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 ملخص : 
يتناول البحث النمذجة الجغرافية لخدمةاالتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقيةمتبعا 
عدة مناهج منها منهج تحليل النظم والمنهج السببي والمنهج المقارن وتم استخدام بعض االساليب البحثية 

واالحصائية لعرضالعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية المؤثرة على  مثل الدراسة الميدانية واالساليب الكمية
شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس ،وكذا خصائصشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية 
ومدى تأثرها بالظروف الجغرافية لمنطقة الدراسة، ثم عرض ألهم مشكالت االتصاالت السلكية والالسلكية 

اطق المركز وذلك من خالل االستبيان الميداني.وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج ببعض من
 والتوصيات .  

  التليفون المحمول( -مركزبلبيس -االتصاالت السلكية والالسلكية الكلمات الدالة )
 

Modelling of Spatial Alignment of the Telecommunications Network in 

Bilbeis City, Al-Sharqia Governorate  

Summary: 

 

This research focused on geographical modelling of the telecommunications 

service in Bilbeis City, Al-Sharqia Governorate. It adopted several 

methodologies, including the systems analysis method, the causal method and 

the comparative method. Some research methods were used such as field study 

and quantitative and statistical methods to present the natural and human 

geographical factors affecting the telecommunications network in Bilbeis City. 

The research methods also showed the characteristics of the telecommunications 

network, and the extent to which it was affected by the geographical conditions 

of the study area. The most important problems related to telecommunications in 

some areas of Bilbeis City were also presented by conducting the field 

questionnaire. The research ended with a conclusion that contained the findings 

and recommendations. 

Keywords (Telecommunications – Bilbeis City – mobile phone)   
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 تمهيد :
كان للعرب قديما فضل كبير فى تطور االتصاالت فلم تكن وسائل نقل البضائع من سفن وقوافل وحدها 
كافية حتى أضاف العرب إليها تطويرا ً  كبيرًا فى تقنيات ووسائل مرتبطة باالتصاالت والمواصالت كما 

 (.  1جاء بالتراث الجغرافي االسالمي )

افيا واالتصاالت ، فالجغرافيا تهتم بتوزيع الجنس البشرى على سطح وهناك عالقة وظيفية بين الجغر 
األرض وكيف يتواصل ويتلقى الزمان والمكان المحيط به ويتوائم معهما. وقد شهد العالم فى النصف 
الثانى من القرن العشرين أربع ثورات كبرى هى : الثورة العلمية ، وثورة المعلومات ، وثورة االتصاالت 

 (.  2ما انجزه البشر من تطور اعتمد في شق كبير منه على اإلتصال)وهي تعكس 

أضحى االتصال من األمور المهمة فى حياتنا فى ظل عالم يشهد انفتاحاً  فى إطار ما يمكن تسميته 
بالقرية الكونية ، وقد شهدت وسائل االتصال تقدماً  ملموساً  لكى تواكب حاجة المجتمع البشرى إلى 

وسائل اتصال تقليدية صرنا نتحدث عن وسائل اتصال متطورة، تستطيع ان تحقق  التواصل ، فمن
التواصل بين المرسل والمستقبل فى لحظات معدودة ، وبهذا تم اختزال عاملي الزمان والمكان فى مسألة 

 (3االتصال . ) 
رقمي الذي شهده التوجه نحو استخدام تقنية المعلومات بمعدالت متسارعة في ظل التحول ال واليوميزداد

العالم كما تشهده مصر، األمر الذي يعكس التغيرات االجتماعية واالقتصادية فيمصر والتي كان لها 
 (. 4تأثيرهافي حياة السكان ومعيشتهم) 

وهو ايجاد ( . 5يعد االتصال من ثوابت الحياه البشرية ، فهو بالنسبة لإلنسان كالماء والهواء والطعام ) و
الجماعات واألفراد بالشكل الذي يضمن السرعة وتحديد الوجهة المعنّية باالّتصال و  قنوات اتصال بين

                                                 
 .56، ص 1991االسالمية ،  الطبعة االولى ، يوسف أحمد الشبراوى ، االتصاالت والمواصالت فى الحضارة   -1
،  جامعة الكويت ، كلية 565سعيد عبده ، بعض مظاهر جغرافية اإلتصاالت والمعلوما ت فى مصر ، رسائل جغرافية ، الرسالة  -1

 .2، ص 1002العلوم االجتماعية ، جامعة الكويت ، 
فى محافظة المنوفية " دراسة فى جغرافية االتصاالت"، مجلة كلية اآلداب موسى فتحى علتم ، التحليل الجغرافى لالتصاالت السلكية  -5

 .111، جامعة المنوفية ، ص
موسى فتحى علتم ، التحليل الجغرافى الستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مصر ، .....مجلة كلية االداب والعلوم االنسانية جامعة قناة  -6

 .53، ص 1010اغسطس  –السويس.,العدد الرابع والثالثين يوليو 
سعد بلدمانى ، استيراتيجية االتصال فى تنمية السياحة فى بالجزائر ، ماجستير ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر  -6

 .  51، ص1011،
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توفير بيئة االّتصال وتحقيق الهدف األساسّي من تمكين األشخاص والجماعات من االّتصال فيما بينهم 
 بحيث يتّم اختصار الكثير من الوقت والجهد.

 مقدمة:
المستندة  تقنيات االتصال عبر نقل البيانات بأنه  : tionWired Communica ُيعرف االتصال السلكي
باأللياف  واالتصاالت اإلنترنت بشبكة واالتصال التلفاز وكيابل الهاتف شبكات على األسالك تعد

عالية أيضا الدليل الموجي )الكهرومغناطيسي( المستخدم في التطبيقات ذات الطاقة ال كما يعتبر البصرية
تعتمد على األسالك  خطا سلكيا من األمثلة على االتصاالت السلكية. وعكسها تقنيات االتصال التي ال

 ( 1).في نقل البيانات وتسمى الالسلكية
 المعلومات وتخزين االتصال عملية توفر التي واألجهزة األدوات بانها مجموعة االتصاالت كما تعرف

 مكان أي إلى المختلفة االتصاالت أجهزة عبر ذلك بعد توصيلها لكوكذ استرجاعها، ثم ومعالجتها ومن
 (2) .العالم في مكان أي استقبالها من أو العالم، في

وعرفها االتحاد الدولي لالتصاالت بأنها عملية تساعد المرسل على إرسال المعلومات ، أيا كان أصلها 
تة أو متحركة أو أحاديث أو إشارات مرئية وبأي صورة ممكنة سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو صور ثاب

( وتهتم جغرافية االتصاالت بدارسة البعد المكاني إلرسال المعلومات أيًا كان أصله 3أو إشارات مسموعة )
 ( 4أو بأي صورة ممكنة سواء أكانت مكتوبة أو مطبوعة أم صوراً )

ستقرار والتنمية وهى تعكس شكل ان ابراج االتصاالت هى جزء مهم من البنى التحتية التي تدعم اال
التوزيع العمراني ، وشكل انتشار السكن والمقرات العمرانية حيث ترسم معالم واضحة للتركز السكانى 

 أكثر من االتصاالت قطاع ( ، ويعتبر5والسكنى وتساعد على االستقرار وبالتالي تؤثر في التنمية )

                                                 
1-  Allan Huynh , Study of Wired and Wireless Data Transmissions, Linköping university,  Studies in

Science and Technology. PhD. Dissertations, No. 1352. Norrkoping, Sweden. 2015. P. 16. 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء : انفاق االسر المصرية على االتصاالت . منشورات الجهاز المركزى للتعبئة العامة  -1

 واالحصاء .
تصاالت الهاتفية فى منطقة الرياض ، دراسة فى جغرافية النقل ، دكتوراه ، جامعة االمام عيدان بن محمد بن تركى العليانى ، اال -5

 .15، ص 1010محمد بن سعود االسالمية ، كلية العلوم االجتماعية ، 
 .13، ص 1010محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن ، فى جغرافية االتصاالت ، دار المعرفة الجامعية ،  -6

الخلوية في محافظة صالح الدين. دكتوراة غير منشورة، كلية العزاوي: النمذجة الخرائطية ألبراج االتصاالت  قيصر علي محمد -6

 . 11، ص1010العراق،  -التربية للعلوم االنسانية، جامعة تكريت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 والنمو االقتصادية العجلة في  أساسي دور من قطاعال لهذا لما الدول اقتصاديات في أهميه القطاعات
  .االقتصادي

 ولالتصال فوائد كثيرة منها: 
تسهم زيادة كفاءة االتصاالت السلكية فى المدينة فى زيادة التفاعل المكانى وتنمية االقتصاد  -1

 ( 1وتقليل الزمن والمسافة والجهد والكلفة )
اصل السهل والميّسر مع األقارب واألصدقاء بسبب تعزيز العالقات االجتماعّية من خالل التو   -2

سهولة إجراء المكالمات الصوتّية أو الفيديو مع األشخاص الذين يبعدون عنَك مسافات شاسعة كتواجدهم 
 في دول أخرى عبر العالم.

توفير خدمات المعلومات الدولّية كما هَو الحال مع شبكة المعلومات العنكبوتّية اإلنترنت، حيث   -3
اللها تستطيع الحصول على المعلومة التي ُتريد بأقّل تكلفة وأقّل زمن وأقّل تكلفة، وُتعّد شبكة من خ

اإلنترنت طفرًة علمّية اشتهرت بها شبكة االّتصاالت حيث جعلت من العالم قريًة صغيرة عن طريق تسهيل 
 التواصل واالّتصال بين الناس وكذلك تسهيل الُحصول على المعلومات. 

األخبار التي تقع حول العالم من خالل وسائل التواصل اإللكترونّية كالمواقع عبر شبكة  ُمطالعة -4
اإلنترنت أو من خالل شبكات االّتصال الفضائي الستاليت عبر قنوات البث التلفزيوني عبر األقمار 

م االّتصاالت. الصناعّية، إذ من السهل ُمشاهدة األخبار التي تصل إليك ُمباشرًة عبر العالم من خالل عال
التعليم اإللكترونّي أو التعّلم عن ُبعد هَو من ثمرات االّتصاالت، حيث تستطيع الُدخول إلى مواقع التعليم 
اإللكتروني ومن خالل تطبيقات خاّصة بذلك. إرسال الرسائل عبر البريد اإللكترونّي، وكذلك الُمراسالت 

 ( 2.(تتعّلق بمجريات الحياة اليومّيةالتجارّية هَو من أبرز أهمّيات االّتصاالت التي 
وهي نوع من أنواع الشبكات الحاسوبية؛   Wireless Networkومن هنا جائت أهمية الشبكات الالسلكية 

ُتستخدم لغايات تراسل المعلومات ونقلها بين العقد بعيدًا عن استخدام أي أسالك أو توصيالت، وُيدرج هذا 
تحكم عن ُبعد باالعتماد على األمواج الكهرومغناطيسية؛ كاألمواج النوع تحت نظم نقل المعلومات بال

                                                 
لسلكية فى مدينة بغداد ، فى تحليل واقع حال التوزيع المكاني لشبكة االتصاالت ا GISحسن عبد الجسين جعفر الحسيني ، استخدام  -1

 .1، ، ص 1011، بغداد،  15مجلة المخطط والتنمية ، العدد 

االمارات العربية  –وليد محمد العزيزي، القنوات الفضائية في عصر ثقافة الصورة وتقنيات االتصال الحديثة، دار الكتاب الجامعي  -1

 62. ص 1012المتحدة، 
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الراديوية الحاملة إلشارة المعلومات. يمكن تعريفها بأنها تلك الشبكة التي تنشأ نتيجة إيصال جهازي 
حاسوب مع بعضهما بواسطة بروتوكول اتصال قياسي، سواء كان ذلك بروتوكول التحكم باإلرسال أو 

نت، ويشار إلى أن الفضل في تطويرها يعود إلى وزارة الدفاع األمريكية التي دأبت إلى بروتوكول اإلنتر 
 .بناء شبكات عالمية في السبعينيات من القرن الماضي

ومن فوائد الشبكات الالسلكية تسهيل سبل التواصل بين المستخدمين من أي مكان؛ سواء كان بواسطة 
صصة. رفع مستويات الطلب على األجهزة اإللكترونية والتقنية البريد اإللكتروني أو برامج تطبيقية متخ

الحديثة، والتي ستؤدي دورًا مهمًا في الحياة اإللكترونية في المستقبل القريب. التخلص من الكابالت 
السلكية إليصال األجهزة الحاسوبية مع بعضها البعض. القدرة على تشفير البيانات وحمايتها خالل نقلها 

كة بواسطة طلب مصادقة للتعريف على المستخدم الجديد غير المخول بالوصول إلى الشبكة. بواسطة الشب
 . تمكين المستخدم من الوصول إلى شبكة اإلنترنت بكل سهولة ومرونة

  Wireless Personalوتتنوع أشكال الشبكات الالسلكية المعروفة ومنها شبكات المناطق الشخصية
Area Networkصارًا بـ، وُيشار لها اختPAN  ويستخدم هذا النوع إلجراء اتصال بين مجموعة من ،

األجهزة ضمن نطاق ضيق جدًا من حيث المساحة؛ وغالبًا ما تكون المساحة صغيرة إلى حد إمكانية 
، وشبكات   ZigBeeوصول الفرد لجميع أجزاء الحاسوب في آن واحد، كاستخدام تقنية البلوتوث، وتقنية

، ويشيع استخدام هذا LAN، يرمز لها اختصارًا بـeless Local Area NetworkWirالمناطق المحلية 
النوع أكثر من أي نوع آخر، وتتيح إمكانية الربط بين مجموعة من األجهزة لمسافة تكون أوسع من النوع 
السابق نسبيًا؛ كمنزل أو مكتب أو حتى بناية، ومن الممكن أن تمتد تغطيتها لبضعة كيلومترات. شبكات 

 ,MAN، يشار لها اختصارًا بـ Metropolitan Area Networkالمناطق الكبيرة شبكات المناطق الكبيرة
مع بعضها البعض لتخلق شبكة ال سلكية تغطي مساحة   LANتتمثل وظيفتها بربط عدة شبكات من نوع

 (1) .جغرافية متوسطة الحجم؛ كحرم جامعي أو مدينة
صاالت ضمن مجال اهتمام الجغرافيا االقتصادية ، حيث تشمل وتقع تكنولوجيا المعلومات وثورة ات

تكنولوجيا المعلومات وثورة االتصاالت العناصر الثالثة لمحتوى الجغرافيا االقتصادية وهى: اإلنتاج 

                                                 
1- Giorgos Kostopoulos , Nicolas Sklavos and Odysseas G. Koufopavlou : Security and Privacy 

Approaches for Wireless Local and Metropolitan Area Networks. Handbook of Research on Wireless 

Security. UK. 2014. Pp 111-113. 
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والتبادل واالستهالك ، فالسلع الصناعية تمثل اإلنتاج ، وتخزين ونقل المعلومات يمثالن التبادل ، وهذه 
 ( .1تهى إلى المستهلك أى تدخل فى مجال االستهالك ) المعلومات تن

