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(*)العػامل الجغخافية الصبيعية السؤثخة في اسعار االراضي في مجيشة السػصل
 

                                                                                 عمي صالح حميد                                           غاده غانم مدين 
 جامعة المهصل,كمية التربية لمعمهم االندانية

 ( 0201/ 7/ 10، قبل للنشر في  0201/ 11/5) قدم للنشر في 

  المدتخمص             

ػما بعج يػم ألغخاض متعجدة سػاء االغخاض ان االرض ىي مػرد شبيعي محجود, يدداد الصمب عمييا ي     
الرشاعية او الدراعية او العسخانية او التخفييية وغيخىا , ويدداد ىحا الصمب بذكل كبيخ ليربح اكبخ مغ السداحة 
الستاحة مغ االرض الحزخية وذلظ استجابة لديادة الدكان في كل اجداء العالع ,وتؤثخ عمى قصعو االرض 

لعػامل الجغخافية سػاء كانت ىحه العػامل ىي عػامل شبيعية او بذخيو , وىحه العػامل الحزخية مجسػعو مغ ا
يكػن تأثيخىا اما بذكل ايجابي فتعسل عمى سعخ االرض او تؤثخ سمبا عمى اسعار االراضي. وقج تبيغ مغ خالل 

ػارد السائية وغيخىا قج ىحا البحث ان العػامل الصبيعية الستسثمة بسطاىخ الدصح الصػبػغخافية والتزاريذ والس
تخكت اثخا عمى تبايغ اسعار االراضي في مجيشة السػصل عمى مدتػى احياء الجانب الػاحج وعمى مدتػى جانبي 

 السجيشة بذكل عام.

The natural geographical factors effecting in the land,s 
prices in the mosul city 

Ali Saleh Hamid Muhammad                             Ghada Ghanem Madin 

University of Mosul, College of Education for Humanities 

Abstract 

      The land is a limited natural resource, as the demand for it increases day after 
day for various purposes, whether industrial, agricultural, urban, recreational and 
other purposes. Urban land is a set of geographical factors, whether these factors 
are natural or human factors, and these factors have either a positive impact on the 
price of the land or negatively affect the price of land. It was found through this 
research that the natural factors represented by the topographical surface features, 
topography, water resources and others have left an impact on the variation in land 
prices in the city of Mosul at the level of neighborhoods of one side and at the level 
of both sides of the city in general. 

                                                           
  الباحث ماجدتيخ *( البحث مدتل مغ رسالة*
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 المقدمة

لقج ادى الشسػ السداحي الستدارع لسجيشة السػصل وامتجادىا العسخاني الكبيخ في جسيع      
السحاور واالتجاىات وزيادة عجد سكانيا الى زيادة الصمب عمى قصع االراضي داخل السجيشة لتمبية 

مثل تذييج السباني والجور الدكشية واالستخجامات االخخى وىحا بجوره  احتياجات الدكان الستعجدة
ساىع في رفع اسعار االراضي  بذكل مزاعف مقارنة عسا كانت عميو خالل الفتخات الدمشية 
الدابقة, وتقف وراء ىحا االرتفاع عػامل متعجدة مشيا شبيعية ومشيا بذخية وسياسية واجتساعية 

 وغيخىا.

البحث الى دراسة تأثيخ العػامل الجغخافية الصبيعية التي ليا تأثيخ عمى  ييجف -3ىدف البحث
اسعار االراضي داخل مجيشو السػصل والتي تشعكذ عمى تذييجىا واستثسارىا ومغ ثع تبايغ 

 قيستيا مابيغ احياء الجانب الػاحج واحياء السجيشو بذكل عام

مل الصبيعية عمى اسعار االراضي تتسثل مذكمو البحث بجراسة تأثيخ العػا -3مذكمة البحث
داخل مجيشو السػصل بيغ الجانب االيسغ وااليدخ, كسا  تؤثخ ىحه العػامل عمى تبايغ اسعار 

االراضي ضسغ احياء الجانب الػاحج فيشعكذ ىحا التبايغ عمى نسط استعساالت االرض 
 الحزخيو داخل السجيشو والتخكيب الػضيفي ليا

البحث مغ خالل اىسيو قصعو االرض الحزخيو باعتبارىا الجدء تأتي اىسيو   -3اىمية البحث
االساس الحي تقػم عميو السباني والسؤسدات وكافو اوجو االستثسار الحزخي داخل السجن 

الستسثمو في االستعساالت الحزخيو الستعجده لالرض وىحه االرض يدداد الصمب عمييا يػما بعج 
يع مغ االستعسال الدكشي وغيخه ولحلظ ىشاك مجسػعو اخخ لدياده سكان السجن وتمبيو احتياجات

 عػامل مؤثخه في ىحا الصمب عمى االراضي ومشيا العػامل الصبيعيو الجغخافيو

تتسثل فخضيو بحثشا الحالي بأن ىشاك عػامل جغخافيو شبيعيو تؤثخ عمى   -3 فرضية البحث
الدكشيو داخل احياء الجانب  تبايغ اسعار االراضي  مابيغ جانبي السجيشو بذكل عام  واالحياء

 الػاحج 

 -3اعتسجت الجراسة عمى عجة مشاىج وكان مغ ابخزىا  :منيجية البحث 
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تع االعتساد عمى ىحا السشيج بشاءا عمى بيانات العسل السيجاني والجوائخ -3 المنيج التحميمي .1
ب تبايغ الحكػمية حيث سيتع تحميل ىحا البيانات وتبػيبيا وترشيفيا  ومغ ثع معخفة اسبا

