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  الدرب بمنطقة جازان مدينة وتطور حي الكدرة في دور السياحة في نشأة
 في المممكة العربية السعودية 
 1إعداد : حمود أحمد الشهري 

 ممخص البحث
مر الذي  جعل من تتمتع مدينة الدرب بمناخ معتدل في فصمي الشتاء والربيع األ

وشبكة يم المناخ وموقع المدينة المدينة مقصدا لمسياح من المناطق المجاورة ليا. حيث أس
وقد أدى ذلك لظيور ما يعرف  في تطور وتوسع النشاط السياحي بالمدينةالطرق المرصوفة 

يتشابو وبدرجة كبيرة مع  في منطقة جازان Calamite Tourismبالسياحة المناخية  
ور سيم في نشأة وتطأالذي  األمر.  نظيره في منطقتي الباحة وعسير ومحافظة الطائف

لم تكن موجودة من قبل بمدينة الدرب. تبحث ىذه الدراسة دور النشاط السياحي  أحياء
ل ما يتوفر بالحي من مقومات ظكعامل مؤثر في نشأة وتطور حي الكدرة بمدينة الدرب في 

 إلىتتمثل في  توفر األراضي وانخفاض أسعارىا وتخطيط الحي وموقعو. كما تيدف الدراسة 
السياحي في خريطة استخدام األرض بحي الكدرة  ومعدل نمو ىذا ثر النشاط أمعرفة 

ومعرفة أنماط االستخدام السياحي  ،م٥٠٠٢ – ٥٠٠٢االستخدام خالل الفترة ما بين عامي 
لى إثر كل نمط عمى خريطة استخدام األرض بالحي. وقد انتيت الدراسة أبالحي ومعرفة 

تنميتو في تخطيط االستخدام السياحي و  ن تسيم فيأتمتيا عدة توصيات يمكن  ،عدة نتائج
 .الحاضر والمستقبل  

 أوال: المقدمة 
 أن إالن التغير ىو سمة استخدام األرض، فرغم ثبات مواقع المدن لقرون عديدة، إ

، وىي دائمة التغير مع تغير اىتمامات سكانيا والقائمين عمى اإلنسانالبيئة داخميا من صنع 
دام األرض داخميا دائم التغير. ويدخل في أسباب ىذا التغير استخ أنإدارتيا. ومعنى ذلك 

عدة أسباب منيا عوامل اجتماعية والتي قد تؤثر في  سموك الفرد وقراراتو، والدولة، وىيئات 
تغير استخدام األرض ىو نتيجة لعمميات اجتماعية  أنالتخطيط المحمية. وىكذا، يمكن القول 

التغير في استخدامات األرض يعكس صورة النمو  نأ(. كما ٧٢، م٥٠٠٢ مكانية )جابر،
والتطور المستمر بسبب ارتفاع مستوى الدخل الفردي وتعدد احتياجات السكان والتطور 

وخالل العقدين الماضيين شيدت  (٨٩ ،م٥٠٠٢ التكنولوجي وارتفاع مستوى التعميم )الييتي،
مل من بينيا موقعيا الجغرافي، ا، أسيم في ذلك عدة عواا كبيرً ا عمرانيً مدينة الدرب توسعً 
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يعتبر عمى مفترق طرق رئيسية تربط ما بين مدينة جازان عمى ساحل البحر األحمر،  الذي
عمى مرتفعات السراه، ومنطقة مكة المكرمة شماال، كما زادت أىمية المدينة  أبياومدينة 

رة ليا. فظيرت باعتبارىا مركزا لخدمة العابرين، وكذلك لمسكان المحميين ولمقرى المجاو 
الخدمات فييا، كما افتتحت العديد من الدوائر الحكومية وانتشرت مراكز التسوق فييا، 
وأنشئت المنتجعات وغيرىا من الخدمات، وظيرت أحياء جديدة في أماكن متباعدة من مركز 

 لمسياح القادمين من اكما أسيم موقع المدينة الجغرافي في جعل مدينة الدرب مقصدً  المدينة.
ا في فصل الشتاء، لما المدن الواقعة في المناطق المرتفعة مثل أبيا وخميس مشيط، خصوصً 

مر الذي أسيم في ظيور نمط جديد تتميز بو المدينة من مناخ معتدل في فصل الشتاء األ
من السياحة في المدينة وىو السياحة الشتوية. بدأت تنتشر المنتجعات والفنادق والشقق 

تصر األمر عمى فصل الشتاء، بل أصبح السياح يتدفقون إلى ىذه المدينة المفروشة. ولم يق
جازة الربيع. ومع تزايد أعداد السياح  في إجازة نياية األسبوع وكذلك اإلجازات الفصمية وا 

االسكانية خدمة الالقاصدين مدينة الدرب، زاد الطمب عمى الخدمات السياحية خاصة 
Housing and accommodation Serves   وذلك باعتبارىا من أىم المقاصد ،

الذي كان بمثابة  األمر في منطقة جازان ، Main Tourism Destinationالسياحية 
، فبدأ السكنية مراكز الاالحتياج المتنامي عمى  تمبيةالنواة لظيور أحياء سكنية جديدة بيدف 

خارج المدينة، إلى  المستثمرين وكذلك األفراد من سكان مدينة الدرب وكذلك القادمين من
الذي أسيم بشكل كبير في ظيور حي  األمر ،البناء في مناطق بعيدة عن مركز المدينة

 الدرب. أبياالكدرة الواقع عمى امتداد طريق 
كثير من الباحثين أن السياحة تعتبر إحدى أشكال التنقل  يرى ومن ناحية أخرى  

من ثالثة أبعاد ىي: المكان تتكون وأنيا  ،لألشخاص Temporary Mobilityالمؤقت
،  Daily leisureيوالزمان وعدد الرحالت، وىي في ذلك تختمف عن نمط الترويح اليوم

خارج المنزل  ذىاب األفرادفي ذلك  مشابياوالذي قد يقضيو الشخص خارج المنزل لمدة يوم، 
لنقل االطرق و التقدم الكبير في تكنولوجيا  قد ساىمو  . Outdoor Recreationلمترفيو

وخاصة األغنياء  في الكثير من دول العالم ، واالتصاالت في تمكين نسبة كبيرة من السكان
، والترويح االستمتاع والراحة في الرغبةوالقادرين ماديا عمى السفر لمسافات طويمة إلشباع 

ر عتبت حيث أنياالسياحة، عمى أنو المفيوم األقرب لتعريف  من الباحثين كثيرال وىذا ما يراه
أن وبالتالي يمكن  في العالم؛ لسكان األغنياءالتي يمارسيا غالبية امن األنشطة الروتينية 

 Study for theاألصغ٠بءنعتبر دراسة السياحة في جوىرىا عبارة عن دراسة لمسكان 

Wealthily Peoples  -  Hall, C.M-2009.  وتتمثل مشكمة الدراسة في ظيور أحياء
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بعيدا عن مركز المدينة، وىي  ،ينة الدرب خالل العقدين الماضيينجديدة نشأت وانتشرت بمد
حياء في أغمبيا أحياء غير نظامية، أقرب ما تكون إلى العشوائيات، حيث تفتقر تمك األ

النسبي لعدد السكان  االنخفاضلبعض الخدمات األساسية والبنية التحتية. وعمى الرغم من 
جو التحديد، فإن أغمب ىذه األحياء الجديدة قامت ا، والمدينة عمى و بمحافظة الدرب عمومً 

 األحياءىل  من خالل مبان سكنية متعددة األنماط، مما يثير تساؤل رئيس ليذه الدراسة:
ىدفت  –ومنيا حي الكدرة موضوع الدراسة  –الجديدة التي نشأت في ضاحية مدينة الدرب 

النشاط السياحي  ية احتياجاتلتمبلى توفير البيئة المناسبة ألىالي الدرب؟ أم شيدت إ
ثر بشكل كبير في نشوء أمنشاط السياحي ل أنكما تفترض الدراسة ،  ؟ المتنامي في المدينة

أحياء سكنية جديدة بمدينة الدرب كما أسيم النشاط السياحي في ظيور أنماط سكنية جديدة 
في ع لي الكشف عن مدى التوسإلم تكن معروفة من قبل. فيما تيدف ىذه الدراسة 

م. كما ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠٢في حي الكدرة خالل الفترة بين عام  ةالسياحي اتاالستخدام
ثر كل أومعرفة  ،لى تنميط األشكال العمرانية الناتجة من النشاط السياحي بحي الكدرةإتيدف 

وتكمن أىمية الدراسة في السعي إلى معرفة مدى تأثير النشاط  نمط في تطور وتوسع الحي.
سباب التوسع العمراني في مدينة الدرب، ودوره في نشوء وتطور حي الكدرة أحد السياحي كأ

بمدينة الدرب. كما تسمط ىذا الدراسة الضوء عمى النشاط السياحي كعامل مؤثر في ظيور 
الدراسة تناولت النشاط  هن ىذإاستخدامات مختمفة. لذا فكذلك أنماط سكانية جديدة، و 

امل من العوامل المؤثرة في التوسع العمراني، الذي من شانو السياحي إلبراز مدى تأثيره كع
حالل، وخمق، استخدامات مختمفة، و  مر الذي سيسيم في تقديم نماط جديدة. األأتغيير، وا 

رؤية واضحة لممختصين، والباحثين، وأصحاب القرار، حول النشاط السياحي، وتأثيره في 
د اعتمد الباحث عمى عدة أساليب بحثية من وق  .لمحى والمدينة  تغيير المالمح العمرانية

 : ةجل تحقيق أىداف البحث. حيث اتبع الباحث األساليب التاليأ
مضى عمييا  إلى واألحداثالمنيج التاريخي: يستخدم ىذا األسموب في دراسة الظواىر  -

نشأة  إلىو طويل، كما قد يرتبط بدراسة ظواىر حاضرة من خالل الرجوع أزمن قصير 
تكوينيا بشكميا الحالي  إلىىر والتطورات التي مرت عمييا والعوامل التي أدت ىذه الظوا 

(. ويأتي دور ىذا األسموب في تتبع أثر النشاط ٠٢٠، م٥٠٠٧ ،)عبيدات وآخرون
حي الكدرة. وقياس مدى تأثير النشاط السياحي في  وءالسياحي كعامل مؤثر في نش

 التوسع العمراني بالحي خالل كل فترة زمنية.
: ويعتمد األسموب الوصفي عمى دراسة Description Approach  الوصفيالمنيج  -

الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا. كما ال يقتصر األسموب الوصفي عمى وصف الظاىرة 
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وجمع المعمومات عنيا بل ال بد من تصنيف ىذه المعمومات وتنظيميا والتعبير عنيا 
(. اعتمد الباحث عمى ىذا األسموب في ٠٩٠ ،م٥٠٠٧ ،كميا وكيفيا )عبيدات وآخرون

