
َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٥٧                                                            )٢٠١٧ 

  

 امرى ر رىم مزرط ىوم دمرد  

  (َوةك  طاى ر) 
  

  َن ا .َ . ى

راى رزام  

  َى زا م ؤظن

اط   

  

َ  

َوة  موى زرطم مرى ردا   َ طم م ارى طاى ر،  

  ،رةوة ر و دم َودة م ، ردا  نمطمزرط وم َ ا ن

َل درو وم ردا درو دةَ  َووى و َةك  د ر دةم َ مو  ط

  وم  ردا دم  ون وطاوام َلط روة رة ووىَ مد  م  وم

زرطم طمش ط دةت و اوان دةَ ،َةك   ر دة ر مو و 

ةورورى  ش  ى  وةى  و مو  ردا َ َى رم و رَمم د

  َوام ران  ط و رام ارى طاى ر ت.

رى رامش  َو رامى وةم مو زرطم مر  دةوَ موةرا و          

ى د  ش امرى روم  َ  و م َودة كةَ ،وةرة 

ط  دم زرطم و ورى رة و موم دةورورى وة دم رى رام رو 

  رؤ م دةورورى  .

:وةَ   و  نَ  ،وة  َ م ن َ كوةَ

 مزرط زراوةرةى دارى و ذم مزرط ىوم َ ة وَ ورو دمروةش دَ 

 ن cbd  و رةوام   ك وامدةروازةو ر َ وةى   ش امرى ر م

  َدم دا طَ   ةن  وو م  مط ز وة امرى ر مى دارةةم

    وة ة .

وةَ ما طَ م ش وةَ ىمط   ى مك طوةَو:

:َودةردة  

١-  مط َ زةرامن و طذ  مى طةم   تَي دةو ر ىاط ارى

.  وةردةورو م ورو م ورى ان ودام 

٢-  مزرط ى وورى ماوةرى مد زام ةَ َ َى امرى ر رىم

َوة.دةط 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٥٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

٣ -   ى مون و طاوام دن و ط  ردةوا   وم   وة 

طرامرى دا    ردةوا   رموى م َ ون وموم دةورورى 

   وم  رىوور مرامرى ط و  دارىط وَ  ، تدة درو

 دةر وة.تم ردا درو  اث  

دة َك و م  رَك  م ةمى دارةن وة  داو َ و ورى  -٤

   موَ   ة  ن داماو اوان ن

وةَ دى  َر رى و و دى وة  داوةَ  :.اوةَر   

     ى وطوةش طَ  نَ :وم وطط  

١-  وَو اَ وَو ون دة م  نمزرط زراوةوةن دا دم رى مو

  وامَ رة  ور مط َر  

رنرو زامدا امَ  نى دارةةم م   

  

:وةَ ىمط  

  طمى َوة  مَ وة روةى طة: 

١-  مور م  كةرك و  ىرةوور وماوام ى وم 

 َ م  رىون.دةورو 

مو دةو َ و طم  َ رى رام  رةم داموةى  ر  -٢

 . رة ر ام 

مى زرطم مرى  رى رام مو    زؤر دارةم  و ؤ ك   - ٣

 وة زؤر َدةدر  اَ   رى و و ن وةى دوَ  مزرط مزراوةدا 

 ارى ط ورى و ر  وةىدام ةمرى و رر  ر وم  ومَل دة

 دم زرطم  رةدا.

  

وةَ مر    س  ار   ة َ وةَ م  : دم  اوةم

موى زرطم وَازةم وم  دووة  دة ر موى زرطم مرى و 

 مزرط ىوم دمرد م   َ   ردا دمرد مَو ر م

 وةر دوو  امرى ر  رىم  اط َ ممم    وةرى َدة ط

رى رام وةرى دووة   دردم موى زرطم م رى دةت  رى رام  ا 

  َوة ط  م دةر  َطَل  رووى م راردةك 

   

   

  

  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٥٩                                                            )٢٠١٧ 

  وةرةى : موى زرطم و ن وَازةم ردا   

 ردا َو وطمCBD  راا  َوةى  موى زرطم مرى              

   ر موى زرطم ردا، م  دةروازة طمَ   و دن

 َو اَ مزرط ى َ وك ىرةووة رمر ر  .ردا رىم مزرط ىوم

ش م ى زرطمَ ،ن موى زرطم وَةى م  ردا روور َت 

َر  وازة  تدةر داط ورى  ى ردا ى زةوى مم)١( مزرط  .

  م   م زار م ، َر دادةم مم مط  َ

   )٢(دامامى م  دةط موم دةرةوةى ورى رو دةرورو دوور  ى 

    .)٣(و ذاموةى رةن دةدات و ت و ََا ر  ط دن

  

وورةى  ى زرطم ردا َ دة ََوَةى رَمم  ردا رةت و ر  

زرط  رةىووو ر  ممَ ر  وةى دة   ى ت َرووردا ر م

% ى روورى رَاوى ر ،  رس  ذة وة دةت َ٥ دة  ََ رَةى 

%  ى ط ١,٨٥% ى روورى رَاوى ر داطدةت  وةرةى   ٣.٣٢زرطم رَةى 

ةك  َذةن َ دا  روورى زرطم  زد دةت طَل روورى ر َ دة ، ََ و

   ) وم ىرةوور وماوام رو امرةى دامذ ومدزMANVEL   (١٩٦٤   وومر

%  و ١,٤ روورى زرطم   ١٠٠٠٠٠دؤوة  و رامى  ذرةى دامامن 

  تد دةز ةَن ٢,٤رامرةى دامذ  ىرام و %٢٥٠٠٠٠  مرة رةت  .

    مزرط  زةوى مَر ةىَاق رَف و ٠,٣% و  ٠,٤٣م مرة  كر   %

َرزدة ةَو ر  ، درة   وة١,٨  وةَرزدة ة رى اد  وة رى %٩  %

  م  ر وة رىوور ى طوةك ٩,٩ م ىوم مط  وةَرش دةط %

مزرط ورى و٤(م(   

 راا موى زطم  ردا م دازراوة و دةزط و  َزرطم   دةطن َ ةى 

  دازراوةى زرطم ك و  َل. 

  

   :م موى زرطم ر    

      ممَر ةىَو ردا رىم مزرط ىون مَ   ردا ى  زةوى

 َ م ردا مزرط ىوم م  مارةوة ط  ر ،  ى  ت

.رى دةدا د  

                                                
 . ٩٢، ص١٩٨٥ى رس ا ،    ، ا ان، وزارة ا ا وا ا، اد ، )١(
 .٧٣، ص،١٩٧٧ا ان،  ا،اد،ازاق س )٢(
 ١٠٥،ص٢٠٠١ا ى،ا ان، دار ا ا،وت،  )٣(
 . ٩٤ى رس ا   ، ، ار ا، ص  )٤(



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٦٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

١-    ،ىرةوور و   وةَدة َ مزرط ى  ىم و مط

  َ زارى  ،تمرة امدام شَ زارىم 

 دامام طمةم دةورورى ر و رَم رة دةت .