 مؤشخات االسعار وتأثيخىا عمى نسط استخجامات االرض وغيخىا 

الخاص بجسع السعمػمات عغ العػامل السؤثخة في تبايغ اسعار االراضي - المنيج الهصفي: .0
 وغيخىا مغ السعمػمات التي تذكل االشار الشطخي لمبحث الحالي

 -حدود الدراسة :

الدمانية بجراسة اسعار االراضي في مجيشو السػصل في تتسثل الحجود  -3 الحدود الزمانية 
 ( اعتسادا عمى بيانات الجوائخ الحكػمية والعسل السيجاني .9191-9102الػقت الحالي)

تتسثل الحجود السكانيو لسشصقو الجراسو تتسثل في مجيشو السػصل اذ تقع في  -3 الحدود المكانيو
( 95,19,32ع السجيشو بيغ خصي شػل )شسال غخب العخاق وىي مخكد محافطو نيشػى وتق

 ( شساال52,93,93( و)52,04,95( شخقآ , وبيغ دائختي عخض )95,05,34و)

 

 

 

 

 

 

)*(( السػقع الجغخافي والفمكي لسجيشة السػصل0) الخارشة
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,باستخجام بخنامج 9191)*( اعتسادآ عمى خارشة مجيخية بمجية السػصل, وحجة نطع السعمػمات الجغخافية لدشة 
ARC GIS 10.8 

 العهامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة عمى اسعار االراضي في مدينة المهصل
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 تمييد 

تعج دراسة اسعار االراضي مغ السجاالت واالىجاف التي ييتع بيا الباحثيغ في جغخافية السجن    
ن والجراسات الحزخية وذلظ باعتبار االرض الحزخية ىي مػرد شبيعي ميع يعير عميو االندا

كفخد و مجتسع ويسارس عمييا جسيع نذاشاتو وىشاك مجسػعو مغ العػامل السؤثخة في قيسة 
 االرض الحزخية والتي سػف نتشاوليا تفريال والتي مشيا العػامل الصبيعية الجغخافية

وان العػامل الصبيعية احجى العػامل السؤثخة في اسعار االراضي داخل السخكب الحزخي لمسجيشة  
 -ما يمي 3 ومن ابرز العهامل الطبيعيةاشيا السباشخ باستخجامات االرض الستعجدة وذلظ الرتب

تعج السػارد السائية مغ  العػامل السيسة التي يجب االخح بيا عشج دراسة  -3 المهارد المائية -1
مػضع اي مجيشة وتعتبخ عشرخ ىام في قيام السجن وسبب الستسخارىا حيث ان ليا تأثيخات 

سيع استعساالت االرض ومرجر لتدويج السجيشة وساكشييا بالسياه فحاجة السجيشة مختمفة عمى ج
ومغ ابخز  (1)مغ السياه تدداد بذكل كبيخ يػما بعج يػم لتدايج حجع الدكان وتدايج وضائف السجيشة

 -( 93مرادر السػارد السائية في مجيشة السػصل ىي نيخ دجمة والخػصخ كسا في الخارشة)

يعج نيخ دجمو مغ ابخز عشاصخ السػضع الصبيعية في مجيشة السػصل وواحج  -3 نير دجمو  -أ
كان ليحا الشيخ دور ميع بقاء السجيشة عبخ التاريخ فيػ احج مغ اىع السطاىخ السػرفػلػجية وقج 

االسباب الحاسسة في  نذػء السجيشة ونسػىا وسخ ديسػمتيا ووجػدىا واستسخارىا في التػسع عبخ 
الفتخات الدمشية الستالحقة, فميذ مغ قبيل الرجفة ان تقع مجيشة السػصل القجيسة و مجيشة نيشػى 

و حيث ان نيخ دجمو يعج عامل ممصف لمحخارة داخل السجيشة وكانت األثخية عمى جانبي نيخ دجم
السجيشة وال تدال تدتقي مشو مياىيا لسختمف االغخاض وقج استثسخت مياىو ألغخاض الشقل وكان 

  (2)عامل ميع في جحب الكثيخ مغ الشاس لمدكغ باتجاه الػاجيات الشيخية

وىػ نيخ مػسسي الجخيان يدتسج مياىو مغ مشصقة تغحيتو حػل السػصل  -3 نير الخهصر -ب 
اه عمى االمصار كيمػ متخ ويعتسج ىحا الشيخ في مرجر تسػيشو بالسي 21عمى مدافة ال تتعجى 

                                                           
( ىػيجه عبج الغشي سصع صالح, تحميل مكاني ألسعار االراضي في مجيشة الفمػجة, دراسة في جغخافية السجن 1

 59, ص9191ماجدتيخ ,جامعة االنبار, كمية التخبية لمبشات ,رسالة 

الذخرية السػصمية وانعكاساتيا عمى السطيخ الحزاري  داود سميع عجاج , دور العػامل البيئية في تكػيغ (2
 020,ص  9119, 4لمسجيشة القجيسة, مجمو دراسات مػصميو ,العجد 
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 (1)الداقصة ولحلظ يترف بالزسػر والجفاف في فرل الريف وغدارة السياه في فرل الذتاء
ان االراضي التي تقع بجانبو مباشخة تستاز بانخفاض سعخىا نطخآ  ويبجو تأثيخ نيخ الخػصخ مغ

