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انفصم األول 
اخلصائص انطبيؼيت وانبشريت واالقتصاديت  

 يف حمافظت ديرانسور وأثرها يف انواقغ انسكاني وانؼمراني
 قوة تأثَتىا تتباين كتتشعب ك (* ), كالعمرافاعبغرايف للسكافع تتعدد العوامل اؼبؤثرة يف التوز

صنع البشر ف  كزبتلط اغبدكد بُت اؼبؤثرات يف ىذا اجملاؿ سواء كانت ـ,يف حركة التجمعات البشرية
أك , ديصعب اغبديث عن عامل كاح  حبيث(العوامل الطبيعية) نتيجة ألثر الطبيعة أـ كانت,أنفسهم

على التكيف متغَتة  ف قدرة اإلنسافأخاصة  (العوامل البشرية كاالقتصادية) عن تأثَت البشر أنفسهم
 إذل ؿباكلة تلمس اغبدكد بينها قاد حيث أف تشابك اؼبؤثرات كتعددىا , كاؼبكافزماف اؿحبسب

سيتم كعليو , دير الزكر   يف ؿبافظة كالعمرافتسهيبلن لتوضيح طبيعة منعكساهتا على توزع السكاف
 العوامل البشرية يف يرأثت ب االنتهاءإذل العوامل االقتصادية  مثاالنتقاؿ  العوامل الطبيعية مث يرأثت بالبدء

      . على أرض احملافظة كالعمرافتوزع السكاف

: هِؾبفظخ ك٠واٌيٚ رأص١و اٌقظبئض اٌطج١ؼ١خ فٟ رٛىع اٌَىبْ ٚاٌؼّواْ فٟ-  ٚوًال 

,  يف أم مكاف من العادل كالعمراف الطبيعية دكران مهمان كمؤثران يف توزع السكافاػبصائصتلعب       
فاؼبناخ مثبلن .  الطبيعية يف ىذا اجملاؿاػبصائص  منخاصة ثر كلأحيث يصعب سبامان الفصل بُت 

قد يكوف اؼبناخ عامل ك. ثاره يف الغبلؼ اغبيوم لؤلرضآيؤثر يف الًتبة كالتضاريس دبا ال يقل عن 
  يف توزع السكافان كىكذا يكوف أثر اؼبناخ سليب, ف كاحدآتعرية للًتبة كعامل تكديس ؽبا يف 

 ان يف اؼبناطقإهبايبك (كثافتهم) يف اؼبناطق اؼبنحدرة اليت تنجرؼ تربتها كيقل عدد سكاهنا كالعمراف

__________________________ 
الذم يعٍت كيفية انتشارىم يف اؼبكاف كبالتارل اختبلؼ كثافاهتم من مكاف آلخر :  كالعمرافمصطلح توزع السكاف*- 

 الذم يعٍت نشرىم ضمن اؼبكاف كإف النشر يتم  أك العمرافيتشابو أحيانان كيتطابق أحيانان أخرل مع مصطلح توزيع السكاف
 الذم فيو الكثَت من اغبرية يبقى عامل القسر موجودان فيو متمثبلن يف  كالعمرافالتوزع اعبغرايف للسكاف لكن, بفعل فاعل 

, جامعة دمشق , جغرافية السكاف , فاضل, األنصارم  )قسر العوامل الطبيعية  البان كقسر العوامل البشرية أحيانان 
(. 27ص, 1990
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مل اؼبناخ يف امل اؼبياه مع عا كيتشابو ع. كالعمرافكدس فيها الًتبة حيث يتكاثف السكافتتاليت 
كىو فاعل يف تغيَت التضاريس اليت  (كما يف منطقة الدراسة),  منو تأثَتان ىذا اجملاؿ إف دل يكن أشد

لتلمس   تبسيط تقليدمسول  الطبيعية الفصل بُت تأثَت الظواىريعد ال قكعلي. بدكرىا يف اؼبناخ تؤثر
 .البشر ضمن حدكد اؼبكاف اؼبدركسثارىا يف انتشار آ

 : في محافظة ديرالزور والعمرانالمساحة في توزع السكانالحدود و الموقع وأثر-1

 اؼبتاطبة لؤلراضي  السوريةة اعبمهورية العريب أراضي منالقطاع الشرقيتقع ؿبافظة دير الزكر يف       
 ,اؿ خط االستواءشم ٍ  33,36 ك ٍ  34.10  العرضدائريت تنحصر ىذه احملافظة بُت .العراقية

بُت  ما عن سطح البحر يًتاكح ارتفاعها ك, شرؽ  رينتش20.41 ك 39.10 كبُت خطي طوؿ
ؿبافظة اغبسكة حيث يربط وبد ىذه احملافظة من الشماؿ  . ـ كمتوسط عاـ 400 - 200

أما من ,  اليت كانت إذل حُت جزءان من أراضي احملافظة ؿبافظة الرقةالغرب كمن ,بينهما هنر اػبابور
اعبمهورية العراقية كاػبريطة  الشرقي كاعبنوب الشرؽكمن , ضبصؿبافظة ربدىا أراضي  اعبنوب الغريب

كالتغَتات اليت يبكن , قد تبدلت رقعة ىذه احملافظة حسب الظركؼ السياسية ؿ. تبُت ذلك(1)رقم 
كطبيعة االستقرار البشرم تبدؿ حسب الظركؼ العمرانية ت  كاليت عدد قراىا كمدهناأف تطرأ على

كاليت , ـ1961 عاـ الرقةتشكيل ؿبافظة  ثرأىذه التغَتات تلك اليت ظهرت على آخر  ككاف ,فيها
 تقلصامتدت على مساحة معينة كانت على حساب مساحة ؿبافظة ديرالزكر األمر الذم أدل إذل 

   (1) .2كم 33600إذل افظة اؼبحمساحة 
 الكبَت يف كجود السكاف كزيادة عددىم أك يف قلة عددىم أثرنباإف للموقع كاؼبساحة 

 لو مت استغبللو  أنبية ذبارية كبَتةسيكسبها العراقيةفموقع ىذه احملافظة احملاذم للحدكد . كندرهتم
 ىذه احملافظة أنبية كبَتة كجعلها اءإعط موقعها بالنسبة لسورية ساىم يف كما أف .بالشكل اؼبطلوب
كذلك مع احمليط  ك,باحملافظات القريبة منها  مع احمليط القريب اؼبتمثلذبارية كزراعيةترتبط بعبلقات 

 ككذلك مع عدد من دكؿ اعبوار,  كدمشقؿبافظات حلب كضبصكخصوصان , البعيد عنها
________________________________________ ________

.  17ص, 1993,دمشق, منشورات كزارة الثقافة, ؿبافظة ديرالزكر, علي حسن, موسى - 1
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 كما زاد من أنبيتها عبور هنرم الفرات كاػبابور بأراضيها مشكلُت على جنباهتا .العراؽكخصوصان 
 ىذه احملافظة منطقة مهمة  من جعلكل ذلك جنانان خضراء تدعم بعطائها الوفَت اقتصاد الوطن 

 .لبلستقرار البشرم على مستول القطر

 : في محافظة ديرالزور والعمرانثر التضاريس في توزع السكانأ- 2 

 كعامل أساسي  كالعمرافتعترب التضاريس عامبلن من العوامل اؼبؤثرة يف توزع كانتشار السكاف
 ,بأنو يبيل إذل االنبساط كاالستواءؿبافظة دير الزكر  سبوج سطح األرض يف تصفم حيث, قائم بذاتو

األكؿ إذل : حيث ىبًتقها كادم الفرات كيقسمها إذل قسمُت. متميزة عن  َتىا من ؿبافظات القطر
اليسار منو كىو بادية اعبزيرة كالثاين إذل اليمُت منو كىو البادية الشامية ككبلنبا يبيبلف باكبدار بسيط 
باذباه كادم الفرات كينتهيا عند أطراؼ الوادم حبافات شديدة االكبدار متقطعة فبتدة على جانيب 

بينما سبيل األقساـ الشرقية من احملافظة باذباه  ,(2)كادم الفرات كما ىو مبُت يف اػبريطة رقم 
الشرؽ لتفرغ مياه ؾباريها السيلية يف حوضات مغلقة ىي السباخ كىي أخفض أراضي احملافظة 

, كبذلك قبد مظهرين تضريسيُت يف أراضي احملافظة نبا؛ كادم الفرات ( ـ151سبخة البوارة )
 .ـ10 –5كاغبوضات اؼبغلقة اليت تنخفض عن مستول هنر الفرات من 

 ـبتلفة التضاريس كمتباينة ثبلثة أقساـكمن خبلؿ ما تقدـ يبكن تقسيم أراضي احملافظة إذل   
البادية الشامية كىي اعبزء الواقع على  تضم منطقة المنطقة األولى  كالعمراف؛التأثَت يف توزع السكاف

يبُت هنر الفرات حيث يغلب عليها مظهر األراضي اؼبنبسطة قليلة التموج كاليت سبيل بلطف كبو 
 ىذه ككثافتهم يفأعداد السكاف على   يف ىذا القسم تأثَت اؼبظاىر الصحراكيةكنبلحظ,كادم الفرات

كباإلضافة  من ؾبموع سكاف احملافظة% 3 حيث تشكل نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة كبو اؼبنطقة
كأىم التجمعات البشرية اؼبوجودة يف ىذه اؼبنطقة . حجامهاأكالقرل كاؼبزارع عداد إذل تأثَتىا على أ

 كندرة اؼبياه اؼبناخ كذلك بسبب قسوة (ذبمعات البدك اؼبتوطنة-  الشوال–كباكب- ىريبشة)ىي 
, كادم الفرات)اؼبناطق التضريسية األخرل من احملافظة  باؼبقارنة مع كتركز الًتب الصحراكية فيها 

تستخدـ أراضي ىذه  ك يًتكز الثقل األكرب لبلستيطاف البشرم كالعمراين فيهاحيث (بادية اعبزيرة
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 مع إمكانية التوسع يف الزراعات اؼبركية حبكم قرهبا من هنر  بشكلو أساسياؼبنطقة كمراعو للحيوانات
 . كالتوسع يف بناء السدكد السطحيةالفرات

بادية اعبزيرة كىي عبارة عن سهل يناظر سهل الشامية يف ىي منطقة ؼ المنطقة الثانية أما
كتتميز ىذه اؼبنطقة , اعبانب الثاين من هنر الفرات كالذم ينحدر باذباه اعبنوب كبو هنر الفرات

أما , السهلية باخًتاؽ كادم هنر اػبابور ؽبا حيث يقسمها إذل منطقتُت األكذل أراضي  رب اػبابور
ذات ىذه اؼبنطقة تعد  ,الثانية فهي أراضي شرؽ اػبابور كاليت تتميز بأهنا أقل ارتفاعان من اعبزء األكؿ

 حيث تشكل نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة  باؼبقارنة مع اؼبنطقة األكذلمتوسط تركز سكاين كعمراين
كمن أىم اؼبدف كالقرل كاؼبزارع اؼبوجودة يف ىذه اؼبنطقة ىي , من ؾبموع سكاف احملافظة% 35كبو 
 قرل كمزارع تابعة ؼبناطق خشاـ كالبصَتة كذيباف – حطلة– حوائج اعبزيرة– أبو خشب–ؿبيميدة)

 ظركؼ جيدة لبلستيطاف البشرم كذلك بسبب توفر (كىجُت كالسوسة باإلضافة لناحية الصور
انتشار باستثناء مناطق  ,صاغبة لبلستثمار الزراعيخصبة ك توافر تربة كمناخك مياه كالعمراين من

.  اؼبتاطبة للحدكد السورية العراقيةالسباخ 

كتتميز ىذه اؼبنطقة بانتشار اعبزر ,  فهي منطقة كادم الفراتللمنطقة الثالثةأما بالنسبة 
 حيث مت استغبلؽبا بأنشطة بشرية متنوعة (صبع حوهبة أك حويقة)النهرية كاليت تسمى باغبوائج 

كالنشاط الزراعي اآلخذ بالتقلص التدرهبي بسبب زحف اؼبشاريع العمرانية كالسياحية كاالستثمارية 
 كذلك تتميز بانتشار البحَتات (1 ).(حويقة دير الزكر كحوهبة ابن صقر كحوهبة علي القاطع)

اؽببللية ذات األكواع اؼبقطوعة بفعل اغبت النهرم كاليت مت استغبلؽبا بشريان على مدل التاريخ فبا 
أدل إذل نشوء عدد من القرل ضمن ىذه األكواع كما ىو اغباؿ يف قرية الطابية كقرية سفَتة 

من ؾبموع سكاف % 62حيث شكلت نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة كبو , إخل... فوقاين
- الكسرة- التبٍت-  ديرالزكر)كمن التجمعات البشرية اؼبوجودة يف ىذه اؼبنطقة مدف .احملافظة
 (اخل... خشاـ - البصَتة- البوكماؿ- اعببلء- اؼبيادين- العشارة- موحسن

_______________________________________ ________

.  189,185,183ص, 1990, جامعة دمشق, سورية اإلقليمية  جغرافية,عادؿ , عبد السبلـ- 1
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بين التضاريس في محافظة دير الزور  (2)الخريطة رقم   

 
 

تم إعداد هذه الخريطة من قبل الباحث باالعتماد على تحليل صورة فضائية للمحافظة و 

 .إسقاط المعطيات على خارطة صماء للمحافظة
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كيعود تركز القسم األكرب من التجمعات البشرية فيها إذل ؾبموعة من األسباب منها توفر اؼبياه 
كاعتداؿ اؼبناخ بسبب كجود النهر كالذم يعد شرياف اغبياة يف ىذه اؼبنطقة احملاطة بالصحراء من 

 .أكثر من جهة باإلضافة إذل سهولة النقل كاؼبواصبلت فيها

 السهليكىكذا نبلحظ من خبلؿ ىذا الوصف العاـ لتضاريس ىذه احملافظة سيطرة اؼبظهر 
الذم يدؿ على زيادة مساحة األراضي اليت يبكن استغبلؽبا دبختلف األنشطة االقتصادية كخصوصان 

لبلستيطاف البشرم   اؽبامة اؼبناطقمن كاليت تزيد من أنبية ىذه احملافظة كذبعلها , الزراعية منها
  .اخل... كالعمراين كاالقتصادم

  : في محافظة ديرالزور والعمران توزع السكانفي  السائدةأثر الظروف المناخية -3
كيتعدل تأثَتىا اؼبباشر ىذا , إف للعوامل اؼبناخية تأثَتىا اؼبباشر يف التوزع اعبغرايف للسكاف

على الًتبة كالنبات ك,  على اؼبوارد اؼبائية اؼبتاحة لبلستخداـإذل مؤثرات أخرل تتم عرب منعكساهتا
تتسم محافظة دير الزور بمناخ مميز ).  كاألنشطة البشرية اؼبختلفة للسكافالطبيعي كالتضاريس

عن باقي المحافظات في القطر العربي السوري حيث تتصف بشدة جفاف جوىا وقلة 
أمطارىا وارتفاع درجة حرارتها وتعكر جوىا باألتربة المثارة في أيام عديدة من شهور الصيف 
والفصلين االنتقاليين وامتداد ذلك إلى فصل الشتاء وخصوصاً في السنوات األخيرة بسبب 

وىذا نتاج الموقع , التغيرات المناخية وحدوث موجة الجفاف التي تجتاح القطر بشكل عام
الجغرافي لهذه المحافظة فهي بعيدة عن البحر مئات الكيلومترات باإلضافة إلى انتصاب 

الحواجز الجبلية المرتفعة عند أطراف القطر الغربية وانبساط سطحها وانخفاضها وانفتاحها 
من الجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية لألراضي الصحراوية كل ىذه العوامل تقف عائقاً 

مهماً في وجو وصول المؤثرات البحرية إليها والتي من شأنها إحداث تغيرات جذرية في 
  (1 )(.المناخ العام لهذه المحافظة

 _______________________________

 . 27ص, مرجع سبق ذكره, ؿبافظة ديرالزكر, علي حسن, موسى  -1
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 بالطبع كل ىذه العوامل اليت سبق ذكرىا أدت إذل طبع مناخ احملافظة بطابع فبيز كالذم أدل إذل 
سيتم ك. إحداث تغَتات جذرية يف الواقع السكاين كالعمراين كاالقتصادم كاالجتماعي يف احملافظة

 :يف التوزيع اعبغرايف للسكاف على الشكل التارل عند تأثَت كل عنصر من عناصر اؼبناخالتوقف 

:  في محافظة ديرالزور والعمران توزع السكانفيأثر الحرارة - أ
لكن ,  كاختبلؼ كثافتهم كالعمراف إف للحرارة اؼبرتفعة أك اؼبنخفضة تأثَتىا يف توزع السكاف        

فر اؼبياه قلل من تأثَت ا كتو, كتعدد احملاصيل الزراعية, اؼبناطق ذات اغبرارة اؼبرتفعة االستيطاف يفقدـ
أما .  على سبيل اؼبثاؿآسيااغبرارة اؼبرتفعة الطاردة للسكاف كما ىو اغباؿ يف دكؿ جنوب شرؽ 

فيظهر من خبلؿ تضافر تأثَت  يف ؿبافظة دير الزكر  كالعمراف السكافيف توزعبالنسبة لتأثَت اغبرارة 
,  هنرم الفرات كاػبابورؾبريي ىذا العامل مع العوامل األخرل يف تركز أكرب للسكاف بالقرب من

كيقع يف ىذه , من ؾبموع سكاف احملافظة% 90حيث شكلت نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة كبو 
اؼبنطقة القسم األكرب من التجمعات العمرانية يف ىذه احملافظة باستثناء قرل كمزارع منطقة البادية 

حيث تتصف , باإلضافة إذل بعض القرل احملاذية للمناطق اغبدكدية مع العراؽ (الشامية كاعبزيرة)
تلك  اؼبناطق بأهنا ذات ظركؼ طبيعية كباألخص اغبرارية منها مناسبة لبلستيطاف البشرم كالعمراين 
فهي ذات معدالت حرارة منخفضة نسبيان صيفان كمرتفعة شتاءان باستثناء بعض اؼبناطق اليت لعبت 

تباين كت. (مناطق استخراج الثركات الباطنية)كتلعب العوامل البشرية دكران أكرب يف قيامها كتطورىا 
 كخصوصان يف فصلي الصيف كالشتاء كتظهر  من احملافظةدرجات اغبرارة بُت اؼبناطق الشرقية كالغربية

, (أب /سبوز) اؼبعطيات التالية ىذا التباين يف درجات اغبرارة العظمى كالصغرل ألشد األشهر حرارة
 كما ىو مبُت يف  البيانات اؼبناخية حملافظة دير الزكر كذلك كفق(كانوف الثاين)ة شدىا بركدأك
  (.1) كالشكل البياين رقم (1)رقم دكؿ اجل

 ىذه اؼبعطيات تؤكد ميزات النماذج القارية من اؼبناخ اؼبتوسطي لشرؽ البحر اؼبتوسط كزيادة إف
 كذلك بسبب بعد أراضي احملافظة عن اؼبؤثرات البحرية كالبفاض سطحها حيث معدالت القارية

كالشتاء كىذا يعكس خصائص  قبد التطرؼ اغبرارم اؼبلحوظ ما بُت الليل كالنهار كبُت الصيف
  كىذا ما يفسر, يف األجزاء الشرقية من احملافظة عنها يف األجزاء الغربيةاؼبناخ الصحراكم كخصوصان 
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 كالعمرانية يف اؼبناطق اؼبتاطبة لنهر الفرات الذم يعد أساس اغبياة يف ارتفاع الكثافة السكانية
تلك اؼبناطق كالذم يساىم يف التخفيف من قسوة الظركؼ الطبيعية كعلى االخص اؼبناخية اليت 

 يف األجزاء الغربية كتناقص أعدادىم كلما اذبهنا كبو تسود ىذه احملافظة بشكل عاـ كخصوصان 
 . كابتعادنا عن البحرالشرؽ كاعبنوب الشرقي بسبب اقًتابنا من الصحراء

 يبين درجات الحرارة العظمى والصغرى التي تم تسجيلها في بعض :(1)جدول رقم ال
. 2004 في عام  محافظة دير الزورمحطات األرصاد الجوية في 

البوكمال الميادين كباكب ديرالزور التبني أسم المدينة أو المحطة 
أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في 

 44 42 43 40 38شهر تموز 

أدنى درجة حرارة تم تسجيلها في 
 12 13 11 14 16 شهر كانون الثاني

. 2008لعام , دمشق, رالبيانات المناخية لمحافظة دير الزو,  المديرية العامة لألرصاد الجوية :المصدر
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البوكمالالمٌادٌنقباقبدٌر الزورالتبنً

درجت يئىيت

يبيٍ أعهى وأخفض درجت حرارة سجهج في بعض يحطبث   ) 1 شكم بيبَي رقى ) 

2004 األرصبد انجىيت في يحبفظت دير انزور  في عبو 

أعلى درجة حرارة تموز/ أب أدنى درجة حرارة  كـ 2
 

 .تم أعداد ىذا الشكل البياني من قبل الباحث باالعتماد عمى البيانات اإلحصائية المناخية
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:  في محافظة ديرالزور والعمرانأثر األمطار في توزع السكان- ب
كلؤلمطار تأثَتان ؿبدكدان يف التوزع ,تعد ؿبافظة دير الزكر من أكثر ؿبافظات القطر جفافان 

 ,السكاين كالعمراين يف احملافظة كلكن البد من دراستها باعتبارىا تعد عنصر من العناصر اؼبناخية
 أربع نبلحظ أف ؿبافظة دير الزكر تنتظم ضمن الشرقيةفإذا تأملنا خارطة األمطار السنوية لسورية 

(.  3) كالعمراف كما يف اػبريطة رقم  يف تأثَتىا يف توزع السكافؿبدكدة مطرية تقسيمات

 حيث ربصل من حيث معدالت اؽبطوؿ اؼبطرية اؼبناطق  أكذلاليت تعد من : المنطقة األولى
 كتقتصر على منطقة صغَتة جدا يف أقصى مشاؿ منطقة ,سنة/  ملم300 ف ـأعلى أمطارعلى 

,  من ؾبموع سكاف احملافظة% 1حيث شكلت نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة كبو ,  ديرالزكر
كأىم زراعات ىذه اؼبنطقة ىي القمح كالشعَت كىي زراعات بعلية تعتمد على مياه األمطار 

يف األراضي الواقعة يف بادية اعبريرة حيث تشكل نسبة األراضي الزراعية يف ىذه  كخصوصا
.   من مساحة األراضي الزراعية يف ؿبافظة دير الزكر% 3اؼبنطقة كبو 

كتقع جنوب اؼبنطقة األكذل , سنة/  ملم250- 200تًتاكح فيها األمطار من :المنطقة الثانية
, من ؾبموع سكاف احملافظة% 16حيث شكلت نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة , كدبساحة أكرب

حيث تشكل نسبة , وبالنسبة لزراعات هذه المنطقة هي شبيهة بزراعات المنطقة األولى
. من األراضي الزراعية يف احملافظة% 15األراضي الزراعية يف ىذه اؼبنطقة حوارل 

تضم ك من حيث اؽبطوالت اؼبطرية على مستول احملافظة  الثالثةنطقةادلتعد : المنطقة الثالثة 
كربصل على كميات  منطقة ديرالزكر  كخصوصا األراضي الواقعة يف بادية اعبزيرة  منيران  كبان قسم
 حيث شكلت نسبة السكاف يف ىذه اؼبنطقة كبو ,سنة /ملم200 -150 تًتاكح بُت أمطار
أهم زراعات هذه المنطقة هي القمح والشعير والقطن ك, من ؾبموع سكاف احملافظة% 21

والشوندر السكري والذرة باإلضافة إلى زراعة الخضروات واألشجار المثمرة وخصوصًا  أشجار 
 والقسم ,تعتمد عمى مياه نهر الفرات والقسم األكبر من هذه الزراعات هي زراعات مروية نالزيتو

من مساحة % 35حيث تشكل نسبة األراضي الزراعية يف ىذه اؼبنطقة كبو , األخر بعمي
. األراضي الزراعية يف ؿبافظة دير الزكر
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 حيث ,من حيث اؽبطوالت اؼبطرية على مستول احملافظة  الرابعةنطقةادلتعد  :لرابعةالمنطقة ا
 كتسود ىذه اؼبنطقة على كامل مساحة سنة /ملم 150- 100أمطاران تًتاكح بُت  تتلقى 

, أراضي الشامية كقسم كبَت من أراضي اعبزيرة ضمن حدكد احملافظة كصوؿن إذل اغبدكد العراقية
كقد شكلت نسبة السكاف يف ىذه  ,حيث تستحوذ على قسم كبَت من أراضي ؿبافظة ديرالزكر

كتشكل نسبة األراضي الزراعية يف ىذه اؼبنطقة ,من ؾبموع سكاف احملافظة % 62اؼبنطقة حوارل 
فقط من ؾبموع األراضي الزراعية يف ؿبافظة دير الزكر كيكوف اعتمادىا الرئيسي يف  % 47كبو 

وأهم زراعات هذه المنطقة هي القمح والشعير والقطن , موضوع السقاية على مياه هنر الفرات
 كيستثمر القسم والشوندر السكري والخضروات واألشجار المثمرة وخصوصًا النخيل والرمان

 (1) .أضافة إذل مساحة األراضي الزراعية سابقة الذكر األكرب من أراضي ىذه اؼبنطقة كمراعو 

 على كميات األمطار عاملي البعد عن البحر كالبفاض التضاريسر تأثَت كظونبلحظ  :ماً اخت 
الذم يؤدم إذل حدكث تناقص متسارع يف كميات األمطار كلما اذبهنا كبو  كبشكل أساسي

ال يظهر كيفيان بل كميان من ناحية  كتناقص األمطار باذباه الشرؽ.  كاعبنوب الشرقيالشرؽ
 غبياة كتوزع السكافؿندرؾ أنبية الرطوبة دبختلف أنواعها بالنسبة األمر الذم هبعلنا .التوزع

كالعمراف يف ىذه احملافظة حيث شكل هنر الفرات عامبلن مهما يف تعويض نقص كميات األمطار 
 من ديرالزكر  الشمالية الغربيةكىذا ما يفسر زيادة عدد السكاف يف اؼبناطق الغربية ك, كالرطوبة

 حيث تنخفض الرطوبة النسبية للجو كيزداد كالبفاضها كلما اذبهنا كبو الشرؽ كاعبنوب الشرقي
 . الصحراء كالظركؼ الصحراكيةتأثَت

 

 

 
 _________________

.  2008, دمشق, البيانات اؼبناخية اػباصة دبحافظة ديرالزكر, اؼبديرية العامة لؤلرصاد اعبوية- 1
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 :  في محافظة ديرالزور والعمرانأثر الرياح في توزع السكان- ج
 كمؤثر يف توزع السكاف فقد تساىم تأثَتاهتا يف ربقيق االستقرار البشرم ىاـللرياح دكر 

 كدكرىا يف توزيع خارطة اؼبطر إهبايبكقد يكوف ؽبا دكر , خاصة يف اعبهات اؼبعتدلة من العادل
لرياح يف ؿبافظة دير الزكر ؿك . إثارة الزكابع كالعواصف كاألعاصَت اؼبدمرةكدكر سليب يف, كالتساقط

 يتمثل يف ىبوب الرياح الغربية اليت تساىم يف إلهبايب كالدكر ا،سليبآخر  كإهبايبكذلك دكر 
كالدكر السليب يكمن . جلب األمطار كالرطوبة كالطقس الرطب كاؼبائل للربكدة شتاءن كاغبار صيفان 

 يف فصل الشتاء اليت تكوف باردة جدان بسبب قدكمها الغربيةيف ىبوب الرياح ذات االذباىات 
ككذلك يف ىبوب . دم إذل البفاض يف درجات اغبرارة كحدكث الصقيعؤمن عركض عليا كاليت ت

 اعبزيرة ق اليت تتمثل برياح اػبماسُت القادمة من مصر أك شب الشرقيةنوبيةاجل  الشرقية كرياحاؿ
كاليت تكوف  احمللية أسم العجاج ةعدة أشهر من السنة كيطلق عليها باللهجالعربية اليت هتب يف 

  .ؿبملة بالغبار كذات حرارة مرتفعة كتلحق أضراران كبَتة باإلنتاج الزراعي
:  في محافظة ديرالزور والعمرانأثر المياه في توزع السكان- 4

 اليت ىي نتاج كمية األمطار اؽباطلة يف ربوعها احمللية دبياىها فقَتة إذل حد ما دير الزكر ؿبافظة تعد
كلكن ىذه احملافظة  نية باؼبياه الوافدة إذل أراضيها من مناطق أخرل  حيث أف هنرا , اؼبتميزة بقلتها

الفرات ك اػبابور أ ٌت احملافظة باؼبياه كىذا كفران ؽبا مصدران مائيان ىبفف عنها كطأة اعبفاؼ الشديد 
 ك لنهرا الفرات كاػبابور يعود الفضل األكرب يف االستيطاف البشرم كالعمراين ,يف بعض السنوات

كما يف اػبريطة رقم , كاستقرار الزراعة يف ىذه اؼبنطقة منذ أقدـ العصور كحىت كقتنا الراىن
باإلضافة إذل اعتماد الدكلة يف خططها اؼبستقبلية على مياه ىذاف النهرين من خبلؿ التوسع يف ,(4)

جم ا فإال أف هنر اػبابور تعرض إذل نقص كبَت يف مياىو, مشاريع الرم كاستصبلح األراضي البائرة
 باإلضافة إذل الذم أصاب اؼبنبع الرئيسي ؽبذا النهرفاؼ كاجلكالسياسية  البشرية عن التغَتات

 بعض األنواع اليت تستنزؼ كميات كبَتة من اؼبياه  من جراء التوسع بزراعةااالستنزاؼ اعبائر ؼبياىو
األمر الذم انعكس على مياه من قبل تركيا  اعبوفية ياهاستجرار كميات كبَتة من ادلكاذل , كالقطن

ىذا النهر كالذم أدل إذل جفاؼ مياىو كبالتارل حدكث كارثة بشرية بالنسبة للقرل اليت تقع عليو 
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فبا , كالذم أدل إذل نزكح األالؼ من سكاهنا باذباه احملافظات األخرل ك خلو القرل من سكاهنا 
أدل إذل تدخل الدكلة من خبلؿ تقدًن اؼبساعدات لسكاف تلك اؼبناطق كالعمل على إقامة قناة رم 
هتدؼ إذل استجرار اؼبياه من هنر الفرات كضخها يف هنر اػبابور باإلضافة إذل كضع خطط زراعية 

الواقع اؼبائي ىذا . لزراعة أنواع من الزراعات ال تؤثر بشكل كبَت يف الثركة اؼبائية يف تلك اؼبنطقة
تعويض نقص اؼبياه الناتج عن ىذه تعتمد اعتمادان كبَتان على هنر الفرات يف  جعل الدكلة للمحافظة

 قامت الدكلة بتنفيذ حيث,  الكبَتة ؽبذه احملافظة كالعمرانيةالظركؼ كاستيعاب الزيادة السكانية
 عرب قنوات رم إذل عدد كبَت من التجمعات  عبر اؼبياه من هنر الفرات الرممشاريعالعديد من 

 ككاف ,البشرية كالعمرانية يف احملافظة كذلك هبدؼ تأمُت مياه الشرب كالرم ألراضي ىذه احملافظة
 كإقامة  األخرلعددو من مشاريع الرمكما قامت الدكلة بتنفيذ . 2005ىذه اؼبشاريع يف عاـ آخر 

بسبب توارل   من اؼبياهالقليلةذات الطاقات االستيعابية  على الودياف السيلية السدكد التجميعية
كاليت أثرت . .. ك َتىاكسد كادم الرـك كسد كادم البقر,  الوعر كسد اؼبعيزيليةكسدسنوات اعبفاؼ 

كسوؼ تؤثر يف استقرار البدك كبالتارل إقامة ذبمعات بشرية كعمرانية يف تلك اؼبناطق كمناطق 
ف الثركة إؼ كعلى العمـو. اخل... كباكب كاؽبريبشة كالركيشد ك اؼبناطق القريبة من جبل البشرم 

 كفقان لبيانات مشاريع الرم (1) 3مليوف ـ 470اؼبائية السطحية السنوية يف ىذه احملافظة تقدر بنحو 
باؼبقابل يعتمد السكاف يف تأمُت جزء من مياه الشرب كالرم (.اؼبقامة على هنر الفرات

كحوض الفرات  )اعبزيرةكاالستخدامات اؼبختلفة على خزانات اؼبياه اعبوفية اليت توجد يف حوض 
 إضافة إذل مياه (,5) كحوض البادية كما يف اػبريطة رقم (اعبزيرة األدىن كحوض اػبابورحوض ك

مليوف  350كتقدر الثركة اؼبائية اعبوفية يف ىذه احملافظة بنحو . األمطار اؼبستخدمة يف الزراعة البعلية
 كقياـ  اؼبراكز العمرانيةمن خبلؿ ما سبق نبلحظ الدكر الكبَت الذم تلعبو اؼبياه يف نشوء (2)3ـ

 .يف ىذه احملافظة  كاستقرار السكافالزراعة
 _______________________________

 .2008لعاـ ,مشاريع الرم اؼبقامة على هنر الفرات,قسم التخطيط, مديرية الدراسات اؼبائية دبحافظة ديرالزكر-1

 .2008بيانات إحصائية خاصة بالثركة اؼبائية باحملافظة لعاـ , مديرية اؼبوارد اؼبائية دبحافظة دير الزكر- 2
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.يبين مناطق تركز الشبكة المائية السطحية في محافظة دير الزور: (5)الشكل رقم 



 

 

 

- 28 - 

 

 .يبين توزع األحواض المائية في محافظة دير الزور: (6)الشكل رقم 
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 : في محافظة ديرالزور والعمرانثر التربة في توزع السكانأ- 5
حيث يوجد ,  من العناصر اؼبؤثرة يف توزع السكاف على مستول العادلىامان تعد الًتبة عنصران         

كتكاد تتفق حدكد اؼبناطق اليت ربتوم ,  كالعمرافارتباط قوم بُت توافر الًتبة اػبصبة ككثافة السكاف
 اؼبرتفعة كالعكس صحيح  كالعمرانيةعلى ترب خصبة مع حدكد اؼبناطق ذات الكثافات السكانية

كتتنوع الًتب يف .  حيث يندر السكاف ىناؾيف اؼبناطق الصحراكية كيف اؼبناطق الباردة كما ىو اغباؿ
 فيها توزع السكاف يف اؼبنطقة اؼبوجود يف كلكل نوع تأثَته اؼبباشر (,6) خريطة رقم ؿبافظة دير الزكر

: على الشكل التارل

  تنتشر على مساحة كبَتة من أراضي احملافظة كاليت تتميز بارتفاع نسبة أمبلح  اليت الكلسيةالتربة
كربيتات الكالسيـو كبتفككها كتعرضها لئلثارة بفعل الرياح كبقلة ظباكتها يف بعض اؼبناطق كما 
ىو اغباؿ يف بقاع كاسعة إذل الشرؽ من هنر اػبابور حيث تنتشر أراضيها يف بعض اؼبواقع على 

كتتميز بارتفاع نسبة الكلس كبوجود بعض , جانيب هنر الفرات كيف الباديتُت الشامية كاعبزيرة
 أفقر أنواع الًتب كتعد مناطق انتشار ىذا ىي منكاؼبناطق اليت تتخللها قطع صغَتة من اغبصى 

 . قليلة كعمرانيةالنوع من الًتب ذات كثافات سكانية

 البادية فبتدةن من الشرؽ إذل الغرب كيصلح ىذا  مناطق بعضاليت تنتشر يف التربة الصحراوية 
النوع من الًتبة لبعض الزراعات، كتعد اؼبناطق اليت تقـو هبا نشاطات اقتصادية مرتبطة باستثمار 

 .الثركات الباطنية
  البوارة سباخؾ) السبخات على مقربة من اغبدكد العراقيةاليت تنتشر يف مناطق  الملحيةالتربة 

  بسبب زيادة نسبة األمبلح فيو كاليت تعيق مبوردييان كيعترب ىذا النوع من الًتبة  (الرب وثك
 .قليلة  كعمرانيةمناطق انتشار ىذا النوع من الًتبة ذات كثافات سكانيةتعد  ك،النبات

 كخصوصان السهوؿ الفيضية كادم الفرات كاػبابور بالدرجة األكذل  يف تسود اليت لفيضيةالتربة ا
كيعترب ىذا النوع من الًتبة من أخصب كيف مناطق الفيضات كما ىو اغباؿ يف البادية الشامية 

 . مرتفعة كعمرانيةأنواع الًتب كمناطق انتشار ىذا النوع من الًتب ذات كثافات سكانية
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  تنتشر على مساحة ؿبدكدة من أراضي احملافظة فيمناطق الفيضات يف  اليت :الجبسيةالتربة
 أفقر أنواع الًتب كتعد مناطق ىي منك, كتتميز بارتفاع نسبة اعببس, الباديتُت الشامية كاعبزيرة

 .(1)  قليلة كعمرانيةانتشار ىذا النوع من الًتب ذات كثافات سكانية

ف الًتبة من العوامل الطبيعية اليت ؽبا تأثَتىا اؼبباشر يف توزع أف نستنتج أمن خبلؿ ما تقدـ نستطيع 
     كثافتهم يف أم منطقة من مناطق العادل كمثاؿ ذلك يف ؿبافظة أك قلة  كزيادة , كالعمرافالسكاف
 .دير الزكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________

.  45-44-43ص, مرجع سبق ذكره, ؿبافظة ديرالزكر, علي حسن, موسى - 1
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.يبين توزع الترب في محافظة دير الزور: (7)الشكل رقم 
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رأص١و اٌقظبئض اولزظبك٠خ فٟ رٛىع اٌَىبْ ٚاٌؼّواْ فٟ  -صب١ٔبًال 

 :ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه
 بعمل اإلنساف كنشاطو  اػبصائص االقتصادية يف التوزع السكاين كالعمراين يرتبط إف تأثَت
ف تأثَت ىذه أكفبا ال شك فيو . أمباط التوزع اؼبتباينة من مكاف آلخرإهبابان يف  سلبان أكالذم ينعكس 

 أىم أما عنك.  طردان مع تقدـ اإلنساف كتطور أنظمتو كأساليب عملو كمبو أعدادهيتناسبالعوامل 
فيمكن أف نذكر  يف ؿبافظة دير الزكر ىم كتوزع السكاين كالعمراينمبواؿ يف اؼبؤثرةالعوامل االقتصادية 

 :ما يلي

  في توزع السكان وتربية الحيوانالزراعةاستعماالت األراضي في مجال أثر - 1
:  محافظة ديرالزوري فوالعمران

حيث تعد ,  اقتصاد ؿبافظة دير الزكرقتشكل الزراعة العمود الفقرم الذم يعتمد علي
كتعد  .ؼبواد األكلية البلزمة للعديد من فركع الصناعة احملليةؿ مصدران ىامان ك, مصدر الغذاء للسكاف

ع كؿبافظة دير الزكر من احملافظات الزراعية الرئيسة يف سورية حيث ربتل الزراعة مركز الصدارة بُت فر
ىبتلف تأثَت الزراعة يف توزع السكاف حسب درجة االعتماد على الزراعة من . االقتصاد اؼبختلفة

من % 74 إذ تشكل نسبة األراضي اليت تزرع يف احملافظة كبوكمن ؿبافظة ألخرل, دكلة ألخرل
كتبلغ نسبة العاملُت يف ؾباؿ الزراعة كتربية اغبيواف كبو , اؼبساحة الكلية لؤلراضي القابلة للزراعة

  (1) . من ؾبموع القول العاملة43.3%
الكثيفة ضمن نطاقات األمباط الزراعية اؼبطلة على سهوؿ أكدية هنرم الفرات كاػبابور  اؼبناطقتدخل 

 حيث يساىم انتشار ىذا النمط من الزراعة يف زيادة أعداد ,العتمادىا على الرم من مياه النهر
 اؼبناطق الواقعة يف اؼبثلث الشمارل من منطقة االستقرار كتصنف. السكاف ككثافتهم يف ىذه اؼبناطق

 الزراعي الرابعة ضمن منطقة الزراعات الواسعة العتمادىا على مياه األمطار كما يف األراضي التابعة 

 _________________________________

البيانات اإلحصائية اػباصة دبحافظة ديرالزكر لعاـ ,اجملموعة الزراعية السورية,اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
 .  87,88ص, 2005
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إذ يرتبط ىذا النمط من الزراعة مع كثافة سكانية كعمرانية منخفضة يف ىذه اؼبناطق , لناحية الكسرة
 كيصنف اعبزء الشمارل من منطقة االستقرار ,2كم/ ف15حيث بلغت الكثافة السكانية فيها كبو 

 ضمن تالزراعي اػبامسة كاليت تشمل جزءان كبَتان من أراضي احملافظة كأراضي مناطق السباخ كالفيضا
باعتبارىا تستخدـ منطقة الزراعات اؽبامشية  َت الصاغبة للزراعة كىي سبثل البادية سبثيبلن صادقان 

 الكثافة السكانية كالعمرانية حيث تًتاكح الكثافة فيها كتنعدـ لبفضتكاليت  كمناطق للرعي
 لقد بدأت أعداد السكاف كخصوصان العاملُت بالزراعة يف .2كم/ ف2السكانية فيها لنحو أقل من 

 ىذه اؼبنطقة تزداد نوعان ما كذلك بعد قياـ اغبكومة بتنفيذ عدد من السدكد ك مشاريع الرم
  (1 ).كاالستصبلح الزراعي

كرب فبا ىو مستثمر أ ىذه احملافظة الزراعية إمكاناتف أمن خبلؿ ما تقدـ نبلحظ 
زراعية مستثمرة من لزراعة يف الوقت اغباضر يبكن ربويلها إذل أراضو ا تستثمر يففاألراضي اليت ال 

 فبا يؤدم خبلؿ االستثمار اعبيد ألراضي كادم الفرات بعد معاعبة مشكلة التملح يف تلك األراضي
 اجملاكرة  اؼبناطقعلىإذل زيادة أعداد السكاف يف ىذه اؼبناطق كاالستفادة منها يف زبفيف الضغط 

 . ذات األراضي اػبصبةلسهل كادم الفرات

:   في محافظة ديرالزور والعمرانأثر الصناعة في توزع السكان- 2
كيعود ذلك . يعد تأثَت عامل الصناعة يف توزع السكاف كالعمراف يف ؿبافظة دير الزكر ضعيفان 

اإلنباؿ الشديد اليت تعرضت إليو ىذه احملافظة فيما ىبص الواقع الصناعي : إذل عدة عوامل منها
كعدـ كجود بنية ربتية جيدة ػبدمة القطاع الصناعي باإلضافة إذل ىجرة األيدم العاملة من العماؿ 
كالفنُت كأصحاب الكفاءات العلمية إذل احملافظات األخرل أك إذل خارج القطر األمر الذم انعكس 

كل ذلك تنبهت إليو اغبكومة , على كاقع اؼبشاريع الصناعية اليت تأثرت من حيث الكم كالنوع
مؤخرا من خبلؿ عقد عدة مؤسبرات إقليمية كدكلية لبلستثمار كىدفها تشجيع اؼبستثمرين على  

 _____________________________________________

بيانات إحصائية خاصة بسكاف مناطق البادية دبحافظة ديرالزكر لعاـ , مديرية تنمية البادية دبحافظة ديرالزكر- 1
2004  . 
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كاإلسراع بتنفيذ اؼبدينة الصناعية هبدؼ تطوير القطاع , االستثمار يف كافة اجملاالت االقتصادية
الصناعي يف ىذه احملافظة األمر الذم ينعكس تأثَته على الواقع السكاين كالعمراين كاعبوانب 

 صناعية  منشاة231حيث بلغ عدد اؼبنشآت الصناعية فيها  .,االقتصادية كاالجتماعية اؼبرتبطة بو
  اؼبنشآت كاغبرؼ الصناعية يفمن إصبارل% 2كبنسبة , 2004 حرفة صناعية لعاـ4685ك 

من ؾبموع % 5كيعمل يف الصناعة حوارل ,  بُت ؿبافظات القطراغبادم عشر كربتل اؼبركز ,القطر
كمن خبلؿ ربليل بيانات ىذا اعبدكؿ . (2)كما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم   يف احملافظةالعاملة القول

 كذلك بسبب 2004 ك1970يبلحظ تناقص يف عدد اؼبنشآت الصناعية يف احملافظة بُت عامي 
هبدؼ التهرب الضرييب  ربويل ترخيص عدد من الصناعات من منشأة صناعية إذل حرفة صناعية

 .لتقليل األنفاؽ اؼبارل الصحاب تلك اؼبنشأت

كبعض فركع ىذه الصناعات يعترب ,  يف ؿبافظة دير الزكر عدة صناعات رئيسيةحيث تًتكز
 الصناعات : مثل األخرلباإلضافة للعديد من الصناعات, فريدان بالنسبة للقطر كصناعة الورؽ

 يف مالصناعالقطاع   كتطور عدد العماؿ يف. ك َتىا ك النسيجيةكالكيميائية الغذائيةك اؽبندسية
 موزعُت (1 ),2004 يف عاـ عامبلن 8764 إذل1970عاـ  عامبلن يف 7405 من دير الزكر ؿبافظة

. (3 ) رقمدكؿكما يف اجلإذل أربع صناعات رئيسية 

خاـ  َت مستمثمرة بالشكل باعتبارىا منطقة صناعية - ؿبافظة دير الزكراؼبمكن أف ربتل  من
 األمر ,متقدمة من الناحية الصناعية بُت احملافظات األخرل على مستول القطرمرتبة - اؼبطلوب
 طرد سكاين إذل منطقةبالتارل تتحوؿ من  كتتطور من الناحية السكانية كالعمرانيةعلها يجالذم 
,  اجملاكرة األخرل كاحملافظاتسواء على مستول احملافظةسكاف اؿ جذب سكاين للعديد من منطقة 

استقراران يف حاجتها لعدد كبَت من  أكثر ذات مباذج أف تكوف  فيها اؼبمكن توفرىاكلعل الصناعات
 القائمة من الصناعات األخرل  اؼبستمر عن  َتىا كالعمرايناأليدم العاملة كاالستقطاب السكاين

  حبكم كوف بعض الصناعات اليت تًتكز يف احملافظة من النوع الشره لليد العاملةيف بقية احملافظات
 .                                                                                                                                                        كالصناعات الغذائية كالنفطية كاػبدمية كالتجارية

 _________________________________________________

. 2004البيانات اإلحصائية الصناعية باحملافظة لعاـ , قسم اؼبعلوماتية, مديرية الصناعة دبحافظة ديرالزكر-1
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ونسبتها من , ت الصناعية في محافظة دير الزورآ ببين تطور عدد المنش:(2)جدول رقم 
. 2004 -1970وترتيبها بين المحافظات بين عامي , مجموع المنشآت في القطر

 2004 1994 1980 1970السنة 
 231 206 358 348عدد المنشآت الصناعية 

 4685 4565 4139 4109عدد الحرف الصناعية 

 2 2.1 2.1 1.7نسبتيا إلى إجمالي القطر 
 11 11 11 10ترتيبيا بين المحافظات 

اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظٕبػ١خ اٌقبطخ , لَُ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ, ِل٠و٠خ اٌظٕبػخ ثل٠واٌيٚه :المصدر

   (.2004-1994-1981-1970)ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه ٌألػٛاَ 

 وفقًا لمصناعات  الصناعية والحرفتآالمنشو   تطور أعداد العمالببين (3)جدول رقم 
 .2004 -1970بين عامي   في محافظة دير الزورالرئيسية

 2004 1970السنة 

نسيجية كيماوية غذائية ىندسية نسيجية كيماوية غذائية ىندسية الصناعة والحرفة 
عدد المنشآت 

الصناعية 
3525 385 311 314 3709 561 371 367 

 401 533 1004 7076 358 338 823 5886* عدد العمال
 

اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظٕبػ١خ اٌقبطخ ثّؾبفظخ , لَُ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ, ِل٠و٠خ اٌظٕبػخ ثل٠واٌيٚه :اٌّظله

 (.  2004-1994-1981-1970)ك٠واٌيٚه ٌألػٛاَ 

 .   ػلاك اٌؼّبي اٌّلٚٔخ  ػالٖ ُ٘ اٌَّغ١ٍٓ ػٍٝ اٌم١ٛك اٌو١ٍّخ ٌٙنٖ إٌّشآد ٚاٌؾوف اٌظٕبػ١خ: ِالؽظخ* 

خاـ أك دبعٌت أصح  َت باعتبارىا منطقة صناعية - ؿبافظة دير الزكراؼبمكن أف ربتل  من
متقدمة من الناحية الصناعية بُت مرتبة - مستثمرة بالشكل الفعاؿ لَتتقي هبا إذل اؼبستول اؼبطلوب

 تتطور من الناحية السكانية كالعمرانيةعلها يج األمر الذم ,احملافظات األخرل على مستول القطر
سواء على سكاف اؿ جذب سكاين للعديد من  طرد سكاين إذل منطقة منطقةبالتارل تتحوؿ من ك
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ذات  أف تكوف  فيها اؼبمكن توفرىاكلعل الصناعات,  اجملاكرة األخرل كاحملافظاتمستول احملافظة
  كالعمرايناستقراران يف حاجتها لعدد كبَت من األيدم العاملة كاالستقطاب السكاين أكثر مباذج

 حبكم كوف بعض الصناعات  القائمة يف بقية احملافظاتمن الصناعات األخرل اؼبستمر عن  َتىا
 .                                                                                                                                                         كالصناعات الغذائية كالنفطية كاػبدمية كالتجاريةاليت تًتكز يف احملافظة من النوع الشره لليد العاملة

كقد برز تأثَت كاقع الصناعة يف توزع السكاف كالعمراف ضمن ؿبافظة دير الزكر من خبلؿ 
 كبذلك دل .,تركز السكاف يف اؼبدف األكرب حجمان كالسيما يف مدينة دير الزكر كاؼبيادين ك البوكماؿ

يكن للواقع الصناعي يف احملافظة دكر ىاـ يف زيادة ثقل اؼبراكز اغبضرية فيها على حساب األرياؼ 
, اليت أضحى مبوىا أبطأ من مبو اؼبدف ر م كوف الزيادة الطبيعية أعلى يف األرياؼ باؼبقارنة هبذه اؼبدف
كال تفسَت لذلك إال باؽبجرة الريفية إذل اؼبدف كاليت كانت كال تزاؿ الصناعة اؼبتمركزة يف اؼبدف أىم 

 . بواعثها

: أثر التجارة والنقل في توزع السكان في محافظة ديرالزور- 3
 وفيض بعضها عن حاجات سكان ىذه لقد أدى اختالف المنتجات وتنوعها بين الدول) 

فائضها   وفرتها ومناطقحيث تتم عملية نقل السلع من ,  إلى نشوء النشاط التجاريالدول
حيث يصعب الفصل بين النشاط وإلى حيث شدة الحاجة إليها لندرتها في مناطق أخرى 

التجاري والنقل وبين النشاط الصناعي وخصوصاً في المدن الكبرى نجد أن بعض المدن قد 
تخصصت تجارياً بتأثير من تطورىا التاريخي أو لألوضاع السياسية واالجتماعية التي مرت بها 

 تتمتع  اليتؿبافظة دير الزكراؼبناطق كمن ىذه  (1)،(مستفيدة من عناصر الموقع الجغرافي
كخصوصان يف ؾباؿ ذبارة اؼبواد   أك اإلقليمي سواء على اؼبستول الداخليجيدةبعبلقات ذبارية 

حيث ظهرت يف اآلكنة األخَتة أسواؽ ذبارية متخصصة يف ذبارة اؼبواد , الزراعية كاغبيوانية اػباـ
كاليت يرتبط نشاطها جبودة اؼبواسم  (اخل...السكرية , العشارة, الصاغبية)الزراعية كاغبيوانية كأسواؽ 

تركز سكاين  جذب مهم للسكاف كأدل إذل ؿكقد شكل ذلك عاـ, الزراعية كمتأثرة دبواسم اعبفاؼ
 ____________________________________________________

 .  179ص,1989, جامعة دمشق, جغرافية التجارة الدكلية , أسامة قدكر -1



 

 

 

- 37 - 

كزاد  .تلك النواحي ككثافتهم يف عدد السكاف كساعد على زيادة ,كعمراين مرتفع يف تلك النواحي
 كمركز للمنطقة  لسورية بالنسبة موقعها: األنبية التجارية كالنقلية ؽبذه احملافظة عدة عوامل منهايف

كاعتمادىا على ظهَت جغرايف كاسع , العراقيةكؿباذاهتا غبدكد اعبمهورية , الشرقية من القطر 
 من  من طرؽ اؼبواصبلتمتوسطة اعبودة من الناحية الفنية شبكة  باإلضافة إذل كجود,االمتداد

 بُت ؿبافظات القطر يف أطواؿ  على مرتبة متقدمة ؿبافظة دير الزكر حازتحيث ,ـبتلف الدرجات
% 9.3 نسبتو  أك ما,كم 3942إذل , 2004 فقد كصل ؾبمل أطواؿ ىذه الطرؽ يف عاـالطرؽ

.  يبُت ذلك أيضان  (7)كاػبريطة رقم (, 4 ) رقمدكؿكما يف اجلالقطر  من أصبارل أطواؿ الطرؽ يف(1)

بين عامي  يبين تطور أطوال الطرق في محافظة دير الزور :(4)جدول رقم ال
1970 -2004 .

 2004 1994 1981 1970األعــوام 
 2599 1400 619 309 (كى)انطشق اإلعفهتٍخ 
 750 599 560 517 (كى)انطشق انًؼجذح 
 593 425 110 36 (كى)انطشق انًًهذح 

 3942 2424 1289 862 (كى)إجًبنً أطىال انطشق
يٍ انغكبٌ  (كى)يب ٌمبثم كم 

 (َغًخ)
339 317 294 279 

 

اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثزطٛه فلِبد – لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ –  ِل٠و٠خ اٌطوق ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه :اٌّظله 

 (.2004-1970)اٌطوق فٟ اٌّؾبفظخ فالي اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ ػبِٟ 
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البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات الطرؽ – قسم اؼبعلوماتية باؼبؤسسة -  مديرية الطرؽ دبحافظة ديرالزكر - 1
 ( .2004-1970)باحملافظة لعامي 
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كتساىم ىذه الطرؽ يف زيادة النشاط التجارم للمحافظة من خبلؿ ربطها مع العديد من 
كمن أىم ىذه الطرقات طرؽ كادم الفرات اؼبوازية للنهر كاؼبمتدة بشكل . اؼبناطق كاحملافظات السورية
حلب كالذم يأيت باؼبرتبة األكذل حيث يربط احملافظة - ك طريق دير الزكر,عرضاين على ضفيت النهر

مع ؿبافظات الرقة كحلب ك أدلب كىو دبثابة الشرياف االقتصادم للمحافظة بسبب االرتباط 
االقتصادم حملافظة دير الزكر منذ القدـ  مع ؿبافظة حلب حيث بدء حديثان بتوسيع الطريق لتحويلو 

باإلضافة إذل كجود سكة حديد تربط , كال يزاؿ اؼبشركع قيد االقباز (أكتسًتاد)إذل طريق سريع 
تدمر كالذم وبتل اؼبرتبة الثانية من - ككذلك طريق ديرالزكر, احملافظة مع احملافظات سابقة الذكر

 حيث ساىم يف ربط 1982الرقة حيث مت افتتاحو عاـ - حيث األنبية إذا ما قورف بطريق ديرالزكر
 – ريف دمشق–دمشق)احملافظة مع عدد كبَت من احملافظات السورية كاحملافظات اعبنوبية 

( كمحافظيت ضبص كضباة)باإلضافة إذل ربطها مع احملافظات الوسطى ( القنيطرة– درعا–السويداء
باإلضافة إذل , (البلذقية ك طرطوس )باإلضافة إذل ربط احملافظة مع احملافظات الساحلية السورية 

كذلك يأيت باؼبرتبة األخَتة من حيث األنبية طريق , الطريق الذم يصل احملافظات باغبدكد العراقية
كيعد العامل التجارم من أىم عوامل اعبذب السكاين ؽبذه احملافظة كقد زاد من .  اغبسكة–ديرالزكر

 من نوعو على مستول القطر الثالث الذم يعترب العامل كجود مطار دير الزكر الدكرلأنبية ىذا 
 حركة الطائرات يف ىذا إذ شكلتالعادل  مع بقية دكؿ ؽبذه احملافظة كالذم يؤمن االتصاؿ اػبارجي

كتشكل نسبة , حركة الطائرات يف مطارات القطر ؾبمل من% 7.1ما نسبتو 2004 عاـاؼبطار
 (1)، 2004لعاـمن ؾبمل اؼبسافرين جوان يف سورية % 5.5حوارل اؼبطار حركة الركاب يف ىذا

كذلك يوجد يف ؿبافظة ديرالزكر شبكة من السكك اغبديدية تربطها مع ؿبافظيت الرقة كحلب كمنها 
يف مبو السكاف سانبان ف النقل كالتجارة معان نبا إ يبكن القوؿ أخيراً .إذل بقية احملافظات السورية

احملافظة كالسيما يف   إذل زيادة كبَتة يف عدد السكاف يف ىذهفبا أدلكتوزعهم يف ؿبافظة دير الزكر 
 على  كؽبا كزف ذبارمأكرب مدف احملافظةمدهنا كعلى رأس القائمة مدينة دير الزكر اليت أضحت من 

 . يتزايد يومان بعد يـو كيساىم يف زيادة سكاهنا باستمرارمستول احملافظة
 _________________________________________

بيانات إحصائية خاصة بحركة الطيران المدني , قسم المعلوماتية , مديرية مطار ديرالزور,  وزارة النقل السورية -1
  . 2004في المحافظة لعام 
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 .يبين المواصالت في محافظة دير الزور: (8)الشكل رقم 
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: أثر الثروات الباطنية في توزع السكان في محافظة ديرالزور- 4
اؼبراكز السكانية العمرانية اػباصة بالعاملُت كأسرىم  يف نشوء ان ىامان ف للثركات الباطنية دكرإ

 أما بالنسبة لتأثَت الثركات الباطنية يف توزع السكاف يف ؿبافظة دير .يف مواقع كجود تلك الثركات
 تلك تًتكزحيث , على مستول القطر  ٌت احملافظة هبذه الثركات كذلك ؿيران ىامان  تأث ؽبافإؼ, الزكر

  المواقع النفطية فيأشهر)كمن , مساحة كاسعة من الناحية اعبغرافية من احملافظةالثركات على 
حقول الورد والعمر والتنك والتيم وحديثاً تم اكتشاف مخزون نفطي ىائل في  المحافظة 

باإلضافة إلى حقول الغاز الموجودة في المحافظة حيث تم إقامة معمل ضخم  منطقة الكسرة،
ومتطور لتسييل الغاز في ناحية الطابية والتي انتقلت ملكيتو وإدارتو للدولة من قبل شركة 

 باإلضافة إلى تمتع المحافظة بوجود المنجم الوحيد على مستوى القطر ,كونوكو األمريكية
باإلضافة إلى استخراج الملح من عدة مواقع من , الستخراج الملح الصخري في منطقة التبني

باإلضافة إلى وجود منجم متميز , السباخ المنتشرة بكثرة في المحافظة وأىمها سبخة البوارة
 .(الستخراج اإلسفلت الطبيعي من منطقة جبل البشري

كذبدر اإلشارة إذل احتواء احملافظة على العديد من اؼبواقع الستخراج اعبص كالكلس كما يف 
 الكبَت كاؼبؤثر الذم لعبو  ٌت احملافظةالحظ الدكر م ما تقدـمن خبلؿ  (1 )(.8)اػبريطة رقم 

 من خبلؿ نشوء العديد من اؼبدف  يف ىذه احملافظة كالعمراينتوزع السكايناؿلثركات الباطنية يف با
العمالية اجملاكرة ؼبناطق استخراج ىذه الثركات كاليت بلغ عددىا كبو طبسة مراكز عمرانية ك ىي على 

كتًتاكح أعداد اآلسر يف ىذه اؼبراكز بُت   (كونكو)التوارل مراكز العمر كالورد كالتبٍت كالتيم كالطابية 
فبا أدل إذل زيادة أعداد السكاف ككثافتهم كتوفَت العديد من ,  أسرة متباينة العدد500- 250

فرص العمل بالنسبة لسكاف احملافظة كالذم ترافق مع كفود أعداد كبَتة من العماؿ كاألسر من 
 .احملافظات األخرل كحىت من خارج القطر

____________________________________________ 

بيانات خاصة بواقع الثركات الباطنية يف احملافظة لعاـ , قسم التخطيط كالدراسات, الشركة السورية للنفط- 1
2004 . 
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 .يبين حقول النفط في محافظة دير الزور: (9)الشكل رقم 
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  والعمران االستثمارات االقتصادية واالجتماعية في توزع السكان واقعأثر- 5
: في محافظة ديرالزور

يعد االستثمار دبجاالتو اؼبختلفة كخصوصان يف القطاعات االقتصادية كاالجتماعية من 
 كاؼبؤثرة يف جذب السكاف كتوزعهم كخصوصان يف اؼبدف اليت تتمتع دبناخ استثمارم اؽبامةالعوامل 

كزاد ,  على مستول سورية اؼبهمة دير الزكر اليت تعد من  اؼبراكز االستثمارية كمحافظةجيد كمناسب
 من القوانُت اليت تشجع على االستثمار كجذب رؤكس ان من أنبيتها االستثمارية إصدار الدكلة عدد

كأىم ىذه , أمواؿ خارجية ؼبستثمرين عرب أك أجانب لتوظيفها يف مشاريع اقتصادية كاجتماعية
لقد أدل صدكر ىذه القوانُت إذل زيادة عدد اؼبشاريع . (10)القوانُت قانوف االستثمار رقم 

 زيادة نسبة  كالشركات كاؼبؤسسات حيث ترافق ذلك مععاملادلاالستثمارية يف القطاع االقتصادم ؾ
االستثمارات يف القطاع اؼبارل كاػبدمات اؼبصرفية فبا أدل إذل افتتاح عدد من اؼبصارؼ يف ؿبافظة 

 .دير الزكر تبعا ألنبيتها التجارية

إف أكثر القطاعات اليت حازت على أكرب قدر من االستثمارات ىي قطاعات السياحة 
  الكربلحيث ناؿ قطاع السياحة النسبة,  باإلضافة إذل القطاع اؼبارل كالعقارمكاالتصاالت كالنقل

ت آباإلضافة إذل العديد من اؼبنش, من خبلؿ بناء عدد من الفنادؽ ذات التصانيف اؼبختلفة
السياحية كاؼبؤسسات اؼبتخصصة دبجاؿ التسويق السياحي كتقدًن اػبدمات للمجموعات 

كقد . الثابتكعلى صعيد قطاع االتصاالت فقد توسع االستثمار على صعيد اؽباتف . السياحية
أدل إدخاؿ خدمة اؽباتف النقاؿ كخدمة اإلنًتنت إذل تدفق االستثمارات يف ىذا اجملاؿ من خبلؿ 

كعلى صعيد . افتتاح العديد من الشركات كاحملبلت اؼبتخصصة بتقدًن اػبدمات ؽباتُت اػبدمتُت
قطاع النقل فقد أدت ىذه القوانُت إذل افتتاح عدد كبَت من شركات النقل اؼبتخصصة بنقل الركاب 

 باإلضافة إذل انتشار العديد من اؼبدارس اؼبتخصصة بتعليم كشحن البضائع كبيع كتأجَت السيارات
كعلى صعيد القطاع اؼبارل فقد شجعت ىذه القوانُت على افتتاح . القيادة ؼبختلف أنواع اؼبركبات

باإلضافة ,  كالعدد مرشح للزيادة2004 بنوؾ يف عاـ2العديد من البنوؾ اػباصة كاليت بلغ عددىا 
 على الصعيد االجتماعي فقد أما. اإذل افتتاح العديد من فركع شركات التأمُت دبختلف نشاطاتو
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من خبلؿ  كالتعليمي كاإلعبلمي  يف زيادة نسبة االستثمارات يف اجملاؿ الصحيالقوانُتسانبت ىذه 
ارتفاع عدد اؼبشايف كاؼبراكز الطبية التابعة للقطاع اػباص من خبلؿ اإلعفاءات الضريبية اليت 

 ككذلك يف زيادة عدد الشركات كاؼبؤسسات اؼبتخصصة ،الطبيةحصلت عليها تلك اؼبشايف كاؼبراكز 
 كيف افتتاح ،ءة منها أك اؼبسموعة أك اؼبرئيةكيف ؾباؿ اإلعبلـ أك الدعاية كاإلعبلف سواء للوسائل اؼبقر

 .عدد من اعبامعات كاؼبعاىد كاؼبدارس اػباصة

:  في محافظة ديرالزور والعمران توزع السكانفي الخدمات  واقعأثر -6
بالر م  ,احملافظات األخرلمن تردم الواقع اػبدمي فيها مقارنة مع  ؿبافظة ديرالزكر تعاين

النمو السكاين كالعمراين  ؼبواكبةافظة اؼبح يف عدة قطاعات خدمية يف  الذم حدثكبَتاؿتطور اؿ  من
 يف ىذه احملافظة خبلؿ ان  كبَتان كمن ىذه القطاعات قطاع السكن كاؼبرافق الذم شهد تطور, اؼبرتفع

الضواحي كاؼبدف السكنية  يدمالعقود الثبلثة األخَتة من القرف اؼباضي من حيث التوسع يف بناء كتش
 باإلضافة إذل ,اخل.. الركاد كالعماؿ كاألسد  للسكاف كضاحية  الكبَتةذات الطاقات االستيعابية

  ببناء ما يسمى دبشركع السكن الشبايبان كبدأت اغبكومة مؤخر. العديد من اعبمعيات السكنية
 كحدة سكنية حيث بلغ عدد اؼبشًتكُت يف ىذا اؼبشركع 660كذلك من خبلؿ اؼبباشرة ببناء كبو 

 يساىم يف التخفيف من أزمة السكن كاستيعاب  كالذم من اؼبتوقع أف ,(1) شخص 1500كبو 
الكليات التابعة عبامعيت الفرات باإلضافة إذل التوسع يف بناء اؼبدارس ك ,اعبدد إذل احملافظة الوافدين
 اؼبدينةاؼبشايف كاؼبراكز الصحية كاؼبدف الرياضية على مستول  ككحدات السكن الطبليب ككاعبزيرة 
 ككذلك قامت اغبكومة بتنفيذ مشركع الصرؼ الصحي حيث مت استبداؿ شبكة الصرؼ .كالريف

 حملافظة شبكة جديدة مراقبة كمصممة بشكل متطور ليواكب التوسعات اؼبستقبليةبالصحي القديبة 
للبيانات اػباصة بشبكة  كفقان %46  اؼبستفيدين من الصرؼ الصحينسبة تبلغ حيثدير الزكر 

.  (2)قسم التخطيط كالدراسات- الصرؼ الصحي
 _______________________________

 . 2004بيانات عاـ , قسم اغباسب اآلرل, مشركع السكن الشبايب , مؤسسة اإلسكاف العسكرم- 1
البيانات اإلحصائية , قسم التخطيط كالدراسات, قسم الصرؼ الصحي , مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر- 2

. 2004اػباصة بشبكة الصرؼ الصحي باحملافظة لعاـ 
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 بطاقة تصفية  من هنر الفرات عدة ؿبطات تصفية رئيسية للمياهككذلك قامت اغبكومة بتنفيذ 
 ؿبطة فرعية متوزعة 81ككبو ,  من اؼبياه يوميان لكل ؿبطة3 ألف ـ140- 100تراكحت بُت 

 من اؼبياه لكل 3 ـ4000 –3000دبختلف مناطق ريف احملافظة كبطاقات تصفية تراكحت بُت 
 ت حيث بلغ,ـ 2020حىت عاـ   احملافظة من مياه الشربحاجات سكاف هبدؼ تأمُت ؿبطة
أما على صعيد الكهرباء فقد بدأت اغبكومة  ( 1).%93 كبو  اؼبستفيدين من مياه الشربنسبة

 بلغ باستبداؿ الشبكة القديبة بشبكة حديثة كزيادة نسبة اؼبستفيدين من الطاقة الكهربائية حيث
أما يف ؾباؿ االتصاالت كاػبدمات  (2).%93  كبو نسبتهمكبلغت  مشًتؾ181438عددىم كبو 

 حديثة فضبلن عن إلكًتكنيةالربيدية فقد قامت الدكلة بزيادة عدد اػبطوط اؽباتفية كبتجهيز مقاسم 
زيادة يف معدؿ النمو السكاين يف ىذه اؿ الستيعاب  كاإلنًتنيتالربؽككس ا الفاتربسُت خدـ

 9أصبح ىناؾ ىاتف لكل ك ,122480 بلغ عدد اػبطوط اؽباتفية اؼبركبة حوارلاحملافظة حيث 
  .ىا يف احملافظة على نشر كاإلشراؼبإدخاؿ خدمة اإلنًتنت كقامت الدكلة حديثان (3)أشخاص

 باستمرار بزيادة أطواؿ الطرؽ أما على صعيد قطاع النقل كاؼبواصبلت فتقـو الدكلة
 كاجهة القطر الشرقيةشراؼ على صيانتها كخصوصان يف ؿبافظة دير الزكر اليت تعترب إلكتوسيعها كا

كذلك  ,كما يًتتب على ذلك من زيادة يف حركة اؼبركبات كعمليات شحن البضائع كنقل الركاب
, حيث بدء حديثان دبشركع ربط مدينة البوكماؿ بشبكة سكة حديد  زيادة أطواؿ السكك اغبديدية

  .كربسُت مطار دير الزكر الدكرل ككذلك بناء عدد من اعبسور غبل مشاكل االختناقات اؼبركرية
أما على صعيد مشاريع الري واستصالح األراضي فقد قامت الدولة ببناء العديد من السدود )

 بهدف تجميع مياه السيول واألمطار  والتي سبق ذكرىا سابقاً وبطاقات تخزينية مختلفة
  باالىتمام بواقعكذلك قامت الدولة.  الري وتأمين المياه لقطعان الماشيةواالستفادة منها في

 _______________________________

 .2004البيانات اػباصة باؼبشًتكُت خبدمة اؼبياه باحملافظة لعاـ , قسم اؼبشًتكُت, مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر -1
البيانات اإلحصائية باؼبشًتكُت خبدمة الكهرباء باحملافظة ,قسم اؼبشًتكُت, مؤسسة الكهرباء دبحافظة ديرالزكر- 2

. 2004لعاـ 
 البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات –قسم التخطيط باؼبؤسسة -  مديرية االتصاالت دبحافظة ديرالزكر - 3

  .2004االتصاالت باحملافظة لعاـ 
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 مدينة وتقوم الحكومة ببناء .مكبات حديثة للقمامة إنشاء النظافة في المحافظة من خالل
والمصانع والصناعيين فيها بمواصفات عالمية وذلك  لتجميع جميع المعاملمتطورة صناعية 

 أما على صعيد الخدمات المالية فتم زيادة عدد .الصناعة في ىذه المحافظة بهدف خدمة
باإلضافة إلى , نشاء المصارف الخاصةإفروع المصارف وتطوير خدماتها والتشجيع على 

 حيث التطور الذي حصل في العديد من الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية والتجارية
لدراسة ميدانية كمستقبلية لقطاع اػبدمات  كذلك كفقان  (1) (أصبحت ديرالزور نوأة لتلك التطورات

 .ىيية زبطيط الدكلة- يف ؿبافظة دير الزكر
لة يف  اية األنبية كخصوصان أسياسة التدريب كالتأىيل على اؼبستويُت العلمي كاإلدارم مس تعد كما

  كمدينة مراكز لتدريب الكوادر البشرية من النواحي العلمية كاإلدارية كالفنية فيهايف اؼبدف اليت توجد
 عدة مراكز خاصة بالتدريب كتطوير حيث توجد,  للتدريب كالتأىيلان  مهمان دير الزكر اليت تعترب مركز

باإلضافة , اؼبؤسسات كاؼبشاريع التجارية اؼبتوسطة كالصغَتة كاؼبدعومة من بعض اؼبنظمات الدكلية
 ةأحباث صغَت  تتجمع فيها عدة كليات كمعاىد كـبتربات كمراكز الفرات كاليتامعةجل إذل كوهنا مركزان 

  كاػباص باألحباث الزراعيةاليكاردان  ز تابعباإلضافة إذل كجود مرؾ, متنوعة االختصاص العلمي كالفٍت
كدكرىا يف توزع أنبية اػبدمات يف ىذه احملافظة من خبلؿ ما تقدـ يتبُت لنا  .كمكافحة التصحر

السكاف كالعمراف من خبلؿ تثبيتهم يف اؼبكاف كاغبد من اؽبجرة الريفية إذل اؼبدف كمن ىجرة السكاف  
فاػبدمات متوسطة اعبودة يف مدف احملافظة كمقبولة يف أريافها كىي يف . من احملافظة إذل خارجها

ضركرية لكل إنساف  فاػبدمات. ربسن مستمر كيتحسن معها مستول حياة الناس كشركط حياهتم
أينما كاف كيف أم زماف كاف تزداد أنبيتها يف حياة اإلنساف اؼبعاصر كتصبح من أىم ؾباالت 

دير الزكر تلعب اػبدمات دكران ىامان يف حياة السكاف  كيف ؿبافظة. االستثمار كالتشغيل كجٍت األرباح
كيزداد تأثَتىا مع السنُت من خبلؿ زيادة جاذبية مدف احملافظة كالتقليل من تأثَت عوامل الطرد يف 

. أريافها كربويلها إذل عوامل جذب
_________________________ _______

دراسة ميدانية كمستقبلية ضمن مشركع تنمية اؼبنطقة الشمالية , ىيية زبطيط الدكلة, رئاسة ؾبلس الوزراء- 1
 . 2004لعاـ , قطاع اػبدمات, الشرقية من القطر
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     صو اٌؼٛاًِ اٌجشو٠خ فٟ رٛىع اٌَىبْ ٚاٌؼّواْ فٟ ِؾبفظخ - صبٌضبًال 

: ك٠واٌيٚه

تتداخل العوامل البشرية كاالقتصادية بعضها مع بعض يف تأثَتىا يف توزع السكاف يف أم 
حبيث يصعب التمييز يف درجة تأثَت كل عامل من ىذه العوامل كأحيانان تتبلشى , منطقة من العادل

اغبدكد فيما بينها لدرجة أف اؼبرء هبد صعوبة يف ربديد بداية ىذا العامل البشرم أك هناية ذاؾ العامل 
كمؤثر يف توزع السكاف كانتشارىم  إال أنو يبقى ؽبذه العوامل ؾبتمعة أك منفردة دكر كبَت, االقتصادم

كتتمثل العوامل البشرية يف اإلنساف كفيما يقـو بو من أعماؿ تؤدم إذل إدخاؿ . يف ؿبافظة دير الزكر
ينتج عنها يف النهاية تطور طرائق استثمار , ربسينات جديدة على أساليب العمل كأدكات اإلنتاج

اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحة كخلق فرص عمل جديدة كما يواكب ذلك من تطور يف القطاعات 
على أرض ىذه  ككل ذلك يؤدم إذل زيادة أعداد السكاف ككثافتهم, اإلنتاجية كاػبدمية اؼبختلفة

:  دبا يلي ىذه العواملكتتمثل, احملافظة

 : في محافظة ديرالزور والعمرانأثر العوامل التاريخية في توزع السكان-1
 يف إعادة التوزيع اعبغرايف للسكاف من منطقة ألخرل كمن ان  كبَتان ف للمؤثرات التارىبية دكرإ

,  يف تعمَت البشر كانتشارىم يف مناطق األرضان  ىاـان حيث يعترب عمر االستيطاف عنصر, مكاف آلخر
إذ يسمح االستيطاف القدًن بزيادة أكرب يف أعداد السكاف سواء كاف ذلك نتيجة لتكاثرىم 

كتعد , أك نتيجة استقطاهبم للبشر من مناطق أخرل, كاستقرارىم اغبضارم خبلؿ مدل زمٍت أطوؿ
. ؿبافظة دير الزكر مبوذجان لذلك

 تعد من اؼبدف القديبة ألهنا عاشت بُت حضارات عريقة أحاطت هبا من  دير الزكرمدينة إف
 فحفظ التاريخ أظباء بعض اؼبدف كاؼبمالك كمملكة مارم كالكثَت من اؼبدف التابعة ,كل جانب

حيث راحت كسكت عن أخرل , للحضارات األشورية كالبابلية كاؼبواقع الركمانية كاإلسبلمية
اغبفريات تكشفها بُت اغبُت كاغبُت لتنثر بُت أيدينا صفحات مطوية من حضارات سادت يف ىذه 

 –اآلرامية)كمن بُت ىذه اغبضارات اؼبتوالية على ىذه اؼبنطقة , اؼبنطقة خبلؿ فًتات تارىبية متقطعة
كل . (اخل... العربية اإلسبلمية-  البيزنطية–الفارسية- التدمرية-  السلوقية–العمورية- اآلشورية
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ذلك يؤكد قدـ االستيطاف كاستمراره على مدل العصور التارىبية يف ىذه احملافظة مثلها مثل بقية 
احملافظات السورية األخرل فبا يؤكد، دبا ال يدع ؾباالن للشك، أف سورية ىي أحد مهود اغبضارة 

كإف للعامل التارىبي دكران ىامان . البشرية كؿبافظة دير الزكر تعد جزءان ىامان من تاريخ كحضارة سورية
يف توزع السكاف يف احملافظة حيث اكتسبت بعض اؼبواقع ظبات فبيزة كفريدة مع الزمن كشدت الناس 

.   إليها من كل حدب كصوب

فقد وردت بالوثائق , احتفظت دير الزور باسمها بال انقطاع خالل أربعين قرناً )لقد 
 وفي ,(الدير )الوثائق التدمريةوفي , (ديرة) و(برتو)و (جديرتو):  باألسماء التاليةاآلرامية
وفي الوثائق , (دير الرمان) باسم الوثائق اإلسالميةوفي , (دير آوزارو)الفارسية الوثائق 

 أي  دير الزورويطلق عليها منذ ذلك الحين اسم منطقة (متصرفية دير الزور)العثمانية سميت 
األراضي واسعة االمتداد بين الجبال ذات األشجار واألعشاب واألشواك النامية التي تغطي 

 (1).(الضفاف الواطئة من األودية النهرية
 ءان منبدالتاريخ اؼبتعاقبة   اؼبختلفة عرب عصورقد تعرضت منطقة ديرالزكر لسيطرة اإلمرباطورياتؿ

مت فتح دير الزكر من  كمن مث االحتبلؿ الركماين كبعدىا الفارسية كةآلشورمبا كمركران اغبضارة اآلرامية
 العباسية كمن مث ضعفت دكلة العباسيُتمث لدكلة األموية قبل العرب اؼبسلمُت كأضحت تابعة ؿ

 ربت حكم  كاؼبمالك احمليطة هبا دير الزكر منطقةكأصبحت ,كانقسمت إذل عدة دكيبلت
االحتبلؿ اؼبغورل كالصلييب كبعد ذلك  كمن مث, ربت حكم الفاطميُت  كقعتمث, يناغبمداين

كمن مث تعرضت لبلحتبلؿ األكريب ين العثماين كبعدىم كمن مث اؼبماليك خضعت للحكم األيويب
 للغزكات كالفتح كاغبصار كالتحرر ميات اؼبرات من لقد تعرضت دير الزكر .الفرنسي حىت االستقبلؿ

على هنر  شاـبة تربض كىي ال تزاؿ ا ن قبل العديد من الدكؿ كاإلمرباطوريات كما مر معنا سابق
 مدنان تابعة لعدة بعوادم الزمن يف كقت دل يبقى فيو من زميبلهتا اليت كانت أهتز  ككأهناالفرات

متجددة  بينما بقيت دير الزكر, طبلؿألإمرباطوريات عظمى قديبة سول األظباء كأكواـ الًتاب كا
كفَتة اػبَت كالعطاء فبا جعلها بيية مناسبة لبلستيطاف كاالستقرار البشرم منذ نشوئها كحىت أيامنا 

 _______________________________

 .16,15ص, 1989, مكتبة الًتاث, تاريخ ديرالزكر, شوحاف, أضبد -1
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فبا يدؿ على الدكر الكبَت كاؼبهم الذم لعبو تاريخ , كأعداد السكاف فيها تثبت ذلك, ىذه
 (1 ).االستيطاف يف زيادة السكاف يف ىذه اؼبنطقة منذ تلك الفًتة كحىت يومنا ىذا

: أثر عامل التحضر الحديث في توزع السكان والعمران في محافظة ديرالزور-2
يتم اغبديث ىنا عن أنبية مدينة دير الزكر من الناحية اغبضرية كالثقل السكاين إذ يسكن 

باإلضافة إذل أف ىناؾ بضعة مدف من ,  سكاف ؿبافظة دير الزكرثلثيف ىذه اؼبدينة كحده أكثر من 
الكسرة , التبٍت , موحسن, البصَتة, البوكماؿ , اؼبيادين: أحجاـ كبَتة أك متوسطة أك صغَتة مثل 

كصبيعها من اؼبراكز النامية كاعباذبة للسكاف من أرياؼ احملافظة كبالتارل فهي تقلل من , اخل....
كتوفر ىذه . كتركز السكاف يف احملافظة تركزان حضريان , اؽبجرة إذل اؼبدف األخرل خارج حدكد احملافظة

.  اخل...اؼبدف للسكاف ما ينقصهم من فرص علم كعمل كخدمات

كذبدر اإلشارة ىنا إذل أف ىناؾ الكثَت من اؼبراكز الريفية الكبَتة تستعد للدخوؿ يف قائمة 
كتشكل بؤر , ( َت زراعية)حيث تعمل نسبة متزايدة من سكاهنا يف أعماؿ حضرية , اؼبدف

كبشكل عاـ فإف الكثافة العامة تنخفض إذل حوارل الثلث . استقطاب لبعض سكاف ؿبيطها الريفي
لكن يف الوقت نفسو ترتفع الكثافة يف , إذا ما حذفنا اؼبدف اليت ربتل مساحات زىيدة من احملافظة

. 2كم/ نسمة 20 كال تقل يف بقية اؼبدف عن ,2كم/ نسمة 37مدينة دير الزكر إذل 

كعليو فإف اؼبدف يف احملافظة تنمو بسرعة أكثر من األرياؼ كتركز السكاف فيها كيف ضواحيها تركيزان 
صناعيان كذباريان كخدميان ال زراعيان فحسب كتزيد يف الثقل السكاين للمناطق كالنواحي اليت تقع فيها 
كىذه ظبة عاؼبية يف هنايات القرف العشرين كبدايات القرف اغبادم كالعشرين إذ يتحوؿ السكاف على 

األرياؼ  (حضرنة)بل إف سبدين , اؼبدين-مستول العادل من النمط الريفي للحياة إذل النمط اغبضرم
جارية على قدـو كساؽ بالتوافق مع التقدـ العاؼبي كالتكنولوجي كالتبدالت يف األمباط كاألساليب 

. كؿبافظة دير الزكر ليست استثناء من ذلك, اإلنتاجية يف كل مكاف من العادل
 _______________________________

 .18,17ص , 1989, مكتبة الًتاث, تاريخ ديرالزكر, مرجع سبق ذكره , شوحاف, أضبد -1
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 انفصم انثاني
 

   حمافظت دير انسورانسكاني يف انواقغ
 

: النمو السكاني ومكوناتو في محافظة ديرالزور- أواًل 
 اليت يتعرض ؽبا  اؼبكانية ػ اعبغرافيةتتطلب الدراسة الديبو رافية للسكاف معرفة التغَتات

 من األمور الضركرية  كتوزعهمكتعد معرفة حجم السكاف كمعدؿ مبوىم, اجملتمع السكاين دبركر الزمن
 يف أم ؾبتمع سكاين يتغَت من خبلؿ  كتوزعهمإف حجم السكاف. كاؼبهمة لتخطيط كلتطوير اجملتمع

كبالتارل ىناؾ عوامل بيولوجية , اؽبجرة, الوفيات, الوالدات:  أساسية ىي ديبو رافيةثبلثة متغَتات
 فإف حجم اجملتمع السكاين يتغَت بسبب أحد عليوك, كاجتماعية كاقتصادية تؤثر يف عدد السكاف

 . كال يبكن أف يتغَت بسبب آخر  َتىا,  أك صبيعهاىذه اؼبتغَتات الديبو رافية

حجم السكان والنمو السكاني في محافظة ديرالزور بين عامي تطور - 1
1970- 2004: 

 زيادة كبَتة من حيث عدد السكاف خبلؿ العقود  ؿبافظة دير الزكرشهد الواقع السكاين يف
 النمو السكاين حجم السكاف ك(5) حيث تبُت األرقاـ الواردة يف اعبدكؿ رقم ,األربعة اؼباضية

. 2004- 1970 بُت عامي  يف ؿبافظة دير الزكركالتغَت يف حجم السكاف كمعدؿ النمو السكاين
من   %4.6 كنسبتهم  نسمةألف 292 كاف عدد السكاف يف ؿبافظة دير الزكر 1970ففي عاـ 

  ألف408 مث زاد عددىم إذل حوارل ,1970 حسب تعداد السكاف يف عاـؾبموع سكاف القطر
 حسب تعداد السكاف يف عاـ  من ؾبموع سكاف القطر%4.5نسبة ب ك1981نسمة يف عاـ 

 يف الفًتة الواقعة %71 كبنسبة زيادة بلغت كبو  ألف نسمة116 دبقدارزداد عددىم ا أم.1981
 %.3.9 كدبعدؿ مبو سنوم بلغ حوارل ,ما بُت التعدادين
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 من أصبارل سكاف %5.2 كبنسبة 1994  نسمة يف عاـألف 711  إذل عدد السكافكارتفع
كبنسبة ,  نسمة ألف303صبالية مقدارىا إأم بزيادة . 1994 حسب تعداد السكاف يف عاـالقطر

1994 -1981 يف الفًتة الواقعة بُت عامي %57زيادة بلغت كبو 
 كدبعدؿ مبو سنوم (1)

 كبنسبة 2004مليوف نسمة يف عاـ  1,1كاستمر ارتفاع عدد السكاف ليصل إذل  %.4.3
فقد زاد عددىم دبقدار , 2004 من ؾبموع سكاف القطر حسب تعداد السكاف يف عاـ 5.6%

 2004- 1994يف الفًتة الواقعة بُت عامي % 55أم بنسبة زيادة بلغت , ألف نسمة 388
 كذلك كفق البيانات اإلحصائية اػباصة بأعداد السكاف يف ؿبافظة %3.2 كدبعدؿ مبو سنوم (2)

(. 2) كما ىو مبُت يف الشكل البياين رقم 2004 –1970دير الزكر بُت عامي 

 .2004 -1970 بين عامي يبين نمو السكان في محافظة دير الزور :(5)جدول رقم ال

معدل النمو 
نسبة التغير 

 (%)خالل الفترة 

    الزيادة العددية    
 (نسمة )

الفترة 
عدد السكان        

 (نسمة )
السنة 

 ----- -----  ----- 292330 1970 

3.9% 39.69 % 116027 (1970-1981 ) 408357 1981 

4.3% 74.2 % 303018 (1981-1994) 711375 1994 

3.2% 58.56 % 416625 (1994-2004 ) 1100000 2004 
  

ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ فٟ ِؾبفظخ – اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء : - رُ  فن األهلبَ ِٓ  :اٌّظله

.  ك٠واٌيٚه

 . ِب إٌَت فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه  ػالٖ-                                        

 __________________

-1981-1970اػبصائص الديبغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية لؤلعواـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
 . 6ص, 1994

. 74ص ,2005اجملموعة اإلحصائية السورية لعاـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 2



 

 

 

- 51 - 

-100000

100000

300000

500000

700000

900000

1100000

1300000

1500000

نسمت
شكم بيبَي رقى ) 2( يبيٍ حطىر حجى انسكبٌ في يحبفظت دير انزور خالل انفخرة 

انًًخدة بيٍ عبيي ) 1970 - 2004 (

1970 1981 1994 2004
 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

ف خبلؿ تسليط الضوء على الزيادة السكانية الكبَتة اليت شهدهتا ىذه احملافظة خبلؿ ـ
 قبد أهنا نتيجة تضافر عدة عوامل مع بعضها البعض أدت 2004 -1970 الفًتة الواقعة ما بُت

 كالعامل  اؼبرتفعديبو رايف اؿ نبا العامل:عامبلف رئيسيافهتا كيف مقدـ ,إذل حصوؿ تلك الزيادة
:  فنذكر ما يلي(1)أما عن أىم ىذه العوامل. االقتصادم باإلضافة إذل العوامل األخرل األقل تأثَتان 

ك % 3.9) كاليت تراكحت بُت  للسكاف اؼبرتفعةاؼبتمثل بالزيادة الطبيعية:  العامل الديموغرافي-
ة بُت الوالدات كالوفيات إلهبايب الناذبة عن العبلقة ا كىي2004- 1970بُت عامي  (3.2%

 على أشكالو  اؽبجرة بكافةتأثَت حركةإذل  كأثرنبا على الزيادة السكانية يف ىذه احملافظة باإلضافة
 .  ىذه احملافظةيف الواقع الديبو رايف للسكاف

يعد تأثَت العامل االقتصادم كبَتان يف ىذه احملافظة للمكانة االقتصادية اليت : العامل االقتصادي -
 الوطنية يًتكز فيها قسم كبَت من الثركات النفطية كالغازيةحيث , ربتلها على مستول القطر
 __________________

  .240,239,238,237ص , 1986,دمشق, اؼبطبعة اعبديدة. جغرافية السكاف, فاضل, األنصارم- 1
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القول العاملة  مركزان عبذب فبا جعل ىذه احملافظة, رعويةزراعية ك باإلضافة إذل سبتعها دبكانتُت
.     فيهاكما يًتتب على ذلك من تأثَت على الواقع السكاين , النفطية الوطنيةاؼبشاريع لتنفيذ 

 هبب أف أال يغيب عن بالنا ما للعادات كالتقاليد اؼبوركثة من أثر بارز يف :العامل الثقافي- 
اغبض على الزكاج اؼببكر كاإلكثار من اإلقباب كتفضيل األسر الكبَتة كأثر ذلك يف ارتفاع 

  .معدالت النمو السكاين كتزايد السكاف كالسيما يف أرياؼ احملافظة

 من خبلؿ اعتماد ما يتمثل تأثَته من خبلؿ اىتماـ الدكلة هبذه احملافظة: العامل الخدمي- 
كتطوير البٌت التحتية فيها , كالعمل على ربسُت خدماهتايسمى دبشركع تنمية اؼبنطقة الشرقية 

تعد  إذباإلضافة إذل أنبية ىذه احملافظة . (اخل...  طرؽ,صرؼ صحي, اتصاالت, كهرباء, ماء)
. مركزان ىامان لكامل اؼبنطقة الشرقية على مستول القطر

 . يف ىذه احملافظة كاستقرارىم فيهاأعداد السكافكل ىذه العوامل سانبت بشكل كبَت يف ازدياد  
 كيبكن القوؿ إف ربسن اػبدمات الطبية كالوعي الصحي كانا من العوامل اليت قللت بشكل ملفت

كىذا األمر أدل إذل  من الوفيات كالسيما بالنسبة لصغار السن مع بقاء معدالت الوالدات مرتفعة
 .تسارع معدالت النمو السكاين كالسيما يف الثمانينات من القرف العشرين

تطور حجم السكان ومعدالت نموىم حسب المناطق اإلدارية في محافظة  - أ
 :ديرالزور
ؿبافظة دير الزكر من الناحية اإلدارية إذل ثبلث مناطق، كتقسم اؼبناطق اإلدارية إذل  تقسم

 مدف رئيسية كىي يف الغالب تعد مراكز 3تضم ىذه اؼبناطق كالنواحي .  ناحية11نواحو بلغ عددىا 
  . مزرعة227 قرية كما تضم 97 بلدة ك35لتلك اؼبناطق ك

يف الفًتة اؼبمتدة بُت عامي  لقد شهدت صبيع اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر زيادة سكانية كبَت
كتراكح حجم الزيادة العددية إلصبارل , حيث كاف حجم التباين كبَتان فيما بينها, 2004- 1970

 -1970السكاف يف اؼبناطق اإلدارية التابعة حملافظة دير الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
منطقة  يف نسمة  ألف175 كما يزيد على دير الزكر نسمة يف منطقة  ألف440 بُت 2004
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كذلك كفق البيانات اإلحصائية اػباصة بأعداد السكاف يف ؿبافظة دير الزكر بُت عامي  اؼبيادين
يف % 3.2 ىذا اؼبعدؿ إذل مع تأكيد اعبهات اؼبعنية باإلحصائية بالبفاض) 2004 –1970

 على ككماؿالب كحصلت منطقة، (6)رقم دكؿ كما يف اجل (1981 -1994الفًتة بُت عامي 
 (.9)كاػبريطة رقم , (3) كما يف الشكل البياين رقم ألف نسمة 182 زيادة عددية ذباكزت
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بٌن تطور حجم السكان فً المناطق اإلدارٌة التابعة لمحافظة دٌر الزور خالل الفترة  شكل بٌانً رقم )3(ٌ 

الممتدة بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1970
2004

 

رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثأػلاك اٌَىبْ فٟ إٌّبطك 

 (. 2004 – 1970 )اإلكاه٠خ اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه فالي اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ ػبِٟ 
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 . فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهاٌّواوي اٌؼّوا١ٔخ٠ج١ٓ رٛىع : (13)اٌشىً هلُ 
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المناطق اإلدارية التابعة  يبين التطور العددي والنسبي ألعداد السكان في :(6)رقم  جدولال
 .2004 -1970بين عامي محافظة دير الزور ل

المنطقة 
 2004 عام إحصائية 1970تعداد عام 

% عدد السكان % عدد السكان 
 30.21 310352 33.05 96630* رمركز دير الزو

 5.55 65021 ----- (1----- ) الكسرة
 3.14 41326 3.87 11055 البصيرة
 3 36653 3.01 8824 موحسن
 4.1 50112 4.37 12799 التبني
 2.1 29548 ----- (2----- ) خشام
 3.1 37468 ----- (3----- ) الصور

 7.8 89860 13.04 38123 (4)مركز الميادين
 6 69215 ----- (5----- ) ذيبان
 8.9 99114 13.44 39309 العشارة

 8.1 97508 13.40 39176 مركز البوكمال
 8.6 98521 11.63 34000 ىجين
 2.5 29697 ----- (6----- ) الجالء
 4 46418 4.2 12277 السوسة

 ك٠ٕب١ِى١خ اٌَىبْ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه –١٘ئخ رقط١ظ اٌلٌٚخ – اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء :- رُ  فن األهلبَ ِٓ :اٌّظله 

 . 2004- 1970ٌؼبِٟ 
 . ػالٖ ِب إٌَت فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه -                         

. (ِووي اٌّؾبفظخ)رضُ ِٕطمخ ِووي ك٠و اٌيٚه ِل٠ٕخ ك٠و اٌيٚه                 *- 

.  ِٛىػخ ث١ٓ ٔبؽزٟ ِووي ك٠و اٌيٚه ٚ ٔبؽ١خ اٌزج1970ٟٕوبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ  (1                       )

.  ٌٕبؽ١خ ِٛ ؽ1970َٓوبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ  (2                       )

.  ٌٕبؽ١خ اٌجظ١وح1970وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ  (3                       )

.  ِووي ٔبؽ١خ فمظ ٌُٚ رىٓ ِووي ِٕطمخ1970وبٔذ فٟ ػبَ  (4)                       

.  ٌٕبؽ١خ ا١ٌّبك1970ٓ٠وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ  (5)                       

 .  ٌٕبؽ١خ ِووي اٌجٛوّبي1970وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ  (6 )                      
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: 2004- 1970رغ١و ِؼلود إٌّٛ اٌَىبٟٔ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ - 2

حيث شكلت ربديان , باالرتفاعتسمت معدالت النمو السكاين يف ؿبافظة دير الزكر ا
 كأصبح  بسبب السرعة الكبَتة يف النمو السكاين الكبَتحقيقيان لعملية التنمية اليت تقـو هبا اغبكومة

سواء على , تلتهم معظم ىذه اعبهود كألقت بظبلؿ قاسبة على جوانب اغبياة يف ىذه احملافظة
اليت  الكثافة السكانية أك خبصوصمستول اغبيازة الزراعية اليت تناقصت مساحتها مع مركر الزمن 

 ىذه احملافظة كاليت نتج عنها زيادة يف  يف2004- 1970تضاعفت ثبلث مرات ما بُت عامي 
باإلضافة إذل زيادة االزدحاـ السكاين يف ىذه احملافظة , اؼبقنعةكمعدالت البطالة بشقيها الفعلية 

.  اخل... كاؼبناطق اإلدارية التابعة ؽبا
بصفة عامة كعلى ضوء البيانات اإلحصائية السكانية اليت أجريت يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ الفًتة 

 على يبكن القوؿ بأف معدؿ النمو السكاين يف ىذه احملافظة قد زاد 2004 -1970بُت عامي 
كمن ىنا بدأت مشكلة الزيادة السكانية الكبَتة يف ؿبافظة دير الزكر , سنويان خبلؿ تلك الفًتة% 3

حيث بلغ معدؿ , تطفو على السطح خاصة يف الوقت الذم ظلت فيو موارد ىذه احملافظة ؿبدكدة
 مث زاد ىذا اؼبعدؿ إذل 1981-1970يف الفًتة اؼبمتدة بُت عامي % 3.9النمو السكاين السنوم 

2004 -1994 عامي بُت 3.2%
(. 4)كما ىو مبُت يف الشكل البياين رقم  (1)

من خبلؿ ما تقدـ يبكننا القوؿ بأف معدالت النمو السكاين يف ؿبافظة دير الزكر كانت يف 
 مث البفضت يف الفًتة بُت عامي 1994 -1970 مستمر خبلؿ الفًتة بُت عامي ارتفاع

 كذلك من خبلؿ تنظيم األسرةة ؿم حيث يعزل ىذا االلبفاض إذل اعبهود اغبكـو2004 -1994
ية األسرة دبشاركة كبَتة من عا كالصحة اإلقبابية كتنظيم كرة الصحيةكعيتالعمل على نشر برامج اؿ
نو يبقى إال أبالر م من البفاض معدؿ النمو السكاين يف ىذه احملافظة  .منظمات األمم اؼبتحدة

% 1.3 ؿبافظة دمشق  مثليف احملافظات األخرل دبعدالت النمو السكاين قورف ما امرتفعان إذ
 .(1) %1.7كؿبافظة السويداء % 1.7كؿبافظة البلذقية 

 ____________________

. 69ص ,مرجع سبق ذكره , 2004اجملموعة اإلحصائية السورية لعاـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
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شكل بٌانً رقم )4( ٌبٌن تطور معدالت النمو  السكانً فً محافظة دٌر الزور 

