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 :سمخصال

اىتست ىحه الجراسة بسػضػع السذكالت الحزخية في محافطة بير بالسسمكة 
تزع تجسعات عسخانية يعج بعزيا مغ  محافطة بير العخبية الدعػدية، باعتبار أف

مجيشة  السجف الرغيخة؛ كتذيج نسػًا حزخيًا سخيعًا ساعج عمى ذلظ الشسػ قخبيا مغ
، ككػنيا ترشف مغ ضسغ مخاكد التشسية جازاف لمرشاعات األساسية كالتحػيمية

 .السحمية بسشصقة جازاف
ء مغ في محافطة بير تعاني مغ مذكالت سػا التشسية الحزخيةكبسا أف 

حيث ضعف البشية التحية، كنقز الخجمات، كاالزدحاـ السخكري، كالبشاء العذػائي، 
كتػزيع استخجامات األرض كتجاخميا، مسا يجعػ إلى أىسية دراستيا كتدميط الزػء 
عمييا. كقج ىجفت ىحه الجراسة إلى إبخاز تمظ السذكالت، كترشيفيا، كتحميل مجى 

ني الحزخي كالخيفي بسحافطة بير، كاقتخح الحمػؿ تأثيخىا عمى مدتقبل الشسػ العسخا
السشاسبة ليا كفق السعاييخ التخصيصية، كبسا يديع في تحقيق التشسية السدتجامة، كيتفق 

 ـ.0202مع تصمعات كشسػحات الخؤية الػششية الدعػدية 
متعجدة كقج أضيخت نتائج الجراسة أف محافطة بير تعاني مغ مذكالت حزخية 

، كبيشت أنػاع استخجامات األرض في محافطة بير كمداحاتيا درجة تأثيخىاكمتفاكتة في 
أىسية تذخيز السذكالت  عمى كقج أكصت لتي تػاجييا،سذكالت اكأىع ال كندب تػزيعيا
كاقتخاح الحمػؿ  إجخاء الجراسات كاألبحاث كذلظ مغ خالؿ مشصقة الجراسةالحزخية في 

سعتسجة كبسا يتفق مع اإلمكانات التشسػية في السشاسبة ليا كفق السعاييخ التخصيصية ال
الجكر الحكػمي كاألىمي في السداىسة في  تفعيل أىسيةمحافطة بير، كسا أكصت ب

بسحافطة بير مغ خالؿ التػسع في الجعع الحكػمي كرفع الػعي لجى  التخصيط الحزخي 
 أجشجتيا.السجتسع لمعسل جسيعًا لتحقيق التشسية السدتجامة كفق 

التخطيط اإلقليمي، التنمية احلضرية، املشكالت احلضرية، استعماالت األرض، حمافظة  حية:كلمات مفتا
  بيش.
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Abstract: 

This study focused on the topic of urban problems in the Baysh 

Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia, considering that Baysh 

Governorate includes urban communities, some of which are small cities; 

and witnesses rapid urban growth that was helped by its proximity to Jazan 

City for basic and manufacturing industries, and being classified as one of 

the local development centers in the region Jazan. 

Since urban development in the Governorate of Baysh suffers from 

problems, both in terms of poor infrastructure, lack of services, traffic 

congestion, random construction, and the distribution of land uses and 

overlaps, which calls for the importance of studying them and highlighting 

them.  This study aimed to highlight these problems, categorize them, and 

analyze the extent of their impact on the future of urban and rural urban 

growth in Baysh Governorate, and suggested appropriate solutions to them 

according to planning standards, in a way that contributes to achieving 

sustainable development, and is consistent with the aspirations and 

aspirations of the Saudi National Vision 2030. 

The results of the study have shown that the Baysh Governorate 

suffers from multiple and varying urban problems in its degree of impact, 

and showed the types of land uses in the Baysh Governorate, their areas, 

distribution ratios and the most important problems facing them, and has 

recommended the importance of diagnosing urban problems in the study 

area through conducting studies and research and proposing solutions  

Appropriate for it according to the approved planning standards and in 

accordance with the development capabilities in the Governorate of Baysh, 

also recommended the importance of activating the governmental and 

private role in contributing to urban planning in the Governorate of Baysh 

by expanding government support and raising awareness among society to 

work all of  Achieving sustainable development according to its agenda. 

 

 

 

Key words: regional planning, urban development, urban problems, land 

use, Baysh Governorate. 
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 وأىسيتيا:مذكمة الدراسة -أوًل 

تجسعات عسخانية ، كتزع مشصقة جازافبير إحجى السحافطات  افطةتعج مح
 حزخيةمغ مذكالت  كغيخىا مغ محافطات مشصقة جازاف تعاني ،حزخية كريؽية

، كعذػائية الشسػ العسخاني، كضعف الخجمات، كنقز تتسثل في التحزخ الدخيع
شبكات الصخؽ كازدحاـ الحخكة السخكرية، كزيادة السخاشخ البيئية الستسثمة في جخياف 
سيػؿ كادي بير، مسا يذكل تحجيًا حؿيؿيًا لمتشسية الحزخية في مجيشة بير ما لع 

 ػاجية ىحه السذكالت.يؤخح بسبجأ التخصيط السدتجاـ كأداة لس

في  السذكالت الحزخية تذخيزكتكسغ أىسية ىحه الجراسة في محاكلة 
كترشيفيا كتحميميا، كصػاًل إلى نتائج تديع في كضع الحمػؿ السشاسبة،  بير محافطة

كتصبيقيا عسميًا كفق السعاييخ التخصيصية السعتسجة لتحقيق التشسية السدتجامة، كتع 
اختيار ىحا السػضػع كمكاف الجراسة لسا تسثمو مغ أىسية عمى السدتػى التشسػي 

 السحمي كاإلقميسي بسشصقة جازاف.   
  أىداف الدراسة وتداؤلتيا: ثانيًا:

 تيجؼ ىحه الجراسة إلى اإلجابة عغ التداؤالت اآلتية:

 بير؟ محافطة في ما السذكالت الحزخية -
 بير؟  في محافطة حزخيةالسذكالت ال ما مجى تأثيخ -
 بير؟ في محافطة  لحل السذكالت الحزخيةما السقتخحات  -

       :ثالثًا: الدراسات الدابقة

الجراسات السحمية كاإلقميسية كالجكلية السذكالت الحزخية مغ تشاكلت كثيخ مغ 
 : عجة جػانب كمشيا عمى سبيل السثاؿ
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: الخخشـػ مذكالت البيئات الحزخيةالتي تشاكلت ( ـ0202)خػجمي، دراسة
االشكاليات  في مػضػعإلى نتائج مشيا غياب الخؤية الستكاممة نسػذج، كتػصمت 

الحزخية، كانعجاـ تعديد الػعي الحزخي كاختتست الجراسة بتػصيات مشيا تصبيق 
السشيج اإلقميسي كالتخصيط اإلقميسي بأبعاده السختمفة، كتصبيق مشطػمة العتبة الحجية 

 (.TEUالبيئية )

: الرحخاكيةـ( مذكالت التشسية الحزخية بالسجيشة 0202درس )بكاري،كسا 
بحي األميخ عبج القادر ببمجية الخباح، كخمرت الجراسة إلى أف مذاكل  دراسة ميجانية

إلى حج أف الباحث يعتقج بأف التشسية الحزخية مػجػدة بكثخة في السجف الرحخاكية 
 .التشسية الحزخية شبو معجكمة في السجف الرحخاكية

ـ( مذكالت البيئة الحزخية في العخاؽ: 0202تشاكؿ )الصيف، كآخخكف، 
نسػذجًا، حيث درس مذكمة التمػث، كمذكمة الرخؼ الرحي، كمذكمة بغجاد أ

الشفايات كأكصت الجراسة بأف يكػف ىشاؾ تشديق بيغ السؤسدات التخصيصية كاإلدارة 
السحمية داخل السجف، كمعالجة الشفايات، كالعسل عمى تخصيط شبكة الشقل في مجيشة 

 بغجاد.  

ذاكل البيئة الحزخية حالة الجراسة: بجراسة تحميمية لسـ( 0200)األنباري،  قاـ
في مجيشة الحمة ككاف مغ ضسغ أىجاؼ البحث بياف أىسية مذكالت  0مشصقة نادر/

البيئة الحزخية، ككيؽية تحميل تمظ السذاكل، كالحمػؿ الكفيمة لسػاجيتيا، كقج خمز 
إلى نتائج مشيا تحجيج أىع مذكالت السخمفات الرمبة، كالسذكالت الرحية، كمذكمة 

رفع الجراسة بسعالجة تمظ السذكالت ك كأكصت  0لدكغ العذػائي في مشصقة نادر/ا
  .الجانب اإلندانياالىتساـ بمدتػى الخجمات الرحية ك 

ـ(" الشطع كالسذاكل البيئية في جديخة القخصاية 0222تشاكؿ )الحديشي، 
كذكخ الباحث أف سكاف الجديخة يعانػف مغ مذكالت  محافطة الجيدة: دراسة ميجانية"
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عجيجة أىسيا، السياه، كالرخؼ الرحي، كعجـ كجػد جدػر، كنقز الخجمات كقج 
أكصت الجراسة بعجد مغ السقتخحات مشيا إنذاء شبكة صخؼ صحي بالجديخة، كبشاء 

 كػبخي لخبصيا بالكػرنير. 

الرغيخة في التشسية ـ( عغ " استخاتيجية السجف 0110دراسة )العخيذي، 
الحزخية كالخيؽية في مشصقة جازاف" كبيغ أف ىشاؾ فػارؽ بيغ السشاشق الحزخية 
كالخيؽية داخل السشصقة، كتعاني مغ نقز الخجمات، كأكج عمى التػسع في مخاكد الشسػ 
مغ خالؿ االىتساـ بالسجف الرغيخة التي ليا القجرة عمى إيراؿ الخجمات لمسشاشق 

 ة.الخيؽية البعيج

ـ( " ترشيف كسي ألىع السجف الدعػدية" 0110تشاكؿ )الجار هللا، كالحسػد،
 كقج أشارت نتائج الجراسة إلى كجػد بعس السذكالت في الشطاـ الحزخي الدعػدي.

ـ( السجف الخئيدية بسشصقة جازاف، 0122تشاكلت دراسة )سيخيت االستذارية،
االقترادية، كدعت إلى كناقذت مػضػعات الشسػ الدكاني، كاليجخة كاألنذصة 

 ضخكرة االىتساـ بالسجف الرغيخة في مشصقة جازاف.