لسا يحسمو  مغ السمػثات والخوائح الكخيية في بعس السشاشق مثل حي الجامعة والقاىخة وغيخىا 
اما تأثيخ نيخ دجمة عمى اسعار االراضي فيتزح مغ حيث ان االحياء والسشاشق التي تكػن مع 

ػن فييا سعخ االرض مختفع بعس الذيء عمى العكذ مغ االحياء امتجاد الشيخ و قخيبة مشو يك
البعيجة مغ الشيخ والتي قج تعاني مغ شحة ايرال السياه ليا فزال عغ استغالل السشاشق 

السحاذية لمشيخ كسشاشق سياحية وكػرنيذات تجارية وىحا يبجو واضحا في مجيشة السػصل حيث 
شصقة الغابات تعج مشاشق سياحية وتخويحية واماكغ ان االراضي السستجة عمى جانبي الشيخ في م

 لمتخفيو تذيج ارتفاع في اسعار اراضييا وذلظ ألنيا مدتغمة ألغخاض ونذاشات تجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صالح حسيج الجشابي, جغخافية مشصقو السػصل وتاريخيا القجيع, دراسة في العالقات اإلقميسية, مػسػعة  (1

 02, ص 0220السػصل الحزارية, السجمج االول 
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)*(( السػارد السائية الدصحية في مجيشة السػصل9الخارشة )
 

 ARC GIS 10.8,وبخنامج 9102)*( الباحث باالعتساد عمى السخئية الفزائية لمسػصل
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تسثل دراسة البشية والتكػيغ الجيػلػجي عشرخ ميع مغ  -3 البنية والتركيب الجيهلهجي -2
جسمة العشاصخ الستشػعة التي تتجسع وتتجاخل في صياغة السشطػر الجغخافي الصبيعي ألي 

مداحة معيشة حيث ان الجراسات الجغخافية وغيخىا تيتع بجراسة الزابط الجيػلػجي والتعخف 
خرائرو ومػاصفاتو وذلظ لسا لو مغ عالقة وثيقة باستخجام االرض الستعجدة حيث ان عمى 

استخجام االرض في الدراعة او في التعجيغ او سحب السياه الجػفية كميا تتأثخ بفعل قػة العامل 
الجيػلػجي كسا ان استخجام االرض في البشاء والتذييج واقامة السدتػششات او لتػفيخ الخجمات, 

تباط بجراسة التخكيب الجيػلػجي , فبجون ىحه الجراسة يتعحر ُحدغ اختيار السػاقع ليا ار 
, وقج تأثخت مجيشة السػصل والسشاشق السحيصة (1)والسداحات االندب لمبشاء والتذييج وغيخىا

تسام  الكثيخ مغ الجيػلػجييغ وذلظ لسا تذيجه مغ تصػر وازدىار عسخاني وخجمي اصبح باى
واضحا خالل العقجيغ االخيخيغ مغ ىحا القخن ,ان الجانب االيسغ لسجيشة السػصل يختمف عغ 
الجانب االيدخ في التكػيغ الجيػلػجي والصباقية وان الجدء االكبخ مغ جانب السجيشة االيسغ 

تكػيشات الفتحة ) الفارس االسفل ( وىحا التكػيغ يتألف مغ شبقات الجبذ  يسثل باألساس
العقجي والسارل االخزخ والحجخ الجيخي بذكل شبقات تكػن متعاقبة مع بعزيا البعس 

ومتجاخمة وىحه الصبقات تكػن قميمة الدسظ مغ الحجخ الجيخي وشبقات سسيكة مغ تكػيشات 
, في حيغ ان الجانب االيدخ مغ السجيشة يتكػن مغ نفذ السكػنات  (2)الجبذ العقجي

اضافة الجيػلػجية وىي تكػيشات الفارس االسفل اضافة الى تكػيغ انجانا ) الفارس االعمى ( 
( وىحه التكػيشات تتكػن 5الى التخب والتخسبات الجيػلػجية االخخى  كسا مػضح في الخارشة )

شباقيآ مغ تتابع الصبقات الرخخية الخسػبية السشذأ التي يكػن قدع مشيا فتاتي والقدع االخخ 
وان ىحه التكػيشات الجيػلػجية تستاز بقابميتيا الكبيخة العالية عمى تكػيغ فجػات  (3)غيخ فتاتي

اإلذابة بأحجام واشكال مختمفة تعتسج عمى سسظ ىحه الصبقات وسيػلة غدميا بالسياه وان ىحه 
ي اغمب مشاشق السجيشة تخبة ذات لػن قيػائي, وقج تع انذاء معطع التعاقبات والصبقات تغصييا ف

الجور الدكشية واألبشية فػق ىحه الصبقات ولع يتع اتخاذ االجخاءات واالحتياشات الالزمة الخاصو 
بدمبيات البشاء والتذييج مسا سبب ضيػر الذقػق والتخدفات في اجداء كبيخة مغ ىحه األبشية 

ر التام في حالة كثختيا وتشامييا اذ ان لتكػيغ الجبذ والسارل قابمية والتي تؤدي الى االنييا

                                                           
 40,ص 0221صالح الجيغ الذامي, استخجام االرض, دراسة جغخافية, مشذأة السعارف لمشذخ,االسكشجريو  (1

