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  8102انتحهٍم ادلكانً الستعًاالث االرض احلضرٌت دلذٌنت انفاو نعاو 
 ) دراست يف جغرافٍت ادلذٌ(

 
 ادلذرس انذكتىر       

 يرتضى يظفر سهر انكعبً       
 كهٍت انرتبٍت نهبناث   –جايعت انبصرة

 
 

  -ادلهخص:    

غاهذ مضًىت الكاو مً ازاع الحغوب ، الؾُما الحغب الػغانُت الاًغاهُت في  

ً مما جغ ُغهض الشماهُي  ؾلبُه جمشل طلَ في اث مً الهغن الػكٍغ
ً
ى ازاعا

ٍانها ، وبػض اهتهاء الحغب ؾىت  حغث مداوالث  >>=8زغاب غمغانها وهجغة ؾ

الغاصة جسُُُها مً زالُ ويؼ جهمُم اؾاس ي قامل الؾخػماالث الاعى 

ت حمُػها، لظلَ حاء هظا الخهمُم لُسهو لٍل اؾخػماُ مؿاخت  الحًٍغ

 مػُىت جسًؼ للمػاًحر املدلُت
ً
مً حاهب وللضولُت مً حاهب  مدضصة ووؿبا

باهخمام الٌشحر مً ازغ ، وهظا صلُل ان صعاؾت اؾخػماالث الاعى في املضًىت و 

ت النها حػُي نىعة واضحت لُبُػت الكلؿكت الخسُُُُت  الضعاؾاث الحًٍغ

ٍافئ بحن  التي زلهذ هظه الاؾخػماالث وأزغث في َبُػت الخكاغل الػًىي املخ

ت جمشل ُمداوع عئِؿ تٍلُت البدث الى زالزهظه الاؾخػماالث . ونؿمذ هُ

خي ملضًىت الكاو ، واؾخػغى املدىع الشاوي جىيُذ  الجاهب الاُو بالبػض الخاٍع

ت ، اما املدىع الشالث قخىاُو وانؼ  الخهائو الُبُػُت واملخؿحراث البكٍغ

 . >818خاُ اؾخػماالث ألاعى في املضًىت لػام 
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ً
ى ازاعا

ٍانها ، وبػض اهتهاء الحغب ؾىت  حغث مداوالث  >>=8زغاب غمغانها وهجغة ؾ

الغاصة جسُُُها مً زالُ ويؼ جهمُم اؾاس ي قامل الؾخػماالث الاعى 

ت حمُػها، لظلَ حاء هظا الخهمُم لُسهو لٍل اؾخػماُ مؿاخت  الحًٍغ

 مػُىت جسًؼ للمػاًحر املدلُت
ً
مً حاهب وللضولُت مً حاهب  مدضصة ووؿبا

باهخمام الٌشحر مً ازغ ، وهظا صلُل ان صعاؾت اؾخػماالث الاعى في املضًىت و 

ت النها حػُي نىعة واضحت لُبُػت الكلؿكت الخسُُُُت  الضعاؾاث الحًٍغ

ٍافئ بحن  التي زلهذ هظه الاؾخػماالث وأزغث في َبُػت الخكاغل الػًىي املخ

ت جمشل ُمداوع عئِؿ تٍلُت البدث الى زالزهظه الاؾخػماالث . ونؿمذ هُ

خي ملضًىت الكاو ، واؾخػغى املدىع الشاوي جىيُذ  الجاهب الاُو بالبػض الخاٍع

ت ، اما املدىع الشالث قخىاُو وانؼ  الخهائو الُبُػُت واملخؿحراث البكٍغ

 . >818خاُ اؾخػماالث ألاعى في املضًىت لػام 
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     Abstract:                                                                                                                            

   The city of Faw suffered from the effects of wars, 

especially the Iran-Iraq war in the eighties of the twentieth 

century, which resulted in the destruction of the city and the 

migration of its population, and after the end of the war in 

1988, there were attempts to redraw it through the 

development of a basic design and a comprehensive use of 

all urban land, This design is devoted to each use of specific 

space and certain benefits are subject to local standards on 

the part of the state and on the other, and this shows that the 

study of land uses in the city and the interest of many urban 

studies because it gives a clear picture of the nature of the 

planning philosophy that created these uses and influenced 

the nature of the organic interaction of these uses. The 

research is divided into three main parts: the first is the 

historical dimension of the city of Faw. The second 

reviewed the clarification of natural characteristics and 

human variables. The third deals with the reality of the uses 

of land in the city for the year 2018. 
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 -ادلقذيت:

ٍاُ الػمغان البكغي غلى ؾُذ الاعى يىنها جمشل اخضي    حػض املضن مً اغهض اق

ت  ت املخضازلت ، لهظا تهخم حؿغاقُت املضن باؾخػماالث الاعى الحًٍغ الظىاهغ الحًاٍع

هت جىظُمها ومضي جكاغلها باألزظ والػُاء ٍغ ، اط جسهو مؿاخت مػُىت مً الاعى  َو

الؾخػماُ مػحن مً الاؾخػماالث ، وفي بػٌ ألاخُان ًٌىن  لىظُكت مدضصة أو أيثر أو 

ت ، وفي أخُان أزغي ًٌىن اؾخػماُ ألاعى   يما في املىاَو الخجاٍع
ً
الاؾخػماُ يشُكا

خاحت أغضاص يبحرة مً الىاؽ مشل الحضائو واملخجزهاث او جسهو مىاَو ؾٌىُت ، 

غالنخه باؾخػماالث ألاعى ة غايؿت لخىظُم املجخمؼ آوالجضًغ بالظيغ ان املضًىت هي مغ

ت ، وبالخالي هىاى حملت مً الخهائو واملخؿحراث جإزغ في ويؼ نُػت أعى  الحًٍغ

مػُىت غلى وقو اؾخػماُ مدضص مً صون ازغ . ومً هظا املىظىع حاء البدث لِؿلِ 

ت في مضًىت الكاو مؼ بُان اهم  ٍاوي الؾخػماالث ألاعى الحًٍغ الًىء غلى الخىػَؼ امل

 . >818ملخؿحراث التي اؾهمذ في جباًنها املؿاحي والػضصي لػام الخهائو وا

 يشكهت انبحث
 جٌمً مكٍلت البدث بالدؿاؤالث الخالُت :

 لػالنتها باؾخػماالث 8
ً
ت في مضًىت الكاو جبػا . ما الخهائو الُبُػُت واملخؿحراث البكٍغ

ت قيها؟  الاعى الحًٍغ

ٍاهُت الؾخػماالث8 ت في  . هل ًىحض جباًىاث مؿاخُت وم  ؟   مضًىت الكاو الاعى الحًٍغ

 . ما مضي جُابو الخهمُم الاؾاس ي مؼ وانؼ املضًىت الحالي ؟ 3

 فرضٍت انبحث:
 في جىػَؼ اؾخػماالث الاعى 8

ً
ا  مغيٍؼ

ً
ت صوعا . جإصي الخهائو الُبُػُت واملخؿحراث البكٍغ

ت في مضًىت الكاو .  الحًٍغ

ٍاهُت في مضًىت ال8 ت بدخت. . هىاى جباًىاث مؿاخُت وم  غً جأزحراث بكٍغ
ً
 كاو هاحمت

 خضوص مىُهت البدث
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جمشل مضًىت الكاو املغيؼ الاصاعي لهًاء الكاو ، اما خضوصها الكلٌُت قهي جمخض بحن جهاَؼ 

 وصائغة غغى )>8,>8نىؽ َُى )
ً
 ، وقؿلذ املضًىت مؿاخت >9,=8( قغنا

ً
( قماال

 ( ، و 88( وجًم )8يم9,8هٌخاع( أي )=,:98)
ً
 ؾٌىُا

ً
ُت )خُا (  8هظا ما جظهغه الخٍغ

ٍاوي ) ٍان لػام  3:918وبحجم ؾ  .>818وؿمت( خؿب اؾهاَاث الؿ

 . >818أما الحضوص الؼماهُت قهض خضصث بدؿب وانؼ خاُ اؾخػماالث الاعى لػام  

 هذف انبحث 
ت في مضًىت الكاو باؾلىب  يهضف البدث ئلى صعاؾت وانؼ خاُ اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

و الا  ؾخػاهت باملغئُاث الكًائُت مً حهت واؾخسضام هظم املػلىماث جُبُهي غً ٍَغ

ت  الجؿغاقُت مً حهت زاهُت ، قًال غً طلَ بُان اهمُت الػىامل الُبُػُت والبكٍغ

 وصوعها في اهمُت مضًىت الكاو . 

 اوالً : انبعذ انتارخيً واصم انتسًٍت دلذٌنت انفاو 
سُت خُى حؿمُت الكاو ، ًغحؼ انل الدؿمُت قهض ازخلكذ الٌشحر مً امل   هاصع الخاٍع

ونض عجحذ اخضي الضعاؾاث بان ًلمت ) قاو( هي الاعى املٌكىقت للىاظغ، او الاعى 

ٍان املدلُحن ان ًُلهىا حؿمُت الكاو غلى  املدهىعة بحن مغجكػحن ، في خحن اغخاص الؿ

ب ً ومكخىخت مً الامام ) الكاي( بمػنى الكغاؽ ، ٍو ضو ان هظه الاعى املدهىعة بحن خاحٍؼ

الٍلمت نض ازظث مً املىُهت املدهىعة قماُ املدمغة ) زغم قهغ( ) الكُت( هظغا ئلى 

غامل الهغب بحن الكاو واملدمغة وهظه املىهُت زالُت مً الىسُل ومٌكىقت وجُل غلى 

سُت ئلى ان ًلمت قاو اجذ مً ) قى ( او مً الٍلمت  (8)قِ الػغب ، يما وحكحر الىزائو الخاٍع

) قم ( مػنى )خلو( وال ًؼاُ الػىام ًُلهىن غلى غً ههُت الخهاء قِ الػغب  الكاعؾُت

، ومً هىا قان مضًىت الكاو حػض املضزل الغئِـ  (8) بالخلُج الػغبي بانها خلو البهغة 

ً ئلى الجىىب ، اما الضعاؾت الازغي قهض  للخلُج الػغبي لهظا قهي مٌكىقت امام الىاظٍغ

احؼ ئلى وعوص ؾكُىت حاءث لدكتري الخمىع مً البهغة ، عجحذ ان انل ًلمت ) قاو( ع 

وخحن صزىلها املُاه الػغانُت هبذ غانكت قضًضة هجم غنها ؾغم الؿكُىت في نهغ اللبان 

 غلى اؾم الؿكُىت الؿاعنت 
ً
ٍان املضًىت ًُلهىن غليها ) الكاو( حكبيها  . (3)مما حػل ؾ
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ُت )  (8زٍغ

 >818 الاخُاء الؿٌىُت في مضًىت الكاو لػام

 
ت بلضًت نًاء الكاو ، قػبت جىظُم املضن وهظم املػلىماث الجؿغاقُت ، بُاهاث ؾحر    املهضع : مضًٍغ

 .>818ميكىعة لػام 

ٍاهُت  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)  .;818ؾم لػام 91بضنت م
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ًاهذ اعاض ي ؾحر مؿٌ   سُت الى أن مضًىت الكاو  ىهت جدخىي غلى حكحر املهاصع الخاٍع

جم  88>8الحكائل والههب لهظا قهي مىُهت ععي ملىاش ي الغغاة اهظاى ، قكي غام 

قغاؤها مً نبل عاقض الؿػضون مً الاخخالُ الػشماوي ، وبػض مضة مً الؼمً جم 

، حرةاؾدئجاعها مً الؿُض )غبض هللا الضوعقي وحماغخه ( وبالخالي ؾٌىذ قيها حماغاث نؿ

ٍانها مما انبدذ اعى قاعؾت انِبذ  38>8وفي غام  بمغى الُاغىن لهظا هجغها ؾ

، وبػض اهتهاء الُاغىن بضأث الاؾغ بالغحىع ئلى مؿاينها ، قًال غً طلَ (8)صون ؾًٌ

قهض بغػث حماغاث ازغي هاحغث ئلى الكاو وطلَ للػمل في الؼعاغت  وععي الحُىاهاث 

ت مما اؾهم طلَ في اهخػاف الؼعاغت غل ى يكاقها قِ الػغب وقو الجضاُو النهٍغ

. اما في مىخهل الهغن الخاؾؼ غكغ قهض وقُض مدُت (9)والجضاُو املخكغغت منها 

للخلؿغاف في املضًىت وبالخالي ايدؿبذ الكاو اهمُت يبحرة يىنها نض عبُذ بسِ الخلؿغاف 

الغابِ بحن الهىض ونىال ئلى جغيُا لخأمحن مهالح الػشماهحن اهظاى ، وبؿبب هظا الػامل 

جي للػمل في نُض الاؾماى مً حاهب وغىا مل ازغي بضأث مضًىت الكاو جىمى بكٍل جضٍع

والؼعاغت مً حاهب ازغ وختى ان حمُؼ املؿايً نض قُضث مً الُحن يىنها جغحؼ الى 

ً غىضما بضأ الاخخالُ (:)أؾغ قالخحن . اػصاصث اهمُت مضًىت الكاو في بضاًت الهغن الػكٍغ

