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  السكان ووالسكنأوضاع األبنية تعريف  -٣

  منهجية التحقيق الميداني

من عمل الغاية النهائية أن  إذ ،تكوين فكرة دقيقة عن الواقع االجتماعي لألهالي المقيمين في منطقة الدراسة إلى يهدف العمل الميداني
تذكير قد تم و. ، حاضرا ومستقبالالتنظيم المدني ليست جمالية وتكنوقراطية في األساس بل هي تحسين ظروف معيشة األهالي

 أيضا التشديد على أن كل المعلومات التي وجرى. المواطنين بهذا األمر عند كل سؤال أو في مواجهة أية ممانعة في إعطاء المعلومات
إال لغاية هذه الدراسة وأن المعلومات التي سوف يتم استخراجها ) من ضريبية وإدارية وأمنية وسواها( ألية غاية يتم جمعها لن تستعمل

لن تتخذ في أي حال من األحوال شكل معلومات شخصية سواء على مستوى المباني أو المؤسسات أو األسر بل ستبقى حصرا على 
التصاالت التمهيدية التي أجريت مع البلديات والهيئات االجتماعية، واجه المحققون وعلى الرغم من ا. شكل معلومات إحصائية جماعية

صعوبات فعلية في الحصول على المعلومات، وال سيما تلك المتصلة باالنشطة االقتصادية والمالية للسكان بسبب تخوفهم من المالحقات 
  .الضريبية

  :ةحل رئيسامرثالث تضمن العمل الميداني 

 ألبنيةلمسح  .١
  مؤسسات،مسح لل .٢

  بالعينة،واألسر لمساكن لإحصاء  .٣
  .، أثبتت في ملحق في آخر هذا التقريروضعت لكل من هذه المراحل استمارات محددة

  استمارة المبنى
مساكن، مشغولة أو ال، الوحدات، سواء كانت تحقيق مسح شامل لألبنية القائمة في المنطقة وإلى التعريف بمحتوياتها من  إلى ترمي
  :تاغايثالث بلوغ أو سوى ذلك، بقصد  ،من مؤسسات وة أو موسمية أو ظرفية، أدائم

 التعريف بحالة األبنية المادية  
إحصاء كافة الوحدات القائمة وتبويبها، والحصول على معلومات محددة عن الوحدات التي ال تضم مؤسسات وال تستخدم  

  للسكن الدائم،

  . المقيمةبالعينة التي تدور في المرحلة الثانية على مستوى األسرتوفير قاعدة موثوقة للعملية اإلحصائية  

  استمارة المؤسسة
أهمية المسائل االقتصادية وإلى العدد الضئيل للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية وإلى صغر حجمها وإلى تنوع أوضاعها،  إلى بالنظر

  .نة بالعيئهامل للمؤسسات وعدم االكتفاء بإحصاقرر القيام بمسح شا

  استمارة المسكن واألسرة
أوضاع المساكن وإلى الخصائص الديمغرافية واالقتصادية للمقيمين، وإلى أنشطتهم من عمل  إلى وهي االستمارة التي تسمح بالتعرف

  .وتعليم، وإلى أوضاع أفراد األسر، المقيمين منهم والمغادرين

  الملفات اإلحصائية
  : ملفات إحصائية مترابطة هي التالية٦ات تضم وقد استخرج من االستمارات قاعدة معلوم

  ملف األبنية 
  ملف الوحدات 
  ملف المؤسسات 
  ملف المساكن واألسر 
  ملف األفراد المقيمين 
  ملف األفراد المغادرين 

  
  

  

  منهجية العمل
ا انطالقا من الصور الجوية التي أمكن تظهيره) بما فيها الخرب واألبنية غير المنجزة(زود كل من المحققين بخارطة تبين كافة األبنية 

  .وقد وضع لكل من هذه المنشآت رمز محدد. ١٩٩٥المأخوذة عام 
  :طلب من المحقق

  ملء استمارات المبنى المتعلقة بكل من األبنية المشار إليها على الخارطة
ا تظهره الخارطة، ومن ثم استكمال الخارطة بزيادة أو تصحيح أو شطب أي بناء يتبين خالل التحقيق أن وضعه الواقعي يختلف عم

  .ملء استمارات المبنى المتعلقة باألبنية التي تتم إضافتها
بينما تطلب جزء آخر طرح بعض األسئلة البسيطة على ) وال سيما التوصيف المادي للمبنى(جزء من هذه المعلومات متوافر للعيان 

 األبنية المعزولة مهجور وال يستدعي أكثر من المعاينة، منبير فجزء كثمة و. السكان، سواء في المبنى إذا كان مأهوال أو للجيران
  .طلب جمع المعلومات عنها بعض الجهدوقد تالجزء اآلخر يضم مساكن صيفية بينما 

  .طلب ملء استمارة المؤسسة عناية خاصة ليس بسبب غياب أصحاب المؤسسات أو ممانعتهم في إعطاء المعلوماتت
  ).أو منها(كن مع رب األسرة وإن لزم ذلك بعد أخذ موعد منه  ملء استمارة األسرة والمستم

  بعض المصطلحات
فاألسرة بالمعنى اإلحصائي هي . ليس المقصود باألسرة المفهوم التقليدي للعائلة وإن كان المفهومان يلتقيان في كثير من األحيان

أشهر خالل السنة المنصرمة في مسكن واحد وأن أن يكونون قد أمضوا أكثر من ستة : مجموعة األشخاص الذين يستوفون شرطين
  . يكونوا يتقاسمون ميزانية مداخيل ونفقات موحدة

كما أن ال شيء يمنع . وهذا يعني أن ال شيء يمنع نظريا من أن تقيم أسرتان في مسكن واحد، في حال كان لكل منهما ميزانية مستقلة
وال شيء يمنع بالطبع أن .  الدخل واإلنفاق ولكنهما تقيمان في مسكنين مختلفيننظريا أن تعتبر كأسرتين مجموعتان من الناس تتقاسمان

تعتبر أسرة مجموعة من المقيمين يتقاسمون المسكن واإلنفاق وال تربط بينهم عالقات قربى، فالخادمة التي تسكن في البيت وتأكل من 
المعنى اإلحصائي، والناطور الذي يحرس منزال صيفيا يشكل طعامه جزء من األسرة، ومجموعة الرهبان في الدير تعتبر أيضا أسرة ب

  .أسرة بمفرده وكذلك العامل الذي ينام في المصنع الذي يعمل فيه أو في ملحق بهذا المصنع
  . يعتبر اصطالحا ربا لألسرة الشخص الذي يتولى ضبط إنفاقها وتوزيع مواردها

والمقيم الحاضر هو كل مقيم أمضى .  خالل السنة المنصرمة في المسكنيعتبر مقيما في المسكن كل من أمضى أكثر من ستة أشهر
: ويعتبر بمثابة المقيم الغائب الشخص الذي يعود غيابه عن المسكن ألسباب ظرفية ومنها. الليلة السابقة لعملية اإلحصاء في المنزل

  ...والعمل في ورشة، والديبلوماسيونالسياحة، واالستشفاء، والخدمة في الجيش، ومتابعة الدراسة في مدرسة داخلية، 
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  مسألة اختيار العينة التمثيلية لمرحلة إحصاء المساكن واألسر
  .االعتبارات اإلحصائية المبينة أدناه إلى للعينة التمثيلية بالنظر% ٢٠تم اعتماد نسبة 