٢-  موَل مط رة ممزرط ةم وم دَل زط تد دةز مزرط ىورى مِوو

 ممزرط ةم رزؤر  وةى ، رة رىوورةو ر ومورةَل طط رى وةدةورو

 رَ دةط  م رَى مةرةن و رَ مَدةو راو رةن  .

٣ -   وةى دة  مزرط ى ى م  َ  وة  ردا  م

 ى زرطم مورطى ر (د ر ) داط دةت.

 مى زةوى و   َو مومى  ى زرطم داطى دةت  رزة. -٤

٥ - َ ر َلط ت ر ى م َلط دن دا ََ   مزرط ى م

زةوى  م َ ون ، م زؤر ر و مومى م َ وم ر  م  موى 

زرطم ن دةوم دةورورى موى زرطم ى طورةون و اواموم موى زرطموة 

. مزرط ىوم َ دة 

٦-  اط َ  وةى  و َر اَدر  ا ن  ،رة رىم ز  

  )١(  رةن و وةم مو ر درَدةَوة .

  دووةَ :ازةم موى  زرطم ر  :

  َ م   َواز دةرمَ ك ر م ردا مزرط ىووازى م  َاز

     مى ى ارةوة :

 موى زرطم مرى و مو   دةوَ د رةوة ( مرى رةوة). -١

 موى زرطم وة و مو  دةو َار دةورى موى مرى ر . -٢

٣ -  نرة مزرط ىَر .ر  مرة َر ر ومدة  نممزرط وو م 

  و  زرطممى  دةوم مو طرة م ر . -٤

٥ -   ل    ط م  ىموو م، لل و  ماوةدا

  )٢( طرةم رةوة.دةطن و دةوم مومَ ارى رو 

               مزرط   زةوي مَر  وةدا يةَو ر ( ر مرا ) 

%   َي رووري زةوي رةم وةرَ  ةش رَم زةوي   زرطم   ٥رةما  

  داش دةت :

  )C.B.Dزرطم مورط (.موي  .١

٢.  ( وة) ر دةرةوةي مزرط يوم  

                                                
)١( :وام       ص،ر اا ،  ،رس ا ى /٩٥ -٩٢أ   ا  /ر    بن،اا ا، س زاق

   ٨٥-٧٩ا،ص
  ٩٧ى رس ا  ،، ار ا، ص)٢(



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٦١                                                            )٢٠١٧ 

  موي زرطم دةرةوةي ر ( ن )  .٣

  موي زرطم  دةومر  مون    .٤

  زرطمن وام دة َ دوو ش  .٥

           رة َوة وةك ر دةَن در رةَاى رَدر   ىممزرط  و :أ

   .CBDمى  دةوة رمو ى  

  ب: و  زرطممى   درَدة وة  درَاى   وة ن

   موي زرطم رَ ( َن ) دةرةوةي ر  .٦

  موي زرطم  ر رَي  َمر   .٧

٨.    َ يَر ر  مزرط يو١(م(      ( ن) ويم  َم اط

  رَم زةوي   زرطمَ  ة داش دةت 

١. .) رطوم مزرط يومC.B.D(  

  رطم رَ موي ز .٢

٣.   َر م مزرط يوم  

وا ن طم مداوة و مو زرطممي   داش دة ر م ي      .٤

  .)٢(رةدا م موي زرطم رة  رةما دري دةت    

 

 ََ ش ( ت ) ويم  َاط  موة وو َر م  وةي

    َ ةَ  امرة  مزرط   زةوي مَر  ي و دا ط

 َدة  

١. .) رطوم مزرط يومC.B.D(  

  موي زرطم دووة دةرةوةي ر  .٢

  موي زرطم ر  رةن    .٣

  موي زرطمَ َل  موي  مَون .٤

 )٣(طم دةرةوةي ر .٥

  

وا وازي  مَان طا مما رةت  َ دم موى زرطم  ردا ،      

 وان  مَم اوة َلط      ت  دراوة زؤرو  وة مردا ط مزرط موازة

.) رطوم مزرط يومC.B.D      داوةَ و  راوة َد مط َر ةداَ  ، (

       رطوم مزرط يون م  ،وة و  وةة رة و وة وَل دة دة 

                                                
  ٩٧ى رس ا   ، ، ار ا، ص  )١(
)٢(           ، و ا  دار ا   ،ت و ا ا ا، ا  ح    ،ا، ١٩٨٧ا  

 ١٥٨،ص
  ٩٧ى رس ا   ، ، ار ا، ص  )٣(



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٦٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

.)C.B.D     وم رىم مزرط ىوم  َور امن دة   وا ، َري دةد (

.َ ردا ممزرط وم   

  

 دمرد مَو ر م رى وم مزرط ىوم ممم :وةرةى دووة  

  رى و م:: ممم موى زرطم م  

  :أ: ممم موى زرطم مرى 

  ، اوة وازى ىَ و وامَ ردا رىم مزرط ىوم  ممرةت م

موى زرطم وَل دةدة  مَ ك دا موى زرطم مرى  ردا  روو. 

رىرة موةد وةم رةوة وةك ر ودم َودة  ىوو م   زراوةدا 

زرطم راورةم ك وَ  ا دةَوة وة ماوة وةى  مؤ رز و 

  )١( م زةوى ر دةت .
   وردا م  رى م مزرط ىودا م  َ   اوةوة م    ى رز  

 ََ َامر م ى م  َ    كةَ َدةط  مزرط مَر

رَ  م  َرى دا ر ون  مو طَل ت  وا  مو  ى ر ما

  ون َ  كةَ ر ى م  م  وازة  َدةط  م  و 

 وو  مم وة  رو َارو مرى ر ؤ رزن دةدات  مى  م م و

.  )٢(   

موى زرطم مرى   و موى  ر ورى و زارى   ردا  

  نةم  وة  نرم    َدةط   ممزرط  زراوةو دا  ر

.  َةران موى زرطم مرى  م )٣(ةن ر َروة  رووى رو  درَومو

 CENTRALموى وازةوة مو دةن  وو  ةم  موى زرطم مرى (

BUSINESS DISTRICT  ن زاراوةىمر   روة َودةم (SENTRAL AREAL  ردة 

روة موى زرطم مرى (   CITY BIDUNGم ن َ دة ،َ  )َن ا

 DOWNTOWN BUSINESSوة CENTRAL COMMERCIAL DISTRICT مودة َن

DISTRICT  زارازة  روة  

   )٤( .ة   ر َ وة مَ  اا َوام وازى  ر

  

  

  

                                                
 .٩٣،ص٢٠٠٦، دار ز  و ا،دك،مان ى وري،ا ارى  دك، درا  ا ان )١(
 .٩٩ا، ص ى رس ا   ، ، ار  ) )٢(
)٣( ،ر ات،ا و ا ا ا، ا  ح١٦٣. 
 .٩٤-٩٣، ار ا،صمان ى وري،ا ارى  دك، درا  ا ان ) )٤(



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٦٣                                                            )٢٠١٧ 

  ب: م موى زرطم مرى ردا

  وةَدة َ  َ م وةم رىم مزرط ىوم

  رَمم ى زةوى ردا وةك مى ى ارةوة:

،روةك د ذة وةدةت   م  موى زرطم مرى دةو َمرى رةوة  -١

. ةم رىم كادةر ََ ت وةدة ر داط د 

ط و مو م ،م زؤرى رَو م رو مودا ك دةطن و ى  -٢

 دةن

دازراوة زرطمن وةك زَمرةن و م و .... وة ى   زؤر وةرو م زرطم و - ٣

  موم    كةَ ، رىم مزرط ىوم َودة مزرط رىو ؤ و

 مان  ََطَل دا ن.

