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 ية:ادلقد
برملٌاا   قتصاادٌ  ججغرافٌا  الرمارانالجغرافٌا  ات مجاات لقد زاد اهتمام الجغرافٌٌن فً       

متغٌرة فً منطق  محاددة  أمسجاء أكان  ثابت   األرضلكل ما هج قائم على سطح المسح الشامل 
ها ، جقد ترطً دراس  استرمات  األرض فً المدن جشكل(1) األرضأنماط استرمات   تحدٌدفً 

مرلجما  عن الهٌكل الطبٌرً الذي ٌحجي سكان المدٌن  جأنشطتهم المختلف  الخاص  باسترمات  
أج ساجء اساترمالها أج عادم اساترمالها س جتساهم هاذل المرلجماا  فاً  ااألرض من حٌث اساترماله

 س(2) عملٌا  التحلٌل جاتخاذ القرارا  الخاص  بإعادة التخطٌط تسترمات  األرض
همٌ  دراس  استرمات  األرض فً المدٌن  فقد جاء  الدراس  لتسلٌط الوجء علاى جنظرا أل    

دراس  استرمات  األرض فً مدٌن  السنٌ  ،  فاشتمل  هاذل الدراسا  علاى مقدما  وام  حادجد 
البحث جمشكلته جفروٌته جهدفه، فوال عن لمح  تارٌخٌ  عن مدٌن  السنٌ ، كماا نااقا البحاث 

 جاسترمات  األرض الحورٌ  فٌهاس نمج السكان فً المدٌن 

 حدود انبحث:
السنٌ  الجاقر  فً الطرف الشمالً  ناحٌ تشتمل حدجد البحث على مدٌن  السنٌ  جهً مركز      

س (3) ( 2م 471401)   ( جقد بلغ  مساح  المدٌن 1س خرٌط  رقم )دٌجانٌ الغربً من محافظ  ال
 م س2770لسن  (4) ( نسم  6896جعدد سكانها ) 

 

 :يشكهة انبحث
المشااكل  فااً الدراساا  الجغرافٌاا  عبااارة عاان سااةال ٌااراد الجاباا  عنااه جالمشااكل  هنااا، تمثلاا     

 باتستفهام عن جاقع استرمات  األرض الحورٌ  لمدٌن  السنٌ ، جصجرة تجزٌرهاس
 

 فرضية انبحث:
ها المكانً كما إن استرمات  األرض أج صجرة تجزٌرها متداخل  فً ما بٌنها من خالل تجزٌر   

 أنها تشكل عجزا كبٌرا فً مجال كفاءتها الجظٌفٌ س
 

 هدف انبحث:
ٌهدف البحث إلى مررف  جاقع استرمات  األرض الحورٌ  فً مدٌن  السنٌ  كجنها تفتقر إلاى    

 دراس  سابق  تستررض أج تجوح نشأتها جتطجرهاس
 

 ينهج انبحث:
فً من خالل المشاهدة جالمقابل  كماا تام اتعتمااد اعتمد الباحث فً دراسته على المنهج الجص   

على األسلجب التحلٌلً من خالل بٌانا  مدٌرٌا  بلدٌا  السانٌ  فأصابح  منهجٌا  البحاث جصافٌ  
 تحلٌلٌ  س

 
 
 
 
 

 (1)خريطة رقم 
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 الموقع الجغرافي لناحية السنية من محافظة القادسية
 

 
 

ادسية االدارية بمقياس رسم  المصدر: الهيأة العام للمساحة، خريطة محافظة الق
 .0555، بغداد، 055555: 1
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 حملة تارخيية عٍ يدينة انسنية:
بدأ  هذل القصب  قرٌ  صغٌرة فً الرهد الرثمانً تابر  لناحٌ  الشافرٌ  ثم استحدث  بمججب     

ٌ  با  مس جكان مركزها بستان السٌد رحمن السٌد محمد رهم  ، جقاد سام1820إدارة ملكٌ  سن  
 )الملٌح ( نسب  إلى أراوً السٌد رحمن س 

( جهاج ماازال مججاجد علاى مقربا  مان طرٌا   ًثم انتقل  إلى صادر البازل المسامى ) المرحاان
تم نقل الناحٌ  إلى بناٌ  المركز الصحً الحالً جتام تغٌٌار  1845السنٌ    المهناجٌ  س جفً عام 

ساااجل  بالطاااابج باسااام السااالطان عباااد  اسااامها س فأصااابح  تسااامى ناحٌااا  السااانٌ  تن أراواااٌها
 الحمٌد)سنٌ (

جكان  هذل القصب  تمثال حلقا  جصال باٌن مدٌنا  النجاف جالمادن األخارر المجااجرة لرادم   
ججااجد جسااائط نقاال سنااذام سااجر المراكااب س جٌرجااع تااارٌى هااذل المنطقاا  إلااى الرصاار السااجمري 

ر ماقبال الساالم جالرصار  سم( جالرصر البابلً القدٌم جالرصار الباابلً الحادٌث جعصا 2477)
السالمً س جٌستدل على ذلم من خالل التلجل جالمجاقع األثرٌ  المنتشرة فٌها جأهمها تلاجل جنا   

 س (5)جالصدجم 

 . منى انسكاٌ يف يدينة انسنية
ٌرااد النمااج السااكانً ماان اباارز المةشاارا  الدٌمغرافٌاا  المهماا  للبشاارٌ  ، خصجصااا بالنسااب  

اٌد عدد ساكانها بمرادت  عالٌا  تزٌاد علاى مرادت  التنمٌا  اتقتصاادٌ  للشرجب النامٌ  التً ٌتز
، جمان (6)جٌرتبط هذا النمج السكانً بالزٌادة الطبٌرٌ  التً ترنً الفار  باٌن الاجتدا  جالجفٌاا  

