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 اإلىداء
إلى مف حممت وتعبت وسيرت، وعانت لكي تراني في ىذا المكاف، إلى مف 
كانت وما زالت بجانبي، منبع العطؼ والحناف إلى رمز األمومة والكفاح، إلى مف 

بدعائيا سرا وجيرا، إلى والدتي أداميا اهلل وأحسف عمميا، واسأؿ اهلل أف يمبسيا غمرتني 
 ثوب الصحة والعافية وأف يطيؿ في عمرىا لتبقى تاجا فوؽ رؤوسنا...

إلى مف رباني صغيرا وعطؼ عمي كبيرا، وأحسف تعميمي كثيرا إلى القمب 
 النابض بالحب والحناف والتفاؤؿ والعمؿ

ة لما حوليا، إلى مف ىو نعـ األب ونعـ القدوة.. والدي إلى الشمعة المضيئ
 العزيز الغالي أمد اهلل في عمره..

إلى مف بذرف في األمؿ وانتزعف اليأس، إلى مف أزالت ابتسامتيف اثر التعب، 
إلى القموب النظيفة والمميئة بالحب والعطؼ ومعنى األخوة... شقيقاتي حفظيف اهلل... 

 ..والى أزواجيف وأبنائيف.

 إلى الجنود المسافريف في رحمة البناء 

 إلى مف ىـ سندي وعزوتي، الذيف أرى المستقبؿ فييـ.. أشقائي حفظيـ اهلل...

 إلى أصدقائي والى كؿ مف وقؼ إلى جانبي في إتماـ ىذا العمؿ العممي 

 إلييـ جميعا اىدي ثمرة جيدي



د

 والتقدير الشكر

عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبو الحمد هلل رب العالميف، والصالة والسالـ 
 أجمعيف وبعد،،، 

فاف الشكر واالمتناف هلل سبحانو وتعالى الذي أعانني ووفقني إلتماـ ىذه 
الدراسة، ويطيب لي بعد أف مف اهلل عمي ووفقني لذلؾ أف أتقدـ بالشكر والتقدير 

عة لمدكتور أحمد رأفت غضية إلشرافو عمى ىذه الدراسة، حيث أكرمني بعطائو وس
 صدره وتوجيياتو السديدة التي كاف ليا أكبر األثر في إتماـ ىذه الدراسة.

كما أتقدـ بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور أحمد اغريب والدكتور حسيف 
 مشكوريف بمناقشة ىذه األطروحة.أحمد 

، أو ساعدني في الحصوؿ عميو لشكر لكؿ مف أمدني بمرجع أو مصدروأتقدـ با
اغناء ىذه الرسالة، فالشكر لإلخوة في بمدية الخميؿ أخص بالذكر السيدة  مما أسيـ في

الميندسة رواف أبو عيشو. والى جميع الوزارات والمؤسسات الفمسطينية دوف استثناء، 
 لما قدموه لي مف مصادر ومراجع ودعـ و إرشاد.

كما ال يفوتني إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمصديؽ العزيز األستاذ محمد 
 عصافره عمى ما قدمو لي مف دعـ و إرشاد في األمور التقنية.

إلييـ جميعا والى كؿ مف ساىـ في إنجاح ىذا العمؿ العممي عظيـ الشكر 
 واالمتناف.

 أحمد وليد محمد الصوالحو
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 إعداد
 أحمد وليد محمد الصوالحو

 إشراف
 د.  أحمد رأفت غضية

 الممخص

ىػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تقيػػػيـ المالئمػػػة المكانيػػػة لمتنميػػػة العمرانيػػػة فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ عبػػػر 
 ،األراضػػي الزراعيػػة وعػػدـ التوسػػع عمػػى حسػػابيا عمػػى مكانيػػة مػػف خػػالؿ المحافظػػةمنيجيػػة تحميميػػة 

وبما أف المدينة قد عانت مف التوسع العشوائي غير  ،وكيفية تقييـ المالئمة المكانية لمتنمية العمرانية
وضػػعؼ التخطػػيط  ،المنػػتظـ الػػذي لػػـ يأخػػذ باالعتبػػار المالئمػػة المكانيػػة لالمتػػداد والتنميػػة العمرانيػػة

تعػاني منيػا  التػي االحػتالؿ ومعوقػات المسػتقرة غيػر السياسػية ظػؿ الظػروؼ وفػي ،المحمػي المكػاني
حيػث إف العمػػراف فييػا منتشػػر  ،المدينػة مػف انعػػداـ التخطػيط المكػاني وضػػعؼ التنميػة العمرانيػػة فييػا

  .تظـبشكؿ عشوائي وغير من

نيػػة لمتنميػػة العمرانيػػة مػػف أجػػؿ توجيػػو عمميػػة وبنػػاءًا عمػػى ذلػػؾ فقػػد تػػـ تقيػػيـ المالئمػػة المكا
العوامؿ المؤثرة عمػى التنميػة  استنادا إلى مجموعة مفالتنمية المستقبمية إلى المناطؽ األكثر مالئمة 

العمرانية في مدينة الخميؿ وتحميؿ تأثير ىذه العوامؿ مكانيًا عف طريؽ ما توفره بيئة نظـ المعمومات 
جػػراء عمميػػة التطػػابؽ Spatial Analystبيػػؽ المحمػػؿ المكػػاني )( بواسػػطة تطGISالجغرافيػػة ) ( وا 
( بواسطة إعطاء األوزاف لمعوامؿ المؤثرة في توسع المدينة حسب Weighted Overlayالموزوف )

 األىمية النسبية لكؿ منيا.

المواقػع مالئمػة لمتنميػة العمرانيػة قػد تركػزت بشػكؿ تجميعػي عمػى أظيرت النتػائج أف أفضػؿ   
مسػاحة . وقػد بمغػت الود البمدية الشمالية الغربية وكذلؾ بشكؿ متنػاثر شػماؿ المدينػة وغربيػاطوؿ حد

مػػػػػع مراعػػػػػاة أف منػػػػػاطؽ التنميػػػػػة العمرانيػػػػػة مالئمػػػػػة لجميػػػػػع  6كػػػػػـ 3.2 الناتجػػػػػة لمتنميػػػػػة العمرانيػػػػػة
ممػػػػا يسػػػػترعي عنػػػػد التخطػػػػيط السػػػػتعماالت  ،االسػػػػتعماالت باسػػػػتثناء االسػػػػتعماؿ الصػػػػناعي الممػػػػوث



س

أف يػػتـ توقيػػع االسػػتعماؿ الصػػناعي فػػي المحػػور الجنػػوبي لكونػػو أكثػػر مالئمػػة مػػف المحػػاور األرض 
 األخرى ألسباب تتعمؽ بالتأثيرات البيئي.

كػػػذلؾ سػػػعت الدراسػػػة إلػػػى االسػػػتفادة مػػػف أدوات التحميػػػؿ المكػػػاني المتػػػوفرة فػػػي تقنيػػػات نظػػػـ       
جغرافػػػي معػػػيف لمتنميػػػة العمرانيػػػة ( لموصػػػوؿ إلػػػى درجػػػة مالئمػػػة موقػػػع GISالمعمومػػػات الجغرافيػػػة )

وقػد تػـ اختيػار منطقػة  ،ترفيييػة( -صػحية  –تعميميػة  –والتوسع العمرانػي لكافػة القطاعػات )سػكنية 
الدراسة )مدينة الخميؿ( لتطبيؽ وسائؿ التحميؿ المكاني وتقنيػات أنظمػة المعمومػات الجغرافيػة لدراسػة 

ؾ ركزت ىذه الدراسة عمى مفيـو التحميؿ المكاني وعمى ذل ،مدى صالحية المنطقة لمتنمية العمرانية
وربطػػو بػػػأدوات التحميػػؿ المكػػػاني المتػػػوفرة فػػي بيئػػػة برمجيػػات نظػػػـ المعمومػػػات الجغرافيػػة مػػػف خػػػالؿ 

حيػث تضػمنت دراسػة تطبيقيػة عمػى المنطقػة المختػارة  ،Arc GIS - Spatial Analystبرنػامج 
التحميػػؿ المكػػاني بشػػكؿ تطبيقػػي وباسػػتخداـ واىػػتـ بػػءجراء تطبيػػؽ عممػػي عمييػػا واسػػتعراض منيجيػػة 

وقػػػػد خمػػػػص البحػػػث إلػػػػى تحديػػػػد درجػػػة مالئمػػػػة الموقػػػػع لمتنميػػػػة  ،البيانػػػات المتػػػػوفرة لمنطقػػػػة الدراسػػػة
العمرانيػػة ونسػػبتيا وذلػػؾ لمسػػاعدة المخططػػيف العمػػرانييف لموصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ مواقػػع منطقػػة الدراسػػة 

أو الصحي وصياغة ضوابط عمرانية ليػا تؤىميػا  الصالحة لمتطوير السكني أو الترفييي أو التعميمي
 لمتنمية.

ضرورة متابعػة تنفيػذ القػوانيف والتشػريعات الخاصػة بحمايػة اسػتعماالت بوقد أوصت الدراسة 
سػػػػػف القػػػػػوانيف  األرض وعػػػػػدـ التجػػػػػاوز عمييػػػػػا وبالػػػػػذات عمػػػػػى األراضػػػػػي الزراعيػػػػػة. و العمػػػػػؿ عمػػػػػى

والتشريعات لحماية األراضػي الزراعيػة والمنػاطؽ الخضػراء ومنػع التوسػع العمرانػي عمػى حسػاب ىػذه 
 األراضي لمتقميؿ مف اآلثار السمبية لمعمراف عمى ىذه األراضي.

كمػػا أوصػػت ضػػرورة وضػػع مخطػػط عػػاـ فعػػاؿ وشػػامؿ لممدينػػة ككػػؿ يػػتـ فيػػو إتبػػاع سياسػػة 
المحميػة والبمديػة والعمػؿ عمػى تقيػيـ مرحمػي لعمميػة التنميػة العمرانيػة فعالة موجية مػف قبػؿ السػمطات 

سنوات لمراقبة النمو العمراني واتجاىاتو فيما لو كانت وفؽ ما ىو مخطط ليػا أو شػيدت  5كؿ مدة 
 انحرافا لكي يتـ العمؿ عمى تصحيح المسار.
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 الفصل األول

 مقدمة ومنيجية الدراسة

 :مقدمة الدراسة 1.1

يعتبػػػر التحميػػػؿ المكػػػاني بشػػػكؿ عػػػاـ مػػػف عمميػػػات الػػػربط المكػػػاني لعناصػػػر البيانػػػات الجغرافيػػػة       
وتعػد أسػاليب التحميػؿ المكػاني أحػد أىػـ  ،حيث يتـ بواسطتو تحويؿ البيانات الخاـ إلى بيانػات مفيػدة

كمػػا أف ىنػػاؾ تقنيػػات  ممواقػػع المقتػػرح تنميتيػػا عمرانيػػًا،ة لاألدوات التخطيطيػػة لتحديػػد درجػػة المالئمػػ
وىػي تمػؾ المتػوفرة داخػؿ بيئػة  ،بنظـ المعمومات الجغرافية يمكػف اسػتخداميا كػأدوات تحميػؿ المالئمػة

فمثؿ ىذه البرمجيات تتميز بقدرتيا عمى تحميؿ البيانات  (GIS)برمجيات نظـ المعمومات الجغرافية 
وخاصة المكانية والمرتبطة بقاعدة البيانات الوصفية التي تبيف خصائص موقع محدد والتعرؼ عمى 

 .1درجة المالئمة لمتنمية العمرانية

ف ىذه التقنية تعمؿ عمى إضافة فرصة فريػدة الستكشػاؼ وتحميػؿ الموقػع بأسػموب تراكمػي مػ      
خػػػالؿ تحميػػػؿ مجموعػػػة الطبقػػػات الرئيسػػػية المكونػػػة لبيانػػػات الموقػػػع سػػػواء كانػػػت بيانػػػات مكانيػػػة أو 
 ،وصفية والتي تعمؿ عمى تحديد مدى مالئمة الموقع واإلمكانيات ومعوقات تطويره لمتنمية العمرانيػة

المخططػػيف وبالتػػالي فػػاف الػػدور األساسػػي الػػذي يمعبػػو ىػػذا األسػػموب )التحميػػؿ المكػػاني( ىػػو مسػػاعدة 
 في تحديد المشاكؿ واإلمكانات المكانية المتاحة لموقع محدد.

وسعت الدراسة إلجراء دراسة تحميمية لمدينة الخميؿ وتحديد أولويات التنمية العمرانيػة ومػدى       
 .ألراضي الواقعة بيا ليذه التنميةمالئمة ا

  

                                                           
تطبيق منيجية التحميل المكاني باستخدام نظم (: 2010عبد الحميد، محمد عبد العزيز، ومساعد بف عبد اهلل المسيند ) 1

جامعة  الدرعية غرب مدينة الرياض،-دراسة تحميمية لمنطقة الممقا، لمتنمية العمرانيةالمعمومات الجغرافية في تقييم مالئمة 
 .1الممؾ سعود، ص
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 منطقة الدراسة: 2.1

وعمى بعد حوالي  ،الجنوبي الغربي لمضفة الغربيةتقع مدينة الخميؿ عمى ىضبة في الطرؼ 
بيف دائرتي  حيث تقع  منطقة الدراسة كـ مف مدينة بيت لحـ،25كـ مف مدينة القدس وعمى بعد 33

 ،1خػط غػرينتش شػرؽ 35.8خػط طػوؿ عمػى و  ،شػماؿ خػط االسػتواء 31  '31- 31  '40 عػرض
يتػراوح ارتفاعيػا عػف  ،دونػـ  51098( وتبمػ  مسػاحة مدينػة الخميػؿ 1كما موضح في الخريطة رقـ )

 ـ(.1020-790سطح البحر مف )

ومػف  ،يحد مدينة الخميؿ مف الشماؿ بمدات حمحوؿ وبيػت أمػر وأجػزاء مػف سػعير وصػوريؼ
ومػػػف  ،ومػػػف الشػػػرؽ بنػػػي نعػػػيـ والشػػػيوخ ،الجنػػػوب يطػػػا والسػػػموع والظاىريػػػة وأجػػػزاء مػػػف أراضػػػي دورا

 رقوميا وتفوح وأجزاء مف أراضي دورا. الغرب إذنا وت

 

                                                           
 .104، ص1997الجياز المركزي اإلحصائي الفمسطيني، دليؿ التجمعات،  1



1 

 

 
  .(: منطقة الدراسة1خريطة )

 .م2007المصدر: من عمل الباحث باالستعانة ببمدية الخميل 
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  :مشكمة الدراسة 3.1

 التخطػيط غيػاب مػػف عػانيالمنػاطؽ الفمسػػطينية التػي تعتبػر مدينػة الخميػؿ واحػدة مػف ت           

 ومؤسسػات ىيئات بيف التنسيؽ وغياب المكاني المحمي وضعؼ التخطيط الشمولي واإلقميمي الوطني

 منيػا تعػاني التػي االحػتالؿ ومعوقػات المسػتقرة غيػر السياسػية ظؿ الظروؼ وفي ،1المختمفة التخطيط

الخميػؿ كجػزء مػف ىػذا الواقػع تعػاني مػف انعػداـ التخطػيط  فػاف مدينػة الفمسػطينية بشػكؿ عػاـ المنػاطؽ
الجػػودة فػػي التركيػػب الػػداخمي لممدينػػة باإلضػػافة إلػػى غيػػاب  ،المكػػاني وضػػعؼ التنميػػة العمرانيػػة فييػػا

لالستعماالت العمرانية وغياب جماليػة تنظػيـ المدينػة النػاتج عػف العشػوائية فػي تحديػد مواقػع العمػراف 
اب الكثيػػر مػػف الخػػدمات عػػف العديػػد مػػف مواقػػع انتشػػار العمػػراف مثػػؿ خدمػػة وغيػػ ،وامتداداتػػو المكانيػػة

 النفايات والمياه والكيرباء خاصة في مناطؽ الحواؼ الحضرية. 

ونتيجػػة لالنتشػػار العمرانػػي العشػػوائي اآلخػػذ فػػي االتسػػاع وفػػي ظػػؿ التزايػػد المسػػتمر ألعػػداد       
مالئمػػة لمتنميػػة العمرانيػػة إلشػػباع حاجػػاتيـ السػػكنية السػػكاف فػػي المدينػػة والػػذي يقتضػػي إيجػػاد مواقػػع 

واسػػتخداـ  ،تػػأتي ىػػذه الدراسػػة لتوضػػيح مشػػكالت وأسػػباب االنتشػػار العمرانػػي العشػػوائي فػػي المدينػػة
أسػػاليب التحميػػؿ المكػػاني فػػي تقيػػيـ واختيػػار أفضػػؿ األمػػاكف المالئمػػة لمتنميػػة العمرانيػػة فػػي المنطقػػة 
حسػػػب المعػػػايير الطبيعيػػػة والبشػػػرية والتػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تسػػػاعد الجيػػػات المعنيػػػة وأصػػػحاب القػػػرار 

 . باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير أماكف التنمية العمرانية في منطقة الدراسة

  :تساؤالت الدراسة 4.1

 ما ىي اتجاىات النمو العمراني الحالي في مدينة الخميؿ؟  -1

مػػا ىػػو حجػػـ التػػأثير السػػمبي والضػػرر النػػاجـ عػػف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فػػي منطقػػة الدراسػػة   -2
 عمى النمو العمراني؟

 المدينة؟لمتنمية العمرانية داخؿ ما ىي االتجاىات المستقبمية لمواقع المالئمة   -3
                                                           

1
ية نظم المعمومات لتخطيط المكاني لمخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحييا باستخدام تقنـ(: ا2009استيتة، سميـ أحمد )

 .3، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، ص(GISالجغرافية )
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 لحدوث التنمية العمرانية في المدينة؟ اقتراحياما المعايير التخطيطية التي يمكف   -4

 ىؿ ظيرت عوامؿ حددت حدوث التنمية العمرانية داخؿ المدينة؟   -5

 :أىمية الدراسة 5.1

نظػػػرا لبػػػروز الحاجػػػة الماسػػػة لمتخطػػػيط ووسػػػائؿ التحميػػػؿ المكػػػاني المتػػػوفرة فػػػي تقنيػػػات نظػػػـ 
كػاف  ؿ مواقػع األرض لمتنميػة العمرانيػة،المعمومات الجغرافية والذي يعمؿ عمى الوصوؿ إليجاد أفض

البػػد مػػف عمػػؿ دراسػػة لممدينػػة تعنػػى بػػالتعرؼ عمػػى الحالػػة العمرانيػػة الحاليػػة والقائمػػة وسػػبؿ تنميتيػػا 
 وتحديد سبؿ الموقع وتقييـ درجة المالئمة لمتنمية العمرانية.

حداثة الموضوع في الضػفة الغربيػة والػذي سػوؼ يػتـ تناولػو وىػو سة نظرا لوتنبع أىمية الدرا  
 تنميػػػة العمرانيػػػة فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ،موضػػػوع التحميػػػؿ المكػػػاني فػػػي اختيػػػار أكثػػػر المواقػػػع المالئمػػػة لم

 السيما أف الدراسات التي تتناولو قميمة في كافة الدوؿ وعدـ القياـ بدراسة مشابية ليا في فمسطيف.

تػػزداد أىميػػة ىػػذه الدراسػػة كونيػػا تتنػػاوؿ موضػػوع التحميػػؿ المكػػاني فػػي منطقػػة الدراسػػة كمػػا و 
ودراسػػة ىػػذا الموضػػوع لػػو جوانػػب تطبيقيػػة ليػػا  ،(GIS)باسػػتخداـ تقنيػػة نظػػـ المعمومػػات الجغرافيػػة 

وذلػؾ مػف  ،والتػي تتػرجـ بزيػادة الطمػب عمػى العمػراف فائدة لممجتمع في ظػؿ الزيػادة السػكانية الحاليػة
أو  وى المدينػػة فػػي إقامػػة أحيػػاء جديػػدة،سػػواء عمػػى مسػػت مميػػات التخطػػيط العمرانػػي مسػػتقباًل،ؿ عخػػال

 .امة مدف ذات تنمية عمرانية منظمةعمى مستوى إقميمي عند التخطيط إلق

 أىداف الدراسة: 6.1

 تيدف الدراسة إلى:  

 تحديد اتجاىات التوسع العمراني الحالي في مدينة الخميؿ.  1-

عمػػى أكثػػر المواقػػع المالئمػػة لمتنميػػة العمرانيػػة فػػي المدينػػة مػػف الناحيػػة الطبيعيػػة أو  التعػػرؼ  2-
 البشرية.
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 دفع اتجاىات محاور النمو العمراني باالتجاه السميـ القائـ عمى أسس عممية. المساىمة في   3-

 .  المدينةالتعرؼ عمى المعايير التخطيطية التي يمكف اقتراحيا لحدوث التنمية العمرانية في   4-

 التعرؼ عمى معيقات النمو العمراني في المدينة. 5-

 منيجية الدراسة: 7.1

 قامت الدراسة عمى أكثر مف منيج عممي وىي عمى النحو التالي:

 تحديػػدىا مػػف قبػػؿ الباحػػث مػػف خػػالؿ: ويتمثػػؿ: فػػي جمػػع المعمومػػات بعػػد ،المػػنيج الوصػػفي 1-
 العممية.أ. المراجع والكتب واألبحاث والرسائؿ 

ب. الػػػدوريات والتقػػػارير والنشػػػرات اإلحصػػػائية والخػػػرائط والمخططػػػات الصػػػادرة عػػػف الػػػدوائر 
قسػـ اليندسػة  ،والجيات الرسمية وغير الرسمية مثؿ )الجياز المركػزي لإلحصػاء الفمسػطيني

 . وغيرىا مما يتصؿ بموضوع البحث( ،مركز أريج لمبحوث التطبيقية ،في بمدية الخميؿ

وكػػذلؾ تحميػػؿ  ،التحميمػػي: تحميػػؿ وتقيػػيـ التوزيػػع المكػػاني لمعمػػراف فػػي مدينػػة الخميػػؿالمػػنيج   2-
سػػػقاط ذلػػػؾ عمػػػى النمػػػو العمرانػػػي فػػػي منطقػػػة  الصػػػور الجويػػػة والخػػػرائط لمنطقػػػة الدراسػػػة وا 
الدراسػػػة وتقيػػػيـ المالئمػػػة المكانيػػػة لمتنميػػػة العمرانيػػػة مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي 

 Spatial( وأداة المحمػػػػؿ المكػػػػاني )Arc GISاـ برنػػػػامج )التوسػػػع مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخد

Analyst( جػػراء عمميػػة التطػػابؽ المػػوزوف ( فػػي تقيػػيـ المالئمػػة Weighted Overlay( وا 
كػػذلؾ سػػوؼ يقػػدـ البحػػث دراسػػة تطبيقيػػة مػػف خػػالؿ دراسػػة الموقػػع لمدينػػة الخميػػؿ  ،المكانيػػة

 لمتعرؼ عمى كيفية صياغة التحميؿ المكاني.

التػاريخي: مػػف خػالؿ توضػػيح نبػذة تاريخيػة عػػف تطػور الظػػاىرة المدروسػة باإلضػػافة المػنيج   3-
فػػػالحكـ  ،إلػػػى تتبػػػع مراحػػػؿ التوسػػػع العمرانػػػي عبػػػر التػػػاريخ بػػػدءا بفتػػػرة االنتػػػداب البريطػػػاني

 وانتياء بفترة السمطة الفمسطينية.   ،مرورا بالتغير زمف االحتالؿ اإلسرائيمي ،األردني
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  :الدراسات السابقة 8.1

 ومف أىـ الدراسات التي ليا عالقة بالموضوع:       

ـ 2010 لعػػػاـاهلل المسػػػيند  دراسػػػة قػػػاـ بيػػػا محمػػػد عبػػػد العزيػػػز عبػػػد الحميػػػد و مسػػػاعد بػػػف عبػػػد أوال:
)تطبيققق منيجيققة التحميققل المكققاني باسققتخدام تقنيققات نظققم المعمومققات الجغرافيققة فققي تقيققيم بعنػػواف 

  رالدرعيقة غقرب مدينقة الريقاض-الممققامالئمة األرض لمتنميقة العمرانيقة( ردراسقة تحميميقة لمنطققة 
 سعت ىذه الدراسة مف خالؿ مراجعتيا لألدبيات في مفاىيـ التحميؿ المكاني والتقنيات المسػاعدة فػي
أعمػػاؿ اتخػػاذ القػػرارات المكانيػػة إلػػى االسػػتفادة مػػف أدوات التحميػػؿ المكػػاني المتػػوفرة فػػي تقنيػػات نظػػـ 
المعمومات الجغرافية لموصوؿ إلى درجة مالئمة موقع جغرافي معيف لمتنميػة العمرانيػة سػواء السػكنية 

والتػػي تحقػػؽ نسػػبة  وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف نسػػبة المنػػاطؽ الصػػالحة لمتنميػػة بػػالموقع ،أو الترفيييػػة
% وىػػػي تتركػػز بالمنػػػاطؽ الداخميػػػة وكػػذلؾ التػػػي تبعػػػد عػػػف 54% بمغػػػت مػػػا يزيػػد عػػػف 100مالئمػػة 

أما المناطؽ الغير صػالحة لمتنميػة  ،مجاري السيوؿ والمراوح الفيضية والتي تحقؽ المعايير األساسية
أو التي تحتاج إلى حفاظ عمػى بيئتيػا الطبيعيػة مػف التػدىور فػي بطػوف األوديػة وكػذلؾ عمػى حوافيػا 

  .1أو تكوف واقعة بمناطؽ تجمع مياه السيوؿ بمناطؽ المراوح الفيضية

ـ  2010لعػػاـ أحمػػد عبػػد السػػالـ حػػنش الجػػابريـ بيػػا كامػػؿ كػػاظـ بشػػير الكنػػاني و دراسػػة قػػا ثانيققا:
 ،()استخدام منيجية التحميقل المكقاني فقي تقيقيم المالئمقة لمتوسقع الحضقري لمدينقة الكقوتبعنواف 

حيػػث ىػػدؼ ىػػذا البحػػث تقيػػيـ المالئمػػة المكانيػػة لمتوسػػع الحضػػري لمدينػػة الكػػوت لمفتػػرة المسػػتقبمية 
عيػػة المتمثمػػة ـ( عبػػر منيجيػػة تحميميػػة مكانيػػة مػػف خػػالؿ الحفػػاظ عمػػى المػػوارد الطبي2040-2010)

وكيفيػة تقيػيـ المالئمػة المكانيػة  ،وعػدـ التوسػع عمػى حسػابيا ،والثروات المعدنيػة ،باألراضي الزراعية
وقػػد نمػػت وتطػػورت  ت تحتػػؿ موقعػػا فريػػدا عمػػى نيػػر دجمػػة،حيػػث أف مدينػػة الكػػو  ،لمتوسػػع الحضػػري

وبمػا أف المدينػة  ،وساىـ ىذا النير في توجيو توسع المدينة وتوزيػع االسػتعماالت فييػا ،عمى ضفتيو
لمكانيػػة لالمتػػداد والتوسػػع عانػػت التوسػػع العشػػوائي غيػػر المنػػتظـ الػػذي لػػـ يأخػػذ باالعتبػػار المالئمػػة ا

                                                           
تطبيق منيجية التحميل المكاني باستخدام نظم ـ(: (2010محمد عبد العزيز عبد الحميد، ومساعد بف عبد اهلل المسيند  1

 .الممؾ سعود، بحث منشور، جامعة المعمومات الجغرافية في تقييم مالئمة لمتنمية العمرانية
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إذ تػػـ التجػػاوز عمػػى اسػػتعماالت األرض الزراعيػػة وتحويميػػا إلػػى االسػػتعماؿ السػػكني فػػي  الحضػػري،
وبناء عمى ىذه المعطيػات فقػد تػـ تقيػيـ المالئمػة المكانيػة لمتوسػع الحضػري  ،ؿ ضعؼ التشريعاتظ

مف اجؿ توجيو التوسع الحضري لممدة المستقبمية فػي المنػاطؽ األكثػر مالئمػة مػف غيرىػا مػف خػالؿ 
ف دراسػػة العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي التوسػػع الحضػػري لمدينػػة الكػػوت وتحميػػؿ تػػأثير ىػػذه العوامػػؿ مكانيػػا عػػ

 Spatial( بواسػطة تطبيػؽ المحمػؿ المكػاني )GISطريؽ ما تػوفره بيئػة نظػـ المعمومػات الجغرافيػة )

Analyst( جػػػراء عمميػػػة التطػػػابؽ المػػػوزوف ( بواسػػػطة إعطػػػاء األوزاف Weighted Overlay( وا 
 .1لمعوامؿ المؤثرة في توسع المدينة حسب األىمية النسبية لكؿ منيا

)االتجاىات المستقبمية ـ بعنواف 2009سار عابديف و دينا الدجاني لعاـدراسة قاـ بيا محمد ي ثالثا:
ىػدؼ ىػذا البحػث  (GISالفضمى لتوسع مدينة دمشق بمساعدة تقنية نظقم المعمومقات الجغرافيقة 

إلػػى تحديػػد االتجاىػػات المسػػتقبمية الفضػػمى لمتوسػػع العمرانػػي لمدينػػة دمشػػؽ مػػف خػػالؿ متابعػػة النمػػو 
وتػوفير  ،مراحؿ زمنية مختمفة في سػبيؿ منظومػة التنميػة العمرانيػة المتواصػمةالعمراني لممدينة خالؿ 

الراحػػة واألمػػاف والمسػػتوى المعيشػػي والحضػػاري لإلنسػػاف وحيػػزه المكػػاني. أجريػػت الدراسػػة بمسػػاعدة 
( حيث تـ تمثيؿ الواقع العمرانػي لمدينػة دمشػؽ بقواعػد بيانػات GISتقنية نظـ المعمومات الجغرافية )

والتعامػػؿ مػػع المعمومػػات المتعمقػػة بالدراسػػات اإلحصػػائية والسػػكانية  ،خػػرائط أسػػاس رقميػػةجغرافيػػة و 
بمػػػا يػػػدعـ التخطػػػيط العمرانػػػي ويػػػوفر الوقػػػت والجيػػػد فػػػي انجػػػاز الخطػػػط  ،واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية

التنموية بمعػدالت أسػرع وبجػودة عاليػة وبمػا يقمػؿ مػف اليػدر فػي المػوارد والطاقػات. وقػد مكنػت نظػـ 
وسػػاعدت  ،( مػف إيجػػاد أكثػر مػػف اقتػػراح لمتوسػع العمرانػػي لمدينػة دمشػػؽGISمومػات الجغرافيػػة )المع

 .2في اختيار الحؿ األمثؿ وفؽ المحددات والقيود اليندسية والتنظيمية المحددة

عبػػد الوىػػاب إبػػراىيـ حممػػي ومحمػػد مصػػطفى عبػػد  ،دراسػػة قػػاـ بيػػا مجػػدي محمػػد البسطويسػػى رابعققا:
)تقيققيم ودراسققة تطققوير إسققتراتيجية التنميققة العمرانيققة الشققاممة إلقمققيم ـ بعنػػواف 2007الحفػػيظ لعػػاـ 

                                                           
استخدام منيجية التحميل المكاني في تقييم المالئمة  ـ(:2010كاظـ بشير الكناني، وأحمد عبد السالـ حنش الجابري ) 1

 ، واسط، العراؽ.12، مجمة كمية التربية، العدد لمتوسع الحضري لمدينة الكوت
االتجاىات المستقبمية الفضمى لتوسع مدينة دمشق بمساعدة تفنية نظم ـ(: 2009محمد يسار عابديف، ودينا الدجاني ) 2

 ، العدد األوؿ، دمشؽ.25، المجمد (، مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسيةGISالمعمومات الجغرافية )
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تضػمف ىػذا البحػث تطػوير إسػتراتيجية التنميػة العمرانيػة  ،م(2017سيناء وقناة السويس حتى عقام 
الشػػػاممة لممشػػػروع القػػػومي لتنميػػػة سػػػيناء والقنػػػاة مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة وتقيػػػيـ أىػػػداؼ ومعػػػايير التنميػػػة 

قامػة المػدف  ة والمشروعات الموصى بيا،لشاممالعمرانية ا ثـ تحميؿ ودراسة مفيوـ التنمية العمرانيػة وا 
الجديدة وفكرىا االقتصادي والتخطيطػي والعمرانػي واإلداري والػذي يعتمػد عمػى أسػاس تحديػد محػاور 

والدراسػػػػة معنيػػػػة أيضػػػػا بتحديػػػػد . 2017التنميػػػػة لممشػػػػروع القػػػػومي لتنميػػػػة سػػػػيناء والقنػػػػاة حتػػػػى عػػػػاـ 
ألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية القوميػػة والركػػائز األساسػػية لإلسػػتراتيجية وتحديػػد التنميػػة القطاعيػػة مػػف خػػالؿ ا

مػػػف  زراعيػػة، صػػناعية، سػػػياحية، تعدينيػػة، عمرانيػػة، خػػػدمات، مرافػػؽ(،المشػػروعات الموصػػى بيػػػا )
حيػػث تػػدعيـ الييكػػؿ االقتصػػادي واالجتمػػاعي والعمرانػػي لمصػػر والمسػػاىمة فػػي حػػؿ مشػػكمة الزيػػادة 

ودعـ مشاركة القطاعات الخاصة والعامػة والحكوميػة والتعاونيػة والدوليػة  نية في الوادي والدلتا،السكا
فػػػي تنميػػػة سػػػيناء وقنػػػاة السػػػويس لتتحػػػوؿ المنطقػػػة إلػػػى منظومػػػة متكاممػػػة مػػػف التنميػػػة االقتصػػػادية 

 .1واالجتماعية والعمرانية كجزء ميـ في أرض مصر

)التحميقل المكقاني لمتوسقع  ـ بعنػواف 2006دراسػة قػاـ بيػا مسػمـ كػاظـ حميػد الشػمري لعػاـ خامسقا:
حيػػث افترضػػت  ،واالمتققداد الحضققري لممراكققز الحضققرية الرئيسققة فققي محافظققة ديققالى فققي العققراق(

تبػػدأ أواًل  ،الدراسػػة أربػػع مراحػػؿ تطوريػػة لتػػأثير النمػػو واالمتػػداد الحضػػري لممراكػػز الحضػػرية الرئيسػػية
رة قوى ومؤثرات االستقطاب في المراكز الحضرية الرئيسية لتظير فػي المراحػؿ التاليػة مػؤثرات بسيط

وقوى االنتشار متمثمػة فػي ظيػور نػوى ومراكػز حضػرية بينيػة حتػى تصػؿ إلػى المرحمػة األخيػرة التػي 
ة تتػػوازف فييػػا قػػوى االسػػتقطاب واالنتشػػار بػػيف المركػػز والمحػػيط والػػذي يعنػػي تحقيػػؽ التنميػػة الحضػػري

 .2والتنمية المكانية الشاممة في منطقة الدراسة

)اتجاىقات التخطقيط ـ بعنػواف 2005لعػاـ  دراسػة قػاـ بيػا طػو عبػد القػادر حمػد عبػد اليػادي سادسقا:
حيػث اقتضػت طبيعػة ىػذه  ،اإلقميمي والتطور العمراني لمقرى الواقعة شمال غرب محافظقة نقابمس(

                                                           
تقييم ودراسة تطوير ـ(: 2007مجدي محمد البسطويسى وعبد الوىاب إبراىيـ حممى ومحمد مصطفى عبد الحميد ) 1

، مؤتمر األزىر اليندسي الدولي التاسع، 2017تيجية التنمية العمرانية الشاممة إلقميم سيناء وقناة السويس حتى عام إسترا
 القاىرة، مصر.

