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قـواعــد الـنشــــر

ا�ســــــــــــم املجــلــــــة:

 The Egyptian Journal of البيئي   للتغري  امل�صرية  املجلة 

Environmental Change

جهة اإ�سدار املجلة:

 The Egyptian Society اجلمعية امل�صرية للتغريات البيئية

of Environmental Change

فرتات الإ�ســــــدار:

باللغـات  واأكتوبر  مار�س  �صهرى  فى  �صنويا  ن�صف  ت�صدر 

العربيـة والإجنليزية و الفرن�صية

اأهــــــــــداف املجلة :

فى  الأ�صيلة  العلمية  والدرا�صات  البحوث  بن�صر  تهتم 

كوكب  اأغلفة  فى  البيئية  بالتغريات  ال�صلة  ذات  املو�صوعات 

الأر�س باللغات العربية والإجنليزية والفرن�صية .

�سـيا�ســـــة الن�ســــر:

1- لهيئة التحرير حق البت فى �صالحية البحث للتحكيم.

2- تخ�صع جميع البحوث التى يتم تقدميها للتحكيم من قبل 

متخ�ص�صني من ذوى اخلربة واملكانة العلمية املتميزة.

3- ل تلتزم املجلة برد اأ�صول البحوث املقدمة اإليها فى حالة 

قبولها للن�صر وفى حالة عدم قبولها للن�صر. من حق الباحث 

ا�صرتداد بحثه.

4- يخطر رئي�س التحرير موؤلف البحث ب�صالحية البحث اأو 

عدم �صالحيته للن�صر باأ�صرع وقت ممكن.

5- ل يجوز لأ�صحاب البحوث التى تن�صر فى املجلة اأن يعيدوا 

ن�صرها اأو جزء منها فى موؤلف اأو جملة اأخرى اإل بعد موافقة 

خطية من رئي�س التحرير.

ر�ســــــوم الن�ســــر:

300 جنيها م�صريا لترد  يقابل  البحث ما  1. ر�صم حتكيم 

فى حالة عدم قبول البحث.

2. يتكفل الباحث مب�صروفات طباعة ون�صر بحثه )حم�صوبة 

 A4 Normal Margins ال�صفحة  مقا�س  اأ�صا�س  على 

 Simplified Arabic خط   ،  1.5 ال�صطور=  بني  مب�صافة 

اأعلى  من  �صم  و2،54  جانب  كل  من  �صم   3،18 بهام�س 

ال�صفحة واأ�صفلها(. 

3. ت�صاف تكاليف طباعة ال�صفحات امللونة  واأغلفة الأعداد 

اخلا�صة عند طلبها .

قــواعـــــد الن�ســــر:

تقبل البحوث املقدمة للن�صر فى املجلة وفقاً لل�صوابط التالية:

موافقة  على  ح�صل  اأو  ن�صره،  �صبق  قد  البحث  يكون  األ   -1

بالن�صر فى  جملة اأخرى اأو نال به جائزة لدى اأية جهة.

�صاملة  �صفحة   50 عن  البحث  �صفحات  عدد  يزيد  األ   -2

اجلداول والأ�صكال واملراجع باللغة العربية، 25 �صفحة باللغة 

الإجنليزية ، وميكن اإ�صدار عدد خا�س للبحث الذى تتجاوز 

�صفحاته العدد املحدد.

3- ل يجوز �صحب البحث بعد اإقرار ن�صره فى املجلة.

4- تقبل البحوث باللغة العربية اأو الإجنليزية اأو الفرن�صية.

5- يرفق كل باحث نبذة خمت�صرة عن �صريته الذاتية مربزًا 

اأهم موؤلفاته مبا ل يتجاوز )50( كلمة.

6- يح�صل الباحث على 10 م�صتالت من بحثه اإ�صافة لن�صخة 

واحدة من املجلة.

قواعـد كتابـة األوراق العلمـيــة

اأ-  تعليمات عامة:

على   الكتابة  وتكون  ون�صختني  اأ�صل  من  البحث  يقدم   -1

من  واحد  وجه  على   )A4( مقا�س  ورق  وعلى   1٫5 م�صافة 

ترقيمًا  والأ�صكال  واجلداول  ال�صفحات  وترقم  ال�صفحة، 

مت�صل�صاًل. وتقدم اجلداول وال�صور واللوحات على �صفحات 

م�صتقلة مع حتديد اأماكن ظهورها فى املنت.

2- يت�صمن البحث ملخ�س فى حدود 200 كلمة تو�صح هدف 

البحث وطريقته واأهم النتائج.

3- تن�صق الكتابة حتت عناوين رئي�صة هى املقدمة، واأهداف 

ال�صابقة،  الدرا�صات  ومناهجه،  البحث  وطرائق  الدرا�صة، 

والنتائج واملناق�صة واخلامتة والتو�صيات واملراجع.

ب-  كتابــــة املراجـــع:

ي�صار اإىل املراجع فى املنت با�صم املوؤلف و�صنة الن�صر )داخل 

ل�صم  طبقًا  اأبجديًا  ترتيبًا  املراجع  قائمة  وترتب  قو�صني( 

املوؤلف و�صنويًا طبقًا للموؤلف الواحد، وبحيث ي�صمل كل مرجع 
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ثم  البحث  وعنوان  الن�صر  و�صنة  املوؤلفني(  )اأو  املوؤلف  ا�صم 

ا�صم وعاء الن�صر )الدورية( ورقم املجلد واأرقام ال�صفحات 

املن�صور فيها البحث.

ج- الخت�سارات والوحدات:

تخت�صـر عناوين املجـالت والدوريـات طبقًا للقائمـة العاملية 

 The World List of Scientific العلمية  للدوريات 

بدًل  دوليًا  املحددة  الخت�صارات  وت�صتخدم   Periodicals
من كتابة الكلمات كاملة مثل: �صم، مم، م. كم، �صم2، مل، 

ملجم، كجم، % … الخ.

د- اجلداول والأ�سكال وال�سور:

يجب اأن تكون اجلداول والر�صومات واللوحات منا�صبة مل�صاحة 

والأ�صكال  ال�صور  تكون  اأن  على  املجلة  �صفحة  فى  ال�صف 

بالقلم  �صورة  اأو  �صكل  كل  خلف  ويكتب  التفا�صيل  وا�صحة 

الر�صا�س عنوان خمت�صر للبحث ورقم ال�صكل امل�صل�صل.

هـ- تعليــمات الطباعــة:

 IBM-MS World Latest للربنامج  طبقًا  الطباعة  تتم 

اخلط  وحجم   Simplified Arabic اخلط  نوع   Version
ال�صفحة  منت�صف  فى   Bold اأ�صود   16 الرئي�صى  للعنوان 

البحث  كان  اإذا  وذلك  واحلوا�صى،  للن�س  عادي   14 وحجم 

اإذا كان البحث   Times New Roman اأو  العربية.  باللغة 

باللغة الإجنليزية على اأن يكون حجم خط العنوان الرئي�صى 

للن�س  اخلط  وحجم  ال�صفحة  منت�صف  فى  اأ�صود   14

واحلوا�صى 12 عادى.

و- الـمرا�ســـــــــــــالت:

للتغريات  امل�صرية  اجلمعية  ورئي�س  املجلة  حترير  رئي�س 

البيئية :

اأ.د. حممد جمدى تراب

هاتف:  201002603250 +

ق�صم اجلغرافيا - كلية الآداب - جامعة دمنهور - م�صر

website:http://egjec.journals.ekb.eg
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المجلة المصرية للتغير البيئي
رئيــــ�س التحريــــر

اأ.د. حممــــد جمــدى تـراب

هيــــئة التحريــــر

اأ.د. اأحمد البدوى ال�سريعي  )نائب رئي�س التحرير(

اأ.د. اأ�سماعيل يو�سف اإ�سماعيل  )م�صاعد رئي�س التحرير(

اأ.د. لطفي كمال عزاز  )م�صاعد رئي�س التحرير(

اأ.د. حممد حممود اأبوعلي  )م�صاعد رئي�س التحرير للتدقيق اللغوي(

د. اأحمد حممد ح�سني القناوي )ع�صو هيئة التحرير (

د. حممد علوات  )ع�صو هيئة التحرير ( 

الهيــــــئة الإ�ست�سارية

اأ.د. اأحمد البدوي ال�سريعي )كلية العلوم الإجتماعية، جامعة اأم القرى(

اأ.د.اإ�سماعيل يو�سف اإ�سماعيل )كلية الآداب ، جامعة املنوفية(

اأ.د. �سابر اأمني د�سوقي )كلية الآداب ، جامعة بنها( 

اأ.د. عبدالفتاح �سديق عبدالاله  )كلية الآداب ، جامعة عني �صم�س(

اأ.د. عالء النهري  )الهيئة القومية لالإ�صت�صعار عن بعد وعلوم الف�صاء(

اأ.د. عزت زكي قادو�س  )كلية الآداب ، جامعة الإ�صكندرية(

اأ.د. لطفي كمال عزاز    )كلية العلوم والآداب، جامعة الق�صيم(

اأ.د. حممد اخلزامي عزيز  )كلية العلوم والآداب، جامعة الق�صيم( 

اأ.د. حممد نور الدين ال�سبعاوي )كلية الآداب، جامعة اإملنيا(

اأ.د. نا�سر عبداهلل ال�سالح  )كلية العلوم الإجتماعية ، جامعة اأم القري(

اأ.د. نواري �سويهر   )جامعة العلوم والتكنولوجيا، هواري بومدين(
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خرائط الزمن المتساوي األيزوكرون للوصول 
لجامعة الملك خالد بمدينة أبها - بمنطقة عسير 

بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية
اإعداد الدكتور/ ح�سن بن حممد م�سفر القحطاين

باحث جغرافي متخرج من جامعة أم القرى 
بالمملكة العربية السعودية
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خرائط الزمن المتساوي األيزوكرون للوصول 
لجامعة الملك خالد بمدينة أبها - بمنطقة 
عسير بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اإعداد الدكتور

 ح�صن بن حممد م�صفر القحطاين

باحث جغرايف متخرج من جامعة اأم القرى 

باململكة العربية ال�صعودية

اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�صتخدام  اإىل  الدرا�صة  تهدف 

املت�صاوي  الزمن  خطوط  خرائط  وحتليل  اإنتاج  يف   )GIS(

التعليمية  للخدمات  الو�صول  اإمكانية  لتقومي  )الأيزوكرون( 

اإىل  الدرا�صة  تهدف  كما  اأبها،  مدينة  يف  اجلامعية  للمرحلة 

للتعرف على مدى تطبيق اختيار موقع اخلدمة اجلامعية يف 

با�صتخدام  والإقليمية  املحلية  املعايري  وفق  الدرا�صة  منطقة 

منوذج املالءمة املكانية.

 Spatial املكاين  التحليل  اجراء  على  الدرا�صة  واعتمدت 

ملنطقة  الظهر  وبعد  ال�صباحية  الذروة  لفرتات   Analysis
املت�صاوي  الزمن  خرائط  واإنتاج  اجلامعية  لطالب  الدرا�صة 

تطبيقي  منوذج  بناء  مت  كما  الآيزوكرون.  خرائط  واإنتاج 

مبنطقة  اجلامعية  املدينة  ملوقع  الراهن  الو�صع  لتقومي 

الدرا�صة، ا�صافه ايل تطبيق مناذج املالئمة املكانية لختيار 

اأن�صب املواقع املالئمة للخدمات التعليمية للمرحلة اجلامعية 

التي  التو�صيحية  والأ�صكال  اخلرائط  من  جمموعة  واإنتاج 

تدعم متخذ القرار. 

واعتمدت الدرا�صة على البيانات املتوفرة من جامعة امللك 

خالد، واأمانة منطقة ع�صري وفرع وزارة النقل مبنطقة ع�صري، 

بالإ�صافة اإىل توزيع ا�صتمارات ال�صتبيان على طالب العينة 

اإدخال  ومت  امليدانية.  الدرا�صة  ونتائج  اجلامعة،  للمرحلة 

 ،Arc GIS 10.8 برنامج  خالل  من  البيانات  ومعاجلة 

الإح�صائية  البيانات  لتحليل   SPSS برنامج  اإىل  بالإ�صافة 

 Excel برنامج  ا�صتخدم  كما  ال�صتبيان،  ا�صتمارة  ونتائج 

لإعداد بع�س الأ�صكال البيانية واجلداول.

الدرا�صة ايل ان م يقرب من ن�صف عدد طالب  وتو�صلت 

 30 اجلامعة ي�صلون ايل كلياتهم يف مدة زمنية ل تزيد عن 

دقيقة، وبع�صهم تزيد مدة و�صولهم لترتاوح ما بني 30 و60 

اختيار موقع  اإىل عدم مراعاة  الدرا�صة  تو�صلت  دقيقة، كما 

منوذج  يف  التخطيطية  املعايري  جلميع  اجلامعية  املدينة 

توزيع  يف  النظر  باإعادة  الدرا�صة  واأو�صت  املكانية.  املالءمة 

�صوء  يف  الدرا�صة  منطقة  يف  املقرتحة  التعليمية  اخلدمات 

اإمالءات ما تو�صحه خريطة الآيزوكرون باملنطقة، وما حتدده 

مناذج املالءمة املكانية ومعايريها. 
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د/ ح�سن بن حممد م�سفر القحطاين خرائط الزمن المتساوي األيزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها - بمنطقة عسير 
بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية

Time maps of Isochrons to 
reach King Khalid University 

in the city of Abha, Asir region, 
using geographical information 

systems.
Dr. Hassan Mohammed Al-Qahtani

The study aims to use geographic in-
formation systems (GIS) in the produc-
tion and analysis of equal time-line maps 
(Isochron) to evaluate the accessibility 
of educational services for the university 
stage in the city of Abha, and the study 
also aims to identify the extent of apply-
ing to choose the university service loca-
tion in the study area according to local 
and regional standards Using the spatial fit 
model.
The study relied on conducting spatial 

analysis for morning and afternoon peak 
periods for the study area for university 
students, producing equal time maps and 
producing Isochron maps. An application 
model was also built to evaluate the current 
status of the site of the university city in the 
study area, in addition to applying appropri-
ate spatial models for selecting the most ap-
propriate sites for educational services for 
the university stage and producing a set of 
maps and illustrations that support the deci-
sion-maker.
The study used available data from King 

Khalid University, the municipality of Asir 
region and the branch of the Ministry of 
Transport in the Asir region, in addition to 
distributing questionnaires to the sample 
students for the university stage, and the 
results of the field study. And data was en-
tered and processed by using Arc GIS 10.8 
software, SPSS to analyze the data and the 
results of the questionnaire, and Excel was 

used to prepare some graphs and tables.
The study found that nearly half of the uni-

versity’s students arrive at their colleges in 
a time period of no more than 30 minutes, 
and some of them increase their arrival time 
to range between 30 and 60 minutes. The 
study also found that the university city’s 
location was not taken into account for all 
the planning criteria in the fitness form Spa-
tial. The study recommended reviewing 
the distribution of the proposed education-
al services in the study area in the light of 
the dictates of what is shown by the map of 
the Isochron in the study Area, and what is 
determined by spatial relevance models and 
their standards.
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المقدمة:
بعدة  واملعا�صرة  احلديثة  العقود  يف  اجلغرافيون  اهتم 

بالهتمام  جديرة  متباينة  ومو�صوعات  جغرافية  ظواهر 

النمط  تتناول  والتي  اخلدمات،  جغرافية  ومنها  والدرا�صة 

والتوزيع ل�صهولة الو�صول للخدمات ب�صفة عامة.

مما ل �صك فيه اأن التخطيط لتنمية اإمكانية الو�صول اإىل 

اخلدمات داخل املناطق اجلغرافية يعترب هدفًا مهمًا ت�صبو 

اأجل  من  عامة  ب�صفة  والريفية  احل�صرية  الدرا�صات  اإليه 

وتكلفتها  الرحلة  زمن  بتقليل  وذلك  وتقدمه  املجتمع  راحة 

عن  الناجمة  الوفرات  بزيادة  ممكنة  عوائد  اأق�صى  وحتقيق 

)م�صيلحي،  والرتفيه  والت�صويق  العمل  الرحالت  تخطيط 

1995،�س449(. 

التخ�ص�صات  الو�صول يف عدد من  اإمكانية  يتداول مفهوم 

مثل: تخطيط املدن، وتخطيط النقل، والت�صويق واجلغرافيا، 

وعلى الرغم من ذلك فاإن منبع التعريف يكمن يف اجلغرافيا 

وعلم القت�صاد احل�صري )Vtbl، 2002م(.

الو�صول  �صهولة  مفهوم  على  اجلغرافيون  يركز  "هنا 
الأكمل،  الوجه  على  باخلدمة  لالنتفاع   )  Accessibity(

اأهم  من  يعد  والذي  الو�صول  �صهولة  اجلغرافيون  ويعرف 

املفاهيم يف نظرية البيانات اأو ال�صبكات اجلغرافية الرئي�صية 

باأنه من الن�صبية من الت�صال والتفاعل املكاين والزماين .

يف حني اأ�صار ني�صتوين Nystuen يف عام 1968م اإىل ناحية 

املكانية،  املفاهيم  من  بو�صفه  الن�صبي  املوقع  اأن  هي  اأخرى 

والذي له دور يف حتديد اأمناط �صهولة الو�صول، وحتويله اإىل 

)ثيولوجي ( يف و�صف تركيب ال�صبكة و�صفًا م�صاحيًا هند�صيًا 

" )الطيف واآخرون،1430هـ،�س57(
للو�صول  الأ�صا�صية  الفكرة  اأن   Moseley مو�صيلي  يحدد 

تعتمد على ثالثة مكونات هي : ال�صكان وهم �صكان املناطق، 

الأن�صطة اأو اخلدمات التي يطلبونها، النقل والت�صالت تربط 

بني الثنني )Moseley، 1979م، �س 101(.

ي�صمى  مبا  عادة  الكارتوجرافيا:  يف  الو�صول  زمن  ميثل 

 Isochrones بخرائط الأيزوكرون

خرائط  وتعد   ،)653 �س  1994م،   ،Spiekerman(

الأيزوكرون الطريقة املثلى لر�صم خرائط الزمن املت�صاوي من 

نقطة معينة، والأيزوكرون ظهر يف القرن التا�صع ع�صر على يد 

ت�صميم  يف  مبكر  تطبيق  يف   Francis Galton فران�صي�س 

الأيزوكرون  خريطة  واأ�صبحت  ال�صراعية،  للزوارق  الطرق 

التخطيط  يف  هامة  اإقليمية  وثيقة  فرن�صي�س  اأبتكرها  والذي 

الإقليمي.

يق�صد اأي�صًا باإمكانية الو�صول معرفة الوقت الذي ي�صتنفذ 

يف عملية ال�صفر من نقط خمتلفة حول املدينة، ويعني الوقت 

وتو�صيل  النقطة،  هذه  عند  وتوقيعها  وال�صاعات  بالدقائق 

الت�صاوي  املتماثلة بخطوط  الو�صول  اأوقات  النقاط ذات  هذه 

)اأيزوكرون( وهي اخلطوط التي تربط الأماكن التي لها نف�س 

قيمة وقت ال�صفر اإىل و�صط املدينة وت�صمى بخطوط الت�صال 

املت�صاوي، وتر�صم عن طريق حتديد الوقت امل�صتنفذ يف ال�صفر 

اليومية،  العمل  رحلة  لتحديد  حولها  وما  املدينة  و�صط  بني 

وحتديد الوقت، وتدرج اخلطوط بفوا�صل منتظمة من دقائق 

)�صطحية،1972�س300-85(.

تعد خرائط الأيزوكرون اأ�صهر اأنواع خرائط النقل احل�صري 

معرفة  طريق  عن  وتر�صم  الت�صاوي،  خطوط  ت�صتخدم  التي 

التجاري  املركز  من  بال�صيارة  الرحلة  ي�صتغرقه  الذي  الوقت 

اأو من منطقة العمل  بني املدينة، والأقاليم الريفية املجاورة، 

يف املدينة والأقاليم املحيطة باملدينة، وبالطبع تتغري خريطة 

الأيزوكرون من فرتة زمنية لأخرى وذلك لأن هناك جمموعة 

ال�صيارة  رحلة  ت�صتغرقه  الذي  الزمن  يف  تتحكم  العوامل  من 

مثل : ات�صاع الطريق، اأو العقبات التي توجد عليه، اأو املحالت 

ا�صتقامة  اإىل  بالإ�صافة  جوانبه،  على  توجد  التي  العمرانية 

الطريق اأو وجود منحنيات عليه، اأو وجود بع�س الكباري. وهذا 

النوع من اخلرائط مفيد جدًا يف جمال الدرا�صات التخطيطية 

اخلا�صة باملدينة واإقليمها )العي�صوي، 1978م، �س230(. 

توزيع  كفاءة  مدى  بدرا�صة  اخلدمات  جغرافية  اهتمت 

توزيع  بني  العالقات  ومدى  ما،  مكانية  رقعة  يف  اخلدمات 

الو�صول  لإمكانية  التعليمية  اخلدمات  وتوزيع  ال�صكان، 

بحثية  اأ�صاليب  ذلك  يف  م�صتخدمني  وي�صر  �صهولة  بكل  اإليها 

خمتلفة. ومن تلك الأ�صاليب نظم املعلومات اجلغرافية، الذي 

باأ�صاليب  لرثائها  التعليمية  اخلدمات  توزيع  حتليل  يف  ي�صهم 

نظم  اأن  كما  التخطيط،  يف  ا�صتخدامها  ميكن  ووظائف 

املعلومات اجلغرافية ترتبط من الناحية املنهجية والوظيفية 

وعلوم  الت�صويرية،  وامل�صاحة  والكرتوجرافيا،  باجلغرافيا، 

احلا�صب الآيل، والريا�صيات، والإح�صاء، وميتد هذا الرتباط 

لي�صمل النظم املعلوماتية املكانية الأخرى وال�صت�صعار عن بعد 

والكرتوجرافيا احلا�صوبية، ونظم كاد ونظم التوقيع الأر�صي 

ونظم اإدارة قواعد البيانات )عثمان،2002،�س5(.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اخلدمات:  ت�صم  والتي  التعليمية  اخلدمات  درا�صة  وتعد 

والثانوية،  واملتو�صطة،  البتدائية،  واملدار�س  الأطفال،  ريا�س 

اأمرًا  والبنات  للبنني  املهنية  واملعاهد  والكليات،  واجلامعات، 

مهمًا لأي جمتمع، وتقت�صر هذه الدرا�صة على تقومي اإمكانية 

الو�صول ملواقع اخلدمات التعليمية للمرحلة اجلامعية )جامعة 

امللك خالد( للبنني فقط، ب�صبب اأن هذه اخلدمات تتولد عن 

طريقها الرحالت اليومية للو�صول اإىل هذه اخلدمات. 

ومن هذا املنطلق تهدف هذه الدرا�صة اإىل ا�صتخدام نظم 

املعلومات اجلغرافية )GIS( يف اإنتاج وحتليل خرائط خطوط 

الو�صول  اإمكانية  لتقومي  )الأيزوكرون(  املت�صاوي  الزمن 

اإىل  الدرا�صة  تهدف  كما  اأبها،  مدينة  يف  اجلامعية  للخدمة 

ا�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية على مدى تطبيق اختيار 

املحلية  املعايري  وفق  اأبها  مدينة  يف  اجلامعية  املدينة  موقع 

.)Suitability Model( با�صتخدام منوذج املالءمة املكانية

أواًل: مشكلة الدراسة:
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التعليمية  اخلدمات  تتعر�س 

الو�صول  �صعوبة  خا�س  ب�صكل  ع�صري  منطقة  ويف  عام  ب�صكل 

اأبرزها  من  العوامل  من  عدد  ب�صبب  التعليمية  اخلدمات 

والنمو  التو�صع  ازدياد  ذلك  عن  نتج  مما  املدن  اإىل  الهجرة 

العمراين وال�صكاين يف املدينة واأي�صًا نتج عنه �صوء التخطيط 

التعليمية  اخلدمات  توزيع  بني  توازن  وجود  عدم  يف  املتمثل 

على عدد ال�صكان، �صواًء اأكان يف  الأحياء ال�صكنية يف مدينة 

م�صكلة  اإىل  بالإ�صافة  ع�صري،  منطقة  حمافظات  اأو  اأبها 

املجتمعات  اأغلب  منها  تعاين  عاملية  م�صكلة  تعد  والتي  املرور 

اإن  النامية.  اأو  املتقدمة  املجتمعات  �صواًء  املعا�صرة  العاملية 

احلركة النقلية واملرورية مبدينة اأبها وحمافظاتها تعاين من 

والقادمون  املقيمون  ال�صكان  ويعاين  املرورية  امل�صكالت  كرثة 

يتجاوز  الرحلة  زمن  يف  الوقت  �صياع  م�صكالت  من  للمدينة 

�صعف الزمن احلقيقي لها، وتكمن امل�صكلة اأي�صًا يف اأن اختيار 

عدم  ظل  يف  يحدث  اأبها  مدينة  يف  اجلامعية  املدينة  موقع 

وجود معايري حمددة من قبل وزارة التعليم التي تتبعها هذه 

معيار عدد  على  فقط  التعليم  وزارة  ركزت  اخلدمات، حيث 

ال�صكان ومل تراع املوقع املنا�صب لإقامة اخلدمة وفق املعايري 

وزارة  من  كل  و�صعتها  التي  اجلامعية  للخدمات  التخطيطية 

ال�صوؤون البلدية والقروية، والتي تهدف يف النهاية اإىل �صهول 

الو�صول اإىل هذه اخلدمات بكل �صهولة وي�صر. وبالتايل تهدف 

اإمكانية الو�صول اإىل اخلدمة اجلامعية  اإي�صاح  الدرا�صة اإىل 

للبنني يف مدينة اأبها، حيث ت�صهد هذه النوعية من اخلدمات 

با�صتخدام  اإي�صاحها  وميكن  اإليها،  للو�صول  يومية  رحلة 

نظم املعلومات اجلغرافية يف تقومي الو�صع الراهن لإمكانية 

الو�صول لها يف منطقة الدرا�صة بالعتماد على خرائط الزمن 

املت�صاوي لزمن الرحلة )الآيزوكرون( التي مت القيام بتحليلها 

مكانيًا عن طريق نظم املعلومات اجلغرافية. وتتمحور م�صكلة 

الدرا�صة يف حماولة الإجابة على ت�صاوؤلني هما:

يف  النقل  لو�صائل  الو�صول  اإمكانية  ي�صعب  وملاذا  اأين   -1

الطرق التي توؤدي اإىل اخلدمة اجلامعية )جامعة امللك خالد( 

للبنني يف مدينة اأبها؟

للخدمة  الو�صول  اإمكانية  وتنمية  تقومي  ميكن  كيف   -2

اجلامعية )جامعة امللك خالد( للبنني يف مدينة  اأبها؟

ثانيًا: أهمية الدراسة:
الو�صول  اإمكانية  تقومي   " الدرا�صة يف  يتجلى مو�صوع هذه 

املعلومات  نظم  با�صتخدام  اأبها  اجلامعية  املدينة  ملوقع 

اجلغرافية ". وبذلك فاإن هذه الدرا�صة احلالية تاأخذ الجتاه 

نظم  ا�صتخدام  يف  املتمثل  احلديثة،  للتقنيات  التطبيقي 

ميكن  مكانية،  معلومات  قاعدة  لبناء  اجلغرافية،  املعلومات 

وا�صتقاق خرائط خطوط  التحليل  بعملية  القيام  من خاللها 

الزمن املت�صاوي )الآيزوكرون( لتقومي �صهولة و�صول الطالب 

خرائط  اإنتاج  اإىل  بالإ�صافة  اأبها  مدينة  يف  للبنني  اجلامعة 

اجلامعة،  ملوقع  الراهن  الو�صع  تقومي  اأجل  من  تطبيقية 

والك�صف عن مالءمة توزيعها، ومدى التزامها ب�صروط املوقع 

والب�صرية  الطبيعية  اخلطر  مكامن  عن  يبعد  الذي  الأمثل، 

املحيطة به، وفق املعايري املحلية يف اململكة العربية ال�صعودية، 

من  ويكون  املالئم،  اجلامعة  موقع  لختيار  منوذج  بناء  مع 

خالله اقرتاح خريطة لأف�صل املواقع لهذه اخلدمة التعليمية 

عدة  من  املو�صوع  اأهمية  وتتاأكد  جغرافية،  نظر  وجهة  من 

نقاط وهي:

دليل  تقدمي  يف  الدرا�صة  هذه  ت�صهم  اأن  يُتوخى   -1

للمخططني يف جمال اخلدمة اجلامعية يف مدينة اأبها، وبقية 

وميكن  ال�صعودية،  العربية  اململكة  ومناطق  مدن حمافظات، 

و�صانعي  املخططني،  الدرا�صة  وتو�صيات هذه  نتائج  تفيد  اأن 

التعرف  اإىل  اخلدمات  هذه  تتبعها  التي  الوزارات  يف  القرار 
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التخطيط  يف  اجلامعية  للخدمة  الأمثل  املوقع  حتديد  على 

اخلدمات  هذه  على  احل�صول  لل�صكان  يتيح  مبا  امل�صتقبلي 

ب�صهولة وي�صر.

2- اجلوانب املهمة يف هذه الدرا�صة قلة الدرا�صات العربية 

واملحلية يف هذا املجال با�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

هذه  وتعترب  اجلامعية  للخدم  الو�صول  اإمكانية  تقومي  يف 

التي  الباحث  علم  حد  على  الأوىل  الدرا�صات  من  الدرا�صة 

تناولت تقومي اإمكانية الو�صول للخدمات التعليمية با�صتخدام 

نظم املعلومات اجلغرافية يف حتليل خطوط الزمن املت�صاوي 

للباحثني  املجال  الدرا�صة  هذه  تتيح  بحيث  اأبها،  مدينة  يف 

خدمات  يف  الدرا�صة  لهذه  مماثلة  درا�صات  يف  اجلغرافيني 

اأخرى.

ثالثًا: أهداف الدراسة:
ت�صعى الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف التالية:

اخلدمات  عن  رقمية  جغرافية  بيانات  قاعدة  اإعداد   -1

ومتغرياتها،  الدرا�صة،  منطقة  يف  للبنني  اجلامعية  التعليمية 

وحتليل البيانات الإح�صائية. 

2- بناء منوذج مالءمة لتقومي الو�صع الراهن ملوقع اخلدمة 

اجلامعية يف منطقة الدرا�صة.

درا�صة حتليل  3- عمل منوذج نظم معلومات جغرافية يف 

منطقة  يف  للبنني  اجلامعية  اخلدمة  اإىل  الو�صول  اإمكانية 

الدرا�صة.