٤-   م م رزو وو م موةرة و ر ارىَ رةو وةو دوور وو م 

 ن م دةوة.

٥ -  ومَل دروط  َن دة مزرط ىم  و رى دام مزرط ىوم ر زؤر

 )١( رةدا درو ون.

%  ٢٠م ردة ََ رَةى %ى زةوى موى زرطم مرى  رورى زرط٨٠رَةى  -٦

 دةََوة داش دة َر زارم دا . 

مو زؤر  رة و  َذام دامامَ ا وة دازراوةو م زرطمن   -٧

 ىو ووىر  ا ن  وو م ومدة.اَ  رة رةوة زؤر  

   )٢(موى زرطم مرى ردا روور َوك داطدةت. -٨

  

  دووة: رَم دردم موى زرطم مرى ردا.

َر َن دةَ ،ردا رى دةم مزرط ىوم  دمرد س َ ن ز ك

رَك   َوةرووى زاموة رووم  وة موى زرطم مرى ردان و ض 

 .َرى دةد َر  

  :َرى دةد َدوو ر  ردا رىم مزرط ىوم  

  ىَر :   ن دووةدةَر ::ز  

  : ر َدةن:

    ردا  رىم مزرط ىوم دمرد  ََردة  ىمَو ر َ

 دمرد  َدة َار مCBD .ردا  ارةوة ى ىم    

                                                
   ١٠١-٩٩وام: أ: ى رس ا و   ا ن ،ار ا، ص )١(

ب:   ا ا و  ا، ا ان، دئ و ا و  و مت و ت  م، دار           

 ١٧٠، ص٢١٠ء  و از،ن،
)٢( ا، س زاقا،اد،ا  ،ن٧٣، ص١٩٧٧ا. 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٦٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

رطم مرى  َ و َةرة ن مى  روورى ط و  مم موى ز -١

       و   وة و ، ََردة  ردا رىم مزرط ىوم دمرد  

مو رةم  مو  رزن وة  َون  ى م م   رووى َةو           

م  رة و اد  دوور وو م  وة  ر ر ى م  وازن وةم

    .)٣(ووة رةو دةرةوى ر رزى ن  دةَوة

َرة( و١ذ(  

    . LosAngelesر موى زرطم مرى رى س س

  
http://images.populus.ch/pixdir/gi//giraudetgeo/LosAngeles.jpg  

  

  دردم موى زرطم مرى  َى وى دامان  ما:  -٢

ط رطوم مزرط يوم      و  م ن  دة ض ،دا امي دام ورة

    َ م ي وةرط ، َ ام اني دامو ي يامَ َامدة

       يم و رةيذ زام  ار دةوري دا و رطوم مزرط يوم  اوري   دوم

                                                
 .١٩٩٠دل ا ب، ا ان، وزارة  ا و ا ا،  ،اد،اد، )٣(



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٦٥                                                            )٢٠١٧ 

زرطم مورطا دةرؤن وة ومي رز ن وة وا زؤ ي دامامَ ا و  

 َدادةم رطوم مزرط يوم   

                و رَ ارطوم مزرط يوم  َر رج م وةدا َر   يَ

   ن  زؤر رةذ  َ َر  روة، َد يَ و ردام مزرط  

   ن م َر وا دةرَ ارطوم مزرط يوم  يم و دم رةذ  

  .)١(ََ دما 

  )٢وَى ذرة (

و ىرى رىم مزرط ىوم  َ  انى دام م         newcastle   

  

  
http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/images/urban/cbd/ne

wcastlecbd٢small.jpg  

  دردم موي زرطم مورط َ ي م َ وم دامان : - ٣

طم  ر َ دة َ داوم دامان  رةما، وةك دةزام موي زر        

مورط ي دامام زؤرَ ،واموة  موم ي ر ي دامان زؤرة وةن         

     رطوم مزرط يوم َدة و يدة ن ز َؤذوةي ر  اَرذ 

                                                
 .١٩٩٠دل ا ب، ا ان، وزارة  ا و ا ا،  ،اد،اد، )١(



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٦٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

زرطم مورط دةامَ  َوة ،      دامام دا م  ، َمدا وري موي    

     م  ،ر... زي يون م نر ي وةك يوَي مم اوة َلط 

َمدام رطوم مزرط يوم   اندام )١(.  

٤-   ؤ و  رةى دمرى دَر           ى   َر ، ن ل و 

٥٠٠٠٠٠ م رد      َل واط اوةَ ذةى امَ   رة ة و دمرن د ،

َ ا ن  ،ةر دا رىامرن ط م  م ، َطم َ     َن دة

   .)٢(مو  زؤر و م َ  رووى  و ؤ و رى زرطم دن

٥-       وم   دةدَر  دامم و و  ؤ و  ووىر  ىم و

ر وةي موي زرطم     ط  ا رزة     ى وةدا دةَوة  م زةوى و  َيَ 

        وة  زةوي م رز  يَ و رةوة وا رطوم َودة رطوم

        ،َدة دا درو ورةيي طم زةو رزي م ري ر ، ََردة ةَ

دة وا          مزرط يوم  ودا يم ا زؤرمرة  يَ و و ر ام

. َدا رطوم ،           راوةك ط َ َيم دا رطوم مزرط يوم  

      م رج م نوة  ا زةوي ن وةووم  ومدة   مزرط يوم  

    م م يم اومَي موم   َ م م يم دا رطوم

    )١( رو دةون .

  

  دردم موي زرطم مورطَ  م زةوي :. ٤

رز م زةوي  وة   مورطي       م زةوي  رةما وازة وة مورطي ر     

          تا دةوم مر وة وةَدة  زةوي م ؤ ر ريم رةو رةوة

    توة وة دةودام  م رز مزرط يوم  وةاوي دام ريد ر م مو

َر ري َ       مرو زام ود  وةممر  َامدة  تري دةزةوي د ن مم

وةي  رَدا دةَ      .)٢(وةر  َ دري دم وري موي زرطم مورط ردا    

دارووو  رمة      َوة  مَي ر  موي زرطم مورطا موي ن و

ا م زةوي م وم م ر  ،وة رطوم مزرط يوم و.  