اصة املإؾؿاث الحٌ ’ ىمُت في غمىم الػغام ومنها مضًىت الكاو اط قُضالػشماوي بٍؼ

مؿخىنل نخي وصائغة للمغس ى قًال غً اؾخدضار ؾىم نؿحر والػضًض مً  الجىامؼ 

ٍان اصة املخىايػت للؿ ً  (;)التي جدىاؾب مؼ الٍؼ يُاث مً الهغن الػكٍغ . وفي الػكٍغ

ض الكاو الظي ازظث مىحاث الهجغة جخضقو ئلى مضًىت الكاو وطلَ لخىقغ الػمل بدكغ ؾ

ت الػائضة لها . اما في غهض  ُاهُا بخهمُمه ختى ٌؿهل خغيت الهُػاث البدٍغ قغغذ بٍغ

الاعبػُيُاث قهض جىؾػذ مضًىت الكاو لٌىن قغيت هكِ البهغة قغغذ في حكُِض مُىاء 

لخهضًغ الىكِ الػغاقي والظي ناص الى خاحتها املاؾت للػمالت لىيؼ الاوكاءاث 

دُت .  الٌىهٌٍغ

ًاهذ ههُت اهُالم خهُهُت هاججت أما ف ً قهض  ي غهض الخمؿُيُاث مً الهغن الػكٍغ

لخهضًغ الىكِ الػغاقي غبر مُىاء الكاو مً حاهب واؾخسغاج امللح مً ماء البدغ مً حاهب 
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. وفي غهضي (>)ازغ لظلَ خههذ جُىٍغ الؾخػماالث الاعى غلى الغؾم مً بؿاَتها

ًٍ قهض جُىعث املضًىت الهمُتها الانخهاصًت الؿخِىُاث والؿبػُيُاث مً الهغن الػكغ 

وجىؾؼ الػمل في مإؾؿاث الىكِ واملىاوئ وانبدذ غامل حظب لالًضي الػاملت وزانت 

. وفي غهض الشماهِىاث مً  (=)غلى ازغ جىكُظ زُِ الخىمُت الهىمُت الكاملت في الػغام

ً حػغيذ املضًىت وانلُمها ئلى الًغع والخضمحر بكػل ا لحغب الػغانُت الهغن الػكٍغ

الاًغاهُت التي اؾخمغث زماوي ؾىىاث وبػض اهتهاء الحغب قغغذ الجهاث املػىُت بىيؼ 

  =>=8اهجاػ جهمُم أؾاس ي حضًض غلى اههاى املضًىت الؿابهت وجم طلَ في الػام 

ثانًٍا :  اخلصائص انطبٍعٍت وادلتغرياث انبشرٌت ادلؤثرة عهى استعًاالث 
 االرض يف يذٌنت انفاو

ىػَؼ اؾخػماالث الاعى في مضًىت الكاو لم ًًٌ ؾحر مضعوؽ ، واهما هىاى غملُاث ان ج

وبالخالي  =>=8مؿبهت ازظث غلى غاجو الجهاث املػىُت بىيؼ جهمُم اؾاس ي لها في غام 

جىػَؼ اؾخػماالث الاعى قيها ، ومً هىا قان نىعة اؾخػماالث الاعى جسًؼ لخهائو 

ًال ت هىعصها   خالي :َبُػُت ومخؿحراث بكٍغ

 اخلصائص انطبٍعٍت ::  0
 في ازخُاع مىا 

ً
يؼ املضن ومنها مىيؼ مضًىت جإصي الخهائو الُبُػُت صوعا باعػا

، اط جهؼ املضًىت غلى الًكت الؿغبُت لكِ الػغب وهي جهؼ يمً مىُهت بؿاجحن الكاو

ًاهذ جدُِ بها ، اط قُضث املضًىت غلى اعى طاث عواؾب َُيُت جم جغؾُبه ا الىسُل التي 

ٍاعون ، اط احؿمذ َىبىؾغاقُت الؿُذ باالهبؿاٍ  بىاؾُت انهاع صحلت والكغاث وال

، وؾهل طلَ مض َغم  (81)متر( غً مؿخىي ؾُذ البدغ: -8اليؿبي التي جغاوخذ بحن )

الىهل بحن املضًىت وانلُمها الؾُما مداقظت البهغة وبهُت مداقظاث الػغام الازغي 

الانخهاصًت غلى ازغ ونىغها غلى يكاف الخلُج الػغبي وبالخالي احؿػذ واػصاصث اهمُتها 

اصة  مً حهت ، وجغيؼ بػٌ املىاوئ املهمت قيها مً حهت ازغي ، نض اؾخهُبذ املضًىت ٍػ

ٍانها الانلُحن ويظلَ الهجغة الىاقضة اليها ،  اصة الُبُػُت مً ؾ و الٍؼ ٍاهُت غً ٍَغ ؾ
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ت طاث اما غامل التربت قُالخظ حلُا ان جغبت املضًىت هي حؼ ًء مً جغب املهباث النهٍغ

ت  ل الجُض يىنها جٌىهذ جغب يخىف الانهاع وهخجذ غً الترؾباث النهٍغ الخهىبت والخهٍغ

املكاع اليها، لظلَ البض مً ويؼ الاؾاؾاث الخغاؾاهُت الهلبت بؿُت اوكاء الىخضاث 

مُت يبحرة جغحؼ الؿٌىُت وبهُت املإؾؿاث الازغي . اما قُما ًخػلو باملىاعص املائُت قلها اه

ٍان  نغبها او بػضها غً املضًىت الؾُما في صًمىمتها ووكاَها قُما لى نىعهذ مؼ غضص الؿ

وهمىهم في املؿخهبل ، ولٌىن مىُهت البدث جهؼ يمً املىازاث الجاقت ، لهظا حػخمض 

غلى املُاه الؿُدُت املخمشلت بكِ الػغب وحضاوله صون الاغخماص غلى املُاه الجىقُت بػض 

في حؿظًت مىُهت البدث باملُاه لالؾالت مً حاهب  *كُت املُاه لٌُىن نالح للكغبجه

وللكغب يىنها مُاه غظبت مً حهت ازغي ، والجضًغ طيغه ان لػامل املىار وغىانغ له بالـ 

الازغ غلى الاوؿان ووكاَاجه املسخلكت ، اط ان جخهل مىُهت البدث باعجكاع صعحاث 

ُى النهاع ، >ملضة ) الحغاعة نُكا ونض ٌؿخمغ طلَ اصة مضة الاقػاع الكمس ي َو ( أقهغ لٍؼ

 ال ًخػضي )
ً
( قهىع ، وبسهىم الامُاع قان 8في خحن ًخهل قهل الكخاء بٌىهه مػخضال

ملم وجخهل بٌىنها 881يمُت الامُاع الؿانُت نلُلت حضا ال ًخػضي مػضلها الؿىىي 

ىبت اليؿبُت نض سجلذ مخظبظبت لهظا ال ٌػُى غليها لالؾخػماُ البكغي ، في خح ن ان الَغ

ىبت  اغلى املػضالث لىنىغها غىض عأؽ الخلُج الػغبي وهظا ما ًكؿغ ان مػضُ الَغ

%( زالُ قهل الكخاء ;;% في غمىم قهُى الؿىت ونض جهل ئلى )>8اليؿبُت ًخجاوػ 

اح الجىىبُت الكغنُت التي جترى  اصة جأزحرها ًخهل مؼ هبىب الٍغ الههحر ، ما ٌػني ان ٍػ

ٍان ا  جمشلذ في يُو الخىكـ واػغاج مؿخمغ مما ٌكٍل غبأ غلى خغيت الؿ
ً
 ؾلبُت

ً
زاعا

 ومؼاولت وكاَاتهم الُىمُت.

 ادلتغرياث انبشرٌت ::  8
ٍامل الهىعة  ٍاملت للمضن ، اط ال ًمًٌ ان جخ ت  الهىعة ال جغؾم املخؿحراث البكٍغ

ت غلى جلَ الاؾ خػماالث . وال ًمًٌ ان لىخضها مً صون صعاؾت اهمُت املخؿحراث البكٍغ

 ، ومً هىا 
ً
ً مػا ًخدهو اي اؾخػماُ مً اؾخػماالث الاعى الا مً زالُ جكاغل املخؿحًر

ت في املضًىت وغلى الىدى الاحي :  جخػضص املخؿحراث البكٍغ
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 أ. تطىر حجى انسكاٌ :
ٍان مضًىت الكاو لػام 8( والكٍل )8ًالخظ مً الجضُو )    بلـ  ;;=8( ان غضص ؾ

ٍان قيها ):,=وؿمت بمػضُ همى ؾىىي )( >89:3) ًان ًمشل الؿ ( وؿمت =:8>%( ، بػضما 

اصة مُلهت )  9:=8لػام  ( وؿمت ، وهي أغلى مً مػضُ الىمى الؿىىي  =:8;8بٍؼ

اصة 3,8،  3,8ملداقظت البهغة والػغام البالؿحن )  ػؼي طلَ الى الٍؼ %( غلى الخىالي ، َو

 8;=8نخهاصي بػض جأمُم الىكِ الػغاقي لػام الُبُػُت والخدؿً اليؿبي في املؿخىي الا

%( مً حهت زاهُت بكػل 8,;مً حهت وجُاعاث الهجغة الىاقضة للمضًىت والتي بلؿذ )

و  اليكاٍ الانخهاصي الكػاُ في املضًىت وانليهما مً زالُ الهاصعاث والىاعصاث غً ٍَغ

ً حػ غيذ املضًىت وانلُمها املىاوئ الػغانُت . وزالُ غهض الشماهُيُاث مً الهغن الػكٍغ

ٍان املضًىت الى انًُت مداقظت  في الحغب الػغانُت الاًغاهُت الى الههل هخج غنها هجغة ؾ

 وطلَ في غام 
ً
ٍان نهائُا البهغة ومداقظاث الػغام الازغي ختى قغؾذ املضًىت مً الؿ

ها ، وبػض اهتهاء الحغب ازظث الػضًض مً الاؾغ بالػىصة للمضًىت بػض اغاصة اغماع 1>=8

ٍان املضًىت ) =>=8في الػام  ، بمػضُ همى  ;==8وؿمت( لػام 8::83لِسجل غضص الؿ

%( مؼ زباث واضح ملػضالث الىمى الؿىىٍت للبهغة والػغام البالـ  3,8 -ؾىىي بالؿالب )

%( غلى الخىالي ، ومؼ طلَ قهض قٍلذ جُاعاث الهجغة الىاقضة للمضًىت بيؿبت  3،  :)

ٍان 8,;البالؿت  ;;=8بتها لػام %( ، اطا ما نىعهذ وؿ>3) % . ومً زم اعجكؼ غضص ؾ

ٍاوي لػام  ;8:=3املضًىت الى ) %( وهي =,>بمػضُ همى ) =811وؿمت( بدؿب الحهغ الؿ

%( غلى الخىالي ، 3,8،  ;,8اغلى مػضُ قُما لى نىعن مؼ املداقظت والػغام البالؿحن )

اصة الُبُػُت وال اصة هاحمت بكػل غاملي الٍؼ  %( .88,9هجغة الىاقضة البالؿت )وهظه الٍؼ
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 (8حضُو )

ٍان مضًىت الكاو ومػضالث همىها مهاعهت باملداقظت والػغام  للمضة )           (  >818-;;=8حؿحر غضص ؾ

 

ؾىت 

 الخػضاص

ٍان ) وؿمت ( اليؿبت  مػضُ الىمى الؿىىي % غضص الؿ

ت  املئٍى

ملؿاهمت 

 الهجغة

 الػغام املداقظت ضًىتامل  الػغام املداقظت مضًىت الكاو

8=;; 89:3< 811<:8: 881118=; =,: 3,8 3,8 
;,8 

ــ 3,8 8,8- ـــــ ==8:3398 :;88;> ـــــــ (*);>=8 ـــ  ـ

8==; 83::8 899:889 8818:888 -3,8 :,1 3,1 3< 

811= 3=:8; 8=88933 3838<188 <,= 8,; 3,8 88,9 

818< (**) 3:918 33:198< 3<8888<8 -1,= :,8 8,< 
8,: 