مشح عاـ  UICSDسعت لجشة التشسية السدتجامة التابعة لألمع الستحجة  كقج
ـ لتقجيع نطاـ لسؤشخات التشسية السدتجامة لؿياس مجى استجامة أنساط التشسية 0112

شية لمتشسية بالذكل الحي يتػافق مع احتياجات كخرػصيات االستخاتيجية الػش
متشسية السدتجامة ل ياكضعت السسمكة العخبية الدعػدية مؤشخاتكقج السدتجامة لكل دكلة, 

قبمية، كمشطػر كالسعاييخ الجكلية. ات الػششية الحالية، كالسدتبسا يتػافق مع الستصمب
 الستعمقة بسػضػع السذكالت الحزخية، كالتشسية السدتجامة كىحه الجراسات الدابقة

كتؤكج أىسية التخصيط الحزخي كالسداىسة في  ،تجعع اإلشار الشطخي ليحه الجراسة
 .مشصقة الجراسة في إيجاد الحمػؿ لسذكالتو لتحقيق التشسية السدتجامة
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 :في السسمكة الحزرية التشسية

 ،ضسغ األىجاؼ الخئيدة لمتشسية اإلقميسية في السسمكةتشجرج التشسية الحزخية 
كالحي يتسثل في تحقيق التشسية الستػازنة بيغ مشاشق السسمكة السختمفة في إشار مخاكد 

شسمت تمظ األىجاؼ كقج  ،الشسػ كأساس لمتشسية اإلقميسية كفق اإلمكانات الستاحة
األىجاؼ العسخانية عمى تحقيق  ركدت، ك كالعسخانية ،كاالجتساعية ،الشػاحي االقترادية

التشسية السدتجامة مغ خالؿ الحج مغ الدحف العسخاني العذػائي عمى السػارد 
، كتحديغ البيئة العسخانية في ، كالخجماتالصبيعية، كتحقيق االستفادة مغ السخافق

القجيسة كالحجيثة، كتحقيق التكامل بيغ جيػد  العسخانية الحزخية كالخيؽيةالتجسعات 
التشسية في التجسعات العسخانية كفق القاعجة االقترادية لكل تجسع عسخاني، كتشسية 

 شبكات البشية األساسية. كاستكساؿ تجييدات 

 عمى اليجؼ االستخاتيجي ـ(،0220، )تختكد االستخاتيجية العسخانية الػششيةك 
تؤكج عمى ضخكرة التكامل بيغ السشاشق الستسثل في تحقيق تشسية عسخانية متػازنة، ك 

الحزخية كالقخكية كىحا يتصمب دراسة السذكالت الستعمقة بالتخصيط لتحقيق ىحه 
 األىجاؼ التشسػية.

كقج أكجت خصة التشسية الثامشة عمى زيادة إسياـ القػى العاممة الػششية في 
كرفع مدتػى إنتاجيتيا، كتصػيخ الخجمات العامة كتشػعيا، كرفع القصاعات التشسػية، 

أداء األجيدة السدؤكلة عشيا، مع االستسخار في تييئة السشاخ السالئع لديادة إسياـ 
كاالجتساعية، كتشسية الدياحة كتصػيخ خجماتيا  ،القصاع الخاص في التشسية االقترادية

لػششي، كإتباع سياسة سكانية تخاعى كمخافقيا مع السحافطة عمى البيئة كالتخاث ا
الستغيخات الكسية كالشػعية لمدكاف كتػزيعيع الجغخافي، كزيادة إسياـ القصاع الخاص 
في التشسية االقترادية كاالجتساعية، كإتباع مشيج اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائية 

إنذاء شبكة أك ، كقج أكصت استخاتيجية التشسية اإلقميسية بكتشسية مرادرىا كتخشيجىا
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عاصسة  مشطػمة متخابصة مغ السجف كالقخى تتدع بالتكامل الػضيفي بجءًا بسجيشة بير
كزارة كسخكد لمتشسية السحمية كقخية مدمية كسخكد لمتشسية القخكية ) محافطة بير

 ةثالث أحجاـػ(، كقج ساىست عػامل الجحب في زيادة م0222، الذؤكف البمجية كالقخكية
ضسغ السجف  تصشفك بسحافطة بير ىي: بير، كالسصعغ، كمدمية،  عسخانية تجسعات

 االقتراد( ندسة )كزارة 2222الدعػدية التي يديج عجد سكانيا عغ )
كقج كاكب ىحا الشسػ الحزخي عجد مغ السذكالت التي اعتبخىا  ـ(،0202كالتخصيط،

     الباحث مػضػع ليحه الجراسة.
    اإلجراءات السشيجية لمدراسة: -اابعً ر 

غيخ بيانات  عجة مرادر مشيا اعتسجت ىحه الجراسة عمىالجراسة: مرادر 
 السخصط اإلقميسي لسشصقة جازاف،تسثمت في كزارة الذؤكف البمجية كالقخكية  مشذػرة مغ

الجراسة عمى ـ، ك 0202ىػ/0200نتائج التعجاد العاـ لمدكاف كالسداكغ لعاـ عمى ك 
استبانة عغ شخيق العيشة العذػائية الصبؿية في  022حيث تع تػزيع نحػ السيجانية 

الديارات التي قاـ بيا الباحث لسشصقة الجراسة في  مغ خالؿمجف كقخى مشصقة الجراسة 
 .ىػ0222/0220عاـ  فتخات مختمفة

 لتحقيق أىجافيا. الػصفي السشيج استخجمت الجراسة  الدراسة: مشيج

الحجكد اإلدارية لسحافطة  تصابق معيالسكانية لسشصقة الجراسة الحجكد  حدود الدراسة:
 بير بسشصقة جازاف.

 مرظمحات الدراسة: 

 أىسية كبيخة كقج تع ذكخىا في ثشايا الجراسة الجراسةيسثل تعخيف مرصمحات 
( 02ـ، ص:0202تعخيف )ىيئة اإلحراء، تعميسات أعساؿ تعجاد الدعػدية، بشاء عمى

  عمى الشحػ اآلتي:
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السحافطة: ىي جدء مغ السشصقة اإلدارية كتعتبخ السدتػى اإلداري األكؿ ضسغ 
 مكػناتيا كتتبعيا إداريًا.

 ( ندسو.2222السجيشة: كل مدسى سكاني بو بمجية أك يديج عجد سكانو عغ )

( 2222القخية: كل مدسى سكاني ثابت كلو أسع متعارؼ عميو كيقل عجد سكانو عغ )
 ندسة.

ىي تمظ  اإلشكاليات التي يعاني مشيا سكاف الحزخ، أك تمظ  الحزخية: اكلالسذ
التي تشتج عغ تحزخ الخيفييغ حيث تكػف ليا آثار بارزة عمى حياتيع 

 (.12ـ، ص0202)خػجمي،

الذكل العاـ  Layout  كأحيانًا  Town Planخصة السجيشة: يقرج بخصة السجيشة 
لخارجي أك شبكة الذػارع الحي تأخحه السشصقة السبشية، سػاء في ذلظ إشارىا ا

 (.020ـ، ص:0120الجاخمية فييا )إسساعيل، 
 التحميل والسشاقذة: -اخامدً 

 :مشظقة الدراسة

ك  َ   02َ   02بيغ دائختي عخض  شساؿ مشصقة جازاففي  بيرتقع محافطة 
حجكدىا ، ك شخقاً َ   20 َ   22ك َ   20 َ   02شسااًل، كبيغ خصي شػؿ  َ   02 َ   22

الجشػب مغ ، ك التابعة لسشصقة جازاف محافطة الجربمشصقة عديخ ك مغ الذساؿ 
يحجىا الذخؽ  حسخ كمحافطة الجرب، كمغالبحخ األ مغ الغخبمحافطة صبيا ك 

كتأتي محافطة بير في السخكد ، (0)شكل رقع، كىخكب، كصبيا الخيثمحافطات 
، (0كع0202,22قة جازاف، حيث بمغت )الثالث مغ حيث السداحة عمى مدتػى مشص

، كتسثل أغمب مداحة السخاكد مغ مداحة السحافطة %22الرخػر الخسػبية تذكل ك 
 اإلدارية التابعة لمسحافطة: مدمية، كالفصيحة، كالحقػ.
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 (: موقع حمافظة بيش ابلنسبة دلنطقة جازان.1شكل رقم )ال

                                                   السذكالت الحزرية في محافغة بيش:

تذيج محافطة بير في الػقت الحاضخ نسػًا كبيخًا في السجاالت العسخانية، 
ال يسكغ  مذكالت حزخيةكاالقترادية، كاالجتساعية كيراحب ىحه الطاىخة ضيػر 

كالتعامل معيا مغ خالؿ السشيج الستكامل  ،بالسحافطة إغفاليا في عسمية التخصيط لمتشسية
ميا تحميك  ،كقج تع دراستيا كاحج مشيا دكف اآلخخ،لكػنيا متخابصة كعجـ التخكيد عمى نػع 

يخة ججًا، كالكبيخة ، )الكب لتمظ السذكالت باالعتساد عمى مجسػع ندبة درجة التأثيخمجتسعة 
كؼيسا يمي استعخاضيا كفق الشتائج كاألشكاؿ البيانية ابتجاًء  ،كفق عيشة الجراسة كالستػسصة(

 :عمى الشحػ اآلتيكذلظ العػامل الصبيعية ثع البذخية مغ 
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 السذكالت البيئية:     -أولً 

% حدب عيشة الجراسة )شكل رقع 00بير  الت البيئية في محافطةتسثل السذك
ساعية، كاالقترادية، كالعسخانية، أك إجسااًل مغ تمظ السذكالت ما يتعمق بالبيئة االجت(، 0

 تسثل السشصمقكمغ ىحا  ،(Rapoport,1977,p.9) الحزخيةالبيئة ما يدسى ب
 شبكة صخؼ صحي بالسحافطة،تػفخ أىسية كبيخة مغ أسبابيا ضعف  السذكالت البيئية

ػجػد بيارات دكف فحدب عيشة الجراسة، مغ الخجمات الستػفخة % 2تسثل سػى فيي ال 
يؤثخ عمى قج ، مسا تفاكتةه كتمػيث التخبة عمى أعساؽ محساية يؤدي إلى تدخب السيا

، كيؤكج ػثة بصخيقة مباشخة أك غيخ مباشخةاستخجاـ السياه السمصحة الدكاف عشج 
عمى غخب محافطة بير السياه الجػؼية في الديل الداحمي  ( أف00ـ، ص0200)عخب،

، مغ مداحة السحافطة% 02تسثل 0كع202,0أعساؽ مختمفة كعمى مداحة تقجر بشحػ 
في نصاؽ  السحافطة تقع% مغ عيشة الجراسة، كتقاريخ غيخ مشذػرة تؤكج أف 20يؤكج ذلظ 

، كبالتالي فإف تفاقع مذكالت الرخؼ الرحي بسحافطة بير ييجد الصبقة الحاممة لمسياه
.كتأثيخىا الدمبي عمى صحة اإلنداف كاألنذصة الدراعية نقاكة السياه الجػؼية

 
 .م(2222)درجة أتثري ادلشكالت احلضرية يف حمافظة بيش وفق الدراسة ادليدانية، (: 2شكل رقم )ال
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مغ أىع السذكالت البيئية، ففي شخؽ  جخياف الديػؿ في األكديةخصخ كيعج 
مغ أىسيا  ـ(222-ـ022يتخاكح ارتفاعيا بيغ )التي السختفعات الجبمية  محافطة بير تػجج

