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 :انًطتخهض

 عبَت ئنٗ  نغكبَٓب روذيٓب انزٙ نهخذيبد ٔرنك انًذٌ رظًٛى كٙ كجٛشح أًْٛخ انذُٚٛخ انخذيبد رؾزم      

 ٔانؾغُٛٛبد ٔانًغبعذ ثبنغٕايغ عخساانذ يُطوخ كٙ انذُٚٛخ انخذيبد ٔرزًضم ، ٔانؼًشاَٙ االعزًبػٙ أصشْب

 انخذيبد نزهك انًكبَٙ ٔاهغ انزٕصٚغ رؾهٛم انشئٛظ ثٓذكخ انجؾش ْزا عبء كوذ ٔنزنك ، ٔانًوبيبد انًشاهذ

 انؼشٔسح اهزؼذ رنك رؾوٛن ،ٔنـشع انًؾهٛخ انًؼبٚٛش ٔثؼغ انًؼهٕيبد َظى روُٛخ ػهٗ ثبالػزًبد

 ٔانًذخم انُظش٘ اإلؽبس ثذساعخ األٔل عبء انًجؾش ار يوذيخ، رغجوٓب يجبؽش صالس ػهٗ روغًٛخ انؼهًٛخ

 أيب ، انغًبٔح يذُٚخ كٙ انذُٚٛخ نهخذيبد انًكبَٙ ثٍٛ انزٕصٚغ كوذ انضبَٙ انًجؾش أيب نهجؾش، انًلبًْٛٙ

 ٔهذ انغًبٔح يذُٚخ كٙ انذُٚٛخ انخذيبد نزٕصٚغ انًكبَٙ انزؾهٛم يإششاد ثذساعخ اْزى كوذ انضبنش انًجؾش

 االعزُزبعبد يٍ يغًٕػخ انٗ انجؾش خهض ٔهذ انًؾهٛخ، انًؼبٚٛش يغ ٚزٕاكن ال انؾبنٙ رٕصٚؼٓب اٌ رجٍٛ

 .ٔانزٕطٛبد

 انًؼهٕيبد َظى ، انغًبٔح يذُٚخ ، انذُٚٛخ انخذيبد انزٕصٚغ، انًكبَٙ، انزؾهٛم : انًفتبحُخ انكهًبد

 .انغـشاكٛخ

Spatial analysis of the distribution of religious services  In the city of Samawah using geographical 

information systems 

Abstract: 

           Religious services occupy a great importance in designing cities, because of the services that 

they provide to their residents, in addition to their social and urban impact. Religious services are 

represented in the study area by mosques, mosques, husaynas, shrines and shrines. Therefore, this 

research came with the main objective of analyzing the reality of the spatial distribution of these 

services by relying on information systems technology and some Local standards, and for the 

purpose of achieving this, the scientific necessity necessitated a division among three topics 

preceded by an introduction, as the first topic came with a study of the theoretical framework and 

the conceptual approach to the research, As for the second topic, it showed the spatial distribution 
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of religious services in the city of Samawah. As for the third topic, it focused on studying the 

indicators of spatial analysis of the distribution of religious services in the city of Samawah. It was 

found that their current distribution does not comply with local standards. The research concluded a 

set of conclusions and recommendations .                                                                                       

                                                                                                         

Key words: Spatial analysis, the distribution, religious services, the city of Samawah, eographical 

information systems. 

 

 
    انًمذيخ

نًًبسعخ  رؼذ انخذيبد انذُٚٛخ ئؽذٖ انخذيبد انًغزًؼٛخ انجبسصح انزٙ ٚؾزبعٓب انغكبٌ كٙ انًذُٚخ     

ٓى كٙ رغ كًب آَب رؼذ يٍ انٕعبئم االعبعٛخ انزٙ، أيٕسْى انشٔؽٛخ انٕٛيٛخ ثبخزالف أدٚبَٓى ٔػوبئذْى

، ؼضٚض انٕؽذح انًغزًؼٛخ ثٍٛ انغكبٌ ػٍ ؽشٚن رشكضْى نًًبسعخ شؼبئشْى انذُٚٛخ ثظٕسح عًبػٛخ ر

دح يٍ يغبؽخ انًذُٚخ ٔرؼذ يٍ ٔػهٗ انشؿى يٍ اًْٛخ ْزِ انخذيبد ئال أَٓب ال صانذ رشـم يغبؽخ يؾذٔ

كوذ ؽظٛذ ثبْزًبو انكضٛش يٍ انًخزظٍٛ ثبنذساعبد انزطجٛوٛخ راد  االعزؼًبالد انضبَٕٚخ كٛٓب، ٔنٓزا

العًٛب انغـشاكٍٛٛ يُٓى ٔانزٙ رزُبٔل رشكٛجٓب انذاخهٙ ٔاعزؼًبالد ٔرًُٛزٓب انؼالهخ ثزخطٛؾ انًذُٚخ 

كبَٙ نٓب ٔرؾوٛن يجذأ انؼذانخ االعزًبػٛخ ؽزٗ ٚزًكٍ يٍ أعم خهن َٕع يٍ انزٕاصٌ انً االسع كٛٓب

 غكبٌ يٍ انٕطٕل نٛٓب ثغٕٓنخ ٔٚغش.ان

 انًجحث األول اإلؽبر انُظرٌ وانًذخم انًفبهًٍُ

 أوالً : اإلؽبر انُظرٌ

 : جحثيشكهخ ان -1

 نهخذيبد انذُٚٛخ كٙ يذُٚخ ٔاهغ انزٕصٚغ انًكبَٙيب  : اٜرٙانزغبؤل ؽٕل  انجؾشرزًؾٕس يشكهخ 

 ؟ٔعٕٓنخ انٕطٕل انؾغى انغكبَٙ  ٘يؼٛبسيغ  ٔيب يذٖ رٕاكوٓب؟ انغًبٔح

 :ذراضخرػُخ انف -2

ثؼذو كٙ يذُٚخ انغًبٔح نهخذيبد انذُٚٛخ انزٕصٚغ انًكبَٙ  ٚزظق) اٜرٙ :  انجؾشكشػٛخ  رزًضم   

، شأَٓب كٙ انًؾهٍٛٛٔعٕٓنخ انٕطٕل انؾغى انغكبَٙ انًؾهٙ  ٘يؼٛبسيغ  ، كظالً ػٍ ػذو رٕاكوٓبانزٕاصٌ

 رنك شأٌ انخذيبد انًغزًؼٛخ االخشٖ انزٙ روذيٓب انًذُٚخ انٗ عكبَٓب.