الأحياء  م�صتوى   على  املت�صاوي  ال�صفر  خرائط  اإنتاج   -4

داخل مدينة اأبها وعلى م�صتوى مدن وقرى حمافظات منطقة 

ع�صري، للو�صول اإىل موقع املدينة اجلامعية للبنني.

5- حتليل مدى مالءمة موقع املدينة اجلامعية للبنني على 

املوقع  واقرتاح  املت�صاوي،  ال�صفر  خلرائط  احلايل  النموذج 

 Suitability املكانية  املالءمة  منوذج  با�صتخدام  الأمثل 

 . Model

رابعًا: تساؤالت الدراسة:
اأهم ت�صاوؤلت الدرا�صة هي كما يلي:

للبنني يف  امللك خالد  املوقع احلايل جلامعة  يحقق  1-هل 

منطقة الدرا�صة �صهولة الو�صول ؟

على  القدرة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  لربامج  هل   -2

درا�صة اإمكانات وم�صاكل �صبكات الطرق مبنطقة الدرا�صة؟

3- كيف ميكن اأن ت�صهم الدرا�صة يف اقرتاح معايري حملية 

منطقة  يف  الو�صول  اإمكانية  لتعزيز  اجلامعية  اخلدمة  ملوقع 

الدرا�صة؟

اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�صتخدام  اإمكانية  ماهي   -4

اإيجاد مواقع بديلة مقرتحة للخدمة اجلامعية يف منطقة  يف 

الدرا�صة؟ 

خامسًا: منطقة الدراسة:
 °42  َ41 و    ،°42  َ26 طول   خطي  بني  اأبها  مدينة  تقع 

18° يف اجلزء اجلنوبي الغربي  18° و 21َ  ودائرتي عر�س 9َ 

من منطقة ع�صري وهي العا�صمة الإدارية ملنطقة ع�صري حيث 

اأبها، ومن  ال�صرقي قرى مركز  ال�صمال وال�صمال  يحدها من 

اجلنوب مركز ال�صعف ومركز مربة، ويحدها من جهة ال�صرق 

مركز  من  كل  الغرب  من  ويحدها  م�صيط،  خمي�س  مدينة 

العام  املوقع   )1( �صكل  يو�صح  اأبها.  مركز  وقرى  ال�صودة، 

ملدينة اأبها على م�صتوى منطقة ع�صري وعلى م�صوى حمافظة 

البلدية  )وزارة  )194.15كم2(،  م�صاحتها  وتبلغ  اأبها. 

والقروية، 1437هـ(، ويبلغ عدد �صكانها ح�صب تعداد 1431هـ 

نحو )236157( ن�صمة )م�صلحة الإح�صاء، 1431هـ( . وتقع 

الدائري  الطريق  من  متفرعة  حماور  عدة  على  اأبها  مدينة 

حمور  على  ال�صمال  يف  وخا�صة  احلزام(  )طريق  للمدينة 

الطائف ويف ال�صمال الغربي على عدة حماور ال�صودة ، طبب 

، اآل يو�صف ويف ال�صمال ال�صرقي جهة املحالة ويف ال�صرق على 

 . ال�صعف  جهة  ال�صرقي  اجلنوب  ويف  م�صيط  خمي�س  حمور 

 ، م�صيط  التالية)خمي�س  املدن  اأبها مبوقعها  مدينة  وتتو�صط 

، والباحة ( حيث تتالقى الطرق  ، وبي�صة، وجنران  وجازان 

التي تربط بني تلك املدن مرورًا باأبها. ومتثل املركز الرئي�صي 

الذي يعتمد عليه جميع املدن والقرى مبنطقة ع�صري . 

كذلك تقع مدينة اأبها يف مركز الثقل العمراين وال�صكاين ، 

حيث اكت�صبت اأهميتها من كونها مركز تالقي الطرق الإقليمية 

باأكرث  تقريبًا  متو�صط  باأنه  موقعها  وتتميز   ، باملدينة  املارة 

الذي  ال�صياحي  دورها  اىل  بالإ�صافة  ع�صري،  منطقة  جهات 

تقوم به على م�صتوى اململكة العربية ال�صعودية ، حيث يت�صح 

اأبها  الفلكي واجلغرايف يف متيز مدينة  اأبها  اأثر موقع مدينة 

بظروف مناخية معتدلة مما جعلها اأحدى املدن ال�صياحية يف 

اململكة العربية ال�صعودية .
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�صكل )1( مدينة اأبها

امل�صدر : )من اإعداد الباحث بالعتماد على خرائط الأمانة مبنطقة ع�صري- وال�صور اجلوية لعام 1438هـ(.
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سادسًا: مناهج الدراسة وأساليبها:

 أ- منهج الدراسة:
املرتبط  التحليلي  ال�صتنباطي  املنهج  على  البحث  اعتمد 

يبداأ  والذي  باملنطقة،  الدرا�صة  ملتغريات  املكاين  بالتحليل 

بالتعميمات و�صوًل اإىل و�صع اجلزيئات النظرية خل�صائ�س 

اإىل  بالإ�صافة  الدرا�صة،  منطقة  يف  التعليمية  اخلدمات 

التوزيع  لتحليل  اجلغرافية  املعلومات  نظم  برامج  ا�صتخدام 

املكاين لهذه اخلدمة ومنطها وخ�صائ�صها وعالقتها بالعوامل 

اجلغرافية املوؤثرة فيها، كما ترتبط الدرا�صة بالتحليل املكاين 

لربامج نظم املعلومات اجلغرافية التي من خاللها يتم حتويل 

فائدة  ذات   Information معلومات  اإىل   Data البيانات 

كبرية بالعتماد على الأ�صاليب والعمليات التحليلية اخلا�صة 

بجمع املعلومات املكانية وقيا�صها وت�صنيفها والتي من اأبرزها 

الو�صع  وتقومي  للبنني  اجلامعية  اإىل  الو�صول  اإمكانية  تقومي 

املت�صاوية  الزمن  خطوط  خرائط  واإن�صاء  ملوقعها،  الراهن 

وحتليالت امل�صافة وغريها.

اإجراء الدرا�صة على اخلدمة اجلامعية )امللك خالد(  ومت 

لتطبيق  اأبها  مدينة  اختيار  مت  وقد  اأبها.  مدينة  يف  الواقعة 

منوذج املالءمة لتقومي موقع املدينة اجلامعية للبنني، وكذلك 

با�صتخدام خطوط  التعليمية  الو�صول لهذه اخلدماة  اإمكانية 

ومدن  اأبها  مدينة  يف  ممثلة  )اليزوكرون(  املت�صاوي  الزمن 

وقرى حمافظات منطقة ع�صري.

ب- أسلوب الدراسة: 
اأربع خطوات منهجية تهدف للو�صول  ا�صتخدمت الدرا�صة 

اإىل نتائج علميه دقيقة وهي:

1- جمع البيانات واملعلومات وبناء قاعدة نظم املعلومات:

جمموعة  على  البيانات  قاعدة  لبناء  الدرا�صة  اعتمدت 

�صياق مو�صوع  للباحث يف  توفرت  التي  املختلفة  امل�صادر  من 

واخلرائط،  احلكومية،  الح�صاءات  �صملت  حيث  الدرا�صة، 

والزيارات  الرقمية،  الرتفاع  ومناذج  الف�صائية،  واملرئيات 

بناء  يف  يدخل  مما  وغريها  ال�صتبانات  وتوزيع  امليدانية، 

قاعدة املعلومات الرقمية التي تعتمد عليها العمليات التحليلية 

يف اجراء العمليات التحليلية وبناء النموذج وهي على النحو 

التايل:

• الإح�صاءات احلكومية:
تفر�صها  �صرورة  الإح�صائية  امل�صادر  على  الإعتماد  اإن 

اأهداف كثري من الدرا�صات من اأجل الإجابة عن الت�صاوؤلت، 

وتعترب هذه الدرا�صة اإحدى الدرا�صات التي ا�صتلزمت العتماد 

على جمموعة من الإح�صاءات التي تقوم باإ�صدارها اجلهات 

احلكومية على النحو التايل:

1431هـ،  تعداد  الدرا�صة،  ملنطقة  ال�صكان  اإح�صاءات   •
م�صلحة الإح�صاءات العامة، وزارة القت�صاد.

• اأعداد طالب جامعة امللك خالد للبنني مبدينة اأبها عام 
1438هـ، مركز احلا�صب الآيل واملعلومات الوطني.

الطبقات  على  الدرا�صة  اعتمدت  املكانية:  البيانات   •
الرقمية التالية:

املحافظات  لتق�صيمات  الإدارية  )احلدود  طبقات   •
واملراكز، �صبكة الطرق، مواقع التجمعات العمرانية( ب�صيغة 

لالأرا�صي  الأمانة  وكالة  ع�صري،  منطقة  اأمانة   ،GIS Data
وامل�صاحة، 1437هـ.

• طبقة موقع املدينة اجلامعية ب�صيغة GIS Data، املركز 
عبدالعزيز  امللك  بعد مبدينة  الأ�صت�صعار عن  لتقنية  الوطني 

للعلوم والتقنية يف الريا�س.

 :Digital Elevation Models  مناذج الأرتفاع الرقمي •
مت العتماد علي منوذج ارتفاعات رقمي بدقة و�صوح 10مرت2.

العتماد  : مت   Satellite images الف�صائية  املرئيات   •
يف  تتباين  التي  ال�صناعية  الأقمار  �صور  من  عدد  علي 

�صنوات  يف  وكذلك  املكانية،  و�صوحها  ودقة  خ�صائ�صها 

اللتقاط كم يو�صحها جدول )1(.

�صنة الت�صويرعدد اللقطاتالدقة املكانيةنوع القمر

Landsat (8)23012016مرت

SPOT22.532017 مرت

Geo Eye20.5062017�صم

جدول )1( خ�صائ�س �صور الأقمار ال�صناعية التي مت العتماد عليها بالدرا�صة

امل�صدر: من اإعداد الباحث
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• العمل امليداين:
يعترب العمل امليداين اأحد و�صائل جمع املعلومات الرئي�صية 

عن الظاهرة قيد الدرا�صة، وا�صتيفاء اأي نق�س يف البيانات، 

وقام الباحث بالدرا�صة امليدانية من خالل عمل كل من التاىل:

•  ال�ستبانة:
مواقع  حتدد  ا�صتبانة  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدرا�صة  تعتمد 

الرحلة  وزمن  اجلامعة،  اإىل  نقله  وو�صيلة  الطالب،  �صكن 

املدينة  رواد  هما:  م�صتويني  وفق  اجلامعية  للخدمة  للو�صول 

امل�صح  عملية  ا�صتغرقت  لذا  بها،  املقيمني  اإىل  بالإ�صافة 

اإىل  1438ه  لعام  �صفر  �صهر  بداية  من  اأ�صهر  �صتة  امليداين 

اجلامعة  بزيارة  الباحث  وقام  1438هـ.  لعام  رجب  �صهر 

فقد  اجلامعية  املرحلة  لطالب  العينة  حجم  لكرب  ونظرًا 

الكليات،  على  منتظمة  ع�صوائية  عينة  باأختيار  الباحث  قام 

12 كلية، ح�صب عدد طالب كل كلية والواقعة  والبلغ عددها 

حجم  وبلغت  النعمان.  حي  يف  والواقعة  اجلامعية  املدينة  يف 

العينة10% لطالب جامعة امللك خالد مبحافظة اأبها لكل كلية 

والبالغ عددهم حوايل 18324طالب ومت توزيع 1850 ن�صخة 

من ال�صتبانة يف )امللحق رقم 1(، ومت ا�صتبعاد 139 لنق�س 

البيانات )ملحق رقم 2(. 

• املقابالت ال�سخ�سية:
قام الباحث باإجراء عدد من املقابالت مع كل من:

وكان  التعليم:  بوزارة  اجلامعات  التخطيط  رئي�س 

يف   الكليات  وفروع  اجلامعات  فتح  معايري  عن  ال�صتف�صار 

املدن ومت تزويدي باملعايري ومتت مناق�صته عن كيفية اختيار 

موقع اجلامعات اجلديدة.

تواجههم  التي  امل�صكالت  عن  ا�صتف�صار  اجلامعة:  طالب 

يف رحلة الذهاب والإياب بني ال�صكن واجلامعة، وا�صت�صراف 

احللول للم�صاكل التي تواجههم من وجهة نظرهم.

• ح�سر املرور:
ككل  واملحافظات  اأبها  ملدينة  الرئي�صية  املداخل  مت حتديد 

ب�صكل مبدئي بهدف ر�صد التدفق املرورى عليها عرب القيام 

بح�صر لأحجام احلركة خالل فرتات زمنية متفاوتة وقد مت 

ت�صكيل فريق عمل ميداين وقد مت ا�صتخدام العدادات اليدوية 

ح�صر  جدول  وبها  لوحة  على  مثبته  عددات  خم�س  وعددها 

الذروة  اأوقات  يف  الر�صد  ومت  دقائق   10 لكل  العدد  لكتابة 

املطلوبة وهي : )الذروة ال�صباحية وبعد الظهر( وذلك داخل 

اأبو  وطريق  املحالة،  طريق   : من  كل  علي  اأبها  مدينة  نطاق 

هريرة يف حي املروج، وطريق اجلامعة.

ج- مكونات قاعدة البيانات الجغرافية للدراسة:
علي  قادرة  مكانية  بيانات  قاعدة  منوذج  ت�صميم  مت 

من  �صواء  عليها  احل�صول  مت  التي  الطبقات  كافة  ا�صتيعاب 

من  مكانيًا  ا�صتنباطها  او  العالقة  ذات  املخت�صة  اجلهات 

الأقمار  �صور  وكذلك  بالربنامج  اخلا�صة  التحليالت  خالل 

وهيكلتها  وتنظيمها  الرقمية  الرتفاعات  ومناذج  ال�صناعية 

املكانية  الطبقات  تندرج حتتها  للبيانات  يف هيئة جمموعات 

مع  تتوافق  وكلها  الرتباطية  واجلداول  الو�صفية  واجلداول 

نظم الحداثيات املتعارف عليها حمليًا وعامليًا ومبا يتما�صي 

ا�صقاط  وهو  2030م  وفق خطة  التنموية  الدولة  توجهات  مع 

UTM – WGS84 نطاق 38 �صمال خط ال�صتواء ، ومبا 
يخدم متطلبات الدرا�صة احلالية واأهدافها فيما يخ�س تقومي 

اإمكانية الو�صول للخدمة اجلامعية مبدينة اأبها، على املكونات 

الآتية:

1- البيانات الرقمية املكانية والو�سفية: حيث مت العتماد 

يو�صحها  والتي  املكانية  الطبقات  من  متنوعة  جمموعة  علي 

جدول )2( وهي كما يلي :
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النوعا�صم الطبقةجمموعة البيانات

ا�صتعمالت الأرا�صي

م�صاحية Polygonقطع لأرا�صى

م�صاحية Polygonاملخطط ال�صرتاتيجي

م�صاحية Polygonاملخطط التف�صيلي

م�صاحية Polygonاملخططات البلدية املعتمدة

م�صاحية Polygonم�صاحة املبنى اجلامعي

م�صاحية Polygonنطاقات اخلدمة ب�صكل عامجمموعة بيانات التحليالت املكانية

جمموعة بيانات احلدود الإدارية

خطية Polylineاحلدود الإدارية للمحافظات

خطية Polylineاحلدود الإدارية للمراكز

خطية Polylineاحلدود الإدارية للمناطق الإدارية

خطية Polylineالتق�صيمات الإدارية لالأحياء

نقطية Pointاملوقع الحداثي للجامعةجمموعة بيانات اخلدمات التعليمية

نقطية Pointمواقع احداثيات �صكن الطالب )حمل العينة( جمموعة بيانات الدرا�صة امليدانية

جمموعة بيانات الطبوغرافيا

نقطية Pointنقاط الرتفاعات

خطية Polylineخطوط املنا�صيب الأر�صية

جمموعة بيانات الطرق

خطية Polyline�صبكة الطرق

نقطية Pointمواقع التقاطعات والدوارات وامليادين

نقطية Pointالتجمعات العمرانيةجمموعة بيانات العمران

جمموعة بيانات الهيدرولوجيا

م�صاحية Polygonمواقع جتمعات الأمطار

خطية Polylineم�صارات الأودية

جمموعة بيانات خدمات عامة

نقطية Pointحمطات الوقود

نقطية Pointحمالت الغاز

اجلداول الإرتباطية

جداول و�صفيةتعدادات ال�صكان

جداول و�صفيةاأعداد الطالب يف الكليات

جداول و�صفيةاأعداد اأع�صاء هيئة التدري�س

جداول و�صفيةالبيانات الو�صفية علي م�صتوي الكليات

جدول )2( طبقات خريطة الأ�صا�س التي مت العتماد عليها بالدرا�صة

امل�صدر: من اإعداد الباحث
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معايري  من  التاأكد  مت  البيانات:  معاجلة  خطوات   -2

مع  الطبقات  لكافة  اجلغرايف  والرجاع  املكاين  الت�صحيح 

وذلك  الرقمية  الأ�صا�س  وخرائط  ال�صناعية  الأقمار  �صور 

يف  �صليم  اجلغرافية  البيانات  قاعدة  بناء  اأ�صا�س  يكون  حتي 

املقام الأول ومت العمل علي برجميات ArcGIS 10.6 وذلك 

التحليالت  واعداد  اجلغرافية  البيانات  قاعدة  ت�صميم  يف 

واملخرجات الالزمة ، كما مت ا�صتخدام برنامج Spss ملعاجلة 

وبرنامج  ال�صتبيان،  ا�صتمارات  الإح�صائية وحتليل  البيانات 

Excel لعمل الأ�صكال البيانية.
د- األساليب الكمية وأدوات التحليل: 

الدرا�صة  ت�صاوؤلت  والجابة على  الدرا�صة  اأهداف  لتحقيق 

على  وهي  والتقنية  الإح�صائية  الأ�صاليب  الباحث  ا�صتخدم 

النحو التالية:

يف  الكمية  الح�صائية  الأ�صاليب  الأوىل:  الطريقة   -1

وموؤ�صر  الأنعطاف،  موؤ�صر  منها:  نذكر  النقل  جغرافية 

وكثافة  ال�صبكة،  بني  الرتابط  ودرجة  الو�صول،  اإمكانية 

ال�صبكة،وغريها.

الأيزوكرون وحتليلها  اإنتاج خرائط  الثانية:  الطريقة   -2

ويتم ذلك بتحليل كل من : مع البيانات عن طريق ال�صتبيان 

مواقع  حتديد  طريق  عن  كذلك  وامل�صاهدات،  واملقابالت 

الزمنية  املدة  وح�صاب  والقرى  الأحياء  يف   الطالب  م�صاكن 

خطوط  خرائط  اإنتاج  يتم  كما   .)GPS( للجامعة  للرحلة 

الذهاب  يف  اليومية  للرحلة  ا)لأيزوكرون(  املت�صاوية  ال�صفر 

والإياب للخدمة اجلامعية.

املكانية  املالءمة  منوذج  بناء  الثالثة:  3-الطريقة 

املكاين  التحليل  اأدوات  طريق  عن   )Suitability Model(
اجلامعية  املدينة  موقع  لختبار   )Spatial Analyst(

مبدينة اأبها با�صتخدام املعايري املحلية لهذه اخلدمة.

المبحث األول: األطار النظري والدراسات السابقة: 
اجلغرافيا.  يف  حديثًا  اجتاهًا  اخلدمات  جغرافية  مثلت 

وت�صغل اخلدمات كظاهرة جغرافية م�صاحات اأر�صية حمددة، 

وطريقة  منهج  وفق  اجلغرافيني  من  كثري  اهتمام  جذبت  اإذ 

الدرا�صات  اإحدى  اعتبارها  جانب  اإىل  باجلغرافيا،  خا�صة 

من  هامة  ركيزة  تعد  التي  اجلغرافية  جمال  يف  التطبيقية 

ركائز التنمية والتخطيط يف العديد من الدول، ورافدًا اأ�صا�صيًا 

من روافد العمليات التخطيطية والإقليمية، كما اأن الهتمام 

باخلدمات يعني الهتمام بالإن�صان )من�صور،2004م(.

العامة  اخلدمات  توزيع  اأجل  من  الأر�س  ا�صتخدام  ويعترب 

ب�صكل منظم وكاٍف موؤ�صرًا على  توفرها  الأمور لأن  اأهم  من 

م�صتوى تقدم املجتمعات.

اإذا  هو  فالنموذج  ما،  لنظرية  �صكلي  متثيل  هو  النموذج 

عملية جتريدية لتقريب الواقع للباحثني وت�صهيل فهمه، بهذا 

ب�صكل  املعقد  الواقع  لتب�صيط  حماولة  النموذج  يكون  املعنى 

خالل  فمن  والتحليل.  ال�صتيعاب  ال�صهل  من  معه  ي�صبح 

اأن ي�صف وي�صرح، ويتنباأ ويخطط  النموذج ي�صتطيع الباحث 

للظاهرة التي يبحث فيها )الغامدي والدرع، 2006، �س 6، نقاًل 

 .)Wegener، 2000 ،عن

ومن املعروف اأن النموذج هو طريقة ب�صيطة لتمثيل الواقع 

حيث يعرب عن الأ�صياء املوجودة يف العامل احلقيقي وعالقتها 

بخ�صائ�صها  يت�صل  وب�صكل  اأو جتريبية  بطريقة طبيعية  اإما 

)الردي�صي، 1420هـ، �س168(.

ببع�س  نخرج  اأن  ميكن  التعريفات  هذه  من  وانطالقا 

متثل  التي  خريطته  ين�صئ  حينما  فاجلغرايف  املالحظات، 

احلقيقة  ي�صغر  لأنه  منوذجًا  ين�صئ  اأمنا  لغاته  من  واحدة 

ويب�صطها، وي�صنع لها خمططًا وعن طريق هذه اخلريطة اأو 

مبقارنة العديد من اخلرائط ي�صتطيع اأن )ي�صتنتج احلقائق(، 

)خري، 1421هـ، �س111-109(.

�صوف يتم العتماد على منوذج �صروط واملعايري التخطيطية 

املحلية لتقومي اخلدمات اجلامعية املحلية من وزارة ال�صوؤون 

البلدية والقروية ووزارة القت�صاد والتخطيط وهيئة امل�صاحة 

العامة واقرتاح املوقع الأمثل لهذه اخلدمات. ولتحديد وتقومي 

من  جمموعة  وجود  من  لبد  للجامعات  املنا�صبة  املواقع 

ال�صروط واملعايري تعزز اأو تقلل درجة املالءمة والتي يجب اأن 

تتوفر يف مواقع اخلدمات اجلامعية �صوًء اأكانت معايري ب�صرية 

اأو طبيعية والتي توؤثر اإيجابًا اأو �صلبًا يف جناح املوقع التعليمي، 

لهذه  الو�صول  واإمكانية  اخلطرية،  الأماكن  من  كالبعد 

اخلدمات من وقوعها على الطرق الرئي�صة، ومن الواجب توفر 

و�صعها  لأن  للجامعات،  النموذج  بناء  املعايري يف  م�صتلزمات 

يف موقع مالئم يخدم ال�صكان بكل �صهولة وي�صر. وقد حددت 

للخدمات  تخطيطية  معايري  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة 

العامة الإقليمية واملحلية ومنها تلك املتعلقة بخدمات التعليم 

بجميع مراحلة، �صواًء التعليم العام اأو التعليم املهني اأو التعليم 

اجلامعي، على م�صتوى املدن، اأو على م�صتوى املناطق الريفية. 
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التخطيطية  املعايري  1437هـ  عام  الوزارة  اأ�صدرت  فقد 

للخدمات العامة الإقليمية واملحلية وم�صتوياتها املختلفة.

أواًل: معايير تقويم موقع الجامعة:
اأعتمد الباحث على معايري وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية 

والقرى مب�صتوياتها  املدن  تخطيط  امل�صوؤولة عن  اجلهة  وهي 

الطالع  مت  فقد  التعليم  وزارة  اأما   ،)3 )جدول  واأحجامها 

من قبل الباحث على املعايري يف اختيار مواقع اجلامعات فال 

يوجد لديهم معيار تخطيطي حمدد اإمنا يعتمدون على عدد 

ال�صكان فقط واأن تكون داخل املدن، كما اأن الباحث مل يجد 

معايري الطبيعية كبعدها من مواقع جريان الأودية وجتمعات 

الأمطار ودرجة الأنحدار ، اأو املعايري البيئية بتحديد امل�صافة 

بال�صتفادة  الباحث  قام  ولذلك  الوقود،  حمطات  عن  البعد 

والبيئية  الطبيعية  معايري  يف  الع�صكرية  امل�صاحة  معايري  من 

وهذه  للمدار�س  التعليمية  للخدمات  الأمثل  املوقع  حتديد  يف 

للمدار�س  الع�صكرية  امل�صاحة  اإدارة  حددتها  التي  املعايري 

هذه  اأن  الباحث  ويرى  البنات،   اأو  للبنني  �صواًء  عام  ب�صكل 

املعايري تنطبق على اأي من�صاأة تعليمية مثل املدار�س واملعاهد 

وكليات التقنية واجلامعات وفروعها. وتعترب خدمة اجلامعات 

من اخلدمات التي يجب توفرها على امل�صتوى مراكز التنمية 

من  تعترب  والتي  م�صيط  وخمي�س  اأبها  مدينة  مثل  الوطنية 

مراكز التنمية الوطنية يف منطقة ع�صري على م�صتوى اململكة 

العربية ال�صعودية، وقد ت�صم املنطقة اأكرث من جامعة ح�صب 

امل�صتوى  على  التنموية  واأهميتها  باملنطقة  ال�صكان  عدد 

الوطني، وميكن توزيع الكليات التابعة للجامعة جغرافيًا على 

خا�صة  باملنطقة،  واملحلية  الإقليمية  التنمية  مراكز  م�صتوى 

كلية  مثل  الكلية  منو  مقومات  بها  يتوفر  التي  املحافظات  يف 

اأن توفريها يف مناطق زراعية. ويو�صح  الزراعة والتي يجب 

لتقومي مواقع اجلامعات يف  التخطيطية  املعايري  جدول )3( 

اململكة العربية ال�صعودية والذي اأعدته وزارة ال�صوؤون البلدية 

اأهم  على  املعايري  ا�صتملت هذه  وقد  1437هـ،  عام  والقروية 

معايري  تذكر يف  فلم  الطبيعية  املعايري  اأما  الب�صرية  العوامل 

وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية اأو هيئة امل�صاحة، ولكن الباحث 

اأن تكون املعايري الطبيعية والبيئية كما هو موجود يف  اأقرتح 

اخلمات التعليمية للمدار�س. وهي على النحو التايل:

املقيا�ساملوؤ�صراملعيار

امل�صتوى التخطيطي
مراكز التنمية يف ع�صريفتح اجلامعات يف مراكز التنمية الوطنية

املراكز الإقليمية )املحافظات(الكليات توزع على ح�صب م�صتوى املراكز الإقليمية

املوقع
كليات بننيعلى اأطراف الكتلة العمرانية

كليات البناتداخل الكتلة العمرانية

الطرق
تقع على الطرق الرئي�صةطريق �صرياين رئي�صي واأن يكون جزء من طريق اأقليمي

يحيط بها الطرق من جميع اجلهاتيحيط باجلامعة طرق من جميع اجلهات

تقع على �صبكة النقل العام�صبكة النقل العامالنقل

يكون يف املدينة اجلامعيةتوفري �صكن للطالب والعاملنيال�صكن

1.5 مليون م2م�صاحة املدينة اجلامعيةاملباين

البيئة
100محمطات الوقود

500مالقرب من خمازن الغاز

الطبيعية

300مجماري ال�صيول

100ممناطق جتمع ال�صيول

ل يزيد النحدار عن 18%النحدار

حتديد مواقع 

اجلامعات جديدة

الرا�صي املتاحة من امالك وزارة التعليمالقرب من ارا�صي وزارة التعليم

املتاح من الرا�صي لبناء املدار�سالقرب من الرا�صي املخ�ص�صة لبناءاجلامعات

املتاح من اأر�صي الف�صاءالقرب من ارا�صي الف�صاء

املتاح من املباين التي ت�صلح كمدار�سالقرب من املباين التي ت�صلح كجامعة

جدول )3( معايري تقومي موقع جامعة امللك خالد لعام 1437هـ

امل�صدر: من اأعداد الباحث بالعتماد على : وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية )املعايري التخطيطية املطورة للخدمات( لعام 1437هـ ومعايري اإدارة امل�صاحة لعام 1422هـ 
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

جدول )4( احلجم ال�صكاين للجامعة.

جدول )5( امل�صافات املحددة لقرب اجلامعة بنني من الطرق وحمطات الوقود وحمالت الغاز باملرت.

درجة اخلطورةاملعيار

قرب اجلامعة 

للبنني

قليل اخلطورةاآمن
متو�صط 

اخلطورة
خطورة عاليةخطر

خطورة عالية 

جدًا

012345

201-251250-101200-51150-1100-050الطرق الرئي�صة

201-251250-101200-51150-1100-050الطرق الثانوية

اأقل من 2120-4140-6160-8180-100اأكرث من100حمطات الوقود

اأقل من 100100-200200-300300-400400-500اأكرث من 500حمالت الغاز

احلد الأعلىاحلد املف�صل واملرغوب احلد الأدنىاملعيار

1000000 ن�صمة850000 ن�صمة700000 ن�صمةحجم ال�صكان/جامعة 

امل�صدر: من اأعداد الباحث بالعتماد على :وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية )املعايري التخطيطية املطورة للخدمات( لعام 1437هـ، ومعايري اإدارة امل�صاحة لعام 1422هـ.

امل�صدر: من اإعداد الباحث وفق معايري تقومي املدار�س ل�صوؤون البلدية والقروية 1437هـ.

اأ-املعايري احلجمية: 

املنا�صب  ال�صكاين  احلجم  حتديد  اإىل  املعيار  هذا  يهدف 

ال�صكان  املقابلة حلجم  املقابل للخدمة وكذلك �صعة اخلدمة 

واملعيار احلجمي للمدار�س الثانوية يتمثل يف الآتي:

1-احلجم ال�سكاين املقابل للجامعة: 

هو من املعايري املهمة يف حتديد مواقع اخلدمات ب�صكل عام 

ت�صنيف  يف  اأهمية  له  بل  خا�س  ب�صكل  التعليمية  واخلدمات 

اخلدمات وتدرجها ح�صب حجم ال�صكان فنجد اأن اجلامعات 

التي  الثانوية  املدار�س  بعك�س  ال�صكان  من  كبرية  فئة  تخدم 

يف  املدار�س  عدد  يزيد  فبذلك  �صغريًا  �صكانيًا  حجمًا  تخدم 

هذه املرحلة، وقد حدد معيار حجم ال�صكان اأن تخدم اجلامعة 

اإقليمًا كاماًل وقد حددت وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية حجم 

ال�صكان لفتح جامعة وهي اأن تكون يف اأحدى املراكز التنمية 

الوطنية ويرتاوح حجم ال�صكان من 700 األف ن�صمة اإىل مليون 

ن�صمة وقد مت ت�صنيف املعيار ال�صكاين وفق جدول )4(. 