ديب ,تخكيبية وشباقية مجيشة السػصل الجانب االيسغ ,رسالو ماجدتيخ, جامعو السػصل ,كميو ىجيخ غازي دمحم ا (2
 90, ص  0211العمػم ,قدع عمػم االرض 

,رسالو ماجدتيخ جامعو السػصل مشيل عبج الدالم دمحم الجبػري, جيػلػجية مشصقو السػصل شخق نيخ دجمو  (3
 93,ص 0211,كميو العمػم, قدع عمػم االرض 
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عالية عمى الحوبان في السياه مسا يقمل مغ مجى مقاومتو لمتحسل ويتجمى ذلظ بػضػح في 
حاالت اليبػط  لمجور واألبشية والذػارع و ارصفة الصخقات وىحا مسا يحػل دون تشفيح الكثيخ مغ 

, حيث اثبتت التجارب التي مخت بيا (1)سية بدبب وجػد فجػات اإلذابةالسذاريع والسشذآت اليشج
عسمية اتداع مجيشة السػصل في الجانب االيسغ عمى انو قج تع انذاء ابشية فػق اراضي يػجج 

تػي عمى تحتيا اجداء مغ شبقات الجبذ واالنيايجرايت القخيبة مغ سصح االرض والتي تح
فجػات االذابة الصبيعية وىحا مسا الحق اضخار كبيخة بيحه األبشية اذ انيار قدع مشيا بذكل كامل 

وىحا حرل في بعس االحياء الججيجة بجانبي السجيشة اال ان ىحه الحاالت كان ضيػرىا في 
الجانب االيسغ اكثخ وضػحا مسا ىػ عميو في الجانب االيدخ بدبب كثخة وجػد الرخػر 

, ويتزح مغ ىحا كمو اثار الزابط الجيػلػجي في انخفاض (2)جبدية في الجانب االيسغال
االراضي خاصة في الجانب االيسغ اكثخ مسا ىػ عميو في الجانب االيدخ ,اذ نجج ان  اسعار

في الجانب االيدخ ان حخكة البشاء والعسخان ىي بذكل كبيخ اكثخ مسا عميو في الجانب االيسغ 
نتيجة انبداط معطع اراضي ىحا الجانب وان حخكة العسخان ىحه انعكدت عمى زيادة الصمب 

شية االمخ الحي تخك اثخآ واضحا عمى ارتفاع اسعارىا  وىحا الجحب الكبيخ عمى االراضي الدك
لالسثسار بسجاالت البشاء ادى الى ضيػر الكثيخ مغ االحياء والسجسعات الدكشية في جانب 

السجيشة االيدخ اكثخ مساىػ عمية في جانبيا االيسغ مثل احياء الفالح الثانية ومجسع ليساستي 
 رصفى الدكشي وغيخىاوحي الػليج ومجسع الس

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 99(( ىجيخ غازي دمحم اديب, مرجر سابق, ص1

داود سميع عجاج, اثخ العػامل الجغخافية في تحجيج السحاور الستػقعة لمتػسع الحزخي في مجيشو السػصل  (2
 99,مخكد دراسات السػصل,ص 9119, سشو 9( مجمو اوراق مػصميو, العجد 9191-9111لمسجه)
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)*(( التكهينات الجيهلهجية لمدينة المهصل3الخريطو )
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-Republic of Iraq, Geological map of Almosul Quadrangl sheet NJ -)*( باالعتساد عمى 3
 ARC GIS10.8, مخكد التحدذ الشائي ,جامعة السػصل , باستخجام 13_38
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ج عشاصخ السػضع الصبيعي الحي تقػم عميو السخاكد تعج التزاريذ اح -التضاريس : 3
الحزخية والسجن وتذكل دراسة التزاريذ امخ ميع وذلظ الرتباشيا بالسيػل واالنحجارات التي 

قج تػجج في مػضع الحيد الحزخي ألي مجيشة او مشصقة معيشة حيث ان مجيشة تشذا في مشصقة 
بالسدتشقعات والدبخات السمحية, كسا ان  سيمية مشبدصة تختمف عغ السجيشة التي تكػن محاشة

, تؤدي التزاريذ دورا ميسا في  (1)السجن التي تقع عمى االنيار تختمف عغ السجن الرحخاوية
واالحياء الدكشية ذات االراضي السدتػية  تفاوت اسعار االراضي داخل السجن حيث ان السشاشق

تكػن بأسعار واثسان اعمى مغ االحياء والسشاشق التي تكػن متبايشة في شكل الدصح واالرتفاع 
الن  تكاليف عسميات تدػية الدصح وما يتبعيا مغ تكاليف انذاء شبكات الصخق والذػارع 

ػاتف كل ىحه تعتبخ مدالة وشبكات الرخف الرحي وخجمات ايرال السياه والكيخباء والي
معقجة اكثخ مسا ىػ عميو في االراضي السشبدصة والسدتػية ,اال ان ارتفاع سصح االرض بذكل 

قميل لو مسيدات ايجابية تتسثل فيو جػدة ترخيف مياه االمصار اما االراضي السدتػية تكػن 
,ومغ ىشا تتزح اىسية العامل  (2)اكثخ مغ غيخىا في جحب الدكان اذا تػافخت ليا الخجمات

الصبػغخافي في تخصيط السجن والسباني وكيفية وضع الجور والسباني عمى سصح االرض 
الخاصو بيا حيث ان بعس الباحثيغ يذيخ الى ان انحجارات االرض التي تديج وتكاليف االنذاء 

