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 اقرار المذرف
 في ) تحليل مكاني لمقومات التنمية البيئية المدتدامةاشيد ان اعداد ىذه الرسالة المهسهمة 

 ) منار رشيدالتي قدمتيا الطالبة  ((دراسة في جغرافية التنمية)  GISمدينة الذطرة باستخدام
قد جرت تحت اشرافي في قسم الجغرافيا / كلية اآلداب / جامعة القادسية ,  سهل الزيدي (

على ذلك ارشحيا  ة الماجستير في الجغرافيا  وبناء  بمراحليا كافة , وىي من متطلبات نيل درج
 للمناقشة . 

 
 

 تهقيع :ال                                      
 د حيدر عبهد كزار . م أ. المشرف :            

 0202/     /     التاريخ :                                      
 تهصية رئيس قسم الجغرافية

 بناء على التهصيات المتهفرة ارشح ىذه الرسالة الى لجنة المناقشة لدراستيا وبيان الرأي فييا.




التوقٌع:
أ.م.درافدموسىعبدحسون

رئٌسقسمالجغرافٌة
0202التارٌخ://
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 اللغوي  اقرار المقوم

في مدينة البيئية المستدامةتحليل مكاني لمقومات التنمية الموسومة)انهذهالرسالةاشهد

((دراسة في جغرافية التنمية) GISالشطرة باستخدام الماجستٌر منطالبة )مناروالمقدمة

كلٌةرشيد سهل الزيدي( ،/جامعةالقادسٌة،اآلدابفًقسمالجغرافٌة/ لغوٌا قدقومتها

فوجدتهاسلٌمةمنالناحٌةاللغوٌة.













:التوقٌع

االسم:

التارٌخ:
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  اقرار المقوم العملي

في مدينة تحليل مكاني لمقومات التنمية البيئية المستدامة)الموسومةانهذهالرسالةاشهد

((دراسة في جغرافية التنمية) GISالشطرة باستخدام الماجستٌر منطالبة )مناروالمقدمة

علمٌارشيد سهل الزيدي( قومتها قد ، القادسٌة جامعة اآلداب/ كلٌة / الجغرافٌة فًقسم

فوجدتهاسلٌمةمنالناحٌةالعلمٌة.













:لتوقٌعا

االسم:

 0202//التارٌخ:
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 اقرار لجنة المناقشة 

تحليللل مكللاني )ىههذه الرسههالة المهسهههمة بهههنشههيد نحههن أعلههاء لجنههة المناقشههة اننهها قههد ا لعنهها علههى 

دراسلة فلي جغرافيللة ) GISفلي مدينللة الشلطرة باسلتخدام لمقوملات التنميلة البيئيلة المسلتدامة

/  قسههههم  اآلدابفههههي جامعههههة القادسههههية / كليههههة ( منااااار رشاااايد سااااهل الزياااادي) ياتقههههدم(( التنميللللة
وىهي جهدةرة بهالقبهن لنيهل شهيادة  ,في محتهياتيها وفيمها لهو ع قهة بيها ةوقد ناقشنا الطالب الجغرافية

 .(               )الماجستير في الجغرافية وبتقدةر 
اعضاءلجنةالمناقشة:

الصفةالتوقٌعاللقبالعلمًاالسمت

2

0

3

4



.0202المناقشةبتارٌخ//لجنةاقرارجامعةالقادسٌةعلىٌصادقمجلسكلٌةاآلداب/

التوقٌع:

دٌاسرعلًعبدالخالدياالسم:أ.

قادسٌةعمٌدكلٌةاآلداب/جامعةال

//0202 
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 داءــــــــااله
 اىل مه امحل امسو بكل فخز

 الغايل ( َزمقين حناوا ودعاء وامنُات )والذٌ اىل الذٌ

 امتناه اىل حبُبيت ووىر عُين ومشعة دربٍ اليت اوطفأت قبل ان تزاوٍ احقق ما

 رمحها اهلل (والذتٍ اىل الزاحلة سزَعا قبل ان اروي وظزا او افطم حناوا )

 عىوا وسنذا يل حتً رأي حلمٍ النىر ) اخىتٍ واخىاتٍ ( ااىل مه وقفى

 

 

 
 

 الباحثة                                                                                     
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تقديروشكر   

الحسج هلل الحي ال يشدى من ذكخه والرالة والدالم عمى سيج الكهنين وخاتم األنبياء والسخسمين أبي            

 القاسم دمحم وعمى أىل بيتو الطيبين الطاىخين وصحبو الغخ السيامين .

أود أن أتقجم بخالص الذكخ والتقجيخ إلى كل من أسيم في إتسام ىحه الجراسة واخص بالحكخ األستاذ          

لسا أحاطشي بو من رعاية كخيسة طيمة مجة الجراسة وقج كان لستابعتو   حيدر عبود كزارالسذخف الجكتهر 

الذكخ والتقجيخ إلى رئاسة جامعة القادسية ورؤيتو الجقيقة  األثخ الكبيخ في انجاز ىحه الخسالة , كسا أتقجم ب

اساتحتي في أتقجم بالذكخ الجديل إلى و وعسادة كمية اآلداب وقدم الجغخافية إلتاحتيم فخصة إكسال الجراسة , 

واقجم جديل شكخي الى دوائخ الخسسية الدشة التحزيخية لسا قجمهه من جيج ألعجادي لسيام البحث العمسي , 

في  كحلك الذكخ مهصهل الى زمالئيو  ,قجمهه من تدييالت ومعمهمات لخجمة العمم في مجيشة الذطخة لسا 

 ألسختي التي تحسمت الكثيخ من اجل انجاز ىحه الخسالة . , واخيخا اتقجم بذكخي الكبيخمخحمة الساجدتيخ 

 

 

 
 
 
 

 وهللا ولي التوفيق
     

 ةــــــــــاحثــالب                                                                            



 
ر  

 

 فهردت المحتويات  

الصفحةالموضوع

أالمرآنٌةاآلٌة

بالرارالمشرف

تااللراراللغوي

ثااللرارالعلمً

جالرارلجنةالمنالشة

حاالهداء

خالشكروالتمدٌر

ذ-دالمستخلص

ظ-رفهرستالمحتوٌات

ص-شفهرستالجداول

ضفهرستالخرائط

ط-ضفهرستاالشكال

ظالصورفهرست

ظفهرستالمالحك

2-1الممدمة

11-3 والمفاهيميالفرل االول : االطار النظري 

4اوال:مشكلةالدراسة

5-4ثانٌا:فرضٌةالدراسة

6-5الدراسةهدافأثالثا:

1-6همٌةالدراسةأرابعا:

1وغاتاختٌارموضوعالدراسةمسخامسا:

8-1سادسا:منهجالدراسة
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11-8سابعا:اسلوبالدراسة

11-11ثامنا:حدودالدراسة

12تاسعا:هٌكلٌةالدراسة

13-12عاشرا:الدراساتالسابمة

11-14احدىعشر:المفاهٌموالمصطلحات

لالستدامة في مدينة  الفرل الثاني : المقومات الجغرافية الطبيعية والبذرية
 الذطرة

18-61

 11 المقومات الطبيعيةالمبحث االول : 

21-11السطح -1

34-22المناخ -2

21-23اشعاعشمسً-أ

31-21امطار-ب

34-32رٌاح-ج

38-34المواردالمائٌة -3

41-31 المبحث الثاني : المقومات البذرية

43-41اوال:حجمالسكان

41-43ثانٌا:نموالسكان

51-41ثالثا:التوزٌعالجغرافًللسكان

51تركٌبالسكانرابعا:

53-51التركٌبالنوعًللسكان -1

58-54التركٌبالعمريللسكان -2

61-51التركٌبااللتصاديللسكان -3

 البيئية الخرائص المكانية لمدينة الذطرة وعالقتها بالتنميةالفرل الثالث : 
 المدتدامة

62-111 

63 البحث االول : خصائص سكان مدينة الشطرة
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66-64لعٌنةمنطمةالدراسةالتركٌبالعمري -1

61-66التركٌبالنوعًلعٌنةمنطمةالدراسة -2

12-61حجماالسرةلعٌنةمنطمةالدراسة -3

15-13الحالةاالجتماعٌةلعٌنةمنطمةالدراسة -4

18-15مستوىالدخللعٌنةمنطمةالدراسة -5

81-18التحصٌلالدراسًلعٌنةمنطمةالدراسة -6

84-81التنمٌةالمستدامةلعٌنةمنطمةالدراسةممدارالمعرفةعن -1

81-84المستدامةلعٌنةمنطمةالدراسةامكانٌةتطبٌكالتنمٌةالبٌئٌة -8

قياس مؤشرات التنمية المستدامة في مدينة الشطرة:  المبحث الثاني  88-81

18-81تطبيق اسلهب االوزان الترجيحية في منطقة الدراسة -

111-11التحلٌلالمكانًلمؤشراتالتنمٌةالبٌئٌةالمستدامةفًمدٌنةالشطرة -

142-118 واستراتيجيات االستدامة والبدائل المقترحةالفرل الرابع : معوقات 

111 المبحث االول : معوقات التنمية البيئية المستدامة في مدينة الشطرة

122-111المعوقالتعلٌمً -1

125-122المعوقالصحً -2

121-125انتشارالفمر -3

121-128 استراتيجيات االستدامة وبدائلهاالمبحث الثاني : 

133-121استراتٌجٌةالتعلٌمالمستدام -1

135-133الفمرىاستراتٌجٌةالمضاءعل -2

131-135استراتٌجٌةتوفٌرالطالةالمستدامة -3

142-131البدائلالممترحة -4

141-143والتوصٌاتاالستنتاجات

163-148المالحك

114-164المصادر

A-Bالمستخلصباللغةاالنكلٌزٌة
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 فهردت الجداول

رلم

الجدول
الصفحةالموضوع

1
المعدالت الذهرية والدنهية لزوايا سقهط االشعاع الذمدي وعدد ساعات 

 (م  0202)  سنةالدطهع النظرية والفعلية لمحطة الناصرية 
24 

21م(2121االمطار)ملم(شهرٌافًمحطةالناصرٌةلسنة)معدالت2

212133معدلسرعةالرٌاح)م/ثا(لمحطةالناصرٌةلسنة3

4
(2111(و)1111عددسكانمدٌنةالشطرةومعدالتنموهمللسنوات)

(2121و)
41

48م2121كثافةسكاناالحٌاءالمدروسةفًمدٌنةالشطرةسنة5

53م2121النوعًلسكانمدٌنةالشطرةلسنةالتركٌب6

55م2121الفئاتالعمرٌةفًمدٌنةالشطرةلسنة1

8
السكانالنشطونالتصادٌاوالعاطلونعنالعملفًمدٌنةالشطرةلسنة

(2121)
61

65التركٌبالعمريلعٌنةالدراسةفًمدٌنةالشطرة 1

61مدٌنةالشطرةالتركٌبالنوعًلعٌنةالدراسةف11ً

12حجماالسرةلعٌنةمنطمةالدراسة11

14الحالةاالجتماعٌةلعٌنةمنطمةالدراسة12

18مستوىالدخللعٌنةمدٌنةالشطرة13

 81التحصٌلالدراسًلعٌنةمدٌنةالشطرة14

84ممدارالمعرفةعنالتنمٌةالمستدامةلعٌنةالدراسةفًمدٌنةالشطرة15

81امكانٌةتطبٌكالتنمٌةالبٌئٌةالمستدامةلعٌنةمدٌنةالشطرة16

11المؤشراتالرئٌسةواوزانهاالترجٌحٌة11

11توزٌعاالوزانالترجٌحٌةعلىالمؤشراالول)الفمر(ومؤشراتهالثانوٌة18

12توزٌعاالوزانالترجٌحٌةعلىالمؤشرالثانً)الطالة(ومؤشراتهالثانوٌة11
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14توزٌعاالوزانالترجٌحٌةعلىالمؤشرالثالث)التعلٌم(ومؤشراتهالثانوٌة21

15الدرجاتالنهائٌةللمؤشرالرئٌساالول)الفمر(فًمدٌنةالشطرة21

16الدرجاتالنهائٌةللمؤشرالرئٌسالثانً)الطالة(فًمدٌنةالشطرة22

18الثالث)التعلٌم(فًمدٌنةالشطرةالدرجاتالنهائٌةللمؤشرالرئٌس23

111مؤشراتالتنمٌةالمستدامةومدلولهاالنمطًالكمًفًمدٌنةالشطرة24

114لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرةالمركز المكاني إحداثيات 25

111متهسط المدافة المعيارية لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة26

27

إحداثيات المركز المكاني وزاوية االنحراف المعياري لمؤشرات التنمية 

المدتدامة في مدينة الذطرة
111

114أنماط معامل الجار األقرب واالنماط الفرعية28

124مؤشراتالتنمٌةالمستدامةللدولالعربٌة29

 

 فهردت الخرائط 

رلم

الخرٌطة
الموضوع

رلم

الصفحة

لقضاء الذطرة من محافظة ذي قار                                      الجغرافيالمهقع 1 11

12 خريطة مدينة الذطرة 2

21في مدينة الذطرة   مدتهيات االرتفاع لدطح االرض3

31المواردالمائٌةالسطحٌةفًمدٌنةالشطرة4

42عددسكانمدٌنةالشطرةومعدالتنموهم5
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212141(لسكانمدٌنةالشطرة2مالكثافً)نسمة/التوزٌع6

111التوزٌعالفعلًلمؤشراتالتنمٌةالبٌئٌةالمستدامةفًمدٌنةالشطرة7

113المركز المكاني لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة8

116الظاهرة المركزية لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة9

118المدافة المعيارية لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة10

112 االنحراف المعياري لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة 11

 

 االذكالفهردت 

رلم

الشكل
الموضوع

رلم

الصفحة

 25(2121معدلساعاتالسطوعالنظرٌةوالفعلٌةلمحطةالناصرٌةسنة)1

21(2121تسالطاالمطار)ملم(فًمحطةالناصرٌةلسنة)مجموع2

30حصادمٌاهاالمطارمنالمنازل3

31استعماالتمٌاهاالمطار4

34(2121معدلسرعةالرٌاح)م/ثا(فًمحطةالناصرٌةسنة)5

45بالبٌئةعاللةالنموالسكان6ً

48م2121سنةكثافةسكاناالحٌاءالمدروسةفًمدٌنةالشطرة1

55م2121نسبةالنوعفًمدٌنةالشطرةلسنة8
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1
السكانالنشطونالتصادٌاوالعاطلونعنالعملفًمدٌنةالشطرةلسنة

(2121)
61

112المركز المكاني لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة11

114مدينة الذطرة إحداثيات المركز المكاني لمؤشرات التنمية المدتدامة في11

115ٌوضحالظاهرةالمركزٌةلمؤشراتالتنمٌةالمستدامة12

111المدافة المعيارية لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة13

111متهسط المدافة المعيارية لمؤشرات التنمية المدتدامة في مدينة الذطرة14

111المدتدامة في مدينة الذطرةاالنحراف المعياري لمؤشرات التنمية 15

16

المركز المكاني وزاوية االنحراف المعياري لمؤشرات التنمية المدتدامة في 

منطقة الدراسة
113

114أنماط معامل الجار األقرب17

115أنماط معامل الجار األقرب لمؤشر الفقر18

116أنماط معامل الجار األقرب لمؤشر الطاقة19

111معامل الجار األقرب لمؤشر التعليمأنماط 20

125لوحةمتابعةأهدافالتنمٌةالمستدامةلدولالمشرقوالعراق21

 

 

 



 
ظ  

 

 فهردت الصور

رلم

الصورة
الموضوع

رلم

الصفحة

38نهرالغراففًمدٌنةالشطرة1

 

 فهرست المالحق 

رلم

الملحك



الموضوع



رلم

الصفحة

 151-141 استمارةاستبٌان1

152عٌنةمنطمةالدراسة2

155-152 استمارة استبيان الخبراء3

اَلٌةعملٌةاعطاءاوزانترجٌحٌةللمؤشراتالثانوٌة)الفمر4
 والطالةوالتعلٌم(

156-158

151 صهرة حي الحمام5

161 حي حاوي العباسصهرة 6

161 حي الدرايصهرة 1

حي الذهداءصهرة 8  162

المدتذفىحي صهرة 1  163

 





 ....................................................................صالمستلخ

 
 

 
 د

 

                         المستخلص : -

عدة بيانات عداد قاإ ىسية كبيرة ىدفيا أ ن لدراسة التشسية البيئية السدتدامة في مديشة الذطرة إ      

السدتدامة في السديشة وتكهن أساسا لمدراسة الحالية والدراسات االخرى  خاصة بسؤشرات التشسية

حدث أباستخدام  3002وقياس ومراقبة التغيرات والتدىهر البيئي الذي شيدتو السديشة بعد عام 

التقشيات الجغرافية ووضع استراتيجية تتزسن مجسهعة من الخطهات السدروسة الغاية مشيا تشفيذ او 

التدىهر البيئي ومعالجة االنظسة البيئية ووضع مجسهعة من الخطهات السبشية  تخميص السديشة من

ء كيف يسكن بشا ىهسذكمة الرئيدية لمدراسة الوتزسشت  , عمى اسس عمسية مدروسة بعشاية

دوات االستدامة السسكشة وحدب ما تم أباستخدام كل مديشة الذطرة  استراتيجية مدتدامة متكاممة في

تتطمب بشاء  في حين كانت الفرضية ىدافيا الدبعة عذر ؟ أ ظسة االمم الستحدة و اقراره من قبل مش

مشظهمة بيئية متكاممة مدتدامة في السديشة باستخدام مجسهعة من االدوات انطالقا من االىداف 

قرتيا االمم الستحدة , وبعد االستعانة باستسارة االستبيان وما افرزتو من أالسدتدامة الدبعة عذر التي 

ن ىشاك جيال مركبا من ناحية معرفة ما ىي أرائص مكانية لسشطقة  الدراسة , فقد اتزح خ

االستدامة وما خرائريا وابعادىا واىدافيا , وىه ما تم اعتساده كأساس في رسم االستراتيجية 

فعال يسكن تطبيقو في السديشة بذكل سريع  السطروحة ,  و بشاء نسهذج مدتدامالسطمهبة وبدائميا 

ستراتيجية السهضهعة في ىذه الدراسة تترف بالديشاميكية والسرونة الستيعا  ومعالجة التغيرات واال

, وكان اليدف الستهقعة وغير الستهقعة التي يسكن ان تهاجو الخطة الرئيدة او البدائل السقترحة

لدكان السديشة وتشسية كفاءاتيم لتحقيق  تغير كفاءة التفكير السشظهمي الرئيدي من وراء الدراسة ىي
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االستدامة وتحدين التعامل مع البيئة السحمية كأحد اسس الحياة العررية واعداد قاعدة بيانات خاصة 

وتدعى  بسؤشرات التشسية البيئية السدتدامة في السديشة لتكهن اساسا لمدراسة الحالية والدراسات االخرى 

, وطرح فكرة انذاء  في الشظام البيئي العام في مديشة الذطرة ىذه الدراسة لسعرفة مهاطن الزعف

 مركز لمتعميم السدتدام في داخل السديشة يعسل عمى نذر الهعي البيئي بذكل متهاصل بين الدكان

واالستشتاجي بأساليب مختمفة السشيج التحميمي  عمى مشيجين في الدراسة ىسا  الباحثة وقد اعتسدت,

استسارة االستبيان وقد واجيت وبخاصة ادر السكتبية والدراسة السيدانية وتم االعتساد عمى السر

قمة الدراسات الجامعية التي تشاولت عسمية السزج ما بين  الباحثة مجسهعة من السذاكل كان مشيا

الخرائص السكانية الفعمية  ومؤشرات التشسية البيئية السدتدامة التي اقرتيا االمم الستحدة في اىدافيا  

عروفة وانتذار جائحة كهرونا وفرض حظر التجهال الذامل في السديشة وصعهبة التشقل بين الس

 ام تهزيع االستسارة . مأاالحياء وىه ما شكل عائقا صعبا 
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 : ةـــــالمقدم -

وسيمة  جتدعيشات القخن العذخين من جل اىتسامات الحكهمات وتعأصبحت التشسية السدتجامة مشح         
لتحقيق العجالة في تهزيع الثخوات بين مختمف االجيال وتذكل التشسية السدتجامة اداة لسعالجة السذكالت 

ويعتبخ الفقخ والخكهد السدمن الحي تعيش فيو البمجان الشامية احجى ىحه السذكالت  لألفخادالسختمفة والستشامية 
التشسية الدابقة من فقخ وبطالة وسائل خمفتيا التي مسا يتطمب خمق نسهذج لمتشسية يعالج السذكالت الدابقة 

احج الخكائد االساسية في االستخاتيجيات  التشسية البيئية السدتجامة ىي تعجو , وتفاوت اجتساعي وتمهث بيئي
التشسهية ألي بمج من البمجان وذلك الن حساية البيئة الطبيعية بسكهناتيا كافة والحج من االنتياكات التي 

العالم تغيخات  شيجوقج , ذكل ىاجدا لجى صشاع القخار وواضعي الخطط والبخامج االنسائية اذ تتعتخضيا 
ومع وضهح  البيئة مباشخا عمى كافة التذكيالتبذكل سيع نهاحي الحياة اثخت عسيقة شاممة وسخيعة مدت ج

السهارد  تتطمب االلساماثار الشسه الدخيع وتفاقم مذكمة تغيخ السشاخ اصبحت الحاجة الى ايجاد بيئة مدتجامة 
راجع الى غياب  السجيشةوان التباين السكاني لمتشسية التي تعاني مشيا  ,البذخية والطبيعية لسشطقة الجراسة 

والستكاممة في السخاحل الدابقة واعتسادىم عمى العهامل سياسات التخطيط التشسهي واالستخاتيجيات الستكافئة 
 االقترادية دون االىتسام بأىسية السهارد الطبيعية واالثار الستختبة عميو . 

اربعة فرهل , يدتعخض الفرل االول االطار الشظخي والسفاىيسي ,  اما مقجمة و الجراسة من جاءت      
الفرل الثاني فيشاقش ويحمل بذكل عمسي السقهمات الجغخافية الطبيعية والبذخية في مشطقة الجراسة ومجى 

ي لعيشة التشسية البيئية السدتجامة , في حين يتشاول الفرل الثالث التحميل الجغخافأىجاف تأثيخىا واندجاميا مع 
البحث ونتائج الجراسة السيجانية وخرائص سكان مشطقة الجراسة وقياس السؤشخات فييا ,   اما الفرل الخابع 
فجاء يهضح االستخاتيجيات السطمهبة ووضع البجائل السقتخحة في ىحا السجال ,  كسا تزسشت الجراسة 

  .الحق مجسهعة من االستشتاجات والتهصيات وقائسة السرادر والسخاجع والس
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 والمفاهيمي الطار النظري  

 مذكلة الدراسة ::  اول

 - تتسثل مذكمة الجراسة بػجػد مذكمة رئيدية وىي :

االستجامة دوات أكل  باستخجاممدتجامة متكاممة في مجيشة الذصخة  ةاستخاتيجيكيف يسكغ بشاء  -

 ؟ الدبعة عذخ ىجافيا أ السسكشة وحدب ما تع اقخاره مغ قبل مشطسة االمع الستحجة و 

 ة عجة مذاكل ثانػية :وتتفخع مغ السذكمة الخئيد

التي تداعج عمى بشاء ما السقػمات الجغخافية الصبيعية والبذخية الستػفخة في مجيشة الذصخة  - أ

  ؟مدتجام فييا  نطام بيئي 

 ؟في مجيشة الذصخة السدتجامة  متشسية البيئيةل السكانية لخرائزاما   - ب

مع السقػمات الجغخافية الستػفخة  تشدجع في روحيا ةمدتجام تشسية بيئية تحقيق كيف يسكغ  - ت

   ؟في مجيشة الذصخة 

 :  رئيدةفرضية الال : ثانيا

يتصمب بشاء مشطػمة بيئية متكاممة مدتجامة في مجيشة الذصخة استخجام مجسػعة مغ االدوات انصالقا  -

مغ االىجاف السدتجامة الدبعة عذخ التي اقختيا االمع الستحجة ، وبعج االستعانة باستسارة االستبيان وما 

با مغ ناحية معخفة ما ىي ن ىشاك جيال مخكأافخزتو مغ خرائز مكانية لسشصقة  الجراسة ، فقج اتزح 

في رسع االستخاتيجية السصمػبة اساسا ىجافيا ، وىػ ما تع اعتساده أ بعادىا و أاالستجامة وما خرائريا و 

 فعال يسكغ تصبيقو في السجيشة بذكل سخيع  .  استجامةالسصخوحة ،  و بشاء نسػذج وبجائميا 
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  الفروض الثانوية : -

 )الدصح والسشاخ والسػارد السائية (الخرائز السكانية الصبيعيةمشصقة الجراسة مجسػعة مغ تزع  -1

وتػزيع  العسخي والشػعي واالقترادي -حجع الدكان وخرائز الدكان وتخكيب الدكان ) بذخيةو 

 . وىي مقػمات ضخورية تع تػضيفيا بسا يالئع االىجاف السػضػعة الدكان 

 ايسكغ االنصالق مشي تياللدكان السجيشة الخرائز السكانية الفعمية بيشت الجراسة السيجانية  -2

، كسا بيشت األوزان التخجيحية التي تع اعتسادىا لقياس مؤشخات التشسية لتصبيق التشسية السدتجامة 

 . ( الفقخ والتعميع والصاقةباختيار ثالث مؤشخات رئيدة ىي)

الءم مع فكخة وشخح بجائل تت تتبشي مجسػعة مغ االستخاتيجيايتصمب العسل البيئي السدتجام  -3

 االىجاف السدتجامة االصمية . 

 ف الدراسة :اهدأ -ثالثا

تغييخ كفاءة التفكيخ السشطػمي لدكان السجنية ، وتشسية الكفاءات السدتعخضة الخئيدة الزخورية  -1

 ة بالشدبة ألىجاف التشسية السدتجامة .يلتحقيق االستجامة والسجج

 الججيج .الجيل تحديغ التعامل مع البيئة السحمية كأحج اسذ الحياة العرخية والستصػرة ال سيسا لجى  -2

تكػن أساسا لمجراسة لاعجاد قاعجة بيانات خاصة بسؤشخات التشسية البيئية السدتجامة في مجيشة الذصخة  -3

 الحالية والجراسات االخخى . 
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 (*)) اآلنفة التشسػية(الستحجة لمتشسية السدتجامة مثلىجاف االمع أ شاعة السفاىيع التي تشدجع مع إ -4

 .(**)(نصاق االستجامة)

  مغ خالل مؤشخات متعجدة .  االستجامةالحاصمة في خات يقياس ومخاقبة التغي -5

 .تدعى ىحه الجراسة لسعخفة مػاشغ الزعف في الشطام البيئي العام في مجيشة الذصخة -6

فكخة انذاء مخكد لمتعميع السدتجام في داخل السجيشة يعسل عمى نذخ الػعي البيئي بذكل  عخض -7

 متػاصل بيغ الدكان .

 .نذاء نطام بيئي مدتجام لو القجرة الحاتية لخصج تغيخات البيئة ومعالجتيا تمقائيا  إالعسل عمى  -8

 اهمية الدراسة : رابعًا: 

 . ىجاف االمع الستحجة لمتشسية السدتجامة أ اندجام االشار العام ليحه الجراسة مع  -1

لمسدتػى السعاشي في انعكاسا  ن تكػن أتحاول الجراسة مغ كػنيا احجى الجراسات التي  تشبع اىسية -2

 . السعخفي بالبيئة السحمية تجىػرالالذصخة حاليا مغ مجيشة 

كثيخ مغ السذكالت ، يسكغ ان تجشب السجيشة الػقػع في ميسة  مؤشخاتعجة استعسمت ىحه الجراسة  -3

 البيئية .

تخسع ىحه الجراسة خخيصة شخيق واضحة السعالع وبذكل عمسي دقيق لمجيات الخسسية والغيخ رسسية  -4

 لمتشبؤ عمى خصػرة الػضع البيئي في السجيشة .

                                                           

مالئع في سياق راع االحتياجات واالمكانيات والسدايا التشافدية  ػي ان متخسخ بإمكانية بمػرة نيج تشسايس اآلنفة التشسػية : (*)
مجخل  –السدتجامة لمسجتسع واشاره الحزاري الثقافي . لمسديج يشطخ : عبج هللا بغ عبج الخحسغ البخيجي ، التشسية السدتجامة 

 .31، ص 2115لمشذخ ، الدعػدية ،  ، العبيكان1تكامل لسفاىيع االستجامة وتصبيقاتيا مع التخكيد عمى العالع العخبي  ، ط
تّع تصبيق االستجامة عمى أرِضِو، وعادة  يختبُط وجػده يرٌة عغ السجال، أو السجتسع الحي نصاق االستجامة: ىػ عبا( ** )

 مكّػناتو.بسجسػعٍة مغ العػامل االجتساعّية واالقترادّية والبيئية التي تذكُل معا  الجعع الكامل لشصاِق االستجامة بكافِة 
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تترف بالجيشاميكية والسخونة الستيعاب ومعالجة والتي االستخاتيجية السػضػعة في ىحه الجراسة  -5

 التغيخات الستػقعة وغيخ الستػقعة التي يسكغ ان تػاجو الخصة الخئيدة او البجائل السقتخحة . 

 الدراسة :  دوغات اختيار موضوعمخامدًا: 

ومؤشخات التشسية الخرائز السكانية الفعمية قمة الجراسات الجامعية التي تشاولت عسمية السدج ما بيغ  -1

 .البيئية السدتجامة التي اقختيا االمع الستحجة في اىجافيا  السعخوفة 

ما تذيجه السجيشة مغ تجميخ واضح وصخيح وفق غياب دور الجيات الخسسية وغيخ الخسسية عمى  -2

 لمبيئة الحزخية . 

ػاقع البيئي ووفق ات مسكشة لممعالجبتقجيع حمػل و تدعى الباحثة ولكػنيا احج ابشاء مجيشة الذصخة  -3

 .  في مجيشة الذصخةاالمكانيات الستاحة اعتساد عمى مؤشخات التشسية السدتجامة 

االسمػب الحي استخجمتو الباحثة ان تكػن السعالجات ذاتية في السجتسع وما ىػ متػفخ مغ يدعى  -4

 مشصقة الجراسة .  فيالبيئة السحمية 

 الدراسة :  منهج سادسًا:

 السشاىج االتية : اتبعت في ىحه الجراسة

تبعا لمسكان ىػ اليجف وتفديخه الصابع الستغيخ بدصح االرض  ن وصفإ : التحليليالمنهج  -1

البيانات والسعمػمات الجقيقة  ليتع تحميل  تحميميال تع االعتساد عمى السشيج شاومغ ى؛  االسسى لمجغخافية

  معيشة الطاىخة السجروسة خالل مجة زمشيةعغ التي تع جسعيا وترشيفيا التي تشصػي عمى الػصف الجقيق 

 . بسا يشدجع مع السعصيات الفعمية لمطاىخة ج عمسية سميسة بصخيقة مػضػعية و لغخض الحرػل عمى نتائ
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في مشصقة  ومالحطتيا الطػاىخىحا السشيج عمى دراسة  يقػم : ستدلل الستنتاجيمنهج ال -2

الشتائج الستختبة عشيا في وصػال الى  ومقجمات وجدئياتبكل ما فييا مغ تفاصيل مالحطة دقيقة الجراسة 

  الى الخاص.اي ىػ انتقال مغ العام  ،حالتيا الخاصة 

 

 اسلوب الدراسة : سابعا : 

 تزسغ اسمػب الجراسة الخصػات التالية : 

بجراسة كل ستعمقة الاالشالع عمى الكتب والخسائل الجامعية والبحػث التي تيتع بسشصقة الجراسة و  -1
  يا الصبيعية والبذخية .رخرائ

جسع البيانات والسعمػمات مغ الجوائخ الخسسية وغيخ الخسسية التي تتعمق بسػضػع الجراسة التي  -2
 استسخت لسجة شيخيغ متػاصميغ  .

 السقابالت الذخرية معو  السالحطة السباشخة اجخاء الجراسة السيجانية بصخقيا السعخوفة التي شسمت -3

ندسة ، وىػ يسثل مجسػع خسدة احياء كبخى مغ حيث  (81346ي بمغ عجده )السجتسع االحرائي الح

السخحمة االولى  ، شسل مخحمتيغ ةاالنتقال الى اجخاء استبيانومغ ثع  حجع الدكان في مشصقة الجراسة ،

كان الغخض مشيا ىػ معخفة شبيعة السجتسع  ،( استسارة 51)وزعت فيو اجخاء استبيان تجخيبي شسمت 

ستسارة وترحيح عسميات الرياغة لبعس االالسبحػث ومقجرتيع عمى فيع االسئمة السصخوحة مغ 

االستبيان  السخحمة الثانية وىػ ثع جاءت، غ ػثيلبعس االشخاص السبح كانت صعبةاالسئمة التي 

التي كانت اعتساد العيشة العذػائية و ،  (1)سؤاال (  21التي ضست )يائي وترسيع االستسارة الش

                                                           

 ( .1السمحق ) (1)
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)  وقج بجأت عسمية تػزيع االستسارة مغ،  (2)( استسارة 2439بعجد وصل الى )، ( *)%( 3ندبتيا)

ذات الحجع الدكاني احياء مجيشة الذصخة بعس عمى سكان ، (  4/4/2121( الى ) 2/2/2121

 ، وذلظ لألسباب االتية : الكبيخ

وفخض حطخ التجػال الذامل في السجيشة وصعػبة التشقل بيغ االحياء التي انتذار جائحة كػرونا  -1

، وىػ ما شكل عائقا صعبا امام تػزيع االستسارة او جسعيا مخة ثانية بعج حي ( 44يرل عجدىا الى )

 ممؤىا مغ قبل السبحػثيغ .

عجم استجابة عيشة البحث بالدخعة التي تمبي رغبات الباحثة او وضع اجابات صحيحة او وضع   -2

إجابات اصال ، اذ تع ارجاع عجد كبيخ مغ تمظ االستسارات فارغة بجون اجابة ، وىػ امخ دعا الباحثة الى 

 استبعاد مجسػعة كبيخة مغ االحياء او اعادة تػزيع االستسارة مخة ثانية .

ت الكثيخة التي واجيت الباحثة اثشاء تػزيع االستسارة ، واتياميا في بعس االحيان بانيا السزايقا -3

 تخوج لحدب معيغ او تخغب في الحرػل عمى مكاسب حدبية او دعاية انتخابية .

