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 مقدمة :

تعتبر دراسة الجغرافية االقتصادية احد الدراساا  الهمهاة لالهاة ري فا      
االقتصاادية لالعققاا  فيهاا     األنشاةة , حيا  تاتد دراساة     اإلقليهيةدراسة التنهية 

تنهياة  دةشارا  ال  أهاد بينما, لدراساة دادا التعا اال االقتصاادل , لل قا    لا        
كبااارل  إنشاااا  أحد ااا الاااةل  األ اااراالقتصاااادية ت تتناااالا هاااة  الدراساااة دراساااة  

م   ل  حركة التجاري لالنشاط االقتصادل 2009رفا ة ف   ام –الحصاحيصا 
لالاةل انعساب بادلري  لا  د ات ا دفاال العارد ,         ف  س ق ددينا  الحصاحيصاا  

كثافاة   ا لذين , حي  ربط السبرل بين دنةقتين دختلعت لدن  د د ت ا دعيشت 
 ت(1) شسالسسانية  الية هها دحلية الحصاحيصا لدحلية شرق الجزيري 

 في والية الجزيرة الحيصاحيصامحلية محلية شرق الجزيرة وموقع  (1) شكل

 

 م2014 الهصدر/ دصلحة اله احة ب الية الجزيري

 :  الدراسة أهمية

دحلية الحصاحيصا لدحلياة شارق الجزياري     أندن  أههيتماهة  الدراسة  تأفة
احيصا ضهن دشارلع  حص, دهثلة ف  لق ع دحلية ال ن  ةه ارد اقتصادية دتب تزفر

داادن شااهاا لاليااة    أهااد الحصاحيصاااددينااة  اصااهتما الجزيااري الزرا اا  , لتعتباار  
 دحليااة شاارق الجزيااري , كهااا أنالسثافااة ال ااسانية العاليااة بمااا إلاا  باإلضااافةالجزيااري , 

بما كثافة ساسانية  الياة ,ليعصاال باين هااتين      ت جد ك  رلا  ر  ية كبيري لكةلك تهتل
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فاا  االتصاااا بينمهااا ت لكاناا   ًاجزالااةل كااان يشااسال حااا األزرقالهحليتااين نماار النيااال 
صااغيري تعجااز  اان نقااال  اادد ال ااسان السبياار داا    دعديااة لساايلة االتصاااا  باااري  اان

رفا اة  لا  النياال     –كبرل الحصاحيصا  إنشا بضائعمد دن لال  الحصاحيصا تلسن 
اساتعادي كاال     لا  ساهد ف  اتصاا هاتين الهحليتين د  بعضامها , دهاا ساا د     األزرق

   تاألفرادحلية دن دهيزا  الهحلية 

 الدراسة :  أهداف

 :  األت تحقيق  إل تمد  هة  الدراسة 

 / دراسة ال ض  الراهن للتجاري ف  س ق ددين  الحصاحيصا ت1

 إنشااا / السشااع  اان داادا اسااتعادي التجااار فاا  ساا ق ددينااة الحصاحيصااا داان   2
 رفا ة ت –كبرل الحصاحيصا 

 مشكلة الدراسة :  

  ل  ال ةاا التال  :  اإلجابةتحالا هة  الدراسة 

رفا اة فا  زياادي التجااري فا  سا ق دديناة         -كبرل الحصاحيصا إنشا هال ساهد 
 ؟ لإنعاشماالحصاحيصا 

 فروض الدراسة : 

 تعترض الدراسة األت  :

رفا ااة ساااهد فاا  زيااادي التجاااري فاا  ساا ق   -/ أن إنشااا  كباارل الحصاحيصااا 1
 ددينة الحصاحيصا لإنعاشمات

سام لة االتصااا باين ساسان      أدا إلا   رفا اة    –/ إنشا  كبارل الحصاحيصاا   2
دحليااة شاارق الجزيااري لسااا ق ددينااة الحصاحيصااا دهاااا أدا إلاا  زيااادي  ااادد        

 الهت  قين ف  ال  ق لبالتال  زيادي الةلب  ل  ال ل  الهختلعةت

 منهجية الدراسة : 

الدراساة تاد اساتخدام الهانمو ال صاع  لالهانمو التحليلا          أهادا  لتحقيق 
 أسال   ت لقاد ا تهاد  الدراساة  لا       إلقليها  االهانمو   إل  باإلضافة اإلحصائ 

العهاااال الهيااادان  الهتهثاااال فااا  الهقاااابق  الشخصاااية دااا  اله اااةلين فااا  لحااادي     
لت زيعما  ل   ينة  شا ائية دان    استبان , كها تد تصهيد اإلداريةالحصاحيصا 

% دان  ادد التجاار    14 العينةالتجار ف  س ق ددينة الحصاحيصا,  حي  دثل  
 ف  ال  قت
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 الدراسات السابقة :

