الؽحجة اإلدارية

 الشدبة% العجد الشدبة% العجد
 3ٕٕٗ ٕٚ 3ٙٚٚ ٖٜ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٕٗ ٕٔ 3ٜٛ٘ ٕٚٚ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٖٛ ٛٔ 3ٜٚٔ ٜٛٔ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 ٙ ٚ ٜٗ ٛٔٔ ٕ٘ٔ العياضية ناحية
 --- ٗٙ --- ٙٛٙ ٓ٘ٚ السجسػع
 3٘ٛ --- 3ٜ٘ٔ --- --- السعجل

 . ( ٚالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
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 (ٗخارشة )
 ٜٕٔٓمداكشيا لعضشة الجراسة لعام التػزيع الشدبي لألسخ تبعًا لعجد شػابق 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .   ARC GIS( وباستخجام بخنامج ٖالسرجر: باإلعتساد عمى الججول )  
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 وحجات سكشية ذات طابق واحج :  -1-3-2-1
%( مغ 3ٜ٘ٙ( أسخة ، مكػنة )ٙٚٙبمغ عجد األسخ التي تدكغ مداكغ ذات شابق واحج في مشصقة الجراسة )    

مجسػع األسخ التي شسمتيا عضشة الجراسة ، وىحا دلضل  واضح عمى شضػع نسط الػحجات الدكشية ذات الصابق الػاحج ، 
تدكغ بسداكغ  ذات الصابق الػاحج والتي بمغت التي وقج جاءت ناحية زمار في السختبة األولى في ندبة األسخ 

%( . تمضيا ناحية العياضية حضث بمغ 3ٕٗ%( ، بضشسا بمغ ندبة األسخ التي تدكغ في مداكغ ذات الصابقضغ )3ٜٛ٘)
%( ، أما األسخ التي تدكغ مداكغ ذات الصابقضغ فقج ٜٗندبة األسخ التي تدكغ في مداكغ  ذات الصابق الػاحج )

%( ، 3ٜٚٔ%( . بضشسا بمغت ندبة األسخ التي تدكغ مداكغ ذات الصابق الػاحج في ناحية ربيعة )ٙبمغت ندبتيا )
%( لألسخالتي تدكغ مداكغ  ذات الصابقضغ ، أما ريف السخكد فقج إحتل السختبة األخضخة في ندبة األسخ 3ٖٛوندبة )

ختفع ندبة األسخ في السداكغ ذات %( ، بضشسا ت3ٙٚٚالتي تدكغ في مداكغ ذات الصابق الػاحج والتي بمغت )
%( . ويعػد ىحا التبايغ في عجد الصػابق بضغ الػحجات اإلدارية لعػامل عجيجة مشيا كبخ مداحة 3ٕٕٗالصابقضغ إلى )

الػحجات الدكشية ، وتػفخ االراضي الػاسعة والسشبدصة والتي تتيح لمفالح الحخية في البشاء ، فزاًل عغ العػامل 
سثمة بالعادات والتقالضج واألعخاف ، حضث يشحجر سكان مشصقة الجراسة مغ أصػل قبمية ، فشججىع اإلجتساعية والست

يخغبػن ببشاء مداكشيع بذكل أفقي لعجم اإلشاللة عمى الجضخان  وكحلظ تخك فخاغ بضشو وبضغ جاره لتػفضخ الخرػصية 
 (ٚ. أنطخ الرػرة ) لمعائمة ، وىحا ما الحطو الباحث في ناحضتي زمار والعياضية بذكل كبضخ

 (ٚالرػرة )
 ٜٕٔٓوحجة سكشية ذات شابق واحج في مدتػششة )بخػر( التابعة لخيف مخكد القزاء لعام 

 
 
 
 

 
 
 

 

ٕٛ/ٔٔ/

 شابقضغ

 شابق

ٛ3ٖ% 

ٜٔ3ٚ% 
ٕٕ3ٗ% 
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ٜٗ% 
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 وحجات سكشية ذات طابقيؼ :  -1-3-2-2
تشخفس ندبة الػحجات الدكشية ذات الصابقضغ في مشصقة الجراسة ، فقج بمغ عجداألسخ التي تدكغ في مداكغ ذات    

%( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، أحتل ريف مخكد قزاء 3٘ٛ( أسخة ، وىي بحلظ تذكل )ٗٙالصابقضغ )
( أسخة ، وىي تذكل ٕٚألسخ التي تدكغ مداكغ ذات الصابقضغ ، والتي بمغت )تمعفخ أعمى ندبة في عجد ا

%( ، مغ مجسػع أسخىا السذسػلة بالعضشة ، متأثخة بالحياة الحزخية لقخبيا مغ مخكد قزاء تمعفخ ، فزاًل عغ 3ٕٕٗ)
العياضية و زمار صغخ السداحة لمػحجة الدكشية ، وتالصق الػحجات الدكشية ، في حضغ تشخفس ندبتيا في ربيعة و 

% ( و عمى التػالي ، بدبب تػفخ السداحات الػاسعة والعادات والتقالضج واألعخاف التي 3ٕٗ% و ٙ% و 3ٖٛإلى )
 ( . ٛتجفع الدكان لمعير في وحجات سكشية مدتقمة . أنطخ الرػرة )

 (ٛصػرة )
 ٜٕٔٓء لعام وحجة سكشية ذات شابقضغ في مدتػششة العمػلية التابعة لخيف مخكد القزا

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 طخاز البشاء :   -1-3-3

يقرج بو الترسيع الحي يأخحه السدكغ الخيفي وإشاره العام . وتعتبخ إستقخارية السبشى ومقاومتو لمطخوف الجػية       
مغ االمػر األساسية التي يجب اإلىتسام بيا عشج ترسيع السبشى ، حضث أنو كثضخًا ما تزيف الطخوف الجػية حساًل 

 .  (ٜٔ)إضافيا عمى السبشى يشبغي حداب كسضتو بجقة 
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تترف الػحجات الدكشية في ريف قزاء تمعفخ بأن معطسيا ذات تراميع عذػائية  وغضخ مخصصة ، فال يػجج شخاز 
معضغ لجسيع الػحجات الدكشية ، وقج تبضغ مغ تحمضل استسارة االستبيان وجػد نسصضغ رئيدضضغ مغ التراميع لمػحجات 

 الدكشية في مشصقة الجراسة ىسا : 
 التقميجي القجيػ :  نسط البشاء -1-3-3-1
يصغى ىحا الشسط مغ التراميع عمى غالبية الػحجات الدكشية في مشصقة الجراسة ، وخاصة في ناحضتي زمار وربيعة   

، ويقل في ريف مخكد قزاء تمعفخ وناحية العياضية ، حضث يتألف السدكغ الخيفي في ىحا الصخاز غالبًا مغ شابق 
األساسي في الػحجة الدكشية  ، وتبخز أىسية الفشاء في تمصيف الجػ والدساح  واحج ، ويعج الفشاء )الحػش( الخكغ

لميػاء وأشعة الذسذ بالسخور إلى داخل غخف السدكغ ، كسا يدتخجم لقزاء أوقات الفخاغ وتشاول الصعام ، والشػم في 
 شو كسأوى الريف ، وفي بعس السداكغ يخرز جدء مغ الحػش لتخبية الحضػانات عغ شخيق تدضيج مداحة م

لمحضػانات ، وتصل عمى الحػش مشافح الغخف وابػابيا باستثشاء باب السزيف )الجيػان( ، حضث تبضغ مغ خالل 
السالحطة السباشخة أن أصحاب السداكغ يفزمػن عدل السزيف عغ السدكغ بسجخل خاص لتػفضخ العدلة لمعائمة ، 

لحػش السجخل الػحضج ليا ، وبالخغع مغ أن أجداء السدكغ أما بكية الغخف في ىحا الصخاز تكػن متجاورة ويذكل باب ا
تكػن مكذػفة إال أن استخجام مػاد البشاء العازلة ذات الججران الدسيكة كالصضغ والحجخ يداعج عمى التقمضل مغ 
التصخف في درجات الحخارة في الخارج ، أما مداحة الػحجات الدكشية في ىحا الصخاز فيي متبايشة  متأثخة بحجع 

لعائمة ونذاشيا اإلقترادي والعادات والتقالضج ، إال أنيا تتسضد بكبخ مداحتيا ، أما أعجاد الغخف في ىحا الصخاز فقج ا
( غخف ، ويخرز جدء مغ مداحة السدكغ لبشاء حطضخة لمحضػانات ٙ-ٗتبضغ مغ الجراسة السضجانية أنيا تتخاوح بضغ )

                  ( .ٜ) الرػرة ومخدن لألعالف والسػاد الغحائية . أنطخ
 (ٜصػرة )

