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 افتتاحية العدد الثامن

 

 افتتاحية العدد الثامن

 رسول اهلل، وبعد ىعلاحلمد هلل والصالة والسالم 

العععععدد  - أ هععععا ال ععععار  ال عععع     - أن أضعععع  بعععع   ععععد    يسرررر   ف

الثعععععامن معععععن ايةعععععة ا ا افيعععععة امةيةيعععععة الععععع   صعععععدر ا ا معيعععععة        

 ععع     الععع   ا ا افيعععة بعععدول تةععع  التععععاون لعععدول امةعععي  الع بيعععة     

 ع ععدمعع   ع ععدهعيعة العموميععة العع    ع امن   بعععد امتمععام ا م هراصعد إ

 (30) املععععاخل  امععععام  لةةمعيععععة   مد نعععععة صععععاللة بسععععة نة عمعععععان     

تةععععععع   د   بالععععععع    أنا عععععععو (.م2016سععععععع تم   1ىل إ)أغسععععععع   

 مليفسعععععععععا ايعععععععععال أمععععععععععا   ؛   ععععععععع ا اممتمعععععععععام  عععععععععدم اسعععععععععت الت      اإلدارة

 فععععاجاي مد ععععدة يععععدم ا معيععععة، و ععععد  ععععوىل منصعععع  أمعععع  الن عععع     

العةمععع  لميةععع  العععد تور سعععالل بعععن  وسععع  العوضععع  الععع          وال حععع 

لتح  ععععع  ايةعععععة. خلنيعععععا   ةع عععععاج تةعععععع  اإلدارة      سعععععي ون معععععد  ا   

ا د ععععععد بععععععالتوفيا والسعععععععداد، وال عععععع   ا   ععععععع  ةع ععععععاج تةععععععع      

  اسععععععععتم ار مسعععععععع ة     عععععععع  ا   اإلدارة السععععععععابا العععععععع  ن بعععععععع لوا مهععععععععدا    

علررررررى   ععععع ا الععععععدد ليا عععععد عععععع م  عيعععععت        إصعععععدار ن إا معيعععععة.  

ايةعة الع  خلثع    ح ي عة اةمع  الوامهعة العةميعة         إصداراستم ار 

 والف   ة   ن اسها.

تموععة   علرى   تم    ا العدد من تةة ا ا افيا امةيةية 

 مهمععةمععن ال حععول والدراسععاي العةميععة العع   عععاف   ععا ا ما افيععة     

.  عععع ه  عمومععععا مسععععتول دول امةععععي  الع بيععععة، والععععدول الع بيععععة      علررررى

   ةتهعععععععععا  ا عععععععععد أ ميعععععععععة ال حععععععععع  ا اععععععععع ا     ال حعععععععععول العةميعععععععععة

وم انتععععع  العاليععععععة     عععععع يل احلةععععععول املناسعععععع ة لة  ععععععا ا موضعععععع    

 .وحتةيةها وا رتاحها ال ح 

مامعععة   مععن اةسععتاا الععد تور  اسعع  الععدو  اي وأمععان  الععع ام     

العع وا   اةردن  نععاوم موضععوم الت ععا ن امل ععان  لتعع    سععن    بععال مععو  
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تور رشعود حممعد ام  ع ،     نعاول اةسعتاا العد    وربد. إ   حمافظة

مععن مامعععة املةعع    الع    التميمعع ، وغععادة حممععد املةحعع  وشععي ة ع ععد

سعععععود موضعععععوم  ععععوة العمععععع  النسعععععادية السعععععود ة  حةمهعععععا ومععععععدمي    

الععد تور سععيد حممععود  ومنو ععا و ع ةععها وم ععار تها ام تصععاد ة،   

مععن مامعععة   عع      وسعع  م ععار  ال ععوار    ةوالععد تورة نععور   م سرر

اج الدوحععة   دولععة   عع .    نععاوم امصععادل ال  يعيععة وال  عع  ة ملينعع    

 ا ععععع  موانععععع  مهمعععععة   ا ا افيعععععا اممتماعيعععععة      وعايضععععع  ععععع ه املو

 نعاول العد تور    والس انية وام تصعاد ة. و  ا ا افيعا ال  يعيعة   

سعععععععيد حممعععععععود م سعععععععل سععععععععيد موضعععععععوم ميومورفولوميعععععععة الصععععععع ور     

اهلل  ادعد  مصع ، وإبع ا ي  ع عد    -ال ي عاج  امر  ال ة   الصح اج 

ب   الععععيمن  ععععاول اشععععت ار درمععععاي احلععععع ارة     إمععععن مامعععععة    درو عععع  

( ملد نععة م ععة 8اإلشععاعية مععن م ديععاي ال معع  الصعناع  مندسععاي )  

 .ھ1436امل  مة وامل اع  امل دسة  الل موس  ح  

   ث  عا   ن  نعا   نوععا   إف -أ ها ال ار  ال    - الحظ و ما 

ىل أبعواب  إ إضعافة  والدراساي العةميعة    ع  بهعا  ع ا الععدد      ال حول

أ عععععع ل ثابتععععععة   ايةععععععة مثعععععع      عععععع  عععععععن مععععععاخل  عةمعععععع ، ومة ععععععل      

 ةس وحة عةمية، وم امعة ل تاب ما ا  وغ  ال .

أن  علرى س  عا امع    انعا، و    علرى وف نا اهلل وإ عا  ، وسعدد   

يتها ولامسعع  لن تةععت   سععت ون دادمععا   سععتو    ث ععة بعع  علررى ظةععوا 

ت   العةميععععععععة والسععععععععاحة   إلسععععععععهام الف   ععععععععة وأنهععععععععا املنعععععععع  املفتععععععععو     

 الواسعة، والوعاج املفتو  لتفاعة  .

ن نسعععة   ةمعععة شععع   لة عععادم     أم إوم  سععععنا    ععع ا امل عععام   

الع   ،   مد نعععة ال  عععال باملمة عععة الع بيععععة    دارة املةععع  ع عععد   علرررى 

 .االسعود ة ال   ست ي  م     ه ايةة و توىل ن   

 

 سامل بن م ار  احلرتوش  /الد تور

 مد   التح   ، مامعة السة ان  ابوس
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 ( 8من مرئيات القمر الصناعي الندسات )
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 إعداد

 إبراهيم عبداهلل قائد درانش د.
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 (8القمر الصناعي الندسات ) من مرئيات اشتقاق درجات احلرارة اإلشعاعية

 شتقاق درجات احلرارة اإلشعاعيةا

 (8من مرئيات القمر  الصناعي الندسات )

ملدننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة خالل 

 هـ1436موسم حج 

 

 امللخص

البحــــــش إا اشــــــتقاق خــــــرائر اإلشــــــعا  احلــــــرار  ادرجــــــات     يرميييييي 

املقدســــة خــــالل  املاــــاعر احلــــرارة اإلشــــعاعية ملدننــــة مةــــة املةرمــــة ا  

ــام    ــج عـــــــ ــاق  )   ھ1436موســـــــــم حـــــــ ــن الن ـــــــ ــر  11، 10مـــــــ ــات القمـــــــ ( ملرئيـــــــ

ــعر 8الندســـات ) الصـــناعي OLI (Operational Land Imager .)( للمستاـ

ــات      ــناعي الندســـ ــر الصـــ ــادالت ا الـــــة نتحســـــا القمـــ ( 8) ت بيـــــا املعـــ

ــرار  لغــــر      ــادالت االنبعــــاض احلــ ــتقاقضــــمن معــ ــة   اشــ ا ــــرائر الرقميــ

ــة     لتوزنـــ  د ــاعر املقدسـ ــة املةرمـــة ااملاـ ــات احلـــرارة ة مدننـــة مةـ  .رجـ

اميةـــن االســـتدادة بدرجـــة كـــبرة مـــن هـــامل ا ـــرائر الرقميـــة املنت ـــة   

ــا ــات تدصــــيلية        لةونهــ ــرار ة املدننــــة نعلومــ ــان  القــ ــااد املخ ــــر الــ تــ

اإلشــعاعية ة مدننــة  رارة احلــدرجــة  دقيقــة علــت مســتوا ا النــا لتوزنــ   

ــ     مةـــــــــة املةرمـــــــــة ااملاـــــــــاعر ا   ملقدســـــــــة نـــــــــا  علـــــــــهم ن خـــــــــاا  كـــــــ

حتياطــات الالزمــة للتوســعات العمرانيــة املســتقبلية ة نطــرا  املدننــة     اال

نثنـــــــا  تاـــــــييد  ة اضـــــــ  كــــــ  مـــــــا نلــــــام  اااألراضــــــي الداـــــــا  بداخلــــــها،   

 التخديف من ت ثر احلرارة اتالة سلبياتها. غر املناآت السةنية ب

 كلمات دالة:

ا  احلــــــــــرار ، احلــــــــــرارة ا رن ــــــــــة الرقميــــــــــة، الندســــــــــات، اإلشــــــــــع 

 .اإلشعاعية، مةة املةرمة

 إبراهيم عبداهلل قائد درانش د.
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Abstract 

 The research aims to drive thermal radiation maps and the 

degrees of radian temperature of the city of makkah  and the holy sites 

during the pilgrimage season in 1436 from two spectral ranges {10, 11 } 

of the satellite Landsat (8) OLI (Operational Land Imager). Therefore 

we applied special equations to derive temperature emission n for the 

purpose of extracting digital maps for distributing temperature degrees 

in the city of  Makkah and the holy sites. Accordingly, there will be 

digital maps for planners and decision makers with a precise detailed 

information on the level of cells for distributing the degrees of radiant 

heat in the city of Makkah and the holy sites. This will make them 

take all the necessary precautions for the future urban expansions on 

the outskirts of the city and the space land, and then put all the 

necessary actions during the building constructions in order to 

alleviate the impact of temperature and avoid its drawbacks. 

Keywords  

Digital Map, Landsat, Thermal radiation, Radiant temperature, 

Makkah. 
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 (8القمر الصناعي الندسات ) من مرئيات اشتقاق درجات احلرارة اإلشعاعية

 املقدمة

ــة       ــرارة هـــــــي كـــــــ  شـــــــة  مـــــــن نشـــــــةال ال اقـــــ احتـــــــدض   ،احلـــــ

ــن معـــــد ا        ــرارة الع مـــــت عـــ ــ  درجـــــة احلـــ ــر عنـــــدما ترتدـــ موجـــــات احلـــ

نكثـــــر مـــــن ثالثـــــة ننـــــام متتاليـــــة،  تســـــتمر نكثـــــر مـــــن نربـــــ  درجـــــات ا

ــب  التعـــــرق،        ــوائ  بســـ ــة مـــــن الســـ ــا  كميـــ ــد اإلنســـ ــالد ندقـــ  اهـــــو الـــ

 (.  م2010. )غامن، ة توازنه ما نؤثر

رارة مــن نهــم العنالــر املناخيــة تــ ثرا  ة حيــاة   درجــات احلــ داتعــ

قدراتــه   نــا مهــم لصــحة اإلنســا ، اتعا   فاعتــدا ااإلنســا  اناــاطه،  

تعــرق الإا العمليــة، اقــد نــؤد  ترافــا احلــرارة العاليــة مــ  اجلدــا       

نقود إا استناا  نمـال  اجلسـم انقـص     اهو ماالسةا  ااحل اج 

ــا.   ــابة بالتاــــــــن ا ااملــــــــا  ة ا النــــــ ت احلرارنــــــــة الــــــــ  تصــــــــي    اإللــــــ

ــالعاــــــــــالت  تقــــــــــود إا مــــــــــا نعــــــــــر  باإلرهــــــــــاق   انقص األمــــــــــال ، كــــــــ

احلـــرار ، اهـــي حالـــة خ ـــرة تنـــتج مـــن نقـــص الـــول الـــدم إا املـــ      

بســــــب  عــــــدم اســــــت اعة القلــــــ  ضــــــ  الــــــدم الةــــــاة، ات هــــــر علــــــت    

املرنض آثار اإلعيا  االصدا  االغثيـا  احـرارة دا  معـد ا ال بيعـي     

 (.  م1990ة اجلسم. )الراا ، 

م حـــــرار  هـــــو اجلهـــــاز العصـــــ   انوجـــــد ة جســـــم اإلنســـــا  مـــــن   

، (م˚37) لمحاف ــــــة علــــــت درجــــــات احلــــــرارة ة حــــــداد لالــــــا  نعمــــــ  

بــد مــن اجــود    احيــافع علــت تبــادل ال اقــة بــ  اجلســم االبي ــة، اال      

ــا ا داـــ ، امصـــدر         ــا كلمـ ــم بهـ ــم للحـــرارة نـــااد اجلسـ مصـــدر دائـ

ــد نعمـــ     ــت  دائـــم للت نـ ــها االـ ــا     خلصداـ ــرارة الاائـــدة كلمـ ــن احلـ مـ

 (.م2011تولد احلرارة داخ  اجلسم. )ثاب ،  نار

اختال  فــتـؤثر احلـرارة اتتـ ثر ببقيــة املـتغرات املناخيـة األخـرا       

 خــرإا آخــر امــن اقــ    آ إا درجــة حــرارة ســ   األر  مــن مةــا    

ــا   بتوزنــــ  الاــــغر اجلــــو  الــــا  نــــتحةم     نــــؤثر فلــــد ة  توزنــــ  الرنــ

ــر      ان ــــام هبوطهــــا، ابــــالد   ــرارة مــــن نهــــم عنالــ جنــــد ن  درجــــة احلــ

  بدراســـــتها لـــــيا ة علـــــم املنـــــا   واملنـــــا  الـــــ   ـــــ  ن  نهـــــتم البـــــاحث 
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فقـــر، الةـــن ة كـــثر مـــن العلـــوم األخـــرا املتصـــلة بهـــا. )الاـــي ،     

 (.م2004

ا  مناخيـ  ا مـتغر بولـدها  ابالد جرت العادة عند دراسـة احلـرارة   

نمــا  .احمل ــات املناخيــةعتمــاد البيانــات املســ لة مــن  الة ن  من قــة 

 ة جماالت اهتمـام األقمـار الصـناعية    ةبراليوم اة ظ  الت ور ال

يـــة نا ، ات ـــور مستاـــعراتها ســـوا  مـــن حيـــش الدقـــة املةان   اعـــددها

فاـــال  عــن ت ـــور تقنيـــات االستاـــعار   ال يديــة نا الامانيـــة اغرهـــا، 

نلــب  باإلمةــا  اشــتقاق  فقــد عــن بعــد ان ــم املعلومــات اجلغرافيــة   

مســتوا خالنــا لــغرة،    عليي نكثــر دقــة ا  اشــتقاقا جــات احلــرارة  در

اشـتقاق درجـات   من الصيغ الرناضية الـ  ميةـن منهـا     اتوجد عدد

ــات        ــام للن اقـ ــات ا ـ ــاد البيانـ ــائية باعتمـ ــات الداـ ــرارة مـــن املرئيـ احلـ

فـن  قيـاد درجـة حـرارة سـ   األر        هـاا احلرارنـة مـن املرئيـات. اب   

(LST  هـي ااحـد )  األقمـار الصــناعية  رات الـ  تقـاد ب  ة مـن نهـم املــتغ

ااالستاعار عن بعد مـن الن اقـات احلرارنـة لةشـعة حتـ  احلمـرا        

 (.Rozenstein, 2014. )(8)للقمر الصناعي الندسات 

اختتلف درجات احلـرارة اإلشـعاعية ااحلركيـة مةانيـا  داخـ       

املــــد  بـــــاختال  نغ يــــة ســـــ   األر  كمـــــا ختتلــــف مـــــن اقـــــ  إا    

ال هـرة ثـم تتنــاقص    دتصـ  إا الـاراة عنــ   إفلواحــد، اليـوم ا  ةخـر  آ

بالتــــدرنج إا ن  تصــــ  إا معــــدل ثابــــ  بعــــد منتصــــف الليــــ  شــــة         

 (.1رقم )
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 (1شة  رقم )

 رضيةالدارة اليومية لةشعة الامسية األ

 
 (.م1998املصدر: )نبو مسور، غامن، 

درجــــــات احلــــــرارة مـــــن الن ــــــاق احلــــــرار    تاـــــتا بنـــــا  علــــــت فلــــــد  

ــناعي     ملرئيــــــــات ال ــر الصــــــ ــ  القمــــــ ــا ارد علــــــــت موقــــــ  ندســــــــات حســــــــ  مــــــ

(Landsatبـــــــ ) املعـــــــادالت باســـــــتخدام  ت بـــــــا بهـــــــااملرار بعـــــــدة خ ـــــــوات

(Modellerة برنــــامج ) (Erdas) ( .Ko,L, 2010 ،)هــــامل  ميةــــن ت بيــــا ا

 .(Arc Map) املعادالت باستخدام برنامج

نا قـــــيم الصـــــورة ( Pixel) تحونـــــ  قيمـــــةاتتمثـــــ  ا  ـــــوة الثانيـــــة ب

نو  ســــتيدن بولتامــــا   ايــــة إا قــــيم اإلشــــعا  ال يدــــي. اشــــر  قــــ  الرقم

العالقة ب  اإلشـعا  ادرجـة احلـرارة ة نصـه للمعادلـة الـ  لـاغها        

 Sإشـــــعا  اجلســــــم األســــــود، ا   Bحيــــــش  B = sT4تـــــي:  علـــــت النحــــــو اآل 

 (.  م2007ثاب  ستيدن بولتاما . )حبي ، 

ســــــو  نعــــــر  ضــــــمن منه يــــــة البحــــــش كيديــــــة اشــــــتقاق     ــــــااا

(، نمــــــــا فيمــــــــا نتعلــــــــا    8ت احلــــــــرارة مــــــــن مرئيــــــــات الندســــــــات )    درجــــــــا 

باحتســــــــاب اإلشــــــــعا  احلــــــــرار  ادرجــــــــات احلــــــــرارة اإلشــــــــعاعية مــــــــن    

 ETMللمستاـعر   Landsat 7، اTM للمستاـعر ( Landsat) 5مرئيـات  

 تية:اإلشعا  احلرار  باملعادلة اآل فياتا ناال 

(QIN, Z, et al, 2001). 
 

 R= G * TM + B. 

= بيانــات  G= Lmax - Lmin/ 255 ،TM  ا = اإلشــعا Rحيــش 

( Lmax - Lmin، اتســتخرج )B  =Lmin، 7ا  5القمــرنن الندســات  

( املرفــــا Headerمــــن البيانــــات الولــــدية ا ــــام للمرئيــــات مــــن ملــــف )   

 بة  مرئية من مرئيات القمر الصناعي الندسات.
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ــة    ــوة الثالثــ ــعا  إا     باتتمثــــ  ا  ــ ــن اإلشــ ــ  مــ ــوفج للتحونــ ــا   ــ بنــ

ــتخدم ة حتقيــــــا هــــــاا الغــــــر      ،حلــــــرارة بالةلدانيــــــة درجــــــة ا انســــ

طرنقــة حتونـــ  بالنـــد العةســـية للحصــول علـــت درجـــة احلـــرارة مـــن    

ت بيــــا معادلــــة اشــــتقاق درجــــات احلــــرارة مــــن مرئيــــات   ثــــماالشــــعا ، 

  كما ن تي: 7، 5الصناعية الندسات  راألقما
T = K2 / (Log (( K1 / R) + 1)). (Thomas, F, et al, 2004).             

 = درجات احلرارة بالةلدانية Tحيش 

K1           ،اهـي قيمـة تسـتخلص مـن البيانـات ا ـام للقمـر الصـناعي

ــاا      ــناعي حيـــــــش تســـــ ــر الصـــــ ــاختال  القمـــــ ة ( 607.76) اختتلـــــــف بـــــ

، اتســــاا  7ة مرئيــــات الندســــات ( 666.09)، 5مرئيــــات الندســــات 

ــاق احلـــــــــرار  رقـــــــــم )    حنـــــــــو  8( مـــــــــن مرئيـــــــــات الندســـــــــات   10ة الن ـــــــ

 ( .11ة الن اق احلرار  رقم )( 480.8883) ،(774.8853)

K2     اهـــــي قيمــــــة ثابتـــــة تســــــتخلص كــــــالد مـــــن البيانــــــات ا ــــــام

للقمــــــــــر الصــــــــــناعي، اختتلــــــــــف بــــــــــاختال  نــــــــــو  القمــــــــــر الصــــــــــناعي،    

تســاا    إفاتســتخرج مــن قاعــدة البيانــات الولــدية للقمــر الصــناعي      

ة ( 1282.71) ، اتســـــــــــــــــاا 5ة مرئيـــــــــــــــــات الندســـــــــــــــــات  ( 1260.56)

( 10، اتســـــــــاا  ة الن ـــــــــاق احلـــــــــرار  رقـــــــــم )  7رئيـــــــــات الندســـــــــات  م

ة ( 1201.1442) ، احنـــــــو8مـــــــن مرئيـــــــات الندســـــــات ( 1321.0789)

=  R= لـوغر،،   Log ( مـن القمـر ندسـه. ا    11الن اق احلرار  رقم )

 اإلشعا  احلرار .

حتون  درجات احلـرارة مـن الـدرجات    ة اتتمث  ا  وة الرابعة 

  ــــر  نتي ــــة ا  ــــوة الســــابقة مــــن   بنــــة، افلــــد  الةلدانيــــة إا امل و

ــة ت  (272.15) ــا حـــــول  ، اهـــــي قيمـــ ــرارة إا الـــــدرجات   بهـــ درجـــــات احلـــ

 امل ونة.

اشــتقاق درجــات   8ة بيانــات القمــر الصــناعي الندســات    ر ا ــ

( 11، 10بن ـاد متوسـر درجـات احلـرارة مـن الن ـاق  احلــرارن  )      

إا درجـات احلـرارة   ( Pixal) باالعتماد علت التحون  ا  ي من قـيم 

ــائية.      نـــا مباشـــرة ب ــام املرفقـــة مـــ  املرئيـــات الداـ علـــت املعلومـــات ا ـ
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 ندســها هــي التحونــ  نندــالةــي  إليهــا حنتــاج الــ  املــدخالت امجيــ 

زمـة  بالبيانـات الال  جـدال   تينـ  افيمـا  (،8) الندسات مرئيات جبمي 

املستخلصــة ة ( 8احلــرارة مــن مرئيــات الندســات )  الشــتقاق درجــات 

 الولدية ا ام للمرئية. ألساد من البياناتا

 (1جدال رقم )

 م2015( لعام 8البيانات الولدية املستخلصة من البيانات ا ام ملرئية الندسات )

 (11الن اق ) (10الن اق ) الولف

Radiance multiplier 0.0003342 0.0003342 

Radiance add 0.1 0.1 

K1 774.89 480.89 

K2 1321.08 1201.14 

 .م2015( 8املصدر: الباحش باالعتماد علت البيانات ا ام ملرئية الندسات )

ه للحــــرارة احلركيــــة ن  املــــدا  ئــــنكــــدت دراســــة مــــورنا ازمال 

يــ ، نهفهرنم  ˚8احلــرار  بــ  مركــا املدننــة اضــواحيها نصــ  إا    

ادراسة نخرا ملدننـة طوكيـو نكـدت ن  الدـرق بـ  درجـة احلـرارة        

م، انخـــرا نكـــدت ننهـــا تصـــ     ˚8هـــا تصـــ  إا   داخـــ  املدننـــة اخارج 

 (.م2006م ة مدننة مةسيةو. )آل سعود، ˚10إا 

 نهمية البحش: 

 ، منهـــا مــــا نتعلـــا بعــــدم   تةمـــن نهميــــة البحـــش مــــن عـــدة جوانــــ    

دراســــات ســــابقة للحــــرارة اإلشــــعاعية ندننــــة مةــــة بهــــامل املنه يــــة    

الـــــــ  تعتمـــــــد علـــــــت اشـــــــتقاق درجـــــــات احلـــــــرارة مـــــــن بيانـــــــات األقمـــــــار     

ن  اشــــتقاق درجـــــات احلــــرارة اإلشـــــعاعية مــــن مرئيـــــات    الصــــناعية،  ا

ــار الصــــناعية امللتق ــــة للمدننــــة ااملاــــاعر املقدســــة       موســــم   ةاألقمــ

تقـــدم للمخ ــــر الـــان  القــــرار نحـــدض املعلومــــات    هـــــ 1436حـــج عـــام   

املةرمـة ااملاـاعر   ا الة بتوزن  درجات احلرارة ة مدننـة مةـة   

توزنــ  درجــات احلــرارة ة مدننــة  دقيقــة عــن يالتصــاملقدســة، اتقــدم تد

بالدراســـات الـــ  تعتمـــد علـــت بيانـــات    موازنـــة مةـــة املةرمـــة ااملاـــاعر 

 يالتصـ فـن  هـاا البحـش نع ـي تد      ـاا الرلد من احمل ـات املناخيـة، ا  

ــان  القـــــرار ة املدننـــــة،      دقيقـــــة تعـــــد فات نهميـــــة كـــــبرة للمخ ـــــر الـــ
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نـــــــة مةـــــــة ن  درجـــــــات احلـــــــرارة ة مدن ةتـــــــ ز نهميـــــــة هـــــــاا البحـــــــش  ا

مع ـــم العلمــــا    دهااملةرمـــة تت ـــااز معـــدالت درجـــات احلــــرارة الـــ  نعـــ      

 م(.˚25 - 18مالئمة لصحة اإلنسا  انااطه اال  تق  ب  )

 ماةلة البحش: 

تتمثــــــــ  ماــــــــةلة البحــــــــش ة عــــــــدم دراســــــــات ســــــــابقة الشــــــــتقاق  

الــ  تع ــي نتـائج علــت مســتوا  اتوزنعهـا   درجـات احلــرارة اإلشــعاعية 

رئيــــــــــات األقمـــــــــار الصـــــــــناعية ملدننـــــــــة مةــــــــــة    خالنـــــــــا لـــــــــغرة مـــــــــن م   

املةرمة، افلد من اشتقاق درجات احلرارة اإلشعاعية مـن بيانـات   

 ــــاا البحــــش نهميــــة كــــبرة ة   عــــ مــــا اهــــو االقمــــار الصــــناعية، 

ــة املةرمــــــة        ــير احلاــــــر  االعمرانــــــي ندننــــــة مةــــ ــال التخ ــــ جمــــ

 ااملااعر املقدسة.  

 فرضية البحش: 

ية ن  درجـــــات احلـــــرارة ة  ســـــيحاال البحـــــش التحقـــــا مـــــن فرضـــــ  

لـــت مدننـــة مةـــة املةرمـــة ترتدـــ  ة املن قـــة املركانـــة، ات هـــر ع  

ــار حرارنـــــة لـــــغرة،     ــو   تقـــــ  بالتـــــدرنج  شـــــة  جـــ ــا حنـــ ــا احنهنـــ كلمـــ

نـــــا نتوافــــا مــــ  مـــــا تولــــل  إليــــه نتـــــائج عــــدد مـــــن      نطــــرا  املدننــــة،   

 الدراسات السابقة ة عدد من املد .

 نهدا  البحش: 

 ة تتمث  نهدا  البحش فيما ن تي:بنا  علت الدرضية السابق

( اشــتقاق اإلشــعا  ال يدــي مــن مرئيــات القمــر الصــناعي الندســات     1

 .هـ1436موسم حج عام  ة( 8)

( اشتقاق درجات احلـرارة اإلشـعاعية مـن مرئيـات القمـر الصـناعي       2

 .هـ1436( نوسم حج عام 8الندسات )
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 دراسات سابقة: 

الشـــــتقاق درجـــــات مل حيصـــــ  البحـــــش علـــــت ن  دراســـــات ســـــابقة  

مــ  فلـــد  ااحلــرارة مــن املرئيـــات الداــائية ملدننـــة مةــة املةرمـــة،     

 هنــاع عــدد مــن البحــوض الــ  ت رقــ  إا درجــة احلــرارة احلركيــة  

باختصـار  احمل ات املناخية، اسيحاال البحـش اإلشـارة   بال  تقاد 

( اجلانـــــــرة احلرارنـــــــة ملدننـــــــة م2007درد حبيـــــــ  عـــــــام ) فقـــــــد إليهـــــــا

تقنيـــــــة االستاــــــــعار عــــــــن بعـــــــد ان ــــــــم املعلومــــــــات   الـــــــدمام باســــــــتخدام  

درجـــات احلـــرارة ة املدننـــة باالعتمـــاد علـــت   انســـتنب  اجلغرافيـــة، 

 .م2001لعام  TM 5بيانات القمر الصناعي الندسات 

ال رنقــة الرناضــية العةســية    (CHEDIN, et al. 1984)ااســتخدم 

 TIROS-Nالســـــــججا  درجـــــــة احلـــــــرارة مـــــــن سلســـــــلة األقمـــــــار الصـــــــناعية  

 لية الدقة.عا

 ا اشتقاق درجات حرارة س   االر إ( Li, et al, 2004ت رق )ا

اا اســـــــتخدام  اســـــــتخدم إضـــــــافة( ا7 - 5مـــــــن مرئيـــــــات الندســـــــات ) 

لتصـــحي   MODTRAN 4.1شـــعا  مرئيـــات الندســـات  ـــوفج نقـــ  اإل  

املســــتخلص مــــن املرئيــــات   NDVIم مؤشــــر بيانــــات الندســــات ااســــتخد

ــات احلـــــــرارة، ا   ــادالت   ا لبحـــــــش عـــــــدد ا طبـــــــاالشـــــــتقاق درجـــــ ــن املعـــــ مـــــ

    ا الة بالد.

( اســججا  درجــات حــرارة الســ    (Sobrino, et al. 2004ادرد 

، ات رقــــ  هــــامل الدراســــة    TMللمستاــــعر 5مــــن مرئيــــات الندســــات  

ت بيــا معــادالت  بمنهــا اســججا  درجــات احلــرارة    ،بعــض ال ــرقإا 

حتونــــــ  اإلشــــــعا ، اطرنقــــــة تقــــــدنر انبعــــــاض ســــــ   األر  ب رنقــــــة       

(NDVI     اطرنقة تصحي  الغال  اجلو  للن ـاق  الثالـش االرابـ ،)

 .(NDVIحبساب مؤشر )

 األر  ســ   حــرارة ( اشــتقاق درجــةQIN, et al. 2010ادرد )

-A mono) باسـتخدام  ـوفج   TM للمستاـعر  5الندسـات   بيانـات  مـن 

window ،)  املعادلـــة الـــ  قــدمتها اكالـــة ال ـــرا  االداـــا    اطبقــ

لتحليـــــــ  التبــــــــانن املةـــــــاني ة توزنـــــــ  درجــــــــات     االمرنةيـــــــة )ناســـــــا(  
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 مصـر  بـ   احلدادنـة  املن قـة  علـت  احلرارة للةثبا  الرمليـة املمتـدة  

افلســ  ، ارب ــ  الدراســة فلــد بالتبــانن ة توزنــ  الغ ــا  النبــاتي     

 علت اجلانب .

كيديــة اشــتقاق درجــات احلــرارة الســ حية   (Rozenstein, et al. 2014)اتنــاال 

 فقــد قــدم (Split Windowباســتخدام  ــوفج ) OLI 8ســات مــن مرئيــات الند

ر  بنمـــــوفج الشـــــتقاق درجـــــة حـــــرارة ســـــ   األ هـــــاا البحـــــش تعـــــدنال 

(SWS  الــا  نســتخدم ندافنــة الغــال  اجلــ )  و  ااحلــرارة املنبعثــة مــن

 ر ، اجرا تقييم دقة الت ور احلالي.  س   األ

درجــة حـــرارة ســ   األر  مــن مرئيـــات     (Latif, 2014)ااســجج   

دراســـــــة حالـــــــة   -( Split Window( باســـــــتخدام  ـــــــوفج )8الندســـــــات )

ة بنـــــــــا   ـــــــــافج  ERDAS 9.1م برنـــــــــامج ســــــــتخد من قــــــــة راناـــــــــي، اا  

 الشتقاق طبقات النبات االجبة ااحلرارة ة املن قة.  

 درجــات حـرارة ســ   األر  مـن مرئيــات   (Yu, et. al. 2014)ااشـتا   

ــتندة  بـــ  معادلـــة نقـــ  اإلشـــع   موازنـــة( 8الندســـات ) ا  اال رنقـــة املسـ

 (.Single Channel( اطرنقة )Split Window وفج ) إا

الــتغر املةــاني لل ـــار    (Abou El-Magd, et al, 2016)درد ا

احلرارنــــــــــــة ة املنــــــــــــاطا احلاــــــــــــرنة ندننــــــــــــة القــــــــــــاهرة باســــــــــــتخدام    

قمــار الصــناعية الندســات بــ  عــامي   السالســ  الامنيــة مــن لــور األ 

ــادالت    ، اقـــد اســـتخ م2009 - 1990 ــلة مـــن املعـ ــاا البحـــش سلسـ دم هـ

 ,El-Magd, Iشـعا  ادرجـات احلـرارة ة مدننـة القـاهرة )     الشـتقاق اإل 

el al, 2016, 1622-1626 .) 

ــرق ــة لـــــــــدرجات   إ (Hereher, 2016) ات ـــــــ ا االختالفـــــــــات املةانيـــــــ

ــائية إلقلـــــــيم  حـــــــرارة ســـــــ   األر  املســـــــججعة مـــــــن البيانـــــــات ا    لداـــــ

لـــت  ــــافج االرتداعـــات الرقميــــة   فلـــد باالعتمــــاد ع مصــــر ا -القـــاهرة  

 م2014املــــــــــ خوفة ة ســــــــــبتم   8امرئيــــــــــة الندســــــــــات  SRTMللقمـــــــــر  

ر  احلاــرنة ة توزنــ  درجــات  لتســلير الاــو  علــت مــدا تــ ثر األ  

 .MODISر  املاتقة من مرئيات حرارة س   األ
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ر  اتقـدنر  درجـات حـرارة سـ   األ    (Mohamed, et al. 2016)اتنـاال  

ار احلرارنــــــــــة احلاـــــــــــرنة باســــــــــتخدام تقنيـــــــــــات   االنبعــــــــــاض لتقيــــــــــيم اجلـــــــــــ  

ااســـــتخدم   ااملتوســـــ ة الدقـــــة الدقـــــة االستاـــــعار عـــــن بعـــــد املنخداـــــة

 ة التقدنر. NDVIعدة معادالت تعتمد مؤشر النبات 

ر  مــن درجــات حــرارة ســ   األ   (Tan, et al. 2016)اشــتا ا

( االتحقـــــا مـــــن دقـــــة بيانــــــات    8بيانـــــات القمـــــر الصـــــناعي الندســـــات )    

 رضي.  اعر األشبةة املست

 منه ية البحش: 

جبمــ  املــادة العلميــة  ثلــة   بعــدد مــن ا  ــوات بــد ا  مــر البحــش 

موسـم حـج    ة( 8مرئيات القمر الصناعي األمرنةـي الندسـات )  ة 

(، USGSمرنةيــة )مــن موقــ  املســاحة اجليولوجيــة األ  هـــ1436عــام 

ــادالت       ــن املعـــ ــلة مـــ ــا ع بت بيـــــا سلســـ ــة املرئيـــــات، اانتهـــ ــرارا  نعاجلـــ  مـــ

 طبقـات اإلشـعا  احلـرار  ادرجـات احلـرارة اإلشـعاعية       ا شتق  منها

ميةـــــــن التـــــــدرج ة شـــــــر  هـــــــاا   (، ا11، 10للن ـــــــاق  احلـــــــرارن  ) 

 تي:ا  وات علت النحو اآل

 ( مج  البيانات: 1

زمــــــــــة الشــــــــــتقاق درجــــــــــات احلــــــــــرارة   علــــــــــت البيانــــــــــات الال  ح صــــــــــ 

ة األمرنةيــــــــة، ــــــــــــســــــــاحة اجليولوجي  املـــــــــــــــــــاعية مــــــــن موقـــــــــــــــــــــــــــــاإلشع

اللوحـــة األاا مـــن مرئيـــات  تغ يـــا  من قـــة البحـــش   اننالـــ  لوحتـــا  

( بتـــارن  2كمـــا ت هـــر نتـــائج اجلـــدال رقـــم )   ا لتق ـــ ( 8)  الندســـات

% مــن إمجــالي مســاحة  97اتغ ــي هــامل اللوحــة حنــو   م،25/9/2015

ــة     إف ،املدننـــة ــة املةرمـ ــة تغ ـــي مســـاحة مدننـــة مةـ ــدا كاملـ  ماعـ

 بسير غرب املدننة.   جا 
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 (2جدال رقم )

 (8بعض املعلومات املتصلة نرئيات الندسات )

 املستخدمة ة اشتقاق درجات احلرارة ة املدننة

اللوحة األاا من مرئية 

 (8الندسات )

نسبة 

 التغ ية

اللوحة الثانية من مرئية 

 (8الندسات )

نسبة 

 التغ ية

Entity ID: 

LC81690452015268LGN00 

97 

Entity ID: 

LC81700452015259LGN00 

3 

Coordinates: 

21.6717,40.61571 
Coordinates: 

21.67177,39.07452 
Acquisition Date: 25-SEP-

15 
Acquisition Date: 16-SEP-

15 
Path: 169 Path: 170 
ROW: 45 ROW: 45 

 (.USGSاملصدر: الباحش باالعتماد علت )

ــه  ــة  ننالــــ اعليــ ــة مــــن     اللوحــ ــة املن قــ ــة لتغ يــ ــة الثانيــ التةميليــ

هـــــــــــــامل اللوحـــــــــــــة بتــــــــــــــارن     التق ـــــــــــــ  (، اقـــــــــــــد  8مرئيـــــــــــــة الندســـــــــــــات )  

% 3 حنــــو، انغ ــــي اجلــــا  املســــتعم  مــــن هــــامل املرئيــــة   م16/9/2015

 من إمجالي مساحة املدننة.  

 ( معاجلة املرئيات: 2

لــور االستاــعار عــن بعــد الرقميــة إا  اتميةــن تقســيم معاجلــ

ــر    ــدة ننـــوا  حســـ  الغـ ــ    عـ جمموعـــة   معاجلـــة   منهـــا، اتتاـــمن كـ

نا  كاملـة  من ال رق ااألسالي  ال  ميةن ت بيقهـا علـت الصـورة   

 (.م2010علت جا  منها. )الصاحل، 

امــن هــاا املن لــا تتاــمن معاجلــة مرئيــات االستاــعار عــن بعــد        

ــتعمال   مــــن ا  ــــوات الــــ  ختتلــــف بــــاختال  ا    ا عــــدد لغــــر  مــــن اســ

ــامل   البـــــد مـــــن إجـــــرا  بعـــــض ا  املرئيـــــات، ا ملعاجلـــــات قبـــــ  اســـــتخدام هـــ

احلصــــول علــــت معلومــــات تدصــــيلية عنــــد الت بيــــا،   غــــر املرئيـــات ب 

 امن نبرز مراح  معاجلة املرئيات ما ن تي:
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 .ن( مج  ن اقات ك  مرئية من املرئيات

ب( عمـــــ  موزنـــــد للن ـــــاق  احلـــــرارن  العاشـــــر ااحلـــــاد  عاـــــر  

ــات        ــة الواحـــــدة مـــــن مرئيـــــة الندســـ بســـــب  عـــــدم تغ يـــــة اللوحـــ

 ن قة البحش.مل

ــة      ج( اقت ــــــــا  الن ــــــــاق  احلــــــــرارن  علــــــــت حــــــــداد مدننــــــــة مةــــــ

 املةرمة.

  امناقاة النتائج: ت بيا املعادالت( 3

تاـــــمن  هـــــامل ا  ـــــوة ت بيـــــا سلســـــلة مـــــن املعـــــادالت ا الـــــة  

(، 8باشــــتقاق درجــــات احلــــرارة اإلشـــــعاعية مــــن مرئيــــات الندســـــات )     

ــدرج ا  ــد ا     اقـــد تـ ــادالت بـ ــاا املعـ ــا هـ ــادالت  ب لبحـــش ة ت بيـ ت بيـــا معـ

معــادالت طبقــ  ثـم   (،11، 10عا  احلـرار  للن ــاق  ) اشـتقاق اإلشــ 

نتهــت البحــش بن ــاد متوســر توزنــ     ااشــتقاق احلــرارة اإلشــعاعية، ا  

 كما ن تي:  ( 11، 10رة اإلشعاعية للن اق  )درجات احلرا

 ال يدي: شعا  اإل اشتقاق :ناال 

ألغ يــــة  تنبعــــش اإلشــــعاعات الةهرامغناطيســــية مــــن  تلــــف ا     

األرضـية ة موجــات األشـعة حتــ  احلمــرا  احلرارنـة ســوا  ة الليــ     

األمــــــر الـــــــا  ناــــــر إا مــــــدا إمةـــــــا  مجــــــ  املعلومـــــــات      ،نا النهــــــار 

 اإلشعاعية ااحلرارنة عن تلد األغ ية ة ن  اق .  

البحــــش ناا خ ــــوات اشــــتقاق درجــــات احلــــرارة مــــن     ــــاا ندــــا  ا

ا الــــــة باإلشــــــعا  مرئيــــــات الندســــــات، افلــــــد باشــــــتقاق ال بقــــــات  

 املعادلة   بت بياق  احلرارن  العاشر ااحلاد  عار اللن ال يدي 

LA= ML*QCAL+AL. (USGS.2015)  
مــــــن  تســــــتخلصقيمــــــة ثابتــــــة  ML، شــــــعا  ال يدــــــياإل AL  حيــــــش

ــدية  ــر      ،البيانــــات الولــ ــاد  عاــ ــر ااحلــ ــاق  العاشــ ــاا  ة الن ــ اتســ

= الن ـــــــاق  QCAL ، (0.0003342) حنـــــــو 8مـــــــن مرئيـــــــات الندســـــــات   

=  قيمــــــــــة ثابتــــــــــة  AL، اد  عاــــــــــرنا احلــــــــــ( العاشــــــــــر DNاحلــــــــــرار  )

من البيانات الولدية اتساا  للن اق  العاشر ااحلـاد    تستخلص
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عادلــــــــة املاتصـــــــب   ، (0.1) ( حنـــــــو  8)عاـــــــر مـــــــن مرئيـــــــات الندســـــــات     

 من الن اق العاشر كما ن تي:ال يدي شعا  اإلالنهائية الشتقاق 

0.0003342 * (LC81690452015268LGN00_B10.TIF) + 0.1 
( تبــــانن 5ج ت بيـــا هــــامل املعادلـــة ة الاـــة  رقـــم )    نتـــائ  وضـــ  ات

 إف( 10توزن  اإلشعا  ال يدي املستخلص من الن اق احلـرار  رقـم )  

ــعا  بــــــــــ     ــيم اإلشــــــــ ــائج  (12.79 - 10.33) ترااحــــــــــ  قــــــــ ــر نتــــــــ ، ا ت هــــــــ

 ا ركـــب ارتداعـــا ( ارتدـــا  معـــدالت اإلشـــعا  ال يدـــي  2الاـــة  رقـــم )

جدا  ة املن قة ال  تق  علت نطرا  مدننة مةة املةرمـة كمـا   

ــوالي اجنـــــــــوب حـــــــــي املاـــــــــاعر املقدســـــــــة اا اـــــــــرا       ة نحيـــــــــا : العـــــــ

امشــال حــي العمــرة اغــرب    اــرائ االراشــدنة اشــرائ  اياهــدنن اال 

 الي العهد. يحالنورانية اغرب السالمة اغرب العةياية اشرق 

 (2شة  رقم )

 ( ندننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة10يدي للن اق احلرار  )توزن  اإلشعا  ال 

 

 (8( من مرئية الندسات )10املصدر: الباحش باالعتماد علت الن اق احلرار  رقم )
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الا  نتصف بنشعا  مرتدـ  نحـافاة الن ـاق    انق  الن اق الثاني 

األال مباشــــــرة ة مجيــــــ  األحيــــــا  الســــــةنية الــــــ  تقــــــ  ة نطــــــرا     

املدننـــة، اناـــا  إا األحيـــا  الســـابقة حـــي احلمـــرا  انم اجلـــود. ثـــم    

نكـــ  ة األحيـــا  الـــ  تقـــ  ة  ا داضـــا تـــنخدض معـــدالت اإلشـــعا  

ــا : مشـــــال      ــوالياملن قـــــة الداخليـــــة االغربيـــــة مـــــن املدننـــــة ك حيـــ  العـــ

ــيلية      ااملاـــاعر املقدســـة امشـــال ا اـــرا  احـــي العـــدل امشـــال العسـ

امللــد فهــد  حــي اااد  اجلليــ  االتنعــيم االــبحرات اشــرق الســالمة ا   

هـــد اب حـــا  الـــي العحـــي انم اجلـــود امشـــال اغربهـــا اشـــرق احلمـــرا  

قــــــرنش االةعةيــــــة االاــــــوقية اا الدنــــــة االرلــــــيدة اا نداانــــــة   

االرلـــــــــــيدة االتيســـــــــــر االااهـــــــــــر االاـــــــــــهدا  ااألنـــــــــــدلا االعتيبيـــــــــــة  

االســــــــليمانية ااجلميــــــــاة ارنــــــــ  فاخــــــــر االعــــــــدل ااملعابــــــــدة االراضــــــــة    

 االعانانة ااملرسالت ااجلامعة اا  رة االتقوا االراابي اكد .

لن ـــاق العاشـــر إا ندنـــت مســـتوناته ة  انـــنخدض اإلشـــعا  ال يدـــي ل

املن قـــــــــــة املركانــــــــــــة، اغـــــــــــرب املدننــــــــــــة انتاـــــــــــمن نحيــــــــــــا  اجلميــــــــــــاة    

االســـــــــــليمانية ااحل ـــــــــــو  االبيـــــــــــا  االاـــــــــــيافة االاهـــــــــــرا  اا نداانـــــــــــة    

ــدلة االراابـــــي        ــوا اجـــــرهم ااملســـ ــة اا الدنـــــة االتقـــ ــيدة االناهـــ االرلـــ

ال اكـــد  اا  لـــة االاـــبةية اال ن بـــاا  ااملنصـــور االتيســـر اجـــر 

االبــــاب االاــــامية االقــــرارة االنقــــا اشــــع  عــــامر امدننــــة ا يــــام ننــــت   

 ة.     ياالعانانة اا  رة اشرق الي العهد االاوقية االااهر االعتيب

( تبــــانن توزنـــــ   3نوضـــــ  الاــــة  رقـــــم )  يالتصــــ داملانــــد مـــــن الت 

ن هـــر  إف(، 10اإلشـــعا  ال يدـــي املاـــتا مـــن الن ـــاق احلـــرار  رقـــم )   

ــولي تابـــاب   ــ  ال ـ ــعا  ال يدـــي بـــ  حيـــ     املق ـ العمـــرة   يموجـــات اإلشـ

ــا  ارتدـــا  معـــدالت اإلشـــعا  مشـــال اجنوب      هـــامشـــاال  االعةياـــية جنوبـ

 املدننة حيش األغ ية ال بيعية، اننخدض اإلشعا  اسر املدننة.   
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 (3شة  رقم )

( ب  حيي العمرة مشاال  االعةياية جنوب مدننة 10تاباب موجات اإلشعا  ال يدي للن اق )

 ملةرمةمةة ا

 

 .Arc Map املصدر: من عم  الباحش باالعتماد علت برنامج

( املق ـــــ  العرضـــــي لفشـــــعا  ال يدـــــي  4انوضـــــ  الاـــــة  رقـــــم ) 

ــاق )   ــن الن ــ ــات اإلشــــعا  بــــ  حيــــي     10املاــــتا مــ ( مــــدا تابــــاب موجــ

ا اــــــــرا  شــــــــرقا ، ااحلمــــــــرا  نم اجلــــــــود غربــــــــا ، ان هــــــــر الاــــــــة     

ي الاـرنف اخيـام   ا دا  موجـات اإلشـعا  ة من قـة احلـرم املةـ     

تهــا غــرب املدننــة   مرئيااحل ــاج ة منــت، اارتدــا  معــدالت اإلشــعا  ا   

 ة بارقها.بلمقا

 (4شة  رقم )

( ب  حيي ا ارا  شرقا  ااحلمرا  نم اجلود 10تاباب موجات اإلشعا  ال يدي للن اق )

 غرب مدننة مةة

 

 .Arc Map املصدر: من عم  الباحش باالعتماد علت برنامج

مــن الن ــاق ال يدــي شــعا  معادلــة حســاب اإل ابــ  نلــبح ة املق

 كما ن تي:( 8ملرئية الندسات ) احلاد  عار
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0.0003342 * (LC81690452015268LGN00_B11.TIF) + 0.1 

ــائ وضـــــ ت ( تبـــــانن 5ج ت بيـــــا املعادلـــــة الســـــابقة شـــــة  رقـــــم )   نتـــ

ــتا مـــن الن ـــاق احلـــرار  رقـــم )    توزنـــ  اإل إف  ،(11شـــعا  ال يدـــي املاـ

ــي  ــن تــــراا  قــ ــائج الاــــة    (11.29 - 9.57) م اإلشــــعا  مــ ، اتوضــــ  نتــ

ندســـــــه بـــــــراز نعلـــــــت معـــــــدالت اإلشـــــــعا  ال يدـــــــي ة نحيـــــــا : العـــــــوالي   

ااســــر حــــي املاــــاعر املقدســــة )مادلدــــة( اجنــــوب ا اــــرا  اشــــرق   

ااســــــر العســــــيلية  اــــــرائ الراشــــــدنة امشــــــال شــــــرائ  اياهــــــدنن اال 

ة اشــرق مشــال العمــرة اغــرب النورانيــة اغــرب الســالمة االعةياــي    

، اتقـــــ  مجيعهــــــا ة  اغربهــــــا الــــــي العهـــــد، امشــــــال العةياـــــية  حـــــي  

 نطرا  مدننة مةة املةرمة.

ــن الن ـــاق احلـــرار  رقـــم        اتـــنخدض معـــدالت اإلشـــعا  ال يدـــي مـ

ة املن قـــــة الداخليـــــة االغربيـــــة مـــــن مدننـــــة     إ داضـــــا  كـــــثرا  ( 11)

مةة املةرمة السيما ة نحيا : غرب الي العهـد اجنـوب املاـاعر    

ــرائ       )من قـــ ــرا  اغـــرب الراشـــدنة جنـــوب شـ ة عرفـــات( مشـــال ا اـ

اياهدنن االارائ  اة مناطا متدرقة من العسيلية جنوب العمـرة  

حــــــي الــــــي مشــــــال ااالنورانيــــــة اســــــر الســــــالمة ااحلمــــــرا  نم اجلــــــود  

ــية     امشالـــه هااســـ العهـــد  اة منـــاطا متدرقـــة مـــن نحيـــا : العةياـ

نــــــة ااملرســــــالت اب حــــــا  قــــــرنش االنســــــيم اا  ــــــرة اكــــــد  االعانا 

 اااد  اجللي  االتنعيم االبحرات.
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ــاد  عاـــر        ــاق احلـ ــن الن ـ ــعا  ال يدـــي مـ اتـــنخدض معـــدالت اإلشـ

ــة     ــتوناتها ة املن قــــة املركانــ ــر االســــتعماالت   إفإا ندنــــت مســ تنتاــ

ــة االتقــــوا       ــوقية االةعةيــ ــرنة )الســــةنية( ة نحيــــا : الاــ احلاــ

ــدلة االراابــــــــــي    ــيدة اجــــــــــرهم ااملســــــــ ــة  اا الدنــــــــــة االرلــــــــ اا نداانــــــــ

ااملنصــور اال ن بــاا  االاـــبةية اا  لــة انجيـــاد ااحلــرم االبـــاب     

االاـــــامية اجـــــرال االتيســـــر االاهـــــرا  االناهـــــة االاـــــيافة االبيـــــا    

ااحل ــو  االســليمانية ااجلميــاة ااألنــدلا االعتيبيــة االااهــر ارنــ      

فاخــر اا نســا  ااملعابــدة ااألنــدلا اشــع  عــامر االعــدل االعانانــة   

تــــــــــ ز ة منــــــــــاطا متدرقــــــــــة مــــــــــن نحيــــــــــا :   ات ااجلامعــــــــــة، ااملرســــــــــال

 (5شة  رقم )

 ( ندننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة 11توزن  اإلشعا  ال يدي للن اق احلرار  )

 ( 8( من مرئية الندسات )11لن اق احلرار  رقم )املصدر: الباحش باالعتماد علت ا
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العةياــية االــي العهــد اامللــد فهــد ااحلمــرا  انم اجلــود االســالمة     

ــرة      ــيلية االنســـــــيم اا  ـــــ ــ  االعســـــ االـــــــبحرات االتنعـــــــيم اااد  اجلليـــــ

اب حــــا  قـــــرنش امشـــــال املاـــــاعر )من قـــــة منـــــت( امشـــــال ا اـــــرا    

 االعمرة االنورانية.

توضـــــــي  عـــــــن مـــــــدا تابـــــــاب توزنـــــــ   قـــــــام البحـــــــش نانـــــــد مـــــــن ال ا

( للماـــــاعر 6اإلشـــــعا  ال يدـــــي املاـــــتا مـــــن الن ـــــاق احلـــــرار  رقـــــم )   

 إفاملقدسة ملا  اا احلي من نهمية كبرة حل ـاج بيـ  اهلل احلـرام    

ــ         نقـــ  ة هـــاا احلـــت ماـــعر منـــت امادلدـــة اعرفـــات، انوضـــ  املق ـ

( تابـــاب موجـــات اإلشـــعا  ال يدـــي بـــ   6ال ـــولي ة الاـــة  رقـــم )

منـــــــت مشـــــــاال  اماـــــــعر مادلدـــــــة ة الوســـــــر اماـــــــعر عرفـــــــات    ماـــــــعر

ماـــعر منـــت ثـــم تـــنخدض  ة ابتــدا  جنوبــا ، اترتدـــ  معـــدالت اإلشـــعا   

االرتدــــا  ة من قـــة ا يــــام لتعـــود مــــرة نخـــرا إا     ا كــــبر ا داضـــا  

ــابا االتابـــــاب  ــد    تابـــ ــعر املادلدـــــة ابـــ ــبر ة ماـــ ــات    كـــ ماـــــعر عرفـــ

 ت.   لةن درجات اإلشعا  معتدلة ة ماعر عرفا

 (6شة  رقم )

 ( ة املااعر املقدسة11تاباب موجات اإلشعا  ال يدي للن اق )

 

 .Arc Map املصدر: من عم  الباحش باالعتماد علت برنامج
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 : درجات احلرارة اشتقاق :ثانيا 

ــات        ــي مــــن مرئيــ ــعا  ال يدــ ــة باإلشــ ــات ا الــ ــا ال بقــ بعــــد حنهيــ

ــات ) ــة   ( 8الندسـ ت بيـــا معادلـــة   ثلـــة ة  املتمننتقـــ  إا ا  ـــوة التاليـ

ةــــ  مــــن ل( 8اشــــتقاق درجــــات احلــــرارة )م( مــــن مرئيــــات الندســــات ) 

 افلـــــــد باســـــــتخدام  ،ق  احلـــــــرارن  العاشـــــــر ااحلـــــــاد  عاـــــــر ا ـــــــلنا

 .املعادلة

   

اشــتقاق درجــات احلــرارة للن ــاق العاشــر،      بــد ة ال  ــر  اســو  

 ةطبقـــــ = LAا (،10إلشـــــعاعية للن ـــــاق ) درجـــــات احلـــــرارة ا  = Tحيـــــش 

ــا مـــــن ا  ـــــوة األ   ن تحصـــــ الـــــ  ال يدـــــي شـــــعا  اإل  للن ـــــاق ااعليهـــ

ــ K1 ا (،10) ثابتـــة تســـتخلص مـــن البيانـــات الولـــدية للقمـــر      ة= قيمـ

لن ـــــاق احلـــــرار   ة ا( 774.89) اتســـــاا  (،8الندســـــات ) الصـــــناعي

ثابتــــة تســــتخلص مــــن البيانــــات الولــــدية ملرئيــــة   ة= قيمــــ K2ا(، 10)

ــات  ــاق احلــــــــرار   ة ا( 1321.08) اتســــــــاا   (،8)الندســــــ  (،10)لن ــــــ

 .لوغر، = Lnا

علـــــــت درجـــــــات احلـــــــرارة    سنحصـــــــ   ت بيـــــــا املعادلـــــــة الســـــــابقة    اب

ا الـدرجات امل ونـة ،   إدرجات احلرارة  حتولبالةلدانية، الةي 

تصب  معادلـة احتسـاب   ل( 273.15) طر  نتي ة املعادلة السابقة من

 ا ن تي:( كم10درجات احلرارة من الن اق احلرار  رقم )

 ، 

( ن  هنــــاع 11توضــــ  نتــــائج ت بيــــا املعادلــــة ة الاــــة  رقــــم ) ا

ــات        ــعا  ال يدــــي ادرجــ ــة تامــــة بــــ  توزنــــ  اإلشــ عالقــــة ارتبــــات طردنــ

 إف(، 10احلـــــرارة اإلشـــــعاعية املاـــــتقة مـــــن الن ـــــاق احلـــــرار  رقـــــم )       

ــا     تج ــرارة حينمـــــ ــات احلـــــ ــا نعلـــــــت معـــــــدالت درجـــــ ــ  اإلشـــــــعا    كـــــ نرتدـــــ

ــة مب    ال يدــــي االعةــــا.  ــرارة نتي ــ ــة احلــ ــد درجــ ــعا   اتعــ ــرة لفشــ اشــ

فشــعا  الامســي، اتتــ ثر بــه تــ ثرا  كــبرا  إف نســخن ســ   األر  ل  
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مـا نـؤد  إا انعةاسـه علـت شـة       ، اهـو  الامسـي السـاقر عليهـا   

إشـــعا  نرضـــي نـــؤد  إا ارتدـــا  درجـــة حـــرارة طبقـــة ا ـــوا  املالمـــا    

)الســبيعي، لســ   األر ، افلــد بالتولــي  احلــرار  فيمــا بينهمــا.     

 .( م2007

ــرارة    7انوضــــــــــ  الاــــــــــة  رقــــــــــم )   ــانن توزنــــــــــ  درجــــــــــات احلــــــــ ( تبــــــــ

ترااحـــــــ   إف( 10اإلشــــــعاعية املاــــــتقة مــــــن الن ـــــــاق احلــــــرار  رقــــــم )     

م ة خليـــة لـــغر جـــدا  تقـــ   ˚31.87درجـــات احلـــرارة اإلشـــعاعية بـــ   

الـــ  تقـــ   ندســـها ا ليـــة ال شـــرق حـــي املاـــاعر املقدســـة، اهـــي  مشـــ

ا  ال يدـــــي علـــــت مســـــتوا مدننـــــة مةـــــة   فيهـــــا ندنـــــت معـــــدالت اإلشـــــع  

ندســــها م غــــرب حــــي الســــالمة، اهــــي النق ــــة   ˚47.45املةرمــــة إا 

 س   فيها نعلت معدل لفشعا  علت مستوا املدننة.   ال 

 (7شة  رقم )

 ( ندننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة10توزن  درجة احلرارة للن اق احلرار  )

 
 (.8( من مرئيات الندسات )10 اق احلرار  رقم )املصدر: الباحش باالعتماد علت الن
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م ة ˚48انعــد ترافــا ظــاهرة اجلدــا  مــ  حنــااز درجــة احلــرارة       

مــة مــن األســباب الــ  قــد تــؤد      بعــض األحيــا  ندننــة مةــة املةر   

الـــــ  تـــــن م  باـــــربات احلـــــر إا إلـــــابة الســـــةا  ة هـــــامل املنـــــاطا 

لـدا ف ـة    سـيما ال زنادة حـاالت الوفـاة،    تؤد  إا نمرا  عدة  عنها

اشـدتها إف  كبار السن. اللتغر ة املنا  نثرمل ة زنادة موجات احلـر  

فجهـاد احلـرار  بسـب  اآلثـار املجتبـة عـن       بكثر من النـاد   نصاب

 ,World Health Organization)اجلار احلرارنة ة املناطا احلاـرنة. 

2000). 

 ( ارتدــــا  معــــدل درجــــات احلــــرارة7ت هــــر نتــــائج الاــــة  رقــــم )ا

ــة      اإلشــــــــــعاعية ة املن قــــــــــة الــــــــــ  تنتاــــــــــر فيهــــــــــا األغ يــــــــــة ال بيعيــــــــ

نطـرا  مدننـة مةـة     إاكرااس  ال مي اجمار  األادنـة اتتـد   

 امشـال شـرقها   املةرمة ة نحيا : العوالي اغرب املاـاعر املقدسـة  

ــال شـــرائ  اياهـــدنن اال    ــال  اـــرائ اا اـــرا  االراشـــدنة امشـ امشـ

الســــالمة اشــــرق الــــي العهــــد  العمــــرة امشــــال غــــرب النورانيــــة اغــــرب  

 .اغربها امشال العةياية

حيـــش تنتاـــر الـــتالل اا اـــاب   قلـــيال اتتنـــاقص درجـــات احلـــرارة 

ااملاـــــــــاعر  ياالغ ـــــــــا  النبـــــــــاتي االاراعـــــــــي نحـــــــــافاة نحيـــــــــا : العـــــــــوال 

ــرا  اغــــــرب الراشــــــدنة االعــــــدل االعســــــيلية        ــة امشــــــال ا اــــ املقدســــ

امللـــــــد فهـــــــد اااد  اجلليـــــــ  االتنعـــــــيم االـــــــبحرات اشـــــــرق الســـــــالمة ا

 ااحلمرا  نم اجلود االي العهد.

ــت معـــــــــدالتها       ــعاعية إا ندنـــــــ ــرارة اإلشـــــــ ــات احلـــــــ اتـــــــــنخدض درجـــــــ

مت ابقــة مــ  اســتعماالت األر  العمرانيــة االدننيــة ة منــت ااحلــرم  

املةـــي انجـــاا  مـــن احيـــا  اجلميـــاة االســـليمانية ااحل ـــو  االبيـــا         

الدنــــــــة االاــــــــيافة االاهــــــــرا  اا نداانــــــــة االرلــــــــيدة االناهــــــــة اا   

ــدلة االراابــــي اكــــد  اا  لــــة االاــــبةية        ــوا اجــــرهم ااملســ االتقــ

اال ن بــاا  ااملنصــور االتيســر اجــرال االبــاب االاــامية االقـــرارة       

االنقــا اشــع  عــامر امدننــة ا يــام ننــت االعانانــة اا  ــرة اشــرق     
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ة، اهي املناطا ال  تـنخدض  يالي العهد االاوقية االااهر االعتيب

 شعا  ال يدي.فيها معدالت اإل

املعرفة مـدا تابـاب توزنـ  درجـات احلـرارة اإلشـعاعية املاـتقة        

 ا ( تابـــــاب8( نوضـــــ  الاـــــة  رقـــــم ) 10مـــــن الن ـــــاق احلـــــرار  رقـــــم )  

 يـــــــــي العمـــــــــرة مشـــــــــاال  كـــــــــبر لـــــــــدرجات احلـــــــــرارة اإلشـــــــــعاعية بـــــــــ  ح 

ــرارة     ا ــات احلــــ ــااز درجــــ ــا ، اتت ــــ ــية جنوبــــ ــا  ˚40العةياــــ م ة األحيــــ

ــة مـــــن مد   ــمالية ااجلنوبيـــ ــة املةرمـــــة، اهـــــي األحيـــــا      الاـــ ــة مةـــ ننـــ

حـع ن  هنـاع   نلندسها ال  ترتد  فيها معـدالت اإلشـعا  ال يدـي، ا   

بـــ  توزنـــ  اإلشـــعا  ال يدــي ادرجـــات احلـــرارة، ان هـــر فلـــد    ا ت ابقــ 

 (. 8، 2الاةل  ) ابلةبوضو  عند مق

 (8شة  رقم )

  ا عةياية جنوب( ب  حيي العمرة مشاال  اال10تاباب توزن  درجات احلرارة للن اق )

 

 .Arc Map املصدر: من عم  الباحش باالعتماد علت برنامج

خــر نوضــ  املق ــ  العرضــي لتوزنــ  درجــات احلــرارة        آمــن جانــ    

( مـــدا 9( ة الاـــة  رقـــم )10املاـــتقة مـــن الن ـــاق احلـــرار  رقـــم ) 

ــرا  نم        ــرقا ، ااحلمــ ــات احلــــرارة بــــ  حيــــي ا اــــرا  شــ تابــــاب درجــ

اســـر ة ا دـــا  درجـــات احلـــرارة   اجلـــود غربـــا ، ان هـــر الاـــة  

ــااغرباملدننــــة  ــيما هــ ــام      الســ ــة احلــــرم املةــــي الاــــرنف اخيــ ة من قــ

ــا        ــداها ة األحيـــــ ــرارة امـــــ ــات احلـــــ ــا  درجـــــ احل ـــــــاج ة منـــــــت، اارتدـــــ

 الارقية من مدننة مةة املةرمة.
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 (9شة  رقم )

 ا جلود غرب( ب  حيي ا ارا  شرقا  ااحلمرا  نم ا10تاباب توزن  درجات احلرارة للن اق )

 

 .Arc Map املصدر: من عم  الباحش باالعتماد علت برنامج

معادلة احتسـاب درجـات احلـرارة     لت بيا اآلتيةاجا ت ا  وة 

 ما ن تي:في( 11من الن اق احلرار  رقم )

 

=  LA(، 11إلشـعاعية للن ـاق رقـم )   درجات احلـرارة ا  = Tحيش 

( فيمــا ســبا،  11الن ــاق رقــم )ن صــ  عليهــا مــ شــعا  الــ  ح اإل ةطبقــ

K1,  ثابتـة تسـتخلص مـن البيانـات الولـدية للقمـر الصــناعي       ة= قيمـ 

= ,K2 (11ة الن ـــاق احلــــرار  )  (480.89) اتســــاا  (،8الندســـات ) 

 (،8)ثابتــة تســتخلص مــن البيانــات الولــدية ملرئيــة الندســات        ةقيمــ

 .لوغر، = ,Ln(، 11ة الن اق احلرار  ) (1201.14)اتساا  

قبــــ  ت بيــــا املعادلــــة الســــابقة للحصــــول علــــت درجــــات احلــــرارة   ا

 ـــــر  بدرجـــــات احلـــــرارة اا الـــــدرجات امل ونـــــة    حولـــــابالةلدانيـــــة 

ــابقة مـــــــن     ــة الســـــ ــة  ل (273.15)نتي ـــــــة املعادلـــــ ــتقاقتصـــــــب  معادلـــــ  اشـــــ

 كما ن تي:( 11درجات احلرارة من الن اق احلرار  رقم )

 

( طردنـــــة 15ة الاـــــة  رقـــــم ) توضـــــ  نتـــــائج ت بيـــــا املعادلـــــة ا 

العالقـة بــ  توزنــ  درجــات احلــرارة اإلشــعاعية ااإلشــعا  ال يدــي ة   
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مدننــــــــــة مةــــــــــة املةرمــــــــــة ااملاــــــــــاعر املقدســــــــــة، ن  كلمــــــــــا زادت    

 معدالت اإلشعا  ال يدي ارتدع  درجات احلرارة االعةا. 

درجــــات احلــــرارة   ن  ( 10ا ــــا نؤكــــد فلــــد ة الاــــة  رقــــم )  

م  ليــــت  األاا تقــــ  مشــــال  ˚32( بــــ  11م )اإلشــــعاعية للن ــــاق رقــــ 

شــــرق حــــي املاــــاعر املقدســــة انخــــرا اســــر حــــي الاــــرائ ، ابــــرزت      

 ندنت معدالت اإلشعا  ال يدي للن اق ندسه ة ا ليت  ندسها. 

م نـــدا ˚45( حـــوالي 11اســـ ل  نعلـــت درجـــة احلـــرارة للن ـــاق )

ــاق )      2.5بلــــغ  ــن الن ــ ــة حــــرارة ســــ ل  مــ ــه 10عــــن نعلــــت درجــ (، اعليــ

برزت نعلـت معـدالت احلـرارة ة خليـة تقـ  غـرب حـي السـالمة اهـي          

ندــــا ا ليــــه الــــ  ســــ   فيهــــا نعلــــت معــــدل لفشــــعا  ال يدــــي علــــت     

 مستوا املدننة.

( بــــراز نعلــــت معــــدالت درجــــات     10توضــــ  نتــــائج الاــــة  رقــــم )    

( حيـــش ســــ ل  نعلـــت معــــدالت   11احلـــرارة اإلشـــعاعية مــــن الن ـــاق )   

األغ يــــــة ال بيعيــــــة كرااســــــ    اإلشــــــعا  ال يدــــــي ننــــــاطا انتاــــــار  

ال مي اجمار  األادنة ة نحيـا : العـوالي ااسـر املاـاعر املقدسـة      

)مادلدـــــــــة( اجنـــــــــوب ا اـــــــــرا  اشـــــــــرق الراشـــــــــدنة امشـــــــــال شـــــــــرائ   

ااســـــــــر العســـــــــيلية امشـــــــــال العمـــــــــرة اغـــــــــرب   اـــــــــرائ اياهـــــــــدنن اال

النورانيـــة اغـــرب الســـالمة االعةياـــية اشـــرق الـــي العهـــد، امشـــال   

تقـــــ  مجيـــــ  هـــــاا األحيـــــا  ة نطـــــرا  مدننـــــة    اغـــــرب العةياـــــية، ا 

 مةة املةرمة.
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 (10شة  رقم )

 ( ندننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة11توزن  درجة احلرارة للن اق احلرار  )

 
 ( من مرئية الندسات11املصدر: الباحش باإلعتماد علت الن اق احلرار  رقم )

داخليـــــة ة املنـــــاطا ال تقـــــ معـــــدالت درجـــــات احلـــــرارة  ن   نلحـــــع

الــــــ  نقــــــ  فيهــــــا اإلشــــــعا  ال يدــــــي حيــــــش تنتاــــــر نغ يــــــة ا اــــــاب         

االنبات السيما ة نحيا : غرب الي العهد اجنوب املاـاعر )من قـة   

عرفات( مشال ا ارا  اغـرب الراشـدنة جنـوب شـرائ  اياهـدنن      

ــرة       ــوب العمــــــــ ــيلية اجنــــــــ ــة مــــــــــن العســــــــ ــاطا متدرقــــــــ االاــــــــــرائ  اة منــــــــ

ــرا   ــد   االنورانيـــة ااســـر الســـالمة ااحلمـ   نم اجلـــود امشـــال الـــي العهـ

العةياـية اب حـا     اة مناطا متدرقـة مـن نحيـا :   ااس ه اجنوبه 

قــــــــرنش االنســــــــيم اا  ــــــــرة اكــــــــد  االعانانــــــــة ااملرســــــــالت اااد       

 اجللي  االتنعيم االبحرات.

تــنخدض معــدالت فاتــنخدض درجــات احلــرارة إا ندنــت مســتوناتها  

نتاــــــر االســــــتعماالت  اإلشــــــعا  ال يدــــــي ة املن قــــــة املركانــــــة حيــــــش ت   
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ــا : الاـــــــوقية االةعةيـــــــة االتقـــــــوا      احلاـــــــرنة )الســـــــةنية( ة نحيـــــ

اا الدنــة االرلــيدة اجــرهم ااملســدلة االراابــي اا نداانــة ااملنصــور       

اال ن بـــــاا  االاـــــبةية اا  لـــــة انجيـــــاد االبـــــاب االاـــــامية اجـــــرال   

االتيســـر االاهـــرا  االناهـــة االاـــيافة االبيـــا  ااحل ـــو  االســـليمانية    

ميــاة ااألنــدلا االعتيبيــة االااهــر ارنــ  فاخــر اا نســا  ااملعابــدة       ااجل

اشـــــع  عـــــامر االعـــــدل االعانانـــــة ااملرســـــالت ااجلامعـــــة االعةياـــــية     

االــــــي العهــــــد اامللــــــد فهــــــد ااحلمــــــرا  نم اجلــــــود االســــــالمة االــــــبحرات    

االتنعـــــيم اااد  اجلليـــــ  االعســـــيلية االنســـــيم اا  ـــــرة اب حـــــا  قـــــرنش    

 ة منت( امشال ا ارا  االعمرة االنورانية.امشال املااعر )من ق

خـــر حـــاال البحـــش إلقـــا  مانـــد مـــن الاـــو  عـــن مـــدا    آمـــن جانـــ  

تابــــاب توزنــــ  درجــــات احلــــرارة املاــــتقة مــــن الن ــــاق احلــــرار  رقــــم      

ــا    أل( للماـــاعر املقدســـة  11) ــرارة ة املاـــاعر  ـ ــ  درجـــات احلـ   توزنـ

( 11نوضــــ  الاــــة  رقــــم ) اعالقــــة بســــهولة ت دنــــة مناســــد احلــــج،  

تابـــــاب توزنـــــ  درجـــــات احلـــــرارة ة املاـــــاعر الثالثـــــة منـــــت امادلدـــــة   

ا ندنت معـدالتها ة من قـة   إتنخدض درجات احلرارة  إفاعرفات، 

انتاـــــار ا يـــــام ننـــــت بســـــب  اللـــــو  األبـــــيض للخيـــــام الـــــا  نعةـــــا   

يحــــول دا  حتــــول ال اقــــة الامســــية إا طاقــــة حرارنــــة    فاإلشــــعا ، 

ــا اترتدــــ  درجــــات احلــــرارة   بــــ  حــــداد منــــت امن قــــة    ا كــــبر ارتداعــ

 اظيدـة النبـات   نـؤد  انتاار الغ ا  النبـاتي ة ماـعر عرفـات، اهنـا     

 ة التخديف من درجات احلرارة بدع  التبخر االنت  النباتي.   
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 (11شة  رقم )

 ( ة املااعر املقدسة11تاباب توزن  درجات احلرارة املاتقة من الن اق )

 

 .Arc Map عتماد علت برنامجاملصدر: من عم  الباحش باال

  : إ اد متوسر درجات احلرارة:ثالثا 

( همــا الن ــاق  8  هنــاع ن ــاق  حــرارن  ة مرئيــات الندســات )  أل

شــتا توزنــ  درجــات احلــرارة   ا  البحــش قــد  ألالعاشــر ااحلــاد  عاــر، ا 

ةـــــا  فة مدننـــــة مةـــــة املةرمـــــة ااملاـــــاعر املقدســـــة لةـــــ  منهمـــــا   

درجــات احلــرارة مــن الن ــاق  للحصــول    مــن إ ــاد متوســر توزنــ   البــد 

ــة        ــ  توزنـــــ  درجـــــات احلـــــرارة ة مدننـــ علـــــت خرن ـــــة رقميـــــة ااحـــــدة تثـــ

مةـــة املةرمـــة ااملاـــاعر املقدســـة للن ـــاق ، اقـــد اســـتخدم البحـــش    

دمـــج طـــبق   جـــرا بهـــاا ،Cell Statisticsداة ة حتقيـــا هـــاا الغـــر  ن

الن ـاق    مـن درجات احلرارة اإلشـعاعية املاـتقة بـا  وة السـابقة     

ــ         ــة ااحـــــدة تثـــــ  توزنـــ ــر للحصـــــول علـــــت طبقـــ العاشـــــر ااحلـــــاد  عاـــ

 .  متوسر درجات احلرارة للن اق 

ــا نوضـــــ  الاـــــة  رقـــــم )   ا ( ن  ندنـــــت 12ت هـــــر نتـــــائج فلـــــد كمـــ

معــــدالت درجــــات احلــــرارة املســــ لة ة مدننــــة مةــــة املةرمــــة بلــــغ     

م، ابـــــالد ˚46.23م، اســــ   نعلـــــت معـــــدل لـــــدرجات احلـــــرارة  ˚31.9

ت متوســـ ات درجـــات احلـــرارة ة األحيـــا  الســـةنية الــــ       تـــ ز نعلـــ  

ــاامشـــــال غرب هـــــااغربمدننـــــة مةـــــة املةرمـــــة   تقـــــ  جنـــــوب شـــــرق     هـــ

ة حــ  بــرزت ندنــت متوســ ات درجــات احلــرارة ة األحيــا    هــااجنوب

الســــــــةنية الــــــــ  تقــــــــ  ة املن قــــــــة الوســــــــ ت االغربيــــــــة ااجلنوبيــــــــة    
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ــا  اهـــوالغربيـــة مـــن املدننـــة،   يـــة األرضـــية ة  ناـــر إا قـــدرة األغ  مـ

هـــامل األحيـــا  علـــت عةـــا اإلشـــعا  الامســـي ااحليلولـــة دا  حتـــول   

 .ال اقة الامسية إا طاقة حرارنة

 (12شة  رقم )

 ( ندننة مةة املةرمة ااملااعر املقدسة10،11( متوسر درجات احلرارة للن اق  )12شة  رقم )

 
 (8( من مرئية الندسات )11،10املصدر: الباحش باالعتماد علت الن اق  احلرارن  رقم )

  : تصنيف درجات احلرارة:ا رابع

ــوة إا تصـــنيف خرن ـــة توزنـــ  متوســـر درجـــات      تـــر  هـــامل ا  ـ

ا  ــــــوة الســــــابقة إا ف ــــــات حرارنــــــة تســــــه    عــــــناحلــــــرارة الناحنــــــة 

قــرا ة ا رن ـــة، امعرفـــة مســـاحة مـــا تثلـــه كـــ  منهـــا إا إمجـــالي   

 مساحة مدننة مةة املةرمة.

ســر درجــات احلــرارة كمــا نوضــ  اجلــدال  ا لــنف البحــش متو

( إا ســــ  ف ــــات تثــــ  الد ــــة األاا املن قــــة الــــ  تقــــ  فيهــــا   3رقــــم )

كــم 1م، اتغ ــي هــامل الد ــة حنــو   ˚35درجــات احلــرارة عــن  
2

بنســبة  
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هـــامل  تبـــرزالي مســـاحة مدننـــة مةـــة املةرمـــة، ا % مـــن إمجـــ 0.07

اـــــة  نقـــــات لـــــغرة ة  ب( 17الد ـــــة كمـــــا نوضـــــ  الاـــــة  رقـــــم ) 

خالنـــــا غنيـــــة ة حلـــــرم املةـــــي، امدننـــــة ا يـــــام ة منـــــت ا  من قـــــة ا

بالنبات ال بيعي مشال غرب حي العوالي امشال شرق حـي املاـاعر   

اة نحــــــــــد املناــــــــــآت اســــــــــر حــــــــــي الاــــــــــرائ ، اجنــــــــــوب غــــــــــرب حــــــــــي   

العسيلية، ات هر الصور اآلتية نهم ا النا )املواضـ ( الـ  سـ ل     

املاــــــاعر فيهــــــا نقــــــ  درجــــــات احلــــــرارة ة مدننــــــة مةــــــة املةرمــــــة ا  

 املقدسة.

 (6 - 1لور )

مدننة مةة املةرمة ااملااعر  ة م ˚35املواض  ال  تق  فيها درجات احلرارة عن 

 املقدسة

 
 مشال شرق منت         مدننة ا يام )منت(            احلرم املةي

 
 جنوب غرب العسيلية                    حي الارائ       اسر مشال غرب العوالي

م، اتغ ـي  ˚37 - 35ب  ة الد ـة الثانيـة  تراا  درجـات احلـرارة   

كم 7
2

% مـن مسـاحة املدننـة، ات هـر علـت شـة  بقـ         0.53بنسـبة   

( نكثرهـا اضـوحا  ة مدننـة    17لغرة كمـا نوضـ  الاـة  رقـم )    

امشـال   احل اج ناعر منت كما ت هر جنوب اشرق حـي املاـاعر   

نم اجلـــود اامللــــد فهــــد  ا اــــرا  ااحلمــــرا   نحيـــا  غــــرب ة  اشـــرقه  
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االــي العهــد االعةياــية االعــوالي، اة األحيــا  الــ  تقــ  باملن قــة      

 املركانة من مدننة مةة املةرمة.

 183م ˚39 - 37بــ   ة الد ــة الثالثــة اتغ ــي درجــات احلــرارة   

كـم 
2

% مـن إمجــالي مســاحة املدننـة، ات هــر ة األحيــا    14، بنســبة 

ــوقية اا   ــة   املركانــــة االغربيــــة كالاــ لةعةيــــة االتقــــوا اا الدنــ

االرلــــــــــــيدة اجــــــــــــرهم ااملســــــــــــدلة االراابــــــــــــي اا نداانــــــــــــة ااملنصــــــــــــور  

اال ن بــاا  االاــبةية اا  لــة انجيــاد االبــاب االاــامية اجــرال      

ــو       ــيافة االبيــــــــــــــا  ااحل ــــــــــــ ــة االاــــــــــــ االتيســــــــــــــر االاهــــــــــــــرا  االناهــــــــــــ

االســــــليمانية ااجلميــــــاة ااألنــــــدلا االعتيبيــــــة االااهــــــر ارنــــــ  فاخــــــر     

عابــــــــدة ااجلميــــــــاة اشــــــــع  عــــــــامر االعــــــــدل االعانانــــــــة   اا نســــــــا  اامل

ااملرسالت ااجلامعة ااملااعر االعةياية االي العهد اامللـد فهـد   

ااحلمـــــرا  نم اجلـــــود االســـــالمة االـــــبحرات االتنعـــــيم اااد  اجلليـــــ      

 االعسيلية االنسيم اا  رة.

 (3جدال رقم )

ملدننة مةة  م2015ام ( لع8ف ات توزن  متوسر درجات احلرارة من مرئية الندسات )

 املةرمة ااملااعر

املساحة كم الد ات
2

 النسبة % من مساحة املدننة 

 0.07 1 ˚35نق  من 

35 - 37˚ 7.02 0.54 

37 - 39˚ 183 14.04 

39 - 41˚ 566.98 43.6 

41 - 43˚ 391.56 30.12 

 11.6 150.72 ˚43نك  من 

 (.17املصدر: الباحش باالعتماد علت الاة  رقم )   

تـــــــراا  فيهـــــــا درجـــــــات  الد ـــــــة الرابعـــــــة ة املن قـــــــة الـــــــ     ات هـــــــر

كـــم 566.98م، اتغ ـــي ˚41 - 39احلـــرارة بـــ   
2

% مـــن 43.6بنســـبة  

، إمجــالي مســـاحة املدننـــة، اتعــد هـــامل الد ـــة نكــ  الد ـــات مســـاحة     

مـــــا نعـــــو تركـــــا املتوســـــر احلســـــابي لتوزنـــــ  درجـــــات احلـــــرارة   اهـــــو 

( توزن  هـامل  13اة  رقم )اإلشعاعية ضمن هامل الد ة، انوض  ال

إلضـــافة إا نحيـــا  ، الد ـــة ة األحيـــا  املوجـــودة ضـــمن الد ـــة الثالثـــة  
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ــرق       ــاعر )عرفــــــــات( امشــــــــال شــــــ ــا  قــــــــرنش ااملاــــــ العةياــــــــية اب حــــــ

العــــوالي امشـــــال غـــــرب ا اـــــرا  االراشـــــدنة ااســـــر حـــــي الاـــــرائ    

 امشال العسيلية االعمرة االنورانية.

