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 الممخص

 في محافظة خانيكنسكالسكاف كالكتمة العمرانية  دراسة المكارد البيئية إلىالدراسة  ىدفت 
المستقبمية مف مساحة الكتمة الحالية ك االحتياجات باإلضافة الي تحديد  ،RSك GISباستخداـ 
نشاء نمكذج كارتكجرافي لتقييـ مالئمة األرض لعممية التطكير العمراني في ضكء إلى إ العمرانية

 .البيئيةالمكارد  عمىالمحافظة 
كالتمكث،  زاؼستناالعمميات  إلىفي محافظة خانيكنس  المكارد البيئيةتعرض كأظيرت 

نتاج خرائط دقيقة ا  ك  ،في دراسة الكتمة العمرانية كخصائصيا RSك GISقدرة  أيضان أظيرت 
 لغطاءات كاستخدامات األرض كقكاعد بيانات جغرافية.

عداد أعالقة قكية بيف الزيادة في مساحة الكتمة العمرانية كالزيادة المطردة في كجكد  إلىكتكصمت 
ككذلؾ المستكطنات  ،تحديد اتجاه التكسع العمراني عمىثر طبيعة األرض كتربتيا أكذلؾ  ،السكاف

 الطرؽ الخارجية. عمىتركز التكسع العمراني كتبيف الدراسة  ،سرائيميةاإل
ف أ ، إاللمكتمة العمرانية المختمفة نصيب الفرد مف مساحة االستخداماتكبينت انخفاض 

مف الحد األعمى لنصيب  عمىفي محافظة خانيكنس أ نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ السكني
% مف مباني محافظة خانيكنس 84ف حكالي أكما تبيف  ،معيار الفرد حسب معيار األمـ المتحدة

تحديد  إلىاستخداـ النمذجة الكارتكجرافية لمكصكؿ  كبينت باف، مف طابؽ كاحد اك طابقيف تتككف
عتبر كي ،ؽ المستخدمة في المؤسسات المحميةأراضي التطكير العمراني أكثر كفاءة مف الطر 

استخداـ نظرية التحميؿ اليرمي في حساب األكزاف النسبية لمعايير تقييـ األرض لمتطكير العمراني 
 ذا كفاءة عالية مقارنة مع الكزف كالمقارنة اليدكية البسيطة. 

تطكير أك نمك البد كأف يسبؽ التخطيط أم ك  ،لخركج عف مستكم التخطيط الضيؽكتكصي با
 ،زيادة الطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانيةك  ،كتبني استراتيجية التطكير العمراني المستقبمي ،لممنطقة

 .التقميؿ مف أىمية مكضكع ممكيات األراضيك  ،المكارد البيئية بحماية الخاصة لمقكانيف تفعيؿك 
نشاء ا  ك  ،في المؤسسات المحمية RSك GISباستخداـ  ضركرةكتكصي الدراسة أيضان ب

 نتاج الخرائط.  إ عمى باإلشراؼنشاء بنؾ معمكمات كطني يقـك كجية مركزية كا   ،مرصد حضرم
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Abstract 

The study aims to study the environmental resources and the built-up area in 

the Governorate of Khanyunis by RS and GIS and its developments as well 

as the estimation of the future needs for the area of the built-up area and the 

creation of a Kartograve Model to assess the appropriateness  of the land for 

future urban development in the light of protecting the environmental 

resources. 

The study revealed that the environmental resources in the Governorate of 

Khanyunis are exposed to attrition and pollution showed too the capability of 

the GIS and RS systems to study the built-up area and its characteristics. And 

the production of accurate maps for the covering and the uses of the land and 

geographical data bases.   

The Study concluded that there is a strong correlation between the increase of 

the built-up area and the steady increase in the population numbers and also 

the effect of the nature of the land and its soil in determining the trend of the 

urban expansion and the Israeli settlements. The study showed that the urban 

expansion is concentrated in the external roads a matter 

The Study showed a drop in the individual's share of the areas of various 

usages of the built-up area But the individual's share of the housing usage area 

in the Governorate of Khanyunis is higher than the maximum limit of the of 

the individuals share in accordance with the United Nations criterion. It also 

showed that 84% of the buildings of the Governorate of Khanyunis consist of 

one or two flows.The Study showed that the use of the kartograve modeling in 

defining the urban development land is more effective than the ways used by 

the local organizations and the use of the analytical hierarchy process theory 

in calculating the relative weights for land evaluation of  the urban 

development is highly efficient compared with the weight and simple manual 

comparison. 

The Study recommends to bypass the narrow planning level. The study sees 

that planning should precede any development or growth in the area and 

called for adoption of the future urban planning, increasing the 

accommodation capacity of the built-up area, activating the environmental 

resources protection laws and played down the issue of the land properties 

when preparing the comprehensive plans. 

The Study also stressed the need for using of the GIS and the RS in the local 

organizations and the establishment of an urban observatory and establishing a 

national information bank to act as a central department to supervise the 

unified map production. 
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 الشكر والعرفان

ذ تأذف ربكـ لئف شكرتـ ألزيدنكـ كلئف كفرتـ إف عذابي  التنزيؿبسـ اهلل القائؿ في محكـ  }كا 
 .(7لشديد{ )إبراىيـ:

سيد المرسميف كخاتـ  ،سيد األناـ محمد بف عبد اهلل عمىكالصالة كالسالـ  ،الحمد هلل المناف
نجاز إبعد أف كفقني اهلل سبحانو كتعالي كيسر لي  ،آلو كصحبو الطيبيف الطاىريف عمىك  ،النبييف

ف يجعمو خالصان لكجيو أسالـ كالمسمميف ك اهلل العمي القدير أف ينفع بو اإلأرجك مف  ،ىذا البحث
التي طالما كانت منارة لمعمـ  نني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لمجامعة اإلسالمية،الكريـ، فإ
 .كمخرجة لألجياؿ كالعمماء،

كالذم  رائد أحمد صالحة /سعادة الدكتكر ،مشرفي الفاضؿإلى كما أتقدـ بالشكر الخالص 
كقد كاف مثاال لمعطاء كنبعان اغترفت منو شتي المعارؼ  ،ىذا البحث عمى باإلشراؼتفضؿ مشككرا 

فمو مني كؿ التقدير  فقد استنرت بتكجيياتو خالؿ مرحمة البحث حتي رام بحثي النكر ،كالعمكـ
 .جزاه اهلل خير الجزاء كنفع بعممو االسالـ كالمسمميفك  ،كالشكر

 نعيم بارودذ الدكتكر/ كما يسعدني تقديـ الشكر كالعرفاف لمجنة المناقشة سعادة األستا
 عمىمشككريف بالمكافقة  ـتفضمي عمى فريد القيقكالدكتكر/  الدين الجماصيعالء كالدكتكر/ 

 .مناقشة ىذا البحث

كامل أبو الدكتكر/  بالشكركأرسؿ عميؽ شكرم إلى أساتذتي في قسـ الجغرافيا كأخص 
 أشرف شقفةعمى تشجيعي المستمر، كما أتقدـ بالشكر إلى الدكتكر/ والدكتور نعيم بارود  ضاىر

 مني جزيؿ الشكر. ـعمى ما قدمو لي مف نصائح كمعمكمات أفادتني في رسالتي، فمي

صبحي مقدـ لكزارة الحكـ المحمي ككزارة التخطيط، كأخص منيـ الميندس/ الشكر كاالمتناف 
كما قدمكه لي مف معمكمات طكاؿ مراحؿ البحث  ،متكامؿ كامؿ تعاكف مف بدكهأ ماعمى  سكيك

 كالتي أعانتني عمى اكماؿ ىذه الدراسة.

عمى ما قدمو لي مف معمكمات  أحمد العفيفيكما أقدـ شكرم كتقديرم إلى الميندس/ 
 كخبرات ساعدتني في إكماؿ ىذه الدراسة.
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ي تدقيقو ليذا عم عادل الحوليأقدـ شكرم الي مف زاف ىذا البحث بسالمة المغة األستاذ/ 
 البحث. 

لى أستاذم/  طمعت أبو جيابكما أرسؿ خالص شكرم كتقديرم لمعـ الفاضؿ/  أحمد كا 
عمى المساندة المستمرة كالتشجيع المتكاصؿ كتذليؿ الصعكبات خالؿ فترة دراسة الماجستير  النقمة

نجاز البحث فميـ مني كافر االحتراـ كالتقدير.  كا 

 بالل عبد الدايمكاألخ/ محمد أبو الميل كالشكر مكصكؿ إلى أستاذم كزميمي األستاذ/ 
الدائمة خالؿ مراحؿ بحثي  كالمؤازرةكزمالئي كأصدقائي عمى الرفقة الطيبة كالمساعدة المتكاصمة 

 فميـ مني شكرم كتقديرم. 

كأسجؿ شكرم إلى أفراد أسرتي كخاصة زكجتي، كالتي تحممت انشغالي طكاؿ فترة الدراسة 
 كانت داعمة لي حتى إنجاز ىذه الدراسة. فمقد ،كالبحث

كانو لمف دكاعي سركرم اف اتقدـ بعظيـ شكرم كتقديرم إلى اىمي كاخكتي كاخكاتي 
 ـ كدعكاتيـ الصادقة.كاعمامي كعماتي كخالي كخالتي عمى ما احاطكني بو مف رعايتي

 ،مف نشركا العمـ دكف قيد إلىف اقدـ شكرم كعرفاني لمف عممكنا العطاء أ كال يسعني إال
اسرة منتدم الجغرافييف العرب كنادم نظـ  إلى ،يدييـ دكف عمميـأ عمىالذيف طالما تتممذت 

 مثاال لمعطاء. اكانك المعمكمات الجغرافية فمقد 
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 المصطمحات

 التخطيط العمراني  .1
 أداة ككسيمة لتحقيؽ المصمحة العامة لكافة قطاعات كفئات المجتمع مف خالؿ كضع تصكرات كرؤم
مستقبمية مرغكبة كمفضمة لتكزيع األنشطة كاالستعماالت المجتمعية في المكاف المالئـ كالكقت المناسب بما يحقؽ 

 التكازف بيف احتياجات التنمية في الحاضر كالمستقبؿ.
 التطوير العمراني .2

 كاالقتصادية المشكالت العمرانية تفاقـ مف تعاني كالتي البشرية لممستكطنات كالتحسيف االرتقاء يعني
 المرافؽ تكفير كما ييدؼ إلى كضع أفضؿ، إلى ما لمدينة العامة الحالة فييا ترفع نسبية عممية ىكك  كاالجتماعية،
 المناطؽ. ىذه منيا تعاني التي المشكالت حؿ في تساعد التي كالخدمات

 نظم المعمومات الجغرافية .3
كتخزيف كاسترجاع كمعالجة كتحميؿ كاخراج كعرض خرائط محكسبة مرتبطة بقكاعد بيانات تيدؼ إلى جمع  

 .البيانات كصكالن إلى صناعة القرار السميـ
 االستشعار عن بعد .4

لى حد ما الفف( الكتساب معمكمات عف سطح األرض دكف أف يككف ىناؾ اتصاؿ فعمي معيا،   ىك العمـ)كا 
 ا كتحميميا كتطبيؽ تمؾ المعمكمات.كيتـ ذلؾ عف طريؽ استشعار كتسجيؿ الطاقة المنعكسة كالمنبعثة كتجييزى

 الطاقة الكيرومغناطيسية .5
ىي عبارة عف إشعاع يتألؼ مف حركتيف اىتزازيتيف متكافقتيف تتحركاف في مستكييف متعامديف مصدر  

الحركة األكلي حقؿ كيربائي كاآلخر حقؿ مغناطيسي تشكالف معان حقالن كيركمغناطيسين )اختصار كدمج لكممتي 
 .كمغناطيسي(كيربائي 

 الطيف الكيرومغناطيسي .6
يعرؼ عمى أنو مجاؿ االشعاع الكيركمغناطيسي الممتد مف األمكاج الككنية إلى األمكاج الراديكية، كىك 

 يستعمؿ لكصؼ مجاالت األشعة القصيرة كالمتكسطة كالطكيمة.
 المرئيات الرقمية  .7

( مف األعمدة التي تتقاطع مع (GRIDة الناتج النيائي لممجس ىك مرئية رقمية، كتتككف الصكرة مف شبك
(، كيحتكم كؿ بكسؿ عمى قيمة رقمية Pixelصفكؼ مككنة مساحات مربعة يطمؽ عمى الكاحدة منيا لفظ البكسؿ )

كتمثؿ القيمة الرقمية في البكسؿ كـ مف االشعاع الكيركمغناطيسي عف مساحة  Digital Number( DNتسمي )
 .ؿاألرض التي يمثميا البكس

 (Bandsقات)النطا .8
ىك جزء محدد مف الطيؼ الكيركمغناطيسي كقد يككف كاسعا أك يككف ضيقان، كمف ىذه األشعة الككنية كأشعة إكس 
كاألشعة المرئية كاألشعة تحت الحمراء الحرارية كأشعة جاما كاألشعة فكؽ البنفسجية كاألشعة تحت الحمراء 

 كالمكجات القصيرة كمكجات الراديك كالتمفزيكف.
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 نيف التص .9
 ( Pixelتقسيـ المرئية إلى كحدات أك أقاليـ حسب القيمة الرقمية لعنصر الصكرة )

 الموارد البيئية  .10
تمثؿ المخزكف الطبيعي الذم يقدـ فكائد جمة لمبشرية ممثمة فيما كىبو اهلل لنا مف ىكاء كشمس كصخكر 

نساف مثؿ المكارد المعدنية كالحيكانية كالنباتية كتربة كنباتات طبيعية كحيكانات برية، كىي اليبات التي منحيا اهلل لإل
 التي استحكذ عمييا كطكعيا بصكر تخدـ أغراضو.

 الكتمة العمرانية .11
ىي عبارة عف المساحة اآلىمة كالمعمكرة في مدينة ما كالمستغمة استغالالن فعميان كقد تشكؿ كتالن مترابطة  

ك غير مستغمة أك مسطحات مائية كما تشمؿ التقاسيـ التي أك متفرقة كتتخمميا فراغات أك أراضي بيضاء مستغمة أ
 تـ اعتمادىا كتسمي في فمسطيف التجمعات السكانية. 

 الطريقة األسية .12
تعد ىذه الطريقة مف الطرائؽ األكثر طكاعية لمظاىرة السكانية التي تخضع لمتغير المركب المستمر عندما 

 .يحدث التغير في كؿ لحظة كيـك في السنة
 المتوالية اليندسيةطريقة  .13

تقـك ىذه الطريقة عمى افتراض أف الزيادة التي تحدث لمسكاف في فترة معينة تعمؿ عمى إحداث زيادة 
 .أخرم تضاؼ إلى الزيادة األصمية

 النموذج الكارتوجرافي .14
عبارة عف مجمكعة مف الخرائط عمى ىيئة طبقات تشترؾ فيما بينيا في إطار كارتكجرافي كاحد يعتمد  

المرجعية المكانية المعركفة باإلحداثيات، كما يمكف أف يحتكم عمى بيانات تحدد المساحة كالمكقع الجغرافي عمى 
 كبيانات أخرم تتعمؽ بالخصائص التصنيفية إلقميـ الدراسة التي تغطييا.

 نظرية التحميل اليرمي .15
 ذ القرار. يعرؼ عمى انو عممية رياضية تتفاعؿ مع مدخالت الشخص كتفضيالتو مف أجؿ اتخا

  Model builder النموذج الييكمي  .16
يتـ ك يعتمد عمى أساس تبسيط المشاكؿ المعقدة كالتداخؿ في البيانات كعالقاتيا المكانية كالكصفية، 

لتبسيط المشكمة األساسية كصياغة طريقة حميا مف خالؿ ما يسمي بالتخطيط البياني لمراحؿ العمؿ تو صياغ
Flowchartياني يعتمد في مجممو عمى مراحؿ ككظائؼ التحميؿ المكاني مع اضافة أساليب ، ىذا التخطيط الب

 أخرم كتبسيط المشكمة الرئيسية إلى عدة مشاكؿ فرعية، كما أنو عبارة عف نسج لألفكار كاألساليب كالطرؽ.
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GIS Geographical information system نظم المعمومات الجغرافية 
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Institute 
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USGS United Sates Geolical surveying الجيولوجية األمريكية ىيئة المساحة 

UTM Universal Transverse Mercator نظام مريكيتور المستعر  العالمي 

WGS World Geographical system النظام الجغرافي العالمي 
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PCA Principal Components Analysis تحميل المركبات األساسية 

SLC scan Line Corrector تصحيح األخطاء الضوئية 

RBV Return beam Videocon المرتدة الحزمة ذات فيديو 

MSS Multispectral Scanners الماسح متعدد األطياف 

TM Thematic Mapper (الموضوعي) الفر  الخرائط راسم 

+ ETM Enhanced Thematic Mapper المحسن الخرائط راسم 
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 مقدمة:

يزداد العالـ تطكران كازدىاران يكمان بعد يكـ كتزداد البشرية تحضران، كمف ضمف ىذا التطكر  
كالتحضر زيادة عمميات التطكير العمراني، فيي انعكاس لتطكر العالـ كازدىاره كعنكاف لتحضر 

العديد مف المناطؽ مف العالـ شممت ما ىك مكرد بيئي كغير بيئي،  شمؿالبشرية، ىذا التطكر 
يشكؿ التطكر العمراني في بعض مناطؽ العالـ ىاجسا بيئيا يعمؿ عمى استنزافيا، كمف ىنا ظيرت ل

البيئية التكازف بيف المكارد في بعض دكؿ العالـ كمنيا في الكثير مف المدف الفمسطينية مشكمة عدـ 
ة المكارد التطكير العمراني المستقبمي في ضكء المحافظمما يستدعي مفيكـ  ،المتطمبات البشريةك 

كحفظ حقكؽ االجياؿ  ،االرض عمىكتكفير االستمرارية لمحياة  ،إلعادة ىذا التكازفاألرضية 
 . القادمة

م أثار اىتماـ المختصيف ذكتشيد المدف الفمسطينية اليكـ تكسعا عمرانيا ممحكظا كال 
 االقتصادية، كالدارسيف كالباحثيف، بما في ذلؾ محافظة خانيكنس، كالتي ارتبط نمكىا بالنشاطات

كالتحكالت السياسية، كالتي كانت سببان في تكسع الرقعة العمرانية  كارتفاع معدالت النمك السكاني،
أسعار كيبدك ذلؾ جميا في ارتفاع كزيادة الطمب عمى استخداـ االرض لمكاجية التكسع العمراني، 

اإلضافة إلى إىدار لممكارد ، بعداد المساكف الستيعاب االسر الجديدةأ في كنقص األراضي كندرتيا،
 مما يستدعي إعادة النظر في الطرؽ التي يتـ مف خالليا تطكير البيئة العمرانية المستقبمية، البيئية،

 .بحيث يتـ التفكير في البعد البيئي كفؽ مفاىيـ التخطيط كالتطكير العمراني الحديثة

مرانية قبؿ إعداد الخطط كمف األىمية بمكاف تكفير قاعدة بيانات كمعمكمات لمبيئة الع
كذلؾ إليجاد الحمكؿ المناسبة لعدد مف المشاكؿ البيئية التي تتمثؿ في  ككضع االستراتيجيات،

دارتيا، ككذلؾ مكافحة التصحر كزحؼ  التغيرات اإلقميمية كالسياسية، كاستنزاؼ المكارد البيئية كا 
ني، كتعتبر دراسة البيئة العمرانية مف المستكطنات العمرانية عمى البيئات الطبيعية كاالزدحاـ السكا

مكانات كبيرة في إنتاج خرائط الكتمة العمرانية كتطكرىا  المكضكعات التي تتطمب دقة عالية كا 
كتحميميا، كدراسة التغير فييا ككشؼ العكامؿ الجغرافية المؤثرة فييا كصكال لكضع الخطط المناسبة 

 لمحافظة عمى المكارد الطبيعية.لعممية التطكير العمراني المستقبمي في ضكء ا

كمف  كال يتأتى ذلؾ إال بإتباع أسمكبو عمميو كممنيجو قادرو عمى القياـ بمثؿ ىذا األمكر،
ككنيا كسائؿ أثبتت  ىذه األساليب العممية استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد،
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في مجاؿ إدارة المدف كالدراسات العمرانية  المكاني كنظـ دعـ اتخاذ القرارات االرتباطفاعميتيا في 
 كما أنيا تعمؿ عمى دراسة التكزيع الجغرافي لمخدمات كاختيار أفضؿ المكاقع ليا، كمراقبة النمك،

كما أنو يتكفر بيا إمكانات تجعميا قادرة عمى التعامؿ مع كـ ىائؿ  كتقييـ األرض لمتطكير العمراني،
جراء العديد مف ال مف البيانات، باإلضافة إلى قدرتيا عمى الربط المكاني  عمميات المحكسبة عمييا،كا 

خراج البيانات كالخرائط بالعديد مف الطرؽ كالكسائؿ كاألشكاؿ.  لمظاىرات كالتحميؿ اإلحصائي ليا كا 

 موضوع الدراسة: -1

التطكير العمراني المستقبمي لمحافظة خانيكنس مف خالؿ  يتمحكر مكضكع الدراسة حكؿ
تحميؿ التطكر العمراني لمكتمة العمرانية، كدراسة خصائص الكتمة العمرانية الحالية كصكال لتحديد 
االحتياجات مف مساحة الكتمة العمرانية المستقبمية كمكاقع ىذه المساحات في ضكء المحافظة عمى 

تقنيات نظـ المعمكمات  تكظيؼتطكير العمراني المستقبمي، كذلؾ مف خالؿ المكارد البيئية لعممية ال
الجغرافية كاالستشعار عف بعد كأداة تحميؿ عممية تساىـ في تكفير المعمكمات كاإلمكانات لعممية 

 التطكير العمراني كفي ضكء المحافظة عمى المكارد البيئية.

العمرانية في محافظة خانيكنس  الكتمةالكضع الراىف في  لدراسةكتأتي ىذه الدراسة أيضا 
 38العمرانية لفترة زمنية تقدر بػ  الكتمةمف خالؿ تتبع  ،كمقارنتيا بما كاف عميو الكضع في الماضي

 الكتمةكمف ثـ كشؼ التغير في  ،المتكفرة لمنطقة الدراسة الجكية كالخرائطكذلؾ حسب الصكر  ،سنة
في عممية  التكازف العمراني مبدأ ب ىذا التغير ك تحقيؽالعمرانية كتحميميا سعيا كراء معرفة أسبا

مجمكعة مف األسئمة أال  عمىالرد أىمية كمف ىنا يبرز لدينا التطكير المستقبمي بربطو بالماضي، 
 -كىي:

 ؟لمكارد البيئية كما ىك متاح منيااىك حجـ ما  -أ 

 ما ىي المشكالت التي تعاني منيا المكارد البيئية في محافظة خانيكنس؟ -ب 

 ما ىك تأثير التطكر العمراني عمى المكارد البيئية في محافظة خانيكنس؟ -ج 

 في محافظة خانيكنس؟ كخصائصيـ ما ىك اتجاه النمك السكاني -د 

 ؟في محافظة خانيكنس محاكر التكسع العمرانيما ىي  -ق 

 ؟في محافظة خانيكنسما ىي خصائص الكتمة العمرانية كطبيعة النمك العمراني  -ك 

 ـ ؟ 2111 – 1973ر في الكتمة العمرانية خالؿ األعكاـ مف ما ىك اتجاه التغي -ز 
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 في التغير في الكتمة العمرانية ؟ ىؿ كاف لمعكامؿ الجغرافية دكره  -ح 

 ؟مساحة الخدمات المختمفةما ىي حاجة السكاف الحالية كالمستقبمية مف  -ط 

 ؟مساحة الكتمة العمرانيةما ىي حاجة السكاف الحالية كالمستقبمية مف  -م 

 إمكانية تطكير الكتمة العمرانية الحالية؟ما ىي  -ؾ 

المكاقع لعممية التطكير العمراني المستقبمي في ضكء المحافظة عمى المكارد ما ىي أفضؿ  -ؿ 
 الظركؼ كالمقكمات الحالية؟البيئية كفي ضكء االعتبارات التخطيطية كفي ظؿ 

 
 منطقة الدراسة "محافظة خانيونس" -2

م بني الخاف حيث تشير كممة ذيكنس الداكاراد ال إلىا االسـ نسبة ذخانيكنس بي محافظةسميت 
 .(1)االمير يكنس الداكاراد إلىالسكؽ كتشير كممة يكنس  إلىخاف 

 شماالن ًٍ  31 24ًى  21ًن  ك  31ًٍ  15ًى  31ًن  عرض درجتي بيف خانيكنس محافظة كتقع
 البمح دير محافظة الشماؿ مف كيحدىا شرقا،ًٍ 34 22ًى  22ًن  ك 34ًٍ  19ًى  11ًن  طكؿ كدرجتي

 .كمف الغرب البحر المتكسط 48رفح كمف الشرؽ األراضي المحتمة عاـ  محافظة الجنكب كمف

مف  %30.59كىي تمثؿ ما نسبتو  ،(2)كيمك متر مربع 111166 كتبمغ مساحة المحافظة
، كتضـ محافظة خانيكنس عددان مف المدف كىي مف مساحة فمسطيف %0.41 مساحة قطاع غزة ك

كبني سييال كعبساف الكبيرة كعبساف الصغيرة  أكبر مدف محافظة خانيكنس كمدينة سمدينة خانيكن
 كمدينة الفخارم. القرارةك كخزاعة 

ـ كىػـ 2111 اسػقاطات عػاـ حسب (3)نسمة 311,138 محافظة خانيكنسكيبمغ عدد سكاف 
مجمكعػة مػف المعػالـ  عمػىتحتػكم المدينػة ، ك % مف جممة سكاف قطػاع غػزة1911يشكمكف ما نسبتو 

( المكقػػع الجغرافػػي كالفمكػػي لمحافظػػة أشػػكؿ )ال  كيكضػػح االثريػػة مثػػؿ قمعػػة برقػػكؽ كالمسػػجد الكبيػػر
 .خانيكنس

                                                           

 .  24ص (1998 ،: عمافكالتكزيعدار الكرمؿ لمنشر )خانيكنس ماضييا كحاضرىا ،عمر الفرا عميمحمد  (1)
 ـ. 1997لمحافظات قطاع غزة "الجزء األكؿ"، كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلياألطمس الفني  (2)
 كتقديرات التجمع، نكع حسب خانيكنس محافظة في السكانية التجمعاتالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  (3)
 .2016-2007 السكاف، اعداد
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 شكؿ )أ( : المكقع الجغرافي كالفمكي لمحافظة خانيكنس

 .الطالب مف كبتصرؼ ـ2111المصدر: كزارة الحكـ المحمي،

 أىداف الدراسة  -3

 -ما يمي: إلىتيدؼ الدراسة        

تحميؿ تطكر كخصائص الكتمة العمرانية باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار  .1
 عف بعد.

 .المكارد البيئية في محافظة خانيكنستحديد حجـ كنكعية  .2
 .المستقبمي بعض جكانب السكاف الخاصة بعممية التطكير العمراني عمىالتعرؼ  .3
 الكتمة العمرانية.المستقبمية مف مساحة االحتياجات  تحديد .4
 كضع مجمكعة مف المقترحات كالخطكات العممية لمتطكير العمراني المستقبمي. .5
نشػػػػػاء نمػػػػػكذج كػػػػػارتكجرافي لتقيػػػػػيـ مالئمػػػػػة األرض لعمميػػػػػة التطػػػػػكير العمرانػػػػػي المسػػػػػتقبمي إ .6

 .البيئيةالمكارد  عمىفي ضكء المحافظة 
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 أىمية الدراسة -4

دراؾ كمعرفة تناكؿ أحد ت افي ككني الدراسةتتمثؿ أىمية  المكاضيع التي تنمي كتعزز عمـ كا 
الطالب في مجاؿ عممو كعممو، ككذلؾ ما ليذا المكضكع مف أثر في تكفير بيانات كاممة عف الكتمة 

كما يمكف اف تشكمو مف اىمية في مجاالت التخطيط كالتطكير العمرانية في محافظة خانيكنس، 
 فية.كفي اثراء المكتبة العربية الجغراالعمراني، 
 

 فرضيات الدراسة -5

 .يرتبط التطكر العمراني لممحافظة بالتغير السكاني مف حيث النمك .1

 .عممية التمدد العمرانيأثر كبير عمى عكامؿ الطبيعية ليس لم .2

 .المحافظةفي  كالكتمة العمرانيةالسكانية  بيف الكثافةتناسب ال يكجد  .3

 العمراني.ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف ممكية االرض كالتمدد  .4

 ىناؾ عالقة ارتباطيو بيف المخططات الييكمية كالتمدد العمراني. .5

تعتبر المستكطنات االسرائيمية السابقة ليا أثر كبير في تكجيو النمك العمراني لمحافظة  .6
 خانيكنس.

عادة تخطيط جزء مف المناطؽ السكنية مف الحمكؿ الميمة التي تسيـ في عممية التطكير إ .7
 العمراني.

تحديد األراضي التي مف الممكف اف تصمح لعممية التطكير العمراني المستقبمي في ضكء يعتبر  .8
 المحافظة عمى المكارد الطبيعية مف أفضؿ السبؿ لتحقيؽ تخطيط كتنمية عمرانية.

 

 الحد الزمني لمدراسة -6

كلقد ارتبط الحد الزمني لمدراسة بمدم  ،ـ2111 – 1973تغطي الدراسة الفترة الزمنية مف 
كالتي استطاع الطالب الحصكؿ عمييا،  ،التي تغطي منطقة الدراسة الجكيةالصكر الخرائط ك  تكفر

 ـ كسنة ىدؼ لعممية التطكير العمراني المستقبمي.2131كما حددت الدراسة عاـ 
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 أسباب اختيار الموضوع -7

 -االسباب التالية: كفؽلقد جاء اختيار ىذا المكضكع 
 في دراسة البيئة العمرانية. RSك  GISقمة الدراسات الحديثة التي استخدمت الػ  - أ
عػػدد مػػف المػػدف كىػػي  عمػػىتعتبػػر محافظػػة خػػانيكنس مػػف المحافظػػات الميمػػة كذلػػؾ الحتكائيػػا  - ب

محافظػػػة خػػػانيكنس كخاصػػػة مدينػػػة خػػػانيكنس المدينػػػة كتعتبػػػر  محافظػػػات غػػػزة مسػػػاحةن،كبػػػرم 
قميمػػي لقطػػاع لعمرانػػي المسػػتقبمي حسػػب المخطػػط اإلالثانيػػة فػػي قطػػاع غػػزة لمتطػػكير االمركزيػػة 

 غزة.
فػػي ضػػكء  رغبػػة الطالػػب فػػي تطبيػػؽ التقنيػػات الحديثػػة فػػي دراسػػة التطػػكير العمرانػػي المسػػتقبمي - ت

 .المحافظة عمى المكارد البيئية

 الدراسات السابقة  -8

 11العمرانية المستدامة يذكر الطالب  ىناؾ الكثير مف الدراسات التي تناكلت مكضكع التنمية
 -سبيؿ المثاؿ ال الحصر: عمىمف ىذه الدراسات 

تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية فـي دراسـة اسـتخدامات األراضـي لمدينـة ” صالح أبو عمرة، -أ 
 (.2010غزة،  -رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية“) دير البمح

خدامات األراضي، كتحميميا كتقييميا، كالكشؼ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أنماط است
عف العكامؿ المكجية ليا، كمف ثـ بناء نمكذج تحميؿ مكاني الختيار منطقة خضراء في المدينة، 

 .في تحسيف اتخاذ القراراتكما ىدفت الدراسة إلى إظيار دكر تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية 
كتناكلت الدراسة تطبيؽ مجمكعة مف التحميالت المختمفة لمبيانات مثؿ تحميؿ الشبكات 

 مدينة.الالخطية كأدكات التحميؿ المكاني مف أجؿ االستفادة منيا في تحسيف اتخاذ القرارات في 
كأبرزت الدراسة التبايف في تكزيع الخدمات التعميمية كالصحية في المدينة، كبينت القصكر 

م ىذه الخدمات، كمف ثـ حددت أفضؿ المكاقع إلقامة مثؿ ىذه الخدمات مع االستفادة مف في مستك 
 الخدمات القائمة.

كأكصت الدراسة بضركرة اعتماد برامج نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسات استخداـ 
األراضي، كتفعيؿ القكانيف التي تحافظ عمى األراضي الزراعية، كضركرة كضع معايير تخطيطية 

 محمية الستخدامات األراضي بكافة أشكاليا تأخذ باعتبارىا األبعاد العممية كالعممية.
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حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة  عمىالتعدي العمراني ” لميعة الجاسر، بحث بعنوان -ب 
باســتخدام نظــم االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعمومــات  2007 - 1986وعنيــزة فــي الفتــرة 

 (.2009)الكويت،  الخامس لمجغرافيين العربالممتقي  الجغرافية،
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى المساحة الزراعية كالمنطقة المبنية لمدينتي بريدة كعنيزة، كتحديد 
العكامؿ التي يمكف أف تؤكؿ الييا عممية التكسع عمى حساب الرقعة الزراعية، كذلؾ التعرؼ عمى نكع 

كتناكلت الدراسة كشؼ التكسع في مساحة المنطقة المبنية، ر يستفك المباني في االمتدادات العمرانية، 
التغير في االمتداد العمراني بناء عمى مجمكعة مف الصكر الفضائية، كلقد تكصمت الدراسة إلى أف 
زيادة أعداد السكاف كاف لو األثر في التمدد العمراني، ككذلؾ النمط العمراني االفقي، كذلؾ التعدم 

 .الزراعةعمى حساب الرقعة 
كأكصت الدراسة بالحد مف التكسع العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية، كالعمؿ عمى المكازنة في 

ف ، كتكجيو استغالؿ االراضي الغير مستغمة كالبكر لمسكبيف المدفعممية تكزيع األراضي السكنية 
 .كاالبتعاد عف األراضي الزراعية

ة التحميل المكاني باستخدام تقنيات نظم تطبيق منيجي” بحث بعنوانمحمد عبد الحميد،  -ج 
الممتقي الوطني الراب  “ المعمومات الجغرافية في تقييم مالئمة األر  لمتنمية العمرانية،

 (.2009، )لنظم المعمومات الجغرافية
سعي البحث مف خالؿ مراجعتو لمفاىيـ التحميؿ المكاني كالتقنيات المساعدة في أعماؿ 

ة الى االستفادة مف أدكات التحميؿ المكاني المتكفرة في تقنيات نظـ المعمكمات اتخاذ القرارات المكاني
  .الجغرافية لمكصكؿ الى درجة مالئمة مكقع جغرافي لمتنمية العمرانية سكاء السكنية أك الترفييية

كلقد ركز البحث عمي القاء الضكء عمي مفيكـ التحميؿ المكاني مف كجية النظر 
كات التحميؿ المكاني المتكفرة في بيئة برمجيات نظـ المعمكمات الجغرافية مف التخطيطية كربطيا بأد

تضمف البحث دراسة تطبيقية عمي المناطؽ المختارة ، ك ArcGIS-Spatial Analystخالؿ برامج 
تطبيؽ عممي عمييا مف خالؿ بناء النمكذج التحميمي ليا كاستعرض منيجية التحميؿ  بإجراءكاىتـ 

  .المكاني بشكؿ تطبيقي كباستخداـ البيانات المتكفرة لمنطقة الدراسة
كقد خمص البحث الى تحديد درجة مالئمة المكقع لمتنمية العمرانية كنسبتيا كذلؾ لمساعدة 

ؿ مكاقع منطقة الدراسة لمتطكير السكني أك الترفييي أفض المخططيف العمرانييف لمكصكؿ الى
 .كصياغة ضكابط عمرانية ليا تؤىميا لمتنمية
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دراسة غطـاءات األراضـي فـي منطقـة نـابمس باسـتخدام تقنيـة االستشـعار عـن ”منار شولي،  -د 
 (.2008)رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، “ بعد 

ف في الغطاء النباتي لمحافظة نابمس كذلؾ باستخداـ تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحميؿ أنماط التباي
 تقنيتي االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية.

كتناكلت الدراسة مفاىيـ االستشعار عف بعد كالصكر الجكية كعممية تصنيؼ الصكر الجكية، 
دقيقة كتكصمت الدراسة لعدد مف النتائج تمثمت في قدرة االستشعار عف بعد في إعداد خرائط 

لغطاءات األراضي، إضافة إلى إظيار الدكر الحيكم ليذه التقنيات في بيئات ذات تنكع طبكغرافي 
 معقد كالمناطؽ الجبمية حيث يصعب العمؿ الميداني لصعكبة الكصكؿ إلييا .

كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ تقنية االستشعار عف بعد في دراسة التغيرات في استخداـ 
 داخؿ البيئة.  ثميز بو ىذا العمـ مف تحديث دائـ لمبيانات كمراقبة التغيرات التي تحداألراضي لما يت

)رســالة ماجســتير، “ االمتــداد العمرانــي لمدينــة نــابمس والعوامــل المــؤثرة فيــو”عمــار عمــران،  -ه 
 (.2008جامعة النجاح الوطنية، 

، كذلؾ كضع االمتداد العمراني لمدينة نابمس ىدفت الدراسة إلى دراسة العكامؿ المؤثرة في
محاكلة مساعدة ك ، كتباينياصكرة كاضحة كشاممة لطبيعة االمتداد العمراني لممدينة كاتجاىاتو 

صانعي القرار عمى اتخاذ االجراءات الالزمة لتخطيط االمتداد العمراني لمحيز الحضرم بشكؿ 
 .مكقع المسكف لسكاف منطقة الدراسةيتالءـ فيو النظاـ البيئي، كذلؾ معرفة أىـ عكامؿ اختيار 

راسة التبايف في تكزيع دك كتناكلت الدراسة االمتداد العمراني كالعكامؿ المؤثرة فيو لمدينة نابمس، 
الخدمات كأسعار االراضي كاالكتظاظ كتكفر الخدمات المختمفة، كبحثت الدراسة في أىـ عكامؿ 
اختيار مكقع المسكف، كأثر استعماالت االرض المختمفة عمى االمتداد العمراني كتكجيات السكاف 

 كتفضيميـ لمنطقة عف األخرل. 
راني لممدينة يمتد بشكؿ شريطي طكلي باتجاه شرقي كتكصمت الدراسة إلى أف االمتداد العم

كغربي، كقد تأثر باألكضاع السياسية كاالقتصادية كالطبيعية خاصة الطبغرافية، كما أف لنكع 
 االستعماالت دكر في تحديد اتجاه االمتداد العمراني. 

كاكصت الدراسة بضركرة المسارعة في كضع حؿ سياسي مف خالؿ تعاكف دكلي، كتنظيـ 
ستعماالت االرض داخؿ المدينة كعمؿ مشاريع اسكاف لذكم الدخؿ المحدكد، كتكصيؿ خدمة البنية ا

 التحتية ألراضي الفضاء عمى أطراؼ حدكد المدينة.
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االراضـي الزراعيـة فـي  عمـىاستراتيجية التنمية العمرانية المستدامة لمحفـاظ ”مريم صوالحة،  -و 
رسالة ماجستير، “ ) سة تحميمية مدينة طولكرمدرا –ضوء التطور العمراني لممدن الفمسطينية

 (.2007جامعة النجاح الوطنية، 
ىدفت الدراسة إلى اقتراح استراتيجية لحماية االراضي الزراعية في مدينة طكلكـر في ضكء 
التكسع العمراني المستقبمي، ككذلؾ الحد مف تناقص المساحة المخصصة لالستعماؿ الزراعي في 

 ي المدينة.المخططات الييكمية ف
كتناكلت الدراسة تحميؿ استعماالت االراضي في مدينة طكلكـر كذلؾ بدراسة المخططات 

 مع التركيز عمى االستعماؿ الزراعي لألرض. 2001كحتي عاـ  1945الييكمية لممدينة منذ عاـ 
 ، كأشارت نتائج الدراسة إلى تداخؿ االستخدامات الحضرية لألراضي في مدينة طكلكـر

الراضي الزراعية ضمف المخططات الييكمية التي اعدت لممدينة، كذلؾ اظيرت الدراسة كتناقص ا
 غياب استراتيجية تطكير االراضي الزراعية كالحفاظ عمييا.

كأكصت الدراسة بضركرة تكاثؼ الجيكد مف قبؿ الجيات المعنية لكضع حد لتناقص 
، كأف تقـك الجيات باتخاذ المساحات المخصصة لالستعماؿ الزراعي في المخططات الييكمية

القرارات المناسبة قبؿ تكزيع كتخصيص المكاقع الستعماالت األراضي المختمفة، كالتأكيد عمى 
 مراعاة حؽ االجياؿ القادمة في المكارد الطبيعة كأىميا االرض.

التحميل المكـاني لمتوسـ  واالمتـداد الحضـري لممراكـز الحضـرية الرئيسـة فـي ” مسمم الشمري، -ز 
 (.2006)رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، “ ديالى محافظة

كما نجـ عف ذلؾ مف  كأسبابوىدفت الدراسة إلى تحديد اتجاىات محاكر التكسع الحضرم 
، كتحديد أىـ المتغيرات يط الضكء عمى تطكر البؤر الحضريةمشاكؿ اقتصادية كأضرار بيئية، كتسم
 .الحضرية الكبرل كابع بيف المراكزالتي أسيمت في ظيكر كتكسع مدف الت

كتناكلت الدراسة نشأة كتكسع المراكز الحضرية في محافظة ديالي كمراحؿ ىذا التكسع، كذلؾ 
 تحميؿ العكامؿ المؤثرة في التكسع كاالمتداد الحضرم لممراكز الحضرية الرئيسية في محافظة ديالي.

ي تقع خارج كالمراكز الحضرية الصغيرة الت تكتكصمت الدراسة إلى كجكد بعض المؤسسا
 .داد الحضرم نحكىاحدكد التصميـ األساسي لممراكز الحضرية أسيمت في جذب التكسع كاالمت

كأكصت الدراسة بأف تككف عممية التكسع كاالمتداد الحضرم مكجية نحك االراضي المكشكفة 
 كغير الصالحة لمزراعة كالتي ال تتكفر ليا حصة مائية. 
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المعمومــات الجغرافيــة فــي تحديــد محــاور التوســ   اســتخدام تقنيــات نظــم”مصــباح عاشــور،  -ح 
 (.2005أكتوبر،  7)رسالة ماجستير، جامعة “ العمراني في مدينة مصراتة ـ ليبيا

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى األىمية التطبيقية لنظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار 
بر  از مدم فاعمية ىذه التقنيات في عف بعد في استخالص خرائط التكسع العمراني لممدينة، كا 

تصميـ خرائط رقمية يسيؿ التعامؿ معيا بغية تحقيؽ التنمية العمرانية الشاممة، كذلؾ تحديد دكر 
المقكمات الطبيعية كالبشرية في إعطاء صكرة كاضحة عف محاكر التكسع العمراني في الماضي 

اضر كدعـ ايجابيات ىذا التكسع، كالحاضر كمعرفة طبيعة ىذا التكسع العمراني في الماضي كالح
كذلؾ دراسة التكزيع المكاني ألنماط استخدامات االرض التي تؤثر سمبا أك إيجابا في تحديد محاكر 

 التكسع العمراني لممدينة.
كتناكلت الدراسة دكر االستشعار عف بعد في مجاؿ تحديد محاكر التكسع العمراني باستخداـ 

مف ثـ مطابقة المرئيات عمى الخرائط اآللية بعد تحديد محاكر ، ك Landsat7المرئيات الفضائية 
جراء العمميات التحميمية ليذه المرئيات كتفسيرىا.  التكسع العمراني لممدينة، كا 

مف حيث النمك  كتكصمت الدراسة إلى ارتباط مراحؿ التطكر العمراني لممدينة بالتغيير السكاني
 . كالتركيب كالتكزيع

كأكصت الدراسة بضركرة اإلسراع في تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد 
التحميؿ ك في الدراسات الجغرافية، كفتح المجاؿ اماـ الجغرافي لممساىمة في إعداد المخططات، 

عادة النظر في تخطيط استخدامات االرض كتحديد المكاقع المناسبة ليا.   المكاني لممعمكمات، كا 
نحـو توسـ  عمرانـي مسـتدام باسـتخدام نظـم المعمومـات ” م ذوابو واخـرون، بحـث بعنـوانسال -ط 

 (.2005، )جامعة بيرزيت، فمسطين، “حالو دراسية بيت لحم، فمسطين (GISالجغرافية)
دم إلى تغير دراسة التكسع العمراني الناتج عف النمك السكاني كالذم يؤ  إلىييدؼ ىذا البحث 

ىذا النسيج العمراني كتحديد أكثر نمك فيـ الغطاء االرضي، كذلؾ راضي ك في استخدامات األ
 االعتبارلمتكسع العمراني المستقبمي ضمف مخطط إقميمي شامؿ يأخذ بعيف  ةن مءاألراضي مال

 .كاإلنسانية كالبيئية االقتصاديةالعكامؿ 
نمكذج األراضي المستقبمي في محافظة بيت لحـ بناء عمى  استخداماتتكزيع  كتناكؿ البحث

مف خالؿ نظـ  المتغيراتاألراضي المستداـ الذم بدكرة يستخدـ طريقة التقييـ متعدد  استخدامات
 .المعمكمات الجغرافية لضماف دمج المعمكمات
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انمــاط اســتخدام االر  واتجاىــات النمــو العمرانــي والتركيــب الــداخمي فــي ” ريــا  عالونــو، -ي 
 (.2004النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، جامعة “) بع  قري محافظة نابمس

، رض داخؿ بعض قرم محافظة نابمسنماط استخداـ األأمعرفة كتقييـ  إلىىدفت الدراسة 
نظـ استخدامات االراضي السائدة بيا،  عمىثر ذلؾ أكذلؾ دراسة التركيب الداخمي ليذه القرم، ك 

تخداـ االرض بيا، كذلؾ دراسة الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لمسكاف كعالقة ذلؾ بأنماط اس
  براز االختالفات بيف االنماط المختمفة مف التركيبة الحضرية كاالجتماعية ليا.إ عمىكذلؾ العمؿ 

ـ 1967أف االحتالؿ االسرائيمي ألراضي الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ  إلىكتكصمت الدراسة 
العكامؿ  تكذلؾ لعب أثر بشكؿ كبير في تنظيـ استعماالت االراضي كالخطط التطكيرية العامة،

 طبيعة االمتداد العمراني لقرم منطقة الدراسة. عمىالطبيعية دكرا ىاما كذلؾ بالتأثير 
عادة تخطيط قرم منطقة الدراسة بشكؿ كمي كدكف استثناء، إ عمىكأكصت الدراسة بالعمؿ 

 عمىؿ عدـ اتخاذ المخططات االسرائيمية مف قبؿ متخذم القرار في مؤسساتنا الكطنية، كالعمك 
نماط مف االستخداـ تفي بمتطمبات الحاجة السكانية، كذلؾ كقؼ مشاريع التكسع لممباني أتخصيص 

 حساب االرض الزراعية. عمىكالتجمعات الصناعية 
)رسالة دكتوراه، معيد البحوث “ االستخدام السكني لألر  في محافظات غزة” رائد صالحة، -ك 

 (.2002والدراسات العربية، القاىرة، 
نماط االستخدامات أمكقع االستخداـ السكني كحجمو بيف  عمىالتعرؼ  إلىالدراسة ىدفت 

ذا كانت محافظات غزة إما  إلىاألخرل، كدراسة المناطؽ السكنية بأنكاعيا المختمفة، كالتعرؼ 
الدراسة االستخداـ السكني لألرض في محافظات غزة، كمف ثـ كاستعرضت  تعاني مف أزمة سكف.

، ثـ كضعت تصكرا لحؿ مشكمة تعرضت ليا محافظات غزة في السكف التيدراسة المشكالت 
 .2025السكف حتي عاـ 
لييا الدراسة أف محافظات غزة ستصبح تجمعان حضريا إىـ النتائج التي تكصمت أككاف مف 

 متصال عمرانيا، كأف ىناؾ تناقصا كبيرا في األراضي الزراعية ينذر بتالشييا.
كما أكصت الدراسة بإحداث تكازف بيف االستخدامات كمراعاة التبايف بيف المحافظات مف حيث 

قامة مشاريع إسكاف تراعي الظركؼ إالمساحة كعدد السكاف كالكظائؼ، كما أكصت بضركرة 
تطكير المخيمات كالمناطؽ  إلىاالقتصادية لذكم الدخؿ المحدكد كلألزكاج الشابة باإلضافة 

 العشكائية.
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 مخص الدراسات السابقةم -9

ىمية التطبيقية لنظـ المعمكمات الجغرافية السابقة إلى إلقاء الضكء عمى األ ىدفت الدراسات .1
 كاالستشعار عف بعد في استخالص خرائط التكسع العمراني .

 تحديد اتجاىات محاكر التكسع الحضرم كاألثار المترتبة عميو.  إلىىدفت كذلؾ  .2
اتيجية لحماية االراضي الزراعية في ضكء التكسع العمراني اقتراح استر  إلىىدفت كذلؾ  .3

 المستقبمي.
 نماط استخداـ االرض كنسب استعماالت االراضي فييا.أمعرفة كتقييـ  إلىىدفت كذلؾ  .4
 دراسة العكامؿ المؤثرة في االمتداد العمراني . إلىىدفت كذلؾ  .5

كاتجاىاتو كتباينيا كالتعرؼ  ىدفت كذلؾ كضع صكرة كاضحة كشاممة لطبيعة االمتداد العمراني .6
 يجابية لنتائج ىذا االمتداد.النكاحي السمبية كاإل عمى

لمتكسع العمراني المستقبمي  ةن مءالنسيج العمراني كتحديد أكثر األراضي مالنمك فيـ  إلىىدفت  .7
 .كاإلنسانية كالبيئية االقتصاديةالعكامؿ  االعتبارضمف مخطط إقميمي شامؿ يأخذ بعيف 

 استخداماتنمكذج  لبناءاألراضي المستقبمي  استخداماتتكزيع كتناكلت الدراسات السابقة  .8
 .GISالػ مف خالؿ  المتغيراتيستخدـ طريقة التقييـ متعدد  هالذم بدكر  ،أراضي مستداـ

 ىمية تطبيؽ مفيـك االستدامة. أكتناكلت أيضا الكاقع التخطيطي في قطاع غزة ك  .9

 مؿ المؤثرة في التكسع كاالمتداد الحضرم لممراكز الحضرية.كتناكلت أيضا تحميؿ العكا .10
 كتناكلت أيضا تحميؿ استعماالت االراضي كذلؾ بدراسة المخططات الييكمية. .11
 مجمكعة مف الصكر الفضائية. عمىكتناكلت أيضا كشؼ التغير في االمتداد العمراني بناء  .12
 المعركؼ بالتحميؿ العاممي. يتناكلت دراسة التركيب الداخمي مف خالؿ االسمكب اإلحصائ .13

ارتباط مراحؿ التطكر العمراني بالتغيير السكاني مف حيث النمك  إلىتكصمت الدراسات السابقة  .14
  .كالتركيب كالتكزيع

ف االمتداد العمراني تأثر باألكضاع السياسية كاالقتصادية كالطبيعية أ إلىكتكصمت الدراسات  .15
 ي تحديد اتجاه االمتداد العمراني.االستعماالت دكر فف لنكع أكما  اخاصة الطبكغرافي

حساب الرقعة الزراعية كتكجيو استغالؿ  عمىكأكصت الدراسات بالحد مف التكسع العمراني  .16
 االراضي الغير مستغمة كالبكر لمسكف كاالبتعاد عف االراضي الزراعية.

قرار في مؤسساتنا كصت الدراسات عدـ اتخاذ المخططات االسرائيمية مف قبؿ متخذم الأك  .17
 الكطنية.

سراع في تطبيؽ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد في كأكصت بضركرة اإل .18
  .رض كتحديد المكاقع المناسبة لياادة النظر في تخطيط استخدامات األالدراسات الجغرافية كاع
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 التعميق عمى الدراسات السابقة -11

ت ىذه الدراسات كفؽ ترتيب عممي استعرض الطالب عشرة دراسات سابقة كقد عرض
براز مكقع الدراسة مف ىذه  عمىكفيما يمي التعميؽ  تاريخ صدكرىـحسب  تمؾ الدراسات كا 

 -الدراسات:

ك بشكؿ جزئي مف خالؿ أتميزت الدراسات بتناكليا لمكضكع الدراسة بشكؿ غير مباشر  .1
 المكضكعات التي طرحتيا.

ف الدراسة تعالج فترة زمنية أسنة في حيف  12تجاكز الػ تناكلت الدراسات السابقة مدة زمنية ال ت .2
مما يسمح بكجكد حجـ أكبر مف التغييرات كالتي تعطي مؤشرات اقكم عمي  سنة 38تقدر بػ 

 .نمك الكتمة العمرانية
ف أالمنخفضة الدقة في حيف  Landsatالصكر الفضائية  عمىاعتمدت الدراسات السابقة  .3

بدقة  2007صكرة جكية لعاـ  عمى  Landsatصكر  إلىالدراسة سكؼ تعتمد ايضا باإلضافة 
 متر. 0.5

ف المساحة التي تغطييا منطقة الدراسة أصغر بشكؿ كبير مف المساحات التي غطتيا أكما  .4
 الدراسات السابقة مما يتطمب مف الخرائط الدقة كالكضكح.

في طبيعتيا كجغرافيتيا بشكؿ كبير جدا عف منطقة عالجت الدراسات السابقة مناطؽ تختمؼ  .5
 الدراسة.

ساىمت الدراسات السابقة في كضع تصكر لدم الطالب حكؿ آلية كشؼ التغير كدراسة  .6
 مسببات ىذا التغير كمعرفة البيانات الالزمة لمدراسة.

لمكضكع  كانت الدراسات متنكعة المكاضيع فبالرغـ مف عددىا القميؿ إال أنيا ذات فائدة كبيرة .7
مزيد مف الدراسات لمكتمة العمرانية كالتطكير العمراني  إلىالدراسة كتبرز مدم الحاجة 

 المستقبمي.
كمف ىنا يأمؿ الطالب في أف تسيـ ىذه الدراسة في تكفير البيانات كالمعمكمات الالزمة التي لـ 

 تتكصؿ ليا الدراسات السابقة.
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 طرق تحميل المعمومات -11

في تصنيؼ الصكر الجكية كاستخالص خرائط   Erdas Imagine v9.1استخداـ برنامج  - أ
 التكسع العمراني منيا. 

 في إنتاج الخرائط المختمفة كحساب المساحات. Arc GIS 9.3استخداـ برنامج  - ب
في  Arc GIS 9.3في برنامج   Spatial Analystاستخداـ ممحؽ التحميؿ المكاني   - ت

 ية كاستخراج القياسات اإلحصائية كتقييـ االرض.معالجة كتحميؿ خرائط المناطؽ العمران
في حساب األكزاف النسبية لمعايير تقييـ األرض  Expert Choice 11استخداـ برنامج  - ث

 لمتطكير العمراني.  
 في قراءة كمعالجة المخططات العمرانية المختمفة.    AutoCAD2010استخداـ برنامج  - ج
 ة كمعالجة نماذج االرتفاعات الرقمية. في قراء Global Mapper 13استخداـ برنامج  - ح
في انشاء الخرائط كاالستفادة مف الصكر  Google Earth Pro 4.5استخداـ برنامج  - خ

 الجكية لمنطقة الدراسة لمدراسة الميدانية.  
 مصادر الدراسة -12

 -كتتمثؿ في البيانات التالية:المصادر اإلحصائية :  - أ
البيانات الخاصة بالسكاف كالمساكف الصادرة عف الجياز المركزم لإلحصاء  .1

  2007الفمسطيني لمعاـ 
 -كتتمثؿ في التالي:الخرائط والصور الجوية والفضائية :  - ب

 -( وىي كالتالي:shape fileىيئة ) عمىأواًل : خرائط 
 خريطة الحدكد السياسية لقطاع غزة .1
 خريطة الحدكد االدارية لممحافظة  .2
 خريطة استخدامات االرض. .3
 خريطة الطرؽ. .4
 خريطة لبعض مراكز الخدمات العامة. .5
 خريطة التربة في محافظة خانيكنس.  .6
 بار المياه الجكفية.آخريطة  .7
 خريطة المناطؽ الزراعية. .8
 خريطة المكاقع االثرية. .9
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 -( وىي كالتالي: photoىيئة ) عمىثانيًا : خرائط ممسوحة ضوئيا 
 .1992ريحا أخريطة غزة  .1
 .1987غرافية بمقياس رسـ ك خريطة طب .2

 
 -( وىي كالتالي:photoىيئة ) عمىثالثا : صور جوية 

 .2007صكرة جكية لممحافظة لعاـ  .1
 .1998صكرة جكية لممحافظة لمعاـ  .2
 .1996صكرة جكية لممحافظة لمعاـ  .3

 
 -( كالتالي:Gridsو Imagesىيئة ) عمىرابعا: مجموعة من الصور الفضائية 

 .ASTERمتر لمخمية  مف القمر الصناعي  30(  بدقة DEMتفاع رقمي )نمكذج ار  .1
2. Landsat.MSS.80m.1973. 
3. Landsat.TM.30m.1986. 
4. Landast.ETM+.30m.2001. 
5. Landast.ETM+.30m.2011. 

 الدراسة الميدانية - ت
جؿ عممية التحقؽ مف نتائج تفسير الصكرة الجكية كخريطة الكتمة العمرانية أكذلؾ مف 

 .كدراسة المكارد البيئية منياالمستخمصة 
 

 منيج الدراسة -13

العمرانية الحالية  يتنكع المنيج المستخدـ في الدراسة ما بيف المنيج الكصفي في كصؼ البيئة
كالمػػنيج الكمػػي فػػي دراسػػة الظػػكاىر كعالقتيػػا ببعضػػيا الػػبعض ككيػػؼ تػػؤثر ىػػذه الظػػكاىر  ،كالقديمػػة

كذلؾ المنيج التحميمي حيث سيتـ تحميؿ البيانات كاألبعػاد المكانيػة لمتغيػر الحاصػؿ  ،كتتأثر ببعضيا
ككػػػذلؾ  ،مجمكعػػػة مػػف العالقػػػات لتحقيػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػة إلػػىكعالقتيػػا بالعكامػػػؿ األخػػرل لمكصػػػكؿ 

عبػر السػنكات التػي تغطييػا الدراسػة  ةالعمرانيػ الكتمػةالمنيج التاريخي فػي دراسػة التطػكر كالتغيػر فػي 
 .ارنة كتفسير النتائج كربطيا ببعضيالمق
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 محتوي الدراسة -14

 -:اشتممت الدراسة عمى خمسة فصكؿ دراسية ىي كالتالي 
 .اإلطار النظرم لمدراسة: الفصؿ األكؿ
 .المكارد البيئية كالسكاف في محافظة خانيكنس: الفصؿ الثاني
 .الكتمة العمرانية كتطكرىا في محافظة خانيكنس: الفصؿ الثالث
 .االحتياجات المستقبمية مف مساحة الكتمة العمرانية لمتطكير العمراني المستقبمي: الفصؿ الرابع

النمذجة الكارتكجرافية لتقييـ مالئمة االرض لمتطكير العمراني المستقبمي في ضكء : الخامس الفصؿ
 المكارد البيئية.  عمىالمحافظة 

 
 



 

 انفصم  األول

 اإلطبز اننظسي نهدزاسة

 التخطيط والتطوير العمرانيأواًل: 
 مفيـك التخطيط العمراني كمستكياتو .1
 التخطيط العمراني في فمسطيف خمفية تاريخية .2
 الفمسطينيةالتخطيط العمراني في ظؿ السمطة الكطنية  .3
 التطكر العمراني كنظريات نمك المدف .4
 المخططات الييكمية كاالقميمية كالحفاظ عمي المكارد البيئية في محافظة خانيكنس .5

 ثانيًا: الموارد البيئية والحفاظ عمييا
 استنزاؼ المكارد البيئية .1

 ثالثًا: نظم المعمومات الجغرافية
 نبذة تاريخية .1
 تعريؼ نظـ المعمكمات الجغرافية .2
 الكظائؼ األساسية لنظـ المعمكمات الجغرافية .3
 مككنات نظـ المعمكمات الجغرافية .4
 في التخطيط العمراني كالحفاظ عمي المكارد البيئية GISتطبيقات الػ  .5

 رابعًا: االستشعار عن بعد
 نبذة تاريخية .1
 مفيـك االستشعار عف بعد .2
 المفيـك العاـ لالستشعار عف بعد .3
 الطاقة الكيركمغناطيسية .4
 يؼ الكيركمغناطيسيالط .5
 خصائص األقمار الصناعية .6
 المرئيات الرقمية .7
 األقمار الصناعية .8
 تفسير كتحميؿ الصكر .9

 تطبيقات االستشعار عف بعد في التخطيط العمراني كالحفاظ عمي المكارد البيئية .10
 في التخطيط العمراني والحفاظ عمي الموارد البيئية  RSو   GISخامسًا: تكامل 
 الدول األخرى في التطوير العمراني والمحافظة عمي الموارد البيئيةسادسًا: تجارب 
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 العمراني:والتطوير أواًل: التخطيط 
نساف المعاصر كاحتياجاتو تعدد نشاطاتيا كتزايد متطمبات اإلف لتطكر الحياة العصرية ك إ

األرض بمباني كخدمات كخصكصا في التجمعات الحضرية التي ازدادت  عمىانعكاسا مباشرا 
مساحتيا كارتفعت مبانييا كتضخمت كثافتيا السكانية، مسببة بذلؾ الكثير مف المشاكؿ كالتمكث 

 ات.البيئي كاالزدحاـ المركرم كصعكبة تكفير المسكف الصحي كاختالط االستخدام
كمف ىنا كاف البد مف كجكد كسيمة إلعادة ترتيب كتنظيـ التجمعات السكانية كمحاكلة 
تكزيع كظائفيا كالنشاطات المختمفة فييا بأسمكب فعاؿ بحيث يتالءـ مع الطبيعة الجغرافية كالسكانية 

 .(1)كاالجتماعية لممكقع كىك ما تمثؿ بمفيـك التخطيط العمراني

 مفيوم التخطيط العمراني ومستوياتو  .1
يعتبر التخطيط العمراني أداة ككسيمة لتحقيؽ المصمحة العامة لكافة قطاعات كفئات 
المجتمع مف خالؿ كضع تصكرات كرؤم مستقبمية مرغكبة كمفضمة لتكزيع األنشطة كاالستعماالت 

احتياجات التنمية في الحاضر  المجتمعية في المكاف المالئـ كالكقت المناسب بما يحقؽ التكازف بيف
كالمستقبؿ القريب مف ناحية كبيف احتياجات التنمية لألجياؿ القادمة في المستقبؿ البعيد مف ناحية 

 ضمف ثالثة العمراني التخطيط كيمكف دراسة ،(2)اخرم، أم تحقيؽ ما يعرؼ بالتنمية المستدامة
 :-(3)أساسية مستكيات

 National planningالوطني)التخطيط القومي الشامل(  التخطيط :األول المستوى
مع  يتعامؿ الذم المستكل كىك الدكلة، عمى مستكل التخطيط في األكؿ المستكل كيعتبر

شاممة  كاممة دراسة أساس عمى يقـك الكطني، كالذم المستكل عمى السكاف كمتطمبات أىداؼ
كاإلمكانات في  المكارد لكافة األمثؿ االستخداـ التي تكفؿ الخطط ككضع المختمفة المجتمع لحاجات
  .االحتياجات ىذه مقابمة أجؿ مف المجتمع

 الشاممة كاالجتماعية االقتصادية تحقيؽ التنمية إلى التخطيط مف المستكل ىذا كييدؼ
 إلى يؤدم بما أخرل، جية مف كالتنمية البشرية جية، مف كالثركات المكارد تنمية لمسكاف، بمعنى

                                                           
 .21ص (2006،  5، )العددمجمة العمراف“ التخطيط العمراني بيف المفيـك كالمطمكب،”نائؿ مكسي،  (1)
، سياساتمجمة  “التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة،”عبد الحميد،  عمي (2)

 .122ص ( 9،2009)العدد
 .124-122ص ،المرجع السابؽ (3)
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 العاـ التصٌكر بكضع يقـك كما رفاىية المجتمع، كبالتالي الفرد، دخؿ كزيادة القكمي الناتجزيادة 
 في البعض ببعضيا كعالقاتيا بأحجاميا ككظائفيا كالريفية الحضرية العمرانية لتكزيع المجتمعات

 .لمدكلة اإلطار الشامؿ
 Regional Planningاإلقميمي  التخطيط :الثاني المستوى 

 يقـك حيث الشامؿ، المحمي الشامؿ كالتخطيط الكطني التخطيط بيف الكصؿ ىمزة ىك
 التي كاإلمكانيات المحددات في إطار القكمية الخطة كمشركعات الستثمارات بالتكزيع المكاني

ف السميمة، القكاعد التخطيطية مع يتعارض ال نحك عمى المحمي يممييا التخطيط العمراني ىذا  كا 
 التجمعات لتكزيع القكمي التخطيط تفصيالن مف أكثر بصكرة يتعرض التخطيط مف المستكل

 كالمركر كالنقؿ الطرؽ لشبكة يتعرض كالمستقبمية، كما الحالية األرض استعماالت العمرانية، ككذلؾ
 .اإلقميـ داخؿ العمرانية التجمعات كالربط بيف

 
 Local planningالمحمي  التخطيط :الثالث المستوى 

المككنات  كضع يتـ كفيو مدينة، أـ قرية سكاء أكاف ذاتو العمراني التجمع بتخطيط كيختص
عالقات كظيفية  في كمرافؽ طرؽ كشبكات كمناطؽ خضراء كخدمات إسكاف مف لممدينة المختمفة
 المحمي إلى التخطيط لمسكاف، كيصؿ كالرفاىية يحقؽ الراحة تناقض، مما أك تعارض دكف متكاممة
 .السكنية كاألحياء كالمجاكرات المناطؽ مستكل عمى تفصيمية مراحؿ

 

 التخطيط العمراني في فمسطين خمفية تاريخية: .2
تػػػػػأثر التخطػػػػػيط العمرانػػػػػي فػػػػػي فمسػػػػػطيف بمػػػػػا تعاقػػػػػب عميػػػػػو مػػػػػف سػػػػػمطات حاكمػػػػػة خػػػػػالؿ 

السػػػػػػػمطة  إلػػػػػػػىالمصػػػػػػػرية  إلػػػػػػػىالييكديػػػػػػػة  إلػػػػػػػىالقػػػػػػػرف التاسػػػػػػػع عشػػػػػػػر، فمػػػػػػػف السػػػػػػػمطة البريطانيػػػػػػػة 
انػػػػػت كراء تشػػػػػكيؿ السػػػػػمطات كالييئػػػػػات المحميػػػػػة، ممػػػػػا جعػػػػػؿ ىػػػػػذه الكطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية. كالتػػػػػي ك

ػػػػػػػػمطات فػػػػػػػػي اطػػػػػػػػار مػػػػػػػػف التبعيػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية كاالداريػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يغمػػػػػػػػب عمييػػػػػػػػا طػػػػػػػػابع التسػػػػػػػػمط  السي
الحػػػػػػد مػػػػػػف اسػػػػػػتقاللية تمػػػػػػؾ السػػػػػػمطات فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  إلػػػػػػىكاالسػػػػػػتبداد كالسػػػػػػيطرة الخانقػػػػػػة، ممػػػػػػا أدم 

 عمػػػػػىعػػػػداد المخططػػػػات العمرانيػػػػة كالييكميػػػػة، كالتػػػػي بػػػػدكرىا أثػػػػرت سػػػػمبا إتقػػػػديـ الخػػػػدمات كمنيػػػػا 
ككانػػػػػػت معظميػػػػػػا  (1)نكعيػػػػػػة ىػػػػػػذه الخػػػػػػدمات كعػػػػػػدـ تمبيػػػػػػة احتياجػػػػػػات كرغبػػػػػػات المجتمػػػػػػع المحمػػػػػػي

                                                           
 .124-122، مرجع سبؽ ذكره، ص“التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة” عمي عبد الحميد، (1)
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لحسػػػػػػػاب مصػػػػػػػالح السػػػػػػػمطات المركزيػػػػػػػة الحاكمػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ اىػػػػػػػدافيا السياسػػػػػػػية، كمػػػػػػػا اف الخمفيػػػػػػػة 
المخططػػػػػػػات التػػػػػػػي  عمػػػػػػػىعيشػػػػػػػو المخطػػػػػػػط يػػػػػػػنعكس الثقافيػػػػػػػة كالفكريػػػػػػػة كالعمميػػػػػػػة كالكاقػػػػػػػع الػػػػػػػذم ي

المشػػػػاكؿ القائمػػػػة كطريقػػػػة التعامػػػػؿ معيػػػػا، فينػػػػاؾ اخػػػػتالؼ كبيػػػػر بػػػػيف مػػػػف يخطػػػػط  عمػػػػىيطكرىػػػػا ك 
نػػػػػػاس ليػػػػػػـ أذ قػػػػػػاـ بػػػػػػالتخطيط إف يخطػػػػػػط لػػػػػػو شػػػػػػخص غريػػػػػػب عػػػػػػف كاقعػػػػػػو كبيئتػػػػػػو، أألرضػػػػػػو أك 

 . (1)ىداؼ كغايات أصحاب األرضأىداؼ كغايات التي تتعارض مع أ

 العمراني في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية:التخطيط  .3
ـ انتقمػػػػػت 1994ريحػػػػا أكالن فػػػػػي شػػػػػير أيػػػػار فػػػػػي عػػػػػاـ أتفاقيػػػػػة غػػػػػزة إمػػػػع تكقيػػػػػع مػػػػػا سػػػػمي 

السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة الفمسػػػػػطينية، كمنيػػػػػا انتقػػػػػاؿ صػػػػػالحيات كمسػػػػػئكليات  إلػػػػػىالصػػػػػالحيات المدنيػػػػػة 
خمػػػػػس محافظػػػػػات رئيسػػػػػية،  إلػػػػػىالجانػػػػػب الفمسػػػػػطيني، كلقػػػػػد تػػػػػـ تقسػػػػػيـ قطػػػػػاع غػػػػػزة  إلػػػػػىالتنظػػػػػيـ 

بمػػػػػػػديات، كقػػػػػػػد منحػػػػػػػت البمػػػػػػػديات صػػػػػػػالحية التخطػػػػػػػيط كالتنظػػػػػػػيـ كتػػػػػػػراخيص  إلػػػػػػػىكالمحافظػػػػػػػات 
األبنيػػػػػة بالتنسػػػػػيؽ مػػػػػع المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كالبنػػػػػاء كمجمػػػػػس التنظػػػػػيـ األعمػػػػػى بػػػػػكزارة الحكػػػػػـ 

عػػػػػػػداد مخططاتيػػػػػػػا إالمحمػػػػػػػي، كىػػػػػػػذه البمػػػػػػػديات بػػػػػػػدأت بإعػػػػػػػداد مخططػػػػػػػات ىيكميػػػػػػػة أك اسػػػػػػػتأنفت 
ساسػػػػػػػػي فقػػػػػػػػد تكلػػػػػػػػت كزرارة الحكػػػػػػػػـ المحمػػػػػػػػي مسػػػػػػػػؤكلية التخطػػػػػػػػيط الييكمػػػػػػػػي أييكميػػػػػػػػة، كبشػػػػػػػػكؿ ال

كالعمرانػػػػػػػي لممػػػػػػػدف كالقرم)المسػػػػػػػتكم المحمػػػػػػػي(، سػػػػػػػكاء مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ امكانياتيػػػػػػػا اك بالتنسػػػػػػػيؽ مػػػػػػػع 
مؤسسػػػػػػػات القطػػػػػػػػاع األىمػػػػػػػي )الجامعػػػػػػػػات كمراكػػػػػػػز األبحػػػػػػػػاث كالدراسػػػػػػػات(، أك القطػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػاص 

 .(2))الشركات كالمكاتب اليندسية(

صعيد األنظمة كالقكانيف فقد قامت كزارة الحكـ المحمي في السمطة الفمسطينية بإعداد  عمىك 
كتعريؼ عدد مف األنظمة ذات العالقة بأعماؿ التخطيط كالتنظيـ كىي نظاـ األبنية لمييئات المحمية 

ؾ نظاـ ـ لممناطؽ الكاقعة داخؿ الحدكد التنظيمية المصدقة في المدف كالقرم ككذل1996العامة 
 قرار كؿ  إ إلىـ باإلضافة 1996راضي الكاقعة خارج حدكد التنظيـ لعاـ أحكاـ األبنية كالتنظيـ لأل

                                                           
)رسالة ماجستير، “ المخططات التنظيمية ككاقع استخدامات األراضي في مدينة دكرا)محافظة الخميؿ(”صالح ابك حساف،  (1)

 .71ص (2004جامعة النجاح الكطنية، 
 .5مرجع سبؽ ذكره، ص“ التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة،”عبد الحميد،  عمي (2)
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، كنظاـ المخططات (2)كنظاـ لجاف التخطيط االقميمية، (1)مف نظامي مجالس الخدامات المشتركة
 .(3)ـ1996الييكمية كالتفصيمية كمشركعات التقسيـ لسنة 

المسػػػػػػػتكم الػػػػػػػكطني فقػػػػػػػد تكلػػػػػػػت كزارة التخطػػػػػػػيط كالتعػػػػػػػاكف الػػػػػػػدكلي مسػػػػػػػؤكلية  عمػػػػػػػىمػػػػػػػا أ
عػػػػػػػػداد مخطػػػػػػػػط اقميمػػػػػػػػي لمحافظػػػػػػػػات الضػػػػػػػػفة إكضػػػػػػػػع اسػػػػػػػػتراتيجية التخطػػػػػػػػيط الػػػػػػػػكطني، ككػػػػػػػػذلؾ 

دعػػػػػػـ نركيجػػػػػػي كبمشػػػػػػاركة نركيجيػػػػػػة، كالػػػػػػذم صػػػػػػدر فػػػػػػي  عمػػػػػػىالغربيػػػػػػة كقطػػػػػػاع غػػػػػػزة باالعتمػػػػػػاد 
ر عػػػػػاـ السػػػػػتخدامات األراضػػػػػي طػػػػػاإكضػػػػػع  عمػػػػػى، كالػػػػػذم ركػػػػػز باألسػػػػػاس (4)ـ1998نيايػػػػػة عػػػػػاـ 

خػػػػػػػػذان بعػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػار الكضػػػػػػػػع آكحمايػػػػػػػػة المصػػػػػػػػادر الطبيعيػػػػػػػػة ضػػػػػػػػمف رؤيػػػػػػػػة تنمكيػػػػػػػػة شػػػػػػػػاممة 
الجيكسياسػػػػي كأكلكيػػػػات التنميػػػػة كخاصػػػػة العمرانيػػػػة منيػػػػا، كعالقػػػػة ىػػػػذا كمػػػػو مػػػػع التغيػػػػر السػػػػكاني 

 كمػػػػػػع أف المخطػػػػػػط كألسػػػػػػباب تتعمػػػػػػؽ بتػػػػػػداخؿ الصػػػػػػالحيات بػػػػػػيف الػػػػػػكزارات المختصػػػػػػة (5)المتكقػػػػػػع
نػػػػػو اسػػػػػتخدـ كفػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف األحيػػػػػاف كأسػػػػػاس أال إفػػػػػي حينػػػػػو لػػػػػـ يػػػػػتـ المصػػػػػادقة عميػػػػػو رسػػػػػميا، 

المسػػػػػػػػتكم الػػػػػػػػكطني أك االقميمػػػػػػػػي أك  عمػػػػػػػػىكمػػػػػػػػدخؿ لمعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف العمميػػػػػػػػات التخطيطيػػػػػػػػة سػػػػػػػػكاء 
 .(6)المحمي

عػػػػػداد المخططػػػػػات الييكميػػػػػة مخػػػػػالؼ ألسػػػػػاس إعػػػػػداد ىػػػػػذا المخطػػػػػط بعػػػػػد إبػػػػػر عمميػػػػػة تكتع
ف أ، كمػػػػػػا (7)المسػػػػػػتكم األدنػػػػػػى إلػػػػػػىمػػػػػػف المسػػػػػػتكم األعمػػػػػػى  أكالتػػػػػػي تبػػػػػػدعمميػػػػػػة التخطػػػػػػيط السػػػػػػميـ 

بػػػػػػػػػيف المخطػػػػػػػػػط االقميمػػػػػػػػػي كالمخططػػػػػػػػػات الييكميػػػػػػػػػة، كذلػػػػػػػػػؾ ألف المخططػػػػػػػػػات  ىنػػػػػػػػػاؾ تعارضػػػػػػػػػان 
خػػػػػر مخػػػػػالؼ لسػػػػػيناريك المخطػػػػػط االقميمػػػػػي، فبينمػػػػػا آسػػػػػيناريك  إلػػػػػىالييكميػػػػػة فػػػػػي مجمميػػػػػا تػػػػػؤدم 
تمثػػػػػػؿ مدينػػػػػػة غػػػػػػزة المدينػػػػػػة المركزيػػػػػػة  مػػػػػػدينتيف مركػػػػػػزيتيف أمبػػػػػػد عمػػػػػػىيعتمػػػػػػد المخطػػػػػػط االقميمػػػػػػي 

ف تبقػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة الكسػػػػػػػطي مػػػػػػػف أ عمػػػػػػػىاألكلػػػػػػػي كمدينػػػػػػػة خػػػػػػػانيكنس المدينػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة 
                                                           

 http://www.molg.pna.ps/Join_council_aboutus.aspxراجع مكقع كزارة الحكـ المحمي   (1)
 .7مرجع سبؽ ذكره، ص“ التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة،”عبد الحميد،  عمي (2)
، )المجمد غزة-الجامعة االسالمية “مخالفات البناء التنظيمية كأثرىا عمى البيئة العمرانية في قطاع غزة،”محمد الكحمكت،  (3)

 .83( ص 2006، العدد األكؿ،14
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=10494راجع  أيضان   

 .7مرجع سبؽ ذكره،  ص“ التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة،”عبد الحميد،  عمي (4)
 .1ص 2015-2005السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط ، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية  (5)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (6)
، مجمة العمراف“ المخطط اإلقميمي كاقع جديد بأيدم فمسطينية قراءة نقدية في المخطط اإلقميمي لقطاع غزة،” فريد القيؽ، (7)

 .34-29( ص 6،2006)العدد

http://www.molg.pna.ps/Join_council_aboutus.aspx
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=10494
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انتشػػػػػػار العمػػػػػػراف  إلػػػػػػىالقطػػػػػػاع ذات طػػػػػػابع زراعػػػػػػي، فػػػػػػإف مجمػػػػػػكع المخططػػػػػػات الييكميػػػػػػة يػػػػػػؤدم 
التجػػػػػػانس فػػػػػػي كػػػػػػؿ أنحػػػػػػاء قطػػػػػػاع غػػػػػػزة، خاصػػػػػػة كأف المخططػػػػػػات الييكميػػػػػػة  إلػػػػػػىبشػػػػػػكؿ أقػػػػػػرب 

ف تبقػػػػػػػػي ذات طػػػػػػػػابع زراعػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تحكلػػػػػػػػت فػػػػػػػػي ألممنػػػػػػػػاطؽ الكسػػػػػػػػطي كالتػػػػػػػػي مػػػػػػػػف المفػػػػػػػػركض 
 .(1)مناطؽ سكنية إلىالمخططات الييكمية 

ـ قامػػػػػػػػػػت كزارة التخطػػػػػػػػػػيط بإصػػػػػػػػػػدار المخطػػػػػػػػػػط االقميمػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػاني 2005كفػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػاـ  
بػػػػػػػكزارة  (2)ـ، كالػػػػػػػذم تمػػػػػػػت المصػػػػػػػادقة عميػػػػػػػو مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ مجمػػػػػػػس التنظػػػػػػػيـ األعمػػػػػػػى2005-2015

فقػػػػػػد قامػػػػػت بإصػػػػػدار المخطػػػػػط القطػػػػػاعي كمػػػػػف ضػػػػػػمنو  2010الحكػػػػػـ المحمػػػػػي، امػػػػػا فػػػػػي العػػػػػاـ 
 عمػػػػػػػىـ، كػػػػػػػذلؾ قامػػػػػػػت بالعمػػػػػػػؿ 2020-2010المخطػػػػػػػط القطػػػػػػػاعي لقطػػػػػػػاع التنميػػػػػػػة العمرانيػػػػػػػة 

 المخطط عبر القطاعي كذلؾ بيدؼ سد اليكة بيف المخطط االقميمي كالمخطط الييكمي.
أفػػػػاد بانػػػػو يكجػػػػد  (3)مػػػػع المينػػػػدس صػػػػبحي سػػػػكيؾ كفػػػػي مقابمػػػػة شخصػػػػية أجراىػػػػا الطالػػػػب

 -كىي: فمسطيفخمسة مستكيات تخطيطية في 
 مستكم فمسطيف.  عمىكالذم يقكـ بو مجمس الكزراء  المستوي األول: التخطيط الوطني: -أ 
كالذم يقكـ بو كزارة التخطيط مع لجنة مشكمة مف  المستوي الثاني: التخطيط االقميمي: -ب 

 قميـ الضفة الغربية.ا  قميـ قطاع غزة ك إقميميف إكامؿ الكزارات، كيشمؿ 

                                                           
 .16-14ص  ( 2000، 1، )العددمجمة العمراف“ المخطط اإلقميمي لقطاع غزة،”فريد القيؽ،  (1)
مجمس التنظيـ األعمى بكزارة الحكـ المحمي أعضائو درجة كزير كرئيسو كزير كزارة الحكـ المحمي كالذم لو  (2)

جميع المخططات االقميمية كالييكمية كحدكد النفكذ  عمىالبمديات كىك المسؤكؿ عف المصادقة  عمىالسمطة المباشرة 
 كتكسعتيا. 