 املهضع : الباخث باال غخماص غلى :

ٍان للػغام لألغىام 8)  ٍاوي  ;==8،  ;;=8، 9:=8( حػضاص الؿ  .   =811، والحهغ الؿ

ً فــــــي مداقظــــــت البهــــــغة ، وخــــــضة الغنــــــض وحمــــــؼ املػلىمــــــاث ، 8)  ( صائــــــغة الهجــــــغة واملهجــــــٍغ

 .     >818بُاهاث ؾحر ميكىعة ، 

ؿــــىاصوي ، مضًىــــت الكـــــاو جُىعهــــا الــــىظُكي وغالناتهـــــا ( مدمــــض خىــــىن مــــىَل غبـــــض هللا ال3)

            =8-88، الهكداث  >==8الانلُمُت ، عؾالت ماحؿخحر ، ًلُت التربُت ، حامػت البهغة ، 

بؿــــــبب ظــــــغوف الحــــــغب الػغانُــــــت  ;>=8)*( لــــــم حكــــــمل مضًىــــــت الكــــــاو وانلُمهــــــا فــــــي حػــــــضاص  

ٍانها الـــــــى املىـــــــاَو واملداقظـــــــاث الا  اهـــــــظاى ، املهـــــــضع : وػاعة الاًغاهُـــــــت وهجـــــــغة ؾـــــــ
ً
يثـــــــر امىـــــــا

 .  ;>=8الخسُُِ الجهاػ املغيؼي لالخهاء ، بؿضاص ، 

ٍان لػام  ٍاوي ،  ئؾهاَاث الؿ  .>818)**( وػاة الخسُُِ ، الجهاػ املغيؼي لالخهاء الؿ
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 (8قٍل )

 >818-;;=8مػضالث الىمى الؿىىي ملضًىت الكاو واملداقظت والػغام للمضة 

 
 (8املهضع : حضُو )

ٍان مضًىت الكاو نض هاحغو الى مضًىت البهغة او  >818وفي الػام  هالخظ ان الٌشحر مً ؾ

اصة ملىخت املُاه وجأزحراتها الصحُت  الى مىاَو ازغي بدشا غً الػمل اوال والخسلو مً ٍػ

ٍان لِسجل )  . وهظا ما ًكؿغ اهسكاى اغضاص الؿ
ً
ٍان زاهُا وؿمت(  3:918غلى الؿ

اصة مػضُ الىمى الؿىىي للمداقظت بىانؼ ) =,1- بمػضُ همى بالؿالب ) %( وباملهابل ٍػ

%( ، مؼ اهسكاى واضح للهجغة الىاقضة ملىُهت البدث البالؿت >,8%( والػغام )8,:

 % ( للػام طاجه.:,8)

 ب. انعايم انسٍاسً واالداري :
سه الُىٍل ، اط حػغى الى هجماث مخػضصة مً   زالُ جاٍع

ً
لم ٌؿخهغ الػغام ؾُاؾُا

ت ا ًان الؿالب منها اخخالله لالؾخكاصة مً زحراجه وحػله مىُهت غؿٌٍغ لبلضان الاحىبُت 

ًان  تهضص البلضان املجاوعة ، وزالُ الهغون الشالزت املايُت حػغى ملىحاث مً الاخخالُ 

ُاوي ابان الحغب الػاملُت الاولى للمضة  بضاًتها الاخخالُ الػشماوي ومً زم الاخخالُ البًر

ً ، وهىا حغث مػغيت بحن  (>8=88-8=8) ت يىث الٍؼ ُاهُت ئلى نٍغ اط صزلذ الهىاث البًر
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ُاوي في املىُهت طاتها الزغاج الاخخالُ مً الاعاض ي الػغانُت ،  الػغانُحن والاخخالُ البًر

 ئلى نًاء ابي 
ً
ا ًاهذ املضًىت وانلُمها جابػت اصاٍع  ً وفي زالزُيُاث الهغن الػكٍغ

ًاهذ املضًى (88)الخهِب ً غباعة غً هىاة ملضًىت جؼصخم ، اط  ت في ؾبػُيُاث الهغن الػكٍغ

( في غهض الشماهُيُاث >>=8-1>=8وجخضازل قيها اؾخػماالث الاعى ، وزالُ مضة الحغب )

ٍامل مً حغاء الههل املخىانل مً الجاهبحن  حػغيذ املضًىت ئلى الخضمحر الكامل وال

املخًغعة مً نبل الجهاث الحٌىمُت الػغاقي والاًغاوي ، قًال غً اػالت حمُؼ املؿايً 

بػض اهتهاء الحغب لؿغى جىكُظ مكغصاث الخهمُم الاؾاس ي للمضًىت ، غىضما اوغؼث 

الجهاث املػىُت اهظاى الؾُما بػض اهتهاء خغب الشماوي ؾىىاث بًغوعة احغاء جدضًث 

ت واملاصًت ٍاهُاث واملىاعص املخاخت ) البكٍغ ( ،  قامل للمضًىت وسخغث بظلَ حمُؼ الام

ت ، وجم اغضاص  ت في مضًىت الكاو ئلى حؿحراث حظٍع لهظا زًػذ اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

جهمُم حضًض بىنذ نُاس ي ٌكمل حمُؼ اؾخػماالث الاعى طاث املؿاخت الاوؾؼ مما 

ش  883ًاهذ غلُه نبل الحغب وبهظا قهض جم بىاء املضًىت زالُ   ، وطلَ بخاٍع
ً
ًىما

89/:/8=<= (88)    

 8102واقع استعًاالث االرض احلضرٌت يف يذٌنت انفاو نعاو ثانثًا : 
ت باهمُت بالؿت غىض الباخشحن في حؿغاقُت    جدض ى صعاؾت اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

املضن ، يىنها حػني بضعاؾت املضًىت ووظائكها . وجاحي هظه الاهمُت باغخباع ان الىظائل التي 

ان الغئِـ التي جإصي  جإصيها املضًىت حػض املبرع الاؾاس ي لىحىصها ، واملضًىت هي الكٍغ

ت ونىاغُت وزضمُت قًال غً الؿٌىُت ت واصاٍع  .  (83)وكاَاث ججاٍع

ُت )8( وقٍل )8ًخطح مً حضُو ) ت في مضًىت 8( و زٍغ ( أن اؾخػماالث ألاعى الحًٍغ

ٍاوي، ئط ئن  ؾالبُت املؿاخت زههذ  الكاو نض جباًيذ مً خُث مؿاختها وجىنُػها امل

ٍان املضًىت ، في خحن جباًيذ اؾخػماالث لالؾخػ ماالث الؿٌىُت التي زههذ لؿًٌ ؾ

 ألاعى ألازغي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــً خُث مؿاخاتها ، 
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 ( 8حضُو ) 

ت في مضًىت الكاو ومؿاخاتها لػام    >818اؾخػماالث ألاعى الحًٍغ

 

 %اليؿبت املئىٍت  املؿاخت / هٌخاع هىع الاؾخػماُ ث

 83,9 8,=88 الؿٌني 

 8,8 9,; الخجاعي  8

 8 9,8 الهىاعي 3

   الخضمي 8

 88,8 >,9; إلاصاعي  أ 

 3,>8 8,:= الىهل الحًغي  ب 

 8,3 88,3 الخػلُمي حـ 

 3,; :,>3 الترقُهي ص 

 ;,1 >,3 الهخي هـ 

 8,8 9,: أبيُت صًيُت و 

 =,= :,98 الكًاءاث املكخىخت 9

 811 =,:98 >818لػام مؿاخت مضًىت الكاو 

 املهضع : باالغخماص غلى : 

ٍاهُت  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)  . ;818ؾم لػام 1,91بضنت م

ت بلضًت الكاو ، قػبت هظم املػلىماث الجؿغاقُت ، بُاهاث ؾحر ميكىعة لػام 8) ( مضًٍغ

818< . 
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ت في مضًىت الكاو لػام ( الخباًً املؿاحي الؾخػماالث الا 8قٍل )   >818عى الحًٍغ

 

 (8املهضع : حضُو )

% ، 83,9هٌخاعا بيؿبت  8,=88اط اؾخدـــــــىط الاؾخػماُ الؿٌني املغجبت ألاولى بمؿاخت 

ت ، الهىاغُت ، الخضمُت ( في خحن حاء  ئطا ما نىعن مؼ الاؾخػماالث ألازغي ) الخجاٍع

 ( بيؿبت  8,:=ىاعع بىانؼ )باملغجبت الشاهُت املؿاخت التي زههذ للك
ً
% ، 3,>8هٌخاعا

 مً املؿاخت إلاحمالُت  9,8% بمؿاخت 8وأصوى وؿبت سجلذ لالؾخػماُ الهىاعي
ً
هٌخاعا

ًاهذ حكٍل مؿاخت ) =,:98للمضًىت البالؿت ) ( ، في خحن 
ً
 لػام  8,:88هٌخاعا

ً
 .(88) 1>=8هٌخاعا

 : االستعًال انسكنً : 0
 يبحـــــرة مؿـــــاخت غـــــاصة الؿـــــٌىُت املىـــــاَو حكـــــؿل لـــــظلَ الؿـــــٌنى نـــــىع  اخـــــضي املضًىـــــت حػـــــض

 بػـــــٌ فـــــي الؼعاغُـــــت ألاعضـــــ ي خؿـــــاب غلـــــى ًخىؾـــــؼ مـــــا ؾالبـــــا ئط ، الاؾـــــخػماُ لهـــــظا جسهـــــو

 خاالتهـا
 الؿــٌىُت للىخـضاث الاقهــي باالمخـضاص جدؿــم الىامُـت البلــضان ان بالـظيغ والجــضًغ .(89)

اصة ًكؿغ وهظا  مضًىـت فـي %=8 وؿـبخه مـا ذسـجل اط ، الاؾـخػماُ لهظا املسههت املؿاخت ٍػ

ــذ   %8:اعبُــل مضًىــت فــي ســجلذ ويــظلَ ، غمــان مؿــاخت مــً %98 و صمكــو فــي %;9و  الٌٍى

 غلـــــى ســــجلذ خـــــحن فــــي ،  (:8) :818  لػــــام البهـــــغة مضًىــــت فــــي %81و بؿـــــضاص مضًىــــت فــــي %8:و

 املشـــاُ ؾـــبُل قػلـــى ، الػمـــىصي البىـــاء همـــِ حؿــخسضم والتـــي املخهضمـــت البلـــضان فـــي منهـــا الىظحــر

 .(;8)8==8 لػام مضنها مؿاخت مجمل مً %>,=8 مؿاخت وواقىًُ قُالصًكا في سجلذ
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ُت )  (8زٍغ

ت في مضًىت الكاو لػام   >818أؾخػماالث الاعى الحًٍغ

 

،  8111->>=8املهضع : وػاعة الحٌم املدلي ، الخسُُِ الػمغاوي ، الخهمُم الاؾاس ي ملضًىت الكاو 

 8/9111مهُاؽ الغؾم / 

 ُ ( قــــان الاؾــــخػماُ الؿــــٌني قــــؿل املؿــــاخت الاوؾــــؼ بــــحن الاؾــــخػماالث اط بلـــــ 3) ووقهــــا للجــــضو

 ( مــا ٌػــاص8ُ,=88)
ً
ت ألازــغي ، وهــظا 83,9هٌخــاعا % قُمــا لــى نىعهــذ مــؼ بهُــت اؾــخػماالث الحًــٍغ

الاحؿاع جبرعه َبُػت الامخـضاص ألاقهـي للىخـضاث الؿـٌىُت ، اط  ًالخـظ ان جىػَـؼ الهُـؼ الؿـٌىُت 

ٍان الانـــلُحن ملضًىـــت الكـــاو الهضًمـــت ، والجـــؼء املخبهـــي مـــً  جمـــذ بمىحـــب الخهـــمُم الاؾاســـ ي للؿـــ

ٍان هـــم مهـــاحغون اليهـــا اؾـــخهُبتهم  ظـــغوف املػِكـــت الجُـــضة ازىـــاء الحهـــاع الانخهـــاصي فـــي  الؿـــ

 غهض الدؿػُيُاث وبالخالي الاؾخهغاع قيها .
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( همـــــــــاطج مهترخـــــــــت للىخـــــــــضاث الؿـــــــــٌىُت بدؿـــــــــب املؿـــــــــاخت :ويـــــــــػذ الجهـــــــــاث الخسُُُُـــــــــت )