وتتسم جغرافية االتصاالت بأن لها القدرة على تقديم االتصاالت كمنتج بشكل نهائى، كما أنها تنظر نظرة 
معقدة إلى المكان والعمليات المكانية على أنهما نتاج لعملية االتصاالت بوجه عام ، يؤكد االلتقاء الذى 

رافيا واالتصاالت ان الجغرافيا بدأت تضع نصب عينها أن االتصال ركن من أركان الدراسة حدث بين الجغ
الجغرافية ، كما يركز الجغرافيون بصفة أساسية على دور االتصاالت فى القوة االقتصادية والسياسية 

 2للدول ) ( .
ساسية للتنمية وقد أصبح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا االتصاالت في مصر اداة من األدوات األ

االقتصادية واالجتماعية في مصر كما يقود النمو بمساهمته في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى 
 ( 3الجمالي والعمالة واالستثمار والصادرات والعائدات السيادية للدولة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 563، ص 1015لجامعية ، اإلسكندرية، محمد الفتحى بكير ، الجغرافية االقتصادية ، أسس وتطبيقات ، دار المعرفة ا -1

Adams,P&Jansson ,A,Communication Geography ,A Bridge between disciplines ,In    - 1

Communication theory, vol.22,International Communication Association,2012,p,299. 
لى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، معهد التخطيط القومى ، نجالء عالم ، تنافسية تجارة الخدمات فى مصر بالتطبيق ع --5

 . 15، ص 1009، أغسطس 1652مذكرة خرجية رقم 
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 منطقة الدراسة: -1
فظــــة الشــــرقية، وهــــو رابــــع مراكـــــز ،هــــو أحـــــد مراكــــز محا 2كــــم3,173مركــــزبلبيس ، الــــذي تبلــــ  مســــاحته 

مــــــن المســــــاحة الكليــــــة للمحافظــــــة. ويحــــــد المركــــــز مــــــن  %978المحافظــــــة مــــــن حيــــــث المســــــاحة ويمثــــــل 
الشــــــمال مركــــــزي الزقــــــازيق عاصــــــمة المحافظــــــة ومركــــــز أبــــــو حمــــــاد، ومــــــن الغــــــرب مركــــــزي منيــــــا القمــــــح 

ــــــي للمركــــــز أه ــــــع الجغراف ــــــل الموق ــــــة. ويمث ــــــوب محافظــــــة القليوبي ــــــرة، فهــــــو وأبوحمــــــاد، ومــــــن الجن ــــــة كبي مي
ويمثلــــــــه مــــــــن اهميــــــــة  يشــــــــرف علــــــــى منطقــــــــة انتقاليــــــــة بــــــــين المعمــــــــور الفيضــــــــي والنطــــــــاق الصــــــــحراوي،

رمــــــــال ( والمنتجــــــــات الزراعيــــــــة وخاصــــــــة  –زلــــــــط  –البنــــــــاء ) طفلــــــــه  اســــــــتراتيجية وكونــــــــه مــــــــوردا لمــــــــواد
ينــــة البســــتانية، كماويحــــد المركــــز مــــن الشــــرق مدينــــة العاشــــر مــــن رمضــــان الصــــناعية التــــي تبعــــد عــــن مد

ـــــيس بمســـــافة  ـــــة العاشـــــر بـــــالقوة  22بلب ـــــه يمـــــد مدين ـــــد مـــــن اهميتـــــه االقتصـــــادية للمركـــــز كون كـــــم ممـــــا يزي
ـــــــة المصـــــــانع بالمدينـــــــة. ويوجـــــــد ببلبـــــــيس منطقتـــــــان لالســـــــتثمار، ـــــــي  البشـــــــرية لمعظـــــــم عمال االولـــــــى : عل

مـــــــواد  –)غـــــــزل ونســـــــيج   بهـــــــا صـــــــناعات  فـــــــدان 22,طريـــــــق بلبـــــــيس القـــــــاهرة الصـــــــحراوي ومســـــــاحتها 
ـــــــة  ـــــــة  –غذائي ـــــــة –مـــــــواد بنـــــــاء  –هندســـــــية  –خشـــــــبية  –كيماويـــــــة ودوائي -معدنيـــــــة  –خدميـــــــة  –معدني

أنشــــــطة أخــــــرى ( ، والثانيــــــة :منطقــــــة بلبــــــيس الصــــــناعية صــــــدر وتقــــــع علــــــي طريــــــق بلبــــــيس العاشــــــر،   
فـــــدان، وتـــــم تخطيطهـــــا بواســـــطة االجهـــــزة الفنيـــــة والتخطيطيـــــة المتخصصـــــة فـــــي المحافظـــــة  2,مســـــاحتها 

مـــــــواد  –)غـــــــزل ونســـــــيج   بهـــــــا صـــــــناعات 2م1222قطعـــــــة ارض مســـــــاحات  181وتـــــــم تقســـــــيمها الـــــــي 
ـــــــة  ـــــــة  –غذائي ـــــــة –مـــــــواد بنـــــــاء  –هندســـــــية  –خشـــــــبية  –كيماويـــــــة ودوائي -معدنيـــــــة  –خدميـــــــة  –معدني

 .(1) أنشطة أخرى (  
شـــــــماال( وبـــــــين وخطـــــــي طـــــــول  32 34 22، 32 11 18تقـــــــع مدينـــــــة بلبـــــــيس بـــــــين دائرتـــــــي عـــــــرض )

عاصـــــــــــمة مركـــــــــــز بلبـــــــــــيس االداريوتعـــــــــــد نموذجـــــــــــا لمـــــــــــدن شـــــــــــرقًا( وهـــــــــــي  31 ,3 51، 31 32 ,4)
 .المحافظات الريفيةالمناسبة للدراسة إلظهار التباين النسبي ألهمية االتصاالت

                                                 
 م.1019قطاعاالستثمارفىالمحافظات، بيانمساحاتالمناطقالصناعية. الهيئةالعامةلالستثماروالمناطقالحرة،  -1
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وتم المعالجة ببرنامج    8112المصدر : من عمل الباحث اعتمادا على الصورة الفضائية للمدينة عام 

 G.I.Sأرك 
 شكل )أ(  موقع منطقة الدراسة

 اسة:اهداف الدر  -8
تهدف الدراسة إلي التحليل المكاني لالتصاالت الالسلكية من خالل تحديد نفوذ محطات تقوية شبكات 
المحمول )أبراج المحمول( والعوامل المؤثرة فيها واقتراح افضل المواقع لتلك المحطات من خالل عمل 

دم المجتمع من ( يستهدف اختيار افضل الحلول لوضع أبراج المحمول بما يخGIS Modelنموذج )
الناحية االقتصادية واالجتماعية . كما تهدف الدراسة لعرض المشاكل التي تواجه االتصاالت السلكية 

 والالسلكية بمركز بلبيس ووضع بعض التوصيات لحلها.
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 الدراسات السابقة. -3
 الدراسات باللغة العربية: .أ
افية لإلنترنت في مدينة أسـوان، وتناولـت (:  عن األبعاد الجغر 1، ) 2215دراسة )عصام إبراهيم(، عام  .1

واقع استخدام اإلنترنت وأسباب اسـتخدامه، والعوامـل المـؤثرة فـي اسـتخدامه، وركـزت علـى دراسـة خصـائص 
 المستخدمين، وبعض المشكالت الناجمة عن استخدام االنترنت.

ت أبـــــراج (: عـــــن النمذجـــــة الخرائطيـــــة لنطاقـــــا2)  2222دراســـــة )قيصـــــر علـــــي محمـــــد العـــــزاوي( عـــــام  .2
الخلويــة فــي محافظــة صــالح الــدينبالعراق، وتناولــت الكشــف عــن واقــع خريطــة التوزيــع المكــاني االتصــاالت 

المــــؤثرة فــــي هــــذا التبــــاين ، وتحديــــد ألبــــراج شــــركات اتصــــاالت الهــــاتف المحمولوتباينهــــا مكانيــــا، والعوامــــل 
( تحليليـــًا Modelتها، وبنـــاء نموذجـــًا )مالئمتهـــا المكانيـــة وفقـــًا للمعـــايير التخطيطيـــة المعتمـــدة لنطـــاق خـــدما

ــًا)  الخوارزميــات الملحقــة ببرنــامج مجموعــة مــن  Simulation ) ( يحــاكي )spatial Analysisمكاني
(ARC GIS10.3 الختيــار أفضــل المواقــع المالئمــة لتوقيــع مزيــد مــن ابــراج شــركات ) اتصــاالت الهــاتف

 المحمول حاليًا ومستقباًل . 
( : عـن التقيـيم الجغرافـي لإلنترنـت فـي مدينـة العـري ، 3، ) 2212بد السالم إسماعيل ( عـام دراسة )ع .3

التـــي عرضــــت تطـــور دخــــول اإلنترنــــت فـــي مدينــــة العــــري ، والعوامـــل المــــؤثرة فــــي انتشـــاره، وتطــــور عــــدد 
 المشتركين وكفاءة الخدمة ومستويات الرضا، وأهم المشكالت الخاصة بشبكة اإلنترنت بالمدينة.

( : عـــن شـــبكة اإلنترنـــت بمحافظـــة بورســـعيد، وعرضـــت 4، ) 2213اســـة )شـــريف عبـــد الســـالم( عـــام در  .4
تطور شبكة اإلنترنت وتوزيعها الجغرافي، وأهمية اإلنترنت للسكان، والعوامل المؤثرة في استخدام اإلنترنت، 

 والخصائص المختلفة لمستخدمي اإلنترنت بمنطقة الدراسة .

                                                 
دينة أسوان: دراسة في جغرافية االتصاالت، حوليات كلية اآلداب جامعة عين عصام محمد إبراهيم، األبعاد الجغرافية لإلنترنت في م -1

  1016، 65شمس، مجلد 
 . 1010الخلوية في محافظة صالح الدين. مرجع سابق، قيصر علي محمد العزاوي: النمذجة الخرائطية ألبراج االتصاالت  -1
نت في مدينة العريش، المجلة الجغرافية العربية ،الجمعية الجغرافية عبد السالم عبد الستار إسماعيل، التقييم الجغرافي لإلنتر -5

 . 1011المصرية ،العدد التاسع والخمسون، 
 
، 595شريف عبد السالم شريف، شبكة اإلنترنت بمحافظة بورسعيد، دراسة في جغرافية االتصاالت، سلسلة رسائل جغرافية رقم  -6

 . 1015كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، 
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( : التـــي عرضـــت التحليـــل الجغرافـــي لتكنولوجيـــا  1، )2219الح( عـــام دراســـة )ســـالم علـــي، شـــيماء صـــ .5
ـــا المعلومـــات واالتصـــال  ـــة، وقـــدمت أهميـــة تكنولوجي المعلومـــات واالتصـــال فـــي المنشـــات الصـــناعية العراقي

 للصناعة، والتباين المكاني لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمحافظات العراقية.
(:جغرافيــة االتصــال الهــاتفي المحمــول فــي قســم الجمــرك 2(، ) 2222ام)دراســة )محمــد شنيشــن( عــ .2

باإلسـكندرية، حيــث عـرض أهميــة الهـاتف المحمــول واسـتخداماته، والعوامــل المـؤثرة فــي ملكيتـه، وخصــائص 
 مستخدميه، ومشكالته.

(: عن التقييم الجغرافي لتوزيع محطات تقوية 3()2229دراسة شنيشن، محمد عبد القادر عام ) .,
هاتف المحمول في مدينة دمنهور، هي أولي الدراسات الجغرافية المتخصصة التي تناولت باالهتمام ال

والدراسة توزيع المحطات وخصائص العقارات المنشئ فوقها محطات التقوية وخصائص سكانها ومستويات 
 الرضا، والنتائج المترتبة على تشغيل هذه المحطات وكفاءتها ومستويات أمانها. 

(:و تناولت بعض مظاهر جغرافية االتصاالت والمعلومات فـي  4( ، )2229)سعيد عبده( عام ) دراسة .9
مصر، مـن حيـث نشـأتها وتطورهـا ومراحلهـا التاريخيـة، وتوزيعهـا الجغرافـي، والعوامـل المـؤثرة فـي انتشـارها، 

 والتطورات الحديثة التي طرأت عليها، والتباين المكاني لتغطيتها ومستقبلها في مصر.
( : عن األبعاد الجغرافية لالتصاالت السلكية 5(، )2214إسماعيل، عبد السالم عبد الستار ) .8

والالسلكية في مدينة طنطا، دراسة في جغرافية االتصاالت والتي تهدف إلى التعرف على تاريخ ونشأة 
العوامل الهاتف الثابت والمحمول على مستوي العالم ودخولهما إلى مصر ثم مدينة طنطا مع إبراز 

 الجغرافية التي أثرت على انتشاره.

                                                 
سالم فاضل علي، شيماء حسين صالح، التحليل الجغرافي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في المنشآت الصناعية التحويلية العراقية،  -1

 . 1012، 116مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد، العدد 
رية من المنظور الجغرافي، مجلة محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن، االتصال الهاتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكند .1

 . 1006جامعة أسيوط للدراسات البيئية، أكتوبر 
جغرافية االتصال البريدي في ريف مركز دمنهور باستخدام نظم المعلومات (، 1016د.)محمدعبدالقادر عبدالحمي، شنيشن  -5

 ، مجلة  كلية اآلداب، جامعة بنها .الجغرافية
االتصاالت والمعلومات في مصر، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، سلسلة رسائل جغرافية سعيد عبده، بعض مظاهرجغرافية  -6

 0 1002، 565رقم 
،االبعاد الجغرافية لالتصاالت السلكية والالسلكية في مدينة طنطا ، دراسة في جغرافية ( 2014 ) إسماعيل ,عبدالسالم عبدالستار .1

 ،القاهرة.  20، الجمعية الجغرافية المصرية ،االتصاالت ؛المجلة الجغرافية العربية
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(:عن خدمات االتصاالت في مركز المنوفية ، تناولت الدراسة 1(، )  2211شرف صبيحة، ) .12
الخدمات البريدية وأنماطها والتوزيع الجغرافي لها بمركز المنوفية ؛  كما تناولت أيضا  دراسة  التوزيع 

وأعداد الخطوط والتوزيع النسبي للمشتركين وكثافة استخدامات الجغرافي  للسنتراالت  بمحافظة المنوفية 
التليفون بمركز منوف مقارنة بالمحافظة ؛ كما أهتمت الدراسة بتحديد أنماط االتصاالت الحديثة بمركز 

دراسة  –التليفون المحمول( –الفاكس  –التليكس  –منوف ودراسة شبكة المعلومات ) البريد اإللكتروني 
 ة بالمركز وتكلفتها . تقييم  الخدم

(: "شبكة اإلنترنت بمحافظة بورسعيد: دراسة في جغرافية 2(، ) 2213عبد السالم، شريف ) .11
االتصاالت والتي تهدف عمل دراسة تطبيقية لمعرفة أهمية شبكات اإلنترنت بمحافظة بورسعيد مع دراسة 

ة المؤثرة ومستوي رضا السكان عن شبكة التقويم الجغرافي القائم لشبكة اإلنترنت في ضوء العوامل الجغرافي
اإلنترنت؛ كما تناولت الرسالة دراسة تطور شبكات اإلنترنت بالمحافظة مع دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة 

 فيها.
(: تناولت الدراسة التحليل المكاني في توزيع محطات 3(، ) 2213دراسة حسين محمود قمح ، ) .12

تاي البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتطور أعدادها تقوية الهاتف المحمول في مركز إي
وتوزيعها الجغرافي وخصائص األراضي المقامة عليها وخصائص مالكها، إضافة إلى مستويات الرضا 

 عن تركيب المحطات وتشغيلها، واألثار المترتبة على ذلك، والمواقع المثلي لمحطات التقوية.
المحمولة في االتصاالت (: عن التحليل المكاني لخدمات 4(، ) 2215حكيم، مينا عاطف لمعي ) .13

مصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،  وتهدف الدراسة إلى التعرف على نشأة ومراحل التطور 
التصاالت المحمول في مصر واألسباب الجغرافية واالقتصادية لكل مرحلة؛ التعرف على كفاءة التوزيع 

 ت التليفون المحمول في األقاليم الجغرافية لمصر.والتوازن الجغرافي لمحطا

                                                 
(. خدمات االتصاالت في مركز منوف، رسالة ماجستير، جامعة المنوفية ، كلية 1011صبحية الشحات عبد الحافظ أمين شرف. ) .3

 اآلداب ، قسم جغرافيا .
صاالت ، ماجستير، كلية اآلداب ، (" شبكة اإلنترنت بمحافظة بورسعيد " دراسة في جغرافية االت1015عبدالسالم , شريف.) -1

 بورسعيد.