 وصف وتحميل أثر السياحة في نشأة وتطور حي الكدرة بمدينة الدرب.
: وذلك بيدف الفحص  Spatial Analyses Approachمنيج التحميل المكاني  -

الدقيق العناصر التي تتكون منيا المعالم السياحية في الحي وتشكل خصوصيتيا وتجعميا 
 م(.٥٠٠٢ –السياحي في منطقة جازان )شاويش  من عناصر الجذب

كما اعتمد الباحث عمى نظم المعمومات الجغرافية، لبناء قاعدة بيانات جغرافية لمعالجة  -
نتاج الخرائط، باالعتماد عمى الصورة الفضائية، والدراسة الميدانية،  البيانات وتحميميا وا 

الدراسة، حيث تم مسح جميع  التي استخدم فييا الباحث أسموب الحصر الشامل لمنطقة
 .(GIS cloud)االستخدامات في منطقة الدراسة باالستعانة ببرنامج 

 اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى عدة مصادر متمثمة فيما يمي:
المنشورة في المجالت العممية والرسائل  واألبحاثمصادر مكتبية: والتي تتمثل في الكتب  -

 الجامعية.
ي تتمثل في نشرات وتقارير وزارة الشؤون البمدية والقروية، وأمانة تقارير حكومية: الت -

 منطقة جازان، وبمدية محافظة الدرب.
اعتمدت الدراسة بشكل رئيسي عمى الصور الفضائية في تعقب وقياس  :الصور الفضائية -

أثر النشاط السياحي كعامل مؤثر في نشوء وتطور حي الكدرة خالل فترات زمنية 
 انت الصور الفضائية التالية:مختمفة. حيث ك

  م لمقمر ٥صورة فضائية لحي الكدرة بدقة(SPOT)  م.٥٠٠٢عام 
  صورة فضائية لحي الكدرة باستخدام(GOOGLE EARTH)  م٥٠٠٢عام 
  م لمقمر ٠.٧٢صورة فضائية لحي الكدرة بدقة(WORLD VIEW)  م٥٠٠2عام 
  م لمقمر ٠.٧صورة فضائية لمدينة الدرب بدقة(SPOT)  م٥٠٠٢عام 
  م لمقمر ٠.٧٢صورة فضائية لحي الكدرة بدقة(WORLD VIEW)  م.٥٠٠٢عام 
الذي  (GIS cloud)الدراسة الميدانية: اعتمد الباحث في الدراسة الميدانية عمى برنامج  -

يمكن تحميمو عمى اليواتف الذكية. حيث يساعد ىذا البرنامج عمى إضافة نقاط في 
تي تمكن الباحث من ربط تمك النقاط ببيانات وصفية الخريطة التي يوفرىا البرنامج. وال

لموقع الدراسة، ثم رفعيا عمى الخدمة السحابية، ومن ثم يمكن مشاركتيا وتنزيميا عمى 
ويتميز البرنامج بالدقة العالية من ناحية مواقع النقاط التي ترفع من  .اآلليجيار الحاسب 
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ت الوصفية يمكن لمباحث التحكم بيا لما الميدان. كما يوفر البرنامج عدة خيارات لمبيانا
البيانات  أنيخدم مجال الدراسة مثل نوع االستخدام وغيرىا من الخيارات. الجدير بالذكر 

يمكن استخداميا  اآلليالتي ترفع عمى الخدمة السحابية ويتم تنزيميا عمى جياز الحاسب 
ية لمدراسة بمدينة وتتمثل الحدود المكان  .(Arc GIS)بدون أي تعديل عمى برنامج 

، ˝٠٢، شماال وخط طول )°(٠٢،´٧2، ˝٥٠الدرب التي تقع عند التقاء خط عرض )
٧٥،´٠٢º شرقا. حيث تقع في الجزء الشمالي من منطقة جازان، الواقعة في جنوب )

المممكة العربية السعودية، يحدىا من الشمال والشرق منطقة عسير، ومن الغرب البحر 
(. كما تنحصر الدراسة في حي الكدرة ٠ خريطة)حافظة بيش، األحمر، ومن الجنوب م

لى مدينة إالواقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة الدرب عمى طول الطريق المؤدي 
 (.٥خريطة )أبيا 

 : موقع محافظة الدرب(1)ريطة خ
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قميمي لمنطقة جازان عداد الباحث باالعتماد عمى خريطة المخطط اإلإ المصدر: من 
م والخريطة الرقمية لممناطق اإلدارية )ىيئة الساحة الجيولوجية السعودية ٥٠٠٢

 م(.٥٠٠2
م حيث ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠٢فيما تتمثل  الحدود الزمانية لمدراسة بين عامي 

تعقبت الدراسة أثر عامل النشاط السياحي في  نشوء وتطور حي الكدرة بمدينة الدرب في 
 تمك الفترة.

: موقع حي الكدرة2خريطة   

 
م ٥٠٠٢عداد الباحث باالعتماد عمى خريطة المخطط اإلقميمي لمنطقة جازان إ المصدر: من 

 م(.٥٠٠2والخريطة الرقمية لممناطق اإلدارية )ىيئة الساحة الجيولوجية السعودية 
يث تناولت النشاط السياحي تناولت الدراسة جانبين من جوانب الجغرافيا البشرية. ح

. لمحي  )الجغرافيا السياحية( كعامل مؤثر في النشأة والتطور العمراني )جغرافية العمران(
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لذلك تم البحث عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع السياحة وموضوع التوسع 
 لى: إ ة. وفيما يمي عرض ألىم الدراسات السابقة مقسمي العمران
 ت التي تتعمق بالتوسع العمراني:الدراساثانيا: 

( بعنوان " الخصائص المكانية لممساكن في مدينة ٥٠٠٧وفي دراسة الشيري )
نسبة  أنىناك مشكمة في إدارة استخدامات األرض في المدينة حيث تبين  أنالطائف" تبين 

ن التوسع أ٪ من أراضي المدينة. و ٢٢األراضي الفضاء في مدينة الطائف بمغت حوالي 
مراني في المدينة واجو عدة عوائق طبيعية وحضارية عممت عمى التأثير في النمو الع

ستثمار لالضي الفضاء االعمراني في المدينة. وأوصى الباحث بالتوسع في استثمار األر 
األمثل في المدينة كما أوصى بالتخطيط إليجاد توازن بين السكان والمسكان في مدينة 

 أن إلىدراسة النمو لمعمراني لمدينة الزرقاء. وتوصل  م(٥٠٠٧قدم البطران ) الطائف.
بمدينة الزرقاء تأثر بعدة عوامل طبيعية متمثمة بطبوغرافية المدينة ومصادر  يالتطور العمران

المياه فييا. وعوامل بشرية تمثمت في اليجرة والزيادة السكانية. وعوامل اقتصادية تمثمت في 
لمح الباحث بضرورة ضبط التوسع العمراني أ. كما تطور وسائل النقل وتطور قيم األرض

من التناقص  نتيجة الزحف العمراني غير  العشوائي والمحافظة عمى األراضي الزراعية
م( تقنيات نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن ٥٠٠٢استخدم عاشور )كما  .الُمخطط 

مالمح التوسع العمراني بعد في تحديد التوسع العمراني في مدينة مصراتو. كما درس 
العوامل الطبيعية والبشرية لعبت  أنلى إالمكاني ألنماط استخدام األرض. وتوصل الباحث 

مراحل  أنلى إدورا رئيسيا في تنمية وتحديد التوسع العمراني بالمدينة. كما توصل الباحث 
بإعادة النظر  النمو العمراني في المدينة ارتبطت بالتغير السكاني لممدينة. وأوصى الباحث

م( مالمح التغير في ٥٠٠٢وتناول عبد الكريم ) في تخطيط استخدامات األرض في المدينة.
ىم مالمح أ م. حيث رصد ٥٠٠٢ -٠٨٢٢خريطة استخدام األرض بمدينة نجران خالل الفترة 

التغير في خريطة استخدام األرض مستعينا بتقنيات االستشعار عن بعد. وقدم الباحث في 
الزراعية والوادي الرئيسي  واألراضياسة أبرز مالمح التغير في الكتمة العمرانية ىذا الدر 
الفضاء. كما أوصى الباحث بضرورة المحافظة عمى األراضي الزراعية التي فقدت  واألراضي

م( بعنوان" التطور العمراني ٥٠٠٩دراسة العميري ) جراء التوسع العمراني السريع بالمدينة.
منطقة تبوك بالمممكة العربية السعودية وتأثير البعد السياحي عمييا ـ دراسة لممدن الساحمية ب
" حيث درس مراحل النمو العمراني بمدينة حقل وحاول الباحث في ىذا -حالة مدينة حقل

 أنلى إالدراسة تحديد اتجاه النمو السياحي وأنواع السياحة في مدينة حقل. وتوصل الباحث 
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النمو السياحي بمدينة حقل  أنحقل غير مدروس بشكل جيد. كما النمو العمراني في مدينة 
 إلىكان بشكل عفوي. وان ىناك زحف عمراني عمى المناطق الزراعية. كما نوه الباحث 

جانب االىتمام بالخدمات  إلى ضرورة وجود توازن بين التنمية العمرانية والتنمية السياحية
وان " الشقق المفروشة في مدينة الطائف" حيث م( بعن٥٠٠٨دراسة منقل ) المساندة لمسياحة.

تتبع الباحث التطور التاريخي لمشقق المفروشة بمنطقة الدراسة. قام الباحث بتحميل التوزيع 
تركز الشقق المفروشة في منطقة الدراسة  أن إلىالجغرافية لمشقق المفروشة وتوصل الباحث 

اء المزيد من عمائر الشقق آخر. كما أوصى الباحث بضرورة إنش إلىيختمف من حي 
م( بعنوان " ٥٠٠٠وفي دراسة عبد الرحمن ) .اإليواءالمفروشة الستيعاب الطمب عمى مراكز 

التحميل المكاني لألراضي الفضاء في مكة المكرمة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية" تبين 
داء عمى األراضي غياب دور البمديات في مدينة مكة المكرمة أسيم بشكل كبير في االعت أن

وصت الباحثة عمى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في االستثمار أالفضاء في المدينة. كما 
( ٥٠٠٥ومن الدراسات التي تتبعت التوسع العمراني دراسة القحطاني ) .في أطراف المدينة

، تتبع التوسع العمراني واتجاىاتو والعوامل المؤثرة في ىذا التوسع إلىحيث ىدفت الدراسة 
حيث انتيج الباحث المنيج التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي لتحقيق أىداف الدراسة. 