كىي مشابع لألكدية التي تغصي ،0كع22,22، كتبمغ مداحتيا نحػ جباؿ: الحجبة، كأـ سسيع
 00كع(، كمتػسط انحجاره 022أىسيا كادي بير البالغ شػلو )مغ مداحة السحافطة ك 

كيبمغ الستػسط الدشػي  (،021ـ،ص0202متخ/كع )ىيئة السداحة الجيػلػجية الدعػدية، 
ساعة( 02 -00خاكح مجة الجخياف ما بيغ )مميػف متخ مكعب كتت000لجخياف كادي بير 

 يجخي شخؽ (، ك 22، ص0112كالعخيذي، بدبب اتداع مشصقة تجسيع الػادي )الدخسي،
 السحافطة، مغ مداحة %22شاقًا شخيقو عبخ الديل الداحمي الحي يسثلمجيشة بير 

في  تجسع السياه إلى (0بعج ؼيزاف السياه مغ بحيخة الدج )شكل رقع جخياف الػادي يؤديك 
، فييايجة لتجسع بعس مدببات السخض لسذكالت صحية نتتؤدي بحيخات صغيخة راكجة 

التجسعات العسخانية مسا يؤدي إلى عدليا، كقصع الصخؽ، كإغخاؽ  الكبيخة كتحاصخ الديػؿ
، كرغع أىسية ىحه األكدية في التشسية الدراعية بالسحافطة إال أف (2رقع )شكل أجداء مشيا

في تغيخ مدار ككسيات السياه كادي بير كركافجه سيػؿ الجراسة السيجانية تذيخ إلى خصػرة 
ىشاؾ  لخي مدارعيع مسا يجعل  (2)شكل رقع تي يؿيسيا السدارعيغبدبب العقـػ التخاتبية ال
 خالليا.     ات السياه الكبيخة التي تتجفقكسيصعػبة في التحكع في 

 
  http://www.alriyadh.com/1146802  ،خظر فيزان سد وادي بيش (:2ذكل رقؼ )ال
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 م.     0202مارس0 محاصرة سيؾل وادي بيش لقرية البظيح (: 2ذكل رقؼ )ال   

 م.0202مارس0 بيش ع ومحاصرة القرى غرب محافغةتدمير الديؾل لمسزار  (:2ذكل رقؼ )ال 

فخغع تػفخ التخبات الرالحة لمدراعة  يتبايغ تخكيب التخبة الدصحية بالسحافطةك 
التخبة  كالتخبات الصسيية الحرػية، كالخممية، في شساؿ كشخؽ كجشػب السحافطة إال أف

، غخب السحافطة ساحل البحخ األحسخ بالقخب مغالسمحية تػجج في األراضي الدبخية 
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( مغ إجسالي مداحة السحافطة، %2,2( بشدبة )0كع 2,21كتقػجر مداحتيا بحػالي )
 ،كتكثخ الدبخات داخل مخكد الخالكية، ( مغ جسمة االستعساالت الصبيعية%2,2كحػالي )

الحج مغ الشسػ  تآكل مػاد البشاء كبالتالي كتؤثخ في ،بير شساؿ غخب محافطة ،كالشجػع
كتتأثخ الدػاحل البحخية لمسحافطة بالتآكل نتيجة األمػاج في حالة عجـ االىتساـ  ،العسخاني

كالسحافطة عمييا  (01ـ، ص0120أك )الذػرا( التي تخعاىا اإلبل )العخيذي،  بأشجار القـخ
 اؾ كالقذخيات.لتبقى بيئة مشاسبة لحساية صغار األسس

 السذكالت السشاخية:   -ثانًيا

بسحافطة  الصبيعية % مغ إجسالي السذكالت00تسثل السذكالت السشاخية 
الخياح في تأثيخ عجة عشاصخ مشاخية مشيا  ، كتتسثل بير حدب عيشة الجراسة

معجؿ الخاحة  متجاكزاً  ،(%21إلى ارتفاع الخشػبة لتبمغ)التي تؤدي االستػائية الحارة 
كتشذط الخياح السػسسية في فرل الريف خالؿ أشيخ يػنيػ ، الحخارية لإلنداف

كيػليػ كأغدصذ تتحخؾ الخماؿ كتحسل الخياح ذرات الػبار بكثافة في ضاىخ تدسى 
، كالسداكغ، السخصػفة كالتخابية )الغبخة( كما يتختب عمييا مغ زحف الخماؿ عمى الصخؽ 

، كتمػث الجػ غخب السحافطة اجية اتجاه الخياح مباشخةخاصة تمظ التي تقع في مػ 
يؤثخ سمبًا عمى صحة كسا ، أحياناً ا انعجاميك  بحرات الػبار يزعف مغ مجى الخؤية

مسا  سمباً  الدكاف فتدداد أمخاض الجياز التشفدي كالخبػ، كتتأثخ السحاصيل الدراعية
راضي الدراعية كيحػليا كيجمخ الػبار األ ،خاصة في كقت اإلزىاريؤدي إلى إتالفيا 

 (،012ـ، ص0112إلى أراضي رممية غيخ صالحة لمدراعة )الدخسي، كالعخيذي، 
مغ أىع  كتعج العػامل السشاخية، إذ تدداد حػادث الديخ، عمى حخكة الشقلالػبار كيؤثخ 

كال بج مغ أخحىا في  الحزخية كالخيؽية في محافطة بير السذكالت التي تػاجو التشسية
 االعتبار عشج تشفيح السذاريع التشسػية لمسداىسة في التقميل مغ تأثيخىا الدمبي.
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 مذكالت سكانية: -اثالثً 

مغ أجسالي السذكالت،  %02تسثل السذكالت الدكانية حدب الجراسة السيجانية 
إلى السجف  ( بأنيا انتقاؿ مغ الخيف12ـ، ص0202كأىسيا اليجخة كالتي عخفيا )خػجمي،

ميجخة السحمية كالخارجية أثخىا الػاضح في مسا يؤدي إلى تغيخات في التخكيبة الدكانية، كل
% 02كيسثل سكاف السجف ، (بير، كمدمية، كالسصعغ) مجف السحافطةفي الشسػ الدكاني 

إلى ـ 0110ىػ/0200الدكاني أشارت نتائج التعجادكقج  ،(2حدب عيشة الجراسة )شكل رقع
ـ زاد بشدبة 0222ىػ/0202ندسة( كفي عاـ  02021بير بمغ عجد سكانيا )أف مجيشة 

ندسة( بشدبة  02202ـ بمغ )0202ىػ/0200ندسة(، كفي عاـ 02022( ليبمغ )01%)
 ـ،0222ـ، 0110،لمدكاف كالسداكغ ةالعام اتالشتائج األكلية )التعجاد كفق (02,2%)

يسثل سكانيا حػالي في السحافطة قخية  (20)القخى البالغ عجدىا  يالحظ أفكسا .(ـ0202
حخكة الدكاف كانتقاليع داخل السحافطة، إلى  يذيخ نسػ السجف، ك % حدب عيشة الجراسة20

عػامل الجحب  أىع إذ يسثل نقز الخجمات أىع عػامل الصخد مغ القخى، كتػفخىا مغ
القخى، ككانت مغ عمى إمكانية تشسية سمبًا كبالتالي أثخت اليجخة  ،لالستقخار في السجف

بسحافطة بير، كقج ساىع نسػ أعجاد غيخ  أسباب الزغط عمى الخجمات في السجف
 00,2 يسثمػف نحػ (ندسة02212)ـ إلى 0202الدعػدييغ بالسحافطة كالحي كصل عاـ 

مغ إجسالي سكاف السحافطة، كمغ عػامل جحبيع لمعسل في األنذصة االقترادية الستعجدة 
كسا تذيخ كالرشاعة، كال زالت ندبتيع عالية  بشاء كالتجارةخاصة قصاع الخجمات كال
إذ يبمغ سكاف ـ 0202اءات العامة عاـىيئة اإلحرمغ قبل التقجيخات الدكانية السشذػرة 

غيخ الدعػدييغ (، ك %21,2ندسة( يسثل الدعػديػف )22200نحػ ) محافطة بير
  (.2( مغ إجسالي عجد الدكاف بالسحافطة )شكل رقع02,2%)
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 .دبة سكان السدن والقرى حدب عيشة الدراسة(: ن2شكل رقؼ )

 .م(0222بالسحافغة )حدب الجشدية  (: ندبة الدكان2شكل رقؼ )            

 السذكالت العسرانية: -ارابعً 

يسثل نسط استخجاـ األراضي في أي مجيشة، نتاجًا لمتصػر التاريخي الحي مخت بو 
تقجر مداحة  في محافطة بيرك (، 012ـ، ص:0120السجيشة في فتخة شػيمة )إسساعيل، 

مغ إجسالي مداحة  %2,1بشدبة  0كع002,20 بشحػ استعساالت األراضي العسخانية
، كيسكغ تقديسيا إلى تجسعات (00، ص:ـ0222،)كزارة الذؤكف البمجية كالقخكية ،السحافطة

زع محافطة بير ثالث مجف صغيخة ىي: بير، كت ،حزخية )مجف(، كريؽية )قخى(
كتذيج مجيشة  (،0)ججكؿ رقع % مغ عجد سكاف السحافطة22,0فييا  كالسصعغ، كمدمية

يمييا  بير نسػًا سكانيًا متدايجًا كتعج السجيشة األكلى في محافطة بير مغ حيث حجع الدكاف،
كىح التبايغ في أحجاميا مغ الرغيخ  ،(2)شكل رقععمى التختيب مجيشتا السصعغ، كمدميو
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ـ، 0112إلى الستػسط فالكبيخ نتيجة لمطخكؼ االقترادية كالبذخية عامة )مذخز، 
في محافطة بير، كمشيا قخى بير العميا،  كتشتذخ التجسعات العسخانية الخيؽية (،002ص:

، (1كالحقػ، كالمربة، كالخدحة، كالقػاـ، كأبػ الحذاؼ في سيػؿ السحافطة )شكل رقع
التي  دراعيةؿ األراضي البالقخب مغ مجاري األكدية، كحػ بعزيا ك الصخؽ الخئيدية، بجػار ك 

فخد  022كتتدع برغخ الحجع الدكاني بستػسط )، (02)شكل رقع السحافطة تستج في سيػؿ
مغ إجسالي عجد القخى تقع في الفئة الحجسية أقل مغ  %20,2في التجسع الػاحج(،  مشيا 

 .ندسة 222

 
 م(.0222-2220(: أحجام السدن في محافغة بيش )8شكل رقؼ)                              

 م0222لمتجسعات العسرانية بسحافغة بيش ( الترشيف الحجسي 2جدول رقؼ )
 ندبة الدكان  (ندسة)عدد الدكان  عدد التجسعات الفئة الحجسية