 لأقاليهمااا األساا اقهناااع  اادد داان الدراسااا  اهتهاا  بدراسااة جغرافيااة  
 :  األت لالع ادال الهة ري ف  حركة التجاري فيما, لدن بين هة  الدراسا  

بعض دظاهر بعن ان )م (ت 1996/ دراسة إبراهيد : لفيق دحهد جهاا الدين )1
اسة إل  التعر   ل  اتجاهاا  النها    , لهدف  الدر ( تجاري التجزئة بهدينة بنما

نهاا  الهنةقااة التجاريااة , لدراسااة     لاهااد الع ادااال التاا  أ اار   ليااة لاحتهاااال  
فصائص أنشةة قةاع تجاري التجزئة لتحديد الةلب اله تقبل  , لال ص ا إل  

 الحجد األدثال للهدينة

م (ت  ان سا ق دعتا ق األساب        1997دراسة  بد الهجيد : ال ايد دحهاد )  / 2
بهحليااة الهناقااال , لداان فااقا دراساات  اسااتنتو ان ال اا ق بهدينااة دعتاا ق أصااب    

 دصدرًا للدفال  ند سسان الهنةقة بعد تده ر قةاع الزرا ة  لالعائد دنمات

بعن ان حركة الت ا ق لالتعا اال   : )م( 2002/ دراسة الي سع : دحهد طاهر )3
,  (ال اع دية  فا  الههلساة العربياة    اإلح اا  الريعا  فا  قارا لاحاة      –الحضرل 

 اإلح ااا حياا  تناللاا  الدراسااة حركااة ال اا ق لالهت اا قين فاا  قاارا دنةقااة        
لحركااة الت ااا ق فاا  قااارا لاحااة اإلح اااا     الهسانياااة  األنهاااط لدراسااة لتحلياااال  

 لالع ادال الهة ري فيما ت 

(  اان ال ئااائع 2002/دراسااة  بااد الباااق  :  بااد الحلاايد ح اان  بااد الاارحيد ) 4
 اق الدلرية لأ رها  لا  التنهياة الريعياة بهحافظاة     االقتصادية لاالجتها ية لألس

السادلين , ت صال فيما إل   دي نتائو اقتصادية لاجتها ية لدسانياة فيهاا يخاتص    
 باالرتباط الهسان  بين دجه  ة األس اق األسب  ية بالهحافظة ت

 األسا اق دراساة   أن أههماا تاد اساتنتاب بعاض الج اناب      لدن الدراساا  ال اابقة   
دراساة   الت  ت جد بماا تعاد دجاااًل فصابا للدراساة الجغرافياة , سا ا          لاألنشةة

األساا اق داان الناحيااة الجغرافيااة دثااال اله قاا  , لالع ادااال الهااة ري فاا  التجاااري      
, لدراسااة إقلاايد الهدينااة التاا  يقاا  فيمااا ال اا ق      ليمااا  طاارأ لالتغياارا  التاا   

 ا اار  تناللمااا ت تختلااع هااة  الدراسااة  اان هااة  الدراسااا   , فاا األساا اقلن  يااة 
 األسا اق تنهياة  الهناطق الريعياة  لأ رهاا فا     البنيا  التحتية التنه ية ف  تأسيب 

كان  تق  ف  دناطق ذا  د ارد دختلعة لكان هناع  ائق  أذافاصة  لتة يرها 
 يح ا دلن االستعادي دنما ت 
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  :الحصاحيصا  الخصائص الطبيعية والبشرية لمدينة 

 اليااة الجزيااري التاا  دحليااة الحصاحيصااا بفاا   تقاا  ددينااة الحصاحيصااا
  13.36ل° 15.29عتبر دن لاليا  لسط ال  دان حي  تق  بين فة   رض ت
شااارق   لتبلاااح  د ااااحتما     ° 34.18ل  ° 32.25لفةااا  طااا ا     شاااهاا ,° 
 سابعة  لب الياة الجزياري  ن اهة ( ت   4133048(  , دد ال سان ) ²كلد 26075)

                               -:  دحليا  ه 

/ دحلية 4/ دحلية الحصاحيصا  3/ دحلية السادلين  2/  دحلية ددن  السبرا  1
               / دحلية ام القرا7/ دحلية الهناقال 6/ دحلية جن   الجزيري   5شرق الجزيري  

 ت( 1فريةة رقد ) (43م,ص 200  ض,) 

ق تحدها دن الشهاا دحلية شرق الجزيري , تق  شرق النيال األزر داا   
) دحلية شرق النيال ( لدن الجن   دحلية أم القرا لدن الغر  لالية الخرط م 

نماااار النيااااال األزرق لشاااارقا لاليتاااا  ك ااااق لالقضااااار  ت  د اااااحتما حاااا ال  
أل دا يعادا  ل   د احة لالية الجزيري له   باري  ن سمال  ²كلد 8449.45