كتستند كزارة الحكـ المحمي في القياـ بمياميا كمسؤكلياتيا الى قانكنيف أساسييف كىما قانكف الييئات 
الذم تناكؿ العالقة بيف الكزارة كالييئات المحمية كمجالسيا كيبيف الكظائؼ كالسمطات  1997المحمية لعاـ 

كالصالحيات في المجاالت الكفيمة بتقديـ الخدمات لممكاطنيف عبر تمؾ الييئات كضمف حدكد الييئة المحمية "حدكد 
في قطاع غزة كالتي تتناكؿ كظائؼ  1936( لسنة 28كقانكف تنظيـ المدف كالقرل كاألبنية رقـ ) البمدية / القرية

 يا بالمستكيات الكطنية كاالقميمية كالمحمية.التخطيط العمراني كالتنظيـ كالبناء كسمطاتيا كصالحيات
      http://www.molg.pna.ps/About_magles.aspxراجع  

 ـ. 2012صبحي سكيؾ،  مدير عاـ اإلدارة العامة لمتنظيـ كالتخطيط بكزارة الحكـ المحمي، (3)

http://www.molg.pna.ps/About_magles.aspx
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كىك عبارة عف تخطيط ما بيف الييكمي كاالقميمي،  المستوي الثالث: التخطيط القطاعي: -ج 
كامؿ اقميـ  عمىكييتـ بتخطيط قطاع معيف مثؿ قطاع التنمية العمرانية أك النفايات الصمبة 

 قطاع غزة.
ف نقكؿ أمستكم المحافظة، كيمكف  عمىكف كيك المستوي الراب : التخطيط عبر القطاعي: -د 

 عنو مخطط ىيكمي مكبر، كيشمؿ كافة قطاعات التنمية كلكف في محافظة كاحدة فقط.
كتقكـ بو البمديات كيشمؿ تخطيط المرافؽ العامة  المستوي الخامس: التخطيط الييكمي: -ه 

كمنيا مستكم الحي) عمىكالخدمات كتنظيـ المدف، كيشمؿ أيضا المخططات التفصيمية 
كالمخططات التنفيذية المساحية لمشاريع البنية  (1)مشاريع االفراز كالتقسيـ كالدمج كالنقؿ(

 مستكم الممكية. إلىالتحتية كالذم ينزؿ 
 التطور العمراني ونظريات نمو المدن: .4

تعتبػػػػػر دراسػػػػػة النمػػػػػك كالتطػػػػػكر العمرانػػػػػي كخاصػػػػػة تطػػػػػكر الكتمػػػػػة المبنيػػػػػة فػػػػػي أم منطقػػػػػة  
كالتػػػػػػػػي  ،مؤسسػػػػػػػػات التخطػػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػػي إلػػػػػػػػىأىميػػػػػػػػة بالغػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػبة  ذاتاك اقمػػػػػػػػيـ أك مدينػػػػػػػػة 

تحظػػػػػى أيضػػػػػػان باىتمػػػػػػاـ كبيػػػػػػر مػػػػػػف البػػػػػػاحثيف فػػػػػػي جغرافيػػػػػػة المػػػػػػدف كالتخطػػػػػػيط، كذلػػػػػػؾ لمػػػػػػا لتمػػػػػػؾ 
يط، كمػػػػػػا يػػػػػػدؿ نمػػػػػػك المسػػػػػػاحة العمرانيػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث الكػػػػػػـ الدراسػػػػػػة مػػػػػػف عالقػػػػػػة كثيقػػػػػػة بػػػػػػالتخط

كاالسػػػػػتخداـ عمػػػػػػى مػػػػػػدل المركزيػػػػػة الجغرافيػػػػػػة التػػػػػػي تتمتػػػػػع بيػػػػػػا المراكػػػػػػز العمرانيػػػػػة كدرجػػػػػػة ثقميػػػػػػا 
مراحػػػػؿ نمػػػػػك العمػػػػراف كتطػػػػكره كالعكامػػػػػؿ  عمػػػػىالتعػػػػػرؼ  إلػػػػىكمػػػػػا تػػػػؤدم  ،(2)الػػػػكظيفي فػػػػي إقميميػػػػا

لدراسػػػػػة النمػػػػػػك كالتطػػػػػكر العمرانػػػػػػي  ىػػػػػذا االسػػػػػػاس جػػػػػاءت بعػػػػػض النظريػػػػػػات عمػػػػػػىك  ،المػػػػػؤثرة فيػػػػػو
 -كىي كالتالي:

 نظرية النطاقات الدائرية -أ 
كتقـك  ،(1-1)شكؿ Burgressيد  عمىـ( 1925ظيرت ىذه النظرية في العشرينات )

أساس افتراض أف أسعار األراضي كسيكلة الكصكؿ تبمغ أقصاىا في قمب المدينة التجارم ثـ  عمى
كيأخذ النمك شكؿ حمقات أك دكائر تتسع مع نمك  ،تنخفض تدريجيا بالبعد عف النقطة المركزية

التي تمييا في اتجاه  إلىأف تنقؿ الكظائؼ مف الحمقات الداخمية  إلىكيؤدم النمك  ،المدينة

                                                           
  (.2010)غزة: الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية،  محاضرات في المساحة التفصيميةأحمد سكيمـ،  (1)
  .26(ص2009)غزة: الجامعة االسالمية،  الجزء الثالث-محاضرات في التخطيط العمرانيرائد صالحة،  (2)
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كلقد تعرضت نظرية برجس لالنتقادات في ككف المنطقة المركزية ليست دائما دائرية ، (1)جالخار 
شكؿ النجمة أكثر مف الشكؿ الدائرم حيث إف النمك  عمىف معظـ المدف تظير أكما  ،الشكؿ

 .(2)امتداد الشكارع الرئيسية التي تتفرع مف المركز في االتجاه الخارجي عمىالعمراني يندفع 
 

 Theory sectorsنظرية القطاعات  -ب 
ذ قاـ ، إ(1-2ـ )شكؿ1939قاـ ىكمر ىكيت بتطكير ىذه النظرية كالتي نشرت في العاـ 
 64يجار لممناطؽ السكنية في بدراسة حقمية استعمؿ فييا حقائؽ تتعمؽ بسعر األرض كقيمة اإل
 عمىىذه المعمكمات كبعد رسـ  ،مدينة صغيرة كمتكسطة الحجـ في الكاليات المتحدة االمريكية

تعميمات مفيدة عف المناطؽ السكنية في ىذه المدف كاتخادىا لنظرية  إلىالخارطة كصؿ 
ف تتكتؿ ألمسكاف في أم مدينة تحاكؿ  جتماعيةاالف الطبقات أؤكد في نظريتو عمى كي ،القطاعات
انفراد مككنة قطاعات تبدأ مف المنطقة التجارية المركزية ذات الشكؿ الدائرم في  عمىكؿ منيا 
ثماف كىناؾ تدرج في األ ،كالمساكف ذات األثماف العالية تتركز في قطاعات خاصة ،المدينة

 .مركز المدينةكالتي تتكتؿ حكؿ الطرؽ المتشعبة مف  (3)يتناقص كمما ابتعدنا عف قمب المدينة

 المتعددة ياتنظرية النوا -ج 
كتنص ىذه النظرية  ،(1-3)شكؿ 1945كلماف عاـ أطكر ىذه النظرية كؿ مف ىاريس ك 

كتتفاكت مف حيث العدد  ،أف المدف تنمك حكؿ عدة نكايات يبدا ظيكرىا مع نشأت المدينة عمى
 فالنكاة الرئيسية تككف في مركز المدينة كىي منطقة النشاط التجارم ،كالكظائؼ حسب حجـ المدينة

كالخدمات ثـ نكاة تجار الجممة ثـ الصناعات الخفيفة بالقرب مف النكاة الرئيسية يمييا الصناعات 
كيككف ترتيبيا مف  ،كتككف مجاكرة ليذه النطاقات المناطؽ السكنية ،أطراؼ المدينة عمىالمكجكدة 

كأخيرا  ،ط ثانياثـ الدخؿ المتكس ،المناطؽ السكنية ذات الدخؿ المحدكد أكالن ، طراؼالمركز إلى األ
 .(4)الدخؿ المرتفع

                                                           
 .273ص  (1988لمنشر كالتكزيع، القاىرة: دار الثقافة ؛ )الطبعة الرابعة دراسات في جغرافية المدفاسماعيؿ،  عميأحمد  (1)
“ جنكب مدينة مكة المكرمة عمىتبايف النمك العمراني في المخططات السكنية دراسة تطبيقية ” حناف الكذيناني،  (2)

 .136ص  (2010) رسالة ماجستير، جامعة أـ القرم، 
 .58ص  (2002كالتكزيع، عماف: دار صفاء لمنشر ؛ )الطبعة األكلي جغرافية المدفصبرم الييتي،  (3)
 .136( ص 1997غزة: المؤلؼ، ؛ )الطبعة األكلي مدينة غزة دراسة في جغرافية المدفرائد صالحة،  (4)
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 ( نظرية النطاقات الدائرية.1-1شكؿ )

“ جنكب مدينة مكة المكرمة عمىتبايف النمك العمراني في المخططات السكنية دراسة تطبيقية ” حناف الكذيناني، المصدر: 
 .26ص (2010)رسالة ماجستير، جامعة أـ القرم، 

 
 ( نظرية القطاعات.1-2شكؿ )

 المصدر: المرجع السابؽ، نفس الصفحة.
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 المتعددة. يات( نظرية النكا1-3شكؿ )

 المصدر: المرجع السابؽ، نفس الصفحة.
 

  :(1)مفيوم التطوير العمراني .5
 تعاني كالتي البشرية لممستكطنات كالتحسيف االرتقاء الكتمة العمرانية التطكير العمراني يعني

 تحسيف العاـ مضمكنو في يعني كالتطكير ،كاالجتماعية كاالقتصادية المشكالت العمرانية تفاقـ مف
 عمرانينا ما لمدينة العامة الحالة فييا ترفع نسبية عممية فيك منو، األفضؿ إلى الكضع الراىف

 الكسائؿ ككافة كالخدمات المرافؽ تكفير كما ييدؼ إلى ،كضع أفضؿ إلى كاقتصادينا كاجتماعينا
 .المناطؽ ىذه منيا تعاني التي المشكالت حؿ في تساعد الصحية التي

 ككظيفتيا المجتمعات عمى ىيكؿ اإلبقاء عمى جكىرىا في التطكير برامج كتيدؼ 
 المعرفة عمى لممجتمعات الكتمة العمرانية تطكير كيعتمد ،العمرانية البيئة تحسيف إلى باإلضافة
 يعطي كالذم ،الميداني المسح خالؿ مف لممجتمع كذلؾ كاالقتصادية االجتماعية لمحياة الدقيقة
 كتحقيؽ المشكالت حؿ كأكلكياتيـ ككسائؿ كرغباتيـ لمسكاف الفعمية المشاكؿ عمى لمتعرؼ الفرصة

 تمؾ ذات مف نابعنا يككف اككسائمي اكأكلكياتي الكتمة العمرانية تطكير أف أم الرغبات، تمؾ
 .المجتمعات

 

                                                           
محمػػػػػػػػد المكػػػػػػػػاكم، تطػػػػػػػػكير اليياكػػػػػػػػؿ العمرانيػػػػػػػػة لمتجمعػػػػػػػػات الريفيػػػػػػػػة، المػػػػػػػػؤتمر العربػػػػػػػػي االقميمػػػػػػػػي، القػػػػػػػػاىرة،  (1)

 .4، ص 2005
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  :(1)الكتمة العمرانية تطوير أىداف .6
 بيئة إليجاد تسعى كالقائمكف عمى المجتمع كأطراؼ المخططكف تحديد ىذه األىداؼ في يشارؾ
  -اآلتي: الكتمة العمرانية تطكير أىداؼ إيجاز كيمكف ،سميمة صحية
 الضغط تخفيؼ إلى تيدؼ كالتي لمدكلة العمرانية باالستراتيجية التطكير برامج التزاـ -أ 

 ،بيا كاإلنتاجية الطبيعية المكارد طاقة عف سكاني بيا فائض التي المناطؽ في السكاني
 .العمرانية الجديدة التنمية مناطؽ إلى كجذبو الفائض ىذا كتكجيو

 العامة كالخدمات المرافؽ كتكفير الطرؽ بناء طريؽ عف لمسكاف العاجمة الحاجات استيفاء -ب 
 .السكاني النمك معدؿ مع تتناسب كبمعدالت زمنية عمى مراحؿ المساكف كتطكير

   .استراتيجي مكرد باعتبارىا قكمي كيدؼ إنتاجيا كزيادة الزراعية األراضي عمى المحافظة -ج 
 مف كاالجتماعية االقتصادية األحكاؿ تحسيف مع بالتكازم الراىنة العمرانية الحالة تحسيف -د 

 .منو أفضؿ كضع إلى الراىف مستكل المعيشة رفع أجؿ
 . االقتصادم األساس أك لممدينة األساسية الكظيفة عمى أمكف كمما المحافظة -ق 

 
 

  :(2)الكتمة العمرانية لتطوير العامة السياسات .7
كذلؾ  اآلتية السياسات عمى الكتمة العمرانية لتطكير العامة السياسات تشمؿ أف يمكف

  -بيا: االلتزاـ كمحاكلة لالسترشاد
 كذلؾ ،منيا آل سيطرة كمدل كمساحاتيا كمكاقعيا لألراضي التفصيمية االستعماالت تحديد -أ 

 األراضي كمسطحات مكاقع معرفة مثؿ المقترحة التطكير برامج إعداد فى منيا لالستفادة
 االمتداد كذلؾ لتكصيؿ ،العمرانية الكتمة داخؿ استخداميا يساء التي األراضي أك الفضاء
 إقامة فى الفضاء األراضي ىذه استخداـ يمكف كذلؾ ،األراضي ىذه إلى العمراني

 .بالتجمعات متكفرة كالغير العامة الخدمات مشركعات
يجاد ،التطكير لعمميات كأساس االجتماعي االقتصادم المدخؿ كضع -ب   مف األمثؿ الحجـ كا 

 .التجمعات فى القائمة كاإلنتاجية الطبيعية المكارد أف تتحممو يمكف الذل السكاف
                                                           

 .5المرجع السابؽ ص  (1)
محمػػػػػػػػد المكػػػػػػػػاكم، تطػػػػػػػػكير اليياكػػػػػػػػؿ العمرانيػػػػػػػػة لمتجمعػػػػػػػػات الريفيػػػػػػػػة، المػػػػػػػػؤتمر العربػػػػػػػػي االقميمػػػػػػػػي، القػػػػػػػػاىرة،  (2)

 .6، ص 2005
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 الممكيات كتعكيض لمدكلة، عامة كسياسة كالعقارات لألراضي الممكية حقكؽ احتراـ -ج 
 .العاـ الصالح لتحقيؽ التطكير لبرامج تنزع إلخضاعيا قد التي كالعقارات

 منيا قائـ ىك ما تحسيف طريؽ عف سكاء المالئمة الصحية السكنية الكحدات تكفير -د 
 .الجديدة السكنية الكحدات تكفير عف طريؽ أك عمرانيا،

إلى  باإلضافة المدف سكاف مف األفراد ككذلؾ المحمية األجيزة كافة مشاركة مف االستفادة -ق 
 التطكير لمشركعات التنفيذية األعماؿ فى كذلؾ الحككمية كالييئات الخاص القطاع شركات
 .بالتطكير الخاصة الزمنية البرامج إطار فى منيا كؿ دكر مع تحديد التنفيذ كمتابعة

 بالمناطؽ كاالرتقاء لممشركع األكلى المراحؿ فى لمسكاف العاجمة األكلكيات بتطكير البدء -ك 
 .الراىف كضعيا لتحسيف العاجمة الحمكؿ بكضع كذلؾ في التجمعات عمرانيا المتدىكرة

 التعميمية الخدمات مثؿ اجتماعي مردكد ليا التى العامة الخدمات كتطكير تحسيف -ز 
 .كالصحية كالدينية كاالجتماعية

 طبقا النكاحي التنفيذية فى لمتعديؿ إخضاعيا بمعنى مرنة، التطكير برامج تككف أف يجب -ح 
 .المحيطة المؤثرة كالظركؼ العكامؿ لتغير

 

 :(1)أىمية تحديد مناطق التطوير العمراني المستقبمي .8
يتـ تحديد مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي في ضكء ما يتـ تجميعو مف معمكمات عف 

كتكفر الخدمات كالمرافؽ العامة كمعرفة  ،معدالت كاتجاىات النمك العمراني الحالية كالمستقبمية
مكانيات التنمية بالمدينة، كما يتخذ كأداة لمتكجيو كالتحكـ في النمك العمراني لممدينة ا  محددات ك 

كتركيز التطكير كتقميؿ  ،ككذلؾ الحد مف ظاىرة التشتت العمراني ،كترشيد استخداـ األرض
جؿ رفع نكعية الحياة لسكاف المدينة كيدؼ أكذلؾ مف  ،مساحات االراضي المخططة الغير مستغمة

  -دارة عمراف المدف كالسيطرة عميو حيث يمكف مف خالؿ ذلؾ:إكما انو يساىـ في رفع  ،ساسيأ
 .تفعيؿ الدكر الكظيفي لممدينة عمى المستكم المحمي كاالقميمي -أ 

                                                           
)السعكدية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية السعكدية،  (1)

 .4ص ق(1426
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كفاءة دارة النمك العمراني في نطاؽ مكاني محدد لتحقيؽ أىداؼ التنمية كرفع ا  ضبط ك  -ب 
 .استخداـ األرض كحماية البيئة كالسيطرة األمنية

دارم لممدف ككضكح أكلكيات التنمية في المناطؽ المختمفة اإلسياـ في تطكير التقسيـ اإل -ج 
 كبالتالي االسياـ في رفع كفاءة كفعالية ادارة التنمية العمرانية لممدف.

 د االقتصادم.الحد مف الزحؼ العمراني عمى حساب االستعماالت ذات المردك  -د 
  .طار متكامؿ ضمف النطاؽ العمراني لممدينةإتنمية الضكاحي كالمدف التكابع في  -ق 
تنظيـ عممية التنمية كذلؾ بربط التكسع العمراني بحركة السكاف كنمكىـ الطبيعي في ضكء  -ك 

  .أنشطتيـ االقتصادية السائدة بعيدا عف الطفرات المفاجئة
جيات المعنية بإقامة مشاريع المرافؽ كالخدمات العامة جراء التنسيؽ الالـز بيف مختمؼ الإ -ز 

 .كانجاز المشاريع في اقصر كقت ممكف كبأقؿ التكاليؼ
لمجيد  منع االزدكاجية التي قد تحدث لقياـ جيتيف مختمفتيف بتقديـ خدمة كاحدة كذلؾ تكفيره  -ح 

 تنمية.كالنفقات كتكجيو ىذه الطاقات المادية كالمعنكية لمجاالت أخرم مف مجاالت ال
 .قامة المستقرةتكفير المستكم الجيد مف المرافؽ كالخدمات العامة مما يشجع عمى اإل -ط 
 .تسييؿ ميمة السمطات األمنية مف السيطرة عمى مختمؼ مناطؽ المدينة -م 

 

 :(1)الموارد البيئية في محافظة خانيونس عمىالمخططات الييكمية واالقميمية والحفاظ  .9
البيئية كىشاشة نظامو البيئي كخاصة فيما يتعمؽ بندرة أرضو يتسـ قطاع غزة بشح مكارده 

ليو استغالؿ إسرائيؿ إمضافان  ،كاستنزاؼ مكارده البيئية كالتي تأثرت سمبا بالتزايد السكاني المضطرد
النتاج ا  المتزايد ليا عبر عقكد مف االحتالؿ كبشكؿ خاص معظـ مصادر المياه العذبة لمرم ك 

قميمي المكاقع التي تستكجب ركرة حماية ىذه المكارد حدد المخطط اإلكانطالقا مف ض ،الزراعي
حيث جرم تصنيفيا كتحديد  ،الحماية نظران لحساسيتيا البيئية كأىميتيا الكطنية كاالقميمية

استعماالتيا مع كضع التعميمات الخاصة بحمايتيا كؿ حسب أىميتيا كأكلكياتيا بما في ذلؾ 
كما تـ تحديد  ،ة كمناطؽ لمتنمية السياحية كاألنشطة الترفيييةتخصيص مناطؽ لألنشطة الزراعي

المناطؽ التي تستكجب عناية كحماية خاصة كالتي تشمؿ حماية المكارد الطبيعية خاصة مناطؽ 

                                                           
 .34ص 2015-2005التخطيط، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية  السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة (1)
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تغذية األحكاض المائية الجكفية كالمناطؽ الزراعية القيمة كالمناطؽ األثرية كالمحميات الطبيعية 
كبشكؿ محدد تـ  ،الي أك التنكع الحيكم المميز مثؿ مكاقع الكثباف الرمميةكالمناطؽ ذات البعد الجم

خريطة المخطط  عمىتصنيفات لألراضي التي تستكجب الحماية مف التمدد العمراني  ةدراج ثالثإ
 -اإلقميمي كالتالي:

  .المحميات الطبيعية كالتي تشمؿ مناطؽ الكثباف الرممية الشمالية كالجنكبية -أ 
طكؿ الساحؿ  عمىمصادر طبيعية ذات األىمية الخاصة كتشمؿ منطقة المكاصي  -ب 

 .الجنكبي
 .)األراضي ذات القيمة في اإلنتاج الزراعي( المصادر الطبيعية اليامة -ج 

 
االقميمػػػػػػػي مصػػػػػػػادر الميػػػػػػػاه األكثػػػػػػػر أىميػػػػػػػة  المخطػػػػػػػط فيىعتبػػػػػػػرأمػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة لممػػػػػػػكارد المائيػػػػػػػة 

فػػػػػػػػي المنػػػػػػػػاطؽ الجنكبيػػػػػػػػة لرمميػػػػػػػػة المكجػػػػػػػػكدة منػػػػػػػػاطؽ محميػػػػػػػػة خصكصػػػػػػػػان فػػػػػػػػي منػػػػػػػػاطؽ الػػػػػػػػتالؿ ا
 عمػػػػػىكمػػػػػف الضػػػػركرة الحفػػػػػاظ  ،ا كمصػػػػػدر ميػػػػاه لمنمػػػػػك السػػػػػكاني المتكقػػػػعيػػػػكذلػػػػػؾ ألىميت لمقطػػػػاع،

مكػػػػػػف لتزيػػػػػػد فرصػػػػػػة تغذيػػػػػػة الخػػػػػػزاف الجػػػػػػكفي بميػػػػػػاه أىػػػػػػذه المنػػػػػػاطؽ مفتكحػػػػػػة )غيػػػػػػر مبنيػػػػػػة( مػػػػػػا 
 األمطار كعدـ فقدانيا.

مبػػػػػػػاني كاألسػػػػػػػطح غيػػػػػػػر المنفػػػػػػػذة ف أم تمػػػػػػػدد عمرانػػػػػػػي يعنػػػػػػػي المزيػػػػػػػد مػػػػػػػف الطػػػػػػػرؽ كالا  ك 
مكانيػػػػة تغذيػػػػة الخػػػػزاف الجػػػػكفي ممػػػػا يػػػػؤدم إكالػػػػذم بػػػػدكره يزيػػػػد مػػػػف الجريػػػػاف السػػػػطحي كيقمػػػػؿ مػػػػف 

كلكيػػػػػات التخطػػػػيط ىػػػػي حمايػػػػة منػػػػػاطؽ أكعميػػػػو فػػػػإف  ،تراجػػػػع منسػػػػكب الميػػػػػاه الجكفيػػػػة إلػػػػىبػػػػدكره 
طبيعيػػػػػػا تغذيػػػػػػة الخػػػػػػزاف الجػػػػػػكفي كتقميػػػػػػؿ االسػػػػػػتغالؿ لػػػػػػو كبػػػػػػاألخص جميػػػػػػع المنػػػػػػاطؽ المنخفضػػػػػػة 

اعتبػػػػار  عمػػػػىفػػػػي الشػػػػماؿ كالجنػػػػكب  المحػػػػرراتكمنطقػػػػة  ،كخصكصػػػػان المحاذيػػػػة لمنطقػػػػة السػػػػاحؿ
 .(1)نيا ذات تربة رممية ذات نفاذية عاليةأ

امػػػػػا بالنسػػػػػبة لممخططػػػػػات الييكميػػػػػة فإنيػػػػػا ال تراعػػػػػي مػػػػػا حػػػػػدده المخطػػػػػط االقميمػػػػػي مػػػػػف  
كأخػػػػػػرم  تصػػػػػػنيفاتيا كمنػػػػػػاطؽ زراعيػػػػػػةنمػػػػػػا اعتبرتيػػػػػػا بكامػػػػػػؿ ا  محميػػػػػػات أك مػػػػػػكارد بيئيػػػػػػة  تقريبػػػػػػا ك 

 .(2)تطكير عمراني مستقبمي
 

                                                           
 .34ص 2015-2005السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط ، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية  (1)
 .AutoCADكزارة الحكـ المحمي: المخططات الييكمية كالمخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس بصيغة  (2)
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 :: الموارد البيئية والحفاظ عميياثانياً 
كما دامت ىذه األرض مكردا محدكدا كغير  ،األرض أىـ مكرد طبيعي لقياـ المدف كتمددىا

بمكاف المحافظة عميو كعدـ ىدره في ىكتارات كاسعة مف التنمية  االىميةفإنو مف  ،قابؿ لمتجديد
 .(1)االسمنتية تسمي مجازا النسيج العمراني لممدينة

كتمثؿ المكارد البيئية المخزكف الطبيعي الذم يقدـ فكائد جمة لمبشرية جمعاء ممثمة فيما 
أك بمعني آخر كؿ  ،يةكىبو اهلل لنا مف ىكاء كشمس كصخكر كتربة كنباتات طبيعية كحيكانات بر 

كىي اليبات التي منحيا اهلل سبحانو  ،(2)مف الغالؼ الصخرم كالغالؼ المائي كالغالؼ اليكائي
كتعالي لإلنساف مثؿ المكارد المعدنية كالحيكانية كالنباتية التي استحكذ عمييا كطكعيا بصكرة كأشكاؿ 

 .(3)تخدـ مختمؼ أغراضو
فية كالسطحية كالتربة كالغطاء األخضر كالطاقة كالحياة كتشمؿ المكارد البيئية المياه الجك 

البرية النباتية كالحيكانية كالمناظر ذات القيمة الجمالية كالتي تتمثؿ في مككنات النظاـ البيئي 
المتاحة في بقعة جغرافية ذات خصائص مميزة مثؿ محافظة خانيكنس كالتي تتمثؿ في الغالؼ 

اليكائي كالتي تتصؼ بالتكازف طالما لـ يحدث خمؿ نتيجة تغير الصخرم  كالغالؼ المائي كالغالؼ 
الظركؼ الطبيعية مف ارتفاع درجات الحرارة أك تناقص كميات األمطار أك نتيجة لتدخؿ االنساف 

 المباشر كالغير مباشر في شؤكف البيئة. 
 

 استنزاف الموارد البيئية: .1
اسػػػػػتنزاؼ  إلػػػػػىمباشػػػػػر فػػػػػي النظػػػػػاـ البيئػػػػػي قػػػػػد ادم الف تػػػػػدخؿ االنسػػػػػاف المباشػػػػػر كغيػػػػػر إ 

المػػػػكارد البيئيػػػػة نتيجػػػػػة الزيػػػػادة المسػػػػػتمرة كالمتسػػػػارعة فػػػػي أعػػػػػداد السػػػػكاف كالتػػػػػي مػػػػف الطبيعػػػػػي أف 
اتجػػػػػػاه االنسػػػػػػاف نحػػػػػػك  إلػػػػػػىالمػػػػػػكارد البيئيػػػػػػة كالتػػػػػػي أدت  عمػػػػػػىالزيػػػػػػادة فػػػػػػي الطمػػػػػػب  إلػػػػػػىتػػػػػػؤدم 

                                                           
ـ باستخداـ نظـ 2001ك1987نمذجة التطكر العمراني لمدينة الرياض بيف ”الغامدم،  عميطاىر لدرع ك  (1)

 .6ص ( 2004، 293، )العددالمجمة الجغرافية الككيتية “االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،
عربية السعكدية، االدارة العامة لتصميـ )المممكة ال عمـ البيئةالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (2) 

  .10ص (2008كتطكير المناىج، 
)دار جرير لمنشر  البيئة في العصكر العربية االسالمية تشريعا كتطبيقان  عمىالحفاض ميدم السامرائي،  (3) 

  .165ص   (2004كالتكزيع، عماف، 
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المعيشػػػػػػية ليػػػػػػؤالء السػػػػػػكاف كالتػػػػػػي تػػػػػػكفير المسػػػػػػتمزمات  إلػػػػػػىاسػػػػػػتيالؾ ىػػػػػػذه المػػػػػػكارد سػػػػػػعيا منػػػػػػو 
 :(1)ثالثة أنكاع إلىتصنؼ حسب درجة استنزافيا 

كىي التي ال يخشي عمييا مف خطر النفاد كىي عطاء مستمر كدائـ  الموارد الدائمة: -1
 كالشمس كاليكاء كالماء.

جدد باستمرار مف تمقاء نفسيا كفي عطاء مستمر كال يخشي تكىي التي ت الموارد المتجددة: -2
 عمييا مف النفاد إال انو يجب المحافظة عمييا كالنباتات الطبيعية كالحيكانات البرية كالتربة.

كىي ذات المخزكف المحدكد كالتي تتعرض لمنفاذ ألف ما يستغؿ  الموارد غير المتجددة: -3
كيستيمؾ منيا ال يمكف تعكيضو كالمعادف المختمفة كمصادر الطاقة كالفحـ كالبتركؿ كالغاز 

 ي.الطبيع
ف ىػػػػػػذه المػػػػػػكارد البيئيػػػػػػة الػػػػػػثالث ثػػػػػػركات متاحػػػػػػة لإلنسػػػػػػاف ينيػػػػػػؿ منيػػػػػػا مػػػػػػا يمكنػػػػػػو مػػػػػػف إ

ف االزديػػػػاد المتسػػػػارع لمبشػػػػرية كمػػػػا صػػػػاحبو مػػػػف أإال  ،العػػػػيش بأمػػػػاف كمػػػػا يػػػػكفره لػػػػو حيػػػػاة كريمػػػػة
سػػػػػػراؼ فػػػػػػي اسػػػػػػتغالؿ مػػػػػػكارد البيئػػػػػػػة اإل إلػػػػػػىنتػػػػػػائج الثػػػػػػكرة الصػػػػػػناعية كالزراعيػػػػػػة دفػػػػػػع اإلنسػػػػػػػاف 

حيكانيػػػػػة كنباتيػػػػػة كتربػػػػػة كنفطػػػػػان كغػػػػػازان طبيعيػػػػػا كفحمػػػػػا  كأحيػػػػػاءن  كمػػػػػاءن  ىػػػػػكاءن كاسػػػػػتحالب مككناتيػػػػػا 
 .(2)كمعادف مختمفة تمؾ ىي مشكمة استنزاؼ المكارد البيئية

طار أنظمة البيئة كيعتبرىا ممكيتو الخاصة فيتصرؼ إكعندما يضع االنساف نفسو خارج 
اممو مع البيئة مف ىذا االعتبار يجعؿ كانطالؽ االنساف في تع ،فييا كما لك كانت حديقتو المنزلية

ذا كاف المرء ال إمنو مشكمة لمبيئة بحيث يصدؽ القكؿ أنو يستحيؿ تحديد البيئة المثمي لإلنساف 
 .(3)يفكر في اإلنساف كحده

ىدار المكارد البيئية في محافظة خانيكنس فيما يمي:  كيمكف تحديد أىـ أسباب استنزاؼ كا 
 محدكدية المكارد البيئية. -1
 التمكث. -2
 دارة المكارد البيئية.إضعؼ السياسات التخطيطية الكاضحة كالصارمة كضعؼ  -3
 االستعماؿ الجائر كالمسرؼ ليذه المكارد. -4
 المكارد البيئية.  عمىالزحؼ العمراني  -5

                                                           
 .11-10ص ، مرجع سبؽ ذكره، عمـ البيئةالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
 .118(ص 2010)الطبعة األكلي، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  االنساف كالبيئة دراسة في التربية البيئيةراتب سالمة السعكد،  (2)
  .108(ص1979)الككيت، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،  البيئة كمشكالتيارشيد الحمد كمحمد صباريني،  (3)
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 :Geographic Information Systemsثالثًا: نظم المعمومات الجغرافية 
كنظػػػػرا لمكػػػػـ اليائػػػػؿ مػػػػف  ،المعمكمػػػػات فػػػػي شػػػػتي منػػػػاحي الحيػػػػاة عمػػػػىيعتمػػػػد العػػػػالـ اليػػػػـك 

كلقػػػػػػد أدم ظيػػػػػػكر  ،المعمكمػػػػػػات أصػػػػػػبح مػػػػػػف الصػػػػػػعكبة بمكػػػػػػاف التعامػػػػػػؿ معيػػػػػػا كاالسػػػػػػتفادة منيػػػػػػا
تسػػػػػػييؿ التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع ىػػػػػػذه البيانػػػػػػات كاالسػػػػػػتفادة منيػػػػػػا كربطيػػػػػػا  إلػػػػػػىنظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات الجغرافيػػػػػػة 
مميػػػػػات التحميػػػػػؿ المكػػػػػاني كالكصػػػػػفي التػػػػػي جػػػػػراء العديػػػػػد مػػػػػف عإ عمػػػػػىبمكقعيػػػػػا الجغرافػػػػػي كالقػػػػػدرة 

 ىا بشكؿ منفصؿ كما في النظـ األخرل.ؤ جراإال يمكف 
كتبػػػػرز قػػػػكة التحميػػػػؿ فػػػػي أنظمػػػػة المعمكمػػػػات الجغرافيػػػػة فػػػػي تخزينيػػػػا البيانػػػػات فػػػػي أكثػػػػر  

المشػػػػػػاكؿ التقنيػػػػػػة الناجمػػػػػػة عػػػػػػف معالجػػػػػػة  عمػػػػػػى( كذلػػػػػػؾ لمتغمػػػػػػب 1-4مػػػػػػف طبقػػػػػػة كاحػػػػػػدة )شػػػػػػكؿ
ف معالجػػػػة البيانػػػػات فػػػػي طبقػػػػة كاحػػػػدة تعطػػػػي إدفعػػػػة كاحػػػػدة حيػػػػث  كميػػػػات كبيػػػػرة مػػػػف المعمكمػػػػات

قػػػػدرة تحميميػػػػة أفضػػػػؿ مػػػػف معالجتيػػػػا فػػػػي كامػػػػؿ النظػػػػاـ باإلضػػػػافة لػػػػربط ىػػػػذه الطبقػػػػات بجػػػػداكؿ أك 
 .(1)معمكمات غير مكانية مرتبطة بنفس المعمـ

 
 ( مفيـك الطبقات في نظـ المعمكمات الجغرافية.1-4شكؿ )

)السعكدية، االدارة العامة االستشعار عف بعدالمصدر: المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، 
 .5(ص 2008لتصميـ كتطكير المناىج، 

                                                           
 .5المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، مرجع سابؽ، ص  (1)
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 :نبذة تاريخية .1
ترجع بداية ظيكر نظـ المعمكمات الجغرافية الحقيقة في كندا بدءا مف المشركع الذم نفذتو 

كالذم حمؿ اسـ نظاـ المعمكمات الجغرافي لكندا كالذم بدأت  دارة المكارد بالحككمة الكنديةإ
ـ عقد أكؿ مؤتمر في نظـ المعمكمات 1970ـ، كفي عاـ 1963الحككمة الكندية تنفيذه عاـ 

كمع تطكر أجيزة الحاسب  ،(1)الجغرافية بتنظيـ مف االتحاد الدكلي الجغرافييف كبدعـ مف اليكنسكك
كقبؿ  ،(2)ه التكنكلكجيا الجديدة كانتقاليا مف مكاف ألخر بسرعةكاف ليا األثر الكبير في تطكر ىذ

سـ معيد أبحاث انياية عقد السبعينات قاـ جاؾ دانجرمكند بتأسيس شركتو الخاصة التي حممت 
 .(4)كىي الشركة األكثر أىمية في تاريخ نظـ المعمكمات الجغرافية، (3)(ESRIالنظـ البيئية)

 (:GIS) الجغرافيةتعريف نظم المعمومات  .2
 باختالؼاختمفت تعريفات نظـ المعمكمات الجغرافية مف مكاف ألخر كمف شخص ألخر  

كتعريؼ دكيكر كسميث كباركر  ESRIتعريؼ شركة  ىاتخصصات كثقافة األشخاص الذيف عرفك 
)خرائط محوسبة مرتبطة بقواعد بيانات انيا عمىكديفف كفيمد كككيف كبكرك، كالتي يمكف تعريفيا 

صناعة  إلىجم  وتخزين واسترجاع ومعالجة وتحميل واخراج وعر  البيانات وصواًل  إلىتيدف 
كتكمف اىمية نظـ المعمكمات الجغرافية في امكانية ما تقدمو لنا مف التحميؿ ، (5)القرار السميم(

 .(6)عمكمات كالتغطية كالتنبؤ كالتكقعبط بيف المكالقياس مف الخرائط كاجراء العمميات االحصائية كالر 

 :(7)الوظائف األساسية لنظم المعمومات الجغرافية .3
 .معمكماتيا كاسترجاع الكصفية كبياناتيا األرض سطح لظاىرات المكاني التمثيؿ -أ 
 .البيانات أك المعمكمات بيف الربط -ب 
 .األسئمة عمى اإلجابة -ج 
 .الجغرافية الظاىرات لخصائص اآللي البياف -د 

                                                           
 .9المرجع السابؽ ص  (1)
 .21(ص 2006)الطبعة األكلي، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، أسس كتطبيقات GISنظـ المعمكمات الجغرافية خمؼ الدليمي،  (2)
 .Environmental Systems Research Institute إلىىي اختصار   ESRIكممة  (3)
 .4ص  (2008)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  أساسيات نظـ المعمكمات الجغرافيةكساـ محمد،  (4)
 .3ص (2010)الجامعة االسالمية غزة، فمسطيف،  محاضرات في نظـ المعمكمات الجغرافيةعالء الديف الجماصي،  (5)
  .21ص  (2007)الطبعة األكلي، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف،  GISنظـ المعمكمات الجغرافية ، نجيب الزيدم (6)
دار الميسرة لمنشر كالتكزيع )الطبعة األكلي،  جغرافية رؤية في كتطبيقاتيا الجغرافية المعمكمات نظـ أساسيات، عكدة احمد سميح (7)

  .68-58ص  (2005كالطباعة، عماف، 
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 :(1)مكونات نظم المعمومات الجغرافية .4
تتككف نظـ المعمكمات الجغرافية مف مجمكعة مف العناصر التي تتألؼ كتترابط 

 يمكف تقسيميا إلى خمسة عناصر أساسية ىي كاآلتي: كالتي ،بغرض تحقيؽ أىداؼ معينة
أىـ مككنات نظـ المعمكمات الجغرافية فاألشخاص يطكركف اإلجراءات  مف األشخاص: -أ 

 كيعرفكف مياـ نظـ المعمكمات الجغرافية.
نتائج أم  عمىتمثؿ القمب النابض لنظـ المعمكمات الجغرافية، كتؤثر دقتيا كتكفره  البيانات: -ب 

 استعالـ كتحميؿ.
أف تتمتع بسرعة معالجة عالية  يفترض في الحكاسب المستخدمة ليذه النظـ التجييزات: -ج 

 البيانات.تخزيف  عمىكسيكلة االستخداـ كقدرة كبيرة 
ال تتضمف فقط برامج نظـ المعمكمات الجغرافية كلكنيا تتضمف أيضا برمجيات  البرمجيات: -د 

 قكاعد البيانات كرسـك التصميـ بمعكنة الحاسب.
يتطمب التحميؿ تعريفا جيدان كمتماسكا إلعطاء نتائج صحيحة لممسألة مكضكع  التحميل: -ق 

 الدراسة.
 

 الموارد البيئية: عمىالعمراني والحفاظ  التخطيطفي  GISالـ تطبيقات  .5
إف لنظـ المعمكمات الجغرافية تطبيقات عديدة ال يمكف حصرىا ككؿ مجاؿ مف مجاالت الحياة 

ف يساىـ في بناء نظاـ متكامؿ مف نظـ المعمكمات الجغرافية كمف ثـ يستفيدكف مف مخرجات أيمكف 
تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية تنحصر  فأب ESRIكيذكر جاؾ دانجركند مؤسس شركة  ،كتحميالتو

ع لذكر كؿ تمؾ التطبيقات كتكتفي الدراسة بتناكؿ تسف المقاـ ال يأال إ ،(2)فقط في خيال مستخدميو
 المكارد البيئية كىي كالتالي:  عمىتطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في التخطيط العمراني كالحفاظ 

تستخدـ كأداة لرفع كفاءة كأداء العمؿ كتحسيف مستكم إدارة العممية التخطيطية كما تساىـ في  -أ 
 .(3)قميمية كالمحميةكافة المستكيات الكطنية كاإل عمىتنفيذ المخططات العمرانية 

                                                           
 .3ص  (2007)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  نظـ المعمكمات الجغرافيةمعف حبيب،  (1)

(2) ALaeddinne ELJMASSI, Introduction to GIS ,Islamic university of gaza,2010 
تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في التخطيط العمراني في فمسطيف االمكانيات ” شعباف سمارة،  عمي (3)

 .2( ص  2009، )شبكة التخطيط العمراني “المعكقات المقكمات،
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تكزيع فرص  بناء الخرائط التخصصية مثؿ خريطة تكزيع السكاف حسب فئات السف كخريطة -ب 
  العمؿ عمى األحياء.

جؿ تخفيؼ العبء أدعـ خطط تحسيف تكزيع الكثافات السكانية كتفريغ المساحات المبنية مف  -ج 
عف مركز العاصمة كالحد مف التكسع غير المرشد لمعمراف كتكجيو جانب مف الزيادة السكانية 

  .(1)خارج المدينة عف طريؽ خمؽ فرص عمؿ

طؽ المحركمة باإلقميـ ك تحديد الخدمات دراسة التكزيع الجغرافي لمخدمات كالمرافؽ كتحديد المنا -د 
 .التي يجب تكفيرىا

فضؿ مكاقع لمخدمات )مدرسة أك مستشفى جديد( كفرص العمؿ الجديدة بحيث تخدـ أاختيار   -ق 
 .فضؿ مسارات لخطكط المكاصالتأفئات السف المختمفة لمسكاف ك اختيار 

 نتو بالكضع القائـ. تقييـ كتحميؿ المخطط الييكمي كخريطة استخدامات األراضي كمقار  -ك 
 .(2)دراسة الخصائص المكانية لممكضكعات الجغرافية كالعالقات التي تحدث بينيـ -ز 
خصائص البيئة مف خالؿ تحديد نقاط المراقبة البيئية  عمىدارة المحافظة إالمساىمة في  -ح 

في قامة محطات الرصد ا  كالمردكدات التي تحدث في مككنات المحيط الحيكم ك  المستمرة لمتغيرات
 .(3)المناطؽ المرتفعة

–ارتفاعو–إزالتيا أك التي سيتـ الحفاظ عمييا مف خالؿ )حالة المبنى تحديد المباني التي سيتـ -ط 
 تشكيؿ الييكؿ العمراني.  أك ترميمو( مما يسيؿ ميمة إعادة ئوتاريخ إنشا–مكاد اإلنشاء

حيث  ،الكارتكجرافية(ة النمذجاستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية لتطبيؽ النمذجة العمرانية ) -م 
ىمية بالغة في النمذجة العمرانية ألف األرض ىي مصدر أتعتبر استخدامات األراضي ذات 
تكقع بىداؼ النمذجة العمرانية أف تحدد أليذا كاف مف الطبيعي  ،المكارد كمسرح األنشطة االنسانية

 .(4)األنماط المستقبمية الستخدامات األراضي كأشكاليا

                                                           
إدارة المدف كالتحكـ في  المتػكاصػػػػمةتطبيقػػات نظػػـ المعمكمات الجغػرافية كتقنيات االسػتشعػار مف بعػد في التنػميػػػة ” محمد مصطفي ،  (1)

 .3( ص  2008، )ممتقي نظـ المعمكمات الجغرافية “إقميػـ القاىػػرة الكػػبرل، :دراسة حالػػة .العمراف

الممتقػػػػػػػػي الػػػػػػػػكطني الثػػػػػػػػاني لػػػػػػػػنظـ  “تطبيقػػػػػػػػات  نظػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػات الجغرافيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػراف الحضػػػػػػػػرم،” عػػػػػػػػاطؼ حػػػػػػػػافظ سػػػػػػػػالمة،  (2)
 ( ص. 2007) ،المعمكمات الجغرافية

 “،تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في إدارة المحميات الطبيعية دراسة تطبيقات عمى محمية دبيف في األردف” ، إبراىيـ خميؿ بظاظك (3)
 .118(ص 2010، 22المجمد ، )مجمة جامعة الممؾ سعكد

، 313العدد ، )الجمعية الجغرافية الككيتية “،المعمكمات الجغرافيةتطكر النمذجة العمرانية كعالقتيا بنظـ ”، عمي الغامدم كلطفي لدرع (4)
 .13( ص 2006
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 Remote sensing(RS)رابعًا: االستشعار عن بعد)*(: 
 نبذة تاريخية: .1

ف عمـ االستشعار عف بعد لو أال إيعتبر عمـ االستشعار عف بعد مف العمكـ الحديثة نسبيا  
حيث تعتبر الصكر الجكية مف األدكات العممية حديثة العيد  ،جذكر ترتبط بعمـ الصكر الجكية

كتطكر البصريات كالتي تطكرت تطكرا سريعا في العقكد الثالثة األخيرة كارتبط تطكرىا بتطكر عمـ 
 .(1)العالمية األكليالحرب أثناء تفسير الصكر الجكية أساليب كقد تطكرت صناعة الطائرات 

طمقت العديد مف الصكاريخ أت باألقمار الصناعية حيث مع بداية عصر الفضاء كاالتصاال
مف قبؿ الكاليات المتحدة االمريكية كاالتحاد السكفيتي لغرض االستكشاؼ الفضائي كتكالت 

( في مداره (LANDSAT-1ـ كضع القمر الصناعي 1972االنجازات حتى تـ في منتصؼ عاـ
 . (2)زك الفضاءحكؿ األرض كمف ثـ بدأ سباؽ إطالؽ األقمار الصناعية كغ

 مفيوم االستشعار عن بعد: .2
لىاالستشعار عف بعد ىك العمـ)ك   حد ما الفف( الكتساب معمكمات عف سطح األرض دكف  ا 

كيتـ ذلؾ عف طريؽ استشعار كتسجيؿ الطاقة المنعكسة ، أف يككف ىناؾ اتصاؿ فعمي معيا
 .(3)كالمنبعثة كتجييزىا كتحميميا كتطبيؽ تمؾ المعمكمات

كاالستشعار عف بعد يشبو عممية القراءة ففي عممية القراءة العيف البشرية تتحسس الضكء 
المرئي المنعكس مف األجساـ أما في عممية االستشعار فيناؾ أجيزة تستشعر الطاقة المنعكسة مف 
األجساـ كلكف ليست ىذه الطاقة فقط في المجاؿ المرئي فيناؾ مستشعرات مختمفة تتحسس أنكاعان 

يرة مف ىذه األشعة المنعكسة مف األجساـ فالضكء المنعكس مف األجساـ ىك عبارة عف طاقة كث
 .(4)كيركمغناطيسية

                                                           

مف بينيا االستشعار عف بعد كاالستشعار النائي كالتحسس النائي   Remote sensing)*(ىناؾ اكثر مف تعريب لمصطمح 
 .كثر شيكعاأف األكؿ منيا أصبح أال إكالتحسس عف بعد 

  .13(ص 1987)الطبعة األكلي، الجامعة األردنية، عماف،  عف بعد كتطبيقاتواالستشعار يحيي الفرحاف،  (1)
 .3ص ، مرجع سبؽ ذكره، االستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (2)

(3) Canada center for remote sensing: fundamentals of Remote sensing. (Canada: Canada 
center for remote sensing) p5 

 .6ص ، مرجع سبؽ ذكره، االستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (4)
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 المفيوم العام لالستشعار عن بعد: .3
تفاعؿ  عمىيعتمد مفيكـ االستشعار عف بعد لجمع كتفسير البيانات حكؿ سطح األرض 

مظاىر سطح األرض ىذه المظاىر كىذه العممية  كبيففيزيائي يحدث بيف أشعة الشمس الساقطة 
 -:(1)(1-5يمكف تكضيحيا مف خالؿ نظاـ يتككف مف سبعة عناصر شكؿ )

 
 ( مكونات نظام االستشعار عن بعد.1-5شكل)

 mbia.edu/tg/guide_glue.jsp?ds=3.2&rd=rshttp://sedac.ciesin.coluالمصدر: 

يستمـز كجكد مصدر طاقة ينتج اشعاع كيركمغناطيسي كعنصر رئيسي  (:Aمصدر الطاقة ) - أ
مف نظـ االستشعار  افأساس استقالؿ مصدر الطاقة عف المجس كىناؾ نكع عمىفي النظاـ 

 -:(2)(6-1ىذا األساس)شكؿ  عمى
المصدر الطبيعي  عمىكىك النظاـ الذم يعتمد  (Passiveنظام االستشعار عن بعد السمبي ) .1

لمطاقة الكيركمغناطيسية كىك الشمس ثـ التصكير المرئي كالحرارم بحيث تنطمؽ األشعة 
 الكيركمغناطيسية مف الشمس فتنعكس مف األجساـ فيستقبميا جياز االستشعار عف بعد.

المصدر الصناعي  عمىكىك النظاـ الذم يعتمد  (Activeنظام االستشعار عن بعد الفاعل ) .2
لمطاقة الكيركمغناطيسية بحيث يككف جياز االستشعار يصدر أشعة كيركمغناطيسية فتنعكس 

 مف األجساـ كيستقبميا جياز االستشعار مرة أخرم كىك ما يعرؼ بالرادار.

                                                           
 .3( ص 2008)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  أساسيات نظـ المعمكمات الجغرافيةكساـ محمد،  (1)
مرجع سبؽ ذكره، “ دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابمس باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد”منار شكلي،  (2)

 .43ص 

http://sedac.ciesin.columbia.edu/tg/guide_glue.jsp?ds=3.2&rd=rs
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تعتمد تقنية ف الطاقة الكيركمغناطيسية ىي أساس ىذا العمـ كحجر الزاكية بحيث أعمما ب
ف تككف طاقة الضكء أكىذه الطاقة ممكف  ،الطاقة المنعكسة مف األجساـ عمىاالستشعار عف بعد 

 المرئي)المكف األحمر األخضر كاألزرؽ( أك طاقة حرارية أك أم نكع مف الطاقة الكيركمغناطيسية.

 
 ( أنظمة االستشعار عف بعد السمبية كالفاعمة.1-6شكؿ)

 .44السابؽ ص المصدر: المرجع 

 ىلإيتفاعؿ االشعاع الكيركمغناطيسي في رحمتو مف المصدر  (:Bاالشعاع والغالف الجوي ) - ب
اإلشعاع عند تفاعمو مع سطح  عمىسطح األرض كالعكس مع الغالؼ الجكم مما يؤثر 

 األرض كالتقاطو بكاسطة المجس.
األرض باختالؼ يختمؼ تفاعؿ االشعاع مع مادة سطح (: Cالتفاعل م  مادة سطح األر ) - ت

جساـ ف األأكبمعني أسيؿ ، التركيب الكيميائي كالفيزيائي كالظركؼ المحيطة ليذه المادة
 . (1)بينيما في درجتي االنعكاس كاالمتصاص ماتختمؼ في

 حيث يتـ تسجيؿ االشعاع الكيركمغناطيسي المرتد عف سطح األرض. (:Dالمجس ) - ث
حيث يتـ نقؿ قيـ االشعاع المرتد عف مادة سطح األرض مسجمة  (:Eالنقل والمعالجة ) - ج

 محطات االستقباؿ األرضي. إلىبكاسطة المجس 

                                                           
 2001-1984التكسػػػػع الزراعػػػػي عمػػػػى ترعػػػػة السػػػػالـ غربػػػػي قنػػػػاة السػػػػكيس فػػػػي الفتػػػػرة ”عبػػػػد الفتػػػػاح صػػػػديؽ،  (1)

 .8( ص  2010، )نادم نظـ المعمكمات الجغرافية “باستخداـ نظـ االستشعار عف بعد،
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حيث يتـ بكاسطة أشخاص متخصصيف كبرمجيات حاسكبية  (:Fالتفسير والتحميل ) - ح
 متخصصة.

 حيث يتـ االستفادة مف المعمكمات كالخرائط المفسرة.( Gاالستخدام ) - خ
 

 :Electromagnetic energyسية الطاقة الكيرومغناطي .4
األشعة الكيركمغناطيسية أك الطاقة الكيركمغناطيسية ىي عبارة عف إشعاع يتألؼ مف  

حركتيف اىتزازيتيف متكافقتيف تتحركاف في مستكييف متعامديف مصدر الحركة األكلي حقؿ كيربائي 
لكممتي كيربائي  )اختصار كدمج خر حقؿ مغناطيسي تشكالف معان حقالن كيركمغناطيسين كاآل

كتسير بسرعة الضكء  ،(1-7كتتحرؾ الطاقة الكيركمغناطيسية بشكؿ جيبي )شكؿ  ،كمغناطيسي(
نيا تنطمؽ في خطكط أكمف خكاص ىذه المكجات  ،مميكف متر في الثانية( 300)سرعة الضكء 

مما ككمما قطعت المكجة الكيركمغناطيسية مسافة أطكؿ ك ،مستقيمة في الكسط المتجانس الكاحد
تسمي بطكؿ المكجة ي المكجة الكيركمغناطيسية ف تيفمتتاليكالمسافة بيف قمتيف  ،ضعفت قكتيا

(Wave Length)،  )تعرؼ كعدد القمـ المارة في نقطة ثابتة في الفضاء في كحدة الزمف)ثانية
 .(1)(1-8( )شكؿ Frequency) Fبالتردد

 
 الجيبي ليا.( مككنات المكجة الكيركمغناطيسية كالشكؿ 1-7شكؿ)

 .8المصدر: المرجع السابؽ ص

 
 ( المكجة الكيركمغناطيسية.1-8شكؿ)

 .8المصدر: المرجع السابؽ ص
                                                           

 .8، مرجع سبؽ ذكره، صاالستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
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 :Electromagnetic spectrumالطيف الكيرومغناطيسي  .5
أنو مجاؿ االشعاع الكيركمغناطيسي الممتد مف  عمىيعرؼ الطيؼ الكيركمغناطيسي 

كىك يستعمؿ لكصؼ مجاالت األشعة القصيرة كالمتكسطة ، (1)األمكاج الراديكية إلىاألمكاج الككنية 
كالنطاؽ ىك ، (2)(Bandsمجاالت طيفية متصمة أك ما يعرؼ بالنطاقات) إلىكقد قسـ  ،كالطكيمة

كمف ىذه األشعة  ،(3)جزء محدد مف الطيؼ الكيركمغناطيسي كقد يككف كاسعا أك يككف ضيقان 
األشعة الككنية كأشعة إكس كاألشعة المرئية كاألشعة تحت الحمراء الحرارية كأشعة جاما كاألشعة 

 (.1-7فكؽ البنفسجية كاألشعة تحت الحمراء كالمكجات القصيرة كمكجات الراديك كالتمفزيكف)شكؿ

 
 ( الطيؼ الكيركمغناطيسي.1-9شكؿ)

 .3( ص2008)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  االستشعار عف بعد، عبد الرحيـ لكلكالمصدر: 

األشعة  ىككيمكف القكؿ بأف ما يستعمؿ في االستشعار عف بعد مف ىذه المجاالت الطيفية 
كيقكـ مجس ، حمراء الحرارية كاألمكاج القصيرةالمرئية كاألشعة تحت الحمراء كاألشعة تحت ال

شعاع الكيركمغناطيسي المنعكس عف سطح األرض تقباؿ اإلاالستشعار في االقمار الصناعية باس

                                                           
 .8عبد الفتاح صديؽ، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .9، مرجع سبؽ ذكره، صاالستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (2)
 (2011)جامعة الممؾ سعكد، السعكدية،  االستشعار عف بعد في الجغرافيا محاضرات في مبادئمحمد الصالح،  (3)

  .18المحاضرة األكلي ص
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المرئية  عمىحدا كتسجيمو في مرئية مستقمة كيطمؽ  عمىكترشيحو كفصؿ كؿ نطاؽ مف الطاقة 
 . (1)المستقمة اسـ النطاؽ

 خصائص األقمار الصناعية  .6
تمتمؾ األقمار الصناعية كصكرىا مجمكعة خصائص مميزة تجعميا مفيدة في استشعار 

 -:لمقمر الصناعي كالدقة التمييزية األرض كتسجيؿ المعمكمات تتمثؿ في التغطية المكانية سطح

 :Spatial coverageأواًل: التغطية المكانية 
مثؿ التغطية المكانية أحد الركائز الرئيسية في عمؿ األقمار الصناعية في الفضاء تي  
األقمار الصناعية  اتكيمكف تحديد مقدار كدقة التغطية المكانية مف خالؿ مدار  ،الخارجي

 كالمجسات أك المستشعرات المحمكلة عمييا. 

يعرؼ المدار بأنو المسار الذم يتبعو القمر : satellite orbitsمدارات األقمار الصناعية  - أ
أك المستشعر كيتحكـ المدار في نكع كغرض كقدرات المجس ، (2)الصناعي في حركتو

كتتغير المدارات بتغير ارتفاعيا عف سطح األرض كاتجاه  ،متف القمر الصناعي عمىالمحمكؿ 
 -:(1-10)شكؿ (3)كيكجد نكعيف مف المدارات ،دكرانيا مقارنة بدكراف محكر األرض

 
 ( مدارات األقمار الصناعية.1-10شكؿ)

المحاضرة  (2008)مركز أبحاث التنمية المستدامة،  محاضرات في االستشعار عف بعدالمصدر: كساـ محمد، 
 .3الثانية ص

                                                           
  .7ص مرجع سبؽ ذكره،  ، المحاضرة األكلي،محاضرات في االستشعار عف بعدكساـ محمد،  (1)
)كزارة االتصاالت مكجز عف االستشعار عف بعد كمعالجة الصكر الرقمية ، الييئة العامة لالستشعار عف بعد (2)

  .5( ص 2011كالتقانة، سكريا، 
 .3ص مرجع سبؽ ذكره،  ، المحاضرة الثانية،محاضرات في االستشعار عف بعدكساـ محمد،  (3)
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كـ( مما يجعؿ سرعة دكرانو مساكية لسرعة دكراف 36000: مدار مرتفع )الثابت جغرافيا -
 نو يغطي بقعة ثابتة مف األرض دائما.أاألرض كيدكر في اتجاه دكراف األرض مما يعني 

القطب  ىلإ: مدار منخفض يدكر فيو القمر الصناعي)مف القطب الشمالي شبو القطبية -
كفي اتجاه دكراف األرض بحيث يككف القمر الصناعي فكؽ بقعة مضاءة بالشمس  الجنكبي(
 باستمرار.

األرض  عمىالقمر الصناعي تحتو الشريط الذم يرسمو  عمى swathيطمؽ لفظ صؼ ك 
كيطمؽ  ،القطب إلىشريط يمؼ األرض مف القطب  (، كيتخذ الصؼ شكؿ1-11أثناء مركره)شكؿ

كتتجاكر الصفكؼ  ،Nadirاألرض اسـ السمت  عمىالنقطة التي تمثؿ مسقط القمر الصناعي  عمى
كتتداخؿ الصفكؼ فيما بينيا كيقؿ ىذا التداخؿ باالقتراب مف خط االستكاء  ،لتغطي األرض كميا

 .(1)كيزيد باالقتراب مف القطبيف

 
 الصؼ الذم يغطيو القمر الصناعي في المدار.( 1-11شكؿ)

 .4المصدر: المرجع السابؽ، ص
كيمكف تحديد مدارات األقمار الصناعية بأربعة معمكمات كىي ميؿ المدار عف خط االستكاء 

رض ككقت عبكر خط األ عمىكارتفاع المدار عف سطح األرض كالمدة الزمنية إلكماؿ الدكرة الكاممة 
 .(2)االستكاء

                                                           
 .4 ص ذكره، سبؽ مرجع األكلي، المحاضرة بعد، عف االستشعار في محاضرات محمد، كساـ (1)
 .35المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، مرجع سابؽ، ص  (2)
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الكيركمغناطيسية يمكنو تسجيؿ الطاقة  الذم جيازالىك  :sensorsالمجسات أو المستشعرات  - ب

المنبعثة مف األرض كمف ثـ يقكـ بعممية الفصؿ الطيفي )المرشحات( ليتـ فصؿ كؿ نطاؽ 
ىذه المرئية المستقمة  عمىكتسجيمو في مرئية رقمية مستقمة كيطمؽ  ةحد عمىمميز مف الطاقة 

كتمثؿ االشعاع الكيركمغناطيسي المنعكس عف األرض في نطاؽ معيف  Bandاسـ النطاؽ 
كيتـ جمع الصكر الناتجة عف المرشحات المختمفة أم النطاقات المختمفة كاختزانيا  ،مف الطاقة

كالنطاؽ الكاحد يظير بتدرج رمادم المكف كيمكف الدمج بيف ىذه  ،في ممؼ كاحد رقمي
 .(1)صكرة ممكنة عمىالنطاقات لمحصكؿ 
 ثانيًا: الدقة التمييزية:

 عمىالدقة التمييزية )أك قدرة التمييز( عبارة تعني قدرة النظاـ البصرم لجياز التحسس  
ضكء ذلؾ ىناؾ أربعة أنكاع مف الدقة التمييزية  كفي ،التمييز بيف األجساـ المتشابية بعديان أك طيفيا

 :(2)كىي
 (Spectral Resolutionالدقة التمييزية الطيفية) -أ 

كىي تعني مدم كعدد أطكاؿ المكجات في الطيؼ الكيركمغناطيسي التي يمكف 
لجياز االستشعار عف بعد أف يتحسسيا كمثاؿ فإف الدقة التمييزية لمفمـ البانكركماتي 

مايكركف حيث يسجؿ جياز التحسس كؿ  0.7 إلى 0.4)أبيض كأسكد( تقع في المدم 
 الضكء المنعكس بكاسطة األجساـ.

 (Spatial Resolutionالدقة التمييزية المكانية ) -ب 
االستشعار عف بعد أف يميز بيا  جياز األرض يمكف عمىكىي أصغر مسافة 

فمثالن جياز االستشعار المكجكد في  ،جسميف متجاكريف كتسمي أيضان بالتحميؿ المكاني
متر  1مسافة  عمىاألرض  عمى( يمكف أف يميز األجساـ IKONOSالقمر الصناعي )

 كىذا الرقـ نفسو البعد المربع لممسقط اآلني لمجاؿ رؤية جياز االستشعار.
 (Radiometric Resolutionالدقة التمييزية االشعاعية ) -ج 

                                                           
 .7كساـ محمد، محاضرات في االستشعار عف بعد، المحاضرة األكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص  (1)

  .columbia.edu/tg/guide_frame.jsp?rd=rs&ds=1http://sedac.ciesinراجع أيضان: 
 .31المرجع السابؽ ص  (2)

http://sedac.ciesin.columbia.edu/tg/guide_frame.jsp?rd=rs&ds=1
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كىي مقياس لحساسية الكاشؼ لالختالؼ التي تحدث في قكة االشارة 
ياز االستشعار فمثالن ج ،الكيركمغناطيسية أثناء تسجيميا لألشعة المنعكسة مف األرض

( bit 6بت ) 6يمكنو تسجيؿ األشعة المنعكسة في  5متعدد األطياؼ في القمر الندسات 
 في مستكم التدرج الرمادم.

