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أهم مظاهر التوسع الحضري بأطراف مدينة املكال وأسبابه
واملترببا النابةة غنه
(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)
الملخص :
ُٓعدددآتوسعْصددديتوسبقددددزٖتّوسعَددد وتو دددداٌت

ميَ د ،تٍّددْتم د تٓددالتكلٔددُتوالر فدد توسْوفدد ت

سلني طقتوسزٓفٔ٘توجمل ّرٗتشل ،تمًتأبزستزلد ت سلينْتوسضيْٖتشلدذِتوألطدزو توسدذٖتٓبلد ت%71ت
و ددداٌتو ع ؽدددزٗ،تّكلدددٙتهسد د ت ددداتعدددَا ت

ٔندد د تبددددوت7766تّ 4002و،تم رىدددد٘تبدد د سينْت

ذ فددزٗتذقددزمْ تنمآيدد٘تو سددا ت ْصددعّ ت وسضيْٖتسلضس ٌتّم اورِت%77 4تعالتو داٗت
مس ىّٔ تصزٓعّ تميذتوالصع التوسي جشتيفتك وت ىفضَ ت
صيرل تيفتٍذِتوساروص٘تأبزستمع ٍزتٍذوت
 7745وتذٔينددددد توعدددددعرل تك ؽدددددن٘ت لدددددٔهت
ذقزمْ تّوىؾَز تبذس تصلطييتت وس عٔطٕت وسعْصيتوسبقزٖتبأطزو تمآي٘تو سداتمديت
ّوسسددد،رلٖ،تّسونتمدددًتومعددداونٍ توسعنزوىدددٕت

وسذلرٔدشتكلدٙتأٍدهتوسعْومد تو ؤنٓد٘تإ تهسد ت

ذب ٔددقتوسْذدداٗتوسٔنئدد٘تيفت ضددعٔئ توس ددزٌت ّو غسا توسي دب٘تكًتٍدذوتوسعْصدي،تهسلد ت
وسعغدزًٓتّكددْنٗتو َد جزًٓتوسٔنيددٔوتمددًتنّلت مًتعالتأجشوٛتثاث٘ت عسدٌْتميَد توساروصد٘ت
وشبلٔختإثزتذزبتوشبلٔختوس ،ىٔ٘تّوسذًٓتوصع زٓت ّ ضددددب َ تم امدددد٘تّ يعَددددٕتخب دددد٘،تذٔدد د ت
جُلَّدددهتيفتمآيددد٘تو سدددا تّرد د ٌتمدددًتأبدددزست عُؾددؿتوألّلتسلنعد د ٍزتوساوسددد٘تكلدددٙت ْصد ديتت
مؤعزو تٍذوتوسعْصيتوأل ٕتومعاونتأطدزو ت
مآيدددد٘تو سددددات وسغددددز ٔ٘تّوسةزبٔدددد٘،تّ ددددات

مآيد٘تو سدداتإ تأطزو َ د ،تّبعي د ّلتوس ،د ىٕت
وألصب بتو ؤنٓ٘تإ تٍذوتوسعْصي،تأم توس ،سد ت

عسّلتتوألعرلٗتوصعَارً تملرْظً تمًت ٔبد ت

ٔضدععز توثث د رتو ذل بدد٘تكددًتهس د تّر ىددتت

طبعلفتأعس لتوسعرقزتّخب ؽد٘توسضدس ت صببّ تيفتمع ى ٗتو آي٘ تت ت
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The
urbanization
and
devouring the cities and rural
areas surrounding them are the
most prominent features of
modern cities .Therefore, the
capital
city of Hadramaut
(Mukalla )has witnessed rapidly
spatial
expansion
since
independence of 1967 when it
was chosen to be the capital of
the Hadramout province and
both sultanates of Qu'aiti and
Kathiri were fused together.
Later
the unification in the
nineties of the twentieth century
and the returning of Yemeni
migrants , who have mostly
settled in the city of Mukalla,
from the Gulf states after the
second Gulf war have increased
its urban extension.
The
most
significant
indicators of this horizontal
expansion were the extension of
eastern and western parties of
Mukalla. The latter has formed
a remarkable consumption by the
various forms of urbanization,
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especially residential ones as
evidenced by the obvious rise of
annual growth of these parties,
which reached 13% between
1988 and 2004, compared to
annual growth of population
with average 11.6% during the
same period.
In this study, we will analyze
the most prominent manifestation
of this urbanization in parties of
Mukalla and focus on the most
important factors leading to it
and the problems resulting from
this expansion .This will be
through three parts from which
this study formed , preceding by
an introduction and ending with
a conclusion. The first part is
devoted to study the aspects that
indicate the expansion of city of
Mukalla to its edges , the second
deals with the causes leading to
this expansion, and the third
displays the impacts of this
expansion that caused the
suffering of the city.
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المقذمة :

ُآًتوسعآاتمًتماٌتذقزمْ تيفتىغأ َ تإ توسشمًتوس آه،تسذس تأمعل ت
إ لٔهتذقزمْ تصبنْك٘تمًتو اٌتوس امي٘تم ،تصٔ،ٌْٝتعب و،ت زٓه،توسغرز،ت
و سا وخل تإال تأٌ تٍذِ تو اٌ تب ٔت ت  ،تدبنع ترٓفٔ٘ تذع ٙتوالصع الت
وسي جشتك وت 7745و،توسذٖتم ٓ،توالىطا ٘توس ،ىٔ٘ت آي٘تو سا8ت فٕتك وت7770وت
ر ىت توالىطا ٘ توألّ تشلذِ تو آي٘ تذٔين توربذ َ توسضلطي٘ توس عٔطٔ٘ ،توسيتت
ر ىتت قهتص ذ تذقزمْ ترلُتّأجشوٛتّوصع٘تمًتوسْونٖ،تك ؽن٘تشل تثهت
ر ىت توالىطا ٘توسب ٔ ٔ٘ت آي ٘تو ساتكيام تأؽبرتتك وت7745وتك ؽن٘ت
حمل ع٘ تذقزمْ  ،تأردل تضب ع

توسبان تمض ذ٘ ،تذٔ ت بل تمض ذعَ ت

 735543تره،4تأٖتم تىضبعُت 13ت%تمًتو ض ذ٘توالمج سٔ٘تسلبان تّميذٜذٕتٍّٕت
غَا تذبْال تّظٔفٔ٘ ت ،لتتيفت زرشتو ؾ حلتو نورٓ٘تّوسعحَٔشو توشبامٔ٘ت
ّوال عؾ نٓ٘ ،توألمز تو سذٖ توىعسط تيف ت ْصعَ تو س ىٕ توسضزٓي تّيف تمنٍْ ت
وساميْغزويفتوسب ٔ،تّيفتذبْال َ توال عؾ نٓ٘توشل م٘ ت ت
ّ ععدل تظ ٍزٗ توسعَ و تو اٌ تو ع ؽزٗ تسألروفٕ توجمل ّرٗ تإذا ٚتو غسا ت
وسسدلٚتسلعرقز،تهس تالىعس صَ تكلٙتوسع لٔ تمًتمض ذ٘توألروفٕتوسشروكٔ٘ت
ّظَْرتمغ ر توسي تّ اٍْرتو سبٔ،٘ٝت قلً تكًتوسعْصيتوسبقزٖتبأطزو تو اٌ،ت
وسذٖتٓعهٓتغ سبّ تبطزٓ ٘تغرلتمعرَسهت َٔ تّكلٙتذض بتوألروفٕتوسشروكٔ٘ ت
ّيفتٍذوتو ط رت إٌتوسعْصيتو س ىٕت آي٘تو ساتأؽب تملفعّ تساىعب ِتميذت
مث ىٔي

توس زٌ توسعغزًٓ تع ؽ٘ تإهو تكلني تأٌ تمعْصطتوسينْتوسضيْٖتو ض ذٕت

ا ٓي٘تو ساتٓفْقتمعْصطتمنْتوسضس ٌ،تإهتبل تميذتك وت7766وت 6 4ت%تم ب ت
 4 4ت%ت طتب سيضب٘تسلضس ٌ تت ت
أِداف الدراشَ :ٛا تنروص٘توسعْصيتوسبقزٖتبأطزو تمآي٘تو سا،تّب سيعزت
إ تمغسلعَ ،تإ تذب ٔقتوث ٕ8ت
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 غخٔؿ تنّوكٕ تومعاونتوألطزو توسغز ٔ٘تّوسةزبٔ٘ت آي٘تو ساتّإٓق حتوألصبقتميَن ت عنرلّو تت
 وسععز تكل ٙتمع ٍز تٍذو توسعْصي تّوثث ر توسضلبٔ٘ تّوالػب بٔ٘ ،تإٌ تّجا ،تو ذل ب٘تكلُٔ
وصكم ٛالدراش :ٛوسعْصيتوسبقزٖتمغدسل٘ت عد ىٕتميَد تو داٌتيفتوسْ دتتوسب فدز،ت
ّربعلدفتمع زبعَ د تمددًتمآيدد٘تإ تأعددز ٚتإالتأٌت أثرلٍ د تكلددٙتوألروفددٕتوسشروكٔدد٘ت
ػبعد تميَدت تمغدسل٘تكْٓؾد٘،ترند تٓعحد ّست أثرلٍد تإ توسقدةطتكلدٙتوسضدسًت
ّعام تو آي٘توألعز ٚتّكلٙتهس ت اتذبان تمغسل٘توساروص٘تيفتو ج ب٘تكًت
صؤولت رْوِ8تٍ تسلعْصديتوسبقدزٖتبدأطزو تمآيد٘تو سدات دأثرلتيفتطبطط َد ت
وسعنزوىٔ٘تّوىعغ رتوسضسًتوسعغْوٕٜتّكاوترف ٓ٘تعام َ تو خعلف٘؟تت
وٍّجٗةة ٛالدراشةة:ٛتوصددعخاوتوسب ذدد تو دديَختوالصددع زوٕٜتّو دديَختوسعرلٔلددٕتسعددز ت
ّذبلٔ تو عةرلو تو ْجْنٗتكلٙتأر توسْو يتّمب تٓضن تبعرلٔ توسعد ٍزٗتو ارّصد٘ت
ّذب ٔقتوألٍاو تو زجْٓٗتميَد ،تّ داتاتوكعند نتوألر د وتّو علْمد تّوسبٔ ىد تمدًت
عالتوسع رٓزتّوساروص تو عْ زٗتساٚتمسعد توزبَد ستو زردشٖتبد ساتّوسديتت
مسّيعي تمًتربطتو علْم تّوسبٔ ىد تبعقدَ تبدبعحتتّذبلٔلدَ تّ فضدرلتوسعا د ت
ّو عةرلو تسلْ ْ تكلٙتطبٔع٘تو غسل٘تّأبع نٍ تّوصعخاـتوسيع ٜختّوسعْؽٔ ت
ميَد تترند تآتوصدعخاووتكدانوتمددًتوسدلصبٔد تسعدز توسبٔ ىد توسز نٔد٘تّسزصددهت
وشبدزوٜطتوت سعْفددٔرٔ٘،تم ،د تبزىد مخت  Corel Draw 9تّبزى د مختExcelتّPowerت
 Pointتت
حدٔد الدراش:ٛ

يتميط ٘توساروص٘تفنًتوسيط قتوزبةزويفت آزٓ٘تمآي٘تو سا،ت

و نعاتمًتمآزٓ٘تبدزّوتغزبد تإ تمآزٓد٘تغٔد تبد ّسٓزتعدز ً،تّمدًتمآزٓد٘تأرٓد ت
و ساتسل الًتإ تحبزتوسعزبتجيْب ً،ترن ت ْف تهس توشبزٓط٘تن، 7تأم توجمل لت
وسشم ت ٔغن تو اٗتوسْو ع٘تبوتوألكْووت7766وتّ4002و
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خرٖط :) 1 ( ٛاحلدٔد املكاٌٗ ٛملدٍٖ ٛاملكال ٔوكٌٕاتّا اإلدارٖ ٛعاً ً2013

اإلاغ در :برنا دج تبوي د دمدنب دراباإلا د دماراجبةب نادي د بملوط د درلتبايهي داباا م د دمدنتيبااي دجدبإلا د درلال يبا رل در بملاإلا د بب
)2025د)جبة له د دػباإلانة د بااةجا ة د ب –ب س د دم بايهي د داباا م د دمدنتيبااي دجدبإلارل ال د باإلا د ةجب ا :باا الر د ب ب
صجعن بببب مل ضج:كمه)جبايسجا رندل)جب2006دجبصكلب )3- 2جبظب . 7ب

وصادر الدراش :ٛوصعع ىتتوساروص٘تسعيفٔدذٍ تمبحنْكد٘تمدًتو ؾد نرترد ٌتأبزسٍد 8ت
وسسع تو ذؾ ٜ٘ٔتوسؾ نرٗتكًتمسع تّسورٗتوسعخطٔطتّوسعع ٌّتوسداّسٕتّ زكدُت
حبقددزمْ ،تّوسيغددزو تّوسع د رٓزتوشب ؽدد٘تب سععدداونو توسدديتتأجزٓددتتّوشب ؽدد٘ت
بد ألكْووت7766وتّ7772وتّ 4002و،تٍددذوتإ تج ى د توساروصد توسدديتتأجزٓددتتكلددٙت
ميط ٘توساروص٘تّو اذع توسغخؾٔ٘توسيتتوفطليتبَ توسب ذ ت ع بعد٘توسدعةرلو ت
وسضزٓع٘توسيتتطزأ تكلٙتو يط ٘ ت
الكمىات املفتاحٗ:ٛ

و آي٘تو زرشٓ٘8ت ٓ ؾاتبَ توألذٔ ٛتوس امي٘ت آي٘تو ساتّ غن تأذٔ ٛتوسغَٔات
ّوسؾٔ نًٓتّوسضاو،ت قلً تكًتذٕتوسغزدتّذٕتوسآط ت ت
وألطزو  8تٍٕتو يط ٘توشب رج٘تكًتو يط ٘تو زرشٓ٘8تذٔ ت ضنٙتو نعاٗتعز ً ت
ب سقْوذٕتوسغز ٔ٘،تأم توسْو ع٘تيفتوسةزبت ٔطلقتكلَٔ توسقْوذٕتوسةزبٔ٘ ت
و آي٘توسسددل 8ٚت ّىعد تبَد تو آيد٘تو زرشٓد٘تّوألطدزو تصبعنعد٘تّمديتبعقدَن ت
وسبعحت ت
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وكٌّٕات الدراشٓ :ٛعسٌْتمْفدْ ت تأٍدهتمعد ٍزتوسعْصديتوسبقدزٖتبدأطزو تمآيد٘ت
و سداتّأصدب بُتّوثثد رتوسي دبدد٘ت –ت نروصد٘تيفتجةزو ٔد٘تو دداٌ ،تمدًتثاثد٘تأجددشوٛت8ت
ٓعي ّلتوزبشٛتوألّلتو ع ٍزتوسيتتوعدعن تكلَٔد تٍدذوتوسعْصدي تّيفتذدوتَٓدعهتوس،د ىٕت
مبعز ٘توسعْوم توسزٜٔض٘توسيتتأن تإ تٍذوتوسعْصي،تر تهس ت ب توسععز تسآلث رت
وسي مج٘تكًتٍذوتوسعْصيتوسبقزٖتو يقْٓ٘تذبتتوزبشٛتوس ،س ،تّ يعَٕتوساروصد٘ت
خب ٘تّ ْؽٔ

تتت

 :1مظاهر التوسع الحضري بأطراف مذينة المكال:
سلعْصيتوسبقزٖتيفتو اٌتو ع ؽزٗتمع ٍزتمععانٗ،تّيفتنروصعي تكًتوسعْصيت
وسبقزٖتبأطزو تمآي٘تو ساتصيزرّشتكلٙتثاث٘تمع ٍزتعبضبَ تهو تّفْحت
ّأٍنٔ٘تٍّٕ8توسعي مٕتو عْوؽ تيفتكانتصس ٌتٍذِتوألطزو ،تّم تٓزو ُتمًت
و ض تسلنض ذ٘تو بئٓ٘،ت قلً تكًتوالصعخاوم توسبقزٓ٘توسيتتَٓٔنًتكلَٔ توسبي ٛت
وسعغْو ٕٜت ت
 :1.1تٕشع حضر ٙشرٖع ُٖصٗطر عمْٗ البٍاء العصٕائ٘:

