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الزُصٔاا  زطااشإ ئلااّ ال : فاآ مذٔىااخ غشٔاابن مااه ؽٕااش جكخ الشااُاسا الذايلٕااخجؾااش دساعااخ شاارىاابَه ٌاازا ال      

 ،َمُاقااا اتوزراابس َااشاابساد الؼااُ ٕخ ،َالخظااب ض العبمااخ للشااجكخ ،الغغشافاآ لشااجكخ الشااُاسا ثبلمذٔىااخ
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 تًٍٓذ

رُعذ شجكخ الشُاسا الذعبمخ الش ٕغخ للىقل الؾؼشْ َأؽذ العُامل المٍمخ الزٓ راإدْ ئلاّ صٔابدح اتسرجابؽ       

َالزفبعل ثإه األمابكه علاّ عاطؼ األسع، عاُا  كابن ٌازا اتسرجابؽ َالزفبعال دايال المذٔىاخ، أَ ثإه المذٔىاخ 

ُفشد شااجكخ ؽااشإ مزطااُسح ََاعااعخ رؼاامه عااٍُلخ َئقلٕمٍااب المغاابَس، َت ٔاازم الىقاال ثظااُسح عٕااذح ئت ئرا راا

الؾشكخ للغكبن، ألوٍب ٌٓ الزٓ رمذ المذٔىخ ثبلؾٕبح، َغبلجبً ماب رؾزال شاجكخ الشاُاسا فآ معرام الماذن الزشرٕات 

الضبوٓ ثعذ ااعكبن مه ؽٕش األٌمٕخ الىغجٕخ الزٓ رشكلٍب دايل ؽذَد الشقعخ المجىٕخ للمذٔىاخ، َٔشثطٍاب ثبلمذٔىاخ 

ٕخ ٔىزظ عىٍب الظُسح الىٍب ٕخ لمرٍش المذٔىخ َشكلٍب الخبسعٓعالقبد َظٕف
 (1.)

 

 

َت ٔمكاه أن رعماال الشااُاسا مىفاشدح، ؽٕااش أن َعُدٌااب مقاشَن ثُعااُد المؾااالد العمشاوٕاخ ثؾٕااش رعماال      

تثذ مه  ،الشُاسا علّ الشثؾ ثٕىٍب، َلكٓ رإدْ الشُاسا َظٕفخ الشثؾ ثٕه مؾالد العمشان ثأشكبلٍب المخزلفخ

َثُعاُد الشاُاسا َالمؾاالد العمشاوٕاخ  ،َعُد َعٕؾ للىقل ٔزمضل فٓ َعب ل الىقل ثمخزلاا ئشاكبلٍب َأوُاعٍاب

َٔشاازشب ثٕىٍمااب عىظااش الطلاات عااُا  أكاابن ؽلجاابً  ،ََعااب ل الىقاال ٔكزماال وراابف الىقاال فاآ أْ مكاابن عغشافاآ

ٔلضمٍب الشاُاسا الُاعاعخ لؾشكاخ  رفشػً الرشَف اتقزظبدٔخ، َيبطخً الزغبسٔخ مىٍب الزٓ بأَ ؽلجً  ب،اعزمبعًٕ 

الىقل مه ياله َعب لً المزعذدح
(2)

 . 

 

ٔزىبَه ٌزا الجؾش شجكخ الشُاسا فٓ مذٔىخ غشٔبن، َقذ اعزمذد الطبلجاخ فآ ٌازا الجؾاش علاّ الماىٍظ 

َالزْ ُٔعذ أؽذ المىبٌظ المغزخذمخ فٓ الزعشف علّ يظب ض َعمبد  ،(Descriptive Method)الُطفٓ 

الربٌشح
 (3)

َالجشامظ المشرجطاخ ثٍاب فآ ئوشاب  قُاعاذ  (GIS)ورم المعلُمبد الغغشافٕخ  اعزخذافباػبفخ ئلّ ث 

َرُظٕفٍااب فاآ رظاامٕم الخااشا ؾ َرؾلٕلٍااب  ،ثٕبواابد لمىطقااخ الذساعااخ
(4)

ٍَٔااذف الجؾااش الااّ دساعااخ الزُصٔاا   ،

 َيظب ظٍب العبمخ. ،الغغشافٓ لشجكخ الشُاسا ثبلمذٔىخ

 شجكخ انشٕارع:انتٕسٌغ انجغزافً ن -أٔالً 

رٍذف دساعخ الزُصٔ  الغغشافآ لشاجكخ الشاُاسا دايال المذٔىاخ َيظب ظاٍب الاّ الزعاشف علاّ ماذِ 

كفااب ح ٌاازي الشااجكخ لؾغاام ؽشكااخ المشكجاابد علٍٕااب َوُعٕااخ المشكجاابد الزاآ رغاازخذمٍب َمااذِ كفبٔزٍااب لزغطٕااخ 

َالضبؤُاخ  الش ٕغاخش ماه الشاُاسا اؽزٕبعبد الغكبن مه َعب ل الىقل المخزلفخ، َُٔعذ ثمذٔىاخ غشٔابن عاذد كجٕا

( فآ 1الشاكل )المجٕه فآ  ؽغت المخطؾ العبف للمذٔىخ م(ك 186.502) ئعمبلٓ أؽُالٍب، َالزٓ ٔجلغ َالفشعٕخ

م( كا 32.122)مىٍاب م(، كا 54.404) ؽٕه أن أؽُاه الشُاسا المىفزح " المىغضح فعلٕبً مىٍب رظال ئلاّ ؽاُالٓ

(، 1ٌاُ مجإه فآ عاذَه )، كماب (غٕاش مشطاُفخ)شاُاسا رشاثٕاخ م( كا 12.362َؽاُالٓ ) شُاسا مشطُفخ،

 (2َشكل )
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 5115( انتٕسٌغ انجغزافً ألطٕال شجكخ انشٕارع )انًزصٕفخ ٔانتزاثٍخ( ثًذٌُخ غزٌبٌ فً ػبو 1)جذٔل 

 انجٍبٌ

 انًُطقخ

 شٕارع يزصٕفخ

 كى

 شٕارع تزاثٍخ

 كى

 اإلجًبنً

 كى

 َسجخ انشٕارع %

انًزصٕفخ إنى 

 اإلجًبنً

 2082 3489 198812 48145 148022 لششقٕخا

 5485 1085 188801 48500 58493 الغشثٕخ

 6085 2188 118453 38682 28064 الغىُثٕخ

 6389 586 138933 58822 08911 َعؾ الجلذ

 6081 188 548404 128362 328122 عملخ المذٔىخ

% 6081 3189 188   
 .2816، َالذساعخ المٕذاوٕخ عبف 2815ا علّ يشٔطخ مذٔىخ غشٔبن دً عزمباالغذَه مه ئعذاد الطبلجخ  انًصذر:  

 

 

 ف.2815المظذس: مه عمل الطبلجخ اعزمبداً علّ يشٔطخ مظلؾخ الزخطٕؾ العمشاوٓ، المىطقخ الزخطٕطٕخ الغجل الغشثٓ، مخطؾ غشٔبن، عبف     

 و.5115( انتٕسٌغ انجغزافً نشجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ػبو 1شكم )

 اَتً:( 5)ٔانشكم  (1انجذٔل )تضح يٍ ٌٔ

رُصعاذ علاّ الشاُاسا المشطاُفخ  ف،2815عابف  (كام 548404)ثلغ ئعمبلٓ أؽُاه شُاسا المذٔىاخ 

ماه  (%6081) ًماب وغاجزشاكلذ  كام(، 328122) ؽٕش ثلغذ أؽُاه الشُاسا المشطاُفخ الزشاثٕخ،َالشُاسا 

مه ئعمابلٓ الشاُاسا  (%3189َرمضل وؾُ ) كم(، 128362) الشُاسا الزشاثٕخ َثلغ أؽُاه الشُاسا،ئعمبلٓ 

  العبف.ياله وفظ 



 أيبل يحًذ ػًز اثٕستّد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.1مه عمل الطبلجخ اعزمبداً علّ عذَه سقم ) :المظذس

 و.5115( انتٕسٌغ انجغزافً ألطٕال شجكخ انشٕارع )انًزصٕفخ ٔانتزاثٍخ( ثًذٌُخ غزٌبٌ ػبو 5شكم )

 :ىخٌىبب رجبٔه َاػؼ فٓ رُصٔ  الشُاسا علّ المىبؽق فٓ المذَٔ

 (%3489(، َرمضال )كام 198812ّ، ئر ثلغذ أؽُاه الشُاسا فٍٕاب )األَل المشرجخالمىطقخ الششقٕخ  اؽزلذ 

وؾاُ زشاثٕاخ الشاُاسا (، َال%20، رمضال الشاُاسا المشطاُفخ وؾاُ )مه ئعمبلٓ أؽُاه الشاُاسا ثبلمذٔىاخ

(22%.) 

  َٓرمضاال  (،كاام 138933الٓ )ؽٕاش ثلغااذ أؽااُاه الشاُاسا ؽااُمىطقااخ َعااؾ الجلاذ فاآ الزشرٕاات الضاابوٓ راأر

 .شُاسا رشاثٕخ (%36)َمشطُفخ، شُاسا ( %64) (، مىٍب2586%)

  (، َرمضالكام118453ؽاُالٓ ) فٍٕبأؽُاه الشُاسا  ثلغذؽٕش  ،المىطقخ الغىُثٕخ الزشرٕت الضبلش َأيزد 

 (%3184)َوؾاُ  ،شاُاسا مشطاُفخ (%6086)وؾُ مىٍب  ،مه مغمُا الشُاسا فٓ المذٔىخ (% 2188)

 .ا رشاثٕخشُاس

  ماه ئعمابلٓ  (% 1085(، ثىؾاُ )كام188801)ثلغاذ ؽاُالٓ  ،الزشرٕات األيٕاشفٓ المىطقخ الغشثٕخ عب د

(، َرمضاال الشااُاسا الزشاثٕااخ وؾااُ %5485)ؽااُالٓ ، رشااكل الشااُاسا المشطااُفخ مىٍااب الشااُاسا ثبلمذٔىااخ

(585%) . 