خالل الفترة بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1981-1970 1994-1981 2004-1994
  

رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثبٌّٕٛ اٌَىبٟٔ فٟ ِؾبفظخ 

  (.2004 – 1970 )ك٠و اٌيٚه فالي اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ ػبِٟ 

باؼبقاـ األكؿ إذل النمو  النمو السكاين يف ؿبافظة دير الزكر  معدؿكيعزل االرتفاع يف
الطبيعي الذم ارتفع نتيجة البفاض معدؿ الوفيات كبقاء معدؿ الوالدات مرتفعان لسنوات طويلة 

باإلضافة إذل اؼبيوؿ إلقباب عدد كبَت من اؼبواليد كخصوصان من الذكور لدل نسبة كبَتة من سكاف 
. احملافظة كخصوصان يف الفًتات السابقة

           التباين الجغرافي لمعدالت النمو السكاني في محافظة- 2-1
:  حسب التقسيمات اإلداريةديرالزور

من اؼبمكن مبلحظة االختبلؼ يف معدالت النمو السكاين يف ؿبافظة دير الزكر يف 
 حيث زبتلف معدالت النمو السكاين اغبضرم-  على اؼبستول الريفي: األكؿ؛مستويُت جغرافيُت

بشكل عاـ بُت اؼبناطق الريفية األعلى دكمان يف معدالت النمو السكاين كاؼبناطق اغبضرية األقل يف 
 .معدالت النمو السكاين كذلك ناتج عن تأثَت ؾبموعة من العوامل كالعوامل االجتماعية كالثقافية

حيث تتباين معدالت النمو السكاين فيها , على مستول اؼبناطق اإلدارية يف ىذه احملافظة: كالثاين
بُت مناطق ذات مبو سكاين مرتفع كمناطق ذات مبو سكاين متوسط كمناطق ذات مبو سكاين 

كيعود ذلك إذل تأثَت مبط اغبياة االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كاػبدمية اػباصة بكل , منخفض
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منطقة من اؼبناطق اإلدارية التابعة حملافظة ديرالزكر كاليت تؤثر بارتفاع أك البفاض معدالت النمو 
 .السكاين فيها

الحضري لمعدالت النمو السكاني في محافظة  ـ التباين الريفي-2-1-1
 :       ديرالزور

تتفاكت معدالت النمو السكاين بشكل كبَت كمتزايد بُت اؼبناطق الريفية كاغبضرية يف ىذه 
خبلؿ الفًتة بُت % 3 كبو معدؿ النمو السكاين يف اؼبناطق اغبضرية بلغ متوسطفقد , احملافظة
 مرتفعةبينما اتسمت معدالت النمو السكاين يف اؼبناطق الريفية بأهنا , 2004 -1970عامي 
كقد  ,خبلؿ الفًتة نفسها %3.5%- 3.1 عليو يف اؼبناطق اغبضرية حيث تراكحت بُت ىيعما 

كفق , 2004- 1994 بُت عامي ات اؼبمتدة يف الفًتإال كدل يتقلص ان كاف الفارؽ بُت اؼبعدلُت كبَت
كيعود سبب تساكم , 2004 -1994-1981-1970نتائج التعدادات السكانية لؤلعواـ 

 إذل نشاط عامل 1981-1970معدالت النمو مابُت الريف كاغبضر خبلؿ الفًتة بُت عامي 
اؽبجرة من الريف إذل اغبضر يف تلك الفًتة نتيجة سوء األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كاػبدمية يف 
اؼبناطق الريفية كتوفرىا يف اؼبناطق اغبضرية كاليت شكلت عامبلن داعمان ؼبعدالت النمو السكاين يف 

إال أف معدالت النمو السكاين يف اؼبناطق , اغبضر األمر الذم أدل إذل تساكم تلك اؼبعدالت
-1981الريفية كاغبضرية قد شهدت تباينان كبَتاٌ يف تلك اؼبعدالت خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

دينة يف ظل التحسن الكبَت  حركة النزكح السكاين من الريف إذل ادلتقلص كتراجع  بسبب1994
باإلضافة إذل , يف الظركؼ اؼبعيشية كاالقتصادية كاالجتماعية كاػبدمية للسكاف يف اؼبناطق الريفية

اإلقباؿ الكبَت لئلقباب لدل سكاف اؼبناطق الريفية يف ظل  ياب الوعي دبسالة الثقافة اإلقبابية يف 
حُت كاف األمر ـبتلف سبامان للسكاف يف اؼبناطق اغبضرية اليت بدأت تتبلور لديهم مسالة الثقافة 
اإلقبابية كربديد النسل األمر الذم أدل إذل حدكث فارؽ كبَت يف معدالت النمو السكاين بُت 

ة مث بدأت معدالت النمو السكاين بااللبفاض التدرهبي خبلؿ الفًت,  اؼبنطقتُت خبلؿ تلك الفًتة
 يف تلك االلبفاضكيعزل ىذا (, 5)كما يف الشكل البياين رقم , 2004- 1994بُت عامي 

ت إذل جهود الدكلة الرامية إذل ضبط كتوجيو مسَتة النمو السكاين يف كبلن اؼبنطقتُت من اؼبعدال
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خبلؿ زيادة الوعي باؼبسالة السكانية كالعمل على رفع ثقافة اؼبرأة كالذم شكل عامل مساعدان ك 
كما لعبت الظركؼ , مهمان يف السيطرة على مسالة اإلقباب كلو بشكل بسيط من جهة أخرل 

االقتصادية كاالجتماعية يف ظل زيادة ضغوط متطلبات اغبياة اؼبعيشية كخصوصان لدل سكاف 
 .اؼبناطق الريفية إذل تراجع معدالت النمو السكاين لدل سكاف اؼبنطقتُت  
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الــــحضـــرالــــرٌــف

شكل بٌانً رقم )5( ٌبٌن تطور معدالت النمو االسكانً بٌن الرٌف والحضر فً 

محافظة دٌر الزور بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1981-1970

1994-1981

2004-1994

          

  (.7) رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

     اإلدارية في محافظة الوحداتتباين معدالت النمو السكاني بين  2-1-2
: دير الزور

تتفاكت اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر فيما بينها من حيث اغبجم السكاين أك من 
 باإلضافة إذل مدل كفرة فرص العمل سواء ،حيث اختبلؼ معدالت الزيادة الطبيعية للسكاف فيها

 يف ىذه التجارية كاػبدمية إليها من اؼبهاجرين خاصة إذل اؼبراكز ف ينزحكاف ذلك لسكاهنا أك دل
كبالتارل تتفاكت قول اعبذب كالطرد السكاين بُت تلك اؼبناطق كما لذلك من أثر يف , اؼبناطق

كلعل إلقاء نظرة على اختبلؼ ىذه اؼبعدالت كخاصة يف فًتة . اختبلؼ معدالت النمو بُت سكاهنا
اجملموعات اإلحصائية للمساكن كالسكاف يف ؿبافظة دير الزكر لعامي كفق  األخَت اإلحصاء
 : يليدباما يوضح عدة حقائق يبكن إهبازىا  (7 ) رقمدكؿ كاؼببُت يف اجل2004 -1970



 

 

 

- 60 - 

, يف معدالت النمو السكاين فيهاتناقص شهدت صبيع اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر *- 
 األكضاع االقتصادية كاالجتماعية اليت شهدهتا ؿبافظة دير الزكر كما ربسن إذل لبفاضكيعزل ىذا اال

.  فيها كاػبدميةالعمرانية الزراعية كرافق ذلك من انتشار اؼبشاريع

ىاتُت اؼبنطقتُت بكوف  الكسرة كالتبٍت ناحييت معدالت النمو السكاين يف الثبات يفيبكن تفسَت *- 
 البفاضكالعامل األساسي كراء . قد أصبحتا تعداف امتدادان ؼبدينة دير الزكر كبو الشماؿ كاعبنوب

خشاـ كمركزم اؼبيادين البوكماؿ كمراكز  نواحي البصَتة ك موحسن كمعدالت النمو السكاين يف 
كتطور الزراعة يف ىذه   تنميةفـبالر م  اؽبجرة فيها تزايد نسيب يف تيار النواحي التابعة ؽبا إذل

 ( جر اؼبياه من هنر الفراتاريعمش) كخاصة بعد تنفيذ عدد من مشاريع الرم فيها, اؼبنطقة
البفاض يف معدالت فبا أدل إذل ,  للزراعة َت القابلةكاستصبلح مساحات كاسعة من األراضي 

كخصوصان يف ناحية الصور اليت كانت تعاين من شح اؼبياه بعد جفاؼ هنر ,  السكاين فيهاالنمو
اؼبيادين ك  يتما بالنسبة ؼبنطقأ. اػبابور قبل تنفيذ قناة الرم الرئيسية لضخ اؼبياه من هنر الفرات إليو

طق اطق دبا فيها من نواحو كقرل تعد منا فقد أصبحت ىذه اؼبنالبوكماؿ كناحييت العشارة كىجُت
أك وبتاجوف إذل لسكاف الذين يعملوف ؿ ان صصوكخ من احمليط الريفي القريب للجذب السكاين

بالر م من  فبا أدل إذل زيادة أعداد سكاف ىذه اؼبنطقة اجملاالت اػبدمية كالتجارية كالصناعية كالنقلية
 .معدالت النمو السكاين فيهاالبفاض 

ك % 2.9تراكحت معدالت النمو السكاين يف  البية اؼبناطق التابعة حملافظة دير الزكر بُت *- 
 ثبلث ؾبموعات كما حسب معدالت النمو السكاين إذل نواحيكمن اؼبمكن أف تقسم اؿ, 3.4%

: (.11 ك 10) يف اػبريطتُت رقم ىو مبُت

  ك2.9)معدؿ النمو السكاين فيها بُت  يًتاكح اليت  الوحدات اإلداريةتضم: لمجموعة األولىا
 كيعود سبب ذلك إذل تيار اؽبجرة الكبَت سواء داخليان الصور كاعببلء كالسوسة نواحي كتضم (3%

باذباه اؼبناطق األخرل كخصوصان مدينة دير الزكر أك خارجيان باذباه احملافظات األخرل أك خارج 
باإلضافة إذل عامل نقص اؼبياه كالذم يعود إذل جفاؼ هنر , القطر كخصوصان باذباه دكؿ اػبليج
(. 11 ك 10)أنظر اػبريطتُت رقم , اػبابور كخصوصان يف منطقة الصور
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 كتضم% 3.2- 3.1  النمو فيها بُت معدؿيًتاكحاليت  الوحدات اإلدارية  تضم:المجموعة الثانية
 ىجرة منها إذل  حركةطقاحيث شهدت ىذه اؼبن الكسرة كالتبٍت نواحي دير الزكر كاؼبيادين كنواحي

مدينة دير الزكر كضواحيها كالسبب الرئيسي يف ذلك عدـ استقرار اإلنتاج الزراعي كتباينو بُت سنة 
(. 11 ك 10)حسب خريطتُت رقم , ؼبعاشي للمواطن كدخلو السنوما الوضع يفكأخرل فبا يؤثر 

كتضم % 3.2 تضم الوحدات اإلدارية اليت يزيد معدؿ النمو السكاين فيها عن :لثةالمجموعة الثا
 حيث شهدت ىذه نواحي  البوكماؿ ك البصَتة ك موحسن ك خشاـ ك ذيباف ك العشارة كىجُت

اؼبناطق ربسنان ملحوظان على اؼبستول اػبدمي كالتجارم كالصناعي فبا جعلها مراكز للجذب 
(. 11 ك 10)حسب خريطتُت رقم , السكاين كخصوصا من احمليط الريفي القريب منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ___________________

بيانات إحصائية خاصة باؼبراكز اإلدارية يف ؿبافظة ديرالزكر للفًتة اؼبمتدة بُت , مديرية اإلحصاء بديرالزكر- 1
(. 2004-1970)عامي 
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 التابعة  ومراكز النواحي اإلداريةالوحداتفي السكاني معدل النمو تطور  يبين :(7)جدول رقم ال
 .2004 -1970لمحافظة دير الزور بين عامي 

 المنطقة

 و السنوي لمسكانـدل النمـعـم

              خالل الفترة 
(1970- 1981) 

( 1981- 1994) ( 1994- 2004) 

 3.1 3.7 3.6 مركز دير الزور

 3.2 3.4( 1------ ) الكسرة

 3.4 3.8 3.7 البصيرة

 3.3 3.8 3.6 موحسن

 3.2 3.7 3.6 التبني

 3.3 3.6( 2------ ) خشام

 2.9 3.3( 3------ ) الصور

 3.2 3.6( 4)3.9 مركز الميادين

 3.3 4.1( 5------ ) ذيبان

 3.4 4.3 3.9 العشارة

 3.3 4 3.8 مركز البوكمال

 3.3 4 3.7 ىجين

 3 3.4( 6------ ) الجالء

 3 4 3.8السوسة 

(. P ÷r = R×100)رُ ؽَبة ِؼلود إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٌٍّٕبطك اإلكاه٠خ ثزطج١ك ِؼبكٌخ إٌّٛ اٌَىبٟٔ    

.  ِٛىػخ ث١ٓ ٔبؽزٟ ِووي ك٠و اٌيٚه ٚ ٔبؽ١خ اٌزج1970ٟٕوبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ - 1           

.  ٌٕبؽ١خ ا١ٌّبك1970ٓ٠وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ - 5  .  ٌٕبؽ١خ ِٛؽ1970َٓوبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ - 2           

.  ٌّٕطمخ اٌجٛوّبي1970وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ - 6.  ٌٕبؽ١خ اٌجظ١وح1970وبٔذ رجؼ١زٙب اإلكاه٠خ فٟ ػبَ - 3           

       . ِووي ٔبؽ١خ فمظ ٌُٚ رىٓ ِووي ِٕطمخ1970وبٔذ فٟ ػبَ - 4           
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 يشكل دليبلن قويان على درجة مركز دير الزكرإف البفاض معدالت النمو السكاين يف منطقة *- 
كخاصة أهنا تتضمن مدينة % 3,1 ىذه اؼبنطقة حيث دل يتجاكز معدؽبا  إليها اليت كصلتالتزاحم

كاليت تعد اؼبدينة رقم كاحد بالنسبة للمنطقة الشرقية من حيث مستول اػبدمات دير الزكر 
عن ذلك من ضغوط سبس بشكل مباشر اؼبوارد كالظركؼ االقتصادية كالوظائف اؼبختلفة كما نتج 

 يف معدالت اؼبواليد كحجم األسرةالبفاض دم إذل ؤكاالجتماعية كالعمرانية اػباصة هبذه اؼبنطقة فبا م
.           اؼبناطق األخرلمن كجذب اؼبهاجرين

يبلحظ بصفة عامة التباين كالتغَت يف معدالت النمو السكاين يف اؼبناطق اإلدارية التابعة حملافظة *- 
  الطرد السكاين سابقان نواحي يف  بااللبفاض معدالت النمو السكايناتسمتحيث , دير الزكر

ككذلك األمر (, اؼبيادين ك البوكماؿ كنواحي ذيباف ك العشارة ك ىجُت  منطقيتمناطق النزكح مثل)
لبفاض معدالت النمو ألكإف , (مركز دير الزكر )ة اعبذب السكاين سابقان كمنطقبالنسبة لنواحي

حيث أظهرت اؼبؤشرات السكانية كعلى ضوء , السكاين تأثَتان بعيد اؼبدل بالنسبة لتلك اؼبناطق
 كمن ضمنها مدينة دير الزكر باعتبارىا مركز دير الزكرالبفاض معدالت النمو السكاين يف منطقة 

 باستثمار ؾباالت مكن أف تتنفس ىذه اؼبدينة الصعداءادل  من أنوحيث,  سكانان احملافظةأكرب مدف 
 بعد أف تضخمت مشاكلها كساءت أحواؿ اػبدمات فيها (يف اؼبناطق اجملاكرة)خارج حدكدىا 

باإلضافة إذل الضغط الكبَت على كسائل النقل كاؼبواصبلت كشبكة اؼبياه كالكهرباء كالصرؼ الصحي 
 .اخل....كاؽباتف

 طرأ على معدالت النمو التناقص الذمف إ يف ىذه احملافظة ؼ سابقان  الطرد الريفينواحيما بالنسبة ؿأ
 الضغط السكاين على اؼبوارد اؼبختلفة اؼبتوفرة فيها كالذم سيًتافق زبفيفالسكاين فيها ستؤدم إذل 

كمن ىنا هبب االىتماـ من خبلؿ التخطيط اؼبسبق ,  مستمر يف مساحة األراضي الزراعيةبتزايد
لبلستفادة من ىذا  النواحي اؼبتنوعة يف تلك  اإلنتاجية كاػبدميةتطوير اؼبوارد كالقطاعاتباؽبادؼ 
طبلع على تطور معدالت النمو السكاين يف ؿبافظة االمن خبلؿ .  يف الفًتات القادمةااللبفاض

 كما ىي ىذا التطورلة عن ؤك سؤاؿ مهم عن األسباب كالعوامل اؼبسالذىندير الزكر يتبادر إذل 
 مكونات النمو ةحيث تتضح اإلجابة على ذلك من خبلؿ دراس:   السلبية اإلهبابية كثارىاآ

 . السكاين يف ؿبافظة دير الزكر
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 .2008-1970يبين تطور النمو السكاني في محافظة دير الزور بين عامي : (19)الشكل رقم 
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  : ديرالزور  النمو السكاني في محافظةفي الوالدات  معدلأثر-3
تعد الوالدات من أىم عوامل النمو السكاين اليت تعكس أمباط السلوؾ اإلقبايب السائد يف 

  كاالجتماعيةحيث تتأثر الوالدات باألكضاع االقتصادية, اجملتمع كأكثرىا تأثَتان على حجم السكاف
 يف تشكيل معدؿ النمو السكاين بشكل عاـ ان سياكما تلعب دكران أس, السائدة يف األسرة كاجملتمع

كيبثل ارتفاعها عائقان وبد من جهود التنمية ككتَتة تطورىا يف , كمعدؿ الزيادة الطبيعية بشكل خاص
. كثَت من الدكؿ

 معدؿ اؼبواليد اػباـ يف ؿبافظة دير الزكر بلغإذل أف  (8) رقم اعبدكؿالواردة يف بيانات اؿتشَت    
باأللف يف  41 ليتناقص إذل 1981باأللف يف عاـ  43 كارتفع إذل 1970 باأللف يف عاـ 37
كما ىو مبُت يف الشكل البياين  2004 يف عاـ 36كاستمر يف التناقص ليصل إذل , 1994عاـ 
 كيفسر سبب التناقص اؼبستمر ؼبعدؿ اؼبواليد اػباـ يف احملافظة إذل زيادة كعي كإدراؾ (1 )(,6)رقم 

باؼبسألة السكانية من ناحية كالتشجيع الذم تبذلو الدكلة لتحديد النسل من ناحية أخرل  السكاف
فبا أدل إذل إقباؿ السكاف يف ىذه احملافظة على استخداـ كسائل تنظيم األسرة كاليت تقدمها 

. كبشكل ؾباين صبعية تنظيم األسرة كفرعها اؼبنتشرة يف أرجاء احملافظة   
 يبين تطور معدالت المواليد والوفيات الخام باإلضافة إلى معدل الزيادة :(8)جدول رقم ال

 .2004 -1970  عاميالطبيعية في محافظة دير الزور بين

وام ــاألع
معدل المواليد الخام 

 (باأللف)
معدل الوفيات الخام 

 (باأللف)
الزيادة الطبيعية 

 (باأللف)
1970 37 5.5 31.5 

1981 43 6.5 4.4 

1994 41 4.5 36.5 

2004 36 4 32 
   .10ص, كِشك , ك٠ٕب١ِى١خ اٌَىبْ, ١٘ئخ رقط١ظ اٌلٌٚخ , اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء :اٌّظله    

 _______________________________

 (.16/2)جدكؿ , 69ص ,2004اجملموعة اإلحصائية السورية لعاـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء,  مرجع سبق ذكره-1
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ٌبٌن تطور بعض مؤشرات النمو السكانً فً محافظة         شكل بٌانً رقم )6( 

دٌر الزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 -2004(

د الخام معدل المواٌل

معدل الوفٌات الخام

معدل الزٌادة الطبٌعٌة

 

  (.10)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

 اػباـ على دبعدؿ اؼبواليد كرفؽ مرتفعان إذا ما ال يزاؿكعلى الر م من البفاض ىذا اؼبعدؿ إال أنو 
 كبو 2004مستول ؿبافظة ضبص على سبيل اؼبثاؿ حيث بلغ معدؿ اؼبواليد اػباـ يف عاـ 

 26ستول العاؼبي البالغ ادل أك على, باأللف31أك على مستول القطر كالبالغ , باأللف32
كعليو يبكن التأكيد بأف معدؿ اؼبواليد اؼبرتفع كعلى مدار ثبلثة عقود متواصلة ىو (1 ).باأللف

اؼبسؤكؿ األكؿ عن النمو السكاين السريع يف ؿبافظة دير الزكر بشكل عاـ كيف ـبتلف مناطقها 
.   اعبغرافية أيضان 

 : النمو السكاني في محافظة ديرالزورفي أثر عامل الخصوبة -4
إذ تعاظم دورىا في , تعد ظاىرة الخصوبة من أىم الظواىر التي حظيت باىتمام العلماء)

البلدان النامية وبخاصة بعد االنخفاض الحاد الذي حصل في معدالت الوفيات في حين أن 
 بمقدار طفيف مما أدى إلى ارتفاع معدالت النمو  إالمعدالت الخصوبة لم تنخفض

الخصوبة األساس الموضوعي ألغلب الدراسات الديموغرافية  ولهذا تشكل ظاىرة, السكاني
 : منها على سبيل المثال ال الحصرةالحالية وألىداف عد

 رسم خطط التنمية الصحية والتعليمية. 

 تخطيط ورسم سياسات األمومة والطفولة. 
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_____________________________________ 
UNDP. 2003- Human Development Report. New York. PP 250-255. -1 

 وضع برامج تنظيم األسرة في المستقبل. 

  تقدير النمو السكاني ومعدالتو التي غدت في اآلونة األخيرة تشكل عبئاً كبيراً على
(1 ).(التطور االقتصادي واالجتماعي في البلدان النامية

 

متوسط ما تنجبو اؼبرأة الواحدة أك ألف  )كتدؿ اؼبعلومات اإلحصائية على أف معدؿ اػبصوبة الكلية
 للمرأة الواحدة يف ان  مولود7.5 بلغ يف ؿبافظة دير الزكر (امرأة طواؿ سنوات قدرهتا على اإلقباب

 ان  مولود5.31  إذل ألبفض مث1981 لكل امرأة يف عاـ ان  مولود7.6إذل  مث أرتفع  1970عاـ 
 بينما كاف ىذا. 2004 للمرأة الواحدة يف عاـ ان  مولود4 ليصل إذل 1994لكل امرأة يف عاـ 

 3 ك , لكل امرأة يف العادلان  مولود2.8ك, (العادل)  لكل امرأة يف الدكؿ اؼبتقدمةان  مولود1.9 اؼبعدؿ
يعود االلبفاض السريع يف معدؿ اػبصوبة يف الفًتة األخَتة يف ؿبافظة . (2)يف الدكؿ الناميةمولودان 

دير الزكر إذل ؾبموعة من العوامل االقتصادية كاالجتماعية اليت أدت إذل ارتفاع كعي اؼبواطنُت 
: باؼبسألة السكانية ككاف من أنبها

سنوات من 10أكثرمنالبفاض نسبة األمية بُت ؾبموع السكاف الذين بلغت أعمارىم  -1
 إذل 1994يف عاـ % 38.5 إذل 1981يف عاـ % 56.9 إذل 1970يف عاـ % 68.8
 مبلحظة األثر الواضح الختبلؼ مستويات التعليم على يبكن ك.(3)2004يف عاـ% 32.1

جد أف اذباه اػبصوبة يبيل كبو االلبفاض مع ارتفاع اؼبستول التعليمي كحيث , معدالت اػبصوبة
 3.7 مولودان مقابل 6.8بلغ معدؿ اػبصوبة اإلصبارل لدل اؼبرأة األمية  ،ثاؿادل  فعلى سبيلللمرأة

  كصل الفارؽ يف مستول أم ,( 4)2003 مولودان للمرأة اليت ربمل شهادة الثانوية العامة يف عاـ
______________________ 

. 151-150ص , 1997, جامعة دمشق, مبادئ اإلحصاء السكاين, ـبوؿ, مطانيوس- 1
2 -UNDP. 2003- Human Development Report. New York. PP 250-262. 
 ,دمشق, (التقرير األكرل )اؼبسح اؼبتعدد األ راض يف اعبمهورية العربية السورية , ؼبكتب اؼبركزم لئلحصاءا- 3

.  14ص, 1970-2004
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بيانات اعبمعية حوؿ معدالت اػبصوبة لدل النساء يف ؿبافظة دير , صبعية تنظيم األسرة دبحافظة دير الزكر- 4
 .2004الزكر لعاـ 

على العبلقة العكسية بُت  يدؿ اػبصوبة بُت اؼبستويُت التعليميُت أكثر من ثبلثة أطفاؿ كىذا
اؼبستول التعليمي للمرأة ساىم ذلك يف  فكلما ربسن ,خصوبة اؼبرأة كارتفاع مستواىا التعليمي

 .معدؿ النمو السكاين كىذا يؤثر بالتارل يف خفض, خفض معدؿ خصوبتها
 بالر م من االلبفاض الذم شهدتو خبلؿ الفًتة ازدياد نسبة سكاف اغبضر يف ؿبافظة ديرالزكر -2

  البفض مث1981يف عاـ % 30.6 إذل 1970يف عاـ % 30.4 من اؼباضية فقد ارتفع
أف  يبلحظحيث  ,2004يف عاـ % 43.8إذل لَتتفع بعد ذلك 1994يف عاـ % 28.3إذل

ففي عاـ  ,معدؿ اػبصوبة الكلية لدل اؼبرأة يف الريف أعلى فبا ىو عليو لدل اؼبرأة يف اغبضر
 للمرأة يف ان  مولود8.5 للمرأة يف اغبضر مقابل ان  مولود6.8 بلغ معدؿ اػبصوبة الكلية 1970
 للمرأة يف اغبضر ان  مولود6.5  حيث بلغ1981 كبقي ىذا الفارؽ كاضحان أيضان يف عاـ, الريف
 ليصل 1994 يف عاـ مث البفض كبل اؼبعدلُت بشكل ملموس,  يف الريفان  مولود8.2مقابل 

كاصل ىذا  2004يف عاـ ك,  للمرأة يف الريفان  مولود5.8 للمرأة يف اغبضر مقابل ان  مولود3.9إذل
   (1 ). للمرأة يف الريفان  مولود408 للمرأة يف اغبضر مقابل ان  مولود3.3االلبفاض إذل 

 ,كالتحضر من خبلؿ ما تقدـ يبكن التأكيد على العبلقة العكسية القائمة بُت مستول اػبصوبة
 بُتكيعود التباين , اػبصوبة حيث يًتافق ارتفاع نسبة سكاف اغبضر يف اجملتمع بالبفاض يف مستول

كاختبلؼ نصيب  اغبضر إذل اختبلؼ أسلوب اإلنتاج تلك اليت يف  الريف ك يفصوبةاخلمعدالت 
إال , كل منهما من اػبدمات االجتماعية كالتعليم كاػبدمات الصحية ك اػبدمات الًتفيهية ك َتىا

الحظ أف ىذا التباين آخذ يف التقلص نتيجة التطورات االجتماعية كاالقتصادية اليت يشهدىا أنو م
التعليم بُت اإلناث كاتساع شبكة اػبدمات  كانتشار, السيما من حيث ارتفاع سن الزكاجكالريف 

   (2 ).الصحية كالسيما رعاية األمومة كالطفولة كتنظيم األسرة
______________________ 

نتائج مسح األكضاع االقتصادية ك االجتماعية يف ؿبافظة ديرالزكر لؤلعواـ ,اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
1970-1981-1994 -2004. 
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, 19العدد , اذباىات التحضر كاغبضرية مثاؿ صبهورية مصر العربية , اعبمعية اعبغرافية اؼبصرية,  اجمللة اعبغرافية العربية-2
  .27ص , 1987, القاىرة 

 حيث كانت , فأكثر يف ؿبافظة دير الزكركاتسن 10 نسبة العزكبية بُت السكاف ارتفاع -3
 عاـ للذكور كاإلناث يف% 44.4كارتفعت إذل  1970 يف عاـ  للذكور كاإلناث43.3%
اؼبسح اؼبتعدد األ راض  كفقان لنتائج 1994 يف عاـ  للذكور كاإلناث%51.6 إذل  لتصل1981

 يف  للذكور كاإلناث %52 لتصل إذل ,1994 -1981-1970 لؤلعواـ ؿبافظة دير الزكريف 
 كبالتارل ارتفاع متوسط العمر عند الزكاج األكؿ ،2004السكاف لعاـ كفق إلحصاء 2004عاـ 
عامان 25.7عامان للذكور ك27.1 إذل1970عامان لئلناث يف عاـ 23.1ك عامان للذكور25.9 من

عامان لئلناث  25.5مع استقرارىا أك ثباهتا عند عامان للذكور  29مث إذل , 1990لئلناث يف عاـ 
كيرجع السبب الرئيسي الرتفاع ىذا اؼبتوسط إذل تطبيق سياسة التعليم اإللزامي (1) .2004يف عاـ 

إضافة إذل زيادة , كاإلقباؿ الكبَت على التعليم اؼبتوسط كاعبامعي ,اؼبرحلة االبتدائية كاإلعدادية يف
كما كاف لؤلكضاع االقتصادية العامة كالبطالة الواسعة يف صفوؼ الشباب ,للمرأة  معدؿ النشاط

 األخرل الداخلُت حديثان إذل سوؽ العمل يف التسعينات دكر كبَت يف ذلك إذل جانب العوامل
يف تأخَت سن الزكاج لكبل كارتفاع مستول اؼبهور كعدـ القدرة على حيازة اؼبساكن فبا ساىم 

  .اعبنسُت
حيث , تنظيم األسرة اغبد من النسل ككسائل أساليب ك كانتشارملاحلفًتات تباعد اؼبدة بُت  )-4 

 1978 يف عاـ %20.9من ؽبذه األساليب كالوسائل ارتفعت نسبة النساء اؼبتزكجات اؼبستخدمات 
 (2) .(2004يف عاـ % 47.7 مث إذل 1993 يف عاـ %39.6إذل 

يف % 9.3 إذل 1970يف عاـ % 7.1ارتفاع نسبة مسانبة اؼبرأة يف النشاط االقتصادم من  )-5
يف % 11.8 إذل (سنة فأكثر 15)كىذا أدل إذل ارتفاع نسبة اإلناث يف قوة العمل , 2008عاـ 
                                                       (.9)جدكؿ  (3).(1970يف عاـ  %7.1 بعد أف كانت 2004عاـ 

_______________________  
 . 52-51ص ,2004تقرير التنمية البشرية يف اعبمهورية العربية السورية لعاـ , برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي-1
كرقة , النمو السكاين كسياسة الصحة اإلسًتاتيجية كدكر الصحة اإلقبابية: كآخركف, جرب , كعائشة, خضرة , مازف - 2

 10ص, 2001 تشرين الثاين 12-10, دمشق, عمل مقدمة إذل اؼبؤسبر الوطٍت للسكاف



 

 

 

- 71 - 

نتائج مسح األكضاع االقتصادية ك االجتماعية يف ؿبافظة ,اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء, مرجع سيق ذكره- 3
 .2005- 1994-1981-1970ديرالزكر لؤلعواـ 

 بعض مؤشرات النمو السكاني في محافظة دير الزور بين  تطور يبين:(9)جدول رقم ال
 .2004 -1970عامي 

. 2004 اإلؽظبئ١خ ٌؼبَ اٌّغّٛػخ- : رُ  فن اٌّؼٍِٛبد  ػالٖ ِٓ :اٌّظله

. 2005 ٌؼبَ ألهلبَ| ثبوزبة ٚطف ٍٛه٠خ-                                                       

 .2004ٔزبئظ َِؼ األٍوح ٌؼبَ -                                                        
 : النمو السكاني في محافظة ديرالزورفيأثر عامل الوفيات - 5
 لقد أدت .تعد الوفيات العامل الثاين من حيث األنبية يف ربديد مستول النمو السكاين  

التطورات االقتصادية كاالجتماعية اليت شهدهتا ؿبافظة دير الزكر كالسيما يف القطاع الصحي إذل 
 باأللف 5.5 من (9)رقم  يف اعبدكؿ كرد ا معدؿ الوفيات اػباـ البفاضان ملموسان كمالبفاض يف
 (.6)، كالشكل البياين رقم 2004باأللف يف عاـ  4 إذل 1970يف عاـ 

 من األكضاع االقتصادية كارتفاع  األسر السورية بشكل عاـ كأسر احملافظة بشكل خاصةف معاناإ
 تشكل, أفراد األسرةة عدد لؤلعباء اليت تًتتب على زياد كتآكل الدخوؿ كإدراؾ األىل األسعار

من قبل أعداد متزايدة من أرباب كربات  (قليلة األكالد)عامبلن مؤثران يف تفضيل األسر الصغَتة 
باأللف يف الريف  7.2 1970فقد بلغ يف عاـ , ىذا اؼبعدؿ بُت اغبضر كالريف يتباين. األسر

 األعوام
معدل المواليد 

(باأللف)الخام   

     معدل الخصوبة الكمية
(ة الواحدةأمولود لممر)  

توقع الحياة عند 
 الوالدة

معدل الوفيات 
الخام 

(باأللف)  

معدل 
وفيات 
الرضع 

(باأللف) كرذ ريف حضر   أنثى 

1970 37 6.8 8.5 58.2 60.6 5.5 111 

1981 51 6.5 8.2 63.8 64.8 6.5 63 
1994 41 3.9 5.8 66.6 67.6 4.5 43 
2004 37 3.2 4.6 70.4 72.6 4 27.1 
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 3.2باأللف يف الريف مقابل  5.3 إذل 2004ليصل يف عاـ , باأللف يف اغبضر 5.1مقابل 
 . باأللف يف اغبضر

لذلك ال تصلح داللتو للمقارنة بُت الدكؿ , يتأثر معدؿ الوفيات اػباـ بالًتكيب العمرم للسكاف
باأللف يف ؿبافظة  4 بلغ تبُت أنو, فعند مقارنة معدؿ الوفيات اػباـ, ة اؼبختلفعمريةكل اؿاذات اؽبي

يف حُت أف العمر  ,باأللف يف ستوكهودل 10.6 باأللف على مستول القطر ك3.8 دير الزكر مقابل
عامان للجنسُت يف  62.6 عامان للجنسُت معان يف السويد مقابل79.3اؼبتوقع عند الوالدة بلغ 

  أم أف اؼبواطن يف السويد يعيش يف, 2004-2000 كخبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي (1)سورية
فارتفاع معدؿ الوفيات يف ستوكهودل يعود إذل . إضايف عن اؼبواطن يف سوريةعاـ  19اؼبتوسط حوارل 

حيث تكوف  ( عامان فأكثر65)من السكاف ىم يف فية % 17.4إذ أف , السكاف (شيخوخة)تعمَت
من % 3.5بينما بلغت نسبة تلك الفية العمرية يف ؿبافظة دير الزكر , معدالت الوفيات مرتفعة

 عامان 18كما أف العمر الوسيط للسكاف يف ؿبافظة دير الزكر بلغ حوارل , 2004السكاف يف عاـ 
ف إزالة تأثَت الًتكيب العمرم على معدؿ الوفيات إ (2 ).2004 عامان يف ستوكهودل يف عاـ40مقابل 

تطلب دراسة معدؿ كفيات األطفاؿ كالعمر اؼبتوقع عند الوالدة إلجراء تاػباـ يف ؿبافظة دير الزكر 
 . مقارنة بُت معدؿ ىذه الوفيات يف ىذه احملافظة كمدف أخرل من العادل
 1970باأللف يف عاـ  111لقد البفض معدؿ كفيات الرضع يف ؿبافظة دير الزكر من 

كيعكس ىذا االلبفاض الكبَت يف مستول ىذا اؼبؤشر مدل . 2004باأللف يف عاـ  27.1إذل 
 ,التقدـ االقتصادم كاالجتماعي كالعلمي الذم ربقق يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ السنوات اؼباضية

ؾباؿ رعاية األمومة  كما يعكس مدل تطور كاتساع اػبدمات الصحية الوقائية كالعبلجية كالسيما يف
كما يعكس األثر البالغ ,  كالتوعية الصحية كانتشار التعليمةح الوطٍتمؽتلكالطفولة كتنفيذ ضببلت اؿ

 .األنبية على معدؿ الوفيات اػباـ يف ظل اؼبعدؿ اؼبرتفع للمواليد
____________________________________ 
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-1970نتائج مسح األكضاع االقتصادية ك االجتماعية يف سورية لؤلعواـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 2
1981-1994 -2004. 

يتباين معدؿ كفيات األطفاؿ بُت الوسطُت اغبضرم كالريفي حيث كاف على الدكاـ أعلى يف الريف ك
اؼبرأة يف مقارنة باغبضر ألسباب عديدة من أنبها انتشار اػبدمات الصحية كارتفاع مستول التعليم ك

يف عاـ ؼ, الريف سبارس الزراعة كتربية اغبيواف إذل جانب الرجل ك البان تعمل أكثر من اؼبرأة اغبضرية
مث البفض  ,باأللف يف الريف131 يف اغبضر مقابل  باأللف92 بلغ معدؿ كفيات الرضع 1970

 باأللف يف 26  كإذل1995 باأللف يف الريف يف عاـ 37مقابل   يف اغبضر  باأللف32إذل 
 (1) .2004 باأللف يف الريف يف عاـ 30اغبضر مقابل 

 اػبدمات الصحية الوقائية كالعبلجية مكن من ربقيق  ؾباؿف التقدـ الذم حصل يفإ
 ,سيطرة عالية على األمراض السارية كحاالت سوء التغذية اليت كانت سببان لغالبية الوفيات سابقان 

كاالرتفاع يف العمر , األمر الذم أدل إذل البفاض الوفيات على اؼبستول العاـ كعلى مستول الفيات
 عامان خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت 46اؼبتوقع عند الوالدة لدل ؾبمل سكاف احملافظة من 

 كمن 2005-1995 عامان خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 62.6 إذل 1970-1960عامي
 .كىو األعلى يف العادل(2) عامان  80.7العمر اؼبتوقع عند الوالدة يف طوكيو اعبدير بالذكر أف 

 : النمو السكاني في محافظة ديرالزورفي اليجرةأثر عامل - 6
يف اؼبرتبة الثالثة من حيث تأثَتىا يف حجم  (اؽبجرة الداخلية)اؽبجرة كخصوصان  عامل   يأيت

سكاف احملافظة كاؼبناطق كالنواحي التابعة ؽبا كتركيبهم العمرم كالنوعي كيف ربديد مستويات مبوىم 
 متعددة فهناؾ  كأمباطان أخذ اؽبجرة الداخلية يف ؿبافظة دير الزكر أشكاالن ت. السنوم كتوزعهم اعبغرايف

. اؽبجرة الدائمة كاؽبجرة الفصلية أك اؼبوظبية اؼبؤقتة
كينجم ىذا , كيبثل انتقاؿ سكاف الريف إذل اؼبدف كخاصة الكربل منها أكثر أمباط اؽبجرة شيوعان 

 االنتقاؿ عن دكافع الطرد الكامنة يف الريف كاؼبتمثلة بشكل عاـ بارتفاع اػبصوبة كالبفاض الدخل
____________________________________ 

 .2005اإلحصاءات الصحية اػباصة دبحافظة دير الزكر لعاـ , قسم اإلحصاء, كزارة الصحة -1
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الناتج عن سوء اؼبواسم الزراعية الناتج عن أسباب طبيعة كبشرية شهدهتا احملافظة كخصوصان خبلؿ 
باإلضافة إذل ظاىرة تفتت اغبيازات الزراعية كؿبدكدية فرص , سنوات العقد األخَت من فًتة الدراسة

باإلضافة إذل عوامل كدكافع اعبذب الكامنة , العمل اليت تؤدم إذل انتشار البطالة كنقص اػبدمات
يف اؼبدف كاؼبتمثلة بتنوع األنشطة االقتصادية كاالجتماعية كاتساع فرص العمل يف القطاعُت العاـ 

كيؤدم ىذا االنتقاؿ إذل نتائج اقتصادية كاجتماعية على الواقع ,  اؼبرافق كاػبدماتتوفركاػباص ك
السكاين الريفي كاغبضرم على حد سواء يف احملافظة باإلضافة إذل عرقلة عملية التنمية بكافة 

  .أشكاؽبا كعلى صبيع الصعد

: 2004-1970ارغبٖ اٌٙغوح اٌلاف١ٍخ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ثشىً ػبَ ث١ٓ ػبِٟ -  

 يف ؿبافظة دير  الداخليةنتائج اؼبسح العشوائي للهجرةاؼبتحصل عليها من تشَت البيانات اإلحصائية 
 لبفاض بسيط يف إذل ايف النركيج (فافو ) بالتعاكف مع معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية الزكر

% 2.5ت ىذه اؽبجرة حيث بلغ( 10) كما يف اعبدكؿ رقم إصبارل اؽبجرة الداخلية مع مركر الزمن
 %5مث ارتفعت ىذه النسبة إذل  1970يف عاـ  من إصبارل اؽبجرة الداخلية على مستول القطر

خبلؿ الفًتة اؼبمتدة % 3.7 لتنخفض النسبة إذل 1981- 1970 خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي
من إصبارل حركات اؽبجرة  %2.3 البفضت النسبة لتصل إذلمث , 1994- 1981بُت عامي

 شكلكما يف اؿ 2004- 1994 خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي الداخلية على مستول القطر
 كقد شهدت احملافظة ارتفاعا ملحوظان يف حركة اؽبجرة الداخلية خبلؿ فًتة اػبمس (,7)البياين رقم 

 كذلك بسبب موجة اعبفاؼ (1 ), %  7.4 لتصل النسبة إذل 2004سنوات اليت تلت عاـ 
كاكبسار كميات األمطار اليت شهدهتا احملافظة باإلضافة إذل تأثَت األزمة اؼبالية العاؼبية كانعكاس ذلك 
على الواقع االقتصادم يف احملافظة من  بلء األسعار كخصوصان أسعار الوقود كانعكاس ذلك على 
كاقع القطاع الزراعي كالرعوم يف احملافظة فبا أدل إذل تدين اإلنتاج الزراعي كاغبيواين كانتشار البطالة 
كخصوصان يف اجملتمع الريفي باإلضافة إذل نتائج عديدة أدت إذل نشاط حركة اؽبجرة الداخلية بكافة 
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حجم كمعدالت  (10) رقم حيث يبُت اعبدكؿ.أشكاؽبا كخاصة باذباه اؼبدف الكربل يف احملافظة
 للسكاف بُت الطاردةحيث كانت ؿبافظة دير الزكر من احملافظات , اؽبجرة من كإذل ىذه احملافظة

من إصبارل معدالت اؽبجرة % 3- كبلغ معدؿ صايف اؽبجرة يف تلك الفًتة 1981-1970عامي 
 ليبلغ معدؿ صايف اؽبجرة 1994-1981 بُت عامي النسبة ىذه كالبفضت, على مستول القطر

 ىذه احملافظة من تصبحأمث , من إصبارل معدالت اؽبجرة على مستول القطر% 2.3-فيها 
 حيث بلغ معدؿ 2004 -1994احملافظات اؼبستقرة سكانيان خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

 كىذا نتاج جهود الدكلة من إصبارل معدالت اؽبجرة على مستول القطر% 0صايف اؽبجرة فيها 
الرامية إذل ربقيق نوعو من االستقرار االقتصادم كاالجتماعي يف ىذه احملافظة من خبلؿ طرح خطة 

كالعمل على تنمية اؼبناطق الريفية , رامية لتنمية اؼبنطقة الشرقية كمن ضمنها ؿبافظة دير الزكر
اقتصاديان كاجتماعيان هبدؼ اغبد من عمليات اؽبجرة منها كاليها كالذم يؤدم إذل إهباد نوع من 

مث ما لبثت ىذه احملافظة أف ربولت من ؿبافظة مستقرة سكانيان , االستقرار السكاين يف ىذه احملافظة 
- إذل ؿبافظة طاردة للسكاف خبلؿ فًتة السنوات األربع التالية ليبلغ معدؿ صايف اؽبجرة فيها 

 كذلك بسبب الظركؼ الطبيعية كاالقتصادية اليت فرضت على الواقع السكاين يف ىذه (1)% 4.6
. احملافظة تغيَتات كبَتة

يبيٍ حطىر حركت انهجرة انداخهيت في يحبفظت دير انزور خالل  شكم بيبَي رقى )7( 

) 2004  - 1970 انفخرة انًًخدة بيٍ عبيي ) 

-4

-2

0

2

4

6

(1981-1970)(1994-1981)(2004-1994)

%

القادمون المغادرون صافً الهجرة
 

(. 10)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 
_____________________ 
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تقارير إحصائية خاصة حبركة اؽبجرة الداخلية يف احملافظة بالتعاكف مع , مديرية اإلحصاء دبحافظة ديرالزكر - 1
 .( 2008-1970)يف النركيج خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي  (فافو )معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية 

 في  والنسبة المئوية ليا بالنسبة لمقطر يبين تطور حركة اليجرة الداخمية:(10)جدول رقم ال 
 .2004- 1970محافظة دير الزور بين عامي 

الوضع صافي اليجرة المغادرون القادمون الفترة 
%  (ألف)العدد )*(% (ألف)العدد )*(% (ألف)العدد

 طاردة% 3- 12-% 5 %19 2 7 1981- 1970
طاردة % 2.3- 20-% 3.7 %32 1.4 12 1994- 1981
مستقرة  - = 2.3% 28 2.3% 28 2004- 1994

 

     فٟ ِؾبفظخ ك٠و  اٌلاف١ٍخٔزبئظ  اٌَّؼ اٌؼشٛائٟ ٌٍٙغوح, ِل٠و٠خ اإلؽظبء ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه - : اٌّظله*

 . 2008 ٌؼبَ فٟ إٌو٠ٚظ (فبفٛ ) ثبٌزؼبْٚ ِغ ِؼٙل اٌؼٍَٛ اوعزّبػ١خ ٚاٌزطج١م١خ اٌيٚه
رش١و إٌَت اٌّئ٠ٛخ ئٌٝ  عّبٌٟ َٔت اٌّٙبعوْٚ ِٓ اٌَىبْ ٍٛاء ِٓ اٌمبكِْٛ ٚاٌّغبكهْٚ ػٍٝ –               * 

. َِزٜٛ اٌمطو

 

عمى مستوى مركز   في محافظة ديرالزور الداخمية اليجرة حركةاتجاه -ب
: 2004-1970المحافظة بين عامي 

لقد احتلت مدينة دير الزكر كاليت تعترب مركز احملافظة اؼبقاـ األكؿ بُت مراكز احملافظات 
 حيث بلغت نسبة 2008 -1970كمنطقة جاذبة للسكاف خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

 مث 1981يف عاـ % 9 لًتتفع ىذه النسبة إذل 1970يف عاـ % 5استقطاهبا للمهاجرين 
 مث ارتفعت 2004يف عاـ % 9.1 لتصل ىذه النسبة إذل 1995يف عاـ % 7لتنخفض إذل 

نتائج اؼبسح العشوائي  كذلك كفق 2004- 2007النسبة بشكل كبَت خبلؿ الفًتة بُت عامي 
يف  (فافو) بالتعاكف مع معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية  يف ؿبافظة دير الزكر الداخليةللهجرة
 .(2008, مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر)النركيج 
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 إلى محافظة ديرالزور عمى مستوى المناطق  الداخمية اليجرة حركةاتجاه- ج
 :2004عام  لمحافظة ديرالزور في  التابعة ومراكز النواحياإلدارية

 اؼبهاجرين كمعدالهتم على مستول اؼبناطق اإلدارية التابعة حملافظة دير الزكر حركةتباينت 
 تصنيفها متكذلك تبعان لعوامل الطرد كاعبذب الكامنة يف كل منطقة من اؼبناطق اإلدارية لذلك 

: على الشكل التارل

: المناطق اإلدارية الجاذبة  لمسكان- 
 للسكاف يتها جاذبمن حيث تأيت باؼبرتبة األكذل ناحية دير الزكرتدؿ نتائج اؼبسح اإلحصائي أف 

من إصبارل نسبة اؼبهاجرين إذل % 70.8حيث بلغ معدؿ صايف اؽبجرة فيها , من اؼبهاجرين
 ناحيةتليها , %10.2باؼبرتبة الثانية دبعدؿ صايف ىجرة اؼبيادين  ناحيةتليها , ؿبافظة دير الزكر

 يف مدف% 5 بينما دل يتجاكز ىذا اؼبعدؿ .%9 دبعدؿ صايف ىجرة الثالثةباؼبرتبة البوكماؿ 
العشارة كىجُت مع اإلشارة أف صبيع اؼبناطق السابقة باستثناء مركز دير الزكر قد شهدت تناقصان 
يف نسبة استحواذىا للسكاف على مستول احملافظة بالر م من حركة اؽبجرة إليها كمرد ذلك إذل 
الزيادة السكانية الكبَتة اليت شهدهتا منطقة مركز دير الزكر كاليت طغت على بقية اؼبناطق اإلدارية 
كىذا ما يفسر تناقص نسبة استحواذىا للسكاف على مستول احملافظة بالر م من أهنا تعد من 

 مستقرة سكانيان كبلغ معدؿ صايف اؽبجرة التبٍت شبة ناحية بينما كانت ,اؼبناطق اعباذبة للسكاف
نتائج اؼبسح العشوائي كذلك كفق , إصبارل نسبة اؼبهاجرين إذل ىذه احملافظة من% 0.05فيها 

يف  (فافو) بالتعاكف مع معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية  يف ؿبافظة دير الزكر الداخليةللهجرة
 .(8) البياينشكلكما يف اؿ.(2008, مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر)النركيج 

 تعد إذل احتوائها على مركز احملافظة مدينة دير الزكر كاليت سبب جاذبية ناحية دير الزكركيعود 
 الدكائر اغبكوميةتركز نسبة كبَتة من  على مستول اؼبنطقة الشرقية ؿ يف جذب السكافان ىامان مركز

 من الطراز األكؿ على  كخدميان إضافة إذل كوهنا مركزان ذباريان كسياحيان كثقافيان , يف ىذه اؼبنطقة
 .اؼبنطقة الشرقيةمستول 
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بٌن المناطق والنواحً األدارٌة الجاذبة والطاردة للسكان  شكل بٌانً رقم )8(ٌ 

فً محافظة دٌر الزور

-4
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26

36

46

56

66

76

       المناطق الجاذبة للسكان            المناطق الطاردة للسكان

%

مركز دٌر

الزور
المٌادٌن

البوكمال

العشارة

هجٌن

الصور

البصٌرة

موحسن

خشام

الجالء

السوسة

الكسرة

ذٌبان

التبنً
 

 فٟ ِؾبفظخ  اٌلاف١ٍخٔزبئظ اٌَّؼ اٌؼشٛائٟ ٌٍٙغوحرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ  

  .ك٠واٌيٚه

:       المناطق اإلدارية الطاردة لمسكان-  1
باؼبرتبة األكذل بُت اؼبناطق اإلدارية الطاردة للسكاف حيث بلغ صايف اؽبجرة الصور  ناحيةتأيت     
 – بُت ة مراكز النواحي كتراكح ىذا اؼبعدؿ يف بقيالناحية من إصبارل سكاف ىذه %3.9 –فيها 
 أقل من كاعببلء كالسوسةطق ايف من% 1.6ك البصَتة ك موحسن ك خشاـ  نواحييف % 2.3

نتائج اؼبسح العشوائي كذلك كفق . (8) رقم شكلكما يف اؿ  الكسرة ك ذيبافطقايف من% 1
يف  (فافو) بالتعاكف مع معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية  يف ؿبافظة دير الزكر الداخليةللهجرة
 موجة اعبفاؼ باإلضافة إذل  إذلالصور يف منطقة  السليب معدؿ صايف اؽبجرةارتفاع كيعزل النركيج

. شح اؼبياه فبا انعكس على الواقع الزراعي فيها باإلضافة إذل تدين كاقع اػبدمات يف تلك النواحي
 ىجرة الكثَت من سكاهنا إذل مدينة دير الزكر مركز احملافظة لتوفر فرص كل تلك األسباب أدت إذل

. كاألسباب ذاهتا تفسر الصايف للهجرة يف بقية النواحي, ؼبعاشي اعبيد فيهااالعمل كالوضع 



 

 

 

- 79 - 

ارغبٖ اٌٙغوح اٌلاف١ٍخ ػٍٝ َِزٜٛ إٌّبطك اٌغغواف١خ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه - ك

 :2004ػبَ 

بينت اؼبصادر اإلحصائية أف اؼبنطقة الغربية من ؿبافظة دير الزكر قد استقطبت كبو 
يف حُت استقطبت اؼبنطقة ,  كذلك بسبب التنظيم العمراين اعبيد من اؼبهاجرين% 70.6
 كوهنا أقل تنظيما عمرانيان من من إصبارل نسبة اؼبهاجرين يف ؿبافظة دير الزكر % 15 الوسطى

من إصبارل نسبة اؼبهاجرين يف ىذه % 14 فقد استقطبت كبو الشرقيةما اؼبنطقة أ, اؼبنطقة األكذل
 . ألمور تعود إذل التنظيم العمراين فيهااحملافظة

اتجاه اليجرة الداخمية في محافظة دير الزور حسب مكان اإلقامة وحركة - ىـ
: 2004-1970االنتقال األخيرة لمسكان بين عامي 

ف ىناؾ تطوران كاضحان يف اذباىات اؽبجرة الداخلية يف ىذه احملافظة كبو اؼبناطق اغبضرية إ
حيث تبُت اؼبصادر اإلحصائية أف اؽبجرة الداخلية من , كخصوصان مركز احملافظة مدينة دير الزكر

 ،2004-1970 مهيمنة خبلؿ فًتة الدراسة اؼبمتدة بُت عامي بقيتالريف كبو اغبضر 
على الشكل 1970حيث توزعت نسبة الهجرة الداخلية في محافظة دير الزور في عام )

 القادمين من مراكز المحافظات  وكانت نسبة%,87ريف إلى المدنالهجرة من ال: التالي
المهاجرين من % 80.5نحو  قدم 2004وفي عام %. 10ومن المدن األخرى % 3

 حيث  والباقي من المدن األخرى من مراكز المحافظات%4.7نحو من المناطق الريفية و
 (1).(%13.8بلغت نسبتهم حوالي 

 

 

 
_______________________________________ 

تقارير إحصائية خاصة حبركة اؽبجرة الداخلية كاػبارجية , مديرية اإلحصاء دبحافظة ديرالزكر , مرجع سبق ذكره- 1
يف النركيج خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي  (فافو )يف احملافظة بالتعاكف مع معهد العلـو االجتماعية كالتطبيقية 

(1970-2008 ). 
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 :اليجرة الخارجية في محافظة ديرالزور- 2-1-2
قد بينت اؼبصادر اإلحصائية اػباصة باؽبجرة اػبارجية اليت أجريت على مستول القطر ؿ

 بالتعاكف مع معهد العلـو  يف ؿبافظة دير الزكر اػبارجيةنتائج اؼبسح العشوائي للهجرةككفق 
من عدد  %13 كبو دير الزكر قد سجلت ةأف ؿبافظ يف النركيج (فافو)االجتماعية كالتطبيقية 
حيث شهدت تلك الفًتة تدفقات , 1970 يف عاـ  على مستول القطراؼبهاجرين إذل اػبارج

. للهجرة اػبارجية بشكل كبَت كخاصة باذباه بلداف اػبليج بعد الطفرة اليت حدثت يف أسعار النفط
حيث , 2004يف عاـ% 8 كبو ىذه النسبة باطراد خبلؿ فًتة الدراسة إذل أف بلغت تراجعتك

, 1970 يف عاـقما كانت عليإذل شهدت تلك الفًتة تراجعان ملحوظان دبعدؿ اؽبجرة اػبارجية قياسان 
  (1) ؿكذلك بسبب األحداث اليت عصفت دبنطقة اػبليج كما تبعها من أزمات القتصاديات تلك الدك

:  في محافظة ديرالزور(القادمة والمغادرة)  أسباب اليجرة-2-1-3
تعود أسباب اؽبجرة إذل العديد من عوامل الدفع الكامنة يف اؼبناطق اؼبرسلة للسكاف كعوامل       

: كبينت الكثَت من الدراسات أف من أىم ىذه العوامل. اعبذب الكامنة يف اؼبناطق اؼبستقبلة ؽبم
عدـ حيازة أرض زراعية كافية ,ضعف االستثمار, البطالة, كالبفاض مستول الدخل:عوامل اقتصادية- 1

 (1)  من أسباب اؽبجرة%70ذلكتشكل ىذه العوامل ما يزيد ع, أك منشأة أك مسكن
كعدـ توفر اؼبرافق كاػبدمات العامة من صحة كتعليم , كمتابعة التحصيل التعليمي: عوامل اجتماعية- 2

. اخل....كمياه شرب كصرؼ صحي 
البعد اعبغرايف ك, كوعورة األرض يف بعض اؼبناطق كعدـ صبلحيتها للزراعة:  وطبيعيةعوامل جغرافية- 3

 .  كاعبفاؼ كشح األمطار كقلة اؼبياه السطحية كاعبوفية(مناطق نائية )للمناطق اؼبرسلة

 (2).الر بة يف التمتع بوسائل الًتفيو كالراحةك,  اؼبتمثلة يف الر بة يف رؤية ما ىو جديد:عوامل نفسية- 4
 

 __________________________

ىيية زبطيط الدكلة بالتعاكف مع صندكؽ األمم اؼبتحدة للسكاف اإلسًتاتيجية الوطنية اؼبقًتحة للهجرة - 1 
.  1991, , الداخلية يف اعبمهورية العربية السورية

الدكافع الديبغرافية , ىيية زبطيط الدكلة بالتعاكف مع صندكؽ األمم اؼبتحدة للسكاف كمنظمة العمل الدكلية-2
 .1995, كاالقتصادية للمهاجرين يف سورية
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 نسبيان يف درجة تأثَتىا خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت ةتباين ـك, كثَتةاؽبجرة  كانتيف ؿبافظة دير الزكرك
 ، تبعان جململ الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية السائدة يف كل فًتة منها2004-1970عامي 
 سواء

. يف اؼبناطق الدافعة أك اؼبناطق اعباذبة ؽبم
سنة فأكثر يف  15 كقد مت تبويب ىذه األسباب كما صرح هبا اؼبهاجركف الذين بلغت أعمارىم

 من حيث األنبية كاليت مت ترتيبها  يبُت ىذه األسباب(11 ) رقمدكؿكاجل ،ست ؾبموعات رئيسية
كذلك كفق نتائج اؼبسح العشوائي ,  دل مشل أفراد األسرة أك الزكاجبالنسبية بعد استبعاد اؽبجرة بسب

, 2008الذم قاـ هبا مكتب اإلحصاء دبحافظة دير الزكر للهجرة يف ؿبافظة دير الزكر لعاـ 
 (1). 1970كمقارنتها مع اإلحصاءات اؼبتوفرة للهجرة اػباصة دبحافظة دير الزكر يف عاـ 

حسب أسباب اليجرة  (سنة فأكثر 15) يبين التوزيع النسبي لممياجرين :(11)جدول رقم ال
 .2004-1970والجنس بين عامي 

* رة  ـجـاب الوـبـأس
1970 2004 

 %إناث  %ذكور 
 مجموع

%  
 %ذكور 

إناث 
% 

مجموع 
% 

 29.1 18.8 32 39.9 28.3 44.8عدم توفر فرص العمل 

 31.3 38.2 29 24.1 34.6 19.7تحسين منطقة السكن أو المسكن 

 14.4 10.1 17.5 11.2 6.3 13.1عدم كفاية الدخل 

عدم توفر المرافق والخدمات في المحيط 
السكني 

3.5 4.4 3.6 7.5 12.1 9.1 

عدم حيازة أرض زراعية أو صغر 
مساحتيا 

3.9 4.4 4 0.9 6.4 2.6 

 13.7 14.4 12.3 17.2 22 15أسباب أخرى 

 100 100 100 100 100 100المجموع 
  
 ٌؼبَ  اٌقبطخ ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚهٔزبئظ اٌَّؼ اٌؼشٛائٟ ٌؼ١ٕخ اٌٙغوح, اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء :اٌّظله 

  .رُ اٍزجؼبك اٌٙغوح اٌزٟ ؽلصذ ثلافغ ٌُ شًّ األٍوح  ٚ اٌيٚاط*-   54ص , 2004

  .تم استبعاد اليجرة التي حدثت بدافع لم شمل األسرة أو الزواج*                  
    ________________________
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 .2004نتائج اؼبسح العشوائي لعينة اؽبجرة لعاـ , إلحصاء دبحافظة دير الزكرا مديرية-1 

0%

25%

50%

75%

100%

مجموعإناث ذكور مجموع إناث ذكور 

19702004

ٌبٌن تطور التوزٌع النسبً للمهاجرٌن حسب أسباب الهجرة والجنس فً  انً رقم )9(       شكل ٌب

ن عامً)2004-1970( محافظة دٌرالزورخالل الفترة الممتدة ٌب

أسباب أخرى

عدم حٌازة أرض زراعٌة أو

صغر مساحتها

عدم توفر المرافق والخدمات

فً المحٌط السكنً

عدم كفاٌة الدخل

تحسٌن منطقة السكن أو

المسكن

عدم توفر فرص العمل

رُ اوٍزؼبٔخ ٌوٍُ ٘نا اٌشىً ثٕزبئظ اٌَّؼ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ لبَ ثٙب ِىزت اإلؽظبء ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه : اٌّظله  

ِٚمبهٔزٙب ِغ اإلؽظبءاد اٌّزٛفوح ٌٍٙغوح اٌقبطخ ثّؾبفظخ ك٠و , 2004ٌٍٙغوح فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ٌؼبَ 

  .1970اٌيٚه فٟ ػبَ 

: يلي ما اعبدكؿىذا يستخلص من نتائج بيانات 
تباين التوزيع النسيب للمهاجرين حسب أسباب اؽبجرة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

.  نتيجة لتباين الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية السائدة يف كل من الفًتتُت1970-2004
ألسباب اؽبجرة بُت الرجاؿ كالنساء كنتيجة حتمية لتطور الدكر  التوزيع النسيب تباين

 . االقتصادم كاالجتماعي للمرأة
يبكننان الوقوؼ على األسباب الرئيسية للهجرة  (11)من خبلؿ ربليل بيانات اعبدكؿ رقم 

حيث يتضح لنا أف السبب الرئيسي للهجرة يأيت باؼبقاـ األكؿ هبدؼ الوصوؿ إذل عمل مناسب 
كبأجر أعلى من العمل اؼبتوفر فعبل يف اؼبناطق اؼبهاجر منها للحصوؿ على دخل كايف أك مناسب 

حيث كانت نسبة اؼبهاجرين ربت ىذا البند أعلى يف الفًتات السابقة كىذا , لؤلشخاص اؼبهاجرين
يعود إذل قلة فرص العمل بأجور عالية يف مناطق اؼبهاجرين يف تلك الفًتة إال أف ىذه النسبة بدأت 
تًتاجع بشكل تدرهبي مع أتساع قاعدة العمل كربسن األجور كبالتارل اغبصوؿ على دخوؿ معقولة 

أما السبب الثاين من حيث األنبية فيعود إذل ,ككافية ؼبتطلبات حياة اؼبهاجرين يف مناطق اؼبهرجُت
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عامل التطور كاغبداثة كتوفر عامل اػبدمات دبختلف أشكالو كأنواعو ك اليت يبحث عنها معظم 
اؼبهاجرين من خبلؿ البحث كاالنتقاؿ إذل مناطق سكنية كمساكن جيدة التخدًن كتتصف بأهنا 

أكثر تنظيما كحداثة حيث قبد أف سبب اؽبجرة ربت ىذا البند تشكل نسبة عالية لدل اؼبهاجرين 
. كخصوصان اؼبهاجرين من اؼبناطق الريفية باذباه اؼبدف أك اؼبناطق اغبضرية

: رثار ونتائج اليجرة في محافظة ديرالزوآ – 2-1-4
ف من أىم الظواىر االجتماعية الديبو رافية يف العصر اغباضر ترؾ الريفيُت يف ىذه احملافظة  إ 

لبللتحاؽ باألعماؿ  (مدينة دير الزكر) قراىم األصلية كاؽبجرة إذل اؼبدف كالسيما مركز احملافظة
ثارىا على كل من اؼبدف كالريف آؽبذه اؽبجرة بطبيعة اغباؿ تبعات كنتائج تركت  ككاف. اؼبتوافرة فيها

:  ىذه النتائج باختصارإصباؿكيبكن فيما يلي , على حد سواء

أدت ىجرة اليد العاملة النشيطة من الشباب إذل بيع جزء من اغبيازات الزراعية يف اؼبناطق       
كأحيانان إذل إنباؿ جزء من اغبيازات الزراعية , كإذل زيادة عبء العمل على بقية أفراد األسرة , الريفية

  كف كل مهاجر من الريف يشكل خسارة يد عاملة يف الريفإكبالتارل ؼ. كتركها دكف استغبلؿ
 تركز العماؿ يف بعض مراكز اإلنتاج فبا أدل إذل البفاض األجور كظهور العديد من يسبب

 .اؼبشكبلت يف اؼبدف كرد فعل مباشر للًتكز كالتزاحم كالكثافة السكانية العالية

 معدالت خلق فرص جديدة للعمل دائمامعدالت اؽبجرة من الريف إذل اؼبدينة تتجاكز إف 
 .استيعاب ىذه القوة العاملةعلى كتفوؽ بشكل كبَت مقدرة كل من الصناعة كاػبدمات االجتماعية 

من فإف اؽبجرة ىي السبب الرئيسي لظاىرة الفائض يف القوة العاملة يف اؼبدف كىي عامل يزيد كعليو 
:         مشكلة البطالة فيها كيتجلى ذلك من ناحيتُت

حثُت عن عمل يف اؼبدف باإلضافة إذل اف اؽبجرة تزيد بشكل كاضح نسبة البإ ؼ:فمن ناحية العرض
.   األعداد السكانية اليت تدخل سوؽ العمل نتيجة النمو السكاين الطبيعي يف اؼبدف

كال , تكلفة من مثيبلهتا يف الريفأكرب ف الفرص اعبديدة للعمل يف اؼبدف إ ؼ:ومن ناحية الطلب
 َت العمل بشكل إذل  ىذا الفائض أدل .تتوازف يف كمها كنوعها مع أعداد الباحثُت عن العمل

منظم كالذم يعمل الناس فيو  البان بشكل  َت قانوين أك  َت شرعي كيشغلوف النساء كاألحداث 
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ف تضخم الفركع  َت اإلنتاجية يأيت إ كبالتارل ؼ.اخل... بأجور منخفضة كببل تأمُت كال ضرائب
 ػبدمات بتناقص نسبة العاملُت بالزراعة كارتفاع نسبة اؼبشتغلُت بالصناعة كالتجارة كاان مصحوب
  .كالسياحة

أعداد كنسبة العاملُت يف  بانتقاؿ السكاف من الريف إذل اؼبدينة كزيادة تًتافقف عملية التصنيع اليت إ 
الطعاـ ك َته من اؼبنتجات الزراعية أعماؿ  َت منتجة تًتافق أيضان مع زيادة حادة يف الطلب على 

كما أف اؼبناطق .  دكف التوسع الكايف يف العركض منو فبا يؤدم إذل ارتفاع أسعار اغباصبلت الزراعية
 َت الصاغبة للزراعة ليست ىي فقط اليت يتضاءؿ عدد سكاهنا كإمبا صبيع األرياؼ اليت يتجاكز عدد 

 . يف الزراعةةسكاهنا طاقة استخداـ اآللة اغبديث

 ما يتعرض اؼبهاجر ؼبصاعب اجتماعية تتمثل يف عدـ قدرتو على التكيف مع اجملتمع اعبديد ان كثَتك
 .فًتاه متربمان من السلوؾ األخبلقي كاالجتماعي الذم وبيط بو, لفوأالذم ىبتلف كثَتان عما 

: اٌَىب١ٔخ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚهرواو١ت اي– صب١ٔبًال 

العمر ) يبثل الًتكيب السكاين جملتمع سكاين ما تصنيف السكاف كفقان ػبصائص ديبغرافية
إذ يكوف , اخل...  كالعلمية كالثقافيةكأخرل  َت ديبغرافية كاػبصائص االجتماعية كاالقتصادية (كالنوع

 بالًتكيب السكاين يتم االىتماـلذا . ىذا التصنيف كفقان ػباصة كاحدة أك لعدة خصائص منها
كاليت تعد كأساس  (الطبيعية كاؼبكانية)ؼبعرفة حالتو بالًتابط مع التطورات اؼبستقبلية غبركة السكاف 

 للتقديرات السكانية لبلستفادة منها بالتنمية البشرية كعبلقتها مع التنمية االقتصادية كاالجتماعية
.  يف ذلك اجملتمعكالعلمية كالثقافية

 : لمسكان في محافظة ديرالزور  التركيب العمري-1
أدل النمو السكاين الكبَت يف ؿبافظة دير الزكر إذل ربوالت ديبو رافية كبَتة انعكست  لقد

كأخذ يظهر بشكل كاضح للعياف على ىـر األعمار كعلى كل فية , على الًتكيب العمرم للسكاف
كبرزت الفتوة الديبو رافية يف , ككاف ىذا التغَت كاضحان من تعداد آلخر أيضان . من فياتو العمرية

كىذا ما , ديرالزكر ؿبافظة دير الزكر دبعدؽبا اؼبرتفع كبدت كظاىرة فبيزة ؽبـر األعمار يف ؿبافظة
إذ يبُت أف اجملتمع يف ىذه احملافظة يتميز بقاعدة , (1,2) رقم  األعمارمؽبـر البياين يوضحو الشكل
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من ؾبموع % 46عريضة تبلغ فيها نسبة األطفاؿ دكف سن اػبامسة عشر من العمر ما يزيد على 
 مث ،1981يف عاـ % 52.6كقد بلغ معدؿ الفتوة الديبو رافية ذركتو . السكاف خبلؿ فًتة الدراسة

تعلوىا طبقة سبثل الفية الشابة من السكاف ك,  جدان ان إال أنو ال يزاؿ عارل,  بااللبفاض التدرهبيأبد
 مث بدأت بالتوسع التدرهبي النسيب يف 1981-1970كاليت كانت أقل اتساعان خبلؿ عامي 

 أخذ اؽبـر السكاين 2004كحىت عاـ  1981الحظ أنو بدءان من عاـ مكىكذا . العقدين التاليُت
.  فيات العمرتالتدرهبي كلما ارتفع اػباص باحملافظة بالتوسع

كمن خبلؿ , يف ضوء ىذه اؼبرحلة الديبو رافية االنتقالية اليت تعيشها ؿبافظة دير الزكر
كمدل تأثَت تلك التغَتات اػباصة , تعرؼ على كاقع التغَتات اغباصلة يف الًتكيب العمرم للسكافاؿ

بالفيات العمرية اليت يتألف منها اؽبـر السكاين يف ىذه احملافظة خبلؿ فًتة الدراسة على حيوية 
حيث يبكن . السكاف يف ىذه احملافظة كعلى فتوهتا كعلى حاجاهتا اآلنية كاؼبستقبلية بشكل عاـ

.  نتائج التعدادات السكانية األربعةباالستناد إذلالوصوؿ إذل االستنتاجات التالية 

فنسبة السكاف الذين , تتمتع ؿبافظة دير الزكر بًتكيب سكاين يغلب عليو صفة الشباب
كرقم ( 12 ) رقماعبدكؿيف كل من  ينبىو ـ عامان كما 15أقل من  ىم يف سن اإلعالة كاالستهبلؾ

% 51.7بلغت كبو ، حيث 1981-1970نتائج التعدادات السكانية لعامي كذلك كفق  (13)
 كبزيادة عددية 1981يف عاـ % 52.6مث ارتفعت إذل كبو , 1970من صبلة السكاف يف عاـ 

من عدد سكاف ىذه الفية % 42.12أم ما نسبتو ,  التعداد السابقذلع  نسمة63661مقدارىا
 إذ 1994نسيب ؽبذه الفية يف تعداد مع البفاض كاستمر االرتفاع العددم , يف التعداد السابق

 نسمة كىي سبثل كبو 149429بزيادة عددية مقدارىا كبو , %51.2 كبو النسبة  ىذهبلغت
إال أف نسبة ىذه الفية بدأت بالتقلص , من سكاف ىذه الفية كفقان لنتائج التعداد السابق% 69.5

كبزيادة , السكاف عددمن ؾبمل % 46.1 إذ بلغت نسبتها كبو 2004 عاـ قديربشكل كبَت يف ت
من العدد اجململ ؽبذه الفية يف التعداد % 42.7 نسمة كىي سبثل كبو 156092عددية مقدارىا 

 .السابق
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 نبا ارتفاع معدؿ اػبصوبة دة عواملف ارتفاع نسبة صغار السن يف ؿبافظة دير الزكر يعود إذل عإ
اصة كفيات األطفاؿ بسبب ربسن مستول اؼبعيشة كاالىتماـ اؼبتزايد بخك, كىبوط معدؿ الوفيات

كالبد من اإلشارة ىنا إذل أف . برعاية الطفولة كزيادة الوعي الصحي كاالجتماعي لدل السكاف
إذ أف عدد السكاف يف مبو متزايد , البفاض نسبة ىذه الفية ال يعٍت البفاضان يف عدد السكاف

كمن أسباب  . رافيان ضخمان نتيجة للخصوبة اؼبرتفعة اؼباضيةككذلك ألنو يبلك ـبزكنان دًن, كمستمر
البفاض ىذه النسبة عدـ الدقة يف تسجيل الوفيات كالوالدات يف مواعيدىا احملددة كظاىرة تدكير 

 *( ).األرقاـ اػباصة بالعمر

 -15كالذين تًتاكح أعمارىم بُت  (اؼبنتجُت)أما بالنسبة للسكاف الذين ىم يف سن العمل كاإلنتاج 
 بشكل مضطرد كاليت كانت, 2004-1970 خبلؿ فًتة الدراسة ارتفعت نسبتهمعامان فقد 59

, 1981يف عاـ % 42.4مث ارتفعت إذل , 1970 يف عاـ  من إصبارل السكاف41.8%
من إصبارل السكاف يف % 49.2لتصل إذل , 1994يف عاـ % 44.6كارتفعت ىذه النسبة لتبلغ 

 رقم اعبدكؿ يف كل من تطور حجم ىذه الفية خبلؿ فًتة الدراسةحيث نبلحظ . 2004عاـ 
حيث كصلت , 2004 ذركهتا يف تعداد عاـ أهنا بلغت إذل  األرقاـشَتتإذ . (13)كرقم ( 12)

% 75.4أم ما نسبتو ,  ؽبذه الفيةزيادة عن التعداد السابق, نسمة 238221الزيادة العددية إذل 
 .من إصبارل التعداد السابق

يف % 4.3كتبُت بعض اؼبصادر أف اؼبتوسط السنوم ؼبعدؿ مبو السكاف يف ىذه الفية قد بلغ 
كذلك خبلؿ , %2كىو أعلى من اؼبستول اؼبتحقق على اؼبستول العاؼبي كالبالغ , ؿبافظة دير الزكر

النمو السنوية ؽبذه الفية   كاغبقيقة أف ارتفاع معدالت(1 ).2004 -1970الفًتة اؼبمتدة بُت عامي
 . يشَت لفتوة السكاف يف ىذه احملافظة كالتحوؿ كبو النضج السكاين أيضان حيث تزداد الفية الوسطى

فهي متدنية كدل , (عامان فأكثر60أم السكاف الذين تبلغ أعمارىم )أما نسبة الفية العمرية اؽبرمة 
الحظ أف محيث , 2004 -1970يطرأ عليها تغَت جوىرم خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

حيث كصلت إذل , 1981الزيادة العددية يف ىذه الفية بلغت حدىا األدىن يف تعداد عاـ
_________________ ____________________نسمة 1417
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كىنا ,  من فية أعمارىم دىن إذل فية أتواريخ ميبلدىمىي ظاىرة سبثل األفراد الذين يقربوف :ظاىرة تدكير األعمار*-
كبالتارل يظهر االلبفاض النسيب يف ىذه الفية ,  منهاألصغريتحوؿ القسم األكرب من أفراد ىذه الفية إذل الفية ا

 . فية عمرية أدىن كالدخوؿ يف  أعلىمن رقم(تقريبها)خبلؿ التعدادات كإف كاف األمر ىبلو من تدكير لؤلرقاـ
1-United Nations. Word Population: The 2003 Revision .Volume I: 

Comprehensive Tables….. P . 301. 

يف حُت بلغت ذركهتا يف تعداد عاـ , %7.4أم ما نسبتو ,  ؽبذه الفيةزيادة عن التعداد السابق
أف كيبلحظ . عن التعداد السابق لو% 65.9أم ما نسبتو , نسمة19455 لتسجل 2004

رجع إذل ارتفاع  تمباإ 2004 باؼبقارنة مع عاـ 1981الزيادة العددية كالنسبية اؼبنخفضة يف عاـ 
سنة بشكل كبَت من جهة كالبفاض أعداد سكاف احملافظة يف 14-0عدد األفراد يف الفية العمرية 

إذ نبلحظ أف ىناؾ تناسبان عكسيان بُت عدد , 2004تلك الفًتة باؼبقارنة مع أعدادىم يف عاـ 
, 2004أما ازدياد حجم الزيادة العددية ؽبذه الفية يف تعداد عاـ .السكاف صغار السن ككبار السن

فَتجع إذل صبلة من التغَتات االقتصادية كاالجتماعية اليت شهدىا القطر كاليت أدت إذل البفاض 
األمر الذم نتج عنو مبو حجم ىذه , معدالت الوفيات بشكل كبَت فبا أدل إذل طوؿ أمد اغبياة

 .(13) اعبدكؿيف كما , الفية

قمنا برصد التطورات اليت أصابت نسبة ىذه الفية بالنسبة للفيات األخرل خبلؿ فًتة الدراسة  قدؿ
% 6.5كقد تبُت أف ىذه النسبة يف البفاض مستمر حيث بلغت , 2004 -1970بُت عامي 
يف % 4.2مث إذل , 1981من إصبارل السكاف يف عاـ % 5لتنخفض بعدىا إذل , 1970يف عاـ 
 حركة  سبثيليبكن  كىكذا(1 ).2004من إصبارل السكاف يف عاـ % 4.3 إذل لًتتفع, 1994عاـ 

 مث تستنزؼ مياىو على طوؿ ؾبراه فيتناقص صبيبو تدرهبيان ,األجياؿ بنهر يبدأ بتدفق كبَت من منبعو
 .كال يصل منو إذل اؼبصب إال النزر اليسَت
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____________________ _________________

التغَتات اليت طرأت على التغَتات اليت طرأت على الًتاكيب اؽبيكلية للسكاف يف سورية بُت , أيباف, سليماف- 1
. 270,269,268ص , 2005,جامعة حلب, كلية االقتصاد, أطركحة دكتوراه, 2004-1970عامي 

   

 السكان في محافظة دير الزور وفقاً للفئات العمرية والنوعية توزع يبين :(12)جدول رقم ال
 (.1981-1970)ونسبة الجنس الخاصة بالسكان في محافظة دير الزور بين عامي 

فئات العمر 
الرئيسية 

1970 1981 

 %النوعم إ ذ   %النوعم إ ذ 

 105.7 52.6 52 53.3 107.1 51.7 50.5 52.7سنة  (14- 0)

(15- 59 )
 99.6 42.4 43.2 41.6 99.3 41.8 43 40.7سنة 

 107.2 5 4.8 5.1 101.1 6.5 6.5 6.6سنة  (60)+ 
 102.6 100 100 100 103.8 100 100 100المجموع 

     

 .1981-1970رُ ؽَبة إٌَت ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ ٌؼبِٟ : اٌّظله  

 

 السكان في محافظة دير الزور وفقاً للفئات العمرية والنوعية توزع يبين :(13)جدول رقم ال
(.    2004-1994)ونسبة الجنس الخاصة بالسكان في محافظة دير الزور بين عامي 

فئات العمر 
الرئيسية 

1994 2004 

 النوعم إ ذ 

% 
 النوعم إ ذ 

% 

 107.5 46.5 46.1 47 108.4 51.2 50.5 52.1سنة  (14- 0)
(15-59 )

 99.8 49.2 49.8 48.4 97.36 44.6 45.6 43.3سنة 

 130 4.3 4.1 4.5 119.3 4.2 3.9 4.6سنة  (60)+ 
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 104.8 100 100 100 102.4 100 100 100المجموع 
    

 .2004-1994رُ ؽَبة إٌَت ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ ٌؼبِٟ : اٌّظله   

هرم األعمار )1( ٌبٌن توزع الفئات العمرٌة والنوعٌة للسكان فً محافظة دٌرالزور لعام 1970
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هرم األعمار )2( ٌبٌن توزع الفئات العمرٌة والنوعٌة للسكان فً محافظة دٌرالزور لعام 2004
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: التركيب النوعي لمسكان في محافظة ديرالزور -2
  (ريف- حضر)كاف اإلقامة دل ان كفق  الًتكيب العمرم كالنوعي للسكاف يف ؿبافظة دير الزكر     أف
إذ بلغت يف ,  نسبة النوع يف اغبضر أعلى من مستواىا يف الريفسجل أف ,2004يف عاـ 
كيبكن أف يعزل ىذا الفرؽ إذل اؽبجرة من الريف إذل , يف الريف% 103مقابل % 105اغبضر

اغبضر كارتفاع نسبة الذكور اؼبهاجرين قياسان باإلناث كيبدك أف ىذه اؽبجرة قد أخلت بالًتكيب 
التوزيع النسيب ( 13)كرقم ( 12 ) رقماعبدكؿكل من  يظهر لنا ك. النوعي يف فيات السن اؼبختلفة

نتائج التعدادات السكانية ؿ ان  الرئيسية كفقالنوعللسكاف يف ؿبافظة دير الزكر حسب فيات العمر ك
سنة يف التعدادات  14 -0 عدد الذكور على اإلناث يف الفية العمرية تفوؽ,  األخَتةاألربعة

 ذل يزيد عدد اإلناث عبينما.2004 -1970السكانية األربعة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
كىذا االرتفاع يف ىذه الفية يعود إذل , سنة59-15عدد الذكور يف الفية العمرية اؼبتوسطة كاؼبنتجة 

عدة أسباب منها أف كفيات الذكور يف األعمار اؼبتوسطة أعلى ألهنم أكثر تعرضان لؤلخطار من 
, كدخوؽبم اعبيش من خبلؿ إلزامهم باػبدمة اإللزامية, اإلناث بسبب طبيعة أعماؽبم خارج اؼبنزؿ

باإلضافة إذل عامل اؽبجرة كخصوصا بالنسبة للذكور حيث يضطركف إذل اؽبجرة إما هبدؼ العمل أك 
 فبا يقرب يف النسب بُت اعبنسُت .اخل..... ,الدراسة أك طلبا لظركؼ معيشية أفضل

زاد فيها أعداد الذكور على اإلناث خبلؿ الفًتة سنة فقد  60+أما بالنسبة للفية العمرية العليا 
. 2004 -1970اؼبمتدة بُت عامي 

كقد بلغت ىذه النسبة , (النوعبنسبة )ىذا كتسمى نسبة اإلناث إذل الذكور يف ؾبموع السكاف 
,  من الذكور104.8 من اإلناث يقابلها 100 أف كل أم, 2004 عاـ إلحصاءكفق 104.8

                                             .                    بقية احملافظات السورية كالبلداف العربية ك َتىاب شبيوكىذا كضع طبيعي ك

تأخذ بعدىا الديبو رايف ما دل   تطور الفيات العمرية األربع يف ؿبافظة دير الزكر الةف دراسإ
يتم التعرؼ على طبيعية كاذباه الًتكيب العمرم كالنوعي يف ؿبافظة دير الزكر بشكل أكثر تفصيبلن 
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كىي الفتوة الديبو رافية ,  ظاىرة مبلزمة لؤلىرامات العمرية كالنوعية يف ؿبافظة دير الزكرمن خبلؿ
 .كذلك يف الفًتة القادمة 

: لسكان في محافظة ديرالزوراظاىرة فتوة - 3
 ؾبموع ة منسن 15تتمثل ىذه الظاىرة بارتفاع نسبة األطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن 

حيث , كىذه الظاىرة تبلـز سكاف اؼبناطق ذات اػبصوبة العالية كالوفيات العالية نسبيان . السكاف
كتسمى ىذه الظاىرة , سنة أكثر من ثلث السكاف 14-0سبثل عادة نسبة األطفاؿ يف فية العمر 

. بالفتوة الديبو رافية

نتائج كذلك كفق  (10)كالشكل البياين رقم  (15)كرقم ( 14) اعبدكؿكل من بالنظر إذل 
 يتضح أف العدد اؼبطلق 1981-1970 لعامي حافظة دير الزكرمب اػباصةالتعدادات السكانية 

يف % 51.7كما أف نسبتها قد ارتفعت من , ؽبذه الفية ىو يف تزايد مستمر كمن تعداد آلخر
  أكثر منحيث شكلت, 1981ككصلت إذل أقصى درجة ؽبا يف تعداد عاـ , 1970تعداد عاـ 

يف عاـ % 46مث أخذت بااللبفاض الواضح لتصل إذل % 52.6حيث بلغت , نصف اجملتمع
 كىذا االلبفاض يرجع إذل البفاض معدؿ اػبصوبة بسبب دخوؿ اؼبرأة ميداف العمل (1 ).2004

 ك زيادة الوعي دبسألة تنظيم األسرة باإلضافة إذل كانتشار التعليم بشكل كبَت كخاصة بُت اإلناث
 .(اؼبكتومُت)استمرار ظاىرة كتم اؼبواليد 

توصل من خبلؿ نتائج التعدادات السكانية يف ؿبافظة دير الزكر إذل أنو مت اؿمن جهة أخرل فقد 
إال أف درجة فتوتو تتفاكت بُت سكانو يف , بالر م من أف اجملتمع يف ىذه احملافظة ىو ؾبتمع فيت

ككذلك بُت سكانو الذكور كاإلناث إذ تبُت أف درجة الفتوة يف اغبضر ىي أعلى , اغبضر كالريف
كظاىرة كتم تسجيل اؼبواليد حديثي كذلك العتبارات اقتصادية كاجتماعية عديدة , منها يف الريف

كاليت تنتشر بشكل كبَت يف  (تدكير األعمار)الوالدة هبدؼ تصغَت أعمارىم كىي ما تعرؼ بظاىرة 
. الريف

 
 _________________________________
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من قبل , (2004-1970 )مت حساب معدؿ الفتوة الديبو رافية للسكاف يف ؿبافظة دير الزكر بُت عامي - 1
ؾبموع ÷  (سنة14-0 )ؾبموع السكاف يف الفية العمرية ): الباحث باالعتماد على معادلة الفتوة الديبو رافية التالية

 ( .100× السكاف 
 إذل أف ؿبافظة دير الزكر تسَت كبو درجة فتوة 2004كصل من خبلؿ نتائج تعداد عاـ  التكذلك مت

متوسط )ع ػػؼػد ارتػػؽػؼ, رػم اغبضػر منو ؼػػؼ أكبػػاض يف الرمػػكااللبف, ق سابقان مأقل فبا كانت عل
أم ما يعادؿ , 2004سنة يف عاـ 18.5 إذل 1994سنة يف عاـ 15.6يف الريف من  *( )(العمر

حيث بلغ   السنة الواحدةمتوسط العمر بينما يف اغبضر دل يتجاكز االرتفاع يف ،سنوات 3
. 2004سنة يف عاـ 19.7

ىو أكثر فتوة منو لدل اإلناث  كجد أف الًتكيب العمرم للذكور يف ؿبافظة دير الزكر كما
العمر الوسيط للذكور عنو لدل كذلك بسبب البفاض , كذلك يف التعدادات السكانية األربعة

   (1 ).سنة لئلناث 16.3سنة للذكور مقابل  16اإلناث إذ بلغ 
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           شكم بيبَي رقى )10( يبيٍ حطىر ظبهرة انفخىة انديًغرافيت في يحبفظت 

.)2004          دير انزور حسب يكبٌ اإلقبيت وانجُس بيٍ عبيي )1970- 
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  (.15,14)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغل١ٌٚٓ هلُ   

 _____________________
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أم الوسط اغبسايب ألعمار صبيع ,  عبميع السكاف األحياء يساكم ؾبمل أعمارىم على عددىممتوسط العمر*- 
 .السكاف الذين يقطنوف اؼبكاف

نتائج اإلحصاءات السكانية اػباصة دبحافظة دير , قسم اغباسب اآلرل,  مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر- 1
 . 2004الزكر لعاـ 

في  ( سنة15ىم في سن دون  من) يبين تطور ظاىرة الفتوة الديموغرافية :(14)جدول رقم ال
 .1981-1970محافظة دير الزور حسب الجنس و مكان اإلقامة بين عامي 

 الفئات
1970 1981 

% العدد % العدد 
 53.3 217654 52.7 154058ذكور 
 46.7 212345 47.3 147611إناث 
 57.1 233171 54.8 160196حضر 
 42.9 175185 45.2 132133ريف 

 52.6 214796 51.7 151135المجموع 
  
  .(1981-1970) ٌؼبِٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهة اٌقبطخٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ : - رُ  فن إٌَت ِٓ: اٌّظله 

 ٚفمبًال ٌّؼبكٌخ  ِب األهلبَ فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه  ػالٖ                              - 

ِغّٛع ÷  (ٍٕخ14-0 )ِغّٛع اٌَىبْ فٟ اٌفئخ اٌؼّو٠خ )اٌفزٛح اٌل٠ّٛغواف١خ 

( . 100× اٌَىبْ 

في  ( سنة15ىم في سن دون  من) يبين تطور ظاىرة الفتوة الديموغرافية :(15)جدول رقم ال
 .2004 -1994محافظة دير الزور حسب الجنس و مكان اإلقامة بين عامي 

 2004 1994الفئات 
% العدد % العدد 

 47 530160 52.1 370626ذكور 
 43 520008 47.9 359244إناث 
 58.8 663264 58.6 416865حضر 
 41.2 464736 41.4 294509ريف 

 46 521136 51.2 364224المجموع 
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. (2004-1994) ٌؼبِٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهة  اٌقبطخٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ: -  ِٓإٌَترُ  فن : اٌّظله 

 ٚفمبًال ٌّؼبكٌخ  فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكهاألهلبَ ِب  -

ِغّٛع ÷  (ٍٕخ14-0 )ِغّٛع اٌَىبْ فٟ اٌفئخ اٌؼّو٠خ )اٌفزٛح اٌل٠ّٛغواف١خ 

 ( .100× اٌَىبْ 

 

 أنو خبلؿ فًتة التعدادات السكانية األربعة بقي الًتكيب العمرم لسكاف يتبُتبالنهاية 
من  اؼبسنُت كالبفاض نسبة ,كىي الفتوة الديبو رافية, ؿبافظة دير الزكر ؿبافظان على ظبتو األساسية

مع كجود منحى , ككذلك البفاض العمر الوسيط لسكاف ىذه احملافظة, (سنة فأكثر 60)العمر 
كالذين  ( سنة14-0) على حساب الفية ( سنة59-15 )بطيء كبو زيادة نسبة فية الناضجُت

سيتبعو الحقان  كزيادة حصة ىذه الفية. يشكلوف القوة البشرية كمنهم قوة العمل كاؼبوارد العمالية
 سنة فما فوؽ كنتيجة النتقاؿ التغَتات عرب الفيات العمرية من األدىن 60ارتفاع نسبة الفية األعلى 
. كبو األعلى على مر السنُت

: معدل اإلعالة الديموغرافية لمسكان في محافظة ديرالزور- 4
لقد أدت التغَتات الطارئة على الًتكيب العمرم للسكاف يف ؿبافظة دير الزكر إذل ارتفاع 

حيث يشَت العمر الوسيط للسكاف يف ىذه احملافظة إذل أف نصف , نسبة السكاف  َت اؼبنتجُت
كىذا بدكره يؤدم إذل ارتفاع معدؿ اإلعالة العمرية , السكاف ما زالوا مستهلكُت ك َت منتجُت

مع ما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية عديدة يلقيها ىذا العدد على عملية التنمية يف  كاالقتصادية
. ىذه احملافظة

يف ؿبافظة دير الزكر إذل ارتفاع معدؿ  (سنة 14-0)لقد أدل ارتفاع نسبة األطفاؿ يف الفية العمرية 
عدد األفراد من فئة األطفال في : ويقصد بمعدل اإلعالة الديموغرافية, اإلعالة الديبو رافية

لكل مئة شخص  (عاماً فما فوق 60) مضافاً إليو عدد الشيوخ في العمر ( سنة14-0)العمر
 حيث أف معدؿ اإلعالة الديبو رافية يف ؿبافظة دير .( سنة59-15)في سن القدرة على العمل 

 إذل 1970شخصان لكل مية شخص يف سن العمل كفق تعداد  139.2الزكر البفض من 
 كىذا االلبفاض يعود إذل ارتفاع عدد 1981 شخصان لكل مية شخص كفق تعداد عاـ 135.8

إال أف ىذا اؼبعدؿ يعود , 1980-1970 السكاف الذين ىم يف سن العمل خبلؿ تلك الفًتة
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, 1994 شخصان لكل مية شخص يف عاـ 124.2كينخفض بشكل مستمر ليصل إذل 
كىذا االلبفاض اؼبستمر كالواضح يف ىذا  .2004شخصان لكل مية شخص يف عاـ 102.2ك

اليت تفوؽ الزيادة , إذل الزيادة الكبَتة اؼبتحققة يف عدد الشباب يف سن العمل مبا يعودإاؼبعدؿ 
   (1 ).(اؼبستهلكُت)اؼبتحققة يف عدد األطفاؿ كالشيوخ 

 أف معدالت اإلعالة السابقة ىي معدالت مضللة لدرجة كبَتة ألهنا هبب التأكيد علىيف اغبقيقة 
  يف سوريةكلكن, منتجُت كمن عداىم مستهلكُت (عامان  64- 15)تعترب كل السكاف من الفية 

كبالتارل ككفقان ؽبذا , سنوات فأكثر10دد سابقان للسكاف من العمر  يح سن القدرة على العملكاف
األكذل األطفاؿ دكف عشر سنوات أم من العمر : التحديد يوجد يف ؿبافظة دير الزكر فيتاف عمريتاف

وجاء ىذا , سنوات فأكثر 10كالثانية السكاف يف سن القدرة على العمل يف العمر , (سنة 0-9)
التصنيف وفقاً لدراسة تحليلية قام بها مكتب االحصاء بمحافظة ديرالزور عن واقع القوى 

 .2004العاملة في المحافظة لعام 
                 في محافظة دير الزور بين عامي الديموغرافية يبين تطور معدل اإلعالة:(16)جدول رقم ال

1970-2004. 

