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 تمهيد:

اللغةةه  ةةا ل ايةةا فةةد  الجةةعات والشعوبةةوب والاةةغ  ي ور اةةا اللغةةه    ةةع ا   ةةو  
ويصةة أ كج ةةويع ويغمةةع بعةةو فحادلةةت ويتةةحت فغم حالةةت  ول رةةي الحملةةه الشغعاجدةةه ل ةةعو  الععا ةة  

 شحي فنو  عت لطة ي بلةي الل ةو دوبي جدغة ت ال اةا يلةو تر    ةدع الغععا ده بعنط ه الحيا ه 
De Saussure الةةةجر  غةةةا ال ةةةلغ جةةة   اللغةةةه وفدةةة   (1)ال  العوحةةةا لل ةةةو دوب التح  ةةةه

فدنرعةةو  جوللغةةه  ةةا الن ةةوغ كو فشع بةةه ال  ابةةح والعغةةو دع الع ةةم عف بصةة يف لشعيح ةةه جةةا   ةة  
بلةو  ةجا ال ةول  ةل د جةعتر واللغةه لع ةا   ابةح  الشعوبه اللغ يه الما ل دع بلدروي وال لغ

 و  وغ  جا ال ل د 

 System of Signsويكى    ةمدع ك  اللغةه لغعةا ف ية رو   وفةو فة  الغلفةوب 
  ويغنةةا الةةحا     Signifiedوالعةةحل    Signifierوك   ةةجع الغلفةةه لم ةة   فةة   ةةو مد  الةةحا  

لةج نا فنرةو وم  ع ة  ال صةا فدنرعةو  جوللغةه الشو ب العةوتر للغةهي ويغنةا العةحل     الشو ةب ا
فرجا المصة ي فس  ةه ا معوبدةهي ييةدح و ال لعةوب المةا لم وبةا فةا كيةتوفرو الةج    تةحتو  
تملمرةةةو العفمل ةةةه  جوللغةةةه لغعةةةا ف يةةة رو   وفةةةو فةةة  الغلفةةةوب  اب  مدغةةةه  نو دةةةه لمع ةةةا جةةةا 

 الحا  الع    الص لاي والعحل   الع    الع ر فا  

ج ةةعف  نو دةةه الةةحا  والعةةحل   لمتةةعد فةة  فةةو ع دةة ا الل ةة  يلةةو تملمةةت وفةة   عةةو ك  
جول لعةه م  اةدع يلةو  Semantic Netsفو ع النص يلو فندمت الغعد ه  وي  ح دم ه تملدةه 

تملةةه واحةةحف كو فةةحل    وفةةةل  جو ةةي ال عيةةه  ةةح  تعةةةا ك  ةةع فةة  تملةةه و ةةةح   ةة   لموت ةةه ا ةةةي 
 ت تمله كدعى  الععك  الغععا ا تمله ومح م

 Synonymyويع ة  ا  عةو  يلةو العغنةةو ال احةح بمل ةوة ففمل ةةه بة   عية  المةةعات  
 Polysemyوالعشةةةوم بعةةةو  ع ةةة  ك   غمةةةع بةةةولل    ال احةةةح فةةة  العغةةةو ا العمغةةةحتف بومدةةةمعاد 

وام مةةةعا  الل  ةةةا  Hyponymyوغدةةةع  لةةةل فةةة  ال ةةة ا ع الحملدةةةه الدةةةعى ف ةةةا الماةةةعد   
Collocation  

   تيا ه ك عو  الفةو  ي كية   ال ةعو    Toponymyو  الع ا ا الشغعاجده  ك ع
فاةةةةةةةم  فةةةةةةة  كلعةةةةةةةوب   Toponymyي وفغو درةةةةةةةو ي وا ةةةةةةةمفحافرو و لصةةةةةةةند رو  وفصةةةةةةةطل   
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TOPOS   "  الد  و ده ولغنا  "ف ةوName   غنةا "ي ةي "   و ك ةعو  الع ا ةا الشغعاجدةه  ة 
   (2)جا حح  الت جعع ف  الم عدوب

لةةةل ال م ةةةوب العمتةةةحف لغ ةةةعو  الشغعاجدةةةه و ةةة  بمةةةويف بةةة   د ةةةه التوت ةةةه وي  ةةةح فش
تولةةه لةةح رو  ةة ع فةة  ال ةةلطه  50م ةةمفحاغ ي ةةي  غعاجةةا ف حةةح  وي  ةةح الدةة غ  1890ك اةة ل 

ال  نده لغ عو  الشغعاجدةه  ولمةد  ال ةلطوب العتلدةه جةا ال م ةوب العمتةحف ا معاحةو بلةو دةم ه 
لغددةةع ي ةةي ف  ةة ت ول ةةح ي كتلةةه  –الع مةةع ي ورةةحا ا ي ةةي  ح ةةح العغل فةةوب الحولدةةه  اةةعا ام ةةي 
جةةةا تيا ةةةه لةةةت جةةةا  Kenny  و ةةةح ا ةةةمغعح الموحةةة  كنةةةو (3)تابعةةةه لمغدةةةع ام ةةةي  ةةةي ح ةةة 

غ كيةةا وفغنةةو ك ةةعو  الفةةو   العاةةم ه فةة  اللغةةوب الرنح ةةه ال  ندةةه جةةا وم ةةه فدعلنةةح 1961
 ( 4الفعي ده)

 ةةعو  جةةا ال ةةع  الغاةةعي  وكةةو  باةة  فةة  كدةةرع بلعةةو  ال  Stewartو ةةمد ايب  
غي ولةةت بعةةا ك ةةوت عا فعدةة  بةة  ك ةةعو  1957-56فس ةةل لشعغدةةه ال ةةعو  الفعي دةةه جةةا 

غ ي  ةوف ل ك ةعو  الفةو   الفعي دةه وال ةعو  الغولعدةةه 1945الفةو   جةا ال م ةوب العمتةحف 
  (5)غ1979ي ال عو  الشغعاجده 1975

ل ةعو  الشغعاجدةه فة  حدة  فغعجةه و  ابةح بو Naftali Kadmonو ةح ا ةمي كةوتف   
ولةت الغح ةح فة  العسل ةوب ام ةعو  الشغعاجدةه بفةعا ي ا ةعا دا فنرةو   (6)ال ةعو  الشغعاجدةه  ولغةه

Transliteration of Geographical Names in the Maps of Israel 

وبلةةة  الفمةةةعا  الغةةةع  بلةةةو فصةةةطلتوب ال ةةةعو  الشغعاجدةةةه وفغشةةةي العصةةةطلتوب 
  (7)غعاجده وكي لرو ل عي  الفمعا  ف  ل  ل واليت  ولمنو  )الش   بعرا(الطم  

ووج ةةةةو لم يةةةةدوب فشع بةةةةه الفمةةةةعا  ل ةةةةعو  الشغعاجدةةةةه بةةةةولفي العمتةةةةحف  وفةةةةل جةةةةا 
جةا  الفةي العمتةحف ي لي يدوغه ل  دروب ال عو  الشغعاجده الم لنح ه  و ةحغ جةا فنمةحى1993
ه باةةةعف لل عيةةة  الفمةةةعا   وكو ةةةل فمةةةوت  بوفةةةه الةةةحويف ال وفنةةة جةةةا  ندةةة  دةةةل  1996بةةوغ 

ل ةعو   فة  العمةوت  الم  دردةه العتح ةه الطمغةه ال ول ةه لعتةعير الفةعا ي فم لنةحاي و ةح  اةعب
  (8)2002جا بوغ  الع ا ا الشغعاجده
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ولعةةةو كةةةو  ل ةةةعو  الفةةةو   تمملرةةةو ال الةةةته بلةةةو  مدغةةةه الع ةةةو  الةةةجر  ةةةوغ جدةةةت 
ا ادمدةةةةةع فةةةةة  ك لرةةةةةو الععكةةةةة  الغععا ةةةةةا والناةةةةةو  ام مصةةةةةوتر الععكةةةةة  الغععا ةةةةةا والعدةةةةة ف المةةةةة

 ةةةحغ التاةةةويف ا   ةةةو دهي ج ةةةح و ةةةحب الاةةةوياب المةةةا  (10)  وال ةةةعو  فةةةو عف  ح عةةةه(9)ل ةةة و رو
ابممعب جدعةو بغةح ك ةعو  للعةح عيوب فع ة فه بلةو الوا ةا ال فوييةه المةا لع ةا يلةو بصةع فةو 

ب ال طةةع العصةةعر جةةا كوا ةةا ح ةةي ال ةةعف  مةةا ال ةةعاب  وو ةةحب  و عةةه فرعةةه بم ةةعو  فةةح عيو
 ال و ده باع لع ا فحو ه بلو كحشوي 

وجةةةةا الغصةةةةع الغعرةةةةا حلةةةةل ال ةةةة ي الغعردةةةةه فتةةةةا المو ةةةةويدو جةةةةا المن ةةةةدي ا تاير 
العصةةةعري ولةةةي  تةةةحي الغةةةع  جةةةا فةةةح  تدةةة لري فصةةةع بلةةةو ال ةةةا كر لغددةةةع جةةةا   وفرةةةو 

النوحدةهي جةوب  ا بلةو ال  ةوغ ا  لدعدةه  ا تاير  فا لع ع ا دطي البو عف المدة  طدد  جةا  ةجع
 ال ح عه  و شح جا   ا عري الشغعاجده فو و ح جا   ا ي الغصع المد  طا 

ولةةي  غدةةع الغةةةع  ك ةةعو  كفةةةو   ال ةةعى المةةا لع ةةةا يلةةو الغصةةةع ال عبةة  ا والد  ةةةو ا 
ه والعوفةةو ا فةةا كب ةة ا بلدرةةو  وا  حةةحي لغددةةع جةةا ك ةةعو  ال ةةعى بلةةو  ةةح الغةةع  جرةةجا ل ةةر ل

 النط  

 وتهدف الدراسة إلى:

تيا ةةه تملةةه المةة    الشغعاجةةا ل ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه بعنط ةةه الحيا ةةه جةةا ال طوبةةوب  -1
 الشغعاجده للمد وب ال داده والروفاده وام مصل  الصتعاور ودع  الندا 

 ةة ا  المتةة  بةة  تملةةه ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه ولصةةند رو  غعاجدةةوي فةةا لةةعويف الم  دةة   -2
 ف  العصوتي كو الحيا ه العدحا ده ف  دل  الع وفلب 

 ل لد  المغدعاب الما  عكب بلو ال عو  الشغعاجده بعنط ه الحيا ه  -3

ي  الحيا ه الموييفده والمغح الموييفا والمصند ي  ح ب لشل ف   مةا فة  دةل  ال ةوف ل  -4
حيا ةةه يفةةو جةةا بنصةةع لطةة ي الشغعاجةةا لعتعةةح يفةة ر  ل ةة   ةةمي ام ةةمغو ه فرةةو جةةا  ةةجع ال

 ال عو  جا فد ه فنط ه الحيا ه كو لحوابا ل  دعيه   
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 أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة:  فتشتمل على ما يلي:

تيا ه فتعح يف ر "ال وف ل الشغعاجا للملت العصعيه ف  برح  ةحفو  العصةعيد  يلةو  ةنه  -
لت والمغدةةعاب المةا  ةةعكب بلدرةةو غ " والةجر  ماةةع  بةحف فشلةةحاب ويةةحيل ك ةعو  الةةم1945

فحا ه ف  ال عو  العصعيه ال ح عه يلو ال عو  الغعرده لل عى العصةعيه  الةجر يةن رو يلةو 
  عى  ح عه وكدعى حح  ه 

بغن ا  تممب ك عو  الععا   الغععا ده جا فتوج ةه  (11)تيا ه  كحعح فتعح بمح هللا حعدح  -
  الععا ةة  الغععا دةةه جةةا فشةةو  اليح وفةةو بلدرةةوي ال لد ردةةهي وي ةةمغعح جدرةةو تممب ك ةةعو

 تممب فشو  التدوف ام مصوت ه وام معوبده 

بة  "ك ةل ال ةعو  الشغعاجدةه"ت ويمنةوو   ك عدةه ال ةعو   (12)تيا ه يفعا دي ف  و ال  ع ةا -
  الشغعاجدهي الفي العمتحف وال ةعو  الشغعاجدةه واللغةه الغعردةهي لع عةه ولغددةع ولغدةع ال ةعو

 الشغعاجده 

بةةة  المتلدةةةا الةةةحملا ي عا الةةةت وفنو شةةةتي و ةةةا تيا ةةةه  (13)تيا ةةةه كةةةعيي مكةةةا ح ةةةوغ الةةةح   -
لطمد دةةه ل ةةا جةةا  ةة ك    ولماةةع  لتلةةدل تملدةةو لل ةةوة العغشةةي الاةةغعر ل مدلةةه  ةةج ا جدعةةو 

غ   ولنةةةةوو  جدرةةةةو ال لعةةةةه والمتلدةةةةا الةةةةحملاي و ةةةةوغ بةةةةولمطمد  بلةةةةو بةةةةحف 700  570فةةةةد  
لده بوفه  ا   و    عت و  ايحت وفعاحا بعةععي كةجلل بل ولةت ام معوبدةه  فشومب تم

و مةة  ك اةةو بلةةو التدةة ا  والطدةةع والتاةةعابي والطمدغةةه بع و ع ةةو وف ا ع ةةوي والعوت ةةوب 
 كينوجرو وك  ابرو 

تيا ةةةةه ي ةةةةعوبدا    ةةةة  ي ةةةةعوبدا "المتلدةةةةا الشغعاجةةةةا لحملةةةةه ك ةةةةعو  الععا ةةةة  الغععا دةةةةه  -
ي ولنةةةوو  جدرةةةو ("14)و دةةة ا  جةةةا  نةةة   غةةةع  الععل ةةةه الغعردةةةه ال ةةةغ ت هبعنط مةةةا ب ةةةدع 

لصةةةند  ال ةةةةعو  الشغعاجدةةةةهي وك ةةةعو  الععا ةةةة   اب الةةةةحممب الشغعاجدةةةه العفمل ةةةةهي ل ةةةةعاي 
 ك عو  الفو   دويج فنط ه الحيا ه 
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   ادمعلل فصوتي الحيا ه بلو  مصادر الدراسة

بةة  الشرةةوم الععكةة ر ل حصةةو ي ورفويةةه ك  غ الصةةوتيف 2006فدو ةةوب لغةةحات ال ةة و  جةةا  -
غ  ةةجكع ك ةةعو  العةةح  وال ةةعى الم ابةةا  وف وي ةةه للةةل ال ةةعو  بع دلمرةةو الصةةوتيف 2006لغةةحات 

 ب  العشولل العتلده الصوتيف ب  ومايف المنعده العتلده 

وحةةةةحف فتلدةةةةه )فشلةةةةل  ةةةةعور( لاةةةةي  تةةةة   161ل  ةةةةع فةةةة   Database وبةةةةحف فدو ةةةةوب  -
  كةةةةجلل ف ا ةةةةا بلةةةةو دةةةةم ه (15)حاةةةةعيه ويي دةةةةه( جةةةةا فنط ةةةةه الحيا ةةةةهفتلةةةةه بععا ده)750

 Terraserver.com  wikimapia.com(16 )ي Googlearthام مع ل ولاي 

الغعةةةا الت لةةةا فةةة  دةةةل  ام ةةةممدو  والع ةةةوفلب المةةةا ك عا ةةةو الموحةةة  فةةةا ال ةةةولا فرةةةح   -
عاجا للععا ةةةةة  ا م اةةةةو  تممب ال ةةةةةعو  بولعتوج ةةةةةوب فتةةةةةا الحيا ةةةةةه  والعيةةةةةح ال  لةةةةة غ

 الغععا ده 

 وتتناول الدراسة العناصر التالية:

 التصنيف االيكولوجي للبيئات الجغرافية  -أوال

 تطور أسماء المراكز العمرانية في بيئات منطقة الدراسة -ثانيا

 تصنيف داللة أسماء المراكز العمرانية وتوطنها -ثالثا

 عمرانيةالداللة المورفولوجية ألسماء المراكز ال -رابعا

 الداللة المائية ألسماء المراكز العمرانية -خامسا

 الداللة الحيوية)الحيوانية والنباتية( ألسماء المراكز العمرانية -سادسا

 الداللة المناخية ألسماء المراكز العمرانية  -سابعا

 الداللة الحضارية ألسماء المراكز العمرانية -ثامنا

 انية بمنطقة الدراسةتشابه أسماء المراكز العمر  -تاسعا

 النمو ج والم يدوب 
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 التصنيف االيكولوجي للمراكز العمرانية في القطاعات الجغرافية  -اوال 

 الفصو ص الشغعاجده لعنط ه الحيا ه  -1

    44     48  دةةةعوم و   27    35     33ل ةةةا فنط ةةةه الحيا ةةةه جدعةةةو فةةةد  تا ةةةعف بةةةعح 
 دةع وي ويمعدة     33    35     11 دةع و و   28    25     36 دعوم ي وجدعو فد  دطةا  ة      29

  (1)العغع ي ال داا لعنط ه الحيا ه بومفمحات الط لا د ا ي ي 

 

 
 ( الع  ا الشغعاجا لعتوج وب فنط ه الحيا ه 1د ا ي ي )
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   و  فم  ي بعح ال را ال داةا دةع  الندةا بعتوج ةه أما عن خصائص السهل الفيضي
ي (17) ةةي بلةةو المعلدةةب0.83 ةةيي1.65بعلةةدهي حدةة  فلغةةل العندةةو ورنةةا  ةة ي  بم ةةا ف ةةوجه 

  ي 19فدنعو فلغ فم  ي بعلت غع  الندا  ت  

وياةةد  ال ةةرا ال داةةا يلةةو الاةةع  فةة  الندةةا بعتوج ةةه العندةةو حمةةو ك  دةةي كنمةة ي 
  ةةمدو كلعةةو الشرنةةو دةةعوم 100  ةةوت  اةةع  بلةةو فدةةوع النرةةع  ول ةة   مموبةةح دةةي كنمةة ي  100

ه فعكةة  فغوغةةه ك صةةو دةةعو  فتوج ةةه العندةةو  ول  ةةح بغةة  الوت ةةه لدملةةغ ك صةةو لعا غةةو  مولةة
بعتوج ةه العندةو حدة     ةح ك  ةع فة  دع ةه  100الشوجه ال صةدعف لم طةا الصةو  دةي كنمة ي 

دةةةعو  والغةةةع   فمةةةع فةةة  الةةة  100كوت ةةةه  و شةةةح ك  فةةةنف   ال دةةة غ  تةةةدي بةةةت دةةةي كنمةةة ي 
و  غةةةع  العةةةنف   دةةة ا والشنةةة   وياةةةع  بلةةةو الشةةة   الغعرةةةا فةةة  بتدةةةعف  ةةةويو  جةةةا دةةةع

  (2)ي ي

وينتحي ال را ال داةا بعنط ةه الحيا ةه فة  الشنة    تة  الاةعو  ا تةحايا  دنةو غدةع 
فمةةعم ي(ي فةةد  فح نةةه العندةةو وفح نةةه فنةةا  ةة ي  والمةةا لشةةوومب الع ةةوجه فدنرعةةو 0.14فلتةة ة)

 دل فمع  وفغحمب ام تحاي جا فنف   ال د غ ف  فحدلت حمو غةع  العةنف   ك اةو 100
 فمعم ي 0.26دنه وغدع    عيه ج و ل  
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 غ 2016( الفعيطه ال نم ييه بعنط ه الحيا ه بوغ 2د ا ي ي)

و ح ايلمي  امفمحات الغععا ا العصعر بول را ال داات لغ افا  غعاجدةه فمغةحتف فنرةوت ا ةم ا  
 ال ط ي ووجعف العدوعي وكجلل المعره الفصمه 

بصةةةةعمت بلةةةةو التشةةةةي الغةةةةحتر للععا ةةةة   -توفةةةةحى ال ةةةةوب - ةةةةجا و ةةةةح  مةةةةا ال ةةةةرا ال داةةةةا
الغععا دةةهي وكةةو  المنو ةةب فدنرعةةو  عت ةةوي حدةة  ي  الععا ةة  الغععا دةةه غةةع  النرةةع ك  ةةع بةةحتا 

 ف وي ه بع دلمرو جا الاع  
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و ةةح ك اةة ل حةةح  و فغ ةةي العةةح  الشح ةةحف العفططةةه دةةع   رةةع الندةةا ف اميةةه لن دعلرةةو 
 ةةح الفةةجب ك ةةعو  و فةة  العةةح  الغ ويعدةة  فدنرعةةو العةةح  الغ ال ا غةةه يلةةو الغةةع  فةة  النرةةع  و 

 ( 2-1بولشح حف ي ي ج ل غعاجده ي ي)

فنط ةةه الحيا ةةه جمعمةةوم بم رةةو لعرةةه جداةةدهت  ةةو ب فرةةو فدةةوع الندةةا  بتربةةةوجدعةةو  مغلةة  
جا جمعاب ايل وع ال داو   ولغعلل العنو   الروفاةده بغةع  واتر الندةا يلةو حعكةه ومحة  

و لةل جةا الشة   العشةووي للغعةعا  فمودةعف  فعةو كتى يلةو ادم ةو  المعرةه العفو  النوبعةه بلدرةوي 
 دلةةة فمعاب  ويع ةةة  ل  ةةةدي المعرةةةه 3ال داةةةده ك ةةة ا العفةةةو  النوبعةةةه لع ةةةوجه ل ةةةحي بةةةم  ع فةةة  

  (18) بعنط ه الحيا ه يلو المعره ال دادهي لعره الف  جي لعره اليالا الع مصلته

  بولعنةةوا ال ةةويرت حدةة  ي رةةو لمعدةة  باةةحف فنط ةةه الحيا ةةه جممعدةة بمنةةا وجدعةةو  فةةمص 
جحي ةةه التةةعايف يةةد و جةةا فتوج ةةه العندةةو  0التةةعايف جةةا الصةةد ي وا ف ةةوح التةةعايف جةةا الاةةمو 

 0 ل ةةا فنرعةةو   39فنةةا  ةة ي  وال دةة غ  فدنعةةو  ةةشلل (19)   38فعل غةةهي جملغةةل النرو ةةه الغ عةةو 
ي وجةو   22.2ورلغل النرو ه الغ عو دمو ا جا فتوج ةه العندةو  ي وال دة غ    21.8فنةا  ة ي   ْ 

23.1   0 

  وم ل  ةةةح    16.9فلةةةغ العةةةحى التةةةعاير ك صةةةوع جةةةا جصةةةا الصةةةد  جةةةا فنةةةا  ةةة ي  
      16.2ي وجةةةةا ال دةةةة غ    16.3جةةةةعو     عيةةةةه فةةةةد  الةةةة لي فتوج ةةةةوبت جملغةةةةل جةةةةا العندةةةةو 

 ي%66والعندةو  %69وجدعو  مغلة  فن ةمه الع  رةه جملغةل ك صةو و جةا الاةمو  بعتوج ةه ال دة غ 
ي ل ةة  ا ف اةةل جةةا الصةةد  فمةةم دع العنةةوا الصةةتعاور الشةةو  ولمغةةح و %59ورنةةا  ةة ي  

  %48ي والعندةةو %49ي ورنةةا  ةة ي   %54بةة  العةةس عاب المتعيةةهي ج و ةةل بعتوج ةةه ال دةة غ 
 0وي رع لم دع الع  ره الن مده جا حعكه الععوي  مدشه و  ت الامو 

 ةةه الحيا ةةهي ورفويةةه العندةةو وكو ةةل كعدةةه الم ةةو ي فنف اةةه  ةةحا  جةةا فتوج ةةوب فنط
ورنةةا  ةة ي  بو ةةم نو  بغةة  الفطةةوي الغاةة ا ده والمةةا ل ةةمب  ةةد  ي ورفويةةه بلةةو كوت ةةه 