صيععبٓي تمً تعال تٍذو تو ْفْ توالر ف تو عْوؽ تيفتكانتوسضس ٌتّوألصزت
ّو ض رً تبأطزو تمآي٘تو ساتّىضب٘تٍذِتوسعي ؽزتإ تإمج سٕتكانٍ تيفت
مآي٘ تو سا توسسدل ،ٚتر تهس ت ب تأٌ تىضلط توسقْ ٛتكل ٙتو ض ذ٘تو بئ٘ت
ّوسضسًتوسعغْوٕٜتيفتٍذِتوألطزو ت ت
غَاتوسب ٜقتّ ؤراتوألر وتأٌتأطزو تمآي٘تو سات عٔػتمنّْوتذ ّ،ٔ،تمًت
ذٔ تكانتوسضس ٌ،ترن تُٓغرلتإ تهس توزباّلتوث ٕ8ت ت
جدٔه ( :)1تطٕر عدد شكاُ أطراف ودٍٖ ٛاملكال لمىد ٚوا بني ً2004 ٔ ً1988
وسضيْو ت

كانتوسضس ٌتنىضن٘ ت

 7766وتن 7ت

 7404ت

وسشٓ نٗتوسضس ىٔ٘ ت
وسيضبٔٓ٘ ت
و طل ٘ ت
 ت -ت

 7772وتن 4ت

 41572ت

 72306ت

 735 4ت

 4002وتن 1ت

 36360ت

 12644ت

 725 0ت
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اإلاغر :باابجةتبرجعممج ب ب
)1ب ج.ي. .ش.با ج ج زباإلانكزي باإلةغجءجبد/بةضن متجبة خندجت بتيرا بعجد ب1988دةج برنجاجتبغيرب نضم. :ب ب
)2ب ا جم م:د د د باانمال ن د د جبملزا :باامخي د دنابملاامالم ن د د جبا ج د دج زباإلانك د دزيباإلةغ د دجءجبةااال م د دجتتباا جت ن د د بي ج د د بةض د دن متبب -بب
اامقندنبألامللجبلالجلنب1996دج بدرملل ب )1جبظبظب 153ب –ب +157بظبظب . 167- 166ب
ب ) 3با جم م:د د باانمال ن د د جبملزا :باامخي د دنابملاامي د دجملاباا د درمل جبا ج د دج زباإلانك د دزيباإلةغ د دجءجبةبااال م د دجتتباا جت ن د د با مي د درا ببااي د دجدب
ا س د دكجابملاإلاس د دجكملبملاإلانض د دبتب س د دم رب2004دب –ب ع د در باإلاس د دجكملبملألا د دنبملااس د دكجاباإلاقنم د ديابةس د دوباا ال د دم بع د ب س د دمم ب
اامجميجتبااسكجان ةجبعاليجءجب سم رب2006دج ب جممع بدرامللجبظبظب. 148- 146

مً تعال توزباّل تأكاِ تٓعق تأٌتكان ت صس ٌتأطزو تمآي٘تو ساتبل ت
 7404تأعخ ـتك وت 7766و،ت ب تأٌتٓز فيتإ ت 41572تعخؾّ تك وت7772وتبشٓ نٗت
مطل ٘ تم اورٍ ت 72306أعخ ـتّىضبٔ٘ت،%735 4تّ ب تأٌتٓؾ تكانتصس ٌت
وألطزو ت 36360تعخؾّ تك وت 4002و،تأٖتبشٓ نٗتمطل ٘تم اورٍ ت12644تعخؾّ ت
ّىضبٔ٘ت 725 0ت %تتسٔطتٍذوت رض تّإمن تعسّلتتٍذِتوألطزو تأٍنٔ٘تيفتّسىَ ت
وسيضيب تم رى٘ تبإمج سٕ تكان تصس ٌ تمآي٘ تو سا توسسدل ٚتإه ت ربت تٍذِت
وسيضب٘توس،ل تك وت4002وتم ب ت%77 1ت طتك وت7766وتّ%40 7تك وت7772و،ت
رن تٓعبوتهس تمًتعالتوزباّلتوث ٕ8ت ت
جدٔه (ٌ :)2صب ٛعدد شكاُ أطراف ودٍٖ ٛاملكال إىل عدد شكاُ ودٍٖ ٛاملكال الكربى
ٔوعدالت الٍىٕ الصٍٕ ٙلمىد ٚوا بني ً2004ٔ ً1988
معالتوسينْت

معالتوسينْت

كان ت
4002و ت

وسضيْٖتبو66تت
7772 -و ت

وسضيْٖتبو72ت
4002 -و ت

أطزو تو ساتن 7ت

 7404ت

 36360ت

 %73 6ت

 %7 0ت

و ساتوسسدلٚن 4ت

 67201ت  775543ت  757077ت

 %4 4ت

 %2 4ت

 -ت

 -ت

وسضس ٌ ت 7766و ت 7772و ت
و يط ٘ ت

وألطزو 8تو سات
وسسدل ٚت

 %77 1ت

 41572ت

 %40 7ت

 %14 5ت

اإلاغر :باابجةتبرجعممج بب ب
ب ) 1برنجاجتبا جرمللب  .)1ب
ب ) 2بعر ب كجاباإلا باا ر ب مل ب ب
ببب دم م:د باانمملباارلمقناطن بااضيبن جبا ج ج زباإلانكزي باإلةغجءبد/بةضن متجبةب خندجتبتيرا ب1988دةج ب برنجاجتبغير نضم :ب.ب
بب
ببببب
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-

ا جم م:د باانمالن جبملزا :باامخينابملاامالمن جبا ج ج زباإلانكزي باإلةغجءجبةبااالمجتتباا جتن باميرا ب1994دب -ب -
طج بةضن متب -باامقندنبألامللةجبلالجلنب1996دج بدرملل )1جبظب +159بظبظب . 167- 166ب

-

باإلةغجءج بة بااالمجتت باا جتن باميرا ب
ا جم م:د باانمالن ج بملزا :باامخينا بملااميجملا باارمل ج با ج جزباإلانكزي ب
2004د ب – ب طج بةضن متب -عر باإلاسجكملبملألا نبملااسكجاباإلاقنميابةسوبااالم بع ب سمم باامجميجتب
ااسكجان ةجبظب . 148ب

ٓعق تمً توزباّل تّوسغس تن 7تأٌ تمعال توسينْ توسضيْٖ تبأطزو تمآي٘ت
و سا تبل ت %73 6تنم ب ت 4 4ت%ت آي٘تو ساتوسسدلٚتوسيتت يعنٕتإسَٔ تٍذِت
وألطزو

تعالتو اٗتم تبوت7766وتّ 7772و،تٍّْتأمزتطبٔعٕتػبضاتم تعَا ُت

ٍذِتوسب ب٘تمًتمْج توسيشّحتوسزٓفٕتإ تو آي٘،تّوسبزوكتوسضس ىٕتبوتو اٌت
بعات ٔ وتوسْذاٗتوسٔنئ٘تك وت 7770و،ت قلً تكًتكْنٗتو َ جزًٓتوسٔنئوتمًتنّلت
وشبلٔختإثزتذزبتوشبلٔختوس ،ىٔ٘تّوسذًٓتوصع زّوتب اٌتب كعب رتأٌتآعزتكَاٍهتيفت
و َحزتر ٌتب آي٘ تثهتوغبفحتتمعالتوسينْتبأطزو تمآي٘تو ساتىعٔح٘تسشّولت
بعحتتمضبب تور ف كَ تذٔ تبل ت ٔن تبوت 7772تّ4002وتذْوسٕت%7 0تنم ب ت
%2 4تيفتمآي٘تو ساتوسسدلٚتعالتو اٗتىفضَ ت
شكن ( :)1تطٕر عدد شكاُ أطراف ودٍٖ ٛاملكال خاله املد ٚوا بني ً2004 ٔ 1988
200000
150000

100000
50000
0

بب ب
بببببببببببببببببببببببببببباإلاغر :برنجاجتبا جرمللب .)2

ّبؾف٘تمْوسٓ٘تالر ف تكانتوسضس ٌتصُحٔ تور ف تيفتكانتوألصزتّو ض رًت
بأطزو تمآي٘تو ساترن تٓعبوتمًتعالتوزباّلتوث ٕ 8ت
ت
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جدٔه ( :)3تطٕر عدد األشر ٔاملصاكَ بأطراف ودٍٖ ٛاملكال لمىد ٚواَٖ ً2004 ٔ ً1988
وسضيْو ت

كانت

وسشٓ نٗتيفتوألصز ت

كانت

وسشٓ نٗتيفتو ض رً ت

وألصز ت

و طل ٘ ت

وسيضبٔٓ٘ ت

و ض رً ت

و طل ٘ ت

وسيضبٔ٘ ت

 7766وتن 7ت

 7132ت

 -ت

 -ت

 7774ت

 -ت

 -ت

 7772وتن 4ت

 1227ت

 4065ت

 732 7ت

 1274ت

 4440ت

 763 4ت

 4002وتن 1ت

 5235ت

 2074ت

 774 5ت

 7205ت

 3777ت

 753 2ت

اإلاغر :باابجةتبرجعممج ب ب
 )1دم م:د باانمملباارلمقناطن بااضيبن جبا ج ج زباإلانكزي باإلةغجءبد/بةضن متجبةب خندجت بتيرا ب ب
ببببب1988دةج ببرنجاجتبغيرب نضم :ب.ب ب
) 2ببا جم م:د باانمالن جبملزا :باامخي دنابملاامالم ن د جبا ج دج زباإلانك دزيباإلةغ دجءجبةبااال م دجتتباا جت ن د بامي درا ب1994د -ب طج د ب
ةضن متب -اامقندنبألامللةجبلالجلنب1996دج بدرمللب )1جبظبظب 157- 153ب+بظبظب 166ب –ب . 167ب
) 3با جم م:د د باانمال ن د جبملزا :باامخي دنابملاامي دجملاباا درمل جبا ج د دج زباإلانك دزيباإلة غ دجءجبةبااال م دجتتباا جت ن د بامي د درا ب2004دب –ب
طج د بةض دن متب -ع در باإلاس دجكملبملألا دنبملااس دكجاباإلاقنم دي ابةس دوباا ال دم بع د ب س دمم باامجمي دجتببااس دكجان ةجبظب
ظب. 147- 146ب ب ب

ٓعق تمًتوزباّلتأٌتكانتوألصزتبأطزو تمآي٘تو ساتيفتوس،ن ىٔي تمًت
وس زٌتوسعغزًٓتبلةتت 7132أصزٗت ب تأٌت ز فيتإ ت1227تأصزٗتك وت7772وتبشٓ نٗت
مطل ٘تكًتكانٍ تك وت 7766وتم اورٍ ت 4065ت أصزٗتّسٓ نٗتىضبٔ٘ت %732 7تّيفت
آعزت عاونتآتوجزوؤِتك وت 4002وتبل تكانتوألصزتيفتأطزو تمآي٘تو ساتذْوسٕت
 5235ت أصزٗتبشٓ نٗتمطل ٘ت2074تّىضبٔ٘ت%774 5تكًتص ب عَ تيفتك وت7772و ت ت
ّب

ب تٓغرل توزباّل تن 1تإ تأٌ تكان تو ض رً تور في تيف تأطزو تمآي٘ت

و ساتمًت7774مضسيّ تإ ت 1274تمضسيّ  ،ت أٖتبشٓ نٗتمطل ٘ت 4440تّىضبٔ٘ت
 %763 4ت ٔن تبو ت7766و تّ 7772و ،تثه تور في تكان تو ض رً تسٔؾ تإ ت7205ت
مضسيّ تك وت 4002وتبشٓ نٗتمطل ٘ت3777تمضسيّ تّىضبٔ٘ت %753 2ت
ّٓعب ًٓ ت ْسٓيتكانتوألصزتّو ض رًتبوتوألطزو توسغز ٔ٘تّوسةزبٔ٘،ترن ت
ٓعق تمًتوزباّلتوث ٕ8ت ت
ت
ت
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جدٔه( :)4التٕ زٖع العدد ٙلألشر ٔاملصاكَ بأطراف ودٍٖ ٛاملكال لمىد ٚوا بني
ً2004 ٔ1988
وسضيْو ت
وسعفؾٔ

وألطزو توسةزبٔ٘ ت

وألطزو توسغز ٔ٘ ت

7766ون 7ت 7772ون 4ت 4002ون 1ت 7766ون 7ت 7772ون 4ت 4002ون 1ت

ت

كانتوألصز ت

 431ت

 7177ت

 4630ت

 507ت

 4744ت

 2405ت

كانتو ض رً ت

 140ت

 7371ت

 1511ت

 654ت

 7701ت

 3476ت

اإلاغر :باابجةتبرجعممج ب ب
ب ) 1ببدم م:د د د باا د د دنمملباارلمقناط ن د د بااض د ديبن جبا ج د د دج زباإلانك د د دزيباإلةغ د دجءبد/بةض د د دن متجبةب خند د د دجتبتي د د درا بب1988دةجب
رنجاجتبغيرب نضم. :ب
ب ) 2با جم م:د د د باانمال ن د د جبملزا :باامخي د د دنابملاامالم ن د د جبا ج د د دج زباإلانك د د دزيباإلةغ د د دجءجبةب ااال م د د دجتتباا جت ن د د بامي د د درا ب1994دب -ب
طج بةضن متب -باامقندنبألامللةجبلالجلنب1996دج بدرملل ب )1جبظبظب 157- 153ب+بظبظ ب 166ب –ب. 167
ب ) 3با جم م:د د باانمال ن د جبملزا :باامخي دنابملاامي دجملاباا درمل جبا ج دج زباإلانك دزيباإلة غ دجءجبةبااال م دجتتباا جت ن د بامي درا ب2004دب –ب
طج د بةض دن متب -ع در باإلاس دجكملبملألا دنبملااس دكجاباإلاقنم دي ابةس دوباا ال دم بع د ب س دمم باامجمي دجتببااس دكجان ةجبظب
ظب . 146- 145ب

مً توزباّل تٓعق تأٌ تكان توألصز تيف توألطزو توسةزبٔ٘ تٓفْق تكانٍ تيفت
وألطزو توسغز ٔ٘،توألمزتوسذٖتٓالتكلٙتأٌتوألّ تعَا تظَْرتىْٓ توسعْصيت
وسعنزوىٕتمبسزّو،ت قلً تكًتوىعغ رتوشبام توسزو ٔ٘تيفتٍذوتوزبشٛتمًتو آي٘ت
ّ يفٔذ توسطزٓ ق توسزوبط تبو تو سا تّوسع ؽن٘ تكاٌ تميذ توس،ن ىٔي

تمً توس زٌت

و فٕ تٍذوتإ تج ى ت ي مٕتكانتوألصزتسلناٗتم تبوت7766وتّ4002وت ت
ٍّْتم ت ْفرُتوشبزٓط٘توث ٔ٘8ت ت
خرٖط :) 2( ٛتٕزٖع األشر مبدٍٖ ٛاملكال ٔأطرافّا يف املد ٚوا بني ً2004ٔ 1988