السنة 

   عدد األشخاص لكل مئة شخص في العمر
معدل اإلعالة الديموغرافية  (59 -15)

 ( 14-0)في العمر  (شخص)الكمية 
 (إعالة األطفال)

( 60+)في العمر 
 (إعالة المسنين)

1970 123.6 15.5 139.2 
1981 124 11.8 135.8 
1994 114.8 9.4 124.2 
2004 93.4 8.8 102.2 

 ؽَجذ اٌّؼلود ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه: اٌّظله 

ِغّٛع اٌَىبْ  +(ٍٕخ14-0 )ِغّٛع اٌَىبْ فٟ اٌفئخ اٌؼّو٠خ )ٚرطج١ك ِؼبكٌخ اإلػبٌخ اٌل٠ّٛغواف١خ 

  ( .100×  (ٍٕخ59-15)ِغّٛع اٌَىبْ فٟ اٌفئخ اٌؼّو٠خ ÷   (ٍٕخ65فٟ اٌفئخ اٌؼّو٠خ 
 ___________________
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 من قبل الباحث باالعتماد على نتائج التعدادات السكانية األربعة يف  اإلعالة الديبو رافية حسبت معدالت-1
ؾبموع  +(سنة14-0 )ؾبموع السكاف يف الفية العمرية )كتطبيق معادلة اإلعالة الديبو رافية ؿبافظة دير الزكر 

 (.  100×  (سنة59-15)ؾبموع السكاف يف الفية العمرية ÷   (سنة65السكاف يف الفية العمرية 
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شكل بٌانً رقم )11( ٌبٌن تطور معدل اإلعالة الدٌمغرافٌة الكلٌة للسكان فً 

محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 

  (.16)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ   

 بسبب اغبكوميقطاع اؿ عملو إال عند موتو خاصة بالنسبة للعاملُت خارج قلما يًتؾ العامل كما أف
كيف الوقت عينو فإف نسبة من السكاف يف سن العمل ال .  كعدـ قدرتو على االدخارقضعف دخل

تعمل إما لعدـ كجود عمل مناسب أك لعدـ كجود عمل يف اؼبكاف كىم العاطلوف عن العمل الذين 
لكن الكثَتكف يؤكدكف أف النسبة ضعف ذلك إف دل  (%8.6)توردىم اإلحصائيات الرظبية بنسبة 

كما أف ىناؾ نسبة ىامة ال تعمل كال تر ب يف العمل فبن ىم يف سن العمل كأ لبها . تكن أكثر
كبالتارل فإف عبء اإلعالة اغبقيقية يف , من النساء اللوايت يتفر ن للشؤكف اؼبنزلية كتربية األطفاؿ

فقد بلغ معدؿ , ؿبافظة دير الزكر أكرب بكثَت من معدؿ اإلعالة الديبو رافية حسب اؼبعيار الدكرل
يف عاـ % 58مث البفض إذل , 1970يف عاـ % 69أك االقتصادية  (اغبقيقية )اإلعالة الفعلية 

 2002 إذل أنو ابتداءن من عاـ التنويوكىنا هبب . 2004يف عاـ % 44مث البفض إذل , 1981
 (سنة 15)كبعد سبديد التعليم اإللزامي حىت الصف التاسع أضحى بدء سن العمل وبسب من سن 

 يتوافق إذل حد ما مع اؼبؤشرات 2004عالة إبعد أف كاف يبدأ من سن العاشرة كعليو فإف معدالت 
(. 11)كالشكل رقم , (16) كما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم .الفعلية
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انثانث انفصم 

انتوزع اجلغرايف و تطور انرتكيب االجتماػي 
 دير انسور  حمافظت يفنسكانل واالقتصادي

 

: اٌزٛىع اٌغغوافٟ ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه-  ٚوًال 

السكاين األخَت  كالتقدير لقد شهدت ىذه احملافظة خبلؿ الفًتة الفاصلة بُت التعدادات
كما مت تنفيذ العديد ,أربع مرات من دبا يقاربفقد تضاعفت أعداد سكاهنا , تغَتات سكانية مهمة

نواحي   من التغَتات الكبَتة على ـبتلفدمن الربامج التنموية كاسعة التأثَت كاليت صاحبها العدم
, حدث تغَت ىاـ يف توزع السكاف ما بُت الريف كاغبضرحيث , اغبياة االقتصادية كاالجتماعية

 .قامت مدف جديدة كمبت مدف أخرل كانت قائمةؼ

كهبدؼ توضيح صورة التوزع السكاين يف ؿبافظة دير الزكر كالتغَتات اليت طرأت عليها سيتم 
 :التطرؽ للموضوعات التالية

 .التوزع العددم كالنسيب للسكاف على اؼبناطق اإلدارية -

 .(اإلنتاجية- العامة)شكاؽبا اؼبختلفة أالكثافة السكانية ب -

 .بُت الريف كاغبضر  ما حسب مبط السكنالتوزع السكاين -

التوزيع العددي والنسبي لمسكان عمى مستوى المناطق اإلدارية في محافظة - 1
 :ديرالزور
عاـ  نسمة كفق نتائج تعداد 1100000يتوزع سكاف ؿبافظة دير الزكر البالغ عددىم       

  كتتباين اؼبناطق(16) مركز ناحية كما كرد يف اػبريطة رقم 11 ك مناطق إداريةثبلث على 2004
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كما أف صورة التوزع السكاين كالكثافة , من السكاف  بصورة كاضحة يف نصيب كل منهاكالنواحي
مع اقًتاب نسب بعض اؼبناطق من , 2004 -1970السكانية حافظت على كضعها بُت عامي 

 كمقارنتو مع 2004 للسكاف يف عاـ  ئي إحصا تقدير كاعتمادان على نتائج آخر.بعضها البعض
يبكن رسم خارطة , (7 ) رقمدكؿكما كرد يف اجل, 1970أعدد السكاف حسب إحصاء عاـ 

 .للتوزيع السكاين كالتغَتات اليت طرأت عليو يف ؿبافظة دير الزكر
ضم كبو ت مدينة دير الزكر يتضح أف, (7 ) رقمدكؿيف اجلمن خبلؿ النظر يف توزيع السكاف     

  2004ثلث سكاف احملافظة يف عاـ  أف أم, %30.2  أك ما يقارب كبو نسمةألف 310
من % 33 حوارل أم) 1970ألف نسمة يف عاـ  96بنحو  مقارنة ,يعيشوف يف ىذه اؼبدينة

 96  الوحيدة اليت كاف عدد سكاهنا يتجاكز اؼبدينةىي مركز اؼبنطقة  ديرالزكر مدينةك (مل السكافمج
 دفادل سكاف  ؽبا يصبح ؾبموعاؼبيادين ك البوكماؿ مدينيتكعند إضافة , 1970ألف نسمة يف عاـ 

من إصبارل سكاف احملافظة يف عاـ % 46كيعٍت ذلك أف ,  نسمةألف 497كبو الثبلث الكربل
أحد عشر على , %54فقط بينما تتوزع النسبة الباقية كقدرىا دف  يعيشوف يف ثبلث ـ2004
من إصبارل السكاف يف عاـ % 59كاعبدير ذكره أف نصيب اؼبناطق الثبلث األكذل كاف  .ناحية مركز

يعود إذل استحواذ مدف أخرل نامية سكاف  استحواذ ىذه اؼبناطق لل يف نسبةالنقص كىذا  ،1970
  ألف نسمة95 عن سكاف كل منهايزيد حيث  ( ىجُت–العشارة )لنسبة كبَتة من سكاف احملافظة 

ؼبا ؽبذه اؼبدف من جاذبية كبَتة لسكاف اؼبناطق الريفية احمليطة هبا كاليت أثرت على جاذبية اؼبدف 
 (البوكماؿ, اؼبيادين, دير الزكر)الرئيسية يف احملافظة فشكلت ىذه اؼبدف مع مراكز اؼبناطق يف احملافظة 

حملافظة من مدينة منتظمة التوزيع جغرافيان ألراضي ا اتزاـ للًتكز السكاين يبتد يف نطاؽما يشبو احل
البوكماؿ يف قلب احملافظة كحىت منطقة  اؼبيادين كناحية العشارة  مركران دبنطقة ربيف اؿدير الزكر 

 يوجد  ذات الكثافات السكانية اؼبرتفعةكإذل جانب اؼبناطق السابقة .شرؽ يف اؿكناحية ىجُت
ككذلك , ذيباف, الكسرة نواحي ألف نسمة كىي 65 ناحيتاف يزيد عدد سكاف كل منهما عن

, التبٍت, كىي البصَتة,  ألف نسمة40يزيد عدد سكاف كل منها عن يوجد كبو ثبلث نواحو 
, موحسن م نواحيألف نسمة كه 20 عن  أعداد السكاف فيها بُتفتزيد بقية اؼبناطق  أما .السوسة
 كاليت تعادؿ ألف نسمة 602  ؾبتمعة كبوالنواحيكيبلغ عدد سكاف  .اعببلء, الصور, خشاـ
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مل السكاف يف مجمن % 41  كاليت بلغت كبو2004مل السكاف يف عاـ مجمن % 54حوارل 
 (1 ).1970عاـ 
% 39 ف كبوإؼالثبلث كعند توزيع السكاف على قطاعات أكسع حسب اؼبناطق التخطيطية        

% 24الوسطى كمن السكاف يعيشوف يف اؼبنطقة % 37من السكاف يعيشوف يف اؼبنطقة الغربية ك
مٌا ىبتلف ع 2004ف التوزع النسيب للسكاف يف عاـإ ك.من السكاف يعيشوف يف اؼبنطقة الشرقية

% 34ك, من إصبارل السكاف% 37 حيث حصلت اؼبنطقة الغربية على 1970كاف عليو يف عاـ 
 (2). الشرقيةمن إصبارل السكاف يف اؼبنطقة % 29ك, الوسطىمن إصبارل السكاف يف اؼبنطقة 

 اؼبختلفة جاذبية اؼبناطقتباين     كيعكس ىذا االختبلؼ يف التوزع السكاين بُت اؼبناطق 
التوسع الكبَت يف مشاريع الرم ك كيعزل ذلك إذل التوسع يف اؼبشاريع الزراعية نتيجة التطور, للسكاف

, يف اؼبشاريع الزراعية كاغبيوانية كالتطور اؼبلموس الذم شهده قطاع اػبدمات يف  البية اؼبناطق
كالتطور الصناعي كتوطن اإلدارات كاؼبؤسسات التجارية كاعبامعات كاؼبراكز التعليمية يف اؼبنطقة 

 .الغربية باإلضافة إذل احتوائها على مركز احملافظة

 :في محافظة ديرالزور شكاليا المختمفةأالكثافة السكانية ب- 2
   :الكثافة السكانية العامة في محافظة ديرالزور- أ

كؼبا كاف حجم سكاف احملافظة يف زيادة مستمرة , يرتبط تغَت الكثافة العامة للسكاف بتغَت عددىم
تطور الكثافة  (17 ) رقميبُت اعبدكؿحيث , يف الكثافة بسيط فقد ترتب على ذلك ارتفاع نسيب

الكثافة السكانية  ىذه أف يتضح كما. 2004 -1970افظة بُت عامي اؼبحالسكانية العامة يف 
  أم بزيادة1981 يف عاـ 2كم/ف 12إذل , 1970 يف عاـ 2كم/ف 9العامة قد ارتفعت من 

 ___________________

البيانات اإلحصائية اػباصة بتعداد السكاف كاؼبساكن اػباصة دبحافظة دير الزكر – اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء - 1
. مرجع سبق ذكره,2004- 1970لعامي 

مت حساب نسب استحواذ كل منطقة من مناطق احملافظة للسكاف من قبل الباحث باالعتماد على البيانات - 2
(. 2004-1970) السكاف كاؼبساكن حملافظة ديرالزكر لعامي تاإلحصائية اػباصة بتعدادا
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 2كم/ف 33إذلمث , 1994 يف عاـ 2كم/ف 21كاستمر ىذا االرتفاع ليبلغ  ,2كم/ف 3مقدارىا 
 شكل (1 ).1994 الكثافة العامة يف عاـ ذل ع2كم/ف 12 أم بزيادة مقدارىا 2004ـ يف عا
(. 12)رقم 

اؼبنخفضة جدان كالسيما كأف  ذات الكثافة السكانية احملافظاتتعترب ؿبافظة دير الزكر من 
 حاليان 2كم/ ف100تقل كثَتان عن الكثافة السكانية العامة يف سورية كاليت ىي حبدكد الكثافة فيها 

تعد من أقل احملافظات السورية من حيث الكثافة السكانية كما يف اعبدكؿ   كىي(2 ),2004يف عاـ
(.  13) كالشكل رقم (,18 )رقم

٠ج١ٓ رطٛه اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ اٌؼبِخ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ : (17)ٌغلٚي هلُ ا

. 2004-1970ػبِٟ 

( 2كم/ن)التغير في الكثافة الكثافة العامة عدد السكان ة ـنـالس
وُ/ 9ْ 292330 1970

2
  -----

وُ/ 12ْ 408357 1981
2

وُ/ 3ْ+  
2

 

وُ/ 21ْ 811375 1994
2

وُ/ 9ْ+  
2

 

وُ/ 33ْ 1100000 2004
2

وُ/ 13ْ+  
2

 

وُ/ 3ْ+ ( 1981- 1970)فالي اٌفزوح ِٓ اٌزغ١و فٟ اٌىضبفخ 
2

 

وُ/ 12ْ+ ( 2004- 1994)فالي اٌفزوح ِٓ اٌزغ١و فٟ اٌىضبفخ 
2

 

وُ/ 24ْ+ ( 2004- 1970)فالي اٌفزوح ِٓ اٌزغ١و فٟ اٌىضبفخ 
2

 
 

ك٠و اٌيٚه  ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ فٟ ِؾبفظخ-  اٌّوويٞ ٌإلؽظبءاٌّىزت- : رُ  فن األهلبَ ِٓ :اٌّظله 

2004,1994,1981,1970    . 

 ِب ل١ُ اٌىضبفخ فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ِٓ فالي ػ١ٍّخ لَّخ  ػلاك اٌَىبْ ػٍٝ                             - 

 .اٌَّبؽخ اٌؼبِخ

__________________ 

اػباصة بسكاف ؿبافظة دير الزكر  حسبت ىذه الكثافات من قبل الباحث باالعتماد على النتائج اإلحصائية- 1
 .2004-1970لعامي 

 .  63ص , 2005اجملموعة اإلحصائية السورية لعاـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 2
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شكل بٌانً رقم )12( ٌبٌن تطور الكثافة السكانٌة العامة فً محافظة دٌرالزور بٌن عامً 

)2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 

(. 17 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 

٠ج١ٓ ؽغُ اٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ اٌؼبِخ فٟ ثؼض اٌّؾبفظبد اٌَٛه٠خ : (18)اٌغلٚي هلُ 

. 2004ٌؼبَ 

ة ـامـعـة الـافـثـالكة ـقـنطـالم
وُ/ 141ِْؾبفظخ ه٠ف كِشك 

2
 

وُ/ 242ِْؾبفظخ ؽٍت 
2

 

وُ/ 407ِْؾبفظخ اٌالمل١خ 
2

 

وُ/ 145ِْؾبفظخ ؽّبح 
2

 

وُ/ 253ِْؾبفظخ كهػب 
2

 

وُ/ 48ِْؾبفظخ اٌولخ 
2

 

وُ/ 231ِْؾبفظخ  كٌت 
2

 

وُ/ 51ِْؾبفظخ اٌؾَىخ 
2

 

وُ/ 404ِْؾبفظخ طوطًٛ 
2

 

وُ/ 40ِْؾبفظخ اٌم١ٕطوح 
2

 

وُ/ 40ِْؾبفظخ ؽّض 
2

 

وُ/ 60ِْؾبفظخ ا٠ٌَٛلاء 
2

 
 

رُ ؽَبة اٌىضبفخ اٌؼبِخ ٌٍّؾبفظبد ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد اٌّغّٛػخ اإلؽظبئ١خ ٌؼبَ : اٌّظله 

2004. 
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الزيادة السكانية الكبَتة اليت   من يف ىذه احملافظة بالر ماؼبنخفضة جدان كتفسر الكثافة السكانية 
كذبمع السكاف يف مركز ,  بسعة أراضي احملافظةباؼبقارنة مع  َتىا من احملافظاتشهدهتا احملافظة 

أم أف الكثافة السكانية بدكف مدينة دير الزكر تصبح ,  منهم%29احملافظة كالذم يضم أكثر من 
 .معادلة للكثافة يف عمـو سورية إف دل تكن أقل من ذلك
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الكثافة العامة

شكل بٌانً رقم )13( ٌبٌن أوجه المقارنة فً الكثافة السكانٌة العامة بٌن 

محافظة دٌرالزور وعدد من المحافظات السورٌة لعام 2004

الالذقٌة

طرطوس

 درعا

 حلب

 أدلب

 حماة

 رٌف دمشق

 السوٌداء

 الحسكة

 الرقة

 حمص

قنٌطرة  ال

 دٌر الزور
 

  (.18 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 

:   لمحافظة ديرالزورالكثافة السكانية العامة حسب المناطق اإلدارية- 1    
ف اتساع مساحة ؿبافظة دير الزكر ككجود تباين يف ظركفها اعبغرافية كمواردىا الطبيعية إ

أكجد اختبلفان كاضحان يف قوة أك ضعف جاذبية بعض اؼبناطق للسكاف كبالتارل ىناؾ تفاكت كبَت يف 
 كاػبريطتُت رقم ,(19)دكؿ رقم  كما يف اجل,معدؿ الكثافة السكانية العامة بُت منطقة كأخرل

كاف البد من تقسيمها إذل , كنتيجة ؽبذا التفاكت الكبَت بُت مناطق احملافظة (13) ك(12)
  (1 ):على النحو التارل كذلك (ؾبموعاتثبلث ) ؾبموعات صغَتة

 دير الزكر سبثلها منطقة بالنسبة للمحافظة تتميز بكثافة سكانية مرتفعة :المجموعة األولى- 1
 9 يف حُت بلغ معدؿ الكثافة فيها كبو,2004 يف عاـ 2كم/ ف36حيث ترتفع فيها الكثافة إذل 

كيعود سبب ارتفاع حجم الكثافة السكانية يف ىذه اؼبنطقة إذل تركز عدد  ,1970 يف عاـ 2كم/ف
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, من إصبارل سكاف ىذه احملافظة% 29 كبَت كضخم من السكاف يف ىذه اؼبنطقة حيث يشكل
كمن الناحية النظرية هبب إف يكوف حجم الكثافة السكانية العامة مرتفعان جدان نتيجة استحواذ ىذه 

اليت ربتلها ىذه اؼبنطقة الكبَتة اؼبساحة كلكن أدت , اؼبنطقة على قسم كبَت من سكاف احملافظة
 كقد ساىم , إذل تدين حجم الكثافة السكانية العامة فيهامن إصبارل مساحة احملافظة% 47كالبالغة 

ضافة إذل تركز عدد كبَت كضخم من السكاف إ يف زيادة حجم ىذه الكثافة باؼبقارنة مع بقية اؼبناطق
 بشكل أفضل من بقية يف ىذه اؼبنطقة إذل سبتعها دبوقع جغرايف كمناخ مناسب لبلستيطاف البشرم

النشاطات كتركز القسم األكرب من , (مركز احملافظة) كباعتبارىا تضم مدينة دير الزكر, اؼبناطق
كاحتوائها على مقر اعبامعة كما , فيها (الصناعي كالتجارم كاػبدمي)االقتصادية دبختلف أمباطها 

 أل لب اؼبؤسسات كاإلدارات ان باإلضافة لكوهنا مقر ,يرتبط هبا من الكليات كاؼبعاىد االختصاصية
 (.13)ك  (12) أنظر اػبريطة رقم .اخل... اغبكومية

يف حُت بلغ معدؿ الكثافة  2كم/ ف26 متوسطة تبلغ تتميز بكثافة سكانية :المجموعة الثانية-2
 الكثافة السكانية توسطكيعود سبب , اؼبيادين  منطقةكسبثلها ,1970 يف عاـ 2كم/ ف9فيها كبو 

 إذل كوهنا منطقة زراعية كرعوية تتميز باعتداؿ مناخها كىطوؿ كميات مناسبة من ىذه اؼبنطقةيف 
ف االقتصاد الزراعي ذك كثافة متوسطة كأقامت الدكلة العديد من إككما ىو معركؼ ؼ, األمطار فيها

باإلضافة إذل كوهنا , مشاريع الرم كاستصبلح األراضي فيها فبا ساعد على استقرار السكاف فيها
كل ىذه , منطقة مهمة لبلستثمار النفطي بالنسبة للمحافظة حيث ربتوم على حقل الورد النفطي

 أنظر .من ناحية حجم الكثافة السكانية العامة (البوكماؿ)األمور أدت إذل سبيزىا عن اؼبنطقة الثالثة 
 (.13)ك  (12)اػبريطة رقم 

 
 

____________________ 

مت تقسيم مناطق احملافظة كفقان غبجم الكثافة السكانية لتلك اؼبناطق استنادا غبجم سكاف كمساحة كل  -1
. منطقة من مناطق احملافظة كاليت مت حساهبا من قبل الباحث
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 يبين تطور الكثافة السكانية العامة في محافظة دير الزور وفق المناطق :(19)جدول رقم ال
 .2004-1970 عامي بيناإلدارية 

 2004 1970المنطقة 
          التغير في الكثافة بين

1970- 2004 
 2كم/ ن27 2كم/ ن36 2كم/ ن9مركز دير الزور 

 2كم/ ن18 2كم/ ن26 2كم/ ن9مركز الميادين 

 2كم/ ن15 2كم/ ن22 2كم/ ن7مركز البوكمال 

 2كم/ ن24 2كم/ ن33 2كم/ ن9المحافظة 
 

اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ٌؼبِٟ :-  رُ  فن األهلبَ ِٓ:اٌّظله

1970-2004 .

 ِب ؽغُ اٌىضبفخ فٟ إٌّبطك اإلكاه٠خ فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ِٓ فالي ػ١ٍّخ لَّخ -                                  

 .ػلك ٍىبْ وً ِٕطمخ ػٍٝ َِبؽزٙب اٌؼبِخ

حيث تقل الكثافة السكانية فيها كلما ,  تتميز بكثافة سكانية منخفضة:الثالثةالمجموعة -3
 يف عاـ 2كم/ ف7 يف حُت بلغ معدؿ الكثافة فيها كبو 2كم/ ف22 كتبلغ كبواذبهنا كبو الشرؽ 

 قسوة مناخها إذل يبكن تفسَت البفاض الكثافة السكانية فيهاك, البوكماؿ  منطقةكسبثلها ,1970
 كاقًتاب مناخها من اؼبناخ (الرب وث- الركضة- البوارة) كقلة أمطارىا كانتشار السباخ فيها

 ,2 كم/ف1 حيث يتناقص معدؿ الكثافة العامة كلما اذبهنا شرقان ليصل إذل أقل من ,الصحراكم
 إ بلؽ اغبدكد مع القطر العراقي لفًتة زمنية طويلة بسبب الظركؼ السياسية بُت باإلضافة إذل

كوهنا تعد البلدين كاالجتياح األمريكي للعراؽ كل ذلك أثر على الواقع االقتصادم يف ىذه اؼبنطقة 
كل ىذه العوامل اليت ذكرت , العراؽ فبا انعكس على الواقع الديبو رايف فيهامنطقة حدكدية مع 

أنظر اػبريطة .  من احملافظةأدت إذل البفاض الكثافة السكانية يف ىذه اؼبنطقة عن اؼبناطق األخرل
 (.13)ك  (12)رقم 
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:  الكثافة اإلنتاجية لمسكان في محافظة ديرالزور والمناطق اإلدارية التابعة ليا- ب
سبثيل الكثافة السكانية يف منطقة ما على أساس  (الفيزيولوجية)يقصد بالكثافة اإلنتاجية          

أم أف , األراضي اؼبنتجة فعبلن أم اؼبساحات اؼبزركعة فعبلن دكف األراضي البور أك الصحراكية
السكاف يف ىذه اغبالة ينسبوف إذل األراضي اؼبنتجة فقط حسب الوظيفة اليت تؤديها كتتمثل 

 باستمرار حيث  َتةالصعوبة يف حساب الكثافة اإلنتاجية يف أف اؼبساحات اؼبستثمرة اقتصاديان مت
لكثافة اإلنتاجية يف ؿبافظة ا ةؼبسو عند دراس مت تتغَت اؼبساحات اؼبزركعة من سنة ألخرل كىذا ما

نتائج التعدادات السكانية لعامي كفقان ؿ( 20 ) رقمدكؿ كما يف اجل,(1)دير الزكر كاؼبناطق التابعة ؽبا
 1970 يف عاـ 2كم/ ف348 حيث ارتفعت الكثافة اإلنتاجية يف احملافظة من، 1970-2004

 528 لتصل إذل 1994 يف عاـ 2كم/ ف444 مث إذل, 1981 يف عاـ 2كم/ ف435إذل 
 كيعود سبب ارتفاع الكثافة اإلنتاجية يف ؿبافظة دير الزكر إذل زيادة (2, )2004 يف عاـ 2كم/ف

مًتافق بزيادة متواضعة يف مساحة األراضي الزراعية يب عدد السكاف يف ىذه احملافظة كثبات نس
 .2004 -1970اؼبستثمرة فعبلن خبلؿ الفًتة الفاصلة بُت عامي 

نظران لوجود تباين يف أعداد السكاف كمساحة األراضي اؼبستثمرة فعبلن يف اؼبناطق اإلدارية التابعة 
 ، كيبكن الكثافة اإلنتاجية بُت منطقة كأخرليف حملافظة دير الزكر نتج عن ذلك كجود اختبلؼ 

ثبلث )إذل ؾبموعات تقسيم اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر حسب الكثافة اإلنتاجية 
 كذلك على النحو (15 ) ك(14) كاػبريطتُت رقم (20) كما ىو مبُت يف اعبدكؿ رقم (ؾبموعات

  :التارل

 

 
_________________ 

 على مساحة األراضي افظةاؼبحسكاف تقسيم عدد حسبت ىذه الكثافات من قبل الباحث باالعتماد على - 1
 (.2004- 1994- 1981-1970) لؤلعواـ اؼبنتجة 

, 2ط, القاىرة , دار الثقافة كالنشر كالتوزيع, أسس علم السكاف كتطبيقاتو اعبغرافية, أضبد علي, إظباعيل- 2
. 211ص , 1991
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٠ج١ٓ رطٛه اٌىضبفخ اإلٔزبع١خ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ٚإٌّبطك : (20)اٌغلٚي هلُ 

. 2004-1970اإلكاه٠خ اٌزبثؼخ ٌٙب ث١ٓ ػبِٟ 

 2004 1970 اٌـّـٕـطـمـخ
اٌزغ١و فٟ اٌىضبفخ ث١ٓ ػبِٟ 

1970 -2004 

 2وُ/315ْ+  2وُ/759ْ 2وُ/444ْ ِووي ك٠و اٌيٚه

2وُ/121ْ+  2وُ/418ْ 2وُ/297ْ ا١ٌّبك٠ٓ  

 2وُ/69ْ+  2وُ/324ْ 2وُ/255ْ اٌجٛوّبي

ئعّبٌٟ 

 اٌّؾبفظخ
 2وُ/180ْ+  2وُ/528ْ 2وُ/348ْ

 

                                           ِب ؽغُ اٌىضبفخ اإلٔزبع١خ فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ِٓ فالي لَّخ ػلك اٌَىبْ- :   اٌّظله

. ِٕطمخ ػٍٝ َِبؽخ األهاضٟ إٌّزغخ فؼالًال فٟ وً ِٕطمخ ِٓ ِٕبطك اٌّؾبفظخ فٟ وً
  

 444  فيها الكثافة منارتفعت حيث مركز دير الزكر كسبثلها منطقة (1 ):المجموعة األولى 
كيعود سبب ارتفاع الكثافة , 2004 يف عاـ 2كم/ف 759إذل ,1970  يف عاـ  2كم/ف

اإلنتاجية يف ىذه اؼبنطقة إذل العدد الضخم للسكاف يف ىذه اؼبنطقة كصغر اؼبساحة اؼبستثمرة 
 (.15)ك  (14) أنظر اػبريطة رقم .فيها كذلك كوهنا تضم مركز احملافظة كما ذكر سابقان 

 297  فيها الكثافة اإلنتاجية منحيث ارتفعت ة اؼبيادين كتضم منطق(2 ):المجموعة الثانية 
ناطق ادل ة منكتعد ىذه اؼبنطق, 2004 يف عاـ 2كم/ف 418إذل , 1970 يف عاـ 2كم/ف
زراعية حيث ربتوم على نسبة كبَتة من األراضي اؼبستثمرة فعبلن من احملافظة ك يستقر فيها اؿ

 (.15)ك  (14) أنظر اػبريطة رقم .أعداد مرتفعة من السكاف

 

_____________ 

مناطق ديرالزور و   فيسكانتقسيم عدد الحسبت ىذه الكثافات من قبل الباحث باالعتماد على (- 2,1)
                  . (.2004-1970)لعامي  الميادين و البوكمال على مساحة األراضي المنتجة فيها 
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 255اإلنتاجية من  كثافتها  ارتفعتاليتك ة البوكماؿ كتضم منطق*( ):لمجموعة الثالثةا 
 حيث تنخفض الكثافة ,2004 يف عاـ ,2كم/ف 324 إذل كبو, 1970يف عاـ , 2كم/ف

 بسبب انتشار السباخ كاتساع مساحة األراضي اؼبستثمرة فعبلن ضيق اإلنتاجية فيها كذلك بسبب 
البفاض أعداد السكاف باؼبقارنة مع  َتىا من اؼبناطق رقعة األراضي الصحراكية فيها باإلضافة إذل 

  (.15)ك  (14) أنظر اػبريطة رقم .األخرل 

من خبلؿ ما تقدـ يبكن االستفادة من ىذا النوع من الكثافات عند كضع اػبطط 
كؿباكلة إهباد نوع من التوافق بُت , االقتصادية اليت هتدؼ إذل زيادة اؼبساحات اؼبستثمرة اقتصاديان 

 إف .النمو السكاين اؼبرتفع يف ىذه احملافظة كاالستثمار االقتصادم العقبلين ألراضي ىذه احملافظة
كاليت ىي أقرب إذل الكثافة  (اؼبنتجة)حساب ىذه الكثافة على أساس مساحات األراضي اؼبستثمرة 

الزراعية سهل ككاضح لكن يرل الكثَتكف فيها أهنا كثافة مضللة ألف التقدـ العلمي كالتقٍت كالتغَت 
الكبَت يف األنشطة البشرية كالعائدية العالية للعمل يف الصناعة كالتجارة كالنقل كاػبدمات هبعل 

مساحة األرض يف حساب ىذه الكثافة  َت معربة ألف إنتاج بضعة أمتار مربعة يف ؿبل يف مدينة قد 
يفوؽ إنتاج ىكتارات مستثمرة يف الزراعة كعليو فإف الكثافة العالية جدان يف منطقة دير الزكر قد 

تصبح من أخفض الكثافات على مستول احملافظة إذا قسمنا عدد السكاف على حجم اإلنتاج أك 
من سكاف احملافظة لكنها تنتج أكثر من % 52.4قيمتو يف ىذه اؼبنطقة فر م أهنا تستحوذ على 

كفبا تقدـ يبكن القوؿ إف االختبلفات البحثية يف الكثافة . من قيمة ما ينتج يف احملافظة (1) 50%
العامة كيف الكثافات حسب األراضي اؼبستثمرة تتغَت بشكل عكسي إذا أخذنا قيمة اإلنتاج أك 

تعتدؿ كتتقارب ألف السكاف يًتكزكف حيث يكوف دخلهم أعلى كشركط حياهتم أفضل دكف النظر 
إذل مساحة ما يبلكوف من أرض بل حسب ما تدر عليهم  

________________ 

منطقة البوكماؿ على مساحة   يفسكافتقسيم عدد اؿحسبت ىذه الكثافات من قبل الباحث باالعتماد على *- 
(.                   2004-1970)لعامي  األراضي اؼبنتجة فيها 

بيانات إحصائية خاصة باإلنتاج الزراعي يف كل , قسم اإلحصاء الزراعي, مديرية الزراعة دبحافظة ديرالزكر- 1
. 2004منطقة من مناطق ؿبافظة ديرالزكر لعاـ 
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إف حساب الكثافة حسب قيمة ما ينتج ىامة جدان لكن دل تتوفر . ىذه اؼبساحات من دخل
. اؼبعطيات الكافية غبساهبا بدقة يف فًتة الدراسة

:   (حضر- ريف)توزع السكان في محافظة ديرالزور حسب نمط السكن - 3
يتناكؿ ىذا البحث توزع السكاف يف ؿبافظة دير الزكر كاؼبناطق التابعة ؽبا حسب مبط 

مع ربط ذلك بالعبلقة بُت عملية التحضر كحركة النزكح السكاين من الريف  (حضر- ريف)السكن 
 كمن مراكز النواحي كاؼبدف الصغَتة كبو مركز احملافظة كعبلقة ذلك بتوزيع كإعادة توزيع ,إذل اؼبدينة
. السكاف

يشَت التغَت السريع الذم طرأ على خارطة التوزع السكاين يف ؿبافظة دير الزكر كاؼبناطق اإلدارية 
بلغت فقد ,  إذل الدكر الكبَت الذم لعبتو عملية التحضر2008 -1970 التابعة ؽبا بُت عامي

% 30.6  مث ارتفعت ىذه النسبة إذل1970من إصبارل السكاف يف عاـ % 30.4نسبة اغبضر 
  إذل لتصلمن إصبارل السكاف %28.3 إذل 1994 يف عاـ مث البفضت  ,1981 عاـ يف

كالشكل رقم , (21)كما يف اعبدكؿ رقم  (1) 2004 من إصبارل السكاف يف عاـ% 36.4
(17 .)

من ؾبمل ساكٍت % 60ىذا مع العلم أف النسبة اغبقيقية لساكٍت اؼبدف تزيد على 
حيث ما تزاؿ سجبلت % 40لكن نسبة الساكنُت يف مدينة دير الزكر كحدىا تزيد على , احملافظة

نفوس الكثَتين فبن يقطنوف يف مدف احملافظة يف قراىم األصلية كمن الصعب ربديد العدد الفعلي 
لساكٍت مدف احملافظة بسبب حركة السكاف اؼبستمرة كعدـ الدقة الكافية يف األرقاـ اليت توردىا 

.  التعدادات الرظبية

 

 
_______________ 

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء,-1
. 9,6ص , مرجع سبق ذكره, 2004,1994,1981,1970يف ؿبافظة ديرالزكر لؤلعواـ



 

 

 

- 113 - 

 

٠ج١ٓ رطٛه َٔجخ اٌَىبْ اٌؾضو فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ : (21)اٌغلٚي هلُ 

. 2004-1970ػبِٟ 

َٔجخ ٍىبْ اٌؾضو ٌّغّٛع اٌَىبْ هح ـدـفـاي

1970 30.4 

1981 30.6 

1994 28.3 

2004 36.4 
 

 ٚاوعزّبػ١خ ٚاولزظبك٠خ                               حاٌقظبئض اٌل٠ّٛغوافٟ,اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء: اٌّظله     

 .6ص , 2004,1994,1981,1970 ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ٌألػٛاَ
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نسبة سكان الحضر

شكل بٌانً رقم )14( ٌبٌن تطور نسبة سكان الحضر إلى الرٌف فً محافظة 

دٌر الزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

   

  (.21 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 

 

ف حركة النسب السكانية اؼبذكورة تشَت إذل أف كتائر النمو السكاين اغبضرم كالريفي يف ىذه إ
حيث يبلحظ تراجع يف نسبة سكاف الريف سابقان احملافظة دل تكن تسَت بنفس السوية اؼبشار إليها 

 ر م أف معدؿ الزيادة الطبيعية للسكاف يف الريف 2004- 1970خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
 فقد بلغ معدل الخصوبة ).يتجاكز عادة معدؿ الزيادة الطبيعية للسكاف يف اغبضر (لوال اؽبجرة)
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 مولوداً لكل امرأة في الريف في 5.1مقابل ,  مولوداً لكل امرأة3.1 الكلية للمرأة في الحضر
مقابل ,  مولوداً لكل امرأة6.8في حين بلغ معدل الخصوبة الكلية في الحضر, 2004عام 
1970  مولوداً لكل امرأة في الريف في عام8.7

 .)(1)  
نتائج  كفقان ؿتتفاكت اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر فيما بينها يف معدالت التحضر

رقم دكؿ  كما يف اجل,عينة مسح درجة التحضر يف ؿبافظة دير الزكر كاؼبناطق اإلدارية التابعة ؽبا
نسبة منطقة دير الزكر فبلغت اؿحيث تزداد نسبة سكاف اغبضر يف  (,15)كالشكل رقم , (22)

, 1970يف عاـ % 47يف حُت كانت ىذه النسبة تبلغ كبو , 2004 يف عاـ%63مابُت
يف % 42يف اؼبيادين ك% 43 ما بُت2004كتراكحت نسبة سكاف اغبضر يف بقية اؼبناطق يف عاـ 

يف % 30يف اؼبيادين ك% 32 كبو 1970يف حُت تراكحت ىذه النسب يف عاـ , البوكماؿ
 دير الزكركمن جهة أخرل يعزل سبب ارتفاع درجة التحضر السكاين يف منطقة  (3 )(2 ).البوكماؿ

كاستحواذىا على , ذه احملافظة فيهالو النشاطات االقتصاديةكما ذكر سابقان لًتكز القسم األكرب من 
نسبة كبَتة من اػبدمات يف ىذه احملافظة باإلضافة إذل كوهنا مركزان للخدمات اإلدارية كالتعليمية 

.  كاألنشطة كالصحية ككلها تتطلب تركزان سكانيان مرتفعان للقياـ بأعماؿ ىذه اػبدمات

 كما ذكر دير الزكركمن جهة أخرل يعزل سبب ارتفاع درجة التحضر السكاين يف منطقة      
كاستحواذىا على نسبة , ذه احملافظة فيهالو النشاطات االقتصاديةسابقان لًتكز القسم األكرب من 

كبَتة من اػبدمات يف ىذه احملافظة باإلضافة إذل كوهنا مركزان للخدمات اإلدارية كالتعليمية كالصحية 
  درجة التحضر يفتعتدؿك.كاألنشطة ككلها تتطلب تركزان سكانيان مرتفعان للقياـ بأعماؿ ىذه اػبدمات

 ف درجات التحضرإككما ىو معركؼ ؼ,  اؼبناطق لكوهنا مناطق تعتمد على النشاط الزراعيبعض
__________________ 

 

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء-  1
. مرجع سبق ذكره, 9,6ص ,2004,1994,1981,1970يف ؿبافظة ديرالزكر لؤلعواـ

نتائج عينة مسح درجة التحضر يف , قسم اغباسب اآلرل كاؼبعلوماتية, مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر- 2
 .23ص, 2004ؿبافظة دير الزكر كاؼبناطق اإلدارية التابعة ؽبا لعاـ 
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بيانات تقديرية لنسب التحضر يف اؼبناطق اإلدارية حملافظة ديرالزكر لعاـ , مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر- 3
1970. 

 اؼبيادين ك تتزايد يف اؼبناطق الصناعية كالتجارية كالعكس صحيح يف اؼبناطق الزراعية كما يف مناطق
, فبيزة تساعد على انتشار التجمعات الريفية الصغَتة كىي مناطق ؽبا خصائص جغرافيةالبوكماؿ 

 .حيث الزراعة التقليدية اليت تعتمد على مياه األمطار اؼبتذبذبة يف ىذه اؼبناطق
ف ازدياد نسبة اغبضر يف ؿبافظة دير الزكر يف حقيقة األمر قد مت نتيجة عدة عوامل أكؽبا  إ

نتيجة زيادة عدد  حضرية كذلكمراكز  كثانيها ربوؿ بعض اؼبراكز الريفية إذل ,تأثَت عامل اؽبجرة
 العامل  كاففإك, كالريف كفق التصنيف احمللي للحضر, سكاهنا إذل أكثر من عشرين ألف نسمة

 .نان كبَتان يف عملية التوزع اعبغرايف للسكاف يف ىذه احملافظةأالثاين ال وبتل ش
ٌجٍٍ َغجخ انغكبٌ انحضش فً انًُبطك اإلداسٌخ انتبثؼخ نًحبفظخ : (22)انجذول سلى 

. 2004 ػبو فًدٌش انضوس 

َٔجخ ٍىبْ اٌؾضو ٌّغّٛع اٌَىبْ إٌّطمخ 

 % 63ك٠و اٌيٚه 

 % 43ا١ٌّبك٠ٓ 

 % 42اٌجٛوّبي 
  

 .2004ٌؼبَ , لَُ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ, ئؽظبءاد ِل٠و٠خ اإلؽظبء ثل٠و اٌيٚه :اٌّظله   
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نسبة سكان الحضر لمجموع السكان

شكل بٌانً رقم )15( ٌبٌن نسبة سكان الحضر فً المناطق التابعة لمحافظة 

دٌر الزور فً عام 2004

دٌرالزور

المٌاذٌن

البوكمال

 

  (.22 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
 

: اٌزوو١ت اولزظبكٞ ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه- صب١ٔبًال 

 تكشف عن حجم العاملُت فهي أنبية كبَتة  للسكافف لدراسة الًتكيب االقتصادمإ
 ربديد حجم السكاف  َت بالتارلالسكاف الفاعلُت كاسم  يطلق عليهم فكالقادرين على العمل مم

. كما تساعد على معرفة توزيع السكاف على النشاطات االقتصادية اؼبختلفة, الفاعلُت

كل عملية تنموية كالقوة العاملة حبجمها الركيزة اليت تعتمد عليها ف العنصر البشرم ىو إ
كمن اؼببلحظ أف النمو السكاين الكبَت . كمؤىبلهتا كخصائصها اؼبختلفة ىي أىم عوامل اإلنتاج

يًتؾ آثاران عميقة ليس على حجم القوة العاملة فحسب بل على نوعيتها كمستول كفاءهتا فبا 
كيدفع اغبديث عن الًتاكيب االقتصادية إذل . ينعكس سلبان على عملية اإلنتاج القائمة كاؼبستقبلية
 .صابتهاأ كالتغَتات اليت دير الزكرالتعرؼ يف البداية على اؼبوارد البشرية يف ؿبافظة 

 :2004- 1970البشرية وخصائصيا في محافظة دير الزور بين عامي  القوة-1
 ألف نسمة يف 122 يف ؿبافظة دير الزكر فبا يقارب *()   لقد ازداد حجم اؼبوارد البشرية

% 41.8كتشكل ىذه القوة كبو  (1 ),2004 نسمة يف عاـ  ألف539 إذل 1970تعداد عاـ 
من حجم السكاف يف عاـ % 49إال أهنا ارتفعت إذل كبو , 1970من حجم السكاف يف عاـ 
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. بسبب البفاض معدالت الفتوة الديبو رافية خبلؿ تلك الفًتة الفاصلة بُت التعدادين (2) ,2004
( 16)كما يف الشكل البياين رقم 

 ________________________________

  من ىو مفهـو يدؿ على ؾبموع السكاف الذين تبلغ أعمارىم: أو القوة البشرية الموارد البشريةمصطلح*- 
,  العجزةمأكلمت أك آ باستثناء كافة نزالء السجوف ك اؼبرضى يف اؼبشايف كاؼبصحات أك ادل عامان 59كحىت  عاما 14

حيث كاف التعريف السابق لو يشمل السكاف الذين , 2000مع العلم أف ىذا اؼبفهـو قد مت تعديلو بعد عاـ 
كتقسم اؼبوارد البشرية إذل األشخاص النشيطُت اقتصاديان .  سنة64إذل تًتاكح أعمارىم من عشر سنوات 
فأما األشخاص النشيطُت اقتصاديان فيمثلوف قوة العمل ك يقسموف إذل . كاألشخاص  َت النشيطُت اقتصاديان 

 .مشتغلُت كمتعطلُت عن العمل
أن ) (3) 2004دبحافظة دير الزكر عاـ  باؼبوارد البشرية اصةاخل ئيةحصااإل الدراسةلقد بينت نتائج 

 حيث بلغت ، سنة24-15 تتركز في الفئة العمرية  الفاعلةالنسبة الكبرى من الموارد البشرية
لإلناث و % 21.7وىذه النسبة لدى اإلناث أعلى منها لدى الذكور إذ بلغت , 21.5%

وىذا يعود إلى عدة أسباب منها ارتفاع نسبة الذكور الملتحقين بالنظام , للذكور% 21
ومن ناحية أخرى استقطاب خدمة العلم لعدد كبير من , التعليمي أكثر منها لدى اإلناث

 من الموارد البشرية تتركز في فئة العمر من% 12.5 في حين نجد أن ,الذكور في ىذا العمر
وىكذا نجد أن ,  سنة44 -35منها تتركز في الفئة العمرية من  %7.6و,  سنة34 -25

 نسبة الموارد البشرية ىي في انخفاض مستمر كلما تقدمنا بالعمر إلى أن تصل
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شكل بٌانً رقم )16( ٌمثل حجم الموارد البشرٌة فً محافظة دٌرالزور 

بٌن عامً )2004-1970(
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  .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

________________________________ 

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف يف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء
 .25ص ,2004,1994,1981,1970ؿبافظة ديرالزكر لؤلعواـ

مت حساب النسب اؼبيوية من قبل الباحث باالعتماد على البيانات اإلحصائية اػباصة بأعداد سكاف احملافظة - 2
(.  2004-1970)كحجم اؼبوارد البشرية فيها لعامي 

دراسة إحصائية خاصة باؼبوارد البشرية دبحافظة , قسم اغباسب اآلرل,  مديرية اإلحصاء دبحافظة دير الزكر- 3
 . 2004دير الزكر لعاـ 

 لدى الذكور أعلى منها لدى اإلناث تصبح وىي  سنة59- 45في الفئة العمرية % 7.5إلى 
كما ترتفع نسبة الموارد البشرية  .على التوالي %7.4 %-7.6حيث تتراوح نسبتهم بين 

في  الفتوة الديموغرافية في الفئات العمرية دون سن العشرين وىذا يعود إلى ارتفاع معدالت
سن لكما أن , سياً في ازدياد حجم الموارد البشريةاىذه المحافظة والتي تلعب دوراً أس

-0 العمرية من ات السكان في الفئإن . في تحديد حجمهااً  كبيراً دخول الموارد البشرية دور
الفئة المستهلكة  الموارد البشرية على اعتبار أنهم ضمن ال يدخلون ضمن سنة 14

% 50.6حيث تشكل نسبتهم مع نسبة المستهلكين من كبار السن نحو , (األطفال)
جمالي السكان إ تنخفض نسبة ىذه الموارد من  ووبالتالي فإن حجم الموارد البشرية يقل

ال , تعرف على التركيب العمري والجنسي للموارد البشريةتم البعد أن  %.49.4 لتبلغ نحو
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 التغيرات التي أصابت التراكيب ع بيانتعرف على العمالة في ىذه المحافظة مال منبد 
االقتصادية واالجتماعية التي حدثت في المحافظة وما رافقها من االقتصادية في ظل التغيرات 

 .(تغيرات في البنِى العمرية للسكان فيها

 :2004 -1970 ث١ٓ ػبِٟ اٌمٛح اٌؼبٍِخ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهؽغُ  -2
 ملة بشكل كبَتالقد أدل النمو السكاين اؼبرتفع يف ؿبافظة دير الزكر إذل مبو حجم القوة الع

 ,1994- 1981-1970كمتوازف مع النمو السكاين يف احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت أعواـ 
على حساب  ( سنوات10أقل من )كىذا يعود إذل اتساع ظاىرة الفتوة فيما ىبص الفية العمرية 

، كمن خبلؿ ( سنة59 سنوات إذل 10من سن)بقية الفيات العمرية كخصوصا الفيات العاملة 
  حدكث فارؽ كبَتيبلحظ, نتائج التعدادات السكانية األربعة كفق (23)دكؿ رقم اجل ربليل بيانات

 إذل  كيعود ذلك ,2004 يف عاـ حجم القوة العاملةما بُت النمو السكاين ك نسبة الزيادة يف
حدكث تغيَتات مهمة يف اؽبـر العمرم لسكاف ىذه احملافظة كانتقاؿ اجملتمع السكاين فيها من مرحلة 

من ناحية الفتوة إذل مرحلة النضج بسبب االلبفاض اغباصل يف معدالت النمو السكاين كاػبصوبة 
كمن ناحية أخرل بسبب عامل اؽبجرة إذل ىذه احملافظة كخصوصان من احملافظات األخرل فبا ساىم 

 . يف حدكث زيادة يف حجم القوة العاملة يف ىذه احملافظة

لُت عن عاطاؿ اؼبشتغلُت كيف عدد بشكل عاـ  أف الزيادة النسبيةلوحظ, من جهة أخرل
 فيما ىبص العاطلُت عن كخصوصان , ةدراساؿ يف ىذه احملافظة خبلؿ فًتة يف تناقص متدرجالعمل 
من البفاض ىذه الر م كب, 1970 باؼبقارنة مع عاـ %31.2 حيث كصلت ىذه الزيادة إذل العمل

بالر م من زيادة حجم القوة - يف أحد أسباهبا  ىذه الزيادة الكبَتة كترجع, الزيادة فهي تعد مرتفعة
 يف فًتيت الثمانينات مشولو ألعداد متزايدة من الطبلبإذل التوسع يف التعليم ك- العاملة اؼبشتغلة

مع عدـ , 1994 عدد كبَت منهم يف الفًتة اليت تلت عاـ زبريجكبداية التسعينات فبا أدل إذل 
 إذل 1970يف عاـ % 8.9 يف ارتفاع نسبة البطالة من استيعاهبم يف سوؽ العمل فبا ساىم 

. يبُت ذلك (17) كالشكل البياين رقم 2004يف عاـ % 13.6

 



 

 

 

- 120 - 

  الذين تتراوح أعمارىم يبين تطور عدد السكان والقوة العاممة:(23)جدول رقم ال
. 2004-1970بين عامي  ( سنوات فأكثر10)من العمر

ه ـؤُـَـاي
 * (%)َٔجخ اٌي٠بكح اٌؼلك ثبألٌف 

1970 1981 1994 2004 
1970-

1981 

1981-

1994 

1994-

2004 

ػلك اٌَىبْ 

اإلعّبٌٟ 
292330 408357 711375 1100000 71.5 57.40 36.2 

ػلك اٌمٛح 

اٌؼبٍِخ 
180075 248281 457414 737912 72.5 54.2 59.4 

 78.8 52.3 82.3 180740 157807 82677 68068اٌّشزغٍْٛ 

اٌؼبطٍْٛ **

ػٓ اٌؼًّ 
3241 4469 9605 28975 72.5 46.5 31 

 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثٛالغ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه , ٚىاهح اٌشإْٚ اوعزّبػ١خ ٚاٌؼًّ -  :اٌّظله

 .  2004-1994-1981-1970ٌألػٛاَ

 . ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ األػّلح األهثؼخ األٌٚٝ*-               

. ٍٕٛاد10رزضّٓ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثبٌؼبط١ٍٓ ػٓ اٌؼًّ اٌطالة فٟ اٌفئبد اٌؼّو٠خ فٛق             **- 

 

ٌبٌن تطور نسبة الزٌادة المئوٌة فً حجم القوة العاملة بٌن  شكل بٌانً رقم )17( 

المتعطلون عن العمل و المشتغلون فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة بٌن عامً 

.)2004-1970(
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  (.23)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

الخام لمسكان في محافظة دير الزور خالل الفترة بين   معدل النشاط االقتصادي-3
 :2004-1970عامي 
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التعدادات السكانية األربعة اػباصة الناذبة عن ( 24 ) رقم اعبدكؿمن خبلؿ ربليل بيانات
أف معدؿ النشاط االقتصادم اػباـ للسكاف يف ؿبافظ دير الزكر ىو يف دبحافظة دير الزكر يتبُت لنا 

معدؿ  البفضإذ , كبارتفاع مستمر بالنسبة لئلناثؾبمل السكاف كلذكور ؿ البفاض مستمر بالنسبة
يف % 22.5 إذل 1970يف عاـ % 24.4 من  يف احملافظة يف النشاط االقتصادمالسكافمسانبة 

 كالشكل لتغَتات االقتصادية كاالجتماعية اليت مرت هبا ؿبافظة دير الزكر بالر م من ا(1) 2004عاـ
كيعود سبب ذلك إذل الزيادة السكانية اؼبرتفعة اليت شهدهتا احملافظة يف . يبُت ذلك (18)البياين رقم 

العقود اؼباضية كعدـ مواكبة التطورات االقتصادية اليت حصلت فيها مع ىذه الطفرة السكانية 
كمن ناحية أخرل استحواذ قطاع التعليم , كبالتارل انتشار ظاىرة البطالة بكافة أشكاؽبا من ناحية

معدؿ النشاط االقتصادم لئلناث كفق  يبلحظ ارتفاع كما, على قسم كبَت من القوة البشرية
 ,1981-1970خبلؿ الفًتة بُت عامي قالبفاضبالر م من , 2004 -1970تعدادم

 ________________________________

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء -1
. 27ص ,2004,1994,1981,1970لؤلعواـ,مرجع سبق ذكره , يف ؿبافظة ديرالزكر

٠ج١ٓ رطٛه ِؼلي إٌشبط اٌقبَ ٚإٌّمؼ ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ  (24)اٌغلٚي هلُ 

. 2004-1970ك٠و اٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

 (%)معدل النشاط االقتصادي المنقح  (%)معدل النشاط االقتصادي الخام السنة 
م إ ذ م  إذ 

1970 43.8 4.4 24.4 72.1 7.1 39.6 

1981 39.6 2.6 21.4 65.4 4.3 35.1 

1994 41.1 5.8 23.7 63.3 9 36.2 

2004 34.5 9.3 22.5 66.8 18.2 42.8 
  

لبَ اٌجبؽش ثؾَبة ٘نٖ إٌَت ثبوػزّبك ػٍٝ ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ اٌقبطخ ثّؾبفظخ  :اٌّظله

 .ك٠واٌيٚه
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 كباؼبقابل البفض .2004يف عاـ % 9.5 إذل 1970يف عاـ % 4.4من حيث ارتفع اؼبعدؿ 
 .2004يف عاـ % 34.6 إذل 1970يف عاـ % 43.8معدؿ النشاط االقتصادم للذكور من 

اؼبدارس كاؼبعاىد كاعبامعات من جهة كللتغَت يف يف تفاع نسبة اؼبقيدين ذلك باريبكن تفسَت ك
كلعل ىذا , إلناث فإف األمر يأخذ بعدان أكسعؿأما بالنسبة , الًتكيب العمرم من جهة أخرل

االلبفاض يف القوة العاملة إمبا يرجع إذل عدة عوامل منها ازدياد نسبة اؼبقيدين من اإلناث يف 
 إذل سوؽ فمث دخولو, 1970 أكثر من عاـ 1994 -1981اؼبدارس كاعبامعات يف عامي 

 فكالدليل على ذلك ازدياد معدؿ مسانبتو, 2004 -1994العمل يف الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
رجاع األسباب إكمن جهة أخرل يبكن   (1 ).2004يف عاـ % 9.5يف النشاط االقتصادم إذل 

 .إذل عدـ اإلدالء بعمل اؼبرأة يف تلك الفًتة ألسباب اقتصادية كاجتماعية

 
 ________________________________

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء,-1
. 27ص ,2004,1994,1981,1970مرجع سبق ذكره لؤلعواـ, يف ؿبافظة ديرالزكر
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  (.24)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ   

كما أنو يبكن تفسَت ىذا النمو البطيء يف معدالت النشاط االقتصادم يف ؿبافظة دير الزكر        
أف الًتكيب العمرم لسكاف ىذه احملافظة كاف يتميز بارتفاع نسبة األطفاؿ :  أكؽبماعدة عواملإذل 

أف نسبة مسانبة اؼبرأة يف النشاط : كثانيهما,  يتناقص بعد ذلكأ مث بدةدكف سن اػبامسة عشر
كما أف , أخرل عديدة للغاية مقارنةن مع مثيبلهتا يف مدف تواضعة تزاؿ ـمااالقتصادم كانت دائمان ك

ىناؾ عامل ثالث يتمثل يف أف الكثَت من الريفيات يعملن يف اغبقوؿ كيف االقتصاد اؼبنزرل دكف أف 
 يف معدالت النشاط االقتصادم االلبفاضكىكذا يتبُت بشكل جلي . وبسنب ضمن قوة العمل

. اػباـ يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ أربعة عقود متتالية

معدل النشاط االقتصادي المنقح لمسكان في محافظة دير الزور خالل الفترة بين - 4
 :2004-1970عامي 

 اتضحفقد , كبَتان يف ربديد معدالت النشاط االقتصادمبشكل  للسكاف يؤثر اؽبـر العمرم
تعرؼ للك, فيما سبق أف معدالت النشاط االقتصادم اػباـ يف ؿبافظة دير الزكر منخفضة نوعان ما

البد من استبعاد فية عمرية من , على معدالت النشاط االقتصادم الفعلي لسكاف ىذه احملافظة
, ؾبموع حجم القوة البشرية العاملة كىي سبثل األطفاؿ الذين ىم يف عمر أقل من طبسة عشر عامان 

 (24)كما ىو موضح يف اعبدكؿ رقم , الذين يعتربكف ضمن ما يسمى بنظاـ التعليم اإللزامي
. (18)كالشكل البياين رقم 

بالنظر إذل اعبدكؿ اؼبذكور نبلحظ ارتفاع معدؿ النشاط االقتصادم اؼبنقح لدل الذكور 
فهو يقارب الضعف ,  باؼبقارنة مع ما يقابلها من معدؿ النشاط اػباـةدراساؿكاإلناث خبلؿ فًتة 
 َت أف ارتفاع ىذا اؼبعدؿ لدل اإلناث أقل منو لدل الذكور بسبب ضعف , لدل الذكور كاإلناث

حيث ,  بالر م من ارتفاع نسبة مسانبتها خبلؿ العقود اؼباضيةمسانبة اؼبرأة يف النشاط االقتصادم
ف مسانبة اؼبرأة يف قوة العمل منخفضة بشكل عاـ ر م التطورات االقتصادية إيبكن القوؿ 

 15 أف نسبة النساء العامبلت يف العمرإذ , كاالجتماعية كالثقافية اليت مرت هبا ؿبافظة دير الزكر
بينت نتائج  كما ,2004يف عاـ% 18.2 إذل 1970يف عاـ % 7.1سنة فأكثر ارتفعت من 
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تزاؿ ىذه النسبة ضييلة جدان ما  كر م ىذا االرتفاع (1 ).اؼبسح متعدد األ راض يف ؿبافظة دير الزكر
 أف االذباه ييبلحظ من خبلؿ ما تقدـ .مع معدؿ مسانبة الذكور يف النشاط االقتصادمباؼبقارنة 

الذم يأخذه اؼبعدؿ اؼبنقح يسَت بشكل فباثل ؼبا ىو عليو معدؿ النشاط اػباـ مع مبلحظة ارتفاع 
 .كاضح ؼبعدؿ النشاط لدل اإلناث

 

 

 

 

 

 
 ________________________________

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
 .28ص ,2004,1994,1981,1970لؤلعواـ, مرجع سبق ذكره ,يف ؿبافظة ديرالزكر 

 بيناألنشطة االقتصادية الرئيسية لمسكان في محافظة ديرالزور خالل الفترة - 5
: 2004-1970عامي 

: التركيب المهني للسكان -1
 نسبة العاملُت يف ـبتلف يتضح عند مقارنة (25 ) رقمدكؿبيانات اجل من خبلؿ ربليل

الًتكيب  أف ىناؾ تغَتات جذرية طرأت على 2004- 1970 م النشاط االقتصادم لعاـأكجو
: أما عن أىم التغَتات فيمكن ذكر ما يلي. اؼبهٍت للعاملُت يف احملافظة

, 1970يف عاـ % 69.7 من  بشكل ملحوظ العاملُت يف القطاع الزراعيالبفاض نسبة- 1
 .كمشل ىذا االلبفاض العاملُت من اعبنسُت, 2004يف عاـ % 42.8إذل 

يف عاـ % 10.8 من  نفسها يف نسبة العاملُت يف قطاع اػبدمات خبلؿ الفًتةزيادة كبَتة -2
  .2004يف عاـ % 30.3 إذل 1970
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% 8.2إذل % 6.8 التجارة كالفندقة ك السياحة من قطاعات يف نسبة العاملُت يف ارتفاع -3
 .ككذلك األمر بالنسبة للعاملُت من اعبنسُت, للفًتة ذاهتامن إصبارل نسبة العاملُت 

خبلؿ فًتة الدراسة % 7.1إذل % 4التشييد من  ك  نسبة العاملُت يف قطاع البناءارتفاع -4
 مثلها يف ذلك مثل ـبتلف  للتطور العمراين الذم شهدتو ؿبافظة دير الزكراالرتفاعكيعود ىذا 

كالذم ترافق مع قياـ العديد من اؼبشاريع العمرانية كالذم استوجب قيامها ؿبافظات القطر 
 .استيعاب نسبة كبَتة من القوة العاملة

 

 

 

 

 

 
ٌجٍٍ تطىس َغجخ انؼبيهٍٍ فً يحبفظخ دٌشانضوس حغت : (25)انجذول سلى 

. 2004- 1970األَشطخ االلتظبدٌخ انشئٍغٍخ ثٍٍ ػبيً 

إٌشبط اولزظبكٞ 
1970 2004 

م إ ذ م إ ذ 
 42.9 54.3 40.2 69.7 82.5 68.5ىهاػخ ٚط١ل ٚؽواعخ 

 5.3 5.5 5.1 5.1 5.3 4.9اٌظٕبػخ 

 7.1 0.5 7.8 4 0.3 4.4اٌجٕبء ٚاٌزش١١ل 

 8.2 4.2 12.2 6.8 0.8 7.3اٌزغبهح ٚاٌفٕللخ ٚا١ٌَبؽخ 

 5 1.1 6.2 3.3 0.2 3.6إٌمً ٚاٌّٛاطالد 

 1 1.2 2.1 0.3 0.1 0.4اٌّبي ٚاٌزأ١ِٓ ٚ اٌؼمبهاد 
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 30.3 33 26.4 10.8 10.8 10.9اٌقلِبد 

 100 100 100 100 100 100اٌّغّٛع 
    

تمشٌش إحظبئً ٌتضًٍ انخظبئض انذًٌىغشافٍخ ,  انًكتت انًشكضي نإلحظبء– تى أخز األسلبو يٍ :كهااٌّض  

واالجتًبػٍخ وااللتظبدٌخ نهغكبٌ فً يحبفظخ دٌشانضوس 

 .20ص ,2004,1994,1981,1970نألػىاو

 التظبدٌخ خبطخ نًششوع تًٍُخ انًُطمخ انشًبنٍخ حدساط, هٍئخ تخطٍظ انذونخ                                   - 

 ( 2004- 1994 )يحبفظخ دٌش انضوس خالل ػبيً ,  انششلٍخ

                                         

 كقطاعات النقل الصناعة)أما بالنسبة لبقية األنشطة االقتصادية اؼبتمثلة بقطاعات 
 اجتماعية –اقتصادية -  ككفقان لدراسة إحصائية ديبغرافية(كاؼبواصبلت كاؼباؿ كالتأمُت كالعقارات

فقد شهدت زيادة يف نسبة العاملُت من , 2004-1994خاصة دبحافظة دير الزكر خبلؿ عامي 
% 5.3 إذل 1970يف عاـ % 5.1ارتفعت نسبة العاملُت يف القطاع األكؿ من حيث , اعبنسُت
, 2004يف عاـ% 5 إذل 1970يف عاـ % 3.3ككذلك يف القطاع الثاين من , 2004يف عاـ

% 3.5ككانت ىناؾ زيادة ملحوظة يف نسبة العاملُت من الذكور يف قطاع النقل كاؼبواصبلت من 
كيعود ذلك إذل التطور الكبَت يف قطاع النقل  ,2004يف عاـ % 6.1 إذل 1970يف عاـ 

أما بالنسبة للقطاع الثالث . كاؼبواصبلت الذم شهده القطر خبلؿ فًتة العقود األربعة اؼباضية
 بالر م من افتتاح العديد من %1إذل % 0.3فكانت الزيادة بسيطة كؿبدكدة حيث ارتفعت من 

اؼبصارؼ كشركات التأمُت كالعقارات اػباصة فركعان كمشاريعان ؽبا يف احملافظة كلكن يبكن اعتبار ذلك 
 (2 ),(1) (.19)بداية لتطور مستقبلي سيشهده ىذا القطاع كما يف الشكل رقم 
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شكل بٌانً رقم )19( ٌبٌن تطور نسبة العاملٌن فً األنشطة االقتصادٌة 

الرئٌسٌة فً محافظة دٌرالزور بٌن عامً )2004-1970(

زراعة وصٌد

وحراجة
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 (.25)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

إف التحوالت اليت شهدهتا احملافظة خبلؿ الفًتة الفاصلة بُت التعدادين ىي انعكاس قوم لتغَت البنية 
االقتصادية للمحافظة كللتغَتات اغبادة اليت حصلت يف أمباط اغبياة االجتماعية كاالقتصادية اؼبًتافقة 

كلعل من أبرز تلك التحوالت يف .  العادل اػبارجيعلىمع االنفتاح االقتصادم الذم شهده القطر 
األنشطة االقتصادية تلك اليت شهدىا القطاع الزراعي كنتيجة من نتائج التحوؿ اغبضرم الذم 

 كما أف الزيادة يف نسبة العاملُت .دخوؿ أساليب الزراعة اغبديثة مثل شهدتو احملافظة
 ________________________________

ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ ,  اقتصادية خاصة ؼبشركع تنمية اؼبنطقة الشمالية الشرقيةةدراس, ىيية زبطيط الدكلة- 1
 .28ص , (2004- 1994 )عامي 

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 2
. 20ص,2004,1994,1981,1970لؤلعواـ,مرجع سبق ذكره , يف ؿبافظة ديرالزكر

يف قطاع اػبدمات كاليت تعود إذل التوسع كالتنوع يف تلك اػبدمات كامتدادىا لتشمل مساحات      
فبا كفر فرص عمل متعددة , قطاعي التعليم كالصحةبرجاء احملافظة كخصوصان ما يتعلق أكاسعة من 

كبشكل عاـ سبثل أكرب تغَت يف الًتكيب اؼبهٍت للسكاف . للناس يف أماكن إقامتهم يف اغبضر كالريف
 َت - يف ؿبافظة دير الزكر بانتقاؿ الناس من العمل يف الزراعة إذل العمل يف ـبتلف اؼبهن اغبضرية

.  ك َتىا. …الزراعية كالسيما يف اػبدمات كالبناء كالتشييد كالتجارة كالنقل
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 لمسكان في محافظة ديرالزور وفقًا لممناطق اإلدارية بين عامي الميني التركيب -6
1970-2004: 

عند النظر إذل توزيع القوة العاملة حسب النشاط االقتصادم اػباص بكل منطقة من 
قسم اغباسب اآلرل يف مديرية الشؤكف تقديرات  بناءن على اؼبناطق اإلدارية يف ؿبافظة دير الزكر

 -1970م  يف ؾباؿ توزيع القوة البشرية العاملة لعاـاالجتماعية كالعمل يف ؿبافظة ديرالزكر
، حيث ال يوجد تغَت كبَت يف توزع القول العاملة بُت القطاعات االقتصادية اؼبتنوعة يف 2004

من الواضح مدل سيطرة القطاع الزراعي على قسم إذ يبدك (,2004-1970)احملافظة بُت عامي 
مركز كبَت من القوة البشرية العاملة يف صبيع اؼبناطق اإلدارية التابعة حملافظة دير الزكر باستثناء منطقة 

  نسبة العاملُت يف ىذا القطاعتًتاكححيث , (20 ) البياين رقمشكلكما ىو مبُت يف اؿ دير الزكر
مركز دير الزكر يف منطقة % 30كتقل النسبة عن , اؼبيادين ك البوكماؿ يتيف منطق% 62-59 بُت

يف منطقيت اؼبيادين ك البوكماؿ % 70بعد أف كانت ىذه النسبة تتخطى حاجز , 2004يف عاـ
 يف شكاؽبا يف اؼبرتبة الثانيةأيأيت قطاع اػبدمات بكافة . 1970يف منطقة ديرالزكر يف عاـ % 50ك

 كالذم جذب 1970 بعد أف كاف باؼبرتبة اػبامسة يف عاـ  يف صبيع اؼبناطق اإلدارية2004عاـ 
تًتاكح نسبة إليو جزء كبَت من القول العاملة من باقي القطاعات االقتصادية يف احملافظة حيث 

% 20بعد أف كانت نسبتو ال تتجاكز , 2004 يف عاـ%42-19العاملُت يف ىذا القطاع بُت 
 حيث تًتاكح نسبة العاملُت بو بُت  الثالثةكوبتل قطاع التجارة كالسياحة اؼبرتبة.  1970يف عاـ 

 , حيث حافظ ىذا القطاع على مرتبتو كنسب استحواذه للقول العاملة خبلؿ التعدادين18% -6
 يف نسبة القوة العاملة يف صبيع اؼبناطق اإلدارية باستثناء الرابعةبينما وبتل قطاع البناء كالتشييد اؼبرتبة 

 الصناعةمث يأيت قطاع  %,9-5.5 كتًتاكح نسبة العاملُت يف ىذا القطاع بُت مركز دير الزكرمنطقة 
تل تحك, %13-5 لب اؼبناطق كتًتاكح ىذه النسبة بُت أ يف نسبة العاملُت يف  اػبامسةيف اؼبرتبة
  (1 ). النقل كاؼبواصبلت ك اؼباؿ كالتأمُت كالعقارات اؼبرتبة األخَتة بُت األنشطة االقتصاديةاتقطاع
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شكل بٌانً رقم )20( ٌبٌن التوزٌع النسبً للقوى العالملة فً محافظة دٌرالزور حسب 

األنشطة االقتصادٌة الرئٌسٌة فً المحافظة وفقاً للمناطق اإلدارٌة فً عام 2004
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. رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ػالٖ

 

:  اٌزوو١ت اوعزّبػٟ ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه - صبٌضبًال 

يعترب الًتكيب االجتماعي للسكاف عنصران من العناصر اؼبهمة يف الدراسات السكانية 
عرفة مدل التطور دللذا فإف , النعكاسو كتأثَته على الواقع االقتصادم الديبو رايف للمجتمع

نظر إذل الوضع االجتماعي فيو أكالن ال بد من اؿ, االقتصادم ك الديبو رايف الذم كصل إليو بلد ما
 .كمدل توازنو من حيث العبلقة اليت تربطو بالوضع االقتصادم الديبو رايف

 
 ________________________________

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف يف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء-1
. 21ص,2004,1994,1981,1970لؤلعواـ, مرجع سبق ذكره,ؿبافظة ديرالزكر

   :2004-1970 بين عامي  لمسكان في محافظة دير الزورالتعميميةاألوضاع - 1
هنا يف ذلك أش, لقد شهدت ؿبافظة دير الزكر تغَتات كاضحة يف كاقعها االقتصادم كاالجتماعي

كيف ظل ىذه التغَتات بدأ قطاع التعليم يستحوذ على االىتماـ , شأف الكثَت من ؿبافظات القطر
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كأخذ ىذا القطاع بالتوسع بشكل سريع كالسيما يف فًتة , اؼبستمر كاؼبتزايد من أجل تطويره كتوسيعو
ترافقت بازدياد أعداد كاضحة  فقد بدأت هنضة تعليمية.  كما تبلىا حىت كقتنا الراىنالسبعينات

األمر الذم أدل إذل التوسع , التعليم  سياسة االستيعاب الكامل عبميع مراحلالطبلب من خبلؿ
 ذلك زيادة نسبة اؼبتعلمُت يف ىذه احملافظة فكاف من نتائج, يف التعليم اإلعدادم كالثانوم كاعبامعي

 فبا أدل إذل ربوؿ اؽبـر البياين الذم يعرب عن الًتكيب التعليمي كالسيما ضبلة الشهادات العليا
سياسة التوسع يف ؿ  ككنتيجة.شبو اؼبستطيللسكاف ىذه احملافظة من الشكل اؽبرمي إذل الشكل 

 فقد البفضت نسبة األمية بُت سكاف ,مكافحة ظاىرة األميةكالتعليم كنشر اؼبعرفة بُت السكاف 
يف عاـ % 39مث إذل , 1981يف عاـ % 57 إذل 1970يف عاـ % 68.8احملافظة من 

 نسبة األمية بُت اإلناث أعلى منها لدل الذكور كظلت. 2004يف عاـ% 31لتصل إذل, 1994
 .1970يف عاـ % 87.4بعد أف كانت حوارل % .39.3 حوارل 2004حيث بلغت يف عاـ

 عدد كان فقد , من شبان ىذه المحافظة متزايدةلقد أخذ القطاع التعليمي يضم نسبة) (1)
 و  طالباً 40563, 1970 في عام الطلبة المسجلين في جميع المراحل الدراسية التعليمية

بشكل ىذا العدد رتفع أ. طالبة 9013, طالباً  31550 : موزعين على الشكل التاليطالبة
 18912, طالباً  53827و طالبو  طالباً 72740ليصل إلى , 1981كبير جداً في عام 

,  طالباً 123035 طالب وطالبو 180935إلى , 1994 ليرتفع ىذا العدد في عام ,طالبو
, طالباً  167436  وطالبةطالباً  321433إلى , 2004 ثم ليصل في عام , طالبة57900

 .يبينان ذلك أيضاً  (21)والشكل البياني رقم  (26) والجدول رقم (2 ).(طالبو 150887
 ________________________________

بيانات إحصائية خاصة دبحو األمية لسكاف احملافظة , قسم مكافحة األمية , مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر- 1
(. 2004,1994,1981,1970)لؤلعواـ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد الطبلب يف احملافظة , قسم اإلحصاء, مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر - 2
(. 2004,1994,1981,1970)لؤلعواـ 

للريف في عام % 41.4مقابل % 59.6 الحضر من التعليم حوالي حصةوقد بلغت ) 
     (1) .(1970للريف في عام % 23.9للحضر مقابل % 77.1بعد أن كانت حوالي , 2004



 

 

 

- 131 - 

 ييبلحظ من ىذه اإلحصائيات تقلص الفارؽ التعليمي بُت اؼبناطق اغبضرية كالريفية كىذا ناتج عن 
لنشر التعليم يف اؼبناطق الريفيػة  إقباؿ سكاف اؼبناطق الريفية على التعليم نتيجة جهود الدكلة الرامية

.  كباؼبقابػل توجو نسبة كبَتة من سكاف اؼبناطق اغبضرية إذل سوؽ العمل, هبػدؼ تطوير ىذه اؼبناطػق

, إجراء مقارنة للعدد الكبَت للطلبة يف مراحل التعليم اؼبختلفة مع عدد السكاف يف احملافظةلدل 
 كىذا , حصلت يف العقدين األخَتين أساسية يف تاريخ التعليم يف ىذه احملافظةيتبُت كجود ربوالت

األمر سوؼ يكوف لو أبعاد كمدلوالت كاسعة يف ـبتلف ؾباالت اغبياة االقتصادية كاالجتماعية 
 .كالثقافية يف ؿبافظة دير الزكر

ٌجٍٍ انضٌبدح ثأػذاد انطالة حغت انجُغٍٍ فً يحبفظخ             : (26)انجذول سلى 

. 2004- 1994-1981- 1970دٌش انضوس نألػىاو 

طبٌجخ طبٌت ػلك اٌطالة ح ـْـًـاي

1970 40563 31550 9013 

1981 72740 53827 18912 

1994 180935 123035 57900 

2004 321433 167436 150887 
 

اطخ ثاػلاك اٌطالة فٟ ؿاٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اي– لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ – ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  :اٌّظله 

 .2004-1994-1981-1970اٌّؾبفظخ ٚفمبًال ٌٍزؼلاك األهثؼخ 

 
 ________________________________

بيانات إحصائية خاصة بواقع التعليم الريفي يف , قسم التعليم الريفي , مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر - 1
 (. 2004-1970)احملافظة بُت عامي 
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بٌن تطور إعداد الطلبة حسب الجنسٌن فً  شكل بٌانً رقم )21(ٌ 

محافظة دٌرالزور بٌن عامً )2004-1970(

1970 2008
 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ػالٖ 

لقد حصل تطور كمي كاضح يف قطاع التعليم يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت 
من إصبارل سكاف احملافظة  %(13.5)حيث شكلت نسبة الطبلب , (1981-1970)عامي 
 فقد, التوسع الكبَت يف التعليم نتيجة 1981كىذه الصورة تغَتت كثَتان يف عاـ , 1970يف عاـ 

كبذلك فإف ما , 1970 يف عاـ  عددىم عليوكاف عما تضاعف عدد الطبلب حورل مرة كنصف
 كىذه النسبة ارتفعت يف عاـ على مقاعد الدراسة أضحوامن سكاف احملافظة  (%18)يقارب 
 2004يف عاـ كاستمر ىذا االرتفاع , من إصبارل سكاف احملافظة %(22.3) لتصل إذل 1994

  (1).%(29.3)صل إذل مؿ
                                     _________________

مت حساب نسب الطبلب كنسب زيادهتم من قبل الباحث باالعتماد على إحصائيات مكتب اإلحصاء يف - 1
كاالستعانة باجملموعات اإلحصائية , (2004-1970)مديرية تربية دير الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي

ككتاب كصف سورية باألرقاـ الصفحات اػباصة دبحافظة       , (2004-1994-1981-1970)لؤلعواـ 
 .91ص , 2003دير الزكر لعاـ 
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 -1970تطور التركيب التعميمي لمسكان في محافظة ديرالزور بين عامي - 1-1
2004: 

 بشكل كاضح على الًتكيب التعليمي للسكاف يف التوسع يف التعليم آثار انعكستلقد 
حيث ,ؿبدثة تغَتات كاضحة يف ىيكل كل مرحلة من مراحل التعليم اؼبختلفة, ؿبافظة دير الزكر

- 1970ازدادت نسبة ضبلة الشهادات العليا كقلت نسبة حاملي الشهادات الدنيا بُت عامي 
التعليمية يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ فًتة  كاف توزيع الطبلب حسب اؼبستوياتفقد , 2004

 : التارلالنحواجملموعات اإلحصائية األربعة لؤلعواـ على كبناءن على  ةدراساؿ
 تبلميذمن إصبارل % 71.9حوارل  1970 عاـ يف اؼبرحلة االبتدائية يف  التبلميذشكلت نسبة

 %17.9 اؼبرحلة اإلعدادية تبلميذكشكلت نسبة , %24احملافظة ككانت نسبة اإلناث منهم حوارل
 اؼبرحلة الثانوية  تبلميذكشكلت نسبة, %21من إصبارل طبلب احملافظة كشكلت نسبة اإلناث 

فقد مرحلة ما بعد الثانوية  ماأك, %18من إصبارل الطبلب ككانت نسبة اإلناث حوارل % 6.4
إال أف ىذه النسب تغَتت يف فًتة  (1 ). %10 ككانت نسبة اإلناث %3.7كانت نسبة التبلميذ 

يف عاـ  .سجل البفاضان يف اؼبرحلة األكذل مقابل ارتفاع يف اؼبراحل األخرلتالثمانينات كالتسعينات ؿ
حيث نبلحظ البفاض نسبة التبلميذ يف اؼبرحلة ,  طرأ تغَت كاضح على ىذه النسب2004

كما تطورت  ,مقابل ارتفاع نسبتهم يف بقية اؼبراحل, االبتدائية عما كانت عليو يف العقود السابقة
 فبا سَتفع من نسبة ضبلة الشهادة نسبة اإلناث من الطبلب بشكل كبَت جدان عن السنوات السابقة

اإلعدادية كعلى األرجح ضبلة بقية الشهادات األعلى منها ألف من وبصل على اإلعدادية قد يستمر 
إف النسب . يف اؼبرحلة الثانوية بعد أف كانت نسبة كبَتة من الطلبة تتسرب خبلؿ اؼبرحلة اإلعدادية

 تطبيق نسبة التبلميذ يف اؼبرحلة االبتدائية مع كستنخفضادل اؼبعستبقى  َت كاضحة الواردة أعبله 
 نسبة الطبلب يف  مت تسجيلؽبذا. يتم ربطها بالزيادة السكانيةإلزامية التعليم حىت الصف التاسع ؿ

  .(22)كالشكل  (27) كما يف اعبدكؿ كل مرحلة من اؼبراحل التعليمية إذل ؾبموع سكاف احملافظة
 ________________________________

بيانات إحصائية خاصة بتوزع الطلبة على اؼبراحل التعليمية , قسم اإلحصاء, مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر - 1
. 1970يف احملافظة لعاـ
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 أف نسبة تبلميذ اؼبرحلة الحظمي , (22)كالشكل رقم , (27)بالنظر إذل اعبدكؿ رقم 
 فقد ارتفعت ىذه النسبة بُت عامي, االبتدائية من ؾبموع سكاف احملافظة تتصدر اؼبرتبة األكذل

.  عامان 24 خبلؿ %5.6بنسبة مبو بلغت أم  %22.3إذل % 13.5 من 1994 -1970
, من ؾبموع سكاف احملافظة% 29.3إذ بلغت , 2004 يف عاـ كاستمر ارتفاع نسبة ىذه اؼبرحلة

يف أعداد كحصة طبلب اؼبرحلة اإلعدادية حيث , 2004- 1970ككاف النمو كبَتان بُت عامي 
   (1 ).من ؾبمل سكاف احملافظة% 11.3إذل % 2.1ارتفعت من 

ٌجٍٍ تطىس َغجخ انطهجخ ويجًىػهى فً كم يشحهخ يٍ انًشاحم انتؼهًٍٍخ : (27)انجذول سلى 

. 2004-1970إنى يجًىع انغكبٌ فً يحبفظخ دٌش انضوس ثٍٍ ػبيً 

 2004 1994 1981 1970 اٌّوؽٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 14.5 13 12.1 10 اوثزلائ١خ

 11.3 7 4.1 2.1 اإلػلاك٠خ

*اٌضب٠ٛٔخ  0.9 1.1 1.5 2.3 

 0.8 0.8 0.7 0.5 ِب ثؼل اٌضب٠ٛٔخ

* اجملموع  13.5 18 22.3 29.3 

   

اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثأػلاك َٚٔت اٌطٍجخ فٟ ؽَجذ ٘نٖ إٌَت ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ  :اٌّظله 

                 . 2004,1994,1981,1970 ِوؽٍخ رؼ١ّ١ٍخ ٚ ػلاك اٌَىبْ فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ

 .٠زضّٓ طالة اٌضب٠ٛٔخ اٌف١ٕخ ٚا١ٌّٕٙخ*-              

. ٘نٖ اإلؽظبئ١بد رشًّ طالة اٌّلاهً اٌقبطخ ٚاٌؼبِخ             *- 

يف % 2.3 إذل1970يف عاـ %  0.9 نسبة طبلب اؼبرحلة الثانوية ارتفاعان كبَتان من سجلتكما 
 . مرات خبلؿ تلك الفًتةأربعأف عدد سكاف احملافظة قد تضاعف كبو العلم مع , 2004عاـ 

كافتتاح الثانويات كالسيما ؼبرحلة الثانوية إذل التوسع يف التعليم اكترجع ىذه الزيادة يف نسبة طبلب 
 .الفنية كاؼبهنية حيث مت توجيو أعداد كبَتة من ضبلة الشهادة اإلعدادية إذل ىذا النمط من التعليم

 ________________________________

مت حساب نسب التبلميذ من ؾبموع السكاف كمعدؿ مبوىم من قبل الباحث باالعتماد على البيانات - 1
. اإلحصائية اػباصة بأعداد الطبلب كأعداد السكاف يف احملافظة
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ٌبٌن تطور التوزٌع النسبً للطالب فً كل مرحلة من  انً رقم )22(  شكل ٌب

ن عامً )2004-1970( المراحل التعلٌمٌة إلى السكان فً محافظة دٌرالزور ٌب

االبتدائٌة

اإلعدادٌة

الثانوٌة

ما بعد الثانوٌة

المجموع

 

 (.27 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  فٟ اٌغلٚي هلُ 

 
ٌجٍٍ تطىس انتىصٌغ انُغجً نهطهجخ وفمبً نهتشكٍت انُىػً نهى : (28)انجذول سلى 

. 2004- 1970فً كم يشحهخ يٍ يشاحم انتؼهٍى إنى يجًىع انطالة ثٍٍ ػبيً 

اٌّوؽٍخ 
1970 1981 1994 2004 

م إ ذ م إ ذ م إ ذ م إ ذ 

 52.5 46.9 53.1 60.3 38 62 67.9 31 69 71.9 24 76اوثزلائ١خ 

 36 32.9 67.1 29.4 27 73 22.1 24.3 75.7 17.9 21 79اإلػلاك٠خ 

 6.1 43.5 56.5 6 33 67 5.9 26.2 73.8 6.4 18 82* اٌضب٠ٛٔخ 

ِب ثؼل 

** اٌضب٠ٛٔخ 
90 10 3.7 85 15 4.1 77 23 4.3 66.5 33.5 5.4 

اٌّغّٛع 

 ***
 100  100  100  100 

 اٌقبطخ ثزٛىع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّواؽً اإلؽظبئ١خث١بٔبد لبَ اٌجبؽش ثؾَبة ٘نٖ إٌَت ثبوػزّبك ػٍٝ اي :اٌّظله

   .2004 -1994-1981-1970 األهثؼخ ٌألػٛاَ اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌظبكهح ػٓ ِل٠و٠خ اٌزوث١خ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه

                   .رشًّ طالة اٌضب٠ٛٔخ اٌف١ٕخ ٚا١ٌّٕٙخ *-                 
 .ػب٘ل ٚاٌغبِؼبد ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍبَرشًّ طالة اي*                 

. ٘نٖ اإلؽظبئ١بد رشًّ طالة اٌّلاهً اٌقبطخ ٚاٌؼبِخ *-             
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شكل بٌانً رقم )23( ٌبٌن تطور التوزٌع النسبً للطلبة فً كل مرحلة من 

المراحل التعلٌمٌة إلى مجموع الطالب ونسبة كل من الذكور واإلناث فً كل 

مرحلة من هذه المراحل بٌن عامً )2004-1970(

االبتدائٌة

اإلعدادٌة

ثانوٌة ال

ثانوٌة ما بعد ال

 
 

 (.28 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  فٟ اٌغلٚي هلُ 

 
 

يف عاـ % 0.5ارتفعت نسبة طبلب اؼبرحلة اعبامعية إذل ؾبموع سكاف احملافظة من كما 
الفتتاح جامعة الفرات كمركزىا مدينة كترجع ىذه الزيادة  (1 ),2004يف عاـ % 0.8إذل , 1970
من إلدخاؿ أمباط جديدة   يف اؼبستقبل نتيجةتتضاعف ىذه النسبة كمن اؼبتوقع أف .دير الزكر

كالتوسع ,  خاصةةكافتتاح جامع ( التعليم االفًتاضي,التعليم اؼبوازم, التعليم اؼبفتوح) التعليم العارل
كالتوسع , األفقي كالشاقورل يف اعبامعات اغبكومية من خبلؿ إحداث كليات كاختصاصات جديدة

كدرجات اؼباجستَت كالدكتوراه يف ـبتلف االختصاصات , يف افتتاح دبلومات الدراسات العليا
 ةدراساؿمن خبلؿ ما تقدـ قبد أف اؽبـر التعليمي يف ؿبافظة دير الزكر سبيز خبلؿ فًتة .اعبامعية

بالر م من االلبفاض اغباصل يف ,  بشكل كبَت جدان (من ضبلة االبتدائية) تساع قاعدتو التعليميةاب
 بعد أف كانت نسبتها تتجاكز ,2004يف عاـ% 52حيث بقيت ىذه النسبة تتجاكز , نسبتها

  ________________________________

مت حساب نسب طبلب اعبامعة من ؾبموع السكاف من قبل الباحث باالعتماد على البيانات اإلحصائية - 1
(, 2004-1970)اػباصة بأعداد الطبلب يف اؼبراحل اعبامعية كفقأن للمجموعة اإلحصائية التعليمية لؤلعواـ 

(. 2004,1994,1981,1970,)كأعداد السكاف يف احملافظة كفقان للمجموعات اإلحصائية ألعواـ 
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  كىذا يشَت إذل قوة التدفقات الطبلبية كبو اؼبرحلة االبتدائية نتيجة (1 ),1970يف عاـ% 71
, 2004 بالتوسع مع السنُت كصوالن إذلكما سبيزت قمة اؽبـر التعليمي . للنمو السكاين اؼبرتفع

ارتفعت نسبة الطلبة يف فقد , نتيجة تشجيع الدكلة للتعليم اعبامعي كخصوصان بالنسبة لئلناث
             (2) .2004يف عاـ % 5.4 إذل 1970يف عاـ % 3.7اؼبرحلة اعبامعية من 

تطور أعداد المدارس و المدرسين في محافظة دير الزور بين عامي - 1-2
1970-2004: 

 زيادة تف الزيادة الكبَتة يف عدد الطبلب اؼبسجلُت يف صبيع اؼبراحل التعليمية تطلبإ   
 اؼبدرسُت يف ؿبافظة دير الزكر يف صبيع عدد ازدادقد ؼ .عدد اؼبدرسُت يف صبيع اؼبراحل التعليمية

 (التعليم األساسي حاليان ) ارتفع عدد اؼبعلمُت يف اؼبرحلة االبتدائية كاإلعدادية حيث ,مراحل التعليم
 معلمان 14934  بزيادة مقدارىا2004  يف عاـ16129 إذل 1970 معلمان يف عاـ 1195من 

كبالتارل تضاعف عدد اؼبعلمُت خبلؿ تلك الفًتة دبا يعادؿ . يبُت ذلك (24)كالشكل رقم , كمعلمة
كما ازداد عدد اؼبدرسُت يف اؼبرحلة الثانوية من  ,1970عما كاف عليو يف عاـ  *(), مرة 13.5
 2313ؿبققان زيادة مقدارىا (3) 2004 يف عاـ 2597 إذل 1970 مدرسان يف عاـ 284
عما ىو عليو يف  *( ),مرة 9.2 ذل دبا يزيد ع2004أم تضاعف عدد اؼبدرسُت يف عاـ , مدرسان 
.  1970 عاـ

 ________________________________

بيانات إحصائية خاصة بتوزع الطلبة على اؼبراحل التعليمية  , قسم اإلحصاء, مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر -1
. مرجع سبق ذكره, 1970يف احملافظة لعاـ

بيانات إحصائية خاصة بأعداد الطلبة يف اؼبراحل اعبامعية يف , 2005اجملموعة اإلحصائية التعليمية لعاـ - 2
(. 2004- 1970)احملافظة لعامي 

بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد اؼبعلمُت كاؼبدرسُت , قسم اإلحصاء, مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر - 3
. مرجع سبق ذكره, (2004-1970)على اؼبراحل التعليمية  يف احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

مت حساب معدالت تضاعف أعداد اؼبعلمُت كاؼبدرسُت من قبل الباحث باالعتماد على البيانات اإلحصائية * - 
(. 2004-1970)اػباصة بتطور بأعداد اؼبعلمُت اؼبدرسُت خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
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ٌبٌن تطور أعداد المدرسٌن فً مراحل التعلٌم  شكل بٌانً رقم )24( 

األساسً والثانوي فً محافظة دٌرالزور بٌن عامً )2004-1970(

1970

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

 يف قطاع التعليم من ازدياد أعداد اؼبدرسُت على ربسن كاقع أعداد الطبلبكما يظهر أثر 
 تلميذان لكل معلم يف 29حيث البفض ىذا اؼبتوسط من , خبلؿ متوسط عدد التبلميذ لكل معلم

 البفاض يف متوسط عدد الطبلب كما حدث .2004 لكل معلم يف عاـ 18 إذل 1970عاـ 
 طبلب يف عاـ 10 إذل 1970 طالبان يف عاـ 16.9للمدرس الواحد يف اؼبرحلة الثانوية من 

كىذه مؤشرات على النمو الكمي كالنوعي  (25) كما ىو مبُت يف الشكل رقم (1) 2004
. للتعليم يف احملافظة (الكيفي)

 

 

 
 ________________________________

مت حساب متوسط أعداد الطبلب لكل معلم أك مدرس من قبل الباحث من خبلؿ قسمة أعداد التبلميذ - 1
كالطبلب يف كل مرحلة على أعداد اؼبعلمُت كاؼبدرسُت لكل مرحلة كفقان ألعداد كبلن منهم يف البيانات اإلحصائية 

 (. 2004,1970)ألعواـ ,قسم اإلحصاء, الصادرة عن مديرية الًتبية 
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ثانويتعلٌم اساسً

شكل بٌانً رقم )25( ٌبٌن تطور متوسط عدد الطالب لكل معلم أو مدرس فً 

محافظة دٌر الزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  اٌٛاهكح  ػالٖ 

فقد . كما تطلبت الزيادة الكبَتة يف عدد الطبلب يف صبيع اؼبراحل إذل زيادة عدد اؼبدارس
 مدرسة يف عاـ 924إذل  1970 مدرسة يف عاـ 210ارتفع عدد مدارس التعليم األساسي من 

ما عدد اؼبدارس أ. ةدراساؿ خبلؿ فًتة  مرة4.5 كبذلك تضاعف عدد اؼبدارس دبقدار (1)،2004
 كالشكل *( ),2004 مدرسة يف عاـ 96ذل إ 1970رس يف عاـ ا مد10الثانوية فقد ارتفع من 

.  خبلؿ الفًتة اؼبذكورةات مر10أم تضاعف دبقدار , يبُت ذلك (26)رقم 

 

 

 

 
 ________________________________

بيانات إحصائية خاصة بأعداد اؼبدارس يف صبيع اؼبراحل , قسم اإلحصاء, مديرية الًتبية دبحافظة ديرالزكر - 1
(. 2004-1970)لعامي, مرجع سبق ذكره, التعليمية  يف احملافظة

. تشمل ىذه اإلحصائيات اؼبدارس اػباصة كالعامة كاؼبهنية*- 
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ثانويتعلٌم اساسً

شكل بٌانً )26( ٌبٌن تطور إعداد مدارس التعلٌم األساسً والثانوي فً محافظة 

دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )1970- 2004(

1970

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

  أف استمرار معدالت النمو السكاين اؼبرتفعة يف ىذه احملافظةييستنتج تقدـ ا  من خبلؿ ـ 
كاالستمرار يف تطبيق سياسة التعليم اإللزامي كاالستيعاب الكامل يف صبيع مراحل التعليم ستقود 

  سوؼاألمر الذم, ك بوتائر متسارعةاحملافظة  كنسبتهم إذل سكاف كلها إذل ارتفاع عدد الدارسُت
معدؿ إعالة يؤدم إذل ارتفاع عبء إعالة الطبلب من قبل قوة العمل يف احملافظة حيث قدر 

بعد , 2004 يف عاـ  طالبان لكل عامل كاحد يف احملافظة3.7الطبلب من قبل القوة العاملة دبقدار
 األعباء إف التوسع يف التعليم سيزيد (1 ). طالبان لكل عامل5.5كبو 1970أف كاف اؼبعدؿ يف عاـ 

 كتأخر دخوؿ الفتياف يف سوؽ العمل كبالتارل اؼبالية اليت تنفقها اغبكومة على النظاـ التعليمي
 .اؼبسانبة يف اإلنتاج

 

 
 

 ________________________________

تقرير إحصائي يتضمن اػبصائص الديبو رافية كاالجتماعية كاالقتصادية للسكاف يف , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء-1
. 17ص , مرجع سبق ذكره, 2004,1994,1981,1970ؿبافظة ديرالزكر لؤلعواـ
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 :2004-1970 بين عامي  لمسكان في محافظة ديرالزور الصحيةاألوضاع -2
ربسُت األكضاع الصحية أحد أىم أىداؼ التنمية البشرية يف ـبتلف بلداف العادل مثلو  يعد

مدل   فيما سبقتبُتلقد  .يف ذلك مثل تطوير التعليم كربسُت ـبتلف أشكاؿ اػبدمات األخرل
ض معدؿ الوفيات اػباـ ككفيات الرضع مؼتخالقفزة النوعية اليت ربققت يف ؿبافظة دير الزكر يف ؾباؿ 

كبكل تأكيد دل يتأتَّ ذلك من فراغ بل من خبلؿ . ةدراساؿكاألطفاؿ بشكل خاص خبلؿ فًتة 
قد ارتفع العمر ؿ .فبا أدل إذل ربسن األكضاع الصحية بشكل كبَتالتطوير الكبَت للخدمات الطبية 

 (1 ).2004 عامان يف عاـ 72.7  إذل1970 عامان يف عاـ 59.4اؼبتوقع عند الوالدة من 
بالر م من التطورات  ك. سكاف احملافظةبشكل أك بآخر صبيع تشمل  الطبيةكأصبحت اػبدمات

إال أف النمو السكاين اؼبرتفع يف ىذه , الكبَتة اليت حصلت يف اجملاؿ الصحي خبلؿ الفًتة اؼبدركسة
.   ال يزاؿ وبد من إمكانية تقدًن أفضل اػبدمات الطبيةاحملافظة

- 1994- 1981- 1970لؤلعواـ  اإلحصائيات اػباصة دبحافظة دير الزكر تؤكد
 التطورات اليت كالذم هبعل, كبَتاؿسكاين اؿ  النمو أف القطاع الصحي يعاين من ضغط2004

 كاف عدد األسرة جبميع اؼبستشفيات يف فقد ,شهدىا ىذا القطاع خبلؿ الفًتة اؼبدركسة متواضعة
 929أم دبعدؿ , نسمة 292330ىبدـ كبو  1970 سريران يف عاـ 315ؿبافظة دير الزكر

 شخصان للسرير 1280 ليصل إذل 1981 ىذا اؼبعدؿ يف عاـ ارتفعمث , شخصان للسرير الواحد
 مث , شخصان للسرير الواحد1367 ليبلغ كبو 1994 كاستمر ىذا االرتفاع يف عاـ ,الواحد

 شخصان 990ليعود ىذا الرقم كيرتفع إذل  878 إذل كبو 2000ينخفض ىذا اؼبعدؿ يف عاـ 
 بالر م من التطور الكبَت يف (27) كما ىو مبُت يف الشكل رقم (2)2004 للسرير الواحد يف عاـ

 عدد األسرة
 ________________________________

دراسة خاصة تتعلق بواقع اؼبرأة كالواقع الصحي كاالجتماعي يف ؿبافظة ديرالزكر لعاـ , منظمة اليونسكو - 1
2005. 

بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد آسرة اؼبشايف يف , قسم اإلحصاء , مديرية الصحة دبحافظة ديرالزكر - 2
  .2004,1994,1981,1970لؤلعواـ, كمتوسط ما ىبدمو كل سرير من سكاف احملافظة, احملافظة
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كبالطبع يعود ذلك بالدرجة األكذل إذل معدالت النمو  .ان  سرير1110 الذم بلغ يف نفس العاـ 
ل الضغط السكاين يف ؿبافظة دير الزكر على اجملاؿ الصحي عند مقارنتو مدكيظهر  .السكاين العالية

 لكل سرير يف ؿبافظة ان  شخص260فعلى سبيل اؼبثاؿ كاف اؼبعدؿ , مع بعض احملافظات السورية
 .  للعاـ ذاتوديرالزكر يف ؿبافظة ان  شخص990ك, 2004 يف عاـ دمشق

دبعدؿ طبيب  1970 يف عاـ ان  طبيب48 عدد األطباء يف ؿبافظة دير الزكر من زادكما 
 1419دبعدؿ طبيب كاحد لكل , 2004 يف عاـ ان  طبيب775 إذل ان  شخص6100كاحد لكل 

 الواضح يف نصيب الطبيب الواحد من السكاف خبلؿ الفًتة االرتفاعكنبلحظ ىنا . ان شخص
 النهضة التعليمية اليت  إذل تأثَت ارتفاع معدالت النمو السكاين بالر م منكىذا يعود, اؼبذكورة

 433 يف ؿبافظة دير الزكر ككاف .كاليت أفرزت عددان كبَتان من األطباء, تشهدىا ؿبافظة دير الزكر
 26616 كقد كاف ىذا اؼبؤشر,  مواطنان 2540أم دبعدؿ طبيب لكل , 2004طبيب أسناف عاـ 

, ان  صيدرل555 كما تشَت اإلحصائيات إذل أف ىناؾ .1970مواطنان لكل طبيب أسناف يف عاـ 
, ان  صيدرل15كبو  1970بعد أف كاف عدد الصيادلة يف عاـ , ان  شخص1981دبعدؿ صيدرل لكل 

كما تبُت اؼبصادر اإلحصائية تطور عدد اؼبشايف يف ؿبافظة .  شخصان لكل صيدرل19519دبعدؿ 
 كما تطورت كذلك *( ),2004 يف عاـ مشفى 22 إذل 1970يف عاـ  يفا مش3دير الزكر من 

كما ىو مبُت , 2004 يف عاـ 1835 إذل 1970 يف عاـ 22عداد اؼبمرضُت كاؼبمرضات من أ
  (2 )(1 )(.28)ك (27)كالشكلُت رقم  (29)يف اعبدكؿ رقم 

 

 

 
________________________________ 

. تشمل ىذه اإلحصائيات بيانات اؼبشايف اػباصة كالعامة*- 
 .94 ص,  مرجع سبق ذكره, 2003 كتاب كصف سورية باألرقاـ لعاـ ,لئلحصاءاؼبكتب اؼبركزم - 1
 489,488,331,330,ص, 2004 اجملموعة اإلحصائية السورية لعاـ ,لئلحصاءاؼبكتب اؼبركزم - 2
 .مرجع سبق ذكره,
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٠ج١ٓ رطٛه مٚٞ اٌّٙٓ اٌطج١خ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ : (29)اٌغلٚي هلُ 

. 2004- 1970ػبِٟ 

إٌَٛاد 

 طجبء اٌظؾخ 

اٌؼبِخ 
 طجبء األٍٕبْ 

لبثالد اٌظ١بكٌخ 
ِّوضْٛ 

ِّٚوضبد 
اٌؼلك 

ِزٍٛظ 

ػلك 

اٌَىبْ 

ٌىً 

طج١ت 

اٌؼلك 

ِزٍٛظ 

ػلك 

اٌَىبْ 

ٌىً 

طج١ت 

1970 48 6100 11 26616 15 10 22 

1981 85 4804 25 16334 47 45 137 

1990 339 1572 75 7107 109 241 438 

2004 775 1419 433 2540 555 389 1835 

    

 

. 94ص , 2003 كتبة وطف عىسٌخ ثبألسلبو نؼبو ,نإلحظبءانًكتت انًشكضي -  :انًظذس   

 ص ,2004,1990,1981,1970 اإلحظبئٍخ نؼبو ادانًجًىع-                   

   . ػهى انتىان381,442,409,338ً

 
 

كتتطلب من خبلؿ ما تقدـ يتبُت أف معدالت النمو السكاين يف ؿبافظة دير الزكر مرتفعة 
الطبية كاؼبستشفيات كاألسرة كالعيادات كاؼبخابر زيادة عدد الكوادر ربسُت األكضاع الصحية 

 كذلك  دبعدالت تفوؽ معدالت النمو السكاينالطبية كالتجهيزات كالصيدليات كسيارات اإلسعاؼ
 .لتبليف أم خلل يف تقدًن اػبدمات الطبية اعبيدة للسكاف يف احملافظة
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وممرضات

ٌبٌن تطور عدد ذوي المهن الطبٌة فً محافظة          شكل بٌانً رقم )27( 

  دٌر الزورخالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 
 (.29)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
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شكل بٌانً رقم )28( ٌبٌن تطور متوسط أعداد السكان لكل من أطباء الصحة العامة 

واألسنان والصٌادلة وأسرة المشافً فً محافظة دٌر الزور بٌن عامً )2004-1970(

متوسط عدد السكان لكل

طبٌب صحة عامة

متوسط عدد السكان لكل

طبٌب أسنان

متوسط عدد السكان لكل

صٌدلً

متوسط عدد السكان لكل

سرٌر من أسرة المشافً

 

 (.29)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌّٛعٛكح  ػالٖ ٚفٟ اٌغلٚي 
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 :2004 -1970 بين عامي  في محافظة ديرالزورحجم األسرةتطور - 3
 النمو السكاين الكبَت الذم شهدتو  بالتوافق مع األسر يف ؿبافظة دير الزكرازداد عددلقد 

 57715ىذا العدد إذل ارتفع مث , 1970 أسرة يف عاـ 44443 األسر فقد بلغ عدد, احملافظة
 إذل العددمث ازداد ىذا ,  أسرة90024 إذل 1994ليصل يف عاـ , 1981أسرة يف عاـ 
(. 29) كما يف الشكل رقم (1 ).2004 أسرة يف عاـ 164958

0

40000

80000

120000

160000

200000

أسرة

شكل بٌانً رقم )29( ٌبٌن تطور عدد األسر فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة 

الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ 

نتائج اؼبسح اإلحصائي  ككفق أما بالنسبة ؼبتوسط حجم األسرة الواحدة يف ؿبافظة دير الزكر
 6.3 إذل 1970 فردان يف عاـ 6.6 من البفضلؤلكضاع االقتصادية كاالجتماعية للسكاف فقد 

  عدد أفرادىا أقل من ثبلثة أشخاصليتااألسر كما ارتفعت قليبلن حصة  (2) ,2004فردان يف عاـ 
األسر )نسبة ىذه الفية كقد كانت الزيادة يف  ,2004-1970خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

 ىذه نسبةالريفية كاليت شهدت تراجعان يف    يف اؼبناطق اغبضرية على عكس اؼبناطقكبَتة (الصغَتة
,  أفراد خبلؿ نفس الفًتة6-4أفرادىا   كما ارتفعت نسبة األسر اليت يبلغ عدد.الفية

 ___________________

 نتائج اؼبسح اإلحصائي لؤلكضاع االقتصادية كاالجتماعية للسكاف يف ؿبافظة دير ,لئلحصاءاؼبكتب اؼبركزم - 1
 .12 ص , مرجع سبق ذكره(,2004 -1970)الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

 .46,45,44نتائج تعداد السكاف كاؼبساكن ص , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء - 2
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البفضت نسبة األسر اليت يبلغ حجمها ك. كقد مشلت ىذه الزيادة كبلن من مناطق اغبضر كالريف
ما  أ,كقد مشل ىذا االلبفاض كذلك اؼبناطق اغبضرية كالريفية معان ,  أفراد خبلؿ فًتة الدراسة7-9

زادت نسبتها يف تعدادم  أشخاص فقد 10بالنسبة غبجم األسر اليت يبلغ حجمها أكثر من 
 يف ا االلبفاض يف نسبتها ككاف ىذالبفاضان شهدت  2004لكن يف تعداد , 1994- 1981
. (30)رقم دكؿ كما يف اجل , الريفية اؼبناطقمن  أكرب اغبضريةاؼبناطق 

 يبين التوزيع النسبي لألسر في محافظة دير الزور حسب :(30)جدول رقم ال
 .2004-1970حجم األسرة بين عامي 

 2004 1994 1981 1970 ؽغُ األٍوح
 3 لً ِٓ 

  فواك
17.5 14.8 12.4 25.7 

 37 26.5 31.4 14.8   فواك4-6

 25.1 29.8 31.7 32.2   فواك7-9

 11.8 31.3 22.1 16.2  فواك فأوضو10

 100 100 100 100 اٌّغّٛع
 

          ٔزبئظ َِؼ األٚضبع اولزظبك٠خ ٚاوعزّبػ١خ ٌٍَىبْ فٟ ِؾبفظخ,ٌإلؽظبء اٌّوويٞ اٌّىزت -:اٌّظله 

 .12ص 2004,1994,1981,1970ٌألػٛاَ ك٠و اٌيٚه 

  .46,45,44ص  ٔزبئظ رؼلاك اٌَىبْ ٚاٌَّبوٓ , اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -             

,  يف ىذه احملافظةالبفاض طفيف يف حجم األسرةالحظ حدكث مي من خبلؿ ما تقدـ 
ف ىذا االلبفاض ىو نتيجة لتضافر عدة عوامل تتعلق بالبفاض معدالت اػبصوبة إكيبكن القوؿ 

 كتأخر , بشكل خاصلدل اإلناث كالوعي بشكل عاـ كلدل اإلناث الناتج عن ارتفاع نسبة التعليم
 كازدياد حاجات كمتطلبات األفراد كاألسر , كزيادة مسانبة اؼبرأة يف النشاط االقتصادم,سن الزكاج

  .اخل... كتكاليف الًتبية
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 -1970  بين عامي لمسكان في محافظة دير الزورالحالة الزواجية- 3-3-4
2004: 

تعد دراسة اغبالة الزكاجية للسكاف من اؼبوضوعات اؽبامة بالنسبة للدراسات السكانية ؼبا 
ؽبا من تأثَت على بقية العناصر الديبو رافية كتأثَتىا على اػبصوبة كما ينتج عن ىذا التأثَت من ربديد 

 كتتأثر اغبالة الزكاجية كمعدالهتا .لزكجيةاؼبعدالت اؼبواليد كاليت ترتبط ارتباطان مباشران دبدة اغبياة 
كما تتأثر بالظركؼ االقتصادية كاالجتماعية السائدة يف البلد , بالًتكيب النوعي كالعمرم للسكاف

   (1 ).كمبط اغبياة اغبضرية أك الريفية

إذ بينت لنا نتائج التعدادات ,  العزكبية تظهر بوضوح يف ؿبافظة دير الزكرحالةلقد أخذت 
فبن تزيد  ان أف نسبة الذين دل يتزكجوا أبد, 2004 -1970افظة بُت عامي اؼبحالسكانية اػباصة ب

فقد بلغت  قد أخذت باالرتفاع بشكل كاضح كملحوظ من تعداد آلخر  سنة15أعمارىم على 
يف عاـ % 44.4كارتفعت بشكل مستمر لتصل إذل , 1970يف عاـ % 43.3ىذه النسبة كبو 

كىي لدل الذكور , %52.6 إذل 2004لتصل يف عاـ, 1994يف عاـ % 51.6كإذل , 1981
كما يف  (2) .2004عاـ   لئلناث%42.2  للذكور ك%59.7أعلى منها لدل اإلناث إذ بلغت 

 . (30) كالشكل رقم (31)رقم دكؿ اجل
 

 

 

 
 ___________________

 . 1990,دمشق, مطبعة دار الكتاب, خصائص الًتكيب االجتماعي يف سورية , خضر زكريا - 1
 نتائج اؼبسح اإلحصائي لؤلكضاع االقتصادية كاالجتماعية للسكاف يف ؿبافظة دير ,لئلحصاءاؼبكتب اؼبركزم - 2

 .18,17ص ,  مرجع سبق ذكره(,1994-1970)الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
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 ( فأكثرة سن15) يبين التوزيع النسبي لمسكان في محافظة دير الزور :(31)جدول رقم ال
 .2004 -1970حسب الحالة الزواجية والجنس بين عامي 

الحالة 
االجتماعية 

1970 2004 
م إ ذ م إ ذ 

 52.6 42.3 59.8 43.3 35.9 50.7عازب 
 44.1 48.2 38.4 51.1 54.2 47.9متزوج 
 1.3 0.6 0.4 0.5 0.8 0.3مطمق 
 2 0.5 0.4 5.1 9.1 1.1أرمل 

 100 100 100 100 100 100المجموع 
   

ٔزبئظ اٌَّؼ اوعزّبػٟ ٌٍّؾبفظخ ٌألػٛاَ –ِل٠و٠خ اإلؽظبء ثل٠و اٌيٚه - :اٌّظله

2004,1994,1981,1970 .

.  ِب إٌَت فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه اٌٛاهكح  ػالٖ               -
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شكل بٌانً رقم )30( ٌبٌن التوزٌع النسبً للسكان فً محافظة دٌرالزور 

حسب الحالة االجتماعٌة بٌن عامً )2004-1970(

عازب

متزوج

مطلق

أرمل

 

 
 

 (.31 )رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 

فالبفاض متوسط ,  ىذه الظاىرة إذل الظركؼ االقتصادية السائدةأحد أسباب ازدياد يرجعك
كخاصة يف ظل انتشار أسلوب , الدخل الفردم بشكل عاـ هبعل الشباب  َت قادرين على الزكاج
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االنفصاؿ عن أسرىم كاستقرارىم يف بكاؼبتمثل بر بة الشباب اؼبتزكجُت حديثان , اغبياة اؼبدنية اعبديدة
كىذا األمر وبتاج من الشباب تأمُت اؼبسكن كتأثيثو ككل , أم ظهور األسر النوكية, مساكن مستقلة

 ىذه كىناؾ سبب آخر مهم النتشار .ىذا يصبح صعبان يف ظل البفاض متوسط الدخل الفردم
نظاـ التعليم يف احملافظة من أجل متابعة كيتمثل يف ازدياد نسبة اؼبنتسبُت من الشباب  إذل الظاىرة 

ألهنم يركف يف التعليم ما وبقق ,  أك يؤخركنو هبعلهم يعزفوف عن الزكاج فبا,ربصيلهم العلمي
كوبسن مستواىم االجتماعي كبالتارل الدخوؿ إذل سوؽ العمل كربسُت أكضاعهم , طموحاهتم
 . يبكنهم فيما بعد من تأمُت حياة ىانيةفبا, االقتصادية

فقد , أف نسبة اؼبتزكجُت من السكاف يف ىذه احملافظة يف البفاض مستمر  يبلحظمن جهة
 كقد كانت (1 ),2004يف عاـ% 44.1 إذل 1970يف عاـ % 51.1البفضت ىذه النسبة من 

 كذلك بسبب عزكؼ الشباب عن الزكاج لعوامل اقتصادية نسبة الذكور أقل من نسبة اإلناث
كاجتماعية كالبحث عن فرص عمل ك بلء اؼبهور كارتفاع تكاليف الزكاج كمسالة تأمُت السكن 

كما أف نسبة كبَتة من اإلناث , اخل... كاألعباء اؼبادية اليت ستًتتب على الرجل بعد الزكاج
اؼبتزكجات ىن يف األصل من احملافظات القريبة من ؿبافظة دير الزكر تزكجن من رجاؿ ىذه احملافظة 
كاستقرين معهم يف احملافظة كنقلت قيودىن من ؿبافظاهتن األصلية إذل قيود الزكج يف ؿبافظة دير 

. كل ذلك يؤدم إذل ارتفاع نسبة اإلناث اؼبتزكجات على الرجاؿ اؼبتزكجُت ,الزكر

يف عاـ % 0.5 نسبة اؼبطلقُت من السكاف من ارتفاع( 31 ) رقمكما يبُت لنا اعبدكؿ
يعود  ك(1) ,2004 سنة فأكثر يف عاـ 15من ؾبموع السكاف يف العمر % 1.3إذل , 1970
الضغوطات االجتماعية كاالقتصادية اليت تواجو الزكجُت كخصوصان يف بداية  ىذه النسبة إذل ارتفاع

كذلك بسبب , كقد كانت نسبة اإلناث أكثر من الذكور, الزكاج باإلضافة إذل تدخل أسريت الطرفُت
, عدة عوامل من أنبها مسالة تعدد الزكجات بالنسبة للرجل كاليت تدفع اؼبرأة لطلب الطبلؽ

 ___________________

 نتائج اؼبسح اإلحصائي لؤلكضاع االقتصادية كاالجتماعية للسكاف يف ؿبافظة دير ,لئلحصاءاؼبكتب اؼبركزم - 1
. 18,17ص , مرجع سبق ذكره(, 2004-1970)الزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
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كالغطرسة اليت يبارسها الرجل ضد اؼبرأة يف ظل حقوقها الضائعة فبا يدفعها إذل طلب الطبلؽ من 
. الرجل األمر الذم يؤدم إذل البفاض أسهمها يف اغبصوؿ على فرصة ثانية للزكاج 

يف عاـ % 2 إذل 1970يف عاـ % 5.1 نسبة األرامل من البفاضالحظ مكذلك 
كإذل ارتفاع العمر ,  يشَت إذل ربسن اؼبستول الصحي يف ىذه احملافظةااللبفاض كىذا (1 ),2004

 .(31)كما يف الشكل رقم , اؼبتوقع عند الوالدة لكبل اعبنسُت

تطور  اؼبستمر مع بالتقلص ةأف نسبة اؼبتزكجُت يف ىذه احملافظة آخذ: ستنتج مما سبقي
كىذا الوضع لو آثار كبَتة سواء يف الناحية الديبو رافية كالبفاض معدالت , كاضح يف نسبة العزكبية

. أك من الناحية االجتماعية كظهور مشاكل اجتماعية عديدة, اػبصوبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- 151 - 

انرابغ انفصم 
  حمافظت دير انسورخصائص احلركت انؼمرانيت يف

لقد اتصفت اغبركة العمرانية يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ فًتة الدراسة اؼبمتدة بُت عامي 
كازبذت صبيع األشكاؿ , بأهنا سريعة كعامة ككثيفة يف األرياؼ كما يف اؼبدف, 2004- 1970
كالبناء اغبديث على إنقاض البناء القدًن ك َت , ك ترميم اؼبباين القديبة, (األفقية كالعمودية)كالطرؽ 

حيث تقسم التجمعات العمرانية يف ؿبافظة              . ذلك من كل ما توصف بو اغبركة العمرانية
, دير الزكر إذل ثبلثة ؾبموعات عمرانية حيث سبثل اجملموعة األكذل التجمعات العمرانية اغبضرية

كاجملموعة الثالثة سبثل التجمعات العمرانية اػباصة , كاجملموعة الثانية سبثل التجمعات العمرانية الريفية
بالبدك الرحل كالذم مت توطينهم بتشجيع من قبل الدكلة يف ذبمعات ظبيت بتجمعات سكاف 

البادية حيث مت إنشاء ىيية حكومية تتبع ؽبيية زبطيط الدكلة ربت اسم مديرية تنمية البادية هبدؼ 
كحاليان يعيش معظم سكاف اؼبدف كالقرل دبساكن . اإلشراؼ كاالىتماـ بتجمعات سكاف البادية

كزبتلف اؼبدف عن القرل يف احملافظة من حيث ـبططاهتا التنظيمية يف حاؿ . ثابتة يف القرل كاؼبدف
كجودىا كأمباط بناء مساكنها من حيث اؼبساحة اليت يشغلها اؼبسكن كاالرتفاع ككاقع اػبدمات فيها 

.  كما زبتلف كثافة التجمعات العمرانية يف أرجاء احملافظة, دبختلف أشكاؽبا

:  اٌّالِؼ األٍب١ٍخ ٌؾووخ إٌّٛ اٌؼّوأٟ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه-  ٚوًال 

جعلو ال يرل , إف طموح اإلنساف كالتطور االقتصادم كاالجتماعي كالثقايف الذم كصل إليو
كإمبا أخذ اؼبسكن مفاىيم جديدة حبيث تتوافر فيو خدمات كمواصفات , اؼبسكن ؾبرد مأكل لو

إذل اؼبعٌت األكسع كالذم أصبح يدؿ على  (مأكل)أم انتقل مفهـو السكن من اؼبعٌت الضيق , معينة
كىذا اؼبعٌت يتغَت مع كافة التغَتات اغباصلة يف , الواقع االجتماعي كالثقايف كاالقتصادم للسكاف

 كاالجتماعي كالثقايف لئلنساف نزكحو كبو اؼبدينة نظران لًتكز مكما رافق التطور االقتصاد. اجملتمع
 (1 ),كىذه األمور ؾبتمعة باإلضافة إذل مبو سكاف اؼبدف, عوامل التنمية االقتصادية كاالجتماعية فيها
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ساعدت على التطور العمراين البلؿبدكد ك البلمتوازف يف  ياب التخطيط الشامل بالنسبة لواقع 
.  النمو العمراين يف ؿبافظة دير الزكر

 حسب  في محافظة دير الزورالمالمح العامة لتطور الحركة العمرانية- 1
: 2004 -1970 بين عامي التقسيمات اإلدارية

كما شهدت تغَتان يف طبيعة , تطورات اقتصادية كاجتماعية عدةشهدت ؿبافظة دير الزكر 
إذ اكبسرت أعداد األسر كبَتة اغبجم مًتافقة مع ازدياد أعداد األسر صغَتة , العبلقات االجتماعية

اغبجم كظهور النويات الزكجية اؼبستقلة كل ذلك ترافق مع زيادة كبَتة يف أعداد السكاف بالر م من 
البفاض معدالت النمو السكاين الذم شهده الواقع الديبو رايف يف ؿبافظة دير الزكر ما بُت عامي 

كل ىذه التطورات سابقة الذكر كاف ؽبا تأثَت مباشر على تطور الواقع العمراين , 2004- 1970
 متوزعة على ثبلث مناطق إدارية كما 2 كم33600تبلغ مساحة احملافظة حيث , يف ىذه احملافظة

منطقة البوكماؿ . 2 كم5540منطقة اؼبيادين كقراىا . 2 كم18120منطقة دير الزكر كقراىا : يلي
: ؛ كىي1970لقد ازداد عدد النواحي اإلدارية يف احملافظة من ست نواح عاـ , 2كم9940
 حينما أضيفت 1981إذل شباف نواحو عاـ , العشارة - السوسة- ىجُت- التبٍت- موحسن- البصَتة

 إذل إحدل عشرة  ناحية 1994مث كصل عدد النواحي يف عاـ , ذيباف- الصور: ؽبا ناحيتاف نبا
كبذلك تكوف تبعية النواحي اإلدارية , اعببلء- خشاـ- الكسرة: حينما أضيفت ؽبا ثبلث نواح؛ ىي

: يف احملافظة كما يلي
 .(خشاـ- موحسن- الكسرة- الصور- التبٍت- البصَتة)كتتبع ؽبا نواحي : منطقة دير الزكر .1

 .(السوسة-  اعببلء–ىجُت)كتتبع ؽبا نواحي : منطقة البوكماؿ .2

(2 ).( العشارة–ذيباف)كتتبع ؽبا نواحي : منطقة اؼبيادين .3
 

_________________________ 

, شبُت الكـو, مطبعة التوحيد اغبديثة,جغرافية العمراف من منظور جغرايف كتنموم معاصر , فتحي ؿبمد , مصيلحي - 1
 .27ص , 2005, الطبعة األكذل 

كتطور أعداد , بيانات إحصائية خاصة دبساحة احملافظة كاؼبناطق الرئيسية فيها , مديرية اإلحصاء دبحافظة ديرالزكر -2
 .مرجع سبق ذكره  , (2004-1970)اؼبراكز اإلدارية خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
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ليصل عدد ىذه اؼبدف , ( مدف6 )1970أما بالنسبة للمدف فقد كاف عددىا خبلؿ عاـ 
، كأ لب ىذه اؼبدف ىي مراكز للمناطق كالنواحي يف ىذه , ( مدينة13) إذل 2004يف عاـ 
ككفق البيانات اإلحصائية اػباصة دبحافظة دير الزكر فقد كاف عدد البلدات يف احملافظة , احملافظة
يف عاـ  ( بلدة16)مث إذل , 1981يف عاـ  ( بلدة14)لَتتفع العدد إذل , ( بلدات9 )1970عاـ 

أما بالنسبة لعدد القرل يف احملافظة , ( بلدة35) إذل 2008ليصل عدد البلدات يف عاـ , 1994
إذل , ( عدد القرل يف سورية6347من أصل ) 1970يف عاـ  ( قرية157)فقد البفض من 

يف  ( قرية121)مث إذل , ( عدد القرل يف سورية6408من أصل ) 1980يف عاـ  ( قرية141)
يف  ( قرية86)ليصل عدد قرل احملافظة إذل , ( عدد القرل يف سورية6560من أصل ) 1994عاـ 
أما بالنسبة ألعداد اؼبزارع يف ؿبافظة دير , ( عدد القرل يف سورية6169من أصل ) 2004عاـ 

 (1)2004 يف عاـ ( مزرعة222) إذل 1970يف عاـ  ( مزرعة277)الزكر فقد البفض العدد من 

(.  31)كالشكل رقم  (16)، كما ىو مبُت يف اػبريطة رقم  (2)
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ  ػالٖ 
 _________________________

.  43ص , مرجع سبق ذكره , 1970اجملموعات اإلحصائية لعاـ - اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء - 1
 .30ص ,مرجع سبق ذكره , 2004اجملموعات اإلحصائية لعاـ - اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء - 2
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  في محافظة دير الزورالعمران التوزع الجغرافي لمحركة العمرانية تطور توزع- 2
 :2004-1970بين عامي 

 دبراحل مبو ـبتلفة 2004- 1970لقد مر الواقع العمراين يف ؿبافظة ديرالزكر بُت عامي 
متأثرة بعوامل عديدة بعضها إهبايب كآخر سليب فبا أدل إذل كجود تباين كبَت يف التوزع اعبغرايف 

حيث يًتكز القسم األعظم من الكثافة العمرانية يف , للعمراف بُت اؼبناطق اؼبختلفة يف ؿبافظة ديرالزكر
ىذه احملافظة على طوؿ اجملرل الرئيسي لنهر الفرات من دخولو أراضي احملافظة كحىت خركجو منها 
بعد البوكماؿ مع تركز جزء من ىذه الكثافة العمرانية يف اؼبنطقة احملاذية لنهر اػبابور كما يف اػبريطة 

حيث , كلكن ىذه الكثافة تعرضت لًتاجع يف الفًتات األخَتة بعد شح مياه النهر, (16)رقم 
يعكس ىذا التوزع اعبغرايف للتجمعات السكانية يف احملافظة ارتباطو الوثيق باؼبقومات الطبيعية يف 

حيث ينعدـ كجود القرل كاؼبزارع يف مساحات كاسعة من أراضي بادييت اعبزيرة , قيامها كتوسعها
كفبا زاد يف عدد القرل ربوؿ العشرات من اؼبزارع إذل , (خارج نطاؽ كاديي الفرات كاػبابور)كالشامية 

قرل نتيجة ازدياد عدد سكاهنا لدرجة أصبح ىناؾ عدد من اؼبزارع أكرب سكانيان كعمرانيان من القرل 
اليت تتبعها من الناحية اإلدارية من جهة كمن ناحية أخرل سانبت اؼبشاريع اليت تتبع ؼبديريات 
استثمار حوض الفرات كاػبابور يف زيادة مساحات كبَتة من األراضي الصاغبة لقياـ بنشاط 

اقتصادم األمر الذم أدل إذل زيادة االستيطاف السكاين كالعمراين يف ىذه اؼبساحات كبالتارل زيادة 
كلكي تكوف الدراسة عن الواقع العمراين يف احملافظة شاملة سيتم . أعداد سكاف بعض اؼبزارع كالقرل

مشالية ككسطى )دراسة ذلك الواقع العمراين من خبلؿ تقسيم احملافظة إذل ثبلث مناطق جغرافية 
كىذه اؼبناطق الثبلث تنطبق بشكل تقرييب على اؼبناطق اإلدارية الثبلث اليت تتألف منها , (كجنوبية

حيث سيتم تسليط الضوء على التطورات العمرانية فيها، مث يتم ربليل أسباب ذلك , ؿبافظة ديرالزكر
. التطور كتلمس نتائجو إف كاف إهبابيا أك سلبيان خبلؿ فًتة الدراسة

من خبلؿ دراسة الواقع العمراين يف كل منطقة من اؼبناطق الثبلث قبد  
, (مركز احملافظة)أف القسم األعظم من الكثافة العمرانية يف ىذه احملافظة تًتكز يف منطقة دير الزكر 

 كيعود ذلك جملموعة من األسباب منها استحواذ ىذه اؼبنطقة على 2كم/مسكن6.3حيث تبلغ كبو 
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 من جهة كمن ناحية أخرل احتواء ىذه اؼبنطقة ؼبدينة دير 2 كم18120ثلثي مساحة احملافظة 
 ( نواح6) ك1970عاـ  ( نواحي3)الزكر مركز احملافظة ك لعدد أكرب من النواحي ك تراكحت بُت 

باإلضافة إذل استقطاب ,  كاليت تضم عددان من القرل كاؼبزارع أكثر من اؼبناطق األخرل2004عاـ 
 حيث تراكحت أعداد 2004- 1970ىذه اؼبنطقة للجزء األكرب من الكثافة السكانية بُت عامي 

من إصبارل % 61 ك1970من إصبارل أعداد السكاف يف احملافظة يف عاـ % 56السكاف فيها كبو 
باإلضافة إذل استحواذىا على النصيب األكرب من , 2004أعداد السكاف يف احملافظة يف عاـ 

باإلضافة إذل اعتداؿ اؼبناخ فيها كالذم يزداد قساكة , اػبدمات االقتصادية كاالجتماعية كاػبدمية
فهي تأيت باؼبرتبة الثانية من ناحية  (اؼبنطقة الوسطى)أما بالنسبة ؼبنطقة اؼبيادين . كلما اذبهنا شرقان 

 كيعود ذلك جملموعة من 2كم/مسكن6الكثافة العمرانية حيث بلغت الكثافة العمرانية فيها كبو 
األسباب منها كوف ىذه اؼبنطقة األقل مساحة بُت اؼبناطق الثبلثة حيث تبلغ مساحتها مع قراىا كبو 

باإلضافة إذل انتشار مبط اغبياة الريفي بطابعو الزراعي فيها ككما ىو معركؼ فإف  (2 كم5540)
ىذا النمط ال يًتافق مع كثافة سكانية كعمرانية مرتفعة باإلضافة إذل  تأثرىا بالظركؼ اؼبناخية 

 مناطق إذل السكاين كالعمراين االستيطافاألمر الذم أعاؽ توسيع مناطق  كخصوصان الصحراكية
، كمن  الًتكز السكاين كالعمراين قريبان منوكبقاء عن اؼبناطق اجملاكرة جملرل هنر الفرات ةجديدة بعيد

 1979ناحية أخرل تعد ىذه اؼبنطقة حديثة بالنسبة للمناطق األخرل حيث مت إحداثها يف عاـ 
لتصبح اؼبنطقة اإلدارية الثالثة التابعة حملافظة دير الزكر، حيث كانت أراضيها مقسمة بُت منطقيت 

حيث يتبع ؽبا  كما أهنا اقل اؼبناطق من ناحية احتوائها على اؼبناطق اإلدارية, دير الزكر ك البوكماؿ
فهي ربتل اؼبرتبة الثالثة بُت اؼبناطق  (اؼبنطقة اعبنوبية)أما بالنسبة ؼبنطقة البوكماؿ . ناحيتاف فقط

 2كم/مسكن 3.4الثبلثة التابعة حملافظة دير الزكر من ناحية الكثافة السكانية كالعمرانية البالغة كبو 
بالر م من كوهنا أكرب من اؼبنطقة الثانية بالنسبة للمساحة اليت تشغلها حيث تبلغ مساحتها كبو 

ناحيتُت يف عاـ إال أهنا أقل بالنسبة لعدد النواحي التابعة ؽبا كاليت تراكحت بُت  2 كم9940
كيعود السبب الرئيسي اللبفاض معدؿ الكثافة العمرانية فيها , 2004كثبلث نواح يف عاـ  1970

إذل سيطرة الظركؼ الصحراكية على مساحة كبَتة من مساحتها األمر الذم أدل إذل اكبسار 
   . العمراف يف اؼبناطق األقل تأثران هبذه الظركؼ كخصوصان بالقرب من ؾبرل هنر الفرات 
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رطٛه اٌؾووخ اٌؼّوا١ٔخ ؽَت اٌٛؽلاد اٌَى١ٕخ اٌّج١ٕخ فؼالًال فٟ ِؾبفظخ - 3

: 2004-1970ك٠واٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

 كحدة 44443كبو 1970بلغ عدد الوحدات السكنية يف ؿبافظة دير الزكر يف عاـ
مث زاد عدد الوحدات إذل , من ؾبموع الوحدات السكنية يف القطر% 5سكنية كبنسبة بلغت كبو 

من ؾبموع الوحدات % 5.3 كبنسبة بلغت كبو1981 كحدة سكنية يف عاـ 57171كبو 
,  كحدة سكنية يف الفًتة الواقعة بُت التعدادين12728فقد زاد عددىم دبقدار . السكنية يف القطر

 كحدة سكنية ألف 118 الوحدات السكنية إذل عدد كارتفع%. 2.3كدبعدؿ مبو سنوم بلغ كبو 
ة إصبارلأم بزيادة .ؾبموع الوحدات السكنية يف القطرمن إصبارل % 4 كبنسبة 1994يف عاـ 
كدبعدؿ مبو  ,1994 -1981 يف الفًتة الواقعة بُت عامي كحدة سكنية  أالؼ708مقدارىا 
 ألف كحدة سكنية يف عاـ 152كأستمر ارتفاع عدد الوحدات السكنية ليصل إذل  %.5.7 سنوم

 36فقد زاد عددىم دبقدار , ؾبموع الوحدات السكنية يف القطرمن إصبارل % 5 كبنسبة 2004
 (2 )(1)%,2.2 كدبعدؿ مبو سنوم 2004- 1994يف الفًتة الواقعة بُت عامي كحدة سكنية ألف 

(. 32)كالشكل رقم , (32)كما يف اعبدكؿ رقم 
ٌجٍٍ تطىس انًغبكٍ انًشغىنخ وانخبنٍخ وانغشف وانًغبحخ انطبثمٍخ فً : (32)انجذول سلى 

 .2004- 1970يحبفظخ دٌش انضوس ثٍٍ ػبيً 

 معدل النمو
الزيادة العددية 

 في عدد المساكن            

المساحة الطابقية       
 (2ألف كم)

عدد الغرف  السنة  عدد المساكن

------ ------ ------ 95360 44443 1970 
2.3 % 12728 107335 208839 57171 1980 
5.7 % 70887 14739 402277 118058 1994 
2.2 % 34080 13970 575943 152138 2004 *

              

اٌّغّٛػبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَىبْ - اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء: - ِٓرُ  فن األهلبَ  :اٌّظله              

. 2005ث١بٔبد ػبَ  (*). - ٌيٚهِؾبفظخ ك٠و اة اٌقبطخ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ

 . ِب إٌَت فمل ؽَجذ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّظبكه  ػالٖ                         - 
 _______________________________________

-1994-1981-1970)اجملموعات اإلحصائية اػباصة بالسكاف كاؼبساكن لؤلعواـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1
 .مرجع سبق ذكره, (2004-1970)بيانات إحصائية خاصة بأعداد الوحدات السكنية يف احملافظة بُت عامي , 2004

 .مت حساب الزيادة يف أعداد الوحدات السكنية كمعدؿ مبوىا خبلؿ التعداد األربعة من قبل الباحث- 2
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ٌبٌن تطور عدد الوحدات السكنٌة فً محافظة دٌر الزور خالل  شكل بٌانً رقم )32( 

الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970 (

1970 1981 1994 2004
 

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ  ػالٖ 
نصل , ربليل البيانات اإلحصائية اػباصة بالقطاع العمراين يف ؿبافظة دير الزكرف خبلؿ ـ

 اؼبمتدة خبلؿ فًتة الدراسة إذل نتيجة ىامة مفادىا أف ىذا احملافظة قد شهدت تطور عمراين ملحوظ
ىذه الطفرة العمرانية اليت شهدهتا ىذه احملافظة ىي نتيجة  ك،2004 كحىت 1970 عامي بُت

 أدت تأثَتان  قلأخرل أ باإلضافة إذل عوامل (اجتماعية- اقتصادية- ديبغرافية)مساعدة عدة عوامل 
-1981يف بعض الفًتات إذل تسريع كتَتة التطور العمراين كما يف الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

كإذل حدكث بطء يف مبو اغبركة العمرانية يف فًتات زمنية أخرل كما ىو اغباؿ يف الفًتة , 1994
. 2004- 1994اؼبمتدة بُت عامي 

حسب المناطق اإلدارية تطور الحركة العمرانية حسب الوحدات السكنية المبنية فعاًل - 4
: 2004 –1970 بين عامي في محافظة دير الزور

كما تنقسم ,           تنقسم ؿبافظة دير الزكر كما سبق ذكره من الناحية اإلدارية إذل ثبلث مناطق
 كمراكز لقد شهدت صبيع اؼبناطق اإلدارية.  ناحية11اؼبناطق اإلدارية إذل نواحي بلغ عددىا 

- 1970 بُت عامي ة خبلؿ الفًتةكبَتهنضة عمرانية  يف ؿبافظة دير الزكر النواحي التابعة ؽبا
 فقد كاف النصيب األكرب ؽبذه النهضة العمرانية ؼبنطقة ديرالزكر كمراكز النواحي التابعة ؽبا ,2004
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 33080كخصوصان مدينة دير الزكر مركز احملافظة حيث بلغ حجم الزيادة العمرانية فيها كبو 
إف : ، كيبكن تفسَت ىذه الزيادة إذل عدة عوامل مشًتكة منها2004- 1970مسكن بُت عامي 

كمن ناحية أخرل , مدينة دير الزكر تعد مركز احملافظة من الناحية اإلدارية كأكرب مدهنا من ناحية
 –اعبنينة)للتوسع الذم شهدتو اغبدكد اإلدارية للمدينة من خبلؿ ضم مناطق جديدة إليها 

حيث دل تكن ىذه , (الطريف- معيزلو- كباكب- حطلة-  اغبسينية- اعبفرة-  الصاغبية–اغبصاف
كمن ناحية أخرل للدكر الكبَت الذم لعبو االىتماـ , 1970اؼبناطق منضمة إليها يف تعداد عاـ 

باإلضافة , اؼبتزايد من الدكلة يف تنمية كتطوير القطاع العمراين فيها باعتبارىا تعد مركز اؼبنطقة الشرقية
مراكز )أما بالنسبة لبقية اؼبدف  إذل عامل اؽبجرة الكبَت الذم أدل إذل كركد عدد كبَت من الريف

التابعة ؼبركز منطقة دير الزكر فقد شهدت صبيعها زيادات عمرانية متباينة اؼبستول كاغبجم  (النواحي
 مسكن يف مركز الكسرة كاليت سجلت أعلى زيادة عمرانية بُت 7200فقد تراكح حجم الزيادة بُت 

مراكز النواحي التابعة ؼبنطقة ديرالزكر كيبكن تفسَت ذلك إذل اؼبساحة الكبَتة اليت يشغلها ىذا اؼبركز 
التابعة ؽبذه الناحية من جهة  (مزارع, قرل , بلدات  )من جهة ك العدد الكبَت من اؼبراكز العمرانية 

كربسن النشاط الزراعي فيها كالذم شكل عامل جذب أدل إذل توطُت السكاف يف مراكزىم 
مث يأيت يف اؼبرتبة الثانية من , اإلدارية كأضعف عامل اؽبجرة فبا أدل إذل تنشيط اغبركة العمرانية فيها

حيث الزيادة العمرانية بُت مراكز النواحي التابعة ؽبذه اؼبنطقة مركز التبٍت كالذم حصل على زيادة 
 مسكن كيعود سبب ىذه الزيادة إذل نفس األسباب اليت ذكرت سابقان إال أف 4825مقدارىا كبو 

كتأيت , عامل صغر اؼبساحة يف ىذا اؼبركز قد لعب الدكر األكرب يف ربجيم الزيادة العمرانية فيها
مراكز الصور كالبصَتة ك موحسن يف اؼبرتبة الثالثة بُت مراكز النواحي يف نصيبها من الزيادة العمرانية 

كتفسر الزيادة العمرانية اؼبتوسطة ,  مسكن على التوارل3700,3712,4318كاليت بلغت كبو 
يف حُت بلغت الزيادة , نسبيان باؼبقارنة مع بقية مراكز النواحي إذل تأثَت عامل اؽبجرة السكانية فيها

 مسكن كاليت سجلت أقل زيادة عمرانية  بُت مراكز 3421السكانية يف مراكز ناحية خشاـ كبو 
النواحي التابعة ؼبنطقة دير الزكر كذلك نتيجة تداخل اغبدكد اإلدارية بينها كبُت عدد من مراكز 

النواحي القريبة منها من ناحية كمن ناحية أخرل إذل زبلف قطاع اػبدمات فيها كىجرة عدد كبَت 
فبا انعكس  (ىجرة مؤقتة)من سكاهنا إذل بقية مراكز النواحي كاؼبناطق بقصد العمل أك الدراسة 
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ٌجٍٍ انتطىس انؼذدي وانُغجً ألػذاد انًغبكٍ فً انًُبطك اإلداسٌخ : (33)انجذول سلى 

. 2004- 1970ويشاكض انُىاحً انتبثؼخ نًحبفظخ دٌش انضوس ثٍٍ ػبيً 

إٌّطمخ 

اٌفبهق فٟ ػلك  2004رؼلاك ػبَ  1970رؼلاك ػبَ 

اٌَّبوٓ ث١ٓ ػبِٟ 

ػلك اٌَّبوٓ ػلك اٌَّبوٓ  1970-2008

 32528+  42506 14478* ِووي ك٠و اٌيٚه

 7200+  9703 2697اٌىَوح 

 3712+  5710 1998اٌجظ١وح 

 3700+  5092 1392ِٛ ؽَٓ 

 4825+  7048 2223اٌزجٕٟ 

  3421+  4605 1184فشبَ 

 4318+  6341 2023اٌظٛه 

 8426+  11837 3411ِووي ا١ٌّبك٠ٓ 

 6130+  8897 2767م٠جبْ 

 8900+  11915 3015اٌؼشبهح 

 9037+  12793 3756ِووي اٌجٛوّبي 

 8146+  10564 2418٘غ١ٓ 

 3000+  4103 1203اٌغالء 

 3828+  5207 1878اٌٍَٛخ 

       

ٔشوح رؼلاك اٌَىبْ ٚاٌَّبوٓ اٌقبطخ ثّؾبفظخ ك٠و – اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء :- رُ  فن األهلبَ ِٓ :اٌّظله  

.  2004- 1970اٌيٚه ٌؼبِٟ 

ؽش ثبوػزّبك ا ِٓ لجً اٌتٖةا ؽٌ رُ فمل اٌفبهق فٟ ػلك اٌَّبوٓ ث١ٓ اٌزؼلاك٠ٓ ِب-                                     

 .ػٍٝ اٌّظبكه  ػالٖ

 .(ِووي اٌّؾبفظخ )رضُ ِٕطمخ ِووي ك٠و اٌيٚه ِل٠ٕخ ك٠و اٌيٚه                         *- 

كتأيت منطقة البوكماؿ كمراكز النواحي التابعة ؽبا يف اؼبرتبة الثانية , ذلك على القطاع العمراين فيها
حيث حصلت مدينة البوكماؿ على أكرب حصة يف ىذه , من حيث حجم الزيادة العمرانية فيها

يليها مركز ناحية ىجُت كاليت ,  مسكن كذلك باعتبارىا مركز اؼبنطقة9037الزيادة كاليت بلغت كبو 
 مسكن كذلك لكرب مساحتها كعدد سكاهنا مقارنة مع بقية 8146حصلت على زيادة بلغت كبو 

يليها مركزم السوسة كاعببلء كاليت حصلت على زيادة عمرانية ضعيفة , مراكز النواحي ؽبذه اؼبنطقة
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 مسكن مقارنة مع بقية مراكز النواحي كذلك بسبب البفاض 3941,3118نسبيان بلغت كبو 
أعداد سكاهنا من جهة كقسوة الظركؼ اؼبناخية فيها كاليت انعكست على الواقع االقتصادم األمر 

كقد سجلت منطقة اؼبيادين اؼبرتبة الثالثة بُت , الذم أدل إذل تنشيط عامل اؽبجرة لبقية اؼبناطق
مناطق احملافظة من حيث حصوؽبا على الزيادة العمرانية كوهنا أصغر اؼبناطق مساحة كسكانان حيث 

 مسكن كيعود ذلك 8900نالت ناحية العشارة النصيب األكرب يف الزيادة العمرانية كاليت بلغت كبو
تليها مدينة اؼبيادين كاليت حصلت على زيادة , إذل ارتفاع حجم السكاف كالكثافة السكانية فيها

 مسكن بسبب 6130مث ناحية ذيباف كاليت حصلت على ,  مسكن8894عمرانية مقدارىا كبو 
كبشكل يبكن . الًتكز السكاين كالعمراين يف اؼبناطق احملاذية لسرير النهر كتناقصو كلما ابتعدنا شرقان 

 )القوؿ أف النصيب الكرب من الزيادة العمرانية كانت من نصيب اؼبدف الثبلثة الرئيسية يف احملافظة 
يف حُت كانت ىذه الزيادة متوسطة يف بقية مراكز النواحي , ( اؼبيادين – البوكماؿ –ديرالزكر 

كذلك ألف ىذه اؼبدف دل تشهد تطورات كبَتة من الناحية  (العشارة كىجُت  )باستثناء ناحييت 
( 33)كالشكل رقم  (33)اػبدمية كاالقتصادية كاالجتماعية على اؼبستول اؼبطلوب اعبدكؿ رقم 

 .يبيناف ذلك
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تابعة  ة ومراكز النواحً ال         شكل بٌانً رقم )33( ٌبٌن توزع المساكن فً المناطق اإلدارٌ

لمحافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1970 2004
 

 (.33)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
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: 2004 –1970 بين عامي في محافظة ديرالزور تطور حالة الثقل العمراني-5
       يعد التكوين العمراين اؼبتوازف للمراكز العمرانية كالسكانية دبختلف مقوماتو اغبضرية    

كالريفية ذك ظبة كاضحة تدؿ على استقرار كافة العناصر اؼبرتبطة بو كاليت تنعكس على اجملتمع 
كاؼبراكز اإلدارية يف ؿبافظة ديرالزكر بشكل عاـ تعاين من تفاكتات كاضحة يف تكويناهتا , السكاين فيو

العمرانية نتيجة للتنوع الكبَت يف تركيبها االجتماعي كالثقايف كاالقتصادم كاعبغرايف كيظهر ذلك 
كللوصوؿ , بشكل كاضح عند مقارنة العديد من التجمعات العمرانية الواقعة داخل نطاؽ احملافظة

إذل صورة كاضحة حوؿ طبيعة اؼبنظومة العمرانية القائمة يف احملافظة كآلية توزعها على كامل مساحة 
احملافظة سنقـو بدراسة الًتكز العمراين يف احملافظة ك اؼبراكز اإلدارية التابعة ؽبا كاؼبراحل اليت مر ت هبا 

(. 2004-1970)خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

 عمى مستوى المحافظة بين  في محافظة ديرالزور تطور حالة الثقل العمراني5-1
: 2004 –1970عامي 

 يف ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي *()       تدؿ مؤشرات التمركز العمراين 
أف توزع العمراف على رقعة احملافظة  َت متساكم بالر م من تناقص ىذه  (1970-2004)

, 1981يف عاـ , %27.1إذل , 1970يف عاـ % 28حيث البفضت ىذه النسبة من , النسبة
يف عاـ % 25.1لتصل إذل , 1994يف عاـ % 26.2كتابعت ىذه النسبة ىبوطها لتبلغ كبو 

كلتوضيح طبيعة العبلقة بُت التوزع العمراين يف احملافظة كمساحتها مت استخداـ مؤشر لورنز , 2004
كمعٌت ذلك أف . (34)كالشكل رقم  (34)لتبياف طبيعة تلك العبلقة كما يوضح اعبدكؿ رقم 

ظاىرة الًتكز العمراين يف ىذه احملافظة ىي يف طريقها إذل التناقص كلكن ببطء كقد بدء النمو 
العمراين فيها يأخذ مبط جيد من االنتشار كالتوسع باذباه مساحات أكسع من أراضي احملافظة عما 

مع التنويو أف الًتكز العمراين يكوف مثاليان أذا كانت نسبتو تساكم , 1970كاف عليو يف عاـ 
. ككلما زادت تلك النسبة كاف ذلك مؤشران على تشتت ذلك التوزيع كالعكس صحيح, 0%
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 عمى مستوى المراكز اإلدارية  في محافظة ديرالزور تطور حالة الثقل العمراني5-2
: 2004 –1970التابعة لممحافظة بين عامي 

مت استخداـ مؤشر نسبة الًتكز العمراين للتعرؼ على مبط التوزيع العمراين بُت اؼبراكز اإلدارية        
يف احملافظة هبدؼ أظهار مدل عدالة التوزيع العمراين بُت الوحدات اإلدارية يف احملافظة بغض النظر 

كمن خبلؿ ربليل كدراسة بيانات الًتكز كالتشتت العمراين , عن التباين اؼبساحي بُت تلك اؼبراكز
:   ما يلي 34لتلك اؼبراكز توضح لنا البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم 

النصيب األكرب يف التشتت العمراين بُت اؼبراكز  (مركز احملافظة  )احتل مركز ناحية ديرالزكر  -1
إذل ,1970 يف عاـ 17.4اإلدارية يف احملافظة بالر م من تراجع نسبة الًتكز فيها من 

خبلؿ الفًتة % 5.1كبلغ مقدار تراجع ىذه النسبة كبو , 2004يف عاـ % 12.4
 .كمرد ذلك إذل التوسع العمراين اؼبدركس باذباه مناطق جديدة, الفاصلة مابُت التعدادين

 سبيز الواقع العمراين يف مراكز الكسرة كالصور البوكماؿ كىجُت بواقع عمراين يبيل إذل -2
التشتت العمراين خبلؿ فًتة دراستنا بعضها تراجعت فيها نسبة التبعثر العمراين كمركزم 

كالبعض , 2004يف عاـ  % 4-5إذل , 1970يف عاـ  % 5- 5.9البوكماؿ كىجُت من 
 ك 8.2األخر زاد فيها نسبة ىذا التبعثر كمركزم الكسرة كالصور حيث زادت نسبة الًتكز من 

كيبكن , 2004على التوارل يف عاـ % 7.8 ك8.4إذل , 1970على التوارل يف عاـ % 7.3
تفسَت ذلك إذل تركز التوسع العمراين لتلك اؼبناطق يف مناطق االزدحاـ العمراين كخصوصان يف 

اؼبناطق اجملاكرة لضفاؼ  هنرم الفرات كاػبابور ك ياب عامل التخطيط العمراين اؼبستقبلي لتلك 
 .اؼبراكز

 _________________________

 مج 1/2= التمركز :- حساب نسبة الًتكز يف احملافظة باالعتماد على نظرية الًتكز ذات الصيغة  التاليةمت *- 
.  النسبة اؼبيوية للمساحة اؼبركز اإلدارم إذل إصبارل مساحة احملافظة= حيث س . ( ص –س )

.النسبة اؼبيوية للعمراف يف اؼبركز اإلدارم إذل إصبارل قيم العمراف يف احملافظة=                       ص   
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شكل بٌانً رقم )34( ٌبٌن تطور درجة التركز العمرانً فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة 

بٌن عامً )2004-1970(.

20

22

24

26

28

30

%

1970 1981 1994 2004
 

 (.34)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
شكل بٌانً رقم )44 ( ٌظهر منحى لورنز لقٌاس العالقة بٌن التوزع العمرانً والمساحة فً محافظة      

  دٌر الزور لعام 2008
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 (.34)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 



 

 

 

- 165 - 

اٌؼّوأٟ فٟ إٌّبطك اإلكاه٠خ ِٚواوي ( اٌضمً ) ٠ج١ٓ َٔجخ اٌزووي : (34)اٌغلٚي هلُ 

. 2004- 1970إٌٛاؽٟ اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

من جممة العمران % المنطقة 
من جممة % 

المساحة 
 ( ص –س )

1970 2004 1970 2004 1970 2008 
 12.3 17.4 16.4 16.4 28.7 33.8* ِووي ك٠و اٌيٚه

 8.2 8.9 14.8 14.8 6.6 5.9اٌىَوح 
 0.8 1.5 3 3 3.8 4.5اٌجظ١وح 
 0.7 0.5 2.7 2.7 3.4 3.3ِٛ ؽَٓ 

 2.5 2.8 2.2 2.2 3.7 2.9اٌزجٕٟ 
 0.5 0.3 3 3 3.5 2.7فشبَ 
 7.7 7.3 11.9 11.9 4.2 4.6اٌظٛه 

 2.6 2.3 5.4 5.4 8 7.7ِووي ا١ٌّبك٠ٓ 
 1.8 1.3 5 5 6.8 6.3م٠جبْ 

 1.4 0.8 6 6 7.4 6.8اٌؼشبهح 
 4.9 5.9 14.4 14.4 9.5 8.5ِووي اٌجٛوّبي 

 3.9 5 11 11 7.1 6٘غ١ٓ 
 0.4 0.3 2.4 2.4 2.8 2.7اٌغالء 

 2.7 2.5 1.8 1.8 4.5 4.3اٌٍَٛخ 
 50.5 56.1 100 100 100 100اٌّؾبفظخ 

 25.25 28.05  1/2= نسبة التركز 
 

ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ٔظو٠خ  (2004-1970)ؽَبة َٔجخ اٌزووي فٟ اٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ رُ  :اٌّظله 

.( ص –ً ) ِظ 1/2= اٌزّووي :- اٌزووي ماد اٌظ١غخ اٌزب١ٌخ         
.  إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍَّبؽخ اٌّووي اإلكاهٞ ئٌٝ ئعّبٌٟ َِبؽخ اٌّؾبفظخ=               ؽ١ش  ً 

         .إٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍؼّواْ فٟ اٌّووي اإلكاهٞ ئٌٝ ئعّبٌٟ ل١ُ اٌؼّواْ فٟ اٌّؾبفظخ=                       ص 

   ِغّٛع اٌفوق اٌّٛعت ث١ٓ ٘نٖ إٌَت ثؼضٙب ٚثؼض،  ٞ ِغّٛع اٌم١ُ كْٚ =  ِظ                      

.  إٌظو ئٌٝ اإلشبهاد اٌَبٌجخ                              
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 سبيزت مراكز التبٍت كاؼبيادين ك ذيباف كالعشارة كالسوسة بواقع عمراين متوسط الًتكز -3
-1970خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي % 2.8ك % 1.3تراكحت نسبة الًتكز فيها بُت 

كمرد ذلك إذل توسط مساحة تلك اؼبراكز باؼبقارنة مع بقية اؼبراكز من جهة كالكثافة , 2004
السكانية من ناحية أخرل حيث أدت تلك األسباب إذل توزع عمراين مقبوؿ نوعان ما على 

 .مساحة تلك اؼبراكز 

 سجلت نسب تركز عمراين متوازف نوعان خبلؿ فًتة دراستنا يف مراكز البصَتة ك موحسن ك -4
كىذا دليل على توزع عمراين %  1.5ك% 0.3خشاـ كاعببلء تراكحت تلك النسب بُت 

متناسب مع مساحة تلك اؼبراكز كيعود ذلك صغر مساحة أ لب تلك اؼبراكز من جهة ككثافة 
.  سكاهنا من جهة أخرل

 في محافظة دير العوامل المؤثرة في تطور الحركة العمرانية والنمو السكاني- 6
 :2004 –1970 بين عامي الزور

 كالذم يعد من أىم  العوامل اؼبؤثرة يف  اؼبتمثل بالزيادة الطبيعية للسكاف:العامل الديموغرافي- 1
, حيث توجد عبلقة كثيقة بُت النمو السكاين كالنمو العمراين, حركة النمو العمراين يف ىذه احملافظة

كلتبياف مدل ىذه التأثَت ستتم دراسة كمقارنة البيانات اإلحصائية اػباصة بالنمو السكاين كالعمراين 
حيث يبلحظ من خبلؿ البيانات اإلحصائية اػباصة , يف احملافظة للوقوؼ على مدل ىذا التأثَت

ففي الفًتة اؼبمتدة , باحملافظة أف النمو السكاين اؼبتزايد يف احملافظة ترافق مع تطور عمراين أقل مبوان 
كدبعدؿ مبو بلغ كبو ,  ألف نسمة116، بلغت الزيادة السكانية كبو1981- 1970بُت عامي 

كدبعدؿ مبو بلغ كبو ,  كحدة سكنية12728ليواكبها زيادة عمرانية ؿبدكدة بلغت كبو% 3.9
الفارؽ بُت معدرل النمو فجوة كبَتة تطلبت تطوران عمرانيان كبَتان ؼبواكبة النمو  حيث شكل% 2.3

 70 كبو 1994 –1981السكاين اؼبرتفع حيث بلغت الزيادة العمرانية خبلؿ الفًتة بُت عامي 
 ألف 303مقابل زيادة سكانية بلغت كبو , %5.7ألف كحدة سكنية كدبعدؿ مبو عمراين بلغ 

مث تعود الفجوة بُت معدرل النمو السكاين كالعمراين لتتسع , %4.3كدبعدؿ مبو بلغ كبو , نسمة
 كذلك لظركؼ سياسية كاقتصادية كاجتماعية حيث 2004- 1994خبلؿ الفًتة بُت عامي 
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 32مقابل كبو , %3.2كبلغ معدؿ النمو كبو ,  ألف نسمة406بلغت الزيادة السكانية كبو 
من خبلؿ ما تقدـ يبكن , %1.9ألف كحدة سكنية حجم الزيادة العمرانية كدبعدؿ مبو بلغ كبو 
 . القوؿ أف ىناؾ ترابط كبَت بُت النمو السكاين كالنمو العمراين

 مبو كتراجع اغبركة العمرانية يف يف  تأثَت كبَت ذايعد العامل االقتصادم: العامل االقتصادي- 2
- 1970احملافظة فقد أثر الوضع االقتصادم يف مبو اغبركة العمرانية خبلؿ الفًتة بُت عامي 

كتضافر عوامل أخرل منها , من خبلؿ تأثَت ضعف القدرة اؼبادية للفرد يف احملافظة, 1981
كاليت كاف ؽبا انعكاساهتا على مبو كتطور اغبركة , 1973السياسية كنشوب حرب تشرين عاـ 
كباؼبقابل أدل ربسن الواقع االقتصادم لسكاف احملافظة , العمرانية يف احملافظة خبلؿ تلك الفًتة

 إذل حدكث هنضة عمرانية شهدهتا احملافظة 1994- 1981خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
 2008- 1994مث حدث تباطؤ يف اغبركة العمرانية خبلؿ الفًتة بُت عامي , خبلؿ تلك الفًتة

كذلك بسبب الظركؼ السياسية اليت أحاطت بالقطر بشكل عاـ كاليت أثرت على الواقع 
االقتصادم يف احملافظة من خبلؿ ارتفاع أسعار األراضي اؼبعدة للبناء كاليت كاكبها ارتفاع أسعار 
مواد البناء فبا أدل إذل ارتفاع أسعار اؼبساكن كبالتارل حدكث خلل يف حركة البيع كالشراء ضمن 
سوؽ البناء فبا انعكس على مبو كتطور اغبركة العمرانية يف احملافظة كحدكث تراجع يف معدؿ النمو 

  .العمراين قياسان دبعدالت النمو العمراين يف الفًتات السابقة

من خبلؿ ازدياد الوعي االجتماعي لدل تأثَته  يكمن  :االجتماعي والثقافيالعامل - 3
السكاف كخصوصان الشباب يف سن الزكاج سواء من الذكور أك اإلناث حيث أدل ارتفاع معدالت 
التعليم لدل السكاف إذل تغيَت العادات كالتقاليد اؼبوركثة سابقان حيث انعكس ذلك على تأخَت 

باإلضافة , سن الزكاج لدل السكاف من الذكور كاإلناث فبا أدل إذل تراجع ظاىرة اإلقباب اؼببكر
إذل تشجيع الدكلة على استخداـ كسائل تنظيم األسرة هبدؼ ربديد النسل من أجل زبفيض 

معدالت النمو السكاين فبا أدل إذل ارتفاع نسبة مستخدمي تلك الوسائل كبالتارل انعكس ذلك 
على معدالت الوالدة باإلضافة إذل ميوؿ كتفضيل السكاف كخصوصان يف سن الزكاج لؤلسر صغَتة 

اغبجم فبا أدل إذل تراجع متوسط عدد أفراد األسرة بشكل تدرهبي خبلؿ فًتة الدراسة كتأثَت 
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األكذل تتمثل يف إقباؿ السكاف على شراء كسبلك : ذلك على الناحية العمرانية يكمن يف ناحيتُت
تتمثل يف : كالناحية الثانية, اؼبساكن متوسطة اؼبساحة كتراجع اإلقباؿ على اؼبساكن كبَتة اؼبساحة 

ازدياد ر بة الشباب يف سن الزكاج على االستقبللية فبا أدل إذل زيادة الطلب على شراء اؼبساكن 
لكن معدؿ الطلب على اؼبساكن تراجع بشكل بسيط خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي , بشكل عاـ

 كذلك بسبب انتشار ظاىرة عزكؼ الشباب عن الزكاج بسبب زيادة متطلبات 2004- 1994
اغبياة كارتفاع تكاليف اؼبعيشة اليت ترتبط بالواقع االقتصادم اؼبتمثل بظاىريت  بلء األسعار العاؼبي 

كال هبب إ فاؿ عامل مهم أدل إذل تراجع يف معدؿ مبو , كظهور األزمة االقتصادية العاؼبية مؤخران 
اغبركة العمرانية كىو حركة اؽبجرة بكل أشكاؽبا اػبارجية كاإلقليمية كاحمللية كخصوصان بالنسبة 
لسكاف اؼبناطق الريفية يف ىذه احملافظة نتيجة عدة عوامل أكؽبا انتشار ظاىرة اعبفاؼ كاكبسار 

األمطار من ناحية كارتفاع أسعار الوقود اؼبستخدـ يف اإلنتاج الزراعي كالرعوم كالذم أدل ضعف 
كالذم نتج عنو ترؾ الفبلحُت ألراضيهم أك , اؼبردكد اؼبادم كانتشار ظاىرة البطالة بكافة أشكاؽبا

اؽبجرة إذل مناطق أخرل فبا أدل إذل  ضعف اإلقباؿ على شراء اؼبساكن ـبتلفة االستعماالت 
من خبلؿ ما سبق ذكره يبكن , كبالتارل حدكث بطء يف معدالت النمو العمراين يف احملافظة

 .  يف ىذه احملافظةالعمراينالواقع مبلحظة مدل تأثَت العامل االجتماعي كالثقايف يف 

 تنبو اغبكومة إذل الًتاجع الكبَت الذم تشهده  يتمثل تأثَته من خبلؿ:التنمويالعامل - 4
ما  الدكلة احملافظة يف صبيع القطاعات دبا يف ذلك القطاع العمراين كؼبعاعبة ىذا الًتاجع أطلقت
كيف ما , يسمى دبشركع تنمية اؼبنطقة الشرقية هبدؼ تطوير صبيع القطاعات اإلنتاجية كاػبدمية

ىبص القطاع العمراين دأبت اغبكومة على تنمية ىذا القطاع من خبلؿ تشجيع كجذب 
اؼبستثمرين كالشركات االستثمارية احمللية كالعربية كاألجنبية كحضها على االستثمار يف القطاع 

كإعادة النظر , كإطبلؽ ما يسمى دبشركع السكن الشبايب, العمراين يف ىذا احملافظة من ناحية
يف أكضاع اعبمعيات السكنية التعاكنية من أجل تأىيلها كتطويرىا للمشاركة يف عملية تنمية 

كما قامت الدكلة على تشجيع , كتطوير القطاع العمراين يف ىذه احملافظة من ناحية أخرل
اؼبصارؼ كالبنوؾ دبختلف أنواعها العاـ كاػباص كاؼبشًتؾ للمسانبة يف تنمية ىذا القطاع من 
خبلؿ تقدًن  القركض الكافية لشراء اؼبساكن ـبتلفة االستخداـ كتقدًن كافة التسهيبلت 
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فبا سبق يستنتج أنبية . اؼبتعلقة بآلية تسديد تلك القركض فيما يتعلق باألقساط كنسبة الفائدة
العامل التنموم بالنسبة لنمو كتطوير اغبركة العمرانية من أجل مواكبة النمو اؼبرتفع ؼبعدالت 

.  النمو السكاين يف ىذه احملافظة

عملية التنمية   تسريع كإبطاء يفأك سليب إهبايب بشكل أثرت  سابقة الذكركل ىذه العوامل
 ك يبكن القوؿ إف االلبفاض اغباصل يف معدالت النمو السكاين اػباصة . احملافظةالعمرانية يف ىذه

هبذه احملافظة قللت بشكل كبَت من حجم الفارؽ بُت معدالت النمو السكاين كالنمو العمراين يف 
. ؿبافظة دير الزكر

: األّٔبط اٌؼّوا١ٔخ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه-  صب١ٔبًال 

         إف مبو العمراف اغبضرم الذم شهدتو ؿبافظة دير الزكر خبلؿ العقدين األخَتين قد    
كأكجد , ساىم يف ازدياد الفجوة بُت العمراف اغبضرم من ناحية كالعمراف الريفي من ناحية أخرل

 (سكانيان كعمرانيان كاقتصاديان كخدميان )على أرض الواقع حالة عدـ التوازف بُت مركز احملافظة اؼبتحضر
.   كاؼبناطق األخرل كمراكز النواحي التابعة ؽبا

   :2004-1970 بين عامي في محافظة دير الزورأنماط العمران الريفي- 1
إف نشأة التجمعات الريفية يف ؿبافظة دير الزكر كعملية االستقرار فيها ليس حديثا بل يعود         

فمحافظة دير الزكر سبيل إذل اعبانب الريفي أكثر من اعبانب اغبضرم كوف أف , لفًتات زمنية بعيدة
اقتصادىا األساسي قائم على اإلنتاج الزراعي كاغبيواين ككما ىو معركؼ فإف تلك القطاعات 
تتماشى مع مبط اغبياة الريفية أكثر من سباشيها مع مبط اغبياة اغبضرية اآلخذ باالتساع السريع 

كمبط العمراف الريفي يف ىذه احملافظة ليس حديث العهد بل , كخصوصان خبلؿ العقدين األخَتين
ىو  ارؽ يف القدـ حيث أف تاريخ  استيطاف اإلنساف يف ىذه اؼبنطقة يعود إذل آالؼ السنُت حيث 
نشط العمراف يف اؼبناطق اجملاكرة لنهرم الفرات كاػبابور جملموعو من األسباب منها خصوبة األراضي 

, يف ىذه اؼبناطق كاعتداؿ مناخها كتوفر اؼبياه كأخذ بالتوسع التدرهبي شرؽن ك ربان كمشاالن كجنوبان 
كقد كانت بدايات العمراف كاالستقرار البشرم يف ىذه . فغمر مساحات كبَتة من تلك األراضي
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أم من األراضي ... اؼبناطق تتفق مع ؾبريي هنرم الفرات كاػبابور مث امتدت إذل اؼبناطق اجملاكرة
كلذلك يبلحظ أف التجمعات البشرية يف اؼبناطق اجملاكرة لنهرم , اػبصبة إذل األراضي األقل خصوبة

كلكي . الفرات كاػبابور أقدـ من نظَتهتا من التجمعات البشرية القائمة يف بادييت الشامية كاعبزيرة
تكوف الدراسة شاملة عن العمراف الريفي يف ؿبافظة دير الزكر سوؼ يتم دراسة التجمعات الريفية يف 

. ؿبافظة دير الزكر كفقان ؼبوقعها كتبعيتها اإلدارية كوف أ لب ىذه القرل ثابتة كليست متنقلة

:  األنماط العمرانية الريفية في محافظة دير الزور حسب التقسيمات اإلدارية-  أوالً 
ىي ناحية يقسمها هنر :  دير الزكر:القرى والمزارع التابعة لناحية مركز محافظة دير الزور (1

تتبع منطقة مركز ؿبافظة دير , الفرات إذل قسمُت األكؿ يقع يف الشامية كالثاين يقع يف اعبزيرة
هباكرىا .  مزرعة تقع حوؿ مدينة دير الزكر27 قرية ك 21تضم , ( نسمة310352)الزكر 

كمن الغرب ؿبافظة , كمن الشماؿ الغريب ناحية الكسرة, من الشماؿ الشرقي ناحية التبٍت
كمن اعبنوب الغريب , كمن اعبنوب الشرقي ناحية خشاـ, كمن الشرؽ ناحية الصور, ضبص

 . ناحية موحسن

ناحية يف بادية اعبزيرة على الضفة الشرقية : البصَتة : القرى والمزارع التابعة لناحية البصيرة (2
لنهر الفرات كالضفة الغربية لنهر الفرات حيث يلتقي على أراضي ىذه الناحية هنرا اػبابور 

   مزرعة16 قرية ك 15تضم بلدة ك , ( نسمة41326)تتبع مركز ؿبافظة دير الزكر , بالفرات
كمن الشرؽ ناحية , تقع جنوب شرؽ مدينة دير الزكر، هباكرىا من الشماؿ ناحية خشاـ

كمن الغرب مدينة اؼبيادين كمن اعبنوب ناحية ذيباف تتألف من بلدة البصَتة كربيط هبا , الصور
 . القرل كاؼبزارع

تتبع مركز ؿبافظة دير , ناحية يف بادية الشامية: التبٍت :القرى والمزارع التابعة لناحية التبني (3
تقع على الضفة الغربية لنهر ,  مزارع6 قرل ك10تضم بلدة ك , ( نسمة50112)الزكر 
هباكرىا مشاالن ؿبافظة الرقة حيث تعد ىذه الناحية منطقة حدكدية بُت ؿبافظيت ديرالزكر , الفرات

ك ربان كجنوبان ناحية قرل مركز ديرالزكر تتألف من بلدات , كشرقان ناحية الكسرة, كؿبافظة الرقة
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اػبريطة  (تتألف من قسمُت األكؿ يتبع ؿبافظة ديرالزكر كالثاين يتبع ؿبافظة الرقة)معداف عتيق 
 . كالقصيب كاؼبزارع التابعة ؽبا

تتبع مركز , ناحية تقع يف بادية اعبزيرة : الكسرة: القرى والمزارع التابعة لناحية الكسرة (4
تقع على الضفة ,  مزرعة74 قرية ك 14تضم بلدة ك , ( نسمة65021)ؿبافظة ديرالزكر 

ك ربان ؿبافظة , هباكرىا مشاالن ؿبافظة الرقة, الغربية لنهر الفرات يف اعبانب اؼبقابل لناحية التبٍت
 . كجنوبان ؿبافظة دير الزكر كناحية الصور, اغبسكة

تتبع مركز ؿبافظة دير , ناحية يف بادية اعبزيرة: الصور :القرى والمزارع التابعة لناحية الصور (5
تقع على ضفيت هنر اػبابور ,  مزرعة38 قرية ك 15تضم بلدة ك , ( نسمة37468)الزكر 

ذباكرىا من الشماؿ الغريب ناحية , الشرقية كالغربية عند دخولو أراضي حدكد ؿبافظة دير الزكر
كمن الغرب نواح قرل مركز دير الزكر ك , كمن الشرؽ كالشماؿ الشرقي ؿبافظة اغبسكة, الكسرة

كمن اعبنوب الغريب , كوبدىا من الشرؽ كاعبنوب الشرقي العراؽ, خشاـ كالبصَتة ك ذيباف
 . ناحية ىجُت

تتبع مركز , ناحية تقع يف بادية الشامية: موحسن :القرى والمزارع التابعة لناحية مو حسن (6
تقع على الضفة الغربية ,  قرل كمزرعتُت7تضم بلدة ك , ( نسمة36653)ؿبافظة دير الزكر 

ذباكرىا مشاال ناحية قرل مركز ديرالزكر , لنهر الفرات يف اعبانب اؼبقابل ألراضي  ناحية خشاـ 
 . كجنوبان مدينة اؼبيادين, ك ربان ؿبافظة ضبص, كشرقان ناحية خشاـ, 

تتبع مركز ؿبافظة , ناحية تقع يف بادية اعبزيرة: خشاـ :القرى والمزارع التابعة لناحية خشام (7
تقع على الضفة الغربية ,  قرل كثبلث مزارع7تضم بلدة ك , ( نسمة29548)دير الزكر 

لنهرم الفرات كاػبابور يف منطقة التقائهما يف اعبانب اؼبقابل ألراضي ناحييت البصَتة ك 
كمن , كمن الشرؽ ناحية الصور, هباكرىا من الشماؿ ناحية قرل مركز دير الزكر, موحسن

 . كمن اعبنوب ناحية البصَتة كمن اعبنوب الغريب مدينة اؼبيادين, الغرب ناحية موحسن

تتبع , ناحية يف بادية الشامية:  اؼبيادين:القرى والمزارع التابعة لناحية مركز منطقة الميادين (8
 تقع على الضفة الغربية لنهر , مزارع5 قرل ك 7تضم , ( نسمة89860)مركز منطقة اؼبيادين 
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كمن الشرؽ , هباكرىا من الشماؿ ناحية موحسن كمن الشماؿ الشرقي ناحية خشاـ, الفرات
كمن اعبنوب ناحية العشارة كقرل مركز , كمن الغرب ؿبافظة ضبص, ناحييت البصَتة كذيباف

 . تتألف من مدينة اؼبيادين كمن قراىا كمزارعها كمن أربع بلدات مع مزارعها. ناحية البوكماؿ

تتبع مركز منطقة , ناحية يف بادية الشامية: العشارة :القرى والمزارع التابعة لناحية العشارة (9
تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات يف ,  مزارع9 قرل ك6تضم , ( نسمة99114)اؼبيادين 

كمن الشرؽ كاعبنوب , هباكرىا مشاالن قرل مركز منطقة اؼبيادين , اعبانب اؼبقابل لناحية ذيباف
كمن اعبنوب ناحية , كمن الغرب قرل مركز منطقة البوكماؿ, الشرقي ناحييت ذيباف كىجُت

 . تتألف من بلدة العشارة كقراىا كمزارعها, اعببلء

تتبع مركز منطقة , ناحية يف بادية اعبزيرة: ذيباف :القرى والمزارع التابعة لناحية ذيبان (10
تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات يف ,  مزارع8 قرل ك 9تضم , ( نسمة69215)اؼبيادين 

كمن , هباكرىا من الشماؿ ناحية البصَتة, اعبانب اؼبقابل ؼبركز منطقة اؼبيادين كناحية العشارة
, كمن الغرب كالشماؿ الغريب ناحية العشارة كقرل مركز منطقة اؼبيادين, الشرؽ ناحية الصور

 . تتألف من بلدة ذيباف كالقرل كاؼبزارع التابعة ؽبا, كمن اعبنوب ناحية ىجُت

ناحية فبتدة أراضيها يف : البوكماؿ :القرى والمزارع التابعة لناحية مركز منطقة البوكمال (11
تقع ,  قرل كثبلث مزارع9تضم , ( نسمة97508)تتبع مركز منطقة البوكماؿ , بادية الشامية

هباكرىا من الشماؿ قرل مركز منطقة البوكماؿ كناحييت , على الضفة الغربية لنهر الفرات
كمن اعبنوب , كمن الغرب ؿبافظة ضبص, كمن الشرؽ ناحييت ىجُت كالسوسة, العشارة كاعببلء

 . تتألف من مدينة البوكماؿ كقراىا كمزارعها, العراؽ

تتبع مركز , ناحية تقع يف بادية اعبزيرة: ىجُت :القرى والمزارع التابعة لناحية ىجين (12
تقع على الضفة الشرقية لنهر ,  مزارع5 قرل ك5تضم , ( نسمة98521)منطقة البوكماؿ 

هباكرىا من الشماؿ , الفرات يف اعبانب اؼبقابل لنواح العشارة كاعببلء كقرل مركز البوكماؿ
كمن الغرب نواح العشارة كاعببلء كقرل مركز منطقة , كمن الشرؽ العراؽ, ناحييت ذيباف كالصور

 . تتألف من أربع بلدات مع قراىا كمزارعها, كمن اعبنوب ناحية السوسة, البوكماؿ
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تتبع مركز , ناحية تقع يف بادية الشامية: اعببلء: القرى والمزارع التابعة لناحية الجالء (13
 تقع على الضفة الغربية , مزارع10 قرل ك 5تضم , ( نسمة29697)منطقة البوكماؿ 

كمن , هباكرىا من الشماؿ ناحية العشارة, لنهر الفرات يف اعبانب اؼبقابل لناحية ىجُت
تتألف من بلدة اعببلء , كمن الغرب كاعبنوب قرل مركز منطقة البوكماؿ, الشرؽ ناحية ىجُت

 . كقراىا كمزارعها

تتبع مركز , ناحية تقع يف بادية اعبزيرة: السوسة :القرى والمزارع التابعة لناحية السوسة (14
تقع على الضفة الشرقية لنهر ,  مزارع9 قرل ك 4تضم , ( نسمة26418)منطقة البوكماؿ 

هباكرىا من الشماؿ ناحية , كتعد ىذه الناحية منطقة حدكدية بُت سورية كالعراؽ, الفرات
تتألف من , كمن الغرب قرل مركز منطقة البوكماؿ, كمن الشرؽ كاعبنوب العراؽ, ىجُت

(1) .بلديتُت مع قراىا كمزارعها
 

:  األنماط العمرانية الريفية في محافظة دير الزور حسب قدميا وحداثتيا- ثانياً 
من القرل كاؼبزارع % 78نبلحظ أف نسبة  (43,42,41)من خبلؿ ربليلنا لبيانات اعبداكؿ رقم 

كىذا بدكره يعود تأثَته إذل قدـ , يف احملافظة ىي بطبيعتها مراكز بشرية قديبة آخذه بالنمو كالتوسع 
إال أف عامل اؽبجرة من تلك القرل كاؼبزارع باذباه مراكز , تاريخ االستيطاف البشرم يف احملافظة

النواحي أك اؼبدف الكبَتة القريبة من تلك التجمعات البشرية أدل إذل ثبات سكاف قسم كبَت منها 
أما فيما ىبص اؼبراكز , األمر الذم شكل عائقان أماـ تقدـ مراتب تلك القرل من الناحية اإلدارية

حيث أرتفع الًتتيب اإلدارم لتلك % 22كاليت شكلت نسبتها كبو(القرل كاؼبزارع  )البشرية اغبديثة
اؼبراكز البشرية نتيجة عمليات دمج عدة ذبمعات أدت إذل االرتقاء بًتتيبها اإلدارم كما ىو اغباؿ 

أك نتيجة تقسيم عدد من التجمعات البشرية إذل قسمُت فبا أدل إذل , يف قرل كمزارع منطقة اؼبيادين
. ظهور عدة ذبمعات بشرية جديدة كدبراتب أدارية ـبتلفة

   _______________
  (2004- 1970)اجملموعات اإلحصائية اػباصة بالسكاف كاؼبساكن لؤلعواـ , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 1

 .مرجع سبق ذكره,بيانات إحصائية خاصة بأعداد القرل كاؼبزارع التابعة ؼبراكز النواحي يف ؿبافظة ديرالزكر 
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- 1970 بين عامي  في محافظة دير الزورالنمو العمراني الحضري-ثالثاً 
2004 :

لقد شهد الواقع االقتصادم كاالجتماعي كاػبدمي يف ؿبافظة ديرالزكر تطور ملموسان خبلؿ الفًتة 
نعكس على كاقع النمو العمراين كالتطور  اكىذا التطور, 2008-1970اؼبمتدة بُت عامي 

دراسة كتسليط الضوء على كاقع التطور الذم شهدتو يتم كسوؼ . اغبضرم يف ىذه احملافظة
. التجمعات العمرانية اغبضرية يف ىذه احملافظة خبلؿ فًتة الدراسة

 ىذه اؼبدينة يف بييتُت ـبتلفتُت تكمبلف بعضهما تقع حيث ,كىي مركز احملافظة :مدينة ديرالزور 
الذم   على ضفيت هنر الفراتالبعض من الناحية اإلنتاجية كىي مدينة ما بُت البادية كالريف كتقع

بوسطها تقريبان كيقسم جزء منها إذل جزيرة هنرية ىبًتقها بفرعُت الكبَت يبر بطرؼ اؼبدينة كالصغَت يبر 
بارتفاع ,  مشاالن 35.20مع دائرة العرض,  شرقان 40.10كالتقاء خط الطوؿ , عائمة تدعى باغبويقة
كاؼبدينة بشكل عاـ ذات تضاريس مستوية باستثناء منطقيت البغيلية ,  ـ310عن سطح البحر 
كعن مدينة ,  كم321كعن مدينة حلب ,  كم461تبعد عن مدينة دمشق مسافة . كحي العثمانية

 .  كم188كعن مدينة اغبسكة ,  كم140كعن مدينة الرقة ,  كم381ضبص 

عهد بشؤكهنا إذل عمر  (قائمقامية) اؼبدينة اغبديثة خبلؿ الفًتة العثمانية ككانت دير الزكر نشأت
 (الدير العتيق)ككانت نواة  اؼبدينة تقع على تلو صغَتة تسمى , باشا قائم مقاـ عسكرية ديرالزكر

الغرب ك الوسط  )ككانت اؼبدينة تتألف من أربعة أحياء صغَتة  ىي أحياء ,  ربيط هبا األسواؽ
مث عُت خليل بك ثاقبل األكرفلي قائمقاـ , (1)كما يف الصورة رقم , (كاعبامع الكبَت ك عبد العزيز 

 سنة تعاقب 54استمر ىذا العهد . لدير الزكر فأنشأ داران للحكومة كثكنة عسكرية كمستشفى
كجعلتها مقرا ,  كباقي مناطق سورية1921احتلتها فرنسا عاـ .  حاكمان أك متصرفان 29عليها 

مث , (2)كبقيت أعداد األحياء على حاؽبا مع توسعها كما يف الصورة رقم ,غبامية عسكرية كبَتة
بدأت اؼبدينة بالتوسع العمراين الناتج عن الزيادة السكانية األمر الذم أدل إذل زيادة يف أعداد 

كبعدىا , (3)إذل تسعة أحياء سكنية كما يف الصورة رقم , 1958األحياء السكنية لتصل يف عاـ 
ك ربان حىت قرية , (حي تشرين)أخذت اؼبدينة بالتوسع حيث انتشرت اؼبساكن شرقان حىت اؼبطار 

ك ازداد اتساع رقعة النمو العمراين كخصوصان باذباه الشرؽ , كجنوبان باذباه طريق دمشق, البغيلية
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كالغرب كالشماؿ حىت اتصلت ببعض القرل احمليطة باؼبدينة كاليت دخلت ضمن اؼبخطط التنظيمي 
 (البادية الشامية)اغبديث للمدينة كحاليان أصبح أ لب التوسع العمراين للمدينة باذباه طريق دمشق 

تشتهر اؼبدينة بعدد من اعبسور كاليت تربط . حيث يوجد ىناؾ مساحات كاسعة من األراضي اػبالية
 جسور كمن أشهرىا اعبسر اؼبعلق الذم أنشئ يف 5البادية الشامية مع بادية اعبزيرة كيبلغ عددىا 

تتوسط اؼبدينة ساحة مركزية كىي تعترب نواة اؼبدينة ربيط هبا األسواؽ , زمن االحتبلؿ الفرنسي
التجارية متنوعة اػبدمات كأبنية حكومية كأخرل للخدمات اإلدارية كجامع قدًن يعترب األقدـ يف 

 (1), (جامع العمرم)اؼبدينة 

سابقان تقع بالقرب منها قبل ىدمها كإنشاء ؾبمع حكومي يف  (الدير العتيق)ككانت اؼبدينة القديبة 
ك لكن بعد النهضة االقتصادية اليت , ككانت معظم أبنية اؼبدينة طينية أك طينية حجرية. موقعها

كىو نتيجة ,  كازدياد معدالت النمو السكاين فيها بشكل كبَت1970شهدهتا اؼبدينة بعد عاـ 
طبيعية الزدياد أنبيتها باؼبقارنة مع اؼبدف األخرل يف احملافظة كوهنا مركز احملافظة كصل عدد أغبياء 

, 1958عاـ بعد أف كاف عددىا يف , (39) كما يف اعبدكؿ رقم  حي سكٍت15السكنية إذل 
تسارعت كتَتة النمو العمراين يف اؼبدينة األمر الذم أدل , 1970 كبعد عاـ ,تسعة أحياء سكنية

حيث اتصلت مشاالن بقرل حطلة كاغبسينة ك اعبنينة كاليت دخلت , اتساع اؼبدينة كبو جهاهتا األربعة
كبدأ , كشرقان بقرية اؼبريعية, ك ربان بقرل البغيلية كعياش , ضمن اؼبخطط التنظيمي ؼبدينة دير الزكر

بعد إنشاء عدد من اعبمعيات  ( دمشق–دير الزكر)االمتداد اغبديث للمدينة باذباه اعبنوب طريق 
. السكنية كبعض الدكائر اغبكومية كمن بينها مقرات لبعض الكليات اعبامعية كالسكن اعبامعي

 ,( ىكتار325) كاليت كانت تشغل مساحة 1938أكؿ ـبطط تنظيمي ؼبدينة دير الزكر عاـ  كضع
هبدؼ تنظيم عملية انتشار األبنية العمرانية كاليت بدأت بالتوسع , (17)كما يف اػبريطة رقم 

كاستمر , كإهباد حل ؼبشكلة الزحف العمراين باذباه اؼبناطق الزراعية, كاالنتشار دكف تنظيم مسبق
 حيث مت إصدار ـبطط تنظيمي جديد ؼبدينة ديرالزكر 1966العمل هبذا اؼبخطط حىت عاـ 

 (ىكتار1000)متضٌمنان اؼبخطط القدًن كمناطق التوسع العمراين؛ على مساحة تنظيمية تبلغ 
 ______________________

 .80-78-76-75ص , 2008, تاريخ ؿبافظة ديرالزكر , مازف شاىُت  -1
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1868رج١ٓ ِقطظ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه اٌمل٠ّخ ػبَ  (18)اٌقو٠طخ هلُ   

 ِظله اٌقبهطخ ِل٠و٠خ رأ١ً٘ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه اٌمل٠ّخ اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ ك٠واٌيٚه
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1922رج١ٓ ِقطظ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه اٌمل٠ّخ ػبَ  (19)اٌقو٠طخ هلُ   

 ِظله اٌقبهطخ ِل٠و٠خ رأ١ً٘ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه اٌمل٠ّخ اٌزبثؼخ ٌّؾبفظخ ك٠واٌيٚه
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1958رج١ٓ ِقطظ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه ٚ ؽ١بئٙب ػبَ  (20)اٌقو٠طخ هلُ   

1958رُ  ػلاك ٘نٖ اٌقو٠طخ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ِقطظ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه ٌؼبَ   
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على أثر ىدـ اؼبدينة القديبة كاليت تعرؼ بالدير العتيق كؼبواكبة التطور العمراين الذم استوجبتو الزيادة 
, يف معدالت النمو السكاين للسكاف يف ىذه اؼبدينة كاليت بدأت بوادره بالظهور يف تلك الفًتة

كاستمرت حالة التطور العمراين كالتوسع اؼبتسارع لؤلبنية اغبديثة بكافة االذباىات على حساب  
فبا أصبح من الضركرم إصدار ـبطط تنظيمي جديد , األبنية القديبة اؼبشادة من  الطُت كاغبجارة

مرفقان  ( ىكتار3300)؛ على مساحة تقدر بنحو 1995مت إصداره يف عاـ للمدينة حيث 
دبنطقيت توسع األكذل تقع مشاؿ اؼبدينة كالثانية تقع شرؽ اؼبدينة على الضفة اليمٌت للنهر كاليت من 

ككفقان ؽبذا , اؼبتوقع أف تستوعب التطور اؼبستقبلي للتوسع العمراين كالزيادة السكانية اؼبستقبلية
 أضعاؼ ؼبواكبة التطور 3اؼبخطط فقد تضاعفت مساحة األراضي اليت تشغلها مدينة دير الزكر كبو 

 رانية العشوائية يف اؼبدينةـالتجمعات العالعمراين بشكل منظم كمدركس كآخذ بعُت االعتبار تنظيم 
  (1) . من أجل الوصوؿ إذل حالة االستقرار التنظيمي للمدينةكاغبد من استنزاؼ األراضي الزراعية

إف مساحة األرض اليت تشغلها مدينة دير الزكر تأخذ شكبلن قريب من الشكل اؽبندسي للمستطيل 
اؼبناطق السكنية من عدد من حيث تتألف مدينة دير الزكر , حبكم كوهنا فبتدة جبوار هنر الفرات

 منطقة 17) كبو 2004 حيث بلغ عددىا عاـ 2004 ك 1970اختلف عددىا ما بُت عامي 
من عدد سكاف اؼبدينة حيث استقطب % 12.8أكربىا حي الثورة كالذم شٌكل كبو , (سكنية

, ىذا اغبي القسم األكرب من الوافدين اعبدد على اؼبدينة سواء من ريف اؼبدينة أك من خارج اؼبدينة
من سكاف % 10.1)مث حي اغبميدية , (من سكاف اؼبدينة% 10.9)ككذلك حي البعاجُت 

ذبزئها ثبلثة شوارع رئيسة عامودية كأفقية باإلضافة , باإلضافة إذل عدد من األحياء الفرعية, (اؼبدينة
تتوسط اؼبدينة ساحة رئيسية ربيط هبا األسواؽ , إذل عدد من الشوارع الفرعية اليت سبر باؼبدينة

أما األحياء اغبديثة من حيث التنظيم كالبناء فتتمثل يف حي القصور , (اؼبقببة)التجارية القديبة 
كاػبريطة رقم , (35) ك اعبدكؿ رقم .اآلخذ باالتساع باذباه الغرب كىو من األحياء الراقية يف اؼبدينة

 .يبيناف ذلك (17)
__________________ 

ثٍبَبد َظشٌخ وإحظبئٍخ خبطخ ثتطىس ,لغى انتُظٍى وانتخطٍظ , انًجهظ انجهذي ثًذٌُخ دٌشانضوس  -1

 .انًغبحخ انتُظًٍٍخ نهًذٌُخ وانًخططبد انتُظًٍٍخ انًشتجطخ ثهب 
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يبين عدد سكان األحياء السكنية في مدينة دير الزور والنسبة المئوية لكل : (35)الجدول رقم 
. 2004-1970بين عامي  (%)منيا 

 2004 1970الحي السكني 
% العدد % العدد 

 6.5 16340 9.8 7685المطار  
 6 15978- - ىرابش 
 4.6 12680 8.8 6900عمي بك 
 0.8 1924- - التعاون  
 6.2 16915 0.7 551الموظفين 

 6.3 18507 1.1 863 (ميسمون)العمال 
 6.9 18475 3.2 2509الكرامة 
 3.8 10267 6.7 5254الرشدية 
 10.5 28794 17.4 13645الحميدية 
 2.9 8386 5.9 4627أبو عابد 
 10.9 31520 18.3 14350البعاجين  

 3.2 8364 11 8626الشيخ ياسين 
 2.4 7140 7.8 6117العثمانية  

 12.7 36421 4.9 3842الثورة 
 8.2 23670 3.6 2823القصور 
 3.1 8764- - العرفي 
 5.6 15034 0.8 628حطين 

 100 280812 100 78420مجموع المدينة 
 

رُ  ػلاك ٘نا اٌغلٚي ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثأػلاك ٍىبْ  ؽ١بء : اٌّظله

.  طبكهح ػٓ ِل٠و٠خ اٌشإْٚ اٌّل١ٔخ ثل٠واٌيٚه2004-1970ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه ٌؼبِٟ 

 ِب إٌَت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثأػلاك           - 

ٍىبْ األؽ١بء 
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تقع يف أقصى شرؽ سورية كتعد منطقة حدكدية مع , ثاين أكرب مدف احملافظة: مدينة البوكمال 
سبتد أراضيها على الضفة اليمٌت لنهر الفرات يف البادية الشامية يف منطقة سهلية ؛حيث , العراؽ

كترتفع عن سطح البحر دبقدار ,   مشاألن 35.5مع دائرة العرض ,  شرقان 40.30التقاء خط الطوؿ 
كعن مدينة اؼبيادين ,  كم135تبعد عن مدينة دير الزكر حبوارل .  (19)خريطة رقم .  ـ165
حيث ,  سنة130ك البوكماؿ من اؼبدف اغبديثة نسبيان حيث ال يزيد عمرىا عن .  كم90دبقدار 

قرية تسمى النحامو كال تزاؿ األرض موجودة كربمل نفس االسم كعلى  (أبو كماؿ)كانت البوكماؿ 
زمن االحتبلؿ العثماين للمنطقة كانت تتعرض القوافل التجارية اؼبسافرة من كاذل العراؽ إذل الغزك 

 (دركيش أفندم) عنها ؿفقامت الدكلة العثمانية بإنشاء ثكنة عسكرية غبماية القوافل ككاف اؼبسؤك
 (القشلة)كال يزاؿ البعض من أىل اؼبنطقة يسموهنا  (القشلة)كالتسمية القديبة للمنطقة بعد النحامة 

كقد ظبيت البوكماؿ تيمنان بأىارل اؼبنطقة من عرب البوكماؿ من القبائل اؼبنتشرة , يف الوقت اغباضر
لقد قامت يف منطقة البوكماؿ اليت تقع يف منطقة الفرات األكسط أظبى اغبضارات . يف تلك اؼبنطقة

ككانت اؼبنطقة ... يف التاريخ، كال زالت تتكشف يف ركابيها آثار ىامة، منها فبلكة مارم العريقة 
معربان من معابر طريق اغبرير الذم كاف يصل الشرؽ بالغرب خاض فيها خالد بن الوليد معركة مع 
، كتشكل منطقة البوكماؿ مثلث من األرض تلتقي عنده طرؽ اؼبواصبلت لثبلثة أقاليم عربية  الرـك

مث دخلها الفرنسيوف عاـ , 1919احتل االنكليز اؼبدينة عاـ . الشاـ، العراؽ، اعبزيرة السورية
 (1) .1946كربولت إذل مركز منطقة عاـ , مث صارت مركز ناحية أثناء االنتداب الفرنسي, 1921

حي اؼبساكن - حي اؼبساكن الشعبية شرقي:        تتألف مدينة البوكماؿ من سبعة أحياء رئيسية
 حي – حي اعبمعيات –حي تشرين - حي الوسط-  حي البعث– اغبي الغريب –الشعبية  ريب

كىذه األحياء السبعة تتوزع على اؼبدينة حيث , باإلضافة إذل عدد من األحياء الثانوية, البساتُت
ككاحدة يف اعبهة اليسرل من النهر يف , توجد ستة منها يف اعبهة اليمٌت من هنر الفرات يف الشامية

 اعبزيرة كىذه األحياء ذبزئها أربع شوارع رئيسة أفقية ك اثناف عاموديو تتفرع عنها عدد من الشوارع
 ________________________

 .105- 104-103ص ,مرجع سبق ذكره , 2008, تاريخ ؿبافظة ديرالزكر , مازف شاىُت  -1
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كتتوسط األبنية اغبكومية كاألسواؽ التجارية اؼبدينة يف كسط اؼبدينة حيث يبر يف أجزائها , الفرعية
الغربية الطريق الرئيسي الذم يصل مدينة البوكماؿ بناحية اعببلء كمن مث اغبدكد العراقية كالذم 

بشكل عاـ يتصف التوزع , يقابلو على الطرؼ األخر من النهر طريق أخر يصلو بناحية السوسة
حيث يتشابو مع أ لب مدف , السكاين كالعمراين ؼبدينة البوكماؿ بأنو  َت منتظم التوزيع كاالنتشار

احملافظة فعند عبور أراضي اؼبنطقة من ؿباكر ـبتلفة يبلحظ أف ىناؾ مساحات شاسعة يقل فيها 
السكاف كالعمراف بشكل كاضح كتصل الكثافة السكانية كالعمرانية إذل صفر يف بعض مساحات 

حيث تتصف ىذه اؼبدينة بًتكز السكاف كالعمراف يف مساحات ضيقة كانعدامهم , كثَتة من اؼبدينة
    (1) .يف مساحات كبَتة من األراضي التابعة ؽبا

  من حيث اغبجم باإلضافة إذل كوهنا تعد ثالث أكرب ذبمع بشرمثالث مدينة ىي :مدينة الميادين
سبتد أراضيها على الضفة اليمٌت  لنهر الفرات , ؿ بعد مدينيت ديرالزكر ك البوكماعلى مستول احملافظة

يف البادية الشامية يف منطقة سهلية إذل اعبنوب الشرقي من مدينة دير الزكر حيث التقاء خط الطوؿ 
سبتد ,  ـ200كترتفع عن سطح البحر دبقدار ,  مشاألن 35.20 شرقان مع دائرة العرض 40.20

,  بلدات 7ك , (ذيباف كالعشارة)كيتبع ؽبا ناحيتاف , 2 كم5490أراضيها على مساحة تقدر بنحو 
تبعد عن مدينة دير الزكر حوارل . من سكاف احملافظة% 18كتضم كبو ,  مزرعة26ك ,  قرية25ك 

 لقد تعاقبت على اؼبدينة خبلؿ . (20) خريطة رقم . كم90كعن مدينة البوكماؿ دبقدار ,  كم49
 –األيوبيوف-  العباسيوف– السبلجقة– العموريُت–اآلراميوف)العصور السابقة حضارات ـبتلفة منها 

كيشكل العصر األيويب أزىى العصور اليت مرت على , ( اغبكم الوطٍت–الفرنسيوف- العثمانيوف
مث قاـ السكاف اعبدد , كال تزاؿ قلعة الرحبة شاىدة على تلك الفًتة اؼبزدىرة للمدينة, اؼبدينة القديبة

ببناء مساكنهم على أنقاض اؼبدينة القديبة حيث قاموا بإدخاؿ أنواع جديدة على اؼبواد اؼبستخدمة 
 مث استخدموا مادة ,يف عملية البناء ففي البداية قاموا باستخداـ مادة اآلجر يف عملية البناء القدًن

ليدخلوا فيما بعد مادة جديدة كىي عبارة عن اغبجارة اؼبستخرجة من , الطُت اجملفف اؼبمزكج بالتنب
مث استخدموا بعد ذلك يف العصور اغبديثة اؼبواد اليت تتألف من ماديت اإلظبنت  , أطراؼ البادية

  _________________________________________

بيانات إحصائية كنظرية ؼبدينة البوكماؿ لعاـ ,رئيس ؾبلس مدينة البوكماؿ , اجمللس البلدم ؼبدينة البوكماؿ - 1
2004. 
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كذلك ناتج عن , كتتميز مدينة اؼبيادين بطابعها الريفي أكثر من اغبضرم. كاغبديد يف عملية البناء
اتساع مساحة احمليط الريفي الذم وبيط باؼبدينة من ناحية كسيطرة قطاع اإلنتاج الزراعي كاغبيواين 

 باإلضافة إذل تدخل عوامل أخرل (1) ,على اقتصاديات اؼبدينة كالريف احمليط هبا من ناحية أخرل
منها تدين الواقع اػبدمي كارتفاع معدالت البطالة كاإلعالة بالنسبة للسكاف األمر الذم أدل إذل 
زيادة معدالت اؽبجرة لسكاهنا سواء باذباه مدينة دير الزكر أك إذل اؼبدف السورية الكربل كمدف 

األمر الذم تطلب زيادة االىتماـ هبا كقد بدأت معادل ىذا االىتماـ  , دمشق كحلب كضبص
حيث شهدت مبوان يف السكن , بالظهور منذ سنوات قليلة مضت فعرفت شييان من التطور العمراين

باإلضافة إذل , أما مباذج السكن فيها فغالبان ما يسود النموذج الطيٍت القدًن, كاألسواؽ التجارية
كقد شهدت اؼبدينة تطوران من حيث توفَت . النموذج اغبديث الذم انتشر يف بعض أجزاء اؼبدينة

كهرباء كمياه الشرب كالصرؼ )اػبدمات اؼبختلفة كتطوير قسم كبَت من اؼبرافق التابعة ؽبا من 
طرؽ معبدة كشبكة اؼبواصبلت )باإلضافة إذل توسيع شبكة اؼبواصبلت دبختلف أشكاؽبا , (الصحي

باإلضافة إذل زيادة االىتماـ بتطوير اػبدمات االجتماعية كزيادة عدد اؼبدارس  (السلكية كالبلسلكية
. كالعمل على تطوير اػبدمات الصحية, ؼبختلف مراحل التعليم

 – اغبي الغريب–حي الوسط- حي األربعُت:          تتألف مدينة اؼبيادين من أربعة أحياء رئيسية
كىذه األحياء ذبزئها أربع شوارع رئيسة أفقية , باإلضافة إذل عدد من األحياء الثانوية, حي النادم

كتتوسط األبنية اغبكومية كاألسواؽ التجارية اؼبدينة , كعاموديو تتفرع عنها عدد من الشوارع الفرعية
حيث يبر يف أجزائها الغربية الطريق الرئيسي الذم يصل مدينة دير الزكر دبدينة , (حي الوسط)يف 

البوكماؿ كالذم يقابلو على الطرؼ األخر ؽبذا الطريق قلعة الرحبة اليت تقع على تلة تقابل مدينة 
كيف الطرؼ اؼبقابل ؽبا من الضفة اليسرل لنهر الفرات يبر الطريق الذم يصل مركز , اؼبيادين حاليان 

 .ناحية البصَتة دبراكز النواحي األخرل كذيباف كىجُت
 

 

 

 

 

 

 _________________________________________

 .114- 113-111ص , مرجع سبق ذكره ,2008, تاريخ ؿبافظة ديرالزكر , مازف شاىُت -1
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, بشكل عاـ يتصف التوزع السكاين كالعمراين ؼبدينة اؼبيادين بأنو  َت منتظم التوزيع كاالنتشار
فعند عبور أراضي اؼبنطقة من ؿباكر ـبتلفة يبلحظ أف ىناؾ مساحات شاسعة يقل فيها السكاف 
كالعمراف بشكل كاضح كتصل الكثافة السكانية كالعمرانية إذل صفر يف بعض مساحات كثَتة من 

