
 خدام األرضسِتاِ ةجغرافي
 

 

 تأليف

 دالل علي زريقات أ.د. اخلطيبحامد موسى  أ.د.

 لكية الآداب / جامعة طيبة 

 املدينة املنورة

 لكية الآداب / اجلامعة الأردنية

 ان عم 

 

 ان عمَّ

 م2020هـ/ 1442

 

 



 

 

 
 



 

 

1  

 

- 

 رقم الصفحة العنوان

 2  - 1 املحتويات 

 6  – 3 قدمة امل

األول  واستخدامتها    :الفصل  األرض  مع   القتها  وع  مفهوم 

 . علم اجلغرافيا
7 -  30 

 74 –  31 .ام األرضضوابط استخد : ثان الفصل ال 

 102 –  75 .ام األرضخدست ا ظرياتن : الثالث الفصل  

 156  – 103 . مسح اِستخدامات األرض : الرابع الفصل  

   200  - 157 .األرض اتامخدستاِ  نظم :اخلامس   ل الفص

 254  – 201 .تقييم األرايض :سادس ال الفصل  

 294  – 255 .ليل األرضت  :بع سا ال الفصل  

ال  يف  تخاس   : ثامن الفصل  احلديثة  التقنيات  األرض تقييم  دام 

 .واستخدامتها
295 –  368 

 توياتاحمل
 



 

2  

 رقم الصفحة العنوان

ض  األر  اتدامتخ اس قوانني وأنظمة    :التاسعالفصل  

 . هتاإدارو 
369 –  420 

 456  – 421 . يضاألرا  طيط استخداماتت  :عاش ال الفصل  

 



 

 

 قدمةامل 3

 
 

ربُمفهومُاألرضُعننمُمننرتُار اننساُاباألننس ُإننسألرض ُ   ُعُ يُ 

عمليةُالرإطُإنيُاألرضُ اباألس ُهيُممُأ لويستُعلمُاجلغرافيس ُ قرُ

أقرُالشسميُإأ ُاستخرامُاألرضُيعرُفرعننسمُمننمُفننر اُعلننمُاجلغرافيننس ُ

 ممُهنسُحرصتُأقألسمُاجلغرافيسُيفُخمتلفُاجلسمعستُإتضيممُخططهننسُ

خننتاليفُيفُهذهُالعالقننة ُ قننرُياننو ُاا ُمسد نيُ عسلجُأُُاسيةُمسدُةالرر

ُُمي قينُناملألميستُ لامُاهلننريفُ املضننمو ُ احننر ُقننرُياننو ُاسننمهس ُُ

دبُسُهننوُيفُاألناألرايضُأ ُاسننتخرامُاألرضُأ ُاسننتخرامُالكإننةُ منُن

ُ(.1990الغريبُ)الشسمي ُُ

سريُ قرُيتغريُمفهومُاستخرامُاألرضُمنناُالننوممُ فننوُالتاننويمُا ضنُن

ألس ُألمهيةُاألرضُ اموُحسجس هُففيُالارايةُملُ اننمُطورُ  دراكُابا ُ ُُ إلاألس ل

اهُحرُيفُامتال هسُ حرُيفُالتنقلُأينامُيشننس  ُاألرضُ شالُأمهيةُ اريةُلإلاألس ُأُل

  س ُمههُاأل ربُأ ُ و دهُإامُحيتسجهُممُثامرُأ ُحيوااستُصير ُ  ننس ُااسننتخرامُ

س مُمتواضننعة ُيننلُاألرضُ مُمألنُنُوحتائيُهننوُُالاننُرُُالذيُأحرثهُاباألس الوحيرُُ

ُجتامعية. ودادُقيمتهسُعنرمسُ تشالُاألرسُاُا

 اُ  ُهذهُالعالقةُازادادتُعنرمسُإرأُاملجتماُاباألسينُيتالورُعىلُشننالُ

قاسئلُ مجسعستُفارأتُهذهُالقاسئننلُ ضنناُحننر دهسُالأليسسننية ُ إننرأتُإوضنناُ

يننرةُلنن رض ُجُرُُتُ ظننسئفسُإننرزضواإطُللصير ُ الوراعة ُ الرعي ُ ممُهُن

ُ زراعننة ُ مألننس م ُ صننير ُ منناُ ُ ُرعنني  جتامعيننةُ ُا يننسةُالأليسسننيةُ اُاوُ انن 

زدادتُ ظننسئفُاألرضُسلإلاألس  ُظهرتُاملاملكُ ابمرباطوريستُ الننر   ُفنُن

 املقدمة
 



 

 املقدمة 4

 ُاملنننوااو ُ املطنننسرات ُة اسنننتخرامتهسُفقنننرُظهنننرتُاسنننتخرامستُجرينننُر

الرضنن ريُيفُمُُُمُُإستُ ةُُلتجسر املعألارات ُ الصنسعة ُ التعريم ُ التعليم ُ ُا

ُهذاُالتطورُأ ُ ربزُقواانيُ أاظمةُ ضاطُهذاُااستخرام.ضو ُُ

 قرُ فس  تُالر  ُيفُقننرر سُعننىلُ نظننيمُاسننتخرامُاألرض ُ  صننرارُُ

د  ُضننواإط.ُُسالقننواانيُ األاظمننةُا سصننةُإننه ُفلننمُيعننرُااسننتخرامُعشننوائُي

ألرضُُاُُخرامسننُتُاُُجُأمر ظهرتُالعريرُممُاملرارسُالتيُ انتُفاراُخسصسُيعسُل

رارس ُاملررسةُاألمريايننة ُاملررسننةُالربيطسايننة ُاملررسننةُالر سننية ُ ممُهذهُامُل

ُ املررسةُاهلولنرية ُ املررسةُالاولنرية.ُُ

رمُنقنُننتنفراُمننمُالعلننومُاألرضننيةُ مُالنذاُالنُننورُهنُننطنودُسابُُ نُعن ُي

رزُننلُأإُعط ُ لنمُا راُئنة ُ طرقُرسنةُاألرضيةُ اجلوُينمُاملألسُحنلنالرسياُيفُُع

(GISُ)ُُةنينُننراُفنومستُاجلُغنلنُننسمُاملُعنورُاظنُنوُظهنُنننننلننمُُههلننذاُالُعُُمُحصُلنُعد

Geographic Information Systemُنماسانُننموضاُالنتنُننمُالنلنُنن ُع(ُيGPSُ)

Global Positioning Systemُعويننوامُلننر رُالننر  ُيفُ دارةُأرضننهسُأقسمننت  ُ 

ُمرا وُالاحثُالعلميُالتيُ عتمرُعىلُاملألسحةُاألرضننيةُ اجلويننةُإسسننتخرامُاظننم

ُجتننرُد لننةُيفُالعننسملُالننوُماس اهننسُمننمُخننرائطُاملعلومستُاجلغرافية ُإذلكُقرُُا

ُاستخرامُاألرضُإمختلفُاملقسييس.

اسننتخرامُاألرضُحيننثُُعتننربُاألرد ُمننمُالننر  ُالرائننرةُيفُ ننس يُ 

( ُ  ننرعاُا  1923ُسننتقال ُ)استحرثتُدائرةُاملألسحةُاألردايةُمنناُإرايننةُاُا

متهننسُمألننرُاألرايضُاألردايننةُ  صنننيفهسُ حتريننرُهإرائرةُاألرايضُ املألسحة ُُم

ُملايتهسُ حتريرُاستخرامهس.ُُ



 

 

 قدمةامل 5

  عرُالالريستُالذرااُالفسعلُللر لةُيفُ طايوُأاظمةُ قننواانيُالننر  ُيفُ

ةُُُ استخرامُاألرُض س ُُ  قرُعننوزُاسننتخرامُا سسنناستُ الشننااستُالعنااو ينن 

ُفسعليةُهذهُالنظم.

جسمعةُنجغرافيسُإسلنُننالنُنُُميةُهذاُاملوضننواُفقننرُحننر ُقألننمن اظراُألُه

رموك ُأ ُ تضننممُخطتننهُالرراسننيةُمننسدةُناألردايةُ قألمُاجلغرافيسُيفُجسمعةُالينُن

مُُي قينُن"قةُ ننرعاُُسننسإُُة هننيُ ري ننةُملننسدُُ"اسننتعاماتُاألرايض" جاسريةُ رعاُُ

 يعرُهذاُاملؤلفُجو امُممُد رُقألمُاجلغرافيسُيفُدعمُ وجيهُالرراسننةُُُ"األرايض

مؤلفس ُأ ُ اننو ُننيفهسُ  دار ننس ُ يننرعوُالنُنصنُناحوُضاطُاألرايضُالر ليننةُ  

هُ غطيُاجلو ُاأل ربُممُهذاُاملوضواُا يننوي.ُفجننس تُفصننولهُعننىلُنحتويس نُم

ُالنحوُالتسيل 

ُُُ.ضُ استخرامتهسُ عالقتهسُماُعلمُاجلغرافيسومُاألرفهالفصلُاا   ُُم

ُُُ.الفصلُال سين ُالضواإطُالطايعيةُاستخرامُاألرُض

ُُُ.رشيةُاستخرامُاألرُضالفصلُال سلث ُالضواإطُالُا

ُُُ.الفصلُالراإا ُاظريستُاستخرامُاألرُض

ُ.الفصلُا سمس ُطرقُمألرُاستخرامُاألرُض

ُُُ.رُضأُلالفصلُالألسدس ُاظمُ صنيفُاستخرامستُُا

ُُُ.فصلُالألسإا ُحتليلُاألرضُ  قيمهسُ طرقُمألرُمواردهساُل

يمُينُنمُاملعلومستُاجلغرافيةُيفُ قستشعسرُعمُإعرُ اظالفصلُال سمم ُاستخرامُاُا

ُُُ.األرضُ استخرامهس



 

 املقدمة 6

ُُ.الفصلُالتسسا ُاطيطُاستخرامُاألرُض

ُُ.الفصلُالعسرش ُابطسرُالقساوينُاستخرامستُاألرُض

لننفُقننرُأسننهمنسُمننمُخننال ُهننذاُاملؤُُرُأ ُااو قريارعوُاهللُالعويوُاُل

 اهللُاملوفوُ الألالمُعليامُ رمحننةُُُ.املتواضاُيفُاملعرفةُاجلغرافيةُإامُيريضُاهلل

ُاهللُ إر س ه.

ُ

ُ

لفس ؤامل  

نس   عنمَّ

ُم2020 وافُوامل  هُن4421   
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 متهيد: 

بمصطلح  املقصود  وأيضًا  األرض،  بمفهوم  التعريف  الفصل  هذا  يتوىل 

فعىل  بينهام،  يوفق  أن  اجلغرافيا  علم  استطاع  وكيف  واستعامالهتا،  األرض  استخدام 

اجلغرايف أن يتعرف يف البداية عىل مكونات األرض وخصائصها، ثم التعرف عىل البرش 

و احلضاريةإوخصائصهم  التفايوك  ،مكانياهتم  سيتم  يف ف  واألرض  اإلنسان  بني  عل 

 هذه اخلصائص. ضوء

لإلنسان   األرض  حاجة  مدى  تلمس  هو  اجلغرايف  إليه  يسعى  الذي  فاهلدف 

استخدام   من  حتد  التي  املعوقات  عىل  والوقوف  باستخدامها،  يقوم  معني عندما 

هي   وما  التي إلألرض،  الرفاهية  مستوى  لرفع  األرض  توظيف  يف  اإلنسان    مكانيات 

 تتطور مع تقدم الزمن وتقدمه.

 : Soil , Land   - رضاأل

إىل   متخصص  من  األرض  تعريفات  ختصصه، آتتفاوت  ميدان  حسب  خر 

نظر له  واال  ةفاجلغرايف  القانون  رجال  عن  ختتلف  لألرض  والسياسة،  خاصة  قتصاد، 

 الزراعة، ومن أهم هذه التعريفات: وعلامء

ب  "ويكبيديا"فتها املوسوعة احلرة  ر  ع • اجلزء اجلاف من األرض الذي ال  ا ذلك  هنأ: 

املياه،   وتتميز األرض بأنه من    ،( dry land)األرض اجلافة    ه وقد نطلق عليتغطيه 

لتعكس   حدودها  عىل  التعرف  مثل  املسطحاتالسهل  الرطبة  واملناطق    : املائية 

 حتديد بداياهتا وهناياهتا.  يصعباملستنقعات، التي 

املياه أو أهنا   اجلزء من األرض الذي ال تغطيه  ذلككسفورد: بأهنا  أفها قاموس  ر  ع •

 .املعامل، وهلا مالك معروف  واضحةألرض حمددة امللكية قطعة من ا

 مفهوم األرض واستخدامتها : الفصل األول
 مع علم اجلغرافيا القتها وع



 

 مع علم اجلغرافيا ا وعالقتهاهتخدامتهوم األرض واسالفصل األول: مف 8

ختلف ان أماااااار األرض ماااااا إاقتصااااااادي فاااااا اال التعريااااااف أمااااااا •

(https:www.investopedia.com)مصطلح األرضذ  ؛ إ  (land  )  ال يعنااي فقاا

بااارة عاان كاال مكونااات ع  هاايإنااام    ،الرتبة أو سطح األرض كام هو متعارف عليه

 املوارد الطبيعية التي يمكن استخراجها من اهلااواءالطبيعة بام فيها الكائنات احلية و

 ،قتصادي مجيع أنواع التضاريسواملاء واألرض. ويضم مفهوم األرض باملنطق اال

كام تشمل مجيع املسااطحات املائيااة ماان بحااار   ،سواء كانت مستوية أو غري مستوية

الرواسب املعدنية، واألمطااار، والغابااات، ومصااائد وريات،  بحو  وأهنار  وحميطات

اآلسامك وغري ذلك من موارد طبيعية، أي أن مفهااوم األرض يقصااد بااه مجيااع مااا 

خلقه اهلل فوق األرض وحتت األرض، ويؤكد ما ذكر القول املشهور للدكتور الفرد 

هبااا   صديقدة، ولكن  خصائصها املجربف األرض بأهنا ليست  ر  عندما ع"مارشال:  

 ."لعيشتعطيه األرض ملساعدة السكان عىل ا كل ما يمكن أن

“by land: Is meant not merely land in the strict sense of the 

word, but whole of the material and forces which nature gives 

freely for mans aid land, in air and light and heat” . 

(www.economicsdiscussion). 

األرض  • كامربوج  قاموس  ال   (land)   يعرف  التي  اجلافة  األرض  تلك  بأهنا 

املياه  والعمران،  (dry land)  تغطيها  للزراعة  املخصصة  األرض  أهنا   أو 

(dictionary of Cambridge.) 

 تالية: كلامت ال ال  يبندب األجيف األ  (land) ويناظر كلمة أو مصطلح •

Estate, soil, terrain, home, earth, continent, ground, plot, district, 

area, field, homeland, territory, beach, province, parcel, country 

side, acreage, tract, nation. 

http://www.economicsdiscussion/


 

 

 ستخدامتها وعالقتها مع علم اجلغرافياهوم األرض وافصل األول: مفال 9

 
 فق . (Terrestrials)  وهناك من حيدد مفهوم األرض بمصطلح •

أن األرض عبارة  "األرض تعريفًا خاصًا هبا جاء به:    1995عام    (و افلامنظمة  )   فت ر  ع •

حمدد منطقة  األرضية   ةعن  الكرة  اجلوي  ،من  الغالف  حمتويات  مجيع  سواء    ،وتشمل 

السطح   من  القريبة  ذلك  يف  بام  السطح،  حتت  أو  السطح  فوق  املحتويات  هذه  كانت 

و  التضاريسية،  األشكال  الرتبة،  املناخ،  تشت ال   اهليدرولوجي امثل:  األهنار،  تي  مل: 

والبحريات الضخمة، واملستنقعات، واملياه اجلوفية، واإلرسابات القريبة من السطح،  

ثار اخلاصة باحلضارات القديمة من مدرجات  ... كام تشمل اآلوالنفايات، واحليوانات 

 (. silva.f.b)  ."ومستودعات مائية، وقنوات ترصيف املياه

يف وقت   (Pratap, Narain)  أورده   لفاو ماة امنظامع ملاجل  ريفيؤكد هذا التعو

األرض:   عرف  عندما  املكانية، "سابق  وطبيعتها  التضاريس،  تضم  طبيعي  كيان  بأهنا 

واملياه  واملعادن  الرتبة  مثل  الطبيعية  املوارد  مجيع  يضم  األرض  مفهوم  فإن  وبذلك 

 ."عىل األرض ة والكائنات احلية املوجود

علامء اإل معوابأن  تصاد  اإلق  يعتقد  والعمل،  نتاج  ل  األرض،  هي:  ثالثة 

و املال،  الطبيعية  أورأس  املوارد  يضم  الذي  األصل  أو  املورد  ذلك  هو  األرض  ن 

والصخور   املعادن  ذلك  يف  بام  اإلنتاج،  يف  تستخدم  والرتبة.    غاباتوالالتي  واملياه 

   (.Britannica - املوسوعة الربيطانية)

قاموس   • من   األرضن  أ  تربفيع  (webster  -ويبسرت)أما  الصلب  اجلزء  ذلك  هو 

األرض، أو سطح األرض ومجيع املوارد الطبيعية، أو أهنا جزء من سطح األرض 

 واضحة.  ملكية، وأيضًا يتميز بحدود ةالصلب يمكن حتديد حدوده بسهول

واملراعي،  • واملياه،  الرتبة،  يشمل:  األرض  مصطلح  فإن  القانونية،  الناحية  ومن 

عىل األرض أو  ،نقعات ويمتد داخل األرض إىل ما ال هنايةستملن، واملعادوا،واملباين

 إىل إنتاج اإلرث احلضاري للبرشية.  ضافةباإل ،إىل ما ال هناية
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قاموس • عر  (  Collins)   ويورد  حيث  لألرض  تعريفات  مساحة عدة  بأهنا  فها 

مثل معني  الستخدام  عبار  :خمصصة  أهنا  أو  والبناء.  مساحة    ةالزراعة  من  عن 

ن جزء عص أو جمموعة من األشخاص. أو أن األرض عبارة  خشتلكها  رض يماأل

 ن اليابسة فهي ليست جزءًا من اجلو أو جزءًا من البحر. م

لقاموس • السابع  اإلصدار  عن  ر  ع  (Black Low)   ويف  عبارة  بأهنا  األرض  ف 

فوقها    ، أو أهنا مساحة تضم ما قابلة للتدمري أرض هلا أبعاد ثالثية ثابتة وهي غري  

ش وا،  حتتهوما   أوكل  عليها  ينمو  دائم،    ء  بشكل  هبا  يلتصق 

 (Nigeriaenvironment, blogs pot, 2014)  ،  وباللغة اإلنجليزية القديمة فإن

أو    ا معين  ا من سطح األرض أو منطقة ختص شخص  حمدد   د هبا جزءقص  األرض ي  

 (. Etymology. com)  .جمموعة من السكان أو إقليم حمدد بحدود سياسية 

 همها:أصائص دد من اخلعاألرض ب وتتميز

 مصدر للموارد الطبيعية التي تقوم عليها حياة اإلنسان. -1

 قتصادية. اختالف اخلصائص الطبيعية وقيمتها اال -2

 .( 2007)غنيم،   . حتدد قيمتها بالدرجة االوىل من خالل موقعها ومدى خصوبتها  -3

 وتؤدي األرض عدة وظائف لعل أمهها: 

 . الوظيفة اإلنتاجية -1

 . واالستخدام البرشي تقرارسلال مكانيةوظيفة  -2

 وظيفة ضب  املناخ.  -3

 . وظيفة بيئية حيوية  -4

 . وظيفة هيدرولوجية -5

 .وظيفة حفظ الرتاث واإلرشيف -6

 للتخزين.وظيفة  -7

 (. Narainمصدر سابق، ) ايات.تلوث والنفوظيفة للتحكم بال -8
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 :توزيع اليابس واملاء

اليابس   مساحة  الكلية  % 29تبلغ  املساحة  األ سطل  من  وتشغلح    رض، 

امل ويقع  % 71ائية  املسطحات  للكرة    تقريبا،  الشاميل  النصف  يف  اليابس  معظم 

ذ تقع يف هذا النصف القارات الرئيسية: آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتشكل إاألرضية،  

اليابس   اىل  املاء  اليابس  أفق ،    % 61نسبة  اىل  املاء  نسبة  فإن  اجلنويب  النصف  يف  ما 

 . (2007)الوليعي،  أسرتاليا.اجلنوبية و ا ارات امريكالق جد تو و %81تصل اىل 

القارات   اجلبال    شغاهلا إبنسبة  تتفاوت  السطح، وتغطي  من   %24بمظاهر 

ن إ وىل إذ  من السكان، وحتتل آسيا املرتبة األ   % 10مساحة اليابس ويعيش فيها نحو  

تشغل   أوروبا    %64اجلبال  ثم  يابسها،  اجلنوبية  أ ،  %25من  يا سرتالإ،  %22مريكا 

 . (جبال، )ويكبيديا .... . %3فريقيا إ  ،% 17.25

ماان  %41.3ي ما يعااادل أ {2مليون كم 61}بينام تشغل األرايض اجلافة نحو 

ماان جمماال   %6.6مااا يعااادل    :يأ  ،قاحلة جااداً   {2كم  9.8}مساحة األرض، ونحو  

ماان   %10.6ة، بنساابة  ا جافاا   أراض   {2مليااون كاام  15.7}األرايض اجلافة، وحوايل  

ة ، وتبلغ مساح %15.2شبة قاحلة بنسبة    {2كم22.6}  نحوو اجلافة،  األرايض  لمجم

ماان جمماال األرايض  %8.7بنساابة  {2كاام%12.8}افااة اجل / رطبااة الشاابه األرايض 

ماام األ)  ماان جمماال سااكان العااامل   %35.5افة يف العامل. حيااث يعاايش حااوايل  ا جا ال

 .  (هكتارمليون   351 - 66)رايض املبنية حوايل  (، بينام تشغل األ2010متحدة،  ا ال

)The world’s drylands and subtypes. Prepared using spatial data from 

UNEP-WCMC, 2007 . (  

العام   املساحة احلرجية يف  ما أ  (مليار هكتار  54)نحو    (2010)قدرت  ي 

اليابس  % 31يعادل   نسبة  ح   ،من  متوس   ان  احلرجية    صة اي  األرايض  من  الفرد 

مك رتي ،  (ر هكتا   0.6)  نحو  أكثر  نصفها  ز  روسيا،   يف  %53ن  وهي:  دول  مخس 
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األ  املتحدة،  الواليات  كندا،  عىل الربازيل،  القارات  الغابات عىل  وتتوزع  رجنتني. 

 : [(1)  رقم :اجلدول] النحو التايل 

 مساحة األرايض احلرجية ونسبتها حسب قارات العامل (: 1)رقم  اجلدول

 % النسبة هكتار / املساحة القارة

   % 17 674.419 ا فريقي أ 

   % 15 592.512 سيا أ 

   % 25 1.005.001 وروبا أ 

مريكا الشاملية  أ 

 والوسطى 
705.393  17 % 

 % 21 864.351 مريكا اجلنوبية أ 

 % 5 191.384 اوقيانوسيا 

 % 100 4.033.060 العامل 

 (.2010، وافلاملصدر: )منظمة ا                                                                      

األراأ املما  يعادل    :أي   {2كم900,298,17}  غتلبف ة  اوع زرايض  ما 

جم  11.61% وبممن  اليابس،  الصاحل لل  األرايض  مساحة  عام غت  للزراعة  ة 

األرايض %10.57)  بةبنس  {2كم300,749,15}و  حن  (م2018) وتشمل   ،)

الاال ذات  الدائمة  محا ازراعية  ( % 1.04) بنسبة  {2كم600,549,1}صيل 

الزراعية  األ   ةح ا ومس مأ  {2كم200,668,131}  رى خ األ رايض  يعادلاي   ا 

  ة اليابس  ة األرض مساح وع  مأن جم اب  اً اعلم  ،ة اليابسةساح مل ممن جم  (88.38%)

 (. 2018 ،رة اة احل وسوع )امل .{2كم  000,000,149} تبلغ
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سطح   من  حمددة  منطقة  بأهنا  األرض  تعريف  يمكن  تقدم،  ما  عىل  وبناء 

ي  اجلوي،  حليوي واملح  اتوقعة من املحية واملتغرية واملثابتلا   األرض، تشمل العنارص

النباتية واحليوانية التي تعيش عليها، والتضاريس واملياه والكائنتضم الرتبة  و ات احلية 

التي جرت عليه املختلفة  البرشية  األنشطة  من مصاطب ونواتج  واحلارض  املايض  يف  ا 

ن تؤثر فيه أ  احلد الذي يمكن  اىل  ،اهوسدود وخزانات ومنظومة الري والرصف وغري

والتقانات(، ومستقبال )موسوعة العلوم    رايض حارضا ستعامالت األلعنارص يف ا ه اهذ

 ويعد هذا التعريف تعريفا جغرافيا شامال. 

خالصة القول أن األرض من منظور جغرايف تكون أقرب اىل الواقع إذا اعتربنا  

يعية  طب  عليها من ظواهر   م، أو مؤقت، ومادائ   لك ش ب األرض اليابسة التي ال تغطيها املياه  

 األرض يف تغري مستمر. ض وما حتتها. وإن استخدام هو فوق األر بيعية، وما  وغري ط

 :استخدام األرض

الغطاء  ملصطلح  مرادف  هو  األرض  استخدام  مفهو  ان  البعض  يعتقد 

تبني   وقد  فروقأاألريض.  هنالك  حيث  اً ن  املفهومني،  هذين  بني  ف ر  ع  ي    واضحة 

  ييل: ن كام ا ن املفهوماهذ 

ا  - لألرض  (  Land cover)  ألريضالغطاء  السطحي  الغطاء  غطاءً هو  أكان   سواء 

طب مزروعا، نباتيا  أو  أراض جر  يعيا  مياه،  حتتية حضارية،  البيانات  بنية  ومتثل  داء. 

 . املوضوعية  اخلاصة هبذه الظواهر األساس الذي ترسم بموجبه اخلرائ 

األ  - الذي  (Land use)  ضراستخدام  الغرض  األرض    هو  اختدمه  لرتفيه مثل 

 وغري ذلك.  ءراعة والبناوالز

ة استخدامات، فعىل سبيل املثااال: وقد يستخدم الغطاء األريض الواحد يف عد

أرايض الغابات غطاااء أرضاايا، ولكاان تسااتخدم يف السااياحة والرتفيااه وصااناعة تعترب  

األرايض الرطبااة يف اء غطاا  ماخشاااب، واملحميااات وغريهااا، ويمكاان اسااتخداأل
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صناعة بعض مستلزمات املنزل ماان و امك والتنزه صيد األس  :ثلم  ،ستخدامات متعددةا

الصااور لسهل حتديد نوع الغطاء األريض من الصور الفضائية ومن اواحللفا والقصب.  

الزيااارات امليدانيااة بفيلاازم حتديااد حاادودها  ،اجلويااة بياانام اسااتخدامات األرض

(Agriculture.gav.an. Definition)، ىل ريض يشااري إظاء األكثر فإن الغوللتوضيح أ

م األرض فإنااه أمااا اسااتخدا ،ي لألرض مثل الغابات واملسااطحات املائيااةطبيعالنوع ال

غراض التنمية أو املحافظة عااىل املااوارد أليوضح كيف يستخدم اإلنسان الالندسكيب  

لغطاااء األريض ات ابياناا   ىلعاا   ويمكن احلصااول  ،الطبيعية هبدف تقديم منفعة لإلنسان

لتااي تتاايح للمخططااني حتديااد صور اجلوية واالو  ألفضائية  مبارشة من الصور ا  ةبصور

 .(lopez,E. etal, 2001)االستحدام األمثل لألرض. 

ه باناومن  القول  يمكن   الأا  هو  األريض  الغطاء  الطبيعامان  ة  ا ياادة 

(physical materialوتشم األرض  سطح  عىل  املوجودة  األشجار، عشااأل  :ل(  ب، 

األ وتاإلسفلت،  املياه.  املكشوفة  استخدارض  أربعة امل  األرضمات  توزع  عىل  تنوعة 

ن الغطاء األرض هو األصل: الغابات، املراعي، أ  :أي   ،أنواع من الغطاء األريض فق 

املائية،األرايض األرا املسطحات  إضافة  ويمكن  الرطبة.  واألرايض  الزراعية،  يض 

 جلليدية.  ت ااءاطغاجلرداء، وال

عىل يلتبس  ال  املوحتى  أمر  القارئ  ح  فهومني،  يف  هذا ونبقى  ختصص    قل 

التعريا من  العديد  نستعرض  أن  األجدر  من  فإنه  باستخدام  لكتاب،  اخلاصة  فات 

يض للفصول القادمة. حيث ال توجد فروق كبرية بني األرض. ونرتك أمر الغطاء األر

هو   املوجود  اللبس  ولكن  مني بالتعريفات،  بصطل  كام  واالستخدام  الغطاء  ينا حي 

 باستخدام األرض:ة ريفات اخلاصد ألهم التععاله. وفيام ييل رسأ

ال • للبيئة  اإلنسان  تعديل  عن  عمراني عبارة  بيئة  إىل  الربية  أو  احلقول    :مثل  ،ةطبيعية 

 .واملراعي واملستوطنات البرشية
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طة واملدخالت التي نشواأل   ت: عبارة عن جمموعة من الرتتيبا(منظمة الفاو )وعرفتها   •

   .تخدام األرض(اس  ،ا)ويكبيدي  يض.الغطاء األر إلنسان يف نوع حمدد من م هبا ايقو

رض  هنا: عباره عن دراسة وظيفة قطعة أأ ب طروحته  أ استخدام األرض يف     ( رزق ) ف  ر  ع •

داخل منطقة ما، ويقصد بوظيفة األرض: نوع الغطاء النبايت واالستعامل املوجود فوق  

م قط لا  هذه  االرض:)غايبعة  وبعبارة   ،صناعي   ،رعوي   ،زراعي  ،ن  ما    جتاري(.  أدق: 

 . رض سواء كان ذلك بتدخل برشي أو مورد طبيعيلذي توجد عليه األ شكل اال

مصويعر • )ف  قبل  من  األرض  استخدام  ب(GEMETطلح  األرض  أ:  استخدام  ن 

عىل    نيةنساإليتناول استخدام األرض من اجلوانب املكانية من قبل كافة األنشطة ا

يتم   التي  والطريقة  األرضاألرض  سطح  تعديل  تقديفيها  هبدف  خدمة ،  م 

 . (GEMET) .سانلإلن

عرف استخدام األرض: فت    (Arab.ency.com.sa)  والتقناتأما موسوعة العلوم   •

اس عن  عبارة  وحتويل تبأنه  األرايض  إدارة  ذلك  ويشمل  لألرض،  اإلنسان  غالل 

ال أو  الطبيعي  البيئي  إرباملحي   مثلىل  ي  مأهول،  مبني  وا  :حمي   ملراعي  احلقول 

ي يقوم هبا اإلنسان عىل الغطاء  لرتتيبات التشمل: جممل ا. وبعبارة أومناطق السكن

أرض   لقطعة  اإلنسالطبيعي  يبذهلا  التي  واجلهود  األنشطة  كافة  وأيضا  يف  ما،  ان 

م ويساهم  لإلنسان.  خدمة  تقديم  بدون  الطبيعي  الغطاء  يف  تغري  وم هفإحداث 

ة، ألن  أكثر فاعلي  رض واستثامرها بصورةخدام األرض يف تسهيل استغالل األاست

األحدثاالس تا  تخدام  منها  اعتبارات  عدة  عىل  األوىل  الدرجة  يف  ربخ  يعتمد 

 . من األرض  ستثامر األفضل لقطعةاستخدام األرض، وما هو اال

• ( استومان  ديانا  استخدام األEastman .D. 2018أما  أن  ع : ه ضر( فرتى  بارة  و 

ما  عن توظيف بناء عىل  البناء عليها  األرض  األ، وما يمكن  يمكن  رض  استخدام 

هذه  عىل  يتم  أن  يمكن  الذي  النشاط  نوع  حتديد  إنه  أجله  وبصورة  األ  من  رض. 
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ف هبا الناس األرض لتتناسب واحتياجاهتم.  ي  ك  عن الطريقة التي ي    ةأدق: هو عبار

ا جممل  هو  واألنشطة  أو:  يقوخالملداولرتتيبات  التي  عند ت  األشخاص  هبا  م 

 تخدام .  بنوع معني من االس  قيامهم

عر  اب • فقد  ذلك  إىل  بأنه 1995)عام    (Turner)  فإلضافة  األرض  استخدام   )

التي يتم هبا استخدام األرض. كام ع الغرض أو ا   ( 1985)  (Meyer)  فهار  لكيفية 

وأعىل   لألرض  البرشي  التوظيف  من  والغرض  الطريقة   وأضافها  اردومهنا 

(Skole)  (1994)  ب ذلك  استخأعىل  التن  هو  ال دام األرض    برشي ألنواع وظيف 

األ التي  ،ريضالغطاء  الوسيلة  املالئ  وهي  املنتجة  البرشية  األنشطة  هبا  مة تنتج 

اال العوامل  من  عدد  بتأثري  واال جتامعيلألرض    ، 2009  ،طاهر  ،قتصادية.)عثامنة 

 . (17-16من ص 

استخد توخي تعريف  اس  رض األ   مالف  إىل  من  فتعريف  آ تخدام  خر، 

األ  احلض استخدام  للوظائف رض  املكاين  التوزيع  به:  يقصد  املثال  سبيل  عىل  ي 

ما أن تكون إملناطق املجاورة، وهي  ملدينة لسكاهنا، وسكان ااملتعددة التي تقدمها ا

،  2009  ،سدي غري ذلك )األ و   ،أو ترفيهية  ،أو صناعية  ، أو جتارية  ،وظيفة سكانية

املس  أما (،  1ص  توزيع  به  فيقصد  الريفي،  األرض  املزرواستخدام  واحات   فقعة 

بال بيوت  حيوانات،  دواجن،  شجرية،  حماصيل  حقلية،  حماصيل  ستيكية،  نوعها: 

 مروية، خضوات.  أراض 

مهام اختلفت التعريفات إال إهنا تدور يف فلك واحد، فرتى بعض املصادر أن و

استخ ض كلمة  األرض  مصطلحدام  من  ( Land use)  من  التي  األغراض  إىل  تشري 

زراعية،    ات برشية. واآلمثلة الشائعة: أراض  يحقيق غاض أو تدار لتآجلها تشغل األر

برشيةع  مرا مستوطنات  يس  ،،  ال  التي  األرايض  بأراضوتدعى  اإلنسان    برية  تخدمها 
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(Wild Land)  شبه  ى أرايضجزئيا وتدع  )بور( أو طبيعية، واألرايض التي يستخدمها 

   (.Food Source .org. net) .شبه طبيعية ة أوبري

اي   • األرض والغرض من استخدامها، وختتلف ألرض عن وظيفة  عرب استخدام 

أل  منطقة  الريفيمن  املناطق  يف  األرض  فاستخدام  عن خرى،  خيتلف  ة 

األ  متييز استخدامات  كيفية  عن  يعرب  األرض  استخدام  وأيضا  احلضية،  رض 

عىلاأل  بناء  يمكنرض  ما  اإلنسانخد ستا    أجل  من  مبني   ،امها  هو  وما 

حيدثه  أيتضح    (gokcecpital. com)عليها. ما  إىل  يعود  األرض  استخدام  ن 

مصطلح ويعرب  ما.  فائدة  لتحقيق  األريض  الغطاء  عىل  استخدام   اإلنسان 

الطبيعي   الغطاء  تعديل  تم  أن  بعد  سكيب  لالند  اجلديدة  احلالة  إىل  األرض 

عة ما لإلنسان. وقد بات من الضوري جدا نفم  وأديم خدمة  رض هبدف تقلأل

معرفة  لإلن أراض  تصنيسان  ما جياورهم من  ما عندما    ف  يقعوا بخطأ  حتى ال 

احلكمة أن تشرتي أرضا   . فليس منرشاء أو بيع واستثامر أرض معينة  نيريدو

 وهكذا.  ..لسكن يف منطقة خمصصة للرعي أو للزراعة أو لغايات ترفيهية .

 : ضرام األخدستا ومتطور مفه

استخد مفهوم  بني  تداخل  املوارد  األام  هناك  مسح   وبني  وتطورها  رض 

. فإذا أردت أن حتصل عىل ةتعترب واحدعية وتطورها. إذ إن بداية هذين املفهومني  الطبي

أن   فيجب  األريض  بالغطاء  خاصة  خرائ   أو  األرض  استخدام  عىل تخرائ   عتمد 

الدر ملنطقة  للموارد  مسح  وةاس وسائل  عندلذل.  عنك  نتحدث  األرض   ما  استخدام 

 . رضيةنفسنا جمربين باخلوض بطرق املسح األأد نج فإننا

فقد كانت عمليات املسح قدياًم تعتمد عىل اجلوالت امليدانية، ورسم اسكتشات  

يدوية. يظهر  توزيع استخدامات األرض يف املدن وضواحيها، وقد بدا هذا األمر جليا يف 

كام تم العثور   جها،خار   إما داخل الكهوف أو   ،ر ة عىل الصخوفور املحأو    شة اخلرائ  املنقو 
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ا لبعض  خمططات  عىل  عىل  القديمة  بني    األجور ملدن  ما  بالد  بقايا  يف  من  الرافدين 

الورقية واأل  الصناعات  النقل وتطور  تطور وسائل  البابلية. ومع  حبار أصبح احلضارات 

رباطورية الرومانية  ذلك يف اإلم ىل د جتوق قور من السهل رسم اخلرائ  واملخططات عىل ال

تقدم  رباطواإلم   و  ارتب   وقد  العثامنية.  بتطور رية  األرض  استخدام  ومسح  املوارد  مسح 

اخلرائ ، وارتبطت مجيعها بتطور وسائل املسح. فقد تطورت عمليات املسح يف بداية   علم 

البالونات استخدمت  أن  فبعد  جدًا  واضحة  بصورة  العرشين  ات طائر ال  خذتأ،  القرن 

رئ  املسدورًا  عمليات  يف  وقيسيًا  األ   أسهمتد  ح،  العاملية  والثااحلرب  تقديم  وىل  يف  نية 

استخدامات األرض. وبدات الدول اإلستعامرية بعمليات وسائل املسح اجلوي للموارد و 

 .مسح املوارد ومسح استخدامات يف أراضيها وأرايض املستعمرات

الصناعي  األقامر  اخرتاع  احلطوتو   ةومع  اإللكرت ا ر  يف   أ بد   ونيةسبات  جديد    عرص 

يف هذا   السبق سح الغطاء األريض، وكان  األريض ومسح استخدام األرض وم املسح  طرق  

 حتاد السوفيايت امتد إىل الدول األوروبة ثم بقية دول العامل.  امر للواليات املتحدة واال املض 

املعلوما نظم  نامذج  عزز ظهور  اجلغرافيةوقد  البرشي  لنشاط  ا  اذه  ( GIS)  ت 

اخ اخلرائ  واملخططاتحتى  الدول يف "حةغري ممسو "عبارة    تفت عن  تفاوتت  . وقد 

خرى وفق ما وصلت إليه أات املسح اجلوي أو الفضائي من دولة إىل  تاريخ بدء عملي

 .أو مدى توفر الدعم املايل لتكلفة عمليات املسح ،من تقدم

امل عمليات  كانت  البداوقد  يف  عىل  سح  ممش  لكشية  أياارع  ة  حمدد  :حددة، 

ف املساحة.  وحمددة  عمليات  اهلدف  تبدأ  نااللم  بعد  إال  للدول  الشامل  ة  اهاي امسح 

ا عام  النصف  نفذ  املتحدة  الواليات  ففي  العرشين.  القرن  من  مرشوع   (1922)لثاين 

 . (وادي هنر تنس )، وأيضا مرشوع مسح األرايض بإقليم  (ن امتشجال )مسح األرايض  

 . (28ص ،2007 ،)غنيم
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م عقد  نحو  األمر  تأخر  أوروبا  فويف  الزمن،  ان  بارشت  يف  قد  املتحدة  ململكة 

ال ااإجراء  ثالثينيات  يف  ألراضيها  الشامل  المسح  بإرشاف  العرشين  جغرايف القرن 

ستامبدد)مشهور  اال )يل   )D.Stamp)  ال فكرة  وقد اصاحب  الكدسرتالية،  خرائ  

ب قبل  الشامل  املسح  عمليات  بريطانيا  اأهنت  عامحلرب  داية  الثانية  . (1939)  العاملية 

 (.  28ص ،2007 ،م)غني

ثم قامت اململكة املتحدة بمسح متخصص هيدف إىل حتديد األرايض الزراعية  

ثالثة إىل  التوصل  املسح  هذا  نتائج  من  وكان  للزراعة.  القابلة  من   واألرايض   أنواع 

ة اجلودة  متوسط   أراض  جيدة،    أراض  ]التايل:  عىل النحو    األرايض وفق قابليتها للزراعة

ا[ةفقري  أراض    و وقد  ال .  هذا  من  بريطانيا  حتويل اماستفادت  استطاعت  عندما  سح 

اال نسبة  رفعت  زراعية،  أراض   اىل  للزراعة  القابلة  األرايض  من بعض  الذايت  كتفاء 

الثانية إىل    %35من  محاصيل الزراعية  اال املية  د احلرب العبع  %60قبل احلرب العاملية 

 . (29ص  ،2007 ،)غنيم لثانية.ا

الدويل وكان من  مؤمترًا ال  (لشبونه)   قد يف ع    (1949)  يف عامو اجلغرافني  حتاد 

التابعة    (اليونسكو)ستخدامات األرض برعاية من  أبرز توصياته القيام بمسح شامل ال

  هلذا الغرض جلنة فنية استطاعت أن تتوصل إىل تصنيفات حمددة لألمم املتحده وشكل  

هبلألرايض اخلاصة،  املصطلحات  توحيد  األرايضعامالباست  دف  عىل ت  يسهل  مما   ،

 الباحثني واملخططني التعامل مع البيانات واملصطلحات املتوفرة أو التي سيتم توفريها.

   .(28ص ،2007 ،)غنيم

ها وإدارهتا اىل مؤسسات متخصصه تابعه نيطت مهمة مسح األرايض وتصنيفأ

املؤسسات هذه  تولت  مم  للدولة  غريها  إىلع  الوصول  الدولة  مؤسسات  ة  غصيا  ن 

األرايض   ترشيعات دائرة  تتوىل  األردن  ففي  األرض.  الستخدامات  ملزمة  وقوانني 
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للمساح العامة  املديرية  تتوىل  السعودية  ويف  املهمة،  هذه  هذه   ةواملساحة  العسكرية 

 ة. جي ، ويف الواليات املتحده تناط هذه املهمة إىل املساحة اجليولوةمامله

  ( 1971)   مريكية عاماأل   ةا ياوجلجيو امساحة الاتقرير خاص عن الوضح  اوي

متحدة. اال  الوالياتيف    األرضت مؤسسة خاصة تعنى بمسح استخدامات  أكيف نش

دة إىل معلومات عن متحامؤسسات الفدرالية يف الواليات الاإذ إن حاجة العديد من ال

 ة اعيماشاء  جا إندولة إىلات الا دع  ها البيئيةاها ومشكالتا دولة واستخداماتاأرض ال

"Interagency Steering  Committee on land use Information and Calcification" 

عىل  وقد تعاونت هذه اجلمعية مع العديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة للحصول 

  مريكية نشائها، مثل وكالة الفضاء األإعلومات التي تساهم يف حتقيق أهداف  بيانات وامل

(NASA) اجليول وامل األمريكية، واجلغرمعية   ، واجل(U.S.G.S)  وجيةساحة  حتاد اافية 

اجلمعية نصب عينها هدفا رئسيا وقد وضعت    ، ومجعية املحافظة عىل الرتبة.ني اجلغرافي

نظام ملسح األرض واستخدا  امليدانية، والصور   ةماهتا. معتمد هو تطوير  عىل اجلوالت 

 ائية.  اجلوية والصور الفض

ب النجازات  إني  ومن  عقد  ا هذه  متخامؤتجمعية  واشنطن خالل  ص يف  ص مر 

ال1970/ 6/ 30-28)  الفرتة هذا  يف  شارك  وقد  من  امؤتا(  أكثر  مشاركا   150مر 

ممث   الالوا  القطاعات  واخلاصاختلف  املؤمتر  ةحكومية  هذا  ويعد  استخدام  .  فاحتة 

األ استخدامات  ومسح  املوارد  مسح  يف  الفضائية  املتحالصور  الواليات  يف  دة.  رض 

است املحيث  هذا  خي طاع  أن  بتؤمتر  خاص وصية  رج  عاملي  نظام  إىل  التوصل  بضورة 

وال األول  املستوى  األرايض عىل  هذه ابتصنيف  به  قامت  ما  وبناء عىل  الثاين.  مستوى 

 يدعى:  (Coding)فقد استطاعت التوصل إىل نظام الرتميز جمعية من جهود متميزةاال

"Standard land use Coding Manual" ل:اب ان قاره ماشام ناد تاوق 

U. S. Urban Renewal Administration and the Bereau of Public Road 
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الاوم شامعان  إن  الاباعاروف  الادما خاة  االقا يازراعا ات    اد اصات اة 

"Economic Agriculture Service" لاعااباتاال الاساقاة  األما زراعام  ة  اي اكاريا ة 

"U.S. Department of Agriculture "بمسااماق لالت  شامل  ستخدامات ح 

 رة واحدة. الة كل مخس سنوات مة يف الدوسالرئي

ات اوالي اف األرايض يف الاي اصناام شامل لتاظا د الفضل يف وضع نو اويع 

ال امتحاال اىل  اندرسونجي)م  االاعادة  ) مس   )R. Anderson  James  ) وكانت

والي ابداي اال يف  نياة  ح ا ي و اة  اساياورك،  مسح  تم  أراضياخاتاث  ن ا م   ااه ا دام 

وية تخدام صور ج باس   (The Center of Aerial Photography Studio)  :ل ا باق

ئج هذا املسح فقد تم تعميم خربات هذه العملية  ل نتاومن خال  {1:24000}بمقياس  

   أجزاء الدولة. عىل مجيع

اص  اخ  ر اماة يف مؤت ا ي كاري االتصنيف العام لألرايض األم ام  نظم تقديم  ات 

رقمولوج اجياال   مساحةابال ونظراً (671)  ي  به  امال   .  يتمتع  رايف اجغاال ا 

ار عن شع ستجمال اال ت واسعة يف  من خربا   (Richand E.Wetmer)  روف ا مع اال

وتطب اللقا يقاتهبعد  حلضور  استدعاؤه  تم  فقد  و،  نظام  إء  املقدم اقرار  لتصنيف 

املساح  استفادت  وقد  املسح اجليو   ةللمؤمتر  مشاريع  بعض  إليه  توصلت  بام  لوجية 

 .ا بعض املؤسساتتي قامت هبال

األ  اجليولوجية  املساحة  قامت  مع فقد  بالتعاون  مرشوع  ب(  CARET)  مريكية 

ب ب  ،(Central Atlantic Regional Ecological Test Sit)  اسممسح  لغت وقد 

نحو   املرشوع  مااإلضافاب.  {2كم  74.800}مساحة  إىل  ياخآروع  اشاة   ىا دعار 

(Phoenix Pilot Project)  نحو أخاشاوم  {2مك   81.500}    ضم  ياروع   سمىار 

(Land Use Mapping)   قامت به(Ozarks Regional Commission)،   وقد ضم

 ( Poulton & rngePetti)  ضيف إىل ذلك مرشوعأ.  {2كم186.000}ابة  املرشوع قر
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ق  (1970)  عام بماالذي  غاشاام  جنوب  األرايض  مسح  الاروع  ات اواليارب 

حتتامتاال ت اوق  مااس  (Land Use Mosaic)  حده  االاماد  هافاستت  من  ذا اادة 

اجلرداء/اال باألريض  اخلاص  املستخدم   التصنيف  نظام  تعديل  تم  عندما  البور مسح 

   . (Anderson, et. al. 1978, p.3) شبية واألرايض الع

س نظام  ما  تطور  من  بسيطًا  جزءًا  إال   يمثل  ال  طرحه  األرض بق  استخدام 

بعض   تتناول  وسوف  القوتطبيقاته  والتي إادمة  الفصول  والتصنيف  املسح  جراءات 

 ستلقي الضوء بصورة أكثر دقة وشمولية.  

 :األرضعالقة علم اجلغرافيا بالغطاء األرضي واستخدامات 

بصد الدولة  أن  استخدامات لنفرتض  األريض  الغطاء  ومسح  موارد  مسح  د 

يف   س  ،(امأدب)حمافظة  األرض  الذي  العمل  لفريق  تصورك  هذي فام  يف  املرشوعنجز   ؟ا 

ب وأنت  قديمة،  دراسة خرائ  وخمططات  إىل  بحاجة   وقراءة صور   لتحليلحاجة  أنت 

خمتلفبمقا  ةوفضائي  ةجوي وحت ةييس  الصخر،  ونوع  الرتبة  نوع  حتديد  إىل  وحتتاج  ديد ، 

الزراعية،   واألنامط  الطبيعية،  النباتات  املساكأنواع  الطرق وأنامط  وأنواعها، وشبكة  ن 

 يف املنطقة.  للمواطنني  واخلدمات املقدمة 

ذه املهمة هو فريق أغلبه من  يق للقيام هبن أنسب فرأبالتأكيد ستصل إىل قرار ب

أخرجي  البكالوريوس  درجة  حيملون  كانوا  سواء  اجلغرافيا،  قسم  أو ي  املاجستري  و 

منه الدكتورا عددًا  الفريق  يضم  وقد  األقسا  .  األخرجيي  اجليولوجيا، م  مثل:  خرى. 

وال ابيولوجيا،  والزراعة،  قسم  خرجيي  ألن  واهليدرولوجيا.  املدنية،  جلغرافيا واهلندسة 

 ى بقية اخلرجيني. متعون بمعرفة شمولية ال جتدها لديت

ة الدراسية  ألقسام اجلغرافيا يف خمتلف وقد جاء هذا التميز عندما  نراجع اخلط

ح مواجلامعات،  ضمن  تضم  والرتيث  واملناخ،  واملياه،  األرض،  سطح  بة، ادها: 

فروواآلحي ذلك:  إىل  الطبيعية. إضافة  واملوارد  والبيئة  اجلغرافيااء  البرشية: جغرافية    ع 
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والص  والسياسيةالزراعة،  والنقل،  والتارخيية،  واخلدمات،  والسكان،  واملدن، ناعة،   ،

واإلجتامعي واإلقتصادية،  واحلض،  تقي  ....وغريها.ة،والريف،  مواد  األرايض يأما  م 

اعتواستخدام األرض فال الطبيعية يمكن  أو ضمن   ،بارها مادة ضمن فروع اجلغرافيا 

  الفرعني. يا البرشيه فهي مادة حدية تصل بني روع اجلغرافف

لد     وإذا رس  تد  التي  التقنية  املواد  مثل:  أضفنا  باجلامعات  اجلغرافيا  أقسام  ى 

وحتلي املوقع،  الشبكات،نظرية  املواق  ل  حتديد  ونظم  اجلغرافية،  املعلومات  ع، ونظم 

هو األقدر   افياجلغرام  علبأن    عار عن بعد واخلرائ . فإننا نصل إىل نتيجة هنائيةستشواال

 ألرض. عىل مسح استخدام ا

أل  اجلغرافيا  علم  تعاريف  بعض  استعرضنا  بكل د ولو  آعاله  ورد  ما  ركنا 

التباين  دراسة  فاجلغرافيا: هي  امل وضوح،  اإلنسان يف ات  دراسة  عبارة عن  أهنا  أو  كانية، 

و  اجلغرافأرضه،  مركب  إن  علم  وإنه  املكان،  فلسفة  عن  عبارة  هي  العلوم دو أيا:  اته 

ك ظهار مدى حتكم العنرص املناخي يف توجيه السلو إ ىل  األ صولية، وإن اجلغرافيا تركز ع

ا  حتديد  عىل  قدرة  األكثر  هي  اجلغرافيا  فإن  ولذلك  املعقد لعالقا البرشي،  املكانية  . ةت 

و  حتليل  هو  اجلغرافيا  دور  هذه  وإن  املعقدتفسري  املكانية  العلوم ةالعالقات  مستخدمًا   ،

فيا عرب احلقب التارخيية يف وجه عملية التحليل، وقد صمدت اجلغرا  رى يف تسهيلاألخ

فق  هلا،  العوملة.املعادين  تيار  وجه  يف  وصمدت  اإلمكانية،  تيار  وجه  يف  صمدت  كام   د 

ة. ألن اجلغرافيا مرتبطة بعد احلداثمدت يف وجه األمتتة أو ما يطلق عليها احلداثة وما  ص

مة وجهود بعض يفنى. وقد استطاعت اجلغرافيا هب   و أ أن يزول    باملكان واملكان ال يمكن

املن من  التخلص  من  املتميزين  األكثر  الرواد  التحلييل  املنهج  وانتقلت  الوظيفي،  هج 

ا شاملة، مهمة علم اجلغرافيا بكلامت حمددة ولكنه  ( Clark, 1982)   صواقعية. وقد خل

إىلا  وتسعى  املكانية،  لألنامط  علمية  دراسة  تباجلغرافيا:هي  حتديد  وتباين   املواقع  ين 

 . ( 7-5، ص 2009 )املوسى، ت عليها، وماهية سطح الكرة األرضية.توزيع الظاهرا
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باستخدا ارتباطا  األكثر  اإلقتصادية  اجلغرافيا  األكثر    موتعد  ألهنا  األرض، 

فأ واإلنسان.  باألرض  اهتمارتباطا  من  املتخصصون   ول  هم  األرض  باستخدام 

اإلقتصادية،   اإلباجلغرافيا  هذا  من مشاريوخلص  بالعديد  بالقيام  املوارد هتامم  ع مسح 

ترجم وقد  األرض،  استخدام  تفصيلية    ومسح  خرائ   شكل  عىل  النشاط  هذا 

عىل   وتوزعت  األرض،  رئيسثالستخدام  حقول  االالثة  االستخدام  هي:  قتصادي:  ة 

ال   زراعة، ....واالستخد صناعة،  ريف، حض  مدن،  السكني:  واالستخدام  ام  تعدين. 