التحميل المكاني لمتوسع واالمتداد الحضري لممراكز الحضرية الرئيسية في محافظة ـ(: 2006الشمري، مسمـ كاظـ حميد ) 2
 منشورة، قسـ الجغرافيا، كمية التربية، جامعة بغداد، جميورية العراؽ.، رسالة دكتوراه غير ديالى
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تباعيػػا  ،ومعوقػػاتالدراسػػة اعتمػػاد الخمفيػػة النظريػػة لدراسػػة ىػػذه المنطقػػة ومػػا تواجيػػو مػػف مشػػاكؿ  وا 
بالدراسػػػػة الميدانيػػػػة لجميػػػػع المعمومػػػػات والبيانػػػػات واإلحصػػػػائيات الجغرافيػػػػة واالقتصػػػػادية والعمرانيػػػػة 

واقػػع العممػػي واالجتماعيػػة ثػػـ التحميػػؿ والتقيػػيـ واالسػػتنتاج مػػف خػػالؿ الػػربط بػػيف الجانػػب النظػػري وال
وذلػػؾ مػػف أجػػؿ وضػػع خطػػة مالئمػػة لمتطػػوير تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار العالقػػات اإلقميميػػة القائمػػة فػػي 

 .1المنطقة

)أنمققاط اسققتخدام األرض  ـ بعنػػواف 2004دراسػػة قػػاـ بيػػا ريػػاض فرحػػاف حسػػف عالونػػو لعػػاـ سققابعا:
 واتجاىقققققققات النمقققققققو العمرانقققققققي والتركيقققققققب القققققققداخمي فقققققققي بعقققققققض ققققققققرى محافظقققققققة نقققققققابمس  

والعوامػؿ المػؤثرة  ،حيث تضػمنت ىػذه الدراسػة أنمػاط اسػتخداـ االرض ،ردراسة في جغرافية الريفر(
ودراسػػة التركيػػب الػػداخمي لقػػرى منطقػػة الدراسػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ األسػػموب اإلحصػػائي المعػػروؼ  ،بػػو

بالتحميػػػؿ العػػػاممي. أيضػػػا عممػػػت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى جمػػػع البيانػػػات واظيػػػار الحقػػػائؽ التػػػي قػػػد تفيػػػد 
المخططيف ومتخذي القػرار فػي عمميػات التخطػيط والتنظػيـ لمتجمعػات الحضػرية بشػكؿ عػاـ والريفيػة 

 .2ومحاولة وضع سياسة لمتوزيع األمثؿ ألنماط االستخداـ في منطقة الدراسة ،بشكؿ خاص

)اتجاىقات التطقور العمرانقي ـ بعنػواف 2004دراسة قاـ بيػا محمػد فػؤاد مصػطفى دوديػف لعػاـ  ثامنا:
بحثػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي اتجاىػػات  ،دورا فققي ضققوء العالقققة اإلقميميققة بالتجمعققات المحيطققة( لمدينققة

التطور العمراني المحمية إلقميـ مدينة دورا وحاولت الوصوؿ إلى تصور مستقبمي ليذا المنظػور بنػاء 
عمػػى المعطيػػات واإلحصػػائيات والبيانػػات التػػي جمعيػػا. فاليػػدؼ األساسػػي ليػػذه الدراسػػة ىػػو دراسػػة 
اإلمكانيػػات القائمػػة لتطػػوير إقمػػيـ مدينػػة دورا بكامػػؿ أجػػزاءه مػػف مراكػػز حضػػرية ثانويػػة وقػػرى عمػػى 

واقتراح التصور األنسب لتوجيو عممية التطور في اإلقمػيـ مػف أجػؿ المسػاىمة فػي  ،مختمؼ أحجاميا

                                                           
اتجاىات التخطيط اإلقميمي والتطور العمراني لمقرى الواقعة شمال غرب ـ(: 2005عبد اليادي، طو عبد القادر حمد ) 1

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيفمحافظة نابمس
أنماط استخدام األرض واتجاىات النمو العمراني والتركيب الداخمي في بعض قرى ـ(: 2004و، رياض فرحاف حسف )عالون 2

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.محافظة نابمس، )دراسة في جغرافية الريف(
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عػػات وضػػع الحمػػوؿ المالئمػػة لممشػػاكؿ القائمػػة والعمػػؿ عمػػى تػػوفير االحتياجػػات الممحػػة لسػػكاف التجم
 .1المختمفة في اإلقميـ

يػػػرى الباحػػػث أف ىػػػذه الدراسػػػات السػػػابقة يمكػػػف تناوليػػػا فػػػي قسػػػميف رئيسػػػييف: فالقسػػػـ األوؿ 
 ،دراسػة محمػد عابػديف ودينػا الػدجاني ،يشمؿ الدراسات األربػع )دراسػة كػاظـ الكنػاني وأحمػد الجػابري

القسػػػػـ الثػػػػاني فيشػػػػمؿ  أمػػػػا ،ودراسػػػػة محمػػػػد عبػػػػد الحميػػػػد ومسػػػػاعد المسػػػػيند( ،دراسػػػػة مسػػػػمـ الشػػػػمري
أمػػا بالنسػػبة لمقسػػـ األوؿ فقػػد تناولػػت فكػػرة تقيػػيـ المالئمػػة المكانيػػة لمتوسػػع  ،الدراسػػات األربػػع الباقيػػة

الحضػػري والتنميػػة العمرانيػػة عبػػر منيجيػػة التحميػػؿ المكػػاني  اسػػتنادا إلػػى مجموعػػة المعػػايير المػػؤثرة 
اسػػات مػػع دراسػػة الباحػػث مػػف حيػػث األسػػس وقػػد اختمفػػت ىػػذه الدر  ،عمػػى التوسػػع والتنميػػة العمرانيػػة

وفػي الوقػت نفسػو كانػت  ،والمعايير المؤثرة في حدوث التنمية العمرانية  والنتػائج التػي توصػمت إلييػا
 ،مميمة ومساعدة لمباحث فػي دراسػتو مػف خػالؿ االسػتفادة ف الكثيػر مػف نقػاط القػوة التػي تميػزت بيػا

 تي تعرضت ليا.وتجنب الوقوع في بعض اإلخفاقات والصعوبات ال

أمػػا القسػػـ الثػػاني والػػذي يشػػمؿ الدراسػػات األربػػع الباقيػػة فنجػػد أف ىػػذه الدراسػػات كانػػت تركػػز 
عمػػػى اتجاىػػػات النمػػػو العمرانػػػي واإلمكانيػػػات والمشػػػاكؿ والمعوقػػػات التػػػي تواجػػػو النمػػػو العمرانػػػي فػػػي 

سػموب فػة مثػؿ األوحاولت ىذه الدراسػات كػذلؾ اقتػراح طػرؽ وأسػاليب مختم ،مناطؽ دراستيا المختمفة
لعػػاممي وأسػػاليب أخػػرى مختمفػػة مػػف شػػأنيا اقتػػراح التصػػور األنسػػب اإلحصػػائي المعػػروؼ بالتحميػػؿ ا

ولكػػف فػي الوقػػت  ،لتوجيػو عمميػة النمػػو العمرانػي إلػػى االتجػاه الصػػحيح فػي منػاطؽ دراسػػتيا المختمفػة
ولػػػـ تسػػػتخدـ  ،لعمرانيػػػةنفسػػػو لػػػـ تتطػػػرؽ ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػى فكػػػرة تقيػػػيـ المالئمػػػة المكانيػػػة لمتنميػػػة ا

والتػي أصػبحت مػف التقنيػات الميمػة فػي الوقػت الحػالي   GISالتقنيػات الحديثػة المسػاعدة كتقنيػة أؿ
 في مثؿ ىذه الدراسات.

 

 
                                                           

العمرانققي لمدينققة دورا فققي ضققوء العالقققة اإلقميميققة بالتجمعققات اتجاىققات التطققور ـ(: 2004دوديػػف، محمػػد فػػؤاد مصػػطفى ) 1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.المحيطة
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 الفصل الثاني

 خصائص منطقة الدراسة

 :الخواص الطبيعية لمنطقة الدراسة 1.2

  :الموقع 1.1.2

  :تمييد

حػػػرص معظػػػـ البػػػاحثيف عمػػػى التفرقػػػة بػػػيف الموقػػػع والموضػػػع وكػػػاف )راتػػػزؿ( أوؿ مػػػف فػػػرؽ 
وموضػع المدينػة محػدودة  بحيث عرؼ الموضع: بأنو قطعة األرض التي تقوـ عمييا المدينػة ،بينيما

تقػـو عمييػا ضػمف حػدودىا اإلداريػة أو تمػؾ التػي تحتميػا مسػاحتيا المعمػورة ويمكػف تعريػؼ الموضػػع 
اه عمػػى أنػػو دراسػػة الظػػواىر الطبيعيػػة كالتضػػاريس ودرجػػة انحػػدار األرض وتركيبيػػا الجيولػػوجي والميػػ

ومصادرىا والمناطؽ المعرضة إلخطار الفيضاف واحتمػاؿ تعرضػيا لميػزات األرضػية والبػراكيف ومػف 
 .1ثـ الطقس والمناخ لألرض التي تقوـ عمييا المدينة

بينما عرؼ الموقع: بأنو المكػاف الػذي يػرتبط بموقعػو مػع مػا يجػاوره مػف أمػاكف أخػرى وذلػؾ 
 .2بمعنى عالقاتيما المكانية مع ما يحيط بحدود المدينة نفسيا

أما بالنسبة إلى موقع المدينة جغرافيا فيي تقع في الجنوب الغربػي مػف الضػفة الغربيػة عمػى 
بحيػػث تشػػكؿ جبػػاؿ الخميػػؿ  ،كػػـ مػػف مدينػػة القػػدس مكونػػة أعمػػى ىضػػبة منبسػػطة فػػي قمتيػػا 36بعػػد 

-790يتػػراوح ارتفػاع مدينػة الخميػػؿ مػا بػػيف )فػي حػيف  ،أطػوؿ وأعػرض مجموعػػة جبػاؿ فػي فمسػػطيف
 .3عف مستوى سطح البحرـ( 3060

                                                           
 –، الفصؿ الثاني، قسـ الجغرافيا، جامعة بابؿ، بابؿ محاضرات في جغرافية المدن(: 2013الكعبي، حسيف وحيد عزيز ) 1

 العراؽ.
، رسالة ماجستير في الجغرافية، جامعة النجاح الوطنية، مدينة الخميل، دراسة في جغرافية المدن(: 2003محمد )السعايدة،  2

 .25نابمس، فمسطيف، ص
، 1992، الخميؿ، مركز األبحاث، رابطة الجامعييف، الزراعة في محافظة الخميلالحوامده، عبد النبي الرجوب، محمد:  3

 .36ص
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وخػط  ،ـ104.42أما بالنسبة لموقع المدينة الفمكي فيي تقع بيف خط إحداثي محمي شػمالي 
 وذلؾ حسب الشبكة القطرية إلحداثيات فمسطيف. ،ـ159.61محمي شرقي

خػػػط  شػػػماؿ 31º'.31أمػػػا موقعيػػػا حسػػػب خطػػػوط الطػػػوؿ ودوائػػػر العػػػرض فتقػػػع عمػػػى خػػػط عػػػرض 
 .1شرؽ خط غرينتش 35.8وخط طوؿ  االستواء

 :الموضع 2.1.2

وىػذا مػا ينطبػؽ إلػى  ،تكمف أىمية الموضػع فػي حيػاة ونشػأة المدينػة عمػى أىميػة الموقػع ليػا
عمػى أسػاس الموضػع الػذي  إذ تػـ اختيػار النػواة األولػى لممدينػة ،حد ما عمى مدينة الخميػؿ منػذ القػدـ

كاف ضمف ىضبة التوائية ثالثية العمر والتي تعرضت فيما بعد لعوامؿ الحت والتعرية إلى مجموعة 
حيػػث  ،متنوعػػة فػػي أعماقيػػا واتجاىاتيػػامػػف الػػتالؿ والقمػػـ الجبميػػة والتػػي تخترقيػػا األوديػػة المختمفػػة وال

نشأت المدينة عمى طوؿ مجرى الػوادي الػرئيس والػذي يبػدأ مػف وادي القنػاة شػرقا حتػى وادي الخميػؿ 
إضػػافة وجػػػود العديػػػد مػػػف ث األسػػػواؽ المركزيػػة التابعػػػة ليػػػا. حيػػػ جنوبػػا والػػػذي يختػػػرؽ وسػػط المدينػػػة

عمػى االسػتقرار البشػري واالنتشػار العمرانػي  الينابيع والعيوف كعػيف الفػوار وعػيف سػارة والتػي سػاعدت
 .2في المدينة منذ القدـ

أيضػػا يشػػكؿ الموضػػع عنصػػرا ىامػػا فػػي بػػدء ونشػػأة المدينػػة وقياميػػا ألف مزايػػاه ىػػي الػػدافع 
ويضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ مػػف األىميػػة مػػا يتفػػؽ مػػع جيولوجيػػة وطبوغرافيػػة المنطقػػة  ،األساسػػي وراء قياميػػا

واد البنػػػاء والتػػػي سػػػاعدت سػػػكاف المدينػػػة فػػػي االسػػػتقرار والبنػػػاء حيػػػث تػػػوفرت المػػػوارد الطبيعيػػػة كمػػػ
 والعمراف عمى مر العصور. 

  

                                                           
النمو الحضري في مركز جبل الخميل: )االتجاىات، واألنماط، واألسباب، واالثار( )مدن (: 2012أبو ىاشـ، ابراىيـ ) 1

 .41، جامعة بيرزيت، فمسطيف، صحمحول، ودورا( كحالة دراسية الخميل،
 .26-25: مرجع سابؽ، ص(2003)السعايدة  2
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 :الجيولوجيا 2.2

تقػػع منطقػػة الدراسػػة فػػي الوسػػط الفمسػػطيني الواقػػع جيولوجيػػا ضػػمف نطاقػػات الطيػػات العائػػدة 
األعمػى وحتػى أواخػػر  فػي نشػأتيا لمحركػات التكتونيػة التػي أثػرت عمػى المنطقػة ابتػداء مػف الكريتاسػي

 .1الزمف الثالث

وىي بشكؿ عاـ  ،تتصؼ صخور منطقة الدراسة بالتنوع في مكوناتيا الجيولوجية والصخرية
والعائدة إلى فترة الكريتاسػي األسػفؿ واألعمػى مػف  تتألؼ مف الصخور الجيرية ومشتقاتيا والدولوميت

تعػػػود إلػػػى الػػػزمف الرابػػػع واإلرسػػػابات إضػػػافة إلػػػى بعػػػض التكوينػػػات التػػػي  ،الػػػزمف الجيولػػػوجي الثػػػاني
 الحديثة.

وبناء عمى العمر الجيولوجي لمصخور المتكشفة في منطقػة الدراسػة فقػد تػـ تقسػيـ تكويناتيػا 
 (:2الجيولوجية مف األقدـ إلى األحدث كما ىو موضح في الخريطة رقـ )

 

 

                                                           
، رسالة ماجستير من وادي الزومر جيومورفولوجية حوض التصريف النيري األعمى واألوسط(: 1998حمداف، لطفي ) 1

 .30غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، ص
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 مدينة الخميل (: جيولوجية2خريطة )

 م.1998المصدر: من عمل الباحث باالستعانة بالخرائط الجيولوجية االسرائيمية 
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 :األلبيان 1.2.2

 تقابؿ تكويف بيت كاحؿ ويمكف تمييز جزأيف مف ىذا التكويف كما يمي:  

مع كميات قميمة مف الصخور الطريػة  ويتألؼ مف الحجر الجيري الدولوميتي الجزء األسفل: أ( 
بحيػػػث يبػػػدأ التكػػػويف بػػػالحجر الجيػػػري الكتمػػػي سػػػميؾ . 1كالمػػػارؿ والحجػػػر المػػػارلي والغضػػػار

ثػـ ينتشػر فػي وسػط  ،الطبقات مشكال جروفا تنتشر في منػاطؽ جبػؿ أبػو رمػاف وجنيػد ونمػرة
ف الغضػار والػذي يتعاقػب مػع طبقػات مػ ،التكويف الحجػر الجيػري الػدولوميتي رقيػؽ الطبقػات

 ،وفي األعمى يوجػد الحجػر الجيػري الكتمػي الغنػي بػالقواطع ،والمارؿ التي تزداد نحو األعمى
 مع تداخالت صوانية عند النياية العميا.

وبػذلؾ  ،يبدأ بتعاقب طبقات الحجر الجيري المػارلي والمػارؿ والحجػر الجيػري الجزء األعمى: ب( 
ألنػو مكػوف مػف الجيػر  ،الػذي يتميػز بصػالبتويتميز عف المستوى العموي مػف الجػزء السػفمي 

الػػدولوميتي أي أف الحػػد الفاصػػؿ بػػيف الجػػزء األسػػفؿ والجػػزء األعمػػى يتميػػز بتحػػوؿ الصػػخور 
 الجيرية الدولوميتية الصمبة الى الصخور الجيرية المارلية.

في  تنتشر مكاشؼ ىذا التكويف في األجزاء  الشمالية والشمالية الغربية لممدينة ومنطقة نمرة
 الخميؿ وخمة بطرخ.

 :السينومانيان 2.2.2

وتعػػػود ىػػػذه الصػػػخور الػػػى فتػػػرة الكريتاسػػػي األعمػػػى والػػػذي ينقسػػػـ فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة الػػػى 
 قسميف:

 حيث يمكف تمييز مستوييف مف صخور ىذه الوحدة كما يمي: السينومانيان األعمى: أوال:

                                                           
، مجموعة الييدرولوجييف جيولوجية فمسطين والضفة الغربية وقطاع غزة(: 1999عبد القادر وصايؿ وشاحي ) 1

 .133الفمسطينييف، فمسطيف، ص
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بحيػػث يبػػدأ  ،ريػػة ودولوميتيػػةويتكػػوف مػػف تتػػابع مسػػتمر لصػػخور صػػمبة جي الجققزء األسققفل: أ( 
والػذي يتميػز بقمػة سػمكو و رقػة  ،الجزء األسفؿ مف ىذا التكويف بالحجر الجيري والػدولوميت

 .1ثـ تعمو ىذه الطبقات طبقة اخرى مف الدولوميت الصمب الكتمي ،طبقاتو وألوانو الرمادية

فػي حػيف يبمػ  سػمؾ  وينتشر في الجػزء األعمػى مػف ىػذا التكػويف الحجػر الجيػري الػدولوميتي
 .2ـ160ىذا المستوى 

يتكوف مػف الػدولوميت والحجػر الجيػري والطباشػيري مػع وجػود بقايػا األحػافير  الجزء األعمى: ب( 
وفػػي بعػػض المنػػاطؽ تتكػػوف صػػخوره مػػف المػػارؿ الػػذي يتخممػػو عدسػػات مػػف الحجػػر الجيػػري 

 .3ـ270-80ويبم  سمكو  ،جيد التطبؽ

 ثانيا: السينومانيان األسفل: 

يينتشػػر عمػػى األجػػزاء الشػػػمالية الشػػرقية واألجػػزاء الوسػػػطى  ،تػػألؼ مػػف الػػدولوميت والكمػػػسي
ـ. تتميػػز صػػخور السػػينومانياف بأنيػػا ذات 50-130والغربيػػة لممدينػػة. ويبمػػ  سػػمؾ ىػػذا التكػػويف بػػيف 

 بسبب تكونو مف المارؿ بشكؿ رئيس. ،مانع واضح لمماء الجوفي

لطيػػة أرضػػية محدبػػة )محػػدب الخميػػؿ(  بحيػػث تبػػدأ تتميػػز جبػػاؿ مدينػػة الخميػػؿ بػػنمط بنيػػوي 
ـ شػػػماؿ مدينػػة راـ اهلل مػػػع زيػػادة طفيفػػػة فػػي الجػػػزء الجنػػوبي الػػػذي 1016شػػماال عنػػد تػػػؿ العاصػػور 
 .4مدينة الخميؿل الواقعة ضمف األجزاء الشمالية ـ1020ينتيي عند قمة خمة بطرخ 

 ،الى الحقبة الجيولوجية الثالثيػةيرجع الجيولوجييف األصوؿ الجيولوجية ليذه الطية المحدبة 
غير أف رسوبيات السينومانياف في ىذا المحدب تشير بأف عممية الطي كانت في فترتيف مف النشاط 

                                                           
 .137(: مرجع سابؽ، ص1999عابد ووشاحي ) 1
رسالة ماجستير غير منشورة،  جيومورفولوجية حوض التصريف النيري األعمى من وادي الخميل،ـ(: 2007لعدرة، نزيو )ا 2

 .55جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، ص
 55(: مرجع سابؽ، ص2007نزيو العدرة ) 3
 .84، صالجغرافيا االقميمية لمحافظة الخميل(: 1997عواد، عبد الحافظ ) 4
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 ،)االوليغوسيف( 1األولى كانت في الكريتاسي األعمى والثانية في العصر الثالثي ،البنائي )التكتوني(
 ـ(.890) ـ( وجبؿ الحرايؽ970) اسـ( وجبؿ السند1020ويتمثؿ بمرتفعات خمة بطرخ )

وقػػػد كانػػػت حركػػػات الطػػػي التػػػي أصػػػابت األراضػػػي الفمسػػػطينية  نػػػذاؾ قميمػػػة العنػػػؼ والتػػػي 
تمخػػض عنيػػا التػػواءات أرضػػية خفيفػػة اقتصػػرت عمػػى الغطػػاء الرسػػوبي دوف التػػأثير عمػػى مركبػػات 

وىػػذه المحػػاور التػػي امتػػدت القاعػػدة الناريػػة المتبمػػورة والتػػي ارتكػػزت عمييػػا البنيػػة والبنػػاء الجيولػػوجي 
 .2بصفة عامة مف الجنوب الغربي إلى الشماؿ الشرقي وال سيما في منطقة الخميؿ والقدس

ونتيجػػة لػػذلؾ نيضػػت أرض الخميػػؿ نيوضػػيا النيػػائي فػػوؽ ميػػاه البحػػر المتوسػػط مػػع وجػػود 
 نشاط قوى الطي والتصدع والتقبب األمر الذي أدى الى ارتفاع حافاتيا عمى شكؿ نجود.

قػػد ظيػػرت شػػبكات مػػف األوديػػة ابػػاف مرحمػػة اليػػدوء النسػػبي حيػػث رافػػؽ ذلػػؾ حركػػات تشػػوه و 
 .)ىضبة الخميؿ(متعددة لكي تجدد شبكات المجاري المائية مع ظيور سطح اليضبة 

أمػػا بالنسػػبة لعمػػر سػػطح ىضػػبة الخميػػؿ مػػف المػػرجح أف تكػػوف تسػػويتو قػػد بػػدأت فػػي أعقػػاب 
الفمسػػطيني أرضػػا بػػارزة مػػع اسػػتمرار ىػػذه العمميػػات حتػػى  انحسػػار البحػػر األيوسػػيني وظيػػور اليػػابس

نيايػػة العصػػر االوليغوسػػيف مػػع ظيػػور االضػػطرابات األرضػػية بعػػد ذلػػؾ فػػي عصػػر الميوسػػيف ومػػا 
صػػاحبيا مػػف تخمعػػات أرضػػية أدت الػػى تشػػوه السػػطح حيػػث تباينػػت مناسػػيبو وتضػػرس سػػطحو فػػي 

 .3أعالي ىضبة الخميؿ

فػػي األوديػػة ترسػػـ طبقػػات مػػف الصػػخور الطباشػػيرية وقػػد صػػاحب مسػػارات المجػػاري المائيػػة 
المينة وبروز طبقات الدولوميت والحجر الكمسي مع رقائؽ الصواف القاسػية كحافػات صػخرية فاصػمة 

 .4حيث شكمت ىذه المناطؽ مراكز عمرانية منذ القدـ

                                                           
 .185(: مرجع سابؽ، ص1999عابد ووشاحي ) 1
 .361، ص1، ط2ـ(، ج1984الموسوعة الفمسطينية ) 2
 .70ـ(: مرجع سابؽ، ص1997عواد، عبد الحافظ ) 3
 .29(: مرجع سابؽ، ص2003السعايدة ) 4
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تبػػرز أىميػػة دراسػػة التركيػػب الجيولػػوجي بالػػذات فػػي اظيػػار قيمػػة الموضػػع مػػف حيػػث مػػدى 
ونػوع الطبقػات ومػدى صػالحيتيا لمبنػاء وقػدرتيا عمػى تحمػؿ ضػغط  ،ومسػتواىا ،لميػاه الجوفيػةتوفر ا

 وىذا ما ينطبؽ عمى مدينة الخميؿ. ،1المباني والخدمات العامة

 :التربة 3.2

الخميؿ وبالتالي يمكف  دينةيعتبر العامؿ الجيولوجي مف األسس الميمة في تنوع التربة في م
 تصنيؼ التربة في المنطقة الى األصناؼ التالية: 

 : (Terra Rossa: Soil)التربة الوردية الحمراء )التيراروزا(  1.3.2

تنشػػػأ مػػػف عمميػػػة غسػػػؿ الصػػػخور الجيريػػػة الدولوميتيػػػة بميػػػاه  ،وىػػػي تربػػػة ذات لػػػوف أحمػػػر
 وتتجمع عناصر الصخر غير القابمة لإلذابة  ،حيث تذيب ىذه المياه كربونات الكالسيوـ ،األمطار

يتبػػايف سػػمؾ  .2ومػػف ضػػمنيا )أكاسػػيد الحديػػد والسػػيميكات( التػػي تعطػػي التربػػة لونيػػا األحمػػر
حيػػػث يتػػػراوح سػػػمكيا بػػػيف سػػػنتيمترات عمػػػى  ،ىػػػذه التربػػػة حسػػػب درجػػػة االنحػػػدار التػػػي تتواجػػػد عمييػػػا

 .3ـ تقريبا عمى درجات االنحدار األقؿ1المنحدرات الى 

واحتوائيػػا  ،التػػي تتميػػز بقواميػػا الثقيػػؿ ،نتمػػي ىػػذه التربػػة الػػى تربػػة البحػػر المتوسػػط الحمػػراءت
وىػػي تربػػة قاعديػػة خفيفػػة  ،والرمػػؿ ،ونسػػبة منخفضػػة لكػػؿ مػػف الغػػريف ،عمػػى نسػػبة عاليػػة مػػف الطػػيف

ييػا ( فP.Hيتػراوح الػرقـ الييػدروجيني ) ،وذات قدرة كبيرة عمى خزف المياه واالحتفػاظ بالرطوبػة ،جدا
 ،لػذا فػاف فرصػة جريػاف المػاء فوقيػا أكثػر مػف تسػربو فييػا ،أمػا نفاذيتيػا لممػاء قميمػة ،(7.2– 8بػيف )

                                                           
 .315، ص4، ط2، ججغرافية العالم االسالميـ(: (1989رضواف، عبدالحميـ، طو  1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،عمى النبات الطبيعي في محافظة الخميل أثر المناخ والسطح(: 2003الحمامدة، فرج ) 2
 .50جامعة النجاح الوطنية، ص 
 .10، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، صالتصنيف الجيوكيميائي لترب شمال الضفة(: 2002أبو صفط، محمد ) 3
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 .1نتيجػػة لسػػيولة تبػػددىا إلػػى طػػيف ضػػعيؼ المزوجػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى إغػػالؽ مسػػاماتيا بشػػكؿ محكػػـ
 األجزاء الشمالية الشرقية منيا. خاصةوتغطي ىذه التربة معظـ أجزاء المدينة و 

 :(Rendzineتربة الرندزينا )2.3.2 

أي عمػػى الطباشػػير والرمػػاؿ وال تنشػػأ عمػػى الصػػخور  ،تنشػػأ عمػػى الصػػخور الجيريػػة الطريػػة
ويغمػػػػب عمييػػػػا المػػػػوف البنػػػػي  ،وقػػػػد يضػػػػاؼ الييػػػػا بعػػػػض الغػػػػريف المنقػػػػوؿ بالريػػػػاح ،الجيريػػػػة الصػػػػمبة

باؿ( وأكثػر سػمكا مػف فيي أكثر غنى بالمادة العضػوية )الػدو  ،وتختمؼ عف التربة الحمراء ،والرمادي
 .2التربة الحمراء

والػذي يعػود الػى التكوينػات التػي اشػتقت منيػا غيػر  ،تتميز ىػذه التربػة بسػمكيا الكبيػر نسػبيا
متماسكة وطباقية وسريعة التفكؾ بفعؿ ابتالليا بالماء. ويعكس ارتفاع محتواىا الطيني عمى خاصية 

تسػػود فػي منطقػػة الدراسػة تربػػة الرنػػدزينا  .3المرضػعةاحتفاظيػا بالرطوبػػة ويطمػؽ عمييػػا محميػا بالتربػػة 
وكميػػػات مطػػػر  (18-20درجػػػات حػػػرارة ) فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي تتػػػرواحالبنيػػػة والشػػػاحبة والتػػػي تنتشػػػر 

الغربيػة مػف المنطقػػة واألجػزاء الجنوبيػة الشػػرقية الشػػمالية فػي األجػزاء  ممػػـ(300-600 تتػراوح بػيف )
 .(3منيا كما في الخريطة رقـ )

                                                           
 .25(: مرجع سابؽ، ص2007نزيو العدرة ) 1
، رسالة الدراسةاالجتماعية واالقتصادية لمواقع مشروع مكافحة التصحر في محافظة الخميل(، 2005عمياف، ربيحة، ) 2

 .62ماجستير غير منشورة، قسـ العمـو البيئية، جامعة النجاح الوطنية، ص
 .12أبو صفط، مرجع سابؽ، ص 3
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 (: أنواع الترب في مدينة الخميل3خريطة )

 )بتصرف(. ،م1973 ،إسرائيل ،قسم ري وحجر التربة ،دائرة األبحاث الزراعية ،المصدر: وزارة الزراعة
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 :طبوغرافية المنطقة 4.2

والتػػػي تشػػػكؿ القسػػػـ الجنػػػوبي مػػػف سمسػػػمة  ،جبػػػاؿ الخميػػػؿتعتبػػػر منطقػػػة الدراسػػػة جػػػزءا مػػػف 
وتعد جزءا مػف محػدب جيولػوجي كبيػر يمتػد مػف منطقػة راـ اهلل وحتػى بمػدة  ،مرتفعات وسط فمسطيف

وتمتاز منطقة الدراسػة بقمػة التبػايف فػي مظاىرىػا التضاريسػية والتػي تتػراوح فػي مناسػيبيا  ،1الظاىرية
ـ في األطراؼ الجنوبيػة الشػرقية منيػا كمػا ىػو 790المدينة وـ في قمة خمة بطرخ شماؿ 1020بيف 

 (. 4موضح في الخريطة رقـ )

وتشكؿ مرتفعات المدينة المنابع العميا لوادي الخميؿ حيث تبدو عمى شكؿ عقدة جبمية تتفرع 
إلػػػػى شػػػػعبتيف كبيػػػػرتيف باالتجػػػػاه جنوبػػػػا وقػػػػد أدى تعمػػػػؽ األوديػػػػة فػػػػي تمػػػػؾ المنطقػػػػة إلػػػػى إبػػػػراز ىػػػػذه  

ات عمػى شػكؿ كتػؿ جبميػػة مقطعػة وأدى تعمػؽ وادي حسػكة إلػى الشػػماؿ مػف ىػذه الكتمػة إلػػى المرتفعػ
 إبرازىا عمى شكؿ نقاط تقسيـ لممياه بيف وادي حسكة في الشماؿ ومنابع وادي الخميؿ في الجنوب.