  :انجحثهذف  -3
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روٛٛى كلبءرٓب ، ٔكٙ يذُٚخ انغًبٔح  نهخذيبد انذُٚٛخانًكبَٙ  نزٕصٚغا ثٛبٌ ٔاهغانٗ  انجؾشٓذف ٚ     

رغهٛؾ انؼٕء  ، كؼالً ػٍٔعٕٓنخ انٕطٕل انؾغى انغكبَٙ  ٘سٛبيؼذٖ رٕاكوٓب يغ انٕظٛلٛخ يٍ خالل ي

 .رزٕاعذ كٙ انًذُٚخ ٔاالؽٛبء انزٙ رزشكض كٛٓبػهٗ اْى انخذيبد انذُٚٛخ انزٙ 

 : يُهح انجحث  -4

كٙ دساعخ ٔاهغ انخذيبد انذُٚٛخ كٙ يُطوخ  هٙٛانكًٙ انزؾهٔ ٍٛ انٕطلٙػهٗ انًُٓغ انجؾش اػزًذ   

انظٕاْش انغـشاكٛخ هٛذ  رٕهٛغ( كٙ GISروُٛخ َظى انًؼهٕيبد انغـشاكٛخ ) اواعزخذ، كًب رى انذساعخ

 . هجٛبَبد انزٙ رطهجزٓب انذساعخنانزؾهٛم انًكبَٙ ػًهٛخ انذساعخ ٔكٙ 

 : نهجحثانًكبَُخ وانحذود انسيبَُخ  -5

ٔٚؾذْب يٍ  انًضُٗ ،الداس٘ نًؾبكظخ ثًذُٚخ انغًبٔح انزٙ رؼذ انًشكض ا جؾشرزًضم انؾذٔد انًكبَٛخ نه     

انشًبل هؼبء انٕسكبء َٔبؽٛخ انغٕٚش ٔيٍ انششم هؼبء انخؼش ٔيٍ انغُٕة هؼبء انغهًبٌ، ثًُٛب 

( شًبالً ٔخؾ ؽٕل 13َ,83َروغ كهكٛبً ػُذ روبؽغ دائشح ػشع )ٔ ٚؾذْب يٍ انـشة َبؽٛزٙ انًغذ ٔانٓالل،

(َ43,453 ً ( 44174َ)ٔؽغى عكبَٙ ثهؾ  اً (ْكزبس16َ66368، كًٛب ثهـذ يغبؽزٓب )(1، خشٚطخ )( ششهب

، أيب انؾذٔد انضيبَٛخ نهجؾش كوذ رًضهذ ثبنؼبو  (4َكوذ ثهؾ )انغكُٛخ ، ايب ػذد اؽٛبئٓب  4618َغًخ نؼبو 

  و. 4618

 هُكهُخ انجحث :  -6

كؼالً ػٍ االعزُزبعبد انٗ صالس يجبؽش رغجوٓب يوذيخ،  أهزؼذ انؼشٔسح انؼهًٛخ روغٛى انجؾش     

، كٙ ؽٍٛ رطشم انًجؾش ثبإلؽبس انُظش٘ ٔانًذخم انًلبًْٛٙ نهجؾشانًجؾش االٔل  أْزىٔانزٕطٛبد ، ار 

يإششاد  انًجؾش انضبنشرؼًٍ  ثًُٛب، انٗ انزٕصٚغ انًكبَٙ نهخذيبد انذُٚٛخ كٙ يذُٚخ انغًبٔح  انضبَٙ

 نغًبٔح .انزؾهٛم انًكبَٙ نزٕصٚغ انخذيبد انذُٚٛخ كٙ يذُٚخ ا
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 مهقع مدينة الدماوة من العراق ومحافعة المثنى(1خريطة )لا

 باالعتماد على: المصدر من عمل الباحث

خرٌطة العراق اإلدارٌة، مقٌاس  ، الوحدة الرقمٌة ، ، قسم إنتاج الخرائط المدٌرٌة العامة للمساحة ، وزارة الموارد المائٌة( 0)

 .8114( بغداد ،011111100)

 غٌر بٌانات ,8105ولغاٌة  8100( لعام م206المرقم ) سماوةاألساس لمدٌنة ال تصمٌمالمثنى , المحافظة مدٌرٌة التخطٌط العمرانً فً ( 8)

 منشورة.

 ثبَُبً : انًذخم انًفبهًٍُ

 انخذيبد -1

ؽبعخ ٚذ ضاٚؼذ يلٕٓو انخذيبد يٍ انًلبْٛى انزٙ ؽظٛذ ثبْزًبو كجٛش كٙ أَٜخ األخٛشح ثغجت ر     

، ٔانزٙ اإلَغبٌ نزهك انخذيبد3 ٔخبطخ ثؼذ رطٕس انزوُٛبد ٔاألعبنٛت انًغزخذيخ كٙ رٕكٛش رهك انخذيبد

ًٚكٍ رؼشٚلٓب ػهٗ أَٓب أَشطخ رًبسعٓب انذٔنخ أٔ انوطبع خبص نزٕكٛش يُبكغ يؼُٛخ إلشجبع ؽبعبد 

ػهًٛخ ٔطؾٛخ ٔػوهٛخ انُبط دٌٔ رؾوٛن يكبعت يبدٚخ يهًٕعخ نٓى، ثًؼُٗ أخش رؾون يُبكغ  ٔسؿجبد

َٔلغٛخ ٔرُْٛخ ٔثذَٛخ ٔثٛئٛخ ٔروُٛخ نإلَغبٌ 3 ٔانزٙ رغٓى كٙ دًٕٚيخ ػطبءِ ٔسكغ يغزٕٖ كلبءرٓب
(1)

.

  

 انخذيبد انًدتًؼُخ -4
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ْٔٙ انخذيبد انزٙ ٚهزوٙ ػُذْب كم أٔ ثؼغ يٍ يغزًغ انًذُٚخ أٔ اإلههٛى نًًبسعخ َشبؽبد اعزًبػٛخ      

أٔ رأدٚخ ٔظبئق يؼُٛخ ٔثبَزظبو ، يًب ٚغؼم انًإعغبد انزٙ روذو ْزِ انخذيبد راد أًْٛخ كجٛشح كٙ 

ٔرزًضَّم ػبدحً  ،خ عهًٛخٚغٓى كٙ خهن ثٛئخ اعزٛطبَٛخ يذَْٛٔزا يب رؾوٛن انؼالهبد االعزًبػٛخ ٔرطٕٚشْب 

ْزِ انخذيبد ثًإعغبد انزؼهٛى ٔانظؾٛخ ٔانزشكٛٓٛخ ٔأيبكٍ انؼجبدح
(2)

. 

 انخذيبد انذَُُخ -3

ػًهٛخ اعزًبػٛخ  ثطجٛؼزّئٌ انؼالهخ ثٍٛ انٕظٛلخ انذُٚٛخ ٔؽٛبح انًذٌ ػالهخ هذًٚخ ٔٔصٛوخ ، كبنذٍٚ      

ً كٙ َشأح كضٛش يٍ كوذ ٔنٓزا  انًذٌكبٌ ػبيالً أعبعٛب
(3)

، ٔرزًضم انخذيبد انذُٚٛخ كٙ انًذٌ ثبنغٕايغ 

ٔانًغبعذ ٔانًشاهذ ٔانكُبئظ ٔانًوبيبد ٔانًذاسط انذُٚٛخ ٔانًوبثش ٔروبو ْزِ انًإعغبد ألؿشاع دُٚٛخ 

كزأدٚخ انلشائغ انؼجبدٚخ ،كؼالً ػٍ انُشبؽبد االعزًبػٛخ انًزؼهوخ ثبنذٍٚ كبنؾلالد ٔانًأرى ٔانذسٔط 

انذُٚٛخ
(4)

. 