حيث تتصف ىذه اؼبدينة بًتكز السكاف كالعمراف يف مساحات ضيقة كانعدامهم يف , اؼبدينة
مساحات كبَتة من األراضي التابعة ؽبا باإلضافة إذل سيادة انتشار النمط اػبطي لتوزع السكاف 

إالٌ أهٌنا سارىت ,ر م كوف مدينة اؼبيادين من اؼبدف الرئيسة يف احملافظة. كالعمراف يف ىذه اؼبدينة
       (1) .فلم تتطور إطبلقان؛ بل كيبكن القوؿ إهنا تراجعىت, ًببيطء شديد كبوى األماـً 

 ٚاٌّٛاك األ١ٌٚخ اٌَّزقلِخ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ٚفمأ اٌَّبوٓرطٛه - صبٌضبًال 

: 2004 -1970ألؽغبِٙب  ث١ٓ ػبِٟ 

        لقد شهدت ؿبافظة دير الزكر أشكاالن كأمباطان عمرانية متنوعة يف عملية البناء العمراين 
حيث اختلفت تلك األشكاؿ كاألمباط كفقان لطبيعة البيية اؼبوجودة فيها حيث تدرج مبط البناء 

العمراين يف ىذه احملافظة من النمط القدًن كالذم كاف يتألف من بيوت الشعر كاليت كانت 
إذل مبط العمراف , سائدة يف فًتات زمنية سابقة كاقتصر كجودىا  لدل سكاف مناطق البادية

الريفي كالذم تعددت كتطورت أشكاؿ البيوت كاؼبساكن فيو بدءان من السيباط مركران بالنمط 
, العمراين الذم يدعى بالعرزلة مث إذل دكر اللنب كدكر اغبجر كانتهاء باؼبساكن اغبجرية اإلظبنتية

الذم يسود يف معظم اؼبراكز اإلدارية , ليتطور بعد ذلك إذل النمط العمراين اغبضرم يف اؼبدف
. على مستول احملافظة كالذم سبيزه اؼبساكن بطابعها اغبديثة كاؼبنظم كاؼبخدـ باػبدمات األساسية
كمن خبلؿ ما تقدـ سوؼ يتم تسليط الضوء على اؼبراحل اليت مرت هبا األمباط العمرانية يف 

 .ؿبافظة دير الزكر كاؼبواد األكلية اؼبستخدمة يف عملية السكٌت كاإلقامة
 

 
 ________________________

بيانات إحصائية كنظرية ؼبدينة اؼبيادين لعاـ , رئيس ؾبلس مدينة اؼبيادين, اجمللس البلدم ؼبدينة اؼبيادين- 1
2004. 
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  :(بيت الشعر)بيت البادية - 1

كىو عبارة عن أخبية تنسج يف , كىو النمط السكٍت الذم كاف سائدان لدل سكاف البادية
فهي سهلة الطي كاغبمل , الغالب من شعر اؼباعز حيث تتبلءـ مع كاقع كظركؼ السكن يف البادية 

كال زالت قائمة إذل يومنا ىذا بالر م من الًتاجع الكبَت الذم شهده ىذا النمط نتيجة لتوطن 
كيقسم البيت إذل قسمُت بواسطة . سكاف البادية من البدك يف بيوت من الطُت كاغبجر كاإلظبنت

حاجز مؤلف من أعواد القصب حيث ىبصص قسم للنساء يسمى باحملـر كآخر للرجاؿ كيسمى 
أما أمتعة ,  تسميات حسب حجمو فمنو اؼبثلوث كاؼبركبع كاؼبخومسةلبيت الشعر عد, بالربعة

 كقد تراجعن (1) ,البيت فهي عادة تكوف من األمتعة الضركرية كاػبفيفة اليت ال تعيق عملية الًتحاؿ
إذل , 1970من أصبارل مساكن احملافظة يف عاـ % 1.4نسبة استخداـ ىذا النوع من اؼبساكن من

كما يبُت ,  كمرد ىذا االلبفاض إذل مسألة توطُت سكاف البادية(2)  ,2004يف عاـ % 0.30
.  (38)كالشكل البياين رقم  (36)اعبدكؿ رقم 

:  النمط العمراني الريفي- 2
يسود ىذا النمط من البناء لدل سكاف القرل الواقعة على ضفاؼ هنرم الفرات كاػبابور 
كيستخدـ يف بناءىا كله من ماديت الطُت كاغبجر؛ نظران لتوفر اؼبواد األكلية اؼبستخدمة يف البناء يف 

كيف الفًتات األخَتة بدأت مظاىر معمارية إظبنتية تسيطر على النمط العاـ , بييات تلك اؼبناطق
: كىناؾ عدة أشكاؿ لنمط العمراف الريفي, للعمراف

يتألف اؼببٌت من ثبلثة جدراف مبنية من ,كىو سكن صيفي يسمى باؼبسكن الزراعي : السيباط - أ
مادتُت أساسيتُت نبا اللنب كأ صاف الشجر من نوع الغرب كاليت تستخدـ يف بناء السقف 

 أما الواجهة األمامية للبناء فتكوف مفتوحة , كوهنا متوفرة يف منطقة حوض الفرات, كذلك

 ________________________

 . 54,53ص , مرجع سبق ذكره ,1989, مكتبة الًتاث, تاريخ ديرالزكر, شوحاف, أضبد -1

 , (2004-1970)اجملموعة اإلحصائية اػباصة بالسكاف كاؼبساكن لعامي ,  اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء -2
 .مرجع سبق ذكره
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كيستعمل ىذا الشكل من البناء كمسكن صيفي حيث يبٌت عادة يف مناطق اغبقوؿ , الستقباؿ اؽبواء
لئلشراؼ على العمل كاتقاء حرارة الصيف كقد تراجعت ظاىرة بناء ىذا الشكل العمراين كذلك 

 .نتيجة التطور العمراين الذم طرأ على ريف احملافظة

يتألف من أرض فسيحة ؿباطة جبدراف  كىذا الشكل العمراين كيبسى باؼبسكن الزراعي: العرزلة - ب
كىذا البناء , مبنية من مادة الطُت كتتميز بكوهنا ذات فتحات يبكن اعتبارىا دبثابة نوافذ للبناء
كيأخذ ىذا البناء , يتميز بسقفو اؼببٍت من أخشاب شجر الغرب أك شجر التوت أك شجر الطرفة

عدة أشكاؿ ىندسية باإلضافة إذل االختبلؼ يف تصميم اؽبندسي لسقفو حيث يأخذ أحيانان 
كبشكل عاـ يستخدـ ىذا الشكل من , الشكل اؼبسطح كيف أحيانان أخرل يأخذ الشكل اؼبائل

السيباط ك  ) تراجعت نسبة استخداـ ما يسمى باؼبسكن الزراعي (1) ,البناء كمسكن صيفي
يف عاـ % 1إذل , 1970من إصبارل استخداـ اؼبساكن يف احملافظة يف عاـ % 2من  (العرزلة 

    .(38,36)كالشكلُت البيانيُت رقم  (36) جدكؿ رقم (2) ,2004

كىذا الشكل من البناء يعترب األكثر شيوعان يف ريف احملافظة كذلك نظران لتوفر  :البناء الطيني - ج
كقد تراجعت نسبة استخداـ ىذا النوع من , اؼبواد األكلية الداخلة يف عملية البناء يف البيية احمللية

إذل , 1970من أصبارل استخدامات اؼبساكن يف احملافظة يف عاـ% 41.4اؼبساكن من 
يف ظل ارتفاع نسبة . (37)كالشكل البياين رقم  (36)جدكؿ رقم , 2004يف عاـ % 31.5

كيبكن ربديد السمات العامة ؽبذا النمط العمراين على  (اإلظبنتية  )استخداـ اؼبساكن اغبديثة 
 : الشكل التارل

 اؼبنازؿ الريفية يف ؿبافظة دير الزكر كباقي اؼبنازؿ الريفية يف : توجو األبنية بالبيية غبالة السكن
كىذا ناتج لعدة عوامل؛ كالعوامل , ـبتلف احملافظات السورية موجهَّة كبو اعبنوب كالغرب

الطبيعية حيث االذباه كبو الغرب يتعلق حبركة ىبوب الرياح الرطبة القادمة من اعبهات  
 ________________________

 . 59,57ص , مرجع سبق ذكره , 1989, مكتبة الًتاث, تاريخ ديرالزكر, شوحاف, أضبد- 1

 عامي لؤلعواـبيانات إحصائية خاصة دبؤشرات اؼبساكن يف كافة ؿبافظات القطر , اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء- 2
1970 -1981-1994-2004. 
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كبالنسبة للبناء فهو عفوم , أما بالنسبة للشوارع كالساحات فبل يوجد تنظيم عاـ ؽبا, الساحلية
 . ىبضع لطبو رافية األرض كعبملة من العوامل االجتماعية كاالقتصادية

 إف مادة البناء الرئيسية اؼبستخدمة يف ىذا النمط العمراين ىي عبارة عن   :مواد البناء المستخدمة
باإلضافة إذل استخداـ , اللنب اؼبصنوع من الطُت كالتنب اجملففُت ربت أشعة الشمس بصورة رئيسية

كتساىم نوعية الًتبة احمللية كخربة , ماديت اغبٌوًر كالكلًس يف عملية الطبلء اػبارجي كالداخلي للبناء
 . السكاف يف إضفاء صبالية على اؼبنازؿ

 ىناؾ مبوذج كاحد فقط مستخدـ يف تسقيف اؼبنازؿ الريفية كىو التسقيف اؼبستوم :السقف 
فوؽ عوارض خشبية حيث تتميز السقوؼ يف اؼبسكن الريفي باالرتفاع حيث يًتاكح ارتفاعها 

كؽبذا االرتفاع نواحي صحية إهبابية من خبلؿ زيادة حجم األككسجُت ,  ـ5- 3ما بُت 
كيف ىذه اغبالة إما أف توضع الًتبة فوؽ عوارض خشبية؛ كيعطى للسقف ميل , ضمن الغرفة

أك توضع فوقها كميات من القش اؼبمزكج باللنب لتأمُت عزؿ , كاًؼ لتصريف مياه األمطار
كيبلحظ مؤخران استخداـ مادة إظبنتية ـبلوطة مع , حرارم كاكبناء الـز لتصريف مياه األمطار

 . بعض اؼبواد الكيميائية بدالن من الطينية لكساء السطح خاصة للسقوؼ اؼبستوية

 حيث تتميز يف ,  إف لشكل كحجم النوافذ كاألبواب دكر كبَت يف ربديد العمارة الريفية:النوافذ
 سم 150×150حيث بلغت أبعاد النوافذ كبو )ىذا النمط من البناء بأهنا ذات أحجاـ كبَتة 

كذلك هبدؼ السماح ألكرب كمية من الضوء كاؽبواء بالدخوؿ إذل  (خبلؿ العقود الثبلثة األخَتة
كتغطى النوافذ بأجبورات مصنوعة من مواد يدخل يف تركيبها سعف النخل كالتنب , داخل اؼبنزؿ

باإلضافة إذل كونو يعطي بركدة يف , اؼبمزكج مع اللنب كالذم يبنع الغبار من الدخوؿ إذل اؼبنزؿ
 .مواسم الصيف بعد تبليلو باؼباء

 كىذا عائد إذل طبيعة مادة الطُت ,  ال توجد عمومان زخارؼ يف العمارة الطينية:الزخارف والزينة
كلكن يصدؼ يف بعض األحياف أف تلصق زخارؼ , الطرية كاليت ال تقاـك عناصر اؼبناخ

ككذلك , مصنوعة من اػبشب أك اعببس على زكايا اعبدراف كالقباب الداخلية كحافات النوافذ
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يبلحظ يف بعض األحياف استخداـ زخارؼ ذات أشكاؿ صبيلة كاليت يدخل ضمنها مادة 
 . الزجاج اؼبلوف يف تصميم األبواب كالنوافذ

 ىناؾ ظبات أساسية للتصميم الداخلي للمسكن الريفي يف  :التصميم الداخلي للبناء الريفي
ؿبافظة دير الزكر كمواد البناء اؼبستخدمة كاليت تتألف من ماديت اللنب كالطُت كاليت بدأت تتغَت 

حيث بدأت تتحوؿ البيوت الريفية اؼببنية , مع دخوؿ اإلظبنت كمادة أساسية يف عملية البناء
كنوافذ كأبواب , كأسقف اؼبنازؿ اؼبستوية, من اللنب كالطُت إذل بيوت مبنية من اغبجر كاإلظبنت

تلتف حولو الغرؼ كاليت  (حوش)اؼبنزؿ الكبَتة نسبيان كفناء اؼبنزؿ كالذم ىو عبارة عن صحن 
زبتلف أعدادىا حسب مساحة اؼبنزؿ اؼبرتبط باؼبستول االجتماعي كاالقتصادم لقاطٍت 

باإلضافة إذل  رفة اؼبعيشة كإسطبل للحيوانات كالذم يقع خارج اؼبنزؿ بشكل عاـ , اؼبسكن
 كما يف الشكل (1) ,كيف بعض األحياف يقع داخل اؼبنزؿ بالقرب من اؼبدخل الرئيسي للمنزؿ

 : حيث توجد ىناؾ عدة مباذج ىندسية خاصة بالتصميم الداخلي للمسكن الريف .(37)رقم 

 كىو مسكن  يتألف من فناء ربيط بو  رفتاف كصالوف باإلضافة إذل :النموذج األول- *
يتوسطو أك يقع يف أحد , (إسطبل)اؼبطبخ كاغبماـ ك رفة اؼبعيشة ك رفة للحيوانات كالطيور 

أركانو حوض متفاكت اؼبساحة يستخدـ للزراعة دبثابة حديقة داخلية للمنزؿ كهباكره بير 
كيف بعض األحياف تضاؼ  رؼ أخرل كما , للمياه كالذم بدأ ىبتفي مع مد شبكات اؼبياه

 .(37)يف الشكل رقم 

كىو مسكن ريفي شبيو بالنموذج األكؿ كىبتلف عنو بعدد الغرؼ  :النموذج الثاني* 
كتقسيمها حيث يضاؼ إليو  رؼ خاصة بتخزين اغببوب كىو ذك مساحة أكرب من 

  .النموذج األكؿ

 

 
 _________________________

 .194-191ص : 2002, كزارة الثقافة, دمشق,  دراسات تارىبية ىندسية–قرل الطُت , علي أزاد- 1
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من خبلؿ استعراض السمات األساسية للمسكن الريفي ييبلحظ أف كثَت من ىذه السمات بدأت  
تتغَت بشكل كبَت بعد انتشار مبط البناء اغبجرم األظبنيت كبالر م من كل ذلك يبقى لنمط العمراف 

كلكي تكوف الدراسة كافية ككافية عن مبط العمراف الريفي .الريفي طابعة اػباص اؼبتميز بالبساطة
 (1) .اؼبتمثل بالبناء الطيٍت ال بد من الوقوؼ على مساكئ كإهبابيات ىذا النمط العمراين

 مساوئ المسكن الطيني: 

باؼبقارنة مع اؼبسكن اغبديث , سنة15.4البفاض متوسط عمر اؼبسكن كاليت تًتاكح بنحو    - 
. سنة20حيث يزيد متوسط عمره االفًتاضي بنحو يزيد عن 

.  ضعف مقاكمة مواد البناء اؼبستعملة يف إقامة اؼبساكن الريفية يف مواجهة عوامل الطبيعة- 

.  البساطة كعدـ التفنن يف التخطيط  اؼبعمارم للمسكن كيف الواجهات- 
عدـ تأقلم ذلك اؼبسكن مع األثاث اغبديث )عدـ سباشي اؼبسكن الريفي مع  كسائل التطور اغبديث - 

كالوسائل الكهربائية كالتكنولوجية كعدـ قدرتو على استيعاب التحسينات اؼبستخدمة يف مبط البناء 
.  (اخل.... اغبديث كتحديث اؼبطابخ كاغبمامات كإقامة الديكورات اغبديثة 

  إيجابيات المسكن الطيني: 

بعكس اؼبسكن اغبديث كالذم يشكل , 2ـ150يتميز اؼبسكن الريفي دبساحة كبَتة تتجاكز -   
 .2ـ109متوسط مساحتو كبو 

كهبعلها أكثر , يتمتع اؼبسكن الريفي بعزؿ حرارم عارل؛ فبا يقلل من تكاليف التكييف كالتربيد- 
 . صحية للسكن

رخص تكاليف إشادة البناء الريفي باؼبقارنة مع البناء اغبديث من ناحية رخص اؼبواد األكلية  - 

 
__________________________ _____

 دراسات عمرانية خاصة بأمباط –قسم الدراسات العمرانية كالتخطيط العمراين يف مبٌت ؿبافظة ديرالزكر -  1
. 1999العمراف يف احملافظة لعاـ 
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اؼبستخدمة يف البناء كتوفرىا من ناحية كمن ناحية أخرل رخص األيدم العاملة اؼبستخدمة يف 
. عملية اإلشادة

اعتماد البناء الريفي على اؼبواد الطبيعية كعدـ استخدامو للمواد الكيميائية اؼبستخدمة يف الوقت - 
.  اغباضر

.  اعتماد عمارة الطُت يعيد العبلقة اغبميمة بُت اإلنساف كالًتاث اؼبعمارم- 

. يساىم البناء الريفي يف زيادة ترابط العبلقات كاألكاصر االجتماعية لساكنيو- 

. استخداـ اؼبواد األكلية احمللية الوبتاج لتكاليف كبَتة- 

شكل بٌانً رقم )38( ٌبٌن تطور المؤشرات المتعلقة باستخدامات المساكن فً محافظة دٌرالزور 

خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

-2

3

8

13

18

23

28

33

38

43

48

1970198119942004

%

فٌال

شقة

دار عربً

مسكن شعبً

بٌت رٌفً

بٌت زراعً

بٌت شعر

 

 .(36)   رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
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٠ج١ٓ اٌّإشواد اٌّزؼٍمخ ثبٌَّبوٓ ٌّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ  :(36)اٌغلٚي هلُ 

. 2004-1970ػبِٟ

 2004 1994 1981 1970هاد ـؤُـَـاي

 109َ2 123.1َ2 133.2َ2 150.1َ2ِزٍٛظ َِبؽخ اٌّجٕٝ 

 ٍٕخ 20.2 ٍٕخ 18.8 ٍٕخ 16.9 ٍٕخ 15.4ِزٍٛظ ػّو اٌَّىٓ 

َٔجخ اٌَّبوٓ اٌّٛطٌٛخ ثشجىخ 

ػبِخ 
34.8 42.1 51.8 97.6  

 2.3 2.1 3.4 4.2ِؼلي اٌزياؽُ 

 5.5 4.7 2.4 1.5َٔجخ اٌَّبوٓ ف١ال 

 24.6 20.1 13.7 9.8َٔجخ اٌَّبوٓ شمخ فٟ ِجٕٝ 

 27.6 31.3 37.4 39.8َٔجخ اٌَّبوٓ كاه ػوثٟ 

 9.3 7 5.2 4َٔجخ اٌَّبوٓ َِىٓ شؼجٟ 

 31.6 35.2 38.6 41.4َٔجخ اٌَّبوٓ ث١ذ ه٠فٟ 

 1.1 1.1 1.7 2َٔجخ اٌَّبوٓ ث١ذ ىهاػٟ 

 0.35 0.50 1 1.4َٔجخ اٌَّبوٓ ث١ذ اٌشؼو 

َٔت ِٛاك اٌجٕبء اٌَّزقلِخ 

 ٍّٕذ 
60.8 63.1 68.4 74.6 

 1.6 15.7 21.4 24.7َٔت ِٛاك اٌجٕبء اٌَّزقلِخ ط١ٓ 

 22.8 15.9 15.5 14.5 َٔت ِٛاك اٌجٕبء اٌَّزقلِخ ؽغو 

 

                 ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثّإشواد اٌَّبوٓ فٟ وبفخ ِؾبفظبد اٌمطو فالي اٌفزوح اٌّّزلح ث١ٓ  :اٌّظله

  .   طبكهح ػٓ اٌّىزت اٌّووي ٌإلؽظبء2004- 1970ػبِٟ 
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:  إٌّظ اٌؼّوأٟ اٌؾضوٞ اٌؾل٠ش- 3

كىو النمط البنائي اغبديث أك ما يسمى بالنمط الطابقي السائد كاؼبنتشر لدل سكاف 
كينتشر يف أ لب اؼبراكز اإلدارية يف ـبتلف أرجاء احملافظة كخصوصان يف اؼبدف كالتجمعات , اغبضر

السكانية الكربل  كيستخدـ يف بناءىا كله من ماديت األظبنت كاغبجر؛ كيتألف ىذا النمط العمراين 
من مساكن حديثة منظمة أما أف تكوف متجمعة على شكل عمارات تتألف من عدة مسكن أك 

, كأصبح ىذا النمط مسيطر على أ لب األمباط العمرانية يف احملافظة, تكوف منفردة على شكل فلل
  (*) :كىناؾ عدة أشكاؿ للعمراف اغبديث

-40تًتاكح مساحتها بُت , كىي مباين عمرانية منظمة كمرخصة كـبططة: المساكن الطابقية - أ
ـبدمو بشبكات اؼبياه كالكهرباء كاؽباتف كالصرؼ , مبنية من مادة األظبنت , 2ـ200
تتواجد على أرض الواقع ضمن عمارات تتألف من عدة مساكن ضمن عدة أدكار , الصحي

كطوابق كيعد انتشار ىذا النمط من اؼبساكن دليل على التطور العمراين الذم طرأ على اؼبراكز 
من أصبارل % 9.8كقد ارتفاع استخداـ ىذا النوع من اؼبساكن من , اإلدارية يف احملافظة

, 2004يف عاـ % 24.6إذل , 1970استخداـ اؼبساكن على مستول احملافظة يف عاـ 
 .(38)كالشكل البياين رقم  (36)جدكؿ رقم 

يتألف من عدد , كىو مبٌت حديث مستقل أكرب مساحة من اؼبسكن اغبديث التقليدم: الفيال - ب
يتميز ىذا اؼببٌت العمراين بطرازه , ؿباط حبديقة , من الغرؼ موزعة على دكرين أك دكر كاحد

كقد ارتفاع استخداـ ىذا النوع من , العمراين الفخم كالذم ينتمي إذل النمط العمراين األكريب
إذل , 1970من أصبارل استخداـ اؼبساكن على مستول احملافظة يف عاـ  % 1.5اؼبساكن من 

 . (38)كالشكل البياين رقم  (36)جدكؿ رقم , 2004يف عاـ % 5.5

 

__________________________ 

بيانات إحصائية خاصة مت اغبصوؿ على نسبة استخداـ كل مبط من األمباط العمرانية اغبديثة من خبلؿ *- 
- 1970 عامي لؤلعواـ  صادرة عن اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاءدبؤشرات اؼبساكن يف كافة ؿبافظات القطر

1981-1994-2004. 



 

 

 

- 199 - 

كىو مبٌت ينتمي يف طراز بناءه إذل النمط الريفي القدًن حيث يتشابو مبط : دار عربي- ت 
مث أدخل عليو ربسينات حديثة باستخداـ مواد , بناءه نوعان ما مع مبط بناء اؼبسكن الريفي

االظبنت كاغبجارة لينتقل انتماءه العمراين من النمط العمراين القدًن إذل النمط العمراين 
كقد تراجع , اغبديث حيث ينتشر ىذا النمط العمراين من البناء يف كبل من الريف كاغبضر

من أصبارل استخداـ اؼبساكن على مستول  % 39.8استخداـ ىذا النوع من اؼبساكن من 
كالشكل البياين  (36)جدكؿ رقم , 2004يف عاـ % 27.6إذل , 1970احملافظة يف عاـ

كيبكن ربديد , يف ظل انتشار اؼبسكن الطابقي كخصوصان يف اؼبناطق اغبضرية. (38)رقم 
 :   على الشكل التارل(1)السمات العامة ؽبذا النمط العمراين

 إف مادة البناء الرئيسية اؼبستخدمة يف ىذا النمط العمراين ىي عبارة :مواد البناء المستخدمة (1
باإلضافة إذل استخداـ مواد عدة يف الكساء , عن  األظبنت كالرمل كاعببس كالقرميد كاغبجر

باإلضافة إذل ,  ك الغرانيت متعدد األنواع كاؼبقاسات كاألشكاؿؾالداخلي كالببلط ك السَتامي
كأصبح من , أنواع متعددة من الدىانات اؼبستخدمة يف الطبلء كالتجميل الداخلي كاػبارجي 

الشائع استخداـ عدة أمباط من الديكورات إلضفاء ناحية صبالية على داخلية كخارجية 
 . للمسكن اغبديث

 تتميز السقوؼ يف اؼبسكن اغبديث بألبفاضها مقارنة مع اؼبسكن الريفي حيث يبلغ :السقف (2
كؽبذا االرتفاع نواحي صحية سلبية من خبلؿ قلة حجم ,  ـ4أقصى ارتفاع ؽبا كبو 

كيعد كبلن من األظبنت كالرمل ك البحص اؼبواد الوحيدة اؼبستخدمة يف , األككسجُت ضمن الغرفة
بناء أسقف اؼبساكن؛ كيكوف السقف مستقيم كتوضع فوقو طبقات من الرمل كاألظبنت ـبلوطة 

يف حاؿ كاف , مع بعض اؼبواد الكيميائية لتأمُت عزؿ حرارم كاكبناء الـز لتصريف مياه األمطار
 . اؼبسكن أحادم الطابق أك يف األدكار األخَتة من العمارات

 
___________________ 

 . ,مرجع سبق ذكره, 1999دراسات عمرانية خاصة بأمباط العمراف يف احملافظة لعاـ - 1
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 تتميز يف ىذا النمط من البناء بأهنا ذات أحجاـ صغَتة مقارنة مع النوافذ :النوافذ واألبواب (3
كتغطى , ( سم100×100حيث بلغت أبعاد النوافذ كبو )كاألبواب يف اؼبسكن الريفي 

النوافذ بأجبورات مصنوعة من مواد اػبشب أك األؼبنيـو أك الزجاج كالذم يبنع الغبار من الدخوؿ 
ىذه اؼبيزات اؼبذكورة بدأت تتغَت يف اآلكنة األخَتة بالنسبة غبجم النوافذ حيث بدء , إذل اؼبنزؿ

االىتماـ بزيادة إبعاد كمقاسات تلك النوافذ هبدؼ السماح بتهوية أكرب للمساكن كنفاذ كمية 
 .أكرب من الضوء لداخل تلك اؼبساكن

 يتميز اؼبسكن اغبديث  باستحواذ الديكورات ك الزخارؼ كالزينة على حيز :الزخارف والزينة (4
كىذا عائد إذل طبيعة مواد اعببس , كبَت من مبط كطبيعة عمارتو فيها مقارنة مع اؼبسكن الريفي

كاؼبواد الكيميائية اؼبختلطة معها كمواد اػبشب كالزجاج كاغبديد اؼبعاجل لتحمل كمقاكمة تقلبات 
 . الظركؼ اؼبناخية السائدة 

 يتشابو طراز اؼبسكن اغبديث يف صبيع إكباء :التصميم الداخلي للبناء الحضري الحديث (5
ـ بعكس اؼبسكن الريفي ذك 200ك100حيث يتميز ىذا اؼبسكن دبساحة تًتاكح بُت , القطر

كيتألف اؼبسكن اغبديث من ؾبموعة من الغرؼ زبتلف أعدادىا حسب , اؼبساحة الكبَتة
, باإلضافة إذل اؼبطبخ كاغبمامات, مساحة اؼبنزؿ ربيط بصالة كبَتة أك موزع يفصل بُت الغرؼ

كما تتميز اؼبساكن , كتتميز بعض اؼبساكن يف الطوابق األرضية بوجود حديقة ربيط هبا 
من  .الطابقية بوجود شرفات ربيط هبا كزبتلف عددىا حسب مساحة اؼبنزؿ كعدد الغرؼ

كلكي تكوف الدراسة كافية . خبلؿ استعراض السمات األساسية للمسكن اغبضرم اغبديث
ككافية عن مبط العمراف اغبديث اؼبتمثل بالبناء اغبجرم ك األظبنيت ال بد من الوقوؼ على 

(1) .مساكئ كإهبابيات ىذا النمط العمراين
 

 

 
 _________________________

دراسات عمرانية خاصة بأمباط – قسم الدراسات العمرانية كالتخطيط العمراين يف مبٌت ؿبافظة ديرالزكر - 1
 . مرجع سبق ذكره , 1999العمراف يف احملافظة لعاـ 
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  مساوئ المسكن الحديث: 

بعكس اؼبسكن القدًن , 2ـ109البفاض متوسط مساحة اؼبسكن اغبديث كاليت تبلغ كبو    - 
 .2ـ150كالذم يبلغ متوسط مساحتو كبو 

, اليتمتع اؼبسكن اغبديث بعزؿ حرارم عارل؛ فبا يرفع من تكاليف التكييف كالتربيد كالتدفية-  
. كهبعلها أقل من اؼبسكن الريفي من الناحية الصحية للسكن

 بلء تكاليف إشادة البناء اغبديث باؼبقارنة مع البناء الريفي من ناحية ارتفاع قيمة اؼبواد األكلية - 
اؼبستخدمة يف البناء كعدـ توفرىا يف كل األحياف من ناحية كمن ناحية أخرل  بلء األيدم العاملة 

.  اؼبستخدمة يف عملية اإلشادة
اعتماد البناء اغبضرم على اؼبواد الكيميائية كعدـ استخدامو للمواد الطبيعية اؼبستخدمة يف - 

.  الوقت اؼباضي
 ايجابيات المسكن الحديث: 

باؼبقارنة مع اؼبسكن القدًن حيث يزيد , سنة20ارتفاع متوسط عمر اؼبسكن كاليت تزيد عن   - 
. سنة15.4متوسط عمره االفًتاضي بنحو يزيد عن 

.  قوة مقاكمة مواد البناء اؼبستعملة يف إقامة اؼبساكن اغبضرية يف مواجهة عوامل الطبيعة- 
.  التفنن يف التخطيط  اؼبعمارم للمسكن كيف الواجهات- 
ك تأقلم ذلك اؼبسكن مع األثاث اغبديث )سباشي اؼبسكن اغبضرم مع كسائل التطور اغبديث - 

كالوسائل الكهربائية كالتكنولوجية ك قدرتو على استيعاب التحسينات اؼبستخدمة يف مبط البناء 
 (1) .(اخل.... اغبديث كتحديث اؼبطابخ كاغبمامات كإقامة الديكورات اغبديثة 

 
 _________________________

, اعبزء األكؿ, 33العدد , فوزم عبد العاؿ, اعبمعية اعبغرافية اؼبصرية,  االذباىات اغبديثة يف جغرافية اؼبدف-1
 .46ص , 1998
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رطٛه اٍزقلاِبد اٌّٛاك األ١ٌٚخ فٟ ػ١ٍّخ اٌجٕبء فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ث١ٓ - 4

  : (2004-1970)ػبِٟ 

            لقد شهدت عملية استخداـ اؼبواد األكلية الداخلة يف عملية البناء يف احملافظة تباين كبَت 
حيث أرتفع استخداـ مادة األظبنت يف عملية , 2004-1970خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عاـ 

مع اإلشارة إذل تعدد كتنوع , 2004يف عاـ % 74.6إذل , 1970يف عاـ % 60.8البناء من 
اؼبواد األكلية األخرل اؼبستخدمة مع مادة االظبنت إثناء عملية البناء كاؼبواد الطبيعة رمل ك حبص 
كاؼبواد الكيميائية اؼبختلطة مع ىذه اؼبادة كبذلك تكوف تلك اؼبادة ىي أكثر اؼبواد اؼبستخدمة يف 

كذلك ىو اغباؿ بالنسبة الستخداـ األحجار كمواد أكلية مستخدمة يف عملية البناء , عملية البناء
كقد يتنوع , 2004يف عاـ % 22.8إذل , 1970يف عاـ % 14.5حيث أرتفع استخدامها من 

أساليب كإشكاؿ استخداـ ىذه اؼبادة كمادة أساسية تدخل يف عملية البناء األساسي أك كمادة 
يف حُت طرأ تراجع استخداـ مادة الطُت , مستخدمة يف عمليات الزخرفة كالزينة اػبارجية كالداخلية

حيث البفض استخدامها من , بشكل كبَت جدا يف ظل زيادة الطلب على استخداـ مادة األظبنت
 (39)كالشكل رقم  (36)كاعبدكؿ رقم , 2004يف عاـ % 1.6إذل , 1970يف عاـ % 24.7
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 .(36)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 
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: 2004-1970رظ١ٕف اٌزغّؼبد اٌجشو٠خ فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ - هاثؼبًال  

ىناؾ عبلقة مًتابطو بُت كظائف التجمعات البشرية كأحجامها إذ ترتبط أنبية التجمع 
كىناؾ عبلقة قوية , حيث يتوافقاف طردان من حيث النمو كالًتاجع, البشرم بكل من كظيفتو كحجمو

بُت حجم التجمع البشرم كازدىاره ككظائفو اؼبتنوعة كاختصاصو ضمن اؼبنطقة أك احمليط الذم يقع 
كما أف كظيفة التجمع البشرم كحجمو يلعباف دكران بارزان يف زيادة نفوذ ذلك التجمع كىيمنتو , فيو

كبالتارل فهما يقوماف , كزيادة تأثَتة يف ـبتلف عبلقاتو إذل احمليط األبعد كاألبعد, على احمليط القريب
, إمداد باؼبواد األكلية, تركوبية, صناعية, زراعية)بدكر حاسم يف تشكيل أقاليم ؿبلية متنوعة للمدف 

.     (إخل... خدمية, أسواؽ تصريف للمنتجات
حيث , يقصد بأحجاـ اؼبدف عدد السكاف الذين يقطنوف ىذه اؼبدينة أك تلك كبشكل دائم

 تشغلها أبنيتها كمرافقها خبلؿ فًتة زمنية ؿبدكدة متغَت – حجم أفقي–تتميز كل مدينة دبساحة ما 
مع عدد  (حجمها من حيث اؼبساحة)كيف أ لب األحياف تتناسب سعة اؼبدينة , مع مركر الزمن
كقد تؤثر يف حجم اؼبدينة ؾبموعة من العوامل كالكثافة السكانية ضمن اؼبدينة , سكاهنا طردان 

كاستخداـ اجملاؿ ربت األرضي للمدينة أك , كطرائق التوسع الرأسي كاألفقي ضمن اؼبدينة, كأحيائها
حسب  (صفوؼ)كيعتمد تصنيف اؼبدف كفقان ألحجامها إذل تقسيمها إذل فيات . عدـ استخدامو
, أنبية اقتصادية كاجتماعية كجغرافية (التقسيم كفقأ ألعداد السكاف)كؽبذا التصنيف , عدد السكاف

من حيث العبلقة اليت تربط حجم اؼبدينة مع حجم ظهَتىا اعبغرايف أك اؼبنطقة اػباضعة لنفوذىا 
كيف نفس الوقت يرل كثَت من الباحثُت أف تصنيف اؼبدف كفقان غبجمها , (إقليم اؼبدينة)كاليت تسمى 

السكاين قد ال يكوف معربان بدقة عن حجمها العمراين كىذا يرتبط بنمط الكثافة السكانية السائدة 
كلكن بصفة عامة ككما ذكرنا سابقان بأف طبيعة العبلقة تكوف طردية , كمدل ذبمع كاندماج السكن

.  بُت حجمي اؼبدينة السكاين كالعمراين فوجود أم زيادة سكانية تكوف مصحوبةا بزيادة عمرانية
 _________________________
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أطركحة دكتوراه , تصنيف التجمعات البشرية اؼبصرية  َت اؼبليونية دراسة جغرافية ديبوجغرافية, ضبدم, عزت- 1
 .227,226,225ص , 1995, جامعة اإلسكندرية, كلية اآلداب, قسم اعبغرافيا,  َت منشورة

تصنيف التجمعات البشرية في محافظة دير الزور وفقًا ألحجاميا بين عامي - 1
1970-2004 :

 – اؼبيادين–ديرالزكر)تنقسم ؿبافظة دير الزكر كما ذكر سابقان إذل ثبلث مناطق إدارية 
 مراكز نواحي كىذه اؼبراكز ضمت 7كبو ( منطقة ديرالزكر)فقد ضمت اؼبنطقة األكذل , (البوكماؿ

 مركز 46 مراكز نواحي ك 4بينما كانت ىذه اؼبنطقة تضم , 2004 مركز عمراين يف عاـ 55كبو 
 مراكز نواحي كىذه 3فقد ضمت  (منطقة اؼبيادين)أما اؼبنطقة الثانية , 1970عمراين يف عاـ 

بينما كانت ىذه اؼبنطقة تضم يف عاـ , 2004 مركز عمراين يف عاـ 22اؼبراكز ضمت كبو 
فقد  (منطقة البوكماؿ)أما اؼبنطقة الثالثة ,  مركز عمراين17ك كبو ,  تضم مركزم ناحية1970
بينما كانت , 2004 مركز عمراين يف عاـ 22 مراكز نواحي كىذه اؼبراكز ضمت كبو 4ضمت 

.   مركزان عمرانيان 20 مراكز نواحي كاليت كانت تضم كبو 3 كبو 1970تضم يف عاـ 

فقد مت االعتماد يف دراسة تصنيف , (39,38,37)من خبلؿ ربليل اعبداكؿ ذات األرقاـ 
: التجمعات البشرية يف ؿبافظة ديرالزكر إذل تقسيم تلك التجمعات إذل طبس ؾبموعات

 1970كتضم اؼبراكز العمرانية اليت دل يكن ؽبا تصنيف عمراين يف عاـ : المجموعة األولى  ,
 2000كتطور ىذا عدد يف السنوات البلحقة لتتجاكز أعدادىم , بسبب قلة عدد سكاهنا

, من ؾبموع اؼبراكز العمرانية يف احملافظة% 13.3كتشكل نسبتها كبو , 2004نسمة يف عاـ 
شبانية منها تابعة ؼبنطقة ديرالزكر كقرل ,  مركزان عمرانيان 15حيث يبلغ عدد تلك اؼبراكز العمرانية 

, جديد العكيدات, جديد بكارة, قطعة موحسن,  ربية شرقية, حصُت, شقرة, اعبيعة)
, ر يب, حاكم ذيباف, سعلو, بقرص فوقاين)كطبسة منها تابعة ؼبنطقة اؼبيادين كقرل , (دحلة

كتتميز تلك اؼبراكز , (القطعة, أبو اغبسن)كاثناف منها تابعة ؼبنطقة البوكماؿ كقرل , (الكشمة
, العمرانية بأهنا كانت عبارة عن مزارع، ازداد عدد سكاهنا ليتطور تصنيفها العمراين إذل قرل
كىذه الزيادة السكانية ناذبة عن عدة حاالت كالزيادة الديبغرافية اليت شهدهتا معظم ىذه 
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أك تقسيم مركز عمراين , ( ربية شرقية)أك دمج مركزين عمرانيان كما ىو اغباؿ يف قرية , اؼبراكز
أك إحداث مراكز عمرانية , (بقرص فوقاين كبقرص ربتاين )إذل مركزين كما حدث يف قرييت 

أك كمناطق توسع , (جديد العكيدات, جديد بكارة)جديدة كبؤر سكانية جديدة كقرل 
سكاين كعمراين ؿباذية ؼبراكز النواحي أك القرل الكبَتة الستيعاب النمو السكاين كالعمراين 

 . (القطعة, حاكم ذيباف, قطعة موحسن )الكبَت اليت شهدتو تلك اؼبراكز كقرل 

 نسمة يف عاـ 500 كتضم اؼبراكز العمرانية اليت كاف يقل عدد سكاهنا عن :المجموعة الثانية 
 نسمة يف عاـ 2000كتطور عدد سكاهنا يف السنوات البلحقة لتتجاكز أعدادىم , 1970
كيبلغ , من ؾبموع اؼبراكز العمرانية يف احملافظة% 10.6حيث شكلت نسبتها كبو , 2004

, اعبنينة)أربعة منها تابعة ؼبنطقة ديرالزكر كقرل ,  مراكز عمرانية12عدد تلك اؼبراكز العمرانية 
كيبكن , (سويداف جزيرة)ككاحدة منها تابعة ؼبنطقة اؼبيادين كقرل , (مراط, مظلـو, طابية جزيرة

 كتطور حجمها يف 1970تفسَت التناقض بُت البفاض حجم ىذه اؼبراكز العمرانية يف عاـ 
 إذل عدة أسباب أكؽبا الزيادة السكانية الطبيعية الناذبة عن النمو السكاين اؼبرتفع 2004عاـ 

كثانيها  ناذبة عن تقسيم تلك اؼبراكز اؼبذكورة إذل مركزين , اليت شهدهتا معظم تلك اؼبراكز
كمن مث ارتفاع  حجم تلك اؼبراكز , 1970كالذم أدل إذل تقليص حجم تلك اؼبراكز يف عاـ 

الناتج عن عامل اؽبجرة كوف أف الًتكيبة الديبغرافية لسكاف تلك اؼبراكز زبضع لوضع عشائرم 
 . خاص من نوعو

 نسمة 1500- 500 تضم اؼبراكز العمرانية اليت تراكح أعداد سكاهنا بُت :المجموعة الثالثة 
 نسمة 2000كتطور عدد سكاهنا يف السنوات البلحقة لتتجاكز أعدادىم , 1970يف عاـ 
, من اؼبراكز العمرانية يف احملافظة% 62حيث شكلت نسبة تلك اؼبراكز كبو , 2004يف عاـ 

 مركزان عمرانيان تتوزع على اؼبناطق الرئيسية الثبلثة يف 72كيبلغ عدد تلك اؼبراكز العمرانية 
من  % 57، كتضم ىذه اجملموعة ما يقارب من ( البوكماؿ– اؼبيادين–ديرالزكر)احملافظة 

 2004كقد تراكح حجم تلك اؼبراكز العمرانية يف عاـ , اؼبراكز العمرانية على مستول احملافظة
إف التطور الكبَت .  نسمة يف مركز ناحية ذيباف17993 نسمة يف قرية ماشخ ك 1539بُت 
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يف حجم ىذه اؼبراكز العمرانية ىبضع جملموعو من األسباب أكؽبا النمو السكاين اؼبرتفع ؽبذه 
, اؼبراكز كوف أف أ لب ىذه اؼبراكز العمرانية ىي مراكز عمرانية ريفية تتميز بنمو سكاين مرتفع
كثانيها التحسن الكبَت كاؼبلحوظ يف الواقع اػبدمي لتلك اؼبراكز كخصوصان اػبدمات الصحية 

أما السبب الثالث فيعود إذل ,كاليت أسفرت عن زيادة سكانية كبَتة شهدهتا تلك اؼبراكز
االىتماـ يف عمليات االستصبلح الزراعي كاليت أدت إذل زيادة يف مساحات األراضي الصاغبة 
للزراعة فبا أدل إذل ربسن الواقع االقتصادم كتوفر فرص العمل كالذم أدل إذل التخفيف من 
عامل اؽبجرة بكافة أشكاؽبا فبا انعكس على الواقع السكاين كالعمراين لتلك اؼبراكز من حيث 

 . زيادة النمو السكاين كالعمراين ؽبذه اؼبراكز

 2000- 1500 كتضم اؼبراكز العمرانية اليت تراكح أعداد سكاهنا بُت :المجموعة الرابعة 
 5000كتطور عدد سكاهنا يف السنوات البلحقة لتتجاكز أعدادىم , 1970نسمة يف عاـ 
من ؾبموع اؼبراكز العمرانية يف % 9.7حيث شكلت نسبتها كبو , 2004نسمة يف عاـ 

طبسة منها تابعة ؼبنطقة ,  مراكز عمرانية11كيبلغ عدد تلك اؼبراكز العمرانية ,  احملافظة
ككاحدة منها تابعة ؼبنطقة , (خشاـ, سفَتة, مشيطية, خريطة, معداف عتيق)ديرالزكر كقرل 
إف الزيادة الكبَتة يف حجم تلك اؼبراكز العمرانية أف قسمان كبَتان من , ( ربية)اؼبيادين كقرية 

ىذه اؼبراكز تقع يف اؼبنطقة الغربية من احملافظة كىذه اؼبنطقة تتميز بكثافة سكانية كعمرانية 
مرتفعة مًتافقة مع معدالت مرتفعة للنمو السكاين سببها ؾبموعة من العوامل الطبيعية كالبشرية 

, سبق ذكرىا يف الفصوؿ السابقة أدت إذل زيادة يف النمو السكاين كالعمراين يف تلك اؼبراكز
كىناؾ أسباب أخرل الرتفاع حجم بعض تلك اؼبراكز كما يف قرية خشاـ كاليت ربولت يف عاـ 

أما بالنسبة لقرية , 2004 إذل مركز ناحية فبا أدل إذل زيادة حجم سكاهنا يف عاـ 1980
 ريبة فهي تعد مركزان لتوسع ناحية العشارة نظران لقرهبا منها فبا أدل إذل زيادة حجم سكاهنا 

 . كمبوىا العمراين

 نسمة يف عاـ 5000 تضم اؼبراكز العمرانية اليت ذباكزت أعداد سكاهنا :المجموعة الخامسة 
حيث شكلت نسبتها , ألف نسمة20حاجز الػ, 2004ك زاد عدد سكاهنا يف عاـ , 1970
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 مركزان 5كيبلغ عدد تلك اؼبراكز العمرانية , من ؾبموع اؼبراكز العمرانية يف احملافظة% 4.4كبو 
ك تشمل اؼبدف الكربل يف احملافظة كمدف ديرالزكر كاؼبيادين كالعشارة ك البوكماؿ ك , عمرانيان 
.  ىجُت

يبين تطور حجم المراكز العمرانية التابعة إداريًا لمنطقة ديرالزور بين : (37)الجدول رقم 
, 1970 نسمة في عام 1500والتي كان يقل عدد سكانيا عن , 2004 – 1970عامي 

. 2004 نسمة في عام 1500وزاد عدد سكانيا عن 
اٍُ اٌّووي 

اٌؼّوأٟ 

رجؼ١زٗ اإلكاه٠خ فٟ 

2008ػبَ 
(1)

 

اٌؼــــــــــــــــــــــــــــــــبَ 

1970 1981 1994 2004 

 4469 2800 1957 937ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ ثغ١ٍ١خ 

 2769 1850 1111 613ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ اٌغفوح 

 3532 1151 715 416ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ اٌغ١ٕٕخ  

 3367 1768 830 (2)--- ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ اٌغ١ؼخ 

 5339 3699 1980 836ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه  (*)لو٠خ اٌؾ١ٕ١َخ 

 1909 1421 940  (3)---ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ شموح 

 5904 4091 2180 866ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ ػ١بُ 

 21967 15073 8727 3067ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه لو٠خ ؽطٍخ  

 279524 142194 108225 89895ِووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه ِل٠ٕخ ك٠و اٌيٚه 

 328780 174047 126665 96630ِغّٛع ٔبؽ١خ ك٠واٌـــــــــــيٚه 

ِووي ٔبؽ١خ 

اٌجظ١وح 
 13268 9252 6165 3926ٔبؽ١خ اٌجظ١وح 

 2034 1466 953 688ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ ثو٠ٙخ  

 3241 1721 1159 523ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ ؽغٕخ 

 2306 1477 915 648ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ ىه 

لو٠خ شؾ١ً 

اٌشول١خ 
 7139 5542 3435 1692ٔبؽ١خ اٌجظ١وح 

 6498 4336 3038 1484ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ شؾ١ً اٌغوث١خ 

 3632 2457 1829 889ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ طجؾخ 

 1949 1321 985 679ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ ضّبْ 

 1539 1019 867 526ٔبؽ١خ اٌجظ١وح لو٠خ ِبشـ 

 41606 28591 19346 11055ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌجظ١ـــــــــــوح 

 9655 5187 4306 2997ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ ِووي ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ 
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 2767 1276 773 541ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌج٠ٛطخ 

 2436 1507 909 617ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌطو٠ف 

 2964 2077 957 630ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌمظجٟ 

لو٠خ ِؼلاْ اٌؼز١ك 
(4) 

 5143 3752 2433 1955ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ 

لو٠خ اٌؾٛائظ 

اٌشب١ِخ 
 2864 1869 929 739ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ 

 7412 5835 3904 1777ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌقو٠طخ 

 1945 1172 696 584ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ ىغ١و شب١ِخ 

 10571 8518 4610 1968ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌش١ّطخ 

 4891 3006 1979 991ٔبؽ١خ اٌزجٕٟ لو٠خ اٌَّوة 

 50648 34199 21496 12799ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌزجٕـــــــــــــٟ 

 10021 6267 4304 2458ٔبؽ١خ اٌظٛه ِووي ٔبؽ١خ اٌظٛه 

**)---ٔبؽ١خ اٌظٛه لو٠خ ؽظ١ٓ 
 )   ---1353 2926 

**)--- ٔبؽ١خ اٌظٛه لو٠خ غوث١خ شول١خ 
 )  ---1749 3431 

 4269 3105 1525 718ٔبؽ١خ اٌظٛه لو٠خ ٠ٍِٛؼ 

 5769 3637 1789 895ٔبؽ١خ اٌظٛه لو٠خ ؽو٠غ١خ 

 4657 3089 1854 763ٔبؽ١خ اٌظٛه لو٠خ اٌؾو٠غٟ 

 7295 4607 2879 888ٔبؽ١خ اٌظٛه  (5)لو٠خ ه٠ٚشل 

 38368 23807 15874 (6)--- ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌظــــــــــــٛه 

 7963 5297 3966 2847ٔبؽ١خ اٌىَوح ِووي ٔبؽ١خ اٌىَوح 

 5325 4044 2458 825ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ عيه  ثٛ ؽ١ّل 

 5126 3762 2423 713ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ عيه ١ِالط 

 2487 1927 1358 812ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ ؽّبه ػٍٟ 

 3921 3214 1998 739ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ ىغ١و اٌغي٠وح 

 3195 2657 1825 914ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ اٌظؼٛح 

 2283 1604 1354 694ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ اٌشبطٟ 

 5494 4472 1996 903ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ اٌىجو 

 2425 1966 1130 847ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ اٌٙوِٛش١خ 

لو٠خ ؽٛائظ 

اٌغي٠وح 
 4293 3659 2832 997ٔبؽ١خ اٌىَوح 

ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ ٍف١وح رؾزبٟٔ 
1847( 7)   

2958 3642 4251 

 4176 3342 2207ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ ٍف١وح فٛلبٟٔ 

 2515 1649 1104 798ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ ِؾ١ّ١لح 
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 7238 6373 3805 966ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ  ثٛفشت 

 4629 4011 1968 818ٔبؽ١خ اٌىَوح لو٠خ عوٚاْ 

 65321 52025 33382 (8)--- ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌىَــــــــــــــوح 

ِووي ٔبؽ١خ 

ِٛؽَٓ 
 12569 8737 4687 3959ٔبؽ١خ ِٛؽَٓ 

 4721 2801 1727 1277ٔبؽ١خ ِٛؽَٓ لو٠خ اٌطٛة 

 4323 2112 1301 867ٔبؽ١خ ِٛؽَٓ لو٠خ اٌؼجل 

 9542 7439---   (9 )---ٔبؽ١خ ِٛؽَٓ لو٠خ لطؼخ ِٛؽَٓ 

 5698 3819 2461 1323ٔبؽ١خ ِٛؽَٓ لو٠خ اٌّو٠ؼ١خ 

 36853 24908 16543 8824ِغّٛع ٔبؽ١خ ِٛؽَـــــــــــــٓ 

 8271 5196 3353 1654ٔبؽ١خ فشبَ ِووي ٔبؽ١خ فشبَ 

***)--- ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ عل٠ل ثىبهح 
 ) 1933 2924 4239 

***)---ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ عل٠ل ػى١لاد 
 )  789 1153 2115 

***)--- ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ كؽٍخ 
 ) 1103 1788 2315 

 2156 1241 798 176ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ طبث١خ اٌغي٠وح 

 8535 6073 2744 369ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ ِواط 

 2217 1155 869 163ٔبؽ١خ فشبَ لو٠خ ِظٍَٛ 

1 )--- ِغّٛع ٔبؽ١خ فشــــــــــــبَ 
0) 11589 19530 29848 

 591424 357075 259867 132485ِغّٛع ِٕطمخ ك٠واٌيٚه 
 

 تى أػذاد هزا انجذول يٍ لجم انجبحث ثبالػتًبد ػهى انجٍبَبد اإلحظبئٍخ فً انًجًىػبد اإلحظبئٍخ :اٌّظله    

. 2004-1994-1981-1970انخبطخ ثبنغكٍ وانًغبكٍ نألػىاو 

_________________________________ 

.  ٔبرغخ ػٓ رمل٠واد ئؽظبئ١خ ١ٌٌٚ ػٓ ئؽظبء ه2004ٍّٟاألهلبَ اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثؼبَ - (1) 

 .  1995كفٍذ ٘نٖ اٌموٜ فٟ اٌّقطظ اٌزٕظ١ّٟ ٌّل٠ٕخ ك٠واٌيٚه فٟ ػبَ - (*)

. وبٔذ ِيهػخ  ربثؼخ ٌمو٠خ اٌؾ١ٕ١َخ - (3).      ٘نٖ اٌمو٠خ وبٔذ ِيهػخ  ربثؼخ ٌمو٠خ ِؾ١ّ١لح - (2)

٘نٖ اٌمو٠خ ٟ٘ عيء ِٓ لو٠خ ٔظفٙب كافً ضّٓ  هاضٟ ِؾبفظخ اٌولخ ٚٔظفٙب األفو ضّٓ  هاضٟ ِؾبفظخ - (4)

. ك٠واٌيٚه  

.  ٘نٖ اٌمو٠خ رشىٍذ ٔز١غخ ٌزٛط١ٓ ثلٚ اٌغي٠وح - (5).       ٘نٖ اٌموٜ وبٔذ ِيهػخ  ربثؼخ ٌجٍلح اٌظٛه- (**)

٘بر١ٓ اٌمو٠ز١ٓ وبٔذ ػجبهح ػٓ لو٠خ ٚاؽلح ٚرُ - (7).  ٚئّٔب وبٔذ ػجبهح ػٓ ثٍلح1970ٌُ رىٓ فٟ ػبَ - (6) 

. 1980اٌفظً ث١ّٕٙب فٟ ػبَ 

.  ٚئّٔب وبٔذ ػجبهح ػٓ ثٍلح ربثؼخ ٌّووي ٔبؽ١خ ك٠واٌيٚه1970ٌُ رىٓ فٟ ػبَ - (8) 

.  ٟٚ٘ رٍٛغ ٌَىبْ ِووي ٔبؽ١خ ِٛ ؽ1990َٓرشىٍذ ٘نٖ اٌمو٠خ فٟ ػبَ - (9)



 

 

 

- 210 - 

وبٔذ ػجبهح ػٓ لو٠خ ربثؼخ ٌّووي ٔبؽ١خ - (10).٘نٖ اٌموٜ وبٔذ ػجبهح ػٓ ِياهع ربثؼخ ٌمو٠خ فشبَ - (***)

. اٌجظ١وح

 

يبين تطور حجم المراكز العمرانية التابعة إداريًا لمنطقة الميادين بين : (38)الجدول رقم 
, 1970 نسمة في عام 1000والتي كان يقل عدد سكانيا عن , 2004 –1970عامي 

. 2004 نسمة في عام 1500وزاد عدد سكانيا عن 
اٍُ اٌّووي 

اٌؼّوأٟ 

رجؼ١زٗ اإلكاه٠خ فٟ ػبَ 

2008
(1)

 

اٌؼـــــــــــــــــــــــــــبَ 

1970 1981 1994 2004 

 43795 29152 23997 19195ِووي ِٕطمخ ِل٠ٕخ ا١ٌّبك٠ٓ 

لو٠خ ثموص 

رؾزبٟٔ 
 9564 6858 4956 3951ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ 

لو٠خ ثموص 

فٛلبٟٔ 
 6366 4496 3268  (2)---ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ 

 5642 4208 3496 969ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ لو٠خ اٌيثبهٞ 

 5964 3493 2886  (3)---ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ لو٠خ ٍؼٍٛ 

 2326 1449 985 705ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ لو٠خ اٌجٍؼَٛ 

 9049 7342 5727 3913ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ لو٠خ فبطَخ 

 8154 5538 3961 2927ٔبؽ١خ لوٜ ِووي ا١ٌّبك٠ٓ لو٠خ ِؾىبْ 

 90860 62536 49276 38123ِغّٛع ٔبؽ١خ ا١ٌّــــــــــــبك٠ٓ 

 17993 9751 5698 1393ٔبؽ١خ م٠جبْ ِووي ٔبؽ١خ م٠جبْ 

 4964 3466---   (4)---ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ ؽبٚٞ م٠جبْ 

 4859 3721 2256 523ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ اٌؾٛائظ 

 4263 3477 2099  (5)---ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ هغ١ت 

 8537 4942 3236 951ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ ط١بٔٗ 

 8721 5336 3667 998ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ  ثٛ ؽوكٚة 

 6318 3657 2331 839ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ عومٞ شولٟ 

 3261 2321 1399 613ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ كهٔظ 

لو٠خ ٠ٍٛلاْ 

اٌغي٠وح 
 3947 2019 854 378ٔبؽ١خ م٠جبْ 

 6352 3604 2334 987ٔبؽ١خ م٠جبْ لو٠خ عومٞ غوثٟ 

 69215 42294 23874 (6)--- ِغّٛع ٔبؽ١خ م٠جـــــــــــــبْ 

ِووي ٔبؽ١خ 

اٌؼشبهح 
 47813 33186 26659 20696ٔبؽ١خ اٌؼشبهح 
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 9726 5329 2264 1285ٔبؽ١خ اٌؼشبهح لو٠خ كثالْ 

لو٠خ ٠ٍٛلاْ 

شب١ِخ 
 8895 4236 2345 1170ٔبؽ١خ اٌؼشبهح 

 9754 5984 4413 2866ٔبؽ١خ اٌؼشبهح لو٠خ طج١قبْ 

 8987 5618 2770 1939ٔبؽ١خ اٌؼشبهح لو٠خ غوث١خ 

 9631 5759 3968 1385ٔبؽ١خ اٌؼشبهح لو٠خ لٛه٠خ 

لو٠خ اٌىشّخ 

 (رشو٠ٓ)
 6563 2763---   (7)---ٔبؽ١خ اٌؼشبهح 

 102989 62875 42419 39309ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌؼشـــــــــــبهح 

 263064 164705 115569 77432ِغّٛع ِٕطمخ ا١ٌّبك٠ٓ 
 

رُ  ػلاك ٘نا اٌغلٚي ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌّغّٛػبد اإلؽظبئ١خ  :اٌّظله   

 .2004-1994-1981-1970اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌألػٛاَ 

___________________________ 

.  ٔبرغخ ػٓ رمل٠واد ئؽظبئ١خ ١ٌٌٚ ػٓ ئؽظبء ه2004ٍّٟاألهلبَ اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثؼبَ - (1)

.   ٌزظجؼ ثموص فٛلبٟٔ ٚثموص رؾزب1980ٟٔ٘نٖ اٌمو٠خ ٟ٘ عيء ِٓ لو٠خ ثموص اٌزٟ أمَّذ فٟ ػبَ - (2)

 ٟٚ٘ رٍٛغ ٌَىبْ 1990رشىٍذ ٘نٖ اٌمو٠خ فٟ ػبَ - (4) .٘نٖ اٌمو٠خ وبٔذ ِيهػخ  ربثؼخ ٌمو٠خ ثموص- (3)

. ِووي ٔبؽ١خ م٠جبْ

وبٔذ ػجبهح ػٓ ِووي ثٍل٠خ ربثؼخ ٌّووي ٔبؽ١خ - (6) .٘نٖ اٌمو٠خ وبٔذ ػجبهح ػٓ ِيهػخ ربثؼخ ٌجٍلح م٠جبْ- (5) 

. ا١ٌّبك٠ٓ

 . 1990وبٔذ ػجبهح ػٓ ِيهػخ ربثؼخ ٌمو٠خ طج١قبْ ٚرشىٍذ فٟ ػبَ - (7) 
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يبين تطور حجم المراكز العمرانية التابعة إداريًا لمنطقة البوكمال بين : (39)الجدول رقم 
, 1970 نسمة في عام 1000والتي كان يقل عدد سكانيا عن , 2004 – 1970عامي 

  .2004 نسمة في عام 1500وزاد عدد سكانيا عن 

سم المركز ا
العمراني 

 تبعيتو اإلدارية في عام
2008(1) 

العــــــــــــــــــــام 

1970 1981 1994 2004 
 47305 36960 27828 21412ِووي ِٕطمخ ِل٠ٕخ اٌجٛوّبي 

 7263 5700 3886 2823ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ؽَواد 

 4613 2939 1876 981ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ٠ٍٛؼ١خ 

 9769 6858 4364 2787ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ١ٍبي غوثٟ 

 4504 2677 2965 844ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ١ٍبي شولٟ 

 5284 3387 2847 871ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ػشبئو 

 9192 6178 3992 2976ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ غجوح 

 5917 3194 2799 913ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ هِبكٞ 

 4661 3020 2729 869ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّبي لو٠خ ٘وٞ 

 98508 70913 54234 39176ِغّٛع ٔبؽ١خ لوٜ ِووي اٌجٛوّــــــــــبي 

 33685 26996 19067 13948ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ ِووي ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ 

 10865 7342 4742 1396ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ لو٠خ ثؾوح 

 18691 12839 7844 4771ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ لو٠خ غوا١ٔظ 

 16698 11206 7646 4630ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ لو٠خ وشى١ٗ 

 15534 10720 6885 2887ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ لو٠خ  ثٛ ؽّبَ 

 4987 2615 1940 (2)--- ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ لو٠خ  ثٛ اٌؾَٓ 

 100460 71718 49128 30832ِغّٛع ٔبؽ١خ ٘غ١ـــــــــــٓ 

ِووي ٔبؽ١خ 

اٌغالء 
 10325 8458 5017 2445ٔبؽ١خ اٌغالء 

 4827 3632 2485 938ٔبؽ١خ اٌغالء لو٠خ طبٌؾ١خ 

 2465 1712 1456 769ٔبؽ١خ اٌغالء لو٠خ طجقخ 

 2019 1570 1276 548ٔبؽ١خ اٌغالء لو٠خ ػجبٍٟ 

 3124 2357 1824 816ٔبؽ١خ اٌغالء لو٠خ اٌطٛطؾ١خ 

 7064 5875 3781  (3)---ٔبؽ١خ اٌغالء لو٠خ لطؼخ 
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 29824 23604 15841  (4)---ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌغــــــــــــــالء 

ِووي ٔبؽ١خ 

اٌٍَٛخ 
 9394 7613 4160 2440ٔبؽ١خ اٌٍَٛخ 

 3347 2452 1687 855ٔبؽ١خ اٌٍَٛخ لو٠خ اٌجٛثلهاْ 

لو٠خ ثبغٛى 

فٛلبٟٔ 
 10364 8272 4078 2330ٔبؽ١خ اٌٍَٛخ 

 17721 13577 5621 2677ٔبؽ١خ اٌٍَٛخ لو٠خ شؼفخ 

 5894 4446 2215 975ٔبؽ١خ اٌٍَٛخ لو٠خ ِواشلح 

 46720 36360 17761 9272ِغّٛع ٔبؽ١خ اٌٍَٛــــــــــــخ 

 275512 189595 136964 84796ِغّٛع ِٕطمخ اٌجٛوّبي 
 

 تى أػذاد هزا انجذول يٍ لجم انجبحث ثبالػتًبد ػهى انجٍبَبد اإلحظبئٍخ فً انًجًىػبد اإلحظبئٍخ انخبطخ :اٌّظله

. 2004-1994-1981-1970ثبنغكٍ وانًغبكٍ نألػىاو 

 __________________

.  ٔبرغخ ػٓ رمل٠واد ئؽظبئ١خ ١ٌٌٚ ػٓ ئؽظبء هٍّٟ 2004األهلبَ اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثؼبَ - (1)

.  ٘نٖ اٌمو٠خ وبٔذ ػجبهح ػٓ ِيهػخ ربثؼخ ٌّووي ٔبؽ١خ ٘غ١ٓ - (2)

. ٘نٖ اٌمو٠خ وبٔذ ِيهػخ ربثؼخ ٌمو٠خ اٌوِبكٞ- (3)

. 1980وبٔذ ٘نٖ إٌبؽ١خ ػجبهح ػٓ ِووي ثٍل٠خ ربثغ ٌٕبؽ١خ اٌؼشبهح ٚرشىٍذ فٟ ػبَ - (4)

في محافظة دير الزور وفقًا  (المدن  )تصنيف التجمعات البشرية الكبرى - 2
: 2004-1970لمرتباتيا بين عامي 

يعد النظاـ اغبضرم يف أم دكلة نظامان ىرميان متدرجان يرتبط بسيادة عدد  َت قليل من اؼبدف       
كيقل العدد بعد ذلك مع زيادة كاضحة يف اغبجم كنظران الختبلؼ اؼبدف يف , ذات اغبجم الصغَت

فهناؾ مركز  ,(1)منطقة البحث من حيث الوظيفة اإلدارية فقد أنعكس ىذا على اغبجم السكاين
احملافظة اؼبتمثل يف مدينة ديرالزكر كاليت احتلت اؼبرتبة األكذل سكانيان بُت مدف احملافظة حيث 

من سكاف احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي % 29 ك 33استحوذت على نسبة تًتاكح بُت 
كتأيت مدينة البوكماؿ باؼبرتبة الثانية سكانيان على مستول احملافظة حيث ضمت , 1970-2004
كىي مركز منطقة يتبع ؽبا عدد من ,من سكاف احملافظة خبلؿ نفس الفًتة % 8.6 ك 13.4كبو 

مث تأيت مدينة اؼبيادين باؼبرتبة  , كاعببلء كالسوسة, مراكز النواحي ك عدة مدف يف احملافظة كهجُت 
__________________ 
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, القاىرة, مكتبة جامعة عُت مشس- مكتبة سعيد رأفت, دراسات يف جغرافية اؼبدف, علي أضبد, إظباعيل- 1
 .256,255ص .1989

من سكاف احملافظة % 8 ك 13.2الثالثة سكانيان على مستول احملافظة كتضم نسبة تًتاكح ما بُت 
خبلؿ فًتة دراستنا كىي مركز منطقة يتبع ؽبا عدد مراكز النواحي من كعدد من اؼبدف ك التجمعات 

كمراكز النواحي اليت سبق ذكرىا ىي مدف قيد البحث , البشرية أكربىا مدينيت ذيباف كالعشارة 
, كىذه اؼبدف زبتلف يف أحجامها السكانية فأكربىا مدينة العشارة كأصغرىا مدينة خشاـ, كالدراسة

. توضح أحجاـ مدف احملافظة (22,21)كاػبرائط ذات األرقاـ 

 كمقارنة نتائج تلك القاعدة مع فرضيات زيف ك (*)          لقد قمنا بتطبيق قاعدة اؼبدينة اؼبسيطرة
كمن خبلؿ ربليلنا للبيانات , يبُت ذلك40ك اعبدكؿ رقم ,  على مدف منطقة الدراسة (**)جيفرسوف

: اإلحصائية يف اعبدكؿ اؼبذكور يتضح لنا النقاط التالية

كتستأثر كحدىا , إذ تضم اكرب ذبمع سكاين يف احملافظة , ربتل مدينة ديرالزكر اؼبرتبة األكذل - 1
, من سكاف احملافظة أم أف ما يقارب ثلث سكاف احملافظة تقريبان مًتكز فيها, %29.1على كبو 

كلعل أىم دليل , كتعترب مدينة ديرالزكر مرآة صادقة للمرحلة السكانية اليت سبر هبا مدف احملافظة برمتها
 .على طبيعة تلك اؼبرحلة النمو السكاين السريع اليت تشهده مدف احملافظة

من % 9.13احتلت مدينة العشارة اؼبرتبة الثانية على مستول مدف احملافظة حيث ضمت كبو - 2
من صبلة سكاهنا كىي % 31.3كتصل نسبة سكاهنا من اؼبدينة األكذل إذل كبو , سكاف احملافظة

 .تكوف بذلك أقرب إذل اغبجم النظرم كما جاء يف قاعدة جيفرسوف منها عما جاء يف قاعدة زيف
_______________________ 

اذا كانت اؼبدينة تشكل حجم ما كانت اؼبدينة الثانية  تصل يف : ينص على مايلي : قانوف اؼبدينة اؼبسيطرة*-  
. كما تصل اؼبدينة الثالثة يف حجمها إذل اػبمس من اؼبدينة األكذل, حجمها إذل الثلث من اؼبدينة األكذل 

ك تنص على أنو إذ عرؼ , كىي قاعدة أعتمد عليها كبلن من زيف ك جيفرسوف:  اغبجم –قاعدة اؼبرتبة **- 
فإف مرتبة أم مدينة يف تلك اؼبنطقة أك اإلقليم ربدد , اخل... حجم اؼبدينة الكربل يف اإلقليم أك اؼبنطقة أك الدكلة

, سبع, سدس, طبس, ربع, نصف, 1: كترل القاعدة ترتيب اؼبدف على النحو التارل, عدد سكاف ىذه اؼبدينة
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كقد اختلف جيفرسوف عنو من حيث الًتتيب حيث بدأ , ىذا بالنسبة لفرضية زيف , اخل... عشر, تسع, شبن
. اخل... بالثلث مث اػبمس مث السبع 

 
 

, 2004يبين أحجام المدن الفعمية في محافظة ديرالزور في عام : (40)الجدول رقم 
. ومدى مطابقة تمك األحجام مع األحجام النظرية لتمك المدن وفقًا لفرضيات زيف و جيفرسون

اٌّل٠ٕخ  اٌّورجخ
ػلك اٌَىبْ 

 2008ٌؼبَ 

 1اٌزور١ت

 

اٌؾغُ 

اٌفؼٍٟ ِٓ 

اٌّل٠ٕخ 

األٌٚٝ 

 2ثبٌّؾبفظخ

اٌؾغُ 

إٌظوٞ 

ٌٍّلْ  ٚفمب 

ٌٕظو٠خ 

 3ى٠ف

اٌؾغُ 

إٌظوٞ 

ٌٍّلْ  ٚفمب 

ٌٕظو٠خ 

 (4)ع١فوٍْٛ

َٔجخ ٍىبْ 

اٌّل٠ٕخ 

األطغو ِٓ 

 (5)ه األوت

% 100% 100% 100% 100 1 310352ديرالزور  1

% 31.3% 33.3% 50% 31.3 2 99114العشارة  2

% 97.54% 20% 33.3% 30.5 3 98476ىجين  3

% 98.06% 14.2% 25% 30 4 97508البوكمال  4

% 92.24% 11.1% 20% 27.6 5 89860الميادين  5

% 76.18% 9.09% 16.6% 21 6 69215ذيبان  6

% 94.37% 7.6% 14.2% 19.9 7 65021الكسرة  7

% 77.54% 6.6% 12.5% 15.4 8 50112التبني  8

% 92.24% 5.8% 11.1% 14.2 9 46418السوسة  9

% 89.05% 5.2% 10% 12.6 10 41326البصيرة  10

% 92.22% 4.7% 9.09% 11.7 11 37468الصور  11

% 96.05% 4.2% 8.33% 11.2 12 36653موحسن  12

% 80.99% 3.8% 7.69% 9.1 13 29548خشام  13
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رُ  ػلاك ٘نا اٌغلٚي ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثَىبْ ِواوي إٌٛاؽٟ  :اٌّظله

اٌؾغُ اٌفؼٍٟ ٌٍّلْ ِغ اٌؾغُ إٌظوٞ  ٚرطج١ك لبْٔٛ اٌّل٠ٕخ ا١ٌَّطوح ِٓ فالي ِمبهٔخ, 2004فٟ اٌّؾبفظخ ٌؼبَ 

 .ٌزٍه اٌّلْ ٚفمبًال ٌفوض١بد ى٠ف ٚ ع١فوٍْٛ

رور١ت ِلْ اٌّؾبفظخ ؽَت ؽغُ ػلك ٍىبٔٙب ؽ١ش رؾزً اٌّل٠ٕخ اووجو ػلك اٌّورجخ األٌٚٝ : ٠مظل ثبٌزو٠ت - 1

. اٌـ... ٚاٌّل٠ٕخ اولً ػلك اٌّورجخ اٌضب١ٔخ

اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ :٘ٛ رطج١ك ٌمبْٔٛ اٌّل٠ٕخ ا١ٌَّطوح :اٌؾغُ اٌفؼٍٟ ِٓ اٌّل٠ٕخ األٌٚٝ ثبٌّؾبفظخ٠مظل ة -2

وّب , اما وبٔذ اٌّل٠ٕخ رشىً ؽغُ ِب وبٔذ اٌّل٠ٕخ اٌضب١ٔخ  رظً فٟ ؽغّٙب ئٌٝ اٌضٍش ِٓ اٌّل٠ٕخ األٌٚٝ : ِب٠ٍٟ 

 .رظً اٌّل٠ٕخ اٌضبٌضخ فٟ ؽغّٙب ئٌٝ اٌقٌّ ِٓ اٌّل٠ٕخ األٌٚٝ

:  اٌؾغُ –ٟٚ٘ رطج١ك ٌمبػلح اٌّورجخ  : ٚع١فوٍْٛ  ى٠فرٟاٌؾغُ إٌظوٞ ٌٍّلْ ٚفمب ٌٕظوٞة٠مظل - 4,3

ٚ رٕض ػٍٝ  ٔٗ ئم ػوف ؽغُ اٌّل٠ٕخ اٌىجوٜ فٟ , لبػلح  ػزّل ػ١ٍٙب والًال ِٓ ى٠ف ٚ ع١فوٍْٛ ٟٚ٘

فاْ ِورجخ  ٞ ِل٠ٕخ فٟ رٍه إٌّطمخ  ٚ اإلل١ٍُ رؾلك ػلك ٍىبْ ٘نٖ , اٌـ... اإلل١ٍُ  ٚ إٌّطمخ  ٚ اٌلٌٚخ

, رَغ, صّٓ, ٍجغ, ٍلً, فٌّ, هثغ, ٔظف, 1: ٚروٜ اٌمبػلح رور١ت اٌّلْ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ, اٌّل٠ٕخ

ٚلل افزٍف ع١فوٍْٛ ػٕٗ ِٓ ؽ١ش اٌزور١ت ؽ١ش ثل  ثبٌضٍش صُ , ٘نا ثبٌَٕجخ ٌفوض١خ ى٠ف , اٌـ... ػشو

. اٌـ... اٌقٌّ صُ اٌَجغ 

 ٟ٘ َٔجخ ٍىبْ وً ِل٠ٕخ ِٓ اٌّل٠ٕخ : ٚفمبًال ٌزور١ت اٌّلَْٔجخ ٍىبْ اٌّل٠ٕخ األطغو ِٓ األوجو٠مظل ة- 5

 ٞ ٚػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي َٔجخ ٍىبْ ِل٠ٕخ ٘غ١ٓ ٚاٌزٟ رؾزً اٌّورجخ اٌضبٌضخ ِٓ ٍىبْ ِل٠ٕخ , األوجو ٍىبٔبًال 

. اٌؼشبهح ٚاٌزٟ رؾزً اٌّورجخ اٌضب١ٔخ

احتلت مدينة ىجُت اؼبرتبة الثالثة على مستول مدف احملافظة متقاربة مع مدينة العشارة حيث - 3
% 30.5كتصل نسبة سكاهنا من اؼبدينة األكذل إذل كبو , من سكاف احملافظة% 8.9ضمت كبو 

من صبلة سكاهنا كىي تكوف بذلك أقرب إذل اغبجم النظرم كما جاء يف قاعدة زيف منها عما 
 .(اؼبدينة الثانية  )جاء يف قاعدة جيفرسوف كهبذا زبتلف ىي عن مدينة العشارة 

احتلت مدف البوكماؿ كاؼبيادين اؼبرتبة الرابعة كاػبامسة على مستول مدف احملافظة بالر م من - 4
على التوارل % 8.6ك % 8.9كوهنا تعد مراكز مناطق يف احملافظة حيث ضمت كبلن منهما  كبو 

على التوارل % 27.6ك % 30كتصل نسبة سكاهنا من اؼبدينة األكذل إذل كبو , من سكاف احملافظة
من صبلة سكاهنا كىي تكوف بذلك أقرب إذل اغبجم النظرم كما جاء يف قاعدة زيف منها عما 

. جاء يف قاعدة جيفرسوف

حيث ضمت , احتلت مدف ذيباف كالكسرة اؼبرتبة السادسة كالسابعة على مستول مدف احملافظة- 5
كتصل نسبة سكاهنا من , على التوارل من سكاف احملافظة% 5.8ك % 6.5كبلن منهما  كبو 

% 99.92% 3.8% 7.14% 9.1 14 29697الجالء  14
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على التوارل من صبلة سكاهنا كىي تكوف بذلك أقرب إذل % 19.9ك % 21اؼبدينة األكذل إذل كبو 
(1) .اغبجم النظرم كما جاء يف قاعدة زيف منها عما جاء يف قاعدة جيفرسوف

 

من عدد سكاف % 76.4من خبلؿ ما سبق يتضح لنا أف اؼبدف السبعة سابقة الذكر تشكل كبو 
باستثناء مدينة , كىي قريبو يف حجمها الفعلي من اغبجم النظرم اليت افًتضتو قاعدة زيف,احملافظة 

أما بالنسبة , العشارة كاليت يقًتب حجها الفعلي من اغبجم النظرم إذل افًتضتو قاعدة جيفرسوف
فتدؿ .اعببلء, خشاـ,موحسن,الصور ,البصَتة ,السوسة, التبٍت:لبقية مدف منطقة الدراسة كىي

األرقاـ على أف إحجامها الفعلية تتفق مع اإلحجاـ النظرية اليت افًتضتها قاعدة زيف أكثر فبا 
 .افًتضتو قاعدة جيفرسوف

كاليت تدؿ عليها البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم ,  اف التفاكت الكبَت بُت أحجاـ مدف احملافظة
حيث أدل التنظيم اإلدارم يف احملافظة إذل ,  يبكن مرده إذل موقع احملافظة كمقوماهتا اعبغرافية40

إدخاؿ ربسينات إدارية كاقتصادية كاجتماعية إذل بعض اؼبدف كاؼبراكز اإلدارية كخصوصان اؼبدف 
كباؼبقابل حرماف بقية اؼبدف األخرل من التحسينات أك إدخاؿ , السبعة األكذل كفقان لًتتيبها اغبجمي

األمر , ربسينات بسيطة ال ترقى إذل النهوض بتلك اؼبدف بشكل هبارم اؼبدف األخرل كبَتة اغبجم
الذم أدل إذل حدكث تيارات من اؽبجرة الداخلية من تلك اؼبدف باذباه اؼبدف كبَتة اغبجم األمر 

كالدليل على ذلك ىي معدالت الزيادة , الذم أدل إذل حصوؿ تفاكت كبَت يف أحجاـ تلك اؼبدف
. الطبيعة كاليت تكاد تكوف متجانسة كمتشاهبة يف صبيع مدف احملافظة

تدؿ البيانات اإلحصائية اػباصة بأحجاـ كمراتب مدف احملافظة أنو ليس ىناؾ تدرج كاضح لرتب 
كاػبريطة , 40كالشكل رقم , بل أف ىناؾ اكبداران حادان لرتب تلك اؼبدف, اؼبدف اغبجمية باحملافظة

كيتضح ىذا أذا ما قارنا بُت حجم اؼبدينة األكذل ديرالزكر كاؼبدينة األخَتة ,  يوضحاف ذلك23رقم 
كيتضح أيضا مدل التفاكت يف إحجاـ , من حجم اؼبدينة األكذل% 9اعببلء كاليت ال سبثل سول 

اؼبدف يف اؼبراتب العليا كيتضح ذلك جليان بُت مدف ديرالزكر كالعشارة إذ سبثل مدينة العشارة كبو 
كيف نفس الوقت تعادؿ أحجاـ مدف العشارة كىجُت ك , من حجم مدينة ديرالزكر% 31.3

كعلى العكس من ىذا الوضع قبد أف , من حجم مدينة ديرالزكر% 91.8البوكماؿ متحدة كبو 
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كمدينيت البوكماؿ كاؼبيادين يف اؼبراتب , ىناؾ تقاربان حجميان كاضحان بُت مدينيت العشارة كىجُت
. ككذلك بُت مدف خشاـ كاعببلء يف اؼبراتب اغبجمية األخَتة, اغبجمية العليا من جهة

_______________________ 

1- Brain J.L.Berry and William L. Garrison, Alternate Explanations of 

urban Rank – size relationship. Annals of the Association of American 

Geographic's vole 48 p 84. 
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شكل بٌانً رقم ) 40 ( ٌبٌن  منحنى أحجام  المدن فً محافظة دٌرالزور  لعام 2004
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نسمة

 

 .(40)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ   
       إف السبب يف ذبانس أحجاـ بعض اؼبدف باحملافظة كتباين أحجامها من جهة أخرل يعود  

, كالوظيفة اغبديثة لكل مدينة من ناحية أخرل, ببل شك إذل اختبلؼ خصوصىية اؼبوقع من ناحية
كعلى أم حاؿ , كال  رابة أف نقوؿ بأف أحجاـ اؼبدف يف ؿبافظة ديرالزكر مرىونة بوظائفها كموقعها

كمعٌت ذلك على سبيل اؼبثاؿ أف ىناؾ اختبلؼ , فوظيفة اؼبدينة ىي ترصبة صادقة ػبصوصية موقعها
كاضح بُت الدكر الوظيفي ؼبدينة ديرالزكر كالدكر الوظيفي ؼبدينة اعببلء ككاف ؽبذا أثره على زيادة 

.      كنقص حجم السكاف يف كل منهما

في محافظة دير الزور وفقًا لتباعد  (المدن  )تصنيف التجمعات البشرية الكبرى - 3
: 2004-1970المدن بين عامي 

    تعد نظرية كريستالر من أكائل النظريات اليت ناقشت أحجاـ ككظائف اؼبراكز العمرانية من      
حيث يتم تصنيفها حبسب أنبيتها يف , كذلك ربت ظركؼ ؿبددة, خبلؿ االنتظاـ يف اؼبسافات

أم أف التباعد من , الوظائف الدنيا, الوظائف اؼبتوسطة , الوظائف العليا : ثبلثة ؾبموعات ىي 
كفبا الشك فيو أف التوزيع اغبجمي ؼبدف ؿبافظة ديرالزكر , ىذا اؼبنطلق يعٍت كيفية أنتشار الوظائف
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 ؼبدينة ديرالزكر ىبتلف عن الدكر الوظيفي ؼبدينة مفالدكر الوظيف, يعٍت أيضا اؽبَتاركية الوظيفية
كلكن ما ينبغي قولة أف اؼبقومات اعبغرافية للمحافظة دل تفرز أك ربدد ذلك النظاـ , العشارة

أم أف النظرية , اؽبندسي الشبكي اؼبتكامل الذم احتلت مراكزه مدف كريستالر بوظائفها اؼبختلفة
, 45 كمن خبلؿ ربليل بيانات اعبدكؿ رقم (1) ,انطبقت كأحجاـ ككظائف كدل تنطبق كمسافات

:  يتضح األيت 24كاػبريطة رقم 

ىي اليت تغلب على ؿبافظة ديرالزكر أم أهنا ىي الظاىرة أف اؼبدف متوسطة اغبجم كالصغَتة  - أ
 ك البان ما Hinterlandكىذه اؼبدف تقدـ خدمات ؿبدكدة لظهَتىا اعبغرايف , السائدة 

 .تسود ىذه اؼبدف يف اؼبناطق ذات االقتصاد الرعوم كالزراعي من ريف احملافظة

القليلة يف انتشار تسع مدف تشكل  تتجسد سيادة  مبط اؼبدف ذات الدرجات اغبجمية  - ب
 70من إصبارل مدف ؿبافظة ديرالزكر كيقل اغبجم السكاين لكل منهما عن ,  %64كبو 

من إصبارل % 36كيف الوقت نفسو ال تشكل ىذه اؼبدف ؾبتمعة أكثر من , ألف نسمة
كىذا يعٍت أف الرتب اغبجمية الكبَتة اؼبتمثلة يف مدف ديرالزكر , سكاف مدف احملافظة

 .استأثرت بنسب أكرب من سكاف اؼبدف باحملافظة

فاؼبدف ذات اغبجم السكاين ,  تبدك العبلقة عكسية بُت حجم اؼبدف يف احملافظة كتباعدىا - ت
 . حققت تباعدان أكرب فبا حققتو اؼبدف متوسطة كصغَتة اغبجم, ( ألف 90أكثر من  )الكبَت

 

 

 
 

__________________ 
. 168,167,166ص , 1983, القاىرة , عادل الكتب, الطبعة الثالثة, جغرافية اؼبدف , صباؿ, ضبداف- 1
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وفقًا , 2004يبين أحجام وتباعد المدن في محافظة ديرالزور في عام : (41)الجدول رقم 
 .لنظرية كريستالر

 

رُ  ػلاك ٘نا اٌغلٚي ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثَىبْ ِواوي إٌٛاؽٟ فٟ : اٌّظله

كهاٍخ  ؽغبَ ٚٚظبئف اٌّواوي اٌؼّوا١ٔخ ِٓ فالي اؤزظبَ  )ٚرطج١ك لبْٔٛ وو٠َزبٌو , 2004اٌّؾبفظخ ٌؼبَ 

. (ثبٌَّبفبد

  1.0764= ً: رُ ؽَبة ِزٍٛظ اٌزجبػل إٌظوٞ ثبٌّؼبكٌخ اٌزب١ٌخ- 

.  رؼٕٟ هلُ صبثذ1.0764, ؽ١ش ً رؼٕٟ ِؼبًِ اٌزجبػل

ع رؼٕٟ ػلك اٌّؾالد اٌؼّوا١ٔخ , فٟ ؽ١ٓ رؼٕٟ َ رؼٕٟ اٌَّبفخ
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عند مقارنة آلية توزع اؼبدف كفقان ألحجامها يف ؿبافظة ديرالزكر كمقارنتها مع آلية توزع اؼبدف  - ث
, كفقان ألحجامها على مستول القطر نبلحظ إف ىناؾ حلقة تشابو كاضح يف تلك اآللية

حيث يبُت النمط العاـ لتوزع اؼبدف كفقان إلحجامها اؼبختلفة كذلك على مستول احملافظة 
كالقطر تركز تلك اؼبدف يف الداخل كالبفاض ذلك الًتكز كلما ابتعدنا عن الداخل باذباه 

كفيما يتعلق بتوزيع مدف ؿبافظة ديرالزكر كفقان إلحجامها يتضح لنا أف , األطراؼ كاؽبوامش
منطقة القلب يف ىذه احملافظة كاؼبتمثلة يف هنر الفرات كالذم شكل عامل جذب ؼبعظم مدف 

. احملافظة باستثناء مدينة الصور

يبكن من خبلؿ االطبلع على خارطة توزع اؼبراكز اإلدارية كربليل البيانات اإلحصائية  - ج
من ربديد احملاكر اغبضرية أك الثقل اغبضرم , اػباصة بتوزيع مدف احملافظة كفقان إلحجامها 

جنويب شرقي - كيبدك ىذا كاضحان بوضوح كامل يف احملور الطورل مشارل  ريب , يف احملافظة
, من إصبارل مدف احملافظة% 73كيضم ىذا احملور كبو , كم تقريبان 240كىو يبتد ؼبسافة 

كيف بداية ىذا احملور يقع اكرب ذبمع سكاين , من أصبارل سكاف اغبضر % 83كيضم 
بينما تتوسط كتقل أحجاـ تلك اؼبدف مشاؿ كجنوب , باحملافظة كيتمثل يف مدينة ديرالزكر

كيصل متوسط حجم اؼبدينة هبذا احملور باستثناء اؼبدف ذات اؼبراتب اغبجمية , ذلك التجمع
, من سكاف اغبضر باحملافظة, % 1.7أم ما يعادؿ كبو , ألف نسمة20الكبَتة إذل كبو 

كمن أىم العوامل اعبغرافية اليت أثرت قديبان كحديثان يف بركز ىذا احملور ما يتمثل يف كفرة اؼبوارد 
األمر الذم أدل , ككذلك كفرة اؼبوارد البشرية, (موارد اؼبياه , الًتبة الصاغبة للزراعة )الطبيعية 

إذل ظهور أمباط استقرار مبكرة يف ىذه احملافظة ارتبطت بالنشاط الزراعي كالرعوم كالذم 
ترافق مع انتعاش ذبارم أفرز بعض األسواؽ كاليت شكلت نويات العمراف اغبديث يف 

, كشكل ظهور النفط يف ىذه احملافظة كسيلة دعم تلك النويات باػبدمات اؼبناسبة, احملافظة
 . كبشبكة من الطرؽ أدل إذل بركزىا على خارطة العمراف كمدف كمراكز استقرار حضرم
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                   اٍزقلاِبد األهاضٟ فٟ ِلْ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ- فبَِبًال  

1970-2004: 

نالت استخدامات األراضي باؼبدف اىتمامان متزايدان منذ النصف األكؿ من القرف العشرين من       
حيث تكمن أنبية دراسة استخدامات األراضي باؼبدف يف معرفة نوعية , قبل اعبغرافيُت كالباحثُت

استثمار تلك األراضي كمدل مبلءمة استخداماهتا اغبالية هبدؼ االستفادة منها بأقصى درجة 
كتوظيف االستثمار اؼبستقبلي لؤلراضي إذل أقصى درجة , كالوقوؼ على مشكبلهتا ؼبعاعبتها, فبكنة
حيث يشكل ىذا النوع من الدراسات أساسان مهما لوضع اػبطط اغبضرية اليت تعٌت بشؤكف , فبكنة

 .(1)اؼبدف كتطويرىا يف ـبتلف اعبوانب سواء يف الوقت اغبارل أك اؼبستقبلي

 : محافظة ديرالزور مدنفياستخدامات األراضي العوامل المؤثرة في -1
تتميز استخدامات األراضي يف مدف ؿبافظة دير الزكر بالديناميكية كالتغَت السريع 

كلذلك فهي تعد استخدامات معقدة إذل حد , كما أهنا سبتاز بالتنوع كالتباين الشديدين, كاؼبستمر
: كبَت كذلك لتأثرىا بالعديد من العوامل اؼبؤثرة يف تلك االستخدامات كلعل من أنبها

حيث تؤثر عناصرىا يف تركز اؼبدف كاستخدامات األراضي فيها : الخصائص المكانية الطبيعية (1
حيث سبتاز مورفولوجية , كمورفولوجية سطح األرض كالًتب كتوزع اؼبياه ك َتىا من العناصر

سطح األرض يف ؿبافظة دير الزكر بشكليها اؽبضيب كالسهلي األمر الذم أدل إذل تركز مدف 
يف اؼبناطق  (العمرانية كاالقتصادية كاالجتماعية)احملافظة كاستثمار أراضيها يف ـبتلف األنشطة 

كما أف كقوع ؿبافظة دير الزكر يف منطقة مناخية جافة استوجب , السهلية اجملاكرة لنهر الفرات
تركز أ لب اؼبدف يف اؼبناطق القريبة من هنرم الفرات كاػبابور حيث تتوفر اؼبياه كالًتب الصاغبة 

 .لبلستثمار كيعتدؿ اؼبناخ فبا يؤثر يف استخدامات األراضي يف مدف احملافظة

__________________ 
أثر لوائح التخطيط اغبضرم كمنهجياتو الفكرية كالسياسية , اعبمعية اعبغرافية اؼبصرية,  اجمللة اعبغرافية العربية-1

. 16ص , 1998عاـ , 32العدد , على اؼبدف
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حيث رباكؿ مدف احملافظة إهباد سياسة : السياسات اإلدارية والتنظيمية لمدن المحافظة (2
إدارية هتدؼ إذل تنظيم كاقع تلك اؼبدف بشكل يتماشى مع كاقعها كإمكاناهتا من خبلؿ كضع 

كربديث اؼبخططات التنظيمية الستخدامات األراضي يف تلك اؼبدف كالعمل على ربديث 
كتطوير شبكة البٌت التحتية بشكل مستمر من أجل توفَت أكرب قدر فبكن من اػبدمات هبدؼ 

العمرانية )اغبصوؿ على أفضل أشكاؿ االستثمار ألراضي تلك اؼبدف دبختلف أنواع األنشطة 
 كاإلشراؼ على كضع اػبطط اؼبستقبلية الستثمار أراضي تلك اؼبدف , (كاالقتصادية كاالجتماعية

 حيث توجد عبلقة قوية بُت تركز األنشطة :موقع استخدام تلك األراضي بالنسبة للمدن (3
 ك قدرة  تلك األنشطة على دفع قيمة من ناحيةاؼبختلفة كاؼبتنوعة يف قلب اؼبدف كالبعد عنها 

, كمقدار البدؿ اؼبفركض على استثمار تلك األراضي كىو على األ لب ذك قيمة أك بدؿ مرتفع
كاليت  عامبلن مهمان أسعار األراضيكما تعد .  تلك األنشطة إذل األرضةحجم حاج مقدار ك

 من القرف الواحد كالعشرين كر م ىذا شهدت ارتفاعا كبَتان كملحوظان كخصوصان يف العقد األكؿ
االرتفاع إال أنو ال يزاؿ مقبوالن نظران لزيادة دخل الفرد كربسن القدرة الشرائية ؼبختلف فيات 

 .السكاف

                 بين عامي  محافظة ديرالزور مدنفياستخدامات األراضي -2
1970-2004 : 

كسيتم دراسة استخدامات , توجد يف ؿبافظة دير الزكر ثبلثة مدف رئيسية كما سبق ذكره
ر  كسيتم تسليط الضوء على تطو2004 ك 1970تلك األراضي يف اؼبدف الثبلثة خبلؿ عامي 

.  يف مدف احملافظة خبلؿ تلك الفًتتُتاستخدامات األراضي

 :استخدامات األراضي في مدينة دير الزور- 2-1

 يتشابو مع أ لب مدف العادل حيث دير الزكر مدينة  مبط استخدامات األراضي يففإ
تتألف اؼبدينة من مركز تتفرع منو عدة طرقات رئيسية كفرعية تتضمن أسواقان ذبارية كمراكز لتقدًن 

اػبدمات اإلدارية كاػبدمية كاالجتماعية سواء أكانت حكومية أك خاصة كمن مث يلي تلك األسواؽ 
بينما تًتكز اؼبنشآت الصناعية , نطاؽ من األراضي تستخدـ يف اجملاؿ السكٍت يف صبيع االذباىات 
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كمراكز تقدًن خدمات النقل كالشحن للركاب كالبضائع بكل أنواعها , (اؼبدف الصناعية كاؼبصانع)
بينما تًتكز أ لب اؼبنشآت السياحية يف اعبهة , على أطراؼ اؼبدينة (اغبافبلت كالقطارات كاؼبطار)

 ةمن خبلؿ ما تقدـ سيتم القياـ بدراسة تفصيلي. الشمالية من اؼبدينة جبانب ضفاؼ هنر الفرات
.  الستخدامات األراضي يف مدينة دير الزكر مركز احملافظة

حيث ,  كىي عبارة عن ساحة عامة ربتل مركز اؼبدينة تكاد تأخذ شكل الدائرة:مركز المدينة- 1
ربيط  هبا األسواؽ التجارية بنسيجها العمراين القدًن كاغبديث كىي سبثل ىذا اؼبركز منذ عاـ 

منها , تقع ىذه الساحة عند تقاطع ؾبموعو من الشوارع الرئيسية يف اؼبدينة,  كحىت اآلف1900
كتقاطع , كتقاطع شارع السرايا القدًن مع شارع النهر, تقاطع الشارع العاـ مع شارع حسن الطو

كتقسم ىذه الساحة اؼبدينة إذل قسمُت القسم الشرقي , شارع سوؽ الصا ة مع شارع السرايا القديبة
للمدينة كالذم يقع شرؽ الساحة كيبثل النسيج العمراين القدًن للمدينة بأسواقها كأبنيتها كمعاؼبها 

كالقسم الغريب للمدينة كالذم يقع , القديبة اليت بدأت اغبداثة تطرؽ أبواهبا  لتغَت يف مبطها العمراين
كما يف اػبريطتُت .  ريب الساحة كيبثل النسيج العمراين اغبديث بأسواقها كأبنيتها كمعاؼبها اغبديثة

.   (26,25)رقم 

 (مركز اؼبدينة)من خبلؿ ما تقدـ يبكن اغبديث عن استخدامات األراضي احمليطة بالساحة 
من خبلؿ تقسيمها إذل ؾبموعة من اؼبناطق كاؼبقاطع العمرانية اليت تتطابق مع الشوارع احمليطة باؼبركز 

:  على الشكل التارل

كىي عبارة عن ,  كاليت تقع يف اعبهة الشرقية مواجهة ؼبنطقة الساحةمنطقة المدينة القديمة- 2
ؾبموعة من األسواؽ التجارية اؼبقبية الًتاثية متنوعة النشاط حيث تتألف من ؾبموع من األسواؽ 

 (اؼبلح سابقان )اؼبختصة بأنشطة معينة كسوؽ العطارين كسوؽ اغبدادة كسوؽ النجارة كسوؽ العرب 
كىي تشبو يف نشاطها أسواؽ اغبميدية يف دمشق كسوؽ , اخل... كسوؽ اعبلود كسوؽ اغببوب

مركز السلطة )كيقع جبانب تلك األسواؽ مبٌت السرايا القديبة , اؼبدينة يف حلب كلكن بشكل مصغر
( ضباـ السوؽ)كيتبع ؽبا مسجد كمقهى كبقايا مبٌت قدًن غبماـ عاـ قدًن  (العثمانية كالفرنسية سابقان 

 أصبحت تلك اؼبنطقة ربت إشراؼ عبنة مشركع أحياء تراث 1995كيف عاـ , ظبي بنفس االسم
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اؼبدينة كقد بدأت بنقل عدد من اغبرؼ كالصناعات إذل مناطق أخرل من اؼبدينة كالعمل على إعطاء 
الطابع الًتاثي لتلك األسواؽ من خبلؿ تنظيمها كدعم الصناعات كاغبرؼ الًتاثية كؿباكلة إحياء 

بينما يقع على يبُت الساحة مسجد قدًن كىو اؼبسجد العمرم كالذم , اغبرؼ كالصناعات اؼبنقرضة
 ـ كىو من اؼبساجد القديبة يف اؼبدينة ككاف يقع جبانبو سوؽ 1900يعود تاريخ بنائو إذل عاـ 

شعيب يتجمع فيو بائعو اػبضركات كاؼبنتجات الزراعية كاغبيوانية قبل أف ربولو بلدية اؼبدينة إذل ؾبمع 
كجبانب ىذا اجملمع كانت , يضم ؾبموعة من اؼبكاتب التجارية كمكاتب احملامُت كعيادات األطباء

 ليحل ؿبلها مديرية اؼبصاحل العقارية يف اؼبدينة 1995تقع مديرية اؼبالية يف دير الزكر لتنقل يف عاـ 
الشارع العاـ كمقطعو اؼبمتد من مديرية الربيد القدًن كحىت منطقة الشيخ ياسُت حيث تسيطر .