 ٜٕٔٓمدكغ ريفي مغ الصخاز التقمضجي القجيع في مدتػششة )الخحسة( التابعة لخيف السخكد لعام        
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 نسط البشاء الحجيث :  -1-3-3-2
ُيعج ىحا الصخاز تقمضجًا لسا ىػ مػجػد مغ مداكغ في البضئة الحزخية ، ويصمق عمى ىحا الصخاز )السدكغ     

. فيػ يجسع بضغ صفات السداكغ ذات الصخاز التقمضجي القجيع ، ومداكغ الصخاز الحجيث . إن ما يسضد  (ٕٓ)السختمط(
ش( ويدتعاض عشو )باليػل( وىػ عبارة عغ مسخ يتػسط ىحا الصخاز عغ الشسط التقمضجي القجيع عجم وجػد فشاء )حػ 

السدكغ وتصل عميو غخف السدكغ وأبػابو ، ويكػن السزيف غضخ معدول عغ السدكغ كسا في الصخاز القجيع ، وإنسا 
ضسغ الػحجة الدكشية ، ويتع تػجيو الشػافح إلى الخارج لمدساح بجخػل اليػاء والزػء ، وتػجج في مقجمة السدكغ 

غضخة )الكخاج( لػقػف الديارة ، وتختبط جسيع مكػنات السدكغ بدقف واحج ، وغالبًا يدتخجم الدقف لمشػم مداحة ص
في الريف ، أما مادة البشاء فيي تتبايغ بضغ البمػك والحجخ والصابػق ، ويستاز ىحا الصخاز بػاجيات مدخخفة وجسضمة 

، وإن أغمب الػحجات الدكشية ذات الصابقضغ تطيخ  يدتخجم في كثضخ مشيا الحالن والدضخاميظ في تغميف الػاجية
 ( .ٓٔضسغ وحجات ىحا الصخاز . أنطخ الرػرة )

 (ٓٔالرػرة )
 ٜٕٔٓمدكغ ريفي مغ الصخاز الحجيث في مدتػششة )السػشة( التابعة لشاحية ربيعة لعام 

 
 
 
 
 
 
 
( . ضيخ ىحا الشسط ٕمٖٓٓ-ٕٓٓكسا تستاز مداكغ ىحا الصخاز غالبًا برغخ السداحة السبشية والتي تخاوحت بضغ ) 

بذكل كبضخ في ريف مخكد قزاء تمعفخ ، والسيسا في السدتػششات القخيبة مغ مخكد القزاء ، وكحلظ السدتػششات 
بكي قػاط( في ريف  -عبخة ادريذ -أبػ ماريا -اشقالع -السستجة عمى الصخق الخئيدية ، كسا في مدتػششات )الكدظ

بخزان( في ناحية زمار ، أما في ناحية ربيعة فقج  -تمسػس -أبػ وجشة -مخكد القزاء ، وفي مدتػششات )كخفخ
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تل شمب( ، وفي ناحية العياضية ضيخت  -جمبارات -الدعجة -السػمي -عػيشات -ضيخت في مدتػششات )السػشة
خخمخ( ، وقج بجأ انتذار ىحا الشسط في الخيف مشح سبيعضشات القخن الساضي  -البخغمية -رفي ثالث مدتػششات )بذا

، حضث أخح الكثضخ مغ سكان األرياف تحػيل مداكشيع السفتػحة إلى مداكغ ذو كتمة واحجة ، وذو سقف واحج ، وقج 
، فزاًل عغ تػفخ مػاد البشاء  أخح الكثضخ مغ سكان الخيف باالستغشاء عغ الحػش والسزي متأثخًا بالتصػر الحزخي 

 وسيػلة الحرػل عمضيا بعج التصػر في وسائل الشقل . 
 مكؽنات السدكؼ الخيفي :  -ثانياا 
. والحي ُعج إنعكاسًا لمشذاط الحي يسارسو الخيفضػن مغ خالل ( ٕٔ)يقرج بو الترسيع األساس لمػحجة الدكشية     

. فزاًل عغ أنيا تسثل إنعكاسًا (ٕٕ)ف مجاورة لمسدكغ     الخيفي محتػاه مغ الغخف وساحات مفتػحة ومغمقة وسقائ
لمسدتػى الثقافي واإلقترادي والسكانة اإلجتساعية لراحب السدكغ ، فإرتفاع السدتػى السعاشي يداعج الدكان عمى 

لسداكغ مغ حضث اإلىتسام بالسدكغ الخيفي ومػاد البشاء السدتخجمة وتشػع مكػناتو ، وتبعًا لحلظ يطيخ تبايغ ليحه ا
 . ( ٖٕ)الترسيع 

 -ومغ خالل تحمضل نتائج االستبيان تبضغ أن أغمب السداكغ الخيفية في مشصقة الجراسة تزع       )غخف نػم   
مخافق صحية( ، وتتبايغ ىحه السكػنات في حجسيا تبعًا لتبايغ  -حسام -مخدن  -حطضخة -حػش -مزيف -مصبخ

 كانة الفخد بضغ أفخاد مجتسعو . وفيسا يأتي تػضيح ليحه السكػنات . حجع العائمة ومدتػاىا اإلقترادي وم
 غخف الشؽم :  -1

ال يكاد يخمػ مدكغ ريفي مغ وجػد غخف نػم ، وتتبايغ أعجاد غخف الشػم في الػحجة الدكشية تبعًا لعجد أفخاد    
 . ( ٕ٘)وعجد األفخاد الستدوجضغ ، ومداحة السدكغ (ٕٗ)العائمة ومدتػاىع االقترادي 

تتبايغ مداحة غخف الشػم في الػحجات الدكشية في مشصقة الجراسة بضغ نسط وأخخ ، ففي الػحجات الدكشية التقمضجية    
متخ( ، بضشسا ترل أشػاليا في الػحجات ٗ-ٖمتخ( وعخض يتخاوح بضغ )٘-ٗالقجيسة تتخاوح أشػل غخف الشػم بضغ )

متخ( ، ومغ تحمضل استسارة االستبيان  ٘ -ٗتخاوح بضغ )متخ( ، وعخض ي3٘٘ - ٘الدكشية ذات الشسط الحجيث بضغ )
  .  (ٗوكسا يػضحيا الججول )
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 (ٗججول )
 ٜٕٔٓغخف الشػم في الػحجات الدكشية لعضشة الجراسة لعام 

حجػ  الؽحجة اإلدارية 
 العيشة

 ثالثة غخف غخفتان  غخفة 
الشدبة العجد

% 
الشدبة العجد

% 
 الشدبة% العجد

 3ٕ٘ٙ ٕٖ 3ٔٛ٘ ٓٚ 3ٗ٘ٔ ٛٔ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٕٔٓ ٛ٘ ٙٙ ٜٔٔ 3ٜٖٔ ٓٗ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٕٕ٘ ٗ٘ 3ٜٚٙ ٔ٘ٔ 3ٔ٘ ٔٔ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 3ٜٕٗ ٖٔ 3ٖٓٚ ٛٛ 3ٛٗ ٙ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٘ٚٔ --- ٓٓ٘ --- ٘ٚ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٖٖٕ --- 3ٚٙٙ --- ٓٔ --- --- السعجل

 ( ٘السرجر: الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
( أسخة ، والتي تذكل ٘ٚن األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى غخفة واحجة بمغ عجدىا )أيسكغ ان ندتشتج    
( ٓٓ٘%( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، بضشسا بمغ عجد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى غخفتضغ نػم )3ٔٓٔ)

%( مغ حجع العضشة ، في حضغ وصل عجد األسخ التي تزع مداكشيا ثالثة غخف نػم فأكثخ 3ٚٙٙأسخة ، مكػنة )
 . ٜٕٔٓ%( مغ عضشة الجراسة في مشصقة الجراسة لعام 3ٖٖٕ( أسخة ، والتي تديع بشدبة )٘ٚٔ)
 السزيف :  -2
ػنات األساسية لمسدكغ الخيفي ، فعشجما يقػم يصمق عميو في الخيف )الخبعة( أو )اإلستكبال( ، وىػ يعج أحج السك  

الذخز ببشاء مدكشو فأول ما يفكخ في بشائو ىػ السزيف ، وييتع بدخخفتو وتاثضثو أكثخ مغ أي مكػن أخخ في 
الػحجة الدكشية بحكع العادات والتقالضج واألعخاف التي يترف بيا العخب بذكل عام ، ومشصقة الجراسة بذكل خاص 