والػػذي أدى  ،ومػػف أشػػير أوديػػة المنطقػػة وادي القنػػاة ويشػػكؿ أوؿ منػػابع وادي الخميػػؿ شػػماال
ثػـ وادي سػبتو  ،يار جباؿ فرش اليوى الػى غربػو وجبػاؿ نمػرة وجنيػد وعػيف سػارة شػرقوتعمقو إلى إظ

 ووادي التفاح الذي يخترؽ وسط مدينة الخميؿ ووادي القاضي.

ـ شػػماؿ المدينػػة مػػف أشػػير جباليػػا والػػذي يعتبػػر أعمػػى جبػػاؿ 1020ويعػػد جبػػؿ خمػػة بطػػرخ 
  ـ.890وجبؿ الحرايؽ  ،2ـ970وجبؿ السنداس  ،الضفة الغربية

                                                           
 .166(: مرجع سابؽ، ص 1997عواد، عبد الحافظ ) 1
 .17(: مرجع سابؽ، ص2007نزيو العدرة ) 2
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 .(: طبوغرافية مدينة الخميل4خريطة )

 .م 30*30 (SRTMالمصدر: من عمل الباحث باالستعانة بنموذج االرتفاعات الرقمية )
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  :درجات االنحدارات 5.2

أي  ،بدرجػة االنحػدار ىػي الزاويػة المحصػورة بػيف المسػتوى األفقػي وسػطح األرض المقصود
 انحراؼ جزء مف سطح األرض التي انحرفت عف الوضع األفقي ليا.

 ،باالنحػػدار حيػػث تتركػػز فػػي المنػػاطؽ السػػيمية والمنبسػػطة تػػرتبط المراكػػز العمرانيػػة ونشػػأتيا
فكممػػػا زاد االنحػػػدار قػػػؿ العمػػػراف  ،قػػػة عكسػػػيةونجػػػد أف العالقػػػة بػػػيف االنحػػػدار وتوزيػػػع العمػػػراف عال

وبمعرفة درجة االنحػدار  ،واف أمكف ذلؾ فبتكمفة باىظة جدا ،وانحسر التوسع العمراني لممدف القائمة
 .1يمكف تحديد نمط البناء

حيػث يختمػؼ االنحػدار مػف منطقػة ألخػرى  ،يتميز سطح مدينػة الخميػؿ بأنػو متضػرس نسػبيا
حيػث تػزداد حػدة االنحػدار فػي بعػض المنػاطؽ   ،(0-27فتتراوح درجػة االنحػدار فػي المنطقػة بػيف )

ولمعرفػة درجػات االنحػدار فػي مدينػة الخميػؿ فقػد تػـ اسػتخداـ  ،الشمالية واألجػزاء الغربيػة مػف المدينػة
رضػػية بأبعادىػػا الثالثػػة إذ قسػػمت المنطقػػة الػػذي يمثػػؿ التضػػاريس األ (DTMالنمػػوذج األرضػػي )

 والفئات ىي:  (.3( والجدوؿ رقـ )5الحظ الخريطة رقـ ) ،فئات انحدارية5 إلى 

( وبنسػػػػبة 6كػػػػـ 33.15وتمثػػػػؿ ثػػػػاني الفئػػػػات االنحداريػػػػة مسػػػػاحة إذ بمغػػػػت )الفئققققة األولققققى:  1. 
 .(0-3تتراوح درجاتيا ما بيف ) ،مف مساحة المدينة %(11.5)

                                                           
المقومات الطبيعية لمتنمية الحضرية مدينة بيت الىيا )نموذجا(، مجمة ـ(: 2014ناجا أبو النيؿ وصالح أبو عمرة ) 1

 .280، ص 2، العدد 22، المجمدالجامعة االسالمية لمبحوث االنسانية
 (DTM )Digital Terrain Model األرضية بشكؿ احداثيات . أحد برامج نظـ المعمومات الجغرافية، اذ يمثؿ المواقع

( ويمثؿ االرتفاع. لممزيد ينظر: جمعة محمد داود، التحميؿ االحصائي والمكاني في z(، والبعد الثالث )x.yمستوية )
ArcGIS ،56، ص2009، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، السعودية . 
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 (: درجات االنحدار5خريطة )

 (DEMالمصدر: من عمل الباحث اعتماد عمى خرائط )
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 وتمثػػػػػؿ أكثػػػػػر الفئػػػػػات االنحداريػػػػػة انتشػػػػػارا التػػػػػي تتػػػػػراوح درجاتيػػػػػا مػػػػػا بػػػػػيف الفئقققققة الثانيقققققة:   2.
 (5-3) ( 6كـ 33.21وبمساحة) ( مف مساحة المدينة15.6وبنسبة )%،  وتنتشر ىذه الفئة

  في جميع أنحاء المدينة عدا المناطؽ المرتفعة منيا.  

وتشػػغؿ ثالػػث الفئػػات  (5-8: وىػػي المنحػػدرات التػػي تتػػراوح درجػػات انحػػدارىا )الفئققة الثالثققة 3. 
المرتفعػػػػة %( وتنتشػػػػر متباينػػػػة بػػػػيف المنػػػػاطؽ 8.7( وبنسػػػػبة )6كػػػػـ 6.67مسػػػػاحة إذ بمغػػػػت )

 والمناطؽ األقؿ ارتفاعا.

 : وىػػػػػػػػػػي المنحػػػػػػػػػػدرات التػػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػػراوح  درجػػػػػػػػػػات انحػػػػػػػػػػدارىا مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيف الفئققققققققققة الرابعققققققققققة  4.
(15-8) ( مػػف مسػػاحة المدينػػة3.1( وبنسػػبة )6كػػـ 0.15وتشػػغؿ مسػػاحة )%،  وتنتشػػر فػػي

 المناطؽ ذات االرتفاع المتبايف بشكؿ يتوسط االرتفاع واالنخفاض.

 تمثػػػػػؿ ىػػػػػذه الفئػػػػػة المنػػػػػاطؽ التػػػػػي تتػػػػػراوح درجػػػػػات انحػػػػػدارىا مػػػػػا بػػػػػيف الفئقققققة الخامسقققققة:  5.
 (27-15)( وأىػـ مػا يميػز منػاطؽ ىػذه الفئػة 0.6( وبنسػبة )6كػـ 0.01وتشغؿ مسػاحة )%

 عف المساحات األخرى أنيا تمثؿ مناطؽ لتجمع مياه األمطار في منطقة الدراسة. 

 من المساحة الكمية لمنطقة الدراسة (: الفئات االنحدارية3جدول )

 النسبة % (6المساحة )كم الفئات االنحدارية )درجة(

0-1 33.15 11.5 
1-5 33.21 15.6 
5-8 6.67 8.7 
8-35 0.15 3.1 

35-67 0.01 0.6 
 300 65.71 المجموع

 (.DTMالمصدر: اعتمادا عمى تحميل خرائط )
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 :الموارد المائية 2.6

الجيولػػػوجي الطبػػػوغرافي لممصػػػطبة المقامػػػة عمييػػػا المدينػػػة ومػػػا حوليػػػا مػػػف يعتبػػػر التركيػػػب 
مػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػي سػػػػاعدت عمػػػػى وجػػػػود العديػػػػد مػػػػف المصػػػػادر المائيػػػػة فػػػػي  ،1األوديػػػػة والمرتفعػػػػات

 المنطقة.

 يمكػػػػػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػػػى أىػػػػػػػػػػػػـ مصػػػػػػػػػػػػادر الميػػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػػػػؿ كمػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػي:
 :أوال: مياه األمطار

 حيػػػث ،األمطػػػار المنطقػػػة المدينػػػة تعتبػػػر المػػػورد األساسػػػي الػػػذي يعتمػػػد عميػػػو السػػػكاف فػػػي 
إلػػى مػػرور المنخفضػػات الجويػػة الشػػتوية والتػػي تعتمػػد عمػػى تحػػرؾ الريػػاح الجنوبيػػة  مدينػػةالتتعػػرض 

األجزاء الشمالية مما يييئ الفرصػة  المدينة الغربية المطيرة والتي تأتي عمى شكؿ شبو عمودي عمى
               وقػػػػػػد بمػػػػػػ  معػػػػػػدؿ األمطػػػػػػار السػػػػػػنوي فػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ  ،كبيػػػػػػرة مػػػػػػف األمطػػػػػػارط كميػػػػػػات لسػػػػػػقو 

  .2السنة(/ممـ 447.8)

 :ثانيا: الينابيع وآبار الجمع )خزانات المياه(

اعتمد سكاف مدينة الخميؿ منػذ العيػد العثمػاني عمػى تمديػد مواسػير فخاريػة مػف الينػابيع إلػى 
وسػػػاعد ذلػػػؾ  3الحػػػـر اإلبراىيمػػػي الشػػػريؼ إلػػػى عػػػيف الحمػػػراء المجػػػاورة لمحػػػـرالبمػػػدة القديمػػػة حػػػوؿ 

 االنسياب التضاريسي في المنطقة.

 ( يوضح أىـ الينابيع واآلبار في المنطقة.6الجدوؿ رقـ )

  

                                                           
 .40(: مرجع سابؽ، ص2003السعايدة ) 1
 ـ(.2012/2003ة، )األرصاد الفمسطينية بالضفة الغربي 2
 .41(: مرجع سابؽ، ص 2003السعايدة ) 3
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 (: اآلبار والينابيع في مدينة الخميل6جدول )

 النوع االسم
 نبع عيف الفوار

 بئر بئر بمد النصارى
 نبع وادي القناة 

 نبع المزروؽ
 بئر خير الديف
 نبع عيف عرب
 نبع عيف سارة
 نبع عيف نمره

 نبع قشقمة
 نبع المزه

 بئر القرنة 
Owaiwi, Maher & Awadallah, Wa'el . (2005) op.ci, p 63-64  : المصدر   

  :ثالثا: المياه الجوفية

الجاريػػػة عمػػػى مػػػدار السػػػنة بسػػػبب انتشػػػار  تتميػػػز مرتفعػػػات الخميػػػؿ بفقرىػػػا بالميػػػاه السػػػطحية
حيػػث يتسػػرب جػػزء  ،الصػػخور الكمسػػية ومثيالتيػػا مػػف الصػػخور المنفػػذة لمميػػاه المغذيػػة لمميػػاه الجوفيػػة

 .1منيا ويخرج عمى شكؿ عيوف وينابيع متفرقة والتي تسيـ في حؿ مشكمة النقص لممياه في المدينة

المخزوف المػائي والمتمثمػة فػي وجػود العديػد تمتاز المنطقة بوجود األحػواض المائيػة الغنيػة بػ
 (.6مف الينابيع والعيوف المائية كما ىو موضح في الخريطة رقـ )

                                                           
 .42(: مرجع سابؽ، ص2003السعايدة ) 1
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 (: األحواض الرئيسية في مدينة الخميل6خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث باالستعانة ببمدية الخميل.
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إف مدينػػة الخميػػػؿ كجػػػزء مػػف األراضػػػي الفمسػػػطينية والتػػي تنحصػػػر فييػػػا مصػػادر الميػػػاه فػػػي 
 ثالثة مصادر رئيسية وىي:

 مياه األمطار: حيث تعتبر المورد األساسي والذي يعتمد عميو السكاف في المدينة.  1-

المضػخوخة مػف اآلبػار االرتوازيػة والمسػتغمة مػف الينػابيع كمػا المياه الجوفية المتمثمػة بالميػاه   2-
ىػػو الحػػاؿ بالنسػػبة لعػػيف الفػػوار القػػديـ والػػذي سػػممتو حكومػػة االنتػػداب البريطػػاني إلػػى بمديػػة 

 ـ.1933الخميؿ عاـ 

 .1المياه المشتراه مف شركة المياه اإلسرائيمية )مكروت(  3-

عتمػد عميػو المنطقػة وتكػاد تنعػدـ بيػا الينػابيع تعتبر ميػاه األمطػار المصػدر األساسػي الػذي ت  
عالوة عمى محدودية  بارىا االرتوازية المستغمة وىذا يعني أنيػا تعػاني مػف نقػص  ،الطبيعية الرئيسية

 في المياه بشكؿ عاـ.

 :المناخ 2.6

تقريبػا عمػى  (1331.40 -31.ساىـ الموقػع الفمكػي لمدينػة الخميػؿ بػيف درجتػي عػرض )
وىػػو منػػاخ البحػػر المتوسػػط والػػذي يتميػػز بأنػػو حػػار  2تػػأثر منػػاخ المدينػػة بالمنػػاخ السػػائد فػػي فمسػػطيف

 ماطر دافئ شتاء. ،جاؼ صيفا

إذ أف وقوعيػػا  ،وقػػد أدى موقػػع منطقػػة الدراسػػة إلػػى تأثرىػػا بمجموعػػة مػػف الضػػوابط الطبيعيػػة
كمػػا أف امتػػداد  ،بحريػػة القادمػػة مػػف الغػػربإلػػى الشػػرؽ مػػف البحػػر المتوسػػط جعميػػا تتػػأثر بػػالمؤثرات ال

الجباؿ بشكؿ متعامد مع مؤثرات البحر يؤدي إلى أف ترتفع الرطوبة النسػبية فػي المنطقػة مػع ازديػاد 
 .3كمية األمطار

                                                           
 .45(: مرجع سابؽ، ص 2003السعايدة ) 1
 .31 (: مرجع سابؽ، ص1992الحوامده والرجوب ) 2
 .20(: مرجع سابؽ، ص2007نزيو العدرة ) 3
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ـ 980بارتفػػاع  واعتمػد الباحػػث فػي دراسػػة الخصػائص المناخيػػة عمػى محطػػة أرصػاد الخميػػؿ
انػػات محطػػة الخميػػؿ مػػف محطػػة األرصػػاد الجويػػة وتػػـ الحصػػوؿ عمػػى بي ،فػػوؽ مسػػتوى سػػطح البحػػر

( يوضػػػػح المتوسػػػػطات الشػػػػيرية 1والجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ،ـ2003/2012الفمسػػػػطينية فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة 
 التبخر(. ،الرطوبة النسبية ،األمطار ،لممتغيرات المناخية )الحرارة

(: المتوسققققطات الشققققيرية والفصققققمية لققققبعض عناصققققر المنققققاخ فققققي محطققققة الدراسققققة 1جققققدول )
 م2012/2003

متوسطات درجة  
 الحرارة

متوسط 
 ممم/األمطار

الرطوبة النسبية 
% 

 ممم/ التبخر 

 138.4 59 0 18.6 تشرين األول

 126.8 64 23.4 13.7 تشرين الثاني

 92.5 73 43.9 8.1 كانون أول 

 50.5 74 153.1 7.1 كانون الثاني

 79.6 72 109 8.1 شباط

 174.6 66 103.2 10.5 آذار

 208.8 55 9.4 14.7 نيسان

 203.8 48 5.8 18.4 أيار

 235 51 0 20.8 حزيران

 266.5 57 0 22.1 تموز

 234 60 0 22.1 آب

 193 62 0 20.9 أيمول

 166.9 62 447.8 15.5 المعدؿ

 م. 2012/2003المصدر: األرصاد الفمسطينية بالضفة الغربية 

 :درجات الحرارة 1.7.2

حيػث أف لدرجػة الحػرارة تػأثيرا كبيػرا عمػى  ،درجات الحرارة مف عناصػر المنػاخ الميمػة تعتبر
 الرياح. ،الضغط الجوي ،عناصر المناخ األخرى مثؿ األمطار
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يتبػػػيف أف المتوسػػػطات الشػػػيرية لػػػدرجات الحػػػرارة متفاوتػػػة بشػػػكؿ واضػػػح فػػػي فصػػػوؿ السػػػنة 
الصػيؼ وىػذه مػف ميػزات منػاخ البحػر  المختمفة حيث أف أدناىا في فصؿ الشتاء وأعالىػا فػي فصػؿ

  .المتوسط والذي تعد مدينة الخميؿ جزء مف ىذا المناخ

أف معػػدالت درجػػات الحػػرارة الشػػيرية فػػي محطػػة الخميػػؿ تصػػؿ  (1)يظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
حيػث بمغػػت  ،أيمػوؿ ، ب ،وتمػػوز ،ذروتيػا فػي بعػض أشػػير الصػيؼ والخريػؼ ممثمػػة بأشػير حزيػراف

( عمى التوالي إذ بم  المعدؿ السنوي لدرجة الحرارة في محطة الخميػؿ 20.9 ،22.1 ،22.1 ،20.8)
(.  وأف شػػير كػػانوف ثػػاني ىػػو أبػػرد شػػيور  21وبمػػ  معػػدؿ درجػػة الحػػرارة فػػي الصػػيؼ ) ،(15.5)

 (.(7.1إذ بم  معدؿ حرارتو  ،السنة

 :األمطار 2.7.2

 تتػػػػػأثر مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ بمجموعػػػػػة مػػػػػف العوامػػػػػؿ تػػػػػؤثر عمػػػػػى كميػػػػػة األمطػػػػػار فييػػػػػا أىميػػػػػا 
ومػػػف الجػػدير بالػػذكر أف األمطػػار فػػي منطقػػة الخميػػػؿ  ،1وعامػػؿ االرتفػػاع ،القػػرب والبعػػد عػػف البحػػر

ويتضػػػػح أف كميػػػػات  ،متذبذبػػػػة وغيػػػػر منتظمػػػػة تبعػػػػا لمتغيػػػػرات المناخيػػػػة التػػػػي تتعػػػػرض ليػػػػا المنطقػػػػة
العوامػػؿ السػػابقة وخاصػػة تضػػاريس المنطقػػة كػػوف التضػػاريس تػػؤثر عمػػى كميػػة  األمطػػار تػػتالءـ مػػع

ومػػػف خػػػػالؿ  ،األمطػػػار السػػػاقطة فالمنػػػاطؽ المرتفعػػػػة تصػػػميا كميػػػة أكبػػػر مػػػػف المنػػػاطؽ المنخفضػػػة
المعطيػات المناخيػػة يالحػػظ أف معظػـ األمطػػار ينحصػػر سػقوطيا مػػا بػػيف أشػير تشػػريف الثػػاني حتػػى 

 ،6001/6036خػػالؿ الفتػػرة مػػا بػػيف  السػػنة(/ممػػـ (447.8فييػػا نيسػػاف لتصػػؿ معػػدؿ كميػػة األمطػػار 
في حيف تمثؿ الفترة الممتدة بيف أشير أيار  ،فضال عف تركز أعمى معدالتيا في شير كانوف الثاني

 وتعتبر مياه األمطار أىـ الموارد المائية في المنطقة. ،وتشريف األوؿ فترة الجفاؼ

 :الرطوبة النسبية 3.7.2

نسبة بخار الماء الموجود في وحدة حجـ معينة مف اليواء وبيف كمية بخار وىي عبارة عف 
ويعتبػر اليػواء  ،الماء الالزمة لتشبع ىذا الحجـ مف اليواء في نفس درجة الحػرارة وفػي نفػس الضػغط

                                                           
 .48(: مرجع سابؽ، ص2003السعايدة ) 1
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 ،%(60-70% ومتوسط الرطوبة اذا كانت رطوبتو بيف )50جافا اذا كانت رطوبتو النسبية أقؿ مف 
 .1%(70ورطب أو شديد الرطوبة اذا زادت رطوبتو عف )

( أف أشػػير كػػانوف أوؿ وكػػانوف ثػػاني وشػػباط ىػػي أشػػير رطبػػة جػػدا 3ويتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )
%( واذا ما عممنا أف ىذه األشير ىي األقػؿ حػرارة واألعمػى (70حيث زادت فييا نسبة الرطوبة عف 

 .)%62النسبية في السنة )مطرا مف بيف أشير السنة بينما بم  معدؿ الرطوبة 

 :التبخر والنتح 4.7.2

 2003.5( بػػأف مجمػػوع التبخػػر السػػنوي فػػي محطػػة الخميػػؿ بمػػ  )3)يظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 
إلػػػى أف أعمػػػى قػػػيـ التبخػػػر تتركػػػز فػػػي فصػػػؿ الصػػػيؼ ممثمػػػة  (1رقػػػـ ) ويشػػػير الجػػػدوؿ ،)سػػػنة /ممػػػـ

فػػي حػػيف كانػػت  ،ممػػـ( 234-266.5إذ تتػػراوح قػػيـ التبخػػر مػػا بػػيف ) ،و ب ،وتمػػوز ،بأشػػير: حزيػػراف
 ،وكػػػانوف ثػػػاني ،أدنػػػى قػػػيـ التبخػػػر فػػػي محطػػػة الخميػػػؿ فػػػي أشػػػير الشػػػتاء ممثمػػػة بأشػػػير كػػػانوف أوؿ

 ممـ(. 50.5-92.5) اذ بمغت القيـ بحدود ،وشباط

 :الرياح 5.7.2

تتػػأثر الريػػاح بػػاختالؼ ظػػروؼ الضػػغط الجػػوي عمػػى المنطقػػة مػػف فصػػؿ ألخػػر حيػػث تتػػأثر 
ففػي فصػؿ الخريػؼ والربيػع تكػوف الريػاح القادمػة مػف البحػر المتوسػط  ،بالريػاح الغربيػةمدينة الخميؿ 

وفػػي فصػػؿ  ،السػػاعة /كػػـ 10بينمػػا تكػػوف الريػػاح فػػي فصػػؿ الصػػيؼ شػػمالية غربيػػة بمعػػدؿ  ،2رطبػػة
 ،وتتػػأثر المنطقػػة بريػػاح الخماسػػيف أيضػػا ،السػػاعة /كػػـ11بمعػػدؿ  الشػػتاء تكػػوف غالبػػا جنوبيػػة غربيػػة

 وبالعواصؼ الرممية القادمة مف الصحراء العربية وذلؾ مف منتصؼ نيساف الى حزيراف. 

                                                           
 .100، مكتب كريدية اخواف، بيروت، صمحاضرات في جغرافية المناخ والنبات(: 1997شاىيف، عمي ) 1
 45(: مرجع سابؽ، ص2012أبو ىاشـ ) 2
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 يمكػػػػػػػػػف تقسػػػػػػػػػيـ الريػػػػػػػػػاح السػػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػب فصػػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػػنة كمػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػي:
فصؿ الصيؼ: حيث تقع مدينػة الخميػؿ فػي فصػؿ الصػيؼ تحػت تػأثير منطقػة الضػغط العػالي  أوال:

 .1ير أثر الرياح المحمية كنسيـ الجبؿ والواديبحيث تقؿ الرياح العابرة ويظ ،المداري

فصػػؿ الشػػتاء: تقػػع فمسػػطيف فػػي فصػػؿ الشػػتاء تحػػت تػػأثير منطقتػػيف لمضػػغط الجػػوي وىمػػا: ثانيققا: 
حيػث تسػود  ،ومنطقػة الضػغط اآلسػيوي شػرقا ،منطقة الضػغط االزوري فػوؽ المحػيط األطمسػي غربػا
والريػاح  ،سقوط األمطػار عمػى المنطقػة الغربيػةالرياح الجنوبية الغربية العكسية الماطرة والتي تسبب 

 الشمالية الغربية الباردة التي تعقب المنخفضات الجوية أحيانا.

 :الخصائص البشرية لمنطقة الدراسة 8.2

 :م1922-2016النمو السكاني لمنطقة الدراسة في الفترة ما بين  1.8.2

  :م(1922-1948أوال: مرحمة االنتداب البريطاني )

ـ 1922بمػػ  عػػدد سػػكاف مدينػػة الخميػػؿ حسػػب التعػػداد الػػذي أجرتػػو الحكومػػة البريطانيػػة عػػاـ 
ـ 1875وحسػػػب بعػػػض المصػػػادر فقػػػد تنػػػاقص عػػػدد سػػػكاف المدينػػػة عػػػف العػػػاـ  ،2( نسػػػمة16577)

نتيجػة سػوء األوضػاع االقتصػادية  ويمكػف أف يعػود السػبب فػي ذلػؾ إلػى اليجػرة ،نسمة  500بحوالي
 أو إلى أخطاء في التقديرات. سياسية السيئة الاعية والظروؼ واالجتم

 ،( نسػػمة17531ـ فقػػد بمػػ  عػػدد سػػكاف المدينػػة )1931وبحسػػب التعػػداد الػػذي أجػػري عػػاـ 
ـ 1945وقػدر عػدد سػكاف المدينػة فػي العػاـ  ،%0.26 حيث بم  معدؿ النمو السنوي لسػكاف المدينػة

 .3( نسمة24506بحوالي )

  

                                                           
 .99(: مرجع سابؽ، ص2003الحمامده ) 1
 .32راـ اهلل، فمسطيف، ص (،1كتاب محافظة الخميل االحصائي السنوي )(: 2009الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ) 2
-1881، اإلحصاءات مف عاـ )سكان مدينة الخميل، دراسة ديموغرافيةـ(: 1991مسودة، تيسير القيؽ، عبد الرحمف ) 3

 .99ـ(،  ص1981
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  :م(1948-1967ثانيا: مرحمة حكم األردن )

وقػد  ،ـ خضػعت مدينػة الخميػؿ لػإلدارة األردنيػة1948بعد خروج بريطانيػا مػف فمسػطيف عػاـ 
حيػث شػيدت المدينػة بػيف  ،( نسمة35983ـ )1952بم  عدد سكاف مدينة الخميؿ حسب تعداد عاـ 

ويرجػػع السػػبب  %5.5حيػػث بمػػ   ارتفاعػػا ممحوظػػا فػػي معػػدؿ النمػػو السػػكانيـ 3956-3915عػػامي 
وىجرة السكاف مف القػرى لمعػيش  ،ـ1948في ذلؾ إلى اليجرة القسرية باتجاه المدينة بعد حرب عاـ 

حيػػػث بمػػػ   ،1( نسػػػمة37868ـ ليصػػػبح )1961وارتفػػػع عػػػدد السػػػكاف فػػػي المدينػػػة عػػػاـ  ،فػػػي المدينػػػة
 ـ.  3923-3956بيف عامي  %0.2معدؿ النمو السنوي لمسكاف 

  :م(1967-1994االحتالل اإلسرائيمي ) ثالثا: مرحمة

عػاـ  المدينػةعػدد سػكاف  وارتفػع نسمة( 18100ـ )3927بم  عدد سكاف مدينة الخميؿ عاـ 
-3927% خػػالؿ الفتػػرة )6.50 حيػػث بمػػ  معػػدؿ النمػػو السػػنوي ،( نسػػمة50000)ليصػػؿ ـ 1980
ـ 3985وبحسب المسح الشامؿ الذي أجراه مركز األبحػاث التػابع لرابطػة الجػامعييف عػاـ  ،ـ(3980

 .2نسمة( 70000فقد بم  عدد سكاف المدينة حوالي )

  :اآلن( 1994-رابعا: مرحمة السمطة الفمسطينية )

وبعػػػد قػػػدـو السػػػمطة الفمسػػػطينية قػػػاـ الجيػػػاز المركػػػزي لإلحصػػػاء الفمسػػػطيني بػػػءجراء تعػػػدادا 
حيػػث بمػػ  عػػدد سػػكاف مدينػػة الخميػػؿ حسػػب ىػػذا  ،ـ1997شػػامال لمسػػكاف والمسػػاكف والمنشػػات عػػاـ 

 .3( نسمة119401التعداد )

عودة بعض أبناء  ويعزى ذلؾ إلىمعدؿ النمو السكاني في المدينة بشكؿ ممحوظ  ارتفعوقد   
 ـ وحصػػػػػػػوؿ بعػػػػػػػض السػػػػػػػكاف عمػػػػػػػى تصػػػػػػػاريح لػػػػػػػـ الشػػػػػػػمؿ.1967المدينػػػػػػػة ممػػػػػػػف ىجروىػػػػػػػا عػػػػػػػاـ 

ـ التعداد الثاني لمضفة الغربية وقطػاع غػزة 2007وأجرى الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني عاـ 

                                                           
 .32، ص(: مرجع سابؽ (2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  1
 .99مرجع سابؽ، ص :(1991مسودة والقيؽ، ) 2
 .32، راـ اهلل، فمسطيف، ص(2كتاب محافظة الخميل اإلحصائي السنوي ) (: (2010الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 3
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وقػػد شػػيدت ىػػذه الفتػػرة  ،1( نسػػمة159038حيػػث بمػػ  عػػدد سػػكاف مدينػػة الخميػػؿ حسػػب ىػػذا التعػػداد )
انخفاضػػػا فػػػي معػػػدؿ النمػػػو السػػػكاني بسػػػبب ظػػػروؼ االنتفاضػػػة ومػػػا تبعيػػػا مػػػف ـ( 3997-6007)

( 183.312ـ )2011 وبمػ  عػدد سػكاف المدينػة فػي العػاـ ،ظروؼ اقتصػادية صػعبة شػيدىا السػكاف
إلػػػػػى  2016( نسػػػػػمة وسيصػػػػػؿ عػػػػػاـ 189444) 2012وقػػػػػدر عػػػػػدد سػػػػػكاف المدينػػػػػة لعػػػػػاـ  ،2نسػػػػػمة

بينمػػا بمػػ  معػػدؿ النمػػو  ،الجيػػاز المركػػزي لإلحصػػاء الفمسػػطينينسػػمة حسػػب تقػػديرات  3((215452
ـ فقد بم  معدؿ 2007-2015أما خالؿ الفترة  ،%2.87ـ حوالي 1997-2007السنوي خالؿ الفترة 

ولعػػؿ ذلػػػؾ يعػػود إلػػػى التحسػػػف فػػي الظػػػروؼ الصػػحية والمسػػػتوى المعيشػػػي  ،%3.88النمػػو السػػػنوي 
تطػور ( 4)ويظيػر الجػدوؿ رقػـ  طبيعية لمسكاف في المدينػةوانخفاض نسبة الوفيات وارتفاع الزيادة ال

 أعداد سكاف المدينة خالؿ فترات زمنية مختمفة. 