  :وأما اختيار المساكن الداخلة في العينة فتم كالتالي
ام بمسح األبنية، واستخراج ملف الوحدات السكنية، فرزت هذه الوحدات بحسب طبيعة السكن فيها واستخرج ملف بالمساكن بعد القي

  .التي صنفت على أنها مساكن دائمة، وذلك في نظاق كل من قرى المنطقة
من خالل توليد آلي لألعداد  من أصل كل أربعة منها ١وتم على أساس هذا الملف ترقيم كل من وحدات السكن الدائم واستخرج 

واحتفظ بهذه العينة األولى، ثم جرى استخراج ثان ألربعة من أصل كل خمسة منها بالطريقة ذاتها، فتم الحصول في كل . العشوائية
والغاية من هذه . ، مرتبة بحسب السحب العشوائي%٥من المجموع وعلى عينة مكملة بنسبة % ٢٠قرية على عينة أساسية بنسبة 

  .ينة الرديفة استبدال األسر الواقعة في العينة الرئيسة والتي تمانع في اإلجابة على المحققينالع
  .وتوجه المحققون مزودين بالئحة بوحدات العينة تبين عناوينها وأرقام األبنية الواقعة فيها وفقا لخرائط المسح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نسبة الخطأ   (بصدقية  95%)  في تقدير نسبة معينة على صعيد المساكن واألسر على أساس عينة ممثلـة بنســبة  %20
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شاتين  كفور العربي
مزرعة بني صعب نيحا 
حردين تنورين الفوقا وجوارها  
تنورين التحتا  القرى األخرى
المجموع

  
  
  
  

  حصاء بالعينةمسألة الصدقية اإلحصائية للمعلومات المستخرجة من اإل

 ضمن pعلى احتساب نسبة ظاهرة معينة قيمتها % ٩٥ المحتمل مع مصداقية تساوي εوتبين الدالة الواردة أدناه الخطأ النسبي 
  :t إلذا اعتمدت عينة تمثيلية للمجموعة بنسبة Nمجموعة تعدادها 
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من المقيمين، وعددهم مقدر % ٢٠ قرية وطى حوب، وكانت العينة اإلحصائية تمثل فإذا كان األمر يتعلق مثال بقياس نسبة الذكور في
بأال يكون الخطأ % ٩٠، فإن الحظ يفوق ١٣٥مثال، وعددهم بالتالي % ٥٠ مقيما، وتبين من العينة أن نسبة الذكور تبلغ ٢٦٩بـ

زائد أو ناقص % ٥٠ة واقعة بين ، أي أن تكون نسبة الذكور الفعلي%٢٤النسبي الذي يشوب هذا التقدير أكبر من 
  %.٦٢و% ٣٨، أي بين %١٢%=٥٠%*٢٤

ومن هنا يتضح أن تقدير أية نسبة صغيرة ضمن قرية صغيرة يشوبه خطأ إحصائي كبير، ولذا فإن النتائج الواردة في هذا التقدير لم 
قا وجوارها، وتنورين التحتا، وباقي القرى تنورين الفو: تتناول كال من القرى على حدة بل تناولت القرى مجموعة في فئات ثالث هي

  .الصغرى، تقليال من نسبة الخطأ
ويبين الرسمان أدناه درجات الخطأ النسبي في تقدير النسب اإلحصائية على مستوى كل قرية وكل مجموعة قرى، وذلك على مستوى 

  .المساكن واألسر من جهة أولى وعلى مستوى األفراد المقيمين من جهة ثانية
  
  
  
  

ــة بنســبة %20 نسبة الخطأ   (بصدقية  95%)  في تقدير نسبة معينة على صعيد المقيمين على أساس عينة ممثل
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  استعماالت األبنية

   .أدناه توزع هذه االبنية بين مناطق الدراسة وبين فئات االستعمالوالجدول ويظهر الرسم .  بناء في منطقة الدراسة١٧٢٤تم احصاء 

ة    ة استخدام األبني وجه
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 كفور العربي شاتين وطى حوب تنورين التحتا تنورين الفوقا  
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب
 907 55 54 25 87 133 66 111 376 للسكن فقط
 65 3 2 1 7 9 5 18 20 لغير السكن

 220 7 8 1 14 16 27 33 114 استخدام مختلط
 297 29 26 4 37 44 1 44 112 خربة

 130   2 3 2 38  1 84 خزان ماء
 10 2    2 1 1 4 مدفن
 4    2    1 1 ملعب
 2        1 1 مسبح

 1       1    محطة تكرير
 2      1   1 حظيرة
 2       1  1 مزار

 4     1 1  1 1 محطة إرسال
 36 8 2 1 5 4 6 5 5 كنيسة

 20 2    6 4  8 منشأة زراعية
 1         1 مرآب

 14    1  3   10 منزل مهجور
 3      1  1 1 محطة بنزيين

 4    1   1  2 مدرسة
 1        1   خيمة زراعية

1               1 ناد 
 1724 106 94 39 153 258 113 218 743 موع األبنيةمج
 

  .منها% ١٥من مجمل االبنية القائمة في المنطقة وتليها شاتين فتنورين التحتا وكل منهما يضم حوالي % ٤٥تضم تنورين الفوقا حوالي 
 )وصا في وادي عين الراحةوهي تتركز خص(من عدد االبنية في كل من تنورين التحتا % ٢٠ومن الالفت أن نسبة الخرب تتعدى 

 خربة وهي في معظمها منازل هجرت في مطلع القرن العشرين ٣٠٠ويقارب عدد الخرب في المنطقة . وكفور العربي ونيحا وحردين

ى  إلخارج المنطقة أو إلى القرى الرئيسة واما إلى من قبل سكانها لوقوعها في مناطق قليلة الخصوبة أو شديد المناخ فنزحوا عنها اما
  .ذات قيمة اثرية وسياحية بارزة" وهذه الخرب تشكل في بعض االحيان قرى متكاملة وتحتل مواقع طبيعية , المغتربات 

  .وكما هو متوقع في مناطق ريفية، تغلب الوظيفة السكنية على ألبنية الصالحة
  .وعلى هذا االساس كان من الطبيعي أن نسعى تحليل الوظيفة السكنية لآلبنية على حدة

  .  بناء في المنطقة، نصفها تقريبا في تنورين الفوقا لوحدها١٠٠٠يزيد عدد االبنية ذات الطابع السكني على 
، والسكن الموسمي البناء المنطقة الذين يمضون معظم %٤٥السكن الدائم ونسبته : وتتوزع الوظيفة السكنية على أوجه أربعة هي تباعا

، والسكن الموسمي ألسر تقيم في القرى %٢٥قراهم لتمضية الصيف، ونسبتها تزيد على لى  إوقتهم في المناطق الساحلية ويعودون
هذه المساكن في الصيف النها تقع في مناطق شديدة االرتفاع تغطيها الثلوج في الشتاء لكن اصحابها يقصدونها  إلى أثناء الشتاء وتنتقل

من % ٩ا النسبي عن القرى الرئيسة، ونسبة هذه الفئة من المساكن حوالي في الصيف لالهتمام بمزروعاتهم الواقعة في جوارها ولبعده
من % ٢٠المجموع، وسكن ترفيهي يضم مساكن ثانوية يرتادها اصحابها في مواسم العطل بينما يقيمون خارج المنطقة ونسبتها تقارب 

  . ذه الظاهرة الالفتة عند دراسة حركة السكانه إلى وهذا ما يبينه الجدول والرسم المثبتان ادناه، علما أننا سنعود. المجموع
 في كل وطى حوب اًفصفة السكن الدائم هي االعلى نسبي. حد بعيد بين مناطق الدراسة إلى يبقى أن أوجه استخدام المساكن تختلف