اإلاصدز :بُاهاث الجدول (.)4
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ّ ٔن تؽبؿ ت ْسٓي تكان تو ض رً تبوتوألطزو توسةزبٔ٘تّوسغز ٔ٘،ت إٌتوألّ ت
وصعرْه تكلٙتكانتمًتو ض رًتٓشٓاتكًتكانتو ض رًتيفتوألطزو توسغز ٔ٘ت
مب اورت،334ت،170ت 7663تمضسيّ ،تيفتوألكْووت7766و،ت7772وتّ4002وتكلٙت
وسعْوسٕتٍّْتم تُٓعشٚتسألصب بتوسض سف٘توسذرز ترن ت ْفرُتوشبزٓط٘توث ٔ٘8ت ت
خرٖط :) 3( ٛتٕزٖع املصاكَ مبدٍٖ ٛاملكال ٔأطرافّا يف املد ٚوا بني ً2004ٔ ً1988

ّكنْمّ ت إٌتٍذوتوالر ف تيفتكانتوألصزتّو ض رًتٓسٌْتمْوربّ تالر ف ت
كانتوسضس ٌتبأطزو ت ت
مآي٘تو ساتّػبضٓاتأٍنٔعَن توسيضبٔ٘تبوتإمج سٕتكانتوألصزتّو ض رًت
مبآ ي٘تو ساتوسسدلٚترن تٓعق تمًتعالتبٔ ى توزباّلتوث ٕ8تت ت
جدٔه ( :)5الٕزُ الٍصيب لعدد األشر بأطراف ودٍٖ ٛامل كال ٔوعدالت ومِٕا لمىد ٚوا
بني ً2004 ٔ ً1988
كانتوألصز ت
و يط ٘ ت

معالتوسينْت
 7766ت

 7772ت 4002و ت وسضيْٖتبوت66ت وسضيْٖتبوت72ت -
73 3ت %ت

 %5 5ت
 %1 7ت
 -ت

أطزو تو ساتن 7ت
و ساتوسسدلٚتن 4ت

 77757ت  74175ت  42704ت

 %3 4ت

 %47 7ت  %10 7ت

 -ت

وألطزو 8تو سات
وسسدل ٚت

 1227ت

 5235ت

7772 -و ت

4002و ت

 7132ت

 %77 1ت

معالتوسينْت

اإلاصدز :الباحث باعخماد:
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( )1بُاهاث الجدول ()3
( )2عدد ألاسس في اإلاكال الكبرى مً:
 جمهوزٍت الُمً الدًمقساطُت الشعبُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء م /حضسموث " ،مخسجاث حعداد 1988م" ،بُاهاثغير ميشوزة .
 الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخىمُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخعداد 1994م  -محافظتحضسموث  -الخقسٍس ألاول"ً ،ىاًس 1996م ،جدول ( ،)1ص ص  + 157- 153ص ص .167 – 166
 الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخعاون الدولي ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخعداد 2004م –محافظت حضسموث -عدد اإلاساكً وألاسس والسكان اإلاقُمين حسب الىوع على مسخوى الخجمعاث السكاهُت" ،ص .148

ٓعق تمًتوزباّلتأكاِتأٌتكانتوألُصزتبأطزو تمآي٘تو سات اتصٔطز ت
كلٙتذْوسٕت%17تمًتإمج سٕتكانٍ تمبآي٘تو ساتوسسدلٚتوسب س ت42704تأصزٗت
ك وت 4002و تيفتذوتعس تكانتو ض رًتيفتأطزو تمآي٘تو ساتعبْتثل ت
و ض رً،تأٖت،% 12تمًتإمج سٕتكانتو ض رًتمبآي٘تو ساتوسسدلٚتوسب س ت
 45410تمضسيّ تك وت 4002و،ترن تٓعق تهس تمًتعالتبٔ ى توزباّلتوث ٕ 8ت
جدٔه (  :) 6الٕزُ الٍصيب لعدد املصاكَ بأطراف ودٍٖ ٛاملكال وكارٌ ٛبعدد املصاكَ
مبدٍٖ ٛاملكال الكربى ٔوعدالت ومِٕا لمىد ٚوا بني ً2004ٔ ً1988
كانتو ض رً ت
ت  7766ت

معالتوسينْ ت

معالتوسينْت

وسضيْٖ ت

وسضيْٖ ت

بو66ت 7772-و ت

بوت- 72ت4002و ت

 7205ت

 %75 3ت

 %70 7ت

 75442ت  45410ت

 %6 4ت

 %2 5ت

 -ت

 -ت

 7772ت

4002و ت

و يط ٘ ت
أطزو تو ساتن 7ت

 7774ت

و ساتوسسدلٚتن 4ت  70354ت
وألطزو 8تو سات
وسسدل ٚت

 %77 1ت

 1274ت

 12 0ت

 77 6ت

اإلاصدز :الباحث باعخماد:
( )1بُاهاث الجدول (.)3
( )2عدد اإلاساكً في اإلاكال الكبرى مً:
ي
 جمهوزٍت الُمً ال دًمقساطُت الشعبُت ،الجهاش اإلاسكص لإلحصاء م /حضسموث " ،مخسجاث حعداد 1988م" ،بُاهاثغير ميشوزة .
 الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخىمُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخعداد 1994م  -محافظتحضسموث  -الخقسٍس ألاول"ً ،ىاًس 1996م  ،جدول ( ،)1ص ص  + 157- 153ص ص .167 – 166
 الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخعاون الدولي ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخعداد 2004م –محافظت حضسموث -عدد اإلاساكً وألاسس والسكان اإلاقُمين حسب الىوع على مسخوى الخجمعاث السكاهُت" ،ص
.148
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

عاؽً٘ ت ت آو ت إٌ توالر ف تو طزن تسعان توسضس ٌ تّوألصز تّو ض رًت
بأطزو تمآي٘تو ساتم تٍْتإسّ توىعس ظتسلعْصيتوسبقزٖتوسذٖت غَاِتٍذِت
وألطزو تّٓؤنٖتب سع سٕتإ تور ف تمض ذ٘تو يط ٘تو بئ٘ ت ت
 : 2.1اوتداد ٔاضح لمىصاح ٛاملبٍّٗ ٛبأطراف ودٍٖ ٛاملكال :

ّ تر ٌ تمً توسؾعْب٘ تمبس ٌ تمع بع٘ ت آزو تو ض ذ٘ تو بئ٘ تيف تصيْو ت
طبعلف٘ تّخب ؽ٘ تكل ٙتمضعْ ٚتوسْذاو توسؾةرلٗ ترأطزو تمآي٘ تو سا توسيتت
عبً تبؾان تنروصعَ  ،تّإهو تكلني تأٌ توسؾْر توزبْٓ٘ تمل ت سً ت ا تظَز تيف تّ تت
مبسز تسذس تزبأى تإ ت آزو تو ض ذ٘تو بئ٘تميذتوس،ن ىٔي تّذعٙتآعزت عاونت
ا توجزوؤِ تك و ت4002و تمً تعال تمعْصط تمض ذ٘ تو يشلتوسْوذاتّفزبتوسي ختيفت
ٓ
كان تو ب ىٕ تذض تمعطٔ

توسععاونو توسضس ىٔ٘ توزب رٓ٘ تيف توسبان تّدبارت

و ع رٗتإ ت ت
أٌ تمض ذ٘ تو ضسً تيف تو آي٘ توسٔنئ٘ تّ ً تسْسورٗ تو ىغ ٛو تّوسعخطٔطت
ٓض ّٖتمخطتسؾب،تأٖتم تٓع نلت440تمذلّوتمزبعّ تن  7تتتتتتتتت ت
ّيف تذو ت ْؽلت تنروص٘ توشبؾ ٜؿ تو س ىٔ٘ تّوسضس ىٔ٘ ت آي٘ تو سات
ّأثزٍ تيفت ْصعَ تو ضع بلٕتإ تأٌتمض ذ٘تو ضسًتيفتمآي٘تو ساتٓبل ت405ت
مذلّوتمزبعّ ن ، 4ت إٌتو عالتبوتو ؤعزًٓتميسًتأٌتٓعطٔي تمؤعزّوتأ زبتسلر ٔ ٘،ت
مً تّجَ٘ تىعزى  ،تٍّْ توسز ه تن 472تمذل تمزبي ترنض ذ٘تسلنضسًتيفتمآي٘ت
و سا تّكلُٔت إىُتبإمس ىي تمع بع٘ت طْرتو ض ذ٘تو بئ٘تيفتميط ٘توساروص٘تمًت
عالتوزباّلتوث ٕ8ت ت
ت
ت
ب )1بب

ب أةمربعبربا انببدمحمجبةاامم عبا ضنيب ف با انممل -ب :ؤ د بدغنا ن ةجب ج با جمين با جغنا ن باانمالن جب عاليجءجبااير باا ةجريجب
2003دجبظب.96بب
)2
ب ع بةسياباابج:جبةا هغجتػباإلاكجان بملااسكجان بإلارلال باإلا بملأثنهجبف بوم ي جباإلاسمقب ةجب :جا ب جدسميرب قر باقسمبا جغنا نجب
رك ن بآلا ابجبدج ي بعراجب1997دجبظب131جب اا ج ط).
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| د .علي حسين محمد البار
(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

جدٔه ( :) 7تطٕر وصاح ٛالعىراُ بأطراف ودٍٖ ٛاملكال لمىد ٚواَٖ ً2004 ٔ ً1988
و ض ذ٘تو بئٓ٘ت

وسشٓ نٗتوسضس ىٔ٘ ت

وسضيْو ت

كانتو ض رً ت

7766و ت

 7774ت

 43 4ت

7772و ت

 1274ت

 54 7ت

 24 3ت

4002و ت

 7205ت

 407 1ت

 747 4ت

ب شلسع ر ت

و طل ٘ ت

وسيضبٔٓ٘ ت

 -ت

 ت 767 4ت
ً

اإلاغر :باابجةتبرجعممج برنجاجتبا جرملل ب ) 4ب+ب سجة باإلاس ملباابجاغ ب 214ب ًتراب ً
نبيججب مة ب ب
ببببببببببببببب اإلاسجة باإلابنن برأطنافب رلال باإلا بعجدب1988د ب=ب 1196ب×ب 214ب÷ب 25.5944=10000به ب

 757 4ت

ٓعق تمًتوزباّلتوكاِتوسب ٜقتوث ٔ٘8ت ت
 بلةتتو ض ذ٘تو بئ٘تك وت7766وتذْوسٕت43 4تٍسع رّوت ب تأٌت ز فيتإ ت54 7تٍسع رّوتيفتك وت 7772و،تأٖتبشٓ نٗتمطل ٘ت24 3تٍسع رّوتّىضبٔ٘ت %767 4ت
 ٓعْوؽ تور ف تو ض ذ٘ تو بئٓ٘ تك و تبعا تك و تسعؾ تك و ت4002و تإ ت407 1تٍسع رّو تبشٓ نٗ تمطل ٘ ت 774 4تٍسع رّو تّىضبٔ٘ ت%757 4كً ت آزو َ تك وت
 7772و ،توألمز توسذٖ تٓال تكل ٙتوسعَ و تو ب ىٕ توزبآاٗ تسألروفٕ توسشروكٔ٘ت
وسْو ع٘تيفتأطزو تمآي٘تو ساتّٓؤرات ت
والغبف

تو ضعنزت ىع دتوحمل ؽٔ توسشروكٔ٘توسيتت عنٌْتبَ تو آي٘تمًت زٚت

ِْتغزبّ تّوسبزعٔ تّبْٓػتّوسعٔؿتعز ً تت ت
ّ عب ًٓ تو ض ذ٘ تو بئ٘ تبأطزو تمآي٘ تو سا تمً ت ذلٗ تألعز ٚتم رى٘ت
بإمج سٕ تو ض ذ٘ تو بئ٘ تمبآي٘ تو سا توسسدل ٚتوسيت ت غس ت %5 7تمًت
ومج سٕتمض ذ٘تو آي٘توسب سة٘ت 5300تٍسع رّوتن 53تره 4تن 1تك وت4002و،ت
ٍّْتم تٓبٔيُتوزباّلتوث ٕ8ت ت
ت
ت
بب )1بب

رناج تبويمدنب راباإلاماراجبةب نادي ب بملوطرلتبايهيابااممدنتيباايجدبإلارلال يبا رلر بملاإلا ب) 2025د)جب لهػباإلانة بااةجاة ب –ب
سم بايهيابااممدنتيباايجدبإلارلال باإلا ةجب ا:باا الر ب صجعنب مل ضج:كمه)جبايسجا رندل)جب2006دجبظب.40
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| د .علي حسين محمد البار
(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

جدٔه (  :) 8الٕزُ الٍصيب لمىصاح ٛاملبٍٗ ٛبأطراف ودٍٖ ٛاملكال ٔوكارٌتّا مبصاحٛ
املكال الكربى ٔوعدالت ومِٕا لمىد ٚوا بني ( ً 2004ٔ ً1988املصاح ٛاملبٍٗ ٛباهلكتار)
معالتوسينْت

معالتوسينْت

و ض ذ٘ ت

وسضيْٖتبو66ت

وسضيْٖتبوت72ت

7772 -و ت

4002 -و ت

 407 1ت

 75 1ت

 70 1ت

و ساتوسسدلٚتن 4ت  444 4ت  147 2ت  377 1ت

6 4ت

2 5ت

 1240ت

 -ت

 -ت

و بئ٘ ت  7766ت

 7772ت 4002و ت

و يط ٘ ت
أطزو تو ساتن 7ت
وألطزو 8تو سات
وسسدل ٚت

 43 4ت

 77 1ت

 54 7ت

 77 3ت

اإلاغر :باابجةتبرجعممج ب
 )1رنجاجتبا جرملل ب .)5ب ب
ً
ل
 ) 2باإلاسجة باإلاالن برجإلا باا ر بعم جت بكجآلتي بعر باإلاسجكمل بف با جرمل ب  )6ب× ب سجة باإلاس مل ب مة باإلاسجة ب
اإلابنن بعجدب1988د= ب ×10572ب226.2408 = 10000÷214ه .بب ب

ٓعق تمًتوزباّلتوسينْتو طزنتسلنض ذ٘تو بئ٘تبأطزو تمآي٘تو ساتّمآي٘ت
و سا توسسدل ،ٚتٍّْ تم تٓع تأٌ تو ض ذ٘ تو بئ٘ تيف توألطزو ت ا ت ق كفتت
أر،زتمًتصبيتمزو تعالت74ت صي٘ تّبلةتتىضب٘تو ض ذ٘تو بئ٘تيفتأطزو تمآي٘ت
و سا تذْوسٕ ت % 77 1تمًتمجل٘تمض ذ٘تمآي٘تو ساتوسسدلٚتوسب سة٘ت444 4ت
ٍسع رّو تك و ت 7766و ،تبٔا تأٌ تٍذِ توسيضب٘ تور فعتتبفع توسعْصيتوسبقزٖتإ ت
%77 3تك وت 7772و،تكيام تأؽبرتت غس تٍذِتوألطزو ت54 7تٍسع رّو تّأعرلّوت
بلة ت تىضب٘ تمض ذ٘ توألطزو تو بئ٘ ت%12 0تك وت 4002و،تٍّذِتو ض ذ٘تماكْٓٗت
سار ف تعالتوسضيْو توس نم٘تميتظَْرتطبطط تج مع٘تذقزمْ تيفتعزقت
و آي٘تّجْلتوسزم ٓ٘تيفتغزبَ ت ت
ّو لفتتسليعزتأٌتوسعْصيتوسبقزٖتبأطزو تمآي٘تو ساتملتٓسًتمعض ّّٓ ت
رن تٓعبوتمًتوزباّلتوث ٕ8تت ت
ت
ت
ت
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| د .علي حسين محمد البار
(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

جدٔه ( :) 9تٕزٖع املصاح ٛاملبٍٗ ٛحصب وٍاطل ودٍٖ ٛاملكال الكربى عاً ً2004
و يط ٘ ت