   

  

  

                                                
)١(    :أ :وام   ت ت وو م  و دئ و ا ،نا ا، ا  و ا ا

مص،ر ا١٧١،ا ،را ،ا ان، دار اا ا  ،م ا   :٣٢١،ص١٩٩٦.ب. 
 .١٠٢،ص،ار اى رس ا و   ا ن )٢(
)١(  ،را ،ا دار ا،   ن، دراا، ا ،اا  ١٧٤،ص ٢٠٠٨. 
 ٣٧،ص ٢٠٠٠ اف و اون، ادئ ا .ا ان ،دار اى  و از، اردن،  )٢(



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٦٧                                                            )٢٠١٧ 

  دردم موي زرطم مورط َ ري رَم زةوي ما  : -٧

    رط م ،ام ري  َدة  َر   رطوم مزرط يوم َوم

          مزرط يووري م نمَر ري َو  َ ردام َ وة

     مزرط يوم  َدا دة مزرط يرط  يمَ و م وا ، ريد رطوم

َدا رطوم             مزرط يووري م وم   وة داَر  َ َدة  وةي  ،

مورط دا رَم ي َ وةك م ن طوت ن رط ......  مام  َرة    

 .َدا مزرط مَر  مَر)٣(   

  

 َر / ندووةزة(رى):  

   دمرد مَر زة َر cbd       ََردة  يمَو ر َ وة 

دردم موى زرطم مرى ردا،    رَم وَو ر َرن        

 .َدة  

رَي ة :  ر َن (ر و  ) داماوة   ر َش  َ َدم ر  

             َر  ةمر اوة، وةم ور َر  وةاوة  ن مري وو رة

َاو راور   وامش ،طر         َم   َ ري ام وة    

ون موي زرطم مورط  رَا دري   رَي رم دةام  موامي  

 : َ َ ارةوة ي  

مَ  َ  م   موي زرطم درو دة  َ َش دةا -١

. ري َ مزرط يوم م م   

  
٢-         م ر َيش دةدا ( مزرط  ووةك م )اوة ريد يوو م ن

َدة    ن رةذ َدة درو  م م و را وَ  ي وة
)١(  .  

                                                
)٣( ا ا، ا  ح،ر ات،ا و ا ١٦٣. 
)١( ،ر ات،ا و ا ا ا، ا  ح أ : وام١٧٦-١٧٠  

  ١٨١- ١٧٧ اا ،ا ،ان، درا  ،ار ا،ص  ب:             

            ،ر ان،اا ا، س زاقا :٩٢-٨٩ج.  



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٦٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  
٣-     َر ، َدة درو َ  ين مر وة وةردةط  م و ر

رةوي وة  َو َمدا مي م م  وا دة َ م  مك 

 دووة م  وة َ درو    م َ م  وة َ درو  م

.ةَ و َ درو 

  
٤ . دمرد   َدة رطوم مزرط يوم ردام نو م وم دة ش

َ  يموو م  رة ةَ  ، نر م نمَر) يَمزرط مc  (

  )  دادةمx .َدادةمَ وة و مومي َ م زرطم مَ ي (

  
٥-   وة دة م ةَ ن   ،ني مر م َي زةوي دم ومواو ش

)  دادةمَ وة وامي  رَم زرطم مَc       ة  وامي  رَم زرطمَي (

)  دادةمَ ، دةام َو َ وَي ي رةوة   َك وَدا َ ةي       َxي (

  ي ارةوة

  
٦ .       مَر   طوةر مو زةو ريوون  رو م وم واو ش     مزرط

مو دراو(طر م و وا رووري زةوَ ةدر َ طَل ذرةي من )            

) و رَة   ١٠٠رار  ي رووري زةوي مو دراوةَ ةدر َطَل ذرة (   



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٦٩                                                            )٢٠١٧ 

   رط َ٥٠%دةردة    م  وا و و        و ز رط  ، َدادةم رطوم مزرط يو

 . َمدام رطوم مزرط يوم  وا و ةَر  

رَي رم   ر روة  دموةي موي زرطم مورط ر ري       

) وا ام َو رَة ٨٠)  (٥٠،  رَةي طراوة  ( (ب )  وري  ََ اوة

  َر  َر%٥٠  َم )١(.  

  

.امرى ر رىم مزرط ىوم دمرد م  :َ وةرةى  

   : ممم موى َوة: 

   وةة دة   ر دردمَ  و  َطا رى رام  .وةرةدا

)وة مرى ١رى رام دةو َرى ر ر َردمَ اق،وام مى ذرة(

رؤذ زاى رام  ،زاى رام،دةو  َرى رؤذواى رَطى َم وة  رى

  ) .٢وام مى ذرة(

رؤذت  ٥٤٤و ٥٣و ٠٠رووى وى  َوة موى َوة دةوَ مَان َ درَى 

 م ىزمرة( ٥٣٦و ١٥و ٠٠وى ذم وام ،ررة ٢  اط رى  كرةر ذط.(

 م وةؤذر  وةةرَ ى رةوة ،وةو َ رى دة دة 

 مرزا وةر ك و م ةواوة زؤذر  رةو س و )١(.  

        ،ى دةورة دراوةَرط ى م  امرى ر رىدةورو مَرط   رةت

رى رؤذواى طَل مى رن ورة و وة رؤذواوة وورة  طَل ردووك 

  روة مرار وا و ىرة مو رم ىَل مط تؤذرو ر

  ).٢وام مى ذرة( ٠روة دةرى دون.

%) ٢.٤وةش دة ()٢(٢١٢رةت  روورى رى رامَ   دوا مى رة روورى  

)  امزاى ر رىووى ر٨٨٤ ()٣( ووىر . َ ر دة امرى ر وةرزوم

، رزى )٥( مو وى دا،  دةوَ مَان موى وى   َاردوو دة  )٤(وة

) وة ووواى  رى ووواى دةرى موةراو ٦٠٠ -٥٠٠رى رام   رووى دةر  مَان (

                                                
  .١٧٥-١٧٠وام: أ: ح  ا، ا ا ا و ت،ار ا،ص )١(

 .١٠٢،ار ا،صى رس ا و   ا نب:         
  .١٩٨٧،  ١٠٠٠٠٠:  ١، س u- SE j٣٠ اا، ا ا ، وزارة اع، رط اات ا )١(
)٢(   امرى ر ةر ىرى، مم  ،امر رةوام رؤ ،رةوام ةرى ٢٠١٤وةزارةَ  ،٢٥٠٠٠:  ١  
)٣(      ء، ا ىز اا وزارة ا      اد،      ١٩٨٦ا ء ىز اا  ،١٩٨٧ ،

  .٣٠ص
  .١٠٦-١٠٥، ص١٩٨٧ازاق س ، مة ن ااق و ر ، ارد، اد،  )٤(
)٥(  مراوة  ،ر مرد رى ىاط مر  ،و ت    ث و ط راةَر

 ،مَ ،دووة  ،ىرؤ وةى وةزارةدمو٢٠٠٥ ،١٤٦-١٤٥. 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٧٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

زو وو رط و وورام رو اى )٦(مَ وةَ ىوم  ر ران ى رةت.