اتين وكفور العربي وأما السكن الموسمي للمصطافين فهو الغالب في ش.  في كل شاتين وحرديناًوتنورين التحتا بينما تنخفض كثير
وتبرز . المساكن الزراعية الصيفية نسبتها العليا في تنورين الفوقا تليها وطى حوب إلى وتبلغ ظاهرة االنتقال من القرية االم. وحردين

  .ظاهرة شغور المساكن بحدة في قرى نيحا ومزرعة بني صعب وحردين بنتيجة الهجرة الكثيفة التي شهدتها هذه القرى
 
  

تنورين 
 الفوقا

تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

 452 13 22 7 40 18 52 88 212 مسكن دائم أساسي
 274 28 8 4 44 70 14 20 86 موسمي واألساس خارج البلدة
 88 1 2 1 2 9 5 7 61 موسمي واألساس داخل البلدة

 189 12 13 4 5 44 15 11 85 ظرفي ترفيهي للعطل
 62 9 16 5 3 5 4 4 16 شاغر

 659 43 33 18 59 112 23 88 283 غير سكني
 1724 106 94 39 153 258 113 218 743 مجموع عدد األبنية
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  :تبين الخرائط اإلحدى عشرة المبينة في الصفحات التالية استعماالت األبنية على الوجه التالي
  ،)١/٢٥٠٠على مقياس (من قرى الدراسة على حدة ثماني خرائط، واحدة لكل  
  ).١/١٠٠٠٠على مقياس (وثالث خرائط تغطي المناطق المحيطة بالقرى والتي تضم األبنية المتناثرة  



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 
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  الوضعية المادية لألبنية

 الجدول األول المرفق حصيلة هذا التصنيف لكل من وظائف قام المحققون بتصنيف الوضعية المادية لألبنية ضمن سبع فئات ويبين
  .االبنية بينما يبين الجدول الثاني حصيلة هذا التصنيف في كل من مناطق الدراسة

 

مبنى  سيئة مقبولة جيدة 
 قيد اإلنشاء خربة متضرر

جزء 
مستخدم 

باقي غير وال
 منجز

 المجموع غير محدد

 907 9 23 41   1 47 438 348 للسكن فقط
 65 3 2 1  2 15 31 11 لغير السكن

 220 1 5 5  2 8 145 54 استخدام مختلط
 297     297      خربة

 130 130         خزان ماء
 10 10         مدفن
 4 3  1       ملعب
 2 2         مسبح

 1 1         محطة تكرير
 2 2         حظيرة
 2 2         مزار

 4 4         محطة إرسال
 36 4  1   2 7 22 كنيسة

 20 6      13 1 منشأة زراعية
 1 1         مرآب

 14 3     3 4 4 منزل مهجور
 3        1 2 محطة بنزيين

 4        1 3 مدرسة
 1 1         خيمة زراعية

1     1           ناد 
 1724 182 30 50 297 5 75 640 445 مجموع عدد األبنية

  
 

  
نورين ت

 الفوقا
تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

   حردين نيحا صعب

 445 22 10 9 35 60 31 38 240 جيدة
 640 41 41 9 68 90 60 96 235 مقبولة
 75 9 10 3 2 14 5 14 18 سيئة

 5    1 1  1 2   مبنى متضرر
 297 29 26 4 37 44 1 44 112 خربة

 50   1 6 5 4 3 9 22 قيد اإلنشاء
 30 1 2 3 1  3 7 13 جزء مستخدم باقي غير منجز

 182 4 4 4 4 46 9 8 103 غير محدد
 1724 106 94 39 153 258 113 218 743 مجموع عدد األبنية
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  : في ما خص تجهيز االبنية تم جمع المعلومات المبين في الجدول المرفق
 
 

تنورين 
 الفوقا

تنورين 
كفور  شاتين وبوطى ح التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 مجهز بمصعد
 %5 %0 %0 %0 %7 %7 %4 %8 %5 مجهز بمولد

 %71 %94 %55 %67 %11 %58 %92 %90 %78 موصول بشبكة مياه
 %2 %0 %3 %0 %0 %4 %0 %3 %1 مزود ببئر ارتوازية

 %24 %2 %3 %4 %12 %16 %34 %25 %34 موصول بشبكة مجاري
 %76 %91 %94 %89 %85 %82 %78 %73 %68 مجهز بجورة صحية
 %80 %82 %84 %67 %99 %80 %74 %77 %77 متصل بطريق معبد

  
ساكن  أن غالبية العظمى من المأيضاًيتبين من المعاينة أن نسبة كبيرة من منازل كفور العربي ونيحا غير موصولة بشبكة للمياه ويتبين 

 .غير موصولة بشبكة مجاري
 
  



     الجمهورية اللبنانية                     تقرير المرحلة األولى      توجيهي العامدراسة المخطط ال
  المديرية العامة للتنظيم المدني-وزارة األشغال العامة    لقرى تنورين الفوقا وتنورين التحتا ووطى حوب وشاتين وعرب اللهيب وكفور العربي وحردين ونيحا ومزرعة بني صعب 

   وهندسية اقتصادية وماليةاتدراس ،اسـربل نحـش
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  الطابع الهندسي والمعماري لألبنية

قام المحققون الميدانيون بتصنيف الطابع الهندسي والمعماري لألبينة ضمن ست فئات بعد استثناء االبنية ذات الطابع الوظيفي الخاص 
  ...)خرب، خزانات مياه،(

 .ويبين الجدول نتائج هذا التصنيف
تنورين   لألبنيةيةالقيمة المعمار

 الفوقا
تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

 10    2 1   7 أثري
 67 23 2 1 11 4 1 3 22 تراثي قديم
 93 4 1 3 5 19 4 23 34 حديث مميز

 907 32 50 19 87 107 83 119 410 عادي
 77 3 8 3  24 5 9 25 متواضع
 14  1   1 2 3 7 للمحيطمسيء 

 24 3 2 1 3 2 3 5 5 غير محدد
 1192 65 64 27 108 158 98 162 510 مجموع عدد األبنية

  . التصنيف الذي قام به المحققون تم وضع تصنيف أكثر منهجية للطابع الهندسي والمعماري لألبنية إلى باالضافة
وصنفت هياكل االبنية بين بناء تقليدي قائم . ونوعية الواجهات من جهة أخرىهيكل البناء من جهة : وقد اعتمد لهذا الغرض معياران

ية والهياكل المعدنية بينما صنفت الواجهات بين واجهات متقنة من الحجر خرسانعلى العقود أو الجدران الحجرية الحاملة والهياكل ال
  : ست فئات إلى جمع المعيارين تصنيف لألبنيةواستخلص من . الطبيعي أو واجهات عادية من حجر الخفان المغطى بالطالء

  .أبنية تراثية أو متقنة ذات هياكل تقليدية وواجهات متقنة 
  أبنية قديمةمطلوسة ذات هياكل تقليدية وواجهات عادية  
  أبنية حديثة متقنة ذات هياكل خرسانية وواجهات متقنة  
  ية وواجهات عادية خرسانأبنية عادية ذات هياكل  
   ذات هياكل معدنية أبنية معدنية 
  .خرب 

لألبنية ذات الوظائف العادية في المرحلة االولى : ادناه توزع أبنية المنطقة وفق المعايير المذكورة على مرحلتينوالجدول ويبين الرسم 
  ولألبنية ذات الوظائف الخاصة في المرحلة الثانية 