اتغ ــي  م،˚43 - 41بــ  ة ة الد ــة ا امســ تــراا  درجــات احلــرارة   ا

ــم 391.56حنــــو  كــ
2

ــبة   ــاحة، اتقــــ  ة    30.6بنســ ــالي املســ % مــــن إمجــ

الــــــــــي العهـــــــــد امشــــــــــال  ك حيـــــــــا   األحيـــــــــا  الواقعـــــــــة طــــــــــر  املدننـــــــــة    

العةياــــــــية ااســــــــر العــــــــوالي اغــــــــرب املاــــــــاعر ااســــــــر ا اــــــــرا    

ــرائ      ــرائ  اياهـــــــــدنن االاـــــــ ــاطا  ،االراشـــــــــدنة اجنـــــــــوب شـــــــ اة منـــــــ

ة اغرب النورانيـة اغـرب السـالمة    متدرقة من العسيلية اسر العمر

 .اجنوبه ااسر احلمرا  نم اجلود امشال النسيم

 150.72اتغ ــــــــي  ة الد ــــــــة السادســــــــة  م،˚43تت ــــــــااز احلــــــــرارة 

كــــــــم
2

ــبة   ــا    ن% مــــــــن املســــــــاحة، اتاــــــــم   11.6بنســــــ جــــــــاا  مــــــــن األحيــــــ

جنـــوب ااســــر حــــي  ال ســــيما الســـةنية الواقعــــة ة نطـــرا  املدننــــة   

ــوالي ااســــــر اجنــــــوب حــــــي املاــــــاع      اجنوبــــــه اجنــــــوب    ر املقدســــــة العــــ

امشــــال شــــرائ  اياهــــدنن االاــــرائ     اغربهــــا ا اــــرا  االراشــــدنة 

ــرة    ــال حـــي العمـ ــة االســـالمة اغـــرب     ااســـ ه مشـ اغـــرب حـــي النورانيـ

 احلمرا  نم اجلود اشرق الي العهد امشال العةياية.
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 (13شة  رقم )

 ر املقدسةندننة مةة املةرمة ااملااع ف ات توزن  متوسر درجات احلرارة )م(

 
 (12املصدر: الباحش باالعتماد علت الاة  رقم )

 ا اللة: 

اـة  جـار  تلدـة احل ـم     ب  درجات احلرارة العالية ظهرت إ

املدننــة جنــوب شــرق   الســيماة األحيــا  الــ  تقــ  ة نطــرا  املدننــة    

ــة    اامشا ـــــــ هااشـــــــرق ، اتقـــــــ  درجـــــــات احلـــــــرارة ة املن قـــــــة الداخليـــــ

مـا نعـو ن  البحـش نـرفض     اهـو  ي ة بهـا،  )املركانة( ااملن قة احمل

درجـات احلـرارة العاليـة تجكـا ة      إ الدرضية السـابقة الـ  تقـول    

املن قــــة املركانــــة مــــن املدننــــة، اتقــــ  كلمــــا احنهنــــا حنــــو نطــــرا      

ــة ــة هــــي        ،املدننــ ــة مةــــة املةرمــ اميةــــن تدســــر فلــــد ة ن  مدننــ

ر ة مدننــة دننيــة، اليســ  مدننــة لــناعية نجتــ  عليهــا تلــوض كــب      

ــا،   بــــؤد  إا هــــوا  املن قــــة املركانــــة،    ارتدــــا  درجــــات احلــــرارة بهــ

ــواد البنــــا  املســــتخدمة ة مدننــــة مةــــة املةرمــــة         فاــــال  عــــن ن  مــ

ــدات املبــــاني الــــ  تتبــــ  ة املنــــاطا احلــــارة حبيــــش        تتوافــــا مــــ  موالــ
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ــة    الـــةخباتعةـــا هـــامل املبـــاني    احلدنثـــة منهـــا فات األلـــوا  الداحتـ

، احتـــول دا  حتـــول اإلشـــعا  إا طاقـــة كميـــة كـــبرة مـــن اإلشـــعا 

 حرارنة ة املن قة املركانة من املدننة.

 التوليات: 

نثنـــــــا  مناقاـــــــة النتـــــــائج ميةـــــــن   ة اليـــــــه  ت ولـــــــ بنـــــــا  علـــــــت مـــــــا  

 يص نبرز التوليات فيما ن تي:  لخت

ا اإلشـــــعا  عةـــــ( احملاف ـــــة علـــــت األســـــ   الـــــ   ـــــا قـــــدرة علـــــت  1

 ا طاقة حرارنة.ااحليلولة دا  حتول ال اقة الامسية إ

فات اللـــو  األســـود  اخبالـــة( تقلـــيص مســـاحة األســـ   الداكنـــة  2

ــعا  الامســــــــي،      ــا تــــــــتص اإلشــــــ كــــــــال رق االصــــــــخور امجيعهــــــ

ــدرا        ــو  ك ســـــ   اجـــ ــة اللـــ ــاحة األســـــ   الداحتـــ اتوســـــي  مســـ

عةـــا األشـــعة الامســـية ااحليلولـــة   اجـــدرانها بغـــر املبـــاني 

 دا  حتو ا إا طاقة حرارنة.

ــت  3 ــة  ( احملاف ـــة علـ ــااألســـ   الناعمـ ــعا  ادرة علـــت عةـــ لقـ ا اإلشـ

درة علـــت امتصـــا   االامســـي ااحلـــد مـــن األســـ   ا اـــنة القـــ   

 اإلشعا .

الـ   ( طال  ال رق ااملناآت السةنية القدمية باأللوا  الداحتـة  4

ــ ــر    تعةـــــ ــعا  الامســـــــي االتقليـــــــ  مـــــــن تعـــــ ــة نا اإلشـــــ ض األغ يـــــ

ــعا  الامســــــي     ــيارات اال ــــــرق لفشــــ  ،املســــــدلتة كمواقــــــف الســــ

احلــد مــن حتـــول    بغــر  بانــادة التاــ ر ات ليــ  املواقــف      افلــد 

 ال اقة الامسية إا طاقة حرارنة.

التوســـ  ة التاـــ ر داخـــ  املدننـــة عمومـــا  ااملاـــاعر املقدســـة علــــت        ( 5

 التبخر االنت .بتل يف احلرارة  بغر  اجه ا صو  

ــاد احل ـــــــاج  إ( 6 نهميـــــــة اســـــــتعمال الامســـــــيات ة ماـــــــعر      إا رشـــــ

ــة   ــة مناســـد احلـــج    ة عرفـــات امادلدـ ــا  ت دنـ الوقانـــة   بغـــر نثنـ

 من ضربات احلر.



 

 51 

 (8القمر الصناعي الندسات ) من مرئيات اشتقاق درجات احلرارة اإلشعاعية

( التوســ  ة دراســة اإلشــعا  احلــرار  مــن املرئيــات الداــائية بــ         7

مـن   بولـدها ك  مدة انخرا ملعرفة الـتغرات الـ  ت ـرن عليهـا     

ــير املدننــــة   ةــــو  هــــاا النــــو  مــــن اإلشــــعا  نع ــــي نتــــائج       لخت ــ

 نكثر دقة علت مستوا ك  خلية.
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 شرية مليناء الدوحة يف دولة قطرباخلصائص الطبيعية وال

 اخلصائص الطبيعية والبشرية

 دولة قطر مليناء الدوحة يف

 :امللخص

تناولت الدراسة اخلصائص الطبيعية والبشرية اليت كان هلا 

األثر املباشر يف نشأة ميناء الدوحة وتطوره حتى الوقت احلاضر. 

 واملوضع، العوامل اجلغرافية الطبيعية مثل املوقعثر أ اتضحوقد 

 واجلزر، واملد البحرية كاألمواج والتيارات ريةالبح األوضاعو

 واألمطار ودرجات الرياح يف املناخية املتمثلة األوضاع وكذلك

ومن الدراسة ، نشأة امليناء وتطورهيف  والرطوبة النسبية احلرارة

جمتمعة يف نشأة امليناء ومحايته طبيعيًا كخط  أسهمتتبني أنها 

الرياح وأثرها يف  واجتاهاتالساحل وجزيرتي السافلية والعالية 

تجهيزات بالغلب على بعض العوائق ُتوقد  امليناء، أرصفة اجتاهات

 ميناء الدوحة. إىل الصناعية اليت أضيفت 

ميناااء  يف نشااأة أثاارت الاايت البشاارية اخلصااائص دراسااة أمااا 

وتطااوره فهنهااا  ثلاات يف  ااو حجاام سااكان مدينااة الدوحااة      الدوحااة

% 45كثار مان   أعلاى   اساتحواذها وماد   املباشار   الظهري وهي منطقة

هم امليناااااااء وتنااااااوع  سااااااأ إذ ،م2010 - م1986ماااااان سااااااكان قطاااااار منااااااذ    

معادالت اهلجارة    زياادة  يف املاوان  املرتبطة بعمل  االقتصاديةأنشطته 

املعبادة الايت ققاق     الطار   شابكة  إىلإضاافة   ،إىل مديناة الدوحاة  

 ة الايت يسا ئاملشاكلة الر  ربزوالظهاري. وتا   املينااء  باني  االتصاا   ساهولة 

االختناقااااااااات املروريااااااااة وضاااااااايق املساااااااااحة     تواجااااااااه ميناااااااااء الدوحااااااااة يف  

إنشااء   العمرانية الايت يشاغلها، وأفضال حال هلاذه املشاكلة يتمثال يف       

 .احلاليميناء جديد بعيدًا عن مدينة الدوحة وامليناء 

املناخيااااااااااة  األوضاااااااااااعميناااااااااااء الدوحااااااااااة،   الكلمااااااااااات املفتاحيااااااااااة: 

 .االقتصاديةان، األنشطة والبحرية، النظري، الظهري، السك

 سيد حممود مرسي سعيد د.

 د. نورة يوسف مبارك الكواري
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Abstract: 

Physical and human characteristics of Doha port in Qatar 

“A Geographical Study” 

Study of the Physical geographical characteristics affecting the 

genesis and evolution of the Doha Port shows the impact of natural 

factors on the Port, such as location and situation, Climatic and 

marine conditions. The shape of the coast and the islands in front of 

it as Alsaflya island  helped in formation of the port. Climatic 

conditions, such as wind and its effect on port constructions and 

wharfs directions. 

The impact of human geographical characteristics on the 

growth of Doha port represented in, Population and economic 

activities concentration in the Hinterland direct port, as easily as 

the simplicity of communication between the port and Hinterland 

thanks to the paved road network. The effect of Doha Port and its 

various economic activities is clearly seen on increasing migration 

to Doha city. The main problem facing the Doha Port is the traffic 

jams, the best solution to this problem is the establishment of a new 

port away from the city of Doha and the current port. 

 

Keywords: Doha Port, Climatic and marine conditions, 

Foreland, Hinterland, Population, economic activities. 
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 مقدمة 

ُيمثال البحاار مصاادرًا ماان مصاادر الاادخل االقتصااادي املهاام لسااكان    

فقاادًًا كااان أبناااء قطاار يركبااون البحاار يف رحاا ت صاايد   ،دولااة قطاار

الاذي اعتماد    بااللؤلؤ  ًا عديادة، ويعاودون حمملاني   أشهراللؤلؤ اليت  تد 

الابوو . وبعاد تادهور     اليت سابقت اكتشاا    قبةعليه االقتصاد يف احل

رتفاااااع الازدادت احلاجااااة إىل البحاااار  الاااابوو حرفااااة اللؤلااااؤ واكتشااااا   

فهااااااو باااااا  شااااااك املعاااااارب   ،القااااااوة الشاااااارائية، وتنااااااوع احتياجااااااات السااااااكان  

هااااا بااااني الدولااااة و ري  يواالقتصاااااد املناسااااب واحليااااوي للتباااااد  التجاااااري  

لقلااااااة ماااااان دو  العاااااااأ. وماااااان هنااااااا تااااااأتي أهميااااااة دراسااااااة ميناااااااء الدوحااااااة  

، وللحاجاااة املةلحاااة   الدراساااات التفصااايلية الااايت تناولااات املاااوان  يف قطااار     

تتاايح للساافن   حبياا لتطااوير امليناااء وجتهياازه بأرصاافة خاصااة للحاويااات     

مااااان أتلاااااف أاااااااء العااااااأ الرساااااو بساااااهولة علاااااى أر  املينااااااء،     اآلتياااااة

 ا، وإعادة نقل البضائع إىل ب د أخر .  وتفريغ محولته

تعار  اخلصاائص الطبيعياة والبشارية     هذه الدراساة إىل   وترمي

منااذ  بوظيفتااهالاايت ساااعدت ميناااء الدوحااة علااى اسااتمراره يف القيااام      

 األثااااارقااااااو  هاااااذه الدراساااااة إباااااراز ونشاااااأته حتاااااى الوقااااات احلاضااااار، 

األو  يف دولاة  كونه امليناء التجاري لاحلالي مليناء الدوحة وأهميته 

قطاااااار، ومااااااا يواجهااااااه ماااااان عوائااااااق نا ااااااة عاااااان الزيااااااادة الضااااااخمة يف      

حركاااة التجاااارة الدولياااة املرتبطاااة باااالنمو الساااكاني الساااريع الاااذي     

تعيشااه قطاار منااذ العقااد األو  ماان القاارن احلااادي والعشاارين، ومااد        

إمكاااااان تطاااااويره الساااااتيعاب املزياااااد مااااان حركاااااة التجاااااارة يف اآلوناااااة    

 األخرية .
الدراسااااااة امليدانيااااااة مليناااااااء     تدعتماااااا أالدراسااااااة   ولتحقيااااااق هااااااد  

املقااااااااااب ت الشخصاااااااااية ماااااااااع    وأةجرياااااااااتالدوحاااااااااة بصااااااااافة أساساااااااااية،   

البيانااات واخلاارائط املتاحااة، إلضااافة إىل   تمعاامسااؤولي امليناااء، وُج

اعتماادت الدراسااة علااى  ااوذج  والتقاااب بعااض الصااور الفوتو رافيااة.  

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B5_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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نتوريااااااة  لكإاالرتفاعااااااات الرقميااااااة لدولااااااة قطاااااار، وإنتاااااااج اخلريطااااااة      

 جانب استخدام صورة للميناء من جوجل إيرث.   للدوحة. إىل

 ميناء الدوحة وتطوره يف نشأة املؤثرة الطبيعية اخلصائصأواًل: 

أهمياااة أي مينااااء كااا ًتلكاااه مااان مزايااا طبيعياااة،  كناااه     تااربز 

بااه علااى أكماال وجااه، وقااد    ةاملنوطاا وظيفتااهماان االسااتمرار يف تأديااة  

 األثااااااااار الكااااااااابري يف حياااااااااااة  املاضااااااااااي  كانااااااااات للعوامااااااااال الطبيعياااااااااة يف   

أقام موانئاااااه يف املواضاااااع الااااايت تتاااااوافر فيهاااااا احلماياااااة   فقاااااداإلنساااااان، 

 اخللجان أو اجلزر أو الاروو  األرضاية، وتتمتاع يف   بالطبيعية سواء 

تاااااااوافر امليااااااااه العذباااااااة   إذالوقااااااات نفساااااااه بغناااااااى ظهريهاااااااا املباشااااااار مااااااان   

حاليااااااًا  حلديثااااااةوم ءماااااة التضاااااااريت. ويف ظاااااال التطاااااورات العلميااااااة ا  

كااااثري ماااان عيااااوب املواضااااع الطبيعيااااة للمااااوان      أمكاااان التغلااااب علااااى  

باإلنشاااااءات الصااااناعية، مثاااال مااااد حااااواجز كساااار األمااااواج ملسااااافات      

طويلااااة داخاااال البحاااار، وتعميااااق القنااااوات ابفااااورة باااااملوان  لتتناسااااب       

 إنشااء  عناد  العوامال الطبيعياة   تاأثري  و اطت السافن، وينبغاي مراعااة   

لاذا ساو     إلنشاائه وتشاغيله،   املالياة  لتكلفاة ا املينااء لتخفايض قيماة   

اخلصااائص الطبيعيااة مليناااء الدوحااة ماان خاا   مااا     تناااو  يف نركااز

 يأتي:  
 واملوضع: املوقع جغرافية -1

، Siteواملوضع   Situationمصطلحي املوقع بني نفر  أن ينبغي

اجلغرافية  الظاهرة تربط اليت الع قات املكانية باملوقع ويقصد

وليت املوضع املةحدد ككان صغري  ،األخر  الظواهر من بغريها

 قيمة وأاملسؤو  عن ازدهار  املوقع عّدوُيمكن  أو نقطة حمددة،

 يقصدو. ااضمح هلأو  إطاره يف تقع اليت الظاهرة اجلغرافية

 عليها اليت تقوم األر  لرقعة اخلصائص اجلغرافية باملوضع

نقطة ُمعينة  وهأن املوضع  يعين اوهذ اجلغرافية، الظاهرة

 عدد من على منطقة يشتملبوصفه  املوقعيف حني أن ُمحددة، 

املواضع. فالبيئة البحرية املثالية تتألف من ث ثة عناصر: الظهري 
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 انالقاري والواجهة البحرية وخط الساحل، وإذا ارتبط العنصر

الثال  هو الذي يرتبط باملوضع  باملوقع فهن العنصروالثاني  األو 

(. وسو  نتناو  كً  من 26 – 25، ص م1996 باحاج، عبد اهلل)

 :يأتياملوقع واملوضع كما 

 املوقع: -أ

 أكثر ويصبح مة،هامل املدن جغرافية عناصر أحد املوقع ُيعد

املوان  )حممد  تطوير يف ألهميته وذلك املوان ، يف دراسة أهمية

  األخر بالعوامل ع قة املوقع  وذلك من (26، ص م1985مزهرة، 

 رئيسني يتأثر بعاملني امليناء فموقع الثبات، بعدم معظمها يتسم اليت

 املقابلة، وتعر  املائية باملنطقة يرتبط لذي ااجلغرايف العامل: هما

 باجلزء يرتبط الذي االقتصادي ، والعامل Forelandبالنظري

 . Hinterlandبالظهري  ىالعمراني من األر  ويسم

السااااحل الشاااارقي لشاااابه جزياااارة   يقاااع ميناااااء الدوحااااة يف منتصااااف 

قطر متوسطًا السااحل اجلناوبي لدوحاة الدوحاة    
()

، وقاد اخاتري هاذا    

 للخصائص والسمات اليت يتميز بها مثل:  الدوحة املوقع مليناء

 القطرية دنااامل أكرب يااااوه ،يف مدينة الدوحة العاصمة امليناء وجود  -1

 سية،واألهمية االقتصادية والسيا السكاني احلجم إذ من

أ له القرب من املراكز التجارية واملالية واإلدارية هّيوهو ما 

 تطوير يف أثره الكبري املوقع هلذا كان يف مدينة الدوحة، وقد

 التجمعات احتياجات من تلبية و كينه و وه، امليناء

 .خيدمها اليت السكانية

تسااعد   إذالربياة،   الطار   مان  جيادة  املينااء بشابكة   يتمياز ظهاري   -2

املراكاااز  لشااابكة علاااى ساااهولة نقااال السااالع مااان املينااااء إىل    هاااذه ا

   .العمرانية األخر 

 إذعليهاا،   يطال  البحرياة )الانظري( الايت    للجبهاة  املهم امليناء موقع  -3

                                                 
( )

 منها. خوذاملدينة مأ اسمالدوحة: هي اخلليج املستدير الشكل الذ  ُيعتقد أن  
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وماااوان  دو   باااني مينااااء الدوحاااة الواصااال يتمياااز خاااط امل حاااة

الاااذي  تقااع إىل الشااار  منااه بأنااه أقصااار ماان     الااايت ياخللاايج العرباا  

 املوان . خر  لقطر وتلكاملوان  األ يصل بني

 املوضع:  -ب

مان أهمهاا:    للماوان   ياملثاال  املوضاع  ُتمياز  متطلباات  عادة  هنااك 

 مناشاط  ُيعياق  ال ومناا   يساري جازر   ومعاد   عميقاة  ساهل وميااه   مادخل 

 هاذه املتطلباات   كال  جتتماع  وينادر أن  السانة،  مان  وقات  أي يف املينااء 

 يف ملينااء إىل ا حاجتاه  عناد  اإلنساان  فاهن  وهلاذا  ،واحاد  موضاع  معاًا يف 

 فهناه  الاذكر  ساابقة ال تلاك املتطلباات الطبيعياة    فياه  تتاوافر  ال موضاع 

 .على الوجه املطلوب وظيفته امليناء ؤديي حتى اصطناعيًا، عدلهي

 هاي:  ،عناصار  ث ثاة  مان  ملينااء الدوحاة   البحرياة  البيئاة  وتتكاون 

 إن إذ السااحل،  وخاط  البحرية )الانظري(،  القاري، والواجهة الظهري

 فهناه  الثالا   العنصار  أماا  بااملوقع،  يرتبطاان  والثااني  األو  صارين العن

باملوضاع   ًامرتبطا  ًاموضاعي  ًاكنطاقا  السااحل  وخاط  يارتبط باملوضاع،  

 ، والواجهاة Umlandهاي: املنطقاة ابيطاة     أجازاء  ث ثاة  ينقسام إىل 

 .Coast Line، وخط الساحل Water Frontاملائية 

مان عناصار    جمموعاة األوىل  نشاأته  يف همتسا أالدوحاة   ومينااء 

 حركاة  لتواكاب تطاور   ؛اصاطناعيًا فيماا بعاد    لتدالايت ُعا   املوضاع 

 وهي:،أحجام السفن وزيادة النقل البحري،
 خط الساحل: -1

مااان شااابه جزيااارة   الشااارقيمنتصاااف السااااحل   يفيقاااع مينااااء الدوحاااة  

املمتاااااد مااااان رأ  لفاااااان حتاااااى رأ      يتمياااااز السااااااحل يف القطااااااع   إذقطااااار 

لدوحاة بأناه يأخاذ اجتاهاًا عاماًا مان الشاما         جنوب مينااء ا  (مشوب أبو)

(، ومااااااان أهااااااام  يزاتاااااااه:   1إىل اجلناااااااوب كماااااااا يتضاااااااح مااااااان الشاااااااكل )   

تتخللااااااااه الساااااااابخات والفرشااااااااات الرمليااااااااة      إذاخنفااااااااا  خااااااااط الساااااااااحل    

شااكل أشاارطة طوليااة    يفاملتقدمااة باجتاااه البحاار، وتباادو هااذه الرمااا       

، م1989الكااااااااواري،  ةتتخاااااااذ اجتااااااااه الريااااااااح الشاااااااامالية الغربياااااااة )ناااااااور     
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 (.16ص

تكثاااار يف هااااذا القطاااااع ماااان الساااااحل األخااااوار والاااادوحات واخللجااااان      -

مثااااال خاااااور اخلاااااور وخاااااور الاااااذخرية ودوحاااااة ُسميسااااامة ودوحاااااة لوسااااايل   

تكثااااار يف هاااااذا القطااااااع أيضاااااًا الاااااروو  األرضاااااية   ووخلااااايج الدوحاااااة. 

ُتكااااااون  بعااااااض األلساااااانة الرمليااااااة   الااااااذيتنشااااااط اإلرساااااااب البحااااااري  و

ء ماان الشااما  إىل اجلنااوب يف رأ   واحلااواجز، وتتمثاال الااروو  ابتاادا 

ن يااااوفران ي، ثاااام رأ  املطاااابل ورأ  النااااو  اللااااذيلفاااان ورأ  أم ليجاااا 

احلمايااااااة الطبيعيااااااة لفرضااااااة  
()

اخلااااااور ماااااان الرواسااااااب ابمولااااااة مااااااع      

 (أباااو مشاااوب )و (أباااو عباااود )التياااارات البحرياااة، باإلضاااافة إىل رأساااي    

اسااااب توساااب الرو  إذاللاااذين يقعااااان إىل اجلناااوب ماااان مينااااء الدوحااااة،    

 ةياااااوفران احلماياااااة الطبيعياااااة ملينااااااء الدوحاااااة )ناااااور    والبحرياااااة حوهلماااااا  

 (.  18، ص م1989الكواري، 

تنتشاااار اجلاااازر الشاااااطئية أمااااام هااااذا القطاااااع ماااان الساااااحل خاصااااة إىل         -

السااافلية والعاليااة   اتوجااد جزيرتاا فالشااما  مباشاارة ماان ميناااء الدوحااة    

بااذلك  تنيوفرتصاايد الرواسااب ماان التيااارات البحريااة ماا لاللتااان تعماا ن 

   (.1احلماية الطبيعية مليناء الدوحة الذي يقع خلفهما. شكل )

عماق  اليبتعد خط  إذيتميز الساحل أمام ميناء الدوحة بقلة العمق  -

ود جزيرتاي العالياة والساافلية ساببًا     جلا ولعال  ، مو عن السااحل  5

املتجااورة مان الشاما  ماع رأ       اجلازر  هذه شكلت ، فقدذلك يف

 الشر  يتميز بضحالته.   باجتاه مفتوحًا خليجًا نوبالنسعة يف اجل

                                                 
(  )

الفرضة: هي امليناء الصغري
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 الدوحة (  وذج االرتفاع الرقمي ملدينة1شكل )

مينااء الدوحاة بسابب     إنشااء كان ملوضع مديناة الدوحاة أثاره يف    

فاااادة مااان  يااازات   يف دوحاااة الدوحاااة ل  التاااداخل باااني الياااابت واملااااء    

الياااابت، وهاااذا  يفاحلماياااة الطبيعياااة الااايت وفرهاااا لاااه التو ااال املاااائي   

وهاااو ماااا  مااان مواضاااع املااادن املاااوان  الااايت يتاااداخل فيهاااا الياااابت واملااااء       

، م1982محاد إااعيال،   أ) ُيحدد شكل املديناة وقياام املاوان  فيهاا    

فر مليناااااااء الدوحااااااة احلمايااااااة الطبيعيااااااة ماااااان اجتاااااااه    اتتااااااو إذ(. 257ص 
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الشااااااما   زيرتااااااي العاليااااااة والسااااااافلية والفشااااااوت  
()

 ،ابيطااااااة بهااااااا  

ىل جزيااااااارة النخيااااااال اجلنوبياااااااة الااااااايت تقاااااااع يف وساااااااط دوحاااااااة    إضاااااااافة إ

فر لااااه احلمايااااة الطبيعيااااة أيضااااًا   االدوحااااة، وماااان اجتاااااه اجلنااااوب تتااااو   

 والفشوت ابيطة بها. (أبو مشوب)و (أبو عبود)متمثلة يف رأسي 

همت هااااذه اجلاااازر والااااروو  والفشااااوت أيضااااًا يف تقلياااال     سااااأوقااااد 

  إىل مااان الوصاااو جاااز اإلرساااابات  حلتعمااال  إذفعااال اإلرسااااب البحاااري   

أثااار قاااوة  املينااااء مااان إضاااافة إىل محاياااة(، 1مينااااء الدوحاااة صاااورة )

والشااما    الشااما  جهااة ماان والتيااارات البحريااة  األمااواج العاتيااة 

   الرياح الشديدة يف نهاية فصل الشتاء. أوقاتيف  سيما ال الغربي

باالقرب   -ميناء الدوحاة يف جناوب املديناة ووساط دوحتهاا       أنش 

للمينااااااااء القاااااااديم )الفرضاااااااة(   باااااااديً  -د احلالياااااااة مااااااان فرضاااااااة الصاااااااي 

مسااااااااتفيدًا ماااااااان املنطقااااااااة اآلمنااااااااة طبيعيااااااااًا الاااااااايت ُتعااااااااد ملجااااااااًأ حمميااااااااًا     

للساااااكان والسااااافن، ومركااااازًا النطااااا   الدولاااااة ااااااو البحااااار. وقاااااد        

مرساااااى  -قباااال التااااادخل صااااناعيًا    -كااااان املينااااااء القااااديم )الفرضاااااة(   

باه مان الساو     ًتد داخل البحر بضاعة أمتاار، وقاد سااعد قر     ًاصغري

الكبري بالعاصمة القطرية على نقل السلع مان السافن إىل    يالتجار

املخااازن يف السااو  مباشاارة. وكااان ال يصاالح إال إليااواء قااوارب صاايد         

األااااااااك و ااااااع اللؤلااااااؤ. وقااااااد اعتماااااادت الفرضااااااة يف مدخلااااااها علااااااى  

 املدخل إال هذا  اتساع الشر ، ور م ناحية من دوحة الدوحة فتحة

توجاااد باااه بعاااض الفشاااوت   إذ ،األخطاااارًا بااابعض حمفوفااا كاااان أناااه

املاااااء، األماااار الااااذ  ةتاااااج إىل درايااااة كاملااااة ماااان    قاااات املغمااااورة

 هنفسا  الشاكل  احلادي   املينااء  أوائال الساتينيات ا اذ    ويف امل حاني. 

القاديم، وكااان ال يصالح إال لرسااو الساافن    امليناااء علياه  الاذي كااان 

الة املياااااااااه التجاريااااااااة الصااااااااغرية ذات الغاااااااااطت الصااااااااغري بساااااااابب ضااااااااح  

                                                 
()

كتااال وأرصااافة مرجانياااة تنتشااار أماااام الساااواحل القطرياااة تظهااار علاااى شاااكل   : الفشاااوت 

جزر وأرصفة مرجانية.
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السااااااحلية يف خلااااايج الدوحاااااة، أماااااا السااااافن الكااااابرية ذات الغااااااطت      

 5الكااابري فكانااات تقاااف يف عااار  البحااار بعيااادًا عااان املرساااى بنحاااو    

(، وتفاااااااااريف محولتهاااااااااا يف   15، صم1985مكااااااااام )حمماااااااااود عاشاااااااااور،   

قاوارب صاغرية ثام تنقلاها ماان عار  البحار إىل الرصايف، وذلاك قباال         

ك الساااافن أن ترسااااو  لاااااحاااات لتحفاااار القناااااة امل حيااااة احلاليااااة الاااايت   

 على أرصفة امليناء.  

 الصااحلة للم حاة   املائياة  املسااحة  ُيقصاد بهاا   :املائياة  الواجهاة  -2

 تكاون  أن ( الايت باب  136، ص م1981)حمماد الرويثاي،   البحرياة 

داخاال ميناااء  املناااورة حبريااة يساامح الااذي بالقاادر الكااايف متسااعة

 الريااح  تاؤثر  ال ذهبا  متساعة أكثار مان الا زم     تكاون  وأال الدوحاة، 

 (،27، ص م1989باملينااء )ساعيد عباده،     الراسية السفن يف القوية

الدوحاة حادود مينااء الدوحاة الواقعاة       ملينااء  املائياة  لواجهاة ا وتشامل 

مشاااااًل، واملمتااادة  رباااًا باااني   25ْ 21َو   25ْ 17َباااني دائرتاااي عااار    

شاااااارقًا حتااااااى تتصاااااال بالساااااااحل عنااااااد مسااااااتوي      51ْ 40َخااااااط الطااااااو   

شااااارقًا ،  51ْ 32َ 38ًخاااااط املاااااد املرتفاااااع عناااااد خاااااط طاااااو    متوساااااط 

 حاو   مسااحة  تبلاغ  إذ  املسااحة املائياة،  ريصاغ  لايت  ناه يعاين أ ذلاك  
 

 توفر بعض احلماية مليناء الدوحة ( جزيرة النخيل اجلنوبية اليت1صورة )                              
 980املينااااااااااااااء ااااااااااااااو 

مااااااااااااااااو
2

 ت، وكاناااااااااااااااا

تفااااريف البضااااائع ماااان    

كااااااااااابرية السااااااااااافن ال

إىل السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافن 

 والقاااوارب الصااااغرية 

داخااااااااااااااااااااااااااااااال هاااااااااااااااااااااااااااااااذا 

احلااااااااااااو ، وذلاااااااااااااك  

 املينااااااااء قبااااااال إنشااااااااء
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 حلركاة  مناسابة  امليناء  رييف  الطبيعية األعما  احلدي .  ري أن 

 غلاب ُت وهلاذا  األعماا  سابعة أمتاار،    تتجااوز  ال إذ الكابرية،  السافن 

 املوضاع بالتادخل   يف ضاحالة امليااه الايت ُتمثال العقباة الطبيعياة       علاى 

الصاااااناعي، مثااااال بنااااااء أرصااااافة صاااااناعية، وشاااااق قنااااااة حبرياااااة تاااااربط     

الادخو    وقنااة  حاو  املينااء   د تعمياق زيا األرصفة بامليااه العميقاة، ثام    

كاااام( بعاااار    20.35ماااايً  حبريااااًا )  11حتااااى بلااااغ طااااو  القناااااة حاليااااًا   

ماوًا،   12أمتاار و  7عمقها بني  يراوح وموًا،  133 – 116بني  يراوح

 دخااو  الساافن الكاابرية   ناااة وزيااادة عمقهااا إىل  وقااد أد  شااق هااذه الق  

 . British Admiralty Chart, 2004))امليناء إىل 

 املائيااة ملينااااء الدوحااة ال تتاااأثر   واجلاادير بالاااذكر أن الواجهااة  

املينااء   يف اإلرسااب  فاهن  وهلاذا  البحرياة،  حبركاة التياارات   كاثرياً 

ديااد جزياارة السااافلية واللسااان اجل إذ تعماال ضااعيف، مدخلااه وعناد 

 (أبااااو عبااااود)الناااااتج عاااان الااااردم مشااااا   اااارب ميناااااء الدوحااااة، ورأسااااي    

جناااااااوب املينااااااااء   (أباااااااو مشاااااااوب )و

 إىل الرواسااب وصااو  تقلياالل

 ميناء الدوحة. داخل

ابيطااة أو  املنطقااة  -3

 املوضع القاري: 

 يثاااااااااالع املاملوضاااااااااب يتطلااااااااا

ة نطقااااد مجليااااد وجااااوء اللمينااااا

تساامح حبياا  ، ساابيًاة نتسااعم

 املختلفاة  ءمليناا ات نشآة مبهقام

ة أياااااا  مواجهااااااةإىل  إضااااااافة

للميناااء،  مسااتقبلية وسااعاتت

 ابيطااة  املنطقااة  تساامح و

 ال حبي  امليناء، مدينة بقيام

 (2شكل )

اخلريطة الكنتورية مليناء الدوحة
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 (.25، ص م2005املستقبل )حسني أبو مدينة،  يف  وها يقيد

الدوحااة يف مدينااة الدوحااة     كيناااء  ابيطااة  املنطقااة  وتتمثاال

 متساعة،  فهاي منطقاة   ظهاريًا جغرافياًا م ئماًا،    الايت تعاد  العاصامة  

مديناة   تقاع  إذ  او املينااء،   مان  قاد  طبيعياة  عوائاق  أياة  بهاا  توجاد  وال

منطقاة سااهلية منخفضاة تتميااز باتسااعها وتضاريسااها     الدوحاة علاى  

ماااوًا،  20 علاااىيزياااد ارتفاعهاااا ، وال اليساااريةاملتواضاااعة واااااداراتها 

إىل  امتاااادادًا طوليااااًا ماااان الشااااما     ومااااًامع تااااد األراضااااي املرتفعااااة    إذ

االرتفاااع حااو  خلاايج   اوحفاايواجلنااوب، وتنحاادر تاادربيًا اااو البحاار   

ي حاااااا  أن وأمتااااااار،  10الدوحااااااة بااااااني مسااااااتو  سااااااطح البحاااااار وبااااااني    

ًتااااااد  وعمومااااااً أمتاااااار.   4االرتفااااااع عناااااد مينااااااء الدوحاااااة ال يزياااااد عااااان       

ًتااااد  واجلنااااوب الغربااااي،    أمتااااار ماااان الشااااما  الغربااااي إىل    10ارتفاااااع 

وساااط املدينااة تقريبااًا، وأماااا    إىل يما  الغرباا مااوًا مااان الشاا   15ارتفاااع  

الاااداخل بعيااادًا  ماااوًا فيوجااد يف بعاااض املنااااطق املتفرقااة يف   20ارتفاااع  

 (.2عن امليناء. شكل )

 ضايق  قاد  الشاما   الدوحاة باجتااه   العمراناي ملديناة   إن التوساع  

املنطقاة الايت تقاع مشاا   ارب       تردما ف مينااء الدوحاة،   علاى  اخلناا  

وذلااك لبناااء    ؛للميناااء الشاامالي الغربااي   احلالساا طااو  امليناااء علااى 

 إىل الدوحااة احلديثااة أو مااا ُتعاار  حاليااًا باساام منطقااة الدفنااة نساابة     

تلاااك املنطقاااة علاااى شاااكل    ُبنياااتيف تلاااك املنطقاااة.   جااار  الاااذيالاااردم 

كاام تقريبااًا، ويعماال هااذا اللسااان   2لسااان ًتااد داخاال البحاار ملسااافة  

تااااااااوفري  إضااااااااافة إىلدئااااااااة حركااااااااة املياااااااااه داخاااااااال امليناااااااااء   هلتاجلديااااااااد 

جااااااااااز الرواسااااااااااب حولااااااااااه. وردم بعااااااااااض    حبوذلااااااااااك  ،احلمايااااااااااة للميناااااااااااء 

إلقامااة  الااداخلي للميناااء ياجلنااوب الساااحل طااو  املساااحات علااى

 النقال  طار   وتوسايع  احلاوياات،  لتخازين  للبضاائع ومسااحات   أرصافة 

إضاافة إىل ردم بعاض املسااحات أيضاًا لتوساعة       املديناة،  الربي مشاا  

إن ميناااء الدوحااة تلتقااي   إذ، وشااوارع دينااةللم وحاادائق الكااورني 

 ياااوزععناااده معظااام الطااار ، والكاااورني  هاااو الطرياااق الوحياااد الاااذي    
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احلركااااااااااة ماااااااااان امليناااااااااااء إىل الشااااااااااوارع املؤديااااااااااة إىل مناااااااااااطق املدينااااااااااة  

 وخارجها.  

حميطااة  بوصاافها منطقااةساابق أن مدينااة الدوحااة وهااو مااا يتضااح 

رانياااااااة )موضاااااااع قااااااااري( كينااااااااء الدوحاااااااة بكتلتهاااااااا الساااااااكنية والعم  

الضخمة اليت يوكز فيها النشاب املالي والتجاري تعاو   او مينااء    

 أرضاية  بأياة توساعات   تسامح  تُعاد  احلاضار، وأ  الوقات  الدوحاة يف 

إماا   للمينااء  املساتقبلية  التوساعات  وساتكون  يف املساتقبل،  للمينااء 

التوساع  ب وإماا اخلاارجي   املائياة باملينااء   املسااحة  حسااب  الردم علاى با 

   .ٍء جديٍد بعيٍد عن امليناء احلاليبهنشاء مينا

 البحرية: األحوا : 3

 األمااواج: -أ 

 حركاة  يف أثاراً  وأكثرهاا  البحرياة  األحاوا   أهام  مان  األمواج ُتعد

. و تاااز أمااواج الساااحل الشاارقي املمتااد أمااام     عمومااًا باااملوان امل حااة 

ااادارًا   ائص البحار الضاحلة يف كونهاا أقصار   ميناء الدوحة خبص

تأخاااااذ  وهااااايأكثااااار تكسااااارًا مااااان أماااااواج البحاااااار املفتوحاااااة،    ووأقلاااااه 

الاااايت تكااااون موازيااااة للساااااحل أمااااام    نفسااااه اجتاااااه التيااااارات البحريااااة   

 ميناء الدوحة طوا  السنة.

ماااو أي  1.15سااام و  9ارتفااااع املاااوج يف مينااااء الدوحاااة باااني     ياااراوح

خفيفاااااااة طبقاااااااًا ملقياااااااا  بيفاااااااورت، وال يزياااااااد   نهاااااااا أماااااااواج هادئاااااااة إىلإ

مويااان بااال تااانخفض إىل أقااال مااان ذلاااك بكاااثري بسااابب         ارتفاعهاااا علاااى 

فر للميناء كما ذكار ساابقًا. وتتكسار    ااحلماية الطبيعية اليت تتو

األمااااواج بعياااادًا عاااان خااااط الساااااحل وامليناااااء ويرجااااع ذلااااك إىل ضااااحالة      

تفتياااات صااااخور  لتعماااال األمااااواج   إذالبحاااار املمتااااد أمااااام ميناااااء الدوحااااة   

ا ماااارة أخاااار  علااااى    الفشااااوت وجاااار  اإلرسااااابات الساااااحلية وترساااايبه    

شكل حواجز وألسنة رملية تنتشار علاى منتصاف السااحل الشارقي      

 إىل الشما  واجلنوب من ميناء الدوحة.
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ويبدو أن أثر األمواج قدًًا كاان أكثار مان اآلن، والادليل هاو       

اقتطااااع بعاااض اجلااازر الشااااطئية مااان السااااحل املنتشااارة أماااام ساااواحل     

أماااااااام مينااااااااء  تتضااااااح مظااااااااهر ضاااااااعف األمااااااواج  وشاااااابه جزيااااااارة قطااااااار،  

تظهاااار بعااااض اجلاااازر  إذالشااااما  الغربااااي منااااه، إىل  الدوحااااة وقدياااادًا

ترسااااايب األماااااواج حلمولتهاااااا عنااااادما تضاااااعف    ماااااناإلرساااااابية الناجتاااااة  

بوصااافها قوتهاااا مثااال جزيرتاااي العالياااة والساااافلية. وتعمااال هاااذه اجلااازر   

ياااؤدي وهاااو ماااا  ،مصااادات حلركاااة ساااري األماااواج املةحملاااة بالرواساااب  

كااااارب ماااان قااااوة طاقاااااة األمااااواج فتضااااعف قوتهاااااا     فقاااادان اجلاااازء األ   إىل

 وبهااذاترساايب محولتهااا ماان الرواسااب حااو  هااذه اجلاازر    إىل  وتضااطر

 ميناء الدوحة.  إىل  ال يصل تأثري األمواج

  املد واجلزر: -ب 

يتصاااااااااف املاااااااااد واجلااااااااازر يف ميااااااااااه اخللااااااااايج العرباااااااااي بأناااااااااه حملاااااااااي       

ال  إذومتذبااااااذب، وال ياااااارتبط مباشاااااارة باااااانظريه يف اباااااايط اهلناااااادي،      

 يفتوجد موجات مدية تتحارك مان ابايط عارب مضايق هرماز وتاؤثر        

 Semi durnalمادًا نصاف ياومي     يعاد مستو  املياه داخله. ولاذلك فهناه   

Tide ،الايت يظهار فيهاا املاد حاو  ساواحل قطار ااو          املدةتستغر   إذ

حاااادث ماااادان نااااه َيإساااااعات أخاااار  للجاااازر، أي   6ساااااعات، يعقبهااااا  6

 26سااااعة و 12قاااة، أو مااارة كااال  دقي 50سااااعة و  24وجااازران كااال 

 دقيقة.  

بضاااااااااحالة  ياملااااااااد واجلاااااااازر يف اخللاااااااايج العرباااااااا     تااااااااا وتاااااااارتبط ظاهر 

كاااااام  290كاااااام طااااااواًل و   800مياهااااااه، وأبعاااااااده الاااااايت ال تزيااااااد علااااااى    

حااااادوث املاااااد واجلااااازر   ألقصاااااى عااااار  لاااااه يف الوساااااط، وهلاااااذا يتاااااواىل 

عكساايًا عنااد كاا  طااريف اخللاايج العربااي. ولااذا فااهن هااذا التذبااذب         

أمتاار   3 ارتفاع املياه اليت تصل حسب قاوة حركاة املاد إىل   يتمثل يف 

تنخفض باالجتااه ااو الوساط. ويبلاغ مساتو  املاد يف       وعند أطرافه، 

اخللااايج العرباااي يف الصاااايف أعلاااى حاالتاااه عنااااه يف الفصاااو  األخاااار .      

وُتساابب األحااوا  املناخيااة أيضااًا اخت فااات حمليااة يف مسااتو  سااطح       
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 هاواخنفاضاااااا  مااااادة ارتفااااااع امليااااااه    املاااااد واجلااااازر وتاااااؤثر أيضاااااًا يف طااااااو    

 اجتاه واحد.  طويلة يف أوقاتًاإذا استمر هبوبها  السيما

قليلاة املاد أقال مان     اليدخل ساحل ميناء الدوحة ضمن الساواحل  

املاد  باني منساوبي     ياراوح  إذ Hayesلتقسايم هايت    ،وذلك طبقااً  ،م2

(، وُتعاااااااد 28، ص م1988ماااااااو )احلسااااااايين،  2-1املاااااااد واجلااااااازر باااااااني 

ة املااد واجلاازر أهاام حركااات املياااه أمااام ميناااء الدوحااة، فهااي      حركاا

حركاااة يومياااة تتاااأثر بهاااا ساااواحل مينااااء الدوحاااة مااارتني يومياااًا. ومااان      

 ( يتضح ما يأتي:1اجلدو  )

 0.07 -مو وأدنى جازر   2.08يصل مد  املد واجلزر بني أعلى مد  -

 مو.  2.15 اومو كيناء الدوحة على مدار السنة إىل 

قيم املاد كينااء الدوحاة علاى السااحل الشارقي لشابه جزيارة          تراوح -

شاااهر يونياااو،    ماااو يف 2.08ماااو يف شاااهر فربايااار و    1.13قطااار باااني  

ماااو،   1.4ماااو و   1.8باااني حتاااى  تاااراوح  أماااا املعااادالت العاماااة فهنهاااا    

ويرجاع ذلاك إىل االتسااع     ،معادالت ماد منخفضاة    تعاد وهي باذلك  

تتناساااااااب  إذء الدوحاااااااة النساااااااا يف الواجهاااااااة البحرياااااااة أماااااااام ميناااااااا 

اتسااااااع الرقعاااااة الااااايت قااااادث  حركاااااة املاااااد واجلااااازر عكسااااايًا ماااااع  

إضاااااااافة إىل كثااااااارة وجاااااااود الاااااااروو  األرضاااااااية واألخاااااااوار     فيهاااااااا، 
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واخللجاااان والتعااااريج الواضاااحة بالسااااحل الشااارقي الااايت قاااد مااان   

 حركة املد كيناء الدوحة.

أشاااااهر الصااااايف   يف تنيواضاااااح انتظهااااار قمتاااااان للماااااد العاااااالي تبااااادو    -

أعلااااى ماااان   فيهاااااإذ يرتفااااع املااااد  ،منهااااا يف الفصااااو  األخاااار   أكثاااار

 2.03و  2.08يونياااو ويولياااو   يتبلاااغ قيمتهاااا يف شاااهر  ف،معدلاااه العاااام 

مااو علاااى التااوالي. وذلاااك بساابب ارتفااااع درجااات احلااارارة يف فصااال     

زياادة  لالصيف اليت تعمل متضامنة مع تأثري الرياح وقلة األمطار 

دي زياااااادة التبخااااار وزياااااادة  تاااااؤفمعااااادالت التبخااااار يف ميااااااه اخللااااايج،  

الفاقااااااد ماااااان مياااااااه اخللاااااايج إىل تاااااادفق املياااااااه ماااااان خلاااااايج ُعمااااااان إىل    

، م1985ماخللاااايج العربااااي عاااارب مضاااايق هرمااااز )حممااااود عاشااااور،      

حركاااااااااة  يف(، فوفاااااااااع منساااااااااوب امليااااااااااه يف اخللااااااااايج، وتاااااااااؤثر  9ص

امل حااة كيناااء الدوحااة،  وتنحصاار أدنااى قيمااتني للمااد العااالي يف       

مااااااااو علااااااااى   1.27و  1.16تبلااااااااغ قيمتهااااااااا  شااااااااهري يناااااااااير وديساااااااامرب و  

خاااااروج التياااااار املاااااائي مااااان اخللااااايج العرباااااي إىل   مااااادةالتاااااوالي. وهاااااي 

 خليج ُعمان.

ماااو. وتوجاااد   0.20ماااو و  0.13املعااادالت العاماااة للجااازر باااني    تاااراوح  -

يف أشاااهر الشاااتاء أكثااار منهاااا يف   تنيواضاااح انقمتاااان للجااازر تبااادو

ن معدلااااه العااااام أقاااال ماااا فيهاااااالفصااااو  األخاااار  إذ ياااانخفض اجلاااازر  

ماو   0.05 -و   مو 0.07 –قيمتها يف شهري يناير وديسمرب  تبلغف

ماااو  0.07 - قااايم اجلاازر كينااااء الدوحاااة باااني تاااراوح ، يعلااي التاااوال 

   مو يف شهر سبتمرب. 0.41شهر يناير و يف

علااااى سااااواحل ميناااااء     مااااة مه وظيفااااة حركااااة املااااد واجلاااازر     تااااؤدي

يااؤد  وهااو مااا  ،معظمهااا الدوحااة ألنهااا منبسااطة واااادارها قلياال يف 

طغياااان ميااااه املاااد وااساااارها علاااى امتاااداد سااااحل مينااااء الدوحاااة    إىل

نظااااام احلركااااة يف امليناااااء، ألنهااااا    يفملسااااافات بعياااادة، وهلااااذا تااااأثريه   

تسااااامح بااااادخو  بعاااااض السااااافن    فاملينااااااء  تسااااااعد حركاااااة امل حاااااة يف  

ق يف بعاااااض األحياااااان الشاااااحن ياااااالكاااابرية وخروجهاااااا. ولكنهاااااا قاااااد تع 
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والباااد مااان بنااااء األرصااافة والبواباااات الااايت تسااااعد السااافن          والتفرياااغ،

 (Hudson, F.S, 1970, p179).وقميهااا ماان تذبااذب مسااتويات املياااه يف امليناااء  

زيااااادة ارتفاااااع  يف التعماااال فميناااااء الدوحااااة   يفتااااؤثر مياااااه املااااد العااااالي  و

ح بغااااطت أكااارب يف املينااااء يسااامح للسااافن ذات      سااام هاااو ماااا ب  امليااااه، و

أثناااء املااد، أمااا فيمااا عاادا ذلااك   يف امليناااء فقااط  م باادخو 13الغاااطت 

 م.   12 علىفيكتفي بدخو  السفن اليت ال يزيد  اطسها 

وتتااااااأثر حركااااااة املااااااد واجلاااااازر كيناااااااء الدوحااااااة باااااابعض العواماااااال     

فكلمااااا قااااال العماااااق   ،ابيطااااة باملينااااااء، مثاااال ضاااااحالة املياااااه باملينااااااء   

لية مااان  جزيرتاااي العالياااة والسااااف   كماااا يف  ضاااعفت التياااارات املدياااة،    

جناااااوب  (أباااااو مشاااااوب)و (أباااااو عباااااود)جهاااااة الشاااااما  الغرباااااي، ورأساااااي 

 املينااااء، وبعاااض الفشاااوت عناااد مااادخل املينااااء، األمااار الاااذي ياااؤدي إىل   

، ضعف أمواج املد عند اصطدامها بتلاك اجلازر والاروو  والفشاوت    

تااانخفض قيماااة املاااد  باااني أعلاااى ماااد   وبهاااذاُيعرقااال حركتهاااا ماااا  وهاااو

 .  وأدنى جزر يف ميناء الدوحة

ساااابق أن حركااااة املااااد واجلاااازر  ااااري منتظمااااة يف    وهااااو مااااا  يتضااااح 

 إذميناء الدوحة إال أن السمة العامة حلركتها ال تشاري إىل قوتهاا،   

 غاااااااافيبل زرااااااامااو، أمااا أدنااى ج   2.08اع للمياااه بامليناااء  اااااااى ارتفايصاال أعلاا 

يتميااز كعاادالت مااد    عمومااًامااو، ولااذلك فااهن ميناااء الدوحااة      0.07 -

 موضعًا مثاليًا. يعدلذا فهن موضع امليناء  ،ر منخفضةوجز

 اة:يالتيارات البحر -ج 

خيضااااااع اجلاااااازء الشاااااامالي ماااااان دولااااااة قطاااااار علااااااى ساااااااحل اخللاااااايج   

العرباااااي لتاااااأثري الريااااااح الشااااامالية والشااااامالية الغربياااااة، وهاااااي الريااااااح     

جند أن التيار الساحلي الطاولي خيضاع لتاأثري    والسائدة طوا  العام. 

ساااائدة، فعنااادما تصاااطدم التياااارات البحرياااة بالسااااحل  هاااذه الريااااح ال

شااااعبتني: شااااعبة تسااااري موازيااااة للساااااحل       الشاااامالي لقطاااار تنقساااام إىل   

الشاارقي لقطاار، والشااعبة الثانيااة تسااري كااوازاة الساااحل الغربااي ماان       

الااااروو  األرضااااية البااااارزة ماااان سااااواحل  ؤثر اجلنااااوب. وتاااا الشااااما  إىل
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شااااأة التيااااارات البحريااااة  قطاااار واملتو لااااة يف مياااااه اخللاااايج العربااااي يف ن 

ذلااك إىل حاادوث تيااارات جانبيااة ومرتاادة يف اخللجااان الواقعااة   ييااؤدف

 بينها.

املنااااا  احلااااالي  ألحااااوا هااااذا التيااااار البحااااري نتيجااااة حتميااااة  دويعااا 

بااخلليج العرباي الاذي يتمياز بارتفاااع درجاة احلارارة وارتفااع معاادالت        

ُيمكااان أن التبخااار مااان ميااااه اخللااايج العرباااي، وقلاااة األمطاااار الااايت ال      

مدد مان خلايج    نزلةهذا التيار ك دتعو  الفاقد من التبخر، لذا ُيع

ُعمااااان لتعااااويض الفاقااااد ماااان مياااااه اخللاااايج العربااااي )حممااااود عاشااااور،     

يتحاارك التيااار البحااري )تيااار     األوضاااع(. وطبقااًا هلااذه  21، صم1989

سااااااطحي( املتجااااااه اااااااو الشااااااما  موازيااااااًا لسااااااواحل إيااااااران يف اخللاااااايج      

ياااه يف اخللاايج مااع شاادة التبخاار ثاام خياارج ماارة ثانيااة       نقص امللااالعربااي 

 موازيًا للسواحل الغربية.   ًاسفلي ًاحبري ًاتيار

أماااا عااان تاااأثري التياااارات البحرياااة فنصااايبها حمااادود يف تشاااكيل        

فالتيااارات السااحلية قماال املااواد الناعماة الاايت تصااادفها    ،الساواحل 

يف منطقاااة  ترسااابها مواناااعيف طريقهاااا  اااوار الشاااواط ، وتنقلاااها إىل  

نهااااا تاااازيح   إإذ  ،يف بعااااض الشااااواط    هأهميتاااا  اشاااااطئية أخاااار ، وهلااااذ   

تضاااااااربها نتااااااااج تعرياااااااة األماااااااواج، وتكشاااااااف قواعاااااااد اجلااااااارو  الااااااايت    

ماان جديااد وُيعااد التيااار الساااحلي الطااولي الشاامالي اجلنااوبي         األمااواج

أهااام أناااواع التياااارات البحرياااة يف اخللااايج العرباااي، وذلاااك ألناااه ةمااال       

ُيسااااااااهم يف تشااااااااكيل بعااااااااض   فلرواسااااااااب معااااااااه كميااااااااات وفاااااااارية ماااااااان ا  

الظااااواهر اجليومورفولوجيااااة اإلرسااااابية علااااى الساااااحل الشاااارقي ماااان      

شاابه جزياارة قطاار مثاال احلااواجز واأللساانة الرمليااة الاايت تأخااذ اجتاااه       

أهميتاااااه يف كوناااااه   تظهااااار، ولاااااذلك نفساااااه التياااااار السااااااحلي الطاااااولي  

عامااال ترسااايب أكثااار مناااه عامااال اااات، ألناااه يساااري كاااوازاة السااااحل    

يخضااااع لتااااأثري الرياااااح السااااائدة، ولااااذلك تااااأتي  فموديااااًا عليااااه ولاااايت ع

ترساايب علااى املااد  الطوياال ألنااه ًااار  عملااه    عاماال  بوصاافهأهميتااه 

 (. King, 1966, P. 84طويلة من الزمن ) مدةيف اجتاه واحد 
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 كحاذاتهاا  يساري  الايت  املنطقاة  وجفاا   التياار  حركاة  ولضاعف 

 إذ جدًا، ضعيف كوني مدخله وعند ميناء الدوحة يف فهن اإلرساب

 وصااو  جااز الرواسااب وإضاعا  حلتعمال جزيرتااا العاليااة والساافلية   

تتميااز التيااارات البحريااة أمااام ميناااء    إذامليناااء.  داخاال إىل الرواسااب

الدوحااااااة بأنهااااااا ضااااااعيفة األثاااااار لضااااااحالة مياااااااه اخللاااااايج العربااااااي علااااااى   

 وهلاذا إضاافة إىل قلاة مسااحته     ،الساحل الشرقي املمتاد أماام املينااء   

التياااارات  وعموماااًاتتكاااون أماماااه تياااارات حبرياااة واضاااحة وقوياااة،  ال 

 1.8البحريااااة أمااااام ميناااااء الدوحااااة هادئااااة وال تتعااااد  عقاااادة حبريااااة )       

 1.5كااام(، وركاااا قااادث تياااارات قوياااة إال أن سااارعتها ال تزياااد علاااى  

 التياار  أن حا  (. ويل37، صم1987، يالكاوار  ةعقادة حبرياة )ناور   

 عقادة،  1.5 إىل لتصال  داد سارعته تاز  مينااء الدوحاة   لساواحل  املاوازي 

الريااح املواياة    تعمال و ،نفساه  التياار  اجتااه  يف الريااح  اجتاه كان إذا

 التياار،  اجتااه  علاى عكات   صايفاً  هبوبهاا  اجلنوبياة الشارقية أثنااء   

 قارب  مائياة  دواماات  ُتسابب  ماا  عاادة  الساطحية  التياارات  وهلاذا فاهن  

 مان  كثار أل واحاد  اجتااه  يف تساري  ال هذبا  الدوحاة،  مينااء  مادخل 

 .(British Admiralty, 1999, p.64) دقيقة 30
تتفاااق حركااااة التيااااارات البحرياااة أمااااام ميناااااء الدوحاااة مااااع اجتاااااه     

الريااح السااائدة الشاامالية والشاامالية الغربياة، ويسااري التيااار البحااري    

كحااااااااذاة السااااااااحل الشااااااارقي لشااااااابه جزيااااااارة قطااااااار مااااااان الشاااااااما  إىل         

، وقوتهااااا شااااماليةاجلنااااوب بساااارعة معتدلااااة حسااااب ساااارعة الرياااااح ال    

وعنااااادما يصااااال إىل جزيرتاااااي العالياااااة والساااااافلية واللساااااان الصاااااناعي      

املتو اااااال يف مياااااااه البحاااااار مشااااااا   اااااارب ميناااااااء الدوحااااااة تقاااااال ساااااارعته       

إلقااااء جااازء مااان محولتاااه حاااو    إىل يضاااطره وهاااو ماااا  ،صاااطدامه بهااااال

اإلرسااااابات   ياااانظمإضااااافة إىل أنااااه   ،هااااذه اجلاااازر واللسااااان الصااااناعي   

جاااااز الرواساااااب حوهلاااااا وال   قهاااااذا اللساااااان،  ابيطاااااة بتلاااااك اجلااااازر و  

تصااااااال إىل مينااااااااء الدوحاااااااة، وعنااااااادما ًااااااار التياااااااار السااااااااحلي كينااااااااء       

لحاد مان تاراكم    ل باساتمرار تمشايط املينااء   لالدوحة فهناه يعمال علاى    
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بعلاه صااحلًا للم حاة طاوا  العاام.      وهاو ماا    ،الرواسب داخل امليناء

مينااء الدوحاة    يقوم ذلاك التياار بوسايب الرواساب الايت مشاطها مان       و

 إىل تنيالاواقع  (أباو مشاوب  )و (أبو عبود)بعيدًا عن امليناء حو  رأسي 

همت التيااااارات البحريااااة يف سااااأاجلنااااوب ماااان ميناااااء الدوحااااة، وبااااذلك  

بقااااااااء املينااااااااء مفتوحاااااااًا واألعماااااااا  مناسااااااابة لااااااادخو  السااااااافن للمينااااااااء.       

التياارات البحرياة أمااام مينااء الدوحاة ال يعاادو      أثاارن إوُيمكان القاو    

شاااااايط امليناااااااء ماااااان الرواسااااااب وترساااااايبها حااااااو  الااااااروو  واأللساااااانة    

يااااؤدي إىل ضااااحالة املياااااه وهااااو مااااا املتو لاااة يف البحاااار وحااااو  اجلاااازر،  

هر اإلرسااااااااب البحااااااااري مثاااااااال األلساااااااانة  واوتشاااااااكيل العديااااااااد ماااااااان ظاااااااا 

 واحلواجز الرملية، والشطوب الرملية و ريها.

  املناخية: األحوا : 3

 الرياح: -أ

نااء الدوحاة، ألنهاا    مي يف املاؤثرة  ناخياة امل ناصرالع أهم الرياح ُتعد

 تااااؤثر إذأمااااام سااااواحل امليناااااء،    حلركااااة األمااااواج  العاماااال الاااارئيت

 شاااحن  ُمعااادات  يفتاااؤثر  وحركاااة السااافن باملينااااء،     يفسااالبًا   الريااااح 

 إذا العمال  عان  املناولاة  ُمعادات  تتوقاف  إذ ، هاا وتفريغ البضاائع باملينااء  

 (Quinn. A.D., 1972, p 30).سااعة  كام    27.75 علاى  الريااح  سارعة  زادت

يتوقااااف العماااال داخاااال ميناااااء الدوحااااة إذا وصاااالت ساااارعة الرياااااح إىل       و

تتوقاااااااااااااااف حركاااااااااااااااات دخاااااااااااااااو  السااااااااااااااافن إىل   فكم سااااااااااااااااعة،  46.25

، ألن هاذه السارعة ُتمثال سارعة الريااح احلرجاة       وخروجها منهامليناء

اليت ُتسبب خطورة كبرية على حركة السفن يف املينااء، وُتساتثنى   

دمات ذات املواصاااااااافات اخلاصااااااااة والساااااااارعات العاليااااااااة،  ساااااااافن اخلاااااااا

ساارعة تعااد ومراقبااة الساافن كيناااء الدوحااة،   تتااابع بنظااامبشاارب أن 

الرياااح نمنااة علااى حركااة الساافن داخاال امليناااء إذا قلاات ساارعتها عاان      

 كم ساعة.     46.25
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 رواسب من تنقله املناطق الساحلية، ملا ضحالة إىل الرياح يتؤد    

 األرصفة بامليناء اجتاه يكون لذا ينبغي أن املاء، ىلإ اليابت من

السفن  من كل حلماية وذلك الرياح السائدة، اجتاه مع متفقًا

األرصفة )سعيد  التشغيل على ومستلزمات امليناء ومنشآت الراسية

الساحل  على الدوحة مدينة وملوقع (،158، ص م1990عبده، 

ى مياه اخلليج تشر  علألنها الشرقي من شبه جزيرة قطر و

 وتقع فو  مباشرة،

 سهلية متسعة، منطقة

 ُعرضة جعلها ذلك فهن

  يع من الرياح هلبوب

توجد  ال إذ االجتاهات،

ق يعة ُتااااااااااااااااااااا  مرتفعاااااااااااجب

 من وقد حركة الرياح

تغيري ل تعمل أو سرعتها

 .اجتاهها

هاااات كماااا  علاااى مديناااة الدوحاااة مااان  ياااع االجتا     وتهاااب الريااااح 

(، ومعظمهاااا ريااااح   4و  3( والشاااكلني ) 3و  2يتضاااح مااان اجلااادولني )   

املتوسااااط  يااااراوحكاااام   ساااااعة. و 20 علااااىضااااعيفة ال تزيااااد ساااارعتها 

وًثاااال  ،كم سااااعة يف شااااهر ساااابتمرب  12.6الشاااهري لساااارعتها بااااني  
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وًثاال  ،كم ساااعة يف شاهر يونيااو  19.6أقال معااد  لسارعة للرياااح و  

املتوسااط الساانوي لساارعة الرياااح    أعلااى معااد  لساارعة الرياااح، ويبلااغ  

 تزداد سرعة الرياح يف أشهر الصيف.   عمومًاكم ساعة.  15.9

تاااااااااااااااؤثر اجتاهاااااااااااااااات 

املنطقااااة  يفالرياااااح 

السااااااااااااحلية ملينااااااااااااء  

ُتسااعد  فالدوحة، 

 علاااااااااااااااااااااااااىالريااااااااااااااااااااااااااح 

قرياااااااااااااك الرماااااااااااااا   

مان ساواحل    هاونقل

امليناااااااااااااء وترسااااااااااااابها  

الية ، وُتمثااااال الريااااااح الشااااام (أباااااو مشاااااوب )و (أباااااو عباااااود )ساااااي أحاااااو  ر

تبلاااغ فبأنواعهاااا املختلفاااة االجتااااه الساااائد للريااااح يف مديناااة الدوحاااة،   

اصااااة اجتاااااه  وخب% ماااان إ ااااالي اجتاااااه الرياااااح   63.4نساااابتها جمتمعااااة  

وهاااي الريااااح الساااائدة يف    ،الريااااح الشااامالية الغربياااة )ريااااح الشاااما (   

%، وتليهاااااا يف األهمياااااة الريااااااح   33.1وتبلاااااغ نسااااابتها   ،مديناااااة الدوحاااااة 

%. ثااااام 14.2% ثااااام الشااااامالية بنسااااابة  16.1رقية بنسااااابة الشااااامالية الشااااا

األهمياااااة   إذتاااااأتي الريااااااح اجلنوبياااااة الشااااارقية )ريااااااح الكاااااو ( مااااان       

%، أماااااا الريااااااح اجلنوبياااااة فنسااااابة هبوبهاااااا قليلاااااة      11.2 وتبلاااااغ نسااااابتها 

تقاااااال أهميااااااة الرياااااااح  و%. 5.7% ، واجلنوبيااااااة الغربيااااااة تبلااااااغ  2.5وتبلااااااغ 

 % على التوالي.7.1 % و6.6تبلغ نسبتها فالشرقية والغربية 

حاا  سااايادة الريااااح الشااامالية الغربياااة يف أشاااهر فصااال الصااايف   ُيل

تسااااااااااااود الرياااااااااااااح الشاااااااااااامالية الغربيااااااااااااة،    وعاااااااااااان الفصااااااااااااو  األخاااااااااااار ،   

 يف والشامالية، واجلنوبياة الشارقية يف فصالي الربياع والشاتاء، أماا       

 الشاارقية الشاامالية هااي األ لااب االجتاهااات فتكااون اخلريااف

 غربية.الشمالية ال واجلنوبية ثم
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الرياااااااح الشاااااامالية والشاااااامالية الغربيااااااة يف   لوجااااااودنشااااااط النقاااااال ي

يف أشااهر فصاال الربيااع    الساايماالسااواحل املمتاادة أمااام ميناااء الدوحااة    

والصااااايف، ويسااااااعدها اخنفاااااا  منساااااوب السااااااحل الشااااارقي لقطااااار   

ق يااع، وساايادة الرمااا  بااه، وعاادم وجااود  طاااء نباااتي يُ     عمومااًاورتابتااه 

الاااايت هااااي  الرياااااح أن تنقاااال الرواسااااب   ُيسااااهل علااااى وهااااو مااااا ساااارعتها، 

واكااااام هاااااذه   ليعمااااال وهاااااو ماااااا  أكثااااار نعوماااااة بعيااااادًا إىل داخااااال املااااااء     

)حممااود  (أبااو مشااوب )و (أبااو عبااود )الرواسااب باسااتمرار حااو  رأسااي   

 زياادة  يف بأنواعهاا  الشامالية  ُتساهم الريااح  و(. 9، ص م1985عاشاور، 

 الدوحاة،  بسااحل  اجتااه األماواج   ماع  ألنهاا متوافقاة   ؛األماواج  ارتفااع 

 كاان  هذتصاميم املينااء با    عناد  الريااح  اجتااه  ،احلسابان  يف أخاذ  وهلاذا 

  رباي، وعناد   جناوبي  /شارقي  مشاالي  الارئيت،  األماواج  حااجز  اجتااه 

 حلماياة  وذلاك  الشرقي، اجلنوب إىل الشمالي ينحر  احلاجز نهاية

 مان  خار ن أماواج  حااجز  وُباين  بأنواعهاا،  الشامالية  الرياح أثر امليناء من

 .الشرقية الرياح من امليناء حلماية إىل اجلنوب الشما 

تااؤثر الرياااح اجلنوبيااة واجلنوبيااة الشاارقية )رياااح الكااو ( علااى   

تهااب يف فصال الصاايف نتياة ماان اباايط    إذالعمال يف ميناااء الدوحاة،   

اهلناااااادي وتكااااااون حمملااااااة بكميااااااة كاااااابرية ماااااان خبااااااار املاااااااء فتعماااااال       

ر الاااذي ياااؤثر  رتفااااع نسااابة الرطوباااة يف اجلاااو بدرجاااة كااابرية، األمااا    ال

وهاو  احلارارة بالرطوباة املرتفعاة     القاوان أداء الُعماا  باملينااء    يفسلبًا 

يسااااابب ظااااااهرة اإلرهاااااا  احلاااااراري الااااايت ُتسااااابب الكسااااال وعااااادم      ماااااا 

(. واجلاااادير  45، ص م1987الكااااواري،  ةنشاااااب ُعمااااا  امليناااااء )نااااور   
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بالااذكر أن سااارعة الريااااح كينااااء الدوحااة تكاااون أكااارب نسااابيًا مااان    

املنشاآت   وجاود  ناة الدوحاة، وقاد يرجاع ذلاك الفار  إىل      سارعتها كدي 

املنشاآت   هاذه  تعاو   إذ الدوحاة،  كديناة  العالياة  واألباراج احلكومياة  

 عوائاق  أي توجد ال حني سرعتها، يف من والتقليل من حركة الرياح

    .ميناء الدوحة من بالقرب أو بشرية طبيعية

الاايت  Dust storms( أن العواصاف الوابياة   4يتضاح مان اجلادو  )   

كاااااام تهااااااب يف فصاااااالي الربيااااااع     1أثناااااااء هبوبهااااااا عاااااان   يف قاااااال الرويااااااة  ت

أياام يف   3والصيف، ويبلاغ املعاد  السانوي هلباوب العواصاف الوابياة       

أبرياااال ومااااايو ويوليااااو كعااااد  يااااوم واحااااد      أشااااهروتتااااوزع علااااى  ، الساااانة

األوقاات  يف هبوب العواصاف الوابياة    مدةفقط لكل شهر. وترتبط 

 37تصااال سااارعة الريااااح أعلاااى مااان     فعة الريااااح الااايت تشاااتد فيهاااا سااار   

يوماااااًا يف السااااانة   97يبلاااااغ إ اااااالي عااااادد أياااااام العجااااااج    وكم سااااااعة. 

كااااام، وتشاااااتد ظااااااهرة العجااااااج يف أشاااااهر    5تقااااال فيهاااااا الروياااااة عااااان   ف

 ،يبلااااغ عاااادد أيااااام العجاااااج يف شااااهر أ سااااطت أقصااااى عاااادد   فالصاااايف 

 ط.أيام فق 3ويبلغ ، سجل شهر نوفمرب أقل عدد أيامويومًا  14وهو 

ألنهااااا  ؛ميناااااء الدوحااااة  يفواصااااف الوابيااااة تااااأثريًا ساااالبيًا    تااااؤثر الع

يف تقااال الروياااة   إذُتسااابب صاااعوبة الروياااة وعااادمها يف بعاااض األحياااان    

كام، وتسامى هاذه الريااح أحياناًا باسام        1أثناء هبوبها يف امليناء عن 

 ويغلااااب حاااادوثها يف نصااااف الساااانة الصاااايفي ابتااااداءً  ،الزوابااااع الوابيااااة

تقاال يف نصااف الساانة الشااتوي    وحتااى شااهر ساابتمرب،   ماان شااهر أبرياال   

العجاااج يف إثااارة   ماان شااهر أكتااوبر حتااى شااهر مااار . وتااؤثر ظاااهرة       

حااااااالت مااااان   تحااااادثفمساااااتو  الروياااااة   يفماااااع الريااااااح   تياااااةاألترباااااة اآل

كاااام يف  5وأقاااال ماااان   ،كاااام 2.5تااااراوح بااااني  الرويااااة املتوسااااطة الاااايت   

سااااافن ال هااااااتتوقاااااف حركاااااة دخاااااو  وخروج  وعموماااااًامينااااااء الدوحاااااة.  

كاااام يف  3.7كيناااااء الدوحااااة إذا اخنفااااض مااااد  الرويااااة األفقيااااة إىل     

 (.م2015 اجتاه البحر)ميناء الدوحة، بيانات  ري منشورة،
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 درجة احلرارة: -ب

ألن  ؛حمادودًا جااداً  مينااء الدوحااة  يف احلارارة  درجااة تاأثري  عاد ُي 

تأثريهاا علاى اخنفااا     ويكااد يقتصار   املينااء يقاع يف منطقاة حااارة،   

 اقونااات  إذا السااايما ومعااادالت ذلاااك   أداء العااااملني باملينااااء   جمهاااود

اجلااو، وقااد تااؤدي   النساابية يف الرطوبااة بارتفاااع احلاارارة املرتفعااة 

 تغلب لحوم والفواكه واألدوية، ولكنتلف الإىل  احلرارة املرتفعة

يف أاااازن املينااااء البضاااائع تخااازين مثااال هااذه  املشاااكلة ب هاااذه علااى 

املةجهاااااااااااااااااااااااااااازة 

كعاااااااااااااااااااااااادات 

التربياااااااااااااااااااااااااااد. 

يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤثر و

ارتفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 

درجاااااااااااااااااااااااااااااات 

احلااااااااااااااااااااااااارارة 

 يفسااااااااااااااااااالبيًا 

التفرياااااااااااااااااااااااااااااغ 

درجااة حاارارة  تااؤدي احلاارارة املرتفعااة إىل ارتفاااع     إذء الدوحااة، كينااا

األساااااااطح املعدنياااااااة للسااااااافن، وارتفااااااااع أساااااااطح احلماااااااوالت املةعرضاااااااة      

هااذه احلمااوالت املرتفعااة   ملااتيصااعب علااى ُعمااا  امليناااء   لااذاللشاامت 

 .  أو محلها احلرارة

( أن املتوساااااااط السااااااانوي 5والشاااااااكل ) ) 5يتضاااااااح مااااااان اجلااااااادو  )

راوح املعااد  الشااهري يااو، 27.6ْلدرجااة احلاارارة كيناااء الدوحااة يبلااغ   
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ر السانة  شاه أ مئوية يف شهر يناير الاذي ُيمثال أقال    17.6ْللحرارة بني 

ر السااانة شاااهأمئوياااة يف شاااهر يولياااو الاااذي ُيمثااال أعلاااى      35.7ْحااارارة و

ر السانة عان   شاه أن فض درجاة احلارارة يف أي شاهر ما    حرارة. وال تنخ

مئويااااة يف بعااااض أشااااهر   50ْإىل  ولكنهااااا قااااد تصاااال  ،درجااااة التجمااااد 

الصيف. األمر الذي بعل من ميناء الدوحاة صااحلًا للم حاة طاوا      

 46.25األياام الايت تازداد فيهاا سارعة الريااح ألكثار مان          ماعداالعام 

كم ساااااعة، واأليااااام الاااايت تُهااااب فيهااااا العواصااااف الوابيااااة والعجاااااج.    

وهاو   السانوي للحارارة،   املاد   بصاغر  الدوحاة  كينااء  حلارارة وتتمياز ا 

 املاد   يبلاغ ف ،وأقلاه  شاهرية  أعلاى متوساط درجاة حارارة     باني  الفار  

 % فقط.18.1السنوي 

رفااع يعماال ل وهااو،( ارتفاااع درجااة حاارارة اجلااو 6  )يتضااح ماان جاادو

 ،درجة حرارة املياه السطحية بالسواحل املمتدة أماام مينااء الدوحاة   

يااااااؤدي إىل د ء   وهااااااو  ،مئويااااااة يف شااااااهر يونيااااااو    30ْ وتصاااااال إىل اااااااو  

العوامااال  إضاااافة إىلعد ارتفااااع حااارارة امليااااه الساااطحية    امليااااه، ويساااا 

ن األخااااار  مثااااال ضاااااحالة امليااااااه وارتفااااااع درجاااااة ملوحتهاااااا علاااااى تكاااااوّ       

الفشااااااوت املنتشاااااارة علااااااى مسااااااافة بعياااااادة نساااااابيًا أمااااااام ماااااادخل ميناااااااء        

تااأثري الرياااح وقلااة    الدوحااة. ويااؤدي اقااوان ارتفاااع درجااة احلاارارة مااع      

ساااااااااقوب األمطاااااااااار إىل زياااااااااادة معااااااااادالت التبخااااااااار يف ميااااااااااه الساااااااااواحل     

 الضااحلة املمتاادة أمااام امليناااء، ويبلااغ املتوسااط الساانوي ملعااد  التبخاار       

م يف 123.8راوح متوساااط التبخااار باااني مااام، وياا  282.3كيناااء الدوحاااة  

وهااو  ،م يف شااهر يونيااو 481.2وهااو أقاال معااد  للتبخاار و   ،شااهر يناااير

يااااااااازداد معاااااااااد  التبخااااااااار يف أشاااااااااهر   وماااااااااًاممعاااااااااد  للتبخااااااااار، وع أعلاااااااااى

كميااااااة األمطااااااار الاااااايت   ووتقاااااال يف أشااااااهر فصاااااال الشااااااتاء،    ،الصاااااايف

ي القطااااري ال تعااااو  تسااااقط يف فصاااال الشااااتاء علااااى الساااااحل الشاااارق 
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التبخااار، لاااذا يوتاااب علاااى زياااادة معاااد  التبخااار ارتفااااع يف      الفاقاااد مااان 

األلااااااف يف ن ا مااااااجاااااازًء 25املياااااااه الاااااايت تصاااااال إىل اااااااو   درجااااااة ملوحااااااة

الشااااريط الساااااحلي املمتااااد ماااان ساااااحل الدوحااااة حتااااى خااااور الااااذخرية         

(Purser, B.H., 1973, p.7) . 

 الرطوبة:  –ج 

 السنوي هلا، املد  بصغر الدوحة كيناء النسبية تتميز الرطوبة

 املاد   يبلغ إذ ،وأقلها الشهرية للمعدالت نسبة أعلى  بني وهو الفر 

 (،6والشااااااكل ) (7جلاااااادو  )% فقااااااط. ويتضااااااح ماااااان ا 27الساااااانوي 

 

 

 

 

 

أن املتوسااااط السااااانوي ملعااااد  الرطوباااااة النساااابية كينااااااء الدوحاااااة     

% يف 53املعااااد  الشااااهري للرطوبااااة النساااابية بااااني   يااااراوح و%، 68يبلااااغ 

% يف 80و ،شااااهر يونيااااو الااااذ  ُيمثاااال أقاااال معااااد  يف الرطوبااااة النساااابية  

شااااهر يناااااير الااااذي ًثااااال    

أعلى معد  يف الرطوباة  

فاااارو   النساااابية. وتوجااااد  

يف معاااااااااااادالت الرطوباااااااااااااة  

بية علااااااااااااى ماااااااااااادار  النساااااااااااا

 إذالفصااااااااااااو  األربعااااااااااااة، 

ترتفااااااااااااااااااااااااااااااع يف أشااااااااااااااااااااااااااااااهر 

ويساااجل فصااال    ،الشاااتاء 

الشاااااااتاء أعلاااااااى معااااااادالت  

إىل  %، ويرجااااااع ذلااااااك 29الرطوبااااااة النساااااابية كيناااااااء الدوحااااااة بنساااااابة     

افة إىل وصااااااو  إضاااااادرجااااااات احلاااااارارة يف فصاااااال الشااااااتاء،   اخنفااااااا  
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صاااااحب للمنخفضااااات  ماااان البحاااار املتوسااااط وامل   تااااياهلااااواء الرطااااب اآل 

يسااجل فصاال  والغاارب اااو شاابه جزياارة قطاار.    اجلويااة الاايت تتجااه ماان 

الصااااااايف أقااااااال معااااااادالت الرطوباااااااة النسااااااابية كينااااااااء الدوحاااااااة بنسااااااابة   

جفااا  الرياااح الشاامالية الغربيااة الاايت تهااب    إىل  %، ويرجااع ذلااك 21.6

علاااااى قطااااار يف فصااااال الصااااايف. أماااااا فصااااال اخلرياااااف فهاااااو يلاااااي فصااااال    

% ثم فصال  26ويبلغ  ،ت الرطوبة النسبيةارتفاع معدال إذالشتاء من 

 %. 23.4اخلريف بنسبة 

ياااؤثر اقاااوان ارتفااااع الرطوبااااة النسااابية بارتفااااع درجاااات احلاااارارة       

 ياااؤدي  إذ، وجمهاااودهم  الُعماااا  يف ميناااااء الدوحاااة   نشااااب  يفيًا سااالب 

الباادني  اإلرهااا إىل  %55بنساابة رطوبااة   27ْحاارارة  درجااة اقااوان

 ات الشمت أو اإلرها  العضلي إذاضرببالُعما   صابسيوللُعما ، 

 ،م2000 بلاق،  % )مفيادة 75بنسابة رطوباة    47ْحارارة   اقونت درجاة 

 كينااء الدوحاة،   والرطوباة  احلارارة  بياناات  مان  ظوحا (، واملل107ص 

 الصايف  أشاهر  يف بتمعاان  املرتفعاة  والرطوباة  الشاديدة  احلارارة  أن

حاارة رطباة،   وتتمياز الرطوباة كينااء الدوحاة بأنهاا       .اخلرياف  وأوائال 

األمااار الاااذي قاااد ُيسااابب تلاااف بعاااض البضاااائع املفر اااة يف املينااااء مثاااال          

ر أااااااازن مسااااااقوفة لتخاااااازين مثاااااال هااااااذه    وفتااااااالشاااااااي والسااااااكر لااااااذا   

  البضائع داخل امليناء.