األنشطة اػبدمية من ذلك اؼبقطع من الشارع كاؼبكتبات كاؼبطابع كسوؽ األجهزة الكهربائية 
كؿببلت بيع القطع كاألدكات الصحية كاػبردكات كمكاتب  (خدمات اؽباتف احملموؿ)كاإللكًتكنية 

أما اعبزء اؼبتجو شرقان من الشارع اؼبذكور كخصوصان , احملامُت كعيادات األطباء كعدد من الصيدليات
بعد تقاطعو مع شارع حسن الطو فيتميز بطابعة الشعيب حيث تنتشر فيو اػبانات ك الكراجات 

كاحملبلت الشعبية كاليت زبتص ببيع اؼبنتجات الغذائية الشعبية كاألدكات اؼبنزلية اغبديثة كالشعبية اليت 
تتناسب مع حاجات سكاف القرل باإلضافة إذل ؾبموعة من اؼبطاعم كاؼبقاىي كالفنادؽ اؼبنتشرة 

 1960على جانيب الشارع اؼبذكور كذبدر اإلشارة ىنا إذل أنو كاف يوجد يف ىذا الشارع منذ عاـ 
 مكاتب السفر ك كراجات كانت تنطلق منها السيارة القديبة كالباصات 1990كحىت عاـ 

كقد كانت ؽبذه اؼبنطقة أنبية اقتصادية كبَتة كسوؽ , إذل بقية احملافظة كاؼبناطق اؼبختلفة (البوسطو)
رئيسي ألبناء اؼبدينة كمقصد أساسي ألبناء الريف قبل أف تًتاجع ىذه األنبية أماـ توسع اؼبدينة 

كإذل اعبنوب من ىذا الشارع ىناؾ شارع رئيسي يلتقي بو , كظهور أسواؽ جديدة يف اؼبدينة كالريف
عند الساحة كىو شارع حسن الطو الذم تنتشر على جانبيو احملبلت متخصصة ببيع األلبسة 

اخل كىو من األسواؽ ذات األنبية ... كالعطور كأدكات التجميل كاألدكات اؼبنزلية كالسكاكر
سوؽ الصا ة كاجملمع اغبكومي كتقع جبانب الساحة باعبهة . االقتصادية على مستول اؼبدينة

الشمالية الغربية منها كىذا اعبزء من اؼبدينة يبتد من اؼبركز الثقايف إذل الساحة حيث كانت تًتكز فيو 
 ليبٌت ؿبلها ؾبمع حكومي يضم مديرية التجزئة 1978مدينة الدير العتيق قبل أف تزاؿ يف عاـ 
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كصالة تابعة ؽبا كمبٌت احملكمة باإلضافة إذل ؾبمع آخر جبانبو يضم مقر بلدية ديرالزكر كعدد من 
بينما تنتشر يف طابقو األرضي ؿببلت لبيع األلبسة الشعبية كعدد , اؼبقرات اغبزبية كاؼبنظمات الشعبية

, من اؼبطاعم كاؼبقاىي الشعبية كمكتب لقطع تذاكر القطار كمركز إلحدل شركات النقل السياحية
بشكل عاـ يتميز مركز اؼبدينة باغبيوية . كجبانب اجملمع يقع سوؽ الصا ة كاألبنية السكنية كالتجارية

, كالنشاط هناران بينما يفقد حيويتو ليبلن كيف أياـ العطل كاألعياد كذلك اللبفاض كثافة السكاف بو
.  كتبلغ الكثافة السكانية ىنا أخفض مستول ؽبا يف اؼبدينة, فهو هبمع السكاف هناران كيبخرىم ليبلن 

      كتشكل ىذه الساحة كالشوارع احمليطة هبا مركز اؼبدينة كمنطقة األعماؿ اؼبركزية يف اجملاؿ 
كتشغل اؼبباين التجارية كاػبدمية كاإلدارية أىم " فاؼبساكن قليلة" اإلدارم كاػبدمي كالتجارم للمدينة 

كتتجاكز األنشطة اليـو كثَتان البنية , حيث تشكل ىذه اؼبنطقة  قطب ارتكاز للمدينة, اؼبساحات
القديبة للسوؽ فبتدة باستمرار يف صبيع االذباىات متبعة يف ذلك امتداد األحياء السكنية الشعبية 

كيصاحب ىذا التوسع تنوع كزبصص يف األنشطة كاػبدمات بشكل حديث , منها كاغبديثة 
. كمتحضر

يبكن تصنيف استخدامات األراضي يف مدينة دير الزكر إذل عدة أمباط حسب نوع 
األنشطة اغبضرية باؼبدينة؛ إذ وبتل االستخداـ السكٍت كالطرؽ مساحات كبَتة تليها بعض األنشطة 

كيشمل كل نشاط أقسامان , األخرل كاألنشطة االقتصادية كاػبدمية كاالجتماعية كاإلدارية ك َتىا
. فرعية متعددة فاألنشطة االقتصادية تضم األنشطة التجارية كالصناعية كالزراعية

كيبكن تقسيمو إذل ثبلثة أصناؼ رئيسية تبعان ,  وبتل أكرب مساحة يف اؼبدينة:االستخدام السكني - أ
 : ؼبستويات التخدًن كالتخطيط كاغبداثة

 كيشمل اإلحياء الراقية كىي أحياء سكنية ـبططة ك منظمة كـبدمة كؾبهزة ببنية :المستوى األول
 مزكدة بشبكة طرقية جيدة حيث تتميز , (صرؼ صحي, ىاتف, كهرباء, ماء)ربتية حديثة 
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كتوجد هبا ؾبموعة من اغبدائق العامة كاليت تشكل متنفس ألىارل تلك , بشوارع كاسعة كمنظمة
ك يتميز ,(اغبويقة)كسبثلها أحياء مناطق القصور كالرشدية ك ازم عياش كالعثمانية , اإلحياء

من % 7سكاف ىذه اؼبناطق دبستول معيشي جيد نوعان ما حيث تشكل ىذه األحياء ما نسبتو 
.  إصبارل األحياء السكنية يف اؼبدينة

 كيشمل أحياء حضرية ـبططة كلكنها تعاين من ضعف التجهيزات اغبضرية :المستوى الثاني
كتشمل أحياء الثورة ك البعاجُت كالشهداء ك أبو عابد كاغبميدية كالشيخ ياسُت كعلي بك 

حيث تشكل , كيتميز سكاف ىذه اؼبناطق دبستول معيشي متوسط نوعان ما, كميسلوف كحطُت
.  من إصبارل األحياء السكنية يف اؼبدينة% 15ىذه األحياء ما نسبتو 

 كيشمل أحياء السكن العشوائي يف أطراؼ اؼبدينة الغربية كالشرقية كأحياء :المستوى الثالث
كتتميز ىذه األحياء الفقَتة يف  ياب شبو تاـ لكل مقومات اغبياة اغبضرية من , الطب كتشرين

كيتميز سكاف ىذه اؼبناطق , ضعف يف خدمات البنية التحتية كالطرقات اؼبنظمة كاػبدمات
من إصبارل األحياء % 3حيث تشكل ىذه األحياء ما نسبتو , دبستول معيشي ضعيف نوعان ما

 .   (26,25)كما يف اػبريطتُت رقم , السكنية يف اؼبدينة

 سبثل الشوارع كالطرؽ أىم استخدامات األراضي يف مدينة دير الزكر كتأيت :الشوارع والنقل 
حيث زبًتؽ اؼبدينة ثبلثة , باؼبرتبة الثانية من حيث اؼبساحة اليت تشغلها بعد االستخداـ السكٍت

 –طريق الرقة)شوارع رئيسية تصل  رب اؼبدينة بشرقها تبدأ صبيعها من مدخل اؼبدينة الغريب 
كىذه الطرؽ ىي طريق , ( البوكماؿ–طريق اؼبيادين)كتنتهي باؼبدخل الشرقي للمدينة , (حلب

كالطريق العاـ الذم ىبدـ كسط اؼبدينة كىو ما يبثل الشرياف , بورسعيد الذم ىبدـ جنوب اؼبدينة
كما يوجد شارعاف رئيسياف تصل , كطريق الكورنيش الذم ىبدـ مشاؿ اؼبدينة, الرئيسي للمدينة

طريق )كىذه الطرؽ ىي الطريق الواصل بُت اؼبدخل اعبنويب للمدينة , جنوب اؼبدينة بشماؽبا
, كالطريق الذم يصل بُت شارع بورسعيد حىت اعبسر اؼبعلق, ليصل إذل هنر الفرات (دمشق

كتتصل بُت صبيع الطرؽ الرئيسية شبكة من الطرؽ الفرعية كتشكل ىذه الشوارع كالطرؽ ما 
كما يوجد يف اؼبدينة , من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر% 16نسبتو كبو 
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ككذلك ؿبطة للقطارات تقع يف , مطار يقع يف اعبهة الشرقية للمدينة بالقرب من حي تشرين
كما زبدـ اؼبدينة شبكة من خطوط النقل الداخلية كاػبارجية األكذل , اعبهة الشمالية للمدينة

كالثانية تنطلق من مركزين , تنطلق من مركز يقع يف كسط اؼبدينة خاص خبطوط النقل الداخلي
اؼبركز األكؿ كىو مركز حديث يقع يف طرؼ اؼبدينة اعبنويب بالقرب من شارع بورسعيد كاؼبركز 
كما , الثاين يقع يف كسط اؼبدينة كىو اؼبركز القدًن كىذاف اؼبركزاف خاصاف خبطوط النقل اػبارجية

 .  (26,25)يف اػبريطتُت رقم 

 تنتشر األراضي اؼبستخدمة يف النشاط الزراعي باؼبناطق القريبة :االستخدام الزراعي والرعوي 
كيف اؼبناطق القريبة من ؾبرل , من ؾبرل هنر الفرات يف أطراؼ اؼبدينة الغربية كالشرقية الشمالية

هنر اػبابور يف اعبهة الشمالية من اؼبدينة بينما تنتشر األحزمة اػبضراء عند كافة مداخل اؼبدينة 
 كم 20كأكرب توسع لو يف اعبهة اعبنوبية من اؼبدينة حيث سبتد من مدخل اؼبدينة الغريب ؼبسافة 

باذباه اعبنوب كيهدؼ التوسع بتلك األحزمة إذل درء خطر امتداد الظركؼ الصحراكية باذباه 
كما تنتشر بعض البساتُت كاؼبزارع يف اعبهة الشمالية من اؼبدينة يف حي العثمانية , اؼبدينة

كيف بعض اؼبناطق القريبة من الفرع الصغَت للفرات كيف اؼبناطق القريبة من هنر  (اغبويقة سابقان )
كما ىو اغباؿ يف حوائج صقر ك  (اعبزر النهرية)الفرات يف منطقة الكورنيش كمناطق اغبوائج 

كيشكل االستخداـ الزراعي كالرعوم ما , كاطع كزارع كعلى طوؿ الضفة الشمالية لنهر الفرات
 . من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر% 29نسبتو كبو 

 يتمثل يف األسواؽ التجارية كالقديبة كاليت يزيد عددىا عن عشرين سوقان :االستخدام التجاري  ,
حيث يوجد يف اؼبدينة كبو عشرة أسواؽ رئيسية تتفرع منها أسواؽ ثانوية باإلضافة إذل أسواؽ 

باإلضافة إذل عدد من اجملمعات التجارية , اؼبدينة القديبة كاليت يبلغ عددىا كبو طبسة أسواؽ
اليت تظهر ضمن األحياء السكنية فضبلن عن السوؽ  (اؼبوالت)كاػبدمية التقليدية منها كاغبديثة 

من إصبارل  % 14كتشكل تلك األسواؽ ما نسبتو كبو , (منطقة الساحة)الكبَت يف مركز اؼبدينة 
 .  (26,25)كما يف اػبريطتُت رقم , استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر
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 يًتكز االستخداـ الصناعي يف مدينة ديرالزكر يف منطقتُت خصصتها :االستخدام الصناعي 
اؼبنطقة األكذل كىي منطقة قديبة تقع يف الطرؼ الشرقي من اؼبدينة , الدكلة للمجاؿ الصناعي

كىي  َت ؾبهزة باػبدمات الضركرية كىي ـبصصة ػبدمات اغبدادة كالنجارة كاػبراطة كبيع قطع 
اؼبنطقة الثانية كىي , السيارات كاؼبعدات الثقيلة كإصبلحها باإلضافة إذل معامل الرخاـ كالببلط

منطقة حديثة تقع يف اعبهة الشمالية من اؼبدينة حيث قامت الدكلة بإحداثها منذ ثبلث سنوات 
بالنسبة للمعامل كاؼبصانع يوجد يف مدينة دير الزكر عدة مصانع . كافتتحت فيها بعض اؼبعامل

كمعامل حكومية تقع مشاؿ اؼبدينة على الطريق الذم يصل ديرالزكر دبحافظة اغبسكة بالقرب من 
كتشكل تلك اؼبناطق الصناعية مع , اؼبنطقة الصناعية اغبديثة كال يوجد مصانع أك معامل خاصة

من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة % 6اؼبصانع كاؼبعامل التابعة ؽبا ما نسبتو كبو 
 .ديرالزكر

 البلدية كاحملافظة كاحملكمة كاؼبباين ) كيتمثل يف اؼبباين اغبكومية كفركعها :االستخدام اإلداري
اغبزبية كاؼبراكز الثقافية كالربيد كمديريات الدكلة مثل الصحة كالزراعة كالطرؽ كاؼبالية كالكهرباء 

باإلضافة إذل فركع الشركات اػباصة كاؼبنظمات الدكلية  (اخل.... كاؼبياه كاؽباتف كالًتبية
كعلى الر م من كجود مصاحل إدارية خارج مركز , كاعبمعيات األىلية كالبنوؾ اػباصة كالعامة

كتشكل , (اخل.... كمقرات البلديات كفركع احملاكم كأقساـ الشرطة كاؼبراكز الثقافية )اؼبدينة 
من إصبارل استخدامات % 11تلك اؼبباين اغبكومية كاػباصة بكل فركعها ما نسبتو كبو 

 .  (26,25)كما يف اػبريطتُت رقم , األراضي يف مدينة ديرالزكر

 يتمثل يف جامعة الفرات كالكليات كاؼبعاىد كاؼبراكز البحثية التابعة ؽبا: االستخدام التعليمي ,
كجامعة اعبزيرة اػباصة اليت تقع يف اعبهة الغربية من , كاليت تتوزع على مناطق ـبتلفة من اؼبدينة

باإلضافة إذل العديد من اؼبدارس اليت تنتشر يف ـبتلف مناطق , اؼبدينة عند مدخل ديرالزكر الغريب
كتشكل تلك اؼبؤسسات كاؼبراكز , التجمعات السكنية حيث تتوزع على ـبتلف مناطق اؼبدينة

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر% 8التعليمية ما نسبتو كبو 
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 حيث تقع مشفى ,  يوجد يف مدينة ديرالزكر ثبلث مشاؼو حكومية:االستخدام الصحي
يف اعبهة اعبنوبية من اؼبدينة عند مدخل اؼبدينة اعبنويب ك اؼبشفى  (أكرب مشايف احملافظة)األسد 

كمشفى الفرات كاليت , الوطٍت الذم يقع يف كسط اؼبدينة بالقرب من الفرع الصغَت لنهر الفرات
ككبو ست مشاؼو خاصة ثبلث منها , تقع يف اعبهة الشمالية من اؼبدينة بالقرب من هنر الفرات

كما توجد باؼبدينة , كثبلث تقع يف كسط اؼبدينة, تقع بالقرب من الفرع الصغَت لنهر الفرات
عشرات اؼبراكز الصحية كاؼبستوصفات كالصيدليات كالعيادات الطبية العامة كاػباصة حيث 

يتجمع بعضها يف مركز اؼبدينة كأسواقها التجارية كبعضها اآلخر موزع على أحيائها اؼبختلفة كما 
كتشكل تلك اؼبشايف كاؼبستوصفات كاؼبراكز الصحية كالصيدليات كالعيادة الطبية ما نسبتو , يف

 . من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر% 5كبو 

 كتتمثل يف اغبدائق العامة كاؼببلعب كاؼبقاىي كاؼبطاعم كاؼبقاصف السياحية:أماكن الترفيو  ,
حيث يوجد يف مدينة ديرالزكر عدة حدائق عامة كبَتة سبتد على مساحات كاسعة كأكربىا 

اغبديقة العامة اليت تقع يف كسط اؼبدينة كحديقة حوهبة صقر على ضفة هنر الفرات بينما تنتشر 
حدائق عامة صغَتة يف معظم أكباء اؼبدينة كلكن أكثر اؼبناطق تركزان ؽبا جبانب اعبسر اؼبعلق على 

كما يوجد يف اؼبدينة ملعب ضخم كصالة رياضية يقع يف , ضفيت هنر الفرات كيف حي القصور
باإلضافة إذل مبلعب صغَتة توجد ضمن مباين األندية الرياضية كقد بدأت تظهر , حي حطُت

يف اآلكنة األخَتة مبلعب خاصة حديثة كملعب كصالة رياضية عامة تقع صبيعها بالقرب من 
أما بالنسبة للمقاىي كللمقاصف كاؼبطاعم فتنتشر يف مناطق , اؼبدخل اعبنويب ؼبدينة ديرالزكر

كثَتة من اؼبدينة كلكن أكثر اؼبناطق تركزان ؽبا بالقرب من الفرع الصغَت لنهر الفرات القريب من 
كسط اؼبدينة ككذلك يف منطقة كورنيش اؼبدينة اؼبطل على هنر الفرات كيف منطقة حوهبة صقر 

كما يف , السياحية حيث تنتشر ما تسمى دبقاىي كمطاعم األرصفة اؼبطلة على هنر الفرات
 Intern)كما انتشر يف اؼبدينة ما يسمى دبقاىي اإلنًتنت , (26,25)اػبريطتُت رقم 

Café) أما بالنسبة لدكر السينما فقد كاف ؽبا دكر كبَت , كاليت تنتشر يف معظم مناطق اؼبدينة
 كلكنو تراجع منذ فًتة طويلة كتوجد يف اؼبدينة عدة دكر للسينما كلكن أ لبها 
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من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة % 5كتشكل األماكن الًتفيهية ما نسبتو كبو , مغلق
 .ديرالزكر

 كتشكل األماكن ,  كسبثلو اؼبساجد كالكنائس كاؼبدارس كاؼبعاىد الدينية:االستخدام الديني
 توجد :المقابر.من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر% 4الدينية ما نسبتو كبو 

كيوجد يف اؼبدينة بعض اؼبقابر , يف مدينة دير الزكر مقربة مركزية عند اؼبدخل اعبنويب للمدينة
من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة % 2كتشكل اؼبقابر ما نسبتو كبو , الصغَتة القديبة

 .ديرالزكر

يتضح من دراسة اذباىات التوسع العمراين كاستخدامات األراضي يف مدينة دير الزكر أف 
فمركز مدينة ديرالزكر تشكل , ىذه اؼبدينة خضعت يف مبوىا العمراين لنظريات تركيب اؼبدف الداخلية

كاستخدامات األراضي فيها تتوزع على قطاعات ىبتص كل منها باستخداـ , نواة اؼبدينة األصلية
حيث تتوزع تلك االستخدامات توزيعان تراتبيان ينطلق من اؼبركز باذباه األطراؼ كما يف , ؿبدد

نظريات الًتكيب الداخلي للمدف حيث يبلحظ أف سكن الطبقة الراقية كالوسطى يبتعد عن مركز 
, على ىوامش اؼبدينة (سكن الطبقة الفقَتة)بينما ينتشر السكن العشوائي , اؼبدينة باذباه األطراؼ

كيبقى امتداد عمراف مدينة ديرالزكر بالقرب , كبدأت اؼبدينة تنمو على شكل قطاعات ربيط باؼبركز
كما أف ظهور ؾبموعة من األسواؽ الصغَتة على , من ؾبرل هنر الفرات أقرب إذل نظرية القطاعات

كذلك ر م كجود فركؽ جوىرية بُت , مستول األحياء السكنية يشبو إذل حد ما نظرية النول اؼبتعددة
مدينة ديرالزكر كبُت نظريات الًتكيب الداخلي للمدف اليت استنتجت من دراسات ؼبدف  ربية زبتلف 

   .عن مدينة ديرالزكر يف ؾباالت كثَتة

 :استخدامات األراضي في مدينة الميادين- 2-2

اؼبيادين يبيل إذل مبط اؼبدف الريفية أكثر منو للمدف  مدين  مبط استخدامات األراضي يففإ
اغبضرية حيث تتألف اؼبدينة من مركز تتفرع منو عدة طرقات رئيسية كفرعية تتضمن أسواقان ذبارية 

كمراكز لتقدًن اػبدمات اإلدارية كاػبدمية كاالجتماعية سواء أكانت حكومية أك خاصة كمن مث يلي 
.  تلك األسواؽ نطاؽ من األراضي تستخدـ يف اجملاؿ السكٍت يف صبيع االذباىات
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       من خبلؿ ما تقدـ سيتم القياـ بدراسة تفصيلية الستخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين 
  (1) :مركز اؼبنطقة

 كىو عبارة عن شارع عاـ يقع يف الطرؼ الشمارل للمدينة يتوسط شارع يسمى :مركز المدينة- 1
حيث ربيط  هبا األسواؽ التجارية بطابعها الشعيب , بشارع البوكماؿ يشرؼ عليو مقهى شعيب

حيث يشكل ىذا اؼبركز كما هباكره من الشوارع احمليطة بو ما يسمى دبنطقة األعماؿ , كاغبديث
اؼبركزية للمدينة كاليت تقدـ خدماهتا يف اجملاؿ اإلدارم كاػبدمي كالتجارم كالسكٍت كتشغل اؼبباين 

, حيث تشكل ىذه اؼبنطقة  قطب ارتكاز للمدينة, التجارية كاػبدمية كاإلدارية أىم اؼبساحات
كتتجاكز األنشطة اليـو كثَتان مركز اؼبدينة فبتدة باستمرار يف صبيع االذباىات متبعة يف ذلك امتداد 

كيصاحب ىذا التوسع تنوع كزبصص يف األنشطة , األحياء السكنية الشعبية منها كاغبديثة
. كاػبدمات كالذم بدا يظهر يف اآلكنة األخَتة  بشكل حديث كمتحضر

كيًتكز ىذا االستخداـ يف شبانية أحياء ,  وبتل أكرب مساحة يف اؼبدينة:االستخدام السكني- 2
حي , حي األربعُت, حي الوسط, حي اؼبلعب, حي النهر, حي الكورنيش)سكنية رئيسية كىي 

كتشكل ىذه األحياء السكنية ما نسبتو كبو , (حي التسع  ريب, حي التوسع شرقي , اعبيش 
 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 24

 سبثل الشوارع كالطرؽ أىم استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين كتأيت :الشوارع والنقل- 3
حيث زبًتؽ اؼبدينة أربعة , باؼبرتبة الثانية من حيث اؼبساحة اليت تشغلها بعد االستخداـ السكٍت

 –دير الزكر)شوارع رئيسية تصل  رب اؼبدينة بشرقها تبدأ صبيعها من مدخل اؼبدينة اعبنويب طريق 
كىذه الشوارع ىي شارع , ( البوكماؿ–اؼبيادين)كتنتهي باؼبدخل الشرقي للمدينة طريق , (البوكماؿ

كشارع البوكماؿ الذم ىبدـ مشاؿ اؼبدينة كىو ما يبثل الشرياف , الكورنيش الذم ىبدـ  رب اؼبدينة
 ,  كشارع األربعُت الذم ىبدـ شرؽ اؼبدينة, كشارع النادم الذم ىبدـ كسط اؼبدينة, الرئيسي للمدينة

__________________ 
, بيانات نظرية كإحصائية خاصة باستخداـ أراضي اؼبدينة ؼبختلف القطاعات, اجمللس البلدم ؼبدينة اؼبيادين-1

. 2004كفقان لبيانات عاـ 
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كتتصل بُت صبيع الطرؽ الرئيسية شبكة من الطرؽ الفرعية كتشكل ىذه الشوارع كالطرؽ ما نسبتو 
كما زبدـ اؼبدينة شبكة من خطوط , من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 15كبو 

النقل الداخلية كاػبارجية األكذل تنطلق من مركز يقع يف كسط اؼبدينة خاص خبطوط النقل الداخلي 
كالثانية تنتشر يف ـبتلف أكباء اؼبدينة كترتبط مع كجود , كاليت تربط اؼبدينة مع القرل التابعة ؽبا

 .مكاتب السفر كاليت تربط اؼبدينة بباقي احملافظات 

 تنتشر األراضي اؼبستخدمة يف النشاط الزراعي باؼبناطق القريبة :االستخدام الزراعي والرعوي- 3
بينما تنتشر األحزمة اػبضراء عند , من ؾبرل هنر الفرات يف أطراؼ اؼبدينة الغربية كالشرقية الشمالية
كما تنتشر بعض اؼبزارع يف اعبهة , كافة مداخل اؼبدينة كأكرب توسع لو يف اعبهة اعبنوبية من اؼبدينة

من إصبارل % 17كتشكل ىذه األراضي ما نسبتو كبو , الشمالية من اؼبدينة مع امتداد هنر الفرات
 .استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين

 يتمثل يف األسواؽ التجارية اغبديثة منها كالقديبة كاليت يزيد عددىا عن :االستخدام التجاري- 4
باإلضافة إذل , عشرة أسواؽ حيث يوجد يف اؼبدينة كبو طبسة أسواؽ رئيسية تتفرع منها أسواؽ ثانوية

كعدد من اجملمعات التجارية كاػبدمية الصغَتة كاليت تظهر ضمن , (موؿ ذبارم)ؾبمع ذبارم حديث 
كتشكل تلك األسواؽ ما نسبتو كبو , األحياء السكنية فضبلن عن السوؽ الكبَت يف مركز اؼبدينة

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 13

 يتمثل ذلك االستخداـ يف بعض احملبلت اليت زبتص يف بيع قطع خاصة :االستخدام الصناعي- 5
كعدد من كرشات إصبلح اآلليات الزراعية كالسيارات كاليت تنتشر يف , باآلليات الزراعية كالسيارات

من % 3كتشكل تلك اؼبناطق الصناعية مع اؼبصانع كاؼبعامل التابعة ؽبا ما نسبتو كبو , أطراؼ اؼبدينة
 .إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة ديرالزكر

البلدية كاحملكمة كاؼبباين اغبزبية كاؼبركز الثقايف ) كيتمثل يف اؼبباين اغبكومية :االستخدام اإلداري- 6
 ,  (اخل... كالربيد كفركع ؼبديريات الدكلة مثل الصحة كالزراعة كاؼبالية كالكهرباء كاؼبياه كاؽباتف كالًتبية

 

 



 

 

 

- 241 - 

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 10كتشكل تلك اؼبباين ما نسبتو كبو 

 يتمثل ذلك االستخداـ يف اؼبدارس ـبتلفة اؼبراحل كاليت تنتشر يف ـبتلف :االستخدام التعليمي- 7
كتشكل تلك اؼبدارس ما نسبتو , مناطق التجمعات السكنية حيث تتوزع على ـبتلف مناطق اؼبدينة

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 7كبو 

 (مشفى الطب اغبديث) يوجد يف مدينة اؼبيادين مشفى حكومي كاحد :االستخدام الصحي- 8
, كثبلث مشاؼو خاصة  تقع يف كسط اؼبدينة, يف اعبهة اعبنوبية من اؼبدينة عند مدخل اؼبدينة الغريب

كما يوجد باؼبدينة مراكز صحية كمستوصف كعدد من الصيدليات كالعيادات الطبية اػباصة حيث 
كتشكل تلك , يتجمع بعضها يف مركز اؼبدينة التجارم كبعضها اآلخر موزع على أحيائها اؼبختلفة

 . من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 4اؼبنشآت الصحية ما نسبتو كبو 

 حيث يوجد يف مدينة اؼبيادين حديقة عامة كبَتة تقع يف الطرؼ الشمارل :أماكن الترفيو- 9
أما بالنسبة , كما يوجد يف اؼبدينة ملعب تابع لنادم اؼبيادين يقع يف الطرؼ الشرقي للمدينة, للمدينة

للمقاىي كاؼبطاعم فتنتشر يف مناطق كثَتة من اؼبدينة كيًتكز كجود اؼبقاصف يف الطرؼ الغريب للمدينة 
كتشكل األماكن , كما ينتشر يف اؼبدينة بعض مقاىي اإلنًتنت, حيث تًتكز يف شارع الكورنيش

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 6الًتفيهية ما نسبتو كبو 

كتشكل األماكن الدينية ما ,  كسبثلو اؼبساجد كاؼبدارس كاؼبعاىد الدينية:االستخدام الديني- 10
 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 4نسبتو كبو 

كتشكل ,  توجد يف مدينة اؼبيادين مقربة مركزية يف الطرؼ اعبنويب اؼبقابل للمدينة:المقابر- 11
 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين% 1اؼبقابر ما نسبتو كبو 

يتضح من دراسة اذباىات التوسع العمراين كاستخدامات األراضي يف مدينة اؼبيادين أف النمو 
العمراين ؽبذه اؼبدينة يتم بشكل أفقي مسايران جملرل هنر الفرات كلكن يف العقد الزمٍت األخَت بدا ىذا 

التوسع يأخذ شكبلن آخران كىو االمتداد الشاقورل يف التوسع اؼبساحي من ناحية كيف زيادة عدد 
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الطوابق من ناحية أخرل كذلك الستيعاب الزيادة السكانية الناذبة من النمو السكاين اؼبرتفع من 
 (2008اجمللس البلدم ؼبدينة اؼبيادين، ).كىجرة سكاف القرل احمليطة ؽبا من ناحية أخرل, ناحية

: استخدامات األراضي في مدينة البوكمال- 2-3
كىي , فهي أحدل مفردات كوكبة اؼبدف السورية اؼبستجدة,        البوكماؿ مدينة قديبة النشأة 

يف ,يًتكز مبوىا العمراين يف اؼبنطقة احملصورة بُت هنر الفرات ك بادييت الشامية كاعبزيرة" سهلية"مدينة 
كؽبذا فاؼبدينة تنتمي للنمط العمراين اؼبشتت كاؼببعثر كإف كاف , كسط األراضي الزراعية كالرعوية

اليت ىي يف حقيقتها ؾبموعة , إال أنو يبيز النمط العمراين للمدينة, على مراكز العمراف الريفية ينطبق
من القرل ك التجمعات البشرية اربدت كالتحمت لتظهر على خارطة اعبمهورية العربية السورية 

حيث تتألف اؼبدينة من قسمُت األكؿ يًتكز على الضفة اليمٌت للنهر كيشمل , باسم مدينة البوكماؿ
كالقسم الثاين يبتد ضمن جزيرة هنرية يف كسط النهر كاليت تسمى باغبوايج , القسم األكرب من اؼبدينة

كبشكل عاـ يتشابو النمط , كىو عبارة عن منطقة بساتُت تستخدـ لبل راض الزراعية الرعوية
العمراين ؽبذه اؼبدينة مع األمباط العمراين لبقية اؼبراكز البشرية كالعمرانية يف احملافظة حيث تتألف 

اؼبدينة من مركز تتفرع منو عدة طرقات رئيسية كفرعية كجسور تربط شطرم اؼبدينة تتضمن أسواقان 
ذبارية كمراكز لتقدًن اػبدمات اإلدارية كاػبدمية كاالجتماعية سواء أكانت حكومية أك خاصة كمن 
مث يلي تلك األسواؽ نطاؽ من األراضي تستخدـ يف اجملاؿ السكٍت يف صبيع االذباىات باستثناء 

من خبلؿ ما تقدـ سيتم القياـ بدراسة تفصيلية . اؼبناطق احملاذية لسرير النهر كاليت تستخدـ للزراعة
:  الستخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ مركز احملافظة

 كىو عبارة عن النواة اليت تتوسط اؼبدينة كاؼبتمثلة بشارع رئيسي تًتكز فيو :مركز المدينة- 1
كمراكز تقدًن اػبدمات دبختلف أنواعا كاختصاصاهتا , األسواؽ التجارية بطابعها الشعيب كاغبديث

كىو دبثابة منطقة األعماؿ اؼبركزية للمدينة كاليت ربيط بو عدة نطاقات من التجمعات العمرانية 
حيث تشغل , اؼبخصصة لبل راض السكنية كاليت ترتبط بو من خبلؿ شبكة من الطرقات كالشوارع

. اؼبباين التجارية كاػبدمية كاإلدارية أىم اؼبساحات فيو
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كيًتكز ىذا االستخداـ يف سبعة ,  وبتل حيز كبَت من مساحة اؼبدينة:االستخدام السكني- 2
كحي , كحي البعث, (الغريب كالشرقي )ذبمعات عمرانية سكنية رئيسية كىي حي اؼبساكن الشعبية 

كتشكل ىذه األحياء السكنية ما نسبتو , (كحي البساتُت, كحي اعبمعيات, كحي تشرين, الوسط
حيث يباشي كجود النطاقات , من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ% 21كبو 

يف حُت يكوف للًتكز , العمرانية السكنية طبيعة اؼبنطقة الزراعية على اؼبًتكزة على ضفاؼ هنر الفرات
مبعثران كمتناثران لكي يتماشي مع  (منطقة اغبوايج)العمراين السكٍت يف اغبي السكٍت السابع من اؼبدينة 

 .اػبصوصية الزراعية لتلك اؼبنطقة

حيث زبًتؽ اؼبدينة أربعة شوارع ,  سبتد على حيز كبَت من مساحة اؼبدينة:الشوارع والنقل- 3
رئيسية طوالنية األمتداد تصل مشاؿ اؼبدينة جبنوهبا تبدأ صبيعها من مدخل اؼبدينة الشمارل طريق 

يف حُت , (اغبدكد العراقية- البوكماؿ)كتنتهي باؼبدخل اعبنويب للمدينة طريق , ( البوكماؿ–اؼبيادين)
كتتصل بُت صبيع الطرؽ الرئيسية , تقطع ثبلثة شوارع أفقية األمتداد لًتبط شرؽ اؼبدينة مع  رهبا 

من إصبارل , %12شبكة من الطرؽ الفرعية كتشكل ىذه الشوارع كالطرؽ ما نسبتو كبو 
كالبد من اإلشارة إذل اعبسور اليت تربط بُت ضفيت هنر , استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ
كما زبدـ اؼبدينة شبكة من خطوط النقل الداخلية , الفرات كاليت يصل عددىا إذل جسرين

كاػبارجية األكذل تنطلق من مركز يقع يف كسط اؼبدينة خاص خبطوط النقل الداخلي كاليت تربط 
كالثانية تنتشر يف ـبتلف أكباء اؼبدينة كترتبط مع كجود مكاتب السفر , اؼبدينة مع القرل التابعة ؽبا

 .كاليت تربط اؼبدينة بباقي مدف احملافظة كاحملافظات السورية

 تنتشر األراضي اؼبستخدمة يف النشاط الزراعي باؼبناطق القريبة :االستخدام الزراعي والرعوي- 4
بينما تنتشر األحزمة اػبضراء عند , من ؾبرل هنر الفرات يف أطراؼ اؼبدينة الشرقية كالشمالية الشرقية
كما تنتشر بعض اؼبزارع يف اعبهة , كافة مداخل اؼبدينة كأكرب توسع لو يف اعبهة الشمالية من اؼبدينة

 من إصبارل% 30كتشكل ىذه األراضي ما نسبتو كبو , الشمالية من اؼبدينة مع امتداد هنر الفرات

__________________ 
, بيانات نظرية كإحصائية خاصة باستخداـ أراضي اؼبدينة ؼبختلف القطاعات, اجمللس البلدم ؼبدينة البوكماؿ-1

. 2004كفقان لبيانات عاـ 
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 .استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ

 يتمثل يف األسواؽ التجارية اغبديثة منها كالقديبة كاليت يزيد عددىا عن :االستخدام التجاري- 5
كعدد من , طبسة أسواؽ حيث يوجد يف اؼبدينة كبو أربعة أسواؽ رئيسية تتفرع منها أسواؽ ثانوية

اجملمعات التجارية كاػبدمية الصغَتة كاليت تظهر ضمن األحياء السكنية فضبلن عن السوؽ الكبَت يف 
من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة % 8كتشكل تلك األسواؽ ما نسبتو كبو , مركز اؼبدينة
 .البوكماؿ

 يتمثل ذلك االستخداـ يف بعض احملبلت اليت زبتص يف بيع قطع خاصة :االستخدام الصناعي- 6
كعدد من كرشات إصبلح اآلليات الزراعية كالسيارات كاليت تنتشر يف , باآلليات الزراعية كالسيارات

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ% 3كتشغل ما نسبتو كبو , أطراؼ اؼبدينة

البلدية كاحملكمة كاؼبباين اغبزبية كاؼبركز الثقايف ) كيتمثل يف اؼبباين اغبكومية :االستخدام اإلداري- 7
, (اخل... كالربيد كفركع ؼبديريات الدكلة مثل الصحة كالزراعة كاؼبالية كالكهرباء كاؼبياه كاؽباتف كالًتبية

من إصبارل % 5حيث تشكل تلك اؼبباين ما نسبتو كبو , كتًتكز معظم ىذه اؼبباين يف كسط اؼبدينة
 .استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ

 يتمثل ذلك االستخداـ يف اؼبدارس ـبتلفة اؼبراحل كاليت تنتشر يف ـبتلف :االستخدام التعليمي- 8
كتشكل تلك اؼبدارس ما نسبتو , مناطق التجمعات السكنية حيث تتوزع على ـبتلف مناطق اؼبدينة

 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ% 6كبو 

يف  (مشفى الوطٍت) يوجد يف مدينة البوكماؿ مشفى حكومي كاحد :االستخدام الصحي- 9
كما يوجد باؼبدينة مراكز صحية كمستوصف كعدد من الصيدليات كالعيادات الطبية , كسط اؼبدينة

% 4كتشكل تلك اؼبنشآت الصحية ما نسبتو كبو , اػباصة حيث يتجمع معظمها يف مركز اؼبدينة
 . من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ
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,  حيث يف اؼبدينة ملعب تابع لنادم البوكماؿ يقع يف الطرؼ اعبنويب للمدينة:أماكن الترفيو- 10
أما بالنسبة الماكن الًتفيو األخرل كاؼبقاىي كاؼبطاعم كاؼبقاصف يًتكز أ لبها يف كسط اؼبدينة كتتميز 

من إصبارل استخدامات األراضي يف % 3كتشكل األماكن الًتفيهية ما نسبتو كبو , بطابعها الشعيب
 .مدينة البوكماؿ

كتشكل األماكن الدينية ما ,  كسبثلو اؼبساجد كاؼبدارس كاؼبعاىد الدينية:االستخدام الديني- 11
 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ% 6نسبتو كبو 

كتشكل ,  توجد يف مدينة اؼبيادين مقربة مركزية يف الطرؼ اعبنويب اؼبقابل للمدينة:المقابر- 12
 .من إصبارل استخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ% 1اؼبقابر ما نسبتو كبو 

يتضح من دراسة اذباىات التوسع العمراين كاستخدامات األراضي يف مدينة البوكماؿ كجود 
كيتسم شكل , تشابو كبَت حملاكر كاذباىات النمو العمراين ؽبذه اؼبدينة مع مثيبلتو يف اؼبدف األخرل

كونو يتوسع بشكل أفقي مسايران جملرل هنر الفرات من جهة متزامن مع امتداد شاقورل متمثل يف 
كذلك الستيعاب الزيادة السكانية الناذبة من النمو السكاين , زيادة عدد الطوابق من ناحية أخرل

.  كىجرة سكاف القرل احمليطة ؽبا من ناحية أخرل, اؼبرتفع من ناحية
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اخلامس انفصم 

انؼالقت بني اننمو انسكاني وانؼمراني و تطور خدماث انبىن 

انتحتيت واالجتماػيت يف احملافظت  
         تعد العبلقة بُت النمو السكاين كالعمراين كالواقع اػبدمي يف ؿبافظة ديرالزكر يف ترابط كثيق 

فالتطور السريع يف معدالت النمو السكاين , كدائم يؤثر أحدىم باألخر بشكل سليب أك إهبايب
فالنمو السكاين كالعمراين , كالعمراين يف ىذه احملافظة هبب أف يواكب بتطور فباثل يف الواقع اػبدمي

تنمية تعليمية وثقافية وصحية باإلضافة إلى بنية تحتية مناسبة من كهرباء يف احملافظة وبتاج إذل 
 كعملية التوافق ىذه ال يبكن ربقيقها دكف زبطيط سليم ,إلخ... ومياه وصرف صحي وطرق 

كمدركس كمتوازف يوصلنا إذل حالة من التوافق كالتوازف بُت عناصر النمو السكاين كالعمراين من جهة 
. كالواقع اػبدمي يف احملافظة من جهة أخرل سواء يف اؼبرحلة اغبالية أك اؼبستقبلية

فالتطور االجتماعي كاػبدمي دبختلف أشكالو يف ؿبافظة ديرالزكر يعكس نفسو على 
فعندما تكوف اؼبتغَتات االجتماعية كاػبدمية سريعة كفاعلة يف , السلوؾ الديبو رايف دبا يتبلءـ معو

فإف اجملتمع يستطيع أف يستوعب النمو السكاين , ىذه احملافظة كتواكبها تغَتات اقتصادية مواتية
كحينما وبدث اختبلؿ بُت النمو , كالعمراين ضمن ميكانيـز التقدـ االجتماعي كاالقتصادم كاػبدمي

السكاين كالعمراين الكبَت الذم تشهده ىذه احملافظة كالبفاض يف مستول البنية اػبدمية ؽبذه احملافظة  
تربز ىنا مشكبلت عديدة كتدىور يف مستول اػبدمات االجتماعية كتدىور يف مستول اػبدمات 

كتدىور يف اػبدمات , إخل...الصحية كارتفاع نسبة الوفيات من السكاف كالبفاض متوسط عمر الفرد
التعليمية كالثقافية كالبفاض نسبة التعليم بُت السكاف كانتشار األمية كالبفاض مستول الثقافة 

باإلضافة إذل البفاض مستول خدمات البنية التحتية ؽبذه احملافظة من خدمات اؼبياه , إخل...
كىذا , إخل... كالكهرباء كجودة شبكة الصرؼ الصحي كالطرؽ كاؼبواصبلت كخدمات االتصاالت 
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األمر كلو ينعكس على كاقع النمو االقتصادم ؽبذه احملافظة فبا يؤدم إذل بركز مشكبلت عديدة 
تتمخض يف ظهور مشكلة  البطالة كانتشار رقعة الفقر كضمور عملية النمو االقتصادم  كل ىذه 

األمور ستحدث يف ىذه اغبالة يف ظل مبو سكاين كعمراين مرتفع فبا يشكل عقبة أماـ عملية التنمية 
من ذلك اؼبنطلق ربدد موضوع حبثنا يف ىذا الفصل يف دراسة شكل العبلقة بُت . دبختلف أشكاؽبا

النمو السكاين كالعمراين كالبٌت التحتية بواقعها اغبارل كاؼبستقبلي يف ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ الفًتة 
.   2004- 1970اؼبمتدة بُت عامي 

 و تطور خدمات مرافق البنى التحتيةالعالقة بين النمو السكاني والعمراني -1
 في المحافظة 

 اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚ رطٛه فلِبد ١ِبٖ اٌشوة فٟ - ٚوًال 

 اٌّؾبفظخ 

يعد اؼباء من النعم اليت مٌن اهلل هبا على بٍت البشر فقد ارتبطت اغبياة باؼباء كما يف قولو تعاذل       
من الضركرم اعتماد أساليب  ال بد بلف  إذ.(30االنبياء أية  ), ((حيكجعلنا من اؼباء كل شيء ))

 إهباد حالة من التوازف كالتكافؤ كإسًتاتيجيات عديدة كمتطورة إلدارة اؼبياه كتنميتها بشكل يؤدم إذل
كذلك من , بُت النمو السكاين كالعمراين اؼبتزايد يف ؿبافظة ديرالزكر كبُت توفر خدمات اؼبياه فيها

يف ظل ظركؼ تواتر سنوات تفادم تفاقم مشكلة ندرة اؼبياه على الصعيد احمللي كاإلقليمي أجل 
 اؼبتاحة يف ىذه احملافظة بشكل ؼبوارد اؼبائيةا اعبفاؼ اليت تشهدىا منطقتنا كذلك من خبلؿ إدارة

 اؼبختلفة يف  بُت القطاعاتكءكف كمتوازف ؼبوارد اؼبائية بشكل  متوازنة ؿتوزيعكاعتماد آلية  متكامل
ؼبواجهة مشكلة ندرة اؼبياه اليت يشهدىا عاؼبنا اليـو كقد تربز مشكلة توفر اؼبعلومات بشأف احملافظة 

 .ف توفرت فهي ؿبدكدة جدا ن إمقدار التحسن يف فعالية استخداـ اؼبياه ك
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 :2004- 1970تطور قطاع المياه في محافظة دير الزور بين عامي - 1
 الغنية بالثركة اؼبائية كىذا يعود إذل موقعها االسًتاتيجي احملافظات منتعد ؿبافظة ديرالزكر 

احملافظة من اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ على مستول  حصة بلغتحيث  القريب من هنر الفرات
يف % 5.7لتصل إذل , 1981يف عاـ % 5.2مث زادت إذل , 1970يف عاـ % 4.6القطر كبو 

كالشكل رقم , (42) كما يف اعبدكؿ رقم (1) ,2004يف عاـ % 6.4مث إذل , 1994عاـ 
(41). 

 

شكل بٌانً رقم )41( ٌبٌن تطور حصة محافظة دٌرالزور من المٌاه المنتجة الصالحة للشرب 

بالنسبة للقطر خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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 .42اٌغلٚي هلُ رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ 

مث , 3 ـ9621 كبو 1970كما بلغت كمية اؼبياه الصافية اؼبنتجة يف احملافظة يف عاـ 
لتصل ىذه , %95بزيادة بلغت كبو, 3 ـ18761 كبو 1981تطورت ىذه الكمية لتبلغ يف عاـ 

مث لتتطور ىذه الكمية يف , %77دبعدؿ زيادة بلغ كبو , 3 ـ33154إذل 1994الكمية يف عاـ 
  . (42)كالشكل رقم, (42) كما يف اعبدكؿ رقم (1) ,2004عاـ 

_________________________________ 

بيانات إحصائية خاصة خبدمات اؼبياه باحملافظة , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرمؤسسة اؼبياه مب- 1
  .  (2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ 
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شكل بٌانً رقم )42( ٌبٌن تطور كمٌة المٌاه المنتجة الصافٌة الصالحة للشرب فً محافظة 

دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )1970- 2004(

1970

1981

1994

2004

`

 
 .42اٌغلٚي هلُ رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ 

 

تتزكد ؿبافظة ديرالزكر حباجتها من مياه الشرب من ؾبموعة من ؿبطات تصفية اؼبياه اؼبنتشرة 
يف كافة أرجاء احملافظة كاآلخذ عددىا باالزدياد عامان بعد عاـ حيث بلغ عدد ىذه احملطات يف عاـ 

 27ليصل عددىا إذل ,  إذل كبو سبع ؿبطات1981لَتتفع ىذا العدد يف عاـ ,  ؿبطتُت1970
 كما يف (2)  ,2004 ؿبطة يف عاـ 65ليتطور عدد ىذه احملطات إذل , 1994ؿبطة يف عاـ 
ثورة , 2000حيث شهدت احملافظة ابتداء من عاـ , (43)كالشكل رقم  (42)اعبدكؿ رقم 

حقيقية لتحسُت كاقع خدمات اؼبياه ؼبواكبة الزيادة الكبَتة يف معدالت النمو السكاين كالعمراين اليت 
شهدهتا احملافظة حيث أصبحت احملافظة تشهد إقباز شباف ؿبطات لتصفية اؼبياه يف كل سنة بعد 

. ذلك التاريخ
_________________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بكمية اؼبياه اؼبنتجة , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرمؤسسة اؼبياه مب- 1
. مرجع سبق ذكره, (2004- 1994- 1981- 1970)باحملافظة لؤلعواـ 

 البيانات اإلحصائية اػباصة دبحطات تصفية –قسم التشغيل كالصيانة-   مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر - 2
. (2004- 1994- 1981- 1970)اؼبياه باحملافظة لؤلعواـ 
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ٌبٌن تطور عدد محطات تصفٌة المٌاه فً محافظة دٌرالزور على مستوى  شكل بٌانً رقم )43( 

الحضر والرٌف والمحافظة خالل الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1970

1981

1994

2004

 

 .42اٌغلٚي هلُ رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ 

      تغذم احملافظة ؾبموعة من شبكات توزيع اؼبياه كاليت تربط أرجاء احملافظة كافةن مدينةن كريفان    
موزعة بُت اؼبدينة كالريف على ,  كم679 كبو 1970حيث بلغت أطواؿ ىذه الشبكات يف عاـ 

لتتطور أطواؿ ىذه الشبكات يف عاـ ,  كم يف الريف306 كم يف اؼبدينة ك 373الشكل التارل 
 كم يف 666 كم يف اؼبدينة ك 465:  كم تتوزع على الشكل التارل1131 لتصل إذل كبو 1981
 كم 555موزعة بُت اؼبدينة كالريف؛ ,  كم2658 إذل كبو 1994مث لتبلغ أطواؽبا يف عاـ , الريف

 إذل كبو 2004ليستمر تطورىا كتزداد أطواؽبا لتبلغ يف عاـ ,  كم يف الريف2013يف اؼبدينة ك 
  كما يف (1) , كم يف الريف 5230 كم يف اؼبدينة ك600:  كم موزعة على الشكل التارل5830

. (44)ك الشكل رقم  (42)اعبدكؿ رقم 
 
 
 
 

______________________________ 

 البيانات اإلحصائية اػباصة بشبكات توزيع –قسم الشبكات باؼبؤسسة-  مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر - 1
  .اؼبياه باحملافظة لؤلعواـ األربعة
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ٌبٌن تطورأطوال شبكات توزٌع مٌاه الشرب فً محافظة دٌرالزور  شكل بٌانً رقم )44( 

على مستوى المدٌنة والرٌف خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 
 .26اٌغلٚي هلُ رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ 

من خبلؿ سردنا لواقع شبكات توزيع مياه الشرب يف احملافظة كآلية توزيع تلك الشبكة بُت 
مدينة ديرالزكر كريف احملافظة نبلحظ أف النصيب األكرب من التطور الذم ؼبسو كاقع خطوط 

شبكات نقل مياه الشرب يف ىذه احملافظة كاف من نصيب ريف احملافظة كمرد ذلك يعود إذل حجم 
كمن ناحية أخرل يبكن مرد ىذا االىتماـ اؼبتزايد من قبل اغبكومة , السكاف اؼبرتفع يف ريف احملافظة

بتطوير كاقع خدمات مياه الشرب يف احملافظة كالسيما يف ريف احملافظة اآلخذ بالنمو هبدؼ تقليص 
 . الفجوة بُت الواقع السكاين كالعمراين اؼبتزايد ككاقع خدمات اؼبياه اؼبهملة يف ريف احملافظة
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البيانات اإلحصائية الخاصة بتطور خدمات مياه الشرب في  يبين :(42)جدول رقم ال
. 2004 -1970بين عامي محافظة ديرالزور 

 3ألف م* رــؤشــالم
1970 1981 1994 2004 

 57300 36739 21745  10465 (3م)كمية المياه الخامية المنتجة 

 54531 33154 18761 9621 (3م)كمية المياه الصافية المنتجة 
تطور حصة المحافظة من مياه الشرب على 

  (%)مستوى القطر 
4.6 5.2 5.7 6.4 

أطوال شبكات توزيع مياه الشرب على مستوى 
 (كم)المحافظة 

 679  1131    2568  5830  

أطوال شبكات توزيع مياه الشرب على مستوى 
  600  555  465  373 (كم)المدينة 

أطوال شبكات توزيع مياه الشرب على مستوى 
  5230  2013  666  306 (كم)الريف 

عدد محطات تصفية مياه الشرب على مستوى 
 المحافظة 

2 7 27 65 

عدد محطات تصفية مياه الشرب على مستوى 
 مدينة ديرالزور

2 3 5 8 

عدد محطات تصفية مياه الشرب على مستوى 
 53 19 4 0ريف المحافظة 

 

 .ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ –اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -  :اٌّظله

.  اإلؽظبئ١خ األهثؼخد ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌٍزؼلاكا–اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء             - 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه - 

. ثقلِبد ا١ٌّبٖ ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ األهثؼخ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثّؾطبد –لَُ اٌزشغ١ً ٚاٌظ١بٔخ-  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  

. رظف١خ ا١ٌّبٖ ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ األهثؼخ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌشجىبد ثبٌّإٍَخ-   ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه - 

ثشجىبد رٛى٠غ ا١ٌّبٖ ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ األهثؼخ 

 . ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ األػّلح األهثؼخ األٌٚٝ*-             
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات مياه الشرب في محافظة -2
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

 كاقع خدمات مياه الشرب يف ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ العقود الثبلثة اؼباضية من القرف سبيز
العشرين بواقع بسيط كمتواضع بالر م من كل التحسينات اليت طرأت عليها، األمر الذم أدل إذل 
حدكث فجوة كبَتة بُت كاقع تلك اػبدمات كمتطلبات عملية التنمية اػباصة باحملافظة كاليت يتطلب 

ك للوقوؼ على . استمرار دكراف عجلتها فرض ربسينات كبَتة على ذلك النوع من اػبدمات
خصوصية العبلقة بُت تطور معدالت النمو السكاين كالعمراين ك تطور معدالت أنتاج مياه الشرب 

: سنوجزىا يف الفقرات التالية, 2004- 1970يف احملافظة بُت عامي 

 تطور عممية توسع خدمات مياه الشرب في محافظة ديرالزور بين عامي 2-1
1970-2004: 

 على مدينة 1970لقد اقتصرت خدمات مياه الشرب يف ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ عاـ 
كيف عاـ , من اؼبناطق العمرانية كالسكانية يف احملافظة% 27ديرالزكر فقط ككانت تغطي ما نسبتو 

 بدء نطاؽ ىذه اػبدمات بالتوسع لتشمل اؼبدف الرئيسية األخرل يف احملافظة كمدينيت 1981
اؼبيادين ك البوكماؿ، باإلضافة إذل مدينة ديرالزكر حيث بلغت نسبة تغطية تلك اػبدمات للمناطق 

 ليستمر نطاؽ توسع تلك اػبدمات لتشمل عدد من , %60العمرانية كالسكانية يف احملافظة كبو 
 كبو 1994بلغت نسبة تغطية تلك اػبدمات يف عاـ اؼبدف كمراكز النواحي كالبلديات حيث 

 2004حيث بلغت نسبة تغطيتها يف عاـ  مث شهد ىذا النوع من اػبدمات ثورة حقيقية ,74%
. (45) كما يف الشكل رقم ,لتشمل أ لب اؼبناطق العمرانية كالسكنية يف احملافظة %90كبو 

 
_________________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بكمية اؼبياه اؼبستهلكة , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرمؤسسة اؼبياه مب- 1
.  (2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, اؼبنتجة باحملافظة
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شكل بٌانً رقم )45( ٌبٌن تطور عملٌة توسع خدمات مٌاه الشرب فً محافظة دٌرالزور 

خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 

 . ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح 

 تطور العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتوسع خدمات مياه الشرب في 2-2
 :2004-1970محافظة ديرالزور بين عامي 

 إذل 1970 يف عاـ 3 ـ8000لقد ارتفعت كمية استهبلؾ احملافظة من اؼبياه الصاغبة للشرب من 
 من اؼبياه 3 ـ28604 إذل كبو 1994لتصل ىذه الكمية يف عاـ , 1981 يف عاـ 3 ـ16590

ك اعبدكؿ  (46) كما يف الشكل رقم (1) ,2004 يف عاـ 3 ـ38139الصاغبة للشرب إذل 
(43) .

         كقد رافق ارتفاع كمية إنتاج احملافظة من اؼبياه الصاغبة للشرب مع ارتفاع يف معدؿ نصيب الفرد 
لَتتفع يف , يـو/ ؿ37 كبو 1970بلغ نصيب الفرد يف عاـ حيث , اإلصبارل من اؼبياه الصاغبة للشرب

ليصبح ىذا , 1994يـو يف عاـ / ؿ96ليواصل ارتفاعو إذل كبو , يـو/ ؿ78 إذل  كبو1981عاـ 
كبشكل , (43)كاعبدكؿ رقم  (47)كما يف الشكل رقم  ,يـو/ ؿ125 كبو 2004اؼبعدؿ يف عاـ 

(2)طبيعي فقد ترافق ارتفاع كمية استهبلؾ اؼبياه الصاغبة للشرب يف احملافظة
 

_________________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بكمية اؼبياه اؼبستهلكة , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرمؤسسة اؼبياه مب -1
.  (2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, اؼبنتجة باحملافظة
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 بيانات إحصائية خاصة بنصيب الفرد من اؼبياه –قسم التخطيط باؼبؤسسة-  مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر - 2
- 1994- 1981- 1970) لؤلعواـ ,مرجع سبق ذكره, ( ريف –حضر  )على مستول احملافظة 

2004). 
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شكل بٌانً رقم ) 46( ٌبٌن تطور استهالك محافظة دٌرالزور من المٌاه المنتجة الصالحة 

للشرب خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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 . ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

( لـ.ي )

رٌف المحافظةمدٌنة دٌرالزورالمحافظة

بٌن تطور معدل نصٌب الفرد من المٌاه المنتجة الصالحة للشرب فً  شكل بٌانً رقم ) 47 (ٌ 

محافظة دٌرالزور على مستوى المحافظة ومدٌنة دٌرالزور ورٌف المحافظة خالل الفترة الممتدة 

بٌن عامً ) 1970 - 2004 (

1970

1981

1994

2004

 



 

 

 

- 256 - 

 .43 فٟ اٌغلٚي هلُ رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح

 

 

 مشًتؾ يف عاـ 7474حيث ارتفع عدد اؼبشًتكُت من , مع ارتفاع عدد اؼبشًتكُت هبذه اػبدمة
 إذل 1994ليتضاعف عدد اؼبشًتكُت يف عاـ , 1981 مشًتؾ  يف عاـ 26694 إذل 1970
 (1) . مشًتؾ78329 إذل كبو 2004ليصل عددىم يف عاـ ,  مشًتؾ46831كبو 

 فقد بلغ معدؿ كفق البيانات اػباصة خبدمات اؼبياه كالتابعة لقسم التخطيط دبؤسسة اؼبياه
حيث يقابلو , 1981- 1970بُت عامي % 6.9مبو إنتاج اؼبياه الصاغبة للشرب يف احملافظة 

كىو معدؿ مبو الوحدات السكنية خبلؿ نفس % 2.3معدؿ مبو السكاف يف احملافظة ك % 3.1
معدؿ النمو % 4.6يقابلو , %4.3مث البفض معدؿ إنتاج اؼبياه الصاغبة للشرب إذل , الفًتة

معدؿ مبو الوحدات السكنية يف احملافظة خبلؿ الفًتة بُت عامي % 5.7السكاين يف احملافظة ك 
ليقابلو , %2.9مث ليطرأ البفاض يف معدؿ إنتاج اؼبياه الصاغبة للشرب إذل , 1994 –1981

ك معدؿ مبو الوحدات السكنية يف احملافظة حيث بلغ , %3.2البفاض يف معدؿ النمو السكاين 
. (43)كما يف اعبدكؿ رقم . 2004- 1994بُت عامي % 2.6
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 بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد اؼبشًتكُت خبدمات –قسم اؼبشًتكُت-  مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر - 2
. (2004- 1994- 1981- 1970) لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, اؼبياه 

مؤشرات تطور  و والمساكن ومعدل نموىم يبين تطور عدد السكان:(43)جدول رقم ال
. 2004-1970بين عامي خدمات مياه الشرب في محافظة ديرالزور 

 هــؤُــاٌُ
األػـــــــــــــــٛاَ 

1970 1981 1994 2004 

 948000 711375 408357 292330 ػلك اٌَىبْ اإلعّبٌٟ 

 3. 2 4.6 3.1 3.6 (%)ِؼلي إٌّٛ 

 131434 118058 57171 44443ػلك اٌَّبوٓ 

 2.6 5.7 2.3 2 (%)ِؼلي إٌّٛ 

 ٌف َ)و١ّخ ا١ٌّبٖ اٌّؼلح ٌالٍزٙالن 
3

) 8000 16590  28604  38139  

ِؼلي ّٔٛ ئٔزبط ا١ٌّبٖ اٌّؼلح ٌالٍزٙالن 

(%) 
 ---6.9 4.3 2.9 

ِؼلي ٔظ١ت اٌفوك اإلعّبٌٟ فٟ اٌّؾبفظخ 

 (٠َٛ/ي)ِٓ ١ِبٖ اٌشوة 
37  78  96  125   

ِؼلي ٔظ١ت اٌفوك اإلعّبٌٟ ِٓ ا١ٌّبٖ 

 (٠َٛ/ي)اٌّؼلح ٌالٍزٙالن فٟ اٌؾضو 
57  103   127  175  

ِؼلي ٔظ١ت اٌفوك اإلعّبٌٟ ِٓ ا١ٌّبٖ 

اٌّؼلح ٌالٍزٙالن فٟ ه٠ف اٌّؾبفظخ 

 (٠َٛ/ي)

30  57 75 85  

 9 74 60 27 (%)اٌَىبْ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ا١ٌّبٖ َٔجخ 

 78329 46831 26694 7474ثقلِخ ا١ٌّبٖ ػلك اٌّشزوو١ٓ 
 

 

 .ٔزبئظ اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ األهثؼخ –اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -  :اٌّظله

.  اإلؽظبئ١خ األهثؼخد ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌٍزؼلاكا–اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء             - 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه             - 

.  ا١ٌّبٖ ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ األهثؼخ 

. ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ األػّلح األهثؼخ األٌٚٝ-                 
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مقدار  (50,49,48)كاألشكاؿ ذات األرقاـ , (44)توضح البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم 
التحسن الكبَت يف مستول خدمات مياه الشرب من خبلؿ تغطيتها للقسم األعظم من اؼبناطق 

: كمن خبلؿ ربليلنا ؽبذه البيانات نستنتج ما يلي, كاؼبراكز السكانية كالعمرانية يف ؿبافظة دير الزكر

إذ بلغت صبلة , تغطي خدمات مياه الشرب الغالبية العظمى من التجمعات العمرانية كالسكانية- 
, 2004يف عاـ  %71.5كاليت سبثل كبو ,  ألف مسكن111اؼبساكن اؼبخدمة دبياه الشرب كبو 

, من صبلة اؼبساكن يف احملافظة% 18 كبو 1970بعد أف كانت ىذه النسبة ال تتجاكز يف عاـ 
 بعد أف كانت ىذه النسبة يف عاـ 2004يف عاـ  %95ك % 3كتًتاكح نسبة زبدًن اؼبساكن بُت 

كقد بلغت , من صبلة اؼبساكن كمقتصرة فقط على مدينة ديرالزكر%17.5 ال تتجاكز كبو 1970
النسبة أدناىا يف مراكز الكسرة كالصور كالسوسة كيرجع ذلك إذل النمو الكبَت للمساكن يف مركز 

كتأخر مشاريع , كحالة اعبفاؼ اؼبتزامن مع نضوب مياه هنر اػبابور بالنسبة ؼبركز الصور, الكسرة
خدمات مياه الشرب يف مركز السوسة فبا أدل إذل تدين نسبة التخدًن يف حُت كانت النسبة 

متوسطة يف  البية اؼبراكز العمرانية كالسكانية يف منطقة البوكماؿ كىذا يعود إذل تقصَت اغبكومة 
يف حُت بلغت النسبة أقصاىا يف مراكز البصَتة كالتبٍت كدير الزكر كىذا , بتطوير ىذا القطاع كتنميتو

 .األمر طبيعي كمرده إذل ارتفاع الكثافة العمرانية يف ىذه اؼبساكن

إف التطور الكبَت الذم بلغو قطاع اػبدمات ىذا يف إيصاؿ اؼبياه النقية إذل القسم األكرب من - 
سكاف ىذه احملافظة كيف أ لب اؼبراكز السكانية كالعمرانية حيث ارتفعت نسبة زبدًن السكاف من 

من ؾبمل سكاف احملافظة يعد مؤشران جيدان على ربسن ىذا % 90إذل  1970يف عاـ % 27
 .النوع من اػبدمات

ال يتم توزيع خدمات مياه الشرب توزيعان عادالن بُت اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف اؼبناطق الثبلثة - 
الرئيسية يف احملافظة تبعان لنسب زبدًن السكاف كاؼبساكن كخصوصان بُت اؼبنطقتُت الثانية كالثالثة 

حيث تعاين منطقة البوكماؿ األكثر عددان من ناحية اؼبراكز اإلدارية كالسكاف كاؼبساكن من البفاض 
نسبة اػبدمات اػباصة دبياه الشرب يف حُت تستحوذ منطقة اؼبيادين األقل من ناحية اؼبراكز اإلدارية 

كالسكاف كاؼبساكن بنسبة خدمات أعلى بالنسبة لتخدًن اؼبساكن كمتساكية من ناحية زبدًن 
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كاليت تستحوذ  (مركز احملافظة)السكاف خبدمات مياه الشرب كىذا يعود لقرهبا من اؼبنطقة األكذل 
 .على النسبة األعلى من خدمات البنية التحتية يف احملافظة

. 

شكل بٌانً رقم )48( ٌبٌن نسبة تخدٌم المساكن بمٌاه الشر على مستوى المناطق 

اإلدارٌة فً محافظة دٌر الزور فً عام 1970

44%

29%

27%

دٌر الزور البوكمال المٌادٌن
 

 

 

 . فٟ  ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح

شكل بٌانً رقم )49( ٌبٌن نسبة تخدٌم المساكن بمٌاه الشرب على مستوى المناطق األدارٌة فً 

محافظة دٌرالزور فً عام 2004

50%
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25%
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 . فٟ  ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح
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مؤشرات تطور خدمات مياه الشرب للمساكن والسكان و المقارنة بين تطور أعداد المساكن يبين (44)جدول رقم 
. 2004-1970بين عامي في محافظة ديرالزور على مستوى المناطق الثالثة الرئيسية ومراكز النواحي 

 1970إحصائية عام  2004إحصائية عام 

اسم الناحية 

قة 
منط

م ال
نسبة أس

تخديم 
 السكان

نسبة 
المساكن 
المخدمة 
 بمياه الشرب

أعداد 
 المساكن

نسبة 
تخديم 
السكان 

نسبة 
المساكن 
المخدمة 

بمياه الشرب 

أعداد 
المساكن 

99% 95.5 % 51506 27 % 60 % مركز دير الزور  14478

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

95 % 58.3 % 6125 ---- 11.2 % الكسرة  2697
98 % 96.6 % 5840 ---- 15.5 % البصيرة  1998
98 % 94.9 % 5185 ---- 16.6 % مو حسن  1392
97 % 96.5 % 5291 ---- 12.1 %  التبني 2223

95 % 94.1 % 4655 ---- 10.3 % خشام   1184
60 % 58.5 % 6458 ---- 8 % الصور  2023
94 % 79.7 % 14172 ---- 20.9 % مركز البوكمال  3756

ال 
وكم

 الب
ركز

م
95 % 77.6 % 10864 ---- 17.4 % ىجين  2418
89 % 79.7% 4321 ---- 12 % الجالء  1203
90 % 43.2 % 5819 ---- 6.3 % السوسة  1878
98 % 93.7 % 13305 ---- 21.8 % مركز الميادين  3411

كز 
مر

ن 
ادي

لمي
ا

98 % 92.1 % 8897 ---- 16.5 %  ذيبان 2767

98 % 95.2 % 12238 ---- 17.2 %  العشارة 3015

93 % 75.5 % 154876 27 % 17.5 % المحافظة  44443
 

.  اإلؽظبئ١خ األهثؼخد ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌٍزؼلاكا–اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء - :اٌّظله

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه               - 

 .  (2004-1970)ا١ٌّبٖ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظبكهح ػٓ اٌّىزت  ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا- 

.اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ِٚإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه  
 



 

 

 

- 261 - 

شكل بٌانً رقم )50( ٌبٌن تطور نسبة تخدٌم المساكن بخدمات مٌاه الشرب على مستوى المراكز 

اإلدارٌة فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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  فٟ  ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح
 

تطور خدمات مياه الشرب في المحافظة ومدى مالءمتيا لمعدالت النمو - 2-3
 :2004- 1970السكاني والتطور العمراني بين عامي 

يعد النمو السكاين يف ؿبافظة ديرالزكر مرتفعان بالر م من اكبدار مؤشر النمو عما كاف عليو 
يف السنوات السابقة كقد تزامن ىذا النمو مع ارتفاع يف معدالت النمو العمراين يف احملافظة كاليت 

  معدرل النمو السكاين بُتربطاؿف حيث أ, فرضتها الزيادة السكانية اليت شهدهتا ىذه احملافظة
كالعمراين يف احملافظة من جهة كمعدؿ مبو إنتاج اؼبياه الصاغبة للشرب من جهة أخرل كما يف 

يهدؼ إذل إهباد حالة من التوازف بُت تلك اؼبعدالت من ناحية كالتنبؤ  (51)الشكل البياين رقم 
حيث تبُت لنا اؼبصادر , بوجود أم خلل يبكن أف وبدث كؿباكلة معاعبتو من ناحية أخرل

كذلك يعٍت , %3.2 قد بلغ 2004اإلحصائية أف معدؿ النمو السكاين يف ؿبافظة ديرالزكر لعاـ 
كبالتارل على الدكلة أف ,  نسمة32096أف معدؿ الزيادة الطبيعة الصافية لسكاف احملافظة يبلغ كبو 

تطور خدماهتا يف ؾباؿ تأمُت اؼبياه الصاغبة للشرب دبواصفات جيدة يف ىذه احملافظة حىت تكوف 
كعلى اعتبار , كإذل تأمُت اؼبياه البلزمة ؽبم, قادرة على استقباؿ ىذا التدفق الديبو رايف لنفس العاـ

يـو / ؿ24أف متوسط استهبلؾ الفرد اليومي من اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ يوميان يبلغ كبو 
 من 3 ـ1504فإف ىذه التدفقات الديبو رافية ربتاج إذل تأمُت , كذلػػك حسب اؼبستول اغبارل
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طاقة كدبا أف متوسط , اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ سنويان يف حاؿ بقاء معدؿ النمو السكاين ثابتان 
 3 ـ4000- 3000يًتاكح بُت  (متوسط اإلنتاج)ؿبطات التصفية من النموذج مسبق الصنع 

 كل ةجديدإنشاء ؿبطة تصفية للمياه ف التدفقات السكانية اعبديدة يف احملافظة ربتاج إذل إؼ, يوميان 
كىذا يعٍت أف مواجهة احتياجات التدفقات , ؼبواجهة تلك الزيادة السكانية يف احملافظةتُت سن

السكانية اعبديدة كتأمُت احتياجاهتم اؼبائية بشكل ال يؤثر على االحتياجات اؼبائية لبقية سكاف 
س بشكل سنوم كىو متوسط تكلفة إنشاء . مليوف ؿ100احملافظة يتطلب من الدكلة استثمار 

متضمنة التجهيزات اؼبيكانيكية كالكهربائية كعمليات )ؿبطة لتصفية اؼبياه من النوع متوسط اإلنتاج 
ربط احملطة بشبكة من اػبطوط اليت تصلها خبزانات ذبميع اؼبياه كإيصاؽبا إذل اؼبشًتكُت ضمن 

 مليوف لَتة كىي سبثل االعتمادات اؼبالية اؼبخصصة لبلستثمارات 6.30إضافة إذل مبلغ , (مناطقهم
يف ؾباؿ خدمات إنتاج اؼبياه الصاغبة للشرب حملافظة ديرالزكر كفقان ػبطة كزارة اإلسكاف كاؼبرافق 

  .2004لتطوير البنية التحتية اػباصة دبياه الشرب يف احملافظة يف عاـ

فبا , %2.6 كبو 2004       أما بالنسبة للنمو العمراين اؼبواكب للزيادة السكانية كالذم بلغ يف عاـ 
 مسكن يف حاؿ 3407يعٍت أف معدؿ الزيادة السنوية الصافية للوحدات السكنية يف احملافظة تبلغ كبو 

أف كدبا , كىذا يدعو الدكلة إذل تأمُت اؼبياه البلزمة لكل كحدة سكنية, ثبات معدؿ النمو العمراين
 سنويان من اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ كفقان 3 ـ3متوسط حصة الوحدة السكنية يف احملافظة قد بلغ 

فإف ىذه الوحدات السكنية اعبديدة ربتاج , كذلػػك حسب اؼبستول اغبارل ,2004لئلحصاءات عاـ
,  من اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ يف حاؿ بقاء معدؿ النمو العمراين ثابتان 3 ـ1136إذل تأمُت كبو 

 كحدة سكنية يف احملافظة ربتاج إذل ؿبطة لتصفية اؼبياه كذلػػك حسب 1597كعلى اعتبار أف كل 
فإف ىذه الزيادة العمرانية يف عدد الوحدات السكنية ربتاج إذل كبو ؿبطتُت لتقدًن , اؼبستول اغبارل

إذ إف تكلفة ؿبطة التصفية , اػبدمات اػباصة بتأمُت اؼبياه اؼبعدة لبلستهبلؾ للوحدات السكنية اعبديدة
 كفق البيانات اإلحصائية اػباصة باالعتمادات اؼبالية(1)س. مليوف ؿ100الواحدة تقدر باؼبتوسط بنحو 

_______________ 

بيانات إحصائية مالية خاصة باإلعتمادات اؼبالية , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرمؤسسة اؼبياه مب- 1
  .  2004كتكاليف أنشاء ؿبطات التصفية لعاـ  , اؼبخصصة ؼبؤسسة اؼبياه
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  معدل النمو السكانً                          معدل نمو المساكن                      معدل نمو استهالك المٌاه

شكل بٌانً رقم )51( بٌٌن تطور معدالت النمو السكانً والعمرانً ومعدل نمو استهالك المٌاه 

الصالحة للشرب فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 -2004 (

(1981-1970)

(1994-1981)

(2004-1994)

 

 . فٟ  ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح

 كبالتارل فإف على الدكلة , كتكاليف إنشاء ؿبطات التصفيةكالتابعة لقسم التخطيط دبؤسسة اؼبياه
ضمن خططها التنموية لتشييد احملطتُت ؼبواجهة الزيادة السنوية يف , س. مليوف ؿ200رصد مبلغ 

كمن ناحية أخرل هبب األخذ بعُت , أعداد الوحدات السكنية يف حاؿ ثبات معدؿ النمو العمراين
االعتبار تأثَت درجة التحضر السكاين اليت تشهده مدف احملافظة يف تأمُت اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة 

لبلستهبلؾ كاليت تزداد بتأثَت ذلك العامل فقد بلغت نسبة اغبضر من إصبارل سكاف احملافظة يف عاـ 
كىي يف ازدياد مستمر نتيجة ؽبجرة سكاف األرياؼ إذل اؼبدف الكربل يف , %36.2 كبو 2004
 معدؿ نصيب الفرد من اؼبياه اؼبنتجة الصاغبة للشرب يف اؼبدف أعلى ككما ىو معركؼ فإف, احملافظة

يـو يف الريف كفقان /  ؿ103ك , يـو يف اؼبدف/  ؿ146ذلك اؼبعدؿ كبو  منو يف الريف حيث بلغ
من خبلؿ ما تقدـ . كيزداد ذلك اؼبعدؿ مع ازدياد حجم اؼبدف (1) ,2004إلحصاءات عاـ 

نبلحظ أف ىناؾ توافق بُت معدالت النمو السكاين كالعمراين يف احملافظة كمعدؿ مبو إنتاج اؼبياه 
كبالر م من ذلك التوافق قبد أف ىناؾ فجوة كبَتة بُت الواقع السكاين كالعمراين , اؼبعدة لبلستهبلؾ

     _______________________________

بيانات إحصائية خاصة دبعدؿ نصيب الفرد من , قسم التخطيط باؼبؤسسة, حافظة دير الزكر مؤسسة اؼبياه مب- 1
.   2004لعاـ ,مرجع سبق ذكره , ( مدينة –ريف )اؼبياه الصاغبة للشرب يف ؿبافظة ديرالزكر 
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من جهة ككمية اؼبياه اؼبنتجة يف احملافظة من جهة أخرل فإذا ما قورف نصيب الفرد يف احملافظة كالبالغ  
نصيب الفرد من قبد أف , مع نصيب الفرد اليومي من اؼبياه يف مدف أخرل من العادل, يـو/  ؿ24

, يـو/  ؿ42كيف مدينة أزمَت الًتكية يبلغ كبو , يـو/  ؿ40اؼبياه يف مدينة كاف الفرنسية يبلغ كبو 
كيف مدينة أهبا , يـو/  ؿ29كيف  مدينة صفاقس التونسية , يـو/  ؿ34كيف مدينة الفيـو اؼبصرية 

.  (52) شكل (1)يـو/  ؿ20كيف مدينة أربد األردنية بلغ كبو , يـو/  ؿ27السعودية بلغ كبو 
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أربددٌرالزورأبهاصفاقس  الفٌومكانأزمٌر

ٌبٌن المقارنة بٌن نصٌب الفرد الٌومً من المٌاه المنتجة المعدة  شكل بٌانً رقم )52( 

لالستهالك فً محافظة دٌرالزور ونصٌب الفرد الٌومً من المٌاه المعدة لالستهالك فً مدن 

مختلفة من العالم فً عام 2004

 

 . فٟ  ػالٖرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح
 

فبا سبق نبلحظ الفركؽ بُت معدؿ نصيب الفرد اليومي من اؼبياه كنصيب الفرد اليومي من اؼبياه يف 
كيبكن تفسَت ىذا , مدف أخرل مشاهبة من دكؿ متقدمة كدكؿ نامية كدكؿ من العادل الثالث

االلبفاض يف معدؿ نصيب الفرد من اؼبياه يف احملافظة إذل كجود عجز مائي موركث من سنوات 
حيث تنبهت الدكلة إذل ىذا , 1994-1970سابقة كخصوصان الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

االلبفاض لتبدأ بتقليص ىذه الفجوة من خبلؿ زيادة كمية اؼبياه اؼبنتجة اؼبعدة لبلستهبلؾ كالعمل 
حيث بدأت اغبكومة كخصوصان بعد عاـ , ةعلى زيادة عدد ؿبطات التصفية كبناء السدكد التخزيٍت

.  ببناء أربع ؿبطات للتصفية سنويان هبدؼ زيادة كمية اؼبياه اؼبنتجة2000
    _______________________________

حبث خاص عن  ,2009الربع الثاين لعاـ , 149 العدد ,نقابة اؼبهندسُت السوريُت, ؾبلة اؼبهندس العريب- 1
. 2004ؿبطات تصفية اؼبياه كتطور نصيب الفرد من اؼبياه يف مدف بعض دكؿ العادل 
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني و تطور خدمات الكيرباء في - ثانياً 
المحافظة  

 

تشكل الطاقة الكهربائية إحدل الدعائم األساسية للنمو االقتصادم كاالجتماعي يف أم 
للنمو كنتيجة ,  الكهربائيةةحيث يقاس تقدـ األمم كالشعوب دبقدار استهبلؾ كتوفر الطاؽبلد، 

شهدهتا ؿبافظة  اليت السكاين اؼبرتفع كاؼبًتافق مع تطور يف القطاعات العمرانية كاالقتصادية كاػبدمية
األمر الذم أدل إذل , فقد ارتفع مؤشر استهبلؾ الطاقة يف احملافظة,  خبلؿ العقود اؼباضيةديرالزكر

للوقوؼ على طبيعة العبلقة بُت النمو السكاين كالعمراين . زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية
ستتم دراسة تطور تلك العبلقة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت , كمدل مواكبة قطاع خدمات الكهرباء ؽبا

.  للوصوؿ إذل ماىية تلك العبلقة2004- 1970عامي 

 :2004-1970تطور قطاع الكيرباء في محافظة دير الزور بين عامي- 1
كغَتىا من احملافظات األخرل تعاين معاناة كبَتة لعدـ استقرار الشبكة        إف ؿبافظة ديرالزكر 

احملافظة من  حصة ارتفعت كذلك الرتباطها يف الشبكة الوطنية لعمـو القطر حيث  فيهاالكهربائية
 إذل 1970يف عاـ % 4.6ؾبموع الطاقة الكهربائية اؼبعدة لبلستهبلؾ على مستول القطر من 

 (1, 2004يف عاـ % 6.4مث إذل , 1994يف عاـ % 5.7لتصل إذل , 1981يف عاـ % 5.2
كفقان للبيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات الكهرباء يف احملافظة التابعة ؼبديرية التخطيط كاإلحصاء 

. (53)كالشكل رقم , (45)كالتدريب كما يف اعبدكؿ رقم 

 

 
________________ _________________

بيانات إحصائية , مديرية التخطيط كاإلحصاء كالتدريب بالشركة, ؿبافظة دير الزكرالشركة العامة لكهرباء - 1
  .  (2004- 1994- 1981- 1970)خاصة خبدمات الكهرباء باحملافظة لؤلعواـ 
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ة المعدة لالستهالك  ٌبٌن تطور حصة محافظة دٌرالزور من الطاقة الكهرباٌئ انً رقم )53(  شكل ٌب

ن عامً ) 1970 - 2004( على مستوى القطر خالل الفترة الممتدة ٌب

1970

1981

1994

2004

 
  

  .45 فٟ اٌغلٚي هلُ       رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح

 

ؼ على خطوط . ؾ400ترتبط ؿبافظة ديرالزكر بالشبكة العامة السورية على التوتر 
ؼ باػبدمة يف . ؾ400 ( ديرالزكر–تدمر - ضبص)كقد مت دخوؿ خط , (ديرالزكر- تدمر- جندر)

ككذلك ترتبط احملافظة , ؼ. ؾ230 فبا انعكس إهبابيان على التوتر العاـ البالغ 2004عاـ 
تتغذل ؿبافظة . ( ديرالزكر–اغبسكة,  ديرالزكر–الرقة)ؼ عن طريق خطوط . ؾ230بالشبكة 

: ؼ. ؾ66/ 230/ 400ديرالزكر من عدد من ؿبطات التحويل باستطاعات ـبتلفة قدرىا 

  توجد يف ؿبافظة ديرالزكر ؿبطة رئيسية يف موقع التيم :(ف. ك400/230)محطات تحويل 
كقد أصبحت , 1990أ كقد دخلت ىذه احملطة باػبدمة الفعلية يف عاـ .ؼ. ـ300باستطاعة 

يف عاـ  ( ديرالزكر– تدمر–ضبص)احملافظة تتغذل هبذا النوع من التوتر بعد دخوؿ خط 
.    كم338بطوؿ  (ؼ. ؾ400/230)كترتبط ىذه احملطات خبطوط . 2004

  لقد دخل ىذا النوع من احملطات باػبدمة الفعلية يف عاـ :(ف. ك230/66)محطات تحويل 
مث أدخلت باػبدمة ؿبطة  (ؿبطة ربويل ديرالزكر الرئيسية) كقد كاف عددىا ؿبطة كاحدة 1980
 ليصبح عددىا ؿبطتُت مث زاد عددىا إذل ثبلث 1990يف عاـ  (ؿبطة ربويل التيم)جديدة 
كترتبط ىذه , أ.ؼ. ـ605باستطاعة إصبالية , 2004يف عاـ  (ؿبطة ربويل الدكير)ؿبطات 

 . كم541بطوؿ  (ؼ. ؾ230/66)احملطات خبطوط 
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  لقد أدخل ىذا النوع من احملطات باػبدمة الفعلية يف عاـ :(ف. ك66/20)محطات تحويل 
, (البوكماؿ, اؼبيادين, اإلذاعة, العمراف, الرئيسية)كقد كاف عددىا طبس ؿبطات , 1980

 2004مث ليصبح عددىا يف عاـ , (الطبلئع, التيم) إذل سبع ؿبطات 1994ليزداد عددىا يف 
بطوؿ  (ؼ. ؾ66)كترتبط ىذه احملطات خبطوط , ( رانيج, الدكير), (اؼبغلقة)إذل شباف ؿبطات 

 . كم621

أما بالنسبة حملطات التحويل األرضية كاؽبوائية اليت تغذم احملافظة بالطاقة الكهربائية فقط    
 مركز ربويل أرضي 353 إذل 1970 مركز ربويل أرضي كىوائي يف عاـ 52ارتفع عددىا من 
 حيث بلغت أعداد 1994لتشهد أعداد ىذه اؼبراكز زيادة كبَتة يف عاـ , 1981كىوائي يف عاـ 

 2222 إذل 2004مث لتزداد لتصل يف عاـ ,  مركز ربويل أرضي كىوائي897مراكز التحويل كبو 

 ك اعبدكؿ رقم ,(27)ك اػبريطة رقم , (54) كما يف الشكل رقم (1) .مركز ربويل أرضي كىوائي
(45). 
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ة التً تغذي محطافظة  ٌبٌن تطور أعداد محطات التحوٌل األرضٌة والهواٌئ انً رقم )54(  شكل ٌب

ن عامً )2004-1970( ة خالل الفترة الممتدة ٌب دٌرالزور بالطاقة الكهرباٌئ

1970

1981

1994

2004

 

 .45 فٟ اٌغلٚي هلُ      رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح
________________ _________________

بيانات إحصائية خاصة , مديرية توزيع الطاقة الكهربائية بالشركة , ؿبافظة دير الزكر الشركة العامة لكهرباء -1
  .  (2004- 1994- 1981- 1970)خبدمات الكهرباء باحملافظة لؤلعواـ 



 

 

 

- 268 - 

 

 

 



 

 

 

- 269 - 

- 1970يبين تطور مؤشرات الطاقة الكيربائية في محافظة ديرالزور بين عامي : (45)الجدول رقم 
2004. 

ه ــــؤُـــــاٌُ
األػـــــــــٛاَ 

1970 1981 1994 2004 

رطٛه ؽظخ اٌّؾبفظخ ِٓ اٌطبلخ 

اٌىٙوثبئ١خ ػٍٝ َِزٜٛ اٌمطو 
4.6 %5.2 %5.7 %6.4 %

  ػلك ِؾطبد اٌزؾ٠ًٛ ػٍٝ اٌزٛرو

 (ف. ن400/230)
---- ---- 1 2 

 ػلك ِؾطبد اٌزؾ٠ًٛ ػٍٝ اٌزٛرو 

 (ف. ن230/66)
1 1 2 3 

 ػلك ِؾطبد اٌزؾ٠ًٛ  ػٍٝ اٌزٛرو 

 (ف. ن66/20)
---- 5 7 8 

ػلك ِواوي رؾ٠ًٛ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ 

 (األهضٟ ٚاٌٙٛائٟ)
52 353 897 2222 

 

ث١بٔبد , ِل٠و٠خ اٌزقط١ظ ٚاإلؽظبء ٚاٌزله٠ت ثبٌشووخ, ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهاٌشووخ اٌؼبِخ ٌىٙوثبء : اٌّظله

ِوعغ ٍجك , (2004- 1994- 1981- 1970)ئؽظبئ١خ فبطخ ثقلِبد اٌىٙوثبء ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

  .  مووٖ
 

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات الكيرباء في محافظة - 2
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

, 2004-1970لقد شهد قطاع الطاقة الكهربائية يف ؿبافظة ديرالزكر تغَتات جوىرية بُت عامي 
 1970فقد كانت الكهرباء يف عاـ , األمر الذم ساىم يف تطور عملية التنمية بكل أشكاؽبا

ككانت تغطي ما نسبتو  ( البوكماؿ–اؼبيادين- ديرالزكر)مقتصرة فقط على اؼبدف الرئيسية يف احملافظة 
يف عاـ % 78كلتصل إذل , 1981يف عاـ % 60لًتتفع ىذه النسبة إذل كبو % 27كبو 

كما يف الشكل رقم , من ؾبمل اؼبناطق اؼبأىولة يف احملافظة2004يف عاـ % 95مث إذل , 1994
(55) .
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ٌبٌن تطور عملٌة توسع خدمات الكهرباء فً محافظة دٌر الزور خالل الفترة  انً رقم )55(  شكل ٌب

ن عامً )2004-1970( الممتدة ٌب

1970

1981

1994

2004

 

 .  ػالٖ      رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح

 إذل 1970س يف عاـ .ك. مليوف ؾ4091إف استهبلؾ احملافظة من الطاقة الكهربائية قد ارتفع من 
كإذل , 1994س يف عاـ.ك. مليوف ؾ7631كإذل , 1981س يف عاـ .ك. مليوف ؾ5683

, (46)كاعبدكؿ رقم  (56) كما يف الشكل رقم (1), 2004س يف عاـ .ك. مليوف ؾ157122
 ففي نفس العاـ اقتصرت الكهرباء 1970كقد زاد االىتماـ بإنارة اؼبناطق كالتجمعات الريفية بعد عاـ 

 ذبمع 178ليزداد بعد ذلك عدد القرل كالتجمعات اؼبنارة يف الريف لتصل إذل كبو , على اؼبدف فقط
 (2), 2004 ذبمع يف عاـ 465لَتتفع إذل , 1994 ذبمع يف عاـ 361 مث إذل 1981يف عاـ 

 مشًتؾ يف عاـ 12000حيث ارتفع عدد اؼبشًتكُت باػبدمة الكهربائية يف ؿبافظة ديرالزكر من 
, 1994 مشًتؾ يف عاـ 141087ليصل إذل , 1981 مشًتؾ يف عاـ 78423 إذل 1970

حيث بلغ نصيب الفرد يف ؿبافظة دير الزكر من  (1) ,2004 مشًتؾ يف عاـ 165273ليزداد إذل 
الطاقة الكهربائية اؼبعدة 

 
 _______________________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بكمية , مديرية توزيع الطاقة باؼبؤسسة, حافظة دير الزكرالشركة العامة للكهرباء مب- 1
 . (2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, الطاقة الكهربائية اؼبستهلكة باحملافظة

 بيانات إحصائية بتطور كاقع خدمات –قسم التخطيط باؼبؤسسة-  الشركة العامة للكهرباء دبحافظة ديرالزكر - 2
- 1970)لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, ( ريف –حضر  )توزيع الطاقة الكهربائية على مستول احملافظة 

1981 -1994 -2004) .
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لينخفض نصيب الفرد يف احملافظة من , 1981-1970س بُت عامي .ك. ؾ14لبلستهبلؾ 

كذلك ناتج عن الزيادة السكانية الكبَتة اليت , 1994س يف عاـ .ك. ؾ11الطاقة الكهربائية إذل 
شهدهتا احملافظة خبلؿ تلك الفًتة كاليت قابلتها زيادة متواضعة يف كمية الطاقة الكهربائية اؼبخصصة 

, 2004س يف عاـ .ك. ؾ17 لَتتفع نصيب الفرد يف احملافظة من الطاقة الكهربائية إذل ,للمحافظة
 كىذا االرتفاع ناتج عن الزيادة الكبَتة يف كمية الطاقة الكهربائية اؼبعدة لبلستهبلؾ اؼبخصصة (2)

للمحافظة كاليت ترافقت مع البفاض كاضح يف معدالت النمو السكاين يف احملافظة فبا أدل إذل 
كمع . كجود كفرة كهربائية أدت إذل ارتفاع يف نصيب الفرد من أبناء احملافظة من الطاقة الكهربائية

ف الشيء األىم ىو مدل استقرار ككفاية ذبهيز الطاقة إدراؾ أنبية توفر مصدر الطاقة الكهربائية ؼإ
 .الكهربائية

 بالوفرة 1970       سبيز كاقع خدمات إنتاج الطاقة الكهربائية كتوفرىا يف ؿبافظة ديرالزكر يف عاـ 
الكهربائية من خبلؿ ربقيق نوع من التوازف بُت عاملي العرض كالطلب حيث سبيز معدؿ مبو إنتاج 

يف حُت قابلو , 1970يف عاـ % 3.2الطاقة الكهربائية يف احملافظة باالرتفاع حيث بلغ كبو 
كالذم رافقو معدؿ منخفض % 3.1البفاض يف معدؿ النمو السكاين يف احملافظة كالذم بلغ كبو 

 طرأ ارتفاع طفيف على 1981كيف عاـ , خبلؿ نفس الفًتة % 2للنمو العمراين الذم بلغ كبو 
يف حُت ارتفع معدرل النمو السكاين , %3.3معدؿ مبو إنتاج الطاقة الكهربائية كالذم ارتفع إذل 

األمر الذم , %2.3كمعدؿ النمو العمراين إذل , %3.1كالعمراين يف احملافظة حيث ارتفع إذل كبو 
_______________________________________ 

 بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد اؼبشًتكُت –قسم اؼبشًتكُت- الشركة العامة للكهرباء دبحافظة ديرالزكر - 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970) لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, خبدمات الطاقة الكهربائية

 بيانات إحصائية بتطور نصيب الفرد –قسم التخطيط باؼبؤسسة- الشركة العامة للكهرباء دبحافظة ديرالزكر - 2
- 1970)لؤلعواـ , مرجع سبق ذكره, ( ريف –حضر  )من الطاقة الكهربائية على مستول احملافظة 

1981 -1994 -2004) .
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ملٌون )ك.و.س(

ن عامً  ة المستجرة فً محافظة دٌرالزور ٌب ٌبٌن تطور كمٌة الطاقة الكهرباٌئ انً رقم )56(  شكل ٌب

)2004-1970 (

1970

1981

1994

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ػالٖ

أدل إذل زبفيض العجز يف تلبية االحتياجات السكانية كالعمرانية اؼبتزايدة من الطاقة الكهربائية يف 
 فقد استمر معدؿ مبو إنتاج الطاقة الكهربائية 1994أما بالنسبة لعاـ , احملافظة خبلؿ تلك الفًتة

مقابل ارتفاع كبَت يف معدالت النمو السكاين كالعمراين % 2يف احملافظة بااللبفاض حيث بلغ كبو 
فبا أدل إذل تزايد اتساع الفجوة بُت تلك , %5.7كالثاين إذل , %4.6حيث كصل األكؿ إذل 

إال أف ىذا العجز دل , اؼبعدالت أسفرت عن حدكث عجز كبَت يف اػبدمات الكهربائية يف احملافظة
يدـ طويبلن من خبلؿ العمل على رفع معدؿ مبو إنتاج الطاقة الكهربائية يف ىذه احملافظة كالذم بلغ 

كباؼبقابل بدأت معدالت النمو السكاين كالعمراين بااللبفاض حيث , %7.5 كبو 2004يف عاـ 
فبا أدل إذل , %2.6كمعدؿ النمو العمراين كبو , %3.2بلغ معدؿ النمو السكاين يف احملافظة كبو 

حدكث كفرة يف الطاقة الكهربائية اؼبنتجة يف احملافظة كتعويض العجز الكهربائي الذم عاشتو احملافظة 
خبلؿ العقود الثبلثة اؼباضية باإلضافة إذل العمل على ربقيق نوع من التوازف بُت مؤشرات النمو 

كقد استمر العمل على تقليص الفجوة بُت معدالت النمو الثبلثة كربقيق زيادة يف إنتاج , الثبلثة
من خبلؿ احملافظة على ارتفاع معدؿ مبو إنتاج الطاقة , 2004الطاقة الكهربائية بعد عاـ 
ك ثبات يف معدؿ النمو السكاين يف احملافظة كالذم بلغ كبو , %7.5الكهربائية كالذم بلغ كبو 

فبا أدل إذل حدكث كفرة , %1.9ك البفاض يف معدؿ النمو العمراين يف احملافظة إذل كبو , 3.2%
كهربائية عاشتها احملافظة بعد سنوات من النقص كالقلة يف الطاقة الكهربائية اؼبتوفرة فيها فبا شكل 
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دفع لعملية التنمية اؼبختلفة اعبوانب اليت بدأت شبارىا تظهر يف أفق احملافظة كما يف الشكل رقم 
.  (46)كاعبدكؿ رقم  (57)
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123

طاقة الكهربائٌة نمو السكانً              معدل نمو المساكن                 معدل نمو استهالك ال   معدل ال

شكل بٌانً رقم )57( بٌٌن تطور معدالت النمو السكانً والعمرانً ومعدل نمو استهالك الطاقة 

الكهربائٌة فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 -2004 (

(1981-1970)

(1994-1981)

(2004-1994)

 

. (46)رُ ئػلاك ٘نا اٌشىً ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح فٟ اٌغلٚي هلُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 274 - 

٠ج١ٓ رطٛه ػلك اٌَىبْ ٚاٌَّبوٓ ِٚؼلي ُّٔٛ٘ ِٚإشواد : (46)اٌغلٚي هلُ 

. 2004- 1970رطٛه اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

ه ـــــؤُـــــــاٌُ
األػــــــــــــٛاَ 

1970 1981 1994 2004 

 948000 711375 408357 292330* ػلك اٌَىبْ اإلعّبٌٟ

 3. 2 4.6 3.1 3.6  %ِؼلي إٌّٛ 

 131434 118058 57171 44443 * ػلك اٌَّبوٓ

 2.6 5.7 2.3 2% ِؼلي إٌّٛ 

 اٌطبلخ اٌّؼلح ٌالٍزٙالن

 **
409121 568314 763113 1571223 

ِؼلي ّٔٛ اٌطبلخ 

% اٌىٙوثبئ١خ 
3.2 3.3 2.0 7.5 

ٔظ١ت اٌفوك ِٓ اٌطبلخ 

اٌّؼلح ٌالٍزٙالن 

 ** (ً.ٚ.ن)

14  14  11  17  

اٌَىبْ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ 

 **  %اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ 
35.6 60 74 95 

ثبٌقلِخ ػلك اٌّشزوو١ٓ 

اٌىٙوثبئ١خ 
12000 78423 141087 165273 

 

-1970 اٌّغّٛػبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَىبْ ٌألػٛاَ –اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء *- : اٌّظله

1981-1994-2004-. 
 ث١بٔبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ- اٌشووخ اٌؼبِخ ٌٍىٙوثبء ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  ,ِوعغ ٍجك مووٖ            ** - 

ِٚؼلي ٔظ١ت اٌفوك ِٓ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ َٚٔجخ , ئؽظبئ١خ ثى١ّخ اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٌّؼلح ٌالٍزٙالن 

  .(2004- 1994- 1981- 1970)اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ فلِبد اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

 . ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ األػّلح األهثؼخ األٌٚٝ-             
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مقدار التحسن الكبَت يف  (48)ك (47)توضح البيانات اإلحصائية يف اعبدكلُت رقم 
مستول خدمات الطاقة الكهربائية من خبلؿ تغطيتها للقسم األعظم من اؼبناطق كاؼبراكز السكانية 

حيث فاؽ مستول التخدًن يف تلك اؼبراكز يف احملافظة مثيلو فيما , كالعمرانية يف ؿبافظة دير الزكر
: يتعلق خبدمات تأمُت مياه الشرب كمن خبلؿ ربليل ىذه البيانات يستنتج ما يلي

إذ , تغطي خدمات الطاقة الكهربائية الغالبية العظمى من التجمعات العمرانية كالسكانية-  1
% 93.5كاليت سبثل كبو ,  ألف مسكن131بلغت صبلة اؼبساكن اؼبخدمة بالطاقة الكهربائية كبو 

من صبلة اؼبساكن % 30 كبو 1970 بعد أف كانت ىذه النسبة ال تتجاكز يف عاـ 2004يف عاـ 
 بعد أف كانت ىذه 2004يف عاـ % 97ك % 72كتًتاكح نسبة زبدًن اؼبساكن بُت , يف احملافظة

من صبلة اؼبساكن كمقتصرة فقط على اؼبدف الرئيسية % 30 ال تتجاكز كبو1970النسبة يف عاـ
كقد بلغت النسبة أدناىا يف مراكز الكسرة كالصور كيرجع ذلك إذل النمو الكبَت للمساكن , الثبلثة

كحالة اعبفاؼ اؼبتزامن مع نضوب مياه هنر اػبابور كالذم تولد عن ذلك كاقع , يف مركز الكسرة
ديبغرايف كاجتماعي بالنسبة ؼبركز الصور األمر الذم أدل إذل تأخر يف عملية التنمية كالتطوير ؼبشاريع 
البنية التحتية كمنها قطاع الكهرباء فبا أدل إذل تدين نسبة التخدًن يف حُت كانت النسبة مرتفعة يف 
 البية اؼبراكز العمرانية كالسكانية كىذا يعود إذل التحسن اؼبلحوظ  يف خدمات ىذا القطاع من 

 .ناحية كارتفاع مستول اؼبعيشة للسكاف يف ىذه اؼبراكز السكانية كالعمرانية

التطور الكبَت الذم بلغو قطاع اػبدمات ىذا يف إيصاؿ خدمات الكهرباء إذل القسم األكرب - 2
من سكاف ىذه احملافظة كيف أ لب اؼبراكز السكانية كالعمرانية حيث ارتفعت نسبة زبدًن السكاف 

من ؾبمل سكاف احملافظة كىذا ,2008يف عاـ (1)%  96 إذل 1970يف عاـ % 35.5من 
 .مؤشر جيد على ربسن ىذا النوع من اػبدمات

_______________________________________ 

 بيانات إحصائية خاصة بواقع بتغطية اػبدمات –قسم اؼبعلوماتية- الشركة العامة للكهرباء دبحافظة ديرالزكر - 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970) لؤلعواـ , اليت تقدمها الشركة على مستول احملافظة
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مؤشرات تطور خدمات الطاقة الكيربائية و المقارنة تطور أعداد المساكن بينت :(47)جدول رقم ال
بين عامي لممساكن والسكان في محافظة ديرالزور عمى مستوى المناطق الثالثة الرئيسية ومراكز النواحي 

1970- 2004 .