  0الصتعا  الاع ده والما بو ل فنرو ُ عى فتوج ما العندو ورنا   ي  ال ا غه دع  الندا

ت لم ةة   فنط ةةه الحيا ةةه فةة   ةةلي فتوج ةةوب ) فنةةا بالتقسةةيم ااداري  وجدعةةو  فةةص
  وال دةة غ دةةعوم والعندةةو  ن رةةو(  ويفملةة  التدةة  ا تاير بعتةةوج ما فنةةا  ةة ي  والعندةةو  ةة ي
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ف  غع  الندا ب  دع ت  حد  لم مع   ب الععا   الغععا ده بعتوج ه العندو يلو الغع  فة  
لعتوج ةةةه فنةةةا  ةةة ي   وبلةةةو الةةةعغي فةةة  و ةةة ت  ةةةعى لوبغةةةه  %95ف وفةةةا  %91النرةةةع  تةةة  

و يلةةةو الاةةع  فةة   رةةع الندةةاي يم ي رةةةو لفلةة  فةة  و ةة ت فعا ةةة  لعتةةوج ما فنةةا  ةة ي  والعندةة
 ( 3يتاييه  ويما  ل ميا الععا   الشغعاجده جا فتوج وب فنط ه الحيا ه جا د ا)

 
( الم ميا الشغعاجا ل عى فنط ه الحيا ه وج و لع  غرو جا  طوبوب المد ه الشغعاجده 3د ا ي ي)

 غ 2016بوغ 

  ول ةةم بب 2كةةي 5636وب فنط ةةه الحيا ةةه  تةة  ويملةةغ الشةة   العغعةة ي فةة  فتوج ةة
فعك ا يتاييوي ولحدا  جع الععا   ا تاييه بعو لاةعت فة  العةح  وال ةعى  ة ا  ال داةده كو  22

 فمع دع  وغع  الندا 100الروفاده كو حمو الصتعاويه فو فد  دطا كنم ي 

 

 

 

 



 د محمد عبد السالم حسين     بمحافظات شمال الصعيد  توطن مراكز العمران وفقا لمسمياتها في البيئات الجغرافية

 - 73 - 

ععا دةةهت ج ةةو  جدغمةةع فم  ةةي المموبةةح بةة  ك وجةةه ل ميةةا الععا ةة  الغ التباعةةدوكفةةو بةة  
  و ةةةح م ل  ةةةح جعو ةةةو    عيةةةه (20)كةةةي فةةةد  كةةةا لشعغةةةد  بعةةةعا دد  2.95فغةةةح  المموبةةةح  تةةة  

بعغح  المموبحي ورفويه بلو     ال را ال داا والمد ةه ال يابدةهي بو ةم نو  فتوج ةه ال دة غ 
المةةةا لفملةةة    ةةةمدو بةةة  فتةةةوج ما فنةةةا  ةةة ي  والعندةةةو  ويماةةة  ايل ةةةوع فغةةةح  المموبةةةح يلةةةو 

 ةةي للععا ةة  2.6 ةةي ف وفةةا 3فةة  الندةةاي ف وي ةةه بع دلةةت جةةا الغةةع   حدةة  فلةةغ ك  ةةع فةة  الاةةع  
  (21)الغععا ده جا الغع 

  ا ف ة  جةةا 2كةةي 100لشعغةو بععا دةوم 14.8وكو ةل ك وجةه الععا ةة  الغععا دةه  تةة  
ي فدنعةو ايل غةل ك وجةه الععا ة  بول ةرا ال داةا 2كةي 100لشعغةوم 12.5دع  النرع يلةو  تة  

  ورلةةةغ فم  ةةةي  صةةةدب العتلةةةه الغععا دةةةه فةةة  2كةةةي 100لشعغةةةو م16لندةةةا يلةةةو غةةةع   رةةةع ا
  2 ي6.75ف وحه العغع ي 

ي ايل ةةةا جةةةا 2.79و ةةةشا فغةةةح  المموبةةةح بول ةةةرا ال داةةةا بلةةةو  ةةة   واتر الندةةةا 
جةةا غةةع  الندةةات فعةةو  ةةس ع بلةةو ايل ةةوع  2.69  فدنعةةو ا ف ةة  يلةةو  3الاةةع  يلةةو ك  ةةع فةة  

الغةةع  وا ماةةوي و جةةا دةةع  النرةةع  و ةةح فلةةغ العغةةح  ك صةةوع دةةع    وجةةه الععا ةة  الغععا دةةه جةةا 
ت ويع ا  لل للفمةحات الطة لا ل ةعى دةع  الندةا بولعتوج ةهي فدنعةو فلةغ 5.9النرع فمنا   ي  

 .2.4كت وع جا فتوج ه العندو حد  فلغ  ت  

 تصنيف البيئات الجغرافية   -2

لل لةةدي وكحةةح ل لن بةةو جدرةةو    ع ةة  ال ةة   بةةم    ا ةةي فاةةمعكه دةة لل المد ةةه الشغعاجدةةه
( وال ةةرا ال داةةا والصةةتعا   ةة ا  يلةةو 22ولمع ةةا للةةل ال  ا ةةي جةةا  رةةع الندةةا ورتدةةعف  ةةويو )

 الغع  ف  ال را ال داا غع   رع الندا كو يلو الاع  فنت 

 جدع   ال    ف   ت ك عو  ل    لععا   الغععا  جا فتوج وب فنط ه الحيا ه فنرو 

الاع  ف  النرع و ا  عى دطده لم   فا  د   ال را ال داةا غدةع  فعا   بععا ده يلو -
 عيةةةه بعتةةةوج مو العندةةةو ورنةةةو 48العمصةةةا يلةةةو الاةةةع  فةةة   رةةةع الندةةةا وبةةةحت للةةةل ال ةةةعى 

 ةةي فةة   ةة    رةةع الندةةا حدةة  10 عيةةهم2 عيةةه بعتوج ةةه العندةةو بعغةةح   32 ةة ي   ف ا ةةا 
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فةةة  النرةةةع بعتوج ةةةه فنةةةو   ةةةي10 عيةةةهم1.6 ةةةي  ور ا ةةةا 160 ملةةةغ  ةةة   النرةةةع بولعتوج ةةةه 
  ي 100 عيه يلو الاع  ف  النرع الجر  ملغ   لت بولعتوج ه  ت   16  ي  حد    ا 

 فعا   بععا ده جداده يلو الغع  ف  النرع ولن  ي يلو   عد     -

فعكة ا بععا دةو  ف ا ةا  94  فح  و عى جداده بلو  رع الندا فمودةعف ويملةغ بةحت و  األولكفو 
 عيةةه بعتوج ةةه فنةةا  43 ةةي فةة   ةة   النرةةعي و10 عيةةهم 3.1ه العندةةو بعغةةح   عيةةه بعتوج ةة51

  فةةةح  و ةةةعى جداةةةده تادلدةةةه ول ةةةا بول ةةةرا الثةةةاني ةةةي    فدنعةةةو 10 عيةةةهم4.3 ةةة ي  بعغةةةح  
فعكةةة ا بععا دةةةو بعتةةةوج مو العندةةةو ورنةةةو  363ال داةةةا ولةةةدل لرةةةو وا رةةةه بلةةةو النرةةةع ولاةةةي 

 ةةةي فةةة  ال ةةةرا 10 عيةةةهم 15.1دةةةو بعغةةةح  فعكةةة ا بععا دةةةو بعتوج ةةةه العن229 ةةة ي   ف ا ةةةا 
 ةيي فدنعةو فلةغ بةحت ال ةعى ال داةده 151ال داةا حدة   ملةغ  ة   ال ةرا ال داةا بولعتوج ةه 

 ةةةي بعغةةةح  96فعكةةة ا بععا دةةةو و ةةة   ال ةةةرا ال داةةةا 134الحادلدةةةه بعتوج ةةةه فنةةةو  ةةة ي  
  ي ف  ال را ال داا    10 عيهم13.9

  فةو فةد  ال ةرا ال داةا والصةتعا  ول ةا بلةو  وفاده و ةا ا م ةو-فعا   بععا ده جداده  -
 عيةةه بلةةو حةة ا   66ال ةةرا ال داةةا ولرةةو افمةةحات بععا ةةا بلةةو الصةةتعا  العشةةوويف  ولاةةي 

 ةي فة  10 عيةهم 2.1فعك ا بععا دو بعتوج ه العندةو بعغةح   36ال را ال داا الغعردهي ف ا ا 
العمغةةةةعج  تةةةة    ةةة   الرةةةةوفي ال داةةةةا الصةةةةتعاور حدةةةة  فلةةةةغ الرةةةةوفي ال داةةةةا الصةةةةتعاوى 

 عيةةه 30 ةةي بولعتوج ةةه  فدنعةةو فلةةغ بةةحت ال ةةعى ال داةةده الروفاةةده بعتوج ةةه فنةةو  ةة ي  171
 ةةي فةة  الرةة افي 10 عيةةهم2.4 ةةي ف ا ةةا 123و ةة   الرةةوفي ال داةةا الصةةتعاور بولعتوج ةةه 

 ال داده الصتعاويه 

فعا ةةة  بععا دةةةه جةةةا كيالةةةا ام مصةةةل  ولاةةةي  ةةةعى ا مصةةةل  يةةةتعاور جةةةا ال ردةةةع  -
  عيه  13تعاور الع مصل  يلو الغع  ف  فتوج ما العندو ورنا   ي  ولاعاالص

كفو جدعو  مغل  بولععا   الغععا ده جا فتوج ه ال دة غ جولعغطدةوب الشغعاجدةه والمد دةه المةا ك ةعب 
بلةةةو لةةة    للةةةل الععا ةةة  وج ةةةو لع ةةةعدولرو بتدةةةعف  ةةةويو  والصةةةتعا  كةةةجلل بتةةةع    ةةة  الةةةجر 

  افاةةرو ب عبدةةت لعبةةه بمةةح هللا و مةةا دةةع  ال دةة غ ورتةةع الن لةةه   طةة   فتوج ةةه ال دةة غ وبلةةو
(    ةةةةدع بتةةةةع    ةةةة  بةةةةول لي فتوج ةةةةوبت العندةةةةو )لع ةةةةوجه 23ورتةةةةع المنةةةةوب غةةةةع  ال دةةةة غ)
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(ي بوملةةةوجه يلةةةو فتوج ةةةه ك ةةةد    و  لةةةت 74 ةةةي( وال دةةة غ ) كةةةي73 ةةةي( ورنةةةو  ةةة ي )168
دع ةه كدلة  فمةعابي لدملةغ  كةي جةا حةد    لةت بعتوج ةه ك ةد   315بول لي فتوج وب  تة  

 ةةي فةة  فمدةةجع بنةةح فح نةةه ت ةةعو  حمةةو  صةةب جةةا 320 ةة   العشةةعى الةةع دل لمتةةع    ةة  
بتدةةعف  ةةويو   ويةةس ع بتةةع    ةة  جةةا ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه كغنصةةع فةة  بنويةةع المد ةةه 

 ال داده 

جدةه حدة  ويفمل  لصةند  الععا ة  الغععا دةه بعتوج ةه ال دة غ وج ةو لع  غرةو جةا المد ةوب الشغعا
 لصن  يلو  عطد  

 عى جداده  وفاده ل ا بول را ال داا ولن  ي ل  ةعد  الو    اةع  بلةو بتدةعف  ةويو   -
 ةي فة   ة   دةو ب المتدةعف حدة  ي  دةو ب 10 عيةهم2.02 عيةه بعغةح  16ورلغ بةحت ال ةعى 
 عيةةةه بعغةةةح  38 ةةةي ت كفةةةو ال ةةةو ا   اةةةع  بلةةةو الصةةةتعا  العتدطةةةه وياةةةي 79المتدةةةعف   لةةةت 

  ي 149 ي ف      الروفي الصتعاوري حد   ملغ     الروفي الصتعاور 10عيهم 2.5

  عيه  108 عى جداده تادلده بغدحف ب  المتدعف والصتعا  العشوويف  ولاي  -

 تطور األسماء المراكز العمرانية في بيئة منطقة الدراسة  -ثانيا

 م: 1945داللة أسماء المراكز العمرانية حتى -1

( يلةو فةلت  ح عةه وحح  ةه فة  24ل عى والعح  الما  وغ فمصند رو فتعح يفة ر)لي بعا حصع ل
ولةةةي لصةةةند  تملةةةه ال ةةةعو  ال ح عةةةه والتح  ةةةهي وكةةةو  الرةةةح  فةةة   دةةةل   وف  ةةةت الشغعاجةةةا 

 يفروي للل الحممب فو  لا 

 فدةةو  تملةةه ال ةةعو  جةةا الةةملت ال ح عةةه جةةا فنط ةةه الحيا ةةه وكر الةةحممب ال ةةو حف جةةا  لةةل -
 ال  ل 

  ا تمله ال عو  جا الملت التح  ه  ا افمحات لغ عو  ال ح عه كغ  نود ادمل ؟- 

  ا تمله ال عو  حح  و  فمم عف بعغطدوب المد ه الشغعاجده ؟ -

 و ح ا من   جع الع وي ه فد  الملت ال ح عه والتح  ه وج و  لحمملرو وج و ل وف ل يف ر فو  لا  
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(ي و لةل لطلةب يلةوجه 25ييه فمغحتف  عكب بلو فتوج وب فنط ةه الحيا ةه)ي  لغح لب يتا -
 عى بغ  الععا   ف ةا  فعكة  ت ةع فة ال الةجر كةو   ممةا فتوج ةه ك ةد   وفعكة  ال اة  
الةةجر كةةو   ممةةا فتوج ةةه العندةةو واظ  فةة  فتوج ةةه فنةةا  ةة ي    و ةةح لغلمةةل الحيا ةةه بلةةو 

 جا الحمله الشغعاجده لرجع الملت     لل بولمت  جا  عى العتوج وب العشوويف والمت 

و ةةح ا مصةةعب الحملةةه جةةا  ةةجا الغنصةةع بلةةو الحملةةه الع د ةةه ج ةةي تو  الةةحد   جةةا ل ويةةدا 
و ةةجع الم ويةةةدا  ةةدعت  كع ةةةو جدعةةةو بغةةح جةةةا لتلدةةةا الحملةةه النرو دةةةه وج ةةةو لمدةةو  تلدةةةا ال ةةةعى 

 و  بعنط ه الحيا ه الصوتي ب  ومايف المنعده العتلده  وف  العلح  بلو لط ي ال ع

ي    ةةةمه ال ةةةعو  المةةةا لةةةدل لرةةةو تملةةةه  غعاجدةةةه كو فد دةةةه لنو صةةةل حدةةة  كو ةةةل   ةةةممرو  -
( فةةة   علةةةه ال ةةةعى ال ح عةةةه والتح  ةةةه بلةةةو المعلدةةةب فةةة   علةةةه ال ةةةعى %16.5ي  83.6%)

المةةةا لةةةدل لرةةةو كر تملةةةه  غعاجدةةةه  ويةةةح   ةةةجا بلةةةو ك  ك ةةةعو  ال ةةةعى التح  ةةةه  اب تملةةةه 
 د ده  غعاجده ور

( لل ةةةةةعى %45.9ي  %54.1ي  الععا ةةةةة  الغععا دةةةةةه وج ةةةةةو  للناةةةةةمف الموييفدةةةةةه ل مبةةةةةل فةةةةةد )  -
 ال ح عه والتح  ه بلو المعلدب   

ي  الةةةحممب الطمدغدةةةه ل ةةةعو  الععا ةةة  الغععا دةةةه لعا غةةةل فةةة  ال ةةةعى ال ح عةةةه يلةةةو ال ةةةعى  -
ى التح  ةهي حدة  فلةغ ل ةعاي الححيي ج و ل  و حف فد  ال عى ال ح عه و لل   ممرو فد  ال ع 

 عيةه فة  ال ةعى التح  ةه  فدنعةو و ةح  21 عيه ف وفةا  41الحمله الطمدغده فد  ال عى ال ح عه 
 عيةه حح  ةهي  253ك  الحمله التاوييه لع لل ك  ةع جةا ال ةعى التح  ةهي حدة  فلةغ الم ةعاي 

  عيه  ح عه  146ف وفا 

وج ةةةةه العندةةةةو جةةةا تملةةةةه ك ةةةةعو  ورصةةة ه بوفةةةةه جةةةةا  ةةةجع ال مةةةةعف ال فندةةةةه   ل   ةةةل فت
 عيةةةه وكدةةةجب ك ةةةعو    رنةةةو الشمةةةاي للةةةتي بةةةو  الغلةةةيي  12ف يج ل  دةةةه حدةةة  ا ماةةةعب فم ةةةعاي 

تجةةيي كةة غ ال  دةةعي لةةا فنةةا بعةةعا ي  مةةا الطدةةعي كةة غ اللةة جاي كةة غ فطةةوري كةة غ والةةاي كةة غ 
 التويةةةاي كةةة غ العتةةةعذ  ويع ةةةا  لةةةل للفمةةةةحات الطةةة لا لل ةةةرا ال داةةةا بعتوج ةةةه العندةةةةو

 ةي فة  ال ةرا ال داةا  وفة  دةل  الحيا ةه العدحا دةه و ةح ك  10 عيهم15ورعغح  ك مع  ت  
ال ةة غ لةةع  ف يج ل  دةةه واتر الندةةا وفةةعلمي بولم  ينةةوب النرعيةةه ولةة    ال ةةعى جةة   فنةةو   
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فعل غه فة  ال ةرا ال داةا لملدةا كدطةوي ال داةو  جةا ال مةعف المةا  ةم ل فنةو  ال ةح الغةولا 
 ( الع دح ال    3ي ي) ي يف ج ل غعاجده

 غ1945( المط ي الموييفا للع عدوب بولععا   الغععا ده بعنط ه الحيا ه حمو بوغ 1 حو  ي ي )

بنةةةةةي  محافظةةةةةةقةةةةةرى  قرى محافظة المنيا  
 سويف

 إجمالي  الفيوم  محافظةقرى 

 الحديثة القديمة الحديثة القديمة الحديثة القديمة الحديثة القديمة

الداللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ولوجيةالمورف

6 6 7 2 2 3 15 11 

% 40 54.5 46.6 18.2 13.3 27.3 100 100 

   1.09 0.59 0.58 1.52 1.23 0.85 التوطن

 9 14 2 4 6 7 1 3 الداللة المائية

% 21.4 11.1 50 66.6 28.6 22.2 100 100 

   0.89 1.27 2.14 1.63 0.25 0.45 التوطن

 1 6 - - - 1 1 5 الداللة الحيوية

% 83.3 100 16.6 - - - 100 100 

   - - - 0.54 2.26 1.77 التوطن

 - 6 - 3 - 2 - 1 الداللة المناخية

% 16.6 - 33.3 - 50 - 100 100 

   - 2.22 - 1.09 - 0.35 التوطن

 253 146 63 33 77 40 113 73 الداللة الحضارية

% 50 44.6 27.4 30.4 22.6 24.9 100 100 

   1.00 1.004 0.98 0.89 1.01 1.06 التوطن
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 ف  الشحو   وف  الجكع  

غ  اب الحملةةةةه الطمدغدةةةةه 1945 ةةةةو  فغةةةةح  لةةةة    تملةةةةه ك ةةةةعو  الععا ةةةة  الغععا دةةةةه  مةةةةا  -
لعنودده والعو ده بعتوج وب فنط ه الحيا ةهي و لةل ك  ةع فة  ورفويه التد يه والع يج ل  ده وا

الحملةةه التاةةةوييه  وج ةةةو  المةةة    ك مةةةع فةةةو  ع ةةة  فةةةد  ال ةةةعى التح  ةةةه وج ةةةو لمصةةةند  فتعةةةح 
  وتملةه العو دةه ل ةعو  ال ةعى ال ح عةه 2.26يف ر للحملةه التد يةه بعتوج ةه العندةو حدة  فلةغ 
ي وفغةةح  لةة    الحملةةه العنوددةةه كةةو  2.14 بعتوج ةةه فنةةو  ةة ي  حدةة  فلةةغ فغوفةةا المةة   

  2.22بولدو بعتوج ه ال د غ فد  ال عى ال ح عه 

 عى ف ةا  6ك او ل   ل فتوج ه العندو جا الحمله التد يه ل عو  ال عى حد   و ب فم عاي 
 ةة ا الفدةةاي النتةةو ي كباةةو  الغةة ا ي  مةةا الطدةةعي الغةةعي   ملةةا ورتةةعر ويع ةةا  لةةل لع ةة   

ا فةة  لعرةةه ميابدةةه وفدةةوع النرةةع وامفمةةحات الطةة لو والع ةةوحه ال يابدةةه العم ةةغه ال ةةرا ال داةة
بولعتوج ه فعو  ةوبح بلةو ا ماةوي التدةوف التد ا دةه والنمولدةه  فدنعةو ل   ةل فتوج ةه ال دة غ جةا 
الحمله العنودده ل عو   عى فنطة  الحيا ةه ولع لةل جةا الغموفنةهي   ايف)ت عةو(  ورصة ه بوفةه 

  عيه   186ه العندو جا الحمله التاوييه بغنويع و فم عاي ل   ل  فتوج 

 م2016األسماء الجغرافية حتى   -2

 274 187 68 42 85 57 121 88 جملة

% 47 44.1 30.5 31 22.5 24.9 100 100 

 33 167 6 30 10 59 17 78 أخرى 

% 46.7 51.5 35.3 30.3 18 18.2 100 100 

 311 367 74 75 95 118 142 174 إجمالي

% 47.4 45.6 32.1 30.5 20.4 23.8 100 100 

 316 213 149 678 

تم االعتماد في  تطةور المسةميات إلةى تصةنيف قةامود محمةد رمةزي للةبالد إلةى قديمةة وحديثةةو والتصةنيف والتحليةل الةداللى  -
 من عمل الباحثو
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فعكة  ف مبةه بلةو  22فلغ بحت الععا   ا تاييه بعنط ه الحيا ه   ك عو  الععا   ا تاييه  -ك
(ت ل غه فعا   بعتوج ه العندوي وادمعلل فتوج ه فنا   ي  بلةو  ةمغه 26 لي فتوج وب)

  جا حد  فلغ بحت و بعتوج ةه ال دة غ  ةمه فعا ة ي و ةح ا ةمتحي فعكة   ح ةح بعتوج ةه فعا  
 ال د غ و        الصح   

ولتةةةحتب فغ ةةةي ال ةةةعو  الشغعاجدةةةه للععا ةةة  ا تاييةةةه فةةة  ك ةةةعو   ح عةةةه كو فلةةةحاب كو فةةةح   
وكو ةةةةل  ةةةةجع الملةةةةحا  كو ال ةةةةعى كو العةةةةح   وبةةةةحف للععا ةةةة  ا تاييةةةةهي حدةةةة  ي   ةةةةجع ال ةةةةعو  
الشغعاجده ف يو هي  ح ل    جعب  دةه كو بعردةه كو لغدةعب فة  و ةل ظدةع كو فة  جمةعف لوييفدةه 

 يلو كدعى  

غ ف ةا فعا ة  الغةحوف وفطةور بعتوج ةه العندةو 1960و ح ا متح ل بغ  الععا   ا تاييه جا 
ولتعةةا ك ةةعو   غعاجدةةه ل ةةعى  ح عةةه  فدنعةةو ا ةةمتحي فعكةة     ةة  الصةةح   بةةول د غ والم ةةعده 

 ا يلو يف  ف  العف م الح نده لع 

كفو جدعو  مغل  بم عو  كحدو  العةح  ك ةت  مفةج لةع دي لغ  ةوغت جعح نةه  ك عو  كحدو  العح   - 
ال دة غ فرةةو كيرغةةه ك  ةوغ كو  و ةةو  و ولةة  ويابةةاي جاةل بةة  ا ةةعد  لتدةد   عةةو ك ةةعو  ل ةةعيمد  