  

                                                           
النتائج النيائية لمتعداد، ممخص)السكان، المباني، المساكن، المنشات(،  (:2009) الجاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 1

 .47 ، راـ اهلل، فمسطيف، صمحافظة الخميل
 .32، راـ اهلل، فمسطيف، ص(3كتاب محافظة الخميل اإلحصائي السنوي ) : (2010)الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 2
 التجمعات السكانية في محافظة الخميل حسب نوع التجمع، تقديرات وأعداد السكانالجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني:  3

 ، راـ اهلل، فمسطيف.2016-2007
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 ـ1838-2016(: تطور أعداد سكان مدينة الخميل من الفترة 4جدول )

 عدد السكاف السنة
1838 (1) 10000 

1922 (1) 16577 

1931 (1) 17531 

1945 (1) 24560 

1952 (1) 35983 
1961 (1) 37868 

1967 (1) 38091 

1985 (1) 60000 

1997 (1) 119401 

2007 (1) 159038 

2011 (1) 183312 

2012 (2) 189444 

2013 (2) 195733 

2014 (2) 202172 

2015 (2) 208750 

2016 (2) 215452 

رام  ،(3كتقاب محافظقة الخميقل اإلحصقائي السقنوي ) ، 2010،( الجياز المركقزي لححصقاء الفمسقطيني1المصدر: )
 . 32ص ،فمسطين ،اهلل

تققديرات  ،التجمعقات السقكانية فقي محافظقة الخميقل حسقب نقوع التجمقع ،( الجياز المركزي لححصاء الفمسطيني2)
 فمسطين. ،رام اهلل ،2007-2016وأعداد السكان 

مقارنة ببػاقي مػدف الضػفة الغربيػة ( يوضح عدد السكاف المقدر لمدينة الخميؿ 1الشكؿ رقـ )
 ـ. 2012لعاـ 
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 م لممدن الرئيسية في الضفة الغربية.2012(: أعداد السكان المقدر لعام 1شكل )
 م.2012 ،المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لححصاء الفمسطيني

 :التركيب العمري لمسكان 2.8.2

العمػػري لمسػػكاف عػػامال أساسػػيا يعتمػػد عميػػو فػػي التخطػػيط وفػػي تحديػػد تعتبػػر دراسػػة التركيػػب 
لػػيس ذلػػؾ فحسػػب بػػؿ  ،األنشػػطة والخػػدمات االقتصػػادية واالجتماعيػػة والترفيييػػة والثقافيػػة والصػػحية

يدخؿ أيضػا فػي طبيعػة وشػكؿ وحجػـ الخػدمات التػي يتطمبيػا المجتمػع. كمػا تسػاعد عمػى فيػـ القػدرة 
ودور ذلػؾ كمػو فػي  ،واإلعالػة ،ومعرفة معدالت البطالػة ،اه نموىـ العاـاإلنتاجية لمسكاف ومعرفة اتج

  .1عمميات التنمية والتخطيط لممستقبؿ

 ويمكف تقسيـ السكاف في مجتمع الدراسة إلى ثالث فئات عمرية رئيسية:

  

                                                           

خدمات الصحية والتعميمية والثقافية والترفييية في محافظة تحميل وتقييم توزيع ال(: 2008مشاقي، عوني عبد اليادي )1 
 .74-75، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، صنابمس
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 :: صغار السنسنة( 14أقل من الفئة العمرية )

كمػػا أنيػػا أكثػػر الفئػػات  ،وىػػي فئػػة معالػػة غيػػر منتجػػة ،تمثػػؿ ىػػذه الفئػػة قاعػػدة اليػػـر السػػكاني
وذلػػؾ ألف الوفيػػات ترتفػػع نسػػبتيا بػػيف صػػغار السػػف وخاصػػة فػػي األعمػػار  والوفيػػات تػػأثيرا بالمواليػػد

المبكرة وتميػؿ نسػبة صػغار السػف إلػى التنػاقص فػي الػدوؿ المتقدمػة بينمػا تتزايػد بصػورة واضػحة فػي 
% مػػف جممػػة عػػدد 44يشػػكموف  ،فػػرد 2((69988ىػػذه الفئػػة وبمػػ  عػػدد السػػكاف فػػي  ،1الػػدوؿ الناميػػة

وىػذا يعنػي أف مجتمػع مدينػة  ،( نسػمة159038ـ البػال  )2007سكاف مجتمع الدراسة حسػب تعػداد 
 الخميؿ يقع ضمف المرحمة الديموغرافية الشابة والتي يطمؽ عمييا مرحمة )االنفجار السكاني(.

 :سنة(: متوسطو السن 15 – 64الفئة العمرية )

تعتبػػر ىػػذه الفئػػة المنتجػػة فػػي المجتمػػع والتػػي تسػػيـ فػػي نمػػو السػػكاف وتعتمػػد عمييػػا الفئػػات 
 ،( نسمة82374حيث بم  مجموع أفرادىا ) ،وىي األكثر قدرة عمى الحركة واليجرة ،العمرية األخرى

ـ فػي 2007% مػف مجمػؿ السػكاف لعػاـ 53( وقد شكمت ىػذه الفئػة مػا نسػبتو 2كما في الشكؿ رقـ )
 .3الدراسة مجتمع

 
 م2007(: عدد السكان حسب تركيبيم العمري في مدينة الخميل لعام 2شكل )

 .م2007المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لححصاء الفمسطيني تعداد 
                                                           

 اإلسكندرية.  ، دار المعرفة الجامعية 288، ص1، طجغرافية السكان أسس وتطبيقاتـ(: 2000أبو عيانة، محمد فتحي ) 1
 (: مرجع سابؽ.2009لإلحصاء الفمسطيني )الجياز المركزي  2
 .47 (: محافظة الخميؿ، مرجع سابؽ، ص2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 3
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 :: المسنونسنة(+65 فئة كبار السن )

وىػػي تشػػمؿ أعػػدادا كبيػػرة مػػف اإلنػػاث واألرامػػؿ  ،ال تعػػد فئػػة كبػػار السػػف مػػف الفئػػات المنتجػػة
ألف نسػػبتيا تقػػؿ بتزايػػد نسػػبة  ،وىػػي األخػػرى تعػػد انعكػػاس لظػػروؼ الخصػػوبة والوفيػػات فػػي المجتمػػع

ويبمػ  مجمػوع أفػراد  ،1وبالتالي ارتفػاع معػدؿ النمػو السػكاني الطبيعػي لمسػكاف والعكػس ،صغار السف
( 5والجدوؿ رقـ ) .2جموع سكاف منطقة الدراسة% مف م3وتشكؿ حوالي  ،( نسمة3785ىذه الفئة )

 يوضح الفئات العمرية لمنطقة الدراسة.

 م2007(: الفئات العمرية لسكان مدينة الخميل لعام 5جدول )

الفئات 
 العمرية

النسبة  عدد الذكور
 المئوية

 عدد
 اإلناث

النسبة 
 المئوية

النسبة  المجموع
 المئوية

 16.9 26343 16.9 12759 16.9 13584 5أقؿ مف 

9 – 5 11612 14.4 11056 14.6 22668 14.5 

14 - 10 10821 13.4 10156 13.4 20977 13.4 

19 – 15 9287 11.5 8825 11.7 18112 11.6 

24 – 20 7352 9.1 6946 9.2 14298 9.2 

29 - 25 6012 7.5 5554 7.4 11566 7.4 

34 - 30 4941 6.1 4791 6.3 9732 6.2 

39 - 35 4273 5.3 4043 5.4 8316 5.3 

44 - 40 3748 4.6 3261 4.3 7009 4.6 

49 - 45 2795 3.5 2416 3.2 5211 3.3 

54 – 50 1836 2.3 1588 2.1 3424 2.2 

59 – 55 1444 1.8 1215 1.6 2659 1.7 

64 – 60 1035 1.3 1012 1.3 2047 1.3 

65+ 1850 2.3 1935 2.6 3785 2.4 

 %100 156147 %100 75557 %100 80590 المجموع

التعققداد العققام  ،2009المصققدر: حسققاب الباحققث باالعتمققاد عمققى بيانققات الجيققاز المركققزي لححصققاء الفمسققطيني 

 . 47ص ،محافظة الخميل ،النتائج النيائية ممخص ،2007لمسكان والمباني والمساكن والمنشات 

                                                           
 . 294-295مرجع سابؽ، ص :أبو عيانة، محمد فتحي 1
 .47 (: محافظة الخميؿ، مرجع سابؽ، ص2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 2
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 ،مجتمع مدينة الخميػؿ مجتمػع فتػيمف خالؿ دراسة اليـر السكاني لمدينة الخميؿ يتضح أف 
ويضػػيؽ  ،حيػػث تتسػػع قاعػػدة اليػػـر السػػكاني المتمثمػػة بػػاألفراد صػػغار السػػف دوف سػػف الخامسػػة عشػػر

أي أف  ،بسبب انخفاض نسػبة كبػار السػف التػي تمثػؿ أعمػى اليػـر ،تدريجيا كمما توجينا نحو األعمى
ربيػة الناميػة التػي تتميػز باتسػاع القاعػدة اليـر السكاني لمدينػة الخميػؿ ينتمػي لنمػوذج أىػراـ الػدوؿ الع

 (.3) وضيؽ القمة كما في الشكؿ رقـ

 
 (: اليرم السكاني لمدينة الخميل3شكل )

 .المصدر: إعداد الباحث

 :التركيب النوعي 3.8.2

نػػػاث فػػػي مختمػػػؼ األعمػػػارو ذكػػػور  توزيػػػع السػػػكاف الػػػىيقصػػػد بالتركيػػػب النػػػوعي  ويقػػػاس  ،ا 
لمتركيػب النػػوعي   ،التركيػب النػوعي بمػا يعػرؼ بنسػػبة النػوع وىػي عػدد الػذكور لكػػؿ مائػة مػف اإلنػاث

فيػػو يفيػػد فػػي التعػػػرؼ عمػػى األعػػداد المتوقعػػة مػػف الػػذكور واإلنػػاث فػػػي  ،فػػي المجتمػػع أىميػػة كبيػػرة
 .1واالحتياجات مف الخدمات التي تتناسب مع طبيعة كؿ مف الرجؿ والمرأة ،المستقبؿ

                                                           
، رسالة ماجستير غير 33، صدراسة في التركيب السكاني وخصائص المسكن ،مدينة نابمس(: 1998أبو صالح، ماىر ) 1

 .، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيفمنشورة 
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وخاصػة فػي  ،حجػـ القػوة المنتجػة مػف كػال الجنسػيف فػي المجتمػع التركيػب النػوعي ما يبػيفك
وتتػػراوح نسػػبة النػػوع عنػػد الػػوالدة بػػيف  ،المجتمعػػات التػػي تػػدخؿ فػػي حسػػابيا المػػرأة إلػػى جانػػب الرجػػؿ

إال أف ىػػػذه النسػػػبة تبػػػدأ  ،أي أف عػػدد المواليػػػد الػػػذكور يزيػػد عمػػػى مػػػثميـ مػػػف اإلنػػاث ،(306-308)
وىػػػذه ظػػػاىرة ديموغرافيػػػة  ،اقص بعػػػد ذلػػػؾ بسػػػبب ارتفػػػاع معػػػدالت وفيػػػات الػػػذكور عػػػف اإلنػػػاثبالتنػػػ

معروفػػػة فػػػي كػػػؿ المجتمعػػػات ويبػػػدو أنيػػػا مرتبطػػػة بعوامػػػؿ بيولوجيػػػة تقمػػػؿ مػػػف مقاومػػػة الػػػذكور فػػػي 
وبالتػػالي فػػاف الزيػػادة المبدئيػػة فػػي الػػذكور  ،األعمػػار المبكػػرة ألمػػراض الطفولػػة بالمقارنػػة مػػع اإلنػػاث

  .1باطراد إلى أف يزيد عدد اإلناث عمى عدد الذكور في األعمار المتقدمةتيبط 

وتختمػؼ مػع  ،ـ2007( ذكرا لكؿ مائة أنثى لعاـ 106.7مجتمع الدراسة )لوتبم  نسبة النوع 
وأكثر مف النسبة في الضفة  ،( ذكور لكؿ مائة أنثى104.1نسبة النوع في محافظة الخميؿ والبالغة )

 .2( ذكور لكؿ مائة أنثى لمعاـ نفسو301.5الغربية والتي تبم  )

 .3( ذكػػػػػور لكػػػػػؿ مائػػػػػة أنثػػػػػى103.1وأكثػػػػػر مػػػػػف النسػػػػػبة فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة والتػػػػػي تبمػػػػػ  )  
فقد وجد أف نسبة النوع في الفئػة العمريػة  ،أما بالنسبة لتوزيع نسبة النوع حسب فئات العمر المختمفة

( ذكػػور لكػػؿ مائػػة أنثػػى  لعػػاـ 106) ف المعػػدؿ العػػاـ لممدينػػة حيػػث بمغػػتسػػنة قريبػػة مػػ 0-14 مػػف
 وىذا راجع الى الزيادة الطبيعية في عدد الذكور المواليد. ،2007

( سػػػنة ارتفعػػػت نسػػػبة النػػػوع عػػػف بػػػاقي الفئػػػات األخػػػرى فبمغػػػت 15-64وفػػػي الفئػػػة العمريػػػة )
ويعػػود سػػبب ارتفػػاع نسػػبة النػػوع فػػي ىػػذه الفئػػة الػػى  ،ـ2007( ذكػػور لكػػؿ مائػػة أنثػػى لعػػاـ 107.8)

كػػذلؾ وجػػود جامعػػة الخميػؿ وجامعػػة بولتيكنػػؾ فمسػػطيف  ،ازدىػار النشػػاط االقتصػػادي بجميػػع مجاالتػو
وبالتػػػالي إلػػػى جػػػذب  ،والمتػػػاف تعػػػداف جامعتػػػاف مركزيتػػػاف عمػػػى مسػػػتوى إقمػػػيـ جنػػػوب الضػػػفة الغربيػػػة

فئات العمر المتوسطة ما أدى إلى ارتفاع نسػبة النػوع وبخاصة مف الذكور في  ،العامميف والمتعمميف
 في ىذه الفئة. 

                                                           
 .298(: مرجع سابؽ، ص2000أبو عيانة، محمد فتحي ) 1
 .47 (: مرجع سابؽ، ص2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 2
، الضفة الغربية، راـ 2007 (: التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشات،2008الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ) 3

 .43اهلل، فمسطيف، ص
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( ذكػػر 95.6فقػػد انخفضػػت نسػػبة النػػوع لتصػػؿ إلػػى ) ،سػػنة فػػأكثر 65أمػػا فػػي الفئػػة العمريػػة 
وىذا يرجع إلى ارتفاع نسبة الوفيات بيف الذكور مقارنة مػع نسػبة وفيػات  2007لكؿ مائة أنثى لعاـ 

 .اإلناث ليذه الفئة العمرية

  :التركيب االجتماعي 4.8.2

 :الحالة الزواجية 1.4.8.2

تعني الحالة الزواجية التوزيع النسبي لمسكاف الذيف لـ يسبؽ ليـ الزواج والسكاف المتزوجوف 
تػػأثيرا مباشػػرا عمػػػى  والتركيػػب النػػوعيحيػػث يػػؤثر التركيػػػب العمػػري  ،والسػػكاف المترممػػوف والمطمقػػوف

كمػا أف لألحػواؿ االجتماعيػة واالقتصػادية أثػرا فػي  ،نسب السكاف الػذيف تضػميـ ىػذه الفئػات األربعػة
تحديػػدىا واتجاىيػػا لػػذلؾ فػػاف الحالػػة الزواجيػػة لمسػػكاف ليسػػت ثابتػػة عمػػى اإلطػػالؽ بػػؿ دائمػػة التغييػػر 

 وىي تعكس ظروؼ المجتمع السائدة اقتصاديا واجتماعيا.

وكػػػػػذلؾ  ،أىميػػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي التحميػػػػؿ الػػػػديموغرافي ذات معػػػػدالت الػػػػزواج والطػػػػالؽودراسػػػػة 
التوزيعات النسبية لحاالت الزواج حسب األعمار الرتباطيا بأعداد المواليد سنويا وما ينتج عنيا مف 

والػػى  ،1نتػػائج مباشػػرة فػػي النمػػو السػػكاني واألعبػػاء االقتصػػادية التػػي يمتػػـز المجتمػػع بتوفيرىػػا لسػػكانو
ب ذلؾ فاف ظاىرة الطالؽ تعد مف الظاىرات التي تستوجب التحديد والحصػر بقػدر اإلمكػاف لمػا جان

 ليا مف نتائج عمى أحواؿ السكاف.

فػػءف الحالػػة الزواجيػػة  ،بعػػا لتغيػػر الوضػػع االقتصػػاديوتتغيػػر الحالػػة الزواجيػػة فػػي المجتمػػع ت
قاليد السائدة فيػو والمسػتوى الثقػافي وكذلؾ تبعا لمعادات والت ،بانتعاشو وتنخفض في حالة ترديو تزداد

سػػنة فػػأكثر   12لمسػػكاف ودرجػػة تحضػػرىـ أمػػا فػػي مجتمػػع الدراسػػة فقػػد بمػػ  عػػدد السػػكاف المتػػزوجيف
 ـ.2007% مف مجمؿ السكاف لعاـ 54.5أي ما نسبتو  ،2فردا 53296

                                                           
األزريطة، اإلسكندرية، /، دار المعرفة الجامعية3، طجغرافية السكان أسس وتطبيقات(: 1993أبو عيانة، محمد فتحي ) 1
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% 49.4فػػردا يشػػكموف مػػا نسػػبتو  26328وحسػػب الجػػنس فقػػد بمػػ  عػػدد المتػػزوجيف الػػذكور 
 26968سنة فأكثر ويتقارب ذلؾ مع عدد اإلنػاث المتزوجػات البػال   12ع السكاف الذكور مف مجمو 

ويعػػود السػػبب فػػي  ،ـ6007لعػػاـ  سػػنة فػػأكثر 36% مػػف مجمػػوع السػػكاف اإلنػػاث 50.6فػػردا يشػػكمف 
تقارب عدد المتزوجيف مف الذكور واإلناث إلػى أف مقومػات الػزواج بالنسػبة لألنثػى تختمػؼ عمػا ىػي 

كور حيث يكفػي أف تكػوف اإلنػاث عمػى درجػة ولػو بسػيطة مػف الثقافػة وقػد ال تيػـ الناحيػة بالنسبة لمذ
التعميميػػة فػػي بعػػض األحيػػاف أو تكػػوف لمراحػػؿ محػػدودة قبػػؿ الثانويػػة العامػػة ويكػػوف ىػػذا كافيػػا لػػزواج 

 . 1األنثى

سنة فأكثر والػذيف لػـ يتزوجػوا أبػدا والػذيف عقػدوا قػراف ألوؿ مػرة ولػـ  12أما بالنسبة لمسكاف 
كما ترتفع نسػبة  ،%42.7وتقدر نسبتيـ  ،( فرد41816يتزوجوا فقد بم  عددىـ في منطقة الدراسة )

 العزاب مف الذكور عف اإلناث في منطقة الدراسة نتيجة لزواج اإلناث المبكر.

 الػديموغرافي تركيبالت االجتماعية الميمة والمؤثرة في أما بالنسبة لمطالؽ فيو مف الظاىرا
ألنو يؤدي إلى توقؼ الحياة الزواجية في المجتمع ولذلؾ فاف الخصوبة السػكانية تقػؿ عػادة  ،مسكافل

 في المجتمعات التي يرتفع فييا معدؿ الطالؽ.

مػع مجت أما في مدينة الخميؿ فنسػبة الطػالؽ قميمػة بشػكؿ عػاـ  حيػث بمػ  عػدد المطمقػيف فػي
سػػنة فمػػا فػػوؽ لعػػاـ  36مػػف اجمػػالي السػػكاف  %0.4فػػرد وتشػػكؿ نسػػبتيـ حػػوالي  425  الدراسػػة 
. مع العمـ أف عػدد المطمقػيف 2ولذلؾ داللة عمى ارتفاع المستوى الثقافي واالنسجاـ األسري ،ـ6007

 ( مطمؽ.80ومف الرجاؿ ) ،( مطمقة345مف النساء )

%. مػع 2.4( أرمػؿ وتشػكؿ نسػبتيـ حػوالي 2298بم  عدد األرامؿ في منطقة الدراسػة ) وقد
 % عند الرجاؿ بسبب زواج الرجاؿ بعد وفاة زوجاتيـ. 7و ،%93العمـ أف نسبة األرامؿ مف النساء 

  

                                                           
 .56(، محافظة الخميؿ، مرجع سابؽ، ص2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 1
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 :الحالة التعميمية 2.4.8.2

ومقياسػػػػػا لمحكػػػػػـ عمػػػػػى التطػػػػػور الثقػػػػػافي  ،تعػػػػػد الحالػػػػػة التعميميػػػػػة مؤشػػػػػرا لمسػػػػػتوى المعيشػػػػػة
باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فءنيػػا تعػػد ذات أىميػػة خاصػػة فػػي التنبػػؤات باالتجاىػػات التعميميػػة  ،واالجتمػػاعي

 .1المستقبمية وفقا لمخطط الموضوعة

 ،فػي المجتمػع البشػرية وتعتبر الحالة التعميمية مف أىػـ المؤشػرات المػؤثرة فػي عمميػة التنميػة
كمػا  ،مية في المجتمع دؿ ذلؾ عمى ارتفاع مستوى التنميػة فييػا والعكػس صػحيحفكمما قمت نسبة األ

إذ أف تفػػػرغ النسػػػاء  ،أف لمحالػػػة التعميميػػػة تػػػأثير غيػػػر مباشػػػر عمػػػى معػػػدالت الخصػػػوبة لػػػدى النسػػػاء
 لمتعميـ يقمؿ مف معدؿ الخصوبة لدييف بالمقارنة مع المواتي يتفرغف ألعماؿ المنزؿ.

صوبة المرأة مف جانبيف: الجانب األوؿ االنشغاؿ بالتعميـ وبالتالي كما ويؤثر التعميـ عمى خ
تقميػػؿ اإلنجػػاب والجانػػب الثػػاني يتعمػػؽ بػػالوعي الػػذي يترتػػب عميػػو إتبػػاع أسػػاليب عمميػػة فػػي اإلنجػػاب 

كما تؤثر الحالة التعميمية عمى سف الزواج خصوصا لدى المرأة حيث يالحػظ أف  ،مثؿ تنظيـ النسؿ
 رغف لمتعميـ يتزوجف في سف متأخرة مقارنة مع قريناتيف مف غير المتعممات.النساء المواتي يتف

فقػػػػػد أثػػػػػرت الجوانػػػػػب  ،وقػػػػػد كػػػػػاف لمعوامػػػػػؿ االجتماعيػػػػػة تػػػػػأثير كبيػػػػػر عمػػػػػى منطقػػػػػة الدراسػػػػػة
االجتماعية المتمثمة بالعادات والتقاليد التي عممت عمػى الحػد مػف الحصػوؿ عمػى التعمػيـ وخصوصػا 

 باإلضافة إلى الزواج المبكر خاصة لدى النساء حد مف إكماؿ التعميـ.  ،التعميـ العالي لمنساء

فقد بمغت نسبة األميػة  ،التعميـ بيف سكاف مدينة الخميؿ عنو في الضفة الغربية نسبةوترتفع 
 %1.8 % وتنخفض في مدينة الخميؿ لتصؿ إلى5.8حوالي  6007في الضفة الغربية حسب تعداد 
وقد كانت نسبة األميػة عنػد الػذكور  ،سنوات فأكثر( 30أعمارىـ عف ) مف مجمؿ السكاف الذيف تزيد

ويعػػود ارتفػػػاع نسػػبة األميػػة عنػػد اإلنػػاث إلػػى قسػػػوة  ،% عنػػد اإلنػػاث6.4% فػػي المقابػػؿ بمغػػت 3.2
الظػػروؼ االجتماعيػػة التػػي تالقييػػا اإلنػػاث فػػي مجتمعنػػا ذي المفػػاىيـ القديمػػة والتػػي تحػػاوؿ حصػػر 

                                                           
 .346(: مرجع سابؽ، ص1993أبو عيانة، محمد فتحي ) 1
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باإلضػػػافة إلػػػى العػػػادات االجتماعيػػػة المتمسػػػكة بالعػػػادات والتقاليػػػد  ،ميمػػػة اإلنػػػاث فػػػي البيػػػوت فقػػػط
 .   1وارتفاع نسبة الزواج المبكر

 ( يوضح التوزيع النسبي لمسكاف في مدينة الخميؿ حسب الحالة التعميمية.4الشكؿ رقـ )

 
 م.2007الحالة التعميمية  سنوات فأكثر( في مدينة الخميل حسب 10(: التوزيع النسبي لمسكان )4شكل )

 .2009 ،المصدر: إعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجياز المركزي لححصاء الفمسطيني

 :التركيب االقتصادي والحياة العممية 5.8.2

ة واألنشػػػػطة يػػػػوالمين ،يقصػػػػد بالتركيػػػػب االقتصػػػػادي توزيػػػػع السػػػػكاف حسػػػػب حػػػػالتيـ العمميػػػػة
وتساعد دراسة التركيب االقتصادي عمى معرفة المؤشرات االقتصػادية لمسػكاف  ،االقتصادية المختمفة

حيػث تمثػؿ القػوة العاممػة القطػاع الػرئيس مػف  ،ونسػبة اإلعالػة ،ومعدؿ النشػاط االقتصػادي ،كالبطالة
 السكاف والتي تؤثر عمى التنمية وتقسـ إلى قسميف:

                                                           
 .56الخميؿ، مرجع سابؽ، ص ، محافظة2009الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  1
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والعػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ  ،ية والخػػػدماتالسػػػكاف الػػػذيف يشػػػتركوف فػػػي العمػػػؿ إلنتػػػاج السػػػمع االقتصػػػاد
 . 1والراغبيف فيو ولكنيـ ال يجدوف العمؿ

سػػنوات فػػأكثر( حسػػب الجػػنس  10( يوضػػح توزيػػع سػػكاف منطقػػة الدراسػػة )7والجػػدوؿ رقػػـ )
 والعالقة بقوة العمؿ.

سقنوات فقأكثر( حسقب الجقنس والعالققة بققوة العمقل  10) مدينقة الخميقل(  توزيقع سقكان 2جدول )
 م2007

الحالة 
 العممية

 المجموع غير النشيطيف اقتصاديا المجموع النشيطوف اقتصاديا

 النسبة% إناث النسبة% ذكور النسبة% إناث النسبة% ذكور

 69753 %28 47554 %16 22199 36819 %33 3981 %89 32838 الخميؿ

 ،المبقاني ،)السقكان ،ممخقص ،النتقائج النيائيقة لمتعقداد ،(2009) ،المصدر: الجياز المركزي لححصاء الفمسقطيني

 فمسطين. ،رام اهلل ،محافظة الخميل ،المنشات( ،المساكن

أف نسػػبة النشػػػيطيف اقتصػػاديا مػػػف الػػذكور تفػػػوؽ بكثيػػر نسػػػبة  (2رقػػػـ ) يتضػػح مػػػف الجػػدوؿ
ماعيػة فػي ويعػود السػبب فػي ذلػؾ لألسػباب االجت ،النشيطيف اقتصاديا مف اإلناث في منطقة الدراسة

المقاـ األوؿ حيث العادات والتقاليد التي تقيد المرأة وتجعميا تتفرغ ألعماؿ المنزؿ وتحد مف خروجيا 
لمعمػػػؿ ولكػػػف ىػػػذه النسػػػبة تتنػػػاقص مػػػع الػػػزمف بسػػػبب التقػػػدـ العممػػػي والمعرفػػػي واالنفتػػػاح الحضػػػاري 

 والعولمة.

ة  والصػػناعة والزراعػػة تعتمػػد الحيػػاة االقتصػػادية عمػػى عػػدة وظػػائؼ ومقومػػات أىميػػا التجػػار 
 وسنشير باختصار إلى مدى مشاركة ىذه المقومات في الحياة االقتصادية لمدينة الخميؿ.

  

                                                           
 .80(: مرجع سابؽ، ص2003السعايدة ) 1
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 :يدالنشاط االقتصا 3.5.2.6

  :الصناعة -

حيػث أف الصػناعة فييػا معروفػة  ،تعتبر مدينة الخميؿ مف أىـ المدف الصناعية في فمسطيف
ويوجد فػي مدينػة الخميػؿ  ،حيث عرفوا العديد مف الصناعات التقميدية ،منذ أياـ الكنعانييف ،منذ القدـ

واسػتخراج الزيػوت  ،واألكيػاس ،العديد مف الصػناعات كصػناعة األقمشػة والنسػيج والبسػط والسػجاجيد
 ،والزبيػب ،والصناعات الغذائية التقميدية مثؿ صناعة الػدبس ،وصناعة المخمالت العربية ،والشعيرية

 ،1وغيرىػػا ،والحجػػر والرخػػاـ ،الدراسػػة بصػػناعة الزجػػاج والخػػزؼ والفخػػار واألحذيػػةكمػػا تمتػػاز منطقػػة 
ويوجد في مدينة الخميؿ منطقة صناعية جنوب المدينة وتعرؼ باسـ )الفحص( كما ىػو موضػح فػي 

 .(7الخريطة رقـ )

                                                           
 .22، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، صجغرافية الصناعة في مدينة الخميل(: 2008الحالحمو، خميؿ ) 1
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 (: المنطقة الصناعية في مدينة الخميل7خريطة ) 

 من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل المصدر:
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 ،وتعػػد مدينػػة الخميػػؿ أكبػػر المراكػػز الصػػناعية فػػي الضػػفة الغربيػػة مػػف حيػػث عػػدد المصػػانع
 .1(1806حيث بم  عدد المصانع في مدينة الخميؿ )

 :التجارة -

وتساىـ التجػارة فػي دعػـ اقتصػاد  ،بالنسبة لفمسطيفحظيت مدينة الخميؿ بمركز تجاري ىاـ 
وتشػػيد المدينػػة يوميػػا  ،المدينػػة وتتركػػز األسػػواؽ التجاريػػة فػػي وسػػطيا حيػػث السػػوؽ التجػػاري الرئيسػػي

حركة تجارية نشطة عمى الصػعيديف المحمػي والخػارجي حيػث تسػتقبؿ الفالحػيف وأبنػاء الريػؼ والبػدو 
حيػث يعرضػوف  ،ـ1948أنيػا فقػدت نصػؼ قضػائيا عػاـ مف المناطؽ المحيطة بيا عمى الرغـ مػف 

منتجػػاتيـ لمبيػػػع فػػػي أسػػػواقيا ويشػػػتروف منيػػػا حاجػػػاتيـ وتسػػػتورد المػػػواد الخػػػاـ الالزمػػػة لمصػػػناعة مػػػف 
وزادت قوة مركز الخميؿ التجاري بعد ارتفاع مستوى المعيشة وتطور وسائؿ  ،منطقتيا أو مف الخارج

وبنيػت أسػواؽ متخصصػة  ،معظـ مساحة المدينة القديمػة وشممت ،2النقؿ فاتسعت األسواؽ المركزية
 وسوؽ مكة وسوؽ األندلس. ،وسوؽ فمسطيف ،وسوؽ الحميدية ،جديدة مثؿ سوؽ المدينة المنورة

 :الزراعة -

إف التوسع العمراني نتيجة تزايػد عػدد السػكاف ونمػو حجػـ المدينػة قمػؿ مػف مسػاحة األراضػي 
وبػػذلؾ  ،3( دونػـ4974األراضػػي المزروعػة فػػي مدينػة الخميػػؿ )المسػتغمة زراعيػػا حيػث بمغػػت مسػاحة 

تساىـ الزراعة بنسبة قميمػة فػي اقتصػاد المدينػة وتعتمػد اعتمػادا كبيػرا عمػى ميػاه األمطػار إلػى جانػب 
وبذلؾ تتصدر المساحة المزروعة بأشجار البستنة المرتبة األولى لتصػؿ  ،اعتمادىا القميؿ عمى الري

% أمػا الخضػراوات فيػتـ زراعتيػا بشػكؿ 19المزروعة بالمحاصػيؿ الحقميػة % تمييا المساحة 70إلى 
 مف مساحة األراضي المزروعة في مدينة الخميؿ.  4%11قميؿ حيث تشكؿ ما نسبتو 

                                                           
راـ  /، محافظة الخميؿ 2007، التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشات(: 2008الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 1

 .67فمسطيف، ص –اهلل 
 .33مرجع سابؽ، محافظة الخميؿ، راـ اهلل، فمسطيف، ص (: (2010الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 2
 –راـ اهلل  /، النتائج النيائية، محافظة الخميؿ 2010التعداد الزراعي (: 2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 3

 .72فمسطيف، ص
 .72، مرجع سابؽ، ص2010(: التعداد الزراعي 2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) 4
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 الفصل الثالث

 مالمح التطور العمراني لمدينة الخميل والعوامل المؤثرة فيو

 :تمييد

اسػػتقرت مدينػػة الخميػػؿ منػػذ نشػػأتيا األولػػى فػػي وسػػط اليضػػبة المموجػػة أو السػػرج الممتػػد فػػي        
اتجاىػػات مختمفػػػة حيػػػث كػػػاف العامػػػؿ الطبيعػػػي الػػذي يتميػػػز باالنحػػػدارات المطيفػػػة واالرتفاعػػػات التػػػي 

ـ فػػػوؽ سػػطح البحػػػر لػػو أثػػػر ميػػـ وكبيػػػر لمنمػػو واالمتػػػداد العمرانػػي فػػػي 790-1020تتػػراوح مػػػا بػػيف 
ولعػػػب دور كبيػػػر فػػػي سػػػيولة وصػػػوؿ السػػػكاف إلػػػى أراضػػػييـ ومسػػػاكنيـ وسػػػيولة اسػػػتغالؿ  ،لمدينػػػةا

 المنطقة لمبناء واإلنشاء وشؽ الطرؽ بيف أحياء المدينة.

نشأة النواة المركزية لممدينة بمصادر المياه الطبيعية حيػث تػوفرت العديػد مػف الينػابيع  ارتبط
 والعيوف القريبة مف المنطقة والتي يقع منيا حاليا في وسط وأحياء المدينة.