 ويعرب عنها بالبنى التحتية.  احلضي: 

األرض، فمن بني مهامت    هنا يبدو مدى ارتباط علم اجلغرافيا باستخدام   ومن

خدمة اإلنسانية، فاجلغرايف يفرس وحيلل: األرض يف   حماولة تطويع مقدرات  ني اجلغرافي

االستخ احلايلهل  ويسعى   دام  األمثل؟  االستخدام  هو  وما  مناسب؟  غري  أم  مناسب 

النهاية إىل حتديد االسال  إىل  اجلغرايف الرشيد لألرض. ولتحقيق هذا  وصول  يف  تخدام 

الدراس اهلدف،   من خالل  األرض  استخدام  بإعداد خرائ   اجلغرافيون  امليقوم  كتبية  ة 

طالع عىل الدراسات ة، واالير احلكوميالتي تعتمد عىل الصور اجلوية والفضائية والتقار

ت ميدانية  زز هذه الدراسات املكتبية بزياراألرايض. وتعالسابقة ونامذج ونظم تصنيف ا

من   حتليله  تم  مما  التحقق  احلكومية  هبدف  والتقارير  الفضائية  والصور  اجلوية  الصور 

 تكون الدراسات امليدانية ناجحة، البد من:وحتى واخلاصة. 

   . ة لفريق الدراسةنطقة مألوف أن تكون امل -1

 وتصنيفاهتا.خدام األرض بمبادئ است أن يكون فريق الدراسة ملام -2

 بالصور اجلوية والفضائية. أن يكون لديه إملام  -3

 ستيطان.  بأنواع الصخور والرتب، والنظم الزراعية واال أن يكون ملام -4

يتوفر -5 واألجهفل  أن  الكايف،  املادي  والدعم  الكايف  الزمن  الدراسة  زة  ريق 

 ت املناسبة. واألدوا
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 . وأن يعم الوئام واأل خوة بني أعضاء الفريق -6

أ  بني  عىل ومن  قدرته  مدى  للفريق  املهامت  بني  صعب  التمييز   

رد التالية:  جيد،  االستخدامات  رشيد،  تقليدي،خامد،  مدمر،  جائر،  يء، 

 (. 2012 ،)ناصيف  .م ....الخ ئالمتطور، مالئم، غري م

)الشامي،  أ وقد   يف  1990سهب  مدى  (  استخدام  توضيح  ارتباط 

بعلم اجلغرافيا، حيث بني مفهوم عل  وأهدافه ومدى صلته    م اجلغرافيااألرض 

وال  األباملعارف  باألعلوم  اإلنسان  ارتباط  ومدى  يستطيع خرى،  وكيف  رض، 

اليومية. ا  عنارص األرض وتطويرها لكي ختدم   جتنيداإلنسان   إلنسان يف حياته 

 تايل:  وحدد اسستخدامات عىل النحو ال 

األس ا  * اال تخدامات  اهلدف  مع  تتجاوب  التي  االجتامرض  حلساب عي  ستيطاين 

 .  ةاإلنسان يف مساحه معين

نتاجي حلساب اإلنسان تصادي االقاستخدامات األرض التي تتجاوب مع اهلدف اال  *

 يف مساحة معينة. 

 التي تتجاوب مع اهلدف اإلجتامعي احلضاري حلساب اإلنسان ضاستخدامات األر *

 نة. معييف مساحة 

 إىل ما ييل:  ةعالق( يف استعراضه هلذه ال1990 ،شاميال)وخلص 

عىل   -1 والوقوف  األرض  دراسة  الإجيب  وقابليتها  اإلمكانات مكانياهتا  كتشاف 

 الكامنة به.

واملكتبية   -2 امليدانية  الدراسات  األرايض  أللباحث    يمكنمن خالل  بني  يميز  ن 

البرشية احلاجات  مع  للتجاوب  األالقابلة  وبني  عن  رايض  ،  هذا  العاجزة 

 التجاوب.
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عىل األرايض غري القابلة وعينه  ألرض القابلة لالستخدام  إن اإلنسان يستغل ا  -3

 لالستخدام بالوقت احلايل.

  هم يف تغريسأاحلايل يف وسائل املسح ووسائل استصالح األرض قد  طور إن الت -4

 أنامط استخدام األرض. 

تخدام نفسه صاحلة لالس   تبقى  معني قد الاألرايض الصاحلة اليوم الستخدام   -5

 بعد فرتة زمنية. 

 :صةاخلال

لألرض خمتلفة  تعريفات  الفصل  هذا  وأيضا    ،( Land)   استعرض 

األرض األرض (Land Use)  الستخدامات   ( Land cover)  وغطاء 

األ استخدام  بني  العالقة  إىل  تبني  باإلضافة  وقد  اجلغرافيا.  علم  وبني  ن أرض 

است فرقًا بني  الغط  خدام األرضهناك  الغطاء األرض اء األريض.  وبني  فأنواع 

يم  وأما الطبيعية  الفضائية،  والصور  اجلوية  بالصور  حتديدها  استخدامات    كن 

حتديدها   أمر  فإن  األمر األرض  وحيتاج  صعب  والفضائية  اجلوية  الصور  من 

ميدانية وهي   قد مدراسة  األكثر  هم  اجلغرافيني  وإن  السكان.  بأنشطة   رةرتبطة 

اس عىل  دراسة  األ  وإعداد  تخدامات  عىل رض  املتفوقة  وقدرهتم  خرائطها، 

ىل قرارات هنائية هدفها:  ريهم بالرصد واملسح والتحليل والتفسري والوصول اغ

 األمثل لألرض.    االستخدام 

 املراجع: 

افراح،  األ -1 املك"،  2009سدي،  االرض  ا التوزيع  الستعامالت  ين 

بابل حمافظة  يف  املدحتية  مدينة  يف  ماجستري ،  "احلضية  غري  »  ،رسالة 

 كلية الرتبية، جامعة بابل. ،«منشورة
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 متهيد: 

األرض،   استخدام  يف  املحددات  أو  الضوابط  أثر  بيان  إىل  الفصل  هذا  هيدف 

بصورة   التطرق  يتم  األريض وسوف  بالغطاء  تتعلق  التي  العوامل  لنفس  رسيعة 

استخدام أرض  يمنع  الذي  فام  التي حتصل عليها.  واستخدامات األرايض والتغريات 

املست جيعل  الذي  وما  زراعية؟  ألغراض  استثامربعض ي ثمرسهلية  عن  يبتعدون  ن 

ال  مربحة؟ وما هي األسباب  أرضا  التي جتعلها  الصفات  بكل  تتميز  التي  تي األرايض 

زراعي أرضًا  غابية  أرضًا  بينام ةجتعل  جمدية  باستثامرات  األرايض  بعض  تزدهر  وملاذا  ؟ 

 نفس نوعية األرايض ال تتمتع بامليزة نفسها. 

مراجع والدراسات، فإن  ـصادر والطالع عىل العديد من املومن خالل اال 

عوام حول  تتمحور  الضوابط  رئيسـهذه  العوامل  هي:  والعوامـة  الطبيعية،  ل ـ ل 

العوامال هذه  من  ويتفرع  العوام ـبرشية،  فرعية:  عوامل  الطبوغرافية، ـل  ل 

والعوامـوالعوام اهليدروليوجية،  الـ ل  والعوامل  البيدلوحية،  جيولوجية،  ـ ل 

املناخية،ـوالعوام ا  ل  اال أة،  ـ حيوي ـلوالعوامل  العوامل  ذلك:  إىل  قتصادية، ضف 

اال ـوالعوام والعوامل  الثقافية،  والعوامـجتمل  الديموغرـ اعية،  والعوامل ل  افية، 

يض من  وهناك  اوالتنظيمية،  اإلدارية  والعوامل  العاملني يالسياسية،  إىل  ف 

ص   ، 2009  زق،ر)  وهي العوامل التقنية.  اثالث  : الطبيعية والبرشية عامال نيالرئيس

   .(210-190ص 

   ا: وتغرياته األرض اتثرة على استخدامالعوامل املؤ

عىل  الع  هذه   أهم  خمترص  بشكل  القادمة  الصفحات  ستتناولو املؤثرة  وامل 

  عىل النحو التايل:وهي استخدامات األرض وتغرياهتا، 

 ام األرضضوابط استخد: ثانيالفصل ال
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 العوامل الطبوغرافية:    -1

العوامل   أبرز  العامل  هذا  يعد 

آ التضاريس  ه،  عالاملذكورة  فقد حددت 

البرش  وحددت  حركة  إقامتهم،    أماكن، 

احلارة   املناطق  ففي  زراعتهم،  ومناطق 

من   ليتخذوا  السكان  يلجأ  الرطبة 

مق التالل  وقمم  ال  راً السفوح  عتدال  هلم 

ملناطق الزراعية ذات املناخ  مناخها، ويف ا

رتفاع حتى عة االتواضملمساكن عىل سفوح اجلبال، وعىل التالل ا  ناملعتدل فإهنم يقيمو

آمنة عىل   ظروفاً   ستعامالت الزراعية، وليوفروا أيضاً الل  يتم استخدام األرايض السهلية

من   نما يتخذوالباردة نسبيًا، عند  أو  اردةلبا  قمم التالل إال أن األمر خيتلف يف املناطق

 .رسالربد القا تقاءاعن السفوح وقمم التالل  ناكن لسكاهنم ويبتعدوأماألودية 

ال يمكن   ا أن للتضاريس أثر   كام 

حددت  عنه  إغفال  التضاريس دما  

شكال املدن والقرى واملزارع وشبكات  أ 

الطرق، وخري مثال عىل ذلك، ما جتده يف  

حتولت   عندما  آسيا  رشق  جنوب  دول 

إىل   الكنتورية  جباهلم   :الشكل ] اخلرائط 

 ( اجلبلية  سالسال   ثلهامت  ([ 1رقم  ل 

الزراعية   تواملدرجات  امل الع  زودالتي 

وبالد حوض البحر   ([ 2رقم )   :الشكل ] يف اليمن  ه  دجواليشء نفسه ن  بمحصول األرز،

 السالسل اجلبلية الوعرة شديدةلصعوبة التنقل عرب  ونظراً  ،([ 3رقم )  : الشكل]  املتوسط 

 
 . ي فيتنامف يةزراعة االرز الكنتور  (: 1رقم ) الشكل

 https://www.ar-traveler.comالمصدر:                         

 
 .الزراعة الكنتورية باليمن(: 2رقم ) الشكل

 https://aminoapps.comالمصدر:                               
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أراضيها    فإننحداراال   أسعار 

ش  ل،أق الطرق  كبوإن   خيتلف ة 

يف    شكلها الشبكات  تلك  عن 

السهلية،   شبكة  أن    كاماألرايض 

ختتلف  الساحلية  املدن  يف  الطرق 

فاملدن  الداخلية  باملدن  عنها 

قوسية الساحلية   طرقها   شبكات 

 . ([ 4رقم )  :الشكل ] 

السهلية    املدن  يف  طرق  وشبكات 

الشطرنجي   املخطط  عليها    : الشكل]يغلب 

( الشكل ([5رقم  عليها  يغلب  التالل  ، ومدن 

املركزي أو  )  :الشكل]  الدائري    ،([6رقم 

تًا  وغالب املناطق  ما  لغايات ستخدم  اجلبلية 

الرتف اخلدمات  ألن  إىل  تحت   يهيةالرتفيه  اج 

أو شاسعة  أن  إمساحات  كام  مميزة،  طالالت 

اختيار   يف  كبريًا  دورًا  تلعب  األرايض  أسعار 

 املواقع الرتفيهية اجلبلية. 

ىل املرتفعــات اجلبليــة التــي ويغلب ع

تتمتع بغطاء تربة مناسب وكميات وفــرية مــن 

 قــدف عيــة،ن أغلب أنــواع الغطــاء األريض هــو الغابــات واألحــرا  الطبيفإ،  ارمطاأل

لغايات الرتفيه أو املحافظة عىل احلياة الربية فيها، أو استخدام أخشاهبا يستخدم بعضها  

 كانـطاردة للس خمتلف قارات العامل بيئات عد اجلبال يفـوت   ،لغايات جتارية أو صناعية

 
 . بلدة بتير/ القدس-  المدرجات الزراعية في فلسطين  (: 3رقم )  الشكل

 https://enjoybethlehem.com المصدر:                                     

 
 ط مدينة ينبع. مخط (: 4رقم ) الشكل

 https://ar.wikipedia.orgالمصدر:                        



 

 ضوابط استخدام األرض: لثانياالفصل  34

 
 :ثــلم ،خاصــةإال إذا تــوفرت اســتثامرات 

ــة ا ــد الطاقـ ــدين، وتوليـ ــياحة والتعـ لسـ

ولذلك فإن اجلبــال تعــا  مــن   ؛الكهربائية

ــد   ــإن ت ــذلك ف ــكانية، وب ــة الس الكثاف

ــة يكــون  اســتخدام أرض الســفوح اجلبلي

دنــى، وتعتــرب الكثافــة الســكانية بحــده األ

ــ تراومنخفضة إذا    (50-  20)  بــني ا  حت م

، وهــذا نجــده يف املنــاطق هكتارشــخ  

املنــاطق الســهلية  ه يفوال نجــد اجلبليــة

. الســـــــــــــاحلية واملنـــــــــــــاطق

(www.resources.gov).   

استخداما تتغري  األوقد   ضرت 

حملها   ليحل  بالغابات  املغطاة  اجلبلية 

وقد دلت   ،استخدامات ريفية أو ترفيهية

ب الدراسات  التغريأبعض  هذا  حتدده ن   

مثل العوامل  الفردي،  :  بعض  الدخل 

ة وزيادرس،  لل   الديموغرايفوالعامل  

الزراعالطل األراض  عىل  وزيادة  ب  ية، 

اإلصالح  قوانني  وأيضا  السكان،  عدد 

و األخشاب، رااماستث الزراعي،  ت 

املر املالية  والفائدة  الدخل،  رضيبة  األرضوقوانيني  استخدام  وتغري   .جوة، 

(Alig.J.etal.1988).   

 
)  الشكل ذات  (:  5رقم  برشلونة  في  إيكزامبل  منطقة 

 التخطيط الشطرنجي. 
 https://www.sea7htravel.com :صدرالم                

 
 مخطط مدينة أبها، في السعودية. (: 6رقم ) الشكل
 http://www.wadifatima.netالمصدر:                              
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   : الرتبة   العوامل البيدلوجية  -2

 ش يغطيه  فن غالالرتبة عبارة ع

كب من  جزءًا  للغالف ريًا  اخلارجي    السطح 

وتتكون   فتالصخري،  صخرية،    اتمن 

عضوية،  إىل    ومواد  باإلضافة  واملاء 

الدقيقة اآلحياء  وبعض  اهلوائية    ، الفراغات 

تفاوت سمكها من مكان إىل آخر، ويكاد  يو

غرافيا هو العامل املهيمن  يكون عامل الطبو

تتفاوت   كام  سامكتها،   يفب  الرتعىل 

وتتفاخصوبت ألوها،  يف  وتركيبها وت  اهنا 

وقوامها، ويتكون    وحمتواهااملعد ،  املائي، 

 .([7رقم ) :الشكل]  (A.B.C.D) .مقطعها من عدة آفاق

وبني    مفهوم ويتفاوت   البدلوجي  بني  الرتبة 

جي، إذ يعترب  بعبارة أدق املهندس اجليولوو  أ   ولوجي اجلي

أنوا االبدلوجي   خمتلف  عليها  تقوم  التي  هي  ع  لرتبة 

أما  الزراعا  الطبقة    املهندست،  عىل  فيطلق  اجليولوجي 

ولذلك   الرتبة،  اسم  الصخري  الغالف  من  الدقيقة 

نقوم  منا    عندما  يطلب  بناء  فح   إبمرشوع  جراء 

عينة    ،للرتبة  أخذ  يطلب  ال وهنا  من    قة طب من  العليا 

الص الالغالف  املنشأة، خري  عليه  ستقام  وتقاس    ذي 

ب  الق   بعمليات  الرتبة  يدعى مقاومة   Sheer)   جهاز 

Box)  [ الشكل:   ( اإلطا  .([8رقم  هذا  نتحدث  ر ويف   ،

 
 . مقطع مثالي لتربة ناضجة (: 7رقم ) الشكل
  https://ar.wikipedia.org المصدر:                         

 
 (. Sheer Box)   جهاز (:  8رقم ) الشكل 

 https://m.alibaba.com المصدر:           



 

 ضوابط استخدام األرض: لثانياالفصل  36

 
املفهومني،  الفنادق    بكال  لبناء  قابلة  املقاومة فإهنا تكون  فعندما تكون األرض صلبة عالية 

توى مائي عايل فإنه من وعندما تكون قليلة الصالبة ذات حم   ،يةكن يع السواألبراج واملشار

املشاريع هذه  إقامة  إنامل وب  ، الصعب  عند  اثل  وخطوط  املطارت،  احلديديةشاء    ، لسكك 

   .(43ص   ،2001  ،)عثامن غنيم   والسدود واملدن الرياضية، وخطوط النقل الرسيعة.

عندما  خيتلف  األمر  ولكن 

  ، إذ ننظر إىل الرتبة من منظور بيولوجي

يف   تلعب األكرب  الدور  الرتبة    خصوبة 

الزراعية، االستخدامات  وبقية    حتديد 

الريفيةاالستخدام يبتعد    ذ  إ   ، ات 

ا قدر  هتم  ططامخب   ستطاعملاملخططون  

هذه  يف  العمرا   التمدد  عن  احلرضية 

ع بإنتاجية  تتمتع  التي  الية،  املناطق 

متدنية   أرض  عىل  خدمات  من  هبا  يرتبط  وما  املساكن  إلقامة  جهدهم  ويبذلون 

تفاوت    ،اخلصوبة أن  الرتبة  كام  نوعيخصوبة  حتديد  يف  بارزًا  دورًا  االستخدام    لعب 

باستواء   راعيالز تتمتع  ف  التي  أما خضار  ،رع بمحاصيل حقلية )حبوبتز  اإهننسبي   )

 .([9رقم ) :الشكل] مناطق السفوح فتزرع باألشجار املثمرة

حياء املدن عىل  أوتتعرض األرايض الزراعية بمختلف دول العامل إىل زحف  

ال أنواع  مدينة  أكثر  ذلك:  عىل  مثال  وأفضل  إنتاجية،  إ  ،عامنرتب   ،ربد ومدينة 

الرمثا، دمشق  ،ا بمأد  ينةومد   ومدينة  مدينة  القاهرة   ،وأيضًا  ومدينة    ،ومدينة 

نابلس مدينة  وأيضًا  وآر  اخلرطوم.  املدن  وطولكرم  من  وغريها  وجنني  حيا 

، (20-18ص  ،2003  )النجوم،  ،(16-14ص   ،2003  ،حجر أبو )ية.  الفلسطين

 (.  2016 )عويس،

 
 جبلية. ال ح السفو زراعة األشجار المثمرة على(:  9رقم )  الشكل
 .http://www.greenplan.gov المصدر:                              
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 املوقع اجلغرايف:    -3

ج  :نا يقتوثاملكا     قعللمو وموقع  فلكي  )موقع  وعندماlocationغرايف   ،)  

تف نقول موضع )نريد  أكثر  املوقعان سواءً sightصياًل  أو موضعًا   (. وحيدد  كان موقعًا 

 (. 66 ص ،1990  ،بإحداثيات الطول والعرض. )الشامي

األرض ف    كانت  فإذا  متصاًل.  يكون  وقد  منعزالً،  ما  أرض  موقع  يكون  قد 

بعيدم وبعيد  عن  ة نعزلة  املواصالت  املد  ةطريق  اف  ن،عن  خيتلفإن  عن   ستخدامها 

نفسها باملواصفات  تتمتع  بسهولة وصول    ،أرض  تتمتع  للعديد ولكنها  جعلها تصلح 

ة أو منتزهًا وطنيًا، أما الثانية  من االستخدامات. فقد تصلح األوىل لتكون حممية طبيعي

حتى متعددة.  الستخدامات  تصلح  دوال  فإهنا  هناك  توفمع  أن  عدم  من  تعا   ر  زولة 

تتوجه إىل   اويف مثل حالة هذه الدول فإهن  ،ومايل  ،وسويرسا  ة،وغندأ  :مثل  اهل  سواحل

اإلنتاج   مثلاستخدامات خاصة ألراضيها يكون  النقل   الصناعات  :منها خفيفًا سهل 

 وبعض أصناف الفواكه غالية الثمن.   ،اخلفيفة

األرض  رافها، وقد يكون موقع  الدولة أو يف أط  وقد تكون األرض يف وسط   

يبة من األهنار املالحية، وقد تكون األرض قريبة من بحريات واحل أو قر من السباً ريق

أو   هل  أهناعذبة،  توفر  أهنار  من  قريباً   ،للري  مياهاً ا  قريبة  املوقع  يكون  مصادر أو  من   

النفط  ،الطاقة السدود ومصايف  املوضع عىل    ،مثل  بدأو يكون  أو  املدن  اخلها. أطراف 

أو  ،ايض عىل احلدود السياسية للدولوقعت األر  إذاداماهتا  تخاس رايض ووتتأثر قيم األ

 .  الرطبة املستنقعات واألرايض   إهنا قريبة من

السفو  عىل  ستستخدم  التي  األرض  موقع  يكون  الشامليوقد  الظليلة   ةح 

و املشمسة.  اجلنوبية  السفوح  أو  األرضية  الكرة  من بشامل  قريبة  األرض  هل 

والقو  اجليش  الع معسكرات  املناطق  ري سكاعد  من  أو  تبني ة،  وقد  أمنيًا.  املحظورة 
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جريت عىل مدن الضفة الغربية، أن األرايض القريبة من أ من خالل الدراسات التي  

 ا  من قلة االستخدام وتد  أسعارها.املستوطنات اإلرسائيلية تع 

موقعها، ويكون ض الوعرة رغم ثبات  وهناك عدم ثبات يف استخدام  األر

أرض أ  اماالستخد تغري   استصالح  ناجم  و  مستغلة  يومًا  تكن  تغريمواقع   مل  عن 

مثل   ،تآ منش تنموية  مشاريع  واملدن  :أو  واملعاهد  اجلامعات  الصناعية،   إقامة 

التي كانت   كن أن ومم   مرتوكة بورًا تصبح قابلة ملختلف أنواع االستثامر.فاألرض 

التاجية انحدرت بسبب ت عيًا ولكن اإلنزرا  ثمرة تتكون مس نزافها، واست  بةرتدهور 

ويمكن أن يكون موقعًا   ،للزراعة ستثامر إىل موقع آخر قد ال يكون مناسباً قل اال فينت

يصب تقنيات حديثة  باكتشاف  ولكن  استخدام  ألي  مالئم  قابالً غري  املوقع  هذا   ح 

حديثةلال زراعية  آالت  استخدام  ذلك  مثال  األسمدةستثامر،  واستخدام   ،  

 (. 2007 ،ي ة مالكي األرايض. )شند اف ثقوتغري  واملبيدات احلرشية،

 ولوجية: ي العوامل اجل  -4

نظام   وضع  مهمة  هبم  تناط  والذين  األرض،  علوم  يف  املتخصصون   هيتم 

بالرتكيب   األرض  الستخدام  والبناء   (Formations)  جيولوجيـالعام 

ونظم   ،وع الصخرجي بن جيولو ـرتكيب ال . ويعرب عن ال( Structure)  جيولوجيـال

والكيميائيخلوا  ،طٌبقهت  الفيزيائية  الصخور  صائ   وتقسم  للصخر.  وامليكانيكية  ة 

رئيس  بناء فئات  ثالث  إىل  ذلك  عنها  عىل  تتفرع  الصخرية  ة  املجموعات  عرشات 

الثال األقسام  ه وهذه  والصخور  يثة  الرسوبية،  والصخور  النارية،  الصخور   :

جمموعةاخلصائ      دراسةوعند    املتحولة. ألية  دراسة  ا  ينعلصخرية    الصخرية 

و التطبٌّق،  فواصل،نظام  )شقوق،  الصخور  هذه  ونفاذيتها،    بنية  قواطع( 

 ومساميتها، ونسيجها.  
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ـ ر التـي ومـن األمـو يف د تع

ــة األم ــاء غايـ ــة  البنـ ــة، دراسـ يـ

عـرب عنهـا وي   ولـوجي للمنطقـة،اجلي 

بمقدار التشوه الذي حصل لصخور 

ــة  ــدوعاملنطقـــ ــة بالصـــ  ، ممثلـــ

وعلينـا أن نفـرق بـني   لتواءات.واال

ـ  (Fault) الصدوع  ققاتوبـني التش

(Fesure, Cracks, Joints) .

مـتدد  ارة  ومار احلت درجا تفاوت  :فالتشققات بأنواعها سببها ميكانيكي مثل ينتج عنها من 

 شـقوق  :النـاتج عـن تـد   الرطوبـة يف التكوينـات الصـخرية مثـل  ثم التشـقق   ،وتقل  

و تناقصـها. عن زيادة احلمولة فوق الصـخر أ   ة ناج   ، وأيضًا هناك تشققاتور الطينية الصخ

ـ تيـة صـخور البازل هذه التشققات معظمها عشـوائية ال ختضـع لضـغط معـني إال يف ال  ي الت

     .([10رقم )  :الشكل]  عمدةأ ما ثامنية أو سداسية تتحول فيام بعد إىل  إ كون  ت

ف  اجليولوجي  البناء  بأما  تشوهيقصد    ه 

الصخريةال للطبقات  العام  إهنا ؛  نظام  باألصل    إذ 

ت .  تام  تواءباس  فقياً أطبق  تت  ذلك  إىل  وبعد  تعرض 

اال  فتتظهر  حتتية،  أو  جانبية  تواءات لضغوط 

وتظهر   (Folds)  الصخرية األشكال،  بمختلف 

مثل  البنيوية  عجلون )  :القباب  زادت  (قبة  وإذا   ،

ت ومل  الضغط  الصخور  ع قوة  تتحمل  هذا د 

 : كالاألش]  تنكرس مشكلة الصدوع  هنا ضغط فإ ال

   . ([12،  11رقم )

 
 ألعمدة البازلتية. بلفاست، نموذج ل –ممر العمالقة  (:10رقم ) الشكل
 . https://stoneyford.ie المصدر:                                            

 
 خرية. الطيات الص  (:11رقم ) الشكل

 https://mountainbeltway  المصدر:          
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   ؟ جية عىل استخدام األرض لو يو مل اجل عوا ال   فام تأثري 

وبخاص  األرض  استخدامات  ة  ختتلف 

جتود   إذ  الصخور.  بنوعية  الزراعي  االستخدام 

الصخ  ذات  املناطق  يف  النخيل  الناري زراعة  ة  ور 

ا وب املدينة  يف  كام  البازلتية  وخيرب،    ، ملنورة خاصة 

كنا اآلزو وجزر  وجزر  هاواي.  ر ري،  وجزر   ،

جاف  املنطقة  كانت  واملوارد  وإذا  جافة  شبه  أو  ة 

شحيحة  يتجنبون    ،املائية  املزارعني  فإن 

ل الزراعية التي حتتاج إىل كميات وفرية  املحاصي 

الرملية   الصخور  مناطق  يف  املياه  عالية  من 

الزذي فاالن يتجنبون  املزارعني  أن  كام  ا ة.  بنفاذية    فوق  ملرويةراعة  تتميز  التي  الصخور 

مثل  امل   :منخفضة  زي   ؛ارلصخور  الذي ألن  الغدق  إىل  تؤدي  املياه  موت    ادة  إىل  يؤدي 

ا  بعض  وهناك  الكلسية  املحاصيل.  الصخور  ذات  األرايض  يف  زراعتها  تنجح  ألشجار 

 حرا .  مو األت الصخور الكلسية أكثر مالئمة لن ذا ق  ون املناط مثل الزيتون والتني، وتك 

فنادق واألبراج السكنية  وعية الصخر تؤثر عىل إقامة املنشأت الكربى، مثل ال أن نكام  

 خزانات وقود أو خزانات مياه. كانت   وناطحات سحاب، والسدود واخلزانات، سواء 

صل، كام ال فاملالشقوق وافال جيوز إقامة خزانات مائية عىل الصخور تكثر فيها  

س برجًا  تقيم  أن  طبكنيًا  جيوز  مفوق  الضعيفة،وال قات  املتورقة  املتحولة  الصخور  ن 

يف نوع االستخدام،    شئ مطارًا فوق صخور هشة. كام أن نوع الصخر يؤثرجيوز أن تن

عىل   فقد حتتوي  الصخور  تكون  وقد  واملحاجر.  املقالع  إلقامة  مناسبًا  الصخر  يكون 

من إمكانية  نوع الصخور    دحيح   ، فتصبح املنطقة منطقة تعدين. كامدنعانة من املنسبة معي

 .فر األنفاق، والرتع والقنوات املائيةح

 
)   الشكل   أحد وهو    ؛ الصدع االخدودي    (:12رقم 

 انواع الصدوع المشهورة. 
 https://www.babil-geo.com  المصدر:                
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اجليولوجي، أ بالبناء  يتعلق  فيام  ما 

من    تاثريًا  أكثر  إذ   نوعية فهو    الصخور. 

املطارات  إقامة  يف  الصخور  بنية  تتحكم 

الرسيعة   واخلطوط  احلديدية  والسكك 

والعبارات   واجلسور  واألنفاق  والسدود، 

األواخلزانا للسواء    ضية. رت  نفط  كانت 

مشارع  إنشاء  من  حتد  كام  للامء.  أو 

إقامة  اإلسكا املهندسون  يتجنب  ن. حيث 

واليش التكتو ،  النشاط  مناطق  يف  نفس  السدود  الرئيسية،ء  الري  قنوات  عىل    ينطبق 

األر واألنفاق واخلزانات  الرسيعةيةض،  الطرق  وتتجنب  تكتونيًا،   .  النشطة  املناطق 

. واإلهنيارات  ، اإلنزالقات الصخرية  : ضية مثلركات أرىل  حإرض   عتي تتواملناطق ال

وطريق    ،[عامن  –جر ] ذا ما تعا  منه  طريق  وه

وطريق  [األغوار  –  السلط] [  الغوارا  –ناعور]، 

كام يتجنب املزارعون زراعة    .([13رقم )  :الشكل]

خوفًا   التكتو   النشاط  مناطق  يف  الدائمة  األشجار 

األ احلركات  امن  قل رضية  مز  تأيت  دتي  رعة  عىل 

السنوات. واحلديث يف هذا املجال   عمرها عرشات 

تتنا حيث  تتعلق يطول،  ومساقات  مواد  وله 

اجليومورفيولوجي أو  التطبيقية    ا باجليولوجيا 

 . ([14) رقم :الشكل]تطبيقية ال

  من الدراسات التي عاجلت هذا املوضوع. نذكر منها دراسة   لعديد اوقد تطرقت  

   .(Li, 2016)  أيضًا دراسة، و ( al.2006et ,ele.)  ودراسة  ،( 55ص   ، 2018   ، )العجييل

 
)   الشكل عمان  (:13رقم  )طريق  العدسية    -  انهيار 
 . البحر الميت( -ناعور

 https://difteen.com/?p=43688 المصدر:                      

 
 . ( جرش   - عمان )  ق ي انزالق طر  (:14رقم )   الشكل
 https://alghad.com المصدر:                  
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 : العوامل املناخية   -5

يكو ق استخدامد  عىل  املؤثرة  العوامل  أبرز  هو  املناخ  والدليل  األرض   ن   .

وفق ع  سياسية  حتى  أو  مناخية  أو  حيوية  أقاليم  إىل  مقسمة  األرض  بأن  ذلك  ىل 

وضبط املناخ   ،ارهمفكدعم أل حًا  سال  تميةاحل   أسس مناخية. وقد استخدمه مؤيدو

األو بالدرجة  اليوم  العلامء  ويركز  التوجه.  هذا  والدراسات خلدمة  األبحاث  يف  ىل 

. ويعد التغري املناخي الشغل  (climate changing)  املناخية عىل التغريات املناخية

لل العامة  احلياة  أثر عىل  من  له  ملا  الدول  وقادة  البيئة  لعلامء  وقالشاغل   كان  د برش. 

أثر  للمنا  اليوم، حيث استطاع  ع خ  أكثر من هيمنته  السابق  ىل استخدام األرض يف 

فقد  اإلنس التقني.  تقدمه  مع  املناخية  األوضاع  مع  يتكيف  أن  اإلنسان   طوعان 

مناسا لتصبح  املناخية  لبعض  بلظروف  البيوت أة  ذلك  عىل  مثال  وخري  نشطته 

 الزجاجية أو البالستيكية. 

هو ح  فاملناخ  نودالذي  الاألن  ع د  حدد  زظمة  الذي  وهو  األرض.  عىل  راعية 

 يصلح للزراعة يف األرجنتني ال يصلح للزراعة يف د الزراعة ومواعيد احلصاد. فاممواعي 

للز األلبنان، وما يصلح  الدول راعة يف سفوح جبال  للزراعة يف سفوح  لب ال يصلح 

للزراعة يف سهل حوران ال ي للزاإلسكندنافية. وما يصلح  ح جبل  سفويفاعة  رصلح 

إبراز أثر املناخ عىل لشيخ أو يف مرتفعات الرشاه. وقد أسهب علامء  املناخ التطبيقية يف  ا

 ملناخ الزراعي. زراعة حتى أن هناك فرعًا من فروع املناخ يدعى اال

واليشء نفسه يمكن أن ينسحب عىل التوسع العمرا  وإقامة املدن واملشاريع  

أ حتى  املطااإلسكانية،  جي رن  قبلات  بدراسة    م القيا  ب  القيام  معني  موقع  يف  بإنشائها 

الص تكرار  عىل  وتركز  املالمناخية  والغيوم  الضباب  وتكرار  عامل قةصقيع  أن  كام   .

ًا يف اختيار مشاريع  اجتاه الشوارع يف املدن ويلعب دورًا رئيسًا يف  املناخ يلعب دورًا رئيس

واملدن   املتنزهات  وإقامة  إالرتفيهاإلسكان،  ذات امل  يبتعد   ذية.  املناطق  عن  هندسون 
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ب  مالوخياملناخ   املناطق ااحلرارة و  رتفاع درجةاالذي يتميز  الرطوبة، كام يف  رتفاع نسبة 

ضية واملدن الرتفيهية، ومضامري سباق اخليول، كام الرطبة عند اختيار مواقع املدن الريا

بارتفاع نسبة    زيتمالتي ت  ناطقة يف امل ستثامرييبتعد املستثمرون عن إنشاء مرشوعاهتم اال

 تكرار العواصف الرملية والزوابع الرتابية. 

املناطق  امل   ومن يف  اجلبال  قمم  أن  الحظ 

ا من  ختلو  الباردة  واملعتدلة  ت  آ ملنشاملعتدلة 

لغاي البرش حمدد  نطاق  يف  إال  كام  ية  التزلج.  ات 

السفوح   زراعة  واملستثمرون  املزارعون  يتجنب 

باأل  للرياح  ااملواجهة  قد  هنأل  ؛لدائمةشجار  ا 

تقتلعها أو تشوهها ومتنع أو حتد من عقد أزهارها  

نسبة    ونالحظ تفقد األشجار  الشديدة  الرياح  أن 

املناخ وللعامل  انتاجها.  من  تأثريكبرية    ريكب   ي 

استخدامها   هبدف  أرض  قطع  اختيار  عند 

اال ا صاحب  يتجنب  إذ  عائلية.  التسرتاحات  املكشوفة  املناطق  تتسرتاحة  ياح  رل ل عرض  ي 

 . ([15رقم )  :الشكل] درجة احلرارة شتاًء لدرجة يصعب حتملها ، وانخفاضةاتيعال 

السهلي  املناطق  يلج   ةويف  السكان  فإن  التالأ الدافئة،  قمم  إىل  ل  ون 

يتمتع   لوسفوح اجلبا املطلة عىل األرايض السهلية حتى يضمنوا مناخًا معتدالً 

متميز  هتوية  املست بنظام  بعض  أن  كام  تب وطنا .  ال ع  نىت  عىل سىل  املطلة  فوح 

امل  املناطق  يف  الباردة  األودية  واملعتدلة  تقوم عتدلة  كام  أنسب.  مناخ  لضامن 

د عسكرية فيها.  عانوون إقامة قواجليو  بدراسة مستفيضة ملناخ املناطق التي ي

أثرللمناخ عىل استخدام األرض، وهناك فصول كاملة يف كتب   وغريذلك من 

 األمر.  هذاج ال ي تع الت  املناخ التطبيقي

 
 ياح. ظاهرة إنحناء األشجار بسبب الر   (:15رقم )   الشكل
 https://bahisoon.com  المصدر:                       
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 العامل اهليدرولوجي:   -6

يتعلق   ما  كل  العامل  هبذا  وجداو يقصد  ينابيع  من  املائية  وأهنار  باملوارد  ل 

هل فهل  وأهوار.  ومستنقعات  العناوبحريات  اذه  العام  يدهلرص  النمط  أثرعىل  رولوجية 

  هبا   جتري و  أ  ،ة الستخدام األرض؟ مبدئيًا ال يمكن أن استغل أرضًا حتتلها مسطحات مائي

الدولية واملحلية   أو حتى جماري األودية، وحسب الترشيعات والقوانني  ،أو جداول  ،هنار أ

وت عرض  افه. ويتلاستغال به ال يمكن    اخاص   افإن لكل جمرى مائي أو جسم مائي حرم

 . أو املستنقع ،أو البحرية  ،أو الوادي ،نهرلهذا احلرم وفق التاريخ اهليدرولوجي ل

القدم   واهنااأل  نتكاومنذ  احلضارالر  ألقدم  موئاًل  وأدي  ينابيع  حضارة  ت: 

الر  ،ليالن أقليم   ،افدينوحضارة ما بني  السند، وغريها من احلضارات. ويف  وحضارة 

ثارًا الستخدامات برشية قرب الينابيع. حيث آم نجد  اليقوغريها من األ  البحر املتوسط

اخل مزارع  عليها  وتقام  احلبوب،  لطحن  تستغل    ،ملرويةاات  مضيواحل  ،رضاكانت 

سيل   ذلك  عىل  مثال  الزرقاء عامن]وأقرب  وسيل  السري،  ووادي  زقالب   وادي، 

 . ([16رقم ) :كلالش] .[ووادي راجب يف األردن ،ووادي اليابس ،ووادي العرب

 
                          .( سورية  –طواحين مائية )تل شهاب  ، ولليسار (األردن  -ر وادي السي)نة مائية قرب لليمين آثار طاحو  (:16رقم )  الشكل

 https://syriaphotoguide.com ، و  https://www.facebook.com/Old.photos ر:المصد

https://www.facebook.com/Old.photos
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فإن   احلارض  العرص  ويف 

استخدام األرض حول الينابيع قد طرأ  

بعض أضيف    عليه  حيث  التغريات، 

الزر  كني  والس ي  اع لالستخدام 

الرتفيهيساال يف  تخدام  كام  وادي  ] . 

)غرب    ، بردى سوريا  يف  الفيجة  وعني 

سارة الكرك، وعني    دمشق(، وعني  يف 

بعض  ن[اـ بعمح   احلسبان نجد  وقد   .

ال هذه  قرب  السمك  اجلانب    ،ينابيع مزارع  عىل  احلمة  من  السوري  اجلانب  يف  نجد  كام 

من   الريموك وادي  ) األيمن  ال  (هنر  بعض  أن  ك ابينكام  الب   ةانو انت  يع  رشي،  االستقرار 

أقيمت  يف  ا  حيث  كام  الزراعية  غزال) لقرى  ضفاف    ( عني  الزرقاء عام ] عىل  .  [ن سيل 

مدينة   حال  هو  كام  وعواصم  مدن  إىل  العني.   (ان ـ عمح )وتطورت  رأس  نبع  وأيضًا    مع 

 .([ 17رقم )   :الشكل]  ( وادي شعيب)مع سلسلة ينابيع تقع عىل بدايات   (السلط )مدينة  

ا   يرتبط   دق و  الرطبة  رألمع  ايض 

هذه  استخدا  يف  إال  توجد  ال  خاصة  مات 

القرش    ،املناطق صناعة  تسود  فمثاًل  

البوص  نبات  من  يف    املستخل   واحللفاء 

وهي عبارة    ، منطقة األهوار جنوب العراق

من  مساحا  شاسعة  ااملسط ت  ملائية.  حات 

ريفية.   حياة  السكان  بعض  عليها  يعيش 

عىل ينطبق  نفسه  بحنقعا ستم   واليشء  ر  ت 

ب أحد أجزاء جمرى هنر النيل بجنوب  ر الع 

 .([ 18رقم )   :الشكل ]  السودان

 
 ية(. )الحمة السورمزارع األسماك في   (:17رقم ) الشكل

 https://ar.wikipedia.org المصدر:                                      

 
 اقية. األهوار العر (:18رقم ) الشكل

 https://www.zmescience.com  المصدر:                        
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ال  االستفرار  عىل  العصور  مر  عىل  األهنار  شجعت  فرتى    ،برشيوقد 

واملن  أنوازااملزارع  بمختلف  الريفية  مسا  عهال  عىل  وقد  راتنترش  األهنار.  ت 

جرى ل بم احلاو ه تتطور هذه العشعش إىل عزب وإىل قرى وبلدات ثم مدن كام

السند   ، النيلر  هن] العمرا  [وبرامابوترا   ،والكنج   ،وهنر  النمط  عىل  ويغلب   .

 ،املستوطنات غالبيتها يامرس الزراعةملدن األهنار املشهد الطويل. وهذه املدن أو 

يام الن وقد  النهري  رس  اقل  صيد  عىل أو  الصناعات  بعض  تقام  وقد  ألسامك. 

م لتوفر  نظرًا  األهنار  بالصناعات  اومياه   يد  للترب ه  ياضفاف  تدخل  التي  خلام  

جماري األهنار   مبارشة مثل صناعة املرشوبات بمختلف أنواعها. وقد نجد عىل 

رقم   :الشكل ]ية  دم لغايات السياحة وتوليد الطاقة الكهربائمساقط مائية تستخ

ة ر كثرية أقيمت عليها السدود هبدف توليد الطاقة الكهربائي أهناوهناك    .([19)

 طر الفياضانات. خه ودرء  مليازن اوخ

 
 https://news.travelerpedia.net  ر:المصد                          (.Falls Iguazu ) إجوازوشالالت  (:19رقم )  الشكل

  ، بحرية نارص عىل هنر النيل]  :وتتشكل أمام هذه السدود بحريات ضخمة مثل

احلباينة الثرثا  ،وبحرية  العر  روبحرية  سوريايف  يف  اآلسد  وبحرية  مقامه   ،اق،  وجيعها 

 الية للسامك.ثق سياحية ومصائد م بحريات أصبحت مناط. أن هذه ال [عىل هنر الفرات

ملجاري هذه األهنار حرمة خاصة يمنع إنشاء أي استثامر عليها خوفا   فًا فإنر أن ذككامو

 .([20رقم ):  الشكل]ضانات ي من الف

http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls
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 العامل البيولوجي:   -7

أن   العامليمكن    نعترب 

احليوي  الضابط  هو  البيولوجي 

األرض.   يؤثر الستخدام   فكيف 

استخدام  عىل  احليوي  الغالف 

 ويياألرض؟ يتكون الغالف احل 

النب  من واحليوانا ا مملكتي  ت تات 

وعائالهتا   عشائرها  بمختلف 

افة الغطاء احليوي ة الربية. وتتفاوت كثمنها ما هو أليف ومنها ما زال يف دور احليا 

إىل    من الغطاء  آ مكان  هذا  ويزدهر  احلرا  معخر.  ودرجة  والضوء  املاء  رة. توفر 

الصحاري   يف  مراتبه  أدنى  يف  يكون  احليوي   الصحاري ويف  يدي  لاجل فالنشاط 

   الرملية وبينام تزهر احلياة بني هذين النطاقني.

و ضغط  رسة مهنة الرعي هشاسعة من الدولة ملام   ويمكن أن نعترب اإلبقاء عىل مساحات

ف الرعي،  مهنة  فيه  متارس  فضاء  املساحات  هذه  يبقى  لكي  اإلنسان  عىل  حسب  حيوي  املراعي 

والزراعة األغذية  منظمة  اليابسة، وحتظر    {%42}   نحو  تغطي  ( FAO)   إحصاءات  مساحة  من 

امة غراض الرعي، ويمكن إقاستخدام هذه األرايض إال أل  ات خاصةالدول وفق قوانني وترشيع

اخل املنشأت  املصدر بعض  املراعي  هذه  وتتمثل  رعوية،  أبحاث  ومراكز  املراعي  بمراقبة  اصة 

 . ( ونيوزلندا  ،ا وأسرتالي ،جنتنير األ) للحوم احلمراء يف العامل كام هو احلال يف  الرئيس

  إذ ال   ؛وتعد املحميات الطبيعية أحد املحددات البيولوجية يف استخدام األرض

اللجنة العاملية  لعامل إال وهبا حمميو دولة من دول اختل ات طبيعية. وهناك نسبة حددهتا 

املحمية بنحو    (CMAP)  للمناطق  اال  {%30}تقدر  ويعد  الدولة.  مساحة  حتاد من 

الطبيامحل  يلدوال هلعية  املوجه  هو  النشاطة  أن  ،  (UCN)  ذا  تبني  مل   (دولة  77)فقد 

 
 . مامه بحيرة ناصر أعلى نهر النيل و  يالسد العال    (:20رقم )  الشكل

 https://eyonelmagles.com مصدر:لا                        
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فقط   {%15}بالعامل تقدر بنحو  ة  يمحاملبة املساحة  وأن نسلتزام  تستطع أن تفي هبذا اال 

اال صنف  وقد  اليابس.  مساحة  إىل  من  الطبيعية  املحميات  الطبيعة  حلامية  الدويل  حتاد 

 :ايل، عىل النحو التجمموعات ست

 . ريةلبحمنطقة املناظر الطبيعية الربية وا  -2 . الطبيعيةامل عاملمنطقة   -1

 . و ثقافيةت طبيعية أذات جاليامنطقة   -4 . ةمنطقة املوارد املدار   -3

 زه الوطني. نت امل -6 .املحميات الطبيعية الربية  -5

  (.56ص  ،2020وآخرون، اخلطيب) 

وخري دليل عىل ذلك أن العديد 

مولة، كام أامل   ةب النس  إىل  تصل  ملل  دو من ال 

العربية السعودية) يف    نجده ، إذ ( اململكة 

مية يف اململكة عام ن نسبة األرايض املحإ 

تتعد  ( 2017)  مساحة    {% 2.3}مل  من 

هدفًا  الدولة  وضعت  وقد  الدولة، 

حت  زيادة مستقبليًا  املحميات  فيه  قق 

إىل    ةواضح النسبة   {% 15-% 12}قد تصل 

حممية طبيعية تشغل مساحة تقدر بنحو (  12)   مض ين ف األرد  أما يف  .كةمن مساحة اململ 

األردن.    {% 31.}  إىل  نسبتها  تصل  ال   املساحة  ،وهذه{2كم   1241} مساحة  من 

 . ([ 21رقم )  :الشكل ] ( 2016  الطبيعية،امية حلامللكية العلمية )اجلمعية 

إقام البيولوجية الستخدام األرض،  الضوابط  املنشومن  الصنآة بعض  ة  اعيت 

أوالرت  أو االدماخلا  فيهية  عن  السكان  حيجم  حيث  مكبات تية.  قرب  السكني  ستثامر 

مصانع   :مثل  ،النفايات، وحمطات التنقية واملصانع ذات املخرجات العالية من امللوثات

 ء.  اإلسمنت والفوسفات وحمطات توليد الكهربا

 
 .(األردن-ضانا )محمية  (:21رقم )  الشكل
 https://upload.wikimedia.org المصدر:                        
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ستثامرات  لال  دةارا طملناطق القريبة منهكام أن املستنقعات واملناطق الرطبة تعد ا

فضاًل عن الغازات   األفاعي،  :مثل  ، كانية، ملا حتتويه هذه املياه من حيوانات خطرةسلا

 غاز امليثان.  :مثل ،التي خترج منها نتيجة التبخر 

 العامل الديموغرايف:   -8

ــراً  ــوفر  نظــ لتــ

وشـعور وسـائل الراحـة، 

وتـوفر  باألمـان،  اإلنسان 

ــحية، ــدمات الصــ  اخلــ

فإن ،  يم ارتفاع نسبة التعلو

ـ السك يم بم ان  حلـة ررون 

السـكانية  بالزيادة  تتصف 

املرتفعــة. وتتفــاوت هــذه 

ــة إىل  ــن دولـ ــادة مـ الزيـ

آخرى. كام تتفـاوت هـذه 

الزيادة من فـرتة زمنيـة إىل 

،  ([ 22رقم )   :الشكل]   خرى أ

 .{% 1,17}نحو    ( 2010 -  2005)   ية يف العامل ما بنيادة السكاني وتبلغ الز

سكان  عدد  ارتفع  عام    ( يارل م 2.6)  من العامل    فقد  إىل    ( 1950)نسمة 

عام    ( مليار5) إىل    (1987)نسمة  العدد  عام    ( مليار6) ليقفز  ،  ( 1999)نسمة 

إىل    (2050) د عام  ، ويتوفع أن يصل العد( 2011) نسمة عام    (مليار 7) ووصل  

إىل    ( ريا ل م 9.7) العدد  يصل  أن  املتوقع  ومن  عام    ( ليارم 11) نسمة،  نسمة 

 ية السكان(. مل ا عا اي قض . )اآلمم املتحدة، ( 2100)

 
 النمو السكاني في العالم.   (:22رقم ) الشكل

 https://ar.wikipedia.org المصدر:                        
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رتفاع تغريات واسعة عىل أنواع الغطاء األريض واستخدامات  سبب هذا اال د  قو 

ان احلرضي األرض من حيث املساحة ومن حيث نوعية االستخدام. حيث زحف العمر

األرايض   وزحفاعىل  الغابات    لزراعية،  عىل  الزراعية  الطبيعية األرايض  واألحرا  

، فقد   (ار مليون هكت   13)الغابات بنحو    ن فقد سنويًا م ي تالت  حة ساواملراعي. فقد بلغت امل

(، هذا الرتاجع 2015  -  1990ما بني عام )  (مليون هكتار   129) أختفت األشجار من  

 ت صناعية. آت ترفيهية، أو منشآمنش أو  ،زراعية  أو أراض ،عي إما أن تشغله مرا

ء ايض وأنامط غطرااأل  اءغطكثر تأثريًا يف أنواع تغري أنامط الوتعد املدن هي األ

سكااستخداماهتا عدد  ازداد  فقد  بشكل  .  املدن  العامل   {%5}من  فمذهل  ن  من سكان 

 بة يف دول املدن إىلالنستصل  لو،  {%65}إىل    (2014)يقطنون املدن لتصل النسبة عام  

بة األرايض التي تشغلها . وقد رافق هذه الزيادة يف عدد السكان زيادة يف نس{100%}

تشغلها    ،([23)رقم    :الشكل]  يةحلرضا  طقاملنا التي  األرايض  نسبة  وصلت  حيث 

 .(COY, 2010). من األرايض اليابسة {%2.7}حاليًا بنحو   احلرضيةاملناطق 

 
 . لريف بالعالماتطور عدد سكان الحضر و   (:23رقم )  الشكل

 https://blogs.worldbank.org المصدر:                        
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مدينة   له  تعرضت  ما  الواقع  هذا  عىل  احلية  األمثلة  الفلسطينية  (  جنني )ومن 

ا2002-2012) نسبة  انخفضت  حيث  نحو (  الفرته  هذه  خالل  الزراعية  ألرايض 

اال ه  ىزويع  {12.3%} ااض  نخفذا  عن  السكان  عزوف  أرايض إىل  حتول  لزراعة، 

 (.  151ص  ،2014 ،سكنية )قبها طنني الزراعية إىل أراضوابعض امل

فقد   العمري.  والرتكيب  التنوع  نسبة  الديموغرايف  بالعامل  ظهرت  أويرتبط 

العوامل هلذه  بأن  الدراسات  أثر   بعض  استخدام    امبارش  االديموغرافية  أنامط  عىل 

، ( Lee, 2006)  ودراسة  ،( ?Resourceo)  وأيضاً   ، (?Briassoulis)  ضاألر

(Xiangmei, 2016) ،ودراسة (Sankiphop,T. et.al. 2012) . 

