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توزيع مراكز العمران الريفي في محافظة 
خليص بمنطقة مكة المكرمة

اأ. مليحة حامد عبداهلل العبدىل

ق�سم اجلغرافيا، جامعة اأم القرى ، مكة املكرمة

المقدمة :
تلك  �سخ�سية  منطقة  اأي  يف  القائم  العمران  يعك�س 

الناحية  الإن�سان من  ،و ظروف  والطبيعية  الب�سرية  املنطقة 

القت�سادية والجتماعية ،وتاأثره بالعادات ،والتقاليد ، وتعد 

الب�سرية  اجلغرافيا  فروع  اإحدى  الريفي  العمران  جغرافية 

،وهي تهتم بدرا�سة جزء �سغري من البيئة الريفية من حيث 

معرفة خ�سائ�س املراكز العمرانية، مع الرتكيز على ن�ساأتها 

والوظيفة ومنط  ال�سكل  ،وت�سنيفها ح�سب  املكاين  وتوزيعها 

البناء واأنواع امل�ساكن الريفية . كما تهتم بدرا�سة امل�سكالت 

التي تعاين منها املناطق الريفية عمومًا ومراكز ال�ستيطان 

تخت�س  العمران  جغرافية  .و  اخل�سو�س  وجه  على  الريفي 

بدرا�سة مو�سوعني هامني هما العمران احل�سري والعمران 

باهتمام  يحظَ  مل  الريفي  العمران  اأن  .واملالحظ  الريفي 

الذي  الدويل  اجلغرايف  املوؤمتر  انعقاد  بعد  اإل  اجلغرافيني 

عقد مبدينة القاهرة عام 1925م ) وهيبة ،1395هـ ،�س 9(.

ويجب اأن يُعلم اأن املو�سوعات التي تعاجلها جغرافية الريف 

اأنَّ اجلغرافيني قد ن�سوها ،بل على  اأو  ُتعَالج من قبل  مل تكن 

العك�س ،اإذ كان اجلغرافيون يعاجلون تلك املو�سوعات ولكن 

يف اأطر اأكرث عمومية و�سموًل.ولقد كان للمدار�س اجلغرافية 

العربية والإ�سالمية والأملانية والفرن�سية والأمريكية وغريها 

يف  وحديثًا  قدميًا  الأثر  اأكرب  اجلغرايف  الفكر  مدار�س  من 

عبارة  باأنه  الريف  تعريف  وميكن   . الريف  درا�سات  بلورة 

خ�سائ�س  ذات  عمرانية  ملحالت  اجلغرافية  البيئة  عن 

�سكانية واجتماعية واقت�سادية وعمرانية حمددة، جتعل تلك 

اخل�سائ�س من هذه املحالت ذات �سخ�سية جغرافية متميزة 

عن غريها من املحالت الأخرى.)ال�سريعي ،1416هـ،�س 8(

املحالت  بدرا�سة  تعنى  الريفي  العمران  جغرافية  وان 

للموقع  الطبيعية  الظروف  مع  التالوؤم  وكيفية  ال�سكنية، 

بالعوامل  �سخ�سيتها  تبلورت  وكيف  العديدة،  مبتغرياته 

العمران  يف  الدرا�سة  جمال  والقت�سادية.وين�سب  الب�سرية 

للمن�ساآت  اجلغرايف  التوزيع  وحتليل  و�سف  على  الريفي 

الرغم من ظهور  لالأر�س.وعلى  الأويل  بالإنتاج  ترتبط  التي 

من  متنوعة  مناطق  يف  الريفي  للعمران  عديده  درا�سات 

اأن  اإل  العربي  الوطن  ببالد  خمتلفة  اأخرى  واأقاليم  م�سر 

من  الهام  الفرع  بهذا  وثيقة  �سلة  ذات  عديدة  مو�سوعات 

اأهم هذه  .ومن  املعاجلة  بعيدة عن  الفروع اجلغرافية ظلت 

املو�سوعات ،ا�ستخدام الأر�س والرتكيب الزراعي والعالقات 

الوظيفية )ال�سريعي ،1416هـ، �س11-8(.

موضوع البحث :
ا�ستخدام  اأهمية  درا�سة  يف  البحث   هذا  مو�سوع  يتحدد 

ملراكز  املكاين  النمط  لتحديد  الإح�سائية  الأ�ساليب  بع�س 

العمران الريفي مبحافظة خلي�س اإحدى حمافظات منطقة 

مكة املكرمة، ويت�سمن درا�سة اأمناط توزيعها املكاين .

أهمية البحث :
تكمن اأهمية البحث يف التعرف على توزيع مراكز العمرات 

معامل  تطبيق  خالل  من  وذلك   خلي�س  مبحافظة  الريفي 

�سلة اجلوار ومربع كاي ومنحنى لورنز .

أهداف البحث :
الريفي  العمران  ملراكز  املكاين  التوزيع  اأمناط  معرفة 

مبحافظة خلي�س من خالل تطبيق معامل �سلة اجلوار ومربع 

كاي ومنحنى لورنز.

تساؤالت البحث :
حمافظة  يف  الريفية  للمراكز  املكاين  التوزيع  منط  ما 

خلي�س ؟

فرضيات البحث :
على  الإجابة  اأجل  من  الآتية  الفر�سيات  الباحثة  �ساغت 

ت�ساوؤلت البحث والعمل على حتقيق اأهدافه:-

يف  الريفي  العمران  ملراكز  اجلغرايف  التوزيع  يت�سم   -1

حمافظة خلي�س باأنه ع�سوائي ، لي�س له ن�سق ثابت 

التوزيعات  بني  جوهرية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل   -2

ملراكز  النظرية  التكرارية  ،والتوزيعات  الفعلية  التكرارية 

العمران الريفي يف حمافظة خلي�س .