َطاال المزُعااؾ العاابف 
()

(، رجلااغ أؽااُاه الشااُاسا كاام138621)لزُصٔاا  الشااُاسا فاآ المذٔىااخ ؽااُالٓ  

 (.كم483485الشُاسا الزشاثٕخ ؽُالٓ )َ(، كم982085)مىٍب ؽُالٓ المشطُفخ 

أن وغااجخ ٔزجاإه ثبلمذٔىااخ ماا  الشااُاسا المُعااُدح علااّ المخطااؾ العاابف للمذٔىااخ  الشااُاسا المىغااضحثمقبسوااخ َ

 لمخطااؾ، َالاازْ ٔجلااغاالشااُاسا المُعااُدح علااّ  اعماابلٓمااه (، % 5181)الشااُاسا المىغااضح فعلٕاابً رظاال ئلااّ 

الشاُاسا  اعمابلٓ أؽاُاهماه  (% 1683)، َثلغاذ وغاجخ الشاُاسا الزشاثٕاخ م(كا 1868502مغمُا أؽُالٍاب )

% مااه الشااُاسا المُعااُدح علااّ المخطااؾ العاابف للمذٔىااخ لاام ٔاازم  3286فاآ ؽاإه أن  المخطااؾ،المُعااُدح علااّ 

 وٍب ٕبً.رىفٕزٌب 

                                                           
 .المقظُد ثبلمزُعؾ العبف ٌىب ٌُ ئعمبلٓ الشُاسا مقغُمبً علّ عذد المىبؽق الش ٕغٕخ فٓ المذٔىخ 



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٌُخثبٍَبً: انخصبئص انؼبيخ نشجكخ انشٕارع ثبنًذ

َفٕمااب ٔلاآ عااشع لٍاازي  ،عاامبد رعطٍٕااب ؽبثعاابا ممٕااضاً َخظااب ض ثرزظااا شااجكخ الشااُاسا ثمذٔىااخ غشٔاابن 

 الخظب ض:

َٔخزلاا ، : ٔعذ ارغبا الشُاسا مه أٌم العُامل المغبعذح علّ اوغٕبة الؾشكاخ المشَسٔاخ اتسبع انشٕارع. 1

 (وٍش الشبسا)ارغبا 
() 

الذَس الزْ ٔلعجً كل شبسا فٓ رؾشٔك  ئلّ ٌَزا عب ذ ٌ ،مه شبسا ئلّ أيش فٓ المذٔىخ

رزمضال َظٕفزٍاب فآ َ ،ٌَٓ عبدحً مب رمزذ ثبمزاذادي ،َرعذ األسطفخ الغبوجٕخ عض اً مزممبً للشبسا ،ؽشكخ المشَس

َرؾمٕال َرىضٔال الشكابة  ،مضل ئعشا اد الظإبوخ ،وزربس اتػطشاسْ َالمفبعئتيذمخ المشكجبد عُا  فٓ ا

َماه يااله ثٕبوابد الغاذَه  ،ؽاُادس الغإبساد، َمه عشقلخ ؽشكخ المشَس خاألسطف رؾذَثبلزبلٓ  ،َالجؼب  

 .( أمكه رظىٕا َرُصٔ  شجكخ الشُاسا ؽغت ارغبعٍب دايل المذٔىخ3َالشكل ) ،(2)

     5115ثًذٌُخ غزٌبٌ ػبو  )االتسبع(تصٍُف شجكخ انشٕارع حست انذرجخ  (5جذٔل )

 جٕبنال     

 

 لمىطقخا

 ئعمبلٓ أؽُاه  شُاسا رشاثٕخ  شُاسا س ٕغخ  سا صبؤُخشُا  شُاسا س ٕغخ

 الشُاسا 

 (كم) (كم) (مزش18اقل مه ) (28اقل مهئلّ 8)  (ف فأكضش28)

 198812 48145 68655 18136 28801 الششقٕخ

 188801 28020 --- 18538 38963 الغشثٕخ

 118453 38682 28439 18888 48482 الغىُثٕخ

 138933 58822 58312 18926 18660 الجلذَعؾ 

 548404 128362 148411 58592 128119 الغملخ

% 3184 1883 2684 3189 188 
 ف  2816وزب ظ الذساعخ المٕذاوٕخ Arc GISالغذَه مه اعذاد الطبلجخ اعزمبدا علّ رم قٕبط اؽُاه الشُاسا ثُاعطخ ثشوبمظ  المظذس:
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المنطقة الشرقية المنطقة الغربية المنطقة الجنوبية منطقة وسط البلد

مناطق أحياء مدينة غريان

شوارع رئيسية شوارع ثانوية شوارع فرعية شوارع ترابية 

 

 (.          2لى جدول رقم )من عمل الطالبة اعتماداً ع :المصدر          

 م5105( تصنيف شبكة الشوارع حسب الدرجة )االتساع( بمدينة غريان عام 3شكل )
 انزئٍسٍخ:انشٕارع . أ. 1

َرقاُف ثىقال ، ٌٓ ثمضبثخ الششإٔه الزٓ رشثؾ قلت المذٔىخ ثجقٕخ أعضا ٍب، َرعذ المذايل الش ٕغٕخ للمذٔىخ

شثؾ ثاكماب رقاُف ، المغابساد الش ٕغإخ للؾشكاخ ؽاُه مشكاض المذٔىاخ ألوٍب رمضل ،الؾشكخ ثطُه َعشع المذٔىخ

                                                           
 َئرا اعزضىٕىب األسطفخ الغبوجٕخ المخظظخ للمشبح َالغاضس الُعاطّ ،   علّ أؽذ عبوجٓ الشبسا ئلّ يؾ الجىب  الُاق  علّ الغٍخ األيشٌُِ المغبؽخ الممزذح مه يؾ الجىب  الُاق :وٍش الشبسا

فآ رخطإؾ الىقال الؾؼاشْ  مقذماخللمضٔذ مه الزفبطإل اسعا  الاّ عجاذ الؾمٕاذ عجاذ الُاؽاذ ، فبن الغض  المزجقٓ ٔطلق علًٕ ارغبا الشطا اَ عشع الشبسا ،الزٓ رفظل ثٕه ارغبٌٓ الؾشكخ

 .32-35ص ص  ،1906 ،الذَؽخ، الطجعخ اتَلّ عبمعخ قطش



 أيبل يحًذ ػًز اثٕستّد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،َرزمٕاض أوٍاب راد ارغابٌٕه (،مزاشاً  28وؾاُ )َٔجلغ مزُعاؾ ارغابعٍب  ،المذٔىخ م  المشاكض الؾؼشٔخ المغبَسح

َٔقغام كال  ا(،مزاشً  2 – 1)ثإه ماب َعشػاً  (،عام 15 – 18) ثإهماب َٔفظل ثٕىٍمب ؽبعض ٔزشاَػ اسرفبعاً 

َعاشع كال ارغابي ٔزاشاَػ (، أمزبس_5)َٔظل عشع كل ؽبسح ؽُالٓ ، أكضش لكل ارغبي ؽبسرٕه أَ لّئارغبي 

َٔااإدْ عااشع ؽاابسح المااشَس دَساً كجٕااشاً فاآ عااٍُلخ القٕاابدح َدسعااخ األماابن علااّ ا(، مزااشً  12- 18)ثاإه  مااب

لٓ أؽااُاه مااه ئعمااب (% 31842)رمضاال ، ََللغااشعخ الكجٕااشح لٍااب ،ورااشاً لمااشَس َعااب ل وقاال مخزلفااخ ،الشاابسا

 ٔيٍ أْى ْذِ انشٕارع انتً تتجغ ْذِ انذرجخ:، الشُاسا دايل مذٔىخ غشٔبن

ٔاشثؾ فٕماب َ غشثآ،ٔمزذ شبسا الغال  دايل المذٔىخ فآ ارغابي شامبلٓ شاشقٓ / شامبه  شبرع انجالء: 1. أ .1

أثاُ ٔاإدْ ئلآ  ثٕه المذيل الشمبلٓ الششقٓ للمذٔىاخ الازْ ٔاإدْ ئلاّ القُاعام َالماذيل الشامبلٓ الغشثآ الازْ

ثبرغابي َاؽاذ َثمزُعاؾ ارغابا سطاا  ،َٔزكُن ٌازا الشابسا ماه ؽابسرٓ ماشَس م(،ك 28528)ثطُه ، سشبدح

ثبلىغاجخ للشطإا األٔغاش  (أمزابس 3888)مب األسطفخ الغبوجٕخ فٕظل مزُعؾ عشػٍب ئلاّ ا(، أمزشً  185)قذسي 

 َاألٔمه.