ٍان ازخُاع أخـض الىمـاطج لؿـغى حكـُِض مؿـايً حضًـضة لهـم والـظي جـؼامً  والخهمُم ، واجُذ للؿ

ً ، اط جـم بىاوهـا والاؾـغاع فـي حكـُِضها بكػـل الـضغم  مؼ نهاًت غهض الشماهُيُاث مـً الهـغن الػكـٍغ

الحٌــىمي الؾــُما جــىقحر الهــغوى مــً املهــغف الػهــاعي واصي ئلــى الاؾــهام بكــٍل يبحــر فــي الاؾــغاع 

ىــــاء الىخــــضاث الؿــــٌىُت وهــــي طاث َــــغاػ ؾغبــــي فــــي اؾلبهــــا ، فــــي خــــحن ان وؿــــب يــــ ُلت مــــً جلــــَ بب

ٍاهُـــت املاصًـــت ملالٌيهـــا  ، (>8)الىخـــضاث قـــُضث غلـــى وقـــو الُـــغاػ الكـــغقي الخهلُـــضي لػـــضم وحـــىص الام

 وبالخـالي =8والجضًغ بالظيغ ان غمغ جلَ املؿايً نض بلؿذ )
ً
( ؾىت لهظا قهي نضًمت الُـغاػ وؿـبُا

يمــا واجطــح بدؿــب الخكؿــحر البهــغي للمغئُــت  .*اج ئلــى جــغمُم اطا مــا زًــػذ للمػُــاع املدلــيجدخــ

( اهـــىاع للمؿـــايً فـــي مىُهـــت البدـــث ، ًخمشـــل الىـــىع الاُو بالؿـــًٌ الخــــام 3الكًـــائُت وحـــىص )

 بيؿــبت )889,9وهــي وخــضاث ؾــٌىُت مملىيــت القــحابها ونــض ســجلذ مؿــاختها )
ً
%( 3,9:( هٌخــاعا

املسههــت للؿــًٌ فــي املضًىــت ، بِىمــا جمشــل الىــىع الشــاوي  بالؿــًٌ املخمازــل مــً مجمــىع املؿــاخت 

والظي قُض مـً مإؾؿـاث الضولـت بكـٍل وؿـهي وػع غلـى املىدؿـبحن الؾـُما املىظكـىن ، اط بلؿـذ 

%( مـــــً مجمـــــىع املؿـــــاخت املسههـــــت للؿـــــًٌ فـــــي املضًىـــــت ، =,1( هٌخـــــاعا بيؿـــــبت )8,8مؿـــــاختها )

 8113الػكىائي اط ؾاص بكٍل يبحـر بػـض الخؿحـر الؿُاسـ ي لػـام  والىىع الشالث قهض جمشل بالؿًٌ

 وبالخـــالي 
ً
بــا وؾُــاب جُبُــو الهــاهىن لــِـ فــي مضًىــت الكــاو قدؿـــب بــل قــمل ًــل مــضن الػــغام جهٍغ

ً بالخجـــــاوػ غلـــــى الكًـــــاءاث  ٍان املضًىـــــت الانـــــلُحن غـــــضصا مـــــً املهـــــاحٍغ اؾـــــخدىط الػضًـــــض مـــــً ؾـــــ

( :,8>غة ) الخجــاوػ الؿــٌني ( ونــض قــؿلذ مؿــاخت )املترويــت للخىؾــؼ املؿــخهبلي لهــظا بــغػث ظــاه

%( مــــً مجمــــل املؿــــاخت املسههــــت لالؾــــخػماُ الؿــــٌني فــــي :,39هٌخــــاعا   اي مــــا ٌػــــاصُ وؿــــبت )

ُت )3املضًىت ، ًىظـــــــــــــغ حـــــضُو )  ( .3(  وزٍغ

 >818( غضص الىخضاث الؿٌىُت لالهماٍ الشالزت في مضًىت الكاو لػام 3حضُو )

غضص 

ضاث الىخ

الؿٌىُت 

ملَ 

 زام

املؿاخت  %

 الاحمالُت

غضص  %

الىخضاث 

 الحٌىمُت 

 اليؿهُت

 املؿاخت %

 الاحمالُت

غضص  %

الىخضاث 

الؿٌىُت 

 الػكىائُت

املؿاخت  %

 الاحمالُت

  مجمىع  %

 مؿاخت

الاؾخػماُ 

 الؿٌني

 هٌخاع

81=< <9,9 889,9 :3,9 98 8,8 8,8 1,= :83 83,8 <8,: 39,: 88=,8 

 االغخماص غلى :املهضع : ب

ٍاهُت  >818لػام  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)      ؾم .1,91بضنت م

ت بلضًت الكاو ، قػبت هظم املػلىماث الجؿغاقُت ، بُاهاث ؾحر ميكىعة لػام 8)      .>818( مضًٍغ
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ُت  (3) زٍغ

ٍاوي الخىنُؼ  >818 لػام الكاو مضًىت في الؿٌىُت للىخضاث امل

 

ت بلضًت نًاء الكاو ، قػبت جىظُم املضن وهظم املػلىماث الجؿغاقُت ، بُاهاث ؾحر ا ملهضع : مضًٍغ

 .>818ميكىعة لػام 

ٍاهُت  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)  .;818ؾم لػام 91بضنت م
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 . االستعًال انتجاري :8
 ما جدخل اقًل ال ًمًٌ ان هجض مضًىت مً صون اؾخػماُ الاعض ي الخجاع 

ً
ٍت والتي ؾالبا

 
ً
ٍاُ البىاء جبػا املىانؼ في املضًىت ، ونض جىػٌـ هظه الاهمُت غلى اهماٍ الكىاعع واق

ت قيها ، وفي مضًىت الكاو التي حػض مً مضن املإاوي التي لها  (=8)الهمُت الىظُكت الخجاٍع

ُِ وجهمُم نالث مدلُت مً حهت وانلُمُت مً حهت ازغي ، ومً هىا قان اغاصة جسُ

مضًىت الكاو بػض الحغب الػغانُت الاًغاهُت نض اؾهم بكٍل واضح في جغيؼ املإؾؿاث 

ت يمً مىنؼ مغيؼي واخض وهى املجمؼ الدؿىٍهي املكُض في لػام  يمً  =>=8الخجاٍع

ت ، ونض جغى هظا املجمؼ بهمت واضحـــــــــــــــــــــــــــــــــــت غلــ ت املغيٍؼ ــــــــــــــــــــــــــــــى ؾٌــــــــــــــــــــــــــــان املىُهت الخجاٍع

ٍان  8113املضًىت اهظاى ، لًٌ ومؼ الخؿحر الؿُاس ي لػام  قهض ازخلل الهىعة اط ازظ ؾ

ت جىدكغ صازل اخُاء املضًىت  املضًىت بالتزاًض املًُغص وبالخالي ازظث املإؾؿاث الخجاٍع

ًان الكىاعع جىدكغ قيها اغضاص مً  بكٍل قغصي مً حهت ، ومً حهت ازغي  ازظث بػٌ اع

ٍان  ت وبكٍل واضح جلبُت العجكاع املؿخىي املػاش ي اليؿبي لػمىم ؾ املداُ الخجاٍع

املضًىت لؿغى جلبُت الُلب املدلي الُىمي ، وهظا ًكؿغ اعجكاع اغضاصها بالهغب مً 

 املجمؼ الدؿىٍهي املكاع الُه .

ُت )8ًخطح مً الجضُو ) ت في املضًىت بلؿذ ( ا8( وزٍغ ن اغضاص املإؾؿاث الخجاٍع

 بىانؼ )8;8)
ً
ا  ججاٍع

ً
 منها ) ;38( مدال

ً
 وبػضص غاملحن ) :=8( غامال

ً
ا  ججاٍع

ً
( 898( مدال

 في املجمؼ الدؿىٍهي ملغيؼ املضًىت واملداُ املجاوعة لها ، واخخلذ مإؾؿاث املىاص 
ً
غامال

إؾؿت واصوى غضص سجل ملإؾؿاث املىاص ( م8:الؿظائُت والبهالت املغجبت الاولى بىانؼ )

ت بىانؼ مإؾؿت واخضة ، في خحن وحضث ) ا بػضص )9;الٌُمُاٍو  ججاٍع
ً
 3=( مدال

ً
( غامال

مىػغت بكٍل مخباًً غلى بػٌ الكىاعع او في الاخُاء الؿٌىُت للمضًىت ، اط سجل اغلى 

 واصهاها ملإؾؿاث )>;غضصا يمً مإؾؿاث املىاص الؿظائُت بىانؼ )
ً
غهاعاث(  ( مدال

ت حاء  3بىانؼ  ت املغيٍؼ ت يمً املىُهت الخجاٍع بضو ان جىػَؼ املداُ الخجاٍع مدالث ، ٍو

ت  غلى اؾاؽ هىع الؿلػت املهضمت ، قًال غً الخهاعب الىظُكي لخلَ املإؾؿاث الخجاٍع

مشاُ طلَ جىػَؼ مإؾؿاث الالبؿت الجاهؼة بالهغب مً مداُ الانمكت والٌمالُاث 
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 ، وب
ً
 ( 9,;هىعة غامت سجل املؿاخت املسههت لالؾخػماُ الخجاعي )وهٌظا جباغا

ً
هٌخاعا

 %( مً املؿاخت الاحمالُت ملضًىت الكاو .8,8بيؿبت 

 . االستعًال انصناعً :3
ت الؾُما الخكُكت  اعجبُذ الهىاغت مىظ البضًاث الاولى ليكىء املضن بمىانؼ مغيٍؼ

ت في املىُهت  ىذ مؼ املإؾؿاث الخجاٍع ت ، ومضًىت الكاو منها التي جَى ت املغيٍؼ الخجاٍع

ًان مً الًغوعي اهدكاع واؾؼ للهىاغاث  اخضي مضن املىاوئ ونُض الاؾماى ، لظلَ 

الخكُكت التي جسضم جلَ الاوكُت املخػضصة ، وبهظا الهضص وبدؿب الضعاؾت املُضاهُت جم 

 مالخظت غضص مً املإؾؿاث الهىاغُت الهؿحرة والتي وػغذ يمً الاخُاء الؿٌىُت

 وبكٍل مبػثر جلبُت لحاحاث مدلُت بدخت .

ُت )9ًخطح مً الجضُو ) (  ان مجمىع املإؾؿاث الهىاغُت املخضازلت 9( والخٍغ

ت في املضًىت بلؿذ ) ت املغيٍؼ ( ;:مإؾؿت نىاغُت بىانؼ ) (:8يمً املىُهت الخجاٍع

 
ً
ًان اغالها للمإؾؿاث جهلُذ احهؼة املىباًل بىانؼ )غامال  واصها :8، 

ً
ها ( مدال

( مإؾؿت وبػضص >8للمإؾؿاث جغيُب الؼحاج بىانؼ مإؾؿت واخضة ، في خحن سجلذ )

 مىػغت بحن الاخُاء الؿٌىُت والكىاعع الغئِؿت يمً مىُهت البدث ، سجل :3)
ً
( غامال

( مإؾؿاث واصوى للهىاغاث >اغلى غضصا لها الؾُما الهىاغاث املػضهُت بىانؼ ) 

ث . وبهىعة غامت سجل املؿاخت املسههت ( مإؾؿا3الجلضًت والخُاَحن بىانؼ )

 ( بيؿبت 9,8لالؾخػماُ الهىاعي )
ً
  %( مً املؿاخت الاحمالُت ملضًىت الكاو .8هٌخاعا
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 (8حضُو ) 

ت ملضًىت الكاو لػام   >818جىػَؼ املإؾؿاث الخجاٍع

 املهضع : الضعاؾت املُضاهُت 

 

 الهىل

ت  املىُهت الخجاٍع

ت  املغيٍؼ

ت  املداُ الخجاٍع

 املخكغنت
 املجمىع

غضص 

 ؾؿاثاملإ 

غضص 

 الػاملحن

غضص 

 املإؾؿاث

غضص 

 الػاملحن

غضص 

 املإؾؿاث
% 

غضص 

 الػاملحن
% 

مىاص ؾظائُت + 

 بهاله
:8 ;; 88 88 ;< 8<,< =8 8:,8 

ا ًاقتًر  9,8 >8 8,8 88 = ; = 9 مُػم و

ت  1,3 8 1,8 8 1 1 8 8 مىاص يُمُاٍو

 : 88 3,: ;8 8 8 ;8 83 مىاص أوكائُت

احهؼة يهغبائُت 

 لُتومىاص مجز 
83 88 9 : 8< :,: 81 9,< 

البؿت حاهؼة 

وانمكت 

 ويمالُاث

83 91 < 88 98 8<,< :8 8;,= 

الازار الخكبي 

 واملػضوي
3 ; 8 8 8 8,9 = 8,: 