 22,0 22020 0 ندسة 2222أكثخ مغ 
 02,2 00002 2 ندسة2111 -0222

 02,0 00200 22 ندسة 0222أقل مغ 
 022 22200 22 اإلجسالي

 ـ.0202اد عمى تقخيخ كزار الذؤكف البمجية كالقخكية، : مغ إعجاد الباحث باالعتسالسردر          
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أف نػع السدكغ في السحافطة حدب عيشة الجراسة  إلىكتذيخ الجراسة السيجانية 
% في السجف، أما الذقق فتسثل ندبة 0,2( عبارة عغ ؼيال كتسثل ندبة 00)شكل رقع

العذة فبشدبة  %، أما20%، كأغمب السداكغ مغ البيػت الذعبية في القخى بشدبة 00,2
إلى كجػد كأشارت الجراسة السيجانية %، 0بشدبة  %، كالرشادؽ2,2مشخفزة تقجر بحػالي 

في أشخاؼ العذػائي البشاء  مشيا % حدب عيشة الجراسة،02نحػ تسثل عسخانية مذكالت 
، ار سمبية تتسثل في التمػثكما يشتج عشو مغ آثبالسحافطة،  السشتذخة القخى في السجف ك 

 العسالة الدائبة،تجسع االزدحاـ السخكري، كانتذار الشفايات، ك ضيق الصخؽ مسا يؤدي إلى ك 
جمات كمدتػى الخ كىحا يؤثخ عمى اقتراديات تػصيل السخافق كشبكات البشية األساسية،

مدكغ( 02002)حػالي عجد السداكغ بالسحافطة كرغع نسػ ، الرحية في البيئة كالسجتسع
( ـ0202ىيئة اإلحراءات العامة،مغ إجسالي عجد السداكغ بسشصقة جازاف ) %2,0بشدبة

كالسخافق كفق السعاييخ التخصيصية  ةالحزخي لخجماتيتصمب االىتساـ باىحا الشسػ  إال أف
عمى الحي أؾيع مذخكع إسكاف بير خاصة في السذاريع الدكشية الججيجة كمشيا السعتسجة 

 متخ مخبع.002222مداحة 

 
 التجسعات العسرانية في حؾض وادي بيش(: 2شكل رقؼ)                           
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 م0202مارس0 تأثير الديؾل عمى العسران واألراضي الزراعية(: 22شكل رقؼ)

 ندبة نؾع الدكؽ حدب عيشة الدراسة.(: 22شكل رقؼ)

 الحزخيةالتجاخل بيغ استعساالت األرض  بسحافطة بير كمغ السذكالت العسخانية
ؼبالشطخ لالستخجامات الرشاعية نججىا تشتذخ عمى الصخيق الخئيذ الخابط بيغ محافطة 

مشصقة صشاعية مخررة كيتجاخل نطخًا لعجـ كجػد الجرب شسااًل كمحافطة صبيا جشػبًا 
غيخ مدتغمة ضسغ الكتمة  إضافة إلى فخاغات (،00مع االستخجاـ الدكشي )الذكل رقع 

يخباء اليػائية قخيبة مغ أسالؾ الكأعسجة ك  طيخ( كت00ير )شكل رقعالعسخانية بسحافطة ب
 .الؾ األرضية مكذػفة بجػار الصخؽ العامة في مجيشة بيركاألس السباني
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        م.0202مارس0الرشاعية عمى الظرق في مديشة بيش، ستعسالت (: ال20شكل رقؼ)
 م.0202مارس0 بسديشة بيش داخل الكتمة العسرانية ألراضي الفزاء(: ا22شكل رقؼ)

 : السذكالت الستعمقة بالخدمات -اخامدً 

يعج التػسع في تػفيخ الخجمات العامة مغ أىع السختكدات الخئيدة في عسمية 
عيشة الجراسة  تذيخ، ك (02ـ، ص0110)القحصاني، كريساكي، التخصيط لمتشسية الذاممة 

حيث جاءت مجسػعة خجمات متػفخة  سحافطة بيرالخجمات ب( لسدتػى تػفخ 02)شكل رقع
%، 022 الكيخباء بشدبة% مشيا 022-%20تخاكحت مغ  مشيا خجمات بشدبة عالية

%، 12,0%، كالخجمات الرحية 12%، كالياتف 12,0%، كالػقػد 11,2كالتعميسية 
 % مشيا الخجمات االجتساعية، كالدراعية،22 -%22كىشاؾ خجمات تخاكحت ما بيغ 

% كمشيا الخجمات، 22أقل مغ  -% 22كالثقاؼية، كالدياحية، كتخاكحت خجمات ما بيغ 
% مشيا الخجمات الرشاعية، كأقل 22أقل مغ كالتخفييية، كالخياضية، بيشسا جاءت خجمات 

كال ، كىحه ندبة مشخفزة %2 بشدبةالرخؼ الرحي الخجمات مغ حيث تػفخىا خجمات 
ات بسا يتشاسب مع الديادة الدكانية التي تذيجىا السحافطة الحاجة لديادة مدتػى الخجمتداؿ 

 .كمخاعاة الكفاءة في تػزيع الخجمات بسا تتشاسب مع السعاييخ التخصيصية السعتسجة
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 ندب الخدمات بسحافغة بيش حدب عيشة الدراسة.(: 22شكل رقؼ )

 الخدمات التعميسية: . أ

كتعاني مشصقة الجراسة مغ تعج الخجمات التعميسية مغ أىع الخجمات الحزخية 
سػاء مغ حيث مػاقعيا التي قج ال تتشاسب في  % حدب عيشة الجراسة2تسثل  مذكالت

تػزيعيا مكانيًا، كإمكانية الػصػؿ إلييا مغ خالؿ كسائل نقل الصالب الخاصة كالعامة، أك 
زيادة الكثافة الصالبية نتيجة لمديادة الدكانية مسا انعكذ سمبًا عمى مجى مالئسة البيئة 

كزارة الذؤكف )ة لمخجمات الرادر مغ التعميسية بسا ال يتفق مع دليل السعاييخ التخصيصي
 (.ق0222 ،البمجية كالقخكية

 02كقج بمغ إجسالي عجد مجارس البشيغ لمسخحمة االبتجائية في محافظ بير )
كيقرج بيا السباني السخررة لمتعميع  (%22,1)مجرسة( تسثل ندبة السجارس الحكػمية 

كيقرج بيا السباني السدتخجمة  (%00,0كتسثل ندبة السجارس السدتأجخة ) كتسمكيا الجكلة،
، كمتػسط كثافة لمتعميع الحكػمي كيسمظ مبانييا مػاششػف مقابل إيجار سشػي تجفعو الجكلة

(،  أما إجسالي 02( شمب/معمع)شكل رقع02,2شالب( كمتػسط الصالب ) 00,0الصالب )
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ية مجرسة( تسثل ندبة السجارس الحكػم00عجد مجارس البشيغ لمسخحمة الستػسصة بمغ )
 02,0(، كمتػسط كثافة الصالب )%02,0( كتسثل ندبة السجارس السدتأجخة 20,2%)

/معمع كبمغ إجسالي عجد مجارس البشيغ لمسخحمة شالب( 00شالب( كمتػسط الصالب )
( كتسثل ندبة السجارس %22,2مجارس( تسثل ندبة السجارس الحكػمية )1الثانػية )

( 02,1شالب( كمتػسط الصالب ) 02,0) (، كمتػسط كثافة الصالب%22,2السدتأجخة )
 (.02ـ،ص0202شمب/معمع )دليل الخجمات مشصقة جازاف،

 

 
 م(.0222، )(: عدد وندب السدارس حدب السراحل التعميسية بشيؽ22شكل رقؼ )

مجرسة(  00كقج بمغ إجسالي عجد مجارس البشات لمسخحمة االبتجائية بسحافطة بير )
(، %22,2( كتسثل ندبة السجارس السدتأجخة )%20,2)تسثل ندبة السجارس الحكػمية 

( شالبة/معمسة)شكل 00,2شالبة( كمتػسط الصالبات )00,2كمتػسط كثافة الصالب )
مجرسة( تسثل ندبة 00(،  كبمغ إجسالي عجد مجارس البشات لمسخحمة الستػسصة )02رقع

(، كمتػسط %22,0( كتسثل ندبة السجارس السدتأجخة )%20,2السجارس الحكػمية مشو )
( شالبة/معمسة، كبمغ إجسالي عجد 00,2شالبة( كمتػسط الصالب ) 02,2كثافة الصالبات )
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( كتسثل %12مجارس( تسثل ندبة السجارس الحكػمية )02مجارس البشات لمسخحمة الثانػية )
شالبة( كمتػسط  02,0(، كمتػسط كثافة الصالبات )%02ندبة السجارس السدتأجخة )

 (.02ـ،ص0202مبة/معمسة )دليل الخجمات مشصقة جازاف،( ش02,2الصالبات )

كمغ حيث إجسالي عجد مجارس التعميع الخاص الحكػمي بشيغ فقج بمغ في محافطة 
( كتسثل ندبة السجارس %12مجارس( تسثل ندبة السجارس الحكػمية )02)%بير 

( 0,0شالب( كمتػسط الصالب )0,0(، كمتػسط كثافة الصالب )%02السدتأجخة )
 (.02/معمع)شكل رقعشالب

 
 .(: عدد وندب السدارس حدب السراحل التعميسية بشات22شكل رقؼ )              
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 .(: عدد وندب مدارس التعميؼ الخاص الحكؾمي بشيؽ وبشات22شكل رقؼ ) 

مجارس( تسثل ندبة 0أما إجسالي عجد مجارس التعميع الخاص الحكػمي بشات )
(، كمتػسط كثافة %22,0ندبة السجارس السدتأجخة ) ( كتسثل%22,2السجارس الحكػمية )

كزارة الذؤكف البمجية ( شالبة/معمسة )0,0شالب( كمتػسط الصالبات )0,0الصالبات )
(. كيذسل التعميع األىمي لمبشات مخاحل الستػسط كالثانػي 22-02ـ،ص ص0202،كالقخكية

بير تزع مغ ىحا الشػع الميمي كتعميع الكبار كرياض األشفاؿ كمحػ األمية فإف محافطة 
ػسط شالبة(، كمت 2,1( مجارس، يبمغ متػسط الصالبات لكل فرل )0مغ التعميع عجد )

 شالب(.  0الصالبات لكل معمع)

يتزح أف الخجمات التعميسية في محافطة بير رغع تػفخىا إلى حج  ذكخه مسا سبق
كىشاؾ تبايغ في متػسط كثافة الصالب تعاني مغ مذكمة ارتفاع الكثافة الفرمية، ما إال أنيا 

 الػاقعة بالقخب السجارسكيالحظ مغ خالؿ الجراسة السيجانية أف سػاء بيغ السجف أك القخى، 
ازدحاـ حخكة الشقل، كأصػات السشبيات، كاالستخجامات صخيق العاـ قج تتأثخ بال مغ

سبق  – الػبارب كالتمػث الرشاعية الستسثمة في كرش الحجادة، كالشجارة الػاقعة بالقخب مشيا،
 في مػسع نذاط الخياح السػسسية في فرل الريف السعخكفة محميًا )بالغبخة(، -مشاقذتو 