 (Temporal Resolutionالدقة التمييزية الزمنية) -د 
كىي  ،ىي تعني المدة الزمنية التي يأخذىا جياز التحسس ليغطي نفس المنطقةك 

التغيرات الفيزيائية التي تحدث لمنطقة معينة في فترات زمنية  ذات أىمية كبيرة في مراقبة
 5ذلؾ القمر الصناعي الندسات  عمىمتتالية مثؿ التدىكر البيئي كرصد الككارث كمثاؿ 

 يـك مف التصكير األكؿ. 16يمكف أف يصكر نفس المكاف بعد 
 

 Digital imageryالمرئيات الرقمية  .7
كتتككف الصكرة مف شبكة  ،Digital Imageالناتج النيائي لممجس ىك مرئية رقمية 

GRID))  الكاحدة منيا لفظ  عمىمف األعمدة التي تتقاطع مع صفكؼ مككنة مساحات مربعة يطمؽ
كتمثؿ  Digital Number( DNقيمة رقمية تسمي ) عمىكيحتكم كؿ بكسؿ  (،Pixel) البكسؿ

ؿ كـ مف االشعاع الكيركمغناطيسي عف مساحة األرض التي يمثميا القيمة الرقمية في البكس
ضاءة أك االمتصاص المقاس الكتركنيا لنفس المكقع أك بمعني أخر عبارة عف متكسط اإل، البكسؿ
 .(1)(1-12)شكؿ  عداد صحيحة مكجبةأمقياس التدرج الرمادم كىذه األرقاـ ىي  عمى

 
 ( مككنات المرئيات الرقمية.1-12شكؿ)

 .16ص، مرجع سبؽ ذكره، االستشعار عف بعدالمصدر: المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، 

                                                           

 .16، مرجع سبؽ ذكره، ص االستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1) 
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 Satelliteاألقمار الصناعية  .8
 عمىكثيرا المفيـك الحديث لعمـ االستشعار عف بعد اليـك يعتمد  مف المعمكـ اليكـ أف

كلقد تنكعت كاختمفت األقمار الصناعية التي استخدمت في مسح سطح األرض  ،قمار الصناعيةاأل
عدادىا منذ انطالؽ أكؿ قمر صناعي ليذا الغرض عاـ أكتسجيؿ المرئيات الرقمية عنو ككثر 

 ،ـ كمف ثـ التطكر الممحكظ كالمتسارع في تقنياتيا األمر الذم يجعؿ مف الصعب حصرىا1972
خصائص مف التفصيؿ  ءبشي مع تناكؿ االقماربعض  ائصخصتستعرض الدراسة  لذلؾ سكؼ

 -:7 – 1مف  Landsat سمسمة سكاتؿ الندسات
 

 .(1)الفرنسية SPOTمنظومة  -أ 
طالؽ مجمكعة مف األقمار ضمف ىذه إمف بمجيكا كالسكيد كتـ  ؿمشركع فرنسي ساىمت فيو ك

 السمسمة كما يمي:
نو كفر دقة أكقد تميز ىذا القمر ب ،ـ22/2/1986تـ اطالقو في  :SPOT1القمر الصناعي 

ف أال إيكـ 26كما كفر امكانية الرؤية المجسمة كبالرغـ مف تكرار التغطية كؿ  ،ـ20-ـ10مكانية إ
يمكنو أف يمسح لغاية  HRVف الجياز يكـ نظرا أل 3 – 2مكانية تغطية نفس المكاف إالقمر يكفر 

كيبمغ ارتفاع  ،كيمكمتر 950قة بعرض درجة مف مسار المسح لمقمر كىذا يسمح بتغطية منط 27
 .ـ31/12/1990كقد تكقؼ عف العمؿ في  ،كـ832المدار

احترؽ كتكقؼ عف العمؿ بالكامؿ في   22/1/1990أطمؽ في  SPOT2القمر الصناعي 
 .ـ29/7/2009

ـ ال يعمؿ بأم حاؿ بسبب مشاكؿ في نظاـ 26/9/1993أطمؽ في  SPOT3القمر الصناعي 
 .14/11/1997العمؿ في  فالتكازف فقد تكقؼ ع
 .ـ24/3/1998أطمؽ في  SPOT4القمر الصناعي 
متر في  5 – 2.5ـ  ذك دقة مكانية ما بيف 4/5/2002أطمؽ في  SPOT5القمر الصناعي 

 .نطاؽ البانكركماتيؾ
ـ 2013-2012طالقيما في الفترة ما بيف إأطمؽ في مف المخطط  SPOT6&7القمر الصناعي 

 .متر 1.5 إلىكستصؿ دقتيا المكانية 

                                                           

 (.2010)الجامعة اإلسالمية غزة،  محاضرات في االستشعار عف بعدأحمد سكيمـ ،  (1) 
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 أقمار أخري: -ب 
يد مف الدكؿ التي أطمقت أقماران صناعية مثؿ اليند كقد أطمقت القمر الصناعي األكؿ دىناؾ الع
كـ  148-74.5ـ كيغطي منطقة يتراكح عرضيا ما بيف 8/1991( في IRS-1Aليا المسمي )
 JERS-1المسمي ك  1992أطمقت الياباف أكؿ أقمارىا في فبرايركما متر  36.572كبدقة مكانية 

ككذلؾ االتحاد  ا،متر  18كـ كتصؿ دقتو المكانية لغاية 75حيث كاف يغطي منطقة بعرض 
ككاف يمسح منطقة بعرض  ERS-1ـ كالمسمي 1991يكليك  في كركبي أطمقت أكؿ أقمارهاأل

: تـ إطالقو في Ikonosالصناعي أيككنس   القمركذلؾ ، متر 30كـ كبدقة مكانية تصؿ إلى 100
كالقمر  ،متر في المجاؿ البانكركماتيؾ 0.82الذم لو دقة مكانية تصؿ لغاية ك ـ 24/9/1999

كيمتاز بدقة مكانية  ،18/10/2001طالقو في/إ( الذم تـ Quick Birdالصناعي ككيؾ بيرد )
كسعرىما  نيما أكثر األقمار التجارية ركاجا كدقة مكانيةأكيمتاز القمراف ب ،متر 0.61 ىلإتصؿ 

 .(1)تستخدـ منتجات ىذيف القمريف في التطبيقات الحضرية كالعسكرية كثر ماأنيما أالمناسب ك 
 (Landsat Seriesسمسمة سواتل الندسات ) -ج 

( 7-1أطمقت ككالة الفضاء األمريكية ناسا أكؿ قمر صناعي مف سمسمة أقمار الندسات )
طالؽ بقية أقمار ىذه إكتـ استخدامو في مراقبة األرض كالتغيرات البيئية كبعدىا تـ  1972عاـ 

أنماط مف المستشعرات فييا كىي آالت تصكير فيديك ذات الحزمة  أربعةكما تـ ارساؿ  ،السمسمة
 Multispectral( كالماسح متعدد األطياؼ )Return beam Videocon RBV) المرتدة

Scanners MSS )( كراسـ الخرائط الفرض )المكضكعيTM (Thematic Mapper كراسـ )
 .(2)(1-1( جدكؿ)+ETMالخرائط المحسف )

 (3)(3-1خصائص سواتل الندسات )

كتمر  ،كـ900ارتفاع مفركض قدره  عمىأطمقت ىذه السكاتؿ لتدكر في مدارات دائرية 
كتدكر حكؿ األرض مرة كؿ  ،درجات عف القطبيف الشمالي كالجنكبي 9مداراتيا ضمف مجاؿ يبعد 

                                                           
 .38-37، مرجع سبؽ ذكره، ص االستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
 .47، مرجع سبؽ ذكره، ص“دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابمس باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد”منار شكلي،  (2)
 http://landsat.usgs.gov/about_landsat1.php             راجع                                              (3)

 http://landsat.usgs.gov/about_landsat2.php 
 http://landsat.usgs.gov/about_landsat3.php 

http://landsat.usgs.gov/about_landsat1.php
http://landsat.usgs.gov/about_landsat2.php
http://landsat.usgs.gov/about_landsat3.php
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كتقطع  ،كـ/ث 6.46دكرة في اليكـ كبسرعة أرضية لمساتؿ نحك  14دقائؽ محققة بذلؾ  103
كلتكفير تغطية شبو كاممة لمظاىر  ،(1)تادرج 9مسارات ىذه السكاتؿ خط االستكاء بزاكية قدرىا 

 .(2)كـ 185سطح األرض تصكر ىذه السكاتؿ رقعة أرضية يبمغ عرضيا عرضيا 

(  Sensorsنكعيف مف أجيزة االستشعار ) عمىيحتكم الجيؿ األكؿ مف أقمار الندسات 
كجكد جياز  إلى( إضافة bands( بثالث مكجات)RBVىما جياز فيديككف ذك الحزمة المرتدة)

( 1-1( حيث استخدـ فيو أربعة مجاالت طيفية كيكضح جدكؿ )MSSح متعدد األطياؼ )المس
 .(3)المكاصفات العامة لسمسمة األقمار الصناعية الندسات

 ( المكاصفات العامة لسمسمة األقمار الصناعية.1-1جدكؿ )

 
 * ـ.ـ.ش  = متزامف مع الشمس

 http://landsat.usgs.gov/index.phpالمصدر: راجع:                                                   
  http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/program/                                                

                                    
 

 

 

                                                           

( GISالغطاء النباتي في محافظة نابمس باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ) عمىالخصائص الطبكغرافية كتأثيرىا ”صفاء حمادة،  (1) 
 .65( ص2010جامعة النجاح الكطنية،  رسالة ماجستير،“ ) كاالستشعار عف بعد

 .47، مرجع سبؽ ذكره، ص“دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابمس باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد”منار شكلي،  (2) 
 .48المرجع السابؽ ص  (3)

http://landsat.usgs.gov/index.php
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/program/
http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/program/
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 (1)(5و 4الندسات ) خصائص سواتل

كقد تـ  ،( في مدارات قرب القطب متزامنة مع الشمس5ك4تـ إطالؽ سكاتؿ الندسات )
 (sensorsلممستشعرات )( spatial resolutionتخفيض ارتفاعيما بيدؼ تحسيف الميز المكاني )

دقيقة  99كتستغرؽ دكرتو  ،صباحا 9:45كيعبر كؿ منيا خط االستكاء الساعة  ،متنيا عمىالتي  
 دكرة يكمياى. 14.5أم 

( ىما نظاـ الماسح متعدد 5ك4يكجد نكعاف مف أجيزة االستشعار التي يحمميا الندسات )
 عمى( TM( ك )MSSيمتقط نظاما االستشعار ) ،(TM( كنظاـ راسـ الخرائط )MSSاألطياؼ )

( األشعة المنعكسة كالمنبعثة عف سطح األرض في المكجات المرئية 5ك4متف الندسات )
(Visible( كتحت الحمراء القريبة )NIR)(2). 

 (3)(7و 6الندسات ) سواتل

( كعميو كبعد Orbitمداره ) إلىمف الكصكؿ  6فشؿ مككؾ الفضاء الذم حمؿ الندسات 
 اليو. 6الندسات  إلىتـ نقؿ التحسينات التي أضيفت  7نجاح إطالؽ ساتؿ الندسات 

 ETM+( )Enhancedيحمؿ راسـ خرائط محسنا ) 7ف جياز الندسات إكبيذا ف
thematic mapper( كىك يشبو جياز االستشعار )TM إلى( إال انو أكثر تطكرا حيث أضيؼ 

متر كمكجة حرارية تتحسس  15( بتميز مكاني بمغ 1-2)جدكؿ  مجاؿ بانكركمتيؾ جديد كما ىك
كبر مما ىي عميو في جياز أاألشعة تحت الحمراء كما تميز بدقة إشعاعية كمكانية 

( المكجكد في الندسات TM( المجاالت الطيفية لػ)1-2كيبيف الجدكؿ ) ،(4)(MSSاالستشعار)
 مكجات كبخصائص كؿ مجاؿ.الذم يعمؿ في سبع  7( في الندسات +ETM( ك)5ك4)

 
 

                                                           
(1)

http://landsat.usgs.gov/about_landsat4.phpساخغ

  http://landsat.usgs.gov/about_landsat5.php 
(2)

  http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/MSSساخغ

   http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/TM 
(3)

http://landsat.usgs.gov/about_landsat6.phpساخغ

   http://landsat.usgs.gov/about_landsat7.php 

 
(4)

http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/TMساخغ

   http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/ETM 

http://landsat.usgs.gov/about_landsat4.php
http://landsat.usgs.gov/about_landsat5.php
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/MSS
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/TM
http://landsat.usgs.gov/about_landsat6.php
http://landsat.usgs.gov/about_landsat7.php
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/TM
http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/ETM
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 (.+ETM)ك( TM( الخصائص الطيفية لالندسات )1-2جدكؿ )
 المجاؿ

 (band) 
  طكؿ المكجة

(spectral range) 
 مجاؿ االستخداـ

TM1 4.45 – 0.52 خرائط مياه السكاحؿ، اختراؽ الكتؿ المائية، تمييز رطكبة التربة ازرؽ 

TM2 0.52 – 0.60 اخضر 
األراضي كالنباتات كمدم انعكاسية المكف األخضر التمييز بيف 

 عف النباتات

TM3 0.63 – 0.69 احمر 
االنعكاس الناتج عف النباتات غير المصابة التعرؼ عمى المعالـ 

 الحضارية

TM4 
تحت االحمر  0.90 – 0.76

 القريب
 امتصاص الكمكركفيؿ لألشعة تمييز رطكبة التربة

TM5 
تحت االحمر  1.75 – 1.44

 متكسطال
 تحديد المساحات المائية معرفة محتكم الفضاء النباتي مف الماء

TM6 
تحت الحمراء  12.5 – 10.4

 الحرارية
 تحميؿ اصابات الغطاء النباتي االكتشافات المعدنية

TM7 
تحت الحمراء  2.35 – 2.08

 المتكسط
تمييز المعادف كأنكاع الصخكر انتاج الخرائط المتعمقة بالماء 

 كالحرارة

PAN 0.50 – 0.90 بانكر كمتيؾ 
يستخدـ في مشاىدة الكتؿ األرضية كفي تسجيؿ البيانات متعددة 

 األطياؼ
، مرجع سبؽ ذكره، “ دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابمس باستخداـ تقنية االستشعار عف بعد”المصدر: منار شكلي، 

 .50ص 

 : Interpretation and image analysis(1)تفسير وتحميل الصور .9
ييتـ عمـ االستشعار عف بعد باستخالص المعمكمات المكجكدة في الصكرة كىك ما يعرؼ 

شياء كتمييزىا مف خالؿ نو عممية التعرؼ إلى األأكما يعرؼ ىذا العمـ ب ،بتفسير كتحميؿ الصكر
كالنجاح في تطبيؽ كسائؿ االستشعار عف بعد ال يعتمد  ،النمط الجغرافي الذم تتخذه في الصكر

 عمىنما يعتمد ايضا إالخصائص الطبيعية لمظكاىر كنكع أجيزة االستشعار المستخدمة  عمىفقط 
فيذه الصكر يمكف تفسيرىا ألغراض متعددة  ،فسر الصكرمستكم التدريب كالخبرة التي يكسبيا مي 

 أم حسب المكضكع الذم يرغب فيو المفسر.
                                                           

 .63-43كالتدريب الميني، مرجع سبؽ ذكره، ص المؤسسة العامة لمتعميـ الفني (1)
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يؿ الصكر في االستشعار كرغـ التطكر في األجيزة الحديثة كالبرامج المتخصصة في تحم
ك أاسية سنو ال تزاؿ الكسائؿ التقميدية اك اليدكية في كثير مف الدراسات ىي الكسيمة األأ إالعف بعد 

كية قسميف ىما الكسائؿ اليد إلىتفسير كتحميؿ الصكر  ينقسـ لذلؾ ،ليمكممة لكسائؿ التحميؿ اآل
المعمكمات المساعدة التي بدكرىا تساعد  عمىتعتمد  ، ىذه الكسائؿ )التقميدية( كالكسائؿ االلية

الظكاىر كالعناصر عند  عمىكيتـ التعرؼ  ،ك المفسر كتعطيو معمكمة مبدئية لينطمؽ منياأالمحمؿ 
كالظالؿ تفسير الصكر مف خالؿ مجمكعة مف الخصائص مثؿ درجة المكف كالنسيج كالنمط كالشكؿ 

 .(1)كالحجـ كالمكضع
كتستخدـ الدراسة التفسير االلي كالذم يطمؽ عميو عممية التصنيؼ في عممية تفسير  

تحديد محاكر التطكر العمراني كالتي تنقسـ  إلىجؿ الكصكؿ أكتحميؿ المرئيات الفضائية كذلؾ مف 
 عممية التصنيؼ المراقب كالتصنيؼ غير المراقب. إلى

كحدات أك أقاليـ حسب القيمة الرقمية لعنصر الصكرة  إلىتقسيـ المرئية  بالتصنيفكيقصد 
(Pixel بيا أم بمعني أنيا عممية فرز لجميع كحدات الصكر الفضائية في عدد معيف مف )

القيـ االشعاعية ليذه الكحدات بحيث يمثؿ كؿ صنؼ مف ىذه  عمىاألصناؼ كذلؾ اعتمادا 
 عمىأك ىك عممية كضع البيانات في فئات اعتمادا  (2)األصناؼ معمما مف معالـ الصكرة الفضائية

 .(3)قيـ ممؼ بياناتيا
 

 supervised classificationأوال: التصنيف المراقب 
كفي ىذه العممية يتـ  ،قبؿ المحمؿيككف التصنيؼ المراقب مسيطران عميو عف قرب مف 

اختيار الخاليا التي تمثؿ أشكاؿ أك سمات الغطاء األرضي التي يميزىا المفسر أك بمساعدة 
كيجب قبؿ التصنيؼ معرفة  ،مصادر أخرم مثؿ الصكر الجكية أك الدراسة الميدانية أك الخرائط

خالؿ الحاسب كبرامج االستشعار  البيانات كاألصناؼ المرغكبة كبمعرفة األشكاؿ يتـ تحديدىا مف

                                                           
 . 80، مرجع سبؽ ذكره، ص االستشعار عف بعد كتطبيقاتويحيي الفرحاف،  (1)
  .186ص  (2005)دار المعرفة الجامعية، مصر،  االستشعار عف بعد أسس كتطبيقاتفتحي أبك راضي،  (2)
)الطبعة العربية  الدليؿ العربي لػ إرداس إيماجيفنسخة مترجمة مف دار التقنية الحديثة،  ERDASشركة  (3)

  .241(ص 1997األكلي، دار التقنية الحديثة، سكريا، 



 52 [لمدراسة النظري اإلطار: األول الفصل]

 

كيعتبر التصنيؼ المراقب مف ، (1)عف بعد كالتي يتـ مف خالليا ربط العينة بما يشابيا في الصكرة
خرائط استخدامات األرض كأيضا عف طريقو يمكف حساب  عمىأكثر العمميات دقة إلمكانية تطبيقو 

 .(2)ليا كتصنيؼ الظاىرات في أكثر مف نطاؽ مكجيآالمساحات 
 

 :unsupervised classificationالتصنيف الغير مراقب ثانيًا: 
ان أكثر مف قبؿ الكمبيكتر كأكثر دقة كىك يسمح بتحديد نف التصنيؼ المراقب يككف مؤتمإ

بعض المحددات التي يستخدميا الكمبيكتر لكشؼ األشكاؿ االحصائية المتالزمة في البيانات كىذه 
صفات ذات معني مباشرة في المنظر مثؿ مناطؽ متماسكة يمكف األشكاؿ ال تكافؽ بالضركرة 

كىـ ببساطة تجمعات مف الخاليا ذات صفات  ،تمييزىا بسيكلة لنكع تربة محدد أك استعماؿ أراضي
 .(3)طيفية متشابية

 

 الموارد البيئية: عمىفي التخطيط العمراني والحفاظ  RS الـ تطبيقات  .10
العمراني السريع كالغير مخطط لو مسبقا مؤشرا لحدكث مشاكؿ يعتبر النمك السكاني كالتطكر 

كمف ىذه المشكالت النقص في البنية التحتية في المدف كاالزدحاـ  ،بيئية كاجتماعية داخؿ المدف
تجنب المشاكؿ االجتماعية كالبيئية  إلىكنظرا لمحاجة  ،السكاني كتدىكر الحالة الصحية لممساكف

 حياة معيشية أفضؿ عمىاـ بالتخطيط كالتطكير مف أجؿ الحصكؿ فانو أصبح مف الضركرم القي
تساعد في  ،(4)تكفر معمكمات مكانية إلىىذا التخطيط يحتاج ، المكارد البيئية عمىالمحافظة كذلؾ 

 اتخاذ القرارات كتخطيط كتنظيـ المدف كالتحكـ في العمراف كتخطيط التطكير العمراني المستقبمي.

                                                           
(1) S.Duheisat  كO.Dhaimat ، ”(باستخداـ نظـ 1999-1953دراسة التكسع العمراني لمدينة اربد )

 .02( ص  2006د مايك،، )عد مجمة المنصكرة لميندسة “االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية ،
 - 1986التعدم العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة  كعنيزة في الفترة ”لميعة الجاسر،  (2)

، الككيت-الممتقي الخامس لمجغرافييف العرب “باستخداـ نظـ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية، 2007
 .878( ص  2009)
نسخة مترجمة مف دار التقنية الحديثة، الدليؿ العربي لػ إرداس إيماجيف )الطبعة العربية األكلي، دار  ERDASشركة  (3)

 .242ص  (1997التقنية الحديثة، سكريا، 
الممتقي الكطني الخامس لنظـ “ صكر األقمار الصناعية، باستخداـالتعرؼ عمى المناطؽ العشكائية ”حسيف معشي، (4)

 .1ص (2010) ،المعمكمات الجغرافية
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 عمىطرؽ ككسائؿ لممراقبة كالتحميؿ كالتكقيع كالسيطرة  إلىكيحتاج النمك السكاني كالعمراني 
كىناؾ كسائؿ عديدة لدراسة األراضي الجديدة لتحديد درجة صالحيتيا لمتكسع العمراني ، (1)العمراف

الكسيمة  مدم ما يمكف اف تكفره ىذه عمىاليدؼ مف الدراسة ك  عمىكيعتمد اختيارىا  ،في أية مدينة
المادة العممية  عمىاالستشعار عف بعد مف أىـ الكسائؿ لمحصكؿ  عمـ كيعتبر، (2)مف بيانات

كتعتبر دراسة التكسع العمراني باستخداـ ، (3)الالزمة إلنتاج الخرائط كتجديدىا بسرعة كبأقؿ التكاليؼ
كتظير أىمية ىذه ، (4)الصكر الفضائية مف االتجاىات الحديثة كالمعاصرة في العديد مف دكؿ العالـ

استنباط خرائط ك معالجة صكر األقمار الصناعية كالصكر الجكية  عمىالتقنية في قدرتيا 
كعمؿ مقارنات لمفترات الزمنية المختمفة لتحديد  (5)كتتبع النمك العمراني استخدامات األراضي
   .(6)المناطؽ العمرانية كظييرىا عمى التغيرات التي طرأت

معمكمات  عمىف االستشعار عف بعد يؤمف شمكلية النظر لممنطقة كيسيؿ عممية الحصكؿ إ
كتظير ، (7)ليا كما يعطي صكرة كاضحة عف المحيط الذم نعيش فيوآلمساحات كبيرة كمعالجتيا 

 -المكارد البيئية فيما يمي: عمىأىمية االستشعار عف بعد في التخطيط العمراني كالحفاظ 

  .لمظاىرات بحيث يمكف دراستيا في أم كقت فيما بعدالتسجيؿ الدائـ  -أ 
 المراقبة المستمرة ليا. عمىتقديـ معمكمات غزيرة عف األرض بحيث تساعد  -ب 
 .المتأثرة بالزحؼ العمرانيك  تحديد مناطؽ المكارد البيئية كتقدير حجميا كمساحتيا -ج 

                                                           
مراقبة النمك العمراني كالسكاني في محافظة  ممخص المشركع االستراتيجي، قسـ الجغرافيا جامعة السمطاف قابكس (1)

 .1( ص2011)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  الجغرافية كاالستشعار عف بعد باستخداـ تقنيتي نظـ المعمكمات مسقط
تطبيقات االستشعار مف بعد في دراسة امكانات التكسع العمراني في بعض مدف دكلة االمارات العربية ”نبيؿ امبابي،  (2)

 .1( ص 18،2001، )العدد المجمة العممية لالستشعار عف بعد منشكرات برنامج الجغرافيا بجامعة االمارات “المتحدة،
حكلية كمية اإلنسانيات كالعمـك  “يقاتو في التخطيط العمراني،االستشعار عف بعد كتطب”محمد الخزامي عزيز،  (3)

 .369( ص  17،1994، )العدد اإلجتماعية جامعة قطر
(4) S.Duheisat كO.Dhaimat ،”(باستخداـ نظـ االستشعار عف 1999-1953دراسة التكسع العمراني لمدينة اربد )

 .2( ص  2006)عدد مايك، ،مجمة المنصكرة لميندسة “بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،
استخداـ الصكر الفضائية كنظـ المعمكمات الجغرافية كالنمذجة الرقمية في مراقبة كتكقع النمك الحضرم ”لطفي عزاز،  (5)

 .142( ص 2009، )الككيت-الممتقي الخامس لمجغرافيكف العرب “في االسكندرية،
إدارة   تطبيقػػات نظػػـ المعمكمات الجغػرافية كتقنيات االسػتشعػار مف بعػد في التنػميػػػة المتػكاصػػػػمة”محمد مصطفي،  (6)

 .3( ص  2008، )ممتقي نظـ المعمكمات الجغرافية“ إقميػـ القاىػػرة الكػػبرل، المدف كالتحكـ في العمراف
مات الجغرافية في تحديد محاكر التكسع العمراني في مدينة مصراتة ػ استخداـ تقنيات نظـ المعمك ”مصباح عاشكر،  (7)

 .130( ص 2005أكتكبر،  7رسالة ماجستير، جامعة “ ) ليبيا
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بيانات  إلىدراسة التغير الزماني كالمكاني لغطاء األرض فالتخطيط العمراني كالبيئي بحاجة  -د 
 . (1)استخداـ األرض فيالتغيرات  إلىعف استخداـ األرض في الماضي باإلضافة 

رصد التغيرات الديناميكية كالفعمية لمظاىرات الطبيعية كالبشرية كالتغيرات طكيمة المدم الناجمة  -ق 
 .(2)نشاء طرؽ المكاصالتإك أ السكنيةامتداد الكحدات عف 

 .(3)المناطؽ الزراعية الخصبة عمىدراسة التأثيرات التي يحدثيا التكسع العمراني الغير مدركس  -ك 

 .(4)إدارة التدىكر البيئي كالحد مف استنػػػػزاؼ المكارد الطبيعية -ز 

 .(5)ممكثة فييادراسة البيئات الفاسدة بفعؿ المصارؼ التي تمقي بمياىيا ال -ح 

 .(6)عداد خرائط النباتات الطبيعية خصكصا في المناطؽ ذات الكعكرة الشديدةا  مسح ك  -ط 
 

 الموارد البيئية: عمىفي التخطيط العمراني والحفاظ  RSو GISخامسًا: تكامل 
تسػػػػػػتفيد تقنيػػػػػػة نظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات الجغرافيػػػػػػة مػػػػػػف معطيػػػػػػات كبيانػػػػػػات االستشػػػػػػعار عػػػػػػف بعػػػػػػد 

أحػػػػػػػد مصػػػػػػػادر البيانػػػػػػػات الميمػػػػػػػة جػػػػػػػدان بالنسػػػػػػػبة لػػػػػػػنظـ المعمكمػػػػػػػات يمثػػػػػػػؿ ف ىػػػػػػػذا العمػػػػػػػـ إحيػػػػػػػث 
تحسػػػػػػيف دقػػػػػػة تصػػػػػػنيؼ الصػػػػػػكر  إلػػػػػػىف اسػػػػػػتخداـ ىػػػػػػذا الػػػػػػنيج التكػػػػػػاممي يػػػػػػؤدم أكمػػػػػػا  ،الجغرافيػػػػػػة

نمػػػػاط اسػػػػتخداـ األرض المشػػػػتقة مػػػػف تحميػػػػؿ الصػػػػكر كتحسػػػػيف عمميػػػػة التحميػػػػؿ فػػػػي أكزيػػػػادة عػػػػدد 
 .(7)التطبيقات الحضرية

 
                                                           

باستخداـ   مراقبة النمك العمراني كالسكاني في محافظة مسقط ممخص المشركع االستراتيجي، جامعة السمطاف قابكس (1)
 .1( ص2011)نادم نظـ المعمكمات الجغرافية،  كاالستشعار عف بعدالجغرافية  تقنيتي نظـ المعمكمات

حكلية كمية اإلنسانيات كالعمـك  “االستشعار عف بعد كتطبيقاتو في التخطيط العمراني،”محمد الخزامي عزيز،  (2)
 .370( ص  17،1994، )العدد اإلجتماعية جامعة قطر

(3) S.Duheisat كO.Dhaimat ،” ( باستخداـ نظـ االستشعار عف 1999-1953العمراني لمدينة اربد)دراسة التكسع
 .3( ص 2006، )عدد مايك،مجمة المنصكرة لميندسة“ بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،

 استراتيجيةإدارة التدىكر البيئي لساحؿ جدة باستخداـ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية ”اماؿ الشيخ،  (4)
 .3( ص 2011، )الممتقي الكطني السادس لنظـ المعمكمات الجغرافية “ة السياحية المستدامة،مقترحة لمتنمي

 2001-1984التكسػػػػػػع الزراعػػػػػػي عمػػػػػػى ترعػػػػػػة السػػػػػػالـ غربػػػػػػي قنػػػػػػاة السػػػػػػكيس فػػػػػػي الفتػػػػػػرة ”عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح صػػػػػػديؽ،  (5)
 .7( ص 2010، )نادم نظـ المعمكمات الجغرافية “باستخداـ نظـ االستشعار عف بعد،

 .78ص ، مرجع سبؽ ذكره، االستشعار عف بعدسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، المؤس (6)
استخداـ الصكر الفضائية كنظـ المعمكمات الجغرافية كالنمذجة الرقمية في مراقبة كتكقع النمك الحضرم ”لطفي عزاز،  (7)

 .143ص  مرجع سبؽ ذكره، “جميكرية مصر العربية،-في االسكندرية
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 الموارد البيئية  عمىالمحافظة و سادسًا: تجارب الدول في التطوير العمراني 
 تجربة  مصر .1

 عمػػػػػػىك فكػػػػػػرة المحافظػػػػػػة أتعتبػػػػػػر التجربػػػػػػة المصػػػػػػرية مثػػػػػػاال لتجػػػػػػارب الػػػػػػدكؿ فػػػػػػي مفيػػػػػػـك 
% مػػػػػػػف 4المػػػػػػػكارد البيئيػػػػػػػة كالمتمثمػػػػػػػة بنيػػػػػػػر النيػػػػػػػؿ ككاديػػػػػػػو الضػػػػػػػيؽ الػػػػػػػذم ال تتعػػػػػػػدم مسػػػػػػػاحتو 

فضػػػػال عػػػػػف تنػػػػػاقص ىػػػػػذه  ،% مػػػػػف السػػػػػكاف97يقطنػػػػو حػػػػػكالي كالػػػػػذم المسػػػػاحة االجماليػػػػػة لمػػػػػبالد 
المسػػػػػػاحة سػػػػػػنكيا بسػػػػػػبب التعػػػػػػديات العمرانيػػػػػػػة المختمفػػػػػػة عمييػػػػػػا العتبارىػػػػػػا أراضػػػػػػي زراعيػػػػػػػة ذات 

نشػػػػػاء ا  راضػػػػػييا ك أممػػػػػا حػػػػػدا بمصػػػػػر بالتكجػػػػػو نحػػػػػك تعميػػػػػر الصػػػػػحراء كاستصػػػػػالح  (1)تربػػػػػة خصػػػػػبة
ذة بالمػػػػػػػػػدف الجديػػػػػػػػػدة حػػػػػػػػػكالي المػػػػػػػػػدف الجديػػػػػػػػػدة فييػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػؿ اجمػػػػػػػػػالي المسػػػػػػػػػاحة المنفػػػػػػػػػ

ف تسػػػػػتقطع مػػػػػف المسػػػػػاحات المزركعػػػػػة حاليػػػػػا بػػػػػالكادم أ كالتػػػػػي كػػػػػاف مػػػػػف الممكػػػػػف ،فػػػػػداف16500
 .(2)قامة تمؾ المدفإكالدلتا لمتكسع العمراني في حالة عدـ 

 
 :(3)تجربة  الجزائر .2

، غير أف 2كـ2.381.000بالرغـ مف ككف الجزائر مف أكبر بمداف القارة اإلفريقية ب 
مكاردىا الطبيعية ال تناسب ما يمكف انتظاره مف مثؿ ىذه المساحة ألنيا محدكدة كىشة بالظركؼ 
المناخية كسكء تكزيعا عمى اإلقميـ، مما يعرض أثمف مكاردىا) أخصب كأحسف األراضي الزراعية( 

محققة مف خالؿ اكتساح العمراف المتميز بالتسارع كسكء الحكـ فيو، حيث ارتفع مف ألخطار 
 مميكف 6.7 مرات مفبثالث حيث تضاعؼ عدد السكاف 1987سنة %60إلى  1977%سنة 40

نسمة، كىذا التبذير لألراضي الزراعية القيمة بسبب االنتشار المفرط لممدف مميكف 17.4نسمة إلى
 الذم يتميز بالندرة ككثرة الطمب، ك يتمثؿ في تبذير مكارد أخرل ىامة كالماءيكلد كاقعا مؤلما آخر 

كككف المكارد الكامنة المتكلدة عف الحجـ  مف اإلقميـ خاضعة لمناخ جاؼ مف جية %95ككف
 .السنكم لمياه األمطار التي تستقبميا األحكاض المنحدرة ال تعبأ إال جزئيا كبصعكبة كبيرة

                                                           
مجمة العمـك اليندسية،  “تقييـ التجربة المصرية في انشاء المدف الجديدة بالمناطؽ الصحراكية،”، عميعصاـ  (1)

 .232( ص 1،2003، العدد 31، )المجمد جامعة أسيكط
 المرجع السابؽ، نفسو الصفحة. (2)
 (. 2006، 29الرابعة، العدد  ، )السنةمجمة عمـك انسانية “،تجربة الجزائر في حماية البيئة”، سػياـ بػمػقرمي (3)

http://www.4geography.com/vb/t4494.html   

http://www.4geography.com/vb/t4494.html
http://www.4geography.com/vb/t4494.html
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نو في عاـ إكلقد قامت السمطات الجزائرية بخطكات جريئة في مجاؿ حماية البيئة، حيث 
أصدرت االستراتيجية المتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كفي مجاؿ الغابات  2003

ترمي االستراتيجية إلى تفضيؿ االختيارات التقنية المقبكلة مف طرؼ الفالحيف ك  ،كحماية السيكب
ف جية كمراعاة احتراـ البيئة مف جية أخرل كالعمؿ عمى قدـ كساؽ إلعادة تييئة مالييف م

عطاء أكلكية أكبر لألراضي المعنية باالنجراؼ. اتاليكتار   مف السيكب كا 

 :(1)تجربة أمريكا .3
الػػػػػػرغـ مػػػػػػف أف  عمػػػػػػىك  ،ف مػػػػػػف أسػػػػػػطكرة الػػػػػػكفرة المفرطػػػػػػة فػػػػػػي بالدىػػػػػػـك عػػػػػػاني األمريكيػػػػػػ 

أمريكػػػػا فػػػػي القػػػػرف الخػػػػامس عشػػػػر فػػػػإف أمريكػػػػا  إلػػػػىكاردىـ قبػػػػؿ اليجػػػػرة مػػػػاالكركبيػػػػيف قػػػػد اسػػػػتنزفكا 
األرض الجديػػػػػدة لػػػػػـ تػػػػػزؿ غيػػػػػر مسػػػػػتغمة كرأم الميػػػػػاجركف األكركبيػػػػػكف أف المػػػػػكارد الطبيعيػػػػػة فػػػػػي 

مػػػػػف العامػػػػػؿ  اكلقػػػػػد عػػػػػانك  ،دارتيػػػػػا غيػػػػػر ضػػػػػركرية كال مبػػػػػرر ليػػػػػاإف ا  الػػػػػكطف الجديػػػػػد ال تنضػػػػػب ك 
االقتصػػػػػادم الػػػػػذم يحقػػػػػؽ الحمػػػػػـ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ النمػػػػػك االقتصػػػػػادم باسػػػػػتغالؿ مػػػػػكارد البيئػػػػػة كتكػػػػػكيف 

 الشركات التي تجمب األرباح.
 إلػػػػػػػػىرس األمريكػػػػػػػي جكميمػػػػػػػا يكػػػػػػػف مػػػػػػػػف أمػػػػػػػر فػػػػػػػاف الكقػػػػػػػػائع كاألحػػػػػػػداث دفعػػػػػػػت الكػػػػػػػػكن

خاف انتشػػػػػػرت المػػػػػػكاد السػػػػػػامة كالػػػػػػد 1945استصػػػػػػدار مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف القػػػػػػكانيف البيئيػػػػػػة ففػػػػػػي عػػػػػػاـ 
المنبعػػػػػث مػػػػػف مخمفػػػػػات الصػػػػػناعة كبشػػػػػكؿ سػػػػػحابة سػػػػػكداء فػػػػػكؽ مدينػػػػػة سػػػػػانت لػػػػػكيس كبتسػػػػػبرنج 

ظػػػػػالـ دامػػػػػس بسػػػػػبب انتشػػػػػار الضػػػػػباب ككػػػػػذلؾ  إلػػػػػىكلػػػػػكس انجمػػػػػكس كتحػػػػػكؿ نيػػػػػار تمػػػػػؾ المػػػػػدف 
صػػػدار قػػػػانكف اليػػػػكاء النظيػػػػؼ إتمػػػكث الميػػػػاه كغيرىػػػػا مػػػف مػػػػكارد البيئػػػػة األمػػػػر الػػػذم تمخػػػػض عنػػػػو 

المػػػػػػػكارد البيئيػػػػػػػة كاسػػػػػػػتعادتيا لعػػػػػػػاـ  عمػػػػػػػىكػػػػػػػذلؾ قػػػػػػػانكف الحفػػػػػػػاظ كقػػػػػػػانكف ميػػػػػػػاه الشػػػػػػػرب االمنػػػػػػػة ك 
 .1984كتعديمو عاـ  1976

 

 

 

                                                           
)دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف،   اإلدارة البيئية: الحماية اإلدارية لمبيئةعارؼ صالح مخمؼ،  (1)

  .131-127( ص 2009
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 :(1)تجربة فرنسا .4
خطػػػػػػكرة التمػػػػػػكث لبيئػػػػػػي الػػػػػػذم ييػػػػػػدد التػػػػػػكازف الطبيعػػػػػػي لعناصػػػػػػر  يأدرؾ المشػػػػػػرع الفرنسػػػػػػ 
التمػػػػػػكث حيػػػػػػث  عمػػػػػػىاتخػػػػػاذ االجػػػػػػراءات الكفيمػػػػػػة لمسػػػػػػيطرة  إلػػػػػػىكىػػػػػػك األمػػػػػػر الػػػػػػذم دفعػػػػػػو  ،البيئػػػػػة

كفػػػػػػي  ،أصػػػػػػدر قػػػػػػانكف لحمايػػػػػػة الميػػػػػػاه الداخميػػػػػػة كاالقميميػػػػػػة كاألنيػػػػػػار كالبحيػػػػػػرات كالميػػػػػػاه الجكفيػػػػػػة
أصػػػػدر قانكنػػػػا يمنػػػػع بمكجبػػػػو صػػػػػب أك تفريػػػػغ الفضػػػػالت كالنفايػػػػات الصػػػػناعية التػػػػػي  1964عػػػػاـ 

  .تضر باإلنساف كالبيئة
االصػػػػػػػػػالح كلقػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػزز القػػػػػػػػػانكف الفرنسػػػػػػػػػي حمايػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػكارد البيئيػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػدكر قػػػػػػػػػانكف 

الػػػػػػػذم حػػػػػػػدد الحػػػػػػػدكد المعقكلػػػػػػػة السػػػػػػػتخدامات األرض  1977تمػػػػػػػكز  7الحضػػػػػػػرم كالعمرانػػػػػػػي فػػػػػػػي
األراضػػػػػػػي قبػػػػػػػؿ إنشػػػػػػػائيا كفػػػػػػػرض الرقابػػػػػػػة االداريػػػػػػػة  عمػػػػػػػىكدراسػػػػػػػة آثػػػػػػػار المشػػػػػػػاريع كالمنشػػػػػػػئات 
جمػػػػػػاؿ المشػػػػػػيد  عمػػػػػػىكبصػػػػػػدد تحسػػػػػػيف البيئػػػػػػة كالحفػػػػػػاظ  ،المشػػػػػػددة المدعمػػػػػػة بالرقابػػػػػػة القضػػػػػػائية

 1960كفػػػػػي عػػػػػاـ  ،المنػػػػػاطؽ المشػػػػػجرة عمػػػػػىالخػػػػػاص بالحفػػػػػاظ  1958العػػػػػاـ صػػػػػدر قػػػػػانكف عػػػػػاـ 
صػػػػػػػدر القػػػػػػػانكف القاضػػػػػػػي بإنشػػػػػػػاء الحػػػػػػػدائؽ الكطنيػػػػػػػة لتنظػػػػػػػيـ النشػػػػػػػاطات السػػػػػػػياحية كالترفيييػػػػػػػة 

المكتػػػػػػب الػػػػػػكطني لمغابػػػػػػات كمػػػػػػا صػػػػػػدر قػػػػػػانكف تطػػػػػػكير  ئأنشػػػػػػ 1964كفػػػػػػي عػػػػػػاـ  ،كاالقتصػػػػػػادية
 الجباؿ.

 
 
 

                                                           
 .135-131 ص ،المرجع السابؽ (1)
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 :مقدمة
الغذاء كالماء كىي المتنفس الركحي لو  ففييا لإلنسافالمكارد البيئية رصيدا حياتيا  تمثؿ

في  المطردةاال انو كفي ظؿ الزيادة  ،نسافكىي مكرد لمصناعة كالزراعة كغيرىا مف نشاطات اإل
شح ىذه المكارد كىشاشة نظاميا  إلىالبيئة التي أدت  مكاردأعداد السكاف كالغير متكازنة مع حجـ 

الحفاظ  عمىكالعمؿ  (1)ىمية بمكاف دراسة ىذه المكاردجعؿ مف األكفي ظؿ ندرتيا البيئي كاستنزافيا 
 .(2)اليدؼ القريب كالبعيد في الدراسات الجغرافية ايعتبرك  فكالذيعمييا ككذلؾ دراسة السكاف 

 

 Environmental resourcesأواًل: الموارد البيئية 
 :Soilالتربة  .1

 األمتار، لبعض سنتمترات بيف ما سمكيا تتراكح التي لألرض السطحية الطبقة ىي التربة
 تستمد كمنيا فييا النباتات جذكر تتخمؿك  كالماء، كاليكاء كالمعدنية العضكية المكاد مف مزيج كىي
نتاجييا كتكاثرىا ىاءبقا  (.2-1أنكاع مف التربة في محافظة خانيكنس شكؿ )كيمكف تمييز عدة  (3)كا 

 
 .( التكزيع الجغرافي لمتربة في محافظة خانيكنس2-1) شكؿ

 ـ كبتصرؼ مف الطالب.1997السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية،  المصدر:
                                                           

تـ تحديد المكارد البيئية بػ ) التربة كمصادر المياه كالتضاريس كالمناطؽ الزراعية كالخضراء كالبحر( كالتي تمثؿ أىـ كأكضح المكارد  (1)
ككذلؾ  ،ة التخطيطكاالكتفاء بيا كذلؾ بعد مراجعة المخطط االقميمي لمحافظات غزة الصادر عف كزار  ،البيئية في محافظة خانيكنس

 .6/9/2011مراجعة األستاذ الدكتكر نعيـ باركد أستاذ جغرافية البيئة في قسـ الجغرافيا بالجامعة االسالمية في مقابمة شخصية 
 .مضر خميؿ عمر، الجغرافيا التطبيقية ما ليا كما عمييا، منتدم الجغرافييف العرب (2)
 .255(ص 2010)اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، جافة األراضي الجافة كالشبةجكدة حسنيف جكدة،  (3)
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 ىذه الترب فيما يمي: كتتمثؿ
 ( Sandy Regosolsالكثبان الرممية) تربة - أ

ساحؿ البحر المتكسط كىي تربة غير مكتممة النمك  ةغرب محافظة خانيكنس بمحاذا تنتشر
طكؿ  عمىكالتي تككنت  مف خالؿ الرماؿ القادمة مف صحراء سيناء ككادم العريش كالتي تجمعت 

مف رماؿ المرك )الككارتز( الخشنة المتكسطة  كتتككف، ؿ مدفكعة بالتيار البحرم الساحميالساح
 .(1)فقيرة في مككناتيا العضكية كضعيفة في تفاعالتيا الكيميائية كما أنياالحجـ كىي قمكية جيرية 

 (2 -2)شػػػػػكؿ  نيػػػػػا ذات نفاذيػػػػػةإتربػػػػػة الكثبػػػػػاف الرمميػػػػػة مػػػػػكرد بيئػػػػػي ىػػػػػاـ جػػػػػدا حيػػػػػث  كتعتبػػػػػر
امتصػػػػػػاص ميػػػػػػاه االمطػػػػػػار كاالحتفػػػػػػاظ بيػػػػػػا األمػػػػػػر الػػػػػػذم جعػػػػػػؿ ىػػػػػػذه  عمػػػػػػىكقػػػػػػدرة عاليػػػػػػة جػػػػػػدا 

الرمميػػػػة فػػػػي  كتتعػػػػرض الكثبػػػػاف ،قطػػػػاع غػػػػزةخػػػػزاف ميػػػػاه جػػػػكفي تحتيػػػػا فػػػػي  بػػػػأكبرتحػػػػتفظ  الكثبػػػػاف
  (.2-4()2 –3)مقالع الرماؿ(  ) عمميات التجريؼ كالنقؿ إلى محافظة خانيكنس

 
 لمعدالت نفاذية التربة الجغرافي التكزيع( 2-2) شكؿ

 ـ كبتصرؼ مف الطالب.1997السمطة الكطنية الفمسطينية، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية،  المصدر:

                                                           
 .21-20ص  ذكره، سبؽ مرجع “البيئة جغرافية في دراسة خانيكنس مدينة في العادمة المياه” الباز، القادر عبد(1)

 .5ص  (2008كزارة الزراعة،  ،)غزةأنماط التربة األساسية في قطاع غزة راجع أيضان: نزار الكحيدم، 
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 .في محافظة خانيكنس الكثباف الرمميةيبيف جزء مف عمؽ حفرة مقالع الرماؿ التي تـ نقميا مف ( 2-3) شكؿ

 ـ8/9/2011زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 
 

 
 .في محافظة خانيكنس الكثباف الرمميةيبيف جزء مف المساحة التي تـ نقميا مف ( 2-4) شكؿ

 المرجع السابؽ المصدر: 
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االمػػػػػر  كالتطػػػػػكير العمرانػػػػػي اسػػػػػتغالليا فػػػػػي عمميػػػػػة البنػػػػػاء إلػػػػػىكمػػػػػا تتعػػػػػرض الكثبػػػػػاف الرمميػػػػػة 
 .(2-5) شكؿ منيا كزحؼ العمراف عميياكبيرة  اتاستنزاؼ مساح إلىأدم الذم 

 
 .في محافظة خانيكنس الكثباف الرممية عمىيبيف الزحؼ العمراني ( 2-5) شكؿ

 المرجع السابؽالمصدر: 
( كالتي 6-2جزاء منيا مع خريطة القدرة االنتاجية لمتربة شكؿ )أكتتماشي الكثباف الرممية في 

نكاع مف التربة ىذه األ عمىف الزحؼ العمراني إكبالتالي ف ،راضي زراعية جيدةأنيا أ عمىتصنؼ 
 عماؿ التطكير العمراني.أىك استنزاؼ لمكارد البيئة كيجب حمايتيا مف  اكاستنزافي

 
 لقدرة اإلنتاجية لمتربةا (6-2) شكؿ

 ، كبتصرؼ مف الطالب2009كزارة الزراعة كالتخطيط،  المصدر: 
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 Lossial Sandy Soil بالرمل مختمطةال الموس تربة - ب
كتمتػػػػػد بشػػػػػكؿ طػػػػػكلي مػػػػػف  ،الشػػػػػرؽ مػػػػػف الكثبػػػػػاف الرمميػػػػة إلػػػػىتربػػػػػة فيضػػػػػية تنتشػػػػػر  كىػػػػي

تربػػػػػػة ذات جػػػػػػػكدة  كىػػػػػػي، محافظػػػػػػػة خػػػػػػانيكنس طكتقػػػػػػػع تقريبػػػػػػا فػػػػػػي كسػػػػػػ ،الجنػػػػػػكب إلػػػػػػىالشػػػػػػماؿ 
 .(1)زراعية متكسطة تنتشر عمى طكليا األراضي الزراعية في محافظة خانيكنس

والتربة الرممية المختمطة باليباء  Sandy loess  Soil مختمطة باليباءال رمميةال تربةال - ت
 .  Sandy loss  Soil over loessوالمواد األخرى

كىػػػػػػي مػػػػػػف التػػػػػػرب التػػػػػػي تنحػػػػػػدر مػػػػػػف أصػػػػػػؿ لكسػػػػػػي  ،تربػػػػػػة رمميػػػػػػة مختمطػػػػػػة باليبػػػػػػاء كىػػػػػػي
بسػػػػاف الكبيػػػػرة كالصػػػػغيرة كمػػػػع الحػػػػدكد مػػػػا بػػػػيف محافظػػػػة عكتتكاجػػػػد فػػػػي شػػػػرؽ  ،اختمطػػػػت بالرمػػػػاؿ

 .(2)العاـخانيكنس كرفح عمى الطريؽ 
 Brown Clay Loamمومية الطينية ال تربةال - ث

، فػػػػػػي المنطقػػػػػػة الشػػػػػػمالية الشػػػػػػرقية مػػػػػػف محافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس شػػػػػػرقي مدينػػػػػػة القػػػػػػرارة كتنتشػػػػػػر
( 2-7كتعتبػػػػػػػػر تربػػػػػػػػػة خصػػػػػػػػػبة جػػػػػػػػػدان كالتػػػػػػػػػي تتعػػػػػػػػرض أيضػػػػػػػػػأ إلػػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػػات االستنزاؼ)شػػػػػػػػػكؿ 

 .(3)الزراعيةالستغالليا في عمميات تحسيف التربة في مناطؽ أخرم كفي كالمشاتؿ 

 
 إلى استنزاؼ التربة الطينية. تيبيف منطقة تعرض( 2-7) شكؿ

 المرجع السابؽ المصدر: 
                                                           

 .36ص ،ـ1997السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط، األطمس الفني لمحافظات غزة الجزء األكؿ،  (1)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابؽ (2)
 ، نفس الصفحة.المرجع السابؽ (3)
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 :Sources of water المياه مصادر .2
نساف كالحيكاف كالنبات كبانعدامو تنعدـ حياة االنساف أساس الحياة فبكجكده يحيا اإل الماء

 أَفَهَب حَيٍّ شَيْءٍ كُمَّ انْمَبء مِهَ وَجَعَهْنَب }كالحيكاف كالنبات حيث يقكؿ العمي القدير في كتابو الكريـ 

كتتمثؿ مصادر المياه في محافظة خانيكنس بشكؿ رئيسي في مياه األمطار كالمياه  ،(1){يُؤْمِنُونَ

 السطحية كالمياه الجكفية كالتي تندرج ضمف مكارد المياه في فمسطيف كفي قطاع غزة.
 :Rainwater األمطار مياه - أ

كيقكـ المزارعكف ، ممـ/ سنكيا 273-217معدؿ سقكط األمطار في محافظة خاف يكنس  يبمغ
كدية تجرم في األ تيال سطح الدفيئات الزراعية كالمياهأباستغالؿ كميات المياه المتساقطة عمى 

األمطار  هكلكف يتـ تصريؼ ميا، (2)بار المحمية المالحةكذلؾ بتجميعيا في برؾ كخمطيا مع مياه اآل
فقداف ىذه المياه ذات القيمة  كبالتاليالمتجمعة داخؿ التجمعات العمرانية مع مياه الصرؼ الصحي 

 .التكزيع الجغرافي لمعدالت األمطار (2-8) شكؿكيبيف  (3)العالية

 
 .في محافظة خانيكنس معدالت األمطار( 2-8) شكؿ

 ـ، بيانات غير منشكرة.2008بيانات خاـ مف سمطة المياه الفمسطينية، المصدر: إعداد الطالب  باالعتماد عمى 
                                                           

 .30القراف الكريـ، سكرة االنبياء، اآلية  (1)
 خانيكنس بكزارة الزراعة مديرية زراعة (2)

http://www.moa.gov.ps/index2.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=205 
 ـ.8/9/2011يخ زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتار  (3)

http://www.moa.gov.ps/index2.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=205
http://www.moa.gov.ps/index2.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=205
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 :surface water السطحية المياه - ب
مصادر المياه السطحية العذبة الدائمة مثؿ األنيار أك  إلىمحافظة خانيكنس  تفتقر

كيعتبر الجرياف المؤقت لممياه السطحية الذم تسببو مياه األمطار في فصؿ الشتاء  ،البحيرات
نطقة المصدر الكحيد لممياه السطحية كالتي تتمثؿ في جرياف كادم السمقا في جزء بسيط مف الم

 .باإلضافة إلى بعض األكدية البسيطة الشرقية لممحافظة شرؽ منطقة القرارة

 :groundwater الجوفية المياه - ت
المكرد  (2-9) شكؿ تحت سطح األرض كالمعركؼ بالمياه الجكفية المخزكنةالمياه  تعتبر

كاليدؼ االستراتيجي الذم يجب الحفاظ عميو،  لممياه العذبة في محافظة خانيكنس ئيسيالبيئي الر 
تعرؼ بالحكض الجكفي الجنكبي الساحمي كالذم تقع محافظة ك  كىك أساسه ألغمب المكارد البيئية،

 التربة عبر ليوإ المتسربة األمطارخانيكنس عمى أجزاء كبيرة منو كالذم يعتمد في تغذيتو عمى مياه 
 الغرب نحك ميميا إلى فمسطيف في الجيكلكجية الطبقات ميؿ يشير حيث السطحي تحت كالجرياف
 المحافظة أسفؿ الجكفي الخزاف نحك النقب صحراء كغربي الخميؿ جباؿ مف المياه تنحدر كبالتالي
 العميقة اآلبار مف مجمكعة سرائيمياإل االحتالؿ أقاـ لؾذل ،سطحي تحت جرياف شكؿ عمى

 .الغرب نحك جريانيا نسبة كتقميؿ كاستيالكيا الجكفية لممياه كمصائد

 
 .( مناسيب المياه الجكفية في محافظة خانيكنس2-9) شكؿ

 ـ، بيانات غير منشكرة.2008بيانات خاـ مف سمطة المياه الفمسطينية، المصدر: إعداد الطالب  باالعتماد عمى 
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 الشػمالية المنطقػة في متر 17 بيف ما تتراكح الجكفية المياه مناسيبأف  (2-9شكؿ )يتبيف مف 
 87 إلػػى لتصػػؿ كالجنكبيػة الشػػرقية المنػػاطؽ نحػك باالتجػػاه التػدريجي االنخفػػاض فػػي تبػدأ كالتػػي الغربيػة
 فػػي كالمتمثمػػة الرئيسػػية السػػاحمي الجػػكفي الخػػزاف منطقػػة عػػف البعػػد إلػػى ذلػػؾ فػػي السػػبب كيعػػكد ،متػػر

 .المحافظة غرب في الرممية الكثباف تحت المتشكؿ الحكض
 األمطار قمة منيا عديدة ألسباب كذلؾ التدىكر مف كبيرة درجة إلى المائي الكضع كصؿ كقد

 أدم كالذم الجكفي لمخزاف المترشحة المياه نسبة قمة إلى أدل مما بالقطاع العمرانية الرقعة كزيادة
 مف مناطؽ بعض في البحر مياه كتداخؿ ،(1)كتناقصيا الجكفية المياه منسكب انخفاض إلى بدكره

 الجكفية المياه منسكب بيف الضغط لفرؽ كنتيجة الجكفي الخزاف مع المباشر الرتباطو القطاع
 .(2-11شكؿ ) (3)كتعاني محافظة خانيكنس مف ارتفاع معدالت الكمكريد، (2)البحر مياه منسكبك 

 

 .المياه الجكفية في محافظة خانيكنس معدالت الكمكريد في( 2-10) شكؿ
 ـ، بيانات غير منشكرة.2008بيانات خاـ مف سمطة المياه الفمسطينية، المصدر: إعداد الطالب باالعتماد عمى 

                                                           
 ـ. 17/05/2011 ،كزارة الزراعة ،نبيؿ أبك شمالة (1)
المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف، أثر العدكاف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاعي المياه كالصرؼ الصحي خالؿ  (2)

 html#_ftnref5-07-http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/14.09 فترة العدكاف  
أف لو  يمثؿ معدؿ الكمكريد معدؿ تممح المياه الجكفية كارتفاع تركيز الكمكريد في مياه الشرب ال يعني بالضركرة (3)

 -أضراران سمية عمى صحة اإلنساف كلكف لو تأثير عمى طعـ الماء راجع:
، المجمد مجمة الجامعة اإلسالميةنعيـ باركد، "المياه العادمة كأثرىا عمى الخزاف الجكفي في محافظة دير البمح"، 

 .18ص العاشر، العدد األكؿ،

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/14-07-09.html#_ftnref5
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ممجراـ/لتر كىي أعمى مف  1383يتبيف مف الشكؿ السابؽ اف معدالت الكمكريد تصؿ إلى 
يزداد معدؿ الكمكريد يكمان بعد يـك ك ممجراـ/لتر،  250كالذم يبمغ  منظمة الصحة العالميةمعيار 

المفرط في المشاريع الزراعية المقامة فكؽ كذلؾ االستيالؾ  ،لشربانتيجة االستيالؾ الكبير لمياه 
كما ، كميات كبيرة مف المياه إلىنيا تحتاج إحيث  ذات النفاذية العالية أراضي الكثباف الرممية

 (.2-11الجكفية )شكؿفي المياه  (1)راتتعاني المياه الجكفية مف ارتفاع معدالت النت

 
 .المياه الجكفية في محافظة خانيكنس معدالت النترات في( 2-11) شكؿ

 ـ، بيانات غير منشكرة.2008بيانات خاـ مف سمطة المياه الفمسطينية، المصدر: إعداد الطالب باالعتماد عمى 

ممجراـ/لتػػػػر كالتػػػػي تفػػػػكؽ الحػػػػد  413-118كتتػػػػراكح معػػػػدالت النتػػػػرات فػػػػي الميػػػػاه الجكفيػػػػة مػػػػف 
كيفػػكؽ معيػػار  ،ممجراـ/لتػػر حسػػب معػػايير سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية 71المسػػمكح بػػو كثيػػرأ كالػػذم يبمػػغ 

                                                           
كىي سريعة  ،مف أىـ مصادر المكاد النتركجية في الكائنات الحية النترات كالنتريت ىي أمالح ألحماض اآلزكت كالتي تعد (1)

 الذكباف في الماء مما يعمؿ تسربيا إلى الطبقات السفمى مف األرض كبالتالي تؤدم إلى تمكث المياه الجكفية. 
 اإلنساف عمى اتبالنتر  كالتمكث الزراعي النشاط كآثار مخاطر كالتكزيع، كالنشر كالطباعة لمصحافة الكحدة مؤسسة -:راج 

 الالذقية( ،21/2/2008الخميس،) الكحدة مجمة كالبيئة،
 http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=67965589020080221135922 

ىك الذم يسبب كؿ الضرر كيفتؾ ك يكف النتريت أ إلىف جزء منيا يتحكؿ أكتكمف الخطكرة الحقيقة لمركبات النيترات في 
حد ما  إلىيكف النتريت في الدـ مباشرة فيغير مف طبيعتو أكما يؤثر  ،الكفاة إلىتسمـ الدـ كقد يفضي  إلىبالصحة كيؤدم 

 .مما يحدث التسمـ خاليا الجسـ إلىكيمنعو مف القياـ بكظيفتو الرئيسية الخاصة بنقؿ االكسجيف مف الرئتيف 
 .120ص  ذكره، سبؽ مرجع “البيئة جغرافية في دراسة خانيكنس مدينة في العادمة المياه” الباز، القادر عبد -:راجع 

http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=67965589020080221135922
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كتتفػػاقـ ىػػذه المعػػدالت فػػي المنطقػػة  ،ممجراـ/لتػػر 51كالػػذم يبمػػغ  1997منظمػػة الصػػحة العالميػػة لعػػاـ 
مدينػػة خػػانيكنس كالػػذم كػػاف يعػػاني مػػف مػػؿ فػػي مشػػركع حػػي األالقريبػػة مػػف مخػػيـ خػػانيكنس لالجئػػيف ك 

تمكيػػث الميػػاه الجكفيػػة بعنصػػر  عمػػىكجػػكد الحفػػر االمتصاصػػية لميػػاه الصػػرؼ الصػػحي كالتػػي عممػػت 
زيػػادة ىػػذا  عمػػى( كالتػػي عممػػت 2-12النتػػرات كػػذلؾ كجػػكد بركػػة تجميػػع ميػػاه الصػػرؼ الصحي)شػػكؿ

لجػػكفي عبػػر الكثبػػاف الرمميػػة كالتػػي الخػػزاف ا إلػػىالمعػػدؿ فػػي الميػػاه الجكفيػػة عبػػر تسػػرب الميػػاه العادمػػة 
 صحة السكاف. عمىشكؿ خطران كبيران ت

 
 .بركة المياه العادمة فكؽ الكثباف الرممية( 2-12) شكؿ

 .ـ8/9/2011زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 
 

 :Topography التضاريس .3
 يتػػػػػػػدرج حيػػػػػػػث ،تضػػػػػػػاريس محافظػػػػػػػة خػػػػػػػانيكنس بالتػػػػػػػدرج كالتمػػػػػػػكج فػػػػػػػي االرتفػػػػػػػاع تتميػػػػػػػز

 البحػػػػػر ةبمحػػػػػاذا الغربيػػػػػة المنطقػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػر سػػػػػطح مسػػػػػتكم عنػػػػػد صػػػػػفر منسػػػػػكب مػػػػػف االرتفػػػػػاع
لىحػػػػك  إلػػػػى ليرتفػػػػع الشػػػػرؽ نحػػػػك باالتجػػػػاه المنسػػػػكب فػػػػي االرتفػػػػاع فػػػػي تػػػػدريجيا كتأخػػػػذ المتكسػػػػط  ا 

 الحػػػػػدكد عنػػػػػد الكبيػػػػػرة عبسػػػػػاف منطقػػػػػة فػػػػػي خػػػػػانيكنس محافظػػػػػة شػػػػػرؽ فػػػػػي (2-13 شػػػػػكؿ) ـ111
 عبػػػػػػارة المحافظػػػػػػة تضػػػػػػاريس أف كنجػػػػػػد، الصػػػػػػييكني االحػػػػػػتالؿ مػػػػػػع ةالفاصػػػػػػم( األخضػػػػػػر الخػػػػػػط)
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 األحػػػػػػكاض مػػػػػػف مجمكعػػػػػػةب نيايتيػػػػػػا تنحصػػػػػػر المتكازيػػػػػػة الطكليػػػػػػة السالسػػػػػػؿ مػػػػػػف مجمكعػػػػػػة عػػػػػػف
 .(1)الجنكب إلى الشماؿ مف الطكلي االتجاه نفس كتأخذ ارتفاعا االقؿ

 
 في محافظة خانيكنستضاريس سطح األرض ( 2-13) شكؿ

 .ASTER(2)مف القمر الصناعي  DEMمي قارتفاع ر  نمكذجالمصدر: إعداد الطالب  باالعتماد عمى 

 التجريػػػػػؼ عمميػػػػػات مػػػػػف عميػػػػػو الحفػػػػػاظ مػػػػػف البػػػػػد ان بيئيػػػػػان ميمػػػػػان مػػػػػكرد التضػػػػػاريس كتعتبػػػػػر
 مػػػػػف االسػػػػػتفادة يمكػػػػػف نػػػػػوإ حيػػػػػث ،( 2-14شػػػػػكؿ) كالعمػػػػػراف البنػػػػػاء عمميػػػػػات أجػػػػػؿ مػػػػػف كالتسػػػػػكية
 عمييػػػػػػػػا البمديػػػػػػػػة ميػػػػػػػػاه خزانػػػػػػػػات تركيػػػػػػػػب عمميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المرتفعػػػػػػػػة كالػػػػػػػػتالؿ التضػػػػػػػػاريس مكضػػػػػػػػكع
 الشػػػػػػرب ميػػػػػػاه شػػػػػػبكة فػػػػػػي الميػػػػػػاه ضػػػػػػغط زيػػػػػػادة عمميػػػػػػة فػػػػػػي األرضػػػػػػية الجاذبيػػػػػػة مػػػػػػف لالسػػػػػػتفادة
كالتػػػػػػي  ىػػػػػػذا فػػػػػػي حالػػػػػػة البنػػػػػػاء األفقػػػػػػي المضػػػػػػخات إلػػػػػػى الحاجػػػػػػة دكف طبيعػػػػػػي بشػػػػػػكؿ كانسػػػػػػيابيا

 االسػػػػػتفادة يمكػػػػػف كمػػػػػا يمكػػػػػف اف تػػػػػكفر مػػػػػف اسػػػػػتيالؾ الطاقػػػػػة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي مضػػػػػخات الميػػػػػاه،
 . أيضان  المراقبة كمحطات لالتصاالت االرساؿ أبراج تركيب في منيا

                                                           
 .  34ـ ص 1997السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط ، األطمس الفني لمحافظات غزة الجزء األكؿ ،  (1)
(2)DEM  إلىاختصار Digital Elevation Model  أم نمكذج االرتفاع الرقمي كىي عبارة عف مصفكفة أك شبكة

ح البحر كالتي معالجتيا مف خالؿ نمكذج مف الصفكؼ كاألعمدة  كالخاليا التي تختزف فييا قيـ االرتفاع عف سط
 Advanced Spacebornes Thermal Emission and  (ASTER)االرتفاع مف القمر الصناعي  

Reflection Radiometer .كالذم طكر بمشاركة أمريكية يابانية 
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  عمميات التسكية كالتجريؼ لمتالؿ المرتفعة.( 2-14) شكؿ
 .ـ8/9/2011بتاريخ زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة المصدر: 

 

  :Agricultural areas and green الخضراءو  الزراعية المناطق .4

االىتماـ العالمي يكما بعد يكـ بأمكر البيئة كأىميتيا، إلى أف أصبحت حمايتيا مف  يتزايد
ضركرة تقتضي تجنيد كؿ المعنييف عبر أنحاء المعمكرة، باعتبار خطر  عيةممكثات الحضارة الصنا

 .التمكث بات يشكؿ كاحدا مف التحديات التي ال تعني منطقة جغرافية بذاتيا

عمى أنيا األراضي التي ليست صحارم جرداء كال مغطاة  المناطق الخضراءيمكف تعريؼ ك 
شكاؿ، كىي تشمؿ النباتات بأم شكؿ مف األ رض التي تنمك عمييااألبالصخكر أك الجميد أك أنيا 

 كالمتنزىات العامة كالحدائؽ (1)المراعيك  تشمؿ النبات الطبيعيك  األرض كالحيكاف كالنباتك  الزراعة
 بيئية مكارد تعتبر كالتي أخضر نباتي غطاء ذات خانيكنس محافظة في منطقة كأم( 2-15) شكؿ
 .ألىميتيا كتطكيرىا كتنميتيا عمييا الحفاظ يجب ميمة

 

                                                           
مراقبػػػػػػة اسػػػػػػتخداـ االستشػػػػػػعار عػػػػػػف بعػػػػػػد كنظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات الجغرافيػػػػػػة فػػػػػػي ”، طػػػػػػالؿ بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ العكضػػػػػػي (1)

 .3( ص2009،)مؤتمر جيكتكنس “،المناطؽ الخضراء بمحافظة ظفار
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ذات أىمية كبيرة كليا دكر أساسي في تكفير فرص  الخضراءو الزراعية تعد المناطؽك 
دراسات عديدة نفسية  كتؤكد ،أكقات الفراغ كقضاء (1)الراحة كالتمتع بمباىج الطبيعة لسكاف المدف

كاجتماعية أف المساحات الخضراء كالزىكر كاألشجار كاتساعيا أماـ اإلنساف ليا تأثيرىا االيجابي 
إذ تخفؼ  عمى نفسيتو بؿ أف ىذه المساحات الخضراء تعمؿ كمخفؼ صدمات لمعامميف كالمكظفيف

فى امسترداـ  يفالباحثمجمكعة مف ككجد  ،(2)كتنشر بينيـ ركح االطمئناف ؽمف حاالت التكتر كالقم
قمؿ مف يف استنشاؽ اليكاء الجيد كالحصكؿ عمى الكقت لالسترخاء فى الحديقة المفتكحة يمكف اف أ

تنكع الحياة ك كنمك  (4)تعمؿ عمى تحسيف الظركؼ البيئية أف ىذه المساحات كما ،(3)غطالض
 حيث تخطيطية كظائؼ تؤدم أنياكما كالنباتية ذات األىمية الخاصة لمطيكر،  الحيكانية كالفطرية

 .(5)كتنسيؽ تجميؿ بجانب المختمفة المرافؽ بيف كالفصؿ السكنية كالمناطؽ المدف تحديد عمى تعمؿ

تتعػػػػػػػرض  نػػػػػػػيامر التطػػػػػػػكير الع أعمػػػػػػػاؿالتزايػػػػػػػد المسػػػػػػػتمر فػػػػػػػي أعػػػػػػػداد السػػػػػػػكاف كزيػػػػػػػادة  كمػػػػػػػع
كمػػػػػا  ،فػػػػػي محافظػػػػػة خػػػػػانيكنس إلػػػػػى التنػػػػػاقص المسػػػػػتمر كالمنػػػػػاطؽ الزراعيػػػػػة المنػػػػػاطؽ الخضػػػػػراء

تعرضػػػػػػت المنػػػػػػاطؽ الخضػػػػػػراء بعػػػػػػد االنسػػػػػػحاب اإلسػػػػػػرائيمي مػػػػػػف المسػػػػػػتكطنات مػػػػػػف قطػػػػػػاع غػػػػػػزة 
إلػػػػػى عمميػػػػػات االقػػػػػتالع كاالجتثػػػػػاث فػػػػػي منػػػػػاطؽ كبيػػػػػرة ككاسػػػػػعة كخاصػػػػػة لألشػػػػػجار  2005عػػػػػاـ 

اء فػػػػػػي شػػػػػػرؽ كمػػػػػػا كتتعػػػػػػرض المنػػػػػػاطؽ الزراعيػػػػػػة كالمنػػػػػػاطؽ الخضػػػػػػر الكبيػػػػػػرة كبيعيػػػػػػا كأخشػػػػػػاب، 
كالتػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا أف تضػػػػػر  المحافظػػػػػة إلػػػػػى عمميػػػػػات التجريػػػػػؼ مػػػػػف قبػػػػػؿ االحػػػػػتالؿ االسػػػػػرائيمي

بمصػػػػػمحة ىػػػػػذه المسػػػػػاحات الخضػػػػػراء، كمػػػػػا أنيػػػػػا تتعػػػػػرض إلػػػػػى عمميػػػػػات الزحػػػػػؼ العمرانػػػػػي عمػػػػػى 
 ىذه األراضي كاستنزاؼ مساحاتيا.

                                                           
(1)

 Susan Barton, Human Benefits of Green Spaces , Lecture of DELAWARE 

UNIVERSITY, 2008. 
 ، المساحات الخضراء كأثرىا عمى المجتمع، المكقع االلكتركنيشركة النفط اليمنية (2)

issue11/10010.php-http://www.ypcye.com/arabic/naftia
اىمية المنطقة الخضراء عمى صحة االنساف  (3)

http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=18924&

subcategoryid=260&categoryid=36
 المرجع السابؽ (4)
  المعايير الجغرافية لممساحات الخضراء كالحدائؽ كنظـ تصميميا في المدف العربية محمد عرب المكسكم، (5)

-%C7%E1%E3%DA%C7%ED%ED%D1-http://www.saudigs.org/forums/showthread.php?387

-%E1%E1%E3%D3%C7%CD%C7%CA-%C7%E1%CC%DB%D1%C7%DD%ED%C9

-%E6%E4%D9%E3-%E6%C7%E1%CD%CF%C7%C6%DE-C1%C7%E1%CE%D6%D1%C7%

%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9-%C7%E1%E3%CF%E4-%DD%ED-%CA%D5%E3%ED%E3%E5%C7

http://www.ypcye.com/arabic/naftia-issue11/10010.php
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=18924&subcategoryid=260&categoryid=36
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=18924&subcategoryid=260&categoryid=36
http://www.saudigs.org/forums/showthread.php?387-%C7%E1%E3%DA%C7%ED%ED%D1-%C7%E1%CC%DB%D1%C7%DD%ED%C9-%E1%E1%E3%D3%C7%CD%C7%CA-%C7%E1%CE%D6%D1%C7%C1-%E6%C7%E1%CD%CF%C7%C6%DE-%E6%E4%D9%E3-%CA%D5%E3%ED%E3%E5%C7-%DD%ED-%C7%E1%E3%CF%E4-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9
http://www.saudigs.org/forums/showthread.php?387-%C7%E1%E3%DA%C7%ED%ED%D1-%C7%E1%CC%DB%D1%C7%DD%ED%C9-%E1%E1%E3%D3%C7%CD%C7%CA-%C7%E1%CE%D6%D1%C7%C1-%E6%C7%E1%CD%CF%C7%C6%DE-%E6%E4%D9%E3-%CA%D5%E3%ED%E3%E5%C7-%DD%ED-%C7%E1%E3%CF%E4-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9
http://www.saudigs.org/forums/showthread.php?387-%C7%E1%E3%DA%C7%ED%ED%D1-%C7%E1%CC%DB%D1%C7%DD%ED%C9-%E1%E1%E3%D3%C7%CD%C7%CA-%C7%E1%CE%D6%D1%C7%C1-%E6%C7%E1%CD%CF%C7%C6%DE-%E6%E4%D9%E3-%CA%D5%E3%ED%E3%E5%C7-%DD%ED-%C7%E1%E3%CF%E4-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9
http://www.saudigs.org/forums/showthread.php?387-%C7%E1%E3%DA%C7%ED%ED%D1-%C7%E1%CC%DB%D1%C7%DD%ED%C9-%E1%E1%E3%D3%C7%CD%C7%CA-%C7%E1%CE%D6%D1%C7%C1-%E6%C7%E1%CD%CF%C7%C6%DE-%E6%E4%D9%E3-%CA%D5%E3%ED%E3%E5%C7-%DD%ED-%C7%E1%E3%CF%E4-%C7%E1%DA%D1%C8%ED%C9
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 المناطؽ الزراعية كالخضراء في محافظة خانيكنس( 2-15) شكؿ

 كبتصرؼ ـ1997 الجنكبية، لممحافظات اإلقميمي المخطط التخطيط، كزارة: الفمسطينية الكطنية السمطة المصدر:
 . ـ2007 لمعاـ الدراسة لمنطقة جكية كصكرة الميدانية الزيارة عمى باالعتماد الطالب مف

 

كمف الشكؿ السابؽ يتبيف اف المناطؽ المحاذية لساحؿ البحر المتكسط تتسـ بالخضرة 
لى الشرؽ منيا تقع مدينة أصداء  كتنتشر بيا البساتيف كالمناطؽ الخضراء الطبيعية كالمزركعة كا 
ككذلؾ مزرعة بيركحاء الككيت لمنخيؿ، كتشمؿ ايضا مناطؽ الزراعة البعمية في شرؽ المحافظة 

مد عمى مياه األمطار ككذلؾ المساحات الزراعية المنتشرة عمى أغمب أراضي المحافظة التي تعت
األمر الذم يؤدم إلى ضركرة النظر في ىذه القضية ككضع الخطط كالتي تنتشر فييا بشكؿ كاسع 

كالسياسات كالتكصيات لممحافظة عمى ىذا المكرد البيئي الياـ مف اعماؿ التطكير العمراني كالنمك 
كالقياـ بأعماؿ التطكير العمراني كفؽ سياسات كاستراتيجيات تحافظ عمى ىذه المناطؽ  نيالسكا

 كالمساحات.
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  :Sea البحر .5
البيئػػػػػة البحريػػػػػة ىػػػػػي جػػػػػزء مػػػػػف النظػػػػػاـ البيئػػػػػي العػػػػػالمي، كتتكػػػػػكف مػػػػػف البحػػػػػار كالمحيطػػػػػات 

أك  كاألنيػػػػػار كمػػػػػا يتصػػػػػؿ بيػػػػػا مػػػػػف ركافػػػػػد، كمػػػػػا تحتكيػػػػػو مػػػػػف كائنػػػػػات حيػػػػػة سػػػػػكاء كانػػػػػت نباتيػػػػػة
حيكانيػػػػة، كمػػػػػا تضػػػػـ مػػػػػكارد أخػػػػرل مثػػػػػؿ المعػػػػادف بمختمػػػػػؼ أنكاعيػػػػا، كتعتمػػػػػد ىػػػػذه الكائنػػػػػات كػػػػػال 
منيػػػػا عمػػػػى اآلخػػػػر كتتفاعػػػػؿ مػػػػع بعضػػػػيا فػػػػي عالقػػػػة متزنػػػػة، كيختػػػػؿ ىػػػػذا التػػػػكازف عنػػػػد اإلخػػػػالؿ 

  .(1)في المكاصفات الفيزيائية كالكيميائية لمبيئة البحرية
الثػػػػػػركة الحيكانيػػػػػػة كالنباتيػػػػػػة  كمكػػػػػػامفمراكػػػػػػز لمصػػػػػػيد  فيػػػػػػياالقتصػػػػػػادية كلمبحػػػػػػار أىميتيػػػػػػا 

المعدنيػػػػػػػة، كتتشػػػػػػػػكؿ فييػػػػػػػػا أكسػػػػػػػػاط طبيعيػػػػػػػػة غنيػػػػػػػػة بالكائنػػػػػػػػات الحيػػػػػػػػة النباتيػػػػػػػػة كالحيكانيػػػػػػػػة ذات ك 
إلػػػػػػػػى ثػػػػػػػػركات معدنيػػػػػػػػة شػػػػػػػػاطئية، إضػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػى الػػػػػػػػدكر  إلضػػػػػػػػافةاألىميػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػرل لإلنسػػػػػػػػاف، با

فػػػػي عمميػػػػة التبػػػػادؿ التجػػػػارم بػػػػيف األساسػػػػي فػػػػي عمميػػػػة النقػػػػؿ البحػػػػرم كاسػػػػتخداـ المػػػػكانئ الميمػػػػة 
كالػػػػػذم يمكػػػػػف االسػػػػػتفادة منػػػػػو  (2)الػػػػػدكؿ كدكر الػػػػػدكؿ الميػػػػػـ التػػػػػي تمتمػػػػػؾ مػػػػػكانئ ككاجيػػػػػات بحريػػػػػة

 في محافظة خانيكنس. 
تحتكم البيئة البحرية عمى كميات ىائمة مف النفط كالغاز حيث  مصدر لمطاقةكما أنيا 

في عممية تكليد الطاقة الكيربائية لمحافظة  طاقة المد كالجزر، كما يمكف االستفادة مف الطبيعي
حيث أنيا مصدر لممياه العذبة عف طريؽ التبخر، كمف ثـ  مكرد لمماء العذبخانيكنس، كىي ك 

كذلؾ بتحمية مياه البحر تمكنت العديد مف الدكؿ مف حؿ مشاكؿ النقص في المكارد ك  ،األمطار
 .(3)المائية العذبة

 مياه البحر في تكفير المياه العذبة لعممية الشرب عمىماد كفي محافظة خانيكنس يمكف االعت
نشاء محطة تحمية لمياه البحر يتـ مف خالليا إنساف عبر كذلؾ الزراعة كغيرىا مف نشاطات اإل

المناطؽ العمرانية كالزراعية كأنشطة اإلنساف المختمفة بالمياه العذبة كفي المقابؿ كقؼ  تزكيد
منسكب المياه الجكفية  انخفاضكذلؾ لكقؼ  العشكائية ؽ اآلباربإغال الخزاف الجكفي السحب مف

  .تكازف معدالت الكمكريد كالنترات فيو ككذلؾ، عادة المنسكب الطبيعي لوا  ك 

                                                           
 vb/showthread.php?t=663g.com/en-http://www.step   نادم اليندسة العممي (1)
 .2011 ، 532 العدد الككيت، ،اإلسالمي الكعي مجمة اإلسالمية، كالشئكف األكقاؼ كزارة (2)
 ، مرجع سبؽ ذكره.نادم اليندسة العممي (3)

http://up.step-eng.com/
http://www.step-eng.com/vb/showthread.php?t=663
http://up.step-eng.com/
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كمػػػػػػػا أنيػػػػػػػا مصػػػػػػػدر لمرمػػػػػػػاؿ النظيفػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تسػػػػػػػتخدـ فػػػػػػػي العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الصػػػػػػػناعات مثػػػػػػػؿ 
 ميػػػػػػػاه أف الميدانيػػػػػػػة كالدراسػػػػػػػات العمميػػػػػػػة البحػػػػػػػكث أثبتػػػػػػػت كقػػػػػػػد الصػػػػػػػناعات الزجاجيػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػا،

 يحصػػػػػؿ تغييػػػػر أم أف بمعنػػػػى لإلنسػػػػاف، العامػػػػة الصػػػػحة عمػػػػػى كبيػػػػرة أىميػػػػة ليػػػػا النظيفػػػػة البحػػػػر
 كثركاتػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف بحيػػػػػػاة يضػػػػػػر تمػػػػػػكث عنػػػػػػو ينػػػػػػتجك  مالءمػػػػػػة أقػػػػػػؿ يجعميػػػػػػا البحػػػػػػر ميػػػػػػاه عمػػػػػػى

 (2)فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ التػػػػػػػكازف المنػػػػػػػاخي لمبيئػػػػػػػة البحريػػػػػػػة دكران بػػػػػػػارزه ك ، (1)كالبحريػػػػػػػة كالزراعيػػػػػػػة الحيكانيػػػػػػػة
 كتمطيؼ درجات حرارة المناطؽ الساحمية كتخفيؼ مدم تأثرىا بالمكجات الباردة كالحارة.