يبلاح  ادد ال اسان بهحلياة شارق        دنب ط ينحدر تادريجيا جماة الشاهاا لالغار      
دستااب االحصاا  بهحليااة شارق الجزيااري    )الااع ن اهة   500الجزياري  اكثاار دان   

 ت ل اصهتما ددينة رفا ة لتق   ل  الضعة الشرقية للنيال االزرق م(ت2014

تحادها دان   دان لالياة الجزياري ,     دحلية الحصاحيصا  تقا  فا  الجاز  الشاهال          
ددن  السبرا ليحدها دن ف  ناحية الجن   دحلية لسادلين لالشهاا دحلية اجمة 

تبلااح د اااحة دحليااة  ,  الشاارق نماار النيااال األزرق لداان الغاار  دحليااة الهناقااال    
دشااارلع الجزياااري  د ااااحة  % دااان40.2لتشاااسال  ²كلاااد 3825الحصاحيصاااا 

) دستاااب اإلحصاااا  بهحلياااة    ن اااهة 606.389ساااسانما بحااا ال    ااادد تليقااادر 
 م (ت2014الحصاحيصا 

(  درجة 15:9ل    14:36الحصاحيصا بين دائرت   رض )تق  ددينة 
( درجاااة شااارقاً  ت  لتقااا  دديناااة   33ل  32:33شاااهااًل , لباااين فةااا  طااا ا )  

يحادها   ًاح  الصداقة لجن ب الحصاحيصا ف  دحلية الحصاحيصا , يحدها شهااًل
التر ة الرئي ية لهشرلع الجزياري   ًا, لغرب األزرقالنيال  ًاح  الضقالة , لشرق

                                            ( ) الهصاادر: لحاادي الحصاحيصااا االداريااة (ت    ²كلااد 3820تبلااح د اااحتما ) ت ل
للعال د قعماا  لا  ضاعة النياال األزرق الغربياة لتا فر دا ارد الهياا  بماا ساا د           

لتة رهااا  الهدينااةالحصاحيصااا لل ااسن لداان  ااد نهاا   ددينااة   كثياارًا فاا  افتيااار
 ت(2فريةة رقد)
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 موقع مدينة الحصاحيصا (2)شكل 

 

 م2014 الهصدر / دصلحة اله احة ب الية الجزيري

 بااري  ان سامال رسا ب  دنب اط        ف  ددينة الحصاحيصالدظاهر ال ة  
,  األرضسااة  دتاار فاا ق د اات ا  400ذل سااة  د اات اتليبلح ارتعاااع سااةحما 

لتخل  الهنةقة دان الجبااا لالاتقا , لت جاد بماا الخياران لدجاارل الهياا  الةبيعياة          
السبيار فا  ت جيا  االدتاداد      األ ار لالتا  كاان لماا      األزرقالنيال نمر  باتجا الهنحدري 
 (ت 19,صم2005,   بدالرحهن)   لهدينة الحصاحيصا تنالعهرا

دناا     أداا ترباة صلصاالية ت    بأنماا لالتربة ف  ددينة الحصاحيصا تتهياز  
حار ف  فصاال الصايع الاةل    بأن  دنا  شب  ددارل, ددينة الحصاحيصا يصنع 

يبدأ ف  شمر داي  لي اتهر حتا  ألافار سابتهبر, ليتهياز الشاتا  باالبرلدي حيا          
 (ت425,ص1981)الج هرل ,  درجة دئ يةت12تنخعض درجة الحراري إل  

ن فليط دن القبائال ال  دانية ادا ال سان ف  ددينة الحصاحيصا  باري  
الهختلعة لدعظهمد دن قبائال الحقليين لالدباسين لالشايقية  لالجعلين لالس اهلة 

حاا   22يت ز اا ن  لاا  ن ااهة (  122,797تليبلااح  اادد ال ااسان بمااا حاا ال  ) 
نشاط ال سان االقتصادل  لت م(2013لحدي الحصاحيصا االدراية  ام ), سسن  

اري لالصنا ة لالر   تحي  تتركاز الهشااتال لزرا اة    يتهثال ف  الزرا ة لالتج
لبهدينااة الحصاحيصااا  اادد داان الصاانا ا  دتهثلااة فاا    الظااال لالزينااة ت  أشااجار

النشااط   أداا لالحل ياا  لالهياا  الغازياة ت    لاأل اق  صانا ة الزيا   لالصااب ن    
التجارل يتهركز فا  سا ق دديناة الحصاحيصاا لهاا تتهياز با  الهديناة دان د قا            

ريق ددن  الخرط م , ليتعرع دن  طرق دافلية تربةماا بالهحلياا    جاذ  ف  ط
لت جد  دد دن الخددا  بالهديناة دان    الهجالري دها يجعلما دركز تجارل هام ت

 تعليد لصحة ت 
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 نشأة وتطور سوق مدينة الحصاحيصا:

هنةقاااة اساااتيةان بشااارل  فااا  العماااد التركااا    كتأس ااا  الحصاحيصاااا 
الحصاحيصااا  أهاال ل ناد اناادالع الثا ري الهمدياة ,انضاد     . الهصارل فا  ال ا دان   

, لفاا  تلااك العتااري شاامد  الحصاحيصااا نهاا ا اقتصاااديًا جعااال دنمااا ددينااة     إليمااا
ترس  في  الهراكب الشرا ية لالق ار  الهحهلة  األزرق ل  النيال  ًانمري ً لدينا

دجه  اا  دان دختلاع     إليماا بال ل  التجارية لالحب   لفاصة الةري , للفد  
لفا    .ال  دان فاصة دن دناطق الشهاا للعهال ف  التجاري لالعقحة فيما أرجا 

تاد تنعياة تخةايط  هرانا  بهديناة الحصاحيصاا لكاان ضاهن             مد الحسد الثناائ  
ت اتخدم كلهاة سا ق فا   لاد االقتصااد       ل م ت1913تخةيط ال  ق فيما فا   اام   

لالهشترين الاةين تتققا  رغبااتمد فا       لبائعيناالعققا  الهتبادلة بين  إل لتشير 
 (ت45م,ص 1994)د تعين ,  تبادا سلعة دعينة لدحددي ت

ليهثاال    , الجزيرية لاليالحصاحيصا دن أكبر أس اق  ددينة يعتبر س ق
دديناة  سا ق   قرا لددن دشرلع الجزياري ,ليتهياز    لث  لقرابة ال  ق الرئي   
كةلك  يهتاز بالتن ع البشرل ل  ,الهختلعةبتن ع األنشةة التجارية  الحصاحيصا 

دي يشاسل ن قا ا   ل , شارق الجزياري   ادد كبيار دان دا اطن       , حيا  ي جاد بيانمد   
  تةاا ر حياا  ,ب اا ق ددينااة الحصاحيصااا    ريضااة داان التجااار الهعاارلفين    

قاار  اله ااافة التاا  تغناا   اان   نتيجااة   ققاااتمد التجاريااة ب اا ق الحصاحيصااا  
 لهزاللاة ئهة ف  الحصاحيصا  دها يخلاق بيئاة صاالحة    الدائهة أل شب  الدا اإلقادة

 الحصاحيصاتهدينة النشاط التجارل ب

ا ي الةرق الت  تربط الحصاحيصا بقارا  دف  د سد الخريع لنظرا لر
الجزيري يصب  سا ق الحصاحيصاا دتاأ را بضاعع القا ا الشارائية التا  تحا ا         

  تاألدةار دلن لص لما إل  ال  ق

 جا د العدياد   ن ابة ل أفقياا لرأسايا    الحصاحيصا لتهددددينة ت س  س ق 
يهسنما اساتيعا  العدياد دان التجاار لالهمان      الت  دن العقارا  الهعدي لإليجارا  

 تاألفرا 

دافاال دديناة الحصاحيصاا     تشجي  قيام األس اق العر ية األفارا  كها تد 
ق الرئي ا  لتخصايص أياام     لضاغط  لا  ال ا   ا لتقلياال  ك يا  لأرف  حا  فا ر   ,

إلاا  تزايااد أ ااداد    أدادهااا , األساا اقتلااك   ددي فاا  األسااب ع النتقاااا إلاا     دحاا
لالتجاااارل  االقتصااادل ينشاادلن تةاا ير نشااااطمد     اله ااتثهرين لالتجااار الاااةين  

 تباإلضافة إل  الق ي الشرائية الهتجددي 
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ت قع الهزيد دن رؤلس األد اا لال اي لة   يس ن دن الصعبلفقا لةلك 
اقتصاادل يانعسب    إنعاا  ياةدل ذلاك إلا      ال ا ق لسا    لت  يتد تداللما دافال ا

لقاد تاد تنظايد  سا ق دديناة الحصاحيصاا ل       تالهنةقاة   بدلر   لا  حيااي دا اطن   
لالةبلياا    الهظاق   الهحاق  التجارياة ل   إل   دي أق ام ,كها تاد بناا     تصنيع 

ا يصا احصحت  تس ن حركاة البيا  لالشارا  دنظهاة ت لتتهثاال دس ناا  سا ق الح       
 (ت 1نشاطا  تجارية تتهثال ف  األت : جدلا رقد ) هة دن 

 أنواع التجارة وعدد المحالت التجارية  بسوق مدينة الحصاحيصا (1جدول )

  دد الهحق  صنع التجاري  دد الهحق  صنع التجاري

 87 كمربائية أدلا  165 بي  الخضرلا 

 85 دةا د 53 الت ابال

 33 ذهب
 األ اثبي  

 الهنزل 
28 

 30 تجاري جهلة 300 دلب سا 

 6  اراد اقع ال ي 87 دحق  د بايق 

 م 2014الهصدر / لحدي الحصاحيصا اإلدارية  

 رفاعة على سوق مدينة الحصاحيصا : –كبري الحصاحيصا  إنشاءاثر 

يام العدياد دان اإلنشاا ا  الميسلياة     ق  إل  الريعية  اإلقليهيةتحتاب  هليا  التنهية 
حت  ت مال  لالج  رلأههما البنيا  األساسية الهتهثلة ف  قيام الةرق لالسبارل 