 كىحه السذكالت يتصمب معالجتيا بسػاقع تتشاسب مع معاييخ تخصيط الخجمات التعميسة.
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 الخدمات الرحية . ب

السدتذفى يعج % حدب عيشة الجراسة ك 0تسثل مذكالت نقز الخجمات الرحية 
السدتػى األساسي لمخجمات الرحية، حيث يستج نصاؽ خجماتو ليذسل  بسحافطة بير العاـ

ألف( ندسو، كتقجـ الخجمات الرحية األساسية لمسجف 02-02حجع سكاني بيغ )
كالتجسعات القخيبة مشيا، كيػجج في محافطة بير مدتذفى حكػمي كاحج فقط 

مسخضًا(، كال يتشاسب عجد كحجع 012شبيبًا(، كنحػ)22سخيخ(،  كيزع)022بدعة)
قج يؤدي إلى تػفخ الخجمة ألصحاء أكثخ مغ السدتذفى مع الحجع الدكاني بالسحافطة مسا 

  .الدكاف السحتاجيغ ليا فعالً 

تقجـ خجمات الخعاية الرحية األكلية عمى مدتػى األحياء كالسجاكرات الدكشية ك 
( حيث تتػزع في 02 حكػمية )شكل رقع( مخاكد 2كالقخى، كيبمغ عجدىا في محافطة بير )

( مغ إجسالي عجد 2,2التجسعات الدكانية الكبيخة مجف بير، كمدمية، كالسصعغ، كتسثل )
مسخضًا(، كال 10( شبيبًا، كنحػ)00السخاكد عمى مدتػى مشصقة جازاف، كيعسل بيا نحػ )

أماكغ غيخ تفي باحتياجات الدكاف مغ الخجمات الرحية األكلية، كسا أف مػاقعيا في 
مشاسبة مغ حيث التػسط داخل األحياء الدكشية، أك السجاكرات الدكشية، كبعس مػاقع 
مخاكد الخعاية تبتعج عغ الصخؽ التجسيعية كالخئيدية، كيقتخب بعزيا مغ السجارس كاألسػاؽ 
التجارية حيث تفتقج لميجكء، كتقتخب مغ أماكغ األخصار البيئية الستسثمة في الزجيج، 

كالجخاف، كالػبار كىحا ال يشصبق مع دليل السعاييخ التخصيصية لمخجمات، كمغ  كالتمػث،
أبخز السذكالت التخصيصية الستعمقة بالخجمات الرحية عجـ تػفخ مدتذؽيات قخكية 
بالخيف، كعجـ تػفخ مخكد لمخعاية األكلية بالفصيحة، كجسيع السباني مدتأجخة ما عجا مخكد 

( مدتػصفات أىمية )شكل 0كتزع محافطة بير عجد ) .الخعاية األكلية بسجيشة مدمية
مسخضًا(، كيبمغ عجد مخاكد اإلسعاؼ كاليالؿ األحسخ 00شبيبًا(، كنحػ ) 00( تزع )2رقع

( 0( مغ إجسالي مخاكد اإلسعاؼ عمى مدتػى مشصقة جازاف، كعجد)2,0كاحج فقط يسثل )
 (. 20-21ـ،ص ص0202( مدعفًا)دليل الخجمات مشصقة جازاف،00سيارة إسعاؼ، كنحػ)
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 .الخدمات الرحية في محافغة بيشأنؾاع (: 28شكل رقؼ )    

 :الخدمات العامة . ج

تزع محافطة بير عجد مغ الخجمات مشيا الدراعية، كاالجتساعية، كالسالية، 
كالسرخؼية، كاإلدارية، مػزعة عمى محافطة بير بسا فييا السخاكد التابعة ليا، كبمغ عجد 

( تجسعًا عسخانيًا، كتغصي شبكة السياه 02تتػفخ بيا خجمات الكيخباء )السجف كالقخى التي 
( تجسعًا عسخانيًا، كتغصي شبكة الياتف 01( تجسعًا عسخانيًا، كتذسل شبكة الياتف )02)

( تجسعًا عسخانيا 02( تجسعًا عسخانيًا، إضافة إلى شبكة اإلنتخنت كالتي تغصي )02الشقاؿ )
نقز  مذكمةسثل كت (،22ـ، ص0202مشصقة جازاف، في محافطة بير )دليل الخجمات

 يتشاسبالحي ال في تػزيعيا  % حدب عيشة الجراسة كتكسغ1ندبة  الخجمات العامةبعس 
  .مع سيػلة كصػؿ الدكاف ليا في الغالب

 دياحية:ات الالخدم . ج

% مغ 2تسثل مذكالت ضعف الخجمات التخفييية كالثقاؼية بسحافطة بير نحػ 
 ، إال أفأىسية كبيخة عمى مدتػى السجف كالقخى  اتالخجمات ذ كتعج ىحهعيشة الجراسة، 

عجد ( مع ضعف 0حيث ال يػجج سػى نادي رياضي)بمدتػى ىحه الخجمة محجكد ججًا 

8% 

67% 

17% 

8% 

 مستشفى حكومً

 مراكز الرعاٌة األولٌة

 مستوصف أهلً
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الخجمات األخخى الستسثمة في الحجائق داخل األحياء الدكشية، كالسكتبات  ككفاءة كتػزيع
 .(01رقع شكل) العامة

 
 م.0202مارس0(: حديقة عامة بحي الخالدية في مديشة بيش، 22رقؼ ) الذكل             

    مذكالت البشية األساسية: -اسادسً    
تختبػط محافطة بير بذبكة مغ الصخؽ مع عجد مغ السحافطات كبؿية أجداء 
السشصقة، إضافة إلى شبكة شخؽ داخمية حزخية كريؽية تخبط أجدائيا كتسثل أىسية كبيخة في 

% مغ إجسالي 00مذكالت البشية األساسية  تسثل، كحدب عيشة الجراسة بالسحافطةالتشسية 
الدخيعة تسثل شبكة الصخؽ السذكالت الحزخية بسحافطة بير، كتذيخ أيزًا إلى أف 

%، بيشسا كانت الصخؽ الدراعية األكثخ 00,2%، كالصخؽ السخصػفة كالسددكجة تسثل 00,0
%، أما 00,2تخابية مسيجة كلكشيا ال تسثل سػى %، كتػجج شخؽ 22,0انتذارًا إذ تسثل 

% مغ أجسالي أنػاع الصخؽ حدب عيشة الجراسة )الذكل 0الصخؽ غيخ السسيجة فتسثل 
 -بير  -تخبط محافطات )صبيا  الصخؽ الدخيعة التيمحافطة بير تػجج في ، ك (02رقع

فق السخكري ـ، كيرشف ضسغ الجرجة )أ(، كيتخاكح حجع التج22، كيبمغ عخضو نحػ الجرب(
كالصخؽ الجاخمية كحجة ركػب/ساعة، 0222-222بير( ما بيغ  -في شخيق )صبيا

عجـ يالحظ مذكمة الصخؽ السخصػفة بالسحافطة بمجية بير كبعس السخصػفة مغ إنذاء 
تخؾ حـخ كافي لمصخيق سػاء السقامة حاليًا أك لتػسع السدتقبمي، فشجج امتجاد السشذئات 
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داب مداحة الصخيق خاصة في التجسعات العسخانية القجيسة مسا التجارية كالدكشية عمى ح
يشتج عشو ضعف عػامل الدالمة السخكرية خاصة كثخة السشعصفات كضيق الصخيق يجعل 

كيتدبب في رفع معجالت الحػادث بالسحافطة، كتحتاج ىحه الصخؽ  ،حجع الحخكة غيخ كاؼية
 إلى التػسعة كالخجمات.

تػفخ السياه لمعجيج مغ االستخجامات إذ يعج ذلظ مغ كمغ خجمات البشية األساسية 
أسباب االستقخار البذخي، كيقجر العجد في السياه السشتجة لألغخاض السشدلية بحػالي 

( رغع تشػع مرادر السياه بسحافطة بير سػاء مياه أمصار كمياه جػؼية 0ـ 2222)
(. كقج استيجفت 0ـ 2210كسصحية، كيقجر الشقز في سعة الخدانات األرضية بحػالي )

خصة التشسية لسحافطة بير كمخاكدىا الخفع مغ كفاءة كتصػيخ جسيع نطع السخافق العامة 
اإلمجاد بسياه الذخب كالرخؼ الرحي االتراالت الياتؽية ك  الحالية كالتي تذتسل عمى

رغع كجػد محصة  كالتخمز مغ السخمفات الرمبة باإلضافة إلى اإلمجاد بالصاقة الكيخبية
)ـ.ك.س( كمحصة تحػيل الجيج 020)ـ.ك(، بصاقة  02رئيدية بالسحافطة تبمغ قجرتيا  تػليج

 .(0222) كيخباء مشصقة جازاف،  ؼ000/00
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كتذيخ الجراسة السيجانية إلى كجػد قرػر في معجؿ إنتاج السياه، يقابمو زيادة في 
ضل السذاريع االقترادية بالسحافطة، كبالتالي تحتاج  فيالصمب عمى السياه خاصة 

السحافطة إلعادة  تقجيخ االحتياجات السدتقبمية الفعمية لسػاجية مذكالت جسيع السخافق 
 ديادة الدكانية كالتشسية االقترادية بالسحافطة.بذكل عاـ بسا يتشاسب مع ال

 السذكالت القترادية:  -اسابعً 

 يؤثخ نسػ األنذصة االقترادية بذكل مباشخ عمى التشسية الحزخية بسحافطة بير،
كقج أشارت الجراسة السيجانية إلى أف األنذصة االقترادية بسحافطة بير متشػعة كمتبايشة 

 الشذاط الدراعي % مغ حيث انتذارىا بالسحافطة ثع12بشدبة ت األنذصة الخجمية كقج جاء
%، كالدياحية بشدبة 22,0ة ببؿية األنذصة، ثع الشذاط التجاري بشدبة % مقارن21,0بشدبة 
%، كأخيخًا نذاط الريج الحي 01%، كالخعي بشدبة 02,0%، كالرشاعية بشدبة 21.2
كقج مثمث (، 00الذكل رقع% مقارنة ببؿية األنذصة حدب عيشة الجراسة )2,0يسثل 

حدب عيشة مغ إجسالي السذكالت الحزخية بسحافطة بير  % 1السذكالت االقترادية 
بشذاط اقترادي متشػع زراعي كرعػي  رغع أف محافطة بير تتستع  الجراسة السيجانية،

مغ إجسالي % 2,0كتسثل  0كع 022,01كتجاري، كتبمغ مداحة األراضي الدراعية نحػ 
غع التشػع االقترادي كر  مغ إجسالي االستعساالت العسخانية% 20,2السحافطة، كمداحة 

كالتجاري  ،الزاؿ في شػر الشسػ خاصة الرشاعي كالدياحي األنذصةإال أف بعس تمظ 
بشدبة السػقع السشاسب لمسحافطة  ، كاالستفادة مغ ضخكؼكيفتقخ إلى التدػيق السشاسب