 1890( نسم  عام 10200( نلحظ أن سكان ناحٌ  السنٌ  فً تزاٌد مستمر من )1الجدجل رقم )
( 31633م ، جالاى )2775(نسم  عام 28956م ، ثم إلى ) 1880م ( نسم  عا23689م إلى )

 مس 2770نسم  عام 
% ( سان  8س4جفٌما ٌخص سكان مدٌنا  السانٌ  فقاد بلاد مرادل النماج السانجي للساكان فٌهاا )

% ( ، كماا اناه ٌفاج  مرادل نماج 0س2م جهج ٌفاج  مرادل نماج الساكان الارٌفٌٌن جالباالد )1880
% ( للسن  نفسها س جهذا ناجم عن تججه السكان نحاج 2س3جالبالد ) السكان فً الناحٌ  بشكل عام

المراكز الحورٌ  لتجافر متطلبا  الحٌاة الورجرٌ  جاألفول من حٌاث تاجافر الخادما  بشاكل 
عام مقارن  بالجاقع الرٌفً س كما نلحظ أن مردل النمج فً المناط  الحوارٌ  فاً تنااقص بطاًء 

( جسبب ذلم ٌرجاع إلاى 1ٌفٌ  فً تزاٌد جكما فً الجدجل رقم )بٌنما مردل النمج فً المناط  الر
التقالٌااد اتجتماعٌاا  فااً المناااط  الرٌفٌاا  القائماا  علااى الرنباا  فااً كثاارة النجاااب ، بٌنمااا سااكان 

نحج تحدٌاد النجااب بأتبااس جساائل مختلفا  رنبا  مانهم بتاجفٌر مساتجر  تتجه المناط  الحورٌ 
 رفاهٌ  أفول ألبنائهم س 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م( 0558 – 78( نمو السكان في ناحية السنية للمدة )1جدول رقم)
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سكان  السنة 
 الحضر 

معدل 
 النمو* %

السكان 
 الريفيين 

معدل النمو 
 % 

معدل النمو  المجموع
% 

 ــ 18088 ــ 13833 ــ 3333 1878

1888 0350 3.8 17081 0.8 03187 3.0 

0550 1137 0.1 03017 3 08701 0.8 

0558 1871 0.0 03138 3 31133 0.8 

 المصدر /
، محافظة 1878وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام لسنة  – 1 

 . 81، ص  01القادسية ،جدول 
،  1888وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام لسنة،  – 0

 81، ص00محافظة القدسية جدول 

زارة انتخطُظ ، انجهاز انًركسٌ  نإلحصاء ، انًجًىعت اإلحصائُت انسُىَت نًحافظت و – 3

 .  55، ص 5/5، جذول  5005انذَىاَُت نسُت 

، 5002وزارة انتخطُظ ، انجهاز انًركسٌ نإلحصاء ، تقذَراث سكاٌ انعراق ، نسُت  – 4

 . 45ص ،  33، جذول  5006يذَرَت اإلحصاء انسكاٌ وانقىي انعايهت ، بغذاد 

 تى استخراج يعذل انًُى عهً  وفق انًعادنت انتانُت : -* 

1001
1

x
po

p
r n 

 

= عدد السنوات بيين n= معدل النمو و rالتعداد السابق،  po = = التعداد الالحق،p1حيث إن 

 التعدادين.
،دار الكتيييييييية للطباعيييييييية 1المصييييييييدر،طا حمييييييييادي الحييييييييدي ي، جغرافييييييييية السييييييييكان،ط

 .                                                         08م،ص 1877والنشر،الموصل،
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .. استعًاالت األرض احلضرية يف يدينة انسنية
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حؼدداستعددخؼَاألثستداخس تلددوستىَاْٝددتس ودداٙس عددتسٗا٘ ٕدداسٗتعددخَيتاٝتس ٍَٝ٘خٖدداس ددٜس   

،س ٘ظٞفدتسستَنِسحخٞوسٍاْٝتسٍداسالدوسٗظٞفدٍِس ُٗستى٘ظٞفتسٗألسٝ تىحٞاة،ستذسألٗا٘ سىيَاْٝتس عاعاس

تىَاْٝتسٕٜسذىلستىْشاطستألقخصا ٛستىذٛسحَااعٔستىَاْٝتس،سٗتىذٛسماُسعببس ٜستعخَيتاسٗا٘ ٕداس

 َّٕٗ٘اسٗحط٘إاس ٜستىَسخقبو
(7)

،سٗقاسٝقً٘ستىْدا ستىدذِٝسٝسدنُْ٘سالاىَداُسٗٝؼَيدُ٘س ٖٞداسال  د اهس

صدُ٘سٍاٝحخدااُ٘س ىٞدٔسٍدِسوٞدمس ٗسٍ داهسٗحْظٌٞسٗتعخخاتًستىَاْٝدتسغريتهدٌٖستىَخخيفدتسٗٝخص

ىوعخؼَاألثستىَخخيفتس
(8)

،سٍٗاْٝتستىسْٞتس واٙستىَاُستىص ٞيةس دٜسٍحا ظدتستىاٝ٘تّٞدتستىخدٜسالي دجس

(سح٘زػجسٕذٓستىَساوتسالدِٞستعدخؼَاألثستداخستىَخخيفدتس ٖٞداسٗمَداس دٜس2ًس474474ٍساوخٖاس)

 .(س2تى اٗهساقٌس)

 االستعًال انسكني : 
ٗىدتستألٗىدٚسىسّسداُس دٜستىخفاػدوسٍدغستىبٞ دتسٗقداسحؼديخس ىدٚسحطد٘اسٗح ٞديسَٝثوستىسنِستىَحا

لوهسٍسٞيةسوٞاحٔ
(9)س

(سٝخبِٞس ُستألعدخؼَاهستىسدنْٜس دٜسٍاْٝدتستىسدْٞتس د وس2ٍِٗستى اٗهساقٌس)س

%(س34ٗالْسدبتس)س(474474ً2ٍِسٍساوتستىَاْٝتستىنيٞتستىباى دتس)س(2ًس434777ٍساوتسقاإاس)