(، تناولت الدراسة التحليل المكاني في توزيع محطات تقوية الهاتف المحمول في مركز إيتاي 1015قمح، حسين محمود، ) .1

 البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، 

، فى مصر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية التحليل المكانى لخدمات االتصاالت المحمولة( ،1016عاطف لمعى.) مينا،حكيم .1

 مصر، مركز بحوث الشرق األوسط بجامعة عين شمس ، مجلة الشرق األوسط، دراسة فىجغرافية االتصاالت 
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(: عن دراسة التحليل المكاني لنفوذ محطات تقوية 1(،)2215دراسة مسعد السيد أحمد بحيرى ) .14
شبكات المحمول وكفاءتها في مدينة بنها، والعوامل المؤثرة فيها، واقتراح الموقع األنسب للمحطات 

رصد مجال نفوذها الفعلي، والتوصل إلى كفاءة محطات تقوية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، و 
 الهاتف المحمول ودرجة أمانها.

(:عن التحليل الجغرافي لالتصاالت السلكية في محافظة  2( ،)2212دراسة موسي فتحي علتم )  .15
ظة المنوفية، ويهدف البحث إلى الوقوف على الجوانب التطورية والتوزيعية لالتصاالت السلكية في محاف

المنوفية، ودراسة مؤشرات قياس كفاءة االتصاالت السلكية بالمحافظة، وينتهي بتقديم رؤية مستقبلية 
 لالتصاالت السلكية بالمحافظة.

(:التحليل الجغرافيالستخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر ، 3( ،) 2218دراسة موسي فتحي علتم )  .12
 .2218د مجلة كلية اآلداب ، جامعة قناة السويس ، العد

( :وتناولت اتصاالت شـبكة المعلومـات  4( ، )2219دراسة ) محمد شنيشن، حسين قمح ( عام )  .,1
ــــى خصائصمســــتخدميه  ــــة دمنهــــور، مــــن خــــالل دراســــةتطوراإلنترنت، والتعرفعل ــــة فــــي مدين الدوليــــة المحمول

 وتوزيعحركةاالتصال وقياسكفاءةاالتصال ومستوياتالرضاعناإلنترنتالمحمول.
 .: التحليل الجغرافي لالتصال الهاتفي المحمول في مدينة قنا(5(، ),222عينع عام )دراسة محمد ن .19
،: في دراسته عن المخاطر الصحية المحتملة (2)(،2222دراسة أحمد محمد محمود حاني)  .18

 الستعمال التليفون المحمول.

                                                 
( ، التحليل المكاني لنفوذ محطات تقوية شبكات المحمول وكفاءتها في مدينة بنها ، الجمعية 1016بحيري ، مسعد السيد أحمد ) .5

 صرية ، العدد السابع والثمانون.الجغرافية الم

( ، التحليل الجغرافي لالتصاالت السلكية في محافظة المنوفية، مجلة كلية اآلداب، جامعة المنوفية، 1016عتلم، موسي فتحي)  .6

 م.1016
 عة قناة السويس .( ، التحليل الجغرافي الستخدام تكنولوجيا المعلومات في مصر ، مجلة كلية اآلداب ، جام1019موسي فتحي علتم ) -5
محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن، حسين محمود قمح، اتصاالت شبكة المعلومات الدولية المحمولة في مدينة دمنهور من منظور  -6

 . 1012، يناير 661جغرافي، سلسلة رسائل جغرافية، كلية العلوم االجتماعية جامعة الكويت، العدد 

ل الجغرافي لالتصال الهاتفي المحمول في مدينة قنا، كلية آداب دمنهور، مجلة اإلنسانيات إصدار محمد أحمد إبراهيم نعينع، التحلي .1

 .1003خاص 

أحمد محمد محمود حاني، المخاطر الصحية المحتملة الستعمال التليفون المحمول، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد الثامن  .1

 .1000عشر، يناير، 
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غناطيسي الناتج تناول التليفون المحمول والتلوث الم(: 1) (،2223دراسة صالح الدين عبد الستار ) .22
 .2223عنه عام 

،: تناول الهاتف المحمول من حيث الدوافع واإلشباعات  (2( ،)2223(دراسة محمد محفوظ الزهري  .21
 أكتوبر. 2وأجراها على عينة من طالب جامعتي جنوب الوادي و 

: عن االحتياطات الصحية الواجب اتخاذها عند (3( ،)2224دراسة أحمد محمد محمود حاني ) .22
 ل الهاتف المحمول .استعما

 الدراسات باللغة االنجليزية:  .ب
ـــة االتصـــاالت ،  Donert,N( ،2222( )4دراســـة   .1 ـــي حـــدثت فـــي جغرافي ـــت التغيـــرات الت (: التـــي تناول

وركــزت علــى دور التكنولوجيــا الحديثــة فــي جغرافيــة االتصــاالت، وركــزت علــى دراســة جغرافيــة اإلنترنــت 
 وأهميتها االجتماعية واالقتصادية.

(: بعنــــــوان المنــــــزل كمركــــــز لالتصــــــاالت، حيــــــث تناولــــــت  5) 2228( عــــــام ,Grispsrud,Mاســــــة )در  .2
االستخدام المنزلي لتكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت، مـن خـالل دراسـة عينـة مـن مسـتخدمي تكنولوجيـا 

فيـة المعلومات واالتصاالت ، وركزت على بيان األنشطة االجتماعية واالقتصادية التـي يقومـون بهـا، وكي
 تباين هذه األنشطة بتباين خصائص المستخدمين.

( : عــــن اإلنترنــــت، وتناولــــت مجــــاالت اســــتخدام اإلنترنــــت  2) 2214( عــــام Schwamen,Tدراســــة ) .3
 2للذكور واإلناث، والعوامل المختلفة المؤثرة في االستخدام، ومؤشرات قياس استخدام اإلنترنت

                                                 
مد، التليفون المحمول والتلوث الكهرومغناطيسي، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد الخامس صالح الدين عبد الستار مح .5

 .1005والعشرون، يوليه، 

دراسة ميدانية على عينة من طالب  -الدوافع واإلشباعات -محمد محفوظ الزهري، استخدامات الهاتف المحمول لدى طالب الجامعة .6

 .1005ة كلية اآلداب بقنا، العدد الثالث عشر، المجلد الثاني، أكتوبر، مجل 6جامعتي الوادي بقنا و
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ـــا المعلومـــات ( ، ) ( : التـــي ت ,221( عـــام) ,Bris,Mدراســـة ) .4 ـــين اســـتخدام تكنولوجي ـــة ب ـــت العالق ناول
دولة من دول العالم ، وتوصلت إلـى نتـائج  33واالتصاالت واإلنفاق، من خالل دراسة نسبة اإلنفاق في 

إحصائية للمتغيـرات المختلفـة التـي لهـا تأثيرهـا علـى اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات مثـل: الـدخل، وكفـاءة 
 نت، وتكلفة الوصول إلى خدماتها.شبكة االتصاالت، واإلنتر 

( : عـــن حالـــة االتصـــال باإلنترنـــت فـــي العـــالم، التـــي عرضـــت 1( ، )  2218( عـــام) GSMAدراســـة ) .5
النمو في االتصال باإلنترنت المحمول، ومؤشرات كفاءة االتصـال، واسـتخدام اإلنترنـت المحمـول وسـلوك 

ر االتصــال باإلنترنــت المحمــول الــذي يعتمــد المســتخدمين، والفجــوة المكانيــة والنوعيــة لالســتخدام، ومؤشــ
 على بنية االتصاالت واإلنترنت، وكفاءة الشبكة وتكلفة االستخدام ومجاالت االستخدام.

 
 تساؤالت البحث: -4

 هل للعوامل الطبيعية أثر على إنشاء البنية التحتية لشبكات االتصاالت؟  .أ
 السلكية؟هل للعوامل البشرية أثر في تكوين االتصاالت السلكية وال .ب
 هل يمكن عمل خريطة لتعظيم الفرص لالستثمارية لالتصاالت ؟ .ج
 هل هناك مشاكل توجه قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس؟ .د
ما هى التوصيات التى يمكن ان تساعد في حل المشاكل  التى توجه قطاع االتصاالت السلكية  .ه

 والالسلكية بمركز بلبيس؟ 
 

 المحتويات: -5
 :  المقدمة

 أوال: العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة على االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس.
 ثانيا: العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة على االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس.

 ثالثا:  التوزيع الجغرافي لشبكة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس.
 : أهم المشكالت التى تواجه االتصاالت السلكية والالسلكية فى مركز بلبيس والتوصيات لحلها.رابعا

                                                 
1- July 2019 .GSMA, The State of Mobile Internet Connectivity 2019, 2019 GSM Association,  
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 عوامل الطبيعية المؤثرة في االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيسأوال:  ال
 البنية الجيولوجية ألراضي بمركز بلبيس. .1

شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية وهي ان التكوينات  الجيولوجية بمركز بلبيس ساعدت فى مد وانشاء 
ال تؤثر سلبا عليها حيث تتكون جيولوجية األرض بالمركز من صخور رسوبية لعصر األيوسين وهي  

، بينما تمثل التكوينات 2كم225من مساحة المركز بمساحة  %93تشكل معظم أنحاء المركز والتي تمثل 
، كما تمثل الصخور  2كم12بمساحة  %3جنوب الغربي الجيولوجية لعصرالهولوسين النهري في أقصي ال

وهي في أقصي الشمال الغربي، في حين  %,بما يعادل  2كم2175الرسوبية لعصر االوليجوسين مساحة 
من مساحة المركز شكل  %,ما يعادل  2كم21تأتي تكوينات العصر الرابع في الجنوب الغربي بمساحة 

 (.2)رقم 

 
 محلية ، إدارة المحاجر، بيانات غير منشورة ، وزارة التنمية ال المصدر:

 : خريطة البنية الجيولوجية لمركز بلبيس محافظة الشرقية . 1الشكل



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            620

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                م         0202-يناير/ عشر  السابعالعدد  
 

 طبوغرافية  األراضي بمركز بلبيس. .1
( 2م فوق سطح البحر، )شكل42يقع مركز بلبيس في نطاق الوسط الذي يزيد ارتفاع االرض بها عن 

م فوق سطح البحر، ويأتي مركز بلبيس بسطح مستوي 42ى ويتخللها بعض االرتفاعات قد تصل إل
ومرتفع عن سطح البحر إال أنه توجد به بعض التدرجات في االرتفاعات بحدوده الجنوبية مع مدينة 

 DEMالعاشر من رمضان، ويمكن تقسيم سطح األرض بمركز بلبيس طبقًا لنموذج االرتفاعات الرقمية 
فاعات السطح من خالل حساب متوسطات ارتفاعات األرض علي م، وقد تم حساب ارت2بفاصل كنتوري 

مستوي القرية نظرا التساع المساحة للمركز وتنقسم إلى مجموعات نطاقات، نطاق يستوي السطح به عند 
م وهي في 52إلى  22م فوق سطح البحر كما هو في الشمال والوسط ، ونطاق يرتفع السطح به من 22

م، كما هو موضح 82م حتي 52صي الجنوب تتدرج االرتفاعات من الشرق ، بينما في الجنوب وأق
(.وقد ساعدت التضاريس على إنشاء شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز 2بالمرئية شكل )رقم 

بلبيس فال يوجد مناطق مرتفعة امام مد خطوط التليفون الثابت بل كل المناطق سهلية كما ال توجد بها 
 ريس .عقبات تتعلق بالتضا
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متر ، وباستخدام برنامج 50بدقة  Digital Elevation Modelالمصدر : من عمل الباحث اعتماداً علي مرئية االرتفاعات الرقمية 

ARC GIS 10.3  ومن صندوق االداواتArc Tool Box  وباستخدام أداةContour  تم استخراج خطوط الكنتور بفاصل كنتوري

 متر.11

تبين  DEMمتر لمرئية االرتفاعات الرقمية  18تورية بفاصل كنتوري (: خريطة كن8شكل رقم )
 مستويات السطح بمركز بلبيس

 
 التربة حسب تكوينات مادة األصل : .8

م فوق سطح البحر، وقد تشكلت التربة 1,2م : 42يقع المركز في النطاق الثالث وهو ما بين 
تي أثرت في تكوينات التربة فهي تربة رسوبية متأثرة بتكوينات العصور الرسوبية واإلرسابات النهرية وال

نهرية منقولة حملها نهر النيل من منابعة الحبشية، حيث تتكون التربة بمركز بلبيس من التربة الرسوبية 
المكونة من الرمال والطمي والتي ينتج عنها تربة طينية دقيقة الحبيبات ثقيلة القوام، والتربة المنقولة بفعل 

ات خشنة ومختلطة برواسب نهرية وهي تربة زلطية والرملية بالجنوب وتظهر تربة الرياح وهي حبيب
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الشرفات النهرية في أقصي الجنوب والجنوب الغربي، كما تتكون األراضي به من التربة المختلطة شكل 
 (، ومن ذلك نجد أن تربة المركز تتميز بالتنوع. وساعدت على مد وانشاء شبة االتصاالت السلكية3)رقم 

 والالسلكية بمركز بلبيس . 