ز ر ران ى٧٥٠   رة وةىر وك َوةوة ز موةر ووىر رران دة 

ووى م)٧(ةم ىاط َ ى.  رى دادةورو موَل مط اوانر 

و ى وةى رى رام ى رةم رَون طَل ر رو رو م ورى 

. امزاى ر رىدةورو مرة ر و امزاى ر  

  

  

امرى ر  رىم مزرط ىوم :دووة   

 و  َ ردة ندة َر م امرى ر رىم مزرط ىوم دمرد ةداَ

و رَمن  دردم موى زرطم مرى رداردة   ََ وة 

  موى زرطم مرى رى رام درى رَم رَى  (رَى دة)  وةدة

 .    

١-    َرد دا امرى ر رىم مزرط ىوم دمرد ىةرامَ و َ

  ،َرد مزرط رىرو وة م م رزو  كةَ ،نم  و رىوور

)ن دةردةو َوا موى زرطم مرى رى رام ١رم دان وَى ذرة (

رووى روورو َةى و  مموة وازى  طَل  موم ى 

ى ووةرو رة.م م ومو رزن وة َون م م وة َ ة

مرى زرطم دان ،روة موى زرطم مرى رةدا رووى َوة وازى 

 راوورد  رةم ى رَم زةوى وةك  زى و م َ ون و طاوة 

دا  مرة  رىم مزرط ىوم  كةَ ،....  دوةداط امرى ر و درطو

 وةك   موى زرطم مرى ردا و داوة مرو د ر داطت.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٨٠، ص١٩٧٦س  اى،  ااب ا ااق،  ا ،اد،  )٦(
)٧(          ر ،م  نض دو  وة ادر ا ، ا ء     ،دابا   ا  ،

 ،ار ،ح ا ٣١، ص٢٠٠٣.  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٧١                                                            )٢٠١٧ 

  ) ١مى ذرة ( 

م ىطَر اق وَ مرد َر ةىَط  امرى ر اط ىَ  

  
   ،  مَ رى راةَر ، نرد َر  : وةرGIS   َر ى م  ،

  ردمَ اق   .



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٧٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  

  )٢م ى ذرة(

   َطا رى رام  طَةى زاى رام و   رط َم دةورورى

  
        ١٠.٤.١   :Arc Map Arc Gisرى َةر   رَم  مى   روة 

و ر َردمَ اق، وةزارة ن دامن، رَةرا رى َم،مرى   ى    - ١

  رىزامGis  ، امزاى ر ى٢٠١٦م 

٢- و        م رةوام ط راةَر،زاروطط رةوام ن، وةزارةرد َر

 امرى ر ةر ىزى، م م ،امر امرةى راةَر،را٢٠١٧ر.  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٧٣                                                            )٢٠١٧ 

  )٣وَى ذرة (

رى ر رىم مزرط ىوم مم و ةىَ ٢٠١٧ام  

  
  .١٠/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

 امرى ر رىم مزرط ىوم مم و ةىَ٢٠١٧  

  )٤وَى ذرة (

  
  .١٠/٣/٢٠١٧رى رام ، روارى  روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٧٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  )٥وَى ذرة(

 امرى ر رىم مزرط ىوم مم و ةىَ٢٠١٧ 

  

  
  .١٠/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

  

  )٦وَى ذرة(

  ٢٠١٧ مم موى زرطم مرى رى رامَةى و 

  
  .١٢/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

  

  

  

  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٧٥                                                            )٢٠١٧ 

  ) ٧وَى ذرة(

  امرى ر رىم مزرط ىوم مم و ةىَ٢٠١٧  

  
  .١٢/٣/٢٠١٧دام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  روة: ر

  ) ٨وَى ذرة(

 مم و ةىَ  امرى ر رىم مزرط ىو٢٠١٧م  

  
  .١٢/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

 

٢-    مزرط يودا ، م َ مذة  ردا  رىم مزرط ىوم دمرد مَر  وةك

       امر دام َم ة  ،زؤر  امي دام وةوم َ ووى مر رطوم

ان زؤرة ،  مدا وري موي      َا مَ واموة  موم ي ر ي دام   

زرطم مورط دةامَ  َوة، موى زرطم مر رى رام ى  

دامام زؤر  .م زةوى وى  ارى زرطم رماوة َةى دون و         

طم زمدن و  و ؤ ر دامان         ر َرى زرطم ك و َل 

  ا  مووم ن١(دوور دةط(.    

                                                
  .٣/٢٠١٧/  ١٣ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام  روارى         )١(



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٧٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

طر ذةك  رةى  و ؤ    موى زرطم مرى رى رام دواى  - ٣

 دامَ وة ام وة دوامم م وةن دون و زرطم َك و َل 

ل و ؤ ةىَ رىم مزرط ىووازى م َ  م راك و 

ور وَ و َاوو موَل وت وَاوو رةىمو ن دةرو ورةى 

دؤرة مَ، ةدا   ٧٠٠٠٠   ٥٠٠٠٠ وؤ ومو  دوم َ دةط مى 

 ىرة رةى   م زام ن  رةى نم م رة   ؤ

    ز دةط  و ٣٠٠٠٠٠٠    ١٠٠٠٠٠٠  وم  وةوم  ش نَ ردو

 و  رَوة  ر َوازة رمة وةك َةرَ ط  را م ن 

ر ر وةن زرطمن را رةى  و ؤَ  م ش  ى  ، م زؤ

م رى وةك م ََ ى و ج و.....ر َن و ةىذةن َ دازة و 

   ؤ رىم مزرط ىوم َدة ةى٥٠٠٠٠٠  را دَ)٢(. 

موي زرطم مرى رى رام طورة و دم دامام دا، ض دة  -٤

   ،  دم ركو  ى ةىَ و م ن 

م م انى دامو ى ىامَ نام ش رىم مزرط ىو

رام درى  ،ى وةرط م َموىزرطم مرى واردةورى ش 

 ر،نزةردةوط دةرَ داووم ىم و رةىذ زام 

َاوة امم وةك موى ومى ن مومى  زؤر  و دا مامن 

َ  و ذة وة   )٩زرطم مرى رة درى .وام وَى ذرة(

َي  ر َوة رج م ر َ موي زرطم مورطا َر و وا

 و ردام مزرط   رةذ  َ َر  ا ن َد يَ

 دةرَ ارطوم مزرط يوم  يم و دم رةذ   ن  زؤر

 وار َن مََ دما .