 هلية نقال البضائ  لاإلفراد بين ددن لقرل الهنةق الريعية لت ميال حركة البي  
احااد تحااديا     رفا ااة –يعتباار كباارل الحصاحيصااا  للالشاارا  فاا  األساا اق ت  

 ل  لج  الخص ص  شرق الجزيري ر ف  دحليت  الحصاحيصا لالتنهية لالتة 
دفا   جلاة التنهياة فا      نظرًا لها س   يحد   دن تأ يرا  لدتغيرا  ت ااهد فا    

 . الهحليتين 

 بين دنةقتين , ي ا د ف   باري  ن لسيلة لأداي انتقاا لربط ( السبرل)
احاة بعضاال التخةايط    اإلدسانيا  الهت تتد االستعادي دن اله ج دي له ارد التبادا 
 لإحداث التنهية تخلق التغيير الهنش د يس    ةلال ليد ال

, شاهاا   األزرق لا  نمار النياال     رفا ة –كبرل الحصاحيصا  إنشا تد 
 دااان الهنااااطق  فيماااا السبااارل  تعتبااار أقااايدلالهنةقاااة التااا    الحصاحيصاااادديناااة 
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دنااطق   أهاد ياربط  السبارل    إذالمادة دان الناحياة االقتصاادية  ,       اإلستراتيجية 
 (3شسال )ف  البةانة لدشرلع الجزيري الزرا    لحي ان  االر   لاإلنتاب 

 رفاعة –موقع كبري الحصاحيصا ( 3شكل )

 

 لزاري الهاليااة   رفا ااة   –الحصاحيصااا  كباارل  ة  لاا   تنعياا   أشاارف    
 poly ب اساةة شاركة     ته يلا تد ل تااتحادي ياتنه  ادشرل االتحادية  با تبار  

قادااا  شاااركة تسنااا ن كهاااا  نعةتااا  شاااركة ال اااسة حدياااد الصاااينية ت  ل الصاااينية ت
  ت  ستشاريةاالهمام بالال  دانية 

دتااار بالنظاااام  1200طااا ا السبااارل دااان الااادافال لدااان الخاااارب  يبلاااح 
لد اارين  لل ايارا   دس ن دن د اارين   ادتر 11 رض السبرل ل سان  تاالخر

 . م2009 /26/5لاالنتقاا ف    الحركة  أدامتد افتتاح السبرل ل للهشاي ت

رفا ة فا  رباط دديناة الحصاحيصاا      –كبرل الحصاحيصا  إنشا سا د 
بهدينة رفا ة لدنةقة شرق الجزيري  ه دا , دها انعسب ا ار ذلاك لاضاحا فا      
ت ميال حركة النقال لالتجاري بين الهنةقتين ت لح ب الدراساة الهيدانياة فا   اام     

   بعااد ة ب اا ق ددينااة  الحصاحيصااا  قااد زادجاريااالحركااة الت أنم تبااين 2014
  ت(2)السبرل كها ي ضحما الجدلا رقد   إنشا 
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شاء سوق مدينة الحصاحيصا قبل وبعد انالمحالت التجارية ب( 2جدول )
 الكبري

 صنع التجاري
 إنشا قبال  الهحق   دد

 السبرا
  إنشا بعد  الهحق   دد

 السبرا

 165 160 فضرالا 

 53 53 ت ابال

 33 33 ذهب

 320 300 دلب سا 

 68 56 د بايق 

 85 80 كمربائيةأدلا  

 120 111 دةا د

 28 22 أ اث

 8 6 د اقع سيارا 

 30 28 تجاري الجهلة

   م2014الهصدر / لحدي الحصاحيصا االدارية  ام 

(, الزيااادي فاا   اادد الهحااق  التجاريااة     2ليقحاام داان الجاادلا رقااد )   
بأن ا ماااا الهختلعااااة  فاااا  سااا ق ددينااااة الحصاحيصااااا , فاصاااة دحااااق  بياااا     
الخضااارلا  لاألجمااازي السمربائياااة لاله باااايق  لاأل ااااث الهنزلااا  لهااا  دااان  
األشيا  الت  يحتاب إليما ال سان فا  كاق الهحليتاين كانعسااس الرتعااع اله ات ا       

قتصادل لل سان كةلك حد   زيادي ف   ادد الهةاا د لتاد ت سايعما لتنظيهماا      اال
لتلب  احتياجا  درتادل سا ق دديناة الحصاحيصاا دان الهنااطق البعيادي ت أيضاا        
زاد  دد د اقع ال يارا  بال  ق , لتد تنظيهما لترتيبماا فا  د اقاع دخةةاة     