% ال تعتبخ صالحة لالستغالل اذا لع يتع تدػيتيا وتعجيميا بسا يتفق 03ندبة السيل فييا عمى 
مع شبيعة االستخجام او االستعسال الحزخي السخاد اقامتو عمييا , وقج اوصى الباحث                 

 (Chapin  ان ندبة االنحجارات يجب ان تكػن اقل مغ )في السشاشق السخررة 3 %
لالستعسال الرشاعي ومشاشق بيع الجسمة والسفخد والسشاشق الثقافية والتخفييية والتخبػية كحلظ 

% بالسشاشق الدكشية , اما الباحث رايسػنج 03يجب ان تكػن االنحجارات اقل مغ 
سمية الجور الدكشية عمى تأثيخ عامل االنحجارات (( فقج ركد في عRaymond Murphyمػرفي

%( ىحه السشاشق 5-1بذكل مفرل حيث ان السشاشق التي تكػن ندبة االنحجار فييا مغ )
%( تكػن صالحة 1-5تكػن صالحو ججا لإلسكان, اما االراضي التي تكػن درجة انحجارىا )

%( ىحه االراضي تعج 03-1لستصمبات الدكغ التقميجي وكحلظ االراضي التي تكػن بانحجار )
%( فيحه االراضي تكػن مالئسو 93-03جيجة لبشاء شابق واحج,اما االنحجار الحي يتخاوح بيغ )

                                                           
 930,ص  0211 0احسج عمي اسساعيل ,دراسات في جغخافيو السجن, دار الثقافو لمشذخ ,القاىخه ,ط (1

عػاد ,التبايغ السكاني السعار االراضي وااليجارات في مجيشو الخمادي, مجمو ديالى, جامعو االنبار احسج حدغ  (2
 04,ص  9105,  31,كميو التخبيو لمبشات ,العجد 
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% واكثخ فان الحاجو 93( شػابق, اما اذا كان انحجار االرض 5-9لمدكغ الحي يتألف مغ )
 (0كسا في الذكل )  (1)ىشا الى اجخاء تدػيات وتعجيالت مكثفو

*( (( الحجود السقبػلة لالنحجارات السالئسة لالستخجامات الستعجدة0الذكل )
 

 

( *( خالج احسج عيجان الحجيجي , تقييع مذاريع االسكان الحكػمية في مجيشة السػصل, اشخوحة دكتػراه, جامعة 
 99السػصل, كمية التخبية لمعمػم االندانية , ص 

الى وضع مدتػيات النحجار سصح االرض لكل نػع مغ استخجامات االرض الى  ويعػد الدبب
 -( ومغ اىسياKeeble3ان االراضي الستسػجة غيخ محبحه ألسباب متعجدة اوضحيا )

 ارتفاع تكاليف انذاء شبكات الذػارع والكيام بأعسال الحفخيات والتذييج  .6

 محجودية مخونة الشقل بالسخكبات  .6

                                                           
 90-91ص خالج احسج عيجان ,نفذ السرجر,  (1
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 السبانيالسحجودية في تػقيع  .6

  (1)صعػبة تػفيخ السداحات السدتػية مثل ساحات االلعاب الخياضية .6

ومغ اجل بيان مجى تأثيخ العامل الصػبػغخافي عمى االمتجاد العسخاني والسداحي لسجيشة     
اسعارىا ال بج مغ السػصل وتخصيصيا الحزخي وتخكيبيا وتأثيخه عمى استثسار االراضي و 

التعخف عمى خرائز الدصح الصػبػغخافية لسجيشة السػصل بيغ مختمف اجداء السجيشة, تقع 
غالبية اراضي مجيشة السػصل ضسغ السدتػى او الشصاق االول مغ الشصاقات الخسدة لالرتفاعات 

يتخاوح مجى التي تقع ضسشيا محافطو نيشػى , وان ىحا الشصاق يسثل أوشأ نصاقات االرتفاعات اذ 
( متخ فػق مدتػى سصح البحخ ويترف ىحا الشصاق باالنبداط  511 – 911ارتفاعو ما بيغ  ) 

الشدبي واالنخفاض ويصل بذكل مباشخ في كال جانبي السجيشة عمى نيخ دجمو, وان اراضي ىحا 
الشصاق تتدع في الجانب االيدخ بذكل واضح ججا بيشسا تزيق االراضي ضسغ ىحا الشصاق عمى 

لجانب االيسغ وليحا تعج اراضي ىحا الشصاق مالئسو لالمتجاد والتػسع الحزخي القادم السيسا في ا
, وتقع غالبية اجداء السخكب الحزخي الحالي  (2)جانب السجيشة االيدخ وذلظ التداع مداحتيا

( وىحا يذسل 9ا في الخارشة )( متخ فػق مدتػى سصح البحخ كس 991لمسػصل بيغ اقل مغ) 
( متخ فػق  911االراضي التي تصل عمى نيخ دجمو واراضي يرل مدتػى ارتفاعيا الى ) 

مدتػى سصح البحخ عشج اشخاف السجيشة الخارجية اذ ان االراضي تأخح باالرتفاع التجريجي كمسا 
ل اال ان عسميات االتداع اتجيشا بعيجا عغ الشيخ وان التبايغ الحالي في االرتفاع يعج تبايغ معتج