الٌخب 

اؾُت  والهَغ
8 8 8 8 : 8,8 : 8,; 

املىاص 

الاخخُاَُت 

للؿُاعاث 

ٍائً والػضص  وامل

ت  الُضٍو

31 88 8; 83 8; 8;,3 :9 8<,; 

صحُت املىاص ال

والػُاصاث 

 الُبُت

88 81 88 89 88 <,8 39 81 

 :,8 :8 8,8 88 9 9 88 ; خالم + هضاف

 8,8 8 8,8 3 8 8 8 8 غهاعاث

 811 ;38 811 8;8 3= 9; 898 :=8 املجمىع
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 (9حضُو )

 >818جىػَؼ املإؾؿاث الهىاغُت ملضًىت الكاو لػام 

 

 

 الهىل

ت املىُهت الخجا ٍع

ت  املغيٍؼ

 املإؾؿاث الهىاغُت

 املخكغنت 

 املجمىع

غضص 

 املإؾؿاث

غضص 

 الػاملحن

غضص 

 املإؾؿاث

غضص 

 الػاملحن

غضص 

 املإؾؿاث

غضص  %

 الػاملحن

% 

الهىاغاث 

 الؿظائُت

9 88 8 ; = 88,8 88 83,8 

امليؿىحاث 

 والجلىص

 ) زُاٍ(

8 8 3 3 ; =,8 ; ;,; 

الهىاغاث 

الخكبُت 

 والازار

3 9 9 ; < 81,< 88 83,8 

الهىاغاث 

 الاوكائُت

8 = 9 9 = 88,8 88 89,8 

جهلُذ 

الاحهؼة 

الٌهغبائُت + 

 ههاالث

8: 8: 3 3 8= 89,; 8= 81,= 

نىاغاث 

مػضهُت 

مهىػت 

 والاالث

3 ; < 88 88 88,= 8< 8=,< 

غ  1 1 >,: 9 1 1 : 9 جهٍى

جغيُب 

 الؼحاج

8 8 1 1 8 8,3 1 1 

بُؼ الظهب 

وجهلُذ 

ونىاغت 

 الظهب

9 9 1 1 9 :,; 1 1 

 811 8= 811 8; :3 >8 ;: :8 املجمىع

 املهضع : الضعاؾت املُضاهُت 
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ُت )  ( 8زٍغ

ٍاوي لالؾخػماُ الخجاعي في مضًىت الكاو لػام   >818الخىػَؼ امل

 
 املهضع :  

ٍاهُت  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)   .;818ؾم لػام 91بضنت م

 عاؾت املُضاهُت ( الض8) 
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ُت )  ( 9زٍغ

ٍاوي لالؾخػماُ الهىاعي في مضًىت الكاو لػام   >818الخىػَؼ امل

 
 املهضع :

ٍاهُت  Quick Bird 2( املغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي 8)   .;818ؾم لػام 91بضنت م

 .( الضعاؾت املُضاهُت 8)  
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 . استعًاالث االرض اخلذيٍت 4
حػض اؾخػماالث ألاعى الخضمُت مً الػىانغ املهمت في املضًىت ألنها جهضم زضماتها  

ملجخمؼ املضًىت وئنلُمها أًًا، يما جخمحز بٌىنها زضماث مؿاخُت بمػنى أنها جدخل مؿاخت 

ٍان  مدضصة مً الححز الحًغي ، لظا قان الحهُى غلى جلَ الخضماث ًخُلب جدغى الؿ

 .(81)قغة غلى املضًىت ئليها  وهي جإزغ بهىعة مبا

ُــــت ):ًخطـــح مــــً حـــضُو )  (  أن مؿـــاخت اؾــــخػماالث ألاعى الخضمُـــت فــــي مضًىــــت :( وزٍغ

 وبيؿــــبت833,8الكــــاو نــــض ســــجلذ )
ً
% مــــً مؿــــاخت املضًىــــت ، اط ســــجلذ أغلــــى 88,3( هٌخــــاعا

%( 88,3( هٌخـــاعا أي مـــا ٌػـــاصُ وؿـــبت ) 8,:=مؿـــاخت زههـــذ للىهـــل الحًـــغي بىانـــؼ   ) 

ث ألاعى الخضمُـت ملضًىـت الكـاو ، امـا أصوـى مؿـاخت الؾـخػماالث ألاعى مً مجمل اؾـخػماال 

ًاهذ مً ههِب الخضماث الصحُت بىانؼ )   %.:,8(هٌخاع وبيؿبت  >,3الخضمُت قهض 

 

 >818( مؿاخت اؾخػماالث ألاعى الخضمُت ووؿبها املئىٍت في مضًىت الكاو لػام :حضُو ) 

 

 % عاملؿاخت / هٌخا اؾخػماالث الاعى الخضمُت

ـــــت  38,9 >,9; الاصاٍع

 88,3 8.:= الىهل الحـــًغي 

 9,3 88.3 الـــخػلــُمُت 

 :,89 :,>3 الـــترقُـــهُت 

 :,8 >.3 الـــصحــُت

 >,8 9.: الــضًىـــُت 

 811 833,8 املجمىع

 (  8املهضع : حضُو )
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 االدارٌت : اخلذياث –أ 
ت في يمً خضوص مضًىت الكاو وغلى وحه جغيؼث الؿالبُت الػظمى مً املإؾؿاث إلاص  اٍع

ت املسخلكت ئلى  الخهىم في حي املغيؼ ، اط جهىم هظه املإؾؿاث بخهضًم زضماتها الاصاٍع

 ، ًخطح مً الجضُو )
ً
 والى انلُمها املباقغ زاهُا

ً
ٍان املضًىت اوال ُت );ؾ ( بان :( والخٍغ

ت بلضًت الكاو ،  ت نض جمشلذ ) في مضًٍغ صاع الػضالت ، الضقاع املضوي ، املإؾؿاث الاصاٍع

ض والاجهاالث ، مباوي خٌىمُت ازغي( بمؿاخت  قػبت الؼعاغت ، صائغة الغي ، البًر

 ( اي ما وؿبخت  ) >,9;( اي ما ٌػاصُ ) 8م 939111احمالُت ) 
ً
%( مً مجمىع 38,9هٌخاعا

 ملضًىت الكاو .الخضمُت مؿاخت الاؾخػماالث 

 احلضري اننقم–ب 
 مً غىانغ الىهل الحًغي في املضًىت ولها صوعها في حكٍل قبٌت الكىا

ً
 هاما

ً
عع غىهغا

عبِ املضًىت بالُغم الخاعحُت ، وبضونها ًهبذ مً الهػب الغبِ بحن اؾخػماالث الاعى 

ت ، قكي الضُو املخهضمت جدخل املؿاخت املسههت للىهل الحًغي بػض  الحًٍغ

اصة املخىام ٍان . واعجكاع الضزل الاؾخػماُ الؿٌني اهمُت يبري بؿبب الٍؼ ُت الغضاص الؿ

وػٍاصة اؾخسضام وؾائِ الىهل الخانت والػامت ، وبكٍل غام قان قبٌت الكىاعع 

 .( 88)% مً مجمل اؾخػماالث الاعى في املضن 81جسهو لها مؿاخت 
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ُت )  ( :زٍغ

 >818الاؾخػماالث الاعى الخضمُت في مضًىت الكاو لػام 

 
ام ، وػاعة الحٌم املدلي ، الخسُُِ الػمغاوي ، الخهمُم املهضع : حمهىعٍت الػغ 

 8/9111، مهُاؽ الغؾم /  8111->>=8الاؾاس ي ملضًىت الكاو 
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 (  ;حضُو )

 >818( في مضًىت الكاو لػام 8جىػَؼ ومؿاخت املإؾؿاث الحٌىمُت )م

 الخي الؿٌني 8م  املؿاخت اؾم املإؾؿت ث

ت بلضًت الكاو 8  الـمغيؼ 9,>8== مضًٍغ

 الـمغيؼ 3,>;8> نائممهامُت الكاو 8

 الـمغيؼ 1,3=>: صاع الػضالت 3

 الـمغيؼ 3,9;;: الضقاع املضوي 8

 الـمغيؼ ;,8138 صائغة الؼعاغت 9

ض واجهاالث الكاو :  الـمغيؼ 9;8:8 البًر

 الـمغيؼ >,88;8 صائغة الٌهغباء ;

اؾُت > ُ  9,;9:9 نؿم جغبُت الكاو / ومسؼن نَغ  الغؾى

 الـمغيؼ ;,89:8 ف الغقُضمهغ  =

 الـمغيؼ 8881,9 مخدل 81

ُ  3888,8 ُت الػلُا لالهخساباثياملكى  88  الغؾى

 الـمغيؼ 8,9=88 صائغة املىاعص املائُت 88

 الـمغيؼ 3881,3 صائغة املاء واملجاعي  83

 الـمغيؼ 8893,8 مغيؼ بُُغي  88

ت 89  الـمغيؼ =,8831 مغيؼ قَغ

ا :8  الحؿحن 3,9>:83 يتاجداص الكباب والٍغ

 الـمغيؼ >,>8:;8 الىاصي الشهافي ;8

 الـمغيؼ 83,8;: املٌخبت الػامت >8

 الـمغيؼ ;,>819 حمػُت نُض الاؾماى =8

 اخُاء مخكغنت 13,8;819 مباوي خٌىمُت ازغي  81

  939111 املجمىع

 املهضع : الضعاؾت املُضاهُت 
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 يىنها قُضث غلى مىيؼ مضًىت  جدؿم مضًىت الكاو بالخسُُِ الػمغاوي الحضًث
ً
وؿبُا

ت الخسُُِ الػمغاوي  ؾابهت ، وهي ججغبت عائضة في اغضاص الخهامُم الاؾاؾُت مً مضًٍغ

وبالخالي قان هظام الكىاعع املؿخسضم هى خؿب الخهيُل املىعقلىجي الظي ًدؿم بىحىص 

اهُت ) مدلُت ( ،  ًت ، قًال غً قىاعع زاهىٍت وازغي قٍغ اط سجل قىاعع عئِؿت غٍغ

%( مً مجمل 88,3( هٌخاعا بيؿبت )8,:=مجمل املؿاخت املسههت لكبٌت الكىاعع )

ت 3,>8اؾخػماالث الاعى الخضمُت و) %( مً مجمىع مؿاخت اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

 وهي مهاعبت ملا ًسهو لها في البلضان املخهضمت . 