لتا  يجااةبما  فا  أطارا  سا ق دديناة الحصاحيصاا لتخاادم دادن لقارا الهنةقاة ا        
تجاااري الااةهب لالهجاا هرا  لااد   أنساا ق ددينااة الحصاحيصااا ت لداان الهقحاام   

هاا  الباحثااة فاا  الدراسااة الهيدانيااة   الحظتاا  تتغياار فاا   ااددها , لساان ح ااب دااا  
رلضااا  التاا  بمااا داان دعرلضااا    تح ااين هااة  الهحااق  لزيااادي لتناا ع الهع  

 ت كةلك الحاا بالن بة لهحق  الت ابال تذهبية

 نااة الحصاحيصااا ينااة  شاا ائية داان التجااار فاا  ساا ق ددي   افتيااارلتااد 
%  75لداان فااقا الدراسااة  لجاادنا   تاتاااجر 125أفااراد العينااة , بلااح للدراسااة 

ة شاارق دحلياا % داانمد داان سااسان 25داانمد داان سااسان دحليااة الحصاحيصااا , ل  
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لعينااة التاا  تهاا  دراسااتما  الجزيااري ت لقااد ترالحاا  العئااة العهريااة للتجااار فاا  ا   
   ت(2)رقدالشسال  لعهرية اله ضحة ف  ,ح ب العئا  ا

 

 م2014  العهال الهيدان   ام صدر / دن  هال الباحثة ا تهادا  لاله

دختلعاة   أصانا  يهارسا ن  له ال  التجار ف  العينة الت  ته  دراساتما  
 ت( 3الجدلا رقد )ه  د ضحة ف   دن التجاري ب  ق ددين  الحصاحيصا كها

 عينة الدراسة أفرادالتجارة التي يمارسها  أصناف( 3جدول )

  دد التجار صنع التجاري  دد التجار صنع التجاري

 6 اال اث لاله بليا  20 ت ابال

 12 اللح م 21 فضرلا 

 15 الهةا د 22 دقبب لاقهشة

 9 ا  كمربائيةلاد 9 ري الةهبتجا

   6 د بايق 

 م2014الهصدر / العهال الهيدان  

 لاا  بضااا تمد التاا   فاا  العينااة التاا  تهاا  دراسااتما   ليتحصااال التجااار
يعرض نما ف  ال  ق دن دناطق دتعددي دثال الخرط م لالحصاحيصا لرفا ة , 
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حيااا  ياااتد نقلماااا دااان الهنااااطق البعيااادي بال ااايارا  , لتنقاااال فااا  دافاااال ددينااا      
الركشاا  الالتاك تاك    لسائال النقال الهحلية  الت  تتهثال ف  الحصاحيصا ب اسةة 

كااارل يجاار   200 ل  ركشااة ( 4300يبلااح  ااددها فاا  ال اا ق حاا ال  )   لالتاا  
(, لها  تتحارع لتتازاحد فا      م2014)لحدي الحصاحيصا االدارياة ,  الحصان ,

ش ارع ال  ق لتنقال البضائ  باين الهحاق  التجارياة الهختلعاة ,لكاةلك ت اتخدم       
فا  نقاال البضاا ة دان اله ات د ا  التا  ت جاد فا  األحياا  الهجاالري لل ا ق ,            
لالت  ادتد فيما ال  ق كنتيجة طبيعية لت س  حركاة التجااري فيا  , فادتاد ال ا ق      
أفقيا ليلتمد الهبان  الهجالري دن األحيا  القريباة دنا  لتتحا ا اله ااكن فيماا إلا        
د ت د ا  للبضائ  , لأحيانا إل  دساتب للهةس ا  التجارياة السبياري ت لكاةلك    

ي إلاا  أن بعضااما أصااب  ي ااتغال    تح لاا  أجاازا  دنمااا لتصااب  دةااا د ,  ااقل     
 تكه اكن للعهالة الت  بال  ق  

دعظاااد التجاااار فااا  العيناااة التااا  تهااا  دراساااتما باااان كبااارل   أكاااد لقاااد 
ددينااة ساا ق حركااة التجاااري فاا     إنعااا سااا د فاا   قااد  رفا ااة  -الحصاحيصااا

 ت(3شسال رقد )الحصاحيصا , كها  ه  د ض  ف  ال

 

  م2014 هال الباحثة ا تهادا  ل  العهال الهيدان   الهصدر / دن

فااا   ة تعتهاااددنةقاااة شااارق الجزياااري بهااادنما لقراهاااا الهختلعااا  أنحيااا  
دثااال ددينااة ) الحصاحيصااا ,    ,  األزرق ققاتمااا بهاادن لدناااطق غاار  النيااال     