  األمطار: -د

ن بقلااااة أمطارهاااااا وتذباااااذبها وتبااااااي  عموماااااًاتتميااااز مديناااااة الدوحاااااة  

ر سااااقوب خاااار. وينحصاااا إىل ننخاااار وماااان شااااهر    ىلإكمياتهااااا ماااان عااااام   

شااهري أكتااوبر ومااايو ماان كاال عااام    األمطااار يف مدينااة الدوحااة بااني 

أشااااااهر فصاااااال الصاااااايف ماااااان شااااااهر يونيااااااو وًتااااااد     يفويعاااااادم سااااااقوطها 

اجلفا  حيت شاهر سابتمرب. ويساقط علاى مديناة الدوحاة نوعاان مان         

 أشاااهر يفماااا تساااقط  ًةعاااادالااايت ة مطاااار، أوهلاااا األمطاااار اإلعصاااارياأل

فرباياااار، أمااااا النااااوع الثاااااني فهااااو      شااااهرإىل  الشااااتاء ماااان شااااهر ديساااامرب   

األمطااااار الرعديااااة الاااايت تاااارتبط حباااااالت عاااادم االسااااتقرار، وتسااااقط        

كتااوبر ونااوفمرب أو يف نهايااة موساام األمطااار ماان       شااهري أ  يفأحيانااًا 

 شهر مايو.   إىل  شهر مار 
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( أن املتوساااااااط السااااااانوي  7( والشاااااااكل )8يتضاااااااح مااااااان اجلااااااادو  )  

ضاائيل جاادًا وهااي اااة     وهااو معااد   ،ماام 6.02لسااقوب األمطااار يبلااغ   

 0.53املعاااد  الشاااهري باااني   ياااراوحمااان ااااات املنااااطق الصاااحراوية، و  

شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر  يف 

وهاااااااااااو  ،أكتاااااااااااوبر

أقاال معااد  للمطاار  

يف م 20.42و 

 ،شااااااااااااااااهر مااااااااااااااااار  

وهااااو أعلااااى معااااد   

أمااااااااااااااااااااا للمطاااااااااااااااااااار. و

توزياااااااااااااع األمطاااااااااااااار  

 فصااااو  علااااى

يتاااااااااابني ف الساااااااااانة،

 مان جمماوع   %38.4أن ساقوب املطار يوكاز يف فصال الشاتاء بنسابة       

بنسابة   الربياع  فصال  ملطار السااقطة يف مديناة الدوحاة، يلياه     ا كمياة 

 %،28.6اخلرياف بنسابة    فصال  ثام  كمياة املطار،   % مان جمماوع  33

 عاادم سااقوب األمطااار فيااه. ومعظاام الصاايف فهااو جااا  وي فصاال أمااا

مصااحبة    تاأتي  وهاي  ،اإلعصااري  الناوع  مان  أمطاار شابه جزيارة قطار    

 وعاادة  لغارب، ا ناحياة  الايت تصال إىل قطار مان     اجلوياة  للمنخفضاات 

قصاارية جاادًا، فاااملطر ال يسااقط    أوقاااتسااقوب املطاار يف   مااا يوكااز

 ،يساقط بصاورة فجائياة    بال  أياام فصال الشاتاء املطاري،     علاى  بانتظاام 
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ُتعرقاااال احلركااااة بااااالطر ،  جارفااااة قااااد صاااااحبه ساااايو توعااااادة مااااا 

 قاااد تنقطاااع إىلمينااااء الدوحاااة نقااال البضاااائع مااان يف  يااؤثر ذلاااك سااالباً و

األمطااار الغزيااارة الفجائياااة  واالقتصاااادي،  وظهاااريه امليناااء  باااني الصاالة 

يسااااااتلزم تااااااوفري    وهااااااو مااااااا   ء قااااااد ُتساااااابب تلااااااف بعااااااض البضااااااائع باملينااااااا     

احلمايااة هلااا بوضااعها يف أااازن مسااقوفة داخاال امليناااء باال األماار قااد         

تااؤدي قلااة األمطااار إىل   ووالتفريااغ بامليناااء.   الشااحن يصاال إىل توقااف 

ن ااااااوذلااااك م ،ء الدوحااااةكينااااازيااااادة الضااااغط علااااى احلركااااة التجاريااااة    

 يااااااااااااااااااااااتااوفر املراع دمااااااااااااااااالع   ااااااااااااااااماان األع راد كميااات كاابرية ااااااااااال استيااااااااااااااأج

 يف ااااااااااااااااااااااااااعليه دااااااااااااااااااوالاايت يعتم الزراعيااة ال زمااة ل يااااااااااااااااة، واباصاااااااااااااااااالطبيعي

ز د سااااعدت األمطاااار قااادًًا علاااى تركااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوق ات.اااااااااااااااااااااااحليوانة ااااااااااااااااااااتغذي

 الدوحاة  يف مديناة  االقتصاادية  مان األنشاطة   كاثري قياام  و الساكان 

لاب   اه الصاحلة للشرب بهاا وهاي يف األ  فر املياتو جاورها بسبب وما

 مياه جوفية.

 نشأة ميناء الدوحة وتطوره: ثانيًا: اخلصائص البشرية املؤثرة يف

ينااة الدوحااة  ُتعااد دراسااة احلجاام السااكاني ملاادن املااوان  مثاال مد    

أن  إذقياااااا  التطاااااور االجتمااااااعي واالقتصاااااادي، خطاااااوة أساساااااية يف 

احلجاااام السااااكاني الكاااابري يتطلااااب إجااااراء توسااااعات يف القطاعاااااات       

ياااة، وتوسااايع شااابكة الطااار ، وزياااادة اخلااادمات  االقتصاااادية اإلنتاج

يف حجاااااااااااام السااااااااااااو  وأعااااااااااااداد   كااااااااااااذلك يااااااااااااؤثروكختلااااااااااااف أنواعهااااااااااااا. 

 الطلب على البضائع واخلدمات. إذاملستهلكني من 

   يف منطقة الظهري: ياحلجم السكان -1

البناااااء السااااكاني يف  التحااااو  الاااادًو رايف الااااذي أصاااااب   يرجااااع 

 ءالاااااااابوو  وبااااااااد  اكتشااااااااا عاماااااااال اهلجاااااااارة الوافاااااااادة منااااااااذ   إىل قطاااااااار 

بدأت تظهر يف الدولة احلاجة إىل أيادي عاملاة جديادة     إذتصديره، 

اجلدياااااااااااادة املرتبطااااااااااااة   روعاتتسااااااااااااتطيع الوفاااااااااااااء كسااااااااااااتلزمات املشاااااااااااا   

بسياسااااااااات التحاااااااادي ، لااااااااذا جلااااااااأت الدولااااااااة إىل فااااااااتح الباااااااااب علااااااااى      

التنمياة الاايت   شااروعاتواج العمالاة الوافاادة لبنااء م  مصاراعيه أماام أفاا  
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سااكاني. وقااد جتاااوز عاادد   نقااص احلجاام ال  كااان ماان أهاام معوقاتهااا  

وتزاياااد عاااددهم حتاااى  م1970ف نسااامة يف تعااداد  األلااائاااة السااكان امل 

%، وُيعاد  14.5كعد   و سانوي بلاغ    م1986نسمة عام  369079بلغ 

يف قطااااار نقطاااااة األساااااا  يف تطاااااور اهلجااااارة إليهاااااا )ناااااادر    م1975عاااااام 

ن (، بساااابب تزايااااد اإلياااارادات الساااانوية ماااا  69، ص م1983، يفرجااااان

 .  م1973تصحيح األسعار عام  البوو  بعد

مرحلااة ضااغط   م1997 – م1986ماان  يف املاادةعاشاات دولااة قطاار   

 م1986 م1985ملعجز ألو  مااارة عاااام  بااااميزانيتهاااا  أصااايبتاإلنفاااا  و

سااعار (، بساابب تذبااذب أ م1988)وزارة املاليااة واالقتصاااد والتجااارة،   

 يفأثاااااارت الاااااايت  احاااااات   الكوياااااات أوضاااااااعالاااااابوو  القطااااااري أواًل، و

لتزامهااااا بتحرياااار الكوياااات  الاألوضاااااع املاليااااة لاااادو  اخللاااايج العربيااااة  

كاااااان لاااااه تداعياتاااااه علاااااى النماااااو الساااااكاني فيهاااااا،        وهاااااو ماااااا   ثانياااااًا،  

 م1986% باااااااااني تعااااااااادادي  3.8واخنفاااااااااا  معاااااااااد  النماااااااااو السااااااااانوي إىل   

ألاااف نسااامة  153أ تتجااااوز الزياااادة العددياااة للساااكان  إذ، م1997و

 تقريبًا.  

وا  االقتصاااااادية بعاااااودة أساااااعار الااااابوو  إىل  كاااااان لتحسااااان األحااااا 

االرتفاع التدربي يف العقد األو  من القرن احلاادي والعشارين أثاره    

الدولاااة املليونياااة بعاااد أن   هاالنفجااااري الاااذي دخلااات قطااار منااا يف النماااو 

 م2010مليااون نساامة عااام   1.6أصاابح عاادد السااكان فيهااا يزيااد علااى   

ة سات سانوات   يف ماد  ألاف نسامة   955ثار مان   بزيادة عددية بلغات أك 

، وكعااااد   ااااو  م2010و  م2004هااااي الفاصاااالة بااااني تعاااادادي     ،فقااااط

لزياادة  ل%، ولعال  21اريل قطار بلاغ أكثار مان     سنوي  اري مسابو  يف تا   

صاحبة للنماو االقتصاادي الساريع    املستمرة يف قوة العمل الوافدة وامل

الاذي أصابح    كانها يف االرتفاع القافز ملعد  النماو السانوي للسا   أثر

% يف 0.8أ يتجاااااااوز هااااااذا املعااااااد     إذلااااااى علااااااى مسااااااتو  العاااااااأ،   األع

، م2009، % يف الاااادو  الناميااااة )نااااوزاد اهلااااييت  1.9الاااادو  املتقدمااااة و  

 (.  15ص 
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واالقتصاادية   الطبيعياة والسياساية واإلدارياة    العوامال  تضاافرت  وقاد 

ريجاع  فبالساكان،   أكثار املادن القطرياة تركازاً     الدوحاة  جعال  يف

   ابقًا( لتكاااااااون عاصااااااامة لقطااااااار )البااااااادع سااااااا أساااااااباب اختياااااااار الدوحاااااااة

ياسااااي ويتمثاااال يف االبتعاااااد   أوهلمااااا ساااابب س  :إىل سااااببني م1868 ساااانة

 اارب قطاار مااع   السياسااية يف منطقااة الزبااارة مشااا      تك عاان املشاا 

احلدودياااااة يف منطقاااااة خاااااور العدياااااد     تك إماااااارة البحااااارين، واملشااااا  

ن ألجنااوب شاار  قطاار مااع مشاايخة أبااوظا. وثانيهمااا ساابب جغاارايف       

الدوحااااة تقااااع علااااى الساااااحل الشاااارقي يف منطقااااة وسااااط بااااني الشااااما   

 ج الدوحاااااااة منطقاااااااة نمناااااااة طبيعياااااااًا، واجلناااااااوب، إضاااااااافة إىل أن خلاااااااي

فر املياااه العذبااة ملدينااة الدوحااة وتوسااعها املسااتقبلي ماان مناااطق     اتتااوو

قريبااااااااة هااااااااي نبااااااااار منطقااااااااة مشااااااااريب والنعيجااااااااة واملرخيااااااااة. )حممااااااااد        

 – 268، ص م1998 موسااااااااوعة املعلومااااااااات اجلغرافيااااااااة،   يالكااااااااوار
269.) 

للسااكان يف بلديااة الدوحااة الاايت اسااتحوذت علاااى       هناااك تركااز  

بنساابة  م1997و  م1986أكثاار ماان نصااف السااكان يف قطاار عااامي     

و  م2004اخنفا  نسبتها عامي  ومع% على التوالي، 50.6% و 58.9

% ماااان السااااكان. وال 45زالاااات تسااااتقطب أكثاااار ماااان ماهنهااااا فم 2010

ل النمو االقتصاادي الايت كانات    رت بعوامشك أن مدينة الدوحة تأث

شااهد النمااو السااكاني     إذ، عموماااً هم يف  ااو السااكان يف قطاار    ُتساا

يقاال عاان  وهااو معااد  ،%2فااى مدينااة الدوحااة أدنااى معدالتااه حااني بلااغ   

. أمااااااا حينمااااااا عااااااادت   م1997 – م1986بااااااني   ةيف املاااااادمثيلااااااه يف قطاااااار  

ع فاااااهن الرخااااااء االقتصاااااادي ماااااع عاااااودة أساااااعار الااااابوو  ل رتفاااااا   حقباااااة

% 22.4بلاااغ فالدوحاااة حققااات معااادالت مرتفعاااة يف  وهاااا الساااكاني     

 - م2004ماان  ماادةمعااد  النمااو السااكاني يف قطاار لل متجاااوزة بااذلك 

 . م2010
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 والعمر  للسكان: يالوكيب النوع – 2

الدراسااااااااات   دراسااااااااة تركيااااااااب السااااااااكان جاااااااازءًا مهمااااااااًا يف      دتعاااااااا 

 القطاااري   رافياااة للمجتماااع  ألنهاااا توضاااح امل ماااح الدًو   ؛الساااكانية

ناااااااه ينقسااااااام إىل  لكو، وصاااااااًاصوجمتماااااااع مديناااااااة الدوحاااااااة خ  عموماااااااًا

ياااااااااؤثر يف ماااااااااد     وهاااااااااو ماااااااااا   تمعني مااااااااان املاااااااااواطنني والوافااااااااادين،    جمااااااااا

هااااااااااذين  االسااااااااااتقرار الاااااااااادًو رايف هلااااااااااذا ا تمااااااااااع. وسااااااااااو  نتناااااااااااو   

 :تيالوكيبني على النحو اآل

قطار باالرتفااع الكابري     تتميز نسابة الناوع فاى    :يالوكيب النوع -أ

بعااد  310الااذي بلغاات فيااه    م2010يف عااام  الساايماالتعاادادات و احااليف مر

، ويااااد  م2004و  م1986يف عااااامي  200و  204أن كاناااات ال تزيااااد علااااى  

هااذا االرتفاااع داللاااة أكياادة علاااى حجاام اخللااال النااوعي الاااذي ال يتساام باااه       

الااايت تساااتقبل أفاااواج   ا تماااع القطاااري فقاااط، ولكااان  ياااع ا تمعاااات     

الاذكور، وهاذه السامة  ياز اهلجارة ااو دو        مان   خصوصااً واملهاجرين 

 اخلليج العربية.   

 (9جدو  رقم )

 م2010 – م1986نسبة النوع يف مدينة الدوحة وقطر من 

 م2004 م1997 م1986 البلدية
 م2010

 328 182 186 210 الدوحة

 310 200 191 204 قطر

   م2010و  م2004و  م1997و  م1986السكانية أعوام   تاملصدر: التعدادا

( زيااادة 8( والشااكل )9لنااا األرقااام الااواردة يف اجلاادو  )    ظهااروت 

وأثاار ذلااك يف ارتفاااع   ،أعااداد الااذكور عاان اإلناااث يف مدينااة الدوحااة  

، ويعاااااود السااااابب يف ذلاااااك إىل اساااااتقطاب   328نسااااابة الناااااوع فيهاااااا إىل  

 مدينة الدوحة ملعظم الوافدين الذكور إىل قطر.

يف الوكياااااب  ايٌنهنااااااك تبااااا  الوكياااااب العمااااار  للساااااكان:  -ب

، وذلاااك  عموماااًايف مديناااة الدوحاااة أو قطااار    للساااكان ساااواء  يالعمااار

كوجاات   ًاكابري  تاأثراً الذي تاأثر   يللهجرة املستمرة للمجتمع القطر

ذلاااااااك أن والعقاااااااود األربعاااااااة املاضاااااااية،   يفاهلجااااااارة الوافااااااادة املتزايااااااادة  

 الطبيعاي الطلب املتزايد والسريع على اليد العاملة قاد ألغاى التاوازن    
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طة الفئاااااات النشااااا   يفتركيااااازًا حاااااادًا   أوجاااااد باااااني الفئاااااات العمرياااااة، و  

 والشابة.

 (10جدو  )

 )%( م2010و م1986الفئات العمرية العريضة يف مدينة الدوحة وقطر عامي 

 م2010 م1986 الفئة العمرية البيان

 الدوحة

 12.4 25.4 14 -صفر

15-64 73.2 86.8 

 0.8 1.4 كثرأو 65

 

 قطر

 13.7 26.5 14 -صفر

15-64 72.4 85.5 

 0.8 1.1 كثرأو 65

  م2010و  م1986عامي لالسكانية  تاملصدر: التعدادا
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 (8شكل )

م2010 – م1986نسبة النوع يف قطر من  

 

 املصدر: إدارة نظم املعلومات اجلغرافية، إدارة اإلحصاء، قطر

( تراجعاااًا مساااتمرًا يف فئاااة صاااغار السااان دون     10وُيباااّين اجلااادو  ) 

% 12.4إىل  م1986% عاام  25.4اخنفضات نسابتهم مان     فقدسنة،  15

منهاا،   ة، وأ يكن حا  قطار بأحسان  مدينة الدوح يف م2010عام 

الساااااااااكاني يعاااااااااين أن هنااااااااااك تناقصاااااااااًا يف قاعااااااااادة اهلااااااااارم    وهاااااااااو ماااااااااا  

صاااغار السااان. وقاااد كاااان للزياااادة املطاااردة يف فئاااة سااان        يفاملرتكااازة 
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ساانة أثااره يف االرتفاااع الكاابري هلااذه الفئااة        64 –ساانة   15العماال ماان   

% عااام  73.2وطغيانهااا علااى باااقي الفئااات، فقااد واصاالت االرتفاااع ماان        

% عاام  86.8ا  السكان ببلو ها نسبة أمخ ةوجتاوزت أربع م1986

 . م2010

تاااب علاااى اهلجااارة للدوحاااة  املوزياااد مااان عظااام التبااااين الااادًو رايف   وي

% ماااااان 70لبيااااااتهم ماااااان الااااااذكور الااااااذين أ تقاااااال نساااااابتهم عاااااان    أأنهاااااام يف 

وهااو ، م2010% عااام 90، و طاات حاااجز  م1986إ ااالي الااذكور عااام   

بيتااااااه ماااااان الااااااذكور   لأيعااااااين أن ا تمااااااع يف قطاااااار أصاااااابح جمتمعااااااًا    مااااااا 

ياااااادعم ظاااااااهرة االنتخاااااااب   وهااااااو مااااااا   ، وهااااااذايف مدينااااااة الدوحااااااة  الساااااايما

 (.  126، ص م2000النوعي للهجرة الوافدة )حسن اخلياب،  - يالعمر

  توزيع السكان وكثافتهم: -3

 الطبيعيااة ألوضاااع ا خيتلااف توزيااع السااكان يف دولااة قطاار حسااب     

بوصااافه   فالسااااحل الشااارقي مااان شااابه جزيااارة قطااار يظهااار        والبشااارية،

نياااة العمرا التجمعاااات علاااى بعاااض الساااكان فيهاااا يتشاااتت منطقاااة

يف وساااط السااااحل الشااارقي  ًاكااابري زًاتركااااملتباعااادة، يف حاااني يوكاااز 

يف الدوحاة الكاارب  الايت تضاام مادينيت الدوحااة والرياان كمااا يوضااحها     

 خلدماة حقاو    أو النفطياة  املاوان   حاو   نشاأ  معظمهاا و (،9الشاكل ) 

 املنطقاة  ُتعااني  إذو القاساية،  الطبيعياة  حاوا  ألإىل ا ذلاك  ويرجاع  الانفط، 

ُتمثاال و علاى السااحل،   السابخات  وانتشاار  اجلوفياة  وامليااه  األمطاار  قلاة 

 التقليدي.   مدينة الدوحة نواة مناطق الوكز السكاني

 (11جدو  )

 م2010 - م1986مدينة الدوحة وقطر من  الكثافة العامة يف

                              البلديااااااااة           

 الكثافة

 م2010 م2004 م1997 م1986

 الكثافة الكثافة الكثافة الكثافة

 3226.5 2141.2 1663.4 1369.1 الدوحة

 146.8 64.6 45.3 32.0 قطر

   م2010و  م2004م و1997و م1986 عوامألاملصدر: التعدادات السكانية 
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 املصدر: إدارة نظم املعلومات اجلغرافية، إدارة اإلحصاء، قطر

 

 ( 9شكل رقم )

 م2010 –م1986الكثافة العامة يف قطر من 

تضم مديناة الدوحاة أكارب جتماع ساكاني باني مادن دولاة قطار          

بنساااابة تصاااال إىل اااااو    م2010نساااامة عااااام   796.696يعااااي  فيهااااا   ذإ

نسااامة،  1.699.435% مااان إ اااالي ساااكان قطااار الباااالغ عاااددهم     47

 مدينااااااااة الدوحااااااااة طالكاااااااابرية ماااااااان السااااااااكان تقطااااااان وساااااااا  والنسااااااابة 

وشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارقها، 

ويشااااااااااااااااااكلون يف 

ااو   م2010عام 

ُربااااااااااااااااع ساااااااااااااااااكان  

املدينااااااااااة بنساااااااااابة  

% لوجاااااااااااااااااااااود 23.2

مينااااااااااااء الدوحاااااااااااة 

والكتلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  

الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكنية 

ة الاااااااااااايت القدًاااااااااااا

تتساااااام بااااااالوكز  

الساااااااااااااااااااااااااااااااكاني، 

أنهاااااا إىل  إضاااااافة

تضااااااااااااااااااام أ لاااااااااااااااااااب  

املصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

واإلدارات 

احلكوميااااااااااااااااااااااااااااااااة 

واألنشطة التجارياة، هاذا إىل جاناب اإلدارات املكتبياة الايت يتصال       

 نشاطها كيناء الدوحة.  

تتميااااااز الكثافااااااة السااااااكانية العامااااااة بدولااااااة قطاااااار باخنفاضااااااها   

اخنفاااا   يفريهاااا تأث بااارزها الصاااحراوية الااايت أوضااااعبسااابب  عموماااًا

الكثافااااااااة السااااااااكانية يف املراكااااااااز العمرانيااااااااة كمااااااااا يتضااااااااح ماااااااان    

نساااامة كم 146.8بلغاااات  فقااااد( 9( والشااااكل )11اجلاااادو  )
2

طبقااااًا  
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نساااااااامة كم 32بعااااااااد أن كاناااااااات  م2010لتعااااااااداد 
2

م. 1986يف عااااااااام  

( أيضااااااًا ارتفاااااااع الكثافااااااة العامااااااة كدينااااااة    11حاااااا  ماااااان جاااااادو  )  ويل

نسااااااااااااااااامة كم 1369.1الدوحاااااااااااااااااة مااااااااااااااااان 
2

 3226.5إىل  م1986عاااااااااااااااااام  

نساااامة كم
2

،  وهااااي كثافااااة تفوقاااات علااااى كثافااااة   م2010يف عااااام  

إىل التعاادادين، ويرجااع ذلااك    يف ماارة 22ماارة و 42العامااة بنحااو   قطاار

وتركاااز عااادد الساااكان بهاااا النااااجم   ،صاااغر مسااااحة مديناااة الدوحاااة 

عاااااااان الزيااااااااادة املسااااااااتمرة يف قااااااااوة العماااااااال الوافاااااااادة واملصاااااااااحبة للنمااااااااو    

م عناااااااااااه مااااااااااان حركاااااااااااة عمرانياااااااااااة  وماااااااااااا جنااااااااااا ،االقتصاااااااااااادي الساااااااااااريع

 .  م2030تتفق مع روية قطر التنموية  ماريةومشروعات استث

 يف منطقة الظهري: االقتصاديالنشاب  -4

بدولااة قطاار  الاارئيته امليناااء وصاافكااان ألهميااة ميناااء الدوحااة ب 

شااااااب االقتصاااااادي ملديناااااة  الن يفتوساااااط املهااااام لقطااااار أثاااااره  وموقعاااااه امل

لااااااايت يزاوهلاااااااا الساااااااكان فمااااااان  األنشاااااااطة االقتصاااااااادية ا يفالدوحاااااااة و

اشااااااتد   عاااااات القيمااااااة االقتصااااااادية وتنوعاااااات   املعاااااارو  أنااااااه كلمااااااا ارتف  

 التباد  وارتفعت قيمة موقع امليناء الوسيط.  

 أنشطة النقل والتخزين واملواص ت والتجارة: -أ

قت أنشاطة النقال    ةمباشرملون يف أنشطة املوان  يندرج العا   

بلاااااااغ  يف حااااااانياجر. نااااااااجم واباااااااواملواصااااااا ت والتجاااااااارة والااااااابوو  وامل

فاااهنهم يف  رباااع   م1986ألاااف نسااامة عاااام    200قطااار ااااو   العااااملون يف

، وترتفاااااع  م2010ملياااااون نسااااامة عاااااام    1.3قااااارن جتااااااوزوا أكثااااار مااااان    

 % للعامني املذكورين.88.1% و90.3بينهم نسبة الذكور إىل 
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 (12جدو  )

 )%( م2010و م1986عامي لالنشاب االقتصادي يف مدينة الدوحة وقطر 

 م2010 م1986  االقتصاديالنشاب 

 1.3 3.1 الزراعة وصيد الرب والبحر

 6.8 2.4 املناجم واباجر

 7.9 7.0 الصناعات التحويلية

 0.4 2.6 الكهرباء والغاز واملياه

 39.9 20.2 التشييد والبناء

 11.2 11.1 التجارة واملطاعم والفناد 

 2.7 3.7 النقل والتخزين واملواص ت

 1.5 1.7  ويل وتأمني وعقارات

 28.3 48.2 جتماعية  أنشطة اخدمات جمتمع و

 100 100 ياإل ال

   م2010و  م1986عامي لالسكانية  تاملصدر: التعدادا

األنشاااااطة املرتبطاااااة   يف( أن العااااااملني 12ويتضاااااح مااااان اجلااااادو  )  

اصاااااة التجارياااااة كمينااااااء الدوحااااة وهاااااي أنشاااااطة النقااااال   خبباااااملوان  و 

% ماااان 14% و14.8واملواصاااا ت والتجااااارة يشااااكلون نساااابة  والتخاااازين 

 أ لبيااااتهم ، وإذا علمنااااا أن  م2010و م1986عااااامي لإ ااااالي العاااااملني  

 ثاااار % فهننااااا نسااااتطيع أن نؤكااااد األ  94.6و % 98ماااان الااااذكور بنساااابة   

ه اهلجااااارة الوافااااادة يف كونهاااااا هجااااارة عمااااال مااااان ناحياااااة،      ؤدياااااالاااااذي ت

ن  يف قطاااااار واسااااااتحواذ الااااااذكور علااااااى  يااااااع أعمااااااا  أنشااااااطة املااااااوا    

تقريبااًا ماان ناحيااة أخاار . وبااالنظر إىل األنشااطة االقتصااادية األخاار    

جنااااد أن نشاااااطي اخلاااادمات والبناااااء والتشااااييد همااااا املساااايطران علااااى   

 نشاب العاملني يف قطر.

 الزراعة: -ب

 لنادرة   اوه األوىل  مراحال  يف قطار  دولاة  يف الزراعاي  القطااع  ُيعاد 

 حاوا  األ م ءماة  وباة وعادم  ال خصاوبة  وقلاة  للزراعاة  الصااحلة  امليااه 

 دولاة  فاهن  األفقياة والرأساية، لاذا    التنمياة  يعاو   وهاو ماا   ،املناخياة 

 الادعم  بتقاديم  وذلاك  ،هاذا القطااع   طويرلت للعمل جاهدة تسعى قطر

وتبلااغ  لااة األراضااي القابلااة    .الاازراعيني للمنااتجني والعاايين الفااين
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هكتااااااااااار، وتبلااااااااااغ  لااااااااااة مساااااااااااحة  65000للزراعااااااااااة بدولااااااااااة قطاااااااااار 

حة % مان  لاة مساا   19.4هكتار بنسبة  12609راضي املزروعة األ

هم الزراعااة بنساابة ضاائيلة يف اإلنتاااج   األراضااي القابلااة للزراعااة. وتساا  

 522% من إ الي الناتج ابلاي بقيماة إ الياة    0.14وتبلغ  ،ابلي

 (.م2015، واإلحصاءمليون ريا  قطري )وزارة التخطيط التنموي 
% عاااااام 1.3قليلاااااة مااااان الساااااكان تبلاااااغ   الزراعاااااة نسااااابة   يفيعمااااال   

إضاافة  ا  إىل قلة املساحة املزروعة، ، ويرجع ذلك االخنفم2010

إىل عاااااازو  القطااااااريني عاااااان العماااااال بالزراعااااااة بساااااابب ضااااااعف العائااااااد    

املااااااااادي ماااااااان الزراعااااااااة، وتفضاااااااايل القطااااااااريني العماااااااال يف القطاعااااااااات      

 مستو  الدخل.  يفاالقتصادية األخر  األعلى 

 الصناعة: -ج

كانااااات فموقاااااع للصااااناعة يف قطااااار،   ة الدوحااااة أقااااادم ُتعااااد مدينااااا 

هااااا الصااااناعات اخلفيفااااة واحلرفيااااة واالسااااته كية مثاااال      فيتوكااااز 

صاااناعة املاااواد الغذائياااة واخلشااابية وماااواد البنااااء والطباعاااة الورقيااااة        

و ريهااااااا ماااااان الصااااااناعات الصااااااغرية املرتبطااااااة باالحتياجااااااات اليوميااااااة   

ن وارتفااع  لسكانها. وقاد كاان الكتظااظ مديناة الدوحاة بالساكا      

إنشااء منطقاة الدوحاة الصاناعية الايت       يفنسبة الضوضاء فيهاا أثاره   

اء كااااام جناااااوب  ااااارب مديناااااة الدوحاااااة ملناااااع الضوضااااا  7تبعاااااد مساااااافة 

تااااوفري  يااااع اخلاااادمات    إىل إضااااافةولتخفيااااف االزدحااااام بالدوحااااة،   

معظام   تنقلا ملنطقاة الصاناعية اجلديادة، لاذا     املطلوبة للصناعة يف ا

اصااة مصااانع املياااه الغازياااة    وخبنااة الدوحاااة  الصااناعات إليهااا ماان مدي   

وماااواد البنااااء واملطاااابع و ريهاااا، وحلااات املنشاااآت التجارياااة باااداًل منهاااا   

 . داخل مدينة الدوحة

 ن ارتبااااااااابإ إذوعاااااااادة مااااااااا تااااااارتبط بعااااااااض الصاااااااناعات باااااااااملوان ،    

 اخلااام املااواد علااى هلااا احلصااو  يضاامن كيناااء الدوحااة الصااناعة

أد   ماا  هاو  و ،املرتفعاة  الاربي  النقال  جتنباًا لنفقاات   ؛مباشارة  واآلالت

 إىل نقل مقار شاركة مطااحن الادقيق القطرياة مان منطقاة مسايعيد        
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منطقااااة ميناااااء الدوحااااة بساااابب القاااارب ماااان السااااو  واالبتعاااااد عاااان      إىل

التلاااااااااوث الصاااااااااناعي كديناااااااااة مسااااااااايعيد الااااااااايت تكااااااااات  بالصاااااااااناعات       

 الكيماوية.

 بني ميناء الدوحة وظهريه:  االتصا  وسهولة الطر  -5 

 والنقال  الاربي  النقال  وساائل  باني  الوصال  حلقاة  ُيمثل ميناء الدوحة

 الطار   تبادأ  ومنهاا  الربياة عناد املينااء،    الطار   تنتهاي  إذالبحاري،  

بظهااريه  ميناااء الدوحااة  تااربط الاايت الطاار  ولشاابكة البحريااة،

يسااااااااااعد ارتبااااااااااب املينااااااااااء باااااااااالظهري   ف االقتصاااااااااادي أهمياااااااااة كااااااااابرية، 

مثال الغااز    الصادرات عء، وبملطر  على  و جتارة امليناشبكة اب

الطبيعاااي املسااااا  ومشااااتقات الااابوو ، واألااااادة، وُصاااالب التسااااليح،   

املينااء، وتتجاه هاذه الصاادرات إىل     إىل  الظهاري  منااطق  مان  واإلانات 

وهااااااي:  ،أهاااااام مخسااااااة بلاااااادان ُتمثاااااال مقصاااااادًا لصااااااادرات دولااااااة قطاااااار     

الياباااااااااان، وسااااااااانغافورة، وكورياااااااااا اجلنوبياااااااااة، واهلناااااااااد، واإلماااااااااارات     

(، م2015بيااااااة املتحاااااادة )وزارة التخطاااااايط التنمااااااوي واإلحصاااااااء،  العر

مينااء   دعوُي الظهري، يف مناطق استه كهاإىل  امليناء واردات وتوزيع

 لتساهيل  ؛مان الطار    جيادة  شابكة   دماه  إذ ًاجياد  الدوحاة مينااءً  

  .إليهاو خيدمها امليناء اليت الظهري منطقة من واألفراد البضائع نقل

 يف السااحلي الشارقي ساببٌ    الطرياق  علاى  ةالدوحا  ملوقاع  وكاان 

 تارخيااه التجااري عاارب  نشااطه   ارساة  يف واساتمراره  املينااء   او 

الطويااال مناااذ أن كاااان فرضاااة صااايد صاااغرية لصااايد السااامك واللؤلاااؤ.    

 مان الطار    جيادة  بشابكة  الدولاة  أاااء  لحالياًا بكا   ويارتبط املينااء  

 السااكك ماان بشاابكة سااريبط القريااب املسااتقبل ويف الربيااة،

يف الشاكل  ويظهر تأثري اجلبهاة البحرياة ملديناة الدوحاة      .ديديةاحل

ة سااواء داد حماااور الطاار  والشااوارع الرئيساا امتاااحللقااي للمدينااة ماان  

 اليت  تد كوازاة الساحل أو املتعامدة عليه.
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 :الربية الطر  -أ

 مينااء  تاربط  الايت  املرصاوفة  الربياة  الطار   مان  جمموعاة  توجاد 

حظيااااات مديناااااة الدوحاااااة العاصااااامة    فقااااادالظهاااااري، ق الدوحاااااة كنااااااط 

 للااايت تتفااارع منهاااا وتلتقاااي عنااادها كااا     بشااابكة كااابرية مااان الطااار  ا   

مثاال الطاار  العرضااية   ،اء دولااة قطاار الطاار  الاايت تربطهااا ببقيااة أااا  

 مديناة الدوحاة وضاواحيها،    لوباط  الغارب  إىل الشار   مان  تتجاه  الايت 

مادن   لوباط  ؛اجلناوب  الشاما  إىل  مان  تتجاه ة الايت  الطوليا  واألخار  

إضااافة إىل جمموعاااة ماان الطااار    لدوحااة  ة انااوب والشااما  كدينااا  جلا

 .الدائرية املتقاطعة معها
 :الدائرية الطر  -1

ائريااااة املزدوجااااة  تضاااام مدينااااة الدوحااااة جمموعااااة ماااان الطاااار  الد   

ابعااااة، تشااااوك كلااااها يف   طاااار  دائريااااة متت  سااااتة ًايبلااااغ عااااددها حالياااا  

هم هاااااااذه الطااااااار  يف  كاااااااورني  الدوحاااااااة. وُتسااااااا  طرياااااااق  يفارتكازهاااااااا 

، وخدمااة حركااة اماان وسااط املدينااة وإليهاا  تهاوسااهولساارعة احلركااة 

ياارتبط الطريااق الاادائري الرابااع كيناااء      إذالتجااارة الداخليااة واخلارجيااة   

الدوحة واملطار ومنفاذ سالو  واملنطقاة الصاناعية يف مسايعيد ومنطقاة       

 هم هاااذه الطااار  يف ُتسااا و يف دخاااان وبااااملزارع يف الشاااما ،  إنتااااج الااابوو   

  يع أرجاء الدولة. ملراكز العمرانية يفالربط بني ا

 الطر  والشوارع اإلشعاعية: -2

ُتغطي مدينة الدوحاة شابكة جيادة مان الطار  اإلشاعاعية الايت        

تلتقاااااي وتتفااااارع مااااان وساااااط املديناااااة إىل  ياااااع األطااااارا  اخلارجياااااة،    

وتتميااااز هااااذه الطاااار  باتساااااعها عنااااد األطاااارا  وبكثاااارة التقاطعااااات     

يااااة، وهلااااذه الطاااار  أهميااااة كاااابرية يف    عنااااد تعاماااادها مااااع الطاااار  الرب  

بااااني وساااط املدينااااة وأطرافهااااا،  تها وساااارعتساااهيل احلركااااة اليومياااة   

توجاااااااااد فوخدماااااااااة كااااااااال املراكاااااااااز العمرانياااااااااة األخااااااااار  يف الدولاااااااااة.    

جمموعة من الطر  يف القسم اجلنوبي من املدينة مثل شاارع املطاار   

وطرياااااق سااااالو  وطرياااااق الرياااااان وشاااااارع املنتااااازه وشاااااارع النجماااااة، أماااااا   
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ر  الااااايت توجاااااد يف القسااااام الشااااامالي مااااان املديناااااة فتشااااامل شاااااارع  الطااااا

املرخياااة وشاااارع خليفاااة وشاااارع الوحااادة، وكلاااها تتعاماااد علاااى طرياااق   

هااااذه الطاااار  احلركااااة والبضااااائع ماااان ميناااااء       لقاااا نت إذالكااااورني ، 

منهاااااا إىل  ياااااع أاااااااء    ثااااام تتجاااااه  ،الدوحاااااة عااااارب الكاااااورني  إليهاااااا  

 ألحياااء احلديثااة يف  تساااعد هااذه الطاار  يف سااهولة ربااط ا     والدولااة، 

 ن طريق الكورني .  ممشا  الدوحة باملنطقة التجارية 

 طريق الكورني : -3

 الشاارقي ملدينااة الدوحااة، للساااحل ُمحاذيااًا الطريااق هااذا ًتااد

التجارياة   واملنااطق  العمرانياة  املنااطق  ًار باأهم   يف أناه  تاه هميربز أوتا 

مثاااال  الدوحااااة يف واملنشااااآت السااااياحية واملباااااني املهمااااة واحليويااااة 

 املهماااة الطااار  عظااامو م الاااوزارات واإلدارات احلكومياااة املهماااة، 

 إذملينااء الدوحاة    باه مباشارة، فهاو شاريان احلركاة      تارتبط  األخار  

ثااام تتاااوزع  ،تنقااال البضاااائع مااان مينااااء الدوحاااة إىل طرياااق الكاااورني   

احلركاااااااة إىل  ياااااااع أاااااااااء الدولاااااااة مااااااان طرياااااااق الكاااااااورني  عااااااارب    

ماااع الكاااورني  وماااع حمااااور      شااابكة الطااار  الفرعياااة الااايت تتعاماااد    

 الطر  األخر  بالدوحة.

 ثالثًا: جتهيزات ميناء الدوحة:

ياااااااازات ميناااااااااء الدوحااااااااة إىل قيامااااااااه جته يفأد  التطاااااااور الكاااااااابري  

جعااااال ماااان مديناااااة  ويف اسااااتقبا  السااااافن التجاريااااة،    ةه املةميااااازبوظيفتاااا 

وتتمثااااااااال  الدوحاااااااااة منطقاااااااااة التوزياااااااااع األساساااااااااية للتجاااااااااارة يف قطااااااااار،   

  :يتأالتجهيزات فيما ي

 القناه البحرية: -1

يف دولاااة قطااار، ويف   لدوحاااة هاااو املينااااء التجااااري الااارئيت    مينااااء ا

كاااام مااااان   5املاضااااي كاناااات الساااافن ُتفااااريف محولتهاااااا علااااى ُبعااااد اااااو        

ثااااااام ُتنقااااااال بعاااااااد ذلاااااااك إىل    ،السااااااااحل يف السااااااافن اخلشااااااابية الصاااااااغرية  

تلاااااااااك   يف رللتطاااااااااو(، و15م، ص1985الشااااااااااط  )حمماااااااااود عاشاااااااااور،   

ة م حياااااااة الساااااااتقبا  السااااااافن   حفااااااار قناااااااا كاااااااان ال باااااااد مااااااان    املرحلاااااااة
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 (10شكل )

 ميناء الدوحة وخطوب األعما  

تاااااربط األرصااااافة   م1994قنااااااة حبرياااااة عاااااام    تحفااااار فقاااااد ،الكااااابرية

عرضااها بااني  يااراوحكاام( و 20.35ماايً  حبريااًا ) 11يبلااغ طوهلااا باملياااه 

عمقاه   يراوح م2002عام  فروتنتهي حبو  ُح ،موًا 133موًا و 116

طت ليتناساااااااب ماااااااع احلاوياااااااات الكااااااابرية ذات الغاااااااا    ماااااااوا 12-7باااااااني 

وًامااا 980الكااابري، وتبلاااغ مسااااحته  
 

إىل  ، وتنقسااام هاااذه القنااااة مربعاااًا

ماااااااوًا  8.5إىل  طت( يصااااااال عمقهااااااااقنااااااااتني قنااااااااة داخلياااااااة )قنااااااااة املغاااااااا

و  11عمقهاااا باااني  ياااراوحأيضاااًا، وقنااااة خارجياااة  م1994عاااام  توحفااار

 إىل ماااوًا، وقاااد أد  شاااق هاااذه القنااااة إىل دخاااو  السااافن الكااابرية  12

 (.10شكل ) (مBritish Admiralty Chart, 2004)امليناء 
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 :األرصفة والطاقة االستيعابية للميناء من أعداد السفن وأنواعها -2

د  تااااااااااااااا

أرصااااااااااااااااااااااااافة  

ميناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء 

الدوحاااااااااااااااااااااااة 

داخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

علاي   البحر

شااااااااااااااااااااااااااااكل  

 Tحاااااااااااااااااااار   

يف اجتاااااااااااااااااااه 

الشااااااااااااااااااااااااما  

راوح أعمااا  املياااه  ر، وتااامتااماان األ 1702 اااوالشاارقي، ويبلااغ طوهلااا  

ويبلاغ طاو  الطرياق الاذي ياربط املينااء       أمتاار.   9 – 7القريبة منه باني  

أرصاااااااافة  10األرصاااااااافة مااااااااوًا، وقااااااااد كااااااااان عاااااااادد   1129باألرصاااااااافة 

الدولة مان   الحتياجات سو  العمل وزيادة وارداتة، وللبضائع العام

ن للحاوياات ليصال عادد األرصافة يف     ان إضاافي ارصايف  ُباين احلاويات 

ماااااااااا  تاااااااااراوح أع(. و2( وصاااااااااورة )13رصااااااااايفًا جااااااااادو  ) 12املينااااااااااء إىل 

ماوًا للحاوياات    12توساطة الغااطت و  املأمتار للسفن  7األرصفة بني 

 ذات الغاطت الكبري.
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 (13جدو  )

 (2104) مواصفات األرصفة كيناء الدوحة التجاري

رقم 

 الرصيف
 نوع الرصيف

 ىقصأ

عمق 

 مو

 أقصى

 اطت 

مسموح 

 وبامل

املسافة 

باملو 

بني 

مواضع 

 الرباب

طو  

الرصيف 

 باملو

 ظاتوحمل

1 
بضاااااائع عاماااااة  

 + السيارات
8.8 8.5 20 181 

بااب ابافظااة  

ارتفاااااااااااااااع  علااااااااااااااى

امليااااااااااااااااه طاااااااااااااااوا   

الوقاااااااااات أساااااااااافل 

القرينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

العماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااود )

الفقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري 

وهااااي  (للساااافينة

حمااااور الساااافينة 

الطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااولي 

ابصاااااااااور باااااااااني 

القااااااع الاااااداخلي  

، واخلاااااااااااااااااااااااارجي

وينبغااااااااااااااااااااااااااااااااااي أن 

تكااون القرينااة   

متساااااااااااااااااااااااوية أي 

  تسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي

 اطساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااها 

باملقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادم 

( واملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤخر

 لجميااع الساافن  ف

يكاااون كقاااادار  

ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  0.7

لساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافن لو

احلربياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  

يكاااون كقاااادار  

 مو 1

2 
بضاااااائع عاماااااة  

 + السيارات
8.8 8.5 20 181 

3 
بضاااااائع عاماااااة  

 + السيارات
8.8 8.5 20 181 

4 
بضاااااائع عاماااااة  

 + حاويات
8.8 8.5 20 181 

5 
بضاااااائع عاماااااة  

 + حاويات
7.3 7.0 20 200 

6 
الوحااااااااااااااااااااااااااااااادات 

 البحرية
7.3 7.0 20 215 

7 
وت اليخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 األمريية
7.3 7.0 20 190 

 190 20 7.0 7.3 بضائع عامة 8

 180 20 7.0 7.3 بضائع عامة 9

 300 27 9.5 12.0 حاويات 10

 300 27 9.5 12.0 حاويات 11

 207 22 8.3 10 حبوب 12

 م2015املصدر: ميناء الدوحة،  بيانات  ري منشورة ، 
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،( 6، 5، 4، 3، 2) ( والصااااااور14و  13يتضااااااح ماااااان اجلاااااادولني )

أن إ ااااااالي عاااااادد الساااااافن بأنواعهااااااا املختلفااااااة الاااااايت اسااااااتقبلها ميناااااااء   

 2و  1األرصافة )  تصصا ُخم، و2014سافينة عاام    3544الدوحة بلغ 

ويبلاااغ أقصااى  ااااطت مساااموح باااه   ،( للبضااائع العاماااة والسااايارات 3و 

ساااافينة عااااام   370مااااو، ويبلااااغ عاااادد ساااافن الساااايارات والركاااااب    8.5

( ُمخصصااااااااااااة 12، 11، 10 ، 9 ، 8 ، 5 ، 4م، واألرصاااااااااااافة )2014

ماو، ويبلااغ   9.5للبضاائع العاماة واحلاوياات بأقصااى  ااطت مساموح      

ساااااافينة علااااااي   619و  181عاااااادد ساااااافن البضااااااائع العامااااااة واحلاويااااااات    

 التوالي. 

 (14) جدو 

 ( م2014- 2001أعداد السفن كيناء الدوحة من )  

 م2015املصدر: ميناء الدوحة، بيانات  ري منشورة، 

الرصايفان   بحرية واليخوت األمرييةسفن الوحدات الخصص لو

أمتاااااار، وبلاااااغ إ اااااالي عااااادد  7( وأقصاااااى  ااااااطت مساااااموح باااااه 7و  6)

ة يف حااااااني اسااااااتقبل ساااااافين 29( 6ف )الساااااافن الاااااايت اسااااااتقبلها الرصااااااي
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1891 1036 228 627 0 33 171 201 174 14 34 2001 

2048 1246 159 643 0 13 156 250 187 10 27 2002 

2096 1182 224 690 0 20 158 276 203 12 21 2003 

3057 2187 205 665 0 16 163 275 190 7 14 2004 

3986 2935 200 851 33 13 229 333 211 12 20 2005 

4257 3051 219 987 16 9 307 389 237 17 12 2006 

4762 3306 342 1114 69 27 286 449 257 18 8 2007 
5302 3829 259 1214 62 34 293 505 291 12 17 2008 
5723 4428 265 1030 24 2 296 486 197 12 13 2009 

4656 3486 211 959 13 33 190 467 229 10 17 2010 
3706 2509 208 989 25 12 165 533 234 15 5 2011 
3377 2054 278 1045 2 23 145 585 271 14 5 2012 
3192 1837 204 1151 9 25 139 650 301 20 7 2013 
 م2014 3 16 370 619 181 29 9 1227 124 2193 3544

51597 35279 3126 13192 262 289 2879 6018 3352 189 203 TOTAL 
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( أحد األرصفة كيناء الدوحة واملخازن املسقوفة واملكشوفة3صورة )

( لسااااافن 12ُخصاااااص الرصااااايف )وسااااافن فقاااااط،  (  تساااااع7الرصاااايف ) 

طااااااااو   يااااااااراوحمااااااااو. و 8.3وأقصااااااااى  اااااااااطت مسااااااااموح بااااااااه     ،احلبااااااااوب

 مو. 300موًا و 181األرصفة بني 

 التخزين: -3

م219.500بلااااااااغ إ ااااااااالي مساااااااااحات التخاااااااازين      -
2

م32.500، منهاااااااااا 
2

 

(. ويوجااد أاازن 3رة )وباااقي املساااحات مكشااوفة الصااو  ،مغطاااة

للبضائع املربدة واملثلجة. ويبلغ إ االي مسااحة حمطاة احلاوياات     

م ألف180
2

 نقطة تربيد. 318يوجد و. 
 

 واملكشوفة ( أحد األرصفة كيناء الدوحة واملخازن املسقوفة3صورة )
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 نظام إرشاد السفن يف امليناء: -4

لتجاريااااة يسااااتقبل ميناااااء الدوحااااة التجاااااري  يااااع أنااااواع الساااافن ا    

وسافن الركاااب والساافن احلربيااة ماعاادا ساافن الاانفط والغاااز، وُيعااد   

مااو  4.27اإلرشاااد البحااري إلزاميااًا علااى  يااع الساافن ذات الغاااطت    

فاااأكرب(، فااا  باااوز دخوهلاااا القنااااة ابفاااورة أو خروجهاااا    ًاقااادم 14)

رشاااد، أماااا السااافن ذات الغااااطت األقااال فيجاااب أن تبتعاااد       كمنهاااا إال 

 ؛ورة. وال شااااااك أن هلااااااذا النظااااااام أهميتااااااه الكاااااابرية   عاااااان القناااااااة ابفاااااا  

ألماار الااذي  ا ،جنااوح الساافن بساابب لتفااادي وقااوع الكااوارث البحريااة   

ميناء الدوحاة   إىل الوحيد املؤدي يامل ح  قد يتسبب يف  لق ا ر

ي مليناااااء الدوحااااة بعاااادد ماااان    التجاااااري. وتتااااأثر ساااا مة ا اااار  امل حاااا   

وجااااااود عاااااادد كاااااابري ماااااان    منهااااااا ضاااااايق القناااااااة امل حيااااااة، و   ، العواماااااال

 إىل إضااااافةوحدة، 38املساااااعدات امل حيااااة الاااايت يصاااال عااااددها إىل     

عواماااال  إىل ، إضااااافةعقااااد أربااااعساااايادة تيااااار حبااااري تصاااال شاااادته إىل  

 عدمااة وساارعات الرياااح الاايت قااد تصاال أحياناااً    الطقاات مثاال الرويااة امل 

 (.م2015عقدة )النشرة الدورية مليناء الدوحة،  50إىل 

  

 الوحدات البحرية يف أحد األرصفة بامليناء  ( رسو سفن4صورة )
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( إحد  احلاويات تفريف محولتها من السيارات بأنواعها املختلفة 6صورة )

على امليناء

 

 أولويات السفن املستخدمة للقناة امل حية: -5

بااااادأ بالسااااافن احلربياااااة ثااااام سااااافن الركااااااب، وسااااافن املواشاااااي،       ي

وسااااااااافن السااااااااايارات، وسااااااااافن احلاوياااااااااات، وسااااااااافن البضاااااااااائع العاماااااااااة  

 ساابانات واملقطاورات. ويؤخاذ يف احل  والصالب، وأخاريًا سافن القاااطر   

فرة وحالااااة الطقاااات واملااااد واجلاااازر   افن واألرصاااافة املتااااو ساااارعات الساااا

 (.م2015)النشرة الدورية مليناء الدوحة، 

 

 ( إحد  احلاويات وهي تفريف محولتها يف أحد األرصفة بامليناء 5صورة )

 امليناء: نوع النشاب يف -6

 يسااااااااااااااااااااتقبل

ميناااااء الدوحااااة   

 يااااااااااااع أنااااااااااااواع 

 ماعااااداالساااافن 

ناااق ت الاانفط  

م والغااااااااز ويقاااااااد 

مات  يااع خااد 

املاااااااااااااااوان  مااااااااااااااان  
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شااحن وتفريااغ و اازين وكااذلك تقااديم احللااو  اللوجسااتية الشاااملة       

 للسفن والبضائع والركاب.  

 املنشآت:   -7

ارة الداخلياااة  يضااام املينااااء العدياااد مااان املنشاااآت مثااال مكاتاااب وز     

 واملينااااااااااااء  واجلهاااااااااااات العاملاااااااااااة يف  اجلمااااااااااااركوبأقساااااااااااامها املختلفاااااااااااة  

منصااااااااة التفتااااااااي  و أاااااااازن التربياااااااادو فنااااااااد و مسااااااااتودعات التخاااااااازين

جممااع خاادمات امليناااء وباارج املراقبااة وتخاازين الساااحات واجلمركااي 

 ورشة الصيانة.والدفاع املدني و

 مواصفات السفن: -8

أحجاااام السااافن واألطاااوا  املساااموح بهاااا للااادخو  كينااااء الدوحاااة     تاااراوح  

مااااان  32.5ماااااوًا وعااااار    220ة بطاااااو  التجااااااري باااااني سااااافن البضاااااائع العامااااا   

 ، أماااااماااان األمتااااار  28.5مااااوًا وعاااار    175صاااالب بطااااو   ، وساااافن الاألمتااااار

عليااه  ا يوافااقلساافن احلربيااة وساافن الركاااب فااهن أقصااى طااو  وعاار  هلاا    ا

 بعاااد دراساااة مواصااافات السااافينة فنياااًا مااان وحااادة اإلرشااااد باملينااااء. كماااا يف     

 (.15جدو  )

 (15جدو  )

 مواصفات السفن املسموح بها لدخو  ميناء الدوحة التجاري 

 م2015املصدر: النشرة الدورية مليناء الدوحة، 

 احلركة يف امليناء: -9

ات التشاااااغيلية كينااااااء الدوحاااااة مااااان اساااااتقبا    دمتطاااااورت اخلااااا     

)العوامااااات املسااااطحة( وساااافن الركاااااب واملناااااوالت     الساااافن والاااادوب 

 وباملعر  مسموح  أقصى وباملطو  مسموح  أقصى نوع السفينة

 32.5 200 يسفن املواش

 32.5 200 سفن السيارات

 32.5 220 سفن احلاويات

سااااااااااااااااااااافن البضاااااااااااااااااااااائع 

 العامة
220 32.5 

 28.5 175 سفن الصلب

الساااااااااااااااافن احلربيااااااااااااااااة  

 وسفن الركاب

علياااااه بعاااااد دراساااااة مواصااااافات  أقصااااى طاااااو  وعااااار  هلاااااا يوافاااااق 

 اإلرشاد بامليناء. السفينة فنيًا من وحدة
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وحاويااات البضااائع تطااورًا كاابريًا يف اآلونااة األخاارية، بساابب الزيااادة        

الضااخمة يف حجاام الااواردات. وبلااغ إ ااالي محولااة البضااائع املناولااة        

بلغااااااااااات و، م2014عاااااااااااام  نمااااااااااان الطااااااااااا  176.933.04 كينااااااااااااء الدوحاااااااااااة 

%، وبلغاااااااااااات الصاااااااااااااادرات  47.4طنااااااااااااًا بنساااااااااااابة    8.389.623الااااااااااااواردات  

%، يف حااني بلغاات محولااة البضااائع املناولااة    2.6طنااًا بنساابة   457.029

ولاااااة البضاااااائع املناولاااااة.   % مااااان  لاااااة مح 50بنسااااابة طناااااًا  8.846.652

 املينااء  واردات نظاري  فاهن  لاذا و الدوحاة،  مينااء  واردات وباذلك تتناوع  

نظااري صااادراته. وقااد تطااورت حركااة الركاااب    ماان اتساااعًا أكثاار

راكبااااًا عااااام  2259بلغاااات حركااااة الركاااااب كيناااااء الدوحااااة  فأيضااااًا 

بنسااااااابة  ًادوافااااااا 1.131دين إىل الدوحاااااااة وافاااااااوكاااااااان عااااااادد ال  م2014

% ماان 49.9مسااافرًا عاارب البحاار بنساابة  1.128ملغااادرين % وعادد ا 50.1

  لة حركة الركاب.

 رابعًا: مشك ت ميناء الدوحة:

لساااااااحل املمتااااااد أمااااااام مدينااااااة  توجااااااد بعااااااض املعوقااااااات الطبيعيااااااة ل 

 ضااااحالة تتمثاااال يفي يوجااااد فيااااه ميناااااء الدوحااااة احلااااالي  الااااذالدوحااااة 

ارتفااااع ارتفااااع درجاااة احلااارارة و  إىل إضاااافة ،مياهاااه وزياااادة الوسااايب 

حركااة امل حااة يف ميناااء    يفمياهااه، األماار الااذي يااؤثر ساالبًا    ملوحااة 

وقااات البشاارية توجااد بعااض املعواصااة الساافن العم قااة. وخبالدوحااة 

ي ذالاردم الضاخم الا   تتمثل يف ميناء الدوحة أيضًا  يفاليت تؤثر سلبًا 

بعض األجاااازاء الضااااحلة ماااان الساااااحل الشاااارقي املمتااااد أمااااام مدينااااة      لاااا

زيااادة إىل  أدي وهااو مااا  التوسااع العمرانااي بالدوحااة   الدوحااة ماان أجاال 

وهاذا   ،ترسيب الرما  بقااع القنااة امل حياة ابفاورة كينااء الدوحاة      

يمنااااااع الساااااافن الضااااااخمة ذات  فميناااااااء الدوحااااااة  يفيااااااؤثر ساااااالبًا  األماااااار

ا هاااااود إىل  إضاااااافة ،الكااااابري مااااان دخاااااو  مينااااااء الدوحاااااة   الغااااااطت

. )حمماااود ساااتمرارابالقنااااة تطهري قااااع لكااابري والتكلفاااة املرتفعاااة لااا ا

 (.33 – 32، ص م1989عاشور، 
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( تكد  سيارت نقل البضائع عند التقاء أرج 7صورة )

امليناء بالكورني 

 تتمثل يف االختناقاتتواجه امليناء أيضًا مشكلة أخر  و

 من بالقرب املرورية

 اءااااااااااااااااملين لاااااااااامدخ

 نقل ُيعد إذالربي، 

 امليناء من البضائع

 تسلمها مواقع إىل

 يف مؤثرًا عامً 

 األداء ةاءااااااااااااااااااااكف

 خلل وأي بامليناء،

 النقل حركة يف

 ومكان امليناء بني

اعة اااااااااااالبض مااااااااااااااتسلي

 وتعو  .من الوقت ًاكثريوسيهدر  التفريغ، معد بًا يف سيؤثر سل

 أماكن تسلمها إىل الدوحة ميناء من البضائع تنقل اليت الشاحنات

يف السيما  الرحلة، زمن من ُتطيل اليت املرورية االختناقات بعض

 مساء، والرابعة صباحًا السادسة الساعة بني ة الذرو أوقات

من  املمتد الطريق شدة يف املرورية أكثر االختناقات وتنحصر

وهو شريان النقل الوحيد  ،الكورني  طريقإىل  امليناء مدخل

الذي تنتقل منه خطوب احلركة لربي ء امليناا مدخل من القريب

 حبركة زدحم، في(7جتاهات داخل الدولة صورة )االإىل  يع 

رحلة العمل اليومية يف مدينة الدوحة، وبسبب لالسيارات  مرور

 سو  على املوددين املواطنني سيارات واصطفا  الطريق ضيق

 حركة بسبب وكذلك األااك بالكورني  ا اور للميناء،

ىل لميناء. وتؤدي هذه املشكلة إت لالسيارات والشاحنا  دخو

ى عليضيف عبئًا ماليًا  وهو ما قصور يف أداء ميناء الدوحة 

األمر الذي يؤدي إىل  ،النتظار السلع وتوقفها يف امليناء ؛دولةال

يؤدي هذا القصور إىل وبضائع يف امليناء ملدة طويلة. تكد  ال

اهلل الكندري، )عبدوإليه امليناء  نارتفاع تكاليف النقل م



 

 110 

 م2016هدددددددددددد   1437الثدددددددددددا    دالعدددددددددددد

 أمام املرورية شكلة االختناقاتم حل ربزوي (.3، ص م1985

ميناء إىل   نقل ميناء الدوحة احلالية يفالدوح ميناء مدخل

ال  إذالشما  من منطقة مسيعيد، إىل  الدوحة اجلديد الذي يقع

يوجد جما  لتوسعة امليناء احلالي أو توسعة الكورني  أكثر من 

 ذلك إال على حساب البحر.

 دوحة وتطوره: حل مقوح ملشكلة ميناء ال :خامسًا

وعاااااااادم قدرتااااااااه علااااااااى    ختناقااااااااهوا ازدحااااااااام ميناااااااااء الدوحااااااااة   بساااااااابب

رة الكاابرية احلاليااة بدولااة قطاار إضااافة إىل  اسااتيعاب حركااة التجااا

أي توجاه ااو إقاماة أي مشاروع لتوساعة املينااء احلاالي بسابب          ياب 

ُتمثال ظهاري املينااء     الايت نية الضخمة ملدينة الدوحة والكتلة السك

 أعاقات يف املساتقبل، و  للمينااء  أرضاية  ة توساعات بأيا  الايت أ تسامح  

أن نلخصااه يف نقطااتني  فااهن احلاال هلااذه املشااكلة  ااو ميناااء الدوحااة.  

 هما:

ن طرياق الاردم   ما ذلاك  ء، وللميناا  أرضاية  إجاراء حركاة توساعات    -1

املائية بامليناء. ولكن هذا احلال قاد يتسابب     املساحة حساب على

أناااااه وخصوصاااااًا،  باملينااااااء ختناقاااااات املروياااااةمساااااتقبً  يف زياااااادة اال

الكتظاظااااااااه بالكتلااااااااة   عب التوسااااااااع يف شااااااااارع الكااااااااورني   يصاااااااا

   السكنية واملنشآت احلكومية والتجارية املهمة.

 ،بناااااااء مينااااااااء جدياااااااد بعياااااااٍد عاااااان موضاااااااع مينااااااااء الدوحاااااااة احلاااااااالي    -2

االبتعااد عان االزدحاام داخال      غار  ويكون خارج مدينة الدوحة ب

ماااااان الطاااااار    ًاديااااااد قريباااااا أن يكااااااون امليناااااااء اجل  يالدوحااااااة. وينبغاااااا 

بااب أن و، وإليااه امليناااءة الكاابرية لسااهولة احلركااة ماان الدائرياا

 ةيستوعب سفن احلاويات الضخمة اليت تتسع ألكثار مان مخسا   

وال يساااااااااااتطيع مينااااااااااااء الدوحاااااااااااة بوضاااااااااااعه احلاااااااااااالي    ،نال  حاوياااااااااااة

يسااااااتطيع ميناااااااء الدوحااااااة احلااااااالي اسااااااتقبا  أ لاااااااب       إذاسااااااتقباهلا.  

ع العاماة واحلباوب وسافن احلاوياات     السفن اخلاصاة بنقال البضاائ   

الدولاااااااة،  روعاتوالبضاااااااائع واملعااااااادات اخلاصاااااااة كشااااااا املتوساااااااطة 
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علااااى اسااااتقبا  الساااافن الضااااخمة ذات الغاااااطت    لكنااااه  ااااري قااااادر 

الكاابري بساابب عمقااه اباادود. وينبغااي أن يكااون امليناااء اجلديااد      

علااااى اسااااتيعاب حركااااة التجااااارة املتزاياااادة الاااايت سيفرضااااها   ًاقااااادر

  جملاااااااات . بعااااااااد أن أصاااااااابحت دويكااااااااي اخلليجاااااااااالقاااااااااد اجلمر

الرسااااااااااوم  إذماااااااااان  ًاواحااااااااااد ًا ركياااااااااا ًامنفااااااااااذالتعاااااااااااون اخلليجااااااااااي 

ُتسااااتبعد الرسااااوم اجلمركيااااة يف امليناااااء اجلديااااد     إذاجلمركيااااة. 

واللوائح واإلجراءات املقيدة للتجاارة باني دو  االقااد اجلمركاي     

اخلليجااي، وتطبااق فيهااا رسااوم  ركيااة ولااوائح جتاريااة موحاادة        

 العاأ اخلارجي.   جتاه

وُيعتقاااااد أن مشاااااروع بنااااااء مينااااااء جدياااااد هاااااو احلااااال األمثااااال لتقليااااال   

بسااااااااابب قلاااااااااة   ؛االكتظااااااااااظ الاااااااااذي يواجاااااااااه مينااااااااااء الدوحاااااااااة احلاااااااااالي    

ُيمكااااااان أن يعمااااااال املينااااااااء   املسااااااااحات املوجاااااااودة يف املينااااااااء حالياااااااًا،  و  

زدهار حركاة التجاارة وزياادة حجام الصاادرات والاواردات       ال اجلديد

 ةُيسااهل امليناااء اجلديااد وصااو  بضااائع قطاار مباشاار     بدولااة قطاار. وقااد 

مينااااااااء جبااااااال علاااااااي بااااااادبي،    إىل موانئهاااااااا باااااااداًل مااااااان الوصاااااااو  أوالً  إىل 

نافااذ قطااار  تشااهد م  إذحركااة التجااارة واإلياارادات.     يفذلااك   وساايؤثر 

ميناااااء الدوحااااة احلااااالي حركااااة جتاريااااة     ةصاااااوخبالبحريااااة حاليااااًا،  

 إرتفاعاااااًاتريتاااااه الساااااترياد الاااااذي ارتفعااااات و نشاااااطة توكاااااز يف جماااااا  ا 

يف ظاااال سااااو  متنااااام ومشااااروعات عقاريااااة عم قااااة بااااري        ًامتسااااارع

 تشييدها يف قطر.

 العاااااار  السااااااابق ينبغااااااي أن يكااااااون امليناااااااء اجلديااااااد ميناااااااءً  وماااااان 

ُيمكاااان أن ُيطلااااق عليااااه امليناااااء األم )سااااعد الاااادين مصااااطفى،   ًارئيسااااي

خيااااااادم متطلباااااااات  ياااااااع دو  جملااااااات التعااااااااون   هذ( بااااااا7، صم1985م

 نقااال املاااواد املساااتوردة ووصاااوهلا إىل أماكنهاااا املقصاااودة   اخلليجاااي يف

السااااافن   ياااااعمقبولاااااة، وُيساااااتفاد مناااااه لتفرياااااغ  بسااااارعة وبتكااااااليف 

 الكبرية ذات الغاطت العميق.  
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 سادسًا: اخلا ة والتوصيات:

ياااااااادين ميناااااااااء الدوحااااااااة يف نشااااااااأته للعواماااااااال الطبيعيااااااااة املتمثلااااااااة يف   -

اللااااذين ساااااعدا   تعرجااااات خااااط الساااااحل الشاااارقي وخلاااايج الدوحااااة  

 اوفااارت جزيرتااا و  حاااة فياااه وساااهولة دخاااو  السااافن،    علاااى قياااام امل 

العالياة والساافلية الايت قايط باملينااء مان اجتااه الشاما  احلمايااة         

نع وصاوهلا إىل  جز الرواسب حوهلا ومحبالطبيعية للميناء، وذلك 

احلماياة   (وأباو مشاوب  ) (أبو عباود ) اوفر أيضًا رأسوداخل امليناء. 

 مليناء الدوحة من اجتاه اجلنوب. الطبيعية 

بيًا ملينااااااااء الدوحااااااااة وزياااااااادة الوساااااااايب   تاااااااؤثر األعمااااااااا  القليلاااااااة نساااااااا   -

حركاااااة السااااافن الكااااابرية يف مينااااااء الدوحاااااة،    يف البحاااااري سااااالباً 

وتقلااال الفشاااوت املنتشااارة أماااام مينااااء الدوحاااة مااان أعماقاااه وتسااابب  

 اء، وتقااال أعماااا  املينااااء خطاااورة أماااام حركاااة امل حاااة داخااال املينااا  

جاااااااازاء األردم  شااااااااطوب الرمليااااااااة. وقااااااااد أثاااااااار  يف مناااااااااطق ال كااااااااثريًا

مينااااااااء   يفة مااااااان سااااااااحل مديناااااااة الدوحاااااااة سااااااالبًا     الضاااااااحلة القريبااااااا 

نسااااابة ترسااااايب الرماااااا  بقااااااع ا اااااري امل حاااااي     زادتفاااااالدوحاااااة، 

يعو  دخو  السافن ذات الغااطت الكابري مينااء      وهو ما  ،بامليناء

 هوتطهاااااري حااااايتعمياااااق ا اااااري امل لالدوحاااااة، لاااااذا خيضاااااع املينااااااء  

 باستمرار الستقبا  السفن التجارية واحلاويات.       

 وتطاوره،  الدوحاة  مينااء  ساتمرار ة علاى ا البشاري  العوامال  سااعدت  -

منطقااة  يف االقتصاادي   والنشااب  الساكان  فاى تركاز   وتتمثال 

 جلاذب  تؤهلاه  طبيعياة  أوضااع الظهاري ب  الدوحة )الظهاري(، ويتمتاع  

يعانهااااااااااا األراضااااااااااي  السااااااااااكان، كالروضااااااااااات الاااااااااايت يتااااااااااوفر يف ق   

، املياااه اجلوفيااة بهااا   وتااوافر اخلصاابة نساابيًا الصاااحلة للزراعااة   

يف  االقتصاادي وتركازه   النشااب   او  ىللوضااع إ ا هاذه  فقاد أدت 

 األمار  ،اصاة الصاناعة واخلاادمات املختلفاة   وخبالظهااري  منطقاة 

همت شاااابكة الطاااار  ، وأساااا يناااااءامل  ااااويف  إبابااااًا أثاااارالااااذي 
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 وهاو ماا    ،واملينااء  الظهاري  باني ل النقا حلركة وة ابالظهري يف سهول

 .وازدهاره ميناء الدوحة ساعد على  و

 والبحرياة  األرضاية  التجهيازات  مان  العدياد  الدوحاة  كينااء  تتاوافر  -

مثااااااااال املخاااااااااازن املكشاااااااااوفة  ، املينااااااااااءي يقااااااااادمها ملساااااااااتخدم  الااااااااايت

 وأاااااااااااازن للحباااااااااااوب، وصاااااااااااالة ، املاااااااااااربدةن واملخااااااااااااز، واملساااااااااااقوفة

 مااااااان التجهياااااااازات ا و ريهااااااا ن الساااااااافة وحاااااااو  لصااااااايان  ، للركااااااااب 

  . للميناء الضرورية

 تفرياغ ري فياه  إذ ب الدوحة، ميناء بها يقوم اليت الوظائف تتعدد  -

 السافن ًاد  و الركااب،  يساتخدم لنقال  ، والبضاائع  أناواع   ياع 

الصايانة  ، وباري  اخلدماة  هلاذه  طلبهاا  عناد  واملاؤن والوقاود   بامليااه 

 للسفن. الضرورية

 الااايت الشااااحنات تعو فاااشاااكلة االزدحاااام،  تواجاااه مينااااء الدوحاااة م   -

 االختناقاات  بعاض  تسالمها  أماكن إىل الدوحة ميناء من البضائع تنقل

   الذروة. ساعات يفالسيما  الربي امليناء مدخل أمام املرورية

الدراساااة احلاليااااة بضااارورة إنشاااااء مينااااء جديااااد بعياااد عاااان     ي توصااا   -

حلاااااااالي موضاااااااع مينااااااااء الدوحاااااااة احلاااااااالي، فاااااااأي توساااااااعه للمينااااااااء ا   

لااذا وهااذا أماار  ااري مر ااوب فيااه،      ،سااتكون علااى حساااب البحاار   

ل مشاكلة  اء األم( حتاى قا  )املينا  ينبغاي إنشااء مينااء جدياد رئايت     

الدوحاااااة  املرورياااااة، ولتخفياااااف الضاااااغط علاااااى مديناااااة    االختناقاااااات

تيعاب هااا، ولكااي يسااتطيع اساا  فيبساابب تركااز معظاام اخلاادمات   

إضااافة   ،ويًاردات ساانلزيااادة حجاام الااوا  حركااة الساافن العم قااة   

اساااتيعاب املينااااء اجلدياااد كااال ماااا يساااتجد مااان تطاااور    إىل إمكاااان

طااار ومنطقاااة اخللااايج العرباااي.  حلركاااة االساااترياد والتصااادير يف ق 

العائد االقتصادي مان إنشااء املينااء األم سايكون ضاخمًا بسابب       و

علااااااى تعميااااااق القنااااااوات   تنفااااااقتااااااوفري األمااااااوا  الضااااااخمة الاااااايت يااااااتم   

أو إلنفاقهاا يف إنشااء ماوان      وتطهريهاا  ءامل حية املؤدية إىل امليناا 

 متخصصة يف كل دولة من دو  جملت التعاون اخلليجي.
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 املراجع

 جغرافيااة املاادن، الطبعااة  دراسااات يف(: م1982إااعياال )ي محااد علااأ

  .الثانية، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة

  ( اجلاااازر النيليااااة بااااني جنااااع محااااادي   م1988الساااايد الساااايد احلساااايين :)

العليااااااا(، اجلمعيااااااة اجلغرافيااااااة الكويتيااااااة، العاااااادد   وأساااااايوب )مصاااااار

 ، الكويت.114
   دو  جملاات التعااااون   يفالسااكان والعمالااة   (: م2000) حساان اخلياااب

، ، مركاااااز الوثاااااائق والدراساااااات اإلنساااااانية، جامعاااااة قطااااار   اخلليجاااااي

 قطر.

  (: جغرافياة مينااء طارابلت الغارب،     م2005) حسني مسعود أبو مديناة

، ، مصااااااراتةتوزياااااع، الطبعااااااة األوىل عب للنشاااااار والدار ومكتباااااة الشاااااا 

 ليبيا.
  املتحادة،  العربياة  اإلماارات  دولاة  ماوان   (:م1989عباده )  أمحاد  ساعيد 

 قسام  يصادرها  علمياة  دورياة  ،يالبحار  النقال  جغرافياة  يف دراساة 

 الكويتيااة، اجلغرافيااة واجلمعيااة الكوياات  امعااة اجلغرافيااا

  .الكويت، 124العدد
 العربيااة علااي )اإلمااارات لجباا (: ميناااءم1990عبااده ) أمحااد سااعيد 

 جملااة البحااوث  البحااري، النقاال جغرافيااة يف دراسااة املتحاادة(،

 العاادد العربيااة، والدراسااات البحااوث معهااد العربيااة، والدراسااات

 عشر، القاهرة. والثامن عشر السابع
  املاوان ،  جغرافياة  يف دراساة  عادن  مينااء (: م1996) باحااج  ساعيد  اهلل عباد 

 .األوىل الطبعة صنعاء، ر،والنش للدراسات عبادي مركز
  البحار  علاي  الساعودية  (: املاوان  م1981الرويثاي )  محياد  أمحاد  حمماد 

 دكتااوراه  اري  رسااالة اجلغرافيااا االقتصاادية،  دراسااة يف األمحار، 

 . القاهرة.، القاهرة اآلداب، جامعة منشورة، كلية
 واملوضاع  الطبيعياة  املكاان  معطيات" (: م1985مزهرة ) حممد حممد 

 دو  يف والتنمياة  ، املاوان  " اخلليجياة  املاوان   تنمياة  يف ثرهاا وأ واملوقاع 

 اخللاايج دراسااات  لااة الثانيااة العلميااة الناادوة العربااي، اخللاايج

 .الكويت جامعة الكويت، العربية، واجلزيرة
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   ( بعااااض الضااااوابط البيئيااااة    م1985حممااااود عاشااااور :)   الاااايت تااااؤثر علاااااى

سااااات اخللاااايج  يف شاااابه جزياااارة قطاااار، جملااااة درا   نشااااأة وتطااااور املااااوانى  

 واجلزيرة العربية، جامعة الكويت، الكويت.
 ( ساااطح قطااار باااني املاضاااي واحلاضااار  م1989حمماااود حمماااد عاشاااور :)

"دراساااااة يف تغاااااري م ماااااح الساااااطح"، جملاااااة قسااااام اجلغرافياااااا  امعاااااة     

 ، الكويت.126الكويت واجلمعية اجلغرافية الكويتية، العدد 

  لتطرفاات  املكااني  التحليال  (: م2000بلاق )  حمماد أباو عجيلاة    مفيادة 

 -م 1945 ماان للفااوة اجلماهرييااة  اارب واألمطااار بشااما   احلاارارة

منشاورة،    اري  ماجساتري  رساالة  املناا ،  جغرافياة  يف دراساة  م،1996

 من أكتوبر، ليبيا.  السابع جامعة اآلداب، كلية
 ( بيانات  ري منشورة.م2015ميناء الدوحة :) 

 - والساااااكان  العمااااال  قاااااوة  وتركياااااب  حجااااام  :(م3891)ي فرجاااااان  ناااااادر 

 املساااااتقبل   جملاااااة   ،يالعربااااا   اخللااااايج   يف  األجنبياااااة   العمالاااااة   إشاااااكالية 

 لبنان.  ، بريوت  ،  05 العدد  ، العربي 
 ربااااااي (: مااااااوان  الساااااااحل الغ م1987يوسااااااف مبااااااارك الكااااااواري )   نااااااورة

ورأ  مسااااااندم، دراسااااااة يف   للخلاااااايج العربااااااي فيمااااااا بااااااني خلاااااايج ساااااالو   

اجلغرافيااااااااا االقتصااااااااادية، رساااااااااالة ماجسااااااااتري  اااااااااري منشااااااااورة، قسااااااااام     

 اجلغرافيا، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.
  ومتطلبااااااات  السااااااكانيالواقااااااع  :(م2009) ناااااوزاد عباااااادالرمحن اهلااااااييت

رقااام  دولاااة قطااار، سلسااالة دراساااات ساااكانية   التنمياااة االقتصاااادية يف

 ، قطر.(، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة5)

     قطاااااااااااااااااااااااااار –موقااااااااااااااااااااااااااع وزارة التخطاااااااااااااااااااااااااايط التنمااااااااااااااااااااااااااوي واإلحصاااااااااااااااااااااااااااء 

(http://www.qsa.gov.qa/ar) 
 ( اإلحصاااااااااااااااااااءات م2015وزارة التخطاااااااااااااااااايط التنمااااااااااااااااااوي واإلحصاااااااااااااااااااء :)

 ، قطر.17د داالقتصادية، بيانات منشورة، الع
 يالعاااااااار  االقتصاااااااااد   :(م1988اليااااااااة واالقتصاااااااااد والتجااااااااارة )   وزارة امل 

 .، قطر، الدوحةم1987 م1986
 

http://www.qsa.gov.qa/ar
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صمر ص-يفصخلرح خءصخلبيضاءص

ص

صلرص:خُ 

 )وشنةةةةةةةةةا صخ  ةةةةةةةةة صصيفصمنطقةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةةةاءصيفصمرةةةةةةةةة ص

ص،خلع يبةةل ةةةوردصجةةدخكصلت ةة)يلصخ شةة)ا صصصخ ص خلطباشةة  صخجلةة  

شةةةةةة)لص ظةةةةةةة صعلةةةةةة صصخلةةةةةة صصخ  ةةةةةة    (خلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلصص.منةةةةةةةا

ر شلصكةةةةةب دص صةةةةلبلص   )ةةةة صعلةةةة صعمةةةةةودصصصصصةةةةرورص تميةةةة صلقمةةةةلصصةةةةصصصص

نةةةةةةةاصلقاشةةةةةةاصأعلةةةةةة صخ  ةةةةةة   صصفسةةةةةة صأشةةةةة)ا ص  صأقةةةةةةلصس ةةةةةةم)اك.صصةةةةةر  ص

خسةةةةةةةةةتنادخكصإ ص ةةةةةةةةةد  صص .ص خلتاكةةةةةةةةةل صخلنحةةةةةةةةة صمةةةةةةةةةصلخلرةةةةةةةةةرورصخلنا ةةةةةةةةةص

مةةةةة صصةةةةةرورصصخككةةةةةث لةةةةةو  صأ صص خلتحليةةةةةلصخلبيف جةةةةة خيفص ةةةةةاخلظةةةةاه دصص

ظةةةةة صعليةةةةةاصق ةةةة دص ارجيةةةةلصص ص-صش)ةةةة صكلةةةةةاإ صملصص-صقمةةةةلصخ  ةةةة   

صلصمؤكسددصرقيقلص  )ل صلفعلصخلت وشل.لطبقصدمغطا

خلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةل،صخ  ةةةةة   ،صفعةةةةةلصصصصصخل)لمةةةةةا صخ فتا يةةةةةل:ص

صخ ط ،صفعلصخل شاح،صخلت وشلصخينتقائيل.

 سيدصحممودصم سيصسعيدصد.
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Abstract: ص 

Geomorphological of  Pedestal rock (Mushroom  rock) in 

the White Desert - Egypt 

In the white Desert area in Egypt, the limestone and chalk 

Formation is well known for the occurrence of many bizarre rocks.. 

The pedestal rock (Mushroom  rock) is a kind of the bizarre rocks 

with a cap-rock supported by aصstalk. These pedestal rocks used to 

be interpreted as remnant rocks capped by concretions resulted by 

differential erosion. However, based on the occurrence and  

petrographic analyses, many of the cap-rock, if not all, are rather 

encrusted only by a thinصoxygenated layer formed under weathering 

processes. 

Keywords: 

Pedestal rock, Mushroom  rock, Rain and wind action, 

differential weathering 

 
ص
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صجيومورفولوجيةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    ص

ص

صمقدمل:

خلرةةةح خءصخلبيضةةةاء
*
صةةةح خءصمرةةة صصيفحمميةةةلصعبيعيةةةلص قةةة صصصهةةةيص

جةةةة ءصمةةةة صصصصي هةةةةصص،كةةةةمصص13خلغ ليةةةةلصمةةةةا صمةةةةنرفنصخلف خفةةةة دصلنحةةةةوصصصصص

ص47َعةةة  صصدخئ  ةةةيص متتةةةدصلةةة صص. 2 صص1:صشةةة)ل صمةةةنرفنصخلف خفةةة دص

ص27ْص30َ صص27ْص16َص30ًصصعةةةةةةةةةةةةةةةةو صي طةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةايك،ص ص28ْص48َ صص27ْ

كةمصص3900صحنو  بلغصمسا تةاصص.ش قاك
ص2

ح خءصخلبيضةاءصص،ص  تمتة صخلرةصص

ينت ةةةةة صفةةةةةوعصسةةةةةطحةاصخلعدشةةةةةدصمةةةةة صخلت)وشنةةةةةا صصصصفمبنظ هةةةةةاصخجلميةةةةةلصص

خلرةةةةةر شلصخجل شةةةةةلصخلطباشةةةةة شلصخلع يبةةةةةلصخل ةةةةة)لصخلةةةةة ص  ةةةةة)ل صص

خلة ص  عة  صصصصلفعلصعوخملصخلتع شلصخ رتلفةلصمثةلصخلرةرورصخير )املشةلصصصص

ص.صصاسمصخ     ل

صخلرةةةرورصخير )املشةةةلم ةةة)للصخلدرخسةةةلصيفصأ ص ةةةاه دصص  ةةة ملصصص

مةة صخلظةةوخه صخجليومورفولوجيةةلصخُ ةمةةلصخلةة صملص لةةبصخهتمامةةاكصكةةب خكصصصصص

خلظةةةةةةةةةةةةوخه صخلبةةةةةةةةةةةةا ث ،ص ذلةةةةةةةةةةةة صلسةةةةةةةةةةةةب صخليفكيةةةةةةةةةةةة صيفصدرخسةةةةةةةةةةةةلصصمةةةةةةةةةةةة 

ص ختفيفةةةا.صصلغةة  صإدخردص ةةددصأ طارهةةاص فةمةةةاصخلرةةح خ شلصخ  ةة  

صخلسةةةيا يلص خيهتمةةةا صخ ت خشةةةدصلةةةةاصصصلصللثةةة  خ صل شةةةاددصخ اجةةةلصخلب ةةة شصص

صفةةةةةص صخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةلصأصةةةةةبح صمو ةةةةةوعاكصللدرخسةةةةةلص خلفحةةةةةصص

خنطالقةةةةةةاكصمةةةةةة صأ صخلدرخسةةةةةةلصخجليومورفولوجيةةةةةةلص  عةةةةةةدصأ ةةةةةةدصخل كةةةةةةائ صصصصص

لةةةةإخصفةةةةص صص.خ ساسةةةيلصلو ةةةة ص طةةةلصلتنميةةةةلصمنطقةةةلصخلدرخسةةةةلصسةةةيا ياكصصصص

صعمةةةةلص صةةةلص ةةةةإةصخلظةةةةاه دص إعطةةةةاءصمةةةة صهةةةةإةصخلدرخسةةةلصهةةةةوصصصغةةة  صخل

ةمةةةلصنةةةةاصم  تفرةةةيليلصخلصةا حتدشةةةدص رائرةةةصل ةةةن صن ةةةن ةا،صصص فسةةةٍ 

إ ةةةةةةةةةةافلصإ صخلتحليةةةةةةةةةةةلصخ ورفةةةةةةةةةةةوميف صصلتفسةةةةةةةةةة خ صخ رةةةةةةةةةةةطل صنفسةةةةةةةةةةة .صص

صصصللظاه د،ص    ص رورص  خ لص  )يلةا.