ب- املعايري املكانية: 

والأ�ص�س  اخلدمية  الوحدة  ملوقع  العامة  املوا�صفات  حتدد 

يف  �صواًء  املنا�صب،  املوقع  حتديد  مثل  مراعاتها  يجب  التي 

داخل الكتلة العمرانية اأو يف اطرافها، وذلك من حيث نوعيات 

معها،  تتوافق  اأو  تتعار�س  والتي  بها  املحيطة  ال�صتعمالت 

يف  اخلدمة  عليه  الواقع  للطريق  الوظيفي  الت�صنيف  وكذلك 

اإطار الطاقة ال�صتيعابية للوحدة اخلدمية واملعايري هي:

1- موقع كليات اجلامعة للبنني: 

تعترب اجلامعات اأحدى اأهم اخلدمات التي يتطلب اختيار 

والكليات  اجلامعة  موقع  نوعية  وحتديد  لها،  املالئم  املوقع 

هذه  تختلف  والتي  الإقليم،  يف  اإقامتها  املزمع  لها  التابعة 

املرحلة درا�صية عن غريها من خدمات التعليم مبا يتفق مع 

الطالب  قبل  من  ملوقعها  الو�صول  �صهولة  ويحقق  اأهدافها، 

املدن  من  اأو  اجلامعة  فيها  تقع  التي  املدينة  ي�صكنون  الذين 

معيار  حدد  وقد  اجلامعة.  تخدمها  والتي  املجاورة  والقرى 

للمدينة،  العمرانية  الكتلة  اأطراف  على  البنني  كليات  مواقع 

اأما مواقع كليات البنات فتكون داخل حدود الكتلة العمرانية.

2-القرب من الطرق الرئي�سة )ال�سريانية(: 

الرئي�صية  بالطرق  اجلامعات  ربط  اإىل  املخططون  ي�صعى 

من  للخدمات  التخطيطية  معايري  اأن  وجند  )ال�صريانية(. 

وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية تو�صي بوقوع اجلامعة وكلياتها 

طريق  من  جزءًا  تكون  اأن  ويف�صل  الرئي�صة  طرق  اأحد  على 

اإقليمي اأو ترتبط بطريق اإقليمي لتحقيق الربط اجليد للكليات 

لأنطباق  ونظرا  خدمتها  نطاق  يف  العمرانية  باملجتمعات 

ال�صرط هذا اأ�صطر الباحث اأن ي�صيف الطرق الثانوية لتقومي 

وقوع املدينة اجلامعية عليها مبا�صرة اجلدول رقم )5(.

3- موقع اجلامعة يحاط بالطرق من جميع اجلهات: 

جميع  من  طرق  باجلامعة  يحيط  اأن  املكانية  املعايري  من 

اجلهات، لتحقيق �صهولة و�صرعة الو�صول.
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4-قرب اجلامعة من موقع �سبكة النقل العام باملنطقة: 

من  بالقرب  اجلامعة  تكون  اأن  املهمة  املكانية  املعايري  من 

بالقرب  العام  النقل  حمطات  تكون  بل  العام،  النقل  �صبكة 

من اخلط الرئي�صي ملدخل اجلامعة وهذا ال�صرط يهدف اإىل 

ت�صهيل اإمكانية الو�صول للجامعة بالنقل العام وي�صجع الطالب 

على ا�صتخدام النقل العام �صواًء اأكانت با�صات النقل كبرية 

اأو متو�صطة تو�صل من داخل املدينة اأو من اأطرافها اأو يكون 

النقل العام بني مدن املنطقة حتى اجلامعة.

5-توفري منطقة �سكنية للطالب واأع�ساء هيئة التدري�س 

والإداريني داخل حدود اجلامعة: 

 توفري ال�صكن داخل حرم اجلامعة من التعليمات التي تن�س 

عليها اأنظمة جمل�س التعليم العايل، حيث اأكدت وزارة املالية 

اأع�صاء  �صكن  اأن  لها  بتعميم  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

هيئة التدري�س خارج احلرم اجلامعي يعترب خمالفة لالأنظمة 

والتعليمات )جريدة املدينة، عدد571356، 2018/4/27م(، 

اأن�صاء اجلامعات ال�صعودية  اأهمية هذا املعيار يف  وهذا يوؤكد 

والأداريني  والأ�صاتذة  للطالب  الو�صول  اإمكانية  ي�صهل  حيث 

اإىل اجلامعات.

6- قرب اجلامعة من حمطات الوقود: 

 من املعروف اأن الوقود اأنه مادة �صريعة ال�صتعال، �صواء كان 

يف حالته الغازية اأو ال�صائلة، الأمر الذي جعل من اأهم املخاطر 

التي تواجه حمطات الوقود هي احلرائق والنفجارات، ولي�س 

النار اأو م�صادر اللهب ول حتى التدخني وحدها من قد ي�صبب 

من  �صادرة  لإ�صارة  ميكن  بل  املواقع،  هذا  مثل  يف  الكوارث 

هاتف نقال اأن ت�صبب تفريغًا ل�صحنة كهرو�صتاتيكية يف مناطق 

والغاز  النزين  كمحطات  لال�صتعال  قابلة  بغازات  م�صبعة 

ال�صائل الأمر الذي يوؤدي اإىل حدوث حريق كبري .وقد �صنف 

الباحث جمموعة من املعايري اخلا�صة لقرب اجلامعة للبنني 

يو�صحها  كما  خطورتها  م�صتوى  ح�صب  الوقود  حمطات  من 

اجلدول رقم )5(. 

7- قرب اجلامعة من حمالت الغاز: 

اأ�صول  من  امل�صتخرجة  الهيدروكربونية  هو  الغاز  يعترب 

اأ�صطوانات  يف  تخزينها  وميكن  الطبيعي  الغاز  اأو  برتولية 

يف  ال�صالمة  مبادئ  من  فاإن  املحالت  هذه  خلطورة  ونظرًا 

الدفاع املدين هو ابتعاد حمالت الغاز من وامل�صاجد واملدار�س 

الطبعة  املدين،  للدفاع  العامة  )الإدارة  وغريها  والفنادق 

والقروية  البلدية  وزارة  حددت  ولذلك   .)11 �س  الأوىل، 

م�صافة قدرها 500 مرتًا لقرب اجلامعة. وقد �صنف الباحث 

من  للبنني  اجلامعة  لقرب  اخلا�صة  املعايري  من  جمموعة 

حمطات الغاز ح�صب م�صتوى خطورتها لتقومي موقع اجلامعة 

للبنني يف املدن كما يو�صحها جدول)5(.

8-  م�ساحة املدينة اجلامعية: 

اأهتم املخططون يف و�صع معايري م�صاحات لتوفري اخلدمات 

اجلامعة  لإدارة  خم�ص�صة  مباين  مثل  اجلامعية  التعليمية 

الإن�صانية  والدرا�صات  والعلمية  النظرية  للكليات  ومباين 

و�صاحات  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  الطالب  ل�صكن  ومناطق 

للمالعب..اإلخ من اخلدمات . ومل يجد الباحث معيار امل�صاحة 

وزارة  معايري  م�صاحة اجلامعة عنها يف  اأن لتقل  يجب  التي 

املعنية  وهي  التعليم  وزارة  يف  اأو  والقروية  البلدية  ال�صوؤون 

املدن  لعمل  املنا�صبة  امل�صاحة  بتحديد  الباحث  فقام  بذلك، 

واملربر  م2،  األف  وخم�صمائة  مليون  عن  لتقل  اأن  اجلامعية 

اأن م�صاحة اجلامعة احلالية للبنني  ما يقارب 500 األف م2، 

األف   500 م�صاحة  فيحتاجون  البنات  فرع  اأ�صفنا  لو  ولذلك 

م2،  واخلدمات اجلامعية من اأ�صكان لأع�صاء هيئة التدري�س 

والإداريني والطالب .......اإلخ   500 األف م2، وبذلك ت�صبح 

امل�صاحة الكلية مليون وخم�صمائة األف م2.

9- ا�ستخدامات الأر�سي: 

الأر�س،  ل�صتخدامات  ال�صائد  النمط  اأن  املخططون  يرى 

يرتك اأثره يف ت�صكيل النمط العام ل�صبكة اخلدمات التعليمية 

ال�صناعية  املناطق  تظهر  ما  فعادة  احل�صرية،  باملناطق 

والتجارية والدينية خالية من اخلدمات التعليمية التي ترتبط 

ارتباطًا وثيقًا باملناطق ال�صكنية فقط.  وبناًء على ذلك يجب 

ا�صتخدام خارطة ا�صتخدامات الأر�س يف مدينة اأبها لإعادة 

املواقع  وحتديد  احلايل  اجلامعية  املدينة  موقع  تخطيط 

اجلديدة للجامعة، مع مراعاة معايري وزارة ال�صوؤون البلدية 

والقروية وامل�صاحة الع�صكرية.

ج- املعايري الطبيعي:

تتنوع م�صادر اخلطر الطبيعية التي حتيط باجلامعة، والتي 

حددتها اإدارة امل�صاحة الع�صكرية ومنها جماري ال�صيول والتي 
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

يق�صد بها الأودية وال�صعاب يف املدن، فاإنها ت�صكل خطرًا يهدد 

مواقع العديد من اجلامعات التي ل تنك�صف حقيقة وقوعها يف 

ظاهرة  اأن  كما  كثيفة.  اأمطار  هطول  بعد  اإل  الوادي  جمرى 

جتمع ال�صيول يف الطرق يجب اأن توؤخذ بعني العتبار، فتجمع 

مياه املطر داخل  الأحياء وبطون ال�صوارع ومفرتقات الطرق 

والكباري يعيق احلركة وي�صكل خطرًا على الطالب، بالإ�صافة 

اإىل خطورة اأنهيار اجلامعات على املنحدرات. وتتميز مدينة 

وقامت  مبانيها  �صيدت  فقد  اجلبلي  ال�صطح  بطبيعة  اأبها 

ال�صكنية  املباين  بخا�صة  و�صفوحها  بع�صها على قمم اجلبال 

قمة جبل  مثل  القدمية  الأحياء  وا�صح يف  هو  كما  الع�صوائية 

 ، �س17-16(  1427هـ،  )الرحيلي،  والقابل،  وذرة  �صم�صان 

وهذه املعايري التي حددتها اإدارة امل�صاحة الع�صكرية للمدار�س 

هذه  اأن  الباحث  ويرى  البنات  اأو  للبنني  �صواًء  عام  ب�صكل 

املعايري تنطبق على اأي من�صاأة تعليمية مثل املدار�س واملعاهد 

وكليات التقنية واجلامعات وفروعها. وجتيء معايري الطبيعية 

على النحو التايل:

1- القرب من جماري ال�سيول: 

ت�صكل ال�صيول خطرًا �صديدًا يهدد حياة الإن�صان وممتلكاته، 

مدينة  يف  خ�صو�صًا  والفي�صانات  وال�صيول  الأمطار  وتن�صط 

عقب  ن�صمع  ما  فكثريًا  الربيع  ف�صل  يليه  ال�صتاء  ف�صل  اأبها 

�صقوط الأمطار، غمر عديد من الطرقات، واحتجاز اأو غرق 

جريان  من  تزيد  الطرقات  وجند  الأ�صخا�س،  من  جمموعة 

اكتمال  وعدم  ال�صيول  لهذه  الت�صريفات  قلة  مع  ال�صيول 

البنية التحتية للمدينة والهادفة اإىل توفري �صبكات لت�صريف 

ال�صيول. وحددت هيئة امل�صاحة معايري تكفل ب�صالمة اختيار 

مواقع اجلامعات من الأخطار الناجتة عن الأمطار وال�صيول 

بحيث تبعد اجلامعة عن جماري ال�صيول مب�صافة ل تقل عن 

اخلا�صة  املعايري  من  جمموعة  الباحث  ا�صتق  وقد  300مرت، 

لتقومي  ال�صيول ح�صب م�صتوى خطورتها  بالقرب من جماري 

كما  ال�صيول  جماري  من  املدن  يف  للبنني  اجلامعة  موقع 

يو�صحها جدول )6(.

2- القرب من مناطق جتمع مياه ال�سيول : 

وجود  وعدم  املنخف�صة  املناطق  يف  ال�صيول  مياه  جتمع  اأن 

مما  للت�صريف  العبارات  �صغر  اأو  ال�صيول  ت�صريف  عبارات 

اأن�صدادها بالأتربة وما حتمله ال�صيول من روا�صب  اإىل  يوؤدي 

فيها  ارتفعت  اإذا  حولها  ملا  خطرة  مناطق  وجود  اإىل  يوؤدي 

املياه يف بع�س الأحيان اإىل عدة اأمتار بح�صب غزارة الأمطار 

ال�صاقطة يكون العامل الأول املت�صبب يف تكوينها اأو ت�صرب مياه 

ال�صرف ال�صحي اأو املياه الأخرى. ولذلك حددت اأقل امل�صافة 

التي يجب اأن يكون بني موقع اجلامعة واأماكن جتمع ال�صيول 

من  جمموعة  الباحث  ا�صتق  وقد  100مرتًا.  عن  يقل  ل  مبا 

م�صتوى  ال�صيول ح�صب  بالقرب من جماري  املعايري اخلا�صة 

خطورتها لتقومي موقع اجلامعة للبنني من جتمع ال�صيول كما 

يو�صحها جدول )6(.

3-الوقوع على املنحدرات: 

على  ظهرت  والتي  اجلبلية  بطبيعتها  اأبها  مدينة  تتميز 

�صفوحها ومنحدراتها م�صاكن بنيت بطريقة ع�صوائية، تفتقر 

جمموعة  الباحث  ا�صتق  وقد  املهمة،  اخلدمات  من  لكثري 

م�صتوى  ح�صب  املنحدرات  من  بالقرب  اخلا�صة  املعايري  من 

ال�صيول  جماري  من  للبنني  اجلامعة  موقع  لتقومي  خطورتها 

كما يو�صحها جدول )6(.

جدول )6( امل�صافات املحددة لقرب اجلامعات من جماري وجتمعات ال�صيول ودرجة النحدار.

املعيار

درجة اخلطورة

قليل اخلطورةاآمن
متو�صط 

اخلطورة
خطورة عاليةخطر

خطورة عالية 

جدًا

012345

اأقل من 60م61-120م121-180م181-240م241-300ماأكرث من300مجماري ال�صيول

اأقل من 20م21-40م41-60م61-80م81-100ماأكرث من100مجتمعات ال�صيول

------اأكرث من 18° 10.1-18°1.1-10 °0-1 °درجة النحدار

امل�صدر: من اأعداد الباحث بالعتماد على : معايري اإدارة امل�صاحة لعام 1422هـ بت�صرف.
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ثانيًا: الدراسات السابقة:
العامة  للخدمات  املكاين  التوزيع  بدرا�صة  الهتمام  ي�صكل 

اجلغرافيا  علم  يف  احلديثة  الجتاهات  اأهم  من  واحدًا 

متزايدًا خالل  اهتمامًا  الجتاه  اأوىل اجلغرافيون هذا  حيث 

يف  التباين  م�صكلة  على  بالرتكيز  وذلك  الأخريين  العقدين 

اإىل هذه اخلدمات  الو�صول  و�صهولة  العامة  توزيع اخلدمات 

�صواًء يف املدن اأو املناطق الريفية والتي تواجه م�صاكل وعقبات 

العامة،  اخلدمات  من  كاٍف  قدر  على  احل�صول  يف  كثرية 

تعترب  اجلامعية(  )اخلدمات  التعليمية  اخلدمات  اأن  وحيث 

اإليها الفرد، فقد عالج العديد من اجلغرافيني  مهمة يحتاج 

توزيع اخلدمات التعليمية �صواء اأكانت درا�صتهم لها جمتمعة 

اأو متفرقة يف املناطق احل�صرية والريفية، وا�صتعملوا العديد 

ومن  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  الإح�صائية  الأ�صاليب  من 

هذه الدرا�صات:

جوانب  بع�س  عاجلت  التي  والبحوث  الدرا�صات  من   -

توزيع اخلدمات اجلامعية وتنميتها يف الدول العربية درا�صة 

لطالب  اجلغرايف  التوزيع  م�صكالت  عن  )1995م(  رم�سان 

الثانوية العامة )التن�صيق اجلامعي( درا�صة تطبيقية عن فرع 

حتديد  اإىل  الدرا�صة  وتهدف  بدمنهور،  الإ�صكندرية  جامعة 

اأبعاد النفوذ اجلغرايف يف فرع جامعة الإ�صكندرية بدمنهور، 

الزمن  خريطتي  ر�صم  خالل  من  م�صكالتها  بع�س  ومناق�صة 

فرع  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأبرز  وكان  )الآيزوكرون(،  املت�صاوي 

املدة  زاد  مما  للمدينة  املركزية  املنطقة  يف  تقع  اجلامعة 

ثلثي طالب فرع اجلامعة  للجامعة، ويعاين  للو�صول  الزمنية 

من تعدد مرات ركوب و�صائل النقل للو�صول للجامعة.

اإمكانية  خريطة  عن  )1995م(  م�سيلحي  درا�صة   -

هدفت  الكربى،  القاهرة  على  تطبيقية  درا�صة  الو�صول، 

العمرانية  الكتلة  على  الو�صول  اإمكانية  تطبيق  اإىل  الدرا�صة 

للقاهرة الكربى، وتناولت الدرا�صة و�صف وحتليل طول الرحلة 

عملية  نفذت  وقد  امل�صتخدمة،  النقل  وو�صيلة  لغر�صها  تبعًا 

ح�صر وقيا�س زمن الرحلة وم�صافتها من ميدان العتبة باإجتاه 

ال�صواحي، ومت عك�س تلك البيانات على خريطة القاهرة من 

خالل ر�صم خطوط الآيزوكرون.

املعلومات  نظم  دور  عن  )2000م(  اأو�سليفان   درا�صة   -

اجلغرافية يف اإن�صاء خرائط خطوط خطوط الت�صاوي اخلا�صة 

تو�صيح كيفية  اإىل  الدرا�صة  باملدن، هدفت  الكمية  بالبيانات 

خرائط  اإعداد  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  من  ال�صتفادة 

بعد  باملدن،  الكمية  بالبيانات  اخلا�صة  الت�صاوي  خطوط 

اإدخال املعلومات اجلغرافية، ، ثم بيان مراحل عمليات اإعداد 

خرائط خطوط الت�صاوي.

نظم  ا�صتخدام  عن  )2006م(  عبداملعطي  درا�صة   -

املعلومات اجلغرافية من اأجل حتقيق اإمكانية الو�صول بو�صائل 

النقل العام با�صتخدام منهجية الآيزوكرون، والذي تناول فيها 

العام  النقل  �صبكة  لتقييم  الآيزوكرون  خرائط  عمل  اإمكانية 

جالك�صو  مبدينة  الأتوبي�س(   - املرتو   - احلديدية  )ال�صكك 

ال�صكتلندية حيث اأثبت عمومية الطريقة مقارنة بطرق تقييم 

اإمكانية الو�صول الأخرى.

و�صول  اإمكانية  تقييم  عن  )2006م(  كافل  درا�صة  اأما   -

املعلومات  نظم  با�صتخدام  العامة  املنتزهات  اإىل  ال�صكان 

 " اأيوا  ولية  يف  اأميز  مدينة  عن  حالة  درا�صة   " اجلغرافية 

املنتزهات عن  توزيع  العدالة يف  اإىل درا�صة  الدرا�صة  هدفت 

املنزهات  اإىل  املدينة  �صكان  و�صول  اإمكانية  تقييم  طريق 

�صكانها  يقطع  التي  املناطق  الدرا�صة  واأظهرت  باملدينة، 

تعترب  للمدينة  العام  املتو�صط  من  اأطول  وزمن  اأطول  م�صافة 

اأماكن حمرومة من هذه اخلدمة.

اأهم   " بعنوان  )1426هـ(  الفوزان   درا�صة  جاءت   -

خ�صائ�س رحلتي العمل والتعليم ملن�صوبي جامعة امللك �صعود 

اأهم  حتليل  اإىل  الدرا�صة  هذه  وتهدف   " الريا�س  مبدينة 

ملن�صوبي  اجلامعية  الدرا�صة  ورحلة  العمل  رحلة  خ�صائ�س 

اإىل  للو�صول  يقطعونها  التي  طول  على  والتعرف  اجلامعة، 

اجلامعة، واأثبتت الدرا�صة �صيطرة املركبة اخلا�صة على جميع 

و�صائل النقل حيث بلغت ن�صبة م�صتخدميها 73% من  اإجمايل 

يقطعون  العينة  من   %40 اأن  الدرا�صة  تو�صلت  كما  العينة، 

م�صافة تزيد عن 12كم للو�صول للجامعة.

- درا�صة عودة، و�سمحة  )2008م( عن دور نظم املعلومات 

اجلغرافية يف اإن�صاء خرائط خطوط خطوط الت�صاوي اخلا�صة 

تو�صيح كيفية  اإىل  الدرا�صة  باملدن، هدفت  الكمية  بالبيانات 

خرائط  اإعداد  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  من  ال�صتفادة 

بعد  باملدن،  الكمية  بالبيانات  اخلا�صة  الت�صاوي  خطوط 

اإدخال املعلومات اجلغرافية، ، ثم بيان مراحل عمليات اإعداد 

خرائط خطوط الت�صاوي.

الو�صول  تقييم  عن  )2008م(  جمعة  درا�صة  وجاءت   -

خريطة  با�صتخدام  الكربى  بالقاهرة  ال�صياحية  للمزارات 

اإمكانية  حتليل  اإىل  الدرا�صة  هدفت  وقد  الآيزوكرون، 
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الو�صول للمزارات ال�صياحية مبدينة القاهرة الكربى، وذلك 

با�صتخدام خريط الآيزوكرون، وتو�صلت الدرا�صة اإىل �صعف 

اإىل  للمركبات  الفعلية  ال�صرعة  ت�صل  اإذ  الو�صول،  اإمكانية 

19كم/ال�صاعة يف  اإىل  32.3كم/ال�صاعة �صباحًا، وتنخف�س 

فرتة الركود.

- وجاءت درا�صة تود ليتمن )2008م( عن تقييم الو�صول 

لتخطيط النقل، وقد تناولت الدرا�صة مفهوم اإمكانية الو�صول، 

والعوامل التي توؤثر على اإمكانية الو�صول مثل ت�صميم واإدارة 

الطريق، وا�صتخدام الأر�س، كما تناولت ن�صاط النقل والطلب 

عليه، وخرجت بعع من ال�صرتاتيجيات لتح�صني النقل ب�صكل 

عام. 

الزدحام  عن  )2009م(  الدو�سري  درا�صة  واأظهرت   -

املروري و�صهولة الو�صول يف مدينة الكويت، وهدفت الدرا�صة 

اإىل الوقوف على حجم م�صكلة الزدحام املروري على �صبكة 

بتحديد  الدرا�صة  وقامت  الكويت،  يف  الرئي�صية  ال�صوارع 

الآيزوكرون  خرائط  طريق  عن  املرورية  الختناقات  اأماكن 

املرجحة  الأ�صباب  اكت�صاف  الرئي�صية، وحماولة  املحاور  على 

حلدوث تلك الزدحام املروري من مكان لآخر لقرتاح احللول 

املنا�صبة.

الإقليم   " بعنوان  )2015م(  خالف  درا�صة  جاءت   -

التعرف  اإىل  الدرا�صة  وتهدف   " القرى  اأم  جلامعة  التعليمي 

على العوامل املوؤثرة يف الأقليم التعليمي، وعلى �صكله وات�صاعه 

كالزمن،  لالأقليم  املحددة  النقلية  املتغريات  خالل  من 

والتكلفة، وامل�صافة، وو�صيلة النقل. وكان اأبرز نتائج الدرا�صة 

اأن هناك ارتباط وا�صح بني العالقة بني حجم مركز اخلدمة 

ومنطقة النفوذ، كذلك كما اأكدت الدرا�صة على اأهمية خريطة 

الآيزوكرون كوثيقة اإقليمية هامة يف التخطيط الإقليمي.

من خالل الدرا�صات والأبحاث ال�صابقة التي مت ا�صتعرا�صها 

من  الدرا�صة  هذه  حتتاجه  ملا  جيد  بت�صور  اخلروج  ميكن 

وقد   ، املطلوب  الهدف  حتقيق  يف  ت�صب  ومفاهيم  عنا�صر 

ا�صتعر�صت الدرا�صات املتعلقة بتطور التعليم يف اململكة ب�صكل 

عام ويف منطقة ع�صري ب�صكل خا�س ، اإل اأننا مل جند بحوثًا 

اأبها  التعليمية يف مدينة  بدرا�صة اخلدمات  ودرا�صات مهتمة 

ميكن الرجوع اإليها. ومييز هذه الدرا�صة عن باقي الدرا�صات 

اأنها تدر�س اإمكانية الو�صول اإىل اخلدمات التعليمية اجلامعية 

املت�صاوية  الزمن  اأو  ال�صفر  اخلطوط  خرائط  وحتليل  باإنتاج 

)الآيزوكرون( با�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية، و كذلك 

تختلف هذه الدرا�صة عن الدرا�صات ال�صابقة اأنها تقوم ببناء 

ال�صروط  اأو  املعايري  وفق  اجلامعية  اخلدمة  لتقييم  منوذج 

املوقع  حتديد  يف  توفرها  يجب  التي  الب�صرية  اأو  الطبيعية 

املالئم بناًء على املعايري املحلية. 

جامعة  البنين  لكليات  الراهن  التوزيع  الثاني:  المبحث 

الملك خالد في محافظة أبها:
تقف اجلامعة يف جوهر فكرتها قائمة على �صرورة خدمة 

العن�صر  اأو  اجلانب  هو  وظيفتها  يف  والأ�صل  تابعة،  منطقة 

الإقليمي. وميكن ت�صنيف وظائف اجلامعة من وجهة النظر 

املكانية اإىل اثنتني: وظائف حملية ووظائف اإقليمية . فاملحلية 

يق�صد بها خدمة �صكان املدينة التي يوجد بها مبا�صرة، اأما 

�صكان  خلدمة  واأجهزتها  درا�صتها  توجه  اأن  فهي  الإقليمية 

كربت  اأم  من�صاآتها  �صغرت  جامعة  ولكل  املحيطة.  املناطق 

 ،Tributary of Servince Area منطقة تتبعها اأو تخدمه

 University اأو جمال اجلامعة  نفوذ اجلامعة  وهي منطقة 

Field ول ي�صمل اإقليم اجلامعة بال�صرورة النطاقات الريفية 
فقط واإمنا ي�صم جمموعة مراكز العمران احل�صري الأ�صغر 

التي  الكليات  امل�صتويات. وكلما زاد عدد  حجمًا على خمتلف 

ت�صمها اجلامعة كان نطاق نفوذها اأو�صع بوجه عام والعك�س 

�صحيح )رم�صان، 1995م، �س 253(.

أواًل: مراحل تطور التعليم في جامعة الملك خالد:
بن  اهلل  امللك عبد  ال�صريفني  زيارة خادم احلرمني  خالل 

يف  وذلك  اهلل-  رحمه   - للعهد  وليًا  كان  حينما  العزيز  عبد 

يوم الثالثاء 1419/1/9 هـ املت�صمن املوافقة على دمج فرعي 

جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية وجامعة امللك �صعود 

مبنطقة ع�صري حتت م�صمى جامعة امللك خالد)وزارة التعليم 

باأربع  اجلامعة  وبداأت  1430هـ(.  الثانية،  الطبعة  العايل، 

كليات هي ؛كلية ال�صريعة واأ�صول الدين، وكلية اللغة العربية 

الرتبية.  وكلية  الطب،  وكلية  والإدارية،  الجتماعية  والعلوم 

من  عدد  وا�صتحداث  القائمة  الكليات  هيكلة  اإعادة  ومتت 

الكليات اجلديدة و�صم كليات البنات وكليتي املعلمني وكليات 

العلوم ال�صحية اإىل اجلامعة، حيث بلغ املجموع �صبعًا واأربعني 

كلية اإ�صافة للمركز اجلامعي لدرا�صة الطالبات، وكانت تعد 

جامعة امللك خالد يف اأبها من اأكرب اجلامعات ال�صعودية حيث 

ت�صم اأكرث من 47 كلية بعد دمج بع�س كلياتها التي كانت 56 
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كلية �صابقا ولكن عندما مت اإن�صاء جامعة بي�صة عام 1436هـ، 

ومت �صم الكليات املجاورة ملحافظة بي�صة قل عدد الكليات يف 

جامعة امللك خالد، حيث بلغت36كلية ويبني ال�صكل )رقم2( 

جميع  تخدم  اإقليمية  خدمة  تعترب  وهي  اجلامعة  موقع 

خالد،  امللك  بجامعة  املعلومات  ع�صري)مركز  منطقة  طالب 

1437هـ(. 

الكليات  اأعداد  النمو  لنا  يّت�صح   )7( جدول  اإىل  وبالنظر 

على  �صواًء  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  واأع�صاء  والطالب 

م�صتوى مدينة اأبها اأو على م�صتوى فروع اجلامعة يف حمافظات 

-1396( من  الفرتة  يف  42عامًا  مدى  وعلى  ع�صري  منطقة 

1438هـ( حيث بلغ عدد الكليات املن�صاأة 47كلية على م�صتوى 

منطقة ع�صري ثم تناق�س العدد حتى و�صل يف نهاية الدرا�صة 

اإىل 36 كلية مبعّدل منو �صنوي لفتتاح الكليات يبلغ ما يقارب 

اأبها  مدينة  م�صتوى  على  اأما  )1.20كلية(.  �صنة  لكل  كلية 

فبلغ عدد الكليات على مدى 42عامًا يف الفرتة من )1396-

1438هـ( 13 كلية ثم تناق�صت اإىل 12 كلية مبعّدل منو �صنوي 

3�صنوات.وفيما يلي  الكليات يبلغ ما يقارب كلية لكل  لفتتاح 

حمافظة  م�صتوى  على  اجلامعي  التعليم  تطور  ا�صتعرا�س 

فروع  م�صتوى  على  ومقارنتها  الدرا�صة  التي هي منطقة  اأبها 

عام  كليتني  اأول  افتتاح  بداية  اجلامعة يف منطقة ع�صري من 

1396هـ اإىل عام 1438هـ.