ي   نيف الهندس التص
ة لألبني
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تنورين 
 الفوقا

تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

                   أبنية من حاالت عادية
           هيكل

 413 50 47 14 63 43 12 28 156 بناء تقليدي
 743 15 16 13 45 107 81 124 342 أعمدة خرسانية
 36   1     8 5 10 12 هيكل معدني

             واجهة
 492 53 50 20 75 58 16 43 177 متقنة
 700 12 14 7 33 100 82 119 333 عادية

             خالصة
 387 49 45 13 62 39 11 25 143 تراثي أو متقن
 26 1 2 1 1 4 1 3 13 قديم مطموس
 104 4 4 7 13 19 5 18 34 حديث متقن

 639 11 12 6 32 88 76 106 308 عادي
 36   1   8 5 10 12 معدني
                   خربة

 1192 65 64 27 108 158 98 162 510 مجموع عدد األبنية
 %32 %75 %70 %48 %57 %25 %11 %15 %28 تراثي

 %2 %2 %3 %4 %1 %3 %1 %2 %3 قديم مطموس
 %9 %6 %6 %26 %12 %12 %5 %11 %7 حديث متقن

 %54 %17 %19 %22 %30 %56 %78 %65 %60 عادي
 %3 %0 %2 %0 %0 %5 %5 %6 %2 معدني
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 خربة

             أبنية من حاالت خاصة
           هيكل

 203 31 13 4 20 38 5 29 63 بناء تقليدي
 327 9 17 8 25 62 10 26 170 أعمدة خرسانية
 2 1           1   هيكل معدني

             واجهة
 202 33 13 4 19 37 4 29 63 متقنة
 330 8 17 8 26 63 11 27 170 عادية

            خالصة
 33 7 1 3 4 6 4 1 7 تراثي أو متقن
 1       1    قديم مطموس
 4   1     3   حديث متقن

 198 5 4 5 4 50 9 7 114 عادي
 1        1   معدني
 295 29 24 4 37 44 1 44 112 خربة

 532 41 30 12 45 100 15 56 233 مجموع عدد األبنية
 %6 %17 %3 %25 %9 %6 %27 %2 %3 تراثي أو متقن
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %7 %0 %0 قديم مطموس
 %1 %0 %3 %0 %0 %0 %0 %5 %0 حديث متقن

 %37 %12 %13 %42 %9 %50 %60 %13 %49 عادي
 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %2 %0 معدني
 %55 %71 %80 %33 %82 %44 %7 %79 %48 خربة

 
وتليهما قريتا كفور العربي % ٧٥نيف أن قريتي حردين ونيحا يغلب عليهما الطابع التراثي بنسبة كبيرة تفوق يتبين من هذا التص

تنورين الفوقا  (اًفي المقابل تغلب االبنية العادية على قرى تنورين جميع%. ٥٠ومزرعة بني صعب حيث تفوق نسبة االبنية التراثية 
  .ة األبنية التراثية تبلغ أدنى مستوياتها في قريتي تنورين التحتا ووطى حوب أن نسباً علم)والتحتا ووطى حوب وشاتين

الطابع المعماري المميز بينما يغلب  إلى ويبدو في المحصلة أن القرى التي تشهد أعلى نسبة من االقامة الدائمة هي التي تفتخر أبنيتها
  .تها موجات الهجرة بكثافةهذا الطابع على القرى التي يقل فيها السكن الدائم أو التي طال

  . في مختلف القرى وان زادت قليال في مزرعة بني صعب وفي شاتين% ١٠وأما االبنية الحديثة المتقنة فنسبتها تقارب 
  

  
  

علـى  ( التالية الطابع الهندسي والمعماري لألبنية في كل من قرى الدراسة على حدة       تبين الخرائط الثمانية المثبتة في الصفحات     
  ).١/٢٥٠٠مقياس 
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  أحجام األبنية

  .يكاد ال يوجد في المنطقة طوابق سفلية ما خال حاالت قليلة جدا
  :وأثبتت النتائج في الجدول والرسم التالين) بما فيها الطابق االرضي(بق القائمة فوق االرض وقد تم تعداد الطوا

 
تنورين  عدد الطوابق فوق األرض 

 الفوقا
تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

1 228 58 33 91 41 6 30 19 506 
2 186 74 48 50 48 20 31 40 497 
3 74 24 15 15 15 1 2 6 152 
4 17 3  1 2  1   24 
5 3 3 2       8 
6 1    1     2 
7 1         1 
8      1     1 

 1         1       غير محدد
 1192 65 64 27 108 158 98 162 510 مجموع عدد األبنية

 1.78 1.80 1.59 1.81 1.89 1.53 1.88 1.88 1.80 عدد الطوابق الوسطي
 0.85 0.59 0.64 0.48 1.04 0.69 0.82 0.86 0.91 االنحراف المعياري
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التغير النسبي

 
 طابق في كل من مناطق الدراسة ما عدا في قريتي نيحا ١,٨تبين أن عدد الطوابق الوسطي في االبنية ذات الوظائق العادية يقارب 

   ١,٥وشاتين حيث يقارب عدد الطوابق الوسطي 
 في تنورين الفوقا وتنورين التحتا اًمن أبنية المنطقة وهي قائمة تحديد% ٣لتي تضم أربع طبقات أو أكثر نسبة وال يتعدى عدد االبنية ا

 وهما يحدثان ) طبقات٨( وثانيهما في كفور العربي ) طبقات٧( يقع أولهما في تنورينالفوقا اًوالبناءات االكثر ارتفاع.وكفور العربي
وقد احتساب االنحراف المعياري لعدد الطبقات في كل من المناطق وهو خير مؤشر على درجة .  مع محيطهمااً الفتاً حجمياًتنافر

ويتضح أن درجة التنافر تبلغ أقصاها في كفورالعربي وتليها تنورين الفوقا فتنورين . انسجام احجام االبنية أو تنافرها في كل منطقة
 على تجانس احجام االبنية المزمع تشييدها كي ال تتأذى طبائع هذه القرى  التحتا، وهذه المناطق الثالث هي التي باتت تطلب الحرص

  .اًالحق

 من االبنية قد شيدت على المنحدرات وبات عدد من طبقاتها يقع تحت مستوى اًشدة االنحدارات في منطقة الدراسة فان كثير إلى بالنظر
لقائمة وفق معياري عدد طوابقها االجمالي فوق االرض من جهة وعدد الطريق، لذا كان من المفيد حصر هذه الظاهرة بتبويب االبنية ا

  .ويبين الجدول التالي نتائج هذا التبويب المزدوج. طوابقها فوق الطريق من جهة أخرى
  
 
        الطوابق فوق الطريقعدد  

 المجموع غير محدد 8 5 4 3 2 1 0 عدد الطوابق فوق األرض
1 0 506 0 0 0 0 0 0 506 
2 1 52 444 0 0 0 0 0 497 
3 0 6 39 107 0 0 0 0 152 
4 0 0 4 9 11 0 0 0 24 
5 0 0 2 4 1 1 0 0 8 
6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

 1 1 0 0 0 0 0 0 0 غير محدد
 1192 1 1 1 15 120 489 564 1 مجموع عدد األبنية

 2119   8 5 68 377 1031 628 2 إجمالي الطوابق في المبنى
 1772   8 5 44 321 888 506 0 إجمالي الطوابق فوق الطريق
 347   0 0 24 56 143 122 2 إجمالي الطوابق تحت الطريق