و ض ذ٘تو بئ٘تنب شلسع ر ت

وسيضب٘تو  ْ٘ٓٝت

و آي٘تو زرشٓ٘ ت

 170 0ت

44 0ت %ت

وألطزو توسغز ٔ٘ ت

 57 7ت

71 3ت %ت

وألطزو توسةزبٔ٘ ت

 740 4ت

40 1ت %ت

غرلتمبو ت

7 4ت

 0 4ت %ت

وألمجددددددددددددددددددددددددد سٕ ت

 377 1ت

 %700 0ت

اإلاصدز :عولجت بُاهاث الجدول كاآلحي:
ا
 بُاهاث الجدول ( × )4مساحت اإلاسكً ÷  10000لخحوٍلها إلى الهكخاز .فمثال:مساحت اإلاىطقت اإلابيُت في ألاطساف الشسقُت لعام 2004م= ٌ79.8862 =10000÷214 ×3733

ٓعق تمًتوزباّلتأكاِتّوسغس تن 4ت أٍنٔ٘توصعَاكتو ض ذ٘تيفتميط ٘ت
وألطزو توسةزبٔ٘تم رى٘تب سغز ٔ٘تٍّذوتٓعْنتإ ت زبَ تمًتو آي٘تو زرشٓ٘تمًت
ى ذٔ٘ تّإ ت يفٔذ توسطزٓق توسزوبط تبو توسع ؽن٘ تكاٌ تّوحمل ع

توسغز ٔ٘ تيفت

وسضبعٔي تمًتوس زٌتوسعغزًٓ،تّوىعغ رتوشبام توسزو ٔ٘ترنضعغفٙتوبًتصٔي ٛت
تّبعحت تو ع ٍات
و زرشٖ توس ععلٔنٕ تّرلٔ تج معيت تذقزمْ تّوألذ
وسعخؾؾٔ٘،تر تهس تأنٓٚتإ تأٌت غَاتٍذِتوألطزو توسةزبٔ٘تإىغ ٛتوسعآاتمًت
و خطط توسضسئ٘تم ،تطبططت20ت ع ٘تّو عقزرًٓتّ774ع ٘تيفتميط ٘ت ِْٓ
شكن ( :) 2التٕزٖع الٍصيب لمىصاح ٛاملبٍٗ ٛيف ودٍٖ ٛاملكال (املركسٖٔ ٛاألطراف) لعاً ً2004

اإلاصدز :بُاهاث الجدول (.)9
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

 : 3.1الصكَ العصٕائ٘ ميجن أِي اشتخداوات األرض احلضرٖ ٛبأطراف ودٍٖ ٛاملكال:

باأ تمي طق توسبي  ٛتوسعغْو ،ٕٜت عَز تجلٔ٘ ،تيف تو سا تصي٘ ت7770و تكيات
ّؽْلتو ْوطيوتو َحٓزًٓتمًتو نلس٘توسعزبٔ٘توسضعْنٓ٘تّص ٜزتنّلتوشبلٔختىعٔح٘ت
سبزبتوشبلٔخ تّحبض تو ض تو ٔاوىٕتّىع ٜختو ذؾ ٛتوسضس ىٕتسع وت4002وت
ٓبل تكانتوسضس ٌتو ٔنوتيفتٍذِتو ي طقتيفتو ساتذْوسٕت 77153تعخؾّ ت
ن ، 2تمععنَه ،تأٖ ت ،%61تمعنزرشٌّ تيف تو يط ٘ توسْصطٙتّذبآاّوتيفتأذٔ ٛت
نوسسْنٗ تّنوسة رتسبنز تيفتوسغزد،تّيفتكاٗتمْو يتمًتوسآط،ترن تٓعق تمًت
وشبزٓط٘تن 2تٍذوتإ تج ى تمي طقتكغْوٜ٘ٔتيفتوألطزو تىذرزٍ ت ٔن تٓلٕ8تت ت
ن 7و يط ٘توسغدز ٔ٘تّبَد تدبنعد تكغدْوٜ٘ٔتب سبزعدٔ تّرّرد ت تبدْٓػتّيفت
ذٕتوسعٔؿ ت
ع ُنددزت
ن 4و يط د٘توسةزبٔدد٘تّ عنْ ديتبَ د تدبنعد تيفتسل د لتوبدًتصددٔي ٛتّوسطْٓلد٘تّ ُ
ّغزِٓزتوسعغْوٜ٘ٔ
ن 1عزٓط٘تن8 2توسعْسٓيتو سد ىٕت يد طقتوسعغدْو ٜٔتمبآيد٘تو سداتّأطزو َد ت
سع وت4002و

اإلاصدز :الدزاست اإلاُداهُت.
بب )1

ب رناج تبويمدنب راباإلاماراجبةب نادي بملوطرلتبايهيابااممدنتيباايجدبإلار لال يبا رلر بملاإلا ب) 2025د)جب لهػباإلانة بااةجاة ب –
سم بايهيابااممدنتيباايجدبإلارلال باإلا ةجب غر:ب جرقجبظ.34
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ّكل ٙتوسزغه تمً تومعاك توسضلط٘ توحمللٔ٘ تّنّوٜز توالصس ٌ تّوسعخطٔطت
وسبقزٖتس ْوىوتّمع زب تسلراتمًت ي مٕتوسضسًتوسعغْو،ٕٜتغرلتوس ىْىٕ،ت
قلً تكًتّجْنتو سلّفٌْتوسذًٓتٓيعنٌْتإ تٍذِتوسضلط توسذًٓتٓعن ٓ ،تنّرٍهتيفت
مع بع٘تٍذوتوسينْتوسعغْوٕٜتّمس ر٘توععاال ُتإالتأٌتٍي كتكحشّوتيفتوسضٔطزٗت
كلٙت ي مٕتو ض رًتّوسبي ٛتوسعغْوٕٜتٓعشٚتإ تغٔ بتو ع بع٘تو ضعنزٗ،تٍّذوت
ٓع تأٌتمس ر٘تٍذِتوث ٘،تإٌتؽ توسععبرل،تٓعطل تكنلً تمضذلصلً تنتسٔ ت  -ت
ىَ ر تّمع بع٘تن ٔ ٘ت خعلفتكنلٔ توسبي ٛتتسلعأراتمًتكاوتو عالتب خطط ت
وسعنزوىٔ٘ تأّ توشبزّد تكً تىض َ تٍّذو تسً تٓعأ  ٙتإال تبعْ رل تإمس ىٔ

تبغزٓ٘ت

ّم نٓ٘ت عنغٙتميت شوٓاتأٍنٔ٘تٍذِتوسع ٍزٗتّ سًّتوس ٜنوتكلَٔ تكًتطزٓقت
سٓ نٗتكانتوسع ملوتّ ْ رلتوالمس ىٔ تو نٓ٘توساسم٘ترْص  ٜتوسي تّو عاو ت
وساسم٘ تسبحش تأنّو توسبي  ٛتّمْونٍ  ،ت قلً تكً تجع تكنلٔ٘ تم ّم٘ توسبي ٛت
وسعغْوٕٜتمضعنزٗتطٔل٘تر م توسضي٘تّسٔضتتمْزلٔ٘تّ عْ فتعالتوالج سو ت
وسززلٔ٘،توسيتتم تأر،زٍ تيفتبانى ت
ّجآزتب سذرزتأٌتىغ طتو ضْٝسوتكًتٍذِتوسع ٍزٗتٓسٌْتيفتوسيَ رت طت
نٌّتوسلٔ ،توألمزتوسذٖتػبع ت  -فع توسيفْظت ٓ -ةعينٌْت ْ فتوسز ب٘تسل ٔ وت
بَذوتوسعن تسٔلً تع ؽ٘تّأىَهتٓعلنٌْتأىُتمًتوسي نرت طبٔقت زورو تٍاوتو ي سلتإهوت
آ ت طي تأعْوطً تٍ م٘ تيف توسبي  ٛتذٔ تٓؾب توسبي  ٛتأمزّو تّو عّ  ،ترن تأٌتمًت
أصب ب تكاو ت طبٔق ت زورو توشلاو توبعع ن توسضلط٘ توحمللٔ٘ تكً تعلق تمغ ر ت
ّ ْ زو توجعن كٔ٘ ت
ّأعرلّوت إٌتم تٓعز تكنلٔ٘توسباتمًت ي مٕتظ ٍزٗتوسضسًتغرلتوس ىْىٕتٍْت
وسعْوطؤ تبو توسضس ٌ تّبعحت توس ٜنوتكلٙتمس ر٘تٍذِتوسع ٍزٗتمم تٓؾ ت
ب ْوطًتوسذٖتمييتمًتبي ٛتمضسيُ،ترغهتكاوت ىْىٔعُ،تإ توسلحْٛتإ ترعْٗت
بعحتتوسع ملوتبع آهتمب س تم سٔ٘تمعف ّ ٘تحبض تىْكٔ٘تو ضسًتّأٍنٔ٘توسعن ت
وسذٖتٓ ْوتبُتيفتم ب تغحتتوسطزِ تكًتوسعح ّسو تّمْوؽل٘توسبي  ٛتر تهس ت
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ّغرلِتمًتوألصب بتذبؾلي تكلَٔ تمًتعالتم با ي تببعحتتو ْوطيوتّعسلتت
إمج كّ تكلٙتأٌت فغٕتظ ٍزٗتوسبي ٛتوسعغْوٕٜتٓيعسطتصلبّ تيفتوالعالتّكاوت
والذذلووتسلنخطط توسعنزوىٔ٘تّوشبزّدتكيَ ت
ّخبا توالععاال توسعخطٔطٔ٘ تو يعغزٗ تبو توسسع توسضسئ٘ تّو عنْرٗت
ّو ؤنٓ٘ تو تصا تبعحت توسغْور تأّ توشبزّد تكً توسذّق توسع و ،ت َي ك تمي طقت
كغْو ،ٜ٘ٔت ٜن٘ تبذو َ  ،تص ٍه تيف تإىغ  َٜتوسْو اٌّتإ تمآي٘تو ساتبضب ت
وألسم توسيتتكؾفتتب سٔنئوتيفتبلاوٌتمَ جزٍهتر س زٌتوال زٓ ٕتّوشبلٔخت
وسعزبٕ،ترن تأّفرعَ توشبزٓط٘تن 2ت

 : 2األسباب المؤدية إلى توسع مذينة المكال نحو أطرافها:
عرسهتيفت ْصيتمآي٘تو ساتعبْتأطزو َ تصبنْك٘تمًتوسعْوم توسيتتىْجشت
أٍنَ ت ٔن تٓلٕ8تت ت
( )1الكرب وَ املٍطك ٛاملركسٖ:ٛ

ٍي كتكا ٘تّطٔاٗتبوتومعاونتوسيضٔختوسبقزٖتّعطْطتوسي تّو ْوؽا ،ت
ٍّْتم تٓعحلّٙتيفتأٌتوعس لتوسعرقزتيفتمآي٘تو سات اتص ٓز تيفتأّوعزت
وسضبعٔي

تعط تو ْوؽا توسذٖ تآ تإىغ ؤِ تغزبّ تّو عزّ تبطزٓق تأمعو ت –ت

و ساتّوسزوبطتبوتضب ع٘تذقزمْ تّوسع ؽن٘توسضٔ صٔ٘تذٔيَ تكاٌ،تكدلت
ضب عيتتعبْٗتّأبو تّر ىتتٍذِتو ض ٓزٗتب دب ِتف ذٔ٘ت ِْٓتوسيتتالتٓعح ّست
ماٗ توسعي تبٔيَ تّبو تو آي٘ تو زرشٓ٘ تب سضٔ رٗ تأر،ز تمً ت 73تن ٔ ٘د ترن ت
ص ٓز تأعس ل توسعرقز توسطزٓق توسزوبط تبو تمآزٓ٘ توسغرز توسْو ع٘ تعزقت
ذق زمْ ،تّمآزٓ تّونٖتذقزمْ توسْو ع٘تيفتسل شل ،تذٔ تالتٓعح ّستماٗت
وسعي تيف تٍذو توالدب ِ تبو تو آي٘ تو زرشٓ٘تّف ذٔ٘تو ساتوسغز ٔ٘تنبْٓػ ت
أر،زتمًت40تن ٔ ٘ ت
ّبضب تصَْس٘توال ؾ لتبوتو آي٘تو زرشٓ٘تّوألطزو توسغز ٔ٘تّوسةزبٔ٘ت إٌت
و ب لتكلٙتعزوٛتوألروفٕتر ٌتربرلّو،تّأنٚتب سع سٕتإ ت ي مٕتكانتو ض رًت
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ّوسْذاو توسؾي كٔ٘،ت قلً تكًتطبعلفتوسعحَٔشو تو ز بط٘تبَ تر ضعْنك ت
ّطب سٌتوسضليتوالصعَارٔ٘ تت ت
( )2حتّٕه األراض٘ السراعٗ ٛإىل أراضٍ عكارّٖ:ٛ

ر ٌتسشٓ نٗتوسطل تكلٙتوألر
كلٙتور ف تصعزٍ ت ألر

تيفتمآي٘تو ساتّيفتأطزو َ ت أثرلتمب عزت

تملت عاتهو ت ٔن٘تسروكٔ٘تّإمن تهو ت ٔن٘تذقزٓ٘ت

ّخب ؽ٘تيفتفْوذٕت ِْٓتّوسبزعٔ تّوسعٔؿتّبْٓػ،تذٔ تأؽبرتتوألروفٕت
َٔ ت ب تب ذلتو زبيتّبأمث ٌتمز فع٘تم رى٘تبأصع رٍ تيفتوسض بقتذٔين تر ىتت
ب تب شلسع رتب كعب رٍ تأرو ٍتسروكٔ٘ تّ ات ضب تٍ جطتوسعنل توسع رٖتيفتر يت
مثًتوألر

توسشروكٔ٘،تصْوّٛتوشبؾب٘تأّتوسزنٓ ٘ٝتّٓالتكلٙتهس تأٌتصعزتوألر ت

يفتوسضبعٔي تمًتوس زٌتو فٕتٓذلوّحتم تبوت 70 3 - 7ترٓ لتسلنذلتو زبي،تبٔين ت
ٍٕتوسْٔوت عح ّستوسدت700ت أسفترٓ لتسلنذلتو زبي،تّربعلفتٍذِتوألصع رت بعّ تّمْ يت
و ي طقتمًتو آي٘تو زرشٓ٘،تّحبض توس زبتّوسبعاتمًتوسطزٓقتوسزٜٔط تتتتتتتت
( )3الٍىٕ الدميٕغرايف:

عاْ تمآي٘ تو سا تك ؽن٘ تإنورٓ٘ تسبقزمْ تميذ تك و ت7770ون  ، 3تكيام ت
وعع ر َ توسضلطي٘توس عٔطٔ٘تس ٔ نٗتأروفَٔ تو نعاٗتكلٙتطْلتص ذ تذقزمْ ت
ّأجشوٛتمًتّونَٓ تثهتوععرل تك ؽن٘ت لٔهت ذقزمْ تميذتوالصع التوسي جشتيفت
ك وت 7745وتذٔين توىؾَز تصلطييتتوس عٔطٕتّوسس،رلٖتفنًتمجَْرٓ٘توسٔنًت
وسامي زوطٔ٘ توسغعبٔ٘ تّ تر ىت توسْظ ٜف توسع زٓزٓ٘ تّوسعضٔرلٓ٘ ت ذلرش تيفت
ك ؽن٘توحمل ع٘تّألٌتٍذِتو آي٘ت ععدلتوألر،زتدبَٔشّوتب شبام تسذس ت إىَ ت
ضع ط تأكاونّوتربرل ٗتمًتو َ جزًٓتب رى٘تميتب ٔ٘تماٌتوحمل ع٘ ت ت
ّدبارتو ع رٗتأٌتوشلحزٗتوساوعلٔ٘تّذبآاّوتوسيشّحتوسزٓفٕت اتأن تإ توسعشوٓات
و لرْظتسعانتصس ٌتمآي٘تو سا،ت نيذتوس،اثٔي تمًتوس زٌتوسعغزًٓتّبضب ت
أسم٘ توألرٓ توسيت تك ععَ تذقزمْ تعال توسبزبو توسع ٔعو توألّ تّوس ،ىٔ٘ت
)1ب