دةوفل بو لةوجه يلةو حدةد    ح عمد   جا حد  ك  فح نه العندو فرو دع ةه ك  ةوغ فة  كو  يلةو
  مدجا  ك عو  ل عيمد   ح عمد  

فدنعةةو  ةةو ب كحدةةو  فح نةةه فنةةا  ةة ي  بم ةةعو  فتلدةةه ولفم ةةا الحدةةو  ي عدةةه ام ةةي ي   ةةوم 
المغمدةةعي ولمدةةج ك ةةعو  فتلدةةه بغاةةرو  ع ةةا يلةةو ك ةةعو  ل ةةعى  ح عةةه وحح  ةةه وك ةة ا  بغدنرةةو 

 وك عو    ي وك عو  لعف م وفنو موب ت نده 
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 غ 2016( الم ميا الشغعاجا ل عى فعا   فتوج وب فنط ه الحيا ه بوغ 4د ا ي ي)

  لم مع فعا   الغععا  بعنط ه الحيا ه كعو  م  الجكع بلو كيرغه  طوبةوب  ك عو  ال عى  -ج
الصتعاور)الروفاةةةةةةا(ي  ةةةةةةعى  - غعاجدةةةةةةه    ةةةةةةعى ال طةةةةةةوع ال داةةةةةةاي  ةةةةةةعى  طةةةةةةوع ال داةةةةةةا

  عى  طوع دع  الندا و نمنوو  تمله ك عو رو جا بنويع مح ه ام مصل  الصتعاوري و 
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 غ 2016( ل ميا  عى فتوج وب دعو  الصغدح بلو ال طوبوب  الشغعاجده بوغ 5د ا ي ي)
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 غ 2016ل ميا  عى فتوج وب فنط ه الحيا ه بلو ال طوبوب  الشغعاجده بوغ  (2 حو  ي ي)
قةةةةرى فيضةةةةية نيليةةةةة أو  

 بحيرية
 قرى 

فيضةةةةةةةةةةةةةةةية 
 ليةداخ

قةةةةةةةةةةرى فيضةةةةةةةةةةية 
 هامشية

قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرى 
 استصالح

قةةةةةةةةرى شةةةةةةةةرق 
 النيل

 جملة

 360 32 12 36 229 51 المنيا

% 14.2 63.6 10 3.3 8.9 100.0 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التوطن

0.97 1.01 0.72 1.89 1.38  

 224 16 1 30 134 43 بني سويف

% 19.2 59.8 13.4 0.4 7.1 100.0 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التوطن

1.31 0.95 0.96 0.26 1.11  

 162 0 0 38 108 16 ومالفي

% 9.9 66.7 23.5 0 0 100 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التوطن

0.67 1.06 1.68 0 0 100 

 746 48 13 104 471 110 جملة

% 14.7 63.1 13.9 1.7 6.4 100 

 المصدر: تم الرجوع للخرائط الرقمية لمحافظات منطقة الدراسة )قرى( ودليل وزارة التنمية المحلية

 

 ل عى فملل ال طوبوب  شح ور عا ف تمله ك عو  ا

ك  ال عى ال داده والروفاةده  ةعى  ح عةه  ع ةا الةمغ  فنرةو يلةو بصة ي جعب  دةه وي  و دةه  -
ويوفو ده وبعردهي و ح احم   بغارو بم عو رو يلو ال  ةل التةولا  ودةرح الةمغ  اظدةع لغدةعا 

 جا ك عو رو  ح      ل ر له النط  كو لغ افا كدعى  
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وج ما العندو ورنا   ي  فغ عرو  عى  ح عه  وا  ححي و  ت فعا ة   عى دع  الندا بعت -
بععا ده كححي   ا  حاعيه كو يي دهي ج ح الفجب ي عرو   ل ي ةي العح نةه الغ ولعددة   ح ةح 

  علت  لل يي كعو جا حوله فح نه العندو الشح حف ورنا   ي  الشح حف دع  الندا  

اور كو  عى الفعيشد  جرجع  ةعى حح  ةه الناةمف بغةح كفو جدعو  مغل  ب عى ام مصل  الصتع  -
غ  جشعدغرو لمدةج ك ةعو   اب تملةه ل ةمحبا الرعةي والغة ا ي والشرةوت وال  ةو  جةا المد ةه 1950

 الصتعاويه الصغمه 

و حب فشع بمو  ف  الحمله الشغعاجدةه ل ةعو   ةعى فنط ةه الحيا ةه يحةحا عو  مدغةه والدةعى 
 عيةه  اب تملةه  غعاجدةه لع ةعو و  570غ فمغحتف  وو ح  ت  حاوييهي وكا فنرعو لاي ك  و

فةةة  ي عةةةولا بةةةحت ال ةةةعى لعتوج ةةةوب دةةةعو  الصةةةغدحي ولع لةةةل   ةةةل الن ةةةمه  %76.4فن ةةةمه 
 بول لي فتوج وب فا ايل وع  لدا بعتوج ه فنا   ي  

 

 ( الم ميةةةةا الشغعاجةةةةا لحملةةةةه ف ةةةةعدوب الععا ةةةة  الغععا دةةةةه بول طوبةةةةوب الشغعاجدةةةةه3 ةةةةحو  ي ةةةةي)
 غ 2016بعتوج وب دعو  الصغدح بوغ 

محافظة المنياالمراكز العمرانية ب  فمحافظة بني سويالمراكز العمرانية ب   جملة  الفيوم محافظة 

شرق  صحراوية هامشية فيضية
 النيل

شرق  صحراوية هامشية فيضية
 النيل

 هامشية فيضية

الحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 الع يج ل  ده

39 3 0 8 25 2 0.0 2 9 0.0 88 

% 44.3 3.4 0.0 9.1 28.4 2.3 0.0 2.3 10.2 0.0 100.0 

  0 0.58 1.09 0 0.69 1.28 1.85  0.64 1.19 الم   

الحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 العو ده

8 1 0 3 7 1 00 5 4 3 32 

% 25.0 3.1 0.0 9.4 21.9 3.1 0.0 15.6 12.5 9.4 100.0 

  1.67 0.71 7.4 0 0.93 0.99 1.9  0.58 0.67 الم   

 29 1 5 0 0 1 3 2 0 4 13الحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
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 التد يه

% 44.8 13.8 0.0 6.9 10.3 3.4 0.0 0.0 17.2 3.4 100.0 

  0.6 0.98 0 0 1.03 0.46 1.4  2.6 1.2 الم   

الحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 العنودده

1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 7 

% 14.3 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 42.9 14.3 100.0 

  2.55 2.45 0 0 0 1.29   0.0 0.38 الم   

الحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 
 التاوييه

150 22 12 15 89 15 1 5 79 27 415 

% 36.1 5.3 2.9 3.6 21.4 3.6 0.2 1.2 19.0 6.5 100.0 

  1.16 1.08 0.57 1 1.09 0.96 0.73 1.38 1 0.97 الم   

 571 32 100 12 1 19 126 28 12 30 211  عله

% 37.0 5.3 2.1 4.9 22.1 3.3 0.2 2.1 17.5 5.6 100.0 

              الم  

 175 6 24 4 0 11 51 4 0 6 69 أخرى 

% 39.4 3.4 0.0 2.3 29.1 6.3 0.0 2.3 13.7 3.4 100.0 

                       الم   

 746 38 124 16 1 30 177 32 12 36 280  عله

% 37.5 4.8 1.6 4.3 23.7 4.0 0.1 2.1 16.6 5.1 100.0 

 رى عن وزارة التنمية المحليةوالمصدر: من عمل الباحث وعدد الق 
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 تصنيف داللة أسماء المراكز العمرانية وتوطنها -ثالثا

الفةةةةةةةةجب ك ةةةةةةةةعو  الععا ةةةةةةةة  الغععا دةةةةةةةةه لن بةةةةةةةةو كمدةةةةةةةةعا فنرةةةةةةةةو فةةةةةةةةو  مغلةةةةةةةة  بم ةةةةةةةةعو  فةةةةةةةةو عاب 
 مدغده)ف يج ل  دهي فنوددهي حد يهي فو ده( وكدعى بم عو  حاوييه كم ةعو  باةو ع وفاةو   

نةةوو   ةةجا الغنصةةع لصةةند  ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه بعتوج ةةوب فصةةع و عوبةةوب وغدع ةةو  ول
 ال  طو ول ميغرو بلو فنط ه الحيا هي وكجلل حصع ال عو  الاو غه وك عو رو 

جول عو  الشغعاجده لم عب فن ع ال و عفي مدل ك  ال و عاب الطمدغده والماويي ده  ح ك عب 
 ده بعتوج وب فصع ال  طو ورا ا فري جا كيا الم عده بولععا   الغععا 
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 ( الم ميا الشغعاجا لحمله ك عو  الععا   الغععا ده6د ا ي ي) 

 غ 2016بعتوج وب فنط ه الحيا ه بوغ 

 

ولمن ع تممب ك عو  الععا   الغععا ده بعنط ه الحيا ه بلو النت  الجر   لتت الشحو  
 ( 8المولا والا ا ي ي)

 مورفولوجية
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 مو2016بمحافظات منطقة الدراسة عام  التوزيع الجغرافي لداللة أسماء المراكز العمرانية (4رقم) جدول

 الشغعاجا لحمله ك عو  الععا   الغععا ده   لح  ف  الم ميا     

ك  الحمله التاوييه لرو فعك  الصحايف جا تمله ك عو  الععا   الغععا ده بعنط ةه الحيا ةهي  -
ايل غةةل فتوج ةةه ال دةة غ بةة    ةةمه العنط ةةه ب ةةوي   (  و ةةح%55.6ورلغةةل ك  ةةع فةة   صةة  )

ي فدنعةةو لم ةة    ةةمه الععا ةة  الغععا دةةه  اب 1.18ي و ةةو ب بةةمبلو فغوفةةا لةة    %10  ةةوي  
الحملةةه التاةةوييه بعتوج ةةه العندةةو فةةا ف دلمرةةو بعنط ةةه الحيا ةةه  جةةا حةةد  لةةنف   الن ةةمه جةةا 

 (  %6.5-فتوج ه فنا   ي  ب  ف دلمرو بعتوج وب فنط ه الحيا ه وا تعجل بنرو فة)

  دةةه  ةةو ب جةةا الععلمةةه ال و دةةه جةةا تملةةه ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه بغةةح ك  الحملةةه الع يج ل -
 ( الععا ة  الغععا دةه بعنط ةه الحيا ةه  و ةح%11.8الحمله التاوييهي ورلغةل ك  ةع فة  باةع )

 البيان        

 

 المحافظة

داللةةة حيويةةة  داللة مورفولوجية
 ومناخية

داللةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 مائية

داللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 حضارية

داللةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 أخرى 

 جملة

 360 79 199 12 20 50 المنيا

% 13.9 5.6 3.3 55.3 21.9 100 

  0.93 0.99 0.77 1.17 1.18 ل التوطنمعام

 224 66 110 13 6 29 بني سويف

% 12.9 2.7 5.8 49.1 29.5 100 

  1.26 0.88 1.35 0.56 1.09 معامل التوطن

 162 30 106 7 10 9 الفيوم

% 5.6 6.2 4.3 65.4 18.5 100 

  0.79 1.18 1.00 1.29 0.47 معامل التوطن

 746 175 415 32 36 88 جملة

% 11.8 4.8 4.3 55.6 23.5 100 
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  فدنعةو لةنف   %1.1ي %2.1ايل غل فتوج ه العندو ورنا   ي  ب    مه العنط ةه ب ةوي  
  ده ب  ف دلمرو بعتوج ةوب فنط ةه الحيا ةه بعتوج ةه ال دة غي   مه ال عى  اب الحمله الع يج ل

(  و ةةو  فغوفةةا لةة    الحملةةه الع يج ل  دةةه ل ةةعو  ال ةةعى والعةةح  %6.2-وا تعجةةل بنرةةو فةةة)
 بمبلو فو  ع   جا فتوج ه العندو 

 ك  الحمله التد يه والعنودده  و ب جا الععلمه ال ول ه جا تملةه ال ةعو  الشغعاجدةهي ورلغةل -
  فدنعةةةو %0.8ي%1.4ايل غةةةل فتوج ةةةه ال دةةة غ والعندةةةو بةةة  العم  ةةةي ب ةةةوي   (  و ةةةح4.8%)

ا ف اةةل الن ةةمه جةةا فتوج ةةه فنةةا  ةة ي  بةة  ف دلمرةةو بعتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه وا تعجةةل 
 (  %2.1-بنرو فة)

 ةةو ب الحملةةه العو دةةه جةةا الععلمةةه العابغةةه جةةا تملةةه ال ةةعو  الشغعاجدةةه ل ةةعى وفةةح  فنط ةةه  -
( فةة   علةةه ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه  اب العةةحل   بعنط ةةه الحيا ةةه  %4.3يا ةةهي ورلغةةل )الح

ي فدنعةةةو لم ةةة    ةةةمه الععا ةةة  %1.3ايل غةةةل فتوج ةةةه فنةةةا  ةةة ي  بةةة  العم  ةةةي ب ةةةوي   و ةةةح
الغععا دةةةةه  اب الحملةةةةه التاةةةةوييه بعتوج ةةةةه ال دةةةة غ فةةةةا ف دلمرةةةةو بعنط ةةةةه الحيا ةةةةه  جةةةةا حةةةةد  

 ( %1-العندو ب  العم  ي وا تعجل بنت فة)لنف   الن مه جا فتوج ه 

 داللة مورفولوجية  -1

ولاةةي بنويةةةع لمغلةة  بم ةةةعو  لةةح  بلةةةو ايل ةةةوع ولاةةعل ال ةةةط  وا ةةم ا ع ول غةةةععي وكةةةجلل 
 ل  ينولت  

 ارتفاع وتضرد السطح  -أ

 ال  غ  –الما  –جداعا ك عو  بعنط ه الحيا ه  الشما 

فعل ةا و ةولب فة   ةط  اليح وبةوتف فةو   ةمفحغ جولشما  ي ي فام  فة  اللغةه الغعردةه و ة  
 3ي ول مبةل  %1.05فعاب فن مه  6  و ح ل عي  جا ام ي (27)جا ك عو  الفو   العفمل ه

فمنا   ي  وك ي واحح جا فتوج ةه ال دة غ  و ةح  فملة  ام ةي جةا  2ل عايب بولعندوي ورم عاي 
 دع مةو  الشمةا ل عررةو فة  الصةتعا   اللح ه والموت ه جمةجكع فع مةو  جةا تلدةا لة تايف العتلدةه

الغعرده ي فدنعو لجكع فحو  مح ه جا ييحاياب الشروم الععك ر ل حصةو  جةا  لغةحات ال ة و  
   (28)غ2006
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لةةا   لع ةةا فةةو عف  د ف يج ل  دةةهي وغولمةةو فةةو  ةةنف   بةة  كلةة  فمةةع  ولةةا يافدةةه ل ةة  بمةةعر 
 ه فممولدةه بمةع الة ف ي ويرعةو  غنةا فغنوع فنط ه فعل غه كو لللدهي  ةعى دةغلرو ولغعدع ةو لصة
فةةعاب  3  و ةةح ل ةةعي  ةةجا ام ةةي (29) ةة غ بولغعردةةهي وي رةةع ك دةةعا جةةا ك ةةعو  الفةةو   الدر ت ةةه

 ي ول مبل فد  ي ي واحح جا فتوج ه فنا   ي ي وإ عد  جا فتوج ه العندو %0.5فن مه 

مف ال ةةة غ   ف رةةةع  د ف يج لةةة  ا  عل ةةةا بةةة   ةةةط  ال ةةةرا ال داةةةاي و ةةةح ايلمطةةةل  اةةة  ةةة غ
بولش ةة ي المةةا   عةةل ير التدةةوحي وكةةجلل تبعةةل بةةولطعا وففل ةةوب النفدةةا بغةةح فنةةو  ال ةةح 
الغولا   جا و ح ايلمي الغععا  فرةجا ال ة غ  مةا فنةو  ال ةحي و لةل لمرح ةح ال داةو   وكعةو  ةجكع 
الاروور كفو ال عى الما   مع  ا ةعرو ب لعةه كة غي ويةح  ا ةعرو بلةو فةو  عمةوم بةت ف  غرةو فة  

   (30)يل وع و ي ال را ال دااي فعو  شنمرو كدطوي ال داو ا

 فة  افةعكف   ة ل ل و  ةو   لغط  ةو   مةو  و ةا  عةا كة غ ال ة اغ الغةوفعر   و  و و  اليعغا
 ك ة اغ و ةمغه وال رةعا  وال  ط ة  وكبةو  كبةو  ج ولةل لمغمةا جدرةو م ك مةو  باةعف لغةح ك  الغةع 
   .(31)يفو  وبل دعمو البلغ و  عده

فةة  ي عةةولا  %3.16 عيةةه فن ةةمه  18 ةةح ل ةةعي ي ةةي كةة غ بعتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه جةةا و  
الععا   الغععا ده الما لرو تمله ي عده  ولة مع  ةجا الةنعي فة  الم ةعده جةا فتوج ةه العندةو جةا 

فةة   علةةه ال ةةعى المةةا لتةة ر جةةا  %42.8ي  %50 ةةعى فن ةةمه  8 ةةعى ورنةةا  ةة ي  جةةا  9
ول ةة  لةةي  نماةةع ف ةةا  ةةجا الةةنعي فةة  الم ةةعده جةةا فتوج ةةه  ف ةةعو و ل ةة  كةة غ بلةةو المعلدةةب 

ال د غي وا مصعب بلو ي ةي واحةح ج ةي لل ة غي و ةح   ة   ال ة غ ب ةمب  ةحغ  عيةه وإ اةو  كدةعى 
  ج   ك للرو 

 استواء السطح وتقعره  -ب

 وياي كا ف  المط  وال اتر و عايف 

 و ة    وبمةحا  بمةح ف ةا بطنةو  و عغةت اليح فة  الغةوف  الةمط  :كبةحا واتر ورط   بطة 
ةه يلةو فنةت  ةلل ك ةت حةح   الرشةعف جةا  كةع لةت ف لةا ة  فحلش  بطة  فت ةع  وات فةد  .(32)لغر 

  وي  ح  عيةه بطة  ك عيةل بععكة     ة  الصةح   بععكة  (33)فنو والع تل هي    لفي الع تل ه
      الصح   بول د غ  
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 . الةن ل   كبعو رةو و ةعايف اهيكيح فنف  :  وع ف مح ع  شمعا جدت فو  العطعي  عايف :  عايف
  وي  ح ي ي واحح بععك  فغوغه يلو الاع  ف  الندا ي يف ج ل غعاجدةه ي ةي العغو ا( ) وف ل

(4 ) 

  لةةةه  فةةة  الحيا ةةةه العدحا دةةةه و ةةةح ك  الةةةمغ  فةةة  ي ةةةي   لةةةه لرةةةو تملةةةه حاةةةوييهي و ةةةح   ةةة   
الععا ة  الغععا دةه المةا ل  ع و تمله  مدغدةه  وفة  العلح ةه الم ةدطه و ةح ك  بغة  ك ةعو  

لتعةةةا ي ةةةي   لةةةه بمةةةويف بةةة  فنط ةةةه بععا دةةةه فةةةنف   فن ةةة ررو بةةة  الش ةةة ي والطةةةع  المةةةا 
ح لرةةوي ولمغةةح ال ملةةه ال ح عةةه لل عيةةه بةة   لةةل الطعيةة  وم ل ةةا بلدةةت كعةةو  ةة  التةةو  جةةا   لةةه 

 ةةمي فةة   ةة وم    –يفاةةو  بععكةة  الغةةحوف فتوج ةةه العندةةو  والحملةةه اللغ يةةه ل لعةةه   لةةه   ةة   
بلةةة  يلةةةو ك ةةة ا وك ةةة   الاةةةب   غلةةةت  نةةة  ي وي ةةة   ك ةةة   هللا كلفةةةت بلةةةو ك مدو ةةةت  كوحةةةو بةةةت  

   (34)العن     ا   ا    والع لا فن   جدت –العن     الحاي 

فةة   علةةه ك ةةعو  الععا ةةة   %9.6فةةعف فن ةةمه  55و ةةو  ي ةةي   لةةه بةةولععا   الغععا دةةه فم ةةةعاي 
بعتوج ةه 36  ول مع ي ي   له بلو العتوج وب الة لي فم ةعاي الغععا ده  اب الحمله الشغعاجده

العندةةو فنرةةو   لةةه ال لحةةد ي ح ةةد  بلةةوي بمدةةحي وجةةعج هللا فمةةو بععكةة  العندةةوي   لةةه ك ةةعنلي 
ال ةةعوي كومت   يةةحي  ةةعيلي حةةعمي   لةةه ف ةةد  بمف  ع ةةوذي   لةةه الةةحلداي دلةة ي   لةةه بعةةعو 

ت فع ةو ي  ةغدحي بمةح الع ةد ي فتعةح  ةعرو ي   لةه فمنا ف ايي   لةه المةحيفو ي الت ةو مهي كوم
فنةةا  ةة ي  فنرةةو   لةةه  كفةة   ةةلديي ال ةةغوت هي فغةةويد بععكةة  فنةةا  16فتعةة ت فةةح ع فةة ال ي 

 ةة ي ي   لةةه ك  رةةصي المع ةةوي   لةةه حنةةو حنةةو بول اةة ي   لةةه العاةةوي هي الععولدةةلي دلةة ي   لةةه 
  بةةول د غ   لةةه التعياةةوي   لةةه ك ةةعو 3دةةوويي بععكةة  ا نو ةةدو و  لةةه الةةح ب و ةةغدح ب ع ةةطوي 

 بادع بععك  ال د غ والن له بععك       الصح    

 تكوينات السطح  -ج

فدنعةةو ل  ينةةوب ال ةةط  لغمةةع بنرةةو ك ةةعو  لععا ةة  بععا دةةه كةةولتشع والعفةةا والطةةد  كو الغةةعي  
 والتدمه 
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ه المةةةا التشةةع  وي مصةةع بلةةو ي ةةةعد  بعتوج ةةه ال دةة غي ويع ةةا  ةةةجا ام ةةي للم  ينةةوب الشدعيةة
ل ةةة ت لةةةع  ل  ينةةةوب  ةةةجع العنط ةةةه  وبعجةةةل فرةةةجا ام ةةةيي ل  ف ةةةو نرو  و عةةةه بلةةةو كيح 

 ( و عيه افردل التشع بععك   ن يل 5   عيه التشع بععك  ا  و ي يف ي ي)(35)حشعيه

 تجي     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه تجي بععك   عول   بعتوج ه العندو 

 ط ه الحيا ه وي مصع بلو فتوج ه فنا   ي  غعي      ح ي ي واحح بعن - د 

التدمةةه   عيةةه بول اةة  دةةع  الندةةا ولغطةةا تملةةت لم  ينةةوب ال ةةط ي جولتدمةةه بةةوتف  م ةةه ل  ةةه 
 وبعه ف   ه ف  غعي  النرعي وم  كيح  جع النوحده فغ عرو ف  الش ا ةعي ل   ةل جةا بةحف 

ودمرعب بولتدمةهي وفنرةو بعجةل  ن اب ف  الطعا الجر كو   معا ي بلو  جع الش ا ع  ن يوي ج
      (36)النوحده بو ي التدمه

 الداللة المائية -2

ولاةةي بعنط ةةه الحيا ةةه ا نةةو باةةع ا ةةعو   الش يةةعف والش ا ةةعي العولةةهي الغةةع ي الغةةد ي  ةةو دهي 
 بتعي فلحهي فلحدهي فندا و داي فندهي العاعدي الل    