خلدرخسةةةةلصخ يدخنيةةةةلصصص دعتمةةةةُخيةةةةبصأهةةةةدخ صخلدرخسةةةةل،صفقةةةةدصصصص لتحق

صخلقياسةةةا صخ ورفوميفشةةةلصعلةةة صخلعدشةةةدصص أج شةةة صلةةةةالرةةةفلصأساسةةةيل،ص

ص مةةة صخلرةةةرورصخير )املشةةةلصخ رتلفةةةلصخ شةةة)ا ص خ   ةةةا ،ص  عةةةصصصص

                                                 
*
س مي صلالرح خءصخلبيضاءصنسبلصإ صسياددصخللو صخ لينصخلطباشة  صخلةإ صش غطةيصمعظةمصصصصصص

صصصص.أرجائةا،ص   سم صأشضاكصلاسمصمنرفنصخلطباش ص
صصص
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،ص ُأ ةةةإ صلعةةةنصخلرةةةورصخلفو و  خفيةةةلصصص طةةةخلعينةةةا صلتحليلةةةةا،ص خلتقص

خلقياسةةةةةةةةةا صخ ورفوميفشةةةةةةةةةلصلاسةةةةةةةةةتردخ صع شقةةةةةةةةةلصخل ةةةةةةةةة ش ص خلقامةةةةةةةةةل،صصصصص

خخل شطةةةةةةةلصص مخسةةةةةةةترد ص.GPSةةةةةةةةاملصلعامةةةةةةةلص ةةةةةةةاص ص سةةةةةةة ل صخ وخقةةةةةةة صخص

منةةةةةةةوذ صصخسةةةةةةةتردخ صإ ص500000،1ص:خجليولوجيةةةةةةةلصللمنطقةةةةةةةلصمقيةةةةةةةا 

ص.GISر صلعدصرلطةاصل خمجصإصورصجوجلصخير فاعصخل قميص 

ص:صصيفصخحملا رصخآل يلخلررورصخير )املشلصص ستدر 

صخخلرائصصخلطبيعيلصخلعاملصللرح خءصخلبيضاء.ص:أ يك

ص. خ      صخلتع شفا صخ رتلفلصللررورصخير )املشلص:ثانياك

ص. ةا ن نص خ      صخلررورصخير )املشلأصلصص:ثالثاك

ص. خ      صعوخملصن ندصخلررورصخير )املشلص:رخلعاك

صخلتةةةةنث صخلنسةةةة صل)ةةةةلصمةةةة صخل شةةةةاحص خ يةةةةاةصيفص  ةةةة)يلصصصصصصص: امسةةةةاك

ص. في صخلررورصخير )املشلص خ      

منةةةةةةةوذ صمقةةةةةةةيفحصلتو ةةةةةةةي صأثةةةةةةة صخ طةةةةةةة صخلقةةةةةةةدشمصيفصن ةةةةةةةندصخلرةةةةةةةرورصصص-1

ص.ةاص   )يلصخير )املشلص خ      

خجلفةةةةا صيفصإعةةةةاددصصصقةةةة يفص خل شةةةةاحصصمنةةةةوذ صمقةةةةيفحصلتو ةةةةي صأثةةةة صصصص-2

ص  )يلصخلررورصخير )املشلص خ      .صص

ص. خ      صللررورصخير )املشلصيخلتحليلصخ ور فولوجص:سادساك

خ  خ ةةةةةةةةلصخلتطورشةةةةةةةةلصلت ةةةةةةةة)يلصخلرةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصصصص:سةةةةةةةةالعاك

ص خ      .

صخخلامتل.ص:ثامناك

صخخلرائصصخلطبيعيلصحملميلصخلرح خءصخلبيضاء:ص:أ يك

منطقةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصيفصخلرةةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةةاءصص  ةةةةةةةةغلص

مةةةةةةيفصص200شضةةةةةةمص ةةةةةة صكنتةةةةةةورصص ،صخ نةةةةةةاعبصخ كثةةةةةة صخ فا ةةةةةةاكصمنةةةةةةةاصص

  ظةةةةةة صمنطقةةةةةلصخلدرخسةةةةةلصعنةةةةةدةصصص،معظةةةةةمصمسةةةةةا لصمنطقةةةةةلصخلدرخسةةةةةلص

مةةة صخل ةةةما ،ص خلغةةة ب،صصصعلةةة صهيمةةةلصمةةةنرفنصكةةةب صحتةةةدةصخ افةةةا صص

علةةة صأر صمةةةنرفنصخلف خفةةة دصمةةة صجةةةةلصصصصصصخ ةةةنرفنصمفتةةةوحصص خل ةةة عص 

خلرةةةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةةةاءصجةةةةةةةةة ءخكصمةةةةةةةةة صص   عةةةةةةةةةدص.ص 2،ص 1 شةةةةةةةةة)ل:صخجلنةةةةةةةةةوب
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ص

صخلدرخسةةةلصمنطقةةةل .صخ )فةةةي مةةةنرفنصعةةة صص،مةةةنرفنص خد ص ةةةن 

حصدرجةةةةا صخيحنةةةةدخرص ةةةة خ صةليلصمسةةةةتوشلصأ صشةةةةب صمسةةةةتوشل،سةةةةصمنطقةةةةل

 هةةيصخحنةةدخرخ ص فيفةةلصأ ص فيفةةلصصصص،ةةةاصلةة صصةةف ص اةة صدرجةةا صصصفي

 ةةةورصجةةدخك.ص  ت)ةةو صمةة صر خسةة صج شةةل،ص شقطةة صر التةةةاص خنتظامةةةاصصص

خلسةط صخ صةةليصأ يانةةاكصعلةة صشةة)لص ةةال صقباليةةلصمرةةقوللصخلسةةط ،صصص

أ صأعمةةةةددصعباشةةةة شلصكارسةةةةتيل،صأ صشن) ةةةةلصأ يانةةةةاكصأ ةةةة  صعلةةةة صصصصصصص

ص عةةةةصّطتموجةةةةلصقليلةةةةلصخيحنةةةةدخر.ص قصصشةةةة)لصأسةةةةط صصةةةةر شلصجةةةة دخءصمصصص

 شتضةة صصصر خسةة ص لةة صخ سةةطحا .صصصلصخلتحةةا صيفصمعظةةمصخ  يةةا صصصصعوخمةة

وشنةةةا صخجليولوجيةةةلصص صأ صخلت)3مةةة صخخل شطةةةلصخجليولوجيةةةلصشةةة)لص صص

خلسطحيلصمبنطقلصخلدرخسلص تنللصمة صخلرةرورصخجل شةلص خل  خسة صصصصص

ص خ ف))ةةةلصخلتةةة صرتةةةدصعم هةةةاصمةةة صخلةةة م صخجليولةةةوجيصخلثةةةانيص تةةةصصصصصصصصص

ص:صصكماصشن يخل م صخل خل ص

ص )وشنا صخل م صخلثاني:ص-1

سةةةةةةةةةةةةةةلصيفصمبنطقةةةةةةةةةةةةةةلصخلدرخصخلثةةةةةةةةةةةةةةاني  تمثةةةةةةةةةةةةةةلص )وشنةةةةةةةةةةةةةةا صخلةةةةةةةةةةةةةة م صص

صيل: خلت)وشنا صخجليولوجيلصخآل

 نةةةةةةةا بصعبقةةةةةةةا صمةةةةةةة صخل مةةةةةةةلصصصصهةةةةةةةوص:(Kun) خد ص ةةةةةةةن صص )ةةةةةةةوش 

،ص ش عةدصأقةد صصصخكمةيفصص18 خلطفلصخل قيقلصلبيملص  سي صسةا ليلصلسةم صصص

ش جةةةةةةةةة صإ صعرةةةةةةةةة صإذصخلت)وشنةةةةةةةةةا صخ ) ةةةةةةةةةوفلصمبنطقةةةةةةةةةلصخلدرخسةةةةةةةةةلصص

خل) شتاسةةيص كامبةةانيصخ علةة ص سةةينوني  .ص شغطةةيصهةةإخصخلت)ةةوش صصصصصص

 لص%صمةةة صإ ةةةاليصمسةةةا11.8لنسةةةبلصص2كةةةمص110مسةةةا لص  قةةةدرصلنحةةةوص

خ نطقةةةةةةةةةلصصصيي غطةةةةةةةةةفخلدرخسةةةةةةةةةل،صصخلت)وشنةةةةةةةةةا صخجليولوجيةةةةةةةةةلصمبنطقةةةةةةةةةلصص

  عةةةةةةدصأقةةةةةةلصصصمنطقةةةةةةلصمنرفضةةةةةةلصصصيخ ع  فةةةةةةلصلاسةةةةةةمصعةةةةةة صخ )فةةةةةةيص هةةةةةةصصصص

خ نةةاعبصمنسةةولاكصيفصخلرةةح خءصخلبيضةةاء،ص  )ةةوش ص خد ص ةةن صشقالةةلصصصصص

ص.(Khalifa, et al., 1985) )وش صخلنوللصيفصدرخسلصص
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ص 1ش)لص 

صمنرفنصخلف خف دجمسمصشو  صمنرفضيصخلرح خءصخلبيضاءص ص
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ص

ص:ص(Kuh) )وش صخ فةو صص-

مةةةة صص ةةةةن ،ص هةةةةوص تةةةةال  صصص  )ةةةة ص )ةةةةوش صخ فةةةةةو صفةةةةوعص )ةةةةوش ص خدصصصش 

 شةةةةد  صعلةةةةة صليمةةةةلص  سةةةةي ص  شةةةةةلصصصصص،تعةةةةةددصخ لةةةةوخ صخ  خلطفةةةةلصصصيخ  ةةةة صخل ملةةةةصص

ص د لوميةةةة صشتةةةةدر صلونةةةة ص أشضةةةةاكصعلةةةة ص  ةةةة صجةةةة ص  ةةةةحللصمتإلإلةةةةل،ص  تةةةةو

علةةةةةة صعبقةةةةةةا صصص خلسةةةةةةفلي،ص  تةةةةةةوصصيفصج ئةةةةةة ص إ صخل مةةةةةةادصلةةةةةة صخللةةةةةةو صخلةةةةةةب  صص

 )ةةةوش صعةةة صجيفةةةارخصصصصص ئةةة صخلعلةةةو .صشقالةةةلص )ةةةوش صخ فةةةةو صصصصصخلفوسةةةفا صيفصج

.صش جةةة ص )ةةةوش صخ فةةةةو صإ صعرةةة صخل) شتاسةةةيصص(Khalifa, et al., 1985)عنةةةدص

تبلةةةةغصفمسةةةا لصمةةة صمنطقةةةلصخلرةةةح خءصخلبيضةةةاءصصصصصص كامبةةةاني ،ص شغطةةةيصأكةةة صصصص

كةةمص348
2

مةة صإ ةةاليصمسةةا لصصأعلةة صنسةةبلص )وشنةةا صصصي هةة،ص%37.3لنسةةبلصص

خلت)وشنةةا صخجليولوجيةةلصمبنطقةةلصخلدرخسةةل.ص جةةدصهةةإخصخلنةةوعصمةة صخلرةةرورصيفصصصصص

خلةةةإ صش ةةةغلصخجلةةة ءصخ  سةةة صصصخحملةةةدبصخلةةة ئي ص-حمةةةدبصعةةة صخ )فةةةيصصقلةةة ص

كانةةةة ص لةةةة صخ نطقةةةةلصمتثةةةةلصقبةةةةلصم  فعةةةةلصلنيوشةةةةاكصصصصصإذصمةةةة صخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاء،صصص

صخ ةةاليلوقةة ص،ص ل)ةة صيفصخ(Zaghloul, 1983)شطلةةبصعليةةةاصقبةةلصشةة عصخ لةةينصص

منةةةةةاعبص وملشةةةةة صهةةةةةإخصخلت)ةةةةةوش ص   ةةةة)لصمنةةةةةاعبصمنرفضةةةةةلصمةةةةة صمنطقةةةةةلصصصفةةةةن صص

صخلدرخسل،صمتتدصيفصكلصم ص خد صخ )فيص  خد ص ن .صصص

ص:(Kuk) )وش ص وما ص

ش جةةةةةة صإ صعرةةةةةة صخل) شتاسةةةةةةيصصصص شتةةةةةةنللص )ةةةةةةوش ص ومةةةةةةا صخلةةةةةةإصصص

ناصةة صخل ماسةةيف   ص خل) شتاسةةيصخ علةة  صمةة صخلطباشةة صخل)تلةةيصصصص

ليمةةةلص  سةةةي ص ةةة صعميةةةب،ص خ  ةةة صخجلةةة  صصصشعةةةودصإ ص خلبيةةةا صخلةةةإ

مسةةةا لص  قةةةدرصصصيمةةةيفخك،ص ش غطةةةصص50صحنةةةوخلطباشةةة  صلسةةةم صشرةةةلصإ صصص

كةةةةةةةمص342لنحةةةةةةوصص
2

إ ةةةةةةاليصمسةةةةةةةا لصخلت)وشنةةةةةةةا صص%صمةةةةةةة ص36.7لنسةةةةةةبلصصص

إذصخجليولوجيةةةةةةل،ص  تةةةةةةةلصخ  كةةةةةةة صخلثةةةةةةةانيصلعةةةةةةدص )ةةةةةةةوش صخ فةةةةةةةةو صمةةةةةةة صصصص

صلصخلدرخسةةةةةل.ص ش  ةةةةة)لأكثةةةةة صخلت)وشنةةةةةا صخجليولوجيةةةةةلصخنت ةةةةةارخكصمبنطقةةةةةص

كةةث صمةة صخلرةرورصخير )املشةةلصمبرتلةةلصأشةة)ا اصمثةةلصصصهةإخصخلت)ةةوش صص

خ  ةةةةة   ص خ عمةةةةةددصخلطباشةةةةة شلص   هةةةةةةاص خ نت ةةةةة دصمبنطقةةةةةلصخلرةةةةةةح خءصصصصصص

صخلبيضاء.

إلذخلةةةةةلصلفعةةةةةلصللعمليةةةةةلصصاتميةةةةة صعباشةةةةة ص ومةةةةةا صلسةةةةة علصخسةةةةةت التةص  

صخ ملمنةةلصخجليولوجيةةلصخلقدرةةلصخلةة صصصيفصسةةاد صصصميةةاةصخ مطةةارصخلعإلةةلصخلةة صصص
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إ ةةةةافلصإ صا يةةةةلصخجلافةةةةلص اليةةةةاك،صصصخُ نص  ةةةةوخ رصمطةةةة خكصمةةةة صخصكانةةةة صأ ةةةة ص

سةةاعدصعلةة صن ةةندصخلعدشةةدصمةة صصص كثةة دصخل ةةقوعص خلفوخصةةلصلةة ،صخ مةة صخلةةإص

ص.ةاص  )وشنصأش)ا صخلررورصخير )املشل

صص )وشنا صخل م صخلثالث:ص–2

رخسةةلصيفصخلت)ةةوش ص  تمثةةلص )وشنةةا صخلةة م صخلثالةةثصمبنطقةةلصخلد

ص: يخجليولوجيصخآل

ص 2ش)لص 

ص شطلصخل)نتورشلص نطقلصخلدرخسلص خلرح خءصخلبيضاء خخل

ص
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صجيومورفولوجيةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    ص

ص

ص:ص(Tpt) )وش صع  خ ص

ش جةةةة صإ صعرةةةة صخلباليوسةةةة صمةةةة صصصص شتةةةةنللص )ةةةةوش صعةةةة  خ صخلةةةةإصص

علةةةةة صص ،ص  تةةةةةو عباشةةةةة ص خلبيةةةةةا ص   ةةةةة صجةةةةة صصلعباشةةةةة صناصةةةةةع

صي صعلةة صليمةةلص  سةةي ص  شةةلص ةةحلل،ص ش غطةةص شةةدص،عبقةةا صمةة صخ ةةار 

كةةةةةمص51.2وص )ةةةةوش صعةةةةة  خ صمسةةةةا لص  قةةةةةدرصلنحةةةةصصص
2

%صمةةةةة ص5.4لنسةةةةبلصصص

إ اليصمسا لصخلت)وشنا صخجليولوجيلصمبنطقلصخلدرخسل.صص شتمية صص

خلطباش صخ لينصلنن صمتوس صخلرالددص كةث صخل ةقوعص خلفوخصةلصصصص

 )ةةوش صخلةة صمتتلةةرصلعةة  عصخل)السةةي ،ص شتةةنللصخجلةة ءصخلعلةةو صمةة صصصصصص

أكثةةةة صصةةةةالللصش ةةةة)لصسةةةةطحاكصصصعةةةة  خ صمةةةة ص  ةةةة صجةةةة  صد لةةةةومي ص

 ةةةةةةةةة صلةةةةةةةة صخلرةةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصلنشةةةةةةةةة)ا اصخ رتلفةةةةةةةةةل.صصصمنحو ةةةةةةةةاكص نتص

 ش  )ةةةةةةةة ص )ةةةةةةةةوش صعةةةةةةةة  خ صفةةةةةةةةوعص )ةةةةةةةةوش ص ومةةةةةةةةا ص شتميةةةةةةةة صنطةةةةةةةةاعصصصص

خي رةةةا صلينةمةةةاصلوجةةةودصعبقةةةلصمةةةة صخ ةةةار صخل)لسةةةيصشرةةةلص )ةةةةةاصصصصصصصص

 صعةةةةة  خ صحمليةةةةةاكصص ش عةةةةة  ص )ةةةةةوشصص(Zaghloul, 1983)أمتةةةةةارصص4صحنةةةةةوإ ص

لة صصص ق لاسمص   صج صعبدخهللصنسبلصإ صقاردصخل يخصعبدخهللصخل ص

منرفضةةةيصخلبح شةةةلص خلف خفةةة د.ص شظةةةة ص )ةةةوش صعةةة  خ صيفصخ ةةةوخ صصصصصصص

خ افةلصخل ةماليلصصصص كةإل صيفصص،خل ماليلصخل  قيلص نطقةلصخلدرخسةلصص

ص  ع  صلاسمصهضبلصخلق صأليصسعيد.صصصخلغ ليلصخل 

علةةة صن ةةةا صص جةةةودصخلطفةةةلصخ ةةةجصأسةةةفلصخ  ةةة صخجلةةة ص قةةةدصسةةةاعدص 

ح خءصخلبيضةاء،صخ مة صصصخلتقوشنصخلسةفليصيفصقوخعةدص افةا صمةنرفنصخلرةصصصصص

أ صخلبحةة صصيةة اإلشةةاردصإلل صشدخجلةة.ص ةةةا   خجعصسةةةمصيفصحنةة ص افا ةة أص خلةةإ

خإلشوسةةةةةةةةي صقةةةةةةةةدص  خجةةةةةةةة صعةةةةةةةة صمنطقةةةةةةةةلصخلدرخسةةةةةةةةلص آل ةةةةةةةة صمةةةةةةةة دصيفصنةاشةةةةةةةةلصصص

رشةةةةةةلصمبنطقةةةةةةلصصقاصأ  ةةةةةةاع منةةةةةةإصذلةةةةةة صخ ةةةةةة صسةةةةةةاد صصص،خإلشوسةةةةةة صخ دنةةةةةة 

ص .43،صصص 2002،ص خلدرخسلص عوش صخل شيد
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ص: ص خلبالشستوس ص خ ولوس   )وشنا صخل م صخل خلص-3

صحنةةةوص شبلةةةغصإ ةةةاليصمسةةةا تةاصصصصص(Qs) تمثةةةلصيفصخلف شةةةا صخل مليةةةلصصص

كةةةةةةةةةةةةةمص26.8
2

%صمةةةةةةةةةةةةة صإ ةةةةةةةةةةةةةاليصمسةةةةةةةةةةةةةا لصخلت)وشنةةةةةةةةةةةةةا صصص2.9لنسةةةةةةةةةةةةةبلصص

 تةةةةةةةةنللصمةةةةةةةة صخل مةةةةةةةةل،صصصصصخلةةةةةةةة صص(Qd)خجليولوجيةةةةةةةةل،ص ر خسةةةةةةةة صخ  دشةةةةةةةةلصصص

قيعةةةا صخ  دشةةةلصخ نحةةةدردصصصي خ رةةة ،ص خلةةة ل ص خجلالميةةةدصخلةةة ص غطةةةص

ر خسة صصصييطلصمبنرفنصخلرةح خءصخلبيضةاء،ص   غطةصصصم صخ وخ صخحمل

كةةةةمص54.6خ  دشةةةةلصمسةةةةا لص  قةةةةدرصلنحةةةةوصصصص
2

%صمةةةة صإ ةةةةاليصص5.9لنسةةةةبلصصص

يص  ةغلصصعمومةاكصصمسا لصخلت)وشنا صخجليولوجيلصمبنطقةلصخلدرخسةل.صصص

ر خسةةةةةةةة صخلةةةةةةةة م صخل خلةةةةةةةة صنسةةةةةةةةبلصكةةةةةةةةب دصمةةةةةةةة صمسةةةةةةةةا لصخلت)وشنةةةةةةةةا صصصصصص

ا ا صمةة صحتتةةةاصمسةةصصيخجليولوجيةةلصلالرةةح خءصخلبيضةةاءصإيصإنةةةاص  رفةةصص

ص )وشنا صخ ملمنلصخلسالقل.

ص 3 صش)ل

خخل شطلصخجليولوجيلص نطقلصخلدرخسل

خ ر شلصخلعاملصللبيف  ،صصخ ردر:ص  شطلصمر صخجليولوجيل،صلو لصخلف خف د،صخ يمل

ص500000 ص1مقيا ص
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ص

  )ةوش صصسةببصأ صخلرةرورصخجل شةلص خلطباشة شلصصصصص هوصماصشتض ص

صةةةةةرورصصي%صمةةةةة صمسةةةةةا لصمنطقةةةةةلصخلدرخسةةةةةل،ص هةةةةة74  ةةةةةغلصص  ومةةةةا ص

 تميةةةةة صل)ثةةةةة دصخل ةةةةةقوعص خلفوخصةةةةةل،ص شةةةةةددصقالليتةةةةةةاصلإلذخلةةةةةلصلفعةةةةةلصصصصص

خ ياة،صخ م صخلإ صساعدصعل صخنت ةارصأشة)ا صمتنوعةلصمة صخلرةرورصصصصصص

صقةةةةةة لعدشةةةةةةدصمةةةةةة صخ صلاخ نطقةةةةةةلصصإصةةةةةةاللمةةةةةة صصيسةةةةةةيماملشةةةةةةل،ص خير )ا

ص  تةةةةيصخ متةةةةدصمنةةةةإصخلةةةة م صخلثةةةةانصصخ طةةةة دصعةةةةوخ ص ارلةةةةةاصخجليولةةةةوجيص

صخلبالشستوس .

فةةيصصص صمُتة صلةةاصمنطقةلصخلدرخسةلص اليةاكصصصصصخُ نا يلصخلتةصص أماصخ  وخ 

  ميةةة صخ نةةةاعبصصصلصخلةةة خلسةةةملصخل ئيسةةةصصيشةةةدشددصخجلفةةةا ،ص هةةةصصأ ةةةوخ ص

لقلةةةةةةةةةلصصاكمةةةةةةةةةموعمنطقةةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةةةاءصص تميةةةةةةةةة  ص،خلرةةةةةةةةح خ شلص

إ صآ ةة ص مةة صشةةة صإ صعةةا صأمطارهةةاص  إلةةإلةاص  بةةاش صكميا ةةةاصمةة صص

ملةةةةيميفصيفصخلسةةةةنل.ص  سةةةةق صصصص15لةةةة صصةةةةف ص صصخ مطةةةةارص  ةةةة خ حص ةةةة ،صآ

ل شةةةةةةلصمرةةةةةةا بلصللمنرفضةةةةةةا صصصأمةةةةةة صأكتةةةةةةول صإ صصصددخ مطةةةةةةارصيفصخ ةةةةةةص

ص سةق صصد.صعلة ص ة صصد لة صخ ةصصصيفشلصخجلبةيلصخل صمت صعل صمر صخجلو

خلتسةر ص خلترةعيدصخل ةدشدش ص أ ةدصصصصصصلعنصخ مطارصيفصشونيةوصلفعةلصص

 َّةةةةا ،ص قةةةةدص )ةةةةو صصمَلصةةةةوردصص .ص  سةةةةق صخ مطةةةةارصيف 1999خلفقةةةةي،ص

ص– مةة صميةةاةصخ مطةةارصص  َّةةا ص  شةة دصيفصلعةةنصخ  يةةا .ص شةةؤدص هةةإةصخل

خ جةةةةة خءصصو صخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةلصإ صإذخلةةةةةلص ةةةةةص–صقرةةةة دصصدد لةةةةوص ةةةةةص

خل شةةاحصيفصل شةةةةاصصص  يفةةةل هةةوصمةةةاصش سةةةلصصصص حتللةةةةاصخلةةد نياصمةةة صقوخعةةدهاصص

حةةةةةةة صأشضةةةةةةةاكصأ صخر فةةةةةةةاعصنسةةةةةةةبلصخل عولةةةةةةةلصعنةةةةةةةدصقوخعةةةةةةةدصصصصصش ل   ةةةةةةةإرشتةا.ص

خلق ةةةة دصخجل شةةةةلصخلسةةةةطحيلصصصصخير )املشةةةةلصشةةةةؤد صإ صحتلةةةةلصصصخلرةةةةرور

.ص شةةؤد صذلةة صإ ص سةةةيلصم ةمةةلصخل شةةاحصصصتةةةا إذخلصخل قيقةةلصمةة صر خسةةبةاص

صيفصل شةاص إملخلتةاصأشضاك.صص

رصخلرةرورصخير )املشةلصخ تنوعةلصخ شة)ا صأ صصصصص شتضة صمة صخنت ةاصصص

ص خُ نةةةةاقصخلقةةةةدشمصخ  ةةةة رصمطةةةة خكصخلةةةةإصن وخ منطقةةةلصخلدرخسةةةةلص ةةةةنث  صلةةةةص

مطةة دصيفصخلةة م صص قةة سةةاد صخ نطقةةلصصفقةةدكةةا صسةةائدخكصيفصمرةة ،صص

 لي وسةةةةةةةة ،ص نةاشةةةةةةةةلصصصيفصنةاشةةةةةةةةلصخإلشوسةةةةةةةة ،ص خ صيسةةةةةةةةيماصصخلثالةةةةةةةةث،ص 
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اةةةةةةة صمرةةةةةةة ص منطقةةةةةةلصخلدرخسةةةةةةةلصأشضةةةةةةاكصصصشةةةةةةةةدصجنةةةةةةوبصص صخ يوسةةةةةة ،ص

صمط دصيفصعر صخلبالشستوس .صصم خ ل

مبحطةةةةةةةلصصا ةةةةةةةصخلسةةةةةةةنو أمةةةةةةةاصخل عولةةةةةةةلصخلنسةةةةةةةبيلصفيبلةةةةةةةغصخ توسةةةةةةة صصص

خل لية صصصيف%،ص  نرفنص ل صخلنسبلصع صهةإخصخ توسة صصص39.2خلف خف دص

شعمةةةلص هةةةوصمةةةاص خلرةةةيلصير فةةةاعصدرجةةةلص ةةة خردصخ ةةةوخءص سةةة علصخل شةةةاحصص

سةةةةب صصخخل شةةةةلص خل ةةةةتاءصلصصيف   فةةةة صخل عولةةةةلصص  فةةةةنصخل عولةةةةل،صصصيف

ص .صص 2002،صخل شيد خ فا صدرجلص  خردصخجلوص عوش ص

 ةةةةةةةة صعلةةةةةة صخلرةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةاءصمةةةةةةة ص يةةةةةةة صصصل شةةةةةةةاحصفصنةةةةةةةاصص أمةةةةةةاصخص

صمةةة ص سةةةودصخل شةةةاحصخل ةةةماليلصلا اها ةةةةاصخ رتلفةةةل.صصصعمومةةةاكخجلةةةةا ،ص 

يفص  ةة)يلةاصرشةةاحصسةةاد صيفصصسةةةم أأ صخلرةةرورصخير )املشةةلصر مبةةاص

كانةةةة ص،ص(Donner, et al., 1999, p277)نا يةةةةلصسةةةةالقلصصم ص ةةةةوخ أ ةةةةلص

 صخل شةاحصصصفةصصخ اليةلصص ةوخ صةاصمغةاش دصل صفيخي اها صخلسائددصلل شاحص

صيفأشضةاكصصصأثة صرمبةاصكةا ص ةاصصصصصا خ اليلصخل ص ةة صمة ص ية صخي اهةصصصص

 إعةةةةةةاددصصخسةةةةةةتم خرصحنةةةةةة صخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلصيفصخلوقةةةةةة صخ ا ةةةةةة ص

خلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصخ تفةةةةا ص شسةةةةتد صعلةةةة صذلةةةة صمةةة ص،صةا  ةةة)يلص

ص ت صخآل .ص صنفساص )لةل

 لل شةةةةةةاحصخ اليةةةةةةلصأهميتةةةةةةةاصيفص  ةةةةةة)يلصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلصصصصصص

لسةة عا صم ةةث دصصصعلةة صمنطقةةلصخلرةةح خءصخلبيضةةاءصصص ة ةة  أنةةةاصص، اصةةل

خ مةةةة صخلةةةةإ صش شةةةةدصمةةةة صفعاليةةةةلصصصصصص،كم سةةةةاعلص18ص  شةةةةدصعلةةةة صصلل مةةةةا 

  إرشةةةةةةةلصخل  خسةةةةةةةة صصصيفصلةةةةةةة  صقوخعةةةةةةةةدصخلرةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصصصخل شةةةةةةةاحص

(Phillips, 2002, P226)،يفصخلوقة صصصةايفصإعةاددص  ة)يلصصصلةنث ص   سةةمصصص

مبنطقةةةةلصخلدرخسةةةةلصصخل شةةةةاحصخجلنوليةةةةلصقلةةةةلصنسةةةةبلصهبةةةةوبصصمةةةة  خ ةةةةالي.ص

 هةةةةوصمةةةةاصمةةةةاص ةةةةة صعلةةةة صشةةةة)لصعوخصةةةةلص  خليةةةةلصشةةةةدشددصصصصعةةةةاددصةةةةةانصف

.ص شسةةةةتد صعلةةةة صصش شةةةةدصمةةةة صقةةةةدر ةاصعلةةةة صحنةةةة صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصصصص

ص جةودص ة خكمصصصي صخجلةا صمبنطقلصخلدرخسلصمة صهبوبصخل شاحصم ص 

ص روصةاكصصدخئة  صيفصشة)لصصص و صلعنصخلررورصخير )املشللل ما ص

شتضة صذلة صأشضةاكصمة ص رددصخل شةاحصصصصصصخ  خ لصخ   صمة ص  ة)يلةا.ص صصصيف
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ص

حنة صصصخلة ئي صيفصعامةلصخلنحة صصصصهةيصعتقدصأ صخل شاحص ش  .ص4يفصش)لص 

ص  روصةةةةةةةاكصأ صهنةةةةةةةا ص،خلرةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةلصيفصخلوقةةةةةةة صخ ا ةةةةةةة 

لفعةةةةةةلصصقط صعلةةةةة صخ ر صمةةةةة صقمةةةةةمصخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةلصسةةةةةصصصصصصخكعةةةةةددص

صصصنح صخل شاح.لعدص آكلصأعمد ةاصخجل شلصلصخجلاذليلصخ ر يل

صخلتع شفا صخُ رتلفلصللررورصخير )املشل.ثانياك:ص

دصمةةةةةةةةة صعةةةةةةةةةدصPedestal rocksصش طلةةةةةةةةةبصعلةةةةةةةةة صخلرةةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةةلص

صةةةةةةةةةةةرورصخل ةةةةةةةةةةةؤ صصصت سةةةةةةةةةةةم صفةةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةةاشو صلاسةةةةةةةةةةةمصصصفخ  ةةةةةةةةةةةاءصخ رتلفةةةةةةةةةةةلصص

"Hoodoo rocks"هةةةةةةةوصصص، 132،صصص 2014عمةةةةةةةادصخلةةةةةةةدش صأفنةةةةةةةد ،صصص ص 

رةةطل صلةةبعنصخ شةة)ا صخلغ شبةةلص خلع يبةةلصمةة صأشةة)ا صخلرةةرورصصصم 

ص صخلت وشةةةةةةةةةةةةةةةلصخلتفا ةةةةةةةةةةةةةةةةليلصمةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةلصخلعمودشةةةةةةةةةةةةةةةةلصخلنا ةةةةةةةةةةةةةةةلصصصخلطبو  خف

(Thornbury,1954).موخئةةةةةةدصصصلاسةةةةةةمصصيفصخل)تالةةةةةةا صخلف نسةةةةةةيلصصسةةةةةةم    ص

 ت)ةو صمة صصصصخلة صصا  نت  صعل صخ افإذص،ص"Devils Table"صخل ياع 

صMushroom  rock  صأشضةةةاكصلاسةةةمصصةةةرورصخ  ةةة   صصصص   عةةةص. خ  ةةة صخجلةةة ص

كتةلصمتبقيةلصمة صخ سةا صصصصصيص ه ،ص222،صصص 1990 سةا صهاشم،ص

صخلرةةةةةةةةةر  صخ  ةةةةةةةةةعلصمتوجةةةةةةةةةلصيفصقمتةةةةةةةةةةاصلرةةةةةةةةةرورصأكثةةةةةةةةة صصةةةةةةةةةالللصصص

(Neuendorf,  2005,  P429)ننة صصةر دص  ةب صصصص ش عة ف صخ  ة   صأشضةاكصلصصص.ص

 صللسةةةةةط صخلعلةةةةةوصعمةةةةةودص خ ةةةةةدصحمةةةةةد دصخلُقطةةةةة صصصصخ ائةةةةةددصخلقائمةةةةةلصعلةةةةة ص

ص .43-42،صصص 1996خ سةةةةةةةةةتو صعظةةةةةةةةةيمصخي سةةةةةةةةةاعص جمةةةةةةةةةد ص  ةةةةةةةةة خب،ص

،ص أعفةةةةةةا صtable rocksصخلرةةةةةةر شلخ وخئةةةةةةدصخسةةةةةةمصأشضةةةةةةاكصش طلةةةةةةبصعليةةةةةةةاص 

 صإإذصخلةة ص  ةة)ل صلفعةةلصخلعوخصةةلصخل مليةةةل.صصصصصصstone babiesصخلرةةر ص

صNavajo  ةةة)يلصصةةةرورصأعفةةةا صخلرةةةر ص سةةةترد صمرةةةطل صنافةةةاجوصص

(Kirk Bryan,1923, p1)عنيةلصلالدرجةلصخ   صيفصصصخ ،ص  )ةو صخل شةاحصصص

ص يفةةةةةةلخ  ةةةةة  صفال شةةةةةةاحص قةةةةةو صلوصصأمةةةةةاص  ةةةةةة)يلصخ نةةةةةوخعصصصص،  ةةةةة)يلةاص

 كةةةث صمةةة صهةةةإةصخ شةةة)ا ص صةةةل صصص،خلعامةةةلصخ سةةةاعدصيفص  ةةة)يلةا

صإ صش)لةاصخ اليصلد  صمساعددصم صخلعوخصلصخل مليل.

   عةة  صخلدرخسةةلصخ اليةةلصخلرةةرورصخير )املشةةلص خ  ةة    صعلةة صصصصصصص

ص متنوعةةلصمةة صلقاشةةاصحنةة صخ  ةة صخجلةة صصصصلةةلأنةةةاصكتةةلصصةةر شلصمع  ص
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ص،ص  ت)ةةةو صمةةة صقمةةةلصصةةةر شلصع شضةةةلصصصصخلنحةةة ص خلتآكةةةلصمةةة صخلنةةةا جص

ص.صص رقبل ص   ) صعل صعمودصصر  صرفي ص رأ  

صم رةةةةطل صسةةةةببصشتضةةةة صأ صم رةةةةطل صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصاصمةةةة 

ش طلةةةبصعلةةة صم عظةةةمصخلرةةةرورصخير )املشةةةلصخلةةة ص تميةةة صلةةةن ص ةةةاصصصصصصصصشةةةامل

    ) صعل صعمودصصةر  صشتةنللصصصص،ح أكث صمقا ملصللنصاكأسطح

لةةةةإخصفةةةةص صخلدرخسةةةةلصصعةةةة  صللنحةةة صخ سةةةةتم .صم صخلرةةةةرورصخلضةةةةعيفلصمةةةص

ر )املشةةةةةةةلص خ  ةةةةةةة   صصخ اليةةةةةةةلصخسةةةةةةةتردم صم رةةةةةةةطلحيصخلرةةةةةةةرورصخيصصص

ص.نفس صصخ ظة صخجليومورفولوج صللتعب صع 

مبنطقةلصخلرةةح خءصصص ن ةن ةاصص خ  ة    صصأصةلصخلرةرورصخير )املشةلصصصص:ثالثةاكص

صصخلبيضاء:

منطقةةةةةلصخلرةةةةةح خءصخلبيضةةةةةاءصكمةةةةةاصصصصصيفصفسةةةةة صن ةةةةةن ةاصصم)ةةةةة ص ش 

ص:ن يش

صخلطباشةةةةةةةةة  صص خ ؤكةةةةةةةةةدصأ ص جةةةةةةةةةودصصةةةةةةةةةرورصخ  ةةةةةةةةة صخجلةةةةةةةةة صصصصمةةةةةةةةة صص-

جةةةةةةةدخكصصمالئةةةةةةةميفصمنطقةةةةةةةلصخلرةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةاءصص  )ةةةةةةةوش ص ومةةةةةةةا  

خ ةةةةةةةتال صص شةةةةةةةؤدإذص.صهةةةةةةةا  طورصخلرةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةلصلت ةةةةةةة)يل

 شةةددصمقا مةةلصخلرةةرورصخ كثةة صصصصصخجلةة  صةةالللصصةةرورصخ  ةة صصص

 خلتآكةةةةةةةةةةةةةةةلصإ ص  ةةةةةةةةةةةةةةة)يلصقمةةةةةةةةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةةةةةةةةرورصصصصلنحةةةةةةةةةةةةةةة صللصلصةةةةةةةةةةةةةةةال

صخير )املشل.

ل صخلتةةةةةةاصخلطباشةةةةةة  صخجلةةةةةة  خيحنةةةةةةدخرصخللطيةةةةةةلصلرةةةةةةرورصخ  ةةةةةة صصصصص-

  ةةةةةةةةةة)يلصخلرةةةةةةةةةةرورصصصلت)ةةةةةةةةةةوش ص ومةةةةةةةةةةا صسةةةةةةةةةةاعدصعلةةةةةةةةةة صإم)ةةةةةةةةةةا صص

ص إم)ةةةةا صيفصمنطقةةةةلصخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاء.صصصصهةةةةاصر  طوصخير )املشةةةةل

 د ثةاصفق صعندماص   )ة صخلرةرورصخجل شةلصعلة صسةط صمسةتوصصصصصصص

صخلررورصخجل شلصعل صنطاعص خس .صصص يثص تنكل ق شباكص

خلتطةةةةةةورصخل)ةةةةةةب صلل ةةةةةةقوعص خلفوخصةةةةةةلصخ نت ةةةةةة دصلرةةةةةةرورصخ  ةةةةةة صصصصصصصص-

لرةةةرورصصخ ثةةاليصعةة صخلت ةةة)يلصصص يكؤ ةة صمسةةةصآصعةةةامالكص  عةةدصص خجلةة ص
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ص

إ ص  ةةةة)يلصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصصص  ةةةةؤدصخلةةةة صخجلةةةة  خ  ةةةة ص

صعندماص تس صخل قوعص خلفوخصلصلفعلصخلنح ص خلتآكلصخل دشد.

صخ نطقةلصأصةال صصصمصمة صذلة صكلة صهةوص  كةلصخل فة صخلة صصصصصصص رمباصأهةصص-

خلةةةة م صخلثالةةةةث.ص قةةةةدصصصء خسةةةةتم  ص تةةةة صلةةةةدصصخل) شتاسةةةةينةاشةةةةلصصيف

مةةةة صصصاك اليةةةةصخلطباشةةةة  صصخجلةةةة   ةةةة  صهةةةةإخصمةةةةاص بقةةةة صمةةةة صخ  ةةةة صصصصصص

خلنحةةةةةة صخل ةةةةةةدشدصلفعةةةةةةلصخ مةةةةةةوخ صلعةةةةةةدصخنبثاقةةةةةةةاصصصصصسةةةةةةبب صص خلةةةةةةدمارصخلةةةةةةإص

)املشةةةلص مبةةةاصأ صخلرةةةرورصخير صص  ةورهةةةاصفةةةوعصمسةةةتو صسةةةط صخلبحةةة .صصص

مسةةةتق صمنةةإصآي صخلسةةةن ،صصموجةةوددصمبنطقةةلصخلدرخسةةةلصيفص  ةة ص ةة صصصصص

خ ةةةةةةدصمةةةةةة صذر دصسةةةةةة علصخ ر ص حمتةةةةةةو صصصفةةةةةةي م) صأ ص  سةةةةةةاعدصعلةةةةةة ص

صيف ةةةدث صصقةةةدص ةةةوخ  صخ  كةةةا صخ ر ةةةيلصخلةةة صيصش م)ةةة صأ ص )ةةةو ص

خلوقةةةةةةةة صخلةةةةةةةةإ صكانةةةةةةةة صفيةةةةةةةة صخلرةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصيفص  ةةةةةةةة ص ةةةةةةةة صصصصصصص

ص.(Veeraraghavan & Krishnan, 2012, p1)مستق 

ص ساعدصعل صن ندصخلررورصخير )املشل:صخلعوخملصخل ص:رخلعاك

 تضةةةةاف صجمموعةةةةلصمةةةة صخلعوخمةةةةلصيفصن ةةةةندصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصص

صصصي:نطقلصخلرح خءصخلبيضاء،ص هيصكماصشن مب

صص:خجليولوجيخلعاملص

ص  ةةةةةةةغلصخلرةةةةةةةرورصخجل شةةةةةةةلص خلطباشةةةةةةة شلصخلسةةةةةةةوخدصخ عظةةةةةةةمصمةةةةةةة صصصصصص

صخ لةةةةةينصعبقةةةةةلصصخلطباشةةةةة صيشغطةةةةةص صخلبيضةةةةةاء،صخلرةةةةةح خءص )وشنةةةةةا 

ليمةةةةةةةةلصصظةةةةةةةة ص هةةةةةةةإةصخلطبقةةةةةةةلص صصص،سةةةةةةةمصص50ص–ص30 خ حصلةةةةةةة صص )ةةةةةةةةاصشةةةةةةةصص

رةرورصصخلص تمية ص لة صص ص،ليمةلص  شةلصعميقةلصصصصي هةصص،خليفسي صخلقدرةلص

لعدشةةةدصأد صإ صخنت ةةارصخص هةةةوصمةةاصصص، ةةددصخلقالليةةلصلإلذخلةةةلصلفعةةلصخ يةةاةصصصصل

دصمةةةة صعةةةةدلخ نطقةةةةلصصإصةةةةاللمةةةة صصيسةةةةيمامةةةة صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةل،ص 

صخلثةةانيخ متةةدصمنةةإصخلةة م صصصخجليولةةوجيعةةوخ ص ارلةةةاصخ طةة دصص خ ةةلخ 

غطةةةةيصخلطفةةةةلصمسةةةةا ا ص خسةةةةعلصمةةةة صمنطقةةةةلصصصصش  ستوسةةةة .صش تةةةة صخلبال
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ضينصإ د ص افا صخلرح خءص صإ د صخلررورصخير )املشلصيفص 1صوردص 

ح صسقو صلعنصش)لصخ     ،ص شلصخآل إد ص  خج صخ افلص مخلبيضاءصخلنا لص

صخل ما .خل)تلصخ نةاردصم صقملصخ     .صخلتروش صصوبص

 هةةوصصةةر صقليةةلصخلرةةالددصيصشرةةمدصأمةةا صعوخمةةلصخلتحةةا صصصصصص،خلدرخسةةل

  صأسةفلصعبقةا صخ  ة صخجلةةصصصصي قةدصكةا ص وقعة صخلطبةةاقصصصص،خ رتلفةلص

عدصخلطفةةةلصسةةةاصفقةةةد ص خ ةةة صيفص  ةةة)يلصخلرةةةرورصخير )املشةةةل،صصصصأثةةة

ن ةةةةةةةةةةا صخلتقةةةةةةةةةةوشنصصإ صإ ةةةةةةةةةةافلصص،خلنحةةةةةةةةةة ص خلتآكةةةةةةةةةةلصن ةةةةةةةةةةا صعلةةةةةةةةةة 

خلرةح خءصصص خين يعص خلسقو صخلرر  صعل صعةو ص افةا صمةنرفنصصص

ص قةةةةةةةةةدصأسةةةةةةةةةةمصذلةةةةةةةةة صيفصحنةةةةةةةةة ص لةةةةةةةةة صخ افةةةةةةةةةا ص   خجعةةةةةةةةةةاصخلبيضةةةةةةةةةاء،ص

   ةةةة)يلصلعةةةةنصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصلةةةةالق بصمةةةة ص لةةةة صخ افةةةةا صصصصصصص

ص.صص 1صوردص 

 قةةةةةةةةةةدصأسةةةةةةةةةةةمصص

يفص قطةة صخ نطقةةلص

شةةدصمةة صصصخلعدن ةةوءص

صخل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقوع

 خلفوخصةةةةةةةةلصخلةةةةةةةة ص

  ةةةةةةةة)لصمنةةةةةةةةاعبص

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعل،صإذص

ن ةةةةةةةةةةط صعوخمةةةةةةةةةةلصص

خلتحةةةا صخ رتلفةةةلصعلةةة صعةةةةو صحما رهةةةا،ص شظةةةة ص نث هةةةاص خ ةةةةحاكصيفصصصصصصص

صحما رصخلررورصخير )املشل.

صيفمةةاص ن ةةنصصعةاددصصخلرةةرورصخير )املشةةلأ صصسةببص هةةوصمةةاص شتضة صص

خ كثةة صصخجلةة  تتعاقةة صصةةرورصخ  ةة صصف ةةلص جةةودص بةةاش صللطبقةةا صص

خللينةةةةلصخ قةةةةلصمقا مةةةةلصلعوخمةةةةلصخلنحةةةة ،صصخلطفةةةةلصعصصةةةةرورصصةةةةالللصفةةةةو

خللينةةةةةةلصمبعةةةةةةد صأسةةةةةة عصمةةةةةة صصةةةةةةرورصخ  ةةةةةة صصخلطفةةةةةةلصنحةةةةةة صعبقةةةةةةا ص  

ص.خ كث صصالللصخجل  
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ص

ص:صناقعاملصخُ 

 كةةةةة صصخلرةةةةةح خءصخلبيضةةةةةاءصصمةةةةةنرفنصيفسةةةةةاعدصخ ةةةةة خردصخ   فعةةةةةلصص  

خلت وشةةةةلصصعلةةةة صملشةةةةاددصن ةةةةا ص خلسةةةةنو ص خلفرةةةةليصخليةةةةوميص خ ةةةةد صخ ةةةة خر

خلرةةةةةةةةةةرورصجوخنةةةةةةةةةة صصيفسةةةةةةةةةةةوللصخلتآكةةةةةةةةةةلصص )يةةةةةةةةةةلص خلتف)ةةةةةةةةةة صصخ ي)اني

صخلرةةرورصخير )املشةةلصصيف،صفقةةدص  جةة صخلت وشفةةا صخجلانبيةةلصصصصخير )املشةةل

  فةةا  صخلتف)ةة ص خلتحلةةلصصصص،خلطبقةةا صخ قةةلصصةةالللصصصيفصخجلةةان لنحةة صل

 اليةةةةاكصصش جةةةة  ،صDifferential Weatheringخلرةةةةرورصصيفخلت وشةةةةلصخ تغةةةةاش دص

خلتقةةةةةاءص ضةةةةةينصصصإ اصةةةةةلصخإلذخلةةةةةلصصخبصخلت وشةةةةةلصخل)يميائيةةةةةلص ص ةةةةةنث 

لسةةةةةةط صخ ر صخ ت ةةةةةةبعلصلنسةةةةةةبلصعاليةةةةةةلصمةةةةةة صصصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةل

 قةةلص إ صفعةةلصخ يةةاةصخلباعنيةةل،صص  جةة صأ خل عولةةلصأ صخ ر صخ بتلةةل،ص

خلرةرورصخير )املشةلصصصمة صصص خلت وشلصخل)يميائيةلصعلة صخلسةط صخلعلةوصصصص

(Goudie, 2004, p768).نا يةةلصُ خص وخ  ةةنث  صمنطقةةلصخلدرخسةةلصلةةا ص ص

خ طةة دصصيفصخ  خ ةةلخلةة م صخلثالةةث،ص كةةإل صصصخ طةة دصخلةة صسةةاد صيفصصص

 ةةةدشددصخجلفةةةا صخلةةة صأصةةةب صصصصخلص وخ لةةةا ص ةةةنث   يفصخلبليستوسةةة ،ص

ص.خ الي ت صخلوق صليستوس ص اصخلسياددصمنإصخلب

حة صصن ةلصأد خ صخلصصيفساعدصجفا صخل شاحصعلة صملشةاددصن ةاعةاصصصصش 

،صخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةلجوخنةةةةة ص نحةةةةة صلةةةةةةاصصمةةةةة صذرخ صخل مةةةةةا صخلةةةةة ص

خلرةةةةةةةةةةةرورصمةةةةةةةةةةة صص لةةةةةةةةةةةوخلسةةةةةةةةةةةط صخلع صيفص ةةةةةةةةةةة صأ حيطةةةةةةةةةةةةا،ص صةةةةةةةةةةةقلصم 

حملةةةةةةةةلصلال مةةةةةةةةا ،صصلفعةةةةةةةةلصخل شةةةةةةةةاحصخ ُصصيصش)ةةةةةةةةو صع  ةةةةةةةةلكصصخير )املشةةةةةةةةل

أ صصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلةةةةةةةاصهنةةةةةاصعلةةةةةة ص ةةةةةةةإش صقمةةةةةلصصصمةمتقترةةةةة صص  

ص.  صمسطحلص كان صخلقملصمسطحلصأأسوخءصصةاسطح

صخ  دشلصخجلافلص خجل شا صخلسطحي:ص

،صعدصمنطقةلصخلرةح خءصخلبيضةاءصجة ءخكصمة صمةنرفنص خد ص ةن صصصصصصص  

خلعدشةدصمة صصصخ )فةيص عة صخلسة   ،ص شوجةدصلا نطقةلصصصصصص منرفنصع ص

خلةتال ص خ عمةددصصصص قط صجوخن صلعنصخ سيال صخل  جمار صخ  دشلص

إ ةةافلصإ صص،خ ةةائي صخلنحةة صأثةةش ةة صإ ص هةةوصمةةاص،صخجل شةةلصلا نطقةةل

 منةةةةاصص،أشةة)ا صمتنوعةةلصصصإ ص ص  طورهةةاصن ةةندص لةة صخلةةةتالصصصيفخإلذخلةةلصص
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خلعمودصفيةاصشظة صصل خ صصجمموعلصم صخلررورصخير )املشلصخلنموذجيلص2صوردص 

خلرر  صأ صخل قبلصخل فيعلصخل )لصخل صنت  صلفعلصعوخملصخلنح صخ رتلفلص

ص  ظة صأسفلصخلقملصخ ستدش د.صخلتروش صصوبصخلغ ب

صأثةةةة صإ ةةةةافلصإ ،صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصمو ةةةةوعصخلدرخسةةةةلصخ اليةةةةلصصصص

صخلعدشةةةةةةدصمةةةةةة صخلقنةةةةةةوخ صخجلافةةةةةةلصخلةةةةةة صصصشوجةةةةةةدإذصص،خلسةةةةةةطحيخجل شةةةةةةا ص

صلعنصخلتال صخلرر شل.صعل صجوخن صمنطقلصخلدرخسل ترللص

و  صُلةةص قةةد

أ صصميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخنياك

خلرةةرورصصمعظةةم

خير )املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلص

مبنطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلص

صخ ذ صخلدرخسةةةةةةةةل

قمةةةةةةمصمسةةةةةةةتدش دصص

صةوردصصصمرةقوللص

ص.صص 2 

عةةةةةةدصذلةةةةةة صص ش 

علةة صصآ ةة دلةةيالكص

لةاصلفعلصي  )

يفصصخ يةةةةةةةاةصفيةةةةةةةةاص معةةةةةةة إذصخ نةةةةةةةاعبصخ نرفضةةةةةةةلصصصيفصيسةةةةةةةيماخإلذخلةةةةةةةلص

،ص  سةة ل صصحةة خ ل خ طةة دصخ  ةة رصمطةة خكصمةة صخآل صف)ونةة صصصصصصخ  خ ةةل

خ  ةةةةةة صخجلةةةةةة  صشتميةةةةةة صلةةةةةةةاصصخلفوخصةةةةةةلصخلةةةةةة  خل ةةةةةةقوعصصخ يةةةةةةاةص ةةةةةةال 

خ  ة صصصإذخلةلصص ان ةصص،صخ مة صخلةإ صسةاعدصعلة صصصصءخلبةدصصيفص لطباش  خ

 درجيياكص  )ونة صمنرفضةا صصصصلفعلصخ ياة،صثمصهب صخلسط صخجل  

ملص سةةةةت)ملصخ يةةةةاةصصصخلةةةة صخلرةةةةر شلصمةةةة صلقةةةةاءصلعةةةةنصخل)تةةةةلصصصثانوشةةةةل

خلرةةةةةةةةةةةرورصيفصحنةةةةةةةةةةة صصذلةةةةةةةةةةة صسةةةةةةةةةةةبباكص قةةةةةةةةةةةدصش)ةةةةةةةةةةةو حنتةةةةةةةةةةةةاص إذخلتةةةةةةةةةةةةا.ص

جانةةةة صمةةةة ص يةةةة صجةا ةةةةةاصلدرجةةةةلصمتسةةةةا شلص لةةةةي صمةةةة صصصصصخير )املشةةةةل

ص خ د.ص

ص:خلطبو  خيفخلو  ص

خلرةةةةةةةةةةرورصصتوجةةةةةةةةةةدصعليةةةةةةةةةة صهةةةةةةةةةةإةصصصلصٍوف صسةةةةةةةةةةط صمسةةةةةةةةةةتصخشتطلةةةةةةةةةة ص ةةةةةةةةةةوص

صةا تةةة ص ةةةتم) صخل شةةةاحصمةةة صم خ لةةةلصن ةةةاعةاص   ةةة)يلصصصصصصصخير )املشةةةل
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ص

خلرةةرورصص،ص  نت ةة ص(Twidale and Campbell, 1992, p4)ةاص  ةةةإشب

فةةةةوعصسةةةةط صشةةةةب صمسةةةةتوصصصصخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاءصصمبةةةةنرفنصخير )املشةةةةل

 صسةةةةاعدصخ مةةةة صخلةةةةإصص، ضةةةةارش صم  فعةةةةلصصأ ش)ةةةةادصللةةةةوصمتامةةةةاكصمةةةة صصص

خلرةةةةةةةةةةةةرورصصصإعةةةةةةةةةةةةاددص  ةةةةةةةةةةةة)يلصصصخل شةةةةةةةةةةةةاحصيفصم خ ةةةةةةةةةةةةلصخجلفةةةةةةةةةةةةا صعلةةةةةةةةةةةة صصص

صةاص.  ةإشبخير )املشلص

خلرةةةةرورصصخلتةةةةنث صخلنسةةةة صل)ةةةةلصمةةةة صخل شةةةةاحص خ يةةةةاةصيفص  ةةةة)يلصصص: امسةةةةاك

صخير )املشل:

خلرةةةةرورص ةةةةنث صنسةةةة صل)ةةةةلصمةةةة صخل شةةةةاحص خ يةةةةاةصيفص  ةةةة)يلصصصصصصشوجةةةةدص

فم ةةةة دص جةةةةودصص،لصخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاءمثةةةةصجافةةةةلصلمنطقةةةةصيفصخير )املشةةةةل

  ةةةة)يلةاصصعلةةةة صدلةةةةيالكصر )املشةةةةلصمبنطقةةةةلصخلدرخسةةةةلصيصش عةةةةدصصصخلرةةةةرورصخي

صهةةةيخلت وشةةةلصخلتفا ةةةليلصيفصخ نةةةاعبصخل عبةةةلصصص؛ص  صخلتع شةةةلصخل  يةةةلصصلفعةةةل

ص.(Kirk Bryan,1923. P4)ص   )لصهإةصخلررورصأشضاكصخل 

شةةةلصصخلرةةةرورصخير )املصفعةةةلصخل شةةةاحصيفصمنةةةاعبصمعينةةةلصيفصصصصص شتضةةة صص

ع شقةةةةةةلصإيصأ ص،صمثةةةةةةلصصةةةةةةقلصخلرةةةةةةرورصصنطقةةةةةةلصخلرةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةاءصمب

لغسةةةةةةةةةةلصخ طةةةةةةةةةة ص خلنحةةةةةةةةةة صصص    ةةةةةةةةةة)يلصخلرةةةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةةةلص ةةةةةةةةةةص

صصصص.ميدخنياكصلدقلصكب دصذل صدد  صلخلتفا ليصلرفلصرئيس

منطقةةةةلصخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاءصحتةةةةي صلةةةةةاصصصص قةةةةدصلةةةةو  صميةةةةدخنياكصأ صصص

نةةةاصأصفوجةةدلرةةرورصخير )املشةةلصصخصأمةةا .صمةة ص يةة صخجلةةةا صصخجلةة   

صخلةةةة صصخلطباشةةةة  صص  ت ةةةة)لصمةةةة صكتةةةةلصمةةةة صصةةةةرورصخ  ةةةة صخجلةةةة صصصصصص

علةةةةةةةة صصةةةةةةةةرورصخجلةةةةةةةة   صصصلصتةةةةةةةةخل)يف )ةةةةةةةة صفص   )ةةةةةةةة صفةةةةةةةةوعصخلطفةةةةةةةةلصص

ص13علةة صمسةةافلصصصخككةةب ص طةةورخكلصخلدرخسةةلصخ ساسةةيل.ص  تطةةورصمنطقةةصص

 ة صخل)تةلصخلضةةرملصصصقوكةمصإ صخل ةما صمة ص خ ةلصخلف خفةة د.ص قةدصصصصصص

ص،لصخلنحةةةةةةة لفعةةةةةةةصاكيسةةةةةةةفلصاك قوشضةةةةةةةصخلطباشةةةةةةة  ص مةةةةةةة صخ  ةةةةةةة صخجلةةةةةةة ص

ص سقط صعندص ضينصخ نحدرخ .

للرةةرورصصص صخ )ةةو صخ سةةا صصتآكةةلصخ  ةة صخجلةة  صخلطباشةة صصصش

تآكةةةةةلصإ ص ةةةةةدصص صش ل)نةةةةةص،غسةةةةةلصخ طةةةةة صيفصجةةةةة ءصمنةةةةة صلصصخير )املشةةةةةل

خ ؤقتةةلصخلةة ص تعاقةة صعلةة صخ افةةا صخجل شةةلصصصصصصخ ائيةةلصالقنوخ كةةب صلةةص

    ةةةةةة)لصقنةةةةةةوخ صرأسةةةةةةيلص ق شبةةةةةةاكصعميقةةةةةةلصيفصعبقةةةةةةا صصصص،خلطباشةةةةةة شل
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صخلةةةة صصا يةةةةاةصخجلوفيةةةةلص تةةةةنث صقوخعةةةةدصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصلصصص صطفةةةةل.خل

 ةةةةةةةال صخل ةةةةةةةقوعص خلفوخصةةةةةةةلصصص  تسةةةةةةة بصمةةةةةةة صعبقةةةةةةةا صخ  ةةةةةةة صخجلةةةةةةة ص

خ وجةةةوددصيفصخلرةةةر .صلسةةةب صخحملتةةةو صخل)ةةةب صمةةة صخجلةةةب ص خ مةةةالحصصص

هةةةةةةإةصخ يةةةةةةاةصص إإذصص، خلإخئبةةةةةلصخ  ةةةةةة  صيفص )وشنةةةةةةا صخ  ةةةةة صخجلةةةةةة صص

 قةةةةةةوشنصخ نحةةةةةةدرخ صصيفصإ ةةةةةةعا صخلرةةةةةةر ص صصأثةةةةةة صقةةةةةةو صخجلوفيةةةةةةلص ةةةةةةاصص

خلتآكةةةةةةةةلصأ صصرةةةةةةةةل  ص. قوخعةةةةةةةةدصخلرةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلصصص خجلةةةةةةةة   

لسةةةةةةةب صخ مطةةةةةةةارصص يفصمنطقةةةةةةةلصخلدرخسةةةةةةةلصلالت وشةةةةةةةلصصص خلنحةةةةةةة صخلةةةةةةة ئيص

يفصخلوقةة صص جةةودصلعةةنصخآلثةةارصلفعةةلصحنةة صخل شةةاحصصصصمةة خ ائيةةلص خلقنةةوخ ص

يصلإخصفص ص جودصعالما صخلنح صعل صخلررورصخير )املشةلصصص.خ الي

ص.عل صخلتع شلصخل  يلصفق صدليالكش م) صذك هاص

منةةةةةوذ صمقةةةةةيفحصلتو ةةةةةي صأثةةةةة صخ طةةةةة صخلقةةةةةدشمصيفصن ةةةةةندصخلرةةةةةرورصصصصص-1

ص.   )يلةاصخير )املشل

 نطقةةةةةةةلصخلةةةةةةة صقةةةةةةةا صلةةةةةةةةاصخلبا ةةةةةةةثصصصخ يدخنيةةةةةةةلصخل شةةةةةةةارخ إ ةةةةةةةد صصيف

يفصشةةةةةةةة صف خشةةةةةةة صعةةةةةةةا صصصصلالرةةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةةاءصصخلرةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةلص

لصكانةةةةةةةة صخ مطةةةةةةةةةارص سةةةةةةةةق صعلةةةةةةةةة صخ نطقةةةةةةةةلصلرةةةةةةةةةوردصف ائيةةةةةةةةةصصص ص2014

عةةةةة صص  ةةةةة ص رةةةةةورخلبا ةةةةةثصصفحةةةةةا   كةةةةة دص  ةةةةةددصسةةةةةاعلص ق شبةةةةةاك،صص م 

 صف صةةلص  خقبةةلصصصكانةةصإذصكيفيةةلص  ةة)يلصخلرةةرورصخير )املشةةل،صصصص

ص:صصين خلررورصخير )املشلصكماصشصيف نث صخ مطارص

لةةة صسةةةاعلصمةةة صسةةةقو صخ مطةةةارصكانةةة صخل شةةةاحصشةةة قيل،صصصر ص أ صيف

خل)ةةةةةةب دصخ  ةةةةةةمصصصصخير )املشةةةةةةلص كانةةةةةة صخ نطقةةةةةةلصأسةةةةةةفلصخلرةةةةةةرورصصص

لةةة صسةةةاعلصلةةةدأ صخ يةةةاةص ةةةنق صمةةة صخجلانةةة صصصنةاشةةةلصخل  صجافةةةلصمتامةةةاك.ص يف

حتةةةةةو صخ ةةةةةاةصخل شةةةةةاحصإ صصمةةةةة صخل)تةةةةةلصخلرةةةةةر شل،ص  ينمةةةةةإصخل ةةةةة قي

مةةةة صصلةةةةدأ ص سةةةةق صنقةةةة صميةةةةاةص  شةةةة دصعلةةةة صهةةةةإخصخجلانةةةة ،صصصصصصص خلغةةةة ب،ص

صشةةة)ل صخ يةةاةص  ةةةاءًص .صخل ةة قيص نقةةي صخ يةةةاةصعلةة صخجلانةةة صصصخسةةتم خرصص

قلصخ علقةةلصمةة صخلرةةرورصخير )املشةةلصصمةة صخ يةةاةصرتةةدصمةة صخ سةةصصصاكرقيقةة

مةةةةة صصيفل رتةةةةةدص تةةةة صخجلانةةةةة صخلس ةةةةةصص،علةةةة صخر فةةةةةاعصمةةةةةيفص خ ةةةةدص ق شبةةةةةاكصص

خلرةةرورصخير )املشةةل.صمةة صهةةإخصخ )ةةا ص )ونةة صسةةتاردصمةة صقطةة خ صصص

قاعةةةةةددص يةةةةة صأحنةةةةةاءصصصيفسةةةةة عا صمةةةةةاصخمتةةةةةد صصصخ يةةةةةاةصخ تسةةةةةاقطلصخلةةةةة ص
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ص

صمرةةةطل صلوصةةةلصخلغطةةةاءصصل.ص سةةةتاردصقطةةة خ صخ يةةةاةصصصخلرةةةرورصخير )املشةةةص

صةرورصذخ صسةقلصمعلةبصأ صصصصصأ  خخل صخل قيبصمة صخ يةاةصخ تسةاقطلصمة صصصصص

ص.صص(Eason, H. & Eugene, H, 2001, p3)ٍ صمتَد

صإ   ةةةةاءصخ يةةةةاةصملخدص سةةةة بصخ يةةةةاةصمةةةة صصخ طةةةة صسةةةةقو ص لاسةةةةتم خرص

مسةةافلصألعةةدصأسةةفلصخجلانةة صخلسةةفليصمةة صخلرةةرورصخير )املشةةلص تةة صصصصص

خلعلةةةةو صمةةةة صخلرةةةةرورصصص لةةةةدأ ص  بلةةةةلصخجلةةةة ءصص، صةةةةل صخ يةةةةاةصيفصخلنةاشةةةةلص

خير )املشل.ص قدصلو  ص ةد  صذلة صيفصكةلصخلرةرورصخير )املشةلصصصصصص

مةةةةةة صلعةةةةةةنصخلتعةةةةةةدشال صيفصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلصصصخ  ةةةةةةم.صد)ةةةةةةب خل

صقلصمنوذجيلصيفصش)لةا.خ خ صغ ص  ماكص 

سةتائ صخلتنقةي صعلة صخل)تةلصخلرةر شلصخل)ةب د،صصصصصصصص ظة صش)ل

تلةةلصخلرةةر شل.صصدخ ةةلصخ ةةدصخخلةةارجيصلل)صصصمةةيفص خ ةةدصوصحنةة صل عةةدصلةةع

 مةةةةةة صذلةةةةةة صفةةةةةةص صهةةةةةةإةصخ سةةةةةةافلص تعةةةةةةد صعلةةةةةة ص سةةةةةة صخ ةةةةةةاةصخل شةةةةةةاح،صصصصصصصصص

سةةةةةةتائ صصص  ظةةةةةةة  شةةةةةة)لصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةل،ص نسةةةةةةيجصخلرةةةةةةر .صصصصص

يفصموخ ةةةةةةةةةةةعةاصخ نت ةةةةةةةةةةة دصأسةةةةةةةةةةةفلصلعةةةةةةةةةةةنصخلرةةةةةةةةةةةرورصصصلخلتنقةةةةةةةةةةةي صثالتةةةةةةةةةةة

اءص سةةق صإ صدخ ةةلصخلسةةتاردصصصخير )املشةةلصعمومةةاك.ص ل)ةة صقطةة خ صخ ةةصصص

لصسةةةةةتائ صثانوشةةةةةلصأ ةةةةة  .صصلصيفصموخ ةةةةة صمعينةةةةةل.ص رمبةةةةةاص ت ةةةةة)صخل ئيسةةةةة

فتمة  صكةلصخل  خسة صصصصص،ترطد صل ددصقطة خ صخ ةاءصلسةط صخ ر صصصف

دخكص  رةةةب ص ولةةةلصعالقةةةلص  نقةةةلصلعيةةةصصصصصص،خلطةةة صصيفخلدقيقةةةلصمةةة صخ ر صصص

ص خل  خسةةة صخخل ةةةنلصص.عةةة صخلرةةةرورصخير )املشةةةلصلا سةةةيال صخلرةةةغ دصص

ص  )ةةةةةةو صعلةةةةةة صشةةةةةة)لصشةةةةةةظاشاصرقيقةةةةةةلصمةةةةةة صخ  ةةةةةة صخجلةةةةةةة صصصصصصصأ صإمةةةةةةاصص

مةةةةة صخ رةةةةة صخ ةةةةةد رصص إمةةةةةا )ةةةةةوش ص ومةةةةةا صخ  ةةةةةتبصمةةةةة صصخلطباشةةةةة  

يفصم)انةةةةةةةاص   ةةةةةة)لصصص  ظةةةةةةلخ  ةةةةةةتبصمةةةةةة صكتةةةةةةلصخل)ن لوم شةةةةةة ،صصص

شقةةةةةا  صفعةةةةةلصسةةةةةقو صقطةةةةة خ صخ ةةةةةاء.صصصصصصمةةةةة صخ رةةةةة ص خ  ةةةةةاردصصصاكرصةةةةةيف

 ةةةو صصصdrip furrow   ةةة)لصإملخلةةةلصخ ةةةوخدصخلناعمةةةلصأ ادشةةةدصخلتنقةةةي صصصصصص 

رنةةةةة صص خبصأسةةةةةقلصخ نةةةةةامل صخلةةةةةإص رم ةةةةةالةلص ةةةةةصصخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةلص

صط صم صخلسقو صأما صخ نامل صمباش د.صصقط خ صخ 

خجلةةدخ  ص خ سةةةيال صخلرةةغ دص غةةةإشةاصميةةةاةصخ مطةةارصخ تسةةةاقطلصعلةةة صصصص

 صخلرةةرورصخير )املشةةلصبصأ ادشةةدصخلتنقةةي ص ةةوصتعمةةفخ ر صخجملةةا ردص
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ص  ةةةة خ صجلبتةةةةةاصمةةةة صأمةةةةاك صأ ةةةة  صرمبةةةةاصصصصصصهةةةةاصلةةةةا وخدصخلةةةة صصؤأ صأنةةةةةاصمتل

خير )املشةةةةةةلصأسةةةةةةفلصخلرةةةةةةرورصقةةةةةةدصلةةةةةةو  صقطةةةةةة خ صخ طةةةةةة .ص لي قةةةةةةاكص

صيخل)ةةةب دصأ صأ ادشةةةدصخلتنقةةةي صخلرةةةغ دصيص سةةةتم صل ةةة)لةاصخ لقةةةصصصص

 إمنةةةةةةةةاصقةةةةةةةةدص   ةةةةةةةة)لصقنةةةةةةةةوخ صق شبةةةةةةةةلصمةةةةةةةة صهةةةةةةةةإةصخجلةةةةةةةةدخ  صصصصصصصصص،عمومةةةةةةةةاك

  خ سيال .ص
  ةةةةةةاءصخ يةةةةةةاةصخلةةةةةة ص   ةةةةةةلصعلةةةةةة صسةةةةةةط صخلرةةةةةةر دصشغةةةةةةإ صسةةةةةةتاردصصصصص

خلتنقةةةي صلا يةةةاةصثةةةمصشةةةإه صلعيةةةدخكصعنةةةةا،ص أ ةةة خكص رةةةلصخ يةةةاةصإ صقمةةةلصصصصص

لوصأ صخ طة صخسةتم صعةوشالكصمبةاصفية صخل)فاشةلصصصصصصص ملشل.صخلررورصخير )ا

ص.كلةاصل)ا ص  اءصخ ياةصلد  صش صسيغطيصخلررورصخير )املشل

خلبا ةةثصيفص قةة صسةةقو صخ مطةةارص  جةةدصأ صخ يةةاةصصصصصصصم ةةاهدخ أثنةةاءصيفص

نةا صيفصعبقةةلصصهصمترةة ُخمةلصخلرةةرورصخير )املشةلصصصخلة ص صةةل صإ صقص

سةم.صثةمص سةة ل صإ صصصص10صإ ص5م)ةاصمة صص خ حصس ةصمة صخ ةوخدصخلسةائبلصشةصصصص

لصكميةةةةةلصخ يةةةةةاةصخلةةةةة صصصوخملنةةةةةعبقةةةةةلصخلطفةةةةةلصخ وجةةةةةوددصأسةةةةةفلصمنةةةةةةا.ص مبصصصص

أثنةةةاءصسةةةقو صصصيفص سةةةق صعلةةة صقمةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خجلةةةانب صصص

 رةلصإ صقمةلصخلرةةرورصصصصأ صكميةةلصخ يةاةصخلة صصصلةو  صمثةلصهةإخصخ طة صصصص

جةدخك.ص ل)ةة صش)ةةو ص ةاص ةةنث ص خ ةة صيفصصصصدخير )املشةلص )ةةو صصةةغ ص

صد نقةلصخل  خسة صخجملةوخصصصص،عل ص وشلصخلررورصخير )املشةلصخ ساعددص

صلعيدخكصعنةا.

يفص  ةةةةة)يلصخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةل.صصاك شبةةةةد صفعةةةةةلصخ طةةةةة ص خ ةةةةةحص

خنسةةةةةال صمةةةةة صخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةلصصخجلةةةةة ءصخ كةةةةة صمةةةةة صخ يةةةةةاةصخلةةةةة ص

مةةةةةةيفص خ ةةةةةةدصمةةةةةة صخ ةةةةةةدصصصصصصوحنةةةةةةص سةةةةةةق صيفصسةةةةةةتاردصخلتنقةةةةةةي صعلةةةةةة صلعةةةةةةدصصصصص

ادشةةةةةةةدصخلتنقةةةةةةةي صمةةةةةةة صللرةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةل.ص  ةةةةةة)يلصأ صصخخلةةةةةةارجيص

 نقلصخل  خس صخلناعمةلصلعيةدخكصعة صصصصصخل خجلدخ  ص خ سيال صخلرغ دص

خلرةةرورصخير )املشةةل.ص سةةلصخ طةة صش)ةةو صللمنةةاعبصخجملةةا ردص ريةةلصصصصصصصص

خلةةة صصخلنقةةةل.صخل ةةةظاشاصصعلةةة ليفكيةةة صيفصهةةةإةصخ  ادشةةةدص شسةةةاعدصصصإ صخ

دصعوشلةلصإ صصد نت  صفوعصخل صيلص  ظلصه)إخص ةصصأك ص  ماكصهي

شسةةةلصنقلةةةاصأ صإنةةةاص ظةةلصصيةثصإ صج شمةةا صأصةةغ ص  مةةاكص ص  ةوصأ ص

 صع شةةةبصخلتوسةةةي صصمةةةمائيةةةلصأكةةة ص  مةةةاكصصصصجمةةةاٍرصيه)ةةةإخصإ صأ ص ةةةن ص

رةةةةةةرورصمتيةةةةةةلصحنةةةةةةوصخ نطقةةةةةةلصفت  فةةةةةةةاصمعةةةةةةةاصلعيةةةةةةدخكصعةةةةةة صخلصصصصخجلةةةةةةان 
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ص

لص مقا مةةةةةلصأكثةةةةة صصةةةةةاللصلةةةةة صهةةةةةيصصخير )املشةةةةةل.ص ل)ةةةةة صخل ةةةةةظاشاصخصص

ملشةةةةةةلصفصنةةةةةةةاصص وشةةةةةةلصكتةةةةةةلصخلرةةةةةةرورصخير )اصصأمةةةةةةاصليسةةةةةة صكةةةةةةث د،ص ص

لطيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل،ص

 شتضةةةة صذلةةةة صص

مةة صأسةةطحةاصصص

خلناعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلص

خ غطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادص

لصلق ةةةةةةة دصل نيفةةةةةةة

،صخللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

نت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص  

عليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص

أقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خصص

خلعسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلص

ص .3 صورد:ص

أمةةاصخل)تةةلصذخ صخلطبقةةا صخل أسةةيلصفلةةي ص ةةاصمثةةلصهةةإةصخلق ةة دصصصصصصص

صخلةة صهةةيصخلناعمةةل.ص ل)ةة صأسةةطحةاص  ةةنلص ناصةةعلصخللةةو .صخل ةةظاشاصص

صتةةلصخلرةةر شلصخلةةة صصأكثةة صصةةالللص أكثةة صمقا مةةلصخشةةتق صمةة صخل)صصصصصص

شت)و صم صخل)تلصخلرةر شل،صصص خلإصخلرر   نت  صفوعصخ سا ص

 وجةةةةدصأسةةةةفلصمنةةةةةاصمةةةة ص سةةةة بصقطةةةة خ صصصصصصةةةةرورصخلطفةةةةلصخلةةةة صصحتمةةةةي

خلسةطوحصخخل ةنلص ةؤ  ص  كةلصخ يةاةصيفصخ يفخقةةاصلة صصصصصصصص خ ط صإليةا.ص

صخلررور.ص

مةةة صمثةةةلصهةةةإةصخل)تةةةل.صصصاكسةةةب ص نقيطةةةخ مطةةةارصخخلفيفةةةلصرمبةةةاصيص  ص

ابصخلرةةةةةةةرورصذخ صخلطبقةةةةةةةا صخل أسةةةةةةةيلص قةةةةةةةلصم)ونةةةةةةةلصص  ةةةةةةةإةصخ سةةةةةةةب

 سلصخ طة صخحمللةيصصصصاستطاعلحددصل.ص خ نحدرصم خ عمددصخلطباش شل

.صخ  ةةة صخجلةةة  ص نحةةة صعبقةةةلصخلطفةةةلصخ وجةةةوددصأسةةةفلصصصصصصيكليةةةاكصل)ةةةص

 سةةةةةم صصهةةةةةإخصخلنةةةةةوعصمةةةةة ص رةةةةةائصصخلسةةةةةط صلل)تةةةةةلصخلرةةةةةر شلصخلةةةةة صصصص

 شلص)تةةةةةلصخلرةةةةةرصلغطةةةةةاءصخ يةةةةةاةصأ صرتةةةةةدصإ صخجلانةةةةة صخ سةةةةةفلصمةةةةة صخلصصصص

فسة ص قيقةلصصصسمصقبلصخلسقو ،ص لعةلصذلة صش صصص90أ صص خ دصميفص سافل

صقمل،ص  تمي صلةاصأق خصصخلعسل صجمموعلصم صخلررورصخير )املشلصشظة صعل صقمت3صوردص 

ص    ) صعل صعمودصصر  صأقلصس م)اك.صخلتروش صصوبصخجلنوبصخل  قي.ص،أكث صصاللل
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شبلةةةغصقط هةةةاصأكثةةة صمةةة صصصصصخلةةة أ صخل)تةةةلصخلرةةةر شلصخل)ةةةب دصفقةةة صصصص

يفصخلنةاشةةةلصص  )ةةةو  قةةةلصعلةةة صأعمةةةددصأ صركةةةائ .صصصصخلةةة صهةةةيمةةةيفصص1.8

شبلةةةغصصلرةةةرورصخير )املشةةةل.صخل)تةةةلصخلرةةةر شلصخلةةة صلصخل ةةة)لصخ عةةة   

ص،ذ صخلقمةلصخ سةطحلصصصورصخ  ة   ص ص ن إصشة)لصصةرصصص1.8صحنوقط هاص

قليةةةةلصصصةةةةر     )ةةةة صعلةةةة صعمةةةةودصصص  بةةةةد صعلةةةة صشةةةة)لصسةةةةقلصمعلةةةةبص صصص

خلسةةةةةةةةةم صجةةةةةةةةةدخكص

لدرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلصأ ص

سةةةةةةةةةةةةةةةةقوعةاصإ ص

خجلانةةةةةةةة صشبةةةةةةةةد ص

ص شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي)اك

ص .4 صورد:ص

إ ص  ةةةةة)لص

خلرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورصص

،صلخير )املشةةةةةةص

لفعةةةةةةةةةةلصسةةةةةةةةةةتائ ص

صخلتنقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

حتةةي صصصخ لقيةةلصخل ةة)لصخلةة صصصخ  ادشةةدصكةةب دصلقةةدرص  ةةمصصصصجيعلةةةا

عةةةةةال دصعلةةةةة ص.صدشةةةةةدصخلتنقةةةةةي صأ صحتةةةةة ملخ صخلتنقةةةةةي ص سةةةةةم صلن ا ص،لةةةةةةا

ذل صفةص صمعظةمصخلرةرورصخير )املشةلصقليلةلصخلس ةم ،صهةإةصخلرةرورصصصصصصصصص

سةةةمص لةةةلصص100صةةةرورهاص كثةةة صمةةة صكلةةة صآ خير )املشةةةلص   هةةةاص

 هةةةةةةإةصخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلص ةةةةةةاصجوخنةةةةةة صرأسةةةةةةيلصصصصصسةةةةةةتائ صخلتنقةةةةةةي .