دمحمبعبرباا ندمبعكجص جبقنجدبااس يال بااقينين بملاامغ غلبالا ميمج:يبف بةضن متب1839ب –ب 1918دجب ا:بارملب:صربا نضنبملااممزيعجب
1985دجبظب .214ب
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وصع بلتتو ساتأ ْوجّ تمًتوسي سذوتوسذًٓت طعتتبَهتوسضُبُ تّعؾؾتتشلهت
و آي٘تماجٞتوصعنز تذبن توسعضنٔ٘تذعٙتبعاتذبْلتو بيٙتإ تمارص٘ت ضنٙت
ذعٙتوسضبعٔي تمبارص٘تو لحأتّمْ عَ تحبٕتوسبانتنوسغَٔاتع ساتذ سّٔ تّيفت
وشبنضٔئ تمً توس زٌ تىفضُ تّمي تبا ٛتو سعي ٔ تكً توسيفط تمً ت ٔب تعزر٘ت
 Petroleum Concession Limitedتّوسيتتباأ تىغ طَ تك وت 7713وتّ ْ فتتكًت
وسعن تك و ت 7747و تبضب توععا َ تمي تذسْميت تذقزمْ ت  -وسس،رلٓ٘ت
ّوس عٔطٔ٘ت – تّذلّتتضبلَ تعزر٘تنب ٌتومزٓس ٌ تسلبذلّلتّوصعنز تيفتوسعن ت
ذعٙتك وت7743وتن  4ت ت
ّكياتوسْ ْ تكل ٙتكانتصس ٌتمآي٘تو ساتو زرشٓ٘،توسيتت قهتوألذٔ ٛت
وس امي٘،تمًتعالتوسععاونو توسضس ىٔ٘تسلناٗتم تبوت7751وتّ4002و،ترن ت
ٓبٔيُتوزباّلتن، 6تىاذغتأٌتكانتصس ٌتٍذوتوزبشٛتمًتمآي٘تو سات اتبل ت
ك وت7766وتذْوسٕت 54775ت عخؾّ ،تأٖتبشٓ نٗتمطل ٘تم اورٍ ت 45357تعخؾّ ت
ّىضبٔ٘تبلةتت47 6ت%تكًتص ب عَ توسب سة٘ت22444تعخؾّ تك وت7751و تّعَاتكانت
سضس ٌ تور ف كّ تك و ت7772و تذٔ تبل ت 72037ت عخؾّ تبشٓ نٗتمطل ٘ت47632ت
عخؾّ تّىضبٔ٘ت 10 1ت %تّيفتآعزت عاونتأجزٖتك وت 4002وتّؽ تكانتصس ٌت
مآي٘ تو سا تو زرشٓ٘ تإ تذْوسٕ ت 740377ت عخؾّ تبشٓ نٗ تمطل ٘ ت44246ت
عخؾّ تّىضبٔ٘ت46 7ت%تكًتص ب عَ تك وت7772و تت ت
جدٔه ( :) 10تطٕر عدد شكاُ املٍطك ٛاملركسٖ ٛملدٍٖ ٛاملكال وَ ٔاقع تعدادات
ً2004 ٔ ً1994 ،ً1988 ،ً1973
وسضيْو

وسشٓ نٗتوسضس ىٔ٘

كانتوسضس ٌ ت

معالتوسينْت

نىضن٘

و طل ٘

وسيضبٔ٘تن%

وسضيْٖتن%

7751تن7

22444

-

-

-

7766تن4

54775

45357

47 6

14

7772تن1

72037

47632

1041

22

4002تن2

740377

44246

46 7

43

 )1ب ج ب ااينبيجبوغر:هجبملزا :بؤلا:صج بملألاابجءبرط م باا مدتجبااير ب )79جبا نبلمانمب1965دجبظب.75بب
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اإلاصدز:
( ) 1جمهوزٍت الُمً الدًمقساطُت الشعبُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء م /حضسموث " ،كخاب ؤلاحصاء السىوي لعام
1984م" ،العدد الثالث ،سبخمبر1986م ،جدول ( ،)2/1ص .22
( ) 2جمهوزٍت الُمً الدًمقساطُت الشعبُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء م /حضسموث " ،مخسجاث حعداد 1988م" ،بُاهاث غير
ميشوزة .
( ) 3الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخىمُت ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخعداد 1994م  -محافظت
حضسموث  -الخقسٍس ألاول"ً ،ىاًس 1996م ،جدول ( ،)3ص .XII
ي
( ) 4الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخعاون الدولي ،الجهاش اإلاسكص لإلحصاء " ،الىخائج النهائُت لخع داد 2004م –
محافظت حضسموث  -الخقسٍس ألاول"2006 ،م ،ص .148

ّٓؤرا تٍذو توسعطْر تسضس ٌ تمآي٘ تو سا تو زرشٓ٘ تذؾْشل تكلٙتمز ب٘ت
مع ام٘ تبو تماٌ تو سبان تنو ز ب٘ توس ،ىٔ٘ تبعا توسع ؽن٘ تكاٌ تيف ت عاونٖ ت7751ت
ّ 7766و ،تثه تو ز ب٘ توسض نص٘ تبو تماٌ توزبنَْرٓ٘ توسٔنئ٘ تيف ت عاونٖ ت7772ت
ّ 4002و ترن تأىَ تذ ت تىضبّ تمع ام٘ تكيا تم رى٘ تصس ىَ تمي تصس ٌت
وحمل ع٘تّوسضس ٌتوسبقزٓوت َٔ ،تٍّْتم تٓبٔيُتوزباّلتوث ٕ8ت ت
جدٔه ( :)11و كارٌ ٛبني شكاُ ودٍٖ ٛاملكال املركسٖٔ ٛالعدد اإلمجال٘ لصكاُ احملافظٛ
ٔاحلضر فّٗا لمىد ٚوَ ً2004 ٔ ً1973
وسعانت

%تمًت

%مًت

صس ٌت
وحمل ع٘

وسضس ٌت
وسبقزٓو

7751تن7

277102

757416

22444

77

44

7766تن4

444473

404455

54775

77 3

13

7772تن1

576006

413746

72037

71 0

20

4002تن2

7076411

251354ن3

740377

77 6

43

وسضيْو

و مج سٕت
سضس ٌت
وحمل ع٘ت



وسضس ٌت
وسبقزت

ب حمل ع٘ت

صس ٌ ت
و آي٘

ت 

اإلاصدز :الباحث باالعخماد إلى:
 سكان املحافظت والحضسٍين مً:
( :) 3( + )2( + ) 1علي حسين الباز" ،الخصائص اإلاكاهُت والسكاهُت إلادًىت اإلاكال وأثسَا في جوسعها اإلاسخقبلي" ،زسالت
ماجسخير مقدمت لقسم الجغسافُا بكلُت آلاداب ،جامعت عدن1997 ،م ،جدول ( ،)7ص .57
( : ) 2الجمهوزٍت الُمىُت ،وشازة الخخطُط والخعاون الدولي ،الجهاش اإلاسكصي لإلحصاء" ،الىخائج النهائُت للخعداد العام
للسكان واإلاساكً واإلايشآث ،دٌسمبر 2004م – الخقسٍس الثاوي :الخصائص الدًمغسافُت للسكان" ،صىعاء ،دٌسمبر
2006م ،جدول ( ،)2ص .98
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( ) 3علي حسين الباز" ،مدى كفاًت مساكً مدًسٍاث حضسموث مً خدماث الكهسباء واإلااء والصسف الصحي -دزاست في
جغسافُت العمسان" ،مجلت جامعت حضسموث للعلوم ؤلاوساهُت ،املجلد  ،10الع دد  ، 2دٌسمبر 2013م ،ص .717
  سكان اإلادًىت مً :بُاهاث الجدول (.)8

ٓعق تمً توزباّل تأٌ تكان تصس ٌ تضب ع٘ تذقزمْ ت ا تسون تمب اورت
وسقعفوتعالتو اٗتمًت7751وتّ 4002و،تيفتذوت ق كفتكانتصس ٌتوسبقزت
يفتك وت 4002وتمب تٓ ربتثاثتمزو تكانٍهتك وت 7751و تتأم تصس ٌتو آي٘ت
عق كفتبأر،زتمًتمز وتّىؾفتعالتو اٗتىفضَ ترن تٓعق تمًتوزباّلت
أٓقّ تأٌتوسعطْرتيفتكانتصس ٌتمآي٘تو ساتو زرشٓ٘تٓفضزتأٌتوسْو آًتإسَٔ ت
ٓضع زٌّتب ألذٔ ٛتوس امي٘ت قلً تكًتوألذٔ ٛتوسسْعٔ٘توسيتتط ْٓ تتٍذِتوألذٔ ٛت
م ،تميط ٘ توسسْنٗ تحبٕ توسغزد تّيف توزبب ل تو طلّ٘ تكل ٙتصبز ٚتوسعٔ ٘ تنعْرت
و ساتذ سّٔ تّذبآاّوتيفتميط يتتب جعن ٌتّوسة رتسبنز ت
ّو لفت تساىعب ِ تأٌ تعزّد توسضس ٌ تب دب ِتوألطزو تباأتيفتوس،ن ىٔي تمًت
وس زٌتو فٕتكلٙتإثزت يفٔذتوساّس٘تسعانتمًتو غ رٓيتوسضسئ٘تم ،تطبطط ت
 20تع ٘تّ 774ت ع ٘تّو عقزرًٓت ْٓوٛتو عقزرًٓتمًترْورثتوألمط رتّوسضْٔلت
وسيتتك ىتتميَ تمآي٘تو ساتك وت 7764و،تّمجٔيتٍذِتو خطط تيفتوألطزو ت
وسةزبٔ٘ تسلنآي٘ تّٓق

تإ تٍذِتو خطط تطبططتوسةْٓشٖتوسْو يتيفتسل لت

مآي٘تو ساتّطبططتوسةلٔل٘تيفتسل لتغزبتمآي٘تو سا تّيفتوسعضعٔئ تمًت
وس زٌ توسعغزًٓ تّيف تظ ت ذب ٔق توسْذاٗ توسٔنئ٘ تّ ةٔٓز تّظ ٜف تبعحت توألذٔ ٛت
وس امي٘ تسلنآي٘ تذٔ تربؾؾت تيف توسْظ ٜف توال عؾ نٓ٘ تبٔين تربؾؾتت
وألطزو تيفتوسْظٔف٘توسضسئ٘تمم تأنٚتإ تإكن رٍ ترن تص كاتيفتإكن رتٍذِت
وألطزو تو سة  ،ٛتغرلتوسززلٕ،تس ىٌْت أمٔهتو ض رًتّو يغآ تسع وت7754وت
ّكْنٗتو َ جزًٓتوسٔنئوتمًتوشب ردتإثزتذزبتوشبلٔختوس ،ىٔ٘تك وت7770و ت ت
ّيفتٍذوتوسؾانتىغرلتإ تأٌتو آي٘تو زرشٓ٘تربضزتصيّْٓ تأر،زتمًت4050ت
عخؾّ تمًتوسضس ٌتسف ٜاٗتوألطزو تعالتو اٗتم تبوت7772وتّ4002و،تأٖت
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مبعال تصيْٖ تم اورِ ت 405تعخؾّ ،تميَهت 724ت عخؾّ تٓة نرٌّتذٕتوسغَٔا،ت
بٔين تٓة نرٌّتذٕٔتوسؾٔ نًٓتّوسضاوت،134ت7351تعخؾّ تكلٙتوسعْوسٕ ت ت
( )4اإللغاء ،غري الرمس٘ ،لكإٌُ تأوٗي املصاكَ ٔاملٍصآت لعاً :ً1973

ر ٌتشلذوتوس ىٌْتب س توألثزتيفتإ ؾ ٛتوس ط توشب ـتكًتو ض ٍن٘تيفت ْ رلت
وسضسً ،تّيف ترصه تطبٔع٘ توسضٔ ص٘ تو صس ىٔ٘ تو يعَح٘ تيف توسبان تميذت
وسضبعٔي ،توألمزتوسذٖتأنٚتإ تأٌتْْٓجُٓتوجملَْنتو بذّلتمًت ٔب توساّس٘تإ ت ْ رلت
وسضسًتسلف ٝتو عْصط٘تّضباّنٗتوساع تذٔ تصعتتوساّس٘تميذتوسضبعٔي ت
ّيفتظ تصٔ نٗت يٌْت أمٔهتو ض رًتّو يغآ تسع وت 7751و،تّمًتعالتمغ رٓعَ ت
و صس ىٔ٘ ،تإ ت ْ رل تو ض رً تسلفٝ

توسغعبٔ٘ تّأكطت توألّسْٓ٘ تو طل ٘تمًت

عال تطبطط َ ت ظب س تو غ رٓي توال عؾ نٓ٘ توشل ن ٘ تسلراتمًتأسم٘توسضسًت
ّمْوجَ٘ تظ ٍزٗ توىغط ر توألصز توسيّْٓ٘ تيف تمآي٘ تو سا ،تإ تج ى ت ْ رلت
و ض رًتوالْٓوٜ٘ٔتسلنعقزرًٓتمًترْورثتوألمط رتّوسضْٔلتسع وت7764و،توسيتت
أن تإ ت َآه تكان تربرل تمً تو ض رً تيف تأذٔ  ٛتمآي٘ تو سا توس امي٘،ت
ّع ؽ٘توسغَٔاتّوسؾٔ نًٓ،توألمزتوسذٖتأنٚتإ ت يفٔذتوساّس٘تسعانتمًتو غ رٓيت
والصس ىٔ٘تّوُععرلتشل تمي طقتوألطزو تبضب تفٔقتو ض ذ٘تّوىعاووتوسفزوغ ت
ٔن تبوتوسسعل٘توسضسئ٘تسلنآي٘تو زرشٓ٘،ت س ٌتوععٔ رتوألطزو توسةزبٔ٘ت
م٘ تطبطط

ت 20ت ع ٘ تّو عقزرًٓ تّ 774ت ع ٘ تأم توألطزو توسغن سٔ٘ت

ّوسغن سٔ٘ توسةزبٔ٘ ت ععنلت تكل ٙتطبطط

توسةْٓشٖ تّوسةلٔل٘ تذض توسذل ٔ ت

ّكنْمّ تٓةل تكلٙتمض رًتٍذِتو خطط تو ض ذ٘تو عْصط٘توسيتت ذلوّحتبوت
 700تّ400تمذل 4تٍذوتّ ات ُع توسب بتكلٙتمؾزوكُٔتأ م وتو ب نرو توسفزنٓ٘ت

م٘ت

مض رًتع ؽ٘تمبض ذ٘تم اورٍ ت 200تمذل،4تّذُان تشلذِتو ض رًتف ذٔيتت
ِْتغزبّ تّبْٓػتعز ً ت ت
ت ٍذوتمًتج ى تّمًتج ى تآعزت اتص ٍنتتمع زب٘ت ىٌْت أمٔهتو ض رًت
ّو يغآ تيف توسعَ و تأروفٕ توألطزو تّهس تمً تعال ت عْٓحت تر تمضعأجزت
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ب طعيتتأر ،تٓ ْ وتببٔيتإذاوٍن تسععٔيُتكلٙتبي ٛتوس ،ىٔ٘تسٔعخذٍ تمضسيّ تسُت
ّألصز ُ تت ت
( )5عٕد ٚاملّاجرَٖ إثر حرب اخلمٗج الجاٌٗ:ٛ

وصع بلتتوسبانتك م٘تّضب ع٘تذقزمْ تع ؽ٘،تّميذتوسعضعٔي تمًتوس زٌت
وسعغزًٓ،تأكاونّوتمًتو َ جزًٓ،توسذًٓتوفطز َهتظزّ توسبزبتإ توسعْنٗتإ ت
وسْطًتسباٛتذٔ ٗتجآاٗ تّألٌتضبط َهتوألعرلٗتيفتو َحزتر ىتتيفتو اٌت إٌت
كْن َه تصعسٌْ تذعنّ تإ تو اٌ ،تّيف تم امعَ تمآي٘ تو سا ،تذٔ ت عْ زت
و مس ىٔ تو نٓ٘تّو ؾز ٔ٘توسيتت سّيَهتمًتوسعٔػتّوالصع زورتيفتو آي٘ ت ت
 : 3اآلثار المترتبة عن التوّسع الحضري بأطراف مذينة المكال :