 1.628)َثطاُه ٔجلاغ وؾاُ  ،شمبه ئلاّ الغىاُة الشاشقٓب مه ارغبي الؽُلًٕ  أمزذ امزذادً انُٓضخ: شبرع  5.أ.1

 (،مزاشاً 8808)ٕىٍمب عضٔشح عشػٍب ٔجلاغ ثَٔفظل  ،ؽبسربن لكل ارغبي ؛َٔزكُن الشبسا مه أسث  ؽبسادم(، ك

َٔزقاابؽ  ماا  شاابسا  ( علااّ كااال الغاابوجٕه،أمزاابس 3888) مااب األسطاافخ الغبوجٕااخ فٕظاال مزُعااؾ عشػااٍب ئلااّأ

 الجٕئخ فٓ الغىُة الغشثٓ. َشبسا ،الغمٍُسٔخ فٓ الشمبه

(، كاام 18258)طااُه ث ،ٔمزااذ داياال المذٔىااخ فاآ ارغاابي شاامبلٓ غشثاآ / عىااُثٓ شااشقٓ شاابرع انراإرح : 3.أ.1

باػااابفخ ئلاااّ مغااابس الُقاااُف ا(، ثمزاااشً  16)مزُعاااؾ ارغااابا قاااذسي َ ،َٔزكاااُن ماااه أسثااا  ؽااابساد مشَسٔاااخ

أماب األسطافخ الغبوجٕاخ (، مزاشاً  8858)ٍب َٔفظال ثإه اترغابٌٕه عضٔاشح ٔجلاغ عشػا ،اتػطشاسْ لكل ارغبي

م  شبسا الؾشٔخ فٓ الشمبه َشبسا الجٕئاخ َٔزقبؽ   علّ كال الغبوجٕه، (،امزشً  2) فٕظل مزُعؾ عشػٍب ئلّ

َثبلىغجخ لؾبلخ الشطا فٍٓ مزُعطخ فٓ ثعغ أعضا ً سغم رشكض العذٔذ مه مؾالد قطا  غٕابس  ،فٓ الغىُة

مماب ٔاإدْ ئلاّ اصدؽبماً ؽاُه الٕاُف ، الجىب  َالمُاد الغزا ٕخ َالخؼاشَادَمؾالد مُاد  ،المشكجبد ثأوُاعٍب

 َعشقلخ الؾشكخ علًٕ.

طاُه ثٌَُ مه الشُاسا المٍمخ ثبلمذٔىخ ٔمزذ دايل المذٔىخ فٓ ارغابي غشثآ شاشقٓ  شبرع انجًٕٓرٌخ: 4.أ.1

األسطاافخ  أمااب (،أمزاابس 18858ارغاابا سطااا )ثمزُعااؾ َ ؽاابسرٓ مااشَس،َٔزكااُن مااه  (،كاام 28628)ٔجلااغ 

 عبوت.مه كل  (3810 - 1.05) همب ثٕالغبوجٕخ فٕجلغ مزُعؾ ارغبعٍب 

ثطُه ٔجلغ وؾاُ  ثمغبَسارٍب،ٔعذ مه المؾبَس المشَسٔخ المٍمخ الزٓ رشثؾ المذٔىخ  شبرع انٓبدي كؼجبر: 5.أ.1

َؽزاّ  شابسا الغمٍُسٔاخ شامبتً  هالمذٔىاخ مأمزاذ شابسا الٍابدْ كعجابس فآ الغاض  الغشثآ ماه َ ،كم 18588

ثمزُعؾ ارغابا س مه ؽبسرٓ مشَٔزكُن َ ،مذيل المذٔىخ م  مؾلخ أَتد ثه ٔعقُة فٓ الشكه الغىُثٓ الغشثٓ

 لكل عبوت. ا(مزشً  2)أمب األسطفخ الغبوجٕخ فٕجلغ مزُعؾ ارغبعٍب  (،أمزبس 18) سطا قذسي

(، كام18446) ُه ٔجلاغ وؾأُمزذ شبسا الغالخبوخ فآ ارغابي عىاُثٓ / شامبلٓ ثطا شبرع خبنذ ثٍ انٕنٍذ: 6.أ.1

ما   بشثطٍأَ ،ثٕه شبسعٓ الٍبدْ كعجبس شمبتً ؽزّ المذيل الغىُثٓ الغشثٓ م  مؾلاخ أَتد ؽاضاففٕمب ممزذاً 

ؽاابساد؛ ٌَااُ مكااُن مااه أسثاا   (،مزااشاً  15) َٔجلااغ مزُعااؾ ارغاابا الشطااا ؽااُالٓ ،المؾااالد المغاابَسح لٍااب

َٔجلغ مزُعؾ ارغبعٍب صالصخ أمزبس للشطٕا األٔمه  ،وجٕخعالَح علّ األسطفخ الغب، مشَس فٓ كل ارغبي ؽبسرٓ

 َاألٔغش.

  

 

 

  



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب
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فٕماب ثإه  شاشقٓ،ؽذ ششإٔه الىقال المٍماخ الزآ رخزاشإ المذٔىاخ فآ ارغابي غشثآ أٔمضل  شبرع انحزٌخ: 7.أ.1

عاذ ؽاابساد مااه ٌَااُ مكاُن (، كام 28248)ثطااُه ٔجلاغ وؾااُ  ب،شابسعٓ الىٍؼاخ شااشقب َالٍابدْ كعجاابس غشثًا

ثٍااب مغاابس للُقااُف ارغاابي(، ُٔعااذ مزااش فاآ كاال  11(، َ)مزااشاً  22) عااؾ ارغاابا سطااا قااذسيثمزُ ،مشَسٔااخ

أمااب األسطاافخ الغبوجٕااخ (، مزااشاً  185) َٔفظاال ثاإه اترغاابٌٕه عضٔااشح عشػااٍب ٔجلااغ ،اتػااطشاسْ لكاال ارغاابي

 للشطٕا األٔمه أَ األٔغش.( أمزبس 6 -3) همب ثٕفٕزشاَػ مزُعؾ عشػٍب 

فٕماب ثإه شابسعٓ ، فٓ أقظّ عىُة المذٔىخ فٓ ارغبي شمبلٓ ششقٓ /عىاُثٓ غشثآ ٔمزذانجٍئخ: شبرع  8.أ.1

، ٌَُ مكُن مه عاذ ؽابساد مشَسٔاخ(، كم 48128)ثطُه ٔجلغ وؾُ ، َالغال  ثبلشمبه َيبلذ ثه الُلٕذ غشثبً 

األسطافخ  بارغابي، أماثاً مغابس للُقاُف اتػاطشاسْ لكال ا(، َُٔعاذ مزاشً 26) ثمزُعؾ ارغابا سطاا قاذسيَ

 ،َٔزمٕااض ثاؽاللزااً علااّ مغمُعااخ كجٕااشح مااه المؾااالد الزغبسٔااخ، لكاال عبوااتمزااًشا(  285)وجٕااخ فعشػااٍب الغب

 َٔزقبؽ  م  شُاسا الضُسح َالىٍؼخ َيبلذ ثه الُلٕذ.، َمعبسع األصبس َمعبطش الضٔزُن َالُسػ

 انشٕارع انربٌَٕخ:.ة 1

لٕااخ َرااذف  ثٍااب ئلااّ الشااُاسا ألوٍااب رغاازقطت الؾشكااخ فاآ الشااُاسا المؾ، َرغاامّ الشااُاسا الزغمٕعٕااخ

ا لزشكاض األوشاطخ الزغبسٔاخ ثٍاب مضلٍاب وراشً  ،ا كجٕاشح ماه المشكجابدكمب رغزة ئلٍٕب أعاذادً  (،الششٔبوٕخ) الش ٕغٕخ

راد ٌَٓ  ا(،مزشً  28اقل مه -18) همب ثَٕٔزشاَػ ارغبا الشُاسا الضبؤُخ فٕ، مضل الشُاسا الش ٕغٕخ ثبلمذٔىخ

فٍٕاب ٔىعاذف  ، ََت رظلؼ ئت لماشَس عإبسرٕه فآ اترغابي الُاؽاذ، ٕه مزُاصٔزٕهؽبسر، َرزكُن مه ارغبي َاؽذ

(، كم / عابعخ 68)َت رضٔذ عشعخ الغٕبسح عه  ،الؾبعض أَ الفبطل األَعؾ الزْ ٔفظل الؾشكخ ثٕه الؾبسرٕه

 الذسعخ :َمه أٌم الشُاسا الزٓ رزج  ٌزي  ،مه عملخ أؽُاه الشُاسا المٍمخ ثبلمذٔىخ (% 1883)ٌَٓ رمضل 

، شابسا الغاال  شاشقبً َشابسا الغجال غشثابً  همب ثإفٕ ،ٔمزذ فٓ ارغبي ششقٓ / غشثٓ شبرع اثٍ سٍُبء: 1.ة.1

َٔفظال ثٕىٍماب عضٔاشح ثعاشع  ،ؽابسرٕه لكال عبوات ؛مه أسث  ؽبساد(، َٔزكُن امزشً  239)ثطُه ٔجلغ وؾُ 

لكال  ا(مزشً  2)وجٕخ فٕظل عشػٍب ئلّ أمب األسطفخ الغب(، مزشاً  13)ثمزُعؾ ارغبا سطا قذسي ، َمزشَاؽذ 

 .(كم / عبعخ68)َت رضٔذ عشعخ الغٕبسح عه  ،سطٕا

فٕمااب ثاإه شاابسا الؾشٔااخ مااه الغىااُة َشاابسا عااُإ  ،ٔمزااذ مااه الشاامبه ئلااّ الغىااُةانتشااٍٍذ: شاابرع  5.ة.1

 ،لشقبثخَا َٔزقبؽ  م  كل مه شبسا الغمٍُسٔخ َالغال  ا(،مزشً  218)ثطُه ٔجلغ وؾُ َ ،الخؼشح مه الشمبه

أماب األسطافخ الغبوجٕاخ فٕجلاغ عشػاٍب  ا(،مزاشً  11)ماه أسثا  ؽابساد مشَسٔاخ ثمزُعاؾ سطاا قاذسي ٔزكُن َ

 لكل سطٕا.  (امزشً  285)

فٕمب ثإه شابسا طابلخ شاكشْ ثبلشامبه الشاشقٓ  ،ٔمزذ فٓ ارغبي شمبلٓ ششقٓ / غشثٓ شبرع انزقبثخ: 3.ة.1