( 2-16كيعتبػػػػػػر البحػػػػػػر المتكسػػػػػػط البيئػػػػػػة البحريػػػػػػة الكحيػػػػػػدة لمحافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس شػػػػػػكؿ )
 كالتي يمكف استغالليا في مجمكعة مف األمكر التي تـ ذكرىا سابقا.  

 
 البحر المتكسط البيئة البحرية لمحافظة خانيكنس.( 2-16) شكؿ

 .ـ2007لعاـ  Google Earth برنامج مف الجكية صكرةالمصدر: ال

كيحػػػػػػػػد البحػػػػػػػػر المتكسػػػػػػػػط محافظػػػػػػػػة خػػػػػػػػانيكنس مػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػمالية الغربيػػػػػػػػة بكجيػػػػػػػػة 
كػػػػـ كالتػػػػي تتمتػػػػع بشػػػػاطئ مميػػػػز جػػػػدان  مػػػػف الرمػػػػاؿ الناعمػػػػة كالػػػػذم يكجػػػػد  10.5بحريػػػػة بامتػػػػداد 

                                                           
 ـ2011 ،سبتمبر 6 ،الثالثاء ،جريدة البالد السعكدية ،أىمية الحفاظ عمى مياه البحر (1)
http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=5648
 .المرجع السابؽ (2)

http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=5648
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شػػػػػػػكؿ  و بعػػػػػػض الصػػػػػػخكر الرمميػػػػػػػة البسػػػػػػيطة الػػػػػػذم تنمػػػػػػك عميػػػػػػػو بعػػػػػػض الطحالػػػػػػب الخضػػػػػػراءبػػػػػػ
 .كالذم يعتبر مقصد لمسكاف لمترفيو (17-2)

 
  شاطي محافظة خانيكنس عمىالرماؿ الناعمة ( 2-17) شكؿ
 .ـ8/9/2011زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 

 

( كذلؾ 2-19ليو شكؿ )إكيعاني شاطي محافظة خانيكنس مف عممية ضخ المياه العادمة 
صبح يشكؿ أـ ارتفاعا كبيرا حيث 2007نتيجة الرتفاع منسكب المياه في بركة حي األمؿ سنة 

% مف سكاف مدينة خانيكنس 60كثر مف أف قاـ أكقد نتجت المشكمة بعد  ،السكاف عمىخطرا 
خطكط تصريؼ مياه األمطار كالتي تصب في النياية في بركة  عمىمجارم بتمديد كصالت مياه ال

حكاض لتجميع كمعالجة المياه العادمة في مشركع أنشاء إ تـحي األمؿ لمياه األمطار كبناءن عميو 
كيتـ في المشركع معالجة المياه العادمة  ،(2-18شكؿ ) منطقة المكاصي غرب مدينة خانيكنس

مياه  إلىاليكائية لمبكتيريا كالركائح كالمعالجة مف المكاد الصمبة قبؿ نقميا  مراكح المعالجةعف طريؽ 
ف عمميات المعالجة ىذه غير كافية لضماف عدـ تمكيث البيئة أال إ، (1)البحر عف طريؽ الخط الناقؿ

الكثير مف المكاد الكيميائية كالعضكية التي ال يتـ  عمىالبحرية كمياه البحر الحتكاء المياه العادمة 

                                                           
 .75ص  ذكره، سبؽ مرجع “البيئة جغرافية في دراسة خانيكنس مدينة في العادمة المياه” الباز، القادر عبد(1)
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أحكاض المعالجة عف الطاقة  إلىف ضخامة الكميات الكاردة أمعالجتيا بشكؿ نيائي كما 
 .يؤدم إلى تمكيث مياه البحراالستيعابية يقمؿ مف كفاءة عمميات المعالجة نفسيا األمر الذم 

 
  رب مدينة خانيكنسأحكاض معالجة المياه العادمة غ( 2-18) شكؿ
 .ـ1/5/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 

 
  الخط الناقؿ لصرؼ المياه العادمة إلى مياه البحر المتكسط( 2-19) شكؿ

 .ـ1/5/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 
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البحر يتـ تكصيميا  إلىلقاء أك تصريؼ المياه العادمة إنو عند أكمف المعركؼ عالميان 
شاطئ بحر خانيكنس  عمىـ( كحد أدني، كلكف ما ىك حاصؿ 500بعد ) عمىداخؿ البحر  بأنابيب

 (.2-19شكؿ ) (1)الشاطئ مباشرة عمىحكاض المعالجة تصب أف المياه القادمة مف أ
كالمياه العادمة تؤدم خطرا بيئيا يتمثؿ في اف األسماؾ ستخمص العناصر الثقيمة منيا 

االنساف عبر السمسمة الغذائية كتسب مرض السرطاف، كتعمؿ المياه  إلىكتتركز في عظاميا كتنتقؿ 
تمكث الشاطئ كخاصة الرماؿ كالحاؽ الضرر بالمستحميف كاصابة االنساف ببعض  عمىالعادمة 
 انتشار الركائح الكريية كانتشار البعكض. عمىالجمدية، كما اف صب المياه العادمة يعمؿ األمراض 

شاطي البحر مف ردـ لمجركؼ كالمناظر الطبيعية كبناء الخياـ  عمىكيشكؿ نشاط االنساف 
( األثر البالغ في تدمير البيئة الطبيعية 2-20،21،22كالفنادؽ كالمنتجعات كشؽ الطرؽ شكؿ )

 قة كالتي يجب الحفاظ عمييا مف عمميات التطكير العمراني. ليذه المنط

 
 أنشطة اإلنساف عمى شاطي البحر.( 2-20) شكؿ

 .ـ8/9/2011زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 

                                                           
 .75مرجع سبؽ ذكره، ص “ المياه العادمة في مدينة خانيكنس دراسة في جغرافية البيئة”عبد القادر الباز،  (1)
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 أنشطة اإلنساف عمى شاطي البحر.( 2-21) شكؿ

 .ـ1/5/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 

 
 شؽ الطرؽ كتدمير ظيير البيئة البحرية.( 2-22) شكؿ

 .ـ1/5/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 
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محافظة خانيكنس مف عمميات التخمص مف النفايات الصمبة عميو كالتي  ئكما يعاني شاط
تمكيث البيئة البحرية كتشكيو صكرتيا الطبيعية كانتشار الركائح الكريية كالحشرات الضارة  إلىتؤدم 

نفكر المصطافيف كالسياح مف شاطي  عمىنيا تعمؿ أكما  ،اإلنساف كالنبات كالحيكاف إلىكانتقاليا 
 .(2-23) شكؿالبحر 

 
 التخمص مف النفايات الصمبة عمى شاطي البحر.( 2-23) شكؿ
 .ـ1/5/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب لمنطقة الدراسة بتاريخ المصدر: 
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 Population: السكان ثانياً 

مخطط ىك خدمة السكاف بالدرجة  أمكاليدؼ مف  المحكر الرئيسي لمتخطيطالسكاف  يعتبر
كالمتمثمة في  (1)الالزمة الدراسات السكانيةلذا فمف الميـ إعداد  ،األكلى كتكفير الخدمات الالزمة ليـ

لمتعرؼ عمى معدالت النمك السكاني كتطكرىا، كالعناصر التي تؤثر فييا راسة خصائص السكاف د
 المتكقع المستقبمي لي تحديد عدد السكافبغرض الكصكؿ إلى معدالت النمك المستقبمية كبالتا

سكاف كاإلخدمات اللسنة اليدؼ كالتي يبنى عمييا تقدير متطمبات المدينة مف لمحافظة خانيكنس 
سيناريكىات التطكير العمراني المستقبمي، باإلضافة إلى دراسة تكزيع السكاف ككثافتيـ، عند إعداد 

 ثـ دراسة خصائص السكاف المختمفة.

 :السكانيالنمو  .1
لقد خضعت الزيادة السكانية في محافظة خانيكنس إلى عمميات الزيادة الطبيعية كغير 
 الطبيعية كذلؾ بفعؿ عامؿ اليجرة الناتج عف االضطرابات السياسية التي حدثت في قطاع غزة

 (. 2-24)شكؿ  ،67ك 56ـ ك1948ممثمة في العاـ 

 
 .2007 – 1922النمك السكاني في محافظة خانيكنس مف( 2-24) شكؿ

 (1988) األردف: منظمة التحرير الفمسطينية ،  قصة مدينة خانيكنسالمصدر: حسف عبد القادر صالح ، 
 .2007كالجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، مطكية بأعداد السكاف كالمساكف لمعاـ  .56-51ص

                                                           
 .6، ص 2011كزارة الحكـ المحمي، تقرير غير منشكر عف  المخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس ،  (1)
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كؿ تعػػػػداد رسػػػػمي أجػػػػرم لسػػػػكاف فمسػػػػطيف عػػػػػاـ بمػػػػغ عػػػػدد السػػػػكاف فػػػػي خػػػػانيكنس كفقػػػػػان أل
 12350 إلػػػػػػىنسػػػػػػمة ثػػػػػػـ ازداد عػػػػػػددىـ  3890ـ فػػػػػػي فتػػػػػػرة االنتػػػػػػداب البريطػػػػػػاني حػػػػػػكالي 1922

ـ التػػػػي نجػػػػـ عنيػػػػا تػػػػدفؽ أعػػػػداد كبيػػػػرة 1948كبعػػػػد نكبػػػػة عػػػػاـ  ،1946نسػػػػمة كفقػػػػا لتعػػػػداد عػػػػاـ 
 61591 إلػػػػػػىمػػػػػػف الالجئػػػػػػيف الفمسػػػػػػطينييف لالسػػػػػػتقرار فػػػػػػي المدينػػػػػػة ارتفػػػػػػع عػػػػػػدد سػػػػػػكاف المدينػػػػػػة 

كقػػػػػدر عػػػػػدد سػػػػػػكاف أمثػػػػػػاؿ،  ةخمسػػػػػ بنحػػػػػكأعػػػػػداد السػػػػػػكاف  زيػػػػػادة إلػػػػػػىاألمػػػػػر الػػػػػذم أدم  ،نسػػػػػمة
ال إ ،نسػػػػػػمة 76204بحػػػػػػكالي  1966دارة المصػػػػػػرية لمقطػػػػػػاع عػػػػػػاـ خػػػػػػانيكنس فػػػػػػي أكاخػػػػػػر فتػػػػػػرة اإل

 52997 إلػػػػػىعػػػػػدادىـ فجػػػػػأة ليصػػػػػؿ أتنػػػػػاقص  1967ف سػػػػػكاف خػػػػػانيكنس بعػػػػػد حػػػػػرب حزيػػػػػراف أ
 1967دت حػػػػػرب عػػػػػاـ أحيػػػػػث  ،جرتػػػػػو سػػػػػمطات االحػػػػػتالؿ االسػػػػػرائيميأنسػػػػمة كفقػػػػػا لمتعػػػػػداد الػػػػػذم 

ردف كبػػػػػػػاقي دكؿ العػػػػػػالـ كالػػػػػػػذم كػػػػػػػاف مصػػػػػػر كاأل إلػػػػػػػىنػػػػػػػزكح عػػػػػػدد مػػػػػػػف سػػػػػػكاف خػػػػػػػانيكنس  إلػػػػػػى
 .(1)48معظميـ مف الجئي الػ 

بفعػػػػػؿ الزيػػػػػادة الطبيعيػػػػػة  1969أخػػػػػذ عػػػػػدد سػػػػػكاف خػػػػػانيكنس يػػػػػزداد بػػػػػبطء شػػػػػديد منػػػػػذ عػػػػػاـ 
نسػػػػػػمة نتيجػػػػػػة ارتفػػػػػػاع معػػػػػػدالت الخصػػػػػػكبة  76900 إلػػػػػػىـ 1984السػػػػػػنكية كالػػػػػػذم كصػػػػػػؿ عػػػػػػاـ 
نسػػػػػػػمة  200704بمػػػػػػػغ عػػػػػػػدد سػػػػػػػكاف محافظػػػػػػػة خػػػػػػػانيكنس  1997فػػػػػػػي خػػػػػػػانيكنس، كفػػػػػػػي العػػػػػػػاـ 

كذلػػػػػػػؾ نتيجػػػػػػػة قػػػػػػػدـك السػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينية كعػػػػػػػكدة الكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف  260%بزيػػػػػػػادة قػػػػػػػدرىا 
لى  2007النػػػػػػػازحيف إلػػػػػػػى المحافظػػػػػػػة كلػػػػػػػـ الشػػػػػػػمؿ، أمػػػػػػػا فػػػػػػػي العػػػػػػػاـ  قػػػػػػػدر عػػػػػػػدد السػػػػػػػكاف بحػػػػػػػكا 

نتيجػػػػػػػػة الزيػػػػػػػػادة السػػػػػػػػكانية الطبيعيػػػػػػػػة  1997عػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ  %130أم زيػػػػػػػػادة بنسػػػػػػػػبة  270979
 .(2)كعكدة النازحيف إلييا

كعمى أم حاؿ فإف الطابع العاـ لمزيادة السكانية المستمرة ذات السرعة المضطردة كالتي 
تكفير يمزميا عممية تخطيط مستمر في الحاضر كالمستقبؿ لعممية التطكير العمراني مف أجؿ 

 السكف المالئـ كاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة، كليكف التخطيط قبؿ التعمير كالتطكير كالبناء.

 
 
 

                                                           
 56-51(ص 1988) األردف: منظمة التحرير الفمسطينية ،  خانيكنسقصة مدينة حسف عبد القادر صالح ،  (1)
 .2007الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، مطكية بأعداد السكاف كالمساكف لمعاـ  (2)
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 :التركيب العمري والنوعي .2
 لمتركيب العمرم كالنكعي لمسكاف تسجيالن تاريخا في محافظة خانيكنس يعتبر اليـر السكاني

في المحافظة كالذم مف خاللو يمكف التعرؼ عمى مدم الحاجة إلى عممية التخطيط كالتطكير 
السكاف مف المساكف كالخدمات، كما يمكف مف خاللو التعرؼ  تالعمراني المستقبمي كتكفير احتياجا

عمى مدم ما تشكمو نسبة الذككر إلى اإلناث كأثر ذلؾ عمى عمميات التخطيط لمتطكير العمراني 
  .(2-25)شكؿ

 
  2007التركيب العمرم كالنكعي لسكاف محافظة خانيكنس ( 2-25) شكؿ

)رسالة ماجستير، الجامعة “ المياه العادمة في مدينة خانيكنس دراسة في جغرافية البيئة” عبد القادر الباز، المصدر:
 .28ص (2011االسالمية غزة، 

و ذك قاعدة عريضة كرأس مدبب مما يعني انو لسنكات نأكيتضح مف خالؿ اليـر السكاني 
 (14-0) ترتفع فيو نسبة صغار السفطكيمة قادمة سكؼ يبقي مجتمع محافظة خانيكنس فتيان حيث 

% بينما تنخفض 49 (49-15)ف حكالي نصؼ السكاف كفئة الشبابأ% أم 48.3 إلىلتصؿ 
كس تزايد الحاجة لكحدات سكنية في كىذا يع السكاف تكزيعمف  %2.6 إلىنسبة كبار السف لتصؿ 

، كما تتساكم تقريبان أعداد الذككر كاإلناث حسب المستقبؿ بالرغـ مف تراجع معدالت النمك الطبيعي
 .اليـر السكاني



 83 [خانيونس محافظة في والسكان البيئية الموارد: الثاني الفصل]

 

  :توزي  السكان .3
سبعة نسمة مكزعيف عمى  270979حكالي  2007عاـ  محافظة خانيكنسبمغ عدد سكاف 

 تعتبرك  ،(الفخارم–خزاعة–عبساف الكبيرة-عبساف الصغيرة-سييالبني -القرارة-خانيكنس) مدف كىي
كذلؾ بسبب  في قطاع غزة بعد محافظة غزة، كبر المدف تعدادان لمسكافأ محافظة خانيكنس ثاني

مما أدل إلى ىجرة  ثانيا حسب المخطط اإلقميمي لقطاع غزة داريان سياسيان إ ككنيا مركزا اقميميا
 يبيف (2-26كالشكؿ ) كخاصة في عيد السمطة الكطنية الفمسطينية، المحافظةداخمية مرتفعة إلى 

 .مدف كقرم محافظة خانيكنسالسكاف في  كتكزيع أعداد

 
 التكزيع الجغرافي لمسكاف عمى مدف كقرم محافظة خانيكنس.( 2-26) شكؿ

ص مرجع سبؽ ذكره، “ المياه العادمة في مدينة خانيكنس دراسة في جغرافية البيئة”عبد القادر الباز،  المصدر:
 كبتصرؼ مف الطالب. .29

 

نالحظ أف مدينة خانيكنس تستحكذ عمى الكـ األكبر مف عدد السكاف مف الشكؿ السابؽ 
مخيـ خانيكنس  نسمة كيميو 142637في محافظة خانيكنس حيث يصؿ عدد السكاف فييا إلى 

ـ 1948نسمة كالذم تـ إقامتو بعد حرب عاـ  37705لالجئيف كالذم يصؿ فيو أعداد السكاف إلى 
إلى قطاع غزة كمحافظة خانيكنس أما بالنسبة لمقرم األخرل فإف أعداد  فكتيجير الفمسطينيي

كاف بعد مخيـ السكاف فييا متقاربة إلى حد كبير إال أف بني سييال تأتي في الترتيب في عدد الس
نسمة ثـ  18413نسمة ثـ عبساف الكبيرة  19679نسمة ثـ تأتي بعدىا القرارة  31703خانيكنس 
 نسمة. 5539نسمة ثـ الفخارم  6066نسمة ثـ عبساف الصغيرة  9147خزاعة 
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في اإلقميـ أم مدم  نمط التركز السكانيكيرتبط بدراسة تكزيع السكاف محاكلة التعرؼ عمى 
ى التركز في منطقة كاحدة داخؿ حدكد اإلقميـ أك التشتت داخؿ ىذه الحدكد ذلؾ ألف ميؿ السكاف إل

دراسة التكزيع السكاني ال تيتـ بالتكزيع العددم المطمؽ لمسكاف في أقساـ اإلقميـ بؿ بدراسة تكزيع 
ة الكثافة في ىذه األقساـ كالتي تمقي الضكء عمى مدم العالقة بيف التكزيع العددم كمساحة الرقع

 .(1)المأىكلة
بنسبة باستخداـ بعض الطرؽ اإلحصائية مف أىميا ما يعرؼ  التركز السكانيكيحسب 

 ،(1)ممحؽ رقـ  (2)2007لعاـ  %14.7نتيجة المعادلة أف نسبة التركز بمغت  حيث يتبيف التركز
 كىذا يؤكد أف تكزيع السكاف غير مثالي حيث إنو يككف مثاليان إذا كانت ىذه النسبة تساكم صفران 
ككمما كبرت ىذه النسب كمما دؿ ذلؾ عمى شدة التركز كالعكس حيث كمما قمت فإف التركز يبدأ في 

 . (3)مميزا لتكزيع السكاف تالقمة كيبدأ التشت
% كتشكؿ أعمى نسبة تركز، كتبمغ في 4.1س إذ تبمغ كترتفع نسبة التركز في مدينة خانيكن

% كتنخفض في كؿ مف عبساف الجديدة 2.9% كتتكسط في بني سييال 2.1% كالفخارم 3القرارة 
  %.0.2% كخزاعة 0.7عبساف الكبيرة % ك 0.8

لمتعرؼ عمى اتجاه نسبة التركز في  1997لمعاـ  مقدار التركز السكانيكعند حساب 
% كمعني ذلؾ أف ظاىرة التركز السكاني في طريقيا إلى 54.4محافظة خانيكنس نجد أنيا تبمغ 

في مساحات أكسع مما كانت عميو عاـ  2007التناقص بشكؿ سريع كبدأ السكاف يتكزعكف في عاـ 
1997. 

 
                                                           

 . 215، مرجع سبؽ ذكره، ص مدخؿ إلى التحميؿ اإلحصائي في الجغرافية البشريةفتحي محمد أبك عيانة،  (1)
 ص( –مجمكع )س  2/1نسبة التركز =  (2)

 -أف: حيث

 الكمية اإلقميـ مساحة جممة إلى المنطقة لمساحة المئكية النسبة=  س -

 .الكمية اإلقميـ سكاف جممة إلى المنطقة سكاف لعدد المئكية النسبة=  ص -

 السالبة االشارات إلى النظر دكف القيـ مجمكع أم البعض بعضيا النسب ىذه بيف المكجب الفرؽ مجمكع= ( ص – س) مجمكع -

 ( .1الممحؽ رقـ )راجع  1417%=  2914×  2/1=  

 . 216، ص المرجع السابؽالمصدر: 
 . 216ص المرجع السابؽ  (3)
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 شكؿ السكاف تكزيع في اليامة اإلحصائية الطرؽ كإحدل لورنس منحنى تطبيؽ كعند
 متساكو  غير محافظة خانيكنس مساحة عمى السكاني التكزيع أف بيفتي( 2)ممحؽ رقـ ( 27-2)

   .األمثؿ التكزيع يمثؿ الذم الخط عف المنحنى البتعاد نتيجة كذلؾ

 
 منحني لكرنس.( 2-27) شكؿ

 .إعداد الطالب  المصدر:

 (1)0.82 االنتظاـ درجة بمغت بينما 0.18 نسبتو بمغت سكانيان  تركزان  بالمحافظات أف كنجد
إلى حد ما في تكزيع السكاف بيف المراكز العمرانية كانتظاـ بينيـ في  مثاليةكىك ما يدؿ عمى 
 محافظة خانيكنس.

 
                                                           

 0.18= 50\41 أم اتالمربع اعداد نصؼ مجمكع عمى مقسكما A= االنتظاـ درجة (1)
 0.82= 50\9 أم المربعات اعداد نصؼ مجمكع عمى مقسكما B =    التركز درجة  

 = أعداد المربعات خارج  منطقة عدـ التكازف في التكزيع  Aحيث اف   
 = أعداد المربعات داخؿ منطقة عدـ التكازف في التكزيع  Bحيث اف   

صفر( فتزداد درجة التركز كمما اقتربنا مف -1أخذت فمسفة ىذا القانكف، عمى أساس النسب المئكية الجزئية التي تتراكح بيف )
 ( فيككف التكزيع متكسط بيف التركز كاالنتظاـ.115جة االنتظاـ، أما إذا كانت النتيجة )الصفر، كالعكس بدر 

 (2112، معيد البحكث كالدراسات العربية،دكتكراه)رسالة “ االستخداـ السكني لألرض في محافظات غزة” ،رائد صالحة :راجع
 .146ص
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 :السكانية الكثافة .4
مدينة حسب مساحة كؿ مدف كقرم محافظة خانيكنس كذلؾ تختمؼ الكثافة السكانية في 

في  (1)ا، كتختمؼ الكثافة السكانية الخاـكعدد السكاف المكجكديف فييا كتركز الخدمات المكجكدة فيي
 (. 2-28محافظة خانيكنس مف منطقة ألخرم شكؿ)

 
 معدؿ الكثافة السكانية الخاـ في مدف محافظة خانيكنس( 2-28) شكؿ

 .2007 لمعاـ الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز احصائيات عمى باالعتماد إعداد الطالب المصدر: 

مدينة بني سييال كخزاعة أكبر المدف كالقرم كثافة  مف الشكؿ السابؽ يتبيف ما يمي أف
فيما تأتي مدينة خانيكنس بعدىما مف  ،عداد السكاف كصغر مساحتيا االداريةأسكانية بسبب كبر 

   .خرلناحية الكثافة السكانية بسبب اتساع مساحتيا مقارنة مع المدف األ
المدينة القديمة ذات  بسبب كجكدكثافة سكانية فعمية كذلؾ  عمىتحتؿ مدينة خانيكنس أك 

مدينة ، كما اف ـ48الفمسطينييف عاـ  فالالجئيمخيـ  عمىكاحتكائيا  الكثافة السكانية العالية
 .الثانية في قطاع غزة ةخانيكنس تعتبر المدينة المركزي

عداد أتعتبر بمدية الفخارم كبمدية عبساف الجديدة اك الصغيرة أقؿ قرم كثافة سكانية بسبب ك 
 السكاف المنخفضة فييا نتيجة نقص الخدمات فييا.

                                                           
 ىناؾ عدة انكاع مف الكثافة السكانية مثؿ الكثافة الحسابية اك الخاـ كالكثافة الفيزيكلكجية اك الفعمية (1)
-40ص (1993) االسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  جغرافية السكاف اسس كتطبيقاتراجع: فتحي ابك عيانة،  

41. 



 

 انثبنث  انفصم

 انكتهة انعمساوية وتطوزهب يف حمبفظة خبويووس

 مقدمة
 RSتطور الكتمة العمرانية في محافظة خانيونس  باستخدام  : أوالً 

 مقدمة  .1
 المرحمة األكلي: جمع المرئيات مف األقمار الصناعية .2
 المرحمة الثانية: المعالجة األكلية لممرئيات الفضائية .3

 تييئة كتجميع البيانات - أ
 التشكىات )الضجيج(ازالة  - ب
 اقتصاص المرئيات - ت
 عممية التحسيف الطيفي  - ث
 المقاطع الطيفية - ج

 المرحمة الثالثة: تفسير كتحميؿ المرئيات الفضائية .4
 Classificationعممية التصنيؼ  - أ
 تحميؿ التطكر العمراني لمحافظة خانيكنس - ب
  العمراني التطكر عمي المؤثرة العكامؿ - ت
 المدفالتطكر العمراني كنظريات نمك  - ث

  GISاالستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية  باستخدام : ثانياً 
 مقدمة  .1
 كتصنيفيا األرض استخدامات قياس .2
 تحديد نظاـ تصنيؼ األرض .3
 بناء قاعدة البيانات .4

 المرحمة األكلي: التصميـ المادم لقاعدة البيانات 
 المرحمة الثانية: معالجة الخرائط المتكفرة

 تجييز الصكرة الجكيةالمرحمة الثالثة: 
 المرحمة الرابعة: الترقيـ عمي الشاشة 

 المرحمة الخامسة: تحميؿ الخرائط
 (Topologyالمرحمة السادسة: عممية التركيب البنائي )

 المرحمة السابعة: حساب مساحة االستخدامات
 التكزيع المساحي كالنسبي ألنماط استخداـ األرض  .5
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 :مقدمة
 عمىضركرة التعرؼ  عمىتعتمد عممية التطكير العمراني المستقبمي كالخطط العمرانية 

استخدامات األرض األخرل كالمكارد  عمىتطكر الكتمة العمرانية كالعكامؿ المؤثرة فييا كتأثيرىا 
ككذلؾ تحميؿ االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية،  ،البيئية كنصيب الفرد مف ىذه الكتمة

قة رنتيا بمثيميا مف المعايير المحمية كالعالمية، كتحميؿ استخدامات األرض كمعرفة الطاكمقا
 .االستيعابية ليذا االستخدامات

 .RSباستخدام  في محافظة خانيونستطور الكتمة العمرانية : أوالً 
يتأثر التطكر العمراني في أم مدينة بالكظيفة التي تقدميا تمؾ المدينة سكاء أكانت كظيفة 

كما يدؿ نمك  ،كخاصة فيما يتعمؽ بالكتمة العمرانية كالخدمات المكجكدة فييا (1)قميميةإمحمية أك 
رانية كدرجة مدم المركزية التي تتمتع بيا المراكز العم عمىالمساحة العمرانية مف حيث الكـ كالنكع 

ف األىمية األساسية في كظيفة المركز العمراني ىي المسكف أكما ، (2)ثقميا الكظيفي في اقميميا
 .(3)تمييا كظائؼ أخرم تختمؼ أىميتيا

ىمة كالمعمكرة في مدينة ما كالمستغمة استغالالن ىي عبارة عف المساحة اآل والكتمة العمرانية
متفرقة كتتخمميا فراغات أك أراضي بيضاء مستغمة أك غير فعميان كقد تشكؿ كتالن مترابطة أك 

كتسمي في فمسطيف التجمعات  (5)أك مسطحات مائية كما تشمؿ التقاسيـ التي تـ اعتمادىا (4)مستغمة
 . (6)السكانية

                                                           
)رسالة “ اتجاىات التطكر العمراني لبمدة قباطية في ضكء العالقات المكانية بالتجمعات السكانية المحيطة”مصطفي مصطفي،  (1)

 .2( ص 2004ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 
معيد البحكث كالدراسات  )القاىرة: تحميؿ النمك العمراني كمعطيات البيئة لمدينة عربية ، نمكذج مدينة الزقازيؽعبد الفتاح حزيف،  (2)

“ االستخداـ السكني لألرض في محافظات غزة”( ص أ : نقالن عف رائد صالحة، 1987، 35العربية، سمسمة الدراسات الخاصة رقـ 
 .19مرجع سبؽ ذكره، ص 

المكسكعة “  م،ميالد 2004 – 1970النمك السكاني كالتكسع العمراني في اقميـ دمشؽ خالؿ الفترة ما بيف ”ايماف الزايد،  (3)
 http://4geography.com/vb/showthread.php?t=71الجغرافية  

 .2مرجع سبؽ ذكره، ص دليؿ تحديد النطاؽ العمراني،كزارة الشئكف البمدية كالقركية السعكدية،  (4)
 المعدالت كالمعايير المصرية فى التخطيط العمراني،  (5)

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14064 
 ،)فمسطيف( 2007 كالمنشئاتالنتائج النيائية مف بيانات التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  (6)

 .25ص 

http://4geography.com/vb/showthread.php?t=71
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14064
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14064
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جػػػػػراء مراقبػػػػػة زمنيػػػػػة إ عمػػػػػىكتسػػػػػاعد مرئيػػػػػات االستشػػػػػعار عػػػػػف بعػػػػػد كاألقمػػػػػار الصػػػػػناعية 
د التغيػػػػػرات طكيمػػػػػة المػػػػػدم الناجمػػػػػة عػػػػػف امتػػػػػداد الكحػػػػػدات متتابعػػػػػة لمنػػػػػاطؽ معينػػػػػة كذلػػػػػؾ لرصػػػػػ

كقػػػػػػػػػد كجػػػػػػػػػد أف التغطيػػػػػػػػػة المتتاليػػػػػػػػػة كالمتكػػػػػػػػػررة لمنػػػػػػػػػاطؽ المػػػػػػػػػدف بكاسػػػػػػػػػطة الصػػػػػػػػػكر  ،(1)السػػػػػػػػػكنية
اسػػػػػػتخداـ األرض كالمػػػػػػكارد  عمػػػػػػى (2)الفضػػػػػػائية تعطػػػػػػي مؤشػػػػػػرات عامػػػػػػة عػػػػػػف تػػػػػػأثير تكسػػػػػػع المػػػػػػدف

 كبالتػػػػالي يمكػػػػف بنػػػػاءن ، (3)التنبػػػػؤ بصػػػػكرة نمػػػػك المدينػػػػة فػػػػي المسػػػػتقبؿ عمػػػػىمػػػػؿ ا تعنيػػػػأكمػػػػا  ،البيئيػػػػة
 .(4)كمعقكؿ فنمك متكاز  عمىذلؾ تحديد اإلجراءات التي يجب أف تتخذ لممحافظة  عمى

كسيتـ دراسة تطكر الكتمة العمرانية لمحافظة خانيكنس كذلؾ باستخداـ تقنيات تحميؿ 
 .Erdas Imagine  v9.1 (5)الرقمية  الصكر الرقمية باستخداـ برنامج تحميؿ الصكر

كتعتبر صكر األقمار الصناعية أىـ كسائؿ االستشعار عف بعد ىذه األياـ كلكف ىذه 
الصكر بحد ذاتيا ليست سكم بيانات خاـ لذلؾ يجب تحميميا كتفسيرىا الستخالص المعمكمات منيا 

                                                           
ص  جامعة قطر( ،)قطر: قسـ الجغرافيا االستشعار عف بعد كتطبيقاتو في التخطيط العمرانيمحمد الخزامي عزيز،  (1)

370 
 60(ص 2006أكتكبر، مصراتة، ليبيا، 7)جامعة  االستشعار عف بعد اسس كتطبيقاتمصباح محمد عاشكر،  (2)
 144(ص 1995األنجمك المصرية،  التخطيط الإلقميمي )القاىرة: مكتبةاحمد خالد عالـ،  (3)
 .112(ص2008)عماف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، تخطيط استخداـ األرض الريفي كالحضرمعثماف غنيـ،  (4)
ج معالجة الصكر الرقمية كالفضائية التجارية كىناؾ مجمكعة مف ىذه أحد برام Erdas Imagineيعتبر برنامج  (5)

   -البرامج مثؿ:
 )برنامج تجارم( PCI Geomatica -أ 
 ) برنامج أكاديمي كتجارم( ENVI -ب 
 )برنامج تجارم كاكاديمي( ILWIS -ج 
 )كاالمينجارك إدريسي( )برنامج أكاديمي( IDRISI Kilimanjaro -د 
 )برنامج تجارم(  ZIimaging -ق 

ز ىذه البرنامج فيما بينيا مف ناحية كفاءتيا كأدلة االستخداـ كسيكلتيا ، الثغرات البرمجية كالبيانات التي كتتماي
مكانيات الحاسكب المستخدـ كسعر البرنامج كالدعـ الفني كسيكلة التثبيت كسيكلة االستخداـ كالكقت  يتـ العمؿ عمييا كا 

 المراقبليندسي كاإلشعاعي، سيكلة ككقت عمؿ التصنيؼ المستغرؽ في التثبيت كسيكلة ككقت عمؿ التصحيح ا
 صكر لعدة مكزايؾ بعمؿ القياـ ككقت سيكلةك  برنامج كؿ يدعميا التي المراقب التصنيؼ أنكاعك  المراقبي غير كالتصنيؼ

مكانياتك  الممفات مف أنكاع لعدة كالتصدير االستيراد أمكانياتك   . الصكر عرض كجمااليات ا 
أشير ىذه البرامج كىك الرائد عالميا كالبرنامج األكؿ المعتمد في المشاريع  Erdas Imagineاال اف برنامج 

 كالدراسات العممية. 
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 معرفة يستخدميا صاحب القرار أك المستفيد النيائي منيا إلىكبالتالي تتحكؿ ىذه المعمكمات 
 .التخاذ القرارات ككضع السيناريكىات

( كذلؾ 3-1تحميميا )شكؿ  إلىتمر المرئيات الفضائية بمجمكعة مف المراحؿ كصكالن ك 
كتتمثؿ ىذه  ،دارة البيانات كسيكلة التعامؿ معياإككذلؾ عممية  ،(1)لزيادة المقدرة التفسيرية ليا

 مرحمة تفسير كتحميؿ المرئيات. كصكالن إلىالمعالجة األكلية جمع المرئيات ك المراحؿ في مرحمة 

 
 مراحؿ معالجة المرئيات الفضائية( 3-1شكؿ)

 المصدر: إعداد الطالب
                                                           

 .43صمرجع سبؽ ذكره،  ،االستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
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 المرحمة األولي: جم  المرئيات من األقمار الصناعية: .1
سمسمة سكاتؿ الندسات في تحديد محاكر  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى مرئيات

التطكر العمراني، حيث إف صكر القمر الصناعي الندسات مف أنسب البيانات لمثؿ ىذا النكع مف 
كلما كانت الدراسة تحتاج لمقارنة بيف سنكات مختمفة فقد تـ الحصكؿ عمى مجمكعة  (1)الدراسات

( كالمنشكرة بشكؿ USGSجية األمريكية)مف المرئيات الفضائية مف مكقع ىيئة المساحة الجيكلك 
UTM-WGS 84 ZONE 36N(2 )مصححة جغرافيا عمى نظاـ االسقاط ( 1)مجاني عمى االنترنت

، 1973كبفترات زمنية مختمفة كذلؾ لقياس التغير بيف ىذه الفترات كذلؾ لمعاـ 
التي ( يكضح منطقة الدراسة كصكر األقمار الصناعية 3-2كالشكؿ )، 2011(3)،1986،2001

 . (4)األكؿ كالثاني WRSالنظاـ المرجعي العالمي  عمى السابقة الذكر تغطييا األعكاـ

  
 مكقع المرئيات المستخدمة في الدراسة كفؽ النظاـ المرجعي العالمي األكؿ كالثاني بالنسبة لفمسطيف.( 3-2شكؿ)

 المصدر: إعداد الطالب
                                                           

استخداـ الصكر الفضائية كنظـ المعمكمات الجغرافية كالنمذجة الرقمية في مراقبة كتكقع النمك ”لطفي عزاز،  (1)
 .143( ص 2009، )الككيت-الممتقي الخامس لمجغرافيكف العرب “الحضرم في االسكندرية،

(1)  http://glovis.usgs.gov/  
كىك عبارة عف  نظاـ احداثيات مستكم كالمسمى نظاـ مريكيتكر المستعرض العالمي تـ فيو تقسيـ العالـ إلى  (2)

 شرائح كؿ شريحة ليا رقـ يميزىا في شماؿ الكرة األرضية كجنكبيا. 
 .gov/AboutBrowse.shtml#landsat_etm_slc_offhttp://glovis.usgsراجع             (3)
كىك عبارة عف نظاـ  لتقسيـ العالـ لتغطيتو بالصكر  Worldwide Reference Systemاختصار إلى  (4)

 http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/wrs.htmlالفضائية راجع 

http://glovis.usgs.gov/
http://glovis.usgs.gov/AboutBrowse.shtml#landsat_etm_slc_off
http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/wrs.html
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  المرحمة الثانية: المعالجة األولية لممرئيات الفضائية  .2
كدمج نطاقات المرئيات كاقتصاصيا عمى منطقة تييئة البيانات  إلىتيدؼ ىذه المرحمة 

كذلؾ إليجاد تمثيؿ أصدؽ لممشيد زالة التشكىات الناتجة عف األقمار الصناعية إكذلؾ الدراسة، 
اعتمادا كميا عمى خصائص المستشعر المستعمؿ في األصمي، كتعتمد طبيعة ىذه المعالجة 

 .(1)الحصكؿ عمى ىذه الصكر الفضائية

 تييئة وتجمي  البيانات -أ 
ىيئػػػػػة أربعػػػػػة ممفػػػػػات منفصػػػػػمة كمضػػػػػغكطة  عمػػػػػىالمرئيػػػػػات الفضػػػػػائية  عمػػػػػىتػػػػػـ الحصػػػػػكؿ 

( يختمػػػػػػؼ bandsطيفيػػػػػػة مسػػػػػتقمة ) اتمجمكعػػػػػة طبقػػػػػ عمػػػػػػى( كػػػػػؿ ممػػػػػػؼ يحتػػػػػكم TARبامتػػػػػداد )
األقمػػػػػار الصػػػػػػناعية  عمػػػػػػىالنطاقػػػػػات الناتجػػػػػػة عػػػػػف المجسػػػػػػات المحمكلػػػػػة  عػػػػػددىا بػػػػػاختالؼ عػػػػػػدد
تتكػػػػػػكف مػػػػػػف  1973، فمػػػػػػثال الصػػػػػػكرة الفضػػػػػػائية لمعػػػػػػاـ المرئيػػػػػػة منػػػػػػو عمػػػػػػىالػػػػػػذم تػػػػػػـ الحصػػػػػػكؿ 

 .نطاقات طيفية 8ـ فتتككف مف 2011أربعة نطاقات طيفية أما الصكرة الفضائية لمعاـ 
مة كالتي تحتاج إلى عممية دمج تـ فؾ ضغط ىذه الممفات لمحصكؿ عمى النطاقات منفص

كتسييؿ عممية التفسير  (2)النطاقات لمحصكؿ عمى مشيد كاضح يبيف الظكاىر المختمفة بكضكح
البصرم لممرئيات الفضائية، كذلؾ تككيف مرئية كاحدة تضـ كؿ الطبقات الطيفية كبنظاـ خالط 

لتحميؿ كمعالجة  ERDAS IMAGING 9.1، كلقد تـ تنفيذ ذلؾ مف خالؿ برنامج RGBاأللكاف 
( يكضح 3-6+5+4+3كالشكؿ ) Layer stack(3)الصكر الفضائية الرقمية كباستخداـ األمر 

 .Visible regionالمرئيات بعد تجميعيا في طبقة كاحدة ضمف النطاؽ المرئي

                                                           
 .44، مرجع سبؽ ذكره، صاالستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
سرت  –جامعة التحدم  “االدريسي انديس،التصنيؼ المكجو )المراقب( باستخداـ برنامج ” محمد ابراىيـ كركش،  (2)

 .8ص (2010، )ليبيا
اساس دمج األطياؼ المرئية لبعض صكر األقمار الصناعية التي تأتي في صكرتيا الخاـ  عمىتقـك ىذه العممية  (3)

صكرة  عمىىيئة أطياؼ مرئية منفصمة كمف خالؿ ىذه العممية يتـ تجميع ىذه األطياؼ معا لمحصكؿ  عمى
 ERDASصبحي عبد الجكاد الدكرة التدريبية لبرامج نظـ المعممات الجغرافية الدكرة الثانية  اج :ر  -ممكنة:

IMAGING 8.626ص. 
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 .بعد جمع نطاقاتيا 1973لمعاـ الفضائية  المرئية( 3-3) شكؿ

 ./USGS - http://glovis.usgs.govاألمريكية  ةالمصدر: ىيئة المساحة الجيكلكجي

 
 بعد جمع نطاقاتيا 1986لمعاـ الفضائية  المرئية( 3-4) شكؿ

 المصدر: المرجع السابؽ

http://glovis.usgs.gov/
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 .بعد جمع نطاقاتيا 2001لمعاـ الفضائية  المرئية( 3-5) شكؿ

 المصدر: المرجع السابؽ

 
 .بعد جمع نطاقاتياـ 2011لمعاـ الفضائية  المرئية( 3-6) شكؿ

 المصدر: المرجع السابؽ
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 إزالة التشوىات )الضجيج(  -ب 
ضجيج الصكر ىك أم اضطراب غير مرغكب فيو في معطيات الصكر الفضائية ينجـ 
عف قصكر في االستشعار حيث يتكقؼ جياز االستشعار عف العمؿ أثناء عممية المسح مما ينتج 

ىذا النكع مف الضجيج  كيمكف إزالة ،(3-7)شكؿ طسقكط الخطكط أك ظاىرة التخطيعنو ظاىرة 
ليا عف طريؽ بعض البرامج المتكفرة التي بدكرىا تحسب المتكسط الحسابي بيف السطكر )األعمى آ

نو مف الممكف استعادة أكما ، (1)سفؿ( إلعادة المعمكمات المفقكدة دكف المساس بالسطكر األخرلكاأل
 .(2)ت المفقكدة في ىذه الصكر مف صكر فضائية متكاممة بتاريخ أقدـ لنفس المنطقةالمعمكما

 

   landsat7التشكيو الحادث في مرئيات( 3-7) شكؿ
 .gov.ar/landsat/usgslandsatproject.htmhttp://catalogos.conaeالمصدر: 

ـ مف 31/05/2003في تاريخ   landsat7ذلؾ ما حدث لمقمر الصناعي عمىكمثاؿ 
( كالذم يتككف مف زكج مف المرايا الصغيرة كالتي SLC scan Line Correctorتعطؿ لجياز )

ي مساره مما يؤدم تدكر حكؿ محكر بشكؿ يتناغـ مع حركة مرآة جياز المسح أثناء دكراف القمر ف
 التقاط مناظر كقطاعات متكازية، كقد نتج عف ىذا العطؿ فقداف حكالي ربع التغطية لمقمر إلى

 ىماكف كعدـ تصكير مناطؽ أخرم عمالصناعي ما يعني التقاط صكر مزدكجة لبعض األ

                                                           
 .45، مرجع سبؽ ذكره، صاالستشعار عف بعدالمؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني،  (1)
 dsat.usgs.gov/about_LU_Vol_2_Issue_1.php#5http://lanراجع   (2)

http://catalogos.conae.gov.ar/landsat/usgslandsatproject.htm
http://landsat.usgs.gov/about_LU_Vol_2_Issue_1.php#5
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 لى معالجة خاصة إلزالةإتحتاج  كالتي 2011المرئية لعاـ  عمىكىك ما ينطبؽ  ،(1)طالؽاإل
 -كذلؾ باستخداـ إحدل ىاتيف الطريقتيف: (2)آثارىا

 :Erdas Imagineولي: باستخدام برنامج  الطريقة األ 
الصكرة ف أ عمىاألمريكية كالتي تعتمد  ةىذه الطريقة طرحتيا ىيئة المساحة الجيكلكجي

 ، كالقيمة DNككؿ منيا ليا قيمة رقمية Pixels الفضائية متككنة مف مصفكفة مف البيكسالت
مما يعني فقداف بيانات المناطؽ األرضية الكاقعة  الرقمية لبيكسالت الخطكط السكداء تككف صفرا

فكرة عممية المعالجة ىي في استبداؿ بيكسالت تمؾ الخطكط السكداء بأخرل ، ضمف تمؾ الخطكط
نفسيا،  كثر( ممتقطة لنفس المنطقة كبنفس المتحسس كبالدقة المكانيةأك أسميمة مف صكر كاحدة )

ك بعد الصكرة ذات الخطكط السكداء كالسبب أف تككف تمؾ الصكر قد التقطت مباشرة قبؿ أكيفضؿ 
ككذلؾ لتجنب تأثيرات التغيرات  ،في ذلؾ لكي ال يككف التغاير كبيرا في معالـ الغطاء األرضي

في المكسمية في زاكية ارتفاع الشمس عف األرض باختالؼ فصكؿ السنة كما يسببو مف تبايف 
 برنامجكيمكف تطبيؽ ىذه العممية مف خالؿ  ،طبيعة األشعة المنعكسة عف سطح األرض

ERDAS IMAGINE  كعف طريؽ model-maker   (3-8شكؿ ) المخطط  سـبر. 

 

 . ERDAS IMAGINEفي برنامج  landsat7 ( نمكذج معالجة مرئيات3-8شكؿ )
  http://landsat.usgs.gov/about_LU_Vol_2_Issue_1.php#5:المصدر

                                                           
 .16(ص2010)الجامعة اإلسالمية غزة،  محاضرات في االستشعار عف بعدأحمد سكيمـ،  (1)
 .ـ2008،، نادم نظـ المعمكمات الجغرافيةLandsat_7ياد محمد، معالجة الخطكط السكداء في مرئياتإ (2)

http://landsat.usgs.gov/about_LU_Vol_2_Issue_1.php#5
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 :ENVIالطريقة الثانية: باستخدام برنامج  
 أفساكم صفر ت DNف أم خمية ذات قيمة أإعطاء البرنامج معمكمة كىي  ة الطريقةفكر 

ة ليا عبر ايجاد متكسطات قيـ الخاليا المحيطة بالخمية المعطكبة كذلؾ دـ جدييقـك باستنتاج قي
بشكؿ  Bandكؿ حزمة طيفية  عمىكتتـ العممية Replace Bad Value(1 )باستخداـ األمر 

 .منفصؿ بعد ذلؾ يتـ عمؿ جمع لمحـز الطيفية
 

 :Crop imageryاقتصاص المرئيات  -ج 
في الدراسة عمى حدكد محافظة خانيكنس فقط  تتـ عممية اقتصاص المرئيات المستخدمة

لممرئيات  ةمف خالؿ خريطة حدكد المحافظة، كتيدؼ ىذه العممية إلى تكفير حجـ السعة التخزيني
عمى القرص الصمب كتكفير الكقت خالؿ عمميات المعالجة كالتحميؿ كتسييؿ عممية الكصكؿ إلى 

 (2)كاممة تتككف مف عدد ىائؿ مف القيـ الرقميةمنطقة الدراسة، حيث أف مرئية االستشعار عف بعد ال
لذلؾ فإنيا تحتاج إلى حجـ تخزيني ككقت أكبر مقارنة مع العمؿ  2كـ31450كالتي تبمغ مساحتيا 

 .2كـ 111عمى المرئيات المقتصة عمى حدكد محافظة خانيكنس كالتي تبمغ مساحتيا 
 ERDAS IMAGING 9.1كلقد تـ تطبيػؽ عمميػة اقتصػاص المرئيػات مػف خػالؿ برنػامج 

خانيكنس بعد تحكيػؿ نظػاـ كاالستعانة بخريطة الحدكد اإلدارية لمحافظة  Subsetكباستخداـ األمر 
 إحػػػػػػػػػداثيات المرئيػػػػػػػػػات الفضػػػػػػػػػائية، كاألشػػػػػػػػػكاؿ                           ليكػػػػػػػػػكف مطابقػػػػػػػػػا لنظػػػػػػػػػاـ UTM إلػػػػػػػػػىحػػػػػػػػػداثياتيا إ
 د محافظة خانيكنس.تكضح المرئيات بعد اقتصاصيا عمى حدك  (3-9+10+11+12)

 

 

 

 

                                                           
 ـ2010ىيثـ الشامي، تصحيح الخطكط السكداء، نادم نظـ المعمكمات الجغرافية، (1)
 ILWISمعالجػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػكر االستشػػػػػػػػػعار عػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد الرقميػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػػػامج الػػػػػػػػػكيس محمػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػالح،  (2)

 .38ص  (2010)الرياض: المممكة العربية السعكدية، جامعة الممؾ سعكد، 



 98 [خانيونس محافظة في وتطورىا العمرانية الكتمة: الثالث الفصل]

 

 

 .1973مرئية رقمية مقتصة عمى الحدكد اإلدارية لمحافظة خانيكنس لمعاـ ( 9-3) شكؿ
 إعداد الطالب المصدر:

 
 . 1986مرئية رقمية مقتصة عمى الحدكد اإلدارية لمحافظة خانيكنس لمعاـ ( 3-10) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 . 2001مرئية رقمية مقتصة عمى الحدكد اإلدارية لمحافظة خانيكنس لمعاـ ( 3-11) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:

 

 . 2011مرئية رقمية مقتصة عمى الحدكد اإلدارية لمحافظة خانيكنس لمعاـ ( 3-12) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 Spectral Enhancementعممية التحسين الطيفي  -د 
فػػػػػػي المرئيػػػػػػة الفضػػػػػػائية مػػػػػػف خػػػػػػالؿ زيػػػػػػادة الفػػػػػػركؽ بػػػػػػيف ىػػػػػػي عمميػػػػػػة تحسػػػػػػيف البيانػػػػػػات 

الصػػػػػػفكؼ الطيفيػػػػػػة التػػػػػػي يػػػػػػتـ التعبيػػػػػػر عنيػػػػػػا باالختالفػػػػػػات المكنيػػػػػػة لتصػػػػػػبح ىػػػػػػذه المرئيػػػػػػة أكثػػػػػػر 
كذلػػػػػػؾ بزيػػػػػػادة التمييػػػػػػز بػػػػػػيف المعػػػػػػالـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التضػػػػػػخيـ  (1)قابميػػػػػػة لمرؤيػػػػػػة كالتفسػػػػػػير البصػػػػػػرم

 ،مكانيػػػػػة مالحظتيػػػػػاإرمػػػػػادم لتسػػػػػيؿ البصػػػػػرم لالختالفػػػػػات الضػػػػػئيمة بػػػػػيف المعػػػػػالـ فػػػػػي التػػػػػدرج ال
راءات المعالجػػػػػػػة االكليػػػػػػػة فإزالػػػػػػػة التشػػػػػػػكىات كالضػػػػػػػجيج جػػػػػػػكتػػػػػػػتـ عمميػػػػػػػة التحسػػػػػػػيف بعػػػػػػػد انجػػػػػػػاز ا

كىػػػػػي التػػػػػي تجعػػػػػؿ الصػػػػػكرة الفضػػػػػائية أكثػػػػػر قابميػػػػػة ، (2)خاصػػػػػة يجػػػػػب اف تسػػػػػبؽ عمميػػػػػة التحسػػػػػيف
ؾ مػػػػف أجػػػػؿ متفسػػػػير كذلػػػػللمتفسػػػػير كذلػػػػؾ مػػػػف أجػػػػؿ التطبيػػػػؽ كجعػػػػؿ البيانػػػػات الخػػػػاـ أكثػػػػر قابميػػػػة 
معمكمػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػىاسػػػػػػػػػتخراج السػػػػػػػػػمات كالظػػػػػػػػػكاىر الجغرافيػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػطح األرض كالحصػػػػػػػػػكؿ 

 .  (3)الصكر الفضائية
 Principal (PCA) تحميل المركبات االساسيةعممية  الطيفي كمف عمميات التحسيف

Components Analysis يستعمؿ حيث  ،كالتي تعتبر أشير عمميات التحسيف لمصكر الفضائية
ؿ المركبات االساسية غالبا كطريقة مف طرؽ ضغط البيانات فيي تسمح بضغط البيانات يتحم

 .أم اف بعد البيانات قد انخفض ،نطاقات أقؿ إلىالمتكررة 
المركبات االساسية عبارة عف طريقة إحصائية لتحكيؿ بيانات متغيرات بينيا ف تحميؿ إ

عظـ الحاالت يكجد تشابو في معامؿ ارتباط قكم إلى بيانات ليس بينيا عالقة خطية ففي م
 االنعكاس لممكاد في نطاقات صكر االستشعار عف بعد متعددة األطياؼ.

كتعد طريقة تحميؿ المركبات األساسية مف أكثر الطرؽ اإلحصائية استخدامان لتحكيؿ بيانات 
القة نطاقات الصكر متعددة األطياؼ عالية االرتباط إلى مجمكعة بيانات جديدة ليس بينيا ع

( المرئيات الفضائية بعد عممية التحسيف الطيفي 3-13+1614+15+خطية، كتكضح األشكاؿ )
 .لممرئيات الخاصة بمنطقة الدراسة (4))تحميؿ المركبات االساسية(

                                                           
 .62منار شكلي، مرجع سابؽ، ص  (1)
 .45المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني ، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
باستخداـ  2007 - 1986التعدم العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة  كعنيزة في الفترة ”لميعة الجاسر،  (3)

 . 878( ص 2009)مرجع سبؽ ذكره، “ نظـ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،
 .129-128ص ، مرجع سبؽ ذكره، ILWIS الكيس برنامج باستخداـ الرقمية بعد عف االستشعار صكر معالجة الصالح، محمد (4)
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 .1973مرئية رقمية محسنة طيفيا لمعاـ ( 3-13) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:

 

 .1986لمعاـ مرئية رقمية محسنة طيفيا ( 3-14) شكؿ
 إعداد الطالب المصدر:
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  2001مرئية رقمية محسنة طيفيا لمعاـ ( 3-15) شكؿ
 إعداد الطالب المصدر:

 
 2011مرئية رقمية محسنة طيفيا لمعاـ ( 3-16) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 Spectral sectionsالمقاط  الطيفية استخراج  -ه 
تـ تحديد عشرة نقاط عمى المرئية تمثؿ مجمكعة مف المقاطع الطيفية الرأسية شكؿ     

( في الصكرة الرقمية في المناطؽ التي تمثؿ نطاؽ الكتمة العمرانية كذلؾ 3-17+18+19+20)
مف خالؿ التفسير البصرم لمصكر كذلؾ لمتأكد مف أف البيانات المكجكدة في الصكر الرقمية ذات 

دم تجانسيا كالتعرؼ عمى مدم مطابقتيا لمكاقع كذلؾ بعد إجراء عممية تحميؿ مصداقية كم
 المركبات حيث اتضح أف تجانس عالي كمطابقة لمكاقع كذلؾ لتسييؿ عممية تحديد عينات التدريب.

 
  1973المقاطع الطيفية لمكتمة العمرانية في مرئية عاـ ( 3-17) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:

 
  1986المقاطع الطيفية لمكتمة العمرانية في مرئية عاـ ( 3-18) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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  2001المقاطع الطيفية لمكتمة العمرانية في مرئية عاـ ( 3-19) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
 

 
  2011المقاطع الطيفية لمكتمة العمرانية في مرئية عاـ ( 3-20) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 المرحمة الثالثة: تفسير وتحميل المرئيات الفضائية .3
 Classificationعممية التصنيف  -أ 

، Classificationتعتمػػػػػػػد مرحمػػػػػػػة تفسػػػػػػػػير كتحميػػػػػػػؿ المرئيػػػػػػػات عمػػػػػػػػى عمميػػػػػػػة التصػػػػػػػػنيؼ 
كىػػػػػي مػػػػػف أىػػػػػـ العمميػػػػػات فػػػػػي االستشػػػػػعار عػػػػػف بعػػػػػد، كيعػػػػػد تصػػػػػنيؼ المرئيػػػػػات مػػػػػف أبػػػػػرز فكائػػػػػد 

سػػػػػػكاء أكػػػػػػاف بصػػػػػػريا أك بالحاسػػػػػػب كالػػػػػػذم ينقسػػػػػػـ إلػػػػػػى التصػػػػػػنيؼ  (1)اسػػػػػػتعماؿ معالجػػػػػػة الصػػػػػػكر
التفسػػػػػػير اآللػػػػػػي بالحاسػػػػػػب مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحديػػػػػػد محػػػػػػاكر الدراسػػػػػػة المراقػػػػػػب كالغيػػػػػػر مراقػػػػػػب، كتعتمػػػػػػد 

التطػػػػػكر العمرانػػػػػي، ألف تمييػػػػػز الشػػػػػكؿ الطيفػػػػػي فػػػػػي الحاسػػػػػكب أكثػػػػػر عمميػػػػػة كدقػػػػػة مػػػػػف التفسػػػػػير 
فػػػػػػػػي المكجػػػػػػػات الحمػػػػػػػػراء كتحػػػػػػػػت البصػػػػػػػرم، ألف العػػػػػػػػيف ال تميػػػػػػػز بػػػػػػػػيف المظػػػػػػػػاىر التػػػػػػػي تكػػػػػػػػكف 
 .(2)الحمراء ألف مجاؿ الرؤية لمعيف البشرية ىك المجاؿ المرئي فقط

كتـ في ىذه الدراسة اجراء عممية التصنيؼ الغير المراقب أكالن ثـ تطبيؽ عممية التصنيؼ 
سمكب ىك الدمج بيف طريقة التصنيؼ أف أفضؿ أالمرئيات الفضائية، حيث كجد  عمىالمراقب 

مف خالؿ استخداـ الشرائح التي تمثؿ التصنيؼ الغير مراقب مع التصنيؼ  (3)مراقبالالمراقب كغير 
المراقب مف خالؿ أخذ عينات معركفة لمطالب تمثؿ منطقة الدراسة كتـ استخداميا في الحصكؿ 

 خريطة الكتمة العمرانية. عمى
مناطق  إلىاص ليذه الدراسة حيث انو تـ تصنيؼ المرئيات تـ استخداـ نظاـ تصنيؼ خك 

سمكب الدمج بيف أبعد تطبيؽ كمف ثـ استبعاد تصنيؼ مناطؽ اخرم  مبنية ومناطق أخري
كفصميا مف خالؿ ممحؽ كتحسينيا تـ تييئة ىذه الخرائط ، ك (4)مراقبالالتصنيؼ المراقب كغير 

                                                           
(1) S.Duheisat كO.Dhaimat،”(باستخداـ نظـ االستشعار 1999-1953دراسة التكسع العمراني لمدينة اربد )

 .02( ص 2006مجمة المنصكرة لميندسة، )عدد مايك،“ عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،
 - 1986التعدم العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة  كعنيزة في الفترة ”لميعة الجاسر،  (2)

 .875ص مرجع سبؽ ذكره،“ باستخداـ نظـ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية، 2007
(3) S.Duheisat كO.Dhaimat، ”(باس1999-1953دراسة التكسع العمراني لمدينة اربد ) تخداـ نظـ االستشعار

دراسة ” ظافر الياجرم كاخركف، :راجع ايضا .02ص  مرجع سبؽ ذكره، “عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،
حركة الرماؿ في دكلة قطر كأثره عمى مدينة مسيعيد الصناعية باستخداـ تقنيات االستشعار عف بعد كنظـ 

 .7( ص 2009، )الممتقي الكطني الرابع لنظـ المعمكمات الجغرافية “،المعمكمات الجغرافية
(4)
Canada center for remote sensing: fundamentals of Remote sensing. (Canada: Canada 

center for remote sensing) p161 



 116 [خانيونس محافظة في وتطورىا العمرانية الكتمة: الثالث الفصل]

 

-3)كاألشكاؿ  ،ArcGIS 9.3الخاص ببرنامج  Spatial Analystالمكاني  التحميؿ
فترات الدراسة خالؿ األعكاـ التي تغطييا  عمى ةالكتمة العمرانيكضح امتداد ت( 21+22+23+24

( فيكضح خرائط الكتمة العمرانية 25-3ـ، أما الشكؿ )2011–2001-1986–1973الدراسة كىي
 .مكضكعة راسية لتكضح خريطة التطكر العمراني

 
  1973الكتمة العمرانية في محافظة خانيكنس عاـ ( 3-21) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر: 

 
  1986الكتمة العمرانية في محافظة خانيكنس عاـ (3-22) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 2001الكتمة العمرانية في محافظة خانيكنس عاـ ( 3-23) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:

 
  2011في محافظة خانيكنس عاـ الكتمة العمرانية ( 3-24) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:

 
 2011-1973الكتمة العمرانية في محافظة خانيكنس مف عاـ ( 3-25) شكؿ

 إعداد الطالب المصدر:
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 تحميل التطور العمراني لمحافظة خانيونس -ب 
التطػػػػػػكر العمرانػػػػػػي فػػػػػػي محافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس تػػػػػػـ تبنػػػػػػي  ألجػػػػػػؿ فيػػػػػػـ خصػػػػػػائص كسػػػػػػمات

كػػػػؿ مػػػػف حجػػػػـ السػػػػكاف كمراحػػػػؿ النمػػػػك كالتطػػػػكر العمرانػػػػي ألنػػػػو ىنػػػػاؾ ارتبػػػػاط  عمػػػػىمػػػػنيج يعتمػػػػد 
، ككػػػػػذلؾ تعميػػػػػؽ الفيػػػػػـ لظػػػػػكاىر النمػػػػػك السػػػػػكاني كبيػػػػػر بػػػػػيف النمػػػػػك السػػػػػكاني كالتطػػػػػكر العمرانػػػػػي

كالعمرانػػػػػي المختمفػػػػػة لممحافظػػػػػة، كلكػػػػػي يكػػػػػكف ذلػػػػػؾ مؤشػػػػػرا ىامػػػػػا فػػػػػي تكجيػػػػػو التطػػػػػكير العمرانػػػػػي 
 .(1)كتخطيط المدينة في المستقبؿ

 1973كتناكلػػػػػػت الدراسػػػػػػة تطػػػػػػكر الكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس منػػػػػػذ العػػػػػػاـ 
، كبعػػػػػػػػد القيػػػػػػػػاـ بعمميػػػػػػػػات تحسػػػػػػػػيف كمعالجػػػػػػػػة كتصػػػػػػػػنيؼ الصػػػػػػػػكر الرقميػػػػػػػػة 2011كحتػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ 

( 3-1أصػػػػػػػبحت المكحػػػػػػػات فػػػػػػػي المحطػػػػػػػات الزمنيػػػػػػػة األربعػػػػػػػة المختػػػػػػػارة جػػػػػػػاىزة كيبػػػػػػػيف الجػػػػػػػدكؿ )
 نس. مساحة الكتمة العمرانية في محافظة خانيك 

 .2011-1973مساحة الكتمة العمرانية ( 3-1) جدكؿ

 السنة
 المساحة
 2كـ

الزيادة في 
 المساحة

عدد 
 السكاف/نسمة

الزيادة في 
 عدد السكاف

نصيب الفرد 
 2مف الكتمة/ـ

مساحة الكتمة 
 مف المحافظة

1973 2.1   52997   39.6 1.90% 
1986 4.2 200% 76900 145.1% 54.6 3.80% 
2001 8.6 204.8% 200704 261% 42.8 7.70% 
2011 13.9 161.6% 301138 150% 51.3 12.50% 

 ArcGISخرائط الكتمة العمرانية كبرنامج  عمىباالعتماد  إعداد الطالبالمصدر: 

تبيف أف  2011-1973كبمقارنة النتائج التي تـ التكصؿ الييا خالؿ الفترة الزمنية مف عاـ 
(  3-22ـ شكؿ رقـ )1973كـ في العاـ  2.1مساحة الكتمة العمرانية لمحافظة خانيكنس قد بمغت 

في العاـ  2كـ 4.2 إلىمف مساحة المحافظة الكمية، كازدادت لتصؿ  %1.9 إلىبنسبة تصؿ 
( أم بزيادة قدرىا 3-23مف مساحة المحافظة الكمية شكؿ ) %3.8 إلىبة تصؿ ـ بنس1986

ف عدد السكاف في أ% عممان ب200ـ حيث بمغت نسبة الزيادة 1973ضعؼ ما كانت عميو عاـ 
ـ بزيادة مقدارىا 1984نسمة في العاـ  76900 إلىنسمة، كازداد ليصؿ  52997بمغ  1967عاـ 

145.1.% 
                                                           

 .9ص، مرجع سبؽ ذكره، دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (1)
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كصمت  2001العمرانية باالزدياد مع مركر السنكات ففي عاـ استمرت مساحة الكتمة 
أم حكالي أيضا ضعؼ المساحة التي كانت عمييا الكتمة  2كـ 8.6مساحة الكتمة العمرانية 

مف مساحة المحافظة الكمية كبنسبة  7.7% إلى( بنسبة تصؿ 3-24شكؿ ) 1986العمرانية عاـ 
حيث شيدت  ،%261ـ كبزيادة سكانية بنسبة 1986% عف مساحة الكتمة العمرانية عاـ 204.8

ـ 1994محافظة خانيكنس طفرة عمرانية كبيرة كخاصة بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 
كزيادة حدة عمميات التكسع العمراني في المحافظة بعد أف كاف االحتالؿ االسرائيمي يمنع بشكؿ 

عقب قدكـ السمطة أكذلؾ ما  (1)البناء عمى عمميات التكسع خارج المدف كالرقابة الصارمة كبير
الكطنية الفمسطينية مف اعتبار مدينة خانيكنس المدينة المركزية الثانية في قطاع غزة ضمف 

 .(2)مدينة خانيكنس إلىتكجيو العمراف  عمىقميمي كالذم عمؿ المخطط اإل
حيػػػػػػث  2011كشػػػػػػيدت محافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس زيػػػػػػادة فػػػػػػي المسػػػػػػاحة العمرانيػػػػػػة حتػػػػػػي عػػػػػػاـ 

عمػػػػػا كانػػػػػت عميػػػػػو % 161.6كبنسػػػػػبة  2كػػػػػـ 8أم بزيػػػػػادة قػػػػػدرىا حػػػػػكالي  2كػػػػػـ13.9 إلػػػػػىصػػػػػمت ك 
مػػػػػف مسػػػػػاحة المحافظػػػػػة الكميػػػػػة حيػػػػػث اسػػػػػتمرار  %12.5 إلػػػػػىبنسػػػػػبة تصػػػػػؿ ك  2001فػػػػػي العػػػػػاـ 

% كيكضػػػػػػح 150كبزيػػػػػػادة سػػػػػػكانية بنسػػػػػػبة  عمميػػػػػػات البنػػػػػػاء كالتكسػػػػػػع كاقامػػػػػػة المشػػػػػػاريع العمرانيػػػػػػة
-1986-1973خػػػػػػالؿ المحطػػػػػػات الزمنيػػػػػػة  العمرانيػػػػػػةمسػػػػػػاحة الكتمػػػػػػة ( تطػػػػػػكر 26-3الشػػػػػػكؿ )
2001-2011. 