دبؼ الخسُُِ حػض قبٌت الكىاعع في مضًىت الكاو مً اقًل اهظمت الكىاعع وهي ج

الحضًث طاث الىمِ الكبٍي غلى وقو الخهمُم الاؾاس ي للمضًىت ، وهي خالت مشالُت بحن 

 بالغؾم مً بػٌ املػىناث في هظام 
ً
مضن مداقظت البهغة جدؿم بانها انل اػصخاما

الكىاعع بؿبب الخلل يىنها نض حػغيذ ئلى الاهماُ املخػمض بػض الخؿحر الؿُاس ي لػام  

 خالت مشالُت قُما لى نىعهذ مؼ مضن مداقظت البهغة الازغي. لٌنها حػض 8113

 اخلذياث انتعهًٍٍت   -جـ 
حػض الخـضماث الخػلُمُـت واخـضة مـً اهـم املغجٌـؼاث الاؾاؾـُت فـي ايدكـاف َانـاث الُلبـت 

ــــــت والبضهُــــــت لــــــظلَ اجســــــظث هظامــــــا هغمُــــــا ًدخــــــل ناغضجــــــه الخػلــــــُم الابخــــــضائي الــــــظي  الكٌٍغ

ضاًت ؾً الضعاؾت ، لهظا قان الخػلُم هى عيحـزة اؾاؾـُت للخىمُـت ٌؿخىغب ًل الخالمُظ في ب

، اط جــــؼصاص اغـــــضاص مإؾؿــــاث الخػلـــــُم الابخـــــضائي  (88)والخهــــضم والنهًـــــت فــــي املضًىـــــت وانلُمهـــــا

. قكـــي مضًىـــت الكـــاو  *باملهاعهـــت مـــؼ املـــضاعؽ الشاهىٍـــت التـــي ًهـــل غـــضصها بدؿـــب غـــضة مػـــاًحر 

( بيؿـــــبت  88,3قـــــؿلذ الخـــــضماث الخػلُمُـــــت مؿـــــاخت )
ً
% مـــــً مجمـــــىع املؿـــــاخت 9,3هٌخـــــاعا

%( لجمُـؼ اؾـخػماالث ألاعى فـي املضًىـت . 8,3املسههت لالؾخػماالث الخضمُـت ، وبيؿـبت )

( مضعؾــــت ابخضائُــــت 88امــــا بسهــــىم اغــــضاص املإؾؿــــاث الخػلُمُــــت الابخضائُــــت قهــــض بلؿــــذ )

 و 838بىانــــؼ )
ً
(.  فــــي خــــحن  مػلــــم / مػلمــــت  838جلمُــــظ/ جلمُــــظه و 988:قــــػبت و 8:1نــــكا

َالــــب  =9=3قــــػبت و 8=نــــل و 8;( مــــضاعؽ بىانــــؼ ) >بلؿــــذ اغــــضاص املــــضاعؽ الشاهىٍــــت )

ُـــــت ) =،  >مـــــضعؽ/ مضعؾـــــت( يمـــــا ًخطـــــح طلـــــَ مـــــً الجـــــضولحن ) 898و ( ، ولـــــم  :(  والخٍغ

كاُ . اى الَا  حسجل في املضًىت أي بىاًت مسههت لٍغ
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ٍاوي للمضاعؽ الابخضائُت في مضًىت>حضُو )  >818الكاو لػام  ( الخىػَؼ امل

 

 ث

 

 املضعؾت أؾم

 

 الجيـ

 الخي

 الؿٌني

 ؾىت

 الخأؾِـ

 غضص

 الكػب

 غضص

 الخالمُظ

 غضص

 الـمالى

 هىع

 الضوام

 غضص

 الابيُت

 8 زىائي >8 =99 88 8118 الهضع بىحن الخماع مُشم 8

 الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُض 8

 مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكى

 الهضع

ُ  بىحن  8 زىائي =8 :8: 83 =>=8 الغؾى

 الاههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 3

 للبىاث

 8 زىائي :8 898 88 8==8 اءالؼهغ  بىاث

 1 زىائي 89 988 88 ===8 الهضع بىاث  الخلُج سؿغ 8

 ابي الامام 9

 خىُكت

 8 زىائي ;8 888 88 1==8 الٌغاع بىحن

 8 اخاصي >8 9=9 88 8==8 الٌغاع بىاث أطاع ;8 :

 غلـــــــــــي الكــــــــــهُض ;

 الٌػبي

 8 زىائي =8 ;:3 88 1==8 الؼهغاء بىحن

 مدمــض الكـهُض >

 ضعاله ناصم

 8 زىائي >8 >=3 88 8==8 املضًىت بىحن

 قـــــــائو الكـــــــهُض =

 عؾخم غلي

 8 زىائي =8 =9: 88 8113 الٌغاع بىحن

 1 زىائي :8 =:3 88 8113 الٌغاع بىاث الؿالم واصي 81

 ؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمان 88

 املدمضي

 1 زىائي >8 =38 88 8113 املضًىت بىاث

ُ  بىاث الخلُج صعة 88  1 زىائي =8 ;8: 83 ;811 الغؾى

 1 زىائي = 8:8 ; 8181 الؼهغاء بىاث الؿبُحن 83

 مدمــض الكـهُض 88

 الحلكي هاقم

 8 اخاصي 81 319 = 8189 املغيؼ بىحن

 =  838 988: 8:1 الـمجمىع

ــتاملهــضع :   الضعاؾــُت للؿــىت املــضاعؽ صلُــل ، التربــىي  الخسُــُِ ، البهــغة مداقظــت لتربُــت الػامــت املضًٍغ

818;-818< . 
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ٍاوي للمضاعؽ الشاهىٍت في مضًىت الكاو لػام ( الخىػَؼ ا=حضُو )  >818مل

 

 ث

 

 أؾم

 املضعؾت

 

 الجيـ

 الخي

 الؿٌني

 ؾىت

 الخأؾِـ

 غضص

 الكػب

 غضص

 الخالمُظ

 غضص

 املالى

 هىع

 الضوام

 غضص

 الابيُت

 اغضاصًــــــــــــــــــت 8

  الكاو
ُ  بىاث  88 383 88 8==8 الغؾى

 8 زىائي

 مخىؾــــــــــــُت 8

 حىحن
 8 أخاصي 88 >1: 83 >==8 الؼهغاء بىحن

 اغضاصًــــــــــــــــــت 3

 اخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض

 الىائلي

 8 زىائي 81 818 88 =>=8 الٌغاع بىحن

 مخىؾــــــــــــُت 8

ا  الثًر
 1 زىائي 89 ;9: 88 ===8 الؼهغاء بىاث

 زاهىٍت 9

 الخلُج

 الػغبي

 املؿائُت

 8 زىائي > 888 ; :811 الٌغاع بىحن

 مخىؾــــــــــــُت :

 الؿض بىاث
ُ  بىاث  1 زىائي 83 13: 88 8188 الغؾى

 مخىؾــــــــــــُت ;

 الكاو
 1 زىائي 88 :;: 88 8188 لٌغاعا بىحن

 مخىؾــــــــــــُت >

 املدؿىاث
 1 زىائي 81 =89 > ;818 الٌغاع بىاث

 8  898 =9=3 8= الـمجمىع

 

ـــــت : املهــــضع  املـــــضاعؽ صلُــــل ، التربـــــىي  الخسُــــُِ ، البهـــــغة مداقظــــت لتربُـــــت الػامــــت املضًٍغ

 . >818-;818 الضعاؾُت للؿىت
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 مــضاعؽ (8 ) بلـــ الابخضائُــت املــضاعؽ فــي عجــؼ هىــاى ان ًدبــحن ( = ، > ) الجــضولحن جدبــؼ ومــً

  هىــاى ان خــحن فــي ، الُلبـت غــضص مػُــاع وقــو غلـى
ً
 (3 ) بلـــ الابخضائُــت املــضاعؽ اغــضاص فـي عجــؼا

ٍان غــــضص مػُــــاع خؿــــب مــــضاعؽ ــــت املــــضاعؽ بسهــــىم امــــا ، الؿــــ  مهــــضاع ســــجل قهــــض الشاهٍى

 عجـــــؼ اي ٌســــجل لــــم خــــحن فــــي ، الُــــالب غـــــضص مػُــــاع وقــــو غلــــى زاهىٍــــت مــــضاعؽ ( ; ) العجــــؼ

ٍان غضص مؼ نىعن لى قُما الشاهىٍت املضاعؽ الغضاص  . املضًىت في الؿ

 : انرتفٍهٍىت اخلذياث د.
ان الخىػَــؼ املٍــاوي الخــضماث الترقيهُــت لِؿــذ مجــغص اخخُاحــاث هامكــُت يمالُــت بهــضع مــا 

ٍان فــــي ظــــل يثــــرة املكــــايالث وحػهــــضها اط ٌػــــاوي منهــــ ا هــــي مخُلبــــاث عئِؿــــت ، ًدخاحهــــا الؿــــ

 مـــً خاحـــت إلاوؿـــان ئلـــى الكـــػىع 
ً
 هابػـــا

ً
ػـــض الترقيهـــت وكـــاَا حمُـــؼ الؿـــايىحن فـــي املضًىـــت ، َو

بالغاخــت والؿــغوع بػــض عخلــت الػمــل التــي جأزــظ حــل ونخــه . ولــظلَ قهــض جؼاًــض  جــم الُلــب 

غلــــــــى الخــــــــضماث الترقيهُــــــــت بػــــــــض خالــــــــت الخدؿــــــــً اليؿــــــــبي لالويــــــــاع الانخهــــــــاصًت واعجكــــــــاع 

ٍاهُ . قكــي مضًىــت الكــاو جــم جسهــُو مؿــاخاث مخباًىــت يــمً  (83)تمؿــخىٍاث املػِكــت الؿــ

ٍان ومنهـا ؾـاخت الاخخكـاالث  =>=8الخهمُم الاؾاس ي لػام لخػض عئت ًدىكـ مً زاللها الؿ

وبػـــٌ املؿـــاخاث الترقيهُـــت التـــي جىػغـــذ فـــي اخُـــاء )الغؾـــُى ، الهـــضع ، املغيـــؼ ، الحؿـــحن ( 

ِ الػـــــغب ، لٌـــــً وبػـــــض الخؿحـــــر قًـــــال غـــــً ونـــــىع بػـــــٌ املىـــــاَو الترقيهُـــــت غلـــــى ؾـــــاخل قـــــ

ٍان بكػــــل  8113الؿُاســــ ي فــــي غــــام  جــــم الاؾــــخدىاط غلــــى اؾلــــب املىــــاَو الخًــــغاء مــــً الؿــــ

ــــت ) بهــــكت ججــــاوػ (  يــــػل جُبُــــو الهــــاهىن لُخؿحــــر حيؿــــها ئلــــى اؾــــخػماالث ؾــــٌىُت وججاٍع

% مــــــــً مجمــــــــىع :,89هٌخــــــــاعا ( اي مــــــــا وؿــــــــبخه  :,>3لهــــــــظا جهلهــــــــذ مؿــــــــاختها لدســــــــجل ) )

ت في املضًىت . 3,;مُت واؾخػماالث الخض  % مً مجمل اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

 : انصحٍت اخلذياث . هـ
ٍان    ٍانها وؾ حػض الخضماث الصحُت مً الخضماث املهمت التي جهضمها املضًىت لؿ

ٍان املضن  ئنلُمها وهي حكؿل خحزا مؿاخُا منها ، وفي طاث الىنذ لها أهمُت يبحرة غىض ؾ

املجخمؼ ، وهظا ًىضح اهخمام الجهاث املسخهت بهظه الخضمت يىنها جخػلو بصحت الكغص و 
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 >,3ألاؾاؾُت ، قهض زههذ في مضًىت الكاو مؿاخت مدضصة للخضماث الصحُت بىانؼ )

 ( بيؿبت )
ً
%( مً مجمل مؿاخت ;,1%( مً مؿاخت اؾخػماالث الخضمُت و ) :,8هٌخاعا

ًٍ قحُحن اخضاهما املضًىت الٍلُت . اخخىث مضًىت الكاو غلى مؿدككى غام ومغيؼ 

للمػالجت الُىمُت والازغ للغغاًت الصحُت الاولُت يما ًخطح مً زالُ الخكانُل املكاع 

 ( .  81اليها يمً الجضُو )

ومً زالُ جدبؼ املػُاع الهخي وحض ان مضًىت الكاو قيها عجؼ وؿبي ، قهي جدخاج الى 

ٍي ًدىاؾب مؼ غضص ال ٍان مضًىت الكاو .مؿخىنل نخي زالث لبلىؽ املػُاع الهخي ل  ؿ

 ُ ٍاوي الخىػَؼ (81 ) حضو  >818 لػام الكاو مضًىت في الصحُت للخضماث امل

 

 / املؿدككى ث

 مؿخىنل

 الخي املؿاخت

 الؿٌني

 غضص

باء  الَا

 طوي  غضص

 املهً

 الصحُت

 غضص

 املىدؿبحن

 غضص

 الاؾغه

 املػضُ

 الُىمي

 للمغاحػحن

 مؿدككى 8

 الػام الكاو

38818.8  ُ  3;8 91 9>8 81 88 الغؾى

 الكاو مغيؼ 8

 الهخي

 1; 89 38 3 8 الهضع 3.8=38

 الكاو مغيؼ 3

 الغغاًت

 الصحُت

 الاولُت

 811 88 8: 9 3 الٌغاع ;.3138

 : غلى باالغخماص : املهضع

 والخسُـــُِ الؿُاؾـــاث قـــػبت ، املـــىاعص وجىمُـــت الخسُـــُِ نؿـــم ، البهـــغة قـــحت صائـــغة (8)

 .>818 لػام ميكىعة ؾحر بُاهاث ، الهخي

ٍاهُــــت  Quick Bird 2املغئُـــت الكًــــائُت للهمــــغ الهــــىاعي  (8)  ;818ؾــــم لػــــام 91بضنــــت م

 الؾخسغاج مؿاخت الخضماث الصحُت .