مرة في الفترة ما بين  ٠٠2مساحة مدينة المزاحمية تضاعفت حوالي  أن إلىوتوصل الباحث 
ىناك عدة عوامل تضافرت في التأثير عمى  أن إلىم. كما توصل الباحث ٥٠٠٠-٠٨٢٠

الموقع، والنمو السكاني، والزراعة، والطرق، ومنح األراضي السكنية التوسع العمراني ومنيا: 
 وغيرىا.
 الدراسات التي تتعمق بموضوع السياحة:ثالثا: 

ومن الدراسات التي تناولت الوظيفة السياحية كعامل مؤثر عمى خريطة استخدام 
 ثرت فيأ(، حيث توصل الباحث إلى أن الوظيفة السياحية ٠٨٨2األرض دراسة حسن )

تعدد أنماط السكن بمدينة أبيا، كما أسيمت في تعدد الخدمات السياحية في المدينة مثل 
المكاتب العقارية، والمطاعم، وغيرىا من الخدمات، إضافة إلى تأثيرىا اإليجابي في زيادة 
المساحات الخضراء بالمدينة. كما يرى الباحث أن النمو العمراني المرتبط بالوظيفة السياحية 

، اإلقميمنو أن يؤثر عمى ىوامش أدي إلى بمورة ظاىرة المدينة الرئيسة، الذي من شسوف يؤ 
مما يفقده فرصة النمو الريفي. حيث يوصي الباحث بضرورة ضبط النمو العمراني، بيدف 

م( بعنوان "السياحة ٥٠٠٢دراسة الشبعان ) المحافظة عمى المناطق ذات الطبيعة السياحية.
كة العربية السعودية" حيث سمط الضوء عمى إمكانية استغالل في منطقة الخبوب بالممم
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منطقة الخبوب في تنشيط السياحة الداخمية عن طريق إقامة بعض المشاريع السياحية في 
منطقة الدراسة. كما ناقش الباحث بعض معوقات السياحة في منطقة الدراسة. ومن خالل 

تجذبيم المزارع. كما توصمت الدراسة  ٪ من السياح في منقطة الدراسة٧٠الدراسة تبين أن 
٪ من عينة الدراسة من ناحية تقييم الخدمات 2٠لدى  األولإلى أن الشالييات تعتبر الخيار 

ومن الدراسات األخرى التي تناولت الوظيفة السياحية كوظيفة مؤثرة في  في منطقة الدراسة.
لى معرفة أثر الوظيفة ( حيث ىدفت الدراسة إ٥٠٠٩استخدامات األرض دراسة الجابري )

السياحية عمى أنماط استخدام األرض بمدينة الطائف. ودراسة عالقة مساحة االستخدام 
الترفييي وكل من الحجم السكاني والمساحة الكمية لممدينة. وكذلك دراسة توزيع المرافق 

مت فيو. وتوص ةالسياحية في المدينة ومدى كفاءة ىذا التوزيع وتحديد المتغيرات المؤثر 
الدراسة إلى أن الخدمات السياحية تتوزع عمى محاور الطرق الرئيسية بالمدينة. كذلك أظيرت 
الدراسة وجود تأثير لمساحة الحي عمى نسبة المساحة المخصصة لالستخدامات الترفييية، 
وعدم وجود تأثير لعدد السكان عمى نسبة المساحة المخصصة لالستخدامات الترفييية. كما 

إلى أن أبرز تأثيرات الوظيفة السياحية عمى خريطة استخدام األرض جاءت  توصمت كذلك
في صورة زيادة في المساحات المخصصة لالستخدام السكني، وأن السياحة الترفييية ىي 

( بعنوان" السياحة المحمية في ٥٠٠٠دراسة خمف ) النمط األساسي لمسياحة بمدينة الطائف.
ىم مقومات الجذب السياحي. وتوصمت أ لتعرف عمى منطقة عسير" وىدفت الدراسة إلى ا

الدراسة إلى أن المقومات السياحية في منطقة عسير تتمثل في المقومات الطبيعية واألماكن 
 اإليواءمراكز  إنشاءوالمنتجعات السياحية. كما اقترحت الدراسة التوسع في  واألثريةالتاريخية 

 السياحي والعناية بالمسطحات الخضراء.
( التي تناولت المناخ وأثره عمى السياحة والترفيو بمدينة أبيا. ٥٠٠٠ة بوقري )ودراس

٪ من السياح كان السبب والدافع الرئيسي ليم لمتوجو إلى ٢٨حيث توصمت الدراسة إلى أن 
مدينة أبيا لمسياحة ىو الطقس المعتدل. كما أن المناخ والطقس من أىم العوامل المؤثرة في 

( التي تناولت التحميل المكاني ٥٠٠٢وأخيرا ودراسة شاويش ) بالمنطقة.القرارات السياحية 
لعناصر السياحة البيئية في محافظة الباحة من منظور التنمية  السياحية المستدامة ، وذلك 
من خالل دراسة عناصر الجذب السياحي البيئي في المحافظة ، وذلك من خالل تحميل 

لممواقع السياحية ، كما تناولت الدراسة وضع  الخصائص الموضعية الطبيعة والبشرية
تصورات لالستخدام األفضل لممواقع السياحية عمى المدي الطويل مع الحفاظ التوازن البيئي 

 لممواقع السياحية .
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ومن خالل استعراض الدراسات السابقة التي اختص جزء منيا بالجانب العمراني في 
ع العمراني، والعوامل الطبيعية، والبشرية، طار عدة مواضيع تتمحور في مقومات التوسإ

واالقتصادية، والسياحية المؤثرة في النمو العمراني، ومحددات النمو العمراني والعوامل التي 
تسيم بشكل كبير في توجيو التوسع العمراني، كما تطرق جزء من تمك الدراسات إلى تحميل 

خمي لممدن والقرى والتغيرات التي تطرأ التوزيع المكاني والتركز وأحجام وشكل التركيب الدا
 عمى استخدام األرض.

تناولت الدراسات السابقة الجانب السياحي من خالل أثر الوظيفة السياحية  وكذلك
عمى خريطة استخدام األرض، والمقومات السياحية، وتوزيع الخدمات السياحية، وقياس مدى 

ة السياحية وأىمية االستثمار السياحي كعامل كفاءة التوزيع والعوامل المؤثرة في ذلك. والتنمي
دخل ذا عوائد كبيرة، وحركة السياح وتأثيراتيا االجتماعية واالقتصادية والحضارية. والعوامل 
المؤثرة في النشاط السياحي. وتعتبر ىذه الدراسات سواء المتعمقة بالجانب العمراني أو 

لمباحث تفيد في عدة مجاالت تتعمق الجانب السياحي ذات أىمية كبير، حيث تشكل خمفية 
بموضوع الدراسة. كما تبين النقص الكبير في الدراسات التي تتعرض لدور السياحة كعامل 

الذي يزيد من أىمية ىذه الدراسة. حيث تحاول ىذه الدراسة  األمرمؤثر في التوسع العمراني. 
 كنية. الس األحياءوتطور  وءالوقوف عمى دور السياحة كعامل مؤثر في نش

 : المالمح الجغرافية لمدينة الدرب:رابعا
مدينة الدرب أحدى مدن محافظة الدرب الواقعة في الجية الشمالية من منطقة جازان 

، ˝٥٠في جنوب المممكة العربية السعودية. حيث تقع فمكيا عند التقاء خط عرض )
ة وذلك لوقوعيا ( شرقا. وتتمتع بأىمية نسبي٧٥º،´٠٢، ˝٠٢، شماال وخط طول )°(٠٢،´٧2

عمى شبكة الطرق اإلقميمية بالمنطقة وإلطالليا عمى ساحل البحر األحمر، وتبعد مدينة 
كم عن مدينة جازان )وزارة الشؤون البمدية والقروية، ٠٥٠الدرب عاصمة المحافظة حوالي 

 (. 2م، ٥٠٠٢
طقة وتعتبر محافظة الدرب التي تمثل مدينة الدرب مركزا ليا من أكبر محافظات من

، أي ما يعادل حوالي ٥كم ٠٩٨٢،٢جازان من حيث المساحة حيث تبمغ مساحتيا حوالي 
٪ من مساحة المنطقة. ويحدىا من الشمال منطقة عسير ومن الجنوب محافظة بيش ٠٢

والبحر األحمر، ويحدىا من جية الشرق محافظة الرث ومنطقة عسير، ومن الغرب البحر 
افظة من الفئة )ب( وفقا لنظام المناطق الصادر من بر محافظة الدرب محتاألحمر. وتع

 (.www.moi.gov.saوزارة الداخمية )
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وقد اكتسبت مدينة الدرب اسميا من وقوعيا عمى مفترق طرق القوافل الرئيسية، والتي 
صبيا، وطريق أبيا عبر وادي ثم مدينة أىميا: طريق جيزان عبر الطريق الساحمي إلى بيش 

قنفذة ومكة عبر الشقيق والبرك في الشمال الغربي، وطريق محايل عتود وضمع، وطريق ال
الحديثة في  رصوفةالطرق الم امتدتعبر وديان ومعابر الجبال الساحمية في الشمال. وقد 

 (.، بتصرف ٠٢٧م،٠٨٩٧)الشريف، القديمة طرق القوافل  نفس مسارات
ية التي ويسود فييا وتقع منطقة جازان بما فييا محافظة الدرب، في المنطقة المدار 

(. حيث ترتفع درجات الحرارة بمحافظة الدرب ٠٧٧م، ٠٨٩٧ المناخ المداري )الشريف،
( 22،٨خالل أشير الصيف )يونيو ويوليو وأغسطس( ليبمغ متوسط درجة الحرارة حوالي )

ما خالل أشير أدرجة مئوية، كما يعتبر شير أغسطس أكثر األشير حرارة بالمحافظة. 
مبر ويناير وفبراير( فتتميز المحافظة باعتدال دراجات الحرارة حيث يبمغ الشتاء )ديس

( درجة مئوية. فيما يبمغ المتوسط العام لدرجات ٥٢،2المتوسط العام لدرجات الحرارة حوالي )
( درجة مئوية )وزارة الشؤون البمدية 2٠،٠الحرارة خالل العام بمحافظة الدرب حوالي )

 (.٥٠م، ٥٠٠٢ والقروية،
شير بيانات اتجاه حركة الرياح بمحافظة الدرب إلى أن االتجاه السائد ليبوب الرياح وت

بالمحافظة ىو الغربي، والجنوبي الغربي حيث تيب الرياح من ىذه االتجاىات في أكثر من 
كم/  ٥٨،٢٪ من أيام السنة، ويبمغ متوسط سرعة الرياح الموسمية في المحافظة حوالي ٩٠

صيف )ما بين شيري يونيو وسبتمبر( ىي الفترة التي تصل فييا ساعة وتعتبر فترة ال
كم/ ساعة،  ٧٠معدالت سرعة الرياح حدىا األقصى، حيث يصل متوسط سرعتيا نحو 

وتكون ىذه الرياح محممة بالغبار لتنشأ ما يسمى بظاىرة الغبرة )وزارة الشؤون البمدية والقروية 
 ،٠٧، ٥٠٠٢.) 