يمكن أن نغفل عن أثر اهلجرة عىل استخدام األرض. وأكرب مثال عىل ذلك   وال

الفلسط  يةرس القاهلجرة   أنامط استخدامات األرض بفلسطني للشعب  يني. فقد تغريت 

املدن  ويالريف  كانالسهاجر  أن    بعد إىل  الوطن   ، الفلسطينيةن  وخارج  العربية  واملدن 

حدثوا تغريات يف استخدام  أوسوريا قد    ،ولبنان  ،العريب. كام أن املهاجرين إىل األردن

هنم نقلوا استخدامات معظمها زراعي، كام أ  األرض، حيث أقيمت خميامهتم عىل أراض

 . عيةلزراط اجديدة إىل األردن وبخاصة األنام

 : جتامعيةالعوامل اال   -9

فام   األرض.  استخدام  أنامط  يف  اإلجتامعية  والتقاليد  والقيم  العادات  تتحكم 

بن القرية ال يقبل به ابن البادية، وما يقبله ابن املدينة ال يقبله ابن الريف وابن يقبل به ا

لزراعة  س اارأن متة وي عهد قريب مل يتقبل البدوي أن يستقر بثروته احليوان  البادية. حتى

و منه،  كان  بالقرب  فقد  بذلك  جتربة  اجلفر للردن  يف  البدوي  يستقر  أن  الصعب  من 

واليشء   حديثة،  عانبمساكن  ليتحول   ىنفسه  عربة  بوادي  أقيم  زراعي  مرشوع  منه 

صعب جدًا أن تقيم مرشوع ترفيهي ني مستقرين. ومن اليالناس من بدو رحل إىل ريف
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وبة بمكان أن يتم تغيري بالدنا. وكان من الصعيف  اف  رياأل  دخارج عن عادات وتقالي

 ملثمرة. مط الزراعي يف األردن من زراعة احلبوب إىل زراعة األشجار االن

وقد ساهم التفكك األرسي وتفكك امللكية الزراعية إىل تغيري النمط الزراعي  

ر قد ألم ا ا وهذ،  يضيف بعض املناطق. فقد سهل تفتت امللكية إىل بيع األراالعام السائد  

ات قد تتحول إىل مساكن وبعضها تتحول لعام السائد فمن هذه امللكيأثر عىل النمط ا

وبعضه اسرتاحات  القديمإىل  بالنمط  حمتفظًا  زال  ما  بيع   ،ا  أن  مفادها  تقاليد  ولدينا 

)عيب الف  ،(األرض  أرقى  جتد  قد  بيت   للولذلك  بجانب  السكنية  األبراج  وأرقى 

الوقت ومع  االسرياغ ستت  متواضع،  السكنية يف  جتارية  تخدامات  استخدامات  إىل  ملدن 

 . (2015 كام يف املدينة النعامنية. )فارس،

 تباع األرض ملستثمر خارج نطاق العائلة، حتى  الح والتقاليد أ وتقيض العادات  

ت تتهاوى أمام أفيهم أحد إال أن هذه األفكار بدتبقى منازل العشرية متقاربة ال خيتلط  

كرامل  راألسعا ضواحي  تفعة  يف  حصل  فإن.  (انـعمح )ام  هنا  والتقاليد   العادات  ومن 

ت األرض وبخاصة جتامعية قد سامت يف وجود نمط معني من استخداماوالقيم اال

منها (، 2003  حجر أبو)  ،(Lee, 2006)  ،(Sankiphop,T. et.al. 2012)  :الزراعية 

 (. 2018ييل،  العج)، (2016عويس، ، )(2003النجوم،  )

 عوامل اإلقتصادية: لا   -10

طعة األرض سلعة جتارية يمكن مقايضتها باملال أو ما يعادهلا من سلع.  تعد ق

لقا ختضع  فإهنا  سلعة  لكوهنا  عىل ونظرًا  األرض  سعر  ويدل  والطلب،  العرض  نون 

 .مقدار ما يمكن أن تنتجه هذه القطعة

  ؛  عافاً ضأمثيلتها يف الريف    ك فإن سعر األرض يف املناطق احلرضية يفوقولذل

 املدينة أكرب. ألن ما تدره أرض
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عن   تفصلها  التي  املسافة  أمها  عوامل،  بعدة  باملدن  األرض  سعر  ويتأثر 

وا العامة  النقل ومركز    ، خلاصة اخلدمات  بعدها عن خطوط  أو  إىل قرهبا  باإلضافة 

ع  بعدنا  فكلام  السعراملدينة،  قل  املركز  األرا  ،ن  أسعار  تتأثر  التي كام  باملسافة  يض 

من   قيلة واخلفيفة واملناطق الصناعية، وور  الصيانة.ألرض عن املصانع الثاتبعد  

يمكن للسكان  املادي  الثراء  بأن  القول  يمكن  استخدام ؤ ي أن    ههنا  نمط  يف  ثر 

مر، وأن األسعار أيضًا األرض، علاًم بأن أنامط استخدام األرض باملدن يف تغري مست

عامل النتي تشذ عن دينة الوحيدة يف الملا  (انـمدينة عمح )تكون    يف تغري مستمر. وقد 

مناطق  أرايض  سعر  زاد  وقد  سعرًا.  األعىل  هو  املدينة  مركز  بأن  القائل  التعميم 

غبار  ،عبدون]  الغربية  (انـعمح ) املدينة  [دير  مركز  يف  األرايض  أسعار  ألن   ؛عن 

املدي  لمركز  واخلاصة  احلكومية  اخلدمات  بتقديم  ينفرد  يعد  مل   فقد   ،لمواطننينة 

 .املدينةتلف مناطق توزعت اخلدمات عىل خم

املشاريع   هذه  فإن  تنموية،  مشاريع  إحداث  عىل  قادرة  الدولة  تكون  وعندما 

يف واسعة  تغريات  وقد  حتدث  وحجمها.  األرض  استخدامات  من  أ  العديد  جريت 

حول العامل  يف  فلسطني   الدراسات  يف  متت  التي  الدراسات  وبخاصة  املوضوع   ،هذا 

كان متوقعًا   (2002)عام    (الرمثا)مدينة  الصناعية يف  ا تم إنشاء املدينة  مفعند  األردن.و

وقيمتها   األرض  استخدامات  يف  واسعة  تغريات  املدينة  هذه  حتدث  حصل أن  كام 

أن هناك   ؛(239ص  ،2020  ، الفاروق وآخرون)  فقد بنيح   ،الصناعية  (بمدينة سحاب)

الصناعية)نموًا عمرانيًا حول   الزراعيةاحس  عىل  (مدينة احلسن  أن  ب األرايض  ، فبعد 

 عام  مساحتها  صبحتأ  {2كم13}  نحو   (1990)كانت مساحة األرايض العمرانية عام  

 {2كم77}عية التجارية من  الزرا  األرايض  مساحة  وتقلصت  ،{2كم40}  نحو  (2016)

 عىل   دليل  خري  األردن  يف  اجلامعات  وإنشاء.  (2016)امع  {2مك62}  إىل  (1990)  عام

 . األرض استخدام  يف غريت من امعاتجلا هذه  حتدثه ما



 

 ضوابط استخدام األرض: لثانياالفصل  54

 
اال دوروللمستوى  للرسة  فسكان   كبري  قتصادي  األرض.  استخدام  نمط  يف 

كام   أراضيهم  تبقى  املالية،  قدرهتم  لضعف  نظرًا  منازل   ،هيالريف  يف  ويسكنون 

قتصادية نحو األحسن، فإن صاحب األرض يفكر تهم االمتواضعة، وعندما تتغري حال

استخدام  استخدام ضأر  يف  اآًا  ه  غري  ويرتك خر  القرية  وقد هيجر  الزراعي.  الستخدام 

املدن. وكل من يتجول بقرى األردن وريفها ومدهنا  األرض بورًا ويذهب للسكن يف 

ذلك من خالل خدام األرض مستوى الثراء بني املواطنني، ويبدو  يشعر من خالل است

امل والشوارع  واحلدائق  الفلل  األرض.  استخدام  اآلوفت نمط  يف  الراقيةحة  بينام حياء   ،

 الفقرية. األحياءختتفي هذه املظاهر يف 

اال  فأض   النظم  فإن  ذلك  العام  إىل  النمط  عىل  تؤثر  العامل  يف  املتبعة  قتصادية 

بني هذا وذاك، فضاًل   األرض. فهناك نظم رأس مالية ونظم اشرتاكية ونظم   الستخدام

اال النظام  ويتميزعن  اإلسالمي.  من    كل  قتصادي  بنمطنوع  النظم  خاص   هذه 

ية. ومن األمثلة احلية عىل ذلك، النظام  الستخدام األرض الزراعية والصناعية واحلرض

وأيضًا نظم املستوطنات الصهيونية    (وزخوز وسفخسليت )ا شرتاكي يف العهد السوفياال

 تلة يف فلسطني.يف األرايض املح

 العوامل السياسية:   -11

رض؟ ولكن إذا عرف دور  يف استخدام األ  سياسةلور اما د  :قد يتساءل سائل

ستقرار مناظر للسياسة.  رض فإنه يعجب لسؤاله. األمن واال السياسة يف استخدام األ

منش تقيم  صناع آفكيف  أو  سياحية  غري ت  حدودية  منطقة  عند  إسكان  مرشوع  أو  ية 

ب لويغ  ،يستثامرلذلك فإن املناطق احلدودية هي من أقل مناطق اجلذب اال و  ،مستقرة

 أو الزراعة وبخاصة الزراعة البعلية.  ها طابع الرعيعلي

اال  فأض   فإن  ذلك،  إىل  إىل  املستثمرين  يدفع  الدولة  داخل  األمني  ستقرار 

ى بدول ستثامرية. وخري مثال عىل ذلك ما جرعض املشاريع االالدول املستقرة إلقامة ب
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امل ويبتعد  األرايض،  أسعار  تتدنى  حيث  العريب،  أمواهل   عن   نستثمروالربيع  م استثامر 

الدول. وإذ املواط  ا بتلك  نني يف استثامر أموال داخل هذه الدول سيكون تشجع بعض 

 حمددًا وبأقل التكاليف. اً استثامر

يلعب   والدليل عىلحتالل  اكام  األرض.  استخدام  نمط  يف  تغري  إىل    األرايض 

السكان من   ع. فقد منذلك ما طرأ من تغريات عىل استخدام األرض يف الضفة الغربية

، حتى أن رعاة األغنام ال يستطيعون رعي ل أرضهم لغايات زراعية فرتكت بوراً استعام

الزراعية اخلصبة إىل أغنامهم قرب املستوطنات الصهيونية كام حتولت بعض األرايض  

 من أراضيهم قد ساعدت كام أن هجرة الفلسطينني .  مستوطنات وإىل مصانع صهيونية

اال احتالسلطات  أراضال ل عىل  قانونستيالء عىل  الغائبني »  يهم ووفق  فتغري «أموال   ،

 استخدامها من أرض زراعية إىل أرض استيطانية، أو مزارع حديثة كام يف غور األردن. 

التينية يف تغري الستعامر األورويب يف قارة آسيا وإفريقيا وأمريكا  ساهم اال  لقد

أيض األرض  واستخدام  األريض  الغطاء  اأفقد    ًا.أنامط   يف  الغابات  ملناطقة  زال 

الشاي واملطاط والكاكاو،   :مثل  ،ة ليامرس زراعة املحاصيل النقديةاالستوائية واملداري

بعد حتى  عليه  هو  كام  الوضع  استخدام  اال  واستمر  يف  التغري  هذا  وارتبط  ستقالل، 

ي وسكك شبكات النقل الربي والنهر :مثل ،ت املرافقةآعديد من املنشالاألرض إنشاء  

 بحرية. واملوانئ ال داحلدي

 العوامل الثقافية:   -12

الثقايف ي العامل  ويرتبط  للسكان،  التعليمي  املستوى  الثقافية  بالعوامل  رتبط 

الثقافي  باملراكز  وتتميز  أيضًا  واألندية.  والدواوين  السينام  ودور  واملسارح   واصم لعا ة 

يف   العاصمة، كام  عليها  هتيمن  بأهنا تشمل معظم هذه األنشطة، وبخاصة يف الدول التي 

الدو  يف  أما  العربية.  األنشطة  الدول  هذه  نجد  فإننا  العواصم  عليها  هتيمن  ال  التي  ل 

ذلك   عىل  أمثلة  وأفضل  آخرى،  مدن  عىل  واألمريكية، موزعة  األوروبية  الدول 
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باريس ]دن الوحيدة التي حتتوي هذه األنشطة. كام أن  املليست    [فواشنطن ونيويورك]

 األنشطة.  حدها عىل هذه ول  ال حتتوي [ولندن

القيام هبذه األ املنشويتطلب  لتقام عليها هذه  ت  آنشطة توفر مساحات مالئمة 

إىل ذلك فإن   فأض  لقة الثانية أو الثالثة.  وعادة ال تكون يف قلب املدينة، فقد تكون باحل

لقرى  دة يف ا تؤثر يف النمط العمرا  للمدن والقرى. فرتى البيوت متباع  وبثقافة الشع

متالصقة  و الكن  إىل  القرويون  يلجأ  وقد  للمدن باملدن.  اخلارجية  اآلحياء  يف  لسكن 

  (.Briassoul)  عىل خصوصيتهم. حفاظاً 

 عامل التكنولوجيا:   -13

أو الصنعة أو ذلك   نةهنا: أسلوب أداء امله أاملعاجم التكنولوجيا احلديثة ب  عرفت 

اليب أداء العمليات يف تطوير أس  يالعلمالبحث    اجلهد املنظم الداعي إىل استخدام نتائج

ط سلطته لبس : جمموع الوسائل التي يستخدمها اإلنسان  ابإهنأيضًا  ام تعرف  اإلنتاجية. ك

لفة يف خت فيها من مواد وطاقة خلدمته وإشباع احتياجاته امل عىل البيئة املحيطة لتطويع ما  

له   توفر  التي  السبل  وجمموع  والنقل  والكساء  م  حياةالغذاء  وهحت رغدة  آمنة،  ذا  رضة 

املعارف واألدوات تشكل  يشمل عىل: معارف وأدوات، وأن جمم  و قواعد أ   اسسأ وعة 

.)عبد فان  (،1982  ، السالم  التكنولوجيا  الزراعي  املجال  الزراعية   ويف  التكنولوجيا 

الكيميائية  ،ة كي ني كااملي التكنولوجيا    :تشمل  احليوية   ،والتكنولوجيا   ، والتكنولوجيا 

 (. 2013 ،)عباس  والتكنولوجيا االدارية التنظيمية ، ساسيةاال  ةالبني تكنولوجيا و 

األرض التكنولوجيا    عامليعترب   استخدام  يف  املؤثرة  العوامل  أكثر   من 

احل  .الزراعية اساليب  تقدم  اآلفمع  ومكافحة  والتسميد  واحلصاد  الزراعيةفاراثة    ، ت 

ن أام  ك   .لزراعةل  ة صاحلانت  غري  ن يستصلح مساحات شاسعة كأفقد استطاع االنسان  

ن كانت أفبعد   ،البعيدةإىل األرايض ني الوصول قد ساعدت  الفالحتقدم وسائل النقل 

 . صبحت مزارع حديثةأمراعي 
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التقنيات  سامت  كام 

يف مضاعفة املساحات   ثةاحلدي

حتصأل  ؛وعةاملزر ما   دهن 

واحد يوم  يف  قد   ،حصادة 

حيتاج مئة من احلصادين لكي 

به رقم   :الشكل]  يقومون 

ن  .([24) يندرج واليشء  فسه 

وجع الثامر  وقطف  احلراثة  عمليات  يف   .هاعىل  احلديثة  الري  وسائل  سامت  كام 

لل الكافية  املياه  توفر  لعدم  خاوية  مناطق    القاحلة   األرايضفاصبحت    . ير استزراع 

زراعة    ري وخ  خرضاء  أرايض ذلك  عىل  الدييس]مثال  والزراعات   ،األردنيف    [قاع 

 .([25رقم ) :الشكل]بالسعودية  [ارسووادي الدو ،واجلوف  ،كتبو]املحورية يف 

القول  ويمكن 

للتقدم التكنولوجي ن  أ

واضــحة عــىل  اثــارآ

ــتخدام األ  رضاســــ

فقـــــد  .الســـــكني

اســـتطاعت الطاقـــة 

الكهربائية ومــا يتبعهــا 

 امر يف مناطق كان من املستحيل سكناها.علن تنرش اأنشطة أ من

تم   مشاريع  إفقد  وترفيهإنشاء  يف  يسكانية  دولة )ء  صحرا  يف  قاحلة  أراض  ة 

العر املتحدةاالمارات  اخرتاع  أل  ؛(بية  املناطق ن  يف  القانطني  عىل  سهل  قد  املكيفات 

  .القارص شتاءً والربد  اجلافة وشبه اجلافة حتمل درجات احلرارة العالية صيفاً 

 
 حصادة قمح حديثة.  (:24رقم )  الشكل

 https://upload.wikimedia.org المصدر:                        

 
 . السعودية  –الزراعة المحورية بوادي الدواسر    (:25رقم )  الشكل

 https://www.al-jazirah.com در:مصال                        
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 دارية : العوامل اإل   -14

اإ .  األساسهي    إلدارة ن  الدول  ية دولة حتى تكون أن  أذ  إالثالث القامة 

والنظام الذي ينظم   ،انوالسك  ،هلا املساحة الكافيةن يتوفر  أيادة جيب  ة ذات سولد

الدولة هذه  أل   ي أو  ،حياة  الثالث غياب  العنارص  هذه  يمكن    ةحد  تستقر أفال  ن 

 . ا ن يعرتف هبأو أالدولة 

وترشيعاهتا   ودساتريها  بنظمها  الدولة  الدولةإوتتوىل  دارة  إوتعد    .دارة 

من  راأل األأايض  املعروف    .حساسيةر  موكثر  الدولة  رأن  أومن  تكون أما  إايض  ن 

وتدعى مم للدولة  فرديةإمملوكة    راض  أو  أ  «مرييةأ  راض  أ»  لوكة  ملكية  ملكية  أ  ، ما  و 

برس  وعندما  .«مشاع»  جاعية الدولة  األم  تقوم  استخدام  ملكية  خرائط  رض وخرائط 

اإف،  «الكدسرتالية»  رايضاأل نوع  اال  ،ستخدامالهنا حتدد  نقوم  خدام  ستوحتى  الواحد 

األأو  [،Cسكن    ،Bسكن    ،Aسكن  ]  :مثل  ،بتصنيفه استخدام  تتدخل يف  رض حيانا 

 . زروعاتقد حتدد نوع امل كثر تفصيالً أوبتدخل  ،فمنها املروي ومنها البعل ، الزراعية

احة  سىل مإ  يحتدد بنسبة املبن  ،ية دولةأ املعمول هبا بالذكر  نفة  ومن القوانني اآل

بالنسب مسوحتدد    رض،األ الشوارع  للاحة  لإل  رضة  ن أ كام    .سكاناملخصصة 

حي  األاملخططني  نسبة  اخلرضاء  ددون  احلدائقأرايض  املخصصة  أ  ،و  املساحات  و 

ة الدولة يف هذا املضامر ال تنطبق طر سيولكن    .سواق التجارية واملساجد واملدارسلل

   هلا خمططات رسمية. ن معظم القرى ليسأل  ؛املناطق الريفية عىل

 : سهولة الوصول  -15

رض وكلام كانت األ   .رض األ   إىل الطرق يف سهولة الوصول    بكةشتتحكم  

ف  السكا   الرتكز  عن  قيمتها  إ بعيدة  عىل  ينعكس  ضعيفة  منافسية  ذات  تكون  هنا 

 حد املحدداتأرايض يعد  ن سعر األ إ تضح يف الصفحات السابقة ف ا  وكام   ة،السوقي
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غري زراعي  طرقاً   ن تشقأالدول      وقد حرصت  ،األرض ات  مة الستخداالرئيس ة 

عىل   لتسهل  الوصول  معبدة  منتجاهتمأىل  إاملزارعني  ونقل  كانت   ،راضيهم  فقد 

ت  ال  املساحات  املراعيبعض  تشغلها  فضاء  وتبقى  الوص أل   ؛زرع  ليس    ها ليإول  ن 

و أ   ع  او الرتابية فقد تغريت وظيفتها من مرأسهال، وعندما وصلت الطرق املعبدة  

 .زراعية رض  أ ىل إفضاء  راض  أ

ا تكون  املألوقد  والطرق  زراعية  ترابية.رض  هلا  تعبيد   ؤدية  تم  وعندما 

الوقت   ومع ميض  ىل سكنية،إرايض من زراعية  بعض هذه الطرق حتولت بعض األ 

يتحول   جتارية  ىل إ  بعضها قد  استخدامات  بعض أو صناعية  أ  تشغلها  مساحات  و 

التعليمية   اأاخلدمات  األ أسياحية  لو  العلمية أ  منيةو  مهنو  ،و  العديد  النامذج اك  ن 

  ة رقع   أي ىل  إرقام مدى سهولة الوصول  حدد باأل نن  أطيع من خالهلا  ستنالرياضية  

 (. 255 -249ص ص  ،2000 واخرون،  )الصالح رضية.أ

  :رضم األداخكثافة است

استخدام    ونوعية  تحكم يف كثافةتن  أستطيع  ت  نفاً آكل هذه العوامل التي ذكرت  

اأد  وحتد  .رضاأل استخدام  بخرائألنامط  كبريرض  مقياس  ذات  خاصة  يضا أو  ،ط 

األ استخدام  كثافة  توزيع  عن  تعرب  خاصة  خرائط  بعد  ترسم  عىل أرض  تطبق  ن 

 : رضية املعادلة التاليةاملساحات األ

 رض املستغلة مساحة األ ÷الرص رأس املقيمة عنرص العمل+قيمة عن  =األرض ستخدام ا افة كث 

   مها:أعوامل رض عدة ام األخدوتتحكم يف كثافة است

   .سعار املنتجاتأ -1

 األرض.نوعية استخدام  -2

  .نتاجتكاليف اإل -3
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   .وصفهارض وموقع األ -4

   .كثافة السكان -5

  .العرض والطلب -6

 .املستثمرينو ني جتاه العام لسلوك املالكاال -7

 . (48-47ص ،2001 ،)غنيم.نتاجوفرة اإل -8

 :دراسة تطبيقية 

اأ من  لجريت   محورتتي  والت  ،كاديميةاأل  وحات طرواألالدراسات  عديد 

األأ استخدام  تؤثر عىل  التي  العوامل  التي  هدافها حول  والعوامل  تغري إدت  أ رض  ىل 

الضوء عىل ما  يبيقية تلقتططار دراسة شاملة ونورد يف هذا اإل .رضنامط استخدام األأ

السابقة الصفحات  يف  الدراسأوقد    .تم رسده  هذه   [برما قضاء  ]  راض  أعىل    ة جريت 

 (. 2017عام ) (قاتزري)قبل  من (حمافظة جر )قضية أحد أ

 : مهاأهداف أ ىل عدة إوقد هدفت هذه الدراسة  

األإالتعرف   -1 استخدامات  عىل  حصلت  التي  التغريات  األىل  والغطاء  ريض رض 

 . برما( يف قضاء 2012 -1953ل الفرتة )خال

 . [ قضاء برما]   اض  ر أعىل  ريات التي حصلت  غ الت إىل أدتالتعرف عىل العوامل التي  -2

  أدت إىل عن العوامل التي    [قضاء برما]رايض يف  مالكي األ  وجهة نظر  التعرف عىل -3

 .رض يف قضاء برماتغري استخدامات األ

األإالوصول   -4 االستخدام  للىل  برما]  يف   رايضمثل  مالكو   كام  [قضاء    يراها 

 رايض. األ

استأ ولتحقيق   تم  الدراسة  هذه  اخهداف  من  غطاء  لعام    يةاجلو  لصوردام 

، كام (2012) لعام    [ 1:5000] خر مقياس  آغطاء  و  ،[1:25000]مقياس    (م1953)

لعام   تعود  طبوغرافية  لوحات  استخدام  كام [1:25000]بمقياس    (1978)تم   ،
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استبيانات خاصه أجزاء،ت   صممت  ثالثة  من  أسئلة خاصة  ي  تكون  األول  اجلزء  شمل 

التويش  ، الشخصية  بالبيانات عىل  الثا   اجلزء  املؤثرعومل  األ  ةامل  الغطاء  ريض عىل 

بينام األرض،  الثالث    واستخدام  اجلزء  استخدام  أ يشمل  بأنامط  خاصة  مفتوحة  سئلة 

السكنية واآل اال األرض  التي قد حت قتصادية واالثار  نتيجة تغريات بغطاء    صلجتامعية 

واستخد األ استخدام  رض  مساحات  ومن خالل حساب  الغطائني  رض  األاماهتا.  يف 

نيف األمريكي صنفت األرايض وفق نظام التص  كام،  تغريتم حساب معدل ال  يناملذكور

برنامج   استخراج   (GIS)باستخدام  تم  وقد  األرض.  استخدام  طبقات  الستخراج 

احلسابية واإلنحر املستجوبني،  افاملتوسطات  املعيارية إلجابات  جابتهم إواختربت  ات 

 الدراسة الوصول   أهم نتائج  من. وكان  (F) أيضا اختبار  و  [مربع كاي]حسب اختيار  

 : [(1) رقم :اجلدول]رض كام يف دام األىل نسبة تغري مساحات استخإ

 ل نسبة التغري يف أنواع الغطاء األريض واستخدامات األرايض خال (:1)رقم  اجلدول

 .[ة جر  حمافظ - قضاء برما]( يف  2012-1953الفرتة )

الغطاء األرضي 

 ت األراضيواستعماال

 نسبة التغّير % 2ماملساحة / ك

1953** 1978* 2012** 1953-1978 1978-2012 

 -17,21 68,72 25 30,2 17,9 أراضي الغابات

 900 33,33 4 0,4 0,3 ةاألراضي العمرانّي

 82,156 135,06 49 26,9 11,4 األراضي الزراعية

 -52,429 -41,79 18,6 39,1 67 األراضي البور

   96,6 96,6 96,6 وعاجملم

 (.2017زريقات، )صدر: امل
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املؤثرة عىل تغريكام   العوامل  الدراسة  الغطاء بينت  واستخدامات    األريض  ات 

م عددها  البالغ  الدراسة  عينة  رأي  حسب  مزارعاألرض  يف   ،ئة  موضح  هو  كام 

 : [(2) رقم  :دولجل ا]

 ة الستجابة يح احلسابيحة واالنحرافات املعيار   (: املتوسطات 2) قم ر   اجلدول 

 لغطاء األريضح واستخدام األرض عىل العوامل املؤثرة عىل ا ايض  األر مالكي  

 

 املتوسط واملالع
االحنراف 

 املعياري

الرتتيب 

حسب 

 األهمية

املستوى 

حسب 

 املتوسط

 العوامل الدميوغرافية 

زيادة عددالسكان إىل    دي يؤ  1

استخدام األرض   تغريح

 والغطاءاألريضح 

 تفع مر  10 0,722 2,62

غطاء األريضح   الالتغريح يف يعزى   2

رض إىل اهلجرة  واستخدام األ 

 الداخلية

 مرتفع  1 0,569 2,80

يؤدي التغريح يف أنامط االستهالك   3

لدى األرسة إىل التأثري يف الغطاء  

 األريض واستخدام األرض 

 مرتفع  18 0,822 2,51

يف    يؤدي التحرض إىل التغريح  4

استخدام األرض والغطاء  

 يضح ر األ 

 توسط م  20 0,796 2,45
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 ة الستجابة يح احلسابيحة واالنحرافات املعيار   (: املتوسطات 2) قم ر   اجلدول 

 لغطاء األريضح واستخدام األرض عىل العوامل املؤثرة عىل ا ايض  األر مالكي  

 

 املتوسط واملالع
االحنراف 

 املعياري

الرتتيب 

حسب 

 األهمية

املستوى 

حسب 

 املتوسط

  العوامل الطبيعية 

نعكس التغريح املناخي واجلفاف  ي 5

ء األريض واستعامالت  عىل الغطا

 األرايض 

 مرتفع  16 0,772 2,53

يعترب التصحر عامال رئيسا يف تغريح  6

 ريضح الغطاء األ 
 متوسط  19 0,797 2,46

عرية بشكل  يؤثر االنجراف والت 7

يضح و ألراواضح عىل الغطاء  

 ض استخدام األر

 مرتفع  17 0,797 2,52

 فقدان اخلصوبة الرتبة عامال يعترب  8

لغطاء األريضح مؤثرا يف ا

 واستعامالت األرايض 

 متوسط  21 0,820 2,43

  العوامل االقتصادية 

ج والنقل  تا تؤثر تكاليف اإلن  9

يف الغطاء األريضح واستخدام  

 األرض 

 مرتفع  15 0,754 2,54
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 ة الستجابة يح احلسابيحة واالنحرافات املعيار   (: املتوسطات 2) قم ر   اجلدول 

 لغطاء األريضح واستخدام األرض عىل العوامل املؤثرة عىل ا ايض  األر مالكي  

 

 املتوسط واملالع
االحنراف 

 املعياري

الرتتيب 

حسب 

 األهمية

املستوى 

حسب 

 املتوسط

تغريح  إىل أسعار األرايض    ارتفاع يؤدي   10

 عامالت األرض الغطاء األريضح واست 
 مرتفع  2 0,617 2,73

لتغريح يف الغطاء األريضح يتبع ا 11

واستخدام األرض التغريح يف البنية 

 التحتية

 مرتفع  12 0,743 2,56

ع ضامن حيازة األرايض عىل  شج ي 12

راض  التحول من الغابات إىل األ 

 الزراعية

 تفع مر  11 0,755 2,58

ب من الطريق وإمدادات القريؤثر  13

رباء واملاء بالغطاء األرايض   الكه 

 رايض واستعامالت األ 

 مرتفع  13 0,757 2,55

  العوامل املؤسسية 

يمكن للمؤسسات السياسية والقانونية   14

ية والتقليدية وتفاعلها معا يف اد واالقتص 

عىل الغطاء األريض  اختاذ القرار أن تؤثر

 رض استخدام األ و

 مرتفع  4 0,644 2,70
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 ة الستجابة يح احلسابيحة واالنحرافات املعيار   (: املتوسطات 2) قم ر   اجلدول 

 لغطاء األريضح واستخدام األرض عىل العوامل املؤثرة عىل ا ايض  األر مالكي  

 

 املتوسط واملالع
االحنراف 

 املعياري

الرتتيب 

حسب 

 األهمية

املستوى 

حسب 

 املتوسط

ت اإلدارية يؤثر عىل  تغريح التقسيام  15

  الغطاء األريضح واستعامالت 

 األرايض 

 مرتفع  9 0,691 2,63

يؤثر وجود الضوابط املؤسسية يف   16

 ض ر الغطاء األريضح واستخدام األ
 مرتفع  6 0,739 2,67

لتغريح ا تؤدي احليازات الصغرية  إىل   17

 األرض   يف استخدام
 رتفعم 14 0,761 2,52

  العوامل الثقافية 

قدرة أصحاب األرايض عىل اختاذ  18

نوع الغطاء  القرار عامل مهم يف  

 األريض واستخدام األرض 

 مرتفع  3 0,601 2,73

  رض يؤثر التاريخ الشخيص لصاحب األ  19

 عىل نوع االستخدام والغطاء األريضح 
 مرتفع  5 0,677 2,69

هارات اإلدارية  يرتتب عىل امل  20

ستخدام األرض  يف ا تغريح  

 يضح والغطاء األر 

 مرتفع  8 0,642 2,65
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 ة الستجابة يح احلسابيحة واالنحرافات املعيار   (: املتوسطات 2) قم ر   اجلدول 

 لغطاء األريضح واستخدام األرض عىل العوامل املؤثرة عىل ا ايض  األر مالكي  

 

 املتوسط واملالع
االحنراف 

 املعياري

الرتتيب 

حسب 

 األهمية

املستوى 

حسب 

 املتوسط

تغريح يف  يرتتب عىل حترير التجارة  21

 استخدام األرض والغطاء األريضح 
 متوسط  23 0,844 2,29

واستخدام   يتأثر الغطاء األريضح  22

األرض بمدى تفعيل دورجعيات 

 البيئة. محاية  

 متوسط  22 0,863 2,39

 (.2017 زريقات،): املصدر

 :خلالصةا

اس  توىل  الفصل  األريض هذا  الغطاء  عىل  املؤثرة  العوامل    تعراض 

األ  األ   رض.واستخدامات  فئتني  العوامل  الدراسة  هذه  شملت  طبيعيةوقد    ،وىل 

خر ومن آ هذه العوامل تتفاوت يف قوهتا من مكان إىل    أنوالثانية برشية. وقد تبني  

دائمةأ  كام تبني   .خر آ ىل  إزمن   ا  ن هناك تغريات    تتحكم هبارض  األ   ستخداماتيف 

الفصل  عدة عوامل  فيها رض والعوامىل كثافة استخدام األإ. كام تطرق  املؤثرة   . ل 

قضاء ]  يفرض  ويف هناية الفصل تم استعراض دراسة تفصيلية عن استخدامات األ 

 .[حمافظة جر  - برما 

ض  ن استخدامات األرأوتة ووامل متفا ن الع أ القول بويف اخلتام فانه يمكن  

 تغري دائم .  يف
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https://claresholmlocalpress.ca/2020/harvest-time/
https://claresholmlocalpress.ca/2020/harvest-time/
https://www.ar-traveler.com/tourism-in-sapa-vietnam.html
http://www.greenplan.gov.lb/ar-gp/?page_id=12
https://aminoapps.com/c/fn-ltswyr/page/blog/mdrjt-zr-y/6DaL_evUzu6Ka3YQk4PdBkeWrob84JKo83
https://aminoapps.com/c/fn-ltswyr/page/blog/mdrjt-zr-y/6DaL_evUzu6Ka3YQk4PdBkeWrob84JKo83
https://www.al-jazirah.com/2017/20170209/ds10.htm
https://eyonelmagles.com/2016/12/25/4510
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 ........................................... ................،(Falls azuIgu إجوازو )شالالت  -36

https://news.travelerpedia.net/destinations/%D8% B4%D9%84%D8  

%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9 

%88%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%B7 

%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82 

%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D8%A7 

%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A 

 ........ ......................،الصدوع املشهورة الصدع االخدودي؛ وهو أحد انواع -37

https://www.babil-geo.com/2020/03/faults_23.html  

 ........................ .................................،(سوريا -تل شهاب) ،حني مائيةطوا -38

https://syriaphotoguide.com/tel-shahab-%D8%AA%D9%84-

%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8/ 

 ........ ...........................................................................، الطيات الصخرية -39

https://mountainbeltway.wordpress.com/category/ordovician / 

 ..... ...................................................، ظاهرة انحناء االشجار بسبب الرياح -40

https://bahisoon.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7- 

%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%AC 

%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88 

%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8% 

AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B7- 

%D8%A7%D9%84%D8%A3/ 

 ............،"جياالتطبيقات الزراعية للتكنولو"، 2013عباس، أرشف كامل،   -41

Anony mous, www.ushrafkamal1950.Blogspo.com. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls
https://news.travelerpedia.net/destinations/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%8A/
https://bahisoon.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
http://www.ushrafkamal1950.blogspo.com/
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 ............................. ................................................،(األردن-ضانا )حممية  -42

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Dana_Reserve_02.jpg 

 .............................. ...................................، يف السعوديةخمطط مدينة أهبا،  -43

http://www.wadifatima.net/vb/t11777.html#.X8VT4Whvbcs 

 ....... ...............................................................................طط مدينة ينبع،خم -44

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9 

 . ..................................،بلدة بتري  القدس-املدرجات الزراعية يف فلسطني  -45

https://enjoybethlehem.com/ar/see/%D8%A7%D9%84% 

D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9 

%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%B1 

 .... .................................. ،لعمدة البازلتيةج لبلفاست، نموذ  –ممر العاملقة   -46

https://stoneyford.ie/2017/11/01/belfast-trip-2017-2/ 

 ......... ....................،منطقة إيكزامبل يف برشلونة ذات التخطيط الشطرنجي -47

https://www.sea7htravel.com/2013/08/eixample-barcelona.html 

 ...... ........................،"السكا  يف العاملالنمو  "يديا، بيويك –رة ة احلوعوسامل -48

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9% D8%AF%D8 

%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84% D8%B3%D9%83% 

D8%A7%D9%86_%D9%81% D9%8A_%D8%A7%D9% 

84%D8%B9%D8%A7% D9%84%D9%85 

  ................،"احلمة السوريةيف مزارع االسامك "يديا، بيويك –رة ة احلوعوسامل -49

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8% B3%D8% AA%D8%AE 

%D8%AF%D9%85: Mariam2208/%D9%85%D9%84%D8%B9% D8 

%A8#/media/%D9%85%D9%84%D9%81:%D7%97% D7%9E 

%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%A8.JPG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Dana_Reserve_02.jpg
http://www.wadifatima.net/vb/t11777.html#.X8VT4Whvbcs
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9
https://www.sea7htravel.com/2013/08/eixample-barcelona.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%25


 

 ضوابط استخدام األرض: لثانياالفصل  74

 
 : اإللكرتوانية   املراجع 

   ...........................،"مقطع مثايل لرتبة ناضجة"يديا، بيويك –رة ة احلوعوسامل -50

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9 

51- Alig. R.J, FREA C.W, Bian C.M,1988, "Economic Factors 

Influencing Use Change in the South- Central United States", 

Res Pop SE 272 Asheville, NC: U. S Department of 

Agriculture Forest Service southeastern Forest, Experiment 

station, ............... .................... ...............  https://www.Srs.fs.usda.gv. 

52- Cox-W., 2010, "How Much of the World is Covered by 

Cities", ............... ............. ............... http://www.new geography.com. 
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 متهيد: 

التي حتاول   النظريات والنامذج  رض استخدام األنامط  أل  ن جتد تفسريا  أتتعدد 

قديم ونامذج  نظريات  وبعضها  واحلرضي،  م  ة الريفي  عن  بعضها  عمر  عام يزيد   .ئة 

زالت  وما  اجلغرافيا  وعلامء  املخططني  قبل  من  استسحانا  نالت  النظريات  هذه  ولكن 

ا واملعاهد  اجلامعات  يف  عىل   .ليالعتدرس  تطبيقها  الدراسات  من  العديد  وحاولت 

وسيتم استعراض   ،عن هذه النامذج  فبعضها انطبق وبعضها بعيد جدا    .قاليمبعض األ

     .أهم هذه النظريات  عىل النحو التايل

   :نظرية فون ثيوننأواًل: 

النظرية   هذه  ال إتنسب  األىل  باسمقتصادي  املعروف  هاينرش ):  ملاين  يوهان 

فون ):  ولكن السم املتداول هو  ،(Johann Heinrich Von Thunen  -  وننثيفون  

بعنوان    ، (Von Thunen  -  ثيونن كتاب  يف  نظريته  املعزولة"ظهرت  عام   "الدولة 

مالحظات    .(1926) الكتاب حصيلة  هذا  يدير   40ستمرت  اوكان  كان  عندما  سنة 

  . يف املانيا( Rostock - روستك)قرب مدينة  (Mecklenburg – مكلنبورغ) عة مزر

حيكم العالقة   ن يكتشف قانونا  أ   ة من خالل مالحظاته املستمر   ( ثيونن ) وقد حاول  

وريفها  املدينة  ال أ دق  أوبصورة    ،بني  سعر  يف  تتحكم  التي  القوانني  عىل  يتعرف  نتاج  ن 

ت  وقد  الريع  (  Ricardo  -  ريكاردو) فكار  أ ب   ( ثيونن ) ثر  أالزراعي.  العائد أ عن    و 
 (Economic Rent ).    العائد  أ ب   ( ريكارد ) ويؤمن الريع يعود  أن  فقطإ و  الرتبة    ، ىل خصوبة 

ب   ( ثيونن) ولكن   األ أ يعتقد  من  عائدات  هناك  تعود  ن  ل  الرتبة إ ىل  إرض  فكام    .نتاجية 

الرتبة  نخفض ي  خصوبة  بانخفاض  التلف  إ ف  ،الربح  الرسيعة  السلع  من  ينخفض  الريع  ن 

 .( Chand, 2010)  ،( 254، ص  1988  ،يلعامس إ )  .ا زادت املسافة بينها وبني السوق ـ كلم 

 ام األرضخدستا ظرياتن: الثالثالفصل 
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يضم مدينة واحدة هلا ظهري   ، منعزل    ثبات نظريته إقليام  ل  (ثيونن)وقد افرتض  

 (ثيونن )وافرتض    .وروبيةقطاع يف العصور الوسطى األعىل نمط دويالت ال  ،زراعي

قليمها من إجة  تن ما يعىل    كليا    عتامدا  ان املدينة تعتمد  أو  ،عالقة قوة بني املدينة وإقليمها

ال هذا  يبيع  ول  زراعية  الزائد  إقليم  حماصيل  املدينةإنتاجه  هلذه   يضا  أرتض  واف  ،ل 

بمختلف   الطبيعية  القليم  خصائص  الأجتانس  هذا  )مناخجزاء   ،تربة    ،قليم 

نتاج الزراعي من حماصيل قليم لإلجزاء هذا الأكام تصلح كل  ،غطاء نبايت( ،جيولوجيا

زراعية  ،وفواكه  ،حقلية سكان   ،وحيوانات  ويمتاز  الزمان.  ذاك  يف  تنتج  كانت  التي 

 ننتاجية وحياولوعىل قدر من الأىل  إىل الوصول  إالقليم بالنشاط احليوي الذي هيدف  

بني  أ يوائموا  مدينتهمإن  سوق  حاجات  وبني  مزارعهم  فالحو  .نتاج  القليم ويرشف 

نوع واحد هي العربة التي   واسطة نقل منىل املدينة بإوذلك بنقلها    ،يمهملقإة  عىل جتار

 .(Chand, 2010) ،(255، ص 1988 ،سامعيلإ ) .جترها اخليول

النقل  وبناء   تكلفة  زيادة  مع  التكلفة  زيادة  مبدأ  تزداد  أو   ،عىل  النقل  تكلفة  ن 

ن أ:  نتيجة واضحة وجلية وهي ىل  إ  (ثيونن) بازدياد املسافة بني احلقل والسوق فقد توصل  

الزرا املدين  ي عالنمط  نمط حلقي حول  ينتظم وفق  تكون  أت   ،ة  دائرية   نطاقات  خذ شكل 

مركزها متغريا  أ  (ثيونن) وافرتض    .املدينة  تعترب  النقل  تكلفة  امل  ، مرنا    ن  بقية  تغريات بينام 

م يف حتديد هي العامل احلاس  (ثيونن) ولذلك فإن تكلفة النقل يف نظر  .تعترب متغريات ثابته

 :  و ربح سيكون نتاج املعادلة التالية أي عائد أوإن   .ركزملامتداد احللقات حول ا

 ( ن +    ك )   –ر= س  

  ،  [اجـتـالنة  ـفـلـك = تك]  ،  [عـيـر الب ـعـس = س]  ،  [ربحـ ر = ال]ن  إث  ـحي

  .( 255، ص 1988  ،سامعيلإ)  .[لـقـة النـفـكلـن = ت]

توصل   فقد  املعادلة  هذه  عىل  حتإ  (ثيونن)وبناء  نتيجة  عىل ت  ية مىل  نمط  أ  نص  ن 

 : عىل النحو التايل  ،مكون من ست حلقات زيا  ـركـم حلقيا   خذ شكال  أـرض يدامات األـاستخ
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 :  وىل احللقة األ 

للسوقاأل   يوه ب  ،قرب  مثلإوختتص  التلف  رسيعة  السلع    ،اللبن  :نتاج 

ن سعرها يزيد إف  ، كلام زاد الطلب عىل السلعة  ،ويف هذه احللقة  .والفواكه  ،واخلرضوات

ن هذا  أ؛ علام بن يوسعوا حدود هذه احللقة وما يقتضيه السوقأالفالحني    ويطلب من

  .خشابالتمدد سيكون عىل حساب احللقة الثانية املخصصة لأل

 احللقة الثانية:  

  تاخشاب ذوتعترب األ  .خشاب ألغراض التدفئةنتاج األ ختتص هذه احللقة ل

اخلرضاوات ييل  كبري  عوائدهاواأل  ،عائد  يف  علاوحيدد    ،لبان  األطلب  يف ىل  خشاب 

  .السوق سعة وامتداد هذه احللقة عىل احللقة التي تليها

 :  احللقة الثالثة 

 ... .ذرة  ،كرسنة ،عدس ،شعري ،: قمحنتاج احلبوبختصص ل 

 :  احللقة الرابعة 

لـت احلبوب ـ خصص  عليهأعىل    ،زراعة  يطبق  الزراعية  ن  الدورات  نظام  ا 

  . رك ست سنوات بورا دون زراعةـتـوت ، ةدحزرع سنة واـرض تن األأي أ  .السباعية

 :  احللقة اخلامسة 

ي  أ ن يطبق عليها نظام الدورات الزراعية الثنائية  أختصص لزراعة احلبوب عىل  

   . بورا دون زراعةني وترتك سنت ، رض سنةتزرع األ

 :  احللقة السادسة 

ل وال ختصص  احليواينلمراعي  احليةواحل   . نتاج  األ يوانات  السلعة  هي  يتم  ال  برز :  تي 

كام يسوق معها بعض السلع التي تتحمل النقل    ، ويتم جلبها للمدينة مشيا    ، تسويقها داخل املدينة

 . ( Chand, 2010) ، ( 52، ص  2001   ،)غنيم   .واجلبن  ،السمن  :ن تتلف مثل أدون  ةملسافات بعيد 
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ففي مثل   .فرتايضمرور هنر مالحي من هذا القليم ال   (ثيونن)ويفرتض  

لتوزإ ف هذه احلالة   العام  النمط  النقل تتغرين  النمط احللقي    ،يع تكلفة  ويتغري معها 

للنهر  متاشيا    الذي يصبح متطاول   العام  املجرى  وقد تظهر مدينة صغرية عند   .مع 

 حلقي جديد يدور حول املدينة الصغرية   فيظهر نظام  ،قليم املدينة الكربى إطراف  أ

 .([1رقم ) :الشكل ]

 

   نن. ات الزراعية وفق نموذج ثيوقاالنط(: 1الشكل رقم )

 . (225ص  ،1988 إسماعيل،) المصدر: 

نظرية   تكون  الوسطى يحص  (ثيونن )قد  العصور  خالل  وفق    ،حة 

حددها   التي  األأل  إ  (ثيونن)الضوابط   تغريتن  قد  وسائل   ، مور  تغريت  فقد 

والتغليف  ،النقل  والتعليب  التخزين  وسائل  املسافة    ،وتغريت  تعد   حتتل فلم 

ل  إورغم هذه التطورات احلديثة    .انت يف العصور الوسطىكها التي  فس ة ني مهاأل
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دراسات  أ  هناك  النظرية  أ خمتلف    يف   متت ن  هذه  مدى صحة  تبني  املعمورة  رجاء 

يف   وجنوب  سبانياأ وبخاصة  وباكستاإ ،  وفنلندة،  وبلغاريا،  ونيجرييايطاليا،  ،  ن، 

 . الالتينية مريكا أ وبعض دول  

النظإ وقد وجهت   ال ر ىل هذه  النظرية  مهها أنتقادات  ال   عديد منية  : إمهال 

ن تكلفة النقل ل تزيد مع  أكام    ،بةرتلاملناخ وا   : مثل   ، دور بعض العوامل الطبيعية 

بالضافة   ثابتة  بوترية  حاليا  إ املسافة  النقل  وسائل  تعدد  ىل إضف  أ؛  وتطورها   ىل 

بني  اذلك   التام  الطبيعي  التجانس  القليمأ ستحالة  ،  2001  ،)غنيم  .جزاء 

أ   هن أ ام  ك  .(53ص    نه منأ ىل  إ ضافة  ل ، با ا  تام  قاليم معزولة يف العامل عزل  ل توجد 

بمكان  الصع عامل أوبة  مقاييس  جتد  مثل ن  والتكلفة  العائد  لقياس  دقيقة  ختاذ ا   : ية 

اليومية   العمل  الواحد أ عدد ساعات  اهلكتار  العاملة يف  تكلفة  مجايل إو تكلفة  أ  ،و 

ن نظام النقل احلديث سوف  أ ب(  يوننث )عرتف  أ وقد    .نتاجل املدخالت يف عملية ا

عتامد عىل خصوبة الرتبة كمتغري حيدد  ال   نمك نه ل يأ كام    ،ال  يف نظريته ل حيدث خ

احللقاتأ  دائم أل  ؛ بعاد  تغري  يف  الرتبة  خصوبة  املخصبات  أ كام    ،ن  استخدام  ن 

ال  عىل  ستعمل  احلديثة  الري  بحلقات  ووسائل  رت  ظهما    ذا إ و   ،( ثيونن)خالل 

ثانويةأ  يعرتإ ف  ،سواق  سوف  النظرية  حلقات  واضح هين  خلل  ن  إف   ، خريا  أ و   .ا 

)ستاتيكي   ( ننوي ث   فون )نموذج   مرن    ، ثابت  نظام  فهو  احلايل  العرص  بينام 

 . ((Bestarticle.com, 2019  .( «ديناميكي »

  :وناسونجولف أ: نظرية ثانيًا

نموذج  Olf Jonasson  -  وناسونجلوف  )أقام   بتعديل  عىل    (وننيث)(  بناء 

و  عتامدا  ارض  لأل  (Economical Rent)  القتصادي جيار  ال بالسوق  عالقته  ع م عىل 

النقل نموذج    تغريا    (يوناسون) حدث  أوقد    ،تكلفة  شكل  عىل  (ثيونن)عىل   ليصبح 

 احللقات التي حتيط باملدينة   (يوناسون)وضح أوقد ، ([2رقم ) :الشكل]: الشكل التايل
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 : ايلعىل النحو الت

 

 . سون االنطاقات الزراعية حسب نموذج جون (: 2رقم )  كلالش
 ( Chand, 2010, 14.4الشكل ) المصدر: 

 :  وىلاملنطقة األ 

   .يةزهار، وزراعة البيوت الزجاجوزراعة األ ،املدينة نفسها وضواحيها املبارشة

 :  املنطقة الثانية 

  .والتبغ و)اخليول( ،البطاطس ،الفواكه :احناتمنتجات الش

 :  الثالثة طقة  ن امل 

واألأمن    ،والبقار  ،لباناأل  منتجات اللحوم،  األ جل  الضأن،  عالف،  غنام، 

   . لياف، األشوفان، الكتانال

 :   املنطقة الرابعة 

   .، املاشيةالعامة، تبن احلبوب الزراعة   
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 :   سة م خلا ملنطقة ا ا 

  .نزيتووال ،بز والكتانحبوب اخل

 :   املنطقة السادسة 

البقر  ،املاشية املدخنة واملربدة واملعلبة  ،امللح  ،غناماأل  ، اخليول  ،حلوم   ،اللحوم 

 . اجللود  ،الشحوم

 :  املنطقة السابعة

 . ((Bestarticle.com, 2019 ،(Chand, 2010)  .، الغابات ةاملنطقة اهلامشي

  :ريلكن: نظرية سثالثًا

  -  ريلكنروبرت س)قرتح  ا

Robert Siclair ،)     1967عام ،  

  معتمدا    (ثيونن)    لنموذج  بديال  

نظرية   به  جاءت  ما  فون )عىل 

اكتشف    .(ثيونن   ( ريلكنس )فقد 

التأثريا املثبعض  لالت  هتامم  ريه 

ال يف  عىل  األ أنتاج  رايض  قىص 

م يف  الزحف ساالزراعية  ر 

يؤثر  أوبيد    .العمراين التحرض  ن 

ا عدة  لزرعىل  قبل  من  أ اعة  ميال 

امل املزاأل  ؛دينةحدود  رعني ن 

مع  أيدركون   التنافس  يستطيعون  ل  املرتفعإهنم  احلرضية  املواقع  وبذلك   .ةجيارات 

ينظرون  إف ال إهنم  وترك  أحد  نه  أعىل    احلرضي  توسع ىل  والرحيل  اهلجرة  دواعي 

الزراعياأل ف  ،ةرايض  باهلجرة  التهديد  هلذا  يستخدمونإونتيجة  الزراعية    همضيراأ  هنم 

 
 . ذج سنكليروكنمرض  م األدانمط استخ(: 3رقم ) الشكل

 ( Chand, 2010, 14.13الشكل  )المصدر:                                        
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  ، ربعة نطاقات حول املدينةأ  (سكلري)فقد اقرتح   وبناء عىل هذه املستجدات    .دنى حدأب

نطاق األ  اخامس  اوخص  املاشية لزراعة  وتربية  وهذه [(3)  قمر  :الشكل]  عالف   .