 حدود البحث المكانية:
تقع منطقة الدرا�سة يف اجلزء ال�سمايل الغربي من منطقة 

مكة املكرمة، وتبعد حوايل 30كم عن �ساحل البحر الأحمر، 

ال�سرقي،  ال�سمال  باجتاه  جدة  مدينة  عن  كم  وحوايل80 

 . املنورة  املدينة  عن  ،و340كم  املكرمة  مكة  عن  و110كم 
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اأما من حيث احلدود الإدارية فيحدها من ال�سرق حمافظة 

الكامل، و من الغرب حمافظة جدة  ،ومن ال�سمال حمافظة 

رابغ ،ومن اجلنوب حمافظة اجلموم وت�سم حمافظة خلي�س 

خلي�س،  .وهي  اإدارية  مراكز  �سبعة  على  موزعة  قرية   173

 ، والربيكة  ال�سبية،   و  ال�ستارة،  ،و  اجلرم  ،واأم  والربزة 

باأهمية  1( وتتمتع حمافظة خلي�س  واخلوار، )�سكل رقم - 

كبرية؛ حيث اأنها متثل الظهري الزراعي لثالث مدن رئي�سية 

وهي مكة املكرمة ، واملدينة املنورة ، و جدة .وتكرث بها الآبار، 

والتي مت نقل كميات كبرية من مياهها اإىل مدينة جدة عندما 

ات�سع عمرانها .

�سكل رقم )1( منطقة الدرا�سة )حمافظة خلي�س(

امل�سدر : من اإعداد الباحثة اإعتمادًا على تقريروزارة ال�سئون البلدية والقروية. امل�سح القت�سادي ال�سامل للقرى وهجر اململكة، 

منطقة مكة املكرمة،1404هـ

اأ. مليحة حامد عبداهلل العبدىلتوزيع مراكز العمران الريفي في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة
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- توزيع املراكز العمرانية ح�سب التق�سيم الإداري:

التوزيع   )2( رقم  وال�سكل   )1( رقم  اجلدول  يظهر 

ح�سب  خلي�س  مبحافظة  الريفي  العمران  ملراكز  اجلغرايف 

عدد  اإجمايل  اأن  يتبني  ومنها   ، للمراكز  الإداري  التق�سيم 

القرى باملحافظة بلغ 173 قرية، موزعة على املراكز الإدارية 

اإىل  التوزيع  التباين يف  ب�سورة غري متوازنة وقد يعزى هذا 

العديد من العوامل الطبيعية والب�سرية كالت�ساري�س ،والرتبة 

واملراعي  الزراعية،  الأرا�سي  ،وم�ساحة  املياه  ،وم�سادر 

ونالحظ اأن عدد املراكز العمرانية يف كاًل من خلي�س و�ستارة 

وال�سبية والربزة يزيد عددها عن 23مركًزا ويعزى ذلك اإىل 

اأن هذه املراكز يتوفر بها عوامل قيام املراكز العمرانية من 

وجود الرتبة ال�ساحلة لقيام الزراعة، وتوفر املياه، وكذلك 

ملا ت�سهده هذه املراكز من وجود خمططات �سكنية ت�ساعد يف 

ا�ستقرار ال�سكان . اأما املراكز التي يقل عدد القرى العمرانية 

ويرجع  اجلرم  واأم  اخلوار  مركزي  فهي:  قرية   15 عن  بها 

حيث  املركزين  هذين  يف  الت�ساري�س  عامل  تاأثري  اإىل  ذلك 

تنت�سر اجلبال ذات الأ�سكال الت�ساري�سية املعقدة والتي تتميز 

بوعورة طرقها ودروبها، مما يحّد من قيام املراكز العمرانية 

بها وا�ستقرارها.

جدول رقم )1( 

توزيع القرى يف حمافظة خلي�س ح�سب التق�سيم الإداري

امل�سدر : الدرا�سة امليدانية لعام 1435هـ

1- منط التوزيع مبقيا�س كاي تربيع )×2( :

ال�سيغة  تطبيق  من  كاي  مربع  قيمة  على  التعرف  ميكن 

التالية:

×2 =  كاي تربيع
الظاهرة  لقيم  الفعلي  العدد  اأو  احلقيقي  التكرار   = اأ 

املدرو�سة.

ب = التكرار املتوقع اأو العدد النظري.

مج = جمموع القيم )ال�سالح وال�سرياين ، 1420هـ ،�س 299(.

والفر�س  بديل،  وفر�س  اإح�سائي  فر�س  كاي  وملربع 

الختبارات  معظم  يف  البداية  نقطة  هو  الإح�سائي 

معني  اإح�سائي  اختبار  تطبيق  لغر�س  الإح�سائية،وي�ساغ 

الفر�سية  قبول  عدم  ويتوقع  الدرا�سة،  قيد  امل�سكلة  حول 

الإح�سائية اأو رف�سها ليحل حملها الفر�س البديل. )ال�سالح 

وال�سرياين، 1420 هـ، �س299(.

الفرض اإلحصائي:
احلقيقي  التوزيع  بني  وجوهري  مهم  اختالف  يوجد  ل 

توزيعها  وبني  اخلريطة  يف  امل�ستوطنات  لنقط  امل�ساهد 

النظري املتوقع .

الفرض البديل: 
لنقط  امل�ساهد  التوزيع  بني  معنوي  اختالف  يوجد 

امل�ستوطنات يف اخلريطة وبني توزيعها النظري املتوقع.