 انئ البحخية لالستيخاد كالترجيخ.السػ القخب مغ بالصخيق الجكلي ك لسشصقة جازاف كعمى 

الحي  استسخار استخجاـ الػسائل التقميجية في الدراعةمغ القصاع الدراعي كيعاني 
بدبب عجـ تقبل ندبة كبيخة مسغ يسمكػف الحيازات الدراعية  ؛ضعف اإلنتاجيةإلى  يؤدي

 2لمػسائل الحجيثة بالدراعة، كصغخ أحجاـ الحيازات الدراعية بالسحافطة كالتي تبمغ أحيانًا 
ىكتار مسا يقمل استخجاـ اآلالت الدراعية حيث ال يدسح صغخ حجع الحيازات مغ ؾياـ تمظ 
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نتاجية. كتفتقخ السحافطة في مجاؿ تشسية الثخكة اآلالت بجكرىا الكامل مسا يقمل مغ اإل
الحيػانية بسحافطة بير كمخاكدىا حيث ال يػجج مخاعي متخررة في عسمية تخبية السػاشي 

مغ مداحة  %02,0عمى الخغع مغ السداحة الكبيخة لألراضي الخعػية كالتي تسثل حػالي 
ض الدراعي عمى مذخكعات كمغ السذكالت االقترادية انحدار عسميات اإلقخا ،السحافطة

زراعية محجدة، تتسثل في زراعة الحبػب كالفاكية، مع قمة كضعف القخكض السقجمة 
كفي مجاؿ الدياحة ال تتػفخ  لريادي األسساؾ، كتخبية الجكاجغ، كمذاريع السشاحل.

 الخجمات الدياحية الكاؼية سػاء في البيئة الداحمية أك الػاجية البحخية لسحافطة بير. 

 
 األنذظة القترادية في محافغة بيش حدب عيشة الدراسة.(: 02ل رقؼ )شك

 السذكالت التخظيظية:  -اثامشً 

تعج بمجية محافطة بير أىع الجيات السعشية بالتخصيط كالتشسية في محافطة 
% مغ إجسالي السذكالت حدب 2جاءت بشدبة  بير كلكشيا تعاني مغ مذكالت

في نقز الكفاءات البذخية السؤىمة لجراسة االحتياجات تتسثل ك  عيشة الجراسة السيجانية،
تشفيح السذاريع كفق األدلة التخصيصية السعتسجة بالتالي ضعف قجرتيا عمى ك ، الفعمية

قمة السيشجسيغ السختريغ، أدى إلى ضعف كمع مغ كزارة الذؤكف البمجية كالقخكية، 
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كتجاخل اختراصات  ،الجعع الفشي كاإلداري كالسعمػماتي كتذتت مرادر السعمػمة
،  (20ـ، ص:0222، كزارة الذؤكف البمجية كالقخكيةالجعع الفشي مع الجعع اإلداري )

تصمب عمى متابعة كاستجامة السذخكعات التشسػية السدتيجفة، مسا ي لو آثار سمبيةكىحا 
ية ػ خصط التشسال يجععق األىجاؼ التخصيصية لمتشسية، ك يحق دعع جياز البمجية بسا
كالشسػ الرشاعي الحي تذيجه السشصقة مغ خالؿ مجيشة جازاف السدتقبمية السدتجامة 

لمرشاعات األساسية كالتحػيمية الػاقعة غخب محافطة بير عمى ساحل البحخ 
 .األحسخ

 ( لمسذكالت الحزرية في محافغة بيش: SWOTتحميل )
السدتخجمة عمى نصاؽ كاسع في العجيج مغ  شساذجال أحج SWOTيعج نسػذج

، كيتكػف مغ أربعة أقداـ ىي: نقاط القػة، كالزعف، كالفخص، كالتيجيجات أك الجراسات
في ىحه الجراسة لفيع الرػرة  يسكغ تصبيق ىحا الشسػذجك  (22ـ،ص0200)األنباري،السخاشخ، 

ة استخاتيجية تداىع الكاممة لمسذكالت الحزخية في محافطة بير, كلمسداعجة في كضع خص
في معالجة ىحه السذكالت الحزخية، كتجعع األجيدة السعشية بالتخصيط الحزخي كالسسثمة في 
بمجية بير كالجيات الحكػمية األخخى، كلمسداىسة بفاعمية في التخصيط اإلقميسي الستػازف عمى 

  . مدتػى السحافطة كالتكامل مع خصط التشسية عمى السدتػى الػششي

 ( لمسذكالت الحزرية في محافغة بيش: SWOTتحميل )
 Weaknesses نقاط الزعف Strength نقاط القؾة

 .محميًا وإقميسياً السؾقع الجغرافي لسحافغة بيش  .2

 التشؾع الجيؾلؾجي والبيئي بسحافغة بيش. .0

 وجؾد أشجار القرم يحسي الذؾاطئ البحرية. .2

وجؾد مديشة جازان لمرشاعات األساسية  .2
 والتحؾيمية.

 .ارتفاع معدلت وندب الرطؾبة .2

 حركة كثيفة لمرمال )عاىرة الغبرة(. .0

 عدم وجؾد شبكة لمررف الرحي. .2

 ار الديؾل.أخظضعف مذاريع درء  .2

 .صغر وتبعثر التجسعات الريفية .2
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إمكانية التؾسع العسراني في معغؼ مداحة  .2
 السحافغة.

 وجؾد مذاريع قائسة )مذروع إسكان بيش(. .2

 وجؾد خزانات مياه جؾفية كبيرة. .2

 حمقة وصل بيؽ محافغات مشظقة جازان. .8

 ضآلة مداحة العسران بالسحافغة.. .2

 .ضعف الظرق والخدمات الدياحية .2

العجز في السياه السشتجة لألغراض  .8
 السشزلية.

 Threatsمكامن اخلطر  Opportunitiesمكامن الفرص 

 السحافغة ضسؽ السخظظات الييكمية دراسة .2
 بالسشظقة.

في بالسدتذاريؽ لدعؼ التشسية الستعانة  .0
 السحافغة.

مذاريع صشاعية جديدة في مديشة جازان اعتساد  .2
وفق الرؤية  لمرشاعات األساسية والتحؾيمية

0222. 

 جيؾد أرامكؾ الدعؾدية في تأىيل الؾاجية البحرية. .2

 تعد بيش أحد مراكز التشسية اإلقميسية بالسشظقة. .2

 األنذظة القترادية. عدد إمكانية التشؾع في .2

في كافة وجؾد العديد مؽ مقؾمات التشسية  .2
 القظاعات.

نقص الخدمات في القرى الرغيرة  .2
 والسبعثرة.

استسرار تيديد خظر الديؾل لمقرى والبشية  .0
 التحتية.

تزايد كسيات الشفايات الرمبة دون  .2
 معالجة.

تدرب مياه الررف الرحي إلى السياه  .2
 الجؾفية.

الزدحام في الحركة  تفاقؼ مذكالت .2
 السرورية.

التمؾث و  األمراض استسرار أسباب .2
 البرري.

نقص العسالة في بعض األنذظة  .2
 القترادية.

تزايد اليجرة الدكانية والزغط عمى  .8
 الخدمات.

 في محافغة بيش يضااألر  استعسالت تخظيط: 

يسثل نسط استعساالت األراضي في أية مجيشة نتاجًا لمتصػر التاريخي الحي مخت بو 
السجيشة في فتخة شػيمة، كاستعساؿ األراضي في أي مجيشة أكبخ مغ مجخد صػرة لحاجات 
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ـ، 0120الدكاف، فيػ انعكاس ألىسية الػضائف التي تسارسيا السجيشة )إسساعيل،
في محافطة بير تشسػ بذكل سخيع كيتػقع أف  سيةقمياالستخجامات اإل كبسا أف (،012ص

( مغ إجسالي االستخجامات بالسحافطة، كسػؼ %02,02ـ حػالي  )0202تسثل في عاـ 
(، بيشسا تسثل 0كع22,20تسثل مداحة التجسعات العسخانية في محافطة بير حػالي )

بأنػاعيا  (، أما استخجاـ الصخؽ %02,1( بشدبة )0كع 021,22األراضي الدراعية حػالي )
كتسثل  ( مغ إجسالي استعساالت األرض بالسحافطة.%2,22( بشدبة )0كع 2,1تذغل )

(، يمييا %20,2( كالسخاعي الصبيعية نحػ )%22,20االستعساالت الصبيعية نحػ )
ا (. كىح%2,22(، كاألكدية )%2,0(، ثع الدبخات )%02,22السشاشق الرحخاكية )

التخصيط  مدتؿبالً  وتػاج ليح الشسػ كالتي قجيتصمب معالجة السذكالت السراحبة  
لتخصيط استخجامات  السقتخحات بعس كضع  تع كبشاء عميو، الحزخي في محافطة بير

دليل السعاييخ كزارة الذؤكف البمجية كالقخكية، ) افطة بير بذكل مدتجاـاألرض في مح
 :كذلظ مغ خالؿ ـ(0222التخصيصية لمخجمات، 

التػسع ضبط غ خالؿ الصبيعية مغ التعجي عمييا محساية استعساالت األرض  -0
 .عذػائيكالحج مغ الشسػ الالعسخاني 

حساية الغصاء الشباتي، كالثخكة الحيػانية، كالسخاعي الصبيعية بتصبيق نطاـ الغابات  -0
 .كالسخاعي عمييا

في حجع كأىسية  شبقًا لمتجرجة مخاعاة التجرج في مداحات االستعساالت الحزخي -0
كد العسخانية في محافطة بير، كالسحافطة عمى االستعساالت ككضائف السخا

 الدراعية مغ تجاخل االستعساالت األخخى.
تشسية السػاقع الجبمية،  في السحافطة مغ خالؿ  االستعساالت الدياحيةتشسية  -2

 .الداحمية، كالخبط بيشيساك 
ػسعة خ كتصشاعية ججيجة كتصػي الرشاعية بإنذاء مشاشقزيادة رقعة االستعساالت  -2

 السشاشق الرشاعية في السجف.
  .بكافة مدتػياتيا ككفق السعاييخ السعتسجةشبكات الشقل زيادة استخجامات  -2
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الخجمات االجتساعية كالذبابية ك اإلسكاف، ك الرحية،  سػاء الخجمات العامةتصػيخ  -2
الخجمات ك الخجمات األمشية، ك كاإلعالمية، الخجمات الثقاؼية كالخياضية كالتخفييية، 

 كػمية كاالجتساعية كالتجارية، كالسخافق العامة.الح
يح بخامج الخعاية االستسخار في تشفك ة  الرحيالخجمات استخجامات  تخصيط -2

 .األكلية الرحية
 التجريب،االىتساـ بالتأىيل ك ت كمخاكد الخعاية الرحية األكلية، ك صيانة السدتذؽيا -1

راسات متخرز في دإنذاء مخكد بحثي ك  لتػفيخ كػادر شبية كشبية مداعجة
 األمخاض الستػششة كاألكبئة. 