 النطاقات موضحة كام ييل :   

   :ة احلرضيةالزراع  طقة: مناملنطقة الوىل

غرية منترشة بني الضواحي اخلارجية  ة صنتاجيإوتتكون من خليط من وحدات  

وغريها من   ،وزراعة الفطر  ،والبيوت البالستيكية  ،دينة وتنترش فيها تربية الدواجنللم

 . ميةستخدامات املوسذات ال بنية األ

 : : منطقة الرعي املؤقتنطقة الثانية مل ا 

املزارع يرتك  األون  حيث  من  بني  مساحات  فضاء  بانتأرض  املدينة  ظار حياء 

أل  ،ها لحقا عيب عقود خاصة  فيها ضمن  بالرعي  قصريويسمح  فيها   .مد  يامرس  وقد 

 بعض الزراعات مثل اخلضار. 

 : ؤقت: منطقة املحاصيل احلقلية والرعي املاملنطقة الثالثة 

ال  الزراعات  من  املؤقتةنوع  زراعة  ، نتقالية  عليها  وقد    ،بوباحل   هتيمن 

الصفةأ هذه  للتحو أل   ؛خذت  مهددة  مبنيةأ ىل  إ  لهنا  يوما    ،رض  عنها  وسريحل 

   .مالكوها الريفيون

  :لبان واملحاصيل احلقلية: منطقة األ املنطقة الرابعة 

ل السوق  من  القريبة  املناطق  األ تستخدم  مناوظهري  ،لباننتاج  تزرع ها  طق 

  .باحلبوب

   :اشيةربية املوت عالف: نطاق األ املنطقة اخلامسة 

ب مزارعها  مساحات  واسعةمساذات  هنا  أوتتميز  احلبوب  أل  ؛حات  زراعة  ن 

يرافق ذلك تربية    ،ن تزرع يف ملكيات زراعية واسعةأجيب    قتصاديا  احتى تكون جمدية  

  .((Bestarticle.com, 2019 ،(Chand, 2010) ،(55، ص 2001 ،)غنيم .املواش 
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   :(Concentric Zonal) -لقات الدائريةاحل: نظرية النمو املركزي رابعًا

ول ظهور هلا  أ  ،جتامع احلرضي السويديني حد علامء الأة  النظري  صاحب هذه 

نامط نمو وتركيب الوظائف بمدينة  أبدراسة   (E.W.Burges)  فقد قام  1925كان عام  

قصاها يف قلب أرايض تصل سعار األأ ن سهولة الوصول وأ ظرية وتفرتض الن .شيكاغو

األأخذ  أوت  .نةاملدي الوصول  سعار  وسهولة  اببالتناقص  رايض  مركز كلام  عن  تعدنا 

كز ن معدلت التناقص هذه تتخذ شكل حلقات دائرية حتيط بمر أوقد لحظ ب  .نةديامل

وتزيد    .املدينة مساحتها  اأتزيد  مركز  عن  بالبتعاد  احللقات    ملدينةقطارها  و أوهذه 

  . طرافنحو األ شعاعيا   بتعادا  الوظائف تنتقل اام وإن ،النطاقات ل تبقى ثابته مع الزمن

ن  أ   (بريجس)ن  وقد متك

ملدينة  حلقات  عدة  حيدد 

الداخل   من  مرتبة    ىلإ شيكاغو 

ع النحو  اخلارج    :التايل ىل 

 .(273، ص 1988 ،سامعيل إ )

 . ([ 4م )رق :الشكل ]

و أ  ،عاملاأل  ي: هوىلاحللقة األ -1

ــة ــة املركزي ــة التجاري  - املنطق

Central Business District 

(CBD)  : 

وهي البؤرة التي تلتقي فيها    .يةو النابض باحلي  اوقلبه  ملدينة تعترب هذه احللقة نواة ا

:  قةملنط وتضم هذه ا  ،وتتمتع بسهولة وصول ذات درجة عالية  . جتاهاتع الالطرق من مجي

السينام   ،املسارح األ   ،واملتاحف   ،ودور  ودور  األ   ،وبراوالنوادي  املاليةوسوق    ، وراق 

الذهبأو  الكربى   ،سواق  الرشكات  امل ومكا  ،ومكاتب  رشكات  مكو   ،ني امحتب  اتب 

 
 . الحلقات الدائرية وفق نموذج بيرجس(: 4رقم ) الشكل

 . (277ص ، 1988 إسماعيل، )المصدر: 
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والسياحةالطري النيقة   ،ان  املالبس  الفخم طاعوامل   ،وحمالت  الراقية   ،ةم    ، والفنادق 

   .ن جتد جتارة اجلملة وجتارة القطاعيأويمكن   ،ريفة الص  ىل البنوك ومكاتبإضافة بال

 :  Transitional Zone - املنطقة النتقالية  :احللقة الثانية  -2

األستخداختتلف    هذا  راض  امات  النطاق    واضحا    ختالفا  االنطاق  يف  عن 

وترتكز   .نومعظمهم مهاجر   ،قة عاملة فقريةيمة تأوي طبحيث تضم مساكن قد  .ولاأل

التي جلالص  فيها بعض ويغلب عىل سكان هذه   .وىلليها احللقة األ إأت  ناعات اخلفيفة 

 . ة تامعيجمراض الاألشكال  أمختلف  فرتاها تزخر ب  ،املنطقة تدين املستوى الجتامعي

تفتت   اجلريمةأمن  وسيادة  النطاق   .رسي  هذا  وظيفة  حمل تحل   مستقبال    وستتغري  ل 

  .وظائفه احلالية الوظيفة التجارية

 :    Low Income Housing  :و منطقة العامل أ: منطقة سكن الطبقة الفقرية  ثالثةة الاحللق -3

من    ا  هربهنا  ليها سكاإوقد انتقل    .يسكنها عامل الصناعة ذوي الدخل املتدين  

وا التنقل  تكاليف  تكاليف  ارتفاع  املساكنأرتفاع  ق  ،جرة  حلّوا  مرافقد  من  كز ريبني 

ن جتد عائلة عريقة ما أ  جدا    فنادرا    .نوهاجرملا  قاويغلب عىل سكان هذا النط  .عامهلمأ

   .زالت تسكن يف هذا النطاق

 :  High income Housing :: منطقة املساكن اجليدةاحللقة الرابعة   -4
ذوي  يقطنه   املرتفعا  الفلل  ،الدخل  فيها  ي  ومبان    ،وتكثر  سكراقية  ان  قطنها 

  .دخوهلم مرتفعة

 :   Commuter Zone :و الضواحيأو اخلارجية أ مشية : املنطقة اهلا احللقة اخلامسة   -5

 تضم سكانا  ،تكون هذه احللقة منفصلة عن املنطقة املبنية من املدينة بمساحات فضاء

ملدينة عىل وقد تكون املنطقة الفاصلة بني الضواحي وا  ،كز عملهمرمىل  إة  برحل  ا  يقومون يومي

  . نةالبلدات التابعة ملركز املدي رى ووقد يضم هذا النطاق الق   ،شكل نطاق فضاء وشبه متصل

 .( 57، ص 2001  ،)غنيم  ،( 82-55، ص ص  219  ،خرونآو   )السهيتي  ،( 274ص   ،1988  ،إسامعيل )
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 :  بام ييل  نلخصها   نظرية عدة انتقادات هذه ال   واجهت 

 .لقات دائريةخذ شكل حبحيث يت نا  متواز طراف نموا  ل تنمو املدينة نحو األ -1

 غري الشكل الدائري.   كلش تا قد تكون املنطقة املركزية ذ  -2

 النطاقات.ووسائلها يف حتديد شكل دور شبكات النقل  ة مهلت النظريأ -3

مد -4 عىل  الدراسة  هذه  شيكاغوطبقت  ل    ،ينة  شيكاغو  مجيومدينة  املدنمتثل    . ع 

   .(275  ،1988  ،إسامعيل) ،(58-57، ص ص 2001 ،)غنيم

 (: Sectors  Theory)  -: نظرية القطاعات سًاخام

تطهذه  تعترب   املركزية    ويرا  النظرية  احللقات  لنظرية  معلن    (سجلبري)غري 

نمو  النظرية وليدة مالحظات طويلة ألوكانت هذه   األنامط  فقد لوحظ   ،مريكيةاملدن 

ىل إ ز  تد من املركنام تنمو عىل شكل قطاعات طولية متإقات وعىل شكل حل   تنمو  ل  هناأ

ومخس   ، ومتوسطة  ،دينة صغريةم  64مريكية )منها  أمدينة    69فقد درست    . طرافاأل

ن هذه أبني من خالل هذه الدراسة فقد ت ،(1963-1900خالل الفرتة )   ،مدن كبرية (

تن وليس  املدن  طولية  قطاعات  شكل  عىل  شكل  مو  نمو   ةمتاثر  ،قاتحلعىل  بحركة 

ال ذات  املاملساكن  التيجيارات  وظائف  رتفعة  بقية  نموها  نفسه  تتبع  بالجتاه   ،املدينة 

ذ شكل الذي اخت  ،يف بلورة النمط العام لنمو املدينة بارزا   ت النقل دورا  بت شبكاعد لوق

طولية ختتلف    ،قطاعات  القطاعات  نهذه  وامتدادها  شكلها  لعيف  اعتبتيجة  رات ادة 

  .جتامعية مهها العتبارات الأ

اهذ  (هويت)ويفرس   عىلا  التايل  لنمو  للمدن أ:  النحو  الداخيل  الرتكيب  ن 

ا األ  لطرقحتكمه  نحو  املدينة  قلب  من  خترج  يف    ،طرافالتي  التباين  مكانية  إ ويؤدي 

رض يف ستخدامات األبدوره عىل اويؤثر ذلك    .رايضسعار األأىل فروق يف  إل  الوصو

نموا  أن  أويتيبن    .املختلفة  اتالقطاع القطاعات  األ  رسع  القطرطنحو  هي  اعات اف 

تش االتي  تشغلها  التي  املمتازة  املساكن  النطاق  أو  .لغنية ا  رسألغلها  هذا  امتداد  ىل إ ن 
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رحب أ  فقا  أمما حيقق    ،ناسيب املرتفعة املكشوفةرايض ذات املاخلارج يكون يف اجتاه األ

   .سع عام سواهاوأورؤية 

املمتاز  نأوما   املساكن  األ   ة تتحرك  الوظنحو  بقية  فإن  تتحرك طراف  ائف 

فإذا كانت املساكن   .يةلص األ افظة عىل حماورها  الجتاه نفسه عىل شكل قطاعات حمب

اجلنوب   الفقرية موجودة يف  املدينة  :ي أالبسيطة  املساكن ستنمو إ ف   ،جنوب  ن هذه 

 ،موها نحو اخلارجلن  ا  اصالت حمورجتاه نفسه متخذه طرق املو عىل شكل قطاع بال 

بقية نمو  المتداد  هذا  با   ييل  عينهاخلدمات  ف   .لجتاه  عطى أ   (هويت )ن  إ ولذلك 

النقل  ال   ية مهأ  رشايني  حتديد  عىل  تعمل  حيث  ال كبرية  لألجيار   ،رض قتصادي 

كام   ،جيارا  إثر  ك رايض القريبة من الطرق هي األ قتصادي لألجيار ال حيث يكون ال 

تبني  أ ال أنه  لألال   جيارن  مقرقتصادي  من  قريبة  كانت  كلام  يرتفع  و أ ات  رايض 

ركز املدينة حمافظة  عن مومع ميض الوقت تبتعد    ،ملنطقة ويف الضواحيقادة ا  منازل

   .جتاه نفسهعىل ال 

ف   واضحا  إ وبذلك  بدا  نموذج  أ  نه  هو    (تهوي )ن  تعديل إما    لنموذج  ل 

  (هويت)  د املسافة عنلجتاه ويعادله ا   (سج بري)  نموذج احللقي عند الف   .(سج بري)

ولكن   ،ط حلقي كامل الستدارة ملدن بنم ن تنمو اأي  بحيث ل يكون من الرضور

قطتنمو عىل شك دال  من  مركزيةاعات طولية خترج  واضحا    .ئرة  بدا  ن كال أ  وقد 

األ أالنموذجني قد   املركزية  املنطقة   ،الجتامعيث اجلذب  مهية نفسها من حيعطى 

ال  األ   ،قتصادي واجلذب  باملضمونولكن  وليس  بالشكل  هناك   .ختالف  أن  كام 

يف  النمو بني    ا تفاقا قد  أ ذجني  النموذجني  منه أن  كل  بالتام قّر  من   ،جتامعيال طبق   

الدخل  ذات  .حيث  حول   فالطبقة  النموذجني  كال  يف  تسكن  املنخفض  الدخل 

املركزية املتوس  ،املنطقة  الفئة  العليا   ،طةيليها  الفئة  ،  1988  ،عيل ام سإ)  .ثم 

  .(1997 ،)فخرو ،(276ص 
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الطب أ   ( هويت )وقد رأى   الالدخ   قة ذات ن  النقل  أمرتفع وبتـل  ثري عامل 

أطرا أ قد   حتى  ال متدت  بال ـف  مرتبطة  بقائها  مع  تف  .ركزـمـمدينة  ضل وهي 

واليشء نفسه    ، رتفعت تكلفة النقل ا حتى لو    ،السكن بمناطق بعيدة مرحية هادئة

الط با لبقية  ال لنسبة  ال مت ـ بقات  طول  إف   ،والفقرية   ل حاـ وسطة  عىل  سكنت  قد  هنا 

  ة و قطاعات طوليأ حاور  ـطقها عىل شكل م ت منا فظهر  ،مركز ـال رتبط بحاور تـم 

 . ([5رقم ) : شكل لا ]

 :  وفيام ييل بيان بقطاعات نظرية القطاعات 

األ القط  املركزيةولاع  املنطقة   :  :

 (CBD )  Central Besiness Distict : 
وتضم    ،ةتقع يف قلب املدين

القلب    ،ةشاهق مباين   ض النابوهي 

لل وتضم    ،مدينةوالديناميكي 

والثقايف ال احلضاري  رث 

ومع نمو املدن   .والتارخيي للمدينة

التقنيات   ،املستمر عملت  فقد 

وال احلديثةاحلديثة  عىل    ،بتكارات 

و احلياة  نمط  تركيب   يضا  أتغري 

   .صحيةغري بنية  توذا ،مزدمحة   رايض الفضاء فغدتملباين األ فقد ابتلعت ا ،املدينة

 :   Industry :: القطاع الصناعيالثاين  قطاع ل ا 
ويعود   ،وهنا يتم تركز الصناعات عىل شكل قطاعات طولية ترتبط باملركز

يف   الطويل  االسبب  الشكل  هذا  اأىل  إختاذ  الرئيسمتداد  هذه  ةلطرق  طول  وعىل 

األ  خمتلف  متتد  الصناع   طةنشالطرق  للنشاط  وجودأو  .الرئيس  ياملرافقة  خط    ن 

 
 هويت. وفق نموذج   القطاعات المركزية(: 5رقم ) الشكل

 . (277ص ، 1988 إسماعيل، )المصدر: 
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حديد سك هنأ  ،ة  رئيسأ  ،ر و  طريق  الجتاه إ ف   و  هذا  يعزز  مثال  ،نه  كردور ]  : خري 

ا  ،[الزرقاء  –  الرصيفة  –ان  ـعمّ  هذا  باسم  ل ويعنى  املحوري  الكرودر )متداد 

ف   .(الصناعي عينه  الوقت  السكن  إ ويف  هي  ثانوية  وظيفة  تشكل  املنطقة  هذه  ن 

العامل  ،العاميل  ارسه أ و  وتضم  هبيعملو لذين  م  الصنن  الذه  وتتميز   ،دنيا اعات 

املعيشي ب  ةالظروف  املنطقة  املصانعأ هلذه  من  قرهبا  بسبب  متدنية  وما  ]   هنا  ماركا 

 [.مثال عىل ذلك  ،وهلا ح 

 :   Low Class Houssing :: منطقة سكنية من الفئة املتدنيةالقطاع الثالث
املنطقة   هذه  يف  متدنيقيم  دخل  ذات  ط  ،فئات  كثاذاو  ،ةيقض  رق ذات  فة  ت 

الطرق ضيقة تتصل باملصانع التي   .ذات هتوية رديئة  ،ا صغريةازهلومن  ،مرتفعة  سكانية

هذه   سكان  هبا  ب  .[القطاع/نطقةامل]يعمل  املنطقة  هذه  الأتتميز  ذات ن  فيها  قامة 

بسبب   منخفضة  تقريبا  اتكاليف  النقل  تكلفة  هنا    ،نعدام  العامل   افإهنومن  جتذب 

غريهذا  ون  يك  ا  البوغ  .الصناعني  ملوفالبي  ،صحي  القطاع  بكل  ئة  التلوث أثة  نواع 

  .و قرهبا من املصانعأللتصاقها 

 :   Middle-Class Residintial :ة من الفئة املتوسطة: منطقة سكني القطاع الرابع 
يمكنها   . تضم هذه املنطقة جمموعة من السكان يتمتعون بدخل متوسط  

مسافات    نم لتعيش  أ السفر  الظر طول  وبيئية  عي جتاماوف  ضمن    .فضلأ ة 

هذوتض  األ  هم  بعض  فقطاملنطقة  الصناعي  النشاط  وليس  وترتبط    ،نشطة 

املركزية   حيتوي عىل    .قويا    رتباطا  اباملنطقة  القطاع  هذا  فإن  منطقة أ وبذلك  هم 

   .سكنية باملدينة

 : High-Class Residintial :: منطقة سكنية من الفئة املرتفعةالقطاع اخلامس 
يعيش   ،مدينةـبعد عن وسط الأل فهي اولذلك    ، نةمدي ـالطراف  أ  ع عىلقوت 

ال  .الذين يتمتعون بحياة رابغة وارفة ثرياءفيها األ    ، هنا نظيفةأ منطقة بـوتتميز هذه 
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 ،منازهلا متباعدة   ،وذات حركة مرورية لطيفة  ،وشوارع واسعة  ،وذات منازل كبرية 

  .اكنى املسقرأه ـطراف أ رش عىلـتـمركزية تنـنطقة الترتبط بممر مع امل

.(Settlement Geography, 2017)   

التي   املأخذ  النظرية  أورغم  مهية أن تعطي  أ  هنا استطاعتأ ل  إخذت عىل هذه 

بال البيئية  وال إ ضافة  للعوامل  املواصالت  عامل  حتديد   جيارىل  عند  القتصادي 

األ استخدام  كام  رضقطاعات  لل  واضحا    هتامما  أولت  أ؛  السياق  هذا  التي يف  مسافة 

األ عتفصل  الطرض  الرئيسن  بالرق  للنموإضافة  ة  العام  الجتاه  هذه أكام    .ىل  عطت 

بعدا   لمتداد مل  واضحا    النظرية  كمحددات  هامة  قيمة  التحتية  والبنية  الصناعة  واقع 

   .القطاعات التنموية للمدينة

 :   هو آت امنظرية نلخصه ب هذه ال ذ  خ آ هم م أ ن  إ مع كل ما تقدم ف 

   .ون اعتبار لدور السيارات اخلاصةد ا  كبري لسكك احلديدية دورا  عطاء اإ -

   .عامل املتعددةو اعتبار ملركزاأل أ يتم متثيل مل -

  .ثر اخلصائص الطبيعية للموقعأتغاىض هذا النوذج عن  -

   .ىل النمو والتطور خارج حدود املدينةإمهية تذكر أهذا النموذج  مل يعط   -

   .ادي للمدينةحإنه متثيل أ -

   .مهال بقية القطاعات التنمويةإو سكنيةستخدامات ال كيز عىل الالرت -

   .وتطورهاالقطاعات  ةمل تفرس النظرية كيفية نشأ -

   .ركزت النظرية عىل التباين الطبقي بني فئات املجتمع -

   .مهلت ضواحي املدينةأ يضا  أمهل النموذج الصناعات  الثقيلة وأ -

  .دائريا   ذ شكال  اخت  دائام   شكل قطاع  وإنام    نة يف هذا النموذجيشكل مركز املدمل يكن  -

   .(Setlement Geography ,2017) ،(58، ص2001 ،)غنيم
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  (:Multiple Nuclei) - نوى املتعددة: نظرية السادسًا

ال األ ـقدم  عام  ـمريجغرافيان  النظرية  هذه  تعديل أل  ـبديـك  1945كيان  و 

ال  ونظريةـحلـلنظرية  الدائرية  النظريـرفـ وع  .اعاتـقطـال  قات  هذه   وذجمـنـبة  ـت 

(E Ulman  &Harris)  ويعود   .(إدوارد أوملان  &تشونيس هاريس  ):  ترمجة لسميهام

النموذج وظه هذا  تطور  بعد  سبب  الفرتة  بتلك  بأوره  العاملان  تنمو أن لحظ  املدن  ن 

ا عتربافقد    .كثر من نواةأحول    فهي تنمو  ،بنسق خيتلف عن نسق احللقات والقطاعات

والقطاأ احللقي  النموذج  نمن  ديناعي  وليس  ثابتان  بأو  .ني ميكيوذجان  العاملان  ن أ كد 

املركزية   است   (CBD)املنطقة  عىل  املهيمنة  احللقة  تعد  األمل  باملدينةخدام  وقد   .رض 

احلديثة النقل  وسائل  تطور  قبل  القديمة  املدن  عىل  النامذج  هذه  تصلح  حيث   ،كانت 

األ منطقة  توجد  املدينة (CBD)  عامل كانت  باملدن إيشار  صبح  أو  ،بقلب  بعد  فيام  ليها 

املايلالك احلي  باسم  بد  ،(DBT)   ربى  هنا  األأ ت  أومن  استخدام  باملدن مور  رض 

تتعقد الال(  وملانأ  &هاريس  )فكان هدف    .الكربى  بقدر  النطاقات بتعاد  مكان عن 

األإو  ،املركزية استخدامات  بطريقة  رظهار  الكربى  باملدن   إليهت  وصل  ملا  فضلأض 

  .ية من تعقيداحلرضستخدامات ال

العا املدينةويشري  نشأة  بداية  مع  تنشأ  قد  الفرعية  النويات  بأن  خذ يف أوت  ،ملان 

والنمو الرئيس  التطور  املركز  تنافس  تصبح  الرئيس أ  حتى  النواة  عىل   ،ةو  مثال  وخري 

منطقة ادارية )  سرتتمننة لندن ظهر معها مدينة وس فعند نشوء مدي  ،(مدينة لندن)  :ذلك

باحلياة   ( وستمنسرت)وختتص    ،عامل لتجارة واألتتوىل لندن ا  ،(Westminster-  يف لندن

بينهام    ،السياسية تفصل  فضاءأوكانت  شيكاغو)  خرآال  مث  ،رض  نمت   (مدينة  فقد 

الثق  (هنر شيكاغو)املدينة حول   الصناعات  النهر  صبح أو  ،يلةوتوطنت عىل طول هذا 

( ملنت كا)  ىل حي  إن انتقلت  ألوظيفة  هذه اثم ما لبثت    ،لكربىينة ا ملدة اجمرى النهر نوا 

العمراينأالذي   لنمو  جديدة  نواة  حالتأ  :يأ  ،صبح  لدينا  األني ن  عندماوىل:  تنشأ   : 
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 تنشأ النواة الثانوية مع ميض  :واحلالة الثانية  ،لندن  :النويات الثانوية مع نشأة املدينة مثل

  .و الوقت كام يف مدينة شيكاغ

ن تكون النواة  أ  نه ليس من الرضوريأب  ،ان (أومل  &رأى العاملان )هاريس  قد  و

وقد تكون   .طرافيف األ  وقد تكون بعيدا    ،للمدينة تقع يف قلب املدينة(  CBD)  ة الرئيس

الرئيس  وما حوهلاأة  املراكز  املدينة  لسكان  تقدم  مراكز خلدمات  الفرعية  يك  ،و  ون فقد 

وقد تنمو هذه املراكز بأشكال   .ا  علمي  و مركزا  أ  ،عيا  صنا  كزا  مر  وأ  ،جتاريا    املركز مركزا  

طبيعية   تكون  قد  عوامل  عدة  بشكلها  يتحكم  منتظمة  سكنيةأغري  جتاريةأ  ، و  و أ   ،و 

)   ،اقتصاديةو  أ  ،صناعية نموذج  شكل  اختالف  شكل أوملان   &هاريس  ورغم  عن   )

الق ونموذج  احللقي  النموذجأل  إطاعات  النموذج  هذا  الط  يلغ  مل    ن  بني التفاوت  بقي 

من األحياء التي تسكنها  كثر رقيا  أل زالت الفئات الراقية تسكن بأحياء  حيث ،سكانال

الفقرية والطبقة  املتوسطة  األحياءت  وغالبا    .الطبقة  نسبيا    كون  بعيده  مراكز   الراقية  عن 

النام اقرتحته  ما  السابقةالنمو احلرضي شأهنا شأن  ال  .ذج  و أ جرة  ج هبنموذويؤكد هذا 

الثوبخا   الشاحناتانتقال   املركز  صة  من  منها  األإقيلة  والضواحي أطراف  ىل  املدن  و 

هلا املركز    .التابعة  من  الصناعات  هجرة  يتبع  األ إوقد  هج ىل  لألطراف  مماثلة  نشطة  رة 

والسكنية والتجارية  فقد    .الصناعية  املتطورأولذلك  النموذج  هذا  ربعة أ  ضاف 

جديد ونمبنمورد  كام    ةقطاعات  احللقات  القطوذج  و أالقطاعات  وهذه    ،اعاتوذج 

 :  ربعة هيالنطاقات األ

األ  الثانويةمنطقة  السكنية  ،عامل  الثقيلة  ،والضواحي  الصناعات  ثم     ،ومنطقة 

)  ضواحيال ص  1988  ،سامعيلإالصناعية.   ، (1997  ،)فخرو  ،(477-476، ص 

(Albert. jo. com)، (238، ص 2010صبحة، بو أ) .  

سباب لنشوء نويات متعددة  أك عدة  ان هنأ( بأوملان   &هاريس املان )العتقد  ويع

    : يوهذه العوامل ه ،و أحياء مستقلةأ
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 :ىل تسهيالت خاصة مثلإهبا املدينة    نشطة والوظائف التي تقوم: تتطلب بعض األول  أ 

الواسعة تساعد عىل سهولة   ، املساحات  متطورة  الوصول فوظيفة    وشبكات طرق 

حت  بحريىلإ  تاجامليناء  واجهة  مناسبة  الثقيلة    تتطلبو  ،ة  وبخاصة  ىل  إالصناعات 

األ من  شاسعة  والنهري    سهال    واتصال    ،رايضمساحات  البحري  النقل  بطرق 

-عامن]الصناعي    (Corridor -  الكوريدور)بعامن    :ل ذلكوالسكك احلديدية. مثا

  .[الزرقاء-الرصيفية

 جذب عدد دها يفور يفين هذا التجا؛ ألمعلتجىل اإنشطة املتامثلة  بعض األ  : متيلثانيا  

الرشاءأ الراغبني يف  الزبائن  من  األ   ،كرب  مر بشكل خاص يف ويمكن مشاهدة هذا 

القطاعي جتارة  تت  .اجلملة/مناطق  عن حيث  للبحث  الزبائن  لدى  الفرصة  وفر 

بينها لمق   يضا  أو  ،نوعيات خمتلفة واملفاضلة  املتشاهبةسعاـارنة  املنتجات  ذلك  ول   .ر 

النويات    نإف مميزةتتطل  األحياء  وأهذه  ذلك  .ب سهولة وصول  مثال عىل   :وخري 

   .(حي نزالمنطقة خلدة ومنطقة الذراع/)بمدينة عامن 

األثالثا   بعض  عل:  يالحظ  مع  نشطة  تتعارض  بأهنا  تكون أ حتى    ،خرىأنشطة  أيها  هنا 

قريبة منها  ية  راق  ما تعيق ظهور أحياء سكنيةيف منطقة    معيقة هلا. فوجود الصناعات

حياء ن األأكام    .وكثافة املرور بالدرجة الثانية  ،األوىلي بالدرجة  البيئالتلوث    بسبب

مر  ن هذا األإف  ،قل املختلفةالتجارية التي تتميز بكثرة السيارات واملشاة ووسائل الن

حنات الكربى  حركة الشاكام يتعارض مع    ،يتعارض مع نشوء خطوط سكة حديد

مر  نشاهد هذا األ  .وجتارة اجلملة  خازنناطق املفرغ محولتها يف من تأىل  إالتي حتتاج  

املدينة خالل فرتة حمددة  ،يف مدينة عامن الشاحنات من دخول  مر  واأل   ،حيث متنع 

  .يف جدة والرياض ودمشق وبريوت وبغدادنفسه نشاهده 

راكز التي  املعن    ىل البتعاد إ فتلجأ    .تفعةجيارات مر إ نشطة ل تتحمل دفع  : بعض األرابعا  

مثال ذلك توجد خمازن الرشكات الكربى يف ضواحي تقع    .عليها   شديدا    قبال  تشهد إ
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الكربى أ عىل   املدينة  املقابلني)  :فمثال    .طراف  اأ و   ، والبنيات  ، منطقة  م  أ و   ، لبساتنيم 

كام    . صمة عامن حتتلها مساحات كبرية كمستودعات تقع مكاتبها يف قلب العا   ( العمد 

ن  أل  ؛غنياءان عن مناطق سكن األمك ال بتعاد قدر  راء حتاول اللفق ن اكن مناطق سأ

منها سيضيف تكاليف   املعيشة. وكام يالحظ  إ القرتاب  مناطق سكن  أ ضافية عىل  ن 

ذات األ مناطق  يف  تكون  هباا  غنياء  حييط  مميز عام  ف   ، رتفاع  بارتفاع  إولذلك  تتميز  هنا 

  سابقوكان يف ال   .(ساين بعامنشميال  ،دير غبار   ،عبدون):  ل ذلكامث   .راضيهاأسعار  أ

عامن) منطقة  (،  والتاج  ، واجلوفة   ، رشفية واأل  ، وبيدة ل وال  ، جبل  عن  بارتفاعها  تتميز 

   . (479، ص  1988  ، إسامعيل). ووسط البلد النابض  ،سيل عامن

أأوملان  &  هاريس)من    كل  ويعتقد هناك  (،  عدد ان  يف  واضحة  ختالفات 

ا وااوهناك    ،ملدننويات  بضختالفات  فوبشكل    .يضا  أامها  أحجحة  كربت كلام  عام 

وكلام زاد   .وكلام كربت املدن فإن فرص كرب نوياهتا تكون أفضل  ،املدن زاد عدد نوياهتا

 .كثر ختصصا أركز الرئييس وتصبح كثر منافسة للمأعمر املدينة فإن هذه النويات تصبح 

   :ان (أومل &عقد نموذج )هاريس  وأوفيام ييل وصف خمترص ألهم نويات 

  :The Cental Business District (CBD) - املركزية  عاملمنطقة األ  :وىل العقدة األ 
األ  املركزية  املنطقة  تزال  النموذجل  هذا  يف  موجودة  وجود    ،صلية  مع 

وتنافس    ،نوية موزعة عىل املنطقة احلرضية للمدينة )ميرتو بوليتان(و بؤر ثا أمناطق  

ال املركز  هذه  الصغرية  الوظائفيف    رئيسالنويات  البنوك  بعض   ، ادقفنال  ،مثل 

رشكات التأمني مع ميض الوقت تصبح هذه املنطقة متخصصة مما يقلل   ،العقارات

   .من أمهية املنطقة املركزية وجاذبيتها 

   : Wholesale\Light Manufacturing - الصناعات اخلفيفة /منطقة البيع باجلملة : العقدة الثانية
عادة تكون  و  ،لك ته نحو املس  مبارشة  وجهة  ملغالب  تكون يف ا  عاملهذه األ

ل   ،وقد تتطور يف هذه املنطقة صناعات خفيفة  .و مالصقة للمنطقة السكنيةأقريبة  
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وتشغل هذه الصناعات مساحات  ،اخلامولية واد األ املىل كميات ضخمة من إحتتاج 

  : ملة مثل اع باجل ضائع تبيف هذه العقدة بب و اخلدمات املقدمةأعامل وتتمثل األ  ،قليلة

  .اللكرتونياتو ،اثث وال  ،املالبس

 : Residential District - املناطق السكنية : العقدة الثالثة 
ال  متفاوتة  املدينة  يف  أحياء  تقريبـتظهر  عشوائي  وبشكل  مما    .ا  مستوى 

لكإ يؤدي   املساكن  من  جيوب  ظهور  واألىل  الفقراء  من  بالوقت ل    . عينه   غنياء 

ويغلب   .طى والدنيا س ة الو ة يقيم فيها سكان الطبقعات شاس احىل مس إ بالضافة  

ال العشوائيـعىل هذه  الطابع  الذين يعرفون    .منطقة  قبل  الذي يصعب فهمه من 

حقيق ـال  عىل  أل ها ـ ت ـمدينة  م ؛  يقيسون  يشاهدـ هنم  مشاهبة  نو ا  مشاهدات  عىل  ه 

   .مدن أخرى ـل 

 :   low-class -ل املتدين منطقة فئة ذات الدخ : ة الرابعة العقد 

 .و طبقة العاملأة سكنية للطبقة الدنيا ة  منطقصناعيبعد الكردورات ال يأيت  

ويعيشون يف   ،الذين يعملون باملصانع املجاورة   ،ومعظم املقيمني فيها هم من العامل

ا متدنية  األ   ،ملستوى مساكن  نظرأوتتدنى    ،جرة رخيصة  املنطقة   ا  جرهتا  لتعرض 

مصدر  املجاورة مللوثات  املصانع  كيميا   تنبعثث  حي  .ها  غازات  وتصدر    ،ئيةمنها 

املنطقة    ،ها ضوضاء مزعجةعن يميز هذه  النقل تكاد تكون معدومة  أوما  ن تكلفة 

وجلية  .للعامل واضحة  بصورة  املساكن  هذه  متيز  تقطن    ؛ويمكن  بمحاذات ألهنا 

   .املنطقة الصناعية

 :  Middle-Class -الفئة املتوسطة   : سة العقدة اخلام 

هنا تقع بعيده  أل   ؛قةطقة الساباملن  كثر منأى السكان  د بة لغو هذه املنطقة مر

البيئي  نسبيا   التلوث  مصادر  الوصول    ،عن  بسهولة  املنطقة  هذه   ،ليها إوتتميز 

   .سكنية يف املدينة كرب منطقةأولذلك فهي  ،بواسطة شبكة النقل 
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 :  High-Class -فئة العليا ال  : العقدة السادسة 

بتح  النموذج  هذا  قام  ملجموعة  قمنط  ديد لقد  سكنية  السك  حمددة ة  ان  من 

رغيدة  بحياة  يتمتعون  العليا    ،الذين  بالطبقة  عادة  املخمليةأويوصفون  الطبقة    ،و 

قديام   تسكن  كانت  شيأ  وقد  مدينة  يف  شارع شيكاغو  حتتل  األحياء   .كاغو و  تتميز 

ممر بتبط  ترهنا  أكام    ،خرى ألحياء األ الراقية باهلدوء والنظافة وقلة احلركة مقارنة با 

تشغل عادة املناطق   ،ما تشغله مساكن راقية  وغالبا    ،ها طرافأنة واملدي يرتبط بمركز  

امل  من  الغريب  اجلزء  األ أل   ؛دنالراقية  غالب  يف  املنعشة  الرياح  الرياح ن  هي  حيان 

غري   ،ربيةالغ  من  ولذلك  والورش  املصانع  لوجود  معاكسة  جهة  من  هتب  والتي 

الراأاملمكن   املساكن  نجد  ت   ق رش ية  قن  حيث  الرياحإنقل  املدينة  الغربية    ليها 

الغربية الرياح  تنقلها  املدينة  تقع رشق  وورش  مصانع  من  ن إ ف ولذلك    ،امللوثات 

يفصل بني   ن يكون طبيعيا  أويفضل    فاصال    ( يقرتح نطاقا  أوملان  &نموذج )هاريس  

   .حياء الراقيةحياء الفقرية واأل األ 

 :   Outlying Business District -ئية االنعامل منطقة األ  : قدة السابعة الع 

ال هذه  الـتنافس  الرئيـ مركزي ـالمنطقة  ـمنطقة  ج ـ سـة  السكان ـة عىل  ذب 

 ،اـيـل ـالوسطى والع ن بجوارها من سكان الطبقة  و سكان القاطنوبخاصة ال  ،اـه ـل

ت   أنو  أ العقدة  لـقـهذه  ال ـدم  ال ـخدمـهم  تقدمها  التي  نفسها  قة ـ ط ـمنـات 

مر  ،ةـركزيمـال النواة  هذه  والاكز  اوتشغل  ات ـ يـوالكلارات  ـمطـلتسوق 

 الكربى.   والرشكات

 :   Heavy Manufacturing -: منطقة الصناعات الثقيلة  العقدة الثامنة 

املنطقة املصانع ذات ال  املوا تضم هذه  الثقيل مثل  الكيميائية واملعدات  نتاج  د 

   .الثقيلة والفولذ وتكرير النفط والتعدين
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 :  Industrial Suburb -   اعةلصنا  :  الضاحيةعقدة التاسعة ال 

وتتمتع هذه    ،ةـنـمديـ ه املنطقة من املدينة للمصانع ضمن أحياء الختصص هذ

نقل   بشبكة  الاملناطق  شبكة  عن  مستقلة  ذات    ، مدينةـشبه  طرفها  طرق  تكون  وقد 

مغلقةهن ال   ،ايات  مياه  شبكة  تستعمل  ل  ه ـهـ ول  مدينةـوقد  صحي  شبكة رصفة  ي ا 

الكهرباء  عن  لةتكون مستق   وقد  ،خاصة هبا ب  تتمتعو  ،شبكة  ما  قل رصامة  أقيود  نوعا 

مناطق السكنية  ـهنا بعيدة عن الأل   ؛من القيود والقوانني املفروضة عىل األحياء الداخلية

 . ([6رقم ) :الشكل]  (Alhert.jo.com) .ل عىل السكانـقأخاطرها ـوم

 

 . ولمانأو  لنويات المتعددة وفق نموذج هاريس(: ا6الشكل رقم )

 . (277ص  ،1988 إسماعيل،)المصدر: 

النموذج هلذا  منشورة  انتقادات  توجه  بو  ،مل  القول  يمكن  عألكن  قد  دت قهنا 

من   {%30}كثر من  أة لالستيعاب ولكنها ل تغطي  كثر سهولأاحللقات    فنظريةعقد،   امل

استخدام   املدناألحقيقة  داخل  استيعاب   .رض  نسبة  تزيد  القطاعات  ونظرية 
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األاست ونموذج  نموذج  ولكن  تقريبا    {%50}ىل  إرض  خدامات  الدائرية   احللقات 

هنا أل  إرية النويات برغم تقصريها  ظنما  أ   .ستيعاب والتطبيقهولة لالكثر سأالقطاعات  

رض يف ات األمن تباين استخدام  {%80}  ن تفرس نحوأرية حديثة نسبيا استطاعت  نظ

تقديرا    .املدن النسب  هذه  املؤلف  شخصيا    وتعترب  قبل  تقني من  وليست  بحثي     ، ةديرات 

  .رئقاكثر وضوحا للألصوره قد تكون ن اإف ،املثال التطبيقي التايل عن الدولة ويف

 : راسة تطبيقيةد

التدري أ هيئة  عضو  الدكتور  جرى  قطر  بجامعة  اجلغرافيا  بقسم  نارص  ) س 

فخ  عبد ا  م(1997) عام    ( رو الرمحن  مدينة  عىل  تطبيقية  عاص دراسة  قطر  لدوحة  مة 

الرت"  :بعنوان الدا مقارنة  النممل خيل  كيب  مع  الدوحة  املدن ـ دينة  لرتاكيب  العامة    ،"اذج 

   .التاسع  ضمن العدد  ،"النسانية وثائق والدراسات ال  ركز م "ة الدراسة بمجل وقد نرشت 

الدراسة   هذه  من  إوهتدف  عدد  استعراض  األـالنمىل  يكولوجية  اذج 

عىل طبقت    ذج التينواع النامأتم دراسة    .عليها  دف التعرفوالقتصادية واحلرضية هب

نة  مديـلة  مي مخططات التنظيـثم دراسة ال   ،عدد من مدن العامل وبخاصة املدن اخلليجية

بنم  ،الدوحة املخططات  هذه  يف اذـومقارنة  وذكرت  سبق  التي  املدن  تركيب  ج 

  .دوحةال لنمو مدينة اه العام جت خططون فهم الحتى يستطيع امل ،الصفحات السابقة

الأل  وحتقيقا   هذه  باقتضابفق  ،سةدرا هداف  الباحث  استعرض  نموذج  د   :

املركزية القطاعات  ،الدوائر    1965ونموذج    ، املتعددة  ياتنوالونموذج    ،ونموذج 

وفورد)1980ونموذج    ،(Peter Man  -  مانبيرت) ، (Grifin     &Ford  -  جرفن 

 .  1994الكويت  ة ـملدين (يسىالنو)ونموذج  ،( Clark – كالرك)ونموذج 

اذج، فقد قام الباحث بعرض عام ـمن نم  نفا  آض  استعر   ويف حماولة لتطبيق ما

ب الداخيل ملدينة الدوحة قد ن الرتكيأىل  إ  صلتوو  ،ملخططات مدينة الدوحة احلرضية

 :ساسيتني شكلتا بنية املدينة وشخصيتها مهاأني مّر بمرحلت
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 عشوائية. ة دينة بصورما نمت املعند  ،1970املرحلة الوىل ما قبل   •

بعد   • ما  الدولةأبعد    1970مرحلة  استقلت  ببيوت    ،ن  الدولة  واستعانت 

  .اخلربة يف جمال ختطيط املدن 

   : خلروج  بعدة خمططات عىل النحو التايل ستشارات با ذه ال ه   هت وانت 

 :    Davis 1972-1978   &Leewelyn  -  خمطط ليولني وديفيز   -1
املخطط   هذا  حتديد  إ وهيدف  تصور  ىل  ووضع  العمراين،  التطور  مناطق 

الداخيل للرتك  عام بأ  للمدينة، و يب  املدينة نحو  أوىص هذا املخطط  ن يتجه  لنمو 

و  الوسط،  ادعإ الشامل،  منطقة  وتعمري  الطريق  ة  امتداد  عىل  جتارية  مراكز  وخلق 

واللرئيس ا  غربا  ،  املدينة  بنمو  طري هتامم  عن  وض ،  الريان،  مدينة  تنمية  ورة  ق 

 ى.  يق سلومنطقة صناعات خفيفة وسوق مركزي عىل طرقامة إ 

   : Pereira 1974 -  ويليم برييراخمطط   -2
املخطط   هذا  توزيع  إ ىل  إهيدف  تكاالسعادة  وقد  الدوحة،  مدينة  يف  وقع  ن 

ىل ما يعادل إنسمة    [الف  315]ىل  إ  1995ام  ن يصل عدد السكان الدوحة عأاملخطط  

 ن حجم سكان الدولة.  م {75%}

 : Shankland Cox 1971-1981 -  انكالند كوكس خمطط ش   -3
املخطي األعترب  لعام  ط  املدينة  لنمو  توقعات  ووضع  ومن    (،م  2000)شمل، 

   :خططملف اهداأهم أ

 مة بوسط املدينة  ة املباين القديازال •

 .املدينة احلد من التعمري حول  •

 . الزيادة السكانيةمرونة اخلطة لستيعاب  •

 .ةطق التجاريعادة توزيع املناإ •
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 :  Dar AL-Handasah - خمطط دار اهلندسة   -4

ت عىل  املدينةركز  مركز  وحتسني  لكل    ،طوير  خاصة  مناطق  ختصيص 

لكل  أ خدمة   األل  عامست او  استعاملت  األوتط  ،رضمن  بعض  حياء  وير 

 املناطق اخلرضاء.   وزيادة مساحة ،السكنية 

خالل   الدوحةامن  ملدينة  السابقة  املخططات  الشكل  إف   ،ستعراض  ن 

يع هذه احللقات حتيط  ومج  ،عيشعا الالعام للمخطط يغلب عليه النمط احللقي 

ط ترتبطراف، و ة نحو األ ين ملد ثم تتباعد هذه احللقات عن وسط ا  ، بمركز املدينة

الشعاعية  الطرق  من  بشبكة  احللقات  شكل    ،هذه  وقد   ،قطارأ نصاف  أ فتتخذ 

عن  جديدة  وضواحي  مناطق  الطرق   دبرزت  هنا  تقاطعات  ومن  يستطيع . 

جدأاملخطط   ثانوية  مراكز  جيد  عن ن  اليدة  هذه  القديم أ تقاطعات.  د  املركز  ما 

حمافظ فيبقى  كمرك  ا  للمدينة  وظيفته  رعىل  و   سئي ز  التجاري    ، اريدالللنشاط 

 مة.  حياء السكنية القديتتخلها بعض األ 

)   :الشكل ]ويوضح   وهو  الداخيل   الرتكيب    ([7رقم  الدوحة،  ملدينة   

ففي القلب توجد منطقة   ،، ذا الدوائر املركزية(لبريجس)حللقي  النموذج ايشبه  

م  ،(CBD)  عاملاأل ال ـوهي  فيها ـحدودة  ويوجد  األمساحة،  مكاتب   عامل : 

والبنوكا واملالية  اجلملة  أ و   ،طاعموامل   ، لتجارية  بماكن جتارة  تتمتع  سعار أوهي 

جدا  أ  عالية  ييل رايض  نط  .  مساااق  ذلك  بوجود  يتميز  تقلي نتقايل  و أ دية  كن 

العم  عامراتـمساكن   + تقليدي  )سكن  املختلطة  الورشال  وبعض   ،) 

ارجية اخلي  ضواحالذي يمتد حتى ال   :ثـالـثـطاق ال ـ ما الن أ سيطة.  الصناعية الب 

احل السكن  نطاق  قصور)ديث  ـ لكل   + القطا أ (،  فلل  في ما  الصناعي  د ـ وجع 

  .ةدينرب امل ـ قىص جنوب غأ 



 

 األرض دامخاست نظريات: لثالثاالفصل  100

 

 

 دينة الدوحة. ي لمالتركيب الداخل (:7الشكل رقم )

 . (205ص  ،1997 ،و خر ف )المصدر:  

  ا ذ   (هويت ) ط  ـ خط ـ ط املدينة يشبه مـ خط ـ ن نموذج مإ عينه ف  وبالوقت

م  ،القطاعات  القطاعات طولية متصلة  املركز والدحيث توجد  املحيطة  ع  وائر 

وفيها    ،ينة خارج املد   ةاملتجه  سةالرئيق  الطرعىل طول    وغربا    متد جنوبا  ـوت   ،هبا 

مثل ـ ت   استخدام  الوك   :جاري  الريان، واستخدام    ،رة قطاع  -اريج ـ ت ]وطريق 

يمثل    : مثل   [ عيصنا  الرشقي  اجلنوب  نحو  يمتد  قطاع  وهناك  سلوى،  طريق 

بال  النقل.  خدمات  ت إضافة  قطاع  اال داخل  ـ ىل  مع  ستخدامات  لتجارية 

 ائري الثاين. لدول واالسكنية عىل اخلط الدائري األ

 :اخلالصة

وقد    ،رض الدارجةعراض نامذج استخدام األ تاس   ل هذا الفصلتم خال

ن  أ وقد تبني    ،عمق ملخططات املدن القديمة واحلديثةأ  ام  امذج فهعطت هذه الن أ 
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تستطيع   ل  التقليدية  النظريات  تفرس  أ هذه  استخ أ كل  ن  األشكال  رض دام 

ليت املخططون  يسعى  ولذلك  نامذج  إ   وصلواباملدن.  و أ ىل  دقة  شمولي أ كثر  ة كثر 

تفسريا  دتق  نأ لتحاول   الواإ قرب  أ  م  النامذج عىل  تنطبق هذه  بعض  قع. وقد  ىل 

ن نموذج النوى املتعددة إخرى. ويف اخلتام فأاملدن ولكنها ل تنطبق عىل مدن  

    .النامذج التي ذكرتثر واقعية من كقرب واألقد يكون هو األ

 املراجع: 

امل"،  2010،  دكاي  ة، حبأبو ص -1 د،  "دنجغرافية  الثالثة،  للنرش  وار  الطبعة  ائل 

 ان.ـالتوزيع، عمّ و

أمحد،  سامعيلإ -2 املدندراسا"  ،1988،  جغرافية  يف  دار  "ت  الرابعة،  الطبعة   ،

 ة الثقافة للنرش والتوزيع، القاهر

عثامن،  غنيم -3 ال"،  2007،  الرض،  استخدام  واحلرضيختطيط  دار  "ريفي   ،

 .الصفاء، عامن

عبد  و،خرف -4 الرتكيب  "،  1997الرمحن،   نارص  الدوحة    خيلاالدمقارنة  ملدينة 

املدن لرتكيب  العامة  النامذج  جملة  "مع  النسانية،  ،  والدراسات  الوثائق  مركز 

 . (215-181ص ص  ،دد التاسعالع)

صربي اهل -5 حسن،  فارس  يتي،  صالح  ا"،2019،    ، "مدنـل جغرافية 

 جامعة بغداد. 

- 



 

 األرض دامخاست نظريات: لثالثاالفصل  102

 
 : ية اللكرتوان   املراجع 

املن  -6 نظريات  الزراعة:  الزراعيةظريات   .............................................،واقع 

Best Article, 2019,……… https://www.bestarticle on line. Com 

7- Chand S., 2010, "Theories of Agriculture: Locationale Theroies 

of  Agricultune",…………….https://www.yoouraticlelibrary.com 

8- Hoyt, Homer., 2017, "Hoyt Model or Sectors Model (1939) of 

Urban Land",………………https://settlement Geography Planning 

Tank.com. 

 

https://www.best/
https://settlement/


 

 

 امات األرضمسح ِاستخدالفصل الرابع:  103

 
 

 متهيد: 

كل املسوحات   Land Use Survey  -  ستخدام األرض ا يشمل مصطلح مسح  

املستخدمة للحصول عىل معلومات دقيقة عن استخدام األرض احلايل، أو كام هو وقت 

املسوحات،   هذه  حمتويات  عىل  األرض  استخدام  مسح  ويعتمد  املسح.  عملية  إجراء 

املسح،   من  والغرض  اخلريطة،  رسم  مقياس  خربة ط و وعىل  إىل  باإلضافة  املنطقة  بيعة 

وكل أنواع املسح تقوم برصد وتثبيت خمتلف أشكال   .فريق العمل املكلف بعملية املسح

 . استخدام األرض موزعة كام هي عىل قطعة األرض املشمولة بعملية املسح

يل دلورانس د)يعود الفضل يف نشأة هذا العلم إىل اجلغرايف الربيطاين املعروف  

اإلعرب  (ستامب ومساندة  اجلغرايفاية  الدويل  مسوحات ألرايض   ،حتاد  إجراء  تم  وقد 

أجريت دراسة     (1960)ويف  (،1958و    ،1954و    ،1953و    ،1950)بريطانيا عام  

تأثري ا عىل  املسح  ركز  وقد  دول.  عدة  يف  احلقلية  املحاصيل  عىل  أخرى  ستقصائية 

توزع   عىل  االقتصادي  والوضع  والبيئة  الطبيعية  الزراعية.  توالظروف  املحاصيل  نوع 

الظروف  أنسب  ملعرفة  متعددة  مناطق  يف  معني  حمصول  ومسح  الرتبة،  مسح  تم  وقد 

 . )albankaldawli.org.com(لنجاح هذه املحصول. 

ا   مسوحات  كبرية وتكتسب  أمهية  األرض  القاعدة    ؛ستخدام  توفر  ألهنا 

لإلحصاءات  قوًيا  أساًسا  ومتثل  األرض.  استخدام  خريطة  لرسم  األساسية 

احلكومي  القرارات  من  العديد  تبنى  وعليها  املستقبلية  الزراعية،  التوقعات  وبناء  ة. 