 انتىزَغ انًكبٍَ نهخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ انطًبوح: جحث انثبٍَانً

كلبءح  خ انزطجٛوٛخ ْٕٔ يإشش ػهٗاؽذ اْى اْزًبيبد انذساعبد انغـشاكٛؼذ ٚانزٕصٚغ انًكبَٙ دساعخ  اٌ     

ٚزٕصػٌٕ ثشكم  ٚإصش كٙ ؽجٛؼخ رهوٙ انخذيبد يٍ هجم انغكبٌ انزٍٚ ار اٌ رجبٍٚ رٕصٚؼٓباداء انخذيبد ، 

االسرجبؽ ثٍٛ انظٕاْش انغـشاكٛخ ػشٔسح ؽٕٛٚخ ٔيجذأ اعبعٙ كٙ ؽٛبح كاٌ  نزنك. يزجبٍٚ كٙ انًكبٌ

االَغبٌ ، ٔرزؼًٍ ككشح االسرجبؽ كم انؼٕايم انًإدٚخ انٗ سثؾ انظٕاْش كٙ االيكُخ انًخزهلخ ثؼؼٓب 

ثبنجؼغ االخش
(5)

ّ دُٚٛبً 69) ٔكٙ يذُٚخ انغًبٔح ثهؾ يغًٕع انخذيبد انذُٚٛخ . ( 45رٕصػذ ػهٗ )( يشكوب

 خُغجٔث( ْكزبساً 311َؽٙ، ٔثًغبؽخ ثهـذ ) (4َؽٙ يٍ األؽٛبء انغكُٛخ كٙ انًذُٚخ انجبنؾ ػذدْب )

%( يٍ يغبؽخ انخذيبد انًغزًؼٛخ كٙ انًذُٚخ 636َ6) َٔغجخ  يغبؽخ انًذُٚخعًبنٙ ئ%( يٍ 636َ6)

ٔنهزؼشف ػهٗ أْى ٔنزغهٛؾ انؼٕء ػهٗ ٔاهغ انزٕصٚغ انًكبَٙ نهخذيبد انذُٚٛخ كٙ يُطوخ انذساعخ ػهٗ 

 -عٛزى رُبٔنٓب ػهٗ انُؾٕ اٜرٙ:يكَٕبرٓب 

 يغىادان-1

( عبيؼبً 47)انغٕايغ كٙ يذُٚخ انغًبٔح هذ ثهؾ ػذد اٌ ( 4ٔانخشٚطخ )( 1ٚزؼؼ يٍ رؾهٛم انغذٔل )     

( ؽٙ عكُٙ ، أ٘ يب 14رٕصػذ ػهٗ )ٔ، انًإعغبد انذُٚٛخ كٙ انًذُٚخ%( يٍ ئعًبنٙ 931ََٔثُغجخ )

ؽٙ )انُظش( انًشرجخ األٔنٗ كٙ انًذُٚخ  عبء%( يٍ أعًبنٙ ػذد االؽٛبء كٙ انًذُٚخ، ٔهذ 4َ375َغجزّ )

انغٕايغ كٙ انًذُٚخ ٚهّٛ  %( يٍ أعًبنٙ ػذد1836( عٕايغ ٔثُغجخ )5)ثٕاهغيٍ ؽٛش ػذد انغٕايغ 

%( يٍ أعًبنٙ ػذد انغٕايغ، كٙ 1438( عٕايغ ٔثُغجخ )4)ٕاهغثبنًشرجخ انضبَٛخ ؽٙ )انوظجخ انوذًٚخ( ٔث

انغٕايغ، ثًُٛب  %( يٍ أعًبنٙ ػذد1131( ٔثُغجخ )َثٕاهغ ) ؾٛذسٚخؽٍٛ عبء ثبنًشرجخ انضبنضخ ؽٙ ان

يٍ نكم يًُٓب %( 734خ )( عبيغ ٔثُغج4( ثٕاهغ )1رغبٔد اؽٛبء )انوشهخ ، انـشثٙ ، انـشثٙ ، انًؼهًٍٛ

َٛغبٌ ،  9ٔرٕصػذ انغٕايغ انجوٛخ ػهٗ أؽٛبء )االَزظبس ، انشعبنخ ، انغٓبد ، اعًبنٙ ػذد انغٕايغ، 

كٙ  يٍ اعًبنٙ ػذد انغٕايغنكم يًُٓب %( 73َ( عبيغ ٔثُغجخ )1انؼشٔثخ ، انظذس ، انشٓذاء(  ثٕاهغ )

 يٍ أ٘ عبيغ.، أيب األؽٛبء انًزجوٛخ كٙ انًذُٚخ كوذ خهذ انًذُٚخ

   انًطبخذ وانحطُُُبد -2
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( ؽغُٛٛخ ًٚبسط 1َ( يُٓب راد اعزؼًبل يضدٔط )6( يغغذا3 ٔؽغُٛٛخ )7َٕٚعذ كٙ يذُٚخ انغًبٔح )     

كٛٓب انظهٕاد انٕٛيٛخ ، كؼالً ػٍ انطوٕط انذُٚٛخ االخشٖ كًغبنظ انؼضاء انؾغُٛٙ، يغغهخ يب َغجزّ 

أ٘ يب َغجزّ  ( ؽٙ عكُٙ ،4َ%( يٍ ئعًبنٙ انًإعغبد انذُٚٛخ كٙ انًذُٚخ، رزٕصع ػهٗ )5َ364)

( يغغذ 9%( يٍ أعًبنٙ ػذد االؽٛبء كٙ انًذُٚخ، ٔهذ عبء ؽٙ )انوظجخ انوذًٚخ( ثٕاهغ )71387)

( 7%( يٍ أعًبنٙ ػذدْب كٙ انًذُٚخ، ٚهّٛ ثبنًشرجخ انضبَٛخ ؽٙ )انـشثٙ( ثٕاهغ )4434ٔؽغُٛٛخ ٔثُغجخ )

اؽزم ؽٙ )انزأيٛى( انًشرجخ  %( يٍ أعًبنٙ ػذدْب كٙ انًذُٚخ، كٙ ؽ1839ٍٛيغغذ ٔؽغُٛٛخ ٔثُغجخ )

%( يٍ أعًبنٙ ػذدْب كٙ انًذُٚخ، ٔعبءد أؽٛبء )انغذٚذح ، 831( يغغذ ٔؽغُٛٛخ ٔثُغجخ )َانضبنضخ ثٕاهغ)

%( يٍ أعًبنٙ ػذدْب كٙ انًذُٚخ، 534( يغغذ ٔؽغُٛٛخ نكم يًُٓب ٔثُغجخ )4انغٓبد ، انؼغكش٘( ثٕاهغ )

ػهٗ أؽٛبء)انوشهخ ، انشعبنخ ، انؾغٍٛ ، انظذس ، انُظش،  انًغبعذ ٔانؾغُٛٛبد انًزجوٛخ كوذ رٕصػذأيب 

( يغغذ ٔؽغُٛٛخ 1انؾكى ، انجغبرٍٛ انششهٛخ ،ال ػطشبٌ ، انًؼهًٍٛ انضبَٛخ ، انخضاػم ٔانظٛبؽ( ٔثٕاهغ)

 %( يٍ أعًبنٙ ػذدْب كٙ انًذُٚخ.437نكم يًُٓب ٔثُغجخ )

 2018لعام  الدماوة مدينة في لمخدمات الدينيةالمكاني التهزيع  (1جدول)ال

 % جامع الحً ت
المساجد 

 والحسٌنٌات
 % المراقد %

 1 1 8.4 0 4.1 8 القشلة 0

 1 1 1 1 0.4 0 االنتصار 8

 1 1 8.4 0 0.4 0 الرسالة 0

 1 1 05.6 4 4.1 8 الغربً 1

 1 1 2.1 8 1 1 الجدٌدة 2

 1 1 2.1 8 0.4 0 الجهاد 3

 81 0 81.1 6 01.5 1 القصبة القدٌمة 4

 1 1 1 1 4.1 8 0المعلمٌن 5

 1 1 8.4 0 1 1 الحسٌن 6

 81 0 1 1 0.4 0 نٌسان 6 01

 1 1 2.1 8 1 1 العسكري 00

 1 1 1 1 00.0 0 الحٌدرٌه 08

 1 1 1 1 0.4 0 العروبة 00

 1 1 8.4 0 0.4 0 الصدر 01

 81 0 8.4 0 05.3 2 النصر 02

 1 1 5.0 0 1 1 التأمٌم 03

 1 1 8.4 0 1 1 الحكم 04

 1 1 8.4 0 1 1 البساتٌن الشرقٌة 05

 1 1 8.4 0 1 1 ال عطشان 06

 81 0 2.1 8 1 1 البساتٌن الغربٌة 81

 1 1 8.4 0 1 1 المعلمٌن الثانٌة 80

 1 1 1 1 4.1 8 الجمهوري 88

 1 1 1 1 1 1 التحرٌر 80

 81 0 1 1 1 1 الحسن 81

 1 1 8.4 0 1 1 الخزاعل الصٌاغ 82
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 1 1 1 1 0.4 0 الشهداء 83