لاحدًا دن الع اداال التا  سااهه  فا   ازا دنااطق        األزرق( , لكان النيال ددن 
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, دهاا  األزرقب  تركاز التنهياة فا  دنااطق غار  النياال       ليص األزرقشرق النيال 
 إلاا ذلااك باادلر   لأدانقااص الخااددا  ل اادم كعايتمااا بهدينااة رفا ااة ,   إلاا  أدا

تقلاايص ئمياار الهدينااة الهباشاار لطلااب الخااددا  داان الهاادن الهجااالري كهدينااة       
اغلب ال سان بهدينة رفا اة يتجما ن نحا  دديناة      , لالحصاحيصا لددينة ددن  

 اان  الحصاحيصااا لقضااا  فاادداتمد التجاريااة لالصااحية لذلااك لعاادم رضااائمد        
 (ت65,ص 2010الخددا  بهدينة رفا ة ت ) الح ن , 

لرفا اة  للاربط باين دديناة الحصاحيصاا      األزرقام السبرل  ل  النيال يق
ا بهدينة الحصاحيصاا دهاا   سا د  ل  سم لة االتصاا بين ددينة رفا ة لئميره

زيادي الحركة التجارية ف  س ق ددينة  الحصاحيصا د ض ع الدراساة   إل  أدا
بصاا ري  ادااة فاا  ددينااة الحصاحيصااا    دا  الخاادكااةلك زيااادي اإلقباااا  لاا    ,ل
اله تشعيا  لاله ت صعا   لالعيادا  الخاصة , لفاددا  التعلايد , لفاددا     ك

ناة الحصاحيصاا االساتراتيج  الاةل يهسان      النقال لاله اصق  , نتيجة له ق  ددي
 دنةقة دن دناطق ال  دان ت إل  أل  االنتقاا دن 

دفلماد قاد زاد    أنالعينة الت  ته  دراستما  أفراد% دن 70حي  يرا  
%  ان دفلماد قباال إنشاا  السبارل ,) شاسال       30بن بة تزيد  ان   بعد قيام السبرل

 ,  (4رقد )

ال ا ق   إلا   ياأت ن ن ت ا قين الاةي  ن السبرل سا د ف  زيادي  دد الهال   
سا ق دديناة    إلا  دن دناطق شرق الجزياري لسامال حركاة انتقاالمد دان دنااطقمد       

 العينة أفرادجهي   أكدسا ا   هال ال  ق , لقد  أ نا الحصاحيصا ف  أل لق  
 لاا  د ااا دي  السباارل فاا  ساام لة االتصاااا بااين سااسان دحليااة الحصاحيصااا        

الهت ا قين فا     األفرادلدحلية شرق الجزيري , بدال  ن الهعدية الت  كان  تنقال 
 الةين تحهلمدت  األفراددحددي , فضق  ن صغر حجهما لقلة  ألقا 
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 مت2014الهصدر / دن  هال الباحثة ا تهادا  ل  العهال الهيدان  

العيناة التا  تها  دراساتما باان  ادد الهت ا قين         أفاراد % دن 90يرل ل
 أدلهناع حركة شارائية ق يا  دهاا     أصبح ل   بال  ق قد زاد بعد قيام السبرل 

العيناة التا  تها  دراساتما      أفراد إفاديح ب زيادي سا ا  العهال ف  ال  ق  إل 
 ت(5شسال رقد )كها ه  د ض  بال,
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 م2014 هال الباحثة ا تهادا  ل  العهال الهيدان   الهصدر / دن

هناااع حركااة د اصااق  طاا اا سااا ا  الياا م بااين ددينااة        لأصاابح  
كااد لية ت األفااراالحصاحيصااا لددينااة رفا ااة , لداادن دحليااة شاارق الجزيااري    

 –كباارل الحصاحيصااا   أنشااا  أنالعينااة التاا  تهاا  دراسااتما    أفااراد% داان 94
ال  ق , لزياادي   لإنعا حركة التجاري ف  س ق ددينة الحصاحيصا  أفادرفا ة 

  تبال  ق  دفال التجار

بيئااة العهااال فاا  ال اا ق غياار جياادي      أنالعينااة  أفاارادلداان لجمااة نظاار   
تح ااينا  , حتاا  يااتهسن التجااار فاا  ال اا ق داان دهارسااة  هلمااد      إلاا لتحتاااب 
 اين د ات ا   ي اا د فا  تح   الاةل  األرباحلتحقيق  ائد كبير دن  أفضالبص ري 

التاا  ياارلن ضاارلري ت فرهااا بصاا ري  اجلااة فاا     التح ااينا دعيشااتمد , لداان 
 ال  ق دايل  :

ال اا ق , داان قبااال الجمااا    تنظاايد لترتيااب الهحااق  التجاريااة ب   إ ااادي -
, لدحليااااة  اإلداريااااةلاااا  ال اااا ق , للحاااادي الحصاحيصااااا  الهشاااارفة  