أسث  ؽبساد مشَسٔخ مزُعؾ ارغابا َٔزكُن مه  (،مزشً  522) وؾُثطُه ٔجلغ ، ََشبسا عُإ الخؼشح غشثبً 

َٔزقابؽ   ،للشطإا الُاؽاذ ا(مزشً  285)أمب األسطفخ الغبوجٕخ فٕجلغ مزُعؾ عشػٍب (، امزشً  14)سطا فذسي 

 .م  شبسا الزشٕٕذ

 انشٕارع انفزػٍخ: .ج 1

عشاشح  َٔقل مزُعاؾ عاشع ؽاشف ٌازي الشاُاسا عاه ،مه عملخ الشُاسا ثبلمذٔىخ (% 2684َرمضل )

َت رضٔذ عشعخ الغٕبسح عاه  ،علّ أعبط رُفش ؽبسح مشَس فٓ كل عبوت مُاصْ علّ عبوت َاؽذ فقؾ أمزبس،

لخذماخ ؽشكاخ  (امزاشً  2 - 185)ثإه  كمب ُٔعذ سطٕا علاّ كال عبوات ثعاشع ٔزاشاَػ ماب(، كم / عبعخ 48)

مه  (%30)الجلذ لزظل ئلّ  فزشرف  ثمىطقخ َعؾ ،َٔخزلا رُصٔ  الشُاسا الفشعٕخ مه مىطقخ أليشِ ،المشبح

ثٕىمب رقل وغجخ الشُاسا الفشعٕخ (، %3489)فزجلغ  ،كمب رضٔذ أٔؼب فٓ المىطقخ الششقٕخ، عملخ أؽُاه شُاسعً

 

 

 

 



 أيبل يحًذ ػًز اثٕستّد. 
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َمعرام الشااُاسا الفشعٕاخ ٔغلاات علٍٕااب   ،َرىعاذف ثبلمىطقااخ الغشثٕااخ (،%2182)ؽٕاش رجلااغ  ،ثبلمىطقاخ الغىُثٕااخ

،الشبسا الُعاطٓ ) الزؾشٔاش(، َشبسا عُإ الخؼشح )الملعت(َ ،اتعزخذاف الغكىٓ كمب فٓ شبسا الُادْ
(1)

 

 َالجعغ األيش مه الشُاسا الفشعٕخ رزشكض ثً أوشطخ رغبسٔخ َيذمٕخ مضل شبسا الغجل.

 حبنخ انزصف:. 5

ئلااّ وااُعٕه س ٕغاإٕه ٌمااب: شااُاسا  -رجعاابً لؾبلااخ الشطااا  –ٔمكااه رظااىٕا شااُاسا مذٔىااخ غشٔاابن  

 (.5( َالشكل )3كمب ُٔػؾٍب الغذَه ) (،رشاثٕخ) غٕش مشطُفخَشُاسا  (،ئعفلزٕخ)مشطُفخ 

 )كم(م 5105عام  بمدينة غريان التوزيع الجغرافي ألطوال الشوارع المرصوفة حسب حالتها (3)جدول 

 الشُاسا شُاسا مشطُفخ مىطقخال

المشطُ

 فخ

لشُاسا ا %

 الزشاثٕخ

شُاسا  %

 المذٔىخ

  سدٔئخ مزُعطخ عٕذح

 198812 2180 48145 2082 148022 88931 58151 08298 الششقٕخ

 188801 4585 48500 5485 58493  18393 48188 الغشثٕخ

 118453 3185 38682 6085 28046 18288 48239 28482 الغىُثٕخ

 138933 ،.36 58822 ،.64 08911 18398 28536 48905 لجلذاَعؾ 

 548404 3189 128362 6081 328122 38521 138319 288202 ااعمبلٓ

 5103الدراسة الميدانية عام ، و مصدر سبق ذكره ،(5102)من اعداد الطالبة اعتمادا عمى خريطة مدينة غريان  المصدر:       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3المصدر / من عمل الطالبة اعتماداً على جدول رقم )                

 9102بمدينة غريان حسب حالتها عام ( التوزيع الجغرافي ألطوال الشوارع المرصوفة 4شكل )

                                                           
فٕمب ثٕه شبسا الغال  عىُثبً َؽزّ َٔمزذ شبسا عُإ الخؼشح  كم، 1888ثٕه شبسا الىٍؼخ عىُثبً ئلّ شبسا المظشف الضساعٓ غشثبً ٔطُه  فٕمبشبسا الُادْ  ٔمزذ( 1)

ششقب َشبسا الغال  عىُثبً  )الملعت(فٕمب ثٕه شبسا عُإ الخؼشح َٔمزذ الشبسا الُعطٓ )الزؾشٔش(  مزشاً، 096ل ششقب ثطُه ٔجلغ رقبؽعً م  شبسا طبلخ شكشْ َالغج

  مزشاً. 554ثطُه ٔجلغ 



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مب ٔلٓ:( 5) َالشكل، (3)ٔزؼؼ مه الغذَه 

 )اإلسفهتٍخ(انشٕارع انًزصٕفخ .أ 5

، َالمىطقاخ الغىُثٕاخ، َمىطقخ َعؾ الجلاذ، رزشكض معرم الشُاسا المشطُفخ ثبلمذٔىخ ثبلمىطقخ الششقٕخ

ماه  (%6081)رمضال َالمشكجابد علٍٕاب  ألوٍب رغبعذ علّ عٍُلخ ؽشكخ ،أكضشٌب يذمخ للؾشكخ المشَسٔخ ٌَٓ

 ئعمبلٓ أؽُاه شجكخ الشُاسا ثبلمذٔىخ.  

مااه ئعماابلٓ أؽااُاه الشااُاسا  (%5486)َرجلااغ وغااجخ الشااُاسا المشطااُفخ الزاآ رزظااا ثغااطؼ عٕااذ 

فآ ؽإه رظال وغاجخ الشاُاسا سدٔئاخ  (،%3589)ثٕىمب رشكل الشُاسا مزُعاطخ الغاُدح ، المشطُفخ ثبلمذٔىخ

فزضٔاذ عُدرٍاب  المذٔىاخ،أعطؼ الشُاسا المشطُفخ مه مكبن أليش دايل  (، َرخزلا عُدح%985)الغطؼ الّ 

 ثبلمىطقاخ،ماه عملاخ الشاُاسا المشطاُفخ ( %25)ثبلمىطقخ الغشثٕاخ لزظال وغاجخ الشاُاسا عٕاذح الغاطؼ ئلاّ 

 َٔشع  الغجت فٓ رلك ئلّ أن اغلت شُاسعٍب س ٕغٕخ َصبؤُخ رخذف ؽشكخ الىقل ثبلمذٔىخ.

ماه  (%5589) مىطقخ الششقٕخ فٓ الزشرٕت الضبوٓ ؽٕش رمضل وغجخ الشُاسا الغٕذح الغطؼ ثٍابَرأرٓ ال

َرلٍٕاب  الؾاذٔش،َٔشع  رلك ئلّ كُوٍب مه مىبؽق الىمُ العمشاوآ  ،ئعمبلٓ أؽُاه شُاسا المىطقخ المشطُفخ

مه ئعمبلٓ أؽُاه  (%5589)فٓ الزشرٕت الضبلش مىطقخ َعؾ الجلذ ؽٕش رمضل وغجخ الشُاسا الغٕذح الغطؼ ثٍب 

مه ئعمابلٓ أؽاُاه  (%3882)َرقل وغجخ الشُاسا عٕذح الغطؼ ثبلمىطقخ الغىُثٕخ ؽٕش رجلغ  المىطقخ،شُاسا 

 َٔعضِ رلك لعذف اعزكمبه رىفٕز المخطؾ العبف ثبلمذٔىخ. ،شُاسا المذٔىخ

  انتزاثٍخ(انشٕارع غٍز انًزصٕفخ ).ة 5

وراشاً لمؾذَدٔاخ اعازخذامٍب ألوٍاب  ،ؽشكخ الىقال ثبلمذٔىاخ زا الىُا مه الشُاسا مؾذَد فٓ يذمخدَس ٌ

َثعؼٍب األياش وزٕغاخ لزُقاا الشاشكبد الزآ كبواذ رشازغل ثٍاب عاه ، شُاسا مؾلٕخ رق  دايل األؽٕب  الغكىٕخ

فٍٓ غٕش طابلؾخ لغإش ، لم رجزه أْ مؾبَتد لزضجٕذ عطؾٍب، َغجت فٓ رشكٍب علّ مب ٌٓ علًٕرممب ، العمل

أؽاُاه  ئعمابلٓماه  (%3189(، َرمضال )كام128362)َٔجلغ ئعمابلٓ أؽُالٍاب دايال المذٔىاخ  ،ؽشكخ المشكجبد

 (،%36)صم مىطقاخ َعاؾ الجلاذ ثىغاجخ  (،%4585)َٔزشكض معرمٍب ثبلمىطقخ الغشثٕخ ثىغجخ ، الشُاسا ثبلمذٔىخ

فاآ  (%2180)َرااىخفغ الىغااجخ ئلااّ ، مااه عملااخ أؽااُاه الشااُاسا (%3185)َرلٍٕااب المىطقااخ الغىُثٕااخ ثىغااجخ 

 المىطقخ الششقٕخ. 