 1 1 1 1 1 1 ال مجٌبل 84

 1 1 1 1 1 1 اإلعالم 85

 1 1 1 1 1 1 ال جحٌل 86

 1 1 1 1 1 1 األمٌر 01

 1 1 1 1 1 1 النهضة 00

 011 2 011 04 011 84 المجموع 
 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على:

 .8105منشورة لعام غٌر بٌانات ,احصاء الجوامع والمساجد والحسٌنٌات ,  مدٌرٌة الوقف الشٌعً فً محافظة المثنى( 0)

  ( الدراسة المٌدانٌة.8)

 انًرالذ انذَُُخ -3

ٚوغ كٙ يذُٚخ انغًبٔح ثؼغ انًوبيبد ٔانًشاهذ انذُٚٛخ رًضهذ ثًشهذ عٛذ ؽٛذس كٙ ؽٙ انؾغٍ ٔعٛذ ػالٔ٘ 

َٛغبٌ ٔعٛذ ئثشاْٛى ثٍ انؾغٍ كٙ انوظجخ انوذًٚخ ٔعٛذ  9كٙ ثغبرٍٛ انغًبٔح انـشثٛخ ٔعٛذ عجبس كٙ ؽٙ 

 .(4انخشٚطخ )( 1ػهٙ انظبْش كٙ ؽٙ انُظش انغذٔل )

انزٕصٚغ انًكبَٙ نهخذيبد انذُٚٛخ ثٍٛ أؽٛبء يُطوخ انذساعخ ًٚكٍ رظُٛلٓب انٗ صالس َٔظشاً نزجبٍٚ 

 -يغزٕٚبد ْٔٙ :

( داس ػجبدح ٔرزًضم ثؾٛٙ)انوظجخ انوذًٚخ ، 14 – 7أؽٛبء ػبنٛخ انكضبكخ : ٔرزشأػ ْزِ انلئخ ثٍٛ ) -1

 (. َانـشثٙ( ٔرًضم ْزِ االؽٛبء ثًشكض انًذُٚخ انوذٚى، انخشٚطخ )

( داس ػجبدح ٔرؼى خًغخ أؽٛبء ْٔٙ 6 – َبء يزٕعطخ انكضبكخ : ٔرزشأػ ْزِ انلئخ يب ثٍٛ )أؽٛ -4

 )انُظش ، انزأيٛى ، انغٓبد ، انوشهخ ، انؾٛذسٚخ (.

ً ْٔٙ ( داس ػجبدح ٔرؼى عجؼخ ػشش 4 – 1أؽٛبء ٔاؽئخ انكضبكخ : ٔرزشأػ ْزِ انلئخ يب ثٍٛ ) -َ ؽٛب

، 1انًؼهًٍٛظٛبؽ ، انجغبرٍٛ انششهٛخ  ، انغذٚذح ، انجغبرٍٛ انـشثٛخ ، )انشعبنخ ، االَزظبس ، انخضاػم ٔان

 ، ال ػطشبٌ (.ًٕٓس٘، انؼغكش٘، انؾكى، انغ، انؼشٔثخ، انظذس، انشٓذاء4انؾغٍٛ، انًؼهًٍٛ

 2018( انتىزَغ انًكبٍَ نهخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ انطًبوح نؼبو 2)خرَطخ ان
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األساس لمدينة  ترميمالمثنى , المحافعة مديرية التخطيط العمراني في العراق ،  ( جمههرية1)من عمل الباحث باالعتماد عمى: المردر
 منذهرة. غير بيانات ,2038ولغاية  2011( لعام م915المرقم ) دماوةال
 .(1الجدول )( 2)
 
 

 2018انطًبوح نؼبو انتىزَغ انًكبٍَ نهخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ كثبفخ ( 3خرَطخ )ان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

يٍ  انًظذر 

ػًم 

انجبحث 
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 ثبالػتًبد ػهً:

ونغبَخ  2011و( نؼبو 519يذَرَخ انتخطُؾ انؼًراٍَ فٍ يحبفظخ انًثًُ , انتظًُى األضبش نًذَُخ انطًبوح انًرلى )( خًهىرَخ انؼراق ، 1)

 , ثُبَبد غُر يُشىرح.2038

 (.1( اندذول )2)

 انتحهُم انًكبٍَ نتىزَغ انخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ انطًبوحيؤشراد : انًجحث انثبنث

اٌ نكم يذُٚخ خظٕطٛزٓب انزٙ رًٛضْب ػٍ ثوٛخ انًذٌ ٔانزٙ ٚغزذل ػهٛٓب يٍ خالل دساعخ  ثؼغ      

انًإششاد انًكبَٛخ ٔانكًٛخ ٔانزٙ رًضم ٔاهغ ؽبل انًذُٚخ ، نزا عٛزى كٙ ْزا انًجؾش انزطشم نجؼغ 

ٔػهٗ انُؾٕ  نهخذيبد انذُٚٛخ كٙ يذُٚخ انغًبٔحنًكبَٛخ انزٙ رؼكظ طٕسح انزٕصٚغ انًكبَٙ انًإششاد ا

 -اٜرٙ:

 أوالً : تحهُم ؽجُؼخ انتىزَغ انًكبٍَ 

رًزهك روُٛخ َظى انًؼهٕيبد انغـشاكٛخ ػذد يٍ انٕعبئم االؽظبئٛخ انزٙ رغزخذو كٙ رؾهٛم انظبْشاد      

 زى اعزخذايٓب كٙ ْزا انجؾش يب ٚأرٙ عٛٔيٍ ثٍٛ ْزِ األدٔاد انزٙ انغـشاكٛخ نجٛبٌ ؽجٛؼخ رٕصٚؼٓب انًكبَٙ 

: ْٔٙ أداح يشادكخ نؾغبة هًٛخ انًزٕعؾ انؾغبثٙ نهجٛبَبد ؿٛش Mean Center)انًشكض انًزٕعؾ ) -1

ً نًٕاهغ  يلشداد انظبْشح هٛذ انذساعخانًكبَٛخ، أ٘ آَب رؾذد انًٕهغ انز٘ ٚؼذ يزٕعطبً عـشاكٛب
(6)

ٔػُذ  ،

رطجٛوٓب ػهٗ يذُٚخ انغًبٔح ٔعذ انًشكض انًزٕعؾ نذٔس انؼجبدح ٚوغ كٙ ٔعؾ انًذُٚخ ٔرؾذٚذاً كٙ ؽٙ 

 .(4انخشٚطخ ) كَّٕ ًٚضم انًشكض انغـشاكٙ نهزشكض (انـشثٙ)

(: ٔروٕو ْزِ األداح ثزؾذٚذ انظبْشح أٔ انًؼهى انٙ ٚوغ أهشة يب Central Featureانٕعٛؾ انًكبَٙ) -4

ٚكٌٕ نًشكض رٕصٚغ يلشداد انظبْشح
(7)

ٚوغ كٙ ؽٙ اٌ انٕعٛؾ انًكبَٙ ، ٔهذ أظٓشد كٙ يُطوخ انذساعخ 

( يزش، ْٔزا ٚأرٙ َزٛغخ نزشكض 445انششهٙ يٍ انًشكض انًزٕعؾ ثًغبكخ ثهـذ )( انٗ انغُٕة انـشثٙ)

 يؼظى دٔس انؼجبدح كٙ ؽٙ انوظجخ انوذًٚخ ٔانز٘ ٚشكم يشكض انًذُٚخ ٔيُطوزٓب انزغبسٚخ.