ه الشغعاجدةه للعتلةه الغععا دةهي ورفويةه   ا ع  ولةا  رةع الندةا بصةعولت بلةو الم ةعد -  يعف
الع   تف تادا التد  الع و ا للنرع حد   ام الغعةعا  جة   الش يةعف كو فشع بةه الشة يي و ةح 

 لغع  بنح ك ا العنط ه والغوفه بو ي الش يعف  

فمنةةا  ةة ي  وغولمةةو فةةو  لتةة   6فةةعاب جةةا فتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةهي  10ول ةةعي  ةةجا ام ةةي 
ي فعد )مح ةةه( ف ةةا )  يةةعف ال كلدةةه بععكةة  ال اةة ي   يةةعف الع ةةوبحف والنةة ي بو ةةي الش يةةعف ي ةة

 4بععك  ال ا ةطوي الش يةعف الاةع ده وال  ةوبا بععكة  فمةوي و  يةعف كفة  يةول  بععكة   ويةع(ي 
جا فتوج ه العندو )ف ا   يعف دويو ه جا فغوغهي   يعف ددمه بععكة  كف  ع ةوذي   يةعف فنةا 

ع ب ةعول  (ي و ةح دلةل ال دة غ فة   ةجا الةنعي فة  الم ةعده   وفة  بععا   فح ع ف الي الش ا ة
 العلح  بلو للل ال عو  ف   ت و جا فعا    عع فرو  رع الندا 

يولةةه  اليح  اب الفاةةعفي وكةةجلل الم ةةمو  الت ةة  والعولةةه الع لةةا  شعةةا يلدةةت العةةو  
وح بععكةةة  فنةةةا فةةةعاب جةةةا فنط ةةةه الحيا ةةةه  ييةةة 6  ولع ةةةا  ةةةجا ام ةةةي فم ةةةعاي (37)   ةةةع  ممةةةت

   ي  وكدعى بععك   ويعي ول عاي ي ي العوله بععا    وفدهي  عول  ي فطوري فل ر 
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  ويع ةةةا ي ةةةي واحةةةح بعتوج ةةةوب فنط ةةةه الحيا ةةةهي  عيةةةه (38)الغةةةع   جةةةولغع  الع ةةة   جةةةا العةةةو 
 الغع  بععك  ا  و بعتوج ه ال د غ  

هي وا مصةةعب بلةةو فتوج ةةه  ةةو ده  فلةةغ ل ةةعاي  ةةجا ام ةةي فعلةةو  جةةا فتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةة
 العندو ) و ده ف  و فعك  كف   ع وذي  و ده تا    ب عول  (  

بتةةع     ةةح ي ةةي واحةةح بعنط ةةه الحيا ةةه وي مصةةع بلةةو فتوج ةةه ال دةة غ)بتع كفةة  العدةةع فعكةة  
 ا  و(  و ح  ع ا  جا لطمدغه كيالا ال د غ العنف اه الما لنماع جدرو العدوع 

فعاب جا فتوج وب فنط ةه الحيا ةهي وا مصةعب بلةو فتوج ةه  4ي فندا  ورلغ ل عاي  جا ام 
 فنا   ي   فندا غداو ي فندا  و ا جا فعك  ي نو دوي وفندا ف  و بععك  فمو 

فةعاب جةا فنط ةه الحيا ةهي وا مصةع بلةو فتوج ةه ال دة غ ورنةا  3فنده  ورلغ ل عاي  جا ام ي 
ععكةة  ا  ةةوي وفح نةةه العندةةو بعتوج ةةه  ةة ي  ي ةةي واحةةح ل ةةا فنرعةةو  فندةةه الشدةةح فمةةوي العندةةو ب

 العندو 

فاةةعد     ةةح ا ةةعو  بعنط ةةه الحيا ةةه وي مصةةع بلةةو فتوج ةةه ال دةة غ ) عيةةه العاةةعد والعاةةع  
 ملةةا(  والعاةةعد كةةو  ي ةةي لتةة ح ميابةةا كو ةةل كيلةةت لةةعوى بطعيةة  الماةةعيل لغةةحغ ا ةةم ا  

   (39)فن    ك دو ت

ال دةة غ  و ةةا  عيةةه الل ةة  ي  كةةع ال ةةمو  الل ةة       ةةح ي ةةي واحةةح بعنط ةةه الحيا ةةه بععكةة  
و ةةا كلعةةه فصةةعيه  ح عةةه فغنو ةةو  نطةةعف التشةة ي و ةةح  Le honeجلنةةحيل فمةةعر ك  ا ةةعرو 

بعجةةل  ةةجع ال عيةةه فنةةج ي اةةو رو فرةةجا ام ةةيي ل   برةةو بشةة اي  نطةةعف التشةة  ال و عةةه بلةةو بتةةع 
   (40)لدي ال د غ    ي جا العاد  الصتعاور الجر  فمع ت  جا المتع جا تد لت يلو ي 

 الد   ا   عيه فنامف الد   ا فمنا ف اي   مه يلو بتع      

 الداللة الحيوانية -3

ولاةةةةي ك ةةةةعو  لةةةةملت للتةةةة  بم ةةةةعو  حد ا ةةةةوب كو لمةةةةحك فرةةةةو ف ةةةةا  الفدةةةةاي الغةةةة ا ي الطدةةةةعي 
 الح ب)الج ب(ي التعوغي وال دلهي المغو ي الغعي ي  عافداي النتو ي ال ميي مييمه 
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كع بمةةح اللطدة  المغةةحاتر وكفةةو ددلرةو جغمةةو   ةةوب ه وفنرةو فةةو  ملةةغ  عنةت كلةة  ت نةةوي الفدةا   ةةج
      ح ي ي واحح بعنط ه الحيا هت  عيه   ا الفدا بععك  العندو (41)يلو كيرغه آم  ت نوي

 الغ ا      ح ي ي واحح بعنط ه الحيا هت  عيه كباو  الغ ا  بععك  فنا ف اي 

 ول   الطدع   ما الطدع بععك   ع

 التعوغ     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه   عيه التعوغ فعك   ويع بعتوج ه فنا   ي  

 ال دله  ولع ا مح ه جا  عيه ك ع ال دله بعتوج ه العندو فعك  كف   ع وذ 

 الغعي   ول عي فعلد  ي وا مصعب بلو فتوج ه العندو)الغعي  بتعر و ملا فعك  فل ر( 

 ععك  فنا ف اي و ا النويعيه اظ   عافدا      ح ي ي واحح ب

 النتو      ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه وي مصع بلو فتوج ه العندو)بععك  كف  ع وذ( 

ي و ةةةح غدةةةع م ةةةمرشو  ام ةةةيي (42)مييمةةةه  و ةةة  ام ةةةي ال ةةةح ي لمنةةةا  ةةةو ا فعكةةة  فنةةةا  ةةة ي 
 ميافا     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه ال يافو بععك  فنا   ي  

 الداللة النباتية:   -4

ولتم ى بلو ك عو  لععا   بععا ده  اب تمله لمصا بولنموب وال يابه وا مفحافولرو  كطعجةوي 
حل ةوي م ةعفي غوبةةهي بمةوتي  ة اتعي ف يبةةهي غةديي دةةيي حطةبي دةدتهي  فلةةهي دةعف اي ميمةة  ي 

 الغنبي ييتو هي مب عا هي ح ح مياباي فنحيف 

ل ةةو   ن ةةةش   التصةةع وي ملةة   التمةةو  فنرةةوي وك   ةةة و  التل ةةو   ةةجكع الع ح  ةةا ك  غوبةةه ح
فح نةةه بمةةوتا  ك  ةةع ي يةةنوع التصةةع فةة  التل ةةو ي غدةةع ك  العةةو  فرةةو لةةد  والمتةةع بلدرةةو 

   وي  ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه فنامف حل و بععك  الغحوف بعتوج ه العندو (43)فطم 

عكة  ا  ةوي م ةعف   عيةه م ةعف بععكة  العندةوي  عجو   عيه بععك   عول  ي الغوبه   عيةه الغوبةه بع
بمةةوت   عيةةه بمةةوت دةةويو ه بععكةة  فغوغةةهي  ةة اتف   عيةةه  ةة اتف بععكةة  العندةةوي غةةدي   عيةةه غةةدي 
المتوير بععك   ويعي المصا    عيمد  دي المصةا المتعيةهي ال ملدةه بععكة  فغوغةهي التطةب   

غوغةهي  فلةه  ت ةعو  كغ  فلةه  عيه كبشوج التطب بععك  فطةوري دةدته    لةه دةدته بععكة  ف
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بععكةةة  فلةةة ري دةةةعف ا    لةةةه دةةةعف ا بععكةةة  فلةةة ري ال يمةةة     عيةةةه ال يمةةة   بععكةةة   ويةةةعي 
الغنةةةب) عغ(   عيةةةه ال ةةةةعغ بععكةةة  كف  ع ةةةةوذي ييتو ةةةه ومب عا ةةةه   ةةةةعيمد  بععكةةة  كف  ع ةةةةوذي 

 العنحيف   عيه بععك  ال د غ  

بلةو فتوج ةه ال دة غ   عيةه دةغل   فةعابي وا مصةعب 3ح ح ميابا  فلةغ ل ةعاي  ةجا ام ةي 
 ال غحف بو  و  بععك  كبا اري فح نه  وفده بول د غ 

 الداللة المناخية: -5 

ولاةةةي ك ةةةعو  لععا ةةة  بععا دةةةه لمةةةحك كو للتةةة  فل ةةة  كو تملةةةه الاةةة   والنةةة يي وكةةةجلل المةةةع  
 والاعل 

ب فتوج ةه فةعاب جةا فتوج ةوب فنط ةه الحيا ةهي و ةو  5 ة ي  ورلةغ ل ةعاي  ةجا ام ةي -لة  
فعاب)الغموفنةةهي  ةة ايف بععكةة  ا  ةةوي(ي وكةةا فةة  فتوج ةةه العندةةو ورنةةا  ةة ي )مح ه 3ال دةة غ 

 الن ي جا ك عو  ال عىي  عيه دعايف بععك  كف  ع وذ( 

فع      ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه) عيه المع ا( بععك  ال ا  بعتوج ه فنا  ة ي   ية يف 
 ( 6ج ل غعاجده ي ي)

  داللة حضارية: -6

 ولمع ا جا الغح ح ف  الغنويع لع   جا العحل   التاوير ولاعا  

 مراكز عمرانية تبدأ أسماؤها بة" بني، أبو، أم" -أ

فة  ي عةولا  %10.9 عيةه فن ةمه  62فنا  و ح ل عي ي ي فنا بعتوج وب فنط ه الحيا ه جا 
رةةو فنةةا كحعةةحي فنةةا جةةا العندةةو فن 31الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لرةةو تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  

  لةه فرةحر  ةةوب وي -ح ة  الدةعا ي فنةا حعةوتي فنةا  عشةعي فنةةا فتعةح  ةلطو ي فنةا فرةحر
جا فتوج ه فنا   ي  فنرو فنا بفدلي فنا حعحي فنةا يلة ا ي فنةا  ةلدعو  الاةع دهي  30

 فنا ب و ي فنا  ويو  بععك  فنا   ي ي وا ي واحح جا فعك  ال د غ  عيه فنا يول  

فةة  ي عةةولا  %4.2 عيةةه فن ةةمه  24عي ي ةةي كفةة  بعتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه جةةا كفةة   و ةةح ل ةة
جةا العندةةو فنرةو كفةة  ح ةدمهي كفةة   14الععا ة  الغععا دةةه المةا لرةةو تملةه  غعاجدةةه  ول مبةل فةةد  
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جةةا ال دةة غ فنرةةو كفةة   نةةح عي كفةة  تجدةةهي كفةة  يةةدع تجنةة   7دةةتولهي كفةة  ب يةة  بععكةة  فطةةوري 
نةا  ة ي  فنرةو كفة  يةدع العلة  بععكة  ال  ةطوي كفة  دةعيو  ك ةعو  جةا ف 3بععك  ا  ةوي و

 بععك  فمو 

فةةة  ي عةةةولا ك ةةةعو   %0.5 ةةةعى فن ةةةمه  3كغ  و ةةةح ل ةةةعي ي ةةةي كغ ب ةةةعى فنط ةةةه الحيا ةةةه جةةةا 
الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لرةةو تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  ي ةةعد  جةةا العندةةو كغ ال ةةول بععكةة  

 احح جا فنا   ي  كغ الشنوميع بععك  فمو فنا ف ايي كغ  عص بععك  فل ري وا ي و 

 ألقاب ألعالم وقبائل وجماعات  -ب

فعلمطةةه بم ةةعو  فعا ةة  بععا دةةه كولاةةد ي التةةوجي بودةةوي  ةةدح وي  ألقةةاب ألعةةالمولاةةمعا  ةةمغه 
  لطو ي الغعحفي الاردح  

فة  ي عةولا ال ةعى  %1.7الاد   و ح ل عي ي ي الاد  بعنط ه الحيا ه جةا باةع  ةعى فن ةمه 
لما لرو تمله ا عده  وا مصع ج ي  ةجا ام ةي بلةو فتوج ةه العندةو  الاةد  لعةا بمف  ع ةوذي ا

 الاةد  ف ةغ ت بععكة  الغةحوفي الاةد  بطةوي الاةد  جاةا بععكة  فنةا فة ايي الاةد  بمةح الةل
بععك   عول  ي الاد  ح   بععك  فطوري الاد  ميوت بععكة  فغوغةهي الاةد  ح ةد ي الاةد  

بععكةةةة  فلةةةة ر  كعةةةةو لن ةةةةب  ةةةةعى يلةةةةو دةةةةد  تو  فرةةةة ي ال لعةةةةه جةةةةا  دةةةةمد هي الاةةةةد  بمةةةةوتع
   (44)ام ي

التةةةوج     ةةةح ي ةةةي واحةةةح بعنط ةةةه الحيا ةةةه    عيةةةه التةةةوج  نةةةح ا بععكةةة  ت ةةةع فةةة ال بعتوج ةةةه 
 العندو 

 بودو     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه   عيه بلو بودو العورا بععك       الصح   بول د غ 

عنط ةةةه الحيا ةةةه   ةةةدح و الفاةةةع بععكةةة     ةةة  الصةةةح   بعتوج ةةةه  ةةةدح و     ةةةح ي ةةةي واحةةةح ب
 ال د غ 

فة  ي عةولا  %0.3 لطو   و ح ل عي  جا ام ي بعتوج وب فنط ه الحيا ه جا  عيمد  فن مه 
ك عو  الععا   الغععا ده الما لرةو تملةه  غعاجدةه  ولع لةل جةا  عيةه ال ةلطو  ح ة  بععكة  كفة  

 و فمنا   ي   ع وذي و عيه ال لطو ا بععك  فم
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 الاردح     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  الاردح ح   بلغ بععك  فمو بعتوج ه فنا   ي  

 ال ل  و و ال ل  عيه بععك  ال ا طو 

وكجلل كل و  كبلغ  ف ا فحا ه كو فلت  م ي العتله الغععا ده وياعا  ي ي دفص  ح   ة   
و بافصده بوفه حو عه  و ح ل عي ي ي كبةلغ ف  كموي الع ايبد  كو ف  كبدو  ال عيه كو لدعن

فةة  ي عةةولا ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لرةةو  %7.7 عيةةه فن ةةمه  44بعنط ةةه الحيا ةةه جةةا 
جةةا ال دةة غ  عيةةه ميةةح بععكةة  كباةة اري دلةة  بععكةة  ا  ةةوي  23تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  

و فنرةةو  عيةةه الحاوت ةةه  عيةةه جةةا فتوج ةةه العندةة 19ف  ةو فدةة اي بععكةة     ةة  الصةةح    كةةجلل 
بععك  العندوي يفعا دي بععك   عول  ي الاغعاويهي فعمو  بععك  فطةوري  عيةه دةغعاور بععكة  

 فل ري و عيمو  جا فنا   ي   عيه دعي ي  غدي بععك  فنا   ي ي يول  بععك  ال ا  

 عيةةه ولتمةة ى ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه بلةةو امدةةعا  ف ةةا  الدةةعا  والمةةا لع ةةا مح ةةه جةةا 
 فنو ح   الدعا  بععك  العندوي فعت   ه الدعا  بععك  فنا ف اي  

ال مدله  فشع بةه باةعيه  اب بةوتاب و  ة ل دويةهي غولمةو فةو لع ةا وحةحف ا معوبدةه فحا دةهي 
  ولطلة  بلةو  عوبةه فة  (45)وكحدو و ل    يغدعف الغحت و و عةه بلةو فشع بةه فة  الغةو لب

ايف الع طةةا و ةة ايف بةةحم  بععكةة  ال دةة غي  عيةةه ال غةةوفا الغةةع   ف ةةا الغةة  ي فنةةا يةةول  و ةة  
ال ح عةةةه والشح ةةةحفي العلحدةةةهي فنةةةا بطدةةةه بععكةةة  فنةةةا  ةةة ي   ورعتوج ةةةه العندةةةو  الت ايلةةةتي 
العطةةو عفي فنةةةا كحعةةةحي فنةةا  عشةةةعي  ةةة اتفي بععكةة  العندةةةوي  عيةةةه حعولةةه بععكةةة  فنةةةا فةةة ايي 

   (46)والملب لد  وفح نه فغوغه بععك  فغوغه

 زمنية -لة حجميةدال  -ج

كيةةلدهي  ح ةةحف  ال غةةوفا ال ح عةةةه بععكةة   ةةن يلي و عيةةه يةةة ي  -تملةةه مفندةةه ولاةةي  ح عةةةه
 الفعوي اليلده بععك  العندو 

ف ةةةمشحف كو  ح ةةةحف     ةةةح ك ةةةعو  لتعةةةا مح ةةةه  ح ةةةحف كو ف ةةةمشحف ولغمةةةع بةةة  الناةةةمف بشةةة اي 
 نةةه ال دةة غ الشح ةةحفي و عيةةه فلةةه اليةةا كعح نةةه العندةةو الشح ةةحف وفح نةةه فنةةا  ةة ي  الشح ةةحفي وفح

 الع مشحف بععك  فنا ف اي 

 داللة العمارة ونمط االستخدام -د



 الثالث واألربعون  العدد                                                                 مجلة بحوث الشرق األوسط

 - 98 - 

ولاعا  يتايفي فنامفي ميافاي الغوفعيهي الفعابهي ك ل ي  شاي ب رهي  ة يي ت ةعي يدصةوذي 
 تايي الغعوييهي ال   ي  صعي ك عي فعجي فغصعفي فف  ي فغوفح)بعويف جعب  ده(ي ي ي 

    ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه ا تايف بععك  فل ر فتوج ه العندو ا تايف   

فةة   %12.8 عيةةه فن ةةمه  73فناةةمف  و ةةح ل ةةعي ي ةةي فناةةمف بعتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه جةةا 
جةةا ال دةة غ فنرةةو  29ي عةةولا ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لرةةو تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  

جمةةد ي ي  وي فناةةوف الغاةةدعىي ال دةة غي بغةةحاتري تفةة ي بمةةح هللافناةةوف الش ا ةةعي العلةةل جدصةةا  ةةوب
جةةا العندةةو فنرةةو فناةةمف الت ايةةلدهي الةةح ب المتعيةةهي الةةح ب  28 عةةو ي كةةجلل فناةةده  ةة عا ي 

ومب عا ةةةه بععكةةة  ي ال ملدةةةه بععكةةة  العندةةةو  وفناةةةوف النصةةةعت فناةةةوف كوفةةةا  ةةةوب وي فناةةةوف تبةةةمل
ي  فنرةةةو فناةةةوف الفةةةعا ي المةةةح نوي التةةةوجي  عيةةةه ب  ةةةي فناةةةمف جةةةا فنةةةا  ةةة   16كف  ع ةةةوذ  و

 و عي بمحالصةعحي وكةجلل فناةوف ك ةو  بععكة  ي نو ةدوي فناةمف بويةيي فناةمف  حدةحي    ة  
 بععك  فنا   ي  

الفعابةةه     ةةح  عيمةةو  بعنط ةةه الحيا ةةه وي  ةةح ي ةةي واحةةح جةةا فنةةا  ةة ي  وآدةةع جةةا فتوج ةةه 
اظ  بع ةة م  دمةةه كعةةو الاةة  فةة  الحيا ةةه ال دةة غي و عيةةه الفعابةةه بععكةة  الغةةحوف والمةةا لغةةع  

 العدحا ده 

 ك ل      ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه وي مصع بلو فتوج ه ال د غ 

غ( 7  وي ةة ت جةةا العيةة  العصةةعري ويةةح  بلةةو لم ةةدل الغع )بغةةح جةةم  فصةةع جةةا ال ةةع   شةةا
عندةةو   عيةةه   ولةةي  مع ةةا  ةةجا الةةنعي فةة  الم ةةعده يم بو ةةي واحةةح جةةا فتوج ةةه ال(47)لرةةجع العتلةةه

  شا فعكب بععك  فل ر بعتوج ه العندو يم ك ت  م عي ك دعا جا الم ابا 

ف  ي عةولا  %2.1 عيه فن مه  12ب ره  و ح ل عي ي ي ب ره بعتوج وب فنط ه الحيا ه جا 
جةةا العندةةو  ب رةةه الفلدةةا  7ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لرةةو تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  

ايي وال عةةوت ع ب ةةعول  ي ب رةةه  ةة ايف بعطةةوري ب رةةه  ةةل  وب رةةه فصةةط و يفةةعا دي فمنةةا فةة  
ك ةةةةعو  بةةةة   جةةةةا فنةةةةا  ةةةة ي   ب رةةةةه للةةةةل بول اةةةة ي والاةةةةنط ي و  طةةةةو   3حعةةةةحر بعلةةةة ري

ب ع طوي وا عد  جا ال د غ  ب ره  لعناوف بععكة  ي  ةوي ب رةه جمتةا فة اتر العيةو   والاة  
عو  بغة  الغة   بع ةعدوب كدةعىت جمغةع  ب رةه ف  الحيا ه العدحا ده ك  ال ولو  منةوول ا ك ة
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ال  ةةود فةةد  ال ةةولو بغ رةةه ال ةةلي كعةةو لغةةع  ب رةةه حنةةو بغ رةةه المةةعج وكلمدرعةةو بععكةة  ت ةةع 
 ( 8-7ف ال فتوج ه العندو ي يف ج ل غعاجده ي ي )

   ي     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا هي وي مصع بلو فتوج ه العندو  عيه   ي بععك  فل ر 

ف  ي عولا ك ةعو  الععا ة   %1.4 عى فن مه  8 عي ي ي ت ع بعنط ه الحيا ه جا ت ع  و ح ل
جةةا العندةةو فنرةةو ت ةةع بطدةةه بععكةة  العندةةوي  7الغععا دةةه المةةا لرةةو تملةةه  غعاجدةةه  ول مبةةل فةةد  

ت ع ال ن  ييهي ت ع ف الي ت ةع  مةا الطدةعي ت ةع  ةعول  ي ت ةع الشع ة لي وت ةع كفة  حةنلي 
 ح جا ال د غي ت ع فعاوف فمنا    ي  ت ع المعدوي وف عو واح

وي  ةح ي ةي واحةح بعنط ةه  .(48)فصةع كيح فة  بةول د غ ل ةعيمد  ي ةي دةص  عةا :ا دصوذ
 الحيا ه وي مصع بلو فتوج ه ال د غ   عيه ا دصوذ بععك   ن يل 

بعنط ةةةه الحيا ةةةه بعتوج ةةةه ال دةةة غ  تاي العفةةةوت   ةةةي ال دةةة غي تاي ال ةةةلغ  2تاي     ةةةح فم ةةةعاي 
  وفده  فعك 

بعنط ةةه الحيا ةةه بعتوج ةةه العندةةو  الغعوييةةه والغعوييةةه الاةةع ده فةةح ع  2الغعوييةةه  و ةةح فم ةةعاي 
 ف ال  