  

  

  

  

  

  

                                                
 و ؤ  ل و  زرطم        وَوَ ةر طلَ وةن دون دار ؤت  م  ،رةى       )٢(

١٤/٣/٢٠١٧  

        ،  مزرط  ل و  ؤ و  رةى  ،    نزرط  َلط  ةىَ وَو١٥/٣ /

٢٠١٧  

  ١٦/٣/٢٠١٧ؤ  ل و  زرطم   ،وَو طلَ وةن لَ  ا در  م  ، ،  رةى  و 



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٧٧                                                            )٢٠١٧ 

  ) ٩وَى ذرة(  

وم  انى دامو ى امرى ر رىم مزرط ٢٠١٧ى  

  
      ١٧/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى،   

  )١٠وَى ذرة(

 امرى ر ىم مزرط ىوم  انى دامو ى٢٠١٧  

  
  ١٧/٣/٢٠١٧ موى زرطم مرى رى رام، روارى   روة: ردام امَ ةر

  



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٧٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  )١١وَى ذرة(

 امرى ر ىم مزرط ىوم  انى دامو ى٢٠١٧  

  

  
  ١٧/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

  )١٢ذرة(وَى 

 امرى ر رىم مزرط ىوم   مو وةو٢٠١٧  

  
  ١٧/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٧٩                                                            )٢٠١٧ 

  )١٣وَى ذرة(

  ٢٠١٧رام و رك دم   موى زرطم م رى 

  
  ١٧/٣/٢٠١٧روة: ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام، روارى  

دردم موي زرطم مرى رى رامَ   م زةوي و ذرةى دا زراوة  - ٥

. ممزط 

 رى رام  ، رم دان  ى طر ذةك  ذرةى دازراوة زرطم م

) ن دةردةو  َرى رام وةم دازراوةى زرطم زؤرة   طم ١ذرة ( 

 مزرط زراوةرةى دان ، ذرة رىدةورو موو م رة مزرط ورى دمط

 َل ك و  ن)  ٢٨٠٩  امرى ر م   ر   مزرط زراوةىدا (

 وام ن وة و رة  ن و ط َر و رم مزرط ىوون وةك م ش دا

  ).   ٣م ى ذرة( 

رى ر رىم مزرط ىوم م مزرط زراوةدا  رةت ى  دان رم  ام

) ن دةردةو َ موى زرطم مرى رى رام  زؤر ذرة ى دازراوة ٢ذرة ( 

 )    َدةط  امرى ر م مزرطةى  ١٢٨٠َر  (و ٤٥,٥٦ ى  %

ََ . دازراوةى زرطمَ ةى ك و َل  دازراوة زرطم م رةَ  دة 

طَل م موى زرطمcbd  دةوم مرى رو رؤ زرطم م موى 

مرى وم م موى مرى ر، ش ذة  وةى  زرطم  رى 

 وىر دم طامرى رم مزرط ىوم  ، ة وة   مزرط

رى رامَ  ى  و ط دم زرطمى   رة دا  . ش ى 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٨٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

وة وم زؤر  رو ل و دوم زرطمcbd   زؤرى ذرةى دازراوة زرطم م موى

  ك و.دا  وو م  َل   

 رةت م زةوى وَ مو زرطم ن ودازراوة زرطم م موى  زرطم مرى   

 cbdراوورد  ر مو م ى زرطم رة  دة  مخ و  َوةرو ن و زةوى  

 م  رةت رزن  رة  (  زؤرى ذ م  دن َ  ن٣   َون دةردة (

،   َى ط و رة رزةن  دؤر  ٢٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠م  ن(ر)  مَان  

 روةَ  دوم مَان ،  دؤر ٥٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ م  دون مَان ٥٠٠٠١٠٠٠٠ مَان    

٥٠٠  ٢٠٠٠  م   ن مم ةم و ن  وو م زةوى  م  رةت

 مم ةم و وو م ر  رى مزرط ىون و وة مم ى  دةم ون دة َ

م ى وةك  َ  م و زةوى م  ندوو ط  ن و  ةرط مة

 ض َى و ض م زةوى زرطم  وة موى زرطم ،دؤر  ١٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠ موم  مَان  

 وى مَرط ىت و دةو روة تدة  وةو دوور رة رىم َم ش

 م ،امرى ر رىم مزرط ىوم  مزرط َى و زةوى رزى م   نؤت ر

رَ مدةن   ار    َزرطم ر  َ  ،ََذة وة  وا 

رطم مرى  و  ممن ن ن و اث مَ موى زرطم   موى ز

  .ون ن َن ش م وام َى و من ة 

  )١ى ذرة(

 امرى ر  ط  نمزرط زراوةرةى دارو ذ٢٠١٧  

  ذرة  رى دازراوة  ذرة  رى دازراوة

  ١٥٩  َم  ٦٦  راك

  ٤١  ردةم  ٥١  ى رةى

  ٦٧  م  ٣٩  و زةو ة

  ٤٤   و  ر  ١٩٣  زَةمر

  ٤١  َل  ٨٢  ر دروو

م ز٣٠  ط    ٧٧  

  ؤش  ٣٢ شر  ٣٩  

مَ  ر  ٥٠  ٥٩  

  ٣٩  امرى  ٩١  و

  ٩٩  وةرى دموة  ٩٠  مى مو

م  ىن  ٢٠  م اردم  ٤٢  

رى دةم  ٤٦  ط٥٦  و  

مو  ش  ٦٢ر  ٢٢  

  ٤٠  رى راك  ٣٦   طرى دراو



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٨١                                                            )٢٠١٧ 

مش  ٦٩  دةر٥٢  دار  

  ٤٦  رطى    ٧١  زى

 مى  ٧٨٠  دورة  ل و   ٧٨  

ى ط  ٢٨٠٩  

   ،ر  ،امر ج و دةراة  راةَر٢١٠٧    م مزرط زراوةرةى دارى دةرزام

  رى رام داى وماوة

  

  )٢ى ذرة(

   رى رامCBD  رو ذرةى دازراوة زرطم م موى زرطم مرى 

  رَة  ذرة  َ دازراوة  رطمرى دازراوةى ز  ز

ل و  راك ، ل و رةى ،   ١

 ،اوطر  ،رىمَدروو ز ر ، (دة)رم

َم،  مى مو، مى  ى 

  و مردة ،اردمومَ ، وامم،

،  ، ر، ،دةرمَ م(ت) 

 ،را ش ،ور ،(ت)رىام  ل و

.... مدوو ، َ ل و ،طَو  

  

  

 ى ٥وزارم  

CBD 

٢١,٦٤  ٢٧٧  

٢   ل و ،(نا ،نة، وان)رو 

امرى ،َل ؤ مى مو، 

َمواردم، مو طز ،وؤش 

..... مدوو ،طَو  

    رة موى

CBD 

٨.٩٨  ١١٥  

ل و راك،  وات ، ث وغ ،وزةو   ٣

،َوؤش ، م ،  ، رش و را ة

اوطر (نا ،نة، وان) ،رو  

،ر ل و امرى(ت)، ر دروو 

مى  ى،  رش ، طى دةرن ، 

 ،  ىرط َل ، َلوى مرة ىَ

 مزى دوو ى....  

  ٣٢.٦٠  ٤١٧  CBDِمم موى 

٤   دروو ر ، (ت) رىام ل و ل و

،   امرى ، َل ؤش ، زَمى،  َو ؤش

  .....دووم   ور(وان ،ةن، ان)

  رم موى

CBD 

١٤.٦٨  ١٨٨  

،  ور)وان ،ةن،  وات، و ث وغ  ٥

ل و امرى(ت)، َو ؤش ،  ان)

  ٢٢.١٠  ٢٨٣ CBDرؤم موى 



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٨٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

 مدوو ،مَز.....  