(: ْٔٙ أداح يشبثّ نًلٕٓو االَؾشاف انًؼٛبس٘ نهجٛبَبد Standard Distanceانًغبكخ انًؼٛبسٚخ) -َ

ٔكٙ يُطوخ انذساعخ كوذ ثهـذ هًٛزٓب ٔروٕو ثزؾذٚذ يُطوخ رشكض اؿهت يلشداد انظبْشح،  ؿٛش انًكبَٛخ

ْٔزا ، (4انخشٚطخ ) كٙ انًذُٚخدٔس انؼجبدح ئعًبنٙ ( يٍ %67318دائشرٓب )ػًذ ( يزش، ثًُٛب 1948.8)

    ًَؾ انزشكض. َؾٕانذائشح  كٙشٛش ظبْشح االَزشبس ، ار رثشكم يُزظى ػهٗ ػذو رٕصٚؼٓبٚذل 

(: ٔرجٍٛ ْزِ األداح ارغبِ رٕصٚغ انظبْشح انًذسٔعخ يٍ Directional Distributionارغبِ انزٕصٚغ ) -4

خالل سعى شكم ثٛؼٕ٘ نٓب ًٚضم ارغبِ رٕصٚغ ؿبنجٛخ يلشدارٓب، ٔانز٘ ثٍٛ اٌ االرغبِ انلؼهٙ نًُؾ اَزشبس 

%( 67318انشًبل انـشثٙ، ار رؼًٍ )دٔس انؼجبدح ًٚزذ يٍ انشًبل انٗ انغُٕة يغ االَؾشاف ههٛالً َؾٕ 

يٍ أعًبنٙ دٔس انؼجبدح كٙ انًذُٚخ، ْٔزا ٚشرجؾ يغ ؽجٛؼخ اَزشبس دٔس انؼجبدح ٔانًؼزًذ ػهٗ رشكض انغكبٌ 

 17َ.5كٙ انًذُٚخ. 
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( كثبفخ 4انخرَطخ )

انتىزَغ انًكبٍَ 

نهخذيبد انذَُُخ فٍ 

يذَُخ انطًبوح نؼبو 

2018 
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األضبش نًذَُخ  يذَرَخ انتخطُؾ انؼًراٍَ فٍ يحبفظخ انًثًُ , انتظًُى ( خًهىرَخ انؼراق ، 1ًظذر يٍ ػًم انجبحث ثبالػتًبد ػهً:)ان  

 , ثُبَبد غُر يُشىرح.2038ونغبَخ  2011و( نؼبو 519انطًبوح انًرلى 

(2 )Arc Gis.10.4.1 

 
ً ثبَُ  تحهُم ًَؾ انتىزَغ انًكبٍَ :  ب

طهخ انغٕاس أٔ انغبس األهشة ْٙ اؽذٖ االعبنٛت االؽظبئٛخ انزٙ رغزخذو كٙ يؼشكخ ًَؾ انزٕصٚغ     

انًكبَٙ نهظٕاْش انغـشاكٛخ، ٔرؾغت هًٛزٓب يٍ خالل هٛبط انًغبكبد انلبطهخ ثٍٛ انًشاكض انًٕصػخ ػهٗ 

ٗ يؼذل انًغبكخ انًزٕهغ اٌ رلظم ثٍٛ انُوبؽ كٙ ًَؾ انخشٚطخ ػهٗ شكم َوبؽ سئٛغخ ، َٔغجخ يؼذنٓب ان

انزٕصٚغ انؼشٕائٙ انُظش٘
(8)

، ٔرجذأ هًٛزٓب يٍ َوطخ انزطشف األٔنٗ كٙ عهى انًؼٛبس )طلش( ٔكٛٓب رزغًغ 

(، يبساً ثغًٛغ انُوبؽ ؽزٗ َوطخ انطشف  Clustered عًٛغ َوبؽ انزٕصٚغ كٙ يكبٌ ٔاؽذ )رٕصٚغ يزغًغ

( ػٍ ػشٕائٛخ 1، ثًُٛب رؼجش انوًٛخ انٕعطٗ )(Dispersed( ٔانذانخ ػهٗ اَزظبو انزٕصٚغ )4.15األخٛشح )

انزٕصٚغ
(9)

(Random)( كًب ٚزى يوبسَخ هًٛخ ،Z( يغ انوًٛخ انؾشعخ )Critical Values ٍانزٙ رذسط ي )

أ٘ روغ ػًٍ يُطوخ ( كبرا كبَذ خبسط ؽذٔد انوًٛخ انؾشعخ 4358-ٗ )( ان4358انًٍٛٛ انٗ انٛغبس ثٍٛ )

انشكغ ًٚكُُب اٌ َشكغ كشػٛخ انؼذو انزٙ رُض ػهٗ اٌ ًَؾ انزٕصٚغ نهظبْشح يذاس انجؾش  ًَؾ 

ػشٕائٙ َٔوجم انلشػٛخ انجذٚهخ انزٙ رُض ػهٗ اٌ ًَؾ انزٕصٚغ ْٕ يزغًغ
(10)

. 

( ْٔزا ٚؼُٙ اٌ ًَؾ انزٕصٚغ 6364ٔثبنُغجخ انٗ يُطوخ انذاسعخ رجٍٛ أٌ هًٛخ طهخ انغٕاس هذ ثهـذ )    

َٙ نهخذيبد انذُٚٛخ ْٕ ًَؾ يزغًغ، ٚوزشة يٍ انًُؾ انؼشٕائٙ ػُذ يوبسَزّ ثبألًَبؽ انضبَٕٚخ نهًُؾ انًكب
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انًزغًغ ار رٕعذ اًَبؽ صبَٕٚخ نّ
(11)

 (493-5) (Z)كٙ ؽٍٛ ثهـذ هًٛخ  (6361، ٔثًغزٕٖ صوخ أ دالنخ )

ٚغت سكغ كشػٛخ انؼذو ٔهجٕل انلشػٛخ أ٘ أَٓب روغ خبسط انوًٛخ انؾشعخ ػًٍ يُطوخ انشكغ، نزا 

 (.1انجذٚهخ انزٙ رُض اٌ ًَؾ انزٕصٚغ يزغًغ انشكم)

 

 2018لعام  الدماوة مدينة في للخدمات الدينية للتوزيع المكاني ( تحليل صلة الجوار1ذكل )ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Gis.10.4.1انًظذر يٍ ػًم انجبحث ثبالػتًبد ػهً: ثرَبيح                    

 
 بً: لُبش كفبءح انخذيبد انذَُُخثنثب

يًٓبً اٌ نهكلبءح انٕظٛلٛخ أل٘ يإعغخ خذيٛخ أًْٛخ كٙ انذساعبد انغـشاكٛخ ٔرنك نكَٕٓب رؼذ يإششاً      