 
 وزارة التنمية المحلية ، إدارة المحاجر، بيانات غير منشورة ، المصدر:

 (: خريطة التربة بمركز بلبيس محافظة الشرقية .3شكل )رقم 
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 العوامل المناخية وأثرها في االتصاالت السلكية والالسلكية : .3
درجة مئوية، في  18درجات مئوية والقصوى  ,لى تسجل أقصي درجات الحرارة انخفاضًا في شهر يناير إ

درجة أما  22درجة كبري وصغري  34حين تسجل  أقصى  درجات الحرارة في شهر أغسطس إلى 
درجة مئوية، كما تصل متوسطات سقوط المطر في بليبس إلى  29متوسطات درجة الحرارة  فتصل إلى 

أبريل( وينعدم سقوط المطر في كال   ير ، أكتوبر،مداها في أشهر )يناير، نوفمبر، ديسمبر، مارس ، فبرا
في شهر أغسطس  12البخر خالل السنة يصل مداه إلى   من )يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر( ومتوسط

درجات ، وبالنسبة لمتوسطات درجات  ,وأقلهم في شهري يناير وفبراير وتصل متوسط البخر فيهما إلى 
ر أقل نسبة لها في شهري أبريل ومايو، إال أن اتجاهات وسرعة الرطوبة يصل إلى مداه في شهر أكتوب

الرياح تعد هي العنصر المناخي األكثر تأثير علي شكل ومواصفات األبراج المحمول والتي توثر بشكل 
 بلبيس. ( اتجاهات وسرعات الرياح بمركز4مباشر في تكوين البرج المحمول، وتوضح الخريطة شكل )رقم 

 
وباستخدام  Arc Toolboxومن صندوق األدوات  Arc Gis 10.3الرصد المناخي بالشرقية ، وبإستخدام برنامج المصدر : محطات 

تم تحديد إتجاهات وسرعات الرياح وتحويلها إلي  krigingومن خالل   interpolationومنها أداة  Spatial analysis toolsأداة 
 أسهم إتجاهات

 الرياح علي مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية ( : خريطة اتجاهات وسرعة4شكل )رقم 
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 أثر طبيعة األرض علي االتصاالت السلكية واالسلكية بمركز بلبيس . .4
تؤثر العوامل الطبيعية تأثيرًا مباشرًا علي االتصاالت السلكية والالسلكية والتي يجب وضعها في االعتبار 

الرئيسية المؤثرة في تكوينات  كعنصر أساسي يجب التعرف علي خصائصة وتحديدها ضمن المحددات
االتصاالت السلكية والالسلكية؛ ومن خالل تحديد المقومات الطبيعية المؤثرة علي االتصاالت السلكية 

( للعناصر 1والالسلكية ووضع الوزن النسبي لتلك المقومات طبقًا لدرجة تأثيرها علي االتصاالت،)جدول
 يرها ورقمنة المؤثرات طبقًا للوزن النسبي لدرجة التاثير.الطبيعية المؤثرة علي االتصاالت ودرجات تأث

 ( : الوزن النسبي للعوامل الطبيعية المؤثرة في االتصاالت السلكية والالسلكية.1جدول )

 التصنيف النوع
الوزن 

النسبي / 

درجة 

صعوبة 

 الحفر

الوزن 

 الكلي

الوزن 

النسبي / 

الوزن 

 الكلي

 التربة

 6 20 30 مالتربة الطينية ثقيلة القوا

تربة المالحات والمستنقعات والبرك 

 والسبخات والمزارع السمكية

25 20 5 

 4 20 20 تربة الكثبان الرملية والسفوح

 3 20 15 التربة الصخرية الصحراوية

 2 20 10 التربة الرملية  الصحراوية والمختلطة

 طبوغرافية السطح

 9 30 30 مستوي سطح البحر

 7.5 30 25 م02البحر فوق مستوي سطح 

 6 30 20 م02:  02فوق مستوي سطح البحر 
 4.5 30 15 م02:  02فوق مستوي سطح البحر 

 3 30 10 م02فوق مستوي سطح البحر اكبر من 

 ملوحة التربة

 1.5 15 10 ضعيفة 

 5.25 15 35 متوسطة

 8.25 15 55 عالية

 المناخ

 5.5 10 55 رياح

 2 10 20 حرارة
 2.5 10 25 ارامط
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 جيولوجية السطح

 3 5 60 رسوبية

 2 5 40 نارية

 استخدامات األرض

 7 20 35 زراعي

 3 20 15 سكني

 4 20 20 صحراوي

 6 20 30 مزارع سمكية 

طبقاً المصدر : من عمل الباحث اعتمادً علي مجموعة من الفرضيات للعوامل الطبيعية المؤثرة في االتصاالت والتي تم استنتاجها 

للتحليالت للعناصر الطبيعية المؤثرة علي االتصاالت وذلك نتيجة للمقابالت الشخصية مع المتخصصين في االتصاالت بالشركات 

 مزودة الخدمة ، العناصر والمتغيرات واالوزان فرضيات الباحث. 

 

أو غير مجموعة العوامل البشرية المؤثرة في االتصاالت بشكل مباشر        النوع أو العنصر
 مباشر

 هو تقسيم العنصر إلي مجموعة من المتغيرات حسب درجة التأثير في  المتغير
 العنصر

  الوزن النسبي /درجة
 األهمية 

 الوزن الكلي للمتغيرات والذي يمثل درجة أهمية المتغير داخل العنصر الواحد

  عشرةهو وزن العنصر الواحد من إجمالي مجموع أوزان العناصر ال الوزن الكلي 

  * الوزن النسبي
 الوزن الكلي

حاصل ضرب الوزن النسبي في الوزن الكلي ، وذلك بحيث يكون مجموعة 
اوزان المتغير يساوي وزن العنصر، حيث يمثل العنصر مجموع العوامل 

 البشرية المؤثرة في االتصاالت بشكل مباشر وغير مباشر
كثر تأثيرًا في االتصاالت السلكية والالسلكية هي التربة ( فإن العوامل الطبيعية األ1وباالشارة إلى الجدول )

)التصنيف، الخصائص( وطبوغرافية وجيولوجية السطح والعوامل المناخية واستخدامات االرض، ومن 
خالل رقمنة تلك الظواهر وتحديد الوزن النسبي لتأثرها علي االتصاالت وبالتعويض عن العوامل الطبيعية 

لنسبي لكل ظاهرة طبيعية، تم تصنيف األرض بالمركز طبقًا لدرجة المالئمة بمركز بلبيس بالوزن ا
( تصنيفات األرض طبقًا لخواصها 5لالتصاالت السلكية والالسلكية بالمركز، وتوضح الخريطة شكل )رقم 
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الطبيعية المؤثرة في االتصاالت السلكية والالسلكية ، وقد تم االخذ في االعتبار الوزن النسبي إلى 
( ماعدا استخدامات األرض فيمكن قياسها علي مقياس أصغر علي 1صائص الطبيعية بالجدول )الخ

 مستوي القرية أو االحياء والذي سيتم تناولها علي مستوي مدينة بلبيس. 

ا
جها طبقاً مصدر : من عمل الباحث اعتمادًا علي مجموعة من الفرضيات للعوامل الطبيعية المؤثرة في االتصاالت والتي تم استنتال

للتحليالت للعناصر الطبيعية المؤثرة علي االتصاالت وذلك نتيجة للمقابالت الشخصية مع المتخصصين في االتصاالت بالشركات 

  مزودة الخدمة ، العناصر والمتغيرات واالوزان فرضيات الباحث.
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شر أو غير مجموعة العوامل البشرية المؤثرة في االتصاالت بشكل مبا النوع أو العنصر
 مباشر

 هو تقسيم العنصر إلي مجموعة من المتغيرات حسب درجة التأثير في  المتغير
 العنصر

  الوزن النسبي
 /درجة األهمية 

الوزن الكلي للمتغيرات والذي يمثل درجة أهمية المتغير داخل العنصر 
 الواحد

  العشرة هو وزن العنصر الواحد من إجمالي مجموع أوزان العناصر الوزن الكلي 

  * الوزن النسبي
 الوزن الكلي

حاصل ضرب الوزن النسبي في الوزن الكلي ، وذلك بحيث يكون مجموعة 
اوزان المتغير يساوي وزن العنصر، حيث يمثل العنصر مجموع العوامل 

 البشرية المؤثرة في االتصاالت بشكل مباشر وغير مباشر
ها الطبيعية بمركز بلبيس والموقع األمثل (: خريطة تصنيفات األرض طبقًا لخصائص5شكل )رقم 

 لشبكات االتصاالت السلكية ولالسلكية
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 ثانيًا: العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس.
مركز بلبيس من المراكز الذي يعد من المراكز التي تجمع ما بين الريفية والصناعية بالمحافظة، 

ال أنه يتمع بموقع جغرافي متميز علي الرغم من وجوده في األطراف الغربية في الجنوب الغربي إ
للمحافظة، فقد أضفي الموقع الجغرافي له ميزة جغرافية عن باقي المراكز بالمحافظة حيث القرب من 

من الجنوب  القاهرة الكبرى في الغرب ومركز منيا القمح في الشمال الغربي ومدينة العاشر من رمضان
وفي الشرق مركز أبوحماد وفي الشمال مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة، حيث يمر بالمركز الهجرات 
اليومية للسكان سواء من عاصمة المحافظة )مدينة الزقازيق( إلى القاهرة الكبرى والعكس، أو من الزقازيق 

،وتوضح المرئية  2كم31,75 إلى مدينة العاشر من رمضان والعكس؛ حيث تبل  مساحة مركز بلبيس
 ( الموقع الجغرافي للمركز والتقسيم اإلداري للمركز ومساحة كل ناحية علي حده.2م شكل )رقم 2سينتال

 
 .0131، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، تعداد /https://earthexplorer.usgs.govالمصدر : 

م موضح عليها الحدود اإلدارية لمركز بلبيس 11بدقة وضوح  8( : مرئية سينتال6شكل )رقم 
 م.8112

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 استخدامات األرض بالمدينة: .1
م والملونة باأللوان الكاذبة التي تبين 12بدقة وضوح  2تم استخدام المرئة الفضائية سينتال

دي، ومن خالل ترسيم حدود المباني بالمركز حيث األراضي الزراعية باللون األحمر والمباني باللون الرما
من مساحة المركز  %4874ما يعادل  2كم15279يبل  إجمالي مساحة المباني بالمركز ومساحة 

ويرجع ارتفاع نسبة المباني بالمركز نظرًا لوجود مناطق صناعية في جنوب المركز وتوضح  2كم31,75
 ي مركز بلبيس.( المباني بكل قرية من قر ,المرئية شكل )رقم 

 
 م.8112م تبين المباني بالمركز 11بدقة وضوح  8( : مرئية سينتال7شكل )رقم 
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الرحلة ( الطرق الرئيسية التي تعد معابر رئيسية تمر من خاللها 9توضح الخريطة شكل )رقم 
 –وس القاهرة الكبرى  وطريق فاق –بلبيس -متجة غربا إلى القاهره الكبرى عن طريق الزقازيق اليومية

لي الجنوب نحو مدينة العاشر من رمضان سواء عن طريق  –بلبيس  –أبوحماد  القاهرة الكبرى ، وا 
 بلبيس العاشر.-العاشر أو عن طريق أبوحماد  –بلبيس  –الزقازيق 

 م.1012م لعام 10وبدقة وضوح  1المصدر: تم ترسيم الطرق الرئيسية بمعلومية المرئية سينتال  

 م.8112ة الطرق الرئيسية التي تربط المركز بالنطاقات الجغرافية الكبرى ( : خريط2شكل )رقم 
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 . الخصائص السكانية بمركز بلبيس وأثرها على االتصاالت السلكية والالسلكية. .8
 التركيب النوعي ومتوسط حجم االسرة 

ن ( نواحي مركز بلبيس موضح بها التركيب النوعي للسكا1(  والملحق ) 8توضح الخريطة )رقم 
)ذكور/ اناث( في كل ناحية على حدي علي شكل أعمدة بيانية حيث تظهر األعمدة البيانية تقارب أعداد 
الذكور واالناث في كل ناحية مع تفاوت طفيف في الذكور عن االناث، كما تظهر أيضًا األعمدة البيانية 

جمالي أعداد السكان بكل ناحية علي حدي.  أعداد األسر وا 

 م.1013مل الباحث أعتماداً علي بيانات ، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، محافظة الشرقية المصدر : من ع  

النوعي وأعداد االسر على مستوى  ( : خريطة مركز بلبيس موضح عليها التركيب9شكل )رقم 
 م. 8112النواحي
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 .الحالة التعليمية للسكان بالمركز 
ة المقيد بها الطالب في المراحل اإلبتدائية واإلعدادية الحالة التعليمية تتمثل في المراحل التعليمي

والثانوية، كما ترصد أيضًا اعداد من يقرأ ويكتب أو أمي ال يستطيع القراة والكتابة، وتوضح الخريطة شكل 
( تصنيفات الطالب حسب المراحل التعليمية والسكان من يقرأ ويكتب أو أمي وتظهر الدوائر 12)رقم 

توزيعات السكان حسب الحالة التعليمية حيث تظهر الدوائر النسبية ارتفاع في معدالت  النسبية بالخريطة
السكان الذي ال يستطيع القراءة والكتابة وقد يرجع ذلك ألن المركز بطبيعتة من المراكز الريفية الذي يغلب 

علي رب االسرة بها عدم معرفة القراءة 
والكتابة.

 
علي بيانات التعداد االحصائي لمركز بلبيس ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، محافظة  المصدر: من عمل الباحث اعتماداً 

 م.1012الشرقية ، 

 م.8112( : خريطة تصنيفات السكان حسب الحالة التعليمة 11كل )رقم شكل  
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 .قوة العمل بالمركز 
ية ويرجع ذلك الرتفاع تتضاءل قوة العمل بمركز بلبيس متماشية مع المؤشر العام لمحافظة الشرق

أعداد العمالة الموسمية بالمركز والغير مسجلة في بيانات القوي العاملة الغير مؤمن عليها وتبين الخريطة 
( قوة العمل بنواحي المركز علي شكل دوائر نسبية توضح نسبة العمالة من أعداد األسر 11شكل )رقم 
بالمركز.