 1970إحصائية عام  2004إحصائية عام 

اٍُ 

إٌبؽ١خ 

خ 
طم

ّٕ
اٌ

 ُ
ٍ

 

َٔجخ 

رقل٠ُ 

 اٌَىبْ

َٔجخ 

اٌَّبوٓ 

اٌّقلِخ 

ثبٌطبلخ 

 اٌىٙوثبئ١خ

 ػلاك 

 اٌَّبوٓ

َٔجخ 

رقل٠ُ 

اٌَىبْ 

َٔجخ 

اٌَّبوٓ 

اٌّقلِخ 

ثبٌطبلخ 

اٌىٙوثبئ١خ 

 ػلاك 

 اٌَّبوٓ

98 % 97.2 % 41182 60 % 50 % 14478 
ِووي ك٠و 

اٌيٚه 

ٚه
ٌي

 ا
٠و

 ك
وي

ِو
 

94 % 81.1 % اٌىَوح  2697 ---- ---- 5758

99 % اٌجظ١وح  1998 ---- ---- 5527 98.8%

96 % 94.9 % ِٛ ؽَٓ  1392 ---- ---- 4836

97 % 96.3 %  اٌزجٕٟ 2223 ---- ---- 4945

95 % 94.3 % فشبَ   1184 ---- ---- 4367

83% 72.4 % اٌظٛه  2023 ---- ---- 6117

97 % 95.7 % 10697 23.7 % 20.4 % 3756 
ِووي 

اٌجٛوّبي 

ي 
ّب

ٛو
ٌج

 ا
وي

ِو
98 % 97.3 % ٘غ١ٓ  2418 ---- ---- 9001

97 % 96.9 % اٌغالء  1203 ---- ---- 4206

96 % 94.5 % اٌٍَٛخ  1878 ---- ---- 5547

97 % 95.1 % 10186 22.8 % 19.6 % 3411 
ِووي 

ا١ٌّبك٠ٓ 

 ٓ
ك٠

١ب
ٌّ

 ا
وي

ِو

98 % 97 %  م٠جبْ 2767 ---- ---- 8270

98 % 96.5 %  اٌؼشبهح 3015 ---- ---- 10795

96 % 93.4 % 131434 35.6 % 30 % اٌّؾبفظخ  44443

 

 اإلؽظبئ١خ د ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌٍزؼلاكا–اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -  :اٌّظله

. األهثؼخ

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ اٌىٙوثبء ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه               - 

ثقلِبد اٌىٙوثبء ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ َِزٜٛ ِواوي إٌّبطك ٚإٌٛاؽٟ فٟ اٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ               

(1970-2004)  . 

ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا          - 

 .اٌظبكهح ػٓ اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ِٚإٍَخ اٌىٙوثبء ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه
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 المقارنة بين تطور نسب استيالك الطاقة الكيربائية في محافظة ديرالزور بينت :(48)جدول رقم 
. 2004-1970بين عامي عمى مستوى المناطق الثالثة الرئيسية ومراكز النواحي 

 1970ئؽظبئ١خ ػبَ  2004ئؽظبئ١خ ػبَ 

اٍُ إٌبؽ١خ 

خ 
طم

ّٕ
اٌ

 ُ
ٍ

ا

َٔجخ اٍزٙالن اٌطبلخ 

 اٌىٙوثبئ١خ

َٔجخ اٍزٙالن اٌطبلخ 

 اٌىٙوثبئ١خ

33 % 53 % ِووي ك٠و اٌيٚه 

ه 
ٚ

ٌي
 ا

٠و
 ك

وي
ِو

3.1 % اٌىَوح  ----------

4.2 % اٌجظ١وح  ----------

ِٛ ؽَٓ  ---------- 3.1%

3.9 %  اٌزجٕٟ ----------

فشبَ   ---------- 3.1%

2.4 % اٌظٛه  ----------

12.2 % 24 % ِووي اٌجٛوّبي 

ي 
ّب

ٛو
ٌج

 ا
وي

ِو
6.1 % ٘غ١ٓ  ----------

3.2 % اٌغالء  ----------

اٌٍَٛخ  ---------- 3.1%

10.3 % 23 % ِووي ا١ٌّبك٠ٓ 

 ٓ
ك٠

١ب
ٌّ

 ا
وي

ِو

5.8 %  م٠جبْ ----------

 اٌؼشبهح ---------- 6.7%

100% 100 % اٌّؾبفظخ 
 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ                   –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ اٌىٙوثبء ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  :اٌّظله   

   .2004-1970اٌقبطخ ثبٍزٙالن اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 



 

 

 

- 278 - 

كيتصدرىا مدينة , تتفاكت اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف استهبلكها من الطاقة الكهربائية- 3
كوهنا تعد مركز , (%33)ديرالزكر حيث يستهلك سكانو كبو ثلث الطاقة اؼبستهلكة باحملافظة 

يف حُت تبلغ , من صبلة سكاف اغبضر باحملافظة% 51احملافظة كتبلغ نسبة سكاف اغبضر هبا كبو 
من صبلة استهبلؾ % 2.7نسبة االستهبلؾ أدناىا يف مركز الصور إذ يستهلك ما نسبتو كبو 

باإلضافة إذل ازدياد , من صبلة سكاف احملافظة (%3.4)احملافظة كذلك اللبفاض نسبة سكانو 
عدد اؼبستهلكُت  َت النظاميُت كالذين وبصلوف على الطاقة الكهربائية بشكل  َت نظامي إذ تبلغ 

 .من صبلة اؼبستهلكُت% 35نسبة ىؤالء كبو 

من خبلؿ ربليل البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ السابق يبلحظ أف ىناؾ عبلقة طردية بُت 
ارتفاع نسبة السكاف اغبضر كزيادة استهبلؾ الطاقة  فاؼبراكز السكانية كالعمرانية اليت ينخفض فيها 

حيث ينخفض استهبلؾ الطاقة , نسبة االستهبلؾ ترتفع فيها نسبة سكاف الريف كالعكس صحيح
من ؾبمل % 30يف تسعة مراكز سكانية كعمرانية حيث يشكل نسبة سكاف اغبضر فيها كبو 

السكاف يف حُت يرتفع االستهبلؾ يف طبسة مراكز حيث يًتاكح نسبة السكن اغبضر فيها ما بُت 
.  من ؾبمل السكاف% %51 - 40

إال أف , بالر م من أف مؤشر استهبلؾ الطاقة للفرد ال يبثل إشباعان مباشران : خالصة القول
الطاقة سبثل موردان ككسيلة لكثَت من موارد إشباع  كثَت من حاجات الصحة كالغذاء كالتعليم كالًتكيح 

  . ك َتىا من اغباجات اإلنسانية سواء للفرد أك اجملتمع
 اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚ رطٛه فلِبد اٌظوف اٌظؾٟ فٟ -صبٌضبًال 

 اٌّؾبفظخ 

يعد قطاع خدمات الصرؼ الصحي يف ؿبافظة دير الزكر من القطاعات اؼبتخلفة من حيث 
تطور مبو اػبدمات اليت يقدمها ذلك القطاع للمراكز كاألحياء السكانية ك العمرانية يف ىذه 

كىذا األمر مرتبط باإلنباؿ الشديد الذم شهده ىذا القطاع سواء من حيث تدين مستول , احملافظة
كعدـ تغطية شبكات الصرؼ الصحي للمدف الكربل يف احملافظة )كجودة ذلك النوع من اػبدمات 

, كانعداـ كجود ذلك النوع من اػبدمات يف العديد من اؼبراكز كاإلحياء السكانية كالعمرانية فيها
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كإنباؿ عملية صيانة كاستبداؿ شبكات الصرؼ الصحي القديبة كاؼبتهرئة يف ـبتلف األحياء كاؼبراكز 
أك من حيث نقص الكوادر البشرية ذات الكفاءات العلمية القادرة على , السكانية كالعمرانية

اإلشراؼ على عملية تطوير ذلك القطاع اػبدمي كقلة اؼبخططات الفنية لتلك الشبكات كقلة 
أك من , اؼبعدات كالتجهيزات اؼبيكانيكية كالفنية اليت تساعد على تطوير ذلك النوع من اػبدمات

حيث انعداـ كجود ؿبطات معاعبة ؼبياه الصرؼ الصحي اليت تفتقد إليها معظم اؼبراكز السكانية 
.                     (كالعمرانية يف احملافظة

من خبلؿ ما تقدـ يبلحظ أف ؿبافظة دير الزكر حباجة ماسة إذل ربديث كتطوير ىذا 
القطاع اػبدمي اؼبتخلف ليكوف قادران على اؼبسانبة يف عملية التنمية اليت تشهدىا ىذه احملافظة يف 
ـبتلف القطاعات اإلنتاجية كاػبدمية حيث أصبح زبلف ىذا القطاع يشكل عائقان أماـ عملية 
التحديث كالتطوير اليت تشهدىا ىذه احملافظة من جهة كلكي يستطيع ؾباراة الزيادة اؼبرتفعة يف 

كللوقوؼ على طبيعة تلك العبلقة بُت النمو . معدالت النمو السكاين كالعمراين يف ىذه احملافظة
السكاين كالعمراين يف احملافظة كمدل تأثَتىا كتأثرىا بتطور كاقع ذلك القطاع من اػبدمات ستتم 
دراسة ماىية تلك العبلقة بُت النمو السكاين كالنمو العمراين كلٍّ على حدا للوصوؿ إذل الصورة 
الكاملة اليت توضح طبيعة تلك العبلقة اليت سبكن من كضع اػبطط كالطرؽ بشكل دقيق كشفاؼ 

للنهوض بواقع ذلك النوع من اػبدمات ليصبح قادران على التماشي مع خطط التنمية اغبالية 
   .كاؼبستقبلية اليت زبص احملافظة 

- 1970تطور قطاع خدمات الصرف الصحي في محافظة دير الزور بين عامي - 1
2004 :

فهي ,  النامية فيما يتعلق بواقع خدمات الصرؼ الصحياحملافظات منتعد ؿبافظة ديرالزكر 
متطورة هبذا النوع من اػبدمات من ناحية الكم كمتخلفة من ناحية االنتشار كتوزع ىذا النوع من 
اػبدمات كىذا يعود إذل تركزىا يف اؼبدف كاؼبراكز السكانية كالعمرانية الكربل يف احملافظة كحرماف 

احملافظة من خدمات  حصة بلغتحيث مراكز سكانية كعمرانية كثَتة من ىذا النوع من اػبدمات 
يف عاـ % 3.2مث زادت إذل , 1970يف عاـ % 2.3الصرؼ الصحي على مستول القطر كبو 
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 كما يف اعبدكؿ (1) ,2004يف عاـ % 5.2مث إذل , 1994يف عاـ % 4.4لتصل إذل , 1981
. (58)كالشكل رقم  (49)رقم 

شكل بٌانً رقم )58( ٌبٌن تطور حصة محافظة دٌرالزور من خدمات الصرف الصحً بالنسبة 

للقطر خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ              
مث ,  كم160 كبو 1970بلغت أطواؿ شبكات الصرؼ الصحي يف احملافظة يف عاـ كما 

لتصل يف عاـ , %100 كم بزيادة بلغت كبو 320 كبو 1981زادت ىذه األطواؿ لتبلغ يف عاـ 
 لتبلغ 2004مث لتتطور ىذه الشبكة يف عاـ , %83 كم دبعدؿ زيادة بلغ كبو 585 إذل 1994

 كذلك كفقان للبيانات اإلحصائية اػباصة (2) ,%35 كم بزيادة بلغت كبو 790أطواؽبا كبو 
. (59)كالشكل رقم , (49)خبدمات الصرؼ الصحي باحملافظة كما يف اعبدكؿ رقم 

 

  
________________ _________________

 البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات الصرؼ –مكتب الصرؼ الصحي - مؤسسة اؼبياه دبحافظة ديرالزكر - 1
.  (2004- 1994- 1981- 1970) الصحي باحملافظة لؤلعواـ األربعة 

 البيانات اإلحصائية اػباصة –قسم الدراسات كالتخطيط-  مديرية اػبدمات الفنية دبحافظة ديرالزكر - 2
   .(2004- 1994- 1981- 1970)بشبكات الصرؼ الصحي دبحافظة ديرالزكر 
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البيانات اإلحصائية الخاصة بتطور خدمات الصرف الصحي  يبين :(49)جدول رقم ال
 .2004 -1970بين عامي في محافظة دير الزور 

 2004 1994 1981 1970 (كم)الـمـؤشـر 
رطٛه ؽظخ اٌّؾبفظخ ِٓ شجىبد اٌظوف اٌظؾٟ 

 ػٍٝ َِزٜٛ اٌمطو
2.3 %3.2 %4.4 %5.2% 

 طٛاي شجىبد اٌظوف اٌظؾٟ ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌّؾبفظخ
160 320 585 790 

 طٛاي شجىبد اٌظوف اٌظؾٟ ػٍٝ َِزٜٛ اٌّلْ 

اٌوئ١َ١خ 
150 290 475 593 

 طٛاي شجىبد اٌظوف اٌظؾٟ ػٍٝ َِزٜٛ 

اٌو٠ف 
10 30 110 197 

َٔجخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٍىبْ اٌّؾبفظخ ِٓ فلِبد 

اٌظوف اٌظؾٟ 
23 %30 %36 %42 %

% 2.1% 2.7% 1.6 ----ِؼلي ّٔٛ فلِبد اٌظوف اٌظؾٟ 

 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –ِىزت اٌظوف اٌظؾٟ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه - : اٌّظله

. اٌظوف اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ األهثؼخ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ –لَُ اٌلهاٍبد ٚاٌزقط١ظ-  ِل٠و٠خ اٌقلِبد اٌف١ٕخ  ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  -  

. اٌقبطخ ثشجىبد اٌظوف اٌظؾٟ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه ٌألػٛاَ األهثؼخ 

 . ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ األػّلح األهثؼخ األٌٚٝ    -             

. (2004-1994)ِؼلي إٌّٛ ث١ٓ ػبِٟ                 *- 
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شكل بٌانً رقم )59( ٌبٌن تطور أطوال شبكات الصرف الصحً فً محافظة دٌرالزور خالل 

الفترة الممتدة بٌن عامً ) 1970 -2004(
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
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اتسمت خدمات الصرؼ الصحي يف ؿبافظة ديرالزكر بًتكزىا يف اؼبدف الرئيسية يف احملافظة 
كافتقار الريف إذل ىذا النوع من اػبدمات حيث ال يزاؿ عدد كبَت من القرل كاؼبزارع يف ىذه 

 ؾبموعة من شبكات  يف احملافظةحيث تتوزع, احملافظة ؿبركمة من خدمات ىذا القطاع اػبدمي اؽباـ
بلغت أطواؿ ىذه حيث , الصرؼ الصحي كاليت زبدـ جزء كبَت من مناطق احملافظة مدينة كريف

 كم 150: موزعة بُت اؼبدينة كالريف على الشكل التارل,  كم160 كبو 1970الشبكات يف عاـ 
 320 لتصل إذل كبو 1981لتتطور أطواؿ ىذه الشبكات يف عاـ ,  كم يف الريف10يف اؼبدف ك

مث لتبلغ أطواؽبا يف عاـ ,  كم يف الريف30 كم يف اؼبدف ك290: كم تتوزع على الشكل التارل
 كم يف اؼبدف 475:  كم موزعة بُت اؼبدينة كالريف على الشكل التارل585 إذل كبو 1994

 كم موزعة 889 إذل كبو 2004ليستمر تطورىا كتزداد أطواؽبا لتبلغ يف عاـ ,  كم يف الريف110ك
 .(60)كما يف الشكل رقم , (1),  كم يف الريف296 كم يف اؼبدف ك 593: على الشكل التارل
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بٌن تطور أطوال شبكات الصرف الصحً فً محافظة دٌرالزور على مستوى  شكل بٌانً رقم )60(ٌ 

المدن والرٌف خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
البيانات اإلحصائية اػباصة بشبكات – قسم الدراسات كالتخطيط- مديرية اػبدمات الفنية دبحافظة ديرالزكر- 1

- 1970)  لؤلعواـ,مرجع سبق ذكره (اغبضر كالريف  )الصرؼ الصحي دبحافظة ديرالزكر على مستول 
1981 -1994 -2004).   
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من خبلؿ سرد كاقع شبكات الصرؼ الصحي يف احملافظة كآلية توزيع تلك الشبكة بُت 
كفقان للبيانات - (50)مدينة ديرالزكر كريف احملافظة يبلحظ من خبلؿ ربليل بيانات اعبدكؿ رقم 

، أف النصيب األكرب 2004-1970اإلحصائية اػباصة خبدمات الصرؼ الصحي باحملافظة لعامي 
من التطور الذم ؼبسو كاقع خطوط شبكات الصرؼ الصحي يف ىذه احملافظة كاف من نصيب مدف 

كمرد ذلك يعود إذل الًتكز السكاين كالعمراين اؼبرتفع يف , ( البوكماؿ– اؼبيادين–ديرالزكر)احملافظة 
 –العشارة)يليها من حيث اتساع نطاؽ خدمات الصرؼ الصحي مراكز النواحي , تلك اؼبدف

، كيعود سبب ذلك إذل كوهنا أكرب مراكز للتجمعات السكانية كالعمرانية ( موحسن– ذيباف–ىجُت
أما بالنسبة لواقع خدمات الصرؼ , الريفية يف احملافظة فهي دبثابة ؾبمعات سكانية كعمرانية ريفية
كمن ناحية أخرل يبكن مرد ىذا , الصحي يف بقية اؼبراكز فيو متدنية أك شبو معدكمة يف بعضها

االىتماـ اؼبتواضع من قبل اغبكومة بتطوير كالنهوض بواقع خدمات الصرؼ الصحي اؼبتخلفة 
كاؼبهملة يف احملافظة كالسيما يف اؼبدف الرئيسية كاؼبراكز اإلدارية اآلخذة بالنمو كذلك هبدؼ تقليص 
الفجوة بُت الواقع السكاين كالعمراين اؼبتزايد ككاقع الصرؼ الصحي اؼبهمل يف كامل أرجاء احملافظة 

 . ككانت البداية من اؼبدف ك بعض مراكز النواحي

العالقة بين النمو السكاني وتطور خدمات الصرف الصحي في المحافظة بين - 2
 :2004- 1970عامي 

سبيز الواقع السكاين يف ؿبافظة ديرالزكر كما ذكر سابقان بارتفاع معدالت النمو السكاين كالعمراين 
حيث أسفرت ىذه الزيادة إذل ارتفاع يف أعداد سكاف احملافظة كالذم , خبلؿ العقود األربعة اؼباضية

ككذلك ارتفاع يف أعداد الوحدات السكنية كاليت تضاعفت كبو ,  مرات تقريبان 4تضاعف إذل كبو 
 5يف حُت بلغ معدؿ تضاعف أطواؿ شبكات الصرؼ الصحي كبو ,  مرة خبلؿ نفس الفًتة3.5

كىذه الزيادة السكانية اغباصلة يف احملافظة تطلبت هنوضان يف مستول , مرات تقريبان لنفس الفًتة
خدمات الصرؼ الصحي اؼبًتكز أصبلن يف اؼبدف الكربل يف احملافظة كاؼبنخفضة أك شبة معدكمة يف 

يف احملافظة لتصبح قادرة  (يف بعض مراكز النواحي ك البلدات كالقرل)العديد من اؼبراكز العمرانية 
 . (61)كما يف الشكل , على استيعاب األعداد الكبَتة من الوافدين اعبدد من السكاف
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 تطور أطوال شبكة الصرف الصحي في محافظة ديرالزور  يبين:(50)جدول رقم ال
 .2004 -1970بين عامي عمى مستوى المراكز اإلدارية 

اٍُ إٌبؽ١خ  1970ئؽظبئ١خ ػبَ  2004ئؽظبئ١خ ػبَ 

خ 
طم

ّٕ
 اٌ

ٍُ
ا

ِووي ك٠و اٌيٚه  وُ 96 وُ 210

ه 
ٚ

ٌي
 ا

٠و
 ك

وي
ِو

اٌىَوح  ---------- وُ 38

اٌجظ١وح  ----------  و37ُ

ِٛ ؽَٓ  ----------  و52ُ

 اٌزجٕٟ ----------  و11ُ

فشبَ   ----------  و23ُ

اٌظٛه  ---------- و6ُ

ِووي اٌجٛوّبي  وُ 24   و120ُ

ي 
ّب

ٛو
ٌج

 ا
وي

ِو

٘غ١ٓ  ---------- و68ُ

اٌغالء  ----------  و29ُ

اٌٍَٛخ  ----------  و28ُ

ِووي ا١ٌّبك٠ٓ  وُ 40  و127ُ

 ٓ
ك٠

١ب
ٌّ

 ا
وي

ِو

 م٠جبْ ----------  و50ُ

 اٌؼشبهح ----------  و90ُ

اٌّؾبفظخ   و160ُ وُ 889

 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  - :اٌّظله

 .  (2004-1970)اٌظوف اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد اٌظوف –لَُ اٌظوف اٌظؾٟ - ه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ثل٠و اٌيٚ  -

  .(2004-1970)اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 
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بٌن المقارنة بٌن مقدار تضاعف أعداد السكان والوحدات السكنٌة  شكل بٌانً رقم )61(ٌ 

وأطوال شبكات الصرف الصحً فً محافظة دٌر الزور بٌن عامً )2004-1970(

خدمات الصرف الصحً أعداد السكان أعداد الوحدات السكنٌة

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
-1970 يف ؿبافظة ديرالزكر خبلؿ الفًتة بُت عامي (1)بلغ معدؿ مبو خدمات الصرؼ الصحي

مث البفض , %3.9يف حُت بلغ معدؿ النمو السكاين لنفس العاـ كبو , %6.5 كبو 1981
قابلو ارتفاع يف , %4.7 إذل كبو 1994-1981معدؿ مبو خدمات الصرؼ الصحي بُت عامي 
يف حُت استمرت معدالت مبو خدمات , %4.3معدؿ النمو السكاين كالذم كصل إذل  كبو 

 لتبلغ كبو 2004-1994الصرؼ الصحي كالنمو السكاين بااللبفاض خبلؿ الفًتة بُت عامي 
كتدؿ ىذه اإلحصائيات على تراجع , (62) على التوارل كما يف الشكل رقم %3.9ك % 3.3

تقدـ ك تطور خدمات الصرؼ الصحي يف اؼبراكز السكانية كالعمرانية الكربل يف احملافظة يف ظل 
, البفاض بسيط كؿبدكد يف معدؿ النمو السكاين يف أ لب اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف احملافظة

كيدؿ على ذلك نسبة اؼبستفيدين من السكاف من تلك اػبدمات حيث ارتفعت نسبة اؼبستفيدين 
كبالر م من تضاعف أعداد اؼبستفيدين ,  2004يف عاـ % 46إذل , 1970يف عاـ % 23من 

إال أف ىذه الزيادة دل تصل إذل نسبة تغطي نصف سكاف احملافظة كىذا دليل على تدين مستول 
 .اػبدمات اػباصة هبذا القطاع اػبدمي

________________ _________________

مت حساب معدؿ مبو خدمات الصرؼ الصحي من قبل الباحث باالعتماد على البيانات اإلحصائية اػباصة - 1
  . هبذا النوع من اػبدمات
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معدل نمو خدمات الصرف الصحًمعدل النمو السكانً

بٌن المقارنة بٌن تطور معدالت النمو السكانً و تطور معدالت نمو  شكل بٌانً رقم )62(ٌ 

خدمات الصرف الصحً خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

(1981-1970)

(1994-1981)

(2004-1994)

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
على طبيعة العبلقة بُت النمو السكاين كتطور , (51)تدؿ البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم 

حيث , (2004-1970)خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 
: سبيزت تلك العبلقة دبا يلي

 تضاعفت نسبة زبدًن السكاف خبدمات الصرؼ الصحي يف اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف -1
كر م تطور ىذا النوع من ,  2004يف عاـ % 45 إذل 1970يف عاـ % 23احملافظة من 

 . اػبدمات اإل أنو ال يزاؿ متواضعان حيث أنو ىبدـ أقل من نصف سكاف احملافظة

 طرأ تغَت كبَت على خارطة توزيع ىذا النوع من اػبدمات بالنسبة للمراكز اإلدارية يف احملافظة -2
حيث اتسعت دائرة زبدًن ىذا النوع من اػبدمات لتشمل أ لب سكاف اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة 

, 2004يف عاـ % 70حيث ذباكزت نسبة زبدًن السكاف يف اؼبدف الكربل يف احملافظة حاجز 
يف حُت تراكحت نسبة زبدًن السكاف يف , 1970يف عاـ % 45بعد أف كانت ال تتخطى حاجز 

, بعد أف كانت نسبة زبدًن السكاف فيها معدكمة, %65ك % 0 بُت 2004بقية اؼبراكز يف عاـ 
كىذا دليل على ربسن ملحوظ كلكن ال ينفي كجود مشكلة صرؼ صحي يعاين منها سكاف أ لب 

 .اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة
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 المقارنة بين تطور مؤشرات خدمات الصرف الصحي لمسكان في  يبين:(51)جدول رقم ال
. 2004 -1970بين عامي محافظة ديرالزور عمى مستوى المراكز اإلدارية 

 1970إحصائية عام  2004إحصائية عام 

 اسم الناحية

قة 
منط

م ال
مقدار تخديم كل اس

 كم من شبكة 1
الصرف الصحي 

 لمسكان

نسبة تخديم 
 السكان

مقدار تخديم كل 
 كم من شبكة 1

الصرف الصحي 
لمسكان 

نسبة 
تخديم 
السكان 

ِووي ك٠و اٌيٚه  45% 1007 95% 1320

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

اٌىَوح  ---- ---- 5% 1683

اٌجظ١وح  ---- ---- 65% 1097

ِٛ ؽَٓ  ---- ---- 50% 695

 اٌزجٕٟ ---- ---- 3% 4221

فشبَ   ---- ---- 10% 1244

اٌظٛه  ---- ---- 0% 6395

ِووي اٌجٛوّبي  10% 1633 80% 715

ال 
وكم

 الب
ركز

م
٘غ١ٓ  ---- ---- 50% 1456

اٌغالء  ---- ---- 50% 983

اٌٍَٛخ  ---- ---- 40% 1600

ِووي ا١ٌّبك٠ٓ  13% 953 70% 649

ن 
ادي

لمي
ز ا

مرك

 م٠جبْ ---- ---- 55% 1268

 اٌؼشبهح ---- ---- 60% 1108

المحافظة  23% 1827 45% 1237
 

 اإلؽظبئ١خ د ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌَىٓ ٚاٌَّبوٓ ٌٍزؼلاكا–اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -  :اٌّظله

. األهثؼخ

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه               - 

 .  (2004-1970)اٌظوف اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد اٌظوف –لَُ اٌظوف اٌظؾٟ -  ه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ثل٠و اٌيٚ              -

 . (2004-1970)اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظبكهح ػٓ          ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا               - 

 .اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ِٚإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه
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 نسمة 1827 كم من شبكة الصرؼ الصحي من السكاف من 1 تقلص مقدار ما ىبدمو كل -3
 كم من شبكة 1 نسمة لكل 1237 إذل 1970 كم من شبكة الصرؼ الصحي يف عاـ 1لكل 

أما بالنسبة ؼبقدار زبدًن السكاف على مستول اؼبراكز اإلدارية يف , 2004الصرؼ الصحي يف عاـ 
 1600 شخص يف اؼبيادين ك 649احملافظة فقد تراكحت نسبة زبدًن الشبكة للسكاف بُت 

باستثناء مركزم التبٍت كالصور حيث ,  الصرؼ الصحي كم من شبكة1شخص يف السوسة لكل 
 شخص يف 6395 شخص يف التبٍت ك 4221البفضت نسبة زبدًن السكاف فيها بواقع تراكح بُت 

كيعود السبب يف تفاكت نسبة زبدًن السكاف بُت اؼبراكز اإلدارية يف ,  كم من الشبكة1الصور لكل 
احملافظة إذل اتساع مساحة اؼبركز من جهة كالثقل البشرم فيو من جهة أخرل ككاقع خدمات 

أما بالنسبة ؼبركزم التبٍت كالصور فقد أدل , من حيث تقدمو أك زبلفو الصرؼ الصحي يف كل مركز
تدين خدمات الصرؼ الصحي يف اؼبركزين إذل البفاض نسبة زبدًن السكاف خبدمات الصرؼ 

يف مركز الصور من ناحية , كم6ك, كم11الصحي حيث بلغت طوؿ الشبكة يف مركز التبٍت كبو 
 .(63)كما يف الشكل رقم , أخرل
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شكل بٌانً رقم )63( ٌبٌن مقدار ما ٌخدمه كل )1كم من شبكة الصرف الصحً ( من السكان فً 

محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
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العالقة بين النمو العمراني وتطور خدمات الصرف الصحي في المحافظة بين - 3
 :2004-1970 عامي

لقد أثرت الزيادة السكانية اليت شهدهتا احملافظة بكافة مراكزىا اإلدارية خبلؿ فًتة الدراسة 
على الواقع العمراين لتلك اؼبراكز األمر الذم أدل إذل مبو كتوسع كزيادة الكثافة السكانية كالعمرانية 

يف تلك اؼبراكز فبا شكل ضغطان على خدمات البنية التحتية كخاصة اػبدمات متدنية اؼبستول 
 البيانات –ككفقان لبيانات قسم التخطيط دبؤسسة اؼبياه , كخدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة

سبيز كاقع , (2004-1970)اإلحصائية اػباصة خبدمات الصرؼ الصحي باحملافظة لعامي 
 بأنو كاف يًتكز يف اؼبدف الكبَتة يف احملافظة 1970خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة يف عاـ 
من خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة كوهنا % 65حيث استحوذت منطقة ديرالزكر على كبو 

يليها مدينة اؼبيادين حيث استحوذت على , تعد مركز الثقل كالًتكز السكاين كالعمراين يف احملافظة
حيث بدأ , 1990كاستمر ىذا الواقع حىت عاـ , %15، مث مدينة البوكماؿ بنحو %20نسبة 

كسبيز , العمل على إنشاء شبكات للصرؼ الصحي يف أ لب اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف احملافظة
 باستمرار التوزيع السابق لتلك اػبدمات مع توسيع 2004كاقع خدمات الصرؼ الصحي يف عاـ 

حيث استحوذت منطقة ديرالزكر على كبو , نطاؽ تلك اػبدمات يف مراكز النواحي يف احملافظة
, %27يليها منطقة اؼبيادين بنسبة بلغت كبو , من خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة, 48%

  .(64)كما يف الشكل , %25مث منطقة البوكماؿ بنسبة 

        شهد الواقع العمراين يف ؿبافظة ديرالزكر تباينان كبَتان يف معدالت النمو العمراين خبلؿ الفًتات 
% 5.7كارتفع إذل , 1981-1970خبلؿ الفًتة بُت عامي % 2.3حيث تراكحت بُت , اؼباضية

خبلؿ الفًتة بُت عامي % 2.2مث البفض إذل , 1994- 1981خبلؿ الفًتة بُت عامي 
يف حُت بلغ معدؿ مبو خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة بُت عامي , 2004- 1994
, 1994-1981خبلؿ الفًتة بُت عامي % 4.7مث البفض إذل , %6.5 كبو 1970-1981

كما يف الشكل , 2004- 1994خبلؿ الفًتة بُت عامي % 3.8مث كاصل البفاضو ليصل إذل 
كتدؿ ىذه اإلحصائيات على تقدـ كتطور بسيط كؿبدكد يف مبو خدمات الصرؼ , (65)رقم 
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الصحي يف احملافظة بشكل أكثر من مبو معدالت النمو العمراين فبا قلل حجم الفجوة بُت عناصر 
. النمو العمراين كعناصر مبو ىذا النوع من خدمات البنية التحتية
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منطقة البوكمالمنطقة المٌادٌنمنطقة دٌرالزور

بٌن توزع خدمات الصرف الصحً بٌن المناطق الثالثة الرئٌسٌة فً محافظة  شكل بٌانً رقم )64(ٌ 

دٌرالزور بٌن عامً )2004-1970(

1970

2008

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
بٌن المقارنة بٌن تطور معدالت النمو العمرانً و معدالت نمو خدمات الصرف  شكل بٌانً رقم )65(ٌ 

الصحً فً محافظة دٌر الزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

0

2

4

6

8

(1981-1970)(1994-1981)(2004-1994)

%

معدل النمو العمرانً معدل نمو خدمات الصرف الصحً
 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
البيانات اإلحصائية كذلك كفق  (52)        من خبلؿ ربليل البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم 

يبكننا تفسَت طبيعة العبلقة بُت النمو العمراين كتطور , اػباصة خبدمات الصرؼ الصحي باحملافظة
:  على الشكل التارل2004- 1970خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة بُت عامي 
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  سبيزت فًتة الدراسة بأرتفاع أعداد الوحدات السكنية كما سبق ذكره حيث تضاعف عددىم إذل
األمر الذم أدل إذل ظهور , 1970 عما كاف عليو العدد يف عاـ 2004 مرة يف عاـ 3.5كبو 

مناطق كأحياء سكنية جديدة  باإلضافة إذل زيادة الكثافة السكانية يف اؼبناطق كاألحياء القديبة 
األمر الذم جعل من الضركرم التوسع يف نطاؽ , من احملافظة نتيجة للتوسع الشاقورل لؤلبنية

خدمات الصرؼ الصحي ذات اؼبستول اؼبتدين لتخدًن التوسع العمراين يف اؼبناطق كاألحياء 
كذلك , القديبة كالعمل على زبدًن مناطق التوسع اعبديدة يف اؼبراكز العمرانية ـبتلفة األحجاـ

 . هبدؼ تقليص فارؽ مبو اػبدمات فيها

  حيث تضاعفت خدماهتا إذل أكثر , شهدت خدمات الصرؼ الصحي باحملافظة تقدمان ملحوظان
حيث ارتفعت نسبة زبدًن اؼبساكن خبدمات الصرؼ الصحي يف , من مرة خبلؿ فًتة الدراسة

,  2004يف عاـ % 29 إذل 1970يف عاـ % 11اؼبراكز السكانية كالعمرانية يف احملافظة من 
من % 29كبالر م من تطور ىذا النوع من اػبدمات إال أنو ال يزاؿ متواضعان كال ىبدـ كبو 

كيبكن مرد ذلك إذل اإلنباؿ اؼبًتاكم يف ىذا القطاع خبلؿ العقود , الوحدات السكنية يف احملافظة
األربعة اؼباضية كالذم صاحبو تطور كبَت يف القطاع العمراين األمر الذم أدل إذل حصوؿ فجوة 
كبَتة بُت الواقع العمراين ككاقع  خدمات الصرؼ الصحي يف احملافظة ال يبكن تقليصها بسهولة 

على الر م من أف الزيادة يف مبو ىذا النوع من اػبدمات , كربتاج إذل جهود كبَتة لردـ ىذه اؽبوة
 . فاؽ يف مبوه التوسعات العمرانية اليت شهدهتا ـبتلف مناطق احملافظة

  طرأ تغَت كبَت على توزع ىذا النوع من اػبدمات بالنسبة للمراكز اإلدارية يف احملافظة حيث
على النصيب األكرب من  ( البوكماؿ– اؼبيادين–ديرالزكر)استحوذت اؼبدف الكربل يف احملافظة 

ىذه اػبدمات بالنسبة لتخدًن اؼبساكن فيها حيث ذباكزت نسبة زبدًن اؼبساكن فيها يف عاـ 
يف عاـ % 20من اؼبساكن بعد أف كانت ىذه النسبة ال تتعدل % 44 كبو 2004
% 10.9 بُت 2004يف حُت تراكحت نسبة زبدًن اؼبساكن يف بقية اؼبراكز يف عاـ , 1970

ك ر م توسع دائرة التخدًن خبدمات ىذا القطاع يف أ لب , يف العشارة% 38.7يف الصور ك 
اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة إال إف نسب زبدًن اؼبساكن تدؿ على كجود مشاكل ناذبة عن تدين 

 .مستول  يف خدمات الصرؼ الصحي يف أ لب اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة
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  مسكن 278 كم من شبكة الصرؼ الصحي من اؼبساكن من 1البفض مقدار ما ىبدمو كل 
 كم من 1 مسكن لكل 167 إذل 1970 كم من شبكة الصرؼ الصحي يف عاـ 1لكل 

أما بالنسبة ؼبقدار التخدًن على مستول اؼبراكز , 2004شبكة الصرؼ الصحي يف عاـ 
 مسكن يف اؼبيادين ك 93اإلدارية يف احملافظة فقد تراكحت نسبة زبدًن الشبكة للمساكن بُت 

باستثناء مركزم التبٍت ,  كم من شبكة الصرؼ الصحي1 مسكن يف ديرالزكر لكل 541
كيعود السبب ,  كم من الشبكة1 مسكن لكل 440كالصور حيث ارتفعت نسبة التخدًن عن 

يف تفاكت نسبة التخدًن إذل اتساع مساحة اؼبركز من جهة كتناثر العمراف يف بعض اؼبراكز كتركز 
الثقل العمراين يف مراكز معينة من جهة أخرل إضافة إذل حجم التوسع األفقي كالشاقورل 

أما بالنسبة ؼبركزم التبٍت كالصور فقد أدل تدين خدمات الصرؼ الصحي يف , للمساكن
اؼبركزين إذل البفاض نسبة زبدًن اؼبساكن خبدمات الصرؼ الصحي حيث بلغت طوؿ الشبكة 

 .  (66)كما يف الشكل ,  كم يف مركز الصور6ك,  كم12يف مركز التبٍت كبو 
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شكل بٌانً رقم )66( ٌبٌن تطور مقدار ما ٌخدمه كل )1كم من شبكة الصرف الصحً ( من المساكن 

فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة بٌن عامً )2004-1970(
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاهكح  ػالٖ
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 المقارنة بين تطور مؤشرات خدمات الصرف الصحي لممساكن  يبين:(52)جدول رقم ال 
. 2004 -1970بين عامي في محافظة ديرالزور عمى مستوى المراكز اإلدارية 

 1970إحصائية عام  2004إحصائية عام 

اسم الناحية 

قة 
منط

م ال
مقدار تخديم كل اس

 كم من شبكة 1
الصرف الصحي 

 لممساكن

نسبة المساكن 
المخدمة 
الصرف 
 الصحي

مقدار تخديم كل 
 كم من شبكة 1

الصرف الصحي 
 لممساكن

نسبة المساكن 
المخدمة 
بالصرف 
الصحي 

مركز دير الزور  %20 مسكن 165 %81.2  مسكن202

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

الكسرة  ---- ----  %11.8 مسكن 154
البصيرة  ---- ---- %17.6 مسكن 150
مو حسن  ---- ---- %29.7 مسكن 96
 التبني ---- ---- %20.8 مسكن 441

خشام   ---- ---- %19.7 مسكن 194
الصور  ---- ---- %10.9 مسكن 541
مركز البوكمال  %5  مسكن157 %44 مسكن 101

ال 
وكم

 الب
ركز

م
ىجين  ---- ---- %29.5 مسكن 152
الجالء  ---- ---- %11.6 مسكن 140
السوسة  ---- ---- %14.4 مسكن 194
مركز الميادين  %7  مسكن86 %54.8 مسكن 93

ن 
ادي

لمي
ز ا

مرك

 ذيبان ---- ---- %11.1 مسكن 159

 العشارة ---- ---- %38.7 مسكن 127

المحافظة  %11 مسكن 278 %29 مسكن 167
 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  :اٌّظله

 .  (2004-1970)اٌظوف اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد اٌظوف –لَُ اٌظوف اٌظؾٟ - ه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ثل٠و اٌيٚ              -

. (2004-1970)اٌظؾٟ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظبكهح ػٓ اٌّىزت  ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا- 

        .اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ِٚإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه
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زيادة )كبناءن على ما تقدـ يبلحظ أف اغباجة اؼبستقبلية لتطوير البنية التحتية ؽبذا القطاع 
أصبحت ضركرة ملحة يف ظل التزايد السكاين كالتطور العمراين  (أطواؿ شبكة الصرؼ الصحي

اؼبستمر يف ىذه احملافظة كىذه التقديرات يف حاؿ احملافظة على اؼبعدؿ اغبارل ؼبقدار ما تقدمو البٌت 
أما يف حاؿ التطلع ؼبعدالت أفضل من ناحية إقامة , ؽبذا القطاع لكل شخص أك مسكن التحتية

ؿبطات ؼبعاعبة مياه الصرؼ الصحي اليت تفتقد إليها احملافظة فإف االحتياجات اؼبستقبلية سوؼ 
كىذا الواقع يستدعي ازباذ التدابَت كاإلجراءات اؼبناسبة يف زبفيض معدالت , تزداد بشكل مضاعف

النمو السكاين كالذم سينعكس على الواقع العمراين يف احملافظة كالذم يؤدم إذل زبفيف الضغط 
.  على ىذا القطاع اػبدمي كاالىتماـ برفع سوية كجودة  خدماتو

اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚ رطٛه فلِبد اٌطوق ٍٚٚبئً  -هاثؼبًال 

ٚاٌّٛاطالد فٟ اٌّؾبفظخ   إٌمً

حيث ,  اؽبامة األساسيةتعد طرؽ النقل ككسائط اؼبواصبلت من مؤشرات البنية التحتية
توضح مدل انتعاش األنشطة االقتصادية اؼبختلفة كركاجها كاليت ينعكس تأثَتىا على الواقع 

فهي سبثل ؿباكر كأساسيات التنمية كاعبسور الواصلة بُت مواقع , االجتماعي دبختلف أشكالو
اػبدمات، كالنقل كاؼبواصبلت تعد عملية متممة لئلنتاج حيث يوجد اؼبنفعة اؼبكانية للمنتجات يف 

لذا فهي تعد الدعامة , الوقت اؼبناسب بنقلها من مناطق إنتاجها إذل اؼبناطق اليت ربتاج إليها
األساسية لؤلنشطة االقتصادية كاالجتماعية كاليت تنعكس على الواقع السكاين كالعمراين يف احملافظة، 

كما أف جودة . كتعكس بصدؽ مدل مدنية اجملتمع كدرجة التحضر السكاين كالعمراين الذم بلغها
كسهولة طرؽ النقل كاؼبواصبلت تقضي على عزلة الفرد كتسهل من حركتو حبيث يتيسر كصوؿ 

. اػبدمات اليت وبتاجها كاليت ترفع من مستول معيشتو
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تطور قطاع خدمات الطرق ووسائل النقل والمواصالت في محافظة دير الزور بين - 4
 :2004- 1970عامي 

 :شبكت انطرق- 1

: 2004- 1970تطور قطاع خدمات الطرق في محافظة دير الزور بين عامي - أ
حيث اقتصر كجود الطرؽ اؼبرصوفة , لقد كانت احملافظة ؿبركمة من الطرؽ العامة اؼبرصوفة

على مدينة ديرالزكر ككانت الطرؽ العامة اؼبرصوفة اليت تصل احملافظة ببقية احملافظات ىي طريق 
كطريق ,  الرقة كالذم كاف يربط اؼبناطق الرئيسية يف احملافظة هبا كصوالن للحدكد العراقية–حلب
 ديرالزكر مركران بتدمر –كاستمر ىذا الوضع على حالو حىت افتتاح طريق دمشق,  اغبسكة–ديرالزكر
بيد أف الوضع ربسن كثَتان اعتباران من , كالذم ربط احملافظة مع العاصمة دمشق, 1982يف عاـ 
حيث أضيف عدد من الطرؽ اؼبعبدة كاؼبرصوفة كارتفعت نسبة ىذه الطرؽ يف احملافظة , 1980عاـ 

 كفقان لنتائج 2004يف عاـ % 7.3 إذل 1970يف عاـ % 6.3على مستول القطر من 
 (3). (67)اإلحصاءات اػباصة بالطرؽ كما يف الشكل رقم 

 

 

 

 
________________ _________________

 ص – 1996 – الطبعة اغبادية عشر – دار اؼبعرفة اعبامعية اؼبصرية – جغرافية النقل –ؿبمد طبيس الزككة - 1
19. 

- 1987 –القاىرة -   االقبلو اؼبصرية –جغرافية النقل يف مصر -  ؿبمود عبد اللطيف عصفور كزمبلؤه - 2
 .15ص
 225.ص - نتائج اإلحصاءات اػباصة بالطرؽ2004اجملموعة اإلحصائية لعاـ –اؼبكتب اؼبركزم لئلحصاء - 3
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شكل بٌانً رقم ) 67 ( ٌبٌن تطور حصة محافظة دٌرالزور من شبكة الطرق على مستوى القطر خالل 

الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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  .(53)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ        
ككاف النصب ,  كم862 كبو 1970 يف عاـ (1)بلغت أطواؿ شبكات الطرؽ يف احملافظة

 كم للمدف 604: األكرب من ىذه الطرؽ لصاحل اؼبدف على حساب الريف حيث تتوزع كما يلي
 كم بزيادة بلغت 1289 كبو 1981مث زادت أطواؽبا لتبلغ يف عاـ ,  كم للريف258مقابل 
لتصل أطواؿ ىذه ,  كم يف الريف451 كم يف اؼبدف ك838: تتوزع على الشكل التارل% 67كبو

% 54 كم دبعدؿ زيادة منخفض عن الفًتة السابقة بلغ كبو 2424 إذل 1994الشبكة يف عاـ 
مث لتتطور ىذه الشبكة يف عاـ ,  كم يف الريف969 كم يف اؼبدف ك1455: موزعة كما يلي

 2065: موزعة على الشكل التارل,%68 كم بزيادة بلغت كبو 3560 لتبلغ أطواؽبا كبو 2004
كذلك كفقان للبيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات الطرؽ ,  كم يف الريف1495كم يف اؼبدف 

. (68)كالشكل رقم , (53)باحملافظة كما يف اعبدكؿ رقم 

 

  

 
________________ _________________

 البيانات اإلحصائية اػباصة بأطواؿ شبكة –قسم اؼبعلوماتية باؼبؤسسة -  مديرية الطرؽ دبحافظة ديرالزكر - 1
 .  (2004-1970)الطرؽ على مستول اغبضر كالريف باحملافظة لعامي 
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البيانات اإلحصائية الخاصة بتطور خدمات الطرق في محافظة  يبين :(53)جدول رقم ال
. 2004-1970بين عامي ديرالزور 

ؤشر ــــالم
األعــــوام 

1970 1981 1994 2004 

تطور حصة المحافظة من شبكات الطرق 
 عمى مستوى القطر

6.3 %6.5 %6.9 %7.3% 

أطوال شبكات الطرق عمى مستوى 
 المحافظة

862 1289 2424 3560 

 2342 1400 619 309إجمالي أطوال الطرق اإلسفمتية 

 666 599 560 517إجمالي أطوال الطرق المعبدة 

 552 425 110 36 إجمالي أطوال الطرق المميدة

أطوال شبكات الطرق عمى مستوى المدن 
 2065 1455 838 604الرئيسية 

 1495 969 451 258أطوال شبكات الطرق عمى مستوى الريف 

 %4.5% 5.5% 3.9 ----معدل نمو خدمات الطرق 

 

ص - ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌقبطخ ثبٌطوق2004اٌّغّٛػخ اإلؽظبئ١خ ٌؼبَ –اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء -  :اٌّظله

.225 . 
 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اٌطوق ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -               

 .  (2004-1970)ثقلِبد اٌطوق ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

.ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ػالٖ ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا-   

 2003ئؽظبئ١بد ػبَ   *- 
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شكل بٌانً رقم )68( ٌبٌن تطور أطوال شبكة الطرق فً محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن 

عامً )2004-1970(

1970

1981

1994

2004

 
 

. (53)         رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

 

% 36لقد تطورت نسبة الطرؽ اإلسفلتية من إصبارل أطواؿ شبكة الطرؽ يف احملافظة من 
يف حُت شكلت نسبة الطرؽ اؼبعبدة من إصبارل , 2004يف عاـ % 64 إذل نسبة 1970يف عاـ 

, %19 إذل نسبة 2004لتنخفض يف عاـ , %60 كبو 1970أطواؿ الطرؽ يف احملافظة يف عاـ 
% 4أما بالنسبة للطرؽ اؼبمهدة فقد تطورت نسبتها من , من إصبارل أطواؿ شبكة الطرؽ يف احملافظة

كما يف , 2004يف عاـ % 15 من إصبارل شبكة الطرؽ يف احملافظة إذل نسبة 1970يف عاـ 
 .(70)، كرقم (69)الشكلُت رقم 

شكل بياني رقم )69( يبين توزع الطرق في محافظة ديرالزور في عام 1970

36%

60%

4%

طرق أسفلتٌة

طرق معبدة 

طرق ممهدة

 
. (53)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 
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شكل بٌانً رقن )70( ٌبٌن أنواع الطرق فً محافظة دٌرالزور فً عام 2004

66%

19%

15%

طرق أسفلتٌة
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طرق ممهدة

 
 

. (53)رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ فٟ اٌغلٚي هلُ 

مقدار التباين الكبَت يف أطواؿ الطرؽ  (54)تبُت البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم 
كالنسب اؼبيوية ؽبا من مركز سكاين كعمراين آلخر كمرد ذلك يعود للعديد من العوامل يأيت يف 

مقدمتها اؼبساحة الكلية للمركز كاؼبساحة اؼبزركعة كحجم السكاف كمدل تناثر العمراف كأحجامو 
% 2.4كتصل نسبة الطرؽ أدناىا يف مركز الصور , كتوزع اؼبنشآت االقتصادية كاالجتماعية كاإلدارية

من إصبارل طرؽ احملافظة كيرجع ذلك لعدة عوامل منها سيطرة األراضي اؼبتصحرة كاليت بلغت كبو 
 على نسبة كبَتة من مساحة اؼبركز كالذم أدل إذل البفاض الثقل السكاين 2004يف عاـ % 50

يف حُت بلغت , كالعمراين كاالقتصادم كاالجتماعي كالذم انعكس على أطواؿ الطرؽ كتوزعها فيو
كمركزم البوكماؿ كاؼبيادين على التوارل كاليت , %27.8نسبة الطرؽ أقصاىا يف مركز دير الزكر 

كيعود ىذا االرتفاع يف تلك اؼبراكز إذل كوهنا مراكز للثقل , %13.5ك % 14.3بلغت كبو 
السكاين كالًتكز العمراين من ناحية كمراكز للثقل االقتصادم كاالجتماعي كاػبدمي كاإلدارم كمن 
ناحية أخرل يبكن مرد ذلك إذل ارتفاع نسبة السكاف اغبضر يف تلك اؼبراكز كاليت تراكحت نسبتهم 

على التوارل كما يتبع ذلك من اختبلؼ يف الًتكيب الوظيفي ,  %44ك % 40ك % 64بُت 
, للسكاف أكرب األثر يف زيادة أطواؿ الطرؽ كنسبتها من ؾبمل أطواؿ الطرؽ على مستول احملافظة

أما بالنسبة لبقة اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة فتتوسط نسبة استحواذىا للطرؽ من إصبارل طرؽ احملافظة 
ك يعود ذلك , يف مركز العشارة% 7.6يف مركز اعببلء ك% 3.1حيث تًتاكح نسبة الطرؽ بُت 

التساع مساحة البادية من ؾبمل مساحة أراضي كل مركز كتركز اؼبساحات اؼبزركعة فيها بالقرب من 
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ؾبرل النهر كاقتصار الطرؽ على ربط اؼبناطق السكانية كالعمرانية يف كل مركز كاليت ال تشكل إال 
 .نسبة بسيطة من اؼبساحة العامة لتلك اؼبراكز

 تطور أطوال الطرق في محافظة ديرالزور عمى مستوى المناطق الثالثة  يبين:(54)جدول رقم ال
 .2004 -1970بين عامي الرئيسية ومراكز النواحي 

 

 اسم الناحية 1970إحصائية عام  2004إحصائية عام 
%  أطوال الطرق % اسم المنطقة أطوال الطرق 

27.4 % % 61 كم 964 مركز دير الزور  كم 526

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

4.1 % الكسرة  -------- --- كم 150
3.5 % % 1.3 كم 132 البصيرة   كم11
3.2 % % 1  كم127 مو حسن  كم 8
3.8 % % 1.5  كم141  التبني كم 13

2.6 % خشام   -------- --- كم 100
2.4 % الصور  -------- --- كم 95
14.3 % % 15.8 كم 471  مركز البوكمال كم 137

ال 
وكم

 الب
ركز

م
5 % % 2.1 كم 180 ىجين  كم 18

3.1 % الجالء  -------- ---  كم115
2.7 % السوسة  -------- --- كم 101
13.5 % % 14.5 كم 453 مركز الميادين  كم 125

 ٓ
ك٠

١ب
ٌّ

 ا
وي

ِو

6.4 %  ذيبان -------- --- كم 241

7.6 % % 2.8 كم 293  العشارة كم 24

% 100  كم3560 100% المحافظة   كم 862
 

 . 225.ص - ٔزبئظ اإلؽظبءاد اٌطوق2004اٌّغّٛػخ اإلؽظبئ١خ ٌؼبَ –اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء - :اٌّظله
 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اٌطوق ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -               

 .  (2004-1970)ثقلِبد اٌطوق ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

.ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ  ػالٖ ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا-   
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات الطرق في المحافظة بين – ب 
: 2004 -1970عامي 

هبدؼ الوصوؿ إذل الصورة الكاملة اليت توضح طبيعة العبلقة بكل متغَتاهتا سواء االهبابية 
أك السلبية بُت تطور النمو السكاين كالعمراين يف احملافظة كتطور خدمات الطرؽ كاؼبواصبلت فيها 

من خبلؿ إلقاء الضوء على  مدل زبدًن تلك الطرؽ للمراكز اإلدارية يف احملافظة كمستول خدماهتا 
ألكجو األنشطة االقتصادية كاالجتماعية لكل مركز كاليت سبكن من  تصنيف اؼبراكز السكانية 
كالعمرانية يف احملافظة كفقان لكفاية الطرؽ اؼبرصوفة فيها لتحديد اؼبراكز اليت تتمتع بوفرة يف تلك 
الطرؽ ككفاية يف خدمتها كتلك اليت تعاين من نقص يف ذلك اجملاؿ اغبيوم كلذلك ستتم دراسة 

حيث توضح البيانات اإلحصائية يف اعبدكؿ رقم , كثافة تلك الطرؽ لكل مركز إدارم يف احملافظة
كثافة الطرؽ على أساس اؼبساحة كأعداد السكاف كاؼبساكن كمقدار ما ىبدمهم كل كيلو مًت  (55)

من الطرؽ من اؼبساحة كالسكاف كاؼبساكن على مستول مراكز النواحي يف ؿبافظة ديرالزكر يف عاـ 
:   على الشكل التارل2004

 ر م الصعوبات اليت تواجو عملية مد شبكات الطرؽ يف احملافظة من اتساع مساحة احملافظة -1
كسيطرة األراضي الصحراكية على جزء كبَت من مساحتها كالذم أدل إذل تركز الطرؽ يف اؼبناطق 
احملاذية جملرل هنر الفرات كىي مناطق تركز الثقل البشرم كالعمراين يف احملافظة كاليت تشكل كبو 

فقد طرأ ربسن ملحوظ يف نسب زبدًن الطرؽ للمساحة العامة يف , من مساحة احملافظة% 30
 يف 2 كم39 كم من الطرؽ من اؼبساحة العامة من 1احملافظة حيث تقلصت نسبة التخدًن لكل 

أما بالنسبة لتخدًن ىذه الطرؽ لسكاف احملافظة فقد , 2004 يف عاـ 2 كم8.3 إذل 1970عاـ 
 279 إذل 1970 كم من الطرؽ يف عاـ 1 نسمة لكل 339البفضت نسبة زبدًن السكاف من 

كىو مؤشر اهبايب بالر م من الزيادة السكانية اؼبرتفعة , 2004 كم من الطرؽ يف عاـ 1نسمة لكل 
أما بالنسبة لتخدًن الطرؽ للمساكن , %18يف احملافظة حيث بلغت نسبة الفارؽ بُت الفًتتُت كبو 

 38 إذل 1970كم من الطرؽ يف عاـ 1 مسكنان لكل 52فقد البفضت نسبة التخدًن من 
 .2004كم من الطرؽ يف عاـ 1مسكنان لكل 
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 تطور أطوال الطرق في محافظة ديرالزور وما تخدمو تمك الطرق من  يبين:(55)جدول رقم ال
. 2004عام المساحة العامة والسكان والوحدات السكنية عمى مستوى مراكز النواحي في 

 2004إحصائية عام 

اسم الناحية 

ق 
منط

م ال
ػلك اس

اٌَّبوٓ 

اٌّقلِخ ٌىً 

وُ ِٓ 

اٌطوق 

ػلك اٌَىبْ 

اٌَّزف١ل٠ٓ 

ٌىً وُ ِٓ 

اٌطوق 

ئعّبٌٟ 

اٌَّبؽخ 

اٌّقلِخ ٌىً 

وُ ِٓ 

اٌطوق 

إٌَجخ 

اٌّئ٠ٛخ ِٓ 

ِغّٛع 

طولبد 

 اٌّؾبفظخ

 طٛاي اٌطوق 

  كم964  %27.4 2 كم5.3  293 42
مركز دير 
الزور 

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

2 كم10.2 394 61
الكسرة   كم150  11.8% 

2 كم8.5 295 41
البصيرة   كم132  5.9% 

2 كم6.3 283 40
مو حسن   كم127  4.7% 

 التبني  كم141  %5.4 2 كم8.3 331 48

خشام    كم100  %3 2 كم8.3 284 44
الصور   كم95 %4.1  2 كم20.5 396 67
مركز البوكمال   كم471  %8.9 2 كم13.9 170 23

ال 
وكم

 الب
ركز

م
ىجين   كم180  %5.1 2 كم15.7 490 53
الجالء   كم115  %3.9 2 كم6.5 239 35
2 كم5.8 429 53

السوسة   كم101  3.5% 
مركز الميادين   كم453  %7.8 2 كم5.1 167 23

ن 
ادي

لمي
ز ا

مرك

2 كم5.9 268 34
 ذيبان  كم241  3.9% 

2 كم6 335 40
 العشارة  كم293  5.5% 

 و8.3ُ 279 38
2

المحافظة  وُ 3560 % 100 
 

 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اٌطوق ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  :اٌّظله

  .2004اٌطوق ثبٌّؾبفظخ ٌؼبَ 

اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌّب رقلِٗ رٍه اٌطوق ِٓ اٌَّبؽخ اٌؼبِخ ٚئػلاك اٌَىبْ ٚاٌٛؽلاد  ِب - 

اٌَى١ٕخ ٌىً ِووي ٔبؽ١خ فٟ اٌّؾبفظخ فمل رُ ؽَبثٗ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ  طٛاي 

 .اٌطوق َِبؽخ وً ِووي ٚئػلاك اٌَىبْ ٚاٌَّبوٓ فٟ وً ِووي ٔبؽ١خ
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فبا تقدـ يبلحظ التحسن اؼبلموس يف اؼبستول اػبدمي ػبدمات الطرؽ من خبلؿ مواكبتها للتغَتات 
 .الكبَتة اليت طرأت على الواقع السكاين كالعمراين  يف احملافظة

 تتفاكت نسب زبدًن الطرؽ للمساحة العامة بُت اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة حيث سجلت -2
كالسوسة % 5.3كدير الزكر % 5.1أعلى نسب زبدًن الطرؽ للمساحة العامة يف مراكز اؼبيادين 

حيث أدل صغر مساحة تلك اؼبراكز إذل التخدًن اعبيد للمساحة العامة , %5.9ك ذيباف % 5.8
كثافة الطرؽ فيو إذل اغبصوؿ على نسب زبدًن  أما بالنسبة ؼبركز ديرالزكر فقد أدت, يف كل مركز

أما أدىن النسب لتخدًن الطرؽ , جيدة للمساحة العامة فيو ر م اتساع اؼبساحة يف مركز ديرالزكر
ك البوكماؿ % 15.7كىجُت % 20.5للمساحة العامة للمراكز فقد سجلت يف مراكز الصور 

كيعود سبب تدين نسبة التخدًن إذل ارتفاع مساحة تلك اؼبراكز , %10.2كالكسرة % 13.9
بينما تتوسط  يف بقية اؼبراكز , األمر الذم أدل إذل البفاض نسبة زبدًن الطرؽ للمساحة العامة فيها

حيث تؤثر الوظيفة الزراعية يف تلك اؼبراكز يف التوسع يف شبكات الطرؽ للحصوؿ على نسب 
 . زبدًن جيدة للطرؽ للمساحة العامة

 تتغَت نسب زبدًن الطرؽ للسكاف بُت اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة حيث سجلت أفضل نسب -3
 شخص 170 شخص ك167زبدًن الطرؽ للسكاف يف مركزم اؼبيادين ك البوكماؿ حيث بلغت 

كيعود ذلك إذل كثافة الطرؽ يف تلك اؼبراكز تبعان لتصنيفها ,  كم من الطرؽ1على التوارل لكل 
يف حُت سجلت أدىن نسب زبدًن للطرؽ يف مراكز ىجُت , العمراين كمراكز مناطق يف احملافظة

 كم 1 شخص على التوارل لكل 429 شخص ك490كالسوسة حيث بلغت نسبة التخدًن فيها 
فيما تتوسط نسبة زبدًن الطرؽ للسكاف يف بقية اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة كيرتبط ذلك , من الطرؽ

 . بأطواؿ الطرؽ يف كل مركز كأعداد السكاف يف كل مركز

 تؤثر كثافة اؼبساكن يف كل مركز إدارم يف احملافظة يف نسب زبدًن الطرؽ للمساكن حيث -4
 مسكن 61 ك67سجلت أدىن النسب لتخدًن الطرؽ يف مركزم الصور كالكسرة حيث بلغت كبو 

 كم من الطرؽ كيعود سبب تدين النسب يف اؼبركزين إذل تدين أطواؿ الطرؽ يف 1على التوارل لكل 
فيما سجلت أفضل نسبة زبدًن يف مركز , ىذين اؼبركزين من جهة كارتفاع أعداد اؼبساكن فيهما
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كتفسر نسبة التخدًن ىذه إذل ارتفاع  ,  كم من الطرؽ1 مسكن لكل 23اؼبيادين حيث بلغت كبو 
بينما تتوسط نسب زبدًن  الطرؽ للمساكن يف بقية اؼبراكز حيث , أطواؿ الطرؽ يف ىذه اؼبركز

.   تتحكم  يف ذلك أطواؿ الطرؽ كأعداد اؼبساكن يف كل مركز
 

 :شبكت االتصاالث- 2      

كتدخل ضمن , االتصاالت من العناصر اؼبكملة ؼبطالب التنمية البشريةتعد شبكة 
فتحظى اػبدمات الربيدية دبكانة عالية ؼبا سبثلو من أنبية , اغباجات اإلنسانية اليت أصبحت ضركرية

كما يعد االتصاؿ عرب اؽباتف أك , يف نقل معامبلت اػبدمات اؼبالية كاالجتماعية كالثقافية ك َتىا
, الشبكة العنكبوتية نوعان من التقنيات اغبضرية اليت تعترب األكثر استخدامان على الصعيد العاؼبي
.  كالوسيلة التقنية األسرع كاليت تعد دبثابة جسر للتواصل بكافة أشكالو بُت ـبتلف مناطق العادل

 :2004 1970رطٛه لطبع فلِبد اورظبود فٟ ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ -     

حيث ارتفعت حصة , 1994شهدت احملافظة تطوران ملحوظان يف عادل االتصاالت بدأت منذ عاـ  
 حيث (1) ,2004يف عاـ% 3.9 إذل 1970يف عاـ % 2احملافظة من خطوط اؽباتف من 

, 1970 مسكن يف عاـ 15 نسمة ك97ارتفعت كثافة شبكة اؽباتف من ىاتف كاحد لكل 
كاف كل مكتب  بينما (2) ,2004 مسكن يف عاـ2 نسمة ك 9ليصبح اؽباتف الواحد ىبدـ كبو 

لتتطور نسبة التخدًن يف , 1970 مسكن يف عاـ 14815 نسمة ك97444بريد ىبدـ كبو 
كاػبريطة رقم , (56)كما يف اعبدكؿ رقم  . مسكن17209 نسمة ك32482 إذل 2004عاـ
 حيث ىبدـ, 1994أما بالنسبة ػبدمات اؼبوبايل كاإلنًتنت فقد بدء العمل هبا بعد عاـ , (28)

 75بعد أف كاف ىبدـ كبو , 2004 أشخاص من سكاف احملافظة يف عاـ5كل خط موبايل 
 (3)أشخاص من سكاف 

________________ _________________

 البيانات اإلحصائية اػباصة –قسم اؼبقاسم االلكًتكنية باؼبؤسسة -  مديرية االتصاالت دبحافظة ديرالزكر - 1
. (2004-1970)بإعداد اػبطوط اؽباتفية على مستول القطر بُت عامي 

مت حساب نصيب الفرد كاؼبسكن من قبل الباحث من خبلؿ عملية قسمة أعداد اػبطوط اؽباتفية على أعداد - 2
. 2004-1970السكاف كاؼبساكن يف احملافظة كفقان إلحصاءات عامي 
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 .  2004البيانات اإلحصائية اػباصة دبشًتكي شبكة اػبليوم باحملافظة لعامي - كزارة االتصاالت - 3
البيانات اإلحصائية الخاصة بتطور خدمات االتصاالت في محافظة  يبين :(56)جدول رقم ال

 .2004-1970بين عامي ديرالزور 

ؤشر ــــالم
األعــــــوام 

1970 1981 1994 2004 
تطور حصة المحافظة من خدمات 

 الياتف عمى مستوى القطر
2 %2.6 %3 %3.9 %

 4 3 2 1 عدد المقاسم الياتفية الرئيسية 

 36 26 6 ----عدد المقاسم الياتفية الريفية 

 70435 15384 6428 3016عدد الخطوط الياتفية 

عدد البوابات المخصصة لخدمات 
اإلنترنت 

---- ---- ---- 1000 
 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثقلِبد –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اورظبود ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه : اٌّظله      

  .(2004-1970)اورظبود ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 

أما بالنسبة ؼبستخدمي شبكة اإلنًتنت فقد ازدادت نسبة اؼبستخدمُت   (1) ,2000احملافظة يف عاـ 
  إذل مستخدـ كاحد2000 نسمة من سكاف احملافظة يف عاـ 132من مستخدـ كاحد لكل 

 من خبلؿ بيانات اعبدكؿ رقم (2) .2004 نسمة من سكاف احملافظة يف عاـ30للشبكة لكل 
أف الًتكز األكرب لتقنيات االتصاالت يف احملافظة ىو يف مدينة ديرالزكر حيث يتبُت  (57)

من % 53ك% 36من مكاتب الربيد ك% 35من خطوط اؽباتف ك% 46استحوذت على نسبة 
_______________________________ 

  حبث مقدـ للمؤسبر بعنواف كعي السكاف دبحافظة –اؼبؤسبر العلمي السنوم لكلية الًتبية جبامعة الفرات - 1
 .2009 عاـ –ديرالزكر حوؿ استخداـ شبكة االنًتنيت 
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 البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات –قسم التخطيط باؼبؤسسة -  مديرية االتصاالت دبحافظة ديرالزكر -  2
  (2004-1970)االتصاالت باحملافظة لعامي 

كيفسر ارتفاع نسبة التخدًن خبدمات االتصاالت ,  مشًتكي خطوط اؼبوبايل كاإلنًتنت على التوارل
فيها إذل كوهنا مركز الثقل البشرم كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقايف يف احملافظة من جهة كإذل ارتفاع 

 (اؼبيادين ك البوكماؿ)بينما استحوذت اؼبدف الكربل يف احملافظة , نسبة اغبضر فيها من جهة أخرل
لكل منهما من مكاتب الربيد % 12, من خطوط اؽباتف% 11ك% 10على نسبة تراكحت بُت 

لكل منهما من % 10لكل منهما من مشًتكي خدمة اؼبوبايل ك% 9كنسبة  ,يف احملافظة
كيفسر ذلك إذل الدكر أك الوظيفية اليت تلعبها اؼبدينتاف  ,مستخدمي خدمة اإلنًتنت يف احملافظة
بينما سجلت أدىن نسبة يف أعداد خطوط اؽباتف بُت , كمراكز للتجمعات الريفية يف احملافظة

كيعود ذلك إذل اإلنباؿ اػبدمي , %1اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة يف مركز الصور حيث بلغت كبو 
يف كافة اجملاالت كمنها خدمات االتصاالت الذم يعاين منو اؼبركز كالذم أثر يف اؼبستول 

أما ,  مراكز إدارية ؿبركمة من مكاتب الربيد7بينما بقيت كبو , االقتصادم كاالجتماعي للمركز
بالنسبة ؼبشًتكي خطوط اؼبوبايل كاإلنًتنت يف بقية اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة فهي تتناسب مع 

 .أعداد السكاف كاؼبستول الثقايف للسكاف يف كل مركز
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 تطور مؤشرات خدمات االتصاالت في محافظة ديرالزور عمى مستوى  يبين:(57)جدول رقم ال

. 2004 عام المراكز اإلدارية في

 2004إحصائية عام 

اسم الناحية 

قة 
منط

م ال
اس

ِشزووٟ 

اإلٔزؤذ 

فطٛط  

 اٌّٛثب٠ً

ِىبرت 

اٌجو٠ل 
فطٛط اٌٙبرف 

مركز دير الزور  58645 3 91662 20002

ور 
الز

ير 
ز د

مرك

الكسرة  4195 1 12970 1564
البصيرة  5095 1 10357 1620
مو حسن  4217 1 9760 1345
 التبني 3165 1 12673 638

599 7744  ----- خشام   3312
الصور  1268 1 11376 246
مركز البوكمال  13053 1 23308 3103

ال 
وكم

 الب
ركز

م
ىجين  6137 1 17955 857
الجالء  2133 ----- 5188 378
السوسة  3122 1 7782 567
مركز الميادين  12190 1 21051 3723 ركز

م
 

دين
ميا

ال
 

 ذيبان 4395 1 9897 1312

 العشارة 6443 1 17665 1828

المحافظة  127370 14 259388 37782
 

 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اورظبود ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  :اٌّظله

 . (2004-1970)ثقلِبد اورظبود ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

 . 2004اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ ثّشزووٟ شجىخ اٌق١ٍٛٞ ثبٌّؾبفظخ ٌؼبَ -  ٚىاهح اورظبود                   -

  ثؾش ِملَ  ٌٍّإرّو ثؼٕٛاْ ٚػٟ اٌَىبْ ثّؾبفظخ –اٌّإرّو إٌَٛٞ ٌى١ٍخ اٌزوث١خ ثغبِؼخ اٌفواد                 -  

.  2009 ػبَ –ك٠واٌيٚه ؽٛي اٍزقلاَ شجىخ اؤزو١ٔذ 
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ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌظبكهح ػٓ  ِب َٔت اٌي٠بكح فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ا- 

 .اٌّىزت اٌّوويٞ ٌإلؽظبء ِٚإٍَخ ا١ٌّبٖ ثّؾبفظخ ك٠و اٌيٚه
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 في المحافظة تصاالتالعالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات اال-ب
: 2004 -1970بين عامي

كللوقوؼ على طبيعة , (58,57) االطبلع على البيانات اإلحصائية يف اعبدكلُت رقم من خبلؿ 
العبلقة بُت النمو السكاين كالعمراين كتطور كاقع خدمات االتصاالت يف احملافظة خبلؿ الفًتة 

:   ما يليمبلحظة  يبكن 2004,1970اؼبمتدة بُت عامي 

 مقدار التطور اؼبلحوظ يف خدمة اؽباتف الثابت يف ـبتلف مراكز احملافظة كالذم أدل إذل -1
يف % 75تقليص متوسطات اػبدمة بالنسبة لسكاف تلك اؼبراكز تراكحت نسبة التقلص من 

يف مركز اؼبيادين حيث سجلت كبو طبسة مراكز إدارية يف احملافظة % 94ك , مركز الصور
% 9متوسطات زبدًن اؽباتف للسكاف أقل من مستول التخدًن احمللي للمحافظة البالغ 

 أشخاص لكل 7 كبو 2004كمستول التخدًن على مستول القطر كالذم بلغ يف عاـ 
 .ىاتف

, سوء توزيع أك ما يسمى بالتوزيع  َت العادؿ ؽبذه اػبدمات بُت اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة -2
حيث حصلت اؼبدف الثبلثة الرئيسية على زيادات كبَتة يف خطوط اؽباتف فاقت بكثَت حجم 

الزيادة يف أعداد السكاف كاؼبساكن يف حُت حرمت عدة مراكز من زيادة مناسبة ألعداد 
 – التبٍت– الكسرة–الصور)السكاف من جهة أك كتعويض عن إنباؿ خدمي سابق كمراكز 

 .( العشارة– السوسة–اعببلء

التطور الكبَت يف مقدار ما ىبدمو خط اؽباتف الثابت من السكاف كاؼبساكن يف احملافظة خبلؿ  -3
كقد % 90حيث ارتفعت نسبة التخدًن ىذه دبقدار ,2004-1970الفًتة بُت عامي 

سجلت أعلى نسب زبدًن للسكاف يف اؼبدف الكربل كخصوصان مراكز اؼبناطق الثبلثة يف 
شخص للخط اؽباتفي  (16 ك5)بُت, 2004احملافظة حيث تراكحت نسبة التخدًن يف عاـ 

يف أ لب اؼبراكز السكانية كالعمرانية باستثناء مركز الصور الذم ال يزاؿ معدؿ التخدًن فيو 
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 (123 ,65)تًتاكح بُت , 1970بعد أف كانت نسبة التخدًن فيها يف عاـ , منخفض
أما بالنسبة لواقع زبدًن اػبط اؽباتفي للمساكن يتشابو إذل حد ما مع , شخص للخط اؽباتفي

مسكن  (17 ,9) بُت 1970كاقع التخدًن السكاين حيث تراكحت نسبة التخدًن يف عاـ 
 ( 2, 1)إذل نسبة تًتاكح بُت , 2004للخط اؽباتفي لينخفض مستول التخدًن يف عاـ 

من خبلؿ ما سبق تدلنا ىذه األرقاـ على مقدار التطور الكبَت , مسكن للخط اؽباتفي الواحد
الذم شهده ىذا النوع من اػبدمات من ناحية كمدل مواكبتها للزيادة السكانية ك العمرانية 

. اليت تشهدىا احملافظة
 متوسط نصيب السكان والمساكن من خطوط الياتف في محافظة  يبين:(58)جدول رقم ال

. 2004ديرالزور عمى مستوى المراكز اإلدارية في عام 

 اسم الناحية 1970تعداد عام  2004إحصائية عام 

قة 
منط

ال

عدد المساكن  عدد السكان  عدد المساكن  عدد السكان 
مركز دير الزور  65 9  6 1

ور 
الز

ير 
د

الكسرة  97 16 16 2
البصيرة  94 16 9 2
مو حسن  96 15 9 2
 التبني 97 17 16 2

خشام   100 16 9 2
الصور  123 20 31 5
مركز البوكمال  89 12 8 1

ال 
وكم

ىجين  97 15 6 1الب
الجالء  110 17 14 1
السوسة  113 16 15 1
مركز الميادين  80 11 5 1

ن 
ادي

لمي
ا

 ذيبان 98 16 7 1

 العشارة 94 14 16 1

المحافظة  97 15 9 2
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 اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌقبطخ –لَُ اٌزقط١ظ ثبٌّإٍَخ -  ِل٠و٠خ اورظبود ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  - :اٌّظله

 . (2004-1970)ثقلِبد اورظبود ثبٌّؾبفظخ ٌؼبِٟ 

ِٓ , ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍَىبْ ٚاٌَّبوَٓٔت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ااي ِب -              

 .فالي لَّزٙب ػٍٝ  ػلاك فطٛط اٌٙٛارف ٌىً ِووي  كاهٞ فٟ اٌّؾبفظخ
 –ديرالزكر  )اػبدمات اؼبتواضعة لبلنًتنيت يف احملافظة كاليت تقتصر على اؼبدف الكربل فقط  -4

بلغ عدد البوابات اؼببذكلة ؽبذه اػبدمة يف ىذه احملافظة كبو حيث , ( البوكماؿ–اؼبيادين 
 مسكن كفقان إلحصائيات 62ك,  شخص450زبدـ كل بوابة كبو حيث (1) ,بوابة2500
 كىذا العدد ضييل جدا كال يتيح ىذه اػبدمة الضركرية لكل السكاف (2) ,2004عاـ 

كهبب التنويو ىنا إذل أعداد مستخدمُت خدمة االنًتنيت يف احملافظة , كاؼبساكن يف احملافظة
 . من ؾبموع السكاف% 3حيث تشكل نسبتهم كبو  , شخص37782كالبالغ عددىم كبو 

 6تراجع اػبدمات اليت تقدمها مراكز الربيد خبلؿ فًتة دراستنا ر م زيادة عدد مراكزىا من  -5
 مركز يف 14إذل , 1970 مسكن يف عاـ 7407ك ,  شخص48388مراكز زبدـ كبو 

كىذا الًتاجع طبيعي يف ,  مسكن11005ك ,  شخص80571 زبدـ كبو (3) ,2004 عاـ
ظل التقدـ التكنولوجي لوسائل االتصاالت كمراكز الربيد السريع ك عدـ تطوير تلك اؼبراكز 

 .ػبدماهتا

الزيادة الكبَتة يف أعداد مستخدمي اؽباتف النقاؿ حيث ارتفعت نسبة مستخدمي ىذه اػبدمة  -6
 بالر م من ضعف (4) ,2004 يف عاـ% 23إذل , 2000يف عاـ % 15من السكاف من 

 .تغطية تلك اػبدمة لكافة مساحة احملافظة

 

 __________________________

 البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات –قسم التخطيط باؼبؤسسة -   مديرية االتصاالت دبحافظة ديرالزكر -1
 .2004االنًتنيت  باحملافظة لعاـ 

مت حساب معدالت زبدًن كل بوابة ؼبشًتكي خدمة االنًتنيت من قبل الباحث من خبلؿ تقسيم أعداد - 2
. السكاف كاؼبساكن على عدد بوابات ىذه اػبدمة

 البيانات اإلحصائية اػباصة خبدمات الربيد باحملافظة –قسم اؼبعلوماتية - مديرية الربيد دبحافظة ديرالزكر - 3
 .(2004- 1970 )لعامي 
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البيانات اإلحصائية اػباصة دبشًتكي شبكة اػبليوم باحملافظة لعامي                  -  كزارة االتصاالت-4
(2000-2004) .

زيادة )        كبناءن على ما تقدـ يبلحظ أف اغباجة اؼبستقبلية لتطوير البنية التحتية ؽبذا القطاع 
أصبحت ضركرة ملحة يف ظل  (زيادة عدد بوابة خدمة االنًتنيت, أعداد اػبطوط اؽباتفية الثابتة

التزايد السكاين كالتطور العمراين اؼبستمر يف ىذه احملافظة كىذه التقديرات يف حاؿ اغبفاظ على 
علمان أف , اؼبعدؿ اغبارل ؼبقدار ما تقدمو البٌت التحتية ؽبذا القطاع لكل شخص أك مسكن

 .احتياجات احملافظة اؼبستقبلية تزيد عن ىذه األرقاـ بكثَت يف كافة ؾباالت ىذه القطاع اػبدمي اؽباـ
 

تطور الخدمات االجتماعية المرافقة لمحركة العمرانية والنمو السكاني في - 2
  المحافظة

اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚ رطٛه اٌقلِبد اٌظؾ١خ فٟ -  ٚوًال 

اٌّؾبفظخ  
 

لقد شهد القطاع الصحي يف ؿبافظة دير الزكر خبلؿ العقود األربعة اؼباضية قفزة نوعية من 
كىذا األمر مرتبط , حيث تطور اػبدمات اليت يقدمها ذلك القطاع للسكاف يف ىذه احملافظة

بالتحسينات اليت شهدىا ىذا القطاع سواء من حيث تطور البنية التحتية فيو أك من حيث رفده 
باؼبوارد البشرية ذات الكفاءات العلمية اؼبدربة أك من حيث رفده بأحدث أنواع التكنولوجيا الطبية 

ك بالر م من ىذه الزيادة الكبَتة اغباصلة دبدخبلت العملية . اؼبستخدمة على اؼبستول العاؼبي
الصحية إال أف احملافظة ال تزاؿ حباجة إذل أعداد كبَتة من مدخبلت العملية الصحية لردـ الفجوة 
. كتقليل الفركقات بينها كبُت الزيادة اؼبرتفعة يف معدالت النمو  السكاين كالعمراين يف ىذه احملافظة

 :2004- 1970 في محافظة ديرالزور بين عاميصحيقطاع الالتطور  -1
 

زبدـ ؿبافظة ديرالزكر شبكة متكاملة من اػبدمات الصحية اؼبؤلفة من ؾبموعة من اؼبشايف 
كمت أحداث مؤخران ما يسمى , العامة كاػباصة كاؼبراكز الصحية العامة كالتخصصية كالعيادات الشاملة
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باإلضافة إذل الكوادر بشرية متخصصة , بالقرل الصحية كاليت مت تطبيقها على عدد من قرل احملافظة
: سنوجزىا على الشكل التارل . دبختلف التخصصات الطبية 

 :األبنية والمنشآت الصحية-أ  
 توجد يف ؿبافظة ديرالزكر ؾبموعة من اؼبشايف العامة كاػباصة :المشافي العامة والخاصة ,

 مشايف عامة 4 ) مشايف 10إذل , 1970 مشايف عامة فقط يف عاـ 3حيث تطور عددىا من 
 مشايف عامة ك 5 ) مشفى 15إذل , 1994مث أزداد عددىا يف عاـ , ( مشايف خاصة 6ك 

 16 مشايف عامة ك 6 ) مشفى 22 إذل 2004ليصل عددىا يف عاـ , ( مشايف خاصة 10
 .  (مشفى خاص 

 لقد أنشيت ىذه اؼبراكز لتخفيف الضغط على اؼبشايف  :المراكز الصحية العامة والتخصصية
بلغ حيث , من جهة كلتخدًن عدد من األحياء ضمن اؼبدف كؾبموعة من القرل يف احملافظة

ليصل , مركز20إذل , 1981مث ازدادا ىذا العدد يف عاـ , 1970مركز يف عاـ 17عددىا 
 أما بالنسبة ,2004مركز يف عاـ 69مث ليزداد إذل , 1994مركز يف عاـ 28عددىا إذل 

 4ككاف عددىا كبو , 2004للمراكز التخصصية فهي حديثة النشأة حيث مت أحداثها يف عاـ 
أما باؼبسبة للعيادات الشاملة , مراكز صحية متخصصة دبكافحة األمراض اؼبستعصية كاألكبية

إذل , 2004 ككاف عددىا عيادة كاحدة ليتطور عددىا يف عاـ 1981فقد أنشيت يف عاـ 
 .عيادتُت

 ككاف عددىا كبو 1994كىو مبوذج صحي حديث بدءان العمل بو يف عاـ : القرى الصحية 
 قرية 44 إذل 2004 قرية صحية موزعة على عدد من قرل احملافظة ليزداد عددىا يف عاـ 20

 .صحية

 مت التطرؽ ؽبا بشكل كايف يف فصل سابق كسنكتفي بالتطرؽ ؽبا دأما بالنسبة للكوادر البشرية فق  
 طبيب 792إذل , 1970 طبيب يف عاـ 48أرتفع عدد األطباء البشريُت من بشكل موجز حيث 

, 1970 طبيب أسناف يف عاـ 11كبالنسبة ألطباء األسناف فقد أرتفع عددىم من ,2004يف عاـ
 15كبالنسبة ألعداد الصيادلة فقد أرتفع عددىم من , 2004 طبيب أسناف يف عاـ416إذل 



 

 

 

- 314 - 

كبالنسبة ألعداد اؼبمرضُت كاؼبمرضات ,2004 صيدرل يف عاـ 527إذل, 1970صيدرل يف عاـ 
ككذلك , 2004 يف عاـ1787إذل , 1970 فبرض كفبرضو يف عاـ 22فقد أرتفع عددىم من 

 412إذل , 1970 قاببلت يف عاـ 10األمر بالنسبة ألعداد القاببلت فقد أرتفع عددىم من 
إذل , 1970كبالنسبة ألعداد اؼبخربيُت فقد أرفع عددىم من ثبلثة يف عاـ ,2004قابلة يف عاـ

 .(59) كاعبدكؿ رقم ,(29)كما يف اػبريطة رقم(1).2004 ـبربم يف عاـ 30

 فً يحبفظخ دٌشانضوس ثٍٍ انظحٍخيؤششاد الٌجٍٍ تطىس : (59)انجذول سلى 

. 2004- 1970ػبيً 

ه ــــــــؤُــــــاٌُ
األػـــــــــــــــــٛاَ 

1970 1981 1994 2004 

 6 5 4 3ػلك اٌّشبفٟ اٌؼبِخ 

 16 10 6--- ػلك اٌّشبفٟ اٌقبطخ 

 69 28 20 17ػلك اٌّواوي اٌظؾ١خ اٌؼبِخ 

---  --- --- ---ػلك اٌّواوي اٌظؾ١خ اٌزقظظ١خ 

 44 20 --- ---ػلك اٌموٜ اٌظؾ١خ 

 2 1 1 ---ػلك اٌؼ١بكاد اٌشبٍِخ 

 792 353 85 48ػلك األطجبء اٌجشو١٠ٓ 

 416 75 25 11 ػلك األطجبء األٍٕبْ

 527 109 47 15ػلك اٌظ١بكٌخ 

 1787 438 137 22ػلك اٌّّوض١ٓ ٚاٌّّوضبد 

 412 241 45 10ػلك اٌمبثالد 

 30 25 14 3ػلك اٌّقجو١٠ٓ 

 1548 1031 --- ---ػلك اٌَّبػل٠ٓ اٌف١١ٕٓ 
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه اٌّإشواد اٌظؾ١خ  ,لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ, ِؾبفظخ ك٠و اٌيٚهِل٠و٠خ اٌظؾخ ة: اٌّظله

  .  ِوعغ ٍجك مووٖ, (2004- 1994- 1981- 1970)ثبٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

العالقة بين النمو السكاني وتطور الخدمات الصحية في محافظة ديرالزور بين - 2
: 2004- 1970عامي

 قد بلغ كبو  2004تبُت اؼبصادر اإلحصائية أف عدد اؼبواليد األحياء يف ؿبافظة دير الزكر لعاـ
 باأللف كذلك يعٍت أف عدد 27 كبو 2004كما بلغ معدؿ كفيات الرضع لعاـ,  مولودان حيٌان 18060
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كبالتارل على الدكلة أف تطور (2) مولودان حيٌان 16682اؼبواليد الصايف يف ؿبافظة ديرالزكر بلغ كبو 
 خدماهتا 

 

________________ _________________

ثٍبَبد إحظبئٍخ خبطخ ثتطىس انًؤششاد , لغى انًؼهىيبتٍخ, يحبفظخ دٌش انضوسيذٌشٌخ انظحخ ة,  يشجغ عجك ركشِ-1

.  (2004- 1994- 1981- 1970)انظحٍخ ثبنًحبفظخ نألػىاو 

 . 2004ثٍبَبد انىالداد وانىفٍبد نؼبو , يذٌشٌخ انشؤوٌ انًذٍَخ ثًحبفظخ دٌش انضوس, وصاسح انذاخهٍخ- 2
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الصحية يف ىذه احملافظة حىت تكوف قادرة على استقباؿ ىذا التدفق الديبو رايف الذم يشكل كبو 
كعلى اعتبار أف , من سكاف احملافظة لنفس العاـ كإذل تأمُت اػبدمات الصحية البلزمة ؽبم% 3.2
,  من سكاف احملافظة وبتاجػػوف إذل سريػػر كاحػػد يف اؼبشػػايف كذلػػك حسب اؼبستول اغبارل949كل 

 سريران جديدان سنويان يف حاؿ بقاء صايف معدؿ 19فإف ىذه التدفقات الديبو رافية ربتاج إذل 
, كطبعان إف إحداث ىذا العدد من األسرة سنويان يعترب صعبان جدان كيفوؽ طاقة الدكلة, الوالدات ثابتان 

األسرة يف كل مشفى  كدبا أف متوسط عدد, س.إذ أف تكلفة السرير الواحد تقدر باؼبتوسط دبليوف ؿ
ف التدفقات السكانية اعبديدة يف احملافظة ربتاج إذل إؼ,  سرير كذلك حسب اؼبستول احمللي44كبو 

كىذا يعٍت أف مواجهة ,  ؼبواجهة تلك الزيادة السكانية يف احملافظةتُتبناء مشفى جديد يف كل سن
كتأمُت اغبياة ؽبا بشكل ال يؤثر يف االحتياجات  (اؼبواليد)احتياجات التدفقات السكانية اعبديدة 

 220.4إضافة إذل مبلغ (1)س سنويان . مليوف ؿ19الصحية للسكاف يتطلب من الدكلة استثمار 
كما شكل النمو , مليوف لَتة اؼبخصصة لبلستثمارات الصحية حملافظة ديرالزكر كفقان للخطة اػبمسية

ضغوطان شديدة على % 2.2 كبو 2004العمراين اؼبواكب للزيادة السكانية كالذم بلغ يف عاـ 
حيث شهد النمو العمراين توزيعان  َت عادالن بُت اؼبناطق , اؼبرافق كاػبدمات الصحية يف احملافظة

كنالت اؼبنطقة األكذل ديرالزكر أكرب حصة  ( البوكماؿ– اؼبيادين–ديرالزكر)الثبلثة الرئيسية يف احملافظة 
من اػبدمات كالبنية % 75كقد استحوذت ىذه اؼبنطقة على كبو % 56ؽبذا النمو بلغت كبو 

أما اؼبنطقة الثانية فقد بلغت حصتها من النمو العمراين على مستول احملافظة كبو , التحتية الصحية
أما اؼبنطقة الثالثة فقد , %15ككانت حصتها من اػبدمات كالبنية التحتية الصحية كبو , 22.2%

ككانت حصتها من اػبدمات كالبنية التحتية % 21.8بلغت حصتها من النمو العمراين كبو 
. (71)كما يف الشكل , من اػبدمات كالبنية الصحية على مستول احملافظة% 10الصحية كبو 

 __________________

مت حساب التكلفة اؼبادية لتغطية االحتياجات السكانية اعبديدة من قبل الباحث من خبلؿ معرفة أعداد  -1
اآلسرة اليت ربتاجها الزيادة السكانية اؼبستقبلية كضرهبا بتكلفة السرير ضمن اؼبشايف أك اؼبراكز الصحية كفقان 

.  2004للقيمة اؼبالية لكل سرير يف عاـ 
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ني  صحية ب بىن التحتية ال دمات وال 71( يبني توزع اخل م )  جدول بياني رق
2004 سور يف عام  رال رئيسية الثالثة يف حمافظة دي ناطق ال امل

ن يادي امل

ر زو ر ال دي

بوكمال ال

  
 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

 

العالقة بين النمو العمراني وتطور الخدمات الصحية في محافظة ديرالزور بين - 3
: 2004- 1970عامي 

من خبلؿ ما تقدـ يبلحظ أف ىناؾ اختبلفان كبَتان يف توزيع اػبدمات كاؼبرافق الصحية بُت 
اؼبناطق الثبلثة الرئيسية يف احملافظة من ناحية كبُت اؼبدف الرئيسية يف احملافظة كاليت بلغت حصتها من 

كبُت مراكز النواحي التابعة للمحافظة , %85 كبو 2004اػبدمات كاؼبرافق الصحية يف عاـ 
. من اػبدمات كاؼبرافق الصحية% 15 مركز ناحية كاليت حصلت على كبو 11كالبالغ عددىا كبو 

 كالبالغ كبو 2004من خبلؿ االعتماد على معدؿ النمو العمراين يف احملافظة لعاـ 
 كحدة سكنية جديدة 3407فإف الزيادة السنوية يف عدد الوحدات السكنية تقدر بنحو % 2.2

 كحدة 2000كعلى اعتبار أف كل , يف كل عاـ يف حاؿ بقاء معدؿ النمو العمراين يف احملافظة ثابتان 
سكنية يف احملافظة ربتاج إذل مركز صحي أك نقطة طبيعة أك مركز للعيادات الشاملة كذلػػك حسب 

فإف ىذه الزيادة العمرانية يف عدد الوحدات السكنية  ربتاج إذل كبو مركزين صحيُت , اؼبستول اغبارل
 قسم –إذ أف تكلفة اؼبركز الصحي الواحد كفقأن لبيانات مديرية الصحة يف احملافظة , سنويان 

حيث تقدر , 2004 تقديرات مالية إلنشاء اؼبراكز الصحية مع ذبهيزاهتا لعاـ –االعتمادات اؼبالية 
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كيف حاؿ توزيع عدد الوحدات السكنية اؼببنية يف احملافظة كالبالغ , س. مليوف ؿ12باؼبتوسط بنحو 
 على عدد اؼبشايف اؼبوجودة يف احملافظة يف 2004 كحدة سكنية يف عاـ 154876عددىا كبو 

 كحدة سكنية ربتاج إذل مشفى 6195 مشفى يظهر أف كل 25نفس العاـ كالبالغ عددىا كبو 
 كحدة سكنية يف حاؿ 3407كدبا أف الزيادة السنوية يف عدد الوحدات السكنية بلغت كبو , جديد

بقاء معدؿ النمو السكاين يف احملافظة ثابتان فإنو يًتتب على اغبكومة بناء مشفى جديد كل عامُت 
كىذا األمر يتطابق مع االحتياجات السكانية , لتقدًن اػبدمات الصحية للوحدات السكنية اعبديدة

كهبذا يشكل النمو السكاين اؼبرتفع كالنمو العمراين اآلخذ , السنوية من اؼبشايف لسكاف احملافظة
باالرتفاع يف ىذه احملافظة العبء األساسي أماـ تطوير كحل أزمات العجز يف اػبدمات الصحية 

باإلضافة إذل األعباء اليت ىبلقها النمو , الناذبة بالدرجة األكذل عن تراكم العجز يف السنوات السابقة
 .السكاين السريع جدان يف ىذه احملافظة

كبناءن على ما تقدـ يبلحظ أف اغباجة اؼبستقبلية لتطوير البنية التحتية ؽبذا القطاع أصبحت ضركرة 
ملحة يف ظل التزايد السكاين كالتطور العمراين اؼبستمر يف ىذه احملافظة كىذه التقديرات يف حاؿ 

أما يف حاؿ , اغبفاظ على اؼبعدؿ اغبارل ؼبقدار ما تقدمو البٌت التحتية ؽبذا القطاع لكل شخص
كمن الواضح أف , التطلع ؼبعدالت أفضل فإف االحتياجات اؼبستقبلية سوؼ تزداد بشكل مضاعف

دبا يغطي الزيادة السكانية كالعمرانية  (األسرة)ربقيق ىدؼ احملافظة على مستول اػبدمات الصحية 
كىذا الواقع يستدعي ازباذ التدابَت , سوؼ يتطلب استثمارات مالية كبَتة لتوفَت ىذه اػبدمات

كاإلجراءات اؼبناسبة يف زبفيض معدالت النمو السكاين كالذم سينعكس على الواقع العمراين يف 
كعلى تشجيع القطاع اػباص كاؼبشًتؾ كالتعاكين ؼبساندة القطاع اغبكومي يف تقدًن , احملافظة

كيبكن اإلفادة يف ىذا اجملاؿ من خربة كإمكانات اؼبغًتبُت السوريُت , اػبدمات الصحية ؽبذه احملافظة
كما كيبكن , الذين ترتفع يف أكساطهم نسبة األطباء اؼبهرة الذين يتوقوف للعودة كاالستثمار يف سورية