وإكخام الشدالء ، وقػة العالقات اإلجتساعية فيسا بضغ ابشاء السدتػششة ، ويتبايغ حجع السزيف مغ حدغ الزيافة 
ومادة البشاء السدتخجمة تبعًا لسكانة الذخز بضغ أفخاد مجتسعو . ومغ السالحطة السباشخة تبضغ أن مدكغ الذيخ يزع 
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ندالء السدتػششة ، ومقخًا لتجسع أفخاد العذضخة  مزيفًا يتسضد عغ غضخه في السدتػششة ، والحي يتخح مكانًا إلستكبال
م( ، وىػ ما شػىج في ٕٔم( وعخضو )ٖٓلتجاول أوضاعيع ، وحل مذاكميع ، وقج يرل شػل مزيف الذيخ إلى )

( ، أما حجع السزيف الدائج في الػحجات الدكشية لسجتسع العضشة فضتخاوح شػلو بضغ ٔٔناحية ربيعة أنطخ الرػرة )
 م( ، ويكػن السزيف عادة معدول عغ السدكغ ، وذو باٍب مدتقٍل. ٘ -ٗ) م( وعخضوٚ - ٘)

 (ٔٔصػرة )
 ٜٕٔٓمزيف في احج الػحجات الدكشية في مدتػششة )تل اليػى( التابعة لشاحية ربيعة لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىحا الشػع مغ السزايف ضيخ في السدتػششات الخيفية التقمضجية ، أما في السداكغ السبشية عمى الصخاز الحجيث    
فيكػن السزيف جدء مغ السدكغ ، ولو باب داخمي بشفذ باب الجخػل الى السدكغ ، وعادة يكػن صغضخ الحجع 

 م( . ٗ×٘)
%( مغ حجع 3ٖٜٚ( أسخة ، وىي تذكل )ٖٓٚيف )( بمغ عجد األسخ التي تستمظ مز٘ومغ مالحطة الججول )

 العضشة. 
%( مغ عجد 3ٖٜٗ( أسخة  وىي تذكل )ٕٔٔبمغ عجد األسخ التي تستمظ مزيف في ريف مخكد قزاء تمعفخ )    

األسخ السذسػلة بالعضشة في ريف السخكد ، في حضغ وصل عجد األسخ التي تػجج في مداكشيا مزيف في ناحية زمار 

 

 
ٕٜ  /ٔٔ  /
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%( مغ حجع العضشة في الشاحية ، ، أما في ناحية ربيعة فقج بمغ عجد األسخ التي تستمظ ٜٜكػنة )( أسخة ، مٕٙٛ)
األسخ السذسػلة بالعضشة في الشاحية ، بضشسا وصل عجد األسخ التي  %( مغ3ٜٗٛ( أسخة البالغ ندبتيا )ٖٕٔمزيف )

 ع العضشة . %( مغ حج3ٕٜ٘( أسخة مكػنة )ٜٔٔتحػي مداكشيا مزيف في ناحية العياضية )
 (٘ججول )

 ٜٕٔٓأعجاد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى مزيف وندبيا بحدب الػحجات اإلدارية  لعام 

 حجػ العيشة الؽحجة اإلدارية
 وجؽد مزيف

 الشدبة % العجد
 3ٖٜٗ ٕٔٔ ٕٓٔ ريف السخكد
 ٜٜ ٕٙٛ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٜٗٛ ٖٕٔ ٕٔٙ ناحية ربيعة

 3ٕٜ٘ ٜٔٔ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٖٓٚ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٖٜٚ --- --- السعجل

 ( . ٙالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )     
 الحؽش :  -3

تدسية محمية أشمقيا سكان الخيف في جشػب العخاق عمى الداحة الجاخمية السكذػفة في السداكغ ذات الصخاز     
. وىي عبارة عغ ساحة مفتػحة تقع وسط السدكغ الخيفي ، تتػزع عمى جػانبو غخف البضت ، وتصل نػافح ( ٕٙ)التقمضجي 

تمظ الغخف وأبػابيا عمى الحػش بإستثشاء باب السزيف ، وفي بعس الػحجات الدكشية يطيخ الحػش عمى شكل 
بيان أن جسيع السداكغ التقمضجية القجيسة ساحة مفتػحة أمام وبجانب الػحجة الدكشية .  وقج تبضغ مغ تحمضل نتائج االست

( ، بضشسا يغضب في السداكغ الحجيثة  ويدتبجل بسسخ مغمق )اليػل( الحي ٙالججول )     تحتػي عمى الحػش أنطخ 
يتػسط السدكغ ، حضث يتع مغ خاللو التشقل بضغ غخف السدكغ . ويعج الحػش  )الفشاء( وحجة أساسية في ترسيع 

تي أىسضتو في تيػية السدكغ ودخػل أشعة الذسذ إلى الغخف ، ومكان تأوي اليو العائمة لمجمػس البضت العخبي ، وتا
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والصعام والشػم في ليالي الريف ، وعادة يخرز جدء مشو لمتشػر والتي تكػن في أحجى أجداء الحػش  تحت سكيفة 
 ( . ٕٔكسا تػضحيا الرػرة )

 (ٙججول )
 ٜٕٔٓش وندبيا بحدب الػحجات اإلدارية لعام أعجاد األسخ التي تزع مداكشيا عمى حػ 

 عجم وجؽد حؽش  وجؽد حؽش حجػ العيشة الؽحجة اإلدارية
 % الشدبة العجد % الشدبة العجد

 3ٖ٘ٔ ٖٛ 3٘ٛٙ ٕٛ ٕٓٔ ريف امخكد
 3ٔٚ ٕٔ 3ٜٕٜ ٕٛٙ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٕ٘ٔ ٕٚ 3٘ٚٛ ٜٛٔ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 3ٛٓٔ ٖٔ 3ٕٜٛ ٕٔٔ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٜٜ --- ٔ٘ٙ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٕٖٔ --- 3ٛٙٛ --- --- السعجل

 ( . ٙالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
 (ٕٔصػرة ) 

 ٜٕٔٓوحجات سكشية تحتػي عمى حػش في ناحية العياضية لعام 
 
 
 
 
 
 
 
 
%( 3ٛٙٛ( أسخة ، وىي تذكل ندبة )ٔ٘ٙأن عجد األسخ التي تػجج في مداكشيا الحػش بمغت ) مسا سبقيتزح  

( أسخة ، ٜٜمغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، أما عجد الػحجات الدكشية التي التحتػي عمى حػش فقج بمغت )
 %( مغ مجسػع العضشة . 3ٕٖٔكػنة )م

  66  /66  /6666 
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  السطبخ : -4
م ، وغالبًا ما تخرز غخفة في واجية السشدل ، وتػضع ليا نػافح مصمة عمى ىػ السكان السخرز إلعجاد الصعا

الحػش لتفخيغ اليػاء الحار والتخمز مغ رائحة وأبخخة الصعام ، وتكػن ىحه الغخفة غالبًا صغضخة السداحة بالسقارنة مع 
ػحجات الدكشية السذسػلة باقي غخف السدكغ ، وقج تبضغ مغ تحمضل نتائج االستبيان أن مداحة السصبخ في أغمب ال

م( ، وىي تدتخجم باإلضافة إلى إعجاد الصعام لخدن ٘×ٗم( ، وفي بعس السداكغ ترل إلى )ٗ×ٖبالعضشة بمغت )
األواني والخزخ التي يشتجيا أفخاد العائمة في األرض التي يعيذػن عمضيا ، ونادرًا ما يػجج مدكغ ريفي في مشصقة 

( أسخة ، ٖٛٚفقج بمغ عجد األسخ التي تزع مداكشيا السصبخ في مشصقة الجراسة ) الجراسة يخمػ مغ وجػد السصبخ ، ،
%( ، بضشسا ٓٓٔ%( ، وصمت الشدبة في ريف مخكد قزاء تمعفخ وناحية العياضية إلى )3ٜٗٛوىي تديع بشدبة )

باشخة أن %( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، حضث تبضغ مغ السالحطة الس3ٜ٘ٚسجمت ناحية ربيعة ندبة )
( أسخ،  أما في ناحية زمار فقج بمغ ٘بعس السداكغ تتخح مغ بعس غخف السدكغ لمصبخ أيزًا ، والتي بمغ عجدىا )

%( مغ حجع العضشة السجروسة ، بضشسا 3ٜٛٚ( أسخة ، والتي تكػن )ٕٕٛاألسخ التي تحتػي مداكشيا عمى السصبخ )
 .  (ٚ. كسا يػضحيا الججول ) ( أسخةٚبمغ عجد األسخ التي ال تزع مداكشيا مصبخ )