 األمطارالدرب عمى مدار العام وفقا لقياس معدل  بمحافظة األمطارويختمف معدل 
م، حيث تبين أن فصل الشتاء من أكثر فصول السنة من ناحية ٥٠٠٩-٠٨٢٠بين عام 

ممم. فيما كان شير يناير من أكثر  ٥٠حوالي  ةالساقطة حيث بمغ متوسط األمطاركمية 
حوالي  ةبمغ متوسط الساقطة وفقا لمفترة نفسيا حيث األمطارأشير السنة من ناحية كمية 

بدرجة واضحة في المناطق  األمطار(. وبصفة عامة تقل ٥٨، ٥٠٠٨ممم )العريشي،  ٠٥.٥
الساحمية وتأخذ في الزيادة كمما اتجينا نحو المناطق الجبمية الداخمية. وتعتبر مدينة الدرب 

مم م ٩٥مطار حيث بمغ المتوسط السنوي لمدينة الدرب حوالي من أقل المناطق ىطوال لأل
 (.٠٨٨٢،2٠ )السرسي وعريشي،
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٪، في ٢٢،٩ويبمغ متوسط معدل الرطوبة النسبية خالل العام بمحافظة الدرب حوالي 
٪، وينخفض بشكل نسبي خالل أشير ٢٥حين يرتفع المعدل خالل فصل الشتاء إلى 

٪ كما تشير البيانات إلى أن متوسط الحد األقصى لمرطوبة خالل فصل ٢٠،٠الصيف ليبمغ 
٪، كما يبمغ متوسط الحد ٩٢.2٪ وينخفض في فصل الصيف ليبمغ ٨2.٢يبمغ  الشتاء

المناطق  أما٪، ٧٧٪، ويرتفع في فصل الشتاء إلى 22األدنى في أشير الصيف إلى 
الداخمية لممحافظة والبعيدة نسبيا عن البحر فتتميز باالنخفاض في نسبة الرطوبة بالمقارنة 

 (.٠٧، ٥٠٠٢ية والقروية، بساحل المحافظة) وزارة الشؤون البمد
وتتوفر بالمحافظة شبكة من الطرق تتكون من المحور اإلقميمي )بيش/ الدرب / 
الشقيق( ومحور )الدرب/ أبيا( ومحور )الدرب / محايل / الباحة( تقدر أطواليا بحوالي 

كما تتوفر في المحافظة شبكة من الطرق   كم طولي داخل حدود المحافظة. ٠٠٠،٢
كم  ٧٩،٩فرعية التي تربط أجزاء المحافظة بعضيا البعض بطول يصل إلى الرئيسية وال

طولي داخل حدود المحافظة. كما يوجد في المحافظة مجموعة من الطرق الترابية وتقدر 
ىذه الطرق بكل أشكاليا  طولكم طولي، ويبمغ إجمالي  2٠٠،٢مجموع أطواليا بحوالي 

المحافظة )وزارة الشؤون أطوال الطرق بة ٪ من إجمالي مساح٠،2بنسبة  ٥كم ٢،٧٥حوالي 
 (.2٢، ٥٠٠٢البمدية والقروية، 

من الناحية السكانية فقد شيدت محافظة الدرب خالل األعوام الماضية نموا كبيرا  أما
نسمة  ٠٢٧٢2ىـ كان عدد السكان بمحافظة الدرب حوالي ٠2٨٧في عدد السكان. في عام 

ىـ فقد بمغ عدد السكان ٠٧٠2في عام  أما م(.٥٠٠٢ )مكتبة الممك عبد العزيز العامة،
ىـ زاد عدد السكان في محافظة الدرب ٠٧٥٢نسمة. وفي عام  2٢٧٢٠بمحافظة الدرب 

ىـ فقد زاد عدد السكان إلى أن ٠٧2٠عام  أمانسمة.  ٢٥٠٠٠حيث تجاوز عدد السكان 
 . (www.stats.gov.sa(. )٠ألف نسمة انظر الجدول رقم ) ٢٠تجاوز 

هـ1431-هـ1425نسبة الزيادة السكانية في محافظة الدرب بين عامي  :1جدول   

اٌزؼضاص 
اٌـىبٟٔ 
 اٌـؼٛص١٠ٓ ٌٍّذبفظخ

ٔـجخ 
اٌؼ٠بصح 
 اٌـىب١ٔخ

 األجبٔت ٌٍـؼٛص١٠ٓ

ٔـجخ اٌؼ٠بصح 
اٌـىب١ٔخ ٌغ١غ 

 اٌّجّٛع اٌـؼٛص١٠ٓ

1299 22229 

91٪  

2922 

119٪  

99299 

1221 99299 12212 22222 

 www.stats.gov.sa المصدر:

http://www.stats.gov.sa/
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وتعود ىذا الزيادة في عدد السكان إلى عدة عوامل من بينيا تحسن األوضاع 
االقتصادية وتطور مستوى الخدمات الصحية في المممكة العربية السعودية بوجو عام وفي 

محافظة الدرب، كما تعزى ىذه الزيادة إلى محافظات منطقة جازان بشكل خاص بما فييا 
زيادة نسبة الوافدين غير السعوديين القادمين إلى المحافظة بيدف العمل. وكذلك ىجرة 

و بيدف السكن أالسكان القادمين من مناطق الظيير بغيت الحصول عمى فرص عمل 
مرتفعة التي الجدير بالذكر أن معدالت الزيادة السكانية ال الخدمات.مراكز بالقرب من 

شيدتيا محافظة الدرب، لم تقتصر عمى السكان السعوديين بل طالت السكان غير 
سعوديين بمحافظة الدرب بين الالسعوديين حيث بمغت نسبة الزيادة السكانية لمسكان غير 

٪. فيما بمغت نسبة الزيادة السكانية لمسكان ٠٠٢ىـ حوالي ٠٧2٠-ىـ ٠٧٥٢عامي 
 (.www.stats.gov.sa(. )٥٪ انظر الجدول رقم )٥٠حوالي  السعوديين في نفس الفترة

هـ1431 -هـ 1394:السكان في محافظة الدرب بين عامي 2جدول   
 ٔـجخ إٌّٛ اٌـىبٟٔ ػضص اٌـىبْ ػبَ

1222 12222 - 

1212 22222 %115 

1299 99299 %39 

1221 22222 %36 

 www.stats.gov.sa المصدر:
من الناحية العمرانية فتتألف مدينة الدرب من إحدى عشر حيا سكنيا. جميعيا تقع  أما

 –ضمن النطاق العمراني لممدينة فيما يقع حي واحد خارج النطاق العمراني وىو حي الكدرة 
نة الدرب. الجدير بالذكر غير النظامية بمدي األحياءحيث يعتبر الحي من  –منطقة الدراسة 

أن حي الكدرة ال يدخل ضمن النطاق العمراني خالل خطة الوزارة المعمول بيا في بمدية 
 (.2ىـ انظر خريطة رقم )٠٧٢٠الدرب إلى عام 

لتساعد عمى ترشيد استغالل األراضي داخل النطاق  ةوتأتي خطة النطاقات العمراني
مبرر لممدينة، كما تيدف خطة النطاقات العمرانية لاغير  األفقيالعمراني ولمحد من االتساع 

لالستفادة من الخدمات المتوفرة داخل النطاق العمراني، والتي تعتبر مكمفة ماديا. مع العمم 
 . أن ىذه النطاقات تتسع بعد مرور عدة سنوات لمواكبة تطور المدينة

 

http://www.stats.gov.sa/
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رب: النطاق العمراني لمدينة الد3خريطة   

 
عداد الباحث باالعتماد عمى خريطة المخطط اإلقميمي لمنطقة جازان إ المصدر: من 

 م. وخريطة النطاقات العمرانية بمدينة الدرب.٥٠٠٢
مدينة الدرب الواقعة في محافظة الدرب التابعة لمنطقة  أحياءويعتبر حي الكدرة من 

ية الشمالية الشرقية بمدينة الدرب. جازان بالمممكة العربية السعودية، ويقع حي الكدرة في الج
ويقع حي الكدرة عمى جانبي الطريق المؤدي إلى مدينة أبيا بمنطقة عسير. ويعتبر حي 

. كما ٥كم ٠٠.٢بمدينة الدرب، حيث تبمغ مساحة الحي ما يقارب  األحياءالكدرة من أكبر 
 (.٧يطة رقم )انظر خر  ،٪ من مساحة مدينة الدرب٠2تبمغ نسبة مساحة حي الكدرة حوالي 

برزىا موضع الحي الواقع بمحاذاة  طريق أنشأة حي الكدرة لعدة عوامل لعل  رجعوت
برز عوامل الجذب أمنيا من  المرصوفةالطرق وخاصة شبكة الدرب. حيث تعتبر  -أبيا

 العمراني كما يمكن القول أن التفاعل بين الطريق والمدينة يزداد كمما ارتفعت جودة الطريق
ساعد الطرق المرصوفة عمى قيام االمتداد ت، حيث الحارات ، ونوعية الرصف  من حيث عدد

، بتصرف ٢٩٢، ٥٠٠٢العمراني الشريطي عمى مداخل الطرق المؤدية إلى المدن )أبو زيد،
الدرب األفضمية لقيام الحي وظيور  –( وىذا ما يتمثل في حي الكدرة حيث منح طريق أبيا 

الدرب في ظيور االستخدامات التجارية عمى  -طريق أبيا النشاط العمراني بو، كما ساىم 
لى مدينة الدرب. الحركة المرورية العابرةجانبي الطريق بيدف خدمة   من وا 
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في نشأة الحي في موضعو الحالي  Accessibility سيم عامل سيولة الوصولأكما 
والدرب، كما يعتبر حي  بين مدينة أبيا رابطنو يعتبر جزء من الطريق السريع الأال سيما 

الكدرة بوابة الدخول إلى مدينة الدرب لمقادمين من مدينة أبيا، مما سيل من عممية الوصول 
ما عممنا أن  اذإو من السياح القادمين إلى مدينة الدرب، ألو سواء من  سكان مدينة الدرب 

 زمن الرحمة من حي الكدرة إلى مدينة أبيا ال يتجاوز الساعة الواحدة. 
حي الكدرة العامل االقتصادي،  أةىم العوامل التي أسيمت في نشأ كما أن من بين 

من المدينة،  قطاعالذي يتمثل في رغبة المستثمرين وأصحاب العقارات باالستثمار في ىذا ال
ما عممنا أن حي الكدرة قام بجيود فردية، حيث خطط الحي وبدأ البيع فيو دون أي تدخل  اذإ

 غير النظامية بمدينة الدرب. األحياءة. بل أن الحي يعتبر من من الجيات الحكومي
أحياء مدينة الدرب :4خريطة   

 
عداد الباحث باالعتماد عمى خريطة المخطط اإلقميمي لمنطقة جازان إ المصدر: من 

 م.٥٠٠٢
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 ثر النشاط السياحي عمى خريطة استخدام األرض بحي الكدرة:أ: رابعا
أسيمت السياحة كنشاط اقتصادي بمدينة الدرب بظيور االستخدام السياحي بحي 

الحي، حيث ظير ىذا االستخدام بالحي وبدأ بالتوسع والنمو لعدة أسباب  أةالكدرة منذ نش
الحي وسيولة الوصول، ومنيا ما  Positionوموضع  Location منيا ما يتعمق بموقع

يا ما يتعمق بقيمة األرض وتوفر األراضي ذات يتعمق  بتوفر األراضي والخدمات ومن
كما يتعمق ظيور االستخدام السياحي بحي الكدرة بأسباب اقتصادية،  المساحات الواسعة.