مع التأكيد على ضركرة , اإلفادة من االستثمارات العربية كاألجنبية اليت تبحث عن أسواؽ لتوظيفها
عدـ زبلي الدكلة عن دكرىا يف تقدًن العبلج اجملاين أك الرخيص للمحتاجُت من ذكم اؼبداخيل 

اؼبنخفضة كالعمل على إهباد نظاـ الضماف الصحي الشامل لكافة اؼبواطنُت ألف العقوؿ السليمة ال 
.  تكوف إال يف األجساد السليمة القادرة على اإلنتاج كاإلبداع كاالخًتاع كربقيق االزدىار كالرفاىية
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اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚ رطٛه اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ - ثانياً 

 اٌّؾبفظخ 
يعد الواقع التعليمي ألم ؾبتمع يف أم بلد أك مدينة أك منطقة مرآة حقيقية تعكس الصورة 
الواقعية للبٌت كالًتاكيب اؼبختلفة اليت يقـو على أساسها ذلك اجملتمع كمدل تأثر تلك البٌت كالًتكيب 

ألف التعليم كاألنظمة التعليمية ما , بذلك الواقع من حيث مسانبتو يف تطور أك زبلف ذلك اجملتمع
ىي إال انعكاس للواقع االجتماعي كاالقتصادم الذم كصل إليو اجملتمع يف ذلك البلد أك تلك 

هبب النظر , لذا فإنو ؼبعرفة مدل التطور االجتماعي كاالقتصادم الذم كصل إليو ؾبتمع ما, اؼبدينة
إذل كاقع اؼبؤسسات التعليمية من حيث التوزع كاالنتشار اعبغرايف الذم يهدؼ إذل إيصاؿ ىذا النوع 
من اػبدمات ؼبختلف اؼبراكز العمرانية يف ذلك البلد أك تلك اؼبدينة من ناحية كمدل مسانبة نوعية 

تلك اػبدمات يف تطوير اؼبراكز العمرانية يف ذلك البلد كانعكاس ذلك على الواقع السكاين من 
حيث استقطاب تلك اؼبؤسسات لطلبة العلم من جهة كرفع اؼبستول الثقايف كالعلمي للسكاف يف 

باإلضافة إذل معرفة مدل إمكانية تلك اؼبؤسسات التعليمية على ربقيق نوع من , ذلك اجملتمع
التوازف كالتوافق كالتنسيق بُت ـبرجات التعليم يف ذلك اجملتمع دبؤسساتو اؼبختلفة كاحتياجات سوؽ 

.  العمل من تلك اؼبخرجات فيو

لقد أدل مبو الواقع التعليمي يف ؿبافظة ديرالزكر إذل إحداث تغَتات كبَتة كمؤثرة يف الواقع 
التعليمي كالعمراين يف احملافظة كاف ؽبا انعكاسات اهبابية من حيث رفع مستول الوعي للسكاف 

كإيصاؿ اػبدمات التعليمية للقسم األكرب من اؼبراكز العمرانية يف احملافظة كأخرل سلبية من حيث 
عدـ ؾباراة تلك اػبدمات التعليمية ؼبسألة التطور العلمي كحاجات سوؽ العمل يف احملافظة  لبعض 

حيث بدأت بعض تلك اؼبؤسسات خبلؿ العقد األخَت بالعمل على تطوير خدماهتا , التخصصات
كبشكل , بشكل يتناسب مع ذلك التطور هبدؼ تأمُت كوادر بشرية متخصصة من أبناء احملافظة

عاـ سانبت اػبدمات التعليمية اليت تقدمها اؼبؤسسات التعليمية يف احملافظة كبشكل اهبايب يف دفع 
-1970عملية التنمية دبختلف اذباىاهتا اغباصلة يف ىذه احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

2004.  
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 2004- 1970إف الزيادة السكانية كالعمرانية اليت شهدهتا ؿبافظة ديرالزكر بُت عامي 
, تتطلب كاقعان تعليميان قادران على استيعاب الزيادات السكانية كالعمرانية اغباصلة يف احملافظة

كللوقوؼ على طبيعة تلك العبلقة ستتم دراسة تلك العبلقة بُت النمو السكاين كالعمراين يف احملافظة 
كتطور اػبدمات التعليمية فيها كل على حدة للوصوؿ إذل صورة كاضحة توضح مقدرة تلك 

اػبدمات على استيعاب اؼبفرزات الناذبة عن الزيادة يف معدالت النمو السكاين كالعمراين اغباصلة 
.  يف احملافظة من جهة أك عجزىا عن استيعاب تلك اؼبفرزات خبلؿ فًتة الدراسة

العالقة بين النمو السكاني وتطور الخدمات التعميمية في محافظة ديرالزور بين - 1
: 2004- 1970عامي 

سبيز الواقع السكاين يف ؿبافظة ديرالزكر بارتفاع معدالت النمو السكاين خبلؿ العقود 
حيث أسفرت ىذه الزيادة إذل ارتفاع يف أعداد سكاف احملافظة كالذم تضاعف إذل , األربعة اؼباضية

كىذه الزيادة السكانية اغباصلة يف احملافظة تطلبت هنوضان يف ,  مرات تقريبان خبلؿ نفس الفًتة4كبو 
مستول اػبدمات التعليمية يف احملافظة لتصبح قادرة على استيعاب األعداد الكبَتة من الوافدين 

كما يف ,  مرات تقريبان 8.5كاليت تضاعف عددىم خبلؿ نفس الفًتة إذل كبو , اعبدد من الطلبة
 كبو 1970حيث بلغ معدؿ مبو اػبدمات التعليمية يف ؿبافظة ديرالزكر يف عاـ , (72)الشكل رقم 

مث ارتفع معدؿ مبو اػبدمات , %3.6يف حُت بلغ معدؿ النمو السكاين لنفس العاـ كبو , 2.5%
يقابلو البفاض يف معدؿ النمو السكاين كالذم بلغ يف , %6.5 إذل كبو 2004التعليمية يف عاـ 

 .(73)كما يف الشكل رقم % 3.2 كبو 2004عاـ 
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ٌبٌن المقارنة بٌن مقدار تضاعف أعداد السكان وأعداد الطالب فً محافظة  شكل بٌانً رقم )72( 

دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

أعداد الطالب

أعداد السكان

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

ٌبٌن المقارنة بٌن تطور معدل النمو السكانً ومعدل نمو الخدمات التعلٌمٌة فً  شكل بٌانً رقم )73( 

محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(
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.  الواردة أعالهرُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ

     تدؿ ىذه اإلحصائيات على تقدـ كتطور اػبدمات التعليمية يف احملافظة يف ظل البفاض معدؿ 
مث , من ؾبموع السكاف% 13.1 كانت نسبة الطلبة تشكل كبو 1970ففي عاـ , النمو السكاين

 كما يف 2004من ؾبموع السكاف يف عاـ % 29.5ارتفعت نسبة الطلبة من السكاف إذل كبو 
كىذه الزيادة الكبَتة يف أعداد الطلبة جاءت نتيجة الزيادة يف أعداد السكاف , (74)الشكل رقم 

.  فبن ىم يف سن التعليم من ناحية كازدياد الوعي لدل السكاف بأنبية التعليم كالثقافة
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ٌبٌن تطور نسبة الطلبة من مجموع سكان محاقظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة  شكل بٌانً رقم )74( 

بٌن عامً )2004-1970(
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 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

       من خبلؿ ما تقدـ يبلحظ أف ىذه الزيادات يف أعداد السكاف كالطلبة ستشكل ضغطان كبَتان 
على اؼبؤسسات التعليمية دببانيها ككادرىا التعليم كموازنتها اؼبالية ما دل تتطور من حيث زيادة أعداد 

فقد بلغت أعداد اؼبدارس يف احملافظة جبميع اؼبراحل , اؼبدارس كزيادة أعداد الكوادر التعليمية فيها
 مدارس للتعليم 10 مدرسة للتعليم األساسي ك210) مدرسة 220 كبو 1970الدراسية يف عاـ 

 تلميذ لكل مدرسة تعليم 174) طالبان 177ككاف نصيب كل مدرسة من الطلبة كبو , (الثانوم
يف حُت بلغت أعداد اؼبدارس يف احملافظة جبميع , ( طالب لكل مدرسة تعليم ثانوم260أساسي ك 

 96 مدرسة للتعليم األساسي ك924) مدرسة 1020 كبو 2004اؼبراحل الدراسية يف عاـ 
 تلميذ لكل 316) طالبان 308ككاف نصيب كل مدرسة من الطلبة كبو  (مدارس للتعليم الثانوم

كقد كانت نسبة الزيادة السنوية , ( طالب لكل مدرسة تعليم ثانوم207مدرسة تعليم أساسي ك 
.  (75) كما يف الشكل رقم 2004- 1970بُت عامي % 9يف أعداد اؼبدارس كبو 

أما فيما ىبص الكادر التعليمي يف ىذه اؼبدارس فقد زاد عدد اؼبعلمُت يف مدارس التعليم 
كىذا االرتفاع , 2004 معلم يف عاـ 16129 إذل 1970 معلم يف عاـ 1196األساسي من 

 تلميذ لكل 27.9يف أعداد اؼبعلمُت كاؼبدرسُت أدل إذل البفاض يف نصيب اؼبعلم من التبلميذ من 
حيث بلغت نسبة الزيادة , 2004 تلميذ لكل معلم يف عاـ 17.7 إذل 1970معلم يف عاـ 

ككذلك ىو اغباؿ بالنسبة , 2004- 1970بُت عامي % 33.6السنوية يف أعداد اؼبعلمُت كبو 
 1970 مدرس يف عاـ 284للمدرسُت يف مدارس التعليم الثانوم حيث ارتفع عددىم من 
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 طالب لكل مدرس 2817لنفس العاـ إذل % 16.9دبتوسط نصيب اؼبدرس من الطبلب بلغ كبو 
كبلغت ,  طالب لكل مدرس9.6حيث البفض نصيب اؼبدرس من الطبلب إذل , 2004يف عاـ 

كما زادت نسبة , 2004- 1970بُت عامي % 23.5الزيادة السنوية يف أعداد اؼبدرسُت كبو 
 2004يف عاـ % 5.4 إذل 1970يف عاـ % 3.7الطلبة يف التعليم اعبامعي يف احملافظة من 

. خبلؿ فًتة الدراسة% 1.7بزيادة ميوية بلغت كبو 
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بٌن المقارنة بٌن نسب الزٌادة السنوٌة لكل من التالمٌذ فً مرحلة التعلٌم  شكل بٌانً رقم )75(ٌ 

االساسً وطالب المرحلة الثانوٌة والجامعٌة وإعداد المدارس و إعداد المعلمٌن والمدرسٌن خالل 

الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

التالمٌذ

الطالب

المدارس 

المعلمٌن

المدرسٌن

 

. رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

من خبلؿ ما تقدـ يبكن تفسَت طبيعة العبلقة بُت النمو السكاين كتطور اػبدمات التعليمية 
:  على الشكل التارل2004- 1970يف احملافظة خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي 

  مرة يف عاـ 8.5شهدت فًتة الدراسة زيادة كبَتة يف أعداد الطبلب حيث تضاعف عددىم كبو 
كزيادة ,  إذل سياسة التعليم اجملاين للدكلة من ناحية1970 عما كاف عليو العدد يف عاـ 2004

كمن جهة أخرل زيادة عدد اؼبتعلمُت من اإلناث حيث , الوعي بأنبية العلم لدل السكاف
 1970يف عاـ % 21حيث زادت نسبتهن من , تضاعفت نسبتهن يف صبيع مراحل التعليم

 .2004يف عاـ % 41.19إذل 

 حيث تطور معدؿ مبو ىذه اشهدت اػبدمات التعليمية اػباصة باحملافظة تقدمان دبستواه 
كر م ىذا التطور يف , 2004يف عاـ % 6.5 إذل 1970يف عاـ % 2.5اػبدمات من 
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, مستول ىذا النوع من اػبدمات إال أنو دل يواًز يف مبوه التدفقات السنوية الكبَتة من الطبلب
, حيث عجزت ىذه اػبدمات بالر م من تطورىا على استيعاب ىذا الكم الكبَت من الطبلب
كأكرب دليل على ذلك نسب استيعاب كل من اؼبدارس كاؼبعلمُت كاؼبدرسُت للطلبة حيث 

 1970 طالب لكل مدرسة يف عاـ 177ارتفعت نسبة استيعاب كل مدرسة من الطلبة من 
كما زادت كثافة الطبلب يف كل صف دراسي , 2004 طالب لكل مدرسة يف عاـ 308إذل 
كقد أدل ىذا , 2004 طالب يف عاـ 40 إذل أكثر من 1970 طالب يف عاـ 30من 

أما بالنسبة ؼبعدؿ أعداد , الضغط على اؼبدارس إذل جعل دكاـ بعض اؼبدارس صباحي كمسائي
الطبلب لكل معلم أك مدرس فقد البفضت نتيجة رفد القطاع التعليمي يف احملافظة بأعداد كبَتة 

 حيث البفض معدؿ عدد 2004- 1990من اؼبعلمُت كاؼبدرسُت كخصوصان بُت عامي 
 تلميذ لكل معلم 17.7 إذل 1970 تلميذ لكل معلم يف عاـ 27.9التبلميذ لكل معلم من 

ككذلك ىو اغباؿ بالنسبة للمدرسُت حيث البفض معدؿ عدد الطبلب لكل , 2004يف عاـ 
 . طالب لكل مدرس خبلؿ نفس الفًتة9.6 طالب لكل مدرس إذل 16.9مدرس من 

العالقة بين النمو العمراني وتطور الخدمات التعميمية في المحافظة بين عامي - 2
1970 -2004: 

- 1970 إف االرتفاع الذم طران على معدالت النمو السكاين يف احملافظة بُت عامي  
 أدل إذل مبو كتوسع العديد من اؼبراكز العمرانية يف احملافظة باإلضافة إذل زيادة الكثافة 2004

السكانية يف أحياء اؼبدف كالنواحي كالقرل كالذم تضافر مع زيادة يف أعداد اؼبساكن كالوحدات 
السكنية كاليت مبت بشكل كبَت لتستوعب الزيادة السكانية الوافدة األمر الذم شكل عبيان كبَتان على 

بأنو كاف , 1970حيث سبيز الواقع اػبدمي التعليمي يف عاـ , كاقع اػبدمات التعليمية يف احملافظة
من اػبدمات % 75يًتكز يف اؼبدف الكبَتة يف احملافظة حيث استحوذت منطقة ديرالزكر على كبو 

كوهنا تعد مركز احملافظة كأكرب مدهنا من حيث اؼبساحة كمركزان ىامان من حيث , التعليمية يف احملافظة
الثقل السكاين كالعمراين يف احملافظة األمر الذم جعل أ لب اػبدمات التعليمية تًتكز فيها أكثر من 

كساىم تركز ذلك النوع من اػبدمات فيها إذل زيادة نسبة استقطاهبا من سكاف , اؼبناطق األخرل
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اؼبناطق كاؼبدف كالنواحي األخرل يف احملافظة كزاد من ذلك تركز أ لب الكليات التابعة عبامعة 
يليها مدينة اؼبيادين اؼبدينة الثانية يف احملافظة من حيث األنبية  كاليت دل تكن مركز , الفرات فيها

مث منطقة البوكماؿ ثالث مناطق , %15حيث استحوذت على نسبة , منطقة يف ذلك التاريخ
حيث بدء االىتماـ بتوسيع , 1981كاستمر ىذا الواقع إذل ما بعد عاـ , %10احملافظة بنحو 

قاعدة اػبدمات التعليمية يف ريف احملافظة كنشر سياسة التعليمي الريفي لنهوض بالواقع التعليمي 
حيث سبيز الواقع اػبدمي التعليمي يف عاـ , كالثقايف يف الريف كالذم يبهد لتطور ريف احملافظة

 باستمرار التوزيع السابق لتلك اػبدمات مع إعطاء األنبية من ناحية تركز اػبدمات يف 2004
من اػبدمات التعليمية يف % 49اؼبنطقتُت األخريُت حيث استحوذت مدينة ديرالزكر على كبو 

كما يف , %27مث مدينة البوكماؿ بنسبة , %24يليها مدينة اؼبيادين بنسبة بلغت كبو , احملافظة
كذلك كفقان لتقديرات اؼبسوحات  (30)كاػبريطة رقم , (60)كاعبدكؿ رقم  (76)الشكل رقم 

 باإلضافة لنتائج دراسات تطور مؤشرات مبو 2004 ك 1970اإلحصائية العمرانية لعامي 
 . اػبدمات التعليمية يف احملافظات السورية لنفس الفًتة
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ٌبٌن توزع الخدمات التعلٌمٌة بٌن المناطق الرئٌسٌة فً محافظة دٌرالزور خالل  شكل بٌانً رقم )76( 

الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

1970

2004

 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ
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مؤشرات تطور الخدمات التعميمية  ونسبة المساكن ومعدل نموىم يبين تطور :(60)جدول رقم ال
. 2004 -1970بين عامي في المناطق الثالثة الرئيسية في محافظة ديرالزور 

 المؤشرات اإلحصائية العمرانيةمؤشر تطور نمو الوحدات السكنية 

 معدل النمو 2004 1970
% 6.1 %56% 69 منطقة ديرالزور
% 6.9% 21% 17 منطقة الميادين
% 7 %23% 14 منطقة البوكمال
 %6.7% 100% 100 محافظة ديرالزور

المؤشرات اإلحصائية التعميمية مؤشر تطور نمو الخدمات التعميمية 
% 6% 49 *%75 منطقة ديرالزور
 %7.2% 24% 15 منطقة الميادين
% 7.8 %27% 10 منطقة البوكمال
 %6.5% 100 %100 محافظة ديرالزور

   

.  1970اٌَّٛؽبد اإلؽظبئ١خ اٌؼّوا١ٔخ ٌؼبَ   رمل٠واد –ِل٠و٠خ اإلؽظبء ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه- 1: اٌّظله 

.  2004 ٔزبئظ اٌَّٛؽبد اإلؽظبئ١خ اٌؼّوا١ٔخ ٌؼبَ  –ِل٠و٠خ اإلؽظبء ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه- 2             

  كهاٍبد ػٓ رطٛه ِإشواد ّٔٛ اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌّؾبفظبد اٌَٛه٠خ –١٘ئخ رقط١ظ اٌلٌٚخ - 3              

 .(2004- 1974)ٌٍفزوح اٌّّزلح ث١ٓ ػبِٟ 

 .1974ئؽظبئ١بد ِإشواد اٌقلِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ رؼٛك ٌؼبَ *-               

       لقد قامت الدكلة بتشييد ما يسمى باجملمعات الًتبوية يف كل مركز ناحية هبدؼ اإلشراؼ 
كمن ناحية أخرل , على مسَتة اغبركة التعليمية يف تلك اؼبراكز كالقرل كاؼبزارع التابعة ؽبا من ناحية

هتدؼ ىذه اجملمعات إذل تطبيق ما يسمى باإلدارة البلمركزية يف اإلشراؼ على تقدًن ىذا النوع من 
اػبدمات يف تلك اؼبناطق كزبفيف الضغط على اؼبدف الكربل، كهتدؼ كذلك إذل تطوير تلك 

اؼبراكز من الناحية العلمية كالثقافية األمر الذم سيسهم يف تطوير اؼبراكز العمرانية التابعة ؽبا ككذلك 
.  التخفيف من مسألة ىجرة سكاف تلك اؼبراكز إذل اؼبدف الكربل يف احملافظة

شهد الواقع العمراين يف ؿبافظة ديرالزكر تباينان كبَتان يف معدالت النمو العمراين خبلؿ 
, 1981- 1970خبلؿ الفًتة اؼبمتدة بُت عامي % 2.7حيث تراكحت بُت , الفًتات اؼباضية
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- 1994بُت عامي % 2.2، مث البفضت إذل 1994- 1981بُت عامي % 8.8كارتفعت إذل 
 كبو 1981- 1970يف حُت بلغ معدؿ مبو اػبدمات التعليمية يف احملافظة بُت عامي , 2004

مث كاصل , 1994- 1981بُت عامي % 5مث ارتفع معدؿ مبو اػبدمات التعليمية إذل , 2.5%
كتدؿ ىذه , (77) كما يف الشكل رقم 2004- 1994بُت عامي % 6.5ارتفاعو ليصل إذل 

اإلحصائيات على تقدـ كتطور اػبدمات التعليمية يف احملافظة بشكل فائق معدالت النمو العمراين 
.  فيها خصوصان يف العقد األخَت من الدراسة
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بٌن المقارنة بٌن تطور معدل النمو العمرانً ومعدل نمو الخدمات التعلٌمٌة فً  شكل بٌانً رقم )77(ٌ 

محافظة دٌرالزور خالل الفترة الممتدة بٌن عامً )2004-1970(

معدل النمو العمرانً معدل نمو الخدمات التعلٌمٌة
 

 .رُ  ػلاك ٘نا اٌشىً اٌج١بٟٔ ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ اٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ اٌٛاهكح  ػالٖ

من خبلؿ ما تقدـ يبكن تفسَت طبيعة العبلقة بُت النمو العمراين كتطور اػبدمات التعليمية 
:  على الشكل التارل2004- 1970يف احملافظة بُت عامي 

سبيزت فًتة الدراسة بزيادة يف أعداد اؼبراكز العمرانية ـبتلفة اإلحجاـ فقد زادت أعداد 
اؼبناطق يف  احملافظة من منطقتُت إذل ثبلث مناطق ككذلك زادت أعداد مراكز النواحي من ست 

باإلضافة إذل زيادة أعداد البلدات من تسع بلدات إذل طبسة , نواًح إذل أحد عشر مركز ناحية
كل ذلك يعود إذل سياسة اإلسكاف اؼبدعومة من قبل الدكلة من خبلؿ تنشيط دكر , كثبلثُت مركزان 

 128كاليت بلغ عددىا كبو  (التعاكنية كاػباصة كاغبكومية)اعبمعيات السكانية دبختلف أشكاؽبا 
 صبعية سكنية خبلؿ فًتة الدراسة على مستول احملافظة 95صبعية سكنية بزيادة بلغت كبو 

كل ذلك يهدؼ  إذل استيعاب الزيادة , باإلضافة إذل مشاريع السكن الشبايب اغبديثة نسبيان 
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السكانية اغباصلة يف احملافظة فبا أدل إذل حصوؿ زيادة كبَتة يف أعداد الوحدات السكنية حيث 
األمر , 1970 عما كاف عليو العدد يف عاـ 2004 مرة يف عاـ 3.5تضاعف عددىم إذل كبو 

الذم أدل إذل ظهور مناطق كأحياء سكنية جديدة باإلضافة إذل زيادة الكثافة السكانية يف اؼبناطق 
األمر الذم جعل من الضركرم التوسع , كاألحياء القديبة من احملافظة نتيجة للتوسع الشاقورل لؤلبنية

يف نطاؽ اػبدمات التعليمية لتخدًن التوسع العمراين يف اؼبناطق كاألحياء القديبة كالعمل على زبدًن 
.  مناطق التوسع اعبديدة يف اؼبراكز العمرانية ـبتلفة األحجاـ

حيث مبت ىذه , شهد معدؿ مبو اػبدمات التعليمية اػباصة باحملافظة تطوران ملحوظان 
, خبلؿ فًتة الدراسة% 4.3يف حُت بلغت نسبة مبو الوحدات السكنية كبو , %4اػبدمات بنحو 

كقد جاء ىذا التطور يف معدؿ مبو ىذا النوع من اػبدمات يفوؽ يف مبوه التوسعات العمرانية اليت 
 .شهدهتا ـبتلف مناطق احملافظة

كرفع سن التعليم اإللزامي من قبل , إف االىتماـ اؼبتزايد من قبل الدكلة بالقطاع التعليمي
كالذم سيًتافق مع , الدكلة تزامن مع زيادات سكانية كعمرانية كبَتة خبلؿ العقود األربعة اؼباضية

, األمر الذم سيؤدم إذل توسع القاعدة التعليمية اؼبستقبلية يف ىذه احملافظة, زيادة أكرب يف اؼبستقبل
 (شعب, مدارس)كما يتطلبو ذلك من زيادة اغباجة إذل متطلبات العملية التعليمية من بٌت ربتية 

كللوقوؼ على طبيعة ىذه العبلقة ستدرس , ككوادر بشرية ك َتىا من مستلزمات العملية الًتبوية
 .تأثَتات كل من النمو السكاين كالعمراين على حدة للوصوؿ إذل تصور منطقي لتلك العبلقة

رطٛه اٌقلِبد اٌضمبف١خ فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ  -صبٌضبًال 

: اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

حيث يعد , سبثل األبعاد الثقافية حاجة من حاجات التنمية البشرية من أجل تكاملها
كفبا ال شك فيو أف ازدياد الوعي الثقايف , الغذاء الثقايف عنصران من مركب اغباجات اإلنسانية
كوبتل الكتاب موقعان متميزان كأحد أىم أدكات , لسكاف أم ؾبتمع ىو دليل ربضر ذلك اجملتمع

.  التثقيف كمن مث فإف انتشار اؼبراكز الثقافية كاؼبكتبات يعد مؤشران جيدان لؤلكضاع الثقافية يف اجملتمع
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات الثقافية في محافظة - 1
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

 مركز 40 إذل1970لقد تطورت أعداد اؼبراكز الثقافية يف احملافظة من مركز كاحد يف عاـ 
كتزامن ىذا االرتفاع مع زيادة تغطية تلك اؼبراكز لتجمعات عمرانية كسكانية أكرب , 2004يف عاـ 

, 2004يف عاـ % 69 إذل 1970يف عاـ % 30حيث ارتفعت نسبة تغطية تلك اؼبراكز من 
كىذه اؼبراكز ال تتوزع يف مناطق احملافظة تبعان ألعداد السكاف أك كفقان للحالة التعليمية ؽبم كإمبا يتم 

 نسمة أما 1000توزيعها بالتساكم على اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة اليت يزيد عدد سكاهنا عن 
بالنسبة للمراكز اإلدارية ذات األعداد السكانية األقل فقد مت تأمينها حديثان من خبلؿ ما يسمى 
باؼبكتبات اعبوالة كاليت ذبوب على تلك اؼبراكز بشكل منتظم هبدؼ زيادة الوعي الثقايف كتشجيع 

حيث البفض نصيب ما ىبدمو كل مركز من اؼبراكز الثقافية من السكاف من , السكاف على القراءة
كقد أدل افتتاح مقر , 2004 نسمة يف عاـ 26875 إذل 1970 نسمة يف عاـ 292300

 إذل ازدياد نسبة األسر اليت ربرص 2002لصحيفة الفرات كؾبلة منارة الفرات يف احملافظة يف عاـ 
 أما بالنسبة لدكر ,2004يف عاـ % 63 إذل 1970يف عاـ % 5.4على شراء الصحف من 

السينما فقد اقتصر كجودىا على مركزم ديرالزكر كاؼبيادين حيث تناقص اإلقباؿ عليها خبلؿ فًتة 
 2004 نسمة لتصبح يف عاـ58460 زبدـ كبو 1970 دكر يف عاـ 5الدراسة فقد كاف عددىا 

إما بالنسبة ؼبراكز البث اإلذاعي كالتلفزيوف , دار كاحدة فقط زبدـ العدد الكامل لسكاف احملافظة
دبركز إذاعي كتلفزيوف كاحد يغطي نشاطو , 1990فقد أدخلت ىذه اػبدمة إذل احملافظة يف عاـ 

. (61)كما يوضح اعبدكؿ رقم (1).كاستمر العمل فيو إذل اآلفمعظم أرجاء احملافظة 
 اغبركة الثقافية  بعض مبلمحفبا تقدـ يتوضح مدل القصور الشديد كاغباجة اؼبلحة لتنشيط

 كخاصة اؼبكتبات كاؼبعارض كالندكات كاؼبلتقيات الفنية كاألدبية دبختلف فنوهنا كاليت تعد يف احملافظة
مؤشران لؤلكضاع الثقافية يف احملافظة كتشجيع القطاع اػباص أك اؼبشًتؾ على إقامة مراكز ثقافية تعٌت 

  .بكافة أنواع الفنوف يف احملافظة
بيانات إحصائية خاصة بتطور اؼبؤشرات الثقافية باحملافظة , قسم اؼبعلوماتية, حافظة دير الزكر مديرية الثقافة مب-1

  .  (2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ 
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مؤشرات الواقع الثقافي في محافظة ديرالزور ومدى تغطية  يبين تطور :(61)جدول رقم ال
     بين عاميبعض تمك المؤشرات لممراكز اإلدارية في المحافظة وتخديميا لمسكان 

1970- 2004 .

األعـــــوام ر ـــؤشــــالم
1970 1981 1994 2004 

 40 15 5 1 عدد المراكز الثقافية
نسبة تغطية تمك المراكز لمتجمعات 
% 69% 55% 40% 30السكانية والعمرانية في المحافظة 

ما يخدمو كل مركز ثقافي من السكان 
 (شخص)

292300  81672  47432  26875  

 2 4 5 6 عدد دور السينما  
 1 1---  ---عدد المراكز اإلذاعية والتمفزيونية 

 2 1---  ---مراكز لمصحف والمجالت 
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه اٌؾووخ , لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ ثبٌّل٠و٠خ, ِل٠و٠خ اٌضمبفخ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه- : اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)اٌضمبف١خ فٟ  اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 
             

ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ ِؾبفظخ ايرطٛه اٌقلِبد اٌو٠بض١خ فٟ - هاثؼبًال 

  اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

  تعد مؤسسات رعاية الشباب كاؼبؤسسات الرياضية من أىم العوامل اليت تؤدم إذل توفَت اغباجات 
. اؼبعنوية للفرد يف أم ؾبتمع كاليت ال يبكن مقايضتها من أجل ربقيق اغباجات اؼبادية األخرل

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات الرياضية في محافظة - 1
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

يتباين التوزع اعبغرايف للمنشآت الرياضية سواء العامة منها كاػباصة بُت اؼبراكز اإلدارية يف 
احملافظة حيث تًتكز يف اؼبراكز السكانية األكرب من ناحية حجم السكاف كالعمراف حيث ارتفع 

منشأة رياضية عامة كخاصة 11 إذل 1970 منشآت رياضية عامة كخاصة يف عاـ 4عددىا من 
كقد كاف الًتكز األكرب ؽبذه اؼبنشآت يف اؼبناطق اغبضرية كخصوصان اؼبدف الرئيسية , 2004يف عاـ 
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الريفية مع حصوؿ تقدـ ملحوظ لًتكزىا يف  أكثر منها يف ( البوكماؿ– اؼبيادين–ديرالزكر)الثبلثة 
يف عاـ % 13 إذل 1970يف عاـ % 0اؼبناطق الريفية حيث ارتفعت حصة اؼبناطق الريفية من 

كىو دليل على تطور اغبركة الرياضية فيها حيث البفض نصيب تلك اؼبنشآت من , 2004
 شخص لكل منشأة يف 37069 إذل 1970 شخص لكل منشأة يف عاـ 73083السكاف من 

أما بالنسبة لؤلندية الرياضية فقد شهدت أعدادىا تراجعان ملحوظان حيث تراجعت , 2004عاـ 
كما يف اعبدكؿ .2004 نادو رياضي يف عاـ 27 إذل 1970 نادو رياضي يف عاـ 34أعدادىا من 

(62) .
 -1970بين عامي مؤشرات الواقع الرياضي في محافظة ديرالزور  يبين تطور :(62)جدول رقم ال

2004. 

 األعــــــوامر ــــؤشــــالم
1970 1981 1994 2004 

 11 8 6 4عدد المنشآت الرياضية العامة 
% 87% 92% 100% 100نسبتيا في الحضر 
% 13% 8 %0% 0نسبتيا في الريف 

 18 12 7--- عدد المنشآت الرياضية الخاصة  
نصيب كل منشأة رياضية من السكان 

 (شخص)
 73083  31412  35569  37069  

 27 22 7 34 عدد األندية الرياضية 
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه , لَُ األهش١ف ثبورؾبك, اورؾبك اٌو٠بضٟ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  فوع  - : اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)اٌؾووخ اٌو٠بض١خ فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

.  ِواوي ثٕبء اٌغَبَ ٚطبود اٌج١ٍبهكٚ ٚ ه٠بضخ اٌج١ظ ثٛٔظ  ِالػت ووح اٌملَ  ٚاٌَّبثؼ ٚ رشًّ-1             

رشًّ  ٔل٠خ األؽ١بء اٌشؼج١خ - 2             
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 رطٛه اٌقلِبد ا١ٌَبؽ١خ ٚاٌزوف١ٙ١خ فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ ِالءِزٙب -فبَِبًال 

: ٌّؼلود إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

عانت ؿبافظة ديرالزكر من نقص شديد يف ىذا النوع من اػبدمات خبلؿ العقود اؼباضية 
حيث اقتصر كجود ىذا النوع من اػبدمات على بعض اؼبناطق احملاذية لنهر الفرات كاليت دل تكن 

كقد , ـبدمة بشكل  يليب حاجات السكاف كالتجمعات العمرانية يف احملافظة خبلؿ العقود اؼباضية
كقد اقتصر كجود , بدأ االىتماـ كاالستثمار  هبذا القطاع اػبدمي يف العقدين األخَتين من الدراسة

ىذا النوع من اػبدمات على اؼبدف الثبلثة الكربل يف احملافظة كخصوصان مدينة ديرالزكر كاليت 
يليها مدينة اؼبيادين بنحو , من اػبدمات السياحية كالًتفيهية يف احملافظة% 75استحوذت على كبو 

. لتتوزع باقي النسب على بقية اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة% 6مث مدينة البوكماؿ بنحو , 10%

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات السياحية في محافظة - 1
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

لقد اقتصرت اػبدمات السياحية كالًتفيهية يف احملافظة على مدل العقود اؼباضية على 
حيث اشتهرت احملافظة , كىي كلمة تركية موركثة تدؿ على اؼبقهى (ؽاعبرادم)اؼبقاىي كاليت تدعى 

 مقهى زبدـ 17بلغت أعدادىا كبو هبذا النوع الًتفيهي منذ القدـ كىو مقتصر على الذكور حيث 
 مقهى زبدـ كبو 56 كبو 2004مث أصبح عددىا يف عاـ, 1970 شخص يف عاـ 8133كبو 

باإلضافة إذل عدد قليل من اغبدائق العامة كاليت تفتقر إذل أبسط أنواع اػبدمات ,  شخص9791
حيث بدأت اعبهات اؼبعنية يف احملافظة , 1994إال أف ىذا الواقع بدأ بالتغَت بعد عاـ , الًتفيهية

بإنشاء مناطق سياحية ؾباكرة لنهر الفرات كاليت تعد اؼبتنفس الوحيد لسكاف احملافظة تسمى 
يف اؼبدف الثبلثة الرئيسية يف احملافظة على  رار الكورنيش البحرم يف اؼبناطق الساحلية  (الكورنيش)

األمر الذم شجع على افتتاح عدد من اؼبطاعم كاؼبقاصف اؼبطلة على ىذا اؼبنطقة من ناحية كمن 
ناحية أخرل مت العمل على االىتماـ باؼبتنزىات من خبلؿ زياد عددىا كربسُت خدماهتا حيث 
افتتح متنزه ضخم يف كسط مدينة ديرالزكر كىو األكرب يف احملافظة على  رار اغبديقة العامة يف 

 متنزه ىبدـ كبو 14 إذل97434 متنزىات زبدـ كبو 3حيث ارتفع عددىا من , ؿبافظة حلب
باإلضافة إذل تشجيع اغبكومة القطاع اػباص باالستثمار يف ,  2004 شخص يف عاـ 76786
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ىذا القطاع األمر الذم أدل إذل افتتاح عدد من اؼبطاعم كاؼبقاصف يف عدد من مناطق احملافظة 
 شخص يف عاـ 58460 منشآت سياحية كانت زبدـ كبو 5ارتفع عدد اؼبقاصف من حيث 

 كما يف اعبدكؿ رقم 2004 شخص يف عاـ34678 منشأة سياحية زبدـ كبو 31 إذل1970
(63) .(1) 

 عامي مؤشرات الواقع السياحي في محافظة ديرالزور بين يبين تطور :(63)جدول رقم ال
1970- 2004 .

 األعــــوامر ــؤشـــالم
1970 1981 1994 2004 

 14 10 6 3عدد المتنزىات العامة  
  76786  71148  80063  97434 (نسمة)متوسط عدد السكان لكل متنزه 
 31 26 11 5 عدد المطاعم والمقاصف

متوسط عدد السكان لكل مطعم أو 
  34678  27361  43670  58460 (نسمة)مقصف 

 56 42 25 17عدد المقاىي 
الذكور الفئة )متوسط عدد السكان 

  9791  8115  7678  8133( نسمة )( سنة فما فوق15العمرية 

 11 8---  ---صالة األفراح 
متوسط عدد السكان لكل صالة أفراح 

  97728  88935 --- --- (نسمة)
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه اٌٛالغ , لَُ اٌزواف١ض ا١ٌَبؽ١خ,   ِل٠و٠خ ا١ٌَبؽخ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه-  :اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)ا١ٌَبؽ١خ فٟ  اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

رُ ؽَبة ٔظ١ت وً ِٕزيٖ  ٚ ِطؼُ ِٚمظف  ٚ طبٌخ  فواػ ِٓ اٌَىبْ ػٍٝ  ٍبً ٍىبْ  -1

 .اٌّؾبفظخ

 

 
 _________________________________

بيانات إحصائية خاصة بتطور الواقع السياحية , قسم الًتاخيص السياحية,  مديرية السياحة دبحافظة ديرالزكر- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)يف  احملافظة لؤلعواـ 



 

 

 

- 336 - 

اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌؼّوأٟ ٚرطٛه اٌقلِبد اٌل١ٕ٠خ فٟ - ٍبكٍبًال 

 :2004- 1970ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات الدينية في محافظة - 1
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

فقد شكلت قديبان نواة للمراكز , تعد أماكن العبادة من أقدـ مباين اػبدمات يف ـبتلف مناطق العادل
العمرانية دبختلف أحجامها ك تتوزع اؼبساجد يف كافة اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة فبل يكاد ىبلو أم 
مركز سكاين كعمراين من كجود مسجد يف كافة مناطق كأحياء احملافظة كيرتبط زيادة أعداد اؼبساجد 

 إذل 1970 مسجدان يف عاـ 189ارتفع عدد اؼبساجد يف احملافظة من حيث , يف كل مركز حبجمو
 13 مسجد خبلؿ فًتة الدراسة دبعدؿ 514 بزيادة بلغت كبو (1) ,2004 مسجدان يف عاـ 703

كيتبع لبعض اؼبساجد مراكز لتحفيظ القرآف قد يكوف ؽبا مبٌت منفصل عن , مسجد يف كل عاـ
اؼبسجد أك تكوف ضمن اؼبسجد نفسو حيث شهد العقداف األخَتاف زيادة كبَتة يف عدد تلك 

بزيادة بلغت  2004 مركز يف عاـ232 إذل 1970 مركز يف عاـ 54زاد عددىا من اؼبراكز حيث 
كر م الزيادة الكبَتة اليت طرأت على أعداد اؼبساجد ,  مراكز يف كل عاـ5 مركز دبعدؿ 178كبو 

إذل أف نصيب كل مسجد من السكاف كاؼبساكن دل ينخفض بل ازداد بالنسبة للسكن كحافظ على 
نسبتو بالنسبة للمساكن كسبب ذلك يعود إذل الزيادة يف معدالت النمو السكاين كالعمراين يف 

 مسكن 235 شخص ك 1547احملافظة فقد ازداد نصيب اؼبسجد من السكاف كاؼبساكن من 
 .2004 مسكن لكل مسجد يف عاـ 275 شخص ك1673 إذل 1970لكل مسجد يف عاـ 

أما من ناحية عدالة توزيع تلك اػبدمات مابُت اؼبراكز الريفية .(64) كما يف اعبدكؿ رقم (2)
 كاغبضرية 

 ______________________________

بيانات إحصائية خاصة بتطور الواقع الديٍت يف  احملافظة , قسم اؼبعلوماتية,  مديرية األكقاؼ دبحافظة ديرالزكر- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ 

مت حساب نصيب السكاف كاؼبساكن من اؼبساجد كالكنائس كالزيادة السنوية للمساجد كمراكز ربفيظ القراف - 2
 . من قبل الباحث2004- 1970بُت عامي 
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نبلحظ استقرار مؤشر التوزيع يف اؼبنتصف فبا يدؿ على عدالة توزيع تلك اػبدمات بُت تلك اؼبراكز 
 .بعد أف كاف ذلك اؼبؤشر يبيل كبو اؼبراكز اغبضرية خبلؿ األعواـ السابقة

بين عامي مؤشرات الواقع الديني في محافظة ديرالزور  يبين تطور :(64)جدول رقم ال
1970- 2004 .

 األعـــوامر ـــؤشـــالم
1970 1981 1994 2004 

 703 435 252 189 عدد المساجد 
 232 198 92 54عدد مراكز تحفيظ القران 

% 48% 53% 59% 63 نسبتيا في الحضر
% 52% 47% 41% 37نسبتيا في الريف 

 1693 1636 1622 1547نصيب المسجد من السكان 
 4 3 2 2عدد الكنائس 

 436 477 554 577* نصيب الكنيسة من السكان 
ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه اٌٛالغ اٌل٠ٕٟ , لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ,   ِل٠و٠خ األٚلبف ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه-  :اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)فٟ  اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

ٚفمبًال ٌج١بٔبد ,   رُ ؽَبة ٔظ١ت وً و١َٕخ ِٓ اٌَىبْ ػٍٝ  ٍبً ٍىبْ اٌّؾبفظخ ِٓ اٌل٠بٔخ ا١ٌَّؾ١خ-       

.. ِل٠و٠خ اٌشإْٚ اٌّل١ٔخ ثل٠واٌيٚه

 

 كنائس يف 4 إذل 1970 كنيسة يف عاـ 2أما عن أعداد الكنائس فقد ازداد عددىا من 
 (مكاف ذبمع السكاف اؼبسيحيُت يف احملافظة)كيقتصر كجودىا على مركزم ديرالزكر , 2004عاـ 

كقد البفضت نسبة زبدًن كل كنيسة من السكاف اؼبسيحيُت , (ةمركز حج الطائفة األرميٍت)كالصور 
2004 شخص لكل كنيسة يف عاـ 438 شخص لكل كنيسة إذل 577يف احملافظة من 

 كيعود (1)
. ذلك إذل ىجرة العديد من األسر إذل احملافظات األخرل حبثان عن مستول معيشة أفضل

 ______________________________

بيانات إحصائية خاصة بتطور الواقع , قسم اؼبعلوماتية,  مديرية األكقاؼ دبحافظة ديرالزكر, مرجع سبق ذكره- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)الديٍت يف  احملافظة لؤلعواـ 
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رطٛه اٌقلِبد اٌمضبئ١خ فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ - ثؼبًال ٍب

 :اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

حيث هتدؼ اؼبؤشرات االجتماعية , تعد اؼبؤشرات االجتماعية رمزان ؼبستول معيشة الفرد 
البشرية إذل التعرؼ على احملصلة النهائية اليت تعود على الفرد عرب حياتو يف ضوء ربقيقها الحتياجاتو 

. كحاجاتو كمطالبو باعتباره فرد كعضو يف اجملتمع

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات القضائية في محافظة - 1
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

تعد اؼبؤسسات القضائية دبختلف مكوناهتا كتبعاهتا ركيزة من ركائز العدالة االجتماعية اليت          
 ةكىي كسيلة لًتسيخ مبدأ اؼبساكا, تعكس الوجو اغبضارم للشعوب دبختلف طبقاتو كمستوياتو

حيث يرتبط كجود احملاكم كالدكائر القضائية بالكثافة السكانية كالعمرانية يف أم مركز , االجتماعية
مركز قضائي يف عاـ 14حيث تطور عدد احملاكم كالدكائر القضائية يف ؿبافظة ديرالزكر من , عمراين

يًتكز القسم األكرب من ىذه الدكائر يف مركز  (1) ,2004 مركز قضائي يف عاـ24إذل , 1970
فيما تتوزع بقية اؼبؤسسات , من الدكائر القضائية% 60احملافظة مدينة ديرالزكر كاليت تضم كبو 

كبالر م من ارتفاع , لكل منهما% 20القضائية بشكل متساكم بُت منطقي اؼبيادين ك البوكماؿ 
يف عاـ % 65إذل , 1970يف عاـ % 22نسبة احملاكم للتجمعات السكانية كالعمرانية من 

 شخص 20879 إال أف نسبة زبدًن تلك اؼبؤسسات القضائية للسكاف قد ارتفعت من ,2004
ككذلك , 2004 شخص لكل دائرة قضائية يف عاـ 44792إذل ,1970لكل دائرة يف عاـ 

شخص لكل قاضي يف 1124اغباؿ بالنسبة ؼبتوسط عدد السكاف لكل قاضي حيث ارتفع من 
أـ بالنسبة ؼبتوسط زبدًن , 2004 شخص لكل قاضي يف عاـ 19546إذل  , 1970عاـ 

, 1970 شخص لكل ؿبامي يف عاـ 26573احملامُت للسكاف فقد البفضت نسبة التخدًن من 
______________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور الواقع القضائي يف احملافظة , القسم اإلدارم, ر القصر العدرل دبحافظة ديرالزك- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)لؤلعواـ 
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من خبلؿ ما .(65)كما يف اعبدكؿ رقم (1) .2004 شخص لكل ؿبامي يف عاـ 2068إذل 
تقدـ نبلحظ أف ؿبافظة ديرالزكر تعاين من البفاض يف مستول زبدًن اػبدمات القضائية بكل 

. مكوناهتا لسكاف احملافظة كىذا يتطلب منا التنبيو إذل ىذه اؼبشكلة هبدؼ معاعبتها قبل أف تتفاقم

بين عامي مؤشرات واقع القضاء في محافظة ديرالزور  يبين تطور :(65)جدول رقم ال
1970- 2004 .

ر ـــؤشــــالم
 األعــــوام

1970 1981 1994 2004 
 24 22 18 14عدد المحاكم والدوائر القضائية 

نسبة تخديم المحاكم لمتجمعات  
% 65% 50% 35% 22والسكانية العمرانية 

نصيب المحكمة والدائرة القضائية 
 (شخص لكل محكمة)من السكان 

20879  22687  32334  44792  

 50 40 34 26عدد القضاة 
متوسط تخديم كل قاضي من 

السكان 
 (شخص لكل قاضي)

11243  11344  14230  19546  

 520 230 55 11 عدد المحامين
نصيب كل محامي من السكان 

 (شخص لكل محامي)
26573  7425  3094  2068  

 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه اٌٛالغ اٌمضبئٟ فٟ , اٌمَُ اإلكاهٞ, ه اٌمظو اٌؼلٌٟ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚ - :اٌّظله 

 .(2004- 1994- 1981- 1970)اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 
ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه  ػلاك اٌّؾب١ِٓ اٌَّغ١ٍٓ ثفوع ,  فوع ك٠واٌيٚه–ٔمبثخ اٌّؾب١ِٓ -                    

 .(2004 -1970)إٌمبثخ ث١ٓ ػبِٟ 
______________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور أعداد احملامُت اؼبسجلُت بفرع النقابة بُت عامي ,  فرع ديرالزكر–نقابة احملامُت - 1
(1970- 2004). 
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 فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود ١ِٕخ اٌشوط١خرطٛه اٌقلِبد األ- صبِٕبًال 

 :إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور الخدمات األمنية الشرطية في - 1
: 2004- 1970محافظة ديرالزور بين عامي 

تلعب اؼبراكز الشرطية بكافة أختصاصتها دكران حيويان يف حفظ حقوؽ الناس كإرساء النظاـ 
مركز شرطة زبدـ كبو 20كالقانوف يف كافة مناطق احملافظة، حيث تطور عدد ىذه اؼبراكز من 

 19546 مركز شرطة زبدـ كبو 55إذل , 1970 مسكن يف عاـ 2223ك, شخص14615
حيث ارتفعت نسبة زبدًن تلك اؼبراكز للمناطق الريفية ,2004 مسكن يف عاـ 2625شخص ك 

على حساب , %60بزيادة بلغت كبو , 2004يف عاـ % 67إذل 1970يف عاـ % 40من 
يف عاـ % 33إذل ,1970يف عاـ % 60اؼبناطق اغبضرية كاليت تراجعت حصتها من 

كقد تضافر الزيادة يف عدد اؼبراكز الشرطية , خبلؿ نفس الفًتة% 55بًتاجع مقداره كبو ,2004
إذل ,1970 شرطي يف عاـ 154مع زيادة يف عدد العناصر من أفراد الشرطة كاليت ارتفعت من 

األمر الذم أدل إذل البفاض يف متوسط عدد السكاف لكل , 2004 شرطي يف عاـ 1320
 شخص لكل شرطي يف عاـ 815إذل , 1970شخص لكل شرطي يف عاـ 1898شرطي من 

. (66) كما يف اعبدكؿ رقم (1) ,2004

 

 

 

 

 
______________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور إعداد أقساـ كـبافر الشرطة يف  , قسم اؼبعلوماتية,  قيادة شرطة ؿبافظة ديرالزكر- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)احملافظة لؤلعواـ 
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أعداد مراكز الشرطة وأفرادىا عمى مستوى المحافظة  يبين تطور :(66)جدول رقم ال
بين عامي ومتوسط نصيب كل مركز وفرد من الشرطة من السكان والمساكن في المحافظة 

1970-2004 .

 األعـــوامر ـــؤشـــالم
1970 1981 1994 2004 

 ** 55 48 28 20 *ػذد انًشاكض انششطٍخ 
ػذد انغكبٌ نكم يشكض ششطخ 

 (َغًخ)
14615  14585  14821  19546  

ػذد انًغبكٍ نكم يشكض ششطخ 

 (يغكٍ)
2223  2042  2460  2625  

حظخ انشٌف يٍ انًشاكض 

انششطٍخ 
40 %50% 60 %67 %

حظخ انحضش يٍ انًشاكض 

انششطٍخ 
60 %50 %40% 33 %

 ** 1320 518 296 154ػذد  ػُبطش انششطخ 
يتىعظ َظٍت كم ششطً يٍ 

 (َغًخ)انغكبٌ 
1898  1380  1374  815  

 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه ئػلاك                , لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ,   ل١بكح شوطخ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه- :اٌّظله    

 . (2004- 1994- 1981- 1970) لَبَ ِٚقبفو اٌشوطخ فٟ  اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

اٌج١بٔبد رشًّ ل١بكح شوطخ اٌّؾبفظخ ِٚواوي إٌٛاؽٟ ئكاهاد اٌّوٚه ٚاٌٙغوح ٚاٌغٛاىاد               ** -

 .ٚشوطخ ؽفع إٌظبَ فٟ ِٕبطك اٌّؾبفظخ اٌّقزٍفخ

. فٟ اٌّؾبفظخرّذ  ضبفذ ٍو٠خ ؽفع إٌظبَ ٚ ػلاك ػٕبطو٘ب ئٌٝ ِواوي اٌشوطخ ٚػٕبطو اٌشوطخ   *- 
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متوسط نصيب ما و المقارنة بين تطور أعداد المراكز الشرطية  يبين:(67)جدول رقم ال
يخدمو كل مركز شرطي من السكان والمساكن في محافظة ديرالزور عمى مستوى المراكز 

. 2004 -1970بين عامي اإلدارية 

قة 
منط

م ال
اس

اسم المركز 
اإلداري 

1970 2004 
عدد المراكز 
الشرطية 

عدد السكان 
مركز /

عدد المساكن 
مركز /

عدد المراكز 
الشرطية 

عدد السكان 
مركز /

عدد المساكن 
مركز /

ور 
الز

ير 
  د

طقة
من

 3282 20549 16 2413 16105 6مركز ديرالزور 
 1532 16331 4 2697 16258 1الكسرة 
 2920 20803 2 1998 11055 1البصيرة 
 2593 18427 2 1392 8824 1موحسن 
 1964 16883 3 2223 12799 1التنبي 
 2328 14924 2--- --- --- خشام  
 2153 12790 3--- --- --- الصور 

ال 
وكم

الب

 2835 19702 5 1252 13059 3مركز البوكمال 
 2716 25115 4 2418 34000 1ىجين 
 1203 29824 1--- --- --- الجالء 
 2910 23360 2 1878 12277 1السوسة 

ن 
ادي

لمي
 2461 18172 5 1137 12708 3مركز الميادين ا

 2966 23072 3 2767 22304 1ذيبان 
 3060 25748 4 3015 39309 1العشارة 

 2766 20143 56 2223 14615 20المحافظة 
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه ئػلاك  لَبَ , لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ,  ل١بكح شوطخ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه -  :اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)ِٚقبفو اٌشوطخ فٟ  اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍَىبْ َٔت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ااي ِب          - 

 .ِٓ فالي لَّزٙب ػٍٝ  ػلاك ِواوي اٌشوطخ ٌىً ِووي  كاهٞ فٟ اٌّؾبفظخ, ٚاٌَّبوٓ
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اػباص بتورع اؼبراكز الشرطية على اؼبراكز , (66)من خبلؿ االطبلع على بيانات اعبدكؿ رقم 
كمتوسط زبدًن تلك اؼبراكز  , 2004 – 1970السكانية كالعمرانية يف ؿبافظة ديرالزكر بُت عامي 

: للسكاف كاؼبساكن يبكننا مبلحظة مايلي

  أف أكرب حصة للمراكز الشرطية يف احملافظة كانت ؼبركز ديرالزكر حيث تراكحت عدد اؼبراكز
يليها مراكز اؼبناطق البوكماؿ كاؼبيادين كاليت ,  مركز شرطة خبلؿ فًتة دراستنا16 ك6بُت 

بينما تساكت بقية اؼبراكز ,  مراكز لنفس الفًتة6 ك 3تراكحت أعداد اؼبراكز فيها بُت 
مع زيادة يف عدد تلك اؼبراكز يف بعض , 1970اإلدارية يف عدد مراكز الشرطة يف عاـ 

 .كالكسرة كىجُت كالعشارة

  يف مركز موحسن كأقل , 1970سجلت أعلى نسبة زبدًن تلك اؼبراكز للسكاف يف عاـ
أما بالنسبة لتخدًن تلك اؼبراكز للمساكن فكانت أعلى نسبة , نسبة زبدًن يف مركز العشارة
أما يف , كأقل نسبة زبدًن للمساكن كانت لصاحل مركز العشارة, زبدًن لصاحل مركز اؼبيادين 

 فقد تغَت ترتيب اؼبراكز اإلدارية يف احملافظة من حيث زبدًن تلك اؼبراكز 2008عاـ 
الشرطية للسكاف كاؼبساكن فقد سجل أعلى مستول زبدًن لتلك اؼبراكز للسكاف يف مركز 
الصور كىذا يعود إذل قلت عدد السكاف فيما سجلت أدىن نسبة زبدًن للسكاف فكانت 
لصاحل مركز اعببلء كىذا يعود إذل زيادة أعداد السكاف يف ذلك اؼبركز كقلة أعداد اؼبراكز 

أما من حيث متوسط زبدًن اؼبراكز الشرطية للمساكن فكانت أفضل نسبة , الشرطية فيو
زبدًن لصاحل مركز اعببلء اللبفاض أعداد اؼبساكن فيها مقارنة مع بقية اؼبراكز كأقل نسبة 
زبدًن لصاحل مركز ديرالزكر كذلك بسبب الكثافة العمرانية الغَت متماشية مع  تطور أعداد 

 . اؼبراكز الشرطية فيها
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 فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ إٌظبفخرطٛه فلِبد - ربٍؼبًال 

 :اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

يشكل ىذا النوع من اػبدمات مقياسان حضاريان لتقدـ كتطور الشعوب كاجملتمعات يف 
كىي من اغباجات األساسية للمتطلبات اليت ربتاجها عملية التنمية البشرية , ـبتلف مناطق العادل

كفبا ال شك فيو أف ازدياد الوعي كااللتزاـ بضوابط ك قواعد مكونات , اغبالية كاؼبستقبلية يف احملافظة
ىذا النوع من اػبدمات من قبل السكاف يف ـبتلف التجمعات البشرية يف احملافظة ىو دليل على 

.  زيادة نسبة التحضر يف تلك التجمعات

 :2004- 1970 في محافظة دير الزور بين عامينظافةتطور قطاع ال- 1
 19إذل كبو , 1970 آليات يف عاـ 6         لقد تطورت أعداد اآلليات اؼبخصصة للنظافة من 

حيث تتوزع تلك اآلليات على صبيع اؼبدف الكربل ,  آلية13بزيادة بلغت كبو , 2004آلية يف عاـ
كخصوصان مراكز النواحي كاؼبناطق حيث يقـو كل مركز ناحية بتخدًن التجمعات البشرية التابعة لو 

, 1970 عامل يف عاـ 55أما بالنسبة لتطور أعداد عماؿ النظافة فقد زادت أعدادىم من , أداريان 
تراكح معدؿ مبو خدمات النظافة يف احملافظة بُت  كقد (1) ,2004 عامل يف عاـ 328إذل 
مع اإلشارة إذل أنو مت استبداؿ عدد من , 2004-1970 بُت عامي (2) ( %3.3ك % 1.8)

ك ذبدر اإلشارة إذل أف احملافظة , اآلليات النظافة اؼبستهلكة كإدخاؿ عدد من اآلليات اغبديثة مكاهنا
تفتقر إذل ؿبطات ؼبعاعبة النفايات كيتم التخلص منها ضمن مطامر ـبصصة ؽبذا الغرض تقع 

.   بالقرب من اؼبدف الكربل

 
___________ 

 بيانات إحصائية خاصة بتطور إعداد اآلليات كعماؿ ,قسم اؼبعلوماتية,  اجمللس البلدم يف مدينة ديرالزكر- 1
 .(2004- 1994- 1981- 1970)النظافة يف  احملافظة لؤلعواـ 

 بيانات إحصائية خاصة بتطور معدالت مبو خدمات النظافة بُت عامي ,قسم اؼبعلوماتية,  ؿبافظة ديرالزكر -2
 .يف ؿبافظة ديرالزكر (2004- 1970)
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات النظافة في محافظة - 2
: 2004- 1970ديرالزور بين عامي 

          من خبلؿ ربليل البيانات اػباصة بواقع خدمات النظافة يف ؿبافظة ديرالزكر بُت عامي 
حيث ارتفعت أعداد آليات ,  نبلحظ أنو دل يطرأ ربسن يف كاقع تلك اػبدمات1970-2004

 19إذل كبو ,  مسكن7407 ألف نسمة ك48زبدـ كبو , 1970 آليات يف عاـ6النظافة من 
كىذا األرقاـ تدؿ ,  مسكن6942ك ,  ألف نسمة57زبدـ كبو , 2004آلية نظافة يف عاـ 

, 1970عما كاف عليو يف عاـ , 2004على تراجع يف مستول ىذا النوع من اػبدمات يف عاـ 
أما بالنسبة , كعدـ قدرهتا على استيعاب اؼبفرزات الناذبة عن النمو السكاين كالعمراين يف احملافظة

 دبعدؿ زبدًن بلغ 1970 عامل نظافة يف عاـ 55ألعداد عماؿ النظافة فقد ارتفعت إعدادىم من 
 إذل كبو 2008ليصل عددىم يف عاـ ,  مسكن لكل عامل نظافة808ك ,  شخص5315كبو 

 مسكن لكل 402 شخص ك 3353دبعدؿ زبدًن بلغ , 2004 عامل نظافة يف عاـ 328
أما بالنسبة لتوزع تلك اػبدمات على التجمعات . (68)كما يوضح اعبدكؿ رقم , عامل نظافة

يف عاـ % 69إذل , 1970يف عاـ % 42البشرية يف احملافظة فقد ارتفعت نسبة التخدًن من 
 (1) .لتضم ذبمعات بشرية جديدة, 2004

 

 

 

 

 

 
___________ 

 بيانات إحصائية خاصة بتطور إعداد اآلليات كعماؿ ,قسم التخطيط,  اجمللس البلدم يف مدينة ديرالزكر-1
 .مرجع سبق ذكره, (2004- 1994- 1981- 1970)النظافة يف  احملافظة لؤلعواـ 
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أعداد عمال وآليات النظافة ومتوسط نصيب ما يخدمو كل عامل  يبين تطور :(68)جدول رقم ال
. 2004 -1970بين عامي وآلية نظافة من السكان والمساكن في المحافظة 

ر ـــؤشـــالم
 األعــــوام

1970 1981 1994 2004 
 19 12 8 6 *ػلك آ١ٌبد إٌظبفخ 

 328 227 115 55 ػلك ػّبي إٌظبفخ

 57894 59281 51045 48722 (َّٔخ)ِزٍٛظ ِب ٠قلِٗ وً آ١ٌخ ٔظبفخ ِٓ اٌَىبْ 

 6942 9838 7146 7407 (َِىٓ)ِزٍٛظ ِب ٠قلِٗ وً آ١ٌخ ٔظبفخ ِٓ اٌَّبوٓ 

  3353  3134  3551  5315 (َّٔخ)ِزٍٛظ ِب ٠قلِٗ وً ػبًِ ٔظبفخ ِٓ اٌَىبْ 

  402  520  497  808 (َِىٓ)ِزٍٛظ ِب ٠قلِٗ وً ػبًِ ٔظبفخ ِٓ اٌَّبوٓ 
 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه ئػلاك آ١ٌبد , لَُ اٌّؼٍِٛبر١خ,   اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ فٟ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه- : اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)ٚػّبي إٌظبفخ فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

ِٓ , ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍَىبْ ٚاٌَّبوَٓٔت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ااي ِب          - 

 دآ١ٌبد إٌظبفخ فٟ اٌّؾبفظخ رزضّٓ ا١ٌ٢بد اٌقبطخ ثقلِبد إٌظبفخ ١ٍٚبهاد اٌمالة ٚاٌغواها-        .فالي لَّزٙب ػٍٝ  ػلاك آ١ٌبد ٚػّبي إٌظبفخ ٌىً ِووي  كاهٞ فٟ اٌّؾبفظخ

. اٌـ.... اٌيهاػ١خ اٌّوفمخ ثؼوثبد عو
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 فٟ اٌّؾبفظخ اٌّظبهف ٚشووبد اٌشؾٓ ٚاٌزؾ٠ًٛرطٛه فلِبد - ػبشواًال 

 :ِٚلٜ ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات المصارف وشركات الشحن - 1
: 2004- 1970والتحويل في محافظة ديرالزور بين عامي 

         يف ظل التنمية البشرية كاالقتصادية كاالجتماعية اليت تشهدىا احملافظة أصبح من الضركرم 
أهباد أرضية كقاعدة مناسبة من اػبدمات اؼبالية كاؼبصرفية ؼبواكبة اعبهود اؼببذكلة للنهوض يف الواقع 
, التنموم للمحافظة كاستمرار عملية التنمية الشاملة اليت تشهدىا ىذه احملافظة يف اآلكنة األخَتة
كللوقوؼ على تطور ذلك النوع من اػبدمات سندرس التغَتات اليت طرأت عليها بُت عامي 

كانت , 1970 مصارؼ يف عاـ 4حيث ازدادت أعداد اؼبصارؼ العامة من , 2004- 1970
مصارؼ عامة متوزعة على اؼبدف الرئيسة الثبلثة يف احملافظة 10لتصل إذل , مًتكزة يف مدينة ديرالزكر

لتنضم إليها ثبلثة مصارؼ خاصة ك يصبح ؾبموع عدد , ( البوكماؿ– اؼبيادين –ديرالزكر  )
كبالر م من  الزيادة يف أعداد اؼبصارؼ إال أهنا دل تستطع  مصرؼ 13اؼبصارؼ العاملة يف احملافظة 

مواكبة الزيادة السكانية كالعمرانية يف احملافظة فبا أدل إذل بقاء نسبة زبدًن كل مصرؼ من السكاف 
,  شخص73083حيث بلغت نسبة زبدًن كل مصرؼ من السكاف من , كاؼبساكن مرتفعة 

 مسكن لكل مصرؼ يف 10145,  شخص84615إذل , 1970 مسكن يف عاـ 11111
أما بالنسبة لشركات الشحن كالتحويل اؼبارل فقد اقتصرت ىذه اػبدمة يف عاـ , 2004عاـ 

 على مؤسسات الدكلة اؼبتمثلة دبكاتب الربيد كاؼبصارؼ كقد بلغ مستول التخدًن كبو 1970
 كقد بدأت مسانبة القطاع اػباص يف ىذا النوع , شخص لكل مركز شحن كربويل مارل97443

لتصل أعدادىم يف عاـ ,  شركات أبواهبا 10حيث افتتحت , 1994من اػبدمات يف عاـ 
 األمر الذم أدل إذل البفاض مستول التخدًن إذل  شركة شحن كربويل مارل16إذل , 2004

أما بالنسبة لشركات التأمُت فقد أرفع عددىا من شركتُت تابعة ,  لكل مركز شحن كربويل68750
ليصل عدد ,  شخص لكل شركة تأمُت146165بواقع زبديبي بلغ كبو , 1970للدكلة يف عاـ 

,  شخص 183333 شركات تأمُت دبعدؿ زبديبي بلغ كبو 6إذل , 2004تلك الشركات يف عاـ
.   (69) كما يوضح اعبدكؿ رقم (1) .أربع منها تابعة للقطاع اػباص
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أعداد المصارف وشركات الشحن والتحويل المالي عمى مستوى يبين تطور  (69)جدول رقم ال
. 2004 -1970بين عامي المحافظة 

 رـــؤشــــالم
 األػــــــــــٛاَ

1970 1981 1994 2004 

 10 8 6 4   ػلك اٌّظبهف اٌؼبِخ

 1 ---- ---- ----ػلك اٌّظبهف اٌقبطخ 
ػلك شووبد اٌشؾٓ ٚ اٌزؾ٠ًٛ 

 اٌّبٌٟ 
----- ----- 10 16 

 ----- ----- ----- ----- ػلك شووبد اٌظوافخ

 2 2 2 -----ػلك شووبد اٌزأ١ِٓ 
ِزٍٛظ ػلك اٌَىبْ ٌىً 

 (شقض)ِظوف 
73075  68063  88926  107500  

 

رمو٠و فبص ثزطٛه  ػلاك اٌّظبهف ٚشووبد اٌشؾٓ ٚاٌزؾ٠ًٛ , اٌّظوف اٌّوويٞ ثّؾبفظخ ك٠واٌيٚه  - : اٌّظله

 .2004- 1970اٌّبٌٟ ٚشووبد اٌزأ١ِٓ ٚاٌظوافخ فٟ ِؾبفظخ ك٠واٌيٚه ث١ٓ ػبِٟ 

ِٓ , ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍَىبْ ٚاٌَّبوَٓٔت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ااي  -

 .فالي لَّزٙب ػٍٝ  ػلاك اٌّظبهف اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ فٟ اٌّؾبفظخ

  

        

 

 

 

 
 ______________________________

تقرير خاص بتطور أعداد اؼبصارؼ كشركات الشحن كالتحويل اؼبارل , اؼبصرؼ اؼبركزم دبحافظة ديرالزكر - 1
  .2004- 1970كشركات التأمُت كالصرافة يف ؿبافظة ديرالزكر بُت عامي 
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 فٟ اٌّؾبفظخ ِٚلٜ اإلطفبء ٚاٌلفبع اٌّلٟٔرطٛه فلِبد - اٌؾبكٞ ػشو

 :ِالءِزٙب ٌّؼلود إٌّٛ اٌَىبٟٔ ٚاٌزطٛه اٌؼّوأٟ

لقد ناؿ ىذا النوع من اػبدمات حيز كبَت من اىتماـ كدعم اغبكومة كعدد من اؼبنظمات 
, كاؼبؤسسات كالشركات الدكلية يف ىذه احملافظة ذات االقتصاد الزراعي كالنفطي اآلخذ بالنمو
هبدؼ التخفيف من أضرار الكوارث الطبيعة كالبشرية كاليت أخذت تتصاعد يف اآلكنة األخَتة 

كالنمو اؼبتزايد يف اؼبؤشرات , بالتوازم مع الزيادة السكانية كالعمرانية يف ىذه احملافظة من ناحية
يف معظم التجمعات البشرية يف ـبتلف أكباء , االقتصادية كاالجتماعية فيها من ناحية أخرل

فكاف البد من األخذ بعُت االعتبار توسيع قاعدة ىذا النوع من اػبدمات لتشمل اعبزء , احملافظة
.  األكرب من التجمعات السكانية كالعمرانية يف تلك اؼبناطق

 في محافظة ديرالزور بين عامي خدمات اإلطفاء والدفاع المدنيتطور قطاع - 5-2-11-1
1970 -2004: 

 9إذل كبو , 1970 مراكز يف عاـ 3         لقد تطور عدد مراكز اإلطفاء كالدفاع اؼبدين من 
 –ديرالزكر )حيث تتوزع تلك اؼبراكز على اؼبناطق الرئيسية الثبلثة , 2004مراكز يف عاـ 

باإلضافة إذل كجود مراكز مستقلة خاصة بتخدًن اؼبواقع النفطية كالزراعية  ( اؼبيادين –البوكماؿ
أما بالنسبة لآلليات اػباصة , كالصناعية يًتكز بعضها يف اؼبواقع النفطية كاؼبراكز الزراعية كالصناعية 

 آلية يف 16إذل , 1970 آليات يف عاـ 5خبدمات اإلطفاء كالدفاع اؼبدين فقد تطور عددىا من 
بُت عامي  ( %3.1ك % 2)كدبعدؿ مبو يًتاكح بُت ,  آلية11بزيادة بلغت كبو ,  2008عاـ 

مع اإلشارة إذل أنو مت استبداؿ عدد من آليات اإلطفاء , ؽبذا النوع من اػبدمات,1970-2004
أما بالنسبة ألعداد عماؿ ,كالدفاع اؼبدين اؼبستهلكة كإدخاؿ عدد من اآلليات اغبديثة مكاهنا

 عامل يف عاـ 67إذل , 1970 عامل يف عاـ 21اإلطفاء كالدفاع اؼبدين فقد تطور عددىم من 
 12إذل , 1970  واصُت يف عاـ 3أما بالنسبة لفرؽ الغوص فقد تطور عددىم من   , 2004

 (2) (1) .مزكدين بعدد  وص كعدد من قوارب البحث النهرم, 2004 واص يف عاـ 
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العالقة بين النمو السكاني والعمراني وتطور خدمات اإلطفاء والدفاع المدني في - 2
: 2004- 1970محافظة ديرالزور بين عامي 

من خبلؿ تسليط الضوء على كاقع خدمات اإلطفاء كالدفاع اؼبدين يف ؿبافظة ديرالزكر          
حيث ارتفع ,  نبلحظ أنو دل يطرأ تغَت كبَت يف كاقع تلك اػبدمات2008-1970بُت عامي 

 شخص 97443حيث ىبدـ كل مركز كبو , 1970 مراكز يف عاـ3عدد تلك اؼبراكز من 
حيث أرتفع معدؿ ,  مراكز 5 كبو 2004لتصبح عدد تلك اؼبراكز يف عاـ ,  مسكن14814ك

كىذا ,  مسكن26976ألف شخص ك 220زبدًن كل مركز من السكاف كاؼبساكن ليبلغ كبو 
عما كاف عليو يف عاـ , 2004دليل على تراجع مستول ىذا النوع من اػبدمات يف عاـ 

أما بالنسبة ألعداد آليات اػبدمة فقد , كعدـ ؾبارهتا لنمو السكاين كالعمراين يف احملافظة, 1970
 8889ك ,  شخص58466 دبعدؿ زبدًن بلغ كبو 1970 آليات يف عاـ 5أرتفع عددىا من 
 شخص 71667دبعدؿ زبدًن بلغ , 2004 آلية يف عاـ 15ليبلغ كبو , مسكن لكل آلية

أما بالنسبة لتوزع تلك اػبدمات على التجمعات البشرية الكربل يف ,  مسكن لكل آلية9624ك
 6 كبو 1970حيث بلغت أعداد تلك التجمعات يف عاـ , (مراكز اؼبناطق كالنواحي )احملافظة 

ذبمعات بشرية كقد بلغ مستول زبدًن تلك التجمعات كبو مركز إطفاء كدفاع مدين كاحد لكل 
 ذبمع بشرم ليصبح مستول زبدًن تلك 13 أصبح عدد تلك اؼبراكز 2004كيف عاـ , مركزين

  .  (70)كما يوضح اعبدكؿ (3).اؼبراكز أقل من مركزين بشريان لكل مركز إطفاء كدفاع مدين
______________________________ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور إعداد مراكز ك اآلليات كعماؿ اإلطفاء يف ,  مديرية اإلطفاء يف مدينة ديرالزكر- 1
 .( 2004 -1994- 1981- 1970)احملافظة لؤلعواـ 

بيانات إحصائية خاصة بتطور إعداد مراكز ك اآلليات كعماؿ الدفاع ,  مركز الدفاع اؼبدين يف مدينة ديرالزكر- 2
 .(2004- 1994- 1981- 1970)اؼبدين  يف احملافظة لؤلعواـ 

من قبل الباحث من خبلؿ قسمة  مت حساب مقدار ما ىبدمو كل مركز ك آلية كعامل إطفاء كدفاع مدين- 3
على مؤشرات خدمة اإلطفاء كالدفاع  (2004-1970)أعداد السكاف كاؼبساكن يف احملافظة كفقان لتعداد عامي 

.   اؼبدين لنفس الفًتة
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طوير خدمات اإلطفاء كالدفاع  كاغباجة اؼبلحة لتالًتاجع الكبَت مدل  لنا يتوضحسبقا مم
 لتقليص الفجوة يف مستول زبدًن ىذا النوع من اػبدمات للسكاف كاؼبساكن  يف احملافظةاؼبدين

خبلؿ الفًتات السابقة كمواكبة الزيادة السكانية كالعمرانية اليت تفرضها معدالت النمو السكاين 
  .كالعمراين خبلؿ الفًتات البلحقة 

أعداد مراكز وآليات اإلطفاء والدفاع المدني ومتوسط نصيب ما  يبين تطور :(70)جدول رقم ال
بين عامي تخدمو كل آلية وعامل إطفاء ودفاع مدني من السكان والمساكن في المحافظة 

1970- 2004 .

ؤشر ـــــــالم
 األػــــــــــٛاَ

1970 1981 1994 2004 

 5 4 3 3 ػلك ِواوي اإلطفبء ٚاٌلفبع اٌّلٟٔ

ػلك ا١ٌ٢بد اإلطفبء ٚاٌلفبع 

 اٌّلٟٔ
5 6 10 15 

 53 42 33 21ػلك ػّبي اإلطفبء ٚاٌلفبع اٌّلٟٔ  

 9 7 5 3ػلك اٌغٛاط١ٓ 

ِزٍٛظ ػلك اٌَىبْ ٌىً ١ٍبهح 

 (َّٔخ)ئطفبء 
58460  80060  71137  71667  

ِزٍٛظ ػلك اٌَّبوٓ ٌىً ١ٍبهح 

 (َِىٓ) ئطفبء
8889  9529  11806  9624  

 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه ئػلاك ِواوي ٚ ا١ٌ٢بد ٚػّبي ,   ِل٠و٠خ اإلطفبء فٟ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه- : اٌّظله

.  (2004- 1994- 1981- 1970)اإلطفبء فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

ث١بٔبد ئؽظبئ١خ فبطخ ثزطٛه ئػلاك ِواوي ٚ ا١ٌ٢بد ٚػّبي ,   ِووي اٌلفبع اٌّلٟٔ فٟ ِل٠ٕخ ك٠واٌيٚه            - 

. (2004- 1994- 1981- 1970)اٌلفبع اٌّلٟٔ  فٟ اٌّؾبفظخ ٌألػٛاَ 

ِٓ فالي , ٌج١بٔبد اإلؽظبئ١خ ٌٍَىبْ ٚاٌَّبوَٓٔت فمل رُ ؽَبثٙب ِٓ لجً اٌجبؽش ثبوػزّبك ػٍٝ ااي ِب      - 

 .لَّزٙب ػٍٝ  ػلاك آ١ٌبد ٚػّبي اإلطفبء ٌىً ِووي  كاهٞ فٟ اٌّؾبفظخ
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إٌزبئظ ٚاٌّمزوؽبد 

إٌزبئظ - 1

 تبُت تأثَت العوامل الطبيعة كالبشرية كاالقتصادية بشكل مباشر يف عملية التوزع السكاين كالتطور -1

حيث أسهمت ىذه العوامل ؾبتمعة يف ربديد شكل كمبط التوزع , العمراين يف ؿبافظة ديرالزكر

إذ قبد أف ىذه العوامل أدت إذل تركز السكاف كالعمراف يف , اعبغرايف السكاين كالعمراين يف احملافظة

حيث تتحكم ىذه العوامل يف رسم , مساحات معينة كخلوىا يف مساحات أخرل من احملافظة

.       خارطة التوزع السكاين كالعمراين يف احملافظة

 إف أىم األسباب اليت أدت إذل النمو السكاين اؼبرتفع يف ىذه احملافظة يف العقود السابقة تعود -2

إذل البفاض معدالت الوفيات إذل حدكدىا الدنيا مع بقاء معدالت اؼبواليد عالية نتيجة ربسن 

كربسن نوعية اغبياة يف ىذه احملافظة كاليت أدت إذل ربسن الوضع , مستول اػبدمات السيما الطبية

كبقاء , اؼبعيشي كالصحي للسكاف كالذم نتج عنو ارتفاع كاضح يف معدؿ العمر اؼبتوقع عند الوالدة

حيث إف ,معدؿ النمو الطبيعي مرتفعان ر م االلبفاض اؼبلحوظ يف معدؿ الوالدات كاػبصوبة الكلية

استمرار معدالت النمو السكاين اؼبرتفعة هبذا اؼبستول سيؤدم إذل تضاعف أعداد السكاف يف ىذه 

احملافظة خبلؿ العقدين القادمُت كبالتارل تفاقم مشكلة النمو السكاين ؼبا يتطلبو ذلك من مضاعفة 

اخل فيما لو أف اؽبدؼ فقط ... للمساكن كاػبدمات كفرص العمل كالتوظيف كإنتاج الغذاء كالدخل
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 (االستثمار )أما إف كاف اؽبدؼ ىو ربسُت األكضاع اؼبعيشية فيلـز مضاعفة اإلنفاؽ ك, الثبات

.   مرتُت إذل ثبلث مرات

حيث , سبيز اجملتمع يف ىذه احملافظة بكونو ؾبتمعان سكانيان فتيان طيلة العقود الثبلثة اؼباضية- 3

كىذا يرجع إذل ؾبموعة من الظركؼ , (%46.2)ذباكزت نسبة األطفاؿ دكف سن اػبامسة عشرة 

العادات - ارتفاع معدالت الزكاج- أسلوب اإلنتاج السائد )االقتصادية كاالجتماعية السائدة 

مقابل البفاض حاد , كاليت سانبت يف رفع معدالت اػبصوبة كاغبفاظ على ثباهتا تقريبان , (كالتقاليد

الذم استمٌر البفاضو بفضل ضببلت التلقيح كالرعاية , كسريع ؼبعدؿ الوفيات كخاصة كفيات الرضع

فبا سبب زيادة سكانية كبَتة أحدثت تضخمان يف قاعدة اؽبـر العمرم لسكاف , الصحية الوطنية

كقد أدل ىذا األمر إذل رفع معدالت اإلعالة الديبو رافية بشكل كبَت كشكلت إعالة , احملافظة

.       من اإلعالة الديبو رافية الكلية (%90)األطفاؿ النسبة الكربل منها 

ىناؾ خلله يف التوزيع اعبغرايف للسكاف يف ىذه احملافظة األمر الذم يؤدم إذل حدكث - 4     

نتيجة تركز مقومات التنمية ,(حضر- ريف)خلل يف الًتكيب اإلقليمي يف عمـو احملافظة للسكاف 

فبا أدل إذل زيادة , االقتصادية كاالجتماعية يف مدف معينة كمدف ديرالزكر كاؼبيادين ك البوكماؿ

فبا سبب ارتفاعان يف نسبة , التدفقات السكانية كبوىا طلبان للعمل أك العلم أك لظركؼ حياتية أفضل

كما ينتج عن ذلك من آثار يف , سكاف اغبضر يف ىذه احملافظة إذل إصبارل عدد سكاف احملافظة
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فمدينة ديرالزكر لوحدىا كر م ضيق اغبيز . ؾباالت اغبياة كافة بالنسبة للمناطق الريفية كاغبضرية

. من ؾبمل سكاف احملافظة (%30)اؼبساحي الذم تشغلو تستحوذ على ما ينوؼ عن 

إف قدرة الواقع االقتصادم يف ىذه احملافظة عن استيعاب كامل األعداد الكبَتة من األيدم - 5    

العاملة الداخلة يف سوؽ العمل بشكل دائم قد أدل إذل ارتفاع كبَت يف معدالت البطالة بشكليها 

كأصبحت مشكلة البطالة , كلعل من أخطرىا بطالة اؼبتعلمُت, العامة كاؼبقنعة اػباصة هبذه احملافظة

من أىم اؼبشاكل اليت تشكل ضغطان كبَتان يرىق كاىل اقتصاد ىذه احملافظة كيفشل اؼبخططوف يف 

. كضع اػبطط الرامية للتخفيف منها كمن آثارىا االجتماعية كاالقتصادية السيية

يشَت الًتكيب اؽبيكلي لقوة العمل إذل البفاض كاضح يف حجم قوة العمل يف القطاع الزراعي - 6

على الر م من تزايد اإلنتاج , ؼبصلحة القطاعات االقتصادية األخرل كالسيما قطاع اػبدمات

كىذا دليل على تطور ىذا القطاع إذل مستول , الزراعي يف ىذه احملافظات خبلؿ السنوات األخَتة

أخذ يعتمد فيو على كثافة رأس اؼباؿ بدالن من كثافة العمل اليت كانت سائدة يف عقود 

باإلضافة إذل تراجع يف أنبية اؼبشاريع اؼبتوسطة كالصغَتة كاؼبهن اغبرة فبا أدل إذل البفاض ,سابقة

إذ , كقد ترافق ذلك مع سوء توزيع العاملُت يف قطاعات كأجهزهتا كمؤسساهتا, مردكدىا كإفبلسها

كقلتهم يف , دكف اغباجة إذل ذلك (قطاعات خدمية)نبلحظ تضخم إعدادىم يف بعض القطاعات 

.      بالر م من حاجتها إذل أعداد أكرب من القول العاملة (اإلنتاجية)بعضها األخر 
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توصلت الدراسة إذل بعض النتائج األخرل من خبلؿ التنبؤات اؼبستقبلية اليت زبص الواقع - 7    

السكاين يف ىذه احملافظة كاليت تشَت إذل زيادة كبَتة يف أعداد السكاف ستشهدىا احملافظة خبلؿ 

بسبب بقاء معدرل اؼبواليد اػباـ ك اػبصوبة مرتفعُت ككذلك معدؿ الزكاج بالر م , العقدين القادمُت

كبقاء الفجوة بُت معدرل , من االنكماش احملدكد الذم شهده يف الفًتة األخَتة كما ذكرنا سابقان 

كبالتارل اؼبزيد من اؼبشكبلت السكانية اؼبستقبلية كىذا يعٍت أف ؿبافظة , الوالدات كالوفيات كاسعة

كبذلك سوؼ . ديرالزكر ستبقى يف اؼبرحلة الديبو رافية االنتقالية اؼبؤشرة ؼبعدؿ مبو سكاين مرتفع

كىذه , تزداد احتياجات احملافظة اؼبستقبلية يف اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية كاػبدمية

كستكوف اغباجة ماسة . االحتياجات تتطلب اؼبزيد من اإلنفاؽ اغبكومي لتأمُت ىذه االحتياجات

ؼبضاعفة االستثمارات اػباصة سواء من قبل أبناء احملافظة أك السوريُت عامة دبا يف ذلك اؼبغًتبوف أك 

.  من قبل اؼبستثمرين العرب كاألجانب

شهدت خارطة اغبركة العمرانية يف ؿبافظة ديرالزكر تغَتات كبَتة أدت إذل ظهور مراكز - 8   

عمرانية جديدة من جهة ككصوؿ مراكز أخرل إذل مراتب إدارية أعلى من مراتبها أدت إذل ظهور 

مدف جديدة كمراكز نواحي جديدة األمر الذم سيؤدم إذل ذباكز مسألة الًتكز العمراين يف مناطق 

.  ؿبددة من احملافظة على حساب مناطق كمساحات أخرل منها

سبيزت معدالت النمو العمراين يف ؿبافظة ديرالزكر بتوافقها كانسجامها مع معدالت النمو - 9  

السكاين باستثناء العقد األخَت الذم شهد البفاض يف معدؿ النمو العمراين كالذم سيؤدم إذل 
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حدكث فجوة بُت تلك اؼبعدالت ستظهر آثارىا قريبان يف ظل استمرار ارتفاع معدالت النمو 

. السكاين يف ىذه احملافظة

من خبلؿ دراسة حالة الثقل كالتوزع العمراين يف احملافظة نبلحظ ربسن بسيط يف درجة - 10  

, 1970يف عاـ % 28حيث البفضت درجة الًتكز العمراين فيها من , الًتكز العمراين يف احملافظة

كىذا التحسن بطي ك َت مقبوؿ أذا ما قارنو مع مناطق أخرل من , 2004يف عاـ % 25.2إذل 

كإذا ما تطرقنا إذل آلية التوزع العمراين يف ىذه احملافظة على مستول اؼبراكز اإلدارية , الدكؿ اجملاكرة

نبلحظ التفاكت الكبَت يف درجة الًتكز العمراين بُت اؼبراكز العمرانية الكربل كبقية اؼبراكز العمرانية 

يف مركز % 12.3يف مركز ىجُت ككبو % 3.9يف احملافظة حيث تراكحت نسبة الًتكز بُت 

. كىذا يدلنا أف التوزع العمراين يف ىذه احملافظة ال يزاؿ يبيل إذل درجة التبعثر العمراين, ديرالزكر

من خبلؿ دراسة األمباط العمرانية يف ؿبافظة ديرالزكر عملنان على تسليط الضوء على - 11  

التغَتات الكبَتة اليت طرأت على تلك األمباط فبعد أف كاف مبط العمراف الريفي مسيطران على بقية 

األمباط العمرانية القديبة كاغبضرية بدنا نلحظ تراجع كبَت ؽبذا النمط لصاحل النمط العمراين اغبضرم 

. كخصوصان يف العقد األخَت

من خبلؿ دراسة استخدامات األراضي يف اؼبدف الكربل يف احملافظة لوحظ تغَتات كبَتة يف - 12  

تلك االستخدامات كخصوصان يف مركز احملافظة مدينة ديرالزكر حيث بدأت نطاؽ االستخداـ 

أما بالنسبة , التجارم ك الصناعي كالسياحي كاػبدمي بالتوسع على حساب االستخداـ الزراعي
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الستخدامات األراضي يف بقية اؼبدف الرئيسية يف احملافظة ال يزاؿ االستخداـ الزراعي كاػبدمي 

كالعمراين ىو اؼبسيطر كبالتارل فأف كظائف تلك اؼبدف دل تتغَت كثَت على كوهنا مراكز إقليمية زبدـ 

. الظهَت الريفي احمليط هبا

توصلنا ,  من خبلؿ دراسة طبيعة العبلقة بُت النمو السكاين كالعمراين يف ؿبافظة ديرالزكر– 13 

إذل نتائج مهمة تفيد إذل إف أكرب نسبة للًتكز اػبدمي يف احملافظة كاف لصاحل اؼبدف الثبلثة الكربل 

على حساب بقية اؼبراكز الريفية األمر الذم أدل إذل زبلف الريف كتراجعو يف ـبتلف ؾباالت 

كىذا اغبرماف اػبدمي للمناطق الريفية سيكوف عقبة أماـ خطط كمشاريع التنمية ؼبختلف , اغبياة

. مناطق احملافظة دبا فيها اؼبراكز اغبضرية

ال تزاؿ شبكة البٌت التحتية اػبدمية يف احملافظة بدائية كال ترقى ؼبكانة احملافظة اعبغرافية - 14  

حيث تشبو مدف احملافظة بأهنا أقرب إذل أف تكوف ؾبموعة من القرل كال ترقى الف , كاالقتصادية 

. تكوف مدف حبد ذاهتا

كمن خبلؿ ما تقدـ يبكننا اإلشارة إذل كجود تفاكت كبَت بُت معدالت النمو السكاين – 15  

كالعمراين كبُت معدؿ مبو خدمات البنية التحتية من مياه ك كهرباء ك صرؼ الصحي ك طرؽ  

ككذلك األمر بالنسبة للخدمات االجتماعيىة اؼبتعددة كاؼبرافقة للحركة العمرانية كالسكانية كخصوصان 

فيما يتعلق خبدمات الصحة كالتعليم فبل تزاؿ احملافظة ؿبركمة من خدمات طبية ضركرية كاػبدمات 

الطبية اليت تتعلق باالختصاصات القلبية كالداخلية كمعاعبة األكراـ اػببيثة اليت بدأت العديد من 
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اغباالت تظهر بشكل ملفت للنظر يف ظل التلوث البييي الكبَت اليت تعاين منو يف ظل كجود حقوؿ 

كإذا دل يطرأ ربسن على ىذه اػبدمة من ناحية الكم كالكيف فأننا سنواجو مشكلة . النفط كالغاز

. حقيقية يف القريب العاجل

 :المقترحات- 2

أف على اعبهات اغبكومية اؼبعنية بوضع اػبطط التنموية اػباصة هبذه احملافظة أف هتتم - 1    

كىذا يتطلب إتباع , باؼبسألة الناذبة عن ارتفاع معدالت النمو السكاين كالعمراين يف ؿبافظة ديرالزكر

سياسة سكانية كإسكانية مًتافقة مع اػبطط االقتصادية للحد من ظاىرة النمو السكاين كالعمراين 

كإف كالدهتا ربتاج إذل , إذ إف السياسة السكانية يف ىذه احملافظة ال تزاؿ يف اؼبرحلة اعبنينية, اؼبرتفع

قوانُت كتشريعات جديدة تعتمد على اغبوافز اؼبادية اليت يبكن أف تقدـ لؤلسر الصغَتة كربجب عن 

األسر الكبَتة كأخرل ربد من أك سبنع الزكاج اؼببكر كتغـر من يقـو بو ك َتىا من إجراءات إلزامية من 

كال يفوتنا ىنا . أجل صيا ة سياسة سكانية كاضحة ألف ذلك يعود بالرفاىية على الفرد كاجملتمع

التأكيد على أنبية التوعية بوسائل اإلعبلـ من أجل تغيَت السلوؾ اإلقبايب كالعقلية القديبة اليت تبجل 

.     األسر الكبَتة

إف التنمية البشرية ربتاج إذل اىتماـ يف منطقة الدراسة دبا يعزز السياسة الوطنية اليت هتتم - 2    

, كتدعم دكر كل من صبعية تنظيم األسرة كاالرباد النسائي كتوسيع نطاؽ عملهما, بصحة اإلنساف

, لبياف أنبية تنظيم األسرة غبياة كل من األـ كالطفل فبا يعود بالرفاىية على األسرة كاجملتمع
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كاالستفادة من ذبارب البلداف كاؼبناطق ذات الكثافات السكانية العالية يف البلداف األخرل كالصُت 

كالتوسع يف إقامة اؼبؤسبرات , كإرساء التعاكف مع اؼبنظمات الدكلية اؼبتخصصة بالسكاف, كاؽبند

كتبٍت , كالندكات كاألسابيع الثقافية اؽبادفة إذل نشر الوعي السكاين كأف تكوف موزعة على مدار العاـ

كالًتكيز على مبادئ التكافل , مشركع إدخاؿ الًتبية السكانية يف التعليم النظامي ك َت النظامي

. االجتماعي كدعم اؼبؤسسات  َت اغبكومية كربفيز إسهاماهتا يف التنمية اؼبستدامة

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل خلق تنمية اجتماعية كاقتصادية متوازنة يف مناطق احملافظة - 3        

فبناء اؼبصانع كإحداث اؼبنشآت اػبدمية , كالعمل على إنعاش الريف من صبيع النواحي, اؼبختلفة

,  اؼبتنوعة تؤدم إذل توفَت فرص عمل جديدة فبا يشكل عامل جذب للسكاف كبو األرياؼ

باإلضافة إذل تطوير البٌت اػبدمية األساسية يف اؼبناطق الريفية كتزكيدىا بأحدث التقنيات من صيانة 

ىذا كلو يؤدم إذل , كأجهزة تقنية كذلك ؿباكلة إدخاؿ بعض كسائل التسلية كالًتفيو يف الريف

. التخفيف من عامل اؽبجرة الداخلية إذل اؼبدف فبا ىبفف الضغط عليها

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل رفع نسب النمو االقتصادم كاالجتماعي ؽبذه احملافظة حىت - 4  

تستطيع استيعاب األفواج اعبديدة من السكاف كاؼبساكن كربسُت األكضاع اؼبعيشية للسكاف 

كعليو هبب احملافظة أكال على , بشكل و فعلي ال أعبلمي كىذا على ما يبدك أمر مستبعد حاليان 

كىو الرقم اؼبعقوؿ يف نظر اػبرباء لتتمكن اغبكومة  (%1.6)معدؿ النمو السكاين مث خفضو إذل 
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من القياـ دبشاريع لدعم البٌت التحتية االقتصادية منها كاالجتماعية يف ىذه احملافظة لتجعل اغبياة 

. فيها أيسر كتوفر اؼبقومات االقتصادية كاالجتماعية اعبيدة لسكاف احملافظة يف اؼبستقبل  َت البعيد 

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل رفع مستول مسانبة اؼبرأة يف النشاط االقتصادم كاالجتماعي - 5  

, ألف زيادة مسانبتها تعترب ضركرة سكانية كوهنا تتناسب عكسان مع حجم األسرة, يف ىذه احملافظة

كضركرة اجتماعية ألهنا تنصف , كضركرة اقتصادية ألهنا تزيد الدخل الفردم كاألسركم كاجملتمعي

اؼبرأة أكثر بكثَت من الكبلـ عن حقوقها الضائعة كاليت سوؼ تبقى ضائعة ما دامت تتكل على 

الرجل أك حىت على االربادات النسائية كالندكات كاألخبلؽ اغبميدة فما أخذ باعبد كاالجتهاد ال 

.       كال يستوم الذين يعلموف كالذين ال يعلموف, يسًتجع إال هبما

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل إعادة توزيع القول العاملة بُت ـبتلف القطاعات االقتصادية - 6  

كالعمل على التقليل قدر , كجعل اغبركة بُت  القطاعات كفقان لضركرات اقتصادية كاجتماعية

كاغبد من ظاىرة البطالة اؼبقنعة كالقضاء , اإلمكاف من الفيض النسيب للسكاف يف القطاعات اػبدمية

كدعم القطاعات اليت شهدت تراجعان كبَتان يف مسانبتها يف النشاط , على ظاىرة العمل اؽبامشي

. االقتصادم خصوصان القطاع الزراعي

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية يف ىذه احملافظة من خبلؿ - 7  

كالعمل على اؼبواءمة , تشجيع القطاع اػباص على اؼبشاركة بعملية التنمية االقتصادية كاالجتماعية

كالعمل على خلق فرص , بُت السياسات التعليمية كالسياسات االقتصادية القائمة يف ىذه احملافظة
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, عمل جديدة عن طريق تشجيع االستثمارات احمللية كاػبارجية يف اجملاالت اؼبختلفة يف ىذه احملافظة

ككذلك إعفاء أصحاب الكفاءات العلمية من اػبدمة اإللزامية كاليت تعد السبب األكؿ ؽبجرة ىؤالء 

, إذل الدكؿ األخرل كذلك لبلستفادة من خرباهتم يف عميلة التنمية بأنواعها اؼبختلفة يف ىذه احملافظة

فبا يؤدم إذل القضاء هنائيان على ظاىرة البطالة اليت أخذت تتزايد بشكل كبَت من خبلؿ التوسع يف 

. البنية اؽبيكلية القتصاد ىذه احملافظة

أف التنمية باحملافظة حباجة إذل مراعاة التحوالت الديبو رافية اؼبستقبلية يف اؼبؤشرات السكانية -  8  

كالعمرانية كتوزع السكاف يف ؿبافظة ديرالزكر ضمن خطة إسًتاتيجية توائم بُت التغَتات اؼبتوقعة يف 

كالبٌت العمرية كالنوعية كاؼبهنية كالتعليمية كالصحية كالزكاجية , معدالت النمو السكاين كالعمراين

للسكاف يف ىذه احملافظة كبُت االحتياجات إذل فرص العمل يف ـبتلف القطاعات اإلنتاجية 

كاالحتياجات اػبدمية اؼبختلفة من سكن إذل خدمات طبية كتعليمية كذبارية كترفيهية , كاػبدمية

كضركرة ربسُت , ككذلك االحتياجات الغذائية, كنقليو كمالية كاتصاالت ك َتىا من اػبدمات

مستويات كشركط كنوعية اغبياة للسكاف كما يتطلبو ذلك من مضاعفة االستثمارات اغبكومية 

كاػباصة احمللية منها كالعربية ك األجنبية ضمن حدكد احملافظة للوصوؿ إذل متوسط دخل سنوم 

للفرد يف اؼبستقبل القريب كما زبطط ىيية زبطيط الدكلة كإال فإف احملافظة على  ($4000)حبدكد 

كلنا يف , للفرد سيكوف أمران عسَتان  ($1500)متوسط الدخل السنوم اغبارل كالذم يقدر حبدكد 

.                العقود اؼباضية أسوة سيية
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أخَتان يبكننا القوؿ بأف ربويل التزايد السكاين كالعمراين يف ىذه احملافظة من مشكلة اقتصادية - 9  

اجتماعية إذل قوة منتجة أمر فبكن يتمثل يف العمل على تقليص الفجوة كالفارؽ بُت السياسات 

كذلك من خبلؿ , التنموية االقتصادية كاالجتماعية كاػبدمية كالسياسات السكانية كالعمرانية

هبدؼ إزالة ىذا , التخطيط ؽبا كدراسة عناصرىا كاحتماالهتا كمقارنتها مع اإلمكانات اؼبتوفرة

كاليـو قبل  د كبن . التناقض بُت اؼبتغَتات السكانية كالعمرانية كاؼبتغَتات االقتصادية كاالجتماعية

فلمصلحة ؿبافظتنا كؼبصلحة أجيالنا القادمة هبب البدء , حباجة إذل ربقيق التوازف بُت تلك اؼبتغَتات

من اآلف يف البحث عن إمكانيات كسبل لتحقيق ىذا التوازف بُت النمو السكاين كالعمراين كالنمو 

االقتصادم االجتماعي كاػبدمي كالوصوؿ إذل مسانبة كل فرد مهما كاف موقعو يف ربقيق ىذا 

خصوصان أننا مقبلوف على كضع سكاين كعمراين ـبيف يف ىذه احملافظة خبلؿ العقدين , األمر

.  القادمُت
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