اخلاصة  لال البيانات  ذلك  عىل  مثال  وأفضل  األرض،  استخدام  ألنامط  العام  جتاه 

باإلنتاج واإلنتاجية الزراعية التي تفيد املتخصصني يف األمن الغذائي. إذا تستطيع 

هلذه  أن  كام  مستقباًل،  باإلنتاج  والتنبؤ  احلايل،  اإلنتاج  تقدير  املسوحات  هذه 

 مسح ِاستخدامات األرض: الرابعالفصل 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk02UWJuVlIoybOjcpSs8CiprNz9rnw:1605037109882&q=albankaldawli.org.com&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiInqSW3fjsAhUSmRoKHZnXASwQvgUoAXoECBEQLg
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ا مالئاًم ألية  ماوحات أمهية بالغة يف جمال التخطيط. وال يمكن أن نتوقع استخد املس

وقد  املجاورة،  املستخدمة  للقطع  األمثل  االستخدام  نعرف  أن  دون  أرض  قطعة 

امليدانية اجلوالت  إليه  تتوصل  ما  أيًضا  املسح  اجلوانب   ،يصل  عىل  التعرف  يف 

ر عملية مسح استخدام األرض إىل الثقافية واالقتصادية والبيئية، ويمكن أن تطو 

   . )albankaldawli.org.com(مسح شامل للموارد الطبيعية.

 :تعريف مسح استخدامات األرض

عىل النظام العاملي لتصنيف األرض، فإن املسوحات األرضية تركز عىل   وبناءً 

املزارع  بمسح  هتتم  أهنا  كام  منها،  املبنية  واملواد  املباين  ونظام  السائدة،  الزراعية  النظم 

توزيع   عىل  الرتكيز  دون  أحياًنا  مساحية  تسجيل كوحدات  يتم  حيث  معني،  حمصول 

فعملية   أنواعها.  بأدق  اإلدارية  واحلدود  وملكيتها،  ومساحتها،  املزرعة  إنشاء  تاريخ 

وتسجيل  لرصد  مناسبة  وسيلة  فهي  وشاملة.  دقيقة  عملية  األرض  استخدام  مسح 

لتبادل   وفاعلة  مناسبة  وسيلة  وهي  والريف.  احلرض  يف  البرشية  األنشطة  خمتلف 

 ية عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي.املعلومات الدول

 مصادر معلومات مسح استخدام األرض:

التقارير   تتعدد مصادر مسوحات استخدام األرض بني الدراسة امليدانية وبني 

اجلوي،   والتصوير  الكدسرتالية،  واخلرائط  الطبوغرافية،  واخلرائط   والدراسات 

وحديثاً  الراداري  واملسح  الفضائي،  طيار   والتصوير  بدون  الطائرات  استخدمت 

، ص 2007. )غنيم،  ذه التقنياتيف عمليات املسح، وفيام ييل وصف خمترص هل   (درون)

 (. 88-85ص 

 الدراسة امليدانية:   -1

أو مسح الغطاء   ،ال يمكن أن يستغني أي مرشوع لسمح استخدامات األرض

تم  األريض ما  من  متاًما  التحقق  يتم  لكي  امليدانية،  اجلوالت  وسائل إ  عن  من  ستالمه 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk02UWJuVlIoybOjcpSs8CiprNz9rnw:1605037109882&q=albankaldawli.org.com&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwiInqSW3fjsAhUSmRoKHZnXASwQvgUoAXoECBEQLg
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البيوت   االستشعار داخل  يوجد  الذي  املحصول  ما  تعرف  فكيف  بعد.  عن 

وكيف ستعرف   ،البالستيكية، وكيف تعرف عمق وتاريخ اآلبار وكمية مردودها املائي

أ أم  حكومية  الدراسة  هذه  وكيف ،  ليةهأن  البنزين،  مضخات  رتبة  سنعرف  وكيف 

والشعري القمح  حقول  بني  وكيف وبني    ،ستميز  الدراق،  وأشجار  اللوز  أشجار 

 ستعرف عمر املزرعة وما نوع مليكتها.

أو    ،أو املناطق احلرضية  ،والدراسة امليدانية قد تكون خمصصة للمناطق الريفية

خاصة  استبيانات  تصميم  يتم  وغالًبا  بالنقل.  خاصة  مسوحات  أو  الصناعية،  املناطق 

لوسائل   تفاصيل ال يمكن  ففي جمال مسح عن    االستشعارملعرفة  عليها.  التعرف  بعد 

ومنافع  شققها،  وعدد  البناية،  طوابق  عدد  معرفة  االستبيان  يستطيع  احلرضية  املناطق 

استخدامها. ويمكن من خالل املسح امليداين معرفة الرتكيب السكاين للحي والرتكيب 

رية االقتصادي، والوضع االجتامعي والثقايف، كام يمكن معرفة وظائف األسواق التجا

،  164، ص2011)عمر،  .  عن بعد  االستشعاروختصصها، وهذا ال يمكن عن طريق  

187 .) 

انات خاصة يمكن التعرف باستخدام استبو اً ضكام أن الدراسات امليدانية أي 

الزراعية األنامط  الزراعية  ،عىل  الدورات  أن   ،وعىل  كام  الزراعية.  امللكيات  وعىل 

ير أن  للباحث  تتيح  امليدانية  املز  قف الدراسة  ومورد ر مساحة  ومالكها  وتارخيها  عة 

التحقق  الريف يتم  امليدانية يف أرايض  املياه، ووظيفتها وغري ذلك. كام أن الدراسة 

من خالهلا عىل نوع األسمدة واملبيدات احلرشية املستخدمة، كام يمكن للباحث أن 

الزراعية، وعىل  إنتاجية املحاصيل يف منطقة ميتعرف عىل بعض اآل   اً ضوأي  ،ا فات 

التصنيع،   وإمكانات  التخزين،  ونظام  املنتجات،  تسويق  نظام  عىل  هذه  ف التعرف 

، ص 2011عن بعد التوصل إليها. )عمر،    االستشعارالتفاصيل ال يمكن لوسائل  

 (. 201-188ص 
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اخلام،  وموادها  الصناعة  نوع  من  تتحقق  امليدانية  الدراسة  فإن  التصنيع،  جمال  ويف 

ومستو العاملني  اإلنتاج،  هاوعدد  وتسويق  املهني،  ومصادر وم  املستخدمة،  النقل  وسائل 

التأسيس.... وسنة  العامل،  سكن  وأماكن  املياه،  ومصادر  املعلومات   ، الطاقة،  من  وغريها 

 (.208-202ص ص  ،2011التي ال نستطيع احلصول عليها إال بالدراسة امليدانية. )عمر، 

امرسة مسح استخدام األرض  ملاتبعت عدة سبل ل   قدوفيام يتعلق باملرور ف

يف  النقل  شبكة  عىل  نتعرف  أن  نستطيع  اجلوية  الصور  فمن خالل  النقل.  جمال  يف 

املركبات  حركة  حجم  نعرف  أن  نستطيع  ال  ولكن  املدن.  وداخل  الدولة  داخل 

تستطيع وسائل   ال  كام  الزحام.  أو  الذروة  وساعات  بعد   االستشعارونوعها،  عن 

يف احلافلة   ا الشبكة. فالقمر الصناعي ال يعرف كم راكب ه ذ معرفة عدد املستخدمني هل

الطائرات رسعة   تعرف  وال  التكلفة،  الصناعي سعر  القمر  يعرف  وال  القطار،  أو 

امليدانية تعترب مكملة  الدراسات  إًذا  الزمن املستغرق يف كل رحلة.  احلافالت، وال 

ر كانت  سواء  األرض  استخدام  ملسح  الرضورية  املعلومات   اأم حرض   ا يفملصادر 

 (. 208-202، ص ص 2011)عمر، 

 الدراسات السابقة:   -2

يقصد بالدراسات، الدراسات العلمية التي تطبق املنهج العلمي املتعارف عليه 

ت    أكاديمياً  قد  والدراسات  األبحاث  علميةوهذه  جمالت  يف  دوريات   .نرش  أو  حمكمة 

ب تصدر  علمية حمكمة  من جمالت  عبارة  هي  والدوريات  سنوي، شكعلمية  دوري:  ل 

لغاي اجلامعات  أساتذة  هبا  يقوم  لتجديد ا فصيل، شهري، وغالًبا  أو  العلمية،  الرتقية  ت 

وتصدر  مأجورة  تكون  ال  عادة  االبحاث  وهذه  علوم.  من  استجد  بام  األساتذة  عهد 

العلمية   البحث  مراكز  أو  املعاهد  أو  اجلامعات  من  العلمية  الدوريات  أو  املجالت 

رسمًيا. العلمية  وال  املعتمدة  الرصوح  هلذه  األبحاث  تنرش  قبل إ  من  حتّكم  أن  بعد  ال 

 . «حمكمة»ولذلك نجد عىل املجالت عبارة دائمة  ،نرشها نمتخصصني وجييزو
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ودراسات عليمة قد تنرش    اً بحاثأ  همحكميف  وقد جيري أساتذة اجلامعات ومن  

عل فريق  هبا  يقوم  مأجورة  دراسات  تكون  ولكنها  العليمة  مقابل مي  بالدوريات 

مالي ال  ،ةـ عائدات  البحـوتكون هذه  إقليمية ـمشاريع   ،ثية مدعومة من مؤسسة علمية 

 وعادة تكون رسية وال تنرش إال بعد ميض فرتة طويلة عىل إعدادها.  ،أو دولية

الباحث من  مبارشة  إما  املنشورة  السابقة  الدراسات  إىل  الرجوع  أو   ،ويمكن 

الدورية الشبك  ،املجلة/  خالل  من  اأو  مقابل.   ،كبوتيةلعنة  دون  أو  مادي  مقابل  إما 

وكان يف السابق احلصول عىل هذه األبحاث حتتاج إىل جهد ومشقة يصعب عىل بعض 

اإل  ،إنجازهاالباحثني   شبكة  طريق  عن  تتم  كلها  األن  غري   .نرتنتأما  الدراسات  أما 

والتي   واملؤسسات احلكوميةأاملنشورة  الوزارات  اخلاصة  ، نجزهتا بعض  ض بع   أو  ،أو 

فيحتاج أمر احلصول عليها إىل  ، اهليئات الرسمية وبخاصة اهليئات التابعة لألمم املتحدة

 خربة يف العالقات العامة. 

  التقارير:    -3

روبرتاج(. ويلتبس عىل بعض الناس  )أو    (Report)بمصطلح تقرير    نسمع كثرياً 

صحفياً  التقرير  يكون  وقد  التقرير.  هو  ب   ما  النرش  منه  مرفقاً حف  الصالغاية  به    ويكون 

التقرير   يكون  وقد  اإلذاعة،  حمطات  عرب  تذاع  إذاعية  تقارير  وهناك  الصور،  بعض 

 ولكن ما نقصده بالتقارير يف هذا السياق غري ذلك.  ، بفيلم تلفزيوين   موثقاً   تلفزيونياً 

 فام هو التقرير؟ 

الفعال املستخدم بني وحداإالتقرير هو: عبارة عن    ت حدى وسائل االتصال 

من  لنشا جمموعة  يضم  مكتوب  عرض  عن  عبارة  هو  أو  املختلفة.  املجتمعات  يف  اط 

معني  بموضوع  املتعلقة  اخلاصة  وتوصيات   ،البيانات  واقرتاحات  حال  واقع  ويشمل 

اقتصادية،   اجتامعية  هندسية،  إدارية،  علمية،  التقارير:  تكون  وقد  تفسري.  حماولة  وفق 

 (.mawdoo3.com ، 2020طقاطقة، ) مالية، سياسية.
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ي   من  مصاغة  ومنهم  املعلومات  إيصال  أشكال  من  شكل  بأنه  التقرير  عرف 

التقرير صحفي املستقبل، وقد يكون  إىل  لتقديمه  متقنة وجاهزة  إذاعي  ،اصياغة  أو   ،اأو 

 رئيس  –  :وتقدم التقارير من الرتب الدنيا إىل الرتب العليا،  علمياً   أو تقريراً   ، اتلفزيوني

)الدولة  رأس  –  الوزراء  رئيس  –  ير وز  –  عام  مدير  –  قسم   احلرة،   املوسوعة. 

 (. ar.wikipedia.org ،التقارير ،ويكيبيديا

احلقائق  من  جمموعة  يتضمن  الوظيفية  الكتابة  أسلوب  من  نوع  وأيًضا: 

وصف سري عمل   واملعلومات حول مشكلة أو موضوع معني: ويتضمن التقرير أحياناً 

العم  أو مرشوع معني، سواءً   ،ما فيه   أو كان مكتمالً   ،اإلنشاء  طور  ل يفأكان  فيسجل 

 حتليالً   كل ما هيم القارئ، ويصف كل ما يمكن أن يؤثر يف طبيعة ذلك العمل متضمناً 

اقرتاحات  ،منطقياً  توجيهات  ،أو  القرار   ،أو توصيات  ،أو  اختاذ  املسؤولني يف  ملساعدة 

التقرير عنه  كشف  ما  عىل  بناًء  ي    ،املناسب  التقرير  كام  خطة  مل  ساً كاعناعد  تطبيق  دى 

 العمل اخلاصة بأي مرشوع. 

فصلية أو  ربعية،  شهرية،  أسبوعية،  )يومية،  دورية  التقارير  تكون  أو    ،وقد 

سنوية الدورية(  ،نصف  غري  الطارئة  التقارير  وهناك  سنوية،  يكون   .أو  أن  ويمكن 

عة، أو تقييم، ر متاباريأو تقرير أنشطة، أو تق  ،أو إدارياً ،  أو حماسبياً   ،مالياً   التقرير تقريراً 

 أو تقارير أعامل منجزة. 

منشآت، ومصدر ـل الـ تصال هامة داخ إوبذلك فإن التقارير تعترب وسيلة  

ال مصادر  تعرف أو  ، معلوماتـمن  أن  لإلدارة  ويمكن  وتقييم،  مراقبة  داة  

وتعطي صورة صادقة    ،رات اإلداريةـ، وتسهل عملية التغينـموظفيـال   جاهاتـات 

سي الـعن  الـعمـر  يف  ومؤسـل  وات سات،  التخطيط  عملية  يف  اذ  ـخـتسهم 

الـاع ـسـوت   ،تراالقرا بال ـمسؤوليـد  التنبؤ  عىل  ض ـقبـمستـن  عىل  ما ـل  وء 

 (. alhoriyatmaroc.yoo7.com)ر. ـقري ـه التـضمـي 
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ويف دورة متخصصة لكتابة التقارير تم تعريف التقارير كام ييل: هو عرض كتايب 

ومتابعة واستقصاء.    ث ة بحوضوع معني يقدمه فرد أو جمموعأو شفوي منهجي مركز مل 

ات املتابعة والرقابة والتقييم والتقويم.  و دأ داة من  أ كام أنه وسيلة من وسائل االتصال و 

خاصة   والبيانات  للحقائق  شفوي  أو  كتايب  عرض  أنه  معنيضو وبمأو  مشكلة   ،ع  أو 

ال بطريقة مبسطة مع ذكر املقرتح   لعرضها حتليلياً   ،معينة  النتائج  ي تات التي تتناسب مع 

ا  التحليل تم  إليها من خالل  الشفوي   .لتوصل  أو  الكتايب  إدارية لالتصال  أو هو وثيقة 

عرضاً  متثل  اإلدارية  املستويات  خمتلف  معني،    وافياً   بني  بموضوع  املتعلقة  للمعلومات 

الـوالكتاب أو  الفنية  الـة  باحلقائق  هتتم  لـمهنية،  وليس  عالقةـمجردة  . ف بالعواط   ها 

، املدينة املنورة فرع املنطقة الغربية ب  ،اخلصخصة ستثامر وشؤون  جيع اال اهليئة العامة لتش ) 

 . ( www.facebook.com   -،"دورة كتابة التقارير " ،2015

 اخلرائط الطبوغرافية:   -4

ب أحياًنا  ما تدعى  أو  الطبوغرافية  اخلرائط  باهتامم مميز من قبل حتظى    الكنتورية 

اهتامماً   أقسام واضًحا من قبل بعض األقسام   اجلغرافيا يف خمتلف اجلامعات. كام تلقى 

اجليولوجيا مثل  املدنية  ،العلمية  األرض.    ،واهلندسة  بتعريف ووعلوم  هنا  سنكتفي 

التخصصات هذه  خارج  هم  ملن  الطبوغرافية  قد   ،اخلرائط  املوضوع  هذا  أن  أو 

ل مساقخصصت  الدراسية  اخلطط  بعض  يف  مستقاه  كتب خاصة  ت  تأليف  تم  كام  لة، 

 هبا، أو أهنا حتتل مساحات ال بأس هبا بكتب اخلرائط. 

للظاهرات   الثالث  بالبعد  املستخدم  تزود  لكوهنا  الطبوغرافية  اخلرائط  تتميز 

الطبيعية فاملوقع حيدد إحداثيات: خطوط الطول ودوائر العرض وحتى تكتمل الصورة 

ض. وهنا تصل بني املواقع املتساوية واملنسوب ح األررتفاع عن سطاج إىل االتحإننا نف

باللون  تكون  وعادة  الكنتور  خطوط  أو  التسوية  خطوط  تدعى  متعرجة  خطوط 

، ويقل [1:  50000]وتتميز هذه اخلرائط بكرب مقياسها إذ يزيد مقياسها عن    ،األزرق

http://www.facebook.com/
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بغنا[1:  10000]عن   اخلرائط  هذه  وتشتهر  باملعلومات.  عليها    ،ها  توقع  املدن إذ 

واملستشفيات  األمن  ومراكز  واملوانئ  احلديد  وسكك  واملطارات  والطرق  والقرى 

قارة(  )مجع  والقور  الصخرية،  واجلروف  واألحراش  والغابات  واملزارع  واملدارس 

واملعاهد واجلامعات  واألودية،  والينابيع  واملستنقعات  واألهنار  الرملية،   .والتجمعات 

 ل: ويستدل عىل هذه املظاهر من خال

رسمرم • بمقياس  مدعومة  خفيفة  املستنقعات،   :وز  املطارات،  املزارع،  )املدن، 

 األحراش، الغابات(. 

)اآلبار، الينابيع،    :رموز ليس هلا عالقة بمقياس الرسم، إنام هي رموز تعبريية، مثل •

 مراكز األمن، املدارس، حمطات الوقود، اآلثار التارخيية(.

وربام    ،والبلدات  ، القرى)  :مثل   أو كمياً   ياً ما نوعوز ملونة، وكل لون له مدلول أمر •

 (. 2018. )خليف،  (واآلبار ،الينابيع

 : الكدسرتالية اخلرائط   -5

. [ 1:  10000] إحدى أنواع اخلرائط التفصيلية ذات مقياس كبري يزيد من    يه

اخلرائط   الز  الكدسرتاليةوتدعى  فك  )خرائط  غريب  باسم  عىل   ،مام( الريفية  ويوضح 

ا  اخلرائط  بكل  حلدود  هذه  الرسمية  املل فئاهتا اإلدارية  وحدود  ويتميز ي ك.  الزراعية،  ات 

كبري   مقياس  بأنه  بمرص  اخلرائط  هذه  رسم  أما  [ 1  :25000] مقياس   اخلرائط. 

ات الفردية واإلدارية، ي ك فيوضح عليها املل   ،احلرضية وتدعى )تفريد املدن(  الكدسرتالية

ة، والطرق، وحمطات النقل،  اين الرئيسب ، وامل البنى التحتية ومراكز اخلدمات  باإلضافة إىل

 وغري ذلك من الظواهر.  ،ومراكز الرشطة، واملدارس، وحمطات الوقود...

 :مفهوم الكادسرت

كلمة من  مشتقة  بأهنا  البعض  يرى  األصل،  التينية  كلمة   الكادسرت 

(Capitastrum  )است والذي  اإلقليمي،  السجل  للجباية  وتعني  الرومان  خدمه 
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لكاديسرت: يعترب نظام تسجيل مللكيات األرايض، يوضح حدود تلك وا.  يةالرضيب

وأي يكاملل التفاصيل،  بأدق  منظم  اً ضات  جرد  هو  امللل :  باملمعلومات  لكيات رتبطة 

ضمن هذا البلد. ويعتمد هذا اجلرد عىل  ،أو أقليم ما  ،العقارية الواقعة ضمن بلد ما 

هذه   حلدود  املمسح  هذه  متييز  ويتم  يتم   لكياتامللكيات.  كام  خاصة،  بمسميات 

بعض  امللكيات  حدود  إىل  ويضاف  كبري،  مقياس  ذات  خرائط  عىل  إظهارها 

امل مثل  يكون املعلومات  وقد  استخدامها،  وطبيعة  القانونية،  وصفتها  ساحات، 

 (. 2016)محد، وأخرون،  .عدد األغراض أو مت ،ا يأو رضيب ،ا الكادسرت، عقاري 

 ريخ الكادسرتال: ا ت

اع  4000قبل   كان  املل ام  يرسمون خرائط  ألواح  يكلبابليون  الزراعية عىل  ات 

هنر يشقها  )بتاميا(  مملكتكم  وكانت  )آجور(.  املشوي  الطني  مما   امن  والفرات،  دجلة 

البابليني  خرائط  وتتميز  الزراعية،  امللكيات  ضبط  إىل  حتتاج  مروية  زراعة  نظم  أوجد 

دقيق.بأهنا كانت حتدد مو امللكيات بشكل  لقدماء املرصيني، ء نفسه  واليش  قع  بالنسبة 

النيل لري   الذين كانوا بأمس احلاجة إىل خرائط ملكية زراعية العتامدهم عىل مياه هنر 

وتقدم   الربدى،  أوراق  عىل  ترسم حدودها  امللكيات  هذه  وكانت  الزراعية،  أراضيهم 

عىل أن تدل    تم العثور عليه من آثارللفرعون ليصادق عليها. وخري دليل عىل ذلك ما  

 [قبل امليالد  111-120]قد تم خالل الفرتة    (كري كيو سريز)لرتبة قرية    شامالً   سحاً م

 وتم تسجيل أراضيها مصنفة إىل سبع درجات، وهي: 

 موقع القرية )حريم القرية(. •

 غري مزروعة )بور(.  أراض   •

 أرايض املدافن والشعائر الدينية )وقف(. •

 . اجتامعيةسبات قبل الفرعون ملنا حة منممنو ض  اأر •

 احلدائق والبساتني اخلاصة بالفراعنة.  •
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 املراعي املعفية من الرضائب.  •

 أرايض النتاج الفرعوين.  •

إىل   )األرورا(  من  املساحة  وحدة  تغيري  تم  مرص،  العرب  حكم  وعندما 

وقد استعان  يرتك اليونان أو الرومان أي آثار تدل عىل معرفتهم باملساحة،، ومل )الفدان(

ألغراض رضيبية، وهناك شواهد ما زال    [ة يف إدارة األرايضت املرصيخلرباالرومان با

ماثالً  الشواهد عبارة عن قطع حجرية مبني عليها حدود   بعضها  إىل يومنا هذا، وهذه 

الوحدات الزراعية وبعض املعلومات عن احليازة الزراعية. أما االستعامر احلديث فقد 

يف   ألغرا  يضاألرا دارة  إبرع  خبيالزراعية  أمههاض  ومجع   دالعوائ  ثة  االستثامرية 

 (. 2016وأخرون،   محد،) .الرضائب

 : عن بعد   االستشعار   -6

من    االستشعار عترب  ي    بعد  عن 

 ع إال محمه  مال   بدأومل ت ثة نسبياً العلوم احلدي 

تتبن  ومل  العرشين  القرن  خطط  بدايات  ه 

يف   إال  العريب  بالوطن  اجلغرافيا  أقسام 

رغم   العرشين.  القرن  أن  سبعينات 

بدأ  التصو قديم  العريب  العامل  يف  اجلوي  ير 

اال سيطرة  معظم  مع  عىل  األورويب  ستعامر 

اجلا اهتامم  أمر  العريب. وقد جتىل  الوطن  العلأرايض  العربية هبذا  احلديث برشاءمعات    م 

اجلوية    قتناء بعض األجهزة اليدوية اخلاصة بتحليل الصور ان الصور اجلوية. و ات م غطاء

  ضاً وأي ،  ([1)   رقم   : الشكل]   ( Pocket Stereoscope-يب ب اجل سكو   و ستريي بكت  ) :مثل 

مر  ألر ا تطو  ثم   ،([ 2)   رقم   : الشكل] (  Mirror Stereoscope-سترييو سكوب ذو املرايا ) 

 ( Plotter) م اآليل ـ هزة الرس ـ أج ريبن الع بالوط ا  ـ يـجغرافـ بعض أقسام ال  ت ـ نـاقت حتى

 
 . Pocket Stereoscope(:  1رقم ) الشكل

 ( https://es.m.wikipedia.org)المصدر:                              
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وتعــزز أمــر ،  ([3)  رقــم  :الشكل ] 

ــ  ــدأت تت ــدما ب ــم عن ــذا العل  وفره

ــا ــنءات غط ــائية  م ــور الفض الص

ــل الصــور  ــزة حتلي وتطــورت أجه

ــائية الرقمية  ــكل ]الفض ــم :الش  رق

ــبات ([4) ــور احلاســــ ، وظهــــ

 .  (P.C)الشخصية  

لتحليل الصور    خاصة تكتفي بأن تضم مساقات  ية الفأصبحت اخلطط الدراس

اس حتمل  ومساقات  مواد  ضمن  وإنام  بعد  االستشعار»  ماجلوية،  فرتة   «عن  خالل 

وتبني تدريسها يف اجلامعات   (GIS)ور نظم املعلومات اجلغرافية   ، ومع ظهيناتالتسع

مراكز   استحداث  ثم  العربية، 

خاصة  ومعامل  وخمتربات 

بعد    االستشعارب   ونظم عن 

ا ولذلكاملعلومات  ال    جلغرافية. 

خمتربات  من  عربية  جامعة  ختلو 

نظم ومعامل   مع  تتعامل 

وتقنيات  اجلغرافية  املعلومات 

وملن  ع  اراالستشع هناك  بعد  تعد   

صلة   ،وزارة هلا  حكومية  دائرة  أو 

املعلومات اجلغرافية وبعلوم األرض إال وفيها وحدة   عن   االستشعارمتخصصة بنظم 

 ،والعراق  ،ويف سوريا  ،راكز اجلغرافية كام يف األردنذا التوجه إنشاء املزز هبعد. وقد ع

 .([5) قمر :الشكل]ائي والتي أنيطت هبا عمليات املسح اجلوي والفض ،ومرص

 
 .Mirror Stereoscope(:2رقم ) الشكل

 ( https://eng-old.najah.edu) المصدر:                                          

 
 .هاز راسم آلي تقليديج (:3رقم ) الشكل

 (https://aerialservicesinc.com)المصدر:                                           
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 : عن بعد   االستشعار تعريف  

 :(Reeves, 1975) ف ري تع 

احلصول   أو  القياس  هو 

عىل املعلومات لبعض خصائص 

جهاز  خالل  من  الظاهرات 

حيتك  ال  مبارشة   تسجيل 

البا  يدرسها لظاهرة  وهو    ،تي 

البيانات  مجع  عملية  عن  عبارة 

بني  املنحرصة  املوجات  من 

البنفسجية   فوق  إىل   املوجات 

 . راديو موجات ال

 :)Bullard, 1981 Lakin &( فري تع 

أو   القياس  هو 

املعلومات عن  احلصول عىل 

عن  ما  ظاهرة  خصائص 

ال  تصوير  جهاز  طريق 

اليالم أمثلة .  ظاهرة س  ومن 

اخلص اإل هذه  شعاع ائص 

وأجهزة   ،والليزر  ،ت التصويرال آ   :الكهرومغناطييس وتستعمل يف ذلك أجهزة مثل

وتأويل   عن بعد هو علم يضم حتليل   االستشعارها ف وغري  ،ادالرد  وأنظمة  ،الراديو 

انطالقاً  املسجلة  األهداف  من  املنعكسة  الكهرومغناطيسية  جهاز   القياسات  من 

 داف. دون مالمسة  هذه األه شعارستال ا

 
 . حديثهاز راسم آلي ج (:4رقم ) الشكل

 (  https://aerialservicesinc.com) المصدر:                                          

 
 .عمان -المركز الجغرافي األردني  (:5رقم ) الشكل

 (   http://rjgc.gov.jo/rjgc_site) المصدر:                                                         
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   : (Curran, 1985)  تعريف 

املوجات   االستشعاريعرف   خواص  يستخدم  الذي  العلم  ذلك  بأنه  بعد  عن 

املنعناطيسالكهرومغ مياه ية  من  أو  اجلو  من  أو  األرضية  الظاهرات  من  واملنبعثة  كسة 

الظاهرات   التعرف عىل هذه  ا جهزأاستخدام    عن طريقالبحار واملحيطات يف  لتقاط ة 

 . (2013، نشعواألقامر والطائرات )موقع مجال املوجات بواسطة ا

   (: محد وآخرون ) تعريف 

منطقة أو ظاهرة    ن جسم أومات عهو علم وفن هيدف إىل احلصول عىل معلو

 من خالل معطيات يتم اكتساهبا بجهاز ال يمس ذلك اجلسم أو الظاهرة املدروسة. 

االحتكاك    ة من األرض مثل الغيوم دونقريبتصوير الظاهرات األرضية أو ال

 هبا مبارشة . 

استخدام أجهزة حساسة لألشعة الكهرومغناطيسية لتسجيل صور بيئية يمكن 

 ت مفيدة . ي معلوماا تعطبعد حتليله 

ثم تعالج    ،االستشعارتقنية يتم من خالهلا احلصول عىل صورة بواسطة جهاز  

احلصول    وحتلل أجل  من  خاصة  طرق  مسوحات عىل  باستخدام  وإعداد  خرائط، 

ذلكللمو وغري  الزراعة  ، ارد  جمال  والغابات  ،يف  املدنية،  واجلغرافيا   ،واهلندسة 

 .(10، ص2016خرون، آو ،محد)  .علوممن الواآلثار وغريها  ،واجليولوجيا

 :عن بعد االستشعارتاريخ 

تاريخ   عام    االستشعاربدأ  الضوئي  التصوير  بداية  مع  بعد    ويف   ،م1839عن 

أ1840  امع الفرنيس  م  املرصد  الفوتوغرايف دخل  التصوير  استخدام  باريس  يف يف   

ال الطبوغـعمليات  ثم   ،يةت ورقرات بطائراـمل كاميـويف البداية تم ح  ،يـرافـمسح 

  رع ـ م اخت1903ويف عام  ،  ([6)   رقم   :الشكل]مدن من أعىل  ـر ال ـصويـالبالونات لتب

 وية فوق  ـيف رحلة ج م1909رات عام  ـكاميبا عليها ـرة وركـ)رايت( الطائ ناوـاألخ
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وعنــدما نشــبت احلــرب  ،يطاليــا إ

ــة األوىل ) ( م1918-1914العامليــ

االســتطالع اجلــوي  جتلــت أمهيــة

ــوي  ــكل ]والتصــوير اجل ــم :الش  رق

ــ  ،([7) ــرأ ولك ــدم العــيع ط ن التق

ــر ــالل احلـ ــة ب العامليـــ خـ ة الثانيـ

 رقم  :الشكل ]  .((  م1939-1945)

وقد اخرتعت نظم جديدة للتصوير غري التصوير العادي، حيث اســتخدمت .([8)

يف  ، وهو املستخدم حاليــاً (Electronic Scanningة )يئ املاسحات اإللكرتونية الضو 

 .الصناعية قامراأل 

ــ  ــد ظهــ ــطلوقــ ح ر مصــ

ـ عن بعـد أل  االستشعار ام ول مـرة ع

م عــىل يــد بعــض اجلغــرافيني 1960

ــاملني  ــريكيني العـ ــب » األمـ بمكتـ

ــة ــة األمريكي ويف  «،البحــوث البحري

املتحـدة  لوالياتا تق أطل  العام نفسه 

يسـتخدم األشـعة   أول قمر صـناعي

ــا ــة ب ــراء وبخاص ألحوال دون احلم

ـ   االستشـعاردامات تقنيـة  ومنذ ذلك احلني و اسـتخ  ،اجلوية غري املستقرة  م قـدد يف تعـن بع

فبعـد   ،ات األقامر الصناعية ملختلف الدول ولكافة التخصصاتمئإذ يمتلئ الفضاء ب  ،در  ط  م  

بعـض الـدول الناميـة   أصـبحت  ،ايتواالحتـاد السـوفي  ،حدة يات املتواللاعىل    أن كان حكراً 

 ([.11،10،  9م ) رق  :األشكال]   .( 2016الفضاء. )الشعالن،    جتوب  متتلك أقامراً 

 
 . منطاد (:6رقم ) الشكل

 ( https://visitbristol.co.uk) المصدر:                                           

 
 . من الحرب العالمية األولىرة طائ (:7رقم ) الشكل

 ( https://www.theatlantic.com) المصدر:                                            
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ــ   ي وأكرب التحديات الت

ــ  ه خمرتعــي األقــامر كانت تواج

ــناع  ــوح الص ــة وض ــو قل ية ه

بســبب كــرب  فضــائيةالصــور ال

-اخللية/البيكســل )مســاحة 

Pixel،)  أوالدقــــة التميزيــــة

 ،(High  Resolution)العالية  

فبعــــد أن كانــــت يف بدايــــة 

ويف عام   ،اً مرت  30إىل    ط به   (الالندسات)بأقامر    مرتاً   89السبعينات حجم البيكسل  

بطــت إىل ه ثم  مرتاً  20 لتميزيهقوته ا تعي الفرنيس وكانالقمر الصنا أطلق    1986

 [،2ســم 30]بطت إىل ه . ثم [2سم20]إىل أن وصل إىل   [،2م2.5]، ثم إىل  [2م  10]

ألــف   34]، تصور أن صورة فضائية تغطــي مســاحة [2سم25]إىل    وقد تصل قريباً 

 يتها.تغطية لو ج صورة  1600حتتاج إىل   ، [2كم

 : عن بعد   ار االستشع خصائص    

مسح   -1 يف  الكبرية  الععة 

ملساحات  األرض  استخدامات 

 شاعة بتكاليف معقولة. 

    صور جوية و ىل ع يمكن احلصول    -2

 فضائية بمقايس رسم مناسبة. 

أن    االستشعاريستطيع    -3 بعد  عن 

دقة   أكثر  واقع يقدم صورة  عن 

 يداين. سح املاحلال عىل األرض من امل

 
 نية رات من الحرب العالمية الثاطائ  (:8رقم ) الشكل

 ( http://www.jimbrooks.org) المصدر:                                                

 
 نية رات من الحرب العالمية الثا طائ (:9رقم ) الشكل

 ( https://upload.wikimedia.org) المصدر:                                            
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يمكن احلصول عىل كمية   -4

ــ مة مــن املعلضــخ  اتوم

ــوير  مـــن خـــالل التصـ

ــوي  ــويروالت اجلـــ  صـــ

 الفضائي.

يمكن مســح منــاطق ال   -5

يمكن للســمح األريض 

ــ  ميدانية أن ـوالدراسة ال

ــ  أمني لظــروف  ة ـتصلها 

 أو بيئة.

الد -6 عىل  حكًرا  كانت  أن  بعد  فضائية  صور  عىل  احلصول  السهل  من   ل وأصبح 

 (. 87-86، ص 2007يم،  )غن .العظمى

 
 أهولة. ية مفضائ ة  محط  (:11رقم )  الشكل

 ( https://en.wikipedia.org)المصدر:                                                                       

 
 . ة أرضية لرصد األقمار الصناعيةمحط (:10رقم ) الشكل

 ( https://spacenews.com) المصدر:                                                                 
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 د: عن بع   ر تشعا االس استخدامات  

التخصصات و  االستشعارأصبح جمال تطبيق   جاالت ملاعن بعد مفتوًحا لكل 

 هنا تشمل ما ييل: عىل النواحي العسكرية، أما اليوم فإ بعد أن كان مقترصاً 

 . حتديث اخلرائط الطبوغرافية  -2 . ات العسكريةاالستخدام -1

 .حرص استخدامات األرض -4 . بيعيةحرص املوارد الط -3

 . املساحة -6 . اجلوفية حرص املياه  -5

 .اكتشاف املعادن -8 .اكتشاف اآلثار -7

 .دراسة البحار واملحيطات -10 . التطبيقات الزراعية -9

 . احليويمسح الغطاء  -12 . لبيئةراسات ا الد -11

 . ( 2015عيل،  ) ، ( 2016)الشعالن،  . رسم اخلرائط ومنها خرائط استخدم األرض   -13

 : عن بعد   ستشعار اال سية لنظم  العنارص األسا 

 شعاع الكهرومغناطييس:مصدر اإل  -1

 :عن بعد االستشعارمن   هناك نوعان 

ير  -أ الشمس،  من  طبيعي  االشعاع  مصدر  الضوئي  سلبي:  التصوير  به  تبط 

 ر احلراري. والتصوي

لصناعية أو  ار اـكون مصدره األقمـفعال: مصدر اإلشعاع صناعي، وي   -ب

تـالطائ  عندما  األ ـ رسـرات  الكهرومل  م ـيسيـغناط شعة  أو  ات  ـوج ـة 

 رادار. ـال

 :مسار انتقال األشعة  -2

جهاز   إىل  ومنه  اهلدف  نحو  املصدر  من  الكهرومغناطيسية  األشعة  متر 

الغالف اجلوي    االستشعار فإويؤثر  الطاقة  انتشار  أو  عىل  أو متتص  أن تشتت  ما 

 يتاح هلا أن تنفذ.



 

 ِاستخدامات األرض الفصل الرابع: مسح 120

 
 : رصوداهلدف امل -3

 هر طبيعة أو ظواهر برشية. رض، من ظوا ويشمل مجيع العنارص من سطح األ 

 : االستشعارجهاز  -4

ج ويسجلهاز  اههو  األهداف  من  واملنبعثة  املنعكسة  الطاقة  وهذه    ،يستقبل 

أ بالبالونايمكن  حممولة  تكون  الطائرات  ،تن  الصناعية  ، أو  األقامر  أو   ،أو 

أو ما  ن  الدرو،  الطائرات بدون طيار،  ملأهولةوغري ا  ،املحطات الفضائية املأهولة

 (. 2016ون، رخآ)محد، و  .([12) رقم :الشكل]. الزنانةب يها البعضيسم

صــحيفة  أجرت 

 يوم اجلمعـة   (مكة املكرمة )

ــل/27]  [2018/ابريــ

الطيــــار  مقابلــــة مــــع

ــ الــرمحن الع عبــد)  (يرم

ــا أن الطــائرات  جــاء فيه

ــا أن  ــار يمكنه ــدون طي ب

يف   اســتخدام  300تؤدي  

ــ  اإلضــافة إىل االســتخدامات ســح اجلــوي، بلصــناعة، املاالت خمتلفــة: الزراعــة، اجم

( العمري)ثامين فوائد هلذا النوع من الطائرات. وأشار    (العمري)العسكرية، وقد حدد  

الطــريان، وفــيام صوت ذكر النحل أثنــاء    باللغة اإلنجليزية هو  (نرود)كلمة    معنىبأن  

 :ا الطائرات بال طيارتقدمهييل الفوائد الثامنية التي 

 .يلتكلفة التشغالتوفري من  -1

 .تنفيذ عمليات اإلقالع واهلبوط ذاتية بمسار قصري -2

 تقليل اخلطر عىل األرواح البرشية.  -3

 
 . (Droneطائرة بدون طيار درون )  (:12رقم ) الشكل

 ( https://ar.wikipedia.org)المصدر:                                                                                 
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 م هبا. ادة يف املجال اجلوي وتفادي االصطبحتديد األجسام الغري -4

 سهلة احلمل ويمكن وضع بعضها بحقيبة. -5

 دن. منخفض بني مباين امل  مستوىالتحليق عىل  -6

 ماكن ال يمكن الوصول إليها. لوصول إىل أيمكنها ا -7

 قليلة التكاليف لو فقدت. -8

 : يه الت التي يمكن االستفادة منها ف ا أما أهم املج 

م  -1 العدو، قصف  العسكري: رصد حتركات  مواقع او املجال  العدو، تصوير  قع 

 .العدو

د،  مكافحة اجلرااملبيدات، كشف األمراض وق، رش  املجال الزراعي: إطفاء احلرائ  -2

 الطيور، ومراقبة النمو.ومالحقة 

تلوث   -3 ومراقبة  وإطفائها  احلرائق  ومراقبة  النفط  أنابيب  مراقبة  الصناعي:  املجال 

 اجلوي. 

بال   -4 وتتميز  اجلوي:  واملسح  الرتقدالتصوير  مسح  والععة،  التكاليف  وقلة  بة، ة 

 اآلثار.اعاهتا والكشف عن ة ارتفومعرف ،السفوح واملرتفعات ،مسح

 صــورلاز  يمي  ومما

ــذه  ــن هــ ــة مــ امللتقطــ

الطائرات أهنا تتميز بقدرة 

 جــــداً متييزيــــة عاليــــة 

الثالــث  البعــد  باستخدام 

(3D وتصــــل درجــــة )

( فقــط 2ســم1الوضوح   )

 وهذا يشء مذهل.

 
 ة. ذات جناح ثابطائرة بدون طيار   (:13رقم ) الشكل

 (  https://www.alwatanvoice.com )المصدر:                                                            
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بثته   من    (جلزيرةا  ةقنا)ويف تقرير مصور 

بعنوان للدراسات  اجلزيرة  مركز    إعداد 

التقنية واألثر العسكر ن طيارات بدوالطائر" ي  : 

وأهم   [،2019/ 3/5]بتاريخ    ،"يجيواالسرتات

 ما جاء يف التقرير ما ييل:

فيها عن    - التحكم  يتم  بال طيار  الدرون: طائرات 

 طائرات غري مأهولة.   عليها بعد، وأحياًنا يطلق 

 ، وهو صوت ذكر النحل وهو طائر.(Drones) كلمة مأخوذ من الدرون: -

غريها من الطائرات بربطها برشيط الثانية عن  لطائرات يف احلرب العاملية ه ا هذ  يزت م   -

 أسود فبدت وكأهنا ذكر النحل.

 :ن تتخذ ثالثة أشكالوالدر -

ــة  ــمر :الشــكل]أجنحــة ثابت  ق

ــائرة مروحيــ  ،[(13) ــكل ط ــىل ش ة ع

، أشكال خداعيــة [(14)  رقم  :الشكل]

 .[(15) رقم :الشكل]

بدون    - ظهرت  طائرة  انجلرتا  أول  يف  طيار 

 . 1924ير عام  استخدمت للتصو  1917عام  

ثينات يف حدة ثم حلق هبا االحتاد السوفيتي بالثالتالواليات املتحدة، أملانيا، اململكة امل  -

 لعسكرية. االستخدامات ا 

الوال  - استخدمتها  احلروقد  يف  املتحدة  احلرب  يات  يف  موجهة  صواريخ  وكأهنا  ب 

عام   الطائواعرتا  ،1953الكورية  ولذلكض  املأهولة،  منها  أ  رات    1500نتجت 

 من مصنع  يقع بالقرب من كاليفورنيا.  طائرة

 
 مروحية.   طائرة بدون طيار  (:14رقم )   الشكل

 ( http://www.cimitekke.bel.tr)المصدر:                

 
 . ادعة مخ  طائرة بدون طيار  (:15رقم )   الشكل

 ( https://sdarabia.com) المصدر:                                      
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 . 1975-1955يف التجسس خالل حرب فيتنام  دوًرا لعبت -

 اريخ.بعد تزويدها  بالصو «وكوسوف»ت هامج  1999يف عام   -

 مليار دوالر.  100نحو   2019  يقدر ما ينفق عىل صناعة هذه الطائرات عام -

باملسا  - الطائرات بدون طيار  الصغريةيتم توجيه  قريبة  فات  مواقع  ولكن عندما   ،من 

 ر الصناعية. دة فإهنا توجه من األقاميعتطري مسافات ب

 قالع.اإل ذاتية بعد برجمتها من حمطةوقد تتحرك وتصل أهدافها  -

رة  طائ  38حتطمت    2010في عام  فما زالت تعاين هذه الطائرات من مشكالت فنية    -

 قع. أمريكية يف خمتف املوا

هذه  - يفتنتج  من    الطائرات  الصني   40أكثر  أمهها:  وبعض   ،ايكروت  ،وإيران  ،دولة 

 الدول العربية. 

إ  - تصل  زمنية  مدة  وحتلق  تطري  أن  ارتفاعها    ،ساعة  40ىل  يمكن  يصل  إىل وقد 

 (. 2019 )الذهبي،  [.قدم 33.000]

بدون للطيارات  االستخدامات  بداية  فإن  لألغراض    وبذلك  كانت  طيار 

هذا    ،العسكرية تولكن  قد  اآلنغاألمر  األرض  ،ري  مسح  منها  االستخدامات   ، ومن 

مواردهامو الرب  ،سح  الطرود  توصل  أصبحت  أهنا  حتى  استخداماهتا،   ،يديةومسح 

تم تصدر ترشيعات تنظم استخداماهتا إال  مل  غري قانوين حيث  ولكن ال يزل استخدامها  

سة ميدانية  خالل درا  منو  ،2020منذ العام احلايل    ،ربية املتحدةيف دولة اإلمارات الع

 ن باستخدامها. وبمن السكان ال يرغ {%21}تبني أن 

وكالة »رصيح من  احلصول عىل ت  ت(فوكس سبور)استخدمت رشكة    وحديثاً 

الفدرا األمريكية الطريان  الطائرات    «لية  استطاعت  وقد  اجلولف.  مباريات  لتصوير 

تم استخدامها اريبي، حيث  للشعاب املرجانية يف البحر الك  قط صوراً بدون طيار أن تلت

تكاليف   ةجانية. ويف كولورادو خفضت إدارة الواليرلتحديد منطقة حممية للشعاب امل
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با اجلوي  التقليدي عندما  املسح  من  استبدلتلطريان  بالطريان دون طيار  لف أ  120)ه  

استخدمتها ش  ر(،ألف دوال  65)إىل    (دوالر ملراقبة م  «يب يب» كرة  كام    رافق يف االسكا 

ا  طاتحم ميساكاونتكرير  مقاطعة  يف  الرشطة  واستخدمته  مالحقة   يتلنفط.  يف 

 (.2015)اجلزيرة،  .املجرمني 

 ون: ام الدرراعية يف كوسوفو باستخد مرشوع مسح امللكيات الز 

عام   وفتيا ت ق  1999يف  أثناء حرب    (كروشا )قرية    تل رجال  يف كوسوفو 

نحو  البلقان   د  20امتدت  تفكك  بعد  الوقت   ومنذ   (ا الفييوغس)ولة  عاًما  ذلك 

  رية من جديد وأكرب مشكلة تواجه نساء القرية قلونساء القرية حياولن بناء جمتمع ا

ملك توجد  ال  ب  تا يبأنه  صكا لألريض  توجد  ال  أي  بأسامئهن سمهن  ملكية  وك 

من مشكلة حيازة من سكان العامل يعانون    {%70}لألرض أو املساكن ويعتقد أن  

 خاصة النساء.األرض وب

النست  مل لعستطع  مشاريعهن  لتمويل  مالية  قروض  عىل  احلصول  توفر   مداء 

التقليدي التسجيل  عملية  أن  كام  العقارصكوك.  اجلهات  لدى  عدة  ة  تأخذ  الرسمية  ية 

القيام هبذه املهمة. وذلك   «البنك الدويل»لفة باهظة ونتيجة لذلك، تبنى  تكوب،  سنوات

يانات اجلغرافية املكانية. وقد للبة حتتية  نتاج بنيإع نظام وطني للتسجيل العقاري وبوض

طائ اختيار  الوزنارتم  خفيفة  فهي  املسح،  ألعامل  طاير  بدون  رسم   ت  يف  ورسيعة 

ااخلر البداية حتى  املساحية من  اخلرائط   ،لنهايةائط  التخطيط  حتى  العملية من  تتم  إذ 

 أو سنوات.   اوليست أشهر  ،يع قليلةأسابأو  ،النهائية يف غضون أيام

عام     بال طيارني حثابتة اجلنا  «البنك الدويل»ع طائرات يمتلكها  دم املرشوتخاس

يا لبانألة يف  قد قام بمهمة مماث  وكان البنك الدويل  «،سنسغالي»من صنع رشكة    2014

جتربة  ولذلك    ، 2014ام  ع العمل  فريق  بعمل أدى  متخصص  فريق  قام  حيث  مميزة 

قابلية    مسح ومسح  أرض  رسم    ،لبانياأيف    استخدام  تم  عالية  حيث  مساحية  خرائط 
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مس  ،الدقة جتربة  كانت  القرية    حوقد  يف  جت األرض  أعاله  إليها  يمكن املشار  فريدة  ربة 

كافة  تطبيقها   دولأيف  وأية  الدولة  أخرىنحاء  كوسوفو ،  ة  مرشوع  تكلفة  قدرت  وقد 

 (.2016)البنك الدويل،  .مليون دوالر  12نحو 

 :سح استخدام األرض الريفيم

امليمثل س املتحدة    ناطقكان  األمم  بيانات  وفق  العامل    {%46}و  حنالريفية يف 

نحو   تضم  احلرضية  املناطق  أن  أي  العامل،  سكان  عام   {%54}من  العامل  سكان  من 

، ويرتفع {%34}إىل    2050قع أن تنخفض نسبة سكان الريف عام  ومن املتو  ، 2014

مركز أنباء    ،تحدةاألمم امل  ةرادإ)   .من جممل سكان العامل  {%66}  إىل  رضعدد سكان احل

 . (2014األمم املتحدة،  

لريف بأنه اقتصاد زراعي رعوي، تنخفض نسبة مسامهته بعدد سكان  ا  زيويتم

ناطق الريفية مناطق طرد سكاين مقابل عوامل اجلذب يف املدن. فامل ،العامل بسبب اهلجرة

أصب الدول  بعض  أن  مثلحتى  املدن  يف  يعيشون  سكاهنا  وقطر   ،الكويت  :ح 

الذينواإلم، السكان  املتحدة، ووصل نسبة  العربية  بالسعودية   ارات  املدن  يعيشون يف 

 لدولة. من جممل سكان ا {%85}إىل ما يزيد عن 

الريف فإن  ذلك  يف   ومع  الزراعية  األرايض  وأن  العامل،  يف  الغذاء  سلة  هو 

نظراً  مستمر  وقالزدياد    ازدياد  تدع الطلب،  زراعية   بثورة  العامل  مر  الثورة  »ى  د 

حظيت الزراعة يف العامل باهتامم   د قنامجة عن التطور التقني يف الزراعة. و  «خلرضاءا

املتحدة » من قبل  دويل  ا  «األمم    -  بالفاو )لزراعية املعروفة  ممثلة بمنظمة األغذية و 

FAO) بتقد نشاطها  ومتيز  والرياديةي .  الدراسية  املشاريع  وتنفيذ  االستشارات،    ، م 

ا من  العديد  تبنت  مسوحاهتوقد  وتوثيق  الريفية،  املناطق  بمسح  اخلاصة   النامذج 

استخدام   وخرائط  إحصائية  األساليب  األرض بتقارير  بأحدث  ويف   مستعينة 

 ن بعد.ع  االستشعارمقدمتها 
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م مبنية  متباعدة،  واملساكن  زراعي،  طابعه  حملية،  الريف  مواد  شوارعه  ون 

معبد،   بعضها غري  اخلدمامن    ويعنيضيقة،  مستوى  القرى  وت،  تدين  من  نسبة  هناك 

ألن   ؛وثقافة من سكان املدن  امً وسكان الريف أقل تعل   .اءبر الريفية بال شبكة ماء أو كه

ا  الفرديمستوى  االجتامعي، وكرب حجم   يتميزوقليل،    لدخل  بالرتابط  الريف  سكان 

 . ريفية وكذلك األطفاللزواج املبكر، ومساعدة النساء للرجال يف أعامهلم الوا  ،األرسة

وقد استخداماهتا،  ملسح  خاصة  وسائل  الريفية  عن 2011،عمر)نقل    ولألرايض   )

الزوكة) مخيس  بمؤلفه1988  ،حممد  مس   (يةاالقتصاد  اجلغرافيا)  :(  عملية  ح أن 

 استخدامات األرض يف املناطق الريفية تتضمن ما ييل:

غري األرايض  الزراعية،  النطاقات  النقل،  طرق  املجاري  العمران،  املزروعة،   

وتوقيا الرعوية،  النطاقات  الغابية،  النطاقات  خرائط   عملائية،  عىل  االستخدامات  هذه 

كبري   مقياس  ت[1:  2500]ذات  أن  بر كون خرائط  ، عىل  غنية  وأرقامها ملونة،  موزها 