 
يانات التعداد االحصائي لمركز بلبيس ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، محافظة المصدر: من عمل الباحث اعتماداً علي ب

 م.1012الشرقية ، 

 م.8112( : خريطة قوة العمل بنواحي مركز بلبيس 11شكل )رقم 
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 المؤامة المكانية لالتصاالت بمركز بلبيس طبقًا للمعايير البشرية
ت بمركز بلبيس ، وذلك من خالل مجموعة من وهي التعرف علي المواءمة المكانية لالتصاال

المعايير البشرية التي تؤثمر في تكوين االتصاالت ، وطبقًا إليالدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية مع 
المهندسين والفنيين المتخصصين في مجاالت االتصاالت الالسلكية في شركات فودافون وأورانج ، وايضًا 

خصية مع المهندسين الفنين المتخصصين في مجاالت االتصاالت السلكية ما تم من اجراء مقابالت ش
والالسلكية في الجهاز القومي لالتصاالت، ومن خالل تلك المقابالت تم الوقوف علي أهم العوامل البشرية 

 (:3بالجدول )المؤثرة في االتصاالت وهي كما 
تصاالت  ووضع تقيمات ذات داللة لتك وقد تم حصر العوامل البشرية ذات التأثير المباشر علي اال 

( تنقسم Variable( حسب األهمية ودرجة التأثير ، ونظرًا الن تلك العناصر )Objectivesالعناصر )
إلي أكثر من متغير داخل العنصر الواحد فقد تم إعطاءكل عنصر وزن نسبي محدد،  فعلي سبيل المثال 

الي العناصر العشر بالجدول والذي يعبر عنها في من إجم %12تم إعطاء العنصر الخاص بالطرق وزن 
، وكل  %122الجدول تحت عنصر الوزن الكلي ، بحيث يبل  إجمالي األوزان إلي العناصر العشر 

عنصر تم تصنيفهإلي عدد من المتغيرات حسب درجة األهمية بحيث يبل  إجمالي الوزن النسبي لتلك 
ر الطرق ، تم تقسيمه إلي ثالث متغيرات ولكل متغير من العنصر ، وكما هو في عنص %122المغيرات 

من الوزن الكلي  %52وزن نسبي ، وكما هو بالجدول فإن المتغير الذي يسمي)طرق درجة أولي( يمثل 
لعنصر الطرق ، وحتي نتمكن من تمثيل تلك األوزان للعناصر والمتغيرات علي الخرائط وانشاء قاعدة 

تحديد افضل المواقع التي يمكن االستثمار في قطاعات االتصاالت  بيانات مكانية نستطيع من خاللها
السلكية والالسلكية بها ، فقد تم تحويل تلك األوزان للعناصر والمتغيرات إلي درجات تعبر عن أهمية 
المتغير من إجمالي عدد المتغيرات بالعنصر ، وأيضًا أهمية العنصر من إجمالي العناصر الرئيسية الموثرة 

 باشر علي االتصاالت.بشكل م
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 ( : المعايير البشرية المؤثرة في االتصاالت ووزنها النسبي طبقًا لدرجة تأثيرها.3جدول )
 م

النوع  

 )العنصر(
 التصنيف )المتغير(

الوزن النسبي / درجة 

 األهمية

الوزن 

 الكلي

الوزن النسبي * 

 الوزن الكلي

الطرق/  1

المجاري 

 المائية

راكز درجة أولي / بين الم

 والمحافظات
50 10 5 

 3 10 30 درجة ثانية/ بين االحياء

 2 10 20 درجة ثالثة / بين المجاورات

 3.75 15 25 مصانع العمران 2

 3 15 20 شركات

 2.25 15 15 فيالت

 2.25 15 15 أبراج

 2.25 15 15 عمارات

 1.5 15 10 مساكن

المقرات  3

 الخدمية

لبريد / البنوك /مكاتب ا

 المقرات الشرطية
15 10 1.5 

 1.5 10 15 مقرات تعليمية

 1.5 10 15 المواني الجافة

 1 10 10 مقرات صحية

مراكز الخدمة )األسواق 

 التجارية(
10 10 1 

مراكز الشباب / الجمعيات 

 الخيرية
10 10 1 

 1 10 10 مقرات حكومية

 1 10 10 دور العبادة

 0.5 10 5 أخري

 4.5 10 45 عالي الدخل 4

 3.5 10 35 متوسط

 2 10 20 ضعيف

النشاط  5

 االقتصادي

 3.5 10 35 صناعي

 3 10 30 تجاري

 2 10 20 خدمي

 1.5 10 15 زراعي

الحالة  6

 االجتماعية

 2 5 40 متزوج

 1.25 5 25 مطلق
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 1.75 5 35 اعزب

الكثافة  7

 السكانية

 4 10 40 عالية

 3.5 10 35 متوسطة

 2.5 10 25 ضعيفة

المستوي  8

 التعليمي

 4 10 40 جامعي / فوق جامعي

 3.5 10 35 متوسط/ فوق متوسط

 2.5 10 25 دوني المتوسط

الفئات  9

 العمرية

 0.5 10 5 4من سنة إلي 

 1 10 10 44إلي  0من 

 4.5 10 45 44إلي  40من 

 3 10 30 05إلي  40من 

 1 10 10 02اكبر من 

 7 10 70 يعمل قوة العمل 10

 3 10 30 اليعمل
المصدر : من عمل الباحث اعتمادً علي مجموعة من الفرضيات للعوامل البشرية المؤثرة في االتصاالت والتي تم استنتاجها طبقاً 

ية مع المتخصصين في االتصاالت بالشركات للتحليالت للعناصر البشرية المؤثرة علي االتصاالت وذلك نتيجة للمقابالت الشخص

 مزودة الخدمة ، العناصر والمتغيرات واالوزان فرضيات الباحث. 

 

 

 

 مجموعة العوامل البشرية المؤثرة في االتصاالت بشكل مباشر أو غير مباشر النوع أو العنصر
 نصرهو تقسيم العنصر إلي مجموعة من المتغيرات حسب درجة التأثير في الع المتغير 
  الوزن النسبي /درجة

 األهمية 
الوزن الكلي للمتغيرات والذي يمثل درجة أهمية المتغير داخل العنصر 

 الواحد
  هو وزن العنصر الواحد من إجمالي مجموع أوزان العناصر العشرة الوزن الكلي 

  * الوزن النسبي
 الوزن الكلي

ن مجموعة اوزان حاصل ضرب الوزن النسبي في الوزن الكلي ، وذلك بحيث يكو 
المتغير يساوي وزن العنصر، حيث يمثل العنصر مجموع العوامل البشرية المؤثرة 

 في االتصاالت بشكل مباشر وغير مباشر
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وبالتعويض في تلك المتغيرات والعناصر البشرية المؤثرة في االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس 
انية علي الخريطة ، وذلك إلنشاء خريطة المؤائمة لالتصاالت وتحويلها إلي مجموعة من الطبقات المك

( الذي يوضح المؤائمة المكاني الفضل المواقع المناسبة لتكوين 12بمركز بلبيس كما هو بالشكل )
 2كم8272لالتصاالت، حيث نستنج من الخريطة بإن مساحة الموائمة المتميزة لالتصاالت بالمركز تبل  

مساحة المركز ، بينما نجد المساحات ذات المؤائمة المكانية المتوسطة تبل  من  %3273أي ما يعادل 
. 2كم31,72من المساحة الكلية للمركز والتي تبل  مساحة  %,287ما يعادل  2كم22174

 
م 1010م مارس 5بدقة وضوح  High Resoluationعالية الدقةPlanetالمصدر : من عمل الباحث اعتماداً علي ، المرئية الفضائية 

 (.5لمركز بلبيس، والمعايير البشرية واالوزان المحددة بالجدول )

(:المؤامة المكانية لالتصاالت السلكية والالسلكية بنواحي المركز طبقًا للمعايير 18خريطة شكل )
 البشرية المقترحة .
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 ثالثًا:  شبكات االتصاالت السلكية بمركز بلبيس
لتحتية للشركة المصرية لالتصاالت، وتعد الشركة المصرية االتصاالت السلكية تتمثل في البنية ا

لالتصاالت هي الجهه المعنية باالتصاالت السلكية بمصر، وفي مركز بلبيس تظهر السنتراالت المؤدية 
، فإن 2كم 5الخدمة في بالمركز، وطبقًا للنطاق الجغرافي التي يمكن أن تغطية تلك السنتراالت وهي

تغطي نطاق المركز حيث توجد بعض المناطق التي ال تصل خدمات االتصاالت السنتراالت بالمركز ال 
( حيث المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس وقرية السالم وجنوب 13السلكية كما هو موضح بالخريطة )رقم 

 قرية الزوامل وقرية سلمنت وشرق قرية الطحاوية.

 
 . لبيس والنطاقات الجغرافية التي تغطيها(: خريطة توزيعات السنتراالت بنواحي مركز ب13شكل )رقم 
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 .شبكات االتصاالت الالسلكية بالمركز 
االتصاالت الالسلكية وهي خدمات الصوت والبيانات التي تنتقل عبر أبراج المحمول )الماكرو( 

( توزيعات أبراج الماكرو 14التي تزود الخدمة لألجهزة الطرفية المستقبلة الخدمة، ويوضح الشكل )رقم 
( توزيعات أبراج شركات المحمول المزودة 15واحي مركز بلبيس، كما توضح الخريطة شكل )رقم بن

أبراج شركة اتصاالت مصر( بينما لم توجد  –أبراج شركة أورانج  –للخدمة بالمركز )أبراج شركة فودافون 
ية وتعتمد في تقديم أبراج للشركة الرابعة )شركة وي( والتي بدأت حديثًا تقديم خدمات االتصاالت الالسلك

 خدماتها علي أبراج الشركات الثالث.
ن ظل استخدامه  ويعود استخدام الهاتف المحمول إلى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وا 
مقصوًرا على الموسرين ورجال األعمال فى دول أمريكا وأوروبا المتقدمة، وقد أدى استخدامه مع وسائل 

 (. 1إلى حدوث ثورة فى عالم االتصال .) -خاصة اإلنترنت-االتصال األخرى  
زادت أهميـة الهـاتف حسـب رأي العينــة فـي الحيـاة اليوميـة بعــد أن أصـبح جـزءًا مـن الضــرورات 
لكثير من شرائح المجتمـع، والـذي أسـهم فـي توثيـق العالقـة بـين أفـراد المجتمـع، وسـهولة االتصـال فيمـا 

مكانـات متعـددة بينهم في الوقت المناسب وتزيد أهمية الهاتف الم حمول بما يتوافر لـه مـن خصـائص وا 
، ويتوقـع بتطـور التقنيـة المذهلـة للهـاتف المحمـول تعـدد اسـتخداماته، ( 2غير خاصية االتصال الصـوتي.)

وت واستقباله، وكذلك الصورة وتلقـى المعلومـات وتبادلهـا، ممـا يفـتح بحيث يكون لها القدرة على إرسال الص
 ( 3)آفاًقا جديدة لنظم االتصال الشخصي.

وتتعدد األسباب التي تفسـر التوسـع فـى اسـتخدام التليفـون المحمـول ، أهمهـا التطـور البطـيء فـى تكنولوجيـا 
ديدة بـين شـركات اإلنتـاج والتسـويق وتعـدد التليفـون الثابـت ، وانخفـاض تكـاليف البنيـة التحتيـة والمنافسـة الشـ

                                                 
 .153منظور معاصر، األنجلو المصرية، القاهرة، ص  –،  الجغرافية االقتصادية 1006محمد محمود الديب ، -1
  -جامعة جنوب الوادي -كلية اآلداب مجلة محمد المغاوري محمود موسى، االبعاد الجغرافية لالتصال الهاتفي في مدينة دمنهور،  -1

 .101، ص1002سنة   15عدد 

االتصال الهاتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكندرية من المنظور الجغرافي، مجلة جامعة مد عبد القادر عبد الحميد شنيشن، مح-5

 .1، ص1006أسيوط للدراسات البيئية، أكتوبر 
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األدوات والخــدمات والتكنولوجيــا وتغيرهــا الســريع ، فضــالً  عــن ذلــك كلــه التبــاين الشــديد فــى أســعار األجهــزة 
 ( .  1بحسب اإلمكانيات المتوفرة لكل نوع بما يالءم مختلف شرائح الدخول )

خواص أخرى إضافة إلى خاصية االتصال، ويزيد من أهمية الهاتف المحمول ما يحويه من إمكانات و 
وتتمثل في إمكانات الحاسوب، والمزاولة، والتصفح العام لشبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(، 

 (2) والحصول على المعلومات، وبث الرسائل المصورة، والتسلية

 
 م.8112يس ( : أبراج االتصاالت ماكرو ، والحدود اإلدارية والعمران بمركز بلب14شكل )رقم 

 
                                                 

 . 561محمد الفتحى بكير ، مرجع سبق ذكره، ص  -1
  -جامعة جنوب الوادي -كلية اآلداب مجلة الهاتفي في مدينة دمنهور، محمد المغاوري محمود موسى، االبعاد الجغرافية لالتصال  -1

 .106، ص1002سنة   15عدد 
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أتصاالت مصر (  –أورانج  –(: خريطة تبين توزيع أبراج االتصاالت بالشركات )فودافون 15شكل )

 م.8112بمركز بلبيس 
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 العوامل المؤثرة فى ملكية التليفون المحمول: -

صعب  أصبح الهاتف المحمول جزءًا مهمًا من إيقاع حياتنا اليومية، وأصبح الفكاك من أسره أمراً        
(، وقد أتاح الهاتف  1()9,، ص2229المنال، فقد أحدث ثورة تكنولوجية في تاريخ االتصاالت)عبده، 

المحمول بتطبيقاته المختلفة إدراك الظاهرات المكانية وتحديد المواقع والخرائط التفاعلية والكثير من 
 ( .p.638Ricker,B, et al, ()2,2015االستخدامات األخرى)

مل المؤثرة فى ملكية الهاتف المحمول والتى يمكن حصرها فى ثالث مجموعات رئيسة وتتعدد العوا 
 هى : العوامل الشخصية والعامل االقتصادي والعوامل المرتبطة بشركتى المحمول.

 العوامل الشخصية : -1

 يعد استخدام الهاتف المحمول من االستخدامات التى تتأثر بسلوك المستهلكين )المـالك(، سـواء مـا 
يتصل بطبيعة العمل، واألغراض األسرية، واالتصال من أى مكـان، وكثـرة السـفر، وعـدم تـوافر خـط هـاتفى 

 أرضى بالمنزل، والتقليد، والهدية
األغراض األسريةحيث يتطلب ذلك متابعـة األبنـاء الوالـدين، أو متابعـة الوالـدين ألبنـائهم المتـزوجين، وبـذلك 

عًيا لكل من يستخدمه، وهو ما يخفف من آثار التشـتت االجتمـاعي ) يخلق الهاتف وسًطا اجتماعًيا اصطنا
3.) 
 
 
 
 
 

                                                 
سعيد عبده، بعض مظاهر جغرافية االتصاالت والمعلومات في مصر، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، سلسلة رسائل  -1

 .32، ص  1002، 565جغرافية رقم 
1- tion of smart phone usage on privacy and spatial cognition,Geo. Journal, Ricker,B, et al, Implica

2015,p638. 
 

( : المدينة والخدمات الهاتفية، "ترجمة محمد إسماعيل الشيخ"، مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية، قسم 4590ج . دويوى ) -5

 .45، 49الجغرافية، جامعة الكويت، أغسطس، ص 
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 .2219(: نسب)%(أسباب امتالك األفراد للمحمول بمناطق مركز بلبيس 4جدول ) 

 المنطقة

 السـبب

طبيعة 
 العمل

أغراض 
 أسرية

االتصال 
من أى 
 مكان

كثرة 
 السفر

عدم وجود 
تليفون 
 بالمنزل

التقليد 
 والمحاكاة

 هدية

 1 2 22 , 22 32 22 بلبيس
 1 2 22 12 22 21 24 شبرا الخيمة

انشـــــــــــــــــــــاص 
 الرمل

32 22 23 13 9.2 3.4 - 

 - - 4.5 13.3 29.2 22 34 اوالد سيف
 0.5 1.8 13.2 10.8 23.3 23.2 27 المتوسط

 المصدر : نتائج الدراسة الميدانية.