اأ - التوزيع احلجمي لكليات البنني يف جامعة امللك خالد 

يف مدينة اأبها:

1- التوزيع احلجمي للكليات ح�سب عدد الطالب بلغ عدد 

وتقع جميعها  للبنني  12كلية  باأبها  خالد  امللك  كليات جامعة 

النعمان. وتعد كلية  اأبها يف حي  يف املدينة اجلامعية مبدينة 

على  الطالب  عدد  يف  الأوىل  املرتبة  واملالية  الإدارية  العلوم 

م�صتوى الكليات حيث بلغ عدد طالبها 3837 طالبًا ما ن�صبته 

اإجمايل طالب جامعة امللك خالد مبدينةاأبها،  20.9% من  

يف  الثانية  املرتبة  الدين  اأ�صول  كلية  واأحتلت  ال�صريعة  وكلية 

�صكل )2( موقع جامعة امللك خالد

امل�صدر : )من اإعداد الباحث بالعتماد على خرائط الأمانة مبنطقة ع�صري - وال�صور اجلوية لعام 1438هـ(.
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جدول )7(: تطور اأعداد الكليات والطالب، واأع�صاء هيئة التدري�س، بجامعة امللك خالد الفرتة )1397-1438هـ(.

جدول )8( توزيع طالب واأع�صاء هيئة التدري�س بكليات البنني يف جامعة امللك خالد مبدينة اأبها 1438هـ.

%عدد اأع�صاء هيئة التدري�س%عدد الطالباأ�صم الكليةالرقم

383720.91206.5العلوم الإدارية واملالية1

319417.419210.3ال�صريعة واأ�صول الدين2

17469.51518.1الهند�صة3

15508.521211.4العلوم4

14507.91357.3الرتبية5

12216.71246.7العلوم الإن�صانية6

11546.31849.9علوم احلا�صب الآيل7

11106.125213.6الطب8

10275.61276.8اللغات والرتجمة9

5613.11005.4ال�صيدلة10

10105.51116.0العلوم الطبية التطبيقية11

4692.61518.1طب الأ�صنان12

183291001859100املجموع

 1527155املتو�صط

ال�صنة 

بالهجري

جامعة امللك خالد  بنني 

يف  مدينة اأبها
جامعة امللك خالد يف منطقة ع�صري

الطالبالكليات

اأع�صاء 

هيئة 

التدري�س

الكليات

للبنني 

والبنات

الطالب 

والطالبات

اع�صاء 

هيئة 

التدري�س

الكليات 

للبنني

الطالب 

اجلامعة 

بنني

اع�صاء 

هيئة 

التدري�س 

بنني

1396-141949490317------

1420-14251012222787154054213191012222787

1426-1430151354810333962687176623173541115

1431-1435142009718424766990388522263452130

1436-1438121832418593659616345922240881949

امل�صدر : من اإعداد الباحث بالعتماد على :اإدارة الدرا�صات واملعلومات بجامعة امللك خالد، و)جري�س، 1424هـ(.

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على اإدارة الدرا�صات واملعلومات بجامعة امللك خالد لعام 1438هـ. 

طالبها  عدد  بلغ  حيث  الكليات  م�صتوى  على  الطالب  عدد 

3194 طالبًا، اأكرب كليات البنني يف  مدينة اأبها من حيث عدد 

الطالب، اإذ حتوي 38.4% من  اإجمايل طالب جامعة امللك 

خالد مبدينة اأبها عام 1438هـ، وتاأتي كلية الهند�صة يف املرتبة 

عدد طالبها 3194 طالبًا، اأكرب كليات البنني يف  مدينة اأبها 

من حيث عدد الطالب، اإذ حتوي 38.4% من  اإجمايل الثالثة 

يف عدد الطالب البالغ عدد طالبها 1596 طالبًا بن�صبة%9.5 

اأبها جدول )8( و�صكل  من  اإجمايل طالب اجلامعة مبدينة 

.)3(



اإ�صدار خا�ص يوليو ٢٠٢٠  2425

�صكل )3( التوزيع الن�صبي لطالب واأع�صاء هيئة التدري�س يف كليات البنني بجامعة امللك خالد يف مدينة اأبها 1438هـ.

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على جدول )8(.

بينما جند اأ�صغر الكليات من حيث عدد الطالب هي ؛ كلية 

طب الأ�صنان والتي يبلغ عدد طالبها 469 طالبًا بن�صبة%2.6 

من  اإجمايل طالب اجلامعة مبحافظة اأبها. وتوجد 8 كليات 

ما ن�صبته 66.7% من جملة كليات البنني يف املدينة، يقل عدد 

طالبها عن املعدل العام للطالب يف كليات البنني يف مدينة 

اأبها البالغ 1527 طالبًا، بينما يزيد عدد الطالب عن املعدل 

العام يف 4 مدر�صة ما ن�صبته 33.3% من جملة كليات البنني 

يف املدينة.

2- التوزيع احلجمي ح�سب عدد اأع�ساء هيئة التدري�س:  

تعد درا�صة عدد اأع�صاء هيئة التدري�س من مظاهر درا�صة 

التعليمية كما يظهر يف درا�صات �صابقة عن  حجم اخلدمات 

اخلدمات التعليمية، حيث يعد ارتفاع متو�صط حجم الكليات 

من  الكلية  حجم  لكرب  انعكا�صًا  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  من 

قاعات للتدري�س. وتتفاوت اأع�صاء هيئة التدري�س بني الكليات 

يف اجلامعة يف مدينة اأبها حيث بلغ عدد اأع�صاء هيئة التدري�س 

يف كليات البنني يف مدينة اأبها 1859 ع�صوًا، بلغ عدد اأع�صاء 

بن�صبة  ما  اأي  856ع�صوًا  ال�صعوديني  الغري  التدري�س  هيئة 

)46.04%( يف عام 1438هـ ، )جدول 8(. ويوجد اأكرب عدد 

اأع�صاء هيئة التدري�س يف كليات البنني يف مدينة اأبها يف كلية 

الطب، حيث بلغ عدد اأع�صاء هيئة التدري�س فيها 252 ع�صوًا 

التدري�س يف  هيئة  اأع�صاء  13.56% من  ن�صبته  ما  وهو ميثل 

كليات  مدينة اأبها، وتاأتي بعدها كلية العلوم حيث يبلغ اأع�صاء 

هيئة التدري�س فيها 212 ع�صوًا، اأي ما ن�صبته 11.40% اأع�صاء 

 %53.31 اأن  ونالحظ  اأبها،  مدينة  كليات  يف  التدري�س  هيئة 

كليات  كليات ترتكز يف خم�س  التدري�س يف  اأع�صاء هيئة  من 

فقط، وترجع الزيادة يف عدد اأع�صاء هيئة التدري�س يف هذه 

الكليات اإىل اأن بع�س هذه الكليات متتاز بزيادة عدد طالبها 

مثل كلية ال�صريعة واأ�صول الدين، اأما كلية الطب فيعود زيادة 

العدد اإىل تنوع تخ�ص�صات اأع�صاء هيئة التدري�س يف جمالت 

متو�صط  اأن  جند  كما  عددهم.  زيادة  اإىل  اأدى  مما  الطب 

 7 اأن  فنجد  155ع�صوًا  التدري�س  هيئة  لأع�صاء  العام  املعدل 

كليات يقل عدد اأع�صائها عن معدل املتو�صط العام ما ن�صبته 

58.3% من  اإجمايل كليات البنني، بينما يقل عدد 

اأع�صاء هيئة التدري�س متو�صط العام يف 5 كليات ما ن�صبته 

41.7% من  اإجمايل الكليات للبنني )جدول 8(.

في  للبنين  للجامعة  الوصول  إمكانية  الثالث:  المبحث 

منطقة الدراسة:
للخدمة  الو�صول  لإمكانية  درا�صة  اجلزء  هذا  يف  تتم 

خالل  من  للباحث  اأت�صح  لأنه  ع�صري  ملنطقة  اجلامعية 

ال�صتبانة املوزعة على طالب اجلامعة اأن 55% من  اإجمايل 

الطالب من العينة ياأتون اإىل اجلامعة من خارج مدينة اأبها 

وياأتون من حمافظات منطقة ع�صري. كذلك مت درا�صة �صبكة 

واإمكانية  املرور  وحركة  النقل  وو�صائل  وخ�صائ�صها  طرق 

درا�صة  يف  لأهميتها  ع�صري  منطقة  يف  العقد  بني  الو�صول 

اإمكانية الو�صول للخدمة اجلامعية. 
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أواًل: شبكة الطرق في منطقة عسير:  
تعد الطرق اأهم دعائم التنمية يف منطقة ع�صري ملا لها من 

اأ�صا�صية يف توفري اخلدمات الجتماعية، والقت�صادية  مهام 

ال�صاهقة، والوديان  يف منطقة جبلية وعرة، ت�صودها اجلبال 

العميقة والقرى املنعزلة. حيث كانت منطقة ع�صري يف فرتة 

ال�صتينيات من القرن املا�صي تفتقر ل�صبكة الطرق املعبدة اإل 

يف  اأوجها  لتبلغ  اليها  األتفتت  قد  والتعمري  التنمية  خطط  اأن 

فرتة الثمانينيات من القرن املا�صي حيث كان  اإجمايل اأطوال 

500كم  اأقل من  1960م  �صبكة الطرق يف منطقة ع�صري عام 

زيادة  مع  ذلك  1373كم،  حوايل  1985م  عام  بلغت  بينما 

هذه  كانت  وقد  به،  املتعلقة  وال�صتثمارات  البرتول  عائدات 

الفرتة من اأقوى الفرتات يف منو �صبكة الطرق مبنطقة ع�صري 

حيث بلغ  اإجمايل الطرق مبنطقة ع�صري عام 2016م  28.66 

األف كم لت�صل منطقة ع�صري بكافة اأنحاء مدن اململكة العربية 

ال�صعودية )ح�صن، 2016، �س 106(.

اأ- التوزيع اجلغرايف ل�سبكة الطرق: 

بلغ  قد  ع�صري  منطقة  يف  الطرق  اأطوال  اإجمايل  بلغ 

اأنواع  على  توزعت  وقد  2016م،  عام  وذلك  كم   28661.7

من    %25.9 املر�صوفة  الطرق  �صغلت  حيث  املختلفة  الطرق 

الطرق  بلغت  بينما  ع�صري  مبنطقة  الطرق  �صبكة  اإجمايل 

الطرق  اأما  ع�صري،  يف  الطرق  اإجمايل  من    %52.1 املمهدة 

الطرق  �صبكة  اإجمايل  من    %22 فبلغت  والدروب  الرتابية 

املحافظات  م�صتوى  على  الطرق  �صبكة  توزيع  اأما  ع�صري.  يف 

الطرق  ن�صب  وتباين  اختالف  فيه  فيالحظ  ع�صري  مبنطقة 

على م�صتوى املحافظات من حيث ن�صب الطرق باأنواعها كما 

هو مو�صح ب�صكل )4( اإذ �صجلت حمافظة اأبها اأعلى ن�صبة يف 

حمافظات املنطقة من الطرق املر�صوفة 39.6% من  اإجمايل 

الطرق املر�صوفة، بينما كانت حمافظة رجال اأملع اأقل ن�صبة يف 

هذا النوع من الطرق حيث بلغت 1.7% من  اإجمايل الطرق 

املر�صوفة، اأما الطرق املمهدة ف�صجلت حمافظة تثليث اأعلى 

 ،%52.4 ن�صبتها  بلغت  حيث  املحافظات  م�صتوى  على  ن�صبة 

 ،%8.9 ن�صبتها  بلغت  حيث  م�صيط  خمي�س  حمافظة  تليها 

بينما كانت حمافظة بلقرن اأقل الطرق املمهدة على م�صتوى 

الطرق  اإجمايل  من    %0.9 ن�صبتها  بلغت  حيث  املحافظات 

حمافظة  ف�صجلت  والدروب  الرتابية  الطرق  اأما  املمهدة، 

بي�صة اأعلى ن�صبة على م�صتوى املحافظات حيث بلغت ن�صبتها 

بينما كانت حمافظة  الرتابية،  الطرق  اإجمايل  22.8% من  

اأبها، وتنومة، و�صراة عبيدة، اأقل الطرق املمهدة على م�صتوى 

 -1.9  -1.9( التوايل  على  ن�صبتهم  بلغت  حيث  املحافظات 

1.7% ( من  اإجمايل الطرق الرتابية.

الطرق  �صبكة  طول  يف  حمافظة  اأعلى  اأن  جند  بينما 

باإجماليها كانت يف حمافظة تثليث حيث بلغت ن�صبتها %32.1 

من  اإجمايل �صبكة الطرق يف ع�صري اأي ما يقارب الثلث، وتليها 

اإجمايل  ن�صبة   بلغت  حيث  اأبها  حمافظة  الثانية  املرتبة  يف 

الطرق بها 11.3% ن  اإجمايل �صبكة الطرق يف ع�صري، تليها 

يف املرتبة الثالثة حمافظة بي�صة حيث بلغت ن�صبتها 8.7% من 

للطرق  العام  املتو�صط  بلغ  ع�صري.  يف  الطرق  �صبكة  اإجمايل 

اأكرب  قيمًا  3 حمافظات  �صجلت  463.27كم حيث  املر�صوفة 

خمي�س  اأبها،   ( حمافظة:  من  كل  وهي  املتو�صط  هذا  من 

13 حمافظة  بينما بقية املحافظات وعددها  بي�صة(  م�صيط، 

اأقل من املتو�صط العام يف اأطوال الطرق املر�صوفة. اأما الطرق 

حمافظتني  اأن  فنجد  933كم  العام  املتو�صط  فبلغ  املمهدة 

اأطوال الطرق  العام يف  املتو�صط  اأكرب من  فقط كانت قيمها 

م�صيط(  وخمي�س  )تثليث،  حمافظة:  من  كل  وهي  املمهدة 

بينما  التوايل،  على  1330كم(   ،7827( اأطوالها  بلغت  حيث 

العام  املتو�صط  اأقل من  14 حمافظة  والبالغة  بقية املحافظة 

.اأما املتو�صط العام لأطوال الطرق الرتابية فبلغ 394.6 كم 

حيث �صجلت 4  حمافظة قيمًا اأكرب من هذا املتو�صط وهي كل 

من حمافظة: )تثليث، وخمي�س م�صيط، واأحد رفيدة، وبي�صة( 

بينما بقية املحافظات وعددها 12 حمافظة اأقل من املتو�صط 

العام يف اأطوال الطرق الرتابية.

ب- كثافة �سبكة الطرق: 

يعترب موؤ�صر كثافة الطرق من املوؤ�صرات املهمة جدًا والتي 

تعك�س مدى تطور املنطقة من الناحية القت�صادية، كما ت�صري 

اإىل مدى كفاية ال�صبكة داخل الإقليم، كما ي�صتخدم كموؤ�صر 

للدللة على امل�صتوى احل�صاري للمنطقة حيث اأنه مع ازدياد 

الكثافة كان ذلك دلياًل على تقدم املنطقة والعك�س �صحيح. 

لكن عند تطبيق موؤ�صر كثافة الطرق مبنطقة ع�صري �صوف 

يعطي ذلك دللة مهمة على العالقة املكانية بني توزيع الطرق 

ال�صكان،  لعدد  بالن�صبة  امل�صتغلة  امل�صاحة  اأو  العامة  واملالمح 

مدى  الطرق  بو�صع  املوؤ�صر  هذا  من  نخرج  �صبق  ملا  ووفًقا 

الختالف يف كل حمافظة من حمافظات منطقة ع�صري. كما 
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�صكل )4( �صبكة الطرق الرئي�صة والثانوية يف منطقة ع�صري لعام 1438هـ

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات خريطة الأ�صا�س الرقمية ملنطقة ع�صري، امانة منطقة ع�صري، الإدارة العامة لنظم املعلومات اجلغرافية.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات اخلريطة الأ�صا�صية الرقمية ملنطقة ع�صري، اأمانة 

منطقة ع�صري، الإدارة العامة لنظم املعلومات اجلغرافية.

امل�صدر من اإعداد الباحث بالأعتماد على بيانات اإدارة الطرق والنقل مبنطقة ع�صري 1438هـ.

للطرق مبنطقة  العامة  الكثافة  اأن  نالحظ من اجلدول )9( 

ع�صري بلغت 6.34كم/كم2، وقد اختلف معدلها من حمافظة 

اأبها،  حمافظة  يف  0.7كم/كم2  بني  ترتاوح  اإذ  لأخرى، 

0.2كم/كم2 ملحافظة بي�صة.

ج-خ�سائ�س �سبكة الطرق:

كم،   28661.7 ع�صري  مبنطقة  الطرق  اطوال  جملة  تبلغ 

ثمانية  بها  ع�صري،  منطقة  يف  املعمور  اأرجاء  كافة  بني  ت�صل 

الو�صل  ونقاط  للمنطقة  الرئي�صة  املداخل  تعترب  رئي�صة  طرق 

بينها وبني املناطق املجاورة لها، وميكن ت�صنيف �صبكة الطرق 

مبنطقة ع�صري لثالثة اأنواع هي:

جدول )9( اأطوال وم�صاحات وكثافات �صبكة النقل مبراكز حمافظة اأبها يف عام 1438هـ 

�صكل )5( الن�صب املئوية لت�صنيفات الطرق على م�صتوى حمافظات منطقة ع�صري لعام 1438هـ

1-الطرق الرئي�سية : 

وهي التي تربط بن منطقة ع�صري واملناطق املجاورة لها والتي 

يبلغ  اإجماليها داخل نطاق منطقة ع�صري 1741.1كم، اأي مبا 

حيث  ع�صري،  منطقة  يف  الطرق  اإجمايل  من    %25.9 ن�صبته 

اإجمايل  23.5% من   الرئي�صة ن�صبة بلغت  ت�صكل هذه الطرق 

7412.3كم.  والبالغة  باملنطقة،  املر�صوفة  الطرق  اأطوال 

جميع  من  ع�صري  ملنطقة  مداخل  بكونها  الطرق  هذه  وتتميز 

التي هي عوا�صم  الرئي�صة  املدن  اأنها تربط بني  اجلهات كما 

املحافظات ال�صت ع�صرة املكونة ملنطقة ع�صري ال�صكل )5(. 

تتوزع الطرق الرئي�صة يف منطقة ع�صري على النحو املبني يف 

جدول )10( والذي نف�صله على النحو الآتي:
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الطريق  مير  ال�ساحلي(:   جازان/جدة  )اأبها/  طريق    •
ال�صاحل،  مبحاذاة  اأبها/جدة  بني  الوا�صل  الرئي�س  ال�صاحلي 

حوايل  يبلغ  وبطول  ال�صاحلية،  العمرانية  بالتجمعات  ومارًا 

وتعود  مزدوج  طريق  وهو  ع�صري،  منطقة  داخل  كم   245.3

بني  يربط  ووطني،  اإقليمي،  كطريق  ال�صرتاتيجية  اأهميته 

ويتكون  اليمن،  ودولة  للمملكة،  اجلنوبي  القطاع  مناطق 

الطريق من م�صارين بعر�س 8 اأمتار. وميتد الطريق ال�صاحلي 

ال�صواحلة مارًا  �صعيدة  املنطقة عند قرية  �صمال  اأق�صى  من 

احلري�صة  حتى  والقحمـة  وذهبان  والربك  عمق  بتجمعات 

مبنطقة  والنقل  للطرق  العامة  )الإدارة  املنطقة،  بجنوب 

ع�صري، 2016، �س 75(.

منطقتي  الطريق  هذا  يخدم  جنران(:  )اأبها/  طريق    •
بها،  مير  التي  والقرى  املدن،  اإىل  بالإ�صافة  وجنران  ع�صري، 

هاتني  واإىل  من  النتقال  حركة  �صرعة  الطريق  �صهل  وقد 

املنطقتني، ويربط مدينتي خمي�س م�صيط، واأحد رفيدة بعدد 

واملدينة  املطار،  وال�صرتاتيجية  اخلا�صة،  ال�صتخدامات  من 

الع�صكرية، ويتجه الطريق جنوبا لريبط خمي�س م�صيط ب�صراة 

عبيدة، ثم بظهران اجلنوب، ثم مبنطقة جنران ويبلغ طوله 

بعر�س  اجتاه  كل  يف  م�صارين  من  الطريق  ويتكون  261كم. 

من  واملاأخوذة  النقل  وزارة  بيانات  خالل  ومن   . مرتًا   3.20

حمطات الر�صد الدوري لعام 2018 �صهر فرباير على املحطة 

اليومي  املعدل  اأن  اأت�صح  /جنران  اأبها  طريق  على  املوجودة 

للحركة نحو 789.5 �صيارة و�صاحنة )وزارة النقل، 2018(.

الطريق  هذا  يعترب  الطائف(:  الباحة/   / )اأبها  طريق    •
مناطق  بباقي  ع�صري  منطقة  تربط  التي  املهمة  الطرق  اأحد 

اململكة العربية ال�صعودية، ويبلغ طول طريق ) اأبها - الطائف( 

التجمعـات  من  بالعـديد  ومير   ، كم  حواىل267  ع�صيــر  داخل 

امل�صدر : من اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات اإدارة الطرق والنقل مبنطقة ع�صري 1438هـ.

جدول )10( خ�صائ�س �صبكة الطرق الرئي�صة يف منطقة ع�صري عام 1438هـ

تنومة،  بلل�صمر،  بللحمر،  هي:  املنطقة  داخل  العمــرانية 

مرتفعة  جبلية  مبناطق  تقع  وكلها  �صمران،  بلقرن،  النما�س، 

14 كم  مل�صافة  م�صارين  والطريق مكون من   . ال�صباب  كثيفة 

عبدالعزيز(  امللك  )طريق  اأبها  ملدينة  الدائري  الطريق  من 

كل  ويبلغ عر�س  اجتاه،  كل  واحدًا يف  م�صارًا،  ي�صبح  وبعدها 

م�صار 3.6 مرتًا. ومن خالل بيانات وزارة النقل واملاأخوذة من 

حمطات الر�صد الدوري لعام 2018 �صهر فرباير على املحطة 

اأن  اأت�صح  الدرب  مبدينة  /جازان  اأبها  طريق  على  املوجودة 

)وزارة  و�صاحنة  4275�صيارة  نحو  للحركة  اليومي  املعدل 

النقل، 2018(.

الطرق  اأحد  الطريق  يعترب هذا  بي�سة(:   / )اأبها  طريق    •
هذا  ومير  وجنوبها،  املنطقة،  �صمال  بني  الوا�صلة  الرئي�صة 

الطريق بعدد من التجمعات وادي بن ه�صبل، خيرب اجلنوب، 

منطقة  حدود  داخل  الطريق  طول  ويبلغ  النقيع،  �صمخ، 

و�صطى،  جزيرة  وبدون  اجتاهني،  ذو  هو  كم،   260 ع�صري 

وبعر�س12.5 مرتًا.

•  طريق )اأبها/ رجال اأملع/حمايل( : ويعترب هذا الطريق 
الوا�صل بني مناطق مكة املكرمة، ع�صري، جازان، من الطرق 

توؤكد  الطريق  الداخلية على  اأن حجم احلركة  الرئي�صة حيث 

مير  كما  املجاردة  حمايل،  اأملع،  رجال  ملحافظات  خدمته 

التجمعات املهمة مثل املجاردة، بارق،  الطريق على عدد من 

حمايل، رجال اأملع، مربة، ويتفرع الطريق من املحور الإقليمي 

اإىل الطائف/ الباحة /اأبها/جيزان ويبلغ طول الطريق داخل 

حدود منطقة ع�صري 179 كم، وهو ذو اجتاهني، وبحالة ر�صف 

جيدة، وبعر�س 12.5 اأمتار.

اأحد  هو  الطريق  هذا  )اأبها/الدرب/جازان(:  طريق    •
/ اأبها   / الباحة   / الطائف  هو:  الإقليمي  الطريق  اأجزاء 
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امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على بيانات اإدارة الرخ�س مبنطقة ع�صري 1438هـ

جدول )11( التوزيع العددي لأعداد تراخي�س ال�صري للمركبات مبنطقة ع�صري من عام )1430 اإىل 1438هـ (

مع  باأبها  الدائري  احلزام  تقاطع  من  يتفرع  والذي  جيزان، 

باجتاه  منحدرًا  جنوبًا  يتجه  ثم  عبداهلل  امللك  طريق  تقاطع 

تهامة، وقد نفذ �صمن م�صروع طريق الطائف/جازان مبا فيه 

منطقة  داخل  الطريق  طول  ويبلغ  11كم،  بطول  �صلـع  عقبة 

ع�صري 65 كم، وبعر�س 10 مرت.

الطريق  هذا  احلري�سة(:  حمايل/  )اأبها/  طريق    •
املحور  على  الواقعة  التجمعات  ملجموعة  الرابط  املحور  هو 

الإقليمي اأبها / الطائف، وبني الطرق ال�صاحلي جدة/جازان، 

وكذلك يربط بني حمور اأبها/الطائف، وبني الطريق الرئي�س 

جيزان / حمايل / مكة املكرمة. ويعترب هذا الطريق من طرق 

العقبات والتي تربط ال�صروات بتهامة، وي�صل طول العقبة 14 

كم، ويبلغ طول الطريق حوايل 163 كم، وبعر�س 10 اأمتار.

1- الطرق الثانوية : وياأتي هذا النوع يف الرتتيب الثاين من 

حيث الأهمية حيث يقوم بربط املحافظات باملراكز احل�صرية 

باملنطقة ويبلغ  اإجمايل اأطوال هذا النوع من الطرق 14.93 

األف كم اأي مبا ن�صبته 52.1% من  اإجمايل الطرق يف منطقة 

ع�صري، وهي طرق مر�صوفة، ولكنها اأقل جودة وات�صاًعا.

الزراعية  الطرق  ميثل  النوع  هذا  الفرعية:  الطرق   -2

اإجمايل  ويبلغ  بينها  فيما  القروية  التجمعات  ت�صل  والتي 

6314.4كم، اأي ما ن�صبته 22% من  اإجمايل الطرق يف ع�صري، 

وترجع اأهمية هذه الطرق اإيل كونها عنا�صر الربط بن القرى 

الو�صول  خاللها  من  يتم  والتي  الثانوية  والطرق  الزراعية 

للمدن واملراكز احل�صرية لبيع املنتجات الزراعية واحليوانية 

الب�صيطة  العمرانية  التجمعات  بن  تربط  ممهدة  طرق  وهي 

هذه  تتعر�س  ما  وكثريًا  ع�صري،  مبنطقة  والقرى  وال�صغرية 

وما  الأمطار  ب�صبب  ال�صتاء  الطرق مل�صاعب خا�صة يف ف�صل 

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

ينتج عنها من جريان �صيلي )املخطط الإقليمي ملنطقة ع�صري، 

.)1436

ثانيًا:وسائل النقل وحركتها وتكلفتها في منطقة عسير:
اأ-الت�سنيف النوعي لو�سائل النقل:

الرخ�س  ق�صم  من  ال�صري  رخ�س  عن  بيانات  جتميع  مت 

اأعداد  ت�صمل  حيث  ع�صري  مبنطقة  املرور  لإدارة  التابعة 

الرخ�س املمنوحة م�صنفة ح�صب نوع الرخ�صة، ونوع املركبة، 

الرتاخي�س، وهي )الت�صجيل اجلديد  اأنواع من  وت�صمل ثالثة 

املركبات  اأعداد  ح�صاب  مت  حيث  امللكية(  ونقل  والتجديد 

املرخ�صة باأنواعها املختلفة على م�صتوى منطقة ع�صري، وذلك 

لل�صنوات  واملجددة  اجلديدة  ال�صري  تراخي�س  اأعداد  بتجميع 

الثمان الأخرية من عام 1430هـ اإىل عام 1438هـ، ويت�صح من 

ال�صيارات اجلديدة بلغت  اأعداد  اأن  جدول )11( و�صكل )6( 

يف منطقة ع�صري خالل ثمان �صنوات 445472 �صيارة ما ن�صبته 

57.6% من  اإجمايل ال�صيارات املرخ�صة.

اأما عدد ال�صيارات يف منطقة ع�صري فبلغت 445472 مركبة، 

حيث بلغ منها 63.8% من  اإجمايل املركبات يف منطقة ع�صري 

مركبات جديدة، اأي مبتو�صط �صنوي 35533 مركبة، وبلغ عدد 

ع�صري  منطقة  مرور  الإح�صاء  من  وفق  اجلديدة  املركبات 

خ�صو�صي  �صيارة   46433 منها  مركبة   49335 1438هـ  لعام 

اأن  وجند  اجلددة،  املركبات  اإجمايل  من    %94.1 ن�صبته  ما 

زيادة يف ن�صبة املركبات اجلديدة لعام 1438هـ بلغت 21% من  

اإجمايل املركبات اجلدد



اإ�صدار خا�ص يوليو ٢٠٢٠  3031

�صكل )6( التوزيع العددي لأعداد تراخي�س ال�صري للمركبات مبنطقة ع�صري من عام )1430 اإىل 1438هـ (

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على جدول )82(.

وهذا موؤ�صر خطري لزيادة عدد املركبات يف املنطقة اإن مل 

من  العام  النقل  وت�صغيل  املنطقة  يف  الطرق  يف  تو�صع  يحدث 

حافالت واإدخال خدمة القطارات، فخالل ال�صنوات القادمة 

اإىل  الو�صول  اإمكانية  يف  كبرية  م�صكلة  هناك  تكون  �صوف 

اأن  م�صالح النا�س يف املنطقة وخا�صة يف املدن، كما نالحظ 

على  خ�صو�صية  �صيارات  هي  املركبات  اإجمايل  من    %88.3

العام  النقل  مركبات  اأن  جند  بينما  ع�صري،  منطقة  م�صتوى 

بلغت ن�صبتها فقط 6% من  اإجمايل املركبات يف منطقة ع�صري، 

اأما مركبات الأجرة فبلغت ن�صبتها0.2% وهي ن�صبة قليلة على 

تاأجري  ل�صركات  اأكرب  ت�صهيالت  اإىل  وحتتاج  املنطقة  م�صتوى 

ال�صيارات )ملوزين( . وعند تق�صيم املركبات على عدد ال�صكان 

ال�صيارة يف  اأن متو�صط ملكية  القول  اأبها فيمكن  يف حمافظة 

م�صتوى  على  اأما  تقريبًا،  �صخ�صني  لكل  �صيارة  هو  املحافظة 

وهي  تقريبًا،  اأ�صخا�س  اأربعة  لكل  �صيارة  فهي  ع�صري  منطقة 

اأكرب من املتو�صط العام للملكة والبلغ �صيارة لكل 8 اأ�صخا�س، 

اأن املركبات على م�صتوى املحافظة واملنطقة  وهذا دللة على 

مرتفعة.

اجلامعة  طالب  ي�ستخدمها  التي  النتقال  ب -و�سيلة 

للو�سول اإىل املدينة اجلامعية: 

تختلف و�صيلة النتقال امل�صتخدمة من قبل طالب اجلامعة 

اأو  بنف�صه  الطالب  يقودها  اأكان  �صواًء  خا�صة  �صيارة  بني  ما 

الأقدام،  على  م�صيًا  اأو  الأجرة  �صيارة  وكذلك  غريه،  يقودها 

�صواًء  �صكنهم  الطالب من  لنقل  عام  نقل  يوجد  ل  اأنه  فنجد 

اأكانوا ي�صكنون مدينة اأبها اأو خارجها.