اخلرائ تاريخ  تسجيل  األبجدية،  املقياس وأحرفها  ذات  اخلرائط  هذه  ومجع  بدقة،  ط 

 .ة واحدة ذات مقياس كبريالصغري بخريط

للملكية الزراعية    ائطرخعداد  إكام أن مسح استخدام األرض الريفية يستوجب  

، ونوع اإلجيار، ومدة  أو الدولة، وهل هي مؤجرة   ،أو اهليئة   ،أو اجلامعة  ،عىل مستوى الفرد 

اإلجيار، ونوعية   اإلجيار، املزرعة   وقيمة  معرفة صاحب  العاملني   ،الرشاكة، وجيب  وعدد 

 زرعة. ملني وجنسياهتم، وأين يقيم صاحب املزرعة، وما وظيفة افيها الدائمني واملوسم

رص املحاصيل الشائعة  ونظام الدورات الزراعية، حل   ،كام جيب حتديد النمط الزراعي 

 : رتبطة بالدورة الزراعيةولذلك من الرضوري مجع البيانات التالية امل ،ب شيوعهاوسب

امل وغري  املزروعة  املحص  ،زروعةاملساحات  لإلنتاجالرتكيب  توزيع   ،ويل 

الفصول )فول تي حتل عىللاواملحاصيل    ،املحصول عىل  أخرى  (، محضيات- حماصيل 

الزر الوحدة  إنتاج  مصدر متوسط  األمراض، واألس   التقاوي  اعية،  أنواع  حتديد  مدة، 
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احلرش  املبيدات  أنواع  استخراحتديد  دويل(  إقليمي،  )حميل،  اإلنتاج  من  اهلدف  ج  ية، 

 ء عليه يتم رسم خرائط خاصة مثل:وبنا ،ربحية املزرعة

 الدراسة.  ة املساحة يف منطقةاملزروع إىل مجل ماتوزيع نسبة الزم -أ

 . املزروعةت املزروعة وغري توزيع املساحا -ب

 .توزيع املحاصيل الزراعية مكانياً  -ج

 رة اإلنتاجية. خرائط القد -د

 صيل الزراعية. تقسم األرايض الزراعية حسب املحا -هـ

الت  مسحذلك فإن عملية    أضف إىل  الريفي تقتيض  ف رع استخدام األرض 

طول  ما ييل: مصدر املياه، كيفية توزيع املياه، وعىل معرفة  ،عىل نظام الري والرصف 

الري ومدى  قنوا أنابيب  الري ونوعها وحجم  الري،  تقنيةت  انسياب   نظم  درجة 

ا تثبيت  حمطات  املياه،  الري   لضخ وأيضاً املياه ونوعية  مناوبات   ،فتحات  معرفة  و 

واليش  الري.  ومواسم  الري  وأوقات  شبكة   ءالري  وحتديد  معرفة  يطلب  نفسه 

اجلغرايفال التوزيع  حيث  من  وأطواهل  ،بزل  القنوات  الترصيفونوعية  وحجم   ، ا 

 فة وأقطار قنوات الرصف.وهل قنوات الرصف مكشوفة أم غري مكشو 

سح مثل:  يفية عند عمليات امل من ذكرها باملناطق الروهناك معلومات إضافة ال بد  

الداجنة، احليوانات  ا  نوع  تربية  من  الغرض  احلقل،  حيوانات  الصناعات    حليوانات،نوع 

الزراع   الريفية، التعاونيات  ووسائل احلد    ،ومصادر الطاقة ووسائل محاية الرتبة   ،ية ومسح 

 . ( 201-188،  ص  2011)عمر،   .ومجعيات محاية البيئة  ،من التلوث البيئي 

 : الشامل   املسح 

عدة   املسح  يوجد  طريقة  إما  الريفي  األرض  استخدامات  ملسح  طرق 

للمزارع   لب إعداد استبانات خاصة، أو املسح الشامل دون اعتباروهذا يتط  (،املزرعة)
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التي   ،بالعينةوهناك مسح    شامال  اكام أن هناك مسح  ،الفردية الدراسات املتميزة  ومن 

املسح   بإرشانتهجت  بحثي  األغذية  الشامل مرشوع  منظمة  تم FAO)  والزراعةاف   )  

اجليولوجيا  1991عام   الدراسة  والرتبة والطبوغرافي  ،فقد شملت  واهليدرولوجيا،   ،ا، 

الزر  واملناخ، الزراعة  ،اعية وامللكيات  الزراعية  ،ونوع  درا   وهي   ،واملحاصيل  سة  تعد 

 . (Mirza,1991) .دام األرضمسح موارد أرضية ريفية أكثر منها دراسة مسح استخ 

 : املسح بالعينة 

اهلولندي)قام   د (  International Training Center ITC  -  املعهد  راسة  بإجراء 

األرايض الريفية، وقد استخدم هلذا  بالعينة اهلدف منها الوصول إىل نموذج خاص بمسح  

ستخدمت  وقد ا (  High Resolution Aster Images)   عالية الدقة   فضائية   الغرض صوراً 

حتى   الصور  حمهذه  مناطق  اختيار  كمكمل  تم  امليداين،  املسح  أو  للدراسة  كعينات  ددة 

حت تم  فقد  املكتبي.  من للمسح  يف  الزراعية  وغري  الزراعية  املناطق  )بالنظر(  طقة  ديد 

وقد بنى التقسيم  (،  Blokes)  صغرية الدراسة، وقد تم تقسيم املنطقة إىل مناطق مساحية  

وقد استخدم    ، ائية وخصائص الصورة الفض   ، تتعلق بمعامل السطح   بناء عىل أسس خاصة

الغرض   اإلمجاليUTM  1×1)   شبكات هلذه  املساحة  لتقسيم  مساحات  (  إىل  للمنطقة  ة 

وحتقيقاً  م   متجانسة  إىل  دقيق للوصول  ذات    . سح  صور  إىل  الفضائية   الصور  تكبري  تم 

ميدانياً   [ 1:  10000]   مقياس  الظاهرات عليها  تنزيل  يسهل  تم رسم خرائط  حتى  ، كام 

مقياس  ذ  تفصيالً   [ 1:   100000] ات  أقل  مسح  الطبوغرايف    : مثل  لعمليات  املسح 

تت  ال  التي  طبوغرافية لألرايض  خرائط  هلا  اخلرائط   ، وفر  هذه  توفرت  أن  مجع    وبعد  ثم 

بعد    ،نني باستبانات صممت هلذا الغرض ان مبارشة مستعيد البيانات واملعلومات من املي 

مات التي تم مجعها، بام يدعى   البيانات واملعلوبناء عىل  ايضاألر   صنيفت ذلك متت عملية  

موجهه  عملية  Supervised Classification-  )تصنيف  التصنيف جرت  عملية  وبعد   ،)

بعضه  الفئات  الطبوغرافيا مقارنة  حيث  من  ببعض    ،لسكانوا  ،واملحاصيل   ،والرتبة   ،ا 
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املائية  است  ،واملوارد  أن  إىل  الدراسة  ب وخلصت  الفضائية  الصور  االستعانة  خدام 

األرض وتصنيفهابالدراسات   استخدام  اعتامدها ملسح  من  الباحث  متكن  وقد    .امليدانية 

 . [(16)   رقم   :الشكل] .ةاقرتحت الدراسة النموذج التايل لبيانات خطوات الدراس
 

   (.ITC)  خطوات مسح استخدام االرض وتصنيفها حسب نظام :(16الشكل رقم )
 ( MADANA,2002المصدر: )
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ا  التي  الدراسات  بني  الطالبة    تبعتومن  دراسة  بالعينة  نعمت  )أ املسح  سامء 

امعة بموجها عىل درجة الدكتوراه باجلغرافيا من ج   لتي حصلتا  ، 2019، عام  ( يصالرشبا 

،  ودولياً   وإقليامً   ياً فبعد أن قامت باالطالع عىل العديد من الدراسات السابقة حمل  ،املنصورة 

عىل أخذ عينات من الرتبة بلغ    تمدتفقد اع  ،لدراستها  واضحاً   استطاعت أن حتدد منهجاً 

استبانة عىل    2500قامت بتوزع نحو    ،ه الرية من ميا عين  16فة إىل  عينة، باإلضا   38عددها  

ومدى قرب وبعد    ،واستخدام األرض   ،والتصنيف   ،تمع الدراسة بناء عىل مساحة الزمامجم 

السوق  عن  احليازة   ،القرى  احليازة   ،وموقع  اال   ،ونوع  عدد  مناسبة  بام  ستبا ومدى  نات 

السكان عدد  مع  وفر  ،يتناسب  الطالبة  قامت  امل وقد  الدراسة  بتيق  االستبانات  رافق  وزيع 

د من املقابالت الشخصية. وبعد أن حصلت عىل كم هائل من  وقامت بإجراء العدي   ،مبارشة

املعلومات   بنظم  تتعلق  خاصة  برامج  وفق  اخلرائط  لرسم  املخترب  إىل  جلأت  املعلومات 

من ،  ( GIS)   اجلغرافية فضائية  بصور  فإن(،  Land Sat)   وباالستعانة  الدراسة   ولذلك  هذه 

ريفية واالستعانة بالعينة والصور  يفها بأهنا دراسة شاملة الستخدامات األرض اليمكن تصن

 .[ ( 18،   17)  رقم   األشكال :] (  2019)الرشبايص،   .الفضائية ونظم املعلومات اجلغرافيا

 : طرق مسح املحاصيل احلقلية 

عملية    لعلمية يفبحاث االطرق القديمة التقليدية تستخدم يف الدراسات واأل   تعد  مل

ا. إذ حتولت إىل معاجلات رقمية يف غاية ساحات املحاصيل احلقلية وتقدير إنتاجيته مسح م

ففي    .الدقة بعد أن تطورت نامذج نظم املعلومات اجلغرافية وتطورت احلاسبات اإللكرتونية

امل كان   السبعينات وما قبلها   ، جردة ت حتدد املساحات عىل الصور اجلوية أو الفضائية بالعني 

( Toneـ ) األلوان الرمزية أو بتدرج المستعينني باأللوان الطبيعية أو    ،اآليل  أجهزة الرسم   أو

لصور غري امللونة، وبعد أن يتم حتديد مناطق املحاصيل احلقلية ترسم عىل ورق شفاف ثم ل

من خالل األلوان    اً ض ويمكن أي .  [ ( 19)   رقم   :الشكل]   نيميرت لبال حتسب مساحاهتا بواسطة ا
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وحتد(  Tone)   ـالتدرج  و  الواحد  للمحصول  متباينة  مساحية  رقاع  الدراسة يد  خالل  من 

 امليدانية يتبني أن هذه الرقاع ختتلف يف ازدهار نباتاهتا ولذلك ختتلف يف إنتاجيتها. 

 
( رقم  الصي(17الشكل  المحاصيل  أهم  توزيع  من  :  لنسبتها  وفقاً  الدراسة  منطقة  بنواحي  المنزرعة  والخضر  فية 

 (. 261، ص 2019)الشرباصي، المصدر:                                              .2017منزرع بكل منها لعام الزمام ال
- 
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  .2017م لعا التوزيع الجغرافي لدرجة الحساسية البيئية للتصحر بمنطقة الدراسة: (18الشكل رقم )
 (. 346، ص  2019)الشرباصي،  المصدر: 

رقعة أية  إنتاجية  حق  ولتقدير  نقوم  زراعية ألي حمصول  القمح  ولنفرتض  يل، 

 .  قمحاً  حقل املزروعـونضعها بالإطارات خشبية مربعة الشكل بإعداد 



 

 

 امات األرضمسح ِاستخدالفصل الرابع:  133

 
بحصاد   املوجودونقوم  داخل السنابل  ة 

نزهنا،  ثم  القمح  حبات  ونستخرج  املربع 

مناطق    5-3العملية    ونكرر يف  مرات 

ازدهارها   يف  ومتباينة  احلقل  من  متباعدة 

القمح،  حبات  وزن  متوسط  ونستخرج 

كانت  فع لو  املثال  سبيل  حأ ىل  بات  وزان 

ا يف  اخلالقمح  هي:  ملربعات  اخلمسة  شبية 

املتوسط ،  {كغم0.1}  ،{كغم1.5}،  {كغم  1.0}،  {كغم0.3}،  {غمك0.5} فإن 

يعادي   من  ،  {2كغم/م0.68}احلايل  مكونه  مزروعة  لدينا  كان   {دونامً   -50}فإذا 

 : ل إنتاجها املتوقع يساويمفإن جم مزروعة قمحاً 

 .القمحطن من  34عادل كغم أي ما ي 34.000=  50× 1000م ×كغ0.86

يف السبعينات ومــا   اً ضوأي

ــث وهــو  ــد الثال ــان البع ــا ك قبله

عليــه مــن   االرتفاع ثــم احلصــول

فــرق »خــالل  الصور اجلوية مــن  

 ، وهــــذا الفــــرق«الــــربالكس

ــت  ــيب يس ــالل قض ــن خ خرج م

ــرباالكس)  (Paralax Par- الـ

 ،جاراألش   اتاصة نستطيع معرفة ارتفاع عادلة خم وتوجد  .  [(20)  رقم  :الشكل ]

وظــل  ،ســتخدام ظــل املبــاينأو با ،عــض مظــاهر الســطحوب ،أو مرفقــات املبــاين

 :األشجار عىل النحو التايل 

(h=L.tanα.H/P)   

 
   .(Planimeter -البالنيميتر )جهاز  (:  19الشكل رقم ) 

 ( http://www.bibliotecacpa.org) المصدر:                                

 
 . (Paralax Par- البراالكس)قضيب  (:  20الشكل رقم ) 

 ( https://www.the-saleroom.com) المصدر:                              
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 حيث أن:

h.ارتفاع الشجرة باألمتار = 

Lول الظل باألمتار.= ط 

α=  اصة. خ زاوية سقوط الشمس وقت التصوير وتستخرج من جداول 

Hة.عادة يكون عىل الصورة اجلوي = ارتفاع الطائرة وقت التصوير و 

P آل البؤري  البعد  التق=  التي  التصوير  موجوداً   طتلة  ويكون  اجلوية  عىل    الصور 

 (. 98، ص 2007)غنيم،  .الصورة اجلوية

 صة بالباراالكس أو اإلزاحة فهي: أما املعادلة اخلا

 r=  r∆ 

 حيث أن:

∆rرباالكس.قضيب ال من حة التضاريس، تستخرج ار إزاد= مق 

=r ألساس أو نقطة النظري واجلسم املزاح. صورة اجلوية من نقطة ااملسافة عىل ال 

∆H  = .ارتفاع اجلسم املزاح عن املستوى املرجع 

 =H،(.99، ص2007  ارتفاع الطائرة، )غنيم 

 طرق مسح املراعي: 

ويتم   ، منها ميدانياً   كدبالنظر والتأ  فضائيةليتم حتديد املراعي عىل الصور اجلوية وا

ا باأللوان  ا  ، لطبيعية االستعانة  األلوان  أو  أو  ال بلرمزية،  ) تدرج  حتديد  (،  Toneـ  وبعد 

أو    ( النميرتالب)املساحات يتم نقلها إىل ورق شفاف، ثم يتم حساب املساحات بواسطة  

بح حتويل الصور  أن أص  دبالطرق احلديثة وفق بعض نامذج نظم املعلومات اجلغرافية بع 

العادية   ف اجلوية  صور  وكأهنا  رقمية  صور  ب  ،ضائيةإىل  املشكلة  نتاجية  إحساب  ولكن 

 : هذا األمر ال يتم اال باستخدام الدراسات امليدانية عىل النحو التايل ي.ع ااملر 
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 : عن طريق الوزن   -1

 .يتم تقسيم املرعى إىل وحدات متجانسة مساحياً  -

 لواح املربعات.ألوضع  حتديد بعض املواقع -

 . النباتات داخل املربعاتتقطع أو حتصد  -

 .يتم وزن العشب -

 نباتات احلديثة. إلالة وجود أشجار دائمة رعوية يتم قطع ايف ح -

  {كغم0,2}  يساوي[  2م1]احة  فإذا كان وزن األعشاب يف هذا املربع اخلشبي ذو املس  -

 اوي=ـسـ ت ابـشـعد من األـواحـدونم الـ اج الـت ـة إنـيـإن كمـف

 األعشاب اخلرضاء. كغم من  200= 1000×0.2

 مرعى تعادل =ـفإن كمية إنتاج هذا ال ، [دونم 1000]مرعى ـانت مساحة الـإذا ك -

 طن.  200أي ما يعادل  ، كغم 200.000 = دونم1000  × كغم200

الوزن جافاً و  - تقدير  أردنا  جت إذا  فيجب  ال،  وزنه. ومن خالل  ثم  العشب،  زن وفيف 

 ، بال تاريخ(. دبمة الرعوية هلذا املرعى )يل لألعشاب نستطيع تقدير احلمولالك

 : رق اإلحصائية بالط   -2

من   الرعوي  اإلنتاج  تقدير  نستطيع  البسيط،  االنحدار  خط  معادلة  باستخدام 

ة ويتطلب ذلك معرفة إنتاجية الوحدة الرعوية لفرتة  زمنية  خالل كمية األمطار السنوي

 لتايل:هي عىل النحو ا  املعادلة. وهذه سنوات ال تقل عن عرش 

Y=a+b x 
 أن:  حيث

Yاملساحية للمرعى/ كغم.  = كمية انتاجية الوحدة 

a.ثابت/ نقطة القطع = 

bاالنحدار.  = ثابت/ معامل 

x.كمية األمطار/مم = 
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 حلرجية: طرق مسح الثروة ا 

طة  ة بواسي وصور األقامر الصناع  ، حتدد األحراش والغابات عىل الصور اجلوية

م ترسم عىل الصور اجلوية ث(،  Toneـ ) تدرج الأو بواسطة    ،أو الرمزية  ، األلوان احلقيقة

بواسطة   أو  البالنميرت  بواسطة  مساحاهتا  حتسب  أن  إما  ذلك  وبعد  شفاف،  ورق  عىل 

احل باستخدام  احلديثة  كيف الطرق  ولكن  اجلغرافية.  املعلومات  نظم  نامذج  اسبات 

 اهنا:جرة أو قطر مساحتها، ومساحة تيجول الشطنستطيع حتديد أو قياس 

 : رة : قياس قطر الشج أوالً 

 . قياسحتتاج إىل رشيط  -

 . لف الرشيط حول ساق الشجرة عند مستوى الصدر وهذا يعادل املحيط -

 :فكم يكون القطر [سم150]أي  [مرت  1.5]إذا كان املحيط يساوي  -

 نق ط  2املحيط=  

 نق ط  2=  150

  . سم 47.77أي القطر/           47.77= نق =   2

 سم.          23.88=   نق =  

 سم.47.76=   2×  23.88لقطر =  ا

 : : طول الشجرة ثانياً 

 :طريقة مثلث قائم الزاوية -1

الورق    - من  تصنعه  قائم  ،  [(21)  :رقم  الشكل]إما  الساقني  متساوي  املثلث  أو 

 الدراسة. ندسة هلاة  لباملوجود يف ع  الزاوية

أم   - وضعه  املثلث  الزاوية   ماامسك  واجعل  عينيك  تتحرك   إحدى  للخارج    بعيداً   القائمة 

 ([. 22)  رقم   :الشكل ] ،عىل رؤية قاعدة الشجرة وحتتها   عن الشجرة حتى تصبح قادراً 
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هذه    - هنا  الشجرة.  وقاعدة  قدمك  بني  املسافة  قس 

 الشجرة.  املسافة هي ما يعادل ارتفاع

الدق  - من  طولك  ملزيد  املسافة  هذه  مع  امجع  ة 

 رة.خيص، وأيًضا نصف قطر ساق الشجالش

 : [(23) مرق :الشكل] يفلطريقة االبني ل -2

درجة    - عىل  الزوايا  مؤرش  بعيداً   [، 45ْ]ضع    حترك 

ح الشجرة  تظهرالتعن  قمة   عةقافى  وتظهر 

   .الشجرة

الشجرة    - وقاعدة  قدميك  بني  املسافة  وقس  وهنا،  توقف  بينك  بني املسافة 

  اً ضوأي   زيد من الدقة أضف طولك الشخيصمل  .الشجرة تعادل طول الشجرة 

 ة. نصف قطر الشجر

 طريقة االبني ليفل: -3

 .ا شئتآّنـقف  -

حتى    - الشجرة  قمة  بني  االنحدار  زاوية  قس 

 عينك. 

تعا  - الزاوية  كانت  ظل [   33ْ]ل  دإذا  تستخرج 

  .(Tan) الزاوية

-  33ْ   Tan=    00649   قدميك  قس املسافة بني 

 وقاعدة الشجرة. 

 [. م9.7]تفاع التقريبي سيكون فإن االر [م15] ض كانت املسافةلنفرت -

 ضف نصف قطر الشجرة الناتج هو طول الشجرة. أأضف طولك الشخيص و -

 
( رقم  الورقي  ال(:  21الشكل  مثلث 
   قائم الزاوية.

 ( https://ar.wikihow.com )المصدر:         

 
استخدام المثلث الورقي (:  22قم )الشكل ر

 . في قياس ارتفاع الشجرة

 ( https://ar.wikihow.com )المصدر:                   
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 طريقة الظل: -4

 .أحسب طول ظلك الشخيص -

 .رة جاحسب طول ظل الش -

 [.م1.9]طولك  -

 [.م6.5]طول الظل  -

 [. م2.5] طول ظلك الشخيص -

 : طول الشجرة -

 =6.5  × 2.5  =   16.25 

 م  8.55  = 1.9  ÷ 16.25

ة  يط الشجرة وتيجاهنا فيمكن قياسه بدقة من خالل الصور اجلويما تقدير حمأ

املقياس ذات  عن    والفضائية  يزيد  الذي  طريق  يضاً أو  [1:5000]الكبري  الصور   عن 

 .[(24) رقم :الشكل]امللتقطة من طائرات الدرون 

 

 دون طيار في مسح الغابات. استخدام الطائرات ب(: 24الشكل رقم )
 (. https://janoubia.comمصدر: )ال

 
    .( Abney Level-ابني ليفل) جهاز (: 23الشكل رقم )

 ( https://triginstruments.co.nz )المصدر:      
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التايل  يب اجلدول  الدويلتصني،  ([1)  رقم  :]اجلدولني  املعهد  (  ITC)ف 

    :، وهي عىل النحو التايلفيةالستخدامات األرض الري

 الستخدامات األرض الريفية ( ITC)تصنيف املعهد الدويل (:1)رقم  اجلدول

 : االستخدامات الزراعية -1

 رايض املزروعة باملحاصيلاأل 1.1

 احلبوب    1.1.1

 اخلرضاوات    1.1.2

 ف عالاأل   1.1.3

 بور راض  أ   1.1.4

 شجار الزينة أ   1.1.5

 الفواكه   1.1.6

 الصبار   1.1.7

 رجية/غاباتح راض  أ   1.2

 رعوية/حشائش راضأ   1.3

 .ودية(أ)قنوات، سدزد ترابية، جماري   ريل نظم ا   1.4

 أخرى: استخدامات     -2

 مستوطنات ريفية   2.1

 مساكن دائمة   2.1.1

 مساكن شبه دائمة    2.1.2

 مناطق ترحال   2.1.3
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 الستخدامات األرض الريفية ( ITC)تصنيف املعهد الدويل (:1)رقم  اجلدول

   :طرق مواصالت   2.2

 ة يسطرق رئ   2.2.1

 رق ثانويةط   2.2.2

 رات غري مرصوفة مم   2.2.3

 سكة حديدية   2.3

 تغلة س رض غري مأ -3

 : نظم رصف   3.1

 جماري وقنوات مائية    3.2

 جداول    3.3

 رواسب الفيضان   3.4

 صخرية جرداء راض  أ   3.5

  (. 95، ص 2007 غنيم،) :املصدر

 :احلضري مسح استخدام األرض

استخ  بتنوع  املدن  األ تتميز  فيهادامات  اهل   ،رض  التقدم  الذي  ورغم  ائل 

املسح وبخاصة  طرأ عىل طر بعد  ر االستشعاق  اجلغرافية  ،عن  املعلومات    ، ونظم 

من   اجلو  من  تعرف  فكيف  عنها  االستغناء  يمكن  ال  امليدانية  الدراسات  أن  إال 

املدرسة ثانوية أم إعدادية،  هذه    هذا الربج السكني، وكيف تعرف أن   الذي يقطن

طلب  وما مدرسيهاعدد  عدد  وما  املضخات  وكي  ،تها  عدد  ستعرف  يف حمطات  ف 

يف األسواق   وكم موظفاً   ، وما سنة نشأهتا  ، موظفيها  عدد  ماو   ،ها توكم سع  ،الوقود 

إذاً  ختصصها.  وما  املوالت  مثل  الدراسات    الكبرية  عن  االستغناء  يمكن  ال 
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بالتصوي موازاة  وتصويامليدانية  الفضائي  والتصوير  اجلوي  بالط ر  ائرات  رها 

 الزنانة. 

العلامء يف تفاصيلطرق املسح احلرضي، و  وقد تعددت ا ومن بني ه اجتهد 

إلي التطبيقات ما توصل  ، الستخدامات األرض (ITC)  ه املعهد الدويل أشهر هذه 

 : ([2رقم ) :]اجلدول، وهي عىل النحو التايل يف احلرضية

 احلرضي رض امات األالستخد( ITC)صنيف املعهد الدويلت (2)رقم  :اجلدول

 : وتشمل رجواينإاعية ولوهنا نشطة الصناأل -1

 املنتجات الصناعية  نمناطق ختزي 1.1

 مناطق االنتاج  1.2

 مناطق املباين واملكاتب ومناطق التوسع املستقبيل  1.3

 : مناطق الزيارة وتلون باللون االمحر وتضم  -2

 وحمالت البيع مناطق املعارض   2.1

 اعم واملقاهيق واملطمناطق الفناد  2.2

 كنائس...الخلور السينام واملتاحف واالعامة كاملسارح ود املناطق   2.3

 : زرق وتضمقامة وتلون باللون األاإل -3

 مناطق املكاتب املختلفة سواء أكانت حكومية أو خاصة  3.1

 لفة مناطق اخلدمات الطبية والصحية بانواعها املخت  3.2

 دارس واملعاهد واجلامعاتمية كاملمناطق اخلدمات التعلي   3.3

 :باللون البني وتضم مناطق السكن وتلون  -4

 املساكن واملنازل  4.1
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 احلرضي رض امات األالستخد( ITC)صنيف املعهد الدويلت (2)رقم  :اجلدول

 الطلبة، املساكن املتحركةن املساكن اخلاصة مثل: مالجيء العجزة، مساك  4.2

 صفر ويشمل: املرور وتلون باللون األ -5

 كبات( قف املر واصالت العيعة، واملعبدة وموااملرور العيع )طرق امل 5.1

 املرور البطيء  5.2

 ممرات املشاة   5.3

 السكك احلديدية  5.4

 اطق مباين الصيانة والكراجات وحمطات الوقود، واملحطات النهائية ن م  5.5

 :صفر وتضماملناطق الرتوحيية باللون األ -6

 مناطق الغابات 6.1

 احلدائق العامة  6.2

 الرياضية املالعب  6.3

 : ح وتشملخرض الفاتو األأون الرمادي ون باللخرى وتلأاستخدامات  -7

 غري مستغلة  مباين  7.1

 فضاء غري مستغلة راض  أ  7.2

 زراعية ومباين  راض  أ  7.3

 غري معروفة االستعامل  راض  أ  7.4

 (.107، ص 2007 غنيم،) :املصدر

سح املناطق احلرضية  مل  اً برناجم(  Collins M.p)  (1965)ا تبنى  كولنز  ـكم

 حماور أساسية هي:مخسة عىل  مركزاً 
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 : : ويشمل املسح ما ييلامالت األرض احلرضية: استعأوالً 

 االستعامل السكني.  -1

 املناطق املفتوحة. -2

 املباين العامة.  -3

 االستعامل الصناعي.  -4

 االستعامل التجاري.  -5

 املكاتب. -6

 املنافع العامة.  -7

 وكة.املباين املرت -8

استعم ثانياً  ا ـ: خارطة  االت  ـموتلون االستع  [1/250]بمقياس    -ألرض االت 

 يل: ـ ا يـكم

 خفيف/بني.  رأمح  - تعامل سكنياس  -

 . أخرض -مناطق مفتوحة/عامة   -

 .أخرض/أصفر -مناطق مفتوحة/ خاصة  -

 . أمحر -   املباين العامة -

 . أمحر -  املباين العامة  -

 .بنفسجي - استعامل صناعي   -

 .رصايص -عامل جتاري است -

 .خفيف أزرق - مكاتب  -

 .ثقيل أزرق  -  حوانيت -

 . أصفر- مباين مرتوكة  -

 . بنفسجي - ماء - غاز -  ة /كهرباءممنافع عا -
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 .رصايص –سكك حديدة   -

 . بإطار حمدد أمحر -مباين احلكومات  -

 : املسح الشامل داخل املدينة 

 50أو  ،بوصــة/ميل  25ية )عــد خــرائط تفصــيلمتام املسح الشــامل، ت  إبعد  

ــة/ ــتخدا ،(يل مبوص ــان االس ــرف لبي ــد األح ام واألرقــ  ة،ســ مات الرئيوتعتم

 رعية كام ييل:فلالستخدامات ال

M صناعات حتويلية =  S خمازن = 

R حوانيت، مقاهي، فنادق = T النقل = 

Uمكاتب، بنوك، بريد، وكاالت = P   ،مباين حكومية، خدمات تروحيية =

 مدارس، مساجد 

D  وحدات سكنية = X  م للتنزة،  عب رياضية، حدائق  ال = 

 عامة 

 أمثلة:  ،تفاصيلاألرقام ملزيد من ال وتستخدم 

R1  = حانوت يبيع خرض R2  = حانوت يبيع مالبس جاهزة 

 وقد تستخدم أرقام متعددة: أمثلة 

م  431228 كبـ=  ثـ ـيـخازن  من  مبنى  بالطابـالثـرة يف  بني  من ـة طوابق  وق وسطح 

 (. 187 -164، ص ص 2011، قبل عقدين من الزمن )عمر مسلحـاإلسمنت ال

 :االستخدام احلضري مسح الشاملمراحل 

الدويل  [(25)رقم    :لالشك]يبني   املعهد  نظام  اقرتحها  التي  (  ITC)  اخلطوط 

 ملسح استخدام األرض احلرضي.
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 املرحلة التحضريية 

  
دراسة التقارير واخلرائط السابقة 

 املتوفرة واملراجع
 

ضري املخططات الطبوغرافية حت

 [1:  2500والصور اجلوية مقياس ]

    
 للتعرف على أمناط االستخدام وتصميم وتصنيف أولي لتلك األمناط ل أولي للصور اجلويةحتلي

  

 تفسري الصور اجلوية وجتميع بيانات اقتصادية واجتماعية املسح امليداني الستخدامات األرض والتحقق من نتائج

  
 تدقيق البيانات وضبطها

  

نهائي  تصنيفضع  نظام و

 الستخدامات األرض
 وضع دليل نهائي للخارطة 

 
 

  
 تفسري نهائي للصور اجلوية وحتقيق ميداني نهائي

  

 رضرسم اخلارطة النهائية الستخدامات األ

  

 حتليل خريطة استخدامات األرض وتقييمها واشتقاق خرائط أخرى

  
 لتقرير النهائيكتابة ا

  

 ةاخلريط طباعة وإنتاج
 

 . الحضريرض األ  ( لمسحITC)لدوليالمعهد ا  قترحها نظاماالخطوط التي  (:25 )رقم  الشكل

 (. 108، ص2007المصدر: )غنيم، 
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 دراسة تطبيقية :  

الطالب   وايل  ) أجرى  كاظم  عىل    (الظاملي عقيل  تفصيلية  دينة  م ) دراسة 

اجستري يف  مل رجة ا وقد اهلته هذه الدراسه لنيل د  (م2016)بالعراق عام    (الرميثة 

ب اجلغ اإلنسانية  والعلوم  الرتبية  كلية  من  ع رافيا،  حتت  املثنى،    :نوان جامعة 

نظم  " باستخدام  الرميثة  مدينة  احلرضية يف  األرض  املكاين الستعامالت  التحليل 

 . "املعلومات اجلغرافية

 اف هذه الدراسة:  د ومن أبرز أه

 . مدينة الرميثة رض يفتطبيق التقنيات احلديثة يف حتليل استعامالت األ -1

  .عداد خرائط رقمية يمكن حتديثها باستمرارإ -2

 . الستعامالت األرض احلرضية يف مدينة الرميثة عداد خرائط تفصيليةإ -3

 . تقيم كفاءة استعامالت األرض احلرضي يف مدينة الرميثة -4

ا ت ول  أهداف  علمي،  لحقيق  منهج  من  أكثر  عىل  الباحث  اعتمد  دراسة 

امل  التحلييل،  ااملنهج  املنهج  لنهج  استئ ستقرا اال تارخيي،  كام  الدراسة    خدمت ي، 

األسال  املرتب بعض  اإلحصائية  السكانيةيب  باخلصائص  بعض    ،طة  واستخدام 

املعلومات   نظم  برامج  يف  املتاحة  املكاين  التحليل  وأدوات  املحليه،  املعايري 

 افية. راجلغ

ائط  تكونت الدراسة من أربعة فصول ومقدمة، تناول الفصل األول خر 

اس ا األرض  اجلغرافية،  تعامالت  املعلومات  بنظم  وعالقتها  وتناول حلرضية 

الثاين الثالث   الفصل  الفصل  أما  الرميثة،  ملدينة  السكنية  العمرانية  اخلصائص 

الرمي  مدينة  يف  احلرضية  األرض  استعامالت  بخرائط  الفصل  ث فاهتم  وأما  ة، 

احلرضية   األرض  استعامالت  نظم  بخرائط  فاهتم  مالئمة    وبناء الرابع  نموذج 

 انية هلا.  مك
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ائط املتخصصة  إىل العديد من اخلر  ومن أهم نتائج هذه الدراسة الوصول 

   عىل النحو التايل:

 . 2015التوزيع السكني للوحدات السكنية ملدينة الرميثة عام   -1

 . 2015ة ملدينة الرميثة عام بيالكثافة السكانية احلسا -2

 . 2015عام   رميثةالكثافة السكانية احلقيقية ملدينة ال -3

)فرد/وحدة   كثافة -4 الرميثة  مدينة  يف  السكنية  مدينة    الوحدة  يف  سكنية( 

 . 2015رميثة عام ال

 .  2015االستعامالت التجارية يف مدينة الرميثة عام  -5

 . 2015  استعامالت األرض الصناعية يف مدينة الرميثة عام -6

 . 2015استعامالت األرض اخلدمية يف مدينة الرميثة عام  -7

 .  2015يف مدينة الرميثة عام  دمات اإلدارية خلالت ااستعام -8

 . 2015ينة الرميثة عام مات التعليمية يف مداستعامالت اخلد  -9

 . 2015استعامالت اخلدمات الصحية يف مدينة الرميثة عام   -10

 . 2015ميثة عام لر استعامالت اخلدمات الدينية يف مدينة ا -11

 . 2015عام  استعامالت خدمات البنى التحتية يف مدينة الرميثة  -12

 . 2015ألرض ألغراض النقل يف مدينة الرميثة عام استعامالت ا -13

 . 2015الرتفيهية يف مدينة الرميثة عام استعامالت األرض  -14

 .  2015( يف مدينة الرميثة عام 2حصة الفرد من االستعامل السكني )م -15

اإل  -16 الرميلة )ارسة/وحدة سكنيغا شدرجة  الرميثة  ة ل يف مدينة  ( يف مدينة 

 .  2015عام 

امل ا نط -17 اخلدمة حسب  يفق  املركزية  التجارية  للمنطقة  املرحية  مدينة    سافة 

 . 2015الرميثة عام 
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الرميثة   -18 مدينة  يف  اإلدارية  للخدمات  املرحية  املسافة  اخلدمة حسب  نطاق 

 .  2015عام 

امل -19 املسافات  اخلدمة حسب  الرميثة  رنطاق  مدينة  يف  األطفال  لرياض  حية 

 .  2015عام 

الرميثة  رس اال ة املرحية للمدافاملسا نطاق اخلدمة حسب   -20 بتدائية يف مدينة 

 .  2015عام 

امل -21 الرميثة  نطاق اخلدمة حسب  املتوسطة يف مدينة  للمدارس  املرحية  سافة 

 .  2015عام 

حسب   -22 اخلدمة  وا  املسافةنطاق  اإلعدادية  للمدارس  يف  لثاملرحية  انوية 

 .  2015مدينة الرميثة عام 

املر -23 املسافة  اخلدمة حسب  لنطاق  الصحية يفلحية  الرميثة    خدمات  مدينة 

 .  2015عام 

للخنطاق اخلدمة حسب   -24 املرحية  الرميثة    الرتفيهيةدمات  املسافة  يف مدينة 

 .   2015عام 

اخلطية -25 الكثافة  باستخدام  الشوارع  مدينة     (Line Density)  كثافة  يف 

 .  2015ثة عام ميالر

األرض  -26 الستعامالت  املرحية  املسافة  حسب  اخلدمة  يف  ف الرت  نطاق  يهية 

 .  2015لرميثة عام مدينة ا

مة اخلدمات اإلدارية يف مدينة  ر أفضل املواقع إلقا املالئمة املكانية الختيا  -27

 .  2015الرميثة عام 

يف   الاملالئمة املكانية الختيار أفضل املواقع إلقامة خدمات رياض األطف -28

 .  2015مدينة الرميثة عام 
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بتدائية يف مدينة اال القامة املدارس    واقعاملالئمة املكانية الختيار أفضل امل -29

 .  2015الرميثة عام 

املكانية الختامل -30 مدينة  الئمة  الثانوية يف  املدارس  إلقامة  املواقع  أفضل  يار 

 .  2015الرميثة عام 

يار إقامة اخلدمات الصحية يف ختاملالئمة املكانية الختيار أفضل املواقع ال  -31

 .  2015مدينة الرميثة عام 

أفضل ناملكا املالئمة   -32 مدينة    ية الختيار  الدينية يف  إلقامة اخلدمات  املواقع 

 .  2015لرميثة عام ا

والدفاع  ا -33 الربيد  خدمات  إلقامة  املواقع  أفضل  الختيار  املكانية  ملالئمة 

 .  2015املدين يف مدينة الرميثة عام  

يف  امل املالئمة   -34 الرتفيهية  اخلدمات  إلقامة  املواقع  أفضل  الختيار  كانية 

 [. (26: رقم )]الشكل   . (2016، الظاملي. )2015ة عام ثالرمي مدينة 

املؤلفا  األ أن  حرص  هذه  يستعرضا  عام سواها    ؛طروحةن  متيزت  ألهنا 

 باألمور التالية: 

 حداثة البيانات. -1

 عرض مفصل لتوزيع استخدامات األ ض.  -2

 تقيم الواقع احلايل.عرض مفصل ل -3

 ء نامذج ألفضلية املواقع.  بنا -4

اجلامعيةو   األبحاث،  معظم  جودة يفوهذه األمور غري مو إذ   ؛الرسائل 

الرئيس اهلدف  إ ألي  أن  الوصول  هو  دراسة  تعمي ة  قوانني ىل  وربام  ونامذج  امت 

 ستفادة منها يف حياتنا اليومية وهذا ما قامت به هذه الدراسة. يمكن اال
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 . 2015إلقامة الخدمات الترفيهية في مدينة الرميثة لعام المالئمة المكانية الختيار أفضل المواقع (:  26رقم )الشكل  

 (. 212، ص 2016، الظالميالمصدر: ) 

   : اخلالصة

بيشء   الفصل  هذا  احلرضية  استعرض  األرايض  املسح  أدوات  التفصيل  من 

فوالري الفية.  إىل  تعرضت  ودرقد  امليدانية،  واخلر  اراالستشعاسات  بعد،  ائط عن 

رائط الكدسرتالية، ثم تعرض طرق مسح األرايض الريفية واألرايض الطبوغرافية واخل
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ح احلرضية وعرض بعض النامذج اخلاصة بطرق ومراحل املسح وقد تبني أن عملية مس

ب متقدمة  مراحل  إىل  قد وصلت  األرض  بعد    ستشعاراالفعل  استخدامات  ظم ون عن 

علم اإلحصاء، باإلضافة إىل يف جماالت الربجمة والتقدم املتواصل  املعلومات اجلغرافية و

فن رسم اخلرائط ومتثيل الظاهرات اجلغرافية عليها، هذا األمر يعزز علم اجلغرافيا بني 

تط علاًم  وليصبح  إليه.العلوم،  ينظر  كام  نظريًا  علاًم  وليس  اويف    بيقيًا  تم ختام  لفصل 

 ميثة. رض يف مدينة الر األراسة مفصلة عن استخدام  د استعراض

 املراجع: 

نعمتأ،  يصباالرش  -1 الشايف،   سامء  عبد  الزراعية  "،  2019اهلل  األرايض  إدارة 

الدقهلية حمافظة  مراكز  يف  للرتبة  اإلنتاجية  باجلدارة  فرع    غرب  ،وعالقتها 

 . صورةة املن، جامع«غري منشورة»رسالة دكتوراه  ،"دمياط

،  "وأمهيته وتطبيقاته  ر عن بعد، ماهيته االستشعا"،  2016بد اهلل،  ع  الشعالن، -2

 ة. ي جملة فكر الثقاف

وايل،الظاملي -3 كاظم  عقيل  يف  "  ،  احلرضية  األرض  الستعامالت  املكاين  التحليل 

املعلومات اجل  غري  »   رسالة ماجستري   ،(GIS)"غرافية  مدينة الرميثة باستخدام نظم 

 . راقجامعة املثنى، العنسانية قسم اجلغرافيا، اإل لرتبية والعلوم كلية ا،  « منشورة 

سلي -4 أمحد  ونظم "،  2015،  نامعيل،  بعد  عن  االستشعار  نظام  بني  التكامل 

اجلغرافية  والدراسات  ،  "(GIS)  املعلومات  للبحوث  ترشين  جامعة  جملة 

 (. 25-9، ص ص 6، العدد  27املجلد ) ،علوم اهلندسيةسلسلة ال ،العليمة

خليل،  مر،  عم -5 امليدا"،  2011رض  الدراسات  اجلغرافيادليل  ملطبعة  ا  ،"نية 

 العراق.   - الااملركزية دي

 ، دار الصفاء، عامن. "الريفي واحلرضي  ،ختطيط استخدام االرض "،  2007غنيم، عثامن،   -6
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 املراجع: 

تاريخ،   -7 بال  داود سلامن،  الطبيعية  حمارضات يف"مدب،  املراعي  كلية  ،  "إدارة 

 .تة تكريالزراعة، جامع

ختريج -8 الباقي،ل  مرشوع  عبد  سحر  العزيز  لطالبات  عبد  املغريب،    وصالح 

أبك عبوجمدي  دوجارداهلل  ر  وبإرشاف  النذير،    . ،  استخدام  "  ،2016اهلادي 

الكادسرت يف  بعد  عن  املساحة، "االستشعار  هندسة  مدرسة  اهلندسة،  كلية   ،

 .لسودان للعلوم والتكنولوجياجامعة ا

9- Pissourios, I.A., 2019, "Survey Methodologies of Urban Land Uses", 

Land use Policy, vole 83, Pp. 403-411. 

- 

 : اإللكرتوانية   املراجع 

 ..... ................................. .............................................،"مهام الكاديسرت" -10

https://repository.sustech.edu.handle/SUSTRepository.  

 .................. .......................،استخدام الطائرات بدون طيار يف مسح الغابات -11

https://janoubia.com/2018/02/05/%D8%A7% D9%81%D8%B6%D9 

%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A% 

D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8 

%AA-%D8%A8%D8%B7% D8%A7%D8%A6%D8%B1 

%D8%A7%D8% AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86/ 

 . ......................................،استخدام املثلث الورقي يف قياس ارتفاع الشجرة -12

https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9 

إدارة  -13 املتحدة،  واالشؤو   األمم  االقتصادية  أنبن  مركز  األمالجتامعية،  م اء 

سكان  "  ،2014املتحدة،   نصف  من  املناطق  أكثر  يف  يعيشون  العامل 

https://repository.sustech.edu.handle/SUST
https://janoubia.com/2018/02/05/%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%AA-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86/
https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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  https://www.UN. org. population........................................،"احلرضية

لرسم خرائط    مبتكراً   الطائرات بال طيار تتيح حالً "،  2016،  البنك الدويل -14

 https://albankaldawli.org.......................................................،"املساحة

 .................................. ..................................،(Bocet Stereoscope) زهاج -15

 https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pocket_stereoscope.jpg. 

 .................................... .................................................. (، Abney Level)   ابني ليفلجهاز  -16

https://triginstruments.co.nz/shop/myzox-a54-abney-level.html. 

 . ...............................................................،(Planimeter) جهاز البالنيميرت -17

http://www.bibliotecacpa.org.ar/greenstone/collect/facagr/index/assoc 

/HASH01f4.dir./ 

 ............................................... .............................تقليدي،آيل  سامهاز رج -18

https://aerialservicesinc.com/announcement/first-analog-stereoplotter/. 

 . ...........................................................................،حديثآيل  سام ر هازج -19

https://aerialservicesinc.com/announcement/going-digital/. 

 . ...............................،(Mirror Stereoscope) مريور سترييوسكوبجهاز  -20

https://eng-old.najah.edu/apparatus/7338. 

اخلريطة  "  ،2018،  سميحة،  خليف -21 تعريف 

 https://mawdoo3.com......................................................،"افيةلطبوغرا

العسكري  "  ،2019عيل،  ،  الذهب -22 واألثر  التقنية  طيار  دون  الطائرات 

 ................................................... ،مركز اجلزيرة للدراسات ،"السرتاتيجيوا

https://studies.aljazeera.net. 

 ............. .........................................استخدامات عدة، -دون طيارالطائرا ب -23

https://studies.aljazeera.net. 

https://www.un/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pocket_stereoscope.jpg
https://triginstruments.co.nz/shop/myzox-a54-abney-level.html
http://www.bibliotecacpa.org.ar/greenstone/collect/facagr/index/assoc
https://eng-old.najah.edu/apparatus/7338
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 .................. ...........................................،لعاملية الثانيةطائرات من احلرب ا -24
http://www.jimbrooks.org/archive/aviation/P-51Mustang_comparisons.php. 

 . .........................................................................،طائرة بدون طيار خمادعة -25
https://sdarabia.com/2017/01/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8% 

B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88% D9%86-%D8%B7%D9 

%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9 

%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8 

%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9% 

8A%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84/ 

 . .........................................................،ئرة بدون طيارة ذات جناح ثابتطا -26

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1036545.html. 

 . ......................................................................،بدون طيارة مروحية طائرة -27

http://www.cimitekke.bel.tr/tea.asp?gj=com&hl= en&shop=sjrc+folding 

+drone&xi=5&xc=28&pl=&pr=42.99&you=0. 

 . ...............................................................،طائرة من احلرب العاملية األوىل -28

https://www.theatlantic.com/photo/2014/04/world-war-i-in-photos-

aerial-warfare/507326/. 

 https://mawdoo3.com...........،"التقرير ما هو"، 2010، ماهر طقاطقة، -29

الرمحن،   -30 عبد  ك"،  2018العمري،  استخدامات  وثامالدروننر:  مز ثرية  ايا ين 

 . .................،2018/ابريل/27ريخ بتا ،صحيفة مكة املكرمة ،"ةجتعلها مفيد

https://makkahnewspaper.com. 

 . ..........................................................،(Paralax Par) الرباالكسقضيب  -31

https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction- catalogues/arthur 

-johnson-and-sons-auctioneers/ catalogue-id-ibart10616 

/lot-10e976d6-7c2e-42bd-87e8-a9600109b85c 

 ....................... ..........................................................قمر صناعي حديث، -32
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Soyuz_TMA-

7_spacecraft2edit1.jpg. 

https://sdarabia.com/2017/01/%D8%B7%D8%A7%D8
http://www.cimitekke.bel.tr/tea.asp?gj=com&hl=
https://www.theatlantic.com/photo/2014/04/world-war-i-in-photos-aerial-warfare/507326/
https://www.theatlantic.com/photo/2014/04/world-war-i-in-photos-aerial-warfare/507326/
https://www.the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/arthur-johnson-and-sons-auctioneers/catalogue-id-ibart10616/lot-10e976d6-7c2e-42bd-87e8-a9600109b85c
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 . ......................................................................،املثلث الورقي قائم الزاوية -33

https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-

%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9 

 . ..........................................................،حمطة أرضية لتتبع األقامر الصناعية -34
https://spacenews.com/38171us-navy-resumes-work-on-muos-ground-

station-following-six-month-standoff. 

 . ...............................................................................،مأهولة فضائيةحمطة  -35
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_space_stations. 

 ................ .................................................،عامن  -الرديناملركز اجلغرايف ا -36

http://rjgc.gov.jo/rjgc_site/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84 

%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2/%D8%AA%D8%A7% 

D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8 

%B1%D9%83%D8%B2 

 . ............................................................. ......................................منطاد، -37
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ـ ـقـتـال"ويكيبيــــــــديا،  –رة ة احلــــــــ وعوســـــــــامل -38  ،"رـريـــــــ

...........................................................................https://en.wikipedia.org 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B18A%D8%B18A%D8 

%B1%88%D9%86_(%D8%B7% D8%A7%D8%A6% D8% B1%D8%A9). 

اخلـــــــــــــرائط " ،موقـــــــــــــع جامعـــــــــــــة غـــــــــــــزة -41
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https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikihow.com/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://rjgc.gov.jo/rjgc_site/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%25
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 متهيد: 

نظام الدول  من  دولة  واستخداماهتا.    ا  خاص   ا  تتبنى كل  األرض  هبا إلدارة 

هذه  من  واحد  بنظام  الدولة  تلتزم  فقد  معروفة.  عاملية  نظم  من  النظم  هذه  وتنبثق 

وتدعم الدول نظمها اخلاصة هبا بقوانني ونظم   ،لط بني أكثر من نظامختالنظم، وقد  

ث وقوانني استثامر األرض زة واإلروامللكية واحليا   ن العقارإإذ  ؛  صارمة   اتترشيعي

واستعامالهتا من أكثر األمور حساسية يف الدولة. وتعترب قضايا اإلرث والعقار من 

وحتى  مدنية  أم  رشعية  حماكم  كانت  سواء  املحاكم  تعاجلها  التي  القضايا  أعقد 

األم  ،العسكرية كان  إذا  الدولية  املحاكم  إىل  تصل  أن  إىل  متتد  الدول وقد  ر خيص 

 .  املواطنني وليس

استخدامات   تصنيف  تولت  التي  العاملية  النظم  أهم  استعراض  وسيتم 

بإي القارئ ـاألرض  يستطيع  حتى  ب  جاز،  يلم  جهد ـأن  بأقل  األنظمة  هذه 

الت ـم نظام  يكون  وحتى  مالئم ـ مكن،  فيشت ـصنيف  تـا   أن  فيه  ـ ت ـرط  وفر 

 ص التالية:  ـخصائ ـال 

 األرض والغطاء األريض.  مااستخد  امطجيب أن يشمل التصنيف أن  -1

 .  {%85}دقة التميز بني استخدامات األرض وغطاءاهتا جيب أن ال تقل عن  -2

 خدامات األرض وأغطيتها متساوية.  جيب أن تكون دقة التميز بني است -3

 جيب عدم التكرار يف صفوف االستخدامات والقطاعات.  -4

 خر.  آ وقت إىل  ين منفس جيب أن تكون نتائج تفسري التصنيف متشاهبة بني امل -5

 ف.يثكالرضورة صالحية تطبيق نظام التصنيف يف مناطق االستخدام  -6

 شعار عن بعد.رضورة صالحية نظام التصنيف استخدم لتطبيقات االست -7

 األرض اتامخدستاِ نظم: اخلامسالفصل 
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 رضورة أن يتصف النطام باملرونة بحيث يكون قابال  لدمج فئة بأخرى. -8

قابال    -9 يكون  بجيث  مرنا   التصنيف  نظام  يكون  أن  ع م  قارنةللمرضورة 

 االستخدامات املستقبلية.

مع  -10 املختلفة  املتعددة  االستخدام  أنامط  باحلسبان  النظام  يأخذ  أن  رضورة 

 بعضها البعض. 

 لتصنيف اإلرث احلضاري والثقايف للشعوب.جيب أن يراعي ا -11

جيب األخذ بعني اإلعتبار سياسات الدولة وتوجيهاهتا يف استخدام األرض   -12

 . (2017م، )ملح  ،( Narian,2018وإدارهتا. )

 :استخدامات األرض تصنيف أسس

الدول   لكل  يصلح  موحد  عاملي  تصنيف  يوضع  أن  الصعب  من 

 عتبارات التالية:  الل

 وصيتها التي متيزها عن غريها من املناطق بالعامل.  لكل منطقة بالعامل خص -1

العامل   -2 دول  بني  والثقايف  العلمي  املستوى  يف  حضاري  تفاوت  يوجد 

 وشعوهبا. 