تعاني من الموسمية، حيث  أنيا إالفرغم أن األنشطة السياحية ذات مردود مالي جيد 
تنافسية داخل  قلأتنخفض مواردىا المالية في فصل الصيف مما  يجعل ىذا النشاط 

الذي أرغم ىذا النشاط لمبحث عن أراضي  بقيمة منخفضة ومساحة كبيرة،   األمرالمدينة، 
ومن بين العوامل التي  سيم بشكل كبير في  ظيور ىذا النشاط  بحي الكدرة.أ األمروىذا 

أسيمت في ظيور االستخدام السياحي بحي الكدرة، رغبة المستثمرين بالمشاركة في خدمات 
نية التحتية المقامة في الحي وتقاسم تكمفة ىذه الخدمات، واالستفادة من الحركة الكثيفة الب

لممترددين في زيادة نسبة المبيعات، الوقوف عمى اختيار مقدمي الخدمات المتنافسين 
والمتجاورين. والتعرف عمى أذواق المستيمكين وشرائحيم المختمفة من خالل ترددىم  الدائمة 

الجدير بالذكر أن االستخدام  (.2٨، ٥٠٠٠، مع المقدمين لمخدمات) حبترعمى مراكز تج
السياحي بحي الكدرة يتمثل في نوعين من االستخدام ىما، االستخدام السياحي العام 
واالستخدام السياحي الخاص. حيث يتمثل االستخدام السياحي العام في المنتجعات والفمل 

االستخدام السياحي الخاص فيتمثل في  أماالشالييات. المفروشة والشقق المفروشة والفنادق و 
االستراحات الخاصة التي ال تعرض لإليجار بل تكون خاصة بمالك تمك االستراحة؛ حيث 
يفضل عدد من السياح وجود سكن خاصة ذو خصوصية معينة، بعيدا عن صخب السياح 

 السياحي. اإليواءوالزوار لمراكز 
سياحي بحي الكدرة بنوعيو الخاص والعام من خالل ويمكن تتبع ظيور االستخدام ال
 م:٥٠٠٢و ٥٠٠2م و٥٠٠٢دراسة استخدام األرض بين األعوام  

 م:2٠٠5االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  .1
يعتبر االستخدام السياحي بحي الكدرة من أبرز االستخدامات. وتعود نشأة ىذا 

بدأ االستخدام السياحي في النمو. م، ومنذ ذلك الوقت ٥٠٠٢االستخدام إلى ما قبل عام 
٪ من جممة مساحة الحي ٢ما نسبة  ٥٠٠٢حيث مثل االستخدام السياحي بحي الكدرة عام 
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% في تمك الفترة. مما يوضح ٩في تمك الفترة، فيما بمغت نسبة االستخدامات األخرى بالحي 
 (.2قم )الجدول ر  انظر ،أن ىذا االستخدام ظير في شكل استخدام حيوي لنشأة الحي

م2٠٠5بحي الكدرة في عام  األرضاستخدامات  :3جدول   

 النسبة االستخدام  ٥المساحة / متر  األرضنوع االستخدام 
 4.8 408800.8 االستخدام السياحي
 8.1 687279.8 استخدامات أخرى
 87.1 7417612.4 األراضي البيضاء

 100 8513693 المجموع
عام   spot  ) عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر) إ من المصدر: 

 ( Google) earthم و ٥٠٠٢
ولمعرفة مدى تأثير النشاط السياحي عمى خريطة استخدام األرض بحي الكدرة تم 
تصنيف االستخدام السياحي إلى نوعين من االستخدام ىما االستخدام السياحي العام 

ي الخاص وعمى الرغم من أن االستخدام السياحي يعبر عن أي استخدام واالستخدام السياح
و االستراحات الخاصة أالتجارية  اإليواءيكون بيدف اإلقامة المؤقتة، سواء في مراكز 

 األنواع. هلمالكييا. كما يمكن من خالل ىذا التصنيف معرفة مدى توسع كل نوع من ىذ
ستخدام السياحي الخاص ىو االستخدام (  يتضح أن اال٧ومن خالل الجدول رقم )   

٪ من جممة االستخدام السياحي ٢2األعمى من حيث المساحة حيث يمثل ما يصل لحوالي 
م ما ٥٠٠٢م . حيث بمغت عدد االستراحات الخاصة في عام ٥٠٠٢بحي الكدرة في عام 

 استراحة خاصة.  ٥٧٩يصل إلى 
م2٠٠5السياحي بحي الكدرة عام  مساحة االستخدام :4جدول   

 النسبة العدد المساحة النوع
 27٫٠2 ٢٢ 110482٫٨٩٠٢ االستخدام السياحي العام
 72٫٨٢ ٥٧٩ 298317٫٩٢٨٢ االستخدام السياحي الخاص

 100٫٠٠ 2٥٢ 408800٫٩٢٠2 المجموع
م ٥٠٠٢عام spot) عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر)إ المصدر: من 

 ( Google) Earthو 
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٪ من جممة االستخدام السياحي في ٥٢فيما لم تتجاوز نسبة االستخدام السياحي العام 
السياحي، التي تمثل باالستخدام السياحي العام في  اإليواءتمك الفترة، كما بمغ عدد مراكز 

ستخدام مركزا ، ومما يالحظ من خالل الجدول السابق أن اال ٢٢م ما يصل إلى ٥٠٠٢عام 
الذي  يشير  األمرالسياحي الخاصة تفوق من ناحية المساحة عمى االستخدام السياحي العام 

إلى أن االستخدام السياحي الخاص ىو االستخدام الذي أسيم بشكل كبير في بداية ظيور 
وعمى الرغم من أن االستخدام السياحي الخاص تفوق عمى االستخدام السياحي  حي الكدرة.
ال يحدث فارقا في  األمرأن ىذا   إالاحية المساحة ومن ناحية عدد المراكز، العام من ن

نو أ إال(. ٢م انظر الخريطة رقم ) ٥٠٠٢نسبة االستخدام السياحي ككل بحي الكدرة في عام 
يشير إلى أن االستخدام السياحي العام جاء مكمال لالستخدام السياحي الخاص. كما  يشير 

القادمين إلى حي الكدرة في السكن باالستراحات الخاصة، لما في إلى مدى رغبة  السياح  
ذلك من االستقاللية والخصوصية . كما يعتبر بناء االستراحات الخاصة استثمار طويل 

حيث ،  Family Resort ما عممنا أن ىذا االستراحات تعتبر المنتجع العائمي اذإاألمد 
 يجتمع فيو اإلباء مع أبنائيم وعائمتيم.

م.2٠٠5خريطة االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  :5طة خري  

 
عام   spot  5  ) عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر) إ المصدر: من 

 ( والدراسة الميدانية. google) earthم و ٥٠٠٢
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 م:2٠13االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  .2
السياحي في أن يصبح االستخدام األكبر من ناحية المساحة بحي نجح االستخدام 

يعود  األمر٪ من جممة مساحة الحي، وىذا ٠٧م حيث بمغت نسبتو ٥٠٠2الكدرة في عام 
إلى نشاط الحركة السياحية بالمنطقة وزيادة الطمب عمى االستخدامات السياحية، حيث بدأ 

ثر في خريطة استخدام األرض بحي عامل السياحة في التبمور وفرض وجوده كعامل مؤ 
الجدير بالذكر أن توسع االستخدام السياحي جاء عمى  (.٢الكدرة. انظر الجدول رقم )

 حساب األراضي البيضاء داخل حدود الحي.
5جدول  م2٠13: استخدامات االرض بحي الكدرة عام   

 الستخدامالنسبة ا ٥المساحة  / متر األرضنوع االستخدام 
 14.0 1192566.9 االستخدام السياحي
 15.6 1331490.1 استخدامات آخري
 70.4 5989635.9 األراضي البيضاء

 100.0 8513693.127 المجموع
 (. (world vew2013عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية لمقمر إ المصدر: من 

م السياحي بحي الكدرة بمغت ( أن نسبة االستخدا٢ويتضح من خالل الجدول رقم )
% من ٠٢% من جممة مساحة الحي، فيما بمغت نسبة االستخدامات األخرى حوالي ٠٧

جممة مساحة الحي. مما جعل االستخدام السياحي المكون األساسي لمحي في تمك الفترة، 
مساحة العمرانية. عمى الرغم مما يعانيو الكما أسيم بشكل كبير في تطور الحي وزيادة 

نشاط السياحي بمدينة الدرب من موسمية، حيث تنشط الحركة السياحية بالمنطقة في ال
 فصمي الشتاء والربيع، في حين تقل نسبة السياح بشكل كبير في الفصول األخرى.