أن تعكدو مغ واقع جيل الكثيخ مغ سكان مجسػعة كبيخة مغ االحياء بالتشسية السدتجامة وما يسكغ  -4

 يع في السدتقبل .ايجابي عمى احيائ

او التي تع انذاءىا في الدشػات االخيخة ، مسا يشعكذ بجوره عمى قمة الدكان في االحياء السدتحجثة  -5

 اليجخة مغ الخيفنيا احياء نذأت نتيجة عمى أ عمى عكذ واقع تمظ االحياء ، فزال   جرتياحجع العيشة وق

   . وغيخ قادريغ عمى االجابة او يخفزػن االجابة اصال   لمسجيشة ، واغمب سكانيا ىع اميػن  السجاور 

                                                           

  تع استخخاج حجع العيشة مغ خالل السعادلة االتية : ( *)
 .118،  ص2117السرجر : ميجي دمحم القراص ،مبادئ اإلحراء والقياس االجتساعي ، جامعة السشرػرة ، 

 ( .2السمحق ) (2)
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 :  الدراسةحدود ثامنًا: 

 الحدود الموضوعية للدراسة : -1

في مجيشة  الجغخافية التي تسكغ مغ بشاء تشسية بيئية مدتجامة سقػماتال تحميلالجراسة عمى  ركدت

  .الذصخة 

 الحدود المكانية :  -2

مجيشة الذصخة والتي ىي مخكد قزاء الذصخة التابع لسحافطة ذي قار التي تشحرخ بيغ تتحجد         
( شخقا ، عمى الصخيق 46.8-46.12( شساال ، وبيغ خصي شػل ) (31.24-31.28دائختي عخض 

( كيمػمتخ عغ محافطة (150العام الخابط ما بيغ محافطتي الكػت والشاصخية فيي تقع عمى مدافة تقجر 
كيمػمتخ عغ مجيشة الشاصخية  ، يحجىا مغ الذسال ناحية الشرخ ومغ الجشػب ناحية  (50الكػت و)

الحجود السكانية شسمت  الغخاف ومجيشة الشاصخية في حيغ تقع ناحية الجواية عمى حجودىا الذخقية ، 
ى حياء)الحسام و الذيجاء و الدخاي و السدتذفأوىي  ،ساس الحجع الدكاني الكبيخألحياء مختارة عمى أ

مجيشة الذصخة التي ىي مخكد قزاء ، وىي تقع في  2( كع2.12وحاوي العباس( ، تبمغ مداحتيا حػالي )
% ( مغ السداحة 3وتذكل ندبة ) 2كع( 396تبمغ مداحة السجيشة ) ،الذصخة التابع لسحافطة ذي قار 

( حيا  سكشيا  ، مػزعة عمى جانبي شط 51، وىي مكػنة مغ ) 2( كع13831الكمية لمسحافطة البالغة )
( حيا  19،  اما في الجانب االيدخ ) 2( كع 15( حَيا  سكشيا  بسداحة )31في  الجانب األيسغ ) ،الذصخة 

 .( 2وخخيصة ) (1) خخيصة،  2( كع 12تغصي مداحة )

م  2111كدشة ىجف مع االعتساد عمى سشة  م2121شسمت الجراسة سشة  الحدود الزمانية : -4

واجخاء  كدشة االساس لسعخفة التغييخات التي حجثت في الخرائز السكانية لسشصقة الجراسة

 .بسدتقبل التشسية السقارنات السصمػبة ومغ ثع االفادة مشيا في التشبؤ 
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 (1خخيصة )
                                      قزاء الذصخة مغ محافطة ذي قارالجغخافي لسػقع ال

 
 باالعتساد عمى : Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باستخجام بخنامج 

وزارة السػارد السائية ، الييئة العامة لمسداحة ، قدع انتاج الخخائط ، خخيصة محافطة ذي قار االدارية بسقياس  (1
 .2118، بغجاد ،  511111:1
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 (2خخيصة )
 مجيشة الذصخةخخيصة  

 
 :باالعتساد عمى  Arc GIS 10.8 بخنامج الباحثة باستخجام السرجر :

 .2118سع ،  1.61، مخئية مشصقة الجراسة ، بجقة Quick Bird 2القسخ االمخيكي  (1
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 تاسعاً : هيكلية الدراسة : 

اما  الول االشار الشطخي والسفاىيسي ،ربعة فرػل ، فقج جاء الفرل اأتكػنت الجراسة مغ مقجمة و       

الفرل الثاني فيشاقر ويحمل بذكل عمسي السقػمات الجغخافية الصبيعية والبذخية في مشصقة الجراسة ومجى 

تأثيخىا واندجاميا مع عسميات التشسية البيئية السدتجامة ، في حيغ يتشاول الفرل الثالث التحميل الجغخافي 

اما الفرل  لجراسة وقياس السؤشخات فييا ،ا لعيشة البحث ونتائج الجراسة السيجانية وخرائز سكان مشصقة

كسا تزسشت بجائل السقتخحة في ىحا السجال ، الخابع فجاء يػضح االستخاتيجيات السصمػبة ووضع ال

وقائسة السرادر والسخاجع التي تع االعتساد والسالحق الجراسة مجسػعة مغ االستشتاجات والتػصيات 

 .عمييا

 الدراسات الدابقة : :  عاشراً 

مشصقة الجراسة بقمتيا ومعالجتيا ألجداء محجودة وبكيفية ال تشدجع  حػلالجراسات الدابقة  اترفت      

شيج  تمظ الجراسات اعتسجت عمى م بعسف، مع ما تخمي اليو اىجاف االمع الستحجة لمتشسية السدتجامة 

وىػ  ػر الحاصل في السجيشة ،عصي حرة كبيخة واىتسام واضح  لمبيئة او التجىتالتشسية التقميجية الحي ال 

اعتسجت عمى الجراسات  السشيجية التشسػية السدتجامة ؛ إذامخ شجع الباحثة عمى تشاول ىحا السػضػع بيحه 

التي كتبت عغ مشصقة الجراسة حرخا إليسانيا واقتشاعيا بان مغ اىع اسباب نجاح التشسية في مشصقة 

السقػمات واالمكانات والصاقات السػجػدة في مشصقة الجراسة وبذكل كامل الجراسة ىػ االعتساد عمى 

وشامل ومتػازن وىي عسمية داخمية ذاتية ، اي ان مقػماتيا وبحورىا متػفخة في داخل كيان السجتسع نفدو 
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وان القػى الخارجية ال تعجو ان تكػن عػامل مداعجة او ثانػية ، فمكل بيئة او مكان خرائرو الجغخافية 

 : خيز ابخز تمظ الجراسات وفق االتيو يسكغ تم  ، (1)حاالت واوضاعا وفخصا مختمفة لمتشسية  يخمق

) كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية والتعليمية والرحية ، السػسػمة  ( الديالني) دراسة   -1

ومجى كفاءة  م2111، تشاول فييا كفاءة الخجمات الستػفخة في السجيشة حدب بيانات  والترفيهية (

تػزيعيا السكاني مع تقجيخ االحتياجات الحالية والسدتقبمية لتمظ الخجمات ومحاولة تػافقيا مع الديادات 

 . (2)الدكانية الحاصمة في السجيشة 

التي تشاولت فييا مجسػعة  (ية في مدينة الذطرةالحياة البيئ ) جودة، السػسػمة  ( الياسخي ) رسالة   -2

وقج اعتسجت فييا الباحثة عمى ، قبميا في البيئة الحزخية لمسجيشةمغ الستغيخات التي تؤثخ انيا ومدت

مجسػعة مغ االساليب الكسية واالستعانة بالبخامج الشطع السعمػمات الجغخافية لمػصػل لمػاقع الحقيقي 

الى مجسػعة مغ االستشتاجات كان ابخزىا ان الديادة الدكانية الحاصمة لبيئة السجيشة وقج تػصمت 

تمظ الحياة مسا يدتجعي مجسػعة مغ  خالل الدشػات االخيخة ، التي اثخت بذكل ممحػظ عمى جػدة

 . (1) الخصػات ومعالجات غيخ التقميجية بذكل يشدجع مع التغيخات الحاصمة

 : المرطلحاتو المفاهيم احدى عذر : 

ػضمع تعخيمف جممامع لوجيمات الشطممخ  ات متعممجدة فمي أدت شمسػلية مفيممػم التشسيمة إلمى اختالفم التنميةة  : -1

إن ىمممحا فزمممال عمممغ ليممما ، وصمممعػبة اإلحاشمممة بيممما لتعمممجد أبعادىممما االقترمممادية واالجتساعيمممة والسكانيمممة ، 
                                                           

، دار صفاء 1فمدفتيا واساليب تخصيصيا وادوات قياسيا ، ط –عثسان دمحم غشيع وماججة ابػ زنط ، التشسية السدتجيسة  (1)
 .48ص، 2111االردن ، –، عسان لمشذخ والتػزيع 

التخفييية ( في  –والرحية  –، كفاءة التػزيع السكاني لمخجمات السجتسعية )تعميسية  سسيع جالب مشدي الديالني (2)
 . 2112مجيشة الذصخة ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ، مقجمة الى مجمذ  كمية اآلداب ، جامعة البرخة ،

نبراس علً عبد الحسٌن الٌاسري , جودة الحٌاة البٌئٌة فً مدٌنة الشطرة , رسالة ماجستٌر غٌر منشورة , مقدمة الى  (2)

 .  1109مجلس كلٌة اآلداب , جامعة ذي قار , 
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وحتمى األيجيػلػجيمة السفيػم قج تأثخ بذكل واضح وصمخيح بصبيعمة القػاعمج والسشصمقمات الفمدمفية والفكخيمة 

لمجيممات التممي تبشممت التشسيممة ، ىممحا ال يشفممي انعممجام وجممػد قػاسممع مذممتخكة أو روابممط ومممجخالت يسكممغ مممغ 

ثمل اليمجف المخئيذ لمتشسيمة خالليا تحجيج السفيػم السػحج لمتشسية ، ولعمل ىمحا المخابط ىمػ اإلندمان المحي يس

  .(1)وغايتيا

التغييممخ نحممػ األفزممل، ألن التغييممخ نحممػ األسممػأ لمميذ إال ) التشسيممة الدممميسة( ىممػ  ن جممػىخ التشسيممةإ

إنممو التغييممخ الممحي يحدممغ األندمماق أو األنطسممة االجتساعيممة القائسممة فممي السجتسممع )كالشطممام  ،عسميممة تخخيممب

االقترممادي والشطممام التعميسمممي وغيخىسمما(، باتجمماه إشمممباع مديممج مممغ الحاجمممات الحقيقيممة لمبذممخ، ال الحاجمممات 

ا أالعيب السعمشيغ، وبأقل كمفمة اقترمادية واجتساعيمة وبيئيمة مسكشمة. ويذمسل تغييمخ أي الػىسية التي تبتجعي

والتشطميع والبشيمان اإلداريميغ  الطمخوف السػضمػعية واإلمكانمات ) نطام تغييمخ كمل أو بعمس العشاصمخ التاليمة

خ التممي تزممبط والػضممائف واألىممجاف واالتجاىممات الفكخيممة والػججانيممة أو القمميع االجتساعيممة التممي ىممي السعممايي

 .(2)(الدمػك الفخدي والجساعي

 ومغ ذلظ يسكغ تحجيج األبعاد الشػعية لمسفيػم الحجيث لمتشسية ، التي تصػرت بتصػر السفيػم وىي :

يؤكج السفيػم الحجيث لمتشسية عمى تحديغ عشاصخ اإلنتاج في العسمية اإلنتاجية وفي تصػيخ  -1

 التشسية. التقشية التي يدخخىا اإلندان في خجمة أىجاف 

 تحديغ الخجمات السجتسعية ) الرحة والتعميع والتخفيو والبشى التحتية ( . -2

                                                           

تصبيق ( ، دار الفخقان لمغات لمصباعة  –نطخيات  –لف الجليسي وفػاز احسج مػسى ، جغخافية التشسية ) مفاىيع دمحم د( 1)
  . 23، ص 2119، حمب ، سػريا ،  1والشذخ والتػزيع ، ط

،  2111عبج الػىاب محسػد السرخي ، نطخيات في التشسية ، مجمة الفكخ الدياسي ، العجد الثامغ ، دمذق ، سػريا ، ( 2)
 .  94ص
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جل رفع السدتػى السعاشي والحج مغ أتحديغ مدتػى الجخػل لألفخاد والتػزيع العادل والستػازن مغ  -3

 اليجخة واالستثسار األمثل والسدتجام  لمسػارد الصبيعية.

 مخاشخ التمػث .السحافطة عمى البيئة وحسايتيا مغ  -4

 .   (1)تشسية الخيف وتقميل الفػارق بيشو وبيغ السخاكد الحزخية -5

الجغممممخافييغ بعشايممممة حطيممممت فقممممج تعممممج التشسيممممة مممممغ أىممممع القزممممايا الجغخافيممممة فممممي الػقممممت الحاضممممخ ، 

السعاصممخيغ ، ومثمممت محممػر اجتيمماداتيع العمسيممة والبحثيممة ، فسممغ خممالل اسممتعخاض بعممس التعخيفممات التممي 

نيا وصفت بم)عسمية حدغ استغالل عشاصخ البيئمة الصبيعيمة ومكػنمات البيئمة البذمخية أوضعت لمتشسية نجج 

السجتسع األساسية والتخفيو مغ  اجاتباحتيفي تشاغع وتجانذ متالزميغ بسا يحقق أىجاف التشسية في الػفاء 

السشطػر اآلني والسدتقبمي ( ، وبتعخيف آخخ لمتشسية ىي ) عسمية التفاعل االيجابي والستشاغع بيغ اإلندان 

) عسميمممة االرتقممماء بالسكػنمممات الجغخافيمممة الستاحمممة وتعطيسيممما سمممػاء  وبيئتمممو لخجممممة السجتسمممع ( ، و نيممما أيزممما  

ة في ثشائية متكاممة متػازنة بسا يخجم حاجات السجتسع اآلنية والسدتقبمية ( أكانت مكػنات شبيعية أو بذخي

 .  (2)الحتياجاتو السختمفة ( ءء آمغ لرالح اإلندان ولحدابو وفا، وىي )عسمية تغييخ بّشا

مغ وجية نطخ الجغخافيا إنيا أفزل الدبل الستغالل مػارد إقميع او مشصقة ما  ،تعشي التشسية و

لتحقيق رفاىية سكانو ، ولسا كان تػزيع السػارد وشخق استغالليا يختمف مغ مكان إلى أخخ فان ذلظ 

ي يشعكذ عل تفاوت السدتػيات االقترادية واالجتساعية في األقاليع ويتدبب ذلظ في ضيػر التبايغ اإلقميس

وىػ احج األىجاف التي يدعى الجغخافي دائسا إلى إبخازىا ، وبحلظ فان جغخافية التشسية ليدت أداة لجسع 

                                                           

  . 26 -25دمحم دلف الجليسي وفػاز احسج مػسى ، مرجر سابق ، ص( 1)

،  331ئل جغخافية ، العجد الحقيقة الغائبة ، رسا –زيغ الجيغ عبج السقرػد غشيسي ، الجغخافي السعاصخ والتشسية ( 2)
 . 11، ص 2007مؤسدة الكػيت لمتقجم العمسي ، 
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السعمػمات عغ سصح األرض ، و نسا ىي عمع ىادف يخمي الى الحرػل عمى نتائج أصيمة تتفق مع 

ع ربصيا مغ اجل السفيػم الستصػر الحجيث لمجغخافيا ، وبحلظ فيي تذسل تػزيع الطاىخات وتعميميا ث

 . (1)العالقات بيغ ضاىخة جغخافية وأخخى 

تعشي تحديغ وتصػيخ انساط الحياة االقترادية السعاشية ، االجتساعية ، الرحية ، واخيخا فإنيا 

والبيئية ، بيجف الحرػل عمى االحتياجات االندانية السختمفة بشسط نػعي اكثخ كفاءة مع الدعي 

 ، او ىي عسمية تصػر شامل او جدئي مدتسخ وتتخح اشكاال مختمفة تيجف الى لتحديشيا واالرتقاء بيا 

الخقي بالػضع االنداني الى الخفاه واالستقخار والتصػر وبسا يتػافق مع احتياجاتو وامكانياتو 

 . (2)والفكخيةاالقترادية واالجتساعية 

ن يعخض لمخصخ قجرة أدون مغ  تشسية التي تمبي احتياجات الحاضخىي ال التنمية المدتدامة :-2

او ىي مجسػعة مغ الدياسات واالجخاءات التي تتخح لالنتقال ، االجيال التالية عمى اشباع احتياجاتيا 

بالسجتسع الى وضع افزل باستخجام التكشػلػجيا السشاسبة لمبيئة لتحقيق التػازن بيغ بشاء السػارد الصبيعية 

  .(3)  سية لمسحافطة عمى ىحا التػازن الوىجم االندان ليا في ضل سياسة محمية وع

                                                           

 .  15، ص  1996يدخى الجػىخي ، جغخافية التشسية ، مؤسدة شباب الجامعة ، االسكشجرية ، ( 1)

 .  8، ص 2115،  1مجيج ممػك الدامخائي ، الجغخافية وافاق التشسية السدتجامة ، ط( 2)

، السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ ، القاىخة ،  1مجحت ابػ الشرخ ، ياسيغ مجحت دمحم ، التشسية السدتجامة ، ط( 1)
 .  81و 66، ص 2117



 .......................... الطار النظري والمفاهيميول ..................الفرل ال 
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لمسػارد الصبيعية  ةوحساي وىي القجرة عمى االستسخار والتػاصل في استخجام التنمية البيئية المدتدامة :-3

وخاصة الدراعية والحيػانية والسحافطة عمى تكامل االشار البيئي في تشطيع السػارد البيئية والعسل عمى 

 . (1)تشسيتيا في العالع بسا يؤدي الى مزاعفة السداحات الخزخاء عمى االرض 

                                                           

  . 83السرجر نفدة ، ص( 2)
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  ة :ــــالمقدم -

في رسع مدار التشسية في كل ليا دور  ) الصبيعية والبذخية ( السحميةالجغخافية  أن دراسة السقػمات 

بشدب واضحة ومتقجمة يا بال شظ عمى انجاحاشكاليا وابعادىا ومكانيا ونػعيا ومجتيا الدمشية وىحا يعسل 

اثبتت الكثيخ مغ التجارب الشاجحة في مختمف  قمل مغ فخص الفذل الستػقعة وغيخ الستػقعة ليا ، اذيو 

اعتسجت عمى االنصالقة السحمية في رسع سياسات التشسية السدتجامة ان الدبب الخئيذ  تيانحاء العالع ال

 . الخرائز الجغخافية لمسشصقة  ىػ تػافق واندجام تمظ التشسية معلحلظ الشجاح الكبيخ 

 المبحث االول : المقهمات الطبيعية

  :الرضسطح ا  -1

ألية مشصقة جغخافية خاصة عشج تعمق االمخ بالتخصيط لمتشسية امخ في غاية تعج دراسة الدصح 

في  حاسع عشرخومدتػاىا وىػ عمى نػع االنذصة التشسػية  واضحة وصخيحة االىسية ، فيػ ذو تأثيخات

 .(1) وامكانية تشفيحىا ومدتػػ الرعػبات التي سػف تػاجييا آنيًا ومدتقبال وضع خصط التشسية

ن الخرائز ىي ذاتيا التي فإ( ، 3، خخيصة ) مغ محافطة ذؼ قار آمشصقة الجراسة ىي جدءولسا كانت 

الحؼ يرل  باتجاه الجشػب البديط مع االنحجار تطيخ فييا ، فاستػاء سصحيا ىػ الرفة الذائعة فييا ، 

وىي ذات عالقة وثيقة باستعساالت االرض السختمفة وتصبيقاتيا اثشاء التخصيط لمتشسية  ( ،م4)الى 

السدتجامة ، اذ ان الكثيخ مغ مذاريع البشى التحتية تعتسج عمى عامل االنحجار بذكل مباشخ وغيخ 

 مباشخ.

 
                                                           

شبع ، التحميل السكاني لمتشسية االقميسية في محافطة الشجف االشخف ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة ،  عباس دمحم جػاد ((1
 . 18، ص1111مقجمة الى مجمذ كمية اآلداب  ، جامعة الكػفة،
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 (3خخيصة )
 في مجيشة الذصخة  لدصح االرض مدتػيات االرتفاع 

 

 31، بجقة  DEMباالعتساد عمى ، ممف االرتفاع الخقسي   Arc GIS 10.8باستخجام بخنامج السرجر: الباحثة      
 .1111متخ ، 
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ليحا االنبداط  او االنحجار تأثيخات ايجابية وسمبية عمى مذخوعات وخصط التشسية التي مغ ان 

 :   وىيالسسكغ انجازىا او التخصيط ليا 

 االثار االيجابية : وتشمل اوال : 

ان استػاء الدصح وقمة انحجاره وكسا ىػ مػجػد في مشصقة الجراسة سػف يعصي بال شظ مخونة  -1

في انجاز الكثيخ مغ التخميسات في الشطام البيئي السػجػد وعمى سبيل السثال عشج أعادة بشاء 

االنجاز واستخجام السكششة ديل كثيخا مغ عسميات ت ، اذ انياالسشاشق الخزخاء داخل السجيشة 

 الدراعية وعسميات االدامة السدتسخة فييا .

يختبط بيا وخجمات  سيػلة مج وايرال انابيب السياه الرالحة لمذخب وامجادات الكيخباء وما  -1

 البشى التحتية االخخػ مثل شبكات الرخف الرحي . 

بتكاليف اقل وبػقت اسخع يديل استػاء الدصح عمى انذاء السجسعات الدكشية الرجيقة لمبيئة  -3

 فيسا لػ كانت تمظ االرض شجيجة االنحجار. 

الصخق الحكية إلنذاء اذ ما تع التخصيط السيسا  الدصح كثيخا في عسميات شق الصخق  يديل استػاء -4

   .او الرجيقة لمبيئة 

 :  كل مما يأتي  تشمل :  االثار السمبية ثانيا : 

مغ الشاتجة صعػبة التخمز مغ كسيات السياه سػاء كانت السياه الجػفية السػجػدة او السياه  -1

  .استعساالت البذخية السختمفة 

متخمز مغ مياه ل الزخ ومحصات مشذآت ألنذاءة يقمة االنحجار سػف تزيف تكاليف اضاف -1

  االمصار الستخاكسة في مػاسع سقػط االمصار .  

 البيئي .تداعج عمى التمػث  -3
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 المناخ :-2

شح السياه وفقجان التشػع اإلحيائي ىػ التي تؤثخ بالبيئة الى جانب إن أحج أخصخ التيجيجات العالسية 

الحؼ يؤدؼ في األجل القخيب والبعيج إلى زيادة في متػسط درجات الحخارة العالسية وتغيخات ، تغيخ السشاخ 

، وتختبط اآلثار الزارة  الستقمبة والطػاىخ السشاخية الستصخفةفي مشطػمة التداقط السصخؼ و أنساط الصقذ 

 . (1) بتأثيخات األحػال الجػية القاسية عمى الدراعة وبذح مػارد السياه العحبة وبقزايا تتعمق برحة اإلندان

تحت مدسى الحؼ يقع ( 13ىػ اليجف )الستحجة  لألمعاىجاف التشسية السدتجامة  مغ احج نإلحا ف

يعصل التغييخ السشاخي االقترادات الػششية ويؤثخ عمى انػاع الحياة ويمقى باألعباء ، اذ السشاخيالعسل 

في السشصقة  وقج أصبحت مػجات الجفاف أكثخ تػاتخا وشجة السالية عمى الشاس والسجتسعات والجول غالبا ،

ؤدؼ إلى خفس السياه كسا يتػقع أن ي،  %( 11)، مسا ييجد بانخفاض اإلنتاج الدراعي بشدبة العخبية

الى البمجان العخبية وىػ ما استجعى  م،  1131 سشة بحمػل %(  11 ) الستججدة في السشصقة بشدبة

ػششية بسػجب اتفاق باريذ لتػسيع نصاق استثساراتيا في تعديد قجراتيا عمى التكيف مع ال ياخصصتصػيخ 

 . (1)تغيخ السشاخ

ترسع ترسيسًا سميسًا يسكغ أن تكػن جدًءا ال يتجدأ مغ إن الدياسات الستعمقة بتغيخ السشاخ التي 

( أن مدارات IPCCالتشسية السدتجامة، إذ تؤدؼ استشتاجات الييئة الحكػمية الجولية السعشية بتغيخ السشاخ )

التشسية السدتجامة يسكغ أن تحج مغ انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ وأن تقمل مغ القابمية لمتأثخ بتغيخ 

يسكغ أن يحج تغيخ السشاخ مغ قجرة الجول عمى تحقيق مدارات التشسية  نفدو وفي الػقت ، السشاخ

السدتجامة، فمع تدتصع جل الييئات الجولية السعشية بذأن التغيخ السشاخي وال االتفاقيات والسؤتسخات 
                                                           

(1) UNEP, intergovernmental panel on climate change (ipcc): fourth assessment report: 
climate change, geneva, 2007.p76 . 
(2) https://www.arabstates.undp.org. 
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 19 -كػفيج السشاخية مجابية تجاعيات التغيخ السشاخي والحدع في ىحه السدألة، لكغ مع انتذار جائحة

أصبح األمخ سيل السشال، وأصبح تشفيح التػصيات السقتخحة مغ شخف المجشة الجولية الحكػمية لجراسة 

(1)( قجرا محتساGIECتغيخ السشاخ )
. 

 :   ىي ة يالتي مغ السسكغ ان تكػن مقػمات ايجابية لالستجامة السدتقبممغ اىع عشاصخ السشاخ 

 االشعاع الشمسي : -أ

كسية تدتمع  اذتتستع مشصقة الجراسة بإشعاع شسدي مذجع عمى استثساره بذكل اقترادؼ واضح ، 

ىحه الكسية تتبايغ ، ( 1وشكل )( 1، ججول ) /يػم(1سعخة/ سع 446.5رل الى )ت مغ االشعاع الذسدي

،  بيشسا يرل اقل (*)/ يػم1( سعخة/سع595.6شيخ تسػز ) ، اذ تدجل اعمى كسية فيمغ شيخ الى اخخ 

، ان زيادة ساعات الشيار الشطخية والفعمية (1)(**)/يػم 1( سعخة/سع171.6معجل في شيخ كانػن االول )

في زيادة مقجار الصاقة الذسدية التي ترل الى سصح  السقتخنة بدوايا سقػط االشعاع الذسدي كانت سبباً 

 مشصقة الجراسة  .

 السيتع وىػ ، م1115قختو االمع الستحجة  سشة أ ؼالسدتجامة الحوانصالقا مغ اليجف الدابع لمتشسية 

ضمان حصهل الجميع بتكمفة ميسهرة عمى خدمات الطاقة الحديثة المهثهقة ” بالصاقة الحؼ يخمي إلى

 غمغ السرادر الستججدة، فزاًل ع السدقاةيترّجػ لمحاجة إلى زيادة الصاقة و كسا أن ، “والمستدامة

                                                           

)1  ( https://www.ipcc.ch 

حديخان ولكػن  11وذلظ بدبب كبخ زاوية سقػط االشعاع الذسدي بدبب تعامج الذسذ عمى مجار الدخشان في  *()
 االشعة الذسدية شبو عسػدية فتجعل االشعاع الذسدي يتخكد عمى مداحة محجودة ويقصع مدافة اقل

الذسذ عمى مجار الججؼ بعج  ( وذلظ بدبب حخكة الذسذ الطاىخية نحػ الشرف الجشػبي مغ الكخة االرضية وتعامج**)
 ايمػل وصغخ زاوية سقػط االشعاع الذسدي 13

-1981ؼ قار لمسجة )شاكخ عبج عايج الديجؼ ، تقجيخ العجد السائي باستخجام معامل الجفاف والتبخخ في محافطة ذ( 0)
 . 446، ص 1119، جامعة واسط ،  37، العجد 1(، مجمة كمية التخبية ، السجمج  1117-1116( و )1981
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 (1ججول )
    سشةالسعجالت الذيخية والدشػية لدوايا سقػط االشعاع الذسدي وعجد ساعات الدصػع الشطخية والفعمية لسحصة الشاصخية 

 (م  1111) 

 االشيخ
 

زاوية سقػط 
االشعاع الذسدي 

 )درجة(

كسية االشعاع الذسدي 
 /يػم (1)سع

ساعات الدصػع 
 الشطخؼ 

ساعات الدصػع 
 الفعمي

 4.5 11.5 181.8 37.1 كانػن الثاني

 7.4 11.3 358.5 45.5 شباط

 7.7 11.4 416.1 56.1 اذار

 7.4 11.1 499.8 68.1 نيدان

 8 13.4 585.6 77 مايذ

 11.3 14.7 559.6 81.3 حديخان

 11.7 13.1 595.6 79.1 تسػز

 11.6 11.1 558.8 71.1 آب

 11.3 11.1 511.6 61.3 ايمػل

 7.3 11.3 454 48.4 تذخيغ االول

 6.6 11.1 175.8 39.5 الثاني تذخيغ

 6.3 9.9 171.6 35 كانػن االول

 8.1 11.9 446.5 58.1 السعجل الدشػؼ 

 م. 1111السرجر : جسيػرية العخاق ، وزارة الشقل ،الييئة العامة لألنػاء الجػية ،قدع السشاخ ، بيانات غيخ مشذػرة ،  
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 (1شكل )

 (1111لسحصة الشاصخية سشة )معجل ساعات الدصػع الشطخية والفعمية 

 

 . (1عتساد عمى الججول )الباحثة باالالسرجر :            

تكسغ أىسية الصاقة الذسدية في إمكانية ، ومغ ىحه الشقصة  تعديد تكشػلػجيات كفاءة الصاقة

 األخخػ وتحػيميا إلى شاقة حخارية أو كيخبائية، كسا يسكغ استعساليا في العجيج مغ السجاالت تثسارىا اس

 وىي : 

الصاقة الذسدية ىػ تحػيميا إلى  تثسارمغ أكثخ السجاالت شيػعًا الس تهليد الطاقة الحرارية: -1

وُتدتخجم الصاقة الحخارية ، مرجر لمصاقة الحخارية، وتتع ىحه العسمية عبخ األلػاح الذسدّية 

ما يعخف بالدخانات ، او  الشاتجة في سّخانات السياه الذسدية والتجفئة السخكدية في السشازل

وتعسل عمى امتراص االشعة الذسدية وتحػيميا الى  (Solar Water Heaters)الذسدية 

 وتعتسج كفاءة ىحه االجيدة عمى عػامل عجيجة واىسيا:شاقة حخارية، 

  السدتخجمة .نػع التقشية 

 ضخوف التذغيل . 
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 معجل االشعاع الذسدي . 

  مغ االلػاح السصمػبة  الحخارةدرجات. 

  (1)السشصقةفي  الدائجةالعػامل السشاخية. 

يسكغ استخجام اإلشعاع الذسدي في إنتاج الصاقة الكيخبائية بػاسصة الخاليا  تهليد الكهرباء: -1

الذسدية )الخاليا الكيخوضػئية(، وتعسل ىحه الخاليا عمى تػليج جيج كيخبائي صغيخ عشج 

ىحه األنطسة تقشيات واعجة يسكغ تػضيفيا لتػليج  عجوت ،تعخضيا ألشعة الذسذ بذكل مباشخ

اذ سحصات بتقشيات لتخديغ الصاقة الحخارية ىحه ال دتدو  يا ان ومغ شأن ، الكيخباء بكسيات كبيخة

، ما يجعميا مؤىمة ( ساعة 14 )  بذكل مدتقخ عمى مجار )حمل أساسي(يتيح تػليج الكيخباء 

 .(1) لخبصيا بذبكة الكيخباء الخئيدة

يتع  اذنطام لتحمية السياه بػاسصة الصاقة الذسدية باستخجام تقشية الشانػ،  ىشاك تحمية المياه: -3

وبحلظ يعج ىحا تحمية السياه عغ شخيق فرل مجخػ الساء البارد والساء الداخغ بغذاء رقيق، 

،  ةالشطام بكامل مكػناتو مػّفخًا أساسيًا لمصاقة بحيث يعتسج عمى وجػد ألػاح الصاقة الذسدي

ومغ ثع واستصاع القائسػن عمى الشطام مغ زيادة كفاءتو عغ شخيق زيادة تخكيد أشعة الذسذ، 

 . (3)ارتفع إنتاج الساء بشحػ ستة لتخات لكل متخ مخبع في الداعة

تتشاسب مع الخرائز السكانية لسشصقة  السعخوفة فإنيا خرائزوبدبب تمظ االستعساالت وال

 :التي يسكغ تمخيريا باالتي الجراسة 

                                                           

(1 ) http://reee.memr.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=1060. 
(2 ) https://books-library.net/free-1033413721 .  

االء رحٌم دمحم جواد الشمرتً , حساب كمٌة الطالة المتولدة بفعل االشعاع الشمسً فً العراق , رسالة ماجستٌر غٌر ( 2)
 .  12 -91, ص 0299منشورة , جامعة الكوفة , كلٌة التربٌة للبنات , 
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 . الخرائز الجغخافية وكسيات االشعة الكبيخة التي تدتمسيا يػميًا 

 . تػفيخىا شاقة متججدة ونطيفة ومدتجامة 

 . وفخة الخمال السدتعسمة في صشاعة االلػاح الذسدية 

 . اصبحت تقشياتيا في متشاول اليج وليدت معقجة 

 . سػف تػفخ الكثيخ مغ الػضائف محميا 

 ثارىا البيئية قميمة مقارنة  مع غيخىا مغ الصاقات االخخػ .ا 

ي ال تخمػ مغ السعػقات والسذكالت امام ضيػرىا يومع ىحه السدايا ليحا الشػع مغ الصاقة ف

 : وىي وانتذارىا ولػ في بجايتيا 

 . غياب التذخيعات والقػانيغ الخاصة بيحا الشػع مغ الصاقة 

 . مذكالت التسػيل ليكحا مذاريع 

 ( مغ قجرتيا التػليجية .51العػاصف الغبارية التي تفقج حػالي )% 

 . مدتػػ االنتاجية التكشػلػجية التي تحتاج الى رؤوس امػال كبيخة 

  وألتيخأتكاليف الريانة السختفعة لبعس وحجاتيا بدبب التآكل والرجأ . 

 االمطار :  -ج

 كسيات يرل  ، اذ ان ىشاك (1)وشكل  (1ججول ) ،مشصقة الجراسة تدػد االمصار الذتػية  

 لواعمى معجل يبمغ و  ،( ممع 6.5شيخ تذخيغ االول )  يبجأ التداقط مغ،  ( ممع111.5) يا الى مجسػع

  .( ممع 11.1) في شيخ كانػن الثاني بمغ

في االحياء العذػائية او التي  اصةالداقصة رغع قمتيا وتحبحبيا في بيئة السجيشة خ تؤثخ االمصار

ثار مباشخة بخغع ذلظ ذات آتشعجم فييا خجمات البشى التحتية وخاصة مجارؼ الرخف الرحي ، وىي 
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وغيخ مباشخة يسكغ رصج بعزيا وتػضيفيا بسا يخجم االمغ السائي داخل السجيشة ويحػل دون انتذار 

التمػث السائي فييا ، اذ ان تمظ السياه عامل حاسع في تقميل ندبة السمػثات التي تتخكد في مياه السجارؼ 

ة وتقمل مغ تأثيخاتيا او مياه االستعساالت الدكشية االخخػ وتعادل الخرائز الفيدياوية والكيساوي

فاألمخاض السشتقمة مغ خالل مياه الرخف الرحي تتدبب سشػيًا بػفاة  السدتقبمية عمى السياه والتخبة ، 

، وىػ  (1)سشػات( يػميًا مغ امخاض االسيال السختبصة بيحا العامل 5شفل( دون سغ ) 811اكثخ مغ )

كخ سابقا مغ سػء راسة تشصبق عمييا ما ذيجعػ ألخح اجخاءات احتخازية سخيعة لكػن مشصقة الج ءشي

مع انابيب  وتعخض بعزيا الى اختالط مياىاانابيب مياه السجارؼ  الخجمة السقجمة والشزػح السدتسخ في 

ونقل بعس خرائريا وخاصة الخائحة والصعع مسا  نقل السياه الرالحة لمذخب في كثيخ مغ مشاشقيا

 لالستخجامنػعية السياه وعجم صالحيتيا  تجني زال عغ ، فيتدبب ببعس الحاالت السخضية السختمفة 

(1)البذخؼ 
 ( .ROتيا عغ شخيق الفالتخ السشدلية او استبجاليا بسياه )دون معالج .ومن 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/water-and-sanitation/  
مشدي الديالني ، تقييع مؤشخات وجػدة مياه شبكات اإلسالة في مجيشة الذصخة ، مجمة كمية التخبية لمبشات سسيع جالب  (1)

 116، ص 1111، جامعة بغجاد ، 
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 (1ججول )
 (م 1111معجالت االمصار )ممع ( شيخيا في محصة الشاصخية لدشة )

 كسية االمصار الذيخية )ممع( االشيخ
 11.1 كانػن الثاني

 14.1 شباط
 11.1 اذار

 13.7 نيدان
 3.3 مايذ
 1.1 حديخان
 1.1 تسػز
 1.1 اب

 1.8 ايمػل
 6.5 تذخيغ االول
 11.6 تذخيغ الثاني
 11.1 كانػن االول

 111.5 السجسػع
 م.1111مشذػرة ،وزارة الشقل ،ىيئة االنػاء الجػية والخصج الدلدالي ، بيانات غيخ  السرجر : جسيػرية العخاق ،        

  (1شكل ) 
 ( 1111مجسػع تداقط االمصار )ممع( في محصة الشاصخية لدشة )

 

 .( 1االعتساد عمى ججول )الباحثة بالسرجر:              

0

5

10

15

20

25

 االمطار ملم 
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ان سػء ادارة مياه االمصار في العخاق ومشصقة الجراسة حالت دون استثسار ىحا السػرد الستججد ،    

، مغ مشصقة الجراسة األمصار في  (*)السياه حراديسكغ بديػلة فالتقاعذ واضح واالىسال متعسج ، اذ 

   .( 3، شكل ) السخررة لحلظ إلى أماكغ التخديغالشاتج مغ البيػت خالل تػجيو التجفق 

  (3) شكل  
 حراد مياه االمصار مغ السشازل

 https://www.ecomena.org/rainwater-harvesting-ar -                      المصدر :

او تحػيميا مباشخة الى خدانات السياه الجػفية مغ خالل مجسػعة مغ االجخاءات مثل حفخ ابار 

السشدلي  عسالويسكغ ترسيع ىحا األسمػب لالست (،4، شكل )بذكل عمسي مبشي عمى معمػمات دقيقة 

 .غدل الذػارع او سقي الحجائق والستشدىاتو  وتػسيع نصاقو لتصبيقات أكبخ مثل الرشاعة والدراعة

                                                           

مياه االمصار بذكل مباشخ يعسل عسمية مػرفػلػجيا أو  كيسيائية أو فيديائية تشفح عمى االرض مغ اجل االفادة مغ  (*)
تخديغ اكبخ قجر مسكغ مغ مياه االمصار الداقصة عمييا وتخفيف سخعة الجخيان لتقميل  مغ معجالت تسكيغ التخبة مغ  مىع

انجخاف التخبة أو بذكل مباشخ مغ خالل تجسيع مياه الجخيان الدصحي وتخديشيا  واستخجاميا لألغخاض والشذاشات 
 اإلندانية السختفة .
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 (4شكل)
 استعساالت مياه االمصار

 -https://www.unescwa.org                                                          السرجر : 

يشاك تحخك واضح ف،  يجخؼ اآلن إعادة اختخاع حراد مياه األمصار وخاصة في قصاع اإلنذاءات

 .نحػ السباني الخزخاء واالستخجام السدتجام لمسياه في خصط التصػيخ الحزخؼ 
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 الرياح :  -د

ذلظ لػقػعيا ضسغ الحدام شبو ، تترف مشصقة الجراسة بانخفاض سخعة الخياح عمى مجار الدشة 

يداعجان عمى ىبػب  والسشخفس الحخارؼ صيفا والمحيغ ال السجارؼ الػاقع تحت تأثيخ الزغط السختفع شتاءً 

 . (1)خافقة لذجة التدخيغبات جػية مرياح شجيجة الدخعة عجا بعس الحاالت التي تحجث فييا اضصخا

 ،ثا  ( م/3.7سعجل الدشػؼ لدخعة الخياح في محصة الشاصخية )الن أ( 5وشكل )( 3يبيغ ججول )

 4.4,5.1,5.1,4.1بمغت ) اذمغ شيخ )مايذ وحديخان وتسػز وآب (  اً فػق معجالتيا الذيخية بجء تختفع

مغ شيخ ايمػل  باالنخفاض عغ السعجل الدشػؼ اعتباراً  لياتبجأ السعجالت الذيخية  في حيغ ،*ثا ( م/

ثا و  ( م/1.7ثا و كانػن االول ) (م/1.8ثا  و تذخيغ الثاني ) م/ ( 1.9تذخيغ االول ) وثا   م/ (3.8)

                                   . (1) اث م/ (1.9كانػن الثاني )

م/ثا ، اال ان  37-3,6مصاقة الحخكية بيغ كسرجر لسخعة الخياح السصمػبة الستعساليا  قجرت

تعسل باؼ سخعة تجور  تبيشاتػر االختخاعات الحجيثة استصاع التغمب عمى ىحه السذكمة عغ شخيق ابتكار 

 .(3)بيا الذفخات وتقػم بإنتاج تيارا ذؼ فػلتية عالية ال تحتاج الى اؼ محػل او صيانة كثيخة 

االستثسارات الحكػمية حتى تتسكغ  تحتاج الصاقات الستججدة في بجاية األمخ إلى ندتشج مسا تقجم 

لخبخة واقتراديات التصػر . وتذيخ عمى تفاعالت ا ءً سػاق، ولكشياا ساتشسػ بشامغ االستقخار في األ
                                                           

الجػية القاسية في العخاق دراسة في الجغخافية السشاخية ، اشخوحة  ( سعػد عبج العديد الذعبان ، تكخار بعس الطػاىخ(1
 .  74، ص 1996دكتػراه ، غيخ مشذػرة ، جامعة البرخة ، كمية اآلداب ، 

بدبب انبداط سصحيا الحؼ يعسل بجوره عمى زيادة سخعة الخياح وقخبيا مغ مخاكد الزغط السشخفس خالل الفرل الحار  *
 مغ الدشة .