سٔط تخب ٕ تكل ٙتأذا تأٍنٔ٘تو غسا ،توسيتتٓعشومًتظَْرٍ تميتوسعْصيت
وسبقزٖتغرلتو عرسهت ُٔتّوسي ختكًتوسشٓ نٗتوسضس ىٔ٘تيفتب ع٘تم ،تّٓعخطٙت
وألمزتٍذوتوسعَْرتإ تّجْنتكا ٘تطزنٓ٘تبوتٍذِتوسشٓ نٗتّرنٔ٘تو غسا ت
والجعن كٔ٘تّوال عؾ نٓ٘تّىْكٔعَ تيفت ل توسب ع٘ تّمًتٍذوتو يطلقتعؾؾي تٍذوت
وزبشٛتمًتوساروص٘تالصعحاٛتأبزستوثث ر  -وسيتت ع ىَٔ تمآي٘تو سا،تذ فزٗت
ذقزمْ  ،تّ ععدل تضبْر توٍعن و تو ضْٝسو تيف توساّس٘تّوسضلط تو عع ب٘تكلٙت
وحمل ع٘  -مًتذٔ تمضبب َ تّىع ٜحَ تّميَ،هَٓتوسعْؽ تإ ت ؾْٓرتّوف تربزدتبُت
وساروص٘تكًتٍذِتو غسا توسيتتىذرزتأبزسٍ ت ٔن تٓلٕ8ت ت
( )1وصكم ٛاملٗآ:

تتتت م تمًتع تأٌت ي ؿتأّتوىعاووتو ٔ ِتوسي ٔ٘تٓؤثزتكلٙتوسعزّ تو عٔغٔ٘ت
ّوسؾرٔ٘ت
ت سض ر تأٖتمآي٘،تّخبؾْـتمآي٘تو سات إٌت ف هتٍذِتوشبام٘تٓعْنت
إ توسشٓ نٗتوسضس ىٔ٘تو عض رك٘تّكاوتمْورب٘تمنْترنٔ٘تو ٔ ِتو يعح٘تميتٍذِت
وسشٓ نٗ ،تّرذس توالصعَاك توزب ٜزتسلنٔ ِتصْوٛتساصعخاووتو يشسٕتأّتسلبي  ٛت
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ٍّذو تٓزو ُ ت اٌِ تيف ت ةذٓ٘ توشبشوٌ توزبْيف تمً تمٔ ِ توألمط ر تب سسنٔ

توسيتت

ٓف اٍ ت ت
ّ اتمزٓ ت ْٓي تمٔ ِتوسغزبتمبآي٘تو ساتمبزوذ تمععانٗ8ت فٕتو زذل٘ت
وألّ توسيتت ت
باأ تيفتوس ضعٔي تمًتوس زٌتوسعغزًٓتذٔ ت َهٖتذبآاتؽفٔر٘تأّتؽفٔرعو،ت
ذض ت ْووتوألصزٗ،تأّت زب٘تجلآ٘تنغزُبِ تسس تأصزٗتْٓمّٔ ،ترن تٓعق تمًت
وسؾْرٗتن، 7تّهس ت ب تأٌت باأتمزذل٘تإنع لتو ٔ ِتوسي ٔ٘تإ تو ي سلتيفتميعؾفت
وسضعٔئ تمًتوس زٌتىفضُ تّميتسٓ نٗتكانتصس ٌتمآي٘تو ساتباأتمؾارتو ٔ ِت
يفتف ذٔ٘تو آي٘توسغن سٔ٘تو عزّ ٘تبدتثل٘تب كنزتبعحشِتكًت ًْٓتصس ٌتو آي٘ت
ب ٔ ِ،توألمزتوسذٖتأّجاتذ ج٘تملر٘تسلبر تكًتمؾ نرتجآاٗت س ٌتوالدب ِت
عبْ تغزب تمآي٘ تغٔ تب ّسٓز تّذبآاّو تإ تميط ٘توسعقٔب٘تنكلٙتبعات 30ترهت
زٓبَ تّإ تميط ٘توشبزب٘تنكلٙتبعات 10ترهتسل لتغزبتمآي٘تو سا تّهس ت
سعْ رلتو ٔ ِتميَن تسعنًْٓتمآي٘تو ساتّ ْصع َ توسغز ٔ٘تّوسةزبٔ٘تب ٔ ِتوسي ٔ٘ت
ميذتوسعضعٔئ تمًتوس زٌتو فٕ ت ت
الصٕر ( :) 1(ٚالتٍك(ٔ )ٛالغرب) ِىا أشاس تٕزٖع وٗآ الصرب مبدٍٖ ٛاملكال خاله الصتٍٗات

اإلاغر :ب ج بااينبيجبااير ب 79جباض نبلمانمب1965دج بظب. 92ب
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ّسعأرٔاتمع ى ٗتوسفزنتيفتمآي٘تو ساتّذ جعُتإ تمٔ ِتوسغزبت إٌتمعالت
وصعَارُتبل تك وت7756وتعبْت 44تسذل وسْٔو 1تن، 5ت ب تأٌتٓز فيتإ ت 60تسذلَوت
ْٓمّٔ تك وت7775ون، 6تّ ات زوجيت لٔلً تإ ت57تسذل توسْٔوتك وت4005ون، 7تبضب ت
ي مٕتوسطل تكلٙتوت ٔ ِتّعر٘تو خشٌّتوزبْيفتّوسيضب٘توسع سٔ٘تسلف اتمًتو ٔ ِ ت
ّكنْمّ تُٓعشٚتوسعي مٕتيفتمعالتوصعَاكتوسفزنتمًتو ٔ ِتإ توسعْصيتيفتونع لت
و ن رص توزبآاٗتيفتوسؾر٘تو يشسٔ٘تّظَْرتأجَشٗتؽرٔ٘تذآ،٘،توألمزتوسذٖت
ٓعطل تسٓ نٗتيفترنٔ تو ٔ ِتو يعح٘توسيتتبلةتترنٔ َ ت 1 7تملٌْٔتمذل1ك وت
7775ون ، 70تم ب ت 4 5تملٌْٔ تمذل1ك و ت7773ون ، 77تأٖ تبشٓ نٗ تم اورٍ ت7 4ت
ملٌْٔتمذل 1ت عالتصيعو تٍّذِتوسشٓ نٗتيفترنٔ٘تو ٔ ِتو يعح٘تْٓوربَ تسٓ نٗتيفت
كانتو ض رًتو ز بط٘تب سغبس٘توسع م٘تسلنٔ ِ ت ت
ّسلْ ْ تكل ٙترنٔ

تو ٔ ِ تو طلْب٘ تيف تأجشو ٛتمآي٘ تو سا تنوألطزو ،ت

و آي٘ تو زرشٓ٘ ،تّوسسدل ٚتّوشب ؽ٘ تب الصعخاووتو يشسٕتنٌّتوالصعخاوم ت
وألعز ٚترعل تو ْجَ٘ تسلراوٜق تّو شور تّوسْرؼ تّو ؾ ىي تّو ض جا تّرذس ت
وسبي ،ٛتّهس تعالتكغزتصيْو تزبأى تإ تمعطٔ ت عاونٖت7772وتّ4002وتمًت
كانتوألصز تّب صعخاووتمعْصطتوالصعَاكتوسغَزٖتسألصزٗتوسْوذاٗتو آر،تمًت
ٔبَ تو ؤصض٘ توسع م٘ تسلنٔ ِ تّوسؾز توسؾرٕ توسع بع٘ تسْسورٗ توسسَزب  ٛتّو ٔ ِت
بؾيع ،ٛتبدت40تمذل1تيفتو ي طقتوسب رٗ،تم ب ت70تمذل1ت عَزّٓ تسألصزٗتيفتو ي طقت
و ععاس٘تن، 74تذٔ تّمًتعالتفزبتكانتوالصزتيفتمعْصطتوالصعَاكتوسغَزٖت
)1ب ع بةسياباابج:جبةا هغجتػباإلاكجان بملااسكجان بإلارلال باإلا بملأثنهجبف بوم ي جباإلاسمقب ةجب غر:ب جلقجبظب.179
)2بب اإلاغر:بافسهجبظب.209
)3بب ا جم م :د باانمال ن جبملزا :باامخ ينابملاام يجملابا ارمل جبملزا :بؤلا ا :باي ن ب –ب اا س ي باي ن بد/بة ضن متب موب رلندجتب
ااسجةلب -اإلا بمل موب رلندجتبا اما يبملااص ناءب  -يئماجبةا تراونجن بااال ممبملاامخفنفبب ملبااف قنب2007ب 2015-دةجب ام م رب
2007دجبظب .38ب
)1ب
ع بةسياباابج:جبةا هغجتػباإلاكجان بملااسكجان بإلارلال باإلا بملأثنهجبف بوم ي جباإلاسمقب جب غر:ب جرقجببدرمللب )44جبظب 209ب
)2بب موبملزا :باا نبجءبملاإلانجهبرمطج بةضن متجباإلاإ س باايج با م نجهبملااغنفبااغح ب رجإلا جبرضن ب ئةغجتن ب المد بايجدب
1995دجبظب .1ب
)3بب أةمربعبرباانببدمحمجباامم عبا ضنيبف باانمملب :ؤد بدغنا ن )جب غر:ب جرقجبظب.82
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

ذبؾلي تكلٙتوسسنٔ توسيتتذبع جَ تمآي٘تو ساترن تٓعق تهس تيفتوزباّلت
وث ٕ8ت ت
جدٔه( :) 12كىٗات املٗآ املطمٕب ٛيف أجساء ودٍٖ ٛاملكال ٔفكَا ٔعدد األشر يف املد ٚوا بني
تعداد( ً2004ٔ ً1994 ٙورت وكعب)
و يط ٘
وألطزو

كانتوألصز ت

رنٔ٘ ت

كانتوألصز ت

ك وت7772و

والصعَاك

ك وت4002و

رنٔ٘ ت

وسفزقتبو ت

والصعَاك والصعَارو

1227

46640

5235

727720

60140

و آي٘تو زرشٓ٘

74175

435340

42704

114760

53240

و ساتوسسدلٚ

77536

144120

17341

264740

733560

اإلاصدز:
 عدد ألاسس مً :الجدول (.)4ا
 كمُت الاستهالك مً عمل الباحث باعخماد معدل الاستهالك الشهسي لألسسة وعدد ألاسس فمثال :كمُت الاستهالك في3
أطساف مدًىت اإلاكال لعام 1994م = عدد الاسس × معدل الاستهالك=  68820 = 20 × 3441متر .

ٓعق تمً توزباّل تّوسغس ن 1ت شوٓا ترنٔ٘ تو ٔ ِ تو طلْب٘ تألجشو ٛتمآي٘ت
و سا توس،اث٘تّوسيتتربؿتوال صعَاكتو يشسٕتك وت 4002و،تبضب ت شوٓاتكانت
وألصز تعال توسعغز توسضيْو توسض ب ٘تسععاونت 4002و،تذٔ تبلةتترنٔ٘تو ٔ ِت
و طلْب٘تيفتٍذوتوسع وت،0 7ت،0 1ت 0 3تملٌْٔتمذل 1تيفتوألطزو تّو آي٘تو زرشٓ٘ت
ّوسسدل ٚتكل ٙتوسعْوسٕ ترن تٓعق تمًتوزباّلتأىُتكلٙتوسزغهتمًتأٌترنٔ٘ت
و ٔ ِ تٍذِ تال ت  ٓ،ترنٔ٘ تو ٔ ِ تو ضعَلس٘ ت علّٔ تإسّ تأىَ ت  ٓ،تمؤعزّوتسب ج٘ت
وألطزو تّوسيت تبلةت تأر،ز تمً ت 60تأسف تمذل 1ت ٔن تبوت7772وتّ4002و،تأٖت
مبعالتمنْتصيْٖتم اورِت،%5 5توألمزتوسذٖتؼبع دتبذلتجَْنتربرلٗتسعْ رلتو ٔ ِت
وسس ٔ٘تسضس ٌتو آي٘تذعٙتالتٓؤثزت ي ؾَ تصلبّٔ تكلٙتذٔ ٗتوسفزنتّوألصزٗتيفت
مآي٘تو سا تت ت
ت
ت
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

شكن ( :) 3تٍاو٘ كىٗ ٛاملٗآ املطمٕب ٛلالشتّالك املٍسل٘ لمىدٍٖ ٛاملركسٖٔ ٛاألطراف لمىدٚ
وابني ً2004ٔ ً1994

اإلاصدز :بُاهاث الجدول ()12

( )2وصكم ٛالطاق ٛالكّربائٗ:ٛ

تتت ض ٍه توسط ٘ توسسَزب  ٜ٘ٔتيف تمآ توال عؾ ن توسْط تب سط ٘ توحملزر٘ت
ألنّو تّّص  ٜتو ىع د ،ترن ت ض ٍه تيف تإى رٗ تو اٌ تّو ي سل تّ غةٔ توألجَشٗت
و يشسٔ٘ تّغرلٍ تمً تو عطلب

توالص صٔ٘ تسار  ٛتب سينْ تّ غحٔي توالصع،ن رت

ّذبضوتىْكٔ٘توسبٔ ٗ ت
ّب سزغهتمًتأٌتمعز ٘تمآي٘تو ساتب سسَزب ٛتر ٌتمبسزّو،تأٖتأىُتٓعْنت
إ تك و ت7717ون ، 71تإسّ تأٌ تمع ى ٗ تكاو توسعي ص تبو توسب ج٘ تإ توسط ٘ت
ّإىع جٔعَ تباأ تيفتوس،ن ىٔي تّ ف نتتيفتوسعضعٔئ تمًتوس زٌتوسعغزًٓتكيام ت
باأ توسغزؼب٘توسؾي كٔ٘ت عَزتبغس تّوف ،تّوسيتتعسلتت4تمٔة ّو تص ك٘ت
ك و ت 7774و ،تأٖ تم تىضبعُ ت 7 1ت %تمً تإمج سٕ توسط ٘تو طلْب٘تيفتوسع وتىفضُت
ّو ارٗتبدت 47 4تمٔة ّو ن 72ترن تص ٍنتتوسشٓ نٗتو عض رك٘تسلضس ٌتيفت ي مٕت
ب )1بب عبربا هجاقبعبربهللاباابيجطيجبةاثبجتب جبايسب ةبمتب ملبوج:دخبلج عب ف بةضن متةجب يجبعب ا:بااب ج در جباايبي بألامل جب1989دجب
ظب.80
ب )2ب ع بةسياباابج:جبةا هغجتػباإلاكجان بملااسكجان بإلارلال باإلا بملأثنهجب ف بوم ي جباإلاسمقب جب غر:ب جرقجببظب.178ب
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

ومح لتوسغزؼب٘تو يشسٔ٘،توألمزتوسذٖتٓؾع تمعُت لبٔ٘توسطل تو عي مٕتكلٙتٍذِت
وشبام٘تع ؽ٘تإهوتكلني تأٌتكانتو ض رًت اتور فيتمًت 75ت أسفتمضسًتك وت
7772و تإ ت 45ت أسف تمضسًتك وت4002و،تأٖتبشٓ نٗتم اورٍ ت 70تأسفتعالت
وسعغزتوسضيْو توسف ؽل٘تبوتوسععاونًٓتٍّْتم تعسّ تذبآَ تأم وت ْ رلتعام ت
وسسَزب ٛتمًتوسغبس٘توسع م٘تكلٙتّجُتوسعرآاترن تٓعق تهس تيفتوزباّلت
وث ٕ8ت ت
جدٔه ( :)13التٕزٖع الٍصيب ملصاكَ ودٍٖ ٛاملكال املرتبط ٛبالصبك ٛالعاؤ ٛاخلاصٛ
لمكّرباء ٔفل تعدادً2004 ٔ ً1994 ٙ
ىْ توشبام٘ ت