(سٗوداةس8987(س وٞدا سعدنْٞتسحشدخَوسػيدٚس)5حخنُ٘ستىَاْٝدتسٍدِس)ٍِسٍ َ٘عسٍساوتستىَاْٝتس،سٗ

(سٗحخبداِٝس َّداطستى٘وداتثستىسدنْٞتس دٜستىَاْٝدتسَٕداستىدَْظستىخقيٞداٛس3عنْٞتسمَاس ٜستى داٗهساقدٌ)

السدٞطتسٗقداسٝسد٘ سستىقاٌٝسٗتىذٛسٝخَٞمسال٘ا٘ ستىفضا تثستىَنش٘ تسٗذتثسطاالقسٗتواسٗالَ٘تصفاث

سنلس.ستىبياٝتسٗوٜستىسسٕذتستىَْظس ٜسوٜ

س

 و.  5002( استعًاالث األرض انحضرَت فٍ يذَُت انسُُت نسُت 5جذول رقى)

 انُسبت % 5انًساحت و َىع االستعًال 

 34 034200 االستعًال انسكٍُ 

 0.5 0025 االستعًال انتجارٌ 

 0.5 5000 االستعًال انصُاعٍ 

 51.6 001000 استعًاالث األرض نهُقم 

 05 50000 انًُاطق انشاغرة 

 53 10416 االستعًال انخذيٍ 

 000 400420 انًجًىع

سًس.س2777تىَصااس/سٍاٝيٝتسالياٝتستىسْٞتس،سالٞاّاثسرٞيسٍْش٘اس،سىسْتس

س

 ٍاستىَْظستىثاّٜس َْٞازسالاىَ٘تصفاثستى يالٞتسالحٞثس صبحجستى٘واتثستىسدنْٞتسٍْفصديتسٗذتثس

ْٗٝخشديسٕدذتستىدَْظس دٜسودٜسطاالقِٞسٗحخَٞمسال٘ا٘ ستىحداتققسٗراىبداسٍداحنُ٘سػيدٚس د٘تاعساقٞسدتس

تىحسِٞسٗتىحٜستىؼسنيٛس.سٗقاساليغسٍؼاهسّصٞبستىفدي سٍدِسٍسداوتستألعدخؼَاهستىسدنْٜس دٜسٍاْٝدتس

(س57ً2(سىيشدددخلستى٘توددداسٕٗددد٘سٝبخؼددداسمثٞددديتسػدددِستىَؼٞدددااستىخخطٞطدددٜستىبددداىغ)49ً2تىسدددْٞتس)
(47)

س(سىيشخلستى٘تواس.س34ً2ىيشخلستى٘تواس ٛس ُسْٕاكسػ متسٍقاتآس)

س

س

س

س

س

س

س

 . 5002(عذد انىحذاث انسكُُت فٍ يذَُت انسُُت بحسب األحُاء نسُت3قى )جذول ر

 عذد انىحذاث انسكُُت  اسى انحٍ
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 0000 انعسكرٌ األول 

 2000 انعسكرٌ انثاٍَ 

 600 انبهذَت 

 00 انحسٍُ

 300 انسكك

 0100 انًجًىع

 

سً.س2777تىَصااس/سٍاٝيٝتسالياٝتستىسْٞتس/سالٞاّاثسرٞيسٍْش٘اةس،ىسْتس

س

 الستعًال انتجاري :ا
ألَٝنِس ُسح٘اداسٍاْٝدتسٍدِس ُٗستعدخؼَاألثستاخسح ااٝدتستىخدٜسراىبداسٍداحنُ٘س عاعدٞتسٍدِسس

 وٞددثستدَٕٞددتسٗلاصددتسالاىْسددبتسىَدداُستدعدد٘ت 
(44)

 .ٗ ددٜسٍاْٝددتستىسددْٞتسالي ددجسٍسدداوتستألعددخؼَاه

ستىَاْٝددت،ٗحَثيجسٍدِسٍ َد٘عسٍسداوت%(س7.2(سٍدِسٍسداوتستىَاْٝدتسٗالْسددبتس)4475ً2) تىخ دااٛ

َحددوثسالٞددغستىَدد٘ت ستى ذتقٞددت،سٗتىَشدديٗالاث،سٗتىَطدداػٌ،سٍٗحددوثسالٞددغستألعددخؼَاألثستىخ ااٝددتسال

تدقَشتسٗتىَوالت،س ضوسػِسالٞغستىَ٘ت ستألوخٞاطٞتسى٘عاقوستىْقوسٗتىَضخاثستىماتػٞدتسٗرٞيٕداس

ٍددِستألعددخؼَاألثستىخددٜسحددالوسهددَِستألعددخؼَاهستىخ ددااٛس،ٗقدداس لددذثستى٘ظٞفددتستىخ ااٝددتسسٍ٘قؼدداس

سويت.س-الاىْسبتسىَاْٝتستىسْٞتسٍغستٍخات ٕاستىبسٞظسٍغستىشااعستىؼاًس ٝ٘تّٞتٍيممٝاس

(س7.4ً2ٗقدداساليددغسٍؼدداهسّصددٞبستىفددي سٍددِسٍسدداوتستألعددخؼَاهستىخ ددااٛس ددٜسٍاْٝددتستىسددْٞت)سسس

(سىيشدخلستى٘تودا2ً2ىيشخلستى٘تواسٕٗ٘س ٝضاسٝبخؼاسػِستىَؼٞااستىخخطٞطٜستىَؼخَداس)
(42)س

. ٛس

سىيشخلستى٘توا.(4.9ً2 ُسْٕاكسػ متسٍقاتآ)