)ةةةةةة ص فسةةةةةة ص جةةةةةةودصهةةةةةةإةصصص رص، ق شبةةةةةةاك،ص لةةةةةةي ص ةةةةةةاصمنحةةةةةةدرصه ةةةةةةيمصص

صرتدصدخ لصستائ صخلتنقي .صص فعلص  اءصخ ياةصخلإلالم صخ 

يفصص  اءصخ اءص ق شباكصإ ص  عي صقمةلصخلرةرورصخير )املشةلصصصأد ص

خ طةةة ،ص ل)ةةة صإذخصسةةةقط صأمطةةةارصأ ةةة رصفةةةص صخ يةةةاةصقةةةدصصصصصصصشةةةو صسةةةقو صص

غطيصقملصخلرةرورصخير )املشةلصمتامةاك.ص تة صخل)ميةلصخلرةغ دصمة صصصصصصصص  

ص رورصخ  ةةةةةةةةةة صخجلةةةةةةةةةة صيفصحنةةةةةةةةةة صصةةةةةةةةةةصصخ يةةةةةةةةةةاةصفصنةةةةةةةةةةةاص )ةةةةةةةةةةو صفعالةةةةةةةةةةلصص

 صم    صمنوذجيصشتمي صلقمت صخ سطحلصخل ص ظة صعل صش)لصسقلصمعلبص4صوردص 

ح ص فت صخل  خس صلقملصخ     ،ص  لوصصر  صأقلصس م)ُا،ص شلدص    ) صعل صعمو

تتا .أسفلصخ     صم صخل  خس ص خ ف



 

 143 

صجيومورفولوجيةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    ص

ص

لصشسةةةةةة صخلةةةةة خللينةةةةةلصص  )ةةةةة صعلةةةةة صعبقةةةةةا صخلطفةةةةةل صخلةةةةة صخلطباشةةةةة  

اصتغلغةةةلصفيةةةةصشإذصخ يفخقةةةةا،ص  نت ةةة صلةةةةاصخل ةةةقوعص خلفوخصةةةلصخل أسةةةيلصصصص

 كميلصصغ دصم صخ ياةص رةلصإ صصصخجلب ص خ مالحصخلإخئبلصخ    

ت)ةةةةةةةةو صف  تسةةةةةةةة بصدخ ةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةر صصص،قمةةةةةةةةلصخلرةةةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةةةلص

خل ةةةةةةةةقوعص خلفوخصةةةةةةةةلص  لةةةةةةةة صإ صخلسةةةةةةةةط صصصصكافيةةةةةةةةلصلفةةةةةةةةت ص  وسةةةةةةةةي ص

صعلةةةة صخلسةةةةط صصص خلطفةةةةلصيصشتفتةةةة ص شلةةةة ص ر)ةةةةثصصصصخ مةةةةالحصخلإخئبةةةةل،ص

ص ل) صشنسلخصم صخل قوعص خلفوخصلصخل أسيل.صصصفق 

أسةةةةةةةةةةةيلصمةةةةةةةةةةة صخلرةةةةةةةةةةةرورصصصم)ةةةةةةةةةةة ص فسةةةةةةةةةةة ص جةةةةةةةةةةةودصخجلوخنةةةةةةةةةةة صخل صصش  

ادشةةةةل.صأثنةةةةاءص ةةةةد  صخلعوخصةةةةلصخلعصصيفصفعةةةةلص  ةةةةاءصخ يةةةةاةصلخير )املشةةةةلص

خ مطةةةةارصخلغ شةةةة دصسةةةةو ص نةةةةتجصمةةةةاصصصيفصةةةةةا ل)ةةةة صلةةةةي صمةةةة صخ ؤكةةةةدصأنص

صكةةامالكصش)فةةيصمةة صخ ةةاءصلغ ةةاءصخ يةةاةصلتغطيةةلصخلرةةرورصخير )املشةةلصصصصص

 ج شةةةا صخ يةةةاةصعنةةةدص ضيضةةةةاصل)ميةةةا صكةةةب دصمبةةةاصش)فةةةيص مةةةلصصص

صخل  خس صلعيدخكصع صمنحدرصخ  يم.صص

لت ةةةةةةةة)يلصصأ صخلنحةةةةةةةة صخ باشةةةةةةةة صمةةةةةةةة صخلعةةةةةةةة  صخلسةةةةةةةالبصشتضةةةةةةة صصصصص

 سةةةةاق صقطةةةة خ صصشةةةةؤد صش)ةةةةو صلفعةةةةلصخ طةةةة .صصصصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلص

خ يةاةصمةة صأ ادشةدصخلتنقةةي ،ص خ  ة دصخجلانبيةةلصلل ةدخ  صخلرةةغ دصإ صصصصص

إملخلةةلصمنحةةدرصخ  ةةيمصمةة صخلرةةرورصخير )املشةةل.ص مةة صخ م)ةة صأشضةةاكصصص

يفصإملخلةةةةةةةلصمنحةةةةةةةدرصخ  ةةةةةةةيمصمةةةةةةة صصصلمةمةةةةةةةصؤد  إرشةةةةةةةلصخل شةةةةةةةاحصقةةةةةةةدص ةةةةةةةصأ ص

ص. 4خ اليص صورد:صخلررورصخير )املشلصيفص قتناص

صختةتصصخلت وشةلصص صلصخلسالبصشبد صأ صخ مطةارصخلوصلص خلتحليص م

يفصأثنةةةاءصص  اصةةةلصخ مطةةةارصخلغ شةةة دصصصصلت ةةة)يلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلصص

خلتنةةةةاقنصلةةةة صص،ص شؤشةةةةدصهةةةةإخصخيسةةةةتنتا صمةةةة صخ طةةةة دصخ ا ةةةةيلصخ  خ ةةةةل

  لةة صص، تةةنللصمةة صخلطبقةةا صخل أسةةيلصصقوخعةةدصخل)تةةلصخلرةةر شلصخلةة ص

صصصطبقا صخ فقيل. تنللصم صخلصخل)تلصخلرر شلصخل 

ص
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خلرةةةةةةةةةرورصصحنةةةةةةةةة صصصيفخل شةةةةةةةةةاحصصصأثةةةةةةةةة صمنةةةةةةةةةوذ صمقةةةةةةةةةيفحصإللةةةةةةةةة خملصصصصص-2

ص:ةاص   خجعصخير )املشل

لقيةةةةا صصخلدرخسةةةةلصخ يدخنيةةةةلص نطقةةةةلصخلدرخسةةةةلصعمةةةةلصمنةةةةوذ صصصصصجةةةة  صيفص

صصةةةةرورصخ  ةةةة   ص تةةةةنللصمنةةةةةاصصصخلةةةة صخلطبقةةةةا صخ رتلفةةةةلصصعةةةةد صحنةةةة صصم 

يفصإعةةةةةةاددص  ةةةةةة)يلصصخل شةةةةةةاحصصأثةةةةةة إلةةةةةة خملصصغةةةةةة  ،ص ذلةةةةةة صلهةةةةةةا   خجةةةةةة ص

م ةة   ص خ ةةدصصخلنمةةوذ صعلةة صصصُعبةةب،ص ةا  ةةةإشبصورصخير )املشةةلخلرةةر

صسةتلص صلاستردخ صقاملصمة صخخل ة صعو ةاصصصصذلصج  سط صخلقمل،ص م 

خلوخصةةةةةلصلةةةةة صأعلةةةةة صخلظةةةةةاه دص سةةةةةط صصصصصصخ ةةةةةوخئيأمتةةةةةارصلتمثةةةةةلصخلعمةةةةةودصصص

لصإ صقامةةةةةلصأ ةةةةة  صمةةةةة صخخل ةةةةة صإ ةةةةةاف   )ةةةةة صعليةةةةة ،صصخلةةةة صخ ر ص

 مةةةةد صصةةةةةا   خجعدصأمتةةةةارصلقيةةةةا صمقةةةةدخرصحنةةةة صخلظةةةةاه صصصأرلعةةةةلعو ةةةةاص

خجةة ص ذلة صعلة صكةةالصخجلةانب صخ وصصصص،خل شةةاحصدخ ةلصخلرةةر صص مةبصلة صصع 

 صمسةافا ص ة صصصخلقيةا صعلةصصصجة  ص،ص قدصللم    لل شاحص خ ظاه ص اص

صخ  ةةةةةة     ةةةةةة)لصصةةةةةةرورصصصخلةةةةةة خلطبقةةةةةةا صصمتسةةةةةةا شلص سةةةةةة صخر فةةةةةةاعص

صيفصةةةاص   خجعصخ  ةة   قيةةا صمقةةدخرصحنةة صصةةرورصصصصص جةة  .صةام) س ةة

عةةةةةةة صسةةةةةةةط صصصخلنسةةةةةةة لصخل شةةةةةةةاحص خير فةةةةةةةاعص ةةةةةةةوءصخلعالقةةةةةةةلصلةةةةةةة صسةةةةةةة عص

ص ص.1 ذل صعل صمدخرصعا صكاملصكماصشو حةاصخجلد  ص ص،خ ر 

ص 1جد  ص 

صخلعالقلصل صس علصخل شاحص خير فاعصع صسط صخ ر 

 س علصخل شاحصسمص صثانيل خير فاعصع صخلسط صلا يف

0.1 104 

1.2 272 

1.8 304 

  204،صص 2000،صخليفكمانيصدخ ردرص:ص جودصصص

 صأ صسةةةة علصخل شةةةةاحص ةةةة دخدصلاير فةةةةاعصعةةةة صصصصص1شتضةةةة صمةةةة صخجلةةةةد  ص صص

لفعةةةلص  كةةةلصخل شةةةاح،صصصصهةةةاصص  قف  صخ بيبةةةا صصالمةةة صجلةةةصصخلسةةةط صخُ 

ش شةةةةةدصمةةةةة صقةةةةةدردصخل شةةةةةاحصعلةةةةة صحت شةةةةة ص بيبةةةةةا صخل مةةةةةا صصصصصص خ مةةةةة صخلةةةةةإص

ص  د  ص  كلصخلقف .



 

 145 

صجيومورفولوجيةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    ص

ص

ص 2جد  ص 

صةا   خجعصمقدخرصحن صصرورصأ دصخ     

خير فاعصع صسط ص

 خ ر ص ص  

مقدخرصخلنح صيفص

خجلان صخ وخج ص

 لل شاحص   

مقدخرصخلنح صيفص

خجلان صخ ظاه ص

 لل شاحص   
 نوعصخلرر 

    صج   0.3 2 0.35

    صج   0.5 2.2 0.5

 عفل 0.7 2.4 0.75

 عفل 1 2.5 1

 عفل 1.5 3.2 1.5

    صج   1.3 2.7 2

    صج  صصل  0.2ص0.5 3

صياسا  صخ يدخنيلخجلد  ص:صم صإعدخدصخلبا ثص ق

ص:ص   خجع صخ     صحن صيفخل شاحصصأث ص-

حنةةةة صيفصصدكةةةةب صلمةمةةةةص ةةةةؤد خل شةةةةاحص صأ ص2شتضةةةة صمةةةة صجةةةةد  ص صص

خجلفةةةةةةا صخلةةةةةة صمتةةةةةة صلةةةةةةةاصمنطقةةةةةةلصصص ةةةةةةلصأ ةةةةةةوخ صيفص    خجعةةةةةةصخ  ةةةةةة   

ذلةةةةةة ص غةةةةةة صخ ةةةةةةاةصخل شةةةةةةاحص ملشةةةةةةاددصصصعلةةةةةة سةةةةةةاعدهاصخلدرخسةةةةةةلص اليةةةةةةاك،ص 

،ص خءصخلبيضةةةةةةةاءلالرةةةةةةحصخجلفةةةةةةةا صصأ ةةةةةةوخ ص سةةةةةةةياددصص،سةةةةةة عتةاصخلقوشةةةةةةلصص

   )ةةةة صصةةةةرورصخ  ةةةة صصصإذصص،للرةةةةرورصيإ ةةةةافلصإ صخلتتةةةةال صخلطبةةةةاقص

أد صإ صص خلرةةةةلبلصفةةةةوعصعبقةةةةا صخلطفةةةةلصخللينةةةةل،صخ مةةةة صخلةةةةإصصصصصصصخجلةةةة  

أسةةةفلصصملشةةةاددصقةةةدردصخل شةةةاحصعلةةة صحنةةة صعبقةةةا صخلطفةةةلصخللينةةةلصخلوخقعةةةلصصصصصصصصص

أكثة صصةالللص مقا مةلصلنحة صخل شةاح،صصصصصصصيل صهةصخصخجل  عبقا صخ   ص

 صأثةةةةة لتعةةةةة  ص.صةةةةةةا  خجع صحنةةةةة صجوخنةةةةة صخ  ةةةةة   صصملشةةةةةاددصأد صإ ص هةةةةةوصمةةةةةاصص

فقةةةةةةدصجةةةةةة  صخيهتمةةةةةةا صصصصصخ  ةةةةةة   صيفصخلوقةةةةةة صخ ةةةةةةاليصصص  ةةةةةة)يلصصيفخل شةةةةةةاحص

لرةةةةةرورصصيت صهمةةةةةا:صخ   صدرخسةةةةلص ةةةةنث صخلتتةةةةةال صخلطبةةةةاقصصصرئيسةةةةصصلنقطةةةةت ص

صخ  ةةةةة   علةةةةة صحنةةةةة ص ةاص قةةةةةدرملشةةةةةاددصن ةةةةةا صخل شةةةةةاحصصيفمنطقةةةةلصخلدرخسةةةةةلصص

ملشةةةةةةاددصصيف فةةةةةةاعصعةةةةةة صسةةةةةةط صخ ر صصص،صخلثانيةةةةةةلصدرخسةةةةةةلص ةةةةةةنث صخيرصص    خجعةةةةةة

ص ص.2جد  ص صكماصيفعل صخلنح .صص ةا قدرصن ا صخل شاح
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صيفلرةةةةرورصمنطقةةةةلصخلدرخسةةةةلصصصخلطبقةةةةيدرخسةةةةلص ةةةةنث صخلتتةةةةال صصص-

ص:   خجع صخ     صحن 

 صأ صقةةةةةةدردصخل شةةةةةةاحصعلةةةةةةة صصص4 ص خل ةةةةةة)لص ص2شتضةةةةةة صمةةةةةة صخجلةةةةةةد  ص صصص

للصلرةةةرورصمنطقةةةلصخلنحةةة ص توقةةةلصعلةةة صخلطبقةةةا صخلرةةةر شلصخ  ةةة)ص

تةةةةنللصمةةةة ص عاقةةةة صصشن ةةةةدةصفسةةةةط صخلقمةةةةلصصخُ ص  ةةةة   أمةةةةاصخسةةةةل،ص خلدرخ

ص   )ةةةة صفةةةةوعصصةةةةرورصخلطفةةةةلصصخلةةةة خلرةةةةلبلصصخجلةةةة  صةةةةرورصخ  ةةةة ص

صخلرةةةةةةةل صخجلةةةةةةة  عبقةةةةةةةا صخ  ةةةةةةة صصشةةةةةةة خ حصمقةةةةةةةدخرصحنةةةةةةة صإذصخللينةةةةةةةل،ص

خجلانة صخ وخجة صلل شةاح،صصصصصيفيفصمة صخ ةصصص2.2يفص صم صخ ةصص0.5ل صص    خجع

خجلانةة صخ ظةةاه صصيفصةانفسةةلرةةرورصلمقةةدخرصخليفخجةة ص خلنحةة صصشةة خ حص 

يف،صعلةةةة ص ةةةةة صشةةةة دخدصمقةةةةةدخرصصصمةةةة صخ ةةةةةصص1.3يفص صمةةةة صخ ةةةةةصص0.2لل شةةةةاحصلةةةةة صص

مقةةةةدخرصخلنحةةةة صص خ حصفةةةةعبقةةةةا صخلطفةةةةلصخللينةةةةل،صصصصيفخلنحةةةة ص خليفخجةةةة صص

صةةةرورصخلطفةةةلصخللينةةةلصعلةةة صخجلانةةة صخ وخجةةة صلل شةةةاحصلةةة صصصصصصيف خليفخجةةة ص

علةةة صصةانفسةةةلرةةةرورصلشةةة خ حصخليفخجةةة صص يف،صمةةة صخ ةةةصص3.2يفص مةةة صخ ةةةصص2.4

صيف.م صخ ص1.5يفص م صخ ص0.7خجلان صخ ظاه صلل شاحصل ص

خ وخجةةةةةةلصصخ  ةةةة   صسةةةةببصسةةةة علص  خجةةةة صصةةةةرورصصصصص هةةةةوصمةةةةاصصصشتضةةةة صص

أكةةةة صمةةةة صخلرةةةةرورصخلوخقعةةةةلصعلةةةة صخجلانةةةة صخ ظةةةةاه صصصصصص  خجعةةةةاكلل شةةةةاحص

صيشةد صعلة صمةد صأهميةلصدرخسةلص ةنث صخلتتةال صخلطبةاقصصصصصصصص هةوصمةاصصصلل شاح،ص

علة صحنةة صصص ةا قةدرص ةا صخل شةةاحصصملشةاددصنصصيفلرةرورصمنطقةلصخلدرخسةةلصصص

خلطبقةةا صخلوسةةط صمةة صصصصيفيةة دخدصحنةة صخل شةةاحصصصف،صصةةةا   خجعصخ  ةة   

أك ص أس عصمة صصصملشادد تنللصم صصرورصخلطفلصخللينلصصخل صخ     

 تةةةةةةنللصمةةةةةة صصةةةةةةرورصصخلةةةةةة     )ةةةةةة صعليةةةةةةةاصصخلةةةةةة فل صخلطبقةةةةةةا صخلس ةةةةةة

إ صسة علص سةاق صخلطبقةا صصصصص شةؤدص هةوصمةاصصصخلرل ،صصخجل  خ   ص

شقةةةةةةلصس ةةةةةةم صخلعمةةةةةةودصصصص ص، شقةةةةةةلصحميطةةةةةةةاصخ  سةةةةةة صصصص،سةةةةةةط صخللينةةةةةةلصخلو

صيفشقةةةلصحنةةة صخل شةةةاحصصإ ص   )ةةة صعليةةة صقمةةةلصخ  ةةة   ،ص صخلرةةةر  صخلةةة

،صعلةة صيفلش شةةدصمةة صحميطةةةاصخلس ةةصص هةةوصمةةاصصفل صخلرةةلبلصخلطبقةةا صخلس ةة

الةةةلصخلترةةةل ص أكثةةة صصةةةالللصلرةةةرورهاصصخ  ةةة    ةةة ص تميةةة صقمةةةلصص

صصصلةا.صخل شاحص ل صش قللصم  هوصماصصلفعلصخلت وشلصخل)يميائيل
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ص

صملشاددصن ا صخل شاحصيفدرخسلص نث صخير فاعصع صسط صخ ر صص-

صيفصجوخن صخ     .صعل صخلنح ص ةا قدر

 ةة دخدصقةةدردصخل شةةاحصعلةة صخلنحةةة ص ةةدرجيياكصلاير فةةاعصعةة صسةةةط صصصصصصصصصصص

علةةةة صخجلانةةةة صخ وخجةةةة صلل شةةةةاحصلةةةة صصصصصصصمقةةةةدخرصخلنحةةةة صصشةةةة خ حصصإذصخ ر ،ص

يفص ص صخ ةةمةةص0.35لةة صشةة خ حصخر فةةاعصيفص ذلةة صعنةةدصمةة صخ ةةص،2.4 صصشةة ميف

مةةةةةبصخلنحةةةةة صيفص رثةةةةةلصذلةةةةة صنطةةةةةاعصخل  ةةةةةل،ص شةةةةة دخدصع ص صخ ةةةةةمةةةةةص،0.75

مةة صص،1.5مةةبصللنحةة صعنةةدصخر فةةاعصصصأقرةة صع إ ص ةةدرجيياكصإ صأ صشرةةلصص

 ذلةةة صعلةةة صخجلانةةة صخ وخجةةة صلل شةةةاح،صعلةةة صصصصصص،يفمةةة صخ ةةةصص3.2شبلةةةغص يفصخ ةةة

مةةيفصص1.5شةةاحصمةةبصللنحةة صعلةة صخجلانةة صخ ظةةاه صلل صص ةة صشبلةةغصأقرةة صع ص

 شتفةةبصذلةة صمةة صص. رثةةلصذلةة صنطةةاعصخلقفةة ص نفسةةصخلسةةالبصخير فةةاععنةةدص

اعصعةةةة صخلسةةةةط صخ المةةةة ص ةةةة دخدص ةةةةدرجيياكصلاير فةةةةصخلةةةة سةةة علصخل شةةةةاحصص

صمةةةبصلتعادهةةةاصعةةة صخي ت)ةةةا صلسةةةط صخ ر ،صثةةةمصشن ةةةإصع صصصصصيلةةة ر ص

يفصعنةةةةةدصمةةةةة صخ ةةةةةص2.7يبلةةةةةغصفلعةةةةةدصذلةةةةة صصخلتةةةةةدرجييخلتنةةةةةاقصصصيفخلنحةةةةة ص

شةةد لصأشضةةاكص ةةم صنطةةاعصخلقفةة ،ص شسةةتم صخلتنةةاقصصصصص صشةة ،ميفخر فةةاعص

إ صأ صشرةلصإ صصص صل شةاددصخير فةاعصعة صسةط صخ ر صصصصللنحةصصخلتدرجيي

شبلةةغص ص،أمتةةارصثالثةةلعنةةدصخر فةةاعصصصخ  ةة   مةةبصللنحةة صعنةةدصقمةةلصصصأقةةلصع 

يفصعلة صخجلانة صصصخ ةصصمة صص0.2عل صخجلان صخ وخج صلل شةاحص صصصيفم صخ ص0.5

ذلةةةةةةة صإ صفقةةةةةةةدخ صخل شةةةةةةةاحصصصيف ص قةةةةةةةدصش جةةةةةةة صخلسةةةةةةةبصص،خ ظةةةةةةةاه صلل شةةةةةةةاح

معةةةةةاصعلةةةة صصصيص قةةةةو صعلةةةة ص لةةةةةاصصخلةةةة كميةةةةلصكةةةةب دصمةةةة ص ولتةةةةةاصص

 رثةةلصذلةة صصص،معةةا  صحنةة ص سةةتردمةاصصخلةة صشةة ميفخر فةةاعصأكثةة صمةة صصص

صنطاعصخلتعلب.ص
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علةةة صخلنحةةة صصصص ةا قةةةدرصصخل شةةةاحسةةةببصملشةةةاددصن ةةةا صصص هةةةوصمةةةاصصصشتضةةة ص

لص نكةةلصخلرةةرورصخللينةةصصحةة صشةةددصصشلإذصلاير فةةاعصعةة صسةةط صخ ر ،صصص

   خجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاصص

أكةةةةةة صص  خجعةةةةةةاك

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ص

خلت)وشنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ص

خلرةةةةلبلصكلمةةةةاص

خر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعصصملخدص

خل شةةةةاحص ةةةةدرجيياكصص

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط صص

إذصصخ ر ،

تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق ص 

ل)تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلصصخ

 خ فتتا صلسةب صص

خلتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوشنص

صيخلسةفلصصيخل  

شةةةةةةةةةةةةةةةة دخدصص خلةةةةةةةةةةةةةةةةإ

فعاليةةةةةةةةةةةةةلصأعلةةةةةةةةةةةةة ص

صخ  ةةةةة   قاعةةةةةددص

صخلةةةةةةةة  مباشةةةةةةةة دكص

لا سةةةاعةاصص تميةةة 

نسةةةةةةةةةةةةبياكصلسةةةةةةةةةةةةب ص

خلنحةةةةةة ،صصعلةةةةةة صخلسةةةةةةط صعلةةةةةة صخلت)وشنةةةةةةا صخل مليةةةةةةلصخل خ فةةةةةلصص ةةةةةةنث قلةةةةةلصص

 تةةةةةةنللصمةةةةةة صصةةةةةةرورصصةةةةةةلبلصنسةةةةةةبياك.صصصصخ  ةةةةةة   إ ةةةةةةافلصإ صكةةةةةةو صقاعةةةةةةددصص

عةةة صسةةةط صخ ر ص ةةة دخدصقةةةدر ةاصعلةةة صخلنحةةة صصصخلتةةةدرجيي لار فةةةاعصخل شةةةاحص

علةةةة صخر فةةةةاعصصصنطةةةةاعصخلقفةةةة صصيفذر دصقةةةةدر ةاصعلةةةة صخلنحةةةة صصإ صإ صأ ص رةةةةلص

ص 4ش)لص 

منوذ صمقيفحصإلل خملصد رصخل شاحصيفصإعاددص  )يلصخ     ص

 لالرح خءصخلبيضاء
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ص

صيفذلةةة صصأمتةةةار،صثةةةمص قةةةلصقةةةدردصخل شةةةاحصعلةةة صخلنحةةة صلعةةةدصصصصصصصص4 صص3لةةة صشةةة خ حص

صنطاعصخلتعلب.

 صأ صنةةةةةوعصخلرةةةةةر صنفسةةةةة صهةةةةةوصخلةةةةةإصص علةةةةة صهةةةةةإخصر)ةةةةة صخلقةةةةةو صصصصصص

مقةدخرصمةاصصصص علة صخلنحة صلغةنصخلنظة صعةصصصصصص ةا قةدرصصخل شاح ددصن ا ص

ص معةةةةةا  صللنحةةةةة ص خ ةةةةةد ،صإذصحتملةةةةة صخل شةةةةةاحصمةةةةة ص ولةةةةةلص سةةةةةتردمةاصص

ي صخلنحةةةةة صصحملةةةةةلصلال مةةةةةا ص سةةةةةتطصصص صخل شةةةةةاحصخ ُصإشضةةةةةاكصصم)ةةةةة صخلقةةةةةو صأصش 

دصعلةةةة صخر فاعةةةةا صكةةةةب دصنسةةةةبياكصعا ةةةةاصأ صصصصصيسةةةة خل مولتةةةةةاصخلعالقةةةةلصص

صخل شاح.صصص  تمي صلضعفةاص قللصمقا متةاصل صنوعيلصخلرر 

 خ ورفةةةةةةةةةةةةوميف صللرةةةةةةةةةةةةةرورصصصخلتحليةةةةةةةةةةةةلصخ ورفولةةةةةةةةةةةةوجيصصص:سادسةةةةةةةةةةةةاكص

ص:يفصمنطقلصخلرح خءصخلبيضاءصخير )املشل

حتتةةةو صخلرةةةح خءصخلبيضةةةاءصعلةةة صصةةةرورصخر )املشةةةلص وجةةةدصعلةةة صصصصصصصصص

سةةط صصفةةوععصمسةةتو صسةةط صخلبحةة صصصمةةيفصفةةوصص100مناسةةي ص رةةلصإ ص ص

حةة دص جةةودصل  ش عةة ملصذلةة صمةة صصلطيةةلصخيحنةةدخرصمةة صخلرةةرورصخجل شةةل؛صص

خلةةةةةة م صخلثالةةةةةةثصأ صصصصيفمةةةةةةنرفنصخلرةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةاءصصصصكةةةةةةب دص طةةةةةة صصص

ص.(Donner, et al., 1999)صخل خل 

خ  ةمصخل ةائ صللرةرورصصصص ص،خلررورصخير )املشلتللصأ  ا صخت

ُقطةة صقمتةة صلةة صصشةة خ حصرص اتةةمأص3ص–ص2خر فاعةة صلةة صصشةة خ حصخير )املشةةلص

صخسةةةتدخردددصش)ةةو صشةة)لةاصأكثةة صصصص.صصةةرورصخلقمةةلصعةةةاصصقةةدم صص–ص1.5

،ص  ظةة صيفصلعةنصمنةةاص فة صصصصص ،صلسب ص وشلصخ   صخجلة صأ صأقلةا

خمتلفةةلصصصةةغ دص  ةةب صأقةة خصصخلعسةةل.ص لعةةنصخلقمةةمص ن ةةإصأشةة)ايكصصصص

خلعمةةةةةودصخلرةةةةةر  صمةةةةة صصصصعلةةةةة صعةةةةة صخل ةةةةة)لصخ سةةةةةتدش صخ عتةةةةةاد.صش طلةةةةةبصصصص

)ةةو صش )املشةةلصأ ةةاءصأ ةة  صمثةةلص خلسةةاعصأ صخل قبةةل صصخلرةرورصخير ص

.ص(Hus, T.L., 1964, p40)صسةةطحةاصأملةة ص أقةةلصس ةةم)اكصمةة صخلقمةةلصصصصصص

أعمددصلعنصخلررورصخير )املشلصقليللصخلس م صجدخكصلدرجلصأنةةاصيصص

 قو صلالدرجةلصخل)افيةلصعلة صحتمةلصخلقمةلصخ سةتدش دصخل ة)لصخلة صصصصصصصصص

خجلاذليةةةةلصخ ر ةةةةيل.صص  سةةةةق صعلةةةة صخ ر صلفعةةةةلصصص، عا صمةةةةاص نةةةةةارصس ةةةة

جمموعةةةا صمةةة صخل ةةةقوعصصصصص؛مةةةمصخلرةةةرورصخير )املشةةةلصُقطعةةة صصصصمعظةةةمصقص

 خلفوخصةةةةةةلصخل أسةةةةةةيلصخل فيعةةةةةةلصخ توخملشةةةةةةل.ص جةةةةةةودصمثةةةةةةلصهةةةةةةإةصخل ةةةةةةقوعصصصصصصص
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يفصلصميقةةةةةةلصشةةةةةةد  صعلةةةةةة صأ صخ فاصةةةةةةلصخل ئيسةةةةةةصص خلفوخصةةةةةةلصخل قيقةةةةةةلص خلع

شةةةةةةلصخلرةةةةةةرورصصويفصحتصلمةمةةةةةةصأد ص  يفةةةةةةلنظةةةةةةا صخلرةةةةةةر صنفسةةةةةة صقةةةةةةدصصصص

،ص خلنحةة صخل  ةةيصش)ةةو صورصخر )املشةةلخجل شةةلصخ ساسةةيلصإ صصةةر

لصخل ئيسةةيل.ص هنةا صمالمة صأ ةة  صصصعةةو صهةإةصخ فاصةصصيفصص ةنث خكصأكثة صص

عنةةةةةةةدصصتةةةةةةةةا نعومص صخلرةةةةةةةرورصخ ر ةةةةةةةيلفتةةةةةةلصلالنتبةةةةةةةاةص هةةةةةةة صنظافةةةةةةةلصصي

 ضةةةةةينصخلرةةةةةرورصخير )املشةةةةةل.ص   جةةةةة صهةةةةةإةصخلظةةةةةاه دصإ ص إرشةةةةةلصصصصصص

صصص .4 صد.صكماصشتض صم صخلروريفصخلوق صخ اليصخل شاح

صةةةةةرورصخر )املشةةةةةلصمنوذجيةةةةةلصخل ةةةةة)لص ن ةةةةةإصصصصصصسةةةةةبعلصقيةةةةةا صجةةةةة  

خل شةةةةةةاحصيفصص،ص ذلةةةةة صلتو ةةةةةةي صأثةةةةةة خكصشةةةةة)لصخ  ةةةةةة   صلالرةةةةةةح خءصخلبيضةةةةةةاءص

،ص  روصةةاكصمةة صإعةةاددص  ةة)يلصخلرةةرورصخير )املشةةلصيفصخلوقةة صخ ةةاليص

ص،ص قةةةدصلةةةو  صمةةة صمنطقةةةلصخلدرخسةةةلص اليةةةاكصاخجلفةةةا صخلةةة صمتةةة صلةةةةصصأ ةةةوخ 

صيفصشةةةةةا ل ص صخل شةةةةاحخلدرخسةةةةلصخ يدخنيةةةةلص و ةةةةعةاصمةةةةد صملشةةةةاددصن ةةةةا صحنةةةةصصصصص

شةةةةةة دخدصمقةةةةةةدخرصحنةةةةةة صصإذصاصةةةةةةلصخجلوخنةةةةةة صخ وخجةةةةةةةلصلل شةةةةةةاح،صص خبجوخنبةةةةةةةاص

لدرجةةلصأكةة صمةة صخجلوخنةة صصةةةا   خجعصمةةة صخل شةةاحصيف قةة صصخجلوخنةة صخلةة 

صمةةةةةة ،ص ذلةةةةةة صخلرةةةةةةرورصخير )املشةةةةةةلمنرةةةةةة  صخل شةةةةةةاحصمةةةةةة صصصيف قةةةةةة صصخلةةةةةة 

خلرةةةةةةةرورص تةةةةةةةنللصمنةةةةةةة ص )وشنةةةةةةةا صص خلةةةةةةةإصخلرةةةةةةةر   ةةةةةةةان صخلت)ةةةةةةةوش ص

خلرةةةةةةلبلصمةةةةةة صصةةةةةةرورصصصخجلةةةةةة   تعاقةةةةةة صصةةةةةةرورصخ  ةةةةةة صصإذصلصخير )املشةةةةةة

ش ةةة صإ صمةةةد صأهميةةةلصخلنحةةة صصصص هةةةوصمةةةاصصخللينةةةلصل)ةةةالصخجلةةةانب ،صصصصخلطفةةةل

صأ ةةةةوخ  ةةةةلصصيف  ةةةة)يلصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصصيفلفعةةةةلصخل شةةةةاحصصص  خلةةةة 

صخجلفا صخ اليل.

ص 3جد  ص 

صألعادصخلررورصخير )املشلصلالرح خءصخلبيضاء

 رقم
 خلعينل

 خير فاعص   
 

ي صخجل ءصحم

 خ سفل
حمي صخجل ءص

 خ  س 
حمي صخجل ءص

صخ عل 
 ش)لصخلقمل

صمسطحلص15ص9.3ص7.5ص3ص1

صمسطحلص22.5ص15.7ص10.6ص2.5ص2

صمسطحلص10.2ص7.4ص5.5ص1.8ص3

صمستدش دص7.5ص8.7ص6.3ص5ص4

صمستدش دص8.9ص10ص7ص6ص5

صمسطحلص9ص5ص6ص2ص6

صمسطحلص7ص3ص4ص1.5ص7

صص11.4ص8.4ص6.7ص3.1صخ توس 

صخعتمادخكصعل صخلقياسا صخ يدخنيل.صخلبا ثم صإعدخدصصخجلد  :
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ص

لة صصصش خ حص صأ صخر فاعصخلررورصخير )املشلص3شتض صم صخجلد  ص 

شةةةة خ حصيف،ص مةةةة صخ ةةةةصص3.1،صمبتوسةةةة صقةةةةدردصصأمتةةةةارصسةةةةتليفص صمةةةة صخ ةةةةصص1.5

حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صخجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ءصصص

صأمتةارصص4خ سفلصل ص

يف،صمةةةةةةةةةة صخ ةةةةةةةةةةص10.6 ص

مةةةةةةةةةة صص6.7مبتوسةةةةةةةةةة ص

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خ حص ،صيفخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صخجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ءصصص

ص3  سةةةةةةةةةةةةةةةةةة صلةةةةةةةةةةةةةةةةةة صصخ

مةةةةةةةةةةة صص15.7 صصأمتةةةةةةةةةةةار

ص8.4يف،صمبتوسةة صخ ةة

 ةةةةةة صصيفيف،صمةةةةة صخ ةةةةةصص

حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خ حص

ص22.5 صصأمتةةةارصسةةبعلصلةةة صصخلرةةةرورصخير )املشةةلصخجلةة ءصخ علةةة صأ صقمةةلصصص

يف،صمبتوسةة صمةة صخ ةة

يفص.صمةةةةةةةةةةةةةةة صخ ةةةةةةةةةةةةةةةصص11.4

ص .6،ص5خلرور ا ص 

اصمةةةةةة شلحةةةةةة ص

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةببصمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ص

صيفخلتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ص

خ جةةة خءصخ نحو ةةةلصص

خلرةةةةةةةةةةةةةةةةةرورصصمةةةةةةةةةةةةةةةةة ص

،صخير )املشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 صذلةةةةةةة صإ ص ش جةةةةةةة

 عاقةةةةةةةةةةة صعبقةةةةةةةةةةةا صص

شةةة دخدصحنةةة صصصإذصخلرةةةلبل،صص خللينةةةلصمةةة صعبقةةةا صخ  ةةة صخجلةةة صصصصخلطفةةةلص

خللينةةلصمبعةةد صأسةة عصمةة صصصصخلطفةةلصعبقةةا صصيفصيفصخلوقةة صخ ةةاليصصخل شةةاح

 صعل صعمودصصر  صأقلص صم    صكب صخ  مصشتمي صلقمت صخ ستدش دصخل ص   )5وردص ص

صخكشعار ص خ فتتا .ص شترإصهإخصخ     صح ص لوصأسفلصخ     صم صخل  خسس م)اك،ص شل

.حملميلصخلرح خءصخلبيضاء.صخلتروش صجةلصخل ما 

ح ص،ص شل   ) صعل صعمودصصر  صرفي صجدخكصجيصشتمي صلقم صخ كث صصاللل صم    صمنوذ6صوردص 

خلت وشل.صخلتروش صجةلصخل ما صخل  قيصلسب اقطلصم صقملصخ     ص جودصخ فتتا صخلرر شلصخلس
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أ صحمةةي صخجلةة ءصصشلحةة ص خ كثةة صصةةاللل،صصص عبقةةا صخ  ةة صخجلةة صص

خلرةةرورصخير )املشةةلص ذلةة صلعةةد صقةةدردصخل شةةاحصعلةة صصصصصصصيفخ سةةفلصشقةةلصص

حةي صصشتفةبصمة صخ ُصصص نطةاعصخل  ةلصخلةإصصصصيفخل ما صخخل ةنلصصص لصذرخ 

 صقةدردصصإ صخ فةاصص شةؤدص هةوصمةاصصصص؛خلرةرورصخير )املشةلصصخ سفلصمة صص

ص1.5صوحنةةةاير فةةةاعصعةةة صسةةةط صخ ر صيفص ةةة صأنخل شةةةاحصعلةةة صخلنحةةة ،ص

نةةةةادرخكصمةةةةاص خلنحةةةة ،ص قةةةةدردصخل شةةةةاحصعلةةةة صخ مةةةةلصصمعةةةةلصيفص ةةةة دخدمةةةة صخ ةةةة

 ةةةنلصعلةةة صخر فةةةاعصأكثةةة صمةةة ص سةةتطي صخل شةةةاحص ةةةلصذرخ صخل مةةةا صخخلص

ص قلصقدر ةاصعل صخلنح .ص إخ يفصم صخ ص1.5

سةةةةطحلصخلقمةةةةلصخ  صأشضةةةةاكصأ صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصوحةةةة مةةةة صخ ل

خدصخلنحة صكلمةاصخ ةنةاصصصصد ل) صشة صص،حميطةاصخ عل صيفشقلصخلنح ص

 هةوصصحنة صحميطةةاصخ سةفلصصصصصيفيرلصخلنحة صإ صذر  ة صصصفحنوصأسفلةاص

 ةةة صصيف شليةةة صخجلةةة ءصخ  سةةة صصص،سةةةفلشقلةةةلصمةةة صحمةةةي صخجلةةة ءصخ صصمةةةاص

 ن ةةةةإصخلقمةةةةلصخل ةةةة)لصص قمةةةةلصخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلصصصيفشقةةةةلصخلنحةةةة ص

صخجلةة   عاقةة صصةةرورصخ  ةة صصص إذلةة صصيفخ سةةط ،ص ش جةة صخلسةةب ص

خلرةةةةرورص أسةةةةفلةا،صصيفخللينةةةةلصخلطفةةةلصصخلقمةةةةلصمةةةة صصةةةةرورصصيفخلرةةةلبلصص

حميطةةةاصصصيففيةةةاصملشةةاددصخلنحةة صصصشلحةة صصخلقمةةلصصصسةةتدش دصخ صخير )املشةةل

ص حميطةةةةةةاصخ سةةةةةفل،صخ مةةةةة صخلةةةةةإصيفشقةةةةةلصخلنحةةةةة ص  علةةةة ص خ  سةةةةة صصخ

 ةةةةةةةة صشقةةةةةةةةلصصصيفإ صملشةةةةةةةةاددصحميطةةةةةةةةةاصخ سةةةةةةةةفلص شليةةةةةةةة صخ  سةةةةةةةة صصصص شةةةةةةةةؤد

خلطفةةلصذلةة صإ ص عاقةة صصةةرورصصصصيفحميطةةةاصخ علةة ،ص ش جةة صخلسةةب صصصص

   )ةةةةةة صإذصخ كثةةةةةة صصةةةةةةالللصصص خللينةةةةةةلصفةةةةةةوعصصةةةةةةرورصخ  ةةةةةة صخجلةةةةةة صصص

أكثةة صمقا مةةلصصصخلقمةةلصعلةة صصةةرورصصصصصسةةتدش دصخ صخلرةةرورصخير )املشةةلص

 ةة صصيفشةة دخدصحميطةةةاصخ سةةفل،صصصةةةإخ لحميطةةةاصخ سةةفلصصصيفللنحةة ص

ش شةةةدصمةةة صن ةةةا صخإلذخلةةةلصص هةةةوصمةةةاص تةةةنللصقمتةةةةاصلرةةةرورصأقةةةلصصةةةالللصص

خل ة)ل.ص شتضة صصصصخ سةتدش دصذلة صإ ص ةةورصخلقمةلصصصصص فيةؤدصصص، خلنح 

 ةةة  ب صلقةةةدردصخل شةةةاحصعلةةة صصصصصخلرةةةرورصخير )املشةةةلصمةةة صذلةةة صأ صألعةةةادصصص

 صسةةةة عتةاص)لمةةةةاصكانةةةة صخل شةةةةاحصقوشةةةةلص ملخدصصخلنحةةةة ص خلت ةةةة)يل،صفص

ص قةةلص صخلرةةرورصخير )املشةةلصحنةة صصصذلةة صصسةةةلص  مقةةدر ةاصعلةة صخلنحةةصص
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ص

فال شةةاحصخلضةةعيفلصشرةةع صعليةةةاصحنةة صصصص،ألعادهةةا،ص خلع)ةة صصةةحي ص

ص.صصةا   )يلصخلررورصخير )املشل

لت ةةةةة)يلصمنةةةةةوذ صمقةةةةةيفحصلتو ةةةةةي صخ  خ ةةةةةلصخلتطورشةةةةةلصصصص:سةةةةةالعاك

صرح خءصخلبيضاء: خ      صيفصخلصخلررورصخير )املشل

صصصي: ناعبصخ     صماصشن صخلدرخسلصخ يدخنيلصم لو  ص

 خل قبةةةةةل صصخلرةةةةةر  صللم ةةةةة    ةةةةةتغ ص رةةةةةائصصخلرةةةةةرورصيفصخلعمةةةةةودصصص-1

ص خل أ  .صصصصخ     إ صقملصنياصخ د دصخلد ص درجيياكصم 

صخلرةةةر  مةةة صخلعمةةةودصنفسةةة صأثةةة صأناليةةة صخ ف شةةةا صصصر)ةةة ص تبةةة ص-2

ص ت صقملصخلرر صكلةا.

نةةةاردصمة صق ةة دصخلت وشةلصخخلارجيةةلصمة صعةةددصصصصظة صخل ةظاشاصخ ُصصلو ص-3

صخلةةةةةدخ ليصدصخلرةةةةةر ص ةةةةةاهدص.ص ر)ةةةةة صمخ  ةةةةة   قليةةةةةلصمةةةةة صقمةةةةةلصصص

خل ةةةةةقوعص خلنةةةةةدلا صخلتةةةةة صصصفلصق ةةةةة دصخلت وشةةةةةلصخخلارجيةةةةةلصمةةةةة صصأسةةةةة

.صهةةةإةصخلرةةةرورصص 6،صصةةةوردص نةةةةارد ظةةةة صعلةةة صسةةةط صخل ةةةظاشاصخ ُصص

ملصصخلدخ ليةةةةةلصخ فرةةةةةوللص ةةةةةدشثاكصمةةةةة صصةةةةةرورصقمةةةةةلصخلرةةةةةر صخلةةةةة صص

   ةةةةةةب ص لةةةةةة صصص،فةةةةةةا  صخللةةةةةةو صرمادشةةةةةةاك ش)ةةةةةةو صلونةةةةةةةاص،صلعةةةةةةدصن ةةةةةةو 

إ ةافلصص صرورصخ ر صخحمليطلصلةا.صصخلرر  خلعمودصصخلررور

لعينةةةةةةةا صخلرةةةةةةةةرورصصصمةةةةةةة ص ةةةةةةةال صخلتحليةةةةةةةةلصخلبيف جةةةةةةة خيفصصصصذلةةةةةةة صصإ 

ملص وجةةةةةدصخ تالفةةةةا صذخ صأهميةةةةةلصلةةةة صعينةةةةةا صصصصخ ةةةةإكوردصأعةةةةالةصص

قمةلصصصهإةصخلررورصخ دشثلص خ ن وذدصم صخلرةرورصخلدخ ليةلصيفصص

صصص خ ر صخحمليطلصلةا.صخلرر  خلرر صص خلعمودص

تطورشةةةةةةةةةةلصلت ةةةةةةةةةة)يلصخلرةةةةةةةةةةرورصصخل خ ةةةةةةةةةةلصخ ص ش م)ةةةةةةةةةة ص قسةةةةةةةةةةيمصصص

م خ ةةلص طورشةةلصكمةةاصصصسةةبعلص صإ 5شةة)لص صخير )املشةةلص خ  ةة    ص

 -Eason Hong & Eugene Huang, 2001, p 102)خقيف ةةاصكةلصمة صصصص

ص،ص هي:صصص(103
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ص ص عبقلصخلت وشلخ   للصخ   :ص م  للص  )يلصخ نرفضا

& weathering layer ص swales ص

خمةةةةةتل صيفصأنةةةةة صص شتميةةةةة صخ  ةةةةة صخجلةةةةة  صلقو ةةةةة ص  عةةةةةددصألوخنةةةةة ،صص

خلرةةةةةر صخ ) ةةةةةو صعلةةةةة صصصص)ةةةةة  .صلةةةةةإل صعنةةةةةدماصشصلالطفةةةةةلص  انسةةةةة

صswalesحتةد صمنرفضةا صصصصلنح ص خلت وشةلصخ رتلفةلصصع   صلخلسط ص

علةةةةة صسةةةةةط صخ ر صلن  ةةةةةا ص أشةةةةة)ا صخمتلفةةةةةل.ص ت مةةةةة صأ يانةةةةةاكصيفصصصص

 سةةر ص  ةةلصلفعةةلصأشةةعلصصصصهةةإةصخ نرفضةةا صميةةاةصخ مطةةار،ص أ يانةةاكصصص

 ةةةةةةةةةلص )ةةةةةةةةة خرصخليفعيةةةةةةةةة ص خلت فيةةةةةةةةةل،صشةةةةةةةةةتغ صسةةةةةةةةةط صصصصصخل ةةةةةةةةةم .ص يف

  تمية صصصعبقةلصخلت وشةلصصص  ت)ةو صص،خ نرفضا صكيميائياكص شتنكسةدص

قةةةدصشسةةةتم ص  ةةة)يلصعبقةةةلصصصصص صةةةلبلصرقيقةةةلصل نيةةةلصخللةةةو .صصصصصعبقةةةلصصصلننةةةةاص

صخلت وشلصإ صخ   للصخلثالثل.

ص صصperipheral furrowثانيل:ص م  للص  )يلصخ  ادشدصخلدخئ شلصخ   للصخل

لعةةةدماصأصةةةب صسةةةط صخ نرفضةةةا صأشةةةدصصةةةالللص أكثةةة صمقا مةةةلصصصصصصص

خلنحةةةةةةةة صص ت ةةةةةةةة)لص ينمةةةةةةةإصأ ادشةةةةةةةةدصدخئ شةةةةةةةةلص ةةةةةةةحللصلسةةةةةةةةب صصصلنحةةةةةةة صل

حتةةةةةد صخ  ادشةةةةةدصخلدخئ شةةةةةةلصصص عنةةةةةدصأعةةةةة خ صخ نرفضةةةةةا .صصصصصخلتفا ةةةةةليص

.صمة صصخجل  خ نت  دصلا   صخلضحللصعل صعو صخل قوعص خلفوخصلص

خلةةة صص فةةة خلأثنةةةاءص  كةةةلصصيفصخ ةةة ج صأ صخل ةةةقوعص خلفوخصةةةلص طةةةور ص

يفصصلمةمةةص  يفةةل صأشضةةاكصأدصفقةةدصمنطقةةلصخلرةةح خءصخلبيضةةاءصصأصةةال 

صصص. )وش صهإةصخ  ادشدصخلدخئ شل
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ص

ص ص5ش)لص 

ص خ لص طورص  )يلصخلررورصخير )املشلص خ      صمبنطقلصخلدرخسلم
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ص Cap rock   )يلصقملصخلرر صصصءخ   للصخلثالثل:ص م  للصلد

 صخ لقيةةةةةل صفيةةةةةاص عميةةةةبصخ  ادشةةةةدصخلدخئ شةةةةلص خ نرفضةةةةاصصصصصص  جيةةةةص

خ مطةةةةارصخلغ شةةةة دصيفصصكةةةةا صشت)ةةةة رص ةةةةد  ص مةةةة صميةةةةاةصإذص ةةةةدرجيياك.ص

لةةةإل ،صفةةةا صصصيفصخ  ادشةةةدصثةةةمص ةةةلصمنةةةةا.ص صصصصخ طةةة دصخ ا ةةةيلصصخ  خ ةةةل

ص )ةةةةةةو صع  ةةةةةةلص ةةةةةةدرجيياكصصخ ةةةةةةوخئ صخلدخ ليةةةةةةلصل  ادشةةةةةةدصخلدخئ شةةةةةةلصصصص

بقةةلصخلت وشةةلصخل قيقةةلصصصص ت)ةةو صمةة دصأ ةة  صعصص ص،لت وشةةلص خلتنكسةةدصل

 )ةةةةو صقةةةةادردصعلةةةة صخي تفةةةةا صلا يةةةةاةصمةةةة صأجةةةةلصصصصصصلةةةةد  صأ صل نيةةةةلصخللةةةةو ص

 ع شةةة ص  ةةة)يلصق ةةة دصخلت وشةةةل،ص شسةةةتم صختفةةةينصخ ر صخحمليطةةةلصصص

ص  لةةع ش)ةةو صقةةدصصصخهةةإصأثنةةاءيفص لالرةةر صلعوخمةةلصخلنحةة ص خلتآكةةل.صص

صقملصخلرر ص درجيياك.ص   )لصرورصخلقملص 

ص Cap rock خ   للصخل خلعل:ص م  للصخكتما ص  )يلصقملصخلرر صص

أسةةةة عصمةةةة صصصص  ةةةةنرفنصإ فا ةةةةاكصصر صخحمليطةةةةلصلالرةةةةر صصصخ صنكةةةةل ت

ص  رةيفعصصرورصخلقمل.ص تعمةبصخ  ادشةدصخلدخئ شةلص ةدرجيياك،ص  تسة ص أ ة خكصصصصصصص

ا يةةةةاةصملصشعةةةةدصقةةةةادرخكصعلةةةة صخي تفةةةةا صلصصصلعةةةةدصخلت وشةةةةلصصخ  ةةةةد د ص.  ةةةةو  

 خ كسةةةةةةدد.صلةةةةةةإل ،صشتوقةةةةةةلص طةةةةةةورصعبقةةةةةةلصصصصصيخلةةةةةةتغ صخل)يميةةةةةةائصلتع شةةةةةة ص

صلص  )يلصقملصخلرر .صصخلت وشلصخل قيقل.ص ينمإصش)تم

ص stalkصخلرر  خ   للصخخلامسل:ص م  للص  )يلصخلعمودص

صأثنةاءصصيفص    ة)يلصصخلرةر  صحنة صخلعمةودصصصيفصهةإةصخ   لةلصصصشبةدأصص

صأثنةةاءصإذللطبقةةا صخلضةةعيفلصمةة صخلرةةر .صصصخينتقةةائيخلتآكةةلص خلنحةة ص

يفصصاكرئيسةةيص طةةورخكقرةة صأسةةفلصقمةةلصخلرةةر ص شتطةةورصصصشت ةة)لصعمةةود

صهإةصخ   لل.

ص Mushroomخلنموذجيص  للصخلسادسل:ص م  للصخ     صخ 

شرةةةةةب صخلعمةةةةةودصصصخلرةةةةةر  يفصخلعمةةةةةودصصخلتفا ةةةةةليخلنحةةةةة صصلتةةةةةوخلي

شستم صحن صخ ر صخحمليطةلصص أكث صعويكص أقلص )اك،صصخلرر  

إذصلةةةةة صصخلنمةةةةةوذجي،ص شظةةةةة صخ  ةةةةة   صلال ةةةة)لصصص ختفيضةةةةةةاصلالرةةةةر ص

س ةم)اكصصأقةلصصصصةر  ص   )ة صعلة صعمةودصصصصصخلقملصخ كة ص  مةاكصخلة صصص

ص  ب صنبا صعجصخلغ خبص خ      .صصصخل  
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ص

صخ   للصخلسالعل:ص م  للصخنةيارصقملصخ      

   )ةةةةةة صعليةةةةةة صقمةةةةةةلصص خلةةةةةةإصخلرةةةةةةر  شةةةةةة دخدصخلنحةةةةةة صيفصخلعمةةةةةةودص

خ  ةةة   صخ كثةةةة صصةةةةالللص خ كةةة ص  مةةةةاكص تةةةة صشقةةةلصس ةةةةم صخلعمةةةةودصصصصص

نةةة صيصشسةةةتطي صحتمةةةلصقمةةةلصخلرةةةر ،ص ينمةةةإصصأجةةةدخكصلدرجةةةلصصخلرةةةر  

صخلرر ص  سق صعل صخ ر صلفعلصخجلاذليلصخ ر يل.ص نةارصقمل

 صخلرةةةةرورصخير )املشةةةةلص خ  ةةةة    صصصسةةةةببصش م)ةةةة صخلقةةةةو صإصصاص مةةةة

 ترلةةةلصخل)تةةةلصصففةةةيصم  لةةةلصخل ةةةباب،صد ردصجيومورفولوجيةةةلمتةةة صلةةة

ليفخجةةة صخ ةةةوخ صخلرةةةر شلصخ )ونةةةلصللمةةةنرفنص اركةةةلصصصصصخلرةةةر شلص

إذصصعلةةة صهةةةإخصخليفخجةةة ،صدموخ ةةةعةاصشةةةاهدصيف لةةة صخل)تةةةلصخلرةةةر شلص

ع  ةةةةةةةلصصشتميةةةةةةة صلنفقيةةةةةةةلصعبقا ةةةةةةة صص خلةةةةةةةإصخلرةةةةةةةر  خلسةةةةةةةط صص)ةةةةةةةو ش

خلقدرةةةةةل،صصخ طةةةةة صم خ ةةةةةلصيفلتع شةةةةةلصخ رتلفةةةةةلصمثةةةةةلصخلتع شةةةةةلصخ ائيةةةةةلصصصل

خجلفةا صخلال قةل،صصصصمةلةلصصيفثمصخلتع شلصخل  يلصصخلت وشلصخ رتلفل، 

خ اهةةةا صخمتلفةةةلصصصيفصخلرةةةر  إ ص )سةةة صخلسةةةط صصص شةةةؤد هةةةوصمةةةاصص

تسةةةتطي صخل شةةةاحصصصفص، صخل)تةةةلص لةةةصصيفمنةةةاعبصخلضةةةعلصصصصن لةةةلص )ةةةو صمب

 ماصحتمل صم صذرخ صرما صإملخللصجة ءصمة صخلرةر ص   ة)يلصخ جة خءصصصصصص

صيفصدصةةةغ صلمنع لةةةصل بةةةد صخل)تلةةةلصخلرةةةر شلصكتلةةةصصيةةةثخلباقيةةةل،ص 

تتعاقةةة صفيةةة صصف ةةةب صخ سةةةتوشل،صصخل سةةة صحمةةةي صمةةة صخ ر صخ نبسةةةطلصصص

 صم    صيفصم  للصخل باب،ص تعاق صفي صصرورصخ   صخجل  صخ كث صصالللصم صصرورص7صوردص 

صخللينلخلطفلص



 

 158 

ص 2016هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص ص1437خلثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام صصدخلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد

ص صم    صيفصم  للصخلنضج،صشتمي صلقملصمستدش دصخل )لص   ) صعل صعمودصأقلصس م)اك8صوردص 

ص،خللينةةةلخلطفةةةلصخ كثةةة صصةةةالللصمةةة صصةةةرورصص صةةةرورصخ  ةةة صخجلةةة 

صص. 7 صورد:صص  للصخل باب متثلصلإل صم

ص

صعوخمةةةةةلصخلتع شةةةةةلصخ رتلفةةةةةلصفتسةةةةةتطي صصخلنضةةةةةجصم  لةةةةةلصيفأمةةةةةاص

ي)ةةةةةو صفخ جةةةةة خءصخلسةةةةةفل صمةةةةة صخل)تلةةةةةلصخلرةةةةةر شل،صصصصصيفخلنحةةةةة ص

أقةةةلصصةةالللصأسةةة عصصخلةةة صهةةيصصفل صخلطبقةةةا صخلس ةةصصيفنحةة صصخلعةةد صصم 

أكثةةةة صصةةةةاللل،ص صهةةةةيصليةةةةاصخلةةةةخلطبقةةةةا صخلع صيفعةةةةد صحنتةةةةةاصمةةةة صم 

لياص،ص اركلصخ ج خءصخلع اكمنتظمصسفل نح صل ج خءصخلخل شستم ص

صخلرةرورصخير )املشةلصصإ صأ ص ظة صصأكث صصالللصلارملد صهيصخل

شةةة)لصقمةةةلصع شضةةةلصمسةةةطحلصصصصصصيفتبةةةد صصفص،يل ةةة)لةاصخلنمةةةوذجصص

 تةةنللصمةة صصةةرورصأشةةدصص ص بةةد صعلةة صهيمةةلصسةةقلصمعلةةب،صصخل ةة)ل

صنحةةةةةةةةةة أقةةةةةةةةةةلصصةةةةةةةةةةالللصش صصصةةةةةةةةةةر  صةةةةةةةةةةالللص   )ةةةةةةةةةة صعلةةةةةةةةةة صعمةةةةةةةةةةودصص

ص خ  ةةةةةةةةةة    صعةةةةةةةةةةجصخلغةةةةةةةةةة خبذلةةةةةةةةةة صنبةةةةةةةةةةا صصيف   ةةةةةةةةةةب صص،لاسةةةةةةةةةةتم خر

Mushroomصمسةةةةةتدش خكصخ  ةةةةة   ،ص أ يانةةةةةاكصش)ةةةةةو صشةةةةة)لصقمةةةةةلصصص،

  ةةة)يلصهةةةإةصخلقمةةةلصصيفلتضةةاف صخإلذخلةةةلص خلت وشةةةلص لةةة  صخل شةةاحصصص

ص.ص 8 صورد:صصخ ستدش د.

صعوخمةةةلصخلتع شةةةلصخ رتلفةةةلصصصيسةةةتم صن ةةةا صفص،   لةةةلصخلثالثةةةلصخصأمةةةا 

جةةةةةةةة خءصخ جةةةةةةةة خءصخلسةةةةةةةةفل صإ صأ ص سةةةةةةةةتدعصخ صصيفصيسةةةةةةةةيماخلنحةةةةةةةة ص صيف
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ص

شة دخدصن ةا صخإلذخلةلصصصص  ج خءصخلعلياصخ كثة صصةاللل،صصصخلسفل ص   ملصخ

صشسةةةةةب  ص، خلت وشةةةةةلصخ ي)اني)يةةةةةلصمةةةةة صمتةةةةةددص خن)مةةةةةا صللرةةةةةر صصص

إ صخنةيةارصخلطبقةا صصصص شؤد هوصماصص، غطاكصشدشدخكصعل صخلرر صذل 

مةةة صحنةةة صصصخسةةةتم صهةةةإصشلفعةةةلصخجلاذليةةةلصخ ر ةةةيل،ص صصةا سةةةقوعصخلعليةةةا

خلرةةر شلصخلعلوشةةلصإ صأ صشقةةلص  ةةمصصصص خنةيةةارص سةةقو صخل)تةةلصصصيسةةفل

خلسةةةفل ص ق شبةةةاك،ص شتبقةةة صجةةة ءصصصصصخلرةةةر  خلعمةةةودصصي لتفةةةص،خ  ةةة   

مةةةةةةةةةةةةةةة صقمةةةةةةةةةةةةةةةلص

صخ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ص

لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط ص

خ ر ص

 ق شبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكص

شةاهدخكصعلة صصص

 جةةةةودصلقاشةةةةةاصص

صيفصخ  ةةةةةةةةة   

صذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ص،خ و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ش)ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادصص

صيلتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

أث هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص

ص،  تالشةةةةةةةةةةةة 

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةإخص 

 )ةةةةةةو صقةةةةةةدصص

 صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ص

يرو ل.صكمةةاص و ةةحةاصلةةإل صإ صم  لةةلصخل ةةصخلرةةرورصخير )املشةةل

ص .10 ص9 ص ا خلرور

ص

لصعل صسط صتثلصم  للصخل يرو ل،صإذصخنةار صقم صم    صر10صوردص 

خلعمودصخلرر  صقائماكصشاهدخكصعل صلقاشاصصلقيخ ر صلفعلصخجلاذليلصخ ر يلص 

صخل )لصخلنموذجيصللم    .صخلتروش صجةلصخل ما صخل  قي.

 صم    صيفصم  للصخل يرو ل،صإذصش)ادصلتفيصخلعمودصخلرر  ص9صوردص 

صخلإ ص   ) صعلي صقملصخ     
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صخيستنتاجا ص خخلامتل:صص:ثامناك

صخيستنتاجا 

خ  ةةتقلصمةة صخجلةة   صصصصخجلةة  لةةو  صميةةدخنياكصأ صكتةةلصخ  ةة صصصصص

ت)ةو صمة صعبقةا صخلطفةل.صصصصص ص   ) صعل صخلررورصخير )املشلصخل 

يفصكةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلصأ صخ سةةةط صخلطباقيةةةلصصصصص ةةةاهد مةةة صخ 

ذخ صخلطبقةةةةةةةةا صصخلطباشةةةةةةةة  ص خ  ةةةةةةةة صخجلةةةةةةةة صص ت)ةةةةةةةةو صمةةةةةةةة صكتةةةةةةةةلصص

خل)تةةةةةةةلصخلةةةةةةة ص )ةةةةةةةو صأسةةةةةةةط صصصص ق شبةةةةةةةلصمةةةةةةة صخ فقيةةةةةةةل.صصصخلخ فقيةةةةةةةلصأ ص

ص   )ةةةةة صعلةةةةة صخ رةةةةةارش صخلرةةةةةر شلصخلةةةةة صصصصصرأسةةةةةيعبقا ةةةةةةاصيفص  ةةةةة صص

 تنللصم صخلطفلصخ )سوصلا ر ص خ  تبصعل صمةاصشبةد صمة صكتةلصصصصص

 عوشلل.صص قبلصخل)ن لوم ش صخل صدم  ةاصخلت وشلصمنإص
ذل صأن صعندماص   )ة صكتةلصخل)ن لوم شة صفةوعصصصصصص شستنتجصم 

  رفةةةةةلصصإذصأسةةةةةط صعباقيةةةةةلصيفصموخ ةةةةة صرأسةةةةةيلص ن ةةةةة صخلت وشةةةةةلصلةةةةةةاصصصصصصص

إ ص ف)ةةةةة صص شةةةةةؤد هةةةةةوصمةةةةةاصخلت وشةةةةةلصمةةةةة صخ ةةةةةوخدصخلال ةةةةةلصلسةةةةة عل،ص

.صأمةاصإذخصكانة صأسةط صخلطبقةا صيفص  ة صصصصصصة حت شة صصخ صةليصخ ر ص

رةةةةر صفت)ةةةو صخ ةةةوخدصخلال ةةةلصللصصصصمتامةةةاكصأ صق شةةة صمةةة صخ فقةةةيصصصصصأفقةةةيص

نيةلصخللةو صخلرةلبلصصصصلت وشةل.ص  ظةة ص ينمةإصخلق ة دصخلب صصصصلأكث صمقا ملصل

للرةةر ،صثةمص ت)سةة صخلرةر دصلعةةدصذلةة صإ صصصصخخلةارجيصعلة صخلسةةط صص

ص دصكب صلفعلصخلتق  .ص

 خخلةةةةةةةةةةاصصلتطةةةةةةةةةةورصخلرةةةةةةةةةةرورصصصلنمةةةةةةةةةةوذ صخ قةةةةةةةةةةيفحصص شسةةةةةةةةةةتنتجصمةةةةةةةةةة صخص

صأ صصةرورصخلقمةلصصصخير )املشلص خ      صمبنطقةلصخلرةح خءصخلبيضةاءصصص

رأ صخ  ةةةة   ،ص ش جةةةة صسةةةةب ص  ةةةة)يلةاصإ صصصصاصمبن لةةةةلعةةةةدهش م)ةةةة ص

نةةةةةةاصعمليةةةةةلصصأعلةةةةة صص صةةةةةرورصخ  ةةةةة  صص ر)ةةةةة ص فسةةةةة صفعةةةةةلصخلت وشةةةةةل.صص

 رخثيةةةلصخلن ةةةندص  ةةة)ل صلسةةةب صعوخمةةةلصخلنحةةة ص خلتآكةةةلصخ رتلفةةةل،صصصص

ص.(Sarah,  L. Thrasher, 2007,p1)  ل صقائملصعل صخ ر ص

لةةةو  صميةةةدخنياكص جةةةودصقمةةةمصلعةةةنصخ  ةةة   صم)سةةةوردص سةةةطحةاصصصصصصص

  جةةَدصأ ص غطةة صلق ةة دصصةةر شلصمةة صعبقةةلص وشةةلصرقيقةةل.صصم صارجيخخلةة

 خ ر صخحمليطةةةةلصلا  ةةةة   ص تةةةةنللصصصصخلرةةةةر  خلعمةةةةودصصصرأ صخ  ةةةة   
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ص

صلةة صخجلةة ءصمعةةدنيشوجةةدصخ ةةتال صص ي.ص نفسةةص يعةةاكصمةة صنةةوعصخلرةةر 

مةةةةة صصةةةةةرورصقمةةةةةلصصصصعةةةةة  صللت وشةةةةةلص ةةةةة صخ  خجلةةةةة ءصصخُ عةةةةة  صللت وشةةةةةلص

كةا صصإذصظة صخخلارجيصللرر ص خلف عصخلو يدصكا صيفصخ ص.خ     

صلةةةو صخلرةةةر صخجلدشةةةدصأكثةةة صخ ةةة خرخكصمةةة صخلرةةةرورصخخلارجيةةةلصخلةةة صصصصص

لسةةةةب ص ةةةةنث صأكاسةةةةيدصخ دشةةةةدصصصخل)يميةةةةائيلةةةةتغ صلصكانةةةة صع   ةةةةل

أثنةةةةةةاءصخلت وشةةةةةةل.ص خلطبقةةةةةةلصصيفصعلةةةةةة صخلرةةةةةةر .ص   ةةةةةة)ل صخ كاسةةةةةةيدص

متةةةةة صصخ ؤكسةةةةددصرمبةةةةاص )ةةةةو صمرةةةةحوللصلعةةةة  عصخل)السةةةةي صخلةةةة صصصصصصص

أثنةةةاءص  ةةة)يلصخ  ةةة   صيفصم  لةةةلصصصصيفصخلرةةةر صخل ةةةقوعصخ وجةةةوددصيفصص

صي قل.

ر.صامتةةةةةةأص3ص-1خر فةةةةةةاعصخلسةةةةةةقلصخ علةةةةةةبصلقمةةةةةةلصخ  ةةةةةة   صلةةةةةة صصصشةةةةةة خ حص

 خل قبةل صشن ةإصشة)لصصصصصخلرةر  صخلتقاع صل صرأ صخ     ص خلعمودص

شنةةدمجصصص خلرةةر صمةة صم شةةدصمةة صخلسةةقلصخ علةةبصخلةةإصصصصصصأصةةلصمنحنةة صمةة صص

فلصخلةةةةةة صمةةةةةة صشةةةةةة)لصخلسةةةةةةط صيفصخل ةةةةةة خئ صخلضةةةةةةعيصصاكسلسةةةةةة ةةةةةةدرجيياكص 

ص  )لصرقبلصخ     .صص

رأ صهةةةةةوصلطبيعةةةةةلصخ ةةةةةا صأقةةةةةلص )ةةةةةاكصمةةةةة صصصصصخلرةةةةةر  ،صخلعمةةةةةودص

لصلقمةةةلصخ  ةةة   صلتلةةةلصمةةة صموقةةة صصصصصللةةةخ  ةةة   ص ل)ةةة صس ةةةم) صلا قاصص

خلتنةةاقصصخلتةةدرجييصيفصصصلةةو  إ صآ ةة .صيفصلعةةنصخل)تةةلصخلرةةر شلصصص

صخلرةر  صش)و صخجل ءصخلق ش صمة صخ ر صمة صخلعمةودصصصصصذصم ،صلخلس 

خجلةة ءصخ وجةةودصأسةةفلصقمةةلصخ  ةة   صمباشةة د.صشنةةدمجصصصصأقةةلصس ةةم)اكصمةة 

لقاعةةةةةةةةةددصمتسةةةةةةةةةعلصمةةةةةةةةة صسةةةةةةةةةط صخ ر ،ص معظةةةةةةةةةمصصصخلرةةةةةةةةةر  خلعمةةةةةةةةةودص

أ ص تسة صلةدرجا صصصصخكمقعة صصخ عمةددصخلرةر شلصللم ة   ص ن ةإصشة)الكصصصصص

لعمةةودصلصخ )ةةو ص ح ةة صخجلةة شن) ةةلصخللةةو صخلطبيعةةيصللمتفا  ةةل.ص 

لصخ  ةة   ص نةة صشفتقةة صإ صخلق ةة دصخ يوشةةلصخلةة ص عطةةيصقمةةصصصصصخلرةةر  

 لونةاصخل ماد .
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صخخلامتل:

هةيصصصلالرةح خءصخلبيضةاءصصص خ     خلررورصخير )املشلص منطقلص

خ  ةةة   .ص هةةةيصصصعلةةة صشةةة)لصصخير )املشةةةلصص قةةةلصم  مةةة صمةةة صخلرةةةرورصصص

يفصصأ صخ  ةة   صخلرةةرورصخير )املشةةلصص  صةةفصسةةيا ي.منطقةةلصجةةإبصص

ص ةةةوخ غطةةةيصجمموعةةةلصمةةة صخ صخمتلفةةةلص  صاكنوخعةةةل)ونةةةةاصأهةةةإخصخلبحةةةثصص

يفصصخ ي)ةةةةاني)يسةةةةب ص  ةةةة)يلةاصإ صفعةةةةلصخ طةةةة ص ش جةةةة ص يةةةل.صصخ نا

 ص صخل شةةاحصعلةةص شقترةة صأثةةص قطيةة صخلرةةرور،ص خلت وشةةلصخل)يميائيةةل،صصص

  ت ةة)لصص.خجلفةةا صخ اليةةلصصإعةةاددص  ةة)يلصخ  ةة   صيفص ةةلصأ ةةوخ صصصص

صشبةةدأص  ةة)يلةاصلفعةةلصص صخجل شةةل،صرةةرورصخليفصخلرةةرورصخير )املشةةلصص

 دصأ ص ظةةةة صعلةةة صمب ةةة خ فةةة صيفصصةةةرورصخ صةةةلصحتةةة صخلسةةةطحيل،صص

شبةةةةةةةةدأصخلتآكةةةةةةةةلص خلنحةةةةةةةة صعلةةةةةةةة صعةةةةةةةةو صخل ةةةةةةةةقوعص خلفوخصةةةةةةةةلصصصصخلسةةةةةةةةط 

ش جةة ص صالنحةة ص خلتآكةةلص خلت وشةةلصخلتفا ةةليل.صصل خلرةةرورصخلضةةعيفلصص

 جةةةةةودصصص  تمثةةةةةلصيفج ئيةةةةةاكصإ صخلعوخمةةةةةلصخلبنيوشةةةةةل،صصصخ  ةةةةة   صص  ةةةةة)يل

لل عولةةةةةةةةلصخجلوفيةةةةةةةةلصحتةةةةةةةة صصصص عبقةةةةةةةةا صمقا مةةةةةةةةلصللت وشةةةةةةةةلص خلتع شةةةةةةةةل،صصصص

.ص مة صخلعوخمةلصخ  ة  صصصصخ     صأشضاكيفص  )يلص صمةمصأثخلسطحيلص

خلق ةة دصصهةةيسةةةمصيفصخيسةةتق خرصخلنسةة صلقمةةلص رأ  صخ  ةة   صصصخلةة ص  

خخلارجيةةةةلصخ يوشةةةةل،ص   كيةةةة صخل)السةةةةي ،ص خجلفةةةةا صعلةةةة صنطةةةةاعصصص

ص خس صيفصخ نطقل.

.صأمتةةةةةةارص6ص–ص3صمةةةةةة صوحنةةةةةة  فةةةةةة صخ  ةةةةةة   صعةةةةةة صخلسةةةةةةةو صخجملةةةةةةا ردصصصصش

مةة ص قطيةة صخل  خسةة صصصم  لةةلصمتقدمةةلصصص ملصةةرورصخ  ةة   صخ ع  لةةلص ةةصصص

صصةةةرور خ سةةةطحلصيفصشةةة)لصكتةةةلصيفصمنةةةاعبصخل ةةةقوعص خلفوخصةةةل.صصص

)ةةةو ص ةةةاصقمةةةلصمسةةةطحلصخل ةةة)لصمتسةةةعلصنسةةةبياكص   )ةةة صصصص صخ  ةةة   

 طوش هةةةةةةاصمةةةةةة صخل)تةةةةةةلصصصصجةةةةةة  ،صم)اكأقةةةةةةلصس ةةةةةةصصصةةةةةةر  علةةةةةة صعمةةةةةةودصص

صخلرر شل.

 صخلتطةةةةورصمةةةةصلقمةةةةلصخلرةةةةرورصخي )املشةةةةلصصل ةةةة)لصخ سةةةةط صشنةةةةتجصخ

لطبقةةةةةةا صخ  ةةةةةةة صصصسةةةةةة صي يةةةةةةلصخلصبقةةةةةةا صخ فقيةةةةةةل،صأ صمةةةةةةة صخصصخجليةةةةةةدصللطص

خلقةةةصصصلسةةةب  خلفوخصةةةلصخل أسةةةيلصمةةة صجةةةةلصأ ةةة  ،ص رمبةةةاصصصصصص خجلةةة 



 

 163 

صجيومورفولوجيةةةلصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    ص

ص

،ص شفةةيف ص وسةةي صخل ةةقوعص خلفوخصةةلصكةةث خكصصصجةة  مةة صجةةةلصأ ةة  .صص

صخلإ لا .صأنةاصحتدشدخكصلسب 

  عةةةدص ةةةاه دصخلرةةةرورصخير )املشةةةلص خ  ةةة    صخ نت ةةة دصمبنطقةةةلصصصصصصص

لصخلف شةةةةددصذخ صخلرةةةةح خءصخلبيضةةةةاءصمةةةة صخلظةةةةاه خ صخجليومورفولوجيةةةةصص

ل)افيةةةلص ةةةةاصدخ ليةةةةاكصصخ نظةةة صخلطبيعةةةةيصخجلةةةإخب؛صلةةةةإخصجيةةة صخلدعاشةةةةلصخصصص

كةث صمة صخلسةياحص حمة صم ةاهددصمثةلصهةإةصصصصصصصص  ارجياكصلغ  صجةإبصص

خ نةةةةةةا  صخلطبيعيةةةةةةل،ص جةةةةةةإبصكةةةةةةث صمةةةةةة صخلبةةةةةةا ث ص عةةةةةةالبصخلبحةةةةةةثصصصصص

خلعلميصمة صأجةلصإجة خءصم شةدصمة صخ  ةا صخلعلميةلصعة ص لة صخلظةاه دصصصصصصصصصصص

صخلف شدد.

ص
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ص:خلع ليلصخ  خج 

 صخل شةةةةةةةةاحصيفصمرةةةةةةةة ،صرسةةةةةةةةاللصصص 1999خ ميةةةةةةةةدصخلفقةةةةةةةةيص صأ ةةةةةةةةدصعبد: 

ماجسةةةت ص ةةة صمن ةةةوردص،صقسةةةمصخجلغ خفيةةةا،صكليةةةلصخآلدخب،صجامعةةةلصصصص

 ع صم .
 صأشةةةةةةة)ا صخلسةةةةةةةط ،صدرخسةةةةةةةلصصصص 2000جةةةةةةةوددصفتحةةةةةةةيصخليفكمةةةةةةةانيص صصص: 

 جيومورفولوجيل،صدخرصخلثقافلصخلع ليل،صخلقاه دص.
 صعةةجصخلغةة خبصص 1990سةةةا صحممةةدصهاشةةمص ص: (Mushroom)مبةةنرفنصص

خلفيةةةةةةةو ،صدرخسةةةةةةةلصجيومورفولوجيةةةةةةةل،صخجمللةةةةةةةلصخجلغ خفيةةةةةةةلصخلع ليةةةةةةةل،صصصص

 ،صخلقاه دص.22خلعددص
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 من وردص،صقسمصخجلغ خفيا،صكليلصخآلدخب،صجامعلصع صم .
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إربدج يف حمافظة التباين املكاني لتأخر سن الزوا

 التباين املكاني لتأخر سن الزواج

 (م2014-2004) إربد يف حمافظة 

 امللخص 

ىل بيددددان التوايدددددحل اجلغدددددرايف  ددددا ت  دددددأخر سدددددن   إت الدراسدددددة رمدددد 

 ة بددع عدددامي دإربدددو و رورهدددا الددزمين يف املدد   الددزواج يف حمافظددة   

 سدددددددعت لتعدددددددرا أهدددددددم العوامددددددد  الد و رافيدددددددة   م( و2004-2014)

ىل  دددأخر سدددن الدددزواج يف  إادية الدددؤ  ددد د  ا قتصدددو ا جتماعيدددةو

ىل عينددددددة عشدددددوائية مدددددن عقددددددود   إاسدددددتندت الدراسدددددة   و احملافظدددددة. 

 عدددوامبدددين عبيدددد الشدددرعية يف األوإربددددو الدددزواج لدددد  حمكمدددؤ 

( عقددددد اواج 900ينددددة الدراسدددة ) بلغدددت ع م( 2004-2009-2014)

 يف لواء بين عبيد. ( 440) وإربديف لواء قصبة ( 460) منها

دراسدددددة علدددددو املدددددنهل الومددددد ي الت ليلدددددي يف معاجلدددددة    اعتمددددددت ال

 صدددددددددائي للعلدددددددددوم  كميدددددددددام باسدددددددددتخدام  زمدددددددددة الت ليددددددددد  ا    البياندددددددددات

كش ت نتائل الدراسة وجدود  بداين يف هداهرة    و (SPSS) ا جتماعي

 زايدددددها يف لددددواء  و بددددين عبيدددددوو إربددددد  ددددأخر سددددن الددددزواج بددددع لددددوائي   

يف لدددواء بدددين    بحل ا ضدددر  عنهدددا  الدددي  يغلددد  عليددد  الردددا    إربدددد  قصدددبة 

النتائل وجدود عققدة   أههرت الي  يغل  علي  الرابحل الري ي. و عبيد

( 35-31) ار باطيددددددة بددددددع  ددددددأخر سددددددن الددددددزواج  ددددددمن ال  ددددددة العمريددددددة     

 ددزداد إذ  (و7000)قيمددة املهددر فددو   و سددنة( 36 ال  ددة العمريددة )فددو   و

 فرص  أخر الزواج محل ار  اع قيمة املهر.

 

زواجو العنوسددددةو حمافظددددة :  ددددأخر سددددن الدددد الكلمددددات امل تا يددددة

 اجلغرافيا ا جتماعية.إربدو 

 قاسم الدويكات د.

 د. أماني العزام
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SSppaattiiaall  vvaarriiaattiioonn  ooff  ddeellaayyeedd  mmaarrrriiaaggee  iinn  tthhee  

ggoovveerrnnoorraattee  ooff  IIrrbbiidd  22000044--22001144  ((aannaallyyttiiccaall  

ssttuuddyy  ooff  aa  ssaammppllee  ooff  mmaarrrriiaaggee  ccoonnttrraaccttss  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  ooff  IIrrbbiidd,,  aanndd  BBaannii  OObbeeiidd))  

 

Abstract 

The study aimed to explore the geographical distribution of 

cases of delayed marriages in the governorate of Irbid/Jordanو and 

its development between 2004 and 2014. It lso sought to identify 

the most important demographicو social and economic factorsو 

affacting this social phenomenen. The study based on a selected 

random sample of marriage contracts in the Sharia courts of Irbid 

and Bani Obeid districts of Irbid governorate. 900 cases of marrige 

contracts were analyised460 و from Irbid courtو and 440 from 

Bani Obied court. 

The study relied on descriptive analytical approach in dealing 

with quantitative dataو using of Social sciences statistical Package 

(SPSS). Results revealed a discrepancy in the phenomenoa between 

Casses of Irbid and Bany Obied districtsو since the first is mainly 

occupied by urban population versus a predominantly rural 

population in Bani Obied district. Results also showed a correlation 

between the presences of delayed marriages cases (mainly between 

31-35 and overs 36 years’ catagories and high value of dowry. 

Which means tha as marrieges delayed the sum amount of dowry 

incresedو specialy over 7000 JD. 

Key words: delayed age of marriage, spinsterhood, Irbid 

Governorate, social geography. 
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 : املقدمة
سلسددددلة مددددن الددددتغريات ا قتصدددداديةو  خددددرية األ دةاألردن يف املددددشددددهد 

ا سددددددددرة  يفو وعمومدددددددداماجملتمددددددددحل  يفالثقافيددددددددةو أ ددددددددرت  و ا جتماعيددددددددةوو

هددددددا اجتماعيددددددةو ي عاني تكقهدددددديري الددددددتغريات مشددددددن مددددددل نددددددتو .خصومددددددام

هدي مشدكلة  دأخر سدن     و  أخدر و  كثري من اجملتمعدات األ و جمتمعنا

 أسدداا اجملتمددحلو الددزواج  و مددا ي رلددي عليدد  امددرق ا بالعنوسددة.   أالددزواج 

نددد  "ار بدددا   بأسدددقم ي عدددرا الدددزواج يف ا و   علدددو مدددر العصدددور. ئدددسدددر بقاو

يرت دددد  عليدددد   و أو مددددن  ثلددددهماو يددددتم بعقددددد شددددرعي  يدددد م بددددع الددددزوجعو     

 نشدددددددددددددددددددددأ عنددددددددددددددددددددد   بعدددددددددددددددددددددات   و بدددددددددددددددددددددات لكددددددددددددددددددددد  طدددددددددددددددددددددراو  واجو  قدددددددددددددددددددددو 

   .(م2008مس وليات")الداهر و و
ن و ري ددددد  فددددد  امددددداناألو العصدددددور مجيدددددحلاسدددددتمرار الدددددزواج يف   مدددددحلو

يف  امخدددددددر. فيشدددددددهد الوقدددددددت ا ا دددددددر  ناقصددددددد   آ  او دددددددت مدددددددن امدددددددن إىل  

ا ي عددددرو سددددبام أهمهددددا  ددددأخري سددددن الددددزواج.    أمعددددد ت الددددزواجو لعدددددة   

بددددددون اواج بعدددددد  املدددددرأريو أنددددد  "بقددددداء الرجددددد   أ دددددأخر سدددددن الدددددزواج علدددددو  

 ليددد إ  اجتدد  سددبامو مدددحل  الوقددت املناسددد  للددزواج لسدددب  مددن األ   مضددي  

 .(23-22 ص مو2000 ر بتددددددددد  فيددددددددد  أو امتناعددددددددد  عنددددددددد ". )منصدددددددددورو  و

ل مكثهددا يف : عنسددت البكددر طالددت عزوبتهدداو أ  طدداالعنوسددة ل غددةمو

أيضدددام  ي قدددال و ن  تدددزوج. أواج دون دراكهدددا سدددن الدددز إهلدددها بعدددد  أمندددزل 

 للرجددد  الدددي   دددأخر يف سدددن الدددزواج: عدددنو الرجددد  أ  طالدددت عزوبتددد        

 (.( http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar مل يتزوج. و
دعددددم و عدددددها مركددددز املعلومددددات أفقددددد كشدددد ت دراسددددة ر يددددة   

عددددن  ددددأخر سددددن الددددزواج يف العديددددد مددددن الدددددول   اختددداذ القددددرار املصددددر  

مدددددلت نسدددددبة السدددددكان الددددديين مل يسدددددبي  دددددم الدددددزواج يف    وفالعربيدددددة. 

 يف كدددد  مددددن  ددددونو   %(38) وندددد ( سددددنة  34-30ال  ددددة العمريددددة مددددن )  

 اختدددددددداذ القددددددددرار و يف سددددددددوريا )مركددددددددز دعددددددددم   %(19.5) و لبنددددددددانو

 .(2009)املصر و
ن نسددبة أاألردنيددة  صدداءات العامددة شددارت دائددرة ا أاألردن و يف 

 ن الددددزواج قددددد ار  عددددت مددددنالعنوسددددة بددددع النسدددداء اللددددوا ي مل يسددددبي  دددد 
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 .(2000نة )مدددن جممدددوع النسددداء يف سدددن الدددزواج سددد     %( 49%( إىل )35)

 صائي السنو  الصادر عن دائدرة قا دي القضداة    التقرير ا أههر و

البيانددات أههددرت إذ ار  اعددام يف سددن الددزواج لل نسددعو   ( 2013) لعددام

ع  ع عنددد الدددزواجو يف  ددد يت ددداواون سددن الدددثق األاواج مددن  %( 35) نأ

العشددددرين و مددددن الزوجددددات سدددن السادسددددة %( 25) مدددن أكثددددر جتددداوات  

بلغددددددت سددددددن اة أمدددددر لدددددد  أنددددددو م دددددة  ن أكدددددد التقريددددددر  أو عندددددد الددددددزواج. 

مل حتصددددددددددد  علدددددددددددو فرمدددددددددددتها يف الدددددددددددزواج   و والدددددددددددثق ع مدددددددددددن عمرهدددددددددددا 

(http//www.almadehahnews.com.)