ى ط    ١٠٠  ١٢٨٠  

   ،ر  ،امر ج و دةراة  راةَر٢١٠٧    م مزرط زراوةرةى دارى دةرزام

  وماوةرى رام داى 

  )٣ى ذرة(

  )  رى رامCBD مخ و َى دا زراوة زرطمم موى زرطم مرى(

    ََى  مخ  رى   ز

زةوى زرطم)مى   ١

  ن)

 ٥٠٠٠٠ ر  ١٥٠٠٠٠دؤ  ____      َ  وةَ ن م

   َ  وةَ  وة

 َردةط  

٢  مزرط (ر)ى  ٢٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠  

  دؤر

٥٠٠٠١٠٠٠٠    

    ٥٠٠٢٠٠٠  دؤر٥٠٠٠٠١٠٠٠٠٠  دون  ٤

و  َزرطمن   وةن موم ى  و ؤ زةوى روة: وَوَ ةر طَل 

امرى ر  انَر :  

  ١-   ،  ا ٢            ١٩/٣/٢١٠٧-       رف وةن     -  ٣       ٢٤/٣/٢٠١٧، ر ا

٢٦/٣/٢٠١٧  

  دردم موي زرطم مرى ر رام َ  ري رَم زةوي ما  :  -٦

ر       رطوم مزرط يوم َوم رط م ،ام ري  َدة  َ

          مزرط يووري م نمَر ري َو  َ ردام َ وة

 مزرط يرط  يمَ و م وا  ريد رطوو    م و ةىَط َدا دة

رَمى  َ ذةن َ دان و ن د موي زرطم مرى درى دةَ  وة وةي   

 دة َ َ رَدا وة   مو وري موي زرطم مورط دا رَم ي        

  وةك َ          مَر  مَر رة  َامم  ...... رط ن وتط ن م

  ز  وتدةر  امرى ر رىم مزر ىوم  ا  ردام دواى ، َدا مزرط

٨٥    َردة مزرط رى وو م زةوى مَر ى %       ىةَر  َة  ١٥  %

    مزرط ىووا م وةى  ذة ش ، زى روراو زارى ر وة شدا

              ىمَو ر َ  َ رىا دام وةزةو مَر ووىر امرى ر رىم

 ىوم دمردَدة َ  رى دام م١(زرط( .  

  

                                                
ردام امَ ةر  موى زرطم مرى رى رام   دردم  موى زرطم مرى           )١(

  .٤/٢٠١٧/   ٢رى رام  ر مى رة رة روارى       



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٨٣                                                            )٢٠١٧ 

دواى  َ  َدم  و رَمَ و دة ط وم  َورى موى زرطم مرى      

         ردام ش دواى    وةَر دةط َ  ن ََ وة وة ضَدة ََى در وة

 وم ام             ىم      رىم مزرط ىوم َ م و وةرط 

رة رةَ  ة   ام   دردم ور و َ موى زرطم مرى  

طم مرى رى    رى رام ر مى رة رة .رةت َ  و ورى موى زر

رة رادة زؤر دةو (cbd      َن دةردةو َ    ٣رام رم دان  مى ذرة (    

)ر  رك  طرة مم وةك(  و  ك         ٧٩,٦مر و د رةوة  روورى(

  .   َرا ) دةطَوةو دوو وة طن و رةَ و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٨٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  ) ٣مى ذرة( 

امرى ر  رىم مزرط ىوم َ  

  
 ر َردمَ اق،وةزارة رةوام و ط وطزار،رَةرا ط رةوام م ارةى  -١روة: 

 ،رار، امرى ر ةر ىزى، م  م  ،امر رةوام راةَر٢٠١٧.  

ردام امَ ةر  موى زرطم مرى  دردم م موى زرطم مرى ر   -٢

 .٢/٤/٢٠١٧،    ٢٠١٧/ ١٦/٣مى  رة رى رام  روارى 

  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٨٥                                                            )٢٠١٧ 

  دةرن

   َ دةر م ةر طَ دون  وةَ  ىم و ؤر َذ

  مى ى ارةوة:

 زرطم َ طم مم ردادةم  ،َر طدن و  - ١

 . دةدات و ت و ََا ذاموةى رةن
 دازراوة زرطم راورةم  دةو َمر ود رةوة موى زرطم مرى  -٢

ك وَ  ا دةَوة وة ماوة وةى  مؤ رز و م زةوى ر 

  .دةت 

٣ -  َ  م وةم.ر ى م    وةى دة    ت 

موى زرطم مرى ردا مر َى وازدرى دةَ وةك ر َدة و            - ٤

   زورن.

 رى ت ى . رَم زةوى  زرطم وَةى رَمم  ردا روو - ٥

 موى زرطم مرى رى رام رووى م َوم داماموة   دامان. - ٦

 ٧٩,٦موى زرطم مرى رى رام دةوَ مورطو د رةوة  روورى   - ٧

 َر. 

٨ - َ وازة وو م رىوور  رزن وو م مزرط مم و  كة

. ة زوة ار م دوو 

٩ -   راوورد رزة امرى ر رىم مزرط ىوم مم و  زةوى َى و م

.رة ى م 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٨٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

  راردةن

مى َ وةَ  طة َةر مَ رَ دةروو ذَ رؤ و 

.رة  ود ممط   

وان  اوامدم موى زرطم مرى رةدا ، و رَى وةى وا   -١

 مرى َو َر مَ مو دةوم دةوروورواردةورى موى زرطم

 َ ى دوة ىوة طمزرط ووىر رة م رىم مزرط ىوم

 طاوة  مو ور َل ووَ ان.

٢-  م وو م مَر  ن وم و ازىَ  ز دام مط  َم

  وو م م  روة َوَ و   رىم مزرط ىوم مَو ر 

 رم ان و اد رةوام وَ   نوم َروون و ر نَم

.َدا وو م  َار 

 ى َم وو زرطم .طم دان و مو  روو - ٣

َو رةوام م ةمى دارةن م موى زرطم مرى درو ن و  -٤

دةروازةى ر ن دةروازةى موى زرطم مرى داى  َوة م دةرةوةى و رة 

 دةام مَ وة  و مو.ام ن دا موى د ردة  وة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٨٧                                                            )٢٠١٧ 

   روةن                                                  

   :ر ن:

  أ: ر رةن

١- ،را، ا ان، دار اا ا، م ا  ١٩٩٦. 

٢-    را، ا دار ا ،   ن، دراا ا ،ا٢٠٠٨ا. 