, لكةلك د ااههة العائاد    أفضالالحصاحيصا , حت  يس ن العهال للتجار 
 دن ال  ق ف  تنهية الخددا  الهختلعة بهحلية الحصاحيصا ت
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  ال اا ق لتح ااينما الةاارق الدافليااة فاا ةت ااعلليةالااب التجااار بال اا ق ب -
الهت اا قين فاا   لاألفاارادلتنقااال البضااائ   , اامال الحركااة لاالنتقااااحتاا  ت

, لالن الهنةقاة طينياة لزجاة     األدةاار دافال ال  ق , فاصة ف  د ساد  
تصعب فيما الحركة لاالنتقاا دها يت بب ذلك ف  ضعع الق ي الشرائية 

 ضعع العائد دن التجاري ف  ال  ق ت بالتال لف  هةا اله سد , 

 األلسااا تتااراكد   ري دائهااة حتاا  الصاااالهتهااام بنظافااة ال اا ق ب يجااب -
الحركااة فاا  بعااض   إ اقااة إلاا  دهااا يااةدل لبقايااا البضااائ  فاا  ال اا ق   

 يعس ا  الهظمر غير الحضارل الةل  إل  إضافةدافال ال  ق ,  األحيان
 بال  قت  األلسا تسدس 

 النتائج والتوصيات :

 –دن فقا الدراساة تباين األ ار االقتصاادل الجياد إلنشاا  كبارل الحصاحيصاا         
رفا ااة  لاا  ساا ق ددينااة الحصاحيصااا, حياا  تح اان لضاا  ال اا ق لزاد  اادد   

نتيجة ل م لة لص ا ال سان إل  ال  ق دن دختلع أنحاا  دحلياة    الهت  قين ب 
الحصاحيصا لدحلية شرق الجزيري , دهاا أدل ذلاك  لا  رفا  ن ابة العائاد دان        
التجاري ف  ال  ق الةل انعسب بدلري  لا  زياادي دفاال التجاار لرفا  د ات اهد       

 باالت  :   ت ص  الدراسة ل الهعيش  ت

دان الناحياة الهعهارياة    يصاا لتح اين لضاعة    االهتهام ب ا ق دديناة الحصاح  / 1
العهال في  حت  يتهسن التجار دان أدا   هلماد    ةبيئتح ين للاإلدارية  لالصحية 

 تب م لة لي ر 

التخةايط ال اليد لقساتعادي دان اإلدسانيااا  الهتا فري فا  كاق الهحليتاين حتاا           /2
  تبص ري  ادة يع د ذلك بالنع   ل  ال سان ف  الهنةقة

 تتزليد س ق الخضر لالعاكمة ب سائال الحعم لالتبريد الحديثة / 3

/ دناا  البياا   لاا  األرض , لإنشااا  لحاادا  صااغيري لعاارض ال اال   ليمااا ,     4
 لحهايتما دن الشهب لاألتربة ت

/ إنشااااا  دظااااق  لاسااااتراحا  دافااااال ال اااا ق , لتزلياااادها بهيااااا  الشاااار     5
دن دنااطق    نيأت دعظهمدالت  يحتاجما الهت  قين , الن  األفرالاالحتياجا  

 بعيديت
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 الخاتمة :

دان فاقا الدراسااة اتضا  ا اار االهتهاام بالبنيااة التحتياة فاا  دفا  د اايري       
دحلياة شارق    أنفاصاة , حيا    بصا ري  التنهية بصا ري  اداة لالتنهياة الريعياة     

دان الخضارلا     اإلنتااب به ارد  رلي دتعددي , لبماا فاائض فا      الجزيري تزفر
اتما ن بة بة الستيعا  دنتجالهناس األس اقلد تجد   لاأللبان لالثرلي الحي انية , 

شااديدي فا  ال صا ا إلا  األسا اق  لاا       يناا ادعساسانما  دعزللاة , لي اجا     ألنماا 
, لتعتبااار دديناااة ال اااسانية العاليااة   حيااا  السثافااة  األزرقلغربياااة للنيااال  الضااعة ا 

ة لدحلية شرق الجزيري , حي  الحصاحيصا اقر  دركز اقتصادل لهدينة رفا 
تتهركااز بهدينااة الحصاحيصااا حركااة تجاريااة لفدديااة يحتاااب إليمااا إن ااان شاارق  
الجزيااري , باإلضااافة إلاا  ارتباااط ددينااة الحصاحيصااا بشاابسة طاارق ت ااا د فاا     
اتصالما بجهي  أنحا  ال  دان , دها يدف  إن ان شرق الجزيري بالت ج  نح ها ت 

, لالت  بين الهنةقتين  ف   الربطرفا ة  –حيصا ل الحصاأههية كبرلهنا تأت  
تنهياة شاادلة     لإحاداث يهسنماا االساتعادي دان دا ارد بعضامها ,       بالتخةيط ال ليد 

لها ي جد ف  جهي  القةا ا  ,  لإنهاليب ف  الجانب التجارل لاالقتصادل فقط 
  تالهحليتين دن د ارد دتن  ة  ف 
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