، مجمة  ضع رزوقي ، قري فاضل الحديشي ،اثخ الخياح في حجوث الطػاىخ الغبارية في محافطة ذؼ قار( جػاد كا(1
 . 1116، ص1111، 1،العجد14اوروك لمعمػم االندانية ، السجمج 

حسيج عصية عبج الحديغ الجػراني ، امكانية استغالل شاقة الخياح في تػليج الكيخباء في العخاق ، مجمة العمػم  (3)
 .181، ص1119، مجمة كمية التخبية صفي الجيغ الحمي ، جامعة بابل ، 1، العجد 1دانية ، السجمج االن
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خباء الستػلجة مغ مرجر متججد أقل تكمفة عغ كيخبااء ستكػن الكي 1151 العام الجراسات إلى أنو بحمػل 

ضافة لسا تقجم فإن الصاقة الستججدة ستفيج بعاس الاجول وفق ، ا أخخػ مػلجة مغ مرادر الصاقة األحفػرية

وىحا يعشي عمى األخز ، جفعػنو مغ دعع لمصاقة التقميجية بعس الجراسات، مغ ناحية انخفاض ما ي

صخ الستيخادىا مغ الادػق العالسياة مثال األردن والسغخب مرادر شاقة أحفػرية وتز الجول التي ليذ ليا 

 .ومرخ كحلظ فإن تدايج االحتياجات السدتقبمية عمى الكيخبااء والسيااه

   (3ججول ) 

 1111 لسحصة الشاصخية لدشةثا(  خياح )م/معجل سخعة ال

 سخعة الخياح   االشيخ

 1.9 كانػن الثاني

 3.4 شباط

 3.8 اذار

 4 نيدان

 4.1 مايذ

 5.1 حديخان

 5.1 تسػز

 4.4 اب

 3.8 ايمػل

 1.9 تذخيغ االول

 1.8 تذخيغ الثاني

 1.7 كانػن االول

 3.7 السعجل الدشػؼ 

الخياح في حجوث الطػاىخ الغبارية في محافطة ذؼ قار ،  ،اثخ الحديشيجػاد كاضع رزوقي ، قري فاضل السرجر : 

 .1116، ص1111، 1،العجد14مجمة اوروك لمعمػم االندانية ، السجمج 
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  (5شكل ) 

 (1111معجل سخعة الخياح )م/ثا( في محصة الشاصخية سشة )

 
 .(3االعتساد عمى الججول )الباحثة بالسرجر:                

 المهارد المائية :  -4

شط  ويتفخع (،3خخيصة ) ىع مرادر السياه الدصحية في مشصقة الجراسة ،أ الغخاف مغ  ججوليعج 

( كع 31) عمى شػلبسجيشة الذصخة ، وىػ يسخ مقجم ناضع البجعة  في ججولالذصخة مغ الجية اليسشى لم

جشػب ناضع شط الذصخة ، ويتفخع الى فخعيو الكدخ واالبخاىيع المحيغ يشتييان عشج االىػار السؤدية الى 

يشتيي في  ، اذفيدتسخ بجخيانو باتجاه الجشػب الذخقي  )شط ابه السميج (اما شط البجعة ،  ىػر الحسار

اسة ىػريغ يتغحيان مغ نيخ الغخاف وىسا االىػار السؤدية الى ىػر الحسار ايزا كسا يػجج في مشصقة الجر 

 1( كع 13.17، وبالشدبة ليػر عػيشة يستج مغ جشػب الجواية ويبمغ شػلو  ) (الغمهكة عهينة و)ىػر 

الى نيخ الجعفخؼ شسال مجيشة االصالح مرجر مياىو مغ شط الغخاف مغ نيخ دجمة ،  اما ىػر 

، مرجر مياىو نيخ الغخاف  1( كع5.59و )فيػ يقع في جشػب شخق مجيشة الذصخة وشػل (الغمهكة)
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( ججوال ويقع 1114ويتفخع مغ مجخػ شط الغخاف في السحافطة عجد كبيخ مغ الججاول البالغ عجدىا )

 .(1)( ججول مشيا  في قزاء الذصخة 133)

( ، وكان ىحا السياه الشطيفة والرخف الرحي )مغ أىجاف التشسية السدتجامة الدادساليجف يسثل 

إمكانية الحرػل عمى السياه الشطيفة في أجداء كثيخة في التمػث واإلسخاف وتغيخ السشاخ االىتسام اساسو 

ىػ شخط مدبق لمحياة وحق مغ الشطيفة الحرػل عمى السياه اذ ان  ومشيا مشصقة الجراسة ، مغ العالع

 ، واالقتراد التغحية الشػاحي الرحية و في —ذات أىسية حيػية لمتشسية السدتجامة  وىي ، حقػق اإلندان

 .(1)لمسياه يسكغ أن يحج مغ التقجم االجتساعي واالقترادؼ في السدتقبل مدتجاموفي الػاقع أن غياب مػرد 

واعادة تختيب   دارة متكاممة لمسػارد السائيةن تكػن ىشاك اأ يجفع نحػ كسية االمصار وتحبحبياقمة ان 

ز ورصج تخريحلظ لكالسدتجامة و  لمتشسية مية مشيجية يي عسفاالولػيات بسا يتالءم والسخحمة السقبمة ، 

 وىحا يتشاقس مع الشيج والبيئية يةواالقتراد عيةااألىجاف االجتس سياقفي  يةاستخجام السػارد السائ

 السختمفة أنطسة السياه العحبة ف، مغ البمجان  العجيجفي الحؼ يصبق   (Sectorial approach) القصاعيُ 

إدارة السػارد السائية و   دانيةالنالدمبية بفعل الشذاشات االبيئية ىذاشة وتعخضا لمتأثيخات  األنطسةمغ أكثخ 

(2)بصخيقة مدتجامة بيئيا 
 . 

التذجيع عمى اشاعة السبادغ االساسية في ىحه  و الحرػل عمى السياه مغ مرادر متججدة ان

الجدئية ميع في الػقت الخاىغ الحؼ تتعخض فيو السػارد السائية خرػصا االنيار الى الكثيخ مغ 

                                                           

( دعاء فميح حدغ القخه غػلي ، تحميل جغخافي لخرائز التخبة في قزاء الذصخة ،رسالة ماجدتيخ  غيخ مشذػرة ، (1
 .  38، ص 1111جامعة البرخة ، كمية اآلداب ، 

االمع الستحجة ، اإلسكػا ، تقخيخ السياه والتشسية الثامغ ، أىجاف التشسية السدتجامة الستعمقة بالسياه في السشصقة العخبية ،  (1)
 .11،ص1111

وبذيخ ابخاىيع الصيف ، مذكمة السياه في السجن وأثخىا في التشسية السدتجامة ، مجمة األستاذ لمعمػم  احسجاريج بيجت  (3)
 .113م ، ص 1111، بغجاد ، العخاق ،  1، العجد  59اإلندانية واالجتساعية ، السجمج
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السذكالت والتحجيات ، وىي مبادغ يسكغ مغ خالل تفديخىا وتحميميا ان تزع حجا لسقجار اليجر 

 الحاصل في السياه ، وىي :

 ن السياه العحبة ىي مػرد محجود وقابل الشفاذ .ا:  المبدأ االول

: يشبغي ان تدتشج تشسية السياه وادارتيا الى نيج تذاركي يذسل السدتخجميغ والسخصصيغ  المبدأ الثاني
 وصانعي الدياسات عمى جسيع السدتػيات .

 . : تؤدؼ السخأة دورا اساسيا في تػفيخ السياه وادارتيا والسحافطة عمييا المبدأ الثالث

تترف السياه بقيسة اقترادية في جسيع استخجاماتيا ويشبغي االعتخاف بيا كدمعة  : المبدأ الرابع
 .(9)اقترادية واجتساعية 

وعمى الخغع مغ وجػد ىحه السبادغ وشيػعيا وسعي اغمب السجن في مختمف دول العالع الى تقشيغ 
وتخشيج واعاد تجويخ واستعسال السياه إلدراكيا خصػرة عجم وجػد مياه ألغخاض الذخب واالستعساالت 

حجيات يسكغ االخخػ داخل مجنيع ، اال ان تصبيق تمظ السبادغ في مشصقة الجراسة يػاجو مجسػعة مغ الت
 تمخيريا باالتي : 

 التمػث الستراعج و استسخار القاء الشفايات بكافة اشكاليا وانػاعيا في مجخػ الشيخ . -1
اليجر الكبيخ في استعسال تمظ السياه الرالحة في الذخب ألغخاض سقي الحجائق وغدل  -1

 الذػارع والديارات وغيخىا .
اباحة االستعسال غيخ الحزارؼ  مغ التي تذخعغ في بعس االحيان ةالسذكالت التشطيسي -3

 لمسياه .
غياب الػعي السدتجام الحؼ يشبغي ان يكػن حاضخا في السسارسات اليػمية لدكان مشصقة  -4

 الجراسة .

 

                                                           

ليبيا ، –الػششية ، بشغازؼ ، دار الكتب 1صالح مفتاح عبج هللا حسج ، خصط االدارة الستكاممة لمسػارد السائية ، ط (1)
 .13، ص1118
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   (4خخيصة ) 

 السػارد السائية الدصحية في مجيشة الذصخة

 

 باالعتساد عمى :   Arc GIS10.8باستخجام بخنامج  السرجر : الباحثة         
 . 1111سع ،  1.61، مخئية مشصقة الجراسة ، بجقة Quick Bird2القسخ الرشاعي ( 1)
وزاره السػارد السائية ، اليياة العامة لمسداحة قدع انتاج الخخائط ، خخيصة شبػغخافية الشاصخية بسقياس  (1)

 . 1113، بغجاد ،  111111:1
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 (1صػرة )

 نيخ الغخاف في مجيشة الذصخة 

 
 .17/7/1111بتاريخ  ترػيخ الباحثة  :السرجر
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 المبحث الثاني 

 المقهمات البشرية 

لحلظ ،  ضغػشًا ىائمة عمى السػارد وتعيق تحقيق التشسية السدتجامة (*)الجيشاميكا الدكانية تزع

تقخيخ الدكان والتشسية الحؼ يرجر  و عمى دعع البمجان بالبحػث (اإلسكها)السشطسات الجولية ومشيا تعسل 

مع ارتفاع نسػ و ، مخة كل سشتيغ وبدياسات التشسية الدميسة اقتراديًا والذاممة اجتساعيًا والسدتجامة بيئياً 

 في الػقت نفدو مميئةلكشيا مخاكد لمتشسية الثقافية والعمسية واالقترادية،  الى السجنالدكان وتحػل 

مغ  %( 71 )تتحسل السجن مدؤولية حػالياذ ، تػاجييا ة واالقترادية التي بالتحجيات البيئية واالجتساعي

شسػ الدكان ىحا الومع استسخار  ،مغ الصاقة والسػارد في العالع %( 75 )انبعاثات غازات الجفيئة وتدتيمظ

 . (1)لمتشسية السدتجامة ومػاجية لتيجيجات غيخ مدبػقة ، فإن ىشاك حاجة ماسة 

فيشاك عالقة تفاعمية بيغ ىحيغ الستغيخيغ ، اذ يسكغ اعتبار الدكان مغ اىع العػامل السحفدة 

إلحجاث معجالت تشسية مختفعة ، مغ خالل ارتفاع مدتػػ السعخفة باستخجام الػسائل التقشية السختمفة ، في 

لخرػبة السختفعة حيغ تػاجو التشسية السدتجامة اكبخ تحجؼ وخاصة في الجول الشامية وىػ معجالت ا

 وانخفاض الػفيات واليجخة . 

الحقيقة االساسية التي تعخض ليا اقتراديػ التشسية ىي ف ،اثار الدكان عمى عسمية التشسية تتعجد

سكاني ىائل وانخفاض واسع في عسمية التخاكع الخأسسالي أو  م  ج في البمجان الستخمفة ، مغ تشاالػضع الدائ

عمى ذلظ فان ارتفاع معجل الديادة الدكانية في الكثيخ مغ البالد الشامية و ، انعجامو في بعس األحيان 
                                                           

الجيشاميكا الدكانية : ىي فخع مغ عمػم الحياة الحؼ يجرس حجع وعسخ التجسعات الدكانية كأنطسة ديشاميكية، وكحلظ  *()
العسميات البيػلػجية والبيئية التي تجفعيا )كسعجالت السػاليج والػفيات، واليجخة والشدوح(. ومغ الترػرات السحتسمة وفقا 

 ، الشسػ الدكاني، أو االضسحالل الدكاني . لمجيشاميكا الدكانية: الِيَخم الدكاني
 (1) Brotz, Lucas; Cheung, William W. L; Kleisner, Kristin ,Increasing populations ,UK, 
(2012).p.55. 
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لسػاجية ىحا السعجل  في تغييخ الدياسات االقتراديةيػضح مجػ السدؤولية السمقاة عمى عاتق ىحه البالد 

 .  (1)السختفع لمشسػ الدكاني

في مشصقة الجراسة وكيفية  وفسا يمي تحميل مفرل لمعالقة الخابصة ما بيغ ابخز الخرائز الدكانية

 تأثيخىا عمى التشسية السدتجامة .

 : حجم السكان -اواًل 

ازديادًا في عجد الذباب ومعجالت مختفعة مغ التػسع  سكانيا سخيعا و انسػ  الجراسة تذيج مشصقة 

آثارىاا عماى  سػف تتخكخالل الداشػات القادماة  دتسخالاتغيخات الجيسغخافية التي يتػقع أن ت، وىحه السجني

فأكابخ التحاجيات وأكثخىاا ، وتزع عخاقيل ججيجة غيخ متػقعة الخامية إلى تحقيق التشسية السدتجامة الجياػد

التدايج السدتسخ وفي الػقت نفدو التقميل إلى أدنى حج مغ األثاخ الدامبي مع أىسياة يتسثال في التكياف 

القزاء عماى الفقاخ وعاجم السحمية  ةاغ الراعب عماى الحكػممساا يجعال م،  لألنذاصة البذاخية عماى البيئاة

السدااواة ومكافحاة الجاػع وساػء التغحياة وتعدياد التغصياة والسداواة في مجالي التعميع والشطع الرحية 

 .وتحديغ فخص الحراػل عماى الخاجمات األساساية

 اذ وصل م(  1111في سشة االساس )( بأن ىشاك ارتفاعًا في الحجع الدكاني 4يتزح مغ ججول )

حػالي    1997، حدب نتائج الحرخ والتخقيع ، بعج ان كان حدب تعجاد ( ندسة 153913إلى )

واستسخت ىحه  ،%(41) وبشدبة تغييخ وصمت الى ( ندسة 60492) بمغت( ندسة ، أؼ بديادة 93431)

) يجف ،  التي ارتفعت بجورىا الىالم( التي تسثل سشة 1111الديادة حتى وصمت الى ذروتيا في سشة )

ىحه الديادة الى عدػ ، ت%(14.6( وبسعجل تغييخ)37933بديادة مصمقة بمغت )، ندسة ( 191856

                                                           

بمجان االسكػا ، رسالة ىذام سالع كذكػل الخبيعي، أثخ العامل الدكاني في التشسية السدتجامة مع إشارة خاصة إلى  (1)
 .13، ص  1114جامعة بغجاد ،  –مشذػرة ، مقجمة إلى مجمذ كمية اإلدارة واالقتراد  يختيخ غماجد
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م وزيادة الػالدات واليجخة مغ الخيف  1113التغييخات الجيسغخافية التي شيجتيا مشصقة الجراسة بعج سشة 

عامل اإلدارؼ ادػ الى جحب اعجاد غيخ مدبػقة مغ الحزخؼ، فالالسجاور لمسجيشة مسا ادػ الى التػسع 

الدكان الى السجيشة واستقخت بعزيا في االحياء الفقيخة ، مسا شكل ضغصا كبيخا عمى الخجمات والبيئة 

 البيئاي اإلجيادماغ  ججيجةأناػاع  مداعج في ضيػرعامال بػضعيا الحالي تسثال الدياادة الداكانية  السحمية .

الخئيداة إلاى زياادة  الجافعة  القاػة اواضاح برفاة خاصاة باعتباارى دورىان وأ، السحمي لع تكغ شائعة سابقا 

ومغ والياػاء واالراضي الدراعية والتااخبة لسياه الغاحاء وتتدابب فاي الزغاػط البيئياة عماى ا واستيالك إنتااج

اذ ادت الديادة السدتجامة ، اط كل الجياػد لتحقياق التشسياة تحب وفاخاد األعماى مداتػػ معيذاة تأثيخىا  ثع 

 الدكانية الى االثار االقترادية االتية في مشصقة الجراسة :

 (4ججول )
 (1111) ( و1111) ( و1997) دشػاتعجد سكان مجيشة الذصخة ومعجالت نسػىع لم
 

 مقجار الديادة ندبة التغيخ معجل الشسػ عجد الدكان الدشة

1997 93431 3.1 37.7 15594 

1111 153913 3.9 41 61491  

1111 191856 3.9 14.6 37933 

 الباحثة باالعتساد عمى : السرجر:  
 .1997جسيػرية العخاق ، الجياز السخكدؼ لإلحراء، نتائج التعجاد العام لدكان محافطة ذؼ قار لدشة  - 
الحرخ  جسيػرية العخاق، وزارة التخصيط ،  الجياز السخكدؼ لإلحراء، مجيخية إحراء محافطة ذؼ قار ، نتائج - 

 .  1111والتخقيع لسداكغ مجيشة الذصخة لدشة 
، تػقعات الدكان  جسيػرية  العخاق، وزارة التخصيط ،  الجياز السخكدؼ لإلحراء، مجيخية إحراء محافطة ذؼ قار  -

 .  1111خة لدشة لسجيشة الذص
 
 

 
 



 امة في مدينة الشطرة لالستد المقهمات الجغرافية الطبيعية والبشرية الفصل الثاني ........

 
20 

 

 (5خخيصة )
  1111سشة سكان مجيشة الذصخة وتػزيعيع لعيشة الجراسة 

 

 
 

 .( 4باالعتساد عمى ججول )  Arc GIS.10.8باستخجام بخنامج السرجر : الباحثة 
 األفخاد . مغ قبل االستيالكزياادة  - 1
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 واألمغوالحساياة  السػاصالتالشقل و و كالتعمياع والرحاة  األساسيةزياادة نفقاات الجولاة عماى الخجماات  -1
 واإلسكان.

 . 19-وانتذار كػفيج  الستعمسيغوبخاصة في صفػف  األفخادانتذار ضاىخة البصالة بياغ  -3

فاي القصاعيااغ الخااص والحكػماي وذلاظ بدابب تػفاخ الكثيااخ  األجػرالػاضاح فاي ندابة  االنخفاض -4 
 . عامماةال األيجؼماغ 

 وااليجارات . ارتفااع أساعار الػحاجات الداكشية -5

لتججيجىا والتػسع  الالزمة االستثساراتالعامة نتيجة زيادة الزغط عمييا وعجم كفاية  السخافقانييار  -6
 .فييا

ؼ اغمب االشخاص أوبيان ر  نوىػ شيء واضح برػرة كبيخة خاصة بعج تػزيع استسارة االستبيا

صالح جحرؼ بسذاركة سكان إحاجة الى بالسبحػثيغ بدػء الػضع الخجمي والبيئي واالقترادؼ ، وىػ 

 مشصقة الجراسة .

 اما االثار البيئية فيي كاالتي :  

 تجاخل في استعساالت االرض والتغييخ الدخيع فييا .  -1
 داخل السجن. تمػث اليػاء  -1
 الدصحية والجػفية . تمػث السياه -3
 . لتغيخات السشاخيةا االجخاءات لسكافحة ىذاشة و تغيخ السشاخ -4
 

 ثانيا : نمه السكان :

ىشاك مجسػعة مغ الشطخيات فيسا يخز االثار االيجابية او الدمبية لمشسػ الدكاني ومجػ تأثيخه 

السكانً الفخ مثل نطخية  الشطخيات الدكانية الستذائسةعمى حياة الدكان ، فسشيع مغ وضعو في خانة 

الشسػ الدكاني ( التي تمخز تمظ العالقة بان The Malthusian population trap المالثوسً )

إلى انخفاض نريب الفخد الػاحج مغ وسائل البقاء التي يتع  –حدب رأؼ مالثػس   -يقػد دائسا 
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إن الشسػ  ان فييا يثبت نمحاال( Coale & Hoover theory )نظرية كهول وههفر  و، (1)إنتاجيا

 .(1)الدكاني الدخيع يعج قػة مثبصة تحػل دون تحقيق ادخار كاف لتحقيق معجل نسػ اقترادؼ يعتج بو

بيشسا يختفع مدتػػ السعيذة ارتفاعا  سخيعةبرػرة  ون ان الدكان يتكاثخ البعس االخخ عمى  نطخ

التػسع  وان ،ممحػضا داخل شبقة العسال السأجػريغ وداخل الصبقة الػسصى والصبقة الغشية عمى سػاء 

الشطخية  دأبت، اذ  الجيسػغخافي ال يؤدؼ إلى نتائج مزخة وخصخة ،  بل يكػن ذا نتائج سارة ومخضية

عمى تقجيع األدلة التي تدميط ،  مغ االقترادييغ والباحثيغ الستفائمة التي تع صياغتيا مغ قبل العجيج

الزػء عمى الجػانب االيجابية لمشسػ الدكاني عمى عسمية الشسػ االقترادؼ مغ خالل كتابات بعس 

 . (كيمي و دوربيل و دوركهايم)السختريغ ومشيع 

غيخ متفق عمى اثخىا لحج وعسػما فان العالقة بيغ نسػ الدكان والتشسية السدتجامة ىي عالقة ججلية 

 ،ولكشيا وفق بعس السجارس ليدت حتسية   ( ،6شكل )وتأثيخاتو عمى البيئة متذعبة ومعقجة ، ، االن 

 ،يسكغ استثساره في تحقيق أىجاف وغايات التشسية بذخياً  يشاك مغ يخػ أن الديادة الدكانية تذكل رأسساالً ف

الصاقة والسياه والخجمات األساسية  و االستيالك عمى الدمع زيادة مغ حيث تشسػياً  وثسة مغ يخاىا عبئاً 

سغ االمػر الحتسية ان زيادة  ندبة معجل الشسػ عغ ف، اما في مشصقة الجراسة  عمى البيئةالدمبية ر اواألث

الحجود الصبيعية سػف يخمق الكثيخ مغ السذكالت االضافية فييا ويؤدؼ الى ارباك شجيج في القصاعات 

 يسة ، لألسباب االتية :الخجمية الس

 االجخاءات الستبعة فانو مغ غيخ  ليذاشةوذلظ نطخًا الخجمات،  و التحتية ىالبش الزغط الستدايج عمى
 .كسا يجب مغ العشرخ البذخؼ  الستػقع قخيبا ان يجخؼ االفادة

                                                           

(1 )Malthus  , T.R.first  essay on population , London  , 1926 . p25. 
 (2) A . coal & H.oover , population  growth & economic  development in low  income 
countries , Princeton university  . press new gersey 4th printing, 1965.  p.38  
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 (6شكل )

 عالقة الشسػ الدكاني بالبيئة

 

الجور الجغخافي في تحقيق التشسية السدتجامة ، مجمة كمية التخبية االساسية ، السرجر : حديغ عميػؼ ناصخ الديادؼ ،  
 .466ص، 1113جامعة بابل ، 

   وانخفاض في االنتاج ، زيادة االستيالك  وسياسات الجولة بخرػصيا الىتؤدؼ جيػد مكافحة الفقخ
إلى  او،  األرض والسياهكىحه الجيػد ستقػد حتسا إلى زيادة الزغػط عمى السػارد الصبيعية السحجودة و 

 زيادة االعتسادية عمى الخارج. 
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  حاجة إلى تشسية اقترادية  وىحا يؤكج عمى وجػد، عيشة الجراسة مغ  %( 51)الذباب حػالي  يذكل

 .لخمق فخص عسل تدتػعب ىؤالء الذباب القادريغ عمى العسل

  بقي معجل دخل الفخد ثابتا، نطخًا م 1111 سشةفي  (%11)بالخغع مغ نسػ االقتراد بشدبة تقارب الا ،

لشسػ الدكان نتيجة الديادة الصبيعية بحات الشدبة تقخيبًا، وىػ ما يعشي تآكل القجرة الذخائية في ضػء 

 معجالت التزخع الدشػية.  

 فاي القصاعيااغ الخااص والحكػماي وذلاظ بدابب تػفاخ الكثيااخ ماغ  األجػرالػاضاح فاي ندابة  االنخفاض

ن الدياادة الداكانية قاج تاؤدػ إلاى ارتفااع أساعار الدامع والخجماات نتيجاة زياادة أالعامماة، كساا  األيجؼ

 .األفخادمساا ياؤدػ إلاى انخفااض مداتػػ معيذاة  األجػرتتشاساب ماع ندابة  الالصماب عميياا براػرة 

  الججياجة األسخلتمبياة احتياجاات  الالزمة األعجادارتفااع أساعار الػحاجات الداكشية نطاخا لرعػباة تػفيااخ. 

  لتججيجىا والتػسع  الالزمة االستثساراتالعامة نتيجة زيادة الزغط عمييا وعجم كفاية  السخافقانييار

 .فييا

  تفاقاع السذكالت السخورية واالزدحام، وانتذاار السشاشق العذاػائية والتماػث البيئاي بكافاة صاػره، مساا

 .تحقياق التشسياة السدتجامة والحفااظ عماى حقاػق األجيال القادماةيعاػق 

ً فً معدالت نمو2ٌتضح من الجدول )    و م(  0292)للسنوات   السكان ( بأن هنان ارتفاعا

( 2.0م ) 9112 بعد كانت سنة( 2.1حسب نتائج الحصر والترلٌم ) م  0292سنة ت (, اذ بلغم0202)

هذا الثبات بان هنان اتجاه معرفً و  ٌؤكدم( بنفس المعدل , 0202ولد حافظت على ثباتها حتى سنة )

صبح مؤثرا لوٌا فً اٌجاد مصاعب حٌاتٌة جدٌدة وان أتشكل وعً جدٌد لدى السكان بان النمو السكانً 

سٌاسة سكانٌة جاد ن اٌإالموارد المتوفرة هً غٌر لادرة على توفٌر متطلبات االجٌال الجدٌدة لذلن ف

نظر الٌها بكونها ٌ تتالءم مع ما متوفر من موارد  وخلك برامجضرورة اصبحت جدٌدة كلٌا عن ما سبك 

 الموضوعٌة للتنمٌة المستدامة . معاٌٌر لالمكانٌة ل بالحسبان مالئمتهاوتأخذ لابلة للنفاد 
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بالتحدغ  السػاشغدتذعخ معيا ي اليمتيع ثسار التشسية، و  السختفعويكفي القػل أن الشسػ الدكاني 

حاخص الجولاة اساتيجاف خفاس مغ واجب و كان لحا ، حا السشصمقالحقيقي في مدتػػ معيذاتو. وماغ ى

 .( خالل الدشػات العذخة القادمة % 1,5)إلاى ( %3)معاجل الشساػ الداكاني ماغ 

الدحف ب أيزاً  في تدببو، بل سا ذكخ سابقًا مع الشسػ الدكاني في مشصقة الجراسةوال تكسغ مذكمة 

 يتعارض باألصل مع اليجف   ػجػدة ، وىػ مامرادر السياه السالتجاوزات عمى االراضي الدراعية و عمى 

 ( مغ اىجاف االمع الستحجة 15و11)

  للسكان:: التوزٌع الجغرافً  ثالثا  

تحخص الكثيخ مغ الجراسات الدكانية الحجيثة خاصة الجغخافية مشيا عمى اعصاء اىسية استثشائية        

لتػزيع الدكان والعػامل السؤثخة فيو ، فيػ انعكاس كبيخ لكثيخ مغ الستغيخات الجغخافية التي تحكع ذلظ 

قة خرػصية معيشة التػزيع  مع وجػد التبايغ بيغ مكان واخخ ، وىػ ما سػف يعصي بال شظ تمظ السشص

تسيدىا عغ غيخىا اذا ما كانت تمظ ىي ميدة ندبية ليا ، وىػ ما يشعكذ بجوره عمى الكثيخ مغ الدياسات 

 التخصيصية والتشسػية . 

مشصقة الجراسة ألسباب كثيخة جحبت تمظ احياء معيشة في لقج تخكد الدكان وكسا ىػ واضح في 

تخكد اذ ان سكانياً  وعسخانيا ،  مدتسخ وفي حالة تبجل وتغيخاالعجاد وجعمت السجيشة في حخكة ديشاميكية 

عسمت عمى تػفيخ فخصا متعجدة لمعسل والتجارة ، وىػ ما دعا  ، ت الحكػمية واالدارية والخجمية السؤسدا

 ان يكػن البحث مقترخا عمى خسدة احياء تخكد فييا الدكان كسا تع تبيانو سابقًا.

يخز الحؼ ن ذلظ التػزيع أ( نجج 6( وخخيصة )7وشكل ) (5االشالع عمى ججول )مغ  خالل 

االحياء السجروسة قج خمق بعجا ججيجا تسثل بارتفاع الكثافات السختمفة ، فيي تعبيخ صخيح عغ شبيعة 
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العالقة بيغ الدكان والسداحة وىي احجػ الػسائل لتػضيح اسباب التبايغ الحاصل لمدكان في مشصقة 

حيان تعصي نتائج مزممة ألنيا تذسل السشاشق الخالية مغ الدكان وتزعيا اغمب االمعيشة ، ولكشيا في 

  .ايزا ضسغ السشاشق السدكػنة 

 ( 5ججول )
 م1111 سشة مجيشة الذصخة االحياء السجروسة في سكان  كثافة

 العامة الكثافة 1م/  السداحة الدكان الحي الدكشي

 364 6806 24797 الحسام

 282 7212 20380 الذيجاء

 474 3200 15193 الدخاؼ

 104 10257 10764 السدتذفى

 33 30177 10212 حاوؼ العباس

 151السعجل / 57652 81346 السجسػع

 
 ( 7شكل )

 م 1111كثافة سكان االحياء السجروسة في مجيشة الذصخة سشة 

 
  . (5ججول )الباحثة اعتسادا عمى السرجر:            
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 (6خخيصة )

 1111( لدكان مجيشة الذصخة  1م)ندسة /التػزيع الكثافي 

 

 .( 5باالعتساد عمى ججول ) Arc GIS.10.8استخجام بخنامج الباحثة السرجر : 
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( ، وتكػن بحلظ اعمى مغ  الكثافة 1ندسة /كع 151أن الكثافة الدكانية لسحافطة ذؼ قار كانت )

مداحة السحافطة وارتفاع حجع  ، ويعدػ ذلظ الى صغخ)  1ندسة/كع 75,6العامة في العخاق والبالغة )

مغ الكثافات ، تكػن فييا  انصقوفييا عجة  الدكان ،  مع وجػد التبايغ بيغ وحجاتيا االدارية ، اذ تطيخ

  . (1)(1ندسة/كع151) تتجاوزمجيشة الذصخة ضسغ نصاق الكثافة العالية 

العبقخية التي يتيا فمكل مجيشة شخر، سكان السجن كثافة حػل  تعسيع مغ الرعػبة ان يكػن ىشاك

في  االتجاه العامولكغ  لمتػزيع الصبيعي ،عمى رقعتيا تػزيع مخالف  يطيخ تسيدىا عغ غيخىا ، ومغ ثع 

و أقراىا في مخكد السجيشة وبالقخب مش ىػ ان تكػن فينسط التػزيع الدكاني في السجن برفة عامة 

فطيخ تبعا  تجريجياتشخفس ، اذ  األشخافق تأخح بالقمة بشدبة سخيعة وثابتة مع بعج السدافة حتى مشاشو 

 .(1) (تدرج كثافة السكان)مفيػم  حج السفاىيع السالزمة لمسجن وىػألحلظ 

اجتساعية وتددىخ في األماكغ الحزخية التي تعدز عمى ذلظ ونطخا لمصبيعة البذخية في كػنيا  وبشاءً 

لمتفاعل  كبيخا السشاشق الحزخية األكثخ كثافة تػفخ متشفداً  اعتبارفإن  ، لحا الخوابط االجتساعية

 ،يسكغ أن تكػن الشطع الحزخية أكثخ استجامة بيئيا مغ السعيذة في الخيف أو في الزػاحي واالجتساعي 

، كسا ان ىحا وأنطسة الشقل الجساعي واالستيالكية سػارد مثل السػاد الغحائيةالتػفيخ الصاقة و  في حالة

عػد بالشفع عمى االقتراد مغ خالل تحجيج مػقع رأس السال البذخؼ في مشصقة واحجة ي يسكغ انالتحػل 

فالسجن التي تديخ نحػ االستجامة والخؤػ السدتجامة فييا ،  يسكغ تػليج األفكار اذجغخافية صغيخة ندبيا 

كسا في السدتقبل ، و عغ كيفية استخجام السػارد في الػقت الحاضخ  أفكارفييا ن تكػن أىع شخوشيا أ مغ 

 .عمى جسيع السجن تمبية احتياجات سكانيا لتريخ مدتجامة بحق شبغيأنو ي بعزيعاقتخح و 

                                                           

حديغ عميػؼ ناصخ الديادؼ ، التبايغ السكاني لخرائز الدكان في محافطة ذؼ قار ، مجمة آداب ذؼ قار ، العجد ( 1)
 .317-316، ص1116كمية اآلداب ،  -، جامعة ذؼ قار  17

غ السكاني لتػزيع الدكان وكثافتيع في مجيشة بغجاد ، مجمة مخكد السدتشرخية لمجراسات دمحم صالح ربيع العجيمي، التباي( 1)
 .179،ص1118، 16العخبية ، العجد 



 امة في مدينة الشطرة لالستد المقهمات الجغرافية الطبيعية والبشرية الفصل الثاني ........

 
29 

 

 : تركٌب السكان : رابعا  

وذلظ ألنيا تػضح االختالفات الشػعية التشسػية دراسة تخكيب الدكان اىسية بالغة في البحػث  ذغلت
لمسعمػمات الكسية التي تػفخىا احراءات الدكان كي يسكغ االفادة مغ ذلظ في التخصيط لذتى الجػانب 

وتخزع الية تخكيب الدكان حدب التشسية  . (1)االقترادية والثقافية واالجتساعية التي تيع حياة الدكان 
ع االخح  تن يؤول اليو تخكيب الدكان فيسا لػ أفي رسع ما يسكغ   شجيجةمعيارية السدتجامة الى الية 

دجام وفي حالة ان واضحة ، اذ تشطع جسيع تمظ السكػنات بحيث تكػن متالئسة واىجافيا يا ورؤاىابدياسات
 يسكغ تػضيحو باالتي : مع تػجياتيا العامة ، وىػ شيء

 التركيب النهعي لمسكان :  - 1

عجد السػاليج والػفيات ووقائع الدواج  عمى مجاالت عجة ومشيايؤثخ التخكيب الشػعي برػرة مباشخة  
عسمية التخصيط لمتشسية في  مغ خالل اىسيتو تو الفعميةتبخز قيسكسا  التحتية ، معجالت اليجخة والبشية  و

 ،(1)يغ متصمبات كل مشيسا االقترادية واالجتساعية بفعل االختالف ما بيغ قػػ الحكػر واالناث وتبا
في زيادة االنتاج  بو وتأثيخه في حجع االنتاج مغ خالل تفػق ندبة الحكػر عمى االناث وما يديسػن 

السيسا في السشاشق التي تػفخ فخص عسل محجودة لمسخأة ألسباب اجتساعية ، ومعجل القػػ العاممة 
بعػامل كثيخة اىسيا اليجخة والسدتػػ الرحي والسعيذي والطخوف االجتساعية  يتأثخوىػ  اقتراديةو 

 .(3)لمدكان 

اما الحكػر فقج ( 94441) بمغ نحػ م 1111أن عجد  االناث لدشة  (6) يتبيغ مغ تحميل الججول

وعشج الشطخ الى ما اقختو االمع الستحجة ضسغ اىجافيا ، ( 97بيشسا بمغت ندبة الشػع ) ، (97415) بمغ

وخاصة اليجف الخامذ الستعمق بالسداواة بيغ الجشديغ ، فيػ بصبيعة الحال ليذ باألمخ الييغ والديل 

مغ تذخيع قػانيغ تداوؼ بغ الخجل والسخأة عمى االقل في الػقت الحاضخ ، خرػصا في مجتسع تقميجؼ 
                                                           

،  1117، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع ، االردن  ،  1( عبج عمي الخفاف ، جغخافية الدكان اسذ عامة ، ط(1
 .  116ص

جغخافي لخرائز التخكيب الدكاني في مجيشة الذصخة ، مجمة ادأب ذؼ قار ، العجد  ( عبج العالي حبيب حديغ ، تحميل1)
 .157،ص  1111 ،1، السجمج 5
(  دمحم جػاد شبع ، التحميل السكاني لمتشسية االقميسية في محافطة الشجف االشخف ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة مقجمة 3)

 .57، ص1111الى كمية اآلداب ، جامعة الكػفة ، 
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ات العسل عمى السسارس السعشى الستعارف عميو في يتجاوزمخ أ، وىػ  محافع كسجتسع الجراسة مثال

الدمػكيات والقخارات  نػعا ما ، يبجأ مغعسل معقج  السسكشة، بل انوالتقشية  واالساليب التقشية الحجيثة

، شداء بيغ الخجال وال والػضائف والػاجبات والحقػق  تمتدم بسبجأ التػزيع العادل لمسػارد التيالعامة الدياسية 

يتعمق بفيع تأثيخ األعخاف االجتساعية وىياكل الدمصة عمى حياة مجسػعات  فالعسل عمى ىحا السبجأ

الشداء ليدػا أن الخجال و  يتع فيعمغ السيع أن  ، كسا انمختمفة مغ الخجال والشداء وعمى الفخص الستاحة

في الػصػل إلى الخجمات  حػاجد مختمفةعػائق و  او في مػاجية ،مثال  الفقخمتداويغ في مػاجية 

 والسػارد االقترادية والفخص الدياسية.