و  سعو هديري الدراسدة للكشد  عدن التبداين يف مسدتويات  دأخر        

مددددن ألويددددة  الري يددددة يف لددددوائعو ملندددداطي ا ضددددريةوسددددن الددددزواج بددددع ا

حتليدددد  عينددددة مددددن عقددددود    ذلدددد  مددددن واألردن. يف مشددددال  إربدددددحمافظددددة 

 الدددي  يغلددد  عليددد  الردددابحل ا ضدددر و      إربدددد الدددزواج يف لدددوائي قصدددبة   

 لواء بين عبيد الي  يغل  علي  الرابحل الري ي.  و

ول منهدددددددددا لدراسدددددددددة يف أربعدددددددددة أجدددددددددزاء:  نددددددددداول األ   وقدددددددددد ق سدددددددددمت ا 

 اخلل يدددددددة النظريدددددددةوو جددددددراءات املنه يدددددددةو الدراسدددددددات السدددددددابقةو ا 

خ صددص الثالدده منهددا و ا تددو   انيهددا علددو ومدد  ملنرقددة الدراسددةو و

التوايددددحل اجلغدددرايف لظدددداهرة  ددددأخر  و لل دددديه عددددن التردددور التددددار يو  

يف  الردددق و ربرهدددا بالسدددكان ونسددد   دددا ت الدددزواج   و سدددن الدددزواجو 

جلدددددزء الرابدددددحل منهدددددا علدددددو     ا تدددددو  ا حمافظدددددات اململكدددددة املختل دددددةو و  

 التوميات.و اخلامتة

 :مشكلة الدراسة

نهدا مشدكلة اجتماعيدة    أي نظر إىل هاهرة  أخر سن الزواج علو 

قدددددد يددددد د   دددددأخر سدددددن  و وفدددددراداأل يفو اجملتمدددددحلو يف دددددار سدددددلبية آذات 

 جنبيدددددداتوألو الددددددزواج باةو أالرذيلددددددر الددددددزواج بددددددع الشددددددبام إىل انتشددددددا 

 لي  الزواج.   كا ةبسب  ار  اع املهور واياد

مدن النا يددة  و  دار ا قتصدادية  دراكم الددديون علدو الشدبام.     مدن ا  و

ىل اخن ددددداال معدددددد ت   الد و رافيدددددةو قدددددد يددددد د   دددددأخر سدددددن الدددددزواج إ     
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جنددام  مددا يكددون السددن املقئددم ل     عددادةاللددوا ي  ا نددا  اخلصددوبة لددد   

 دون الثق ع.   لديهن ما

 طمددأ  ددأخر  عددرا التبدداين املكدداني يفهدديري الدراسددة إىل  يرمدد و

ذلد  للكشد    و سن الزواج ومد  التباين فيها بدع الريد  وا ضدر.   

 (.م2014إىل  2004ن )مدددد املدددددة  وجددددود  بدددداين بينهمددددا يف    مكددددان إعددددن 

 حماولدة الكشدد  عددن العوامدد  الدؤ  قدد  وراء  زايددد هدديري الظدداهرة   و

 انتشارها.  و

 :أهمية الدراسة 

قددددددددددداء بو سدددددددددددروساسدددددددددددية يف  كدددددددددددوين األي عدددددددددددد الدددددددددددزواج اللبندددددددددددة األ

 يضددمن  كددا ر النسدد   و نسددانوجملتمعددات. فددالزواج يلددت  اجددات ا    ا

 دأخر سدن الدزواج لدد      و احملافظة علو اجلنو البشدر  مدن الدزوال.   و

 هلها.أعلو و املرأة يشك   غرام اجتماعيام عليها

 نبددحل أهميددة هدديري الدراسددة مددن كونهددا مددن الدراسددات القليلددةو       و

إذ النا يدة اجلغرافيددةو  مددن  ؤ  ب ده يف  ددا ت  دأخر سددن الدزواج   الد 

الددددزواج مددددن النددددوا ي  ناولددددت الدراسددددات السددددابقة  ددددا ت  ددددأخر سددددن  

ن هددددديري الدراسدددددة  ستقصدددددي هددددداهرة   أالدينيدددددةو  دددددري  ا جتماعيدددددةو و

 درجددددددة انتشددددددارهاو  و  وايعهددددددا املكددددددانيو إذ  ددددددأخر سددددددن الددددددزواج مددددددن    

ضدددرو ريددد (. عققدددة نسدددبة  دددأخر سدددن الدددزواج  كدددان السدددكن )  و

 ستقصددددي هدددداهرة سددددن الددددزواج مدددددن      كونهددددا بو تميددددز هدددديري الدراسددددة    

 املب ددددددددددو عراء آلدددددددددديو ا سددددددددددتبيان الددددددددددي  يسدددددددددد    و وعقددددددددددود الددددددددددزواج

 .همومواق 

 

 أس لة الدراسة

يف هددداهرة  دددأخر سدددن الدددزواج بدددع   إ صدددائيام هددد  هنددداك  بددداين دال   

 املناطي الري ية؟  و املناطي ا ضريةو

أخر سددن انتشددار هدداهرة  دد  و وهدد  هندداك ار بددا  بددع ار  دداع قيمددة املهددر       

 ؟   الزواج
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ا جتماعيدةو  و ت الد و رافيدةو ه  هناك ار با   بدع املدتغريا   

  كرار  ا ت  أخر سن الزواج؟  و ا قتصاديةوو

 دوا ها أو منهل الدراسة وطريقتها

اعتمدددددددت الدراسددددددة علددددددو املددددددنهل الومدددددد ي الت ليلددددددي يف ومدددددد        

املددددددنهل و الددددددزمين. و  وايعهددددددا املكددددددانيو  ددددددا ت  ددددددأخر سددددددن الددددددزواجو

 تددددار ي  للتتبددددحل الترددددور التددددار ي لظدددداهرة  ددددأخر الددددزواج مددددن سددددنة   ال

اسددتخدمت الرريقددة الكي يددة يف   سددري  و (.م2014 تددو ) م(2004)

الرريقدددة و امنيددداموو ار  دددا ت  دددأخر سدددن الدددزواج مكانيدددام   طمدددأ انتشددد 

الكمية يف حتلي  البيانات املتعلقة بهديري الظداهرة بدع لدوائي قصدبة      

 بين عبيد.و إربد 

ليدددددد  نتددددددائل البيانددددددات الددددددؤ    مدددددددت الدراسددددددة علددددددو  حت قددددددد اعتو

  عليها من عقود الزواج املس لة يف جممدحل احملداكم الشدرعية    ص  

يف اللدددددوائعو لل صدددددول علدددددو البياندددددات القامدددددة للدراسدددددة مدددددن عيندددددة    

للعلددددددددددددددوم ا  صددددددددددددددائية ا زمددددددددددددددة  اسددددددددددددددتخدمت الدراسددددددددددددددة و العقددددددددددددددود.

 تكددددددددددرارتت ليدددددددددد  البياندددددددددداتو واسددددددددددتخراج ال ( لSPSSة )ا جتماعيدددددددددد

 (.tاختبار ) و ومعامقت ا ر باتو واملتوسراو النس  امل ويةو

 عينتهاو جمتمحل الدراسة

اسددتندت الدراسددة إىل عينددة عشددوائية مددن عقددود الددزواج املسدد لة يف        

مو 2004) عددددوام عية لألبددددين عبيددددد الشددددر  و الشددددرعيةو  إربددددد  حمكمددددؤ 

 إربدددددددبلددددددع   ددددددم عينددددددة الدراسددددددة يف لددددددواء قصددددددبة    ف م(2014مو 2009

قددددددددد و%(. 48.9) لددددددددواء بددددددددين عبيددددددددد بنسددددددددبة و %(51.1) بنسددددددددبة (و460)

البياندددددات الدددددواردة يف العقدددددود  والقامدددددة للدراسدددددة مثددددد : سدددددن     ف ر دددددت

ا الددددددددددددددة و اجلنسدددددددددددددديةوو قامددددددددددددددةومكددددددددددددددان ا و الزوجددددددددددددددةوو الددددددددددددددزوج

مدن الصدعوبات الدؤ واجهدت الدراسدة      و املهر.و املهنةوو ا جتماعيةو

املعنيدددددددة بددددددد طقع  هددددددداتعددددددددم ر بدددددددة اجلإذ  ساسددددددية املو دددددددوعو مدددددددن  

 دداء املدونددة يف عقددود الددزواج. وقددد  دد  للبددا ثع     البددا ثع علددو األ 

با طقع علو عقود الزواج بعد ا صول علدو املوافقدة الر يدة مدن     

 سابيحل.أالي  استغر  عدة األمر دائرة قا ي القضاة يف عمانو 
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 امل صرل ات

قددددائم علددددو  جتمدددداعياالددددزواج نظددددام و ا قددددرتانو :الددددزواج لغددددةم هددددو

الوهدائ  بدع   اةو    د  جمموعدة مدن   أمرو عققة متبادلةو بع رج 

 سرة.  أكق اجلنسع لتكوين 

شدام  دأخروا   و هاهرة اجتماعية ي قصدد بهدا كد  فتداة     العنوسة:

هدددددديا السدددددن  تلددددد  مددددددن   و عدددددن سدددددن الدددددزواج املت ددددددي عليددددد  اجتماعيدددددام.     

 عامام. 30)نو  )األردن ة يف أللمر هوو خر.إىل آجمتمحل 

هي  ل  امل  رات الؤ يعيشها اجملتمحلو  املتغريات ا جتماعية :

 التعليمو عم  املرأةو والرق (.   انتشار  )مث

مددددددددور املتعلقددددددددة بددددددددال رد مددددددددن النا يددددددددة  املددددددددتغريات ا قتصددددددددادية: األ

ار  دددداع  و املاديدددةو مثدددد  ) الددددخ  الشددددهر و البرالددددةو ار  ددداع املهددددورو   

  كالي  املعيشة(.  

و رافيددددددددة: هددددددددي الددددددددؤ  تعلددددددددي باجلنسددددددددعو مثدددددددد   املددددددددتغريات الد 

 مكان ا قامة(.و )العمرو ا الة ا جتماعيةو اجلنسيةو املهنةو

 : طار النظر إ

سددددن الددددزواج مددددن الظددددواهر ا جتماعيددددة الددددؤ  عانيهددددا      ي عددددد  ددددأخر  

 خددددر.آإن اختل ددددت درجتهددددا مددددن جمتمددددحل إىل   و كددددثري مددددن اجملتمعدددداتو 

ساسدددددية يف جمتمدددددحل  أشدددددك  هددددديري الظددددداهرة مشدددددكلة اجتماعيدددددة   و

  ندددددددوع مدددددددن القلدددددددي أو اخلدددددددوا يف  أام طبيعيدددددددام   يسدددددددتدعي أمدددددددر  عدددددددد و

يدددددد  ر  ددددددأخر سددددددن الددددددزواج علددددددو النمددددددو السددددددكاني يف  و خددددددر.آجمتمددددددحل 

 انتشددددار الرذائدددد   يف  ددددرار اجتماعيددددة  تمثدددد    أ  ددددن م عندددد   و اجملتمددددحلو

 ا نرافات.  و

خلرور هداو   ر سن الدزواج مدن جواند  عديددة    مشكلة  أخ ترسد 

م( 2009) كدراسدددددددة مرسدددددددي مدددددددن جواندددددد  اقتصددددددداديةو  ترسدددددددد فقددددددد  

لدددددد   ا جتماعيدددددةو لتدددددأخر الدددددزواج  و العوامددددد  ا قتصدددددادية )داملعنوندددددة بددددد 

جواندددددددددد  اجتماعيددددددددددة كدراسددددددددددة  و .(السددددددددددعود  ال تيددددددددددات يف اجملتمددددددددددحل 

"اجتاهددات الشددبام نددو بعدد  مظدداهر   دملوسددومة بددم( 2006) وريكددات
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تماعيدددة املصددددا بة  ا جاألسددددبام أهدددم  و ا ددددديه"وو الدددزواج التقليدددد   

 لتأخر سن الزواج.

مشدددددكقت   ددددد د  إىل   دددددأخر سدددددن الدددددزواج مشدددددكلة اجتماعيدددددةو

 خدددددرية  زايددددددت نسدددددبت و  يف السدددددنوات األو متعدددددددة لل دددددردو واجملتمدددددحل.  

 بدداين  ركددزري مددن منرقددة إىل أخددر و و انتشدرت علددو نرددا  واسددحلو و

جغرافيدةو   ما دعا البا ثع إىل دراسة هيري الظاهرة مدن نا يدة  وهو 

بيان  وايعد  املكداني بدع    و  كان السكنو  تها هاهرة  ربأبص

 املندددداطي الري يددددةو  ددددم   سددددري سددددب   ركددددزريو   و املندددداطي ا ضددددريةو 

  شتت   من البي ات املختل ة. و

درج حتتهدددا هددديا الندددوع مدددن   و عدددد اجلغرافيدددة ا جتماعيدددة الدددؤ ينددد  

مددددددب ت  شددددددغ  أالدراسددددددات أ ددددددد فددددددروع اجلغرافيددددددة البشددددددرية الددددددؤ  

شددددددددكقت ن املإذ إكدددددددد   ددددددددمن الدراسددددددددات اجلغرافيددددددددة.  ا يددددددددز األ

الددؤ    يف  ددوء دراسددة البي ددة الربيعيددة  إالبشددرية    كددن فهمهددا   

ي دد  ر فيهددا بدددرجات مت او ددةو    و  ر بهدداأيعدديع عليهددا ا نسددان الددؤ يتدد    

ا قتصددددددادية و الضددددددوابأ ا جتماعيددددددةوو ر با دددددد وو  بعددددددام  اجا دددددد و

لبشدرية أهميتهددا مدن ربرهددا بددع    سددتمد اجلغرافيددة او الدؤ يلتددزم بهدا.  

 ههددددددار العققددددددات املتبادلددددددة بيدددددددنهمو   الربيعددددددة   و النشددددددا  البشددددددر و  

. هاو  سدددددددددددددددري هاوحتليلددددددددددددددد كقتمدددددددددددددددا يظهدددددددددددددددر مدددددددددددددددن مشددددددددددددددد   عليددددددددددددددد وو

 .م(1973و)الصقار

   سدددددددر لندددددددا اجلغرافيدددددددة ا جتماعيدددددددة السدددددددلوك البشدددددددر   دددددددمن    و

نهددددددددا  ب دددددددده يف السددددددددلوك   ار املكدددددددداني لل يدددددددداة ا جتماعيددددددددة  أل  ا طدددددددد

مدن   السلوك املكاني  شدكقم  وم ني للبشر  يف اجملتمحلو باملكا

ن  يدددددددددددددداة ال ددددددددددددددرد يف  مددددددددددددددشددددددددددددددكال الت اعدددددددددددددد  ا جتمدددددددددددددداعي النددددددددددددددا ل   أ

دراسدددة  يفلددد    ركدددز  ذ ىلإإ دددافة .  وهدددي م(2001و البي دددة")اعزوع

العققددات املكانيددة. فهددي    دددرا هدداهرة  ددأخر سددن الددزواج لدديا ها       

القائمددددددة بددددددع هدددددديري  العققددددددات  يفطمددددددا  ركددددددز  إو علددددددو سددددددبي  املثددددددال  

دت إىل  بددددددددداين  ركدددددددددزري يف   أخدددددددددر  الدددددددددؤ   املدددددددددتغريات األ و الظددددددددداهرةو 
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 ا الدددددة ا جتماعيدددددةوو املهندددددةوو األمددددداكن املختل دددددةو مثددددد  العمدددددرو 

ن املكدددداني  ددددا ت  حتليدددد  التبدددداي يفهدددديري الدراسددددة    ركددددزو املهددددر.و

دراسدددددة و بدددددين عبيددددددو و إربدددددد بدددددع لدددددوائي قصدددددبة     دددددأخر سدددددن الدددددزواج  

ن اجلغرافيددددددة إمددددددن هندددددداو  كددددددن القددددددول    و .أيضددددددام رورهددددددا الددددددزمين  

ا جتماعيددددددة هددددددي امتددددددداد جغددددددرايف يددددددربأ املكدددددداو مددددددحل املشددددددكقت   

نهدددددا   إ  أليدددددة. قصدددددد   سدددددريها يف  دددددوء البي دددددة احمل   ب  ا جتماعيدددددة

املشدددددددددددكقت و  كت دددددددددددي بدراسدددددددددددة التوايدددددددددددحل اجلغدددددددددددرايف للظدددددددددددواهرو  

 نيددامحتدددد مسددارا ها ام و حتلدد  عققا هددا املكانيددةو  ا جتماعيددةو بدد 

 .(م2000مكانيام. )العمروو واملومينو و

  أ العلدددددددوم ا جتماعيدددددددة املختل دددددددة   مدددددددن هندددددددا   بدددددددد للبا ددددددده يف   و

أكثدددر مدددحل علدددم اجلغرافيدددة الدددي  يدددر بأ    دراسدددتو  يف حبثددد نددداق يت

بالتوايعددددددددات البشددددددددريةو مددددددددا دامددددددددت هدددددددديري التوايعددددددددات مسددددددددتخدمة يف   

تقددوم فلسدد ة نسددانو و  اعق دد  مددحل البي ددة. ف ا مددحل ا نسددان   دداعقت 

مدددحل واألرالو ن اجلغدددرايف يتعامددد  مدددحل  أاجلغرافيدددة ا جتماعيدددة علدددو  

الظددددددددددداهرة ا جتماعيدددددددددددةو   يف  نسدددددددددددانو فهدددددددددددو يركدددددددددددز يف دراسدددددددددددت   ا 

بومدددددد ها األرال ربرهددددددا بددددددو وعققا هددددددا مددددددحل  ريهددددددا مددددددن الظدددددداهراتو

 .م(1986 )اجلوهر وا نسان مسر ام  ياة 

ا ت  ددمن جمدد أيضدام دراسددة مشدكلة  ددأخر سدن الددزواج    جتدر  و

دراسدددة  يف رافيدددة السدددلوكية )املدددنهل السدددلوكي( الدددي  يركدددز  اجلغ

العوامدددد  الددددؤ   دددد  ر يف اختدددداذ القددددرارات املتعلقددددة      و نسددددانوسددددلوك ا 

يددر  و الظددواهر ن سددها.  يفندد    ي ركددز  إ  أات اجلغرافيددة  بالظدداهر

ن العوامدددد  ا قتصددددادية ليسددددت الو يدددددري الددددؤ   أمدددد ام هدددديا املددددنهل  أ

 ألو دددداعحل البي ددددة الددددؤ يعدددديع فيهددددا. فا   عاملدددد  مدددديفا نسددددان  يف دددد  ر 

ر أ ددشددياء  بعددام خلل يددا هم  ددا   طريقددة متييددز البشددر لأل و ا جتماعيددةو

ن هدددددديا إ  أ يعدددددديع فيهددددددا. ؤلددددددابالبي ددددددة ا نسددددددان يف حتديددددددد عققددددددة 

بدد  يضددي       يددرف  اجلاندد  املدداد  ا قتصدداد  و الددت كري أاملددنهل 

باخلل يددددددة   رأكي الددددددي  يتددددددهددددددو العنصددددددر السددددددلو و خددددددروآليدددددد  ب عدددددددام إ
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 تبددددداين مشدددددكلة  دددددأخر سدددددن  إذ . م(2013و )ا جتماعيدددددة )ال جددددداو 

 لد   أ درتال يف  ي و اجملتمدحل الري ديو  و الزواج بع اجملتمحل ا ضدر و 

ا ضدددددر عنهدددددا يف الريددددد و بسدددددب   يددددان  زايدددددد هددددديري الظددددداهرة يف  األ

سدددلوك  يفيف التددأ ري   ةمهمددد وهي ددة   د ا جتماعيددة الدددؤ  دد   و دداع األ

 الشام يف الري .  و ا هتمام بالزواج املبكر لل تاةوراد فاأل

  الدراسات السابقة
جنبيدة بدراسدة هدداهرة   مدت كدثري مدن الدراسدات العربيدة واأل     اهت

مدددحلو وكونهدددا يف  ها هددداهرة سدددلبية يف اجملت ومددد سدددن الدددزواج ب  دددأخر 

يف العقددد األخددري. فدداهتم بعضددها بدراسددة       سدديما صدداعد مسددتمرو و 

خر سددددددن الددددددزواجو   أوالعوامدددددد  املدددددد  رة يف  دددددد    وأسددددددبام هدددددديري الظدددددداهرة  

وربرهددا   موعددة مددن العوامدد  ا قتصددادية وا جتماعيددة والثقافيددة.    

( م2013العمدددددددداو و مددددددددروان ))ومددددددددن ذلدددددددد  الدراسددددددددة الددددددددؤ قددددددددام بهددددددددا   

 بددددددددراهيمإ)اجلددددددددويرو و( م2013وعيدددددددددليو  نددددددددانو   ة)جدددددددديق و نددددددددور و

 ة العنوسدددددددددددةو واملدددددددددددتغريات امل ديدددددددددددة  هددددددددددداهر همبعضدددددددددددودرا  م(.1992

نتشددددددددارهاو والعوامدددددددد  ا جتماعيددددددددة املصددددددددا بة  دددددددديري الظدددددددداهرة يف      أل

 .( م2013اجملتمحل. )القصاصو مهد و 

سددددرية والن سددددية واندددد  األجلىل الكشدددد  عددددن اإ همبعضددددوسدددعو  

هرة العنوسدددددددة و دددددددأخر سدددددددن الدددددددزواجو   واجلسددددددددية النامجدددددددة عدددددددن هدددددددا  

 .(م2007)السنادو جقل و (م2009 نان  واملرري )دراسة ك

اهددددات الشددددبام نددددو مظدددداهر الددددزواج التقليددددد      اجت آخددددرونودرا 

ار بددا  ذلدد   وبتددأخر سددن الددزواج والعنوسددة.   وا ددديهو وعققددة ذلدد   

الوريكداتو عايدد   )مثلدة علدو ذلد  دراسدة     ومدن األ  تقليد.با دا ة وال

مظدداهر وجددود العنوسددة عنددد ال تيددات يف  همبعضدد(. مثلمددا درا م2006

ار امل دا نو واقتندداء  اجملتمدحلو كدالقلي الن سددي واخلدوا وحماولدة إههدد    

( ودرا بعدددد  2001النامددددر جبدددد  عبد)كمددددا فعدددد    خلإ..اجملددددوهرات.

هددددد  أبعدددداد املتعددددددة لظددددداهرة  ددددأخر الددددزواجو كمترلبددددات      البددددا ثع األ 

فر املسددددكن املناسدددد و  االزوجددددةو و دددددني مسددددتو  الدددددخ و وعدددددم  ددددو   

 .(م2000اخلالي عبد استمرار التعليم. )اخلتا نةوو
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 (1الشك  )

 منرقة الدراسة

 املصدر: من عم  البا ثع.

جتاهدددات الشدددبام ندددو الدددزواج بنددداء علدددو   ندددة امواا يفوركدددز بعضدددهم 

مكدددددددان و مدددددددتغريات اجلدددددددنوو الدياندددددددةو مسدددددددتو  الددددددددخ  ا قتصددددددداد و   

( واهددددددددتم م1997 محدددددددددأا الددددددددة ا جتماعيددددددددة. )الصددددددددماد و  و قامددددددددةوا 

سدن الدزواج والت صدي  العلمدي       دأخر آخرون بدراسة العققة بدع هداهرة   

(Chao, Guo, 2015) (Andreson, Michel, 1984) (Richard, Suzanne, 1984). 

نهددا  أختتلدد  دراسددتنا ا اليددة عددن كدد  الدراسددات السددابقة يف       و

لدديو و سددبام  ددأخر سددن الددزواج مددن حتليدد  عقددود الددزواجو  أ ستقصددي 

وهددي أول دراسددة   .عمددن ا سددتبيان الددي  يددواع علددو عينددة مددن املعنددي   

 ستقصددددي هدددداهرة  ددددأخر سددددن الددددزواج مددددن عقددددود الددددزواجو ولدددديو مددددن     

 ع  سد  علدم البدا ثع.  وهدي بديل   كدن أن       خقل سد ال املب دو  

و ا فرتا دددددددديةو مثلمددددددددا  ت ندددددددد  أ جابددددددددات  ددددددددري الصددددددددادقة إ ت ندددددددد  

  اختيددار عينددة عشددوائية مددن عقددود     إذ العينددة. أفددراد خردداء اختيددار  أ

 سددددددد ي  البياندددددددات مدددددددن هددددددديري العقدددددددود   و الدددددددزواج يف منرقدددددددة الدراسدددددددة 

 سن الزواج.هاهرة  أخر  يفمد   أ ري ك  منها   عراو لت ليلها

 : منرقة الدراسة

  قسددددددددددم اململكددددددددددة   

 ا امشيدددة إىلاألردنيدددة 

حمافظةو  تدواع  ( 12)

 وقددددددددداليمأعلدددددددددو  ق دددددددددة 

 إقلددددددددديم الشدددددددددمال  :هدددددددددي

يضدددددددددددددددم حمافظدددددددددددددددات: و

ع لددددددددددددددددددددددددونو إربدددددددددددددددددددددددددو 

 امل دددددددددددددددددددددر .و جدددددددددددددددددددددر و

يضدددم و الوسدددأوإقلددديم 

حمافظددددددددددددددات عمددددددددددددددانو   

الزرقددددددددددددددددددددداءو مادبددددددددددددددددددددداو  

وإقلدددددددددددددددددددددددديم  والبلقدددددددددددددددددددددددداء.
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 العقبدددددة.و يلدددددةو معدددددانويضدددددم حمافظدددددات: الكدددددركو الر و اجلندددددوم

 قدحل  و . (http//www.gbd.jo)قضدية  أو ك  حمافظدة   قسدم إىل ألويدة   و

( كدددم.  80)ندددو مشدددال العامدددمة عمدددانو علدددو بعدددد      إربدددد حمافظدددة 

مكدد (1571.74) نددو بلددع مسددا تها و (و1)الشددك 
2

   مددا نسددبت أو 

 دداني حمافظددات   إربددد   عددد حمافظددة و ن مسددا ة اململكددة. %( مدد1.8)

 بلددددددع عدددددددد سددددددكانها عددددددام  إذ عدددددددد السددددددكان     يددددددهاململكددددددة مددددددن  

إمجددددددددالي مدددددددن  ( 17.8)  نددددددددو أنسدددددددمة  ( 1.162.300) ندددددددو م( 2013)

عدددد السددكان اململكددة بعددد العامددمةو و عدددل كثافددة سددكانية   

مفرد  ك( 723.4) نو
2

.  
6.pdf-s.gov.jo/dos_home_e/main/Demograghy/2012/2http://www.do   

 الرمثددددددداوإربددددددددو كددددددد  يف: و رتكدددددددز الت معدددددددات السدددددددكانية األ 

ار  اعددام يف الكثافدددة السدددكانية هدددي:  األكثدددر لويدددة األو ا صددنو و

مدددددددددن  %(17.1) يعددددددددديع مدددددددددا نسدددددددددبت و الوسدددددددددرية.و وةالكدددددددددوروإربددددددددددو 

 صددداءات  صدددائيات دائدددرة ا إ سدددكان احملافظدددة يف الريددد .  سددد  

 م(.2013)العامة عام 

 ءالددددددوا منهددددددا إىل  سددددددعة ألويددددددةو اخددددددتري  إربددددددد و   قسددددددم حمافظددددددة  

ول يغلددد   عليددد  كدددون األلجددراء الدراسدددة.  بدددين عبيدددد  و إربدددد قصددبة  

الرددددددددددددددددددددددددددابحل 

ا ضدددددددر   

يف  ددددددددددددددددددددع  

يغلددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

رددددددددددددددددددددددددددابحل ال

الري ددددددددددددددددددددددددي  

علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

الثدددددددددددددددددددددددددداني. 

شدددددددددددددددددددددددددك  

( 2) رقدددددددددددددددددم

جدددددددددددددددددددددددول و

 (.1رقم )

 (2الشكل )
 ألوية حمافظة إربد

 املصدر: من عم  البا ثع استنادام إىل بيانات بلدية إربد  الك  .  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Demograghy/2012/2-6.pdf
http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Demograghy/2012/2-6.pdf


 

 181 

إربدج يف حمافظة التباين املكاني لتأخر سن الزوا

يدة منداطي  ضدريةو    لومراكدز األ  تعدد اولغايات هديري الدراسدة   

ت باقي الت معات السكانية فيها مناطي ري ية.دعايف  ع 

 

 (1) اجلدول

 (2013) السكان فيهاأعداد و إربد دارية يف حمافظة التقسيمات ا 

 م(2013) إىل بياندات دائدرة ا  صداءات العامدة    اسدتنادام  املصدر: من عمد  البدا ثع   

األكثدددددددر هددددددو   إربددددددد  ن لددددددواء قصددددددبة   أويتضدددددد  مددددددن اجلدددددددول السددددددابي     

 وفيدد  ونسددمةو يليدد  لددواء بددين عبيددد   ( 740.260) فيدد  نددو و سددكانامو

سدددددددددكانامو وفيددددددددد  األقددددددددد  لدددددددددواء الوسدددددددددرية هدددددددددو و نسدددددددددمة.( 177.150)

نسددددددددمة. ( 36.480  )فيددددددددو لددددددددواء الريبددددددددة يتقدمدددددددد نسددددددددمةو ( 30.110)

 .( 3)شك  رقم 

                                                 

كدد  جتمددحل سددكاني يزيددد عدددد سددكان     فدد ن ا  صدداءات العامددة  سدد   عريدد  دائددرة     

ت مراكددددز د . ولكددددن لغايددددات هدددديري الدراسددددة عدددد نسددددمة هددددو جتمددددحل  ضددددر 5.000 لددددوع

 ضريةو وما دونها جتمعات ري ية.جتمعات  األلوية

 عدد السكان دار ا  املركز اللواء الرقم

 470260 إربد القصبة 1

 136660 الرمثا الرمثا 2

 114000 ابي سعيد دير ةالكور 3

 95660 الروسان  ا ةبين كنان 4

 106680 الشونة الشمالية  وار الشماليةاأل 5

 117150 ا صن بين عبيد 6

 55300 الشمالي املزار املزارالشمالي 7

 36480 الريبة الريبة 8

 30110 أسد ك ر الوسرية 9
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 (3)الشك  

 إربدان يف ألوية حمافظة اعدد السك

 
 (م2013ة ) صاءات العامىل بيانات دائرة ا إاستنادام املصدر: عم  البا ثع 

نسدددددبهم يف الت معددددددات  و السددددددكانأعدددددداد   (2) و ي ظهدددددر اجلدددددددول 

 .إربد السكانية الؤ يتكون منها لواء قصبة 

 (2) اجلدول

 م2013م عال إربد يف لواء قصبة  السكان يف الت معات السكانيةأعداد 

  نا ا  اليكور 

 اجملموع النسبة % العدد النسبة % العدد الت محل

 15967 49.2 7842 50.8 8125 ة وار

 14084 48.6 6842 51.4 7242 يوبا ك ر

 22566 48.2 10873 51.8 11693 بيت راا

 14244 49.2 7021 50.8 7223 بشر 

 10860 48.6 5284 51.4 5576 املغري

 5461 48.8 2666 51.2 2795 علعال

 8693 48.5 4222 51.5 4471 سال

 9294 49.4 4586 50.6 4708  كما

 6451 48.8 3154 51.2 3297 سوم

 5827 49.2 2863 50.8 2964 ا ر

 9485 47.9 4546 52.1 4939 بيت يافا

 4152 48.9 2034 51.1 2118 ةفوعر
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  نا ا  اليكور 

 اجملموع النسبة % العدد النسبة % العدد الت محل

 5907 49.7 2936 50.3 2971 ةدوقر

 3298 46.9 1549 53.1 1749 ج ع

 3903 48.1 1876 51.9 2027 جايز ك ر

 3657 49.5 1807 50.5 1850 مرو

 626 47.2 296 52.8 330   قب 

 1570 46.8 736 53.2 834 ر تا ك ر

 1214 50.7 616 49.3 598 سعرريأ

 2624 47.9 1257 52.1 1367 مج ة

 1689 48.2 813 51.8 876 ناط ة

 1276 47.4 604 52.6 672 هام

 1107 48.4 536 51.6 571 م اجلداي أ

 2485 50.2 1246 49.8 1239  ور

 313820 48.6 152725 51.4 161095 إربد

  صاءات العامةئرة ا إىل بيانات دااستنادام عم  البا ثع  املصدر:

ك دددر يوبدددا  ار  ددداع نسدددبة الددديكور يف    (2) يتضددد  مدددن اجلددددول و

كاندت   فقدد ج دعو  ور ر تدا  وك د  ا در و املغري وعلعدال و بيت رااو

%( 46.8%( مقابدد  ) 53.2) علددو نسددبة للدديكور يف قريددة ك ددر ر تددا     أ

ل ندددددا . يف %( 46.9%( للددددديكور و)53.1) ل ندددددا و  دددددم قريدددددة ج دددددع 

 اماخن ا ددوا نددا  يف نسددبة  ام ددور ار  اعدد و سددعرريأ ددع شددهدت قددر    

 %(49.3) سددددددددددددعرريأبلغددددددددددددت النسدددددددددددبة يف قريدددددددددددة   فيف نسدددددددددددبة الددددددددددديكور.   

للديكور   %( 48.8) ل نا و  م قرية  ور %(50.7)  و مقابلليكور

 ل نا .   %(50.2) مقاب 

السدكان يف الت معدات السدكانية الدؤ     أعدداد   (3) ي ظهر اجلددول و

عقهدددا سدددكانامو أ  عدددد مديندددة ا صدددن  إذ يتكدددون منهدددا لدددواء بدددين عبيدددد.   

قلدددددها سدددددكانام قريدددددة عاليدددددة بن دددددو   ألددددد  نسدددددمة و أ (25.650)  ضدددددم ندددددو و

 نسمة.( 543)
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 (3) اجلدول

م2013الت معات السكانية يف لواء بين عبيد لعام 

  صاءات العامة إىل دائرة   استنادام املصدر من عم  البا ثع 

  اعدددددام يف نسدددددبة الددددديكور علدددددو ا ندددددا .     ق دددددر  ار شدددددهدت بعددددد  ال و

 %(58.6) فسددددددد لت قريدددددددة شدددددددرنا ار  اعدددددددام كدددددددبريام يف نسدددددددبة الددددددديكور   

 للددددديكور مقابددددد  %(53.5) ل ندددددا .  دددددم عاليدددددة بنسدددددبة%( 41.4) مقابددددد 

 مدددددانددددد    يوجدددددد طمدددددأ سدددددائد في أل ندددددا . قدددددا سدددددبي يتضددددد    %(46.5)

مددا قددد وهددو و إربددديف حمافظددة ا نددا  يتعلددي بالنسددبة بددع الدديكور و 

حيدد  يف بعد  الددول    و سدن الدزواج.   يفو  ري مباشرة أمباشرة  ي  ر

معددددددد ت  يف مددددددا يدددددد  ر سددددددلبام  ا نددددددا  مددددددن ار  دددددداع نسددددددبة الدددددديكور أو   

 الزواج.  

-2004) بددددع عددددامياألردن التددددار ي  ددددا ت  ددددأخر سددددن الددددزواج يف   الترددددور

 (م2013

ال عرو سدددت عمومددداماألردن لتعدددرا  دددا ت  دددأخر سدددن الدددزواج يف     و

و م(2013-2004) بددع املدددة بيانددات الددزواج والرددق  يف اململكددة يف    

بعددددددددد استخقمددددددددها مددددددددن التقريددددددددر السددددددددنو  لدددددددددائرة قا ددددددددي القضدددددددداة   

 .( 4الشك  )رقمو (.4. اجلدول )رقم (2013)لعام

  نا ا  اليكور 

 اجملموع النسبة % العدد النسبة % العدد الت محل

 25650 48.6 12486 51.4 13164 ا صن
 15578 49.4 7695 50.6 7883 النعيمة
 24053 48.8 11756 51.2 12297 الصري 

 23272 48.6 11322 51.4 11950 يدونأ
 6902 48.7 3357 51.3 3545 كتم
 348 41.4 144 58.6 204 شرنا
 543 46.5 253 53.5 290 عالية

خمدددددددديم الشددددددددهيد  

 امل ؤي عزم
10397 49.9 10407 50.1 20804 

 117150 49.1 57420 50.9 59730 اجملموع
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 (4) اجلدول

 (م2013-2004الترور التار ي  ا ت  الزواج والرق   يف اململكة )

 السنة
عدد  ا ت الزواج 

 يف اململكة

عدد  ا ت الرق  

 يف اململكة
نسبة  ا ت الرق  

 من الزواج %

2004 56570 1849 3.2 
2005 58932 2187 3.7 
2006 62612 2604 4.2 
2007 65027 3105 4.7 
2008 66581 3479 5.2 
2009 64738 2939 4.5 
2010 62584 4883 7.8 
2011 64257 3727 5.8 
2012 70400 4800 6.8 
2013 72860 3339 4.6 

 م2013 للتقرير السنو  لدائرة قا ي القضاة لعاماستنادام املصدر: من عم  البا ثع 

 دددا ت الرددددق  والددددزواج  أعددددداد (  رددددور 4و يظهدددر مددددن اجلددددول )  

التزايددددددد املسددددددتمر يف إذ مدددددددة الدراسددددددة.  يفاألردنيددددددة لددددددد  احملدددددداكم 

خددريةو  سددنوات األلا ددا ت الرددق  والددزواج علددو مددد  التسددحل      أعددداد 

 السكان.      أعداد لزيادة املستمرة يف ل

 (4الشك  )

(م2013و م2009و م2004الرق  يف أعوام الدراسة )و الترور التار ي للزواج 

 
 املصدر: من عم  البا ثع

أعددداد يف  شددهد اخن ا ددامم( 2004) ن العددامأ( 4و ي دبع اجلدددول ) 

( مقابددد  (56.570الدددزواج  بلغدددت  دددا ت ف دددا ت الدددزواج يف اململكدددةو   

 ددا ت الددزواج يف  إمجددالي مددن  (3.2%) الددة طددق و أ  نددو   (1.849)

ايددادةك كددبريةك يف عددددد   فيدد   فقددد  ددد ت   م( 2013)عددام  أمددا   اململكددة. 
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  الددددددة طددددددق و  (3.339)و  الددددددةو (72.860)عقددددددود الددددددزواج ومددددددلت إىل  

 ( الدي  م2012 دا ت الدزواجو يليد  عدام )    إمجدالي  (% من (4.6بنسبة و

 الددددة  4.800))و وة الدددد (70.400) بلغددددت فيدددد  عدددددد  ددددا ت الددددزواج  

  ا ت الزواج يف العام ن س .إمجالي %( من (6.8بنسبة و طق و

الرددددددق  و  ددددددا ت الددددددزواج  ن التبدددددداين يف عدددددددد إ كننددددددا القددددددول  و

سدددددددددبب  الدددددددددتغريات ا جتماعيدددددددددة )ار  ددددددددداع  الدراسدددددددددة ونسددددددددبها يف مددددددددددة 

الثقافيددة )انتشددار و املعيشددة(و ا قتصددادية )ار  دداع مسددتو و املهددور(و

ا ن تدددددددايف الثقددددددايف عددددددد  وسدددددددائ  ا نرتنددددددت( الدددددددؤ شدددددددهد ها   و التعلدددددديمو 

د  إىل أمدا  وهدو  سريةو ألا ياة ا جتماعية وا أ رت يفو اململكةو

ار  عددددت نسدددد  الرددددق  مددددن  ددددا ت الددددزواج  ف زايددددد  ددددا ت  الرددددق . 

 اعهدا إىل  مدحل ار  م( 2012) عدام  (6.8%)إىل م( 2004) %( عدام  (3.2مدن 

 .م(2013) عام %) 4.8اخن ا ها إىل )وم( 2010) ( عام(%7.8

التوايددددددحل اجلغددددددرايف لظدددددداهرة  ددددددأخر سددددددن الددددددزواج علددددددو حمافظددددددات        

 ( م2004 -2013اململكة )

 خددر وإىل  غددرايف  ددا ت الددزواج مددن حمافظددة  يت دداوت التوايددحل اجل

 سدددددد  اجملمددددددوع و و((5ويظهددددددر ذلدددددد  مددددددن اجلدددددددول   .خددددددرإىل آمددددددن عددددددام و

 (.م2004-2013السددددنوات ) يف ددددا ت الددددزواج يف كدددد  حمافظددددة    يالكلدددد

فكانددددت  و ددددا ت الددددزواج يف حمافظددددة العامددددمة  أعددددداد علددددو أههددددرت 

مددددن جممددددوع عدددددد سددددكان احملافظددددة      (38.4%)بنسددددبة و  الددددة (246.769)

 .  (2.528.500)البالع 



 

 187 

إربدج يف حمافظة التباين املكاني لتأخر سن الزوا

 (5جدول )

 (م-لتوايحل اجلغرايف  ا ت الزواج علو حمافظات اململكة )ا

 عدد  ا ت الزواج  

 ةاحملافظ

ددددد  د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د عد

ددددكان  د د د د د د د د د د د د د د سد

 احملافظة

 النسبة جمموع 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 38.4 246769 27925 26761 24342 23281 24471 25078 25107 24385 23350 22069 2528500 العاممة

 18.5 120137 13896 13307 12634 11728 12880 12400 11550 11213 10414 10115 1162300 إربد 

 15.5 99415 11077 10227 9669 9569 9617 10009 10527 9972 9561 9187 972900 الزرقاء

 6.7 42873 4982 4783 4147 4114 4233 4464 4361 4104 3877 3808 437500 البلقاء

 3.5 22439 2339 2470 2206 2237 2315 2462 2288 2149 2043 1930 254700 الكرك

 1.9 11707 1209 1384 1181 1161 1148 1383 1176 1131 941 993 124100 معان

 4.8 30614 3714 3623 3067 2902 3079 3188 3031 2861 2591 2558 306900 امل ر 

 1.2 8055 877 897 797 730 805 877 887 850 653 682 91400 الر يلة

 2.6 17278 1841 1859 1717 1770 1697 1861 1770 1679 1564 1520 163300 مادبا

 2.2 14215 1570 1673 1356 1431 1500 1599 1373 1292 1226 1195 150200 ع لون

 1.5 10249 1260 1158 1230 942 942 1003 972 1026 881 835 142300 العقبة

 3.1 19996 2170 2285 1911 1905 2051 2257 1985 1950 1831 1678 195900 جر 

 100% 643747 72860 70400 64257 61770 64738 66581 65027 62612 58932 56570 6530000 اجملموع

م صاءات العامة عام لتقرير السنو  لدائرة ا إىل ااستنادام املصدر: من عم  البا ثع 

%(و (18.7بنسدددددبة و  الدددددة (120.137)بن دددددو  إربدددددد يليهدددددا حمافظدددددة 

نسدددمةو  دددم    (1.162.300)البدددالع   مدددن جممدددوع عددددد سدددكان احملافظدددة     

مدددددددددن   و15.5%)بنسدددددددددبة )و  الدددددددددة ((99.415حمافظدددددددددة الزرقددددددددداء بن دددددددددو   

عددددد أقددد  كدددان و. (972.900)جممدددوع عددددد سدددكان احملافظدددة البدددالع   

مدددن جممدددوع   ((1.2%بنسدددبة  ((8.055 دددا ت الدددزواج يف حمافظدددة الر يلدددة  

 (10.249)(و  ليهدددددا حمافظدددددة العقبدددددة ندددددو  91.400عددددددد سدددددكانها البدددددالع ) 

و  (142.300) مددددددن جممددددددوع عدددددددد سددددددكانها البددددددالع  1.5%)بنسددددددبة )و  الددددددة

مدددددن جممدددددوع   (1.9%) بنسدددددبة  الدددددة (11.707) ليهدددددا حمافظدددددة معدددددان بعددددددد   

   .(124.100) عدد سكان احملافظة البالع

 (م2013 و(2004نة نس   ا ت الزواج يف حمافظات اململكة ااوم

افظددددة  حم ومدددد  د ت الددددزواج يف احملافظددددات ب  عنددددد  سددددام معدددد  

ااد  إربدد  ن نسبة الزواج يف حمافظدة  أسااو و جد العاممة هي األ

كانددددت نسددددبة سددددكان    م( ف2013) نسددددبة السددددكان فيهددددا عددددام    لددددوع
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%(و يف  دع بلغدت نسدبة عقدود     (17.8 احملافظة من سكان اململكدة 

 .(6) يف العام ن س . كما ي ظهر اجلدول (19%)الزواج فيها 

 (6اجلدول )

 (م2013و2004يف حمافظات اململكة )نسبة  ا ت الزواج  

نسبهم و عدد سكان احملافظات

2004  
عدد سكان 

 م2013 احملافظات
 نسبهمو  ا ت الزواجعدد 

 احملافظة
العدد                   

 %النسبة

العدد              

 م2013 م2004 النسبة

 العدد 
النسبة

% 
 العدد

النسبة

% 
 عدد

نس%

 بة
 عدد

نس%

 بة
 38.6 27925 39.0 22069 38.7 2528500 38.8 2074000 العاممة
 19.0 13896 17.8 10115 17.8 1162300 17.8 952000 إربد 

 15.4 11077 16.2 9187 14.9 972900 14.9 79900 الزرقاء
 6.8 4982 6.7 3808 6.7 437500 6.7 356000 البلقاء

 3.2 2339 3.5 1930 3.9 254700 3.9 211000 الكرك
 1.6 1209 1.8 993 1.9 124100 1.9 102000 معان
 5.0 3714 4.7 2558 4.7 306900 4.7 250000 امل ر 

 1.2 877 1.2 682 1.4 91400 1.4 77000 الر يلة

 2.5 1841 2.6 1520 2.5 163300 2.5 135000 مادبا
 2.1 1570 2.1 1195 2.3 150200 2.3 123000 ع لون
 1.7 1260 1.5 835 2.2 142300 2.1 110000 العقبة
 2.9 2170 2.9 1678 3 195900 3.0 161000 جر 

 %100 72860 100 56570 100% 6530000 100% 6530000 اجملموع

 للتقرير السنو  لدائرة قا ي القضاةاستنادام من عم  البا ثع  املصدر:

الددددددؤ اادت فيهددددددا نسددددددبة  ينربدددددي ذلدددددد  علددددددو حمافظددددددة الزرقدددددداء و 

 %( علدددددددددو التدددددددددوالي. (15.4إىل  (14.9) ننسدددددددددبة السدددددددددكا علدددددددددوالدددددددددزواج 

 معدددانو شدددهدت حمافظدددات الكدددرك  و كددديل  يف حمافظدددة البلقددداء.  و

ندة  وااجر  اخن ا ام يف نس  الدزواج م و العقبةو ع لونو الر يلةو

 .م(2013) عاميسرية لو ب وار  و بنس  السكان

مواعددددة  سدددد  ال  ددددات    إربددددد ددددا ت الددددزواج والرددددق  يف حمافظددددة   عدددددد 

 العمرية 

  يف سددددنوات الرددددقو  ددددا ت الددددزواج إمجددددالي ( 7يظهددددر )اجلدددددول 

م ت عددددددددداجددددددددر الددددددددة اواج  (  10.115  )مدددددددددأالدراسددددددددة الددددددددثق . فمددددددددن    
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%(و  (14.5  مدا نسدبت   أ(1.471) بلغت  ا ت الردق  ندو    م(و2004)

 (2013).%( عام (21.5وم( 2009)عام   (15.1%)ار  عت إىل

 (7جدول )

 مواعة  س  ال  ات العمرية إربد الرق  يف حمافظة و  ا ت الزواج 

 (مومومإىل التقرير السنو  لدائرة قا ي القضاة )استنادام املصدر: عم  البا ثع 

ار  داع  دا ت الدزواج يف ال  دة العمريدة      أيضدام    7) يدبع )اجلددول  

إمجدالي  %( مدن  12.4ومدلت إىل ) إذ و (م2004)سدنة عدام    (18)مدن  أق  

 (م(2013%( عددام (0.3اخن ضددت إىل و  ددا ت الددزواجو  ددري أنهددا عددادت  

يف م شر وا   علو اخن اال نسبة الدزواج املبكدرو وار  داع نسد      

( م2004ن  دددددددا ت الردددددددق  يف العدددددددام )   باملثددددددد  فددددددد و أخر. الدددددددزواج املتددددددد 

( بسددددددب  اخن ددددددداال عدددددددد  ددددددا ت الدددددددزواج    %(0.1اخن ضددددددت فيهددددددا إىل   

 يف ال  ددة العمريددة مددن    ن سدداألمددر و ددد   (. م2013يف العددام )أمددقم 

( م2004يف  ددددا ت الددددزواج عددددام )  الددددؤ شددددهدت ار  اعددددام  ةسددددن (20-18)

عدام    (4.7%)اخن ضدت إىل مدن  دا ت الدزواج الكليدةو و     %( (23.4إىل

الدددددددددؤ  الددددددددي  رافقددددددددد  اخن دددددددداال يف نسددددددددد  الرددددددددق    األمددددددددر  و (م2013)

 لتناقص معد ت الزواج.  (1.6%)بلغت

سدددنة ( فقدددد شدددهدت ار  اعدددام يف   (21-25 مدددا يف ال  دددة العمريدددة أ

 دددددا ت إمجدددددالي %( مدددددن (41.8 بلغدددددتإذ  (م2004) دددددا ت الدددددزواج عدددددام  

 (م2013)%( عدددام  (30.0الدددزواجو يف  دددع اخن ضدددت هددديري النسدددبة إىل 

و والددؤ  ن سدد لعددامليف معددد ت الرددق   األمددر الددي  رافقدد  اخن دداال 

مدددددا ي كدددددد ا جتددددداري   وهدددددو . 18.3%)ومدددددلت نسدددددبة الردددددق  فيهدددددا إىل )  

( إىل م2004العددام نددو  ددأخري سددن الددزواج مددحل  ددأخر الوقددت مددن عددام )     

 (.م2013)

 ال  ات العمرية  

 40فو  30-40 26-29 21-25 18-20من  18منأق   ا ا تإمجالي  

 السنة
 ا ت 

 الزواج

 دددددا ت  

 الرق 
 طق % اواج% طق % اواج% طق % اواج% طق % اواج% طق % اواج% طق % اواج%

 16.4 1.8 32.1 8.0 24.2 12.7 22.5 41.8 4.1 23.4 0.4 12.4 1471 10115 م2004

 9.0 2.3 0 .19 12.4 20.1 24.7 30.1 37.9 16.9 14.3 4.7 8.2 1950 12880 م2009

 19.2 8.2 39.5 26.7 21.1 29.7 18.3 30.0 1.6 4.7 0.1 0.3 2999 13896 م2013
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يف  امسدددددددددنة( اخن ا ددددددددد 26-29يف  دددددددددع شدددددددددهدت ال  دددددددددة العمريدددددددددة مدددددددددن )  

 (2013)و اادت عددددددددددام  (12.7%)ومددددددددددلت إىل 2004)معددددددددددد ت الددددددددددزواج عددددددددددام )  

 و ن سدد الددي  رافقدد  ار  دداع يف معددد ت الرددق  يف العددام األمددر %(.  (29.7إىل

 .  مقمأ%(و بسب  ايادة  ا ت الزواج (21.1وملت النسبة إىل إذ 

يف  فقدددددد شدددددهدت اخن ا دددددام  سدددددنة ( 40-30ة )أمدددددا ال  دددددة العمريددددد 

مل  ت ددداوا نسدددبة املتدددزوجع يف هددديري إذ  (2004)  ددا ت الدددزواج عدددام 

 ا ت الزواج املعقدودة يف ذلد  العدام.  دري     إمجالي ( من (8.0%ال  ة  

ن ذلدددد  مددددنددددتل و و26.7%)( إىل )م(2013أن هددديري النسددددبة ار  عددددت عددددام  

%( بسدددددددب  ايدددددددادة (39.5الدددددددؤ ومددددددلت إىل   ار  دددددداع معدددددددد ت الرددددددق و  

سددددددددنة( فمددددددددا فددددددددو و     40 ددددددددا ت الددددددددزواج. وسدددددددد لت ال  ددددددددة العمريددددددددة )    

( مل م(2004يف عددددددددد  دددددددا ت الدددددددزواج عدددددددام      جددددددددام  كدددددددبريام  اخن ا دددددددام

فدددددددي  . ورا(2013)%( عدددددددام(8.2و ولكنهدددددددا ار  عددددددت إىل  1.8%) ت دددددداوا  ) 

   (19.2%).يف معد ت الرق  الؤ بلغت هيا ا ر  اع ار  اع مواٍا

هدددددددو خدددددددري دليددددددد  علدددددددو عدددددددزوا الشدددددددبام يف مرا ددددددد      7واجلددددددددول 

ة الدراسددة الددؤ ومدددن الددزواج كلمددا  قدددم الوقددتو  الشددبام األوىل عدد

أن  إ املدددة قصدر   مددحل(. وم2013-2004سدنوات )  عشددراسدتمرت ندو   

ا جتددددددداري وا ددددددد      دددددددو علدددددددو املدددددددت  ص لل ددددددددول. فيظهدددددددر العدددددددام     

علددددو الددددزواج املبكددددرو يف  ددددع يشددددهد العددددام   اموا دددد  ( إقبددددا م2004)

ل هددديري الدراسدددة  خر. وحتددداو( إقبدددال وا ددد  علدددو الدددزواج املتدددأ   م2013)

سددددددبام عددددددزوا الشددددددبام عدددددن الددددددزواج املبكددددددر مددددددحل  قدددددددم   أاستقصددددداء  

ربرهددددددا  ددددددتغريات كار  دددددداع املهددددددورو والبي ددددددة اجلغرافيددددددة     بالددددددزمنو 

 وا جتماعية الؤ يعيشها السكان.

 خصائص عينة الدراسة

عقددددددو  (900) عيندددددة عقدددددود الدددددزواج الدددددؤ درسدددددت أفدددددراد بلدددددع عددددددد 

 يف لددددواء بددددين عبيددددد.  ام( عقددددد(440وإربدددددو منهددددا يف لددددواء قصددددبة   460))

 بعددام ملددتغري ال  ددة العمريددة كمددا يف اجلدددول      واعددت عينددة الدراسددة و

 (.(6والشك .  ((8
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 (8اجلدول )

 العينة  بعام ملتغري ال  ة العمريةأفراد  وايحل 

 النسبة امل وية التكرار ال  ة العمرية

 1.5 14 سنة 20 حتت

 12.3 111 سنة 20-25

 29.1 262 سنة 26-30

 23.3 209 سنة 31-36

 33.8 304 سنة فما فو  36

 100 900 اجملموع

 املصدر: من عم  البا ثع

 لددوعمددار الددؤ  زيددد ع ن عقددود الددزواج لألأ( 8يظهددر مددن )اجلدددول  

(و بنسددددددبة م ويددددددة  (304بلغددددددت إذ  كددددددرارو األكثددددددر سددددددنة( هددددددي   36)

سدنة(   (20عمار الدؤ  قد  عدن    عقود الزواج لألو%(و 33.8وملت إىل )

وهدددو مدددا %( 1.5( بنسدددبة    ت دداوا ) (14بلغدددت إذ  كددرارامو  األقددد  هددي  

الدراسة.)الشددددك    يف مدددددة مل وهددددام يف سددددن الددددزواج     امار  اعدددد  يظهددددر

11). 

(5 )الشك  

 ال  ات العمرية

 

 املصدر: من عم  البا ثع

لويدددددددة فقدددددددأ منددددددداطي  مراكدددددددز األ ع ددددددددتلغايدددددددات هددددددديري الدراسدددددددة  

معدددددددات السدددددددكانية جتمعدددددددات  بددددددداقي الت  ع ددددددددت ضدددددددريةو يف  دددددددع  

 (  الدةو (460ري ية. وعلي  فقد بلغت عقود الزواج لسدكان ا ضدر   

سدد  مددتغري اجلنسددية حبالعينددة أفددراد . أمددا  وايددحل  الددة (440)الريدد  و
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بنسددددددبة و ( عقددددددود(809ع بلغددددددت يردنددددددن عقددددددود الددددددزواج لألأفقدددددد  ددددددبع  

ة بنسدددبو و( عقددددام(91ع بلغدددت يردندددعقدددود الدددزواج لغدددري األ  وو %(89.9)

(%10.1).    

 املهنة العينة  بعام ملتغريأفراد  وايحل 

 (9)مثان جمموعات كما يف اجلدول إىلة املهن لغايات الدراس تمقس

 (9)جدول 

 العينة  بعام ملتغري املهنةأفراد  وايحل 

 التكرار إنا  ذكور املهنة
نسبة 

 اليكور%
 نا %نسبة ا 

 5.9 1.3 63 53 10 طال 
مهن الياقة 

 البيضاء
45 28 73 5.2 3.4 

 30.2 0 270 270 0 ربة بيت
 5.5 8.5 123 47 76 قراع عام

 2.6 6.6 82 33 65 قراع خاص
 0 2.3 20 0 20  اجر

 1.9 9.4 100 16 84 منيةجهزة األاأل
 0.5 16.7 155 3 150 عمال ا رةاأل

 50 50 900 450 450 اجملموع
 املصدر: من عم  البا ثع

علددو مهنددة للدديكور كانددت مهنددة     أن ( أ9) و يتضدد  مددن اجلدددول  

مدن جممدوع    (16.7%) بنسدبة و و الدة  (150) عمال ا درة الدؤ بلغدت   األ

 بلغدت الدؤ   منيدة جهدزة األ الدراسدةو  ليهدا مهندة األ    مدةاملتزوجع يف 

  الدددة  (76)بلغدددتو %(و  دددم مهندددة قرددداع عدددام  (9.4بنسدددبة و  الدددة (84)

بلغدددت و الرالددد مهندددة للددديكور مهندددة   أقددد  كاندددت و %(و(8.5 بنسدددبةو

 (                                             (1.3%بنسبةو  ا تو (10)

إذ  كددددرارامو األكثددددر هددددي نددددا  ن مهنددددة ربددددة البيددددت ل   أ ويظهددددر

%( مددن جممددوع املتزوجددات يف عينددة     (30.2(  الددةو بنسددبة (270بلغددت 

%( .   (5.9 الدة بنسدبة   (53) بلغدت  الدؤ الدراسدةو  ليهدا مهندة طالبدة     

%(. يف  دددددددع 5.5بنسدددددددبة )و  الدددددددة (47)بلغدددددددت و  دددددددم مهندددددددة قرددددددداع عدددددددام  
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 دددا ت ( 3ا )هدددفيو وندددا مهندددة ل أقددد  عمدددال ا دددرة  كاندددت مهندددة األ 

 %(.(0.5بنسبة و فقأ

 ا جتماعية  ا الة ملتغري الدراسة  بعام عينةأفراد  وايحل 

عينددة الدراسددة هددم مددن العددزام الدديين   أفددراد ن معظددم أالت ليدد  أههددر 

 (.         10%( )اجلدول 57.8بنسبة )و  الة(  (520م الزواجمل يسبي  

 (10جدول )

 ا الة ا جتماعية العينة  بعام ملتغريأفراد  وايحل  

 النسبة امل وية التكرار ا الة ا جتماعية

 57.8 520 عزمأ
 23.4 210 مرلي
 11.4 105 متزوج

 7.4 65 رم أ
 100 900 اجملموع

  ثعاملصدر: من عم  البا

 210)بتكددددددرار )و و يف املر بددددددة الثانيددددددة ع ددددددم جدددددداءت ف ددددددة املرلقدددددد  

  (65)بلغدت فال  دات  أقد   رام  األ س لت ف ةو .23.4%)بنسبة )و  الة

  %(. (7.4بنسبةو  الة

(6الشك  )

 ا الة ا جتماعية

 
 املصدر: من عم  البا ثع      

 (م2014 و2009 و2004العققة بع املتغريات  بعام للمنرقة يف السنوات )

 ا نا  و سن الزواج لليكورو أ.العققة بع قيمة املهر
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قيمددددددة املهددددددرو  و للكشدددددد  عددددددن وجددددددود عققددددددة بددددددع سددددددن الددددددزواج     

 و دددق  جمموعدددات  إىلهدددور الدددؤ سددد لت يف عقدددود الدددزواج     امل قسدددمت

( 7000مدن ) أكثدر  و ديندارو 7000) -(3000ديندارو  (3000)مدن  أقد   هدي:  

 سددنة(و(20-25 سددنة( و 20  <ىل: )ال  ددات العمريددة إ وقسددمت دينددار. 

 فما فو (.36 )و سنة( (31-35 و سنة(و  (21-30و
(11)جدول 

 سن الزواجو  بعام ملتغري قيمة املهر عينة الدراسةفراد النس  امل وية ألو  وايحل التكرارات

 قيمة املهر

 يالكل سن الزواج

 سنة20
20-25 

 سنة

26-30 

 سنة

31-35 

 سنة

36 

سنة 

فما 

 فو 

 النسبة العدد

دينار  3000

 فما دون
1 6 14 20 19 60 6.7% 

3001-7000   

 دينار
1 42 74 73 118 308 34.2% 

فما فو   7000

 دينار
17 73 139 126 177 532 59.1% 

 %100.0 900 314 219 227 121 19 الكلي

 املصدرمن: عم  البا ثع

( وجدددددود عققدددددة بدددددع قيمدددددة املهدددددر وسددددددن      11يظهدددددر مدددددن اجلددددددول )   

 الددددة كاندددددت   (900)مددددد  أ الددددة مددددن    (532)ن أيظهددددر لندددددا  إذ ج. الددددزوا 

%(  (59.1  بنسددبة أديندددار  (7000) لددو د عقيمددة املهددر يف عقددودهم  زيدد    

و مددا نسددبت   أ الددة  (177) مددن جممددوع عقددود الددزواج. مددن بددع هدد  ء     

 لدددددددوود الدددددددؤ  زيدددددددد قيمدددددددة املهدددددددور فيهدددددددا ع مدددددددن جممدددددددوع العقددددددد %21.9))

سددنة. مقابدد   (36) لددوعمدارهم ع أ زيددد اواج ( ديندارو كانددت أل 7000)

 (35-31) بدددع  عمدددارهمأ راو دددت  (23.6%)و مدددا نسدددبت   أ الدددة  126))

 عقود الزواج الؤ س لت فيهدا مهدور  ( من جمموع  (45.5%ن نوأ  أ

 ((31 علددددوعمددددارهم أ زيددددد اواج دينددددار كانددددت أل 7000) )علددددو  زيددددد 

مدا يعدين    وهدو ار  اع املهدور.  بعمار سنة. يف د لة وا  ة  ر با  األ

مدا  وهو علوو أقدر علو دفحل مهور هم األاألاواج ن كبار السن من أ
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رهم علددددو دفددددحل املهددددر   اد ددددع اقتدددد إىل  ددددأخروا يف اواجهددددم  نهددددم أيعددددين 

 املرلوم.

مددن جممددوع املتددزوجع  %( (34.2و مددا نسددبت أو (118)ن  باملثد  فدد و 

سدددددنة كاندددددت املهدددددور الدددددؤ دفعوهدددددا      (36) عمدددددارهم عدددددن أالددددديين اادت 

 املتدددزوجعأعدددداد ن أندددار. وهددديا يددددل علدددو   دي (3001-7000) عبددد دددراويف 

ة املهدددر مدددحل  زايدددد ال  دددة     زيدددد قيمددد و  تزايدددد مدددحل ايدددادة املهدددرو   همونسدددب

 علو.أك  سنام يدفعون مهرام األاألاواج ن أ  أالعمريةو

و للكشددد  عدددن ال دددرو  يف سدددن الدددزواج و كدددرار  دددا ت الدددزواج   

( لكددد  ف دددة  Ch2كدددا  ) جدددر  اختبدددار مربدددحل  أا ندددا  بدددع الددديكور و 

 (. 12)جدول رقما نا  و من ال  ات العمرية لليكور

 (12) جدول

  نتائل اختبار مربحل كا  

 نا ا و  بعام ملتغري سن الزواج لليكور عينة الدراسةفراد أل

 Ch2 النسبة امل وية العدد سن الزواج اجلنو
الد لة 

  صائيةا 

 اليكور

20 > 2 0.45 

305.222 0.00 

 7.33 33 سنة  20-25

 18.89 85 سنة  26-30

 25.33 114 سنة  31-35

 48.00 216 سنة فما فو  36
 %100 450 الكلي

 نا ا 

20 > 17 3.78 

92.511 0.00 

 19.56 88 سنة  20-25

 31.56 142 سنة  26-30

 23.33 105 سنة  31-35

 21.77 98 سنة فما فو  36
 %100 450 الكلي

 من عم  البا ثع املصدر:      

 كددددرار  ددددا ت  و العققددددة بددددع سددددن الددددزواج   12)يظهددددر اجلدددددول ) 

بد لدددة وإ صدددائيام دالدددة  امنتدددائل مربدددحل كددا  فروقددد أههدددرت إذ الددزواج.  

بلغت نسدبة الديكور الديين  زوجدوا     ف.  (100%)عالية جدام وملت إىل

وع عقددددود الددددزواجو مقابدددد   %( مددددن جممدددد(48( سددددنة نددددو  36بعددددد عمددددر )

 جيف الددزواأكثددر ن الدديكور يتددأخرون أهدديا يعددين و ل نددا . %21.7))

 ددددددد نا ندددددددو  أذا إو مع ن قدددددددات الدددددددزواج. أملسددددددد ولية الددددددديكور عدددددددن  ددددددد  
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%( مددددددددن جممددددددددوع عقددددددددود   (74ن مددددددددا نسددددددددبت  أ%( جنددددددددد 48%( إىل )(25.3

%( 45سدددنة. مقابددد  ) (31) لدددوعمدددارهم عألدددزواج كاندددت لشدددبام  زيدددد ا

ن ندددو نصددد  إ  أسدددنة. (31)  لدددوالدددؤ  زيدددد اعمدددارهن ع ا ندددا مدددن 

املتزوجدددات قدددد جتددداوان العمدددر الدددي  يعدددد  دددمن سدددن العنوسدددة وفقدددام           

 .ريو قاليد ردنياجملتمحل األ لعادات

الكشدد  عددن العققددة    غددرال دد نا قيمددة املهددر للت ليدد و ب  أذا إو

يف كد   ا ندا   و قيمة املهدر لدد  كد  مدن الديكور     و بع سن الزواج

 (. 13كانت النتائل كما هي مثبتة يف )اجلدول ف ة عمرية
  (13)جدول 

  نتائل مربحل

 نا ا و سن الزواج  لليكورو  بعام ملتغري قيمة املهر عينة الدراسةفراد أل

 العدد قيمة املهر سن الزواج اجلنو
النسبة 

 امل وية
Ch2 

الد لة 

  صائيةا 

 اليكور

 سنة 20
دينار فما  7000

 فو 
2 2.0 

  

 1.00 2 يلكلا

20- 25 

 سنة

 0.03 1 فما فو  3000

20.18 0.00 

 0.30 10 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
22 0.67 

 1.00 33 يالكل

26-30  

 سنة

 0.07 6 فما فو  3000

41.24 0.00 

 0.29 25 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
54 0.64 

 1.00 85 الكلي

31-35  

 سنة

 0.10 11 فما فو  3000

37.00 0.00 

 0.34 39 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
64 0.56 

 1.00 114 الكلي

سنة  36

 فما فو 

 0.07 16 فما فو  3000

72.44 0.00 

 0.39 84 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
116 0.54 

 1.00 216 الكلي

 <20 إنا 

 0.06 1 فما فو  3000

23.05 0.00 

3001 - 7000 

 دينار
1 0.06 

دينار فما  7000

 فو 
15 0.88 
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 العدد قيمة املهر سن الزواج اجلنو
النسبة 

 امل وية
Ch2 

الد لة 

  صائيةا 

 1.00 17 الكلي

20 -25  

 سنة

 0.06 5 فما فو  3000

36.43 0.00 

 0.36 32 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
51 0.58 

 1.00 88 الكلي

26-30  

 سنة

 0.06 8 فما فو  3000

62.71 0.00 

 0.35 49 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
85 0.60 

 1.00 142 الكلي

31-35  

 سنة

 0.09 9 فما فو  3000

40.17 0.00 

 0.32 34 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
62 0.59 

 1.00 105 الكلي

سنة  36

 فما فو 

 0.03 3 فما فو  3000

51.57 0.00 

 0.39 34 دينار 7000 -3001
دينار فما  7000

 فو 
61 0.69 

 1.00 98 الكلي

 من عم  البا ثع املصدر:

بقيمدددددة وإ صدددددائيام وجدددددود عققدددددة دالدددددة   ((13 يظهدددددر مدددددن اجلددددددول 

ي معظددم  قيمددة املهددر. ف دد  و بددع سددن الددزواج   100%)عاليددة ومددلت إىل ) 

أههدددددددر ال  دددددددة العمريدددددددة حتددددددت العشدددددددرين(   ماعدددددددا ال  ددددددات العمريدددددددة )  

ار  داع سدن الدزواج.    و ن العققدة قويدة بدع ار  داع قيمدة املهدر      أالت لي  

 7000)) علدددددوالددددديين دفعدددددوا مهدددددورام  زيدددددد   األاواج فقدددددد كاندددددت نسدددددبة  

%( يف ال  ددة 64بلغددت )و سددنة.(20-25) %( يف ال  ددة العمريددة  67دينددار )

%( يف ال  دددة  56بلغدددت )و اادت نسدددبتهموسدددنةو  (26 – 30)العمريدددة 

يف ال  دة   (54%)بلغدت  و سنة. يف  ع اادت نسدبتهم  (31–35) العمرية

نصددد   لدددون مدددا يزيدددد ع أمدددا يعدددين  وهدددو نة فمدددا فدددو .  سددد (36)ة العمريددد

( (7000 لددوال  ددات العمريددة دفعددوا مهددورام  زيددد ع     مجيددحلاملتددزوجع يف 

و يدددددي بدددددع عمدددددر الرجددددد  عندددددد    وجدددددود ار بدددددا يكشددددد  ذلددددد  و ديندددددار.

 قيمة املهر الي  يدفع .  و الزواج
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ن معظددددددم أ( (Ch2نتددددددائل مربددددددحل كددددددا  أههددددددرت فقددددددد نددددددا   امدددددا  أ

زيدد  ي علدو مهدر  (  صلن 20 <ال  ة العمرية  ماعداال  ات العمرية ) 

 سددنةو– 25)   (21%( يف ال  ددة العمريددة (58دينددار بلغددت(7000)  لددوع

 %( يف ال  دة العمريدة   (59و سدنةو 26–30) %( يف ال  دة العمريدة )   (60و

سددددنة( يف د لددددة (36 %( يف ال  ددددة العمريددددة فددددو    (69و سددددنة( 35-31)

  ان قيمددددة املهددددر   أ%(و 100وا دددد ة ومددددلت قيمتهددددا إىل )  إ صددددائية 

  زيد محل  أخرهن يف سن الزواج.نا  ل 

 سن الزواج  يفالري  و ا ضر ال رو  بع  ا ري

 سددددن الددددزواج ) ضددددر  يف ري مكددددان السددددكن ألكشدددد  مددددد   ددددو

مدددددد  مددددد ة   لكشددددد  (Ch2)جدددددر  اختبدددددار مربدددددحل كدددددا    أ ريددددد (و و

  ضدر هدم مددن يتدأخرون يف سدن الددزواج    ن سددكان اإا عتقداد القائد    

  14)ي ظهدر )اجلددول  و مقاب  سكان الري  الديين يتزوجدون مبكدرام.   

 سن الزواج. يفا قامة  ر مكان أ

 (14جدول )

 سن الزواجو ا قامة  بعام ملتغري  لدراسةعينة افراد أل نتائل اختبار مربحل 

 سن الزواج
مكان 

 قامةا 
 العدد

النسبة 

 امل وية
Ch2 

الد لة 

  صائيةا 

20 > 

 0.74 14  ضر
 0.26 5 ري  0.03 4.26

 1.00 19 الكلي

 سنة  20-25

 0.64 77  ضر
 0.36 44 ري  0.00 9.00

 1.00 121 الكلي

 سنة   26-30

 0.57 129  ضر
 0.43 98 ري  0.04 4.23

 1.00 227 الكلي

 سنة  31-35

 0.60 132  ضر
 0.40 87 ري  0.00 9.24

 1.00 219 الكلي

سنة فما  36

 فو 

 0.60 187  ضر
 0.40 127 ري  0.00 11.46

 1.00 314 الكلي
 املصدر: من عم  البا ثع       
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بقيمدددة وإ صدددائيام قدددة دالدددة  وجدددود عق14)  يتضددد  مدددن )اجلددددول 

ايدددددادة سدددددن الدددددزواج.    وا قامدددددة بدددددع مكدددددان  ( 100ىل )إ عاليدددددة ومدددددلت 

أفددددددددراد عينددددددددة مددددددددن جممددددددددوع ( 58.7%) ن نددددددددوأأههددددددددر الت ليدددددددد  فقددددددددد 

ة الدراسة كانوا متأخرين يف سدن الدزواج   مدالدراسة املتزوجع يف 

%( مددددن هدددد  ء هددددم  35و )ن نددددأو سددددنة(. 31يف ال  ددددات العمريددددة فددددو  ) 

هددديا يددددل  و ( هدددم مدددن سدددكان الريددد .   (23.7%و كان ا ضدددرمدددن سددد 

ن سدددددكان ا ضدددددر يتدددددأخرون يف الددددزواج عدددددن سدددددكان الريددددد    أعلددددو  

ا قتصددددادية الددددؤ  نتشددددر يف اجملتمددددحل   و بسددددب  الددددتغريات ا جتماعيددددة 

ر بددة و ار  داع  كددالي  الدزواجو  و ا ضدر  كا ن تدايف ا ضددار و  

 التكددددالي و ال تيدددات يف التبدددداهي ب قامددددة   دددقت الددددزواج الباهضددددة  

  أخر سن الزواج يف اجملتمحل ا ضر .   أدت إىلكلها عوام  و

ا قامدددة مكدددان و عيندددة الدراسدددة  بعدددام ملدددتغري السدددنة  أفدددراد  وايدددحل 

 ري ( ) ضرو

مددد  ا ر بددا  بددع املتددزوجع املتددأخرين يف الددزواج ملددا     ولكشدد 

مكدددددددان سدددددددكنهم يف سدددددددنوات الدراسدددددددة الدددددددثق   و سدددددددنة(و (31بعدددددددد 

و ددعت و (Ch2)جددر  اختبددار مربددحل كددا    أ (و م2014وم2009وم2004)

 (. 15نتائ   يف )اجلدول

 (15جدول )

 قامةمكان ا و  بعام ملتغري السنة عينة الدراسةفراد أل نتائل اختبار مربحل 

 Ch2 النسبة امل وية العدد قامةا  السنة
الد لدددددددددددددددددددددددددددددددددة 

  صائيةا 

2004 

 0.61 160  ضر

 0.39 102 ري  0.00 12.84

 1.00 262 لكليا

2009 

 0.57 187  ضر

 0.43 143 ري  0.01 5.86

 1.00 330 الكلي

2014 

 0.62 192  ضر

 0.38 116 ري  0.00 18.75

 1.00 308 الكلي

 املصدر: من عم  البا ثع        
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( وجددود  15( املثبتددة يف )اجلدددول (Ch2 ظهددر نتددائل مربددحل كددا    و

للمتدددددددددزوجع   ا قامدددددددددة مكدددددددددان و السدددددددددنة عققدددددددددة قويدددددددددة بدددددددددع مدددددددددتغري    

سدددنة(.   (31بعدددد  املسدددترلعة عقدددودهم قدددن  دددأخروا يف الدددزواج إىل مدددا     

 م(2004عددددددددام) %( مددددددددن امل سددددددددترلعة عقددددددددودهم (29ن أفيظهددددددددر الت ليدددددددد  

( مدن  (17.7%مدنهم   وسنة(31) كانوا متأخرين يف الزواج إىل ما بعد 

  كدددددمددددا يوهددددو مددددن سددددكان الريدددد و   11.3%))و سددددكان ا ضددددرو 

ذا مددددددا إن سددددددكان ا ضددددددر يتددددددأخرون يف الددددددزواج إالقائلددددددة  ر دددددديةال 

 بسكان الري . قوبلوا

 فقد بلغت نسبة املتأخرين يف الزواج إىل( م2009) ما عامأ

 ( مدددن سدددكان ا ضدددرو(20.7%العيندددةو أفدددراد %( مدددن جممدددوع (36.8 

م( 2014م )و مددددن سددددكان الريدددد و اادت نسددددبتهم عددددا     ( كددددان (15.8%و

%( (20.3عيندة الدراسدةو مددنهم   أفدراد  مدوع  %( مدن جم  (34.1لتصد  إىل 

 زايدددام   ا( مددن سددكان الريدد . قددا يدد   (12.8%و مددن سددكان ا ضددر 

وا دددددد ام يف نسددددددبة املتددددددأخرين يف الددددددزواج مددددددحل  قدددددددم الوقددددددت. فددددددزادت       

ر ددددددا و (و2014م )( عددددددا34%و إىل )م(2004م )%( عددددددا(29نسددددددبتهم مددددددن  

ف سد و   حل  قدم الزمن. ليو ذل  ستمر هيري الظاهرري يف التزايد م

ن نسبة املتأخرين يف الزواج يف املنداطي ا ضدرية ي دو  نسدبتهم     إب  

 يف املناطي الري ية.

 مددددددةالريددددد  لكدددددق اجلنسدددددع يف   و ال دددددرو  بدددددع سدددددكان ا ضدددددر   

  م(2014مو2009مو2004ا )الدرا

 بدددددددع الددددددديكورإ صدددددددائيام وجدددددددود فدددددددرو  دالددددددة   مكدددددددانإلتعددددددرا  و

ت الدراسددة الددثق و  زواج يف سددنوافيمددا يتعلددي بتددأخر سددن الدد  ا نددا  و

 .16) بتت نتائ   يف )اجلدول أو( CH2  )جر  اختبار مربحل كاأ
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 (16)جدول 

 اجلنو وا قامة و  بعام ملتغري السنة عينة الدراسةفراد أل نتائل اختبار مربحل كا 

 العدد قامةا  اجلنو السنة
النسبة 

 امل وية
Ch2 

الد لة 

  صائيةا 

2004 

 ذكر

 0.62 81  ضر

 0.38 50 ري  0.00 7.33

 1.00 131 الكلي

 أنثو

 0.60 79  ضر

 0.40 52 ري  0.01 5.56

 1.00 131 الكلي

2009 

 ذكر

 0.55 91  ضر

 0.45 74 ري  0.18 1.75

 1.00 165 الكلي

 أنثو

 0.58 96  ضر

 0.42 69 ري  0.03 4.41

 1.00 165 الكلي

2014 

 ذكر

 0.63 97  ضر

 0.37 57 ري  0.00 10.39

 1.00 154 الكلي

 أنثو

 0.62 95  ضر

 0.38 59 ري  0.00 8.41

 1.00 154 الكلي

 من عم  البا ثع املصدر:   

ا قامددددددة وجددددددود عققددددددة  بددددددع مكددددددان   ( 16ل )يظهددددددر مددددددن اجلدددددددو 

 مددددة  دددأخر سدددن الدددزواج يف وا ندددا  و عيندددة الدراسدددة للددديكور فدددراد أل

عيندددة فدددراد %( مدددن جممدددوع عددددد الددديكور أل(14.5ن ندددو أو الدراسدددة.

( 9%) ين  دددأخروا يف سدددن الدددزواجو مدددنهم   الدراسدددة مدددن املتدددزوجع الدددي   

يف  م(.2004م )مددددن سددددكان الريدددد  عددددا   ( 5.5%) مددددن سددددكان ا ضددددر  

 ددددددع اادت نسددددددبة الدددددديكور املتددددددزوجع املتددددددأخرين عددددددن سددددددن الددددددزواج  

( مدددددددددددن سدددددددددددكان  (10.7%هم مدددددددددددن م(و2014م )%( عدددددددددددا(17فومدددددددددددلت إىل 

عاليددددددة إ صددددددائية %( مددددددن سددددددكان الريدددددد و يف د لددددددة   (6.3و ا ضددددددر
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ن الدديكور يف ا ضددر يتدددأخرون يف   أيا يدددل علددو   هدد و (.(100%بلغددت  

 سن الزواج عنهم يف الري .  

أن جندددددددو نتدددددددائل حتليدددددد  مربددددددحل كددددددا     أههددددددرت  فقددددددد  نددددددا    مددددددا ا أ

ات كدن متدأخر   م(2004) املتزوجدات عدام  ا ندا   من جمموع ( %13.5)

مدددن  (%5.7و) مدددن سدددكان ا ضدددر  مدددنهن كدددّن (%8.7ج )يف سدددن الدددزوا

ومددددلت م( و2014) اادت هدددديري النسددددبة عددددام   سددددكان الريدددد . يف  ددددع  

%( ه دددددن مدددددن  (6.5و مدددددنهن مدددددن سدددددكان ا ضدددددر  ( %10.5و ) %( (17إىل 

هدددديا و (.100%عاليددددة ومددددلت ) إ صددددائية سددددكان الريدددد و يف د لددددة  

ن يف سدددن الدددزواج عدددن  أيضددداو يف ا ضدددر يتدددأخر ا ندددا  ن أيددددل علدددو 

التقاليددددددد املنتشددددددرة يف  و مثدددددديق هن يف الريدددددد . ر  ددددددا بسددددددب  العددددددادات    

نهدددددددا يف سدددددددن مبكدددددددرةو ألا ندددددددا  اجملتمدددددددحل الري دددددددي بضدددددددرورة  دددددددزويل  

 هلها.  أ شك   غرام اجتماعيام علو 

بددددع سددددنوات   إ صددددائيام وجددددود فددددرو  دالددددة    مكددددان إو  سددددترقع 

( Ch2  )مربدددددحل كددددداجدددددر  اختبدددددار أقيمدددددة املهدددددرو و الدراسدددددة الدددددثق 

 17)نتائ   يف )اجلدول أههرت و
 (17)جدول 

  نتائل مربحل كا 

 قيمة املهر لكق اجلنسعو  بعام ملتغري السنة عينة الدراسةفراد أل

 السنة اجلنو

 الكلي قيمة املهر
الد لة 

 ا  صائية

3000 

دينار 

 فأق 

3001-

7000 

 دينار

7000 

دينار 

 فأكثر

النسبة 

 امل وية
  

ليكور ا

 نا وا 

2004 21 135 106 29.1% 

0.00 0.00 
2009 31 100 199 36.7% 

2014 8 73 227 34.2% 

 %100.0 532 308 60 الكلي

 املصدر: من عم  البا ثع

 وجددددود عققددددة قويددددة بددددع مددددتغري السددددنة    (17)يتضدددد  مددددن اجلدددددول  

إذ  %(.100عاليددددة جدددددام ومددددلت إىل )إ صددددائية بد لددددة و قيمددددة املهددددرو
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مددددن ( (106نددددو (7000)  لددددوعدددددد الدددديين يدددددفعون مهددددورام  زيددددد ع  بلددددع

 عينددة الدراسددة عددام  أفددراد مددن جممددوع   (11.7%)و مددا نسددبت   أ األفددراد

و (%22.1ة )بنسدددددددددبو وفدددددددددردام (199)ىل م( إ2009) و اادت عدددددددددامم(2004)

هددددديا يددددددل علدددددو   و .(25.2)بنسدددددبة و و(227) ىلم( إ2014) ار  عدددددت عدددددام 

مددددا يعددددين  ددددأخر سددددن الددددزواج   وهددددو بتقدددددم الددددزمنو ار  دددداع قيمددددة املهددددر  

 بار  اع قيمة املهر محل  قدم الزمن.  ا نا  و لليكور
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 اخلامتة والنتائل

إىل  دا ت الدزواج ختتلد  مدن حمافظدة       نأ وملت الدراسدة إىل  

 بنسدبة  وىلت ت  حمافظة العامدمة املر بدة األ  فخر  يف اململكةو أ

م( 2013) ملكددددددددددة عدددددددددداممدددددددددد   ددددددددددا ت الددددددددددزواج يف امل مددددددددددن جم( %38.3)

 ددم حمافظددة و (19%)بنسددبةإربددد سددااو يليهددا حمافظددة  األ لكونهددا

ت الدزواج   دا  أقد    وجدد  و. (15.2%)بنسدبة   الزرقاء يف املر بة الثالثة

%(و (1.6و  ليهددا حمافظددة معددان   (1.2%)ةيف حمافظددة الر يلددة بنسددب 

قددد شددهدت اململكددة  رددورام يف    و .(1.7%) ددم حمافظددة العقبددة بنسددبة   

مدددددددة  يفالددددددزواج لدددددد  احملدددددداكم الشددددددرعية  و  ددددددا ت الرددددددق اد أعدددددد 

الددزواج علددو و  ددا ت الرددق أعددداد التزايددد املسددتمر يف إذ الدراسددة. 

أعدددداد  الزيدددادة املسدددتمرة يف   يعدددود إىل خدددريةسدددنوات األ المدددد  التسدددحل  

  دددا ت الردددق أعدددداد يف  اخن ددداالم( 2004 )يفكدددان  إذالسدددكان. 