 %16.4   %0.0 %0.0 %35.3 %14.9 %13.9 %19.4 %100.0 قوابمجموع الطاألولى لنسبتها 
  

ومن الالفت أن االبنية المكونة . منها تحت مستوى الطريق% ١٦ يقع أكثر من اً طابق٢١١٩تضم أبينة المنطقة ذات الوظائف العادية 
ويستدعي التعامل مع ظاهرة البناء على المنحدرات ايالء العناية . من أربع طبقات يقع أكثر من ثلثي طوابقها تحت مستوى الطريق

 ال تتسبب باقامة أحجام متنافرة تشوه المناظر المدينية والطبعية الالزمة لهذه الظاهرة في مجال وضع شروط البناء ومنح الرخص كي
 .في المنطقة

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).١/٢٥٠٠على مقياس (تبين الخرائط الثمانية المثبتة في الصفحات التالية عدد طوابق األبنية في كل من قرى الدراسة على حدة 
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  تواريخ تشييد األبنية ووتائر حركة البناء

  : اتم تصنيف االبنية ذات الوظائف العادية في كل من مناطق الدراسة وفقا لتواريخ انجازه
  

  
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 شاتين وطى حوب التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة بني 
 المجموع حردين نيحا صعب

 13   1     1 1 4 6 غير محدد
 66 13 6 1 9 4 2 7 24 ١٩٥٠قبل 
 48 10 5 2 3 2 3 3 20 ١٩٦٠ و١٩٥١بين 
 89 11 1 1 10 8 7 11 40 ١٩٧٠ و١٩٦١بين 
 167 7 11 4 16 26 19 21 63 ١٩٧٥ و١٩٧١بين 
 221 9 19 5 14 32 18 24 100 ١٩٨٠ و١٩٧٦بين 
 286 6 17 4 25 40 31 33 130 ١٩٨٥ و١٩٨١بين 
 134 4 3 3 12 22 8 24 58 ١٩٩٠ و١٩٨٦بين 
 77 4 1 5 4 13 7 13 30 ١٩٩٥ و١٩٩١بين 
 91 1   2 15 10 2 22 39 ١٩٩٦بعد 

 1192 65 64 27 108 158 98 162 510 المجموع
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ووزعت االبنية القائمة بالنسب المئوية على هذه . تم احتساب وتائر حركة البناء في كل من المناطق خالل كل من الحقبات الزمنية
  .وهذا ما يبينه الجدول والرسم أدناه. الحقبات

  

 
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 شاتين وطى حوب التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة بني 
 المجموع حردين نيحا صعب

          ١٩٥٠قبل 
 4.8 1.0 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 2.0 ١٩٦٠ و١٩٥١بين 
 8.9 1.1 0.1 0.1 1.0 0.8 0.7 1.1 4.0 ١٩٧٠ و١٩٦١بين 
 33.4 1.4 2.2 0.8 3.2 5.2 3.8 4.2 12.6 ١٩٧٥ و١٩٧١بين 
 44.2 1.8 3.8 1.0 2.8 6.4 3.6 4.8 20.0 ١٩٨٠ و١٩٧٦بين 
 57.2 1.2 3.4 0.8 5.0 8.0 6.2 6.6 26.0 ١٩٨٥ و١٩٨١بين 
 26.8 0.8 0.6 0.6 2.4 4.4 1.6 4.8 11.6 ١٩٩٠ و١٩٨٦بين 
 15.4 0.8 0.2 1.0 0.8 2.6 1.4 2.6 6.0 ١٩٩٥ و١٩٩١بين 
 11.4 0.1 0.0 0.3 1.9 1.3 0.3 2.8 4.9 ١٩٩٦بعد 

 1192 65 64 27 108 158 98 162 510 المجموع
  

نویة  ائر الس الوت
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 منذ الخمسينات حتى بلغت ذروتها في النصف االول من الثمنينات اًالمتوافرة أن وتائر البناء قد ارتفعت تدريجويظهر من المعطيات 
 قد ارتفع من خمسة اًالمنطقة الدراسة بمجملها، نرى أن عدد االبنية المنجزة سنوي إلى فاذا نظرنا. منذ ذلك الحيناًوراحت تتراجع تدريج
 خالل نصفه الثاني وقاربت ٤٤ خالل النصف االول من السبعينات، فالى ٣٣خالل عقد الستينات فالى تسعة  إلى خالل عقد الخمسينات

 ء بنا١٥ في السنة في النصف الثاني من الثمنينات وقارب ء بنا٢٧ إلى وتراجع هذا العدد.  خالل النصف االول من الثمنيناتء بنا٦٠
  .  في السنة بعد ذلكءا بن١١في السنة في النصف االول من التسعينات و 
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أن مرحلة الحرب قد دفعت  إذ أن هذه الظاهرة الالفتة ليست خاصة بالمنطقة بل هي تعبر عن اتجاه عام في مختلف المناطق اللبنانية
امة فيها أو قراهم ان لالق إلى ترك المناطق المدينية التي شهدت أكبر نسبة من الدمار ومن االحداث االمنية والى العودة إلى بالكثيرين

 في البالد مع مطلع التسعينات توقفت هذه الظاهرة اًومع استتباب االوضاع االمنية عموم. لتشييد بناء للجوء اليه في حال الضرورة
السكن في بيروت وضواحيها والمدن الساحلية االخرى فتراجعت حركة البناء في الريف بنسبة كبيرة وقد زاد اً إلى وعاد الناس تدريج

  .ا االتجاه اشتداد الصعوبات االقتصادية بدءا من منتصف عقد التسعيناتمن هذ
 في السنة، وهي وتيرة يمكن استيعابها بما يقلل ء بنا٢٥ إلى ١٥مهما يكن من أمر فأن حركة البناء التي تشهدها المنطقة تبدو في حدود 

  . وتوزيع الخدمات عليهااًغرافيمن االذى بيئي ويحسن من مستويات التجهيز المديني اذا احسن توزيعها ج
  
ولذا تم القيام باحتساب مؤشر معياري لوتائر . وتائر حركة البناء بشكل أدق يتطلب تحييد تأثير حجم كل من القرى إلى  أن التعرفالإ

عشرين قاعدة مرجعية البناء من خالل اعتماد المعدل السنوي لعدد االبنية المشيدة في كل من المناطق طوال النصف الثاني من القرن ال
  : ويبين الجدول والرسم ادناه نتائج هذا االحتساب. على هذا المعدلاًومن ثم احتسبت الوتيرة السنوية للبناء قياس

 
  وتائر حركة البناء في كل من المناطق باألعداد النسبية

 
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 شاتين وطى حوب التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة بني 
 المجموع نحردي نيحا صعب

 0.2 1.0 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 ١٩٦٠ و١٩٥١بين 
 0.4 1.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 ١٩٧٠ و١٩٦١بين 
 1.6 1.4 2.0 1.6 1.7 1.8 2.1 1.5 1.4 ١٩٧٥ و١٩٧١بين 
 2.1 1.8 3.5 2.0 1.5 2.2 2.0 1.7 2.2 ١٩٨٠ و١٩٧٦بين 
 2.7 1.2 3.2 1.6 2.7 2.8 3.5 2.3 2.9 ١٩٨٥ و١٩٨١بين 
 1.3 0.8 0.6 1.2 1.3 1.5 0.9 1.7 1.3 ١٩٩٠ و١٩٨٦بين 
 0.7 0.8 0.2 2.0 0.4 0.9 0.8 0.9 0.7 ١٩٩٥ و١٩٩١بين 
 0.5 0.1 0.0 0.5 1.0 0.4 0.1 1.0 0.5 ١٩٩٦بعد 