فعشج وجػد الخغبة  السختمفة ،  إن األدوار والعالقات بيغ الجشديغ ليدت ثابتة وتتصػر وفًقا لمطخوف

 تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة الستعمقة بالسداواة بيغ الجشديغ وتحقيق خصة عام  او االرادة في

ما لع  ، وضع قزية السداواة في شميعة تصػيخ البخامج وعسل الدياسات وإنتاج التحميالت يشبغي، م1131

، فديكػن مغ الرعب والسحمية  القزايا في الحدبان عمى نصاق واسع في الدياسات العامة يتع اخح ىحه

 بذكل سخيع وناجح .ىجاف التشسية السدتجامة األلمغاية تحقيق بقية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امة في مدينة الشطرة لالستد المقهمات الجغرافية الطبيعية والبشرية الفصل الثاني ........

 
22 

 

 ( 6ججول )
 م1111لدكان مجيشة الذصخة لدشة  التخكيب الشػعي

 

 الفئات
1111 * 

 نسبة النهع اإلجمالي اإلناث الذكهر
 99 6953 3491 3461 اقل مغ سشة

1  _4 11498 13465 15963 93 
 111 18466 14138 14118 9ا  5
 114 13916 11731 11194 14اا  11
 113 13113 11445 11758 19ا  15
 96 19697 11161 9635 14اا  11
 111 15779 7863 7916 19اا  15
 99 11576 5819 5767 34اا  31
 91 7589 3996 3593 39اا 35
 95 7787 3988 3799 44اا   41
 98 4513 1171 1131 49اا  45
 113 4195 1167 1119 54اا  51
 91 3151 1611 1441 59اا 55
 85 1156 1165 991 64اا  61
 73 1116 1156 849 69اا  65
 61 1813 1116 687 74اا   71
 68 1345 811 545 79اا   75
 79 1116 561 444 84اا  81

 49 844 568 176 سشة فأكبخ 85
 97 191856 97415 94441 اإلجسالي

السحافطات، لدشة ، إسقاشات سكان العخاق حدب  جسيػرية العخاق ،وزارة التخصيط ، الجياز السخكدؼ لإلحراء : السرجر
1111 . 

حدبت الفئات العسخية ، باعتساد الريغة الخياضية الشدبة والتشاسب السعتسجة في وزارة التخصيط ، مجيخية إحراء   (*)
لتعجاد   .وىي : عجد الدكان )لمحكػر أو اإلناث ( في فئة معيشة ))الجدء(1118محافطة ذؼ قار  لتقجيخات الدكان لدشة 

إجسالي الدكان لمحكػر أو اإلناث لدشة التػقعات األخيخة )اليجف(   / إجسالي الدكان لمحكػر أو اإلناث لدشة   ) xسابق 
 )الكل(( . وعمى سبيل السثال يسكغ تػضيح الريغة أعاله بحدب اآلتي :1997

 . 1111شة ( ( عجد الحكػر في لد   3461=  ) 94441/45911×1683فسثال في الفئة )أقل مغ سشة لمحكػر( = 
والترفٌهٌهة ( فهً  –والصهحٌة  –للمزٌد ٌنظر : سمٌع جالب منسً السههالنً , كفهاءة التوزٌهع المكهانً للخهدمات المجتمعٌهة )تعلٌمٌهة  

 21, ص  0290مدٌنة الشطرة , اطروحة دكتوراه غٌر منشورة , جامعة البصرة , 
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 :للسكان التركٌب العمري   -2

سػػ بإدماج جسيع فئات  في أؼ بمج أن التشسية لغ تتحققجسيع اآلراء الجولية عمى  تتػافق 

السذاركة في الحياة الدياسية واالجتساعية مغ  البالغة مشيا وتسكيغمع بعس السجتسع العسخية 

ويتساشى مع اليجف السدتقبل ، وىحا يشصبق بذكل اساسي  يبيشيا ف ات واالقترادية والحج مغ التفاوت

الدبل الستاحة لمتعامل مع ىحا  تػفخ جسيع يخكد عمى ، الحؼ  مغ أىجاف التشسية السدتجامة اشخالع

إلى ضسان تكافؤ الفخص مغ خالل اتخاذ التجابيخ لمقزاء عمى التسييد وتعديد اإلدماج  والجعػة التفاوت 

قة أو العخق أو الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي لمجسيع برخف الشطخ عغ العسخ أو الجشذ أو اإلعا

 .(1)األصل أو الجيغ أو الحالة االجتساعية، وغيخىا مغ التػصيفات

عمى ندبة الدكان في فئات االعسار  (**)كبيخ الدغاو  (*)يعتسج اعتبار السجتسع الدكاني الفتي

فئات السعالة ومعخفة اعجاد االناث في سغ االنجاب يعبخ عغ واقع الدكان مغ ال ان معخفةو  ،السختمفة 

كحلظ داللتو عمى السدتػػ الرحي والخجمة ، و الذيخػخة (  –الذباب  –حيث مخاحميع العسخية ) الفتػة 

السقجمة لمدكان ثع وضع اىجاف التخصيط والتشسية التي تذيخ بياناتو لمفئات العسخية ومجػ حاجاتو 

مات العامة ويعبخ عغ معجالت خرػبة الدكان ووفياتو واليجخة ويكذف عغ عجد االشفال في سغ لمخج

( فقج قدع 7التعميع االلدامي ، وفي ىحا السجال تع تػزيعيع الى ثالث فئات عسخية وحدب الججول )

 :الدكان الى  

 

                                                           

(1)https://www.un.org/development/desa/ar/news/social/international-day-of-older-
persons-2019.html 

% فأن السجتسع الدكاني يترف عمى انو مجتسع 35سشة اكثخ مغ  15اذا كانت ندبة الدكان الحؼ تقل اعسارىع عغ  *()
 شاب.

 % مغ السجتسع يترف بأنو مجتسع شيخػخة.11مغ سشة فأعمى اكثخ 65اذا كانت ندبة كبار الدغ اؼ  **()
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 ( 7ججول )
 م1111مجيشة الذصخة لدشة في الفئات العسخية 

 

 ندبة الشػع % اإلجسالي % اإلناث % الحكػر سشةالفئات العسخية/ 

 99 44.5 85317 44.1 41916 44.9 41381 15اقل مغ 

15-64 49161 51.1 51175 51.6 99536 51.8 98 

 67 3.7 7113 4.3 4111 3.1 1811 فأكثخ 65

 97 111 191856 111 97413 111 94443 سجسػعال

، الجياز السخكدؼ لإلحراء، وتكشػلػجيا السعمػمات اإلنسائي، إسقاشات سكان  وزارة التخصيط السرجر: جسيػرية العخاق ،
 .1111العخاق حدب السحافطات، لدشة 

  (8شكل ) 
 م 1111ندبة الشػع في مجيشة الذصخة لدشة 

 

    .( 7ججول )عمى  اعتسادالباحثة ا السرجر:             
 :سنة  11اقل من الفئة االولى  -1

إذ   م ,0202لسنة  منطمة الدراسة%( من أجمالً سكان 22.2بلغت نسبة السكان ضمن هذه الفئة )      

( أي 20102%( من إجمالً الذكور بٌنما بلغت نسبة اإلناث )22.1( بنسبة ) 20299الذكور) عددبلغ 

من الفئة  أنثى , وهً اعلى 922( ذكر لكل 11بلغت نسبة النوع لهذه الفئة ) فً حٌن% (  22.9بنسبة )
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من بٌنها تردي الوالع الصحً  السبابمن اعدد العمرٌة الوسٌطة للحجم السكانً فٌها , وٌرجع ذلن ل

واعتماد تزاٌد حاالت الترمل للنساء , كما ان هنان ظهور وتزاٌد النزعة فً تحدٌد النسل  ووالخدمً 

أن تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة غيخ  تحطى ىحه الفئة العسخية بأىسية كبخػ ، اذاسالٌبه المعروفة , 

مسكغ مغ دون إحقاق ما لألشفال مغ حقػق بتأميغ حقػقيع في التسّتع برحة جيجة والحرػل عمى تعميع 

جيج والعير في بيئة نطيفة، كسا تعسل اليػنيدف مع الحكػمات والذخكاء ووكاالت األمع الستحجة األخخػ 

ألجيال  —حه األىجاف نتائج ممسػسة لكل شفل ومع كل شفل لسداعجة البمجان عمى ضسان أن تحّقق ى

اليػم وأجيال السدتقبل ، ونطخا لسخحمة نسػىع البجني ، فانيع يتعخضػن لسخاشخ الفقخ والعشف والحخمان 

بدبب مخحمة حياتيع بسا في ذلظ الػفيات وسػء التغحية واالمخاض السعجية ، مغ التعميع والزسان الرحي 

مغ غيخىع تزخرا ألثار التجىػر البيئي والتمػث والكػارث الصبيعية وحاالت الصػارغ  ، كسا انيع اكثخ

 .(1)السختبصة بالتغيخات السشاخية 

 : ( سنة64 -15الفئة الثانية ) - 2

%( مغ سكان مشصقة الجراسة  51.9( ندسة ، أؼ بشدبة )99536بمغ حجع الدكان في ىحه الفئة )       

%( مغ إجسالي الحكػر، بيشسا بمغت أعجاد اإلناث 51.1( ذكخًا أؼ بشدبة )49161، اذ بمغ عجد الحكػر) 

%( مغ إجسالي اإلناث وىي مقاربة  أيزا الى حجع الحكػر كسا 51.6( أنثى ، أؼ ما يعادل )51175)

 .( 98في الفئة الدابقة و بمغت ندبة الشػع ليحه الفئة )

                                                           

(1) https://www.unicef.org/ar 
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ويسكغ لمذباب ان ( ، حدب تعخيفات االمع الستحجة ،  14-15تجخل ضسشيا فئة الذباب ما بيغ)

كسا يشبغي  ، يذكمػا قػة إيجابية لجفع عجمة التشسية عشج تدويجىع بالسعخفة والفخص التي يحتاجػن إلييا

إلى الػصػل إلى  التعميع والسيارات الالزمة لمسداىسة في اقتراد مشتج؛ وىع بحاجة ػاأن يكتدبعمييع 

ألن جسيع أىجاف التشسية السدتجامة ليا ، و  سػق العسل الحؼ يسكغ ان يدتػعب قجراتيع في قػػ العسل

في مجاالت التعميع والتػضيف قج تع التأكيج عميو ايزا في يا أىسية حاسسة في تشسية الذباب، فإن تحقيق

، وقج ارتبط  أساسيًا لمتشسية الذاممة لمذباب اإلصجار األخيخ مغ تقخيخ الذباب العالسي باعتباره عامالً 

ويجعػ إلى تػفيخ فخص التعميع الذامل والعادل والجيج، وتعديد بذكل وثيق باليجف الخابع الخاص بالتعميع 

فخص التعمع لمجسيع ، ىشاك حاجة لبحل جيػد متزافخة لزسان حرػل الذابات والذبان عمى تعميع 

 وتذيخ أحجث اإلحرائيات، لتجريب السيشي بذكل مشرف وعادلمجاني وجيج وكحلظ الػصػل لفخص ا

تػفيخ التعميع االبتجائي والثانػؼ  واستكسال إلى وجػد تبايشات عالسية عسيقة في مجال التعميع،  االمسية

بإتاحة فخص التعميع التقشي والسيشي السيدػر التكمفة والحؼ يػفخ لمذباب السيارات المدمة لمعسل ولخيادة 

مسا يجعل فخص تحقيق التعميع الثانػؼ الذامل ضعيًفا بالشدبة لمكثيخيغ خاصة في الجول  األعسال

 .(1)الفقيخة

فقج أثبت انتذار البصالة ونقز  ،الجعػة إلى تػفيخ العسل الالئق لمذباباليجف الثامغ  يخاعيو 

ب في أعسال ويشخخط العجيج مغ الذبا ،تياالعسالة وضعف جػدة العسل أنيا قزايا مخىقة لالقتراد

وتبقى تحجيات تأميغ العسل الالئق والسدتسخ  ،مشخفزة األجخ أو اشغال غيخ مدتقخة أو ميغ  غيخ رسسية

                                                           

(1) https://www.un.org/ar/global-issues/youth . 
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أكثخ تعقيًجا لمذباب الزعفاء والسيسذيغ، بسغ فييع الذابات، خرػًصا مغ يعذغ في أوضاع إندانية 

 .(1)غيخ مدتقخة والذباب مغ ذوؼ اإلعاقة والسياجخون 

 سنة( فأكثر : 65السن ) كبار  فئة -3

( %3)( أؼ بشدبة 1811ة العسخية )( بمغ حجع الحكػر ضسغ ىحه الفئ7يتزح مغ خالل الججول )      

( أنثى بشدبة إجسالية وصمت الى 4111مغ مجسػع ىحا الشػع لمفئات الثالث، في حيغ  بمغ عجد لإلناث )

( ويعدػ ىحا 67خفزت ندبة الشػع ليحه الفئة )%( مغ االناث لمفئات الثالث لشػع االناث . بيشسا ان4.3)

 االنخفاض الذجيج إلى قرخ أمج الحياة لمحكػر مقارنة باإلناث ألسباب اقترادية واجتساعية وصحية .

البمجان عمى تحديغ إمكانية وصػل كبار الدغ إلى  في الدشػات االخيخة جسيعحثت األمع الستحجة 

التحزخ الدخيع وشيخػخة   يضاىخت، خرػصا بعج انتذار جمات البشية التحتية الحزخية والسخافق والخ

سيكػن ليا أثخ مباشخ عمى تحقيق أىجاف التشسية في البشية الجيسغخافية التي  تتغييخاحجوث  والدكان 

كسا  ، األماكغ العامة والسباني فزال عغ عجم وجػد سكغ آمغ عجم مالئسة  فان ي الػاقع، وف السدتجامة

،  تعيق وسائل الشقل كبار الدغ مغ التستع الكامل بحقػقيع ومغ العير بكخامة وأمان في مجتسعاتيع

 وىحا التحجياتالسداحات الحزخية في كثيخ مغ األحيان تفاقع مغ التسييد واستبعاد كبار الدغ، وتذكل 

 .(1)ة السختمفالكػارث وحاالت الصػارغ  االزمات وبذكل متدايج خالل  تربح مخئية

مغ أجل أن تربح السجن والبيئات صجيقة لكبار الدغ يتعيغ التشفيح الفعال لمدياسات والتخصيط و 

أن تأخح اإلجخاءات التشطيسية ولػائح البشاء والخىغ العقارؼ في و  الذامل والسذتخك بيغ القصاعات

                                                           

 السرجر نفدو . (1)
(1  ( https://www.un.org/development/desa/ar/news/social/intl-day-older-persons.html. 



 امة في مدينة الشطرة لالستد المقهمات الجغرافية الطبيعية والبشرية الفصل الثاني ........

 
21 

 

االقترادية أن يييئ ليع فخص السذاركة ، ويسكغ االعتبار شػاغل كبار الدغ وتعكذ تشػعيا 

خة  . واالجتساعية في بيئات مأمػنة وميدَّ

 التركيب االقتصادي لمسكان  : -3

فيسكغ مغ خالل التشسػؼ تعج دراسة التخكيب االقترادؼ مغ العشاصخ اليامة في دراسة التخكيب 

ىحه الجراسة تحجيج مالمح الشذاط االقترادؼ كحلظ يسكغ الػقػف عمى ندب العسالة وحجسيا واىسيتيا 

وخرائريا الستعجدة ومعجالت التغيخ في نسػىع ومجػ مداىسة االناث في القػػ العاممة ، وكحلظ يسكغ 

مغ خاللو التعخف عمى عشاصخىا وارتباشيا بالطخوف البيئية الجغخافية والػقػف عمى ندبة البصالة 

  . (1) وتػزيعيا بحدب العسخ والشػع والسيشة

ن التخكيب االقترادؼ لمسجتسع اساس الزم لػضع خصط السدتقبل سػاء في مجال مذخوعات إ

التشسية او تخكيبيع الشػعي والعسخؼ وان دراسة البشية االقترادية لمدكان تيجف الى معخفة تػزيع الدكان 

اليغ في عمى االنذصة االقترادية االخخػ فزال عغ حجع القػػ العاممة والدكان الفعاليغ وغيخ الفع

 فيياال بج مغ تزسيغ جسيع العػامل السؤثخة السدتجامة ، عشج الحجيث عغ عشاصخ التشسية، و مشصقة معيشة 

في اذ شيجت . تشفيحىاتسثل محػرا رئيدا في مشطػمة التي قزايا البصالة وتػفيخ فخص العسل  والسيسا

تخاجع ندب العسل مقارنة بديادة أعجاد  مغ عانيت ومشيا مشصقة الجراسة اآلونة األخيخة كثيخ مغ دول العالع

، ليحا تػاجو التشسية والػضع االقترادؼ غيخ السدتقخ  عسميات اإلنتاج بدبب الجائحة وتخاجعالدكان 

التي بجورىا تتدبب في ارتفاع ندب الفقخ  محمياالسدتجامة عػائق كبيخة مغ أىسيا ارتفاع ندب البصالة 

 .والجخيسة والعشف 

                                                           

 .  313، ص 1993، دار السعخفة الجامعية ، القاىخة ،  4الدكان اسذ وتصبيقات ، طفتحي ابػ عيانة ، جغخافية ( 1)
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تعديد الشسػ االقترادؼ السصخد والذامل لمجسيع والسدتجام، والعسالة  عمى الثامغاليجف ويخكد 

، الحؼ يزع بجوره عذخ غايات ليحا اليجف تزع حمػال  الكاممة والسشتجة وتػفيخ العسل الالئق لمجسيع

 لسجسل االعسال االقترادية وىي :

 . الحفاظ عمى الشسػ االقترادؼ الفخدؼ وفقًا لمطخوف الػششية -1

 .حقيق مدتػيات أعمى مغ اإلنتاجية االقترادية مغ خالل التشػيع، واالرتقاء بسدتػػ التكشػلػجيا ت -1

 .تعديد الدياسات السػجية نحػ التشسية والتي تجعع األنذصة اإلنتاجية -3

 . تحديغ الكفاءة في استخجام السػارد العالسية في مجال االستيالك واإلنتاج -4

 . وتػفيخ العسل الالئق لجسيع الشداء والخجال تحقيق العسالة الكاممة والسشتجة -5

 . الحج بقجر كبيخ مغ ندبة الذباب غيخ السمتحقيغ بالعسالة أو التعميع أو التجريب -6

 .اتخاذ تجابيخ فػرية وفعالة لمقزاء عمى الدخخة، وإنياء الخق السعاصخ واالتجار بالبذخ -7

 .لجسيع العسال حساية حقػق العسل وإيجاد بيئات عسل تػفخ الدالمة واألمغ -8

 .جف إلى تعديد الدياحة السدتجامة تيوضع وتشفيح سياسات  -9

تعديد قجرة السؤسدات السالية السحمية عمى تذجيع إمكانية الحرػل عمى الخجمات السرخفية  -11

 .(1)والتأميغ والخجمات السالية لمجسيع، وتػسيع نصاقيا

نحػ  مشصقة الجراسةبمغت ندبة الدكان الشذصيغ اقتراديا في ،  (9وشكل ) (8ججول ) عشج تحميل

لشفذ %( 51.6، مقابل العاشميغ عغ العسل غيخ الشذصيغ اقتراديا نحػ ) م1111 دشة%( ل47.4)

 . الدشة 

 

 
                                                           

(1) https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/pages/g-08.  
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 (8ججول )

 (1111الدكان الشذصػن اقتراديا والعاشمػن عغ العسل في مجيشة الذصخة لدشة ) 

 %   العجد الشذاط االقترادؼ

 47.4 1889 العامميغ 

 51.6 3111 العاشميغ

 111 6191 السجسػع

السرجر : جسيػرية العخاق ، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدؼ لإلحراء ، مجيخية احراء ذؼ قار ، بيانات غيخ مشذػرة ، 

 م.1111

 (9شكل )

 (1111الدكان الشذصػن اقتراديا والعاشمػن عغ العسل في مجيشة الذصخة لدشة )

 

 . (8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى ججول )                

 

47.4% 
52.6% 

 العاملٌن 

 العاطلٌن
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 السبحث االول 
  خرائص سكان مديشة الذطرة

 :السقدمة 
السشطسات الجولية واإلقميسية عمى التعاوف مغ أجل دعع القجرات وإرساء مشياج عسل  غمب أ اجسعت 

ترب في الشياية في خجمة العشرخ البذخؼ جسيعا أىجاؼ التشسية السدتجامة ألنيا مػحج يؤدؼ إلى تحقيق 

مػضػع الدكاف أغمب األىجاؼ ولكل ىجؼ جانب يتعمق بالدكاف، وىحا يجؿ يالمذ ذ ، أ والبيئة الصبيعية

 : ىسا  أساسيغامخيغ عمى أف اليجؼ العاـ يخمي إلى 

 .مغ التشسية ومغ رفاه البذخية بجونو االنداف ألنو ال يسكغ اف يتحقق اليجؼ :األول 

فكل ىحه األىجاؼ  ، كمفة كل ىجؼ إذ ال يجب تحقيقو بثسغ باىع عمى حداب البيئة الصبيعية:  الثاني 

 .تخمي إلى تحقيق التػازف في التشسية

تحجيج مرادر السعمػمات التقميجية والحجيثة الكفيمة بتػفيخ بيانات صحيحة لقياس السؤشخات يجعػ 

، اف تكػف ىشالظ بيانات واقعية الكسية ألىجاؼ التشسية السدتجامة وإعجاد تقاريخ عغ التقجـ نحػ تحقيقيا

ودراسة ميجانية مدتفيزة عغ اؼ مشصقة جغخافية لكي تكػف السعخفة كمية ومحيصية بخرائز الدكاف 

 ية .  وشخح ما يشاسب تصمعاتيع وتػجياتيع السعخفية واالجتساعية واالقترادية والبيئ

حياء مختارة ألسباب أيا عمى ئبيا الجراسة السيجانية بعج اجخا يحمل ىحا الفرل الشتائج التي خخجت

تع تػضيحيا سابقا ، وتسثل الخرائز التي اضيختيا استسارة االستبياف االسذ التي اعتسجت عمييا 

جيتيا ، تع التػصل الى الباحثة في رسع مالمح الفرل الخابع ، فعمى الخغع مغ الرعػبات التي تع مػا

 نتائج عجيجة كاف ليا الجور في تغييخ الكثيخ مغ الخؤػ واالىجاؼ في ىحه الجراسة .
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 التركيب العسري لعيشة مشطقة الدراسة :  -1

ب العسخؼ نقصة جػىخية في الجراسات والخصط  التشسػية ، فيي مغ السؤشخات يتذكل دراسة التخك

ومتصمبات  ت، بتػفيخ احتياجابذكل عمسي ودقيق االنصالؽ نحػ التخصيط والتشسية التي يسكغ مغ خالليا 

ادراؾ شبيعة السجتسع السجروس  وتحجيج القػة الكامشة وقجراتيع االنتاجية والحيػية ، كل فئة عسخية و 

 ئات الرغيخة ججا او الكبيخةة خرػصا تمظ التي تحتاج الى عشاية خاصة مثل الفيحدب الفئات العسخ 

، والفئات الذابة القادرة عمى العسل واالنتاج التي ليا احتياجاتيا ومتصمباتيا التي تختمف عغ الفئات  ججا

 االخخػ .

بفخص أكثخ إنراًفا في مجتسعاتيع، أصبحت مػاجية ات وخاصة لفئة الذباب سصالبالومع تدايج 

الحرهل  العسل والزسان االجتساعي والرحي و )مثل فرصالتحجيات الستعجدة التي يػاجييا الذباب 

يسكغ لمذباب اف يذكمػا قػة إيجابية لجفع ، اذ  وضخورةأكثخ إلحاًحا  على التعليم والسداواة بين الجشدين(

لالنخخاط في سػؽ العسل داخل وخارج  عجمة التشسية عشج تدويجىع بالسعخفة والفخص التي يحتاجػف إلييا

 مشاشق سكشاىع .

مغ مجسػع  (%53)تذكل ندبة ( 33- 21) ثانية ( نجج اف الفئة العسخية ال4ل الججوؿ )عشج تحمي

ف تكػف ىحه الفئة قاعجة االنصالؽ نحػ بشاء أوىي ندبة مختفعة ومذجعة عمى السجتسع االحرائي ، 

بانيع  االحرائيات الخسسية لألمع الستحجة فيسا يخز تعخيفيا لفئة الذباب ومغ تجقيق مجتسع مدتجاـ ، 

ما بيغ الفئة  اً حواض ، مسا يجعل ىشاؾ تجاخالً  سشة ( 24 - 15األشخاص مسن تتراوح أعسارهم بين )

سشة ،  03ف يستج ىحا التعخيف في العخاؽ الى سشة أاالولى والثانية لمسجتسع السجروس ، وىحا ال يسشع مغ 

عمى  تسع بشاءً لخرػصية كل مجكتعخيف قياسي مع احتفاظ االمع الستحجة عمسا اف ىحا التعخيف وضع 

  .معصياتيا االرضية السختمفة 



 السدتدامةالبيئية  وعالقتها بالتشسية الخرائص السكانية لسديشة الذطرة ................فصل الثالث ......ال

 
36 

 

  (4ججوؿ ) 

 التخكيب العسخؼ لعيشة الجراسة في مجيشة الذصخة 

 . السرجر : الباحثة ، استسارة االستبياف

 %(62)  (حاوي عباس)اختمفت ندبيع ايزا ما بيغ االحياء السجروسة ، فيي مختفعة في قج  و

الكثيخ مغ االنذصة  وو في واالقجـ في السجيشة اً يسكانتخكدًا مغ السشاشق االكثخ يعج بدبب كػف ىحا الحي 

كسا اف  ، والجوائخ الحكػمية الخئيذ  لقخبيا مغ الدػؽ االقترادية التي جحبت الييا االيجؼ العاممة الذابة 

الحؼ  اإليجاريخغبػف الدكغ مع اباءىع بدبب ارتفاع تكاليف البشاء او  اغمب االشخاص الستدوجػف حجيثاً 

لكل  %(41)في حي السدتذفى والدخاؼ بشدبة الشدبة انخفزت في حيغ ،  تكاليفو وف تحسلر ال يقج

وتحػؿ  واالقل سكانا وذات بيػت صغيخة   السشاشق الػاسعة السداحةوىحا مخدود الى كػنيا مغ مشيسا 

 والخجمات الرحية االخخػ .مغ السدتذفى  القخبيمعطع البيػت الى استعساالت تجارية 

االحياء 

 الدكشية

 الفئات العسخية
 السجسػع

 
% 03 

 فأقل
% 

02-

03 
% 

02-

03 
% 

02-

03 
% 

02 

 فأكبخ
% 

 02 200 2 00 20 231 20 233 02 024 20 44 الحساـ

 00 122 0 00 2 00 02 202 00 003 20 22 الذيجاء

 24 000 23 01 20 13 24 32 02 232 22 20 الدخاؼ

 20 000 1 03 03 10 04 40 02 200 0 20 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

03 2 243 10 24 1 11 02 22 0 031 20 

 233 0004 2 212 20 003 22 000 03 2023 20 030 السجسػع



 السدتدامةالبيئية  وعالقتها بالتشسية الخرائص السكانية لسديشة الذطرة ................فصل الثالث ......ال

 
33 

 

 (حاوي عباس )في حي %( 0فاكثخ ( وبشدبة ) 02انخفاض ندبة الفئة الخامدة ) يمحع بأف ىشا

مسا دؿ عمى صجؽ الخاؼ االوؿ بارتفاع ندبة الفئة االولى ، واف االبشاء يدكشػف في بيػت اباءىع وانيا 

داخل  بحلظ تربح ىشاؾ اكثخ مغ نػاة و تربح ليع في السدتقبل بعج وفاة اباءىع او يتع تػزيعيا بيغ الػرثة 

الػاحجة وانقداميا في السدتقبل مع البقاء في نفذ البيت او تقديسو الى مذتسالت او االنتقاؿ الى  سخةاال

، في حيغ ارتفعت ندبة وجػدىع في حي الدخاؼ  مكاف ججيج وىػ قميل الحجوث ألسباب محكػرة سابقا

جايتو الى فئة السػضفيغ في %( ، وىػ راجع الى اف ىحا الحي قج تع تػزيعو وانذاءه في ب23وبشدبة )

مشيع  فاألغمبيةدوائخ الجولة وخاصة السعمسيغ والسجرسيغ وىػ الدبب في تخكد ىحه الفئة في ىحا الحي ، 

لحلظ ضيخت  االستسارة بأنفديعئ السدؤولية في مم ػاف عغ العائمة فتػلػ واعية ومتعمسة وىع السدؤولفئة 

 ندبتيع عالية .

فيسا يتعمق بيحه الفئات العسخية الذابة  في  أىجاؼ التشسية السدتجامة ف السػاءمة  والتػافق معإ

وتدتمـد الربغة العالسية لخصة عاـ  ، "لن يتخلف أحد عن ركب تحقيق اهداف التشسية" التأكيج عمى انو 

وقج اتى ذكخ الذباب عمى وجو التحجيج في  ، مخاعاة دور الذباب في جسيع األىجاؼ والغاياتـ  0303

وعالوة  ، أربعة مجاالت ىي: تػضيف الذباب وحالة الفتيات السخاىقات والتعميع والخياضة مغ أجل الدالـ

، يتع التصخؽ الى الذباب كػنيع وكالء لمتغييخ مكمفيغ بتدخيخ إمكاناتيع لزساف عالع يتشاسب  عمى ذلظ

 .(2) مع تصمعات األجياؿ القادمة

 :  لعيشة مشطقة الدراسةالتركيب الشهعي  -2

ال زالت السجتسعات السحمية في العخاؽ تشطخ الى السخأة نطخة رجعية  ال تتشاسب مع دورىا االساسي 

مغ حقػؽ االنداف  والسحػرؼ في الحياة ، لحا فاف القزاء عمى كل اشكاؿ التسييد ضجىغ ال يسثل حقاً 

                                                           

 (1) https://archive.unescwa.org/ar/publications. 
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التعجيل بتحقيق اىجاؼ التشسية السدتجامة ، وقج ثبت مخارا وتكخارا فحدب ، بل ىػ ايزا عامل حاسع في 

اء لو اثار مزاعفة ويداعج بذكل متدارع عمى دفع عجمة التشسية في جسيع االتجاىات دغ الشياف تسك

 والسدتػيات .