يزـٛشارٓب انزٙ رًزبص ثًُظٕيخ خذيٛخ يزكبيهخ هبدسح ػهٗ ئٚظبنٓب كٙ أداء انظٕاْش انغـشاكٛخ نطجٛؼخ 

نهغكبٌ ثأهم عٓذ ٔركهلخ اهزظبدٚخ
(12)

ًٔٚكٍ اثشاص كلبءح انخذيبد انذُٚٛخ كٙ يُطوخ انذساعخ يٍ خالل  ،

 -يوبسَزٓب ثجؼغ انًؼبٚٛش انًؾهٛخ ٔػهٗ انُؾٕ اٜرٙ:

 انطكبٌ يؼُبر حدى -1

ٔاؽذح نكم انًؼزًذ كٙ انخذيبد انذُٚٛخ ػشٔسح ٔعٕد داس ػجبدح نوذ ؽذد انًؼٛبس انزخطٛطٙ انًؾهٙ      

( َغًخ4466)
(13)

ٔعذ َوض ٔاػؼ كٙ ػذد دٔس ٔػُذ رطجٛن ْزا انًؼٛبس ػهٗ يذُٚخ انغًبٔح كوذ  ،

 داس ػجبدح  (81انٗ )، ار ٔكوبً نهًؼٛبس انًؾهٙ كاٌ انًذُٚخ ثؾبعخ (4انغذٔل ) انؼجبدح ػهٗ يغزٕٖ انًذُٚخ

أيب ػهٗ يغزٕٖ اؽٛبء ( داس ػجبدح، 17( داس ػجبدح، ئ٘ ثؼغض ثهؾ )64ٔاٌ يب يٕعٕد كٙ انًذُٚخ ْٕ )
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انًذُٚخ كُغذ ُْبنك رجبٍٚ ار اٌ ثؼغ االؽٛبء عغهذ كبئغ كٙ رهك انخذيبد كًب ْٕ انؾبل كٙ اؽٛبء 

( ثًُٛب ٚؼبَٙ ، ال ػطشبٌ ، انجغبرٍٛ انـشثٛخانوشهخ ، انغذٚذح ، انؾٛذسّٚ ،  )انوظجخ انوذًٚخ ، انـشثٙ

، 1انًؼهًٍٛ،  انغٓبد،  االَزظبس،  َٛغبٌ 9ثؼؼٓب يٍ ػغض ٔاػؼ  كأؽٛبء )انؼغكش٘ ، انشعبنخ ، 

 ، انغًٕٓس٘ ، انزؾشٚش ، انؾغٍ ، ، انغًٕٓس٘ 4انًؼهًٍٛانؾكى ، انؼشٔثخ ، انظذس ، انزأيٛى ، ،  انؾغٍٛ

 .كٙ ؽٍٛ خهذ االؽٛبء انًزجوٛخ يٍ أ٘ داس ػجبدح(  انخضاػم انظٛبؽ ، انشٓذاء

 2018فٍ يذَُخ انطًبوح نؼبو  دور انؼجبدح ثحطت يؼُبر حدى انطكبٌ( 2دذول)ان

 عدد السكان الحً ت

 دور العبادة

 الفعلًالعدد 
بحسب معٌار 

 السكان
 العجز الفائض

  0 8 0 2344 القشلة 

 0  1 0 6326 االنتصار 

 2  4 8 04232 الرسالة 

  3 0 6 5250 الغربً 

  0 0 8 0210 الجدٌدة 

 0  1 0 6611 الجهاد 

  00 8 00 3314 القصبة القدٌمة 

 0  0 8 4022 0المعلمٌن 

 8  0 0 4423 الحسٌن 

 2  3 0 01524 نٌسان 6 

 3  5 8 06581 العسكري 

  0 8 0 3341 الحٌدرٌه 

 0  8 0 3303 العروبة 

 0  0 8 4350 الصدر 

  1 3 3 01606 النصر 

 0  1 0 6460 التأمٌم 

 0  8 0 2610 الحكم 

  1 0 0 0024 البساتٌن الشرقٌة 

  0 1 0 183 ال عطشان 

  8 1 8 0552 البساتٌن الغربٌة 

 0  8 0 2346 المعلمٌن الثانٌة 

 8  1 8 01416 الجمهوري 

 0  0 1 0020 التحرٌر 

 8  8 1 3481 الحسن 

 0  8 0 1616 الصٌاغالخزاعل  

 8  0 0 4223 الشهداء 

 1 1 1 1 0022 ال مجٌبل 

 1 1 1 1 115 اإلعالم 

 1 1 1 1 016 الصناعً 

 1 1 1 1 531 ال جحٌل 

 0  0 1 0484 األمٌر 
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 0  0 1 4331 النهضة 

 11 80 50 31 880410 المجموع 
 انًظذر يٍ ػًم انجبحث ثبالػتًبد ػهً:

 .2018, ثُبَبد غُر يُشىرح نؼبو, احظبء اندىايغ وانًطبخذ وانحطُُُبد  انشُؼٍ فٍ يحبفظخ انًثًُ( يذَرَخ انىلف 1)

 )أحىاع انخذيخ انًثبنُخ(ضهىنخ انىطىل ر ُبيؼ -2

كّٛ  مٔرؼُٙ رؾوٛن أكجش هذس يٍ األيبٌ ٔانشاؽخ كٙ ػًهٛخ انٕطٕل ئنٗ  انخذيبد ٔثبنشكم انز٘ رظ     

ذٌٔ يؼبَبحٔثانغكبٌ كٙ يُبؽوٓى انغكُٛخ  نغًٛغانخذيخ 
(14)

ٔهذ ؽذدد انًؼبٚٛش انًؾهٛخ اٌ انًغبكخ ، 

و( 866انًوطٕػخ يٍ هجم انغكبٌ نهٕطٕل انٗ دٔس انؼجبدح ٚغت اٌ ال رضٚذ ػٍ )
(15)

ٔػُذ رطجٛوّ ْزا  ،

يغبؽخ ئعًبنٙ %( يٍ 6314َ( ْكزبساً ٔثُغجخ )74َ344َانًؼٛبس ػهٗ اؽٛبء يذُٚخ انغًبٔح ٔعذ اٌ )

ٔانجبنـخ  أيب انًغبؽخ انًزجوٛخ ، نذٔس انؼجبدحنهٕطٕل انٗ   ػًٍ انًغبكخ انًشٚؾخ  ٚوغ  انًذُٚخ

،  انًضبنٛخ  %( يٍ ئعًبنٙ يغبؽخ انًذُٚخ كٓٙ خبسط َطبم انخذيخ6َ388( ْكزبساً ٔثُغجخ )658َ346)

 ( ؽٙ العًٛب يشكض 19) كٙ انخذيخ  رذاخم َطبم  ٚظٓش يُٓب  ٔانزٙ (4) انخشٚطخ 
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 2018فٍ يذَُخ انطًبوح نؼبو  نذور انؼجبدحَطبق انخذيخ حطت يؼُبر ضهىنخ انىطىل ( 4خرَطخ )ان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبالػتًبد ػهً:المردر من عمل الباحث 
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ونغبَخ  2011و( نؼبو 519األضبش نًذَُخ انطًبوح انًرلى )يذَرَخ انتخطُؾ انؼًراٍَ فٍ يحبفظخ انًثًُ , انتظًُى ( خًهىرَخ انؼراق ، 1)

 , ثُبَبد غُر يُشىرح.2038

 .Arc Gis.10.4.1ثرَبيح ( 2)

 
كأؽٛبء)انوظجخ انوذًٚخ ، انغذٚذح ، انوشهخ ، انغٓبد ، انـشثٙ( ثًُٛب رؼبَٙ أؽٛبء اؽشاف انًذُٚخ يٍ  انًذُٚخ

ثؾغت يؼٛبس عٕٓنخ انٕطٕل ، ار اٌ اؿهت انغكبٌ ػغض كٙ يغزٕٖ انخذيبد انذُٚٛخ انًوذيخ نهغكبٌ 

 ٚوطؼٌٕ يغبكخ أكجش يًب ْٕ يؾذد كٙ انًؼٛبس انًؾهٙ.