( متخ  511السداحي والعسخاني السدتقبمية لمسجيشة سػف تستج الى اراضي يرل ارتفاعيا الى    )
السيسا في الجانب االيسغ , ان ضاىخه االرتفاع الشدبي لجانب السجيشة االيسغ تخجع الى تعخض 

االيدخ وان عػامل التعخية  ىحا الجانب الى حخكة رفع خفيفة لكػنو اقجم جيػلػجيآ مغ الجانب
السائية قج تخكت اثارىا عمى الجانب االيسغ بذكل شجيج حيث يحتػي عمى شبكة كثيفة مغ األودية 

التي كان ليا تأثيخ بالغ عمى تزخس الدصح فيو وىحا مسا جعل الجانب االيسغ مغ مجيشة 
وىحا ما  (3)واالقترادية السػصل ىػ اقل مالئسة لمتػسع الحزخي والعسخاني مغ الشػاحي اليشجسية

يفدخ اسباب انخفاض اسعار االراضي في كثيخ مغ مشاشق واحياء الجانب االيسغ مقارنة مع 
 احياء الجانب االيدخ

                                                           
 91خالج احسج عيجان, ,مرجر سابق, ص (1

 93داود سميع عجاج ,مرجر سابق,ص (2

 95خالج احسج عيجان ,نفذ السرجر ,ص (3
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)*(( االرتفاعات التزاريدية لسجيشة السػصل9الخارشة )
 

 ARC GIS10.8خ, باستخجام بخنامج  مت 51مجيشة السػصل بجقة  DEM)*( اعتسادآ عمى 
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يعج عامل التخبة وخاصو ما يتعمق بالتخكيب البشيػي لمتخبة مغ العػامل السيسة  -التربة : -4
والسحجدة لالستخجامات الحزخية في استثسار االراضي داخل السجيشة حيث ان بشيو التخبة تحجد 

السقامة عمييا فالسشاشق التي تدتغل بجرجو كبيخه مجى تحسل التخبة إلنذاء السباني والسشذآت 
كسا يطيخ  (1)لبشاء مباني متعجدة الصػابق البج ان تستاز تخبتيا بانيا قػيو وقادره عمى التحسل

في عسميات مج شبكات شخق الشقل ولحلظ نجج ان الصخق  تأثيخ التخبة الى جانب انذاء السباني
التي تشذأ فػق اراضي كارستية وجيخية تحتاج لعسميات  دك االراضي وحقشيا وردميا بسػاد غيخ 
مدامية حتى ال تتعخض الصخق والسباني السقامة عمييا لحجوث تخدفات وتذققات في ججرانيا 

  (2)الحة لالستخجامات الحزخية الستعجدةواسديا مسا يداعج في زيادة تساسكيا لتربح ص

استثسارات االرض الحزخية ال مغ الشاحية يتخك السشاخ اثخا واضحا عمى شبيعة   -3المناخ -5
العسخانية فحدب بل في مػرفػلػجية السجيشة ويسكغ االستجالل عمى اثخ السشاخ عمى ذلظ في 

السجن العخاقية القجيسة حيث ان الذػارع عباره عغ ازقو ضيقو وممتػيو وشخفات السباني متقابمة 
تمظ الػحجات وان االىتسام بجراسة تأثيخ ومتقاربة حتى تدتصيع ان تػفخ الطل والحساية لدكان 

السشاخ عمى السجيشة يعج امخ ضخوري في تحجيج انساط االستثسار لألرض الحزخية ويجخل 
ضسغ دراسة السشاخ في السجن معخفو اتجاه الخياح الدائجة ليتع عمى ضػء ذلظ تحجيج السشاشق 

قجار وحجع الشػافح لمػحجات الدكشية والسشاشق الرشاعية وغيخىا وتحجيج اتجاىات الصخق وم
الدكشية ومقجار ارتفاع السباني وغيخ ذلظ مغ العػامل التي مغ شأنيا ان تخفف مغ قداوة 

خارة , كسا يتأثخ تػزيع الدكان  بعشاصخ السشاخ الستعجدة مثل الح(3)السشاخ الستصخف في العخاق
والجفاف والخشػبة وغيخىا حيث ان االندان عشجما يفكخ في االستقخار في مكان او مشصقة معيشة 

فال بج لو ان يبحث عغ العػامل والدبل التي تقجم لو الخاحة لحلظ نخى حتى في بعس مشاشق 
الجولو الػاحجة ىشاك مشاشق كثيفو بالدكان و مشاشق شارده لمدكان ونطخا الى تحدغ مدتػى 

لخجمات األساسية والخجمات االجتساعية في السجيشة فقج ساىع ذلظ في ىجخة كثيخ مغ الشاس ا
مغ السشاشق السحيصة بسجيشة السػصل الى السجيشة وذلظ العتقادىع بان التغيخ السشاخي داخل 

                                                           
 9عثسان دمحم غشيع , تخصيط استخجام االرض الخيفي والحزخي دار صفاء لمشذخ والتػزيع عسان, ط (1

 95ص 9111

دمحم ازىخ سعيج الدساك, احسج حامج العبيجي ,دمحم ىاشع ذنػن ,جغخافية الشقل بيغ السشيجية والتصبيق, دار ابغ  (2
 099, ص9111االثيخ لمصباعة والشذخ, جامعة السػصل, الصبعة االولى,