 
 . 2011-1973تطكر مساحة الكتمة العمرانية في محافظة خانيكنس عاـ ( 26-3) شكؿ

 .ArcGISخرائط الكتمة العمرانية كبرنامج  عمىباالعتماد  إعداد الطالبالمصدر: 
                                                           

 .101ص، مرجع سبؽ ذكره، المخططات التنظيمية ككاقع استخدامات األراضي في مدينة دكرا”صالح ابك حساف،  (1)
 .27ص  ،ـ1997 الجنكبية، لممحافظات اإلقميمي المخطط التخطيط، كزارة: الفمسطينية الكطنية السمطة (2)
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ف الزيػػػػػػادة المطػػػػػػردة فػػػػػػي مسػػػػػػاحة الكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة قابميػػػػػػا زيػػػػػػادة مطػػػػػػردة فػػػػػػي إكعميػػػػػػو فػػػػػػ
، ىػػػػػػذا األمػػػػػػر الػػػػػػذم عػػػػػػداد السػػػػػػكاف كالتػػػػػػي تعتبػػػػػػر العامػػػػػػؿ الحاسػػػػػػـ فػػػػػػي زيػػػػػػادة التكسػػػػػػع العمرانػػػػػػيأ

  .اف انتشار العمراف كتكسعو أقرب إلي االفقي منو إلي الراسييعكس 
العامػػػػػػؿ السػػػػػػكاني  عمػػػػػػىف التطػػػػػػكر فػػػػػػي مسػػػػػػاحة الكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة ال يقتصػػػػػػر سػػػػػػببو أال إ

مثػػػػػػػؿ خصػػػػػػػائص خػػػػػػػرم أىميػػػػػػػة بالغػػػػػػػة كدكر رئيسػػػػػػػي كلكػػػػػػػف ىنػػػػػػػاؾ عكامػػػػػػػؿ أ اكحػػػػػػػده كاف كػػػػػػػاف ذ
المسػػػػػػػكف كعامػػػػػػػؿ المرافػػػػػػػؽ كالخػػػػػػػدمات كػػػػػػػذلؾ ممكيػػػػػػػة األرض كالعكامػػػػػػػؿ االقتصػػػػػػػادية كالسياسػػػػػػػية 

 ككمية.كالمخططات الييكمية كاالستيطاف كالقيكد الح
 

 العوامل المؤثرة عمى التطور العمراني  -ج 
تتطمػػػػػػب عمميػػػػػػػة التطػػػػػػػكير العمرانػػػػػػػي المسػػػػػػػتقبمي  دراسػػػػػػػة كفيػػػػػػػـ العكامػػػػػػػؿ المختمفػػػػػػػة التػػػػػػػي 

قػػػػػكة الػػػػػدفع لنمػػػػػك المدينػػػػػة )حجػػػػػـ المدينػػػػػة كمعدلػػػػػو الزمنػػػػػي كاتجاىػػػػػو( سػػػػػكاء  عمػػػػػىيمكػػػػػف أف تػػػػػؤثر 
كيشػػػػػػمؿ ذلػػػػػػؾ بالضػػػػػػركرة العكامػػػػػػؿ المرتبطػػػػػػة بعمميػػػػػػة  ؟،كانػػػػػػت ىػػػػػػذه العكامػػػػػػؿ طبيعيػػػػػػة أك بشػػػػػػريةأ

 .(1)صناعة القرار
تحديػػػػػػػد اتجػػػػػػػػاه التكسػػػػػػػع العمرانػػػػػػػػي  عمػػػػػػػىثػػػػػػػػر طبيعػػػػػػػة األرض كتربتيػػػػػػػػا أكتبػػػػػػػيف الدراسػػػػػػػة 

ف التكسػػػػػػػػع العمرانػػػػػػػػي فػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػة أحيػػػػػػػػث يظيػػػػػػػػر  ،ككػػػػػػػػذلؾ المسػػػػػػػػتكطنات االسػػػػػػػػرائيمية سػػػػػػػػابقا
كلكػػػػػف مػػػػػع مػػػػػركر السػػػػػنيف  ،نسخػػػػػانيكنس شػػػػػمؿ جميػػػػػع المراكػػػػػز العمرانيػػػػػة خاصػػػػػة مدينػػػػػة خػػػػػانيك 

كسػػػػػع لمدينػػػػػة خػػػػػانيكنس كمػػػػػا حكليػػػػػا كلكنػػػػػو يتركػػػػػز فػػػػػي أبتػػػػػدأ الزحػػػػػؼ العمرانػػػػػي يشػػػػػمؿ منػػػػػاطؽ ا
طبيعػػػػػػة التربػػػػػػة  إلػػػػػػىكيعػػػػػػزم ذلػػػػػػؾ  طػػػػػػراؼكسػػػػػػط المحافظػػػػػػة فػػػػػػي مدينػػػػػػة خػػػػػػانيكنس كيقػػػػػػؿ فػػػػػػي األ

 ف كقػػػػػكع المسػػػػػتكطنات االسػػػػػرائيمية فػػػػػي ىػػػػػذه المنطقػػػػػة سػػػػػابقاأالرمميػػػػػة فػػػػػي المنطقػػػػػة الغربيػػػػػة كمػػػػػا 
المنػػػػػاطؽ كبالتػػػػػالي تحػػػػػكؿ  هىػػػػػذ إلػػػػػىحجػػػػػيـ كمنػػػػػع النمػػػػػك العمرانػػػػػي ت إلػػػػػىـ أدم 1967منػػػػػذ عػػػػػاـ 

اتجػػػػػػاه التكسػػػػػػع نحػػػػػػك االراضػػػػػػي المنبسػػػػػػطة  فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الشػػػػػػرقية كالشػػػػػػمالية كالجنكبيػػػػػػة كالتػػػػػػي 
 .ضي ذات تربة زراعية خصبةار أتعتبر 

كاخر الثمانينات مف القرف المنصـر حيث أالنمط السابؽ في  عمىاستمر التكسع العمراني 
يقع  حيث حي االمؿمشركع ازدادت المساحة العمرانية في المنطقة الغربية كالتي تتمثؿ في 

كمف  الكثباف الرمميةالمشركع غرب مدينة خاف يكنس كيحده مف الشرؽ منطقة الكتيبة كمف الغرب 
                                                           

 .9ص، مرجع سبؽ ذكره، تحديد النطاؽ العمرانيدليؿ كزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (1)
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نقؿ سكاف مخيـ خاف يكنس إلى  ككاف ييدؼ المشركع إلى ،الجنكب مخيـ خاف يكنس لالجئيف
كتـ تخطيط المشركع عمى أساس مكاقع كخدمات كمف ثـ يقـك  ،1977المشركع كأقيـ المشركع عاـ 

 .كالذم قامت بو سمطات االحتالؿ االسرائيمي (1)مساكنيـببناء  السكاف
ف نو لـ يمتحـ مع أم مف المدأال إازداد التكسع العمراني لمدينة بني سييال بشكؿ كبير 

كبالتالي يعطييا ذاتية خاصة بيا تجعؿ منيا مستقمة بخدماتيا كمتكازنة فييا بشكؿ كبير كعدـ 
ف أكما  ان،اضافيئان عب "كىي مدينة خانيكنس"يحمؿ المدينة الرئيسية  كال ضغط كتكدس الخدمات فييا

مدينة  ذلؾ يعطي محافظة خانيكنس تدرج ىرمي في المراكز العمرانية بحيث يككف في قاع اليـر
حيث  أصغر مركز عمراني إلىخانيكنس أكبر كتمة عمرانية كمف ثـ تتدرج المراكز العمرانية كصكالن 

 .بني سييال ثـ عبساف الكبيرة ثـ عبساف الصغيرة ثـ القرارة ثـ خزاعة ثـ الفخارم
يجاد المتكسط المكاني لمكتمة العمرانية لممحطات الزمنية االربعة باستخداـ برنامج إكعند 

ArcGIS مر كاألMean Center ( 27-3شكؿ)  ف المتكسط المكاني قريب مف بعضو أنجد
حيث  ان دائري ان ـ اتجاى2011-1973اتجاه التطكر لمكتمة العمرانية خالؿ الفترة مف عاـ  يككفبحيث 

 تتساكم جميع االتجاىات في النمك لمكتمة العمرانية.  

 
 .ـ2011 – 1973التغير في المتكسط المكاني لمكتمة العمرانية مف ( 27-3) شكؿ

 ArcGISخرائط الكتمة العمرانية كبرنامج  عمىباالعتماد  إعداد الطالبالمصدر: 
                                                           

 .320، مرجع سبؽ ذكره، ص“االستخداـ السكني لألرض في محافظات غزة”رائد صالحة، (1)
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الطرؽ  عمىتركز  2001ذلؾ نالحظ اف التكسع العمراني في العاـ  إلىباإلضافة 
شكائي بعيدا عف الطرؽ  الرئيسية مما الخارجية لممدينة فالكثير مف المباني التي ظيرت بشكؿ ع

راضي الزراعية كتفتيتيا تدىكر األ إلىدم بالتالي أتتطمب فتح طرؽ جديدة لخدمة ىذه المباني مما 
 عمىكبالمقابؿ ارتفاع اسعار قطع االراضي المحاذية لمشكارع كتكجيو مالكييا الستثمار البنياف 

 .حساب االراضي الزراعية
تكسعيا في االتجاىات نفسيا في التسعينات كخاصة نحك المناطؽ كلقد تابعت المحافظة 

ف أنجد  ـ2011كالعاـ  ـ1997الزراعية المنبسطة كعند المقارنة مع المساحات الزراعية في العاـ 
الزراعية  2كـ 10أم ما يعادؿ  2كـ61.3 إلى 2كـ 70.8مساحة االراضي الزراعية تناقصت مف 

 نتاج الزراعي بشكؿ كبير.خفض كميات اإل إلىدم أكالذم 
مع  2متر 51.3في محافظة خانيكنس كالبالغ  2011كعند مقارنة نصيب الفرد في العاـ 

نجد أف نصيب الفرد  (1) 2متر 97.08نصيب الفرد مف الكتمة العمرانية في المدف السعكدية كالبالغ 
 .في محافظة خانيكنس يمثؿ نصؼ نصيب الفرد في المدف السعكدية

 :العمراني ونظريات نمو المدنالتطور  -د 
ف تتماشي مع نظريات نمك المدف أتتخذ المدف في نمكىا أشكاالن مختمفة كالتي مف الممكف 

 كىي كالتالي:في مجمكعيا أك بعض أجزائيا 

 نظرية الحمقات الدائرية:  .1
إذا ما طبقنا ىذه النظرية عمى مدينة خانيكنس كىي أكبر المدف في محافظة خانيكنس نجد 
أنيا مف حيث الشكؿ العاـ تنطبؽ في الحمقة األكلي عمى مركز المدينة التجارم، أما بالنسبة لمحمقة 
ف كانت سكنية فإنيا ال تسير بشكؿ دائرم حكؿ مركز المدينة، كما أف سكاف ىذه المنطقة  الثانية كا 

التمييز بيف  مف العماؿ المياجريف بؿ ىـ كباقي سكاف المدينة، كما أف المدينة ال يمكف اليسك 
سكانيا عف طريؽ مستكم الدخؿ فميس بالمدينة طبقة عاممة كغير عاممة، كالفكارؽ في المسكف قد 
تككف بينما الفكارؽ بالمينة مف الصعب تحديدىا، أما الحمقة االخيرة فيي سكف الطبقة الراقية كىي 

مع عمراف المدينة  ، كيرجع عدـ تطابؽ ىذه النظريةال تنطبؽ عمى أم جزء مف أجزاء المحافظة
 .إلى عدـ كجكد قكانيف كتشريعات تميز كتفرؽ بيف مستكيات السكف كتقسمو الي حمقات

                                                           
 .9ص، مرجع سبؽ ذكره، دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (1)
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 نظرية النوايات المتعددة: .2

إذا ما طبقنا مفيكـ النكايات المتعددة عمى عمراف مدينة خانيكنس نجد أف النكايات تنطبؽ 
كذلؾ عمى مخيـ خانيكنس لالجئيف كحي عمى مركز المدينة القديـ ذات النشاط التجارم كالخدمات، 

األمؿ كنكايات عمرانية مستقمة نسبيا بذاتيا، كذلؾ تشكؿ كؿ مدينة في محافظة خانيكنس نكاة 
عمرانية مستقمة لنمك العمراف فييا، كتتفاكت ىذه النكايات فيما بينيا مف ناحية الكظائؼ التي 

نكاة  سكاء ة فييا مع نظرية النكايات المتعددةتقدميا، اال اف باقي النكايات ال تنطبؽ كظيفة النكا
أطراؼ  عمىالصناعات المكجكدة ك الصناعات الخفيفة بالقرب مف النكاة الرئيسية ك تجار الجممة 

 .المدينة
كيمثؿ العامؿ السياسي أبرز العكامؿ في قياـ ىذه األنكية كذلؾ يتمثؿ في نكاة مخيـ 

ذم أقامو االحتالؿ الصييكني لنقؿ السكاف مف ـ، كحي االمؿ ال1948خانيكنس بعد نكبة عاـ 
 مخيـ الالجئيف.

 نظرية القطاعات الطولية .3

تتماشي نظرية القطاعات الطكلية مع النمك العمراني في محافظة كمدينة خانيكنس بشكؿ 
كبير جدا حيث لكحظ امتداد النمك العمراني عمى طكؿ الطرؽ اإلقميمية كالرئيسية التي تتصؿ 

كالتي شيدت طفرة  2001 – 1986بمركز محافظة كمدينة خانيكنس كخاصة في الفترة مف 
فترة كخاصة بعد قدكـ السمطة الكطنية الفمسطينية كما شيدتو المحافظة مف عمرانية خالؿ ىذه ال

شؽ الطرؽ التي تتصؿ بمركز المحافظة كمدينة خانيكنس األمر الذم أدم إلى عمميات البناء عمى 
، كالتي عممت عمي اضعاؼ قدرة المخطط الفمسطيني في ايجاد مجاكرات سكنية جكانب ىذه الطرؽ
د أنماط مختمفة مف العمراف باإلضافة الي صعكبة كزيادة تكمفة ايصاؿ خدمات مستقمة بذاتيا كايجا

 .البنية التحتية اال انيا سيمت مف عممية

 كحػػػػػػػػيف تقيػػػػػػػػيـ نمػػػػػػػػك الكتمػػػػػػػػة العمرانيػػػػػػػػة حسػػػػػػػػب نظريػػػػػػػػات نمػػػػػػػػك المػػػػػػػػدف نجػػػػػػػػد أف نظريػػػػػػػػة

 ىعمػػػػ العمرانػػػػي النمػػػػك امتػػػػدادىػػػػي أقػػػػرب نظريػػػػة لنمػػػػك الكتمػػػػة العمرانيػػػػة حيػػػػث  الطكليػػػػة القطاعػػػػات
تظيػػػػر بشػػػػكؿ  خػػػػانيكنس كمدينػػػػة محافظػػػػة بمركػػػػز تتصػػػػؿ التػػػػي كالرئيسػػػػية االقميميػػػػة الطػػػػرؽ طػػػػكؿ

 كاضح جدا أكثر مف أم نظرية اخرم.
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  GISثانيًا: االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية باستخدام 
 :مقدمة .1

تخطيط نماط استخداـ األرض القائمة نقطة البداية الرئيسة التي تنطمؽ منيا عممية أتعتبر 
، (1)لذلؾ البد مف تكفر كـ كبير مف المعمكمات كالبيانات عف ىذه االستخدامات ،استخداـ األرض

كيجب التأكيد عمى أنو يصعب تكفير بيانات عف حجـ األرض المستعممة لألغراض المختمفة في 
ات كقد تتكافر بيانات متعمقة باستخدام ،ككذلؾ يصعب الحصكؿ عمى البيانات ،المدف بشكؿ عاـ

 .(2)ذاتيا لمفترة الزمنية أك ال تتكافر األرض في مدينة ما كال تتكافر في مدينة أخرل
 ،(3)لمكاقع العمراني كالبيئي الراىف انعكاسان  استخدامات االراضيعداد خريطة إكيشكؿ 

كتعطي دراسة استعماالت أرض المدف كالقرم معمكمات عف الييكؿ العمراني الذم يضـ سكاف 
التي تساىـ في رفع الطاقة االستيعابية العمرانية دكف المساس ، ك (4)طتيـ المختمفةاالقميـ كأنش

لذلؾ مف المفيد جدا كجكد خرائط تكضح  ،(5)راضي المحيطة بالمدينةباألراضي الزراعية كاأل
ذ إ ،ىذه الخريطة عمىيعتمد  ف فيـ الجغرافي لتركيب المدينة كظيفيان استخداـ األرض في المدف أل

ف تقـك أخطة ناجحة ال بد  أمف ساس الذم يبني عميو تخطيط المدينة ألحجر الزاكية كاألتمثؿ 
لذلؾ ييتـ الجغرافي برصد كافة  ،(6)نكاع االستخداـ السائدأنماط ك أالمعمكمات االساسية عف  عمى

الي كمعرفة كتقييـ التكزيع الح ،(7)انماطيا المختمفة عمىاالستخدامات داخؿ المدينة بغرض التعرؼ 
ىـ الطرؽ عف أما أ (8)الستخدامات األرض الذم يعتبر محصمة لمنمك كالنشاط السابؽ في المدينة

بيانات استخداـ األرض القائمة فيي نظـ المعمكمات  عمىالتي يمكف مف خالليا الحصكؿ 
 البيانات كمعالجتيا كتحميميا. تخزيف عمىلما ليا مف امكانيات كبيرة  الجغرافية

                                                           
 .106صمرجع سبؽ ذكره،  ،االستشعار عف بعد كتطبيقاتويحيي الفرحاف،  (1)
 تيسير أبك سنينة، استعماالت األرض في المدف (2)

  http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2010/12/1305513.html 
 .6ص، مرجع سبؽ ذكره، تحديد النطاؽ العمرانيدليؿ كزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (3)
 .144ص (1995)القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية،  التخطيط اإلقميمياحمد خالد عالـ،  (4)
 .7ص، مرجع سبؽ ذكره، دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (5)
 .110ص (2005)مصر: جامعة الزقازيؽ،  المجمع الحضرم لمدينة المنصكرةكليد يكسؼ،  (6)
 .110)القاىرة: مكتبة النيضة المصرية( ص خرائط التكزيعات الجغرافيةمحمد سطيحة،  (7)
 .287صمرجع سبؽ ذكره،  ،دراسات في جغرافية المدفاسماعيؿ،  عميأحمد  (8)

http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2010/12/1305513.html
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 وتصنيفيا األر  تاستخداما قياس .2
   Built-up areas  الكتمة العمرانية -أ 

الطبيعة عف طريؽ رسـ الحدكد  عمىيتـ تحديد الحد الخارجي لالمتداد العمراني الحالي 
الخارجية لمكتمة العمرانية الحالية شاممة مناطؽ االستعماالت الخاصة كمخططات تقسيـ األراضي 

خريطة استعماالت األراضي  عمىالطبيعة كالمسجمة  عمىالحككمية كالخاصة المعتمدة المكجكدة 
كتجرم عممية ترسيـ الحدكد المكانية ليذه  ،ك بعيدة عف الكتمة العمرانية الحاليةأالحالية سكاء قريبة 

خريطة استعماالت األراضي حيث تتتبع مسار الحدكد االرجية لعمراف المدينة متضمنة  عمىالكتمة 
كظائؼ أساسية بيا )المقابر كمكاقؼ السيارات  عمىلتي تشمؿ المساحات الحيكية المختمفة ا

 .(1)االقميمية(
يراعي عند ترسيـ الحدكد المكانية لمحدكد العمرانية الحالية عدـ المساس باألراضي الزراعية 

 كمكاقع التعديف أك ضـ أم جيكب زراعية خارج الكتمة ميما كانت مساحتيا ضئيمة.
 agricultural land and spaceاألراضي الزراعية والفضاء  -ب 

الصكرة المطمكبة الستخدامات األرض في محافظة خانيكنس ىي األرض المستعممة 
باألنشطة المختمفة كاألرض الغير مستعممة )الزراعية كالفضاء( كذلؾ لحصرىا كتقدير مساحاتيا 

ذه  األرض االنتاجية أم مدم صالحية ى عمىكصؼ قدرتيا  إلىكيذىب االىتماـ بيذه األراضي 
 .(2)الستعماليا ألغراض التنمية العمرانية كعممية التطكير العمراني المستقبمي

 االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية)االستخدامات داخل الكتمة العمرانية )المدينة(( -ج 
معيف الكحدة  استخداـتكضع في  التي  Land parcelتعتبر قطعة األرض في المدينة 

كىذه الكحدة ذات مساحة  ،األرض في المدف استخداماتعتمد عمييا تصنيؼ األساسية التي يى 
زيادة في  عمىشكؿ مجمكعات يعمؿ  عمى تف حساب االستخداماأل (3)معمكمة كممكية محددة

 .التعميـ كنقص في دقة البيانات لدمجيا بيف االستخدامات المختمفة خالؿ عممية انشاء المجمكعات
كتمثؿ ىذه القطعة مساحة مف األرض معدة ككحدة لمتصرؼ في ممكيتيا أك القياـ بأعماؿ 

ك المساحة االجمالية األفقية مقاسة مف حدكد قطعة األرض بخالؼ أالتنمية العمرانية عمييا 
                                                           

 .14ص، مرجع سبؽ ذكره، دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (1)
 .143(ص 1995األنجمك المصرية،  التخطيط اإلقميمي )القاىرة: مكتبةاحمد خالد عالـ،  (2)
  ، مرجع سبؽ ذكره.تيسير أبك سنينة، استعماالت األرض في المدف (3)
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في  ة نكع االستخداـ في ىذه المساحة فمثالن كتمثؿ ىذه القطع ،(1)عقارات اخرم إلىالممرات المؤدية 
كيعد ، ستخداـ السكني تحدد القطعة بمساحة األرض المقاـ عمييا البناء كليس مساحة البناء نفسواال

السكني أحد األنماط الرئيسة في خريطة استخداـ األرض، كغالبان ما يشكؿ مساحة كبيرة االستخداـ 
مثابة مف أم مدينة، كما أف اإلنساف في كافة مستكياتو الحضارية ال يستغني عف السكف كىك ب

 ضركرة ميمة ترتبط بحياة اإلنساف.
كىناؾ اختالؼ في دراسة المسكف كاالستخداـ السكني حيث يكجد تقسيمات كثيرة يعتمد 
عمييا في الدراسات، كيمكف أف يعزم ذلؾ إلى البيانات المتكفرة باإلضافة إلى اليدؼ مف الدراسة، 

 -كمساحة اإلسكاف الصافي:كفي ىذا الصدد البد أف نفرؽ بيف مساحة االسكاف الكمية 
 :(2)مساحة اإلسكان الكمية

ىي عبارة عف اجمالي مساحة المكقع السكني الخالص مضافا إلييا نصؼ مسطح الشكارع 
كفي بعض الحاالت االستثنائية كحالة الشكارع  ،المحيطة بو كربع مساحة تقاطع ىذه الشكارع

كفي بعض  ،الرئيسية الكاسعة المستعممة لممركر الطكلي يستبعد مثؿ ىذه الشكارع مف المساحة
ال تشمؿ المساحة االجمالية لإلسكاف أم مساحة  ان متر  30 عمىالحاالت عندما يزيد عرض الشارع 

ساحة مالصقة لحديقة عامة كبرم أك أرض مقابر أك كعندما تككف الم ،مف حد الممكية ان متر  15بعد 
الدكاـ مع عدـ  عمىمسطح مائي أك مسطحات كبيرة مف األرض تتبع مؤسسات أك مساحة مفتكحة 

سكاف عمؿ جمالية لمكقع اإلكجكد أم شكارع تخترقيا فانو مف المسمكح بو عند حساب المساحة اإل
كيكصي بأف المساحة التي  ان متر  30 عمىد ضافة مثؿ ما عمؿ في الشكارع الكاسعة التي تزيإ

  .مف حد الممكية ان متر  15المساحة الكمية ال تتعدم الػ  إلىستضاؼ مف األرض المفتكحة 
 : (3)مساحة االسكان الصافي

كىي المساحة االجمالية المخصصة لمخدمات السكنية أم عبارة عف قطعة األرض المقاـ 
كىي تشمؿ الييكؿ السكني مضافا اليو  ،كالجانبي كالخمفيعمييا المبني السكني كالحكش األمامي 

كلعب األطفاؿ كنشر الغسيؿ  واستعماالت األرض المحيطة بالمبني كالمخصصة ألغراض الترفي
كيخرج مف ىذه  ،كأماكف كقكؼ السيارات كاألرض المخصصة لمزينة كغيرىا مف االستعماالت

                                                           
 .86، مرجع سبؽ ذكره، صتخطيط استخداـ األرض الريفي كالحضرمعثماف غنيـ،  (1)
 .59رائد صالحة، مرجع سبؽ ذكره، ص  (2)
 .59المرجع السابؽ، ص  (3)
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ماؿ المحمية التي ال تقع مباشرةن تحت العمارات المساحة االستعماالت التجارية كالصناعية كاألع
 كالجرارات التجارية الغير مكجكدة تحت المباني كالحدائؽ العامة كدكر العبادة.

سكاف مساحة مكقع اإل عمىستخداـ السكني كسيعتمد الطالب في دراستو لمساحة اال
افي ألنو عند حساب الصافي كذلؾ لسببيف األكؿ ىك: الدقة في حساب مساحة مكقع االسكاف الص

مساحة مكقع االسكاف الكمية يستكجب األمر دراسة مفصمة لمطرؽ بجانب صعكبة تقدير المساحة 
 ،)التقاطعات( التي يجب أف تضاؼ لمساحة كؿ مسكف كذلؾ الختالؼ اتساع الشكارع كالمفترقات

 إلىضافة الطرؽ إنصاؼ ىذا فميس مف اإل عمىكالثاني استخداـ الطرؽ لمسكف كغير السكف ك 
 بقية استخدامات االرض. عمى ىذا االسمكب نو سيتـ تطبيقوأكما  (1)االستخداـ السكني فقط

كيكاد  ،ك يمكف استخداـ الصكر الجكية كمصدر معمكمات رئيس عف استخدامات األرض
 ف تقنيات االستشعار عفأكيمكف القكؿ  ،يككف ىذا المصدر األكثر كفاءة كفاعمية في ىذا المجاؿ

عدة  إلىبعد تعتبر مف الكسائؿ الميمة في مسح الغطاء األرضي كاستخدامات األرض كىذا عائد 
  -:(2)ىمياأسباب أ

 ات االرض في منطقة شاسعة المساحة.السرعة الكبيرة في مسح استخدام .1
ىداؼ مسكحات استخداـ االرض كالتي غالبا أتناسب  بدقة مختمفةعداد الصكر الجكية إيمكف  .2

 .حتي تقدـ معمكمات تفصيمية بدقة عاليةكر ما تتطمب ص
ف تقدـ صكرة كاقعية كحية لممشكالت التي تعاني منيا أتستطيع تقنيات االستشعار عف بعد  .3

 .ساليب المساحة العاديةأمف  كأسرع فضؿأمنطقة الدراسة كبشكؿ 
ليب اختصار تكاليؼ المسح مقارنة بأسا عمىالسرعة في تفسير الصكرة الجكية كالذم يساعد  .4

 .المسح التقميدية
تقدـ الصكر الجكية كالفضائية كـ ىائؿ مف المعمكمات عف منطقة الدراسة كىذه المعمكمات  .5

 يمكف االستفادة منيا ألغراض الدراسات المختمفة.
 

                                                           
 .60رائد صالحة، مرجع سبؽ ذكره، ص  (1)
 .1ص / مرجع سبؽ ذكره، المعدالت كالمعايير المصرية في التخطيط العمراني (2)
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كالمتكفرة لمنطقة الدراسة ، (1)2007صكرة جكية لعاـ  عمىذلؾ تـ االعتماد  عمىكبناءن 
كيمكف االعتماد  ،تظير تفاصيؿ المدينة كاستخداماتيا بشكؿ كبير جدانيا أحيث  ان،متر  0.5بدقة 

في حيف ال يمكف  ،عداد خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية لمنطقة الدراسةإعمييا في 
عاـ التعداد النخفاض دقتيا، كما أف الصكرة الجكية تتكافؽ مع ذلؾ مف خالؿ الصكر الفضائية 

الذم اجراه الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني كالذم تتكافر فيو البيانات  ـ2007لعاـ السكاني 
 السكانية.

األرض كتجميعيا في مجمكعات يعد أمران ضركريان مف أجؿ  ستخداماتالذا فإف تصنيؼ 
كما أف عممية التصنيؼ تعتبر أكؿ خطكة ميمة لفيـ التركيب الداخمي استخدامات األرض، دراسة 

الجغرافييف كالمخططيف كالميندسيف، كقد لكحظ أنو  اىتماـاألرض نالت  ستخداماتالممدف لذا فإف 
 .(2)كاضحة كمحددة فإف ذلؾ يفيد في كضع التخطيط المثالي لممدينة ستخداماتاالكمما كانت 

 تحديد نظام تصنيف األر  .3
أنماط استخداـ األرض كالتي تمثؿ  عمىجراء عممية تصنيؼ الصكر بغرض التعرؼ إيتـ 

بشكؿ اساسي الكتمة العمرانية في منطقة الدراسة، حيث يتـ في البداية اختيار نظاـ التصنيؼ 
 عمىالمناسب لممرئيات، كفي حقيقة األمر أف ىناؾ عدد ىائؿ مف أنظمة التصنيؼ المستخدمة 

نظاـ تصنيؼ استخدامات  50ف المستكم العالمي حيث قاـ الباحث لطفي المكمني بإحصاء أكثر م
األمريكية كالذم قاـ  ة، أشير ىذه األنظمة النظاـ الذم كضعتو ىيئة المساحة الجيكلكجي(3)األرض

ككذلؾ  نظاـ تصنيؼ المسح البريطاني  (4)1976بإعداده العالـ األمريكي أندرسكف كزمالئو عاـ 
تخداـ االرض المكحد كتصنيؼ اس 1960تحاد الجغرافي الدكلي كنظاـ تصنيؼ اال 1930

االسترالي  CSIROاليكلندم كتصنيؼ  ITCكنظاـ  (5)كتصنيؼ استخداـ األرض االيككلكجي
                                                           

 .ـ2007بمدية غزة، تصكير جكم عاـ  (1)
 سبؽ ذكره.، مرجع تيسير أبك سنينة، استعماالت األرض في المدف (2)
دراسػػػػػػة التغيػػػػػػر فػػػػػػي الغطػػػػػػاء االرضػػػػػػي لحكضػػػػػػي كادم عربػػػػػػة كالبحػػػػػػر االحمػػػػػػر خػػػػػػالؿ الفتػػػػػػرة ” ، لطفػػػػػػي المػػػػػػكمني (3)

 “،باسػػػػػػػػػتخداـ الصػػػػػػػػػكر الفضػػػػػػػػػائية كنظػػػػػػػػػـ المعمكمػػػػػػػػػات الجغرافيػػػػػػػػػة 2002كاسػػػػػػػػػتخدامات االرض لعػػػػػػػػػاـ  1987-2002
 .4( ص2008،)مؤتمر جيكتكنس

تأثير السطح التضاريسي عمى التكزيع المكاني لممحاصيؿ الزراعية لجزء مف شماؿ ” عاىد الحمامي،  ،عمي العزاكم (4)
 . 3، صجامعة المكصؿ “العراؽ باستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد،

 .139–127صمرجع سبؽ ذكره،  ،تخطيط استخداـ األرض الريفي كالحضرمعثماف غنيـ،  (5)
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ف الكثير أال إككذلؾ تصنيؼ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  (1)كتصنيؼ أكسفكرد ميكسي
ؿ نظاـ ف لك، أل(2)مستكم األرض عمىفكرة كجكد تحديد شامؿ لمفئات  امف العمماء لـ يتقبمك 

، حتي أف (3)خصائص كمميزات التي تجعؿ منو نظاـ مناسب لمنطقة معينة بعينيا كال يناسب غيرىا
أشير مف كضع أنظمة لمتصنيؼ يقكؿ أنو ال يكجد نظاـ تصنيؼ مثالي الستخداـ األرض، كمف 

 .(4)ف يطكر مثؿ ىذا النمكذجأغير المتكقع 
تصػػػػػنيؼ خػػػػػاص بيػػػػػا حيػػػػػث إنػػػػػو  كلػػػػػذلؾ فػػػػػإف معظػػػػػـ الدراسػػػػػات تعمػػػػػد إلػػػػػى تطػػػػػكير نظػػػػػاـ

تكجػػػػد بعػػػػض الظػػػػكاىر المحميػػػػة غيػػػػػر المدرجػػػػة فػػػػي األنظمػػػػة القياسػػػػػية لػػػػذا يقػػػػـك الطالػػػػب بتحديػػػػػد 
كادراجيػػػػػػا فػػػػػػي نظػػػػػػاـ اسػػػػػػتعماالت األرض باالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى  (5)ىػػػػػػذه التسػػػػػػميات كتكصػػػػػػيفيا بنفسػػػػػػو
كبنػػػػػػاءن عمػػػػػػى التفسػػػػػػير البصػػػػػػرم لمصػػػػػػكرة الجكيػػػػػػة تػػػػػػـ تحديػػػػػػد  (6)مػػػػػػا ىػػػػػػك متػػػػػػكفر مػػػػػػف اسػػػػػػتعماالت

 (.3-28تصنيؼ استخداـ األرض في محافظة خانيكنس شكؿ )

 
 .نظاـ تصنيؼ استخدامات األرض في محافظة خانيكنس كمدينة خانيكنس( 28-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

                                                           
 .473ص (2004دار المسيرة،  ،حسف رمضاف سالمة، أصكؿ الجيكمكرفكلكجيا )عماف (1)
 .4(المحاضرة السادسة ص2008)مركز أبحاث التنمية المستدامة،  محاضرات في االستشعار عف بعدكساـ محمد،  (2)
 .4، مرجع سابؽ، ص لطفي المكمني (3)
 .146لطفي عزاز، مرجع سابؽ، ص (4)
 .، نفس الصفحةسابؽالمرجع اللطفي عزاز  (5)
استخداـ تقنيات االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة تغيرات استعماالت ”صفية عيد،  (6)

 . 4مرجع سبؽ ذكره، ص“ (،2004 - 1958األراضي في سيؿ صيدينيا بيف عامي )
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استخدامات االرض الحضرية كفؽ ( في ىكلندا بالتمييز بيف ITCكما يقـك المعيد الدكلي )
 :(1)أبعاد لالستخدامات كىي ةاألرض الخاص بو مف خالؿ خمس نظاـ تصنيؼ

درجة تطكير المكضع: كتشمؿ األراضي المطكرة غير المبنية كاألراضي المطكرة المبنية  -
 كاألراضي غير المطكرة.

 نية كمساجد كمسارح.التكافؽ المكضعي كيعكس نكعية المباني فنقكؿ مباني تجارية كاخرم سك -
 االستخداـ القائـ كيمثؿ نكعية النشاط القائـ في المبني. -
االستخداـ السائد كنعني بذلؾ الكظيفة االقتصادية لممؤسسات المختمفة فالصناعات التحكيمية  -

 تحتاج إلى مناطؽ اضافية لإلنتاج كالتخزيف كمكاتب كحركة مركر.
 كعدده.خصائص األنشطة مثؿ حجـ النشاط كتكراره  -

داخؿ خريطة  سمكب االستخداـ السائد لمقطعة في تعريفياأف الدراسة سكؼ تستخدـ أال إ
 استخدامات األراضي.

 Building the Geodatabaseبناء قاعدة البيانات الجغرافية  .4
كالمنتجػػػػػػة  ArcGISتعتمػػػػػػد الدراسػػػػػػة فػػػػػػي بنػػػػػػاء قاعػػػػػػدة البيانػػػػػػات عمػػػػػػى مجمكعػػػػػػة بػػػػػػرامج 

كالتػػػػػي أثبتػػػػػػت فاعميتيػػػػػا عمػػػػػػى المسػػػػػتكم العػػػػػػالمي  ESRIمػػػػػف قبػػػػػػؿ معيػػػػػد بحػػػػػػكث الػػػػػنظـ البيئيػػػػػػة 
كيػػػػػػتـ إنشػػػػػػاء قاعػػػػػػدة البيانػػػػػػات مػػػػػػف  (2)لمحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى إجابػػػػػػات اكثػػػػػػر دقػػػػػػة كنتػػػػػػائج تكسػػػػػػب الثقػػػػػػة

 -خالؿ المراحؿ التالية:

  التصميم المادي لقاعدة البيانات :األوليالمرحمة 
ء قاعدة بيانات جغرافية الستخداـ األراضي في المدينة كذلؾ مف تـ في ىذه المرحمة بنا

، حيث تـ إنشاء قاعدة بيانات ArcGISلمجمكعة برامج    ArcCatalogخالؿ الكاجية التطبيقية 
كتعريؼ نظاـ  Datasetكمف ثـ إنشاء طاقـ بيانات  Personal Geodatabase(3)جغرافية 

                                                           
 .106ص (2008لمنشر كالتكزيع،  )عماف، دار صفاءتخطيط استخداـ األرض الريفي كالحضرمعثماف غنيـ،  (1)
)رسالة “ تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة استخدامات األراضي لمدينة دير البمح”صالح أبك عمرة،  (2)

 .13( ص2010ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة، 
 ESRI, Introduction to ArcGIS II, USA (2006), p109              -لمزيد مف المعمكمات راجع: (3)

 ESRI, (2004). using Arc Map. ESRI, USA. 

 ESRI, Modeling our world, USA (2006) 
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 -كمف ثـ تـ انشاء مجمكعة الطبقات الخاصة بالدراسة منيا:االحداثيات بالنظاـ الفمسطيني المحمي 
طبقة لمشكارع كطبقة استخداـ األرض كطبقة الحدكد االدارية لممحافظة كطبقة االستخدامات 

 (.29-3المختمفة لمكتمة العمرانية شكؿ )

 
 .قاعدة بيانات منطقة الدراسة( 29-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

كمػػػػػػػا تػػػػػػػـ عمػػػػػػػؿ كػػػػػػػكد لكػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتخداـ كذلػػػػػػػؾ لتسػػػػػػػييؿ عمميػػػػػػػة إدخػػػػػػػاؿ البيانػػػػػػػات كضػػػػػػػبط 
لتصػػػػػنيؼ اسػػػػػتخداـ األرض  subtypeجكدتيػػػػػا أثنػػػػػاء عمميػػػػػة ادخػػػػػاؿ البيانػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ عمػػػػػؿ 

 (.3-2جدكؿ ) (1)داخؿ قاعدة البيانات
 ( األككاد الخاصة لكؿ تصنيؼ استخداـ أرض داخؿ قاعدة البيانات3-2جدكؿ )
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 إعداد الطالبالمصدر : 
                                                           

(1) ESRI, Building Geodatabase Tutorial, ESRI, USA (2006), p10-14 
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 .قاعدة البيانات داخؿsubtype عممية إعداد الػ ( 30-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

 
 .subtypeكيفية إدخاؿ البيانات الكصفية داخؿ الجدكؿ مف خالؿ الػ ( 31-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 
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 معالجة الخرائط المتوفرة: الثانيةالمرحمة 
 التػػػػػػػي تػػػػػػػكفرت لمطالػػػػػػػب مػػػػػػػف كزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػيكالمخططػػػػػػػات مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الخػػػػػػػرائط 

 -يمي: كالتي تتمثؿ فيما
 .المخططات الييكمية لبمديات محافظة خانيكنس .1
 .المخطط عبر القطاعي لمحافظة خانيكنس .2
 .قميمي لقطاع غزةالمخطط اإل .3
  .مخطط استعماالت األراضي لقطاع غزة .4

ىذه الخرائط لالستفادة منيا مثؿ  عمىحيث قاـ الطالب بالعديد مف عمميات المعالجة 
قاعدة بيانات  إلى( كاستيرادىا dwg) AutoCADمف صيغة ممفات برنامج عمميات التحكيؿ 

مف خالؿ ممحؽ  (Vector) حداثيات العديد مف الخرائط الخطيةإيضا تصحيح أكما تـ  ،الدراسة
فضال عف تخزيف كثير مف الطبقات التي تـ  ،Spatial adjustment (1)حداثياتتصحيح اإل

 البيانات. اشتقاقيا اثناء الدراسة في قاعدة 
دخػػػػاؿ البيانػػػػات الكصػػػػفية التػػػػي إضػػػػافة مجمكعػػػػة مػػػػف الحقػػػػكؿ السػػػػتخداميا فػػػػي إكمػػػػا تػػػػـ 

راضػػػػػي تتعمػػػػػؽ مػػػػػثال بعػػػػػرض الشػػػػػارع كتعريػػػػػؼ الكتمػػػػػة العمرانيػػػػػة الرئيسػػػػػية كاألراضػػػػػي الزراعيػػػػػة كاأل
 .الفضاء

 تجييز الصورة الجويةالمرحمة الثالثة: 
تـ تجييز الصكرة الجكية لمعمؿ عمييا كذلؾ مف خالؿ عممية تجميع الصكرة  مف خالؿ 

كمف ثـ  ArcGISفي برنامج  Arctoolboxالممحقة ضمف صندكؽ أدكات  Mosaicاألداة 
 (.3-32شكؿ ) Extract by maskحدكد محافظة خانيكنس مف خالؿ األمر  عمىاقتصاصيا 

 ERجكية مف خالؿ برنامج االستشعار عف بعد جراء عممية ضغط لمصكرة الإكما تـ 
mapper صيغة ممفات  إلى(ecw)  كذلؾ لمتخفيؼ مف حجـ الصكرة الجكية البالغ حكالي
4.6GB 150حكالي  إلىMB،  كذلؾ لتسييؿ عممية التعامؿ مع الصكرة أثناء عممية الترقيـ

مف أقكم برامج ضغط الصكر كالتخفيؼ  ER mapperحيث يعتبر برنامج  كسيكلة التجكؿ فييا
 .(1)مف حجميا

                                                           
(1) ESRI, Introduction to ArcGIS II, USA (2006), p215 
(1) http://www.erdas.com/products/ERDASERMapper/ERDASERMapper/Details.aspx 

http://www.erdas.com/products/ERDASERMapper/ERDASERMapper/Details.aspx
http://www.erdas.com/products/ERDASERMapper/ERDASERMapper/Details.aspx
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 .2007الصكرة الجكية المعتمد عمييا في الدراسة لعاـ ( 32-3) شكؿ
 ـ.2007، تصكير جكم، بمدية غزةالمصدر: 

 

 الشاشة  عمىالترقيم المرحمة الرابعة: 
ككػػػػػػػػذلؾ  Arcmapبرنػػػػػػػػامج  إلػػػػػػػػىالصػػػػػػػػكرة الجكيػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػتدعاءفػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه المرحمػػػػػػػػة تػػػػػػػػـ 

 -بدءان مف ما يمي: (1)الطبقات الخاصة بقاعدة بيانات منطقة الدراسة لمقياـ بعممية الترقيـ
 .خريطة الكتمة العمرانية لمحافظة خانيكنس .1
القطع  خريطة االستخدامات المختمؼ لمكتمة العمرانية لمدينة خانيكنس كذلؾ عبر ترقيـ .2

(Digitizing)  نات الكصفية لكؿ طبقة حسب ما تـ دخاؿ البياإمف الصكرة الجكية مع
ىا في المرحمة الثانية مع تعريؼ ؤ نشاإاعتماده في قاعدة البيانات الجغرافية التي تـ 

                                                           
جغرافية كثر كسائؿ ادخاؿ البيانات كالمعمكمات الأالييئة الرقمية كىي كاحدة مف  إلىالترقيـ ىي عممية التحكيؿ  (1)

قيـ رقمية تمثؿ احداثيات ىذه الظكاىر.  إلىالكمبيكتر شيكعا كذلؾ عف طريؽ تحكيؿ أشكاؿ ىذه الظكاىر  إلى
  -راجع:

نادم نظـ المعمكمات الجغرافية  “ىيئة رقمية، إلىالبيانات كالمعمكمات المكانية كتقنيات تحكيميا ”محمد العمرم، 
 . 22، ص2008،
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حيث تـ االستعانة بمجمكعة مف  االستخداـ السائد ليذه القطعة داخؿ قاعدة البيانات
 .(1)مصادر البيانات لتعريؼ ىذا االستخداـ

ؿ عرض ادخإشكؿ خطكط مع  عمىخريطة الشكارع التي تقع خارج حدكد الكتمة العمرانية  .3
 قياسو مف الصكرة الجكية. عف طريؽالشارع 

 المرحمة الخامسة: تحميل الخرائط
كخريطة االستخدامات المختمفة يقصد بيا عممية الخركج بخريطة استخداـ األرض النيائية 

سمسة مف األكامر كاألدكات المتكفرة مف خالؿ صندكؽ أدكات  كذلؾ مف خالؿلمكتمة العمرانية، 
Arc toolbox  كالتي تـ تطبيقيا عمى خارطة استخداـ األرض لمخركج بالخريطة النيائية منيا

Clip كErase كmerge كbufferعبارة عف  (3-33)رقـ شكؿ ، كالModel builder(2)  يكضح
 مراحؿ تحميؿ الخرائط لمخركج بخريطة استخداـ األرض النيائية.

 
 .نمكذج بنائي لعممية تحميؿ خريطة استخداـ األرض لمحافظة خانيكنس (33-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 
                                                           

تـ تعريؼ االستخداـ السائد لكؿ قطعة أرض في خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية مف خالؿ  (1)
 -مجمكعة مف المصادر كىي كما يمي:

 .االستفادة مف المخططات كالخرائط التي تـ معالجتيا في المرحمة الثالثة -
 .Google earthاالستفادة مف برنامج  -
 .Google mapاالستفادة مف مكقع  -
 لعيف متر مما تسمح 0.5االستفادة مف خالؿ التفسير البصرم لمصكرة الجكية نفسيا حيث اف دقتيا تبمغ  -

 االستخداـ السائد. لإلنساف بتمييز
 -اجراء عدد مف المقابالت الشخصية بكجكد الصكرة الجكية كىي كالتالي: -

 .07/01/2011محمد قديح، احد سكاف محافظة خانيكنس  -
 .19/01/2012حد سكاف مدينة خانيكنس محمد عمكاف، ا -

 .19/01/2012زيارة ميدانية قاـ بيا الطالب  -
 .2011بمدية خانيكنس، خريطة المساجد، قسـ التخطيط الحضرم، -
 خريطة المدارس، اإلدارة العامة لمتخطيط التنمكم، كزارة التربية كالتعميـ العالي، غزة.   -

(2) ESRI, (2002). using Spatial Analyst. ESRI, USA. 
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حيث بعد ترقيـ الكتمة العمرانية تـ إجراء عممية مسحيا مف خريطة الحدكد اإلدارية 
كمف ثـ دمجيا مع خريطة الحدكد اإلدارية المفرغ منيا الكتمة العمرانية  Eraseباستخداـ األمر 

لتتشكؿ لدينا خريطة الكتمة العمرانية كما ىك خارج الكتمة العمرانية، ثـ تـ  mergeاألمر  ـباستخدا
لمشكارع حسب حقؿ عرض الشارع لتمثيؿ الشكارع عمى ىيئة مساحات كمف  bufferإجراء عممية 
يطة الشكارع مف الخارطة األكلي كمف ثـ دمجيا معيا، كمف ثـ اقتطاع كفرز لألراضي ثـ مسح خر 

التي تقع خارج نطاؽ الكتمة العمرانية ما بيف األراضي زراعية كاألراضي الفضاء باستخداـ 
 .  Cut polygon featureالميمة

لمكتمة العمرانية في مدينة خانيكنس فبعد  ةأما بالنسبة لخريطة االستخدامات المختمف
مف مرحمة ترقيـ قطع األراضي كتعريؼ االستخداـ السائد لكؿ قطعة داخؿ الكتمة العمرانية  االنتياء

لمدينة خانيكنس تـ عممية تفريغ ليذه القطع مف خريطة حدكد الكتمة العمرانية لمدينة خانيكنس 
خانيكنس كمف ثـ تـ دمج خريطة الطرؽ مع القطع بعد لتبقي عندىا خريطة تمثؿ الطرؽ في مدينة 

تعريؼ نكع االستخداـ لمطرؽ لتخرج إلينا خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية في مدينة 
يكضح مراحؿ تحميؿ الخرائط لمخركج  Model builderعبارة عف  (3-34)رقـ شكؿ خانيكنس، كال

 لعمرانية في مدينة خانيكنس النيائية.بخريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة ا

 
 .نمكذج بنائي لعممية تحميؿ خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية( 34-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

 (Topologyالمرحمة السادسة: عممية التركيب البنائي )
نظػػػػػػرا ألف الدراسػػػػػػة تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى المسػػػػػػاحات التػػػػػػي سػػػػػػكؼ يػػػػػػتـ احتسػػػػػػابيا مػػػػػػف الخريطػػػػػػة 
بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر جػػػػػػػدا فػػػػػػػي دراسػػػػػػػة الكضػػػػػػػع الػػػػػػػراىف كاسػػػػػػػتخراج المؤشػػػػػػػرات لالعتمػػػػػػػاد عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي 
التخطػػػػػيط لممسػػػػػتقبؿ كالتػػػػػي يجػػػػػب أف تكػػػػػكف دقيقػػػػػة كخاليػػػػػة مػػػػػف األخطػػػػػاء فكػػػػػاف البػػػػػد مػػػػػف بنػػػػػاء 

ات األراضػػػػػػي التػػػػػػي تػػػػػػـ إعػػػػػػدادىا فػػػػػػي المراحػػػػػػؿ عالقػػػػػػات مكانيػػػػػػة طكبكلكجيػػػػػػة لخارطػػػػػػة اسػػػػػػتخدام
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كالػػػػذم  يطبػػػػؽ فػػػػي شػػػػكؿ قػػػػكانيف كسػػػػمكؾ لمظػػػػاىرة  (1)السػػػػابقة، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التركيػػػػب البنػػػػائي
يسػػػػمح بنمذجػػػػػة مجمكعػػػػػة كثيػػػػػرة كمرنػػػػػة مػػػػػف العالقػػػػػات اليندسػػػػػية كيسػػػػػتخدـ لضػػػػػماف كجػػػػػكد نسػػػػػيج 
بنػػػػػائي منػػػػػتظـ كنظيػػػػػؼ مػػػػػف األخطػػػػػاء بحيػػػػػث يكػػػػػكف بنػػػػػاءن شػػػػػامال يضػػػػػمف أف الظػػػػػكاىر المدخمػػػػػة 

لػػػػػذلؾ طبػػػػػؽ  (2)انػػػػػات تسػػػػػتجيب لمقػػػػػكانيف اليندسػػػػػية التػػػػػي تمثػػػػػؿ دكر ىػػػػػذه الظػػػػػكاىر فػػػػػي قاعػػػػػدة البي
لممحافظػػػػػػػة عمػػػػػػػى سػػػػػػػالمة البينػػػػػػػات المكانيػػػػػػػة  (3)(3-5()شػػػػػػػكؿ 3-3الطالػػػػػػػب قاعػػػػػػػدتيف جػػػػػػػدكؿ )

خاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف األخطػػػػػػػػػاء كالمتمثمػػػػػػػػػة بطبقػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػتخدامات األرض لمحافظػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػانيكنس كتشػػػػػػػػػمؿ 
 االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية. 

 .لبيانات ككظائفياقكاعد التركيب البنائي المستخدمة في قاعدة ا( 3-3) جدكؿ
 الوظيفة القاعدة م
1- Must Not Overlap  تظير المساحات المتداخمة فيما بينيا 
2- Must Not Have Gap تظير ىذه القاعدة كؿ المساحات الفارغة 

 إعداد الطالبالمصدر: 

 
 .قكاعد التركيب البنائي المستخدمة في قاعدة البيانات( 35-3) شكؿ

  الطالبإعداد المصدر: 

                                                           
بانو نمكذج رياضي يمكف مف خاللو ربط العالقات بيف عناصر كؿ طبقة  Topologyيعرؼ التركيب البنائي  (1)

  .كيعرؼ أيضا بأنو العالقة المكانية بيف منطقتيف متجاكرتيف
 .2،نادم نظـ المعمكمات الجغرافية، ص  مفيـك كتطبيؽ متطكر التركيب البنائي:سعيد الغامدم،  عمي (2)
 .64ص  (2002)غزة: مطبعة دار المنارة، نظـ المعمكمات الجغرافيةبساـ شخصة،   -راجع : (3)

http://training.esri.com/gateway/index.cfm 

ESRI, Building Geodatabases Tutorial, ESRI, USA (2006). 

http://training.esri.com/gateway/index.cfm
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 (.3-37(ك )3-36كفي النياية تـ إخراج الخرائط بصكرتيا النيائية شكؿ )

 
 .استخدامات األرض في محافظة خانيكنس( 36-3) شكؿ

 .ArcGIS برنامجك  الميدانية كالدراسة الجكية الصكرةباالعتماد عمى  إعداد الطالبالمصدر: 

 
 .في مدينة خانيكنس االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية( 37-3) شكؿ

 .ArcGIS برنامجك  الميدانية كالدراسة الجكية الصكرةباالعتماد عمى  إعداد الطالبالمصدر: 
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 المرحمة السابعة: حساب مساحة االستخدامات
بعد عممية تجييز خارطة استخداـ األرض كاالستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية 

( زر برمجي customizeتـ تقنيف ) ،كعمؿ قاعدة البيانات الخاصة بيا ArcGISباستخداـ برنامج 
 VBA (1)داخؿ البرنامج لتسييؿ عممية حساب المساحات داخؿ البرنامج باستخداـ لغة برمجة

 دكات.شرطة األأ إلىيضاؼ 
بعد ذلؾ يتـ قياس مساحة كؿ استخداـ أرض مف الخريطة بعد االستعالـ عميو في قاعدة 

كبعدىا   Select by attributeخالؿ كاجية االستعالـ مف خالؿ البيانات الكصفية  البيانات مف
( يكضح كيفية 3-38سبيؿ المثاؿ الشكؿ ) عمىيتـ حساب المساحة مف خالؿ الزر البرمجي 

 (.39-3ظيار مساحتو شكؿ )إاالستعالـ عف نكع استخداـ االرض السكف ككيفية 

 
 .عف االستخداـ السكني لألرضمثاؿ كيفية االستعالـ ( 38-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

                                                           
 GISكىي لغة برمجة الفيجكؿ بيسؾ لمتطبيقات لبرامج الػ  Visual Basic Applicationاختصار إلى  (1)

 http://www.cadmagazine.net/showthread.php?t=2782    -راجع :
 ـ.GIS ،2011كساـ األشقر، محاضرات في تقنيف برمجيات 

 3الممحؽ رقـ 

http://www.cadmagazine.net/showthread.php?t=2782
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 .مثاؿ حساب المساحة لالستخداـ السكني مف خالؿ الزر البرمجي( 39-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 
 التوزي  المساحي والنسبي ألنماط استخدام األر   .5

تحميؿ استخدامات األرض بشكؿ تفصيمي  عمىتعتمد عممية التطكير العمراني المستقبمي 
بعد استخراجيا مف  Excelكتـ معالجة المساحات مف خالؿ برنامج  كؿ استخداـ،معرفة مساحة ك 

 .(4-3) جدكؿArcGIS برنامج 
 خريطة استخدام األر  - أ

 .مساحات استخداـ األرض في محافظة خانيكنس( 4-3) جدكؿ
 2نصيب الفرد متر % مف المساحة الكمية   2المساحة كـ أنماط االستخداـ

 261.2 63.4 70.8 أراضي زراعية
 44.1 10.7 12.0 أراضي زراعية حككمية

 20.9 5.1 5.7 أراضي فضاء
 3.4 0.8 0.9 الشاطئ

 73.3 17.8 19.9 الكتمة العمرانية
 0.3 0.1 0.1 بركة مياه عادمة
 1.8 0.4 0.5 خدمات ترفييية
 7.1 1.7 1.9 نقؿ كمكاصالت

 100.0 111.7 المجمكع
 

خريطة استخداـ األرض التي أعدىا مف الصكرة الجكية كالدراسة  عمىبناءن  إعداد الطالبالجدكؿ مف المصدر: 
 ArcGISالميدانية كتـ قياس المساحات باستخداـ برنامج 
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 -يكضح االختالؼ في مساحة استخدامات األرض في محافظة خانيكنس:( 40-3)كالشكؿ 

 
 .مساحة استخدامات األرض في محافظة خانيكنس( 40-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

( يمكف تحديد استخدامات األرض 3-40( كالشكؿ )3-4مف تحميؿ بيانات الجدكؿ )
% مف مساحة أراضي محافظة خانيكنس 17.8المختمفة في محافظة خانيكنس حيث تبيف أف 

، بينما يشغؿ االستخداـ الزراعي تحتكيو مف االستخدامات المختمفة تشغميا الكتمة العمرانية بما
% مف المساحة الكمية كالباقي عبارة 79.2كاالستخداـ الزراعي الحككمي كاألراضي الفضاء نحك 

 %.2.2عف مناطؽ خدماتية بمساحة تساكم 
كيالحظ أف االستخداـ الزراعي يشكؿ حكالي ثمثي مساحة محافظة خانيكنس حيث يصؿ 

األخرل في المحافظة ثـ يميو الكتمة االستخدامات % كيحتؿ النصيب األكبر مف بقية 63.4 إلى
األراضي الفضاء كبمغت مساحة  ،%17.8العمرانية مف حيث المساحة التي يشغميا حيث بمغت 

بينما بمغ نصيبو مف األراضي  ،2متر 73.3كبمغ نصيب الفرد مف الكتمة العمرانية  ،%5.1حكالي 
 .2متر 261.2ية الزراع

مع نصيب  2متر73.3كالبالغ  2007كعند مقارنة نصيب الفرد في محافظة خانيكنس عاـ 
 نجد ىناؾ تقاربان بينيـ. (1) 2متر 97.08الفرد مف الكتمة العمرانية في المدف السعكدية كالبالغ 

                                                           
 .9صمرجع سبؽ ذكره،  ،دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (1)
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 لمدينة خانيونس خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية - ب
 .مساحات االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية في مدينة خانيكنس( 5-3) جدكؿ

 أنماط االستخداـ
المساحة 

 2كـ
مف المساحة 
 %الكمية 

 2نصيب الفرد متر

  2نصيب الفرد متر
حسب المعيار 

 (1)العالمي

نصيب الفرد 
حسب   2متر

المعيار 
 (2)الفمسطيني

   6.9 11.4 1.240 أراضي زراعية
   1.1 1.8 0.198 أراضي فضاء
 0.2 0.725 0.2 0.4 0.045 خدمات تجارية
 2.2 1.365 0.2 0.4 0.043 خدمات ترفييية
 3.8 3.626 2.3 3.8 0.412 خدمات تعميمية
 0.7 0.748 0.2 0.4 0.043 خدمات دينية
 0.9 1.098 0.3 0.4 0.047 خدمات صحية

(3)2ـ 10.2  28.3 46.9 5.106 سكف (4)2ـ 7.8   
 0.2 0.078 0.045 0.074 0.008 كدفاع مدنيشرطة 

 0.4  1.1 1.9 0.202 مقابر
)   19.7 32.6 3.546 نقؿ كمكاصالت  (5 5.5 

 100.0 10.89 المجمكع
 

خريطة استخداـ األرض التي أعدىا مف الصكرة الجكية كالدراسة  عمىبناءن  إعداد الطالبالجدكؿ مف المصدر: 
 ArcGISالميدانية كتـ قياس المساحات باستخداـ برنامج 

                                                           
)السػػػػػػػػعكدية، مكتبػػػػػػػػة الممػػػػػػػػؾ فيػػػػػػػػد  دليػػػػػػػػؿ المعػػػػػػػػايير التخطيطيػػػػػػػػة لمخػػػػػػػػدماتكزارة الشػػػػػػػػئكف البمديػػػػػػػػة كالقركيػػػػػػػػة،  (1)

 ق(.1426الكطنية، 
،تقريػػػػػر غيػػػػػر  المعػػػػػايير الخاصػػػػػة بالخػػػػػدمات العامػػػػػةكزارة الحكػػػػػـ المحمػػػػػي ككزارة التخطػػػػػيط كالتعػػػػػاكف الػػػػػدكلي،  (2)

 ـ.2012منشكر
 .132راجع الفصؿ الثالث، ص (3)
 .ـ2011،مشركع حي االسراء المكقع االلكتركني كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف، (4)
 المرجع السابؽ نفسو. (5)
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  مساحة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية في مدينة خانيكنس.( 41-3) شكؿ

  إعداد الطالبالمصدر: 

( يمكف تحديد االستخدامات المختمؼ 3-41( كالشكؿ )3-5مف تحميؿ بيانات الجدكؿ )
لمكتمة العمرانية في مدينة خانيكنس، حيث يتضح أف المدينة تقدـ جميع الكظائؼ لسكانيا لكف 
بدرجات متفاكتة، كتأخذ ىذه الكظائؼ حيزىا المكاني عمى شكؿ استخدامات مف أراضي الكتمة 

مدينة مع مكجكد تداخؿ في االستخدامات بيف أجزاء المدينة المختمفة، كيتبيف أف العمرانية في ال
 عف النسبة ىذه كتزيد% مف مساحة أراضي الكتمة العمرانية في المدينة يشغميا السكف، 46.9
 المساحة مف%  40 – 30 بيف يتراكح كالذم المدف في السكني لالستخداـ األمثؿ المعدؿ

 .بالمدينة المستخدمة
 المخصصة النسب مع الدراسة منطقة في السكني لالستخداـ المخصصة النسبة كبمقارنة 

 بيا السكني االستخداـ فأ نابمس في دراسة تشير حيثمتكسطة  النسبة أف نجد متعددة مدف في
 الكمية المساحة مف% 42.6 غزة مدينة في يصؿ بينما الكمية المدينة مساحة مف% 53 يمثؿ

% 60% في بغداد ك63% في دمشؽ ك39% مف مساحة الكتمة العمرانية في عماف ك67كتحتؿ 
 .(1)في صنعاء

فرد لمدكنـ مما يؤشر  18.8كعند استخرج الكثافة السكانية لمدكنـ الكظيفي نجد انيا تبمغ 
بعيف االعتبار الكثافة السكانية المحددة في  آخذيفالي امكانية المناطؽ العمرانية الستيعاب المزيد 
 فرد لمدكنـ. 25المخطط االقميمي لمحافظات غزة كالذم يبمغ 

                                                           
  .117(ص 2002عماف : دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، ؛ )الطبعة األكلي جغرافية المدفصبرم الييتي،  (1)
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%، أما بقية 11.4%، كتشكؿ األراضي الزراعية 32.6كتشغؿ خدمات النقؿ كالمكاصالت 
 % مف مساحة الكتمة العمرانية في مدينة خانيكنس.9.1االستخدامات فتمثؿ نسبة 

ىذه االستخدامات مع المعايير المحمية كالعالمية نجد أف االستخدامات  كعند مقارنة
المختمفة لمكتمة العمرانية في كثير مف األحياف تمثؿ فقط ثمث المعيار أك أقؿ مف ذلؾ فمثال يمثؿ 

بينما حسب المعيار  2متر 0.2نصيب الفرد مف مساحة الخدمات الترفييية في محافظة خانيكنس 
كعند مقارنتيا مع مدينة  أمثاؿ كاقع محافظة خانيكنس ةأم ست 2متر 1.3السعكدم يمثؿ 

 .االسكندرية كالذم يبمغ بيا نصيب الفرد 
فالمعايير التي تطمح إلييا الدكؿ  (1)لنصيب الفرد من االستخدام السكنيأما بالنسبة 

، مع مراعاة )المنزؿ( لنمط الدار 2ـ35بالنسبة لمشقؽ السكنية، ك 2ـ25المتقدمة تتراكح ما بيف 
 العالقة بيف المساحة السكنية كالكثافة البنائية كالخدمات الضركرية.

، كتزيد المساحة 2ـ18 كىناؾ مف يرل بأف المساحة الكسيطة المتاحة لمشخص الكاحد نحك
بارتفاع مستكل التنمية االقتصادية، فترتفع مف حكالي ستة أمتار مربعة لمشخص الكاحد في البمداف 

كعمى ضكء كاقع  ،لمشخص الكاحد في البمداف المرتفعة الدخؿ 2ـ35 دخؿ إلىالمنخفضة ال
 المجتمعات العربية كمراعاة تقديرات األمـ المتحدة حددت المعايير اآلتية:

 في الريؼ لمفرد الكاحد. 2ـ11، كفي المدينة لمفرد الكاحد 2ـ14 : المعيار األدنى - أ
 في الريؼ لمفرد الكاحد. 2ـ15، كدفي المدينة لمفرد الكاح 2ـ18 :المعيار األكسط - ب
 في الريؼ لمفرد الكاحد. 2ـ21، كفي المدينة لمفرد الكاحد 2ـ23:  المعيار األعمى - ت

ىك أعمى مما حددتو كمف المالحظ أف الحد األدنى لنصيب الفرد في المجتمعات العربية 
األسرة كقتان أطكؿ في البيت، ، كربما يرجع ذلؾ إلى العادات كالتقاليد العربية كقضاء األمـ المتحدة

، 2ـ21.9، األردف 2ـ36كقد بمغ الحد السائد لدل بعض األقطار العربية عمى النحك التالي: الككيت

                                                           
 يستخدميا أف الممكف الكسيطة الحيكية المساحة بأنو السكني االستخدام من الفرد نصيب مقياس يعرؼ (1)

 عمى قيمتو انخفاض كيدؿ البيكت، في الحيكية المساحة كفاية المؤشر ىذا كيقيس المربعة، باألمتار الشخص
 الغرفة في األشخاص كعدد األخرل المقاييس مف لمسياسات كاستجابة دقة أكثر المقياس ىذا كيعد االكتظاظ،
 ال أنو كما البمداف، باختالؼ كبيران  اختالفان  المقياس يختمؼ كال الكاحدة، السكف كحدة في األسرة كعدد الكاحدة،
 .البمداف باختالؼ األسرة تعريؼ الختالؼ كفقان  كذلؾ بؿ فحسب الثقافية لمتفضيالت كفقان  لمتفاكت يخضع

 .19 ص ذكره، سبؽ مرجع “غزة محافظات في لألرض السكني االستخداـ” صالحة، رائد -راجع:
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، بينما كاف الحد السائد لألقطار الصناعية نحك 2ـ13.3، الجزائر 2ـ15.4، مصر 2ـ17.6العراؽ 
نكبية كآسيا الشرقية إذ بمغ عمى التكالي ، ككاف الحد السائد أقؿ في منطقة أفريقيا كآسيا الج2ـ32
 .2ـ13ك 2ـ7.1ك 2ـ7.5

( كالذم 5-3جدكؿ ) 2متر  28.3ما بالنسبة لمحافظة خانيكنس يقدر نصيب الفرد بػأ
مف المعيار  عمىأمف معيار الحد األعمى لنصيب الفرد لألمـ المتحدة ككذلؾ  عمىيعتبر أ

 -كيرجع ذلؾ لألسباب التالية:يميؿ الي االفقية  كىك دليؿ عمي أف االنتشار العمرانيالفمسطيني 
امتالؾ األراضي مف قبؿ المكاطنيف كانخفاض أسعار األراضي كقدرة معظـ الناس عمى بناء  .1

  .(1)كحدات سكنية مستقمة أك عمى شكؿ عمارات سكنية خاصة بالعائمة
ذات  عمى تكزيع أراضو اعتماد مشاريع اإلسكاف في الغالب خالؿ الفترة البريطانية أك المصرية  .2

 .(2)مساحات كبيرة عمى السكاف
تشكؿ المساكف مف نمط الدار الغالبية العظمي مف مساكف محافظة خانيكنس، كمف المعركؼ  .3

 أف مساكف ىذا النمط يتميز باالتساع.
كيدؿ نصيب الفرد مف االستخداـ السكني الحالي عمي االنتشار األفقي لمعمراف كمقارنة مع 

 لمي فانو يشكؿ ثالث امثالو كأربعة أمثاؿ المعيار المحميالمعيار العا
نو مثال أمعدؿ نصيب الفرد الحالي بحيث  عمىذا ما استمرت الزيادة في الكتمة العمرانية ا  ك 

نسمة في  6882.8مقدار الزيادة السكانية كفؽ متكسط سيناريكىات الزيادة السكانية سنكيا يقدر ب 
 2كـ5.84سنة قادمة فإننا بحاجة إلى  دكنـ سنكيا كخالؿ ثالثيف 194.78 إلىنيـ بحاجة إالسنة ف

حساب األراضي  عمىأك التكسع  ان مساحة األراضي الفضاء تمام دنفا إلىاألمر الذم يؤدم 
 ،الزراعية كغيرىا مف المكارد البيئية

المكارد البيئية  عمىدارة استخدامات األراضي كفؽ سياسة تحافظ ا  كلذلؾ البد مف تخطيط ك  
، كذلؾ مف خالؿ تقميص مناطؽ كتكفر السكف كالخدمات المناسبة لمزيادة السكانية المستقبمية

التطكير السكني في المخططات الييكمية الستنفاذ الطاقة االستيعابية لممناطؽ السكنية الحالية التي 
 ف تيدد المزيد مف المكارد البيئية.أيمكف لك استمرت عمي نفس الحاؿ 

 
                                                           

 .15ص (2011) ،السكاف كالمساكف ،المخطط عبر القطاعيتقرير كزارة الحكـ المحمي،  (1)
 .19 ص ذكره، سبؽ مرجع “غزة محافظات في لألرض السكني االستخداـ” صالحة، رائد (2)



 

 

 انسابع  انفصم

 املستقبهية مه مسبحة انكتهة انعمساوية نهتطويس انعمساوي املستقبهي تاالحتيبجب

 :مقدمة
 أواًل: اإلسقاطات المستقبمية لمزيادة السكانية

 االسقاطات السكانية .1
 الفترة الزمنية لمتقديرات السكانية .2
 سيناريكىات الزيادة السكانية .3
 طرؽ االسقاطات السكانية .4
 االسقاطات السكانية كفؽ السيناريك االكؿ .5
 االسقاطات السكانية كفؽ السيناريك الثاني .6
 ـ2030أعداد السكاف المتكقعة حتي عاـ  .7

 ثانيًا: تقدير االحتياجات من مساحة الكتمة العمرانية 
 العمرانية الكتمة مساحة مف االحتياجات تقدير سيناريكىات .1
 المستقبمية مف مساحة االستخداـ السكني  تاالحتياجا .2
 المستقبمية مف مساحة استخدامات األرض األخرل تاالحتياجا .3

  العمرانية الكتمة تطوير مقترحاتثالثا:  
 

 المكارد البيئية التي احتكتيا الكتمة العمرانيةدمج  .1
 تحديد الحيز الخاصة بالكتمة العمرانية كالمكارد البيئة  .2
  االستيعابية الطاقة زيادة .3
 تكجيو الكتمة العمرانية نحك التكسع في ضكء المحافظة عمي المكارد البيئية .4
 مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي .5
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 :مقدمة
مقدار احتياج محافظة خانيكنس كسكانيا المستقبمي مف مساحة الكتمة  تعتبر عممية حساب

العمرانية المستقبمية عممية ضركرية إلنجاح عممية التطكير العمراني المستقبمي الصحيحة كالتي 
تقكـ عمى أساس أف عممية التخطيط تسبؽ عممية التعمير كالبناء كالتي مف شأنيا أف تكضح مدم 

مف ىذه الكتمة كما ىي مساحة كؿ نكع مف االستخدامات كالخدمات حاجة محافظة خانيكنس 
كالطرؽ التي نحتاجيا كبالتالي ينعكس ىذا عمى بنية الكتمة العمرانية كسالمتيا مبتعديف عف 

 -:(1)العشكائية كفي ضكء حفاظنا عمى المكارد البيئية، كبيذا يتـ تحقيؽ ما يمي

 كالبنية التحتية كالخدماتية كاالقتصادية.في مجاالت العمراف  سخانيكنتطكير محافظة  .1
 دارة النمك السكاني كالعمراني.إ .2
 مقبكلةالمقاييس التكفير الخدمات االزمة لتمبية احتياجات التنمية كاحتياجات السكاف ضمف  .3

 .لعممية التطكير العمراني الالزمةك 
 .كجاذبة لمسكاف مناسبةقامة تجمعات عمرانية إ .4
 .التكازف بيف االستعماالت المختمفة لألرضالعمؿ عمى إيجاد نكع مف  .5
 الحفاظ عمى البيئة كالمكارد البيئية المتاحة.  .6
مف خالؿ تكجيو الخطط ككذلؾ احجاـ الخطط بناءن عمى ما تـ حسابو تجنب العشكائية،  .7

  المستقبمية مف الكتمة العمرانية. تمف االحتياجا
 االستغالؿ األمثؿ لألراضي كالمكارد المتاحة. .8

 

الكتمة العمرانية كالخدمات مساحة كتتضمف عممية احتساب حاجة محافظة خانيكنس مف 
-2007خطكتيف رئيسيتيف ىما حساب كتقدير عدد السكاف لسنة اليدؼ)كاالستخدامات المطمكبة 

 ـ( كمف ثـ تقدير االحتياجات مف مساحة الكتمة العمرانية.2030

 

 

                                                           
 .9-4ص  (2012“ )تقرير قطاع التنمية العمرانية”كزارة التخطيط،  (1)
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 السكانية لمزيادة المستقبمية اإلسقاطات: أوالً 
مخطط ىك خدمة السكاف  أمكاليدؼ مف  المحكر الرئيسي لمتخطيط،السكاف  يعتبر

التنبؤ بأعداد السكاف في المستقبؿ مف  عمميةكتعد  ،(1)بالدرجة األكلى ك تكفير الخدمات الالزمة ليـ
المستقبمية لمسكاف مف السكف كالمرافؽ  تالتي تحدد االحتياجا ةأىـ المؤشرات التخطيطية كالتنمكي

كما أف تحديد كـ ستنمك المدينة أك المنطقة المراد ، (2)العامة كالخاصة كالخدمات ككسائؿ المعيشة
القطاعات المختمفة ميمة  عمىتخطيطيا سكانيا زيادة أك نقصانا كالتنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ 

 ،حجـ التغيرات التي ستحصؿ مستقبالن  عمىرؼ التع عمىلمخطط استخداـ األرض ألنيا ستساعد 
ف تحميؿ البيانات السكانية كتقديرات السكاف المستقبمية يساىـ في تقدير أكباختصار يمكف القكؿ 

سكانية التي يتكجب لمنشاطات الصناعية كالتجارية ككذلؾ اإل رضية المطمكبة مستقبالن المساحات األ
ف إكبالتالي ف، (3)سيقع عمى االرض كالبيئة كالمكارد شباعيا كىي كذلؾ تقرر حجـ الضغط الذمإ

ف معرفة عدد السكاف أعممية حساب كتقدير عدد السكاف المستقبمي تعتبر الخطكة االكلي حيث 
المتكقع في سنة اليدؼ التي يتـ التخطيط ليا يمكننا مف تحديد مقدار االستخدامات المطمكبة 

 لكتمة العمرانية المستقبمية.كبالتالي تحديد مقدار الحاجة مف مساحة ا
 سقاطات السكانيةاإل .1

ك التقديرات أسقاطات تأتي عممية حساب أعداد السكاف في المستقبؿ ضمف مصطمح اإل
حصائي خارج الحدكد المشاىدة لمعرفة لتطكر السكاف إنيا عممية استكماؿ أالسكانية كالتي تعرؼ ب

نو أبمعني  ،مجريات الخصكبة كالكفيات كاليجرة عمىفركض تعتمد  إلىالكمي في المستقبؿ استنادا 
نتيجة منطقية لعممية التكفيؽ الرياضي لخط اتجاه البيانات التي تمثؿ الماضي عند مد ىذا االتجاه 

ما سيككف عميو المسار المتكقع لمكاقعات الديمغرافية اذا ما سادت في  إلىأم يشير  ،لممستقبؿ
سقاط صحيحا كال يككف اإل ،سمسمة البيانات في الماضي عمىالمستقبؿ نفس الظركؼ التي أثرت 

كثرىا قربا مف أذا انتخب مف تمؾ الفركض إك دخمت عميو عكامؿ جديدة فأذا تغيرت ىذه الظركؼ إ
 .(4)ذلؾ تكقعا ديمغرافيا اشدىا رجحانا دعأالكقكع ك 

                                                           
 .9-4ص  (2011)تقرير غير منشكر، “ تقرير قطاع التنمية العمرانية”، كزارة التخطيط (1)
كالزكاجية كالتعميمية كاالقتصادية لألسرة في األراضي الفمسطينية الخصائص االجتماعية كاالسرية ”، سمير صافي (2)
 .33ص (2009، الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني(“ )1997-2007)
 .202ص ذكره، سبؽ مرجع ،كالحضرم الريفي األرض استخداـ تخطيط غنيـ، عثماف (3)
 .9ص (2011الجامعة االسالمية غزة، “ ) دراسة التغير السكاني-دراسات في الجغرافيا البشرية المتقدمة”احمد دحالف،  (4)
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 الفترة الزمنية لمتقديرات السكانية .2
الغالب قصير كالتكقع فيو تكقع  عمىالمدة التي يمتد عمييا التكقع بالمدم كىك  ىتدع 

سقاط ما حساب التكقع كاإلأ ،قريب ككمما كبر المدم ازداد التعرض لمخطأ بسبب غمكض المستقبؿ
ك أعدد السكاف االصمي فيعتبر منطمقا  عمىالغالب بطريقة المركبات كذلؾ باف يعتمد  عمىيككف 

فراد زمرة مف أليو مجمكع إك ما يصير أفراد كؿ جيؿ أليو عدد إط ثـ يحسب ما يصير مبدأ لإلسقا
  .(1)جياؿاأل

ف تقدير السكاف في المستقبؿ يغطي عدد غير محدد مف السنكات أكيرم الديمغرافيكف 
كيبرىف ذلؾ باالستشياد بالتقديرات السكانية المستقبمية التي تمت في الكاليات المتحدة التي غطت 

بالتقديرات السكانية  ؾجؿ استخداميا في نظاـ الضماف االجتماعي ككذلأعاـ مف  100ترة ف
طكؿ الفترة  ؼكتتكق (،2047-1947قرف كامؿ مف الزماف ) نجميزية التي غطتالمستقبمية اإل

نكع كطبيعة االقميـ المدركس كالبيانات كالمصادر  عمىسقاطات السكانية الزمنية التي تغطييا اإل
 10 – 5كتستخدـ تقديرات الفترة القصيرة مف قبؿ االقتصادييف  ،المتاحة كالمشكمة المنكم دراستيا

سنة في مجاؿ تخطيط التعميـ كالصحة  25-10سنكات كتستخدـ تقديرات المدم المتكسط 
سنة فإنيا تستخدـ في دراسات تنمية  25أكثر مف  كاالسكاف كفيما يتعمؽ في تقديرات المدم الطكيؿ
   .(2)نتاج الغذاءإالغابات كالمكارد المائية كالمكاصالت كتخطيط 

سنة كالتي تأتي ضمف تقديرات  23ـ بمدة زمنية 2030عاـ  إلىكلقد تـ تحديد سنة اليدؼ 
سيتـ تقدير أعداد كالذم  ،شارة اليوسكاف كغيره كما سبؽ اإلالمدم المتكسط في مجاؿ تخطيط اإل

السكاف حتي ىذه السنة كفؽ سيناريكىيف لمزيادة السكانية كبطرؽ مختمفة كمف ثـ أخذ متكسط ليذه 
السيناريكىات ألجؿ االعتماد عميو في تحديد مقدار الحاجة مف  ترجيح أحد ىذهكمف  ،الطرؽ
كذلؾ  2007سة العاـ ، أما بالنسبة لسنة األساس حددت الدرااحة الكتمة العمرانية المستقبميةمس

كالف ما نشر  حصاءاتإالرسمية الناتجة عف التعداد السكاني كما يتكفر مف  تلتكافر اإلحصائيا
 قؿ دقة مف بيانات التعداد.أفيي عبارة عف تقديرات كتنبؤات  بعد ذلؾ مف احصاءات

 
 

                                                           
 .، نفس الصفحةالمرجع السابؽ (1)
 .10ص ،المرجع السابؽ (2)
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 سيناريوىات الزيادة السكانية .3
التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػدد  سػػػػػػػػػػيناريكىات الزيػػػػػػػػػادة السػػػػػػػػػػكانية عمػػػػػػػػػىسػػػػػػػػػقاطات المسػػػػػػػػػػتقبمية تعتمػػػػػػػػػد اإل

بنػػػػػاءن عمػػػػػى الظػػػػػركؼ التػػػػػي تعيشػػػػػيا منػػػػػاطؽ االسػػػػػقاطات،  التكجيػػػػػات المسػػػػػتقبمية ألعػػػػػداد السػػػػػكاف
ثالثػػػػة أساسػػػػات ميمػػػػة كىػػػػي المكاليػػػػد كالكفيػػػػات كالتػػػػي تمثػػػػؿ الزيػػػػادة  عمػػػػى كمػػػػا تعتمػػػػد االسػػػػقاطات

 .السكانية الطبيعية إلى جانب اليجرة بأنكاعيا
 األولالسيناريو  - أ

نو في دراسة لكزارة إيتكقع السيناريك األكؿ احتماؿ عكدة مجمكعة مف النازحيف، حيث 
الضفة كغزه منيـ  إلىمميكف نازح  2ككفؽ سيناريك تـ إعداده افترض عكدة  (1)التخطيط الفمسطينية

كيتكقع عكدة  (2007-2000بيف عاـ ) ما 200,000غزه، عاد منيـ فعميا  إلىنازح  450,000
لى مدينة إ% منيـ 30كيتكقع أف يعكد ، (2020-2015بيف ) الباقيف في الفترة ما 250,000اؿ

، كحسب السيناريك فإف أعداد العائديف إلى قميمي ثانيإلى مدينة خانيكنس كمركز إ% 70غزة ك
كبالتالي فإف عدد السكاف في سنة اليدؼ يمثؿ نسمة  153,516محافظة خانيكنس سيصؿ إلى 

كفؽ متكسط طرؽ اإلسقاطات السكانية مضافا إليو أعداد العائديف مع ثبات معدؿ عدد السكاف 
كضعيا الحالي كالتي تقدر ب  عمىالسكانية الطبيعية أم ثبات معدالت النمك السكاني الزيادة 

  .(2)%( سنكيان 3.257)
 السيناريو الثاني - ب

السكانية تككف نتيجة لمنمك  يتكقع السيناريك الثاني عدـ عكدة أم نازح، كبالتالي فإف الزيادة
الطبيعي لمسكاف أم عبارة عف صافي المكاليد كالكفيات، مع انخفاض تدريجي في معدؿ الزيادة 

اتجاه السكاف نحك التعميـ كعمؿ المرأة باإلضافة إلى تأخير  منيا نذكر سبابأ لعدةالسكانية كذلؾ 
 سف الزكاج.