س

 االستعًال انصناعي
%( 2س1(مان مسااح  المدٌنا  جبنساب  )2م5777شغل اتسترمال الصناعً مسااح  قادرها )

جتمثل اتسترمات  الصناعٌ  بأنها عبارة عن جرا تصلٌح األجهزة  المدٌن  من مجمجس مساح 
  األخارر جهاً المنزلٌ  جتصلٌح المكائن الزراعٌا  جمحاال  الحادادة جنٌرهاا مان اتساترمات

عبارة عن محال  بسٌط  مجزع  فً أمااكن مختلفا  مان المدٌنا  س فواال عان أن هناام مسااح  
( جقد 2مخصص  لالسترمال الصناعً تقع فً شمال المدٌن  لن تستغل لحد اآلن س خرٌط  رقم )

( جهاج ٌقال 2م0س7بلد مردل نصٌب الفارد مان مسااح  اتساترمال الصاناعً فاً مدٌنا  السانٌ  )
س أي أن هناااااااام عجااااااازا (13)( للشاااااااخص الجاحاااااااد 2م9را عااااااان المرٌاااااااار المرتماااااااد)كثٌااااااا
 (للشخص الجاحدس2م3س0مقدارل)
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 استعًاالت األرض إلغراض اننقم 
ترد خدما  النقل من الرجامال الماةثرة فاً نماج المدٌنا  جتطجرهاا جهاً الشارٌان الاذي ٌماد 

المدٌن  جالمنااط  المحٌطا  بهاا تتاتم إت إذا تهٌاأ  ٌن الجظٌفٌ  القائم  ب المدٌن  بالحٌاة، فالرالق 
 س(14)استرمات  األرض فً المدٌن   للها طر  نقل ججسائل مناسب  جعن طرٌقها ٌتم تغٌٌر شك

جقد تمثل  هذل اتسترمات  فً مدٌنا  السانٌ  باالكرال الراام الاذي ٌقاع فاً الحاً الرساكري 
الرئٌسااا  جالثانجٌااا  جقاااد بلغااا  مسااااح  اتساااترمال لناااراض النقااال بالوااااف  إلاااى الشاااجارس 

س جعلٌاه بلاد %( مان مجماجس مسااح  المدٌنا 6س28( من مساح  المدٌن  جبنسب  )2م118177)
( لكل شخص جهج ٌقل كثٌرا 2م10مردل نصٌب الفرد من استرمات  األرض لنراض النقل )

س جهذا ٌرنً أن استرمات  األرض (15) د( للشخص الجاح2م25عن المرٌار التخطٌطً المرتمد )
لنراض النقل تتحق  كفاءة جظٌفٌ  فً مدٌن  السنٌ ، جمن أهم الخطجط الرامل  فً المدٌن  هج 

 راكب(س 11سٌارة  27سٌارة خمس  راكب ( ج)37ٌرمل فٌه ) يخط السنٌ   الدٌجانٌ  الذ
 57777فقد بلغ  مسااحتها )أما فٌما ٌخص األراوً الشانرة )الفارن  (فً مدٌن  السنٌ   

%( من مجمجس مساح  المدٌنا  جعلاى أمال ان تساتغل هاذل المنااط  12( جهً تشكل نسب  )2م
األخرر كالسكنٌ  جالتجارٌا   من اتسترمات الفارن  لتسد النقص الحاصل فً مساح  األرض 

 جالصناعٌ  جالخدمٌ  س 
 

 استعًاالت األرض اخلديية . 
( مان مسااح  2م81486  األرض الخدمٌ  فاً مدٌنا  السانٌ  ) بلغ  مساح  استرمات     

%( مااان مجماااجس مسااااح  اساااترمات  األرض الحوااارٌ  فٌهاااا جتشااامل 23المدٌنااا  جبنساااب  ) 
اتساااترمات  الخدمٌااا  اساااترمات  األرض لناااراض الخااادما  الترلٌمٌااا  جالصاااحٌ  جالدٌنٌااا  

 جالترفٌهٌ س

 اخلدمات التعليمية:
ٌ  من الخدما  المهم  التً تقدمها المدٌن  لسكانها جسكان إقلٌمها جقد ترد الخدما  الترلٌم   

تمثلا  هاذل الخاادما  بمةسساا  رٌاااض األطفاال، جالماداري اتبتدائٌاا  جالمتجساط  جالعدادٌاا  
 ( س4جالثانجٌ  جكما فً الجدجل رقم )

جس %( من مجم12( جبنسب  )2م49929لقد بلغ  مساح  استرمات  األرض الترلٌمٌ  )   
مساح  المدٌن ، جقد اشتمل  المةسسا  الترلٌمٌ  فً المدٌن  على رجو  جاحادة جأرباع ماداري 
ابتدائٌاا  جمتجسااطتٌن جإعدادٌاا  جثانجٌاا  جاحاادةس جقااد بلااد مجمااجس تالمٌااذ المااداري اتبتدائٌاا  

( شارب  دراساٌ ، 44( مرلماا ج مرلما ، جكاذلم )132( تلمٌذا جتلمٌذة، جعدد المرلماٌن )2221)
( جهج ٌفاج  المرٌاار الاذي 4( تلمٌذ/ مدرس ، جدجل )555فقد بلد مردل تلمٌذ / مدرس  ) جعلٌه

 مدرس ( تلمٌذ/  447) حددته جزارة التخطٌط ب 
 س(16)
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 م 0557/ 0558( الخدمات التعليمية في مدينة السنية للعام الدراسي 3جدول رقم )
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1 
روضة 
 السالم