ع وبنا  ت ليه  ء   يف  ينبا نجد  واضحا   الدول  ا   بني  األرايض  استخدامات  نظم 

املتقدمة:   الدول  ففي  النامية،  والدول  بيانات واسعة،  املتقدمة  قاعدة  توفر وت تتوفر 

 قاعدة تقنية متطورة )نظم معلومات جغرافية استشعار عن بعد(.

الصور اجلوية والفضائية بمقاييس  خمتلفة    باإلضافة إىل توفر غطاءات من 

ضف إىل ذلك تبني الدول املتقدمة خططا  تنموية احتاجت أمنية طويلة،  ز  اتولفرت

النامية إالّ بوقت متأخرت طط مل  خل هذا التصانيف، بينام  هذا  امثل    ، ظهر يف الدول 

، وقد ة ظم الدول النامية حملية غري متطورولذلك فإن التصنيفات املعمول هبا يف مع 
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النامية ال تراعي    نظمن  أ  كام ،  سةادرال  ال تكون مالئمة ملنطقة الدول  التصنيف يف 

والفضائية   اجلوية  الصور  من  غطاءات  توفري  عىل  قدرهتا  لعدم  املحلية  التغريات 

أدوات  إىل  تفتقر  النامية  الدول  من  العديد  وهناك  متباعدة،  زمنية  لفرتات 

وت و متسح  أن  تستطيع  املجال،  هذا  يف  املجال  هذا  يف  متخصصة  لل مؤسسات 

 .(2017. )ملحم، ئط رام اخل وترس

 :طرائق تصنيف استخدامات األرض

وال    البيانات  وفق  التصنيفات  هذه  وال ـتشمل  معطيات  ـمعلومات 

 رة، ما ييل: ـوف ـمت ـال 

 أوال : التصنيف املورفولوجي )الشكيل(: 

   .يتعامل مع خصائص األرض مبارشة -

  .ال يعري اهتامما  باستخدامات األرض -

   (.Land Cover) الطبيعي اء األرضيطلق عليه غط -

  .تصنيف األرض دون أي تدخل للبرش  أي -

مراعي،    مثل: - غابات،  طبوغرايف،  مورفولوجي،  جيولوجي،  تصنيف 

   شجريات، أهنار، صخور. 

 ثانيا : التصنيف الوظيفي: 

ف األرض وفق استخدامات معينة: زراعي، عمراين، صناعي، يعتمد عىل تصني 

 . ( Land use)  :وهو  ام احلقيقيخد االست  عىل بنيو امل ، فهذا التصنيف هدميخ

 : ختلط امل ثالثا : التصنيف  

 تصنيف توضيفي تركيبي خيلط بني التصنيفني السابقني . -

استخدام - خرائط  وإعداد  للموارد  األمثل  واالستثامر  التخطيط  إىل    موجه 

 . (2017األرض. )ملحم، 
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 نظم تصنيف استخدامات األرض: 

األرايض تصنيفات  استقسم  وفق  وح  التصنيف  سب  تخدامها  نظام  تغطية 

 يل: للمساحة املصنفة إىل ي

تاد  تصنيفات عاملية: تصنيف الفاو، التصنيف األيكولوجي املوحد، تصنيف اال -أ

 اجلغرايف الدويل.

ا -ب األورويب،  التصنيف  إقليمية:  البحر  تصنيفات  ملنطقة  البولندي  لتصنيف 

 املتوسط.  

 . (2017ي. )ملحم، ريكتصنيف األمطاين، التصنيفات وطنية: التصنيف الربي -ت

 التصنيفات العاملية:

   .(FAO Classification of Land Use -1999)  تصنيف الفاو:أوال :  

بموجب هذا النظام فإن وظائف األرض كام حددهتا منظمة األغذية والزراعة  

 : [(1) رقم :اجلدول] ييلكام  ،)الفاو(

 (.ة، صناعي )زراعية(، Production) إنتاجيةوظيفة  -1

م -2 خ (،  space)   كانيةوظيفة  أجل  البني)من  ورضورات دمات  التحتية  ة 

 التنمية اإلجتامعية(.

   (.Human Settlement) االستقرار البرشي -3

   (.Biotic Environmental) وظيفة البيئة احليوية -4

     (.Climate Regulative) وظيفة تنظيم املناخ -5

      (.Hydrologic) وظيفة مائية -6

      (.West and Pollution Control) لتلوثلنفايات واا مكافحةوظيفة  -7

  (.Storage) وظيفة التخزين -8

 . (Narian, 2018(، )2017)ملحم،  (.Heritage) وظيفة اإلرث الثقايف -9
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 ض ظمة الفاو الستخدامات األر(: تصنيف من1)اجلدول رقم 

املستوى 

 ألولا

املستوى 

 الثاني

املستوى 

 الثالث
 املستوى الرابع

مساحات 

طاة مغ

ء  ابالغط

 النبات 

 أرض

أرض 

       مزروعة 

 ة أو مدار

ــجا ــاب،ر، شــ أش ــة  جريات، أعش اغطي

ــة،  ــجار مفتوح ــة، أش ــجار مغلق ــة، أش نباتي

أشجار مبعثرة، شـجريات مغلقـة، شـجريات 

 مفتوحة، شجريات مبعثرة 

 

           ماء 

أو يغمر 

باملاء  

بشكل  

 منتظم 

زراعة مائية  

أو أرض  

مغمورة  

بشكل  باملاء  

 منتظم 

 حبوب غري  -حبوب

 

زراعات  

مائية طبيعية  

أو أرايض  

تغمر باملاء  

ل  شك ب 

 منتظم 

أشجار مغلقة، أشجار مفتوحة، أشـجار 

مبعثرة، شجريات مغلقة، شجريات مفتوحـة، 

شــجريات مبعثــرة، نباتــات جذريــة عريضــة 

ــاتق مفتوحــة، ورااأل ــة نبات  عريضــة جذري

يضـة مبعثرة، نباتات غري جذريـة عر  وراقاأل

 عريضـة  جذريـة  غـري   اتاتنب  مغلقة،  قورااأل

 عريضـة  جذرية  غري   مفتوحة، نباتات  قورااأل

ــرة، االوراق ــوب  مبعث ــة، حب ــوب مغلق حب

 مفتوحة، حبوب مبعثرة 
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 ض ظمة الفاو الستخدامات األر(: تصنيف من1)اجلدول رقم 

املستوى 

 ألولا

املستوى 

 الثاني

املستوى 

 الثالث
 املستوى الرابع

مساحات 

 مغطاة غري

  بالغطاء

 النبات 

 أرض
سطوح  

 اصطناعية 

ـــات، ــــكة طرقـ ـــة س ، حديديـ

خطوط اتصاالت، مناطق صناعية 

يــة، ومناطق اخرى، منــاطق عمران

بــات، مواقــع مقالع/ مك  نفايات/

 استخراج

 أو ماء

  باملاء يغمر

  بشكل

 منتظم 

ات احمس

 خالية

مساحات منسجمة الطبيعية،  

 مساحات غري منمسجمة الطبيعة 

مسطحات 

مائية  

 اصطناعية 

 جليدماء، ثلج،  

 

مسطحات 

مائية  

 طبيعية 

 ماء، ثلج، جليد

 (2017)املصدر: ملحم، 

 الفاو:  مميزات تصنيف منظمة  

ن  ق ـاف وـت ـي -1 ال اـظـمع  ال ـسـحـ م  ) SNA]   :يـم ـلاـع ـاب   ]National 

Accounts System .) 
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 ، مرن. الفهمبسيط  -2

استخدامات   -3 وتصنيف  األريض  الغطاء  تصنيف  بني  توافق  يوجد 

 األرض.  

وحدات   -4 من خالل  خمتلفة  مستويات  عىل  البيانات  جتميع  إمكانية  يتبع 

 رسم اخلرائط. 

 ض.  ة عىل األرتلفلنشاطات البرشية املخ قادر عىل تليل أثر ا -5

 قادر عىل استيعاب تأثري تقلبات الظروف الضعيفة.   -6

 ياجات املحددة للمستخدمني. االحت  لتصنيف يلبي ا -7

العنارص:   -8 من  جمموعة  بني  وتواصل  إتصال  إجياد  التصنيف  يؤمن 

 .  واخلدمات األرض، املال، السلع، 

تصنيف   عىل  االستخدامات (الفاو )يؤخذ  غياب  جيعل   :  مما  ه  احلرضية، 

ريفيا  تصن تصنيفا  يفا   أو  شامال ،  تصنيفا   منه  أكثر  األوىل  بالدرجة  حرضيا       .

 .(Narian,2018)، (2017)ملحم، 

 Unified Classification of)  ات األرايضدامختد السوحيف املنصتالا : يانث

Land Use): 

استخ  مفاهيم  عىل  التصنيف  هذا  وتداميعتمد  األرايض  ف  يارعات 

مسبقعامل ت  فا يوتصن  موجودة  االستخ ية  مثل  وال ا .  الزراعية  ة يغابدامات 

كام الت والسمكية،  عىل  يعتمد  امل اإلحص   يف صن  الدويل  الس وحائي  دام تخد 

 ،( The Standard International Statistical for Land Use)األرض

ألوروبا اإلقتصادية  املتحدة  األمم  مجعية  اعتمدته   United Nation)  الذي 

Ecoxomic Commission for Europe)   (UNECE،)    من ل قب وتعديلها 

 .( Euro Stat)  يوروستات
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 حمتوى التصنيف: 

 ستوى األول:  ملا

 (.  Country Area: )منطقة عمران -1

بال   أراض   -2 ال ـمشمولة  وال ـيـزراعـ محاصيل  وال ـغابـة    ي ـمراعـات 

(Land Area.)   

   (.Agricultural Area) زراعية مثمرة أراض   -3

ذا زراع  أراض   -4 دائمةية  حماصيل   Arable Land and)   سنوية  ت 

Permanent Crops.)   

    (.Arable Land) صاحلة للزراعة أراض   -5

الفراولة    :وعة بمحاصيل مؤقتة ذات دورة أقل من سنة واحدة مثلزرم  أراض   -6

  (.Land Under Temporary Crops) واألناناس

ــ ـؤقـم ـي ال ـراعـم ـمروج وال ـي ال ـأراض -7 ــ ـي ال ـواألراضــ   ةـت ة ـمزروع

 Land) ةـيــ ـفـل ـعـاب ال ـشــ ـواألع ةـيــ ـفـل ـعـل ال ـيــ ـمحاصـال ـب

Under Temporary Meadow and Pastures.)   

ويلة لتعيد اكتساب خصائصها كمراعي  ط  أرايض البور أو املرتوكة للراحة مدة -8

   (.Land Temporary Fallow) املروج

 والبن ،والكاكا :د مثلـ لة األمـويـط ةـمـل دائـة بمحاصيـمزروعـاألرايض ال -9

(Land Under Permanent Crops.)    

 Permanent) ةـمــ ـدائ ـي ال ـمراعــ ـروج وال ـمــ ـي ال ـأراضــ  -10

Meadows and Pastures.)    



 

 

 ِاستخدامات األرض نظم: اخلامسلفصل ا 165

 
 املستوى الثاين: 

  (.Forest) لغاباتا -1

 (. Naturally Regenerated Forest)تجدد طبيعيا  ت غابات -2

     (. Primary Forest)  الغابات األولية األساسية -3

متجدد -4 طغابات  نوع  ة  من   Other Naturally)  خمتلف بيعيا  

Regenerated Forest .)  

   (.Planted Forest ) ة(الغابات املزروعة )اإلصطناعي -5

    (.Other Wooded Land)  األرايض احلرجية األخرى -6

املائية  افق ر ممع    أراض   -7 األحياء   Land With Aquaculture)   تربية 

Facilities.)   

 ات داخلية(. قنوحريات، خزانات، برك، سدود، )ب املياه السطحية الداخلية -8

   (.Marine Water) املياه البحرية )املناطق املجاورة للبحار واملحيطات( -9

ومراف -10 املائية  األحياء  تربية  اخلدميةمناطق   Areas With)  قها 

Aquaculture or Holding Facilities.)   

دو  -11 املائية  تسني املناطق   Open Access Water Without)   ن 

Enhancement.)          

 صنيف ما ييل:  لت  هذا ا يؤخذ عىل 

م  -أ احلرضية،  االستخدامات  فئة  ي ـمـغياب  دائرة  ـا  من  خرجه 

 التصنيفات املرنة. 

 . (2017يف مفهوم الغابات اإلصطناعية والطبيعية. )ملحم،  تداخل -ب
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 ويل:  تصنيف مؤمتر اإلتاد اجلغرايف الد ثا :  ثال

نة  و وجلالتعاون ما بني منظمة اليونسكم بصدر هذا النظا  1960يف عام   

 تاد اجلغرايف الدويل. مؤمتر اال

 وينص هذا النظام عىل ما ييل:  

 ون باللون األمحر. عي، تل كز الطرق وحميطها غري الزرامرا -

 لون األرجواين الداكن. مزارع اخلرضاوات والفواكه، وتلون بال  -

الشجر  - ااملحاصيل  واملحاصيل  باللوية  تلون  الدائمة،  ألرجواين ن 

 اخلفيف. 

 عني: نوون باللون البني وتشمل الزراعية، وتل أرايض املحاصيل  -

الدائ • وتل املحاصيل  الزراعية،  الدورة  وحماصيل  البني    ونمة،  باللون 

 الداكن. 

ال  • الدورة  يف  الداخلة  الزراعية  البني األرايض  باللون  وتلون  زراعية، 

 اخلفيف. 

   خرض اخلفيف.األ ون باللوناملحسنة، وتل -دائمةعي ال املرا -

 باللون األخرض.  تلون ة، و حسن املراعي غري امل  -

 الغابات وتكون بدرجات من اللون األخرض عىل النحو التايل:  -

 غابات، كثيفة اللون األخرض الداكن.   •

 غابات مفتوحة اللون األخرض الوسط.  •

 ون باللون األخرض الزيتوين.  حراج تل ألا •

 لزرقاوي. اون باللون األخرضاملستنقعات وتل ات غاب •
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 خرض املنقط.  ون األالل  روقة غابات مستثمرة أو حم  •

 غابات ذات استعامل متعدد اللون األخرض املنقط بالبني.   •

 تنقعات والسبخات وتلون باللون األزرق.  املس -

 الرمادي.  األرايض غري املنتجة تلون باللون -

 من قول: إنه نظام بسيط، غري شامل،  وبتفحص هذا النظام فإنه يمكن ال 

وان استخدامات األرض. لقد أبدع يف  د أل تحديسهل استيعابه، متيز عن غريه بال 

واألحراش   للغابات  الطبيعي  الغطاء  معظم تصنيف  غطى  أنه  كام  واملراعي، 

الزراعية اال  ، االستخدامات  هلذا  وأهم  قد  نتقادات  بأنه  من أ النظام  سقط 

احل االستخدامات  محسبانه  هناك  كان  إذا  إالّ  خاص رضية  هذه يع  لحق  الج 

، وهو بعيد كل اريفي  ان أن نطلق عليه تصنيفمكف يصني ية، أي أن هذا التض ق ال 

أن فرتة الستينيات مل   كون سبب ذلك. إىلالتصنيفات احلرضية وقد ي  البعد عن

قد برزت وهيمنت ات اجلغرايف  مظم املعلوستشعار عن بعد ونتكن تقنيات اال

 وضع كام هو اليوم. عىل ال 

ـ ـتـاسف ـيـنـصـت: رابعا   ـ ـولـكـدام األرض اإليـخ  Ecological Land) ي:ـوج

Classification)  (ELC): 

ف ضمن خرائط  يوفر هذا التصنيف أداة تقنية حديثة للوصف والتعري

قبل   من  التصنيف  هذا  اعتمد  وقد   لتقديم   (Ontario-نتاريوأو )خاصة. 

الن املسان إلدارة  والدعم  واستخدام  دة  البيئية  أ ظم  كام  يف  يسانه  األرض،  هم 

مكو عىل  تصل  التي  املتغريات  الانتديد  النظم  واستخدامات  ت  بيئية 

بأن   ذلك  عىل  دليل  وأكرب  الت  {%15}األرايض.  أحواض  ارصمن  ملائي يف 

 .{%21}ن كانت مشغولة باملنشأت املدنية. كام أصبحت النسبة اآل
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ير  مل يف مجيع أنحاء كندا لتطودأ العايض، ب ـم ـ القرن ال   مسنيات ـ خ  يف 

ت  التقليل  نظام  هبدف  البيولوجية  املجتمعات  و   نم صنيف  يف  التداخل  التعقيد 

احليوية  وال  (أونتاريو ) ففي    ،املجتمعات  املصطلحات  تطوير  مفاهيم  ـتم 

مستوى اإلقليمي وعىل  ـلة وعىل الاخلاصة بعملية التصنيف عىل مستوى الدو 

املومس و النه هدف  ـوال  ،قع توى  واضح  فهم  إىل  الوصول  هو  د  دح ـ م ائي 

ال  وال لوصف  وتفسريه  البيئي  وت ـ نظام  عليه  إدارته.   ن ـيحسـ محافظة    سبل 

 (CVC. Ca .) 

نظام  وتطبيق  استخدام  نجاعته  (  ELC)   أول  مدى  عىل الختبار    تم 

اهليئة قبل  من  النهرية   Credit Valley Conservation)   األحواض 

Authority Staff ) حيث املو  أو   تقوم  .  من  املجموعة  املعلومات    اقع تعمل 

عىل  وإ املستهدفة  البيئة،  محاية  يف  الدولة  جهود  تعزيز  يف  ا د  واستخدامها  رهتا 

املستدامة  الشاملة  للتنمية  التخطيط  رق ر امل   : الشكل ]  ويف   ، أغراض  )فق    [( 1م 

  كولوجي. ي مثال عىل حي لنظام تصنيف األرايض وفق النظام اإل

هذ أن  يتضح  سبق  الن كام  البي   ظام ا  النظم  مكونات  حرص   ئية وظيفته 

ا تقديم  البيئ ل   عونل هبدف  عىل  املحافظة  جمال  يف  الطبيعية   ةلمخططني  واملوارد 

مع والق النظام  هذا  تطوير  ارتبط  وقد  املستدام.  التنموي  التخطيط  عىل  ائمني 

وأ  بعد  عن  االستشعار  بتقنية  حصل  الذي  بنظم التقدم  اخلاصة  الربامج  يضا  

  ،وكندا  ،دةاملتحلواليات  د ا. وتع ( GPS)   ضعالتموافية ونظم  جلغر ات ااملعلوم

استخداما   الدول  وأقدم  أكثر  الن   من  هذا  ويتميز  النظام.  ببساطته هلذا    ،ظام 

والفضائية،    ،ودقته  اجلوية  الصور  مع  للتعامل  وقابليته  للرتميز،  وقابليته 

 ته التعامل مع النظم احليوية املعقدة. وبإمكاني 
- 
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      . (Holdridge Life Zone Classification) وجيااليكولحد نماذج التصنيف أ :(١) مقر الشكل

 (. https://en.wikipedia.org/wiki/Biomeالمصدر: )   

= 

 
 

                   . (ELC)حيوية قاليم أ تصنيف العالم الى  :(2) قمر الشكل

 (. https://en.wikipedia.org/wiki/Biomeالمصدر: )      

 ج
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 :ءجردا راض  أ -100

 . وسميةجافة أو فيها مياه م  السباخ) الشطوط( -110

 رواسب هوائية:  -120

 كثبان.  -121

 سهول رملية.  -122

 حفر التذرية )فجوات رحيية(. – 123

 :صخرية أراض-130

 ة.يرعالصخور الصلبة واملت  -131

 صخورطفيحة نارية.  -132

 جارة والصخور واحلىص.حلا  -133

 ارزة. لبكام السفوح وطبقات الصخور ااحلواف ور -134

 الصخور املخططة.  -135

  .واجلزر وضفاف األهنارل ومسطحات املد الشواطئ والسواح -140

 أرايض وعرة.  -150

 الرواسب املصقولة.  -160

 الكتل املتحركة.  -170

 رواسب صخرية.  -180
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 ة: ائيامل املوارد -200

 الربك والبحريات وخزانات املياه. -210

 ة. بحريات وبرك طبيعي  -211

 بحريات وبرك صناعية.  -212

 :مياه  ي جمار -220

 مائية طبيعية.  ي جمار -221

 مائية صناعية.  جمار   -222

 :الينابيع واآلبار -230

 ع. الينابي -231

 اآلبار. -232

 البحريات الشاطئية.  -240

 ية. اخلليجات صبملا -250

 اخللجان الصغرية.  -260

 كبرية. لا جاناملحيطات والبحار واخلل -270

 الثلج واجلليد:  -280

 املوسمي. الغطاء الثلجي -281

 حقول الثلج الدائمة.  -282

 موارد مائية أخرى. -290
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 النبات الطبيعي:  -300

   .األنواع العشبية -310

 شاهبة. صناف املاألنة والنباتات الالزهرية واالش -311

 النباتات السنوية الدائمة. -312

 (.Forb)ـ أنواع ال -313

 األعشاب والسهوب والرباري.  -314

 . وجاملر -315

 نباتات املستنقعات. -316

 امللق.  -317

 أعشاب أخرى.  -318

 الشجريات/األحراش. -320

 ة األوراق.ريغأحراش غري شوكية ص -321

 األوراق. ة غريية صأحراش شوك -322

 أحراش عصارية وصبارية. -323

 ة. شجريات ملحي -324

 روج الشجرية. ملا -325

 شجريات صلبة.  -326
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 برية.ت أوراق كشجريات ذا -327

 .شجريات قصرية ذات أوراق صغرية -328

 شجريات وأعشاب أخرى. -329

 السافانا: -330

 طويلة فوق األعشاب. وأحراش  شجريات  -331

 اق فوق األعشاب. ر عرضية األور اجأش -332

 ب. شاعأشجار خمروطية األوراق فوق األ -333

 أشجار خمتلطة األوراق فوق األعشاب.  -334

 أشجار عريضة األوراق فوق طبقة من الشجريات املنخفضة.  -335

 ضة. خف أشجار خمروطية األوراق فوق طبقة من الشجريات املن  -336

 ة من الشجريات املنخفضة. ق طبقوف اقورألأشجار خمتلطة ا -337

 أنواع أخرى من السافانا. -338

 : نباتات املستنبتةلا  -400

 ة.  األنواع العشبية املستنبت -410

 الشجريات.  -420

 السافانا املستنبتة.  -430

 الغابات املستنبتة.  -440

 بتة أخرى. نباتات مستن -490
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 : تاج الزراعيناإل -500

 ة.  حقليحماصيل  -510

 خرضوات. -520

 كروم.  -530

 املراعي.  -540

 تربية حيوانات.  -550

 غري منتجة. أرايض زراعية   -560

 زراعي. ت اإلنتاج ال آمنش  -570

 مزارع مائية.   -580

 إنتاج زراعي آخر.  -590

 حرضي، صناعي، نقل: -600

 كني. س -610

 جتاري وخدمات. -620

 إداري.  -630

 صناعي.  -640

 صالت، مرافق: وموال قن -650

 نقل اإلنسان واملوارد. -651

 . رافقتوزيع امل -652

 إنتاج الطاقة.  -653
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 اإلتصاالت.  -654

 والنفايات الصلبة. الصحي الرصف  -655

 أخرى.  -659

 غري مشغولة.  أراض   -670

 أخرى.  -690

 ية: صناعات استخراجية، كوارث طبيع -700

 لتعويض:ة لقابلاستخراج موارد غري   -710

 مل واحلىص. الر  -711

 املحاجر.  -712

 النفط والغاز.  -713

 الطفل النفطي.  -714

 الفحم. -715

 ة، أسمدة. نية، كيمياويمواد غري معد  -716

 مواد معدنية.   -717

 أخرى.  -719

 : استخراج موارد قابلة للتعويض -720

 .غاباتار القطع أشج -721

 صيد األسامك.   -722
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 . رىأخ -929

 : الكوارث الطبيعية -730

 أرضية.  -731

 جوية.  -732

 . حرائق -733

 مياه.  -734

 أمراض. -735

 أخرى.  -739

 : ترفيهي -800

 وفة، املناطق الفاصلة.املمرات اخلرضاء، الطبيعية، املناطق املكش -810

 عية. املناطق املحمية واملناطق الطبي -820

 رة.مكشوفة ومطو أراض   -830

 رية. مواقع تارخيية وأث  -840  

 مناطق ذات مناظر مجيلة.  -850  

 مواقع ذات أمهية جيولوجية وتارخيية.   -860  

 ة. ترفيهيمنشآت   -870  

 مناطق حمددة لالستخدامات اخلطرة.   -880  

 أخرى.   -890  
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 تخدامات األرض باس   ي اخلاص لوج يكو (: نظام التصنيف األ 2ول رقم ) دج 

 حمجوبة:  أراض   -900

 سحب وضباب.  -910

 دخان. -920

 غاز.  -930

  (. Smog) والضباب اندخلمن ا مزيج   -940

 أخرى.  -990

 (. 137  - 133، ص 2001غنيم، املصدر: )

 التصنيفات اإلقليمية:  

  (CORINE)   التصنيف األورويب:   -1   

النظامأ   هذا  وي صف1985عام    (/حزيران27)بتاريخ    قرتح   ـ  ب    ، 

(CORINE)البي املعلومات  تنسيق   Coordination of Information on the)  ة ئي: 

Environment)،  :وهيدف هذا النظام إىل ما ييل 

 غطاء الطبيعي واستخدام األرض.مجع قاعدة بيانات وإعدادها لل •

 إنشاء نظام معلومات جغرايف متكامل.  •

ا ساهم  اوقد  من  وقدلعديد  النظام،  هذا  إعداد  يف  ال  ملتخصصني  فريق:  ضم 

وكارتو ويني افغرجغرافيني،  علم،  واحلاسوب.  من خرباء  الوق  الفضاء  توصل  فريق د 

من ثالثة    [100000:1]بمقياس    {2مليون كم  2.5}حة  إىل خريطة رقمية تغطي مسا 

 :[(3التايل رقم ) :اجلدول]ت، كام هو موضح يف مستويا
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 فوفه : مستويات تصنيف كوراين للغطاء األريض وص( 3) رقم جدول  

 توى الثالث س امل  ين ا ث ل املستوى ا  املستوى األول 

السطوح    -1

 ية صطناع اال 
 عمران  1.1

 عمران سكني متواصل 1.1.1

 عمران سنكي غري متواصل  1.1.2

 
جتارة   –صناعة   1.2

 مواصالت  -

 وحدات صناعية أو جتارية  1.2.1

حديد   1.2.2 وسكة   طرقات 

 وأراض  مرتبطة هبا 

 مرافئ  1.2.3

 طارات  م 1.2.4

 
مواقع تعدين  1.3

 ناء وبت ومكبا

 مواقع استخراج معادن 1.3.1

 ع مكبات واقم 1.3.2

 مواقع بناء 1.3.3

مناطق أغطية   1.4 

 نباتية غري زراعية 

 مناطق عمرانية خرضاء  1.4.1

 ورياضية مرافق ترفيهية  1.4.2

مناطق    -2

 زراعية 
 راعية أرض  ز 2.1

 أراض  زراعية غري مروية   2.1.1

 أراض  زراعية مروية 2.1.2

 زر حقول 2.1.3

 

 حماصيل دائمة  2.2

 كرمة  2.2.1

 وزراعة الفراولة   ة جار مثمر أش   2.2.2

 زيتون 2.2.3
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 فوفه : مستويات تصنيف كوراين للغطاء األريض وص( 3) رقم جدول  

 توى الثالث س امل  ين ا ث ل املستوى ا  املستوى األول 

 مراع   2.3.1 مراع   2.3 

 

مناطق زراعات  2.4

 عشبية 

مرتبطة    2.4.1 حولية  حماصيل 

 باملحاصيل الدائمة 

 عقدة ط زراعات مأنام 2.4.2

ب  2.4.3 شكل رئيس  أراض  مشغولة 

ال    بالزراعة مع ا بأس هبمناطق 

 لنباتات الطبيعية  با طاةمغ

الغابانظ  أرايض  2.4.4 -  تام 

 الزراعي   

أرايض    -3

الغابات  

واألرايض شبه  

 الطبيعية 

 غابات 3.1

 غابات عريضة األوراق  3.1.1

 غابات إبرية األوراق  3.1.2

 ة غابات خمتلط 3.1.3

 

أغطية نباتية من   3.2

أو  الشجريات و/

 األعشاب 

 عي غطاء عشبي طبي 3.2.1

 ر وأرايض مروج ض  بوأرا 3.2.2

   لوسسكليوفي 3.2.3

انم   3.2.4 الغابات ناطق  بني  تقالية 

 والشجريات 



 

 ِاستخدامات األرض نظم: اخلامسالفصل  180

 
 فوفه : مستويات تصنيف كوراين للغطاء األريض وص( 3) رقم جدول  

 توى الثالث س امل  ين ا ث ل املستوى ا  املستوى األول 

 

غة  مساحات فار 3.3

ت قليل أو  مع غطاء نبا

 معدوم

 رمال  -كثبان رملية-شواطئ  3.3.1

 تكشفات صخرية  3.3.2

 مناطق نباتات مبعثرة  3.3.3

   طق حمروقةمنا 3.3.4

  ية لجث  وأغطيةمناطق جليدية    3.3.5

 دائمة 

األرايض    -4

 الرطبة 

رطبة   اض  أر 4.1

 لية داخ

 مستنقعات داخلية  4.1.1

 مستنقعات خثية   4.1.2

 
أراض  رطبة   4.2

 بحرية

 مستنقعات ملحية   4.2.1

 مناطق متملحة   4.2.2

 ي مناظق املد البحر  4.2.3

مسطحات    -5

 مائية 

ئية  مسطحات ما 5.1

 داخلية 

 مائية  أهنار وجمار  5.1.1

 ائية  حات ممسط 5.1.2

 

 ة مياه بحري 5.2

 اطئية  حريات شب 5.2.1

 مصبات األهنار  5.2.2

 بحار وحميطات  5.2.3

 (2017املصدر: )ملحم، 
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 يزات نظام كوراين للغطاء األريض: مم

،  2006،  2000،  1990ت زمنية متباعدة ) اعدة غطاءات لفرتاستخدام النظام   -1

2012 .) 

عادل  روبا وتيف أو  خدامات األرضستا  سحم  استخدام وحدة مساحية ثابتة عند -2

 هكتارا .  25لوحدة هذه ا

الغطاءا -3 تغريات  مراعاة  مع  أوروبا  لكل  شامال   يكون  أن  النظام  ت حرص 

مع   األرضية  االستخدامات  ربط  مع  الزمن،  مع  واستعامالهتا  النظم  األرضية 

 البيولوجية ومظاهر السطح. 

 كوراين عىل تقنيات االستشعار عن بعد. يعتمد نظام -4

 جعا  مهام  للتقيم البيئي. نيف كوراين مرتعد خارطة تص -5

ملحتمل يف إن الغطاءات األرضية يف نظام كوراين مهمة جدا  يف تليل التقارب ا -6

 ثار املرتتبة عىل البيئة. آلااستخدام األرض و

من قبل العديد  ت خارطة كوراين الستخدامات األرض األوروبية  لقد استخدم -7

البحثي  واملؤسسات  احلكومية  الدوائر  المن  ومراكز  العامة  تنمية،  ة،  واجلهات  

اال يتم  حيث  واجلامعات.  واملعاهد  التصنيف: واخلاصة  هذا  من  ستفادة 

ب  التطب  اخلاصة  والالسلكيةاالوالنفايات،  واملياه،  يقات  السلكية  ،  تصاالت 

 ا، ونوعية اهلواء، وإدارة النفايات. والزراعة والغابات، وختطيط األرايض وإدارهت

 ألريض: اين للغطاء ا عيوب نظام كور 

الدول  -1 خصوصيات  مراعاة  دون  عام  بشكل  أوروبا  لقارة  ليكون  صمم 

 األوروبية.

 هكتارا  للتصنيف تعترب كبرية نسبيا . 25ساحة اعتامد وحدة امل -2

 بعض الصفوف اإلضافية التفصيلية. حيتاج التصنيف إىل  -3
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 . الغموض ها بعض ي علي ف ضمما ي   لفئات املختلطة املتداخلةم عىل بعض احيتوي النظا  -4

 غري مناسب ألغراض التخطيط احلرضي.  [1:100000]إن مقياس  -5

 (.2017احلرضي بام يكفي )ملحم،  مل يدخل هذا النظام بتفاصيل االستخدام  -6

   (: ITC) الفضاء وعلوم األرض تصنيف املعهد الدويل ملسوحات    -2

النظام   هذا  املعهد  وضع  قبل  وعلم    اهلولنديمن  الفضاء  ملسوحات  الدويل 

ليناسب ،  (International Institute of Space and Earth Science)  األرض

منطق الريفية واحلرضية يف  اإلقليم االستخدامات  هذا  ويقسم  املتوسط.  البحر  إقليم  ة 

ا  التصنيف  قسمني:  ويبني  إىل  احلرضي.  والتصنيف   [، (3)رقم    :اجلدول]لريفي، 

 بنود هذين التصنيفني:  [،(4رقم ) :اجلدول]و

 تصنيف املعهد الدويل الستخدامات األرض الريفية (:  4جدول رقم ) 

 دامات الزراعية: االستخ  -1

 املحاصيل األرايض املزروعة ب 1.1

 احلبوب   1.1.1

 اخلرضاوات   1.1.2

 األعالف   1.1.3

 بور  أراض   1.1.4

 ة أشجار الزين 1.1.5

 الفواكه   1.1.6

 الصبار 1.1.7

 حرجية/غابات  أراض   1.2

 ة/حشائشيرعو أراض   1.3
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 تصنيف املعهد الدويل الستخدامات األرض الريفية (:  4جدول رقم ) 

 نظم الري )قنوات، سدود ترابية، جماري أودية(  1.4

 تسقى بالينابيع واآلبار. أراض   1.5

 استخدامات أخرى:  -2

 مستوطنات ريفية  2.1

 مساكن دائمة    2.1.1

 مساكن شبه دائمة   2.1.2

 مناطق ترحال   2.1.3

 طرق مواصالت   2.2

 ة  طرق رئيس 2.2.1

 طرق ثانوية  2.2.2

 رات غري مرصوفة  مم 2.2.3

 سكة حديد   2.3

   : غري مستغلة   أراض   -3

 نظم رصف  3.1

 ات مائية جماري وقنو  3.2

 جداول   3.3

 رواسب الفيضان   3.4

 صخرية جرداء أراض   3.5

 (  95ص   2001غنيم )  املصدر:
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                ملعهد الدويل الستخدامات األرض احلرضيةا (: تصنيف  5جدول رقم) 

 صناعية ولوهنا أرجواين وتشمل: ل األنشطة ا  -1

 مناطق ختزين املنتجات الصناعية.  1.1

 مناطق اإلنتاج.  1.2

 مناطق املباين واملكاتب ومناطق التوسع املستقبيل.  1.3

  ة وتلون باللون األمحر وتضم: مناطق الزيار  -2

 عارض وحمالت البيع.  ملمناطق ا 1.2

 املطاعم واملقاهي. مناطق الفنادق و 2.2

 املناطق العامة كاملسارح ودور السينام واملتاحف والكنائس....إلخ. 2.3

 تلون باللون األزرق وتشمل:  اإلقامة و  -3

 اصة. مناطق املكاتب املختلفة سواء أكانت حكومية أو خ 3.1

 نواعها املختلفة. أمناطق اخلدمات الطبية والصحية ب 3.2

 هد واجلامعات.مناطق اخلدمات التعليمية كاملدارس واملعا 3.3

 مناطق السكن ولوهنا بني وتضم:   -4

 واملنازل. املساكن 4.1

 املساكن اخلاصة مثل: مالجئ العجزة، مساكن الطلبة، املساكن املتحركة.   4.2

 ون األصفر ويشمل: املرور بالل  -5

 ت السيعة واملعبدة ومواقف املركبات(. ملواصال ا املرور السيع )طرق    5.1

 املرور البطئ.  5.2
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                ملعهد الدويل الستخدامات األرض احلرضيةا (: تصنيف  5جدول رقم) 

 ممرات املشاة.  5.3

 يدية. السكك احلد 5.4

 مناطق مباين الصيانة والكراجات وحمطات الوقود واملحطات النهائية.  5.5

 القنوات املائية املخصصة للنقل.  5.6

 تضم: ق الرتوحيية باللون األخرض واملناط  -6

 الغابات.  قمناط 6.1

 احلدائق العامة.  6.2

 املالعب الرياضية.  6.3

 باللون الرمادي أو األخرض الفاتح وتشمل:  ات أخرى وتلون  استخدام  -7

 مباين غري مستغلة.  7.1

 فضاء غري مستغلة. أرايض  7.2

 زراعية ومباين.  أرايض  7.3

 ستعامل. اال  غري معروفة أرايض  7.4

    .(107، ص  2001صدر: غنيم )امل

 (: ITC)  ميزات تصنيف املعهد الدويل 

 لشمولية. الوضوح والبساطة واملرونة وا -

 اعتمد التصنيف عىل التقنيات احلديثة )االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية(.  -

 فصل بني استخدامات األرايض احلرضية واستخدامات األرايض الريفية. ال -

 لبحر املتوسط.  ا ضحويف استخدامات األرض بمنطقة    الفوىض ضبط -
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 (: ITC)  عيوب تصنيف املعهد الدويل 

 ة البحر البحر املتوسط فقط.  اهتاممه بمنطق -

 مل يميز التصنيف الريفي بني الشجر واملحاصيل.  -

 رغم تعددها وتنوعها.  أعطى احلراج رتبة واحدة -

 ثار.خلو التصنيف من أرايض اآل -

 (.2017 اإلجتامعية والعلمية )ملحم، كافة اخلدمات مل يغط   -

 ة لتصنيف استخدامات األراضي:يطنالنظم الو

     :(British Classification of Land Use) الربيطاين التصنيف  أوال :  

أعرفه التصنيفات  أقدم  الربيطاين  التصنيف  اجلغرايف  يعترب  وضع  فقد  ا، 

ض. وقد ركز يف مرشوعه ت استخدام األرأساسيا  (يل ستامبدد)الربيطاين املعروف  

الطبيعية. وكان ذلك بسبب قيام  استط  امعىل أن املوارد  بريطانيا خدام األرض أكثر من 

يف  نقص  ذلك  عن  فنجم  الزراعي.  اجلانب  وأمهلت  الصناعي،  اجلانب  عىل  بالرتكيز 

الغذائي  احلكومة  املوارد  دعى  مما  وقد    إىلة،  األرض،  استخدام  مسح  مرشوع  تم  تبني 

الثانية  ذلك قبل نشو قذ شمل التصنيف ثامنية صفوف. و،  (1939)ب احلرب العاملية 

  صنفا  بدال  من ثامنية.   13 ثم قامت بتحديث النظام فأصبحت

كمـل ثابتا   النظام  يبَق  ب ـم  تـا  عليه  طرأت  فقد  عىلـ غيـدأ،  بناء   التقدم    رات 

وتوفر ج  التقني  وفـديـبيانات  بني ربيطاالات  ـومـ لـعـمـال  كـنـبلا   ـقـدة  للفرتة  ين 

)ـعام وأي2010-2000ي  وفقـضـ(  لنظاا  ا   ال  االـبـاسـمحـم  البيئية ة    قتصادية 

(Environment and Economic Accounting)،  2011عام . 

 تصنيف استخدامات األرض:  

  ع فئات، وداخل كل فئةيصنف هذا النظام األرض عىل املستوى األول بسب 

 رتبة، وتشمل هذه الفئات ما ييل:  أصغرفئات 
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 : (Agriculture) الزراعة  -1

موسصعة حمامزرو  أراض   فصلية    –مية  يل  ك  –أو  مزروعة    ، مروجمساحات 

  ،ومراعي دائمة  ،ع األرايض البور، أرايض حماصيل دائمة، مروجبشكل مؤقت م  ومراع  

للراحة مرتوكة  حمروثة  مراعي وأ  ،أرايض  مستزرعة  يضا   أعالف   :مثل  طبيعية 

  دائم.  لشكملزروعة وغري مزروعة ب، وأيضا  األرايض اأو ألغراض الزراعة ،احليوانات

 : (Forestry) الغابات  -2

ا الغاباالغابات  املتجددة،  أراض  لطبيعية  الصناعية،  إالّ    ت  تشمل  ال  حرجية، 

                املناطق احلرضية كأشجار الزينة.  املشجرة يف    األرايض

                                                (:Land Used For Aquaculture)  األرايض املستخدمة لرتبية اآلحياء املائية  -3

تزراع األحياء املائية، مثل القرشيات،  األسامك، واسإلكثار خدمة  ألرايض املستا

 النباتات املائية وما يلزمها من برك وخزانات. و ويات،خوالر

                      (:Use of Built and Related Areas)  األرايض املستخدمة واملبنية  -4

 ية:  لوتشمل األصناف التا

   .مة ماليةهرباء، اتصاالت، خدمات عاة: طرق، ماء، كي رايض البنية التحتأ -أ

 مكبات النفايات. أرايض مترضرة لوجودها قرب املناجم واملحاجر و -ب

 األرايض املهجورة واملستخدمة للبناء ونشاطات التصنيع.  -ت

طب  -5 كمحميات  املستخدمة   Land use Maintenance and)  يعية األرايض 

Restoration of Environment Functions:)   

منهذه  دت  حد توجيه  عىل  بناء   الطبيعية اال  الفئة  عىل  للحفاظ  الدويل    تاد 

(IUCN)  عىل املحميات الطبيعية.  هبدف املحافظة 

 Other Uses Land not)  استخدامات أخرى لألرايض غري املصنفة يف مكان أخر  -6

Elsewhere Classified) : 
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انت  تت أي تصنيف والتي ربام ك  مة وال تندرجوتشمل مساحات غري مستخد

 . (Davidson,1980, P.155) أو بيئيقتصادي امرتوكة لغرض 

 املسطحات املائية:   -7

ذلك:    أراض   يف  بام  صناعية  أو  طبيعية  كانت  سواء  مائية،  مسطحات  تشغلها 

 السدود. البحريات، الربك، األهنار، القنوات، 

 نيف الربيطاين:  خصائص التص

يشمل  ؛لواضحةابساطته   -1 السحلتا  -  )الزراعة  إذ  وهي   ،املياه(  -  واحلرض، 

 ات اجلغرافيا األساسية.مكون

 راوية.  حإذ ال يضم فئات من األرض الص  ؛ ينقصه بعض الشمولية -2

الغاباتدأ   -3 رتبة  والساحات ضمن  واملباين  الطرق  استخدامات  بعيد   ،رجت  وهذا 

ا ت  ؛لصوابعن  أن  جيب  ضمإذ  اندمج  فئة  التحن  احلرض.  تلبنية  لرتبة  التابعة  ية 

 (. 2017(، )ملحم، 128ص  ، 2001)غنيم، 

   : ( American Classification Land Use) التصنيف األمريكي الستخدام األرايض نيا :  ثا

ال هبذا  )تقدم  وزمالؤه  أندرسون  األمريكي  العامل  (  Anderson, etalتصنيف 

الباح1972عام   كانت  وقد  هذا    فحوىبنقل    2017  عام  (ملحم)و  (اخلنساء)ثة  م، 

 حشد من زمالئه عىل النحو التايل: ب هذا النظام معبنرشه صاحالنظام من بحث قام 

J.R Anderson, E.E.Hardy. J.T.Roach, and R.E.Witmer,"A Land Use and 

Land Cover Classification System for Use With Remote Sensor, Data, 2001. 

توىل   مؤلفة    (غنيمعثامن  )كام  الريفي]ضمن  األرض  استخدام   ختطيط 

بنق2001عام    [رضي  واحل عن  ،  النظام  هذا  والذي  1989عام    (العنقري)ل  نرشه  ، 

الكويتب جامعة  عنوان  مجلة  يف»  :تت  اجلوية  األرايض الصور  استعامالت  دراسة   
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القادمة ما جاءت  نقل بالصفحان. وسوف  «والغطاء األريض  (ملحم )  (ساء اخلن)به  ت 

 .  1989حث العنقري  ، وب2001ه أحدث ما جاء بمؤلف غنيم لكون  2017

 تطور نظام التصنيف األمريكي: تاريخ  

عام   خاصة  جلنة  تصنيف    1971تشكلت  هبدف  واملعلومات  البيانات  جلمع 

قسمني استخدام من  اللجنة  وتكونت  األرض،  اجليولمن    :ات  املساحة  يف هيئة  وجية 

ا الداخليةوزاو  ،ملتحدةالواليات  والفضوالوكال   ،رة  اجلوية  للمالحة  الوطنية    ائية ة 

(NASA  ،)حفظ  ودائر األمريكيةة  الزراعة  وزارة  يف  اجلغرافيني   ،الرتبة  ومجعية 

 تاد اجلغرايف الدويل.  واال ،األمريكني 

أكثر    يف مدينة واشنطن العاصمة مؤمترا  ضم  (1971ان/يونيو/حزير)عقد يف  

ا   (ممثال    150)من   ه بنظام(  Anderson)  قد تقدمو  ،تاديةاال  ةلدول من خمتلف هيئات 

األرايض ض بتصنيف  املؤمتراخلاص  هذا  تصنيف    ،من  به  آونظام  تقدمت  جامعة  )خر 

 املشاريع. ن املوافقة املبدئية من بني عدد من ان املرشوعاهذ ، ونال(كورنيل

 معايري التصنيف األمريكي:  

 . {% 85}يض ال تقل عن رايض والغطاء األرري يف تديد استعمالت األألدنى من دقة التفس احلد ا  -1

 وية لكل فئات االستخدام. تساب أن تكون دقة التصنيف مجي  -2

 ميم. عجيب أن تكون النتائج قابلة للت -3

 ات شاسعة. جيب أن يكون نظام التصنيف قابال  للتطبيق عىل مساح -4

 األرضية.  جيب أن يشمل التصنيف كل الغطاءات -5

 بعد.    ومنها االستشعار عن   يق التقنيات احلديثةكون التصنيف مناسبا  لتطبجيب ان ي  -6

 تخدامات الثانوية إما من املسح امليداين أو من االستشعار عن بعد. السيمكن احلصول عىل ا -7

 يسمح النظام بدمج بعض الفئات مع بعض. -8

 ملقارنة ببيانات استخدام األرايض مستقبال . إمكانية ا -9
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 ات املتعددة. يف األرايض ذات االستخدامهر التصن جيب أن يظ -10

 تخدامات األرايض س ألمريكي للغطاء األريض وا (: التصنيف ا 6ول رقم ) اجلد 

 ثاين ستوى الامل املستوى األول 

1-  Urban or Built Up Land 

 األرايض احلرضية

• Residential  .سكني 

• Commercial and Services 

 ة واخلدمات.التجاري

• Industrial   .صناعي 

• Transportation, 

Communication, and Utilities  

 ، واملرافق.واإلتصاالت  النقل،

• Industrial and Commercial 

Complexes     املجمعات

 الصناعية والتجارية. 

•  Mixed Urban or Built-up Land    

رضية أو اطق احلاألرايض يف املن

 املبنية خمتلطة.  

• Other Urban or Built-up Land    

األ املناطق من  يف  األخرى  رايض 

 املبنية.  احلرضية أو

2- Agricultural Land                         

 األرايض الزراعية 

• Cropland and Pasture   األرايض

 الزراعية واملراعي. 
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 تخدامات األرايض س ألمريكي للغطاء األريض وا (: التصنيف ا 6ول رقم ) اجلد 

 ثاين ستوى الامل املستوى األول 

• Orchards, Groves, Vineyards, and 

Ornamental Horticultural Areas.  

واحلدائق   العنب،  البساتني  وكروم 

  زراعية أخرى.  ل الزينة، والبستنة أراض  ومشات 

3- Rangeland   

 املراعي 

•   Herbaceous Rangeland 

 ملراعي  العشبية. ا

• Shrub and Brush Rangeland 

 شجريات ومراع  خمتلطة.  

4- Forest Land   

 الغابات

• Deciduous Forest Land   

 غابات متساقطة األوراق.

• Evergreen Forest Land   

 مة اخلرضة. اتدغابات مس

• Mixed Forest Land           

 .غابات خمتلطة

5- Water   

 مسطحات مائية 

• Drainage and Channels 

 ملجاري املائية والقنوات. ا

• Lakes    .البحريات 

• Reservoirs    التجميعية )السدود 

   .والتخزينية(
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 تخدامات األرايض س ألمريكي للغطاء األريض وا (: التصنيف ا 6ول رقم ) اجلد 

 ثاين ستوى الامل املستوى األول 

 اخللجان واملصبات.  •

6- Wetland 

 أراض  رطبة 

•   Forest Wet   Land   رطبة غابية. أراض  

• Un-Forest Wet Land   أراض

 رطبة غري غابية. 

 7- Barren Land 

 أراض  جرداء

• Salt Area  افة. مسطحات ملحية ج 

• Beach .الشواطئ 

   (.2017ملحم، )املصدر: 

 ميزات النظام: 

 ت األرايض.  دقيق جيمع بني الغطاء األريض واستعامال واسعتصنيف شامل  (1

 بيئاهتا اجلغرافية.   ة بمواردها األرضية وتنوعنى الواليات املتحد يعكس غ (2

 الحقة.  تديثاتستيعاب أي قابل ال (3

 (. 2017م، )ملح ملرونة، وسهولة التطبيق.يتميز با (4

  سوريا:  دراسة تطبيقية: واقع تصنيف استخدامات األرض يف 

األريض   بالغطاء  خرائط خاصة  إىل  سوريا  بمقيتفتقر  األرض  اس واستخدام 

 ما يف هذا اإلطار فإنه يلجأ إىل ما يدعى حد، ويعتمد من حيتاج أمر  ومفتاح خرائط مو

األرايضم» تص «  يزان  واإلصالالتي  الزراعة  وزارة  عىل دره  يعتمد  الذي  الزراعي  ح 

الزر  اإلحصاء  من  تقليدية  الب   . اعيبيانات  ورقية  يهذه  تصدر عىل شكل جداول  انات 

بأقراص بع  وختزن  جتد  وقد  اخلرائط  مرنة.  امللض  األرضبعض  بغطاء  ختتص   ناطق 

 ة.  فردي كونتستخداماهتا، ولكنها دراسات خاصة قد وا
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سوري يف  توجد  إنتاال  عن  مسؤلة  حكومية  جهة  األريض  ج  ا  للغطاء  خرائط 

س ومفاتيح متفق عليها. لذلك فرضت الرضورة إىل مقايي  فق واستخدامات األرض، و

ز ة واملصطلحات والرموي اآللريق وطد املنهج والهود الرسمية يف سبيل توحيتوحيد اجل

هب األرض،  باستعامالت  اخلاصة  ادوالصفوف  للغطاء  موحد  نظام  وضع  ألريض ف 

 ض. واستعامالت األر

والزراعية   الطبيعية  املوارد  مسح  مرشوع  قام  فقد  األهداف  هذه  تقيق  أجل  من 

ون  الذي ينفذ بالتعا (  SNARS)  علومات اجلغرافية باستخدام االستشعار عن بعد ونظم امل 

لال  العامة  اهليئة  واإلصالح  بني  الزراعة  ووزارة  بعد  عن  عىل ستشعار  سوريا  يف  الزراعي 

إلنتاج خرائط استخدام أرض يف كل من   (2016-2009(، ) 2008-2004لتني: ) مرح

وأ  الزور،  دير  وحمافظة  محص،  وحمافظة  الرقة،  وحمافظة  احلسكة،  حمافظة  حمافظة  يضا  

و  االسويداء،  ملحافظات  ذلك  دم   ، وس طوطر  ،لالذقية بعد  سعى  وريف  وبذلك  شق. 