السيناريك األكؿ ألنو أكثر كاقعية مف السيناريك األكؿ كترجح الدراسة السيناريك الثاني عمى 
كلكجكد المعكقات المختمفة لحدكث السيناريك األكؿ إال أنو يمكف استخداـ السيناريك األكؿ في حالة 

 تكفر خصائصو كامكانية تطبيقو.

                                                           
 .10ص  (2011تقرير غير منشكر، “ ) تقرير قطاع التنمية العمرانية”، كزارة التخطيط (1)
 .144الفصؿ الرابع ص راجع  (2)
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 سقاطات السكانيةطرق اإل .4
كسنكات أساس، كتتـ  نتائج التعددات السكانية الماضية عمىسقاطات السكانية تستند اإل

، كبرنامج PAS)برامج مكتب التعداد األمريكي )تمؾ االسقاطات باستخداـ برامج جاىزة مثؿ 
(Spectrum)(1) ( كبرنامجMortpak)(2) عده قسـ السكاف التابع لألمـ المتحدة كلكي يتـ أ الذم
 :(3)سقاطات يتطمب تكفير البيانات التاليةجراء اإلإ

 .ألحدث تعداد سكانيالعدد الكمي لمسكاف  - أ
 .التركيب العمرم كالنكعي لمسكاف ألحدث تعداد سكاني - ب
 .معدالت الخصكبة حسب العمر كمعدؿ الخصكبة الكمية - ت
 .ناث كنسب البقاء مف جداكؿ الحياة(معدؿ الكفيات )تكقع الحياة عند الكالدة لمذككر كاإل - ث
 .معدالت صافي اليجرة حسب العمر كالنكع كالعمر - ج

النمػػػػػػك السػػػػػػكاني بػػػػػػيف الحضػػػػػػر كالريػػػػػػؼ كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف كمػػػػػػا يمػػػػػػـز تحديػػػػػػد اخػػػػػػتالؼ معػػػػػػدلي 
كاف حسػػػػػػػػب البيئػػػػػػػػة فيػػػػػػػػات بينيمػػػػػػػػا عنػػػػػػػػد تقػػػػػػػػدير حجػػػػػػػػـ السػػػػػػػػك كال ةاخػػػػػػػػتالؼ معػػػػػػػػدالت الخصػػػػػػػػكب

اختبػػػػػػار كتقيػػػػػػيـ جػػػػػػكدة البيانػػػػػػات االساسػػػػػػية كاعػػػػػػادة تمييػػػػػػدىا اذا الحضػػػػػػرية كالريفيػػػػػػة، كػػػػػػذلؾ يمػػػػػػـز 
  ة الثمف كالتي تعذر لمطالب الحصؿ عمييا.، كتعتبر ىذه البرامج غاليتطمب األمر

عداد السكاف في المستقبؿ مثؿ أك تكقع أسقاط إكىناؾ العديد مف الطرؽ التي يتـ بمكجبيا 
طريقة المتكالية الحسابية كالمتكالية اليندسية كطريقة الكسط اليندسي كالطريقة األسية كطريقة 

كيمكف حصر ىذه الطرؽ في مجمكعتيف  ،انيةمعدالت البقاء كطريقة المككنات أك العناصر السك
فكرة  عمىىما طريقة االتجاه أك االستمداد المستقبمي أك السالسؿ الزمنية كتقـك ىذه المجمكعة 

اكتشاؼ نمط سمسمة البيانات الديمغرافية في الماضي ثـ استمداد نفس النمط مستقبالن أما المجمكعة 
حيانا أعدد كىذه النماذج تظير عالقة سبب كأثر كتعرؼ الثانية فتتمثؿ في االنحدار البسيط كالمت

                                                           
 *http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/Pages/geog535.aspرشكد الخريؼ  (1)
، مرجػػػػػػع سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػره، “دراسػػػػػػة التغيػػػػػػر السػػػػػػكاني-دراسػػػػػػات فػػػػػػي الجغرافيػػػػػػا البشػػػػػػرية المتقدمػػػػػػة”احمػػػػػػد دحػػػػػػالف،  (2)

 .12ص
   -راجع: (3)

 المركز الديمغرافي .1
http://www.cdc-egypt.org/arabic/Academic_Activities.asp?mymain=27&mysub=&SubSubID=53   

 http://www.un.org/esa/population/pubsarchive/catalogue/cattec.htm             االمـ المتحدة .2

http://faculty.ksu.edu.sa/Khraif/Pages/geog535.aspx
http://www.cdc-egypt.org/arabic/Academic_Activities.asp?mymain=27&mysub=&SubSubID=53
http://www.un.org/esa/population/pubsarchive/catalogue/cattec.htm
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 لطبيعة كتكافر البيانات، كتتناكؿ الدراسة ثالثة طرؽ رئيسة في عممية اإلسقاطات (1)بنماذج التنبؤ السببية
 -كىي:

 طريقة المتوالية الحسابية)العددية( - أ
 ،تعداديف متعاقبيفتعد أبسط الطرؽ في حساب تغير السكاف في تاريخيف مختمفيف أك بيف 

كيتـ ذلؾ بقياس الزيادة العددية لمسكاف في التعداد الثاني بالنسبة لمتعداد األكؿ كقياس التغير 
 عمىنو التغير في عدد السكاف مقسكما أالنسبي لمسكاف فيما بيف التعداديف بمقدار النسبة أم 

 .(2)عددىـ في بداية الفترة
ذلؾ ألنيا  ،قيمة في حساب معدؿ النمك السكاني كتعد ىذه النسبة في الكاقع أقؿ النسب

كىذا أمر  ،تعتبر أف السكاف يتزايدكف كفؽ معادلة الخط المستقيـ أك كفؽ نسب متساكية كؿ عاـ
 ،مخالؼ لديناميكية النمك السكاني الذم يأخذ شكؿ متكالية ىندسية أم كفؽ طريقة الربح المركب

السكاف نتيجة درجات النمك المتساكية ال تككف متساكية  ف الزيادات المطمقة المتتالية في عددأأم 
كلكنيا تتبع قانكف الفائدة المركبة كمعدؿ النمك الثابت الذم يتكرر سنة بعد سنة أخرم تنتج عف 
زيادة مطمقة أكبر كأكبر ألف األساس )عدد السكاف الكمي في بداية السنة( يتزايد باطراد كلذلؾ 

 .(3)لحقيقي باستخراج طريقة المتكالية اليندسية أك بالطريقة األسيةيستخرج معدؿ النمك السكاني ا
 
 

                                                           
 -راجع: (1)

العامة )الجياز المركزم لمتعبئة “ النمػػػػك السكانػػػي كاإلسقاطػػات السكانيػػة”فلاير عبد القادر أحمد،  - أ
 .كاإلحصاء(

 .204-203ص  ذكره، سبؽ مرجع ،كالحضرم الريفي األرض استخداـ تخطيط غنيـ، عثماف - ب
مجمة “ 2010طرؽ اسقاطات المساكف كاالسر في األراضي الفمسطينية حتي عاـ ”محمكد عبد الرحمف،  - ت

 .25(ص 2004، 1،العدد18)المجمد  العمـك االنسانية -جامعة النجاح لألبحاث 
  -راجع: (2)

)االسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  التحميؿ اإلحصائي في الجغرافيا البشرية إلىمدخؿ فتحي ابك عيانة،  - أ
 .234ص (1987

 عمياف عمياف، كيفية حساب متكسط النمك السنكم لمسكاف، منتدم الجغرافيكف العرب، - ب
http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?p=50131   

 .235ص مرجع سبؽ ذكره، ،التحميؿ اإلحصائي في الجغرافيا البشرية إلىمدخؿ فتحي ابك عيانة،  (3)

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?p=50131
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 الطريقة األسية - ب
تعد ىذه الطريقة مف الطرائؽ األكثر طكاعية لمظاىرة السكانية التي تخضع لمتغير المركب 

تستخدـ ىذه الطريقة في تقدير ك ، (1)المستمر عندما يحدث التغير في كؿ لحظة كيكـ في السنة
كيمكف استخداـ ىذه الطريقة في  ،السكاف عف طريؽ النمك بيف تعداديف )معدؿ نمك أسي(حجـ 

تقدير حجـ السكاف اإلجمالي أك لفئات محددة مف السكاف مثؿ الذككر كاإلناث كحجـ السكاف 
كيتـ تطبيقيا ، (2)الحضر أك الريؼ عند أم نقطة زمنية في المستقبؿ باستخداـ معدالت نمك محددة

 -:(3)الصيغة الرياضية التاليةمف خالؿ 
 ر نىـــــ  1=ك2ك

 ف:إحيث 
 لمسكاف. السنكم ر   =  معدؿ النمك

 =  عدد السكاف في التعداد أك التقدير الثاني.  2ؾ
 =  عدد السكاف في التعداد أك التقدير األكؿ.  1ؾ

 .2ك ؾ 1ف   =  الفترة الزمنية الفاصمة بيف ؾ
( كىي 2.71828لييا معدؿ النمك كالزمف كمقدارىا ثابت يساكم )إ=  القكم االسية التي يرفع   ىػػػػ

 .1معككس المكغاريتـ الطبيعي لمرقـ 
(4)( مف خالؿ المعادلة التاليةPRكتتـ عممية حساب معدؿ النمك السكاني السنكم )ر=

:-
 

                                                           
جامعة -مجمة الساتؿ“ ، 2050مقارنة النماذج السكانية لمتنبؤ بعدد سكاف ليبيا حتي عاـ ” ،سعد صبر العجيمي (1)

 .217، صالمرقب
 .9(ص2010 ـ()اليمف،2025-2005المجمس الكطني لمسكاف، اإلسػقاطات السكانية لمجميكرية اليمنية لمفترة) (2)
  -راجع: (3)
 .12، مرجع سبؽ ذكره، ص“دراسة التغير السكاني-المتقدمةدراسات في الجغرافيا البشرية ” احمد دحالف،  - أ
 .238ص ،ذكره سبؽ مرجع ،التحميؿ اإلحصائي في الجغرافيا البشرية إلىمدخؿ فتحي ابك عيانة،  - ب

التحميؿ المكاني لمتكسع كاالمتداد الحضرم لممراكز الحضرية الرئيسة في محافظة ”، مسمـ الشمرم -أ -راجع: (4)
 .45( ص2006دكتكراه، جامعة بغداد، رسالة “) ديالى

محمد حسف، طريقة حساب معدؿ النمك السنكم لمسكاف ك التقدير المستقبمي لمحجـ السكاني، منتدم  عميأميف  -ب
 /showthread.php?t=11953http://www.arabgeographers.net/vbالجغرافيكف العرب 

 مرجع سبؽ ذكره.عمياف عمياف، كيفية حساب متكسط النمك السنكم لمسكاف،  -ج

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=11953
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PR  معدؿ النمك السكاني السنكم = 
Pi  عدد السكاف الالحؽ = 
Po عدد السكاف السابؽ = 

t   المدة الزمنية = 
 

 طريقة المتوالية اليندسية - ت
تعد ىذه الطريقة إلى جانب الطريقة السابقة مف أكثر الطرؽ استخدامان في تقدير عدد 
السكاف أك حساب معدالت النمك بناء عمى عدد السكاف حسب تعداديف سكانييف عمى ىذه 

 عمىافتراض أف الزيادة التي تحدث لمسكاف في فترة معينة تعمؿ  عمىكتقكـ ىذه الطريقة  (1)الصيغة
 :(3)كيتـ تطبيقيا مف خالؿ معادلتيف (2)الزيادة األصمية إلىحداث زيادة أخرم تضاؼ إ

 
  Pr = Po * ( 1 + Kt )المعادلة األولى:
 حيث أف :      

Pr  عدد السكاف المستقبمي = 
Po  عدد السكاف الحالي = 
K            نسبة الزيادة = 
T   المدة الزمنية = 

  Pn = Po * ( 1 + R )nالمعادلة الثانية:
   حيث أف :  

Pn عدد السكاف المستقبمي = 
Po عدد السكاف الحالي = 
R   نسبة النمك السكاني = 
 nالمدة الزمنية = 

 

                                                           
رشكد الخريؼ، ممخص كتاب السكاف )المفاىيـ كاألساليب كالتطبيقات(  (1)

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=2779 
 .205-203 ص ذكره، سبؽ مرجع ،كالحضرم الريفي األرض استخداـ تخطيط غنيـ، عثماف (2)
“ 2028 - 2008التقريػػػػػػػػػػر النيػػػػػػػػػػائي لممخطػػػػػػػػػػط القطػػػػػػػػػػاعي لمحافظػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػانيكنس ”كزارة الحكػػػػػػػػػػـ المحمػػػػػػػػػػي،  (3)

 .4ص (2011)تقرير غير منشكر، 

http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=2779
http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=2779
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 سقاطات السكانية وفق السيناريو االولاإل .5
 معدؿ الزيادة السكانية الطبيعيةثبات  تعتمد اإلسقاطات السكانية في السيناريك األكؿ عمى

  -متقدير أك اإلسقاط السكاني كالتي سيتـ تطبيقيا مف خالؿ الطرؽ التالية:ؿ الفترة الزمنية لاطك 
 الطريقة األولي)الطريقة األسية(أوال : 

كبتطبيؽ المعادلة لتكقع عدد السكاف المستقبمي لمحافظة خانيكنس يصبح عدد سكانيا لعاـ 
 -نسمة كفؽ المعادلة التالية: 491637.14ىك  2030

  (23( )1513257 )(2171828) 271979 = 2ك 

  ف:إحيث 
 .(1) %3.257لمسكاف =  السنكم ر   =  معدؿ النمك

  نسمة 573151.9= 2030=  عدد السكاف عاـ   2ؾ
 .نسمة 270979ىك   2007تعداد =  عدد السكاف في   1ؾ
 سنة 23=  2ك ؾ 1ترة الزمنية الفاصمة بيف ؾ=  الف    ف

 (.2.71828سية )ىػػػػ =  القكم األ
 

  الطريقة الثانية)المتوالية اليندسية(:  ثانيا
 :(2)كيتـ تطبيقيا مف خالؿ معادلتيف

    Pr =Po*(1+Kt)المعادلة األولى:
 :      حيث أف

Pr   عدد السكاف المستقبمي = 
Po   (3)نسمة 270979= عدد السكاف. 
K    = 3.257= نسبة الزيادة% 
T    = سنة 23= المدة الزمنية 

  Pn =Po*(1+R)nالمعادلة الثانية:
   حيث أف:  

Pn عدد السكاف المستقبمي = 
Po عدد السكاف الحالي = 
R   نسبة النمك السكاني = 
nالمدة الزمنية = 

Pr =270979*(1+(0.03257*23)) 
 =  473972  

Pn =270979*(1+0.03257)23  
=566349 

                                                           
 144راجع الفصؿ الرابع ص  (1)
مرجع سبؽ  “ 2028 - 2008التقرير النيائي لممخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس ”كزارة الحكـ المحمي،  (2)

 .4ص ذكره، 
 .2007الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، مطكية بأعداد السكاف كالمساكف لمعاـ  (3)
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فتػػػػرات االسػػػػقاط يظيػػػػر لػػػػدينا عػػػػدد السػػػػكاف  عمػػػػىمػػػػف خػػػػالؿ تطبيػػػػؽ الطػػػػرؽ كالمعػػػػادالت السػػػػابقة 
 (3+2+1-4الجداكؿ ) ـ2030سقاط عاـ لسنة اإل

 األسيةفترات االسقاط باستخداـ الطريقة  عمىعداد السكاف أحساب  (1-4) جدكؿ

 الفترة
معدؿ الزيادة 
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 
 تكقع
 السكاف

تكقع 
 العائديف

 السكاف
 نيائي

2012-2007 

3.257 

 350904 32000 318904 (5( )0.03257) (2.71828)270979=  2ك 5

 439306 64000 375306 (10) (0.03257) (2.71828)270979=  2ك 10 2017-2012

 537682 96000 441682 (15( )0.03257) (2.71828)270979=  2ك 15 2022-2017

 647798 128000 519798 (20( )0.03257) (2.71828)270979=  2ك 20 2027-2022

 726668 153516 573152 (23( )0.03257) (2.71828)270979=  2ك 23 2030-2027
 

 الطالب المصدر: إعداد
 المتكالية اليندسية المعادلة األكليفترات االسقاط باستخداـ  عمىعداد السكاف أحساب  (2-4) جدكؿ

 الفترة
معدؿ الزيادة 
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 
 تكقع
 السكاف

تكقع 
 العائديف

السكاف 
 نيائي

2012-2007 

3.257 

5 Pr=270979*(1+(0.03257*5)) 315108 32000 347108 

2017-2012 10 Pr=270979*(1+(0.03257*10)) 359237 64000 423237 

2022-2017 15 Pr=270979*(1+(0.03257*15)) 403366 96000 499366 

2027-2022 20 Pr=270979*(1+(0.03257*20)) 447495 128000 575495 

2030-2027 23 Pr=270979*(1+(0.03257*23)) 473972 153516 627488 
 

 المصدر: إعداد الطالب
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  المتكالية اليندسية المعادلة الثانيةفترات االسقاط باستخداـ  عمىعداد السكاف أحساب  (3-4) جدكؿ

 الفترة
معدؿ الزيادة 
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 السكاف تكقع 
 تكقع 
 العائديف

السكاف 
 نيائي

2012-2007 

3.257 

5 Pn = 270979* (1 + 0.03257)5 318078 32000 350078 

2017-2012 10 Pn = 270979* (1 + 0.03257)10 373362 64000 437362 

2022-2017 15 Pn = 270979* (1 + 0.03257)15 438256 96000 534256 

2027-2022 20 Pn = 270979* (1 + 0.03257)20 514429 128000 642429 

2030-2027 23 Pn = 270979* (1 + 0.03257)23 566349 153516 719865 

 المصدر: إعداد الطالب
 سقاطات السكانية وفق السيناريو الثانياإل .6

ؿ الفترة اطك  معدؿ الزيادة السكانية الطبيعية تغير اإلسقاط السكاني الثاني عمىيعتمد 
 (. 4-4نفس الطريقتيف السابقتيف جدكؿ )سقاط السكاني كالذم يتـ مف خالؿ ك اإلأالزمنية لمتقدير 

  معدالت الزيادة السكانية الطبيعةالتناقص في ( 4-4) جدكؿ

 2007 الفترة
2012 
-2007 

2017 
-2012 

2022 
-2017 

2027 
-2022 

2030 
-2027 

مقدار انخفاض معدؿ 
 الزيادة السكانية

0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 

 %3 %3.05 %3.1 %3.15 %3.2 %3.257 معدؿ الزيادة السكانية

 المصدر: إعداد الطالب
كقػػػػػػد كضػػػػػػعت معػػػػػػدالت الزيػػػػػػادة السػػػػػػكانية بنػػػػػػاءن عمػػػػػػى معػػػػػػدالت الزيػػػػػػادة السػػػػػػكانية بػػػػػػػيف 

  .(1)(1)% 3.257كالتي تمثؿ  2007ك  1997عامي 
                                                           

 -كالتالي: خالؿ معادلة معدؿ النمك السكاني السنكمتـ احتساب معدؿ النمك السكاني السنكم مف  (1)

 
أشػػػػػػػػػػرؼ شػػػػػػػػػػقفة أسػػػػػػػػػػتاذ جغرافيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكاف بقسػػػػػػػػػػـ الجغرافيػػػػػػػػػػا بالجامعػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػالمية.  ،مقابمػػػػػػػػػػة شخصػػػػػػػػػػية (1)

 .ـ15/10/2011
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كالذم يمثؿ مجمكعيا فترة اإلسقاط السكاني فقد ركعي فييا  ما بالنسبة لمفترات األخرلأ
افتراض انخفاض معدؿ الزيادة السكانية نتيجة العكامؿ السابقة الذكر كدكاميا كتعاظميا بمعدؿ 

% مف نسبة الزيادة السكانية في الفترة األكلي، أما بالنسبة لمفترة الثانية كالثالثة كالرابعة 0.05حكالي 
 لنسبة تضاؼ إلى كؿ مرحمة بشكؿ تراكمي.كالخامسة فإف ا

 
 الطريقة األسيةأوال : 

تطبيؽ ىذه الطريقة بنفس السيناريك األكؿ كلكف مع اختالؼ معدؿ النمك السكاني حسب  تـ
اسقاطات  ةلينا خمسإسقاط في السيناريك الثاني كبالتالي يخرج الفترات التي قسمت فييا مدة اإل

ـ حسب 2030تراكميا يككف عبارة عف عدد السكاف في محافظة خانيكنس في سنة اليدؼ عاـ 
 (.5-4جدكؿ ) ضافة أعداد السكاف العائديف لكؿ فترة زمنيةإ إلىباإلضافة الطريقة األكلي 

 
 األسيةسقاط باستخداـ الطريقة فترات اإل عمىعداد السكاف أحساب  (5-4) جدكؿ

 الفترة
 الزيادة
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 
عدد 
 السكاف

 318904 (5( )0.03257) (2.71828)270979=  2ك 5 3.257 2012-2007

 373173 (10( )0.03200) (2.71828)270979=  2ك 10 3.2 2017-2012

 434650 (15( )0.03150) (2.71828)270979=  2ك 15 3.15 2022-2017

 493756 (20( )0.03000) (2.71828)270979=  2ك 20 3.1 2027-2022

 546504 (23( )0.03050) (2.71828)270979=  2ك 23 3.05 2030-2027

 المصدر: إعداد الطالب
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 المتوالية اليندسية:  ثانيا
كلي مع االختالؼ في المعادالت نفس فكرة الطريقة األ عمىتعتمد الطريقة الثانية 

 (7+6-4المعادالت في جدكؿ )المستخدمة كتـ تطبيؽ ىذه 
 

  المعادلة األكلي اليندسية المتكاليةسقاط باستخداـ فترات اإل عمىعداد السكاف أحساب  (6-4) جدكؿ

 الفترة
الزيادة 
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 
عدد 
 السكاف

2012-2007 3.257 5 Pr=270979*(1+(0.03257*5)) 315108 

2017-2012 3.2 10 Pr=270979*(1+(0.032*10)) 357692 

2022-2017 3.15 15 Pr=270979*(1+(0.0315*15)) 399017 

2027-2022 3.1 20 Pr=270979*(1+(0.03*20)) 433566 

2030-2027 3.05 23 Pr=270979*(1+(0.0305*23)) 461071 

 المصدر: إعداد الطالب
 

  المعادلة الثانية اليندسية المتكاليةسقاط باستخداـ فترات اإل عمىعداد السكاف أحساب  (7-4) جدكؿ

 الفترة
الزيادة 
 السكانية

المدة 
 الزمنية

 عدد السكاف 

2012-2007 3.257 5 Pn = 270979* (1 + 0.03257)5 318078 

2017-2012 3.2 10 Pn = 270979* (1 + 0.032)10 371307 

2022-2017 3.15 15 Pn = 270979* (1 + 0.0315)15 431493 

2027-2022 3.1 20 Pn = 270979* (1 + 0.03)20 489418 

2030-2027 3.05 23 Pn = 270979* (1 + 0.0305)23 540804 

 المصدر: إعداد الطالب
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 م2030أعداد السكان المتوقعة حتي عام  .7
أك  الناتجة عف النمك الطبيعيالسابقة التقديرات السكانية  طرؽ االسقاطات اك بناء عمى

عكدة النازحيف كحسب السيناريك األكؿ كالثاني فاف عدد سكاف محافظة خانيكنس المستقبمي سيتـ 
 (.8-4جدكؿ )مف خالؿ أخذ متكسطات ليذه الطرؽ 

  ـ.2030المتكقعة حتي عاـ  عداد السكافأ (8-4) جدكؿ

 سقاططريقة اإل

 السكانيةـ كفقا لسيناريكىات الزيادة 2030عدد السكاف لسنة اليدؼ 
 السيناريك االكؿ

عدد السكاف  السيناريك الثاني
 المتكقع

 أعداد العائديف
عدد السكاف 

 الكمي
 546504 726667.9 153516 573151.9 الطريقة األكلي)اآلسية(

 الطريقة الثانية
)المتكالية 
 اليندسية(

1 473972 153516 627488 461071 

2 566349 153516 719865 540804 

 516126.33 691340.3  المتكسط
مقدار الزيادة السكانية 

 2007عف عاـ 
420361.3 245147.3 

متكسط مقدار الزيادة 
السكانية عف عاـ 

 لمسيناريكىيف 2007
332754.315 

 المصدر: إعداد الطالب

نسمة لعاـ  691340.3سقاطات السابقة ىك ف عدد السكاف المتكقع كفؽ طرؽ اإلإكبذلؾ ف
كمتكسطيـ ىك  ،نسمة كفؽ السيناريك الثاني 516126.33ك ،كفؽ السيناريك األكؿ 2030

ىذه  عمىكبذلؾ يمكف االعتماد  ،نسمة أم ما يزيد عف نصؼ مميكف نسمة 603733.31
في تحديد مقدار الحاجة مف مساحة الكتمة  2030سقاطات ألعداد السكاف في سنة اليدؼ عاـ اإل

( تطكر الزيادة السكانية كفؽ 1-4كيكضح الشكؿ ) ،نماط استخداـ األرض المختمفةالعمرانية كأ
 .2030سقاطات السكانية حتي عاـ فترات سنكات اإل
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  ـ2030سيناريكىات الزيادة السكانية لعاـ ( 1-4) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب

سقاطات السكانية ( تطكر الزيادة السكانية كفؽ فترات سنكات اإل1-4حيث يبيف الشكؿ )
، 1997مع تكقيع أعداد السكاف في محافظة خانيكنس عاـ  2030حتي عاـ  2007مف عاـ 

كبعد  2007كيظير مف الشكؿ السابؽ حجـ الزيادة السكانية المضطردة عمى مدار االعكاـ قبؿ 
 كذلؾ نتيجة ارتفاع معدؿ النمك السكاني السنكم، مما يتطمب تكفير 2030إلى عاـ  2007عاـ 

الخدمات كالمساكف كأنماط استخداـ األرض ليذه الزيادة في أعداد السكاف كالذم يتطمب احتساب 
 مقدار الحاجة مف مساحة الكتمة العمرانية.
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 ثانيًا: تقدير االحتياجات من مساحة الكتلة العمرانية 
تخضع أنماط استعماالت األراضي لمعايير تخطيطية محددة في التجمعات العمرانية بحيث 

جمالي مساحة التجمع العمراني االجمالية كبصكرة إتحدد نسب مساحات نمط كؿ استعماؿ مف 
تضمف تنظيـ ىذه االستعماالت كتحديد مساحاتيا كتحديد كـ كنكع الخدمات المطمكب تكطينيا 

ة السكاف ليا، كقد تختمؼ نسب مساحات استعماالت األراضي المختمفة مف مستقبالن حسب حاج
المستقبمية مف  تكتشمؿ عممية احتساب االحتياجا (1)مدينة ألخرم نظرا ألف لكؿ مدينة خصكصيتيا

 -مساحة الكتمة العمرانية ما يمي:
 سيناريوىات تقدير االحتياجات من مساحة الكتمة العمرانية .1

 عمىمحافظة خانيكنس مف مساحة الكتمة العمرانية  تحساب احتياجاتعتمد الدراسة في 
كالتي تحدد اتجاىات نصيب الفرد مف  ((2))استخدـ فييا مقياس نصيب الفردأربعة سيناريكىات

 -كالتالي:مساحة الكتمة العمرانية حسب المعايير المختمفة 
 السيناريو األول: ثبات نصيب الفرد من االستخدام الحالي

ثبات نصيب الفرد الحالي مف مساحة كؿ نمط استخداـ أرض  عمىىذا السيناريك يعتمد 
 كالذم تـ استخراجو في الفصؿ الثالث في خريطة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية. 

 السيناريو الثاني: المقاييس والمعايير المحمية
الحكـ المحمي ككزارة  عدتيا كؿ مف كزارةأالمعايير التي  عمىيعتمد السيناريك الثاني 

سكاف كالمعتمدة لدييـ في المخططات التخطيط كالتعاكف الدكلي ككزارة األشغاؿ العامة كاإل
 سكانية.كالمشاريع اإل

 السيناريو الثالث: المقاييس والمعايير العالمية
ة عدتيا كزارة الشئكف البمدية كالقركية السعكديأالمعايير التي  عمىيعتمد السيناريك الثاني 

 .(3)كالتي تمثؿ بالنسبة لمدراسة المعيار العالمي
 

                                                           
 .78(ص2011)عماف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، معايير التخطيطعثماف غنيـ،  (1)
 .134راجع الفصؿ الثالث ص  (2)
 .مرجع سبؽ ذكره ،دليؿ المعايير التخطيطية لمخدماتكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  (3)
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فقـــط وتثبيـــت نصـــيبو مـــن  الســـيناريو الرابـــ : خفـــ  نصـــيب الفـــرد مـــن مســـاحة االســـتخدام الســـكني
 حسب )رؤية الطالب( بقية االستخدامات

خفض نصيب الفرد الحالي مف مساحة االستخداـ السكني كذلؾ  عمىيعتمد ىذا السيناريك 
تكسع مستقبمي سكؼ يككف  أمف إألف المساحات الفارغة في محافظة خانيكنس محدكدة كبالتالي ف

كبالتالي البد مف خفض المساحات المطمكبة عبر تكجيو  ،حساب المكارد البيئية المكجكدة عمى
ف نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ السكني ككذلؾ أل ،الراسيعممية التطكير العمراني نحك البناء 

الحالي في محافظة خانيكنس تعتبر مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية ككارثية بالنسبة لقطاع غزة 
كبالتالي ضركرة تكجيو عممية التطكير العمراني أيضا نحك  األفقي،العتماد السكاف نحك التكسع 

نصيب  ثباتعمى  كما يعتمد السيناريك ،مف الكتمة العمرانية الحاليةعادة تأىيؿ بعض المناطؽ إ
مف مساحة الفرد مف بقية االستخدامات األخرل حسب الكضع الراىف كذلؾ ألف نصيب الفرد 

كال يحتمؿ الخفض فيو لذا سيبقي معيار  كالعالمية أقؿ مف المعايير المحميةاالستخدامات األخرل 
ىذا كيتـ الخفض فقط في نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ  الطالب مطابؽ لمكضع الراىف

 . السكني
نمكذج لحساب نصيب الفرد مف مساحة الكتمة العمرانية باالعتماد  (5-9)كيكضح الجدكؿ 

 عمى التطكير العمراني الراسي كذلؾ لخفض نصيبو مف مساحة االستخداـ السكني.

  النظاـ المقترح لمتطكير الراسي( 9-4) جدكؿ

درجة  
 (1)السكف

النسبة% 
لممساحة كعدد 

 الشقؽ
عدد الشقؽ 

 طابؽالفي 

عدد 
الطكاب
 ؽ

عدد 
الشقؽ في 

 مبنيال
مساحة 
 الشقة

مساحة 
 (2)الطابؽ

مساحة 
 (3)المسكف

 800 400 200 6 3 2 10 ا
 1040 520 130 64 16 4 30 ب
 800 400 100 80 20 4 60 ج

 100 المجمكع
 المصدر: إعداد الطالب 

                                                           
 لمراعاة مستكيات الدخؿ بيف السكاف.  ج ب، درجة السكف ىي عبارة عف مستكيات مثال سكف أ، (1)
 عدد الشقؽ في الطابؽ( *مساحة الطابؽ = )مساحة الشقة  (2)
 (2 *مساحة المسكف = )مساحة الطابؽ (3)
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تـ اقتراح تطكير عمراني راسي مف خالؿ تقسيـ ىذا التطكير إلى درجات ليناسب حيث 
مستكيات الدخؿ بيف السكاف كنسبة لكؿ درجة كباقتراح عدد طكابؽ كعدد الشقؽ في كؿ طابؽ 
كمساحة الشقة كبالتالي يمكف احتساب مساحة الطابؽ كمساحة المسكف كعدد الشقؽ التي يمكف أف 

( يكضح آلية احتساب نصيب الفرد بناءن عمى المقترح 10-4الجدكؿ رقـ )يستكعبيا كؿ مبني، ك 
 السابؽ.

  آلية احتساب نصيب الفرد مف مساحة الكتمة العمرانية المستقبمية( 10-4) جدكؿ
درجة  
 السكف

متكسط حجـ 
 (1)االسرة

السكاف في 
 (2)المبني

 عدد السكاف
 (3)لمدرجة

عدد 
 (4)المباني

 (5)عدد الشقؽ
 االستخداـ مساحة

 (6)السكني
نصيب 

 (7)الفرد
 ا

6.5 
39 24514.7 628.6 3771.5 502865.6 20.5 

 2.5 183860.3 11314.5 176.8 73544.1 416 ب
 1.5 226289.5 22629.0 282.9 147088.2 520 ج

 المجمكع
 

 245147 1088.2 37714.9 913015.4 3.7 
 

 إعداد الطالبالمصدر: 

كتتـ عممية احتساب نصيب الفرد حسب تصكر الطالب باالعتماد عمى أساس أف ىناؾ 
متكسط حجـ أسرة يسكنكف في شقة ىذه الشقة ىي جزء مف طابؽ مف مبني ىذا المبني لو مساحة 
مبنية )المسقكفة( كمساحة مسكف كباحتساب مجمكع مساحة المساكف كقسمتيا عمى عدد السكاف 

كالذم تـ ترجيحو عمى سيناريك الزيادة  اريك الزيادة السكانية الثانيحسب سين 245147البالغ 
السكانية األكؿ يتـ احتساب نصيب الفرد، كحسب ىذا النمكذج كبناءن عمى سيناريك الزيادة السكانية 

 2ـ897615.2شقة كبمساحة استخداـ سكني  37714.9الثاني فإف السكاف بحاجة عدد شقؽ بػ 

                                                           
، )فمسطيف، 2017اسقاطات المساكف في األراضي الفمسطينية حتي عاـ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  (1)

 .28( ص2009
 عدد الطكابؽ( *عدد الشقؽ في كؿ طابؽ *عدد السكاف في المبني =) متكسط حجـ االسرة  (2)
 100كفؽ سيناريك الزيادة السكانية الثاني(/ عدد السكاف*عدد السكاف في الدرجة =)نسبة السكاف في الدرجة  (3)
 عدد المباني =) عدد السكاف / عدد السكاف في المبني( (4)
 عدد المباني( *عدد الشقؽ=) عدد الشقؽ في كؿ مبني (5)
 عدد المباني( *مساحة االستخداـ السكني = )مساحة المسكف  (6)
 نصيب الفرد = )مساحة االستخداـ السكني/ عدد السكاف( (7)
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مف مساحة االستخداـ السكني حسب تصكر الطالب  2ـ 3.7يقدر بػ كبذلؾ فإف نصيب الفرد 
المستقبمية مف مساحة الكتمة العمرانية،  تكالذم سيتـ االعتماد عميو كمعيار لحساب االحتياجا

 ( ممخص لنصيب الفرد حسب السيناريكىات األربعة11-4كيكضح الجدكؿ رقـ )
 األربعة السيناريكىات حسب الفرد لنصيب ممخص( 11-4) جدكؿ

 نصيب الفرد السيناريك
 2متر 2813 ثبات نصيب الفرد مف االستخداـ الحالي 1سيناريك
 2متر 1112 المقاييس كالمعايير المحمية 2سيناريك
 2متر 718 المقاييس كالمعايير العالمية 3سيناريك
 2متر 317 خفض نصيب الفرد حسب )رؤية الطالب( 4سيناريك

 132 الثالث صالمصدر: راجع الفصؿ 

 المستقبمية من مساحة االستخدام السكني  تاالحتياجا .2
تـ احتساب االحتياجات المستقبمية مف االستخداـ السكني لمحافظة خانيكنس لمسيناريكىات 

كذلؾ مف خالؿ طرح  2007األربعة مف خالؿ استخراج مقدار الزيادة في عدد السكاف عف عاـ 
 .(12-4جدكؿ ) 2007السكاف عاـ مف عدد  2030عدد السكاف عاـ 
 .ـ2030 – 2007 عاـ مف المتكقع السكانية الزيادة مقدارحساب ( 12-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريكىات 
 الزيادة السكانية

كفؽ  عدد السكاف
 متكسط طرؽ اإلسقاط

عدد السكاف 
 2007عاـ 

مقدار الزيادة 
 السكانية المتكقع 

2012-2007 
 349363 السيناريك األكؿ

270979 
 

78384 
 46384 317363 السيناريك الثاني

2017-2012 
 162323 433302 السيناريك األكؿ
 96411 367390 السيناريك الثاني

2022-2017 
 252789 523768 السيناريك األكؿ
 150741 421720 السيناريك الثاني

2027-2022 
 350928 621907 السيناريك األكؿ
 201268 472247 السيناريك الثاني

2030-2027 
 420361 691340 السيناريك األكؿ
 245147 516126 السيناريك الثاني

 المصدر: إعداد الطالب
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كمف ثـ ضرب مقدار ىذه الزيادة في نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ السكني لكؿ 
 (.13-4سيناريك مف السيناريكىات األربعة جدكؿ)

 .حساب مساحات االستخداـ السكني حسب السيناريكىات االربعة)دكنـ(( 13-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريكىات 
 الزيادة السكانية

 مف مساحة االستخداـ السكني سيناريكىات تقدير االحتياجات
 4سيناريك 3سيناريك 2سيناريك 1سيناريك

ثبات نصيب الفرد مف 
 االستخداـ الحالي

المقاييس 
 المحمية

المقاييس 
 العالمية

خفض نصيب الفرد 
 حسب رؤية الطالب

2012-2007 
 290 799.5 611.4 22182.8 السيناريك األكؿ
 171.6 473.1 361.8 13126.8 السيناريك الثاني

2017-2012 
 600.6 1655.7 1266.1 45937.3 السيناريك األكؿ
 356.7 983.4 752 27284.5 السيناريك الثاني

2022-2017 
 935.3 2578.4 1971.8 71539.3 السيناريك األكؿ
 557.7 1537.6 1175.8 42659.7 السيناريك الثاني

2027-2022 
 1298.4 3579.5 2737.2 99312.8 السيناريك األكؿ
 744.7 2052.9 1569.9 56958.8 السيناريك الثاني

2030-2027 
 1555.3 4287.7 3278.8 118962.3 السيناريك األكؿ
 907 2500.5 1912.1 69376.6 السيناريك الثاني

 المصدر: إعداد الطالب

ـ حسب 2030أف مساحة االستخداـ السكني لسنة اليدؼ لعاـ  (13-4)يتبيف مف الجدكؿ 
دكنـ كىك يمثؿ أكبر المساحات  6937.7ىك  الحالي االستخداـ مف الفرد نصيب ثباتسيناريك 

دكنـ، كسيناريك نصيب 1912.1فيبمغ  المحمية المقاييسالمقدرة، أما سيناريك نصيب الفرد حسب 
 رؤية حسب الفرد نصيب خفضدكنـ، أما سيناريك 2500.5فيبمغ  العالمية المقاييسالفرد حسب 

 دكنـ. 907فيبمغ  الطالب
عميو في عممية التطكير العمراني حسب نصيب كيالحظ أنو إذا ما تـ الكضع عمى ما ىك 

الفرد حسب الكضع الراىف فإف المساحات المستيمكة ىي عبارة عف سبعة أمثاؿ المساحة المستيمكة 
 حسب سيناريك الطالب كثالث أمثاؿ المقاييس المحمية كالعالمية.
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 المستقبمية من مساحة استخدامات األر  األخرى تاالحتياجا .3
االحتياجات المستقبمية مف استخدامات األرض األخرل بنفس الطريقة تـ احتساب 

-4لمسيناريكىات الثالثة األكلي أما بالنسبة لمسيناريك الرابع فتـ تكراره حسب السيناريك األكؿ جدكؿ)
14+15+16+17+18+19+20.) 

 المستقبمية من مساحة االستخدام الترفييي  تاالحتياجا-أ 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات االربعة  الترفييي االستخداـحساب مساحات ( 14-4) جدكؿ

 الفترة الزمنٌة
سٌنارٌوهات 

 الزٌادة السكانٌة

 سٌنارٌوهات تقدٌر االحتٌاجات من مساحة االستخدام الترفٌهً

ثبات نصٌب الفرد 

 من االستخدام الحالً

المقاٌٌس 

 المحلٌة
 رؤٌة الطالب المقاٌٌس الدولٌة

0.2 1.365 2.2 0.2 

2012-2007 
 15.7 172.4 107.0 15.7 السٌنارٌو األول

 9.3 102.0 63.3 9.3 السٌنارٌو الثانً

2017-2012 
 32.5 357.1 221.6 32.5 السٌنارٌو األول

 19.3 212.1 131.6 19.3 السٌنارٌو الثانً

2022-2017 
 50.6 556.1 345.1 50.6 السٌنارٌو األول

 30.1 331.6 205.8 30.1 السٌنارٌو الثانً

2027-2022 
 70.2 772.0 479.0 70.2 السٌنارٌو األول

 40.3 442.8 274.7 40.3 السٌنارٌو الثانً

2030-2027 
 84.1 924.8 573.8 84.1 السٌنارٌو األول

 49.0 539.3 334.6 49.0 السٌنارٌو الثانً

 المصدر: إعداد الطالب
 التجاري االستخدام مساحةالمستقبمية من  تاالحتياجا -ب 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات األربعة  التجارم االستخداـحساب مساحات ( 15-4) جدكؿ

 الفترة الزمنٌة
سٌنارٌوهات 

 الزٌادة السكانٌة

 سٌنارٌوهات تقدٌر االحتٌاجات

ثبات نصٌب الفرد 

من االستخدام 

 الحالً

المقاٌٌس 

 المحلٌة
 رؤٌة الطالب المقاٌٌس الدولٌة

0.2 0.725 0.2 0.2 

2012-2007 
 15.7 15.7 56.8 15.7 السٌنارٌو األول

 9.3 9.3 33.6 9.3 السٌنارٌو الثانً

2017-2012 
 32.5 32.5 117.7 32.5 السٌنارٌو األول

 19.3 19.3 69.9 19.3 السٌنارٌو الثانً

2022-2017 
 50.6 50.6 183.3 50.6 السٌنارٌو األول

 30.1 30.1 109.3 30.1 السٌنارٌو الثانً

2027-2022 
 70.2 70.2 254.4 70.2 السٌنارٌو األول

 40.3 40.3 145.9 40.3 السٌنارٌو الثانً

2030-2027 
 84.1 84.1 304.8 84.1 السٌنارٌو األول

 49.0 49.0 177.7 49.0 السٌنارٌو الثانً

 المصدر: إعداد الطالب
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 التعميمي االستخدام مساحةالمستقبمية من  تاالحتياجا -ج 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات األربعة  التعميمي االستخداـحساب مساحات ( 16-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريوىات 
 الزيادة السكانية

 سيناريوىات تقدير االحتياجات
 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1سيناريو

ثبات نصيب الفرد من 
 االستخدام الحالي

المقاييس 
 المحمية

 رؤية الطالب الدوليةالمقاييس 

2.3 3.626 3.8 2.3 

2012-2007 
 180.3 297.9 284.2 180.3 السيناريو األول
 106.7 176.3 168.2 106.7 السيناريو الثاني

2017-2012 
 373.3 616.8 588.6 373.3 السيناريو األول
 221.7 366.4 349.6 221.7 السيناريو الثاني

2022-2017 
 581.4 960.6 916.6 581.4 السيناريو األول
 346.7 572.8 546.6 346.7 السيناريو الثاني

2027-2022 
 807.1 1333.5 1272.5 807.1 السيناريو األول
 462.9 764.8 729.8 462.9 السيناريو الثاني

2030-2027 
 966.8 1597.4 1524.2 966.8 السيناريو األول
 563.8 931.6 888.9 563.8 السيناريو الثاني

 المصدر: إعداد الطالب

 الديني االستخدام مساحةالمستقبمية من  تاالحتياجا -د 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات األربعة الديني االستخداـحساب مساحات ( 17-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريوىات 
 الزيادة السكانية

 سيناريوىات تقدير االحتياجات
 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1سيناريو

ثبات نصيب الفرد من 
 االستخدام الحالي

المقاييس 
 المحمية

 رؤية الطالب المقاييس الدولية

0.2 0.748 0.7 0.2 

2012-2007 
 15.7 54.9 58.6 15.7 السيناريو األول
 9.3 32.5 34.7 9.3 السيناريو الثاني

2017-2012 
 32.5 113.6 121.4 32.5 السيناريو األول
 19.3 67.5 72.1 19.3 السيناريو الثاني

2022-2017 
 50.6 177.0 189.1 50.6 السيناريو األول
 30.1 105.5 112.8 30.1 السيناريو الثاني

2027-2022 
 70.2 245.6 262.5 70.2 السيناريو األول
 40.3 140.9 150.5 40.3 السيناريو الثاني

2030-2027 
 84.1 294.3 314.4 84.1 السيناريو األول
 49.0 171.6 183.4 49.0 السيناريو الثاني

 المصدر: إعداد الطالب
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 الصحي االستخدام مساحةالمستقبمية من  تاالحتياجا -ه 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات األربعة  الصحي االستخداـحساب مساحات ( 18-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريوىات 
 الزيادة السكانية

 االحتياجاتسيناريوىات تقدير 
 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1سيناريو

ثبات نصيب الفرد من 
 االستخدام الحالي

0.3 

المقاييس 
 المحمية
1.098 

 المقاييس الدولية
0.9 

 رؤية الطالب
0.3 

2012-2007 
 23.5 70.5 86.1 23.5 السيناريو األول
 13.9 41.7 50.9 13.9 السيناريو الثاني

2017-2012 
 48.7 146.1 178.2 48.7 السيناريو األول
 28.9 86.8 105.9 28.9 السيناريو الثاني

2022-2017 
 75.8 227.5 277.6 75.8 السيناريو األول
 45.2 135.7 165.5 45.2 السيناريو الثاني

2027-2022 
 105.3 315.8 385.3 105.3 السيناريو األول
 60.4 181.1 221.0 60.4 السيناريو الثاني

2030-2027 
 126.1 378.3 461.6 126.1 السيناريو األول
 73.5 220.6 269.2 73.5 السيناريو الثاني

 المصدر: إعداد الطالب

 الشرطة والدفاع المدني استخدام مساحةالمستقبمية من  تاالحتياجا -و 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات األربعة  المدني كالدفاع الشرطة استخداـحساب مساحات ( 19-4) جدكؿ

 الفترة الزمنية
سيناريوىات 
 الزيادة السكانية

 سيناريوىات تقدير االحتياجات
 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1سيناريو

ثبات نصيب الفرد من االستخدام 
 الحالي
0.045 

المقاييس 
 المحمية
0.078 

 المقاييس الدولية
0.2 

 رؤية الطالب
0.045 

2012-2007 
 3.5 15.7 6.1 3.5 السيناريو األول
 2.1 9.3 3.6 2.1 السيناريو الثاني

2017-2012 
 7.3 32.5 12.7 7.3 السيناريو األول
 4.3 19.3 7.5 4.3 السيناريو الثاني

2022-2017 
 11.4 50.6 19.7 11.4 السيناريو األول
 6.8 30.1 11.8 6.8 السيناريو الثاني

2027-2022 
 15.8 70.2 27.4 15.8 السيناريو األول
 9.1 40.3 15.7 9.1 السيناريو الثاني

2030-2027 
 18.9 84.1 32.8 18.9 السيناريو األول
 11.0 49.0 19.1 11.0 السيناريو الثاني

 المصدر: إعداد الطالب
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 المستقبمية من خدمات النقل والمواصالت  تاالحتياجا -ز 

 .(دكنـ)حسب السيناريكىات االربعة كالمكاصالت النقؿ خدماتحساب مساحات ( 20-4) جدكؿ

 الفترة الزمنٌة
سٌنارٌوهات 

 الزٌادة السكانٌة

 سٌنارٌوهات تقدٌر االحتٌاجات

 4سٌنارٌو 3سٌنارٌو 2سٌنارٌو 1سٌنارٌو

ثبات نصٌب الفرد 

 من االستخدام الحالً

المقاٌٌس 

 المحلٌة
 رؤٌة الطالب المقاٌٌس الدولٌة

19.7 19.7 5.5 19.7 

2012-2007 
 1544.2 431.1 1544.2 1544.2 السٌنارٌو األول

 913.8 255.1 913.8 913.8 السٌنارٌو الثانً

2017-2012 
 3197.8 892.8 3197.8 3197.8 السٌنارٌو األول

 1899.3 530.3 1899.3 1899.3 السٌنارٌو الثانً

2022-2017 
 4979.9 1390.3 4979.9 4979.9 السٌنارٌو األول

 2969.6 829.1 2969.6 2969.6 السٌنارٌو الثانً

2027-2022 
 6913.3 1930.1 6913.3 6913.3 السٌنارٌو األول

 3965.0 1107.0 3965.0 3965.0 السٌنارٌو الثانً

2030-2027 
 8281.1 2312.0 8281.1 8281.1 السٌنارٌو األول

 4829.4 1348.3 4829.4 4829.4 السٌنارٌو الثانً

 المصدر: إعداد الطالب

المسػػػػػػػػػػػػػػتقبمية مػػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػػاحة  ت( ممخػػػػػػػػػػػػػػص باالحتياجػػػػػػػػػػػػػػا21-4كيكضػػػػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )
 تىات تقػػػػػػدير االحتياجػػػػػػايك لمسػػػػػػتقبمية كفػػػػػػؽ سػػػػػػينار ااالسػػػػػػتخدامات المختمفػػػػػػة لمكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة 

 مف مساحة الكتمة العمرانية ككذلؾ كفؽ سيناريكىات الزيادة السكانية.

 .(دكنـ)لمستقبميةاالمستقبمية مف مساحة االستخدامات المختمفة لمكتمة العمرانية  تباالحتياجا( ممخص 21-4جدكؿ )
 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1سيناريو سيناريكىات االحتياجات

 سيناريكىات       
 االسقاطات         

 أنماط االستخداـ

 السيناريو
 األول

 السيناريو

 الثاني 

 السيناريو 

 األول

 السيناريو

 الثاني 

 السيناريو

 األول 

 السيناريو

 الثاني 

 السيناريو

 األول 

 السيناريو 

 الثاني

 49.0 84.1 49.0 84.1 177.7 304.8 49.0 84.1 خدمات تجارية
 49.0 84.1 539.3 924.8 334.6 573.8 49.0 84.1 خدمات ترفييية
 563.8 966.8 931.6 1597.4 888.9 1524.2 563.8 966.8 خدمات تعميمية
 49.0 84.1 171.6 294.3 183.4 314.4 49.0 84.1 خدمات دينية
 73.5 126.1 220.6 378.3 269.2 461.6 73.5 126.1 خدمات صحية

 907 1555.3 2500.5 4287.7 1912.1 3278.8 69376.6 118962.3 سكف
 11.0 18.9 49.0 84.1 19.1 32.8 11.0 18.9 شرطة كدفاع مدني

 4829.4 8281.1 1348.3 2312.0 4829.4 8281.1 4829.4 8281.1 كمكاصالتنقؿ 
 6531.7 11200.5 5809.9 9962.7 8614.4 14771.5 75001.3 128607.5 المجمكع

متكسط سيناريكىيف الزيادة 
 السكانية

101804.4 11692.95 7886.3 8866.1 

 جداكؿ تقدير االحتياجات عمىباالعتماد  إعداد الطالبالمصدر: 
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 ( االختالؼ في مساحة الحاجة مف الكتمة العمرانية المستقبمية2-4كيكضح الشكؿ )

 
 ( االختالؼ في مساحة الحاجة مف الكتمة العمرانية المستقبمية حسب السيناريكىات األربعة2-4شكؿ )

 االحتياجات تقدير جداكؿ عمى باالعتماد المصدر: إعداد الطالب
 

الدراسة السيناريك الرابع كىك خفض نصيب الفرد مف مساحة االستخداـ  كترجح
فقي كالتي تمتيـ مساحة السكني)سيناريك الطالب( كذلؾ لحؿ مشكمة التكسع كالتطكير العمراني األ

كىذا طرح لحؿ المشكمة كال يمثؿ تجاكز لممقاييس المحمية  مف المكارد البيئيةك رض كبيرة مف األ
 . المعمكؿ بيا

 العمرانية الكتلة تطوير مقرتحاتثالثا:  

تطكر الكتمة العمرانية كتحميؿ استخدامات األراضي الحالية كالحاجات  عمى التعرؼ بعد
 مف كاف ،ـ2030كالمتطمبات المستقبمية مف مساحة الكتمة العمرانية كفؽ سنة اليدؼ لعاـ 

في  رانيةسيف الكتمة العملتطكير كتح كذلؾ مجمكعة مف المقترحات طرح عمى العمؿ الضركرم
المستقبمية في  العمرانية الكتمة لتطكير مدخؿ اقتراح ىك كالتاليضكء الحفاظ عمى المكارد البيئية، 

 -ضكء الحفاظ عمى المكارد البيئية المتاحة كىي:



 162 [المستقبمي العمراني لمتطوير العمرانية الكتمة مساحة من المستقبمية االحتياجات: الراب  الفصل]

 

 دمج الموارد البيئية التي احتوتيا الكتمة العمرانية .1

تقع بعض المساحات مف المكارد البيئية ة العمرانية التي تقع متجاكرة مع المكارد البيئية الكتم
ضمف حدكد الكتمة العمرانية نتيجة لمزحؼ المتسارع لمكتمة العمرانية عمييا لذا يمكف دمج ىذه 

ة لبعض لالستفادة منيا في تكفير المساحات الالزم التي احتكتيا الكتمة العمرانية حدكد المكارد مع
مع تطبيؽ الخدمات كخاصة الترفييية منيا كذلؾ لتناسبيا نكعا ما في الحفاظ عمى المكارد البيئية 

  .ف تستكمؿ ليا الخدمات االساسيةأ عمىىذه المناطؽ  عمىالتشريعات الحضرية 
 

 تحديد الحيز الخاصة بالكتمة العمرانية والموارد البيئة  .2

لكتمة العمرانية كالمحافظة عمى المكارد البيئية مف تطكير ا نحك اليامة العمؿ خطكات مف
حيز الكتمة العمرانية التي سيحدث داخمو  تحديد ىى العمرانية ليا الكتمة احتكاءالزحؼ نحكىا أك 

عممية التطكير ككذلؾ حيز المكارد البيئية المراد الحفاظ عمييا حتي ال يتـ التطكير عشكائيا عمى 
تشريعات الحضرية التي تمنع التكسع إال في النطاؽ العمراني كاالبتعاد حيز المكارد البيئية كسف ال
كيمكف التعامؿ مع الكتمة العمرانية التي امتدت نحك المكارد البيئية كالتالي عف حيز المكارد البيئية، 

 -(:3-4شكؿ)

 

 ( بدائؿ التعامؿ مع الكتمة العمرانية التي امتدت نحك المكارد البيئية3-4شكؿ )
، 2005المصدر: محمد المكاكم، تطكير اليياكؿ العمرانية لمتجمعات الريفية، المؤتمر العربي االقميمي، القاىرة، 

 .19ص 
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دراجو الحالي الكضع عمى اإلبقاء :األول البديل  ىذه كفى المعتمد، العمراني بالحيز كا 
 كقد كمشاكؿ سمبيات مف يحممو ما بكؿ القائـ بالكضع كاعتراؼ تقنيف بمثابة ذلؾ سيككف الحالة
 .كىكذا تمؾ المكارد إلى أخرل مرة عمراني امتداد يحدث فقدممكارد البيئية ل إىدار ذلؾ فى يككف

 ىدـ طريؽ عف كذلؾ العمراف إلييا امتد التيرقعة المكارد البيئية  استعادة :الثاني البديل
زالة كالمنشآت المباني يجاد الطرؽ، كا   تمؾ استصالح إعادة ثـ المناطؽ، تمؾ لسكاف بديمة مساكف كا 
 .باإلمكانيات المطمكبة لمحفاض عمييا كتزكيدىا األراضي

 ىك األكؿ البديؿ أف إال كالمضاعفات المشاكؿ فم العديد بيما البديميف مف كال أف كالكاقع
 لمقكانيف تفعيؿ تطبيقو يستمـز كلكف ،كاألقؿ تسببان في المشكالت التطبيؽ إلى كاألقرب األكثر كاقعية

أك يمكف  أخرل مرة عميياالعمراني  الزحؼ تكرار يتـ ال بحيث المكارد البيئية بحماية الخاصة
 . التعامؿ مع مثؿ ىذه الحاالت حسب النظاـ المعمكؿ بو في محافظة خانيكنس أك البمديات

  االستيعابية الطاقة زيادة .3
أىداؼ عممية التطكير  أىـ مف لمكتمة العمرانية االستيعابية الطاقة زيادةيعتبر مكضكع 

األساسي لمدراسة كىك التطكير العمراني المستقبمي في ضكء  باليدؼ الرتباطيا كذلؾ العمراني
 االستيعابية الطاقة حساب كيمكف المكارد البيئية ككقؼ الزحؼ نحكىا كاستنزافيا عمىالمحافظة 

 السكاني النمك عمى بناء اليدؼ سنة حتى السكانية التقديرات حساب طريؽ عف لمكتمة العمرانية
 العمرانية المساحة تقديركمف ثـ  الداخمية كاليجرة الطبيعية الزيادة معدالت أساس عمى المقدر

 ماعدا االستعماالت جميع أساس عمى المساحة ىذه تقدر حيث السكاف، ىؤالء لتكطيف المطمكبة
 ذات األراضي كمساحة المائية كالمسطحات كالصحراكية الزراعية كاألراضي المقابر مساحات
 : اآلتي طريؽ عف العمرانية المساحة ىذه تكفير كيمكف، كاإلقميمية القكمية الصفة

 ذات المباني لبعض األدكار عدد متكسط رفع خالؿ مف القائمة لممباني الرأسي االستغالؿ .1
 . لذلؾ التمكيمية اإلمكانيات تكفير ضركرة مع تعميتيا، الممكف كالمتكسطة الجيدة الحالة

 بيا أحاط التي األراضي مثؿ مة،غمست الغير كالفراغات المتخممة البكر األراضي استغالؿ .2
 أجزاء بعض مع تداخمت التي كالفراغات األراضي ككذلؾ جانب كؿ مف الحالي العمراف
 . بأخرل أك بصكرة التجريؼ أك التبكير يد إلييا كامتدت العمراف
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 كبعض كالشكف المخازف مثؿ السكنى االستعماؿ مع المتعارضة االستعماالت تكزيع إعادة .3
 الكتمة العمرانية داخؿ تكاجدىا يتعارض التى االستعماالت مف كغيرىا الزراعية الصناعات

 . الكتمة العمرانية كخارج أطراؼ عمى تنقؿ أف يمكف االستعماالت كىذه
 جديدة سكنية كحدات بناء عف كذلؾ السكنية لمكحدة المعيشي المسطح فى الترشيد سياسة إتباع .4

 لممساكف تصميمية نماذج تكضع أف يمكف حيثالكتمة العمرانية،  داخؿ الفضاء األراضي فى
 كالمساحة المسقكفة المساحة بيف فرؽ ىنا فأل ، كذلؾلمسكاف الفعمية االحتياجات حدكد فى

 .البناء مف ضافيةإ مساحة ستيعابا امكانية كبالتالي لممسكف الكمية
( منيجية 4-4كيكضح الشكؿ )ككؿ ذلؾ يجب أف يككف مع مراعاة كجكد خدمات البنية التحتية، 

 دراسات ليدؼ زيادة الطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانية

 

 .لمكتمة العمرانية( استخداـ دراسات االسكاف في تحديد الطاقة االستيعابية 4-4شكؿ )
 20، ص مرجع سبؽ ذكرهالمصدر: محمد المكاكم، تطكير اليياكؿ العمرانية لمتجمعات الريفية، 
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طكاقـ بشرية لممسح الميداني  إلىكيعتبر تطبيؽ مثؿ ىذه المنيجية عمؿ ضخـ كيحتاج 
 عمىف العمؿ ىنا يككف أخرم إلدخاؿ البيانات كتنقيحيا كفرزىا كتصنيفيا حيث أكجمع البيانات ك 
مر ف األإكمف خالؿ دراسة الطالب لالستخدامات المختمفة لمدينة خانيكنس فقط ف ،مستكم البيت

مستكم  عمى( ىذا 4-4منزؿ حسب المنيجية السابقة شكؿ ) 20000تقييـ ما يزيد عف  إلىيحتاج 
جيات رسمية ترعاه  إلىمر يحتاج تنفيذه ىذا األ ،مدينة خانيكنس فقط فما باؿ محافظة خانيكنس

 ف الطالب سكؼ يضع تصكر عممي لزيادة الطاقة االستيعابية لمكتمةإكبالتالي ف ،(1)ثؿ البمدياتم
 -ما يمي: العمرانية كذلؾ مف خالؿ

 زيادة أعداد الطوابق في مدن محافظة خانيونس - أ
 .أعداد الطكابؽ في مدف محافظة خانيكنس( 22-4)جدكؿ

 خانٌونس الَقَراَرة التجمع السكانً
َبنًِ 

 ُسِهٌال

َعَبَسان 

الَجديَدة 

 )الَصِغيَرة (

َعَبَسان 

 الَكبٌَِرة
اِري ُخَزاَعة  النسبة% المجموع الفُخَّ

ى
بن
لم

 ا
ً

 ف
ق

واب
ط

 ال
دد

ع
 

1 1921 11884 2415 558 1923 804 747 20252 61.69 

2 676 4239 1087 232 822 365 153 7574 23.07 

3 165 2231 452 39 153 96 35 3170 9.66 

4 37 1168 91 12 47 15 4 1274 3.88 

5 9 357 11 0 1 1 1 380 1.16 

6 1 82 1 0 0 0 0 84 0.26 

99 3 62 18 10 0 3 0 96 0.29 

 
 100.00 32830 940 1284 2946 851 4075 19922 2812 المجموع

 بيانات ،2007 كالمنشآت كالمساكف لمسكاف العاـ التعداد. 2012 الفمسطيني، لإلحصاء المركزم الجيازالمصدر: 
 .منشكرة غير

 

% مف مباني محافظة خانيكنس تتككف مف طابؽ 84يتبيف مف الجدكؿ السابؽ اف حكالي 
األمر الذم يجعؿ مف الضركرة كالسيكلة  ،% عبارة عف طابؽ أكؿ61.69، ك(2)ك طابقيفأكاحد 

 زيادة الطاقة االستيعابية مف خالؿ الزيادة في عدد أدكار اك طكابؽ المباني.
( 23-4ربعة جدكؿ )أ إلى 4جميع المباني ذات الطكابؽ األقؿ مف  زيادة اقتراح تـ كلقد

ربعة أقؿ مف أبنية أف يككف ىناؾ أنو مف غير المقبكؿ أسي ك أاعتبار التكجو نحك البناء الر  عمى

                                                           
قامػػػػػت بمديػػػػػة غػػػػػزة بمشػػػػػركع اعػػػػػداد قاعػػػػػدة بيانػػػػػات نظػػػػػـ معمكمػػػػػات جغرافيػػػػػة لمدينػػػػػة غػػػػػزة  كحصػػػػػر مكجػػػػػكدات  (1)

مميػػػػػكف دكالر عػػػػػف طريػػػػػؽ المسػػػػػح الميػػػػػداني شػػػػػمؿ ىػػػػػذا  1.5المدينػػػػػة )مشػػػػػركع التػػػػػرقيـ( بتكمفػػػػػة اجماليػػػػػة تقػػػػػدر ب 
 ـ. 2008 المسح اعداد الطكابؽ،

 .16/03/2012االرتفاع العاـ لعدد الطكابؽ  عمىزيارة ميدانية استطالعية لمتعرؼ  (2)
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الكبير كالذم قد يرفضو السكاف أم انو مقبكؿ اجتماعيا  ءربعة طكابؽ ليست بالشيأف أطكابؽ كما 
 كؿ فأاعتبار  عمىية مشكمة ك أكأبنائيا البناء كالسكف في نفس المبني دكف  تألنو يمكف لمعائال

  .كاحدة شقة يمثؿ طابؽ
 .(1)أعداد الشقؽ التي يمكف استيعابيا داخؿ الكتمة العمرانية مف خالؿ رفع عدد األدكار( 23-4)جدكؿ

  المصدر: إعداد الطالب
شقة داخؿ الكتمة العمرانية  79080( نستنتج أنو يمكف استيعاب 23-4مف الجدكؿ )

منيا تستكعب لممباني التي ىي عبارة عف طابؽ أكؿ كالتي يمكف إحالليا مع الزمف  60757
بأربعة طكابؽ كاألخرل يمكف تعميتيا إلى أربعة طكابؽ، إال أف الدراسة ىنا ستعتمد عمى اخذ نسبة  

( حيث 5-4العمرانية شكؿ )مف ىذه الشقؽ كترؾ المتبقي كاحتياطي يككف متكفر داخؿ الكتمة 
 تستكعب فأ يمكف كالتي شقة 79080 أصؿ مف سكنية شقة 10000 ستيعابا تقترح الدراسة

 الزيادة سيناريك عمى بناءن  اسكانيـ المراد السكاف عدد نسمة 245147 أصؿ مف نسمة 65000
كني نجد أنيا ، كعند تحكيؿ ىذه الشقؽ حسب نمكذج الطالب إلى مساحة استخداـ سالثاني السكانية
 .(24-4)دكنـ جدكؿ  238تبمغ 

 .تحكيؿ الشقؽ إلى مساحة استخداـ سكني( 24-4)جدكؿ
عدد 
 الشقؽ

نسبة الشقؽ 
 في الدرجة

 عدد الشقؽ
 في الدرجة

 عدد الشقؽ
 في كؿ طابؽ

 عدد
 الطكابؽ

 عدد
 المباني

 مساحة
 الشقة

 مساحة
 الطابؽ

 مساحة
 المسكف

مساحة 
 االستخداـ
 السكني

10000 
%10 1000 2 10 50 200 400 800 40 
%30 3000 4 10 75 130 520 1040 78 
%60 6000 4 10 150 100 400 800 120 

 المجمكع
 

10000 
  

275 
   

 238دكنـ

  المصدر: إعداد الطالب

                                                           
 عدد الطكابؽ األصمية( -عدد الشقؽ = عدد المباني في المدينة*) عدد الطكابؽ المقترحة (1)

التجمع 
 السكاني

الطكابؽ  
 صميةاأل

الطكابؽ 
 المقترحة

 خانيكنس القىرىارىة
بىًني 
 سيًييال

ديدىة   عىبىسىاف الجى
 عىبىسىاف 
 الكىًبيرىة

اًرم خيزىاعىة  المجمكع الفيخَّ

عدد 
الطكابؽ في 

  المبنى

1 
4 

5763 35652 7245 1674 5769 2412 2241 60757 
2 1352 8478 2174 464 1644 730 306 15150 
3 165 2230 452 39 153 96 35 3173 

 79080 2582 3238 7566 2177 9871 46360 7280 المجمكع 
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 ( الطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانية )المقترح كاالحتياطي(.5-4شكؿ )

  إعداد الطالبالمصدر: 

  مستغمةال غير والفراغات المتخممة الفضاء األراضي استغالل - ب
تعتبر األراضي الفضاء داخؿ الكتمة العمرانية ثركة احتياطية استراتيجية لما تتمتع بو مف 

باإلضافة الي حيث ندرة األرض كارتفاع اسعارىا، ىمية ناتجة عف كقكعيا داخؿ الكتمة العمرانية أ
انخفاض كمفة تطكير ىذه المناطؽ نظران لكجكد بنية تحتية متكفرة كيمثؿ تطكيرىا مف عكامؿ 

 كبالتالي يمكف استغالؿ ىذه األراضي في عممية التطكير العمراني المستقبمي.االستدامة، 
دكنـ بحيث يتـ  198كيقترح الطالب استغالؿ نصؼ مساحة ىذه األراضي كالبالغة 

 46.4% مف ىذه المساحة لالستخداـ السكني بكاقع 46.9دكنمان منيا، كيتـ استغالؿ  99 استغالؿ
دكنمان في حيف يبقي النصؼ األخر  52.5% لبقية االستخدامات بكاقع 53.1دكنمان كاستغالؿ 

 ـ.2030كاحتياطي لعممية التطكير العمراني المستقبمي بعد عاـ 
دكنـ( عمى نصيب الفرد حسب  46.4) كعند قسمة المساحة التي يمكف استغالليا

نجد  2متر 3.7السيناريك الرابع مف سيناريكىات حساب مساحة الكتمة العمرانية المستقبمية كالبالغ 
حسب سيناريك  245147نسمة مف أصؿ  12540أنو يمكف استيعاب داخؿ األراضي الفضاء 

 الزيادة السكانية الثاني.
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 في ضوء المحافظة عمى الموارد البيئيةتوجيو الكتمة العمرانية نحو التوس   .4

بعد إجراء عمميات زيادة الطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانية مف خالؿ زيادة أعداد الشقؽ 
داخؿ الكتمة يمكف إجراء عممية التطكير العمراني مف خالؿ تكجيو الكتمة العمرانية نحك التكسع في 

حتساب مساحة ىذا التكسع بعد خصـ المساحات ضكء المحافظة عمى المكارد البيئية، كذلؾ بعد ا
التي تـ استيعابيا داخؿ الكتمة العمرانية بنظاـ الشقؽ كمف ثـ حساب مساحة االستخداـ السكني مف 

 (.25-4الكتمة العمرانية جدكؿ )
 .بعد الخصـ السكني االستخداـ مساحة آلية احتساب( 25-4) جدكؿ

 )نسمة(عدد السكاف )دكنـ(المساحة 
 245147 907 القيمة االساسية

 65000 46.4 الخصـ حسب زيادة اعداد الطكابؽ
 12540 238 الخصـ حسب استغالؿ االراضي الفضاء

 167607 622.6 االستخداـ السكني مساحة صافي
  المصدر: إعداد الطالب

 
مف تحميؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف اف مساحة االستخداـ السكني المطمكب حسب سيناريك 
الزيادة السكانية الثاني كبعد إجراء عممية زيادة الطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانية الحالية ىك 

عة دكنـ مكز  6247.3المستقبمية فتمثؿ  ةالعمراني ةدكنـ، أما عف المساحة االجمالية لمكتم 8581.7
 (.26-4حسب االستخدامات المختمفة جدكؿ )

 .ـ2030ساحة الكتمة العمرانية المستقبمية لعاـ لم المختمفة االستخدامات( 26-4) جدكؿ
أنماط 

 االستخدام

خدمات 

 تجارٌة

خدمات 

 ترفٌهٌة

خدمات 

 تعلٌمٌة

خدمات 

 دٌنٌة

خدمات 

 صحٌة
 سكن

شرطة 

ودفاع 

 مدنً

نقل 

 ومواصالت
 المجموع

 6247.3 4829.4 11 622.6 73.5 49 563.8 49 49 المساحة)دونم(

  إعداد الطالبالمصدر: 
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 مناطق التطوير العمراني المستقبمي .5

ف أمف خالؿ دراسة الطالب لممخططات العمرانية لمنطقة الدراسة في الفصؿ الثالث كجد 
المكارد البيئية  عمىبعض ىذه المخططات يراعي مكضكع التطكير العمراني في ضكء المحافظة 

نو مف خالؿ البحث كاالستقصاء عف طرؽ أكما ر ال يراعي مكضكع البيئة كييددىا، خكالبعض اآل
نو عند صياغة كتحديد مناطؽ التطكير العمراني أعداد ىذه المخططات كتحميميا كجد الطالب إ

ئط المتكفرة تخيؿ مف قبؿ المخططيف لتمؾ المناطؽ كباستكشاؼ الخرا عمىالمستقبمي تتـ بناء 
البيئة كمعرفة درجة  عمىلممنطقة يتـ تحديد مناطؽ التطكير كمف ثـ يتـ دراستيا كمدم تأثيرىا 

 .(1)اىميتيا لمتطكير كمدم اىدارىا لمبيئة
 ف الطالػػػػػػػػب ىنػػػػػػػػا سػػػػػػػػيقـك بدراسػػػػػػػػة كتحديػػػػػػػػد منػػػػػػػػاطؽ التطػػػػػػػػكير العمرانػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتقبميأال إ

بحيػػػػػث يػػػػػتـ  كمخططػػػػػات كدراسػػػػػات سػػػػػابقةكباالعتمػػػػػاد كباالسترشػػػػػاد بمػػػػػا تػػػػػـ عممػػػػػو مػػػػػف خطػػػػػط )
البنػػػػػاء عمػػػػػي مػػػػػا تػػػػػـ صػػػػػياغتو سػػػػػابقا مػػػػػف اعتبػػػػػارات مػػػػػف خػػػػػالؿ الجيػػػػػكد الجماعيػػػػػة التػػػػػي بػػػػػدلتيا 

مػػػػػف  المؤسسػػػػػات التخطيطيػػػػػة المختمفػػػػػة كال تمثػػػػػؿ حػػػػػالن بػػػػػديالن كانمػػػػػا تطػػػػػكيرا كأكثػػػػػر ضػػػػػبطن كدقػػػػػة(
 عمػػػػىضػػػػغط  خػػػػالؿ كضػػػػع االعتبػػػػارات كالظػػػػركؼ الحاليػػػػة التػػػػي تعيشػػػػيا محافظػػػػة خػػػػانيكنس مػػػػف

المػػػػكارد البيئيػػػػة كتفػػػػاقـ الحاجػػػػة لمتكسػػػػع كالتطػػػػكير العمرانػػػػي فػػػػي محاكلػػػػة إليجػػػػاد نػػػػكع مػػػػف التػػػػكازف 
فػػػػػي نظػػػػـ المعمكمػػػػات الجغرافيػػػػة فػػػػػي  النمذجــــة الكارتوجرافيــــةبػػػػيف ىػػػػذيف الطػػػػرفيف مػػػػع اسػػػػػتخداـ 

البيئػػػػػة كتمبيػػػػػة احتياجػػػػػات  عمػػػػػىالتعامػػػػػؿ مػػػػػع مجمكعػػػػػة العكامػػػػػؿ كالمعػػػػػايير الخاصػػػػػة بالمحافظػػػػػة 
كتبسػػػػػػيط الكاقػػػػػػع المعقػػػػػػد الػػػػػػذم تعيشػػػػػػو محافظػػػػػػة خػػػػػػانيكنس مػػػػػػف  السػػػػػػكاف مػػػػػػف الكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة

االعتبػػػػػارات كػػػػػؿ ىػػػػػذه  ـلمخػػػػػركج بنمػػػػػكذج يالئػػػػػ ضػػػػخامة الحاجػػػػػات كالضػػػػػغط عمػػػػػى المػػػػػكارد البيئيػػػػػة
 كبػػػػػذلؾ تػػػػػتـ العمميػػػػػة بعكػػػػػس مػػػػػا ىػػػػػك معمػػػػػكؿ بػػػػػو فػػػػػي المخططػػػػػاتمػػػػػف خػػػػػالؿ الفصػػػػػؿ الخػػػػػامس 

 ف االعتبارات كالمعايير أكالن كمناطؽ التكسع ثانيان.ألمحافظة خانيكنس أم  بأنكاعيا
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هتطويس انعمساوي املستقبهي ننتقييم مالئمة االزض  اننمرجة  انكبزتوجسافية 

 ء احملبفظة عهي املوازد انبيئيةيف ضو
 

 مقدمة
  الكارتوجرافي النموذج بناء مراحل

 األر  تقييم معايير صياغة: أوالً 
 الجغرافية البيانات قاعدة واعداد المعايير بيانات جم : ثانياً 
 (common scale المشترك المقياس) البيانات تصنيف مقياس: ثالثاً 
   المكاني التحميل وظائف باستخدام المعايير معالجة:  رابعاً 

 الموق  تحميل: خامساً 
 اليرمي التحميل باستخدام لممعايير النسبي الوزن:  سادساً 
 الكارتوجرافي لمنموذج Model builder  الييكمي النموذج بناء:  سابعاً 
 المالئمة خرائط استنتاج:  ثامناً 

 تاسعًا: تحميل النتائج
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 :مقدمة
 الطاقة تحديد ضكء في القائمة الكتمة العمرانية في العمراني التكثيؼ فرص دراسة بعد
 التجمعات، ىذه مف السكاني الفائض تكجيو يمكف التجمعات ليذه العمرانية لميياكؿ االستيعابية

 كفى السكانية كالزيادة األنشطة الجتذاب مناسبة ىامشية تجمعات تأىيؿ إمكانية دراسة يتـ حيث
  .(1)المتاحة لالستثمارات كطبقا المتكفرة كاالقتصادية الطبيعية لممكارد طبقا الظيير إطار

كيمكػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ تطبيػػػػػػػػػؽ النمذجػػػػػػػػػة الكارتكجرافيػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػتخداـ نظػػػػػػػػػـ 
رد كاإلمكانيػػػػػػػات المعمكمػػػػػػػات الجغرافيػػػػػػػة كػػػػػػػأداة تحميػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتغالؿ األمثػػػػػػػؿ لممػػػػػػػكا
كفػػػػػػي نمذجػػػػػػة  (2)المتاحػػػػػػة لتقميػػػػػػؿ الفاقػػػػػػد كتحقيػػػػػػؽ أعمػػػػػػى عائػػػػػػد مػػػػػػف إدارة كتكظيػػػػػػؼ ىػػػػػػذه المػػػػػػكارد

عمميػػػػػػة تكجيػػػػػػو المسػػػػػػاحات المطمكبػػػػػػة مػػػػػػف الكتمػػػػػػة العمرانيػػػػػػة المسػػػػػػتقبمية نحػػػػػػك أراضو جديػػػػػػدة فػػػػػػي 
 ضكء المحافظة عمى المكارد البيئية كتحقيؽ الحاجات العمرانية.