يت�صح من جدول )12( و�صكل )7( الآتي:

اخلا�صة  ال�صيارة  العينة  اإجمايل  من    %94.74 ي�صتخدم 

الذي  العام  النقل  توفر  لعدم  نظرًا  للجامعة،  رحلتهم  يف 

الطرق  يف  �صديد  زحام  عنه  نتج  مما  منا�صب  ب�صعر  يكون 

توفر  عدم  عن  ناهيك  للجامعة  والعودة  الذهاب  يف  الرئي�صة 

مواقف لل�صيارات حيث اأن املواقف يف اجلامعة ل تكفي �صوى 

اإىل  اخلا�صة  ال�صيارة  ي�صتخدم  من  تق�صيم  ومت  2000�صيارة، 

الطالب  اأكان  �صواًء  ال�صيارة  يقود  بناًء على من  اأق�صام  اأربعة 

اأن  فنجد  زميله،  اأو  اأخوه  اأو  والده  يقودها  اأو  يقودها  من  هو 

83.4% من  اإجمايل طالب العينة يقودون ال�صيارة باأنف�صهم. 

يف  الأعلى  الزمنية  املدة  اأن  اأعاله  اجلدول  من  نالحظ  كما 

30-60دقيقة  بني  ترتاوح  الفئة  هذه  يف  جلامعتهم  الو�صول 

حيث بلغت ن�صبتهم 52.8% من  اإجمايل طالب العينة يف هذه 

ال�صيارة  يقودون  الذين  الطالب  من  اأن%86.6  وجند  الفئة، 

باأنف�صهم ي�صلون اإىل اجلامعة يف مدة زمنية 60دقيقة فاأقل. 

فبلغت  الطالب  اآباء  يقودها  التي  اخلا�صة  ال�صيارة  اأما 

6.3% من  اإجمايل طالب العينة، اأما املدة الزمنية  ن�صبتهم 

التي ي�صتغرقها الطالب يف الو�صول اإىل جامعتهم كانت اأعلى 

44.3% من  بلغت  30-60دقيقة حيث  الزمنية  املدة  ن�صبة يف 

اإجمايل العينة يف الفئة، كذلك جند اأن 79.2% من  اإجمايل 

60دقيقة  مدة  يف  اجلامعة  اإىل  ي�صلون  الفئة  هذه  يف  العينة 

اأخوة الطالب بلغت  اأما ال�صيارة اخلا�صة التي يقودها  فاأقل. 

ن�صبتهم 2.8% من  اإجمايل العينة، ونالحظ اأن 46.8% من  

اإجمايل العينة يف هذه الفئة يقطعون امل�صافة للو�صول للجامعة 

يف مدة الزمنية اأقل من 30 دقيقة، كما جند اأن 85.1% من  
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�صكل )7( التوزيع الن�صبي لطالب املنتقلني للجامعة طبقًا للزمن والو�صيلة يف منطقة ع�صري لعام 1438هـ

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على جدول )12(.

امل�صدر : من اعداد الباحث بالعتماد على ال�صتبيان.

جدول )12( الن�صبة املئوية لطالب اجلامعة الذين ي�صلون جلامعتهم طبقًا للزمن والو�صيلة لعام 1438هـ

مدة  يف  جامعتهم  اإىل  ي�صلون  الفئة  هذه  يف  العينة  اإجمايل 

يقودها  التي  اخلا�صة  ال�صيارة  ن�صبة  بلغت  فاأقل.  60دقيقة 

زمالء الطالب 2.3% من  اإجمايل العينة، اأما املدة الزمنية 

التي ي�صتغرقها الطالب يف الو�صول اإىل جامعتهم كانت اأعلى 

ن�صبة يف املدة الزمنية اأقل من 30 دقيقة حيث بلغت %43.6 

من  اإجمايل العينة يف الفئة.

ن�صبة  بلغت  حيث  الأجرة  �سيارة  هي   : الثانية  الو�صيلة 

الطالب الذين ياأتون بهذه الو�صيلة 4.5% من  اإجمايل العينة 

يف  الطالب  ي�صتغرقها  التي  الزمنية  املدة  اأما  املحافظة،  يف 

الو�صول اإىل اجلامعة كانت اأعلى ن�صبة يف املدة الزمنية اأقل من 

30 دقيقة حيث بلغت 54% من  اإجمايل العينة يف هذه الفئة، 

ي�صلون  الفئة  هذه  يف  العينة  اإجمايل  من    %80.3 اأن  وجند 

مي�صون  الذين  الطالب  اأما  فاأقل.  60دقيقة  مدة  يف  للجامعة 

على الأقدام فبلغت ن�صبتهم 0.8% من  اإجمايل العينة، وهي 

اإىل  يعود  وهذا  طالبًا،   14 فقط  عددهم  فبلغ  تذكر  ل  ن�صبة 

م�صاكن  توفر  اأو  جامعي  �صكن  به  يوجد  ل  اجلامعة  موقع  اأن 

قريبة �صوى مبنيني فقط �صقق مفرو�صة بالإ�صافة اإىل ارتفاع 

اأقدامهم  الطالب على  انتقال  قلة  اإىل  اأدى  الإيجار، كل هذا 

اإىل اجلامعة وبلغت املدة التي يقطعونها للو�صول للجامعة اأقل 

من 30 دقيقة.

ج- امل�سافة التي يقطعها الطالب للو�سول للجامعة:

مورفولوجية  يف  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  من  امل�صافة  تعد 

الإقليم التعليمي �صكله وتركيبه )خالف، 2015، �س 81( ومن 

جدول )13( يت�صح الآتي :
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اأنه ل يوجد طالب يف اجلامعة يقطعون م�صافة اأقل من 1كم 

للو�صول اإىل املدر�صة ويعود ال�صبب اأن اجلامعة ل يوجد �صكن 

توجد  ل  اأنه  بالإ�صافة  املدينة اجلامعية،  للطالب يف  جامعي 

اأحياء مال�صقة للجامعة �صوى خمطط النعمان ول يوجد فيه 

�صوى 3 �صقق مفرو�صة لطالب اجلامعة.

التي يقطعها الطالب يف املرحلة اجلامعية من  امل�صافة  اأن 

1-5كم بلغت ن�صبتها 11% من  اإجمايل اأعداد طالب العينة، 

لت�صل  الن�صبة  وتتزايد هذه  الثالثة،  املرتبة  الفئة حتتل  وهذه 

التي  امل�صافة  مع  العينة  طالب  اأعداد  اإجمايل  من    %25 اإىل 

ترتاوح بني 5-10كم، كما تقل الن�صبة يف امل�صافة التي ترتاوح 

من 10-15كم حيث بلغت ن�صبتهم 6.3 % من  اإجمايل اأعداد 

من    %55.7 ذروتها  اإىل  الن�صبة  ت�صل  كما  العينة،  طالب 

15كم،  من  الأكرث  امل�صافة  مع  العينة  طالب  اأعداد  اإجمايل 

وهنا يت�صح اأن اأكرث من ن�صف الطالب ياأتون اإىل اجلامعة من 

خارج النطاق احل�صري ملدينة اأبها، مما يرتتب عليه من اآثار 

على الو�صول كما �صيتبني لحقًا.

د- تكلفة الرحلة للذهاب والعودة لطالب اجلامعة: 

املكاين  بالبعد  اجلامعية  اخلدمة  يف  النتقال  تكلفة  تتاأثر   

اإىل  ال�صبب  ويعود  زائدة  التكلفة  لكن  قريبًا  املكان  يكون  وقد 

عامل الزمن يزيد التكلفة اإما للزحام كما يف املدن اأو لوعورة 

وتكلفتها،  الو�صول  اإمكانية  على  تاأثري  له  ذلك  وكل  الطريق، 

ي�صتخدمون  الطالب  من  العظمى  الغالبية  لكون  ونظرًا 

ال�صيارات اخلا�صة جند تفاوتًا يف التكلفة.

يت�صح من جدول )14( و�صكل )8( الآتي:

بلغت تكلفة الو�صول حوايل 13% من  اإجمايل الطالب العينة 

جلامعتهم �صهريًا بني 100-199 ريال، واأغلبهم ياأتون من مدة 

زمنية تقل عن 30 دقيقة حيث بلغت ن�صبتهم 20% من الطالب 

جدول )13( اأعداد ون�صب الطالب القادمني للجامعة طبقًا للم�صافة لعام 1438هـ

الن�صبة الرتاكميةالن�صبةالعددالفئات )كم(

000اأقل من 1

30.20.2 من 5-1

1388.28.3اأكرث من 10-5

36521.629.9اأكرث من 10 - 15

118770.1100اأكرث من 15 

 1693100املجموع

يف هذه الفئة، كما ت�صاوت مع الفئة ال�صابقة يف نف�س الن�صبة 

اإجمايل  من    %13 بلغت  حيث  ريال   299-200 بني  التكلفة 

طالب العينة، وكانت اأعلى فرتة زمنية يف هذه الفئة هي اأقل 

من 30دقيقة، حيث بلغت ن�صبتهم 29% من  اإجمايل الطالب 

فاحتلت  300-399ريال  بني  التكلفة  فئة  اأما  الفئة،  هذه  يف 

الطالب  اإجمايل  من    %7 ن�صبتها  بلغت  الرابعة حيث  املرتبة 

يف العينة.

وكان اأعلى ن�صبة يف هذه الفئة هي املدة الزمنية اأقل من 30 

دقيقة حيث بلغت ن�صبتهم 16% من  اإجمايل الطالب يف هذه 

الفئة، تليها املدة الزمنية من 30-60 دقيقة بن�صبة بلغت %6 

من  اإجمايل الطالب يف هذه الفئة، كما جند اأن فئة التكلفة 

من 400-499 رياًل بلغت ن�صبتها 10% من  اإجمايل الطالب يف 

العينة، وكان اأعلى ن�صبة يف هذه الفئة هي املدة الزمنية م اأقل 

اإجمايل الطالب  ن�صبتهم 18% من   بلغت  30دقيقة حيث  من 

يف هذه الفئة. 

تليها فئة املدة الزمنية من 90-120 دقيقة بن�صبة بلغت %10 

من  اإجمايل الطالب يف هذه الفئة، كما اأن اأعلى ن�صبة يف تكلفة 

الرحلة للجامعة كانت يف فئة اأكرث من 500 ريال �صهريًا، حيث 

بلغت ن�صبتها 56% من  اإجمايل طالب ليها فئة املدة الزمنية 

الطالب  اإجمايل  من    %10 بلغت  بن�صبة  دقيقة   120-90 من 

للجامعة  الرحلة  تكلفة  يف  ن�صبة  اأعلى  اأن  كما  الفئة،  هذه  يف 

ن�صبتها  بلغت  �صهريًا، حيث  ريال   500 اأكرث من  فئة  كانت يف 

56% من  اإجمايل طالب العينة اأي ما يزيد عن منت�صف عدد 

طالب العينة، واأغلبهم ياأتوين من مدة زمنية من 150- 180 

الفئة،  100% من الطالب يف هذه  دقيقة حيث بلغت ن�صبتهم 

يليهم يف املرتبة الثانية يف املدة زمنية من 60- 90 دقيقة حيث 

بلغت ن�صبتهم 92% من الطالب يف هذه الفئة، وتاأتي فئة من 



اإ�صدار خا�ص يوليو ٢٠٢٠  3233

جدول )14( ن�صبة التكلفة والزمن لطالب اجلامعة لعام 1438هـ

التكلفة 

)بالريال(

زمــن الرحلة ) بالـدقـائـق(

الن�صبة
اأقل من 30

 اأكرث من 

60-30

اأكرث من 

90-60

اأكرث من 

120-90

اأكرث من 

150-120

اأكرث من 

180-150

اأكرث من 

180

00000000اأقل من 100

201245100013من 199-100

2960000013من 299-200

163160007من 399-300

18621000010من 499-400

1673927990100056اأكرث من 500 

10010010010000100الن�صبة 100املجموع

3641165110100

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على ال�صتبانة.

�صكل )8( ن�صبة التكلفة والزمن لطالب اجلامعة لعام 1438هـ

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على جدول )14(.

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 %90 150 دقيقة يف املرتبة الثالثة حيث بلغت ن�صبتهم   -120

من الطالب يف هذه الفئة، يليهم يف املرتبة الرابعة الفئة من 

90- 120 دقيقة حيث بلغت ن�صبتهم 79% من الطالب يف هذه 

الفئة.

هـ -حركة املركبات على طرق املدينة: 

الطرق  على  ر�صد  حمطات  باإن�صاء  النقل  وزارة  قامت 

الرئي�صة مهمتها يف العد امل�صتمر لر�صد ومتابعة حجم حركة 

دائمة  حمطة   18 يوجد  حيث  الرئي�صة  الطرق  على  املرور 

يف  يتم  حيث  ع�صري،  مبنطقة  الرئي�صة  املداخل  على  موزعة 

هذه املحطات عمل ر�صد دور حلركة املرور لكل �صاعة وذلك 

اإ�صدار  ويتم  املركبة،  نوع  ح�صب  م�صنفة  واجتاه  م�صار  لكل 

تقرير �صنوي يعر�س بيانات كل حمطة، وبياناتها على م�صتوى 

الطرق. و�صوف يتم تناول حجم حركة املرور على هذه الطرق 

وفق الوحدات القيا�صية املتكافئة، )و.ق.م( التي مت تو�صيحها 

الطرق  على  هنا  التحليل  يرتكز  و�صوف  الرابع،  الف�صل  يف 

املرور الرئي�صة )ال�صريانية( على النحو التايل:

طرق املرور الرئي�سة )ال�سريانية(: 

تربط   التي  وهي  املدينة  داخل  ال�صريع  النقل  عن�صر  متثل 

الأحياء بع�صها ببع�س وب�صبكة الطرق على امل�صتوى الإقليمي، 

وتبلغ اأطوالها ما ن�صبته 25.9% من  اإجمايل الطرق باملنطقة، 

الرئي�صة  املدينة  بطرق  املرور  حجم   )15( جدول  ويبني 

بالوحدات املتكافئة لعام 1438هـ.
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جدول )15( متو�صط حجم املرور النهاري بطرق املرور الرئي�صة بالوحدات املكافئة يف عام 1438هـ

ا�صم الطريق

حجم املرور

)الذروة 

ال�صباحية(

حجم املرور

)الذروة بعد 

الظهر(

متو�صط حجم 

املرور يف 

ال�صاعة

حجم املرور 

و.ق.م

ال�صعة 

الت�صميمية 

و.ق.م 

النهارية

معامل 

الكفاءة

م�صتوى 

الكفاءة

)اأبها/ جازان/

جدة )ال�صاحلي(
اأ9189319251109460000.5

و240241241289260002.1)اأبها /جنران(

و306318312374460003.2)اأبها /الريا�س(

)اأبها /الباحة/

الطائف(
و216228222266460004.5

امل�صدر : ومن خالل بيانات وزارة النقل واملاأخوذة من حمطات الر�صد الدوري لعام 2018 �صهر فرباير على املحطة املوجودة على الطرق املو�صحة يف اجلدول. 

)وزارة النقل 2018م(.

1( ال�صعة الت�صميمية بافرتا�س اإن احلارة املرورية ت�صميمها  500  وحدة مكافئة يف ال�صاعة × عدد احلارات × 12�صاعة.

2( معامل املكافاأة =بق�صمة ال�صعة الت�صميمية  %  حجم املرور بالوحدات املتكافئة.

3( يتدرج م�صتوى كفاءة ال�صارع ومعاملها حتت �صت م�صتويات هي: اأ=0.6فاأقل، ب=0.7، ج=0،8، د=0.9، هـ=1، و=اأكرث من 1 )الفا�صلي،1981، �س24-18( 

)و.ق.م( وحدات القيا�س املتكافئة.

• طريق اأبها /جازان جدة: بلغ حجم املرور النهاري 11094 
و.ق.م مبتو�صط 925 مركبة يف ال�صاعة وكان احلجم املروري 

وكان   ،%1.4 بزيادة  ال�صباحية  ذروة  من  اأعلى  الظهر  بعد 

الكبرية  واحلافالت   ،%71 بن�صبة  اخلا�صة  لل�صيارة  اأعالها 

)اأ(  الكفاءة  م�صتوى  بلغ  29%، يف حني  بن�صبة  الكبري  والنقل 

لأنه الطريق الأقليمي الذي يربط بني منطقة ع�صري ومنطقة 

جازان وهو م�صار ذو اجتاهني.

•  طريق )اأبها /جنران( :  بلغ حجم املرور النهاري 2892 
و.ق.م مبتو�صط 241 مركبة يف ال�صاعة وكان احلجم املروري 

وكان   ،%0.41 بزيادة  ال�صباحية  اأعلى من ذروة  الظهر  بعد 

الكبرية  واحلافالت   ،%80 بن�صبة  اخلا�صة  لل�صيارة  اأعالها 

)و(  الكفاءة  م�صتوى  بلغ  حني  يف   %20 بن�صبة  الكبري  والنقل 

كاأف�صل الطرق كفاءًة نظرًا لنخفا�س حجم احلركة وات�صاعه 

ن�صبيًا وهو 4حارات يف الجتاهني.

• طريق )اأبها /الريا�س(:  بلغ حجم املرور النهاري 3744 
و.ق.م مبتو�صط 312 مركبة يف ال�صاعة، وكان احلجم املروري 

وكان   ،%3.92 بزيادة  ال�صباحية  اأعلى من ذروة  الظهر  بعد 

الكبرية   واحلافالت   ،%70 بن�صبة  اخلا�صة  لل�صيارة  اأعالها 

)و(  الكفاءة  م�صتوى  بلغ  حني  يف   %30 بن�صبة  الكبري  والنقل 

كاأف�صل الطرق كفاءًة نظرًا لنخفا�س حجم احلركة وات�صاعه 

ن�صبيًا وهو 4حارات يف الجتاهني.

املرور  حجم  بلغ  الطائف(:  الباحة/   / )اأبها  طريق   •
ال�صاعة،  يف  مركبة   222 مبتو�صط  2664و.ق.م  النهاري 

ال�صباحية  ذروة  من  اأعلى  الظهر  بعد  املروري  احلجم  وكان 

 ،%72 بن�صبة  لل�صيارة اخلا�صة  اأعالها  5.55%، وكان  بزيادة 

بلغ  حني  يف   %28 بن�صبة  الكبري  والنقل  الكبرية  واحلافالت 

لنخفا�س  نظرًا  كفاءًة  الطرق  كاأف�صل  )و(  الكفاءة  م�صتوى 

يف  حارات   4 عن  عبارة  وهو  ن�صبيًا  وات�صاعه  احلركة  حجم 

الجتاهني.

ثالثًا: التحليل الكمي لكفاءة شبكة الطرق بمنطقة عسير:
 :Detour lndex اأ- دليل النعطاف

مبالحظة �صبكات الطرق مبنطقة ع�صري يت�صح - با�صتثناءات 

العمرانية  التجمعات  الطرق بني خمتلف  اأن جميع   - ب�صيطة 

تنحرف هند�صيًا عن اخلط امل�صتقيم، اإذ اإنه قد توجد موانع 

طبيعية توؤدي اإىل النعراج لتخطي تلك املوانع، ومن هنا فاإن 

انعراج الطرق ب�صبب الظروف الطبيعية اأو ب�صبب موانع اأخر 

من الظواهر اجلغرافية املهمة التي يعنى بها التحليل الكمي 

بن  الربط  يف  الطرق  كفاءة  حتديد  اإىل  يهدف  الذي  للطرق 

حملتني عمرانيتني ومدى اخلدمة التي توؤديها للمنطقة، وقد 

مت تو�صيح معيار النحراف يف الف�صل الرابع.

ومن حتليل جدول )16( اأمكن تق�صيم دليل النعطاف اإىل 

الفئات على النحو التايل:

 :  %120 من  اأقل  ب�صيط  النعطاف  ذات  الأوىل  1-الفئة 

اأبها/  اأبها/خمي�س م�صيط وبني  الوا�صل بني  الطريق  ومتثلها 

واحلرجة، وبني اأبها/ طريب.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

جدول )16( دليل النعطاف على م�صتوى الطرق الرئي�صة مبدن منطقة ع�صري

2-الفئة الثانية ذات انعطاف متو�صط بني 120 اإىل %140: 

واأبها/ اأبها/تثليث،  بني:  الوا�صلة  الطرق  من  كل  ومتثلها 

واأبها/ظهران  واأبها/بي�صة،  واأبها/�صراة عبيدة،  اأحد رفيدة، 

اجلنوب، واأبها /النما�س، واأبها/بلقرن، واأبها/بارق، واأبها/

تنومة.

-الفئة الثالثة ذات انعطاف كبري يزيد عن 140%: وتعد هذه 

الفئة من اأكرث املناطق انعطاًفا يف طرقها وهي اأبها/املجاردة، 

واأبها/حمايل ع�صري، واأبها/رجال اأملع.

الرتابط(   )درجة  املركزية  الت�سال  مقايي�س  ب- 

 : Connectivity Index
درجة  اأو  م�صتوى  حتدد  التي  الت�صال  مقايي�س  وتتعدد 

�صبكة  جتمعها  التي  النقاط  اأو  املراكز  بني  املبا�صر  الت�صال 

واحدة من الطرق، ولذلك يتم ا�صتخدام اخلريطة على ال�صكل 

ال�صكل  حتويل  وهو   ،Topological Diagram التبولوجي 

مت   )9( �صكل  م�صتقيمة.ومن  خطوط  اإىل  احلركة  نقاط  بني 

قيا�س الو�صالت بني النقاط مدن املحافظات فقط، حيث اأن 

كان�صكي Kinsky عام 1963 قد و�صع بع�س املوؤ�صرات الكمية 

لقيا�س م�صتوى الت�صال اأو مدى الرتابط Connection بني 

 Alfa وموؤ�صر األفا index Beta صبكة النقل منها: م�صر بيتا�

.Gama index وموؤ�صر جاما ،index
وبتطبيق مقيا�س م�صتوى الت�صال على �صبكة الطرق ع�صري 

يتبني الآتي: 

امل�صدر : من عمل الطالب بالعتماد على قيا�س برنامج نظم املعلومات اجلغرافية.

  229                         

0.06 = --------------- =      

)1-85(85×2/1              

من   0.06 يعادل  الت�صال  دليل  اأن  الناجتة  القيمة  وتعني 

اأق�صي درجة ميكن اأن حتقق الت�صال املبا�صر بني امل�صافات 

املختلفة لل�صبكة وهي الواحد ال�صحيح ، وهذا يعني اأن �صبكة 

الطرق �صعيفة الرتابط يف منطقة ع�صري.

اأما بتطبيق مقيا�س جاما كانت على النحو التايل:

 229                                          

مقيا�س جاما = ---------------= 0.92

)2-85 (3                                       

قوة  على  ويدل   0.92 الناجت  كانت  جاما  مقيا�س  وبتطبيق 

يف  الطرق  اأن  على  يدل  وهذا  ال�صبكة،  يف  الرتابط  وتكامل 

منطقة ع�صري قوية الت�صال.

                            عدد الو�صالت 229 

مقيا�س بيتا = ---------------= 2.69

                                 عدد العقد 85

واإذا كانت  3 تقريبًا،  اإىل   0.5 الدليل بني  ويرتاوح مدى قيم هذا 

قيمة الدليل اأقل من 1 فاإن ال�صبكة تكون من النمط ال�صجري املت�صعب 

الذي تقل به درجة الرتابط، اأما اإذا كانت قيمة الدليل م�صاوية للواحد 

الو�صالت  من  مغلقة  واحدة  دائرة  وجود  علي  تدل  فاإنها  ال�صحيح 

Circuit داخل ال�صبكة، واإذا زادت عن هذه القيمة وارتفعت دل ذلك 
على وجود اأكرث من دائرة مغلقة حتى اإذا بلغت اأق�صاها اأطلق عليها 

�صبكة مرتابطة، فنجد اأن النتيجة كانت 2.69 دل ذلك على اأن الطرق 

بلغت اأق�صاها فيطلق عليها �صبكة مرتابطة يف منطقة ع�صري.
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�صكل )9( العقد والو�صالت بني املدن وعوا�صم مراكز منطقة ع�صري لعام 1438هـ

امل�صدر: من اإعداد الباحث على بيانات خريطة الأ�صا�س الرقمية ملنطقة ع�صري، امانة منطقة ع�صري، الإدارة العامة لنظم املعلومات اجلغرافية.
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امل�صدر: من اعداد الباحث اعتمادا على ال�صتبيان.

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

منطقة  في  للجامعة  اآليزوكرون  خرائط  الرابع:  المبحث 

الدراسة:
امللك  جامعة  لطالب  والإياب  الذهاب  رحلة  درا�صة  مت 

خالد للبنني من مقر �صكنهم على م�صتوى منطقة ع�صري اإىل 

املدينة اجلامعية يف مدينة اأبها، لأن اخلدمة اجلامعية تقدم 

فتح  معايري  يف  ذلك  لنا  يت�صح  كما  الإقليمي  امل�صتوى  على 

اإمكانية  اجلامعات يف الف�صل ال�صاد�س، ولذلك متت درا�صة 

الو�صول للخدمة اجلامعية على امل�صتوى املنطقة.

اأوًل:خرائط الآيزوكرون لرحلة الذهاب لطالب اجلامعة 

يف الذروة ال�سباحية اإىل املدينة اجلامعية مبدينة اأبها:

ميكن تق�صيم املدة الزمنية التي يقطعها الطالب للو�صول 

اإىل جامعة امللك خالد الواقعة يف مدينة اأبها اإىل �صبع فئات 

على النحو الذي يالحظ من جدول )17( و�صكل )10( كما 

ياأتي:

اأ-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( اأقل من 30دقيقة: 

الفئة  هذه  يف  اجلامعة  اإىل  ي�صلون  الذي  الطالب  عدد  بلغ 

ما  اأي  العينة،  اإجمايل  من    %46.4 ن�صبته  ما  طالبًا   785

الفئة  هذه  يف  الطالب  اأغلب  اأن  ونالحظ  الن�صف  يقارب 

46.6% من   10-15كم وبلغت ن�صبتهم  ياأتون من م�صافة من 

اإجمايل العينة يف هذه الفئة، كما نالحظ من اجلدول اأنه ل 

يوجد طالب ياأتون من م�صافة التي اأقل من 1كم وال�صبب اأن 

الطالب،  ل�صكن  خم�ص�صة  مباين  حولها  يوجد  ل  اجلامعة 

امل�صافة  اأن  جند  كذلك  اجلامعة،  مبنى  يف  �صكن  وجود  اأو 

ن�صبته  ما  اأي  فقط  3طالب  �صوى  منها  ياأتي  ل  1-5كم  من 

0.4% من العينة يف نف�س الفئة، ويعود ذلك اإىل اأن  الأحياء 

اأحياء  هي  امل�صافة  هذه  يف  تقع  والتي  اجلامعة  من  القريبة 

حديثة واإيجار ال�صكن مرتفع في�صطر الطالب لال�صتئجار يف  

الأحياء القدمية لرخ�س الإيجار. ونالحظ من �صكل )10( اأن 

خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة تتباعد يف جهة ال�صمال من 

موقع اجلامعة يف جهة قرى مركز اأبها لوجود طريق بني مالك 

مدينة  �صمال  الواقعة  القرى  من  الطالب  و�صول  �صهل  الذي 

اأبها، وكذلك تتباعد خطوط الآيزوكرون وكذلك جهة ال�صرق 

من جهة اأحياء مدينة اأبها وخمي�س م�صيط لوجود طريق امللك 

من  اجلنوب  جهة  من  الآيزوكرون  خطوط  تتباعد  كما  فهد، 

وقراها،  اأبها  مدينة  اأحياء  من  واجلنوب  اأبها،  مدينة  اأحياء 

وكذلك قرى مركز ال�صعف لوجود طريق امللك عبداهلل �صهل 

للجامعة،  الو�صول  �صهولة  على  يدل  وهذا  للجامعة،  الو�صول 

نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  اأن خطوط  الغرب فنجد  اأما جهة 

لطبوغرافية املنطقة يف تلك اجلهة بالإ�صافة لوجود الأحياء 

القدمية التي ت�صيق �صوارعها مما يزيد املدة الزمنية للو�صول 

للجامعة.