   صةةةةع  مةةةةوح  5ي ولع ةةةةا جةةةةا فتوج ةةةةه ال دةةة غ فم ةةةةعاي 6 صةةةع  لع ةةةةا  ةةةةجا ام ةةةةي فم ةةةعاي 
(ي و صةةع يدةة ا  بطوفدةةهي  صةةع كفةة  9بوباةة ار  صةةع المو ةةا بو  ةةو يةة يف ج ل غعاجدةةه ي ةةي)

بو ا والشمولا فد    الصح  ي  و صع   ي بعلة ري و ةح دلةل فتوج ةه فنةا  ة ي  لطدغه 
 ف   جا النعي ف  ك عو  الععا   الغععا ده 

  ةةع  فغنةةو ال  ةة ي فةةو بغةةح فةة  اليح بةة  النةةول جةةل  عةةع بةةت كحةةح ي و ةة   الم ةةعر جةةا 
ل فةوغ ال يابةا لرج ب اللغه "ا ت تمله بلو لمغده ال   ي جا فصةع لل ةعى وإ رةو لع ةا ك ةعا  ا

   (49)حد  ل  غ يلب فس مه  ي لت   بغح جمعف يلو  عى ف م له

فمنةةا  ةة ي   ك ةةع تيويةةي وفن ةةوبه جةةا  9فةةعف بعنط ةةه الحيا ةةهي  29ورلةةغ ل ةةعاي  ةةجا ام ةةي 
ال اةةة ي ك ةةةع  عغةةةهي فنصةةة يي و ويةةةع بععكةةة  فمةةةوي وك ةةةع الاةةةد  بو ةةةح ورنةةةا بلةةةو بععكةةة  

جةةا  12  ال  ةطوي ك ةةع الش يةعف بععكةة   ويةعي  ع ةطو ك ةع فنةةا ب عةو ي ك ةةع كبشةدج بععكةة
العندو  ك ع العنص ي  ملةا حةا فة  كحدةو  فح نةه العندةوي ك ةع ال دلةه و ك ةع لةمل بمف  ع ةوذي 
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  ع العغعرةا وبمةح الفةول  وك ةع فرةحر بولغةحوفي ك ةع كفة  الغة ت   والاةد  يفةعا ديي ك ةع دة اغ 
وك ةع الصةولتد  المتةعري والعةحاوي فح ع ف الي ك ع ال  اتر وك  ي الصة لده بععكة  فطةوري 

بةةةول د غ  ك ةةةع كفةةة  دةةةرمت بععكةةة  ا نو ةةةدوي ك ةةةع ال ب عا ةةةاي وك ةةة ي  8بععكةةة  فغوغةةةهي ول ةةةعاي 
 حاعل بععك  ا  وي ك ع ج ايف ب ن يلي ك ع بعدعف وفت  ة بطوفده  

 فعج     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه المعج بععك   ويع فتوج ه فنا   ي  

  فغصةةعف حشةةوج  2بعنط ةةه الحيا ةةهي ورعتوج ةةه العندةةو فم ةةعاي  6ام ةةي فم ةةعاي فغصةةعف  و ةةح 
جةةا فتوج ةةه فنةةا  ةة ي   فغصةةعف كفةة  يةةدع  2فمنةةا فةة ايي العغصةةعف بتةةعر بعلةة ري ورم ةةعاي 

جا ال د غ  فغصعف بعجه ا  وي فغصةعف يةوور  2بول  طوي فغصعف  غعو  بو نو دهي ل عاي 
 بطوفده 

 chenout اي والمةةةا كو ةةةل لغةةةع  بو ةةةعرو العصةةةعر ال ةةةح ي   فنةةةا فةةة2ففةةة       ةةةح فم ةةةعاي 
وفغنو و فف   التم  ي ل   لغمع ام ي جا بص ي مح ه م مدطو   عوبه بعرده فرةو كعةو 
 ةجكع فتعةةح يفة ر  و عيةةه اباةنو بععكةة  ال ا ةةطو حدة   كةةع   لددةت جةةا  وف  ةت  وحدةةه بو ةةي 

pachna    (50)بعغنو العف    

( جةا فتوج ةه فنةا  ة ي   عيةه الرةعغ وفدةحوغ بععكة  2 ا فم ةعاي )فغوفح  لع -بعويف جعب  ده
( جةةةةا ال دةةةة غ  عيةةةةه  ةةةةن جع و ةةةةنر يي وافردةةةةل التشةةةةع  و تةةةةو البعةةةةحف 3ال ا ةةةةطوي ل ةةةةعاي )

 لعتوج ه العندو 

 داللة الطرق واالتجاه  -هة

  ول ا لع  الحمله التاوييه ل عو  الععا   الغععا ده لعنط ةه الحيا ةه ولاةعا ف ةعتاب ف ةا
بطةةة ي فةةةحاويي الصةةةلدمدهي فصةةةل  ي فدعةةة  ي ماويةةةهي بتةةةعري  ملةةةاي دةةةع اي غعرةةةا  بطةةة  
 غنو ا تنو ي وفنغط  ال اتر فمغع ه وفنتنوعي ودوف بو  ةه فدنةه الغطة   ي والغطة  ل نةا 

    (51)بن رو لغدع بلت وجو حح   ال كوف لدل فنرو بط و  كر فلم يه ال ع  

وج ةةه العندةةوي وبطةة  كجةة ع بول ا ةةطو جةةا فنةةا بطةة    عيةةه بطةة  حدةةحي بععكةة  الغةةحوف بعت
   ي   

 فحاوي  ك ع العحاوي بعغوغه فتوج ه العندو 
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بعتوج ةةةه فنةةةا  ةةة ي   العصةةةل   وماويةةةه العصةةةل   ال ا ةةةطوي  2فصةةةل       ةةةح فم ةةةعاي 
 ورعتوج ه ال د غ ي ي واحح بوفعيه ال د غ)العصل    وب و(  

 فدع       ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه  عيه العدع   بععك  ال ا طو بعتوج ه فنا   ي  

ماويةةةه  ل  نةةةل بغةةة  ال ةةةعى والم ابةةةا جةةةا  ةةة احا  و مدةةةه جةةةا  ةةة   العنةةةو   الصةةةتعاويه كو  
-10  ا ب كوت ه والفجب ا عرو الشغعاجا ف  ف لةغرو بو ةي ال اويةه ية يف ج ل غعاجدةه ي ةي)

بولعندةوي ماويةه   ةلطو   4ي ول مبةل فم ةعاي %1.6فعاب فن مه  9ام ي (  و ح ل عي  جا 11
بولعندوي ماويه حولي بمف  ع وذي ماويه الشةحافا بعغوغةهي وماويةه فعفاةو بععكة  الغةحوف  ورم ةعاي 

فمنةةةا  ةةة ي  ال اويةةةه الفاةةةعا  بععكةةة  ال اةةة ي ماويةةةه العصةةةل   بععكةةة  ال ا ةةةطوي ماويةةةه  3
ه ال دةةة غ ماويةةةه ال عتا ةةةه بععكةةة  ال دةةة غي ال اويةةةه الفاةةةعا  جةةةا فتوج ةةة 2النوويةةةه بععكةةة  فمةةةوي 

 ب ن يل 

بعنط ةه الحيا ةه كلح ةه لل ةيي  ولع ةا فةعف واحةحف  6المتعر   ح  بلو املشةوعي    ةح فم ةعاي
جا فتوج ه فنا   ي  العلحدةه المتعيةه   ةنعو المتعيةه بوباة اري  ةنر ي المتعيةه ب ةن يل 

  العندةةةو فناةةةمف الةةةح ب المتعيةةةه بععكةةة  العندةةةوي دةةةي المصةةةا بةةةول د غي العطةةةو عف المتعيةةةه بععكةةة
 المتعيه بعغوغه 

ال ملةةا     ةةح دع ةةه ك ةةعو  بعنط ةةه الحيا ةةهي  ةةد و ال ملدةةه بععكةة  اباةة اىي الصةةغو حف ال ملدةةه 
بععكةةة     ةةة  الصةةةح  ي فناةةةمف الةةةح ب ال ملدةةةه بععكةةة  العندةةةوي العطةةةو عف ال ملدةةةه بععكةةة  كفةةة  

بعغوغةةه  وغولمةةو  ع ةةا املشةةوع  ةة ا  بتةةعري  ملةةاي دةةع اي غعرةةا  ع ةةوذي دةةي المصةةا ال ملدةةه 
 مح ه م ي ال عيه لعدد ا لرو ب  ال عيه الدعى والما لامعد فغرو جا ي ي الموت ه 

جةةةا فتوج ةةةه  5فةةةعاب بعنط ةةةه الحيا ةةةهي ولع ةةةا فم ةةةعاي 10الاةةع ا     ةةةح  ةةةجا ام ةةةي فم ةةةعاي 
غعوييةةةه الاةةةع ده فةةةح ع فةةة الي  ةةةدله الاةةةع ده العندةةةو  يةةة ي الفعةةةوي الاةةةع ده بععكةةة  العندةةةوي ال

بعطةةوري  ةةل  الاةةع دهي فناةةوف  ةةد  النصةةع الاةةع ده بعلةة ر  فنةةا  ةةلدعو  الاةةع دهي ل فنةةل 
الاةةع ده  بععكةة  فنةةا  ةة ي ي يةة ي الاةةع ده بععكةة  ال ا ةةطوي الش يةةعفي فنةةا فتعةةح وغدولةةه 

 ويلت  فرو الاع ده فمو  
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ك ةعو   ل فنةل  4مح ةه م ةي ال عيةه فم ةعاي  الغعرا  و حب بعتوج ه فنةا  ة ي  بلةو  د ةه
الغعرده  بععك  فنا   ي ي ال نل الغعرده بول ا ي ي ي الغعرده بول ا طوي وغدولةه الغعردةه 

جةا فتوج ةه العندةو  ية ي  4فموي وا ي واحح جا ال دة غ   عيةل الغعردةه بو  ةوي ولع ةا فم ةعاي 
ا فةة ايي فناةةمف دةة اغ الغعردةةه فةةح ع فةة الي الفعةةوي الغعردةةه بععكةة  العندةةوي المرن ةةو الغعردةةه فمنةة

  دله الغعرده بعطور 

 داللة دينية ووقف خيري: -و

 ولع ا ك عو   اب تمله ت ندهي وكجلل ال    الفدعر  

فةةعاب بعنط ةةه الحيا ةةهي ولع ةةا بعتوج ةةه فنةةا  ةة ي  6تملةةه ت ندةةه     ةةح  ةةجا ام ةةي فم ةةعاي  
جمغدةةةعب ك ةةةعو   ةةةعى  3توج ةةةه العندةةةو فم ةةةعاي ي ال ند ةةةهي و ةةةو ال ةةةل بول ا ةةةطوي ورع2فم ةةةعاي 

لمصم  الاد  ميةوت والاةد  جاةا والاةد  بمةح هللا وكلرةي كيةتو  كلةعحه فرةجع ال ةعىي كةجلل 
  عى جا ال د غ   ويو ي وي    الصح  ي و نر ي   3(ي و52  غ العا ب بععك   عول  )

فة  ا ةي العغمة ت  ة رح  بعنط ةه الحيا ةهي وادةم   ةجا ام ةي 11ي ي     ح  ةجا الع ةعي فم ةعاي 
spd  جةا فتوج ةه فنةا  6(ي ولع ا فم ةعاي 53)حد  لت ي ا عت ف    رح يلو ي ي كو ي دي

 ةةة ي ي يةةة ي  الفع ةةةهي يةةة ي  الغعجةةةوي يةةة ي  النةةة يي يةةة ي  الاةةةع ده والغعردةةةه بول  ةةةطوي 
بعتوج ةةةه العندةةةو ف ةةةا  ةةةجا الةةةنعي فةةة  ال ةةةعو  يةةة ي الفعةةةوي  5يةةة ي  يادةةةد  فممةةةو ي وي  ةةةح 

 ي الفعوي الاع ده والغعردهي ي ي اللم  بععك  العندوي ي ي كف   عج فمنا ف اي اليلده

فعاب بعنط ه الحيا ةهي ي ةي 5كو و   ولع ا مح ه م ي ال عيهي    ح  جا ام ي فم عاي -و  
فةةعاب كبطةة   4واحةةح جةةا فنةةا  ةة ي   فةةعاوع ال  ةة  بو نو ةةدو  وو ةةح بعتوج ةةه العندةةو فم ةةعاي 

و ال  ةة  وفدو ةةه ال  ةة  بعغوغةةهي والع ةةدح ال  ةة ي وفةة  دةةل  الحيا ةةه ال  ةة  فمنةةا فةة ايي كبةة
العدحا ده )الع وفله والم صا( و ح ك  مح ه ال    الما للت  بم عو  ال ةعى لد ةل كلرةو و ة  

فةةة   %5ددةةةعى وإ عةةةو بغةةة  اليالةةةا ال يابدةةةه ف  ةةة تف يلةةةو اظ  ك  ةةة  ددةةةعر وم لمغةةةح 
  دح ال    بععك  الغحوف  ف وحه ال عيهي كعو    التو  ك عيه الع 
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 داللة تاريخية وسياسية ودفاعية:  -ز

فةعاب بعنط ةه الحيا ةهي ي ل ةعي  8   ح ام ي  ا الحمله الموييفده وال دو ده والحجوبدةه فم ةعاي 
جةةةةا العندةةةةو  ام ةةةةعوبدلدهي الت ةةةةدندهي ال ةةةةغح هي ال ويو دةةةةهي ال سات ةةةةهي الم جد دةةةةه ب ةةةةعول  ي  7

 ي وال د غ فنامف امفدع بو  و (54)فل ده بععك  فغوغه

 داللة عادات حسنة:  -ح

 3فةعفي و 10فةعف بعنط ةه الحيا ةهي و ةحب بعتوج ةه العندةو ل ةعاي  14   ح  جا ام ةي فم ةعاي 
 ك عو  جا فتوج ه ال د غي وا ي واحح جا فنا   ي  

 داللة رقمية: -ك

 3نةةةا  ةةة ي  فم ةةةعاي فةةةعاب بعنط ةةةه الحيا ةةةهي و ةةةحب بعتوج ةةةه ف 5و ةةةح  ةةةجا ام ةةةي فم ةةةعاي  
فةةعابي للةةل وب رةةه للةةل بول اةة ي  ةةحل الفةةعا  فمةةوي  وا ةةي واحةةح جةةا ال دةة غ لةةلبي  وكةةجلل 

 العندو كللب بعطور 

 يا ته     ح ي ي واحح بعنط ه الحيا ه وي مصع بلو فتوج ه العندو  كت و  الع ل بعطور 

 هي ج ا فتوج ه فنةا  ة ي   فعاب بعنط ه الحيا ه بوت ه ومح9ال ا   و ح  جا ام ي فم عاي 
فدةةوح الغةةع ي  نةةمي التعةةعا  فممةةوي ال ةة غ الحعةةعي ي نو ةةدو  الفاةةعا   بععكةة  فنةةا  ةة ي ي 
والع ةةدح الفةةد  بو نو ةةدهي وال اويةةه الفاةةعا  بول اةة ي وف ةةعو واحةةح جةةا ال دةة غ وجةةا العندةةو  

 المدولده بعل ري ال  غ الداع بعغوغه  

 : داللة استدعاء العزائم والهمم -ل

فةةعف  14فةةعف بعنط ةةه الحيا ةةهي فم ةةعاي  15ا ةةمحبو  الغةة ا ي والرعةةي     ةةح  ةةجا ام ةةي فم ةةعاي 
-5الشرةةوتي  عيةةه -4الفةةا بععكةة  العندةةوي  عيةةه -8ال عةةو ي  عيةةه -7بعتوج ةةه العندةةو ي  عيةةه 

الرعةةه -1النصةةعيالغ يعهي ال جةةو ي امبمةة امي العدةةو ي الغةةل ب ةةعول  ي  عيةةه -6ال ةةحاغي  عيةةه 
الم جد  بعغوغهي ي وا ي واحةح جةا فنةا  ة ي   ال صةوي لاةمو  الفةعيشد   -7ري  عيه بعطو

 بععك  ا نو دو  
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 داللة نسب ألعالم وبلدان ومحافظات من خارج وداخل الجمهورية  -م

بعنط ةةةه الحيا ةةةه   عيةةةه  3  ةةةمه لعتوج ةةةوب وك ةةةولدي وكبةةةلغ فةةة  دةةةويج الةةةملت     ةةةح فم ةةةعاي 
    ةمه لعتوج ةه حلةب ب ة ييه  الا ادةنه فعكة     ة  الصةح   التل مه فتوج ةه فنةا  ة ي

ال د غ وبعجل فةجلل م  فناة درو كيةلري فة   ةلله  ة تا ده وف عت ةو د دةو ا كر فة   ةنل 
 ةة تا ا   ةة  عد   وفدةةه ال دةة غ ولن ةةب للع ةةمع  ةةدعل  ةة ج فةةد  ام شلدةة ر يةةوحب يحةةحى 

  (55)الغ   الما لم    فنرو النوحده

ي واحةةح بعنط ةةه الحيا ةةه وي مصةةع بلةةو فتوج ةةه ال دةة غ الصةةغو حف ال ملدةةه الصةةغو حف     ةةح ي ةة
 بععك       الصح   

 الداللة المورفولوجية ألسماء المراكز العمرانية -رابعا

لمنةةةة ع الحملةةةةه الع يج ل  دةةةةه م ةةةةعو  الععا ةةةة  الغععا دةةةةهي وكف ةةةة  لصةةةةند رو ميل ةةةةوع ولاةةةةعل 
ولةةملا الحملةةه الع يج ل  دةةه جةةا الععلمةةه ال و دةةه جةةا ال ةةط ي وكةةجلل ا ةةم ا ع ول غةةعع ول  ينولةةت  

ويرجةع ذلة  ي %11.8 عله تمله ال عو  الشغعاجده للععا   الغععا دةه بعنط ةه الحيا ةه فن ةمه 
 ألسباب منها:

ي  فنط ه الحيا ه لنماع فرةو الععا ة  الغععا دةه ال داةده بول ةرا ال داةا الع ةم ىي والةجر  -ك
 فغحمب ام تحاي العمحي ه والعنف اه  معد  بومفمحات الط لا و 

ي  الحملةةةه الع يج ل  دةةةه جةةةا ال ةةةعو  ل رةةةع فحي ةةةه ك مةةةع وكولةةة  جةةةا التةةة ا  الشملدةةةه  - 
الععمةةةحف دةةةع  الندةةةا جةةةا فتوج ةةةوب فنط ةةةه الحيا ةةةهي ورفويةةةه فنةةةا  ةةة ي  والعندةةةوي وكةةةجلل 

 ل  ينوب ال ط  جا فتوج ه ال د غ 

لععا ةةةة  الغععا دةةةةه بعنط ةةةةه الحيا ةةةةه بلةةةةو الحملةةةةه لغلةةةةب الحملةةةةه التاةةةةوييه جةةةةا ك ةةةةعو  ا -ج
 الطمدغدهت والما فلغل بلو المعلدب  ت  يراي و ل ه كيروع  عله ال عو  بعنط ه الحيا ه 

و ةةةح لمو نةةةل   ةةةمه الحملةةةه الع يج ل  دةةةه ل ةةةعو  ال ةةةعى والعةةةح  بول طوبةةةوب الشغعاجدةةةه اليرغةةةه 
الصتعاور و طوع  عى دةع  الندةا  جمع لةل لعنط ه الحيا هت ال دااي الروفااي ام مصل  
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فةةةةةة   علةةةةةةه الحملةةةةةةه  %83 عيةةةةةةه جداةةةةةةدهي فن ةةةةةةمه  تةةةةةة   73الحملةةةةةةه الع يج ل  دةةةةةةه فم ةةةةةةعاي 
 الع يج ل  ده 

ي ويع ةةا %11.4ولع لةل الحملةه الع يج ل  دةه جةةا الععلمةه ال و دةه جةا دةةع  الندةا فن ةمه  تة  
المةةةا لاةةع  بلةةو النرةةع جةةا بغةةة   لةةل يلةةو و ةة ت التوجةةه الشملدةةةه يلةةو الاةةع  فةة  النرةةعي و 
ي فعةو كلة و ام ةي بلةو 100ي  60الحدو ي وو  ت بغ   عى دع  الندا بنح دي كنمة ي 

للةةل ال ةةعى  وكددةةعا لع لةةل الحملةةه الع يج ل  دةةه لغ ةةعو  جةةا ال ةةعى الروفاةةدهي و ةةو ب بةةمت و 
  ه الحيا ه ف   عله الحمله الع يج ل  ده ل عو  فعا   الغععا ده لعنط %5.6  مه  ت  

ويع ةةةا  لةةةل ل  ال ةةةعى الروفاةةةده ل ةةةا جةةةا النطةةةو  الروفاةةةا الةةةجر  معدةةة  بوم ةةةم ا  الن ةةةما 
لل ط  والمحيج الرد ي و جا النطو  فنط ه ا م ولده فةد  ال ةرا ال داةا والصةتعا  يلةو الغةع  
فنةةت  فدنعةةو دلةةل ك ةةعو   ةةعى ام مصةةل  الصةةتعاور فةة  كر تملةةه ف يج ل  دةةه يغةةي ف  غرةةو 

 فن    كبلو ف  فن    ال را ال داا  جا 
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 المدلول الطبيعي ألسماء المراكز العمرانيةو(8شكل رقم)

 مغلة  بولحملةه الع يج ل  دةه لغ ةعو  بلةو ف ةم ى فتوج ةوب فنط ةه الحيا ةه  ماة   كفةو جدعةو
 اللا 

 د غي ا مصعب بلةو  ةعى ال طةوع ال داةاي ك  الحمله الع يج ل  ده ل عو   عى فتوج ه ال -
ولةةةي لمع ةةةا  ةةةجع الحملةةةه جةةةا  ةةةعى  طةةةوع الرةةةوفي ال داةةةا الصةةةتعاوري وكةةةجلل  ةةةعى  طةةةوع 

 ام مصل  الصتعاور 

 المدلول

 الطبيعي  

 للمسميات

 مثاااالي اليوساااا يالنبااااات 

طرفااااااا، زل ااااااا،   اااااار ، 

عباااااد، سااااواد ،  الغاباااا ،

 م رع ، غيط،

شاااااح، الزطااااا ، شااااايز ، 

 نخل .

فتشملي الخيال، والزيوان 

الطياااار، الاااادي ،  الغاااا ال،

الزمااااح، ال يلااا ، العااارين، 

 ال أر. ، النزال،جرابيع

 

 

 

 

 

 فاع بعناصره االرت

 واالنخفاض 

واستواء السطح 

  وتكويناته

 كالجبل  

 والتل والكوم

 وقرارة وغيرها . 

 –ضوووووووووووووء الك

الوههماء –النور 

، البووووووووووووووور  ، 

 الشمس.