تػفيخ الدكغ السالئع لكافة شخائح مجتسع  تشسية االستخجامات الدكشية سػاء مغ -02
، كذلظ مغ لمحج مغ اليجخة الخارجيةأىسية حيػية كىحا مؤشخ لو  محافطة بير

يخة االىتساـ بالفئات الفقالدكغ، ك االستسخار في تمبية احتياجات األسخ مغ خالؿ 
 .تػفيخ الدكغ السالئع لياك 

الدكشية الججيجة عمى مدتػى محافطة بير كمجىا بالسخافق تخصيط السشاشق   -00
 األساسية.

دعع إقامة ك ؼية كالخياضية كالتخفييية الخجمات الثقااستخجامات تصػيخ كتشػيع   -00
 .السكتبات العامة في السحافطات

 ؿاألشفا كمالىي الحجائق العامةاستخجامات اضية، ك التػسع في األنجية الخي  -00
 كاالستخجامات الجيشية.

كتاريخ  02رقع االلتداـ بتشفيح قخار مجمذ الػزراء ك استخجامات الصخؽ تخصيط   -02
 غيخ السسمػكةفي األراضي مغ حيث تحجيج الصخؽ كارتجاداتيا  ى00/0/0200

كالسحافطات كالسخاكد تكػف في األراضي السسمػكة خارج السجف ك ( ـ022)بعخض 
 .(ـ022) رتجادالصخؽ الدخيعة بعخض كا

حطخ ذلظ تحقيق يئية كيتصمب االستخجامات لمسػارد الب ضساف استجامة  -02
  .السخاعي، كالسشاشق الصبيعيةالغابات، ك االمتجاد العسخاني عمى األراضي الدراعية، 
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، ليحا االستخجاـرالحة الغيخ الرشاعية في السشاشق  حطخ إقامة السشاشق  -02
 .شق الدياحية، كالسحسيات الصبيعيةكالسشا

االقترادية خاصة مخاعاة البعج البيئي عشج التخصيط إلنذاء السذخكعات   -02
تصػيخ التذخيعات كالشطع الخاصة بحساية البيئة لتتسذى مع مػاصفات الرشاعة ك 

 يئة.ىيئة الرحة العالسية، كاالتفاؾيات اإلقميسية، كالجكلية الخاصة بالب
 في محافغة بيش : لتشسية الحزريةمتظمبات ا 

بػضع الخصط كالبخامج الالزمة بذكل عاـ اىتست السسمكة العخبية الدعػدية 
لتحقيق التشسية السدتجامة عمى السدتػى اإلقميسي كالعسخاني مغ مشطػر ججكؿ أعساؿ 

تعديد التشسية (، كالتي أقخت في فرميا الدابع مبجأ 00القخف الحادي كالعذخيغ) أجشجة
لػجية الذجيجة التي السدتجامة لمسدتػششات البذخية، كذلظ مغ مشصمق السذكالت اإليكػ 

السدتػششات نتيجة لشسط االستيالؾ بيا، كبالتالي فإف البخامج األساسية تعاني مشيا 
الالزمة لتحقيق التشسية اإلقميسية كالعسخانية السدتجامة في محافطة بير كالتي تشبثق مغ 

 اآلتي: ج األساسية عمى مدتػى السسمكة يسكغ صياغتيا عمى الشحػخامالب
اإلسكاف لتدييل تػفيخ الدكغ السالئع لدكاف محافطة بير مغ خالؿ تبشي بخامج  -0

 في الحزخ كالخيف عمى الدكغ السشاسب. حرػؿ الدكاف ذكي الجخل السشخفس
في محافطة بير مغ حيث  كالخيؽية الحزخية تحديغ إدارة التجسعات العسخانية  -0

تحديغ الطخكؼ السعيذية كإيجاد الكػادر السؤىمة عمسيًا في إدارة األراضي كالبيئة 
كإدارة تكاليف الخجمات البيئية كالسياه كالرخؼ حزخية، كتػفيخ فخص العسل ال

 الرحي كالشفايات كغيخىا.
اـ كذلظ تعديد تخصيط كإدارة استعساالت األراضي بسحافطة بير عمى نحػ مدتج  -0

بيجؼ تمبية االحتياجات مغ األراضي لمتشسية العسخانية مغ خالؿ حرخ السػارد 
مغ األراضي كترشيفيا، ككضع خصة إلدارة األراضي كمخاقبتيا، بسا يتفق مع 

 الخصة الػششية إلدارة األراضي.
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سػاء  في التجسعات الدكانية في محافطة بير تػفيخ البشية األساسية الستكاممة  -2
ككضع بخامج إلدارة السخمفات الرمبة باستخجاـ  يا كتشسيتيا،تخصيص مغ حيث
 تتشاسب مع البيئة. تكشػلػجيا

تعديد نطع مدتجامة لمصاقة كالشقل في محافطة بير مغ خالؿ دمج استخجاـ   -2
كتذجيع بخامج  ،األراضي مع تخصيط الشقل بحيث تتالءـ أماكغ العسل كالدكغ

ارات آمشة لمسذاة، كزيادة السداحات استخجاـ الشقل الجساعي كتخريز مد
 الخياح. كأالخزخاء، مع استخجاـ مرادر الصاقة الشطيفة سػاء الصاقة الذسدية 

تعديد تخصيط كإدارة التجسعات العسخانية السعخضة لمكػارث كذلظ بيجؼ تخيف   -2
األثخ الدمبي لمكػارث عمى الدكاف، كيتع ذلظ مغ خالؿ تشسية ثقافة الدالمة 

 الديػؿكتكثيف حسالت التػعية بسخاشخ عخضيغ لمكػارث الصبيعية لمدكاف الس
التي تيجد التجسعات العسخانية في محافطة بير خاصة مع ؼيزاف سج كادي بير 

عذخات القخى عغ ؼيزانات تعدؿ كالحي يتدبب في مػاسع األمصار الغديخة إلى 
رث الصبيعية كىحا يتصمب إجخاء دراسات كششية كمحمية عغ شبيعة الكػاالخجمات، 

ل كالعس كآلية مػاجيتا، كتكخار حجكثيا كأثخىا عمى الدكاف كاألنذصة االقترادية
عمى تصػيخ إنحار مبكخ لتجشب الديػؿ، كالؽيزانات، كالدالزؿ، كالرجكع، كتصػيخ 

 التخصيط قبل كقػع الكػارث.   
كذلظ  ،تعديد أنذصة صشاعة التذييج لتكػف متػافقة مع البيئة في محافطة بير  -2

مغ خالؿ استخجاـ مػاد بشاء محمية، ككضع أنطسة تخصيصية لحساية السشاشق 
 الحداسة بيئيًا مغ أنذصة البشاء كالتذييج.

ذخية في محافطة بير، كبشاء القجرات لمتشسية العسخانية بسا تذجيع تشسية السػارد الب -8
ؿ تقجيع يالئع الثقافة التقميجية لمدكاف األصمييغ بسحافطة بير، كذلظ مغ خال

التجريب كالسداعجة الفشية لمفشييغ كالسيشييغ ؼيسا يتعمق بالجػانب االجتساعية 
كاالقترادية كالبيئية لعسمية تشسية التجسعات البذخية، كنذخ التػعية العامة بأىسية 

 البيئة كالتشسية بيغ مختمف قصاعات السجتسع في محافطة بير.
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 والتؾصيات: شتائجال

كالتػزيع  ،كترشيفيا ،في محافطة بير السذكالت الحزخيةأىع الجراسة  تشاكلت
االحتياج الفعمي بسحافطة  يتػافق معكاقتخاح تخصيط مشاسب (، 00)شكل رقع السكاني ليا

 :الشتائج عمى الشحػ اآلتي ككانتكبسا يتفق مع السعاييخ التخصيصية،  ،بير

 الت حزخيةقة جازاف تعاني مغ مذكأف محافطة بير كغيخىا مغ محافطات مشص  -0
 ىاأبخز  ، كقج جاءتعمى حج سػاء بالتجسعات العسخانية الحزخية كالخيؽيةتتعمق 

%، ثع السشاخية 00%، كالبيئة، كالبشية األساسية بشدبة 02السذكالت الدكانية بشدبة 
 الدياحية%، ك 1%، كاالقترادية كالخجمية بشدبة02%، كالعسخانية بشدبة 00بشدبة 
  حدب عيشة الجراسة. %1بشدبة 

 
 التؾزيع السكاني لمسذكالت الحزرية في محافغة بيش.(: 00شكل رقؼ )            

لجعع التشسية  متشػعة في محافطة بيرخجمات لتػفخ  الحاجةكذفت الجراسة عغ  -0
  .األقاليع السجاكرةك  السحافطةفي  السحمية
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كندب  ،كمداحاتيا ،فطة بيراستخجامات األرض في محا تشػعبيشت الجراسة  -0
 .تػزيعيا

 أىسيةك  ي محافطة بيرمذكالت استخجامات األرض فآثار أضيخت الجراسة   -2
 لتشسية السدتجامة.السسمكة لتحقيق اكبخامج كخصط  بسا يتفق مع رؤية معالجتيا

 باآلتي: تػصي الجراسةكبشاء عمى الشتائج الدابقة  -2
التػسع في لحزخية في مشاشق السسمكة كذلظ مغ خالؿ أىسية تذخيز السذكالت ا -0

 الجراسات كاألبحاث االستذارية الستخررة.إجخاء 
متشسية في محافطة بير بسعالجة ؾياـ الجيات السعشية بالتخصيط ل التأكيج عمى -0

بسا يزسغ االستخجاـ األمثل ليا  االختراص كل جية كفق الحزخيةسذكالت ال
تفعيل األدلة التشطيسية كالمػائح كالتعميسات كتشفيح عتسجة ك ة السكفق السعاييخ التخصيصي

 السخصصات الييكمية السعتسجة.
مغ البعس األرض في محافطة بير مع بعزيا  تعساالتاالىتساـ بشسػ كاندجاـ اس  -0

االستعساالت الججيجة خاصة إلنذاء الشسػ العسخاني ككضع الزػابط  تشطيعخالؿ 
 . كاألماكغ العامةالصخؽ ك  العسخانية كالتجارية كالرشاعية

بسحافطة بير  التخصيط الحزخي أىسية الجكر الحكػمي كاألىمي في السداىسة في  -2
مغ خالؿ التػسع في الجعع الحكػمي كرفع الػعي لجى السجتسع لمعسل جسيعًا لتحقيق 

 .0202أجشجتيا كبسا يحقق الخؤية الػششية التشسية السدتجامة كفق 
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 استبانة (2محق رقؼ)م
 استقراء عؽ السذكالت الحزرية في محافغة بيش() 

( في السكاف األسئمة اآلتية بػضع إشارة) غأرجػ اإلجابة عألغخاض عمسية فقط 
 لحي يتصمب ذلظ:السشاسب مع تعبئة الفخاغ ا

o  وليةالبيانات األ: 
  السؼ )اختياري(...................مقر الدكؽ: السحافغة)..........(،السركز