 )60  -  30( من  الآيزوكرون  املت�ساوي  الزمن  ب-خط 

دقيقة:

بلغ عدد الطالب الذي ي�صلون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة 

665 طالبًا ما ن�صبته 39.3% من  اإجمايل العينة، وهي حتتل 

للجامعة  للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الثانية  املرتبة 

ونالحظ اأن جميع الطالب يف هذه الفئة ياأتون من م�صافة اأكرث 

اأن خطوط الآيزوكرون  15كم، ونالحظ من �صكل )10(  من 

ال�صمال من موقع اجلامعة يف  تتباعد يف جهة  الفئة  يف هذه 

هذه الفئة وهي توجد يف قرى حمافظة اأبها ممثلة يف مركز 

بللحمر فنجد اأن طريق امللك في�صل )اأبها-الطائف( �صاعد 

جدول )17( ن�صبة الطالب القادمني للجامعة مبدينة اأبها طبقًا للم�صافة والزمن يف الذروة ال�صباحية لعام 1438هـ

الن�صبةزمن الرحلة ) بالدقـائق(الفئات

م�صافة الرحلة 

)كم(

اأقل من 

30

اأكرث من 

60-30

اأكرث من 

90-60

اأكرث من 

120-90

اأكرث من 

150-120

اأكرث من 

180-150

اأكرث من 

180

00000000اأقل من 1

0.40000000.2من 5-1

17.60000008.2اأكرث من 10-5

46.600000021.6اأكرث من 10 - 15

35.4100100100100100070.1اأكرث من 15

1001001001001001000100املجموع

46.439.38.33.61.80.70.0100.0الن�صبة املئوية
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رغم  الو�صول  يف  الزمنية  املدة  ق�صر  يف  املزدوج  طريقه 

التابع  ه�صبل  بن  وادي  مركز  وكذلك  املنطقة.  طبوغرافية 

ملحافظة خمي�س م�صيط فالطالب الذين ياأتون من هذا املركز 

ي�صلكون طريق وادي بن ه�صبل ثم يتجهون اإىل طريق املحالة 

اجتاه،  كل  يف  م�صارين  مزدوج  طريق  وهو  للجامعة  للو�صول 

اأما جهة ال�صرق فتمر بني خطوط الآيزوكرون مدينة خمي�س 

من  قربنا  كلما  متو�صط  ب�صكل  تتباعد  اأنها  ونالحظ  م�صيط 

مدينة خمي�س م�صيط ويعود ال�صبب اأن طريق امللك فهد يكون 

اأن  مزحومًا يف رحلة الذهاب للجامعة كما ذكرنا �صابقًا من 

وعلى  املحافظة  م�صتوى  على  الطرق  اأزحم  من  الطريق  هذا 

خمي�س  مدينة  بداخل  املرور  ع�صري،وعند  منطقة  م�صتوى 

كبري  ب�صكل  تتقارب  الآيزوكرون  خطوط  اأن  جند  م�صيط 

ال�صباحية،  الذروة  وقت  ال�صديد  الزحام  اإىل  يعود  وال�صبب 

لكن عندما نتجه اإىل �صرق املدينة تتباعد خطوط الآيزوكرون 

من �صرق مدينة خمي�س م�صيط  حتى ن�صل اإىل مركز تندحة 

تندحة ومدينة خمي�س  الرابط بني مدينة  الطريق  ل�صتقامة 

ثم  ومن  ال�صيارات  كثافة  متو�صط  وهو طريق مزدوج  م�صيط 

للو�صول  م�صيط(  )اأبها-خمي�س  فهد  امللك  طريق  ي�صلكون 

من  نالحظ  كما  47دقيقة،  يقارب  ما  وي�صتغرقون  للجامعة 

اأحد  حمافظة  يف  تتباعد  الزمن  خطوط  اأن  ال�صابق  ال�صكل 

ممثلة  الواديني  ومركز  رفيدة  اأحد  مدينة  يف  ممثلة  رفيدة 

اأحد  ملحافظة  التابع  جارمة  �صعف  وقرية  الوادين  مدينة  يف 

هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط  فتمر  اجلنوب  جهة  اأما  رفيدة 

الفئة يف مركز ال�صعف التابع ملحافظة اأبها ممثل يف الطالب 

القادمني من مدينة ال�صعف وكاًل من قرية: اآل �صرحان، واآل 

ال�صبب  والفرعاء، و�صعف بني جابرة، ومتنية.  ويعود  يزيد، 

ان�صياب  هو  اجلهة  هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط  تباعد  اإىل 

واملراكز  املحافظات  والوا�صل بني هذه  امللك عبداهلل  طريق 

خطوط  اأن  ونالحظ  اأبها،  مبدينة  اجلامعية  املدينة  اإىل 

الآيزوكرون تتباعد يف هذه الفئة ب�صكل كبري من جهة اأحياء 

مدينة اأبها وخمي�س م�صيط، واجلنوب كذلك من اأحياء مدينة 

على  يدل  وهذا  ال�صعف،  مركز  قرى  وكذلك  وقراها  اأبها 

اأن خطوط  فنجد  الغرب  اأما جهة  للجامعة،  الو�صول  �صهولة 

الآيزوكرون تتقارب نظرًا لطبوغرافية املنطقة يف تلك اجلهة 

ومير بخطوط الزمن يف هذه الفئة مركز ال�صودة ومركز طبب 

التابعة ملحافظة اأبها فهم يقطعون م�صافة ما يقارب 34كم من 

جامعة امللك خالد 

ال�صبب  ويعود  50دقيقة،  ي�صل  زمن طويل  اأبها يف  مبدينة 

كما ذكرنا �صابقًا طبوغرافية مركز ال�صودة وطبب فهي تتكون 

اململكة  يف  اجلبال  قمم  اأعلى  تعد  وهي  مرتفعة  جبال  من 

الو�صول،  مدة  يزيد  وال�صعود  فالنحدار  ال�صعودية  العربية 

طريق  اأن  بالإ�صافة  املراكز  تلك  بني  الطريق  تعرج  وكذلك 

ال�صودة يوجد فيه حتويالت للطريق التو�صعة الذي مل ينتهي 

واأدى  اجلامعة  اإىل  للو�صول  الزمنية  املدة  زاد  الآن مما  اإىل 

ذلك اإىل تقارب خطوط الزمن املت�صاوي 

 )90  -  60( من  )الآيزوكرون(  املت�ساوية  الزمن  ج-خط 

دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي ي�صلون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة 

اإجمايل العينة، وهي حتتل  140 طالبًا ما ن�صبته 8.3% من  

للجامعة  للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الثالثة  املرتبة 

م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ 

15كم، وترتاوح امل�صافة التي يقطعونها الطالب يف  اأكرث من 

هذه املدة الزمنية من 67كم اإىل 111كم، ونالحظ اأن خطوط 

موقع  ال�صمال من  تتباعد يف جهة  الفئة  الآيزوكرون يف هذه 

اجلامعة يف هذه الفئة ،ومتر هذه اخلطوط مبدن وقرى مركز 

مدينة  وهي  م�صيط  خمي�س  ملحافظة  التابع  ه�صبل  بن  وادي 

وادي بن ه�صبل وكل من قرية يعرى، واحلفائر. كذلك نالحظ 

يقع  م�صيط  خمي�س  ملحافظة  التابع  اجلنوب  خيرب  مركز  اأن 

بني هذه اخلطوط الزمنية، فجميع هذه املراكز متر بطريق 

�صمال  اجتهنا  وكلما  اأبها،   / م�صيط  خمي�س   / بي�صة  طريق 

�صرقي نالحظ اأن الطرق تكون م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك 

امل�صافات بعك�س املناطق اجلبلية يف جهة ال�صمال الغربي كما 

التابعة ملحافظة  بلل�صمر  هو موجود يف مركز بللحمر ومركز 

للمراكز  بالن�صبة  الزمنية  اخلطوط  تقارب  فنالحظ  اأبها 

وعدم  وبلل�صمر  بللحمر  مركز  لطبوغرافية  نظرا  ال�صابقة، 

ا�صتقامة الطريق امللك في�صل اأبها/الطائف، كما هو يف مركز 

وادي بن ه�صبل ومركز خيرب، اأما جهة ال�صرق فنالحظ تباعد 

ال�صمال  جهة  يف  عنها  كبري  ب�صكل  املت�صاوي  الزمن  خطوط 

فتمر بني خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة مبحافظة طريب 

تندحة  ومدينة  طريب  مدينة  بني  الرابط  الطريق  ل�صتقامة 

تق�صر  ولذلك  ال�صيارات،  كثافة  متو�صط  مزدوج  طريق  وهو 

املدة الزمنية للو�صول يف تلك املنطقة لكن عندما ي�صتغرقون 

القادمني من طريب اإىل اجلامعة يف اأبها مبتو�صط 85 دقيقة 

فيمر  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  اأما  98كم،  م�صافة  ويقطعون 
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�صكل )10( خطوط الزمن املت�صاوية )الآيزوكرون( لرحلة الذهاب لطالب اجلامعة يف الذروة ال�صباحية 

مبدينة اأبها لعام 1438هـ

امل�صدر: من اعداد الباحث اعتمادا على ال�صتبانات وبا�صتخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية.
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بهذه اخلطوط الزمنية يف هذه الفئة كل من حمافظة �صراة 

عبيدة ممثلة يف مدينة �صراة عبيدة وكل من قرية الع�صران، 

الطريق  ي�صلكون  فهم  الأبي�س،  والوادي  معمر،  اآل  وجوف 

الإقليمي )اأبها - جنران( حتى يتقاطعون مع دوار اأحد رفيدة 

ثم يتجه نحو طريق امللك عبداهلل متجهني اإىل جامعة امللك 

خالد مبدينة اأبها وي�صتغرقون من الوقت متو�صط على التوايل 

)75، 65،80،80 دقيقة( كما نالحظ اأي�صا اأن خطوط الزمن 

تتقارب يف منطقة بني حمافظة �صراة عبيدة وحمافظة اأحد 

متعرج  جنران   / اأبها  الإقليمي  الطريق  اأن  وال�صبب  رفيدة 

املدة  ويزيد  ال�صرعة  يقلل  مما  كبري  ب�صكل  املنطقة  تلك  يف 

اأما جهة اجلنوبية  اللوي،  الزمنية وت�صمى تلك املنطقة بعني 

فنالحظ تباعد خطوط الزمن املت�صاوي ب�صكل متو�صط، فتمر 

التابع  ال�صعف  مركز  يف  الفئة  هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط 

متنية  قرية  من  القادمني  الطالب  يف  ممثل  اأبها  ملحافظة 

ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل تباعد خطوط الآيزوكرون يف هذه 

والوا�صل بني  امللك عبداهلل  ان�صياب طريق  ب�صبب  اجلهة هو 

اأبها،  مبدينة  اجلامعية  املدينة  اإىل  واملركز  املحافظات  هذه 

اأما جهة الغربية فنجد اأن خطوط الآيزوكرون تتقارب نظرًا 

الزمن  بخطوط  ومير  اجلهة  تلك  يف  املنطقة  لطبوغرافية 

يف هذه الفئة يف حمافظة رجال اأملع من قرية العو�س وقرية 

عقبة  بطريق  الطالب  ومير  وعرة  جبلية  منطقة  وهي  عمقة 

طريق  ي�صلك  ثم  ومن  واخلطورة  النحدار  �صديدة  ال�صماء 

ال�صودة املتعرج حتى ي�صل اجلامعة مبدينة اأبها فهم يقطعون 

اأبها  امللك خالد مبدينة  71كم من جامعة  يقارب  ما  م�صافة 

يف زمن طويل ي�صل 90دقيقة، واأدى ذلك اإىل تقارب خطوط 

الزمن املت�صاوي. كذلك يتمر هذا اخلطوط الزمنية يف جهة 

ونالحظ  اأبها  ملحافظة  التابع  مربة  مبركز  الغربي  اجلنوب 

تقارب خطوط الزمن املت�صاوي عندما نقرتب من عقبة �صلع 

كذلك الطريق متعرج مع القرب من املناطقة اجلبلية عندما 

الزمن  خطوط  ولكن  /جازان،  اأبها  طريق  الطالب  ي�صلك 

تتباعد عندما نقرتب من مدينة مربة ل�صتقامة اخلط نظرًا 

الغرب  جهة  داخلية  �صهول  ت�صبح  املركز  طبوغرافية  لأن 

الغربية  ال�صمالية  اجلهة  اأما  الدرب،  حمافظة  من  بالقرب 

الفئة مبحافظة حمايل  الزمنية يف هذه  فتمر هذه اخلطوط 

فنجد خطوط الزمن تتقارب ب�صكل كبري يف حمافظة حمايل 

حيث ي�صلكون الطالب طريق حمايل /اأبها وهو طريق مفرد 

جبال  �صفوح  من  نقرتب  عندما  خا�صة  ومتعرج  اجتاهني  يف 

فيها  احلركة  بكثافة  واملعروفة  �صعار  عقبة  تاأتي  ثم  ع�صري 

التي مير  الوحيدة  العقبة  فهي  الثقيل  النقل  �صيارات  خا�صة 

بها ال�صيارات الثقيلة يف منطقة ع�صري، ولهذه الأ�صباب تزيد 

مدينة  من  للجامعة  للو�صول  امل�صافة  ان  رغم  الزمنية  املدة 

حمايل ما يقارب 86كم ويقطعونها يف 80 دقيقة.

د-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )90 - 120( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي ي�صلون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة 

حتتل  وهي  العينة،  اإجمايل  من    %3.6 ن�صبته  ما  طالبًا   61

للجامعة  للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الرابعة  املرتبة 

م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ 

الطالب  يقطعونها  التي  امل�صافة  ،وترتاوح  15كم  من  اأكرث 

من  ونالحظ  160كم،  اإىل  75كم  من  الزمنية  املدة  هذه  يف 

تتباعد  الفئة  هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط  اأن  اأعاله  ال�صكل 

مبدينة  اخلطوط  هذه  ومتر  متو�صط  ب�صكل  ال�صمال  جهة  يف 

الطالب يف هذه اجلهة  وي�صلك  تنومة  التابع ملحافظة  تنومة 

اجتاهني  ذو  مزدوج  وهو  -الطائف(  الباحة  )اأبها-  طريق 

وميرون مبركز بلل�صمر وبللحمر حتى ي�صلون اإىل اجلامعة يف 

مدينة وهو طريق متعرج ناهيك عن مرورهم مبناطق �صكنية 

واإ�صارات ومطبات �صناعية مما يزيد املدة الزمنية للو�صول 

116كم  اأبها  اإىل اجلامعة يف  وتبلغ امل�صافة من مدينة تنومة 

وال�صرعة  120دقيقة  مبتو�صط  زمنية  مدة  يف  ويقطعونها 

�صرقي  �صمال  اجتهنا  وكلما  80كم/ال�صاعة،  بها  امل�صموح 

نالحظ اأن خطوط الزمن املت�صاوي تتباعد لأن املنطقة �صهول 

داخلية م�صتوية والطرق تكون م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك 

امل�صافات ومير بهذه اخلطوط الزمنية حمافظة طريب ممثلة 

يف مدينة امل�صة والطالب ي�صلكون طريق اأبها / الريا�س، وهو 

عندما  الزمن  خطوط  وتتقارب  اجتاهني،  ذو  مزدوج  طريق 

امللك  والذهاب عن طريق  م�صيط  مدينة خمي�س  نقرتب من 

بني  امل�صافة  ويبلغ  اأبها  مدينة  يف  اجلامعة  اإىل  للو�صول  فهد 

136كم  يقارب  ما  اأبها  مدينة  يف  واجلامعة  طريب  مدينة 

ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 110دقيقة، اأما جهة ال�صرق 

فنالحظ تباعد خطوط الزمن املت�صاوي ب�صكل متو�صط عنها 

الفئة  ال�صمال فتمر بني خطوط الآيزوكرون يف هذه  يف جهة 

مبحافظة احلرجة وي�صلكون الطالب الطريق الإقليمي اأبها / 

جنران، وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني لكن الطريق متعرج 

ومير به مناطق �صكنية من مدن وقرى مثل �صراة عبيدة واأحد 

رفيدة بالإ�صافة اإىل الرتفاع والنحدار يف هذه املنطقة مما 
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126كم  امل�صافة ما يقارب  وتبلغ  للو�صول  الزمنية  املدة  يزيد 

زمنية  مدة  يف  ويقطعونه  اأبها  مدينة  يف  للجامعة  للو�صول 

100كم/ بها  امل�صموح  ال�صرعة  اأن  علمًا  110دقيقة  مبتو�صط 

�صاعة، اأما جهة الغربية فنجد اأن خطوط الآيزوكرون تتقارب 

بخطوط  ومير  اجلهة  تلك  يف  املنطقة  لطبوغرافية  نظرًا 

الزمن يف هذه الفئة يف حمافظة رجال اأملع من مدينة احلبيل 

وقرية غمرة وهي منطقة جبلية وعرة ومير الطالب بطريق 

ي�صلك  ثم  ومن  واخلطورة  النحدار  �صديدة  ال�صماء  عقبة 

اأبها فهم  املتعرج حتى ي�صل اجلامعة مبدينة  ال�صودة  طريق 

يقطعون م�صافة 111كم من مدينة احلبيل وم�صافة ما يقارب 

75كم من جبال غمرة للو�صول اإىل جامعة امللك خالد مبدينة 

مبتو�صط  احلبيل  مدينة  يف  زمنية  مدة  يف  ويقطعونه  اأبها 

غمرة  قرية  اأن  ونالحظ  119كم  غمرة  وقرية  دقيقة   110

اأقرب يف امل�صافة ولكنها اأطول يف املدة الزمنية للو�صول اإىل 

اجلامعة وال�صبب اأن قرية غمرة تقع يف جبال غمرة فالطالب 

الرابط  الرئي�صي  الطريق  اإىل  للو�صول  وعرة  عقبة  ي�صلكون 

ي�صلكون  اأملع ومنطقة جازان ثم  بني حمافظة حمايل ورجال 

طريق العو�س ومن ثم �صعود العقبة ال�صماء للو�صول اإىل قمة 

ال�صودة وبعدها ي�صلكون طريق ال�صودة /اأبها وهذا مما يزيد 

لكن  م�صتوية  منطقة  يف  يقع  فهو  احلبيل  اأما  الزمنية،  املدة 

�صعود  طريق  وهو  ال�صعبني  جازان/  طريق  ي�صلكون  الطالب 

ثم  ومن  ال�صعبني  اإىل  للو�صول  باأنفاق  ومير  مرتفعة  منطقة 

وهكذا  ال�صماء  عقبة  عرب  ال�صودة  ال�صعبني  طريق  ي�صلكون 

لهذه  الزمن  تقارب خطوط  للجامعة فنالحظ  الو�صول  حتى 

املت�صاوي  الزمن  الغربية فنجد خطوط  اأما اجلهة  الأ�صباب. 

اخلطوط  هذه  ومتر  الفئة  هذه  يف  كبري  ب�صكل  تتقارب 

مبحافظة حمايل ممثلة يف مركز خمي�س مطري ومركز خمي�س 

البحر ومركز قنا حيث ي�صلكون الطالب طريق احلري�صة /

ثم  اإىل مدينة حمايل  حمايل وهو طريق مفرد حتى ي�صلون 

ي�صلكون الطريق الرئي�صي حمايل /اأبها وهو طريق مفرد يف 

اجتاهني ومتعرج خا�صة عندما نقرتب من �صفوح جبال ع�صري 

خا�صة  فيها  احلركة  بكثافة  واملعروفة  �صعار  عقبة  تاأتي  ثم 

بها  مير  التي  الوحيدة  العقبة  فهي  الثقيل  النقل  �صيارات 

ال�صيارات الثقيلة يف منطقة ع�صري، ولهذه الأ�صباب تزيد املدة 

الزمنية رغم ان امل�صافة للو�صول للجامعة من تلك املركز على 

النحو التايل )101،103،117( كم ويقطعونه يف مدة زمنية 

مبتو�صط على التوايل )105،105،110( دقيقة.

هـ-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )120 - 150( دقيقة:  

بلغ عدد الطالب الذي ي�صلون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة 

حتتل  وهي  العينة،  اإجمايل  من    %1.8 ن�صبته  ما  طالبًا   31

للجامعة  للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  اخلام�صة  املرتبة 

م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ 

15كم، وترتاوح امل�صافة التي يقطعونها الطالب يف  اأكرث من 

هذه املدة الزمنية من 83كم اإىل 159كم، وتتباعد اأ خطوط 

الآيزوكرون يف هذه الفئة يف جهة ال�صمال لأن املنطقة �صهول 

داخلية م�صتوية والطرق تكون م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك 

امل�صافات، ومير بهذه اخلطوط الزمنية حمافظة طريب ممثلة 

الريا�س،  اأبها /  يف مدينة الأمواه. والطالب ي�صلكون طريق 

وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني، لكن نالحظ اأن خطوط الزمن 

تتقارب عندما نقرتب من مدينة خمي�س م�صيط والذهاب عن 

ويبلغ  اأبها  مدينة  اإىل اجلامعة يف  للو�صول  فهد  امللك  طريق 

امل�صافة بني مدينة طريب واجلامعة يف مدينة اأبها ما يقارب 

اأما  145دقيقة،  مبتو�صط  زمنية  مدة  يف  ويقطعونه  159كم، 

ب�صكل  املت�صاوي  الزمن  تباعد خطوط  فنالحظ  ال�صرق  جهة 

كبري جدًا عنها يف جهة ال�صمال فتمر بني خطوط الآيزوكرون 

ظهران  مدينة  يف  اجلنوب  ظهران  مبحافظة  الفئة  هذه  يف 

اأبها / جنران،  الإقليمي  اجلنوب وي�صلكون الطالب الطريق 

وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني لكن الطريق متعرج ومير به 

مناطق �صكنية من مدن وقرى مثل احلرجة، و�صراة عبيدة، 

هذه  يف  والنخفا�س  الرتفاع  اإىل  بالإ�صافة  رفيدة  واأحد 

ما  امل�صافة  وتبلغ  للو�صول  الزمنية  املدة  يزيد  مما  املنطقة 

يقارب 154كم للو�صول للجامعة يف مدينة اأبها، ويقطعونه يف 

مدة زمنية مبتو�صط 130 دقيقة علمًا اأن ال�صرعة امل�صموح بها 

خطوط  اأن  فنجد  الغربي  اجلنوب  جهة  اأما  100كم/�صاعة، 

خطوط  اأن  اإىل  يعود  وال�صبب  متو�صط  ب�صكل  تتقارب  الزمن 

تهامة  منطقة  يف  الفر�صة  مبركز  متر  الفئة  هذه  يف  الزمن 

اجتاهني  ذو  مفرد  وطريقها  عبيدة  �صراة  ملحافظة  تابعة 

جبال  ي�صعدون  ثم  متعرجة  باأودية  ميرون  كذلك   ، و�صيق 

ال�صراة عن طريق عقبة الفر�صة ثم ي�صلكون طريق اجلوة حتى 

الو�صول اإىل مدينة �صراة عبيدة ثم ي�صلكون بعد ذلك الطريق 

خالد  امللك  جامعة  اإىل  ي�صلوا  حتى  اأبها/جنران،  الإقليمي 

مبدينة اأبها وامل�صافة بني الفر�صة واجلامعة يف اأبها ما يقارب 

اأما  120 دقيقة،  ويقطعونها يف مدة زمنية مبتو�صط  141كم 

نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  خطوط  اأن  فنجد  الغربية  جهة 
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لوعورة املنطقة يف تلك اجلهة ومير بخطوط الزمن يف هذه 

الفئة يف حمافظة رجال اأملع يف مركز ح�صوة يف املجمع القروي 

الطالب بطريق  ثلوث ح�صوة وهي منطقة جبلية وعرة ومير 

عقبة ال�صرفة يف ح�صوة ثم ي�صلكون طريق ال�صعبني /ال�صودة 

ثم  ومن  واخلطورة  النحدار  �صديدة  ال�صماء  بالعقبة  مرور 

ي�صلك طريق ال�صودة املتعرج حتى ي�صل اجلامعة مبدينة اأبها 

وهذا مما يزيد املدة الزمنية فهم يقطعون م�صافة ما يقارب 

83كم من جبال ح�صوة للو�صول اإىل جامعة امللك خالد مبدينة 

اأبها ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 140دقيقة، اأما اجلهة 

كبري  ب�صكل  تتقارب  املت�صاوي  الزمن  خطوط  فنجد  الغربية 

ممثلة  حمايل  مبحافظة  اخلطوط  هذه  ومتر  الفئة  هذه  يف 

يف قرية مدينة بحر اأبو �صكينة حيث ي�صلكون الطالب طريق 

احلري�صة /حمايل وهو طريق مفرد حتى ي�صلون اإىل مدينة 

حمايل وكذلك مركز ثلوث املنظر التابع ملحافظة بارق حيث 

حتى  مفرد  طريق  وهو  مكة/حمايل  طريق  الطالب  ي�صلكون 

حمايل  مدينة  اإىل  ي�صلون  واملدن  املراكز  هذه  كل  ي�صلون 

ثم ي�صلكون الطريق الرئي�صي حمايل /اأبها للو�صول للجامعة 

اأبها وهو طريق مفرد يف اجتاهني ومتعرج خا�صة  يف مدينة 

�صعار  عقبة  تاأتي  ثم  ع�صري  جبال  �صفوح  من  نقرتب  عندما 

واملعروفة بكثافة احلركة فيها خا�صة �صيارات النقل الثقيل، 

للو�صول  امل�صافة  الزمنية رغم ان  الأ�صباب تزيد املدة  ولهذه 

للجامعة من تلك املركز على النحو التايل )121، 129( كم 

ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط على التوايل )125،130( 

دقيقة .

و-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )150-180( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي ي�صلون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة 11 

طالب ما ن�صبته 0.6% من  اإجمايل العينة، وهي حتتل املرتبة 

ال�صاد�صة بالن�صبة للمدة الزمنية للذهاب للجامعة، ونالحظ 

من  اأكرث  م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن 

15كم، وترتاوح امل�صافة التي يقطعونها الطالب يف هذه املدة 

الزمنية من 121كم اإىل 275كم، ونالحظ من ال�صكل ال�صابق 

اأن خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة تتباعد يف جهة ال�صمال 

ب�صكل كبري لأن املنطقة �صهول داخلية م�صتوية والطرق تكون 

م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك امل�صافات ومير بهذه اخلطوط 

والطالب  بي�صة  مدينة  يف  ممثلة  بي�صة  حمافظة  الزمنية 

بي�صة، وهو طريق مفرد ذو اجتاهني،  اأبها /  ي�صلكون طريق 

لكن نالحظ اأن خطوط الزمن تتقارب عندما نقرتب ممدينة 

للو�صول  فهد  امللك  طريق  عن  والذهاب  م�صيط  خمي�س 

بي�صة  مدينة  بني  امل�صافة  ويبلغ  اأبها  مدينة  يف  اجلامعة  اإىل 

واجلامعة يف مدينة اأبها ما يقارب 275كم ويقطعونه يف مدة 

زمنية مبتو�صط 180دقيقة، كذلك اأما جهة ال�صرق فنالحظ 

جهة  يف  منها  اأقل  ب�صكل  املت�صاوي  الزمن  خطوط  تباعد 

ال�صمال فتمر بني خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة مبحافظة 

الإقليمي  الطريق  الطالب  وي�صلكون  بي�صة  مدينة  يف  تثليث 

اجتاهني،  ذو  م�صتقيم  مزدوج  طريق  وهو  /الريا�س،  اأبها 

ومير به مناطق �صكنية من مدن وقرى مثل طريب، وخمي�س 

م�صيط، وتتقارب خطوط الزمن كلما قرب الطالب القادمني 

من تثليث اإىل مدينة خمي�س م�صيط مما يزيد املدة الزمنية 

للو�صول، وتبلغ امل�صافة ما يقارب 239كم للو�صول للجامعة يف 

مدينة اأبها ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 175 دقيقة علمًا 

تندحة  مركز  حتى  120كم/�صاعة  بها  امل�صموح  ال�صرعة  اأن 

100كم/�صاعة حتى مدينة  اإىل  ثم تقل ال�صرعة امل�صموع بها 

اأبها، اأما جهة الغربية فنجد اأن خطوط الزمن تتقارب ب�صكل 

متو�صط وال�صبب ان خطوط الزمن يف هذه الفئة متر مبركز 

تابعة ملحافظة  تهامة  املجمعة يف منطقة  قرية  احلري�صة يف 

رجال اأملع وطريقها من القرية اإىل الطريق الرئي�صي مفرد ذو 

اجتاهني ثم ي�صلكون الطريق ال�صاحلي )اأبها / مكة املكرمة ( 

الدرب ثم مركز مربة ويطلعون عقبة �صلع  مرورًا مبحافظة 

حتى ي�صلون اإىل جامعة امللك خالد مبدينة اأبها وامل�صافة بني 

يف  ويقطعونها  121كم  يقارب  ما  اأبها  يف  واجلامعة  املجمعة 

اخلطوط  تلك  متر  كذلك  دقيقة،   160 مبتو�صط  زمنية  مدة 

ال�صاحلي  ال�صهل  على  الربك  الفئة يف مدينة  الزمن يف هذه 

يف  متو�صط  ب�صكل  تتقارب  الزمن  خطوط  اأن  وجند  الغربي 

هذه الفئة بالقرب من مدينة الربك لكنها تتقارب ب�صكل كبري 

عندما نتجه جهة حمايل ع�صري وكذلك ملا نقرب من مدينة 

ما  م�صافة  يقطعون  فهم  الزمنية  املدة  يزيد  مما  وهذا  اأبها 

يقارب 171كم ويقطعونها يف مدة زمنية مبتو�صط 155دقيقة.

ز-الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( )اأكرث من180( دقيقة: 

ل يوجد طالب يذهبون اإىل اجلامعة يف هذه الفئة لأن هذه 

املدة تكون بعيدة جدًا ومرهقة للطالب.

ثانياً:خرائط الآيزوكرون لرحلة العودة لطالب اجلامعة 

يف الذروة بعد الظهر يف مدينة اأبها:

ميكن تق�صيم املدة الزمنية التي يقطعها الطالب للعودة من 
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اإىل  منازلهم  اإىل  اأبها  مدينة  يف  الواقعة  خالد  امللك  جامعة 

�صبع فئات ونالحظ من جدول )18( و�صكل )11( الآتي:

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

جدول )18( ن�صبة الطالب العائدين من اجلامعة يف مدينة اأبها طبقًا للم�صافة والزمن يف الذروة بعد الظهر لعام 1438هـ

م�صافة الرحلة 

)كم(

زمن الرحلة ) بالدقـائق(

الن�صبة اأقل من 

30

 اأكرث من 

60-30

اأكرث من 

90-60

اأكرث من 

120-90

اأكرث من 

150-120

اأكرث من 

180-150

اأكرث من 

180

00000000اأقل من 1

0.50000000.2 من 5-1

20.90000008.2اأكرث من 10-5

56.700000021.6اأكرث من 10 - 15

2210010010010010010070.1اأكرث من 15 

100100100100100100100100املجموع

38.239.914.54.41.31.50.3100الن�صبة املئوية

امل�صدر: من اعداد الباحث اعتمادا على ال�صتبيان.

اأ-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( اأقل من 30 دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم يف 

هذه الفئة 646طالب ما ن�صبته 38.2% من  اإجمايل العينة، 

للعودة  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الثانية  املرتبة  حتتل  وهي 

للجامعة، فنجد اأن عدد الطالب قل يف رحلة العودة عنها يف 

رحلة الذهاب للجامعة وكان النق�س -17.7%، ونالحظ اأن 

اأغلب الطالب يف هذه الفئة ياأتون من م�صافة من 10-15كم. 

الفئة،  هذه  يف  العينة  اإجمايل  من    %56.7 ن�صبتهم  وبلغت 

كما نالحظ من اجلدول اأنه ل يوجد طالب ياأتون من م�صافة 

التي اأقل من 1كم وال�صبب اأن اجلامعة ل يوجد حولها مباين 

خم�ص�صة ل�صكن الطالب، اأو وجود �صكن يف مبنى اجلامعة، 

 3 �صوى  منها  ياأتي  ل  1-5كم  من  امل�صافة  اأن  جند  كذلك 

الفئة.  نف�س  يف  العينة  من   %0.5 ن�صبته  ما  اأي  فقط  طالب 

ونالحظ من �صكل )11( اأن خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة 

تتباعد يف جهة ال�صمال واجلنوب من موقع اجلامعة اأما جهة 

ال�صرق والغرب نالحظ اأنها تقاربها ب�صكل كبري عنها يف رحلة 

الذهاب للجامعة. كما نالحظ اأن هناك زيادة يف وقت العودة 

لأن طالب اجلامعة يغلب عليهم وفق ال�صتبانة اأنهم ينتهون 

بعد الظهر يف متام ال�صاعة الواحد اإىل ال�صاعة الثانية ظهرًا. 