  . األرصفخ:3

َرخزلاا ، َعاض اً مكماالً للشاُاسا ،سع الؾؼشٔخ رخظض لؾشكخ المشبحأٌٓ فؼب اد َاععخ مه 

ٌم َظٕفخ رإدٍٔاب األسطافخ ٌآ أَ ،َمه ؽشٔق أليش، المغبؽبد المخظظخ لٍزي األسطفخ مه مذٔىخ أليشِ

َلزااأمٕه الغااشعخ ، لمخزلفااخ رالفٕااب للؾااُادس المشَسٔااخرااُفٕش األماابن الكاابفٓ لؾشكااخ المشاابح مااه َعااب ل الىقاال ا

المقااشسح للغاإبساد ثبلشااُاسا
 (1)

َٔفؼاال اعاازخذاف أكجااش عااشع ممكااه ل سطاافخ يبطااخ أماابف المااذاسط ، 

ئلّ عبوت ، رغٍٕضاد الشُاسا مه رشغٕش َئوبسح َعالمبد ئسشبدٔخ ثبعزٕعبةَالمىبؽق الزغبسٔخ ثؾٕش رغمؼ 

لزٓ رُػ  رؾذ األسطفخ الزغٍٕضاد المطلُثخ للمشافق ا
(2) 

َرزجبٔه ارغبا األسطفخ علّ عبوجٓ الشُاسا رجعبً 

فأسطافخ الشاُاسا الش ٕغإخ أكضاش أرغابعب ماه أسطافخ ، فكلمب صاد عشع الشُاسا ارغعذ أسطافزٍب، لعشػٍب

 .(5(  َالشكل )4عذَه )، كمب ٌُ مجٕه  فٓ الشُاسا الضبؤُخ

 

 

 

                                                           
 .144، ص  2812عُٕؽ ، ٌىب  سفعذ ُٔعا، عغشافٕب الىقل الؾؼشْ فٓ مذٔىخ أعُٕؽ، سعبلخ مبعغزٕش غٕش مىشُسح، قغم الغغشافٕب، كلٕخ اٖداة، عبمعخ أ -1

 .9، ص2883 ،كىذسٔخئٔمبن مؾمُد سمضْ، الىقل فٓ مذٔىخ ااعكىذسٔخ "دساعخ عغشافٕخ " سعبلخ دكزُساي غٕش مىشُسح، قغم الغغشافٕب، كلٕخ اٖداة، عبمعخ ااع -2



 أيبل يحًذ ػًز اثٕستّد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م5105حسب عرض االرصفة بمدينة غريان عام  )كم(وارع طوال الشألالتوزيع الجغرافي  (4جدول )

 
أسطفخ مزُعطخ مه  أسطفخ ػٕقخ

 ف 3 -2

 أسطفخ َاععخ

 ف3ضٔذ عه ر

 ئعمبلٓ

 ف 2اقل مه  (م)ك

 148022 28801 18136 68655 ششقٕخال

 58493 38963 18538 ------ الغشثٕخ

 28046 48482 18888 28439 الغىُثٕخ

 08911 18660 18926 58312 َعؾ الجلذ

 328122 128119 58592 148411 ااعمبلٓ

 .Arc G.I.Sتى قٍبص أطٕال انشٕارع ثٕاسطخ ثزَبيج ، َٔتبئج انذراسخ انًٍذاٍَخ المصدر: الجدول من إعداد الطالبة اعتمادًا عمى

 

 

 .      (01)من إعداد الطالبة اعتمادًا عمى الجدول  المصدر:

 م.5105بمناطق مدينة غريان عام  –حسب اتساع األرصفة  –ارع توزيع أطوال الشو  (5)شكل 

 : اترٓ( 6)( َالشكل 4ٔزؼؼ مه الغذَه )

( %6081)ٌَٓ ثزلك رمضال وؾاُ (، كم 328122)ٔجلغ ئعمبلٓ أؽُاه الشُاسا الزٓ ُٔعذ ثٍب أسطفخ 

مذٔىاخ ئلاّ صالصاخ َعلٕاً ٔمكاه رظاىٕا األسطافخ علاّ عابوجٓ شاُاسا ال ،مه ئعمبلٓ أؽُاه الشُاسا ثبلمذٔىاخ

 ٌٓ:أوُاا 

  يتًزا(: 5اقم يٍ  )ػزضٓبأرصفخ ضٍقخ .أ 3

مااه عملااخ  (% 5982)َقااذ اعاازؾُرد مىطقااخ َعااؾ الجلااذ علااّ  الفشعٕااخ،ٔااشرجؾ َعُدٌااب ثبلشااُاسا 

َٔشع  الغجت فٓ رلك لُعُد مغمُعخ مه الشُاسا الفشعٕخ الغاكىٕخ  ،المغطؼ الزْ رشغلً األسطفخ ثبلمىطقخ

 عذف اعزكمبه رىفٕز الشُاسا الفشعٕخ ثٍب.ثباػبفخ ئلّ  ،َاوعذاف َعُدٌب فٓ المىطقخ الغشثٕخ المىطقخ،ثزلك 

 يتًزا(: 3 – 5يٍ  )ػزضٓبأرصفخ يتٕسطخ االتسبع .ة 3

مااه ئعماابلٓ الشااُاسا الزاآ رزمٕااض ثُعااُد  (%3484) رظاال وغااجخ األسطاافخ ثمىطقااخ َعااؾ الجلااذ ئلااّ

(، %2883َرمضل وؾاُ ) َالمىطقخ الششقٕخ(، %2284َرمضل )لغشثٕخ رلٍٕب المىطقخ ا، أسطفخ مزُعطخ اترغبا

 َٔشع  رلك تسرفبا الكضبفخ الغكىٕخ َالغكبوٕخ ثٍب.

 



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتًزا(: 3ػزضٓب ػٍ  )ٌشٌذأرصفخ ٔاسؼخ .ج 3

َرأرٓ المىطقخ الششقٕخ فٓ مقذمخ مىبؽق المذٔىخ مه ؽٕش اعزؾُارٌب  الش ٕغٕخ،ٌَٓ رشرجؾ ثبلشُاسا 

مااه ئعماابلٓ الشااُاسا الزاآ رزمٕااض ثُعااُد أسطاافخ  (% 4184)ىؾااُ ثاألسطاافخ الُاعااعخ علااّ أكجااش وغااجخ مااه 

َرمضال صم المىطقخ الغشثٕخ  %(، 2582وؾُ ) َرمضل وغجخ األسطفخ الُاععخ ثٍب ،المىطقخ الغىُثٕخ َاععخ، رلٍٕب

(2382 %). 

لُاؽاذ ماه مكابن أن ٌىبب ايزالفبً فٓ عشع أسطفخ الشابسا ا ارؼؼَمه ياله الذساعخ المٕذاوٕخ فقذ 

الزآ رعزجاش ماه أٌام  ،ففٓ ثعغ أعضا  كاالً ماه شابسا الضاُسح َالغمٍُسٔاخ َالىٍؼاخ ،أليش فٓ مذٔىخ غشٔبن

 ،فٓ كل عبواتا( مزشً  1.5ئلّ  1)الشُاسا الش ٕغٕخ ثبلمذٔىخ ئت أن ارغبا أسطفخ الشُاسا ثٍب ٔزشاَػ مب ثٕه 

غااجت فاآ رلااك لعااذف اعاازكمبه رىفٕااز المخطااؾ العاابف ثٍاازي َٔشعاا  ال ،ٌَاازا قلٕاال ثبلىغااجخ لمكبوااخ َأٌمٕااخ الشاابسا

 َمقذاس الؾشكخ المشَسٔخ ثٍب. ،عىً عذف رىبعق الشُاسا مب ثٕه عشع األسطفخ ، ممب وزظالشُاسا

 :يٕاقف اَتظبر انسٍبراد. 4

َٔقظذ ثٍب المغبؽبد الفؼب  الزٓ رخظض لُقُف الغٕبساد لفزاشح ماه الُقاذ ؽغات الغاشع الازْ 

يبسعاً، َثعؼاٍب األياش  الشابسا،َركاُن ثعاغ ٌازي المُاقاا ػامه ؽاشف  المُقاا،بسح ئلّ عب  ثغب ق الغٕ

 مىٍاب،رقذٔش الطلت علّ مُاقا اتوزربس ثذساعخ سؽالد الىقل المخزلفخ فٓ المذٔىخ مه ؽٕاش الغاشع  َٔشرجؾ

الزغابسْ . ٌم ٌزي الشؽالد ٌآ رلاك المزغٍاخ ئلاّ مشكاض المذٔىاخ أَ قلجٍابأَ فٍٕب،ََعب ل الىقل المغزخذمخ 
(1)

 

الغٕبساد ثبلعذد َالمغبؽخ الزٓ رغطٓ اتؽزٕبط الفعلآ  توزربسَورشاُ تفزقبس مذٔىخ غشٔبن ألمبكه مخظظخ 

ؽٕااش ثاابد الُقااُف علاّ عاابوجٓ الطشٔااق َأسطاافخ الشااُاسا ظابٌشح ُٔمٕااخ رىاابه مااه كفب رٍااب  ،لغاكبن المذٔىااخ

ممااب ٔغعلٍااب رزؾماال أكضااش مااه عااعزٍب  ،مزجقٕااخَاوغاإبثٕزٍب ََظٕفزٍااب مااه ياااله اقزطاابا عااضٌ  مااه ؽبسرٍااب ال

علّ عشعخ َرذفق الؾشكخ علٍٕاب َراإدْ ثبلزابلٓ ئلاّ ؽاذَس اتيزىبقابد َالؾاُادس  َمه صم رإصش، الزظمٕمٕخ

 المشَسٔخ.