 مورفولوجي مناخي زيوي
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و ةةح لع لةةل الحملةةه الع يج ل  دةةه بم ةةعو   ةةعى  طوبةةوب فتوج ةةه العندةةو بو ةةم نو   ةةعى  طةةوع 
لشغعاجا لحمله ك ةعو  الععا ة  الغععا دةه ( الم ميا ا3ام مصل  الصتعاور  يا ا  حو  ي ي)

 بول طوبوب الشغعاجده بعتوج وب دعو  الصغدح 

ج ةةا  ةةعى فتوج ةةه العندةةو  ةةو ب الحملةةه الع يج ل  دةةه لغ ةةعو  ب ةةعى ال طةةوع ال داةةا فم ةةعاي 
ي الصةتعاور  –ل عى ال طوع ال داةا  %6 عى فن مه  3ي ورم عاي %78 عيه فن مه  ت   39

فةة   علةةه الحملةةه الع يج ل  دةةه ل ةةعو   ةةعى  %16 ةةعى فن ةةمه  8فم ةةعاي و طةةوع دةةع  الندةةا 
فتوج ةةةه العندو كفةةةو بولن ةةةمه لعتوج ةةةه فنةةةو  ةةة ي ي جمع لةةةل  ةةةجا الحملةةةه جةةةا  ةةةعى ال طوبةةةوب 
ال داةةةده والروفاةةةده ودةةةع  الندةةةاي ودلةةةل  ةةةعى  طةةةوع ام مصةةةل  الصةةةتعاور فةةة  كر تملةةةه 

 عيةةه فن ةةمه 25اةةا جةةا فعكةة  الصةةحايف فم ةةعاي ف يج ل  دةةه  وكو ةةل ك ةةعو   ةةعى ال طةةوع ال د
 ف   عله ال عو   اب الحمله الع يج ل  ده   %86.2 ت  

ف  العلح  بلو الحمله الع يج ل  ده بعتوج وب فنط ه الحيا ه ك رو لمع ةا فحي ةه كمدةعف جةا 
ك عو   عى ال طوع ال داةاي و ةعى ال طةوع الروفاةا ال داةا الصةتعاوري وكةجلل  ةعى  طةوع 

  الندةةةا بعتوج ةةةه العندةةةو ورنةةةا  ةةة ي   وم    ةةةح كر تملةةةه ف يج ل  دةةةه جةةةا ك ةةةعو   ةةةعى دةةةع 
 ام مصل  الصتعاور م  كلرو  اب تمله حاوييه ل محبا الغ ا ي والرعي 

دلةةةةل فتوج ةةةةه ال دةةةة غ فةةةة  الحملةةةةه الع يج ل  دةةةةه ل ةةةةعو   عا ةةةةو ورفويةةةةه جةةةةا  ةةةةعر ال طةةةةوع 
ل طةةوع ال داةةةا  وجدعةةو  مغلةةة  بغنويةةع الحملةةةه الروفاةةاي والصةةتعاوري وا مصةةةع بلةةو  ةةةعى ا

الع يج ل  ده ف  لاعل ول غع ول  ينوب  ةط ي  ماة  ل ميغرةو الشغعاجةا بلةو النتة  الةجر 
   لتت الشحو  المولا 
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 البيان

 المحافظة

تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرد 
 السطح

 تكوينةةةةةةةةةةةةةةةةةةات استواء وتقعر
 السطح

 جملة

 50 1 36 13 المنيا

% 26.0 72.0 2.0 100.0 

  0.44 1.11 0.84 التوطن

 29 1 16 12 بني سويف

% 41.4 55.2 3.4 100.0 

  0.75 0.85 1.34 التوطن

 9 2 5 2 الفيوم

% 22.2 55.6 22.2 100.0 

  4.9 0.85 0.72 التوطن

 88 4 57 27 جملة

% 30.7 64.8 4.5 100.0 

 ةوالمحلي المصدر: من عمل الباحث اعتمادا على عدد القرى من احصاء وزارة التنمية

فتله بععا ده فن مه ك ا  لةدل فة   ل ةا  57جو  الم غع كو  لت فعك  الصحايف فم عاي         
   جد ةمنمج فة  %4.5ي ول  ينةوب ال ةط  فن ةمه %30الحمله الع يج ل  دهي والماعل فنت  

 لل و  ت فغ ي الععا   الغععا ده بعنط ه الحيا ه جةا فد ةه دةمت ف ةم يه والعمع لةه جةا ال ةرا 
 داةةةةةا وام م ةةةةةو  المةةةةةحييشا للعنةةةةةو   الصةةةةةتعاويه العشةةةةةوويفي ورفويةةةةةه  تةةةةة  الغةةةةةع  جةةةةةا ال

 فتوج ما العندو ورنا   ي ي فعو ا غ ل بلو ك عو  ال عى ف  حد  ل غع وا م ا  ال ط  
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كفو جدعو  فمص بولم ميا الشغعاجةا للحملةه الع يج ل  دةه بغنويةع و بعتوج ةوب فنط ةه الحيا ةه 
  ما  

العندةةو جةةةا تملةةةه ك ةةعو  الععا ةةة  الغععا دةةه المةةةا لغمةةةع بةة  ا ةةةم ا  ول غةةةع  ل   ةةل فتوج ةةةه -
 عيةه فن ةمه  تة   ل ةه كيرةوع  علةه الحملةه الع يج ل  دةه م ةعو  36ال ط   حدة  فلةغ ل ةعاي 

 الععا   الغععا ده بولعتوج ه 

ل   ةةل فتوج ةةه فنةةا  ةة ي  جةةا تملةةه ك ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه المةةا لغمةةع بةة  لاةةعل  -
فةةةة   علةةةةه الحملةةةةه الع يج ل  دةةةةه لغ ةةةةعو   %41 ةةةةط ي حدةةةة  فلغةةةةل الن ةةةةمه ك  ةةةةع فةةةة  ال

 بولعتوج ه 

ل   ل فتوج ةه ال دة غ جةا تملةه ك ةعو  الععا ة  الغععا دةه المةا لغمةع بة  لاةعل ال ةط ي  -
 ف   عله الحمله الع يج ل  ده بولعتوج ه  %22فلغل الن مه ك  ع ف   حد 
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 غرافي للداللة المورفولوجية السماء المراكز العمرانية( التوزيع الج9شكل رقم)

 مو2016بمنطقة الدراسة عام 

 

 الداللة المائية ألسماء المراكز العمرانية -خامسا

لغةةحتب الحملةةه العو دةةه جةةا ك ةةعو   ةةعى فنط ةةه الحيا ةةهي والفةةجب الغح ةةح فةة  ال ةةعو         
ال ةةو دهي المتةعي فلحةةهي وفلحدةهي فندةةاي ك عرةو  الش يةعفي الش ا ةةعي العولةهي الغةةع ي الغةد ي 

  داي فندهي العاعدي الل    
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 عيةه ك ةعو  و  اب تملةه فو دةه  32ولع لل الحمله العو ده ل عو   عى فنط ةه الحيا ةه فم ةعاي 
فةة   علةةه تملةةه ك ةةعو   ةةعى فنط ةةه الحيا ةةه  وبلةةو الةةعغي فةة  ا ف ةةوح   ةةمه  %5.6فن ةةمه 

ى فنط ةةةةه الحيا ةةةةه يم ك رةةةةو ك  ةةةةع ل ام ةةةةو   ةةةةمدو فةةةة  الحملةةةةه الحملةةةةه العو دةةةةه جةةةةا ك ةةةةعو   ةةةةع 
 الع يج ل  ده ل عو   عى ال طوبوب الشغعاجده لعنط ه الحيا ه  

جم مبةةل الحملةةه العو دةةه ل ةةعو   ةةعى فنط ةةه الحيا ةةهي جو ةةم بمل  ةةعى ال طةةوع ال داةةا  تةة  
 ةةو ب  ةةعى دةةع  فةة   علةةه ال ةةعو   اب الحملةةه العةةو ا بعنط ةةه الحيا ةةه  جةةا حةةد   60%

  %15الندا فعرا ال عو   اب الحمله العو ده بعنط ه الحيا هي و طوع  عى الروفي فنت  

 –ويع ةا ل ة   الحملةةه العو دةه ل ةعو   ةةعى  طةوع دةةع  الندةا بة  ال طةةوع الروفاةا ال داةةا 
 الصتعاور ل ع   عى دع  النرع ف  النرع فمودةعف و ةدوتف الشة ي والمةا لغةع  ال ةعى ال ا غةه

 فرو بو ي الش يعف   ا  فلت  كو بوت  

 وفيما يتعلق بالداللة المائية ألسماء قرى قطاعات منطقة الدراسة بالمحافظات:

 شح ك  فتوج ه العندو    ت فرو الحمله العةو ا ل ةعو   ةعى ال طةوع ال داةاي حدة  ا ةم بب 
ه  وا ةةم بمل  ةعى دةةع   تة   ل ةا الحملةةه العو دةه بشعلةةه  ةعى العتوج ةه  اب الحملةةه الشغعاجدة

الندةةا بولعتوج ةةه يرةةا   ةةمه الحملةةه العو دةةه ل ةةعو   ةةعى العتوج ةةهت ويع ةةا  لةةل ل  ةة ت  رةةع 
الندةةا الةةجر كلةة و الحملةةه العو دةةه بلةةو ك ةةعو   ةةعى العتوج ةةه يلةةو الاةةع  فةة  النرةةع  وكةةجلل 

 و  ت الش ي والما  شح و بوت  كو مح  م ي ال عيه كعو  م  الجكع 

ب  ةةعى الرةةوفي ال داةةا الصةةتعاور بم ةةا   ةةمه للحملةةه العو دةةه جةةا ك ةةعو   ةةعى وكددةةعا  ةةو 
 ب لدا   %8العتوج ه والجر لشووم 

ورولن ةةةمه للحملةةةه العو دةةةه جةةةا ك ةةةعو   ةةةعى فتوج ةةةه فنةةةو  ةةة ي ي جشةةةو ب ك  ةةةع ل ام ةةةو فةةةد  
ال طوبةوب فةة  فتوج ةةه العندةةو  جو ةةم بمل  ةةعى ال طةوع ال داةةا ك  ةةع  لةةدل فةة   صةة  تملةةه 

ل عو ي فدنعو كو  جةا فتوج ةه العندةو  تة   ل ةا بةحت ال ةعى  اب الحملةه العو دةه بولعتوج ةه  ا
فدنعو  و ب الحمله العو ده ل عى دةع  الندةا بعتوج ةه فنةو  ة ي  بةم  ع فة    دةعع بعتوج ةه 
 العندو  جو م بب  ت  دع ا بحت ال عى بولعتوج هي ف وفا يرا بحت ال عى بعتوج ه العندو  
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فةة  الحملةةه العو دةةه ب ةةعى  %8الصةةتعاور فنتةة   -ا ةةم بب ال طةةوع الروفاةةا ال داةةا وكددةةعا
  فتوج ه فنو   ي ي و جع لع ا الن مه    رو بعتوج ه العندو 

 الداللة الحيوية)حيوانية ونباتية( ألسماء المراكز العمرانية  -سادسا

تملمةةةد  الحملةةةه المةةةا  لن  ةةةي الحملةةةه التد يةةةه جةةةا ك ةةةعو   ةةةعى فنط ةةةه الحيا ةةةه يلةةةو   ةةةعد  كو
لةة حو يلةةو ك ةةعو  حد ا وب)حد ا دةةه( والدةةعى تملةةه  مولدةةه  جولحملةةه التد ا دةةه لاةةعا  الفدةةاي 
الغةة ا ي الطدةةعي الةةح بي التعةةوغي ال دلةةهي الغةةعي ي  عافدةةاي النتةةو ي ال ةةمي  فدنعةةو الحملةةه النمولدةةه 

م ةةعفي الغوبةةهي بمةةوتي  ةة اتفي جنشةةح ك ةةعو   ةةعى لرةةو بل ةةه بم ةةعو   مولةةوب ف ةةا   عجةةوي حل ةةوي 
 ف يبهي غديي ديي التطبي ددتهي  فله 

وجدعةةو  فةةمص بةةولم ميا الشغعاجةةا ل ةةعو  ال ةةعى  اب الحملةةه التد يةةهي ا ةةم بب  طةةوع ال ةةعى 
ال داده  ل ه كيروع الحمله التد يه جا ك عو   عى فنط ه الحيا ه  ويع ةا  ةجا يلةو ك  ال ةعى 

 ةةة ا  الت لدةةةه كو الم ةةةمو ده والاةةةشعيهي فعةةةو  ةةةوبح بلةةةو ا ماةةةوي ال داةةةده لنماةةةع فرةةةو ال يابةةةه 
 ال عو   اب العحل   النمولا وكجلل ا ماوي لعرده التد ا  جا  جا ال طوع ال داا  

فة   علةه ك ةعو  ال ةعى  اب  %18الصةتعاور فنتة   -و و ب  ةعى  طةوع الروفاةا ال داةا
فةة   علةةه العةةحل    %7 ةةم بمل  تةة  الحملةةه التد يةةه  وكددةةعا  ةةعى  طةةوع دةةع  الندةةا المةةا ا

 التد ر ل عو   عى فنط ه الحيا ه 

وجدعةةو  مغلةة  فم ميةةا الحملةةه التد يةةه ل ةةعو   ةةعى فتوج ةةوب فصةةع ال  ةةطو وج ةةو لل طوبةةوب  
  ما  اللا 

ك  الحملةه التد يةةه ل ةعو   ةةعى فتوج ةه العندةةو كةةو  كو ةا ا ماةةويا  غعاجدةو بولن ةةمه لل طوبةةوب 
 - ةةةةةه  طوبةةةةةوب   ةةةةةعى ال طةةةةةوع ال داةةةةةاي وال طةةةةةوع الروفاةةةةةا ال داةةةةةاحدةةةةة  لع ةةةةةا جةةةةةا  ل

الصةةتعاوري وكةةجلل  ةةعى  طةةوع دةةع  الندةةا  ولةةي  فلةة  فةة  الحملةةه التد يةةه  ةة ى  طةةوع  ةةعى 
 ام مصل  الصتعاور 

فةة  بةةحت ال ةةعى  اب الحملةةه التد يةةه   %70جو ةةم بب  طةةوع ال ةةعى ال داةةده فةةو   ةةع  فةة  
ال طوع ال داا الروفاا  ت  دعةل بةحت ك ةعو  ال ةعى  اب بعتوج ه العندو  وا م بمل  عى 
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الحمله التد يةه بولعتوج ةه  وكددةعا  طةوع  ةعى دةع  الندةا  تة  باةع بةحت ال ةعى  اب الحملةه 
 التد يه بولعتوج ه 

كفةةو جدعةةو  مغلةة  فم ميةةا ك ةةعو  ال ةةعى  اب الحملةةه التد يةةه بعتوج ةةه فنةةو  ةة ي ت  ماةة  ي رةةو 
 – ةةةةةعى ال طةةةةوع ال داةةةةةاي  ةةةةعى ال طةةةةةوع الروفاةةةةا ال داةةةةةا ل مبةةةةل ج ةةةةي بلةةةةةو  طةةةةوبد   

 الصتعاور فن مه  ل ه كيروع ي يرا بحت ال عى  اب الحمله التد يه بولعتوج ه 

 
  ( التوزيع الجغرافي لداللة أسماء المراكز المناخية والنباتية والحيوية10شكل رقم)

 مو2016بمنطقة الدراسة عام 
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 يةةةةه ل ةةةةعو   ةةةةعى فتوج ةةةةه ال دةةةة غ بلةةةةو  ةةةةعى ال طةةةةوع ال داةةةةا ول مصةةةةع الحملةةةةه التد      
 بلو المعلدب  %17ي  %83الصتعاوري وا م بمو  ت   -وال طوع الروفاا ال داا

فعةةةو  ةةةم   كةةةعع  فلةةةص ب ةةةدوتف الحملةةةه التد يةةةه ب  ةةةعدت)التد ا ا والنمةةةولا( جةةةا  ةةةعى ال ةةةرا 
 ال داا و لل ل دوتف الناو  ال يابا ولعرده التد ا   

 الداللة المناخية  -اسابع

  و ةح ا مصةعب (56)لمغحت الحمله العنودده لع  ال لعه ال اححف كول ةتو  والعطةع فة ل       
الحيا ةةةةه بلةةةةو ال لعةةةةوب والل ةةةةوة  اب الحملةةةةه العنوددةةةةه العنماةةةةعف فةةةةد   ةةةةعى فنط ةةةةه الحيا ةةةةه 

  وفة  (57)الن يي الاعلي المةع ت و ة  الةجر  لعةا جةا الغةدي و عغةت فةعو   – ولعطعي الا   
دةةل  الم ميةةا الشغعاجةةا للحملةةه العنوددةةه ل ةةعو   ةةعى فنط ةةه الحيا ةةه  ماةة  ك ةةت ك ةةا ا ماةةويا 

  غعاجدو بولع وي ه بولحمله الع يج ل  دهي العو دهي والتد ا ده  

جد مصةةةع ل ميةةةا الحملةةةه العنوددةةةه ل ةةةعو  ال ةةةعى بعنط ةةةه الحيا ةةةه بلةةةو  ةةةعى ال طةةةوع ال داةةةا 
بلةةةةةو  % 14.5ي %85.5الصةةةةةتعاوري والمةةةةةا فلغةةةةةل  تةةةةة   –داةةةةةا وال طةةةةةوع الروفاةةةةةا ال 

المعلدب  فعو   حا بغحغ و  ت كر تمله فنودده بم ةعو   ةعى  طةوع دةع  الندةاي وكةجلل  ةعى 
 ام مصل  الصتعاور 

ورو ةةةةةةمغعاح الم ميةةةةةةا الشغعاجةةةةةةا للحملةةةةةةه العنوددةةةةةةه ل ةةةةةةعو   ةةةةةةعى فنط ةةةةةةه الحيا ةةةةةةه         
عو   اب الحملةةه العنوددةةه ل مصةةع ج ةةي بلةةو  ةةعى ال طةةوع بولعتوج ةةوب  ممةةد  ك   عدةةا ال ةة

ال داةةا بعتوج ةةه العندةةو ورنةةا  ةة ي   فدنعةةو لع لةةل الحملةةه العنوددةةه لعتوج ةةه ال دةة غ ب ةةعى 
 بلو المعلدب  % 25ي %75الصتعاور( فن مه  -ال طوع ال داا والروفاا)ال داا

 الداللة الحضارية ألسماء المراكز العمرانية -ثامنا

لغةةحت الحملةةه التاةةوييه ل ةةعو   ةةعى فنط ةةه الحيا ةةهي وكةةو  لرةةو فعكةة  الصةةحايف فةةد         
فة   علةه ك ةعو  ال ةعى  اب  %83.9تمله ك عو   عى فتوج وب دعو  الصغدح حد  فلغةل 

الةةةحممب العفمل ةةةه  ولغةةةحت ال مو ةةةا الغعردةةةه الةةةل ا ةةةم عب جةةةا فنط ةةةه الحيا ةةةه وكةةةو  ل ميغرةةةو 
  (58) ولمولا
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التو ةهي  ال  ا ةحي العفةو ي اومت جو ةحي الغمدةحابي التعافةاي ال جا جةهي ال طةو ي عابصةهيالم: ال د غ
  الصمدتوبي ال عول لي لع   هي الغ افاي التم  ي  ردنهي امدعا  

المعابصةةهي ال  ا ةةحي العفةةو ي التلد ةةوبي د يلةةحي الصةةغدطاي الفعاجةةاي الع الةةلي : فنةةا  ةة ي 
 .ومفالعاوي هي الت يطوبي الاغ وي العغ

 .فتوي ي لع   هي اف كعييي ال  ا حي الش امري الغ ا دعي اومت بلاي ال ع و ي ال جا جه :العندو

 و ح لغحتب ف عتاب وبنويع الحمله التاوييه وفنرو 

كل ةةةو  وك ةةةعو  كبةةةلغي و مو ةةةا و عوبةةةوبي تملةةةه حشعدةةةهي مفندةةةهي   ةةةمه العتوج ةةةوبي وتملةةةه 
الطةةةع  واملشةةةوعي تملةةةه ت ندةةةه وو ةةة ي تملةةةه لوييفدةةةه  للغعةةةويف و عةةةي ام ةةةمفحاغ  كةةةجلل تملةةةه

و دو ةةةده وتجوبدةةةهي وا ةةةمحبو  الغةةة ا ي والرعةةةي  لةةةل بةةة  تممب كدةةةعىت كولغةةةوتاب الت ةةةنهي 
تمله ي عدهي ك عو  ل حا لعا تهي كل ا ي ولاوبت ك ةعو ي و  ةب فة  دةويج الشعر ييةه لبةلغ 

 ورلت 
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 ( الداللة الحضارية لألسماء الجغرافية للمراكز العمرانية بمحافظات شمال الصعيدو11)شكل رقم

 

وجدعو  مغل  بولحمله التاوييه وك عو   عى فنط ه الحيا ه المةا لمة مع بلةو اليرغةه  طوبةوب 
جا ال لي فتوج وب   و ب  عى ال طوع ال داا بمبلو   مه جا الحمله التاوييه ل ةعو  

الحيا ه فن مه ك  ةع فة   ل ةه كيرةوع ي عةولا ك ةعو  ال ةعى  اب الحملةه التاةوييه  عى فنط ه 

 نس  لبالد

 ألعالح

 من خارج 

  الجمهوري 

استدعاء 

 الع ائح 

 والهمح

دالل  

 رقمي 

 رائز 

 ألوان
دالالت 

 أخرى 

كالعادات 

 الزسن 

 

دالل  

 تاريخي  

 سياسي  

 ودفاعي 

دالل  ديني  

 ووقف

دالل  

 الطرق 

 التجاهوا

دالل  

 للعمار  

ونمط 

 االستخداح

دالل  

 زجمي 

  مني -

 أسماء

 أعالح

 وقبائل

 وجماعات

 المدلول 

 يالزضار
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الصةةتعاور(ي فن ةةمه لشةةوومب  –بعتوج ةةوب دةةعو  الصةةغدحي و ةةو  ال طةةوع الروفاةةا )ال داةةا 
15%  

 
بمحافظات منطقة الدراسة عةام  ( التوزيع الجغرافي للداللة الحضارية ألسماء المراكز العمرانية12شكل رقم)
 مو2016

و ةةو   طةةوع  ةةعى دةةع  الندةةا جةةا العلمةةه ال ول ةةه فةةد  ال طوبةةوب الشغعاجدةةه بعتوج ةةوب         
  وكددةةعا  ةةو   طةةوع  ةةعى ام مصةةل  الصةةتعاور جةةا % 4.5دةةعو  الصةةغدح فن ةةمه لشةةوومب 

   %3الععلمه الددعف جا ف    العحل   التاوير ل عو  فن طه الحيا ه فنت  

و   ةةعى ام مصةةل  الصةةتعاور بعتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه لرةةو وفةة  العلحةة  ك   عدةةا ك ةةع
تمله حاوييه  والجر  ح  بلو ا محبو  الغة ا ي والرعةي  كولغ يعةهي الشرةوتي ال ة ايي المتعيةعي 
ال صويي ال عو ي الفاي ال جو ي العدو ي الغةلي الرعةه  ولةدل لرةو كر تملةه  مدغدةه كولحملةه 

 لعنودده الع يج ل  ده كو العو ده كو ا
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 البيان    

 

 

 المحافظة

زمنيةةةةةةةةة 
 وحجميه

قبائةةةةةةةةةل 
 وعشائر

أمةةةةةةةةةةةةةةةاكن 
داخةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
وخةةةةةةةةةةةةةةارج 
 الجمهورية

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة 
واستخدامات 

 ارض

طةةةةةرق 
وتمييز 
 اتجاه

داللةةةةةةةةة 
 تاريخية

استدعاء 
عةةةةةةةةةةةزائم 

 وهمم

داللةةةةةةةة 
أخةةةةةةرى 
 متنوعة

 جملة

 199 15 14 6 9 68 1 85 1 المنيا

% 0.5 42.7 0.5 34.2 4.5 3 7 7.5 100 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 لتوطنا

0.71 1.07 0.71 0.87 0.78 0.88 1.94 1.15  

 110 7 1 6 9 42 1 43 1 بني سويف

% 0.9 39.1 0.9 38.2 8.2 5.5 0.9 6.4 100 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التوطن