005 
حي 
 البلدية

88 73 115 - 11 11 3 

0 
مدرسة 

 ةالسني
 للبنين

1555 = 383 - 383 01 05 31 13 

3 
مدرسة 

 ةالسني
 للبنات

0555 = - 317 317 - 01 01 11 

3 
مدرسة 
 الشموخ

 17 30 01 13 800 - 800 العسكري 1555

0 
مدرسة 

 فالشري
 الرضي

1535 = - 108 108 - 35 35 11 

1 

متوسطة 
ابن  يعل

أبي 
 طالة

0555 = 333 - 333 31 13 33 13 

8 
متوسطة 
 الصديقة

 3 33 33 - 313 313 - البلدية 0555

7 
إعدادية 
 السنية

- = - 003 003 - 30 30 7 

8 
 انوية 
 الكندي

7807 = 380 - 380 33 03 01 11 

 87 311 010 88 3703 1811 0137 - 37707 المجموع

 
/ 2770المصااادرد مدٌرٌااا  تربٌااا  الدٌجانٌااا ، قسااام التخطاااٌط الترباااجي ، بٌاناااا  نٌااار منشاااجرة للراااام الدراساااً 

 مٌالديس2779

 
 اتبتدائٌا جهذا ٌرنً أن المدٌن  فاً حاجا  لمدرسا  ابتدائٌا  جاحادة لٌصابح مجماجس الماداري    
جظٌفٌا  أفوال، إت أن مشاكل  التجزٌاع المكاانً لمجاقاع الماداري ( مداري كً تتحقا  كفااءة 5)

اتبتدائٌا  ت زالاا  متركازة فااً أحٌاااء مان دجن أخاارر، ممااا ٌاةدي إلااى خلاا  مشاكل  فااً عملٌاا  
 سهجل  الجصجل إلى تلم المةسسا س

تلمٌااذ/  27المرٌاار المرتماد )تلمٌاذ/ مرلام( إذا ماا قاجرن ب 10أماا مرادل تلمٌاذ مرلام فقاد بلاد )    
تلمٌاذ/ شارب (، جهاذا ٌةشار تجااجزا لمرٌاار تلمٌاذ /  57مرلم(، بٌنماا بلاد مرادل تلمٌاذ / الشارب  )

شارب ، جقاد جااء هاذا الازخم نتٌجا  الاانقص الحاصال فاً عادد الماداري اتبتدائٌا س جفٌماا ٌخااص 
( طالبا جطالبا ، جعادد  403 المداري المتجسط  جالعدادٌ  جالثانجٌ ، اذ بلد عدد الطالب فٌها)
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( شارب  دراساٌ س جبماا أن إقلاٌم 49( مدرسا جمدرس  إماا عادد الشارب الدراساٌ )169المدرسٌن)
خدما  الترلٌم الثانجي أجسع بكثٌر من إقلٌم خادما  الترلاٌم اتبتادائً فاال ٌمكان مناقشا  كفاءتهاا 

تٌج  لشهرتها الرلمٌ  أج لردم الجظٌفٌ  فقد تكجن مظلل  كجنها تستقطب طالب من خارل المدٌن  ن
 تجافر مداري مماثل  فً مناط  سكناهمس

 
 
 

 اخلديات انصحية:
لقد شمل  الخدما  الصحٌ  فً مدٌن  السنٌ  ، الخدما  الصحٌ  البشرٌ  جالبٌطرٌ ، كما فً     

جاحداً جأربع عٌادا  خاص   لخدما  الصحٌ  البشرٌ  بمركز صحً(، اذ تمثل  ا5جدجل رقم )
ث  مختبرا  جصٌدلٌتٌن جتقع هذل المةسسا  فاً حاً البلدٌا ، جهاج فاً مركاز المدٌنا  جقاد جثال

%( مان مجماجس مسااح  المدٌنا  9س1( بنساب  )2م0677شغل  هذل المةسسا  مسااح  قادرها )
( منتسبا ، أما ما ٌخص الخدما  الصحٌ  البٌطرٌ  فقد تمثلا  276كما بلد عدد المنتسبٌن فٌها )

(، جبكااادر عاماال ماان 2م 934ي جعٌااادة خاصاا  جاحاادة بلغاا  مساااحتهما )بالمستجصااف البٌطاار
 تسر  أشخاصس

 
( المؤسسيييات الصيييحية بحسييية موقعهيييا ومسييياحتها فيييي مدينييية السييينية لسييينة 0جيييدول رقيييم )

 م.0558

 عدد العاملين 0المساحةم الموقع العدد اسم المؤسسة الصحية ت

 175 1787 حي البلدية 1 في السنية يالمركز الصح 1

 11 105 البلدية 3 العيادات الخاصة 0

 1 - داخل العيادة 3 المختبرات 3

 3 80 البلدية 0 الصيدليات 3

 7 700 البلدية 1 المستوصف البيطري 0

 1 01 البلدية 1 ةالعيادة الخاص 1

 010 7333  10  المجموع
 مدٌرٌ  بلدٌ  السنٌ ، -المصدرد 
 ٌ ، قسم التخطٌط، بٌانا  نٌر منشجرةسالمركز الصحً فً مدٌن  السن -         
 الدراس  المٌدانٌ  -         

 
( أطباااء 3(أطباااء أخصااائٌٌن ج)4جقااد كااان ماان بااٌن الراااملٌن فااً المركااز الصااحً فااً المدٌناا  )

( صٌادل ،أما البقٌ  من الكادر الصاحً فقاد تجزعاجا باٌن مرااجن صاٌدتنً جمرااجن 2أسنان ج )
جر شراعً جمراجن جقائًسسسالىس من الراملٌن فً المركز جمص رطبً جممروٌن جمساعد مختب

جعند مناقش  الكفاءة الجظٌفٌ  لهذل المةسس  الصحٌ  علاى مساتجر المدٌنا  ،فقاد نلحاظ أن مرادل 
نساام /طبٌب(س أمااا 1777) نساام /طبٌب( جهااج ٌفااج  المرٌااار المرتمااد1046) طبٌااب بلااد نساام /