َم  رضأذ عذد مغازخذمٓ الغإبساد َاسرفابا معاذه ملكٕاخ الغإبسح ثبلىغاجخ ل عاشح الُاؽاذح أطاجؾذ 

الماذنمه أٌم المشبكل الزٓ رُاعً كضٕشا ماه  مشكلخ مُاقا اتوزربس َاؽذح
 (2)

َٔاإصش معاذه رملاك المشكجابد ، 

ٔجلاغ معاذه رملاك المشكجابد الخبطاخ ثمذٔىاخ ؽٕاش ، الخبطخ ثأْ مذٔىخ علّ عذد مُاقا اتوزربس المطلُثخ ثٍاب

 ،معاذه مشرفا  ثبلىغاجخ لمغابؽخ المذٔىاخ ٌَاُ، 2815عابف  وغامخ 1888مشكجاخ يبطاخ / ( 2569)غشٔبن وؾُ 

توزرابس المشكجابد فٍآ أؽٕبوابً  صبثاذورابف  ذت ُٔعائر  ،َررٍش المشاكلخ َاػاؾخ، َقلخ رُفش مُاقا لالوزربس

ممب ٔقلل مه الغعخ َالغشعخ الزظمٕمٕخ  ، أَ ركُن فٓ أكضش مه طا علّ الشطٕا ،مُاصٔخ َأيشِ عمُدٔخ

ؽٕاش ، قاشة مكابن لمقظاذيأىاذ ئت ئن أطؾبة المشكجبد ٔجزلُن قظبسِ عٍذٌم أقبف مشكجابرٍم ع ،للشبسا

علاّ  لالوزرابس،َمىٍاب مشاكلخ وقاض المغابؽبد المخظظاخ ، رعبوٓ المذٔىخ مه العذٔذ مه المشكالد المشَسٔخ

َٔمكاه رظاىٕا ، َيبطاخ يااله الغاىُاد األيٕاشح، الشغم مه صٔبدح معاذه رملاك المشكجابد الخبطاخ ثبلمذٔىاخ

 المشكجبد ئلّ : توزربساألمبكه المخظظخ 

 انشبرع:ػهى جبَجً  اَتظبرف يٕاق.أ 4

رشاغل المشكجابد َثاً ؽٕاضاً رخزلاا أثعابدي ؽغات رشاكٕل أواُاا الُقاُف فٍآ ئماب مُاصٔاخ أَ مب لاخ أَ 

فٕقال  للشابسا،ؽٕش ٔإصش اتوزربس فٓ الغعخ الفعلٕاخ  المشكجخ،َكزلك علّ ؽغت وُا  الشطٕا،عمُدٔخ علّ 

 لكاال طااا مااه اوزراابس المشكجاابد كمااب رقاال عااشعخ صالصااخ أمزاابس فاآ المزُعااؾ للشاابسا ثمقااذاسالعااشع الكلاآ 

                                                           
1--Galion, Arthur, The Urban Pattern, City Planning and Design Van No Strand Company, New York, 1986, pp.351,353. 

2
 49ف، ص 1906رخطٕؾ الىقل الؾؼشْ، عبمعخ قطش، الذَؽخ ،  –ذ عجذ الُاؽذ ٕمؾال عجذ -



 أيبل يحًذ ػًز اثٕستّد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اتوزرابس.لكل طا َاؽذ مغزمش مه %( 28)المشكجبد ثىؾُ 
 (1)

َفآ مذٔىاخ غشٔابن راضداد ٌازي الرابٌشح فآ  

وزٕغاخ ، كال مه شبسا الغمٍُسٔخ َالضُسح َالؾشٔخ الزٓ رعذ مه الشُاسا المٍمخ الزٓ رزاأصش عاعزٍب اتعازٕعبثٕخ

فقذ ركُن فٓ أكضش مه طا أَ ثشكل عمُدْ علّ الشطٕا أَ  مخزلفخ،جٍٕب ثأشكبه اتوزربس الكضٕا علّ عبو

أَ ؽاشف الشابسا فآ  ،َٔشع  رلك ئلّ اػاطشاس كضٕاش ماه الغاب قٕه ئلاّ اعازخذاف الشاُاسا الفشعٕاخ لً،مُاص 

 كفبٔزٍب.ثغجت قلخ رُفش مُاقا اوزربس َعذف  اتوزربس،ثغغ الىرش عه مذح ، اتوزربس

 انشبرع:تظبر خبرج يٕاقف االَ.ة 4

ثؾٕاش ت رزعابسع  ،َالزٓ ٔغت مشاعبح ايزٕبس المُق  المىبعت اقبمزٍب اتوزربس،َٔقظذ ثٍب عبؽبد 

أَ الخاشَط مىٍاب ،ما  رغإٍل َرعاذد مؾابَس الُطاُه ئلٍٕاب ،م  عُٕلخ المشَس فٓ الشُاسا المؾٕطاخ ثٍاب
 (2)

 ،

ٔزؼؼ مه ياله الذساعخ المٕذاوٕاخ أن المذٔىاخ  ،بنَثبلىغجخ لمُاقا اتوزربس يبسط ؽشف الشبسا فٓ مذٔىخ غشٔ

َالمُعُد مىٍب لٕظ عُِ عبؽبد اوزربس يبطخ ثباوشاب اد ااداسٔاخ َالخذمٕاخ ، رفزقش لُعُد عبؽبد اوزربس

َرضأاذ  ،َٔشع  الغجت الش ٕغٓ فٍٕب لقلخ مُاقاا اتوزرابس ،َالزٓ رعبوٓ مه ثعغ اتيزىبقبد المشَسٔخ ،فقؾ

فقاذ ثلاغ عاذد المشكجابد ثبلمذٔىاخ ، َاسرفبا ملكٕخ المشكجبد ثبلىغاجخ ل عاشح الُاؽاذح ،جبدعذد مغزخذمٓ المشك

َالشغجااخ الشااذٔذح لغااب ق المشكجااخ فاآ الُقااُف مجبشااشح أماابف الىشاابؽ المااشاد ، ف2815( مشكجااخ عاابف 65658)

ٓ ٔفؼل العمال علاّ َثبلزبل، فٓ ظل غٕبة شجً ربف للؼُاثؾ َالقُاوٕه المشَسٔخ ثبلجالد ،اتعزفبدح مه يذمبرً

أَ يبطخ  ،سمضٔخ َثأعُسعُا  كبوذ مُاقا ربثعخ للذَلخ ، ئقبمخ مُاقا اوزربس فٓ مىبؽق مزعذدح مه المذٔىخ

 َمه صم ٔمكه الزغلت علّ الكضٕش مه المشبكل المشَسٔخ دايل المذٔىخ.، ثأفشاد رقبف ثٍذف اتعزضمبس

 انضٕئٍخ:انالفتبد انًزٔرٌخ ٔاإلشبراد . 5

 المشَسٔااخ،َالالفزاابد  األسػاإخ،خ الشااُاسا الش ٕغاإخ ثبلمذٔىااخ ثُعااُد عااذد مااه العالماابد رزمٕااض شااجك

 الزبلٓ:َالزٓ ٔمكه رُػٕؾٍب علّ الىؾُ  الؼُ ٕخ،َااشبساد 

  األرضٍخ:انؼاليبد .أ 5

َلجٕابن  ،سا لزؾذٔاذ معبلمٍاب ماه عُاوجٍاب ََعاطٍب َأؽشافٍابُاَرزمضل فٓ عالمبد مجٕىخ فٓ عغم الش

 الغشعبد، َغٕشٌب.َلزؾذٔذ  ،َمُاقا الغٕبساد ،َالزقبؽعبد َالمطجبد ، بحممشاد المش

أماب  العالماخ،َالغشع مه اعازخذاف  ،َرخزلا ٌزي العالمبد فٓ ؽُلٍب َعشػٍب ؽغت أٌمٕخ الشبسا

 ،َقذ ركُن ٌازي العالمابد مزظالخ ،َثبامكبن اعزخذاف اللُن األطفش ،ثبلىغجخ أللُاوٍب فٕفؼل أن ركُن ثٕؼب 

َفٓ مذٔىخ غشٔبن وغذٌب رؾذٔذا فٓ المؾبَس المشَسٔخ الش ٕغٕخ مضل شُاسا ، أَ مضدَعخ ، مفشدح، زقطعخأَ م

غٕاش  ٌَآ ،َالفشعٕاخ لٍازي العالمابد ،ثٕىمب رفزقذ الشُاسا الضبؤُاخ، َالىٍؼخ ،َالؾشٔخ، َالضُسح، الغمٍُسٔخ

 مخططخ الؾبساد.

 انالفتبد انًزٔرٌخ:.ة 5

َغبلجاابً مااب  مؾااذدح،عااُمخ علااّ لُؽاابد ثقٕبعاابد َأشااكبه ٌىذعاإخ ٌَااّ ئشاابساد َسمااُص يبطااخ مش

َغبلجابً ماب رظاى  للغاشعخ، َٔفؼل أن ركُن ااشبساد راد أثعابد كجٕاشح وغاجٕبً  الشُاسا،رُػؼ علّ عُاوت 

َٔغات أن ركاُن ثعاغ ااشابساد عبكغاخ ، أَ ماه ألاُاػ يشاجٕخ مه المعذن المذٌُن ػذ الظذأ َمقبَف للمب 

الكضٕاش ماه  ئلاَّرفزقاش شاجكخ الشاُاسا ثمذٔىاخ غشٔابن  ،أَ مؼإئخ ؽغات أٌمٕاخ ااشابسح ،زٍابلٕغٍل سؤٔ ،لٕالً 

                                                           

1
كلٕاخ الزشثٕاخ، عبمعاخ سٔمُن عمٕش شُقٓ، الؾشكخ المشَسٔخ ثُعؾ مذٔىخ القبٌشح، دساعخ فٓ عغشافٕب الىقل الؾؼشْ، سعبلخ دكزُساح غٕاش مىشاُسح، قغام الغغشافٕاب،  -

 .61، ص 2811شمظ، القبٌشح، عٕه 

 .212-216ص  صف، 2811،–اؽمذ ؽغٕه اثُعُدح، ٌىذعخ الطشإ، مكزجخ المغم  العشثٓ للىشش َالزُصٔ ، عمبن  -2

 



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َرقاال ااشاابساد  ،َأماابكه الزُقااا َعجااُس المشاابح ،ااشاابساد الزاآ رُػااؼ ؽااذَد الشااُاسا َؽاابساد المااشَس

ٓ رُػاؼ ثباػابفخ ئلاّ ااشابساد ااسشابدٔخ الزا ،الزؾزٔشٔخ الزٓ رؾاذد الغاشعخ المغامُػ ثٍاب علاّ الشاُاسا

 األمبكه الخذمٕخ المٍىٕخ ثبلمذٔىخ.