 
 ٜٕٔٓأعجاد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى مصبخ وندبيا بحدب الػحجات اإلدارية لعام  (ٚججول )

الؽحجة 
 عجم وجؽد مطبخ وجؽد مطبخ حجػ العيشة اإلدارية

 % الشدبة العجد % الشدبة العجد
 --- --- ٓٓٔ ٕٓٔ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٖٕ ٚ 3ٜٚٚ ٕٕٛ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٕ٘ ٘ 3ٜ٘ٚ ٕٔٔ ٕٙٔ ناحية ربيعة
ناحية 
 --- --- ٓٓٔ ٕ٘ٔ ٕ٘ٔ العياضية

 --- ٕٔ --- ٖٛٚ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٙٔ --- 3ٜٗٛ --- --- السعجل

 .  (ٙالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع ) 
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 حعيخة الحيؽانات :  -5
ىي غخفة مخررة لتخبية الحضػانات ، معدولة عغ السدكغ بدياج ، بعزيا يكػن مدقف بالحجيج وباألخذاب    

( ، والبعس األخخ يكػن غضخ مدقف ويكػن بجانبيا غخفة مغمقة لمحفاظ عمى ٖٔوالصضغ كسا تػضحيا الرػرة )
 . السفتخسة في المضل  الحضػانات مغ األمصار في الذتاء وحخارة الذسذ في الريف ومغ الحضػانات

 (ٖٔصػرة )
 ٜٕٔٓحطضخة حضػانات مدقفة في مدتػششة )عػيشات( التابعة لشاحية ربيعة لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 

عغ  ءيكػن الجخػل إلى حطضخة الحضػانات بشفذ باب الجخػل إلى السدكغ )باب الحػش( ، وتكػن مشعدلة بعس الذي
غخف السدكغ لمتخمز مغ رائحة فزالت الحضػانات ، وبسا أن معطع سكان مشصقة الجراسة يداولػن حخفة الدراعة 
وتخبية الحضػانات ، ومشيع ما يجسع بضغ زراعة السحاصضل وتخبية الحضػانات ، والحي إنعكذ عمى ارتفاع عجد الػحجات 

ضل أستسارة االستبيان وجج أن عجد األسخ التي تحتػي مداكشيا الدكشية التي تحتػي عمى حطائخ لمحضػانات ، ومغ تحم
%( العضشة السذسػلة بالجراسة . كسا يػضحيا الججول 3ٜٖٔ( أسخة ، وىي تذكل )ٗٓٔ)بمغت عمى حطضخة حضػانات 

(ٛ . ) 
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 ٜٕٔٓ(أعجاد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى حطضخة حضػانات وندبيا بحدب الػحجات اإلدارية لعام ٛججول )
 وجؽد حعيخة حيؽانات حجػ العيشة الؽحجة اإلدارية

 الشدبة % العجد 
 ٛ ٜ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٖٖٔ ٖٛ ٜٕٛ ناحية زمار
 3ٗٗٔ ٖٔ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 3ٕٙٓ ٕٙ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٗٓٔ ٓ٘ٚ السعجل
 3ٜٖٔ --- --- السعجل

  ( . ٙالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
 السخدن :  -6

يعج السخدن مغ السكػنات األساسية لمسدكغ الخيفي ، وىػ ضخورة مكسمة لحطائخ الحضػانات  حضث يتع بشائيا      
بجانب حطضخة الحضػانات لتديضل نقل األعالف وتقجيسيا لمحضػانات كخدن التبغ  والجت والبخسيع ، فزاًل عغ خدن 

والحرة الرفخاء ، واالسسجة واألالت الدراعية ، وقج يدتخجم  السشتجات الدراعية التي تشتجيا العائمة كالقسح والذعضخ
أيزًا لحفع بعس أدوات السشدل والسػاد الغحائية لمعائمة )السػنة( . يتػقف حجع السخدن عمى نػع الشذاط اإلقترادي 

سارس تخبية الحي تداولو العائمة ، فشجج العػائل التي تسارس الدراعة تقػم ببشاء مخدن صغضخ مقارنة بتمظ التي ت
الحضػانات ، حضث تحتاج إلى بشاء مخدن كبضخ لحفع العمف ، بضشسا قج اليػجج حاجة لمسخدن أساسًا في السداكغ التي 

( تبضغ أن عجد ٜيعسل أفخادىا في أعسال غضخ زراعية . ومغ خالل تحمضل إستساة اإلستبيان التي يػضحيا الججول )
 %( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة . 3ٖ٘ٚ( أسخة ، مكػنة )٘ٙ٘)األسخ التي يتػفخ في مداكشيا مخدن بمغت 
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 ٜٕٔٓأعجاد األسخ التي تتػفخ في مداكشيا مخدن وندبيا في بحدب الػحجات اإلدارية لعام  (ٜججول )
 عجم وجؽد مخدن  وجؽد مخدن  حجػ العيشة  الؽحجة اإلدارية 

 الشدبة% العجد الشدبة% العجد
 3ٙٚٛ ٘ٓٔ 3ٕٗٔ ٘ٔ ٕٓٔ ريف السخكد
 3ٜ٘ٔ ٙٗ 3ٔٗٛ ٖٕٗ ٜٕٛ ناحية زمار 
 3ٙٓٔ ٖٕ 3ٜٗٛ ٖٜٔ ٕٔٙ ناحية ربيعة

 3ٛٛ ٔٔ 3ٕٜٔ ٗٔٔ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٘ٛٔ --- ٘ٙ٘ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٕٚٗ --- 3ٖ٘ٚ --- --- السعجل

 ( . ٙالسرجر: الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
( أسخة ، مكػنة ٓٔ)بمغتاألسخ التي تتػفخ في مداكشيا مخدن في ريف مخكد قزاء تمعفخ  يدتشتج مسا سبق أن     

( ٖٕٗ%( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة في ريف مخكد القزاء بضشسا وصل عجدىا في ناحية زمار )3ٕٗٔ)
مغ عجد األسخ التي تزع مداكشيا عمى %( مغ العضشة السجروسة في الشاحية ، وقج ب3ٔٗٛأسخة ، وبمغت ندبتيا )
%( مغ العضشة السجروسة ، في حضغ بمغ عجدىا في ناحية 3ٜٗٛ( أسخة ، وبشدبة بمغت )ٖٜٔمخدن في ناحية ربيعة )

  %( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة . 3ٕٜٔ( أسخة ، والتي تديع بشدبة )ٗٔٔالعياضية )
 الحسام والسخافق الرحية :  -7

ُيعج الحسام والسخافق الرحية مغ السكػنات األساسية في أية وحجة سكشية سػاء كانت في الخيف أم في السجيشة ،    
وذلظ ألىسضتيا العزػية في حياة اإلندان ، وغالبًا مايكػن مػقعيا في أحج زوايا الحػش ، وترخف مياىيا إلى 

  خدانات تحفخ تحت األرض وىي قابمة لمتفخيغ . 
مغ مجسػع  %(3ٜ٘ٛ( أسخة تحتػي مداكشيا عمى حسام ، وىي تذكل ندبة )ٜٖٚخت نتائج االستبيان أن )وقج أضي

 ( أسخة تحتػي ٙٔ( أسخة تحتػي مداكشيا عمى حسام واحج ، و)ٖٕٚعضشة الجراسة ، مشيا )
 ( . ٔ(  والذكل )ٓٔمداكشيا عمى حسامضغ . كسا يػضحيا الججول )
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 ٜٕٔٓتػي مداكشيا عمى حسام ومخافق صحية وندبيا لعام (أعجاد األسخ التي تحٓٔججول )
حجػ  الؽحجة اإلدارية

 العيشة
 مخافق صحية حساميؼ حسام واحج

 الشدبة% العجد الشدبة% العجد الشدبة% العجد
 3ٜٕٜ ٕٔٔ --- --- 3ٜٗ٘ ٗٔٔ ٕٓٔ ريف السخكد

 ٜٙ ٕٚٚ 3ٙٔ ٘ 3ٜٜٚ ٖٕٛ ٜٕٛ ناحية زمار 
 3ٖٜٙ ٕٛٓ 3ٛٗ ٓٔ 3ٖٜٛ ٖٕٓ ٕٙٔ ناحية ربيعة

 3ٕٜٛ ٔٔٔ 3ٛٓ ٔ 3ٜٗٛ ٖٕٔ ٕ٘ٔ ناحية العياضية
 --- ٛٓٚ --- ٙٔ --- ٖٕٚ ٓ٘ٚ السجسػع
 3ٜٗٗ --- 3ٕٔ --- 3ٜٗٙ --- --- السعجل

 ( . ٙالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )
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 (ٔشكل )
 ٜٕٔٓمكػنات السدكغ في مشصقة الجراسة لعام نساذج مغ الػحجات الدكشية مػضحًا فضيا 
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%( 3ٜٜٚ( أسخة مكػنة )ٕٛٛسجمت ناحية زمار أعمى ندبة في عجد األسخ التي تزع مداكشيا الحسام والتي بمغت ) 
( أسخة ٔمغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة في الشاحية ، في حضغ بمغ عجد األسخ التي التحتػي مداكشيا عمى حسام )

ية فقج شكمت عجد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى حسام فقط ضيخت في مدتػششة )بخزان(  ، ثع تمضيا ناحية العياض
( مغ مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، أما عجد األسخ التي تفتقخ مداكشيا لػجػد حسام فقج بمغت أسخة 3ٕٜٜندبة )

 واحجة  فقط ضيخت في مدتػششة )البخغمية( ، أما في ناحية ربيعة فقج بمغت ندبة األسخ التي تزع مداكشيا الحسام
 -بضخعكمة  -( أسخة ضيخت في مدتػششات )كخصػر ٖ%( ، أما األسخ التي تفتقخ مداكشيا لمحسام فقج بمغت )3ٜٙٛ)

%( أما األسخ التي ٜ٘الخمػ( ، بضشسا بمغت ندبة األسخ التي تػجج في وحجاتيا الدكشية حسام في ريف قزاء تمعفخ )
كدخ محخاب(  -( أسخ ضيخت في مدتػششتي )مخزيب ٙ) %( والبالغ عجدىا٘ال تزع  مداكشيا حسام بمغت ندبتيا )

 . 
%( مغ 3ٜٗٗ( أسخة ، مكػنة ما ندبتو )ٛٓٚأما عجد األسخ التي تحتػي مداكشيا عمى مخافق صحية فقج بمغت )

مجسػع األسخ السذسػلة بالعضشة ، أما عجد األسخ التي تفتقخ وحجاتيا الدكشية إلى وجػد مخافق صحية فقج بمغ عجدىا 
السرصاح( في ريف  -%( مغ حجع العضشة ، والتي ضيخت في مدتػششات )تل اليفل3ٙ٘أسخة ، وىي تذكل )( ٕٗ)

السفخي( في ناحية زمار ، أما في ناحية ربيعة  -مخكد قزاء تمعفخ ، وفي مدتػششات )خان صفية وتسارات فػقاني
خخابات( في ناحية العياضية  -دمحم أبػ كمو( ، وفي مدتػششات )كل -الرالحية -فقج ضيخت في مدتػششات )العبجه

 ، حضث يقزي الدكان حاجتيع في العخاء . 
 استعسالت األرض في السدتؽطشات الخيفية :  -ثالثاا 
يعُج مػضػع إستعساالت األرض مغ السػاضيع التي نْالت إىتساُم الكثضِخ مغ الجغخافضضغ لسا ُيذكُمُو مغ أىسيٍة في    

ض ، والفعاليات التي يقػم بيا ، ويقرج بإستعساالت األرض نذاُط اإلندان عمى األرض تحجيج عالقِة األنداِن باألر 
التي يختبط بيا ، وَيقُرج بشذاط اإلندان مسارساتو في مداحة معضشة سػاء أكانت تمظ السسارسات حزخية تتعمق 

 لػحجة  السداحة في  نذاشات       بالدكغ والشذاشات الرشاعية  والتجارية  والخجمية  ،  أو ريفية تختبط  باإلستغالل 
 . (ٕٛ). وكمسا كانت السدتػششة ذات حجع سكاني كبضخ كمسا أنعكذ عمى تشػع الفعاليات فضيا (ٕٚ)زراعية 

وبسا أن جسيع السدتػششات الخيفية في مشصقة الجراسة ىي مدتػششات تقمضجية ، وليذ ىشاك قخار تخصيصي مدبق ،    
رض في تمظ السدتػششات متجاخمة ومػزعة بذكل عذػائي وغضخ مشتطع إلى درجة لحا فقج ضيخت استعساالت األ
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يرعب الفرل بضغ تمظ اإلستعساالت التي تذغل مداحة السدتػششة الخيفية ، ولسا كان معطع الدكان في مشصقة 
الػضائف  الجراسة يستيشػن ميشة الدراعة وتخبية الحضػانات ، مسا انعكذ عمى صغخ حجع السداحات التي تذغميا

األخخى كالرشاعية والتجارية ، فقج تبضغ مغ تحمضل نتائج االستبيان أن استعساالت األرض السبشية في مدتػششات 
مشصقة الجراسة تتسثل باإلستعسال الدكشي واإلستعساالت الخجمية واإلدارية واإلستعسال التجاري والرشاعي واإلستعسال 

إدارية إلى أخخى ومغ مدتػششة إلى أخخى حدب حجع السدتػششة وعجد الجيشي ، وىي تتبايغ في ندبيا مغ وحجة 
 ( . ٔٔسكانيا والشذاط اإلقترادي والسدتػى السعاشي . كسا يػضحيا الججول )

 
 ٜٕٔٓفي لعام بحدب الػحجات اإلدارية استعساالت األرض وندبيا  (ٔٔججول )
مجسؽع مداحات  الؽحجة اإلدارية

استعسالت األرض 
 2السبشية كػ

الدكشي 
 2كػ

الخجمية 
واإلدارية 

 2كػ

التجاري 
 2كػ

الرشاعي 
 2كػ

الجيشي 
 2كػ

 3ٗٗ 3ٕٔ 3ٕٔ 3ٛٔٔ 3ٔٛٗ 3ٙٚٙ ريف السخكد
 3ٕ٘ 3ٕٗ 3ٖ٘ 3ٖٛٔ 3ٜ٘ٗٔ 3ٜٛٚٔ ناحية زمار 
 3ٛ٘ 3ٕٛ 3ٚ٘ 3ٕٔٓ 3ٜٕٔٔ 3ٖ٘ٙٔ ناحية ربيعة 
 3ٖ٘ 3ٛٔ 3ٕٗ 3ٜ٘ٔ 3ٖٕ٘ 3ٖٔٛ ناحيةالعياضية

 3ٕٚٓ ٓٔ 3٘٘ٔ 3ٜٚٙ 3ٖٗ٘ٚ 3ٖٜٔٗ السجسػع
 (  . ٖٔالسرجر : الجراسة السضجانية ، استسارة االستبيان ، فقخة رقع )

 اإلستعسال الدكشي :  -1

ُتعج الػضيفة الدكشية مطيخ أساسي مغ مطاىخ األستقخار البذخي في ريف مشصقة الجراسة ، وىي تأتي عمى ىخم      
استعساالت االرض ، وأىسية االستعسال الدكشي ال يتحجد بحجع السداحة التي يذغميا فحدب ، وإنسا إلرتباشيا بػاحجة 

. لحا نجج عشج بشاء أية مدتقخة ميسا صغخ أو كبخ حجسيا البج أن تحتػي ( ٜٕ)مغ أىع متصمبات اإلندان األساسية 
 . ( ٖٓ)عمى استعساالت سكشية تغصي أعمى ندبة مشيا لتأمضغ سكغ اإلندان وأستقخاره 
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( أن االستعسال الدكشي يذغل أكبخ ندبة مغ السداحة السبشية ، فقج بمغت السداحة التي ٔٔيالحع مغ الججول )   
%( مغ السداحة السبشية ، وقج تبايشت ىحه السداحة التي يذغميا 3ٗٙٚ( ، وىي تدجل ندبة )ٕكع3ٖٗ٘ٚيذغميا )

االستعسال الدكشي مغ مدتػششة إلى أخخى ، فيي تختفع في بعس السدتػششات ذات الحجع الدكاني الكبضخ والتي 
في ريف مخكد القزاء ، وفي العمػلية(  -خخاب كبضخ -تتقارب فضيا السداكغ ، كسا في مدتػششات )أبػ ماريا

السحسػدية( في ناحية ربيعة ، أما في ناحية  -عػيشات -البادية( في ناحية زمار ، وفي )السػمي -مدتػششات )دومضد
خخمخ( حضث تخاوحت  -اتسارات تحتاني -العياضية فقج احتل االستعسال الدكشي مداحات كبضخة في مدتػششات )فقو

%( مغ مجسػع السداحة السبشية ، بضشسا نججىا تشخفس ٘ٛ-ٜٚه السدتػششات بضغ )مداحة االستعسال الدكشي في ىح
%( في مدتػششات أخخى ذات حجع سكاني قمضل ، وتكػن الػحجات الدكشية متباعجة كسدتػششات ٓٙإلى أقل مغ )