تتػػدع  الشػداء في مجػاالت السػذاركة واتخػاذ القػخار واإلدارة  بيااألدوار التي يسكغ أف تزصمع اف 

يسكغ اذ والجولية،  عمػػى السػػدتػيات السحميػػة والػششيػػةتيا ػات التشسيػػة السػػدتجامة وإدار بأىسيػػة حيػيػػة لعسميػ

ُأجخيت في بمجاف متقجمة الشسػ  تػصػمت دراسػات استقػرائية ، فقجأف يذكمغ عػامل فعالػة لمتغػييخ  ليغ

أكثخ انذغاال بالبيئة  إلى أف السخأة نتيجػة ألسػمػب الحيػاة وأنسػاط االسػتيالؾ تبػجو مغ قبل االمع الستحجة 

يشػدعغ إلى التحمي أكثخ بسداءلة انيغ  وىشػاؾ مؤشػخات ، االستجامةوأكثخ إحداسا بالسدؤولية إزاء تحقيق 

العامة أكثخ مغ وسائط الشقل  استخجاميغ و بتجويخ السشتجات ويػدداد احتسػاؿ قيػاميغ االستيالؾ

 .(2)الخجاؿ

بيغ الجشديغ وتسكيغ السخأة قػج تخسػخت مشػح أمج بعيج في االلتدامػات   خغع أف أىسية السداواة بو  

،  بكيغمشياج عسل و  02، وججوؿ اعساؿ القخف مثػل إعػالف ريػػ بػذأف البيئػة والتشسيػة   الحكػميػة الجوليػة

 مداىسات السخأة في التشسية السدتجامة ليدت مقيسة أو مدتخجمة بالقجر الكافي. اصبح واضحا ججا اف

انعكذ الجور الزعيف لمسخأة في مشصقة الجراسة بذكل واضح وصخيح ،اذ اف ىشاؾ مجسػعة  مغ 

غ السخأة  واعصاءىا دورىا الحقيقي الحؼ يالتقاليج والعادات واالفكار القجيسة التي تعيق بذكل او باخخ تسك

ال يتعارض مع التذخيعات االسالمية االصمية ، لكغ األعخاؼ االجتساعية مشعتيا مغ مسارسة ذلظ الجور 

ضسغ اشار  –، فتحقيق مبجأ السداوة بيغ الجشديغ واىجافيا الحيػؼ وال سيسا فيسا يخز تحقيق التشسية 

                                                           

 .0، ص 0322االمع الستحجة ، السػػؤتسخ العػػالسي الخابػػع السعػػشي بػػالسخأة ، السداواة بيغ الجشديغ والتشسية السدتجامة ،  (2)
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، لحا فاف اعادة تذكيل انيا اوال سػؼ يعصي مجاال واسعا ليا لتصبيق االىجاؼ االخخػ ث –السجتسع السدمع 

 .دور السخأة ىػ مصمب تشسػؼ مدتجاـ 

، اف ندبة مداىسة السخأة في االجابة عمى استسارة كاف دوف مدتػػ الصسػح ( 23يبيغ الججوؿ )

فكانت تجاوزت نرف العيشة ، او السصمػب ، فمع تطيخ ندب مختفعة في كل االحياء السجروسة ، 

السيسا و ىشاؾ عقبات ججية اماـ فخص مذاركة وتسكيغ السخأة  اف وىحا دليل اكيج عمى الديصخة لمحكػر ، 

االقترادية  سا تداؿ السذاركة فاذ  ، في مجاؿ العسل واالرتقاء اإلدارؼ في السؤسدات العامة والخاصة

    شة %( حدب  بيانات س02)فيسا يختفع معجؿ البصالة بيغ الشداء الى ( % 13) بشدبة لمسخأة مشخفزة

  .(2) ـ ( 0323 )

امتشعت الكثيخ مغ الشداء عغ االجابة عمى استسارة االستبياف وتعحرف بأسباب شتى اغمبيا عجـ 

وىػ غيخ ذات اىسية حاليًا مقارنة مع تػفيخ ، السعخفة بالقخاءة والكتابة او اف السػضػع ال يثيخ اىتساميغ 

%( ، لشفذ االسباب الدابقة الحكخ ، في 20الخجمات االساسية ، اذ جاء حي )حاوؼ عباس( بشدبة )

%( ، وىػ امخ يسكغ ارجاعو الى 00حيغ ارتفعت ندبة االجابة مغ قبل الشداء في حي )الدخاؼ( بشدبة )

ي االحياء التي تكػف قخيبة مغ السشصقة السخكدية او القخيبة  مغ ارتفاع ندبة التحزخ واالنفتاح الفكخؼ ف

االسػاؽ والستاجخ ، اذ نجج اف اغمب الشداء تخخج لمتدػؽ وبحلظ امكغ الحرػؿ عمى اجابات انثػية عغ 

 قج عدز كثيخًا مغ تػجيات الجراسة وتصػر الخؤػ واالفكار فييا . ءشياالستسارة وىػ 

الجغخافي في مشصقة الجراسة ، اذ ارتفعت ندبيع في السذيج  ىالحكػرية عمييسشة ال في حيغ نجج

%( فامتشاع الشداء عغ االجابة اتاح مجاؿ وفخاغ كبيخ لمحكػر لمتحخؾ 30حي )حاوؼ عباس( بشدبة )

                                                           

 .0-20،ص  0300- 0323جسيػرية العخاؽ، وزارة التخصيط، خصة التشسية الػششية  (2)
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%( وىي ايزا 01وبياف رائييع فيسا يجور في مشصقة الجراسة ، في حيغ انخفزت  تمظ الشدبة الى ندبة )

 . عشج مقارنتيا بشدبة االناثنيا تجاوزت اكثخ مغ نرف العيشة مختفعة أل

 (23ججوؿ )

  ي لعيشة الجراسة في مجيشة الذصخةشػعالتخكيب ال  

االحياء 

 الدكشية

  التخكيب الشػعي

 السجسػع

 

% 
 % اناث % ذكػر

 02 200 00 231 20 003 الحساـ

 00 122 00 010 02 003 الذيجاء

 24 000 00 033 01 000 الدخاؼ

 20 000 00 223 11 020 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

000 30 00 22 031 20 

 233 0004 00 320 12 2102 السجسػع

  .: الباحثة ، استسارة االستبياف  السرجر

 لعيشة مشطقة الدراسة :  االسرة حجم -3
ف أجشجة التشسية السدتجامة ال يسكغ تحقيقيا والػصػؿ إلى أىجافيا دوف اضصالع األسخة إ

أنيا ىي العخبية  األسخة  ، فصبيعة  لمحاؽ بالتصػر الحؼ يذيجه العالع بسدؤولياتيا وبحؿ أقرى الجيػد 

 الستغيخات  متعامل معتعتسج عمى نفديا لتحقيق غاياتيا وتػفيخ حاجات أبشائيا وتشسيتيع وتثقيفيع وتحفيدىع ل

 اجتثاث الفقخ والجػع وضساف حياة صحية وتحقيق رفاه الجسيع وتػفيخ التعميع الجيجفاآلنية والسدتقبمية ، 

العسل عمييا  التي يشبغيالتحجيات االجتساعية واالقترادية التي تػاجو األسخة  والسدتجاـ ىي في مقجمة
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يغ الجشديغ والخبط بيغ األجياؿ وتعديد اإلرادة الدياسية مغ خالؿ تسكيغ األسخ والسداواة ب، لتجاوزىا 

 . (2)تكػف مخخجات تمظ االسخ صامجة بػجو الستغيخات الخارجية لجػ الحكػمات حتى 

وفي ضل ىحه االىجاؼ والدعي الى تحقيقيا نجج الجور الزعيف لألسخة العخاقية في االخح بدماـ 

تمظ االىجاؼ  تزسغ مداىسة األسخة في تحقيق العخاؽالعامة الستبعة في السبادرة العالسية، فال الدياسات 

تدسح بحلظ ايزا ، فزال عغ  تعجد  تيا الجاخميةعمى نسط وشبيع السعقجة التي شخأت الستغيخاتوال 

 في ما يتعمق بإدماج األسخ في استخاتيجيات التشسية. يتع مػاجيتيا التحجيات التي 

دارعة لجعل دور االسخة محػرؼ وحاسع في القزايا التي تخز ستالخصػات التػجيات و ال اف

، يتصمب جيػد مزاعفة واستثشائية ، خرػصا في بيئة تفتقخ الى ابدط مكػنات الػعي البيئات السحمية 

ليحا ّيعج الشدق األسخؼ مغ أىع السؤسدات االجتساعية السدؤولة عغ الحفاظ عمى السػارد  البيئي ،

عمى اعتبار أف األسخة ومكػناتيا البشائية قادرة عمى بشاء شخرية الفخد ، الصبيعية ومرادر البيئة الحيػية 

ساد عمى األسخة في سعخوؼ أف االعتفسغ الوتشسية اتجاىاتو الدمػكية والقيسية والحزارية والتخبػية، 

السجاؿ التشسػؼ يفيج في تصػيخ وبشاء القجرات اإلبجاعية والسيارات البذخية الكامشة التي تقػـ األسخة 

  . صقل وتيحيب وبشاء الذخرية اإلندانية الدّػية مشح الصفػلةفي بالتعاوف مع السجرسة 

أداء  ةواستخاتيجييخ في فمدفة الػعي البيئي مغ خالؿ التأث االسخة في زيادة ورفع داىعف تأيسكغ 

 وذلظ مغ خالؿ :مبادغ االستجامة البديصة التي ال يرعب تحقيقيا نحػ  عوتػجييي فخاداال

 نذخ الػعي البيئي بيغ افخاد االسخة والسحيط العائمي . -

 الشفايات الستػلجة في السشدؿ .شبيعة وحجع و  سةمجػ مالئ -

                                                           

معيج الجوحة الجولي لألسخة ، ادماج مشطػر األسخة في أىجاؼ التشسية السدتجامة في الجوؿ العخبية: التصمعات  (2)
 . 0، ص0322والتحجيات ، قصخ ، 
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 فخز تمظ الشفايات في السرجر . -

 التخشيج في استخجاـ الصاقة والسياه . -

  السذاركة في الشذاشات التي تحافع عمى البيئة . -

( افخاد ىػ الدائج في مشصقة 1-0) اف حجع االسخة ما بيغ ( يتزح22عشج تحميل الججوؿ )

مشصقي ، فاغمب العػائل  ءشي%( ، وىحا في الػاقع 00الجراسة وخاصة في حي الحساـ بشدبة )

واالدارة التشفيحية الستخاتيجية التخفيف مغ  لإلحراءالجياز السخكدؼ  العخاقية وحدب السدح الحؼ نفحه

متػسط حجع األسخة  ـ باف0323دشة مدح وتقػيع الفقخ في العخاؽ ل وجج عشجالفقخ في وزارة التخصيط 

 .(2) في الخيف (1.0 )في الحزخ ، ( فخد0.4أؼ )،  (افخاد 1)في العخاؽ 

%( ، ويسكغ 0فاكثخ( في حي الدخاؼ بشدبة ) 23في حيغ جاءت اقل ندبة في حجع االسخة )

فخ السكاف امشيا الػضع االقترادؼ البديط وعجـ تػ  ، ارجاع اسباب ىحا االنخفاض الى عجة اسباب

نقداـ وتحػؿ بعس ما الى االإالسشاسب لتالئع متصمبات االسخ الكبيخة ، لحلظ لجأت اغمب االسخ 

افخادىا الى سكغ اخخ او اضافة بشاء داخل البيت نفدو ، وىحا الحجع الكبيخ اغمب انتذاره الجغخافي 

بكثخة عجد األبشاء الحيغ يقعػف ومشيا مشصقة الجراسة السجتسعات الشامية  ، اذ تترف يكػف في االرياؼ

تساعي وارتفاع معجالت السػاليج وارتفاع الرغيخة نتيجة التخمف االقترادؼ واالج الفئات العسخيةفي 

معجالت اإلعاقة في نفذ الػقت لجرجة أف البعس يصمق عمى ىحه السجتسعات اسع مجتسعات الذباب 

 . واألشفاؿ

 

                                                           

(1) https://mop.gov.iq/news/view/details?id=76  
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 (22ججوؿ )

 جيشة الذصخة لعيشة م حجع االسخة

 . ر : الباحثة ، استسارة االستبيافالسرج

بتقجيع خجمات الرحة الجشدية واإلنجابية وفقًا لسا جاء في وثيقتي  (ـ0303)شالبت أجشجة لقج      

 أؼ أف يحرل عمييا كل الشاس بغس الشطخ عغ ، وأف يتع تقجيسيا لمجسيع ، "القاىخة لمدكاف" و "بيكيغ"

 :(2)تتكػف خجمات الرحة الجشدية واإلنجابية مغ ، أعسارىع أو عغ حالتيع الدواجية

سبل تحقيق الستعة الجشدية،  -مع التخكيد عمى السخاىقيغ والذباب غيخ الستدوجيغ –. تعميع الجسيع  أ 
 .شخيصة أف يتعمسػا سبل الػقاية مغ الحسل أو اإلصابة باإليجز مع الحفاظ عمى الدخية التامة

 في الحرػؿ عميو مجانًا أو بأسعار زىيجة.. تػفيخ العازؿ الصبي لسغ يخغب  ب

 . إباحة اإلجياض لمتخمز مغ الحسل غيخ السخغػب فيو ت

 
                                                           

https://www.un.org/ar/59101/page/116448. (7)  

االحياء 

 الدكشية

 السجسػع حجع االسخة

 
% 

 % فأكثخ 23 % 4-2 % 1-0 % فأقل 0

 02 200 20 220 00 003 00 003 4 10 الحساـ

 00 122 23 13 03 002 00 013 23 13 الذيجاء

 24 000 0 4 02 232 02 213 03 42 الدخاؼ

 20 000 00 20 02 44 00 230 20 00 السدتذفى

 حاوؼ 
 العباس

04 20 202 04 42 00 04 21 031 20 

 233 0004 20 030 00 300 03 430 20 044 السجسػع
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 :الحالة االجتساعية لعيشة مشطقة الدراسة -4

ًا في نجج اف ىشاؾ تعارض االمسية مة الحالة االجتساعية مع االىجاؼ عشج الشطخ الى مجػ مالء

حدب اعخاؼ وقػانيغ  وجخائع يرل في بعس الحاالت الى َتيعيا واجخاءاتيا ، وىحا التعارض بعس اجدائ

أشكااًل  يأخحالحؼ  الدواج السبكخ ومشيا عمى سبيل السثاؿ، وانتياكًا لحقػؽ االنداف  مشطسة اليػنيديف

 ، ليغجو قزية بالغة الخصػرة واألىسية كحقل لمبحػث االجتساعية حػؿ العالع ،ألسباب مختمفة متشػعة

مغ خالؿ تصػيخ بخامج التعميع ومشح الدمصة لسشطسات حقػؽ تو العسل عمى مكافحب وىي بجأت فعال

فالطخوؼ التي  ،خاصًة في السشاشق التي تكػف فييا ىحه السسارسة واسعة االنتذار ،  اإلنداف السحمية

 :(2)متعجدة ، ومشيا عائمة عمى تدويج شفل قبل بمػغو الدغ القانػنية لمدواجتجبخ 

 . والتقاليجالعادات  -
 .الفقخ -
 . حاالت االختصاؼ القدخؼ االنحخاؼ و الخػؼ مغ  -
 . تصػيخ التحالف بيغ أسختيغ -

 . غياب القػانيغ الخادعة-

اف ذلظ ال يتعارض في كػف غيخ ،  لتمظ االىجاؼ ولحا فاف ىحه القزية في جػىخىا معارضة 

 السحمي لكي تكػف ناجحة ومثسخة ،اف تشصمق التشسية مغ السجتسع تحخص عمى  االستجامة ىي ايزاً 

 تفذللجػ معطع السيتسيغ أنو حتى تدتسخ التشسية وال تعتخضيا أؼ عقبات وتامة يشاؾ قشاعة عامة ف

 وصػاًل لمسدتػػ القػمي.  يالسدتػػ السحم مغبجايًة  يا العسل عمى تحقيق شبغي، ي بخامجيا السختمفة

جاء ، اذ اف ىشاؾ ارتفاع في ندب الدواج بغس الشطخ عغ سغ الدواج  (20ج تحميل الججوؿ )عش
في حيغ انخفزت ندب االرامل %( لسجسػع االحياء مع التفاوت الػاضح بيشيا ، 12)  بشدبة الستدوجػف 

  احياء الدخاؼ والسدتذفى وحاوؼ عباس . %( واختفاءىا في 2الى )
                                                           

https://news.un.org/ar/audio/2015/09/336532. (7 ) 
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 (20ججوؿ )

 مجيشة الذصخة الحالة االجتساعية لعيشة  

 .: الباحثة ، استسارة االستبياف  السرجر

إحرائية ت الخسسية ومشيا %( ، اذ تذيخ االحرائيا03الى )ندب الصالؽ الحع ارتفاع يكسا 
شيخ أف حاالت الصالؽ السدجمة في السحاكع العخاقية بجسيع السحافطات، خالؿ ، مجمذ القزاء األعمى 

، سجمت خارج السحاكع الخسسية وتست السرادقة عمييا الحقًا، ( حالة 0042) بمغت 0302 نيداف سشة
 . (2)حالة (2102)فيسا بمغت حاالت التفخيق بحكع قزائي 

باب السؤدية إلى ارتفاع معجالت الصالؽ، إلى يعج الدواج السبكخ وزواج القاصخات، أحج أىع األس

جانب الػضع االقترادؼ الستخدؼ، وىػ ما تذيخ إليو سجالت السحاكع العخاقية، التي وثقت آالؼ حاالت 

 عاًما. 23و 20الصالؽ ألزواج تتخاوح أعسارىع ما بيغ 

ف ارتفاع إ ذإ%( ، 01في حيغ كانت حاالت العدوؼ عغ الدواج )اعدب( واضحة السطيخ بشدبة )

عامل البصالة يجفع الكثيخ اف و ،  تكاليف ومتصمبات الدواج مع تجاىل كيفية تأميغ الذباب ىحه السصالب
                                                           

(1) https://www.hjc.iq/statistics. 

االحياء 

 الدكشية

 السجسػع الحالة االجتساعية

 
% 

 % مصمق % ارمل % متدوج % اعدب

 02 200 0 00 2 3 13 031 03 033 الحساـ

 00 122 0 23 0 23 00 000 02 002 الذيجاء

 24 000 - - - - 01 000 00 033 الدخاؼ

 20 000 - - - - 20 000 03 43 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

203 00 213 00 - - - - 031 20 

 233 0004 0 03 2 01 12 2031 01 332 السجسػع
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زيادة  مغ ثع يديج احتساؿ ارتباشيع بأجشبيات، و ومغ الذباب لميجخة إلى خارج البمج، مسا سيؤخخ زواجيع 

الفخد وعجـ ثقتو بالشداء، خاصة مع عجـ  ىشاؾ عػامل أخخػ تتعمق بشفديةو ندبة العػانذ داخل البالد، 

استقخار البمج أمشيا وسياسيا، ورفس الذباب فكخة االستقخار في بمج متقمب األحػاؿ، وقج يشغسذ بعس 

 . الذباب في إكساؿ دراستيع كالساجدتيخ والجكتػراه فيؤجمػف الدواج

سخعة القشاعة باف في  ولحا فاف اؼ خمل يصخأ عمى شبيعة السجتسع السحمي يسكغ اف يؤثخ سمبا

تحخص اىجاؼ التشسية السدتجامة ىي التداـ انداني وىجؼ عالسي واصالح تجريجي لمبيئة السحمية ، فيي 

ضبط حجع  تتصمب ، كسا  عمى تصػيخ الجػانب الثقافية واإلبقاء عمى الحزارة الخاصة بكل مجتسع

عامل يداعج في تخفيس معجؿ الشسػ االقترادؼ وتدايج الزغط عمى السػارد  زيادتيعالدكاف ألف 

 .(2)تعخقل جيػد التشسية ومغ ثعالصبيعية ورفع حجع التمػث، 

مسا تججر اإلشارة إليو أف السذكمة ال تكسغ في حجع الدكاف بقجر ما تتسثل في سمػكياتيع 

لمسػارد البذخية ىػ العشرخ  المثليفية االستخجاـ ااالستثسار في رأس الساؿ البذخؼ وك جومياراتيع، لحا يع

 األساسي الستجامة التشسية.

 :لعيشة مشطقة الدراسة  مدتهى الدخل -5

 مدتػػ  التفاوت فينجج اف مزت،  سشة 03عشج اجخاء مقارنة بديصة ما بيغ الػقت الحاضخ و 

 عغ تقخيبا في عسػـ العخاؽ ، فزال ً  وىػ اآلف في أعمى مدتػياتوقج ازداد بذكل مزاعف بكثيخ ، الجخل 

                                                           

فخيػج عبػػة، إسساعيل مشاصخيو، ، آليات حساية البيئة في الجدائخ في ضل التشسية السدتجامة " ، السمتقى الػششي األوؿ  (2)
حػؿ : آفاؽ التشسية السدتجامة في الجدائخ ومتصمبات التأىيل البيئي لمسؤسدة االقترادية ، كمية العمـػ االقترادية 

 .0، ص  0334( ، الجدائخ ،  2400ماؼ  33والتجارية وعمـػ التدييخ ، جامعة) 
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ندبة اذ بمغت  ،بيغ األغشياء والفقخاءما  ا في الفجػةاتداع وىحا بجوره اوجج،  عجـ السداواة في الثخوة

 .(2)%(02.2) الدكاف الحيغ يعيذػف دوف خط الفقخ الػششي

أىجاؼ  غ تحقيقف خفس أوجو التفاوت وضساف عجـ التخمي عغ أؼ شخز ىػ جدٌء ال يتجدأ ما

اإلشارات مغ بعس  مدتسخ عمى الخغع مغ اتخاذ اً ، وىػ يدبب مذكالت عجة وقمق التشسية السدتجامة

ذات  الجعع البديط لمصبقاتوتػجيو  سمع الخواتباإليجابية مثل الحج مغ التفاوت الشدبي في الجخل في 

ل السذكمة بذكل جحرؼ ف ذلظ لع يحأ اال ، التفزيميةجسمة مغ االجخاءات الجخل السشخفس مغ خالؿ 

 يداؿ التفاوت قائسًا.الف

اض فبعزيا ضيخ بذكل واضح وفػرؼ مثل انخف ،  أوجو التفاوت القائسة (24-كػفيج)عّسق وقج 

 ، والبعس االخخ اشػؿ اجال واقل وضػحا ، وقج تأتي العػاقب السباشخة لودخل االسخة وزيادة الالمداوة 

 :(0)عمى رفاىية االسخة مغ خالؿ 

 عمى دخل العسل مغ خالؿ فقجاف الجخل بدبب السخض او تقميل ساعات العسل او انخفاض  خالتأثي
 الخواتب او البصالة .

 خفاض التحػيالت او الحرػؿ عمى دعع غيخ نالتأثيخ عمى الجخل غيخ الستأت مغ العسل بدبب ا
 رسسي اقل مغ العائمة والذبكات االخخػ التي تخزع ايزا لزغػط مالية .

 زيادة و ار السباشخة عمى االستيالؾ نتيجة التغييخ في اسعار الدمع االساسية وخاصة الغحاء االث
 تكاليف الخعاية الرحية .

  انقصاع الخجمات كأغالؽ السجارس والسؤسدات االخخػ السيسة وعجـ الػصػؿ الى مخافق الخعاية
لزخورية لمحرػؿ عمى الخجمات وعخاقيل اماـ امكانية التشقل ا 24-الرحية العامة نتيجة لزغػط كػفيج

 بدبب االغالؽ.

                                                           

 (1) http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-38-50. 
 .0، ص0303بخنامج األمع الستحجة االنسائي في العخاؽ ،  تأثيخ فايخوس كػرونا عمى االقتراد العخاقي ،  ( 7)
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ىي انعكاس حقيقي لمفعل السؤثخ ليحا الػباء عمى الحياة  و( 20الججوؿ )في نقاط عجة  ضيخت

%(  مع التفاوت ما 33الجخل الستػسط قج اعصى ندبة ىي )العامة لمشاس ونذاشاتيع االقترادية ، اذ اف 

بيغ االحياء السجروسة ، اذ شسل الخكػد االقترادؼ بعج حطخ التجػاؿ فئات واسعة مغ السجتسع ، وىػ 

عصل الكثيخ مغ االعساؿ العامة والخاصة ، واوقف بذكل تاـ كافة مذاريع االعسار والبشاء في مشصقة 

العخاؽ أكثخ عخضة  أف مػضفي القصاع الخاص في ت فيوكذفالستحجة  تو األمعوضعالجراسة ، ففي تقخيخ 

لسخاشخ الفقخ مغ العامميغ في القصاع العاـ، ال سيسا ذوؼ الجخل الستجني والعامميغ في القصاع غيخ 

 .(2)السشطع، وكحلظ األسخ التي تعيميا نداء

%( ، وىي ندبة تذيخ الى كػنيا 20)( قج جاء بشدبة ضعيففي حيغ اف الجخل مغ الفئة االولى )

في مخحمة صعػد اذا ما استسخ الػضع االقترادؼ بالتجىػر والتخاجع الدخيع ، فإلغاء الكثيخ مغ الػضائف 

 تأعمش او تػقفيا بذكل مؤقت ييجد شخيحة واسعة مغ الدكاف ويخفع مسغ دخػليع تحت خط الفقخ ، اذ

كانت بعج أف  ـ، 0303%( في سشة  02.2 )في البالد إلى التخصيط العخاقي ، ارتفاع ندبة الفقخ وزارة

 .(0)%(  03)، في حيغ يقجر مخاقبػف الشدب الحقيقية لمفقخ في حجود ـ0323عاـ  %(  03 )نحػ

بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي عمى الحكػمة العخاقية والجيات السعشية  اقتخحوتألف الشيج الحؼ 
 الخئيدة األخخػ لتخصيط عسمية التعافي االقترادؼ لمعخاؽ مغ شقيغ:

( ضخورة تحجيج خيارات تسػيل إضافية وتجشب إجخاء إصالحات نقجية غيخ مجروسة، وتحديغ جػدة 2)
 اإلنفاؽ العاـ واستيجافو.

، مع االستسخار في  الخاص غيخ الشفصي في تحقيق الشسػ وتقميل االعتساد عمى الشفط( دعع القصاع 0)
تػفيخ فخص العسل لعجد كبيخ مغ األسخ األكثخ ضعفًا وذات الجخل السحجود مغ خالؿ تػسيع نصاؽ 

 . بخامج السداعجة االجتساعية

                                                           

 (1) https://uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=12969. 
(2) https://www.mop.gov.iq/ 
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  (20ججوؿ )

 مجيشة الذصخةلعيشة  مدتػػ الجخل

 . احثة ، استسارة االستبيافالسرجر : الب

 : لعيشة مشطقة الدراسة التحريل الدراسي -6

 وتدايج ، كبيخ في مػارد االرض إلى إجياد (الفردية والجساعية)الستشػعة  لبذخيةنذصة ااأل تؤدؼ

لمتشػع وتيجيج تداىع مداىسة واضحة في التجىػر البيئي يا وبسا أنعمييا مع الديادة الدكانية ، الزغط 

لتجارؾ السخاشخ  حمػال تكػف ىشاؾأيزًا أف  الػاجب االخالقي، فإف مغ ي تغيخ السشاخالو  حيػؼ ال

وبسقجور التعميع أف يقػـ بجور رئيذ في التحػؿ السصمػب إلى والتشبؤ باألزمات ، والترجؼ لمتحجيات 

مجتسعات أكثخ استجامة مغ الشاحية البيئية، بالتشديق مع السبادرات الحكػمة ومبادرات السجتسع السجني 

االحياء 

 الدكشية

 السجسػع الجخلمدتػػ 

 
% 

 % جيج ججا % جيج % متػسط % ضعيف

 02 200 0 03 2 00 24 043 23 20 الحساـ

 00 122 0 02 00 030 02 000 03 203 الذيجاء

 24 000 - - 04 222 00 002 4 02 الدخاؼ

 20 000 20 03 03 43 03 200 20 03 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

03 2 001 33 24 1 02 2 031 20 

 233 0004 0 200 00 002 13 2000 20 030 السجسػع
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فالتعميع يرػغ القيع ووجيات الشطخ، ويداىع أيزًا في تشسية وتصػيخ السيارات والسفاىيع  ،والقصاع الخاص

 .(2)إيقافيااو  التي يسكغ أف تدتخجـ في خفس السسارسات غيخ السدتجامة واألدوات

ـ( ىػ بجاية عقج 0330) سشةأف بجاية ىحا الجانب ، األمع الستحجة  أةأعمشت ىيفقج  نطخًا ألىسية      

وبحلظ ، يا لتحقيق يالتعميع عشرخ أساساف إدراؾ فخض عمى الكل التعميع مغ أجل تشسية مدتجامة، وىحا 

واصبحت فيسا بعج احج اىجافيا الخئيدة واساس لكل  ضيخ مجخل التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة

سػاششيغ مدؤوليتيع ويقػمػف فيو ال يتحسلمجػ الحياة  يستج عمى  وىػ تعميع االىجاؼ االخخػ ،  

ال يشحرخ و ، بػاجباتيع نحػ مجتسعيع مغ خالؿ اكتداب ما يمدميع مغ معارؼ وميارات وتقشيات وقيع 

دور التعميع الستعجد األوجو في مجاؿ االستجامة في جانبو اإليجابي، إذ يسكغ أف يعدز مسارسات غيخ 

لحلظ قج  ، ذات االستجامة الشدبية الحجيثة عيرالشخؽ  ومغ ذلظ االستيالؾ السفخط لمسػارد و ، مدتجامة

 .(0)يتصمب األمخ تكييف التعميع وتحػيمو لزساف تأثيخه اإليجابي

حجدت مشطسة اليػندكػ  العشاصخ الستكاممة لمتعميع مغ أجل التشسية السدتجامة في السشاىج الجراسية 

 كسا يمي:

 وتذسل السعارؼ األساسية لمعمـػ الصبيعية واالجتساعية واإلندانية الالزمة لفيع::  السعارؼ -2

 مبادغ التشسية السدتجامة.  -

 كيف يسكغ تشفيح ىحه السبادغ. -

 التي تتزسشيا ىحه السبادغ.القيع  -

 : وتذسل السيارات العسمية التي تسكغ الستعمسيغ مغ فيع التشسية السدتجامة مثل: السيارات -0

 التعمع مجػ الحياة. -
                                                           

(1) http://gem-report-2016.unesco.org/ar/chapter. 
(2) https://ar.unesco.org/themes/education-sustainable-development.  
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 اتباع أساليب العير السدتجاـ. -
 التستع بحياة مدتجامة. -

سختبصة والسحمية ال: وتذسل القيع واالتجاىات السيسة لفيع القزايا العالسية  القيع واالتجاىات-0
 .(2)باالستجامة

ندبة التعميع الجامعي قج ترجرت الشدب االخخػ ( عجة مؤشخات ميسة مشيا اف 20يحجد الججوؿ )

تع ذكخ %( ، وىي ايزا كانت مختفعة في جسيع االحياء السجروسة ، وبدبب اىسيتو فقج 71بشدبة )

، إلى ـ0303 لمتشسية السدتجامة التي تجعػ بحمػؿ عاـ  0مغ اليجؼ  0-0التعميع العالي في الغاية 

ضساف السداواة بيغ جسيع الشداء والخجاؿ في الحرػؿ عمى التعميع الفشي والسيشي والجامعي ذؼ الجػدة 

إلى إحخاز تقجـ فيسا يتعمق  لدابقاعسل اليجعػ إشار ، كسا  وبأسعار معقػلة، بسا في ذلظ التعميع الجامعي

باالتفاقيات الجولية القائسة لرالح التعميع العالي، ويعتخؼ بأف نطاـ التعميع العالي الخاسخ والسشطع جيًجا 

يسكغ أف يقمل أيزًا مغ التشافخ بيغ ما  ، و يسكغ أف يحدغ فخص الشجاح واإلنراؼ والجػدة واألىسية

التشسية السدتجامة واالفادة مغ التكشػلػجيا والسػارد التعميسية السفتػحة يتع تجريدو وما يجب تعمسو لزساف 

 .(0)والتعميع عغ بعج

محػ األمية بسثابة ُيعج  وىػ مؤشخ مذجع ججا ، اذ %( ،0في حيغ انخفزت ندبة االمية الى )
د مجتسعات تتسيكسا أنو يقػـ بجور مؤسذ حاسع في بشاء ، ع مجػ الحياةيالجعامة التي يدتشج إلييا التعم
وتذكل ميارات اإللساـ بالقخاءة والكتابة التي تتصػر مغ السدتػيات ،  باالستجامة واالزدىار والدالـ

األساسية حتى السدتػيات الستقجمة خالؿ جسيع مخاحل الحياة، جدءا ال يتجدأ مغ كفاءات أوسع نصاقًا 
 ة الستكاممة واالستيالؾ وأنساط الحياةمجاالت التفكيخ الشقجؼ والذعػر بالسدؤولية واإلدار تقتزييا 

السدتجامة والدمػكيات اإليكػلػجية وحساية التشػع البيػلػجي والحج مغ وشأة الفقخ والحج مغ مخاشخ 
 الكػارث.

                                                           

(1) Nolan, C. Shaping the education of tomorrow. report on the UN decade of education for 
sustainable development, Abridged, France, UNESCO, 2012.p12. 
(2) https://ar.unesco.org/themes/higher-education/sdgs. 
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 (20ججوؿ )

 مجيشة الذصخةلعيشة  التحريل الجراسي

 .حثة ، استسارة االستبياف السرجر : البا

 مقدار السعرفة عن التشسية السدتدامة لعيشة مشطقة الدراسة : -7

 شكل ججيج مغ التصػر السجتسعي يعتسج فػي نسػط  ىػ ف الػقت الحاضخأ اتمغ السدمسات الػاضح

الخكيدة األساسية في  واىسيتيا بػصفيا (صشاعة السعرفة)سيصختو ونفػذه عمى السعخفة ، إذ تتعاضع مكانة 

لتتبػأ اكثخ السفاصل حداسية وتأثيخًا في  ات الحجيثة ، وتتعدز قػة األنذػصة السعخفيػةيبشاء االقتراد

ليا مغ دور الغج ، لسا اليػـ و أىع مطاىخ القػة في عالع  السعخفةفاف  لحا  ، مشطػمة االنتاج االجتساعي

 إذ ، مشو في عسمية التشسية البذخية السدػتجامة ومدتػػ االفادةالساؿ البذخؼ  رأس فاعل ومؤثخ في إعػجاد

 . وغايتيا يا ، مثمسا ىػػ ىػجفيا الشيػائياإلنداف بصاقاتو وقجراتو مشصمق التشسية وأدات فإ

االحياء 

 الدكشية

 التحريل الجراسي
 السجسػع

 
% 

 % جامعي % ثانػؼ  % ابتجائي % امي
دراسات 

 عميا
% 

 02 200 - - 12 033 03 203 3 04 0 02 الحساـ

 00 122 - - 12 034 00 202 3 04 0 20 الذيجاء

 24 000 0 23 11 043 00 220 0 03 0 20 الدخاؼ

 20 000 - - 42 040 4 04 - - - - السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

- - 02 2 03 20 001 22 4 0 031 20 

 233 0004 2 24 22 2202 24 020 1 204 0 12 السجسػع
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، امخ حاصل وضخورؼ واصبح لداما عمى كل ( *)(مجتسع السعرفة)مى بشاء لحا فاف التخكيد ع

الجيات الخسسية وغيخ الخسسية اف تػلي السػضػع اىسية قرػػ ، فيػ يشدجع بذكل كبيخ مع تػجيات 

، وىػ يشبغي اف يكػف بذكل مخحمي متكامل قادر عمى بشاء انداف محب  واىجافيا التشسية السدتجامة

 لمسعخفة ومتقبل الستحراليا وكدبيا .

مغ خالؿ مجتسعات السعخفة ، وخمق  االستجامةوفي السقابل فاف عسمية نذخ السعخفة في تعديد 

كالزخر بالبيئة  وجسمة ،  والحالية بالزخورة وعيا افزل بالسذكالت الكمية تذجع  (**)مجتسعات شبكية

السخاشخ واالزمات االقترادية  و االجتساعية ، وتػفيخ معالجة اسخع وافزل عبخ عجة قشػات ومشيا 

التعاوف الجولي او تدييل الػصػؿ الى مختمف السعارؼ والبحػث والجراسات التي سػؼ تتيح مجسػعة 

سكغ اف تخافق ي يالت لسذكالتيخ مغ االدميسة وتجشب الكث ةمغ الخيارات في اختيار القخارات البيئي

ع مغ اجل تحقيق نسػ ستصبيقيا ، كسا اف قجرة السجتسع عمى انتاج السعخفة وتكييفيا وتػضيفيا ىػ امخ حا

ادؼ مدتجاـ وتحديغ مدتػػ السعيذة ، اذ باتت السعخفة اىع عػامل التشسية االقترادية السدتجامة راقت

 .(2)والرحة  ةقصاعات الدراعة والبيئ يوالتقجـ ف

 

                                                           

مجتسع السعخفة : ذلظ السجتسع الحؼ يقـػ أساسًا عمى نذخ السعخفة وإنتاجيا وتػضيفيا بكفاءة في جسيع مجاالت الشذاط  *()
ياسية، الحياة الخاصة، وصػال لتخقية الحالة االندانية بأشخاد، أؼ اقامة التشسية السجتسعي :االقتراد، السجتسع السجني، الد

 .0330االمع الستحجة، بخنامج االمع الستحجة االنسائي، تقخيخ التشسية االندانية العخبية لمعاـ االندانية . لمسديج يشطخ :  
اعية التي تذكل ىيئتو األساسية وبشيتو الخئيدة عمى مجتسع الذبكة بأنو مجتسع مكػف مغ الذبكات اإلعالمية واالجتس**( )

 كافة السدتػيات )الذخرية، والسشطسة، والسجتسعية( . يشطخ : 
Hassan, Robert, Polotics and Network Society. Two Penn Plaza NY, NY: Open University 
Press. 2004.p .34 . 
 (1)  http//:www.woold bank.org 
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بسفخدات ومبادغ التشسية السدتجامة في اف ىشاؾ جيل كامل ومخكب  ( يتزح20ججوؿ ) ومغ

عرخ وصمت بو اغمب الجوؿ الى ادراج مفخدات واىجاؼ التشسية السدتجامة في كل تفاصيل حياتيا اليػمية 

، والتداميا اماـ السجتسع الجولي بانيا تدعى جاىجة لتحقيق ىحه االىجاؼ ميسا كانت العقبات والرعػبات 

%( ، وىي ندبة تجاوزت نرف حجع العيشة مقارنة 00الى ) ءشي ، فقج وصمت ندبة الحيغ ال يعخفػف 

الخئيذ ىػ مع غيخىا مغ انػاع السعخفة االخخػ ، وىحا مخجعو بالتأكيج الى كثيخ مغ العػامل ، فالدبب 

األىجاؼ  ىحهبسجػ فاعمية واىسية  اصال  التذكيظ انذغاليع عشيا بغيخىا مغ مذكالت الحياة اليػمية ، او

ضساف تشسية أكثخ عجالة واالستجامة البيئية، وخاصة اليجؼ الخئيذ الستسثل في الحج ومدتػػ اإلنسائية 

 مداعجة ىحه تداؤالت حػؿ قجرتيا عمى عخضيع ،  مغ مخاشخ تغيخ السشاخ الشاتج عغ أنذصة بذخية

ية التحػؿ مغ مدار العسل وما يشصػؼ عميو مغ مخاشخ إلى التشسعمى ججيجة مغ األىجاؼ السجسػعة ال

 . السدتجامة الحقيقية

بذكل  مجتسع اكثخ سالما وامشا وعجالة  ف الشطخة العامة لجػ الدكاف قج تصمعت الى يكػف ىشاؾ إ

، وىػ نسا كشػاتج إنسائية في حج ذاتياباعتبارىا ليذ مجخد عػامل تخمق ضخوفا مػاتية لمتشسية وإ، متدايج 

مجتسعات مدالسة ال ُييّسر فييا أحج مغ أجل تحقيق التذجيع عمى إقامة فً   (21) يشدجع مع اليجؼ

التشسية السدتجامة، وإتاحة إمكانية وصػؿ الجسيع إلى العجالة، وبشاء مؤسدات فعالة وخاضعة لمسداءلة 

 . وشاممة لمجسيع عمى جسيع السدتػيات
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 (20ججوؿ )

 مجيشة الذصخة الجراسة في لعيشةمقجار السعخفة عغ التشسية السدتجامة 

  
 .حثة ، استسارة االستبياف السرجر : البا

 السدتدامة لعيشة مشطقة الدراسة :البيئية التشسية  امكانية تطبيق -9

في عالع اليـػ  السفارقات ىػ ضيػر الجافع الخئيذ الكامغ وراء إشالؽ أىجاؼ التشسية السدتجامة اف

أُعِمغ أف  فقج ، ( والتغيخات السشاخية  )الغشى والفقخ وفخة الصاقة الستججدة واستخجاـ السزخة مشيا مثل 

الحق في  لكل إنداف يعير عمى ىحا الكػكب واف الحاجيات األساسية ىي مغ حقػؽ اإلنداف تػفيخ

شفل عمى تعميع مشاسب ورعاية القزاء عمى الفقخ وحساية البيئة وضساف أف يحرل كل  التخمز و

في التحجيات التي تقف أماـ تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة الدبعة عذخ، وعشج التأمل  ، صحية جيجة

 وىي : خسدة تحجيات رئيدة تػاجو كل حكػمة مغ حكػمات العالع تقخيباً  سػؼ تبخز

االحياء 

 الدكشية

 السجسػع مقجار السعخفة عغ التشسية السدتجامة

 
% 

 % بعس االشياء % ال شئ % معخفة تامة

 02 200 00 003 00 030 20 230 الحساـ

 00 122 02 020 00 013 0 02 الذيجاء

 24 000 02 213 00 002 22 03 الدخاؼ

 20 000 03 43 03 210 00 22 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

- - 001 20 33 01 031 20 

 233 0004 01 333 00 2040 22 001 السجسػع
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ألنو مغ دوف  ،  جتسعفي ضساف خجمات صحية وتعميسية جّيجة لجسيع أفخاد الس: التحجؼ األوؿ  -

 تػفيخ خجمات صحة وتعميع جيجيغ، لغ يتسكغ الشاس مغ تصػيخ حياتيع نحػ األفزل. 