     :تطور المدينة في العصور القديمة 1.3

ه المنطقػػة فػػي حػػدود نشػػأت مدينػػة الخميػػؿ وارتػػبط تأسيسػػيا بنػػزوؿ العػػرب الكنعػػانييف فػػي ىػػذ  
حيث بنوا قرية أربع )الخميؿ( وأطمقوا عمييا اسػـ )كريػات أربػع( وىػو االسػـ  ،قبؿ الميالد 5500عاـ 

وىػو أبػو عنػاؽ أعظػـ )العنػاقيوف(  ،1الكنعاني نسبة إلى بانييا )أربع( بمعنػى أربعػة العربػي الكنعػاني
 .2األقوياء الطواؿ

ومما يشير إلى نشأة المدينة ىػو الحفريػات التػي عثػر عمييػا فػي منطقػة )تػؿ الرميػدة( والتػي 
فييػػا العديػػد مػػف األرضػػيات المرصػػوفة واألوانػػي الفخاريػػة والطينيػػة والجيريػػة والتػػي تعػػود إلػػى اكتشػػؼ 

                                                           

، مركز أبحاث رابطة مدينة خميل الرحمن دراسة تاريخية وجغرافية (:ـ1987) جبارة، تيسير، وغازي فالح واخروف1 
 .43الجامعييف، الخميؿ، فمسطيف، ص

2
.29، راـ اهلل، فمسطيف، ص(1كتاب محافظة الخميل اإلحصائي السنوي ) (: (2010الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
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ؽ.ـ( حيػػث كانػػت مدينػػة الخميػػؿ  2900-3100فتػػرة مػػا قبػػؿ العصػػر البرونػػزي األوؿ فػػي فمسػػطيف )
 .1عة لحكـ األدومييفتاب

وقػد اكتسػبت مدينػة الخميػؿ شػيرتيا بنػزوؿ سػيدنا إبػراىيـ الخميػؿ وذريتػو فييػا فػي حػدود عػػاـ 
 ،وغدت منزال ومدفنا لو وأللو مف بعده اسحؽ ويعقوب ويوسؼ ،ؽ.ـ( 1805)

 ثػػػـ صػػػارت الخميػػػؿ قاعػػػدة لألدوميػػػيف ،ولمػػػا جػػػاء يوشػػػع غيػػػر اسػػػـ قريػػػة أربػػػع إلػػػى حبػػػروف
 .2ؽ.ـ 500)العماليؽ( والعبرانييف )داود وسميماف( عمييـ السالـ. وذلؾ نحو سنة 

وبنى ىيرودوس الروماني الذي ولد المسيح عميو السالـ في  خر أياـ حكمو السػور الضػخـ 
وتمكػػف مػػف ضػػـ مدينػػة الخميػػؿ إلػػى واليتػػو الرومانيػػة فػػي فمسػػطيف إذ كانػػت  ،المحػػيط بمقبػػرة إبػػراىيـ

 .3يف الثالثة حسب التقسيـ اإلداري البيزنطيضمف إقميـ فمسط

وفػػػي عيػػػد المسػػػيح عميػػػو السػػػالـ بنيػػػت حػػػوؿ سػػػور المقبػػػرة بعػػػض الػػػدور التػػػي لػػػـ تمبػػػث أف 
كمػػا أقػػاـ الرومػػاف فػػي عيػػد اإلمبراطػػور بوسػػتنيانوس  ،تحولػػت إلػػى قريػػة عرفػػت باسػػـ )بيػػت إبػػراىيـ(

ىػدمت مػػف قبػؿ الفػػرس بعػد ذلػػؾ سػػنة ولكنيػػا  ،ؽ.ـ( كنيسػة عمػػى مقبػرة إبػػراىيـ وعائمتػو 565-527)
 .4ـ614

تعرضت المدينة لمعديد مف الغزوات منذ دخوؿ يوشع بف نوف بالذات وتدميره لمدينة الخميؿ 
ؽ.ـ والصػػػميبييف فػػػي القػػػرنيف الحػػػادي والثػػػاني  614وبعػػػد ذلػػػؾ تعرضػػػت لمتػػػدمير زمػػػف الفػػػرس عػػػاـ 

الصميبييف في معركة حطيف عاـ  إلى أف جاء صالح الديف األيوبي في أعقاب انتصاره عمى ،عشر
ولػػػـ يبػػػؽ مػػػف العمػػػارة  ،ـ حيػػػث أعػػػاد بنػػػاء المدينػػػة فػػػي محػػػيط المسػػػجد اإلبراىيمػػػي الشػػػريؼ1187

                                                           
1
 .43مرجع سابؽ، ص (:ـ1987)جبارة، وفالح 

2
.29مرجع سابؽ، ص (:2010) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
3
 .47مرجع سابؽ، ص (:ـ(1987 جبارة، وفالح

4
.29سابؽ، ص مرجع (:2010) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني
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اإلسالمية لمعيد األموي والعباسي زمف الصػميبييف إلػى مػا ىػو موجػود فػي المسػجد اإلبراىيمػي حيػث 
 .1توجد القباب فوؽ أضرحة األنبياء فقط

قد امتازت العمارة بكونيا دفاعية بقمػة عػدد المػداخؿ إلحكػاـ السػيطرة أما في العيد األيوبي ف
بحيػػث يتكػػوف المسػػكف مػػف سػػاحة أو فنػػاء يتوسػػطو ومػػف حولػػو الغػػرؼ  ،عمػػى المبػػاني قميمػػة المسػػاحة

باإلضافة إلى استخداـ األقواس عمى الرغـ مف اختالؼ أنواعيا  ،المختمفة وأحيانا يكوف مسقوفا بقبة
 ية الداخمية والخارجية.في الواجيات الحجر 

وعمػػى اثػػر انتيػػاء الحمػػالت الصػػميبية تعرضػػت المدينػػة كغيرىػػا مػػف مػػدف اليػػالؿ الخصػػيب 
حيػػث وضػػع ليػػذا الغػػزو حػػد عمػػى يػػد المماليػػؾ بقيػػادة السػػمطاف قطػػز وقائػػده  ،لمغػػزو المغػػولي المػػدمر

ة تحػت الحكػـ وبعػد ىػذا التػاريخ دخمػت المدينػ  ،ـ1260وذلؾ اثر معركة عيف جالوت سػنة  ،بيبرس
وتػـ فػي عيػد المماليػؾ عمػارة  ،وقد أوالىػا سػالطيف المماليػؾ اىتمػاميـ ،ـ(1260-1516الممموكي )

وتػػػـ إيصػػػاؿ المػػػاء إلػػػى المدينػػػة  ،وبنػػػاء بركػػػة تسػػػمى فػػػي الوقػػػت الحػػػالي )ببركػػػة السػػػمطاف( ،الحػػػـر
ويمثػؿ جػزءا مػف  ،باإلضافة إلى بناء جامع الجاولي المنسوب إلى األميػر أبػو سػعيد سػنجر الجػاولي

كما أنشػأت قبػة الغػاد ودكػة لممػؤذنيف عمػى عمػد مػف الرخػاـ مقابػؿ  ،الحـر الشريؼ في الوقت الراىف
 .2منبر الحـر

أقيمػػت العديػػد مػػف المبػػاني العامػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿ كمحطػػات لخدمػػة المجػػاوريف والزائػػريف 
وكانػػت  ،ايػػا والخانػػات وغيػػر ذلػػؾوبنيػػت المػػدارس والبيمارسػػتانات والتك ،لممسػػجد اإلبراىيمػػي الشػػريؼ

كمػا أنيػا  ،المدينة مركزا ىاما مف مراكػز البريػد الخاصػة مػع مصػر وغػزة ومػع غػور الصػافي والكػرؾ
  -غػور الصػافي -الخميػؿ -  غػزة  -كانػت محطػة لمبريػد الجػوي ووسػيمتو الحمػاـ الزاجػؿ عبػر مصػر

معظميا قد دثر عالوة عمى عدد  ،زاوية 22ومع نياية حكميـ كانت المدينة تضـ  ،والكرؾ والشوبؾ
  .3مف الحارات

                                                           
1
 .26، صالخميل والحرم اإلبراىيمي، عصر الحروب الصميبية :ـ(1998) السيد، عمي أحمد

2
 .30مرجع سابؽ، ص (:2010) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني

3
 .26مرجع سابؽ، ص (:ـ(1998 السيد، عمي أحمد
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أما بالنسبة إلى طراز العمراف اإلسالمي فقد تميز باالنفتاح لمداخؿ حوؿ الصػحف )الحػوش(   
واسػػتخداميا المػػداخؿ المنكسػػرة واحتػػواء الطػػابؽ األرضػػي عمػػى المػػداخؿ وغػػرؼ الخدمػػة والقاعػػة مػػع 

 .1والمرافؽ العامةاحتواء الطوابؽ العموية عمى غرؼ النـو 

واستمر حكميـ  ،ـ1517عقب الحكـ الممموكي سيطر األتراؾ العثمانيوف عمى المدينة سنة 
ومػػػف أىػػػـ األحػػػداث التػػػي تعرضػػػت ليػػػا المدينػػػة فػػػي ظػػػؿ الحكػػػـ العثمػػػاني  ،ـ1917ليػػػا حتػػػى سػػػنة 

و السائد مع وفي العيد العثماني كاف الطابع العاـ الممموكي ى ،وقوعيا في يد إبراىيـ باشا المصري
 .2حدوث تغيرات أثرت بوضع المدينة االقتصادي واالجتماعي

 :م(1922-2016الحركة العمرانية لممدينة في الفترة ما بين ) 2.3

 :م(1922-1948مرحمة االنتداب البريطاني ما بين ) 1.2.3

حيث اقترف التوسع بزيادة عدد السكاف وقػد  ،تميزت ىذه المرحمة بزيادة في التوسع العمراني
ـ حػػػػوالي 1928وقػػػػدرت مسػػػػاحة المدينػػػػة عػػػػاـ  محػػػػيط البمػػػػدة القديمػػػػةتركػػػػز التوسػػػػع العمرانػػػػي فػػػػي 

 (.8( دونما كما ىو موضح في الخريطة رقـ )2.028)

                                                           
1
.26مرجع سابؽ، ص (:ـ(1998 السيد، عمي أحمد
2
 .نفسو سابؽالمرجع ال
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 م1928(: مساحة المنطقة المبنية في مدينة الخميل عام 8خريطة )

 .المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل
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 ،( منػػػزؿ3.684ـ فقػػػد بمػػػ  عػػػدد المنػػػازؿ فػػػي المدينػػػة )1931وبنػػػاءا عمػػػى إحصػػػائية عػػػاـ   
 خػػالؿ فتػػرة  ( دونمػػا وتركػػزت الزيػػادة العمرانيػػة2.624) ـ حػػوالي3912عػػاـ  وقػػدرت مسػػاحة المدينػػة

نحػػو شػػارع وادي اليريػػة  الجنػػوبباتجػػاه و  نحػػو شػػارع عػػيف سػػارة الشػػماؿ باتجػػاه ـ( 3968-3911)
حيث باإلضافة إلى انتشار أنػواع مػف الطػرؽ فػي البمػدة القديمػة مثػؿ األزقػة  ،واتجاه طريؽ بمدة  يطا

ىػػػذه   ولعبػػػت ،والشػػػوارع الداخميػػػة والتػػػي كػػػاف تأثيرىػػػا واضػػػح عمػػػى انتشػػػار وامتػػػداد العمػػػراف باتجاىيػػػا
وبمغت مساحة المدينػة  الطرؽ عوامؿ جذب لسكاف المدينة وأدت إلى زيادة في سرعة النمو العمراني

 .(9( دونما كما ىو موضح في الخريطة رقـ )12.283ـ حسب تقديرات بمدية الخميؿ )1944عاـ 
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 م2015م مقارنة بعام 1944(: مساحة المبنية في مدينة الخميل عام 9خريطة )

 .باالعتماد عمى بمدية الخميل المصدر: من عمل الباحث
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وكػػػاف النمػػػو العمرانػػػي فػػػي جميػػػع االتجاىػػػات مػػػع تركػػػز التوسػػػع بشػػػكؿ واضػػػح فػػػي الشػػػماؿ   
واشػػػتير طػػػراز البنػػػاء الحجػػػري بكثافتػػػو الػػػذي امتػػػد إلػػػى أربعػػػة طوابػػػؽ األمػػػر الػػػذي جعػػػؿ  ،1والغػػػرب

ويكػػوف  ،المنػػازؿ والبيػػوت تمتصػػؽ مػػع بعضػػيا الػػبعض بحيػػث يكػػوف سػػقؼ البيػػت سػػاحة لبيػػت  خػػر
لكػف التطػورات السياسػية واالقتصػادية كػاف ليػا أثػر كبيػر  ،االتصاؿ بيف البيػوت عبػر ممػرات داخميػة

 .2النتشار والتوسع العمراني وتحديد المساحة المخصصة لمبناءفي تبمور نمط ا

 :م(1951-1967مرحمة حكم األردن ما بين ) 2.2.3

ـ وذلؾ بعػد انسػحاب بريطانيػا عػاـ 1950أصبحت مدينة الخميؿ تتبع السيطرة األردنية عاـ 
وأثنػاء فتػرة  ،ـ إلى أف احتمت إسرائيؿ الضػفة الغربيػة1967واستمر حكـ األردف حتى عاـ  ،ـ1948

ـ فقػد بمػ  عػدد البيػوت فػي 1961حكـ األردف توسعت مدينة الخميؿ عمرانيا وبحسب إحصػائية عػاـ 
( 18.799ـ بحػػوالي )1966كمػػا قػػدرت بمديػػة الخميػػؿ مسػػاحة المدينػػة عػػاـ  ،( مبنػػى4.378المدينػػة )

نظػرا  ية الغربيػةوكاف التوسع في جميع االتجاىات وتميز بالوضوح في الجية الغربية والجنوب ،دونما
لشػػػدة االزدحػػػاـ والضػػػغط العمرانػػػي خاصػػػة فػػػي البمػػػدة القديمػػػة وزيػػػادة عػػػدد السػػػكاف وضػػػيؽ الشػػػوارع 

وساعد امتػداد شػبكة الطػرؽ  ،وتعرجاتيا األمر الذي جعميا غير قادرة عمى استيعاب الزيادة السكانية
كمػػا ىػػو   ،لغربيػة مػػف المدينػةفػي غػػرب المدينػة إلػػى اتجػاه النمػػو العمرانػي لمجيػػة الغربيػة والجنوبيػػة ا

 .3(10موضح في الخريطة رقـ )

 

                                                           
1
 .ممف رقمي لتطور مساحة مدينة الخميل عبر التاريخ :ـ(2016بمدية الخميؿ )

2
، ص قصة مدينة الخميل، :)ـ1990) عبد الرحمف، محمد .32المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
3
(، مرجع سابؽ2016بمدية الخميؿ )
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 2015مقارنة بعام  1966(: مساحة المنطقة المبنية في مدينة الخميل عام 10خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل. 
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واستخدمت الحجارة المنقوشة وغير المنقوشة والمبف المصنوع مف الطػيف بحيػث كػاف غالبيػة 
% مػػػف 60أمػػػا بالنسػػػبة لعػػػدد األسػػػر فػػػي ىػػػذه المسػػػاكف حػػػوالي  ،البنػػػاء مػػػف الحجػػػارة غيػػػر المنقوشػػػة
% مػػف 30كمػػا أف حػػوالي  ،المبنيػػة مػػف الحجػػارة غيػػر المنقوشػػةمجمػػوع األسػػر التػػي تسػػكف البيػػوت 

وباقي األسر كانػت تسػكف المبػاني  ،تسكف في بيوت مشيدة باستخداـ الحجارة المنحوتةاألسر كانت 
 .1المشيدة مف المبف والطيف

 :م(1967-1994مرحمة االحتالل اإلسرائيمي ما بين ) 3.2.3

ـ وىزيمة الجيوش العربية دخؿ الييود إلػى مدينػة الخميػؿ ومنػذ البدايػة 1967بعد نكسة عاـ 
اسػػتكماال لفكػػرة الخميػػؿ  سػػتعماريةاإلسػػرائيمي القػػوة وأقػػاـ عػػددا مػػف األحزمػػة اال فقػػد اسػػتخدـ االحػػتالؿ

حيػػث أقػػاموا مسػػتعمرة كريػػات أربػػع عمػػى موقػػع  ،ـ1968العميػػا التػػي أقرتيػػا الحكومػػة اإلسػػرائيمية عػػاـ 
قامة الحي الييودي ومدرسة دينية ،وقاموا باحتالؿ قمب المدينة ،استراتيجي في المدينة باإلضػافة  ،وا 

قامة مركزيف صناعييف ،إلى احتالؿ مبنى الدبويا  .2وا 

ومستعمرتي حجػاي  ،وأحيطت المدينة بالمستعمرات حيث كريات أربع وخارصينا مف الشرؽ
وبذلؾ طوقػت المسػتعمرات اإلسػرائيمية مدينػة الخميػؿ وكػاف ليػا أثػر كبيػر  ،و ىار مانوح مف الجنوب

فقػػد توقػػؼ البنػػاء فػػي الجيػػة الشػػرقية حيػػػث  ،3يوبشػػكؿ واضػػح عمػػى عمميػػة البنػػاء والتوسػػع العمرانػػػ
باإلضافة إلى المستعمرات اإلسػرائيمية فػي الجيػة الجنوبيػة حػدت  ،مستعمرتي كريات أربع وخارصينا

وبقػي متػنفس التوسػع العمرانػي لممدينػة الجيػة الغربيػة  ،مف التوسػع العمرانػي لممدينػة فػي ىػذا االتجػاه
( 25.691ـ بحػوالي )1984مدية الخميؿ مساحة المدينػة عػاـ وقد قدرت ب ،وجزءا مف الجية الشمالية

وتراجعػػت حػػدودىا مػػف جيػػة الشػػرؽ وفػػي المقابػػؿ  ،4(11دونمػػا كمػػا ىػػو موضػػح فػػي الخريطػػة رقػػـ )
 توسعت المستعمرات باستمرار عمى حساب األراضي الزراعية الفمسطينية.       

                                                           
الخميؿ دراسة ديموغرافية، رابطة الجامعييف، الخميؿ، ـ(: سكاف محافظة 1987مسودة، تيسير، والقيؽ، عبد الرحمف ) 1

 .99فمسطيف، ص
 .47ـ(: مرجع سابؽ، ص1987جبارة، وفالح ) 2
3
 .41المرجع السابؽ، ص

مرجع سابؽ. :(2016) بمدية الخميؿ 4
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 2015م مقارنة بعام 1984(: مساحة المنطقة المبنية في مدينة الخميل عام 11خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل.
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 :اآلن( 1994-مرحمة السمطة الفمسطينية ) 4.2.3

ـ السػمطة الفمسػطينية و قػدشيدت منطقة الدراسة توسعا عمرانيا ممحوظػا فػي الفتػرة التػي تمػت 
ومػػػع وجػػػود السػػػمطة شػػػجع االسػػػتثمار فػػػي المدينػػػة وتحسػػػنت األوضػػػاع االقتصػػػادية فػػػي ظػػػؿ عمميػػػة 

وقػد أجػرى الجيػاز المركػزي  ،ـ وتوقيع االتفاقيات بػيف الجػانبيف اإلسػرائيمي والسػمطة الفمسػطينيةالسال
حيػث بمػ  عػدد المبػاني  ،ـ1997لإلحصاء الفمسطيني تعدادا عاما لمسكاف والمساكف والمنشات عاـ 

وكاف توسع المدينة يتركز باتجاه الغرب والجنوب بشكؿ أساسي  ،( مبنى14.494)في مدينة الخميؿ 
كمػا  ،حيث أف وجود مسػتعمرتي كريػات أربػع وخارصػينا حػد مػف توسػع المدينػة فػي المنطقػة الشػرقية

وبحسػػب  ،سػػع باتجػػاه الشػػماؿاتصػػمت مدينػػة الخميػػؿ مػػف الشػػماؿ بمدينػػة حمحػػوؿ وبالتػػالي توقػػؼ التو 
و سػػاد نمػػط البنػػاء  ،( دونػػـ42.552ـ بحػػوالي )2006بمديػػة الخميػػؿ فقػػد قػػدرت مسػػاحة المدينػػة عػػاـ 

العمػػودي عمػػى حسػػاب البنػػاء األفقػػي فػػي المدينػػة وذلػػؾ نتيجػػة قمػػة األراضػػي الصػػالحة لمبنػػاء وارتفػػاع 
تطػػور التكنولػػوجي  السػػتغالؿ أسػػعار األراضػػي بشػػكؿ كبيػػر األمػػر الػػذي دفػػع المػػواطنيف بمسػػاعدة ال

ـ فقد قاـ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بػءجراء 2007أما في عاـ  ،األراضي بالشكؿ األمثؿ
( 17.593التعػػداد الثػػاني لمسػػكاف والمسػػاكف والمنشػػات حيػػث بمػػ  عػػدد المبػػاني فػػي المدينػػة حػػوالي )

والخريطػة  ،( دونػـ53،098بحػوالي )ـ 2011وقدرت المساحة اإلجمالية لمدينة الخميؿ عاـ  1،مبنى
 (.2006( توضح تطور مساحة مدينة الخميؿ عاـ )12رقـ )

 

                                                           

 .119مرجع سابؽ، ص (:2007 ) لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيا 1
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 م2015م مقارنة بعام 2006مساحة المنطقة المبنية في مدينة الخميل عام (: 12خريطة )

 .المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل
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 :تطور مساحة مدينة الخميل باالعتماد عمى المخططات الييكمية 5.2.3

وقػد  ،شيدت مدينة الخميؿ تطػورا ممحوظػا فػي مسػاحة مخططاتيػا الييكميػة عمػى مػر التػاريخ
حيػث بمغػت مسػاحة المدينػة حسػب  ،أثرت األوضاع السياسية التي شيدتيا المدينة عمى ىذا التطور

ثػػػػـ تطػػػػورت مسػػػػاحتيا بشػػػػكؿ طبيعػػػػي فبمغػػػػت  ،( دونػػػػـ2028ـ حػػػػوالي )1928بمديػػػػة الخميػػػػؿ عػػػػاـ 
( دونػػػـ خػػػالؿ ثمػػػاني 600أي أف مسػػػاحة المدينػػػة توسػػػعت بحػػػوالي ) ،ـ1936( دونػػػـ عػػػاـ 2624)

 .%69.8بنسبة  سنوات

ؿ مخطػػػػط ىيكمػػػػي ( دونػػػػـ حيػػػث أف أو 12283ـ بمغػػػػت مسػػػاحة المدينػػػػة )1944وفػػػي عػػػػاـ 
بنسػػػبة   ( دونػػػـ9700بريطػػػاني كػػػاف فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة وىػػػذا يعنػػػي أف مسػػػاحة المدينػػػة زادت حػػػوالي )

وفػػي عػػاـ  ،وخػػالؿ ىػػذه الفتػػرة شػػيدت المدينػػة تطػػورا ممحوظػػا ،ـ1936-1944بػػيف عػػامي  78.9%
( 6515أي أف مسػػػاحة المدينػػػة ازدادت بحػػػوالي ) ،( دونػػػـ18799ـ بمغػػػت مسػػػاحة المدينػػػة )1966
حيػث خضػعت المدينػة لمسػيطرة  ،ـ1944-1966عاـ في الفترة بيف  22خالؿ  %11.7بنسبة  دونـ

 أف مساحة المدينة نمػت بشػكؿ بطػيء خػالؿ ىػذه الفتػرة إلى مما يشير  ،ـ1967األردنية حتى عاـ 
ألف مدينػػة الخميػػؿ شػػيدت حالػػة نػػزوح سػػكانية باتجػػاه األردف نتيجػػة القػػرارات السياسػػية واالقتصػػادية 

وقػدرت بمديػة الخميػؿ  ،حكومة األردنية التي أوقفت الزيادة السكانية وظمت كػذلؾ حتػى فػؾ االرتبػاطلم
عاـ  18أي أف مساحتيا ازدادت خالؿ  ،بنسبة ( دونـ25691ـ بحوالي )1984مساحة المدينة عاـ 

. وىذا يدؿ عمػى تبػاطؤ نمػو مسػاحة %62.8بنسبة  ( دونـ6893ـ حوالي )1966-1984في الفترة 
 مدينة خالؿ ىذه الفترة.ال

 ،( دونػػـ42552ـ حػػوالي )2006واسػػتمرت المدينػػة فػػي النمػػو إلػػى أف بمغػػت مسػػاحتيا عػػاـ 
الحػػظ الخريطػة رقػػـ  ،( دونػـ53098ـ بحػػوالي )2011وقػد قػػدرت بمديػة الخميػػؿ مسػاحة المدينػػة عػاـ 

 الييكمية.( توضح تطور مساحة مدينة الخميؿ عبر التاريخ باالعتماد عمى المخططات 13)
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 م2015حتى عام 1928(: مساحة المنطقة المبنية في مدينة الخميل من عام 13خريطة )

 .المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بمدية الخميل
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 :6135-3266تطور مساحة المنطقة المبنية لمدينة الخميل في الفترة  3.3

وقػػػد تػػػـ احتسػػػاب مسػػػاحة  ،شػػػيدت مدينػػػة الخميػػػؿ نمػػػوا فػػػي مسػػػاحتيا المبنيػػػة عبػػػر التػػػاريخ
ـ 1928وقػد بمغػت المسػاحة المبنيػة لممدينػة فػي عػاـ  ،مسطحات البناء لممدينة لفترات زمنية مختمفػة

 الشػػماؿ وباتجػػاه ،حيػػث تركػػزت المسػػاحة المبنيػػة فػػي البمػػدة القديمػػة ومحيطيػػا  ،( دونػػـ989حػػوالي )
حيػػػث ازداد التوسػػػع فػػػي المنطقػػػة  ،نحػػػو شػػػارع وادي اليريػػة الجنػػػوبباتجػػاه و  نحػػو شػػػارع عػػػيف سػػػارة

وتػػـ  ،المبنيػػة بشػػؽ ىػػذه الطػػرؽ وشػػكمت عوامػػؿ جػػذب لسػػكاف المدينػػة وزيػػادة فػػي البنػػاء مػػع اتجاىيػػا
 نذاؾ مف خالؿ ما ورد ذكره في كتب الرحالة الفرنسييف وباالعتماد أيضػا عمػى  تحديد حدود المدينة

وتػػػـ  ،ـ1997حيػػػث تػػػـ توقيػػػع ىػػػذه المخططػػػات عمػػػى صػػػورة جويػػػة لعػػػاـ  ،المخططػػػات التفصػػػيمية
( توضػح مسػاحة المنطقػة المبنيػة 14الحػظ الخريطػة رقػـ ) ،ترسيميا بنفس الطريقة في باقي الفترات

 ـ.1928عاـ 
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 1928(: مساحة المنطقة المبنية عام 14خريطة )

م 1997وتقم توقيقع ىقذه المخططقات عمقى صقورة جويقة لعقام  ،المصدر: تم ترسقيم الخريطقة باالعتمقاد عمقى المخططقات التفصقيمية لمبمديقة والتقي أخقذت حينيقا مقن صقور جويقة غيقر متقوفرة حاليقا
 وترسيميا.
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( دونػػـ كمػػا 2058ـ فقػػد بمغػػت مسػػاحة المنطقػػة المبنيػػة لممدينػػة حػػوالي )1944أمػػا فػػي عػػاـ 
سػػػنة  20أي أف الفتػػػرة بػػػيف العشػػػرينات واألربعينػػػات حػػػوالي  ،(15ىػػػو موضػػػح فػػػي الخريطػػػة رقػػػـ )

ينة في ىذه الفترة إلى إدارة وقد خضعت المد ،( دونـ1069شيدت نموا عمرانيا بما مساحتو حوالي )
 االنتداب البريطاني.



76 

 

 

 1944(: مساحة المنطقة المبنية عام 15خريطة )
م 1997وتقم توقيقع ىقذه المخططقات عمقى صقورة جويقة لعقام  ،المصدر: تم ترسقيم الخريطقة باالعتمقاد عمقى المخططقات التفصقيمية لمبمديقة والتقي أخقذت حينيقا مقن صقور جويقة غيقر متقوفرة حاليقا

 وترسيميا.
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( دونػػػـ كمػػػا ىػػػو 4101ـ حػػػوالي )1966كمػػػا بمغػػػت مسػػػاحة المنطقػػػة المبنيػػػة لممدينػػػة عػػػاـ 
سػػنة شػػيدت  20أي أف الفتػػرة بػػيف األربعينػػات والسػػتينات حػػوالي  ،(16موضػػح فػػي الخريطػػة رقػػـ )

وكػػػاف التوسػػػع فػػػي جميػػػع االتجاىػػػات وتميػػػز  ،( دونػػػـ2043توسػػػعا عمرانيػػػا بمػػػا مسػػػاحتو حػػػوالي )
نظػػرا لشػػدة االزدحػػاـ والضػػغط العمرانػػي خاصػػة فػػي بالوضػػوح فػػي الجيػػة الغربيػػة والجنوبيػػة الغربيػػة 

اء األسػر الكبيػرة البمدة القديمة وزيادة عدد السكاف باإلضافة إلى ارتفاع عدد أفراد األسر مما دفع أبنػ
وسػػػاعد امتػػػداد شػػػبكة  ،وتقسػػػيـ ممكيػػػات األراضػػػي بالوراثػػػة ،بعػػػد الػػػزواج باالنفصػػػاؿ عػػػف البيػػػت األـ

حيث  ،الطرؽ في غرب المدينة إلى اتجاه النمو العمراني لمجية الغربية والجنوبية الغربية مف المدينة
 خضعت المدينة في ىذه الفترة لحكـ األردف.
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 1966(: مساحة المنطقة المبنية عام 16خريطة )

م 1997وتقم توقيقع ىقذه المخططقات عمقى صقورة جويقة لعقام  ،المصدر: تم ترسقيم الخريطقة باالعتمقاد عمقى المخططقات التفصقيمية لمبمديقة والتقي أخقذت حينيقا مقن صقور جويقة غيقر متقوفرة حاليقا
 وترسيميا.