عبس٘تك م٘ ت

عبس٘تع ؽ٘ ت

وسضيْو ت

7772و ت

4002و ت

7772و ت

4002و ت

وسيضب٘ ت

 73 2ت

 77 0ت

7 4ت

0 1ت

اإلاصدز:
 بُاهاث عام 1994م مً :أحمد عبد السب دمحم ،الخوسع الحضسي في الُمً (زؤٍت جغسافُت) ،مجلت الجمعُت الجغسافُتالُمىُت ،صىعاء ،العدد الثاوي2003 ،م ،جدول ( ،)5/2ص .76
 بُاهاث عام 2004م مً :علي حسين الباز "،مدى كفاًت مساكً مدًسٍاث حضسموث مً خدماث الكهسباء واإلااءوالصسف الصحي :دزاست في جغسافُت العمسان " ،مجلت جامعت حضسموث للعلوم ؤلاوساهُت ،املجلد العاشس ،العدد
الثاوي ،دٌسمبر 2013م ،جدول( ،)8ص .732
ملبا جرملل بأع هبومضحبا قجتقبآلاون ب ب
 اهخفاض وسبت اإلاساكً اإلاسجبطت بالشبكت العامت للكهسباء حُث كاهت جمثل  %95.4في حعداد 1994م قبل ان جصبحاليسبت  % 91مً إجمالي مساكً مدًىت اإلاكال في حعداد 2004م ،وَو ما ًفسس الخوسع العمساوي الكبير الىاجج عً
الصٍادة السكاهُت مً هاحُت ،وعدم قدزة اإلاؤسست العامت للكهسباء عً جلبُت حاجت َرٍ الصٍادة مً اإلاساكً مً
هاحُت أخسى.
 جساجع وسبت اإلاساكً اإلاعخمدة على اإلاشازَع الخاصت في الكهسباء فُما بين حعدادي  1994و2004م ،ذلك بسببالخوسع في البىاء وشٍادة عدد اإلاساكً الجدً دة في أطساف مدًىت اإلاكال الشسقُت والغسبُت وعجص القائمين على َرٍ
الخدمت عً حغطُت َرٍ الصٍادة اإلاضطسدة.

ّبإمس ىي تمعز ٘تذحهتوصعَاكتمآي٘تو ساتمبسْى َ توس،اث٘8توألطزو ت
ّو آي٘ تو زرشٓ٘ تّوسسدل ،ٚتمً توسط ٘ توسسَزب  ٜ٘ٔتعال ت عاونٖ ت7772وت
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| د .علي حسين محمد البار
(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

ّ 4002وتإهوتكلني تكا نتوألصزتّمعْصطتوالصعَاكتوسغَزٖتسألصزٗتّو آرتبدت4ت
رٔلْتّو

تص ك٘تن، 73ترن تٓعق تمًتوزباّلتوث ٕ8ت ت

جدٔه ( :) 14السٖاد ٚيف كىٗ ٛاشتّالك الطاق ٛالكّربائٗ ٛالصّرٖ ٛعرب الصبك ٛالعاوٛ
ٔاخلاص ٛمبدٍٖ ٛاملكال لمىد ٚوا بني عاو٘  ً 2004 ٔ 1994بالكٗمٕ ٔات /شاعٛ
وسضس ٌت

رنٔ٘توسط ٘ت

وسفزقتبوت

ك و7772و ت

و طلْب٘ ت

ك وت4002و ت

و طلْب٘ ت

وسسنٔعو ت

وألطزو ت

 1227ت

 565767ت

 5235ت

 7505431ت

 777442ت

و آي٘تو زرشٓ٘ ت

 74175ت

 4726402ت

 42704ت

 1674447ت

 642075ت

و ساتوسسدل ٚت

 77536ت

 1514371ت

 17341ت

 3340452ت

 7561467ت

و يط ٘ ت

وسضس ٌت رنٔ٘توسط ٘ت

اإلاصدز :البا حث باعخماد :بُاهاث الجدول (.)4

ٓعق تمًتوزباّلتأكاِتّوسغس تن 3تأٌتوسطل تكلٙتوسط ٘توسسَزب ٜ٘ٔت
مز فيتّٓعشوٓاتبعشوٓاتكانتوألصزتيفتمآي٘تو سا،ت اتبل تإمج سٕتوالصعَاكت
وسغَزٖتمًتوسط ٘توسسَزب ٜ٘ٔتيفتوسعغزتوسضيْو تحبض تكانتوسضزتمًتّو يت
جلَّ ت ضعَلسُتو آي٘تو زرشٓ٘ت
عاون ت4002و تذْوسٕ ت 3 3ت ملٌْٔ ترٔلْ تّو ،ت ُ
ّوسيتتّؽ توالصعَاكتوسغَزٖتمًتٍذِتوسط ٘تبَ ت1 6تملٌْٔترٔلْتّو ،توٖتم ت
ٓع نلت%47 7تمًتومج سٕتوسط ٘توسغَزٓ٘تسع وت 4002و،تّ ضعَل توألطزو توسيضب٘ت
و عب ٔ٘تّم اورٍ ت%10 7تمًتومج سٕتوسط ٘توسسَزب ٜ٘ٔتسلع وتىفضُ ت ت
رن تٓاذغ تمً توزباّل تأٌ توالصعَاك توسغَزٖ تمً توسط ٘ توسسَزب ٜ٘ٔت
ق كفتأر،زتمًتمزٗتيفتأطزو تمآي٘تو سا،تب تّؽ توسف رقتيفتوالصعَاكت
وسغَزٖت َٔ تإ تأر،زتمًتذ ج َ توسغَزٓ٘تسع وت7772و ت ت
ت
ت
ت
ت
ب  )1ب أةمربعبرباانببدمحمجباامم عبا ضنيبف باانمملب :ؤد بدغنا ن )جب غر:ب جرقجبظب.84
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(دراش ٛيف جغرافٗ ٛاملدُ)

شكن ( :) 5كىٗ ٛالطاق ٛاملطمٕب ٛملدٍٖ ٛاملكال :الكربى ٔاملركسٖٔ ٛأطرافّا
لمىد ٚوَ ً2004 – 1994

5000000
4000000

3000000
2000000
1000000
و سات

و آي٘ت

وسسدلٚ

و زرشٓ٘

0

وألطزو

3736593

2948604

787989

 7772و ت

5520274

3812621

1707653

 4002و

1783681

864017

919664

وسف رق

رنٔ٘توسط ٘تو طلْب٘تب سسٔلْ تّو ت تص ك٘

6000000

اإلاغر :برنجاجتبا جرملل ب  )14ب

( )3وصكم ٛالصرف الصح٘:

التٓ توالٍعن وتبعْ رلتعام توسؾز توسؾرٕتأٍنًٔ٘تكًتوالٍعن وتبعْ رلت
و ٔ ِ توسؾ سب٘ ت سلغزب،تّأٌتكاوتوالٍعن وتب ألّف توسؾرٔ٘تشل وتوشبامعوت
ُٓعٓز

توسبٔ ٘ٝتسلعلْث تّوسضس ٌ تسألمزو

تشلذو ت ععدل تكنلٔ٘ توسعرضوتو ضعنزت

سْص  ٜتوسؾز توسؾرٕ تمًتوألٍاو توالصذلو ٔحٔ٘تسلعينٔ٘تو ضعاوم٘ تّ عحلّٙت
أٍنٔ٘ ت اسو تٍ و توشبامعو تيف تأىُ تب ار تأٍنٔ٘ ت ْ رل تو ٔ ِ تسضس ٌ تو آي٘ت
ّبؾْرٗ تر ٔ٘ ت إٌ تؽز َ تّ طَرلٍ تٓععدل تأر،ز تأٍنٕ تمً تأج تدبيٓ ت
و غسا توسي دب٘تكيَ تت ت
ّوىطا ً تمً تأٌ تمغسل٘ توسعخلؿ تمًتو خلف تبأىْوكَ تو خعلف٘تيفتو اٌت
عشوٓا تبعشوٓا تكان توسضس ٌ تّ ْصي تمض ذعَ تّب سع سٕ ت عف ه تكنلٔ ت غُْٓت
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مج ل تو آي٘ تّ شٓا تمً توألفزور توسؾرٔ٘ تّوسبٔ٘ٔٝتب جملعني،توألمزتوسذٖتػبع ت
والٍعن وتبؾز َ تّ طَرلٍ تفزّرٗتملر٘ ت
ّر ىت ت مآي٘تو ساتضبعْظ٘تيفترْىَ تمًتأصبقتو اٌتوسبقزمٔ٘تمًت
ذٔ تإنع لتعام٘توسؾز توسؾرٕ،تإهت عْنتإ توس،ن ىٔي تمًتوس زٌتو فٕت
ّذبآاَو تإ تك و ت 7762و ،تكيام تآ تو عع ح تمغزّ تسلؾز توسؾرٕ تبط ٘ت
وصعٔع بٔ٘تم اورٍ ت75400تمذل1تْٓمّٔ تن، 74تٍّْتمًتو غ رٓيتوسي جر٘تّالت ي ؾُت
ي ؾُتيفتوسْ تتوسب فزتصْٚتوسؾٔ ى٘توساّرٓ٘تّ ْ رلت طيتوسةٔ رت سْى ُ،ت
قلً تكً توسضعٕ تسز يتنرج٘توسْكٕتساٚتوسضس ٌتبأٍنٔ٘توسعع م توسضلٔهتميت
كي ؽزتٍذِتوشبام٘تذعٙت ضعْك ت ْصع تو آي٘توسضس ىٔ٘تّوسعنزوىٔ٘تتّذب قت
وسبن ٓ٘تسبٔ ٗتوسفزنتّوجملعنيتّوسْ ٓ٘تمًتوىعغ رتوألّب٘ٝتّوألمزو تّ لْثتوسبٔ ٘ٝت ت
ّمًتوألٍنٔ٘تمبس ٌتوسعيُْٓتإ تأٌتعام توسؾز توسؾرٕتيفتماٌتوسبانت
ك م٘ تّماٌ تذقزمْ تذبآاّو ت ُعاُتمًتوشبام توحملاّنٗتوسيتتالت ليبتذ ج٘ت
وجملعني تّٓال تكل ٙتهس توسيضب٘ تو عاىٔ٘ تسلنض رً تو ز بط٘ تب سغبس٘ توسع م٘ت
سلؾز توسؾرٕتوسيتتالت عح ّست 27 7ت%ك وت 4002و،تم ب ت%27 4تك وت7772و،ت
مً تإمج سٕ تو ض رً تيف تذقز تضب ع٘ تذقزمْ تن ، 75تأٖ تبشٓ نٗ تطفٔف٘ت
م اورٍ ت% 5 7ت ٔن تبوتوسععاونًٓ تّ ضعرْهتمآي٘تو ساتكلٙتأكلٙتوسيضب٘تمًت
ذٔ ت شّٓاتمض ريَ تب سغبس٘توسع م٘تسلؾز توسؾرٕترن تٓعق تهس تيفت
وزباّلتوث ٕ8ت ت
ت
ت
ت
ت
)1ببب ع بةسياباابج:جبةا هغجتػباإلاكجان بملااسكجان بإلارلال باإلا بملأثنهجبف بوم ي جباإلاسمقب جب غر:ب جرقجببظب.176
ب )2
ب ع بةسياباابج:جبة ر بكفجل ب رلندجتبةضن متب ملباا نبجءبملاإلاجءب بملااغنفبااغح ةجب ج بدج ي بةضن متبا ي مدبؤلارسجان جب
ايج رباايجصنجبااير بااةجريجب سم رب2013دجباإلال قب )3/1جبظب.746
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جدٔه ( ٌ :) 15صب ٛاملصاكَ املرتبط ٛبالصبك ٛالعاؤ ٛاخلاص ٛلمصرف الصح٘
مبدٍٖ ٛاملكال الكربى لألعٕاً ً2004ٔ ً1994
ىْ توشبام٘ ت

عبس٘تك م٘ ت

ذفزٗتمةل ٘تأّتمسغْ ٘ ت

وسضيْو ت

7772و ت

4002و ت

7772و ت

4002و ت

وسيضب٘ ت

 55 4ت

 54 4ت

 40 7ت

 40 5ت

اإلاصدز:
 بُاهاث عام 1994م مً :أحمد عبد السب دمحم ،الخوسع الحضسي في الُمً (زؤٍت جغسافُت) ،مجلت الجمعُت الجغسافُتالُمىُت ،صىعاء ،العدد الثاوي2003 ،م ،جدول ( ،)6/2ص .78
 بُاهاث عام  2004م مً :علي حسين الباز" ،مدى كفاًت مدًسٍاث حضسموث مً الكهسباء واإلااء والصسف الصحي"،مجلت جامعت حضسموث للعلوم ؤلاوساهُت ،املجلد العاشس ،العدد الثاوي ،دٌسمبر 2013م ،جدول( ،)12ص ص
.740- 739

ّمًتوزباّلتأكاِتٓعق تور ف تىضب٘تعام توسؾز توسؾرٕتذٔ تبلةتت
ىضب٘ تو ض رً تو ز بط٘ تب سغبس٘ توسع م٘تشلذِتوشبام٘تذْوسٕت،%55ت%51تمًت
إمج سٕ تكان تو ض رً تيفتمآي٘تو ساتوسب سة٘ت،75442ت 45410تمضسيّ تيفت
عاونٖت7772وتّ 4002وتكلٙتوسعْوسٕ تّٓعشٚتوسذلوجيتيفتىضب٘تو ض رًتو ز بط٘ت
بَذِتوشبام٘تيفت عاونت 4002وتإ توسعْصيتوسعنزوىٕتّوصعخاووتّص  ٜتوسؾز ت
وألعز ٚتر سبفز تو ةل ٘ تّو سغْ ٘ تسعةطٔ٘ توسب ج٘ تمً تٍذِ توشبام٘ ترن ت
ٓاذغ تمً توزباّل تأٓقّ ت زوجي تىضب٘ تو ض رً تو ز بط٘ تب سبفز تو ةل ٘ت
ّو سغْ ٘ ،توسيت تعسلت تو ض رً تو ز بط٘ تبَ تذْوسٕ تربيتمض رًتمآي٘ت
و سا تيف توسععاونًٓ ،تٍّْ ت زوجي تطفٔف تيف تىضب٘ تك و ت 4002و تّو دلر تبعاوت
مْورب٘ توىع لتبعحتتو ض رًتّربطَ تب سغبس٘توسع م٘تسلؾز توسؾرٕتميت
وسعْصيتوسعنزوىٕتيفتمآي٘تو سا ت
ت
ت
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الخاتمة :

ك عتتمآي٘تو ساتميذتوععٔ رٍ تك ؽن٘ت لٔهتذقزمْ تك وت7745وتكاٗت
ذبْال تصزٓع٘ ،تسللت توسعحَٔشو توسعضٔرلٓ٘ تّوشبام توسعنْمٔ٘ توسيت تأىغأ َ ت
وساّس٘ تّأن تإ ت ةٔرل تيف تو غَا توسبقزٖ ،تّر ٌ تمً تىع ٜحُ ت ْصي تمض ذ٘ت
و آي٘تب دب ِتأطزو َ تتتت ت
تتتّس ا توصععزفي تيف تٍذِ توساروص٘ تمع ٍز توسعْصي توسبقزٖ تبأطزو تمآي٘ت
و سا تّأصب ب تٍذو توسعْصي تّآث رِ تيفتبٔ٘ٝتمآي٘تو ساتّكاوترف ٓ٘تعام َ ت
ّ ْؽلتتوساروص٘تإ تكانتمًتوسيع ٜختّوسعْؽٔ توسيتتىْجشٍ ت ٔن تٓلٕ8ت ت
االشتٍتاجات:
 كحشتوسضلط تو عع ب٘تيفتذقزمْ تك مً٘تّمآيد٘تتو سداتتع ؽد تً٘تيفتوسضدٔطزٗتتكلدٙتتوالمعدداونتوسبقددزٖتتوسغددز ٕتتّوسةزبددٕترغددهتتورب هٍددتتوسعآدداتمددًتتو جددزوٛو تتوشل ن دد٘تت
سلرا تمًتوصعفر ل تٍذِ توسع ٍزٗ ت ت ت
-