م ومساحة ٥٠٠٢وبالمقارنة بين مساحة االستخدام السياحي بحي الكدرة في عام 
ذا القطاع توسع كثيرا حيث بمغت نسبة م نجد أن ى ٥٠٠2االستخدام السياحي في عام 

يدل عمى قوة تأثير النشاط  األمرسنوات. وىذا  ٩% في فترة لم  تتجاوز ٠٨٥توسعو حوالي 
وارتفاع الطمب عمى االستخدامات  ،السياحي عمى خريطة استخدامات األرض بحي الكدرة

لكدرة، حيث أصبح إلى توفر مقومات النشاط السياحي بحي ا أيضاكما يشير ىذا  السياحية.
بيدف  Tourists and Investment Destination الحي المقصد لممستثمرين والسياح

 اإذيتضح  األمرإقامة المنتجعات والفمل والشقق المفروشة وكذلك االستراحات الخاصة، وىذا 



 : حمىد أحمد الشهري  الباحث
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٪ من نسبة االستخدامات القائمة بالحي ٢٠عممنا أن نسبة االستخدام السياحي بمغت حوالي 
 (.٢م. انظر الخريطة رقم )٥٠٠2عام في 

م.2٠13: خريطة االستخدام السياحي بحي الكدرة عام 6خريطة   

 
(  (world vew2013عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية لمقمر إ المصدر: من 

 والدراسة الميدانية.
لسياحي الخاص والعام بحي ( إلى توسع نوعي االستخدام ا٢ويشير الجدول رقم )

٪ ٢٢م. حيث بمغت نسبة مساحة االستخدام السياحي الخاص حوالي ٥٠٠2الكدرة في عام 
 ٢2٠من جممة االستخدام السياحي، حيث بمغ عدد االستراحات الخاصة في تمك الفترة 

٪ من جممة االستخدام 2٢في مقابل بمغت نسبة االستخدام السياحي العام  استراحة خاصة.
السياحي التي تمثل االستخدام  اإليواءياحي بحي الكدرة في تمك الفترة. وبمغ عدد مراكز الس

 (.٢مركزا. انظر الجدول رقم ) ٥٢٩السياحي العام 
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م2٠13مساحة االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  :6جدول   

 النسبة العدد المساحة النوع
 35٫٠٠ ٥٢٩ 418683٫٢٢٥٢ ماالستخدام السياحي العا

 64٫٩٨ ٢2٠ 773883٫2٢٠٢ االستخدام السياحي الخاص
 100٫٠٠ ٨٨٩ 1192566٫٨٧٧ المجموع

 (. (world vew2013عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية لمقمر إ المصدر: من 
 

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن االستخدام السياحي الخاص مازال االستخدام 
عمى بالمقارنة باالستخدام السياحي العام. مما يدل عمى أن السياح الراغبين في السكن األ

الخاص أكثر تأثيرا عمى خريطة استخدام األرض من المستثمرين بحي الكدرة في عام 
االستخدام السياحي من ونتيجة لتطور االستخدام السياحي بحي الكدرة نجد أن كال  م.٥٠٠2

العدد في تطور مستمر حيث ظل االستخدام  أوناحية المساحة الخاص والعام سواء من 
م ٥٠٠2السياحي الخاص ىو االستخدام السياحي األكبر من ناحية المساحة في عام 

٪ من جممة االستخدام ٢٢بالمقارنة باالستخدام السياحي العام، حيث بمغت نسبة حوالي 
م حوالي ٥٠٠2م، وعام ٥٠٠٢السياحي بحي الكدرة. كما بمغت نسبة تطوره بين عام 

وعمى الرغم من أن االستخدام السياحي الخاص ىو االستخدام األكبر من ناحية  ٪.٠٢٨
قل من نسبة توسع االستخدام أأن توسعو  إالم، ٥٠٠2المساحة بجي الكدرة في عام 

م وعام ٥٠٠٢السياحي العام. حيث بمغت نسبة توسع االستخدام السياحي العام بين عام 
م ىو بداية دخول المستثمرين ٥٠٠٢٪. مما يدل عمى أن عام ٥٢٨لي م حوا ٥٠٠2

لالستثمار بالحي وبناء المنتجعات والشالييات والفمل الفندقية والشقق  األعمالوأصحاب 
% في غضون ٥٩٨المفروشة. كما تدل نسبة توسع االستخدام السياحي العام التي بمغت 

من  األحياءمات ال تتوفر في غيره من سنوات عمى أن حي الكدرة يتمتع بمقو  ٩حوالي 
المساحة الكبيرة واألراضي المخططة والقيمة المدنية وتوفر الخدمات األساسية وغيرىا من 

 المقومات التي أسيمت في جذب القطاع الخاص لالستثمار فيو.
 م:2٠17االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  .3

األرض بحي الكدرة، فيتضح من  استمر تأثير النشاط السياحي عمى خريطة استخدام
من ناحية  واألكبر( أن االستخدام السياحي مازال االستخدام األبرز ٢خالل الجدول رقم )
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٪ من ٠٩م. حيث بمغت نسبة ىذا االستخدام حوالي ٥٠٠٢المساحة بحي الكدرة في عام 
انظر %. ٠٨جممة مساحة حي الكدرة. فيما بمغت نسبة االستخدامات األخرى بالحي حوالي 

 (.٢الجدول رقم )
م2٠17نسبة االستخدام السياحي بحي الكدرة عام  :7جدول   

 النسبة االستخدام ٥المساحة  / متر األرضنوع استخدام 
 17.71 1507843.6 االستخدام السياحي
 18.92 1610695.5 استخدامات أخري
 63.37 5395153.6 األراضي البيضاء

 100.00 8513693.1 المجموع
 الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية. إعدادالمصدر: من 

ومن خالل الجدول السابق يتضح أن االستخدام السياحي تفوق من ناحية المساحة 
عمى باقي االستخدامات األخرى بحي الكدرة. مما يشير إلى أن االستخدام السياحي كان 

أسيم ىذا االستخدام بشكل كبير في تطور الحي من ومازال المكون األساسي لمحي. كما 
 (.٩خالل زيادة الكتمة العمرانية. انظر الخريطة رقم )
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م.2٠17:االستخدام السياحي بحي الكدرة في عام 7خريطة   

 
 

( world view 2017عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية لمقمر)إ المصدر: من 
 اسة الميدانية.والدر 

م ما زال االستخدام األكبر ٥٠٠٢أن االستخدام السياحي الخاص بحي الكدرة في عام 
( حيث بمغت ٩من ناحية المساحة بالمقارنة باالستخدام السياحي العام. انظر الجدول رقم )

٪ من جممة االستخدام السياحي بحي ٢٢نسبة مساحة االستخدام السياحي الخاص حوالي 
٪ من 2٢م. فيما بمغت نسبة مساحة االستخدام السياحي العام حوالي ٥٠٠٢م الكدرة عا

 جممة مساحة االستخدام السياحي بحي الكدرة في نفس العام.
م2٠17مساحة االستخدام السياحي بحي الكدرة في عام  :8جدول   

 النسبة العدد المساحة النوع
 35٫٠٥ 2٧٢ 529628٫22٠٢ االستخدام السياحي العام
 64٫٩٩ ٨2٧ 978215٫2٠٢٢ االستخدام السياحي الخاص

 100٫٠٠ ٠٥٩٠ 1507843٫٢٧٢ المجموع
 الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية. إعدادالمصدر: من 
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ومن خالل الجدول السابق يتبين أن السائح القادم لمدينة الدرب مازال يفضل السكن 
تجارية. حيث مثل االستخدام السياحي الخاص حوالي ثمثي الالسكن الخاص عمى مراكز 

م. مما يشير عمى أن التأثير األكبر ٥٠٠٢االستخدام السياحي بحي الكدرة في عام 
لالستخدام السياحي جاء في صورة االستخدام السياحي الخاص والذي يتمثل في االستراحات 

مثل في المنتجعات وفمل والفندقية فيما كان تأثير االستخدام السياحي العام المت الخاصة.
م. ٥٠٠٢ والشقق المفروشة ىو األقل عمى خريطة استخدام األرض بحي الكدرة في عام

الجدير بالذكر أن االستخدام السياحي العام يستوعب عدد أكبر من السياح بالمقارنة 
بحي  ومما سبق يعتبر االستخدام السياحي المكون األساسي باالستخدام السياحي الخاص.

من خالل تتبع  األمرالكدرة، حيث أسيم بشكل كبير في نشأة وتطور الحي، ويتبين ىذا 
م، كما ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠2م وعام ٥٠٠٢تطور االستخدام السياحي بحي الكدرة في عام 

أثر النشاط السياحي عمى خريطة استخدام األرض في الحي بصورة كبيرة. انظر الخريطة 
 (. ٨رقم )

وعام  2٠٠5لالستخدام  السياحي بحي الكدرة بين عام  األفقي التطور :8خريطة 
م2٠17م وعام 2٠13  
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عام   spot  5  )عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر) إ المصدر: من 
 world view( والقمر )world view 2013(  والقمر ) google) earthم و ٥٠٠٢

 الدراسة الميدانية.( و 2017
فمن خالل تتبع حركة التطور العمراني عبر الزمن  بحي الكدرة نجد أن نسبة نمو 

% فيما بمغت نسبة ٠٨٥م بمغت حوالي ٥٠٠2م وعام ٥٠٠٢االستخدام السياحي بين عام 
%. كما بمغت نسبة نمو ٨٧نمو االستخدامات األخرى بالحي في نفس الفترة حوالي 

%، فيما بمغت ٥٢م حوالي ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠2بحي الكدرة بين عام االستخدام السياحي 
 (.٨%. انظر الجدول رقم )٥٠نسبة نمو االستخدامات األخرى في نفس الفترة حوالي 

    تطور االستخدام السياحي بالمقارنة باالستخدامات األخرى بين عامي :9جدول 
م2٠٠5-2٠17  

 السنوات
تخدام مساحة االس

 ٥السياحي/ متر
نسبة 
 النمو

مساحة االستخدامات 
 ٥األخرى /متر

نسبة 
 النمو

2005 408800.8 __ 687279.8 ___ 
2013 1192566.9 192% 1331490.1 94 % 
2017 1507843.6 26% 1610695.5 21 % 

عام  spot  5)عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر) إ المصدر: : من 
 world view( والقمر )world view 2013(  والقمر ) google) earthم و ٥٠٠٢

 ( والدراسة الميدانية.2017
م بنسبة ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠٢كما تطور االستخدام السياحي بحي الكدرة بين عام 

عام، فيما بمغت نسبة نمو االستخدامات األخرى بالحي في  ٠٥% في غضون حوالي ٥٢٨
%. مما يشير إلى أن حركة النمو السياحي بالحي أسرع وتيرة من ٠2٧نفس الفترة حوالي 

باقي االستخدامات، كما توحي إلى أن الطمب عمى االستخدامات السياحي أكبر من 
كما يشير تفوق نسبة نمو االستخدام السياحي عمى نسبة نمو  االستخدامات األخرى.