75 

 

ـ حػػػوالي 1984أمػػػا بالنسػػػبة لمسػػػاحة المنطقػػػة المبنيػػػة فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة فقػػػد بمغػػػت عػػػاـ 
أي أف الفترة بػيف السػتينات والثمانينػات حػوالي  ،(17( دونـ كما ىو مبيف في الخريطة رقـ )6023)

شيدت توسػعا عمرانيػا بمػا مسػاحتو  و ،ؿ اإلسرائيميحيث خضعت المدينة في ىذه لالحتال سنة 20
وكػػاف التوسػػع فػػي مسػػاحة المنطقػػة المبنيػػة باتجػػاه الغػػرب وجػػزءا مػػف الجيػػة  ،( دونػػـ1922حػػوالي )

قامة مستعمرتي كريات أربع وخارصينا شرؽ  الشمالية نتيجة إلقامة عددا مف األحزمة االستعمارية وا 
وقػؼ عمميػة البنػاء والتوسػع العمرانػي  فػي المدينة ومستعمرة حاجاي جنوب المدينة والذي أدى إلػى ت

الجية الشرقية والجنوبية األمر الذي جعؿ متنفس التوسع العمرانػي لممدينػة باتجػاه الغػرب وجػزءا مػف 
   .الجية الشمالية
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 1984(: مساحة المنطقة المبنية عام 17خريطة )

م 1997وتقم توقيقع ىقذه المخططقات عمقى صقورة جويقة لعقام  ،باالعتمقاد عمقى المخططقات التفصقيمية لمبمديقة والتقي أخقذت حينيقا مقن صقور جويقة غيقر متقوفرة حاليقاالمصدر: تم ترسقيم الخريطقة 
 وترسيميا.
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فػػػػي وقػػػد شػػػيدت مدينػػػة الخميػػػؿ فػػػػي فتػػػرة التسػػػعينات وبدايػػػة األلفيػػػػة الثانيػػػة زيػػػادة واضػػػحة 
المساحة المبنية عنيا في السنوات التي سػبقت ىػذه الفتػرة وقػد كػاف لقػدـو السػمطة الفمسػطينية وعػودة 

لكػػف وتيػػرة  ،بعػػض الالجئػػيف وتشػػجيع االسػػتثمار دورا كبيػػرا فػػي اتسػػاع مسػػاحة العمػػراف فػػي المدينػػة
عنيػػا مػػف ـ حيػػث انتفاضػػة األقصػػى ومػػا نجػػـ 2000البنػػاء تراجعػػت قمػػيال فػػي الفتػػرة التػػي تمػػت عػػاـ 

ظػػروؼ اقتصػػادية وسياسػػية صػػعبة أثػػرت بطبيعػػة الحػػاؿ عمػػى حجػػـ البنػػاء ومػػع ذلػػؾ فقػػد اسػػتمرت 
وقػد بمغػت مسػاحة المنطقػة المبنيػة لمدينػة الخميػؿ عػاـ  ،عممية البناء ولكػف بػوتيرة بطيئػة إلػى حػد مػا

ـ حتػى الوقػت الحاضػر شػيدت 1984ومنػذ عػاـ  ،( دونػـ9801ـ بناء عمى الصػور الجويػة )2014
بػػالرغـ مػػف المحػػددات   ،( دونػػـ3778ىػػذه الفتػػرة زيػػادة فػػي مسػػاحة المنطقػػة المبنيػػة تقػػدر بحػػوالي )

والمعيقػات التػػي حػددت النمػػو العمرانػي لممدينػػة خاصػة مػػف المنطقػة الشػػرقية حيػث وجػػود مسػػتعمرتي 
دت كريات أربع وخارصينا مع مالحظة أف المناطؽ التي كانت تحت سيطرة السمطة الفمسػطينية شػي

كما ىػو موضػح فػي الخريطػة توسعا و نموا عمرانيا ممحوظا باتجاه الشماؿ الغربي والجنوبي الغربي 
 (. حيث كاف توسع المدينة باتجاه الشماؿ الغربي والجنوب والغرب.18رقـ )
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 (: مساحة المنطقة المبنية الحالية18خريطة )
 م.2014تم ترسيم الخريطة باالعتماد عمى الحدود البمدية لمدينة الخميل  والتي اعتمدت عمى الصورة الجوية لعام  المصدر:
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 :أثر االستيطان عمى تطور النمو العمراني في مدينة الخميل 4.3

 ،أوسػػمو تػػـ توقيػػع اتفػػاؽ طابػػامػػع بدايػػة قػػدـو السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية أثػػر توقيػػع اتفػػاؽ 
 H1حوؿ مدينة الخميؿ حيث قسمت المدينة بموجب ىذا االتفاؽ إلى منطقتيف األولى وأطمػؽ عمييػا 

% مػػف مسػػاحة المدينػػة وىػػي تابعػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية 80(: وتبمػػ  مسػػاحتيا مػػا يقػػارب 1)الخميػػؿ 
% مػف مسػاحة الحػدود البمديػة 20رب (: وتبمػ  مسػاحتيا مػا يقػا2)الخميػؿ  H2والثانيػة  ،إداريا وأمنيا

( والتػػي تضػػـ H2حيػػث تحػػتفظ الحكومػػة اإلسػػرائيمية بالسػػيطرة عمػػى ىػػذه المنطقػػة ) ،لمدينػػة الخميػػؿ
داريػػػػػػػا لقػػػػػػػوات االحػػػػػػػتالؿ ،جميػػػػػػػع البػػػػػػػؤر االسػػػػػػػتيطانية والبمػػػػػػػدة القديمػػػػػػػة  .1وتكػػػػػػػوف تابعػػػػػػػة أمنيػػػػػػػا وا 

 ( توضح التقسيـ اإلداري لمدينة الخميؿ.19الخريطة رقـ )

                                                           
1
، رسالة ماجستير 1967-2000 االستيطان الصييوني في منطقة الخميل :ـ((2005أبو الرب، صالح حسف محمود 

غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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 (: التقسيم اإلداري لمدينة الخميل19خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث باالستعانة ببمدية الخميل.
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قامة الطػرؽ االلتفافيػة بعػد احػتالؿ الضػفة الغربيػة  أثر بناء المستعمرات والقواعد العسكرية وا 
باإلضافة إلى مصػادرة األراضػي لصػالح بنػاء جػدار الفصػؿ  ،سمبي عمى األراضي الفمسطينيةبشكؿ 

وأدى تقسػػيـ الضػػفة  ،وعمػػؿ عمػػى تجزئتيػػا وتحويميػػا إلػػى معػػازؿ سػػكنية منفصػػمة ،والتوسػػع العنصػػري
 إلى اإلخالؿ بالنسيج العمراني الفمسطيني. A،B،C،H1،H2الغربية إلى مناطؽ 

االسػػتعمارية بشػػكؿ مباشػػر عمػػى تطػػور المراكػػز الحضػػرية فػػي المحافظػػة وقػػد أثػػرت السياسػػة 
وقػػد تمركػػز االسػػتعمار داخػػؿ  ،بسػػبب االسػػتعمار الكثيػػؼ سػػواء كػػاف داخػػؿ مدينػػة الخميػػؿ أو خارجيػػا

والبمػػدة القديمػػة ومنطقػػة الحػػـر اإلبراىيمػػي وبعػػض المنػػاطؽ التػػي صػػودرت  ،المدينػػة فػػي تػػؿ ارميػػده
واتبػػع الييػػود سياسػػات أخػػرى لمنػػع تطػػور النمػػو العمرانػػي وتوسػػع  ،بػػعلتعتبػػر بعػػض أحيػػاء كريػػات أر 

المنػاطؽ السػكنية الفمسػطينية مثػؿ ىػدـ البيػوت ومنػع البنػاء أو االقتػراب مػف المسػتعمرات أو األحيػػاء 
 .1الييودية

وقد عممت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى التركيػز عمػى االسػتعمار داخػؿ وحػوؿ المدينػة 
حيػػث عمػػؿ االسػػتعمار عمػػى الضػػغط عمػػى المراكػػز الحضػػرية الفمسػػطينية  ،ـ1967منػػذ بدايػػة عػػاـ 

فحوصػرت المدينػة مػف الجيػة الشػمالية والشػرقية بءقامػة مسػتعمرة  ،ومحاولة الحد منيػا ومنػع توسػعيا
ومػػػف الجنػػػوب بمسػػػتعمرة )بيػػػت حاجػػػاي( فػػػي العػػػاـ  ،ـ1982)كريػػػات أربػػػع( وخارصػػػينا فػػػي العػػػاـ 

35ومف الشماؿ الطريؽ االلتفافي رقـ  60االلتفافي رقـ ومف الشرؽ الطريؽ  ،ـ1984
2. 

يضاؼ إلى ذلؾ كمو سػيطرة قػوات االحػتالؿ عمػى العديػد مػف مػداخؿ البمػدة القديمػة ومنطقػة 
السػػيمة األمػػر الػػذي يعمػػؿ عمػػى إعاقػػة حركػػة السػػكاف فػػي المدينػػة وتعطيػػؿ حركػػة العمػػراف فػػي تمػػؾ 

حيث أف ىذه السياسػة  ،مكاف إلى  خر في ىذه المناطؽالمناطؽ بسبب صعوبة الحركة والتنقؿ مف 
باآلثػػػار السػػػمبية عمػػػى نشػػػاط المػػػواطنيف فػػػي التجديػػػد والبنػػػاء والتعميػػػر وخاصػػػة حػػػوؿ البػػػؤر تػػػنعكس

 االستعمارية مف المدينة.  

( توضػػػػػػػػػػػػػػػح تػػػػػػػػػػػػػػػأثير المسػػػػػػػػػػػػػػػتعمرات فػػػػػػػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة.20والخريطػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػـ )
                                                           

1
أثر النشاطات العمرانية المختمفة عمى استخدام األرض والمجتمعات الفمسطينية  :ـ(2005معيد األبحاث التطبيقية "أريج" )

.34ص ، بيت لحـ، فمسطيف،في الضفة الغربية
2
المستعمرات اإلسرائيمية وأثرىا عمى التطور العمراني لمتجمعات السكانية في   :ـ(2006سميمية، محمود عبد اهلل محمد )

.63، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، صمحافظة الخميل
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 (: المستعمرات في مدينة الخميل20) خريطة

 المصدر: من عمل الباحث باالستعانة ببمدية الخميل.
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 :أثر المواصالت عمى تطور النمو العمراني في مدينة الخميل 4.3

إذ أف توزيػػع  ،تمثػػؿ الطػػرؽ والمواصػػالت فػػي مدينػػة الخميػػؿ القمػػب النػػابض لحركتيػػا اليوميػػة
شػػبكة الطػػرؽ فػػي المدينػػة ارتػػبط بتوزيػػع سػػكانيا حػػوؿ ىػػذه الطػػرؽ إمػػا بخطػػوط مسػػتقيمة أو متعرجػػة 

ىػػذا بػػدوره جعػػؿ المدينػػة تواجػػو مشػػكالت  ،بحيػػث روعػػي فييػػا طبوغرافيػػة المدينػػة وطبيعتيػػا الجبميػػة
 المرورية.   عديدة بالنسبة لنوعية التدفقات الحالية لحركة النقؿ ال سيما في ساعات الذروة

كما أف كوف مدينة الخميؿ العاصمة اإلداريػة لإلقمػيـ إضػافة إلػى أنيػا تشػكؿ المركػز الػرئيس 
ونظػػػرا لشػػػدة االزدحػػػاـ  ،لمنشػػػاط التجػػػاري والصػػػناعي لإلقمػػػيـ نفسػػػو يزيػػػد ىػػػذا مػػػف مشػػػكمة االزدحػػػاـ

اتيػػا األمػػر والضػػغط العمرانػػي خاصػػة فػػي البمػػدة القديمػػة وزيػػادة عػػدد السػػكاف وضػػيؽ الشػػوارع وتعرج
الذي جعميا غيػر قػادرة عمػى اسػتيعاب الزيػادة السػكانية ممػا دعػا إلػى التوسػع العمرانػي إلػى المنػاطؽ 

وال يتحقػػػؽ ىػػػذا التوسػػػع إال بءنشػػػاء شػػػبكة مػػػف الطػػػرؽ قبػػػؿ البػػػدء فػػػي النمػػػو العمرانػػػي  ،القريبػػػة منيػػػا
وغير ذلػؾ مػف الخصػائص ومما يساعد عمى ذلؾ شؽ الشوارع واتساعيا وتعبيده واستقامتيا  ،والبناء

بحيث تعتبر ىذه الطرؽ والشوارع عوامؿ جذب لمبناء والنمو العمراني مف  ،التي تسيؿ الحركة عمييا
مثػػػؿ شػػػارع عػػػيف سػػػارة وشػػػارع السػػػالـ وشػػػارع وادي  حوليػػػا وخاصػػػة حػػػوؿ الطػػػرؽ الرئيسػػػية لممدينػػػة

فػػع أسػػعار األراضػػي مػػف باإلضػػافة إلػػى أف ىػػذه الشػػوارع تعمػػؿ عمػػى ر  ،ومػػداخميا الرئيسػػية ،اليريػػة
فشػػبكة الطػػرؽ فػػي المدينػػة تمعػػب دورا حيويػػا  ،حوليػػا كممػػا اقتربنػػا أو ابتعػػدنا عػػف ىػػذه الشػػوارع نفسػػيا

( توضػح شػبكة الطػرؽ 21. الخريطػة رقػـ )1وميما في توزيع السكاف والمساكف فػي أحيائيػا المختمفػة
 في مدينة الخميؿ.

                                                           
1
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 (: شبكة الطرق في مدينة الخميل21خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث باالستعانة ببمدية الخميل.
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وقد كاف لشبكة الطرؽ تأثير واضح عمى نمو المدينة وتطورىا وعمػى اتجػاه امتػدادىا وتسػود 
حيػػث أف ىػػذا النػػوع مػػف الطػػرؽ  ،ةفػػي البمػػدة القديمػػة أنػػواع مػػف الطػػرؽ مثػػؿ األزقػػة والشػػوارع الداخميػػ

وعند  ،أظير تأثيره عمى شكؿ امتداد العمراف حوؿ الشوارع الرئيسة مع المدينة والبمدات المحيطة بيا
الرجوع إلى بداية البناء الػذي يخػرج مػف نطػاؽ البمػدة القديمػة فػيالحظ أف معظػـ البيػوت قػديما تتركػز 

ويتضػػح أف أىميػػة الطػػػرؽ  ،1وشػػػارع السػػالـ كشػػارع عػػيف سػػارةوتنتشػػر عمػػى طػػوؿ الطػػرؽ الرئيسػػػة 
الرئيسة تمثؿ عوامؿ جذب لسكاف المدينة حيث أف شػؽ الشػوارع واستصػالحيا وتحسػينيا يػؤدي إلػى 

كمػا تشػكؿ الطػرؽ الرئيسػة عقػدة ووسػيمة المػرور المريحػة  ،سرعة النمو والتوسع العمراني في المدينة
كمػا أف نقطػة البدايػة لممواصػالت  ،إلى النشاطات واألىداؼ المختمفة سواء داخؿ المدينة أو خارجيا

لذلؾ فاف ىذا العامػؿ أخػذ بالحسػباف عنػد  ،يالعامة مف المدينة إلى خارجيا مرت في الطريؽ الرئيس
 مييا.اختيار قطعة األرض لمبناء ع

ومما ساعد عمػى زيػادة النمػو العمرانػي والتطػوير واالىتمػاـ بطػرؽ المواصػالت عنػدما كانػت 
مدينة الخميؿ منطقة زراعية منذ القدـ باإلضافة إلى القرى والبمدات والمناطؽ المحيطػة بءقميميػا ممػا 

مػػواد البنػػػاء سػػمح بنقػػؿ اإلنتػػاج الزراعػػػي وتسػػويقو داخػػؿ أسػػػواؽ المدينػػة وتصػػدير المػػػواد المختمفػػة ك
وسػاعد مػػد شػػبكة خطػوط الميػػاه والمجػاري والكيربػػاء عمػى جانػػب الطػػرؽ  ،وغيرىػا إلػػى خػارج المدينػػة

الرئيسػػػػة إلػػػػى رفػػػػع قيمػػػػة األراضػػػػي القريبػػػػة منيػػػػا ممػػػػا زاد فػػػػي استصػػػػالحيا وزيػػػػادة الطمػػػػب عمييػػػػا 
 .2تمفةلالستعماالت المخ

 :لأثر اإلنسان عمى تطور النمو العمراني في مدينة الخمي 5.3

يعتبػػػر اإلنسػػػاف المحػػػور األساسػػػي والػػػذي يػػػؤثر بشػػػكؿ ايجػػػابي عمػػػى االمتػػػداد العمرانػػػي فػػػي 
منػػػذ تأسػػػيس المجمػػس البمػػػدي عػػػاـ  بشػػػكؿ كبيػػر المدينػػة وقػػػد ازدادت المسػػاحة العمرانيػػػة فػػػي المدينػػة

ـ وقيامػػو بتوسػػيع المخطػػط الييكمػػي لممدينػػة عمػػى فتػػرات متعاقبػػة وىػػذا يعنػػي السػػماح لمسػػكاف 1976
بالبناء ومنحيـ التراخيص الالزمة لذلؾ وقػد صػاحب ذلػؾ تقػديـ الخػدمات الالزمػة مػف ميػاه وكيربػاء 

                                                           
1
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وكػػػاف ليػػػذه الشػػػوارع أثػػػر ميػػػـ وكبيػػػر فػػػي ربػػػط المنطقػػػة  ،وصػػػرؼ صػػػحي وشػػػؽ الشػػػوارع وتعبيػػػدىا
( وقد شكمت ىذه العوامؿ عامؿ جذب حػوؿ Outer-city( مع اليوامش البعيدة )C.B.Dالوسطى )

النػػواة بسػػبب تمركػػز الخػػدمات وانتشػػارىا حػػوؿ الطػػرؽ الرئيسػػية ىػػذا مػػع وجػػود عامػػؿ طػػرد مػػف قمػػب 
 . 1المدينة إلى أطرافيا بسبب الضغط واالزدحاـ عمى الخدمات وارتفاع أسعار األراضي وغيرىا

مػػف أىػػـ األسػػباب التػػي أدت إلػػى النمػػو السػػريع لمعمػػراف فػػي  مدينػػة الخميػػؿسػػكاف إف ارتفػػاع 
كمػا وأف تقسػيـ ممكيػات  ،المدينة مما دفع بأبناء األسر الكبيرة بعد الزواج باالنفصاؿ عػف البيػت األـ

األراضػػي بالوراثػػة مػػف أحػػد العوامػػؿ الرئيسػػية التػػي سػػاعدت فػػي االنفصػػاؿ حيػػث أف عامػػؿ الممكيػػة 
وذلػػؾ بءنشػػاء المبػػاني  ،صػػماتو و ثػػاره فػػي رسػػـ االمتػػداد والشػػكؿ العمرانػػي فػػي المدينػػةالفرديػػة تػػرؾ ب

 ارع والطرؽ الرئيسة في المدينة. الجديدة ذات الطراز العمراني الحديث حوؿ الشو 

ومما ساعد عمى االمتداد العمراني في المدينة خاصة في فترة السبعينات أف مف أىـ شروط 
األمر الذي دفع العديد مف الشباب إلى التوجو إلى أطراؼ المدينة والتػي  ،الزواج ىو المسكف الجديد

ويمكػػف القػػوؿ بػػأف العامػػؿ االجتمػػاعي  ،تتػػوفر فييػػا أسػػعار األراضػػي المناسػػبة إلنشػػاء مسػػاكف جديػػدة
كمػػا أف وفػػرة  ،واالقتصػػادي أدى إلػػى نمػػو المدينػػة خاصػػة فػػي الفتػػرة األخيػػرة بشػػكؿ ممحػػوظ وواضػػح

ممدينة ودخوؿ مواد البناء الحديثة ساعد عمى االنتقاؿ المفاجئ في مادة البناء حيػث األيدي العاممة ل
 العمارات والمساكف الحديثة والمشغولة عمى أسس عممية. 

  

                                                           
1
.151مرجع سابؽ، ص (:ـ2003)السعايدة 



87

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 استخدام التحميل المكاني في تقييم المالئمة

 المكانية لمتنمية العمرانية في مدينة الخميل

 .تحميل التنمية العمرانية 1.4

 .Site Analysisتحميل الموقع  2.4

 .(Spatial Analysis)مفيوم التحميل المكاني  3.4

 .Spatial Analysis Modelنموذج التحميل المكاني   4.4

 .تقييم درجة المالئمة المكانية لمتنمية العمرانية بالنسبة لمعوامل المؤثرة 5.4

 

  



88

 الفصل الرابع

 استخدام التحميل المكاني في تقييم المالئمة 

 المكانية لمتنمية العمرانية في مدينة الخميل

 :تمييد

 مػف األساسػية لممػدف والبمػداف لممخططػات التوسػع محػاور اختيػار يػتـ الحػاالت مػف كثيػر فػي        

ليػػذه  العمرانيػةلمتنميػة  المكانيػة المالئمػة االىتمػاـ بعػيف يأخػذ صػحيح عممػي مػنيج دوف إتبػاع
عمػى  التجػاوز نتيجػة الزراعيػة األراضػي مػف كبيػرة مسػاحات اسػتنزاؼ إلػى أدى مػا وىػذا المخططػات،
االقتصػادية  العوامػؿ أبػرز تأخػذ التػي الدقيقػة العمميػة المكػاني التحميػؿ منيجيػة إف ،األرض اسػتعماالت
 األكثػر مالئمػة المواقػع اختيػار إمكانيػة زيػادة عمػى تعمػؿ االعتبػار فػي والبيئيػة واالجتماعيػة والعمرانية

 العمرانية.  لمتنمية

 ،ويتعامؿ أي مشروع تخطيطي مع كـ ىائؿ مف المعمومػات التفصػيمية باألراضػي والعقػارات
والدراسػػػات اإلحصػػػائية والسػػػكانية واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والسػػػجالت األثريػػػة التاريخيػػػة وشػػػبكات 

ممػػػػا يتطمػػػػب منيجيػػػػة خاصػػػػة إلدارة ىػػػػذه  ،معمومػػػػات البيئيػػػػةالبنػػػػى التحتيػػػػة وحركػػػػة المواصػػػػالت وال
توفرىا تكنولوجيا نظـ المعمومات الجغرافية التي أمكف توظيفيا ألداء مياـ خاصػة تػدعـ  ،المعمومات

وتػوفر الوقػت والجيػد فػي انجػاز الخطػط التنمويػة بمعػدالت أسػرع وبجػودة عاليػة  ،التخطيط العمرانػي
 د والطاقات.وبما يقمؿ مف اليدر في الموار 

 ،1وأتاحت ىذه النظـ إمكانية إيجاد الحؿ األمثؿ وفؽ المحددات والقيود اليندسية والتنظيميػة  
ومػػػف خػػػالؿ تمثيػػػؿ الواقػػػع بقواعػػػد بيانػػػات جغرافيػػػة وخػػػرائط أسػػػاس رقميػػػة تمكػػػف مػػػف متابعػػػة النمػػػو 

العمرانيػػػػة  العمرانػػػػي لمدينػػػػة الخميػػػػؿ فػػػػي مراحػػػػؿ زمنيػػػػة مختمفػػػػة فػػػػي سػػػػبيؿ تحقيػػػػؽ منظومػػػػة التنميػػػػة

                                                           
1
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واسػتنباط  ،المتواصمة وتوفير الراحة واألماف والمسػتوى المعيشػي والحضػاري لإلنسػاف وحيػزه المكػاني
 االتجاىات المستقبمية والمالئمة المكانية لمتنمية العمرانية لمدينة الخميؿ.    

 :تحميل التنمية العمرانية 1.4

 النمػو فػءف وعميػة تحػدث، التػي المسػتمرة أو الثابتػة الزيػادة عمميػة إلػى النمػو اصػطالح يشػير   

 لممدينػة امتػداد حالة وىو  ،الطبيعية السكانية لمزيادة طبيعية كنتيجة حركة العمراف ازدياد ىو العمراني

 زيػادة تحقيػؽ عػف فيي عبارة التنمية أما ،االحتياجات لسد بيا المحيطة ضواحييا الريفية في وتداخميا

 مجموعػة بأنيا القوؿ يمكف كما الحياة، جوانب مختمؼ الزمف في مف فترة عبر ودائمة وتراكمية سريعة

 مكاف تعمير و المشكالت بعض االحتياجات وحؿ بعض تمبية إلي ييدؼ ما نظاـ ضمف األنشطة مف

 وتحديػد كبدايػة تحديػد المشػكالت يػتـ حيػث قائمػا، أو جديػدا مكانػا سػواء مدينػة، أو موقعا كاف سواء ما

 زمنػي معػيف مػدى عمػي األىػداؼ ىػذه لتحقيؽ الالزمة العمرانية المخططات وضع ثـ كنياية، األىداؼ
 .1وحؿ المشكالت

 :خصائص وسمات عممية التنمية العمرانية  1.1.4

التعامػػؿ مػػع عمميػة التنميػػة عمػػى جميػع مسػػتوياتيا بصػػفة  :(Continuation) االسػتمرارية  -1
 االستمرارية. 

 تناوؿ جميع أوجو التنمية لألنشطة المختمفة. :(Inclusiveness)الشمولية   -2

 التعايش الحقيقي مع إمكانيات وقدرات المجتمع بالمنطقة. :(Reality)الواقعية   -3

 أي التواؤـ مع البيئة المحمية. :(Environmental)البيئية    -4

 التنمية.تعظيـ الفائدة مف المشاركة الشعبية بكؿ صورىا في  :(Identity) الذاتية  -5

إتبػػػػاع األسػػػػموب العممػػػػي المناسػػػػب لقػػػػدرات واحتياجػػػػات المجتمػػػػع  :(Scientific) العمميػػػػة  -6
 .2المحمي بالمنطقة
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 بعاد الرئيسية لمتنمية العمرانية:األ 2.1.4

البعد النوعي: يحدد التغيير المطموب وحجمػو فػي مختمػؼ القطاعػات العمرانيػة واالقتصػادية  -3
 واالجتماعية.

 الزمني: الجدوؿ الزمني إلحداث التغيير مف حيث السرعة والمدة الزمنية.البعد  -6

 .1البعد المكاني: يحدد مواقع التغيير المطموبة -1

  مصادر التنمية العمرانية 3.1.4

 قوى النمو الطبيعية لمبيئة المراد إحداث التنمية فييا.  -1

 عممية التنمية.القوى البشرية والمادية التي تقوـ عمييا ومف أجميا   -2

 :Site Analysisتحميل الموقع  2.4

يعػرؼ تحميػػؿ الموقػػع أنػػو ىػػو الطريقػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى إدارة المػػوارد المتاحػػة بموقػػع الدراسػػة 
لمجموعػة الدراسػات المتاحػة  Informatics Inventoryوالمثبتة جغرافيًا وتقػوـ بتحميػؿ المعمومػات 

لػذلؾ عنػد تحميػؿ أي  ،لمموقع مما يؤدي إلى إظيار إمكانات ومعوقات التطوير لمموقع محؿ الدراسة
موقػػػع يمكػػػف اسػػػتخداـ تقنيػػػات الحاسػػػوب إلعػػػداد البيانػػػات والدراسػػػات فػػػي صػػػورة رقميػػػة تسػػػاىـ فػػػي 

إلػى رفػع كفػاءة عمميػة تحميػؿ  صياغة منظومػة معموماتيػة رقميػة لدراسػات الموقػع وتحميمػو ممػا يػؤدي
الموقػػػع والحصػػػوؿ عمػػػى نتػػػائج دقيقػػػة وصػػػحيحة وذات مرجعيػػػة مكانيػػػة باإلضػػػافة إلػػػى قػػػدرتيا عمػػػى 
سرعة اتخاذا القرارات المكانية لتحميؿ الموقع مف خالؿ مجموعػة مػف حػـز برمجيػات الرسػـ والتحميػؿ 

Arc GIS Spatial Analysis Softwareالمكاني مثؿ 
2. 
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.2مرجع سابؽ، ص :(2010) وعبد الحميد المسيند
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 :(Spatial Analysis) مفيوم التحميل المكاني 3.4

المكانيػة  العالقػات تفسػير يضػمف بمػا و الظػواىر بػيف المكانيػة العالقػات لقيػاس أسػموب وىػو
تمػؾ  بسػموؾ والتنبػؤ األرض، سػطح عمػى الظػاىرات وتوزيػع وجػود أسػباب وفيػـ منيػا، واالسػتفادة

  .     1الظاىرات في المستقبؿ

 أف يعنػي وىػذا ،طىػذا الػنم وخصػائص المكػاف بو انتظـ الذي النمط تحديد بأنو تعريفو يمكفو 

 تيػـ التػي األرض وخصائصػيا لسػطح الطبيعػي المركػب عػف واضػحة صػورة تعطػي التحميػؿ عمميػة

 خصائص وكذلؾ الجيومورفولوجية والجيولوجية والعمميات التضاريس مثؿ المختمفة ونشاطاتو اإلنساف

 خرائط في تمثيميا يتـ جميعيا وىذه ،فيو المتوافرة والموارد الطبيعي، والنبات ،الصخر، والتربة، والماء

 تحديػد ثػـ ومػف تقيػيـ األراضػي الريفيػة لغػرض ضػرورية مػدخالت تشػكلؿ األرض بتصػنيؼ خاصػة

 .2األرض أصناؼ مف صنؼ لكؿ والمثمى المناسبة االستعماالت

 منطقػة مػف يختمؼ الذي األراضي أسعار عمى يقوـ تقييميا فاف الحضرية األراضي تقييـ وأما      

 :في حصرىا يمكف التي العوامؿ مف مجموعة تأثير بسبب المدينة ألخرى داخؿ

 الكثافة السكنية.  -1
 الموقع وخصائصو الطبيعية واالقتصادية.  -2
3-  .  مقدار الضرائب والرسـو
 درجة األفضمية والمنافسة واالستثمار.  -4
 المؤسسات العامة.مواقع   -5
 سعة الشوارع وشبكات الطرؽ وسيولة الوصوؿ.  -6
 نوع االستعماؿ السائد وأنواع االستعماالت المجاورة.  -7
 .3طبوغرافية األرض  -8

                                                           
1
 .51ص التحميل المكاني باستخدام نظم المعمومات الجغرافية، :)ـ2008) شرؼ، محمد إبراىيـ محمد

2
.199ص التنمية المستدامة، ـ(، 2009غنيـ، محمد عثماف وماجد أبو زنط، )
3
 .133، صجغرافية الحضر أسس وتطبيقات :ـ(1987) الجنابي، صالح حميد
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ويشمؿ ىذا اإلجابة عف األسئمة  ىو دراسة مواقع الظاىرات الجغرافيةأيضًا التحميؿ المكاني 
  اآلتية:

 الدراسة؟أيف تقع الظاىرة تحت   -1

 أيف تتركز داخؿ الخريطة؟  -2

 ىؿ توزيعيا منتظـ أـ عشوائي؟  -3

 ما ىي العالقة بيف مواقع الظاىرة مف نفس النوع؟  -4

 ما ىي العالقة بيف موقع ىذه الظاىرة ومواقع الظاىرات األخرى؟  -5

 لماذا ىذا الموقع ولماذا ىذه العالقات وأثر ذلؾ عمى التوزيع؟  -6

 لموقع األنسب لمتخطيط المستقبمي؟ما ىو ا  -7

 ،يعرؼ التحميؿ المكاني بأنو منيجيػة تحميميػة لتصػميـ قػدرة موقػع مػا لػدعـ نشػاط محػددكما 
كمػػػا أنػػػو يعمػػػؿ عمػػػى دراسػػػة العالقػػػات بػػػيف الخصػػػائص الجغرافيػػػة لمدراسػػػات الطبيعيػػػة لموقػػػع معػػػيف 

وتػأتي الفائػػدة مػف األخػذ بأسػموب التحميػػؿ المكػاني لمتعػرؼ عمػػى  ،1لمتعػرؼ عمػى الميػزات الكامنػػة بػو
 ،درجػػة المالئمػػة مػػف كونػػو يعمػػؿ عمػػى تقيػػيـ درجػػة المالئمػػة والقابميػػة لموقػػع الدراسػػة لتطػػويره عمرانيػػاً 

كما أنو لو قدرة عمى اسػتنتاج التنبػؤات حيػث يقػوـ بػءبراز إمكانػات الموقػع وأىػـ ظػواىره المكانيػة مػف 
جغرافي المعروؼ بءحداثيات مكانية محددة وطريقة توزيعيػا عمػى سػطح الموقػع محػؿ حيث مكانيا ال

 .2الدراسة

  

                                                           
1
Lengley, Paul A.  &  Batty, Michael (2003). Advanced Spatial Analysis, The CASA Book of 

GIS, ESRI Press, California, USA. 
2
Anselin, L. (1994). Exploratory Spatial Data Analysis and Geographic Information 

Systems: New Tools For Spatial Analysis, Luxembourg.     
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 أىداف التحميل المكاني 1.3.4

 اتخاذ القرارات المكانية لمتنمية العمرانية سواء السكنية أو الترفييية.  -1

 معرفة مدى صالحية منطقة الدراسة لمتنمية العمرانية.  -2

 مفيـو التحميؿ المكاني مف وجية النظر التخطيطية.التعرؼ عمى   -3

 التعرؼ عمى المنيجية المتبعة في عممية التحميؿ المكاني.  -4

 صياغة الضوابط التي تؤىؿ منطقة الدراسة لعممية التنمية العمرانية.  -5

التوصػػػؿ مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة التحميػػػؿ المكػػػاني إلػػػى تحديػػػد أفضػػػؿ األمػػػاكف المالئمػػػة لمتنميػػػة   -6
 عمرانية.ال

 مساعدة المخططيف في تحديد المشاكؿ والمقومات واإلمكانيات المكانية لموقع محدد.  -7

ربط التحميػؿ المكػاني بػأدوات التحميػؿ المتػوفرة فػي بيئػة برمجيػات نظػـ المعمومػات الجغرافيػة   -8
 (. Arc GIS – Spatial Analystمف خالؿ برنامج )

 (:Fundamentals of Spatial Analysisأسس التحميل المكاني ) 2.3.4

بمعنػػى أف كػػؿ  Data Layersبنػػي التحميػػؿ المكػػاني عمػػى مفيػػـو يسػػمى طبقػػات البيانػػات       
( تعػػرض الخصػػائص الجغرافيػػة لموقػػع معػػيف سػػواء كانػػت ىػػذه الخصػػائص الجغرافيػػة Layerطبقػػة )

البيانػات الوصػفية الخاصػة  مع ربػط البيانػات المكانيػة بقاعػدة ،أو مضمعات ،أو خطوط ،تمثؿ كنقط
بعػػد ذلػػؾ يػػتـ جمػػع ىػػذه الطبقػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض واالستفسػػار عػػف مجموعػػة مػػف الجمػػػؿ  ،بيػػا

أو طريقػػػة تطػػػابؽ الخػػػرائط باسػػػتخداـ التحميػػػؿ  Overlay Mapالشػػػرطية وتسػػػمى ىػػػذه الطبقػػػة بػػػػ 
 .1لدراسةالشبكي لما لو مف قدرة عمى سرعة أداء العمميات الحسابية والتحميمية لمنطقة ا

                                                           
1Haining, Robert P. (2002). Spatial Data Analysis, Theory and Practice, Cambridge Press, 

UK. 
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 :طريقة التطابق

مػػف خػػالؿ جمػػع مجموعػػة  Digital Analysis Mapsتنػػتج الخػػرائط التحميميػػة الرقميػػة 
 Cumulating Overlayالصػػفات لموقػػع معػػيف عػػف طريػػؽ أسػػموب يسػػمى األسػػموب التراكمػػي 

Method بيػػذه الطريقػػة يػػتـ حسػػاب القػػيـ المميػػزة لموقػػع معػػيف  ،لمجموعػػة الطبقػػات المكونػػة لمموقػػع
عمى أنيا دالة لقيـ مستقمة مرتبطة مع نفس الموقع في خريطة أو أكثر مف الخرائط الموجػودة والتػي 
تنػػتج مجموعػػة مػػف قواعػػد البيانػػات الجديػػدة تحتػػوي عمػػى مضػػمعات جديػػدة تتكػػوف مػػف تقػػاطع حػػدود 

اج الحسػػابات التراكميػػة بسػػيولة باسػػتخداـ بيانػػات تسػػمى ويمكػػف اسػػتنت ،المضػػمعات لطبقتػػيف أو أكثػػر
Raster

( الذي يبيف كيفيػة الحصػوؿ عمػى المحصػمة النيائيػة لنتيجػة 5وىذا يوضحو الشكؿ رقـ ) ،1
 Raster Data Model التحميؿ باستخداـ أسموب البيانات الشبكية

 (: أسموب التطابق المستخدم لمتحميل المكاني لمموقع5شكل )

  المصدر:

(Lengley, Paul A. & Batty, Michael (1996). Spatial Analysis: Modeling in A GIS 

Environment.   