ية زمار ، كخبضل( في ناح -كخالونج -عضغ مانع -عبخة عديد( في ريف السخكد ، وفي مدتػششات )السفخي  -)تل درج
بئخ شفظ( في ناحية ربيعة ، أما في ناحية العياضية فقج  -أم أرضسة -صالحية الخاوية -وفي مدتػششات )أججيجة

 كل دمحم( .  -عمي عبار -تسثمت في مدتػششات )تل الحيبان
 
 اإلستعسالت الخجمية واإلدارية :  -2
التي ُتديل ميسة أي مخكد بذخي سػاء أكان حزخيًا أم  ُتعج اإلستعساالت الخجمية واإلدارية مغ أىع اإلستعساالت   

 ريفيًا لكي يؤدي وضائفو السختمفة بذكل جضج لدكان ذلظ السخكد والسشصقة
. وىي ُتسثل البشى اإلرتكازية التي تعتسج عمضيا جسيع الفعاليات  (ٕٖ). والتي التحجث تشسية بجونيا ( ٖٔ)التابعة لو 

 التشسػية والػضيفية . 
ل اإلستعساالت الخجمية واإلدارية في مدتػششات مشصقة الجراسة بالخجمات التعميسية والرحية واإلدارية كسا تتسث   

%( مغ السداحة السبشية ، 3ٕٗٔ( ، وندبة )ٕكع3ٜٚٙ( . شغمت ىحه اإلستعساالت مداحة )ٕٔيػضحيا الججول )
( مجرسة ٜ٘ٔ، إذ تحتػي مشصقة الجراسة عمى )وتأتي الخجمات التعميسية في مقجمتيا مغ حضث السداحة التي تذغميا 

( ٜٔ( مشيا في ريف مخكد القزاء ، والحي يزع )ٕٕ( يقع )ٕكع3ٖٜٗلسختمف السخاحل التعميسية وبسداحة بمغت )
( ، وقج بمغ عجد السجارس ٘٘( مجارس ثانػية ، أما في ناحية زمار فقج بمغ عجد السجارس )ٖمجرسة إبتجائية و)

( مجرسة ، في حضغ ٘( مجارس ، وبمغ عجد السجارس الثانػية )ٚما السجارس الستػسصة فعجدىا )( أٖٗاإلبتجائية )
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( مجرسة متػسصة أما السجارس ٙ( مجرسة إبتجائية و)٘ٙ( مجرسة ، مشيا )ٔٛوصل عجد السجارس في ناحية ربيعة )
ية مجرسة إعجادية واحجة تقع في ( مجرسة ثانػية ، أما السجارس اإلعجادية فتػجج في الشاحٜالثانػية فقج بمغت )

( مجرسة إبتجائية ، ٕٛ( مجرسة ، مشيا )ٖٚمدتػششة عػيشات ، في حضغ بمغ عجد السجارس في ناحية  العياضية )
  . ( مجارس ثانػية ومجرسة واحجة لمسخحمة اإلعجادية تقع في مدتػششة البخغمية ٗ( مجارس متػسصة ، و)ٗو)

 ٜٕٔٓواإلدارية بحدب الػحجات اإلدارية لعام االستعساالت الخجمية  (ٕٔججول )

 الؽحجة اإلدارية
السخاكد  (1السجارس     )

 (2الرحية )
الخجمات اإلدارية 

 إعجادية ثانػية متػسصة إبتجائية (3مخكد شخطة )
 ٛٔ ٔ ---- ٖ ---- ٜٔ ريف السخكد
 ٕٔ ٗٔ ---- ٘ ٚ ٖٗ ناحية زمار
 ٘ٔ ٓٔ ٔ ٜ ٙ ٘ٙ ناحية ربيعة
ناحية 
 العياضية

ٕٛ ٗ ٗ ٔ ٙ ٕ 

 ٚٗ ٖٔ ٕ ٕٔ ٚٔ ٘٘ٔ السجسػع
( وزارة التخبية ، مجيخية تخبية نضشػى ، تخبية قزاء تمعفخ ، بيانات غضخ مشذػرة لمعام الجراسي ٔالسرجر: العسػد )

ٕٜٓٔ  
( مجيخية صحة نضشػى ، قصاع الخعاية الرحية في قزاء تمعفخ ، قدع السالك ،بيانات غضخ مشذػرة لعام ٕالعسػد ) 

ٕٜٓٔ  . 
  ٜٕٔٓ( وزارة الجاخمية ، مجيخية شخشة نضشػى  ، مجيخية شخشة قزاء تمعفخ ، بيانات غضخ مشذػرة لعام ٖالعسػد ) 
 

انية مغ حضث السداحة التي تذغميا ، تتسثل الخجمات الرحية في في حضغ تأتي الخجمات الرحية في السختبة الث
( ، يقع ٕكع3٘ٙٔ( مخكد صحي ، شغمت مداحة )ٖٔريف قزاء تمعفخ بالسخاكد الرحية والتي بمغ عجدىا الكمي )

( مخاكد صحية في ناحية ٙ( مخاكد صحي في ناحية ربيعة ، و)ٓٔ( مخكد صحي في ناحية زمار ، و)ٗٔ)
 . ( مخكد صحي ٔالعياضية ، أما ريف قزاء تمعفخ فقج بمغ عجد السخاكد الرحية فيو )
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أما الخجمات اإلدارية فتتسثل بسخاكد الذخشة التي تشتذخ في ريف قزاء تمعفخ لتػفضخ الحساية وتشفضح القانػن والتي    
( مخكد في ٘ٔ( مخكد في ناحية زمار ، و)ٕٔ( مخكد في ريف السخكد ، و)ٛٔ( مخكد شخشة مشيا )ٚٗبمغ عجدىا )

( وىي ٕكع3ٜٖداحة التي تذغميا مخاكد الذخشة فقج بمغت )ناحية ربيعة ، ومخكدان في ناحية العياضية ، أما الس
  . %( مغ مجسػع مداحة االستعساالت الخجمية واإلدارية 3ٙ٘تذكل )

 اإلستعسال التجاري والرشاعي :  -3
وتتزح أىسضتيا في الخيف مغ . ( ٖٖ)تأتي ىحه اإلستعساالت في شميعة االستعساالت ذات األىسية السخكدية    

األيجي العاممة ، وتػضيفيا لخفع مدتػيات الجخػل الفخدية  وامتراص البصالة خالل تذغضل 
شكل اإلستعسال التجاري مداحة ضئضمة مغ استعساالت األرض في مدتػششات مشصقة الجراسة  والتي . (ٖٗ)وتقمضميا

بالسحالت التجارية %( مغ مجسػع السداحة السبشية ، يتسثل اإلستعسال التجاري في مشصقة الجراسة 3ٕٖبمغت ندبة )
الرغضخة التي تقػم ببيع السػاد الغحائية والتجيضدات السشدلية ومحالت بيع الججاج الحي ومحالت الحالقة ومحالت 

( محاًل ٙٛٗٔاألعالف والحبػب ومحالت وبيع قصع الغيار لمديارات واالالت الدراعية ، بمغ عجد ىحه السحالت )
ت التجارية في كثضخ مغ السدتػششات بذكل تكتالت عمى إمتجاد الصخق التي تجاريًا ، وقج ضيخت الكثضخ مغ السحال

  . تخبصيا مع بكية السدتػششات والسخاكد الحزخية 
يقع في مدتػششة الكدظ التابعة لخيف أما السحالت الرشاعية في مشصقة الجراسة فتتسثل بسرفى الكدظ الحي    

. فزاًل عغ محالت صشاعة السعجشات ( ٖ٘)( الف بخمضل يػميًا ٕٓتبمغ شاقتو اإلنتاجية )مخكد القزاء ، حضث 
ومحالت ترميح األالت الدراعية والديارات ومحالت صشاعة االبػاب والذبابيظ ومعامل لرشاعة مػاد البشاء ، 

( محاًل صشاعيًا ، وبمغت ندبة السداحة التي ٖٙ٘ٔومحالت خياشة السالبذ والخيع . بمغ عجد السحالت الرشاعية )
 %( مغ مجسػوع السداحات السبشية  .     ٕيذغميا اإلستعسال الرشاعي )
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 اإلستعسال الجيشي :  -4
مشصقة الجراسة مغ  . وبالشطخ إلى كػن سكان (ٖٙ)العالقة بضغ الػضيفة الجيشية وحياة السدتقخات البذخية وثيقة وقجيسة 

مدتػششاتيع ، وقج تسثمت االستعساالت  االستعساالت مكانة خاصة فيالشاحية الجيشية ىع مغ السدمسضغ ، فإن ليحه 
 .  الجيشية بالجػامع والسداجج