 انضٕئٍخ:اإلشبراد .ج 5

رعاذ ماه  ٌَآ اشازغبلٍب،َٔقظذ ثٍاب ااشابساد الزآ رغازخذف المظابثٕؼ المخزلفاخ فآ ألُاوٍاب َؽشٔقاخ 

المٍماخااعشا اد الزىرٕمٕخ المغزخذمخ فٓ الغٕطشح علّ ؽشكخ الغٕش فآ الزقبؽعابد 
 (1)

،
 

َكال ئشابسح رزكاُن 

كٍشثااب َٓرؼائ مااه مظاذس  ،عام أَ أكضااش28قطااش كال مىٍااب ، أيؼاش ،أطاافش ،عذعاابد أؽماش صاالسماه 
 (2) ،

َٔجلاغ  ،راذاس ثطشٔقاخ يلٕاخ َثذساعخ ااشبساد الؼُ ٕخ عىذ وقبؽ الزقبؽعبد المٍماخ ثمىطقاخ الذساعاخ رجإه أوٍاب

 َٔق  معرمٍب علّ الشُاسا الش ٕغٕخ. ،ئشبساد ػُ ٕخ فقؾ (0)عذدٌب 

َالزآ رؾاذ ماه عاشعخ  ،لشجكخ الشُاسا ثبلمذٔىخ عذد كابف ماه المطجابد الظاىبعٕخ شٔزُفت َئػبفخ لمب عجق 

ثبلمىابؽق الغاكىٕخ راد الكضبفااخ  ،َيبطاخً أمابف المىشااد الؾُٕٔاخ كبلماذاسط َالمغزشافّ َالعٕابداد ،الغإبساد

َالزٓ رفزقذ ، لشُاسابد اططىبعٕخ ثبلمغٍُد الزارٓ علّ ٌزي اجممب دف  ثبلغكبن ئلّ ئقبمخ مط وغجًٕب،المشرفعخ 

 ئلّ الخظب ض الفىٕخ المىبعجخ، أمب فٕمب ٔخض ئوبسح الشُاسا فشغم رُفشٌب فٍٓ فٓ ؽبعخ ئلّ الظٕبوخ.

 ثبنًذٌُخ:تقبطؼبد انشٕارع انزئٍسٍخ . 6

َرضداد أٌمٕاخ الزقبؽعابد ؽغات  أكضش،َٔقظذ ثٍب المغبؽخ الزٓ رىشأ مه ارظبه أَ رقبؽ  شبسعٕه أَ 

َرُعذ عالقخ ؽشدٔاخ  ،َكضبفزٍب عىذٌب ،َارغبٌبد الؾشكخ المشَسٔخ ،َدسعزٍب ئلٍٕب،رىزٍٓ  عذد الشُاسا الزٓ

صادد أؽاُاه َكضبفاخ شاجكخ  ثٍاب، فكلمابثٕه أؽُاه َكضبفخ شجكخ الشاُاسا ثأٔاخ مذٔىاخ َعاذد الزقبؽعابد المٍماخ 

ىااخ َٔقاال ثبرغاابي وؾااُ أن عااذد الزقبؽعاابد ٔزضأااذ ثمشكااض المذٔ وجاإهكمااب  ،الشااُاسا صاد معٍااب عااذد الزقبؽعاابد

أؽشافٍب
(3)

. 

للمغبؽخَثؾغبة كضبفخ الزقبؽعبد ثبلىغجخ        
 (4)

ماه ( 2رقابؽ /كم 1880) ثمذٔىاخ غشٔابن َعاذ أوٍاب رغابَْ 

الشاُاساكمب رجلغ كضبفخ الزقبؽعبد ثبلىغجخ لشاجكخ ، المغبؽخ
 (5)

 مرقابؽ / كا 289) الش ٕغإخ َالضبؤُاخ َالفشعٕاخ 

 :انىًٌكٍ تصٍُف شٕارع يذٌُخ غزٌبٌ ( 15الغذَه )خ َثذساعالشُاسا(، ؽُلٓ مه 

 عإىب، َالزشإٕذ،َرزمضال فآ شاُاسا ثاه كى(: تقبطؼابد فاثكرز/ 4شٕارع كربفخ انتقبطؼبد ػهٍٓب يزتفؼخ ).أ 6

 َعبم  الشصٔقبد.، ()الملعتَعُإ الخؼشح  َالشقبثخ، الُعطٓ،َالشبسا  شكشْ،َطبلخ 

 الغاال ،َرزمضل فآ شاُاسا كى(: تقبطؼبد/ 4انى أقم ي5ٍطخ )يٍشٕارع كربفخ انتقبطؼبد ػهٍٓب يتٕس.ة 6

، َمظااى  الخااضف، َالمظااشف الضساعاآ (،َالغاالخبوخ )يبلااذ ثااه الُلٕااذ َالىٍؼااخ، َالؾشٔااخ، َالغمٍُسٔااخ،

 َالٍبدْ كعجبس.، َالزؾذْ

 سح،َالضاُ الغجال،َرزمضال فآ شاُاسا : تقابطغ /كاى( 5شٕارع كربفخ انتقبطؼبد ػهٍٓب يُخفضخ )أقام ياٍ.ج 6

 َالش ٕغٓ.

َرزمضل فٓ مٕذان الشٍذا  ثمذٔىخ غشٔابن الازْ  المشَسْ،َرعذ المٕبدٔه العبمخ مىبؽق للزغم  َالزفشا 

فٍاُ ٔغازقجل الؾشكاخ القبدماخ ماه  لٍاب،َٔمضل الجُاثاخ الشامبلٕخ الغشثٕاخ  المذٔىخ،ٔق  ثبلشكه الشمبلٓ الغشثٓ مه 

                                                           
  142ف، ص 2888اتسدن ، –صٔه العبثذٔه علٓ، مجبد ٓ رخطٕؾ الىقل الؾؼشْ، الطجعخ اتَلّ، داس الظفب  للىشش َالزُصٔ ، عمبن  -1

 211غه اثُعُدح، مشع  عبثق، صف/اؽمذ ؽ  -2

 1-Vaughan, Rodney, Urban Spatial Traffic Patterns, Pion limited Press, London,1987, pp 123-135 

                                                   2كم 6813/رقبؽ   66   =  مغبؽخ مذٔىخ غشٔبن /كضبفخ الزقبؽعبد ثبلىغجخ للمغبؽخ =   عذد المٕبدٔه َالزقبؽعبد ثبلشجكخ 4  

                                                                        كم ؽُلٓ 328122/  رقبؽ  66لشُاسا الش ٕغٕخ َالزغمٕعٕخ =عملخ اؽُاه ا ٔه َالزقبؽعبد ثبلشجكخ /عذد المٕبدكضبفخ الزقبؽعبد ثبلىغجخ لشجكخ الشُاسا    =   5

 44(، مشع  عجق ركشي، ص 2811ذ مه الزفبطٕل أورش سٔمُن عمٕش شُقٓ، )َللمضث
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 ،المشَس القبدف مه ششإ المذٔىخ عه ؽشٔاق شابسا الغاال َكزلك  الغشثٓ،يبسط المذٔىخ عجش المذيل الشمبلٓ 

 ،مضل الشاشكخ العبماخ للكٍشثاب  ،َٔزمٕض مٕذان الشٍذا  ثزشكض الخذمبد ااداسٔخ فًٕ أَ فٓ الشُاسا المزظلخ ثً

 ، َغٕشٌب.َعغل األؽُاه المذوٕخ ،َمشكض الششؽخ ثبلمذٔىخ ،َمغم  ششكخ لٕجٕب للزأمٕه

 م5105عمى الشوارع الرئيسية المهمة بمدينة غريان عامكثافة التقاطعات ( 5جدول )

 والدراسة الميدانية التفصيمية،من عمل الطالبة باالعتماد عمى مجموعة خرائط الشوارع المصدر:        

 انشبرع:استخذايبد األرض ػهى جبَجً . 7

   ٌمب:ٔمكه رقغٕم شجكخ شُاسا المذٔىخ ؽغت الُظٕفخ الزٓ ٔإدٍٔب ئلّ مغمُعزٕه س ٕغٕزٕه   

  انُقم:شٕارع تخذو حزكخ .أ 7

 كجٕاشح،َرغزعمل لىقل المشَس ثأؽغبف  المغبَسح،الزٓ رقُف ثشثؾ المذٔىخ ثأقبلٕمٍب  ثٍب الشُاسأَقظذ 

لزلك فٍٓ رعذ مؾبَس أعبعٕخ لىقل الؾشكخ ثشجكخ الشاُاسا دايال  ،شع  أٌمٕزٍب ئلّ ارظبلٍب ثمذايل المذٔىخرَ

أَ  ،عاُا  المزؾاشب ثإه قطبعابد المذٔىاخ الش ٕغإخَغبلجبً مب ٔخظض ٌزا الىُا لخذمخ الىقل الغشٔ   ،المذٔىخ

 ثٕه الزغمعبد الغكىٕخ َثعؼٍب
(1)

ماه ئعمابلٓ أؽاُاه الشاُاسا  (%18)َرمضل شُاسا ٌزي المغمُعخ وؾاُ  ،

ثطاُه َ ،ثماذيلٍب الشامبه الغشثآ َمه أٌم ٌزي الشُاسا: الغال  الزْ ٔشثؾ المذيل الششقٓ للمذٔىاخ، ثبلمذٔىخ

(، كام 18446)َٔجلاغ ؽُلاً  ،سا يبلذ ثه الُلٕذ الزْ ٔعذ مذيالً عىُثٕابً غشثٕابً للمذٔىاخَشب (،كم 28588) ٔجلغ

َثاابلشغم مااه أن الُظٕفااخ (، كاام 18588)َشاابسا الٍاابدْ كعجاابس الاازْ ٔؾااذ المذٔىااخ مااه الغااشة َٔجلااغ ؽُلااً 

اتعازخذامبد ئت أن رلاك ت ٔمىا  ماه اوزشابس  ،األعبعٕخ لٍزي الشاُاسا ٌآ الىقال ثشاكل أعبعآ دايال المذٔىاخ

 المخزلفخ علّ عبوجٍٕب ثشكل غٕش مشكض. 