                                                           
1
.2مرجع سابؽ، ص :(2010المسيند وعبد الحميد )
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 :منيجية التحميل المكاني 4.4

 ،الحضػري التخطػيط عمػـ فييػا بمػا المختمفػة، العمػوـ فػروع مػف كثيػر فػي المنيجيػة كممػة تتػردد
 دقيػؽ توضػيح تقػديـ لـز والمنيجية، المراحؿ بيف تختمط التخطيطية والمصطمحات المعاني ولما كانت

 وتعرؼ المنيجية عمى أنيا: ،المكاني التحميؿ عمى تطبيقيا ثـ عاـ بشكؿ ليذا المفيوـ

أىػداؼ  لتحقيػؽ تسػتخدـ وعرضيا، وتحميميا البيانات لجمع واألساليب والتطبيقات األسس مف مجموعة
 ،لمتكػرار وقابػؿ ومسػئوؿ ومتجػانس متماسػؾ بشػكؿ البعيػد أـ القصػير المدى عمى أكاف سواء ما مشروع
 عمى تعمؿ أنيا . كما1العمؿ مراحؿ مف مرحمة كؿ لتقييـ المعايير مف مجموعة عمى المنيجية وتحتوي

 الميػزات لمتعػرؼ عمػى معػيف لموقػع الطبيعيػة لمعناصػر الجغرافيػة الخصػائص بػيف العالقػات دراسػة

 بو. الكامنة

 أـ مجػاوًرا كػاف بغيره سػواء األرض سطح عمى مظير كؿ ارتباط عمى قائمة العالقات ىذه إف  

 أو طردية ضعيفة، أو تكوف قوية فيي الظاىرات، بيف الترابطية العالقات مستويات وتتبايف ،عنو بعيًدا

 الػذي فػالتغير عناصػرىا، مكوناتيػا وخصػائص لتبػايف تبًعػا دائمػة، أو مؤقتة محمية، أو شاممة عكسية،

  .وزمنية مكانية ظواىر في التغير محصمة ىو ينتابيا

 وتصػبح األخػرى، ىػي فتتغيػر معيػا المرتبطػة الظػاىرات مػف غيرىػا فػي ىػذا التغيػر ويػؤثر

 المكاف. قيمة وتغير الزمف بمرور باستمرار المكاف متغيرة في الظاىرات

 بتحويػؿ أو ، الميدانيػة المالحظػة بقػوة الظػاىرة انتػاب الػذي بػالتغير يشػعر أف المخطلػط وعمػى

 باسػتعماؿ أو االرتباطيػة، العالقة قياس في إحصائيا استعماليا يمكف كمية قيـ إلى خصائص الظاىرة

 الموقػع، مػف المكانيػة خصائصػيا باسػتعماؿ أو االرتباطيػة، العالقػات قيػاس فػي خصائصػيا إحصػائيا

 لكػؿ أخػرى ظػاىرات مػف بيػا يحػيط ومػا واالمتػداد، والمحػيط، والحػدود، واألبعػاد، والشػكؿ، والمسػاحة،

 الظاىرات. خصائص في التغير تقييـ في المستقمة المكانية منيا خصائصيا

                                                           
1
.54، الجزء األوؿ، صتطبيقات -أسس -التخطيط العمراني مبادئ :(2006) الوكيؿ، شفؽ العوضي
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 تؤثر أنيا كما األخرى، الظواىر ينتاب الذي التغير محصمة منفردة ولكنيا تتغير ال فالظاىرة  
 متشابكة عالقات ىي بؿ منعزلة غير عالقات المكانية فالعالقات ،األخرى الظواىر في بدورىا

 قوتيا، ومستوى العالقات، سموؾ تفسر التي المكانية مف القياسات كبيرة بمجموعة ترتبط ومعقدة،
 لمفعاليات المكاني بالتنظيـ ارتباطيا ومدى عنيا، أو بعيدة مجاورة بظاىرات ارتباطيا ومدى

 .1الموجودة

المالئمػة  درجػة تقيػيـ عمػى يعمػؿ كونػو مػف المكػاني التحميػؿ منيجية استخداـ مف الفائدة وتأتي
 بءبراز إمكانات يقوـ حيث التنبؤات، استنتاج عمى قدرة لو أف كما  ،الحضري لمتوسع ما لموقع والقابمية

 محػددة وطريقػة مكانيػة بءحػداثيات المعػرؼ الجغرافػي مكانيػا حيػث مػف المكانيػة ظػواىره وابػرز الموقػع

 .2الدراسة منطقة عمى الظواىر ىذه توزيع

 يمبي احتياجات والذي المستداـ، الحضري التوسع لتحقيؽ المكاني التحميؿ منيجية وتطوير تأسيس إف

عػف  باحتياجاتيػا الوفػاء عمػى وبقدرتػو األجيػاؿ فػي المسػتقبؿ باحتياجػات المسػاس دوف مػف الحاضػر
المحيطػة  األراضػي عمػى والمحافظػة األرض اسػتعماالت توزيػع فػي العشػوائية تجنػب عمى العمؿ طريؽ

طميعػة  فػي تػأتي التػي المعدنيػة، المػوارد تضػـ التػي واألراضػي الزراعيػة األراضػي سػيماوال بالمدينػة
تبػاع عمييػا، الحفػاظ يجػب التػي األراضػي مراعػاة  مػع التوسػع، منػاطؽ اختيػار فػي العقالنيػة منطػؽ وا 
المسػاحات  واحتسػابو فيػو السػكف فػي المجتمػع يرغػب قػد الػذي الػنمط نوعيػة فػي االجتمػاعي الجانػب
لمخططػي  تحػديا ويشػكؿ الحضػري لمتوسػع والرئيسػي المباشػر اليػدؼ ىػو معتمػدة معػايير وفػؽ الالزمػة
وبمنيجيػة  بالشػمولية تتسػـ رؤيػة وضػمف اإلنسػانية بالمتطمبػات اإليفػاء اجػؿ مػف القػرار وصػانعي المدف
 . 3واالجتماعية واالقتصادية، البيئية، العوامؿ االعتبار بنظر تأخذ صحيحة عممية

 Layersتعتمػػػػد منيجيػػػػة التحميػػػػؿ المكػػػػاني عمػػػػى أسػػػػاس تطػػػػابؽ مجموعػػػػة مػػػػف الشػػػػفافات   
موضػػوعة رأسػػيًا فػػوؽ بعضػػيا الػػبعض مػػع تحديػػػد األنمػػاط الفراغيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تحديػػد نوعيػػػة 

                                                           
1
 .50مرجع سابؽ، ص :(2008)شرؼ 

2
Anselin, L. (1994). Exploratory Spatial Data Analysis and Geographic Information 

Systems: New Tools For Spatial Analysis, Luxembourg. 
3
 المرجع السابؽ نفسو.
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وعمػى  ،كما يتـ تحديد المعايير الالزمة لتحميػؿ كػؿ دراسػة أو طبقػة بيانػات ،االستخداـ المراد توطينو
يػػد المتطمبػػات الالزمػػة السػػتنتاج مقومػػات ومعوقػػات التطػػوير داخػػؿ موقػػع الدراسػػة وذلػػؾ ذلػػؾ يػػتـ تحد

يمكػف  Georeferenceباستخداـ الخرائط الرقمية لكؿ دراسة وتجييزىػا لتكػوف ذات مرجعيػة مكانيػة 
كما بالشكؿ  ،1عمى أساسيا إجراء عممية التطابؽ لمتأكد بأف جميع الخرائط ذات تراكب بنائي متوافؽ

 .(6) رقـ

 
 .(: استنتاج المناطق المالئمة من مجموعة الطبقات لدراسة الموقع6شكل )

 Zeiler, Michael, (1999). Modeling Our World, ESRI Press, California, USA المصدر:

يمكػػػف دمػػج أكثػػػر مػػف طبقػػػة لتحديػػد أفضػػػؿ مكػػاف السػػػتخدامو كخدمػػػة  ،فعمػػى سػػػبيؿ المثػػاؿ
 تعميمية مف خالؿ تطابؽ الخرائط التالية: 

 خريطة الكثافات.  -1
 المناطؽ المحرومة مف الخدمات.  -2
 المناطؽ ذات نسبة التالميذ المرتفعة بالتعميـ.  -3

                                                           
1
 .3مرجع سابؽ، ص :(2010المسيند وعبد الحميد )
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إلػػػى الػػػنمط الػػػػ  Vectorوتعتمػػػد منيجيتيػػػا عمػػػى تحويػػػؿ الخػػػرائط والشػػػفافات مػػػف الػػػنمط الػػػػ 
raster :ومف أىـ وظائفيا عمى سبيؿ المثاؿ 

 تحديد المناطؽ الصالحة لمتنمية والمناطؽ المتدىورة.  -1

 تحديد مناطؽ توطيف الخدمات. -2

 استنتاج الميوؿ واألسطح الطبوغرافية.  -3

 :Spatial Analysis Modelنموذج التحميل المكاني   5.4

 نموذج التحميؿ المكاني ثالث مراحؿ أساسية ىي: يتضمف

 تحديد مجموعة الطبقات المؤثرة في عممية اختيار الموقع )البيانات الوصفية والمكانية(.  -3

صػػياغة المعػػايير التصػػنيفية وطػػرؽ تراكػػب طبقػػات البيانػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض: حيػػث يػػتـ   -6
تحديد المعايير الخاصة الختيار منطقة التنمية والتي تتأثر بدرجة الوزف النسبي لكػؿ معيػار 
مػػف ىػػذه المعػػايير وكػػذلؾ أسػػموب تركيػػب الطبقػػات مػػع بعضػػيا الػػبعض ومػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ 

 Spatialو تقاطع بيػنيـ وىػو مػا يسػمى بػأدوات التحميػؿ المكػاني تكامؿ بيف طبقة وأخرى أ

Analysis Tools  . 

مػػف خالليػػا يػػتـ حسػػاب حاصػػؿ المالئمػػات  تحديػػد المواقػػع األكثػػر مالئمػػة لمتنميػػة العمرانيػػة:  -1
 .1المختمفة لكؿ معيار داخؿ كؿ طبقة لموصوؿ إلى أفضؿ المواقع لمتنمية والتطور العمراني

 :تحديد العوامل المؤثرة في التنمية العمرانية لمدينة الخميل 1.5.4

تتبػػايف العوامػػؿ المػػؤثرة لحػػدوث التنميػػة العمرانيػػة مػػف مدينػػة ألخػػرى وتتبػػايف كػػذلؾ أىميتيػػا 
وفػػي ىػػذه الدراسػػة فقػػد تػػـ تحديػػد جممػػة مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة  ،النسػػبية بحسػػب موقػػع المدينػػة وطبيعتيػػا

 ممدينة وىي:لحدوث التنمية العمرانية ل
                                                           

1
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 منطقة األراضي الزراعية والبساتيف.  -1

 القرب مف شبكة الطرؽ وسيولة الوصوؿ.  -2

 القرب مف مركز المدينة )المركز المتوسط(.  -3

 الربط مع المنطقة الحضرية الحالية.  -4

 البعد عف المنطقة الصناعية )تأثير وجود المنطقة الصناعة(.  -5

 .درجة انحدار السطح  -6

 تأثير المستعمرات.  -7

 تأثير المسيالت المائية.  -8

 ( توضح العوامؿ البشرية المؤثرة عمى التنمية العمرانية في مدينة الخميؿ.22والخريطة رقـ )
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 (: العوامل البشرية المؤثرة في عممية التنمية العمرانية في مدينة الخميل22خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث.
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 :تصنيف البيانات المكانية 5.46.

حيػػػث يػػػتـ التقسػػػيـ إلػػػى عشػػػرة نطاقػػػات متسػػػاوية البعػػػد عػػػف العامػػػؿ المػػػؤثر بواسػػػطة تطبيػػػؽ 
(Euclidean Distance( المتوفر في المحمؿ المكاني )Spatial Analyst كما فػي الشػكؿ رقػـ )
ويػػتـ  ،(1-10وبعػػد ذلػػؾ يػػتـ إدراج قيمػػة لكػػؿ عامػػؿ مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة  فػػي التنميػػة بتػػدرج ) ،(7)

تصنيؼ العوامؿ بحسب تأثيرىا مف حيث القرب أو البعد فالقرب مػف المنطقػة الصػناعية يعطػي أقػؿ 
فػػي حػػيف يكػػوف القػػرب مػػف  ،(10( والبعػػد عػػف المنطقػػة الصػػناعية يعطػػي أعمػػى مالئمػػة )1مالئمػػة )
( 1والبعػػد عػػف شػػبكة الطػػرؽ يعطػػي أقػػؿ قيمػػة مالئمػػة ) ،(10الطػػرؽ يعطػػي أعمػػى مالئمػػة )شػػبكة 

( 8والشػكؿ رقػـ ) ،وىكذا وحسب طبيعة العامؿ مف حيػث الجػذب أو الطػرد ،وبحسب التدرج المكاني
 (.Spatial Analyst( المتوفر في أؿ )Reclassifyيبيف عممية التصنيؼ مف خالؿ تطبيؽ )

 

 (Spatial Analyst( المتوفر في المحمل المكاني )Euclidean Distance(: تطبيق )7شكل )
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 (Spatial Analyst( المتوفر في أل )Reclassify(: عممية التصنيف من خالل تطبيق )8شكل )

  إعطاء األوزان لمعوامل )الطبقات( المؤثرة: 3.5.4

يػػتـ إعطػػاء وزف أو قيمػػة لكػػؿ عامػػؿ أو لكػػؿ طبقػػة مػػف الطبقػػات المػػؤثرة وذلػػؾ حسػػب  حيػػث
 درجة تأثيرىا في التنمية العمرانية لمنطقة الدراسة. 

 :عممية دمج العوامل )الطبقات( 4.5.4

وبياف المواقع األكثر مالئمة مف غيرىا لمتوسػع  ،(Influenceحسب درجة التأثير النسبي )
 .مع األخذ بعيف االىتماـ المحددات الطبيعية والبشرية ،العمراني لممدينة

 : كثر واألقل وغير المالئمة مكانياتحديد المناطق األ  5.5.4

حيث سيتـ احتساب المساحة مف خالؿ تطبيؽ عممية التطابؽ الموزوف والتػي سػوؼ تظيػر 
 األماكف المالئمة واألماكف غير المالئمة لمتنمية العمرانية.
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 :العوامل المؤثرة في التنمية العمرانية لمدينة الخميل وتصنيف تأثيرىا 6.5.4

إف العوامؿ المؤثرة في التنمية العمرانية والتي سوؼ يتـ تقيػيـ المالئمػة عمػى أساسػيا لمدينػة 
 الخميؿ ىي كما يأتي:

 :األراضي الزراعية والبساتين 1.6.5.4

يأخػػػػذ األولويػػػػة فػػػػي حػػػػدوث التنميػػػػة إف الحفػػػاظ عمػػػػى األراضػػػػي الزراعيػػػػة والبسػػػػاتيف سػػػوؼ 
( 1العمرانية مف أجؿ ضماف اسػتدامة المػوارد الطبيعيػة حيػث سػوؼ يػتـ إعطػاء أقػؿ قيمػة تصػنيؼ )

عطػاء أعمػى قيمػة ) ،لألراضي القريبة مف األراضػي الزراعيػة ( لألراضػي البعيػدة عػف األراضػي 10وا 
لضػماف عػدـ التوسػع عمػى حسػابيا وبالتػالي قضػـ مسػاحات كبيػرة مػف األراضػي  ،الزراعية والبساتيف

السػػيما أف مدينػػة الخميػػؿ قػػد عانػػت مػػف التجػػاوز عمػػى ىػػذه األراضػػي وتحويػػؿ  ،الزراعيػػة و البسػػاتيف
اسػػػػتعماليا مػػػػف االسػػػػتعماؿ الزراعػػػػي إلػػػػى االسػػػػتعماؿ السػػػػكني والتجػػػػاري فػػػػي ظػػػػؿ غيػػػػاب القػػػػوانيف 

وقد تـ تحديػد وتصػنيؼ درجػة البعػد المكػاني )المالئمػة( عػف  ،ات المعنيةوالتشريعات مف قبؿ السمط
 ( توضح نتائج التصنيؼ.23والخريطة رقـ ) ،(8األراضي الزراعية كما في الجدوؿ رقـ )

 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( عن األراضي الزراعية2جدول )

 درجة التصنيف البعد عن األراضي الزراعية ) م (
141 - 0 1 

282 - 141 2 

423 - 282 3 

564 - 423 4 

705 - 564 5 

846 - 705 2 
987 - 846 7 

1128 - 987 8 

1269 - 1128 9 

1410 - 1269 30 

 المصدر: من عمل الباحث 
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 الزراعية(: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( عن األراضي 23خريطة )
 المصدر: من عمل الباحث.
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 :القرب من شبكة الطرق وسيولة الوصول 2.6.5.4

إذ ال يمكف  ،تمعب شبكة الطرؽ وسيولة الوصوؿ دورا ايجابيا نحو جذب المستقرات البشرية
لممدينػػة أف تتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا الػػبعض مػػف دوف شػػبكة الطػػرؽ ويصػػبح مػػف الصػػعب تأديػػة وظػػائؼ 

إف العالقػػػػة بػػػػيف شػػػػبكات الطػػػػرؽ وبػػػػيف التجمعػػػػات  ،االسػػػػتعماالت األخػػػػرى لػػػػألرض داخػػػػؿ المػػػػدف
إذ أف الػػتالحـ بػػيف السػػكاف والطػػرؽ عمػػى أعمػػى درجاتػػو داخػػؿ المجتمػػع  ،الحضػػرية وثيقػػة وحساسػػة

وعمى ىذا األساس فقد تـ األخػذ بػأف المنػاطؽ األقػرب لشػبكة الطػرؽ فءنيػا سػوؼ تأخػذ أعمػى  ،نفسو
( بحسب 1( وأما المناطؽ البعيدة عف شبكة الطرؽ فءنيا سوؼ تأخذ أقؿ تقييـ وىو )10تقييـ وىو )

( يبػػػػيف تصػػػػنيؼ درجػػػػة البعػػػػد المكػػػػاني 9والجػػػػدوؿ رقػػػػـ ) ،تػػػػدرج البعػػػػد المكػػػػاني عػػػػف شػػػػبكة الطػػػػرؽ
 ( تبيف نتيجة التصنيؼ )المالئمة(.24الحظ الخريطة رقـ ) ،مة( عف شبكة الطرؽ)المالئ

 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( عن شبكة الطرق2جدول )

 درجة التصنيف (القرب من شبكة الطرق )م
170 - 0 1 

340 - 170 2 

510 - 340 3 

680 - 510 4 

850 - 680 5 

1020 - 850 2 
1190 - 1020 7 
1360 - 1190 8 

1530 - 1360 9 

1700 - 1530 10 

 المصدر: من عمل الباحث 
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( عن شبكة الطرق24خريطة )

 المصدر: من عمل الباحث.
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 :المدينة وسيولة الوصولالقرب من مركز  3.6.5.4

إف مسػػألة البعػػد عػػف مركػػز المدينػػة يعطػػي مؤشػػرا لسػػيولة الوصػػوؿ لمفعاليػػات الموجػػودة فػػي 
مركز المدينة فكمما كانت المنطقة أقرب إلى مركز المدينة كانػت سػيولة الوصػوؿ إلييػا أفضػؿ عمػى 

ووسائؿ نقؿ حديثػة الرغـ مف أف مسألة القرب والبعد قد أصبحت نسبية في حاؿ توفر شبكات طرؽ 
وىػػي الوقػػت  ،ألف ىنالػػؾ عوامػػؿ أصػػبحت مسػػألة سػػيولة الوصػػوؿ تتػػأثر بيػػا بصػػورة أكبػػر ،وسػػريعة
المنػػػاطؽ  سػػوؼ تأخػػذوبنػػاءا عمػػى ىػػذا  ،حيػػث أف مسػػألة البعػػد قػػد أصػػبحت مسػػألة نسػػبية ،والػػزمف

مركػز المدينػة المناطؽ البعيدة عف  أما ،(10األقرب إلى مركز المدينة عمى أعمى درجة تقييـ وىو )
والجػدوؿ رقػـ  ،( وبحسب تػدرج البعػد المكػاني عػف مركػز المدينػة1أقؿ درجة تقييـ وىو )سوؼ تأخذ 

( توضػػح 25والخريطػػة رقػػـ ) ،( يوضػػح تصػػنيؼ البعػػد المكػػاني )المالئمػػة( عػػف مركػػز المدينػػة10)
 نتائج التصنيؼ.  

 من مركز المدينة (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب9جدول )

 درجة التصنيف القرب من مركز المدينة ) م (
479 - 0 1 

958 - 479 2 

1437 - 958 3 

1916 - 1437 4 

2395 - 1916 5 

2874 - 2395 2 
3353 - 2874 7 

3832 - 3353 8 

4311 - 3832 9 

4790 - 4311 10 

 المصدر: من عمل الباحث 
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من مركز المدينة25خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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 :القرب من المنطقة الحضرية القائمة 4.6.5.4

وىػػو بالتػػالي سػػوؼ  ،حػػدودىا الحاليػػة يسػػاىـ القػػرب مػػف المنطقػػة فػػي الػػربط مػػع المدينػػة مػػع
وتوسػع شػبكة الطػرؽ فضػال عمػى أنػو  ،يساىـ في تقميؿ الكمفة االقتصادية لمد خدمات البنى التحتيػة

 ،يسػػػاىـ فػػػي عمميػػػة التجػػػانس الحضػػػري بػػػيف المنػػػاطؽ السػػػكنية الحاليػػػة ومنػػػاطؽ التوسػػػع المسػػػتقبمي
( فيمػػا 10وؼ تأخػػذ أعمػػى تقيػػيـ وىػػو )وبالطريقػػة نفسػػيا فػػاف المنػػاطؽ األقػػرب لممنطقػػة الحضػػرية سػػ

( وحسػػب تػػدرج البعػػد المكػػاني عػػف المنطقػػة 1سػػوؼ تحصػػؿ المنػػاطؽ البعيػػدة عمػػى أقػػؿ تقيػػيـ وىػػو )
( 11والجػدوؿ رقػـ ) ،( والتػي تبػيف نتػائج التصػنيؼ26الحضرية كما ىػو موضػح فػي الخريطػة رقػـ )

 يفو.يوضح البعد المكاني )المالئمة( عف المنطقة الحضرية ودرجة تصن

(: تصققنيف درجققة البعققد المكققاني )المالئمققة( بالنسققبة لمقققرب مققن المنطقققة الحضققرية 10جققدول )
 القائمة

 درجة التصنيف القرب من المنطقة الحضرية )م(
148 - 0 1 

296 - 148 2 

444 - 296 3 

592 - 444 4 

740 - 592 5 

888 - 740 2 
1036 - 888 7 

1184 - 1036 8 

1332 - 1184 9 

1480 - 1332 10 

 المصدر: من عمل الباحث
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من المنطقة الحضرية القائمة26خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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 :)تأثير وجود الصناعة(البعد عن المنطقة الصناعية  5.6.5.4

بالنسبة لتأثير ىذا العامؿ فقد تـ األخذ بعيف االىتماـ وجود المنطقة الصناعية جنوب شرؽ 
والػػذي يقػع جػػزء منػػو ضػػمف منطقػة الدراسػػة حيػػث تػػـ التصػنيؼ بػػأف المنػػاطؽ األقػػرب  ،مدينػة الخميػػؿ

تأخػذ أعمػى تقيػيـ وىػػو والمنػاطؽ البعيػدة سػوؼ  ،(1لممنطقػة الصػناعية سػوؼ تأخػذ أقػؿ تقيػيـ وىػػو )
( حسػػػػب تػػػػدرج البعػػػػد المكػػػػاني عػػػػف المنطقػػػػة الصػػػػناعية كمػػػػا ىػػػػو موضػػػػح فػػػػي الخريطػػػػة رقػػػػـ 10)
 ( يوضح تصنيؼ البعد المكاني )المالئمة( عف المنطقة الصناعية.12والجدوؿ رقـ )،(27)

 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من المنطقة الصناعية11جدول )

 درجة التصنيف لقرب من المنطقة الصناعية )م(ا
663 - 0 1 

1326 - 663 2 

1989 - 1326 3 

2652 - 1989 4 

3315 - 2652 5 

3978 - 3315 2 
4641 - 3978 7 

5304 - 4641 8 

5967 - 5304 9 

6630 - 5967 10 

 المصدر: من عمل الباحث 
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من المنطقة الصناعية27خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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 :تأثير المسيالت المائية 6.6.5.4

اعتمػػػدت الدراسػػػة التحميميػػػة لمجػػػاري السػػػيوؿ والشػػػعاب عمػػػى اسػػػتنتاج منػػػاطؽ الحمايػػػة ليػػػذه 
حيث إف المناطؽ القريبة مف السيوؿ المائية تعتبر مناطؽ  ،وفقا ألىميتيا بالموقعالمجاري والشعاب 

 سػوؼ تأخػذوبنػاءا عمػى ىػذا  ،غير صالحة لمتنمية العمرانية ألنيا تشكؿ مناطؽ لتجمع مياه السػيوؿ
( والمنػاطؽ البعيػدة سػوؼ تأخػذ 1المناطؽ القريبة مف المسيالت المائية عمػى أقػؿ درجػة تقيػيـ وىػو )

( حسػػػب تػػػدرج البعػػػد المكػػػاني عػػػف المسػػػيالت المائيػػػة كمػػػا ىػػػو موضػػػح فػػػي 10ى تقيػػػيـ وىػػػو )أعمػػػ
( يوضػح تصػنيؼ البعػد المكػاني 13والجػدوؿ رقػـ ) ،( والتػي تبػيف نتػائج التصػنيؼ28الخريطة رقـ )

 )المالئمة( عف المسيالت المائية.

 الت المائيةيالمس(: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من 12جدول )

 درجة التصنيف القرب من المسيالت المائية )م(
147 - 0 1 

294 - 147 2 

441 - 294 3 

588 - 441 4 

735 - 588 5 

882 - 735 2 
1029 - 822 7 

1176 - 1029 8 

1323 - 1176 9 

1470 - 1323 10 

 المصدر: من عمل الباحث
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب من المسيالت المائية28خريطة )
 .المصدر: عمل الباحث
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 :درجة انحدار السطح  7.6.5.4

فدرجػػة انحػػدار الممػػرات  ،يػػؤثر انحػػدار السػػطح فػػي اختيػػار أفضػػؿ منػػاطؽ التنميػػة العمرانيػػة
حيػػػػث تعػػػػد  ،والبنيػػػة التحتيػػػػة واسػػػػتخدامات األرض ونسػػػػب ميػػػػوؿ خطػػػػوط التسػػػػوية المشػػػػكمة لمسػػػػطح

األراضي المناسبة لممناطؽ السكنية تمؾ التي تكوف مختمفة التضاريس حيث نػتمكف مػف إنشػاء أبنيػة 
راضػػػي ذات الميػػػوؿ ولكػػػف ذلػػػؾ ال يمنعنػػػا مػػػف التعامػػػؿ مػػػع األ ،ذات كمفػػػة اقتصػػػادية معقولػػػة عمييػػػا
 مع ارتفاع الكمفة االقتصادية لمبناء.  ،األكثر انحدارا في حاالت خاصة

% مػػػف منػػػاطؽ 90ويتضػػػح مػػػف تحميػػػؿ درجػػػة االنحػػػدار فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة أف أكثػػػر مػػػف 
الموقع محؿ الدراسة صالحة لمتنمية العمرانيػة حيػث أنيػا تقػع بالمنػاطؽ التػي درجػة انحػدارىا ال تزيػد 

أمػػػا المنػػػاطؽ الغيػػػر  ،ي المنػػػاطؽ التػػػي يمكػػػف أف تتػػػوطف بيػػػا االسػػػتخدامات السػػػكنيةوىػػػ ،35ºعػػػف 
وىي المناطؽ التي تقع عمػى حػواؼ مجػاري  66ºصالحة لمتنمية فيي التي تزيد درجة انحدارىا عف 

وبناءا عمى ىذا فقد حصػمت المنػاطؽ ذات االنحػدار شػبو المسػتوي عمػى أعمػى درجػة تقيػيـ  ،السيوؿ
( حسػػػب التػػػدرج لميػػػوؿ 1والمنػػػاطؽ ذات االنحػػػدار الكبيػػػر سػػػوؼ تأخػػػذ أقػػػؿ تقيػػػيـ وىػػػو )(  5وىػػػو )

( يوضح تصنيؼ البعد المكػاني 14والجدوؿ رقـ ) ،(29األرض  كما ىو موضح في الخريطة رقـ )
 )المالئمة( لميوؿ األرض.

 (: تصنيف المالئمة حسب درجة النحدار13جدول )

 درجة التصنيف درجة االنحدار
3- 0º 5 

5- 3 º 4 

8 - 5º 3 

15- 8 º 2 

27- 15 º 1 

  المصدر: من عمل الباحث
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 (: تصنيف المالئمة حسب درجة النحدار29خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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  :تأثير المستعمرات 8.6.5.4

أثرت السياسة االستعمارية بشكؿ مباشػر عمػى النمػو العمرانػي فػي مدينػة الخميػؿ وقػد عممػت 
 ،ـ1967سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بالتركيز عمى االستعمار داخؿ وحػوؿ المدينػة منػذ بدايػة عػاـ 

حيػػث عمػػؿ االسػػتعمار عمػػى الضػػغط عمػػى المراكػػز الحضػػرية الفمسػػطينية ومحاولػػة الحػػد منيػػا ومنػػع 
فحوصػػرت المدينػة مػػف الجيػة الشػػمالية والشػػرقية بءقامػة مسػػتعمرة )كريػات أربػػع( وخارصػػينا  ،توسػعيا
ومػػف الجنػػوب بمسػػتعمرة )بيػػت  ،والتػػي تضػػـ جميػػع البػػؤر االسػػتيطانية والبمػػدة القديمػػة H2ومنطقػػة 
والبمػػػػػدة القديمػػػػػة ومنطقػػػػػة الحػػػػػـر  ،تمركػػػػػز االسػػػػػتعمار داخػػػػػؿ المدينػػػػػة فػػػػػي تػػػػػؿ ارميػػػػػده إذ ،حاجػػػػاي(

واتبػع الييػود سياسػات  ،اإلبراىيمي وبعض المناطؽ التػي صػودرت لتعتبػر بعػض أحيػاء كريػات أربػع
أخرى لمنع تطور النمو العمراني وتوسع المنػاطؽ السػكنية الفمسػطينية مثػؿ ىػدـ البيػوت ومنػع البنػاء 

الػػذي أدى  إلػػى اإلخػػالؿ بالنسػػيج العمرانػػي أو االقتػػراب مػػف المسػػتعمرات أو األحيػػاء الييوديػػة األمػػر 
 ،(10المنػاطؽ البعيػػدة عػف المسػتعمرات عمػى أعمػػى درجػة تقيػيـ وىػػو ) سػػوؼ تأخػذوبنػاءا عمػى ىػذا 

( وبحسػب تػدرج البعػد المكػاني 1المنػاطؽ القريبػة منيػا عمػى أقػؿ درجػة تقيػيـ وىػو )سوؼ تأخػذ فيما 
( يوضػح تصػنيؼ البعػد 15والجدوؿ رقػـ ) ،(30عف المستعمرات كما ىو موضح في الخريطة رقـ )
 المكاني )المالئمة( بالنسبة لممستعمرات في المنطقة.