 56.8 66.3 59.5 55.0 57.8 54.7 54.7 56.9 56.3 المجموع
 21.0 1.0 1.1 0.5 1.9 2.9 1.8 2.8 9.1 المتوسط السنوي
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  : يسمح االحتساب المعياري لوتائر البناء باستخالص بعض النتائج المعبرة على مستوى كل من المناطق
  .حصتها الغالبة بين سائر المناطق إلى تبدو وتيرة البناء في تنورين الفوقا مطابقة لالتجاه العام وهو أمر طبيعي بالنظر

أن وتيرة البناء فيها كانت حتى منتصف  إذ  سائرة في اتجاه تصاعدي)حد ما إلى وكفور العربي(بالمقارنة، تبدو تنورين التحتا 
  . ازدياد أهميتها النسبية في المنطقة إلى الثمنينات أدنى من االتجاه العام بينما باتت أعلى منه منذ ذلك الحين وهذا يشير

ن وتائر البناء فيهما كانت أعلى من المعدل العام حتى الثمنينات وباتت أ إذ وفي المقابل تبدو نيحا وحردين سائرتين على خط تراجعي
 أدنى منه منذ ذلك الوقت 

خالل عقد % ٢٠حوالي  إلى خالل الخمسينات والستينات% ٨وقد ارتفعت حصة تنورين التحتا من االبنية المشيدة في المنطقة من أقل 
  .خالل الفترتين المذكورتين% ٥دون  إلى %٢٠التسعينات، بينما تراجعت حصة حردين من أكثر من 

 
 

 
 يمثل الرسم أعاله أحد المنازل القديمة في تنورين التحتا، وضعه جورج قشعمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

) ١/٢٥٠٠على مقياس (لية تواريخ إنجاز األبنية في كل من قرى الدراسة على حدة تبين الخرائط الثمانية المثبتة في الصفحات التا
  .وتسمح بالتالي بإبراز اتجاهات توسعها الجغرافي
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  التوزع الوظيفي للوحدات في األبنية

  : وفق لوظائفها ويبين الجدول التالي نتائج هذا التصنيفقام المحققون الميدانيون بمسح الوحدات القائمة في االبنية وبتصنيفها 

 
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

 1564 94 78 30 150 198 132 213 669 مسكن
 9     1  1 7 سكن وعمل

 321 11 10 2 23 26 38 61 150 نشاط
 207 7 6 17 15 13 16 33 100 غير منجز

 2 1       1 قبو
 297 29 26 4 37 44 1 44 112 خربة

 131  2 3 2 38  1 85 خزان ماء
 10 2    2 1 1 4 مدفن
 4   2    1 1 ملعب
 2       1 1 مسبح

 1      1   محطة تكرير
 2     1   1 حظيرة
 2      1  1 مزار

 4    1 1  1 1 محطة إرسال
 38 9 2 1 5 4 6 5 6 كنيسة

 20 2    6 4  8 منشأة زراعية
 1        1 مرآب

 14   1  3   10 منزل مهجور
 3     1  1 1 محطة بنزين

 6   1   1  4 مدرسة
1       1  ناد 

 1       1  خيمة زراعية
 2640 155 124 61 233 338 201 365 1163 المجموع

 وحدة مخصصة النشطة اقتصادية واجتماعية ٣٣٠ من مجمل عدد وحدات، في مقابل%٦٠ مسكن أي ما يمثل ١٥٧٣تضم المنطقة 
 زراعيا ومن الالفت أيضا ى كنيسة ومزار وعشرين مبن٤٠جانب  إلى  خزان مياه ١٣٠ و اً مهجور منزال١٤ً خربة و ٣٠٠وحوالي 

 من أن العديد إلى المساكين وهذا يشير بوضوح من عدد اًأن المنطقة تضم أكثر من مئتي وحدة غير منجزة وهي تشكل نسبة مرتفة جد
   في بناء مساكنهم بسبب ضيق حالتهم الماديةاً جد طويالًأبناء المنطقة يستغرقون وقتا

 
 

تنورين 
 الفوقا

تنورين 
كفور  شاتين وطى حوب التحتا

 العربي
مزرعة بني 

 المجموع حردين نيحا صعب

 667 18 25 9 60 26 72 141 316 دائم أساسي
 420 44 11 6 78 94 20 34 133 مي واألساس خارج البلدةموس

 102 2 2 1 2 14 6 8 67 موسمي واألساس داخل البلدة
 277 15 16 7 5 59 26 21 128 ظرفي ترفيهي للعطل

 93 16 24 7 4 6 8 7 21 شاغر
 1 1        غير ذلك

 1080 59 46 31 84 139 69 154 498 غير سكني
 2640 155 124 61 233 338 201 365 1163 المجموع

  
  .واذا ركزنا االهتمام على الوحدات السكنية وقسمناها وفق صفة االقامة فيها تكون النتائج كالتالي

وقد يكون شابه هذا التصنيف . اذا كان االسرة المقيمة تمضي أكثر من ستة أشهر فيه خالل السنةاً اساسياً دائماًتم اعتبار المسكن مسكن
يترددون على القرية للقيام بأعمال  إذ س بسبب قيام أفراد عدد من االسر بالتنقل بين مساكنهم في القرى ومساكنهم خارجهابعض االلتبا

ويجدر التذكير أن العمل . زراعية أو غيرها بينما يبقى أفراد آخرون من االسرة في مسكن آخر على الساحل ال سيما لمتابعة دراستهم
وقد اعتمد عدد . آيار لتفادي حاالت االلتباس بين االقامة الدائمة واالصطياف وهي التي تكثر خالل الصيفالميداني قد تم خالل شهر 

الوحدات السكنية الدائمة االساسية قاعدة لتقدير عدد السكان المقيمين وتم بالتالي اعتبار كل افراد االسرة القاطنة في مسكن دائم بمثابة 
 إلى وتجدر عند هذا الحد االشارة.  يكون تقدير عدد المقيمين قد شابته بعض المبالغة بسبب ما تقدممقيمين دائمين ويرجح بالتالي أن

  خارج البالد  إلى ارتفاع نسبة الشهور في قريتي نيحا وحردين وسببها المرجح اشتداد ظاهرة الهجرة الحديثة منهما
ال تتعدى نسبة  إذ اختالف أنواع السكن فيها، مملوكة من ساكنيها،يتبين من التحقيق الميداني أن غالبية العظمى من المساكن، على 

  .، كما يبين الجدول أدناه%٣المساكن المستأجرة 

معروضة  مؤجرة 
 لإليجار

مخصصة 
الستعمال 

 المالك
 المجموع 99 98 غيره

 667  2  633 9 23 مسكن دائم أساسي
 420  1  418  1 مسكن موسمي واألساس خارج البلدة

 102  1 1 93  7 موسمي واألساس داخل البلدةمسكن 
 277   1 265 2 9 مسكن ظرفي ترفيهي للعطل

 93  1 6 82 4  شاغر
 1   1    غير ذلك

98 26 5 324 19 705 1 1080 
 2640 1 710 28 1815 20 66 المجموع

  
 وحدة معظمها غير مستخدم بشكل دائم أو ٣٤٠وأما اذا تم التركيز على وحدات المستخدمة لغيرالسكن، فيتبين أن عددها يقارب 

   للجدول التالي اً مؤسسة تابعة لالدارة العامة تتوزع على المناطق وفق٢١ مؤسسة انتاج دائم و ٦٧وال تضم اال . شاغر
 