 0، التي تتسحػر حػليا األىجاؼ واالنياراإلدارة السدتجامة لألراضي والسياه العحبة  :التحجؼ الثاني  -

 مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة.  20و 20و 1و

في إنذاء مجف آمشة ومدتجامة وذات إنتاجية عالية وبيئة صحية لقاششييا، وىػ  :التحجؼ الثالث  -

 مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة.  22السقرج الحؼ يتسحػر حػلو اليجؼ 

 نطاـ الصاقة العالسي.  مجاؿ في لسمػثات وخاصة التخمز مغ ا :التحجؼ الخابع  -

لشداىة واألمانة والعجالة والسذاركة تعديد ا و في إرساء الحػكسة الخشيجة :التحجؼ الخامذ  -

 . (2)والذفافية

اذا ما ارتبصت بيا عػامل محمية اخخػ  زاعفم اثخ ذاتوىحه التحجيات وغيخىا يسكغ اف تكػف 

( ، اذ حرج ىحا الػباء 24-، اذ تزاعفت تمظ االثار بعج انتذار )كػفيجمشصقة الجراسة  يوىحا ما بخز ف

( شخز في مشصقة الجراسة وارتفع ضغط الخكػد االقترادؼ عمى االسخة 2333ارواح ما يديج عغ )

 . شفاؿ عغ تعميعاألمغ  (%03)تدبب في تخمف نحػ  إف إغالؽ السجارسومعيميا ، كسا 

 وتحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة باتت أكثخ صعػبة وإلحاحا وضخورة ، وعسمية التعافي االخزخ 

لسشتجػ االقترادؼ العالسي إلى أف التخكيد عمى التعافي اأشار تقخيخ  اذ ، تػاجو معػقات اخصخ

االقترادؼ مغ جائحة كػرونا بذكل يخاعي البيئة مغ شأنو أف يعدز االقتراد العالسي بعذخة تخيميػنات 

 .(2) (0303عاـ )مميػف وضيفة مع حمػؿ  (040)دوالر سشػيا ويػلج 

                                                           

(1)  https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-
goals.html) . 
(2) https://news.un.org/ar/tags/hdf-ltnmy-lmstdm/date/2020-05. 
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فسذكالت الحجخ الرحي ومعاناة ،  مجاؿ الرحةفي وخاصة فيشاؾ أىجاؼ قج يرعب تحقيقيا 

 تضيخ كسا ااو يزصخوف لذخاء التجييدات الصبية مغ الريجليات وعمى نفقتيع الخاصة،  الحيغ السرابيغ

الساضية أقل  23أف الحكػمة االتحادية أنفقت خالؿ الدشػات الػ  ((WHOبيانات مشطسة الرحة العالسية 

مغ معجؿ ما تشفقو دوؿ الجػار العخاقي التي تعج أفقخ بكثيخ مغ العخاؽ وال تقارف مػازناتيا مع مػازنة 

 العخاؽ.

اف ندبة صعػبة تحقيق التشسية ( ، 21الججوؿ )عشج تحميل نجج وفي خزع تمظ السعػقات ، 

%( ، وىي قابمة لمديادة فيسا لػ استسخ الػباء 02ضل الػضع الرحي الستجىػر قج كانت )السدتجامة في 

 باالنتذار. 

والسدتػيات العالية مغ البصالة التي تعج مغ العقبات  غيخ جّيج) االلكتخوني( ف التعميع عالوة عمى أ

عتساد عمى االالييكمية والستجحرة التي تسشع التحّػؿ إلى التشسية السدتجامة الذاممة لمجسيع ، كسا أف 

مشصقة الجراسة  عمى تػفيخ الغحاء بذكل كاٍؼ وعادؿ وىػ ما يجعل ةقجر الالػاردات الغحائية تدبب بعجـ 

كسا تؤدؼ األزمات  السحمية والعالسية خاصة بعج رفع سعخ صخؼ الجوالر ،عخضة لمتأثخ بتقمبات التجارة 

 االسخؼ .زيادة تعّخض الشداء والفتيات لكافة أشكاؿ العشف الى وحاالت عجـ االستقخار 
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 (21ججوؿ )

 مجيشة الذصخةامكانية تصبيق التشسية البيئية السدتجامة لعيشة 

 .باحثة ، استسارة االستبياف السرجر : ال

 

 

 

 

 

 

 

االحياء 

 الدكشية

  امكانية تصبيق التشسية البيئية السدتجامة

 السجسػع

 

% 
 % يرعب تصبيقيا % يسكغ تصبيقيا

 02 200 03 001 13 043 الحساـ

 00 122 00 003 03 042 الذيجاء

 24 000 01 034 00 001 الدخاؼ

 20 000 02 200 04 242 السدتذفى

حاوؼ 
 العباس

222 03 204 00 031 20 

 233 0004 02 2001 04 2030 السجسػع
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 السبحث الثاني

 قياس مؤشرات التشسية السدتدامة في مديشة الذطرة 

إال أف ( ، 22بذكل واسع بعج اعالف االمع الستحجة ألىجافيا )مفيػـ التشسية السدتجامة  انتذخ

السعػؽ االكبخ الحؼ واجيتو ىػ ايجاد مؤشخات محمية وليدت عالسية انصالقا مغ الخرػصية الجغخافية 

سؤشخات في ىحه التداىع ىا ، و نحػ الدخيع والستػاصل مجػ التقجـ مغ خالليا قياس يسكغ  ألؼ مشصقة

ما يتختب عميو وىحا  ، بذكل فعمي تمظ االىجاؼفي مجاالت تحقيق  توالسؤسداتقييع مجػ تقجـ الجوؿ 

 وقج اشارت والبيئية ، الػششية حػؿ الدياسات االقترادية واالجتساعيةالسحمية و اتخاذ العجيج مغ القخارات 

السدتجامة مخصط لتشفيح الحكػمات  خصػات واليات األمع الستحجة حػؿالتي اعجت مغ قبل تقاريخ المعطع 

 .  (*) (السحلية االستدامة)اف تكػف مشصمقة مغ السشصقة نفديا د عمى يتخكوال

اف تبشي مبجأ االستجامة مغ قبل الحكػمة السحمية يجفعيا والسػاششيغ الى التغييخ في اليات اتخاذ 

،  ىحا مغ جية وإيسانًا مشيا بػجػب تصبيقيا بذكل شسػلي يعبػجػد التداـ مغ قبم تصبيقيا يبجأ تيا ، واقخار 

الجانبية االخخػ خاصة ألصحاب السعامل والسشذآت مغ  الفػائجحقق مجسػعة مغ ت ومغ جية ثانية انيا

وىي ايزا  ، تحديغ اإلنتاجية وتصػيخ بيئة العسل وتقميل السراريف وتقميل السخاشخالسػاششيغ في 

فبجال مغ االعتساد عمى البمجية مثال في فخز الشفايات في   تشدحب عمى السػاشغ في االحياء الدكشية ،

ف رفع مدتػػ الػعي السدتجاـ  ليع سػؼ يػفخ الكثيخ مغ الجيج والػقت والساؿ وتجفعو اماكغ تػلجىا ، فا

يسكغ اف يقاؿ عمى  نفدو ءالذي بػسائل صجيقة لمبيئة ، التخمز مشيا او الى ابتكار شخؽ لفخز الشفايات

الجخاءات خفس ندب االستيالؾ واالنبعاثات وتقميل استعساؿ الصاقة والسحافطة عمى البيئة وغيخىا مغ ا

 التي تخجـ البيئة السحمية .

                                                           

 السدتجامة ، )الباحثة( .االستجامة السحمية: يقرج بيا االعتساد عمى السػارد السحمية لمسشصقة الجغخافية النصالؽ التشسية ( *)
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وىي  ، فخعيا مؤشخاً  (13)تشقدع بجورىا إلى  مؤشخا رئيداً ( 03)يعتسج قياس االستجامة البيئية عمى 

ويذكل ، وفق أسمػب ومشيجية رقسية دقيقة  االستجامةشجاح في تحقيق المجػ  اسمػبا ججيجا في معخفة تعج

ذلظ إضافة نػعية ألصحاب القخار لتحميل خصػاتيع الدياسية واالقترادية والبيئية ومخاجعتيع لتحديغ 

عمى تعخيف التشسية  سؤشخات عادة إلى أربع فئات رئيدة بشاءً تمظ الوتشقدع  ،رعيجىحا الأدائيع عمى 

 .(2)ية مؤسدتشقدع إلى اقترادية واجتساعية وبيئية وكحلظ  اذ،  السدتجامة نفدو

السعصاة لكل متغيخ مغ ىحه وىػ االوزاف التخجيحية  ، تع االعتساد عمى احج االساليب االحرائية

مغ البيانات  ضخعضخورة تػفخ عجد  وىػ يتصمبتػزيع ، الالستغيخات، بيجؼ تحقيق العجالة في 

تقديسيا حدب اىسيتيا ضيخت نتيجة الجراسة السيجانية ، وقج تع التي  ؤشخاتوالسعمػمات بدبب تعجد الس

االنية والسدتقبمية الى )الفقخ والتعميع والصاقة ( انصالقا مغ اركاف التشسية السدتجامة الثالث حتى يكػف 

ىشاؾ اندجاـ تاـ بيغ الجراسة وخصة التشسية ، و قج تع مشحيا نقاشًا )اوزانا تخجيحية( بحدب التأثيخ الحؼ 

مغ ثع تع اشتقاؽ عػامل ثانػية واعصاءىا ايزا اوزانا تخجيحية ، يسكغ اف تسارسو في عسمية االستجامة ، و 

ثع تجسع بعج ذلظ ويزخب ىحا السجسػع بػزف السؤشخ الخئيذ، ومغ خالليا يسكغ االستجالؿ عمى السؤشخ 

 السشاسبة لو . تالخئيذ الحؼ حقق نقاشا اكثخ واختيار االستخاتيجيا

 دراسة :تطبيق اسلهب االوزان الترجيحية في مشطقة ال  -

تع مشح االوزاف التخجيحية لتمظ السؤشخات مغ خالؿ استسارة استبياف الخبخاء التي تع تػزيعيا ، ممحق 

 لتي تع اختيارىا مغ قبل الخبخاء.ا السؤشخات الخئيدة واوزانيا التخجيحية( ، 22( ، ويػضح الججوؿ )0)

 

 
                                                           

، 0324،   ، القاىخةالدعيج لمشذخ والتػزيع ، مرخدار ، االستجامة بيغ السفيـػ والتصبيق ،  صالح عبج الحسيج (2)
 .00ص
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 (22ججوؿ )

 السؤشخات الخئيدة واوزانيا التخجيحية

 الػزف التخجيحي الخئيذالسؤشخ 

 00 الفقخ

 03 الصاقة

 00 التعميع

 233 السجسػع

  

 .السرجر : استسارة استبياف الخبخاء   

ثع جخػ بعج ذلظ تقديع السؤشخ الخئيذ االوؿ وىػ الفقخ ، الى مجسػعة مغ السؤشخات الثانػية كسا 

  ( واعصاءىا اوزانا تخجيحية .23ضيخ في الججوؿ )

اف ىشاؾ ارتفاع في العخاؽ السدتجامة في ؼ التشسية احدب مؤشخات ولػحات متابعة أىج يتزح

في  يات التي واجيتيا الجولة التحجلسجسػعة نتيجة ـ ،  0303بعس تمظ السؤشخات خاصة في سشة 

لتي ، االمخ الحؼ زاد مغ التعقيجات في ايجاد الحمػؿ مقارنة بالدشػات ا معالجة الفقخ واثاره الستعجدة 

في تقميل االعباء السمقاة عمى عاتق الصبقات الفقيخة  ومػاجية الخدائخ االقترادية نتيجة  سبقت ذلظ

 .السشح السقجمة مغ الجاخل والخارجالجائحة وتقمز حجع السداعجات و 

اما بالشدبة لمسؤشخ الثاني وىػ الصاقة تع تقديسو ايزا الى مؤشخات ثانػية واعصاءىا اوزانا 

 ( .24سا في الججوؿ )تخجيحية ، ك
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 (23ججوؿ )

 تػزيع االوزاف التخجيحية عمى السؤشخ االوؿ )الفقخ ( ومؤشخاتو الثانػية 

 

 

 

 الفقخ

 ( نقصة00)

 الػزف التخجيحي السؤشخات الثانػية

 233)  دبة الدكاف الحيغ يعيذػف دوف خط الفقخ الجولين

 شخز (
23 

 1 شخز( 233)الػششيدبة الدكاف الحيغ يعيذػف دوف خط الفقخ ن

شطع لمحساية ل دبة الدكاف الحيغ تذسميع حجود دنيان

 شخز 233االجتساعية
0 

 الحرػؿ عمى الخجمات األساسية يعدبة الدكاف الحيغ يسكشن

 شخز 233
0 

 1 الخدائخ االقترادية

 0 جسػع مشح السدػاعجة اإلنسائية الخسسيةم

 نقصة 00 السجسػع

 استبياف الخبخاء .السرجر : استسارة 
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 (24ججوؿ )

 ( ومؤشخاتو الثانػية  الصاقةتػزيع االوزاف التخجيحية عمى السؤشخ الثاني )  

 الصاقة

 ( نقصة03)

 الػزف التخجيحي السؤشخات الثانػية

 ندبة الدكاف السدتفيجيغ مغ خجمات الكيخباء

 شخز( 2333)
23 

والتكشػلػجيا دبة الدكاف الحؼ يعتسجوف أساسًا عمى الػقػد ن

 شخز ( 2333) الشطيفيغ
2 

 2 حرة الصاقة الستججدة في مجسػع االستيالؾ الشيائي لمصاقة

ثافة الصاقة التي تقاس مغ حيث الصاقة األولية والشاتج ك

 السحمي اإلجسالي
0 

التجفقات السالية الجولية السػجية لجعع أنذصة البحث والتصػيخ 

 وإنتاج الصاقة الستججدةفي مجاالت الصاقة الشطيفة 
0 

 0 جرة تػليج الصاقة الستجّجدة )بالػاط لكل فخد(ق

 نقصة 03 السجسػع

  . السرجر : استسارة استبياف الخبخاء
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احخاز بعس مغ ىحه الشقاط تحجيات جسة ، ومشيا ساعات التجييد السشخفزة  بالصاقة  يػاجو

الكيخبائية وخاصة خالؿ فرل الريف ، فزال عغ نسػ االستيالؾ السشدلي الستراعج مغ خالؿ اجيدة 

%( مغ الصاقة السشدلية ، وىػ ما يشحر بأثار عكدية عمى مشطػمات 33التكيف التي تدتيمظ حػالي )

يد الحؼ يديج بجوره مغ الزغط عمييا ويخفع مغ زيادة انبعاثات اوكديج الكاربػف وعخض البيئة التجي

السحمية لمتمػث اليػائي ، مسا يمـد بالبحث عغ مرادر بجيمة صجيقة لمبيئة او اقل تمػيثا واثارا جانبية 

 عمييا .

الثانػية كسا يػضحو ججوؿ  وعشج مشاقذة السؤشخ الثالث وىػ )التعميع ( وبعج تقديسو الى السؤشخات

( ، انو لع يتع تحقيق أؼ تقجـ واضح او تحػؿ  في بعس السفاىيع فيسا يخز االستجامة وبذكل 03)

محجد في مشاىج التعميع ولع يتع ادخاؿ أؼ مشيج او مادة عمسية بيحا الخرػص ، بل وكسا وضحتو 

أخخ الحؼ بخز يجعػ الى اعادة التفكيخ فيسا الجراسة السيجانية اف عجـ السعخفة بيا شكل ندبة عالية ، والت

يتع تجريدو لمصمبة ومجػ فاعميتو واندجامو مع روح العرخ والصفخات العمسية الستدارعة التي تحجث في 

 العالع ككل و في جػار العخاؽ عمى وجو الخرػص .

وانتذار التعميع وبعج انتذار الجائحة تجىػرت نػعية البيئة التعميسية واالزدواج في السجارس 

صمبة االلكتخوني برػرتو الحالية غيخ السججية عمسيا وىػ في حالة عجد تاـ في التفاعل مع شبيعة ال

 وتغحيتيع بسادة عمسية جيجة .
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 (03ججوؿ )

 تعميع( ومؤشخاتو الثانػية التػزيع االوزاف التخجيحية عمى السؤشخ الثالث )

 

 

 

 

 

 التعميع

 ( نقصة00)

 
 
 
 
 
 
 

 السؤشخات الثانػية
الػزف 

 التخجيحي

 في الرف الخامذ ابتجائيندبة األشفاؿ والذباب 

 شخز ( 2333)
23 

معجؿ السذاركة في التعمُّع السشطَّع )قبل سشة واحجة مغ سغ 

 شخز ( 2333( )االلتحاؽ الخسسي بالتعميع االبتجائي
0 

الخسسي معجؿ مذاركة الذباب والكبار في التعميع الخسسي وغيخ 

 شخز ( 2333) والتجريب
23 

مكتدبة مغ دبة الذباب والبالغيغ الحيغ تتػافخ لجييع ميارات ن

 شخز ( 2333السجارس )
0 

 1 والفئاتلجسيع مؤشخات التعميع  في الفخص مؤشخات التكافؤ

 0 مجػ تعسيع التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة

 نقصة 00 السجسػع

 . استبياف الخبخاءالسرجر : استسارة 
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عصاء االوزاف التخجيحية لتمظ السؤشخات الخئيدة و الثانػية التي نتجت عغ تمظ االوزاف إ بعج اف تع 
 ( .02، ومعخفة التفاوت بيغ تمظ السؤشخات وتخجيح االكثخ نقاشًا ، يتع جسع تمظ الشقاط ، ججوؿ ) (*)

 (02ججوؿ )

 الجرجات الشيائية لمسؤشخ الخئيذ االوؿ )الفقخ( في  مجيشة الذصخة 

 

 

 

 الفقخ

 ( نقصة00)

 الػزف التخجيحي السؤشخات الثانػية

 دبة الدكاف الحيغ يعيذػف دوف خط الفقخ الجولين

 شخز ( 2333)
03022 

 دبة الدكاف الحيغ يعيذػف دوف خط الفقخ الػششين

 شخز( 2333)
22330 

شطع لمحساية ل الدكاف الحيغ تذسميع حجود دنيادبة ن

 شخز( 2333)االجتساعية
22033 

 الحرػؿ عمى الخجمات األساسية يعدبة الدكاف الحيغ يسكشن

 شخز ( 2333)
22033 

 023 الخدائخ االقترادية

 220 جسػع مشح السدػاعجة اإلنسائية الخسسيةم

 نقصة 13220 السجسػع

  ( .0السرجر : ممحق )

                                                           

 تع ضخب نتيجة اوزاف السؤشخات الثانػية بالسؤشخ الخئيذ .( *)
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( نقصة بالشدبة 13220اذ ضيخ بعج جسع كل السؤشخات الثانػية اف مجسػعيا قج وصل الى )

لسؤشخ الفقخ ، وحدب ما اشارت التقاريخ الحكػمية فاف مؤشخات الفقخ قج ارتفعت مؤخخا وىػ ما تع 

 مشاقذتو سابقا ومعخفة االسباب التي تقف وراء ذلظ االرتفاع .

(، اف مجسػع جسع الشقاط كاف 00ج تبيغ مغ ججوؿ )اما بالشدبة لمسؤشخ الثاني ، فق

 نقصة(.22440)

 (00ججوؿ )

 الجرجات الشيائية لمسؤشخ الخئيذ الثاني )الصاقة( في  مجيشة الذصخة 

 
 الصاقة

 ( نقصة03)
 

 الػزف التخجيحي السؤشخات الثانػية

 ندبة الدكاف السدتفيجيغ مغ خجمات الكيخباء
 شخز( 2333)

21014 

الدكاف الحؼ يعتسجوف أساسًا عمى الػقػد والتكشػلػجيا ندبة 
 شخز ( 2333الشطيفيغ )

2101 

 03 حرة الصاقة الستججدة في مجسػع االستيالؾ الشيائي لمصاقة
كثافة الصاقة التي تقاس مغ حيث الصاقة األولية والشاتج السحمي 

 اإلجسالي
03 

البحث والتصػيخ في التجفقات السالية الجولية السػجية لجعع أنذصة 
 مجاالت الصاقة الشطيفة وإنتاج الصاقة الستججدة

03 

 33 قجرة تػليج الصاقة الستجّجدة )بالػاط لكل فخد(
 نقصة22440 السجسػع

 ( .0السرجر : ممحق )
 



 السدتدامةالبيئية  وعالقتها بالتشسية الخرائص السكانية لسديشة الذطرة ................فصل الثالث ......ال

 
66 

 

( ، وعمى الخغع مغ اف نقصة 22440جسعت السؤشخات الثانػية مجسػعة مغ الشقاط وصمت الى )

لكغ ذلظ لع يسشع  ، مشتجي الشفط في العالع ويستمظ أحج أكبخ االحتياشيات البتخولية السؤكجةالعخاؽ أحج أىع 

،  ةوانييارا ألكثخ مغ مخة في السشطػمة الكيخبائيمغ مذكالت متعاقبة ومدتسخة  يوقصاع الصاقة ف يعاني اف

، اذ خصى التػسع في القجرة تالحؼ عمى الصاقة حاليا  الستدايج والصمبطخوؼ الدياسية واالقترادية نطخا لم

، والباقي يعتسج عمى إمجاد الغاز (%43)بمغ االستيالؾ األساسي اإلجسالي لمصاقة السعتسج عمى البتخوؿ 

 الصبيعي.

االستعانة بصخؽ بجيمة لتػفيخ الكيخباء مغ خالؿ االعتساد عمى الصاقة  عجة مقتخحات مشيا قجمت

 %( ، 03 )إف رفع حرة مرادر الصاقة الستججدة إلى، لحا ف ة، كالصاقة الذسدية وشاقة الخياحالستججد

بيئية، باإلضافة إلى أنيا السكاسب ال العجيج مغ ، سيحقق ( ـ0303) سشةمغ إمجادات الكيخباء بحمػؿ 

 السختمفة.ستخجامات االفي  ثسارىامغ الغاز، يسكغ است(  0ـمميار  4 )ستػفخ نحػ

( نقصة 200244بسؤشخ التعميع ، فيػ قج وصمت نقاشو الى )( الخاص 00اما عشج تحميل الججوؿ )

بعج سشة ، فحجع الشقاط التي جسعت ليحا السؤشخ دليل واضح وصخيح عمى االىسية السفرمية لو ، ف

الخئيدة التي أعاقت تصػر الشطاـ التعميسي وتقجمو ، تسثمت في تػجيات  كالت، فإف السذ ـ( 0330)

األمية عمى  انتذار و بذكل كامل ، وعجـ خزػعو لمسعاييخ السحمية او العالسية الشطاـ التخبػؼ  تديذ

أّف اذ في حالة خخاٍب ودمار ،  تعميعالبشية التحتية لم كسا اف،  بسا مزى مغ الدشػاتنصاؽ واسع مقارنة 

ي واحجة مغ كل مجرستيغ قج تزّخرت وتحتاج إلى إعادة تأىيل، بيشسا يعسل عجٌد أخخ مغ السجارس ف

متعّجدة في محاولٍة مشيا الستيعاب أكبخ عجد مسكغ مغ الصالب، مّسا يتدّبب في ضغػشات عمى  ازدواجية

 الػقت القميل السخّرز لمتعميع الحؼ يحرل عميو األشفاؿ.
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  (00ججوؿ ) 

 الجرجات الشيائية لمسؤشخ الخئيذ الثالث )التعميع ( في  مجيشة الذصخة 

 التعميع

 ( نقصة00)

 الػزف التخجيحي الثانػيةالسؤشخات 

 في الرف الخامذ ابتجائيندبة األشفاؿ والذباب 

 شخز ( 2333)
10343 

معجؿ السذاركة في التعمُّع السشطَّع )قبل سشة واحجة مغ سغ 

 شخز ( 2333( )االلتحاؽ الخسسي بالتعميع االبتجائي
23030 

الخسسي معجؿ مذاركة الذباب والكبار في التعميع الخسسي وغيخ 

 شخز ( 2333) والتجريب
01130 

مكتدبة مغ دبة الذباب والبالغيغ الحيغ تتػافخ لجييع ميارات ن

 شخز ( 2333السجارس )
20100 

 023 والفئاتلجسيع مؤشخات التعميع  في الفخص مؤشخات التكافؤ

 43 مجػ تعسيع التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة

 نقصة 200244 السجسػع

 

 .(0ممحق ) السرجر : 
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 التحليل السكاني لسؤشرات التشسية البيئية السدتدامة في مديشة الذطرة -

في نطع السعمػمات  Spatial Statistics Tools تعج ادوات التحميل اإلحرائي السكاني          
والخبط بيشيا بقػانيغ الػسيمة السثمى في عسميات التحميل السكاني لمطػاىخ الجغخافية ،  (GIS) الجغخافية

لكذف العالقات واالرتباشات الستبادلة وصػال الى بشاء نسػذج مكاني لمطػاىخ الجغخافية، باستخجاـ 
الػسائل االحرائية السكانية لقجرتيا عمى التعامل مع انساط التػزيع السكاني لمطػاىخ السكانية ومشيا 

 ي  :مؤشخات التشسية السدتجامة ومغ ىحه التحميالت ما يأت

تدتخجـ شخيقة التػزيع الفعمي لسؤشخات التشسية  : التهزيع الفعلي لسؤشرات التشسية السدتدامة -2
السدتجامة في مشصقة الجراسة لتبياف شبيعة تػزيعيا السكاني واجخاء التحميالت السكانية االحرائية عمييا ، 

رعػبة تسثيل جسيع الشقاط في والشقصة تعصى مجلػاًل كسيًا ، تسثل كل نقصة عجد معيغ مغ الطػاىخ ل
يختاره الباحث يخزع لمحذ الفشي ، كػف ىحا  لمشقصة الخخيصة فيعػض عشيا بسجلػؿ وىحا السجلػؿ الكسي

السجلػؿ الكسي لمشقصة يعتسج عميو عجد الشقاط في الخخيصة ، فكمسا كبخت قيسة او ازداد مجلػؿ الشقصة قل 
 :(2)ة عجد الشقاط والعكذ صحيح بسا تػضحو السعادل

 = عجد الشقاط
حجع الطاىخة

قيسة او مجلػؿ  الشقصة
   

وعشج اختيار السجلػؿ الشقصي لعجدىا يأخح بشطخ االعتبار اف ال تربح االعجاد كثيخة ججًا فيدداد عجد      
( 00الشقاط وتمتحع مع بعزيا وتكػف كتمة مغ الدػاد او تربح خالية مغ الشقط . ومغ مالحطة الججوؿ )

( نقصة في حي الحساـ  واقميا في 02( اف السجلػؿ الكسي لسؤشخ الفقخ بمغ  اعمى قيسو لو )2والخخيصة )
( 1( نقاط .ومؤشخ الصاقة بمغ اعمى قيسة لو في حي الحساـ )4حي السدتذفى وحاوؼ العباس بعجد )

حي ( نقاط ، ومؤشخ التعميع بمغ اعمى قيسة لو في 0واقميا في حي السدتذفى وحاوؼ العباس بعجد )
 ( نقاط .22( وحاوؼ العباس )23( واقميا في حي السدتذفى)02الحساـ )

 

  
                                                           

، مكتبة 2السدتخجمة في خخائط التػزيعات الصبيعية والبذخية ، ط  وغخافيدِّ ( حدغ سيج حدغ ، اساليب التسثيل الكار 2)
 . 021ص ،0322االنجمػ مرخية ،
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 ( 00الججوؿ )

 مؤشخات التشسية السدتجامة ومجلػليا الشقصي الكسي في مجيشة الذصخة

 الفقر االحٌاء السكنٌة
المدلول 

 الكمً
 الطاقة

المدلول 

 الكمً
 التعلٌم

المدلول 

 الكمً

 41 41396 6 5510 21 20947 الحمام

 34 34023 5 4529 17 17215 الشهداء

 25 25364 3 3376 13 12834 السراي

 18 17970 2 2392 9 9092 المستشفى

 17 17048 2 2269 9 8626 حاوي العباس

 831 135801 81 18076 96 68714 المجموع

  

 السرجر : الباحثة باالعتساد عمى الجراسة السيجانية ، واستسارة استبياف الخبخاء .

: ىػ السخكد الفعمي او السػقع الحؼ يتػسط السػاقع الجغخافية  (Mean Centerالسركز السكاني ) -2
. (2)( لكافة الطػاىخ في مشصقة الجراسة y( و )x)االحجاثيات( ويدتفاد مشو في تحجيج متػسط احجاثيات )

يخمق التػازف بيغ تػزيع وىػ مخكد افتخاضي مثالي لمسعالع السكانية والحؼ يسثل مخكد الطاىخة الحؼ 
 ( .10مؤشخات التشسية قيج الجراسة  بسا يػضحو الذكل )

 

 

 

 

 

                                                           

باستخجاـ نطع  0320 -0320 حسدة عباس حسج ، كفاءة التػزيع السكاني لمسجارس االبتجائية في قزاء الخميثية لمعاـ ( 2)
 .000، ص  0321،  0، العجد  4( ، مجمة اوروؾ ، مجمج GISالسعمػمات الجغخافية )
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  (2خخيصة )
 التػزيع الفعمي لسؤشخات التشسية البيئية السدتجامة في مجيشة الذصخة 

 

 

  . (00ججوؿ ) باالعتساد عمى Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة استخجاـ بخنامج   
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 ( 23الذكل )
 السكاني لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخةالسخكد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                            

 

( اف السخكد السكاني لجسيع مؤشخات التشسية السدتجامة في مشصقة الجراسة 3ويتزح مغ الخخيصة )     
مغ الذخؽ والرجريغ مغ الغخب كػنو السػقع الحؼ يتػسط احياء الجراسة تقع بيغ حي العباسية 

( 122030.22( بالشدبة لسؤشخ الفقخ، وبإحجاثيات )0020032.0( و)122033.30وبإحجاثيات )
( بالشدبة لسؤشخ التعميع 0020030.33( و)122030.00( بالشدبة لسؤشخ الصاقة ،)0020011.21و)

 ( .21ذكل )( وال00، وبسا يػضحو الججوؿ )
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 ( 3الخخيصة )

 السخكد السكاني لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 
 . Arc GIS 10.8( وبخنامج 2السرجر : الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )
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 ( 00الججوؿ )

 لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخةالسخكد السكاني إحجاثيات 

 X Y مؤشخ التشسية

 0020032.0 122033.30 الفقخ
 0020011.21 122030.22 الصاقة
 0020030.33 122030.00 التعميع

 . Arc GIS 10.8( وبخنامج 21( والذكل )3السرجر: الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )

 ( 21الذكل )

 إحجاثيات السخكد السكاني لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc GIS 10.8( وبخنامج 2الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )السرجر :                      
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ىي  مػقع تخكد مفخدات الطاىخة قيج الجراسة . وتبيغ  ( :Central Featureالسركزية ) الظاهرة -3

الجغخافية وكثافتيا في ( اف تػزيع الطػاىخ 12الطاىخة التي تتػسط تػزيع الطػاىخ ، وبسا يػضحو الذكل )

 الجدء الجشػبي الغخبي لحا فاف السخكد السكاني ليا تخكد في الجدء الجشػبي الغخبي .

 (12شكل )

 يػضح الطاىخة السخكدية لسؤشخات التشسية السدتجامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                             

( 122033.30( اف الطاىخة السخكدية لسؤشخ الفقخ تتخكد ضسغ احجاثيات )4ويتزح مغ الخخيصة )     
انو اكثخ احياء فزال عغ ( في حي الحساـ لسػقعو الجغخافي الحؼ يتػسط السجيشة 0020032.0و )

بإحجاثيات الجراسة كثافة سكانية . اما مؤشخ الصاقة تخكد الى الجشػب مغ السخكد السكاني الفقخ 
( بيشسا مؤشخ التعميع انحخؼ الى غخب السخاكد السكانية بإحجاثيات 0020011.21( و )122030.22)
( . ندتشتج مغ ذلظ اف السخاكد السكانية لسؤشخات التشسية جسيعيا 0020030.33( و)122030.00)

 شة الذصخة .تقع ضسغ حي الحساـ أؼ انو السػقع الحؼ يتػسط تػزيع السؤشخات السدتجامة في مجي
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 ( 4الخخيصة )

 الطاىخة السخكدية لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 
  . Arc GIS 10.8( وبخنامج 2السرجر : الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )
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: وىي مؤشخ لتحميل البيانات غيخ السكانية ، وىي  (Standard Distanceالسدافة السعيارية ) -4
. وتتع مغ خالؿ رسع دائخة معيارية  (2)مؤشخ لقياس مجػ التباعج او التخكد لسفخدات الطاىخة مكانياً 

(Standard Circle)    والتي يسكغ مغ خالليا معخفة مجػ التخكد او انتذار مؤشخات التشسية السدتجامة
احياء الجراسة ، ومػقع ىحه الجائخة ىػ احجاثيات السخكد الستػسط ، فكمسا كبخ وانتذارىا السكاني ضسغ 

قصخ الجائخة كبخت قيسة السدافة السعيارية وكبخ حجع الجائخة ويجؿ ذلظ عمى انتذار وزيادة او تذتت مكاني 
 ( .20لمتػزيع السؤشخات والعكذ صحيح وبسا يػضحيا الذكل )

 (20الذكل )

 السدافة السعيارية لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                             

 

 

                                                           

، السسمكة العخبية الدعػدية ،الشدخة  GIS( جسعة دمحم داود ، اسذ التحميل السكاني في اشار نطع السعمػمات الجغخافية 2)
 .00ص ،  0320االولى ،
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 ( 23الخخيصة )

 السدافة السعيارية لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 
 .  Arc GIS 10.8( وبخنامج 2عمى الخخيصة )السرجر : الباحثة باالعتساد 
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مؤشخ الفقخ فكاف ضسغ مدتػػ التخكد في متػسط  ( اف14( والذكل )01ويتزح مغ الججوؿ )     
( وىحا يزعو في معيار 2332.0مؤشخ الصاقة بمغ )بيشسا ( ، 444.13قصخ مدافة معيارية بمغت)

اذ كاف متػسط قصخ السدافة السعيارية لو  ايزاً  بالتخكدمؤشخ التعميع يستاز اما   التذتت وعجـ االنتطاـ
 .( بيشسا432.2)

 ( 20الذكل )

 متػسط السدافة السعيارية لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                
 ( 01الججوؿ )

 السعيارية لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخةمتػسط السدافة 

متػسط السدافة  مؤشخ التشسية
 السعيارية

 444.13 الفقخ
 2332.0 الصاقة
 432.2 التعميع

 . Arc GIS 10.8( وبخنامج 20( والذكل )23السرجر : الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )              
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يدسى  يعبخ االنحخاؼ السعيارؼ او ما ( :Directional Distributionاالنحراف السعياري ) -5
. فيعبخ الذكل البيزاوؼ عغ  (2)بالذكل البيزاوؼ السعيارؼ لمتذتت ، التجاه تػزيع الطاىخة السكاني

يكػف ىحا الذكل مشصبق عمى نقصة السخكد السكاني ، ويسثل محػر ىحا  خرائز التػزيع وعادًة ما
 (.20سو اعمى تػزيع لمطاىخة التي تأخح معطع مفخدات الطػاىخ ، وبسا يػضحو الذكل )الذكل واتجاىو قي

 
 (20الذكل )

 االنحخاؼ السعيارؼ لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                                 

( اف اتجاه تػزيع مؤشخات التشسية 21( والذكل )22الخخيصة )و  (02الججوؿ )دتشتج مغ وي      
شخقي وىحا  –غخبي  ، جشػبي  –السدتجامة )الفقخ والصاقة والتعميع( في مجيشة الذصخة باتجاه شسالي 
 االحياء.حي السدتذفى فيقع شساؿ  يتصابق مع مػقع احياء الدخاؼ والحساـ والذيجاء وحاوؼ العباس ، اما

                                                           

 . 01ص  ،مرجر سابق ،  جسعة داوود( 2)
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 -( درجة باتجاه شسالي 200.30لشدبة لالنحخاؼ السعيارؼ لسؤشخ الفقخ كاف بداوية انحخاؼ )با      
( نقصة والدخاؼ 02( مغ )24( ليذسل كل مؤشخاتو والحساـ)22الذيجاء) ء( نقصة لألحيا03غخبي وضع )

( نقصة لسجسػع مؤشخات التشسية التي ضسيا 03( نقصة مغ )02( وىحا يعشي اف )20( مغ اصل )20)
( في الحساـ 0( في حي الدخاؼ و)0( نقصة مشيا )20مشحشى انحخاؼ الفقخ ، اما السؤشخ الصاقة فزع )

في حي الذيجاء ، وبالشدبة لسؤشخ التعميع فكاف ىػ األكثخ انتذارًا لمشقاط التي  (1( مغ )0( و)1مغ )
( نقصة يقع معطسيا في احياء الحساـ والدخاؼ فقج بمغ عجدىا 40ضسيا مشحى تػزيع التعميع بعجد نقاط )

( نقصة ،اما حي الذيجاء 02( مغ )01( نقصة وحي الحساـ بػاقع )00( نقصة مغ )00في حي الدخاؼ )
 ( نقصة في الجدء الذسالي الغخبي .13( أؼ اف )00( مغ )00بػاقع )

ويتزح مغ ذلظ اف اتجاه تػزيع السؤشخات السجروسة يشصبق مع اتجاه مػاقع السخكد السكاني ليا ومع      
اتجاه تػزيع الدكاف وكثافتيع ضسغ االحياء فيي تدداد في احياء )الدخاؼ والحساـ والذيجاء( وانصبق معيا 

يل االنحخاؼ السعيارؼ بيشسا أحياء حاوؼ العباس في الجشػب فكاف خارج نصاؽ السشحشى لقمة مؤشخات تحم
التشسية فيو مقارنًة مع احياء الدخاؼ والحساـ والذيجاء التي تتخكد تػزيع احياء الجراسة وىحا ما يشصبق 

 ايزًا عمى حي السدتذفى .