أسااانان( جهاااج قرٌاااب مااان المرٌاااار  نسااام /طبٌب2329) مرااادل نسااام /طبٌب أسااانان فقاااد بلاااد
 نسم /طبٌب أسنان(س2777المرتمد)
إت أن  المدٌن  تمثل مركز ناحٌ  السانٌ  جهاذا ٌرناً أن أرٌااف المدٌنا  تمثال إقلٌمهاا،أي أن      

)مدٌن  السنٌ ( جعلى هذا األساي فان  القلٌم الصحً ٌشمل كل الناحٌ  جلٌي مركز الناحٌ  فقط
 نسااام  بٌنماااا بلاااد مرااادل طبٌاااب أسااانان/ طبٌاااب(، نسااام /0879) نسااام  بلاااد مرااادل طبٌاااب/

نسام  15916) مركاز صاحً بلاد طبٌب أسنان(،جكذا الحال فان مرادل نسام / / نسم 17544)
تن هنام مركزا صحٌا سخر ٌقع خارل مدٌن  السنٌ  فً منطق  المرامل بالقرب  /مركز صحً(،
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در متخصص،فهج ٌدار من قبال مرااجن طباً فٌه كا دمن الحدجد البلدٌ  لمدٌن  الدٌجانٌ ،جت ٌجج
جبقٌ  كادرل ٌشتمل على الممروٌن جمراجن جقائً جمساعد مختبر جمصجر شراعًسسسسالى مان 
الراملٌن فٌهسجهذا ٌرنً أن المدٌن  بحاج  إلى أطباء أكثر أجفتح مراكز صحٌ  أخرر فً مناط  

 . أخرر

 استعًاالت األرض اندينية:
المساااجد، جالحسااٌنٌا ، جالمراقااد، جالمقامااا ، جالكنااائي، جمااا شااابه تشاامل الخاادما  الدٌنٌاا     

رجب جاألماام جٌاازداد تمساام النسااان بقٌمااه كبٌاارة فااً حٌاااة الشاا أهمٌاا جللججانااب الرجحٌاا  ذلام، 
الدٌنٌاا  بشااكل كبٌاار فااً الاادجل السااالمٌ  تن الاادٌن السااالمً هااج سخاار األدٌااان السااماجٌ  التااً 

 س(10) اهتد  جتهتدي البشرٌ  بنجرل
جاحااد فقااط ٌساامى )جااامع  جااامعتشاامل  جفااً مدٌناا  الساانٌ  كاناا  اسااترمات  األرض الدٌنٌاا     

السنٌ ( الجاقع على الطرٌ  الرام دٌجانٌ  / حل ، جكاذلم ججاجد مرقاد )الساٌد كارٌم( ، جقاد شاغل 
 مساااح %( ماان مجمااجس 1س7( ماان مساااح  المدٌناا  بنسااب  )2م077اتسااترمال الاادٌنً قاادرها )

( جهاج ٌقال عان المرٌاار 2م 177س7د بلد مردل نصاٌب الفارد مان اتساترمال الادٌنً )المدٌن  جق
 ( للشخص الجاحدس2م 125س7المرتمد )

 

 اخلديات انرتفيهية:
لم ترد الخدما  الترفٌهٌ  مجارد احتٌاجاا  كمالٌا  كماا كاان ٌنظار إلٌهاا ساابقاً، بال أصابح      

الطلااب علااى مثاال هااذل  دهم، اذ ٌاازداجاازءا مهمااا ماان متطلبااا  السااكان بخاصاا  الحواارٌٌن ماان
الخدما  مع تحسن الجوع اتقتصادي جارتفاس مستجٌا  المرٌش  للفردس جلهذا فاان مادر تاجافر 

(19)الخدما  الترفٌهٌ  ٌمكن أن ٌرد احد المةشرا  المهم  للحكم على تقدم المناط  أج تأخرها
) ،

لسكان لالساتجمام جاتساتمتاس جقوااء جٌقصد بالخدما  الترفٌهٌ  تلم الفرالٌا  التً ٌستخدمها ا
 أجقا  الفراغ جالرطل األسبجعٌ  جالسنجٌ 

جمدٌن  السانٌ  مان المادن الصاغٌرة التاً تججاد  س (18)
( اذ 6فٌها برض الخدما  الترفٌهٌ  الفقٌرة، فهً أفول من عدم جججدها كما فاً الجادجل رقام )

( بنسااب  2م 19257ح  قاادرها )( مةسسااا  بمسااا9بلااد عاادد المةسسااا  الترفٌهٌاا  فااً المدٌناا  )
مجماجس مسااح  المدٌنا  ، جقاد تمثلا  هاذل الخادما  دبمركاز شاباب جاحاد جثالثا   %( من5س4)

 محال  للتسلٌ ، جكذلم جججد ثالث  متنزها س 
( للشاخص 2م6س2بصجرة عاما  بلاد مرادل نصاٌب الفارد مان مسااح  اتساترمال الترفٌهاً )    

للشاخص الجاحاد،  (27) (2م 5س6المرٌاار التخطٌطاً الباالد )الجاحد، جهذا المردل ٌقل كثٌارا عان 
جعلٌااه فماان الواارجري اتهتمااام بالخاادما  الترفٌهٌاا  بخاصاا  المتنزهااا  جالمناااط  الخوااراء 
كجنها تمثل رئ  المدٌن س جمن الجدٌر بالذكر أت ٌقتصر إشاع  اللاجن األخوار فاً المدٌنا  علاى 

اجد فً الردٌد مان المجاقاع بادءا مان األشاجار علاى الحدائ  جالمناط  الخوراء المفتجح  بل ٌتج
 جانبً الطرٌ   جممرا  المشاة جحدائ  المنازل

 س(21)
 
 
 
 

 0558ومسياحتها لسينة  أعيداداا( الخدمات الترفيهية في مدينة السنية بحسية 1جدول رقم )
 ميالدي 

 0المساحة م العدد اسم المؤسسة الترفيهية

 155 1 مركز شباة

 105 3 محالت تسلية
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 0555 1 ملعة رياضي