املطلوب هو )0.01(، درجات  الثقة  اأن م�ستوى  ويالحظ 

احلرية : ن- 1

يف   )
2×( قيمة  كانت  اإذا  الإح�سائي  الفر�س  يرف�س 

( يف اجلدول)القيمة 
العملية املح�سوبة اأكرب من قيمة ) ×2

 )
النظرية( ويقبل  الفر�س الإح�سائي اإذا كانت قيمة ) ×2

اجلدول  يف   )
2×( قيمة  من  اأ�سغر  احل�سابية  العملية  يف 

عن  بعيدة  احل�سابية  العملية  يف   )
2×( قيمة  كانت  واإذا 

عن  بعيدًا  ال�ستيطان  لنقط  احلقيقي  التوزيع  كان  ال�سفر، 

1420 هـ،  وال�سرياين،  الع�سوائي.)ال�سالح  النظري  التوزيع 

�س299(. 

حتت  املنطقة  (تغطية 
2×( قيمة  ا�ستخراج  ويتطلب 

وامل�سكلة  امل�ساحة،  املت�ساوية  املربعات  من  ب�سبكة  الدرا�سة 

ذلك  ،لأن  الواحد  للمربع  املنا�سبة  امل�ساحة  حتديد  يف  تربز 

عدد القرىاملركزالت�سل�سل
الن�سبة 

املئوية

3017.3خلي�س1

2313.3�ستارة2

3922.5ال�سبية3

148.1اخلوار4

158.7اأم اجلرم5

3419.7الربزة6

1810.4الربيكة7

173100جمموع قرى املراكز ال�سبعة

ب
= 2× 

مج)اأ - ب( 



املجلد الثامن )٢( أكتوبر ٢٠١٦ 110111

اأ. مليحة حامد عبداهلل العبدىلتوزيع مراكز العمران الريفي في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة

�سكل رقم )2( توزيع مراكز العمران الريفي على منطقة الدرا�سة

امل�سدر : من عمل الباحثــة اعتمادًا على : اخلرائط الطبوغرافيـة اخلا�ســة مبنطقــة الدرا�سة )250.000/1(

اأمرمهم يف عملية التحليل الإح�سائي ، فامل�ساحة ال�سغرية 

من  قليل  عدد  على  منها  كل  احتواء  احتمال  تعك�س  للمربع 

النقط، وكذلك امل�ساحة الكبرية فاإنها تعك�س احتمال احتواء 

الباحثة  اأتبعت  وقد  النقط،  كبريمن  عدد  على  منها  كل 

طريقةكل من كورت�س، وماكنتو�س اللذين طبقاها يف حتديد 

العالقة  درا�سة  يف  الواحدوذلك   للمربع  املنا�سبة  امل�ساحة 

فم�ساحة   *   
ًً
اإذاأ معينة،  مناطق  يف  النباتات  بني  املتبادلة 

املربع الواحد �ستكون على النحو التايل :

حيث اإن ،

 ح = م�ساحة املنطقة، 

الدرا�سة  منطقة  حدود  داخل  امل�ستوطنات  عدد  ن= 

)ال�سعيد، 1407هـ ،�س89 -90(.

املربعات  عدد  حتديد  ميكننا  ال�سابقة  املعادلة  وبتطبيق 

وذلك ع ىل النحو الآتي :

ونتيجة لذلك فاإن عدد مربعات ال�سبكة �سيكون  

خال  ال�سبكة  مربعات  من  عددًا  اأن  يت�سح  الدرا�سة  ومن 

من  النظري  الهدف  يخالف  وهذا  ال�ستيطان،  مراكز  من 

فر�س  توفري  اإىل  تهدف  والتي   ، الطريقة  هذه  ا�ستخدام 

النقاط  من  معني  عدد  على  يحتوي  باأن  مربع  لكل  متعادلة 

ن
)        × 

2 (
ح

113
= 86 مربعا

9754

) * ( اخلطوات احل�سابية حل�ساب قيمتي مربع كاي احل�سابية والنظرية او اجلدولية هي كالتايل : نقراأ الرقم اأمام درجات احلرية )30 = 89٫50( 

واأمام درجات احلرية )40 =  69  ٫ 63( نقوم بطرح الرقمني والق�سمة = 8  ٫ 12÷ 2= 4 ٫ 6 ثم ي�ساف اإىل الرقم الأول =   89 ٫ 50 + 4  ٫ 6=   29  ٫ 57 

اإدًا يتوقع اأن يقابل درجة احلرية )34( الرقم29  ٫ 57.
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 ، مربع  اأي  داخل  تقع  باأن  نقطة  لكل  متعادلة  فر�س  وتوفري 

من هنا كان لبد من :اإجراء تعديل على ال�سيغة الريا�سية 

ت�سبح  بحيث  الواحد  املربع  مب�ساحة  واخلا�سة  ال�سابقة 

كالتايل  :  

امل�ساحة املحيطة بكل نقطة ،وذلك لتوفري فر�سة لكل مربع 

بحيث يحتوي على عددًا معينًا من  النقط مــن جهة ، ولتقليل 

اأخرى ، وعلى هذا الأ�سا�س  عدد املربعات اخلالية من جهة 

يكون

عدد مربعات ال�سبكة                                                                                

يكون  اأن  املثايل  النظري  الع�سوائي  التوزيع  بح�سب  ع  ويُتوقَّ

بداخل كـــل مربع خم�س نقاط                     موزعة توزيعًا 

من  يختلف  فاإنة  للنقط  احلقيقي  العدد  اأما  ع�سوائيًا، 

ويو�سح    )3( رقـم  ال�سكل  ذلك.  يو�سح  كما  لآخر  مربع 

على  للح�سول  احل�سابية  العمليات  اأهم   )2( رقم  اجلدول 

من  ويتبني  امل�ساهدة،  اأو  الفعلية  تربيع)×2(  كاي  قيمة 

ت�ساوي  املح�سوبة  كاي  مربع  قيمة  اأن  معطيات هذا اجلدول 

)4‚150(،ومبقارنة هذه القيمة بقيمة مربع كاي اجلدولية 

)النظرية( بلغت )29‚57 ( عند م�ستوى دللة )1 0‚0 (، 

العملية  اأن قيمة كاي تربيع يف  ودرجات حرية )34( ، ومبا 

احل�سابية اأكرب من قيمة كاي يف اجلدول اإذًايرف�س الفر�س 

الإح�سائي ويقبل الفر�س البديل.