 1.849)( مقابد  ) (56.570ا ت الدزواج  بلغدت  د  فالزواج يف اململكدةو  و

 ددا ت الرددق  مددن الددزواج   إمجددالي مددن  (3.2%)بنسددبة   الددة طددق و 

ايددددادة كددددبرية يف عدددددد   فقددددد  ددددد ت  م( 2013) عددددامأمددددا  يف اململكددددة.

  الددددددددة طددددددددق و   (3339)و وعقدددددددددام ( 72860بلغددددددددت ) ف عقددددددددود الددددددددزواجو 

 كددددن  و . ددددا ت الرددددق  مددددن الددددزواج   إمجددددالي %( مددددن   (4.6بنسددددبة و

ن الزيدددددددددددددادة يف  دددددددددددددا ت الدددددددددددددزواج  كدددددددددددددان بسدددددددددددددب  الزيدددددددددددددادة    إالقدددددددددددددول 

ن سددددددددددبب  الددددددددددتغريات  ايددددددددددادة  ددددددددددا ت الرددددددددددق  فددددددددددأمددددددددددا  السددددددددددكانيةو

 الثقافيددددددة الددددددؤ شددددددهد ها اململكددددددةو   و ا قتصدددددداديةو و ا جتماعيددددددةو

 ا ياة ا جتماعية.     أ رت يفو

أكثدر   بت الت لي  ا  صدائي  دأخر سدن الدزواج لدد  الديكور       أ

ار  دداع نسددبة املرلقددع الدديين  زوجددوا مددرة      أيضددام    مددن ا نددا و و ددبع  

ومددددددددلت إىل نددددددددو  و  دددددددداءت نسددددددددبتهم بعددددددددد ف ددددددددة العددددددددزامو    فأخددددددددر و 

و  ددددددم (11.6%)%(و  لددددددتهم ف ددددددة املتددددددزوجع مددددددرة أخددددددر  بنسددددددبة      23.3)

 (7.4%). رام األ
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 وجدددود عققدددة قويدددة بدددع قيمدددة املهدددر    ً أيضددداو كشددد ت الدراسدددة  

( دينددددار مددددحل ااديدددداد 7000فددددو  ) ر  ددددحل املهددددور إذ  ددددأخر سددددن الددددزواجو  و

ن  دأخر سدن الدزواج    أهديا يددل علدو    و سدنة(.  (31ال  ات العمرية فو  

سددددبام أردنددددي ر ددددا يعددددود إىل ار  ددداع املهددددور مددددن  ددددمن   أليف اجملتمدددحل ا 

 خر .  أ

إ صدددددددائيام وجدددددددود عققدددددددة دالدددددددة أيضدددددددام  و بيندددددددت نتدددددددائل الدراسدددددددة 

ن أ  دددددددبع إذ قامدددددددةو  مكدددددددان ا  و بدرجدددددددة عاليدددددددة بدددددددع مدددددددتغري السدددددددنة     

ههددر و سدكان ا ضددر يتددأخرون يف سددن الددزواج عددن سددكان الريدد .  

زادت معددد ت املتددأخرين يف الددزواج يف   فددذلدد  جيليددام مددحل  قدددم الددزمن.     

بصدددورة  م2014املنددداطي ا ضدددرية عدددنهم يف املنددداطي الري يدددة يف عدددام  

و وإىل  دددددددد مدددددددا يف عدددددددام م2004أو ددددددد  عمدددددددا كاندددددددت عليددددددد  يف عدددددددام  

 صدددددائي ار  ددددداع املهدددددور إىل مدددددا فدددددو        دددددبع مدددددن الت ليددددد  ا   و .م2009

دينار يف الت معات السكانية ا ضدرية عند  يف اجملتمعدات     7000))

 الري ية.  
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 املصادر واملراجحل

 عددددد و املصدددر و." علدددم اجلغرافيدددة مدددن املدددنهل الوا دددد  ال جددداو و مدددو   -

  //:net/culture/0/554761  .alakahwwwhttp.:املنداهل"   اسدرتجاع  مدن املوقدحل    

 م2014 6 30 بتاريخ

"دور ال ددددددرد يف مواجهددددددة مشددددددكلة العنوسددددددة   م(2001) جبدددددد و عبدالنامددددددر.  -

لدددد  ال تيدددات يف اجملتمدددحل القردددر . املددد متر العلمدددي السدددنو  الثددداني عشدددر:      

قددداهرةو منظمددات اجملتمدددحل املدددنيو جملدددة جامعددة ال   و اخلدمددة ا جتماعيدددة 

 .1030 -982 ص ةوكلية العلوم ا جتماعي

و مكتبدددددددددة  1اجلغرافيدددددددددة ا جتماعيدددددددددة.    م(1986)يسدددددددددر .   اجلدددددددددوهر و -

 جنلو املصريةو القاهرة.  األ

(  ددأخر الشددبام اجلددامعي يف الددزواج يف اجملتمددحل      م1995بددراهيم. ) إاجلددويرو   -

 .   88 - 13و مكتبة العبيكانو ص 1السعود و   

الددديكور يف مديندددة   ( " دددأخر سدددن اواج الشدددبام  م2000اخلالي. )عبدددد اخلتا ندددةو -

 .   142-123ص  و 1و عدد16حبا  الريموكو جملد ألة ا صنو جم

 .م(2013)  صائي السنو  صاءات العامةو الكتام ا دائرة ا  -

و 1سددر و  األو رشدداد الزواجددي ساسدديات ا أ( م2008) الددداهر و مددا .  -

 التوايحلو عمان.  و دار الص اء للنشر

و الددددددار 1رافيدددددة ا جتماعيدددددةو   ( مددددددخ  يف اجلغم2001اعدددددزوعو ليلدددددو. )  -

 العربية للعلومو بريوت.  

( " دددأخر سدددن الدددزواج لدددد  الشدددبام اجلدددامعي لدددد        م2009السدددنادو جدددقل. )  -

اجملتمحل السدور : دراسدة ميدانيدة". جملدة جامعدة دمشديو كليدة الرتبيدةو         

   .(83 - 119)و ص 1و عدد23جامعة دمشيو جملد 

و 2افيددددددددددة البشددددددددددريةو   (. دراسددددددددددات يف اجلغرم1973الصددددددددددقارو حممددددددددددد. )  -

 .  4-12وكالة املربوعات شارع فهد السامل بالكويتو ص ص 

اجتاهدددات الشدددبام ندددو   ( "دراسدددة مقارندددة  م1997اجمليدددد. )الصدددماد و عبد -

 نسددددددددانيةالعلددددددددوم ا و دامردن"و جملددددددددة جامعددددددددة دمشددددددددي لدددددددد  الددددددددزواج يف األ

     113- 134.ص ص و1و عدد13الرتبويةو جملد و

 جغرافيدددددددددددة املشدددددددددددكقت ( م(2000مدددددددددددد. املدددددددددددومينو حمو العمدددددددددددروو مضدددددددددددر -

 .21 – 13ص   إربدو ا جتماعيةو دار الكند  للنشر والتوايحلو

http://www.alakah/
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إربدج يف حمافظة التباين املكاني لتأخر سن الزوا

العوامدد  امل ديددة إىل  ددأخر سددن الددزواج الشددبام   "م( 2013)العمدداو و مددروان.  -

ختدددددرجو جامعدددددة الريمدددددوكو  ردن: دراسدددددة ميدانيدددددة". حبدددددهيف األ الددددديكور

 قسم علم ا جتماع.   -م داكلية ا 

املصددددددددر و ( "هدددددددداهرة العنوسددددددددة يف اجملتمددددددددحل  م2013هددددددددد . )القصدددددددداصو م -

 دام.جامعة املنصورةو كلية ا 

 جو دار ال كرو بريوت.. و. خمتار الص ايف. مادة ا الراا و -

( " دددأخر سدددن اواج ال تيدددات يف اجملتمدددحل السدددعود :  م2009مرسددديو حممدددد. ) -

   منيةناي  العربية للعلوم األ مريراسة ميدانية". الرياالو جامعة األد
 99–240.ص 

 .11و ص 36العدد  م(و2009و )ر املصر مركز املعلومات ودعم القرا -

"العوامددددددد  ا جتماعيدددددددة وا قتصدددددددادية املر بردددددددة    م(2009.)املردددددددري و  ندددددددان  -

بتددددددددأخر سددددددددن الددددددددزواج يف اجملتمددددددددحل السددددددددعود : دراسددددددددة ميدانيددددددددة". رسددددددددالة     

 العلددومو دامكليددة ا و ماجسددتري  ددري منشددورة مقدمددة إىل قسددم ا جتمدداع    

 .  يةو جدةا نسانية جامعة املل  عبد العزيزو السعود

ر سددن الددزواج الشددبام   "العوامدد  امل ديددة إىل  ددأخ  م( 2013) العمدداو و مددروان.  -

ه ختدددددرجو جامعدددددة الريمدددددوكو ردن: دراسدددددة ميدانيدددددة". حبدددددالددددديكور يف األ

 قسم علم ا جتماع.    - دامكلية ا 

دراسدددددددددة فقهيدددددددددة يدددددددددا د عددددددددداة العنوسدددددددددة:  "مهدددددددددقمم( 2000د )منصدددددددددورو حممددددددددد -

 و دار املناهل للنشر والتوايحلو عمان.   2اجتماعية".  

( " دددأخر سددددن الدددزواج عنددددد الشددددبام   م2013) و جدددديق و وعيددددلي  نددددان. ةندددور  -

سددتري  ددري منشددورةو كليددة العلددوم   السددعود : دراسددة ميدانيددة". رسددالة ماج  

 ورقلة.   -ا جتماعيةو جامعة قامد و نسانيةا 

اهددددددددات الشددددددددبام نددددددددو مظدددددددداهر الددددددددزواج    ( "اجتم2006وريكدددددددداتو عايددددددددد. )  -

ردن: دراسددددددة ميدانيددددددة". جملددددددة جامعددددددة العلددددددوم الرتبويددددددةو     التقليددددددد  يف األ

 .  198 - 220ص و 1و عدد 33جامعة م  ةو جملد 

و اجلامعددددة 1 . منه يددددة اجلغرافيددددة ا جتماعيددددةو   (م1996وهدددد و علددددي. )  -

 اللبنانيو بريوت. اللبنانيةو دار ال كر
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 ق   العمل الدي     اليع    

 حجمه  ومعدالت من ه  وتعطله   

ومش ركته  االقتص    

 إعدا 

  . رش   حممد اخلر ف أ.

 أ. ش خ  عبدالعز ز التم مي

 أ. غ    حممد امللحم

 ج مع  امللك سع  -مركز الدراس ت اليك ن   
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 ق   العمل الدي     اليع    

حجمه  ومعدالت من ه  وتعطله  ومش ركته  

 االقتص    

 ملخص
ُ عد التخط ط لق   العمل وتدم ته  م  أهم أول  و ت الودوو وتقو     

لك نهووو  الرك ووووز  الس سووو   للدموووو     ؛اإلسووووجات ج  ضوووم  أهووودا ه    

م وووووو  االقتصوووووو  ء وقدوووووو ر اقتصوووووو   املعر وووووو   لوووووو لك أولوووووو   طووووووط التد    

وعملوووو     اخلميوووو   م اململكوووو  اهتم موووو ا   اوووو ا قوووو مل ار  البشوووور       

 وووووووو    اجلهوووووووو   املب ولووووووو  م هوووووووو ا اليوووووووب ل   مووووووو  تدم تهووووووو  وت و دهوووووووو . و ل

 جووو  م سووو   حبتوووزاو مدخ وووو  و  مشووو رك  املووورأ  م سووو ا العمووول مووو   

لراد واملت قع . وم  هو ا املدطلور ركوزت هو د الدراسو        للدراس  وا

تعووووورر تطووووو ر  قغووووور        الديووووو    ؛ قووووو   العمووووول اليوووووع  عم ضووووو م 

حجمهووووووووووو   ومعووووووووووودالت من هووووووووووو   وتعطلوووووووووووه   مووووووووووو   د ووووووووووود معووووووووووودالت     

كووووو ني علووووو  ميوووووت   مشووووو ركته  م قووووو   العمووووول  وإقووووورا  تب  دهووووو  امل

ح ت القووووو   وذلوووووك ق العتمووووو   علووووو  ق  نووووو ت ميووووو     املدووووو ور اإل ار ووووو  

مصوولح  اإلحصوو رات الع موو  واملعل موو ت ل عوو ام   الع ملوو  املد وو   موو 

قعض السو ل   اليوك ن      م(  وق ستخدام2015م 2009م 1999)

ىل منووووووو ذا  ل ووووووول اال ووووووودار لتحد ووووووود    إإضووووووو     والك رت غرا  ووووووو  

املوووووووووووتغرات الووووووووووومل ت يووووووووووور التبووووووووووو    املكووووووووووو ني ملعووووووووووودالت املشووووووووووو رك       

 االقتص    .  

تووو عف حجووم   ت اوول  الدراسوو  إىل عوود  موو  الدتوو  ا  موو  أهمهوو     

ق ووز نصوو به  موو   لوو      إذ  ات موول الديوو     اليووع     عوود  موور     قوو   الع 

 ٪22حووووو الي إىل م1999 عووووو م ٪15  ووووو  القووووو   الع ملووووو  اليوووووع     مووووو   
اخن ووو   نيوووب  العووو مات ال ا ووودات مووو  إ ووو لي      مق قووول م2015 عووو م

 الدتو  ا  وأشو رت . ن يوه  م املود    ٪36 إىل ٪52ق   العمل الديو     مو    

لعمووووووول  ني كوووووو   اليووووووب  الوووووور    م منوووووو  قوووووو   ا     اليووووووك  الدموووووو   أ  إىل

 أ.  . رش   حممد اخلر ف

 ش خ  عبدالعز ز التم ميأ. 

 أ. غ    حممد امللحم
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م(  م حووووووووووز أسوووووووووووهم  الز ووووووووووو    م  2009-1999)م املووووووووووود  الديوووووووووو      

م املوود  معوودالت املشوو رك  قدرجوو  أكووو م منوو  قوو   العموول الديوو       

العووووو مات اليوووووع    ت   اإلنووووو   تركوووووز قراقووووو   لثوووووي  وم(. 2009-2015)

  وووووو    ومكوووووو  املكرموووووو   الر: هووووووي إ ار وووووو  مدوووووو ور  ووووووا  م( 62٪)

ق ووز عوود  املووتعطات اليووع    ت      جهوو  أ وور  واملدطقوو  الشوورق  . وموو    

 متعطلووووو  395.968م إىل 1999متعطلووووو  عووووو م  65.339سووووود   مووووو  16م 

تووووووو عف معوووووودو البط لوووووو   وقدوووووو رذ علوووووو  ذلووووووك   م2015عوووووو م 
 

قووووووز الديوووووو ر  

امللحووو   ومووو   .م2015 عووو م ٪33 إىل م1999 عووو م ٪16اليوووع    ت مووو   

االقتصوووو     أ  املدووو ور الوووومل شووووهدت ارت  عووو ا م معوووودالت مشوووو ركته    

تووووبز ارت وووو ع وه  املدوووو ور الوووومل ارت عوووو  قهوووو  معوووودالت البط لوووو .  ن يووووهووووي 

اليوع    ت م ال او ت العمر و      معدالت املش رك  االقتصو     لننو    

لوومل هووي   ضووه  الديووا م ال اوو ت العمر وو  ا   ( سوود   واخن 45-25قووز )

مووو  أقووول مووو  رووو  وعشووور   سووود   وكووو لك م العمووو ر الكوووبر .  و      

 قوووود ق دوووو  نتوووو  ا  ل وووول اال وووودار أ  معوووودالت         نوووو ت املتوووو ا ر  قلوووو  الب

املشوو رك  للديوو ر اليووع    ت  تووي ر مووتغر   هموو : نيووب  ا  اووات        

الشووه    اجل مع وو   وويعل  وكوو لك نيووب  ال ا وود   موو  إ وو لي      علوو 

سوووووك   املدطقووووو   وهمووووو  املوووووتغرا  اللووووو ا   يوووووهم   م ت يووووور التبووووو      

ك  االقتصوووو     لننوووو   اليووووع    ت قديووووب   املكوووو ني ملعوووودالت املشوووو ر 

وموووووووو  أقوووووووور  الت اوووووووو  ت الوووووووومل  خووووووووو  عدهوووووووو      ٪60تصوووووووول إىل  وووووووو  

لت   ووووووووف أموووووووو م املوووووووورأ   والعموووووووول   الدراسوووووووو  ضوووووووورور  ت سوووووووو     وووووووو رات ا  

إىل إضووو    لم ارمووو  قوووز احت  جووو ت سووو ا العمووول و رجووو ت التعلووو م     ل

سووو ت  يوووز ق اووو  العمووول م القطووو ع اخلووو م  وإجووورار مز ووود مووو  الدرا  

لراوووود الووووتغرات م قوووو   العموووول الديوووو     م اململكوووو   و هووووم أسووووب         

 راسو  سو ا العمول     إضو    اليوع      إىل  ارت  ع معدالت قط ل  املورأ   

 و د د احت  ج ته  م  امله رات واملؤهات العلم  .

الديوو ر اليووع    ت  معوودو املشوو رك  م   الكلموو ت امل ت ح وو :

      معدو البط ل   اليع    .ق   العمل  املش رك  االقتص 
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Saudi Female Labor-force: Size, Growth, Unemployment, 

and  Participation Rates 
 

Abstract 

Labor force planning and development are some of the most 

important priorities for many countries, especially those eager to 

achieve knowledge economy. Consequently, the five-year 

Development Plan in Saudi Arabia has paid special attention to 

human resources in general, and aimed at raising the rate of female 

participation in the labor force. In addition, one of the goals of 

Vision 2030 of Saudi Arabia is to raise the rate of female 

participation in the labor force to 30% by 2030.  Despite these 

efforts and others, female participation rate is still very low, 

compared to neighboring countries. For this reason and others, this 

study has focused on Saudi women work-force in an attempt to 

understand its size, growth, and participation rates, thus 

highlighting spatial variations at the level of administrative regions. 

This study utilized data drawn from several Labor Force Surveys 

carried out by General Authority for Statistics in three years, 

namely: (1999, 2009, 2015).   

It is found that the size of the female labor force in Saudi 

Arabia has increased substantially;  for instance, the share of Saudi 

female in labor force has increased from about 15٪ in (1999) to 

22٪ in (2015), coupled by a decline  in the proportion  of  non-

Saudi female workers from 52 ٪ to about 36٪ respectfully. Not 

surprisingly, it was found that nearly two-thirds of Saudi female 

workers (62٪) were concentrated in the three administrative areas 

(i.e., Riyadh, Mecca, and Eastern Region).  Also, the number of 

unemployed Saudi women has jumped from 65,339   in 1999 to 

395,968 in 2015.  Consequently, the unemployment rate among 

Saudi women doubled from 16٪ in 1999 to 33٪ in 2015.  In 

addition, it turns out that the large proportion of Saudi women in 

the labor-force tends to be in certain age groups such as (25-54 

years) on one hand, and a lower participation rates were observed 
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in younger age groups  (i.e., 25 years) as well as in the older age 

groups on the other. In spite of the lack of data related to labor 

force, the results of a stepwise regression analysis has shown that 

the participation of Saudi women rates as a dependent variable is 

influenced by two variables. The proportion of women with college 

degrees or above, and the proportion of expatriates. These two 

variables accounted for 60٪ of the spatial variation of participation 

rates of female Saudi.  

Finally, few important recommendations emerged from the 

study. First, there is a need to empower women and increase their 

employment.  Second, more diversified and wide choices of jobs 

should be provided to women. Third, an improvement of working 

environment and regulations for women, especially in the private 

sector is greatly needed. Also, further studies need to be conducted 

to monitor changes in the female labor force in the Kingdom and 

identify reasons for the high rates of unemployment among Saudi 

women. In the same token, a study of the labor markets that 

identifies the types of skills and educational qualifications needed 

in the labor force market is necessary. 

 

Keywords: Saudi Woman, Labor Force Participation, 

Economic Participation, Unemployment Rate, Saudi Arabia 
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 قدم امل

سوووو ار  ا وووول  ر خشووو رك  املوووورأ  م اإلنتوووو ا والعموووول مدووو   جوووور التوووو   

    وو    مشوو ركته  م قوو   العموول علوو  امليووت      إاملدووزو أو   رجوول  قوول  

  2002) اليود ات ال وور  ُتعود مو  ال وو اهر الا تو  واملوثر      م العو ملي  

Lim,).       نهووو   لوور    م ترق ووو  القدوو ر وتدشووواتهم  عملوووه  ا إىل ضوو  

ُت هووور  ل وول تلووف قط عووو ت التدم وو . وقدووو ر ع  م    سووه م كوووبر تقوو م ق 

لك نهوو   املوورأ  اهتم موو ا جل وو ا قووتمكز  الدول وو  الوودوو واملد موو ت

  م العمول  أ  ُ يوت    مدهو  وُ ك ول حقهو    قود   اجملتم   وق   ال نصف

قشووووكل متيوووو و مووو  الرجوووول. لوووو لك ا ووووتص   واملشووو رك  االقتصوووو     

م قتعز وووز 2015اهلووودر الث لوووأل مووو  الهووودار اإلمن   ووو  ل ل  ووو  لعووو م    

ل  قعض التق ر ر ُتشور إىل   ؛اجلديز  و كز املرأ  وا  قز املي

أ  احتموو الت وأ  الديوو ر  وو اجه  التم  ووز م ا صوو و علوو  العموول      

  ق لرجووووووو و )الموووووووم املتحووووووود     قلوووووووتعووووووو ء الديووووووو ر م  قووووووور أكوووووووو مق   

(.  لوووو ا  مووووي مع ووووم التشوووور ع ت م العوووو   حوووور املوووورأ  م      4م:2015

الوضووو ع ام الووودوو قتووو  ر مم رسووو  العمووول  وتووودص علووو  ضووورور  التوووز 

امل ات وو  ملم رسوو  هوو ا ا وور. وتت وور علوو  ميووؤول   الدولوو  م ت يوور        

حصوو هل  عل وول  وعلوو  ضوورور  سوو  التشوور ع ت لتحق وور امليوو وا  قووز      

 اجلديز م   وم  تك  ؤ ال رم م س ا العمل.

  ود  ت  قوز  و  قو ا  وجد ر ق ل كر أ  هد ك ارتب وو ا وتشو قك ا  

 الدمووو ل ميثووو وووي حوووز    ل  ووو  ف للديووو رر ا لوووء والدمووو  االقتصووو  

  هووووو إل   تووووو ا الوووووملم ال ووووور  ضووووورور ز إلت حووووو  مطلوووووبزر واالسوووووتقرا

 الدمو   مع  لو   مو   جوزراا   ثول  العمول ا سو   مشو ركته  م  املرأ    و   

 اإلنو     مشو رك   نيوب   واالسوتقرار أ وو ا.  مو  املعورور أ  ارت و ع     

 الومل  االقتصو  ات  للدمو  م    عو   الع ملو   وؤ ء إىل إعطو ر    القو    م

 أ وور خت  ووف ور وور  موو سوور   معوودو الشوو خ      هوو  تتزا وود

 .(4: م2013إ لب رغ وآ رو    الع مل  )ك تر   الق   انكم ش
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وتشوووووور قعووووووض الدراسوووووو ت إىل أ  اخليووووووو  ر م نصوووووو   ال وووووور  مووووووو       

إ وو لي الدوو تا االووي الوومل تعووز  إىل ال جوو ات قووز اجلديووز م سوو ا        

 Cuberes and) املدووو ور قعوووض م ٪٢٧قِديوووب  تصووول إىل  العمووول تقووود ر

Teignier, 2012 )   ( لو لك تشوور  راسوو  أجو  رAguirre et al., 2012 )

م القو   الع ملو  إىل ميووت   ت    اإلنوو   إىل أ  ر و  نيوب  مشو رك     

مشوووو رك  الوووو ك ر حيوووو  كوووول قلوووود موووو  شووووينه  أ  تر وووو  إ وووو لي        

 وم  ٪٥ دحووووووو  مر ك ووووووو  قالدووووووو تا االوووووووي م ال ال ووووووو ت املتحووووووود  ال  

 قديوووب  املتحووود  العرق ووو  اإلمووو رات م وكووو لك  ٪12 دحووو  ق ال  قووو  

 علو   وعواو  . ٪٣٤صل إىل ت قديب  مصر م ذلك م  وأعل   ٪١٢

  كووووو   أ  ميكووووو  املووووورأ  عمووووول أ  الدراسووووو ت قعوووووض تؤكووووود ذلوووووك 

(  وكوو لك ميكوو  Heintz, 2006) ال قوور موو  ا ود  م مووؤ راا عو ماا 

م القووو   الع ملوو  وحصوو هل  علوو     اإلنوو   مشوو رك   أ  تووؤ ء   وو    

(. Miller, 2008  ووول إىل   ووو    معووودالت التحووو ا الو ووو و ق لتعوووول م. )  

( أ  الغ وووو   الديووووا Stotsky, 2006وت وووج   راسوووو  ست تيووووكي ) 

ل وورم العموول أموو م الديوو ر م البلوودا  الد م وو   يووهم م كووب  الدموو        

 االقتص  ء.  

العرق وو  اليووع      التدم وو  م اململكوو    أولوو خ  طووط   وقدوو ر عل وول 

اهتم موووو ا كوووووبراا قوووووتمكز املووووورأ  اليوووووع     اجتم ع ووووو ا واقتصووووو    ا    

در الث لوووأل عشووور للخطووو     و يوووزس ميوووت   مع شوووِته   إذ أكووود اهلووو    

 الت التدم وو  املختل وو   وذلووك   أهم وو    وو    إسووه مه  م  وو   الع شوور 

  و  وووو     وووورم  "ت سوووو   مشوووو رك  املوووورأ  م الدشوووو   االقتصوووو  ء   قووووو 

العمل أم مهو  م اجملو الت املختل و ؛ المتصو م العور  الكوبر مو         

ال ووووووود الع ملووووووو  الديووووووو      وتووووووو  ر العووووووو ء الكووووووور م هلووووووو   وت سووووووو     

اخل ووووووو رات املت حووووووو   واملا مووووووو  لننووووووو   م التخصصووووووو ت العلم ووووووو      

والتقد ووووو   واملهد ووووو   وإعووووو    التيه ووووول للخر ووووو ت الاتوووووي ال تت ا ووووور   

)و ار  االقتصووووووووووووووو    متطلبووووووووووووووو ت سوووووووووووووو ا العموووووووووووووول"  ختصصوووووووووووووو ته  موووووووووووووو    

-2015والتخطووووو ط  أهووووودار وس  سووووو ت  طووووو  التدم ووووو  الع شووووور        
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 دص ن  م العمل اليع  ء م م  تول الث لثو  علو  أ     و(. 13م:  2019

ن وووووووو م العموووووووول -)و ار  العموووووووول"املوووووووو اودز متيوووووووو وو  م حوووووووور العموووووووول"  

   (.12 م:2005والعم و اليع  ء  

م(  ووووووو   معووووووودالت 2014الوووووودولي )  وقدوووووو ر علووووووو  إحصوووووو رات البدوووووووك  

توووووووزاو مدخ وووووووو   الاليوووووووع    ت م قووووووو   العمووووووول   اإلنووووووو    مشووووووو رك 

قلغوووووووو  الديووووووووب  م      علوووووووو  سووووووووب ل املثوووووووو و    ق لوووووووودوو اجملوووووووو ور  قلوووووووومق 

 قطوووووووور وم  ٪24 الك  وووووووو  وم  ٪34اإلموووووووو رات العرق وووووووو  املتحوووووووود   

 قلغوووووو   قوووووود م ل ز وووووو  م أموووووو   ٪31 البحوووووور   وم  ٪32 إىل واوووووول 

 اليووووووووووووووع      العرق وووووووووووووو  اململكوووووووووووووو  م ٪17 دحوووووووووووووو  ق  م ا نووووووووووووو   33٪

قوز الديو ر اليوع    ت. وهو ا      مرت ع  قط ل معدالت  ذلك و  اك 

مو     ُتيوتغل م اململكو     متعلمو  وضوخم      عين أ  هد ك و قو ت 

لوووووو لك ترمووووووي ر  وووووو     اسووووووتمرار توووووود ر العم لوووووو  ال ا وووووود  موووووو  اخلوووووو را.     

املوووووورأ  م م إىل ر وووووو  مشوووووو رك   2030ململكوووووو  العرق وووووو  اليووووووع       ا

م  وكوووو لك إىل " 2030% حبلوووو و عوووو م 30% إىل 22سوووو ا العموووول موووو  

% م عووو م 7% إىل 12خت ووو ض البط لووو  للقووو   الع ملووو  اليوووع     مووو    

 م".  2030

  قوود قو ت موو  الووورورء  هووم قو   العموول الديوو     موو      قدو ر عل وول و

مووو    ور ووو ا  السووو م  تعطلوووه   وتق ووو م الوووتغر    ص  صوووه  ومعووودالت إذ 

نووووو ت حد ثووووو   وم  ووووول الوووووتغرات الكوووووبر  الووووومل  شوووووهده     تووووو ا ر ق  

 .  ال ض  اليك ني م اململك  عم م ا والق   الع مل   ص ا ا
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 أهدار الدراس :: 1-1    

قد ر عل  م  سبر  وم ض ر قل  الدراس ت الومل اهتمو  قو لق      

قو     اإل ار    ُتعد  الدراس   م ضو ع الع مل  الدي     عل  املد ور 

  اآلت  :  تحق ر الهدار ق الدي     اليع    العمل 

راوووووووود تطوووووووو ر حجووووووووم القوووووووو   الع ملوووووووو  الديوووووووو     م اململكوووووووو          .1

 ومعدالت من ه .

التبوووو    املكوووو ني ملعوووودالت البط لوووو  قووووز القوووو   الع ملوووو        لتعوووورر  .2

 الدي     اليع    .

 د وووووود معوووووودالت مشوووووو رك  املوووووورأ  اليووووووع     م قوووووو   العموووووول         .3

   املد ور اإل ار  .وتب  ده  املك ني عل  ميت 
 الدراس ت الي قق : -2

   القوووووو الوووووومل تد ولوووووو   تالوووووورغم موووووو  وجوووووو   قعووووووض الدراسوووووو علوووووو  

 ووو   هدوو ك عووود اا قلوو اا مدهووو  ا وووتص    الع ملوو  اليوووع     م اململكوو   

م(  2004ق لق   الع مل  الدي     اليوع     مثول  راسومل اجل سور )    

ت قو   العمول     تتدو وو هو د الدراسو    غلو م(    وي ال 2004الدوسرء )

اليوع  ء  الدي     م إو ر اهتم مه  ق لق   الع مل  م سو ا العمول   

م(  أو تلووووووووووك الوووووووووومل ُتعدوووووووووو   2000  مثوووووووووول  راسوووووووووو  اخلر ووووووووووف ) عم موووووووووو ا

م( والعتوو ا  2014مشووكل  البط لوو  كدراسوو  ا رقووي واخلر ووف )    

إقووووووورا   مالدراسووووووو ت  ت قعوووووووضذلوووووووك رك وووووووز   ضووووووو    إىلم(.  وإ2014)

قتصوو     للموورأ  اليووع     مثوول  راسوو    أسووب   ضووعف املشوو رك  اال 

م(  م حووووووووز حبثوووووووو خ أ وووووووور   2000م(  واخلر ووووووووف )2005ال  سووووووووف )

عاقوو ا الع م لوو  ال ود وو  الديوو     ق لقطوو ع اخلوو م  وسووبل  تعز زسهوو    

م(  2008  )   اليووووع     مثوووول  راسوووو  شووووت  ء وآ وووور و كووووز املوووورأ

ا ووووووووووووو ر ي و م( 2013خبووووووووووووو رء )و عبدا م ووووووووووووود  راسووووووووووووو  وكووووووووووووو لك

م قووووووو ل ر وح ولووووووو  قعوووووووض الدراسووووووو ت ال ووووووور  االهتمووووووو م    م(.2004)

كدراسوو   اليووع     إت حتهوو  للموورأ  واملمكوو    املت حوو ال     وو 

التعلوووووووو م  م أ وووووووورركووووووووزت  راسوووووووو ت غرهوووووووو  وم (  1996الشووووووووهراني )
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  رج ت ت ا ر قزغ    الالع لي م س ا العمل اليع  ء م  ل 

م(. و راسووو  2011راسووو  ا  مووود و جووو م ) كد والتووودر   التعلووو م

  الدراسووو ت ذات  ي سوووتعر يت. و  مووو   ووو (Profanter. 2014)قر ووو نت ر 

 الصل  قيهدار الدراس .

قووووو لتعرر تطووووو ر حجوووووم القووووو     عم مووووو ا اهتمووووو  قعوووووض الدراسووووو ت 

ركوزت  راسو     الع مل  الدي     م اململك   ومعودالت من هو   إذ  

اليوووووووووووووع    ت  اإلنووووووووووووو   حجوووووووووووووم مشووووووووووووو رك   مم( 2004الدوسووووووووووووورء )

يكثر( م قوو   العموول  وتق وو مس هوو د املشوو ركا  نيووب  إىل    سوود   وو12)

حجِمهوووووووو  موووووووو   لوووووووو  اليووووووووك    وموووووووو   لوووووووو  القوووووووو   البشوووووووور   م      

اململكوو   إضوو    إىل  راسوو  اليووم ت الدمي غرا  وو  واالجتم ع ووو       

لننوووووو   العوووووو مات  معتموووووود  قصوووووو ر  أس سوووووو   علوووووو  ق  نوووووو ت تعوووووودا       

خن و    م  وقد كشو   الدراسو  ا  1992م و1974اليك   لع مي 

 اليع    ت م ق   العمل البشر   ال ود  .   اإلن   إسه م 

م(  ق ليِّووووم  ِت الدمي غرا  وووو   2000اهتموووو   راسوووو   اخلر ووووف )  و

واالجتم ع   الر  ي  للق   الع مل   ومن ِّه  وإ هو رس مود  الت و وت    

إىل تت بُّو   إضو     قز املد ور اجلغرا    م ني  التعطل ع  العمل  

 لوووووو   والتبوووووو ُ     لوووووومل ووووووورأت علوووووو   صوووووو  ص القوووووو   العم     ات التغ ُّوووووورا 

علوووووو  ميووووووت   املدوووووو ور اإل ار وووووو   معتموووووود  م ذلووووووك علوووووو          املكوووووو ني 

م  وميوووووووووو  القوووووووووو   الع ملوووووووووو  لعوووووووووو م    1992م و1974ق  نوووووووووو ت تعوووووووووودا  ء  

  وقد أش رت الدراس  إىل اخن    إسوه م العم لو  ال ود و     م1985

 لقوووووووو  ا  لوووووووو  موووووووو  ٪43م القوووووووو   الع ملوووووووو   إذ ال ُتشووووووووكل سوووووووو     

تزا ووود العم لووو  ال ا ووود  مووو  جهووو   وا   ووو   اإلقبووو و       ل وذلوووك  الع ملووو 

أشو رت إىل اخن و     وعل  التعل م لد  اليع   ز م  جهو  أ ور     

اليووووووع    ت ل صوووووول إىل   اإلنوووووو   معوووووودالت الدشوووووو   اخلوووووو م إل وووووو لي  

 الدراسوو  أشوو رت أ وور  جهوو  وموو .  للوو ك ر ٪15  وو  مق قوول 3.2٪

ال إذ  القوووو   الع ملوووو    م اليووووع    ت  اإلنوووو   إسووووه م اخن وووو   إىل

 اململكوووووووو   م الع ملوووووووو  ال ود وووووووو  القوووووووو    لوووووووو  موووووووو  ٪8.5تتجوووووووو و  
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 الع ملوووو   القوووو    إ وووو لي إىل اإلنوووو     نيوووو   ت وووو وت الدراسوووو   وأقوووور ت

 الر وووووو   مووووو   كوووووول م ارت عووووو   إذ اإل ار ووووو    املدوووووو ور ميوووووت    علووووو  

 وجنووورا  تبووو ك م واخن وووو  املكرمووو   ومكووو  واجلووو ر والب حووو 

وجووووو  ا   وتركوووووزت هووووو د املشووووو رك  م املهووووو    الشوووووم ل   ا ووووودو و

العلم ووووووووو  وال د ووووووووو   وم أعمووووووووو و اخلووووووووودم ت ضوووووووووم  تبووووووووو    جغووووووووورام     

 ومك ني واض  قز املد ور اإل ار   للمملك .

 اام( إىل أ  هدوووو ك تغوووور 2010  ) وأشوووو رت  راسوووو  شووووت  ء وآ وووور   

إىل  املورأ  اليووع     م الدشوو   االقتصوو  ء  إسووه مم نيووب    اواضوح 

 م1992 ه  م تعووووووووودا  عووووووووو مإسوووووووووه م كووووووووو  ر  ز إ ووووووووو لي اليوووووووووع   

تلووووووووك  م  نوووووووول تووووووووو عف إ  أء م2004 عوووووووو م ٪14 إىل وارت وووووووو   4٪ 6

ب ووووو  الديوووووو ر؛ لنوووووول  غو شووووووكل القطووووو ع العوووووو م ع مووووول جوووووو   ل   .  داملووووو 

القطووو ع الووو ء  تووو   إىل حووود كوووبر  راووو ا و    ووو ا للمووورأ  اليوووع       

 مات اليووووووووووع    ت إىل الراغبوووووووووو  م العموووووووووول  إذ تصوووووووووول نيووووووووووب  العوووووووووو    

 و ار  وتعوووووود. ٪30حوووووو الي:  م2004اإل وووووو لي م هوووووو ا القطوووووو ع عوووووو م    

 القطوووو ع م للديوووو ر م   وووو  حك م وووو  جهوووو  أكووووو والتعلوووو م الجق وووو 

  اخلدمو  املدن و  إىل ارت و ع حجوم     عو وتشر الب  ن ت الصو  ر    .الع م

 م   ووووو  181653 أعووووودا  العووووو مات اليوووووع    ت ق لقطووووو ع العووووو م مووووو   

قديب    و    تصول إىل    م2005 ع م م     240108إىل  م1998ع م 

. القطو ع  هو ا  م اليوع      و   املب ول  اجله    م ن تا وه ا  32٪

 عالقطوو ت نشوو و  م إسووه م ملحوو    اليووع     للموورأ   كوو   و

 ال -قط ع التعل م الهلوي   عدا - واملؤسي تت اخل م    لشرك 

 غور  ك نو  أم  ع    سو  الديو       العم لو   ت   وف  علو    ورم 

  تحملوه   الومل  اإلضو      العبو ر هو   أهم مو     أسوب   لعود   سوع     

وتشور اإلحصو رات إىل    .للمورأ    مو  ماأوضو ع  العمل إل     ا ح 

 ع ملووووووو  ٢٧٩٦٨أ  عووووووود  العووووووو مات م القطووووووو ع اخلووووووو م ارت ووووووو  مووووووو     
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  م1995 عوو م ع ملوو  31052إىل م 1989 عوو م سووع     وغوور سووع    

 .٪10 ل   اليع    ت مده  عتز د نيب وال

تعوووورر التبوووو    املكوووو ني ملعوووودالت    أموووو  الدراسوووو ت الوووومل اهتموووو  ق   

ا رقووووووووي  ته  راسوووووووو  مدهوووووووو البط لوووووووو  قووووووووز القوووووووو   الع ملوووووووو  الديوووووووو      

  البط لوووووت معووووودال  علووووور تعووووور إىل اللتووووو   رمتووووو   م(2014واخلر وووووف )

  تب  دهووووووو   وإقووووووورا  ميوووووووتقبله  ر وتطووووووو   اليوووووووع      العرق ووووووو  ق ململكووووووو

ص تعووووووووورر اخلصووووووووو    وحم ولووووووووو  اإل ار ووووووووو    املدووووووووو ور قوووووووووز املكووووووووو ني

ك وكووووووو ل   املتعطلووووووو   الع ملووووووو  للقووووووو    واالجتم ع ووووووو  الدمي غرا  ووووووو

  الدراسو  اعتمودت  وقود   وآ  رهو .  اململكو  م أسوب   البط لو   رر تعو 

 متعد  .  الع مل  لع ام الق   مي  ق  ن ت عل ي  ا ر  اعتم  اا 

 للقو    ٪12 و   إىل البط لو   : ارت و ع معودو  ومو  أهوم نت  جهو    

عو م   م للو ك ر  ٪5لننو   مق قول    ٪ 34  و و  اليوع       الع ملو  

أشوو رت الدراسوو  إىل أ  معوودالت البط لوو  للديوو ر أعلوو  موو    وم. 2012

مث اتهووو  للرجووو و م   ووو  ال اووو ت العمر ووو    قووود قلووو  معووودو قط لووو     

ىل أكثوور موو    وإ ٪70  وو ) سوود  24-20م ال اوو  العمر وو  )  اإلنوو   

اوع ق    و و    وو   وهو  مو    سود (  29-25م ال او  العمر و  )  الدصف 

 قووووز توووو ا  ال   إرت  عوووو ا البط لوووو و معوووود   رت وووو وسوووو ا العموووول.    اإلنوووو   

 اوع د  وعلو  . ٪72 إىل ل صول  اجل مع و   الشوه     علو   ا  اوات 

 القووو   نصوووف مووو  أكثووور البط لووو  معووودالت تتجووو و  املكووو ني التبووو   

 الشووووووم ل   وا وووووودو   ٪56 اجلوووووو ر موووووودطقمل م الديوووووو     الع ملوووووو 

 املدو ور  قو قي  م الديو      الع ملو   الق   رق  ع  تدخ ض وال  52٪

 .  لنن   املت ح  ال ر  حمدو    إىل  شروه  م   اإل ار  

أ مو    (Alotaibi, 2014) ور  تد ولو   راسو  العتو ا     آومو  ج نو    

م ك ووو ر   البط لووو  م اململكووو  العرق ووو  اليوووع     م حم ولووو  لتق ووو      

اوووووووولتل مشووووووووكل  لوووووووول بدوووووووو ر منوووووووو ذا للتدم وووووووو  ق املوووووووو و البشوووووووورء رأس 

منووووو ذا تدم ووووو  رأس املووووو و البشووووورء   أ ووووور إىل تق ووووو مإضووووو    البط لووووو   
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شو ر إمك نو ت ا ود مو      ضم  س  س  اليع    ا  ل و   واستك 

سووع  ا لتطوو  ر  ؛مق رقوو  ن ر وو  لورأس املوو و البشوورء  قووج االبط لو   و 

علوووو  رقووووط التعلوووو م قيوووو ا    قوووو م  مب شووووريووووتثمر م املوووو اودز  ن وووو م 

 .تي رااأكثر  رقط االعمل 

لدراسوو ت الوومل اهتموو  قتحد وود معوودو مشوو رك  املوورأ  م     ا وأموو 

 كووو ني علووو  ميوووت   املدووو ور اإل ار ووو     قووو   العمووول  وإقووورا  تب  دهووو  امل   

 كوووووووز  مم( 2013ركوووووووزت  راسوووووو  عبدا م ووووووود وخبوووووو رء )    قوووووود 

اململكوو    قتصوو  ء مالدموو  اال مرأ  اليووع     اقتصوو    ا وأ وورد   املوو

 لي  سوووووو ت ق املوووووورأ  م اإلنتوووووو ا والدموووووو    أ ووووووروذلووووووك م سووووووب ل  د وووووود   

أ ا  حم ووووووز  للدموووووو  ق اوووووو ل ل اجوووووو  إتب عهوووووو  السووووووتخدام الووووووتمكز  ا

   ووووو  للدولووووو . وم سوووووب ل ذلوووووك  االقتصووووو  ء  و ق ووووور الهووووودار التدم 

م(  و تووووووووم  2010-1990)مووووووود  ر منووووووو ذا لا ووووووودار املتعووووووود  للدق ووووووو

 اااالقتصوووو  ء ق اوووو ل مووووتغر  اإل وووو لي ممووووثاا للدموووو   الدوووو تا االووووي

 رجووو  الوووتمكز االقتصووو  ء     هووور  وأرقووو  موووتغرات ميوووتقل  ت   ات قعووو

إىل الووو ك ر م التعلووو م العووو م  نيوووب      اإلنووو   هوووي: نيوووب   وللمووورأ   

املوووووورأ  م إسووووووه م إىل الوووووو ك ر م التعلوووووو م العوووووو لي  ونيووووووب    اإلنوووووو   

هوووووورت نتووووو  ا التقوووووود رات أ   سووووو ا العمووووول  ومعوووووودو اإلع لووووو . وقووووود أ     

 كووز املوورأ  و  وو    مشوو ركته  م سوو ا العموول  واخن وو   معوودو  

الدمو  االقتصو  ء    م   لل تي رد اإل  قي ال اضو   اإلع ل  االقتص  

 وؤ ر  وم اململك   أم   ك دهو  مو  التعلو م العو م  لو   لول توي ر         

 ء  تطلو  قدو ر   لمور الو  الدمو . ا  م كز م  التعل م الع لي سولب  ا التم

قووز مؤسيوو ت التعلوو م العوو لي وسوو ا العموول  وإ وو          ق  وو  شووراك  

املدووووو ب والب اووووو  امل ات ووووو  ملشووووو رك  املووووورأ  م أسووووو اا العمووووول الر  ووووو    

  تد  عوووووو ا أكووووووو  تد  وووووو  لل  وووووو  ف املت حوووووو  للموووووورأ    قوغوووووور الر  وووووو    

 .اإلن   الصغر  واملت سط  لد    تعوشروتدم   رو  امل

( ارت و ع نيوب  القو      AlMunajjed, 2010ملدجود ) وأ هورت  راسو  ا  

الديووو     اليوووع     املشووو رك  م سووو ا العمووول  ا ووو  أضوووع ر مدووو         
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  و    ومو  ذلوك   .  قط ٪5.4 ك ن  أ  قعد ٪14.4م  إذ قلغ  1992

 رات العرق وو  املتحوود   اإلموو   ووي املدطقوو   م القوول هووي الديووب  هوو د

 قطوووووووور وم  ٪43  وووووووو   قلغوووووووو  الك  وووووووو  وم  ٪59ق توووووووو  الديووووووووب  

 م م ل ز ووووووووو  م ٪46 هووووووووويو  ٪34 البحووووووووور   وم  ٪36 إىل واووووووووول 

 اليوع    ت  الديو ر  مو   ٪90 مو   أكثور  أ  إىل وأشو رت . ه ن يو املد  

أو  الث ن  ووووووو  الشوووووووه    محلووووووو  مووووووو  هووووووو  العمووووووول سووووووو ا م امليووووووو هم ت

م  للموووورأ    وووو   هوووو د الدرجوووو  العلم وووو  ال تووووو      وموووو  ذلووووك   اجل مع وووو   

 حيملوو   العموول  عوو   العوو وات موو   ٪78  إحصوو هل  علوو  و   وو   إذ   

 أكثووور هلووو  املد سوووب  ال  ووو  ف نقوووص   ووو  حوووز م ج مع ووو   شوووه   

 م اململكووووووووو   ووووووووو را و ووووووووو  ف قبووووووووو و إىل سوووووووووع     امووووووووورأ  300 مووووووووو 

أشووو رت إىل أ  و. وحبر د ووو  وقطر ووو   ك  ت ووو   تعل م ووو  مؤسيووو ت

 القطووووووووووو ع م   عملووووووووووو العووووووووووو مات اليوووووووووووع    ت مووووووووووو ( ٪95الغلب ووووووووووو  )

  وووو و م وتدر يوووو   إ ار وووو  و وووو  ف  شووووغل  أغلووووبه و ا كوووو مي 

م القطووو ع الصوووحي    عملووو  موووده  اوووغر  نيوووب  أ  حوووز م التعلووو م 

 م  عملووووووو  اليوووووووع    ت مووووووو   قوووووووط ٪5  ووووووو    م حوووووووز أ  رءواإل ا

لدراسووووووو  تركوووووووز مع وووووووم اليوووووووع    ت  ا أ هووووووورتو اخلووووووو م  القطووووووو ع

   الع مات م القط ع اخل م م املد  أكثر مده  م القر .

ي تلقووووو  أ  م(  قووووود ح ولووووو 2011أمووووو   راسووووو  ا  مووووود و جووووو م )  

 لل تووو   العووو لي م ارمووو   رجووو ت التعلووو م  إشوووك ل   علووور الووو  

أرقووو  حمووو ور  م  لجك ز   قوووالعمووول سووو ا الحت  جووو ت اليوووع    

ر  يووووووو   هوووووووي: القبووووووو و  التم  ووووووول  اجلووووووو     امل ارمووووووو   وأوضوووووووح   

ب عوووو  سوووو ا الدراسوووو  أهم وووو   راسوووو  كوووول هوووو د الع اموووول م سوووو  ا و  

 العمل وال رم املت ح    ل.
 ( تق ووووووو مم2006ح ولووووووو   راسووووووو  الشوووووووهراني ) وموووووو  جهووووووو  أ ووووووور  

 كشوف السوب    قغور   سو ا العمول؛    م  اليوع      املورأ إسه م ت 

وقود ُ لصو     و   التدم م املورأ  اليوع      إسوه م   ضوعف  إىل أ ت الومل 
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 عود   إىل العمول  رجو    سو ا  م اليوع      املورأ   مشو رك   ضوعف  أ 

  للمرأ   وقلو   املت ح  العمل   الت حمدو   : أهمه ل  الع ام م 

 تديو ر غ و   ال هلو   و  املت حو   أو املورأ   عل هو   ُتقبول  الومل  التخصصو ت 

الديو        العم لو   مو   اليو ا  وح جو   العو لي   مؤسيو ت التعلو م   قز

 مشو رك    و  الومل  و و   والق و    االجتم ع و   إىل الد ور  إضو     

 التيوه ات الومل   إىل قلو  إضو       اجمل الت. هو ا   م كثر م املرأ 

 الم مو    إجو     مود   اخلو م  مثول:   العمول ق لقطو ع   ن و م     رهو  

 اليد     واالضطرار  . واإلج   

إىل  ل وول  et al., 2014) (Elimam   وآ وور    راسوو  اإلموو مرمووو

املوورأ  اليووع     م التدم وو  االقتصوو      وذلووك قتحل وول عوود       إسووه م 

ملووووتغرات ذات العاقوووو  مثوووول مشوووو رك  القوووو   الع ملوووو   وحموووو        موووو  ا

وأكوودت   .  ومعوودو الدوو تا االووي اإل وو لي   اإلنوو    الم وو   ونيووب   

الدت  ا أ  هد ك عاقو  ذات  اللو  إحصو     قوز الديو ر العو مات        

والدووووووووووو تا االوووووووووووي اإل ووووووووووو لي  وكووووووووووو لك معووووووووووودو اإلملووووووووووو م قووووووووووو لقرار        

  والكت ق .

 (Banawi and Yusuf, 2011)ال  سووف وأكودت  راسوو  البدوو ء و 

تقلوو ص  التعلوو م  وضوورور    وورم حصوو و ال ت وو ت علوو    أهم وو    وو    

وذلووووووووووك   التعلوووووووووو م املختل وووووووووو   ميووووووووووت   ت م اجلديووووووووووزال جوووووووووو   قووووووووووز  

التطوووووووووووو رات االجتم ع وووووووووووو    و موووووووووووو   وووووووووووو  تعلوووووووووووو م املوووووووووووورأ  م  زقوووووووووووو لجك 

  و يووز وال   وو ت اخن وو   معوودالت اخلصوو ق  واالقتصوو     مثوول 

 .م الق   الع مل  اإلن   مش رك   و      الصح  

 (Elamin and Omair, 2010)واهتمو   راسو  العمو ني وال  سوف     

م اقووووف الووو ك ر اليووووع   ز أوووو د عمووول املوووورأ   وأ هوووورت    قكشوووف 

الدتوووووووو  ا أ  هدوووووووو ك تب  دوووووووو ا م موووووووو اق هم  إذ  وووووووور ض العوووووووو ول   عوووووووو      

غلوووو    موووو   قبوووول أو  شووووج  أ   اإلنوووو   العموووول  وغوووور املووووتعلمز عموووول   

  ذلك.زاملتعلم
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مق قلوووو  عشوووو ا    م   3000وقدوووو ر علوووو  ع دوووو  عشوووو ا    لكثوووور موووو      

سووووووع   راسوووووو    طقوووووو  م اململكوووووو  العرق وووووو  اليووووووع       مد  إحوووووود  عشوووووور 

م( إىل اسووووتطاع آرار ع دوووو  2013مركوووز اليوووو د   د وووو  قدووو     لوووود )  

 مشووو رك م  ووو ا(   مووو  سووود ١۸سووو  ( البووو لغزاإلنووو   و مووو  الووو ك ر

م  املوؤ ر   الع امول  و د ود أهووم   ال ود و   التدم وو  م  اليوع     املورأ  

ا سوو    م ملوورأل اعموو إىل  هووم واقوو  إضوو      العموول  م املوورأ مشوو رك 

وت اوول  الدراسوو  إىل أ  الع موول الوو والكثوور أهم وو  م قووورار       .العموول 

قبوو و ال    وو  هوو  الراتوو  الوو ء تقدموول ال    وو   وتوويتي اليوو ع ت الوومل        

العموول م املرتبوو  الث ن وو    ووم توويتي م املرتبوو  الث لثوو       قووو ه  امل  ووف م  

امليوووو    قووووز مقووووور العموووول واليوووووك   م حووووز  ووووويتي م املرتبوووو  الراقعووووو       

أوضووووووح  أ  قطوووووو ع التعلوووووو م هوووووو  القطوووووو ع الوووووو ء  يووووووت ع   وتووووو  ر الدقوووووول.  

الع موو  موو  الديوو ر العوو مات   ل وول الدشوو   التجوو رء )أوو رء        الغلب وو  

. عم موووو ا   وقعوووود ذلووووك قطوووو ع اخلوووودم ت    حيوتيوووو  ر(   ووووم الدشوووو   الصوووو   

أ وووووورا  اجملتموووووو   ؤ وووووودو  تين ووووووأل قعووووووض      أغلب وووووو   أ   وكشوووووو   الدراسوووووو  

. هووووووو وت و د ااوووووووات التج ر ووووووو  الووووووومل تعووووووور  اليووووووول  اخل اووووووو  ق لديووووووو ر   

قوووووو ن   للحوووووود موووووو   سوووووو   إىل ذلووووووك  وووووور  أغلوووووو  أ وووووورا  الع دوووووو  أ   إضوووووو    و

 وووووو ا م   ووووووو     التحوووووورش والتعووووووود  ت غوووووور ال اق ووووووو  سوووووو ؤ ر توووووووي راا إ  ق   

  شووور  رأ  م سووو ا العمووول. أمووو  ق اووو  العمووول امل وووول  للمووورأ  مشووو رك  املووو

 كوو     هوو  تالعموول م ق اوو  عموول    أنهوو  ميوو نع  اإلنوو  مع ووم أ وورا  ع دوو   

 و ر أو العموار. ومو  جهو  أ ور   تو     م  الرجو و سو ار مو  الوزما     املع مل 

قعووووود  أء  لتووووو  ر مز ووووود مووووو   ووووورم العمووووول عووووو     وووووداا كوووووبرااالدراسووووو  تي 

 العمل م املدزو.  

سوووووبر قلووووو  الدراسووووو ت الووووومل تد ولووووو     وهووووو  مووووو    جل ووووو ا وأ وووووراا   توووووو  

      ومشووووو ركته  م قووووو   العمووووول معووووودالت تعطووووول القووووو   الع ملووووو  الديووووو    

مووووو  الوووووتغرات الووووومل  شوووووهده  سووووو ا العمووووول م اململكووووو  العرق ووووو    السووووو م 

قووو     ؤكووود ضووورور  إجووورار الدراسووو ت اجلووو    ل هوووم   وهووو  مووو   اليوووع      

ومعووووووودالت تعطلوووووووه  ومشووووووو ركته  علووووووو    الديووووووو      و ص  صوووووووه العمووووووول 

 ميت   املد ور اإل ار   واا    ت م اململك  العرق   اليع    .
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 اإلجرارات املدهج  : -3

 : مص  ر الب  ن ت:1 – 3    

لتحق وور أهوودار الدراسوو  املتمثلوو  م راوود الووتغر م قوو   العموول     

اعتم ووووووودت الدراسووووووو  علووووووو   ركته الديووووووو     و د ووووووود معووووووودالت مشووووووو 

ق  نوو ت  ا وو  ميوو ح ت للقوو   الع ملوو  ن وو ته  مصوولح  اإلحصوو رات       

د هوووووووووو   تكتيوووووووووو  وم(2015م 2009م 1999العوووووووووو ام ) الع موووووووووو  م

 العمل ق   ع  ت ص ل   ق  ن ت ك نه  ت  رلأهم   كبر   الب  ن ت

 اليووووووووووووك ن    ص  صووووووووووووهم حيوووووووووووو  صوووووووووووود ز  موال ا وووووووووووود  ال ود وووووووووووو

(  1شووكلال)   عو ا تصو     م املدو ور اإل ار و     قواال واالجتم ع و  

ُ توووو   اجملوووو و  وهوووو  موووو   

 معووووووووووووووووووودالت لق ووووووووووووووووووو س

 املشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رك  

االقتصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو      

 واإلع لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

االقتصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو      

   .والبط ل  والتشغ ل 

 إلشوووووووووو ر  قر  جوووووووووودو

امليوووووووووووووووووووو   ع دووووووووووووووووووو  أ  

ر السوو  تشووتمل علوو  

 وغراليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع     

   ع ا م اليع    

اإل ار ووووووووووووووو   املدووووووووووووووو ور

   الع دووووو  العشووووو ا    الطبق ووووو  متعووووود     و ووووور أسووووول  تالووووومل ي ا وووووتر 

م  وذلووك ق العتموو   علوو    1999املراحوول  إذ ن وو ت  ورتوول الوىل عوو م   

م 2009  أمووو  ميوووو  عوووو م  م1992إوووو ر التعوووودا  العووو م لليووووك   لعوووو م   

م  م حوز اعتمود ميو  عو م     2004 قد اعتمد عل  إو ر تعدا  عو م  

  . م2010م عل  إو ر تعدا  ع م 2015

 

 (1شكل )

 املد ور اإل ار   م اململك  العرق   اليع    
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 التحل ل: : أس ل   3-2

صوووو     ملع جلوووو    اسووووتخدم  الدراسوووو  عوووود اا موووو  السوووو ل   اإلح     

مثووول معووودو املشووو رك  االقتصووو      ومعووودالت   الب  نووو ت اليوووك ن  

 Averageإىل ور قوو  املت سووط ) إضوو    العموور ال سوو ط   والتعطوول  

Method )      لق  س التوي ر الديوا  جوم اليوك   ومعودالت الدشو   أو 

 لطب عووو  الب  ن ووو  املب قووو  ووحووود  الدراسووو     لو املشووو رك  م قووو   العمووول.   

 قووووود اسوووووتخدم  الديووووو     م املدووووو ور اإل ار ووووو  الوووووثا  عشووووور    املتمثلووووو  

 إىل  ل ل اال دار املتعد .  إض    والشك و الب  ن    

معوووووودو املشوووووو رك  االقتصوووووو      قوووووو       وووووول أ  إلشوووووو ر  إلقر  داجلووووووو

  العموووووووول معوووووووودو الدشوووووووو   االقتصوووووووو  ء  أء موووووووود  ق وووووووو م ال وووووووورا  م سوووووووو 

وإنتووووووو ا اليووووووول  واخلووووووودم ت  وحييووووووو   ق ملشووووووو رك  ال عل ووووووو  م العمووووووول  

 قيووووووم  عوووووود  أ وووووورا  قوووووو   العموووووول علوووووو  عوووووود  اليووووووك   م سوووووو  العموووووول       ق

قيوووم  عووود  املووتعطلز عووو  العمووول  ق(  م حووز  يووو  البط لوو    15-59) 

 (.230 237م :2002عل  إ  لي أ را  ق   العمل )اخلر ف  

 التحل ل واملد قش  -4

 تط ر حجم ق   العمل الدي      : 4-1

ء عووود  اليوووك   م شوووهد حجوووم القووو   البشووور   م اململكووو   أ 

العقووووووووووووو   امل ضووووووووووووو   ل عووووووووووووو ام   م ملح  ووووووووووووو ا  ااسووووووووووووو  العمووووووووووووول  تزا ووووووووووووود  

امللحووووو   (  ومووووو  2والشوووووكل  1م )اجلووووودوو 2015م  2009م 1999

 4.066.823اليووووووع    ت م سوووووو  العموووووول موووووو      اإلنوووووو    ارت وووووو ع حجووووووم  

م  أء مووووووووو  2015نيووووووووم  عووووووووو م   6.984.215 م إىل1999نيووووووووم  عووووووووو م  

ُ ع  و نصف اليك   م س  العمول. وتعو   هو د الز و  ات الكوبر       

إىل إضوو     اليوود ات امل ضوو  م إىل الدموو  اليووك ني املرت وو  نيووب   ا  

   س تو    م  قعد.  وج ن  الز     م معدالت املش رك  
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 ( 1جدوو )

( م اململك  العرق   اليع     ل ع ام تط ر اليك   م س  العمل )الق   البشر  

 م2015م 2009م 1999

 م.2015م  و2009م و1999عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ل ع ام اجلدوو عتمد إعدا  ملصدر: اا

( تووو عف حجوم قوو    3( وشوكل ) 2و  هور موو  ق  نو ت اجلوودوو )  

م  إىل 1999نيووووم  عوووو م  412.709العموووول الديوووو     عوووود  موووورات موووو   

  (٪6.9م  و ور معودو منو  سود ء قلو  )     2015نيم  ع م  1.207.426

 إىل ٪48  ووووو  مووووو  اليوووووع     الديووووو     القووووو   نيوووووب  ق وووووزت وقووووو لك

 لي قوو   العموول الديوو    . وال شووك أ  ذلووك  إ وو موو  ٪64 إىل  ووم 55٪

 اوووووو  اجل مع وووووو ت  خب عوووووو   إىل انتشوووووو ر التعلوووووو م و  وووووو    املتعلموووووو ت و 

أموو  الق ووز  ال وور      .عم موو ا إىل  يوو   وورم ت   ووف املوورأ      إضوو    

-2009)م املووووووود   ء م أعووووووودا  قووووووو   العمووووووول الديووووووو     اليوووووووع      أ    

للحوووود  (حوووو  ز)إىل إووووواا قرنوووو ما  -ولوووو  جز  وووو ا  -  م(   تعووووز2015

م  وموووو  واكبوووول موووو  انوووووم م أعوووودا  موووو      2010موووو  البط لوووو  م عوووو م  

 قوو   العموول الديوو     غوور اليووع          ققلوو ق الديوو ر ليوو ا العموول. وق مل  

 677.641م  إىل 1999نيووم  عوو م   449.798 قوود ارت وو  حجمهوو  موو   

 رت ووو عوال (.٪2.5م  معووودو منووو  سووود ء  صووول إىل )  2015نيوووم  عووو م  

اخن وض نصو   قو   العمول الديو            قود مش رك  املرأ  اليع     

 اليد ات

 ل  اليك   م س  العمل )الق   

 البشر  (

م س  العمل )الق   البشر    اإلن   

 لنن  (

 سع  ء
غر 

 سع  ء
 سع    ت اإل  لي

غر 

 سع    ت
 اإل  لي

 5.120.388 1.053.565 4.066.823 11.901.389 3.790.447 8.110.942 م1999

٪ 68.2 31.8 100 79.4 20.6 100 

 7.378.870 1.477.932 5.900.938 17.259.662 5.468.672 11.790.990 م2009

٪ 68.3 31.7 100 80.0 20.0 100 

 9.328.172 2.343.957 6.984.215 22.224.031 8.400.447 13.823.584 م2015

٪ 62.2 37.8 100 74.9 25.1 100 
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عمول الديو     م اململكو  مو   و       غر اليع     م  إ  لي ق   ال

 .ه ن يم املد   ٪36 إىل 52٪

 قوووود ارت وووو  نصوووو   القوووو   الع ملوووو  الديوووو     موووو   لوووو         و لوووو لك

 عووووو م ٪17 إىل م1999 عووووو م ٪15 ووووو  لووووو  اليوووووع     مووووو   القووووو   الع م

 عوووووو م ٪22 وووووو   إىل امل ضوووووو   اليوووووو  اليوووووود اتم  ق ووووووز  ووووووم م 2009

الدموو  اليووك ني  والتطوو ر  تووو  (. وهوو د الز وو    3 الشووكل) م2015

مووو  جهووو    عم مووو ا شوووهدتل اململكووو   االقتصووو  ء واالجتمووو عي الووو ء   

  جهووووو  أ ووووور   والت سوووو  م تعلووووو م املووووورأ  و  ووووو     ووووورم ت    هووووو  مووووو  

إضووووو    إىل التقووووودُُّم الديوووووا م قووووو انز العمووووول الووووومل  حووووو  للمووووورأ     

اليوووع     ق الحت ووو   قعملوووه  إىل ج نووو  رع  ووو  السووور  والو ووو و م      

أتوووووو   اسووووووتقدام العم لوووووو  املدزل وووووو  ال راوووووو  للموووووورأ       و  لن يوووووو  ال قوووووو 

واجلووووووووود ر . (12م:2008اليوووووووووع     للخوووووووووروا للعمووووووووول )و ار  العمووووووووول    

حجوم القو   الع ملو         و هو د الز و  ات الكوبر        مق ل كر أنل و

وهوو   ووزاو مت اضووع ا ق  سوو ا قعوود  الديوو ر م سوو  العموول      ال الديوو     

سوه م املورأ  اليوع        إاإلع ل   وحيود مو    ت هم م ر   معداليُ م  

 م الول   ت التدم    ال ود  .    

 (2جدوو )

  اليع     ل ع ام تط ر ق   العمل الدي     م اململك  العرق  

 م2015م 2009م 1999

 اليد ات
 غر سع    ت سع    ت

 اإل  لي
 الديب  العد  الديب  العد 

 862.507 52.2 449.798 47.8 412.709 م1999

 1.283.021 45.0 577.296 55.0 705.725 م2009

 1.885.067 35.9 677.641 64.1 1.207.426 م2015

م 1999علووو  ق  نووو ت ميووو ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام    دوو اجلوووملصووودر: اعتمووود إعووودا    ا

 م.2015م  و2009و
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 (2شكل )

تط ر ق   العمل الدي     حي  اجلدي   م اململك  العرق   اليع     ل ع ام 

 م2015م 2009م 1999

 
 م.2015م  و2009م و1999ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ل ع ام ا

 (3ل)شك

 تط ر نيب  ق   العمل الدي     اليع     إىل إ  لي ق   العمل اليع    

 م2015و م2009و م1999ل ع ام 

 

 

 

 

 

 

 

 

م 1999ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ل ع ام ا)

 (م.2015م  و2009و
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 م املود  حجم ق   العمل الدي      مك ن ت التغر م: 4-1-1

 (:م2015 1999)

حجوووم  الوووتغر م ءاهلجووور  عدصووور الز ووو    الطب ع ووو  و  إذا ك نووو 

املشووووووووو رك  )أو اليوووووووووك    ووووووووو   تغووووووووور حجوووووووووم اليوووووووووك   ومعووووووووودالت  

. قوووووو   العموووووول منوووووو  تغوووووور   مز  الس سوووووو  عوووووودا  العدصوووووور ُ  (الدشوووووو  

حجوووووم قوووووو     مهووووو    العووووو ملز    للتطووووو ر م  اولق ووووو س التوووووي ر الديووووو   

(  The Average Method) ت سوووط""ور قووو  امل  قووو قووود وب  العمووول

إحد  ورا التحل ل العو ملي لق و س الوتغر م حجوم قو   العمول        يوه

الديا لكل   ق   التي ر ءق ستخدام أسل   التدم ط املتعد  ال 

تثب ووو  ق مووو  أحووودهم  مووو  تووورك اآل ووور للوووتغر  وقووو لك    قمووو  العووو ملز 

وموو  (. Nassef,1970:219) ميكوو  الووتخلص موو  تووي ر الت  عوول ق دهموو     

حجوم اليوك     و ا     أ  تي ر الوتغر م  عم م اتو  (   3اجلدوو )

االقتصووو  ء  الدشووو   املشووو رك  أو  معووودالت  قكوووثر توووي ر الوووتغر م  

  إذ م(2009-1999)م املوود  اليووع      قوو   العموول الديوو     منوو   م

  تلووك املوود  م  نوول لوو   وول معوودو الدشوو     قتوو ا عدوود ق متوول املت سووط     إ

إىل  ءليووووك   وحوووودد كوووو   موووو  املمكوووو  أ   ووووؤ        حجووووم ا  وووو   تغوووور 

  أء موووو  ع ملوووو  202741قدحوووو    وووو    م حجووووم قوووو   العموووول الديوووو      

% 69.2 ووو    قووودره  م  وذلوووك قز1999% مووو  حجمهووو  عووو م  49.1ميثووول 

 (.2009 1999)م املد  م حجمه  الكلي  دم م  ال
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 (3)جدوو 

م املد   الدي     م اململك  ملحجم ق   الع ملك ن ت التغر م التي ر الديا

 (.م2015 -1999)

م 1999القووو   الع ملوو  ل عووو ام   ملصوودر: اعتموود إعووودا  الشووكل علووو  ق  نوو ت ميوو ح ت     ا

 م.2015م  و2009و

م(  2009-1999الوىل )م املوود  حوود  وهوو  موو  علوو  العكوو  و

الدشو     و ا توي ر     املشو رك  أو  ي  تي ر التغر م معدالت تو  ق

 ووو   تغووور  الوووتغر م حجوووم اليوووك     لووو   ووول حجوووم اليوووك     قتووو ا 

 343285  معووووووودو الدشووووووو   وحووووووودد كووووووو   سووووووو ؤ ء إىل   ووووووو    قووووووودره    

% موووو  حجووووم قوووو   العموووول الديوووو     عوووو م      48.6موووو  ميثوووول  وهوووو     ع ملوووو 

% مووو  الز ووو    م حجمهووو    68.4وذلوووك قز ووو    تصووول إىل  ووو      2009

 ووو   الدمووو  اليوووك ني أسوووهم مقوووودار      م املق قووول  املووو ك ر . م املووود   

 

 

 

 الد ع

لتغر م لالتغر م حجم ق   العمل 

 حجم اليك  

لتغر م ل التغر م حجم ق   العم

 معدالت الدش  

 (م2009 -1999)م املد  

 

 أعدا 

( م  ق   %)

 العمل
 م1999ع م 

 

( م  %)

 الز    

م ق   

 العمل

 

 أعدا 

( م  ق   %)

 العمل
 م1999ع م 

 

( م  %)

 الز    

م ق   

 العمل

 30.8 21.9 90275 69.2 49.1 202741 سع    ت

غر 

 سع    ت
173469 38.6 136.1 

- 

45971 
-10.2 -36.1 

 8.1 93.1 33948 91.9 44.8 386566 اجلمل 

 (م2015 -2009)م املد   

 
 

 أعدا 

( م  ق   %)

 العمل
 م2009ع م 

 

( م  %)

 الز    

ق    م

 العمل

 

 أعدا 

( م  ق   %)

 العمل
 2009ع م 

 م

 

( م  %)

 الز    

ق    م

 العمل

 68.4 3.6 343285 31.6 22.4 158416 سع    ت

غر 

 سع    ت
294324 51.0 293.3 

-

193979 
132.4 -193.3 

 39.1 11.3 235615 60.9 28.6 366431 اجلمل 
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عمووووول الديووووو     اليوووووع    .  % مووووو  إ ووووو لي الز ووووو    م قووووو   ال 32 ووووو  

هوووو   الوووومل قوووو لته  الدولوووو  م   وووو    مشوووو رك     جبووووار اجل وهوووو ا  ووووو  

( وقرنووووووو ما حووووووو  زقووووووو   العمووووووول  و  اووووووو  إوووووووواا قرنووووووو ما )  املووووووورأ  م

 وغره .   ين أل حمات ق   الغرا  الدي    (ت)

 : التب    اجلغرام لق   العمل الدي     اليع    :4-1-2

جوووووووم قووووووو   العمووووووول الديووووووو     اليوووووووع      لتبووووووو    املكووووووو ني  أمووووووو  

 لثوي قو      ( تركوز  و   5  4( وشكل )4  ن ت جدوو )حظ م  ق ُ ل

هوووووي: الر ووووو      م م  وووووا  مدووووو ور1999العموووول الديووووو     م عووووو م  

  ٪28ومكوووووووو  املكرموووووووو   واملدطقوووووووو  الشوووووووورق   قديوووووووو  تصوووووووول إىل     

 إقوووووووورا اال لك نوووووووو ميووووووووتغرق ا لوووووووو   وهوووووووو ا. التوووووووو الي علوووووووو  11٪  23٪

. وقود  لجكز الثقول اليوك ني  والنشوط  التدم  و  م هو د املدو ور      

استمر ه ا ال ض  عل  م  ه  عل ول علو  مود  سوت  عشور ع مو ا  قول        

 قوو    إ وو لي  موو   ٪66م لتصووب   2015ارت عوو  الديووب  قلوو اا م عوو م    

 مدطقووووو  م للديوووووب   يووووور اخن ووووو   مووووو  اليوووووع     الديووووو     العمووووول

     مش رك  املرأ  م ق   العمل م ق قي املد ور.  لز  الر   ؛

م موووو  مدطقوووو  2015الديوووو     م عوووو م ل وتتبوووو    نيوووو  قوووو   العموووو 

(.  تيوووووووجل مدطقووووووو  الر ووووووو   أعلووووووو  الديووووووو    4 ووووووور  )اجلووووووودوو  إىل آ

 أ نووو  وجنووورا  الشوووم ل   ا ووودو  مووو  كووول تيوووجل حوووز م  (26٪)

كوو   ت الديوو  هوو د أ امللحوو    وموو .  مدهموو  لكوول ٪1 دحوو ق الديوو 

نوو  الديووو  موو  ك نووو     ا الت   وو  اجلغووورام لليووك  . وم      وول أ  

م   تووووو  أ  هدوووو ك مدوووو ور شووووهدت ارت  عوووو ا م     1999م عوووو م عل وووول 

نصوووووو به  موووووو  القوووووو   الع ملوووووو  الديوووووو     اليووووووع     مثوووووول الشوووووورق           

وتبووو ك  وأ ووور  اخن وووض نصووو به  الديوووا مثووول عيووور  والقصووو م         

 واملد د  املد ر .  

القو   الع ملو  الديو         (سوع    )وم  جه  أ ر  تت  وت نيو   

م املدوو ور  عم موو ا م   توودخ ض2015إىل أ وور  م عوو م  موو  مدطقوو 

الوووومل تجكووووز قهوووو  العم لوووو  الديوووو     )الر وووو    ومكوووو  املكرموووو     
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. مدهمووو  كووول م ٪60 إىل جنووورا  وعيووور قدحووو  إضووو    والشووورق  (  

    اليووع     إىل إ وو لي   الديوو   العموول قوو    نيووب   ترت وو   املق قوول وم

  (٪77) الشوم ل    وا ودو    (٪82قو   العمول الديو     م الب حو  )    

 م مرت عوو  اليوع     نيووب  أ  ال اضو   ومو  . واجلوو ر جو  ا   وتل همو  

 م ومدخ ووووووو  واجلدوووووو    الشووووووم ل   والووووووورار الصووووووغر  املدوووووو ور

. االقتصووووو     النشوووووط  قهووووو  تجكوووووز الووووومل اليوووووك ني الثقووووول مدووووو ور

  ذلووك إىل أ  أغلوو  النشووط  االقتصوو     والعموو و م املدوو ور    و عوو 

التعلوو م  الموور الوو ء ال  تطلووو      كووز م قطووو ع الصووغر  سووك ن  ا تج  

العموووووووول م قطوووووووو عي  م عوووووووودا لوووووووو  أجدب وووووووو   عم اسووووووووتقداملوووووووو  غم ال

خن وووووو   الديووووووا م كوووووول موووووو   االم اجلوووووو معي والصووووووح . أموووووو   التعلوووووو 

وجوووووو   ميتشوووووو   ت عيووووووكر   كووووووبر     ىلإعيوووووور وجنوووووورا    عوووووو    

تتطل  استقدام وب ب ت وممرض ت م   و را اململكو . لو لك لو       

مدو ور  قوط    لعم ل  الدي     ال ا ود  م  وا    ا أ  تجكز اميتغرق

 م ٪71)الر وو    ومكوو  املكرموو   والشوورق  ( قديووب  تصوول إىل    

 .  م2015 ع م

 1999 تووووبز أ  نيووووب  سووووع    قوووو   العموووول الديوووو     قووووز عوووو مي   و

جوووووووووو  ا      م عوووووووووودامع ووووووووووم املدوووووووووو ور اإل ار وووووووووو   م ارت عوووووووووو  م2015و

هدت اخن  ضوووووو ا م الديووووووب   وعيوووووور  وجنوووووورا   واجلوووووو ر الوووووومل شوووووو 

ورمووووووووو   عووووووووو   ذلوووووووووك إىل الت سووووووووو  م التعلووووووووو م اجلووووووووو معي واخلووووووووودم ت       

 اليد ات القل ل  امل ض  .  م الصح   ال ء حد  م ه د املد ور 



 

 235 

 العموووووووووووول الديوووووووووووو     اليووووووووووووع     قوووووووووووو   

 

 (4جدوو )

 الت     اجلغرام لق   العمل الدي     وني  اليع    حي  املد ور اإل ار  

 م2015م  2009م 1999ل ع ام 

م 1999علووو  ق  نووو ت ميووو ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام   اجلووودوو ملصووودر: اعتمووود إعووودا   ا

 م.2015م  و2009و

املدطق  

  ار  اإل

 م2015 م2009 م1999

 سع    ت
غر 

 سع    ت

نيب  

اليع    ت 

إىل ق   

العمل 

الدي     

م كل 

 مدطق 

 سع    ت
غر 

 سع    ت

نيب  

اليع    ت 

إىل ق   

العمل 

الدي     

م كل 

 مدطق 

 سع    ت
غر 

 سع    ت

نيب  

اليع    ت 

إىل ق   

العمل 

الدي     

م كل 

 مدطق 

 58.3 32.7 25.7 46.7 34.72 24.8 43.6 33.4 28.2 الر   

مك  

 املكرم 
22.6 28.2 42.3 22.2 26.50 50.6 23.2 24.3 63 

 73.3 3.4 5.2 81.3 1.52 5.4 79.5 1.1 4.5 ج  ا 

 65.8 14.4 15.6 53.7 14.24 13.5 38.3 15.6 10.6 الشرق  

 60.4 6.3 5.4 66.7 5.44 8.9 67.4 3.1 7.0 عير

 63.8 4.6 4.5 59.4 3.95 4.7 49.6 5.4 5.8 القص م

 65.6 2.1 2.3 64.6 1.80 2.7 57.2 1.7 2.4 ح  ل

املد د  

 املد ر 
8.6 6.0 56.7 5.8 6.15 53.5 5.2 4.0 69.2 

 82.3 1.2 3.0 71.1 1.32 2.7 63.2 1.5 2.9 الب ح 

ا دو  

 الشم ل  
1.1 0.6 63.0 1.8 0.68 76.3 1.2 1.1 76.7 

 76 2.4 4.3 69.3 1.62 3.0 53.4 1.9 2.4 تب ك

 60.2 1.4 1.2 72.7 0.79 1.7 70.2 0.6 1.7 جنرا 

 68.2 2.0 2.4 72.4 1.27 2.7 72.8 0.8 2.3 اجل ر

 - 100 100 - 100 100 - 100 100 اجلمل 
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 (4شكل )

 التب    املك ني  جم ق   العمل الدي     م اململك  العرق   اليع    

 م2015م  2009م 1999ل ع ام 

 
 ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل ا

 م.2015م  و2009م و1999ل ع ام 

 

 (5شكل )

 امني  اليع    م ق   العمل الدي     م املد ور اإل ار   ل ع 

 م2015م  2009م 1999

 
 ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ل ع اما

 م.2015م  و2009م و1999 
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 العم ل  الدي     اليع     م القط ع اخل م:     : 4-2

جلهوووو   الدولوووو  ا ث ثوووو  لز وووو    مشوووو رك  قوووو   العموووول ال ود وووو  م       

 قوووووود شووووووهدت أعوووووودا    اخلوووووو م عم موووووو ا  والديوووووو      ص اوووووو ا  القطوووووو ع

م الديووووو ر اليوووووع    ت العووووو مات م القطووووو ع اخلووووو م ارت  عووووو ا مطووووور ذا  

م.   بعووووودم  2013و2012م العووووو ام  السووووو م م(  2015 – 2004)املووووود  

م ال 2011كووووو    عووووود  الديووووو ر العووووو مات م القطووووو ع اخلووووو م م عووووو م     

ع ملووووو  قعووووود عووووو م واحووووود     215840ىل إألوووووف ع ملووووو   ق وووووز    100 تجووووو و  

ع ملووو  م   413073 قوووط   وووم اسوووتمرت هووو د الز ووو    إىل أ  واووول إىل      

م  و رجوو  سووب  هوو د الز وو    م أعوودا  الديوو ر العوو مات م      2015عوو م 

قعوووود  و ص اوووو املكوووو   القطوووو ع اخلوووو م إىل اجلهوووو   الوووومل  قوووو لته  امل  

 م قشووووووي  إت حووووووو   ووووووورم الت   وووووووف 2011اوووووودور القووووووورار امللكوووووووي عووووووو م  

وحمووووات     م الدشووو   الصووود عي والتجووو رء    للمووورأ  اليوووع    ل التووو و 

ق و  امليوتلزم ت الديو      و عوم رواتو  العو ملز م التعلو م الهلوي مو           

 ولكووو . حووو  ز قرنووو ما توووبين وكووو لك  ٪50قديوووب   اإلنووو   الوو ك ر و 

 الت   وووف م تتمثووول ن  م ووو  غووور مم رسووو ت هدووو ك كووو  ت أ  اخلشووو  

 . تاليع    للدي ر ال همي

 (6شكل )

 م.2015-م2004 تط ر أعدا  الع مات اليع    ت م القط ع اخل م م  ع م

حصوو  ي اليوود ء لوو  ار  العموول  الكتوو   اإلملصوودر: اعتموود إعوودا  الشووكل علوو  ق  نوو ت   ا

 م.2015م 2004



 

 238 

 م2016هووووووووووووووووو   1437الثووووووووووووووو م     العووووووووووووووود 

 مات م ( أ  الديووووووو ر اليوووووووع    ت العووووووو 5و توووووووبز مووووووو  اجلووووووودوو ) 

 علو   ال ود و   العمول   قو   إ و لي  مو   ٪7 القط ع اخل م ميوثل   و   

 مقوووودمته  وم املدووو ور   قعوووض  م الديوووب   وترت ووو  . اململكووو   ميوووت   

 واملدطقوووووو  ٪9 املكرموووووو  مكوووووو  م وكوووووو لك ٪14 قديووووووب  الر وووووو  

 نيوووووووو  إىل ملحوووووووو   اخن  ضوووووووو ا توووووووودخ ض ولكدهوووووووو   ٪16ق   الشوووووووور

 وجووووووووو  ا  واجلووووووووو ر الب حووووووووو   مووووووووو  كووووووووول م ٪2 تتجووووووووو و  ال متدن وووووووو  

 .   وعير الشم ل   وا دو 

 وا تتجو و  نيوب  الديو ر      عل  ميت   القط ع اخلو م  قوط   أم 

 ولكووووو .  اخلووووو م القطووووو ع م العم لووووو  إ ووووو لي مووووو  ٪4اليوووووع    ت 

ار وو  إىل أ وور .   ووي حووز ترت وو    إ  مدطقوو  موو  تت وو وت الديووب  هوو د

   نهوو   والر وو   املكرموو  مكوو  موو  كوول م ٪5ديووب  إىل قراقوو   ال

 التبو     وهو ا . ب حو  وال اجلو ر  مو   كول  م ٪2 م  أقل إىل تدخ ض

 مدطقوو  كوول م اخلوو م القطو ع  وب عوو  م الت وو وت   هوور اجلغورام 

 .  إ ار  

القطوووو ع اخن وووو   مشوووو رك  القوووو   الديوووو     اليووووع     م   موووو و

 و   نيو  الديو ر اليوع    ت العو مات م       اخل م املشو ر إل هو  آن و ا   

القطووووووو ع اخلووووووو م  ثووووووول نيوووووووب ا ال قووووووويس قهووووووو  مووووووو   لووووووو  قووووووو   العمووووووول     

    اليع      إذ تتج و  الديب  الثلأل علو  ميوت   اململكو     الدي 

(  موووووو  ت وووووو وت ملحوووووو   موووووو  مدطقوووووو  إ ار وووووو  إىل أ وووووور     7)الشووووووكل 

(.   جت وووو  الديوووو  م املدوووو ور الووووثا  )الر وووو   ومكوووو    4)اجلوووودوو 

والشووورق  (  وتووودخ ض عمووو  سووو اه .  ومووو  الا ووو  للد ووور أ  أكثووور    

 الر وووو   مدطقوووو  م (٪56موووو  نصووووف العم لوووو  الديوووو     اليووووع     )  

 و ق قوول.  املكرموو  مكوو  م ٪41  وو  و اخلوو م  القطوو ع م تعموول

  موو كوول م اخلوو م القطوو ع م اليووع    ت الديوو ر نيوو  توودني ذلووك

 (.  ٪8) واجل ر( ٪4) والب ح ( ٪2ا دو  الشم ل   )
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 (7الشكل )

 م.2015نيب  ق   العمل الدي     اليع     م القط عز اخل م وا ك مي لع م 

 

 (.4املصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت اجلدوو )

توووووزاو مشووووو رك  املووووورأ  اليوووووع     م القطووووو ع اخلووووو م  و     ومووووو 

( أ  5امليووووووووت   املت قوووووووو    تشوووووووور الب  نوووووووو ت امل ضووووووووح  م اجلوووووووودوو )  

اخلمووو   علووو الديووو     م القطووو ع اخلووو م تز ووود   العم لووو  اليوووع     

 ميووت   علوو  الديوو     موولالع قوو    لوو  موو ( ٪22ققل وول )ق لتحد وود  

 مدوووو ور  مقوووودمته  وم املدوووو ور  قعووووض  م الديوووو  وترت وووو . اململكوووو 

 تووووودخ ض حوووووز م الشووووورق    واملدطقووووو  املكرمووووو  ومكووووو  الر ووووو  

م مد ور أ ر   هي: الب ح  واجلو ر وا ودو      املح   اخن  ض ا

 الشم ل  .    
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 (5جدوو )

 م.2015تب  ده  املك ني لع م ق   العمل الدي     اليع     م القط ع اخل م و

اليوود ء لوو  ار  العموول    علوو  ق  نوو ت الكتوو   اإلحصوو  ي  اجلوودوو ملصوودر: اعتموود إعوودا   ا

 .م2015  ومي  الق   الع مل  م2014

 : ه ومعدالت تط ر حجم البط ل  لنن   اليع    ت: 4-3

 م 1999 عووووووو ام قدووووووو ر علووووووو  نتووووووو  ا ميووووووو ح ت القووووووو   الع ملووووووو  ل   

العموووول ارت  عوووو ا  قوووود شووووهدت أعوووودا  املووووتعطات عوووو    م2015م 2009

 وووور   إذ قلوووو  عوووود  املووووتعطات م اململكوووو   إىل آملح  وووو ا موووو  سوووود  

متعطلووو  عووو م   200.385م  وق وووز إىل 1999متعطلووو  م عووو م   65.339

 إىل  صوووووووول سوووووووود ء ومعوووووووودو  ٪346م  قز وووووووو    نيووووووووب   قلغوووووووو   2009

 إىل العوووووووووود  ل صوووووووووول م2015 عوووووووووو م م تقر بوووووووووو ا تووووووووووو عف  ووووووووووم  11.2٪

  6 اجلودوو ) ٪11.3 إىل  صول  سود ء  معودو  أء متعطلو    395.968

مووووووو  (. ومووووووو  الا ووووووو  للد ووووووور تزا ووووووود أعووووووودا  املوووووووتعطات    8والشوووووووكل 

الدولوووو  موووو  أجوووول ر وووو  نيوووو  مشوووو رك  املوووورأ          اجلهوووو   املب ولوووو  موووو  

اليووووووع      وا وووووود موووووو  معوووووودالت قط لتهوووووو   ولكوووووو  هوووووو ا االرت وووووو ع      

موو    و    العمول لن إىل   و و العد ود مو  الديو ر ليو ا       الكوبر  عو    

 ملدطق ا

 اإل ار  

عد  

الع مات 

اليع    ت 

م القط ع 

 اخل م

نيب  اليع    ت 

الع مات م 

القط ع اخل م 

إىل ا  لي ق   

 العمل اليع    

نيب  اليع    ت الع مات 

م القط ع اخل م إىل ق   

 العمل الدي     اليع    

نيب  اليع    ت 

ط ع الع مات م الق

اخل م إىل ق   العمل 

 الدي    

نيب  اليع    ت 

الع مات م 

القط ع اخل م 

إىل إ  لي عد  

الع ملز م القط ع 

 اخل م

 4.7 32.9 56.4 13.6 174827 الر   
مك  

 املكرم 
114173 8.6 40.7 25.7 4.9 

املد د  

 املد ر 
13945 4.3 22.4 15.5 3.5 

 2.7 13.1 20.6 4.2 11246 القص م
املدطق  

 الشرق  
67880 7.7 36.1 23.8 3.3 

 2.3 7.8 13.0 2.0 8516 عير
 3.5 13.7 11.0 4.0 5717 ح  ل
 3.7 6.3 15.8 2.1 4324 تب ك
 1.6 2.1 3.8 0.8 922 الب ح 

ا دو  

 الشم ل  
1269 1.5 2.0 4.0 2.4 

 1.1 2.6 7.6 1.0 1083 اجل ر

 3.1 5.0 11.8 1.3 4316 ج  ا 

 3.2 20.4 16.8 4.9 4855  جنرا
 4.1 21.9 34.2 7.4 413073 اإل  لي
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موو  جهوو  ولشووع ره  ق جوو    راوو  أكووو للت   ووف   (حوو  ز)قرنوو ما 

 م  جه  أ ر .   