 عمىساسي أالتحميؿ المكاني بشكؿ النمذجة الكارتكجرافية ضمف مفيكـ منيجية  كتعتمد
إلى  Vectorالقائـ عمى تحكيؿ الخرائط مف نمط  Raster analysis (3)التحميؿ المكاني الشبكي

Raster  )خميةكالذم يسجؿ لكؿ )مصفكفات مف الخاليا Cell  قيمة تكضح استخداـ ىذا المكقع
 .(4)يعرؼ بعممية النمذجةكىي ما بغرض محاكات الكاقع 

 ىيئة عمى الخرائط مف مجمكعة عف عبارة نوأب الكارتكجرافي النمكذج Tomlin كتعرؼ
 المعركفة المكانية المرجعية عمى يعتمد كاحد كارتكجرافي طارإ في بينيا فيما تشترؾ طبقات

 خرمأ كبيانات الجغرافي كالمكقع المساحة تحدد بيانات عمى يحتكم فأ يمكف كما ،باإلحداثيات
 .(5)تغطييا التي الدراسة إلقميـ التصنيفية بالخصائص تتعمؽ

                                                           
 .23، صمرجع سبؽ ذكره محمد المكاكم، تطكير اليياكؿ العمرانية لمتجمعات الريفية، (1)
 .عمى ميراف ىشاـ، العكامؿ المؤثرة عمى التنمية العمرانية المتكاصمة دكلة الككيت حالة تطبيقية (2)
 عمى انو منيجية تحميمية لتصميـ قدرة مكقع ما لدعـ نشاط محدد  Spatial analysisيمكف تعريؼ التحميؿ المكاني  (3)

تطبيؽ منيجية التحميؿ المكاني باستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في تقييـ  ” راجع محمد عبد الحميد، 
 .2( ص  2009الرابع لنظـ المعمكمات الجغرافية، )الممتقي الكطني “ مالئمة األرض لمتنمية العمرانية ،

 السابؽ نفسو.المرجع  (4)
، الجمعية الجغرافية الككيتية“ النمذجة الكارتكجرافية اآللية لتطكر النمك العمراني في الككيت ،” محمد الخزامي عزيز،  (5)

 .6ص ( 2001، سنة  257)العدد 
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 مراحل بناء النموذج الكارتوجرافي 
 عمىمكانية كبيرة في بناء نماذج خرائطية رقمية تساعد إتاحت نظـ المعمكمات الجغرافية أ

كمف ىنا تكفر  ،حؿ المشكالت التي تتطمب اتخاذ قرار سريع كحاسـ كصحيح في الكقت ذاتو
رتقاء بالتخطيط كرفع مستكم الخدمات المقدمة كتقميؿ التكمفة لمتخذم القرار كسيمة تمكف مف اال

 خالؿ مف النمكذج في معايرتيا كيتـ كقكانينو كمككناتو بمتغيراتو الكاقع محاكات يتـك ، (1)لذلؾ
ال إكال تعد صحيحة  التنبؤ بعممية لمقياـ ىامة تعد التي المقبكلة النتيجة إلى لمكصكؿ عمميا تطبيقو

مف خالؿ الفيـ لمكاقع بعناصره كعمميات المعايرة كما تمكف عمميات التجربة لمنمكذج مف اف تجعؿ 
  -كفيما يمي مراحؿ إنشاء النمكذج الكارتكجرافي: (2)منو قابؿ لمتطبيؽ كتدعـ صحة نتائجو النيائية

 األر  تقييم معايير صياغة: أوالً 
يتطمب بناء النمكذج الكارتكجرافي تعريؼ المعايير أك الشركط الالزمة لتقييـ األرض لعممية 

كبالتالي البد  ،المكارد البيئة عمىالتطكير العمراني المستقبمي التي تضمف تحقيؽ الحاجات كالحفاظ 
طؽ مف تقييـ ىذه المعايير في تدرج رقمي كتحديد عالقات ىذه المعايير بتكظيؼ بعض المنا

ف أكالتخاذ الحالة البد  ،لمتطكير السكني يفي بمتطمبات المجمكعات التي تؤثر في صنع القرار
رضاء المطكريف كجماعات البيئة التي تطالب ا  دارية كالقانكنية ك يراعي المسؤكلكف المكائح اإل

بات العديد مف المناطؽ كىذا التنكع أك التقعيد في استخدامات األرض كالمتطم عمىبالمحافظة 
القانكنية كالبيئية كاالقتصادية يحتـ استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية في تحديد المناطؽ التي يمكف 

كلقد تـ صياغة مجمكعة مف ، (3)تكظيفيا لتطكير مناطؽ سكنية جديدة ككفقا لمعايير خاصة
جمكعة مف مجمكعة كاسعة مف المعايير المحمية كالعالمية مف خالؿ معمى طالع المعايير بعد اال

 .(4)الدراسات كالزيارات الميدانية كالمقابالت الشخصية كمف خالؿ الشبكة العنكبكتية

                                                           
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (1)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (2)
 .25ص( 2003، سنة277،)العددالجمعية الجغرافية الككيتية “دعـ صناعة القرار كالتحميؿ المكاني في نظـ المعمكمات الجغرافية،” الديف عثماف، بدر (3)
 -راجع: (4)

 ق(.1426)السعكدية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  دليؿ تحديد النطاؽ العمرانيكزارة الشئكف البمدية كالقركية السعكدية،  -أ 
 ق(.1426)السعكدية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  دليؿ المعايير التخطيطية لمخدماتكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  -ب 
 ـ.2012،تقرير غير منشكر المعايير الخاصة بالخدمات العامةكزارة الحكـ المحمي ككزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،  -ج 
 ق(.1426)السعكدية، مكتبة الممؾ فيد الكطنية،  دليؿ اختيار مكاقع بعض االستعماالت الخاصةكزارة الشئكف البمدية كالقركية،  -د 
 ، دليؿ غير منشكر.2012، مارس دليؿ األنظمة كالمعايير التخطيطية اإلدارة العامة لمسياسات كالتخطيط المكاني،  -ق 
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 (.2008)كزارة اإلدارة المحمية كالبيئة، سكريا،  مشركع اإلدارة البيئية المتكاممة الستعماالت األراضيالييئة العامة لشئكف البيئة السكرية،  -ض 
 (.2008)سكريا،  ديد مقدرتيا اإلنتاجيةدليؿ مخططات تصنيؼ األراضي كتحكزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي،  -غ 
 تحديد األقاليـ السكنية باستخداـ الخرائط الرقمية ) مدينة الفمكجة دراسة تطبيقية( -ظ 
مجمة  “محمية دبيف في األردف، عمىتطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في إدارة المحميات الطبيعية دراسة تطبيقات ” إبراىيـ خميؿ بظاظك،  -أ أ 

 (. 2010، سنة النشر 22، )المجمد عكدجامعة الممؾ س
A. El-Hawi M etc, Integrated Sustainable Approach to Disposal Site Selection using GIS: the Gaza Strip Case 

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=14064
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خذ بعيف كلقد تـ صياغة مجمكعة مف المعايير كالتي تتناسب كمنطقة الدراسة مع األ
االعتبار كاقع محافظة خانيكنس حسب دراسة الطالب الميدانية لممحافظة كمعرفتو بيا، كما تـ 

مجمكعات كمستكيات تمثؿ المستكيات المعايير كتفرعاتيا حسب مكضكعيا كارتباطيا  إلىتصنيفيا 
 (.1-5بالنمكذج الكارتكجرافي لمدراسة جدكؿ )

 .معايير تقييـ األرض لمتطكير العمراني كالحفاظ عمى البيئة (1-5) جدكؿ
انمؼٍبسفشعانفشػًانمؼٍبسانفشػًانمؼٍبسانشئٍغً

انزخطٍطٍخاالػزجبساد

اَصانانمذن
انزطٌُشفًانمذانرادرؼذادانغكبنانكجٍش

انزطٌُشفًانمذانرادانكثبفخانغكبوٍخانمشرفؼخ

كهفخرُفٍشانخذمبداالسركبصٌخ)شجكخانطشق

َانمٍبيَانكٍشثبءَانظشفانظحًَشجكخ

 انٍبرف(

انمشةمهانطشقااللهٍمٍخَانشئٍغٍخ

ػهانجمٍخثبنمشةمهانكزهخانؼمشاوٍخانزؼٌُغ

انزطٌُشفًمهكٍخانذَنخثمذساالمكبنمهكٍخاألساػً

مزش(300اعزجؼبدانمىبؽكانغٍبعٍخ)انحضاواالمىًانمىبؽكانغٍبعٍخ

اعزخذامبداألساػً
انزؼبمممغػىبطشاعزخذامبداالساػًثمبٌخذو

انزطٌُشانؼمشاوًٌَحبفعػهىانجٍئخ

 انزدبوظمغوغٍحانمحبفظخانؼمشاوً
انمغبفخانمؼٍبسٌخنهكزهخانؼمشاوٍخ

انمطغانىبلضانمؼٍبسي)انزُصٌغاالردبًٌ(

انجؼذػهمدبسياالَدٌخاالَدٌخانىٍشٌخ

انزكٌُىبداندٍُمُسفُنُخٍخ
انزطٌُشفُقاوُاعانزكٌُىبدراداالفؼهٍخػهى

رحمماالثىٍخانؼبنٍخ

انمٍبيانؼبدمخَانىفبٌبدانظهجخ
مزش500انجؼذػهاحُاعانمٍبيانؼبدمخمغبفخ

مزش500انجؼذػهمكجبدانىفبٌبدانظهجخمغبفخ

سغجبدانغكبن

انمشةمهاالمبكهانثمبفٍخَانزشفٍٍٍخَاألثشٌخ

انمشةمهمشكضانكزهخانؼمشاوٍخ

انمشةمهمظبدسانشٌبذانغشثٍخ

انمشةمهمظبدسانشٌبذانششلٍخ

انمشةمهانجحش

انجؼذػهانخؾاالخؼش

وذسحاألسع

اػزجبسادانمُاسدانجٍئخ

 انزشثخ

انجؼذػهانزشثخرادانىفبرٌخانؼبنٍخ)انكثجبن

انشمهٍخ(

انزطٌُشفُقاوُاعانزشةراداالفؼهٍخػهى

رحمماالثىٍخانؼبنٍخ

األساػًرادانمذسحاالوزبخٍخانمشرفؼخانجؼذػه

مظبدسانمٍبي

مىبعٍتانمٍبياندُفٍخ

انكهُسٌذ

انىزشاد

انزطٌُشفًانمىبؽكراداالمطبسانمىخفؼخ

 انزؼبسٌظ
انجؼذػهانمٍُلانحبدح

انجؼذػهاالساػًانمىخفؼخ

انمىبؽكانضساػٍخَانخؼشاء
انمىبؽكفًػمهٍبدانزحهٍمنهجؼذصٌبدحاٌمٍخٌزي

ػىٍبفًػمهٍخانزطٌُش

انجؼذػهانشبؽئنهحفبظػهًٍشبؽئانجحش

 .168 – 167باالعتماد عمى المراجع ص المصدر: إعداد الطالب 
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 البيانات الجغرافية قاعدة عدادإ: ثانياً 

تـ إعداد كتجييز قاعدة بيانات النمكذج الكارتكجرافي بعد إعداد قائمة بالبيانات المطمكبة 
مف خالؿ تحميؿ المعايير كالشركط كتقييـ احتياج النمكذج الكارتكجرافي مف قاعدة البيانات 

برنامج  إلىتـ جمع البيانات مف خالؿ مجمكعة مف مصادر البيانات كادخاليا ك الجغرافية، 
ArcGIS جراء مجمكعة مف عمميات المعالجة عمييا سكاء عمميات الترقيـ لمخرائط المسحكبة  (1)كا 

حداثيات كتصحيح اإل ،Google earthضكئيا أك تحكيؿ صيغ الممفات مثؿ ممفات برنامج 
الدراسات المتعمقة بنفس  عمىكالتشكىات كتحديث البيانات مف خالؿ الصكرة الجكية كاالطالع 

قاعدة البيانات  إلىكاستيرادىا  ،كالمقابالت الشخصية (2)دراسة الميدانيةمكضكع الطبقة كال
 (.1-5إنشاءىا لتطبيؽ النمكذج الكارتكجرافي شكؿ ) التي تـ (3)الجغرافية

 
 طبقات ال( مككنات قاعدة بيانات النمكذج مف 1-5شكؿ )

 المصدر: إعداد الطالب 

                                                           
(1)

 ESRI, (2002). Editing in ArcGIS. ESRI, USA. 
 ـ.16/3/2012زيارة ميدانية،  (2)
 (.2009)عماف، جامعة القدس المفتكحة،  قاعدة البيانات كادارتياجامعة القدس المفتكحة،  -لممزيد راجع: (3)
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 7ىيئة مضمعات ك عمىمنيا  16 (Layer)طبقة  29قاعدة بيانات النمكذج  كتضـ
تشتمؿ ىذه الطبقات عمى الطبقات  ،(Rasterىيئة نقاط ككاحدة منيا بنظاـ ) عمى 5خطكط ك

االساسية لمتحميؿ باإلضافة إلى بعض الطبقات المساعدة التي تخدـ عممية التحميؿ مثؿ خريطة 
 الحدكد اإلدارية لمحافظة خانيكنس كخريطة الحدكد السياسية لقطاع غزة.

 

 (common scale)المقياس المشترك  البيانات تصنيف مقياس: ثالثاً 

ييدؼ ىذا المقياس إلى تحديد درجة مالئمة كؿ فئة مف فئات معالـ الخرائط في المستكم 
الثالث )المعيار فرع الفرعي( مف معايير تقييـ مالئمة االرض لعممية التطكير العمراني ضمف 

 GRIDإلى إعادة تبسيط القيـ المخزنة داخؿ الشبكيات )النمكذج الكارتكجرافي، كما ييدؼ 
Theme ( لتسييؿ كتبسيط التعامؿ معيا داخؿ بيئة ممحؽ التحميؿ المكاني )spatial analyst )

، كتحكيؿ القيـ كالمدخالت النصية إلى مدخالت رقيمة، كذلؾ تصحيح ArcGISالخاص ببرنامج 
 .(1)مكذج الكارتكجرافياتجاه القيـ لتعطي نتائج صحيحة كمالئمة لمن

 فئات البيانات في طبقات قاعدة بيانات النمكذج الكارتكجرافي تـ تحديد  عمى طالعاالكبعد  
ىمية كؿ فئة في كؿ طبقة لتقييـ مالئمة أبيف الطبقات لتحديد درجة  11 – 1مقياس مشترؾ مف 

ىي التي تمثؿ المناطؽ ذات األفضمية كذات درجة  11حيث اعتبرت القيمة  ،األرض النسبية
مالئمة األرض لمتطكير العمراني لىي المناطؽ ذات األفضمية الصغرل  1مالئمة الكبرل كالقيمة 
 .مف ناحية درجة المالئمة كتتدرج القيـ فيما بينيما

 

                                                           
  -لممزيد راجع: (1)
، مرجػػػػػع سػػػػػبؽ النمذجػػػػػة الخمكيػػػػػة فػػػػػي نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات الجغرافيػػػػػةالغامػػػػػدم،  عمػػػػػىمايكػػػػػؿ ديميػػػػػرس ترجمػػػػػة  -أ 

 ذكره.
نسػػػػػػخة مترجمػػػػػػة مػػػػػػف دار التقنيػػػػػػة الحديثػػػػػػة، الػػػػػػدليؿ العربػػػػػػي لػػػػػػػ إرداس إيمػػػػػػاجيف )الطبعػػػػػػة  ERDASشػػػػػػركة  -ب 

 (.1997العربية األكلي، دار التقنية الحديثة، سكريا، 
 .ESRI, Using Spatial Analyst ,ESRI,USA, 2002 -ج

Paul Longley -د , Michael Batty, Advanced Spatial Analysis: The Casa Book of Gis, University 

College, London. Centre for Advanced Spatial Analysis, 2003 

 Paul Longley,Michael Batty,  Spatial Analysis: Modelling in a Gis Environment,Canada,1996 -ي
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   المكاني التحميل وظائف باستخدام المعايير معالجة:  رابعاً 
تعتمد منيجية النمذجة الكارتكجرافية لتقييـ مالئمة االرض لمتطكير العمراني المستقبمي في 

حصائي لتحميؿ دكات التحميؿ المكاني كاإلأساليب ك أبعض  عمىالمكارد البيئية  عمىضكء المحافظة 
، كبما اف كسريعةيا بصكرة ميسرة ئامكانية اجرا ArcGISالبيانات كمعالجتيا كالتي يمتمؾ برنامج 

بيانات ىذه الدراسة جاءت في نكعيف مف البيانات الخطية كالشبكية فانو مف األىمية بمكاف إيضاح 
 -كيفية القياـ بعمميات التحميؿ المكاني كفؽ ما يناسب كؿ نكع مف البيانات:

  Spatial Statisticsاسموب التحميل االحصائي لمبيانات المكانية  .1
الجغرافية بقدرتيا العالية عمى معالجة البيانات المكانية كذلؾ نتيجة  تميزت نظـ المعمكمات

لتكفر مجمكعة مف ادكات التحميؿ االحصائي لمبيانات المكانية كالتي تختمؼ فيما بينيا مف ناحية 
 -اليدؼ كالنتيجة كمف أىـ ىذه األدكات التي تـ استخداميا في بناء النمكذج:

  Mean Centerوظيفة المركز المتوسط  -أ 
يستخدـ لحساب المركز الجغرافي المتكسط لعناصر الظاىرة مف خالؿ استخداـ معدؿ 

( كيستفاد منو في تحديد مكقع مناسب لعناصر تحتاج إلى أف X.Yاإلحداثيات المكانية لمعناصر )
 .(1)تككف ذات مكقع مركزم

  Standard Distanceالمسافة المعيارية  -ب 
ت الكصفية كالذم يقيس طبيعة تكزيع القيـ حكؿ المتكسط تقابؿ االنحراؼ المعيارم لمبيانا

الحسابي، أما ىنا فيتـ قياس درجة تشتت أك تركز عناصر الظاىرة حكؿ المتكسط المكاني اعتمادا 
عمى المسافة الفاصمة بيف عناصر الظاىرة كالمتكسط المكاني، كيتـ تمثيمو بيانيان عمى الخارطة 

 .(2)كنصؼ قطرىا البعد المعيارمبدائرة مركزىا المتكسط المكاني 
 Standard Deviation Ellipseوالقط  الناقص المعياري  )التوزي  االتجاىي(  -ج 

ال يختمؼ آلية قياس التكزيع االتجاىي عف الية قياس البعد المعيارم سكل تحديد ابعاد 
االتجاىات الشكؿ البيضاكم، كيقيس مدم تكزيع عناصر الظاىرة في اتجاه معيف مقارنة مع 

 األخرل.
                                                           

 .1ص (العراؽ دىكؾ، جامعة)  “المكانية لمبيانات احصائية تحميالت” شكرم، نشكاف (1)
 برنػػػػػامج فػػػػػي كالمكػػػػػاني اإلحصػػػػػائي التحميػػػػػؿ فػػػػػي مقدمػػػػػة” داككد، جمعػػػػػة ايضػػػػػا راجػػػػػع .5ص المرجػػػػػع السػػػػػابؽ (2)

ArcGIS( “2009 القرم، أـ جامعة) 33ص. 
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 bufferالحرم المكاني   .2
 عمىسطح األرض  عمىكيقيس الحـر المكاني نطاؽ الخدمة أك نطاؽ التأثير لمعمـ معيف 

د االمعايير التخطيطية ليتـ استبع عمىيا لو بناء إدخالمسافة يتـ  عمىالمساحة المحيطة بو بناء 
 .(1)ىذه المسافات مف عمميات التحميؿ كالنمذجة

 Terrain analysis تحميل سطح االر  اسموب .3
كىك مف اىـ انكاع التحميالت التي ال يستغني عنيا أم مستخدـ لتقنية نظـ المعمكمات 
الجغرافية كتكمف منيجية ىذا االسمكب في انشاء صكرة نقطية تمثؿ ارتفاع سطح االرض ثـ تنفيذ 

، كيستخدـ (2)ىذه الصكرة النقطيةسمسمة مف الخكارزميات بغرض اشتقاؽ المعمكمات الطبغرافية مف 
بعد معالجة نمكذج االرتفاع الرقمي  Slopeىذا األسمكب الستنباط طبقة مثالن درجة االنحدار 

DEM  في بيئة برنامجArcGIS. 
 Invers Distance Weighted(IDW)أداة التخمين المكاني  .4

الطبقات الحاممة لممياه عند محاكلة دراسة ظاىرة متغيرة حسب الزماف كالمكاف مثؿ عمؽ 
 عمىذا كانت تمتد إجراء قياسات لجميع المنطقة المدركسة خاصة إنو مف الصعب إالجكفية ف

يعتمد  لذلؾ فاألسمكب العممي في ىذه الحالة ،ف ىذا العمؿ مكمؼ ماديا كعمميامساحات كاسعة أل
ىذه  ،خذ منيا عيناتؤ لـ ي أخذ عينات متفرقة ليذه المنطقة ثـ التنبؤ بالنقاط المجيكلة التي عمى

 عمىكتستند ىذه العممية  Interpolation أك التخميف المكاني العممية الرياضية تسمي باالشتقاؽ
 .(3)نماذج رياضية معدة سمفا داخؿ البرنامج باستخداـالنقاط المعمكمة في تنبؤ النقاط المجيكلة 

 Arc Hydroأدوات المحمل الييدرولوجي  .5
كتـ بكاسطتو استخراج شبكة  ESRIكىك ممحؽ يمكف إضافتو مجانا مف مكقع شركة 

مجارم األكدية الرئيسية كالفرعية باالعتماد عمى نمكذج االرتفاع الرقمي لمنطقة الدراسة، ككخطكة 
أكلي يتـ معالجة ممؼ االرتفاعات الرقمية عف طريؽ الغاء األماكف المقعرة كالمنخفضات ألف ىذا 

تؤدم إلى خمية مجاكرة ليا حتي يتـ الكصكؿ إلى مخرج  pixelج يفترض أف كؿ خمية البرنام
                                                           

 .7(صالعراؽ دىكؾ، جامعة)  “المكانية لمبيانات احصائية تحميالت”  شكرم، نشكاف (1)
 بالمدينػػػػػػة النفايػػػػػػات دفػػػػػػف مكاقػػػػػػع أنسػػػػػػب تحديػػػػػػد فػػػػػػي الجغرافيػػػػػػة المعمكمػػػػػػات نظػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ” الرحيمػػػػػػي، عيػػػػػػكد (2)

 .81 ص ذكره، سبؽ مرجع ،“المنكرة
  .82المرجع السابؽ ص  (3)
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المختمفة تـ الحصكؿ عمى شبكة  Arc Hydroالحكض المائي كباستخداـ كظائؼ الممحؽ 
 .(1)األكدية

  Strait Lineالمسافة المستقيمة    .6
طبقات شبكية تضاؼ كطبقة بمجرد ايجاد المسافة المستقيمة لممتغيرات الخطية تنتج تمقائيا 

جديدة داخؿ البرنامج كىي تمثؿ مقدار البعد عف المتغير المدركس كتقاس ابعاد ىذه الطبقة 
متر لمجمكعة الطبقات الناتجة عف  30كلقد اختارت الدراسة حجـ خمية ، بكحدات االسقاط المختارة

بشكؿ يكفر  DEMقمي كظائؼ المحمؿ المكاني بما يتناسب مع حجـ خمية نمكذج االرتفاع الر 
 .تطابؽ جميع الخرائط بشكؿ سميـ

 Rasterizationالنموذج الشبكي  إلىالتحويل  .7
لذلؾ تـ تحكيؿ جميع  ،تسيؿ عمميات النمذجة التعامؿ مع البيانات في النمط الشبكي

ال تعميـ إفعممية النمذجة ما ىي  ،rasterالنمط الشبكي  إلى vectorخرائط المتغيرات الخطية 
الظكاىر بغرض تحديد سمككيا كطريقة الخاليا في تخزيف البيانات في حالة النمط الشبكي  لصفات
 . (2)يضا عممية تعميـ بحد ذاتيا لصفات الظكاىرأىي 

 Reclassificationعادة التصنيف إ .8
عادة ترتيب كتكزيع الخاليا مما يسيؿ مف عممية التعامؿ مع فئات إفي ىذه الخطكة كتفيد 

 .الستخداميا في تنفيذ أجزاء المعايير الخاصة بالنمكذجالبيانات 

                                                           
  -راجع: (1)

 كنمػػػػػػػػػاذج الجغرافيػػػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػـ باسػػػػػػػػػتخداـ ممكػػػػػػػػػاف كادم لحػػػػػػػػػكض اآلليػػػػػػػػػة النمذجػػػػػػػػػة” ،الحربػػػػػػػػػي نػػػػػػػػكير -أ 
 (.ق1428 القرم، أـ جامعة ماجستير، رسالة) “الرقمية االرتفاعات

 متغيػػػػػرات ذات جغرافيػػػػػة بيانػػػػػات قاعػػػػػدة بنػػػػػاء فػػػػػي الجغرافيػػػػػة المعمكمػػػػػات نظػػػػػـ تقنيػػػػػة تكظيػػػػػؼ”، الغػػػػػيالف حنػػػػػاف -ب 
 (.2008، سعكد الممؾ جامعة، ماجستير)رسالة “ الجافة األكدية ألحكاض مكرفكمترية

 صػػػػػػكر لبيانػػػػػػات اآلليػػػػػػة المعالجػػػػػػة باسػػػػػػتعماؿ لمميػػػػػػاه السػػػػػػطحي التصػػػػػػريؼ شػػػػػػبكة اسػػػػػػتخالص” الغامػػػػػػدم، سػػػػػػعد -ج 
 (.2004 ،2ع ،16ـ ) كاإلنسانية كاالجتماعية التربكية لمعمـك القرم أـ جامعة مجمة “الصناعية األقمار

 نمػػػػاذج مػػػػف المكرفكمتريػػػػة القياسػػػػات لػػػػبعض اسػػػػتخراج فػػػػي الجغرافيػػػػة المعمكمػػػػات نظػػػػـ تكظيػػػػؼ” الغامػػػػدم، سػػػػعد -د 
 (.2006 سنة ،217 العدد) الككيتية الجغرافية الجمعية الرقمية، االرتفاعات

 ،“المنػػػػػكرة بالمدينػػػػػة النفايػػػػػات دفػػػػػف مكاقػػػػػع أنسػػػػػب تحديػػػػػد فػػػػػي الجغرافيػػػػػة المعمكمػػػػػات نظػػػػػـ اسػػػػػتخداـ” الرحيمػػػػػي، عيػػػػػكد (2)
 .90 ص ذكره، سبؽ مرجع
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 Weighted Overlay أداة وزن المعايير .9
عطاء أحد المعايير  تكفر نظـ المعمكمات الجغرافية إمكانية مفاضمة المتغيرات كالمعايير كا 
المؤثرة كزنا كنسبة أكبر مف باقي المتغيرات ككذلؾ إمكانية اجراء اسمكب التطابؽ التراكمي )جبر 

 ليتـ جمع الطبقات بعدRaster Calculator الخرائط( لجميع خرائط معايير الدراسة عف طريؽ 
 ضربيا في كزنيا منتجة لنا طبقة جديدة تحدد مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي.

كبقدر تعدد مجاالت استخداـ برامج نظـ المعمكمات الجغرافية تعددت طرقو كأدكاتو في 
 Rasterداة المحمؿ المكاني أعتاب أمعالجة المكضكع الكاحد فتحديد افضؿ المكاقع لـ يقؼ عند 

Calculator نفس النتيجة بأكثر  إلىتطاعت تعزيز برامج كادكات المحمؿ المكاني لمكصكؿ بؿ اس
 Map algebraكWeighted sum ك Weighted Overlayسمكب كطريقة فباستخداـ أمف 

 جيمكف جمع المعايير بعد معالجتيا كتييئتيا كاستنتا Plusمثؿ  Mathدكات الرياضية كاستخداـ األ
 .(1) مقياس الدرجات الذم تـ اختياره خريطة تكضح مالئمة المكقع كفؽ

الذم يعرؼ اختصارا بػ  Cross Country Mobilityممحؽ  ESRIكما طكرت شركة 
CCM9  كىك برنامج ممحؽ شبيو بالمحمؿ المكاني فيArcINFO  كArcView  في برامج نظـ

المعمكمات الجغرافية كىك يعمؿ عمى تحميؿ سطح األرض كالتضاريس كالمسارات لتحديد األقؿ 
 .(2)تكمفة كيعمؿ عمى مستكم البيانات الشبكية كغيرىا مف الكظائؼ كاألدكات التي يزخر بيا النظاـ

 Majority Filter أداة ترشيح )تعميم( الخاليا .10
ترشيح لمخاليا الناتجة عف عمميات التحميؿ المكاني التي تككف ليا  عمىداة تعمؿ ىذه األ

كتتيح ىذه األداة خياريف  ،نفس القيمة كتككف في نفس الكقت متاخمة ليا كمرتبطة بيا بشكؿ مكاني
الخمية الحالية كىذا الخيار ىك  إلىالمجاكرة  ةف تختار الخاليا االربعأما إلممستخدـ الخيار االكؿ 

 .(3)ك ضـ الخاليا الثماني المجاكرة لمخمية الحالية كىك الخيار الثانيأاالفتراضي 

                                                           
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (1)
 المرجع السابؽ، نفس الصفحة. (2)
تطبيقػػػػػػات نظػػػػػػـ المعمكمػػػػػػات الجغرافيػػػػػػة فػػػػػػي دراسػػػػػػة اسػػػػػػتخدامات األراضػػػػػػي لمدينػػػػػػة ديػػػػػػر ”صػػػػػػالح أبػػػػػػك عمػػػػػػرة،  (3)

 .184ص ، مرجع سبؽ ذكره، “البمح
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 (1)خامسًا: تحميل الموق 
دارة المكارد المتاحة بمكقع الدراسة إ عمىالطريقة التي تعمؿ  بأنويعرؼ تحميؿ المكقع 

ا كالمثبتة جغرافيا مف خالؿ تحميؿ مخزكف المعمكمات لمجمكعة الدراسات كالخرائط المتاحة مم
كلذلؾ فعند تحميؿ أم مكقع  ،مكانات كمعكقات التطكير لممكقع محؿ الدراسةإظيار إ إلىيؤدم 

يمكف استخداـ تقنيات الحاسكب إلعداد البيانات كالدراسات في صكرة رقمية تساىـ في صياغة 
رفع كفاءة عممية تحميؿ المكقع  إلىمنظكمة معمكماتية رقمية لدراسات المكقع كتحميمو مما يؤدم 

سرعة اتخاذ  عمىقدرتيا  إلىنتائج دقيقة كصحيحة كذات مرجعية مكانية باإلضافة  عمىكالحصكؿ 
 .ArcGIS(2)القرارات المكانية لتحميؿ المكقع مف خالؿ مجمكعة حـز برامج 

 االعتبارات التخطيطية  - أ

 أوزان المدن)السكان والكثافة السكانية( .1
ف تكسع المدف ناتج عف زيادة السكاف في تمؾ المدينة بسبب الزيادة  الطبيعية الناتجة عف إ
أرض لتمبية احتياجاتيـ مف الخدمات المختمفة سكنية  إلىذ يحتاج ىؤالء إك اليجرة أالكالدات 

                                                           
الدراسػػػػػات  عمػػػػػىاعتمػػػػػد الطالػػػػػب فػػػػػي اعطػػػػػاء درجػػػػػات المالئمػػػػػة لفئػػػػػات كانػػػػػكاع التصػػػػػنيفات المختمفػػػػػة لمخػػػػػرائط  (1)

الػػػػػرغـ مػػػػػف كجػػػػػكد عػػػػػدة  عمػػػػػىالدراسػػػػػات السػػػػػابقة الػػػػػذكر  نفسػػػػػو بعػػػػػد الدراسػػػػػة ليػػػػػذه األصػػػػػناؼ فػػػػػي السػػػػػابقة كعمػػػػػي
لمقػػػػيـ الناتجػػػػة  الحسػػػػابية خػػػػذ المتكسػػػػطاتأىميػػػػا مكضػػػػكع االسػػػػتبياف كمػػػػف ثػػػػـ أطػػػػرؽ إلعطػػػػاء درجػػػػات المالئمػػػػة ك 

عطػػػػػاء درجػػػػات المالئمػػػػػة مػػػػف خػػػػػالؿ المقػػػػػابالت إنػػػػػو يمكػػػػف أعػػػػف االسػػػػػتبياف بعػػػػد المعالجػػػػػة االحصػػػػائية ليػػػػػا كمػػػػا 
 عمػػػػػىالدراسػػػػػات ك  عمػػػػػىف الطالػػػػػب اعتمػػػػػد أال إخػػػػػالؿ عقػػػػػد كرشػػػػػات العمػػػػػؿ  ك مػػػػػفأالشخصػػػػػية مػػػػػف المختصػػػػػيف 

كذلػػػػؾ لصػػػػػعكبة كباسػػػػتخداـ نظريػػػػػة التحميػػػػؿ اليرمػػػػػي كزاف المعػػػػػايير أعطػػػػػاء درجػػػػات المالئمػػػػػة ككػػػػذلؾ إنفسػػػػو فػػػػي 
حاجػػػػة المقػػػػابالت  إلػػػػىتكمفػػػػة ىػػػػذه الكرشػػػػة اضػػػػافة  إلػػػػىجمػػػػع ىػػػػؤالء المختصػػػػيف فػػػػي كرشػػػػة عمػػػػؿ كاحػػػػدة اضػػػػافة 

تفسػػػػير  إلػػػػىالكقػػػػت الكبيػػػػر بسػػػػبب المكاعيػػػػد المسػػػػبقة كفػػػػي كػػػػؿ مػػػػرة يكػػػػكف الطالػػػػب بحاجػػػػة فييػػػػا  إلػػػػىالشخصػػػػية 
ف الطالػػػػب فػػػػي أدرجػػػػات المالئمػػػػة كالمعػػػػايير كاليػػػػدؼ مػػػػف النمػػػػكذج لكػػػػؿ شخصػػػػية يػػػػتـ اجػػػػراء المقابمػػػػة معيػػػػا كمػػػػا 

طقيتيػػػػػػا تجربػػػػػػة سػػػػػػابقة عػػػػػػف ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة كاجػػػػػػو صػػػػػػعكبة فػػػػػػي تجميػػػػػػع اآلراء نظػػػػػػرا لتناقضػػػػػػيا الشػػػػػػديد كعػػػػػػدـ من
درجػػػػػػات المالئمػػػػػػػة كاألكزاف  عمػػػػػػىفػػػػػػو مػػػػػػف انعكػػػػػػاس الفكػػػػػػر التخطيطػػػػػػي المتنػػػػػػػاقض لممؤسسػػػػػػات التخطيطيػػػػػػة ك كخ

نفسػػػػػػو بعػػػػػػد دراسػػػػػػة  عمػػػػػػىف الطالػػػػػػب سػػػػػػيعتمد إالنسػػػػػػبية كفػػػػػػي ظػػػػػػؿ كثػػػػػػرة المعػػػػػػايير المسػػػػػػتخدمة فػػػػػػي النمػػػػػػكذج فػػػػػػ
 اراء المختصيف. عطاء درجات المالئمة كاألكزاف النسبية لممعايير مع االسترشاد ببعضإالمراجع في 

تطبيػػػػػؽ منيجيػػػػػة التحميػػػػػؿ المكػػػػػاني باسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػات نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات الجغرافيػػػػػة فػػػػػي ”محمػػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد،  (2)
 .2ص  ، مرجع سبؽ ذكره،تقييـ مالئمة األرض لمتنمية العمرانية
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ة كزاف المدف مف األمكر اليامة التي يجب مراعاتيا في عممية تقييـ مالئمأف إلذلؾ ف، (1)كغيرىا
األرض لمتطكير العمراني المستقبمي كالتي ليا قكة في جمب مناطؽ التطكير كرفع درجة المالئمة 

 .في المناطؽ ذات أعداد السكاف كالكثافة السكانية المرتفعة
دارية لممدف خريطة الحدكد اإل إلىدخاليا ا  ك  ةعميالفكلقد تـ استنباط الكثافة السكانية  

 ةعميالف( لتحديد المناطؽ ذات الكثافة السكانية 3-5السكاف شكؿ)عداد أ إلى( باإلضافة 2-5شكؿ)
عادة تصنيؼ ىذه الخرائط حسب المقياس المشترؾ بيف ىذه الطبقات حيث تمثؿ القيمة إكمف ثـ 

عداد السكاف المرتفع كالتي تمثؿ المناطؽ ذات درجة أالمدف ذات الكثافة السكانية العالية ك  11
لتمثؿ المناطؽ السكانية ذات الكثافة  1 إلىالمالئمة الكبرل لمناطؽ التطكير العمراني كتتدرج القيـ 

 عداد السكاف المنخفض كالتي تعتبر المناطؽ األقؿ مالئمة.أالمنخفضة ك 

 
 ية ( درجات مالئمة المدف حسب الكثافة السكان2-5شكؿ )

 إعداد الطالبالمصدر: 

                                                           
لمنشػػػػػػر  )عمػػػػػػاف، الػػػػػػدار العمميػػػػػػة الدكليػػػػػػة لمنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػع كدار الثقافػػػػػػة التخطػػػػػػيط الحضػػػػػػرمخمػػػػػػؼ الػػػػػػدليمي،  (1)

 .113ص  (2002كالتكزيع، 
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 أعداد السكاف حسب المدف مالئمة درجات( 3-5شكؿ )
 المصدر: إعداد الطالب 

 

 كمفة توفير الخدمات االرتكازية )الطرق اإلقميمية والرئيسية وعناصر البنية التحتية( .2
( 1)المدينةىمية أالمناطؽ المجاكرة حسب ك جزاء المدينة أتمثؿ الطرؽ الشراييف التي تربط بيف 

لذا يجب مراعاة القرب مف ىذه الطرؽ في عممية تقييـ مالئمة األرض لمتطكير العمراني المستقبمي  
كجكد الطرؽ االقميمية كالرئيسية يرفع درجة المالئمة لممنطقة كيضمف لمناطؽ ك حيث أف قرب 

افة عف الطرؽ جزاء المدينة كالمناطؽ، كلقد تـ استنباط خريطة المسأالتطكير الربط مع باقي 
عادة تصنيفيا بحيث تأخذ المناطؽ القريبة مف الطرؽ اإلقميمية ا  ( ك 4-5اإلقميمية كالرئيسية شكؿ )

ف المناطؽ القريبة تمثؿ المناطؽ ذات درجة المالئمة الكبرل لمناطؽ إحيث  11كالرئيسية قيمة 
الصغرل لمناطؽ المالئمة لتمثؿ المناطؽ البعيدة ذات درجة  1 إلىالتطكير العمراني كتتدرج القيـ 

( لمتعكيض عف 5-5كما تـ استنباط خريطة المسافة عف الكتمة العمرانية شكؿ )التطكير العمراني، 
ف المناطؽ إخرائط الخدمات االرتكازية )البنية التحتية( كذلؾ لتعذر تكفرىا لدم الطالب كبالتالي ف

ممية التطكير العمراني كذلؾ لسيكلة كقمة القريبة مف الكتمة العمرانية ذات درجة مالئمة مرتفعة لع
                                                           

 .113ص مرجع سبؽ ذكره،  ،التخطيط الحضرمخمؼ الدليمي،  (1)
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ف مكضكع القرب مف الكتمة العمرانية يمثؿ رغبة كمتطمب أ إلىتكمفة تمديد ىذه الخدمات، باإلضافة 
، كما أف ذلؾ يضمف استغالؿ ىميـ كذكييـأساسي لمسكاف حتي تككف قريبة مف مساكف أاجتماعي 

 .(1)ع نحك المكارد البيئيةالحد األدنى مف األرض في ضؿ ندرتيا كعدـ التكس

 
 المسافة المستقيمة عف الطرؽ اإلقميمية كالرئيسية مالئمة درجات( 4-5شكؿ )

 المصدر: إعداد الطالب 

 

 ( درجات مالئمة المسافة المستقيمة عف الكتمة العمرانية 5-5شكؿ )

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

 .23ص 2015-2005السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية  (1)
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 ممكية األراضي .3
عممية  أمتؤثر ممكية األراضي في عممية التطكير ألف ممكية األراضي ىي األساس في 

، حيث تؤثر ممكية (1)التي تبني عمييا المخططاتكىي عبارة عف القاعدة أك األرضية  ةتخطيطي
 األراضينو مثال في حاالت إالمخططات لممناطؽ المختمفة كاعتمادىا حيث األرض في عممية كضع 

لكجكد اعتراضات السكاف نو مف الصعب اعتماد المخططات التطكيرية الحككمية فييا كذلؾ إالخاصة ف
كاالحتجاجات كما يمكف اف يسببو ذلؾ مف مشكالت اال انو عمي الرغـ مف ذلؾ ىناؾ قكانيف انتزاع 

تـ  ، كلقدخذ بعيف االعتبار ممكية األرضاألضركرة كبالتالي الممكية الخاصة لتحقيؽ المصمحة العامة 
عادة تصنيفيا ا  ( كترقيميا كتحكيميا إلى النمكذج الشبكي، ك 6-5) تجييز خريطة ممكية األراض شكؿ

 (.6-5متطكير العمراني كذلؾ حسب المقياس المشترؾ جدكؿ )لنكاع الممكيات ألتحديد درجة مالئمة 

 
 ممكيات األراضيأنكاع درجات مالئمة ( 6-5شكؿ )

  إعداد الطالبالمصدر: 
  درجات المالئمة ألنكاع ممكيات األراضي (2-5جدكؿ )

 درجة المالئمة النوع م درجة المالئمة النوع م
-3 6 خاص -1  10 حككمي 
 8 (2)بئر السبع -4 مستبعد كقؼ -2

  إعداد الطالبالمصدر: 
                                                           

 ـ.27/2/2012صبحي سكيؾ، مقابمة شخصية، كزارة الحكـ المحمي،  (1)
 5الممحؽ رقـ راجع  (2)
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 المناطق السياسية .4
حد محافظات قطاع غزة التي تعرضت لجممة المؤثرات أتعتبر محافظة خانيكنس 

السياسية التي تعرض ليا قطاع غزة حيث قبؿ االنسحاب االسرائيمي مف قطاع غزة كانت 
راضي ىذه أراضييا كبعد االنسحاب كانت أمف  كاسعةالمستكطنات االسرائيمية تمثؿ مساحة 

ف أال إؽ القابمة لمتكسع العمراني، المناط حتياطيا إلىضيؼ أالمستكطنات عبارة عف رصيد جديد 
منيا حكؿ قطاع غزة كمحافظة خانيكنس أفرض حزاما  2008عاـ  عدكافسرائيمي بعد االحتالؿ اإل

ف مثؿ ىذه المناطؽ البد مف إمتر كمنعت أم مكاطف مف االقتراب منو كبالتالي ف 300بعرض 
عممية التطكير العمراني المستقبمي استبعادىا مف عممية التطكير العمراني المستقبمي كذلؾ لنجاح 

كثر كاقعية كمراعية لمظركؼ السياسية الحالية، كلقد تـ تجييز خارطة الحزاـ أكلتككف العممية 
كاستبعادىا متر لخط اليدنة )الخط األخضر(  300مني مف خالؿ رسـ حـر مكاني بعرض األ

 (.7-5شكؿ )كأعمى درجة مالئمة  10كاعطاء بقية المناطؽ قيمة 

 
بيف قطاع غزة كأراضي  ـ300 العازلة المنطقة أك األمني الحزاـ استبعاد بعد المناطؽ مالئمة درجة( 7-5شكؿ )

 فمسطيف المحتمة 

  إعداد الطالبالمصدر: 
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 واألثرية والترفييية الثقافية ماكناأل .5
تمثؿ المكاقع الثقافية كالترفييية كاألثرية أحد عناصر الجذب السكاني كذات القبكؿ 

ف السكف بالقرب مف ىذه االماكف يمثؿ رغبة لمسكاف، لذلؾ تـ استنباط إاالجتماعي الكبير لذا ف
( بحيث تأخذ المناطؽ القريبة 8-5خريطة المسافة عف المكاقع الثقافية كالترفييية كاألثرية شكؿ )

 عمىأمالئمة  حيث اف المناطؽ القريبة ذات درجة 10مف المكاقع الثقافية كالترفييية كاألثرية قيمة 
 قؿ.   لتمثؿ المناطؽ البعيدة ذات درجة المالئمة األ 1 إلىكتتدرج القيـ 

 
 كالثقافية كالترفييية درجات مالئمة المسافة المستقيمة عف المكاقع األثرية( 8-5شكؿ )

 المصدر: إعداد الطالب 
 استخدامات األراضي .6

الرئيسية التي تنطمؽ منيا عممية نماط استخدامات األرض القائمة نقطة البداية أتعتبر 
قصي استغالؿ ممكف لألرض كزيادة قدرتيا أ إلىكلضماف الكصكؿ ، (1)رضتخطيط استخداـ األ

رض راضي المختمفة في عممية تقييـ مالئمة األنتاجية البد مف التمييز بيف استخدامات األاإل

                                                           
 .85مرجع سبؽ ذكره، ص تخطيط استخداـ األرض الريفي كالحضرم،عثماف غنيـ،  (1)



 188 [البيئية الموارد عمي المحافظة ضوء في المستقبمي العمراني لمتطوير االر  مالئمة لتقييم الكارتوجرافية النمذجة: الخامس الفصل]

 

تختمؼ في درجة مالئمتيا نكاع االستخدامات أف ىناؾ بعض لمتطكير العمراني المستقبمي أل
 .ىمية نكع استخداـ االرض زادت درجة مالئمتوأىميتيا عف البعض األخرل فكمما قمت أك 

يا مكتحكي ( داخؿ قاعدة البيانات9-5راضي شكؿ )تـ استيراد خريطة استخدامات األ كلقد 
راضي جدكؿ نكاع استخدامات األأكلقد تـ اعطاء درجة مالئمة لكؿ نكع مف  ،النمكذج الشبكي إلى
(5-3.) 

 .درجات المالئمة ألنكاع استخدامات األراضي( 3-5) جدكؿ
 الوزن أنماط االستخدام

 7 أراضً زراعٌة

 9 أراضً زراعٌة حكومٌة

 10 أراضً فضاء

 5 الشاطئ

 مستبعد الكتلة العمرانٌة

 مستبعد بركة مٌاه عادمة

 مستبعد خدمات ترفٌهٌة

 8 نقل ومواصالت

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 .درجات مالئمة استخدامات األرض( 9-5) شكؿ

 .المصدر: إعداد الطالب
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 المسافة عن مركز الكتمة العمرانية .7
يعتبر عامؿ المسافة كالقرب مف مركز الكتمة العمرانية الحالية مسألة ذات طابع اجتماعي 

لمسكاف، كذلؾ لرغبة السكاف بالسكف بالقرب مف المؤسسات كالمراكز الخدماتية لسيكلة  كرغبة
مكاقع العمؿ كاالسكاؽ كالمحاؿ التجارية، كلقد تـ  إلىلييا كقمة التكاليؼ كسيكلة الكصكؿ إالكصكؿ 

انية ( بعد تحديد مركز الكتمة العمر 10-5استنباط خريطة المسافة عف مركز الكتمة العمرانية شكؿ )
 .Euclidean Distanceمف خالؿ األمر 

 
 .درجات مالئمة المسافة عف مركز الكتمة العمرانية( 10-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 العمراني المحافظة نسيج م  التجانس .8

خذ بعيف االعتبار تجانس الكتمة خالؿ عممية التطكير العمراني المستقبمي البد مف األ
العمرانية الجديدة مع الكتمة العمرانية القائمة مف ناحية الشكؿ كاالمتداد بحيث ال تتسـ بالتشعب 

ساليب مختمفة لمتكسع أف ىذه عبارة عف أالرغـ مف  عمى اك القفز نقطاعاالك أ التبعثرك أالشديد 
تشكيؿ الكتمة العمرانية ضمف شكؿ  عمىنا يعتمد عيار كاالعتبار ىلمف اأال إ ،كالتطكير العمراني

( مف 11-5دائرم مف خالؿ استخراج خريطة المسافة المعيارية المكزكنة لمكتمة العمرانية شكؿ )
ك قريب مف الشكؿ الدائرم كىك القطع الناقص المعيارم أStandard Distance خالؿ االمر
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شكؿ   Directional Distributionتخداـ األمرالذم يمثؿ التكزيع االتجاىي باس لمكتمة العمرانية
درجة مالئمة كتمثؿ  يأقص المساحاتعممية التطكير العمراني ضمف ىذه  تيعتبربحيث  (5-12)

 .متكسطة المناطؽ التي تقع خارج ىذا النطاؽ درجة مالئمة

 
 .العمرانية لمكتمة المعيارية المسافة حسب المناطؽ مالئمة درجة( 11-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 .العمرانية لمكتمة الناقص المعيارم القطع كأ االتجاىي التكزيع حسب المناطؽ مالئمة درجة( 12-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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 االودية النيريةالمسافة عن  .9

زيادة الضغط  إلىرض داخؿ األحكاض النيرية سطح األ عمىقامة المباني كالمنشآت إتؤدم 
انخفاض درجة مساميتيا بؿ انعداميا  إلىمما يؤدم  ،ك الصخكر التي تقاـ عميياأالتربة  عمى

منع  عمىنشائيا كعممت إسطح التربة في مكاضع أ سطح غير منفذة غطت تمامان أباعتبار المباني 
زيادة كمية الجرياف السطحي نحك  عمىمما ينعكس  ،رضالتسرب في مساحات كاسعة مف سطح األ

 .(1)ككذلؾ تعرضو لمفيضانات ،النحت عمىكدية مما يزيد بالتالي مف قدرتو األ
كدية التي تتدرج في حجميا مف مسيالت كتضـ محافظة خانيكنس شبكة بسيطة مف األ 
متار مما يجعميا ال تظير بشكؿ جيد كفي أمتكسطة قصيرة طكؿ بعضيا ال يتعدل عدة  إلىضحمة 
 .ار بشكؿ ضئيؿ جدان مطار تجرم بيا مياه االمطمكسـ األ

 ،كدية رغـ بساطتيادارة الجيدة لمتطكير العمراني االبتعاد عف مناطؽ ىذه األكتتضمف اإل
كخسائر مادية كبشرية، كلقد تـ تجييز  ،لما تسببو مف اضرار بيئية ،كالتنحي جانبا عف مكاجيتيا

( بعد تجييز خريطة شبكة االكدية مف خالؿ الممحؽ 13-5كدية شكؿ )خريطة المسافة عف األ
Arc hydro)) .كاستنباطيا مف خالؿ نمكذج االرتفاع الرقمي 

 
 .المسافة المستقيمة عف األكدية النيرية مالئمة درجات( 13-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

 .445 ص، مرجع سبق ذكره، األرضٌة األشكال جٌومورفولوجٌة ، محسوب صبري محمد (1)
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 مصادر الرياح .11

حيث  ،لراحتو كصحتوتمثؿ مصادر الرياح بالنسبة لإلنساف مطمب كغاية ككنيا مصدر 
مف عكالؽ حياة  تجديد اليكاء كنقؿ الممكثات كاستبداليا بيكاء نظيؼ كمتجدد خاؿو  عمىتعمؿ الرياح 
ىذه المصادر يمكف تمثيميا مف خالؿ المناطؽ الزراعية المفتكحة في الشرؽ مف  نسافكنشاطات اإل

ف إحؿ البحر المتكسط كلذلؾ فسا عمىمحافظة خانيكنس ككذلؾ المناطؽ الغربية المفتكحة كالمطمة 
ك الكقكع في اتجاىيا يزيد مف درجة مالئمة المكاقع لعممية التطكير أالقرب مف ىذه المناطؽ 

العمراني المستقبمي، كلقد تـ استنباط خريطة المسافة عف مصادر اليكاء الغربية كىي المسافة عف 
المسافة عف حدكد المناطؽ الشرقية ( ككذلؾ استنباط خريطة 14-5ك الشاطئ شكؿ )أخط الساحؿ 

 (.15-5شكؿ )

 
 .المسافة المستقيمة عف مصدر الرياح الغربية مالئمة درجات( 14-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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 .المسافة المستقيمة عف مصدر الرياح الشرقية مالئمة درجات( 15-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 الجيومورفولوجيةالتكوينات  .11

مدم مالئمة االرض لالستعماالت المختمفة مف قبؿ الجيكمكرفكلكجية تحدد المعطيات 
راضي دكف نكاع معينة مف األأمف ىذه االستعماالت يصبح اكثر جدكم كمالئمة في  آيان ك االنساف 
، كفي حالة االستعماالت الحضرية لألرض يراعي مالئمة التككينات الجيكمكرفكلكجية (1)غيرىا

 اء إذ تستبعد االراضي الطينية نتيجة الحتماؿ ىبكط المباني نتيجة تسرب المياه الييا.ألعماؿ البن
دخاليا إلى قاعدة 16-5كلقد تـ تجييز خريطة التككينات الجيكمكرفكلكجية شكؿ ) ( كا 

عطاء  البيانات كتحكيميا إلى النمكذج الشبكي زمف ثـ إعادة تصنيؼ التككينات الجيكمكرفكلكجية كا 
 (.   4-5ة لكؿ نكع مف ىذه التككينات حسب المقياس المشترؾ جدكؿ )درجة مالئم

 ألنكاع التككينات الجيكمكرفكلكجيةدرجات المالئمة ( 4-5جدكؿ )
 درجة المالئمة النوع م

 7  دقٌقة ودٌان رواسب  .1

خشنة ودٌان رواسب  .2  6 

رملٌة هاللٌة كثبان  .3  7 

 8  لوٌس  .4

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

 .484ص مرجع سبؽ ذكره،  ،أصكؿ الجيكمكرفكلكجياحسف رمضاف سالمة،  (1)
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 درجات مالئمة التككينات الجيكمكرفكلكجية( 16-5) شكؿ

  .Survey of Israel, Geomorphology Map,1978,1:500000. باالعتماد عمى المصدر: إعداد الطالب

 المسافة عن احوا  المياه العادمة  .12

ساسي لمسكاف كذلؾ أحكاض المياه العادمة في محافظة خانيكنس مطمب أيمثؿ البعد عف 
فييا،  كغرؽ األطفاؿخطر فيضانيا عف لمبعد عف الركائح الكريية كالحشرات الضارة ككذلؾ البعد 

حكاض بحيث ال كأقؿ مسافة مف حدكد األ (1)متر 611 – 411كلقد حدد كزارة التخطيط مسافة مف 
 يتـ التعمير فييا.

حكاض المياه أط مف حدكد متر كمتكس 511كلقد تـ تجييز خريطة حـر مكاني بمسافة 
النظاـ الشبكي  إلىقاعدة البيانات كمف ثـ تحكيميا  إلىدخاليا ا  ك   bufferمف خالؿ األمر العادمة
عطاء المناطؽ األخرل درجة مالئمة  عادة تصنيؼ ىذه الخريطة كاستبعاد ىذه المناطؽإكمف ثـ  كا 

 (.17-5شكؿ ) 11

                                                           
 .ـ27/03/2012مقابمة شخصية، ايناس الرنتيسي، كزارة الخارجية كالتخطيط،  (1)

كزارة الخارجيػػػػػػػػة كالتخطػػػػػػػػيط، دليػػػػػػػػؿ األنظمػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػايير التخطيطيػػػػػػػػة، اإلدارة العامػػػػػػػػة لمسياسػػػػػػػػات  :راجػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػان 
 ، دليؿ غير منشكر.2012كالتخطيط المكاني، مارس 
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 متر عف برؾ المياه العادمة511استبعاد مسافة عازلة درجة مالئمة المناطؽ بعد ( 17-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب  
 المسافة عن مكبات النفايات الصمبة .13

لمسكاف كذلؾ  ان اساسي ان في محافظة خانيكنس مطمب الصمبة النفايات مكبات يمثؿ البعد عف
، كلقد الممكثات إلى المساكفانتقاؿ  عف لمبعد عف الركائح الكريية كالحشرات الضارة ككذلؾ البعد

حكاض بحيث ال كأقؿ مسافة مف حدكد األ (1)متر 611 – 411كزارة التخطيط مسافة مف  تحدد
 يتـ التعمير فييا.

 النفايات مكباتمتر كمتكسط مف حدكد  511كلقد تـ تجييز خريطة حـر مكاني بمسافة 
النظاـ الشبكي  إلىكمف ثـ تحكيميا قاعدة البيانات  إلىدخاليا ا  ك   bufferمف خالؿ األمر الصمبة
عطاء المناطؽ األخرل درجة مالئمة  عادة تصنيؼ ىذه الخريطة كاستبعاد ىذه المناطؽإكمف ثـ  كا 

 (.18-5شكؿ ) 11

                                                           
  .ـ27/03/2012ة كالتخطيط، مقابمة شخصية، ايناس الرنتيسي، كزارة الخارجي (1)

كزارة الخارجيػػػػػػػػة كالتخطػػػػػػػػيط، دليػػػػػػػػؿ األنظمػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػايير التخطيطيػػػػػػػػة، اإلدارة العامػػػػػػػػة لمسياسػػػػػػػػات  :راجػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػان 
 ، دليؿ غير منشكر.2012كالتخطيط المكاني، مارس 
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  مكاقع مكبات النفايات الصمبةمتر عف 511درجة مالئمة المناطؽ بعد استبعاد مسافة عازلة ( 18-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 االعتبارات البيئية  - ب

 التربة .1
( 20-5( ككذلؾ خريطة نفاذية التربة شكؿ )19-5نكاع التربة شكؿ )أتـ تجييز خريطة 

نكاع التربة أعادة تصنيؼ إمف ثـ ك النمكذج الشبكي  إلىقاعدة البيانات كتحكيميا  إلىدخاليا ا  ك 
ف التربة الطينية ىي اقؿ أ( بحيث 5-5نكاع التربة جدكؿ )أعطاء درجة مالئمة لكؿ نكع مف ا  ك 

نيا أنكاع التربة كما أقؿ درجة تحمؿ مف غيرىا مف أدرجة مالئمة لعممية التطكير العمراني ألنيا 
كذلؾ تـ تصنيؼ خريطة نفاذية التربة جدكؿ  ،ىمية كمكرد بيئيأتمثؿ تربة زراعية خصبة ذات 

( بحيث تمثؿ المناطؽ ذات النفاذية المرتفعة لممياه أقؿ درجة مالئمة كذلؾ لقدرتيا عمى 5-6)
 ذات أىمية بيئية كبيرة. اعتبارىابالمياه كتكصيميا إلى الخزاف الجكفي كالتي بذلؾ يمكف  االحتفاظ

 التربة  ألنكاعدرجات المالئمة ( 5-5جدكؿ )
 درجة المالئمة النوع م

 8 تربة طٌنٌة لومٌة  .1

 7 تربة رملٌة مختلطة بالهباء  .2

 6 تربة هباء مختلطة بالرمل  .3

 3 تربة رملٌة مختلطة بالهباء ومواد اخري  .4

 1 تربة رملٌة غٌر مكتملة النمو  .5

 المصدر: إعداد الطالب  
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 درجات مالئمة أنكاع التربة( 19-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 نفاذية التربةمعدالت  مالئمة درجات( 20-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 جات المالئمة لمعدالت نفاذية التربةدر ( 6-5جدكؿ )

 درجة المالئمة المعدل م

1.  258.66 10 

2.  337.6 8 

3.  404.5 6 

4.  963.42 4 

5.  1079 1 

  Brian Oram, PG, PASEO, Soils, Infiltration, and On-site Testing, Wilkes Universityالمصدر: 



 198 [البيئية الموارد عمي المحافظة ضوء في المستقبمي العمراني لمتطوير االر  مالئمة لتقييم الكارتوجرافية النمذجة: الخامس الفصل]

 

عادة تصنيفيا جدكؿ )21-5تـ تجييز خريطة القدرة االنتاجية لمتربة شكؿ )كما  ( 7-5( كا 
بحيث إف ىناؾ أنكاع ترب ذات قدرة إنتاجية أفضؿ مف غيرىا كبالتالي ضركرة المحافظة عمييا 

 ككنيا تمثؿ مكردان بيئيان ىامان.

 
 لقدرة اإلنتاجية لمتربةا مالئمة درجات( 21-5) شكؿ

 ، كبتصرؼ مف الطالب.2009الزراعة كالتخطيط، كزارة المصدر: 
 

 القدرة االنتاجية لمتربةتصنيؼ جات مالئمة در ( 7-5جدكؿ )

 درجة المالئمة النوع م

متمٌزة زراعٌة أراضً  .1  7 

 مشاكل وجود مع جٌدة زراعٌة أراضً  .2

التربة او الري مٌاه فً ممكنة  
6 

الجودة قلٌلة ومٌاه جٌدة تربة  .3  7 

متملحه ومٌاه فقٌرة تربة  .4  8 

 المصدر: إعداد الطالب 

 مصادر المياه .2

ىذه  عمىكبالتالي ضركرة المحافظة  ان ىام ان بيئي ان تعتبر مصادر المياه في المحافظة مكرد
النمكذج  إلىقاعدة البيانات كتحكيميا  إلىكلقد تـ تجييز خرائط مصادر المياه كاستيرادىا  ،المصادر
 -تالي:الالخرائط كعادة تصنيؼ ىذه ا  الشبكي ك 
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عطاء المناطؽ التي بيا مناسيب إ( حيث تـ 22-5خريطة مناسيب المياه الجكفية شكؿ )
المناطؽ التي بيا المياه الجكفية قريبة مف سطح ك  10 عمىأدرجة مالئمة  عميقةالمياه الجكفية 
ف فرصة ىذه المياه مف التمكث أل عمىكذلؾ لممحافظة  ،قؿ درجة مالئمةألتمثؿ  1االرض قيمة 

كصكؿ أم ممكثات قد تتسرب مف البيئة العمرانية كبيرة في مناطؽ المياه القريبة مف المياه العميقة 
 إلى (عف طريؽ الخاصية الشعرية)خطار الرطكبة كتسرب المياه أبنية مف ككذلؾ لمحفاظ عمى األ

 .(1)ساسات المبانيأ
عطاء المناطؽ التي بيا معدالت إ( حيث تـ 23-5خريطة معدالت الكمكريد شكؿ )

 1مف المناطؽ التي بيا معدالت كمكريد منخفضة قيمة  10 أعمىكمكريد مرتفعة درجة مالئمة 
مناطؽ المياه التي ال زالت تنخفض فييا ىذه  عمىكذلؾ لممحافظة  ،قؿ درجة مالئمةألتمثؿ 

ف زيادة السحب مف المياه إمياه كبالتالي فبار آف مناطؽ التطكير العمراني يمزميا المعدالت أل
 كبالتالي زيادة معدالت الكمكريد.

عطاء المناطؽ التي بيا معدالت إ( حيث تـ 24-5خريطة معدالت النترات شكؿ )
 1مف المناطؽ التي بيا معدالت النترات منخفضة قيمة  10 أعمىالنترات مرتفعة درجة مالئمة 

مناطؽ المياه التي ال زالت تنخفض فييا ىذه  عمىحافظة كذلؾ لمم ،قؿ درجة مالئمةألتمثؿ 
قؿ األ عمىف مناطؽ التطكير العمراني قد تتسرب منيا بعض المياه العادمة كبالتالي المعدالت أل

 الكضع الحالي دكف زيادة. عمىعدـ تكسيع مناطؽ معدالت النترات المرتفعة  كالبقاء 

عطاء المناطؽ التي بيا معدالت ( حيث تـ ا25-5خريطة معدالت األمطار شكؿ )
 1كالمناطؽ التي بيا معدالت األمطار مرتفعة قيمة  10األمطار المرتفعة درجة منخفضة قيمة 

مرتفعة خالية مف  أمطار معدالتالتي بيا المناطؽ  عمىقؿ درجة مالئمة كذلؾ لممحافظة ألتمثؿ 
قامة المباني كالمنشآت تؤدم إف الخزاف الجكفي أل إلىكذلؾ لزيادة عمميات تسرب المياه  (2)البناء

                                                           
 .484ص مرجع سبؽ ذكره،  ،أصكؿ الجيكمكرفكلكجياحسف رمضاف سالمة،  (1)
محافظة خانيكنس ذات أمطار منخفضة كتتبع الي النظاـ المناخي شبو الصحراكم المرتبط عمي الرغـ مف أف  (2)

بشبو جزيرة سيناء اال انو ال يمكف التجاكز عف تحقيؽ ىذا المعيار كيمكف استغالؿ المناطؽ المستبعدة في انشطة 
يدىا برصؼ خاص مثؿ تطكير عمراني ال تخؿ بمكضكع التسرب مثالن استخداميا كمتنزىات أك شؽ الطرؽ كتعب

 .الذم يعمؿ عمي تسرب المياه )بالط االنترلكؾ(
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سطح االرض كصرفيا  عمىكبالتالي جرياف ىذه المياه  (1)التربة انخفاض درجة مسامية كنفاذية إلى
  مف خالؿ شبكات تصريؼ المياه العادمة كعدـ االستفادة منيا في تغذية الخزاف الجكفي. 