1.29 0.98 1.29 0.97 1.41 1.62 0.25 0.98  

 106 5 0 2 6 53 1 38 1 الفيوم

% 0.9 35.8 0.9 50 5.7 1.9 0 4.7 100 

معامةةةةةةةةةةةةةةةةل 
 التوطن

1.29 0.90 1.29 1.27 0.98 0.56 0.00 0.72  

 415 27 15 14 24 163 3 166 3 جملة

% 0.7 40 0.7 39.3 5.8 3.4 3.6 6.5 100 

 المصدر: من عما الباحث واعداد القرى من دليل وزارة التنمية المحليةو

 ف  الشحو  ال وف  الجكع  ع   الفعوج بعو  لا 

له بعنط ه الحيا ةهت جةول  دع فة  ال مو ةا الغعردةه  ةو ب وا ةم عب ل  ت ال ملده والغادعف والغو  -
بعنط ةةةه الحيا ةةةهي فعةةةو ا غ ةةةل بلةةةو الحملةةةه التاةةةوييه ل ةةةعو  ال عى) مو ةةةا وباةةةو ع( والمةةةا 

 ا م بمل دع ا ال عو  التاوييه  
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 ةوتب تملةه الغعةويف وا ةمفحافوب اليح كحملةه حاةوييه بعنط ةه الحيا ةه فن ةمه لشةةوومب  -
ويع ا  لل يلو  حغ المغعدع ف اتر الندا بص ه بوفه وفنط ةه الحيا ةه بصة ه دويةهي   39%

ي %6وكةةجلل ك وجةةه ا ةةمفحافوب اليح ولنةة ع ال اةةطه ام مصةةوت ه  ولشةةوومب تملةةه الطةةع  
 ل ا فنرعو  %3.5والحمله الموييفده وتمله ا محبو  الرعي والغ ا ي  ت  

 وييه بعتوج وب فنط ه الحيا ه  ما  اللا ورغعح الم ميا الشغعاجا للحمله التا

 غةةح ل ميةةا الحملةةه التاةةوير ل ةةعو  ال ةةعى وج ةةو لل طوبةةوب الشغعاجدةةه بعتوج ةةه العندةةو ك  ةةع 
 ل ام و   مدو ف  العتوج مد  الدعلد  

ورص ه بوفه  شح الحمله التاةوييه لةت فعكة  الصةحايف بعنط ةه الحيا ةهي و لةل م ماةوي ال ةعى 
لة اتر الندةا دةمت العمشةو ل  والةجر  معدة  بو ةم ا  ال ةط ي وكةجلل ام تةحاي  بول را ال داةا

الرد ي فعو ا غ ل بلو ا ف وح   ةمه الحملةه الطمدغدةه جةا ك ةعو  ال ةعى  ة ا  الع يج ل  دةه 
كو العو دةةةةه كو التد يةةةةه كو العنوددةةةةه  جاةةةةل بةةةة  التاةةةةويف الغعي ةةةةه المةةةةا لعملةةةةل جةةةةا فنط ةةةةه  

التاويف ال عب  دةه والعوفو دةه والد  و دةه وا  ةلفده  و ةح  ع ةا  الحيا ه بلو فع الغص ي ف 
 ك عو  بغ  ال عى والععا   الغععا ده يلو كي   جعب  ده كو لط يب بنرو 

و ممةةةد  ف  ةةة  الحملةةةه التاةةةوييه ل ةةةعو  ال ةةةعى بعتوج ةةةه العندةةةو وج ةةةو لل طوبةةةوب الشغعاجدةةةه  
ي عةةةولا ك ةةةعو   ةةةعى العتوج ةةةه  اب حدةة  ا ةةةم بب ال طةةةوع ال داةةةا ك  ةةةع فةةة   ل ةةةه كيرةةةوع 

 – عيةةةةهي و تةةةة  الغاةةةةع بولن ةةةةمه لل طةةةةوع الروفاةةةةا ال داةةةةا  150الحملةةةةه التاةةةةوييه فم ةةةةعاي 
فة   علةه  %8.5 عيةه فن ةمه  20 عيةه  وجةا  طةوع دةع  الندةا فم ةعاي 22الصتعاور فم ةعاي 

 12فم ةعاي  الحمله التاوييه ل عو   عى فتوج ه العندوي وكددعا  عى ام مصل  الصةتعاور 
  %6 عيه فن مه 

ويمع ةةةا ل ميةةةا الحملةةةه التاةةةوييه ل ةةةعو   ةةةعى فتوج ةةةه فنةةةا  ةةة ي  بول طوبةةةوب الشغعاجدةةةهي 
 عيةةةهي و طةةةوع ال ةةةعى الروفاةةةده  89ورم ةةةعاي  %80جو ةةةمم ع ال طةةةوع ال داةةةا فن ةةةمه لشةةةوومب 

 ورم ةعاي دعةل %4ي و عى  طوع دع  الندا  ت  %13الصتعاويه( فن مه  ت   –)ال داده 
  % 0.9 عى  كددعا  طوع  عى ام مصل  الصتعاور فن مه 
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ولفل  فتوج ه ال د غ ف   عى ام مصل  الصةتعاوري وفة  العغةعو  ك   طةوع  ةعى دةع   
الندا لمع ةا جةا فتةوج ما العندةو ورنةا  ة ي   جد مصةع الم ميةا  الشغعاجةا للحملةه التاةوييه 

ل ةةه كيرةةوع ي عةةولا ك ةةعو  ال ةةعى  اب ل ةةعو   ةةعى العتوج ةةه بلةةو ال طةةوع ال داةةا فنتةة   
الصةةتعاور  تةة   –الحملةةه التاةةوييه بولعتوج ةةهي فدنعةةو ا ةةم بب ال طةةوع الروفاةةا ال داةةا 

 العرا 

 تشابه أسماء المراكز العمرانية بمنطقة الدراسة  -تاسعا

 ةةة ا     ةةةح  ةةةجا ام ةةةي فم ةةةعاي فةةةعلد  بعنط ةةةه الحيا ةةةهي  ةةة ا الفدةةةا بععكةةة  العندةةةو و ةةة ا 
 ل فح عف ا

 الغحوف  فعك  ال د غ وفح نه الغحوف بععك  الغحوف بعتوج ه العندو 

الع دح     ح  جا ام ي فم عاي فةعلد  بعنط ةه الحيا ةهي الع ةدح ال  ة  بععكة  الغةحوف فتوج ةه 
 العندوي والع دح الفد  بععك  ا نو ده فتوج ه فنا   ي  

فةةة  كحدةةةو  فح نةةةه  امدصةةةوذ   عيةةةه ا دصةةةوذ بععكةةة   ةةةن يل  وكةةةجلل امدصةةةوذ حةةةا
 العندو 

 فعا   اتاييه بعتوج مد   5فعف جا  11ي ي  ل عيب 

 فنا دولح بععك   عول  

 النتائج والتوصياتو 

ا مصةةةع  كةةةع ولةةةحوي  ك ةةةعو  الععا ةةة  الغععا دةةةه بلةةةو ال ةةةشلب الت  فدةةةهي و ةةةح  فملةةة  ي ةةةي 
لحملةه الشغعاجدةه ال عيه ف  ومايف يلو كدعى وف   شا ح  فا يلو آدةع  ولةي  مطةع  لحيا ةه ا

ل ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه بعنط ةةه الحيا ةةه  ةة ى فتعةةح يفةة ر والةةجر يكةة  بلةةو لطةة ي ك ةةعو  
 غ  1945ال عى وج و للمغح الموييفا حمو 

ولةةعل فنط ةةه الحيا ةةه بةةحتا كمدةةعا فةة  الععا ةة  الغععا دةةه العي دةةه والتاةةعيهي ولةةي لمنةةوو  ك ةةه 
  ل ك عده  جع الحيا ه والما كو  ف   مو شرو تيا وب تمله ك عو  للل ال عى وف   ي كو



 د محمد عبد السالم حسين     بمحافظات شمال الصعيد  توطن مراكز العمران وفقا لمسمياتها في البيئات الجغرافية

 - 121 - 

ك  ل ميا ك عو  ال عى وج و لل طوبوب الشغعاجدهي ل اج  تمله ك عو  ال عى بعو  م     ةمدو  -1
فةةا العغطدةةوب الشغعاجدةةه والمد دةةه ب طوبةةوب فنط ةةه الحيا ةةه  جةةولععا   الغععا دةةه لةة مع جةةا 

اويه( ويةةتعاويه) عى ا مصةةل  يةةتع -فد ةةوب  غعاجدةةه فمن بةةه جداةةده و وفاده)جداةةده
يةةتعاور(ي و ةةعى دةةع  الندةةا  و ةةح ا غ ةةل  لةةل بلةةو المنةة ع جةةا تملةةه ك ةةعو  الععا ةة  

 الغععا ده العي ده والتاعيه بعنط ه الحيا ه  

كو  للعيدح التاوير ال مدع والغع  الموييفا بعنط ه الحيا ةه ك ةعع ال الة  بلةو تملةه  -2 
حدة  لشةوومب الحملةه التاةوييه ل ةعو  ال ةعى  صة   ك عو   عى وفح  فنط ه الحيا هي

بةةةحت ال ةةةعو   اب الحملةةةه الشغعاجدةةةه بعنط ةةةه الحيا ةةةه  ويغةةة ى  لةةةل لغ عدةةةه الموييفدةةةه 
والتاةةوييه لعنط ةةه الحيا ةةه المةةةا لغو مةةل بلدرةةو بصةة ي لوييفدةةةه لعكةةل بصةةعولرو بلةةةو 

 ك عو  ال عى بولعنط ه 

عو   ةةةعى فنط ةةةه الحيا ةةةه يلةةةو دعةةةل فشع بةةةوب يةةةن ل الحيا ةةةه الحملةةةه الشغعاجدةةةه ل ةةة -3
ي د ةةه  تملةةه ف يج ل  دةةهي فو دةةهي حد يةةهي فنوددةةهي وتملةةه حاةةوييهي وك ةةعو  كدةةعى لةةدل 
لرةةةو تملةةةه  و ةةةح   ةةةعل  ةةةجع العشع بةةةوب الع د ةةةه وج ةةةو للمصةةةند  الةةةحملا يلةةةو تممب 

وع ولاةةةةعل جعبدةةةهت جعةةةة ل الحملةةةةه الع يج ل  دةةةه   ةةةةعل يلةةةةو  ل ةةةةه ك  ةةةوغ جعبدةةةةه  ايل ةةةة
  لةةةةةه(ي ل  ينةةةةةوب  -واتر -كةةةةة غ(ي ا ةةةةةم ا   ول غةةةةةع ال ةةةةةط ) بطةةةةة  -لةةةةةا-ال ةةةةةط ) ما
 د  كو غعي (  ولاي الحمله التاوييه ك  ع فة  باةع  –تجي  -يفا -ال ط )التشع

 فشع بوب جعبده 

( لل ةةةةةعى %45.9ي  %54.1غ وفةةةةةو  ملرةةةةةو ل مبةةةةةل الععا ةةةة  الغععا دةةةةةه فةةةةةد ) 1945جةةةةا  -4
المعلدةب   وك    ةمه ال ةعو  المةا لةدل لرةو تملةه  غعاجدةه كو فد دةه ال ح عه والتح  ه بلو 

  فغنةو  لةل %16.5فد  ال عى ال ح عهي فدنعو لنو صل فةد  ال ةعى التح  ةه يلةو  83.6%
و ةةة ت لةةةم دع للمد ةةةه الشغعاجدةةةه بلةةةو ك ةةةعو  ال ةةةعى بعةةةعوي ال  ةةةل  وجةةةا   ةةةل ال مةةةعف ك اةةةو 

عا ةة  الغععا دةةه فةة  ال ةةعى ال ح عةةه يلةةو ال ةةعى لعا غةةل   ةةمه الةةحممب الطمدغدةةه ل ةةعو  الع
 عيةةه  21 عيةةه ف وفةةا  41الحةةحيي حدةة  فلةةغ ل ةةعاي الحملةةه الطمدغدةةه فةةد  ال ةةعى ال ح عةةه 

ف  ال عى التح  ه  فدنعو و ح ك  الحمله التاوييه لع لةل ك  ةع جةا ال ةعى التح  ةهي حدة  
  عيه  ح عه  146 عيه حح  هي ف وفا  253فلغ الم عاي 
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غ و ح ك  ك عو  كحدو  العح  لمفج لع دي لغ  وغت وفنرو فةو  مفةج ك ةعو  ل ةعى 2016ا ج -5
  ح عه وك  ا  بغدنرو وك عو    ي وك عو  لعف م وفنو موب ت نده  

و  ت فعا   بععا ده كححي   ا  حاعيه كو يي دهي ج ح الفجب ي عرو   ل ي ةي العح نةه   -6
حولةةةةه فح نةةةةه العندةةةةو الشح ةةةةحف ورنةةةةا  ةةةة ي   الغ ولعددةةةة   ح ةةةةح كعلتةةةة  لل ةةةةيي كعةةةةو جةةةةا

 الشح حف  

ل يةةلل الحيا ةةه يلةةو ك  ال ةةعى ال داةةده والروفاةةده  ةةعى  ح عةةه  ع ةةا الةةمغ  فنرةةو يلةةو  -7
بصةةة ي جعب  دةةةه وي  و دةةةه ويوفو دةةةه وبعردةةةهي و ةةةح احةةةم   بغاةةةرو بم ةةةعو رو يلةةةو ال  ةةةل 

 النط  كو ب افا كدعى  التولا  ودرح المغ  اظدع لغدعا جا ك عو  و  ح      ل ر له 

فةة  دةةل  كحةةحي فدةةو  ل ةةعى فنط ةةه الحيا ةةه الصةةوتي بةة  ومايف ا تايف العتلدةةه و ةةح ك   -8
فةةة  ي عةةةولا بةةةحت ال ةةةعى  %76.4 عيةةةه ك ةةةعو  و  اب تملةةةه  غعاجدةةةه فن ةةةمه  570 تةةة  

لعتوج ةةةوب دةةةعو  الصةةةغدحي ولع لةةةل   ةةةل الن ةةةمه بةةةول لي فتوج ةةةوب فةةةا ايل ةةةوع  لدةةةا 
ف   عله ك ةعو   ةعى وفةح  فنط ةه الحيا ةه لةدل لةت  %23.6 ي   وك  بعتوج ه فنا  
 تمله  غعاجده  

ك  الحملةةةه التاةةةوييه لرةةةو فعكةةة  الصةةةحايف جةةةا تملةةةه ك ةةةعو  الععا ةةة  الغععا دةةةه بعنط ةةةه  -9
 (  %55.6الحيا هي ورلغل ك  ع ف   ص  )

و  الععا   الغععا دةه بغةح ك  الحمله الع يج ل  ده  و ب جا الععلمه ال و ده جا تمله ك ع -10
 ( الععا   الغععا ده بعنط ه الحيا ه  %11.8الحمله التاوييهي ورلغل ك  ع ف  باع )

ك  الحملةةه التد يةةه والعنوددةةه  ةةو ب جةةا الععلمةةه ال ول ةةه جةةا تملةةه ال ةةعو  الشغعاجدةةهي  -11
 (  %4.8ورلغل )

ال عو  الشغعاجده ل عى وفةح  فنط ةه   و ب الحمله العو ده جا الععلمه العابغه جا تمله -12
( فةةةة   علةةةةه ك ةةةةعو  الععا ةةةة  الغععا دةةةةه  اب العةةةةحل   بعنط ةةةةه %4.3الحيا ةةةةهي ورلغةةةةل )

 الحيا ه  

و  ت فغ ي الععا   الغععا ده بعنط ه الحيا ه جا فد ه دمت ف م يه والعمع له جا ال ةرا  -13
ورفويةةةه  تةةة  الغةةةع  جةةةا  ال داةةةا وام م ةةةو  المةةةحييشا للعنةةةو   الصةةةتعاويه العشةةةوويفي
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فتةةوج ما العندةةو ورنةةا  ةة ي ي فعةةو ا غ ةةل بلةةو ك ةةعو  ال ةةعى فةة  حدةة  ل غةةع وا ةةم ا  
 ال ط   

 دوتف العحل   التد ر ب  عدت)التد ا ا والنمولا( جا  عى ال را ال دااي و لةل ل ةدوتف  -14
 الناو  ال يابا ولعرده التد ا   

ر بعتوج ةةةوب فنط ةةةه الحيا ةةةه لرةةةو فةةةحل   ك   عدةةةا ك ةةةعو   ةةةعى ام مصةةةل  الصةةةتعاو  -15
حاةةوير  والةةجر  ةةح  بلةةو ا ةةمحبو  الغةة ا ي والرعةةي  كولغ يعةةهي الشرةةوتي ال ةة ايي المتعيةةعي 
ال صةةويي ال عةةو ي الفةةاي ال جةةو ي العدةةو ي الغةةلي الرعةةه  ولةةدل لرةةو كر فةةحل    مدغةةا 

  ولعحل   الع يج ل  ا كو العو ا كو العنودا 

ف وا ةةةةمفحافوب اليح كعةةةةحل   حاةةةةوير بعنط ةةةةه الحيا ةةةةه فن ةةةةمه  ةةةةوت فةةةةحل   الغعةةةةوي  -16
ويع ةةا  لةةل يلةةو  ةةحغ المغعدةةع فةة اتر الندةةا بصةة ه بوفةةه وفنط ةةه الحيا ةةه  %39لشةةوومب 

بص ه دويه ي وكةجلل ك وجةه ا ةمفحافوب اليح ولنة ع ال اةطه ام مصةوت ه  ولشةوومب 
ل ةةةا  %3.5والغةة ا ي  تةة   ي والحملةةه الموييفدةةةه وتملةةه ا ةةمحبو  الرعةةةي%6تملةةه الطةةع  

  فنرعو 
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 التوصيات

ل يةةةا الحيا ةةةه بم عدةةةه المتةةة  جةةةا ال ةةةعو  الشغعاجدةةةه وتملمرةةةو ورفويةةةه ميةةةوتف الم  ةةةت  -1
العتلةةو والغعرةةا بغ ةةح العةةسلععاب الفويةةه بول ةةعو  الشغعاجدةةهي وكةةجلل ل  يةةح و وام معةةوغ 

ه اللغةةةه الغعردةةةه وتممب فرةةةو و لةةةل لت ةةة  الر يةةةه الغعردةةةهي وكةةةجلل ميةةةوتف الم  دةةةت بم عدةةة
 العغو ا جدرو 

الم  دت فم حدح ك عو  الععا   الغععا ده جا ال شلب الت  فدةهي كعةو  ة  التةو  جةا ومايف  -2
 الت ي العتلا وإيحاياب الشروم الععك ر ل حصو  وومايف العولده والحادلده 

  ولغددةةع بغاةةرو ل ةة ي  لشنةةه لفةةمص بول ةةعو  الشغعاجدةةه ل ةة   فن  ةةه فحيا ةةه ال ةةعو -3
لةةحوابا ل ةةمل غ المغددةةعي وكةةجلل لتح ةةح ال ةةعو  الشح ةةحف ولشنةةب ي ةةل  ال ةةعو  بطعي ةةه 
با ا ده وم  ا  دفصده كعو كو   و ح جا جمعف ال ةع  الغاةعي ي كةجلل ل ة غ اللشنةه بلةو 
لن ةةةةدي العةةةةسلععاب الفويةةةةه بول ةةةةعو   ولن ةةةةدي باةةةة ا ده ك ةةةةعو  الععا ةةةة  ودطةةةة يف اللغةةةةه 

 المو ا ماعب بلو ك عو  الععا   بولعح  وال عى العصعيه بلو اللغه الغعرده  ال عا    

 المغوفا بآلده فتحتف فا ال عو  العماوفره لغحغ الفلي فد   جع ال عو    -4

الم يده فمغددع بغ  ال عو  الع مرشنه كعو حةحي جةا العولةا)  عيةه الشعافدةا بععكة   -5
 فنو ف اي  عدل النويعيه( وغدع و 
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 المالحق
 ( استمارة استبيان1ملحق رقم)

 لحيا ه تمله ك عو  ال عى جا فتوج وب دعو  الصغدح

 خصائص القرية وموقعها: 

 ي ي ال عيه                لوبغه لععك                لعتوج ه          

                    GPSفن    فعك  العتله ف  دل  

 وفاةةةةده مفمةةةةحات يةةةةتعاور) (      ةةةةعى ا مصةةةةل ) (    دةةةةع     (    ةةةة ع ال عيةةةةه  جداةةةةده)
 الندا) ( 

 المعره ال و حف      جداده) (       يفلده) (       حشعيه) (

 الع  ا  بلو  عي  ي د ا) (    بلو  رع) (   بول ع  ف   ما) (    بش اي واتر) (

 وي  بصعر للعتله الغععا ده وإف و ده يلوجه كعوكا لرو 

 االسم:      خصائص

 ام ي  بوت هت ف    ف  كلعه واححف ) (     بت مح ه ف    ف  كلعمد  ) (         

 ام ي الحايج لحى ال ولا              

 ام ي ف  دل  الل حوب ام معدوت ه               ام ي ف  دل  لغحات ال  و  

 ي كدرع الغو لب كو ال مو ا ام ي ف  دل  ا تاياب العتلده                  ي 

 فحيكوب ال  و  بوم ي     لغلي فحل لت) (     م لغلي فحل لت ) (

 ي ي ال عيه          ام ي الحايج كعو  نط  بت ال ولا 

  ا لي لغددعع ف   ما            كي فعف  

  مب المغددع                 ا لغع  فغنو ام ي   غي ) (  م) (
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م وبةةةةه فةةةةنغي جعةةةةو فصةةةةحيد جةةةةا فغعجةةةةه العغنةةةةو  كمةةةةو  بةةةةت فغنةةةةو ي ةةةةي  عيمةةةةل           ا  كو ةةةةل ا
 ح و وب ام ا والشدعا )  (            دم ه العغل فوب)  (    

 م(و2016( ملحق الصور الفوتوغرافية )دراسة ميدانية  اغسطس 2ملحق رقم)

 

  

عندو الشح ةحف يلةو الاةع  ( فح نه ال2د ا ي ي) ( فح نه ال د غ الشح حف 1د ا ي ي)
 ف  الندا 

  

 الن اف ال ح عه ل عيه ال  غ   (3د ا ي ي)

 عيةةةةه الع ةةةةدح ال  ةةةة  فعكةةةة  الغةةةةحوف فتوج ةةةةه 
 العندو

(  عةةةةةة  ج ل عيةةةةةةه  ةةةةةةعايف تملةةةةةةه 4دةةةةةة ا ي ةةةةةةي)
 ف يج ل  ده 

 العندو -فعك  فغوغه                    
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ه التشةةةةةةةةةةةةع تملةةةةةةةةةةةةه (  عيةةةةةةةةةةةة5دةةةةةةةةةةةة ا ي ةةةةةةةةةةةةي)
ال دةةةةةةةةةةةةةةةةةة غ                                   -ف يج ل  دةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فعك  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

 Googlearthالعصحي 

 ( فحدا المع ا ف  الاع   6د ا ي ي)

 فعك  ال ا  فنا   ي 

  
ب رةةه ال  ةةود     ولغةةع  فةةد   (7دةة ا ي ةةي)

 النول بغ ره ال ل

 العندو -فعك  ت عف ال

فةةد  النةةول  ب رةةه حنةةو وفغعوجةةه (8دةة ا ي ةةي)
 بغ ره المعج

 العندو  -فعك  ت عف ال
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 (  عيه  صع المو ا تمله حاوييه  9د ا ي ي)

    فعك  ي  و فتوج ه ال د غ 
( ماويةةةةه فعفاةةةةو تملةةةةه حاةةةةوييه)ب له 10دةةةة ا ي ةةةةي)

 العندو -فعك  الغحوف           الع  ا(

  
( زاويةةةةةةةةة برمشةةةةةةةةا داللةةةةةةةةة 11شةةةةةةةةكل رقةةةةةةةةم) 

 المنيا -مركز العدوة    (حضارية)عزلة الموقع
( اطسةةةةا المحطةةةةة علةةةةى ترعةةةةة 12شةةةةكل رقةةةةم) 

 مركز سمالوط محافظة المنيا   االبراهيميةو 
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(  عيةةةةةه الح دوبةةةةةه بععكةةةةة  كفةةةةة  13دةةةةة ا ي ةةةةةي)
  ع وذ دع  الندا 

 (  عيه لو    فعك  ت عف ال 14د ا ي ي)
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________________, American Given Names (1979). 