 
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 شاتين وطى حوب التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة بني 
 المجموع حردين نيحا صعب

 2        2 نشاط غير معروف
 67 2 2 1 1 2 9 20 30 مؤسسة إنتاج دائم

 16   1  2  3 10 إنتاج ظرفي أو موسمي
 134 6 3 2 14 14 16 20 59 )مستودع(ملحق بال عمل 

 21 3   3   5 10 إدارة عامة
 17  3 1 1   6 6 مؤسسة مقفلة

 87  2  4 9 14 12 46 شاغر
 2296 144 114 56 210 311 162 299 1000 غير ذلك
 2640 155 124 61 233 338 201 365 1163 المجموع

  شروط حيازة المساكن

ولذا تم جمع هذه . أن التعرف على شروط حيازة المساكين بشكل دقيق يتطلب اجراء مقابالت مع المقيمين من االسر المقيمة بشكل دائم
 تقنيات االحصاء بالعينة ال تسمح باعتبار النتائج موثوقة إال غير أن.المعلومات من خالل االحصاء بالعينة وليس من خالل المسح العام

وعلى هذا االساس تم صرف النظر عن اعتماد النتائج المتوافرة على مستوى كل قرية .  أدنى مقبوالًاًاذا كان حجم العينة يتجاوز حد
وهي تضم تنورين (ين الفوقا وجوارها تنور: على حدى واستعيض عن ذلك بجمع القرى الواقعة ضمن نطاق الدراسة في ثالث فئات

وعلى هذا .)وهي تضم كفور العربي ومزرعة بني صعب ونيحا وحردين( وتنورين التحتا والقرى االخرى )الفوقا وشاتين ووطى حوب
 مستخدمة ، وأما المساكن المتبقية فجلها%٩٦و % ٩٢االساس يتبين أن غالبية المساكن الدائمة مملوكة من شاغلها بنسب تتراوح بين 

في تنورين الفوقا وتنورين التحتا الرتباط استخدامها بعمل رب االسرة وهي حالة شركاء دير مار انطونيوس حوب الذين يقيمون في 
  :مساكن يملكها الدير، وأما في القرى االخرى فنشهد بعض حاالت االستئجار

 
 المجموع القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها صفة اإلشغال

 %93 %96 %96 %92 ملك
 %1 %4 %0 %1 إيجار

 %2 %0 %0 %4 مربوط بالعمل
 %3 %0 %4 %4 بالتسامح

 100% 100% 100% 100% 
  

  : تم سؤال أرباب االسر المالكين لمسكنهم عن طريقة التملك، فأتت االجوبة كالتالي
 المجموع رىالقرى األخ تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها طريقة التملك

 %41 %22 %43 %46 تشييد
 %10 %17 %0 %11 شراء نقدا

 %1 %0 %0 %1 شراء بالدين
 %42 %57 %54 %34 إرث
 %4 %0 %4 %5 هبة
 %3 %4 %0 %4 غيره

 100% 100% 100% 100% 
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 اًأو قد اشتروها نقد%) ٥٧(ثويتضح من النتائج أن غالبية العظمى من مالكي المساكن في القرى االخرى   قد تملكوها من خالل االر
  .من الحاالت%) ٢٢(وذلك على االرجح من مالكيها السابقين المغادرين، أما التشييد المباشر فال يطال أكثر من%) ١٧(

 اًمما يؤكد درجة الحيوية االكبر في هذه المناطق قياس%) ٤٥( في تنورين حيث تبلغ نسبة التشييد المباشر حوالياًوالصورة مختلفة تمام
  %).٣٤( إلى على المناطق االخرى، بينما تتدنى نسبة التملك باالرث في تنورين الفوقا وجوارها

  : سئل أرباب االسر المقيمة عن حيازتهم لمساكن ثانوية، فكانت االجوبة كالتالي
  

  القرى األخرى تنورين التحتا تنورين الفوقا وجوارها وجود مسكن ثانوي
 %27 %9 %36 %29 نعم في نطاق القرية

 %18 %35 %21 %12 نعم خارج نطاق القرية
 %35 %35 %36 %35 ال وال حاجة

 %20 %22 %7 %24 ال وإنما يرغب
 100% 100% 100% 100% 
  

  : عدة ظواهر الفتة إلى تشير النتائج
  .اً ثانوياًحوالي نصف االسرالمقيمة تملك مسكن 
ي ذلك ما عدا االسر المقيمة في تنورين التحتا، فربع االسر المقيمة في قسم كبيرمن االسر ال تملك مساكن ثانوية يرغبون ف 

  .في تنورين التحتا% ٧تنورين الفوقا وفي القرى االخرى يرغبون في تملك مسكن آخر بينما ال تبلغ النسبة اال 
 مساكن صيفية تقع في ثلث االسر المقيمة في تنورين الفوقا والتحتا يملكون مساكن ثانوية ضمن المنطقة وهي في معظمها 

في القرى % ١٠دون  إلى وتتدنى هذه النسبة.المناطق المرتفعة حيث تقوم االسر بزراعة أراضيها خالل فصل الصيف
  .االخرى

من االسر المقيمة في القرى االخرى، وجل %) ٣٥( إلى  خارج نطاق القريةاًتبلغ نسبة االسر المقيمة التي تملك مسكن ثانوي 
 في المناطق الساحلية فيتنقل افراد هذه االسر بين هذه المساكن الساحلية ومساكنهم في القرية بحسب اختالف هذه المساكن يقع

في تنورين الفوقا %) ١٢(في تنورين التحتا و %) ٢١( إلى أنشطة االفراد بين دراسة وعمل وزراعة، بينما تتدنى هذه النسبة
  .رين الفوقا والساحلوجوارها، على االرجح بسبب طول المسافة بين تنو

  
  

  تجهيز المساكن

  .تم سؤال رباب االسر المقيمة عن تجهيز المساكن بالخدمات العامة فأتت االجوبة كالتالي
  

 
تنورين 
 الفوقا

تنورين 
 شاتين وطى حوب التحتا

كفور 
 العربي

مزرعة بني 
  حردين نيحا صعب

 %74 %0 %0 %0 %42 %40 %93 %93 %83 شبكة تصريف
 %78 %50 %0 %0 %8 %100 %87 %86 %94 شبكة عامة
 %6 %0 %0 %50 %33 %0 %0 %0 %5 بئر خاص

 %2 %0 %0 %0 %17 %0 %0 %0 %2 خزان شتوي
 %13 %50 %100 %100 %42 %0 %0 %11 %2 مصدر مياه إلى وصلة خاصة

  
 أن مساكنها موصولة بشبكة تصريف في ما خص تصريف المياه المبتذلة تعتبر غالبية االسر في تنورين الفوقا والتحتا ووطى حوب

والواقع أن شبكة . في شاتين وكفور العربي وهي معدومة في مزرعة بني صعب ونيحا وحردين%) ٤٠(بينما تبلغ نسبة حوالى 
وهي تصب في خزان انشئ ) World Visionًً)لتصريف المياه المبتذلة قد انشئت خالل عقد التسعينات بمساعدة منظمة وارلد فيزيون

 العمل على تمديد شبكة مجار جديدة على أن تصب في اً منطقة تنورين التحتا لكن هذه المحطة لم تستخدم في الواقع ويجري حاليفي
محطة تكرير يفترض أن تنشئ في منطقة كفرحلدا وتجدر االشارة أن التأخير في اقامة محطة التكرير هذه سيكون من شأنه الحاق 