 (6جدوو )

تط ر أعدا  املتعطات ومعدالت قط ل  ق   العمل الدي     اليع     م اململك  

 م2015م  2009م 1999العرق   اليع     ل ع ام 

 معدو البط ل  املتعطات عد  اليد ات

 15.8 65.339 م1999

2009 200.385 28.4 

 32.8 395.968 م2015

م 1999علووو  ق  نووو ت ميووو ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام   اجلووودوو ملصووودر: اعتمووود إعووودا   ا

 م.2015م  و2009و

 (8شكل )

 م2015م  2009م 1999تط ر معدالت قط ل  ق   العمل الدي     اليع     ل ع ام 

 
 ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ل ع اما

 م2015م  و2009م و1999 

لننو   وم  جه  أ ر  سجل معدو البط لو   
 (1)

 م ٪15.8  و    

 عووو م م ٪28.4 إىل ق وووز  وووم ح دووول  م م  جوووي   كووو   م 1999 عووو م

(  8 الشووكل) م2015 عوو م م ٪32.8 إىل ارت وو  ذلووك وقعوود م 2009

                                                 

إمجالي عدد أفراد ÷  ع  العم  : عدد املتعطلنياآلتيةحيسب معدل البطالة وفقًا للمعادلة  1

 (. 230ـ:م2002خلريف،ا. )100× قوة العم  
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البط لوووووووو .   ع ملوووووووو  الديوووووووو     اليووووووووع     تعوووووووو ني     لووووووووأل القوووووووو   ال إ أء

م وُتعووووز  هوووو د االرت  عوووو ت الكووووبر  إىل الدموووو  اليووووك ني املرت وووو       

و أعدا  كوبر  إىل سو ا العمول     دل    مالعق   امل ض   ال ء نتا 

موووووو  الووووووتغر الديووووووا م    و ص اوووووو از وووووو    ج ذق وووووو  العموووووول للديوووووو ر     ل

مو   علو   متطلبو ت السور       و    ملورأ   و ت اجملتمو   و  عمول ا   اأ ه 

ك نوووووووووو  عل وووووووووول م امل ضووووووووووي  وواكوووووووووو  هوووووووووو د الووووووووووتغرات اليوووووووووو  ق        

(Contextual changes  قلووو  التخصصووو ت العلم ووو  املت حووو  للمووورأ  م )

إىل قلووووووووو  ال ووووووووورم ال     ووووووووو  املتووووووووو  ر      إضووووووووو    التعلووووووووو م العووووووووو لي  

 و    واع ق   ركو ت املورأ  املك ن و  وهجرتهو  قوز املدو ور اإل ار      

أسوووهم م   وووض معووودالت مشووو ركته  م قووو   العمووول. ورمووو    وهووو  مووو  

  خيووووودم املووووورأ  التحووووو و الكوووووبر الووووو ء شوووووهدتل السووووور  اليوووووع            

 ا  وهو  مو    م  منط السور املمتود  إىل منوط السور الد و و        أ هل  

عم و املدزل   والعد    ق لو  و وك لك العمل.قز ال م  أعب  ه 
1

 

والووووو ك ر اليوووووع   ز   اإلنووووو   التعطووووول قوووووز     معووووودالت ا نووووووم

وهووو  نقطووو  ما  ووو    27تبووودو ال جووو   واضوووح   إذ  رت ووو  ال ووو را إىل 

لسوب     ؛اليوع    ت علو  عمول    اإلنو     شر إىل اع ق  حصو و  م  

كووووثر   لعوووول موووو  أقر هوووو  قلوووو  ال وووورم ال     وووو  وعوووودم تدوووو ع املهوووو      

ا العموول والنشووط  املت حوو  للموورأ   و  اكوو  ذلووك ضووعف قوودر  سوو       

طب عوووو   رجوووو ت الوووود م  لعلوووو  اسووووت ع   توووود ر الديوووو ر اليووووع    ت   

إىل إضووو     الووومل ال تتد سووو  مووو  احت  جووو ت سووو ا العمووول        التعل م ووو 

عوودم تقبوول املوورأ  اليووع     مم رسوو  قعووض املهوو  واووع ق  عملوووه  م         

 مد ور قع د  ع  مقر إق م  أسرته .        

ق  نو ت اجلوودوو  م     توبز موو  أمو  علو  ميووت   املدو ور اإل ار وو    

موو  ارت وو ع ملحوو       دوو ا كووبراا قووز املدوو ور اإل ار وو      ( أ  هدوو ك تب   7)

                                                 

أن املرأة اليابانية املتزوجة اليت تسك  يف أسرة إىل ( Sasaki, 2002تشري دراسة ساساكي ) 1

 ة باملرأة اليت تعيش ضم  أسرة نووية.بلممتدة أكثر مياًل للمشاركة يف قوة العم  مقا
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م املدوو ور قشووم و اململكوو   مك نوو ا قوو لك منطوو ا مك ن وو ا واضووح ا     

م شووهدت 2015(  وموو  ال اضوو  أ  معوودالت البط لوو  م   9)الشووكل 

قلغوووو  أعلوووو  الديوووو  م   و  ا حوووو  اا م أغلوووو  مدوووو ور اململكوووو    ارت  عوووو

 لووووووو   ور ح  ووووووول  وتبووووووو ك  واجلووووووو ر قديووووووو  أووووووو و ت معووووووودو قط  مدووووووو

 املق قوووووووووول وم. ٪32.8البوووووووووو ل   اليووووووووووع    ت علوووووووووو  ميووووووووووت   اململكوووووووووو   

القصووووووووووو م  وعيووووووووووور   : دووووووووووو ورممليوووووووووووت   م ا هووووووووووو ا  و  اخن وووووووووووو 

وج  ا   واملدطق  الشرق  . و ع   االرت و ع العو م م معودالت قط لو      

لمووول ع ره  ق الديوو ر إىل   ووو و أعوودا  كوووبر  ليوو ا العمووول قعوود شووو    

توووبين الدولووو  قعوووض الوووواما مثووول تين وووأل      لم ا صووو و علووو  و   ووو ؛   

وكووووو لك  (نط قووووو ت)  امليوووووتلزم ت الديووووو      وقرنووووو ما  حموووووات ق ووووو

ا العمووول  ومعووو ا م الووو ء ح وووز قعووووه  لووود  و سووو    (حووو  ز)قرنووو ما 

 ُذكر آن  ا.    و     م  اإلع ن  الشهر   اإل

بط لووووووو  قوووووووز عووووووو مي  لوووووووتغرات الووووووومل حووووووود   م معووووووودالت ال اوأمووووووو  

  توووبز أ  معووودالت البط لووو  شوووهدت    (10م  )شوووكل 2009م و1999

مدطقوووو  القصوووو م   م عووووداارت  عوووو ا كووووبراا م كوووول مدوووو ور اململكوووو     

م  2009م و1999هوووووو  معوووووودو البط لوووووو  قووووووز عوووووو مي        الوووووومل اخن ووووووض   

مليووووووت   إىل ام( ل عوووووو   2015عوووووود ذلووووووك )أء م عوووووو م  ولكدوووووول ارت وووووو  ق 

  وذلوووك خبوووار الووودمط العووو م ملعووودالت     م تقر بووو ا1999ن يووول م عووو م  

م املووووود  التعطووووول م قووووو قي املدووووو ور اإل ار ووووو  الووووومل ارت عووووو  ق لتووووودر ا  

 ن يه .

م  تووبز أ   2015م و2009نوو  معوودالت البط لوو  قووز عوو مي      ا وم

معوووووووووودالت البط لوووووووووو  اخن ووووووووووو  م أرقوووووووووو  مدوووووووووو ور  ولكوووووووووو  قديوووووووووو      

ا  مت  وتوووووووو   هووووووووي: جوووووووو  ا   والشوووووووورق    واملد دوووووووو  املدوووووووو ر   وجنوووووووور   

  املح  وو ارت  عوو اارت عوو  معوودالت البط لوو     (. وم املق قوول7)اجلوودوو 

م أرقووو  مدووو ور أ وووور   هوووي: تبووو ك  وح  وووول  والر ووو    والب حوووو .      

أ   وشوووووووهدت قق ووووووو  املدووووووو ور ارت  عووووووو ت و   ووووووو  ن عووووووو ا مووووووو .  م حوووووووز    

 قب و الكبر عل  التيوج ل م قرنو ما  االرت  ع ت رم  تع   إىل اإل
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عمول  إ  عورر    عو   البو حثز   و علو  إع نو   مو  أجول ا صو    (حو  ز )

السب   المل تقف ورار االخن    م معودالت البط لو  لو   قو لمر     

أنه  تشتمل علو  مدو ور ج ذقو  لليوك   )الر و         ص ا ا اهلز  

 وتب ك( ومد ور و ر   )الب ح  وح  ل(.   

  معوووووودالت قط لوووووو  الديوووووو ر  إوم ضوووووو ر موووووو  سووووووبر ميكوووووو  القوووووو و  

 ج  إجووورار يوووت وهووو  مووو  رت عووو  قكووول املقووو      ُتعووود م  تاليوووع   

م  ضورور  ت سو   اخل و رات أمو م املورأ  وتطو  ر        مز د م  الدراس ت

أسوووو ل   ت    هوووو  وق اوووو  العموووول الوووومل تعموووول قهوووو   و يووووز   وووو رات         

 الدقل املت ح  هل .  

 (7جدوو )

اإل ار    التب    املك ني م معدالت قط ل  ق   العمل الدي     اليع     حي  املد ور

 م2015م  2009م 1999ل ع ام 

م 1999علووو  ق  نووو ت ميووو ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام   اجلووودوو إعووودا   ملصووودر: اعتمووودا

 م.2015م  و2009و

 م2015و م1999ال را قز  م2015 م2009 م1999 املدطق  اإل ار  

 12.1 32.3 20.2 10.3 الر   

 1.2 30.7 29.5 17.2 مك  املكرم 

 12.7- 28.5 41.2 13.3 ج  ا 

 3.9- 28.1 32.0 13.1 الشرق  

 4.2 27.0 22.8 17.1 عير

 2.9 24.2 21.3 24.4 القص م

 23.6 54.5 30.9 25.0 ح  ل

 0.2- 33.9 34.1 21.6 املد د  املد ر 

 9.9 41.5 31.6 16.6 الب ح 

 4.4- 49.5 53.9 13.6 ا دو  الشم ل  

 27.5 52.9 25.4 18.1 تب ك

 5.3- 33.0 38.3 25.5 جنرا 

 0.3 44.2 43.9 21.2 اجل ر

 4.4 32.8 28.4 15.8 اململك 
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 (9شكل )

التب    املك ني م معدالت قط ل  ق   العمل الدي     م اململك  العرق   اليع     

 م2015لع م 

 

 م.2015 لع مملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  ن ت مي ح ت الق   الع مل  ا

 

 (10شكل )

التب    املك ني م معدالت قط ل  ق   العمل الدي     اليع     حي  املد ور اإل ار   

 م2015م  2009م 1999ل ع ام 

 

ل عوووووو ام  املصوووووودر: اعتموووووو   إعوووووودا  الشووووووكل علوووووو  ق  نوووووو ت ميوووووو ح ت القوووووو   الع ملوووووو        

 م.2015م 2009م 1999
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 تط ر معدالت املش رك  االقتص     لنن   اليع    ت: : 4-5

ُتعووووووود معووووووودالت املشووووووو رك  االقتصووووووو     مووووووو  املؤشووووووورات املهمووووووو        

 وووووووو    مدوووووووول م     البشوووووووور   م اجملتموووووووو  وموووووووود  اإل  القوووووووو أ وووووووورلق وووووووو س 

( أ  معوووووودالت مشوووووو رك  غوووووور  11الشووووووكل ) االقتصوووووو  . و تووووووبز موووووو 

  قكووثر موو  اليووع   ز  وهوو ا لوو   ميووتغرق ا  إذا    اليووع   ز أعلوو 

لجك بوووو  اليووووك ن  .  ومووووو    علمدوووو  اال ووووتار الكووووبر م وب عووووو  ا   

تكشووف اإلحصوو رات أ  معوودو املشوو رك  االقتصوو          جهوو  أ وور  

م( مووووو  2015-1999)م املوووود   لليووووع   ز شووووهدت ارت  عوووو ا توووودر   ا     

 موووووووو  وحوووووووودو  اخلصوووووووو ق  معوووووووودالت خن وووووووو  ال وذلووووووووك ٪40 إىل 34٪

  اوو   حجووم  م   وو     واكبهوو   الوومل  (الدمي غرا  وو   الد  وو   ) قووو  ُ يووم 

ك  غوووور اليووووع   ز اخن  ضوووو ا  شووووب  .  وم املق قوووول شووووهدت مشوووو ر ال

 أسرهم ال    ال  عمل  .  اطح   ال ا د   ال   يراا

 (11شكل )

 تط ر معدالت املش رك  االقتص     حي  اجلدي   

 م(2015-1999)م املد  

 
م 1999عتموود إعووودا  الشووكل علووو  ق  نوو ت ميوو ح ت القووو   الع ملوو  ل عووو ام      ملصوودر: ا ا

 م.2015م  و2009و

  نهوو   عم موو ات مشوو رك  املوورأ  اليووع       اخن وو   معوودال موو  و

م(  إذ ارت عووو  مووو   2015-1999)م املووود  شوووهدت ارت  عووو ا تووودر   ا   

 عوووووو م م ٪17 إىل  ووووووم م2009 عوووووو م م ٪12 إىل م1999 عوووووو م م 10٪

تتد سوو  موو  الز وو    املطوور     (.  وهوو د املعوودالت ال  8 جلوودووا) م2015

ُتعووووووود مدخ وووووووو  إذا مووووووو  ق رنووووووو    م القووووووو   البشووووووور   اليوووووووع      قووووووول 
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.  علووو  ميوووت   ت مشووو رك  املووورأ  م قووو   العمووول م الووودوو اجملووو ور   

  وو  سووب ل املثوو و قلوو  معوودو املشوو رك  م اإلموو رات العرق وو  املتحوود     

 وم  ٪32 إىل واووووووووووووووووووول  قطووووووووووووووووووور وم  ٪24 الك  ووووووووووووووووووو  وم  34٪

 الووووووووودولي  البدوووووووووك) م ل ز ووووووووو  م ٪33كووووووووو لك و  ٪31 إىل البحووووووووور  

 العموول  قوو   م املوورأ  مشوو رك  اخن وو    ؤكوودوهوو  موو     (م2014

 العمووووووول قووووووو   تعووووووود الووووووومل وأهووووووودا ه  التدم ووووووو  متطلبووووووو ت خيووووووودم ال مووووووو 

 قهووووو  االهتمووووو م وميثووووول االقتصووووو  ء  للد ووووو م مهمووووو   ع مووووو  الديووووو    

 .االقتص  ء التخط ط أرك   م  أس س  ًّ  اركد وتدم ته 

 (8جدوو )

تط ر معدالت املش رك  االقتص     لق   العمل الدي     حي  اجلدي   م  

 م2015م 2009م 1999اململك  العرق   اليع     ل ع ام 

 

 م1999ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام  علووو  ق  نووو ت ميووو  اجلووودوو ملصووودر: اعتمووود إعووودا   ا

 م.2015م  و2009و

 اإلنووووو   هدووووو ك ت ووووو وت كوووووبر قوووووز الووووو ك ر و    ومووووو  جهووووو  أ ووووور  

عووووودالت املشووووو رك  االقتصووووو      اليوووووع   ز وغووووور اليوووووع   ز م م

عوووووودالت  مالوووووو ء شووووووهد ارت  عوووووو ا واضووووووح ا م      م2015م عوووووو م   السوووووو م 

(. 12  م اجملتموووو  اليووووع  ء )شووووكل  ؤ راملشوووو رك  االقتصوووو     املوووو 

 قوووووووود  لوووووووو  معوووووووودالت املشوووووووو رك      نوووووووو  ق لديوووووووو ر اليووووووووع    ت   ا  ب مل

 قووووووز تقر بوووووو ا ٪60االقتصوووووو     للوووووو ك ر اليووووووع   ز ميووووووتقر ا عدوووووود    

 م 2015 عو م  م ٪64 إىل ارت عو   ولكدهو   م 2009و م1999 عو مي 

 معووووووووووودالت اسوووووووووووتقرت وكووووووووووو لك ال ووووووووووور   اليووووووووووو  اليووووووووووود اتم  أء

 معووووودو اخن وووووضو  ٪90ع   ز عدووووود اليووووو غووووور الووووو ك ر مشووووو رك 

 إىل م1999 عووووووو م م ٪43 مووووووو  يووووووع    ت ال غووووووور اإلنووووووو    مشوووووو رك  

 اجلمل  غر سع    ت سع    ت الب   

 16.8 42.7 10.1 م1999

 17.4 39.1 12.0 م2009

 20.2 28.9 17.3 م2015
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 ال ا وووووووود    ااووووووووطح     وووووووو    قيووووووووب   وذلووووووووك م 2015 عوووووووو م م 29٪

 .  العمل ق     را البق ر ت ول المل أسرهم

    للديووووووووو ر شوووووووو رك  االقتصووووووووو  أموووووووو  التبووووووووو    املكوووووووو ني ملعووووووووودالت امل  

 ( اآلتي:14  13( والشكلز )9    تبز م  اجلدوو ) تاليع   

   هدووووووو ك تبووووووو    ملحووووووو   م معووووووودالت املشووووووو رك  االقتصووووووو     

م  إذ سوووووووجل  مدووووووو ور الب حووووووو     2015م عووووووو م   تللديووووووو ر اليوووووووع    

أعلو  املعودالت م املشو رك      وا دو  الشم ل    وتبو ك  واجلو ر  

 حوووووووووز م التووووووووو الي  علووووووووو  ٪24و  ٪25و  ٪27االقتصوووووووو     ق اقووووووووو   

 ووو  املعوودالت إىل أقوول موو  املعوودو العوو م علوو  ميووت   اململكوو       اخن

 ٪14و  ٪11و  ٪10م جنووووووورا   وعيووووووور  وح  ووووووول  واملد دووووووو   أء   
 .الت الي عل 

 ( 12شكل )

 تط ر معدالت املش رك  االقتص     لق   العمل م اململك  العرق   اليع     

 م2015م 2009م 1999ل ع ام 

59.6

10.1

60.8

12

64.1

94

42.7

93.9

39.1

� 

  

  

  

   

 
املصوووووودر: اعتموووووود إعوووووودا  الشووووووكل علوووووو  ق  نوووووو ت ميوووووو ح ت القوووووو   الع ملوووووو  ل عوووووو ام        

 م.2015م 2009م 1999

   ارت  عو ا ملح  و ا    شهدت     مد ور اململكو   و  اسوتثد ر

م معوووودالت املشوووو رك  لقوووو   العموووول الديوووو     اليووووع     وذلووووك قووووز      
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م مقووووووودار   وت كوووووووبرم  ولكووووووو  هدووووووو ك ت ووووووو   2015م و1999 عووووووو مي

الوووووتغر م معووووودالت املشووووو رك     وووووي حوووووز ارت ووووو  مقووووودار الوووووتغر م   

 قووووووود  دو  الشوووووووم ل   وتبووووووو ك معووووووودالت املشووووووو رك  م الب حووووووو  وا ووووووو  

 القص م وجنرا . م  استقرت املعدالت  و  تغ ر   كر م كل 
    أ  قعووووووووض املدووووووو ور الووووووومل ارت عوووووووو    هووووووو  معوووووووودالت    امللحووووووو    مووووووو

م( 2015-م1999 مي )يوو     اليوع     قووز عوو املشو رك  االقتصوو     الد 

هوووووو  معوووووودالت البط لوووووو  )اجلوووووو ر       ه  الوووووومل ارت عوووووو   ن يووووووهووووووي املدوووووو ور  

قبوووووو و إ    وتبوووووو ك(  ورمووووو   عووووو   ذلوووووك إىل    والب حووووو   وا ووووودو  الشوووووم ل   

أ   إىل ر وو  معوودالت وهوو  موو    (حوو  ز)يوو ر علوو  التيووج ل م قرنوو ما الد

 املش رك  وك لك البط ل .        
 (9جدوو )

لتب    املك ني م معدالت املش رك  االقتص     لق   العمل الدي     اليع     ا

 م2015م 2009م 1999حي  املد ور اإل ار   ل ع ام 

علووووووووو  ميووووووووو ح ت القووووووووو   الع ملووووووووو  ل عووووووووو ام      املصووووووووودر: اعتمووووووووود إعووووووووودا  اجلووووووووودوو          

 م.2015م  2009م 1999

 م2015 م2009 م1999 املدطق 

 19.7 13.2 14.0 الر   
 17.4 12.0 10.0 مك  املكرم 

 13.6 10.2 13.1 املد د  املد ر 

 16 11.7 10.4 القص م
 17.5 10.6 7.5 طق  الشرق  املد

 10.9 12.2 7.4 عير
 23.7 10.7 8.1 تب ك
 14.5 11.3 8.5 ح  ل

 24.9 15.2 8.7 ا دو  الشم ل  

 15.2 10.3 7.0 ج  ا 
 10 9.7 8.6 جنرا 
 26.5 15.6 9.3 الب ح 
 23.7 18.3 14.0 اجل ر

 17.3 12.0 10.1 اجلمل 
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 ( 13شكل )

التب    املك ني ملعدالت املش رك  االقتص     لق   العمل الدي     اليع     

 م2015م 2009م 1999ل ع ام 

 
م 1999ملصوودر: اعتموود إعووودا  الشووكل علووو  ق  نوو ت ميوو ح ت القووو   الع ملوو  ل عووو ام       ا

 م.2015م  و2009و

 

 (14ل )شك

التب    املك ني ملعدالت املش رك  االقتص     لق   العمل الدي     اليع      

 م.2015م  2009م  1999ل ع ام 

      
م 1999ع ملوو  ل عووو ام  ملصوودر: اعتموود إعووودا  الشووكل علووو  ق  نوو ت ميوو ح ت القووو   ال     ا

 م.2015م  و2009و

( 15( والشوووووكل )10وقدووووو ر علووووو  الب  نووووو ت الووووو ار   م اجلووووودوو )   

صووووو     توووووبز أ  هدووووو ك ت  وتووووو ا كوووووبراا م معووووودالت املشووووو رك  االقت    
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موو  ارت وو ع ملحوو   م ال اوو ت      وور إىل آللديوو ر اليووع    ت موو   اوو    

ل  هووو د  سووود .  وهووو ا أموور مت قووو    44سوود  إىل   25املمتوود  مووو  سووو   

–1999)م املود   أمو  الوتغر    تيتي قعد س  التخورا مو  اجل معو .   ال ا ت 
  ولكوووو  الووووتغر  املح  وووو ت  وتوووو ا وووور  إىل آ(   ت وووو وت موووو   اوووو   م2015

-40( و)39-35( و)34-30الكووووووبر  جكووووووز م  ووووووا   اوووووو ت  هووووووي: )    

لووو  أ  عال اووو ت العمر ووو  الكوووبر  نيوووب  ا    (. وتووودو هووو د الز ووو  ات م 44

والعطو ر حتو    اليع     أاوبح  قو  ر  علو  االسوتمرار م العمول      املرأ  

توووووو  ر اإلمك نوووووو ت هلوووووو  واخن وووووو   العبوووووو ر امللقوووووو       الم سوووووو  متووووووي ر ؛  

عل هوووووو   كجق وووووو  القدوووووو ر و موووووول العبوووووو ر املدزل وووووو . وموووووو  جهوووووو  أ وووووور    

تدخ ض معدالت املشو رك  االقتصو     م  او  العمو ر الومل تقول عو         

وهووو  مووو    التحووو قه  قووو لتعل م قدرجووو  أكوووو    ( سووود   وهووو ا  عووو   إىل  25)

 ك ن  عل ل م امل ضي.

 ( 10جدوو )

معدالت املش رك  االقتص     لق   العمل الدي     اليع     حي   ا ت العمر 

 م(2015-م2009-م1999ل ع ام )

 م2015 م2009 م1999  ا ت العمر

19-15 1.1 0.1 0.6 

24-20 14.1 11.8 14.1 

29-25 22.8 24.7 32.4 

34-30 18.5 23.2 31.7 

39-35 13.3 18.5 30.0 

44-40 8.6 14.5 23.3 

49-45 5.3 8.6 15.9 

54-50 2.4 4.2 8.2 

59-55 3.4 2.3 4.1 

64-60 1.6 0.8 0.6 

65+ 0.4 0.5 0.2 
م 1999علووو  ق  نووو ت ميووو ح ت القووو   الع ملووو  ل عووو ام   اجلووودوو ملصووودر: اعتمووود إعووودا   ا

 م.2015م  و2009و
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 ( 15شكل )

 معدالت املش رك  االقتص     للمرأ  اليع     حي   ا ت العمر

 م.2015م  2009م  1999ل ع ام 

�
 

-
�
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-
 
 

 
 

-
 
 

 
 

 

 
م  2009م و1999ملصدر: اعتمد إعدا  الشكل عل  ق  نو ت ميو ح ت القو   الع ملو  ل عو ام      ا

 م.2015و

ور اململكوووووو  وم حم ولوووووو  لت يوووووور التبوووووو    اجلغوووووورام قووووووز مدوووووو    

  لقووو   العمووول اليوووع        اإل ار ووو  م معووودالت املشووو رك  االقتصووو      

 ات الووومل تووو  ر م معووودالت املشووو رك    د ووود أهوووم املوووتغر  الديووو     

 Stepwise قووووووووووود اسوووووووووووتخدم  ور قووووووووووو   ل ووووووووووول اال ووووووووووودار املتووووووووووودرا )    

Regression Analysis  واشوووووووتمل  املوووووووتغرات امليوووووووتقل  علووووووو  نيوووووووب  )

م  ونيوب   2010   اجل مع   أو أعل  م عو م  ا  اات عل  الشه 

م  2010اليووووع    ت م عوووو م   اإلنوووو   الم وووو   ونيووووب  البط لوووو  قووووز    

م. وتشووووور 2010م  ونيووووب  ال ا ووووود   م  2010ونيووووب  الدووووو ع م عووووو م  

( إىل أ  نيووووووب  ا  اووووووات علوووووو  الشووووووه       11الدتوووووو  ا م اجلوووووودوو ) 

  اللووو ا  ُ  يووورا  اجل مع وو  أو أعلووو   ونيوووب  ال ا ووود   همووو  املوووتغرا 

 ٪60  و    صول إىل   م  التب    م معدالت املشو رك   جزراا كبراا
 لننووووو    االقتصووووو      املشووووو رك   معووووودالت  م املكووووو ني  التبووووو     مووووو 

 .  اليع    ت
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 ( 11اجلدوو )

نت  ا  ل ل اال دار املتدرا للمتغرات املؤ ر  م تب    معدالت املش رك  

  تاالقتص     لنن   اليع   

 م2015املتغر الت ق : معدالت املش رك  االقتص     للدي ر اليع    ت م ع م 

 ت-ا تب ر مع مل اال دار املتغر

 1.6 7.594 الث ق 

نيووب  اليووع    ت ا  اووات علوو  الشووه        

 م2010اجل مع    يعل  م ع م 
1.826 3.7 ** 

 *2.5- 0.369- م2010نيب  اليك   ال ا د   

 *7.37ا تب ر ر =  0.595=2ر
 =  . 

10.2 

 أو أقل. 0.01=  ** 0.05ميت   الدالل  = *  

 ا ر ر   ووو   منووو ذا اال ووودار ُ عووود ذ   وا تبووو2قدووو ر علووو  مقووودار ر

قوووووووو م  توووووووبز مووووووو    و.  0.05 اللووووووو  إحصووووووو     عدووووووود ميوووووووت   أقووووووول مووووووو        

ت علوو  كلموو  ارت عوو  نيوب  الديوو ر ا  اووا  معو مات اال وودار   

أ   ذلووك إىل ارت وو ع معوودالت املشوو رك    أعلوو الشووه    اجل مع وو  أو 

  هور ال ا ود   الو ء    ارت و ع نيوب    واالقتص     لنن   اليع    ت. 

 ا م مشوو رك  املوورأ   سوولب ضووخ م  سوو ا العموول وتدوو ع أنشووطتل  ووؤ ر    

م قووووووووووو   العمووووووووووول  و عووووووووووو   ذلوووووووووووك إىل أ  وب عووووووووووو  التعلووووووووووو م اجلووووووووووو معي    

  ر هلوووووو   راوووووو  املتخصوووووص م العلوووووو م االجتم ع وووووو  واإلنيوووووو ن   ال  وووووو 

النشوووط  االقتصووو     املتد عووو  واملتخصصووو  م   م واسوووع  لنسوووه م 

موووو  أشوووو رت ال وووول   ونوووو كر هدوووو   والصووووح  والتجوووو ر .   وووو الت التقد وووو  

أ  عوووووود  املدوووووو ور اإل ار وووووو    ( 40: م2000اخلر ووووووف   رشوووووو    راسوووووو  )

الكشووف   حيوود موو  إمكوو    وهوو  موو   قل وول موو  الد ح وو  اإلحصوو         

مووووووووتغرات أ وووووووور  مرتبطوووووووو  معوووووووودالت    عوووووووو  عاقوووووووو ت مك ن وووووووو   أو   

املشوووووووووو رك  االقتصوووووووووو       ووووووووووواا عوووووووووو  حمدو  وووووووووو  الب  نوووووووووو ت عوووووووووو    

  ص  ص املد ور اإل ار  .  

 اليع    ت م ق   العمل: اإلن   أسب   عدم مش رك  : 4-5-1

   الديوووووووو ر موووووووو ( ٪66( أ  الغلب وووووووو  )12اجلوووووووودوو )  تووووووووبز موووووووو  

 وو   م حووز أ  قيووب  االنشووغ و ق لنشووط  املدزل العموول سوو ا  وود ل 
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 مدشوووووووغات   ووووووويكثر  15 سووووووو   م الديووووووو ر  مووووووو  ( ٪28قراقووووووو  الثلوووووووأل )  

   موووثل  العمووول م الراغبووو ت غووور أمووو .  التدر ب ووو  الوووواما أو قووو لتعل م

  ووووووو و أ ووووووور  جهووووووو  ومووووووو .  ٪1 إىل تصووووووول تكووووووو   ال  اوووووووغر نيوووووووب 

م الديو ر   مو   ٪1  و   مشو رك    و  الصوح    السوب    أو اإلع ق 

 س ا العمل.   

 ن وووووو ا  اضوووووو  أ  هوووووو د الديوووووو  خت ووووووي ورارهوووووو  تب  دوووووو ا مك    وموووووو  ال

ترت ووو  نيوووب  الديووو ر امللتحقووو ت قووو لتعل م   ملح  ووو ا.  علووو  سوووب ل املثووو و

 م تبوووووووو ك   م ٪34 وإىل ٪36م اجلوووووووو ر وا وووووووودو  الشووووووووم ل   إىل   

 ترت ووو   أ ووور   جهووو  ومووو  . جنووورا   م ٪22 إىل الديوووب  تووودخ ض  حوووز

سوب   الصوح   م اجلو ر    ر الل اتي  دعه  اإلع قو  وال الدي  نيب 

 الر ووووووووووو   مووووووووووو  كوووووووووول  م ٪1.7 إىل تصووووووووووولو  ٪2  ووووووووووو  وتبوووووووووو ك إىل  

 م ٪1 مو   أقول  وإىل ح  ول   م ٪0.4 إىل تودخ ض  حز م والب ح  

  انيوووب  ااووودو  الت ووو وتمووو  و.  والقصووو م املكرمووو  مكووو  مووو  كووول

ج  مووو   ووو   الديوووب  تقووو  العموول م الراغبووو ت عووودم قديووو   تعلووور   موو  

القصوو م  وح  وول  وعيوور  وجوو  ا       ملدوو ور مثوول الصوو ر م قعووض ا 

.  املكرمووووو  ومكووووو  وتبووووو ك الشووووورق  م  ٪1وترت ووووو  إىل أكثووووور مووووو  

 التبو     هلو ا  واضو   ت يور  أو معز منط  تو  السبر  م  عل  وقد ر

 .  اإل ار   املد ور ميت   عل  املك ني
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 (12جدوو )

املد ور اإل ار   لع م  اليع    ت م ق   العمل حي  اإلن   أسب   عدم مش رك  

 م2015

 م2015اعتمد إعدا  اجلدوو عل  ق  ن ت مي  الق   الع مل  م ع م  املصدر:

املدطقووووووووووووووووووووووو  

 اإل ار  

ملتحوووووووووووووووووووووووووووور 

ق لدراسوووووووووووو  

ونووووووو ما قو أ

 تدر ا

أنشوووووووووووووط  

 مدزل  

متق عوووووووووود  

أو متقوودم 

 ق لي 

العجوووووووووووووووز أو 

أو اإلع قوووووو  

 أسوووووووووووووووووووووووووووب  

 اح  

عووووووووووووووودم 

الرغب  

م 

 العمل

 اجلمل  أ ر 

 100.0 2.1 0.4 1.7 3.0 61.3 31.5 الر   
مكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   

 املكرم 
25.6 68.0 1.7 0.9 1.2 2.7 100.0 

املد دوووووووووووووووووووووووووووووووووووو  

 املد ر 
26.2 70.1 1.2 1.0 0.9 0.6 100.0 

 100.0 2.9 0.0 0.8 1.4 66.5 28.3 القص م
املدطقوووووووووووووووووووووووووووووو  

 الشرق  
26.6 65.7 3.0 1.3 1.2 2.3 100.0 

 100.0 0.6 0.2 1.6 3.4 66.4 27.7 عير
 100.0 2.8 1.1 1.9 0.4 59.9 33.8 تب ك
 100.0 0.3 0.1 0.4 0.8 72.3 26.1 ح  ل

ا وووووووووووووووووووووووووووووودو  

 الشم ل  
36.0 56.4 3.5 1.2 0.7 2.2 100.0 

 100.0 1.1 0.2 1.2 1.8 67.1 28.6 ج  ا 
 100.0 0.2 0.5 1.5 0.9 74.7 22.2 جنرا 
 100.0 3.4 0.8 1.7 7.2 54.6 32.4 الب ح 
 100.0 1.8 0.5 2.0 2.4 56.9 36.4 اجل ر
 100.0 1.9 0.7 1.3 2.3 65.5 28.2 اجلمل 



 

 256 

 م2016هووووووووووووووووو   1437الثووووووووووووووو م     العووووووووووووووود 

 خل    ا

التحيو  الكوبر م تعلو م املورأ  وتقلوص ال جوو         علو  الورغم مو    

ال ووورم ال     ووو     ووو     اليووود ات امل ضووو    م اإلنووو    قوووز الووو ك ر و  

 توزاو قعوض التخصصو ت مقتصور      الاملت ح  للمورأ  توزاو حمودو    و   

مثووووووول اهلددسووووووو  واإلعوووووووام  اإلنووووووو   ضووووووو ق  أمووووووو م  علووووووو  الووووووو ك ر  أو

أ   إىل ارت ووووووووو ع معووووووووودالت البط لووووووووو  مليوووووووووت   ت    وهووووووووو  مووووووووو   وغرهووووووووو   

تيووووتدعي التوووود ل اليوووور   وإجوووورار  راسوووو ت علم وووو  ل هووووم معوووودالته         

أ  م علوو  ميووت   املدوو ور اإل ار وو  وكوو لك معوودالت مشوو رك  املوور 

حجووووم    الدراسوووو  إىل راووود تطوووو ر رمووو قووو   العموووول. مووو  هوووو ا املدطلوووور   

م  2009م  1999العوووووو ام ) م القوووووو   الع ملوووووو  اليووووووع     الديوووووو        

تعوووورر  ص  صووووه  ومعوووودالت تعطلووووه   وكوووو لك معوووودالت     و م(2015

مش ركته  م ق   العمل  وذلك ق ستخدام ق  ن ت ميو ح ت القو     

م  وت اووووووول  إىل الدتووووووو  ا   2015م و2009و م1999الع ملووووووو  ل عووووووو ام  

 اآلت  :  

صووف اليووك   م سوو  العموول أو أكثوور   ميووثل  ن اإلنوو   أ  موو   

   وووووو   الدتووووووو  ا  م(2015م  2009م  1999العووووووو ام )م ققل وووووول  

نوو  مث اتهوو    ا مه  م سوو ا العموول م إسووه  تشوور إىل اخن وو    

 م الدوو اجمل ور .

تووو عف حجووم قوو   العموول الديوو     اليووع     عوود  موورات موو          

نيوووووووووم  عووووووووو م   1.207.426م  إىل 1999نيوووووووووم  عووووووووو م   412.709

ق وووز نصووو به  مووو       ٪3.4م  و ووور معووودو منووو  سووود ء قلووو      2015

 إىل م1999 عووو م ٪15   ووو لووو  القووو   الع ملووو  اليوووع     مووو   

 .م2015 ع م 22٪   

   العمول الديو     اليوع        أسهم الدم  اليك ني م       ق 

-1999)م املوود  أكووو موو  تووي ر معوودالت املشوو رك       إسووه م ا

ت املشووو رك  أكوووو مووو  م(  م حوووز كووو   توووي ر معووودال2009
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يووووووووب  م(  وذلووووووووك ق2015-2009)م املوووووووود  الدموووووووو  اليووووووووك ني  

جه   الدول  وقرا ه  الرام   للحود مو  البط لو  مثول قرنو ما      

 و  د. )ح  ز(

 قوووود اخن وووووو    الز ووووو    م أعوووودا  ال ا وووودات   علوووو  الوووورغم موووو     

م  ٪36 إىل ٪52نيبته  إىل إ  لي ق   العمول الديو     مو     

 .  (م2015-1999)املد  

 الثقوووول  مدوووو ور  م( ٪71تجكووووز مع ووووم قوووو   العموووول الديوووو     )     

 م( الشورق    املدطقو   املكرم   مك  الر    ) اليك ني

 .  م2015 ع م

   ووا م( ٪62تركووز قراقوو   لثووي القوو   الديوو     اليووع     )  

مدووووو ور إ ار ووووو  هوووووي: الر ووووو    ومكووووو  املكرمووووو   واملدطقووووو   

ك أقوول الديوو   أء ا ودو  الشووم ل   وتبو    سووجل والشورق     

 .مدهم  لكل 3٪   

هدووو ك ت ووو وت كوووبر م نيوووب  العم لووو  الديووو     اليوووع     م     

كول مدطقو  إ ار وو    قود سوجل  كوول مو  الب حو   وا وودو        

 ٪76و ٪77و ٪80الشووووم ل    وتبوووو ك أعلوووو  الديوووو   أء  وووو    
 التو الي   علو   املدو ور  ه د م الدي     العمل ق   إ  لي م 

   هووووو   اخلدم ووووو  االقتصووووو     النشوووووط  تركوووووز قيوووووب  وذلوووووك

 ال الوو ء  الموور  والصووح    التعل موو   اخلوودم ت قطوو ع  و د ووداا

 علو   اليوع       غور  الع ملو   القو    مو   كبر  أعدا اا  تطل 

الووووومل  ار ووووو  الكوووووو  مثووووول الر ووووو    اإل  املدووووو ور مووووو  العكووووو 

 احت  جوووو ت لتدوووو ع وذلووووك  (٪58 وووو  حققوووو  أقوووول الديوووو  )أء  

   .وكثرته  االي العمل س ا
تزاو مش رك  املرأ  اليع     م القط ع اخلو م حمودو     ال  

 عووووووووود  إ ووووووووو لي مووووووووو  ٪4جووووووووداا  إذ ال  تجووووووووو و  نصووووووووو به   ووووووووو   

العمووول  قووو   إ ووو لي مووو  ٪7  ووو  اخلووو م القطووو ع م العووو ملز

 اليع     م ه ا القط ع.
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 65.339سوووووود   موووووو   16م ق ووووووز عوووووود  املووووووتعطات اليووووووع    ت    

م أء 2015م عوو م  متعطلوو  395.968 إىل م1999متعطلوو  عوو م  

 .٪506ارت  ع قديب  قلغ  
تووو عف معووودو البط لوو    

 

 عووو م ٪16قوووز الديوو ر اليوووع    ت موو    

 التخصصوووو ت ادو  وووو  وذلووووك م 2015 عوووو م ٪33إىل  م1999

العلم   املت ح  للمورأ  م التعلو م اجلو معي والوتقين  وكو لك      

ك ن ووو   قلووو  ال ووورم ال     ووو   واوووع ق   ركووو ت املووورأ  امل      

 وهجرته  قز املد ور اإل ار  .   

دوووووووو ور اليووووووووع    ت قووووووووز امل  اإلنوووووووو   تت وووووووو وت معوووووووودالت قط لوووووووو    

   قووود سوووجل  املدووو ور   ااكوووبر ت  وتووو ام 2015اإل ار ووو  م عووو م  

اإل ار ووووووووووووو  م اووووووووووووو و اململكووووووووووووو  )ح  ووووووووووووول  تبووووووووووووو ك  ا ووووووووووووودو    

 ٪45الشوووم ل    واجلووو ر( أعلووو  املعووودالت الووومل تراوحووو  قوووز      

 م ملح  ووووووو ا اخن  ضووووووو ا املعووووووودالت  وووووووو اخن حوووووووز م  ٪55و

إذ    والقصو م   وجو  ا    وعيور   الشرق    املدطق  مد ور

اململكو   وذلوك    ميوت    علو   اإلنو     قط لو   معدو تتج و   

 .   ر ال رم ال       م تلك املد ورا ع   ملد  ت 

الز وووووووو    الديووووووووب   ملعوووووووودالت املشوووووووو رك  االقتصوووووووو     للموووووووورأ       موووووووو   

 ٪17 إىل م1999 عوووو م ٪10   اململكوووو  موووو  اليووووع     علوووو  ميووووت
 توووووووووزاو  و  امليووووووووت   ت اليوووووووو  د  م الووووووووودوو   ال  نهوووووووو    م2015 عوووووووو م 

 العرق   اجمل ور .

شووووووهدت   وووووو  مدوووووو ور اململكوووووو  ارت  عوووووو ا ملح  وووووو ا م معوووووودالت      

-1999)م املوووووووود  املشوووووووو رك  لقوووووووو   العموووووووول الديوووووووو     اليووووووووع        

 (.  م2015

للديووو ر اليوووع    ت مووو      معووودالت املشووو رك  االقتصووو    وتووو ت 

م  بلغووووووو  أعلووووووو  معووووووودالته     م2015 ووووووور  م عووووووو م  إىل آمدطقووووووو  

 الشوووووم ل   ا ووووودو  مدطقووووو  تل هووووو   ٪27مدطقووووو  الب حووووو  قديوووووب    

اخن ووو  وكوول مدهمو    ل ٪24 قدحو   واجلوو ر تبو ك   وم   (25٪)
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 علوووو  ٪10و ٪11املعوووودالت م موووودطقمل عيوووور وجنوووورا  إىل  وووو    

 عوو  اهلجوور  الدا ل وو  وال وورم    وب ىلإالتوو الي  ورموو   عوو   ذلووك    

 .  املت ح  م كل مدطق  إ ار  

ترت وو  معوودالت املشوو رك  االقتصوو     لننوو   اليووع    ت م       

( سووود   م حوووز تووودخ ض م ال اووو ت   39-25ال اووو ت العمر ووو  ) 

العمر وو  القوول موو  روو  وعشوور   سوود  وكوو لك م العموو ر       

 الكبر .

ت البط لو  الديو        و   معودال   قد ر عل  نت  ا  ل ل اال دار 

ونيوووووووب  ا  اوووووووات علووووووو  الشوووووووه    اجل مع ووووووو  أو أعلووووووو  همووووووو     

املووووووتغرا  ال ح وووووودا  اللوووووو ا    يوووووورا  نيووووووب  ال قوووووويس قهوووووو  موووووو      

التبووووووو    املكوووووووو ني ملعوووووووودالت املشوووووووو رك  االقتصوووووووو     لننوووووووو    

 اليع    ت.
  خو  الدراس  ع  عد  م  الت ا  ت  هي:   وم ض ر م  سبر

رات الت   وووووووووووف أمووووووووووو م املووووووووووورأ   ت سووووووووووو    ووووووووووورم العمووووووووووول و  ووووووووووو    (1

م التدم ووووووو   املوووووووؤ ر   ؛ لتمك دهووووووو  مووووووو  املشووووووو رك   اليوووووووع  

 لت   ف املب شوووووور  وتشووووووج   اسووووووتخدام التقد وووووو    قووووووواجملتم  

 الصغر .  روع تل ع  ُقعد(  وك لك تشج   املش)أء العم

  االجتموو عي للمووورأ    يووز ق اووو  عموول املووورأ  ومراعوو   ال ضووو    (2

تحد ود سو ع ت   قخل م  وذلك م القط ع ا   الس م الع مل 

العموووووول  ور وووووو  الجوووووو ر  وتوووووو  ر مراكووووووز لرع  وووووو  الو وووووو و       

قوووووووو لقر  موووووووو  أموووووووو ك  عملووووووووه   وتوووووووو  ر اليووووووووك  املا ووووووووم   

 وك لك وس  ل الدقل الع م املد سب .      

ر القطوووووو ع اخلوووووو م م توووووودر   الديوووووو ر اليووووووع    ت أ ووووووت ع وووووول  (3

   ووووووووو وتيه لوووووووووه  وتووووووووو    ه   مووووووووو  مراعووووووووو   أوضووووووووو عه  م 

 ململك .   مد ور ا
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 دبغووي تطوو  ر الوود م التعل م وو  لتحق وور متطلبوو ت سوو ا العموول   (4

   ووف ز وو    التديوو ر قووز مؤسيوو ت التعلوو م  وقط عوو ت الت   ق

التخصصوووو ت العلم وووو  الوووومل   مالع موووو  واخل اوووو  والجك ووووز  

 ه  س ا العمل.  إل  حيت ا

   راووه  ل  ا قوو لتعل م الوتقين واملهوين   تشوج   املورأ  لالتحو    (5

 ا القط ع.حمدو   م ه 

 املشووووووروع ت الصوووووغر  و عمهوووووو  م   وووووو ا تشوووووج   املوووووورأ  إلنشووووو ر    (6

 و د  ا م تبين مشروع ت ن ع   وإقداع  .  

احت  جووو ت سووو ا العمووول م    عووو  إجووورار املز ووود مووو  الدراسووو ت     (7

اململك  م  الق   الع مل  الدي     حي  املدو ور اإل ار و ؛   

 م  أجل ا د م  البط ل  وتقل ص االستقدام.  

الب اوو  االجتم ع وو  والثق   وو  امل يوور  لسووب   ارت وو ع   راسوو   (8

علوو  ميووت   أسوو اا العموول م      اإلنوو    معوودالت البط لوو  قووز   

وكوووو لك التبوووو    م معوووودالت املشوووو رك     املدوووو ور اإل ار وووو 

 .  م ق   العمل

-microإجوووورار  راسوووو ت تيووووتخدم ميووووت   التحل وووول الصووووغر )      (9

level( والكووووووووووبر )macro-level  ص أسوووووووووو اا ( ملعر وووووووووو   صوووووووووو

مووووووو  أجووووووول  د ووووووود   ؛العمووووووول م املدووووووو ور الصوووووووغر  والكوووووووبر   

احت  جوووووو ت هوووووو د السوووووو اا موووووو  املهوووووو رات املهد وووووو  واملووووووؤهات   

 العلم  .

 اإلنو    اأ هو ت  مو  أجول تعورر     ؛إجرار مز د مو  الدراسو ت   (10

 د ووود سوووبل تدم ووو  مهووو راته  مووو      بل    ووو  العمووول  و امليوووتق

 حيقر وم ح ته  واحت  ج ت س ا العمل.    
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 املص  ر واملوووراج 

 أوالا: املراج  العرق  :

م( "الوووتمكز االقتصووو  ء  2012ا م ووود حممووود. ) خبووو رء  عبلووو  عبد  -

- 1990م املووووووود  للمووووووورأ  اليوووووووع     وأ ووووووورد علووووووو  الدمووووووو  االقتصووووووو  ء    

  .146- 90(: 2) 30 ل  البح   اإل ار   )مصر(    ".2010

ل  ووو : تقر ووور مووو جز."  م( "الهووودار اإلمن   ووو  ل 2015الموووم املتحووود  ) -

 المم املتحد   ن    رك.

م(  "املووورأ  واالقتصووو   والعمووول:  2013 لبووو رغ  كووو تر    وآ ووورو   ) آ -

مك سووووو  االقتصووووو   الكلوووووي مووووو  امليووووو وا  قوووووز اجلديوووووز." اوووووددوا   

 .الدقد الدولي

سوووووووووجات ج   عمووووووووول املووووووووورأ  م القطووووووووو ع   إم( " 2004ا ووووووووو ر ي  نووووووووود . )  -

ر   كل وو  االقتصوو   واإل ار   اخلوو م"  رسوو ل  م جيووتر غوور مدشوو  

 ج مع  امللك عبدالعز ز.

م( 2009ا  مووووود  حممووووود قووووو  معجووووو   و  ومووووو  قدووووو  قكووووور  جووووو م. )  -

"التعلووووووو م العووووووو لي لل تووووووو   وم ارمتووووووول ليووووووو ا العمووووووول م اململكووووووو  العرق ووووووو      

قل موي العرقووي ) و   وو ر عرقوي للتعلوو م     يوع    ." م سوجل املوؤ ر اإل   ال

مصووووور القووووو هر :   -امليوووووؤول  ت اجملتمع ووووو (  العووووو لي التحووووود  ت الع مل ووووو  و  

-859قل مووي للجق وو  م الوودوو العرق وو  قووبروت      ل  نيووك  اإلأمكتوو  

882. 

( "القووو   الع ملووو  م اململكووو  العرق ووو     م2001اخلر وووف  رشووو   حممووود )   -

اليووووووووع       تهوووووووو  املك ن وووووووو  وأقع  هوووووووو  الدمي غرا  وووووووو  واالقتصوووووووو        

  اجلغرا  ووووو  اليوووووع    (      )اجلمع وووووحبووووو   جغرا  ووووو   واالجتم ع ووووو "  

 .41رقم 

اليوووووووك   امل ووووووو ه م والسووووووو ل    ( م2008اخلر وووووووف  رشووووووو   حممووووووود )  -

   الر   :  ار املؤ د.  والتطب ق ت

 اإلنوووووووو   إسووووووووه م ( "م2004الدوسوووووووورء  ح ر وووووووو  قدوووووووو  اوووووووو    عوووووووو  )  -

اليوووع    ت م قووو   العمووول " حبووو   جغرا  ووو   )اجلمع ووو  اجلغرا  ووو    

 .62اليع    (  رقم 
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( ت   وووف املوورأ  اليوووع     م  هووو 1429داهلل قووو  اوو   ) الشووت  ء  عبوو   -

 )املع قوووووووووو ت وا لوووووووووو و(  مد دوووووووووو  امللووووووووووكالقطووووووووو عز العوووووووووو م واخلوووووووووو م  

العز ز للعلووووو م والتقد ووووو   اإل ار  الع مووووو  لوووووواما املووووود  البحث ووووو      عبووووود

 الر   .

سووووووه م املوووووورأ  اليووووووع       إ( موووووود  وهوووووو1417الشووووووهراني  موووووور م ق سووووووم )   -

وإمك ن وووووو    وووووو    ال وووووورم ال     وووووو     املؤهلوووووو  م ال  وووووو  ف املت حوووووو    

 م واخلووو م  رسووو ل  م جيوووتر مقدمووو   املد سوووب  هلووو  م القطووو عز العووو 

ىل قيوووووووم اإل ار  والتخطووووووو ط الجقووووووو ء قكل ووووووو  الجق ووووووو   ج معووووووو  أم    إ

 القر   مك  املكرم .

و ار  االقتصوووووووووووووو   والتخطوووووووووووووو ط  ) .ت( " طوووووووووووووو  التدم وووووووووووووو  الع شوووووووووووووور     -

 (".م2020-2015( )41 1440-37 هو1436)

م( " راسووو  اسوووتطاع الووورأء العووو م  2013ز اليووو د  قدووو     لووود ) مركووو -

-2012ق ململك  العرق   اليع     ح و مش رك  املرأ  م التدم و   

 م". جد : الغر   التج ر   الصد ع   جبد . 2013

مصلح  اإلحص رات واملعل م ت  و ار  االقتص   والتخط ط  "ميو    -

 م("  الر   .1999 وه1420الق   الع مل  )

مصووووووووولح  اإلحصووووووووو رات واملعل مووووووووو ت  و ار  االقتصووووووووو   والتخطووووووووو ط     -

م("  2009 وهوووووووووو 1430م(  "ميوووووووووو  القوووووووووو   الع ملوووووووووو  )  2009 هووووووووووو1430)

 الر   .

مصووووووووولح  اإلحصووووووووو رات واملعل مووووووووو ت  و ار  االقتصووووووووو   والتخطووووووووو ط     -

 م"  الر   .2015 وه1436م( "مي  الق   الع مل  )2015 هو1436)

اسووووووجات ج   ( وهوووووو1430ع     )و ار  العموووووول  اململكوووووو  العرق وووووو  اليوووووو   -

   الر   .الت   ف اليع    

( " ل ووووول عمووووول وهووووو1435و ار  العمووووول  اململكووووو  العرق ووووو  اليوووووع      )  -

 املرأ  م القط ع اخل م " الر   .

  شوووووووووو رك  املوووووووووورأم(. "م2005الرمح . )ال  سووووووووووف  نوووووووووو ر  قدوووووووووو  عبوووووووووود  -

جلووو  حبووو   اقتصووو       ت "اليوووع     م قووو   العمووول: ال اقووو  والتحووود      

  .180- 149(: 35 34) 13)مصر(   ق  عر
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تقرير عن املؤمتر اخلامس للجمعية اجلغرافية اخلليجية

تقرير عن اللقاء العلمي اخلامس للجمعية 

بعاد اجلغرافية جية )األاجلغرافية اخللي

اخلليج العربية: لتنمية السياحية يف دول 

 الواقع واملأمول وحتديات املستقبل(

 

 هـ1437ذي القعدة من  28-26املدة من 

 م2016سبتمرب-1اغسطس  30املوافق  

سلطنة عمان-صاللة 



 

 266 

ــامن  دالعــــــــــــــــــــد  م2016هـــــــــــــــــــــ   1437الثــــــــــــــــــ

 

 
 



 

 267 

تقرير عن املؤمتر اخلامس للجمعية اجلغرافية اخلليجية

 املؤمتر اخلامس للجمعية اجلغرافية اخلليجيةتقرير عن 

 العربية اخلليج دول يف السياحية للتنمية اجلغرافية بعاداأل "

 "املستقبل وحتديات واملأمول الواقع "

 سلطنة عمان –صاللة 
 م2016 سبتمرب -1غسطسأ 30 املوافق 1437ذي القعدة من  28 – 26

 

 مبكتب املستشار براهيمإ لآ عقيل بن هللداعب سعادة برعاية
 ظفار حمافظ نائب بأعمال القائم ظفارظ حمافة والدولر وزي
ة اخلليجي اجلغرافية للجمعية اخلامس العلمي املؤمترح افتت

 ة )العربي اخلليج دول يف السياحية للتنمية اجلغرافية بعاداأل

ينة مبد بالزا كروان فندقيف  ل(املستقب وحتديات واملأمول لواقعا

من  28 – 26 منن يف املدة عما بسلطنة ظفار حمافظة يف صاللة

 سبتمرب من االولس حتى غسطأ 30ق املواف 1437ذي القعدة 

 .م2016

 إىل: املؤمتر وهدف

 يف للسياحة والبشرية والطبيعية اجلغرافية املقومات إبراز .1
 .العربي اخلليج دول

 العربي يجاخلل يف بالبيئة اجلغرافية السياحة عالقة دراسة .2
 .بينهما والتفاعل

 على بناء السياحية واخلدمات للمواقع مثلاأل التوزيع دراسة .3
 .العربية اخلليج لدول والبشرية الطبيعية السياحية املقومات

 واإلقليمية واحمللية العاملية السياحية احلركة دراسة .4
 .فيها املتحكمة والعوامل

 السياحية ملواقع لحتلي يف اجلغرافية املعلومات نظم رأث برازإ .5

 .الصلة ذات اخلرائط وإنتاجطها وختطي
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 املرتبطة والبيئية واالجتماعية االقتصادية نشطةألف اتعر .6
 .وتنقالتهم السياح حبركة

 اليت التحديات معرفةعلى  السياحية اجلغرافيا قدرة حتديد .7
 العربي اخلليج يف السياحية والوجهات املقاصد تواجه

 جمال يف الناجحة التجارب من فادةواإل اخلربات تبادل .8
 واإلقليمية احمللية املستويات خمتلف على السياحة صناعة
 .والعاملية

 التسويق سرتاتيجياتإو السياحية واخلدمات تطوير املنتجات .9
 .السياحي

  تقدم ورقة 50 من كثرأ بني من حبث رقةو 30 تختريا وقد
 ليجاخل لدول التعاون جملس دول جامعات من املشاركون بها

 اليت العلمية املؤمتر مادة لتمثل العربية اجلامعات وبعض العربية

 :تيةاآل احملاور يف متثلت

 .    والبشرية الطبيعية السياحية اجلغرافية املقومات .1

 احلد من التحديات واملشاكل ة يفدور اجلغرافيا السياحي .2

 .اليت تواجه القطاع السياحي يف دول اخلليج العربية

ياحية والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف دول اجلغرافيا الس .3

 .اخلليج العربي

فية يف ختطيط املواقع السياحية دور نظم املعلومات اجلغرا .4

 .نتاج اخلرائطإو

 .اجلغرافيا السياحية والسياحة البيئية .5

 .همية االقتصادية للمشروعاتاجلغرافيا السياحية واأل .6

 .اجلغرافيا السياحية واإلعالم السياحي .7

ة لتقليدياثرية ووعالقتها باملكتسبات األجلغرافيا السياحية ا .8

 ي.واحلضارية يف دول اخلليج العرب
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تقرير عن املؤمتر اخلامس للجمعية اجلغرافية اخلليجية

يف ضوء موضوعات األوراق العلمية والنتائج اليت اسفرت و

عنها فعاليات املؤمتر وحلقات النقاش يقدم املؤمتر التوصيات 

 ة:اآلتي

 رفع رسالة شكر من اجلمعية اجلغرافية اخلليجية لكل من -1

جامعة السلطان قابوس ومكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 

 .على استضافتهما ورعاية فعاليات املؤمتر

إنشاء مركز خليجي موحد للرتويج السياحي يف دول جملس  -2

، فادة من التجارب العامليةباإل ومعايري له ووضع أسس التعاون

 تكون مهمته:

ية يف املؤسسات واهليئات السياح جياد صفة التكامل بنيإ -أ

  اإلقليم. 

 قاعدة بيانات متكاملة.  عربتوفري البيانات السياحية  -ب

 لتسويق السياحي الفعال يف اإلقليم.العمل ل -ت

فادة من املقومات السياحية الطبيعية ى لإلالعمل عل -ث

 والبشرية.

التعاون مع اجلهات ذات العالقة لبناء إسرتاتيجية إلدارة  -3

سرتاتيجيات إتها مع ضرورة مواءمو السياحة يف دول اإلقليم

 .املؤسسات واهليئات يف دول اجمللس

يف واجلغرافيا استقطاب الطلبة ألقسام السياحة  طوير آلياتت -4

تشمل املعايري، واملعارف، واخلربات،  مؤسسات التعليم 

واملهارات واحلوافز. واالهتمام الواضح بتشغيل خمرجات 

خرجات تأسيس منصة إلكرتونية إلدارة املبأقسام السياحة 

 .تشمل التعيني والتنمية والتطوير

للخصوصية العربية واإلسالمية لدول اجمللس يوصي املؤمتر  -5

توفري املواقع واخلدمات وذلك باالهتمام بالسياحة العائلية ب

 السياحية ذات العالقة بتلك اخلصوصية.
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استحداث أساليب تقييم للمؤسسات ذات العالقة بقطاع  -6

تعاون مبنية يف دول جملس ال مييًاوأكاد السياحة استثماريًا

هم يف حل املشكالت ذات العالقة على معايري حديثة تس

 ة.بقطاع السياح

جبامعات دول جملس  (خريج سياحي فاعل)تأسيس مبادرة  -7

التعاون وتفعيلها دوريًا إلظهار اإلمكانات اليت ميتلكها 

 يف أثناء اع السياحةخرجيو األقسام العلمية ذات الصلة بقط

 مارسة املهنية.امل
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قراءة يف كتاب جغرايف الوسائل اجليو إحصائية

 قراءة يف كتاب جغرايف

 إحصائية للتطبيقات البيئية الوسائل اجليو

حترير أتكنسون و كرستوفر لويد

 مراجعة 

 شويف منصور د.

 سادد امل أستاذ نظم املعلومات اجلغرافية

داب والعلوم قسم اجلغرافيا ، كلية اآل

 االجتمادية

جامعة السلطان قابوس
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قراءة يف كتاب جغرايف الوسائل اجليو إحصائية

 قراءة يف كتاب جغرايف

 الوسائل اجليو إحصائية للتطبيقات البيئية

 حترير أتكنسون و كرستوفر لويد

  

الوسددددددائل صددددددر كتدددددداب   لددددددد     

د   اجليوإحصائية للتطبيقات البيئية 

وهددددددددددددددددددددو باللغددددددددددددددددددددة  Springerدار النشددددددددددددددددددددر  

 Peterاإلجنليزية حملرريه بيرت أتكنسدون  

Atkinson   وكريسدتوفر لويدد Christopher 

Lloyd. أسددتاذ  هددو بروفيسددر أتكنسددون و

ددددددددددددددددددددد  بعددددددددددددددددددددد  امعددددددددددددددددددددة    االستشددددددددددددددددددددعار

سدددداوتومبتون ودميددددد كليددددة اجلغرافيددددا  

 حاليدددددًا . وهدددددونفسدددددوا اجلامعدددددةباألسدددددب  

ة ئدددددددددددددد يدميددددددددددددددد كليددددددددددددددة اجلغرافيددددددددددددددا والب  

لويدددددددد فقدددددددد حصدددددددل دلددددددد  درجدددددددة    امعدددددددة النكسدددددددرت بددددددد جنلرتا. أمدددددددا 

جامعددددددة شدددددديفلد يف اجليمورفولوجيددددددا واجليولوجيددددددا مدددددد    هالدددددددكتورا

ستشدددددددددعار دددددددددد  بعدددددددددد مددددددددد  جامعدددددددددة إدنددددددددد ة    ودرجدددددددددة املاجسدددددددددت  يف اال 

لدددددددنظم املعلومدددددددات اجلغرافيدددددددا  حماضدددددددرًا سددددددكتلندا. ويعمدددددددل حاليددددددداً  ب

  امعة ساوتومبتون.

يعرض الكتاب لعدد واسع م  اإلسدوامات العلميدة الدش نشدرت     

الدددددددد ج دقددددددددد يف جامعددددددددة سدددددددداوتوامبتون،      geoENV 2008مبدددددددد  ر  

. وترتكددددز هدددد ه اإلسددددوامات  م2008تددددددة، يف سددددبتم   باململكددددة امل

كتددداب العلميدددة بصدددفة أساسدددية يف التطبيقدددات البيئيدددة،  ويعدددرض ال   

يف حقددددددو  تثيددددددة متنودددددددة. ويعددددددد   أدوات ومنوجيددددددات دلميددددددة حديثددددددة

 شوقي منصور د.مراجعة  
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للبددداحثط و ددد ب  مميدددزًا أكادمييدددًا ومرجعدددًا الكتددداب تددد  مرشدددداً 

إحصدددائي وم هدددم  الدراسدددات العليدددا واملت صصدددط يف التدليدددل اجليو 

 .مم  يسعون لتطبي  أحدث األساليب العلمية

موضددودات   يف مبدثددًا 35ويقددع ادلددد يف سددبعة أجددزاء تت ددم       

يف الرتبدددددة واملندددددا ،    ودددددامتنوددددددة مثدددددل التطدددددورات املنوجيدددددة، وتطبيقات   

والتلدددددوث، والصددددددة العامدددددة، والكارتوجرافيدددددا ومصدددددائد األ دددددا     

لعلميدددة األ.دددرد. ويعدددد   الت اواالستشدددعار دددد  بعدددد والعديدددد مددد  اددددا    

نط قددددددددددددة حقيقيددددددددددددة لفوددددددددددددم األسدددددددددددد  واألسدددددددددددداليب   اهدددددددددددد ا الكتدددددددددددداب  

 .اجليوإحصائية التطبيقية يف العلوم البيئية

متنوددددددددة يف  جددددددداء اجلدددددددزء األو  ليقددددددددم حتلدددددددي ت جيوإحصدددددددائية   

ددددددددد   دميقددددددددًا يت ددددددددم  املبددددددددد  األو  تفصدددددددديً فادددددددددا  البيولددددددددوجي 

للفصائل واألندوا    Geostatistical Modellingالنم جة اجليوإحصائية 

 Non-stationaryالبيولوجية يف ال ارج بتطبي  منوذج الرتاتب املتنو  

Hierarchy model         أمدا املبدد  الثداني فيتنداو  بالتدليدل كيفيدة دمد .

بيانددددددات املسدددددددويف البيولوجيددددددة يف قطدددددددا  األ ددددددا  لتدسدددددددط التدليدددددددل    

 اجليوإحصائي ملعدالت الصيد.

يعدددرض ألربعدددة مباحدددد  تتنددداو  أهدددم القياسددددات     أمدددا اجلدددزء الثدددداني ف  

اصدددة أسددداليب التوليدددد وخبوالتدلدددي ت اجليوإحصدددائية يف  دددا  املندددا  

والتدليدل املكداني ألمندامل املندا  ا  درج      Interpolation سدتكما   واال

Urban climatology  يف سدددددددت دام البياندددددددات امليرتولوجيدددددددة  ا، إضدددددددافة إ

 .وتوقعوا حرائ  الغابات جة من

مددددد  التطبيقدددددات اجليوإحصدددددائية يف    ًا دددددم  اجلدددددزء الثالددددد  دددددددد  ويت

االسداليب   سدتعراض أحددث  اوأهمودا    Public health دا  الصددة العامدة   

ة لبياندددددددددات واملنددددددددداه  اجليوإحصدددددددددائية يف حتليدددددددددل األمندددددددددامل املكانيددددددددد

ضددددافة إ  حتلددددي ت التجدددداور املكدددداني   إالصدددددة العامددددة للسددددكان.  
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النتشدددار معددددالت األمدددراض     Second-Order Analysis  الرتاتدددب الثددداني  

 .وزمانيًا وتوزيعوا مكانيًا

ويتندددددداو  اجلددددددزء الرابددددددع التطبيقددددددات اجليوإحصددددددائية املتقدمددددددة يف    

التدليددددل اويدددددرولوجي مثددددل النم جددددة باسددددت دام أسدددداليب مدددداركو       

قدمدة  ووسدائل احملاكداة املت   Markov Chain Monte Carloومنتوكارلو 

يسددددتعرض ونعطافددددات النوريددددة. كمددددا جليمورفولوجيددددة التعرجددددات واال

أهددددددددم الوسددددددددائل التطبيقيددددددددة لنم جددددددددة تدددددددددفقات امليدددددددداه اجلوفيددددددددة مثددددددددل       

 .Multiple point Geostatisticsاألسلوب اجليوإحصائي متعدد النقامل 

مدد  الدراسدات املتقدمددة   ًاويدتتي اجلددزء اسدام  ليسددتعرض دددد   

ناصدر  يف  دا  التلدوث البيئدي مثدل التدليدل اجليوإحصدائي للتلدوث بع       

ضددافة إ  تطبيقددات حماكدداة املددتغ ات   إالددزرنيو وأبعدداده املكانيددة.  

رسدبات املتنوددة. ويقددم    ة باإلالبيئية امل ترة يف تلوث البد ات الع ب

ئية دراسددددددددة تفصدددددددديلية ددددددددد  كيفيددددددددة إنتدددددددداج اسددددددددرائ  اجليوإحصددددددددا      

جليوإحصددائية .ددرد يتندداو  الطددر  ا أللمصددبات النوريددة. ويف دراسددة  

ومصدددادر التلدددوث اووائيدددة   و اتودددا واقدددع امللوتدددة  امللتدليدددل .صدددائ   

 واملائية وم ها.   

هددددم األسدددداليب والوسددددائل    البددددد  أ يف اجلددددزء السددددادس يددددتم تندددداو     و

سددتكما   الرتبددة والزرادددة مثددل التوليددد واال   اجليوإحصددائية يف  ددالي  

سصددائ  الرتبددة الكيمائيددة والنوديددة     Spatial interpolationاملكدداني 

. ويقددددم أي دددا وسدددائل التدليدددل     ًان فيودددا وتوزيعودددا جغرافيددد   ت املعددداد ومعددددال 

اجليوإحصدددددائي لنمدددددو امندددددامل معيندددددة مددددد  النباتدددددات ود قتودددددا خبصدددددائ   

أهدددم اجلواندددب النظريدددة البدددد  تنددداو   النوديدددة. ويف اجلدددزء األ.ددد  الرتبددة 

املتعلقدددة بالتدليدددل اجليوإحصدددائي وتطبيقدددات نظدددم املعلومدددات اجلغرافيدددة       

لتوقددددددع والتنبدددددد  بقدددددديم الظدددددداهرات اجلغرافيددددددة يف     املتقدمددددددة مثددددددل وسددددددائل ا  

والنم جدة ال دبابية    Small area estimationالوحددات املكانيدة الصدغ ة    
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رزميددات املتعلقددة بوسدددائل   اواسو Spatial uncertaintyاملكدداني  وددددم التدديق    

   نوادوا.أملتغ ة مثل حماكاة الشبكات بكل مراقبة الظاهرات ا

ضدددددددددافات العلميدددددددددة املفيددددددددددة اإل وبوددددددددد ا يعدددددددددد الكتددددددددداب مددددددددد  أهدددددددددم 

للجغددددددددددددرافيط املوددددددددددددتمط بالتطبيقددددددددددددات املتقدمددددددددددددة لددددددددددددنظم املعلومددددددددددددات     

هتمدددام  تسدددا   ددداالت اال اجلغرافيدددة واالستشدددعار دددد  بعدددد، وذلددد  ال    

واألدوات البدثيدددددددددة الدددددددددش   وتشدددددددددعبوا  الوسدددددددددائل  الدددددددددش يتناوودددددددددا وتعدددددددددد  

 يستعرضوا.  
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السياحة البيئية مبنطقة حائل

 ملخص أطروحة علمية 

 "السياحة البيئية 

 مبنطقة حائل"

 إعداد

 نورة معيوف خشان الشمري

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 جامعة امللك عبدالعزيز
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السياحة البيئية مبنطقة حائل

 ة مبنطقة حائلئيالسياحة البي

 اخلالصة

منددا التوعيددغ ايف ددراع ملوا ددغ  هتمددا الدرا ددة اةاليددة   شدد   ا

السددددددددياحة البيئيددددددددة واخلدددددددددماا السددددددددياحية مبنطقددددددددة حائددددددددل   اولددددددددة      

إ راعهددددددا وانميتعددددددا  وجعلددددددعا وجعدددددداا  ددددددياحية جا  ددددددة  و ددددددد اعتمدددددددا      

اندداا واملعلومدداا   علددمج  ددغ البي  –لتحقيددأ أهددداف الدرا ددة    –الباحثددة 

در ح وميدددددة  الدددددل اتعلدددددأ مبوةدددددو  الدرا دددددة  و لدددددك مددددد  عددددددة م دددددا       

م املددنعا الوصددامل حاملسددحملئ القددائف علددمج وصدد      ددتخدل رتونيددة  وُاإو

 رض الوةددددددددغ الددددددددراه  مبنطقددددددددة حائددددددددل  منطقددددددددة الدرا ددددددددة  و لددددددددك لعدددددددد 

ائية وكاراوغرافيدددددددة لتحديدددددددد  دددددددددح إاا دددددددددة اقنيدددددددددا الدرا دددددددددا تخدمو

أ دددددددددددددددددددد  طريمدددددددددة ددددددددددددددة البيئيدددددددددددددد غ السياحددددددددددددددراع ملوا ددددددددددددد وعيغ ايفدددددددددددددددددددددددمنددددددددا الت 

  مثدددددل صليدددددل صدددددلة ايفدددددوار    GISا نظدددددف املعلومددددداا ايف رافيدددددة   دددددددددددددددد رنام

"Nearest Neighbor Analysis" واملسددافة املعياريددة "Standard Distance "

 كثافدددة الرتكيدددز  جدددل اختبدددار درجدددة   أ" مددد  Kerenalوصليدددل ك ندددل " 

 NDVIمعرفدة مشردر ال طدال النبداامل"     وجدر  وصليدل الطا داا املتعدددة     
كددددإلك إنتددددا  اخلددددرائا وإخراجعددددا  ا ددددتخدام     جددددر م  و2013" لعددددام 

 Arc GIS..2.2 رناما 
  لا الدرا دددددددة علدددددددمج عددددددددد مددددددد  التسدددددددا  ا  هدددددددإا  و دددددددد اردددددددتم 

يفدددددة هدددددإ، التسدددددا  ا  جدددددال الا دددددل     واضدددددمنا صسدددددة ف دددددو  ملعا  

طددار العددام للدرا ددة  أمددا الا ددل الثددانمل فقددد        علددمج اإل  تماًلو  مشدد األ

 اشهدددل منطقدددة حائدددل    انددداو  أهدددف املقومددداا الطبيعيدددة والبشدددرية الدددل     

الا دل الثالدا السدياحة البيئيدة وماهيتعدا  ليد امل       اناو  للسياحة  و

ياحمل علدددمج اخلددددماا املتعلقدددة  النشدددا  السددد   الا دددل الرا دددغ مشدددتمالً 

فقددد اضددم  صليددل البياندداا  و لددك       املنطقددة  أمددا الا ددل اخلددام    

خدد  علددمج  ل األالا دد وارددتمل   ا ددتخدام نظددف املعلومدداا ايف رافيددة 

 نتائا الدرا ة واوصيااعا 

 نورة معيوف خشان الشمري د 
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 دددددرع النتدددددائا الدددددل خرجدددددا  عدددددا الدرا دددددة   يدددددز التحليدددددل  أومددددد  

 تددددددددوف  الو ددددددددا  GIS ا ددددددددتخدام اقنيددددددددة نظددددددددف املعلومدددددددداا ايف رافيددددددددة 

جدددددددددرال إخدددددددددرائا طبوغرافيدددددددددة  د دددددددددة عاليدددددددددة  و   خدددددددددرا إوايفعدددددددددد  و

مدددددد   كددددددب ًا ىل نتددددددائا د يقددددددة واددددددوف  كمدددددداً إالتحلدددددديالا والوصددددددو  

اددبأ أن منددا اوعيددغ موا ددغ السددياحة البيئيددة واخلدددماا      واملعلومدداا  

"  وهددو Nearest Neighbor Analysisالسدياحية  تحليددل صدلة ايفددوار "  

"  Clustered Distribution"اوعيدددددددغ عنقدددددددودي مت مدددددددغ   مندددددددا مت تدددددددل " 

غر دمل مد  منطقدة     ار املوا دغ السدياحة البيئيدة  دا     انتشد  ،جال اجتاو

حائل  ورمبا يرجغ  لك إىل طبوغرافيدة املنطقدة وطبيعدة أراةديعا      

مددددر  ع الشددددرل  األ ئ ددددلممجحع ال ددددرب وجبددددا  "  ئأجدددداح لوجددددود جبددددا  

 ددددددورة و اطددددددة مبندددددداطأ  الددددددإي يشكددددددد أن أغلدددددد  هددددددإ، املوا ددددددغ    

نددد  إ، اخلددددماا السدددياحية  دددا  ردددر مل  حتدددمج   كدددجت اجتددداوجبليدددة  

ع  ،ثددددددددددرألعمرانددددددددددمل مبنطقددددددددددة حائددددددددددل  ن لالمتددددددددددداد اإ دددددددددد  القددددددددددو  مي

 عانتشدددددارها  عدددددإا الشددددد ل  وجدددددالا اوصدددددياا الدرا دددددة مركدددددزة     

ع خطدددا اطدددوير موا دددغ السدددياحة البيئيدددة     وأهميتددد  التو دددغ  ةدددرورة

ا ددددددتخدام نظددددددف     وانميتعددددددا واخلدددددددماا السددددددياحية مبنطقددددددة حائددددددل   

 ماا ايف رافية املعلو
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 صورة وتعليق

 درب   يواد

 

 

 

يقااا  ال و يااا  ح فااا  ار ويااا  يقااا ر ويعااا    يقااا  ح يعيااا  ب ااا       

مناااا يب  لباااا  يااااال   اتياااا ل واياااا ربا  وا  اااا   واي  ااااو  وباااا    

ي ناا    ياابي    ال مو اا      ماار 100ل  مااو ي ي لاات ارتق  اا     شاا

اتطاابو وياااق ااااا ايااوادي حبيقاا  بااا ايااأل  وا  اا         ي اا         

ي اايف ال  ااب ايعااب و ااااأ   ايااوادي بط يعاا  ب اااب        و ي اااور رور    

وبغطااااااااا ث ف ااااااااا تي طبيااااااااامن   ااااااااا و      اااااااااا ح يعيااااااااا  و ااااااااا د مااااااااا         

اي  ااااو و وفاااا  تاااا ا    مياااا ل ط اااام حيااااق م اااا را  مياااا ل ايااااواديو    

 أا  ف  يا    شا ب يويياو     و    يزي رة اااا اتوفا  ااو ما       و   األوف

 ش ب   أمرب م  ط    مو
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