 

امـــتالك التليفـــون المحمـــول بســـبب طبيعـــة ( : ان ارتفـــاع نســـبة مـــن 12( والشـــكل )5ويتضـــح مـــن الجـــدول )
ثـم لألغـراض  %23.3، ثم جاءت بعد ذلك االتصال فى من اى مكـان بنسـبة  %,2العمل وجاءت بنسبة 

 %13.2االسرية لالطمئنان على االسرة خالل اوقات اليـوم المختلفـة ، ثـم عـدم وجـود تلـيفن بـالمنزل بنسـبة 
 .  %12.9ثم كثرة السفر بنسبة 
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 : يمكن قياسه بمتوسط الدخل الشهري للمالك بالعينة.االقتصادي العامل -1
 

إضافة إلى العوامل الشخصية السابقة، فإن لمستوى دخل الفرد تأثيرًا واضحًا فى امتالك المحمول؛  
فبالرغم من امتالك األفراد من جميع مستويات الدخل للهاتف المحمول فإن امتالك األفراد من ذوى الدخول 

ثم الفئة %,.31( بنسبة 2222-1222جاءت الفئة الثانية أعلى الفئات متوسط الدخل ) .المنخفضة
( بنسبة 2522-2222ثم الفئة اثالثة متوسط دخلها )  %32.8جنية( وبلغت  1222الثانية) اقل من 

، اما  %15( بنسبة 4222-2522، وجاءت فى المركز االخير الفئة الرابعة متوسط الدخل )  18.8%
 فقط.  %1فجاءت بنسبة  غير مبين

 
 نسب عينة المالك تبعًا لمتوسط الدخل الشهري ببعض مناطق مركز بلبيس .( 5جدول )

 شياخة
أقل من 

 جنيه1222
1222- 
2222 

2222-
2522 

2522 -
 غير مبين 4222

 1 18 22 28.1 32.8 بلبيس
 1 22 22 28 32 شبرا الخيمة

 2 12 22.4 35.4 32.2 انشاص الرمل
 2 15 18 33.4 32.2 اوالد سيف

 1.0 16.5 19.9 31.7 30.9 المتوسط
 المصدر: نتائج الدراسة الميدانية.

 



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            306

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                م         0202-يناير/ عشر  السابعالعدد  
 

 
 نسب عينة المالك تبعًا لمتوسط الدخل الشهري ببعض مناطق مركز بلبيس.: 16شكل 

 
 التوزيع المكاني لالتصاالت الالسلكية بمركز بلبيس:

 ( للتوزيع المكاني الحالي البراج محطات المحمول بمركز بلبيس االتى:,1من خالل الشكل )
م:هي النطاقات األكثر خدمة ويتدرج مستوي تغطية 511النطاقات الجغرافية التي في حدود  -1

 .6م وهو األقل خدمة. جدول 8511األبراج للمركز حتي النطاق الجغرافي األكثر من 
 لمركز بلبيس.، مستوى ومساحات تغطية األبراج 6جدول 

 النسبة % المساحة كم درجة النطاق
 19.8 22 ممتازة النطاق االول
 11.2 32.9 جيد جدا النطاق الثانى
 12.1 39.4 جيد النطاق الثالث
 45.3 144 متوسطة النطاق الرابع
 ,.2 21.3 ضعيفة النطاق الخامس
 5.5 4.,1 رديئة النطاق السادس
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 متع بتغطية كالتالى:يمكن تحديد النطاقات التى تت -2
ما يعادل  2كم22حيث تغطي النطاقات الجغرافية المتميزة لالتصاالت الالسلكية مساحة  -أ

، من مساحة المركز .وتوجد فى كل القرى ماعدا بعض القرى مثل قرية كفر العرب ، 1978%
 اوالد مهنا، بنى صالح، الكتيبة، بساتين االسماعلية ، بسنت اسماعلية.

ما يعادل  2كم3279الجغرافية الجيدة جدًا لالتصاالت الالسلكية فتغطي مساحة أما النطاقات  -ب
.وتوجد فى كل القرى ماعدا بعض القرى مثل قرية كفر العرب ، اوالد مهنا، بنى  1172%

 صالح، الكتيبة، بساتين االسماعلية ، بسنت اسماعلية.
ما يعادل  2كم3974مساحة  في حين تغطي النطاقات الجغرافية الجيدة لالتصاالت الالسلكية -ت

 .وتوجد فى كل القرى ماعدا قرية كفر العرب 1271%
ما يعادل  2كم144اما النطاقات الجغرافية المتوسطة لالتصاالت الالسلكية فتغطي مساحة  -ث

 .وتوجد فى معظم قرى المركز. 4573%
عادل ما ي 2كم2173ثم تغطي النطاقات الجغرافية الضعيفة لالتصاالت الالسلكية مساحة  -ج

27,% . 
من  %575ما يعادل 21,74أما النطاقات الرديئة فتغطي لالتصاالت الالسلكية مساحةكم  -ح

مساحة المركز. فتوجد فى قرى كفر العرب ، اوالد مهنا، بنى صالح، الكتيبة، بساتين 
 االسماعلية ، بسنت اسماعلية.
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ت المحمول الماكرو التي تغطي مركز بلبيس، الجهاز القومي لالتصاالت ، المصدر : من عمل الباحث أعتماداً علي بيانات ، محطا

 .1013، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء ، التعداد االحصائي 1019بيانات غير منشورة 

 (: نطاقات الخدمة البراج المحمول بنواحي مركز بلبيس ، محافظة الشرقية17شكل )
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ى تواجه االتصاالت السلكية والالسلكية فى مركز بلبيس، رابعا: أهم المشكالت الت
 والتوصيات لحلها 

 الحالة التعليمية: -1
 ( االتي:19( والشكل ),يتضح من خالل الجدول )

ــــــــذين يســــــــتخدمون االتصــــــــاالت الســــــــلكية  ــــــــذين شــــــــملتهم العينــــــــة والل ــــــــين ال انخفــــــــاض نســــــــبة االمي
 والد سيف،في ا %12، في مدينة بلبيس %4والالسلكية فبلغت نسبتها 

  
 دراسة بالعينة ببعض مناطق مركز بلبيس.8119( التوزيع العددي والنسبي للحالة التعليمية 7جدول )
 مدينة بلبيس البيان

% 
 شبرا النخلة

% 
 انشاص الرمل

% 
 اوالد سيف

% 
النســــــــــــبة العدد

% 
النســــــــــــبة العدد

% 
النســــــــــــبة العدد

% 
النســــــــــــبة العدد

% 
المؤهــــــــــــل 
 الجامعي

 12 32 12 25 9 22 4 12 امى
ـــــــــــــــــــــــــرا  يق

 ويكتب
22 9 24 8.2 22 9 42 12 

ــــــــــــــــــيم  تعل
 اساسى

122 42 92 32 22 24 22 24 

 42 115 44 112 42 122 42 122 جامعى
فــــــــــــــــــــــوق 
الجـــــــــــامع

 ى
22 9 22 12.4 35 14 5 2 

 .1019المصدر/ الدراسة الميدانية التى قام بها الباحث خالل عام 
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ــــــــــى  9%،  ــــــــــة ، وارتفعــــــــــت إل ــــــــــ %12فــــــــــي شــــــــــبرا النخل ــــــــــة اوالد ســــــــــيف ، وزادت نســــــــــبة ف ي قري
 %24فــــــي شــــــبرا النخلــــــة ،  %32،  %42الحاصــــــلين علــــــى العلــــــيم األساســــــي  فــــــي مدينــــــة بلبــــــيس 

 في انشاص الرمل واوالد سيف.
بالنســـــبة للحاصـــــلين علـــــى تعلـــــيم فـــــوق الجـــــامعي الماجســـــتير والـــــدكتوراه بلغـــــت نســـــبتهم فـــــي مدينـــــة 

 في اوالد سيف . %2الرمل ،  في انشاص %14شبرا النخلة ،  %12.4،  %9بلبيس 
 

 دراسة بالعينة ببعض مناطق مركز بلبيس. 8119التوزيع العددي للحالة التعليمية ( 19شكل )

 ( .3المصدر/ اعتمادا على بيانات الجدول )
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 التليفون األرضي ) الثابت(:  -1
 ( االتي:18( والشكل )9يتضح من خالل الجدول )

ويرجع ذلك غلى  %92ارتفاع نسبة مستخدمي التليفون األرضي بمركز بلبيس في مدينة بلبيس بنسبة 
زيادة االستخدام للتليفون في المدينة لالتصال وتوصيل خدمة االنترنت والفاكس وغيرها ، ووصلت الى 

 في اوالد سيف . %32في انشاص الرمل ،  %49في شبرا النخلة ، 52%
 عينة ببعض مناطق مركز بلبيس.8119العددي والنسبي لخدمة التليفون األرضى ( التوزيع 2جدول )
 شبرا النخلة مدينة بلبيس البيان

 

 انشاص الرمل

 

 اوالد سيف

العددددد

 د

النسدددددددبة

% 

العددددد

 د

النسدددددددبة

% 

العددددد

 د

النسدددددددبة

% 

العددددد

 د

النسدددددددبة

% 

التليفدددددددددون 

 األرضي

عددددددددددددددددددددددددد 

 المستخدمين

10

0 
20 

15

0 
61 

11

0 
62 90 56 

الغيددددددددددددددددددددر 

 نمستخدمي
60 10 

11

0 
62 

15

0 
61 

16

0 
66 

يسددددددددددتخدم 

 فى

10 االتصال

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 

توصدددددددددددددديل 

 االنترنت

10

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 

مشككككككككالت 

 الخدمة

10 قلة الصيانة

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 

قطككككككككككككككككككككككع 

 الخدمة

10

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 

ضكككككككككككككككككعف 

 الخدمة

10

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 

لكككككككم تصكككككككل 

 الخدمة
0 0 0 0 0 0 0 0 

ارتفككككككككككككككككاع 

 االسعار

10

0 
100 

15

0 
100 

11

0 
100 90 100 
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دراسة بالعينة ببعض مناطق مركز  8119التوزيع العددي  لمستخدمي التليفون األرضى( 18شكل )
 بلبيس.

 
 ( .2المصدر/ اعتمادا على بيانات الجدول )

ــــذين شــــملتهم  ــــادة  نســــبة مســــتخدمي التليفــــون األرضــــي  فــــي االتصــــال واالنترنــــت ال كمــــا  تبــــين زي
ويرجــــع ذلــــك غلــــى زيــــادة االســــتخدام للتليفــــون  %92العينــــة فبلغــــت نســــبتها فــــي مدينــــة بلبــــيس بنســــبة 

مـــــــة االنترنـــــــت والفـــــــاكس وغيرهـــــــا وزيـــــــادة المســـــــتوى التعليمـــــــي فـــــــي المدينـــــــة لالتصـــــــال وتوصـــــــيل خد
فــــــي اوالد  %32فــــــي انشـــــاص الرمــــــل ،  %49فــــــي شــــــبرا النخلـــــة ، %52والثقـــــافي ، ووصــــــلت الـــــى 

 سيف.
 اهم مشكالت التليفون األرضي :

ـــــرة  تتمثـــــل اهـــــم مشـــــكالت التليفـــــون األرضـــــي بمركـــــز بلبـــــيس فـــــي قلـــــة الصـــــيانة الدوريـــــة حيـــــث تطـــــول فت
ـــــرك الصـــــيانة وعنـــــد حـــــ دوث اعطـــــال يتـــــأخر المتخصـــــص مـــــن قبـــــل الســـــنترال فـــــي تصـــــليح االعطـــــال ويت

التليفــــون لمــــدة اكثــــر مــــن ثــــالث ايــــام فــــي حالــــة عطــــل وينقطــــع االنترنــــت واالتصــــال بســــبب ذلــــك ، ايضــــا 
مــــن اهــــم المشــــكالت قطــــع الخدمــــة لفتــــرات متقطعــــة تصــــل إلــــى ســــاعة او اكثــــر كــــل لمــــدة ثــــالث او اربــــع 

يواجـــــه مســـــتخدمي التليفـــــون األرضـــــي مشـــــكلة انخفـــــاض الخدمـــــة وتكـــــون  ايـــــام خـــــالل االســـــبوع ، وكـــــذلك
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ســـــيئة اى ان الخــــــط ينقــــــع خــــــالل المكالمــــــات ، ايضــــــا مـــــن اهــــــم المشــــــاكل ارتفــــــاع االســــــعار ومصــــــاريف 
 (. 22الخدمة والمصاريف االضافية )شكل 

ويرجــــــــع ذلـــــــــك غلــــــــى زيـــــــــادة  %122ومــــــــن الملفــــــــت ان اجابـــــــــات كــــــــل العينـــــــــة جــــــــاءت بنســـــــــبة 
يفــــــون فــــــي المدينــــــة لالتصــــــال وتوصــــــيل خدمــــــة االنترنــــــت والفــــــاكس وغيرهــــــا وزيـــــــادة االســــــتخدام للتل

 المستوى التعليمي والثقافي .
 8119( التوزيع العددي لمشكالت خدمة التليفون األرضي ببعض مناطق مركز بلبيس 81شكل )

 دراسة بالعينة.

 
 خدمة الفاكس :—3

 ( االتي:22( والشكل )8يتضح من خالل الجدول )
ويرجع ذلك غلى زيادة  %49ارتفاع نسبة مستخدمي الفاكس بمركز بلبيس في مدينة بلبيس بنسبة      

في  %22االستخدام للفاكس في المدينة لالتصال وتوصيل المعلومات والبيانات وغيرها ، ووصلت الى 
 في اوالد سيف . %9في انشاص الرمل ،  %12شبرا النخلة ،
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دراسة بالعينة ببعض مناطق مركز  8119التوزيع العددي والنسبي لمستخدمي الفاكس : 8 جدول
 بلبيس.

 مدينة بلبيس البيان

% 

 شبرا النخلة

% 

 انشاص الرمل

% 

 اوالد سيف

% 

النسدددددددددبة العدد

% 

النسدددددددددبة العدد

% 

النسدددددددددبة العدد

% 

النسدددددددددبة العدد

% 

 2 10 11 50 10 60 62 110 عدد المستخدمين الفاكس

 91 150 22 110 20 100 61 150 ير مستخدمينالغ

  0  0  0  0 االتصال  يستخدم فى

توصدددددددددددددددديل رسددددددددددددددددائل 

 ومعلومات

110 100 60 100 50 100 10 100 

مشكككككككككككككككككككككككالت 

 الخدمة

  10  50  60 100 110 قلة الصيانة

  10  50  60  110 قطع الخدمة

  10  50  60  110 ضعف الخدمة

         لم تصل الخدمة

  10  50  60  110 ارتفاع االسعار
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دراسة بالعينة ببعض مناطق  8119التوزيع العددي والنسبي لمستخدمي الفاكس ( 22شكل )

 مركز بلبيس.
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ــــــاكس  فــــــي توصــــــي ــــــين زيــــــادة  نســــــبة مســــــتخدمي الف ــــــات الــــــذين شــــــملتهم وتب ل المعلومــــــات والبيان
ويرجــــع ذلــــك إلــــى زيــــادة االســــتخدام للفــــاكس  %122العينــــة فبلغــــت نســــبتها فــــي مدينــــة بلبــــيس بنســــبة 

فـــــــي المدينـــــــة لالتصـــــــال وتوصـــــــيل خدمـــــــة االنترنـــــــت والفـــــــاكس وغيرهـــــــا وزيـــــــادة المســـــــتوى التعليمـــــــي 
فــــــي اوالد  %32،  فــــــي انشـــــاص الرمــــــل %49فــــــي شــــــبرا النخلـــــة ، %52والثقـــــافي ، ووصــــــلت الـــــى 

 سيف.
 