 090,ص  9102بذيخ ابخاليع لصيف ,صالح داود سمسان ,جغخافية السجن , (3
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السجن يكػن اثخه بذكل اقل مسا ىػ عميو في االرياف وىحه اليجخة ساىست في زياده الصمب 
  (1)الراضي الدكشية وزياده الصمب عمى الػحجات الدكشية عمى قصع ا

ه عمى انذاء السباني والجور الدكشية حيث ان لمسياه الجػفية تأثيخات كبيخ  -3 المياه الجهفية -6
استسخار تدخبيا يعشي زياده عسمية الخشح ) الشديد( بفعل الخاصية الذعخية وىحه الطاىخة تبجو 

واضحو في كثيخ مغ احياء السجيشة بفعل شبيعة التكػيشات الجيػلػجية التي تتكػن مشيا شباقيو 
ية في مجيشة السػصل تعج مغ الطػاىخ ذات مجيشة السػصل , ان مذكمو تدخب السياه الجػف

األىسية الكبيخة التي تدبب احجاث مذاكل بيئية تتسثل بتدخب السياه الجػفية الى داخل الدخاديب 
السػجػدة في السشازل فزال عغ ما تدببو ىحه السياه مغ تجسع السيكخوبات الن قدع مغ ىحه 

خكد تجسع السياه الجػفية , وان تدخب السياه يكػن مرجرىا القداشل التي تكػن قخيبو مغ م
السياه الجػفية يكػن بذكل اكبخ تدامشا مع مػسع سقػط االمصار السيسا في اوقات حجوث 
الفيزانات التي تتأثخ بيا مجيشة السػصل وتأتي مغ ثالث مرادر ابخزىا نيخ دجمو ونطع 

ان مثل وادي العيغ و وادي الترخيف الصبيعية لمسياه السػجػدة عمى الجانب االيسغ السيسا الػدي
حجخ التي تشتيي مباشخه في داخل السجيشة بيشسا تشتيى بكيو األودية الى حاوي الكشيدة  ونيخ 
دجمو, أما نيخ الخػصخ  فيعتبخ السرجر الثالث لتدخب السياه الجػفية السيسا عمى الجانب 

العػامل عغ تجخل االيدخ  ,وان عسمية تدخب السياه الجػفية ناتجو ايزا الى جانب ىحه 
االندان مغ خالل العسخان والبشاء مع الصبيعة بجون فيع تمظ الصبيعة وتخجع اسباب مذكمو 

 -تدخب السياه الجػفية في السجيشة الى ما يمي 3

 وجػد انطسو لترخيف السياه وىحا مسا ادى الى ترخيف السياه الجارية نحػ القداشل  -6

في بعس احياء ومشاشق السجيشة وخاصو االحياء  االندجادات لمعجيج مغ قشػات الترخيف -9
 القجيسة فزال عغ قجم شبكو االنابيب السدتعسمة لترخيف مياه االمصار

ىجم بعس السشاشق في مجيشة السػصل السيسا السجيشة القجيسة مسا ادى الى تكػيغ مداحات  -6
(2)شاسعو ساىست بامتراص مياه االمصار فتدخبت تمظ السياه الى السياه الجػفية

 

 

                                                           
( رسالو  9104- 0224فػاز عامخ دمحم سعيج, نسػ الدكان ومذكمو الدكغ في مجيشو السػصل لمفتخة )  (1

 04,ص 9191ماجدتيخ ,جامعو السػصل ,كميو التخبية لمعمػم االندانية 

 092ىجيخ غازي دمحم اديب  , مرجر سابق ,ص  (2
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نتج عغ السياه الجػفيو بخوز ضاىخه الكارست في اجداء كثيخة مغ  -3الظاىرة الكارستية  -7
مجيشو السػصل وىحه الطاىخة تعدى الى عجه عػامل والتي مغ اىسيا ارتفاع مدتػيات االستيالك 

افخاشآ في ماتصخحو السجيشة مغ مياه االستعسال السشدلي اليػمي مغ الساء في السجيشة مسا سبب 
والػضيفي وارتفاع مدتػيات السياه الجػفيو لالسباب السحكػره اعاله, كسا ان  السياه الجػفية في 
مجيشو السػصل تحتػي عمى ايػنات قادره عمى اذابو الكػنكخيت وان ليحه الطاىخة اثخ كبيخ عمى 

جعل ارضيو السجيشة في كثيخ مغ مشاشقيا خاصو في السجيشة القجيسو زيادة لدوجو التخبة وىحا ما ي
غيخ قادره عمى تحسل السشذآت السقامة عمييا لدج متصمبات االداء الػضيفي, حيث اثخت ىحه 
الطاىخة بذكل مباشخ عمى الكثيخ مغ السباني والسشذآت الحزخية في مجيشو السػصل ,اذ بخز 

ن مشارة الحجباء مسا استجعى استقجام شخكات عسمت عمى حقغ تأثيخ ىحه الطاىخة عمى زياده ميال
قػاعج السشارة بالكػنكخيت ,كسا تأثخت بيحه الطاىخة  اسذ كشيدو الداعة فعسجت تمظ الذخكات 
عمى تقػيو تمظ االسذ وعسل ججران سانجه عمى مقخبو مغ ججران الكشيدو لتقميل تأثيخ ضاىخه 

وقج انعكدت اثار تدخب السياه الجػفيو ومطاىخ الكارست عمى بشية حيد السجيشة  , (1)الكارست
ات االرض الحزخية القجيسة التي تخكت اثارىا عمى اسذ السباني السقامة عمييا وعمى استثسار 