اب العقار، حيث أصبح ينظر االستخدامات األخرى، إلى التوجو العام لممستثمرين وأصح
نو المكان األمثل إلقامة االستراحات والشالييات والفمل الفندقية والشقق ألمحي عمى 
 ل ما يتميز بو الحي من مقومات. ظالمفروشة. في 
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 9222 مجمة بحوث كمية اآلداب  

 -م ٥٠٠٢كما شمل تطور الكبير لالستخدام السياحي بحي الكدرة بين عامي 
ستخدام السياحي العام. حيث تطور م، كال من االستخدام السياحي الخاص واال٥٠٠٢

%، فيما بمغت ٥٢٨م بنسبة بمغت ٥٠٠2 -م ٥٠٠٢االستخدام السياحي العام بين عامي 
%. مما يشير إلى أن ٠٢٨نسبة تطور االستخدام السياحي الخاص في نفس الفترة حوالي 

 االستخدام السياحي الخاص أكبر نمو من االستخدام السياحي العام في تمك الفترة.
م فقد بمغت نسبة نمو االستخدام ٥٠٠٢وعام  ٥٠٠2في الفترة ما بين عام  أما

%. مما ٥٢%، فيما بمغت نسبة نمو االستخدام السياحي العام ٥٢السياحي الخاص حوالي 
م ٥٠٠2يوحي إلى أن نمو االستخدام السياحي العام واالستخدام السياحي الخاص بين عام 

 (.٠٠نظر الجدول رقم )م كان نموا متوازيا. ا٥٠٠٢وعام 
م2٠17-2٠٠5نسبة نمو االستخدام السياحي العام والخاص لمفترة 1٠جدول   

 اٌـٕٛاد 
ِـبدخ االؿزشضاَ 
 ٔـجخ إٌّٛ 9اٌـ١بدٟ اٌؼبَ /ِزغ

ِـبدخ االؿزشضاَ 
 9اٌـ١بدٟ اٌشبص /ِزغ

ٔـجخ 
 إٌّٛ

2005 110482.9816 __ 298317.8697 __ 

2013 418683.5727 279 773883.3717 159 

2017 529628.3307 26 978215.3155 26 

عام   spot  5  )عداد الباحث باالعتماد عمى الصور الفضائية من القمر) إ المصدر: : من 
 world view( والقمر )world view 2013(  والقمر ) google) earthم و ٥٠٠٢

 ( والدراسة الميدانية.2017
نمو كل من االستخدام السياحي العام واالستخدام السياحي الخاص  ومن خالل تتبع
م نجد أن نسبة نمو االستخدام السياحي العام أكبر ٥٠٠٢ -م ٥٠٠٢في الفترة بين عامي 

من نسبة نمو االستخدام السياحي الخاص. حيث بمغت نسبة تطور االستخدام السياحي العام 
ا بمغت نسبة تطور االستخدام السياحي ٪، فيم2٢٨م حوالي ٥٠٠٢ -م ٥٠٠٢بين عامي 

 ٪. ٥٥٢م حوالي ٥٠٠٢ -م ٥٠٠٢الخاص بين عامي 
وتشير نسبة نمو االستخدام السياحي العام المتمثل في المنتجعات والشالييات والفمل 
الفندقية والشقق المفروشة إلى نجاح الحي في جمب المستثمرين في قطاع السياحة، حيث 

والشالييات والفمل الفندقية والشقق المفروشة عدة مرات في تضاعفت مساحة المنتجعات 
 عام.  ٠٥غضون حوالي 
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 : النتائج والتوصيات:خامسا
تناولت ىذه الدراسة دور السياحة في نشأة وتطور حي الكدرة بمدينة الدرب بمنطقة 

بأنماطو المختمفة جازان. حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى توسع االستخدام السياحي 
م، ومعرفة أنماط االستخدام ٥٠٠٢م وعام ٥٠٠٢حي الكدرة خالل الفترة ما بين عام ب

ثر كل نمط عمى توسع الحي. وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن أالسياحي بالحي و 
 عرضيا فيما يمي:

أْ ٔشأح دٟ اٌىضعح رؼإِذ ِغ ظٙٛع إٌشبؽ اٌـ١بدٟ ثّض٠ٕخ اٌضعة, د١ش أؿُٙ وً  .1
اٌذٟ ٚشجىخ اٌطغق , ٚرٛفغ األعاػٟ ثّـبدبد وج١غ ٚرضٟٔ ِٓ ِٛلغ ِٚٛػغ 

 أؿؼبع٘ب ٚرٛفغ اٌج١ٕخ األؿبؿ١خ, فٟ رغوؼ إٌشبؽ اٌـ١بدٟ ثذٟ اٌىضعح.
َ, د١ش 9212َ 9229ٚرطٛع دٟ اٌىضعح ثّض٠ٕخ اٌضعة سالي اٌفزغح ِب ث١ٓ ػبِٟ  .9

% فٟ 92َ ئٌٝ دٛاٌٟ 9229% فٟ ػبَ 22أشفؼذ ِـبدخ األعاػٟ اٌج١ؼبء ِٓ 
 َ.9212َ ػب

رج١ٓ ِٓ سالي صعاؿخ اؿزشضاَ األعع, أْ االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ثذٟ اٌىضعح أؿُٙ ثشىً  .2
% 9َ دٛاٌٟ 9229وج١غ فٟ رطٛع اٌذٟ. د١ش شىً االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ثبٌذٟ ػبَ 

٪ ِٓ ِـبدخ اٌذٟ,  2ِٓ ِـبدخ ثبٌذٟ, ف١ّب ٌُ رزجبٚػ ٔـجخ االؿزشضاِبد األسغٜ 
% ِٓ ِـبدخ اٌذٟ,  12َ اٌـ١بدٟ د١ش ثٍغذ ٔـجزٗ َ رطٛع االؿزشضا9212ٚفٟ ػبَ 

َ 9212٪ ِٓ ِـبدخ اٌذٟ. أِب فٟ ػبَ 19ف١ّب ٌُ رزجبٚػ ٔـجخ االؿزشضاِبد األسغٜ 
فمض رفٛق االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ػٍٝ ج١ّغ االؿزشضاِبد األسغٜ ِٓ ٔبد١خ اٌّـبدخ, د١ش 

االؿزشضاِبد % ِٓ ِـبدخ اٌذٟ, ف١ّب ثٍغذ ٔـجخ ِـبدخ 12رجبٚػد ٔـجخ ِـبدزٗ 
 ٪.92األسغٜ دٛاٌٟ 

رج١ٓ ِٓ سالي صعاؿخ اؿزشضاِبد األعع ثذٟ اٌىضعح, أْ االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ رفٛق ِٓ  .2
ٔبد١خ اٌّـبدخ وأوجغ ِـبدخ اؿزشضاَ ِٓ ث١ٓ االؿزشضاِبد اٌمبئّخ ثبٌذٟ فٟ ػبِٟ 

9212ٚ َ9212 .َ 
االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ رّضً االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ثذٟ اٌىضعح فٟ ّٔط١ٓ ِٓ االؿزشضاَ ّ٘ب  .9

اٌؼبَ اٌظٞ ٠زّضً فٟ اٌشب١ٌٙبد ٚاٌفٕبصق ٚاٌشمك اٌّفغٚشخ ٚاٌفًٍ اٌّفغٚشخ. ٚاالؿزشضاَ 
اٌـ١بدٟ اٌشبص اٌظٞ ٠زّضً فٟ االؿزغادبد اٌشبطخ اٌزٟ ال رؼغع ٌإل٠جبع ٚرىْٛ 

 سبطخ ثظبدت اٌؼمبع. 
فٟ رطٛع  رج١ٓ ِٓ سالي اٌضعاؿخ أْ االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ اٌشبص أؿُٙ ثشىً وج١غ .9

االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ثذٟ اٌىضعح, د١ش  رفٛق ِٓ ٔبد١خ اٌّـبدخ ػٍٝ االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ 
َ. د١ش ثٍغذ  ٔـجخ االؿزشضاَ 9212َ 9212َٚ 9229ٚاٌؼبَ فٟ وً ِٓ األػٛاَ 

٪ ِٓ ٔـجخ االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ 22َ دٛاٌٟ 9229اٌـ١بدٟ اٌشبص ثذٟ اٌىضعح فٟ ػبَ 
٪ ِٓ ٔـجخ 99َ  ٌزظً ٌذٛاٌٟ 9212َ 9212ٟٚ ثبٌذٟ. ف١ّب أشفؼذ فٟ ػبِ

 االؿزشضاَ اٌـ١بدٟ ثبٌذٟ.

 ومن خالل الدراست السابقت، فقد حىصلج الدراست الى عدد من الخىصٍاث منها ما ٌلً:  

ثٕبء لبػضح ث١بٔبد جغغاف١خ رٙزُ ثبؿزشضاِبد األعع ثّض٠ٕخ اٌضعة, رىْٛ ِغجؼب  .1
 فٟ ػ١ٍّخ اٌزشط١ؾ ٚاٌزط٠ٛغ.

عاػٟ اٌج١ؼبء ثذٟ اٌىضعح فٟ ثٕبء إٌّزجبد اٌـ١بد١خ ٚاٌّغاوؼ ٚاؿزغالي األ .9
 اٌزغف١ٙ١خ الؿز١ؼبة اٌطٍت اٌّزؼا٠ض ِٓ اٌـ١بح.
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ٚػغ آ١ٌخ ٚاػذخ ٌٍذض ِٓ ظٙٛع األد١بء غ١غ إٌظب١ِخ ِـزمجال, ٚرط٠ٛغ األد١بء  .2
 غ١غ إٌظب١ِخ اٌمبئّخ دب١ٌب ٚاال٘زّبَ ثٙب. 

 ِض شجىخ ١ٌٍّبٖ ٚاٌظغف اٌظذٟ.اال٘زّبَ ثذٟ اٌىضعح ٚرط٠ٛغٖ ِٓ سالي  .2
اٌزشج١غ ػٍٝ اٌضعاؿبد اٌزٟ رٙزُ ثبٌـ١بدخ وؼبًِ ِإصغ فٟ سغ٠طخ اؿزشضاَ  .9

األعع, ثبػزجبع أْ ِضً ٘ظا اٌضعاؿبد رؼطٟ عؤ٠خ ٚاػذخ دٛي أصغ اٌـ١بدخ 
ٌٍّشطط١ٓ ٚأطذبة اٌمغاع ٚا١ٌٙئبد اٌذى١ِٛخ وّب رـبػض فٟ عؿُ اٌشطؾ 

 اٌّـزمج١ٍخ.
ء ِؼب٘ض ؿ١بد١خ ػ١ٍّخ دى١ِٛخ أٚ سبطخ فٟ ِٕطمخ جبػاْ رىْٛ اٌزشج١غ ػٍٝ أشب .9

 لبصعح ػٍٝ رأ١ً٘ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِجبي اٌز١ّٕخ اٌـ١بد١خ ثبٌّٕطمخ .