 خدمة االنترنت :
لخدمـــــة االنترنـــــت أهميـــــة كبيـــــرة فـــــي تقريــــــب المســـــافات بـــــين األشـــــخاص وزيـــــادة اواصـــــل التــــــرابط 

 ( 1بينهم خاصة عندما تكون المسافة كبيرة بين االطراف . ) 
 ( االتي: 12يتضح من خالل الجدول )

ويرجع ذلك إلى  %92ة في مدينة بلبيس بنسبة ارتفاع نسبة مستخدمي االنترنت بمركز بلبيس بلغت النسب
زيادة االستخدام االنترنت  في المدينة ألهمية في كثير من نواحي الحياه مثل االتصال وتوصيل 

في انشاص الرمل ،  %12في شبرا النخلة ، %22المعلومات والبيانات والتعليم وغيرها ، ووصلت إلى 
 في اوالد سيف . 9%
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ى، تأثير االتصال عبر االنترنت فى العالقات االجتماعية ) دراسة ميدانية فى المجتمع القطرى( ، مجلة جامعة حلمى خضر سار -1

 .1، ص 1002، العدد األول ، 16دمش ، المجلد 
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دراسة بالعينة ببعض مناطق  8119لتوزيع العددى والنسبى لمستخدمي االنترنت ( ا11جدول ) 
 مركز بلبيس.

 مدينة بلبيس البيان

% 

 شبرا النخلة

% 

 انشاص الرمل

% 

 اوالد سيف

% 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

10 عدد المستخدمين االنترنت

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 

 الغير مستخدمين
60 10 30 12 90 56 

11

0 
66 

توصدددددددددددددديل رسددددددددددددددائل  يستخدم فى

 ومعلومات

10

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 

10 استفادة متنوعة

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 

طريقكككككككككككككككككككككككة 

 التوصيل

 تليفون ارضى
60 10 20 51 

10

0 
60 60 16 

10 شبكة توزيع

0 
60 10 2 50 11 60 16 

 16 60 11 50 51 20 10 60 تليفون محمول

مشككككككككككككككككككككالت 

 الخدمة

 قلة الصيانة
60 10 

11

0 
62 

10

0 
60 92 5991 

10 قطع الخدمة

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 

10 ضعف الخدمة

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 

 0   0   0   0   لم تصل الخدمة

10 ارتفاع االسعار

0 
20 

12

0 
31 

16

0 
66 

16

0 
66 
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 أهم المشكالت التى تواجهة خدمة االنترنت ببعض مناطق المركز :
تتمثـــــل أهـــــم مشـــــكالت خدمـــــة االنترنـــــت بـــــبعض منـــــاطق مركـــــز بلبـــــيس فـــــي قلـــــة الصـــــيانة الدوريـــــة حيـــــث 

فـــــــي تصـــــــليح تطـــــــول فتـــــــرة الصـــــــيانة وعنـــــــد حـــــــدوث اعطـــــــال يتـــــــأخر المتخصـــــــص مـــــــن قبـــــــل الســـــــنترال 
فــــــي انشــــــاص الرمــــــل  ، ويــــــتم قطــــــع  %42فــــــي فريــــــة شــــــبرا النخلــــــة ،  %49االعطــــــال وجــــــاءت بنســــــبة 

ــــام وجــــاءت بنســــبة  ــــى اربعــــة اي ــــيس،  %92الخدمــــة  لمــــدة مــــن يومــــان إل ــــة بلب ــــي مدين ــــي شــــبرا  %2,ف ف
ــــــك ، ايضــــــا مــــــن أهــــــم المشــــــكالت ضــــــعف الخدمــــــة   ــــــت واالتصــــــال بســــــبب ذل ــــــة  ، وينقطــــــع االنترن النخل

ـــــرات متق فـــــي مدينـــــة بلبـــــيس،  %92طعـــــة تصـــــل إلـــــى ســـــاعة أو أكثـــــر خـــــالل اليـــــوم وجـــــاءت بنســـــبة لفت
فـــــــي شـــــــبرا النخلـــــــة  ، وكـــــــذلك يواجـــــــه مســـــــتخدمي االنترنـــــــت مشـــــــكلة انخفـــــــاض الخدمـــــــة وتكـــــــون  2%,

ــــــاع االســــــعار ) االشــــــتراك  ــــــت تكــــــون ضــــــعيفة ، ايضــــــا مــــــن أهــــــم المشــــــاكل ارتف ســــــيئة أى خدمــــــة االنترن
 الشهرى(. 

 
 التليفون المحمول :

احــــــــدثت ثــــــــورة تكنولوجيــــــــا االتصـــــــــال وانتشــــــــار اســــــــتخدام شـــــــــبكة اإلنترنــــــــت ووســــــــائل التواصـــــــــل 
 (  1االجتماعي تحوالت كبيرة في مناحى الحياة ) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
هرة فى مرور القا GISمريم صالح نصر ، وسائل االتصال التفاعلية ودورها فى إدارة األزمات المرورية : دراسة الستخدام ال   -1

 .166، ص 1013، الجزء الثانى ، 12نموذجا ، مجلة البحث العلمى فى اآلداب ، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ، العدد 
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دراسة بالعينة ببعض  8119لمستخدمي التليفون المحمول ( التوزيع العددي والنسبي 11جدول )
 مناطق مركز بلبيس.

 مدينة بلبيس البيان

 

 خلةشبرا الن

 

 انشاص الرمل

 

 اوالد سيف

 

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد

التليفدددددددددددون 

 المحمول

عددددددددددددددددددددد 

المسددددددتخدم

 ين

160 100 160 100 160 100 160 

100 

الغيددددددددددددددددر 

 مستخدمين
0 0 0 0 0 0 0 

0 

يسككككككككككتخدم 

 فى

توصددددددددددديل 

رسدددددددددددددائل 

 ومعلومات

100 20 100 20 100 60 110 62 

 100 160 100 160 100 160 100 160 االتصال 

مشككككككككككالت 

 الخدمة

قلكككككككككككككككككككككة 

 الصيانة
120 31 100 20 110 22 150 

92 

قطككككككككككككككككككع 

 الخدمة
0 0 0 0 0 0 0 

0 

ضككككككككككككككعف 

 الخدمة
20 51 116 66 100 60 110 

48 

لكككككم تصكككككل 

 الخدمة
  0   0   0   

0 

ارتفكككككككككككككاع 

 االسعار
160 100 160 100 160 100 160 

100 

 . 1019الدراسة الميدانية واستمارات االستبيان خالل عام  المصدر/ اعتمادا على

ــــــادة اســــــتخدام التليفــــــون المحمــــــول ألهميتــــــه  القصــــــوى فــــــي 11يتضــــــح مــــــن خــــــالل الجــــــدول ) ( : زي
فــــــي كــــــل منــــــاطق الدراســـــــة ،   %122كثيــــــر مــــــن منــــــاحي الحيــــــاه مثــــــل االتصــــــال وجــــــاءت بنســــــبة 

ــــــات والرســــــائل  وغيرهــــــا   ووصــــــلت ــــــى  وتوصــــــيل المعلومــــــات والبيان ــــــيس و  %92إل ــــــة بلب ــــــي مدين ف
 في اوالد سيف . %49في انشاص الرمل ،  %42شبرا النخلة على التوالي ،
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 النتائج والتوصيات:
 : النتائج.1

زيــادة أهميــة االتصــاالت الالســلكية والســلكية بمركــز بلبــيس للســكان  بمــا يحويــه مــن امكانــات   -1
المزاولــة، والتصــفح العــام لشــبكة وخــواص غيــر خاصــية االتصــال الســيما امكانــات الحســوب، و 

المعلومــات الدوليــة )اإلنترنــت(، والحصــول علــى المعلومــات، وبــث الرســائل المصــورة، والتســلية 
 باإلضافة إلى خواص التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو، ومكالمة الفيديو.

لطبيعية والبشرية تتأثر شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس بمجموعة من العوامل ا -2
تتمثل فى  المناخ والتضاريس والتربة والتكوين الجيولوجي ، وبعض العوامل البشرية مثل الموقع 

 والمساحة واستخدامات االرض ، الخصائص السكانية ، الحالة التعليمية، قوة العمل بالمركز. 
لالتصاالت ، وتعد الشركة  االتصاالت السلكية بالمركز تتمثل في البنية التحتية للشركة المصرية   -3

 المصرية لالتصاالت هي الجهة المعنية باالتصاالت السلكية بمصر.
ترتفع نسبة مستخدمي خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية فى مركز بلبيس فى مدينة بلبيس   -4

 عن باقي القرى  وذلك الرتفاع نسبة التحضر والتعليم عن باقى القرى.
ــــة تتمثــــل أهــــم مشــــكالت االتصــــاال -5 ت الســــلكية والالســــلكية بمركــــز بلبــــيس فــــي قلــــة الصــــيانة الدوري

حيـــــث تطـــــول فتـــــرة الصـــــيانة وعنـــــد حـــــدوث اعطـــــال يتـــــأخر المتخصـــــص مـــــن قبـــــل الســـــنترال فـــــي 
 تصليح االعطال لمدة اكثر من ثالث ايام في حالة عطل وتتعطل الخدمة بسبب ذلك .

ــــيس  قطــــع الخدمــــة لفتــــرة  ايضــــا مــــن أهــــم مشــــكالت االتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية بمركــــز  -2 بلب
 تصل إلى ساعة أو أكثر خالل اليوم الواحد . 

وكــــــذلك يواجــــــه مســــــتخدمي االتصــــــاالت الســــــلكية والالســــــلكية بمركــــــز بلبــــــيس مشــــــكلة انخفــــــاض    -,
 سوء الخدمة .

 ايضا من أهم المشاكل ارتفاع االسعار ومصاريف الخدمة والمصاريف االضافية .   -9
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ما يعادل  2كم22المتميزة لالتصاالت الالسلكية مساحة  حيث تغطي النطاقات الجغرافية -8
، من مساحة المركز .وتوجد فى كل القرى ماعدا بعض القرى مثل قرية كفر العرب ، 1978%

 اوالد مهنا، بنى صالح، الكتيبة، بساتين االسماعلية ، بسنت اسماعلية.
ما  2كم3279مساحة  أما النطاقات الجغرافية الجيدة جدًا لالتصاالت الالسلكية فتغطي -12

.وتوجد فى كل القرى ماعدا بعض القرى مثل قرية كفر العرب ، اوالد مهنا، بنى  %1172يعادل 
 صالح، الكتيبة، بساتين االسماعلية ، بسنت اسماعلية.

ما  2كم3974في حين تغطي النطاقات الجغرافية الجيدة لالتصاالت الالسلكية مساحة  -11
 ى ماعدا قرية كفر العرب.وتوجد فى كل القر  %1271يعادل 

ما  2كم144اما النطاقات الجغرافية المتوسطة لالتصاالت الالسلكية فتغطي مساحة  -12
 .وتوجد فى معظم قرى المركز. %4573يعادل 

ما يعادل  2كم2173ثم تغطي النطاقات الجغرافية الضعيفة لالتصاالت الالسلكية مساحة  -13
27,% . 

من  %575ما يعادل 21,74ت الالسلكية مساحةكمأما النطاقات الرديئة فتغطي لالتصاال -14
مساحة المركز. فتوجد فى قرى كفر العرب ، اوالد مهنا، بنى صالح، الكتيبة، بساتين االسماعلية 

 ، بسنت اسماعلية.
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 -التوصيات : -2
من أجل زيادة كفاءة خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية والتقليل من المشكالت التى تواجهها 

 يلي: صى بمايو 
زيادة االهتمام بخدمة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس عن طريق زيادة الصيانة  -1

 وتوفير قطع الغيار.
إنشاء المزيد من السنتراالت فى بعض القرى التى ال تتوافر بها ، لتخفيف الضغوط على -2

 الت المقامة بالفعل . السنتراالت القريبة ، وتحسين الخدمة وعمليات الصيانة فى السنترا
تشديد إجراءات تامين الكابالت التليفونية حتى ال تتعرض للسرقة ، مما يؤدى إلى خسائر -3

 اقتصادية فادحة.
توفير الخطوط االرضية وخدمات الفاكس واالنترنت خاصة مع زيادة عدد السكان خاصة بالقرى -4

 التي تقل بها الخدمة.
تليفن السلكي ولو على نطاق محدود ، بحيث يكون ف  العمل على تحويل التليفون األرضيإلى-5

كم من المنزل، خاصة في المناطق التي ال يكون بها تغطية لشبكة التليفون 22-12نطاق
 المحمول . 

 العمل على خفض قيمة االشتراك بالنسبة للتليفون الثابت وكذلك للتليفون المحمول والفاكس.-2
 يم وخاصة لخدمة االنترنت والفاكس فى بعض القرى.توعية السكان إلى طريقة االستخدام السل-,
توفير الدعم الماليوالفني للعاملين فى خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية بمركز بلبيس عن -9

 طريق الدورات التدريبية .
 تقديم تسهيالت للسكان للتشجيع على االشتراك ألول مرة بالخدمات السلكية والالسلكية بالمركز.-8

الدعم فى حالة وجود األعطال وتوافر االفراد المخصصين لذلك للحاجة الملحة سرعة تقديم  -12
 للخدمة لدى االفراد وخاصة خدمة االنترنت. 
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 المراجع  والمصادر:
 اوال: المصادر.

 .2218الشركة المصرية لالتصاالت ) سنترال مركز بلبيس(  -1
 .,221ربية الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، جمهورية مصر الع -2

 ثانيا : المراجع . 
أحمد محمد محمود حاني، المخاطر الصحية المحتملة الستعمال التليفون المحمول، مجلة  -1

 .2222أسيوط للدراسات البيئية، العدد الثامن عشر، يناير، 
أحمد محمد محمود حاني، االحتياطات الصحية الواجب اتخاذها عند استعمال التليفون  -2

 .2224لة أسيوط للدراسات البيئية، العدد السابع والعشرون، يوليو، المحمول، مج
ـــــــــــــة لالتصـــــــــــــاالت الســـــــــــــلكية )2214)إســـــــــــــماعيل .عبدالســـــــــــــالم عبدالســـــــــــــتار -3 ،االبعـــــــــــــاد الجغرافي

ـــــــة الجغرافيـــــــة العربيـــــــة،  والالســـــــلكية فـــــــي مدينـــــــة طنطـــــــا ، دراســـــــة فـــــــي جغرافيـــــــة االتصـــــــاالت ؛المجل
 ة.،القاهر   92الجمعية الجغرافية المصرية ،

( ، التحليل المكاني لنفوذ محطات تقوية شبكات المحمول 2215بحيري ، مسعد السيد أحمد ) -4
 وكفاءتها في مدينة بنها ، الجمعية الجغرافية المصرية ، العدد السابع والثمانون.