ولذلك خروجهم يوافق خروج جميع طالب وطالبات التعليم 

العام مبراحله الثالث بالإ�صافة القادمني ملدينة اأبها ملراجعة 

الدارات احلكومية بها فلذلك جند اأن الزيادة ترتاوح من 5 

دقائق اإىل 15 دقيقة، ونالحظ اأن اأغلب اأحياء مدينة اأبها متر 

عرب خطوط الزمن املت�صاوي يف هذه الفئة بن�صبة 88.8% من 

اأحياء املدينة، اأما القرى يف مركز اأبها فنجدها واقعة �صمال 

مثل  الزمنية  اخلطوط  هذه  عرب  ومتر  وجنوبها،  اأبها  مدينة 

قرية: العطف، وبني مالك، وعدوان، �صوحط.

ب-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )30 - 60( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم يف 

هذه الفئة 675 طالبًا ما ن�صبته 39.8% من  اإجمايل العينة، 

للعودة  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الأوىل  املرتبة  حتتل  وهي 

للجامعة، ونالحظ اأن جميع الطالب يف هذه الفئة ياأتون من 

م�صافة املركز، اأما جهة ال�صرق فتمر بني خطوط الآيزوكرون 

تتباعد  اأنها  ونالحظ  اأحيائها،  بجميع  م�صيط  مدينة خمي�س 

ب�صكل متو�صط وكلما قربنا من مدينة خمي�س م�صيط او دخلنا 

بداخلها جند اأن خطوط الآيزوكرون اأكرث من 15كم.

الآيزوكرون  خطوط  اأن  ال�صابق  ال�صكل  من  نالحظ  كما 

ال�صمال من موقع اجلامعة يف  تتباعد يف جهة  الفئة  يف هذه 

ممثلة  اأبها  مركز  املت�صاوي  زمن  خطوط  ومتر  الفئة  هذه 

الزحام  اإىل  يعود  وال�صبب  كبري  ب�صكل  تتقارب  وقرى  اأحياء 

�صرق  اإىل  نتجه  عندما  لكن  امل�صائية،  الذروة  وقت  ال�صديد 

مركز  اإىل  ن�صل  حتى  الآيزوكرون  خطوط  تتباعد  املدينة 

تندحة ويعود ال�صبب اإىل ا�صتقامة الطريق الرابط بني مدينة 

متو�صط  مزدوج  طريق  وهو  م�صيط،  خمي�س  ومدينة  تندحة 

يف  للو�صول  الزمنية  املدة  تق�صر  ولذلك  ال�صيارات،  كثافة 

تلك املنطقة لكن عندما يدخل العائدين من اجلامعة مبدينة 

اأبها اإىل مدينة تندحة متر بخمي�س م�صيط فتتقارب خطوط 
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�صكل )11( خطوط الزمن املت�صاوية )الآيزوكرون( لرحلة العودة لطالب اجلامعة يف الذروة بعد الظهر مبدينة اأبها لعام 1438هـ

امل�صدر: من اعداد الباحث اعتمادا على ال�صتبانات وبا�صتخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الزمن نظرًا للزحام يف املدينة وقت الذروة بعد الظهر، ومن 

ثم ي�صلكون طريق 

خمي�س م�صيط / الريا�س، للو�صول اإىل منازلهم وي�صتغرقون 

ما يقارب 60 دقيقة، فنجد اأن هناك فرق 10دقائق زيادة عنها 

حمافظة  يف  الزمن  خطوط  تباعد  نالحظ  كما  الذهاب.  يف 

اأحد رفيدة ممثلة يف مدينة اأحد رفيدة ومدينة الواديني وكاًل 

الداح�س، وجند  واآل  واملراغة،  اآل جارمة،  �صعف   : من قرية 

اأن الفارق 5دقائق بني رحلة الذهاب والعودة ل�صالح العودة، 

اأما جهة اجلنوب فتمر خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة يف 

مركز ال�صعف التابع ملحافظة اأبها ممثلة يف الطالب القادمني 

يزيد،  واآل  �صرحان،  :اآل  قرية  من  وكل  ال�صعف  مدينة  من 

والفرعاء، و�صعف بني جابرة، ومتنية، ويعود ال�صبب ذلك اإىل 

املحافظات  هذه  بني  والوا�صل  عبداهلل  امللك  طريق  ان�صياب 

واملراكز اإىل املدينة اجلامعية مبدينة اأبها، وجند الفارق ما 

العودة،  ل�صالح  والعودة  الذهاب  رحلة  يف  5-10دقائق  بني 

نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  اأن خطوط  الغرب فنجد  اأما جهة 

الزمن  بخطوط  ومير  اجلهة،  تلك  يف  املنطقة  لطبوغرافية 

ملحافظة  التابعة  طبب  ومركز  ال�صودة  مركز  الفئة  هذه  يف 

امللك  34كم من جامعة  يقارب  اأبها فهم يقطعون م�صافة ما 

خالد مبدينة اأبها اإىل ال�صودة يف زمن طويل ي�صل 55دقيقة 

وبزيادة عن الذهاب 5 دقائق. اأما طبب فتبلغ املدة الزمنية 

كما  ال�صبب  ويعود  5دقائق،  الذهاب  رحلة  عن  بزيادة   45

ذكرنا �صابقًا طبوغرافية مركز ال�صودة وطبب فهي تتكون من 

جبال مرتفعة وهي تعد اأعلى قمم اجلبال يف اململكة العربية 

ال�صعودية يف النزول عند الذهاب للجامعة تقلل مدة الو�صول، 

وعند ال�صعود لتلك القرى يف تلك املراكز تزيد املدة وكذلك 

ال�صودة يوجد  اأن طريق  بالإ�صافة  املراكز  الطريق بني  تعرج 

فيه حتويالت لتو�صعة الطريق الذي مل يكتمل ان�صاوؤه اإىل الآن 

اإىل  واأدى ذلك  اإىل اجلامعة  للو�صول  مما زاد املدة الزمنية 

تقارب خطوط الزمن املت�صاوي.

ج-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )60 - 90( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم يف 

هذه الفئة 245 طالب ما ن�صبته 14.5% من  اإجمايل العينة، 

للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الثالث  املرتبة  حتتل  وهي 

ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ  للجامعة 

التي يقطعونها  امل�صافة  15كم، وترتاوح  اأكرث من  من م�صافة 

100كم،  اإىل  43كم  من  الزمنية  املدة  هذه  يف  الطالب 

ونالحظ تباعد خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة ب�صكل كبري 

يف جهة ال�صمال ومتر هذه اخلطوط مبحافظة اأبها ممثلة يف 

مدن وقرى مركز بللحمر وبلل�صمر، وهم ي�صلكون طريق اأبها/

منازلهم  اإىل  اجلامعة  من  للعودة  في�صل(  )امللك  الطائف 

والفارق الزمني يف قرى مركز بللحمر ومدينة بلل�صمر بني رحلة 

كما مير هذه اخلطوط  5دقائق،  يقارب  ما  والعودة  الذهاب 

مبدينة تندحة مبركز تندحة وقرية احلفائر مبركز وادي بن 

ه�صبل التابعة ملحافظة خمي�س م�صيط، وجند اأن الفارق بني 

اأما جهة  5دقائق ل�صالح العودة،  الذهاب والعودة ما يقارب 

ب�صكل كبري  املت�صاوي  الزمن  تباعد خطوط  ال�صرق فنالحظ 

الآيزوكرون يف هذه  ال�صمال فتمر بني خطوط  عنها يف جهة 

الفئة مبحافظة اأحد رفيدة يف مدينة اأحد رفيدة، وقرية �صعف 

اآل جارمة، اأما اجلهة اجلنوبية الغربية فيمر بهذه اخلطوط 

ممثلة  عبيدة  �صراة  حمافظة  من  كل  الفئة  هذه  يف  الزمنية 

اآل  وجوف  الع�صران،  قرية  من  وكل  عبيدة،  �صراة  مدينة  يف 

معمر، والوادي الأبي�س، فنالحظ اأن خطوط الزمن املت�صاوي 

تتقارب يف منطقة بني حمافظة �صراة عبيدة وحمافظة اأحد 

رفيدة وال�صبب اأن الطريق الإقليمي )اأبها - جنران( متعرج 

املدة  ويزيد  ال�صرعة  يقلل  مما  كبري  ب�صكل  املنطقة  تلك  يف 

الزمنية وت�صمى تلك املنطقة عني اللوي، وجند اأن الفارق بني 

الذهاب والعودة ما يقارب 10دقائق ل�صالح العودة، اأما جهة 

املت�صاوي  الزمن  خطوط  تباعد  فنالحظ  ال�صرقية  اجلنوبية 

يف  الفئة  هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط  فتمر  متو�صط،  ب�صكل 

مركز ال�صعف التابع ملحافظة اأبها ممثل يف الطالب القادمني 

ما  والعودة  الذهاب  بني  الفارق  اأن  وجند  متنية  قرية  من 

يقارب 20دقائق ل�صالح العودة، ويعود ال�صبب الزحام الذي 

يواجه الطالب عند خروجهم وقت ذروة بعد الظهر، وكذلك 

رحلة  يف  الزمنية  املدة  تزيد  التي  والتقاطعات  الدورات 

العودة. كذلك يتمر هذا اخلطوط الزمنية يف جهة اجلنوبية 

خطوط  تقارب  ونالحظ  اأبها  ملحافظة  التابع  مربة  مبركز 

الزمن املت�صاوي عندما نقرتب من عقبة �صلع كذلك الطريق 

متعرج مع القرب من املناطقة اجلبلية عندما ي�صلك الطالب 

تتباعد عندما  الزمن  ولكن خطوط  )اأبها /جازان(،  طريق 

لطبوغرافية  نظرًا  اخلط  ل�صتقامة  مربة  مدينة  من  نقرتب 

بالقرب  الغرب  جهة  داخلية  �صهول  من  تتكون  والتي  املركز 

والعودة  الذهاب  بني  الفارق  اأن  الدرب، وجند  من حمافظة 
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ما يقارب 5دقائق ل�صالح العودة. اأما جهة الغربية فنجد اأن 

خطوط الآيزوكرون تتقارب نظرًا لطبوغرافية املنطقة يف تلك 

اجلهة ومير بخطوط الزمن يف هذه الفئة يف حمافظة رجال 

اأملع من قرية العو�س وهي منطقة جبلية وعرة ومير الطالب 

ثم  ومن  واخلطورة  النحدار  �صديدة  ال�صماء  عقبة  بطريق 

ي�صلك طريق ال�صودة املتعرج حتى ي�صل اجلامعة مبدينة اأبها 

فهم يقطعون م�صافة ما يقارب 71كم من جامعة امللك خالد 

اإىل  واأدى ذلك  اأبها يف زمن طويل ي�صل 85 دقيقة،  مبدينة 

تقارب خطوط الزمن املت�صاوي وجند اأن الفارق بني الذهاب 

هذه  متر  كذلك  العودة،  ل�صالح  5دقائق  يقارب  ما  والعودة 

اجلهة  من  الفئة  هذه  يف  املت�صاوي  الزمن  خطوط  من  الفئة 

الغربية مبحافظة حمايل فنجد هذه اخلطوط تتقارب ب�صكل 

كبري يف حمافظة حمايل حيث ي�صلكون الطالب طريق اأبها/

ومتعرج خا�صة عندما  حمايل وهو طريق مفرد يف اجتاهني 

ع�صري،  جبال  �صفوح  اإىل  الهبوط  ثم  �صعار  عقبة  من  نقرتب 

�صيارات  خا�صة  فيها  احلركة  بكثافة  معروف  الطريق  وهذا 

النقل الثقيل فهي العقبة الوحيدة التي مير بها �صيارات النقل 

الثقيلة يف منطقة ع�صري، ولهذه الأ�صباب تزيد املدة الزمنية 

رغم ان امل�صافة للو�صول للجامعة من مدينة حمايل ما يقارب 

86كم ويقطعونها يف 85 دقيقة وجند اأن الفارق بني الذهاب 

والعودة ما يقارب 5دقائق ل�صالح العودة.

 )120  -   90( من  )الآيزوكرون(  املت�صاوي  الزمن  خط 

اإىل  اجلامعة  من  يعودون  الذي  الطالب  عدد  بلغ  دقيقة: 

منازلهم يف هذه الفئة 75 طالب ما ن�صبته 4.4% من  اإجمايل 

الزمنية  للمدة  بالن�صبة  الرابعة  املرتبة  حتتل  وهي  العينة، 

الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ  للجامعة  للذهاب 

التي  امل�صافة  ،وترتاوح  15كم  من  اأكرث  م�صافة  من  ياأتون 

اإىل  71كم  من  الزمنية  املدة  هذه  يف  الطالب  يقطعونها 

160كم، ونالحظ من ال�صكل ال�صابق اأن خطوط الآيزوكرون 

هذه  يف  ال�صمال  جهة  يف  كبري  ب�صكل  تتباعد  الفئة  هذه  يف 

وادي بن ه�صبل ومركز  الفئة ومتر هذه اخلطوط يف مبركز 

اجتهنا  كلما  اأننا  اأعاله  ال�صكل  من  ونالحظ  اجلنوب  خيرب 

تتباعد  املت�صاوي  الزمن  خطوط  اأن  نالحظ  �صرقي  �صمال 

م�صتقيمة  تكون  والطرق  م�صتوية  داخلية  �صهول  املنطقة  لأن 

الزمنية  بهذه اخلطوط  امل�صافات ومير  تلك  فيقل زمن قطع 

ي�صلكون  والطالب  امل�صة  مدينة  يف  ممثلة  طريب  حمافظة 

اجتاهني،  ذو  مزدوج  طريق  وهو  الريا�س(   - )اأبها  طريق 

من  نقرتب  عندما  تتقارب  الزمن  خطوط  اأن  نالحظ  لكن 

مدينة خمي�س م�صيط والذهاب عن طريق امللك فهد للو�صول 

امل�صافة بني مدينة طريب  ويبلغ  اأبها  اإىل اجلامعة يف مدينة 

واجلامعة يف مدينة اأبها ما يقارب 136كم ويقطعونه يف مدة 

الذهاب  بني  الفارق  اأن  وجند  120دقيقة،  مبتو�صط  زمنية 

والعودة ما يقارب 10دقائق ل�صالح العودة ،اأما جهة ال�صرق 

فنالحظ تباعد خطوط الزمن املت�صاوي ب�صكل متو�صط عنها 

الفئة  ال�صمال فتمر بني خطوط الآيزوكرون يف هذه  يف جهة 

مبحافظة احلرجة وي�صلكون الطالب الطريق الإقليمي اأبها /

جنران، وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني لكن الطريق متعرج 

ومير به مناطق �صكنية من مدن وقرى مثل اأحد رفيدة و�صراة 

عبيدة بالإ�صافة اإىل الرتفاع والنحدار يف هذه املنطقة مما 

يزيد املدة الزمنية العودة اإىل املنزل وتبلغ امل�صافة ما يقارب 

126كم للعودة من اجلامعة يف مدينة اأبها اإىل مدينة احلرجة 

ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 120دقيقة علمًا اأن ال�صرعة 

الذهاب  بني  الفارق  اأن  وجند  100كم/�صاعة  بها  امل�صموح 

والعودة ما يقارب 10دقائق ل�صالح العودة، اأما جهة الغربية 

لطبوغرافية  نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  خطوط  اأن  فنجد 

املنطقة يف تلك اجلهة ومير بخطوط الزمن يف هذه الفئة يف 

حمافظة رجال اأملع يف قرية عمقة ومير الطالب بطريق اأبها/

ال�صودة ثم ينزلون العقبة ال�صماء �صديدة النحدار واخلطورة 

اإىل  ي�صلون  حتى  املتعرج  ال�صعبني  طريق  ي�صلك  ثم  ومن 

منازلهم يف قرية عمقة فهم يقطعون م�صافة ما يقارب 71كم 

للعودة من جامعة امللك خالد مبدينة اأبها وجند اأن الفارق بني 

كذلك  العودة.  ل�صالح  10دقائق  يقارب  ما  والعودة  الذهاب 

تتقارب خطوط  الغربية  اأن اجلهة  اأعاله  ال�صكل  نالحظ من 

الزمن املت�صاوي ب�صكل كبري يف هذه الفئة ومتر هذه اخلطوط 

مبحافظة حمايل ممثلة يف مركز خمي�س مطري ومركز خمي�س 

الرئي�صي  الطريق  الطالب  ي�صلكون  حيث  قنا  ومركز  البحر 

اأبها/حمايل )امللك في�صل ( وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني 

حتى  منها  بالهبوط  يقمون  ثم  �صعار  عقبة  اإىل  ي�صلوا  حتى 

الو�صول اإىل �صفوح جبال ع�صري وهي طريق مفرد يف اجتاهني 

واأنفاق ما يقرب 13 نفق وهذا الطريق يوجد به كثافة حركة 

عالية فيها خا�صة �صيارات النقل الثقيل فهي العقبة الوحيدة 

التي مير بها �صيارات النقل الثقيلة يف منطقة ع�صري ثم ي�صلك 

الطالب طريق تيه وهو كذلك طريق مفرد ذو اجتاهني اإىل 

اأن ي�صلوا مدينة حمايل ثم بعد ذلك ي�صلكون طريق حمايل 



اإ�صدار خا�ص يوليو ٢٠٢٠  4647

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الأ�صباب  ولهذه  اجتاهني،  ذو  مفرد  طريق  وهو  /احلري�صة 

تزيد املدة الزمنية رغم اأن امل�صافة للو�صول للجامعة من تلك 

املركز على النحو التايل )101،103،117( كم ويقطعونه يف 

دقيقة،   )115،115،110( التوايل  على  مبتو�صط  زمنية  مدة 

10دقائق  يقارب  ما  والعودة  الذهاب  بني  الفارق  اأن  وجند 

ل�صالح العودة مدينة خمي�س البحر وخمي�س مطري اأما مدينة 

قنا فلم يكن هناك زيادة اأو نق�س.

د-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )120  150( دقيقة:  

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم يف 

هذه الفئة 22 طالب ما ن�صبته 1.3% من  اإجمايل العينة، وهي 

حتتل املرتبة اخلام�س بالن�صبة للمدة الزمنية للذهاب للجامعة 

م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ 

الطالب  يقطعونها  التي  امل�صافة  ،وترتاوح  15كم  من  اأكرث 

141كم، ونالحظ من  111كم اإىل  يف هذه املدة الزمنية من 

تتباعد  الفئة  هذه  يف  الآيزوكرون  خطوط  اأن  اأعاله  ال�صكل 

مبدينة  اخلطوط  هذه  ومتر  متو�صط  ب�صكل  ال�صمال  جهة  يف 

تنومة التابعة ملحافظة تنومة وي�صلك الطالب يف هذه اجلهة 

طريق اأبها/ الباحة /الطائف، وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني 

اجلامعة  اإىل  ي�صلون  حتى  وبللحمر  بلل�صمر  مبركز  وميرون 

مبناطق  مرورهم  عن  نهايك  متعرج  طريق  وهو  مدينة  يف 

الزمنية  املدة  يطيل  �صناعية مما  ومطبات  واإ�صارات  �صكنية 

للو�صول وتبلغ امل�صافة من مدينة تنومة اإىل اجلامعة يف مدينة 

135دقيقة  مبتو�صط  زمنية  مدة  يف  ويقطعونها  116كم  اأبها 

الذين  اأن طالب  بها 80كم/ال�صاعة علمًا  امل�صموح  وال�صرعة 

الأكرث  ال�صابقة  الفئة  �صمن  كانوا  تنومة  حمافظة  من  ياأتون 

العودة  لكن  للجامعة  الذهاب  رحلة  يف  دقيقة   120-90 من 

انتقلوا اإىل هذه الفئة والتي زادت فيها املدة الزمنية للعودة 

حيث زاد ما يقارب 13دقيقة يف العودة نظرًا لكثافة املرور يف 

الذروة امل�صائية. اأما جهة اجلنوب ال�صرقي فنجد اأن خطوط 

الزمن تتقارب ب�صكل متو�صط وال�صبب ان خطوط الزمن يف 

هذه الفئة متر مبركز الفر�صة يف منطقة تهامة تابعة ملحافظة 

وميرون  و�صيق  اجتاهني  ذو  مفرد  وطريقها  عبيدة  �صراة 

عقبة  ال�صراة عن طريق  ي�صعدون جبال  ثم  متعرجة  باأودية 

اأف�صل العقبات يف منطقة ع�صري من حيث  الفر�صة وهي من 

مدينة  اإىل  الو�صول  حتى  اجلوة  طريق  ي�صلكون  ثم  النحدار 

�صراة عبيدة ثم ي�صلكون الطريق الإقليمي اأبها/ جنران حتى 

حتى  اجلوة  طريق  ي�صلكون  ثم  عبيدة  �صراة  مدينة  ي�صلون 

الو�صول اإىل اجلوة وطريقها مفرد ذو اجتاهني و�صيق ومتعرج 

من  وهي  الفر�صة  عقبة  من  بالنزول  يقومون  ثم  كبري  ب�صكل 

حتى  النحدار  حيث  من  ع�صري  منطقة  يف  العقبات  اأف�صل 

ي�صلون يف ا�صفل �صفوح جبال �صراة عبيدة اإىل الفر�صة جامعة 

امللك خالد مبدينة اأبها وامل�صافة بني اجلامعة يف مدينة اأبها 

واملجمع القروي يف الفر�صة ما يقارب 141كم ويقطعونها يف 

مدة زمنية مبتو�صط 142 دقيقة وجند اأن الفارق بني الذهاب 

والعودة ما يقارب 12دقيقة ل�صالح العودة. اأما جهة الغربية 

لطبوغرافية  نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  خطوط  اأن  فنجد 

الفئة  هذه  يف  الزمن  بخطوط  ومير  اجلهة  تلك  يف  املنطقة 

يف حمافظة رجال اأملع من مدينة احلبيل وهي منطقة جبلية 

العقبة  ينزلون  ثم  اأبها/ال�صودة  بطريق  الطالب  ومير  وعرة 

طريق  ي�صلك  ثم  ومن  واخلطورة،  النحدار  �صديدة  ال�صماء 

ال�صعبني املتعرج ثم ي�صلكون طريق ال�صعبني / جازان وميرون 

4اأنفاق وانحدار حتى الو�صول اإىل هذه املدينة حتى ي�صلون 

يقارب  ما  م�صافة  يقطعون  فهم  قرية عمقة  منازلهم يف  اإىل 

111كم للعودة من جامعة امللك خالد مبدينة اأبها ويقطعونه 

يف مدة زمنية يف مدينة احلبيل مبتو�صط 135دقيقة، وهكذا 

حتى الو�صول للجامعة وجند اأن الفارق بني الذهاب والعودة ما 

يقارب 13دقيقة ل�صالح العودة. كذلك جند اأن خطوط الزمن 

املت�صاوي يف اجلهة الغربية تتقارب ب�صكل كبري يف هذه الفئة 

ومتر هذه اخلطوط مبحافظة حمايل ممثلة يف قرية مدينة 

بحر اأبو �صكينة حيث ي�صلكون الطالب الطريق الرئي�صي اأبها/

حمايل )امللك في�صل( وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني حتى 

ي�صلوا اإىل عقبة �صعار ثم يقمون بالنزول منها حتى الو�صول 

اإىل �صفوح جبال ع�صري وهي طريق مفرد يف اجتاهني واأنفاق 

13 نفق وهذا الطريق يوجد به كثافة حركة عالية  ما يقرب 

التي  الثقيل فهي العقبة الوحيدة  فيها خا�صة �صيارات النقل 

مير بها ال�صيارات الثقيلة يف منطقة ع�صري ثم ي�صلك الطالب 

طريق تيه وهو كذلك طريق مفرد ذو اجتاهني اإىل اأن ي�صلوا 

مدينة حمايل ثم بعد ذلك ي�صلكون طريق حمايل /احلري�صة 

املدة  تزيد  الأ�صباب  ولهذه  اجتاهني،  ذو  مفرد  طريق  وهو 

الزمنية رغم ان امل�صافة لعودة من اجلامعة اإىل قرية بحر اأبو 

�صكينة ويقطعونها يف مدة زمنية مبتو�صط 134دقيقة، فنجد 

ل�صالح  14دقيقة  يقارب  ما  والعودة  الذهاب  بني  الفارق  اأن 

العودة. وكذلك نالحظ حمافظة بارق ممثلة يف مدينة بارق 
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من  العائدين  الطالب  ي�صلكون  حيث  املنظر  ثلوث  ومركز 

من  العائدين  الطالب  ي�صلكه  الذي  الطريق  نف�س  اجلامعة 

اجلامعة اإىل مدينة حمايل اإل اأن طالب ثلوث املنظر يوا�صلون 

وهو طريق مفرد  وي�صلكون طريق حمايل/مكة  ال�صمال  جهة 

يقارب )132-129(كم  ما  امل�صافة  وتبلغ  اإليها  ي�صلون  حتى 

على التوايل ،ويقطعونها يف مدة زمنية يف العودة على النحو 

التايل : ) 149-138( دقيقة على التوايل، فنجد اأن الفارق 

يف  العودة  ل�صالح  19دقيقة  يقارب  ما  والعودة  الذهاب  بني 

مدينة بارق وكذلك جند الفارق بني الذهاب والعودة يف ثلوث 

املنظر ما يقارب 13 دقيقة ل�صالح العودة .

د-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( من )150 -180( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم يف 

العينة،  اإجمايل  من    %1.5 ن�صبته  ما  طالب   25 الفئة  هذه 

للذهاب  الزمنية  للمدة  بالن�صبة  ال�صاد�صة  املرتبة  وهي حتتل 

ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ  للجامعة 

التي يقطعونها  امل�صافة  15كم، وترتاوح  اأكرث من  من م�صافة 

الطالب يف هذه املدة الزمنية من 83كم اإىل 198كم ونالحظ 

اأن خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة تتباعد يف جهة ال�صمال 

نالحظ اأن خطوط الزمن املت�صاوي تتباعد لأن املنطقة �صهول 

داخلية م�صتوية والطرق تكون م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك 

امل�صافات ومير بهذه اخلطوط الزمنية حمافظة طريب ممثلة 

يف مدينة الأمواه والطالب ي�صلكون طريق اأبها/الريا�س، وهو 

الزمن  اأن خطوط  وكما نالحظ  طريق مزدوج ذو اجتاهني، 

امل�صافة  ويبلغ  م�صيط  خمي�س  مدينة  نقرتب  عندما  تتقارب 

بني اجلامعة يف مدينة اأبها ومدينة الأمواه ما يقارب 159كم 

ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 153 دقيقة، وجند الفارق 

بني الذهاب والعودة ما يقارب 8دقائق ل�صالح العودة. كذلك 

نالحظ تباعد خطوط الزمن املت�صاوي يف جهة ال�صرق ب�صكل 

يف  الآيزوكرون  خطوط  بني  فتمر  ال�صمال  جهة  يف  منها  اأقل 

هذه الفئة مبحافظة تثليث يف مدينة تثليث وتبلغ امل�صافة ما 

يقارب 198كم للعودة من اجلامعة يف مدينة اأبها ويقطعونه يف 

مدة زمنية مبتو�صط 174دقيقة علمًا اأن ال�صرعة امل�صموح بها 

120كم/�صاعة حتى مركز تندحة ثم تقل ال�صرعة امل�صموع بها 

اإىل 100كم/�صاعة حتى مدينة اأبها وجند الفارق بني الذهاب 

والعودة ما يقارب 14دقيقة ل�صالح العودة، اأما جهة الغربية 

لطبوغرافية  نظرًا  تتقارب  الآيزوكرون  خطوط  اأن  فنجد 

املنطقة يف تلك اجلهة ومير بخطوط الزمن يف هذه الفئة يف 

اأملع يف مركز ح�صوة يف املجمع القروي ثلوث  حمافظة رجال 

ح�صوة وهي منطقة جبلية وعرة وي�صلك الطالب طريق )اأبها/

ال�صودة( ثم ينزلون العقبة ال�صماء وي�صلكون طريق ال�صودة 

ثم  ال�صرفة يف ح�صوة  الطالب عقبة  ثم ي�صعدون  /ال�صعبني 

ي�صلكون طريق وادي ح�صوة حتي ي�صلون اإىل ثلوث وهذا يوؤذي 

ما  م�صافة  يقطعون  فهم  العودة  يف  الزمنية  املدة  اإطالة  اإىل 

اإىل جبال  اأبها  امللك خالد مبدينة  يقارب 83كم من جامعة 

ح�صوة ويقطعونها يف 

مدة زمنية مبتو�صط 158دقيقة وجند الفارق بني الذهاب 

والعودة ما يقارب 18دقيقة ل�صالح العودة.

الفئة يف مدينة  الزمن يف هذه  تلك اخلطوط   كذلك متر 

الربك على ال�صهل ال�صاحلي الغربي وجند اأن خطوط الزمن 

تتقارب ب�صكل متو�صط يف هذه الفئة بالقرب من مدينة الربك 

مدة  يف  ويقطعونها  171كم  يقارب  ما  م�صافة  يقطعون  فهم 

زمنية مبتو�صط 170دقيقة، وجند الفارق بني الذهاب والعودة 

ما يقارب 15دقيقة ل�صالح العودة، وكذلك متر خطوط الزمن 

املت�صاوي مبحافظة املجاردة يف اجلهة ال�صمالية الغربية وجند 

اأن خطوط الزمن تتباعد كلما اجتهنا من حمايل اإىل املجاردة 

لأن الطريق م�صتقيم نوعا ما الربط بينهما لكن عندما يتجه 

هناك  املجاردة  مدينة  اإىل  الرئي�صي  الطريق  من  الطالب 

مما  �صيق  وطريق  متعرجة  وهي  25كم  امل�صافة  تقدر  و�صلة 

الظهر  بعد  الذروة  اأن  ناهيك  العودة  يف  الزمنية  املدة  يزيد 

تكون الكثافة مرتفعة يف مدينة اأبها مما يزيد املدة الزمنية 

يف العودة، فهم يقطعون م�صافة ما يقارب 157كم ويقطعونها 

يف مدة زمنية مبتو�صط 168دقيقة، وجند الفارق بني الذهاب 

والعودة ما يقارب 18 دقيقة ل�صالح العودة.