2- منط التوزيع مبعامل �سلة اجلوار:

ميكن التعرف على قيمة معامل �سلة اجلوار من املعادلة 

الآتية :

متو�سط امل�سافة احلقيقية الفا�سلة بني النقط  مَ =  

عدد النقط  ن   =  

امل�ساحة  ح  =  

وتنح�سر قيمة �سلة اجلوار )ر( بني ) �سفر ( )1491، 2( 

وعلى �سوء ذلك تتحدد ثالثة اأمناط من التوزيعات املكانية 

هي  والأمناط  منها  قريبة  ثانوية  اأخرى  اأمناط  مع  الرئي�سة 

كاآلتي :

اأمناط التوزيع با�ستخدام معامل �سلة اجلوار 

ن
= 5 × )        × 

                                                                       كيلو مرتًا مربعًا = 281) 5

تقريبًا اأي م�ساوية خلم�سة اأ�سعاف معدل

ح

113

9754

5 =
35

173

= 35 مربعا
281

9754

اأ- منط التوزيع املتقارب :

وداخل  �سحيح  واحد  من  اأقل  )ر(  قيمة  كانت  اإذا  وذلك 

منط التوزيع املتقارب توجد دائمًا اأمناط ثانوية . مثاًل: اإذا 

كانت قيمة )ر( ت�ساوي �سفرًا فاإن النمط يكون متجمعًا يف 

نقطة واحدة مبعنى اأن جميع امل�ستوطنات متقاربة من بع�سها 

البع�س اإىل حد التزاحم واإذا كانت قيمة ) ر ( حم�سورة بني 

)�سفر( وبني اأقل من  )0.50( 0فاإن منط التوزيع يف هذة 

احلالة يكون متقاربًا وكلما اإقرتبت هذه القيمة من  ال�سفر 

�سكل  ي�سبة  �سكلها  واأ�سبح  امل�ستوطنات  بني  التقارب  اإ�ستد 

 )0.50( بني  حم�سورة   ) ر   ( قيمة  كانت  اإذا  اأما  العنقود 

اأنه  اإل  اأي�سًا  متقارب  النمط  فاإن   ، �سحيح  واحد  من  واأقل 

يتجة نحو النمط الع�سوائي ويف النمط املتقارب تكون امل�سافة 

الفا�سلة بني النقط منتظمة اأو غري منتظمة.

ب- منط التوزيع الع�سوائي:

واحدًا  ت�ساوي  )ر(  �سلة  معامل  قيمة  تكون  عندما  يظهر 

النظرية  الأمناط  الع�سوائي من  والنمط   )1 )ر =  �سحيحًا 

البحتة وقد ل يوجد كتوزيع ب�سري حقيقي فوق �سطح الأر�س 

وهو ميثل خليطًا من �سفات الأمناط الأخرى .اإل اأن النتظام 

يف امل�سافة الفا�سلة بني النقط معدوم يف النمط الع�سوائي.

جـ- منط التوزيع املتباعد:

اأكرث من واحد  النمط حم�سورة بني  تكون ) ر ( يف هذا 

�سحيح واأقل من ) 2.149( وتبعًا لذلك توجد اأمناط ثانوية 

داخل هذا النمط فاإذا كانت قيمة )ر=2( فاإن النمط متباعد 

اأو قريبة  النقط تكون يف هذة احلالة منتظمة  وامل�سافة بني 

من النتظام وياأخذ �سكل توزيع النقط ال�سكل الرباعي وكلما 

زادت قيمة. )ر( عن 2 زاد اإبتعاد النقط عن بع�سها البع�س. 

وت�سبح يف اأق�سى بعد لها عن بع�سها البع�س ،عندما تكون 

قيمة ر= 1491 ، 2 ويف هذة احلالة ياأخذ �سكل التوزيع ال�سكل 

اإليه والرت كري�ستيلر يف  الذي تو�سل  ال�سكل  ال�سدا�سي، وهو 

درا�سته ملراتب املدن والقرى يف جنوب اأملانيا وفيه تكون كل 

نقطة على بعد مت�ساٍو من �ست نقط اأخرى)ال�سعيد، 1986م، 

�س 88-83 (.