  (02الججوؿ )

 االنحخاؼ السعيارؼ لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة إحجاثيات السخكد السكاني وزاوية 

 مؤشخ التشسية
زاوية االنحخاؼ  السخكد السكاني

 X Y السعيارؼ 

 200.30 0020032.0 122033.30 الفقخ

 202.02 0020011.21 122030.22 الصاقة

 200.30 0020030.33 122030.00 التعميع

 Arc GIS 10.8( وبخنامج 21( والذكل )22عمى الخخيصة )السرجر : الباحثة باالعتساد 
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 ( 22الخخيصة )

 االنحخاؼ السعيارؼ لسؤشخات التشسية السدتجامة في مجيشة الذصخة

 
 .  Arc GIS 10.8( وبخنامج 2السرجر : الباحثة باالعتساد عمى الخخيصة )
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 (21الذكل )

 التشسية السدتجامة في مشصقة الجراسةالسخكد السكاني وزاوية االنحخاؼ السعيارؼ لسؤشخات 

 

 

 

 

 

 

 

          

 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج            

يدتخجـ ىحا التحميل في دراسة أنساط  : (Nearest Neighbor Analysisتحليل الجار األقرب ) -6
. ويعج مغ ادؽ السقاييذ (2)مؤشخات التشسية داخل السجف  ( وخاصة تػزيعPatternالتػزيعات السكانية )

التي تحجد نسط تػزيع الخجمة التي مغ السحتسل اف يكػف عذػائيًا راجع الى الرجفة او غيخ عذػائي 
تحكسو خصة وضػابط وعػامل كانت الدبب في تػزيعو بالذكل الحؼ عميو ، وكحلظ يكػف متخكدًا في بقعة 

 ( .22( والذكل )03متباعجًا بذكل متشاسق او مشتطع الججوؿ )واحجة او متقاربًا او 

 

 

 

                                                           

الجامعية لمصبع والشذخ والتػزيع ، االسكشجرية  دمحم ابخاىيع شخؼ ، السخجع في نطع السعمػمات الجغخافية ، دار السعخفة( 2) 
 . 000، ص  0322،  
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 ( 03الججوؿ )
 أنساط معامل الجار األقخب واالنساط الفخعية

 قيسة معامل الجار االقخب الشسط الفخعي قيسة معامل الجار االقخب االنساط

 2.3أقل مغ  الستقارب / الستجسع

 صفخ متجسع تساماً 

 3.0 – 3 متقارب لكغ غيخ مشتطع

 2.3 – 3.0 متقارب يتجو ناحية العذػائية

 2.3 العذػائي

 2.3أكبخ مغ  الستباعج / السشتطع

 0.3 – 2.3 الستباعج في السدافات

 0.3 السشتطع )السخبع(

 0.3أكبخ مغ  السشتطع )الدجاسي (

 . 00، باالعتساد عمى جسعة داود ، مرجر سابق ، ص  السرجر : الباحثة
 ( 22الذكل )

 أنساط معامل الجار األقخب

 
 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                                 

( ويذار Critical Value) ويكػف تحميل صمة الجػار مغ خالؿ مؤشخات ىي القيسة الحخجة     
( مؤشخ Pويذار لو بالخمد )( Significance Levelومؤشخ مدتػػ األىسية ) (Z) ليا بالخمد

(Ratio Nearest Neighbor.الحؼ يعبخ عغ صمة الجػار ) ( و 24( و )23ومغ تحميل االشكاؿ )
 : ي( يتبيغ ما يأت03)

( اف معامل صمة الجػار لسؤشخ الفقخ ىػ 23يتبيغ مغ الذكل ) معامل الجار األقرب لسؤشر الفقر : -2
متقارب يتجو ناحية العذػائية وىحا يعشي اف ىشاؾ ندبة  ( وىحا يزعو ضسغ نسط التػزيع الستجسع3.2)

-كبيخة مغ الدكاف ىع تحت مدتػػ خط الفقخ في احياء الجراسة . اذ بمغت القيسة الحخجة لسؤشخ الفقخ )
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( ويخجع سبب ذلظ الى صغخ مداحة االحياء مقارنة بباقي االحياء في 3.3( ومدتػػ االىسية لو )0.0
 لتػزيع فييا بشسط الدكغ الستجسع الكثيف .مجيشة الذصخة وارتباط ا

يتجو معامل الجار األقخب لسؤشخ الصاقة في مجيشة الذصخة  معامل الجار األقرب لسؤشر الطاقة : -0
( معامل مؤشخ صمة الجػار لسؤشخ الفقخ وىحا يشصبق مع 24( الذكل )3.3ناحية العذػائية بسعامل )

ة اذا تستاز بكػنيا تتػزع بذكل عذػائي غيخ مجروس ال واقع تػزيع مرادر الصاقة في مجيشة الذصخ 
 يتشاسب مع احتياجات الدكاف وتػزيعيع الجغخافي مسا يؤدؼ الى حخماف احياء أخخػ غيخ مخجومة .

 (23الذكل )

 أنساط معامل الجار األقخب لسؤشخ الفقخ 

 
 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج                                
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 ( 24الذكل )

 أنساط معامل الجار األقخب لسؤشخ الصاقة

 
 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج      

يتصابق معامل مؤشخ الجار األقخب لشسط تػزيع مؤشخ التعميع  معامل الجار األقرب لسؤشر التعليم : -3
(  مسا يزعو ضسغ نسط 03( الذكل )3.2مع نسط تػزيع الفقخ ويقتخب مغ ندبة السؤشخ اذ بمغت )

التػزيع الستجسع متقارب يتجو ناحية العذػائية ، ويخجع سبب تػزيعو العذػائي الى سػء التخصيط واإلدارة 
 تعميع في عسمية تػزيع السجارس .مغ قبل السعشييغ بال
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 ( 03الذكل )

 أنساط معامل الجار األقخب لسؤشخ التعميع

 
 . Arc GIS 10.8السرجر : الباحثة باالعتساد عمى بخنامج     
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 ولالطبحث ال 
 في مديظة الشطرة  التظطية البيئية الطستدامة معوقات

جسمة مغ القزايا التي شكمت في الدابق ك حاليًا  اكضح التحميل االحرائي في الفرل الثالث 

عائقا صعبا اماـ فيع كتصبيق مفاىيع التشسية السدتجامة بذكميا الكامل كالتاـ ، اذ ضيخ كاضحا باف اساس 

التخمف الحؼ تذيجه السجيشة ىػ الشقز الحاصل في الػعي السدتجاـ لجػ سكانيا ، فخكائد الفكخ السدتجاـ 

التي سػؼ يتصخؽ الييا الفرل الخابع ىي السدائل سذيج الجغخافي السحمي ، لحا فاف غ العمختفية تساما 

ي الػقت الحاضخ ، اال فججيخة باالىتساـ عمى االقل  شقاط الجػىخية التي تخاىا الجراسةالتخكيد فقط عمى ال

 تعتسج عميو التشسية السدتجامة . حؼال (*)سذ التفكيخ السشطػميتغييخات في ا ظاذا حرمت ىشال

السعػقات كثخ كالحمػؿ في قمة كتشاقز ، حتى اف كججت فيي ال تتعجػ اذ تبيغ بذكل مؤكج اف 

غيخ حاسسة في اجتثاث ىحه السذكمة اك تمظ ، كبالسمخز يسكغ كصف اىع  تخقيعيواف تكػف انية 

 السعػقات التي الحطتيا الجراسة بانيا : 

 ي :التعليط الطعوق  -1

مغ  (ٗ)نز اليجؼ اذ  ، مكاف ك لكل انداف في كل زماف احج الحقػؽ االساسيةالتعميع يعج 

،  أىجاؼ التشسية السدتجامة إلى تػفيخ فخص التعميع الذامل كالعادؿ كالجيج كتعديد فخص التعمع لمجسيع 

فيػ العائق االكبخ مداىسة في تأخخ االخح بسبادغ االستجامة ، اذ اف صػرتو التقميجية ال يفي بالستصمبات 

كالسعاييخ العالسية ليا ، كمغ ثع تتالشى القجرة نحػ تحقيق مدتقبل افزل لسجتسع مدتجاـ ، كايجاد تػازف 

لحا رصجت الجراسة باف السعػؽ لبيئية ، مة السػارد الصبيعية كابيغ الخخاء االنداني كاالقترادؼ كديسػ 

                                                           

: كىػ احج الكفاءات الخئيدة كالزخكرية لتحقيق االستجامة كيتسثل في القجرة عمى ادراؾ العالقات  التفكيخ السشطػمي (*)
كفيسيا كتحميل الشطع السعقجة كالتفكيخ في الشطع بػصفيا جدءا ال يتجدأ مغ شتى الحقػؿ كعمى جسيع السدتػيات . لمسديج 

 .ٓٔ، صٕٚٔٓحقيق اىجاؼ التشسية السدتجامة ، فخندا ، يشطخ :االمع الستحجة ، مشطسة اليػندكػ ، التعميع مغ اجل ت
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( مغ االكزاف التخجيحية ، كىػ ال يشفي كجػد معػقات اخخػ نقصة ٜٜٖٚ٘ٔالسعخفي)التعميسي( قج جسع )

مؤثخة كفاعمة ، لكغ الخػض في التفاصيل سػؼ يفقج السػضػع قيستو العمسية الخصيشة كيعصي بصبيعة 

يق شخح التفاصيل كالتػسع السعمػماتي ، لحا سػؼ يتع الحاؿ عسػميات ال يسكغ تصبيقيا اال عغ شخ 

التخكيد عمى جانب كاحج ميع ىػ في جػىخه سػؼ يحخؾ كيحل السعػقات االخخػ بذكل مباشخ اك غيخ 

 مباشخ . 

 السشطػمة التعميسية في مشصقة الجراسة فاف ىحا يذسل بصبيعة الحاؿ الكل السكػف كتحميل عشج نقج 

حاؿ دكف تذكل إشار  ، ابظ كمحكػـ في اآلف نفدو بإرث تاريخي كعخفيذات شابع متذكىي  ليا ، 

بيغ الشطع كبيخة  يشاؾ فجػةف،  ، بفعل الطخكؼ الدياسية كالفكخية كاالجتساعيةمتقجـ  فمدفي تخبػؼ 

التي سػؼ  شقاطالكمغ ابخز التعميسية السدتقمة بحاتيا في مقابل األكضاع االجتساعية كالثقافية الستجاكلة، 

 ىي :  يتع مشاقذتيا في ىحا السبحث

كىػ احج السقاييذ ، ما  سدتقبل التخبية كالتعميع لسجتسعل االكؿ السحجد األساس( *)التعميسية ةالدياس تعج  - أ

ة نجج خ يفي الدشػات االخ عشج تحميل الدياسات التعميسية خرػصاً ، كالسؤشخات لتقجـ اك تخمف الجكؿ 

الجاخل كمغ نفذ ، كاصبح التيجيج لمعسمية التعميسية صادر مغ مخيفاف الفجػة اتدعت بذكل 

مغ قبل الجيات السعشية ، فيي تػاجو نفديا بشفديا كتزع عخاقيل غيخ مدبػقة  القخارات التي سشتيا

الخكائد التعميسية الثالث )الكػادر التعميسية تداىع برػرة اك بأخخػ بتجني السدتػػ الفكخؼ لجػ 

غيخ مدتعجة عمى تشػيخ السجتسع في ادنى مدتػياتيا ك ، كتكػف تمظ السخخجات كالسشاىج( الصمبة ك 

 الحؼ اكججت فيو لكػنيا ىي غيخ قادرة عمى تشػيخ نفديا اصال .

                                                           

دياسة التعميسية : ىي السبادغ كالقخارات الدياسية الحكػمية الستعمقة بشصاؽ التعميع ك مجسػعة القػانيغ كالقػاعج التي ال (*)
كخبخات ، دار عبيكاف ، االردف مفاىيع -سعػد ىالؿ الحخبي ، الدياسة التعميسية لمسديج يشطخ : تحكع تذغيل أنطسة التعميع.

 .ٖٗ، صٕٛٔٓ، 
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اعتسجتو كزارة التخصيط العخاقية في تقخيخىا الخاصة بسؤشخات التشسية السدتجامة لدشة كىػ ما اكجتو ك 

يغ الحاصميغ عمى الحج األدنى مغ السؤىالت السصمػبة حدب السدتػػ ندبة السعمسـ كمشيا   ٕٕٓٓ

معجؿ مذاركة الذباب كالكبار في التعميع الخسسي %( ، اك فيسا يخز ٕٗ)نحػكصمت الى اذ  التعميسي

تعسيع تعميع السػاششة العالسية ك التعميع مغ أجل  %( ، كمجػٜٖالتي كانت )كغيخ الخسسي كالتجريب 

 .   (1) %( ٙقج كانت ) مةالتشسية السدتجا

األشفاؿ بذكل كل الفئات العسخية كخاصة عمى كاثخ خكس كػركنا  ايانتذار فإغالؽ السجارس نتيجًة  - ب

ستشج الزخر الحؼ لحق بتعميع العجيج مغ األشفاؿ بحدب بيانات األمع الستحجة، كاف ىشاؾ اذ ا ،كبيخ

، ، اما االف فقج اصبح الجسيع كػركناكاحج مغ كل خسدة أشفاؿ خارج السجرسة قبل تفذي فيخكس 

إال إف ،  مجسػعة كبيخة مشيع ، كتأخيخ تدجيل السجارسنتيجة االغالؽ العاـ كمشيا  محخـك مغ التعميع

ف ندب االلتحاؽ في السجرسة االبتجائية انخفزت بذكل كاضح كتقجر بػ )% أالتقجيخات تذيخ إلى 

ـ لػزارة ٜٕٔٓقبل سشة كقج أضيخت نتائج السدح الحؼ ُأجخؼ ـ ،  ٕٚٓٓبجءا مغ سشة ( كذلظ ٜٚ

في  كاف الدبب ىػ عجـ رغبة الػالجيغ بالجراسة ( مغ السبحػثيغ غيخ السمتحقيغ%٘.ٖٗإف ) التخصيط

 ُبعجال( كاف سببيا %ٖ.ٛٔ( يعػد إلى ضعف الحالة السادية، ك )%ٔ.ٕٕفي حيغ كاف ) ذلظ ،

 .(ٕ)لمسجرسة الجغخافي

%( مغ السجارس ال تتػفخ ٓٚيشاؾ )فالستيالكة ،  رسيةسجال كاألبشيةالتحتية البشى  الكبيخ في ذح ال - ت

يبمغ متػسط عجد الصالب في السجرسة الرحية ، في حيغ  السخافقك فييا الساه الرالحة لمذخب 

 .بسخافقيا جسيعيا كاحجة عجد مغ السجارس في بشايات مع مذاركة اً شالب ٓٓٗما يقارب  الػاحجة

                                                           

(1) http://cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-38-50. 
(2  ( http://cosit.gov.iq/ar/63-stat-ar/1279-1-2020. 
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فقط مغ ميدانية االستثسار في العخاؽ  (%ٔاالنفاؽ عمى التعميع لع يتجاكز في الدشػات االخيخة ) -ج 

 .لقصاع التعميع

سشػات، كفي  ٘% ( فقط مغ االشفاؿ بعسخ ٔٔالشقز في معجالت االلتحاؽ ما قبل االبتجائي )  - د

 .%(  ٖٖالتعميع الثانػؼ)

لى أف جػدة التعميع، كسا يتع قياسيا مغ خالؿ تعمع تقييع القخاءة لمدشػات السبكخة إاضيخت ندب  - ق

 . الصالب أقل بكثيخ مسا ىي عميو في البمجاف السجاكرة

السشاىج القجيسة كمحجكدية التصػيخ السيشي لمسعمسيغ، كالجعع غيخ الكافي لسخشجؼ السجارس كبخامج  - ك

 . التعمع

لع يتسكشػا مغ حزػر الجرس  %( ٕ٘يشاؾ )ف سعاييخ الجكلية،مقارنة بالقريخ  الفعمي كقت التجريذ  - ؼ

 .(ٔ)إغالؽ السجرسة خالؿ العاـ الساضيبدبب غياب السعمع، أك بدبب 

 :الطعوق الصحي  -2

في  البيئية االستجامةالسجمخة لمجائحة عغ آثار ىامة عمى  كاالقتراديةاسفخت التجاعيات الرحية 

يرجرىا بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي حػؿ تأثيخ التي التقخيخ الخامذ  كفي،  كل محافطات العخاؽ 

افتقار  فعلب، كالتي تأثخت يؤكج التقخيخ كيف أدػ الػباء إلى تفاقع اليذاشة البيئية  ،فيخكس كػركنا 

كفقجاف مكاسب التشسية كاالنذصة غيخ السذخكع مثل  *الحػكسة القصاع العاـ إلى اإلصالحات الكبيخة ك

التقخيخ ايزا كيف أدػ الفيخكس إلى زيادة ، كسا كضح ساؾ كقصع األشجار الريج الجائخ كصيج األس

                                                           

(1) https://documents1.worldbank.org/curated/en/568141622306648034/pdf/Iraq-HD-
PER-Final.pdf.  

  اك الحكامة أك الحاكسية ىي تجعيع مخاقبة نذاط السؤسدة كمتابعة مدتػػ أداء القائسيغ عمييا . الَحْػَكسة (*)
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، لكشو يذيخ في الػقت ذاتو الى اآلثار كالسشدلية كتكجسيا في الذػارع كالصخقات  كسيات الشفايات الصبية

 . (ٔ) اإليجابية، مثل التحديشات السؤقتة في جػدة اليػاء كالشطع البيئية

مغ الجيات السخترة بدبب قيػد التحخؾ  تخاجع الخصج البيئيفقج البيئية غيخ السباشخة  اآلثار اما

السالي الزػابط البيئية ك تخفيس التسػيل االخح بإلغاء  كالحطخ الذامل كالجدئي الحؼ شبق ، كسا اف

دفعت  ، كساقبمةالبيئية السكااللتدامات الدياسي بالسبادرات  االىتساـكمحجكدية لمسذخكعات البشى التحتية 

صعيج السػازنة كالسالية  تعسق االزمة السالة عمى  العالسية الى  الجائحة التي تدببت بانييار أسعار الشفط

 .السػجية بيئيا االستثساراتأف تكػف مجمخة عمى يسكغ العامة مع تجاعيات 

العخاؽ قج احتل ـ ، باف ٜٕٔٓ( الحؼ يسثل تقخيخ اىجاؼ التشسية السدتجامة لدشة ٜٕيذيخ ججكؿ )

 .( ٛ.ٓٙ( عالسيا ككانت نتيجة السؤشخ )ٚٔٔ( عخبيا ك )ٖٔالتختيب )

 ( ، نجج اف العخاؽ بذكل ٕٓاما عشج مخاجعة قػائع كلػائح متابعة اتجاىات االىجاؼ ، شكل ) 

درجة خزخاء في اليجؼ العاشخ ، في حيغ كانت ىشاؾ درجات حسخاء في االىجاؼ عاـ قج حقق 

كىي تختبط بالخفاىية االقترادية الحاتية كالػفيات كفخص العسل ك مذاركة الشداء في ( ، ٛك ٘ك  ٖ) 

الجرجات الخاصة الحكػمية  ك  كمقجار الجخل بالشدبة لمحكػر كممكية الحدابات السرخفية كالشسػ 

  االقترادؼ كالبصالة . 

 
  

 
 
 
 

                                                           

(1) https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/library/Stabilization/impact-of-covid-19-
on- environmental -sustainability-in-iraq.html 
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 (ٜٕججكؿ )

 مؤشخات التشسية السدتجامة لمجكؿ العخبية

 التختيب عخبيا الجكلة 
ترشيف السؤشخ العالسي 

 دكلة( ٕٙٔ)مغ 
 نتيجة السؤشخ 

(ٓ – ٔٓٓ) 

 ٔ.ٔٚ ٖ٘ ٔ الجدائخ

 ٓ.ٓٚ ٖٙ ٕ تػنذ

 ٚ.ٜٙ ٘ٙ ٖ االمارات

 ٔ.ٜٙ ٕٚ ٗ السغخب 

 ٚ.ٛٙ ٙٚ ٘ البحخيغ

 ٛ.ٛٙ ٔٛ ٙ االردف 

 ٜ.ٚٙ ٖٛ ٚ عساف

 ٖ.ٙٙ ٜٔ ٛ قصخ

 ٕ.ٙٙ ٕٜ ٜ مرخ

 ٚ.٘ٙ ٜٗ ٓٔ لبشاف 

 ٛ.ٗٙ ٜٛ ٔٔ الدعػدية

 ٘.ٖٙ ٙٓٔ ٕٔ الكػيت 

 ٛ.ٓٙ ٚٔٔ ٖٔ العخاؽ

 ٔ.ٛ٘ ٖٕٔ ٗٔ سػريا 

 ٚ.ٖ٘ ٖٖٔ ٘ٔ اليسغ

 ٖ.ٖ٘ ٖٗٔ ٙٔ مػريتانيا

 ٓ.ٖ٘ ٖٚٔ ٚٔ جدر القسخ

 ٗ.ٔ٘ ٛٗٔ ٛٔ جيبػتي

 .ٜٕٔٓدشة تقخيخ أىجاؼ التشسية السدتجامة لالسرجر :        
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 (ٕٔشكل )
 التشسية السدتجامة لجكؿ السذخؽ كالعخاؽلػحة متابعة اىجاؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقخيخ كمؤشخ كلػحات متابعةأكاديسية اإلمارات الجبمػماسية كشبكة األمع الستحجة لحمػؿ التشسية السدتجامة ، السرجر : 
 .ٜٕٔٓأىجاؼ التشسية السدتجامة في السشصقة العخبية، أبػ ضبي ،  

ُيشطخ إلى اإلحراءات في العخاؽ بذكل عاـ أنيا احراءات ال يسكغ االعتساد عمييا  :الفقر انتشار  -3

أضيخت نتائج كعمى الخغع مغ ذلظ فقج ، لكػنيا تخسيشية كال تعتسج عمى اسذ عمسية في الجسع كالتحميل 

الفقخ ، بأف ندبة األسخ التي تعاني مغ ٖٕٓٓ( بعج عاـ لإلحراءمدح ميدانية األسخة )الجياز السخكدؼ 

كىػ امخ فيو العجيج مغ  ، (%ٖٗ) **، كالشدبة التي تعاني مغ الفقخ السصمق(%ٔٔ) تبمغ *السجقع

 السجلػالت ىي :

  عشج جسع الشدبتيغ الدابقتيغ  أكثخ مغ نرف الدكاف مغ نقز االحتياجات األساسيةيعاني. 

                                                           

كىي الحالة التي ال يدتصيع فييا األنداف خالؿ دخمو الػصػؿ الى أشباع حاجاتو الغحائية لتأميغ عجد الفقخ السجقع :  (*)
 معيغ مغ الدعخات الحخارية التي تسكشو مغ مػاصمة حياتو عشج حجكد معيشة .

االساسية  ىي الحالة التي ال يدتصيع فييا األنداف الترخؼ بجخمو كالػصػؿ الى اشباع حاجاتو الفقخ السصمق: (**)
 الستسثمة بالغحاء كالخعاية الرحية كالتعميع كالدكغ السالئع كغيخىا مغ الخجمات .
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 معػنات مالية . ارتفاع ندبة الفقخ بيغ الصبقات االجتساعية التي ترخؼ ليا اية ركاتب اك 

  عجـ كجػد تػزيع عادؿ لمجخل كتػفيخ الحاجات االساسية لمصبقات الفقيخة(ٔ). 

السجتسع،  تختبط التشسية مع الفقخ بعالقة عكدية فكمسا زاد التقجـ كالتصػر كمسا قل الفقخ كالحخماف في     

 مع إستخاتيجية اشتخاؾ يشاؾف، اذ اف يسثل ىجؼ " االستجامة " التحػالت الحجيثة في التفكيخ التشسػؼ ك 

في خاصة تحقق يال يسكغ أف  ، كىػاالحتياجات األساسية في التخكيد عمى تحديغ ضخكؼ معيذة الفقخاء

االستخاتيجيات التي تتع صياغتيا كتشفيحىا مدتجامة مغ الشػاحي )االقترادية  الجكؿ الفقيخة إال إذا كانت

 .تذكل بسجسػعيا العشاصخ األساسية لمتشسية السدتجامة كالسؤسداتية كالبيئية( ، كالتي كاالجتساعية

صعبة ، بدبب عجـ تصبيق السؤشخات  بأبعاده السختمفة ميسة مشصقة الجراسةما زاؿ قياس الفقخ في 

الفعمية كالسعتسجة عالسيا لقياسيا بانتطاـ ، كىػ ما يؤدؼ بال شظ الى نقز في السعمػمات االساسية كثغخات 

في سياسات مكافحة الفقخ اك التخفيف مشو ، كتعج السؤشخات العالسية الستعمقة باليجؼ االكؿ غيخ كافية مغ 

 لعخاؽ كمشصقة الجراسة لألسباب االتية :الشاحية الشطخية لقياسو في ا

عمى مشصقة الجراسة ، اذ اف  ( دكالر9ٜٓٔ)قخ الجكلي السحجد بالعير عمى خط الف ال يشصبق ّ  -

ىشاؾ عجـ تصابق خاصة بعج ارتفاع اسعار صخؼ الجكالر كارتفاع االسعار بجكرىا بشدبة 

 %( حدب كزارة التخصيط .ٖٓ)

عتسج عمى مدح ميدانيات االسخ السعيذية التي تخكد عمى تعج السؤشخات محجكدة جغخافيا كت -

االنفاؽ االستيالكي فقط ، كىي غيخ مشتطسة كتتصمب مشيجيات مكمفة كتقشيات معقجة ال تتػفخ 

   في مشصقة الجراسة . 

حجبت قياسات الفقخ الػششي فػارؽ كبيخة كمعمػمات ىامة عغ الفئات السيسذة  اك الفخكقات  -

 السشاشقية .
                                                           

(1  ( http://cosit.gov.iq/ar/2013-03-29-08-38-50. 
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قياس الفقخ بسعدؿ عغ قياس عجـ السداكاة ، كىػ محجد كاقعي يؤثخ في قخارات كاضعي يجخؼ  -

 الدياسات في استخجاـ الشتائج الفعمية ال سيسا مع ارتفاع الصبقات الفقيخة .

ال تقيذ تمظ السؤشخات حاالت االقراء عمى اساس الجشذ في الحرػؿ عمى السػارد كفخص  -

خخ تأثيخ الفقخ عمى الفتيات كالذباف ، كما يخافق ذلظ مغ العسل ، كىػ مشيج حجب بذكل اك با

 مخاشخ عمى مدارات حياتيع كانتقاؿ الفقخ مغ جيل ألخخ .

شبيعة القجرات البذخية ال سيسا في مجالي التعميع  يالت الحخماف فالقج ادػ القرػر عغ تقيع ح -

 كالرحة كاىساؿ الكثيخ كعج الكذف عغ درجات ذلظ الحخماف .
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 الطبحث الثاني
استدامة وددائل االاستراتيجيات   

لسا اقختو االمع الستحجة في مؤتسخاتيا التي تعقج بيغ مجة كاخخػ ، فاف كضع االستخاتيجيات  كفقاً 

تيا راـ ، كىي عشج قخآٖٕٓالتي اقختيا لدشة  ٚٔلتحقيق االستجامة يشبغي اف يشصمق مغ االىجاؼ 

الفقخ كحساية السػارد الصبيعية كبشاء مجتسعات يدػد فييا الدالـ كالخفاه كتفحريا بتسعغ تجعػ الى انياء 

 االقترادؼ لمجسيع .

اتخاذ القخارات ككضع استخاتيجية عمى أساس تقييع دقيق، كلعل الذيء الػحيج الحؼ  ججا مغ السيع

خ البيئية العشاص، اذ تعج  كقزية عامةالبيئية ىػ زيادة الػعي حػؿ االستجامة  يحقق ذلظيسكغ أف 

مغ بيغ استخاتيجيات االستجامة إلدارة السػارد ك كاالجتساعية ىي بصبيعة الحاؿ مجاالت التخكيد األساسية، 

الصبيعية إبخاز االلتداـ اإلقميسي بحساية البيئة كمعخفة رأس الساؿ الصبيعي السحمي كاإلجخاءات الفخدية التي 

 اتخاذىا لمحفاظ عمى البيئة. يسكغ

االستخاتيجيات السدتجامة ىي خصػة صعبة في حج ذاتيا خرػصا في السجتسعات  اف عسمية بشاء

كاضحة  تالتقميجية الستكيفة مع شخؽ العير غيخ الستصػرة ، لحا كلكي تكػف كل جػانب ىحا االستخاتيجيا

السعالع ، كاف مغ الزخكرؼ اف تكػف ىشاؾ رؤػ كرسالة كاىجاؼ لكل مشيا كسا تحجد شبيعتيا ككضائفيا 

 ساسية لتدييل دراستيا كالعسل بيا فيسا بعج .اال

 :  يجيات السقتخحة مغ االتيخاتاالست كضائف تشصمق

 . تذخيز الػضع الخاىغ كتحجيج عشاصخه بذكل دقيق -

 تحجيج القػػ كالػسائل الستاحة كاختيار االكثخ مالئسة لطخكؼ مشصقة الجراسة . -

 تعبئة كتذيج كافة السػارد السصمػبة . -

 العػامل االيجابية كاتاحة الطخكؼ السشاسبة لشسػىا .استثسار  -
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 معالجة الدمبيات ككضع الحمػؿ االنية كالسدتقبمية ليا . -

 مخاعاة السػاءمة مع السػاقف الستغيخة كالسخكنة كفق السدتججات الحاصمة . -

الػعي كتيخة تأميغ مدتقبل أخزخ كرفع كتشفيحىا بذكل فاعل كمدتجامة ك كلتخسيخ ىحا الػضائف 

 البيئة ، لحا اقتزت الحاجة اف تكػف ىشاؾ عجة استخاتيجيات ىي :السجتسعي بقزايا 

 اوال:  استراتيجية التعليم الطستدام .

 تع االعتساد اكال عمى ىحه االستخاتيجية  لألسباب االتية :

بيغ التعميع  يق ماالػث خكابط كاالتراؿالعجيج مغ الت االدلة الدابقة في الفرل الثالث اف ىشاؾ لقج بيش -

بسقجكر التعميع كاالستجامة ، كىػ العشرخ الخئيذ في امكانية تحقيق االىجاؼ االخخػ الدبعة عذخ ، اذ 

أف يقػـ بجكر رئيذ في التحػؿ السصمػب إلى مجتسعات أكثخ استجامة مغ الشاحية البيئية، بالتشديق مع 

يرػغ القيع ككجيات الشطخ، كيداىع يػ ف ،لخاصالسبادرات الحكػمة كمبادرات السجتسع السجني كالقصاع ا

في تشسية كتصػيخ السيارات كالسفاىيع كاألدكات التي يسكغ أف تدتخجـ في خفس أك إيقاؼ السسارسات 

 غيخ السدتجامة.

ُتجشى مغ إتساـ التعميع االبتجائي كالثانػؼ ميسة ججًا، ليذ فقط لألفخاد كإنسا يسكغ اف أف الفػائج التي   -

بقدط أكفخ مغ التعميع ىع أرجح كفة مغ  حطيت فالفئات التي ،سخىع كمجتسعاتيع كأماكغ عسميعأيزًا أل

غيخىع ليكػنػا أكثخ كعيًا مغ الشاحية البيئية كأكثخ قجرة عمى التكيف كأكثخ انتاجية كأكفخ حطًا مغ غيخىع 

ارسة قجر أكبخ مغ عمى العير برػرة صحية كسميسة كالسذاركة في الحياة الدياسية كالقجرة عمى مس

 التحكع بحياتيع. 
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يذخؾ الذباب كيداعجىع عمى ” ف التجريب عمى القيادة في مجاؿ التعميع مغ أجل التشسية السدتجامةا -

اكتداب السيارات كاألدكات الالزمة لتعديد التعميع مغ أجل التشسية السدتجامة عمى مدتػػ مجتسعيع 

 كبمجىع كمشصقتيع.

ال يسكغ تحقيق التشسية السدتجامة مغ خالؿ الحمػؿ التكشػلػجية أك األنطسة الدياسية أك الركػؾ  -

، األمخ الحؼ يفخض تػفيخ نػعية تعميع كتعّمع  عسلال ك تفكيخالشخيقة فقط ، فيشاؾ حاجة الى تغيخ السالية 

 . عيةمغ أجل التشسية السدتجامة عمى جسيع السدتػيات كفي جسيع البيئات االجتسا

لتقميز الشسػ الدكاني كتسكيغ الشداء مغ اتخاذ القخارات بذأف اإلنجاب كاسعة فعالية السدتجاـ لمتعميع  -

 . الحسل مجةكتػقيت 

 اف ارتباط اليجؼ الخابع مع باقي اىجاؼ التشسية السدتجامة الدبعة عذخ يسكغ تمخيرو باالتي : 

 مغ الفقخ .: التعميع عامل حاسع في انتذاؿ الشاس  ٔاليجؼ 

: يقـػ التعميع بجكر اساسي لسداعجة الشاس عمى التػجو نحػ شخؽ زراعية اكثخ استجامة كعمى  ٕاليجؼ 
 فيع السدائل الغحائية .

: يسكغ اف يداىع التعميع في تحديغ الرحة العامة عمى عجة مدتػيات مشيا تخفيس ندبة ٖاليجؼ 
 الػفيات السبكخة كتحديغ الرحة االنجابية .

: تعميع الشداء كالفتيات مدالة ضخكرية الكتداب السيارات االساسية لمقخاءة كتحديغ السيارات  ٗؼ اليج
 كالقجرات التذاركية كتحديغ الفخص الحياتية .

: يشسي التعميع كالتجريب كالسيارات كالقجرات الالزمة الستخجاـ السػارد الصبيعية بذكل اكثخ  ٙاليجؼ
 . استجامة كيعدز الشطافة الرحية

السيسا غيخ الشطامية كغيخ الخسسية اف تداىع في حفع الصاقة ك : بإمكاف البخامج التعميسية  ٚاليجؼ 
 كتعديد مػارد الصاقة الستججدة .
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: ىشاؾ صمة مباشخة بيغ التعميع كمدتػػ الحيػية االقترادية كاالعساؿ الحخة كميارات سػؽ  ٛاليجؼ 
 العسل .

السيارات الالزمة إلقامة بشية تحتية قادرة عمى الرسػد كتعديد : التعميع ضخكرؼ لتشسية  ٜاليجؼ 
 الرشاعة السدتجامة .

: مغ الثابت اف الشفاذ الى التعميع كاالنتفاع بو امخ ساىع في الحج مغ انعجاـ السداكاة عمى  ٓٔاليجؼ 
 الرعيجيغ االجتساعي كاالقترادؼ .

الزمة لمسذاركة في جعل السجف اكثخ استجامة : بإمكاف التعميع تدكد الشاس بالسيارات ال ٔٔاليجؼ 
 كالحفاظ عمييا كتعديد مخكنتيا كقجرتيا عمى الرسػد اماـ االكضاع الكارثية .

: يؤثخ التعميع عمى انساط االنتاج كاف يػسع مجارؾ االستيالؾ بذاف الدمع السشتجة بصخيقة ٕٔاليجؼ 
 مدتجامة كضخكرة تجشب االىجار .

ع مجخال اساسيا لفيع الجسيػر لتغيخ السشاخ كالتكيف معو كالتخفيف مغ كشأتو ال : يسثل التعمئٖاليجؼ 
 سيسا عمى السدتػػ السحمي .

: التعميع عامل ميع في انزاج الػعي بذاف البيئة البحخية كبشاء تػافق استباقي بذاف ٗٔاليجؼ 
 االستخجاـ الحكيع كالسدتجاـ لمسػارد البحخية .

التجريب كالسيارات كالقجرات التي مغ شانيا تعديد اساليب العير السدتجامة : يعدز التعميع ك ٘ٔاليجؼ 
 كالسحافطة عمى السػارد الصبيعية كالتشػع البيػلػجي .

: يعج التعميع اك التعمع االجتساعي مدالة حيػية لتيديخ كضساف اقامة مجتسعات تذاركية ٙٔاليجؼ 
 كشاممة كعادلة كتعديد التساسظ االجتساعي .