 
 الجكفيةدرجات مالئمة مناسيب المياه ( 22-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 درجات مالئمة معدالت الكمكريد في المياه الجكفية( 23-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

 .445ص ، مرجع سبؽ ذكره، جيكمكرفكلكجية األشكاؿ األرضيةمحمد صبرم محسكب،  (1)
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  الجكفية المياه في النترات معدالت مالئمة درجات( 24-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 األمطار معدالت مالئمة درجات( 25-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 



 212 [البيئية الموارد عمي المحافظة ضوء في المستقبمي العمراني لمتطوير االر  مالئمة لتقييم الكارتوجرافية النمذجة: الخامس الفصل]

 

 المناطق الزراعية والخضراء .3
تمثؿ المساحة المحدكدة لمحافظة خانيكنس العائؽ الكاضح في تكفير األراضي الالزمة 

كلقد ، (1)لالستخداـ السكني كالزراعي كالمنافسة بيف االستخدامات المختمفة أكثر مشكمة عاجمة تقريبا
كاستيرادىا إلى قاعدة البيانات ( 26-5تـ تجييز خريطة المناطؽ الزراعية كالخضراء شكؿ )

عادة تصنيؼ ىذه المناطؽ إلعطاء درجة أىمية لكؿ نكع مف أنكاع  كتحكيميا إلى النمكذج الشبكي كا 
 المنخفضةالمحاصيؿ الزراعية ذات االىمية  10( حيث تمثؿ القيمة 8-5المناطؽ الزراعية جدكؿ )

عطاء قيمة  يؿ األعمى درجة أىمية كتمثؿ أقؿ لممحاص 1أم ذات درجة مالئمة أعمى لمتطكير كا 
 درجة مالئمة. 

 
 المناطؽ الزراعية كالخضراء مالئمة درجات( 26-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 ( درجات المالئمة ألنكاع المناطؽ الزراعية كالخضراء8-5جدكؿ )

 درجة المالئمة الفئة م درجة المالئمة الفئة م

 2 صساػخانذفٍئبد-5 1 ثٍشَحبءانكٌُذنهىخٍم-1

 7 وخٍم-6 10 صساػخثؼهٍخ-2

 6 نٍمُن-7 1 ثغبرٍه-3

 3 ثمٍخاألساػً-8 5 نُص-4

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

)رسالة ماجستير، معيد “ الزحؼ العمراني كتأثيره عمى األراضي الزراعية في قطاع غزة” اسعيد العماكم،  (1)
 .175( ص2005البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 
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 التضاريس)طبغرافية السطح( .4
، كبالتالي فإف (1)تقمؿ طبغرافية السطح كمفة إنشاء المباني العمرانية في األراضي المستكية

مف أخذ االعتبار بو ألف النمك العمراني عادة ما يرتبط بإعادة تشكيؿ عامؿ انحدار االرض البد 
، كما يؤخذ بعيف (2)مباشر لألرض مف خالؿ عمميات التسكية لمسطح المنحدر أك الغير منتظـ

االعتبار ارتفاع منسكب سطح االرض بحيث االبتعاد عف المناطؽ المنخفضة التي يمكف أف تتجمع 
 حتاج إلى عمميات ردـ.بيا مياه االمطار كالتي ت

كمعالجتو كاقتصاصو عمى حدكد المحافظة  DEMكلقد تـ تكفير نمكذج ارتفاع رقمي  
كتحديد مناطؽ التضاريس ذات ArcGIS9.3كذلؾ لتمثيؿ عامؿ التضاريس داخؿ بيئة برنامج 

 عادة تصنيؼ ىذه الخريطة حسب المقياس المشترؾ بيف ىذه الطبقاتإالمناطؽ المنخفضة كمف ثـ 
المناطؽ التضاريسية ذات االرتفاع المنخفض كالتي تمثؿ المناطؽ المناسبة  10حيث تمثؿ القيمة 

كالتي  األكثر ارتفاعان لتمثؿ المناطؽ التضاريسية  1لمتطكير العمراني المستقبمي كتتدرج القيـ إلى 
 .(27-5تمثؿ المناطؽ الغير المناسبة لمتطكير ألنيا تعتبر مكرد بيئي شكؿ رقـ )

 
 سطح األرض تضاريس مالئمة درجات( 27-5) شكؿ

 .إعداد الطالبالمصدر: 
                                                           

 .485صمرجع سبؽ ذكره،  ،أصكؿ الجيكمكرفكلكجياحسف رمضاف سالمة،  (1)
 .439ص، مرجع سبؽ ذكره، األرضيةجيكمكرفكلكجية األشكاؿ محمد صبرم محسكب،  (2)
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 المسافة عن البحر .5
كبالتالي ضركرة الحفاظ عف ىذا المكرد عف طريؽ  ان ميمان بيئي ان يمثؿ البحر كشاطئو مكرد

 ،نحك بعيد عف شاطئ البحر عمىاالبتعاد عف ىذا المكرد البيئي مف خالؿ تكجيو عممية التطكير 
عطاء ا  عادة تصنيفيا ك ا  ( ك 28-5كبالتالي تـ بناء استنباط خريطة المسافة عف خط الشاطئ شكؿ )

 قؿ درجة مالئمة لعممية التطكير العمراني المستقبمي.ألممسافات القريبة لتمثؿ  1قيمة 

 
 المسافة المستقيمة عف شاطئ البحر مالئمة درجات( 28-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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 (1)التحميل اليرمينظرية سادسًا : الوزن النسبي لممعايير باستخدام 

تمعب تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية دكرا كبيرا في تقييـ مالئمة األرض لمتنمية العمرانية 
التعامؿ مع كـ كبير مف المعمكمات  عمىمف خالؿ ما تتمتع بو مف النظرة الشمكلية الكاسعة كالقدرة 

كذات االختالؼ في  خرم بيئيةأك  ةكالتي تتنكع فيما بينيا مف معايير تخطيطي، (2)الجغرافية المعقدة
شدة تأثيرىا كتأثرىا كدرجة ضررىا عمى المكارد البيئية كما قد ينتج عنيا مف انعكاسات كما يمكف 

ية مف معيار قد يسبب التجاكز عف تحقيقو طبيعيا تعكيض قصكره بالتصميـ كالتخطيط يعد أقؿ أىم
ىدارىا أك اإلنقاص مف جكدتيا خاصة كأف  كبدرجة عالية مف المثالية ضرران عمى المكارد البيئة كا 

 الدراسة تؤكد عمى التطكير العمراني المستقبمي في ضكء المحافظة عمى المكارد البيئية. 
عطاء أحد  لذلؾ فاف نظـ المعمكمات الجغرافية قد زكدت بمركنة مفاضمة المتغيرات كا 

المعايير المؤثرة كزنان أكبر مف باقي المتغيرات، كمف ىنا لجأت الدراسة إلى استخداـ القيـ المكزكنة 
بإعطاء العناصر المؤثرة في نجاح منطقة التطكير العمراني في ضكء المحافظة عمى المكارد البيئية 

عددت أدكات نظـ المعمكمات الجغرافية في حساب مدم تأثير كزنان أكبر مف العناصر األخرل، كقد ت
تمكف المستخدـ مف إدراج أكزاف المتغيرات شريطة  Weighted Overlayأكزاف المعايير فكظيفة 

كذلؾ في إدخاؿ  Raster Calculator%، كتساعد كظيفة 100أف يككف مجمكع األكزاف الكمي 
ارات األكلي التي تكفر إمكانية العكدة الييا إذا كاف لدم أكزاف المعايير، كالفرؽ بينيما ىك تعدد خي

الطالب أم إضافة عمى النمكذج كتغيير األكزاف، كلقد استخدمت الدراسة الكظيفة األكلي إلمكانية 
 .Model builderاستخداميا في النمكذج الييكمي 

ر كفؽ أىميتيا كما يكجد العديد مف المناىج المختمفة كالمتبعة عند تخصيص أكزاف المعايي
كىك أبسط الطرؽ لتقييـ أىمية األكزاف  Ranking Methodsفمنيا عمى سبيؿ المثاؿ أسمكب 

حيث تعتمد عمى رؤية صانعي القرار في تحديد أفضمية معيار عمى آخر كىي تفتقر لألساس 
تقدير األكزاف سمفا بتخصيص نقاط تتراكح  Rating Methodsالنظرم في حيف يتطمب أسمكب 

لممعيار الذم يجب  100حيث صفر لممعيار الذم يمكف تجاىمو أك األقؿ اىمية ك  100 – 0بيف 
                                                           

 يعرؼ التحميؿ اليرمي عمى انو عممية رياضية تتفاعؿ مع مدخالت الشخص كتفضيالتو مف أجؿ اتخاذ القرار.  (1)
 .2ص (2008)معيد الدفاع المدني،  الرياض، “ تقنيات اتخاذ القرار”يحيى عمي دماس الغامدم،  -راجع :

(2)
 El-Hawi M etc,Integrated Sustainable Approach to Disposal Site Selection using 

GIS: the Gaza Strip Case,p7. 



 216 [البيئية الموارد عمي المحافظة ضوء في المستقبمي العمراني لمتطوير االر  مالئمة لتقييم الكارتوجرافية النمذجة: الخامس الفصل]

 

النظر فيو أك األىـ بيف مجمكعة المعايير كىي مثؿ سابقتيا ال تستند لألساس النظرم إضافة 
كيعتمد  Pairwise Comparison Methodsك  Trade off Analysis Methodsألسمكب 

األخير عمى أسمكب المقارنات كخمؽ مصفكفة باالعتماد عمى عدد مف الخطكات المتسمسمة كىي 
تتشابو كثيرا مع المنيج الذم استخدمتو الدراسة الحالية لكزف المعايير )التحميؿ اليرمي( حسب 
رد درجة تأثيرىا كأىميتيا في نجاح مناطؽ التطكير العمراني في ضكء المحافظة عمى المكا

كالسبب في اعتماد ىذا المنيج لتحديد األكزاف لما تميز بو مف قدرة عالية في عقد ، (1)البيئية
حد سكاء كقابميتيا لمتفاعؿ الجيد مع المشكالت  عمىالمقارنات كتحكيـ الصفات المممكسة كالمجردة 

 .ـ تناقضياصحة األحكاـ كعد عمىف لمصفكفتيا نسبة لمثبات يستدؿ بيا أالبسيطة كالمعقدة كما 
تجارب الدراسات  عمىكقد تـ تحديد أكزاف المعايير كاألىمية النسبية لكؿ منيا بناء 

 ضافة لرؤية الطالب بعد دراسة منطقة الدراسة كالدركس المستفادة مف مكقعإكاألبحاث السابقة 
 Analytic Hierarchyالكتمة العمرانية الحالية، كقد استخدمت الدراسة عممية التحميؿ اليرمي 

Process (AHP)(2)  ،كىي كاحدة مف مجمكعة أدكات تساعد في صناعة القرار المتعدد المعايير
كىي نظرية رياضية لمقياس طكرىا العالـ تكماس سآتي كتـ إثباتيا رياضيا كأخضعت لتجارب عديدة 
ـ في مجاالت االدارة كاالقتصاد، كىي أفضؿ طريقة لمتعامؿ مع المشاكؿ الغير كاضحة المعال

بحيث يتـ حصرىا ضمف إطار نظامي ىرمي الشكؿ، كبيا يتـ تحديد أىمية كؿ معيار بالنسبة 
لممعيار األخر المقابؿ لو حيث يتـ كضع قيمة مكزكنة لكؿ معيار مقابؿ بقية المعايير بالنسبة 
ت لميدؼ في المستكم األعمى أك مشكمة البحث كالقيـ التي تستخدـ لمقياس الكزف يعبر عنيا بعبارا

 .(3)(9-5مفاضمة بيف المعايير كالتي كضعيا تكماس سآتي جدكؿ )

                                                           
مثؿ تحميؿ الصفات المتعددة كنظرية منافع الصفات المتعددة كعممية التحميؿ الشبكي كاالنحدار ساليب كمية أيندرج ضمف ىذا اإلطار مجمكعة  (1)

 .لغير محددة كطريقة التكزيع بالنقاط كطريقة العالمات المكزكنة كتحميؿ شبكات األعصابالمتعدد كالتحميؿ العنقكدم كنظرية العكامؿ ا
 .81، مرجع سبؽ ذكره، ص “استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية في تحديد أنسب مكاقع دفف النفايات بالمدينة المنكرة”عيكد الرحيمي،  (2)
 -راجع: (3)

)جامعة “ فى اتخاذ قرار مشاركة بيف القطاعيف العاـ كالخاص في مشركعات الكيرباءنمكذج لممساعدة ”إبراىيـ عبداهلل الحماد،  -أ 
 (.2005الممؾ سعكد، الرياض، 

 .2004أسماء باىرمز، أسمكب التحميؿ اليرمي صناعة القرار متعدد األىداؼ، المجمة السعكدية لمتعميـ العالي،  -ب 
) رسالة  “ية نظر متخذم القرار في قطاع غزةحميؿ اليرمي مف كجاختيار المكاتب االستشارية باستخداـ الت”إياد الشكبكي،  -ج 

 (.2008ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة، 
 Ahmed Al Afeefy, Optimal Compensating Fund Allocation for Industrial Sectors in Gaza Strip Using AHP and -د

Goal Programming(Master thesis, Islamic University of Gaza, 2011) 
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 إيجاد األوزان باستخدام التحميل اليرميخطوات 

أكزاف المعػػايير النسػػبية خطػػكات ميمػػة السػػتخداـ نظريػػة التحميػػؿ اليرمػػي لمكصػػكؿ إلػػى ىنػػاؾ 
 -:كفقا لما يمي

 أك اليدؼ مف خالؿ تعريؼ المشكمة (29-5شكؿ ) لمنمكذج البناء اليرمي الخطوة األولى :
كالمعايير المؤثرة كالبدائؿ المطركحة، حيث تـ بناء النمكذج الخاص بتقييـ مالئمة األرض لمتطكير 

إال أنو لف يتـ تعريؼ البدائؿ المطركحة  المكارد البيئية عمىالعمراني المستقبمي في ضكء المحافظة 
المكقع المناسب لمتطكير، كلقد تـ تنفيذ البناء اليرمي  العتماد الدراسة عمى جبر الخرائط في تحديد

الستخدامو في تصميـ النمكذج مف خالؿ إدخاؿ المعايير  Expert Choiceمف خالؿ برنامج 
  كالمصفكفات كالمقارنات الثنائية كحساب األكزاف النسبية لممعايير كحساب نسبة ثبات المصفكفات.

 
  Expert Choiceاليرمي لتقييـ األرض في برنامج  نمكذجال( 29-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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المقارنػػػػػػػة الثنائيػػػػػػػة بػػػػػػػيف المعػػػػػػػايير الفرعيػػػػػػػة مػػػػػػػع بعضػػػػػػػيا الػػػػػػػبعض كالمعػػػػػػػايير  الخطـــــــوة الثانيـــــــة:
حيػػػػث تقػػػػاس درجػػػػة األىميػػػػة بػػػػيف ، الرئيسػػػػة مػػػػع بعضػػػػيا الػػػػبعض كمػػػػف ثػػػػـ كزنيػػػػا بالنسػػػػبة لميػػػػدؼ

 (.9-5في جدكؿ )معياريف بالطريقة المفظية كالرقمية المكضحة 

 .سآتي تكماس لتصنيؼ كفقان  النسبية األىمية مقياس( 9-5جدكؿ )

 التفسير بالقياس المفظي الكزف بالقياس الرقمي
 أف المعياريف متساكياف في األىمية 1
 أف أحد المعياريف أىـ بدرجة معتدلة مف اآلخر  3
 أف أحد المعياريف أىـ بدرجة عالية  مف المعيار اآلخر  5
 أف أحد المعياريف أىـ بدرجة عالية جدا  مف المعيار اآلخر  7
 أف أحد المعياريف أىـ بدرجة قصكل  مف المعيار اآلخر  9

 ة عند المقارنة الرقميةقيـ كسطية تستخدـ بيف األكزاف السابق 2,4,6,8

 المصدر: إعداد الطالب 
 جدكؿ  9-1كبعد اعداد مصفكفة المقارنات الثنائية المتبادلة بيف معايير الدراسة بقيـ تتراكح بيف

ف يككف قطر المصفكفة كاحد صحيح ألنو يمثؿ المعيار أكيجب )( كما جاء عف تكماس سآتي أكالن 9-5)
سفؿ القطر كبعد اتماـ المفاضمة الرقمية يتـ جمع االعمدة أالقطر معككس القيـ  أعمىمع نفسو كتمثؿ القيـ 

المجمكع الكمي ليتـ في النياية جمع الصفكؼ في مصفكفة المقارنات كاستخراج الكزف  عمىكقسمة كؿ قيمة 
الطالب  استخدـجيد كبير جدا لمقياـ بيذا العمؿ لذلؾ فقد  إلىف الطريقة اليدكية تحتاج أال إ (،النسبي
كقد كصمت نسبة ثبات مصفكفات  ،(5-30إلعداد ىذه المصفكفات شكؿ) (Expert Choice)برنامج 
 . 6)ممحؽ)حكاميا تتصؼ بالثبات أف أ( مما يعني 0.09الدراسة )

 
 بيف المعايير المتبادلة الثنائية المقارنات مصفكفةل نمكذج( 30-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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خرجت الدراسة بأكزاف متغيرات الدراسة كفؽ  Expert Choice( كبرنامج AHPعممية ) عمىكبناء 
 ( اكزاف المعايير مرتبة تنازليان.7(، كيبيف الممحؽ )5-10ىمية النسبية لكؿ منيا جدكؿ)األ

 .التخطيطية كالبيئية لممعايير النسبي الكزف( 10-5جدكؿ )
Weights Sub sub criteria  Weights Sub criteria Weights Main Criteria 

0.5 Density 

0.085 Weights of cities 

0.5 

P
la

n
n

in
g

 

0.5 Population 

1 sum 

0.889 Proximity to the builtup area 

0.293 Infrastructure 0.111 Proximity to the street 

1 sum 

  

0.038 Ownership of land 

0.054 Policy areas 

0.108 land use 

0.5 Proximity to the Standard Distance 

0.267 Texture 0.5 Proximity to the Standard Deviational Ellipse 

 1 sum 

  
0.015 River valleys 

0.016 Geomorphological formations 

0.5 Wastewater ponds 

0.093 
Wastewater ponds and 

waste dumps 
0.5 waste dumps 

1 sum 

0.106 East wind 

0.031 
The wishes of the 

population 

0.106 West wind 

0.103 Cultural and historical sites and recreational 

0.103 Proximity to the sea 

0.264 Removed from the Green Line 

0.211 Proximity to center of built-up area 

0.106 Scarcity of land 

1 sum 1 sum 

0.692 Infiltration 

0.575 Soil 

0.5 

E
n

v
iro

n
m

e
n

ta
l 

0.231 Production capacity 

0.077 Type 

1 sum 

0.135 Groundwater levels 

0.048 Sources of water 

0.39 Rates of chloride 

0.4 Rates of nitrate 

0.075 Rainfall 

1 sum 

0.5 slope 

0.057 Topography 0.5 Elevation 

1 sum 

  

0.272 Agricultural areas and green 

0.048 Seashore 

1 sum 

 .Expert Choice برنامج في الثنائية المقارنات نتائج عمى باالعتمادالمصدر: إعداد الطالب 
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   -:استخدام أوزان المعايير لوض  سيناريوىات التطوير العمراني الخطوة الرابعة:
مستكم االعتبارات  عمىكحساب كزنيا  كذج اليرمي كتحديد كزف المعاييربعد بناء النم

ىمية سيناريكىات لعممية التطكير تتـ مف خالؿ تحديد درجة األ ةالبيئية كالتخطيطية، تـ اقتراح ثالث
 -قتراح الثالث سيناريكىات كالتالي:لكؿ سيناريك حسب نظاـ التحميؿ اليرمي بحيث تـ ا

 السيناريو األول: 
يقترح السيناريك األكؿ المكازنة بيف عممية التطكير العمراني كالمحافظة عمى البيئة بحيث 

 .(31-5% شكؿ)50 -% 50تتساكم أكزاف كؿ منيما عند بناء النمكذج بكاقع أكزاف 

 
 ( السيناريك األكؿ مف سيناريكىات التطكير العمراني المستقبمي31-5شكؿ )

 المصدر: إعداد الطالب 

  الثاني: السيناريو
يقترح السيناريك الثاني تغميب عممية المحافظة عمى البيئة عمى التطكير العمراني بحيث 

% ككزف عممية التطكير العمراني تنخفض إلى 75يزيد كزف عممية المحافظة عمى البيئة بكاقع 
 .(32-5شكؿ)% 25

 

 المستقبمي العمراني التطكير سيناريكىات الثاني مف السيناريك( 32-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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  السيناريو الثالث:
يقترح السيناريك الثالث تغميب عممية التطكير العمراني عمى المحافظة عمى البيئة بحيث يزيد 

 .(33-5شكؿ)% 25% كالمحافظة عمى البيئة 75كزف عممية التطكير العمراني بكاقع 

 
 المستقبمي العمراني التطكير سيناريكىات الثالث مف السيناريك( 33-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 

 لمنموذج الكارتوجرافي Model builder بناء النموذج الييكمي سابعًا : 
تـ  ،ك كزنياأ كأصنافيا كمستكياتيا كدرجة أىميتيا بعد بناء النمكذج اليرمي كتحديد المعايير

 Model builderكمف خالؿ النمكذج الييكمي  ArcGISبناء النمكذج الكارتكجرافي في بيئة برامج 
ساس تبسيط المشاكؿ المعقدة كالتداخؿ في البيانات كعالقاتيا المكانية أ كالذم يعتمد عمى

لذلؾ يتـ صياغة ىذا النمكذج لتبسيط المشكمة األساسية كصياغة طريقة حميا مف خالؿ  ،كالكصفية
ىذا التخطيط البياني يعتمد  ،(34-5شكؿ) Flowchartما يسمي بالتخطيط البياني لمراحؿ العمؿ 

كتبسيط المشكمة  أخرم التحميؿ المكاني مع اضافة أساليب ككظائؼ مراحؿ عمىفي مجممو 
 كاألساليب كالطرؽ. ركما أنو عبارة عف نسج لألفكا ،(1)مشاكؿ فرعية عدة إلىالرئيسية 
النمكذج كالتعديؿ فيو بسيكلة مع  كما تـ استخداـ النمكذج الييكمي إلمكانية الرجكع إلى 

تكفر المخطط االساسي سكاء عمى تصنيؼ البيانات أك أكزاف المعايير أك التعديؿ في األدكات 
المستخدمة كامكانية تخطيط السيناريكىات المختمفة فيو كالتحقؽ مف صحة النمكذج كاجراء التجارب 

 .جيد كيسيؿ عممية نقموعميو كخاصية التشغيؿ التمقائي كما أنو مكفر لمكقت كال

                                                           
تطبيػػػػػؽ منيجيػػػػػة التحميػػػػػؿ المكػػػػػاني باسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػات نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات الجغرافيػػػػػة فػػػػػي ”محمػػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد،  (1)

 .5مرجع سبؽ ذكره، ص “ تقييـ مالئمة األرض لمتنمية العمرانية،



 

 
 الكارتكجرافي لمنمكذج Model builder  الييكمي النمكذج( 34-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب
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التي تـ  Arc Toolboxالتي  سيتـ ادراجيا  في اداة   parameterكما تـ اعداد المتغيرات 
بنفس المضمكف  في تطبيؽ النمكذجك لتنفيذ عمميات التحميؿ بسيكلة  (35-5عدادىا لمنمكذج شكؿ)إ

 لمناطؽ أخرم في حالة تشابو نفس الظركؼ كالخصائص الجغرافية مع امكانية التعديؿ عميو.

 
 لتطبيؽ النمكذج Arc Toolbox اداةكاجية  ( 35-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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 ثامنًا : استنتاج خرائط المالئمة
الثالث  تخرائط تمثؿ السيناريكىا تحديد ثالث إلىخمص النمكذج بعد عممية التحميؿ كالنمذجة 

 .(38+37+36-5المكارد البيئية شكؿ ) عمىتتبايف في درجة مالئمتيا لعممية التطكير العمراني كحفاظيا 

 
 درجات مالئمة االرض لمتطكير العمراني المستقبمي حسب السيناريك األكؿ( 36-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 
 الثاني السيناريك حسب المستقبمي العمراني لمتطكير االرض مالئمة درجات( 37-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
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 الثالث السيناريك حسب المستقبمي العمراني لمتطكير االرض مالئمة درجات( 38-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 تاسعًا: تحميل النتائج

يمثؿ ىدؼ الدراسة،  وبقية السيناريكىات الثالث كذلؾ ألن عمىتـ تفضيؿ السيناريك األكؿ 
 (39-5شكؿ) 2كـ 12.3كلقد بمغت مساحة المناطؽ ذات أفضؿ درجة مالئمة  ،كاألكثر كاقعية

 .(1)دكنـ 6247.3 أم ما يعادؿ ضعؼ المساحة المطمكب تكطينيا كالتي تقدر

 
  مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي( 39-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
                                                           

 .168راجع الفصؿ الرابع ص  (1)
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كبالتالي يمكف تخصيص نصؼ ىذه المناطؽ لعممية التطكير العمراني المستقبمي لمفترة 
 2030ـ كتبقي األراضي المالئمة األخرل كرصيد احتياطي بعد عاـ 2030الزمنية حتي عاـ 

 (.40-5شكؿ )حسب الحاجة 

 
 ـ2131حتي عاـ  كاالحتياطي المستقبمي العمراني التطكير مناطؽ( 40-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 

مدف محافظة خانيكنس  عمىـ 2030كتتكزع مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي حتي عاـ 
عبساف الجديدة  3120.2عبساف الكبيرة  1526.8بني سييال  486.6كالتالي مدينة خانيكنس 

 .611.3كمناطؽ الحكـ المحمي  158.1الفخارم  344.3
( تتكافؽ مع فترات 41-5فترات زمنية شكؿ ) عمىكما تـ تقسيـ مناطؽ التطكير المستقبمي 

 مف استخدامات األرض المستقبمية. تسقاطات السكانية كحساب االحتياجااإل
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   2131االسقاط لعاـ  كاتمناطؽ التطكير العمراني المستقبمي مكزعة جغرافيا حسب فترات سن( 41-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

مف خالؿ النمكذج كعند مقارنة مناطؽ التطكير العمراني التي تكصؿ ليا الطالب 
مخططات التطكير العمراني المعتمدة لمحافظة حسب المخصصة مع مناطؽ التطكير الكارتكجرافي 

  -خانيكنس كالتالي:
  م2025-م2008مناطق التطوير العمراني المستقبمي والمخطط اإلقميمي لعام   -أ 

تـ اقرار نظاـ المخطط اإلقميمي مف قبؿ مجمس الكزراء بعد مراجعة مجمكعة القكانيف 
الخاصة التخطيط العمراني باإلضافة الي التفكيض الذم منح مف قبؿ الرئيس ياسر عرفات كمذكرة 

 .المجنة المركزية لألبنية كتنظيـ المدفكمراجعة التفاىـ بيف كزارة التخطيط كالحكـ المحمي 
بما يالئـ الزيادة المتكقعة في عدد  العمرانيالمناطؽ المخصصة لمتطكير كتـ فيو تحديد 

السكاف كتكجيو ىذا التطكير الي المناطؽ المخصصة كالحد مف االنتشار العشكائي لممباني ككضع 
الحضرية منح المناطؽ ك   الضكابط التي تكفؿ إقامة األبنية ضمف النسيج الحضرم المعد ليذ الغاية

 .(1)الدكر الكظيفي المالئـ لكؿ منيا

                                                           
 .168راجع الفصؿ الرابع ص  (1)
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كبذلؾ نجد أف الدراسة تتكافؽ في أفكارىا مع المخطط اإلقميمي كذلؾ ألنو يعمؿ عمي 
 شكؿالتنمية الحضرية بما ال يتعارض مع المناطؽ ذات األكلكية لمحماية البيئية كيصدؽ ذلؾ 

الدراسة مع حدكد  عفجت تكالذم تتكافؽ فيو حدكد مناطؽ التطكير العمراني التي ن (42-5)
 .مناطؽ التطكير العمراني حسب المخطط االقميمي بشكؿ كبير جدان 

 
 مقارنة مع مناطؽ التطكير حسب المخطط االقميميمناطؽ التطكير العمراني المستقبمي ( 42-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 

  عبر القطاعيمناطق التطوير العمراني المستقبمي والمخطط  -ب 
يعتبر المخطط عبر القطاعي نسخة شبيية بالمخطط االقميمي مف ناحية االفكار 

إال أنو أكثر تفصيال أك ىك عبارة عف مخطط ىيكمي مكبر عمي حدكد محافظة، كلقد  ةالتخطيطي
 راعي ىذا المخطط مكضكع حماية المكارد البيئية.

 عفجت تكالذم تتكافؽ فيو حدكد مناطؽ التطكير العمراني التي ن( 5-43كيبيف الشكؿ )
 .بشكؿ كبير جدان  عبر القطاعيالدراسة مع حدكد مناطؽ التطكير العمراني حسب المخطط 
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 عبر القطاعيمناطؽ التطكير العمراني المستقبمي مقارنة مع مناطؽ التطكير حسب المخطط ( 43-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 

 طوير العمراني المستقبمي والمخططات الييكميةمناطق الت -ج 
يعتبر المخطط الييكمي لمدينة خانيكنس المخطط الكحيد في محافظة خانيكنس الذم يحدد 

 شكؿمستقبمي كعند مقارنة ىذه المناطؽ بالمناطؽ التي خرجت بيا الدراسة مناطؽ تطكير عمراني 
متناقضة تماما حيث اف مناطؽ التطكير العمراني حسب مخطط مدينة خانيكنس نجد أنيا ( 5-44)

 يقع خارج نطاؽ حدكد التطكير الخاصة بالدراسة تمامان بمعني أنيا تقع فكؽ المكارد البيئية كخاصة
 الكثباف الرممية ذات األىمية الخاصة لممياه الجكفية.
ف الدراسة كالتي تتكافؽ الي حد التي نتجت عكيعكس ىذا التناقض بيف مناطؽ التطكير 

كبير مع المخطط االقميمي كالمخطط عبر القطاعي كبيف مناطؽ التطكير حسب المخططات 
كعدـ كتطبيؽ التدرج اليرمي عمي  ةالييكمية ضعؼ التنسيؽ الحقيقي بيف المؤسسات التخطيطي

األرض كالتي  األرض لممخططات العمرانية، كما يعكس ذلؾ تأثر المخططات الييكمية بممكية
 تعتبر قيدان يكجو المخططات نحك التكسع  في األراضي الحككمية بالرغـ مف ككنيا مكاردان بيئية.
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 مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي مقارنة مع مناطؽ التطكير حسب المخططات الييكمية( 44-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب 
 

 ومشاري  اإلسكانطوير العمراني المستقبمي مناطق الت -د 
كزارة الحكـ المحمي كسمطة األراضي  قامت كزارة األشغاؿ العامة كاالسكاف بالتعاكف مع

الي مجمكعة مف مشاريع اإلسكاف كالتي كاف لمحافظة خانيكنس نصيب  بالتخطيطكبمدية خانيكنس 
 .مشركعي اسكاف حي االسراء كالبراؽ منيا حيث تـ تخطيط

-5) شكؿكعند مقارنة مناطؽ التطكير العمراني حسب الدراسة مع مكاقع ىذه المشاريع  
نجد أنيا متناقضة تماما كالتي تبني فكؽ أراضي تعتبر مكاردان بيئية مف الدرجة األكلي، كمف ( 45

كتناسي لممخطط  ةىنا نستدؿ مرة أخرم عمي ضعؼ التنسيؽ الحقيقي بيف المؤسسات التخطيطي
مثالن بكزارة التخطيط ذك النظرة الشاممة مف جية كبيف المؤسسات التنفيذية مف جية االقميمي م

أخرم، كعمي الرغـ مف اقرار المخطط االقميمي مف قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني كالذم يجب 
االلتزاـ بو كبحدكد مناطؽ التنمية الحضرية كالمقررة حسب النظاـ األساسي لممخطط اإلقميمي لعاـ 

 ـ.2008
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 مناطؽ التطكير العمراني المستقبمي مقارنة مع مكاقع مشاريع اإلسكاف( 45-5) شكؿ

 المصدر: إعداد الطالب

كيمكف القكؿ بأف التناقض الكاقع بيف المخطط االقميمي كعبر القطاعي مف جية كالمخطط 
عنو  ؿالييكمي كمشاريع االسكاف مف جية اخرم يمكف اف يبرر باف المخطط الييكمي المسؤك 

ىـ مف يكاجو السكاف  عنو كزارة االشغاؿ العامة كاالسكاف ؿالبمدية كمشاريع االسكاف المسؤك 
كيستمع لمشاكميـ كىـ الجية التنفيذية الحقيقية كالتي تربط بالكاقع الصعب أشد ارتباطا كينعكس 

 عمييـ أم تغير في مستكيات التخطيط أك في تكجياتو أك أم تغييرات سياسية.
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 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج

األىداؼ التي عممت قدمت الدراسة مجمكعة مف النتائج التي تـ تحقيقيا في ضكء مجمكعة 
 -كذلؾ كما يمي: عمييا الدراسة

استنزاؼ مساحاتيا  عمميات إلىتعرض الكثباف الرممية في محافظة خانيكنس   أظيرت الدراسة .1
عممية البناء  كاستغالليا في (التجريؼ كالنقؿ )مقالع الرماؿ ككميتيا مف خالؿ عمميات

 مشكمة الزحؼ كالتطكير العمراني. إلىككذلؾ تعرضيا كالتطكير العمراني 
الصرؼ الصحي  العمرانية مع مياه الكتمةمياه األمطار المتجمعة داخؿ فقداف أظيرت الدراسة  .2

 مكرد بيئي.أىـ كبالتالي فقداف 
الحد المسمكح بو تفكؽ في المياه الجكفية كالكمكريد ف معدالت النترات أتبيف مف خالؿ الدراسة  .3

  ران.كثي
تمكث المياه  عمىف كجكد بركة تجميع مياه الصرؼ الصحي عممت بأالدراسة  أكضحت .4

شكؿ خطران تالخزاف الجكفي عبر الكثباف الرممية كالتي  إلىالجكفية عبر تسرب المياه العادمة 
 صحة السكاف. عمىكبيران 

أدم إلى تراجع كميات االنتاج ىناؾ تناقص مستمر في مساحة المناطؽ الخضراء كالزراعية  .5
 .الزراعي

نساف ليو ككذلؾ مف نشاط اإلإيعاني شاطي محافظة خانيكنس مف عممية ضخ المياه العادمة  .6
 ثره البالغ في تدمير البيئة الطبيعية ليذه المنطقة. ألو  كالذم

 كلـ الشمؿ. ليياإالزيادة السكانية الطبيعية كعكدة النازحيف تيجة ن ةىناؾ زيادة سكانية مضطرد .7
 . يعتبر مجتمع محافظة خانيكنس فتي الرتفاع نسبة صغار السف كالشباب فيو .8
مدينة بني سييال كخزاعة أكبر المدف كالقرم كثافة سكانية فيما تأتي مدينة خانيكنس تحتؿ  .9

 كثافة سكانية فعمية.  عمىمدينة خانيكنس تحتؿ أف أبعدىما مف ناحية الكثافة السكانية اال 
أظيرت الدراسة قدرة نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد في دراسة تطكر الكتمة  .10

بيانات النتاج خرائط دقيقة لغطاءات كاستخدامات األرض كقكاعد ا  العمرانية كخصائصيا ك 
 جغرافية عف خصائص منطقة الدراسة.ال
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عداد السكاف أبيف الزيادة في مساحة الكتمة العمرانية كالزيادة المطردة في ىناؾ عالقة قكية  .11
 كالتي تعتبر العامؿ الحاسـ في زيادة التكسع العمراني.

تحديد اتجاه التكسع العمراني ككذلؾ  عمىثر طبيعة األرض كتربتيا أتبيف الدراسة  .12
 .سابقان  المستكطنات االسرائيمية

تدىكر االراضي الزراعية  إلىدم أطرؽ الخارجية مما ال عمىالتكسع العمراني  تركز .13
استثمار االراضي الزراعية ك كتفتيتيا كبالمقابؿ ارتفاع اسعار قطع االراضي المحاذية لمشكارع 

 نتاج الزراعي.خفض كميات اإلك 
نظرية الحمقات مثؿ نظريات نمك المدف جزاء منيا مع أتتماشي محافظة خانيكنس في  .14

 .نظرية القطاعات الطكليةك  النكايات المتعددةنظرية ك  الدائرية
يشكؿ االستخداـ الزراعي حكالي ثمثي مساحة محافظة خانيكنس كيحتؿ النصيب األكبر  .15

مف بقية االستخدامات األخرل في المحافظة ثـ يميو الكتمة العمرانية مف حيث المساحة التي 
 يشغميا.

مع  2ان متر  73.3كالبالغ  2007اـ بيف نصيب الفرد في محافظة خانيكنس ع ىناؾ تقاربه  .16
 .2ان متر  97.08نصيب الفرد مف الكتمة العمرانية في المدف السعكدية كالبالغ 

مدينة % مف مساحة أراضي الكتمة العمرانية في 46.9 تشكؿ مساحة االستخداـ السكني .17
كتشكؿ األراضي الزراعية  ،%32.6، بينما تشغؿ خدمات النقؿ كالمكاصالت خانيكنس

 % مف مساحة الكتمة العمرانية.9.1أما بقية االستخدامات فتمثؿ نسبة % 11.4
مع المعايير المحمية  لمكتمة العمرانية مقارنة يمثؿ نصيب الفرد مف مساحة االستخدامات .18

 أك أقؿ مف ذلؾ. كالعالمية في كثير مف األحياف ثمث المعيار
مف الحد  عمىأ نيكنسمف مساحة االستخداـ السكني في محافظة خا يعتبر نصيب الفرد .19

  .مف المعيار الفمسطيني عمىأمـ المتحدة ككذلؾ حسب معيار األاألعمى لنصيب معيار الفرد 
التنسيؽ بيف الجيات التصميمية كالبمدية ككزارات التخطيط كالحكـ ىناؾ ضعؼ في  .20

 .ةكتناقض في التكجيات التخطيطي سكافالمحمي كاإل
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ك طابقيف أ% مف مباني محافظة خانيكنس تتككف مف طابؽ كاحد 84ف حكالي أتبيف  .21
 % عبارة عف طابؽ أكؿ.61.69ك
تحديد أراضي التطكير العمراني أكثر  إلىيعتبر استخداـ النمذجة الكارتكجرافية لمكصكؿ  .22

 عداد المخططات العمرانية.إكفاءة مف الطرؽ المستخدمة في المؤسسات المحمية في 
لتحقيؽ ذا كفاءة عالية نظـ المعمكمات الجغرافية  فيؽ النمذجة الكارتكجرافية تطبي يمثؿ .23

عائد مف ادارة  أعمىمثؿ لممكاد كاالمكانيات المتاحة لتقميؿ الفاقد كتحقيؽ االستغالؿ األ
 كتكظيؼ ىذه المكارد.

في حساب األكزاف  Expert Choiceيعتبر استخداـ نظرية التحميؿ اليرمي كبرنامج  .24
النسبية لمعايير تقييـ األرض لمتطكير العمراني ذا كفاءة عالية مقارنة مع الكزف كالمقارنة 

 اليدكية البسيطة. 
 

 التوصيات: ثانياً 
عبر التنسيؽ المستمر بيف  النظرة الشاممةلقاء إالخركج عف مستكم التخطيط الضيؽ كمحاكلة  .1

الجيات التصميمية المختصة بحيث ال تضع أم مف ىذه الجيات مخططاتيا كمشاريعيا 
 .مخططاتاليرمي لتصميـ التدرج ال مع مراعاة بمنأل عف الجيات األخرل

 .تبني استراتيجية التطكير العمراني المستقبميأكالن كالبناء ثانيان ك التخطيط  العمؿ بقاعدة .2
عف  عميياالعمراني  الزحؼ تكرار يتـ ال بحيث المكارد البيئية بحماية الخاصة لقكانيفا تفعيؿ .3

طريؽ كجكد التزامات سياسية إلحداث التغيير في التطكير مف األعمى كالمشاركة مف األسفؿ 
 .التجاكزات كمحاسبة

عداد المخططات الشاممة كالييكمية كتغميب إالتقميؿ مف أىمية مكضكع ممكيات األراضي عند  .4
الخاصة بحيث ال تعكد قيدا يقكـ بتكجيو التخطيط باتجاىات معينة بؿ  عمىالمصمحة العامة 
مع ايجاد حمكؿ مرضية لمسكاف عف طريؽ استبداؿ أراضييـ  األكلكيات عمىيتـ التخطيط بناء 

 .بأخرم حككمية أك تعكيضيـ
تبني استراتيجية زيادة ك  ـ البمدية المتعمقة بارتفاعات المبانيإعادة النظر في قكانيف التنظي .5

 .مع مراعاة كجكد البنية التحتيةالطاقة االستيعابية لمكتمة العمرانية 
 .مطار كفصميا عف المياه العادمة كاستغالليا في الزراعةعمؿ شبكة صرؼ لمياه األ .6
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 .ةكاستغالليا في الزراعنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة إ .7
المكارد البيئية  عمىىمية التخطيط العمراني كالحفاظ أالكعي الجماىيرم إلدراؾ  عمىالتركيز  .8

 كقيمتيا كضبط التكسع العمراني العشكائي نحك المكارد البيئية.
ف لكؿ عيف نظرة عداد المخططات المستقبمية ألإاالىتماـ قدر االمكاف بالمشاركة الشعبية في  .9

 عمـ الناس بالمشكمة ىك الذم يعانييا.أف كبو كأل ف التطكير ىك لمجميكركأل
استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد في كافة المؤسسات المحمية لالستفادة  .10

 عداد المخططات العمرانية.ا  نتاج قكاعد البيانات المكانية ك إمنيا في عممية 
كتحديد حالتيا  المكارد البيئيةك  رصد الكتمة العمرانية عمىيقكـ كبيئي نشاء مرصد حضرم إ .11

 .لتحسيف عممية ادارة البيئة العمرانية كالمكارد البيئيةمكانيتيا كطاقتيا االستيعابية ا  ك 
نتاج الخرائط المكحدة التصانيؼ إ تشرؼ عمىنشاء بنؾ معمكمات كطني يقكـ كجية مركزية إ .12

 .كالحدكد لضماف الجكدة كالمساحات
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 (.2010،)لنظـ المعمكمات الجغرافية
االتجاىات المستقبمية الفضمى لتكسع مدينة دمشؽ بمساعدة تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية ”دينا الدجاني،  .10

(GIS،)“ (. 2009، سنة النشر  1، العدد  25، ) المجمد لمعمـك اليندسية مجمة جامعة دمشؽ 
(حالو دراسية بيت GISنحك تكسع عمراني مستداـ باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية )”سالـ ذكابو كاخركف،  .11

 فمسطيف(. -لحـ، فمسطيف، )جامعة بيرزيت
الجة اآللية لبيانات صكر األقمار استخالص شبكة التصريؼ السطحي لممياه باستعماؿ المع”سعد الغامدم،  .12

 مجمة جامعة أـ القرم لمعمـك التربكية كاالجتماعية كاإلنسانية“ الصناعية : دراسة عمى منطقة جباؿ نعماف
 (.2004، سنة 2)المجمد السادس عشر، العدد

اذج تكظيؼ نظـ المعمكمات الجغرافية في استخراج لبعض القياسات المكرفكمترية مف نم”سعد الغامدم،  .13
)العدد  الجمعية الجغرافية الككيتيةاالرتفاعات الرقمية : دراسة حالة كادم ذرم في المممكة العربية السعكدية ، 

 (.2006، سنة 217
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جامعة -مجمة الساتؿ“ ، 2050مقارنة النماذج السكانية لمتنبؤ بعدد سكاف ليبيا حتي عاـ ”سعد صبر العجيمي،  .14
 المرقب.

، سنة  29، )السنة الرابعة، العدد مجمة عمـك انسانية “ الجزائر في حماية البيئة،تجربة ” سػياـ بػمػقرمي،  .15
 (. 2006النشر

ـ  باستخداـ نظـ 2001ك  1987نمذجة التطكر العمراني لمدينة الرياض بيف ”طاىر لدرع كعمي الغامدم،  .16
 (. 2004، سنة النشر293عدد، )الالمجمة الجغرافية الككيتية“ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،

دراسة حركة في دكلة قطر كأثره عمى مدينة مسيعيد الصناعية باستخداـ تقنيات ” ظافر الياجرم كاخركف،  .17
 (. 2009، )الممتقي الكطني الرابع لنظـ المعمكمات الجغرافية“ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية،

الممتقي الكطني الثاني لنظـ “ مات الجغرافية في العمراف الحضرم،تطبيقات نظـ المعمك ”عاطؼ حافظ سالمة،  .18
 (. 2007، )المعمكمات الجغرافية

 عبادم محمد، استخداـ أسمكب التحميؿ اليرمي الختيار المكاقع المثمي لمتمكيف. .19
عبد الفتاح حزيف، تحميؿ النمك العمراني كمعطيات البيئة لمدينة عربية، نمكذج مدينة الزقازيؽ )القاىرة: معيد  .20

 (.1987، 35رقـ  سمسمة الدراسات الخاصةالبحكث كالدراسات العربية ، 
تخداـ باس 2001-1984التكسع الزراعي عمى ترعة السالـ غربي قناة السكيس في الفترة ”عبد الفتاح صديؽ،  .21

 (. 2010، )نادم نظـ المعمكمات الجغرافية“ نظـ االستشعار عف بعد،
جمة العمـك م“ تقييـ التجربة المصرية في انشاء المدف الجديدة بالمناطؽ الصحراكية،”عصاـ الديف محمد عمي،  .22

 (. 2003، سنة النشر 1، العدد 31، )المجمد اليندسية، جامعة أسيكط
تأثير السطح التضاريسي عمى التكزيع المكاني لممحاصيؿ الزراعية لجزء ”حمامي، عمي العزاكم كالسيد عاىد ال .23

)قسـ الجغرافيا، جامعة “ مف شماؿ العراؽ باستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد،
 المكصؿ(. 

ية دراسة في نظـ ( الستخدامات األرض الزراعMCEاستخداـ التقييـ المتعدد المعايير )”عمي العزاكم،  .24
 ( في منطقة الرشيدية/محافظة نينكم.GISالمعمكمات الجغرافية )

الجمعية  الجغرافية “ تطكر النمذجة العمرانية كعالقتيا بنظـ المعمكمات الجغرافية،”عمي الغامدم كلطفي لدرع،  .25
 (.2006، سنة  313، )العدد الككيتية

األماكف السياحية في المممكة العربية السعكدية كتحديد نمكذج مقترح لتقكيـ ”عمي الغامدم كلطفي لدرع،  .26
، سنة 263، )العدد الجمعية الجغرافية الككيتية“أكلكيات تطكيرىا باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية، 

2002.) 
 نادم نظـ المعمكمات الجغرافية. عمي سعيد الغامدم، التركيب البنائي: مفيـك كتطبيؽ متطكر، .27
تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في التخطيط العمراني في فمسطيف االمكانيات ”عمي شعباف سمارة،  .28

 (.2009، )شبكة التخطيط العمراني“ المعكقات المقكمات،
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، مجمة سياسات“ التخطيط العمراني كادارة الحيز المكاني في األراضي الفمسطينية المحتمة،”عمي عبد الحميد،  .29
 (. 2009، سنة النشر  9)العدد

محمد رضا الحيدرم، "حدكد الكثافة البنائية كالسكانية في المناطؽ الحضرية" النمك العمراني الحضرم في  عمي .30
 .1المدينة العربية،ج

 عمي ميراف ىشاـ، العكامؿ المؤثرة عمى التنمية العمرانية المتكاصمة دكلة الككيت، حالة تطبيقية. .31
، سنة  46، )العدد المجمة الجغرافية العربية“ افية ،استخداـ األرض في مدينة ادفك دراسة جغر ”عمر محمد،  .32

 (.  2003النشر 
 (. 2000، سنة النشر  1، )العددمجمة العمراف“ المخطط اإلقميمي لقطاع غزة،”فريد القيؽ،  .33
“ المخطط اإلقميمي. كاقع جديد بأيدم فمسطينية. قراءة نقدية في المخطط اإلقميمي لقطاع غزة،”فريد القيؽ،  .34

 (. 2006، سنة النشر  6)العدد، العمراف
قسـ الجغرافيا جامعة السمطاف قابكس، ممخص المشركع االستراتيجي مراقبة النمك العمراني كالسكاني في  .35

نادم نظـ المعمكمات محافظة مسقط  باستخداـ تقنيتي نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد )
 (.2011، الجغرافية

مالية فعالة لإلسكاف في فمسطيف " بحكث ، تكصيات لمؤتمر إعادة إعمار  كماؿ ناصر، نحك استراتيجية .36
 فمسطيف.

-1987دراسة التغير في الغطاء االرضي لحكضي كادم عربة كالبحر االحمر خالؿ الفترة ”لطفي المكمني،  .37
مؤتمر “ باستخداـ الصكر الفضائية كنظـ المعمكمات الجغرافية، 2002كاستخدامات االرض لعاـ  2002

 (.2008،)يكتكنسج
استخداـ الصكر الفضائية كنظـ المعمكمات الجغرافية كالنمذجة الرقمية في مراقبة كتكقع النمك ”لطفي عزاز،  .38

 (.2009، )الككيت-الممتقي الخامس لمجغرافيكف العرب“ جميكرية مصر العربية،-الحضرم في االسكندرية
 - 1986التعدم العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة  كعنيزة في الفترة ”لميعة الجاسر،  .39

-الممتقي الخامس لمجغرافييف العرب“ باستخداـ نظـ االستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية، 2007
 (. 2009، )الككيت

 .2011،  532، الككيت، العدد الميمجمة الكعي اإلس كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية، .40
حكلية كمية اإلنسانيات كالعمـك “ االستشعار عف بعد كتطبيقاتو في التخطيط العمراني،”محمد الخزامي عزيز،  .41

 (. 17،1994)العدد  االجتماعية جامعة قطر،
معية  الجغرافية الج“ النمذجة الكارتكجرافية اآللية لتطكر النمك العمراني في الككيت،”محمد الخزامي عزيز،  .42

 (. 2001، سنة  257، )العدد الككيتية
-الجامعة االسالمية“ مخالفات البناء التنظيمية كأثرىا عمى البيئة العمرانية في قطاع غزة،”محمد الكحمكت،  .43

 (.2006، العدد األكؿ ، سنة النشر 14، )المجمد غزة
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 . 2005، القاىرة، لمؤتمر العربي االقميميامحمد المكاكم، تطكير اليياكؿ العمرانية لمتجمعات الريفية،  .44
تطبيؽ منيجية التحميؿ المكاني باستخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في تقييـ  ”محمد عبد الحميد،  .45

 (.2009، )الممتقي الكطني الرابع لنظـ المعمكمات الجغرافية“ مالئمة األرض لمتنمية العمرانية،
لمعمكمات الجغػرافية كتقنيات االسػتشعػار مف بعػد في التنػميػػػة المتػكاصػػػػمة  تطبيقػػات نظػػـ ا”محمد مصطفي،  .46

، ممتقي نظـ المعمكمات الجغرافية “إدارة المدف كالتحكـ في العمراف. دراسة حالػػة: إقميػـ القاىػػرة الكػػبرل،
(2008.) 
مجمة “ 2010نية حتي عاـ طرؽ اسقاطات المساكف كاالسر في األراضي الفمسطي”محمكد عبد الرحمف،  .47

 (.2004(، 1) 18المجمد  جامعة النجاح لألبحاث )العمـك االنسانية(
تحميؿ النمك العمراني الفمسطيني كاتجاىاتو ككاقع استخداـ األرض في قطاع ”معيد األبحاث التطبيقية أريج،  .48

 (.2006، )القدس، “2005 - 2001غزة لمسنكات 
 .21ص (2006، 5، )العددالعمرافمجمة “ ف المفيـك كالمطمكب،التخطيط العمراني بي”نائؿ مكسي،  .49
تطبيقات االستشعار مف بعد في دراسة امكانات التكسع العمراني في بعض مدف دكلة االمارات ”نبيؿ إمبابي،  .50

، 18 ، )العددالمجمة العممية لالستشعار عف بعد منشكرات برنامج الجغرافيا بجامعة االمارات“ العربية المتحدة ،
 (. 2001سنة 

 (.2008)معيد الدفاع المدني،  الرياض، “ تقنيات اتخاذ القرار”يحيى عمي دماس الغامدم،  .51
 

 المقبالت
 ، نادم نظـ المعمكمات الجغرافية.Landsat_7إياد محمد، معالجة الخطكط السكداء في مرئيات  .1
 ERDAS IMAGINGصبحي عبد الجكاد الدكرة التدريبية لبرامج نظـ المعممات الجغرافية الدكرة الثانية  .2

8.6. 
 )الجياز المركزم لمتعبئة العامة كاإلحصاء(“ النمػػػػك السكانػػػي كاإلسقاطػػات السكانيػػة” فلاير عبد القادر أحمد،  .3
 –جامعة التحدم “ ستخداـ برنامج االدريسي انديس،التصنيؼ المكجو )المراقب( با” محمد إبراىيـ كركش، .4

 (.2010سرت ليبيا، )
نادم نظـ المعمكمات “ البيانات كالمعمكمات المكانية كتقنيات تحكيميا إلى ىيئة رقمية ،” محمد العمرم،  .5

 . 2008، الجغرافية
 جامعة دىكؾ، العراؽ(.“ ) تحميالت احصائية لمبيانات المكانية”نشكاف شكرم،  .6
 ـ.2010،نادم نظـ المعمكمات الجغرافيةالشامي، تصحيح الخطكط السكداء، ىيثـ  .7
مضر خميؿ عمر، الجغرافيا التطبيقية، ما ليا كما عمييا، منتدم الجغرافييف العرب  .8
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أثر العدكاف الحربي اإلسرائيمي عمى قطاعي المياه كالصرؼ  المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف تقرير حكؿ  .9
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 الرسائل العممية

)رسالة “ المخططات التنظيمية ككاقع استخدامات األراضي في مدينة دكرا)محافظة الخميؿ(”صالح أبك حساف،  .1
 (.2004ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 

“ ة تطبيقية عمى جنكب مدينة مكة المكرمةتبايف النمك العمراني في المخططات السكنية دراس”حناف الكذيناني،  .2
 (.2010)رسالة ماجستير، جامعة أـ القرم، 

استخداـ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية في تحديد محاكر التكسع العمراني في مدينة ”مصباح عاشكر،  .3
 (.2005أكتكبر ،  7رسالة ماجستير ، جامعة “ ) مصراتة ػ ليبيا 

رافية كتأثيرىا عمى الغطاء النباتي في محافظة نابمس باستخداـ نظـ الخصائص الطبكغ”صفاء حمادة،  .4
 (.2010،  رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية“ ) ( كاالستشعار عف بعدGISالمعمكمات الجغرافية )

 رسالة ماجستير، الجامعة“ ) المياه العادمة في مدينة خانيكنس دراسة في جغرافية البيئة ”عبد القادر الباز،  .5
 (.2011االسالمية غزة، 

رسالة دكتكراه، معيد البحكث كالدراسات “ ) االستخداـ السكني لألرض في محافظات غزة”رائد صالحة،  .6
 (.2002العربية، 

“ ) تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية في دراسة استخدامات األراضي لمدينة دير البمح”صالح أبك عمرة،  .7
 (.2010ة غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمي

“) التحميؿ المكاني لمتكسع كاالمتداد الحضرم لممراكز الحضرية الرئيسة في محافظة ديالى ”مسمـ الشمرم،  .8
 (.2006رسالة دكتكراه، جامعة بغداد، 

“ استخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية في تحديد أنسب مكاقع دفف النفايات بالمدينة المنكرة”عيكد الرحيمي،  .9
 (.2010ماجستير، جامعة أـ القرم، )رسالة 

اختيار المكاتب االستشارية باستخداـ التحميؿ اليرمي مف كجية نظر متخذم القرار في قطاع ”إياد الشكبكي،  .10
 (.2008رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية غزة، “) غزة 

رسالة “ ) ف بعددراسة غطاءات األراضي في منطقة نابمس باستخداـ تقنية االستشعار ع”منار شكلي،  .11
 (.2008ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، 

تكظيؼ تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات جغرافية ذات ”حناف عبد المطيؼ الغيالف،  .12
رسالة ماجستير، جامعة “ ) متغيرات مكرفكمترية ألحكاض األكدية الجافة دراسة تطبيقية لحكض كادم لبف

 (.2008الممؾ سعكد، 
النمذجة اآللية لحكض كادم ممكاف باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية كنماذج االرتفاعات ”نكير الحربي،  .13

 ق(.1428)رسالة ماجستير، جامعة أـ القرم، “ الرقمية: دراسة مف منظكر جيكمكرفكلكجي
لتجمعات السكانية اتجاىات التطكر العمراني لبمدة قباطية في ضكء العالقات المكانية با”مصطفي مصطفي،  .14

 (.2004)رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، “ المحيطة
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استراتيجية تحقيؽ تخطيط عمراني مستداـ في قطاع غزة باستخداـ نظـ المعمكمات ”محمد عبد السالـ الفرا،  .15
 (.2009غزة،  -)رسالة ماجستير، الجامعة االسالمية“ الجغرافية

التنمية العمرانية المستدامة لمحفاظ عمى االراضي الزراعية في ضكء التطكر استراتيجية ”مريـ فراس صكالحة،  .16
رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الكطنية ، “ ) دراسة تحميمية مدينة طكلكـر –العمراني لممدف الفمسطينية 

2007.) 
مي في بعض أنماط استخداـ االرض كاتجاىات النمك العمراني كالتركيب الداخ”رياض فرحاف حسف عالكنو،  .17

 (.2004)رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، “ قرم محافظة نابمس
)رسالة ماجستير، “ االمتداد العمراني لمدينة نابمس كالعكامؿ المؤثرة فيو”عمار عادؿ عبد الرحمف عمراف،  .18

 (.2008جامعة النجاح الكطنية، 
 

 التقارير المنشورة وغير المنشورة

تقرير غير “ ) 2028 - 2008تقرير النيائي لممخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس ال”كزارة الحكـ المحمي،  .1
 (.2011منشكر، 

 .2015-2005السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط ، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية  .2
 ـ. 201المخطط عبر القطاعي السكاف كالمساكف، .3
 (.2011تقرير غير منشكر، “ ) انية تقرير قطاع التنمية العمر ” كزارة التخطيط،  .4
كزارة الخارجية كالتخطيط، دليؿ األنظمة كالمعايير التخطيطية، اإلدارة العامة لمسياسات كالتخطيط المكاني،  .5

 ، دليؿ غير منشكر.2012مارس 
كزارة الحكـ المحمي ككزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي، المعايير الخاصة بالخدمات العامة، تقرير غير  .6

 ـ.2012نشكرم
 .2011كزارة الحكـ المحمي، تقرير غير منشكر عف المخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس،  .7
 ـ. 1997السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة التخطيط، المخطط اإلقميمي لممحافظات الجنكبية،  .8

 

 المصادر اإلحصائية

 .2007لمعاـ الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، مطكية بأعداد السكاف كالمساكف  .1
النتائج النيائية مف بيانات التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشات الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  .2

 )فمسطيف(. 2007
الخصائص االجتماعية كاالسرية كالزكاجية كالتعميمية كاالقتصادية لألسرة في ”سمير صافي كخميؿ مقداد،  .3

 (.2009لجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، )ا(“ 2007-1997األراضي الفمسطينية )
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، بيانات 2007. التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشآت 2012الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  .4
 غير منشكرة.

 الشخصية المقابالت

 .27/03/2012 كالتخطيط، الخارجية كزارة الرنتيسي، إيناس .1
 .ـ28/03/2012 العفيفي، أحمد .2
 ـ15/10/2011. غزة-اإلسالمية بالجامعة الجغرافيا بقسـ السكاف جغرافية أستاذ شقفة أشرؼ .3
 .ـ27/10/2011 المحمي، الحكـ كزارة سكيؾ، صبحي .4
 .ـ27/2/2012 المحمي، الحكـ كزارة سكيؾ، صبحي .5
 .ـ15/04/2012 ،ضاىر أبك كامؿ .6
 .19/01/2012  خانيكنس مدينة سكاف أحد عمكاف، محمد .7
 .07/01/2011  خانيكنس محافظة سكاف أحد قديح، محمد .8
 . ـ23/3/2012 جياب، أبك مصعب .9

 .27/03/2012 كالتخطيط، الخارجية كزارة ككيؾ، أبك منصكر .10
 .ـ17/05/2011 ،الزراعة كزارة ،شمالة أبك نبيؿ .11
 .26/03/2012  الزراعة، كزارة الكحيدم، نزار .12
 .6/9/2011 االسالمية بالجامعة الجغرافيا بقسـ البيئة جغرافية أستاذ باركد، نعيـ .13

 

 الزيارات الميدانية

 ـ8/9/2011زيارة ميدانية بتاريخ  .1
 ـ19/01/2012زيارة ميدانية بتاريخ  .2
 ـ16/03/2012زيارة ميدانية بتاريخ  .3
 ـ1/5/2012زيارة ميدانية بتاريخ  .4
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 والفضائية الخرائط والمخططات والصور الجوية

 .AutoCADكزارة الحكـ المحمي: المخططات الييكمية كالمخطط القطاعي لمحافظة خانيكنس بصيغة  .1
 ـ.1997السمطة الكطنية الفمسطينية: كزارة التخطيط، األطمس الفني لمحافظات غزة الجزء األكؿ،  .2
 .2011خريطة المساجد، قسـ التخطيط الحضرم، بمدية خانيكنس، .3
 خريطة المدارس، اإلدارة العامة لمتخطيط التنمكم، كزارة التربية كالتعميـ العالي، غزة.   .4
 .1998،ك 1996ـ ك2007بمدية غزة، تصكير جكم عاـ  .5
 .ASTERمتر لمخمية  مف القمر الصناعي  30(  بدقة DEMنمكذج ارتفاع رقمي ) .6
 .1992خريطة طبغرافية، غزة أريحا  .7
 ـ.1987، 1:50000اس رسـ، خريطة طبكغرافية عامة، مقي .8

9. Survey of Israel, Geomorphology Map,1978,1:500000. 

10. Landsat.MSS.80m.1973. 

11. Landsat.TM.30m.1986. 

12. Landast.ETM+.30m.2001. 

13. Landast.ETM+.30m.2011. 

 المواق  االلكترونية
1. www.molg.pna.ps 

2. muqtafi.birzeit.edu 

3. http://landsat.usgs.gov 

4. http://glovis.usgs.gov 

5. http://sedac.ciesin.columbia.edu 

6. http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov 

7. http://eros.usgs.gov 

8. http://www.4geography.com/vb 

9. http://www.arabgeographers.net/vb 

10. http://www.moa.gov.ps 

11. www.step-eng.com/vb 

12. http://swideg.jeeran.com 

13. http://www.erdas.com 

14. http://www.esri.com 

15. http://www.cadmagazine.net 

16. http://faculty.ksu.edu.sa 

17. http://www.cdc-egypt.org 

18. http://www.un.org 

19. http://www.ejtemay.com 

20. http://sedac.ciesin.columbia.edu 
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 المراج  األجنبيةثانيًا: 
1. Canada center for remote sensing: fundamentals of Remote sensing. (Canada: 

Canada center for remote sensing) 

2. ALaeddinne ELJMASSI, Introduction to GIS ,Islamic university of gaza,2010 

3. ESRI, Introduction to ArcGIS II, USA (2006) 

4. ESRI, (2004). using Arc Map. ESRI, USA. 

5. ESRI, Modeling our world, USA (2006) 

6. ESRI, Building Geodatabase Tutorial, ESRI, USA (2006) 

7. ESRI, (2002). using Spatial Analyst. ESRI, USA. 

8. El-Hawi M etc,Integrated Sustainable Approach to Disposal Site Selection 

using GIS: the Gaza Strip Case 

9. ESRI, (2002). Editing in ArcGIS. ESRI, USA. 

10. Ahmed Al Afeefy, Optimal Compensating Fund Allocation for Industrial 

Sectors in Gaza Strip Using AHP and Goal Programming(Master thesis, Islamic 

University of Gaza, 2011) 

11. .  ArcGIS 9.3 help Model builder 

12. Susan Barton, Human Benefits of Green Spaces , Lecture of DELAWARE 

UNIVERSITY , November 18, 20 
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 المالحق
 منحنى لورنس: 1ممحق رقم 

 المدينة مسمسل
عدد 
 السكان

مساحة النفوذ 
 دونم

الكثافة 
 نسمة/دونم

 الترتيب

 6 1.7 11494.8 19769 القرارة 1

 2 3.6 50183.61 180342 خانيكنس 2

 1 6.2 5076.598 31703 بني سييال 3

 5 1.8 3344.181 6066 عبساف الجديدة 4

 4 2.6 7012.51 18413 عبساف الكبيرة 5

 3 3.5 2620.941 9147 خزاعة 6

 7 0.8 7064.767 5539 الفخارم 7
   86797.4 272986 المجمكع 

 

النفوذ مساحة  السكان المدينة
 دونم

 سكان
 % 

 مساحة 
% 

 سكان
 تراكمي 

مساحة 
 تراكمي

 0.0 0.0 5.8 11.6 5076.6 31703 بني سييال
 5.8 11.6 57.8 66.1 50183.6 180342 خانيكنس
 63.7 77.7 3.0 3.4 2620.9 9147 خزاعة
عبساف 
 الكبيرة

18413 7012.5 6.7 8.1 81.0 66.7 

عبساف 
 الجديدة

6066 3344.2 2.2 3.9 87.8 74.8 

 78.6 90.0 13.2 7.2 11494.8 19769 القرارة
 91.9 97.2 8.1 2.0 7064.8 5539 الفخارم
 100 100 100 100 86797.4 272986 المجمكع
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 : حساب نسبة التركز 2ممحق رقم 
 2007لمعام  حساب نسبة التركز - أ

 المدينة
النسبة المئوية 
من جممة السكان 

 )س(

النسبة المئوية 
مساحة النفوذ من 

 )ص(

الفرق الموجب 
 )ص( %-)س(

 نسبة التركز %

 2.9 5.8 5.8 11.6 بني سييال

 4.1 8.2 57.8 66.1 خانيكنس

 0.2 0.3 3.0 3.4 خزاعة

 0.7 1.3 8.1 6.7 عبساف الكبيرة

 0.8 1.6 3.9 2.2 عبساف الجديدة

 3.0 6.0 13.2 7.2 القرارة

 3.1 6.1 8.1 2.0 الفخارم

 14.7 29.4 %011 %011 المجموع

 ص( –مج )س  2/1نسبة التركز 
 =2/1  ×2914  =1417% 

 1997لمعام  حساب نسبة التركز - ب

 المدينة
النسبة المئوية 
من جممة السكان 

 )س(

النسبة المئوية 
من مساحة النفوذ 

 )ص(

الفرق الموجب 
 )ص( %-)س(

 نسبة التركز %

 26.3 52.6 5.8 58.4 بني سييال

 21.3 42.6 57.8 15.2 خانيكنس

 0.2 0.4 3.0 2.6 خزاعة

 0.4 0.7 8.1 8.8 عبساف الكبيرة

 0.3 0.6 3.9 4.5 عبساف الجديدة

 5.8 11.5 13.2 1.7 القرارة

 0.2 0.3 8.1 7.8 الفخارم

 54.4 108.8 %011 %011 المجموع

 ص( –مج )س  2/1نسبة التركز 
 =2/1  ×11818  =5414% 
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 البرمجي الخاص بزر حساب المساحة: الكود 3ممحق رقم

 الككد

 

 

 

 

 

 

 

 

'Initialize a reference to the map document 

Dim pMxDoc As ImxDocument 

Set pMxDoc = ThisDocument 

 

' Initialize an Enumeration set (the selected features) 

Dim pSelected As IenumFeature 

Set pSelected = pMxDoc.FocusMap.FeatureSelection 

 

' Move the pointer in the set to the top 

pSelected.Reset 

 

' Initialize a reference to a geographic entity 

Dim pFeature As IFeature 

Set pFeature = pSelected.Next 

 

' Initialize an area object to store the polygon area 

Dim pArea As Iarea 

 

' Initialize a variable to hold the cumulative area 

Dim totalArea As Double 

 

' Loop through all of the selected polygons 

Do While (Not pFeature Is Nothing) 

' If it’s a polygon, add it’s area to the totalArea variable 

If (pFeature.Shape.GeometryType = esriGeometryPolygon) Then 

Set pArea = pFeature.Shape 

totalArea = totalArea + pArea.Area 

End If 

' Otherwise, skip to the next feature 

Set pFeature = pSelected.Next 

Loop 

 

' Report the final result to the user 

MsgBox "Total Area for selected polygons = " & CStr(totalArea) 
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 العالمية والمحمية الستخدامات األر  ة: المعايير التخطيطي4ممحق رقم 
 

 دونم5111المعاٌٌر المستخدمة فً دول مختلفة.المساحة بالدونم

مركز 
 المدٌنة

الحً 
 السكن

المجاورة 
 السكنٌة

MOPIC U.S.A Norway Ws Atkns نوع الخدمة 
قطاع 
-75000 الخدمات

200000 
10000-
5000 

2000-
5000 

 روضة 1 1315 2 4 4  

ٌم
عل

الت
 

  15 15 48 
15-

3215 
 مدرسة ابتدائٌة 31

 مدرسة ثانوٌة 31 11 51 215  215 

 *جامعة 5   115   115

 المجموع 66   23   

 عٌادة 15 114  215 215  

حة
ص

ال
 

 *مستشفى عام 6125   2   2

 المجموع 21125   415   

 مسجد الجمعة 125 115  1   1

ت 
ما

خد
ال

ٌة
ٌن
لد
ا

 

 مسجد 11   215 1  

 مقبرة 2 31  2   2

 المجموع 13125   515   

 مركز ثقافً 115 1  115   115

ت 
ما

خد
ال

ٌة
ٌه

رف
الت

 

 مكتبة 1125 4  1125   1125

 متحف 115   115   115

 مركز اجتماعً للمرأة 2 1.8  2   

 المجموع 3125      

 خدمات البلدٌة 1   3125   

ت
دٌا

لبل
وا

ة 
مٌ

كو
ح
 ال

ت
ما

خد
ال

 

 مركز شرطة 1   1   1

 مطافً 2   115  115 

 محكمة 1125   115   115

1125   115  

6 

 سوق مركزي 3.75

 سوق محلً 215  115   115

 بدالة تلفون 1115  3 2 1 

 برٌد رئٌسًمركز  1125  1115   1115

 مركز برٌد محلً 112  1125   1125

 المجموع 1111   115  115 

   6165   115 
محطة مواصالت 

 مركزٌة

ت
ال

ص
وا

لم
ا

 

 محطة مواصالت محلٌة 115   115   115

 المجموع 1   115  115 

   1 

إلى21

41 

 مركز رٌاضً 4 6

ت 
ما

خد
ال

ٌة
ض

ٌا
ر
ال

 

 مركز الشبابً 2 1115 4   4

 رٌاضً دإستا 3 21 2  2 

 ملعب 1 13 3   3

ق 
ط

منا
ال

حة
تو

مف
ال

 

 منتزه عام 5 17 8 8  

 منتزه محلً 5 1 11إلى5 1   1

 المجموع 21   315 1 215 

   2115   137.85  

 المجموع    6514 3315 13 1819
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 : أراضي بئر السب 5ممحق 
 أياـ يافا مساحة مشركع تشمميا لـ التي األراضي عف عبارة ىي السبع بئر أراضي

( التسجيؿ خرائط) المساحية الخرائط ليا تتكفر ال كالتي 1936 عاـ لفمسطيف االنجميزم االحتالؿ
 ينجح لـ المشركع ىذا اف اال المناطؽ ىذه لمسح الفنمندم لممشركع التحضير تـ 1996 عاـ كفي

 يدفعكف أصحاب ليا اف اال الحككمية األراضي مثؿ األراضي ىذه كتعتبر العمؿ عف كتكقؼ
 المرجع باألقساط، الشراء نظاـ أك المزارعة لنظاـ مشابو كىي الكيركك بضريبة يسمي ما لمحككمة
 .(1)السابؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ـ.27/2/2012صبحي سكيؾ، مقابمة شخصية، كزارة الحكـ المحمي،  (1)
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 : طريقة حساب نسبة ثبات المصفوفات 6ممحق 
عدـ تناقض اآلراء لمتحقؽ مف نسبة التكافؽ المطمكبة لنجاح المقارنة الثنائية كالتي تضمف 

 -%، ك يتـ حسابيا كالتالي:10أم ثبات اآلراء، ىذه النسبة يجب أف ال تتعدل  
 معادلة مؤشر الثبات:

1

max






n

n
CI


 

.الجذر الكامف لمصفكفة المقارنات الثنائية = 
n .عدد العناصر محؿ المقارنة = 

( يجب مقارنتيا مع قيمة المؤشر العشكائي CIالثبات )بعد الحصكؿ عمى قيمة مؤشر 
(RI( مف أجؿ التعرؼ عمى نسبة الثبات )CR.) 

RI

CI
CR               

CR  نسبة الثبات( كمما اقترب مف الصفر كانت األحكاـ تتصؼ بالثبات كالحد األعمى المقبكؿ(
فإذا زاد عف ذلؾ فإف األحكاـ يكجد فييا بعض التناقض كلذلؾ يجب مراجعة  0.1لنسبة الثبات ىك 

 القرار.
 ( الستخداميا في المعادلة األخيرة.RIقيـ مؤشر الثبات العشكائي )

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.3 1.40 1.45 1.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشر الثبات
 مؤشر الثبات العشوائً

 نسبة الثبات
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 Expert Choice: األوزان النسبية في برنامج  7ممحق 
 

 أوزان المعايير بالنسبة لميدف .1

 

 

 المعايير التخطيطيةأوزان  .2
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 المدنأوزان معيار أوزان  .3

 

 الخدمات االرتكازيةمعيار أوزان  .4
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 حوا  المياه العادمةأمعيار المكبات و أوزان  .5

 

 

 معيار رغبات السكانأوزان  .6
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 المعايير البيئيةأوزان  .7

 

 معيار التربةأوزان  .8
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 معيار مصادر المياهأوزان  .9

 

 معيار التضاريسأوزان  .10

 