فى تحليل واقع حال التوزيع المكاني لشبكة  GISحسن عبد الجسين جعفر الحسيني ، استخدام  -5
 .2211، بغداد،  23ت السلكية فى مدينة بغداد ، مجلة المخطط والتنمية ، العدد االتصاال

 رلة فى مصومات االتصاالت المحمدالتحليل المكانى لخ( ،2215ف لمعى.)طميناعا،محكي -2
 زكرم، طق األوسرمجلة الش، افية االتصاالت ردراسة فىجغ، افيةرمات الجغوالمعل ظمام ندباستخ

 .رمص،  سشم نعة عيبجام طق األوسرث الشوبح
حلمى خضر سارى، تأثير االتصال عبر االنترنت فى العالقات االجتماعية ) دراسة ميدانية فى  -,

 . 2229، العدد األول ، 24المجتمع القطرى( ، مجلة جامعة دم  ، المجلد 
( : المدينة والخدمات الهاتفية، "ترجمة محمد إسماعيل الشيخ"، مجلة 1892ج . دويوى ) -9
 جمعية الجغرافية الكويتية، قسم الجغرافية، جامعة الكويت، أغسطس.ال
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الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، أهم مؤشرات بحث الدخل واالنفاق 
 م .2218م القاهرة، يوليو 2219/,221واالستهالك،

لية االقتصاد سعد بلدمانى ، استيراتيجية االتصال فى تنمية السياحة فى بالجزائر ، ماجستير ، ك -8
 .2211سياسية ، جامعة الجزائر ،والعلوم ال

سعيد عبده، بعض مظاهر جغرافية االتصاالت والمعلومات في مصر، كلية العلوم  -12
 2 2229، 343االجتماعية، جامعة الكويت، سلسلة رسائل جغرافية رقم 

علومات واالتصال سالم فاضل علي، شيماء حسين صالح، التحليل الجغرافي لتكنولوجيا الم -11
 2 2219، 125في المنشات الصناعية التحويلية العراقية، مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد، العدد 

شريف عبد السالم شريف، شبكة اإلنترنت بمحافظة بورسعيد، دراسة في جغرافية االتصاالت،  -12
 2 2213، كلية العلوم االجتماعية، جامعة الكويت، 383سلسلة رسائل جغرافية رقم 

 زكرم ريف في يديرالب االتصال افيةرجغ ،(2214.)دالحميدعب القادر دعب دمحم ،نشنيش -13
 . بنها جامعة اآلداب كلية ،افيةرالجغ ماتوالمعل ظمن امدباستخ رودمنه
(. خدمات االتصاالت في مركز منوف، 2211صبحية الشحات عبد الحافظ أمين شرف. ) -14

 ية ، كلية اآلداب ، قسم جغرافيا .رسالة ماجستير، جامعة المنوف
الكهرومغناطيسي، مجلة أسيوط  صالح الدين عبد الستار محمد، التليفون المحمول والتلوث -15

 .2223للدراسات البيئية، العدد الخامس والعشرون، يوليه، 
عبد السالم عبد الستار إسماعيل، التقييم الجغرافي لإلنترنت في مدينة العري ، المجلة  -12

 2 2212الجغرافية العربية ،الجمعية الجغرافية المصرية ،العدد التاسع والخمسون، 
(" شبكة اإلنترنت بمحافظة بورسعيد " دراسة في جغرافية 2213عبدالسالم . شريف.) -,1

 االتصاالت ، ماجستير، كلية اآلداب ، بورسعيد.
أسوان: دراسة في جغرافية  عصام محمد إبراهيم، األبعاد الجغرافية لإلنترنت في مدينة -19

 2 2215، 43االتصاالت، حوليات كلية اآلداب جامعة عين شمس، مجلد 
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عيدان بن محمد بن تركى العليانى ، االتصاالت الهاتفية فى منطقة الرياض ، دراسة فى  -18
، جغرافية النقل ، دكتوراه ، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ، كلية العلوم االجتماعية 

2212. 
(، تناولت الدراسة التحليل المكاني في توزيع محطات تقوية 2213قمح، حسين محمود، ) -22

 الهاتف المحمول في مركز إيتاي البارود باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. 
الخلوية في محافظة صالح قيصر علي محمد العزاوي: النمذجة الخرائطية ألبراج االتصاالت   -21

 2222العراق،  -كتوراة غير منشورة، كلية التربية للعلوم االنسانية، جامعة تكريتالدين. د
محمد أحمد إبراهيم نعينع، التحليل الجغرافي لالتصال الهاتفي المحمول في مدينة قنا، كلية  -22

 .,222آداب دمنهور، مجلة اإلنسانيات إصدار خاص 
الهاتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكندرية محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن، االتصال  -23

 2 2222من المنظور الجغرافي، مجلة جامعة أسيوط للدراسات البيئية، أكتوبر 
محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن ، فى جغرافية االتصاالت ، دار المعرفة الجامعية ،  -24

2212. 
اتصاالت شبكة المعلومات الدولية  محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن، حسين محمود قمح، -25

المحمولة في مدينة دمنهور من منظور جغرافي، سلسلة رسائل جغرافية، كلية العلوم االجتماعية 
 2 2219، يناير 452جامعة الكويت، العدد 

محمد الفتحى بكير ، الجغرافية االقتصادية ، أسس وتطبيقات ، دار المعرفة الجامعية ،  -22
 . 2213اإلسكندرية، 

الدوافع  -محمد محفوظ الزهري، استخدامات الهاتف المحمول لدى طالب الجامعة -,2
أكتوبر، مجلة كلية  2دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعتي الوادي بقنا و -واإلشباعات

 .2223اآلداب بقنا، العدد الثالث عشر، المجلد الثاني، 
منظور معاصر، األنجلو المصرية،  –صادية ،  الجغرافية االقت2222محمد محمود الديب ، -29

 القاهرة.
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مجلة محمد المغاوري محمود موسى، االبعاد الجغرافية لالتصال الهاتفي في مدينة دمنهور،  -28
 .2229سنة   23عدد   -جامعة جنوب الوادي -كلية اآلداب 

رورية : دراسة مريم صالح نصر ، وسائل االتصال التفاعلية ودورها فى إدارة األزمات الم -32
فى مرور القاهرة نموذجا ، مجلة البحث العلمى فى اآلداب ، كلية البنات لآلداب  GISالستخدام ال 

 .,221، الجزء الثانى ، 19والعلوم والتربية ، العدد 
موسى فتحى علتم ، التحليل الجغرافى الستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مصر ، مجلة كلية  -31

 .2222اغسطس  –النسانية جامعة قناة السويس..العدد الرابع والثالثين يوليو االداب والعلوم ا
موسى فتحى علتم ، التحليل الجغرافى لالتصاالت السلكية فى محافظة المنوفية " دراسة فى  -32

 جغرافية االتصاالت"، مجلة كلية اآلداب ، جامعة المنوفية .
صر بالتطبيق على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا نجالء عالم ، تنافسية تجارة الخدمات فى م -33

 .2228، أغسطس 1239المعلومات ، معهد التخطيط القومى ، مذكرة خرجية رقم 
وليد محمد العزيزي، القنوات الفضائية في عصر ثقافة الصورة وتقنيات االتصال الحديثة، دار  -34

 2219االمارات،  –الكتاب الجامعي 
، االتصاالت والمواصالت فى الحضارة االسالمية ،  الطبعة االولى ، يوسف أحمد الشبراوى 22 -35

1882. 
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6. GSMA, The State of Mobile Internet Connectivity 2019, 2019 GSM 

Association, July 2019 . 

7. Ricker,B, et al, Implication of smart phone usage on privacy and spatial 

cognition,Geo. Journal, 2015,p638. 

8. Adams,P&Jansson ,A,Communication Geography ,A Bridge between 

disciplines ,In    Communication theory, vol.22,International 

Communication Association,2012,p,299 
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 المالحق
ــــــاطق  1ملحــــــق ) ــــــبعض من ــــــع العــــــددي والنســــــبي لخدمــــــة االتصــــــاالت الســــــلكية والالســــــلكية ب ( التوزي

 . 2218مركز بلبيس 
مدينددددددددددددة  البيان

 بلبيس

شددددددددددددبرا  %

 النخلة

انشدددددددددددداص  %

 الرمل

اوالد  %

 سيف

% 

المؤهددددددددددددددددددل 

 الجامعي

 11 50 10 16 2 10 6 10 امى

 16 60 2 10 996 16 2 10 قرا ويكتبي

 16 60 16 60 51 20 60 100 تعليم اساسى

 66 116 66 110 60 100 60 100 جامعى

 فوق الجامعى
10 2 16 

109

6 
56 16 6 1 

التليفدددددددددددددددددون 

 األرضي

 56 90 62 110 61 150 20 100 عدد المستخدمين

 66 160 61 150 62 110 10 60 الغير مستخدمين

 56 90 62 110 61 150 20 100 االتصال فىيستخدم 

 0   0   0   0   توصيل االنترنت

مشككككككككككككككككالت 

 الخدمة

 56 90 62 110 61 150 20 100 قلة الصيانة

 56 90 62 110 61 150 20 100 قطع الخدمة

 56 90 62 110 61 150 20 100 ضعف الخدمة

 0 0 0 0 0 0 0 0 لم تصل الخدمة

 56 90 62 110 61 150 20 100 ارتفاع االسعار

 2 10 11 50 10 60 62 110 عدد المستخدمين الفاكس

 91 150 22 110 20 100 61 150 الغير مستخدمين

 0 0 0 0 0 0 0 0 االتصال  يستخدم فى

 2 10 11 50 10 60 62 110 توصيل رسائل 

مشككككككككككككككككالت 

 الخدمة

 2 10 11 50 10 60 62 110 قلة الصيانة

 2 10 11 50 10 60 62 110 قطع الخدمة

 2 10 11 50 10 60 62 110 ضعف الخدمة

 0   0   0   0   لم تصل الخدمة

 2 10 11 50 10 60 62 110 ارتفاع االسعار

 66 160 66 160 31 120 20 100 عدد المستخدمين االنترنت

 66 110 56 90 12 30 10 60 الغير مستخدمين

توصددددددددديل رسدددددددددائل  يستخدم فى

 وماتومعل
100 20 120 31 160 66 160 66 
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 66 160 66 160 31 120 20 100 استفادة متنوعة

طريقككككككككككككككككككككة 

 التوصيل

 16 60 60 100 51 20 10 60 تليفون ارضى

 16 60 11 50 2 10 60 100 شبكة توزيع

 16 60 11 50 51 20 10 60 تليفون محمول

مشككككككككككككككككالت 

 الخدمة

 قلة الصيانة
60 10 110 62 100 60 92 

599

1 

 66 160 66 160 31 120 20 100 قطع الخدمة

 66 160 66 160 31 120 20 100 ضعف الخدمة

 0   0   0   0   لم تصل الخدمة

 66 160 66 160 31 120 20 100 ارتفاع االسعار

التليفدددددددددددددددددون 

 المحمول

 عدد المستخدمين
160 

10

0 
160 100 160 

10

0 
160 100 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الغير مستخدمين

مشككككككككككككككككالت 

 الخدمة

 91 150 22 110 20 100 31 120 قلة الصيانة

 0 0 0 0 0 0 0 0 قطع الخدمة

 62 110 60 100 66 116 51 20 ضعف الخدمة

 0   0   0   0   لم تصل الخدمة

 ارتفاع االسعار
160 

10

0 
160 100 160 

10

0 
160 100 

 . 1019رات االستبيان خالل عام المصدر/ اعتمادا على الدراسة الميدانية واستما
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 .,221( عدد السكان الذكور واالناث وأجمالي السكان بمركز بلبيس تعداد 2ملحق )

 القرية 

السكان 

 السكان اناث ذكور

اجمالى 

 سكان

 21730 10606 11124 البالشون

 7520 3724 3796 بنى صالح

 9782 4810 4972 قرمله

 4882 2388 2494 كفر حفنا

كفر مسعود 

 1228 591 637 حجازى

 9180 4400 4780 منشاه السالم

 17742 8648 9094 ميت جابر

 7125 3422 3703 ميت معال

 41558 20166 21392 الزوامل

بساتين 

 48426 23703 24723 االسماعيليه

 8638 4248 4390 منيه سلمنت

 7563 3749 3814 الشغانيه

 28423 13732 14691 العدليه

 16338 7943 8395 سندنهور

 2577 1249 1328 قهله الجبل

 7083 3352 3731 كفر اكياد

 3387 1653 1734 كفر العرب

 7561 3754 3807 ميت حبيب

 26140 12781 13359 ميت حمل

 11059 5293 5766 السعيديه

 51564 24868 26696 انشاص الرمل

 10119 4854 5265 بير عماره

 15068 7436 7632 سلمنت

 4807 2301 2506 الدهاشنه

 3836 1787 2049 الروضه

 624 309 315 العرايشيه

 5029 2442 2587 المنشيه

 7542 3702 3840 اوالد سيف

 12408 5782 6626 اوالد مهنا

 7505 3638 3867 حوض الندا

كفر الشيخ 

 3891 1898 1993 عيسى

ميت ربيعه 

 11039 5232 5807 البضا
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 7617 3798 3819 نوبه

 14502 6609 7893 الجوسق

 5467 2632 2835 العبس

 15783 7564 8219 حفنا

 37013 17778 19235 شبرا النخله

 24145 11559 12586 السالم

 3184 1475 1709 الشوليه

 8024 3912 4112 تل روزن

 16999 8222 8777 غبته

 10410 5040 5370 الكفر القديم

كفر ابراهيم 

 7354 3572 3782 ىالعايد

 6416 3109 3307 كفر بنى عليم

 6944 3332 3612 منيه سنتا

 11614 5465 6149 السعادات

 13472 6373 7099 الطحاويه

 23036 11256 11780 الكتيبه

 5665 2744 2921 بساتين سراج

كفر ايوب 

 11946 5861 6085 سليمان

 163957 80233 83724 بلبيس
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 (3ملحق )
 عدد الخطوط عدد المشتركين القرية التابع

 3660 1686 البالشون

 783 367 بنى صالح

 256 190 قرمله

 1040 803 كفر حفنا

كفر مسعود 

 0 0 حجازى

 256 140 منشاه السالم

 1519 567 ميت جابر

 0 0 ميت معال

 512 317 الزوامل

بساتين 

 512 266 االسماعيليه

 0 0 منيه سلمنت

 0 0 انيهالشغ

 0 0 العدليه

 2570 1024 سندنهور

 0 0 قهله الجبل

 0 0 كفر اكياد

 0 0 كفر العرب

 1040 285 ميت حبيب

 1040 915 ميت حمل

 1071 959 السعيديه

 8000 4516 انشاص الرمل

 0 0 بير عماره

 0 0 سلمنت

 495 425 الدهاشنه

 0 0 الروضه

 0 0 العرايشيه

 0 0 المنشيه

 3130 1764 سيف اوالد

 1040 305 اوالد مهنا

 0 0 حوض الندا

كفر الشيخ 

 0 0 عيسى

ميت ربيعه 

 1040 195 البضا

 0 0 نوبه
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 511 186 الجوسق

 0 0 العبس

 1500 485 حفنا

 3350 1742 شبرا النخله

 0 0 السالم

 0 0 الشوليه

 512 277 تل روزن

 4790 9971 غبته

 0 0 الكفر القديم

اهيم كفر ابر

 447 332 العايدى

 511 199 كفر بنى عليم

 0 0 منيه سنتا

 4990 1090 السعادات

 0 0 الطحاويه

 2500 727 الكتيبه

 0 0 بساتين سراج

كفر ايوب 

 0 0 سليمان

 35974 24358 بلبيس

 83049 54091 الجملة
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