: يبشي التعميع مجػ الحياة القجرة عمى فيع كتعديد الدياسيات كالسسارسات ؼ مجاؿ التشسية ٚٔ اليجؼ
 . (ٔ)السدتجامة

 تدتشج ىحه االستخاتيجية عمى الغايات االتية :

                                                           

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245825_ara 
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ضساف أف يتسّتع جسيع الفتيات كالفتياف بتعميع ابتجائي كثانػؼ مجاني كمشرف كجّيج يؤدؼ إلى تحقيق  -

 . مالئسة كفعالةنتائج تعميسية 

أف تتاح لجسيع الفتيات كالفتياف،  فخص الحرػؿ عمى نػعية جيجة مغ الشساء كالخعاية في مخحمة  -

 .الصفػلة السبكخة كالتعميع قبل االبتجائي حتى يكػنػا جاىديغ لمتعميع االبتجائي

لعالي الجّيج تكافؤ فخص جسيع الشداء كالخجاؿ في الحرػؿ عمى التعميع التقشي كالسيشي كالتعميع ا -

 .كالسيدػر التكمفة، بسا في ذلظ التعميع الجامعي

تحقيق زيادة كبيخة في عجد الذباب كالكبار الحيغ تتػافخ لجييع السيارات السشاسبة، بسا في ذلظ السيارات  -

 .التقشية كالسيشية، لمعسل كشغل كضائف الئقة كلسباشخة األعساؿ الحخة

التعميع، ككفالة تكافؤ فخص الػصػؿ إلى جسيع مدتػيات القزاء عمى التفاكت بيغ الجشديغ في  -

التعميع كالتجريب السيشي لمفئات الزعيفة، بسا في ذلظ لألشخاص ذكؼ اإلعاقة، كأفخاد الذعػب األصمية، 

 .كاألشفاؿ الحيغ يعيذػف في ضخكؼ ىذة

القخاءة كالكتابة أف يمّع جسيع الذباب كندبة كبيخة مغ الكبار، رجااًل كنداء عمى حج سػاء، بكفالة  -

 . كالحداب

أف يكتدب جسيع الستعّمسيغ السعارؼ كالسيارات الالزمة لجعع التشسية السدتجامة، بسا في ذلظ جسمة  -

أمػر مشيا التعميع لتحقيق التشسية السدتجامة، كاّتباع أساليب العير السدتجامة، كحقػؽ اإلنداف، كالسداكاة 

نبح العشف، كالسػاششة العالسية، كتقجيخ التشػع الثقافي، كتقجيخ بيغ الجشديغ، كالتخكيج لثقافة الدالـ ك 

 .مداىسة الثقافة في التشسية السدتجامة

كالفخكؽ بيغ الجشديغ، كرفع مدتػػ السخافق التعميسية  بشاء مخافق تعميسية تخاعي األشفاؿ كذكؼ اإلعاقة -

 .ممة لمجسيعالقائسة، كتييئة بيئة تعميسية فعالة كمأمػنة كخالية مغ العشف كشا
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التػسع برػرة ممحػضة عمى الرعيج العالسي في عجد السشح السجرسية الستاحة لمبمجاف الشامية، كال سيسا  -

أقل البمجاف نسػا، كالجكؿ الجدرية الرغيخة الشامية، كالبمجاف األفخيقية، لاللتحاؽ بالتعميع العالي، بسا في ذلظ 

االت، كالبخامج التقشية كاليشجسية كالعمسية في البمجاف التجريب السيشي كتكشػلػجيا السعمػمات كاالتر

 . الستقجمة كالبمجاف الشامية األخخػ 

تحقيق زيادة كبيخة في عجد السعمسيغ السؤىميغ، بػسائل مشيا التعاكف الجكلي لتجريب السعمسيغ في  -

 . البمجاف الشامية، كبخاصة في أقل البمجاف نسػًّا كالجكؿ الجدرية الرغيخة الشامية

كمغ ثع عشج تصبق ىحا السشيج كىحه الغايات فاف مغ الستػقع اف يكػف ىشاؾ تقجـ ممحػظ في مجاؿ 

 بالتعميع الجامعي . اكؿ السخاحل التعميسية ك انتياءً  التشسية السدتجامة بجءا مغ

 : ثانيا : استراتيجية القضاء على الفقر

التي تذكل القاعجة العخيزة ليذ في  تدتيجؼ ىحه االستخاتيجية الصبقات التي تقع تحت خط الفقخ

ية العامة فاف االقالؿ مغ الفقخ مشصقة الجراسة فقط كانسا في عسػـ العخاؽ ككل ، ككفقا لألدبيات االقتراد

 تع مغ خالؿ :ي

 الشسػ االقترادؼ قشاة  -

 قشاة تػزيع الجخل -

تدتشج عميو التشسية السدتجامة في نطختيا لمفقخ مغ زاكية اخخػ ، فقج كضعتو  لكغ ىشاؾ اراء اخخػ  

كفالة حذج مػارد كبيخة في مقجمة اىجافيا كخرتو  باألكلػية في جسيع خصصيا ك رؤيتيا السدتقبمية ، كىػ 

ة كال مغ مرادر متشػعة، بسا في ذلظ عغ شخيق التعاكف اإلنسائي السعّدز مغ أجل تدكيج البمجاف الشامي

 . سيسا أقل البمجاف نسػا



 معوقات واستراتيجيات االستدامة والبدائل الطقترحة الفصل الرابع .....................

 
134 

 

تيجؼ إلى إنذاء أشخ سياسية سميسة عمى السدتػييغ الػششي كاإلقميسي، تدتشج عمى كىي 

استخاتيجيات إنسائية لزساف تسّتع جسيع الخجاؿ كالشداء كال سيسا الفقخاء كالزعفاء مشيع، بشفذ الحقػؽ في 

الخجمات األساسية كعمى حق ممكية األراِض ، ككحلظ حرػليع عمى  الحرػؿ عمى السػارد االقترادية

كالترّخؼ بيا كغيخىا مغ الحقػؽ الستعّمقة بأشكاؿ السمكية كالسيخاث كالحرػؿ عمى السػارد الصبيعية 

كالػصػؿ لمتكشػلػجيا الججيجة السالئسة كالخجمات السالية، بسا في ذلظ تسػيل السذاريع الرغيخة بحمػؿ عاـ 

ٕٖٓٓ. 

خالؿ الدشػات  قخ السجقعفبسا فيو ال،  إلى القزاء عمى الفقخ بأشكالو كافةيجعػ اليجؼ األكؿ  

كيشبغي أف يتستع جسيع الشاس بسا في ذلظ أفقخىع كأشجىع ضعفًا، بسدتػػ أساسي  ،  الخسذ عذخ السقبمة

، كلحا فقج تزسشت الغايات االساسية في ىحا اليجؼ  مغ السعيذة كمغ استحقاقات الحساية االجتساعية

 شقاط االتية :ال

ًا بعجد ، كىػ ُيقاس حاليٖٕٓٓبحمػؿ عاـ  القزاء عمى الفقخ السجقع لمشاس أجسعيغ أيشسا كانػا -

 . دكالر في اليـػ ٕ٘.ٔاألشخاص الحيغ يعيذػف بأقل مغ 

 . تخفيس ندبة الخجاؿ كالشداء كاألشفاؿ مغ جسيع األعسار الحيغ يعانػف الفقخ بجسيع أبعاده -

ئسة لمحساية االجتساعية كتجابيخ لمجسيع ككضع حجكد دنيا ليا، كبحمػؿ عاـ تشفيح نطع كششية مال -

 .، تحقيق تغصية كاسعة لمفقخاء كالزعفاءٖٕٓٓ

في الحرػؿ عمى نفديا الحقػؽ بكفالة تستع جسيع الخجاؿ كالشداء، كال سيسا الفقخاء كالزعفاء مشيع،  -

 . السػارد االقترادية

بشاء قجرة الفقخاء كالفئات الزعيفة عمى الرسػد، كالحج مغ تعخضيع كتأّثخىع بالطػاىخ الستصخفة  -

 .السترمة بالسشاخ 
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ز، مغ أجل تدكيج كفالة حذج مػارد كبيخة مغ مرادر متشػعة، بػسائل مشيا التعاكف اإلنسائي السعدّ  -

 .البمجاف الشامية

سميسة عمى الرعج الػششية كاإلقميسية كالجكلية، استشادًا إلى استخاتيجيات إنسائية  يةسياسكضع أشخ  -

 .(ٔ)نداني مخاعية لسرالح الفقخاء كمخاعية لمسشطػر اال

 توفير الطاقة الطستدامة :ا : استراتيجية لثثا

ل الحرػؿ تتيح لكل فخد ُسبك الصاقة السدتجامة لمجسيع تؤكج ىحه االستخاتيجية عمى دعػة اف تكػف 

عمى الصاقة السػثػقة مع إمكانية تحسُّل تكاليفيا عمى نحػ ما يحتاجو السخء لكي يعير حياة ُمشتجة 

نتيجة التغيخات االقترادية كالدياسية  يػاجياجسيع الالتي أصبح  جكليةكصحية كآمشة مع احتخاـ القيػد ال

 .كحتى السشاخية التي فخضت كضعا ججيجا عمى الكل 

بح مصمبا جساىيخيا حاسع صعمييا اضساف حرػؿ الجسيع ك يتعّمق بالصاقة الحؼ نسائي اإليجؼ فال

الدابع مع اليجؼ يتشاغع  ءشيفي فرل الريف ، كىػ السيسا خاصة في العخاؽ كمشصقة الجراسة 

إتاحة الفخصة لمحرػؿ عمى رعاية صحية أك  مع الغاية كىي إلى حج كبيخكمجػ تعمقو كغاياتو الخسذ 

جيجة أك تحقيق مداكاة الجشديغ أك خْمق فخص العسل أك تحقيق الشسػ أك ضساف االستيالؾ تعميسية 

السدتجاـ أك السقاكمة الفّعالة لتغيُّخ السشاخ، كسا أف اليجؼ السحكػر أعاله يذّكل عاماًل أساسيًا بالشدبة لسا 

 يكاد يكػف كل جانب مغ جػانب التشسية.

اتخاذىا لسداعجة الفقخاء مغ األفخاد كالسجتسعات مغ أجل أف  أما اإلجخاءات التي يحتاج األمخ إلى

ؿ مع تعجيل ،يحرمػا عمى الصاقة التي يحتاجػف إلييا إلى انبعاثات صفخية مغ صافي  التجريجي التحػُّ

                                                           

(1) https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/pages/g-01. 
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، عمى أف ىشاؾ أحيانًا ترػُّرًا خاشئًا بأف األىجاؼ السشبعث مغ محصات التػليج كالسػلجات االىمية الكخبػف 

زساف حرػؿ بة لسبادرة الصاقة السدتجامة لمجسيع ما ىي إاّل غايات ثالث مشفرمة فيسا يترل الثالث

كتحقيق زيادة كبيخة في حرة الصاقة  ى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة،مالجسيع بتكمفة ميدػرة ع

الصاقة، ككحلظ الستججدة في تػليفة الصاقة العالسية، كمزاعفة السعجؿ العالسي لمتحدغ في كفاءة استخجاـ 

 .(ٔ)تعديد التعاكف الجكلي في مجاؿ استثسارات كبحػػث كتكشػلػجيػا الصاقػة الشطيفة

 عمى :كالسدتجامة  الستكاممةخكد استخاتيجية الصاقة سػؼ تفي سبيل تحقيق ذلظ ، 

  .تشػيع مرادر الصاقة -

 . لتحقيق استجامة الصاقة الالزمةتصبيق الدياسات  -

مرادر الصاقة  مداىسةرفع  ، مغ خالؿ عالية في تحقيق التشسية السدتجامةقصاع الصاقة بف مداىسة  -

 مقدسة ما بيغ ،  ـ ٖٕٓٓ( بحمػؿ سشة % ٖ٘)السشتجة إلى نحػ  األكليةالستججدة في إجسالي الصاقة 

 . اف تػفخت كسا ىػ مخسـػ  السرادر السائية شاقة الخياح ك ك الصاقة الذسدية

 مدتجاـ نطاـ  مقفخص ك امكانيات كتحجيات كسياسات كآليات خيدتجعي كل ىحا حاجة لجراسة 

ى الصاقة الستججدة كتحديغ كفاءة الصاقة، كذلظ لجعع مصاقة، يعتسج بجرجة كبيخة علمكمتشػع كمػثػؽ 

 .مشصقة الجراسة التشسية السدتجامة في  متصمبات

 كىي : نفدو عمى ما تقجـ فاف غايات اليجؼ الدابع ىي في جػىخىا ترب في الجانب بشاًء 

 .ٖٕٓٓكفالة حرػؿ الجسيع بتكمفة ميدػرة عمى خجمات الصاقة الحجيثة السػثػقة بحمػؿ عاـ  -ٔ

 . تحقيق زيادة كبيخة في حرة الصاقة الستججدة في مديج الصاقة العالسي -ٕ
                                                           

القاىخة ، مرخ ،  الصاقة كالتشسية السدتجامة ، -السؤتسخ الجكلي لسعيج التخصيط القػمي معيج التخصيط القػمي ، ( ٔ)
 .ٕ-ٔص،  ٕٕٓٓ
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 . ٖٕٓٓكفاءة استخجاـ الصاقة بحمػؿ عاـ مزاعفة السعجؿ العالسي لمتحدغ في  -ٖ

تعديد التعاكف الجكلي مغ أجل تيديخ الػصػؿ إلى بحػث كتكشػلػجيا الصاقة الشطيفة، بسا في ذلظ  -ٗ

تمظ الستعّمقة بالصاقة الستججدة، كالكفاءة في استخجاـ الصاقة، كتكشػلػجيا الػقػد األحفػرؼ الستقجمة 

كل األساسية لمصاقة كتكشػلػجيا الصاقة الشطيفة، بحمػؿ عاـ كاألنطف، كتذجيع االستثسار في الييا

 ـ .ٖٕٓٓ

تػسيع نصاؽ اليياكل األساسية كتحديغ مدتػػ التكشػلػجيا مغ أجل تقجيع خجمات الصاقة الحجيثة  -٘

كالسدتجامة لمجسيع في البمجاف الشامية، كبخاصة في أقل البمجاف نسػًا، كالجكؿ الجدرية الرغيخة الشامية، 

 .(ٔ)ـ ٖٕٓٓاف الشامية غيخ الداحمية، كفقًا لبخامج الجعع السقجـ لكل مشيا، بحمػؿ عاـ كالبمج

  رابعا : البدائل الطقترحة 

اف شخح مجسػعة مغ البجائل التشسػية يسكغ اف يعصي مرجاقية اكبخ، كفيسيا يسكغ اف يديل  

كثيخا العسل بيا فيسا لػ تعخضت االستخاتيجيات الدابقة الى مجسػعة مغ السعػقات في تشفيحىا كتصبيقيا ، 

 كتخزع تمظ البجائل الى السعاييخ االتية :

 .البجائل التشسػية السججية تقشيا انتقاء -

 . تقييع الدػؽ  -

 . كصف لمسكاف السالئع كمتصمبات السػقع -

 . االستثسارتقييع  ك سالي كفقا لمسعاييخال تحميلال -

 . مالمح استخجاـ السػارد كإنتاج الشفايات بسا في ذلظ التغيخات السؤقتة اك السػسسية -

                                                           

(1) https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/pages/g-07. 
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، مػسسية العسل ك االقترادية بسا فييا خمق فخص لمعسل -مالمح الخرائز االجتساعية -

 .زيادة كتػزيع الجخل 

 . تقييع السخاشخ -

 .الحياء السكظية الذكيةالبديل االول : 

ج كالػاليات الستحجة يىي احج الحمػؿ التي انتذخت مؤخخا في بعس دكؿ العالع مثل السانيا كالدػ 

جعل السجف  الحادؼ عذخاليجؼ كىي جدء مغ تخكيبة السجف الحكية السدتجامة ، كسا اف االمخيكية ، 

السجف ستمعب دكرا ىاما في  كالسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع كآمشة كقادرة عمى الرسػد كمدتجامة

لع يدبق أف كاف كضع رؤية خاصة بالسجف أكثخ أىسية مسا ىػ عميو  ، ك تحقيق أىجاؼ التشسية السدتجامة

ي تحقيق أىجاؼ القزاء عمى فعشجما تحاكؿ اف تشجح اك تفذل كلحلظ سيكػف في كشف السجف  ف ،اال

 . (ٔ)الفقخ كالسداكاة كالحج مغ تغيخ السشاخ ككفالة تػفيخ حياة صحية

ىحا البجيل محجدا فقط باألحياء الخسدة التي تع اختيارىا مدبقا ، فيي يسكغ اف تذكل نػاة  كػف يس

ا الى حج ما اىع مدتجامة لسا يسكغ اف يطيخ االيجابيات اك الدمبيات في ىحا الحل ، فيي تتػفخ فيي

مقػمات االستجامة كىػ تخكد عمى اعادة تػزيع الدكاف بسا يزسغ شسػليع بيحه الخصط،  كاف كاف ىشاؾ 

بعس الشقاط التي ال تتػافق مع مشيج االستجامة كمشيا تػفخ البشى التحتية التي تدج الحاجة كتػفخ سكغ 

 مخيح كمالئع .

جعل ) ىػ  مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة ٔٔيجؼ الانصالقا مغ االىجاؼ السػضػعة فاف غايات 

 ، ، في غاية األىسية(السجف كالسدتػششات البذخية شاممة لمجسيع كآمشة كقادرة عمى الرسػد كمدتجامة

                                                           

(1) https://sdg-ar-psaqatar.opendata.arcgis.com/pages/g-11. 
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كيسيج الشجاح في تحقيق الغايات األرضية لتحقيق غايات أخخػ في العجيج مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة 

 كىسا :خ في غايتيغ مغ تمظ الغايات األخخػ. كيسكغ االكتفاء بالشط

تػفيخ إمكانية كصػؿ الجسيع إلى نطع نقل مأمػنة كميدػرة التكمفة كيديل الػصػؿ إلييا  :2-11الغاية 

كمدتجامة، كتحديغ الدالمة عمى الصخؽ، كال سيسا مغ خالؿ تػسيع نصاؽ الشقل العاـ، مع إيالء اىتساـ 

خاص الحتياجات األشخاص الحيغ يعيذػف في ضل ضخكؼ ىذة كالشداء كاألشفاؿ كاألشخاص ذكؼ 

ميسة مغ أجل  ياكيسثل الشقل مدألة إنسائية رئيدة كسا أنـ ، ٖٕٓٓعاقة ككبار الدغ، بحمػؿ عاـ اإل

يسكغ أف ، اذ سيكػف ضخكريا أيزا  ياكلكغ تحقيق ، تحقيق مجف آمشة كقادرة عمى الرسػد كمدتجامة

باألمخاض غيخ ُيداعج الشقل الشذيط الحؼ يعتسج عمى الشذاط البجني في تحقيق غاية الحج مغ اإلصابة 

لمسذي عمى األقجاـ كاستخجاـ الجراجات  كمذجعةالدارية كذلظ مغ خالؿ تػفيخ أماكغ آمشة كمخيحة 

 . (ٔ)اليػائية

سُتحجد كسائل الشقل السدتجامة أيزا مجػ سيػلة الػصػؿ إلى الخجمات الخئيدة األخخػ في  

)القزاء عمى الفقخ(،  االكؿاليجؼ فإف ليا صمة غيخ مباشخة ب كمغ ثعالسجيشة مثل التعميع كالعسل، 

كأخيخا يسكغ لشطع الشقل الستدسة بالكفاءة أف  ، )ضساف التعميع الجيج السشرف كالذامل( الخابعكاليجؼ 

، )السداكاة بيغ الجشديغ( مغ خالؿ كفالة تمبيتو لالحتياجات الفخيجة لمشداء الخامذتجعع تحقيق اليجؼ 

السذي كركػب الجراجات كاستخجاـ الشقل العاـ سػؼ يتيح لجسيع  لحلظ فإف نطاـ نقل جيج الترسيع يجعع

كاممة في حياة السجتسع السحمي كسيؤدؼ إلى خمق أماكغ أكثخ أمشا كنطافة  برػرةالشاس السذاركة 

 اجتساعيا. كمصمػبةكصحة 

                                                           

(1) http://www.adb.org/documents/gender-tool-kit-transport-maximizing-benefi. 
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غ تػفيخ سبل افادة الجسيع مغ مداحات خزخاء كأماكغ عامة، آمشة كشاممة لمجسيع يسك :7-11الغاية 

خاص ذكؼ اإلعاقة، بحمػؿ عاـ الػصػؿ إلييا، كال سيسا بالشدبة لمشداء كاألشفاؿ ككبار الدغ كاألش

تػفخ األماكغ العامة كالسداحات الخزخاء فخصا إلثخاء الرحة كجػدة الحياة لجسيع ـ، اذ اف ٖٕٓٓ

 تسجتسعاالالبجنية كالشفدية كتعديد  ةرحالكلحلظ فإف تحديغ  ، األشخاص الحيغ يعيذػف في السجف

السحمية، كسُتديع في تحقيق غاية الحج مغ اإلصابة باألمخاض غيخ الدارية الػاردة في إشار اليجؼ 

كيسكغ  ، )تػفيخ حياة صحية( مغ خالؿ تػفيخ أماكغ يسارس فييا الشاس األنذصة البجنية الثالث

)ضساف حرػؿ الجسيع عمى  ٚتحقيق اليجؼ  لمسداحات الخزخاء، عمى كجو الخرػص، أف ُتديع في

إذ تداعج عمى تحقيق التػازف مع ىحا التأثيخ مغ خالؿ تبخيج ، الصاقة( مغ خالؿ خفس درجة الحخارة 

تسكيغ الفقخاء مغ كدب عيذيع مغ خالؿ فإنيا كأخيخا  ،(1)اليػاء كتػفيخ الطل كامتراص السمػثات الجػية

مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة )الشسػ  ٛيديع في تحقيق اليجؼ  بيع السشتجات كالخجمات، األمخ الحؼ

 االقترادؼ(.

الجكر الياـ الحؼ تؤديو السداحات الخزخاء كاألماكغ العامة، فإنيا تتعخض ذلظ عمى الخغع مغ 

كمع ازدياد قيسة األراضي يجخؼ تحػيل السداحات  ،لمخصخ في كثيخ مغ األحياف بدبب اليجخة إلى السجف

 يجفع الى االنتباه ليحه مغكىحا ىػ الدبب الحؼ  ،األماكغ العامة إلى مباني سكشية كأعساؿ حخةالخزخاء ك 

بالحفاظ عمى ىحه  سػاششيغ كالجيات الحكػميةكبجكف التداـ قػؼ مغ ال ، السداحات في غاية األىسية

 ستزيع إلى األبج.إنيا فاألماكغ كحسايتيا كتقجيخ قيستيا 

 

                                                           

(1) from http://www.epa.gov/heatisland/about/index.htm.  
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 . (*)الحضرية الزراعةالبديل الثاني : 

إف االىتساـ الستدايج بقزية األمغ الغحائي كاساليب تغحية سكاف السجف مختبط ارتباشا كثيقا  

بسجسػعة مغ العػامل السؤثخة كديادة الشسػ الحزخؼ كارتفاع ندبة الفقخ في السشاشق الحزخية كارتفاع 

ة السقتخنة بتغيخ انساط الرحي كالتحجكث السذ ، فزال عمىالسػاد الغحائية بذكل مصخد  اسعار

االستيالؾ ذات الرمة بالشطاـ الغحائي ، كىحا بجكره أدػ الى زيادة الصمب عمى السػارد الصبيعية )االرض 

السحافطة  مغ ثعكالسياه( السدؤكلة بذكل اساسي عغ تقجيع خجمات الغحاء كالسحافطة عمى الشطاـ البيئي ك 

كالخيفية مغ أجل تػفيخ السشفعة لرالح سكاف الحزخ كالخيف عمى التػازف كالتخابط بيغ السشاشق الحزخية 

 .(1)عمى حج سػاء

مجسػعة مغ االىجاؼ التي ترب في مرمحة تحقيق  الحزخية الدراعةتعديد مغ خالؿ   يسكغ

االستجامة البيئية داخل السجيشة كاحياءىا الدكشية ، خاصة في السشاشق الفقيخة ، فيي تقمل مغ اثار الفقخ 

ُتسارس الذجيج بتػفيخ جدء مغ الغحاء كتعدز مغ كضائف السجتسع كتصػر الشطع الغحائية الحزخية ، اذ 

افع الخئيذ في بعس السجتسعات جخل أك السشتجة لمغحاء، بالخغع مغ أف الجعسػًما ألجل األنذصة السجرة لم

 . (ٕ) التخفيو كاالستجساـ ىػ

 بصخيقتيغ:يكػف تحقيق األمغ الغحائي كسالمة الغحاء  كىحا االسياـ في

 .تديج كسية الغحاء الستاح لقاششي السجف :أوالا  

                                                           

الدراعة الحزخية : ىي انتاج السحايل كتخبية الحيػانات مغ مداحات صغيخة كتذسل اسصح السشازؿ كقصع االراضي  (*)
 كشخفاتيا .الفارغة كحجائق السشازؿ الخمفية 

(1) https://www.un.org/en/desa.  
، الدراعة الحزخية كسجخل لمتشسية السدتجامة لمسشاشق الحزخية عالية الكثافة ، السجمة ، كاخخكف محسػد تعيمب  (ٕ)

 .ٔ، ص ٕٕٓٓ، ٖالجكلية في العسارة كاليشجسة كالتكشػلػجيا ، العجد 



 معوقات واستراتيجيات االستدامة والبدائل الطقترحة الفصل الرابع .....................

 
142 

 

 فػاكو شازجة لمسدتيمكيغ في الحزخ. ال خزخ كانػاع معيشة مغ التتيح تػفيخ  :ثانياا 

، كانيا تشدجع مع اليجؼ الثاني عذخ الحؼ يشز اعتبار الدراعة الحزخية زراعة مدتجامة يسكغ

كالػاقع أف االستيالؾ كاإلنتاج السدتجاميغ ،  (ضطان وجود أنطاط است الك وإنتاج مستدامة)عمى 

السذتخكة كيعتسجاف نيجا كميا يأخح في االعتبار  يعالجاف، بصبيعتيسا الذاممة لقصاعات متعجدة، الخكابط

االقتراد  ية فيتسثل أنذصة أساسىي الجػانب االقترادية كاالجتساعية كالبيئية لمتشسية السدتجامة، ك 

العالسي، كيشصػؼ التحػؿ إلى أنساط االستيالؾ كاإلنتاج السدتجامة عمى زيادة الكفاءة كاإلنتاجية عمى 

 . (1)بعيجة حياة السشتجات اآلف كعمى السجػ الشػؿ سالسل اإلمجاد كدكر 

 ىحا البجيل عمى االسذ االتية :  يعتسج

 .دعع كتعديد مبادغ كنيج االنتاج كالترشيع الغحائي السدتجاـ في السشاشق الحزخية  -

 دمج ثقافة الدراعة الحزخية ضسغ خصط كاستخاتيجيات الرسػد كالديادة لمسجف. -

كالتكامل لعسميات االنتاج كالترشيع كالتػزيع الغحائي بيغ السشاشق الدعي لتحقيق التخابط  -

الحزخية مع السشاشق الخيفية مغ خالؿ التخكيد عمى صغار السشتجيغ كأسخ السدارعيغ كايزا 

 تسكيغ السخأة كالذباب.

تصبيق كتفعيل الشطاـ االيكػلػجي ) البيئي( مغ اجل تػجيو شامل كمتكامل لجراسة كتخصيط  -

 .االراضي كإدارتيا بالتعاكف مع جسيع الدمصات كصشاع القخار في السشاشق الحزخية استخجاـ 

 الحساية كتسكيغ الػصػؿ اآلمغ الى األراضي الدراعية الحزخية مغ أجل انتاج غحائي مدتجاـ  -

السداعجة في تػفيخ كتدييل الخجمات لسشتجي االغحية في السجف كتذسل بشاء قجراتيع كتػفيخ  -

 يع مغ اجل بشاء نطاـ غحائي مدتجاـ.دعع اقترادؼ ل

                                                           

(1) https://www.un.org/ar/chronicle/article/20285 . 
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 االستنتاجـــــــات : -
فيي , ان االستجامة ىي صفة يجب ان تكؽن متالزمة مع التشسية لزسان ديسؽمتيا  -1

ظاىخة تشسؽية مدتسخة متججدة تدعى الى بشاء الحياة في الؽقت الحاضخ وضسان 

ىسال لسعطيات الساضي وعسمية التشسية البيئية السدتجامة إ  دون مؼ استسخارىا مدتقبال 

تدعى الى تؽسيع الخيارات الستاحة امام الشاس لمعير برحة وكخامة وتحاول تحقيق 

 اىجافيا .

فسؽقع  , ات الطبيعية والبذخية في عسمية نسؽ الدكان مجيشة الذطخةيساىست االمكان -2

ذطة الحزخية وذلغ بجوره يداعج عمى انتذار السجيشة سيػ في استقطاب الدكان واالن

عسمية التشسية بذكل اوسع مسا اضاف ليا امكانية تسكشو في تحقيق اندجام بيؼ االىجاف 

 التشسؽية مؼ جية وحساية البيئة واستجامتيا مؼ جية اخخى.

ىػ العؽامل السؤثخة في التغيخات التشسؽية فتبايؼ مؤشخ الكثافة أ ان الشسؽ الدكاني مؼ  -3

دكانية بيؼ احياء مشطقة الجراسة ادى الى بخوز ظاىخة التخكد التشسؽي في مجسؽعة مؼ ال

وبشاء عمى ذلغ , مسا ادى الى اختالل في التؽازن السكاني عمى نطاق السجيشة  ,االحياء

فأن اجخاء تعجيالت ىيكمية في االحياء ذات الكثافة العالية وىحا يتطمب اعادة تؽجيو 

شاطق الستخمخمة سكانيا الى تحقيق التؽازن السطمؽب وفق االمكانات االستثسارات الى الس

 لتحقيق تشسية بيئية مدتجامة كاممة عمى مدتؽى السجيشة . 

تعخضت مجيشة الذطخة الى تجىؽر كبيخ خالل الدشؽات الساضية واليدال ىحا التجىؽر  -4

حساية البيئة  مدتسخ نتيجة اىسال الدكان وسؽء االدارة والتخطيط وعجم اداركو بأىسية

سذاكل البيئة التي الوتجني مدتؽى الؽعي لمسحافعة عمييا مسا سبب وجؽد العجيج مؼ 

 تزخ بحياة الدكان مؼ جية والبيئة التي يعير عمييا مؼ جية اخخى.
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اقترخت الجراسة عمى خسذ احياء سكشية في السجيشة وىي ) حاوي العباس ,  -5

ارتفاع الكثافة الدكانية السختمفة في  ء ( بدببوالسدتذفى , والحسام , والدخاي , والذيجا

تمغ االحياء  نتيجة لتخكد السؤسدات الحكؽمية واالدارية والخجمية وعسمت عمى تؽفيخ 

 ان يكؽن البحث مقترخا عمى ىحه االحياء .  ادع فخصا متعجدة لمعسل والتجارة وىؽ ما

ىسيا السعؽق مؼ أ واجيت مجيشة الذطخة العجيج مؼ السعؽقات التشسية البيئية السدتجامة  -6

التعميسي الحي يعج العائق االكبخ ومداىسة في تأخخ االخح بسبادئ االستجامة والسعؽق 

%( 11الرحي وانتذار الفقخ في حيؼ ان ندبة االسخ التي تعاني مؼ الفقخ السجقع )

 %( . 43فقخ السطمق )واالسخ التي تعاني مؼ ال

واجو الشعام التعميسي مذاكل عجيجة تسثمت في تؽجيات تديذ الشعام التخبؽي بذكل  -7

كامل وعجم خزؽعو لسعاييخ السحمية او العالسية وانتذار االمية عمى نطاق واسع في 

 السجيشة . 

ذار بعج انتذار الجائحة تجىؽرت نؽعية البيئة التعميسية واالزدواج في السجارس وانت  -8

التعميػ االلكتخوني برؽرتو الحالية غيخ السججية عمسيا وىؽ في حالة عجد تام في 

 التفاعل مع طبيعة الطمبة وتغحيتيػ بسادة عمسية جيجة .

ميسة صعبة , بدبب عجم يدل  لسا  قياس الفقخ في مشطقة الجراسة بأبعاده السختمفة  ان -9

تطبيق السؤشخات الفعمية والسعتسجة عالسيا لقياسيا بانتعام , وىؽ ما يؤدي بال شغ الى 

 نقز في السعمؽمات االساسية وثغخات في سياسات مكافحة الفقخ او التخفيف مشو. 

وضحت الجراسة االثار البيئية السباشخة التي سببتيا جائحة فيخوس كؽرونا مشيا زيادة  -11

ية الشفايات الطبية والسشدلية وتكجسيا في الذؽارع والطخقات واالثار الغيخ مباشخة مشيا كس

تخاجع الخصج البيئي مؼ الجيات السخترة بدبب قيؽد التحخك والحعخ الذامل والجدئي 
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 الحي طبق كسا سببت الجائحة انييار اسعار الشفط العالسية التي تعسق االزمة السالية ,

اإليجابية, مثل التحديشات السؤقتة في جؽدة اليؽاء  قت ذاتو الى اآلثارلكشو يذيخ في الؽ 

 والشعػ البيئية . 

  : اتــــــــــــــــالتوصي -
فشية وتخطيطية ألجل مالكات تعديد االدارات السحمية لمبيئة الحزخية مؼ خالل  -1

ووضع بخامج تشسؽية مدتقبمية لمسجيشة تدتشج الى رؤية  وتشفيحىا الخطط التشسؽية ادارة

استخاتيجية تخطيطية معجة بكؽادر عمسية متخررة مؼ ذوي الخبخة والكفاءة واالخح 

تشسية ىجاف تحديؼ الؽاقع لمؽصؽل الى أ بكافة العخوف والعؽامل التي تحجد 

 .مدتجامة في مشطقة الجراسة

كؽنيا وسيمة مؼ  ؛ ؽية في مجيشة الذطخةترحيح مجال التشسية البيئية بأقطاب تشس -2

خح بعيؼ ألوسائل تحقيق التشسية السكانية مؼ خالل جمب االستثسارات فييا وا

ات التشسؽية الستاحة وما تخمفو تمغ االنذطة مؼ مشافع مادية ياالعتبار االمكان

لمسجيشة ولخمق سياسة متؽازنة في احجاث وتطؽيخ وتشسية السشاطق بأن تكؽن عسمية 

الستجامة عامال لمتؽزيع العادل في مجاالت التشسية الن التخكيد عمى مخكد السجيشة ا

 فقط يقؽد الى حجوث خمل في االحياء االخخى .

تفعيل دور السجتسع في الحفاظ عمى البيئة عؼ طخيق وسائل االعالم والتؽاصل  -3

 االجتساعي وعؼ طخيق السجارس والجامعات بحيث تتعسق السسارسة البيئية في

 شخرية الفخد وتربح نسطا مؼ انساط سمؽك حياتو الطبيعية اتجاه البيئة .
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ججيجة الستيعاب الطالب وذلغ الن السجارس وبشاء مجارس سجارس الاعادة تأىيل  -4

الستؽفخة حاليا في حالة خخاب ودمار وعجد اخخ مشيا في ازدواجية متعجدة فيحا يؽلج 

 لحي يحرل عميو الطالب .   ضغؽطات عمى الؽقت القميل السخرز لمتعميػ ا

بشاء نعام تعميسي مشعؽر يعتسج التقشية والسيشية ومرسػ ليتطابق مع السعاييخ الجولية  -5

لمتعميػ ويديػ في تطؽيخ قجرات االفخاد العمسية والتكشمؽجية ويسكشيػ مؽاجية التحجيات 

التي ترادفيػ في حياتيػ فزال عؼ تؽفيخ مخخجات مؼ السعمسيؼ والسجرسيؼ 

يئتيػ لتمبي حاجات الطالب فالسعخفة والسيارة كسا اسمفشا ىي اساس كل تطؽر وتي

 في السجيشة . 

مؼ السيػ ججا اتخاذ القخارات ووضع استخاتيجية عمى أساس تقييػ دقيق, ولعل  -6
الذيء الؽحيج الحي يسكؼ أن يحقق ذلغ ىؽ زيادة الؽعي حؽل االستجامة كقزية 

البيئية السدتجامة ضسؼ مشاىج التعميػ كافة بجأ ادخال التشسية عامة وذلغ مؼ خالل 
مؼ مخحمة ما قبل االبتجائي وحتى مخحمة التعميػ الجامعي والتعميػ العالي وكحلغ 
ادخالو في التعميػ الغيخ نعامي الحي يقع عمى عاتق السشعسات والييئات الذعبية 

مفاىيػ  والجساىيخية عمى اختالف انؽاعيا وتذجيع الطالب عمى استخجام تطبيق
 االستجامة . 

ق بجيمة لتؽفيخ الكيخباء مؼ خالل االعتساد عمى الطاقة الستججدة, ائاالستعانة بطخ  -7

 ألنيا تحقق العجيج مؼ السكاسب البيئية .  كالطاقة الذسدية وطاقة الخياح

وضع مجسؽعة مؼ البجائل التشسؽية السقتخحة مشيا االحياء الدكشية الحكية يقرج بيا  -8

تؽفيخ امكانية وصؽل الجسيع الى نعػ نقل مأمؽنو وميدؽرة التكمفة يديل الؽصؽل 

الييا وتؽفيخ سبل افادة الجسيع مؼ السداحات الخزخاء واماكؼ عامة وامشة وشاممة 

 زخية . لمجسيع والتذجيع عمى الدراعة الح
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- Abstract: 

     The study of environmental development in the city of Shatrah is of 

great importance in drawing environmental support and addressing the 

environmental environment at once, one of the steps based on a scientific 

plan, which is a basic idea of the study is how to build an integrated 

strategy in the city with the possibility of its continuation, the seventeen? 

While the hypothesis required building an integrated sustainable 

environmental system in the city using a set of tools based on the 

seventeen sustainable goals approved by the United Nations, and after 

using the questionnaire and the spatial characteristics of the study area, it 

became clear that there is a complex ignorance in terms of knowing what 

they are. Sustainability and its characteristics, dimensions and objectives, 

which has been adopted as a basis for drawing up the required strategy 

and its alternatives, and building an effective sustainable model that can 

be applied in the city quickly. suggested alternatives, The main objective 

of the study was to change the efficiency of the systemic thinking of the 

city’s residents and develop their competencies to achieve sustainability 

and improve dealing with the local environment as one of the foundations 

of modern life and to prepare a database for indicators of sustainable 

environmental development in the city to be a basis for the current study 

and other studies. This study seeks to find out the weaknesses in the 

system The general environment in the city of Shatrah , He put forward 

the idea of establishing a sustainable education center within the city that 

works to continuously spread environmental awareness among the 

population. The lack of university studies that dealt with the process of 



 
B 

 

mixing actual spatial characteristics with indicators of sustainable 

environmental development approved by the United Nations in its well-

known goals, the spread of the Corona pandemic, the imposition of a 

comprehensive curfew in the city, and the difficulty of moving between 

neighborhoods , which constituted a difficult obstacle to Distribute the 

form . 
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