                                                           
 .31عجذ الؾمٕذ عجذ الُاؽذ، مشع  عجق ركشي، ص  -1

 كربفخ انتقبطؼبد )تقبطغ/ كى( ػذد انتقبطؼبد انطٕل )كى( انشبرع

 884 1 28316 انججم

 382 0 28528 انجالء

 282 6 28628 انجًٕٓرٌخ

 2 4 28248 انحزٌخ

 285 4 18628 انُٓضخ

 281 2 88934 خبنذ ثٍ انٕنٍذ

 882 3 48618 انرٕرح

 3 3 18888 انًصزف انشراػً

 286 3 18158 يصُغ انخشف

 481 3 88239 ثٍ سٍُبء

 2 3 18538 انتحذي

 288 5 88218 انتشٍٍذ

 0 3 88392 صبنخ شكزي

 4 2 88554 انشبرع انٕسطً

 582 3 88522 انزقبثخ

 586 5 88096 سٕق انخضزح

 882 3 48128 انزئٍسً

 4 2 88512 جبيغ انزسٌقبد

 2 3 18588 ي كؼجبرانٓبد



 دراسخ فً جغزافٍخ انُقم شجكخ انشٕارع فً يذٌُخ غزٌبٌ ثشًبل غزة نٍجٍب
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 شٕارع تخذو األرض: .ة 7

َرزمٕاض ٌازي المغمُعاخ ثكضبفاخ مشَسٔاخ  الشبسا،ثمعىّ رخذف اعزخذامبد األسع المقبمخ علّ عبوجٓ 

ماه عملاخ  (%95)َرمضال ٌازي الشاُاسا  المشابح،عاُا  ثبلىغاجخ لؾشكاخ المشكجابد أَ  ثغبثقزٍب،مشرفعخ مقبسوخ 

أَ  ،أَ الزغاابسْ ،معراام َظااب ا شااُاسا ٌاازي المغمُعااخ ٔغلاات علٍٕااب اتعاازخذاف  الغااكىٓ، َاسا المذٔىااخ شااُ

فآ  المزمضال)َالزغابسْ  ،مضل شبسا الؾشٔخ الازْ ٔغلات علٕاً اوزشابس اتعازخذاف الغاكىٓ، أَ الظىبا ،الخذمٓ

 ،َاألصابس َغٕشٌاب ،شثٕاخ َالمىضلٕاخَثٕ  األعٍاضح الكٍ ،َالمُاد الغزا ٕخ ،مغبه ثٕ  المالثظ الغبٌضح َاألؽزٔخ

ئػاابفخ ئلااّ اتعاازخذاف  ،َشاابسا الغمٍُسٔااخ َٔىزشااش علااّ عبوجٕااً مؾاابه ثٕاا  أقمشااخ َالمالثااظ َالُمظااُغبد

َمؾطااخ  ،َالعٕاابدح المغمعااخ ،َمعٍااذ ئعااذاد المعلاام ،َمظااشف الغمٍُسٔااخ ،الخااذمٓ المزمضاال فاآ داس العااشع

ؽٕااش رىزشااش علااّ عبوجٕااً مؾاابه لجٕاا  قطاا   ،ف الظااىبعٓلاات علٕااً ؽاابث  اتعاازخذاغشاابسا الضااُسح َٔ ،الُقااُد

َمؾابه للغاجظ َؽاال   ،ََسػ الضعابط َالىغابسح ،َرظلٕؼ الغإبساد ،ََسػ الؾذادح َالخشاؽخ ،الغٕبساد

 َمؾبه لجٕ  المُاد المىضلٕخ َالكٍشثب ٕخ. ،َمؾبه مُاد الجىب  ،الغذسان

ئػبفخ  المشَسٔخ،ٔىخ ئلّ ركذعٍب ثبلؾشكخ َٔإدْ الزشكض الشذٔذ للُظب ا المخزلفخ ثجعغ شُاسا المذ

َان اعزغاله المؾبه الزغبسٔاخ ل سطافخ  المخزلفخ، كمبئلّ كضشح ؽبتد اتوزربس العشُا ٓ للمشكجبد ثأوُاعٍب 

َثبلزاابلٓ  ،شكااخ المشاابح َالمشكجاابد ثىٍااش الشاابساؽفاآ رالؽاام  مىزغاابرٍم عاابٌمالمخظظااخ للماابسح فاآ عااشع 

 ح المُاعم َاألعٕبد.ؽذَس ايزىبقبد مشَسٔخ فٓ فزش

 

 انخبتًخ

 انُتبئج  أٔال:

 ،ٔزجبٔه الزُصٔ  الغغشافآ لٍابَ (،كم 548404)لٍب اؽُأارؼؼ أن مذٔىخ غشٔبن رمزلك شجكخ مه الشُاسا رجلغ 

ؽٕش ثلغذ أؽُاه الشُاسا المشطُفخ ثبلمذٔىخ  ،األمش الزْ ٔؾذد مذِ مال مخ ٌزي الشجكخ لؾغم الؾشكخ علٍٕب

                                          المذٔىخ.مه عملخ شُاسا  (%60.1ف، َرمضل )2815عبف ( كم 32.122)ؾُ و

 الشطاا،َؽبلاخ  ،ٌىبب رجبٔه كجٕش فٓ الخظب ض َالغمبد العبمخ لشجكخ الشُاسا الذايلٕخ مه ؽٕاش اترغابا

 المشَسٔخ.َااشبساد الؼُ ٕخ َالالفزبد  َالزقبؽعبد، ،َعشع األسطفخ

 تٕصٍبدان ثبٍَب:

 ٔلٓ:أٌم رُطٕبد الجؾش مب 

 ثشكل دَسْ. الشُاسا المشطُفخَلظٕبوخ سطا  ثبلمذٔىخ،َػ  مخطؾ صمىٓ لشطا الشُاسا الزشاثٕخ 

 الشُاسا.رخظٕض ممشاد للمشبح علّ 

 َفشع الشقبثخ المشذدح علٍٕب. الطُاثق،ئوشب  مُاقا عٕبساد مزعذدح 

َااشاابساد الؼااُ ٕخ َاتلكزشَوٕااخ َكاابمٕشاد مشاقجااخ  األسػاإخ،رضَٔااذ عمٕاا  شااُاسا المذٔىااخ ثبلعالماابد 

 َرىرٕم ؽشكخ المشَس.  المشَسٔخ،للمخبلفبد 
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 قبئًخ انًزاجغ

 انًزاجغ انؼزثٍخأٔاًل: 

 ف.2811،األسدن، عمبن ،مكزجخ المغم  العشثٓ للىشش َالزُصٔ ، ٌىذعخ الطشإ ،ثُعُدحأؽمذ ؽغٕه . أ1

قغام  مىشاُسح،دساعاخ عغشافٕاخ " سعابلخ دكزاُساي غٕاش ااعاكىذسٔخ "مذٔىاخ الىقل فٓ  سمضْ،ئٔمبن مؾمُد . 2

 .2883عبمعخ ااعكىذسٔخ ،  اٖداة،كلٕخ  الغغشافٕب،

سعابلخ  ،دساعاخ فآ عغشافٕاب الىقال الؾؼاشْ ،الؾشكخ المشَسٔخ ثُعؾ مذٔىخ القبٌشح ،سٔمُن عمٕش شُقٓ. 3

 .2811،بمعخ عٕه شمظ ع ،كلٕخ الزشثٕخ ،قغم الغغشافٕب ،دكزُساح غٕش مىشُسح

، عمابن َالزُصٔا ،داس الظافب  للىشاش  األَلاّ،الطجعاخ  الؾؼشْ،مجبد ٓ رخطٕؾ الىقل  علٓ،صٔه العبثذٔه . 4

 ف.2888 األسدن،

  8ف2882 ،القبٌشح ،مكزجخ األوغلُ المظشٔخ ،عغشافٕب الىقل مغضاٌب َمشمبٌب ،ععٕذ اؽمذ عجذي. 5

 ف.2888عُسٔب ،  دمشق، العشثٓ،داس الفكش  َأٌذافٍب،بعٍب الغغشافٕب َمُػُعٍب َمىٍ يٕش،طفُػ . 6

 ف.1906الذَؽخ ،  قطش،عبمعخ  الؾؼشْ،رخطٕؾ الىقل  –عجذ الُاؽذ  ذ. عجذ الؾم2ٕ

، القاابٌشح المظااشٔخ،األوغلااُ  الغغشافاآ،مىٍغٕااخ الجؾااش العلماآ ماا  رطجٕااق علااّ الجؾااش  رُفٕااق،مؾمااُد . 0

 ف.2882

قغاام  مىشااُسح،سعاابلخ مبعغاازٕش غٕااش  أعاإُؽ،قاال الؾؼااشْ فاآ مذٔىااخ عغشافٕااب الى ُٔعااا،ٌىااب  سفعااذ . 9

 .2812 أعُٕؽ،عبمعخ  اٖداة،كلٕخ  الغغشافٕب،
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