 االضتُتبخبد

يشكض انًذُٚخ أؽٛبء يؼظًٓب كٙ رشكضد  يإعغخ( 69كٙ يذُٚخ انغًبٔح ) انخذيبد انذُٚٛخثهؾ ػذد  -1

 .ثؼغ اؽٛبء األؽشاف يٍ أ٘ خذيبد ذثًُٛب خه

َٓب ارؾهٛم ًَؾ انزٕصٚغ انًكبَٙ نهخذيبد انذُٚٛخ كٙ انًذُٚخ ثٕاعطخ طهخ انغٕاس  د َزبئظاظٓش -4

 ً ً يزغًؼ رزٕصع رٕصٚؼب ٚؾكًٓب  (6364)ار ثهـذ هًٛخ رؾهٛم طهخ انغٕاس  ، ٚوزشة يٍ انًُؾ انؼشٕائٙب

 كٙ رنك كضبكخ انغكبٌ ٔؽشكخ انُشبؽبد انٕٛيٛخ كٙ انًذُٚخ.

كٙ انًذُٚخ ار ثهؾ  ؼجبدحاننٗ يٍ ؽٛش ػذد دٔس بنًشرجخ األٔث عبء انوظجخ انوذًٚخكشق انجؾش اٌ ؽٙ  -َ

األيٛش ، )اؽٛبء  ، كٙ ؽٍٛ خهذ يٍ اعًبنٙ دٔس انؼجبدح %(463َ1ٔثُغجخ ) داس ػجبدح( 1َػذدْب )

 .يٍ أ٘ خذيبد (، انزؾشٚش ، انؾغٍ ، انظُبػٙانُٓؼخ ، ال عؾٛم ، ال يغجم ، األػالو 

( 17)يغزٕٖ انًذُٚخ يوذاسِ ػهٗ كٙ انخذيبد انذُٚٛخ يذُٚخ انغًبٔح رؼبَٙ يٍ ػغض ثٍٛ انجؾش اٌ   -4

 .االؽٛبء انغكُٛخ ػهٗ يغزٕٖٔاٌ ْزا انؼذد ٚزجبٍٚ  ،اػزًبداً ػهٗ انؾغى انغكبَٙ داس ػجبدح

انؼجبدح ػذو رٕصٚغ ثشكم يُزظى ٔيٛهٓب َؾٕ انزشكض، أيب  اظٓش َبرظ رؾهٛم انًغبكخ انًؼٛبسٚخ انٗ دٔس -5

 انًٛالٌ ههٛالً َؾٕ انشًبل انـشثًٙٚزذ يٍ انشًبل انٗ انغُٕة يغ  ْب كٕٓانلؼهٙ نًُؾ اَزشبس رغبِالا

 انكضبكخ انغكبَٛخ ٔيشاؽم انزٕعغ انؼًشاَٙ. يؼزًذاً ػههٗ

%( يٍ ئعًبنٙ يغبؽخ 6314َ( ْكزبساً ٔثُغجخ )74َ.44َكشق رؾهٛم يؼٛبس عٕٓنخ انٕطٕل اٌ ) -6

انًذُٚخ ٚوغ ػًٍ انًغبكخ انًشٚؾخ نهٕطٕل انٗ نذٔس انؼجبدح، أيب انًغبؽخ خبسط َطبم انخذيخ 

 %( يٍ ئعًبنٙ يغبؽخ انًذُٚخ. 6َ388( ْكزبساً ٔثُغجخ )658َ.46انًضبنٛخ كوذ ثهـذ )

 انتىطُبد

خ كٙ ٛرٕصٚغ انخذيبد انذُٚػهٗ ثُبء ٔ ػُذ انؼًمشٔسح االػزًبد ػهٗ انًؼبٚٛش انزخطٛطٛخ انًؾهٛخ ػ -1

 .ٔيٍ انُبؽٛزٍٛ انكًٛخ ٔانًغبؽٛخانًذُٚخ 

يٍ   نذٔائش انؾكٕيٛخ راد انؼالهخ ثبنخذيبد انذُٚٛخيٍ هجم ا انًذُٚخرشكٛم نغبٌ ؽكٕيٛخ يخزظخ كٙ  -4

 . االؽٛبء انغكُٛخ ٔثًب ٚؾون انؼذانخ االعزًبػٛخاعم اػبدح انُظش ثزٕصٚؼٓب ػهٗ 

 .ٚغت االخز ثُظشاالػزجبسانكضبكخ انغكبَٛخ نألؽٛبء انغكبَٛخ كٙ انًذُٚخ ػُذ رٕصٚغ انخذيبد انذُٚٛخ  -َ

اَشبء هبػذح ثٛبَبد عـشاكٛخ خبطخ ثبنخذيبد انذُٚٛخ كٙ انًذُٚخ ٔانؼًم ػهٗ رؾذٚضٓب ثبعزًشاس ،  -4

 .ٙ انذساعبد ٔاالثؾبس انًزؼهوخ ثزؾغٍٛ انخذيبد كٙ انًذُٚخؽزٗ ٚزى االعزلبدح يُٓب ك
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 انهىايش
                                                           

، دار طفبء نهُشر  2خهف حطٍُ ػهٍ انذنًٍُ ، تخطُؾ انخذيبد انًدتًؼُخ وانجُُخ انتحتُخ)أضص، يؼبَُر، تمُُبد( ، ؽ (1)

 . 28 - 27، ص 2015ػًبٌ ،  -وانتىزَغ ، األردٌ 

انًدتًؼُخ)انتؼهًُُخ وانظحُخ وانترفُهُخ( فٍ يذَُخ  كفبءح انتىزَغ انًكبٍَ نهخذيبدرَبع كبظى ضهًبٌ اندًُهٍ ،  (2)

 .20، ص2007دكتىراِ كهُخ انترثُخ )اثٍ رشذ( ، خبيؼخ ثغذاد )غُر يُشىرح(،  كرثالء)دراضخ فٍ خغرافُخ انًذٌ(، اؽروحخ

 . 28-27، ص 2015خًبل حًذاٌ ، خغرافُخ انًذٌ ، انطجؼخ انثبَُخ يُمحخ ، ػبنى انكتت ، انمبهرح ،  (3)

( GISػًر حطٍ حطٍُ انراوَذزٌ ، انتحهُم انًكبٍَ نتىزَغ اندىايغ فٍ يذَُخ ضىراٌ ثبضتخذاو َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ ) (4)

 . 3، كهُخ اِداة ، خبيؼخ ضىراٌ  ، الهُى كىردضتبٌ انؼراق ، ة د ، ص

 22،ص 1999انتىزَغ ، اإلضكُذرَخ ، َطري اندىهرٌ ، انًؼًىٌ انجشرٌ فٍ اندغرافُب ، يطجؼخ اإلشؼبع نهطجبػخ وانُشر و (5)

. 