و-خط الزمن املت�ساوي )الآيزوكرون( اأكرث من )180( دقيقة: 

بلغ عدد الطالب الذي يعودون من اجلامعة اإىل منازلهم فهذه 

الفئة 5 طالب فقط ما ن�صبته 0.3% من  اإجمايل العينة، وهي 

حتتل املرتبة ال�صابعة بالن�صبة للمدة الزمنية للذهاب للجامعة 

م�صافة  من  ياأتون  الفئة  هذه  يف  الطالب  جميع  اأن  ونالحظ 

الطالب  يقطعونها  التي  امل�صافة  ،وترتاوح  15كم  من  اأكرث 

275كم، ونالحظ من  239كم اإىل  يف هذه املدة الزمنية من 

ال�صكل اأعاله اأن خطوط الآيزوكرون يف هذه الفئة تتباعد يف 

�صهول داخلية م�صتوية  املنطقة  لأن  ب�صكل كبري  ال�صمال  جهة 
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

والطرق تكون م�صتقيمة فيقل زمن قطع تلك امل�صافات ومير 

مدينة  يف  ممثلة  بي�صة  حمافظة  الزمنية  اخلطوط  بهذه 

يتجه  تتقارب عندما  الزمن  اأن خطوط  لكن نالحظ   ، بي�صة 

الطالب من جامعة امللك خالد اإىل مدينة بي�صة اأنها تقرتب 

من مدينة خمي�س م�صيط ثم �صيلك الطالب طريق )خمي�س 

امل�صافة  ويبلغ  م�صيط -بي�صة( وهو طريق مفرد ذو اجتاهني 

275كم  يقارب  اأبها ما  بي�صة واجلامعة يف مدينة  بني مدينة 

الفارق  197دقيقة، وجند  ويقطعونه يف مدة زمنية مبتو�صط 

بني الذهاب والعودة ما يقارب 17دقيقة ل�صالح العودة. اأما 

جهة ال�صمال ال�صرقي فنجد اأن خطوط الزمن تتباعد ب�صكل 

اأكرب عن الفئات ال�صابقة ويعود ذلك اإىل اأن طريق )خمي�س 

تثليث( م�صتقيم، وهو طريق مزدوج ذو اجتاهني،   - م�صيط 

اجتاهني ويبلغ امل�صافة بني مدينة تثليث واجلامعة يف مدينة 

مبتو�صط  زمنية  مدة  يف  ويقطعونه  239كم  يقارب  ما  اأبها 

يقارب  ما  والعودة  الذهاب  بني  الفارق  وجند  175دقيقة، 

15دقيقة ل�صالح العودة.

في  للجامعة  الراهن  الوضع  تقويم  الخامس:  المبحث 

منطقة الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية:

أواًل: موقع الجامعة : 
الكتلة  اأطراف  على  البنني  كليات  موقع  يكون  اأن  ي�صرتط 

العمرانية، وبالنظر اإىل �صكل )12( يت�صح الآتي:

النعمان يف منت�صف مدينة  يقع يف حي  اأن موقع اجلامعة 

اأبها، فموقع اجلامعة ل يتوافق مع املعايري التخطيطية لهذه 

و�صط  ال�صيارات  اآلف  دخول  يف  ي�صبب  مما  املهمة  اخلدمة 

اأو من  الأحياء  اأبها  املدينة �صواًء القادمني من خارج مدينة 

ازدحام  ينتج  وبذلك  نف�صها،  املدينة  من  والغربية  ال�صرقية 

الطرقات وقت الذروة ال�صباحية وبعد الظهر ويجعل اإمكانية 

الو�صول لهذه اخلدمة �صعبة للم�صتفيدين من هذه اخلدمة.

اأ - القرب من الطرق الرئي�سة )ال�سريانية( يف املدينة:

اأن تقع اجلامعة على  لإن�صاء اجلامعة  املكانية  املعايري  من 

طريق رئي�صي �صرياين ويف�صل اأن يكون جزء من طريق اإقليمي 

لتحقيق الربط اجليد للكليات بالتجمعات العمرانية يف نطاق 

خدمتها. ونالحظ من �صكل )12( اأن اجلامعة تقع يف داخل 

حي النعمان وهي ل تقع على طريق رئي�صي بل تقع على طريق 

التي  النعمان  امللك فهد جنوب حي  يقع طريق  بينما  فرعي، 

تقع فيه اجلامعة ويبعد عنها ما يقارب 2كم ومن �صمال احلي 

مفرد  ثانوي  طريق  وهو  مالك(  )بني  الريا�س  طريق  يوجد 

املدينة،  و�صرق  املدينة  و�صط  بني  يربط  وهو  اجتاهني،  ذو 

ي�صلكون  الذين  الطالب  لأن   ، 5.4كم  اجلامعة  عن  ويبعد 

هذا الطريق للو�صول للجامعة يقطعون الطريق الثانوي حتى 

اخرى  مرة  يعودون  ثم  فهد  امللك  طريق  تقاطع  اإىل  ي�صلون 

وهنا  اجلامعة  مواقف  اإىل  ي�صلون  حتى  اجلامعة  للطريق 

يحدث زحام �صديد يف وقت الذرة ال�صباحية وبعد الظهر.

ب -اإحاطة موقع اجلامعة بالطرق من جميع اجلهات:

جميع  من  طرق  باجلامعة  يحيط  اأن  املكانية  املعايري  من 

اجلهات، لتحقيق �صهولة و�صرعة الو�صول، وبالنظر يف �صكل 

)13( جند اأن الطرق املحلية حتيط باجلامعة من اأربع جهات 

وقد حتقق هذ املعيار يف جامعة امللك خالد للبنني.

البوابة  من  باملنطقة  العام  النقل  �سبكة  موقع  القرب  ج - 

الرئي�سية للجامعة:

من  بالقرب  اجلامعة  تكون  اأن  املهمة  املكانية  املعايري  من 

�صبكة النقل العام بل تكون حمطات النقل العام بالقرب من 

اإىل  يهدف  ال�صرط  وهذا  اجلامعة  ملدخل  الرئي�صي  اخلط 

ت�صهيل اإمكانية الو�صول للجامعة بالنقل العام وي�صجع الطالب 

على ا�صتخدام النقل العام �صواًء اأكانت حافالت النقل كبرية 

اأو متو�صطة تو�صل من داخل املدينة اأو من اأطراف املدينة اأو 

يكون النقل العام بني مدن املنطقة حتى اجلامعة.

يوجد  ل  بل  عام  نقل  فيها  يوجد  ل  اأبها  مدينة  اأن  وجند 

نقل عام يف اأبها احل�صرية وهي كاًل من مدينة اأبها وخمي�س 

م�صيط واأحدر رفيدة والتي يبلغ عدد �صكانها ما يقارب مليون 

ن�صمة لتعداد 1431هـ، كذلك ل يوجد �صيارات اأجرة مرخ�صة 

يف منطقة ع�صري �صوى 471�صيارة اأجرة عام 1438هـ )اإدارة 

رخ�س ال�صري مبرور ع�صري، 1438هـ( وهذا كل يجعل الطالب 

يف جامعة امللك خالد ي�صتخدمون ال�صيارات اخلا�صة للو�صول 

اإىل اجلامعة �صواء كانوا من �صكان مدينة اأبها اأو من خارجها.
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�صكل )12( موقع املدينة اجلامعية يف مدينة اأبها لعام 1438هـ.

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على برنامج نظم املعلومات اجلغرافية.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�صكل )13( قرب الطرق الرئي�صة من املدينة اجلامعية لعام 1438هـ

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على برنامج نظم املعلومات اجلغرافية.
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التدري�س  هيئة  واع�ساء  للطالب  �سكنية  منطقة  توفري  ج - 

والإداريني داخل حدود اجلامعة:

توفري ال�صكن داخل حرم اجلامعة من التعليمات التي تن�س 

عليها اأنظمة جمل�س التعليم العايل، حيث اأكدت وزارة املالية 

اأع�صاء  �صكن  اأن  لها  بتعميم  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

هيئة التدري�س خارج احلرم اجلامعي يعترب خمالفة لالأنظمة 

والتعليمات )جريدة املدينة، عدد571356، 2018/4/27م(، 

اإن�صاء اجلامعات ال�صعودية  اأهمية هذا املعيار يف  وهذا يوؤكد 

حيث ي�صهل اإمكانية الو�صول للطالب والأ�صاتذة والأداريني يف 

اجلامعات.وجند اأن هذا ال�صرط غري منطبق الآن يف جامعة 

امللك خالد يف مدينة اأبها.

المالئمة  المواقع  المالئمة  المواقع  السادس:  المبحث 

لجامعة الملك خالد بمنطقة الدراسة :
يف  للبنني  اجلامعية  املدينة  موقع  وتقومي  حتديد  �صوء  يف 

منطقة الدرا�صة با�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية والتي 

مدينة  يف  اجلامعة  ملوقع  الو�صع  تقومي  على  بقدرتها  متيزت 

اأبها وفق املعايري وال�صروط، لي�س هذا فح�صب بل لإيجاد اأف�صل 

املعلومات  نظم  متتلكه  ملا  اجلامعة  للمدينة  املالئمة  املواقع 

اجلغرافية من اأ�صاليب واأدوات حتليلية متكنها من حتقيق تلك 

املعايري بكل مو�صوعية وبطريقة �صهلة بعيدة من التعقيد والتي 

تنتهي مبجرد اإدخال البيانات يف الربنامج، ومت اختيار منوذج 

هذا  ولبناء   .Site Suitability Models الأف�صل  املوقع 

النموذج الختيار اأف�صل املواقع املالئمة لتوقيع موقع املدينة 

اإىل خرائط  اجلامعية، حولت جميع املعايري املحددة م�صبقًا 

جربية )Algebra Maps( )�صفر – اأحادية مناطق منا�صبة 

وغري منا�صبة(، من خالل ا�صتخدام اأدوات التحليل املكاين، 

ويتم ذلك باإعطاء اأوامر باقتطاع املواقع املالئمة واملثالية عن 

املواقع غري املالئمة وفق املعايري وال�صروط يف النموذج، ومن 

تنطبق  التي  املواقع  على  عنا�صر  لأربعة  الأف�صلية  و�صع  ثم 

عليها املواقع املالئمة وهي امل�صاحة املف�صلة )مليون م2(، واأن 

تكون يف منطقة خمططات عمرانية واأن تكون يف اأر�س ف�صاء 

كرقم 1 ومباين كرقم 2، ووقوعها على طرق رئي�صة. وجند يف 

النهاية اأننا تو�صلنا اإىل حتديد مواقع منا�صبة ومثالية بدرجة 

عالية اأو مواقع منا�صبة بدرجة متو�صطة. وجند اأن هذه املواقع 

املالئمة هي يف حقيقتها نتاج جمموعة من العمليات التحليلية 

الح�صائية واملكانية التي �صملت 15 متغريًا كما ذكرنا �صابقًا 

يف حتديد املعايري.

ومت بعد العمليات التحليلية الإح�صائية املكانية على برنامج 

واملثالية  املنا�صبة  املواقع  حددت  بخرائط  اخلروج   GIS
القرار  اأ�صحاب  تخدم  اأبها،  مبدينة  اجلامعية  املدينة  ملوقع 

واملخططني للخدمات التعليمية يف اختيار مواقع بديلة للمدينة 

اأو حتى مقبولة،  التي موقعها غري مالئمة  القائمة  اجلامعية 

كذلك ان�صاء مدار�س جديدة تواكب حركة النمو ال�صكاين يف 

اأطراف املدن واملحافظات مبنطقة ع�صري.

وقد انتهت هذه اخلطوة التحليلية بلوحة تعترب منوذج مثايل 

ملوقع جامعة خالد او املقر الكادميي لها ، حيث مت تر�صيح عدد 

)4( مواقع تتنا�صب من حيث خ�صائ�صها الطبيعية والب�صرية 

مع املعايري ، ومت ترتيب اأولوياتهم وفق معيار امل�صاحة كمعيار 

موؤثر نهائي كما هو مو�صح ب�صكل )14(.

اإجماليها  بلغ   املوقع املقرتح رقم )1( م�صاحة  حيث �صغل 

بلغ   مب�صاحة   )2( رقم  املوقع  وجاء   ، مربع  مرت  مليون   1.7

اإجماليها 849 األف مرت مربع وجاء املوقع رقم )3( مب�صاحة 

رقم  املوقع  وجاء  مربع  مربع  مرت  األف   531 اإجماليها  بلغ  

)4( مب�صاحة بلغ  اإجماليها 528 األف مرت مربع وهذا املوقع 

الخري بالتدقيق يف و�صع ا�صتخدام الر�س له ات�صح ان هناك 

خمطط جاري تهذيبه هناك وعليه ميكن ا�صتبعاده من املواقع 

املقرتحة واإن كان املوقع املقرتح رقم )1( و )2( هما الأف�صل 

لكون الأر�س خم�ص�صة لالإ�صتخدام التعليمي.

 



اإ�صدار خا�ص يوليو ٢٠٢٠  5253

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

�صكل )14( املواقع املالئمة واملقرتحة كمقر اأكادميي جلامعة امللك خالد يف اأبها.

امل�صدر: من اإعداد الباحث بالعتماد على نتائج التحليل املكاين با�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية.
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الخاتمة:
يف ختام هذه الدرا�صة التي جاءت بعر�س وحتليل اإمكانية 

اأبها  مدينة  للبنني يف  اجلامعية  التعليمية  للخدمات  الو�صول 

املعلومات  نظم  برنامج  طريق  عن  الآيزوكرون  بخرائط 

اجلغرافية، كما قدمت الدرا�صة اأمنوذجًا تطبيقًا ل�صتخدام 

للجامعة  الراهن  الواقع  تقومي  املعلومات اجلغرافية يف  نظم 

يف مدينة اأبها .

أواًل: النتائج:
فنعر�س هنا اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها:

1-�صهد التعليم اجلامعي للبنني يف حمافظة اأبها تطور يف 

 15 1430هـ  اأن و�صلت عام  1396اإىل  الكليات من عام  عدد 

12 كلية عام 1438هـ،  كلية ثم تناق�صت حتى ا�صتقرت على 

اجلامعية  املدينة  يف  الطالب  لعدد  احلجمي  التوزيع  اأما 

مبدينة اأبها فقد و�صل عددهم يف الفرتة الوىل لتطور التعليم 

عام  نهاية  يف  عددهم  زاد  ولكنها  طالب   9490 اجلامعي 

1438هـ اإىل اأن و�صل 18324طالب، بزيادة بلغت 93.1% من  

اإجمايل الطالب يف املحافظة.

2- �صيق �صبكة الطرق يف مدينة اأبها حيث بلغت ما ن�صبته 

15 مرت  بعر�س  اأبها  مدينة  الطرق يف  اإجمايل  من    %81.7

فاأقل. 

3- ي�صتخدم الغالبية العظمى من طالب اجلامعة ال�صيارات 

اخلا�صة يف رحلة الذهاب والعودة. 

اإىل املدينة  4- يقطع نحو ن�صف طالب اجلامعة للو�صول 

اجلامعية م�صافة اأكرث من 15كم .

5- ي�صتغرق ما يقرب ن�صف طالب باجلامعة مددًا اأقل من 

30دقيقة للو�صول، ونحو خم�صيهم مددًا بني 30و60 دقيقة. 

والربط بني حمافظة خمي�س م�صيط  امللك فهد  6- طريق 

اأبها يعد من اأزحم الطرق للو�صول للجامعة حيث  وحمافظة 

خمي�س  مدينة  من  ياأتون  العينة  طالب  ثلث  عن  يزيد  ما  اأن 

م�صيط.

اجلامعة  ملوقع  التخطيطية  املعايري  اأغلب  تطبيق  عدم   -7

اإىل زيادة امل�صافة املقطوعة واملدة الزمنية للو�صول اإىل هذه 

اخلدمات. 

ل�صتخدام  تطبيقيًا  اأمنوذجًا  احلالية  الدرا�صة  قدمت   -8

نظم املعلومات اجلغرافية يف تقومي موقع اجلامعية يف مدينة 

اأبها على معايري متنوعة ت�صمنت العوامل الطبيعية والب�صرية 

والجتماعية.

للخدمة  املالئمة  للمواقع  خرائط  الدرا�صة  انتجت   -  9

اجلامعية على م�صتوى منطقة الدرا�صة ميكن ال�صتفادة منها 

يف التخطيط امل�صتقبلي.

املعايري  تنطبق  ل  اأنه  جند  اجلامعة  مواقع  بتقومي   -10

قبل  من  حتديدها  مت  التي  املكانية  املعايري  ول  احلجمية 

املعايري  اأما  ملواقع اجلامعة،  والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة 

الطبيعية والبيئة فتنطبق على موقع اجلامعة. 

ثانيًا: التوصيات:
التقنيات  با�صتخدام  وحتليله  مناق�صته  مامت  اإطار  يف 

اجليومكانية فقد مت طرح عدد من التو�صيات كجانب تطبيقي 

يدعم اأهداف الدرا�صة ويكملها وهي علي النحو التايل :

يف  املوؤثرة  العنا�صر  جميع  اإىل  التو�صل  حماولة  اإن   -1

اإحدى  يعد  من اخلدمات  النوعية  هذه  اإىل  الو�صول  اإمكانية 

ثمار هذه الدرا�صة.

2- لعل تدعيم نظام املراقبة والت�صوير يف منطقة الدرا�صة 

و�صائل  اأحدث  ا�صتخدام  خالل  من  وذلك  احل�صرية  خا�صة 

الت�صوير يعطي فر�صة لإنتاج العديد من اخلرائط املتحركة 

على مدار اليوم وميكن ال�صتفادة منها يف تقدمي احللول من 

م�صكالت الو�صول اإىل مواقع اخلدمات خا�صة اأوقات الذروة.

3- امل�صارعة يف اإجناز طريق اأبها /خمي�س م�صيط املرادف 

لطريق امللك فهد حتى يخف ال�صغط على طريق امللك فهد ، 

ويخدم �صمال و�صرق منطقة ع�صري القادمني ملدينة اأبها. 

4- فتح جامعة يف حمافظة حمايل تخدم جميع حمافظات 

اأملع(  بارق، الربك، رجال  املجاردة،  التالية )  تهامة  مناطق 

نظرًا ل�صعوبة الو�صول للجامعة امللك خالد. 

5- فتح املجال للنقل العام يف مدينة اأبها ويكون م�صاره على 

الطرق الرئي�صية يف مدينة اأبها واملدن التي ياأتي منها طالب 

املرحلة اجلامعة لتخفيف الزحام يف مدينة اأبها ولتقليل تكلفة 

النقل لهذه الفئة من املجتمع.

اأخرى م�صتقبلية  لدرا�صات  نواه  الدرا�صة  تكون  اأن  اآمل   -6

من  وفروعها  اجلامعية  اخلدمة  و�صع  تقومي  اإىل  تهدف 

الكليات.
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 المصادر:
- اإدارة املرور مبنطقة ع�صري، �صعبة احلوادث ) 1431هـ (، 

اإح�سائية احلوادث ومواقعها يف منطقة ع�سري اأبها.

 ،  ) 1438هـ   ( ال�صري  �صعبة   ،  ........................  -

اإح�سائية املركبات يف منطقة ع�سري اأبها.

- اإدارة امل�صاحة الع�صكرية ) 1422هـ (، املعايري امل�ستخدمة 

يف م�سروع بناء مدار�س جديدة يف مدينة الريا�س .

- وزارة القت�صاد والتخطيط ، )1431هـ( ، نتائج التعداد 

العام لل�سكان وامل�ساكن، م�صلحة الإح�صاءات العامة.

م�سروع  ، )1437هـ(،   والقروية  البلدية  ال�صوؤون  وزارة   -

واملحلية  الإقليمية  العامة  للخدمات  التخطيطية  املعايري 

وم�ستوياتها املختلفة، التقرير الفني ال�صاد�س، وكالة الوزارة 

لتخطيط املدن.

- ........................، )2006م(، املخطط الإقليمي 

ملنطقة ع�سري ،املخططات �صبه الإقليمية للمحافظات )اأبها(، 

التقرير الفني الرابع، وكالة الوزارة لتخطيط املدن.

ع�صري،  مبنطقة  للنقل  العامة  الإدارة   ، النقل  وزارة   -

)1437هـ(، للتدفق املروري للطرق يف مدينة اأبها وخمي�س 

م�سيط واأحد رفيدة ، التقرير الفني الثاين.

المراجع العربية:
خطوط  خرائط  )2014م(  ال�صيد  وليد،  العنني،  اأبو   -

ال�سفر املت�ساوي اإىل املنطقة املركزية مبدينة بنها با�ستخدام 

نظم املعلومات اجلغرافية، ر�صالة دكتوراه غري من�صورة، كلية 

الآداب، جامعة املنوفية، م�صر.

العام والعايل  التعليم  - جري�س، غيثان، علي )1424هـ( 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  خالل  ع�سري  مبنطقة 

دار   ، 1424/1402هـ  عام  من  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك/ 

الرواد، الريا�س.

الو�سول  )2008م(تقييم  حممد  ماجدة،  جمعة،   -

خريطة  با�ستخدام  الكربى  بالقاهرة  ال�سياحية  للمزارات 

الآيزوكرون،  جملة اإن�صانيات ، كلية الآداب، جامعة دمنهور.

التعليمي  الأقليم  )2015م(  اأحمد  مرفت،  خالف،    -

جلامعة اأم القرى، املجلة امل�صرية للتغري البيئي، جملد )7(، 

العدد )12(، م�صر �س �س)91-57(.

،البحث اجلغرايف مناهجه  ، )1420هـ(  ، �صفوح  - خري 

واأ�ساليبه،  دار املريخ ، الريا�س.

املروري  الزدحام  )2009م(  ب�صري  نايف،  الدو�صري،   -

و�سهولة الو�سول يف مدينة الكويت،  جملة درا�صات اخلليج 

واجلزيرة العربية، جملد 35، العدد 135،جامعة الكويت.

اجلغرافيا  )1995م(  اإبراهيم  حممد،  رم�صان،   -

 ، اجلامعية  املعرفة  دار  اجليوتكنيك،   : التطبيقية 

الإ�صكندرية، م�صر.

اأحمد  مرفت  خالف،  ؛  البدوي  اأحمد   ، ال�صريعي   -

النظرية  الأ�س�س  اخلدمات:  جغرافية  )1434هـ(،  خالف 

والدرا�سات التطبيقية، دار الن�صر الدويل، الريا�س.

- الطيف، ب�صري، اجلميلي، ريا�س كاظم )1430( خدمات 

املدن،  املوؤ�ص�صة احلديثة للكتب ، لبنان.
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د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الملحق رقم )1(
اأن  جتيب  اأخي الطالب املرحلة اجلامعية /لطفًا منك    -

على جميع الأ�صئلة التالية:

1-بيانات شخصية/

اأخي الطالب �صع عالمة) √ ( اأمام  اأحد البدائل ال�صحيحة بالن�صبة لك:

4 �صكن ملك مع والديك       )        (.

�صكن اإيجار مع العائلة          )        (.

�صكن اإيجار مع زمالئك       )        (.   

�صكن اجلامعة                     )        (. 

�صكن مع الأقارب                 )        (.        

اأخرى                                   )        (.                     اأذكرها /.......................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-ماهي و�صيلة النتقال امل�صتخدمة للو�صول اإىل مدر�صتك:

�صيارة خا�صة يقودها والدك                  )     (.     

�صيارة خا�صة يقودها اأخوك                  )     (. 

�صيارة خا�صة تقودها بنف�صك               )     (. 

�صيارة نقل حكومي                                )     (. 

تذهب برفقة زميلك ب�صيارته اخلا�صة )     (. 

م�صيًا على الأقدام                                )     (.   

اأخري                                                  )     (.        اأذكرها..............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدينةمركزاملحافظة

حيقرية

اأ�صم املدر�صة 

الثانوية
مركزاملحافظة

حيقريةمدينة

علمي )         (        �صرعي )         (            اإداري )          (التخ�ص�س

اأ�صم الطالب 

)اأن رغب(:
اأ�صم الكلية

الق�صم

اأو التخ�ص�س

اجلوالموقع الكلية العمر

٢-موقع السكن:

- موقع المدرسة الثانوية التي تخرجت منها:
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٦- هل يتم تو�صيلك مع اإخوانك اإىل مدار�صهم  يف �صيارة 

واحدة؟

نعم )          (.                    ل )        (.

ي�صتغرق  التي  الزمنية  املدة  فكم   ، بنعم  اجلواب  كان  اإن 

تو�صيل اأخوتك اإىل مدار�صهم:

.................دقيقة.

8- -اأين تقع اجلامعة ؟

داخل مدينتك                 )     (.               

خارج مدينتك اأو قريتك     )     (.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-ما هي امل�صافة بني منزلك وجامعتك:

اأقل من 1كم       )    (.  حدد...........كم.

من 1- 2كم       )     (.

اأكرث من 2-3كم  )     (.

اأكرث من 3- 4كم )     (.

اأكرث من 4-5 كم )     (.

اأكرث من 5-6كم  )     (.

اأكرث من 6كم     )     ( حدد...........كم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8-ما هي املدة التي ت�صتغرقها للو�صول اإىل جامعتك:

اأقل من 5 دقائق   )     (.

من 5-10دقائق    )     (.

من 10-15دقائق  )     (.

من 15-20دقائق  )     (.

من 20-25دقائق  )     (.

من 25-30دقائق  )     (.

اأكرث من 30 دقيقة حدد...........دقيقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال�صاعة  اجلامعة  الرحلة  بداية  وقت  يكون  متى   -9

..................دقيقة.................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإىل  للعودة من اجلامعة  ت�صتغرقها  التي  املدة  10- ما هي 

منزلك:

اأقل من 5 دقائق           )     (.

اأكرث من 5-10دقائق   )     (.

اأكرث من 10-15دقائق )     (.

اأكرث من 15-20دقائق )     (.

اأكرث من 20-25دقائق )     (.

اأكرث من 25-30دقائق )     (.

اأكرث من 30 دقيقة حدد........دقيقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11- نوع الطريق الذي ت�صتخدمه للو�صول اجلامعة:

معبد           )     (.    كم طول الطريق املعبد.........

ترابي ممهد )     (.   كم طول الطريق الرتابي املمهد.........

ترابي وعر   )     (.  كم طول الطريق الرتابي الوعر........

وعر(  ترابي   - ترابي  ممهد   - )معبد  للطرق  م�صرتك 

ترابي   - ترابي  الطريق )معبد - ممهد  كم طول   .)       (

وعر(.........

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند  ال�صاعة  يف  املرور  قبل  من  املحددة  ال�صرعة  12-كم 

ذهابك للجامعة )                      كم(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13-اإن كنت ت�صتخدم �صيارة اأجرة للو�صول اإىل اجلامعة ما 

هو الوقت الذي ت�صتغرقه لتنتظر و�صيلة النقل..................

دقائق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- ماهي فرتات  حما�صراتك يف اجلامعة  اأيام الأ�صبوع :

-�صباحية   )    (            - م�صائية )     (.           -   �صباحية 

وم�صائية  )         (.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15-ما هو اأكرث الأيام ازدحامًا الذروة )                      (  - 

وما هو اأقل الأيام ازدحامًا الركود)                        (.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16-كم تبلغ تكلفة النتقال للجامعة �صهريًا/

اأقل من 100ريال               )      ( .

من 100- اأقل من 200ريال   )      (.

من 200- اقل من 300ريال   )      (.

من 300- اأقل من 400ريال   )      (.

من 400- اأقل من 500ريال   )      (. 

اأكرث من 500ريال اأذكرها........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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17-  اأ�صباب طول الفرتة الزمنية للو�صول للجامعة هل هو :

الزحام ال�صيارات  )      (.

كرثة الإ�صارات   )      (.

ال�صباب             )      (.

احلوادث            )      (.

اأخرى                )      (. 

اأذكرها................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18- حدد اأ�صم الطريق الذي  يكون فيها زحام �صديد؟

............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19- حدد موقع الإ�صارة اأو التقاطع الذي  يكون فيها زحام 

�صديد؟

............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطالب  متو�صط  قريقر  حي  يف  اجلامعة   موقع  هل   -20

اجلامعة؟

اأوافق  )      (.                    

  اأوافق اإىل حد ما )      (.                

  ل اأوافق )      (.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
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22-لطفًا منك اأخي الطالب اأر�صم خلف الورقة خريطة لرحلتك من بيتك اإىل املدر�صة واأذكر الطرق وال�صارات 

والأحياء التي متر بها واأماكن الزحام:

21- �صع عالمة ) √ ( اأمام العبارة املنا�صبة لها يف اجلدول اأدناه/

اأوافق ب�صدةال�صوؤال

5

اأوفق

4

اأوفق اإىل حد ما

3

ل اأوفق

2

ل اأوافق ب�صدة

1 1-�صبب التحاقك بجامعة امللك خالد يف مدينة اأبها هو:

هو قرب امل�صافة ما بني اجلامعة ومقر اإقامتك 

�صبب األتحاقك بها.

عدم وجود التخ�ص�س يف اجلامعات اأو الكليات 

قريبة منك  �صبب األتحاقك بها

 وجود طالب يف اجلامعة من منطقتك �صبب 

التحاقك بها.

وجود طالب من اأخوتك اأو اأقاربك يف اجلامعة 

�صبب األتحاقك بها.

درجة التميز العلمي للجامعة  �صبب التحاقك بها.

2- من وجهة نظرك حول و�صية النتقال اإىل جامعتك 

تف�صل :

اأوافق ب�صدة

5

اأوفق

4

اأوفق اإىل حد ما

3

ل اأوفق

2

ل اأوافق ب�صدة

1

اأن تكون و�صيلة النقل التي ت�صتقلها تابعة للجامعة.

اأن تكون و�صيلة النقل التي تاأتي بها للجامعة �صيارة 

خا�صة.

3-عند اختيارك لو�صيلة النتقال للجامعة  تتاأثر :
اأوافق ب�صدة

5

اأوفق

4

اأوفق اإىل حد ما

3

ل اأوفق

2

ل اأوافق ب�صدة

1

 مواعيد املحا�صرات يف الفرتة الدرا�صية.

تكلفة الرحلة التعليمية للجامعة.

 املدة الزمنية للو�صول  للجامعة .

امل�صافة بني مقر اإقامتك  للجامعة .

4-طول الرحلة التعليمية توؤثر:
اأوافق ب�صدة

5

اأوفق

4

اأوفق اإىل حد ما

3

ل اأوفق

2

ل اأوافق ب�صدة

1

على ن�صاطك العلمي اليومي.

يف نوعية الطرق التي ت�صلكها .

تف�صل الإقامة يف موطنك الأ�صلي وتنتقل يوميًا 

للجامعة.

تف�صل الإقامة بجوار اجلامعة والنتقال نهاية 

الأ�صبوع اإىل موطنك الأ�صلي.
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ال�صتمارات امل�صتبعدةالعينةالعدداأ�صم الكليةالرقم

354335426ال�صريعة واأ�صول الدين1

120412023علوم احلا�صب الآيل2

149515014الرتبية3

13221327العلوم الإن�صانية4

159616014الهند�صة5

403740435العلوم الإدارية واملالية6

156815719العلوم7

9971008اللغات والرتجمة8

10701074الطب9

449453طب الأ�صنان10

550552ال�صيدلة11

493492العلوم الطبية التطبيقية12

183241832157املـــــجـــــــــــمــــــــــــــــوع

د/ ح�سن حممد القحطاين خرائط الزمن المتساوي اآليزوكرون للوصول لجامعة الملك خالد بمدينة أبها -بمنطقة عسير 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

الملحق رقم )٢( عينة طالب جامعة الملك خالد حسب أعداد الطالب في الكليات في محافظة أبها1438هـ
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