 (...(، القرية)...................اإلداري)............(السديشة)
   ،  شقة □   ،  فيال□العسر: ).....( سشة، الدخل الذيري : )...........( ريال، نؾع الدكؽ: 

 .صشدقة □     ،عذة □     ، بيت شعبي □
بسحافغة  ذي تدكؽ فيوفي السكان ال ةأو غير متؾفر  ة: حدد أي الخدمات اآلتية متؾفر 2س         

 ؟بيش
 غير متؾفر متؾفر نؾع الخدمة     غير متؾفر متؾفر نؾع الخدمة    
   الياتف   الكيرباء  

   ثقافية   السياه 
   صحية   الررف الرحي

   ترفييية   الؾقؾد
   تجارية   الظرق 
   صشاعية   رياضية
   زراعية   تعميسية

   سياحية   اجتساعية

 ؟ما نؾع الظريق الذي يربط السديشة أو القرية التي تدكشيا: 0س             
          ،  شخيق مخصػؼ زراعي □         ،  شخيق مخصػؼ مددكج □         ، شخيق سخيع □
               شخيق غيخ مسيج.  □           ، شخيق مسيج تخابي □

 ؟بسحافغة بيش في السديشة أو القرية التي تدكشيا : أي األنذظة اآلتية تسارس2س            
 □        التجاري،     □          الدراعي،   □          ،   ريجال □        ،  خعيال □

 الخجمي. □      الدياحي،      □        الرشاعي،   
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 السذكالت اآلتية في محافغة بيش؟ تؤثردرجة  مؽ وجية نغرك ألي :2س             

 نؾع السذكمة
 درجة التأثير

 ل تؾجد ضعيفة متؾسظة كبيرة كبيرة جداً 
      بيئية
      سكانية
      عسرانية
      اقترادية
      اجتساعية
      سياحية
      خدمية

      تخظيظية
      صحية
      تعميسية
      أمشية

      تذكر.... أخرى 

 ؟سداىسة في حل السذكالت الحزرية في محافغة بيش لم : مؽ وجية نغرك ماذا تقترح2س
0-......................................................................................2-

....................................................................................... 
0-......................................................................................2-

....................................................................................... 
0-......................................................................................2-

........................................................................................ 
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 جداول تفريغ الدراسة السيدانية (0محق رقؼ)م

 ( مقر الدكؽ.2)جدول رقؼ 
 % التكرار مقر الدكؽ

 22,0 000 السجيشة
 21.2 021 القخية

 م.0202السردر: الدراسة السيدانية، 

 ( نؾع السدكؽ.0)جدول رقؼ  
 % التكرار نؾع السدكؽ

 0,2 00 ؼيال
 00,2 020 شقة

 20 020 بيت شعبي
 2,2 0 عذة

 0 0 صشجقة

 م.0202السردر: الدراسة السيدانية، 

 ( تؾفر الخدمات.2)جدول رقؼ  

 نؾع الخدمة
 متؾفر

 نؾع الخدمة
 متؾفر

 % التكرار % التكرار
 22 022 الياتف 222 222 الكيرباء  

 22 282 ثقافية 80 022 السياه 
 2262 082 صحية 2 20 الررف الرحي

 2262 222 ترفييية 2862 022 الؾقؾد
 22 022 تجارية 22 022 الظرق 
 2262 222 صشاعية 28.2 222 رياضية
 2862 022 زراعية 2262 022 تعميسية

 2262 280 سياحية 8862 022 اجتساعية

 .م0202الدراسة السيدانية، السردر: 
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 ( نؾع الظريق.2)جدول رقؼ 

 % التكرار نؾع الظريق
 00.0 22 شخيق سخيع

 00.2 20 شخيق مخصػؼ مددكج
 22.0 022 شخيق مخصػؼ زراعي

 00.2 02 شخيق مسيج تخابي
 0 1 شخيق غيخ مسيج

 م.0202السردر: الدراسة السيدانية،       
 

 ( نؾع الشذاط القترادي.2)جدول رقؼ  

 % التكرار نوع النشاط االقتصادي

 01 22 الخعي
 2,0 00 الريج

 21,0 002 الدراعي
 22,0 022 التجاري 

 02,0 000 الرشاعي
 21,2 021 الدياحي
 12 022 الخجمي

 .م0202، السيدانية الدراسة: السردر   
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 الحزرية في محافغة بيش حدب العيشة.( درجة تأثير السذكالت 2)جدول رقؼ 

نوع 
 ادلشكلة

 درجة التأثري
 ال توجد ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جدا  
التكر

 ار
التكر %

 ار
التكر %

 ار
التكر %

 ار
التكر %

 ار
% 

 بيئية
21 7 12 

3.
3 

8 
2.
7 

72 
23.
3 

191 
2
1 

 سكانية
23 

7.
7 

12 4 12 
3.
3 

88 
29.
3 

167 
2
3 

 عمرانية
14 

4.
7 9 3 7 

2.
3 111 37 159 

1
4 

اقتصاد
 ية

12 4 12 
3.
3 

5 
1.
7 

149 
49.
7 

124 
1
2 

اجتماع
 ية

4 
1.
3 

3 1 2 
2.
7 

93 31 198 4 

.2 8 سياحية
7 

6 2 4 1.
3 

134 44.
7 

148 8 

 6 268 6.7 22 1 3 1 3 2 6 خدمية
 ختطيطية

5 
1.
7 

7 
2.
3 

3 1 124 
41.
3 

161 5 

.1 4 صحية
3 

3 1 3 1 165 55 125 4 

 تعليمية
6 2 5 

1.
7 

4 
1.
3 

133 
44.
3 

152 6 

 أمنية
2 

2.
7 

3 1 1 
2.
3 

32 12 264 2 

 أخرى
)البنية 
األساس

 ية(

16 
5.
3 

12 4 12 
3.
3 

116 
38.
7 

146 
1
6 

أخرى ) 
 مناخية(

13 4.
3 

14 4.
7 

9 3 122 42.
7 

142 1
3 

 م.0202السردر: الدراسة السيدانية، 
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 السراجع والسرادر
 :السراجع العربية

دار الثقافة لمشذخ  ،ثانية، الصبعة الفي جغخاؼية السجفـ(، دراسات 0120عمي،)إسساعيل، أحسج  -
 القاىخة. كالتػزيع،

ـ(، 0200) عبج الراحب ناجي رشيج،األنباري، دمحم عمي، كحسادي، كخيع كاضع، كالبغجادي،  -
السشتجى في مجيشة الحمة،  0/دراسة تحميمية لسذاكل البيئة الحزخية: حالة الجراسة مشصقة نادر

 لثقافة، العخاؽ.الػششي ألبحاث الفكخ كا
ـ(، مذكالت التشسية الحزخية بالسجيشة الرحخاكية: دراسة 0202بكاري، أسامة، كعػيغ، صابخ، ) -

 ميجانية بحي األميخ عبج القادر ببمجية الخباح، جامعة الذييج حسة لخزخ بالػادي، الجدائخ.
ـ(، "ترشيف كسي ألىع السجف الدعػدية"، الشجكة 0110الحكيع،)الجار هللا، أحسج، كالحسػد، عبج  -

 الجغخاؼية الخابعة ألقداـ الجغخاؼية بالسسمكة العخبية الدعػدية، مصابع جامعة أـ القخى، مكة السكخمة.
ـ(، الشطع كالسذاكل البيئية في جديخة القخصاية محافطة الجيدة: دراسة 0222الحديشي، سعيج دمحم،) -

 (، جامعة السشػؼية، السشػؼية.02البحػث الجغخاؼية كالكارتػجخاؼية، العجد ) ميجانية، مخكد
يع عبج المصيف عبج السصمب، ) - ـ(، مذكالت البيئات الحزخية: الخخشـػ 0202خػجمي، إبخـا

.  نسػذج، مخكد الدػداف لمبحػث كالجراسات االستخاتيجية، مجمة الدػداف، العجد التاسع، الخخشـػ
ـ(، الجغخاؼيا الدراعية في مشصقة 0112الحسيج، كالعخيذي، عمي دمحم شيباف، )الدخسي، مججي عبج  -

 جيداف: جشػبي غخبي السسمكة العخبية الدعػدية، مكتبة األنجمػ السرخية، القاىخة.
ـ(، دراسة رؤية لتحقيق التشسية الستػازنة بسشاشق السسمكة: دراسة حالة مشصقة 0200عخب، عاصع، ) -

 عاصع عخب لمجراسات االقترادية كاإلدارية، الخياض.جازاف، مخكد الجكتػر 
ـ(، مشصقة جيداف: دراسة في الجغخاؼيا اإلقميسية، رسالة ماجدتيخ 0120العخيذي، عمي دمحم شيباف، ) -

 غيخ مشذػرة، جامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية، الخياض.
يع، كالدامخائي، رياض عبج هللا، كغفار، صباح  - ـ(، مذكالت البيئة 0202حسػد،)الصيف، بذيخ إبخـا

 ، جامعة سامخاء، سامخاء. 02الحزخية في العخاؽ: بغجاد أنسػذجًا، مجمة سخ مغ رأى، العجد 
مشصقة عديخ،  -(، التحميل السكاني لمخجمات التشسػية في كادي تشجحة0110القحصاني، كريساكي،) -

 الخياض.(،الجسعية الجغخاؼية الدعػدية، 00سمدمة بحػث جغخاؼية، العجد)
 (، الجغخاؼيا البذخية السعاصخة لمسسمكة العخبية الدعػدية، مكتبة دار زىخاف، ججة.0112مذخز،) -
 ، الخياض.ـ(، تعميسات أعساؿ تعجاد الدعػدية0202، )اإلحراءىيئة  -



 0202 سبتسبر( الثانيوالخسدؾن )الجزء الدابع  لعددا                                  مجمة بحؾث الذرق األوسط

- 202- 

 ، ججة.0حقائق كأرقاـ، ط ـ(، السسمكة العخبية الدعػدية:0202ىيئة السداحة الجيػلػجية الدعػدية، ) -
ـ(، الشتائج األكلية لمتعجاد العاـ لمدكاف كالسداكغ، مصابع 0202اإلحراءات العامة، )مرمحة  -

 مرمحة اإلحراءات العامة، الخياض.
 ، الخياض.ككالة الػزارة لتخصيط السجفـ(، 0222،)خكيةكزارة الذؤكف البمجية كالق -
 لمخجمات، الخياض.ـ(، دليل السعاييخ التخصيصية 0222،)خكيةكزارة الذؤكف البمجية كالق -
 ـ(، استخاتيجية التشسية العسخانية الػششية، الخياض.0220،)خكيةكزارة الذؤكف البمجية كالق -
 الخياض. سيخيت اليشجسية، ،تقخيخ عغ السجف بسشصقة جازافـ(، 0122كزارة الذؤكف البمجية كالقخكية،) -
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