، يكخ انًكريخ , انًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ ,  1( خًؼخ دمحم داود , أضص انتحهُم انًكبٍَ فٍ إؽبر َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ ، ؽ(6

 .162، ص 2012

 .164( انًظذر َفطخ ، ص(7

اندىار فٍ انذراضبد اندغرافُخ ثبنتطجُك ػهً انًطتىؽُبد ( ػجذ انحهُى انجشُر انفبروق , َسهخ َمظبٌ اندبثرٌ ، تحهُم طهخ (8

 .160، ص 2009( , 1( , انؼذد )1انجشرَخ فٍ يُطمخ يكخ انًكريخ , يدهخ خبيؼخ أو انمري نهؼهىو االختًبػُخ , انًدهذ )

انًفرق ثبضتخذاو َظى  ( ػبَذ دمحم ػبثذ ؽبراٌ ، ػبؽف ػبَذ انغًُغ ، انتحهُم انًكبٍَ نتىزَغ انذوائر انحكىيُخ فٍ يذَُخ(9

 168، ص.  2015،  215انًؼهىيبد اندغرافُخ ، يدهخ االضتبر ٌ انؼذد

( دمحم َىذ ػذو ، تحهُم ػاللبد انتىزَغ انًكبٍَ نخذيبد انطجُخ انخبطخ فٍ يذَُخ انًىطم ثبضتخذاو َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ (10

(GIS( يدهخ انترثُخ وانؼهى ، انًدهذ ، )خ4( ، انؼذد )18 ) ، 267، ص 2011بيؼخ انًىطم. 

 .166( ػجذ انحهُى انجشُر انفبروق , َسهخ َمظبٌ اندبثرٌ ، يظذر ضبثك ، ص(11

( رافذ يىضً ػجذ حطىٌ , فؤاد ػجذهللا دمحم ، انخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ انذَىاَُخ ، يدهخ انمبدضُخ نهؼهىو اإلَطبَُخ ، انًدهذ (12

 .319، ص 2014( ، 4( ، انؼذد )17)

وزارح اإلضكبٌ واالػًبر ، انهُئخ انؼبيخ نإلضكبٌ ، شؼجخ انذراضبد ، كراش يؼبَُر اإلضكبٌ انحؼرٌ ، خًهىرَخ انؼراق ،  (13)

 .9، ص 2010

 .21يظذر ضبثك ، صرَبع كبظى ضهًبٌ اندًُهٍ ،  (14)

،  2015ػًبٌ ،  -وانتىزَغ ، األردٌ ، دار طفبء نهُشر  2، تخطُؾ انخذيبد انًدتًؼُخ وانجُُخ انتحتُخ)أضص، يؼبَُر، تمُُبد( ، ؽ

 . 28 - 27ص

 .15كراش يؼبَُر اإلضكبٌ انحؼرٌ ، يظذر ضبثك ، ص (15)

 انًظبدر

، دار طفبء نهُشر  2خهف حطٍُ ػهٍ انذنًٍُ ، تخطُؾ انخذيبد انًدتًؼُخ وانجُُخ انتحتُخ)أضص، يؼبَُر، تمُُبد( ، ؽ .1

 .2015ػًبٌ ،  -وانتىزَغ ، األردٌ 

انًدتًؼُخ)انتؼهًُُخ وانظحُخ وانترفُهُخ( فٍ يذَُخ  كفبءح انتىزَغ انًكبٍَ نهخذيبدرَبع كبظى ضهًبٌ اندًُهٍ ،  .2

 .2007دكتىراِ كهُخ انترثُخ )اثٍ رشذ( ، خبيؼخ ثغذاد )غُر يُشىرح(،  كرثالء)دراضخ فٍ خغرافُخ انًذٌ(، اؽروحخ

 .2015يُمحخ ، ػبنى انكتت ، انمبهرح ، خًبل حًذاٌ ، خغرافُخ انًذٌ ، انطجؼخ انثبَُخ  .3

( GISػًر حطٍ حطٍُ انراوَذزٌ ، انتحهُم انًكبٍَ نتىزَغ اندىايغ فٍ يذَُخ ضىراٌ ثبضتخذاو َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ ) .4

 ، كهُخ اِداة ، خبيؼخ ضىراٌ  ، الهُى كىردضتبٌ انؼراق ، ة د.

 .1999خ اإلشؼبع نهطجبػخ وانُشر وانتىزَغ ، اإلضكُذرَخ ، َطري اندىهرٌ ، انًؼًىٌ انجشرٌ فٍ اندغرافُب ، يطجؼ .5
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 احباث ادلؤمتر انعهًي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انرابع (  2020كانوٌ االول  16-17

 

                                                                                                                                                                                     

، يكخ انًكريخ , انًًهكخ انؼرثُخ انطؼىدَخ ,  1خًؼخ دمحم داود , أضص انتحهُم انًكبٍَ فٍ إؽبر َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ ، ؽ .6

2012. 

اندغرافُخ ثبنتطجُك ػهً انًطتىؽُبد ػجذ انحهُى انجشُر انفبروق , َسهخ َمظبٌ اندبثرٌ ، تحهُم طهخ اندىار فٍ انذراضبد  .7

 .2009( , 1( , انؼذد )1انجشرَخ فٍ يُطمخ يكخ انًكريخ , يدهخ خبيؼخ أو انمري نهؼهىو االختًبػُخ , انًدهذ )

ػبَذ دمحم ػبثذ ؽبراٌ ، ػبؽف ػبَذ انغًُغ ، انتحهُم انًكبٍَ نتىزَغ انذوائر انحكىيُخ فٍ يذَُخ انًفرق ثبضتخذاو َظى  .8

 .2015،  215اندغرافُخ ، يدهخ االضتبر ٌ انؼذد انًؼهىيبد

دمحم َىذ ػذو ، تحهُم ػاللبد انتىزَغ انًكبٍَ نخذيبد انطجُخ انخبطخ فٍ يذَُخ انًىطم ثبضتخذاو َظى انًؼهىيبد اندغرافُخ  .9

(GIS( يدهخ انترثُخ وانؼهى ، انًدهذ ، )خبيؼخ انًىطم ، 4( ، انؼذد )18 )2011. 

ؤاد ػجذهللا دمحم ، انخذيبد انذَُُخ فٍ يذَُخ انذَىاَُخ ، يدهخ انمبدضُخ نهؼهىو اإلَطبَُخ ، رافذ يىضً ػجذ حطىٌ , ف .10

 .2014( ، 4( ، انؼذد )17انًدهذ )

وزارح اإلضكبٌ واالػًبر ، انهُئخ انؼبيخ نإلضكبٌ ، شؼجخ انذراضبد ، كراش يؼبَُر اإلضكبٌ انحؼرٌ خًهىرَخ انؼراق ،  .11

 ،2010. 

و( نؼبو 519ذَرَخ انتخطُؾ انؼًراٍَ فٍ يحبفظخ انًثًُ , انتظًُى األضبش نًذَُخ انطًبوح انًرلى )يخًهىرَخ انؼراق ،  .12

 , ثُبَبد غُر يُشىرح.2038ونغبَخ  2011

وزارح انًىارد انًبئُخ ، انًذَرَخ انؼبيخ نهًطبحخ ، لطى إَتبج انخرائؾ ، انىحذح انرلًُخ ، خرَطخ انؼراق اإلدارَخ، يمُبش  .13

 .2007ثغذاد ،( 1000000:1)

 .2018يذَرَخ انىلف انشُؼٍ فٍ يحبفظخ انًثًُ , احظبء اندىايغ وانًطبخذ وانحطُُُبد , ثُبَبد غُر يُشىرح نؼبو .11