مزيد من التفصيالت عن ستيوارت ومؤلفات  راجع :  .   

http://en.wikipedia.org/wiki/George_R._Stewart 

 

(6 (  Kadmon N. , Toponymy: the lore, laws, and language of geographical names, 

Vantage Press, 2000 

 

(7 ( United Nations, Group of Experts on Geographical Names, Twenty-sixth 

session, Vienna, 2-6 May 2011. 

(8 (  Office of Geodesy & Cartography, Toponymic guidelines of  Poland for map 

editors and other users, Fourth revised edition, 2002. 

لدةةةه ( ففمةةةوي بلةةةو الاةةةرووري  غعاجدةةةه الغعةةةعا  العي ةةةا جةةةا فعكةةة  العنصةةة يفي فو  ةةةمدع غدةةةع فناةةة يف ي ك9)
  27ي ذ 1976اظتا ي  وفغه ال و عفي 

( ف يةةح فةة  الم صةةدلب يا ةةا  يفةةعا دي كحعةةح يم و ةةه ي الشغعاجدةةو الموييفدةةه الاةةع  الةةحلمو تيا ةةه فمدنةةه بلةةو 10)
اظ وي العصعيه و ص ذ كمو  الد  و  والللدنده والغع  ي تكم ياع غدع فناة يف ي اظتا  ي  وفغةه جةسات 

  125غي ذ 1947الو  
كحعةح فتعةةح بمةح هللا حعدةةحي تممب ك ةعو  الععا ةة  الغععا دةةه جةا فتوج ةةه ال لد ردةهي الشعغدةةه الشغعاجدةةه  (11)

  110-83غي ذ ذ 1986العصعيهي الغحت ال وف  باع ال نه ال وفنه باعفي 
 ،يفعا دي ف  و ال  ع اي ك ل ال عو  الشغعاجدهي يوتي ب  الععك  الشغعاجا العل ا اليت ا بغعو   (12)

 م.1997

ي تاي غعيب للطموبهي ال و عف الو وفنو شتي الش    ي عا الت الحملاكعيي مكا ح وغ الح  ي المتلدا  (13)
 غ 2000

http://en.wikipedia.org/wiki/Toponymy
http://www.geonames.usgs.gov/
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Naftali+Kadmon%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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( ي عوبدا      ي عوبداي المتلدا الشغعاجا لحمله ك عو  الععا   الغععا ده بعنط ما ب دع و د ا  جا 14)
 غ 2009غعاجده العصعيهي الغحت ال وف  والغاعو ي  ن   غع  الععل ه الغعرده ال غ ت هي الشعغده الش

ي 1996ف وحه حد  العغع ي ال دااي حشي ال مله الغععا دهي الع وحه ال يابدهي التشي ال  و ا جا  (15)
 فعك ا يتاييو    22 ةغ  وكجلل فدو وب لفمص ف2006

(16 ) www. Googlearth.com/ www. Terraserver.com/ www. wikimapia.com 

-TM. 2000 Landsat—sid N-36العع دةةه ال اةةو ده للع ماةةغع م ح ةةوب   العصةةحي  ال دةةول فةة  (17)

25_2000 & N-36-20_2000    ف ا طه فع وفجquantum Gis  -  Gis Arc 
( لعرةةةه الف ةةة ج بمةةةويف بةةة  ل  ينةةةوب يفلدةةةه  وبعةةةه لمفللرةةةو  مولةةةوب يةةةتعاويهي و ةةةا ج دةةةعف جةةةا بنويةةةع و 18)

 ال دعدو ده 

 غ 2011لعنوا ب   الشروم الععك ر لمغم ه الغوفه وا حصو ي ال مو  ال ن ر ا حصو اي فدو وب ا (19)
يةل  بمةح  يا ةا   -الشجي المعردغا لع وحه الععا   ف   فو بلةو بةحت و ×1.0746فغح  المموبح =( 20)

  112غي ذ 2008الشوفع بد و ي تيا وب  غعاجده ب  المد ه العي ده ي فطوبا  وفغه العن جدهي 
( يا ةةا  فتعةةح بمةةح ال ةةلغ ح ةةد ي العغعةة ي ال داةةا بلةةو  ةةو ما  رةةع الندةةا بعتوج ةةوب الةة اتر  نةة   21)

ي 28فد  ال ا ا والع م ماي فشله بت ي الاع  الو يي  وفغةه بةد  دةعلي الغةحت  -ي لدي ال و عف ال معى 
 غ 2011فويل 

 ةةةةةةي( وال دةةةةةة غ 73) ي(ورنةةةةةةو  ةةةةةة ي 168(   ةةةةةةدع بتةةةةةةع    ةةةةةة  بةةةةةةول لي فتوج ةةةةةةوب العندةةةةةةو )لع ةةةةةةوجه 22)
كةةي جةةا حةةد    لةةت بعتوج ةةه  315(بوملةةوجه يلةةو فتوج ةةه ك ةةد   و  لةةت بول ل ةةه فتوج ةةوب  تةة  74)

 ي ف  فمدجع بنح فح نةه ت ةعو  320ك د   دع ه كدل  فمعاب لدملغ     العشعى الع دل لمتع      
فة  بنويةع المد ةه  حمو  صب جا بتدعف  ويو  ويس ع بتع      جا ك عو  الععا ة  الغععا دةه كغنصةع

 ال داده 

   114غي ذ1988ي 1 صع ال دح  صعي  غعاجده فصع ال يابده ي ف ممه  غدح يكجلي   (23)
غي العشلةةح 1945( فتعةةح يفةة ري ال ةةوف ل الشغعاجةةا للةةملت العصةةعيه فةة  برةةح  ةةحفو  العصةةعيد  حمةةو  24)

ورنةةا  ةة ي  وال دةة غ والعندةةوي الطمغةةه  العابةةا ال  ةةي ال ةةو اي الةةملت التولدةةه الشةة   ال ولةة ي فةةح عيوب الشدةة في
 39-11غ ذ ذ 2010ال ول هيفطم بوب التعله ال  فده لل عا ف للشعداي الرد ه الغوفه ل ص ي ال  وجهي

( كف   لمما المغح لب امتاييه ف  دل  لغحاتاب   و  العتوج وب الة لي فنةو  ة ي  وال دة غ والعندةو  25)
ييةةو فةةا فتوج ةةوب فنط ةةه الحيا ةةه كعتوج ةةه ك ةةد   وفتوج ةةه جاةةل بةة  العتوج ةةوب المةةو لةةحادلل اتا

 الشد ف 
غ ولتةح  ولرو 2008( كبحات الععا   وك ةعو  امحدةو  فة  وا ةا الفعيطةه الع عدةه لشعر ييةه فصةع الغعردةه  26)

 وكجلل فدو  ال ححاب العتلده الصوتي ب  ومايف المنعده امتاييه 
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غي فع ةةةا 1945العصةةةعيه فةة  برةةح  ةةحفو  العصةةعيد  حمةةو ( فتعةةح يفةة ري ال ةةوف ل الشغعاجةةا للةةملت  27)
  وف   كعع ي توب ففمل ه 

 غ 2012فنروي   ا و طو  العتلده العتلدهي فدو  بول ححاب ل تايف الغوفه العتلدهي الفو ه المنعده ( ومايف 28)
  697ذ غي 2006فتعح فححل  وفعي فغشي العصطلتوب الشغعاجده والمد دهي فطوبا  وفغه العندوي  (29)
  29( ففموي بلو الارووري فع ا  وف   كععي ذ 30)

 شعيةه ي  626التع ر)درو  الح   كفا بمح هللا  و  ب بمةح هللا التعة ر العوفةا العمة جا  ةمه  (  و  ب 31)
  250غي ذ 1906الملحا ي الطمغه الولوي فطمغه ال غوتفي  فغشي

  492غي ذ 1906  ل العع ا ال وف  الجكعي  (32)
  40ي ذ   ب ال حللي لعلدب ولن د  ييو   ال ولديجه فغع الم و دي جا  كح  ي ا  الع ح(33)
 2004 ةة م 1425( فشعا اللغه الح   ي ا تايف الغوفه للعغشعوب وإحدو  المةعايي العغشةي ال  ةديي  مةا 34)

  915غي ذ2004ال و عفي  غي ف ممت الاعو  الحولدهي
  88ذ  غي2010( فتعح يف ري فع ا  وف   كععي  35)
  188  ل العع ا  وف  الجكعي ذ   (36)
 اف  فن  يي ل و  الغع ي ح  ت بمح هللا بلا ال مدع وآدعو ي تاي العغوي ي ال و عفي   ب   (37) 
الغةةع   غنةةا الع ةة   جةةا العةةو   يا ةةا  كفةةو ال اةةا  عةةو  الةةح   فتعةةح فةة  فن ةة ي الجعي ةةا العصةةعر 38))

يالعطمغةةةةه العدعيةةةةه فمةةةة م  العغ يةةةةهي 1ي   12غةةةةع   ةةةةة ال صةةةةوير الف ي ةةةةو )افةةةة  فن ةةةة ي(ي ل ةةةةو  ال
 157 ةي ذ 1302

  76غ ي ذ 2010( فتعح يف ري فع ا  وف   كععي  39)
  97غ ي ذ 2010(   ل العع ا  وف  الجكعي  40)
( بمح اللطد  المغحاتر ا جوتف وامبمموي جةا الفة ي العاةو حف والتة اتي العغو نةه بةميح فصةعي فطلغةه 41)

  19ي ذ1286بوغ واتر النداي 
 166غي 2010(فتعح يف ري فع ا  وف   كععي 42)
  58فع ا  وف   كععي ذي االع ح  ( 43)

( ك عيةةه تا دةةو  بععكةة  ا  ةةو والمةةا لن ةةب يلةةو الاةةد  فتعةةح تا دةةو  ي يةةوحب الع ةةوغ ال ةةو   فرو)فتعةةح  44
 ( 90غ ي ذ2010يف ري فع ا  وف   كععي 

 728فتعح فححل  وفعي فع ا  وف   كععي ذ  (45)
( فنا يول  )فنا فشن  (ي  عيه ال غةوفا ال ح عةه والشح حف)  ةمه لمنةا كغةب(ي العلحدةه   ةمه لمنةا فلةد  46)

 غي ي توب فمغحتف( 2010)يا ا   فتعح يف ري فع ا  وف   كععي 
  57غي ذ 2006(فتعح فححل  وفعي  غعاجده الغععا  العي ا والتاعري ف ممه ال شل  العصعيهي 47)
   114تع ري فع ا  وف   كععي ذ ال (  و  ب48)
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  29( ففموي بلو الارووري  غعاجده الغععا  العي ا جا فعك  العنص يفي فع ا  وف   كععي ذ 49)
  150غي ذ 2010(فتعح يف ري فع ا  وف   كععي 50)
  155 ةي ذ1301(كفو ال اا  عو  الح   فتعح اف  ا فوغ)كف  فن  ي(ي 51)

  144غي ذ 2010 ( فتعح يف ري فع ا  وف   كععي52)
(  وكو    رح  ادع الو الاع  ويعى لاع ا ك   جا العغم ت واجح ف  دويج فصع ف  المف غ الاع ده جا 53)

برةةح الحولةةه التح  ةةه حدةة  ل ت ةةعب بموتلةةت  للع يةةح يا ةةا   ةةل  كحعةةح كفةة ر عي افةةعا دي ت ةة  و فتعةة تي 
) ل  كحعح كف ر عي تيا وب جا التاةويف ا عو  الععا   الغععا ده جا فصع وكي لرو الح نده ال ح عه جا

 (  88  41غي ذ ذ 2008العصعيهي كلده امتا ي  وفغه العندوي  
( ام ةةةعوبدلده   ةةةمه يلةةةو )ي ةةةعوبدا يةةةح ا بودةةةو(ي الت دنده)ح ةةةد  بودةةةو وايةةة  الةةةجر كةةةو  فتوج ةةةو 54)

ويو (ي ال سات ةه )لدعنةو بو ةي لم ي غدح وال نوف(ي ال غح ه )  مه ل غح بودو مغل  (ي ال ويو ده)لدعنو بولعلل ج
 لله العلل(ي الم جد ده ب عول  )  مه لة ميع الحادلدةه جةا  اد ال  ةل فتعةح ل جدة    ةدي بودةو(ي فل دةه 

غي 2010  مه لعتعح بلو فل ده ف  فلحف  فل ده يححى فح  لعكدو) فتعح يف ري فع ا  وف   كععي 
 ي توب فمغحتف( 

 غي ي توب فمغحتف 2010فتعح يف ري فع ا  وف   كععي ف يحغ  ف  الم صدلب يا ا   (55)
ي يالردةةةح  ي  العرةةةو  العمةةةعا  فنةةةتي ال عجةةةب ال ةةة ت  ال ةةةتيفنةةةت  الفةةةد  ال عةةةع  يالرشةةةو ( ال ةةةتو   56)

    وفةوكالةح    العطةع الةجر  ةحوغ  يال طعي الغد ي التدوي الةح ي    والعطع  يحالت ما   الحا ا ف  ال
  20ذ  ي2000فع ا  وف   كعع ي وفنو شتي  ي عا الت الحملاالح  ي المتلدا كعيي مكا ح وغ   يا ا

  295 ةي 1301كفو ال اا  عو  الح   فتعح اف  ا فوغ)كف  فن  ي(ي  (57)
(58)  http://www.libyanyouths.com/vb/t8078.html 

  المراجع العربية وغير العربية:

اةع  الةحلمو تيا ةه فمدنةه بلةو اظ ةوي العصةعيه و صة ذ يفعا دي كحعةح يم و ةهي الشغعاجدةو الموييفدةه ل  1
 غ 1947 مو  الد  و  والللدنده والغع ي تكم ياعي غدع فنا يفي كلده اظتا ي  وفغه جسات الو ي 

يفةةعا دي ف  ةةو ال  ع ةةاي ك ةةل ال ةةعو  الشغعاجدةةهي يةةوتي بةة  الععكةة  الشغعاجةةا العل ةةا اليت ةةا  .2
 م.1997، بغعو 

 رب، حققه عبه هللا علي الكبير وآخرون، هار المعارف، القاهرة، ب.ت.ابن منظور، لسان الع .3

يالعطمغه العدعيه 1ي   11كفو ال اا  عو  الح   فتعح اف  ا فوغ)كف  فن  ي(ي ل و  الغع   ة   4
  ة 1301فم م  العغ يهي

كفو ال اةا  عةو  الةح   فتعةح فة  فن ة ي الجعي ةا العصةعر ال صةوير الف ي ةو )افة  فن ة ي(ي   5
    ة1302يالعطمغه العدعيه فم م  العغ يهي 1ي   12 و  الغع   ة ل
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كحعةةةةح فتعةةةةح بمةةةةح هللا حعدةةةةحي تممب ك ةةةةعو  الععا ةةةة  الغععا دةةةةه جةةةةا فتوج ةةةةه ال لد ردةةةةهي الشعغدةةةةه   6
 غ 1986الشغعاجده العصعيهي الغحت ال وف  باع ال نه ال وفنه باعفي 

ك ةةةعو  الععا ةةة  الغععا دةةةه بعنط مةةةا ب ةةةدع ي ةةةعوبدا    ةةة  ي ةةةعوبداي المتلدةةةا الشغعاجةةةا لحملةةةه   7
و د ا  جا  ن   غع  الععل ه الغعرده ال غ ت هي الشعغده الشغعاجده العصعيهي الغحت ال وف  والغاةعو ي 

 غ 2009
 غ 2011الشروم الععك ر لمغم ه الغوفه وا حصو ي ال مو  ال ن ر ا حصو اي   8
-TM. 2000 Landsat—sid N-36-25_2000 & Nالعع دةه ال اةو ده للع ماةةغع م ح ةوب   9

36-20_2000  
    ب ال حللي لعلدب ولن د  ييو   ال ولديجه فغع الم و دي جا  كح  ي االع ح    10

 ةةل  كحعةةح كفةة ر عي افةةعا دي ت ةة  و فتعةة تي ا ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه جةةا فصةةع وكيةة لرو الح ندةةه   11
 غ( 2008ده امتا ي  وفغه العندوي  ال ح عه جا) ل  كحعح كف ر عي تيا وب جا التاويف العصعيهي كل

 غ 2008يل  بمح الشوفع بد و ي تيا وب  غعاجده ب  المد ه العي ده ي فطوبا  وفغه العن جدهي   12
عبه اللطيف البغوهاه  اففواهة واالعتبوار فوي ا موور المشواههة والحوواهي المعاينوة بو رض مصور،  .13

 .1286مطلعة واه  النيل، عام 

ي تاي غعيةةب للطموبةةهي الو وفنو شةةتي الشةة    ي عا الةةت الةةحملالمتلدةةا  ةةعيي مكةةا ح ةةوغ الةةح  ي ا  14
 غ 2000ال و عف 

 ةةة م 1425فشعةةا اللغةةه الغعردةةهي ا تايف الغوفةةه للعغشعةةوب وإحدةةو  المةةعايي العغشةةي ال  ةةديي  مةةا   15
 غ 2004ال و عفي  غي ف ممت الاعو  الحولدهي 2004

غي العشلةح 1945  برةح  ةحفو  العصةعيد  حمةو فتعح يف ري ال وف ل الشغعاجا للةملت العصةعيه فة  16
العابةةةةا ال  ةةةةي ال ةةةةو اي الةةةةملت التولدةةةةه الشةةةة   ال ولةةةة ي فةةةةح عيوب الشدةةةة في ورنةةةةا  ةةةة ي  والعندةةةةوي الطمغةةةةه 

 غ 2010ال ول هيفطم بوب التعله ال  فده لل عا ف للشعداي الرد ه الغوفه ل ص ي ال  وجهي
 ما  رةع الندةا بعتوج ةوب الة اتر  نة   ي لةدي فتعح بمح ال لغ ح د ي العغع ي ال داا بلةو  ةو  17

ي 28فةةد  ال ا ةةا والع ةةم ماي فشلةةه بتةة ي الاةةع  الو ةةيي  وفغةةه بةةد  دةةعلي الغةةحت  -ال ةةو عف ال مةةعى 
 غ 2011فويل 

 غ  2006فتعح فححل  وفعي  غعاجده الغععا  العي ا والتاعري ف ممه ال شل  العصعيهي    18
 غ 2006ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي فغشي العصطلتوب الشغعاجده والمد دهي فطوبا  وفغه العندوي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   19
 غ  2011 نحييهي ام  نحييهي ف ممه ام ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي جول  المنوي  غعاجده اللغوبي   20
ففمةوي بلةةو الاةةرووري  غعاجدةه الغعةةعا  العي ةةا جةا فعكةة  العنصةة يفي فو  ةمدع غدةةع فناةة يفي كلدةةه   21

 غ 1976اظتا ي  وفغه ال و عفي 

 غ1988ي 1 صع ال دح  صعي  غعاجده فصع ال يابده ي ف ممه  غدح يكجلي    22
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 ملخصال

لع ةعدولرو جةا المد ةوب الشغعاجدةه بعتوج ةوب لمنوو  الحيا ه لة    فعا ة  الغعةعا  وج ةو        
فعكة   750دعو  الصغدح) فنا   ي  وال دة غ والعندةو(  ولاةي فنط ةه الحيا ةه فةو   ةع  فة  

 بععا ا يي ا وحاعر  نمعا لغص ي لوييفده ففمل ه وجا  طو وب  غعاجده فمن به  

دعةةةل فشع بةةةوب و ةةةح يةةةن ل الحملةةةه الشغعاجدةةةه ل ةةةعو   ةةةعى فنط ةةةه الحيا ةةةه يلةةةو         
ي د ه    تمله ف يج ل  دهي تمله فو دهي تمله حد يهي تمله فنوددهي تمله حاةوييهي وك ةعو  

 كدعى لدل لرو تمله  

و ح   عل  جع العشع بوب الع د ةه وج ةو للمصةند  الةحملا يلةو تممب جعبدةهت جعة ل الحملةه 
مح ةةةه بو ةةةي الععكةةة  الغععا ةةةات  الع يج ل  دةةةه  ةةةو ب ف ل ةةةه بنويةةةع جعبدةةةه لتمةةة ر بوت ةةةه كو

  لةةةه(ي -واتر -كةةة غ(ي ا ةةةم ا   ول غةةةع ال ةةةط ) بطةةة  -لةةةا-ايل ةةةوع ولاةةةعل ال ةةةط  ) مةةةا
 ةد  كو غةعي (  ولاةي الحملةه التاةوييه ك  ةع فة   –تجي  -يفا -ل  ينوب ال ط )التشع
 باع فشع بوب جعبده 

 طوبةةوب الشغعاجدةةهي الاةة  وفةة  المةة    الشغعاجةةا ل ةةعو  الععا ةة  الغععا دةةه وج ةةو لل        
ل اجةة  فةةحل   ك ةةعو  للةةل الععا ةة  بعةةو  م ةة    ةةمدو فةةا العغطدةةوب الشغعاجدةةه والمد دةةه ب طوبةةوب 
فنط ه الحيا ه  و ح دعج المت  ب دوتف الحمله التاوييه جا ك ةعو  الععا ة  الغععا دةه فنط ةه 

 لةل لغ عدةه الموييفدةةه الحيا ةهي وكةو  لرةةو فعكة  الصةحايف ف وي ةةه بولةحممب الدةعى   ويع ةةا 
والتاوييه لعنط ه الحيا ه الما لغو مل بلدرو بصة ي لوييفدةه فمغو مةه لعكةل بصةعولرو بلةو 

 ك عو  ال عى بولعنط ه 

ول يةةةا الحيا ةةةه بم عدةةةه تيا ةةةه ال ةةةعو  الشغعاجدةةةه وتملمرةةةو ورفويةةةه ميةةةوتف الم  ةةةت         
غعاجدةةةةهي وكةةةةجلل ام معةةةةوغ الغعرةةةةا العتلةةةةا والغعرةةةةا بغ ةةةةح العةةةةسلععاب الفويةةةةه بول ةةةةعو  الش

بول عو  الشغعاجده ول  يح و لت   الر يه الغعردةهي وكةجلل يتياد ك عدةه اللغةه الغعردةه وتممب 
 العغو ا جدرو 
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Abstract 

Urban centers endemic according to denomination in 
geographic environments provinces of Northern Upper Egypt 
The study deals with endemic Urbanism centers according to their 
denomination in geographic environments provinces of Northern 
Upper Egypt (Beni Suef, Fayoum and Minya). The study area 
includes nearly 750 urban center rustic and urban belong to different 
historical eras and in a variety of geographic scales  
Geographical significance of the names of the villages of the study 
area was classified into five main groups: indication of the 
morphology, water sign, a sign energetic, climatic significance, 
cultural significance, and other names have no significance  
This main groups were divided according to the classification of 
semantic to semantics subset; for example, significant morphological 
came three sub-components contain a prefix or suffix as the urban 
center; high Tdhars surface (Mount-Tel com), flush and concave 
surface (Btun- Valley-catch), configurations surface (Ahadjr- Rml- 
Dysh - clay or silt). The cultural significance of more than ten sub-
groups  
It is endemic to the geographical names of urban centers according 
to the geographical segments, it turns out the meaning of the names 
of those centers, including relatively consistent with the geographical 
and environmental data sectors of the study area agree. The 
research came to the rule of cultural significance in the names of 
urban centers, the study area, and have had center stage compared 
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to other connotations. This is due to the historical and cultural 
importance of the study area that came under successive historical 
eras left their mark on the villages in the region names  
The study recommends a study of the importance and significance of 
geographical names and especially the increase in domestic 
orientation and Arab to hold special conferences geographical 
names, as well as attention from the Arab geographical names and 
encoded to save the Arab identity, as well as recognizing the 
importance of the Arabic language and the semantics meanings 
 