 1005 3 المتنزاات

 17005 7 المجموع

 
 المصدرد مدٌرٌ  بلدٌ  السنٌ  س

 

 اخلديات اإلدارية:
جتنظااٌم المدٌناا  خاصاا   إدارةلهااا دجر كبٌاار فااً فكبٌاارة جاادا  أهمٌاا ذا  الدارٌاا ترااد الخاادما     

فاً المدٌنا  بمدٌرٌا    الدارٌامدٌرٌ  الناحٌ  جمركز الشارط ، جبصاجرة عاما  تمثلا  الخادما  
ء جالزراعاا  جالااري جٌمكاان اٌرٌاا  البلدٌاا  جدجائاار الماااء جالكهرباادالناحٌاا  جمركااز الشاارط  جم

( بنسااب  قااادرها 2م11477( التاااً بلغاا  مسااااحتها )0ذلااام ماان الجااادجل رقاام ) اتطااالس علااى
ظام مر أن، كماا ( منتسبا237عدد المنتسبٌن فقد كان ) أماالمدٌن س  %( من مجمجس مساح 9س2)

 هذل الدجائر تقع فً مركز المدٌن س
 

في مدية السينية بحسية مسياحتها وعيدد المنتسيبين لسينة  اإلدارية( المؤسسات 8جدول رقم )
 ميالدي.0558

 عدد المنتسبين 0المساحة م اإلداريةاسم المؤسسة 

 10 1555 مديرية ناحية السنية

 155 1155 مركز الشرطة

 00 855 دائرتي الماء والكهرباء

 03 355 دائرتي الري والزراعة

 18 755 مديرية  البلدية

 035 11355 المجموع

  ٍ 
 سالمصدرد مدٌرٌ  بلدٌ  السنٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اخلالصة        

الرهااد  إلااىالتااً ٌرااجد تارٌخهااا  ،مدٌناا  الساانٌ  ماان الماادن الصااغٌرة فااً محافظاا  الدٌجانٌاا       
سجعنااد دراساا   األخااررناا  النجااف جالماادن تمثاال حلقاا  جصاال بااٌن مدٌ  جقااد كاناا الرثمااانً،
تبٌن لنا فً البدء ارتفااس مرادل نماج الساكان فاً  الحورٌ  فً مدٌن  السنٌ ، األرضاسترمات  

تجلاد  م     المدٌنا  جمان ثا إلاىمان الرٌاف  ألهجارل%( جسبب ذلام نااتج عان 8س4المدٌن  حتى بلد )
 ،كفاءتهاا متدنٌا  أصابح  ىحتاالمدٌنا  الحورٌ  فً  األرضعلى استرمات   عنها وغط كبٌر
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( جهج ٌقل كثٌرا 2م18فرلى سبٌل المثال بلد مردل نصٌب الفرد من مساح  اتسترمال السكنً )
جكذا الحال ظهر تادنً نصاٌب الفارد  الجاحد، للشخص (2م57عن المرٌار التخطٌطً المحدد ب )

( لكال منهماا 2م0س7ج 2م1س7) من مساح  اتسترمال التجااري جاتساترمال الصاناعً حتاى بلاد
  سلكل منهما على التجالً (2م9ج 2م2على التجالً بحٌث ٌقل عن المرٌار المحدد ب )

النقل حتى بلد نصٌب  ألنراض األرضبالنسب  تسترمات   جاوح كما ظهر هنام عجز       
كاذلم تباٌن هناام  للفاردس (2م25المرتماد) ً( جهج ٌقال عان المرٌاار التخطٌطا2م10الفرد منها )

 مدرسا ( / تلمٌاذ555مدرسا ) / مرادل تلمٌاذ أصابحبحٌاث  فاً خادما  الترلاٌم اتبتادائً، عجز 
 األخاررالمةسسا  الصحٌ  فً المدٌن  فهاً  أما تلمٌذ/مدرس (،447جهج ٌفج  المردل المرتمد)

  س مركز صحً جاحد تتحق  كفاءة جظٌفٌ  ،اذ تٌججد فٌها سجر
الخدما  الترفٌهٌ  فهً  أما، فٌها سجر جامع جاحد دٌججفال الخدما  الدٌنٌ  فً المدٌن   أما     

حتى بلد نصٌب الفارد منهاا  لهذا اتسترمال ، ترانً من نقص فً مساحاتها المخصص  األخرر
 للفردس (2م5س6( جهج ٌقل عن المرٌار المرتمد )2م6س2)

 جبصااجرة عاماا  ان اسااترمات  األرض الحواارٌ  فااً مدٌناا  الساانٌ  ترااانً ماان نقااص فااً    
فرلٌاه أن ٌةخاذ بنظار  مساحاتها المخصص  لكال اساترمال ، جلاذا فاان كفاءتهاا الجظٌفٌا  متدنٌا ،

  اتعتبار على اقل احتمال  المجازن  بٌن حجم السكان جحجم كل استرمال فً المدٌن س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 اذلىايش:
انددألةح م )رةددح سي(ددسح ( خالددج اددسلج نددمساعم لنددألرسافي لاحي  ددز يايةددر للة ةجةددرم حنددالر سا (1)

 .1م ص 2005سقجسر إلى كمةر للألح ةر ل ع ح(جم 

 .203م ص1991عالمم ألخطةط للسجعم سكأل ر لفيامس سصحةرم للقاهح م ليسج خالج  (2)

 سجةحةر  مجةر للنيةر. (3)
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رمسساي.ألقددددجةحلي نددددكاع للرددددحل  سةلح  للألخطددددةط م للاادددداة للسحكددددةن لويصددددا  سألكيسلساةددددا للس (4)
مم ص  2006( لندددير 33ةحةدددر إيصدددا لي للندددكاع سللقدددسد للراسمدددرم ادددجس  ح دددم )م سج2007