وبتطبيق املعادلة على منطقة الدرا�سة يت�سح التي: 

مراكز  على  اجلوار  �سلة  معامل  معادلة  تطبيق  من  ويت�سح 

 )3( رقم  اجلدول  معطيات   خالل  ومن  خلي�س  حمافظة 

الآتي :-

                      ن
ر  = 2مَ ×    ـــــــــــــــــــــ 

                      ح
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جدول رقم )2(العدد احلقيقي ) امل�ساهد ( والعدد املتوقع  ) النظري ( للنقط داخل كل مربع على اخلريطة

ترتيب املربعات ح�سب 

رموزها يف اخلريطة

العدد احلقيقي امل�ساهد

داخل كل مربع - ك ح

العدد النظري املتوقع 

للنقط داخل كل مربع ك م

) ك ح - ك م (2

ــــــــ

ك م

1055
2750‚ 8
3251‚8
4055
5750‚8
61157‚2
7153‚2
8055
9251‚8
101157‚2
11650‚2
12153‚2
13153‚2
14650‚2
151055
161259‚8
17153‚2
18550
19650‚2
20652،0
21350‚8
22953‚2
23851‚8
24350‚8
25350‚8
2615520
2716524‚2
28650‚2
291259‚8
30055
31055
32055
33350‚8
34055
35055

173150‚4

امل�سدر/ من اإعداد الباحثة 1435هـ
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امل�سدر/ من اإعداد الباحثة 1435هـ

�سكل رقم )3(

التوزيع املكاين احلقيقي للم�ستوطنات داخل �سبكة من املربعات

مركز خلي�س : بلغت قيمة معامل �سلة اجلوار  )0.30(، 

�سلة  معامل  بقيم  قورنت  ما  اإذا  جدًا  منخف�سة  قيمة  وهي 

ال�سائد  التوزيع  اأن منط  يعني  الأخرى مما  للمراكز  اجلوار 

املتقارب جدًا.  النمط  العمرانية يف هذا املركز هو  للمراكز 

ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل ظروف البيئة الطبيعية باملنطقة 

فمركز خلي�س يتميز بوجود �سخور بركانية يف و�سطه مما 

تقاربت  وبالتايل  و�سطه  الريفية يف  املراكز  دون ظهور  حال 

الأودية  م�سارات  متبعة  جنوبة  ويف  املركز  �سمال  يف  القرى 

والأرا�سي املنخف�سة املن�سوب.

-  مركز اأم اجلرم : فقد بلغت قيمة �سلة اجلوار )0.61( 

اأم اجلرم يعود  التقارب يف املراكز العمرانية مبركز  و�سبب 

املراكز  فاأغلب  للمنطقة؛  الطبيعية  البيئة  لظروف  اأي�سًا 

العمرانية تقع على الأودية اأو على �سفاف الأودية باملنطقة  .

الطبيعية  الظروف  اأثر  بها  يظهر  اأي�سًا   : الربزة  - مركز 

اجلوار  �سلة  قيمة  بلغت  حيث  العمرانية  املراكز  توزيع  يف 

اأي�سًا تتبع م�سارات الأودية و�سفافها كما اأن  )0.31( فهي 

وجود الرتبة اخل�سبة باملنطقة اأي�سًا �ساعد يف توزيع القرى 

توزيعًا متقاربًا.

 )0.48( اجلوار  �سلة  قيمة  بلغت  فقد  اخلوار:  مركز   -

وذلك  املتقارب  النمط  ومتثل  منخف�سة  قيمة  تعترب  وهي 
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اأغلب  اأن  فنالحظ  الطبيعية  البيئة  ظروف  ل�سيطرة  يرجع 

ُقراُه ترتكز يف اجلهة الغربية للمركز وذلك لرتكز العديد من 

الأودية يف هذه اجلهة بخالف ال�سمال ال�سرقي الذي ترتكز 

بة املنطقة اجلبلية اأنظر

- مركز ال�سبية : فقد بلغت قيمة �سلة اجلوار به )0.31( 

النمط  هذا  ظهور  ويرجع  منخف�سة  قيمة  تعترب  اأي�سًا  وهي 

يف  العمران  مراكز  وقوع  اإىل  بها  العمران  ملراكز  املتقارب 

جزء حمدود من م�ساحة الإقليم بينما يتبقى اأغلب امل�ساحة 

البيئة  لظروف  اأي�سًا  يعود   وال�سبب  العمران  من  خالية 

ال�سرقية  وال�سمالية  ال�سرقية  الأطراف  اإن  حيث  الطبيعية 

تبداأ يف الأخذ بالإرتفاع ويتحول ال�سطح اإىل �سطح وعر ذي 

ال�ساحلة  والرتبة  املائية  املوارد  قليلة  �سديدة  انحدارات 

لقيام املراكز الريفية.

اجلوار  �سلة  معامل  قيمة  بلغت  :فقد  الربيكة  مركز   -

ال�سفر  من  قريبة  منخف�سة  قيمة  بالتايل  وهي   )0.44(

النمط  هذا  وجود  يف  ال�سبب  ويعود  املتقارب  النمط  ومتثل 

الأودية  �سفاف  على  الريفي  العمران  مراكز  وقوع  اإىل 

التي  ال�سرف  خطوط  وعلى  املرتفعات  �سفوح  من  املنحدرة 

 ( الرئي�سية  اخلطوط  بع�س  من  القرب  وكان  احلرات  ت�سق 

مكة املكرمة - املدينة املنورة ( اأي�سًا عامل م�ساعد يف ظهور 

مراكز العمران الريفي على امتداد هذا الطريق.

-  مركز �ستارة : بلغت قيمة معامل �سلة اجلوار )0.67(، 

العديد  بوجود  املركز  هذا  ويتميز  متقارب،  منط  ميثل  وهو 

الرتكز  الريفي على  العمران  �ساعد مراكز  الأودية مما  من 

يف بطـون هــذه الأودية وعلى �سفافها مما اأدى اإىل تقاربها 

وهناك اأي�سًا عامل ب�سري اأدى اإىل تقاربها وهو وجود طريق 

على  وقوعها  اإىل  اأدى  مما  املنورة  املدينة   - املكرمة  مكة 

امتداد هذا الطريق.