 سادسا: المراجع

 (أصغ اٌطغ٠ك اٌضائغٞ ٌّض٠ٕخ اٌّذٍخ اٌىجغٜ فٟ ّٔٛ٘ب 9229أثٛ ػ٠ض, أدّض دمحم)
 .22ِظغ, اٌؼضص  -ّٕظٛعحجبِؼخ اٌ -اٌؼّغأٟ: صعاؿخ جغغاف١خ, ِجٍخ و١ٍخ ا٢صاة

 ( إٌّٛ اٌؼّغأٟ ٌّض٠ٕخ اٌؼعلبء سالي إٌظف 9222اٌجطغاْ, دمحم أدّض ف١بع )
 اٌضبٟٔ ِٓ اٌمغْ اٌؼشغ٠ٓ, عؿبٌخ ِبجـز١غ,  اٌجبِؼخ األعص١ٔخ, ػّبْ.

 ( إٌّبر ٚأصغٖ ػٍٝ اٌـ١بدخ ثّض٠ٕخ أثٙب ثبٌٍّّىخ 9211ثٛلغٞ, فب٠ضح وبًِ ٠ٛؿف )
 .229ٍخ اٌغؿبئً اٌجغغاف١خ, اٌؼضص اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ, ِج

 ( جغغاف١خ اٌؼّغاْ اٌغ٠فٟ ٚاٌذؼغٞ, ِىزجخ األٔجٍٛ 9229جبثغ, دمحم ِضدذ )
 اٌّظغ٠خ.

 ( ْاٌٛظ١فخ اٌـ١بد١خ ٚأصغ٘ب ػٍٝ رغ١غ اؿزشضاِبد 9222اٌجبثغٞ, ٔؼ٘خ ٠مظب )
 .29 -2: 229اٌى٠ٛذ, اٌؼضص  -األعاػٟ فٟ ِض٠ٕخ اٌطبئف, عؿبئً جغغاف١خ

 ّ( االؿزشضاَ االلزظبصٞ ػٍٝ جبٔجٟ ؽغ٠ك جضح 9211بء ؿ١ٍّبْ)دجزغ, أؿ– 
صعاؿخ دبٌخ, عؿبٌخ ِبجـز١غ,  جبِؼخ اٌٍّه  –اؿزغادبد اٌـّه  –اٌّض٠ٕخ 

 ػجضاٌؼؼ٠ؼ. جضح
 ( ُأصغ اٌٛظ١فخ اٌـ١بد١خ ػٍٝ سغ٠طخ اؿزشضاَ 1222دـٓ, أدّض دـٓ ئثغا١٘ )

 -199: 92اٌؼغث١خ, اٌؼضص األعع فٟ ِض٠ٕخ أثٙب, ِجٍخ صعاؿبد اٌش١ٍج ٚاٌجؼ٠غح 
199. 

 ( اٌـ١بدخ اٌّذ١ٍخ فٟ ِٕطمخ ػـ١غ, ِجٍخ أثذبس 9211سٍف, ِغ٠ُ س١غ هللا )
 .2, اٌؼضص 29اٌجظغح, اٌّجٍض 

 ( ْجغغاف١خ اٌؼعاػخ 1229اٌـغؿٟ, ِجضٞ ػجض اٌّج١ض ٚ ػغ٠شٟ, ػٍٟ دمحم ش١جب )
صاع األٔجٍٛ  فٟ ِٕطمخ ج١ؼاْ جٕٛثٟ غغثٟ اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ, اٌمب٘غح:

 اٌّظغ٠خ.
 ( جغغاف١خ اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ, 1222اٌشغ٠ف, ػجض اٌغدّٓ طبصق )

 اٌغ٠بع, صاع اٌّغ٠ز.
 ( اٌـ١بدخ فٟ ِٕطمخ اٌشجٛة ثبٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ, 9222اٌشجؼبْ, أدّض دمحم )

 .299ِجٍخ اٌغؿبئً اٌجغغاف١خ, اٌؼضص 
 ( ٓاٌشظبئض 9222اٌشٙغٞ, ػجض هللا دبؿ ) ,اٌّىب١ٔخ ٌٍّـبوٓ فٟ ِض٠ٕخ اٌطبئف

 عؿبٌخ صوزٛعاٖ, جبِؼخ اٌٍّه ؿؼٛص, اٌغ٠بع.
 ( ٝاؿزشضاَ رم١ٕبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغغاف١خ 9229ػبشٛع, ِظجبح دمحم ِظطف )

ٚاالؿزشؼبع ػٓ ثؼض فٟ رذض٠ض اٌزٛؿغ اٌؼّغأٟ فٟ ِض٠ٕخ ِظغارٗ, عؿبٌخ 
 ِبجـز١غ,  جبِؼخ اٌـبثغ ِٓ أوزٛثغ, ِظغارٗ.



 وحطىر حً الكدرة  دور السٍاحت فً نشأة                                                                     
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 ( اٌزذ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌألعاػٟ اٌفؼبء فٟ ِىخ 9211اٌغدّٓ, ِٕبي ػٍٟ أدّض ) ػجض
اٌّىغِخ ثبؿزشضاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغغاف١خ, عؿبٌخ ِبجـز١غ,  جبِؼخ أَ اٌمغٜ, 

 ِىخ اٌّىغِخ.
 ( ِالِخ اٌزغ١غ فٟ سغ٠طخ اؿزشضاِبد األعع 9229ػجض اٌىغ٠ُ, أشغف أدّض )

َ ثبؿزشضاَ رم١ٕبد االؿزشؼبع ػٓ ثؼض, 9229-1229ثّض٠ٕخ ٔجغاْ سالي اٌفزغح 
 اٌّجٍخ اٌؼغث١خ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌجغغاف١خ, اٌّجٍض اٌزبؿغ اٌؼضص اٌضبٟٔ.

 ( ّٓاٌجذش اٌؼ١ٍّٟ 9212ػج١ضاد, طٚلبْ, ػجض اٌذك, وب٠ض, ػضؽ, ػجض اٌغد )
 صاع اٌفىغ. -ِفِٙٛٗ ٚأصٚارٗ ٚأؿب١ٌجٗ, ػّبْ

 ( اٌزذ١ًٍ اٌّىبٟٔ 9219شب٠ٚش , ػبصي دمحم ) ٌشجىخ اٌطغق اٌّغطٛفخ فٟ ِذبفظخ
 جبِؼخ ػ١ٓ شّؾ . –ِجٍخ ِغوؼ ثذٛس اٌشغق األٚؿؾ  -اٌطبئف 

 ( إٌمً اٌجٛٞ فٟ ِٕطمخ اٌجبدخ 9212شب٠ٚش , ػبصي دمحم )–  ِجٍخ ِغوؼ ثذٛس
 جبِؼخ ػ١ٓ شّؾ . –اٌشغق األٚؿؾ 

 ( اٌزذ١ًٍ اٌّىبٟٔ ٌٍـ١بدخ اٌج١ئ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌّـ9219شب٠ٚش , ػبصي دمحم) ٟزضاِخ ف
ِذبفظخ اٌجبدخ ثبٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ صعاؿخ جغغاف١خ , ِغوؼ اٌجذٛس 

 .99 –اٌؼضص  –جبِؼخ إٌّٛف١خ  –و١ٍخ ا٢صاة  –اٌجغغاف١خ ٚاٌىبعرٛجغاف١خ 
  (األِطبع فٟ ِٕطمخ جبػاْ ٚرأص١غ٘ب ػٍٟ 9222اٌؼغ٠شٟ, ػبئشخ ػٍٟ دمحم )

 , جبِؼخ اٌى٠ٛذ.222اٌز١ّٕخ اٌؼعاػ١خ, عؿبئً جغغاف١خ, اٌغؿبٌخ 
 ( اٌزطٛع اٌؼّغأٟ ٌٍّضْ اٌـبد١ٍخ ثّٕطمخ رجٛن 9222اٌؼ١ّغٞ, طبٌخ ٔبطغ )

ثبٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ ٚرأص١غ اٌجؼض اٌـ١بدٟ ػ١ٍٙب صعاؿخ دبٌخ ِض٠ٕخ دمً, 
 عؿبٌخ ِبجـز١غ,  اٌجبِؼخ األعص١ٔخ, ػّبْ.

 ( اؿزشضاَ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ا9219اٌمذطبٟٔ, ػجض هللا ِؼ١غ ) ٌجغغاف١خ فٟ صعاؿخ
اٌزٛؿغ اٌؼّغأٟ ٌّض٠ٕخ اٌّؼاد١ّخ, عؿبٌخ ِبجـز١غ, جبِؼخ اٌٍّه ػجض اٌؼؼ٠ؼ, 

 جضح.
 ( ِٛؿٛػخ اٌٍّّىخ اٌؼغث١خ اٌـؼٛص٠خ: ِٕطمخ 9222ِىزجخ اٌٍّه ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌؼبِخ )

 جبػاْ, اٌغ٠بع: ِىزجخ اٌٍّه ػجض اٌؼؼ٠ؼ اٌؼبِخ ثبٌغ٠بع.
 ّ( اٌشمك اٌّفغٚشخ فٟ ِض١ٔخ اٌطبئف, ١9222ض )ِٕمً, ِجضٞ ػجض إٌّبْ ػجض اٌذ

 عؿبٌخ ِبجـز١غ,  جبِؼخ أَ اٌمغٜ, ِىخ اٌّىغِخ.
 ِٛلغ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌإلدظبءwww.stats.gov.sa/ar. 
   ِٛلغ ٚػاعح اٌضاس١ٍخ www.moi.gov.sa. 
 (اٌشغ٠طخ اٌغل١ّخ ٌٍّٕبؽك اإلصاع٠خ.١٘9222ئخ اٌّـبدخ اٌج١ٌٛٛج١خ ) 
 ( جغغاف١خ اٌّضْ ٚاٌزذؼغ أؿؾ ِٚفب١ُ٘, 9219دّٓ )ا١ٌٙزٟ, ِبػْ ػجض اٌغ

 صِشك, صاع اٌؼغاة ٌٍضعاؿبد ٚإٌشغ ٚاٌزغجّخ.
 ( ( اٌّشطؾ اإلل١ٍّٟ ٌّٕطمخ جبػاْ )اٌزمغ٠غ 9222ٚػاعح اٌشإْٚ اٌجٍض٠خ ٚاٌمغ٠ٚخ

 اٌفٕٟ اٌغاثغ(, اٌغ٠بع, ٚػاعح اٌشإْٚ اٌجٍض٠خ ٚاٌمغ٠ٚخ.
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