45. 
 . 195. ص  1990 – 1989م  1للجلة  لوجلحن لماساسحةر للرحل ةر م  للاة  للثايز م ط (5)

م  1 أليز سيسج ل س عةاير م جحلناي  ز اغحل ةر للنكاعم جلح للياضدر للرح ةدر م  ةدحسي م ط (6)
  . 227م ص 1987

س ا  ينةع اا ح م للألحكةب للجلخمز  لسجةير للصجح م حنالر ساانألةح )رةح سي(سح  ( سقجسر  (7)
 41مص  2004إلى كمةر للألح ةر ل ع ح(ج مااسرر  غجلج م

 م 234م ص  2003م  1كاةج عثساع ل س ص ير م اغحل ةر للسجع م جلح سلئ  لمي(ح م ط (8)

م  1987ألط ةقددداي م ااسردددر للسسصددد  م صدددالم يسةدددج للايدددا ز م اغحل ةدددر لليضدددح  نددد  س  (9)
 .  198ص

للسجةحةدددددر للراسدددددر لمألخطدددددةط للرسحليدددددز م للألقحةدددددح لاس  م لايدددددر جحلنددددداي سرددددداةةح ألخطةطةدددددر  (10)
 . 30م ص1985فنألرسافي لاحي للسخألمفر م

 م1983  غددجلجم خددالص لف(ددربم صدد ام سيسسجمسسح سلساةددر للسجةيرمسط رددر ااسرددر  غددجلجم (11)
 .188ص

 .30جةحةر للراسر لمألخطةط للرسحليز مسصجح نا  مصللس (12)

  30للسصجح يفنه م ص  (13)

 . 118سصجح نا   م ص –خالج اسلج نمساع  (14)

 .  30سجةحةر للألخطةط للرسحليز م سصجح نا   م ص (15)

 .30سجةحةر للألخطةط للرسحليزم سصجح نا   ص  (16) 
لف ألجلئةددددر سطددددالب للسددددجلح  للسألسنددددطر * للسألرمسددددسع أل(ددددس   طفددددا  للحةدددداي سألالسةدددد  للسددددجلح  

 سلوعجلجةر سللثايسةر.

حضددا ع ددج للا دداح لل(ددسحنم لنددألرسافي لاحي للجةيةددر سلو مددةم للددجةيز  ددز سجةيددر للجةسليةددرم  ( 17)
 .71م ص2002م 49سامر للاسرةر للاغحل ةر للرحل ةرم للرجج 

حل دزم سكالدر للسط سعداي للكسةديم ع ج لوله   دس عةدا م للألخطدةط سللأليسةدر  دز للسيلدسح للاغ (18)
 .419م ص 1983م 1ط

 .421للسصجح يفنهم ص  (19)

 .م30سجةحةر للألخطةط للرسحليزم سصجح نا  م ص (20)

 طددددحم -ينددددعمألخطةط للسددددجع لنددددمسع سسحلي مسطددددا ل  طددددح للسطيةددددر مللجسيددددر  عدددداطز يسددددة (21)
 .224.ص1992
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 ادلصادر:
 .2003م 1سلئ  لمط اعر سللي(ح مط جلح اغحل ةر للسجع م كاةج عثساعم مص يه   س-1
 للكسةديم سكالدر للسط سعداي م للألخطةط سللأليسةر  ز للسيلسح للاغحل ز م ملولهع ج  ل سعةا م-2

 .1983م 1ط
م 1 أليدددددز سيسجمجحلنددددداي  دددددز اغحل ةدددددر للندددددكاعم جلح للياضدددددر للرح ةدددددرم ةحسيمط ل سعةايددددده م-3

1987. 
سط رددددددددر ااسرددددددددر  ر للسجةيددددددددرمسسح سلساةدددددددد صدددددددد ام سيسددددددددسجم خددددددددالص يندددددددديزم لف(ددددددددربم -4

 .1983 غجلجم غجلجم
سقجسر للى  س ا  ينةعم للألحكةب للجلخمز لسجةير للصجحمحنالر ساانألةح )رةح سي(سح ( اا حم-5

 .2004م غجلجااسرر  سام  كمةر للألح ةر ل ع ح(جم
 .1988للسسص م-م جلح للكألب لمط اعر سللي(ح1اغحل ةر للنكاع مط لليجةثز مطه يساجنم-6
-رللجسيددددسسحليدددد  مسطددددا ل  طددددح للسطيةددددرم  لنددددمسعألخطددددةط للسددددجع  م عدددداطز يسددددة  مينددددع -7

 .1992 طحم
 .1987سألط ةقايم ااسرر للسسص م   ن  حاغحل ةر لليض صالم يسةجم للايا زم-8
 ( رةددح سي(ددسح حنددالر ساانددألةح )  ددز يايةددر للة ةجةددرم لاحيلنددألرسافي  خالددج اددسلجم نددمساعم -9

 .2005ل ع ح(جمااسرر  غجلجمسام  كمةر للألح ةر  إلىسقجسر 
للددجةيز  ددز سجةيددر  سلو مددةمللجةيةددر  لاحيسافي رلنددأل معللا دداح نددمساحضددا ع ددج  مل(ددسحنل -10

 .2002م49للرجج سامر للاسرةر للاغحل ةر للرحل ةرم للجةسليةرم
 .1991يامس سصحةرم للقاهح ملف سكأل رألخطةط للسجعم خالج ليسجم عالمم -11
 م1990-1989م 1للاة  للثايزمط اساسحةر للرحل ةرملم لوجلحنللجلة   -12
لايددددددر جحلندددددداي سردددددداةةح ألخطةطةدددددددر  مراسددددددر لمألخطددددددةط للرسحليزمللألقحةددددددح لاس لل للسجةحةددددددر -13

 . 1985 للسخألمفرم لاحيفنألرسافي 
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