  .اًي يتم انشاؤها حاليبالغ عند مصب الشبكة الت" أذى
في ما خص مياه الشفة فأن غالبية االسر في تنورين الفوقا والتحتا ووطى حوب وشاتين موصولة بشبكة عامة توزع المياه التي يتم 

ق والمساكن في هذه المناط. جرها من عدد من الينابيع أبرزها نبع الرهوة في الجرد العالي ونبع المغراق ونبع الشيخ ونبع الصاحب
 في كفور العربي ومزرعة بني صعب ونيحا اًوالوضع مختلف تمام. عن نطاق القرىاًالتي ال تبلغها الشبكة هي المساكن المتناثرة بعيد

 أو الوصالت )كما في كفور العربي(وحردين حيث ال توجد شبكة عامة بل يتم االعتماد على وسائل مختلفة أبرزها اآلبار الخاصة 
   )كما في نيحا ومزرعة بني صعب(بعض الينابيع الواقعة في جوار القرى  إلى ل أسرة على حدةالخاصة التي تمدها ك

  .تم سؤال أرباب االسر المقيمة عن تجهيز المساكن بآالت المنزلية  فأتت االجوبة كالتالي
  

تنورين الفوقا 
القرى  تنورين التحتا وجوارها

  المجموع األخرى

 %99.3 %96 %100 %100 براد

 %99.3 %96 %100 %100 تلفزيون

 %98.5 %96 %100 %99 غسالة

 %47.8 %17 %39 %59 هاتف

 %26.9 %22 %14 %33 فيديو

 %14.9 %22 %11 %14 خلوي

 %10.4 %13 %4 %12 ميكرووايف

 %7.5 %4 %0 %11 كمبيوتر

 %6.0 %9 %0 %7 مولد

 %1.5 %0 %0 %2 إنترنت
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وتتفاوت نسبة المساكن المجهزة بالهاتف بشكل كبير بين .من المساكين مجهز ببراد وجهاز تلفزيون وغسالةويتبين من االجوبة أن جل 

في القرى االخرى بينما نسبة التجهيز بالهواتف % ١٧ إلى في تنورين التحتا وصوالً% ٣٩في تنورين الفوقا وجوارها و% ٥٩
ويظهر أن نسبة االسر المجهزة بالكمبيوتر .في القرى االخرى%٢٢ إلى ينفي تنور% ١٢ترتفع من حوالي  إذ الخيليوية تبدو معكوسة

  .من االسر المقيمة مجهزة بمولد كهربائي% ٦ أن اًويظهر اخير% ٢بينما ال تتعدى نسبة االتصال بال انترنت % ٨تقارب 
 تنورين التحتا وتأتي االسر المقيمة في القرى  تليها االسر المقيمة فياًوبشكل عام تبدو االسر المقيمة في تنورين الفوقا االفضل تجهيز

  .االخرى في المرتبة الثالثة
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  االزدحام السكني

وتبين الجداول االربعة التالية توزع أسر العينة المقيمة في كل من المناطق بحسب عدد أفرادها من جهة وعدد غرف المسكن من جهة 
  تدرجة لخاليا كل من هذه الجداول وقد تم تميز درجات االزدحام باعتماد الوان م. أخرى

          عدد المقيمين تنورين الفوقا وجوارها
 المجموع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الغرف

1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 
2 0 1 3 2 3 1 3 1 1 15 
3 0 0 5 3 5 1 2 0 0 16 
4 0 0 5 3 3 0 0 0 0 11 
5 0 1 1 6 6 1 1 0 0 16 
6 0 1 2 3 4 1 1 1 0 13 
7 0 0 2 0 3 0 1 0 0 6 
8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 83 1 2 8 4 25 20 19 3 1 المجموع
          عدد المقيمين تنورين التحتا
 المجموع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الغرف

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 
3 0 0 1 4 0 1 1 0 0 7 
4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 
5 0 0 0 1 3 2 1 0 0 7 
6 0 1 0 1 2 0 1 0 0 5 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 28   4 3 10 8 2 1  المجموع
          عدد المقيمين القرى األخرى
 المجموع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الغرف

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
2 0 0 1 3 2 0 1 0 0 7 
3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 
5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 
6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 
7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

 23 0 0 5 1 4 11 2 0 0 المجموع
          عدد المقيمين مجموع المنطقة

 المجموع 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد الغرف
1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 5 
2 0 1 4 5 8 1 5 1 1 26 
3 0 0 6 8 5 2 4 0 0 25 
4 0 0 6 7 5 1 0 0 0 19 
5 0 1 1 8 10 3 3 0 0 26 
6 0 2 2 6 6 1 3 1 0 21 
7 0 0 3 0 3 0 1 0 0 7 
8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

 134 1 2 17 8 39 39 23 4 1 المجموع
  
 
 
 
 

 
 
 

  ويبين الجدول أدناه توزع مساكن االسر المقيمة في كل من المناطق بحسب مساحتها من جهة وعدد غرفها من جهة أخرى
   

مساحة 
 المسكن

تنورين الفوقا 
القرى  تنورين التحتا وجوارها

تنورين الفوقا  rعدد الغرف المجموع األخرى
القرى  تنورين التحتا وجوارها

 المجموع ألخرىا

25-49 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
50-74 3 1 0 4 2 3 1 0 4 
75-99 11 2 2 15 3 19 2 2 23 

100-124 44 10 14 68 4 20 8 11 39 
125-149 9 5 0 14 5 25 10 4 39 
150-174 11 6 5 22 6 4 3 1 8 
175-199 2 1 1 4 7 8 4 5 17 
200-224 1 3 1 5 8 2 0 0 2 
275-300 1 0 0 1 9 1 0 0 1 
 134 23 28 83 المجموع 134 23 28 83 المجموع

 120.6 137.5 128.8 125.6  4.5 4.9 4.8 4.6 
  

وتبدو المساكن في تنورين الفوقا أالقل . غرف رئيسية٤,٦ من اً وأنه يتألف وسطي٢ م١٢٥تبين أن المساحة الوسطية للمسكن هي 
  .اًين التحتا تبدو االكثر اتساعمساحة تليها مساكن االخرى بينما مساكن تنور

  : واما اذا استجمعنا النتائج الستخالص نسب االزدحام في مساكن كل من مناطق الدراسة، فتأتي الصورة كالتالي

تنورين الفوقا 
القرى  تنورين التحتا وجوارها

  المجموع األخرى

 %23.1 %34.8 %25.0 %19.3 كثيف جدا

كثيف مقبول 
 %6.7 %4.3 %0.0 %9.6 مؤقتا

 %26.9 %26.1 %39.3 %22.9 طبيعي

 %20.9 %13.0 %21.4 %22.9 قليل معتدل

 %22.4 %21.7 %14.3 %25.3 قليل جدا

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

ام المسكن  توزع األسر بحسب درجة ازدح
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تنورين الفوقا 
وجوارها  

تنورين التحتا  القرى األخرى المجموع

قليل جدا  قليل معتدل  طبيعي كثيف مقبول مؤقتا   كثيف جدا 

  
ن منها في تنوري% ٢٥من االسر بينما تناهز % ٤٠ويتبين أن حاالت االزدحام هي األعلى في القرى االخرى حيث تطاول حوالي 

 في تنورين الفوقا وثلث اًويتبين في المقابل أن اشغال المساكن أقل من المعدل الطبيعي فيما خص نصف االسر تقريب.الفوقا والتحتا
  .االسر في تنورين التحتا والقرى االخرى

  