 >818 لػام ، ميكىعة ؾحر بُاهاث ، الهخي الخسُُِ قػبت ، الكاو قحت صائغة (3)
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 : انذٌنٍت اخلذياث و.
 الخـضماث الضًيُـت مـً الخـضماث املهمـت الىاحـب جهـضًمها  حػض  

 
ٍان ، اط جمـاعؽ ًىمُـا للؿـ

فـــي املســـجض باغخبـــاعه الخلُـــت ألاولـــى للبىـــاء الاحخمـــاعي لألؾـــغة والجماغـــت وبىنـــكه أصاة نـــهغ 

 ملماعؾــــــت الكــــــػائغ 
ً
 عوخُــــــا

ً
ــــــت واخــــــضة ، قهــــــى ًمشــــــل مغيــــــؼا املــــــإمىحن بايؾــــــالم فــــــي وخــــــضة قٌٍغ

 غلـى الكاو ًىتمض اخخىث قهض املىُلو هظا ومً ، (88)والػباصاث التي جغبِ املسلىم بالخالو

 ، املغيــــؼ حــــي )     بــــحن مــــا املٍــــاوي جىنُػهــــا فــــي جباًيــــذ التــــي والحؿــــُيُاث الجىامــــؼ مــــً الػضًـــض

ُ  مــــً ًخطــــح يمــــا ، ( املضًىــــت ، الهــــضع  مــــا ( 8م 9111:) مؿــــاخت ســــجلذ ونــــض ، (88) حــــضو

(9,: )    ٌػـــاصُ
ً
 مـــً %(8,8و) الخضمُـــت الاعى اؾـــخػماالث مجمـــل مـــً %>,8) بيؿـــبت هٌخـــاعا

ت الاعى اؾخػماالث مجمىع  . الحًٍغ

 ُ  (88) حضو

 >818 لػام الكاو مضًىت في ومؿاخاتها والحؿُيُاث الجىامؼ

 الؿٌني الخي 8م املؿاخت خؿُيُت / الجامؼ ث

 الـمغيؼ =.9;838 الغخمً حامؼ    8

 الـمغيؼ =.3898 الٌبحر الجامؼ 8

 الٌغاع 8.=89; الؿالم( غلُه ) غلي الامام حامؼ 3

 الـمغيؼ 9.=831 الهاصي ىبيال حامؼ 8

 الهضع >.8;>83 الؿالم( غلُه ) غلي الامام حامؼ 9

 املضًىت 8.3;8 الحؿً ام خؿُيُت :

ــ 9893.9 مخكغنت خؿُيُاث ; ــــ ـــــ ـــ  ـ

  9111: املجمىع

   املُضاهُت الضعاؾت : املهضع

 : ادلفتىحت انفضاءاث .5

ؿخؿلت للمضن جأحي هدُجت لخسُُِ مؿبو ًههض بالكًاءاث املكخىخت هي أعاٍى ؾحر م  

ويؼ مً نبل الجهاث الخسُُُُت يمً وؿُج املضًىت بهضف اؾخؿاللها مؿخهبال باخض  



           9102                                       78آداب البصرة/ العددمجلت 

 
361 

 

 

 ما جٌىن اعاض ي لخضماث مؿخهبلُت ، ومً زم قهي 
ً
اؾخػماالث ألاعى املخىنػت وؾالبا

ت ، غغيت للخىؾؼ وئمالء الكغاؾاث قيها وقو مخؿحراث غضًضة منها ؾُاؾُت وانخهاصً

 وبيؿبت  :,98قؿلذ الكًاءاث املكخىخت ) 
ً
% مً مؿاخت مضًىت الكاو . ونض =,=( هٌخاعا

ٍان الاؾخدىاط غليها بػض خالت الخجاوػاث الؿٌىُت غلى  مىػذ الجهاث الحٌىمُت نضع الام

 .  8113مجمل الكًاءاث الكاعؾت بػض الخؿحر الؿُاس ي لػام 

 وادلقرتحاث اننتائج
 : الاجُت بالىهاٍ احمالها ًمًٌ الىخائج مً جمىغتم الى البدث جىنل    

سُت بجظوعها جغحؼ الهضًمت املضن مً الكاو مضًىت .8  ، غكغ الخاؾؼ الهغن  الى الخاٍع

ً الهغن  مُلؼ في يبحرة اهمُت ايدؿبذ  بحن الغابِ الخلؿغاف بسِ عبُذ غىضما الػكٍغ

 . اهظاى اهُتالػشم املهالح لخأمحن جغيُا الى ونىال الكاو مضًىت غبر الهىض

 مً املضًىت بحن الىهل َغم  مض في طلَ ؾهل مما الخام باالهبؿاٍ املضًىت ؾُذ ًدؿم .8

 الظي الامغ الانهاع يخىف جغبت بىحىص وامخاػث يما ، ازغي  حهت مً املباقغ وانلُمها حهت

ذ اؾخسضام جم وبالخالي  واملإؾؿاث الؿٌىُت الىخضاث حكُِض في املؿلح الٌىهٌٍغ

  ، غي الاز الحٌىمُت
ً
 الامغ الػغب قِ بنهغ واخاَتها الػغبي الخلُج مً املضًىت لهغب وهظغا

ت الىهل خغيت ؾهل الظي  اما ، املخىىغت لالؾغاى املُاه اؾخسضام غً قًال البدٍغ

  املغجكػت بالحغاعة احؿمذ قهض املىار غامل بسهىم
ً
 لًٌ الكخاء قهل ونهغ ، نُكا

ىبت جغجكؼ باملهابل  مىُهت نغب غً هاحم وهظا %;; جخجاوػ  ضالثمػ الى اليؿبُت الَغ

ٍان بالًُو الكػىع  حؿبب مما الػغبي الخلُج مُاه مً البدث  املضًىت. لؿ

ٍان غضص ان الى البدث جىنل .3  هدُجت ;;=8 لػام وؿمت (>89:3 ) بلـ الكاو مضًىت ؾ

ً الهغن  اثُزماهُي وفي ، الهخي املؿخىي  في للخدؿً  لىا وانلُمها املضًىت حػغيذ الػكٍغ

ٍانها جهجحر الى اصي مما ، الاًغاهُت الػغانُت الحغب   الايثر املىاَو الى ؾ
ً
 زلىها وبالخالي امىا

ٍامل ٍان غاص زم ، >>=8 غام بال ً الهغن  حؿػُيُاث في املضًىت الى املهاحغون الؿ  الػكٍغ

 .  >818 غام في وؿمت (3:918 ) لِسجل
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ت ألاعى اؾخػماالث ان البدث زالُ مً جبحن .8   جباًيذ نض الحًٍغ
ً
  مؿاخُا

ً
ٍاهُا  لٌىن  وم

 الٌبحر والضوع  الحٌىمي الدشجُؼ ومؼ =>=8 غام في جسُُُُت لخجغبت زًػذ املضًىت

 مؿاخت سجلذ اط ، املضًىت في واؾخهغاعها الاؾغ غىصة طلَ غً هجم الػغاقي للمهغف

( =,:98 ) املضًىت
ً
(ه8,=88 ) بىانؼ الؿٌني لالؾخػماُ مؿاخت اغلى سجل اط هٌخاعا

ً
 ، ٌخاعا

( >,3 ) بىانؼ الصحُت ألاعى الؾخػماالث وؿبت اصوى سجل خحن في
ً
 . هٌخاعا

 وؿُج يمً يبحرة مؿاخت له زهو نض الؿٌني الاؾخػماُ ان البدث مً اجطح .9

 مىظمت  بٌىنها الؿٌىُت الىخضاث َبُػت واحؿمذ لها الاؾاس ي الخهمُم ووقو املضًىت

 مػظم غلى الخجاوػ  جم 8113 لػام لؿُاس يا الخؿحر بػض لًٌ ، جكهُلي بكٍل ومسُُت

 اط ، غكىائُت ؾٌىُت مىاَو لخهبذ الخضمُت ألاعى والاؾخػماالث املكخىخت الكًاءاث

(889,9) منها سجل
ً
(:,8>) و ، الخام للؿًٌ زههذ هٌخاعا

ً
 للؿًٌ زههذ هٌخاعا

 8,8و) غكىائي
ً
 .>818 لػام للؿًٌ ( هٌخاعا

 املجمؼ ) املغيؼي  بالؿىم  جمشل نض جاعي الخ الاؾخػماُ ان البدث زالُ مً ظهغ .:

 الؿٌىُت الاخُاء صازل او  الكىاعع اعونت يمً املىػغت املداُ غً قًال ( الدؿىٍهي

  (8;8) بىانؼ
ً
  مدال

ً
ا   (;38) بػضص ججاٍع

ً
 وبػضص غاملحن ) :=8منها ) غامال

ً
ا  ججاٍع

ً
( مدال

 في املجمؼ الدؿىٍهي ملغيؼ املضًىت واملداُ املجا898
ً
( 9;في خحن جىػغذ ) ، وعة لها( غامال

ا بػضص )  ججاٍع
ً
 بكٍل مخباًً غلى بػٌ الكىاعع او في الاخُاء الؿٌىُت 3=مدال

ً
( غامال

 . للمضًىت

 املإؾؿاث مؼ جضازلذ نض منها الخكُكت الؾُما الهىاغُت املإؾؿاث ان البدث اوضح .;

ت ت املىُهت يمً الخجاٍع  (;:) بػضص ُتنىاغ مإؾؿت (:8) بىانؼ الكاو ملضًىت الخجاٍع

 
ً
 مىػغت بحن الاخُاء :3( مإؾؿت نىاغُت وبػضص )>8في خحن سجلذ ) . غامال

ً
( غامال

 الؿٌىُت والكىاعع الغئِؿت يمً مضًىت الكاو.

 ان قىالخظ ، الخضمُت ألاعى الؾخػماالث وغضصي مؿاحي جباًً وحىص الى البدث جىنل .>

(833,8 ) بلؿذ للخضماث املسههت املؿاخت
ً
 مضًىت مؿاخت مً %(88,3 ) بيؿبت هٌخاعا

ت الخضماث جمشلذ اط ، الكاو ت مإؾؿت 81) بىحىص الاصاٍع  مإؾؿت (88) و ، ( اصاٍع
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ً واخضة مؿدككى وحىص ويظلَ حػلُمُت،  الخضماث ان غً قًال ، قحُحن ومغيٍؼ

 صًيُت. مإؾؿت (; ) بىحىص جمشلذ نض الضًيُت
 

 انــًـقـرتحاث
ٍاهُت ؾُاؾت جبني .8  ازظث التي الػكىائُت املؿايً مً املضًىت وجسلُ بؿُت واضحت اؾ

 . الكاو ملضًىت الجمالي املظهغ مً قىه الامغ وهظا 8113 لػام الؿُاس ي الخؿحر بػض جؼصاص

ت الؾُما الغنابي الضوع  جكػُل ًجب .8  املُباث حمُؼ باػالت وطلَ الكاو بلضًت مضًٍغ

الاخُان، وهظا بالخايُض التي حػُو خغيت املغيباث وحؿبب الاػصخاماث في بػٌ  املغجكػت

اصة اوؿُابُت الحغيت والخباصُ الخجاعي بحن مضًىت الكاو طاث الاهمُت  ؾىف ٌؿهم في ٍػ

الانخهاصًت بدٌم وحىص املىاوئ وبحن انًُت مداقظت البهغة ومً زم لجمُؼ مداقظاث 

 الػغام.

اصة .3  لبكػ املؿخمغ للخىانو حػغى يىهه الكاو مضًىت خضوص في الترقُهي الجاهب ٍػ

 غليها. الؿٌني الخجاوػ 

اصة يغوعة .8  ًًكي بما البدث لها اقاع التي والصحُت الخػلُمُت املإؾؿاث اغضاص ٍػ

ٍان لجمُؼ زضمت باوؿُابُت الخضماث جلَ جهضًم  . وانلُمها املضًىت ؾ
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 انبحث هىايش
عقاص ، ؾالم ؾػضون املباصع ، نًاء الكاو ) صعاؾت في الجؿغاقُت الؼعاغُت ( ، مُبػت الا  .8

 .;8، م >;=8بؿضاص ، 

ش الاصاعي لحضوص مخهغقُت البهغة  .8 في يىء  >9=8-88=8ندُان خمُض ًىؾل ، الخاٍع

 ;:8، م  :811،  8الىزائو الحٌىمُت ، مجلت صعاؾاث البهغة ، الؿىت الاولى ، الػضص

 Https://mawdoo3.comالاهترهذ  .3

 .88، م =:=8البهغة في الكترة املظلمت ، مُبػت البهغة ، بؿضاص ، خامض الباػي ،  .8

ل غبض هللا الؿىاصوي ، مضًىت الكاو جُىعها الىظُكي وغالناتها الانلُمُت  .9 مدمض خىىن مَى

 .=9، م  >==8، عؾالت ماحؿخحر ، حامػت البهغة ، ًلت التربُت ، 

ش والًت البهغة ، صعاؾت في الاخىا .: ُ الاحخماغُت والؿُاؾُت خؿً زان محرػا ، جاٍع

 .8;،  1>=8والانخهاصًت ، جغحمت مدمض ابى مؿلي ، حػلُو خؿحن الههىاوي ، البهغة ، 

ش البهغة ، زُِ البهغة ، الجؼء الاُو ،  .; ،  1;=8غبض الهاصع باقا غُان ، مىؾىغت جاٍع

 .899م

ش البهغة ، زُِ البهغة ، مهضع ؾابو ،  .> م غبض الهاصع باقا غُان ، مىؾىغت جاٍع

88:. 