( مدجج ، وبمغت السداحة التي تذغميا ٕٙٔ( جامع و )٘ٙ( مؤسدة ديشية ، مشيا )ٕٕٚتزع مشصقة الجراسة )   
داحات السبشية ، تطيخ الجػامع في %( مغ مجسػع الس3ٕٗ( وندبة )ٕكع3ٕٚٓالسؤسدات الجيشية في مشصقة الجراسة )

السدتػششات الخيفية ذات الحجع الدكاني الكبضخ والسدتػششات الستباعجة في تػزيعيا والتي تتصمب وجػد جامع إلقامة 
صالة الجسعة والجساعة ، فزاًل عغ أنيا تحتػي مدجج او أكثخ ألداء الرمػات الخسدة ، بضشسا نجج السدتػششات 

الرغضخ تتسثل السؤسدات الجيشية فضيا بالسداجج بضشسا يتجيػن إلى السدتػششات القخيبة التي ذات الحجع الدكاني 
 فضيا مدجج ألداء صالة الجسعة .  تتػفخ 

 
 اإلستشتاجات : 

ضيخ في مشصقة الجراسة نسط واحج مغ السدتػششات الخيفية وىي )السدتػششات التقمضجية( التي تتسضد بالعذػائية  -1
والحي أثخ عمى مػرفػلػجية تمظ السدتػششات ومطيخىا الخارجي ، إذ ان الذػارع متبايشة في  )غضخ مخصصة( ،

إتداعيا وإمتجادىا وبعزيا عسياء ، وقصع األراضي غضخ مشتطسة ، فزاًل عغ الفػضى في التػزيع السكاني 
 إلستعساالت األرض . 

%( في حضغ شغمت 3٘ٓٛذسػلة بالعضشة والتي بمغت )إحتمت الجور السبشية بسادة البمػك أعمى ندبة مغ الجور الس -ٕ
%( ويعػد 3ٖٗ%( فقط ، تمضيا السداكغ السبشية مغ الصضغ والتي شغمت ندبة )3ٙٔالسداكغ السبشية بسػاد مختمصة )

ذلظ إلنتذار معامل البمػك وخاصة بالقخب مغ نيخ دجمة وبحضخة السػصل في ناحية زمار ، فزاًل عغ الطخوف 
 ئسة إلستخجام البمػك كسادة بشاء . السشاخية السال

كان لمعادات والتقالضج واألعخاف التي يترف بيا سكان مشصقة الجراسة أثخًا في نديج البشاء ومكػنات السدكغ   -ٖ
%( مغ حجع العضشة 3ٜ٘ٙالخيفي ، حضث غمبت عمى مداكغ مشصقة الجراسة نسط الصابع الػاحج والتي بمغت ندبتيا )
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عجم اإلشاللة عمى الجضخان وتػفضخ الخرػصية لمعائمة ، وقج كان لمسزيف حرج األسج في السجروسة ، وذلظ ل
%( مغ حجع 3ٖٜٚمكػنات السداكغ في مشصقة الجراسة ، حضث بمغ ندبة اآلسخ التي تحتػي مداكشيا عمى مزيف )
لتجاول أمػرىع وحل العضشة السجروسة ، ويكػن معدواًل عغ مكػنات السدكغ األخخى يجتسع فيو رجال السدتػششة 

 مذاكميع . 
إن لشسط الشذاط اإلقترادي السسارس أثخًا في حجع السداكغ في مشصقة الجراسة ، فقج استشتج مغ استسارة  -ٗ

اإلستبيان أن األسخ التي تسارس الخعي تحتاج مداحة أكبخ مغ تمظ التي تسارس الدراعة ، إذ يتصمب بشاء حطضخة 
 حضػانات ومخدن لإلعالف . 

شغل اإلستعسال الدكشي أكبخ مداحة مغ إستعساالت األرض في مشصقة الجراسة ، حضث بمغت السداحة التي  -٘
 %( مغ السداحة السبشية . 3ٗٙٚ( ، وىي تذكل ندبة )ٕكع 3ٖٗ٘ٚيذغميا )

 . يعج الشذاط التجاري مغ الفعاليات اإلقترادية السيسة التي يعتسجىا سكان مشصقة الجراسة لديادة دخػليع  -ٙ
إن التػزيع الجغخافي غضخ السشتطع لمخجمات أدت إلى تبايغ كفاءتيا مغ جية إلى أخخى في مشصقة الجراسة ، كسا  -ٚ

مجرسة ومدتػشف صحي في مدتػششة وإنعجاميا  والرحية ، حضث نجج تخكد ألكثخ مغىػ الحال لمخجمات التعميسية 
 بالكامل في مدتػششات أخخى .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 666 - 
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     ---------------------اسػ القخية           --------------------اسػ الشاحية   - 1 
 عجد اإلفخاد في الؽحجة الدكشية : )              (  فخد .  -2
 ُممكية الؽحجة الدكشية  :   ممغ )              ( ، إيجار )              (  حكؽمي )               (   . -3
 )   (  .  2م522)   (   أكثخ مؼ  2م522 – 422)   (    2م399 – 322)   (    2م299 – 222)   (    2م222حة الؽحجة الدكشية  :  أقل مؼ مدا -4
 عجد غخف الشؽم في الؽحجة  الدكشية :  غخفة واحجة )   (    غخفتان )   (     ثالث غخف فأكثخ )   (   . -5
--------حؽش )  (  مخدن )  ( العجد  -------مطبخ )  ( العجد   -------هل تحتؽي الؽحجة الدكشية عمى الفزاءات التالية : مزيف )  ( العجد  -6
 .   --------مخافق صحية )  (العجد  -------حعيخة حيؽانات )  (  الحسام )  ( العجد   -
 )    (   طابقيؼ )    (    ثالثة فأكثخ  )    (  .   عجد طؽابق الؽحجة الدكشية : طابق واحج - 7
 .  -------------نؽع مادة بشاء الؽحجة الدكشية : طيؼ )  (   بمؽك )  (   طابؽق )  (    حجخ )   (   مختمط )  ( أخخى تحكخ  -8
 )  (   . ما هي السادة السدتخجمة في التدقيف : تدميح كؽنكخيت )  (    طيؼ وخذب )  (    أخخى  -9

 .  ------ مهشة أفخاد اآلسخة الحالية ألفخاد السخة ) تحكخ العجد( : مدارع )  ( مؽظف )  ( عدكخي )  ( تجارة )  ( صشاعة )  ( خجمات )  ( أخخى  -12
عجادية )  ( بكالؽريؽس )  ( ماجدتيخ )  ( دكتؽراه )  التحريل الجراسي ألفخاد اأُلسخة ) تحكخ العجد ( : أمي )  ( يقخأ ويكتب )  ( ابتجائية )  ( متؽسطة )  ( ا -11  

 . ) 
    ( : 2مداحة استعسالت األرض )م -13

----------التجارية   -ج         ----------------------الخجمية واإلدارية   -ب             ---------------------الدكشية  -أ
------------             

 .   -----------------------الجيشية  -5       -----------------------الرشاعية   -د
 

 هل  يؽجج في السدتؽطشة :  -14
 جامع )  ( محل )دكان(  )  ( نجار )  (  حجاد )  (  خياطة )  (  مخبد )  (  حالقة رجال )  (  حالقة نداء )  ( محل مالبذ )  (  

 -------------------مرمح سيارات )  ( كهخبائي سيارات )  ( دهان سيارات )  (  معسل )   ( أخخى  مرمح أجهدة مشدلية )  (
  

 ماذا يتؽفخ في السدتؽطشة مؼ الخجمات اآلتية :   –15

 ( 1ممحق )
  بالبحث السؽسؽم استسارة السدح السيجانية الخاصة 

 ( مؽرفؽلؽجية السدتؽطشات الخيفية في قزاء تمعفخ) 
 

اخؽاني السؽاطشيؼ ... هحه الستسارة  ُأعجت ألغخاض الجراسة ، ومعمؽماتها سخية ،  )بجون ذكخ                     
 السساء(  .

 ( في السكان السخرص ، وإذا كانت الجابة بخقػ او معمؽمة  تحكخها  . √الجابة بعالمة )   -2
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ة  )   (      الطخيق السعبج  )   (  مخكد مجرسة ابتجائية )  (  مجرسة متؽسطة )  (  مجرسة اعجادية )  ( ماء صالح لمذخب )  ( الكهخباء  وطشية )   (  مؽلجة أهمي
 أو بيت صحي  )  (  . 