 .١٩٧٦ازاق س ،ا ان، ا ،اد، - ٣

 .١٩٩٠دل ا ب ، ا ان،وزارة  ا و ا ا ، اد،اد. -٤

وري،ا ارى  دك،درا  ا ان، دار ز  و مان ى  - ٥

 .٢٠٠٦ا،دك،

 . ٢٠٠٠ اف، واون، ادئ ا ا ان، دار اى  و از،اردن، -٦

ئ و ا و  و مت و   ا و ا و  ا ، ا ان، ء -٧

 ٢٠١٠ت و م ، دارء  و از،ن،

٨-  ،ا و ا ا  ن، وزارةا ا،   و رس ا ى

 .١٩٨٥اد،اد،

٩ -  دار ا  ،تو ا ا ا ،ا  ح   ،و ا

،ا ، ١٩٨٧ا.  

 .٨٠، ص١٩٧٦س  اى،  ااب ا ااق،  ا ،اد،   -١٠

١١ -    ،ا ا ،اا ات اا رط ،عوزارة اj٣٠ u- SE س ،١  :

١٩٨٧،  ١٠٠٠٠٠. 

 ،٢٠٠١ا ا،وت، ا ى،ا ان، دار - ١٢

 ب: ر ردن

١ -  مراوة  ،ر مرد رى ىاط مر  ،و ت

.مَ ،دووة  ،ىرؤ وةى وةزارةدمو ث و ط راةَر  

  دووة :رم ون:

١-  ط راةَر ، زارو ط و ط رةوام اق، وةزارةَ مرد َر  

رةوام م ارةى رار  ،رؤ رةوام رام ، م زى، مى رة رى 

  امةرى       ٢٠١٧رَ  ،٥٠٠٠:    ١.  

٢- و    ،مَ رى راةَر  ،اقَ مرد َرGIS  َر ى م

  و   رطَم زاى رام.ردمَ اق 

  مى ر:

 أ: مرةن

١- ، ر ،م  نض دو  وة ادر ا ، ا ء  

 ،ار ،ح ا  ،داب٢٠٠٣ا.  



  طم مرى رى رام دردم موى زر
 

  

 ٢٨٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،(امزة )٢٠١٧(  

َرمم :َ:  

http://www.geography.learnontheinternet.co.uk/images/urban/cbd/ne

wcastlecbd٢small.jpg  

 http://images.populus.ch/pixdir/gi//giraudetgeo/LosAngeles.jpg  

  

: َ وةىَ :ارة  

١-  ىَو ط   رىم مزرط ىوم  ةرَ ام  ردام م  و

.امرى ر  رىم مزرط ىوم   اندام  و و ى ن و مزرط 

    روارامى ى ارةوة:  

٢٠١٧/ ١٠/٣   

  ١٢/٣/٢٠١٧    

٣/٢٠١٧/ ١٧  

ردام امَ ةر موى زرطم مرى   دردم م ورى  -٢

 ر م ى  رة رى رام  ،روارةمCBD   :   موى 

 ٢/٤/٢٠١٧،   ٢٠١٧/ ١٦/٣    

:وَو :َ  

١-    ،نوةن دو ،م  ؤت دار           مزرط  ل و  ؤ و  رةى

١٤/٣/٢٠١٧  

٢-    ،  مزرط  ل و  ؤ و  رةى  ،نزرط ،  ١٥/٣ /

٢٠١٧  

٣ -       ،مزرط  ل و  ؤ و  رةى  ،َل وةن ،م  در ا       

١٦/٣/٢٠١٧  

٤-  امرى ر  نمزرط َ زةوى و ؤ و  ىووةن م ،  ا 

١٩/٣/٢٠١٧  

٥ -  امرى ر ممزرط َ زةوى و ؤ و  ىووةن م،  رف 

٢٤/٣/٢٠١٧ 

 زةوى و َزرطمن رى رام ا ر ،وةن موى  وؤ -٦

٢٦/٣/٢٠١٧  

  

  

  

  

  



َ ن اَ ى .  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،(امزة )٢٨٩                                                            )٢٠١٧ 

:وةَ ى 

موى زرطم مرى  َ  مو طمم ر  دةوَ مورط و د رةوة،  وةن 

رى رم مزرط ىوا مار  ،  ت َ  م وةك ََؤظ دة ط د ؤ

 ر رىم مزرط ىوؤظ م ى ام من دَل طCBD)  ةى دَ ن (

  وم  ر وودن و ز وة و طم ى   َر ، ردا   مؤظ ط

 و رىووو ر َ ووىر  م  ،ر ى م  واوى  وازة  وةمم 

  وم   ،ار رم وزو رةووةو رَ ووىر   م م رزى ى  وةَ

  و م   وةىر  ،َدةدر َ  موة ط اط ىوامر  ر َ

 امى دامؤذامر زةرامن و طرو ذ ورى  ىو او ر مط  ةم  تدة داط

رو موم دةوروروة َ   .وة   دردم ورو َ موى 

 َ وة امرى ر  رىم مزرط ىةم م وىو دا   َم ك و 

  من. ط اوان اودام  ن ةَ  ىورة ةن و  وو م مط وة ندارة

 رم مزرط ىوم  و تَى دةو ر ىاط ارى مط َ  وةدا 

 رى رامَ    م اماوة َ ة زام موى زرطم مرى   رى رام و وة 

 ممت  واوى رةم ر َردن درى    َوةى موى زرطم مرى 

  ث  ردا  دواى ى دادة .ََط ر م  دام م َوا َو دةر  ا

  رى و دى  وة ردووك وةَ  مَ   دا  وةَ 

 امرى ر  مزرط ىوم ى و  ط وةَ وةش دا َلط  اوةَر

 و درطوم َودة  ك و رى ردووك  رة م مزرط زراوةدا وة زؤر رة

َل  دةط َروة  رووى وروة م و  َ رى رام  طة 

   وةى دة    ت َ م وةم ا نرة ى م   
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Abstract 
  Central business district (CBD), is one of the most important place in the city 
that has a special feature. It is a heart of the city. CBD is the main factor for 
remaining and developing a city, because it has high buildings, attractive place 
and more expensive compare with the other places in the city. The main 
porpuse of this research is Determination the border and place of CBD in Rania, 
for more interesting to expansion the CBD in the future, by the academic 
planning. The important of this paper is discussion of significant subject in the 
geography of cities, especialy the CBD in Rania, as till now do not have a clear 
Central business district border in rania and most of the cities in Kurdistan. If 
we do not have planning for CBD, it will impact our lifes and environments in 
the city. In this paper both methods of describes and analyzies are used, 
because rania CBD includes most individual and collective corporation business 

in the City .  
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أ ، ه ای ، راتر اع ار  م "نا ا  ا   ة
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. ا إ ورة وا طوا  

  ا ا و  ، رام    ا را ود ا  ا ف ا

ا  وا ت ا. د  رات  

  ا را ا درا  نا ا  ةات اراا   ام  ا ا أ

 رام ، و أي درا أد   ا  ا ان  ى ا و ن 

ا ف  اا ا ا وا ا، ا أ ات ا  إ ردن ، ال

   د  ن ا ا    رام   ا را إن ا ا إ 

رة اد.  ا ذ ات ار ا     ا  ى رة ا و

  وا وا وا دارت اوا ور اا " ا را ن ا

  . راتر ار واع ار ا  ا را ا   ،رام  