وبتطبيق معادلة معامل �سلة اجلوار ال�سالفة الذكر ،على 

كامل منطقة الدرا�سة تو�سلت الباحثة اىل من التو�سل اإىل 

قيمة معامل �سلة اجلوار وحتديد منط التوزيع املكاين ملراكز 

العمران الريفية يف املراكز الإدارية ال�سبعة ملحافظة خلي�س 

�سلة  قيم  ببيان  اخلا�س   3 رقم  اجلدول  يف  نتائجها  ورتبت 

الإدارية،  املراكز  اإليها على م�ستوى  التو�سل  التي مت  اجلوار 

الريفية  املراكز  لتوزيع  العام  النمط  اأن  لنا  تو�سح  والتي 

كان  حيث  املتقارب،  التوزيع  منط  هو  خلي�س  حمافظة  يف 

اأقل من  وهو   ) لقيمة �سلة اجلوار هو )0.41  العام  املعدل 

الواحد ال�سحيح ويعزى ال�سبب يف وجود هذا النمط اإىل بيئة 

املنطقة الطبيعية التي تغلب عليها الأرا�سي ال�سخرية التي 

تغطيها �سخور البازلت حيث تنت�سر احلرات الربكانية التي 

تظهر  مل  ،وبالتايل  العمراين  للرتكز  طاردة  م�ساحات  تعد 

املنطقة  من  حمدودة  اأماكن  يف  اإل  الريفية  العمران  مراكز 

مثل بطون الأودية وعلى �سفافها وعلى خطوط ال�سرف التي 

ت�سق املدرجات التي كونتها احلمم الربكانية املتجمدة وبع�س 

الأرا�سي املنخف�سة التي جتمعت فيها تربة جيدة اخل�سوبة، 

كطريق  الرئي�سة  والطرق  الدروب  امتداد  على  ظهرت  كما 

الأحوال  دور   .) ال�سريع  املنورة  املدينة  املكرمة-  )مكة 

يجدون  لأنهم  املا�سي  يف  ال�سكان  توارثها  التي  الإجتماعية 

للعالقات  وتوثيقًا  بالأمن  اإح�سا�س  بع�سهم  من  التقارب  يف 

الجتماعية فيما بينهم . وعند التطبيق العملي ل�سلة اجلوار 

وجد هناك ت�سابه يف منط توزيع املراكز الريفية من مركز 

لآخر ، وذلك ب�سبب الت�سابة بينها يف ظروف البيئة الطبيعية 

والب�سرية.

املتجاورة يف  النقط  الفا�سلة بني  امل�سافة  بلغ جمموع  وقد 

حمافظة خلي�س 207كم واأن معدل امل�سافة هو  )55‚1 كم(  

)207 ÷ 173 كم( وح�سب �سيغة �سلة اجلوار ال�سابقة فاإن 

قيمة �سلة اجلوار .

) ر  =  41‚0(

- حيث اإن عدد النقط = 173.

- م�ساحة املنطقة =  9754.

- معدل امل�سافة =  55‚1.

اأ. مليحة حامد عبداهلل العبدىلتوزيع مراكز العمران الريفي في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة
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جدول رقم )3(

قيمة �سلة اجلوار ) ر ( ومنط التوزيع املكاين للمراكز العمرانية يف حمافظة خلي�س)1(

م

املركز 

الإداري

امل�ساحة 

كم2

عدد النقط

)املراكز

الريفية(

جمموع امل�سافة الفا�سلة 

بني كل نقطة واأقرب نقطة 

جماورة لها )كم (

متو�سط 

امل�سافات بني 

النقط )كم (

قيمة

منط التوزيعر

متقارب30‚160‚174930351خلي�س1

متقارب61‚130‚73115322اأم اجلرم2

متقارب31‚040‚51‚14733435الربزة3

متقارب48‚960‚441‚9171427اخلوار4

متقارب31‚500‚51‚36223958ال�سبية5

متقارب44‚220‚53318221الربيكة6

متقارب67‚890‚72923321�ستاره7

متقارب41‚550‚441‚9754173242املجموع

امل�سدر : اجلدول من اإعداد الباحثة 

9754

173
)1( املعادلة: ) ر( = 2×55‚1 

0.017736313    ×3‚ 1000

) ر(  41 ‚0

- حاالت التجاور:
الريفية  العمران  ملراكز  ال�سابقة  اخلرائط  درا�سة  من 

اأمكن متييز حالت التجاور يف هذا النمط ، وحتديدها باأربع 

حالت ، وذلك من واقع التوزيع اجلغرايف للمراكز الريفية يف 

منطقة الدرا�سة وذلك على النحو الآتي : -

1- حالة التجاور الفردي :

�سكل  على  الريفية  العمران  مراكز  نقط  تتجاور  وفيها 

جتاور  الأوىل  فالنقطة  وامتداده  الوادي  م�سار  متبعة  خطي 

وهكذا  الرابعة  جتاور  والثالثة  الثالثة  جتاور  والثانية  الثانية 

وهي تكون ب�سكل اأ�سا�سي يف بطون الأودية الطويلة وروافدها 

ومن الأمثلة على ذلك قرى مركز الربزة وهي قرية البهرية، 

وقرية النخيل، وقرية �سبلل ال�سفلى.

2- حالة التجاور الزوجي املتقابل: 

ويعرف بالنمط التواأمي، وذلك عندما تكون هناك قريتان 

،والثانية  الثانية  جتاور  فالأوىل  الأخرى  اإحداهما  جتاور 

ويظهر  ق�سرية  م�سافة  عادة  بينهما  وتف�سل  الأوىل،  جتاور 

وروافدها، وقد تظهر على  الأودية  النمط على �سفاف  هذا 

جانب الوادي وعلى الطرق الرئي�سة، وعلى �سبيل املثال ولي�س 

احل�سر قريتي البالدية واحلمريات يف مركز خلي�س.