ل غبض هللا الؿىاصوي ، مضًىت الكاو جُىعها الىظُكي وغالناتها الانلُمُت  .= مدمض خىىن مَى

 8:، مهضع ؾابو ، م 

 Glober mapper v.12بغهامج  .81

بت جترواح بحن ) * متر ( وجمخاػ  8-8,9جىحض املُاه الجىقُت في مىُهت البدث غلى اغمام نٍغ

نهاع الؿُدُت ، قًال غً جظبظبها النها مغجبُت بظاهغ بٌىنها ايثر ملىخت قُما لى نىعهذ مؼ الا

املضة والجؼع ، لظلَ قهي جإزغ بكٍل ؾلبي غلى البنى الخدخُت الؾُما اؾاؾاث البىاًاث 

 املسخلكت .

ش الاصاعي لحضوص مخهغقُت البهغة  .88 في يىء  >9=8-88=8ندُان خمُض ًىؾل ، الخاٍع

 ;:8الىزائو الحٌىمُت ، مهضع ؾابو ، م 



           9102                                       78آداب البصرة/ العددمجلت 

 
365 

 

 

ل غبض هللا الؿىاصوي ، مضًىت الكاو جُىعها الىظُكي وغالناتها الانلُمُت مدمض خ .88 ىىن مَى

 .881، مهضع ؾابو ، م 

ت في مضًىت املشخاب ) صعاؾت في  .83 غلي لكخت ؾػُض ، جهُُم يكاءة اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

 .811م  ، 8188،   8، الػضص 89حؿغاقُت املضن ( ، مجلت الهاصؾُت للػلىم الاوؿاهُت ، املجلض 

ت الػامت  للخسُُِ الػمغاوي ، نؿم الخسُُِ الػمغاوي  في مداقظت البهغة ،  .88 املضًٍغ

 .>818بُاهاث ؾحر ميكىعة لػام 

نبري  قاعؽ الهُتي ، نالح قلُذ خؿً ، حؿغاقُت املضن ، صاع الٌخاب للُباغت واليكغ ،   .89

 838،م  :>=8حامػت املىنل ، 

ت والخُبُو ،مُبػت الغيىان لليكغ مدمض غغب املىؾىي ، حؿغاقُت املضن ب .:8 حن الىظٍغ

 .8=، م ;818والخىػَؼ ، غمان ، الاعصن ، 

غبض الغخمً مدمىص الحُاعي ، التريُب الىظُكي ملضًىت الؿلِ ، عؾالت ماحؿخحر ، ًلُت  .;8

 .=>، م :==8الضعاؾاث الػلُا ، حامػت الاعصن ، 

ل غبض هللا الؿىاصوي ، مضًىت الكاو جُى  .>8 ا الىظُكي وغالناتها عهمدمض خىىن مَى

 831، مهضع ؾابو ، م الانلُمُت

ؾىت جدخاج الى جغمُم ،  31خضص املػُاع املدلي  ان الىخضاث الؿٌىُت التي مغ غلى حكُِضها *

ؾىت قهي جدخاج الى اغاصة بىاء . 81اما الىخضاث الؿٌىُت التي مغث غلى حكُِضها ايثر مً 

ض ًىظغ : حمهىعٍت الػغام ، وػاعة الا  ٍان ، يغاؽ مػاًحر للمٍؼ ٍان ، الهُئت الػامت لالؾ غماع والاؾ

ٍان الحًغي ،   . 8181الاؾ

زالو خؿني الاقػب ونباح مدمىص ، مىعقلىحُت املضًىت ، مُبػت حامػت بؿضاص ،  .=8

 .>>8، م 3>=8

ٍاوي لخؿحر اؾخػماالث الاعى الؿٌىُت في مضًىت  .81 مغجض ى مظكغ ؾهغ الٌػبي ، الخدلُل امل

ؾدكػاع غً بػض وهظم املػلىماث الجؿغاقُت ، اَغوخت صيخىعاه ، الجؼء البهغة باؾخسضام الا 

 . =>، م  ;818الاُو ، ًلُت التربُت للػلىم الاوؿاهُت ، حامػت البهغة ، 

غشمان مدمض ؾىُم وازغون ، حؿغاقُت املضن ، الُبػت الاولى ، الضاع املىهجُت لليكغ  .88

 . 883-881، م  :818والخىػَؼ ، غمان ، الاعصن ، 
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الاعى الخػلُمُت وجباًنها املؿاحي في مضًىت البهغة  أؾخػماالثؾلمان مؿامـ غبىص ،   .88

 .=8، م  8188، اَغوخت صيخىعاه ، ًلُت الاصاب ، حامػت البهغة ،  ;811-;;=8

وؿمت ، ومضعؾت مخىؾُت لٍل  8911*خضصث املػاًحر بًغوعة جىقغ مضعؾت ابخضائُت لٍل 

ٍان ، ًىظغ 81111ب وحىص مضعؾت زاهىٍت )( وؿمت ( ، في خحن ًخُل9111) ( وؿمت مً الؿ

ٍان ، قػبت الضعاؾاث ،  ٍان ، الهُئت الػامت لالؾ الجمهىعٍت الػغانُت ، وػاعة الاغماع والاؾ

ٍان الحًغي ،   . 8181يغاؽ مػاًحر الاؾ

غلي ؾالم الكىاوعة ، حؿغاقُت املضن ، الُبػت الاولى ،  صاع املؿحرة لليكغ والخىػَؼ  .83

 . 8>8-8>8، م 8188باغت ، غمان ، الاعصن ، والُ

ٍاوي ويكاءتها الىظُكُت في مضًىت  .88 ؾلمان مؿامـ غبىص ، الخضماث الضًيُت جىػَػها امل

 . >89، م  8188،  3، الػضص ;البهغة ، مجلت اوعوى للػلىم الاوؿاهُت ، املجلض
 

 ادلصادر :
 Glober mapper v.12بغهامج  .8

ٍان حمهىعٍت الػغام ، وػاعة الاغ .8 ٍان ، يغاؽ مػاًحر الاؾ ٍان ، الهُئت الػامت لالؾ ماع والاؾ

  8181الحًغي ، 

 .=:=8خامض الباػي ، البهغة في الكترة املظلمت ، مُبػت البهغة ، بؿضاص ،  .3

ش والًت البهغة ، صعاؾت في الاخىاُ الاحخماغُت والؿُاؾُت  .8 خؿً زان محرػا ، جاٍع

 .1>=8ػلُو خؿحن الههىاوي ، البهغة ، والانخهاصًت ، جغحمت مدمض ابى مؿلي ، ح

 .3>=8زالو خؿني الاقػب ونباح مدمىص ، مىعقلىحُت املضًىت ، مُبػت حامػت بؿضاص ،  .9

 الهـخي والخسُـُِ الؿُاؾـاث قـػبت ، املىاعص وجىمُت الخسُُِ نؿم ،صائغة قحت البهغة ،  .:

 .>818 لػام ميكىعة ؾحر بُاهاث ،

 . >818ُُِ الهخي ، بُاهاث ؾحر مكىىعة ، صائغة قحت مضًىت الكاو ، قػبت الخس .;

ً في مداقظت البهغة ، وخضة عنض وحمؼ املػلىماث ، بُاهاث ؾحر  .> صائغة الهجغة واملهجٍغ

 >818ميكىعة ، 

ٍاوي ويكاءتها الىظُكُت في مضًىت  .= ؾلمان مؿامـ غبىص ، الخضماث الضًيُت جىػَػها امل

 .8188،  3، الػضص ;البهغة ، مجلت اوعوى للػلىم الاوؿاهُت ، املجلض
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ؾلمان مؿامـ غبىص ، أؾخػماالث الاعى الخػلُمُت وجباًنها املؿاحي في مضًىت البهغة  .81

 .8188، اَغوخت صيخىعاه ، ًلُت الاصاب ، حامػت البهغة ،  ;811-;;=8

ؾالم ؾػضون املباصع ، نًاء الكاو ) صعاؾت في الجؿغاقُت الؼعاغُت ( ، مُبػت الاعقاص ،  .88

 .>;=8بؿضاص ، 

نبري  قاعؽ الهُتي ، نالح قلُذ خؿً ، حؿغاقُت املضن ، صاع الٌخاب للُباغت واليكغ ،  .88

 .:>=8حامػت املىنل ، 

ش البهغة ، زُِ البهغة ، الجؼء الاُو ،  .83  .1;=8غبض الهاصع باقا غُان ، مىؾىغت جاٍع

ت غبض الغخمً مدمىص الحُاعي ، التريُب الىظُكي ملضًىت الؿلِ ، عؾالت ماحؿخحر ، ًلُ .88

 .:==8الضعاؾاث الػلُا ، حامػت الاعصن ، 

ت في مضًىت املشخاب ) صعاؾت في  .89 غلي لكخت ؾػُض ، جهُُم يكاءة اؾخػماالث الاعى الحًٍغ

 .8188،   8، الػضص 89حؿغاقُت املضن ( ، مجلت الهاصؾُت للػلىم الاوؿاهُت ، املجلض 

الضاع املىهجُت لليكغ  غشمان مدمض ؾىُم وازغون ، حؿغاقُت املضن ، الُبػت الاولى ، .:8

 .:818والخىػَؼ ، غمان ، الاعصن ، 

غلي ؾالم الكىاوعة ، حؿغاقُت املضن ، الُبػت الاولى ،  صاع املؿحرة لليكغ والخىػَؼ  .;8

 .8188والُباغت ، غمان ، الاعصن ، 

ش الاصاعي لحضوص مخهغقُت البهغة  .>8 في يىء  >9=8-88=8ندُان خمُض ًىؾل ، الخاٍع

 :811،  8، مجلت صعاؾاث البهغة ، الؿىت الاولى ، الػضص الىزائو الحٌىمُت

ٍاوي لخؿحر اؾخػماالث الاعى الؿٌىُت في مضًىت  .=8 مغجض ى مظكغ ؾهغ الٌػبي ، الخدلُل امل

البهغة باؾخسضام الاؾدكػاع غً بػض وهظم املػلىماث الجؿغاقُت ، اَغوخت صيخىعاه ، الجؼء 

 .;818امػت البهغة ، الاُو ، ًلُت التربُت للػلىم الاوؿاهُت ، ح

ت والخُبُو ،مُبػت الغيىان لليكغ  .81 مدمض غغب املىؾىي ، حؿغاقُت املضن بحن الىظٍغ

 .;818والخىػَؼ ، غمان ، الاعصن ، 

ل غبض هللا الؿىاصوي ، مضًىت الكاو جُىعها الىظُكي وغالناتها الانلُمُت  .88 مدمض خىىن مَى

 .>==8 ، عؾالت ماحؿخحر ، حامػت البهغة ، ًلت التربُت ،

ت بلضًت نًاء الكاو ، قػبت جىظُم املضن وهظم املػلىماث الجؿغاقُت ، بُاهاث ؾحر  .88 مضًٍغ

 >818ميكىعة ،  
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ت الػامت لتربُت مداقظت البهغة ، الخسُُِ التربىي ، صلُل املضاعؽ للؿىت  .83 املضًٍغ

 >818/;818الضعاؾُت 

ٍاهُت  Quick Bird2مغئُت الكًائُت للهمغ الهىاعي  .88  ;818لػام  ؾم 91بضنت م

ٍاهُت ،  .89 ٍاوي ، بؿضاص ، اؾهاَاث الؿ  >818وػاعة الخسُُِ ، الجهاػ املغيؼي لالخهاء الؿ

، مهُاؽ الغؾم  8111->>=8وػاعة الحٌم املدلي ، الخسُُِ الػمغاوي ملضًىت الكاو  .:8

8/9111 

ٍاوي ، بؿضاص ، وػاعة الخسُُِ   ;>=8، الجهاػ املغيؼي لالخهاء الؿ
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