 
 

 المصادر : 

 ٖٕ( عمي عبج عباس العداوي ، مػرفػلػجية القخية في محافطة السثشى ، مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية ، العجد ٔ)
 .  ٕٗٓ، ص  ٜٜٛٔ، 

، دار صفاء لمشذخ والتػزيع ،  ٔ( محدغ عبج الراحب السطفخ ، عسخ الياشسي يػسف ، جغخافية السجن ، طٕ)
 .  ٖٖٕ، ص  ٕٓٔٓعسان ، األردن ، 

( رضا عبج الجبار سمسان الذسخي ، مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية التقمضجية ، دراسة تصبيكية لشساذج مغ ٖ)
،  ٔ/ العجد  ٙوواسط ، مجمة القادسية ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ، السجمج السدتػششات في قزائي القادسية 

ٕٓٓٔ  ،ٖٔٛ  . 

التخصيط ( ، بغجاد ، مؤسدة الخميج لمصباعة والشذخ  –البشية  -خالز حدشي األشعب ، السجيشة العخبية )التصػر( ٗ)
 .  ٛٔ، ص  ٖٜٛٔ، 
 . ٖ٘، ص  ٜٚٚٔصبعة أسعج ، بغجاد  عبج الخزاق عباس حدضغ ، جغخافية السجن ، م( ٘)

، الخرائز الجغخافية  ٔ، جٕٕٓٓ-ٕٓٔٓ( مجيخية تخصيط نضشػى ، خصة التشسية السكانية لسحافطة نضشػى لمسجة ٙ)
 .  ٔ-ٕٗاإلسكان ، ص  -)الصبيعية واإلدارية( الدكان

ماجدتضخ ، كمية الصجاب ، ( رسالة ٜٛ٘ٔ -ٕٜٔٔ( يسامة صالح اسساعضل العبضجي ، تمعفخ في العيج السمكي )ٚ)
 .ٕٚ، ص  ٕٕٔٓجامعة السػصل ، 
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( معترع أفشجي ، تمعفخ عبخ التاريخ ، أسساء تمعفخ عبخ التاريخ ، مجمة تمعفخ أيمي ، الجبية التخكسانية العخاقية ، ٛ)
 .  ٚ، ص  ٕٚٓٓ/ حديخان ٕفخع تمعفخ ، العجد 

( ىذام سػادي الدػداني ، السػاصالت التجارية في العخاق ، رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية ، جامعة السػصل ، ٜ)
 .  ٕٙ، ص  ٜٜٚٔ

 ٕٖ( عمي عبج عباس العداوي ، مػرفػلػجية القخية في محافطة نضشػى ، مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية ، العجد ٓٔ)
 .  ٖٕٔ، ص  ٜٜٛٔ، 
الخحسغ اليضتي ، مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية في قزاء الخمادي ، مجمة جامعة األنبار لمعمػم ( مازن عبجٔٔ)

 . ٓٙٔ، ص  ٕٕٔٓاإلندانية ، العجد الثاني ، حدران  ، 
( دحام حشػش الجليسي ، اإلستيصان الخيفي في محافطة األنبار ، رسالة ماجدتضخ ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ٕٔ)

 .   ٜٔٔ، ص  ٜٙٛٔ، 
 .  ٕٕٓٓ/  ٕ/ ٕٚ( السالحطة السباشخة لبعس السدتػششات الخيفية في مشصقة الجراسة بتاريخ  ٖٔ)
بغجاد ،   ٖٜٛٔ( خالز حدشي األشعب وصباح محسػد دمحم ، مػرفػلػجية السجيشة ، مصبعة جامعة بغجاد ، ٗٔ)

 . ٓٔص 
 .  ٚٗٔ، ص  ٖٕٔٓذخ والصباعة ، عسان ، ( مازن عبجالخحسغ اليضتي ، جغخافية الخيف ، دار صفاء لمش٘ٔ)
( رضا عبجالجبار سمسان الذسخي ، اإلستيصان الخيفي في مذخوع الجلسج الدراعي في محافطة واسط ، رسالة ٙٔ)

 .  ٕٓٔ، ص  ٜٛٛٔماجدتضخ ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد ، 
ماجدتضخ ، كمية اآلداب ، جامعة بغجاد  ( خزضخ عباس إبخاليع ، اإلستيصان الخيفي في قزاء السقجادية ، رسالةٚٔ)

  ٓٚ، ص  ٜٜٓٔ، 
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( عادل عبجاألمضخ عبػد ، مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية في قزاء أبي الخرضب ، مجمة دراسات البرخة ، ٛٔ)
 .  ٕٙٛ، ص  ٕٙٓٓ،  ٕالدشة األولى ، العجد 

 .  ٗٔٔ، ص  ٖٕٔٓ، ( مؤمغ دمحم ذيب نرخ ، التخصيط العسخاني مغ مشطػر جغخافي ، غدة ٜٔ)
( عبجالكاضع فالح ميضجي العبضجي ، االستيصان الخيفي في ناحية الدجيخ ، رسالة ماجدتضخ ، كمية اآلداب ،    ٕٓ)

 .ٖ٘ٔ، ص  ٕٕٔٓجامعة القادسية ،  
( صباح شمػح شعضل الجشابي ، االستيصان الخيفي في ريف مخكد قزاء الذامية ، رسالة ماجدتضخ ، جامعة ٕٔ)

 .  ٕٓٔ، ص ،  ٕٗٔٓية ، كمية اآلداب  ، القادس
( مازن عبجالخحسغ اليضتي ، مػرفػلػجية السدتػششات الخيفية في مخكد قزاء الخمادي ، مرجر سابق ، ص ٕٕ)

ٔٙٗ  
( حضجر عبػد كدار الذسخي ، إستخاتيجية تشسية اإلسكان الخيفي في محافطة القادسية ، مجمة القادسية في اآلداب ٖٕ)

 خبػية .   والعمػم الت
( لسى غازي عػفي التسيسي ، اإلستقخار الخيفي في قزاء شط العخب ، رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية لمعمػم ٕٗ)

 .  ٕٓٔ، ص  ٕ٘ٔٓاإلندانية ، جامعة البرخة ، 
بذضخ محسػد رشضج ، التحمضل السكاني لمسدتػششات الخيفية في قزاء التاجي ، رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية ، (  ٕ٘)

 .  ٘ٔٔص   ٕٗٔٓالجامعة السدتشرخية ، بغجاد ، 
( حشضغ حسضج عبج السيالي ، واقع اإلستيصان الخيفي في ناحية الدشية وامكانية تشسضتو ، رسالة ماجدتضخ ، كمية ٕٙ)

 . ٕٙ، ص  ٕٙٔٓب ، جامعة القادسية ، اآلدا
( سسضخ محػ الكػراني ، إعجاد نطام معمػمات جغخافية لإلستعسال التجاري في مجيشة عقخة ، رسالة ماجدتضخ ، ٕٚ)

 .  ٖٓ، ص  ٕ٘ٓٓكمية التخبية ، جامعة السػصل ، 
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(28) Hagget ,p, Andrew  D. Cliff , Locational  Analysis in Human Geography , London , 
1977 , p, 140 .  

( جاسع شعالن كخيع الغدالي ، البعج الجغخافي لمػضيفة الدكشية في مجيشة الحمة ، أشخوحة دكتػوراه ، كمية التخبية ٜٕ)
 ، ص السدتخمز .  ٕٚٓٓ، جامعة السدتشرخية ، 

،  ٜٙٚٔدار الدالم ، بغجاد ، ، مصبعة  ٕ( صالح فميح حدغ ، تصػر الػضيفة الدكشية لسجيشة بغجاد الكبخى ، طٖٓ)
 . ٜٗص 

 .  ٜٕٔ( خالز األشعب وصباح محسػد دمحم ، مػرفػلػجية السجيشة ، مرجر سابق  ، ص ٖٔ)
( دمحم عيدى خزخ الخاتػني ، مجيشة البعاج نسػذج لسجن الحافات اإلقميسية ، رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية ، ٕٖ)

 . ٖٜ، ص  ٖٕٔٓجامعة السػصل ، 
(33) Raymond  E. Murphy , The American City an Urban Geography , New York : 
Macgrow- Hill Book Co. 1966 ,p. 254 . 

( إنترار حدػن رضا الدالمي ، الحخف الرشاعية في قزاء الكاضسية ، رسالة ماجدتضخ ، كمية التخبية ، أبغ ٖٗ)
   .  ٕٔ، ص  ٖٕٓٓرشج ، جامعة بغجاد ، 

 خرية مع ( مقابمة شٖ٘)
 .  ٚٚٔ، ص  ٕٔٓٓ، دار الشيزة العخبية ، بضخوت ، لبشان ،  ٔ( عبجهللا عصػي ، جغخافية السجن ، جٖٙ)