3- حالة التجاور الزوجي املتباعد :

بع�سهما  عن  متباعدتني  النقطتان  تكون  احلالة  هذه  ويف 

الثانية  جتاور  الأوىل  متجاورتنْي  نف�سه  الوقت  ويف   ، البع�س 

املرقبة  قريتي  املثال:  �سبيل  وعلى  الأوىل،  جتاور  والثانية 

واملجرة يف مركز �ستارة. 

4- حالة التجاور املتعدد: 

وهي احلالة التي تكون فيها نقطتان اأو اأكرث متجاورة لنقطة 

والدام�سة،  والرا�سع،  لينة،  :قرية  املثال  �سبيل  على  واحدة 

وقرية �سبريم، وقرية الـروب، والغروف اجلنوبية، والرو�سة 

يف مركز ال�سبيـة .

3- حتديد منط التوزيع با�ستخدام منحنى لورنز  

وذلك  اجلغرافية  الدرا�سات  يف  لورنز  منحنى  ي�ستخدم 

لقيا�س درجة الرتكز والنت�سار يف التوزيعات الفعلية والتوزيع 

على  القرى  عدد  توزيع  معرفة  اأردنا  واإذا   . املنتظم  املثايل 

امل�ساحات الأر�سية يف حمافظة خلي�س نقوم بر�سم منحنى 

لورنز على النحو التايل :

مراكز  يف  القرى  وعدد  امل�ساحة  عن  بيانات  جنمع   -1

حمافظة خلي�س . كما هو احلال يف اجلدول رقم )4( عمود 

. )4 ، 2 (
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2- نحول امل�ساحة وعدد القرى اإىل ن�سبة مئوية؛ اأي نق�سم 

حمافظة  مل�ساحة  العام  املجموع  على  مركز  كل  يف  امل�ساحة 

ال�سيء  نف�س  ونفعل   )100( يف  الناجت  ن�سرب  ثم  خلي�س 

بالن�سبة لعدد القرى عمود )3 ، 5(.

املئوية  الن�سبة  بق�سمة  وذلك  التفا�سل  معامـل  يح�سب   -3

للقرى على الن�سبة املئوية للم�ساحة عمود )6(.

4- نعمل التوزيع املتجمع ال�ساعد لكل من الن�سبة املئوية 

معامل  ن�سبة  يح�سب  القرى،  لعدد  املئوية  والن�سبة  للم�ساحة 

التفا�سل كما يف اجلدولني رقم )5(، ورقم )6(.

املئوية  الن�سب  منهما  الأفقي  ميثل  حمورين  نر�سم   -5

املحور  وميثل  للم�ساحة،  ال�ساعدة  املتجمعة  للتكرارات 

القرى  لعدد  املتجمعة  للتكرارات  املئوية  الن�سب  الراأ�سي 

النقط  تر�سد  ثم  مبئة  وينتهي  بال�سفر  حمور  كل  ويبداأ   .

لورنز،  منحنى  على  فنح�سل  بينها  ون�سل  للن�سب  املمثلة 

ونكمل ال�سكل لي�سبح مربعًا حيث نر�سم حمورين اإ�سافينْي 

التوزيع  الذي ميثل  املربع  ون�سل قطر  الأ�سليني،  للمحورين 

املتعادل .

املثايل  التوزيع  وخط  املنحنى  بني  املح�سورة  امل�ساحة   -6

يف  القرى  تركز  على  يدل  وكربها   . الرتكز  م�ساحة،  تبني 

املثايل  التوزيع  عن  بعيد  وهذا   ، الأر�س  من  قليلة  م�ساحة 

التوزيع  من  القرى  توزيع  قرب  امل�ساحة  هذه  �سغرت  ،وكلما 

املثايل. )ال�سالح وال�سرياين ، 1420هـ ، �س �س 243-239(.

123456

املركز 

الإداري
امل�ساحة

الن�سبة

املئوية

عدد 

القرى

الن�سبة 

املئوية

معامل 

التفا�سل

96‚30‚93017‚174917خلي�س
16‚71‚5158‚7317اأم اجلرم
30‚71‚13419‚147315الربزة
86‚10‚4148‚9179اخلوار
60‚50‚13922‚362237ال�سبية
89‚41‚51810‚5335الربيكة
77‚31‚52313‚7297�ستارة

9754100173100الإجمايل

جدول رقم )4( ن�سب امل�ساحة والقرى ومعامل التفا�سل

امل�سدر :   )1( امل�ساحة من ح�ساب الباحثة    

                            )2( عدد القرى من تعداد عام 1413هـ

جدول رقم )5(ن�سب امل�ساحة وعدد القرى بح�سب ترتيب 

معامل التفا�سل

املركز 

الإداري
امل�ساحة )٪(

عدد 

القرى)٪(

معامل 

التفا�سل

89‚41‚510‚5الربيكة
77‚31‚513‚7�ستارة
30‚71‚119‚15الربزة

16‚71‚58‚7اأم اجلرم
96‚30‚917‚17خلي�س
86‚10‚48‚9اخلوار
60‚50‚122‚37ال�سبية

امل�سدر :اجلدول من اإعداد الباحثة

امل�سدر :اجلدول من اإعداد الباحثة

جدول رقم )6( التكرار املتجمع ال�ساعد للم�ساحة وعدد 

القرى بح�سب ترتيب معامل التفا�سل

املركز 

الإداري

التكرار 

املتجمع 

ال�ساعد 

للم�ساحة

التكرار 

املتجمع 

ال�ساعد 

لعدد القرى

معامل 

التفا�سل

89‚41‚510‚5الربيكة
77‚71‚1323�ستارة
30‚41‚143‚28الربزة

16‚11‚651‚35اأم اجلرم
96‚40‚ 569‚53خلي�س
86‚50‚977‚62اخلوار
60‚1001000ال�سبية

من خالل ال�سكل رقم )4( الذي يبني منحنى لورنز ملنطقة 

الدرا�سة، وكذلك من خالل اجلداول ال�سابقة ميكن اخلروج 

وارتباطها  القرى  توزيع  عن  العامة  ال�ستنتاجات  ببع�س 

بامل�ساحة واأهمها:

التوزيع  وخط  الفعلي،  التوزيع  خط  بني  امل�ساحة  اأن   -1

املثايل )قطر املربع (، لي�ست كبرية مما يدل على اأن توزيع 

القرى لي�س منتظمًا ول مركزًا يف مراكز دون اأخرى .

اأن  جند  اإذ   ، ال�سابقة  احلقيقة  يوؤيد  الأرقام  واقع  2-اأن 

قرابة )51 ٪ ( من عدد القرى يرتكــز يف )35 ٪( من جملة 

يقل  القرى  عدد  اأن  فرنى  املراكز  بقية  اأما  الإقليم  م�ساحة 

واخلوار  ويبدو مركز خلي�س   ، لها  املخ�س�سة  امل�ساحة  عن 
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وال�سبية �سواهد على ذلك ، حيث جند امل�ساحات املخ�س�سة 

لهذه املراكز حتوي اأقل مما ينبغي مقارنة مع املتو�سط العام 

للمنطقة ومع املراكز الأخرى. 

�سكل رقم )4( منحنى لورنز لتوزيع القرى يف حمافظة خلي�س

1-النتائج 
مراكز  )توزيع  مو�سوع  درا�سة   بعد  الباحثة  تو�سلت 

من  جمموعة  اإىل  خلي�س(  حمافظة  يف  الريفي  العمران 

النتائج وهي كالآتي :

عند درا�سة منط التوزيع املكاين للمراكز الريفية اأظهرت 

الدرا�سة النتائج الآتية .عند ا�ستخدام مقيا�س كاي تربيع تبني 

اأن املراكز الريفية يف املنطقة تبتعد يف توزيعها اجلغرايف عن 

منط التوزيع الع�سوائي ويتوقع اأن ت�سلك منطًا اأخر يف توزيعها 

با�ستخدام   املراكز  لهذه  التوزيع  منط  عن  الك�سف  مت  وقد 

على  تطبيقها  عند  اأظهرت  التي  اجلوار  �سلة  حتليل  �سيغة 

العمران  مراكز  لتوزيع  العام  النمط  اأن  الدرا�سة  منطقة 

جميع  يف  املتقارب  النمط  هو  خلي�س  مبحافظة  الريفي 

اجلوار  �سلة  لقيمة  العام  املعدل  كان  حيث  الإدارية  املراكز 

اأن  على  يدل  وهذا   ، ال�سفر  من  قريب  وهو   )0.03  ( هو 



املجلد الثامن )٢( أكتوبر ٢٠١٦ 118119

معظم النقاط مركزة يف مكان واحد ومب�سافات متقاربة من 

بع�سها البع�س تاركة ق�سمًا كبريًا من املحافظة دون مراكز 

عمران ويف هذه  احلالة يكون توزيع مراكز العمران عنقوديًا 

اأي على �سكل العنقود وعند تطبيق منحنى لورنز على منطقة 

يف  مركزًا  ول  م�ستتًا  لي�س  القرى  توزيع  اأن  تبني  الدرا�سة 

مراكز دون اأخرى واإمنا جنده يرتكز يف بع�س املناطق ومييل 

عدد  من   )٪  51( حوايل  واأن  اأخرى  مراكز  يف  التبعرث  اإىل 

القرى يرتكز يف)35 ٪ ( من جملة م�ساحة الإقليم. وتبني من 

تطبيق معامل جني اأنه يوجد تركز يف توزيع قرى املحافظة 

على م�ساحة املراكز الإدارية . 

2- التوصيات :
للمرافق  العادل  التوزيع  نحو  ال�سحيح  التوجيه   -1

العمرانية  املراكز  على  متوازنة  ب�سورة  العامة  واخلدمات 

ظاهرة  من  للحد  وذلك  ال�سكانية  الكثافة  مع  يتنا�سب  ومبا 

الهجرة اإىل املراكز احل�سرية 

2- زيادة اإمكانيات املجمعات القروية القائمة حاليًا ورفع 

الالزمة  والآلت  املعدات  توفري  خالل  من  كفاءتها  م�ستوى 

وربطها بالقرى التابعة لها عرب �سبكة طرق معبدة؛ لأن ذلك 

�سوف ي�سهم يف متكينها من تقدمي خدماتها على نطاق اأو�سع 

وب�سورة اأف�سل .

واملرافق  باخلدمات  املزودة  ال�سكنية  الأرا�سي  توفري   -3

وذلك  العمراين  التجمع  مناطق  يف  خا�سة  منا�سبة  باأ�سعار 

املتو�سط  الدخل  ذوي  من  للمواطنني  امل�ساكن  لتوفري 

واملنخف�س .

4- ت�سجيع القوى العاملة ال�سعودية على العمل يف املناطق 

املادية  واحلوافز  املجزية  الوظيفية  الفر�س  بتوفري  القروية 

املنا�سبة وتهيئة البيئة املالئمة لال�ستقرار يف هذه املناطق .
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