وعمى قيستيا التي اتدست بانخفاض معطع اسعار االراضي الدكشية في محالت واحياء السجيشة 
 القجيسة كسا تبيغ مغ خالل السدح السيجاني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ثخ الستغيخات البيئية الصبيعية عمى السػروث السعساري في مجيشو السػصل, مجمو ( صالح حسيج الجشابي, ا1

 9, ص  9111,ايار  91دراسات مػصميو, العجد 
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 االستنتاجات

  -مغ خالل ما تقجم يسكغ ان ندتشتج العجيج مغ االستشتاجات 3

السؤثخة  في تبايغ اسعار االراضي في مجيشو السػصل  تعج العػامل الجغخافية مغ اىع العػامل .1
وبكيو مخاكد السجن الحزخية الى جانب العػامل االخخى البذخية والدياسية واالجتساعية وىحا 

 التبايغ كان ما بيغ جانبي السجيشة االيسغ وااليدخ .

الجانب  تخكت مطاىخ الدصح الصبػغخافية اثخىا الػاضح عمى تفاوت اسعار االراضي ما بيغ .0
االيسغ والجانب االيدخ مغ مجيشو السػصل حيث ان الرفة التزاريدية لجانب السجيشة االيسغ 
الستسثمة باالرتفاع الكبيخ مقارنو بالجانب االيدخ كان ليا اثخ عمى حخكو العسخان والبشاء اذ ان 

اليسغ بدبب االمتجاد العسخاني كان في جانب السجيشة  االيدخ اكثخ مسا ىػ عميو في الجانب ا
 انبداط معطع اراضي الجانب االيدخ وصالحيتو مغ الشاحية الجيػلػجية . 

كان لمسػارد السائية األساسية مثل نيخ دجمة وبعس السػارد الثانػية مثل نيخ الخػصخ تأثيخاتو  .3
الدمبية عمى اسعار االراضي الدكشية ما بيغ احياء السجيشة االيسغ وااليدخ خرػصا االحياء 

مشو لكػن ان ىحا الشيخ يذكل مشصقو ممػثو تختخق االحياء الدكشية  فاسيع في انخفاض  القخيبة
 اسعار االراضي السجاورة ليحا الشيخ لسا يدببو مغ تمػث وروائح كخيية .

اثخت السياه الجػفية والطاىخة الكارستية  بذكل سمبي عمى التكػيغ الجيػلػجي لبعس اجداء  .4
القجيسة والتي انعكدت عمى اسعار اراضييا واستثسارات مجيشو السػصل خرػصا السجيشة 

 االرض الحزخية فييا . 

تفػق الجانب االيدخ في ارتفاع اسعار االراضي الدكشية  بذكل كبيخ اكثخ مسا ىػ في الجانب  .5
االيسغ حيث نجج ان ىشاك تفاوت واضح في اسعار االراضي ما بيغ ىحيغ الجانبيغ بدبب 

تداع السداحي والعسخاني اكثخ مغ ما عميو في الجانب االيسغ صالحيو الجانب االيدخ لال
 االمخ الحي اسيع في ارتفاع اسعار اراضي ىحا الجانب بذكل اعمى مغ الجانب االيسغ .
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  المقترحات

 مغ ابخز السقتخحات التي تػصل ليا البحث الحالي مايمي 3

ونيخ الخػصخ اثشاء مخورىا بكثيخ مغ االىتسام بسعالجة االثار البيئية التي تتخكيا السبازل  -6
احياء السجيشة مثل االدامة السدتسخة لقشػاتيا وأجخاء اعسال التشطيف والكخي ليا, لمتقميل مغ 

 اثارىا السمػثة عمى سكان السجيشة .

اجخاء اعسال التدػية والتعجيل لكثيخ مغ مشاشق الجانب االيسغ مغ خالل كػادر متخررة  -6
خالل آليات وكػادر ىشجسية لجوائخ الصخق والجدػر وكػادر بمجية  مغ الجيات الحكػمية مغ

السػصل والتخصيط العسخاني .مغ اجل مالئسة تمظ السشاشق لمتذييج واالستعساالت الػضيفية 
 عمى اختالفيا .

الستابعة السدتسخة في معالجة عسمية الخشح لمسياه الجػفية السيسا في السشاشق التي تعاني مغ  -6
 مغ خالل عسميات الحقغ بالسػاد الخاصة بسشع الخشح والشديد وغيخىا .ىحه الطاىخة 

استخجام التقشيات الحجيثة مثل االستذعار عغ بعج والػسائل التقشية االخخى التي تداىع في  -6
تحجيج وكذف اندب السػاقع الرالحة لالستعساالت الحزخية اذ تداىع ىحه التقشيات في دراسة 

 يشاتيا ومغ ثع بيان مجى صالحيتيا لمسذاريع اليشجسية والعسخانية .التذػىات الجيػلػجية  وتكػ 

االىتسام بالسشاشق الستخوكة والسستجة بسحاذاة نيخ دجمة واستغالليا بأنساط متعجدة مغ  -6
االستعساالت الػضيفية مثل استخجاميا ألغخاض تخفييية كسخافق سياحية وتخويحية او خجمية 

 عمى الفائجة لدكان السجيشةبسا يشعكذ عمى ارتفاع اسعارىا و 
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