 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لممستعمرات14جدول )

 درجة التصنيف القرب من المستعمرات
1000 - 0 1 

1500 - 1000 2 

2000 - 1500 3 

2500 - 2000 4 

3000 - 2500 5 

3500 - 3000 6 

4000- 3500 7 

4500- 4000 8 

5000- 4500 9 

5500- 5000 10 
 .المصدر: من عمل الباحث
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 (: تصنيف درجة البعد المكاني )المالئمة( بالنسبة لمقرب المستعمرات30خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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 :تقييم درجة المالئمة المكانية لمتنمية العمرانية بالنسبة لمعوامل المؤثرة 5.4

سػػوؼ يػػتـ فػػي ىػػذه  ،بعػػد بيػػاف تػػأثير كػػؿ مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي التنميػػة العمرانيػػة لممدينػػة
وحسػب المبػررات لكػؿ عامػؿ مػف  ،المرحمة تقييـ المالئمة المكانية عمػى وفقػا لدرجػة األىميػة النسػبية

وسػػوؼ يػػتـ ذلػػؾ عبػػر إعطػػاء األوزاف ليػػذه العوامػػؿ  ،حيػػث أىميتػػو المػػذكورة أثنػػاء عمميػػة التصػػنيؼ
جػػػراء عمميػػػػة التطػػػابؽ المػػػػوزوف ) ( المتػػػػوفر فػػػػي بيئػػػة نظػػػػـ المعمومػػػػات Weighted Overlayوا 

إذ تػػػـ إعطػػػاء األوزاف حسػػػب  ،(Spatial Analystالجغرافيػػػة ضػػػمف تطبيقػػػات المحمػػػؿ المكػػػاني )
 (.16األىمية النسبية لمعوامؿ كما مبيف في الجدوؿ رقـ )

 (: درجة األىمية لمعوامل المؤثرة في التنمية العمرانية لمدينة الخميل15جدول )

 درجة األىمية العامل المؤثر في التنمية العمرانية ت
 % 13 الحفاظ عمى األراضي الزراعية والبساتيف 1
 % 12 القرب مف شبكة الطرؽ وسيولة الوصوؿ 2
 % 10 القرب مف مركز المدينة 3
 % 14 القرب مف المنطقة الحضرية القائمة 4
 % 17 البعد عف المنطقة الصناعية 5
 % 11 درجة انحدار السطح 6
 % 12 تأثير المستعمرات 7
 % 11 تأثير المسيالت المائية 8
 % 100 المجموع 

 الباحث. المصدر: إعداد

نتػػػائج تعكػػػس وجػػػود سػػػتة أنمػػػاط مػػػف أنػػػواع  أظيػػػرتوبعػػػد إجػػػراء عمميػػػة التطػػػابؽ المػػػوزوف 
تبدأ مف المناطؽ المالئمة جدا  ثػـ المالئمػة ثػـ بشػكؿ تػدريجي إلػى المنػاطؽ الغيػر مالئمػة  ،األرض

يقػات ( يوضػح كيفيػة عمػؿ إجػراء التطػابؽ المػوزوف فػي تطب9والشػكؿ رقػـ ) ،مكانيا لمتنميػة العمرانيػة
 (.Spatial Analystالمحمؿ المكاني )
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 (Weighted Overlay(: عممية التطابق الموزون )9شكل )

جػراء عمميػة الفصػؿ  وبعد إعطاء األوزاف كما في الجدوؿ ظيػرت نتيجػة المالئمػة المكانيػة وا 
كما  ،لكؿ نوع مف أنواع المناطؽ حسب درجة مالئمتيا وعمؿ مسح لممناطؽ المتداخمة بيف الطبقات

حيػث ظيػرت النتػائج فػي  ،(30الموضػح فػي الشػكؿ رقػـ ) Builder  Modelفػي النمػوذج الييكمػي
 ( والتي توضح األماكف المالئمة لمتنمية العمرانية في مدينة الخميؿ.31الخريطة رقـ )

 
 .(: نموذج موديل لتحديد أفضل المواقع مالئمة لمتنمية العمرانية31شكل )

 .عمل الباحث باالستعانة بالمعايير السابقة في تحديد أفضل المواقع لمتنمية العمرانية المصدر: من
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 (: نتيجة تحميل الموديل ألفضل المواقع مالئمة لمتنمية العمرانية.31خريطة )

 .المصدر: المخرجات من تحميل الموديل
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( Conditionتـ بعد عمميػة التحميػؿ والتقيػيـ عمػؿ فصػؿ لممنػاطؽ الناتجػة بواسػطة األمػر )
فػي  وقد خمػص النمػوذج بعػد عمميػة التحميػؿ والنمذجػة ،(Majority Filterوبعد ذلؾ عمؿ عممية )

بيئة نظـ المعمومات الجغرافية إلى إخراج خريطة تبيف درجات مالئمة أفضؿ مواقع التنمية العمرانيػة 
 في مدينة الخميؿ.  
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 (Raster to Polygon(: نتيجة المالئمة المكانية لمتنمية العمرانية بعممية التطابق الموزون )32خريطة )
 .عمل الباحثالمصدر: 
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( لغػػرض Raster to Polygonالقيػػاـ بعمميػػة تحويػػؿ البيانػػات مػػف صػػيغة ) تػػـ بعػػد ذلػػؾ
 (.32معرفة المساحة الناتجة مف عممية التقييـ كما ىو موضح في الخريطة رقـ )
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 المالئمة لمتنمية العمرانية في مدينة الخميل(: المناطق 33خريطة )

 .المصدر: عمل الباحث
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وقػد تبػيف بعػد معاينػة النتػائج أف أفضػؿ المنػاطؽ مالئمػة لمتنميػة العمرانيػة قػد تركػزت بشػكؿ 
نػة وغربيػا كمػا تجميعي عمى طوؿ الحدود البمديػة الشػمالية الغربيػة وكػذلؾ بشػكؿ متنػاثر شػماؿ المدي

مػع مراعػاة أف منػاطؽ التنميػة  ،6كػـ 1.6وقد بمغت ىذه المسػاحة  ،(33ىو مبيف في الخريطة رقـ )
العمرانيػػػة مالئمػػػة لجميػػػع االسػػػتعماالت مػػػا عػػػدا االسػػػتعماؿ الصػػػناعي الممػػػوث ممػػػا يسػػػترعي عنػػػد 
التخطيط الستعماالت األرض أف يتـ توقيع االستعماؿ الصناعي في المحور المالئـ الجنوبي لكونػو 

ويمكػػف التعامػػؿ مػػع األراضػػي  ،ئيػػةأكثػػر مالئمػػة مػػف المحػػاور األخػػرى ألسػػباب تتعمػػؽ بالتػػأثيرات البي
بأبعػاد تضػمف قػدر  ،وتحديػد نطػاؽ االسػتعماؿ السػكني ،الزراعية في إطار تخطيط استعماؿ األرض
 اإلمكاف االبتعاد عف األراضي الزراعية.  
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 .النتائج 1.5

 .التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 :النتائج 1.5

إف أفضؿ المحاور لمتنمية العمرانية عمى وفؽ المنيجية واألسموب المتبع في التحميؿ قد   .1
ظيرت في الحدود البمدية الغربية والشمالية الغربية وكذلؾ بشكؿ متناثر شماؿ المدينة وقد 

 .6كـ 3.2بمغت ىذه المساحة 

حيث أف  ،الحالي في مدينة الخميؿساىـ توزيع شبكة الطرؽ في تحديد نمط العمراف  . 2
العمراف امتد عمى شكؿ نطاقات طويمة وأشرطة عمى جانبي الطرؽ الرئيسية كما ىو الحاؿ 

وشارع واد  ،وشارع السالـ ،بالنسبة المتداد البناء عمى جانبي طريؽ عيف سارة شماال
اليرية.

والتوسػػع العمرانػػي فػػي مدينػػة لعبػػت المسػػتعمرات اإلسػػرائيمية دورا كبيػػرا فػػي الحػػد مػػف النمػػو   .3
حيػػث أف مسػػتعمرتي كريػػات  ،الخميػػؿ باإلضػػافة إلػػى تحديػػد وتقييػػد اتجاىػػات النمػػو العمرانػػي
وكػذلؾ مسػتعمرة حاجػاي فػي  ،أربع وخارصينا حدتا مف التوسع العمرانػي فػي الجيػة الشػرقية

و لمشػػماؿ األمػػر الػػذي جعػػؿ النمػػو العمرانػػي الحػػالي فػػي مدينػػة الخميػػؿ يتجػػ ،الجيػػة الجنوبيػػة
 والغرب.

أوزاف وفقػا لدرجػة  رانية لممدينة وتـ إعطاءىاتـ تحديد جممة مف المعايير المؤثرة لمتنمية العم  . 4
 ،%(13وىػػػي كمػػػا يمػػػي: الحفػػػاظ عمػػػى األراضػػػي الزراعيػػػة والبسػػػاتيف ) األىميػػػة النسػػػبية ليػػػا

 ،%(10القػػػرب مػػػف مركػػػز المدينػػػة ) ،%(12القػػػرب مػػػف شػػػبكة الطػػػرؽ وسػػػيولة الوصػػػوؿ )
 ،%(17البعػػػػد عػػػػف المنطقػػػػة الصػػػػناعية ) ،%(14الػػػػربط مػػػػع المنطقػػػػة الحضػػػػرية الحاليػػػػة )

 %(. 11و تأثير المسيالت المائية ) ،%(12تأثير المستعمرات ) ،%(11) انحدار السطح
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دراؾ قدرات وأىميػة ىػذا األسػموب  . 5 الدراسة التطبيقية أوجدت مثاؿ تطبيقي يساعد عمى فيـ وا 
تحميؿ وتصميـ المواقع مما يزيد مف كفاءة استغالليا ودقة القرارات المكانية والتقنية كمدخؿ ل

 التي يحتاجيا المخططوف والمصمموف العمرانيوف.

( دورا كبيرا في الضغط عمى منطقة البناء H1،H2لعب التصنيؼ السياسي لمدينة الخميؿ ) . 6
 H2فػي حػيف عانػت المنطقػة  ،والتػي تخضػع لمسػيطرة الفمسػطينية الكاممػة ، H1في المنطقة

% مػػف مسػػاحة الحػػدود البمديػػة لمدينػػة الخميػػؿ مػػف االعتػػداءات 20التػػي تغطػػي مػػا مسػػاحتو 
اإلسػػرائيمية المتكػػررة ومػػف قيػػود النمػػو والتطػػور ونػػتج عػػف ذلػػؾ الضػػغط عمػػى البنيػػة التحتيػػة 

 .السكنية في مناطؽ البناء القائمةوزيادة الكثافة 

دراسة شيدت فترتيف مف التطػور العمرانػي وىمػا الفتػرة التػي سػبقت مف المالحظ أف منطقة ال .  7
وقػػػد امتػػػازت الفتػػػرة التػػػي تبعػػػت قػػػدـو  ،قػػػدـو السػػػمطة الفمسػػػطينية والفتػػػرة التػػػي تبعػػػت قػػػدوميا

 السمطة الفمسطينية بزيادة كبيرة في نسبة النمو العمراني في منطقة الدراسة.

إلى البناء والتوسع العمرانػي العشػوائي عمػى  إف غياب إستراتيجية واضحة في التخطيط أدى . 8
 حساب األراضي الزراعية باإلضافة إلى انتشار البناء غير المرخص والتمدد غير المنتظـ.

حيػػث أف المخططػػات ال  ،تعػػاني منطقػػة الدراسػػة مػػف مشػػكمة وضػػعؼ المخططػػات الييكميػػة . 9
بشػػػكؿ مسػػػتمر  تسػػػتوعب التطػػػور السػػػريع الػػػذي يتطمػػػب تحػػػديث وتوسػػػيع ىػػػذه المخططػػػات

 الستيعاب ىذه الزيادة المطردة.

تستطيع بيئػة نظػـ المعمومػات الجغرافيػة أف تػوفر تصػورا كػامال وشػامال عػف البيئػة العمرانيػة  . 10
قميميا وىي بذلؾ تستطيع أف تعطي المؤشرات الكافية في التوقيػع المكػاني  ،ضمف المدينة وا 
فػػػي التوقيػػػع المكػػػاني لالسػػػتثمارات فػػػي  وكػػػذلؾ مػػػف الممكػػػف أف تسػػػاىـ ،لمفعاليػػػات المختمفػػػة

 المستقبؿ.
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يعطػي إمكانيػات   Raster Spatial Analysisإف األخذ بأسموب التحميؿ المكاني الشبكي  . 11
كبيػػرة فػػي بنػػاء سػػيناريوىات مختمفػػة لمػػا يتػػوفر بػػو مػػف أسػػاليب حسػػابية تمكػػف المخطػػط مػػف 

 المدينة.استعماليا واستنتاج أفضؿ السيناريوىات لتنمية وتطوير 

إف التحميػػؿ المكػػاني لممواقػػع المقترحػػة لمتنميػػة العمرانيػػة يجػػب أف يسػػتند إلػػى أسػػاليب حديثػػة  . 12
واف بيئػة  ،نتيجة لتشابؾ وتعقيد العوامؿ المؤثرة فػي التنميػة العمرانيػة لممػدف والبمػداف ،ودقيقة

نظـ المعمومات الجغرافية توفر بيئة تحميميػة ممتػازة فػي حػاؿ تغػذيتيا بالمعمومػات الصػحيحة 
 ووزف تأثير تمؾ العوامؿ بدقة.

التوقيع المكاني الخاطئ لبعض االستعماالت كاالستعماؿ الصناعي المتمثؿ بوجود المنطقة  . 13
المالئػـ لمواقػع االسػتعماؿ الصػناعي فػي حػيف أف االختيػار  ،الصناعية كمحػدد لنمػو المدينػة

 يجب أف يكوف بعيدا عف المدف بمسافة معينة.

 :التوصيات 2.5

 مف خالؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة نوصى بالتالي:  

اعتمػاد المحػػور الشػػمالي الغربػي والجيػػة الغربيػػة والمحػػور الشػمالي بوصػػفيا أفضػػؿ المحػػاور  . 1
 ة نسبة لمعوامؿ المؤثرة التي نتجت مف التحميؿ المكاني.لمتنمية العمراني

ضرورة متابعة تنفيذ القوانيف والتشريعات الخاصة بحماية استعماالت األرض وعدـ التجػاوز  . 2
 عمييا وبالذات عمى األراضي الزراعية.

ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة وطنيػػة مػػف كافػػة الػػوزارات والمؤسسػػات ذات االختصػػاص  . 3
أجؿ دعـ موضوع التنميػة العمرانيػة ووضػع الخطػط واالسػتراتيجيات المناسػبة السػتيعاب مف 

 النمو العمراني مستقبال.
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  Georeferenceضػػرورة تػػوفير خػػرائط رقميػػة والعمػػؿ عمػػى أف تكػػوف ذات مرجعيػػة مكانيػػة  . 4
أعمػػػاؿ تحميػػػؿ الموقػػع وزيػػػادة دقػػػة تحديػػد إمكانػػػات ومعوقػػػات التطػػوير والتنميػػػة فػػػي  لتسػػييؿ
 المدينة. 

 ،عدـ توقيع استعماالت األرض الصناعية ضمف المحور الشمالي والمحور الشمالي الغربػي . 5
 وأف يكوف توقيعيا بعيدا عف المدينة بمسافة معينة.

كؿ يتـ فيو إتباع سياسة فعالة موجيػة مػف ضرورة وضع مخطط عاـ فعاؿ وشامؿ لممدينة ك . 6
 5قبؿ السمطات المحمية والبمدية والعمؿ عمى تقييـ مرحمي لعمميػة التنميػة العمرانيػة كػؿ مػدة 

سػنوات لمراقبػػة النمػػو العمرانػي واتجاىاتػػو فيمػػا لػػو كانػت وفػػؽ مػػا ىػو مخطػػط ليػػا أو شػػيدت 
 انحرافا لكي يتـ العمؿ عمى تصحيح المسار.

والعمؿ عمى  ،اد قاعدة بيانات متكاممة لكؿ استعماالت األرض في مدينة الخميؿضرورة إيج . 7
وضػػرورة ربػػط معمومػػات  ،ربطيػػا مكانيػػا مػػف خػػالؿ مػػا تػػوفره بيئػػة نظػػـ المعمومػػات الجغرافيػػة

لكػي تضػمف سػيولة نقػؿ وتعػديؿ وتحػديث  ،الدوائر المختمفة ضمف شبكة داخمية فػي المدينػة
 المعمومات مع مرور الزمف.

االسػػتفادة مػػػف التطبيقػػػات المختمفػػة التػػػي توفرىػػػا بيئػػة نظػػػـ المعمومػػػات الجغرافيػػة فػػػي دراسػػػة   .8
التوقيػػػع المكػػػاني األفضػػػؿ لالسػػػتعماالت المختمفػػػة وفػػػي رسػػػـ شػػػبكة الطػػػرؽ فػػػي التوسػػػعات 

 ،وفػػي عمميػػة اختيػػار أفضػػؿ المواقػػع المقترحػػة المتػػداد المنطقػػة العمرانيػػة القائمػػة ،المسػػتقبمية
حيػػث يمكػػف االسػػتفادة مػػف المػػنيج المقتػػرح فػػي عمميػػة  ،تطبيقيػػا ودقػػة نتائجيػػا نظػػرا لسػػيولة

 التطبيؽ مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المرجوة مف تنمية االمتداد. 

ضػػػرورة العمػػػؿ عمػػػى تطػػػوير المخططػػػات الييكميػػػة فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة مػػػف أجػػػؿ اسػػػتيعاب  . 9
مػػف المشػػكالت الناجمػػة عػػف النمػػو وعمػػؿ تسػػوية لألراضػػي لمحػػد  ،التطػػور العمرانػػي المتوقػػع

 والعمؿ عمى تخصيص أرض تستوعب النمو العمراني المستقبمي. ،العشوائي
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يجػػب العمػػؿ عمػػى سػػف القػػوانيف والتشػػريعات لحمايػػة األراضػػي الزراعيػػة والمنػػاطؽ الخضػػراء  . 10
ومنػع التوسػػع العمرانػػي عمػى حسػػاب ىػػذه األراضػي لمتقميػػؿ مػػف اآلثػار السػػمبية لمعمػػراف عمػػى 

 ىذه األراضي.

رشػادات لتنظػيـ النمػو العمرانػي المسػتقبمي . 11 والعمػؿ عمػى نشػر  ،يجب وضػع قػوانيف وأنظمػة وا 
 الوعي بيف السكاف بأىمية وضرورة تنظيـ البناء لممستقبؿ.

ىناؾ أىمية لوضع سيناريوىات وخطط مستقبمية لمتنمية بحيػث تكػوف قابمػة لمتنفيػذ فػي حػاؿ  . 12
أو فػي حػاؿ إخػالء المسػتعمرات والبػؤر االسػتعمارية  ،بالحػؿ النيػائياالتفاؽ عمى مػا يسػمى 

 كما حدث في قطاع غزة.   
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: المراجع العربية

لتخطققيط المكققاني لمخققدمات الصققحية فققي مدينققة طققولكرم ـ(: ا2009اسػػتيتة، سػػميـ أحمػػد ) -
، جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة، (GISوضققواحييا باسققتخدام تقنيققة نظققم المعمومققات الجغرافيققة )

 نابمس، فمسطيف.

النتقائج النيائيقة لمتعقداد، ممخص)السقكان، (: 2009الجاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ) -
 ، راـ اهلل، فمسطيف.المباني، المساكن، المنشات(، محافظة الخميل

مدينقققة خميقققل القققرحمن دراسقققة تاريخيقققة ـ(: 1987جبػػػارة، تيسػػػير، وغػػػازي فػػػالح واخػػػروف ) -
 ، مركز أبحاث رابطة الجامعييف، الخميؿ، فمسطيف.وجغرافية

 .جغرافية الحضر أسس وتطبيقات: ـ(1987الجنابي، صالح حميد ) -

التعقققققداد العقققققام لمسقققققكان والمسقققققاكن  (:6008الجيػػػػػاز المركػػػػػزي لالحصػػػػػاء الفمسػػػػػطيني ) -
 ، الضفة الغربية، راـ اهلل، فمسطيف.2007 والمنشات،

التعقققققداد العقققققام لمسقققققكان والمسقققققاكن (: 2008الفمسػػػػػطيني )الجيػػػػػاز المركػػػػػزي لإلحصػػػػػاء  -
 فمسطيف. –، محافظة الخميؿ، راـ اهلل 2007، والمنشات

كتاب محافظة الخميل اإلحصقائي السقنوي  (:2010الجياز المركزي لإلحصاء الفمسػطيني ) -
 ، راـ اهلل، فمسطيف.(2)

محافظة الخميل اإلحصقائي السقنوي  كتاب (:6030الجياز المركزي لإلحصاء الفمسػطيني ) -
 ، راـ اهلل، فمسطيف.(3)

، النتػائج النيائيػة، 2010التعقداد الزراعقي (: 2012الجياز المركزي لإلحصاء الفمسػطيني ) -
 فمسطيف. –راـ اهلل  /محافظة الخميؿ 
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التجمعات السكانية في محافظة الخميل حسقب نقوع الجياز المركزي لإلحصاء الفمسػطيني:  -
 ، راـ اهلل، فمسطيف.2007-2016 قديرات وأعداد السكانالتجمع، ت

كتقاب محافظقة الخميقل االحصقائي السقنوي ، 2009الجياز المركزي لالحصاء الفمسػطيني،  -
 راـ اهلل، فمسطيف. (،1)

، جامعػة النجػاح الوطنيػة، جغرافيقة الصقناعة فقي مدينقة الخميقل(: 2008الحالحمو، خميػؿ ) -
 نابمس، فمسطيف.

، أثر المناخ والسقطح عمقى النبقات الطبيعقي فقي محافظقة الخميقل(: 2003الحمامدة، فرج ) -
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية.

جيومورفولوجية حوض التصريف النيري األعمى واألوسقط مقن (: 1998حمداف، لطفػي )ال -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.وادي الزومر

، الخميؿ، مركز الزراعة في محافظة الخميل(: 1992مده، عبد النبي الرجوب، محمد )الحوا -
 األبحاث، رابطة الجامعييف.

اتجاىات التطقور العمرانقي لمدينقة دورا فقي ضقوء ـ(: 2004دوديف، محمد فؤاد مصطفى ) -
، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، جامعػػػة النجػػػاح العالققققة اإلقميميقققة بالتجمعقققات المحيطقققة

 نية، نابمس، فمسطيف.الوط

 االسقققتيطان الصقققييوني فقققي منطققققة الخميقققلـ(: (2005أبػػو الػػػرب، صػػػالح حسػػػف محمػػود  -
 ، رسالة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.2000-1967

 .4، ط2، ججغرافية العالم االسالمي :ـ((1989رضواف، عبد العميـ، طو  -

، رسػالة ماجسػتير فػي الخميل، دراسقة فقي جغرافيقة المقدنمدينة (: 2003السعايدة، محمد ) -
 الجغرافية، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.
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المسققتعمرات اإلسققرائيمية وأثرىققا عمققى التطققور ـ(: 2006سػػميمية، محمػػود عبػػد اهلل محمػػد ) -
، رسالة ماجستير في التخطػيط الحضػري العمراني لمتجمعات السكانية في  محافظة الخميل

 واإلقميمي، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 الخميل والحرم اإلبراىيمي، عصر الحروب الصميبيةـ(: 1998السيد، عمي أحمد ) -

، مكتػػب كريديػػة اخػػواف، محاضققرات فققي جغرافيققة المنققاخ والنبققات(: 1997شػػاىيف، عمػػي ) -
 بيروت.

نظققققم المعمومققققات التحميققققل المكققققاني باسققققتخدام  :)ـ2008) شػػػػرؼ، محمػػػػد إبػػػػراىيـ محمػػػػد -
 الجغرافية.

التحميل المكاني لمتوسع واالمتداد الحضري لممراكقز ـ(: 2006الشمري، مسمـ كاظـ حميػد ) -
، رسػػالة دكتػوراه غيػػر منشػورة، قسػػـ الجغرافيػا، كميػػة الحضقرية الرئيسققية فققي محافظققة ديقالى
 التربية، جامعة بغداد، جميورية العراؽ.

نقققابمس، دراسقققة فقققي التركيقققب السقققكاني وخصقققائص مدينقققة (: 3998أو صػػػالح، مػػػاىر ) -
 .، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف، رسالة ماجستير غير منشورة 12، صالمسكن

، جامعػة النجػاح التصنيف الجيوكيميائي لتقرب شقمال الضقفةـ(: 2002أبو صفط، محمد ) -
 الوطنية، نابمس.

تطبيققق منيجيققة (: 2010مسػػيند )عبػػد الحميػػد، محمػػد عبػػد العزيػػز، ومسػػاعد بػػف عبػػد اهلل ال -
، التحميل المكاني باستخدام نظم المعمومات الجغرافية فقي تقيقيم مالئمقة لمتنميقة العمرانيقة

 جامعة الممؾ سعود. الدرعية غرب مدينة الرياض،-دراسة تحميمية لمنطقة الممقا

المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة والثقافػػػة  قصقققة مدينقققة الخميقققل،: )ـ1990عبػػػد الػػػرحمف، محمػػػد ) -
.  والعمـو
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، جيولوجيققة فمسققطين والضققفة الغربيققة وقطققاع غققزة(: 1999عبػػد القػػادر وصػػايؿ وشػػاحي ) -
 مجموعة الييدرولوجييف الفمسطينييف، فمسطيف.

اتجاىققققات التخطققققيط اإلقميمققققي والتطققققور ـ(: 2005عبػػػػد اليػػػػادي، طػػػػو عبػػػػد القػػػػادر حمػػػػد ) -
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة، جامعػة شمال غرب محافظة نابمسالعمراني لمقرى الواقعة 

 .النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف

جيومورفولوجيقققة حقققوض التصقققريف النيقققري األعمقققى مقققن وادي ـ(: 2007لعػػػدرة، نزيػػػو )ا -
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف. الخميل،

أنماط استخدام األرض واتجاىات النمقو العمرانقي (: ـ2004عالونو، رياض فرحاف حسف ) -
، رسػػالة والتركيققب الققداخمي فققي بعققض قققرى محافظققة نابمس،)دراسققة فققي جغرافيققة الريققف(

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

الدراسقققات االجتماعيقققة واالقتصقققادية لمواققققع مشقققروع مكافحقققة (: 2005عميػػػاف، ربيحػػػة ) -
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية.في محافظة الخميل التصحر

 .الجغرافيا االقميمية لمحافظة الخميل :(1997عواد، عبد الحافظ ) -

، دار المعرفػػة 3، طجغرافيققة السققكان أسققس وتطبيقققات(: 1993أبػػو عيانػػة، محمػػد فتحػػي ) -
 الجامعية، األزريطة، اإلسكندرية.

، دار المعرفػة 1، طجغرافيقة السقكان أسقس وتطبيققاتـ(: 2000أبػو عيانػة، محمػد فتحػي ) -
 الجامعية، اإلسكندرية.

 التنمية المستدامة. ـ(:2009غنيـ، محمد عثماف وماجدة أبو زنط ) -
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اسقققتخدام منيجيقققة  ـ(:2010كػػػاظـ بشػػػير الكنػػػاني، وأحمػػػد عبػػػد السػػػالـ حػػػنش الجػػػابري ) -
، مجمػة كميػة التربيػة، التحميل المكاني فقي تقيقيم المالئمقة لمتوسقع الحضقري لمدينقة الكقوت

 ، واسط، العراؽ.12العدد 

مجػػػػدي محمػػػػد البسطويسػػػػى وعبػػػػد الوىػػػػاب إبػػػػراىيـ حممػػػػى ومحمػػػػد مصػػػػطفى عبػػػػد الحميػػػػد  -
قميم سقيناء وقنقاة تقييم ودراسة تطوير إستراتيجية التنمية العمرانية الشاممة إلـ(: 2007)

 ، مؤتمر األزىر اليندسي الدولي التاسع، القاىرة، مصر.2017السويس حتى عام 

االتجاىققات المسققتقبمية الفضققمى لتوسققع ـ(: 2009محمػػد يسػػار عابػػديف، و دينػػا الػػدجاني ) -
(، مجمققة جامعققة دمشققق GISمدينققة دمشققق بمسققاعدة تفنيققة نظققم المعمومققات الجغرافيققة )

 ، العدد األوؿ، دمشؽ.25، المجمد لمعموم اليندسية

، سكان محافظة الخميل دراسة ديموغرافيةـ(: 1987مسودة، تيسير، والقيؽ، عبد الػرحمف ) -
 رابطة الجامعييف، الخميؿ، فمسطيف.

تحميل وتقيقيم توزيقع الخقدمات الصقحية والتعميميقة (: (2008مشاقي، عوني عبد اليادي   -
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، جامعػػة النجػػاح سوالثقافيققة والترفيييققة فققي محافظققة نققابم

 الوطنية، نابمس، فمسطيف.

أثققققر النشققققاطات العمرانيققققة المختمفققققة عمققققى ـ(: 2005معيػػػػد األبحػػػػاث التطبيقيػػػػة "أريػػػػج" ) -
 ، بيت لحـ، فمسطيف.استخدام األرض والمجتمعات الفمسطينية في الضفة الغربية

 .1، ط2ـ(، ج1984الموسوعة الفمسطينية ) -

المقومقات الطبيعيقة لمتنميقة الحضقرية مدينقة ـ(: 2014أبو النيؿ وصػالح أبػو عمػرة )ناجا  -
 . 2، العدد 22، المجمدبيت الىيا )نموذجا(، مجمة الجامعة االسالمية لمبحوث االنسانية
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النمققققو الحضققققري فققققي مركققققز جبققققل الخميققققل: )االتجاىققققات، (: 2012أبػػػو ىاشػػػػـ، ابػػػػراىيـ ) -
، جامعػػػة حمحقققول، ودورا( كحالقققة دراسقققية )مقققدن الخميقققل،واألنمقققاط، واألسقققباب، واالثقققار( 

 بيرزيت، فمسطيف.

، الجػػزء تطبيقققات -أسققس -التخطققيط العمرانققي مبققادئ (:2006الوكيػػؿ، شػػفؽ العوضػػي ) -
 األوؿ.
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Abstract 

This study aimed at evaluating the spatial adequacy of the 

constructional development in Hebron by employing spatial analysis 

method. Besides, it was carried out by taking care of farmlands without any 

constructional expansion at the expense of damaging them and determining 

the methods of the evaluation of the spatial adequacy of the constructional 

development. In addition, the city suffered from the random expansion, in 

which spacial adequacy and the constructional development were not 

considered. Consequently, the unstable political situation and the 

restrictions of the occupation led the city to the lack of local constructional 

planning and the weakness in constructional development that construction 

was random.  

Based on the previously mentioned, the spatial evaluation of the 

constructional development was carried out in order to channel the 

developmental process in the future to the most appropriate areas for the 

influential factors upon the constructional development in Hebron. Besides, 

the information of the GIS was analyzed spatially by using the “Spatial 

Analtst” application. Furthermore, the researcher conducted the process of 
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“Weighted Overlay” by giving the weights of the influential factors on the 

expansion of the city according to the relative significance of each factor.  

The results showed that the most suitable locations for constructional 

development were centered along the city’s West-Northern borders and 

randomly in its northern and Western and Southern areas. The total area of 

the constructional development was approximately 1.6 Km2 taking in 

consideration that the areas of the constructional development were suitable 

for all uses except for the landfills of the industrial waste. This implied a 

serious need for a careful planning for land investment until restricting the 

industrial investment of the lands in the Southern part of the city for its 

suitability for such purposes for environmental reasons.   

This study also sought to make use of the tools of spatial analysis 

available in the system of GIS in order to explore the suitability of a 

geographical location based on the constructional development and 

expansion of all residential, educational, health and entertaining sectors. 

Thus, Hebron was chosen for this study in order to apply all the tools of the 

spacial analysis and the system of GIS to study the appropriateness of the 

area for the constructional development. Consequently, this study focused 

on the concept of spacial analysis joining it with other spacious analysis 

tools available in other systems such as Arc GIS and Spatial Analyst that 

this study included applying the procedure on the chosen area practically 

and exploring the methodology used in this study along with the data 

available in Hebron.  
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The researcher concluded that the investigating the degree of the 

suitability of the location for constructional development and its percentage 

is possible with the help of the architects. This is because they choose the 

best locations for housing, entertainment, educational or health purposes as 

a way to pave the way to constructional restrictions qualifying them for 

developmental purposes.  

The researcher recommended that carrying out the rules and 

legislations is imperative in order to protect the use of land without 

occupying all the farm lands. Furthermore, rules should be passed to 

protect the green lands, and prevent the constructional expansion from 

taking away the green the lands lessening the negative effects of 

construction on these lands.  

It is also recommended to have an efficient scheme that includes all 

the parts of the city in which an efficient policy is followed and ruled out 

by the local authorities. Besides, it is imperative to assess the stages of the 

implementation every 5 years in order to monitor the constructional 

development and its tendencies in case it was according to official plan or 

was violated to be directed to the original scheme again.   