زوجدديتو ض د ذ توسشروكٔدد٘،توسدديتتٍددٕتتيفتوألؽ د تضبدداّنٗ،توجمل د ّرٗتمب عددزٗت آيدد٘تت
و سا،تو زتوسذٖتأنٓٚتإ توغبف

يتتر ىدتتت ُدشّٓنتتبَدتت
تإىعد دتتوحمل ؽدٔ تتوسشروكٔد٘تتوسد ت

و آي٘،تع ؽ٘تإهوتكلني تأٌتفد ذٔ٘تت دِْتتمبفزنٍدتت داتتعضدز تت

تمدًتتأروفدَٔتت

وسشروكٔ٘ تت ت
 ملتٓسًتوسضدسًتتوسعغدْوٕٜتتمدًتتإىعد دتتوسفٝد تتوالجعن كٔد٘تتوسبضدٔط٘تتّو عْصدط٘تتّإمندتتض ٍه ت ُٔتأٓقّ توسف ٝتوالجعن كٔ٘ تو ٔضْرٗ ت ت
 بضدددب تومعددداونتتأطدددزو تمآيددد٘تتو سددداتعبدددْتتوسغدددزقتّوسةدددزبتتظَدددز توسعآددداتتمدددًتتو غدددسا توسددديتتٓع ىَٔد د توسضدددس ٌتْٓمّٔد د تأبزسٍد د 8توسدددي ؿتو لردددْظتيفتدبَٔدددشو تت
وسسَزبد ٛتتّو ٔ د ِتّوسؾددز توسؾدرٕ،تتّيفتوشبددام توسؾددرٔ٘تّوسععلٔنٔد٘ت ت ق دلً تكددًت
زنٖٓ تظزّ توسعٔػتسضس ٌ توسعغػتّوسؾفٔ ت ت
 ب د سزغهتمددًتوزبَددْنتوسدديتتت بددذشل توسضددلط تو عع بدد٘تيفتوحمل عدد٘تتّو آيدد٘تسلردداتمددًتتو غدددسا تو ذل بددد٘تتكدددًتتٍدددذوتوسعْصددديتتإالتأىَدددتت بدددقَتتغدددرلتر ٔددد٘تتىعدددزّوتتسقدددخ م٘تت
وسب جٔ تّور ف ت س سٔف تإظب س تو غ رٓي توسقزّرٓ٘ ت ت
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التٕصٗات:
كل ٙتفْ ٛتم تصبق تّبعا تأٌ تكز ي تذحه تو غسل٘ تّ ف نَ تّأىَ تأؽبرت ت َانت
وسفزن تّوألصزٗ تيف تمآي٘ تو سا ،تكل ٙتذإ تصْو ،ٛتّ عطٕ تؽْرٗ تمغٍْ٘ تسلنآي٘تّذزؽّ ت
مًتوساروص٘ تكلٙتو ع زب٘ توزبةزو ٔ٘توزب نٗ تىضْق توسعْؽٔ توث ٔ٘8ت
ٔن ت ؽبؿت وس ق  ٛت كل ٙت و ع ٍز ،ت غرل ت وسبقزٓ٘ ،ت بأطزوق ت مآي٘ ت و سا ت ْؽٕ ت
وساروص٘ ت مب ت ٓلٕ 8ت ت
 وس قد ٛتتكلدٙتتظد ٍزٗتتوالصدعٔاٛتتكلدٙتتأروفددٕتوساّسد٘،تتمدتًتعدالتت عشٓدشتتنّرتوسضددلط توحمللٔددد٘تسلنضد د ٍن٘تيفت يفٔدددذتأذسد د وتوسضدددح توسع د د رٖتّوسعخطدددٔطتوسبقدددزٖت يددديتت
سزورتم ،تٍذِ توسعْوٍز ت
 وس ق ٛتوسيَ ٕٜتكلٙتظ ٍزٗتوسعغدػتتّوسؾدفٔ تتكدًتتطزٓدقتتوسبداتتمد تًتوىعغد رٍتتأّسًدتتثدهتتوالر  ٛتببٔٝعَ تباصبَ تيفتوسيضٔخ توسبقزٖ تسلنآي٘ تث ىّٔ ت ت
 وسبداتتمددًتظ د ٍزٗتوسبي د ٛتوسعغددْوٕٜتبدأطزو تتمآيدد٘تو سددا،تب كعب رٍ د ت عسددطت ددزنٔٓتوسبٔ٘ٝتوسبقزٓ٘ تسلنآي٘ ،ت قلً تكًتوظَ رٍ تسلنضعْ ٚتوسضس تو عاىٕ ت ت
ّيفت ج ى ت مع زب٘ت أصب بت وسعْصيت وسبقزٖت بأطزو ت مآي٘ت و سات إٌت وساروص٘ ت ْؽٕ ت
ب ث ٕ 8ت ت
 وسبدداتمددًتتوسينددْتتوسبقددزٖتتوسددذٖتت غددَاِتمآيدد٘تتو سدداتتبددتعنسوتو دداٌتتوسبقددزمٔ٘تتوألعزٚتمًتوسينْتكًتطزٓقت اكٔنَ تب غد رٓيتتوشبامٔد٘تتّوالصدع،ن رٓ٘تتسعخفٔدفتتوسعد ٛتت
و ضلّطتكلٙتمآي٘ تو سا تّأطزو َ ت ت
-

يغددٔطتأ طدد بتتذقددزٓ٘تتأعددزٚتت ضددع ط تتو َدد جزًٓتتو ذلعددروتتسادبدد ِتتإ تمآيدد٘تت
و سا ت

 وسبفد د ظتكلدددٙتوألروفدددٕتوسشروكٔددد٘،تو عب ٔددد٘،تتبدددأطزو تمآيددد٘تو سددداتّمس رددد٘تتوسعَ مَددتتإمد د تبععدددْٓحتتملّ رَددتتأّتبفدددز تفدددزٓب٘تب ٍعددد٘تكيدداتتبٔددديتٍدددذِتوألروفدددٕت
ضعفٔا تميَ تو آي٘ تيفتدبَٔشٍ تّذبآ تعام َ تت ت
 ّفددديتوصدددذلو ٔحٔ٘تمضدددع بلٔ٘ت قدددٕتبعددداوتت زرٔدددشتو غد د رٓيتوسعينْٓددد٘تّوس ط كددد تتوالىع جٔدد٘تيفتو دداٌتتوسزٜٔضددٔ٘تتّ ْسٓعَ د تكلددٙتتو دداٌتتوس ،ىْٓدد٘تتّمب د تؽبدداوتتوكدد نٗتت ْسٓدديتت
و َ جزًٓتّكاو ت زرشٍه تيفتك ؽن٘ توحمل ع٘،تمآي٘ تو سا تتت ت
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أم ت ب سيضب٘ت زب ى ت و ذل ب

ت وسي دب٘ ت كً ت وسعْصي ت وسبقزٖ ت بأطزو ت مآي٘ ت و سا ت

ساروص٘ ت ْؽٕ ت مب ت ٓلٕ 8ت ت
 وسعن توسب ٔ،تمًتأج تؽدٔ ى٘تتّذبضدوتتعدام تتو ٔد ِتتّوسسَزبد ٛتتّوسؾدز تتوسؾدرٕتتو عْ زٗ تذ سّٔ تغٕتمآي٘ تو سا ت ت
 إكطد د ٛتمآيددد٘تو سددداتتع ؽددد٘،تّمددداٌت ذقدددزمْ تتوسزٜٔضددد٘توألعدددز،ٚتوألّسْٓددد٘تتيفتوشبطدددطتتوسعينْٓددد٘تتوس نمدددد٘تّع ؽددد٘تتوسددددلومختتو ععل دددد٘تخبدددام تتوسسَزبددد ٛتتّو ٔدد د ِت
ّوسؾز توسؾرٕ تت ت
 وسعند د تكلدددٙتربطدددٔطتأطدددزو تتو ددداٌتك مددد٘تّأطدددزو تتذ فدددزٗتذقدددزمْ ،تمآيددد٘تتو سا،تكلٙتّجُتوشبؾْـ،تىعزّوتسألٍنٔ٘توسيتت عنعيتبَدتتٍدذِتتو آيد٘تتّ دشنونتتْٓمّدتت
بعا تآعز ت ت
المصادر:
الكتب:
 7وسبطد د طٕ،تكبددداتتوشبد د سقتكبددداولتت،ت وثبد د تمدددتتسدددٔطتم،بدددْ تتمدددًت ددد رٓ تتٓددد يتتيفت
ذقزمْ ،تمط بيتنورتوسبان ،تجاٗ،توسطبع٘ توألّ ،ت7767و ت
 4كس عد٘،تتضبندداتكبدداتوسسددزٓهت،ت ٔ د وتوسضددلطي٘توس عٔطٔدد٘تّوسعةلة د توالصددععن رٖتيفت
ذقزمْ ت– 7617تت7776و ،تنورتوبًترعا تسليغز تّوسعْسٓي،ت7763و تت ت
الرشائن اجلاوعٗ:ٛ
1

وسبد ر،تتكلددٕتذضددوت،ت وشبؾ د ٜؿتو س ىٔد٘تتّوسضددس ىٔ٘ت آيدد٘تو سدداتّأثزٍ د تيفت
ْصددعَتتو ضدددع بلٕ ،ترصد د س٘تم جضدددعرلتم امددد٘تس ضدددهتوزبةزو ٔد د تبسلٔددد٘توثنوب،ت
ج مع٘تكاٌ ،ت7775و ت

2

وسع رٓز تّوسيغزو 8تت ت

3

بزىد مختت طدْٓزتتمدداٌتو دْوى،ٞتت تمزوجعدد٘تّذبدآ تتو خطدطتتوسعددْجَٕٔتوسعد وتت ددآييتت
وسبآدددداٗتتّو سدددداتت 4043تتتو ،ت ملخددددؿتتو زذلددددد٘توس ،س،دددد٘تت –تمضددددْنٗتتو خطدددددطت
وسعْجَٕٔتوسعد وتت آيد٘تتو سدات ،تنورتوشلياصد٘تتنعد كزتتّمغد ررْتِ ،تىٔضد ٌتنبزٓد ت ،ت
4004و ت
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وزبنَْرٓددد٘تتوسٔنئدددد٘،تّسورٗتوسعخطدددٔطتتّوسعينٔدددد٘،توزبَددد ستتو زرددددشٖتسإلذؾدد د ،ٛت
وسيع ٜخ توسيَ  ٜ٘ٔتحمل ع٘ تذقزمْ ت  -وسع زٓزتوألّل،تٓي ٓز ت7774و ت

5

وزبنَْرٓددددد٘توسٔنئددددد٘،تّسورٗتوسعخطدددددٔطتّوسععددد د ٌّتوسددددداّسٕ،توزبَددد د ستو زردددددشٖت
سإلذؾد ،ٛتت وسيع د ٜختوسيَ ٜٔدد٘تسلععدداونتوسعد وتتسلضددس ٌتّو ض د رًتّو يغددآ تنٓضددندلت
4002وت –تكددانتتو ضدد رًتتّوألصددزتتّوسضددس ٌتتو ددٔنوتتذضدد تتوسيددْ تتكلددٙتتمضددعْٚتت
وسعحنع توسضس ىٔ٘  ،تؽيع  ،ٛتنٓضندل ت4004و تت ت

6

وزبنَْرٓددد٘تتوسٔنئددد٘،تتّسورٗتوسعخطدددٔطتتّوسععددد ٌّتتوسددداّسٕ،تتّسورٗتو نورٗتوحمللٔددد٘تت –ت
وسضلط٘ توحمللٔ٘ت ت

7

و تذقدزمْ تتمسعد تتمددآزٓ توسضد ذ تتظ  -و سداتتّمسع د تمدآزٓ تتوسددْونٖت
ّوسؾدرزتوٛت  -صدٔ،ٌْٝتت وصددذلو ٔحٔ٘توسيندْتتّوسعخفٔددفتمدًتتوسف ددزت4073 - 4005و ،ت
ىْ ندل ت4005و تت ت

 70وزبنَْرٓددددد٘توسٔنئددددد٘،تّسورٗتوسعخطدددددٔطتّوسععددد د ٌّتوسددددداّسٕ،توزبَددد د ستو زردددددشٖت
سإلذؾدد د ،ٛت توسيعدددد ٜختتوسيَ ٜٔدددد٘تتسععدددداونتت4002وت –تضب عدددد٘تت ذقددددزمْ تت  -كددددانتت
و ضددد رًتتّوألصدددزتتّوسضددددس ٌتو دددٔنوتتذضدد د توسيدددْ تتكلددددٙتمضدددعْٚتتوسعحنعدد د ت
وسضس ىٔ٘  ،تـت 726ت ت
 77وزبنَْرٓددد٘توسٔنئددد٘،تّسورٗتوسعخطدددٔطتتّوسعينٔددد٘،توزبَددد ستتو زردددشٖتسإلذؾددد ،ٛتت ت
وسيعد ٜختتوسيَ ٜٔد٘تتسععداونتت7772وت  -ت¬ضب عد٘تتذقدزمْ تت  -توسع زٓدزتتوألّل ،تٓي د ٓزت
7774و ،ت جاّلن، 7تـت +737تـتـ ت 745 - 744تت ت
 74د ٖ ن ؼ توزبَد د ستو زردددشٖتتسإلذؾد د ،ٛتو ت ذقدددزمْ ،تت طبزجد د ت عددداونتتكددد وتت
7766و  ،تبٔ ى تغرل تميغْرٗ ت
 71مسعد د تّسورٗتوسسَزبد د ٛتّو ٔددد ِتتمبر عددد٘تذقدددزمْ ،تو ؤصضددد٘تتوسع مددد٘تسلنٔددد ِتت
ّوسؾز توسؾرٕتب سا ،تىغزٗ تإذؾ ٜ٘ٔتصيْٓ٘ تسع و ت7773و ت
الدٔرٖات:
 72وسبدد ر،تتكلدددٕتذضددوتت،ت مددداٚترف ٓدد٘تتمدددآزٓ تذقددزمْ تتمدددًتوسسَزبدد ٛتتّو د د ٛت
ّوسؾز توسؾرٕ ،ت ت
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 73صبلد٘تتج معد٘تتذقدزمْ تتسلعلدْوتتو ىض د ىٔ٘،توجمللداتتوسع عدز،تتوسعدانتتوس،د ىٕ،تتنٓضددندلت
4071و تت ت
 74مجَْرٓ٘توسٔنًتوسامي زوطٔ٘توسغعبٔ٘،توزبَ ستو زردشٖتتسإلذؾد ٛتتو تذقدزمْ ،تت
تطبزج ت عاون ت7766و  ،تتبٔ ى تغرل تميغْرٗ ت ت ت
 75صبلد٘تتوسعزبددٕ،ت ؾدارٍتتّسورٗتو رع د نتّوألىب د ٛتحبسْمد٘تتوسسْٓددت،توسعددانتن، 57ت
سغَز تْٓىْٔت7743و تت ت
 76ضبناددد،تأمحدداتتكبدداتوسددزب،تتوسعْصدديتتوسبقددزٖتيفتوسددٔنًتتنرؤٓدد٘ت جةزو ٔدد٘ت ،تصبلدد٘تت
وزبنعٔ٘ توزبةزو ٔ٘توسٔنئ٘،تؽيع  ،ٛتوسعان توس ،ىٕ ،ت4001و
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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