ن إىل  التوصل  إىل  الستخداما ظ املرشوع  بسوريا  يدعى  ام خاص  األرض  الغط»ت  اء  نظام 

 . Land use/Land Cover System» (LUCS)  - ريض واستعامالت األرايضاأل

املخططني يف دم أحد املهندسني وهذا احللم العتبارات كثرية إىل أن تقتحقق مل ي

ن )جمال  اجلغرافية  املعلومات  أو  ظم  بتقديم  ادريس(  قابل    ميمتصيونس  بيق للتطنظام 

 ييل:  يمكنه أن حيقق ما

 يف استعامالت األرض يف سوريا وأيضا  غطاءاهتا.  تخدمةتوحيد املصطلحات املس .1

 توحيد قواعد بيانات الغطاء األرايض واستعامالت األرايض. .2

 الت األرايض.طاء األريض واستعام يد مفتاح خرائط الغتوح .3

 . مرة ت استعامالت األرايض أثناء إنشائها ألولتوصيف خمططا .4

 النظام نفسه.  قفو الت األرايض املعدة سابقا  توصيف خمططات استعام .5

 توصيف نقاط التحقيق احلقيل أثناء توصيفها.  .6
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 : املقرتح ( LUCS) مكونات نظام الغطاء األريض واستعامالت األرايض 

مس  يتألف من مخسة  األولالنظام  املستوى  سبعة صفوف، هي:    تويات، يضم 

األ العمرانية،  الزراعية  را األرايض  ال  –يض  واألحراج  أرايض    –   املراعي   –غابات 

واملتحولة  ا واملهملة  القاحلة  املائية    –ألرايض  استخدامات   أراض    –املسطحات  ذات 

يصل   إذ  ؛ئات الصفوفم   بعض االستخدامات إىلوقد يصل عدد الصفوف يف  ،خمتلفة

املستو  يف  الصفوف  اخلامس  عدد  النظام (،  صفا    477) ى  هذا  الصور   عىل  ويعتمد 

وفيام ييل وصف حمتوى    ،دام األرضاستخ  رجة األوىل عند إنتاج خرائطالفضائية بالد

 .[(7) التايل رقم : باجلدول]هذا النظام كام هو 

 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

 مدينة  111 ناطق السكنية  امل  11 عمرانية ألراض  الا -1

 منطقة  112  

 ناحية  113  

 قرية  114  

 أبنية معزولة -مساحات مشيدة   115  

 مساكن خاصة 116  

املجمعات الصناعية   12 

 ية تجارية واخلدموال

 ناعية املناطق الص 121

 تجارية املجمعات ال 122  

 املجمعات اخلدمية  123  
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 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

ل  نقل ووسائال 13 

 رافق العامةاملواصالت وامل

  الطرقات والسكك 131

 احلديدية  

 املوانئ واملرافئ األرصفة 132  

 مطارات   133  

 صيفية   211 حماصيل وخضار 21 زراعية   أراض    -2

 شتوية   212  

 األوراق  متساقط 221 بساتني  22 

مرة متساقطة أشجار مث 222  

 مة األوراق اومستد

ات   زراعية ذأراض   23 

 خرىاستخدامات أ 

 أراض  مراحة   231

  حمصودة  أراض   232  

 فشل املحصول  233  

أراض  زراعية ذات   234  

 استخدامات خاصة

حماصيل وخضار  24 

 وبساتني خمتلطة 

بعض اصيل وخضار وحم 241

 البساتني 

بساتني وبعض أرايض  242  

 حاصيل واخلضارامل
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 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

غابات    -3 أرايض 

 ج  ا حر أو 

 مة  امستد 311 ة تغطية كثيف 31

 متساقطة األوراق  312  

 مة ومتساقطة األوراق ا ستدم  313  

 مة  امستد 321 تغطية متوسطة   32 

 متساقطة األوراق   322  

 راق مة ومتساقطة األو ا مستد 323  

 مة استدم 331 تغطية خفيفة  33 

 وراق  متساقطة األ 332  

مة ومتســـــاقطة امســـــتد 333  

  األوراق

 روقة  حراج حمأت وغابا 334  

حراج أأرايض غابات و 335  

 أو مستصلحة حيثا    خالية

تغطية متوسطة  34 

 وخفيفة وكثيفة

مة ومتساقطة  امستد 341

 األوراق 

 تدهورة م 411 مراعي املرتفعات    41 مراع    -4

 جيدة  412  
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 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

مراعي املنحدرات   42 

 ألرايض املتموجة وا 

 متدهورة   421

 دة جي 422  

رايض  مراعي األ   43 

 سهلية واملنخفضات  ال

 متدهورة  431

 يدة ج 432  

مراعي األرايض    44 

 الوعرة واملحجرة 

 متدهورة  441

 جيدة  442  

 متدهورة  451 حمميات رعوية   45 

 جيدة  452  

القاحلة  األر   -5 ايض 

 لة واملتحولة واملهم

األرايض   51

 القاحلة  واملهملة 

سبخات ومسطحات   511

 ملحة  مت

 ئ بحرية شواط 512  

 مناطق رملية غري بحرية 513  

 اض  صخرية أر 514  

 أراض  جرداء   515  

 األرايض املهملة   516  
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 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

 أراض  رملية وخرية وجرداء  517  

 زالة الغطاء الغايب إ 521 األرايض املتحولة   52 

 احلةتول األرايض الق 522  

 ألهنار واملصبات ا 611 طبيعية   61 مسطحات مائية   -6

 املجاري املائية واملسيالت  612  

 ات واملستنقعات البحري 613  

 السدود 621 صناعية   62 

 بحريات   622  

 أقنية الري  623  

 مصارف  624  

مناطق الثلوج    63 

 ليدواجل

ل مدة  ثلوج وجليد خال 631

 هر  أش 6طويلة أكثر من  

ثلوج وجليد خالل مدة   632  

 أشهر   6قل من طويلة أ

ذ أر   -7 ات  اض  

 استخدامات خمتلطة  

غابات وحراج   71

  زراعية وأراض  

غابات وحراج وبساتني  711

 وحماصيل وخضار  

أراض  زراعية    72 

 قاحلة ومتحولة  

 أراض  زراعية وقاحلة 721
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 ( LUCS) قرتح ت األرض السوري املرضية واستخداما (: تصنيف الغطاءات األ 7جدول رقم )

 املستوى الثالث  املستوى الثاين  ولاملستوى اال

 لة أراض  زراعية متحو  722  

غابات وحراج   73 

 ض  قاحلة  وأرا

تكشفات    731 مع  غابات وحراج 

 رية وأرايض حمجرةصخ 

(. 2017ملحم، ): املصدر  
                                                                               

 :  (LUCS) ميزات نظام تصنيف األرايض السوري املقرتح

 سورية.ريض واستخدامات األرض الانواع الغطاء األ فةيغطي كا -1

 طط التنموية. صة لسوريا تلزم واضعي اخليمثل هذا النظام قاعدة بيانات خا -2

 :  (LUCS) املقرتحعيوب نظام التصنيف األرايض السوري  

 كثرة عدد الصفوف يف املستويني الرابع واخلامس.   -1

دائام   -2 الفضائية  بالصور  تكتفي  ال  مستويات  دراسات  هناك  إىل  ميدانية    تتاج 

 ، املستوى اخلامس(. )املستوى الرابع

 :اخلالصة

ملتعددة. وتبني من خالل العرض أنه من  ا  ض كل التصانيف العاملية تم استعرا

بعضها مرن وبعضها فواحد لكل دول العامل، أو مناطق العامل،    تعميم تصنيفالصعب  

تصنيف   أن  تبني  كام  والتصنيف  (الفاو)جامد،  هي   والتصنيفاألورويب،  ،  املوحد 

استخدا األرضيةاألكثر  الغطاءات  جمال  يف  التص   ،ما   األمريكيأما  ال  ،نيف    ـ وتصنيف 

(ITC  )ا أألمها  األرض.  استخدامات  ملسح  ومالئمة  استخداما   التصنيف كثر  ما 

فهو  النظم؛  بقية  من  أكثر  الربيطانية  البيئة  يناسب  عريق  قديم  تصنيف  فهو  الربيطاين 

التطتصني سهل  بسيط  في بيقف  السوري  التصنيف  أما  واملرونة  صت.  بالسهولة  ف 
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و التطبيق،  كاتب  ،الشموليةوسهولة  تقدير  السطور    ويف  النظام  فهذه    ولندياهلإن 

(ITC) هو األنسب لبالد الشام. 
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 متهيد: 

الدراستزخر اخل »تقيطط  بامدة تسمى  اجلغرافيا  أقسام  لبعض  األرايض«،يية    م 

مدرسو ب   ويتمتع  املادة  وأهذه  واسمعرفق  ملخص  ؛عةفة  تضم  للمعرفة    شامال  األهنا 

ألاجل ونظرًا  املوضوي مهغرافية.  استة  متخصصة  مدارس  عدة  برزت  فقد  أن ع  طاعت 

نتتو إىل  وتصصل  ومصطلحات  وت وتت  نيفاتامذج  األرض،  تقييم  استخدامات ىل  ا دد 

و اإلمكانسياملثىل،  بقدر  مقتضب  بشكل  املفهوم  هذا  توضيح  الفصل  هذا  ألن توىل   ؛ 

 املوضوع واسع جدًا.

 :(Land Evaluation) األراضي  تقييممفهوم 

عن عمليات يتم بموجبها تقدير إمكانية استخدام أرض معينة ألغراض    عبارة

اال  ، معينة ذلك  واملراعي، ستخدامويشمل  املحاصيل،   زراعة  مثل:  املنتجة  ات 

زه، باإلضافة إىل املحميات الطبيعية، والغابات، واألحراج، أو لألغراض السياحة والتن 

 وأحواض الترصيف املائي. 

رايض مبنية عىل عملية مقارنة ما بني ما هو متوفر من  م األيإن أساس عملية تقي

اال مع  ما  منطقة  يف  وختتلف الرضجات  حتياإمكانيات  معني.  الستخدام  ورية 

إىل  اال اآحتياجات من حمصول  قد ال حيتاجه  القمح  فام حيتاجه  لفول، وما تتاجه  خر، 

د ينجح بدون احلمضيات ال تتاجها اللوزيات. بعضها ال ينجح إالّ بالري وبعضها ق

 . (2011زاوي، وآخرون، عري. )ال

ينظر   تقيإلذلك  تطبيىل  علم  بأنه  األرايض  يسعىم  تقي  يقي  أو  تقدير  م يإىل 

لقابلية. أو ما هو مردود هذه األرض من استخدام معني. األرض وفق مبدأ املالئمة أو ا

وفي  تقييموليس   النيل  وادي  القدماء يف  يامرس  كان  العهد، فقد  بني   ام األرض حديث 

 منذ  له أطره الواضحة، مل يظهر إالّ   علمكإالّ أن ظهوره    ،نجالنهرين وحول السند والك
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اآلستني  من  سنة  ال   إىل  األوىل  بالدرجة  العلم  هذا  تطور  ويعود  يف ن.  التقني  تقدم 

 عمليات املسح واملراقبة ورسم اخلرائط. 

بعدة  العلوم  من  النوع  هذا  فروع    يرتبط  من  علم  املعرفةفروع  علم  :  البيئة، 

اال االالبيولوجيا، علم  أنقتصاد، وعلم  الزراعية.... إالّ  أكثر  جتامع، والعلوم   اتباطراه 

بني  خلط  هناك  بأن  نعرف  أن  وعلينا  اإلقتصاد.  وعلم  واستخداماتا  األرض  بعلوم 

الرت مسح  الرتبة  مفهوم  خصائص  بمعرفة  هيتم  الرتبة  فمسح  األراض.  تقييم  وبني  بة 

م األرايض يكون أشمل يلألغراض الزراعية، ولكن هدف تقية  لغرض معني، وبخاص

 منه. بحيث يكون مسح الرتبة جزءًا 

الريفية   تقييمعلم  هيتم   باألرايض  فقط  واألرايض (  Rural Land)  األرايض 

وجيب أن نميز بني هذا املفهوم وبني ثالثة   . (Urban Fringe Zone)احلدية/اهلامشية  

 مفاهيم أصبحت تستخدم حديثًا يف جمال التنمية والتخطيط وهي:  

- Urban Land Evaluation:  العامرات   وسعر  اراتواإلجي   األرايض  بملكية  يتعلق 

 .املدن يف

- Project Land Evaluation  : االقتصادية الناحية من معني  مرشوع ميتقي .    

- Re Evaluation  : للخطط التنموية تقييمإعادة.  

تقي علم  ويقصد يوهيدف  جمزيًا،  استخدامًا  األرض  استخدام  إىل  األرايض  م 

 و التايل:وىل، عىل النحهنا هو االستخدام الزراعي بالدرجة األ باالستخدام 

 Rainfall Arable Farming (annual crops) زراعة مطرية  -

 Tree and Shrub Crops (Perennial crops) حماصيل شجرية  -

 Intensive, Specialized Agriculture زراعة كثيفة متخصصة  -

 Irrigated Agriculture زراعة مروية  -
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 Swamp Rice Cultivation زراعة األرز  -

 Grazing of Natural Forest الطبيعية راعي امل -

 Production From Natural Forest الغابات املنتجة  -

 Forest Plantation صطناعية الغابات اإل -

 Recreation and Tourism السياحة والرتويح  -

 Wildlife Conservation الطبيعية املحميات  -

 Water Catchment دمناطق حجر املياه/ السدو  -

 Engineering Works أعامل هندسية  -

 Military Use كرية استخدامات عس -

  Types of Land Evaluation: م األراضي:يأنواع تقي

 :   Qualitative- م نوعي ي النوع األول: تقي 

د وفق  معني  الستخدام  ما  أرض  مالئمة  مدى  به  املالئمويقصد   :ةرجات 

 غري مناسب(. )عايل، متوسط، مقبول، 

 : Quantitative -م كمي  ي الثاين: تقي وع  الن 

   .معينة التي سوف تتحقق من خالل استخدام معني ألرض  ة ويقصد به مدى اإلنتاجي  

 :  Economic -  إقتصادي   تقييم لنوع الثالث:  ا 

 ض معينة.  ألر  ويقصد به مدى الربح واخلسارة من استخدام معني 

 :  ان خر آ  ن وهناك تقسيام

 . Current Land Suitability : املتاحة حالياً عىل اإلمكانيات  تمد : يعاألول  -

 . Potential Land Suitability  :: يعتمد عىل اإلمكانيات املستقبلية لألرض النوع الثاين  -
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 : ض م األر ي أهداف تقي 

 توقع أو تنبؤ ناجح للتغريات التي يمكن أن تصل مستقباًل. التوصل إىل -1

 موية.سامهة يف إنجاح اخلطط التن ملا -2

 خلطط التنموية.  دير احتياجات ااملسامهة يف تق -3

 املساعدة يف التعرف عىل إمكانية األرباح واخلسائر. -4

 حتياجات الالزمة لالستخدام األمثل. التعرف عىل اال -5

دي إذ حصل وأن تغري استخدام األرض )ري مطري  قتصا   التعرف عىل العائد اال -6

 ري رشاشات(.  –

 خدام معني أو تغري استخدام معني.  يمكن أن تصل جراء است قع التغريات البيئية التي وت -7

 :    Principlesم األرض: ي مبادئ/أسس تقي 

تقي -1 عملية  نوعية  يتتيح  وبني  األرض  استخدام  متطلبات  بني  املقارنة  األرايض  م 

 األرض وخصائصها. 

 .    م األرايض املقارنة بني املدخالت وبني املخرجاتييتطلب تقي -2

 اإلقليم أو الدولة.  الظروف اخلاصة بثيق الصلة ب م األرايض ويتقي -3

 ستخدام األرض. ل ال م األرايض عىل املقارنة بني عدة بدائيتشمل عملية تقي -4

 م األرض: ي أسس تقي 

 خر. آمالئمة األرض الستخدام معني ال يفي مالئمتها الستخدام  -1

 األر ض.عىل مستوى املدخالت يف عملية استخدام  تقييميعتمد ال -2

استخد -3 كلمة  يفضل  مب  "الئمةم "ام  عىل  خصائصها  بناًء  عىل  بناًء  التحمل،  دأ 

 استنزافها.لت إليه بعد آليس إىل ما الطبيعية و

 األرايض مقارنة بني عدة بدائل الستخدامات األرض. تقييمتشمل عملية  -4

 . قتصاديةا  األرايض لعدة استخدامات تقوم عىل مبدأ املقارنة بينها عىل أسس تقييم إن فكرة  -5
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نتاج    تقييملية  إن عم -6 إالّ  ما هي  الرتبة واملنااألرض  خ  تضافر جهود كل من علامء 

 . (160-158، ص ص 2007)غنيم،  حياء.قتصاد واأل واجليولوجيا واال

ما   حسب  الرتب  خمتلفة  بخرائط  واستخداماتا  وعنارصها  األرض  عن  يعرب 

تعترب   أدناه. حيث  مبني  هو  كام  تفاصيل  من  فيها  ايتوفر  مالئمة  أرقاها خرائط  ألرض 

 كثر تفصياًل:وأ

أواملر  خرائط -1 عامة  تقنية  معلومات  تضم  األوىل:  الصور أ  تبة  من  مستمدة    ساسية 

الرئيس  املعامل  وتوضح  امليدانية  والدراسات  الصناعية  األقامر  صور  أو  ة  اجلوية 

 لألرض )جيومورفولوجيا، مياه، تربة، استعامل أرض، نظام مائي(. 

رائط املعلومات  صفات حمددة من األرض وتدعى بخضح  تو  بة الثانية:خرائط املرت -2

 )أنواع الصخور، أنواع الرتبة(.اإلضافية مثل خرائط 

: تضم معلومات تفسريية وتليلية لسطح األرض يتم إعدادها لثةخرائط املرتبة الثا -3

استخدام   خرائط  منها  إضافية،  معلومات  إىل  باإلضافة  السابقني  النوعني  من 

 راعية.  ض واخلرائط الزاألر

املرتبة   -4 لتقي:  الرابعةخرائط  تفصيلية  معلومات  متثل  يتوضح  وهي  األرايض  م 

رض  ستخدام األمثل هلذه األرايض. )خرائط مالئمة األتوصيات لتحديد نمط اال 

 (.  2011لزراعة القمح، مثاالً(، )العزاوي، 

نفس املعنى ولكنها    ، خمتلفني مالئمة األرض تت عنوانني   تقييمتوجد عملية  

 Land Suitability Classification, Land Suitability Evaluation الوظيفة:نفس اهلدف وو

لسلة من العمليات املتتالية ُيقدر من خالهلا تقدير مدى مالئمة أرض ومها عبارة عن س

ستخدام: االستخدامات الريفية فقط: الزراعة،  معينة الستخدام معني، ويقصد هنا باال

خت   الغابات. وقد  الرعي، أكثر  زراعةيكون  املروية، زراعة    صيصًا: مالئمة  اخلرضوات 

 ت، زراعة الزيتون... احلمضيات، إنشاء غابا
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قيمة    تقييميامرس   يعرفون  الفالحني  قدماء  كان  فقد  القدم  ُمنذ  األرايض 

مدى مالئمتها ألي حمصول بناًء عىل الريع املتوقع من هذه األرض. ن  ويعرفو  ،األرض

أن تنجح هبا زراعة القمح   ال يمكن   للرعي، وهناك أراض  لح إالّ ال تص  أراض  فهناك  

 لشعري. ولكنها تصلح لزراعة ا 

وضع تصنيف ملدى مالئمة األرض لالستخدام    FAO)ظمة الفاو ) وقد تبنت من 

و  احلني  بني  النموذج  هذا  بتطوير  وتقوم  عن    ،اآلخر البرشي،  التصنيف  هذا  انبثق  وقد 

بتعريف  يعرف  املالئمة فهومل   ( الفاو )  تعريف  ا   ( Suitability)  م  اعىل  عبارة  لنحو  لتايل: 

وفق  جمموعات  إىل  األرايض  تقسيم  خالهلا  يتم  عملية  معني  عن  الستخدام    ، مناسبتها 

التجربة  أساسه  تقدير  عن  ناجتة  العملية  ما  (Empirical Assessment)  وهذه  وفق   ،

يمكن  ، و  (Diagonistic Criteria)   يقدمه املحصول وبني حدود تدعى باحلدود احلرجة 

احل هذه  تكون  بالرتبة أن  تتعلق  عىل    ، دود  تؤثر  أن  يمكن  والتي  وغريها،  الناخ....  أو 

ن حمددة  خمرجات  أرض  استخدام  عند  معينة  مدخالت  عن  )   :اجلدول]اجتة    [،(1رقم 

 (. Limitation)  وتدعى هذه اخلصائص باملحددات

 تدد فئة مالئمة األرض   تيال(: مثال لبعض اخلصائص أو املحددات  1اجلدول رقم ) 

 ئمة فئة املال 
عمق  

 الرتبة/سم 
 القوام 

امللوحة  

ms/cm 
 %   نحدار اال 

 3  -  صفر 2-صفر متوسط  120أكثر من   S1 عالية جداً 

   8  -  3 4-2 ثقيل   -  متوسط S2 60-120       عالية 

   8  - 15 8-4 خشن - متوسط S3 30-60    معتدلة 

 30  - 15 10-8 خشن  S4 15-30    منخقضة 

 30أكثر من   10ثر من  كأ اً ثقيل جد 15أقل من   N ئمة مال   غري 

 (Rosa, et.al.2002املصدر: )
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مدى مالئمة    تقييموفيام ييل: أهم خصائص األرض التي تؤخذ باحلسبان عند  

 األرض لالستخدامات الزراعية.  

 بة عىل نوعيتها (: أثر خصائص الرت 2اجلدول رقم ) 

 ضوعية األرانعكاسها على ن خصائص األرض

 اخلصائص الطبوغرافية:  -

 نحدار اال ة  وي زا 

خطر  العمل،  إمكانية  التنقل،  إمكانية 

 ، إمكانية احلصاد، إمكانية الري. نجرافاال

 خصائص الرتبة الطبيعية:  -

 عمق اجلذور  -

 توفر الرطوبة  -

 املسامية   -

 احلجرية   -

 املكاشف الصخرية  -

 ذية  النفا -

 صالبة القرشة اخلارجية للرتبة -

األيام   - الرطوبة عدد  تكون  التي 

 تكية دون احلدود البالس

  حمتوى الرتبة من املعادن والطني  -

عمق   مدى  والغذائي،  املائي  املحتوى 

اجلفاف،  الرطوبة،  توفر  اجلذور، 

الرصف،  سهولة  الغدق،  األكسدة، 

اآل عمل  إمكانية  العمل،  الت،  إمكانية 

ص، الغسيل، خطر فقدان قدرة اإلمتصا

السطح، استقرارية    إمكانية   املياه، 

 الدائمة. ، إمكانية الزراعة نضغاطاال

 : الكيامئية خصائص الرتبة   -

 مدى سمومية األمونيوم   -

 توفر املخصبات   -

 نمو املحصول  -

Nutrients (p, K and S).  / املخصبات 

   PH  التعادل  -

 امللوحة -

 cation) التبادل الكاتيوين  -

exchang capacity ) 
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 بة عىل نوعيتها (: أثر خصائص الرت 2اجلدول رقم ) 

 ضوعية األرانعكاسها على ن خصائص األرض

- Slaking (التشبع) .   

- Buffering Capacity    سعة(

 .(التخزين املؤقت

- Effluent absorption 

Capacity     القدرة عىل

 متصاص الا

 استقرار البناء  -

 لعمل إمكانية ا  -

 لتسميدجها لحتياا -

 املواد العضوية   –الدبال  -

- Phosphorus retention 

  (.احتباس الفسفور)

 

 اخلصائص البيئية:  -

 فرتة رجوع الفيضانات -

 وتعرية الرتبة  انجراف مدة   -

 فيضاناتال خطر -

 خطر التعرية  -

 :  ملناخية صائص ا اخل  -

 درجة حرارة الرتبة  -

 مدة التجمد  -

 يدة مدة الرياح الشد -

 عدد ساعات الشمس -

 كانية املوائمة امل -

تلف  اإلنتاجية،  املحصول،  مالئمة 

التجمد،   احتياجات  بسبب  املياه،  نقص 

عىل  -   Verbalization،  الري القدرة 

 Effluent Absorptionاإلزهار،  

Capacity  -.القدرة عىل االمتصاص  

 .(Webb, et.al.1995, P.14) :صدرامل
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 أمثلة عىل استخدام املحددات عىل رتب األرض: 

 نحدار اال(: درجات 3قم )دول راجل

 الرتبة وصف حنداراالدرجة 

 1 لطيف جداً  0-3

 2 لطيف 4-7

 3 معتدل  8-11

 4 شديد -معتدل 12-15

 5 شديد 16-20

 6 ة شد المعتدل  21-25

 7 منحدر  26-35

 8 ة بشد منحدر  35فوق  

 .(Webb, et.al.1995, P.15املصدر: )

 :FAO)) كيف تصنف مالئمة األرض وفق منظمة الفاو

جمموعات أربع  تتوفر  النظام  هذا  )  ومن  مستويات  ،(Categoriesأو   أو 

(Levels  ،):وهي  

 Orders - فئات -1

   Classes - جاترد -2

   Subclasses -  درجات فرعية -3

   Units - وحدات -4
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 :   Suitability Orders -  مة فئات املالئ

(  P4( إىل ) P1أو ) ،    N  Not Suitable)إىل )  Suitable(  Sدرج من )توت

غري  » . وعندما نقول  ( Very Partly  Suitable) إىل    (Well Suitable)من  أي أ

ا  مهدالح هلذا االستخدام، واستخ فإن ذلك يعني أن هذه األرض ال تص  « مالئمة 

جم  يف غري  النوع  استخدام  قتصاا  د  هذا  يف  استغالهلا  وممكن  قد  آ ديًا،  ولكن  خر 

 . يكون مكلفاً 

Suitability Class : 

املالئمة   بدرجات  عنها  فئاتيعرب  درجات  (  Orders)  ضمن  بثالث  املحددة 

 فقط هي:  

  .highly (S1) - عالية املالئمة -1

 . Moderately   (S2) - معتدلة املالئمة -2

 .  Moderately (S3) - ئمةالملا ضعيفة -3

( عند النقطة التي تصبح فيها الظروف أقل من  S1 ( ،)S2الفصل بني )كن  ويم

املثالية إنتاجية  (Optimal)  الظروف  وتصبح  هو   يف  األرض،  مما  أقل  معني  استخدام 

( بني  احلد  أما  مثالية.  خصائص  هلا  ألرض  نأS3)و  ، (S2متوقع  عندما  فتتضح  خذ ( 

 يثة وأكثر تعقيدًا. حد تاينقستعانة بتباال

امل غري  ستويان  أما  فئة  ضمن  يقعان  فإن    Not Suitable(  N)  ة مالئماللذان 

(N1 فتعنى إمكانية االستخدام ولكن بتكلفة عالية وبتقن ) ًأي أن األرض   ، ية أكثر تطورا

لالاآل تصلح  ال  القائمة  الظروف  وبنفس  ،  (Currently Not Suitable)   ستخدام ن 

مثل هذه  و )   ،تخرجاامل  عىلتفوق  تاملدخالت  إن  لة فااحليف  فئة  فتعني عدم  N2أما   )

الدائم لالستخدام  املنحدرات  (Permanently Not Suitable)  املالئمة  ذلك  مثال 

 قعات واملكاشف الصخرية واملناطق اجلافة جدًا. واملستن الوعرة
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تعرف  لا  كنفيم(  N1) ةلفئوا (S3)  وفيام خيص تديد احلدود الفاصلة بني الفئة

يز هذه احلدود واملعايري مع ميض الوقت غوتت  ،قتصاديةاري  عليها وتديدها وضمن معاي 

بني  احلدود  أما  والسعر.  للكلفة  النسبي  التغيري  حسب  ( N2)  والفئة(  N1)  وذلك 

الطبيعية افيمكن   املعايري  بعض  تكون   (Physical Boundary)  عتامد  ما  غالبًا  وهي 

ت نتيجة رفع مستوى  عينياالسب  تفاع سعر القهوة يف عقدار  اءج  املثال   دائمة. فعىل سبيل 

. ويمكن أن يؤدي ارتفاع سعر األسمدة يف وقت (S3)  إىل  (  N1)  استخدام األرض من 

( NR)  . أما الفئة (S3)إىل    (S2) أو من    (N1)إىل    (S3)  ما إىل ختفيض مرتبة األرض من

 مثال ذلك أراض    ،تقييمال  يةملأي أهنا ليست وثيقة الصلة بع (Not Relevant)  فتعني

بتغري    رتفاعابتتميز   يرغب  ال  األشخاص  أحد  يمتلكها  أرضًا  أن  أو  السكان  كثافة 

 خر مثل السياحة والتنزه.... وغري ذلك.  آاستخدامها احلايل إىل استخدام 

 : Suitability Subclasses -  الدرجات الفرعية 

مثل:   املحددات  بعض  وجود  إىل  تشري  الرطهذه   Moisture-ة  وبنقص 

Deficiency   ،خ التعرومشكلة  هذه   Erosion Hazard-ية  طر  عن  وللتعبري   .

، بحيث يكون احلرف صغرياً  ( S2 e, S2m) املحددات يتم إضافة حروف أبجدية مثل:

أهنا ال تعاين من أية    :أو مستويات فرعية، أيفرعية    تا( ليست هلا فئS1علاًم بأن الفئة )

الفئات قإىل ذلك أن  أضف  .  اتمشاكل، أي بدون حمدد  د تتوي عىل أكثر غريها من 

يكون   وغالبًا  حمدد.  فمثاًل  من  واحد.  حمدد  من (  S2m)هلا  مالئمة  مستوى  هبا  يقصد 

الرطوبة من  وتعاين  الثانية  ملحدد  (Moisture)  الدرجة  ويرمز   الرتبة  انجراف، 

(erosion  )باحلرف  (e)واملحدد التبلل ،  (Wetness  )فر احلريمز له بف  (W) واحلرف .

(Sفيدل عىل نفاذي )  ،واحلرفة عالية للرتبة  (g)  وجود بتمثل  فيدل عىل أن هناك حمددًا ي

ويدل وحجارة،  احلرف(  X)  احلرف  حىص  ويدل  سامة،  مواد  أن (  Y)  بوجود  عىل 

 بترصيف مائي جيد أن مستوى املاء اجلويف منخفض.   تعالرتبة تتم
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 :  Suitability Units -  وحدات املالئمة 

الفرعية ئيمكن جتز الفئات  أكثر  (  Subclasses)  ة  أخرى  فرعية  فئات  إىل 

احلرف الدال عىل املحددات. وهذا الرقم يعني    تفصياًل، وذلك بإضافة رقم بعد 

نوعني   طريق وجود  وهلا  الثانية،  الدرجة  من  بمالئمة  تتميز  األرايض  ن  ات من 

بوساطة    يفرصلت األوىل  الزائدة:  بوساطة فخ   ب ي ابأن   (tile)مياههام  أو    ارية 

(ditches  )الوحدات من نفس املستوى،    ادق.اخلن ويف مثل هذه احلاالت تكون 

ا املتطلبات، ولكن هذه ونفس مستوى  اإلدارة، ونفس  إلنتاجية، ونفس مستوى 

التفصيل  تغري   تغريت ية  اإلضافات  األرض   مع  هلذه  املستقبيل  التخطيط    .أهداف 

   .([1رقم ) : الشكل ]

 
   أقسام المالئمة. (:1) الشكل رقم

S:  .مالئمة N:  .غير مالئم 

S1:  .مالئمة مرتفعة N1:  .ًغير مالئم مؤقتا 

S2:  .مالئمة معتدلة N2: شكل كامل. غير مالئم ب 

S3:  .مالئمة ضعيفة M:  .محدد 

 e:  .محدد 

 (. AOF,7619صدر: )الم
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)  : الشكل ] يبني   عملية    ([ 2رقم  وفق    تقييم خطوات  نموذج  األرض 

  تقييم لتحديد مدى مالئمة األرض لالستخدام. حيث تكون خطوات  ال  ( و الفا)

 : ييل ا ـكم

استشاري جا -1 الرئيس  (Initial Consultation)  تامع  األهداف  فيه  لعملية  حيدد  ة 

 (.Object) تقييمال

   (.Assumptions) مراجعة البيانات املتوفرة ووضع االفرتاضات -2

  (.Planning the Evaluation)  لتنفيذل   خطط واضحة  فرتاضات والوصول إىلاال مناقشة -3

 :  قسمني رئيسني تنقسم إىلتي ال (Field Survey) تبدأ عملية املسح امليداين -4

    (.Resources Survey) مسح املوارد -أ

 ووصف هذه االستخدامات. ( Kind of Land Use)   مسح استخدام األرض -ب

 

 (. AOF,7619صدر: ) الم                                       خطوات عملية تقييم األراضي (:2) الشكل رقم
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هذه  ب  تتأثر  األاخلطوة  ال الدرجة  بأهداف  الطبيعية  وا  تقييموىل  خلصائص 

مناطق زراعات : »بشكل عام مثل  ض. حيث يوضح يف البداية االستخدام الرئيسلألر

د بعد أن يتم تديد استخدامات األرض يتم تدي  «،مناطق زراعات مروية»و     ،«عليةب

وحمدداته استخدام  كل  عىل (،  Requirement and Limitation)  احتياجات  وهي 

فإن مسح املوارد تفيض   ، ك. وباملقابل....وغري ذلنحداراال  ملناخ،ثال: الرتبة، اسبيل امل

البي من  وغريها  خاصة  خرائط  إعداد  التقإىل  لعملية  األساسية  مثلي انات   خارطة   :يم 

(Land System )أو خارطة ،  (Soil-Land Form  ،)بيانات عن    أو  ،أو بيانات مناخية

ال وحدات  ، طبيعيةالنباتات  خارطة  ب  أو  ذلكأرضية.  الوصولنستطي  عد  نوعية    ع  إىل 

استخدامها يف (Land Characteristics & Qualities)   ائصهااألرض وخص . هبدف 

إىل مرحلة تسني ظروف يرمدى مالئمة األرض. وتقودنا هذمعرفة وتقد  ه اخلطوات 

قادرةا أو  قابلة  لتصبح  االستخدام  ألرض  متطلبات  تأمني   ض رتملفا  عىل 

(Improvement)  . 

ربط عملية  األرض  إن  بيعونو  خصائص  األرض  يحتاتها  استخدام  اجات 

نفسها ؛  وحمدداته األرض  وبني  األرض  استخدام  بني  مقارنة  إىل   تؤديان 

(Comparisons of Land Use With Land)  ،ع هي  خطواتا  املوائمة ملوأوىل  ية 

بني و موجود، أو  ومتطلباته وبني ما ه  ما بني نوع االستخدام(  Matching)  مواإلنسجا

جتامعي، تصادي والتحليل االاملوائمة عملية التحليل اإلق   األرض. ويتبع عملية وعية  ن

دراسة   ثم  البيئةآومن  عىل  األمر  (Environment Impact)  ثارها  يتطلب  وقد   ،

ميدانية بتلك (  Field Check)  مراجعة  العاملني  املزارعني  بعض  مع  بمقابلة  تعزز 

قد وصلن املرحلة نكون  هذه  األآإىل    ااألرض. وعند  مرحلة وهي تصنيف  رايض، خر 

يقدم املرشوع (The Land Suitability Classification)  حسب مدى مالئمتها  ثم 

(Present of Results)   .عىل شكل تقرير مفصل مشفوع  باخلرائط 
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ا  هنا  نم يف  متوفر  هو  ما  مقارنة  عىل  تعتمد  العملية  أن  ما  يتضح  مع  ألرض 

 تقييم سابقًا ضمن عملية  مر خيتلف عن الطرق املستخدمة  يتطلبه االستخدام، وهذا األ 

املساألرايض هذه  عىل  نبني  ثم  أوالً،  املوارد  مسح  عىل  تعتمد  كانت  التي  وحات  

 االستخدام األنسب. 

 : Presentation Results -  عرض النتائج 

الرئيس   األهداف  تقإن  املالية من عملية  ثالثة  ئمة أليم  أن تضم  ية أرض جيب 

 ية ، هي:  أساس عنارص 

 االستخدام األنسب. تديد وتعريف أنواع -1

 إنشاء خريطة لتوزيع أنواع األرايض.  -2

 ألنواع االستخدام.  تقدير مدى مالئمة كل جزء من هذه األرض -3

، وهناك طريقان  حدود املالئمة  وضح ل وخرائط تاو وغالبًا ما تضم النتائج جد 

 ائط، مها:  لرسم اخلر

كل ن مدى مالئمة بي( Legend) رضية، وتضم مفتاحاً : وتشمل الوحدات األاألوىل -

 وحدة أرضية لنوع معني من االستخدام. 

 .اً واحد اً بني لكل واحدة منها استخداممن اخلرائط تُ   : سلسلةالثانية  -

 مثال ذلك: 

فعاليات  عملية  و   ضمن  يستخدم    تقييم خطوات  لالستخدام  األرض  مالئمة 

رجة امللل. ويقصد به  جعة وتكرار املراجعة لدويقصد به لغويًا: املرا(  Iteration)   لحمصط

. لسياق :عملية املراجعة والربط بني نوع االستخدام باملصادر الطبيعية عدة مراتيف هذا ا

، وبعد سح تصنيف األرض مراع  بداية امل  يف. فيمكن  راحل املسح امليداين عىل ضوء تطور م 

املراجع  عملعمليات  وتطور  والتدقيق،  امليداينة  املسح  ما،  ية  لزراعة  تصلح  أهنا  يتبني   ،

 . (Iteration) ستخدام واملوارد الطبيعية عدة مرات تسمى بإعادة الربط بني اال 
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 : Land Resource Map -  خريطة مصادر طبيعية  -1

ا الوحدات  حدود  توضيح  ويفضلأليتم  اخلرائط،  هذه  يف  تكون   رضية  أن 

مفتاحها  [1  :  5000]  مقايسها أشكاويضم  األصلية،  املواد  شبكة :  األرض،  ل 

   الطبيعية.، الرتبة، األقاليم املناخية، والنباتات املائيالترصيف 

     Land Suitability Map: - مالئمة األرض خريطة   -2

أو اخلرائط مدى املالئمة اخلريطة  فئات موائمة ألكثر من    عىل شكل،  توضح هذه 

 يل. ضم كل التفاص وتضم مفتاحًا ي  [ 1  :  5000] بمقياس رسم   استخدام، ويفضل أن تكون

 Series of -  خدام واحد لكل خريطة ـ ق باست ـ عل ـ ط التي تت ـ ة من اخلرائ ـ ل ـسلس  -3

Individual Suitability Map  : 

ص  ختص  يثبح،    [1:    50000]  أو ،  [1:    100000]  وتكون بمقياس رسم

 ام.  خارطة واحدة لكل استخد

ت اخلرائط  هذه  وحيرافق  يتناسب  مفصل  واألهداقرير  املنطقة  وحجم جم  ف 

  ا قتصاديا  امينواع االستخدام وتعددها، وفيام إذا كان الغرض تقيسح ونوعها وأعملية امل

 ب أن يشمل التقرير الفصول التالية: أو غري ذلك. وبكل األحوال جي 

 Summary عام  ملخص

 Objectives هداف ألا

 Initial Assumption اإلفرتاضات األولية    

 The Setting   الوضع احلايل

  Land Suitability System    نواع االستخدامأ

  Requirements of Land Use ستخدام متطلبات اال 

  The Basic Resources Surveys  نتائج مسح املوارد األساسية  
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 Results of suitability Classification ئمةالنتائج وتصنيف امل

   Discussion of Results لنتائجمناقشة ا

 Recommendation ت التوصيا

 (FAO, 1981).املصدر: 

 دراسة تطبيقية:  

بجامعة   اجلغرافيا  قسم  أساتذة  من  جمموعة  العراق » قام  و « تكريت/شامل  هم  ، 

بدراسة   (؛اهلل حسني عبد مم. ) و   (،يديالز  ن الرح  أ.م.د نجيب عبد) ، و ( اويز عإبراهيم ال ) 

نيات  ري، وقد استعان الفريق بتق وقابليته لزراعة القمح والشع   ( قضاء الدبس ) مدى مالئمة  

اسم  حيمل  الذي  البحث  ونرش  اجلغرافية.  املعلومات  ونظم  بعد،  عن  تليل  »   االستشعار 

ماليوتقي  وئمة  م  والشعري  القمح  حمصويل  لزراعة  األرض،  باستخدام  إع قابلية  خرائط  داد 

املجلد    ،{ىرأ من    ُسر }وقد نرش البحث يف جملة    «،لدبس يف قضاء ا  نظم املعلومات اجلغرافية

 [.40إىل ص   9ص  ] ما بني  ،2011ة، يف نيسان  ع، السنة الساب ( 35)  :، العدد رقم ( 7)  :رقم 

اال بأن  تثبت  أن  الدراسة  بعد  عت وقد حرصت  عن  االستشعار  تقنيات  امد عىل 

تملعلا  ظمون اجلغرافية  وتقفومات  األرض  تليل  دراسات  يف  يمكن ،  هايمييد  وهل 

امة، وهل أرض ستدتخلصة يف عمليات التخطيط والتنمية املاالعتامد عىل البيانات املس

 القة بني حمدداتوهل هناك ع  ،لزراعة القمح والشعرية  أو مالئم  ةقابل  (قضاء الدبس)

 والشعري يف القضاء نفسه.  ح استخدام األرض وبني نجاح حمصول القم

الدبس )يقع   الدبس  (ظة كركوكحماف) ن  إداريًا ضم   (قضاء  مركز قضاء  ، ويضم 

بمساحة تبلغ  ،  ([3رقم )   :الشكل ]ة  مقاطع   65طقة الدراسة  وناحية القدس، وتتضمن من 

)   :الشكل ]   ،{دونم   481720}نحو   نموذج    . ([4رقم  بتطبيق  البحث  فريق  قام  وقد 

األرض مالئم  منظمة    وفق(،  Suitability)  ة  القابلية( الفاو ) نموذج  مدى  وتطبيق   ،  
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(Capability)  األمريك النموذج  معتمدوفق  والصور    اً ي.  اجلوية  الصور  تليل  ذلك  يف 

  من املؤسسات والدوائر احلكومية.  ،ةاق علومات املست وامل   ،والدراسات امليدانية  ، الفضائية 

 

 (. 2011آخرون، عزاوي والصدر: ) مال                                                . (: منطقة الدراسة3الشكل رقم )

- 



 

 

 قييم األراضيت: سادسالالفصل  219

 

 

 (. 2011آخرون، عزاوي والصدر: ) م ال                   ات الزراعية في منطقة الدراسة. المقاطع (:4الشكل رقم )

مدى مالئمة أرض هذا  ، وفق تليل  (قضاء الدبس) ولقد تبني أن أرض  

 ة:  ت/األصناف، التالي ي الفئاحيتو هأنب ،القضاء للزراعة القمح 

  :(S1) ية ال صنف/فئة مالئمة ع  -1

القضاء  وتبل ال  ،{%26.7}غ نسبة ما تشغله من أرايض  فئة إالّ  وال تعاين هذه 

 ، ونسيج الرتبة. نحداراالمن الرصف، وشدة 

                                                                            :(S2)  صنف/فئة مالئمة متوسطة  -2

دراسة، وتعاين هذه جممل منطقة الن  م  {%26.66}احتها حوايل  تبلغ نسبة مس

الرتبة، مثل نسيج  التبادلية املوجبة يف نحداراالوشدة    الفئة من عدة حمددات  ، والسعة 

 الرتبة. بعض وحدات 
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                                                                                     :( S3) صنف/فئة مالئمة حدية  -3

مساحت نسبة  نحو  تبلغ  جم  ،{%5}ها  حمددات  من  الدراسة،  منطقة  مساحة  مل 

، والكربون العضوي  نحدارااليدة الشدة فهي تعاين من شدة  هذه الفئة معتدلة إىل شد

 . (PH)  التعادلدرجة  نسيج الرتبة والرصف وقيمةو

                                                                            :(N1) صنف/فئة غري مالئمة حالياً  -4

تعاين والدراسة،  من مساحة منطقة    %20.47تبلغ نسبة مساحة هذا الصنف  

مثل شدة    أراض   قوية  من حمددات  الفئة  عالية  نحدار االهذه  الرتبة، ونسبة  ، وضحالة 

، ([5رقم )  :الشكل]  مترضسة.  هليمن اجلبس، والكربون العضوي، وهي ذات منطقة ت

 . ([6رقم )   : الشكل ]كانت متقاربة إىل حد  ما   فقدصول الشعري فسها عىل حم املعايري ن وبتطبيق 

 

 (.2011آخرون، عزاوي والصدر: )م ال    في منطقة الدراسة.ناف مالئمة األرض لزراعة محصول القمح أص (:5الشكل رقم )
- 
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 (.2011آخرون،  عزاوي و الصدر: )مال    في منطقة الدراسة.  يرع ش ال محصول ألرض لزراعة  ة ا ناف مالئمأص   (:6الشكل رقم )

 :  Land Capability - قابلية األرض

 أوالً: النموذج األمريكي: 

يم األرض وتليلها بنموذج قابلية األرض بالبساطة والشمول يتتميز طريقة تق

القراءة، و التنفيذ وسهولة  نحو  لتعاا  يةادب  عىل  مىضقد  وسهولة  معها  ، ( نةس  60)مل 

اية تطبيق هذا النموذج وتعود بد  ،م األرايضياملعتمدة يف العديد من الدول يف تقي  وهي

  ، (United Stat Soil Conservation Survice)  سة. عندما تم إنشاء مؤس1961إىل عام  

 Massive Soil)   بةاف الرتنجر ا من  وكان الدافع إلنشائها ما تعرضت له أرايض الواليات املتحدة  

Erosion)  ،  يف املتحدةوبخاصة  الواليات  من  الغريب  وثيقة  ،  (Midwest)  الوسط  منطقة وتعد 

 (. Frame Work for Land Evaluation)  العاملية يف هذا املجال إحدى النامذج املعتمدة  الزراعة
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 اعتمدالنموذج األمريكي ثالثة مستويات للتصنيف هي: 

Classes Capability, Capability Subclasses, Capability Units, 

فئات  ثامين  وصف  تم  وقد 

بينها الفصل  عملية  إذ    ؛لتسهيل 

ذاتال   حمددات  أية  شأن   توجد 

الفئة   يف  االستخدام  عملية  تعيق 

)رق الفئ1م  بينام   )( رقم  ال 8ة   )

ألغراض يمك إالّ  استخدامها  ن 

الربية  .(Wildlife)  احلياة 

)رق  :الشكل] تبنت  ،  ([7م  كام 

مرش كند عام  ا  أخر    1970وعًا 

(The Canada Land Inventory) ،

تصنيفات   ثالثة  أوجدت  ولكنها 

للزراعة  م منفصلة  وضوعية 

الربية.   والغابات واحلياة  والتنزه 

األمريكي بالنظام  شبيه  إىل    وهو 

فئاته سبع  أن عدد  إالّ  بعيد،    حد 

ثامين احل وليست  وقامت  كومة  ، 

أما جتربة الربيطانني  ،فق نموذجها اخلاص هبادولة وابلة لكل الق د خرائطة بإعداالكندي

الت بعض  إجراء  عىل  تقترص  األمريكيفإهنا  النظام  عىل  سبع  ،عديالت  فقط.   وبفئات 

و الكمي،  لإلسلوب  أميل  برأقد  ولكنه  الغرض يطانيا  نشأت  هلذا  خاصة  مؤسسة 

   (.The Soil Surveys of England & Wales and Scotland) تدعى:

 

 . األمريكيمستويات قابلية االرض حسب النظام (:7رقم ) الشكل

 (. www.researchgate.netالمصدر: )
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 :  Capability -  قابليةتعريف ال 

من فئة ما وأية أرض تقع ض  ،عبارة عن إمكانية األرض لالستخدام بطريقة ما

االستخد وجلميع  هبا  خاص  معني  لالستخدام  صاحلة  للفئات تكون  الصاحلة  امات 

بالرضا وليس  منها  االسألدنى  عىل  تدل  القابلية  فئة  تكون  أن  هلذه ورة  األمثل  تخدام 

اال  التقي واألفضل،  ستخدام  الفئة وال  بعملية  القيام  إىل يعند  اإلنتباه  ما جيب  م ألرض 

 األمور التالية:  

 تصادي  األق  البعد -1

 عامل اإلدارة   -2

 عامل التقنية  -3

 مصدر رأس املال  -4

 الظروف املحلية  -5

 !يميول ال تدخل بعملية التقهولة الوصاملوقع وس -6

 :   Structure of the Classification -  بنية تصنيف القابلية 

هذيتكو  هي:  ن  مستويات  ثالثة  من  النظام  وفئات  ،  Units-Subclass-Classا 

التي هلا نفس املستوى    (Subclasses)  ات الفرعية  من الفئ تضم عدداً   (Class)   التصنيف 

أ  املحددات  من  األخطار النسبي  األرقام    ،و  خالل  من  املحددات  عىل  التعرف  وجيري 

وهذه  ،  ( IV-I)  :  مهانيت ىل جمموعتني رئيسإ  يةملجموعات الثامن م ا تقس،  (VIII-Iانية )الروم 

 ة.  ي اض الزراعلح لألغر( فال تص VIII-Vتصلح للزراعة واملجموعة الثانية ) 

انخفضت إمكانية قم الفئة   ارتفع ر يزداد خطر الرتبة كلام ارتفع رقم الفئة، وكلام

وازدادت   اليف اإلنتاج،عت تكارتف   فع رقم الفئةـ ارت امل وك  ،اإلختيارات يف االستخدام 

جيد جدًا،    -  Iيل:  ـا ي ـ( كمIV-1ف األرايض من ) ة. وتصن ـبعىل الرت  محافظةـ تكلفة ال 

II  –  يد ج  ،III  –  ،متوسط IV –  الفئة زراعة  نستطيع  أننا  أي   (، IV)   هاميش/انتقايل: 
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 ذه الصعوبة تعود إىلفمن الصعب زراعتها، ولكن ه(  V)   ولكن بحذر شديد، بينام الفئة

الزائدةال  الزائداحلو (،  Wetness)   رطوبة  واحلىص  ، ( Excessive Stoniness)   جارة 

بسبب   ذلك  انجرافوليس  مثال  ذات  ( الندالباد  ) أرايض    الرتبة،  ارات نحدار اال . 

املرتفع.   والترضس  الفئةالشديدة  لغايات (  VI)   أما  منظمة  بصورة  استخدامها  فيمكن 

للرتستخد(  VII)   والفئة(،  Pasture)   الرعي والغابات م  فال   امأ   ،عي  األخرية  الفئة 

 قتصادية جمزية. ا األحوال بصورة كن زراعتها بأية حال من يم

     :  A Capability Sub Classes -  املجموعات/الفئات الفرعية 

التي تتاج أو أهنا تضم (  Units)  ات القابليةوهي عبارة عن جمموعة من وحد

الرت حفظ  طرق  الرئيسنفس  أهنبة  أو  اة.  تضم  الا  هلملجموعات  املحدداتتي  نفس   ا 

(Limitations  ،) :املحددات من  حقول  أربعة  ضمن  الفرعية  الفئات  وتقع 

e=erosion  وأيضًا ،w=excesses water  ،S=soil root zoon    وأخريًاc=climate ،

يز هوقد  عدد  بتجزيد  نقوم  عندما  الفرعية،  الفئات  الرتبة  ئذه  مشكلة  مشكلة  ة  أو 

 .ئدلزاب االرتطي

،   Soil test zoomة واحلىص بدالً:  ة، امللوحة، نسبة احلجارق الرتبمثال ذلك: عم •

 .  wetnessبدالً من ،  high water table   ،Flood hazardأو 

 :A Capability Units -  بليةالقا   وحدات 

ع االستخدامبارة  وهي  إمكانية  يف  تتشابه  التي  األرايض  من  جمموعة  أو    ،عن 

ل ويمكننا االستدال   ،(Management Responded) تجابة لإلدارةاإلس أو  ،املحددات

بوساطة األرقام العربية التي تضاف إىل يمني احلروف الالتينية التي عىل هذه الوحدات  

(، وهذا يعني أن هذا  2-  II e، )(II e  -1):  كل  يمني األرقام الرومانية، مثال ذتكتب إىل

 لوب إدارتا.ـلفان يف أستملحصول، ولكنهام خت ستخدم لزراعة نفس االنوع من الرتب ت

. (ecourseson line. iasr, 2012  ) 
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 :Assumptions -  اإلفرتاضات 

لالست قابليتها  حسب  الرتبة  تصنيف  عملية  تتم  إىل  حتى  الزراعي  خدام 

  فرتاضات ما ييل:ب أن نطرح عددًا من اإلفرتاضات وأهم هذه اال جي جمموعات خمتلفة 

ا  -1 تصنيف  عملية  مبارشإن  تقوم  علرتبة  الرتبة ة  خصائص  تصني  ،( Char)  ىل  ف  وأن 

 Interpretive)  ليلية عية وإىل وحدات هي عملية تصنيف ت ات فرئ ئات وفة إىل فالقابلي 

Classification )  ،  اغم وتن   التأثري الناجم من اتساقأساس  عىل   (Combination)   ما بني

الرتبة وتدهورها    د تتلفألخطار التي قدائمة للرتبة عىل اعنارص املناخ واخلصائص ال 

  د من احتياجاتا اإلدارية.وتد من إنتاجيتها واستخدامها وتزي

ات التي تد  الرتب الواقعة ضمن الفئة الواحدة تتشابه فقط يف جمال درجة املحدد -2

استخ إمكانية  با  دامهامن  أن تدق  التي يمكن  األخطار  أو  الزراعة.  لرتبة  لغايات 

اال هذا  ت نتيجة  فئة  ولكل  الرتب  ستخدام  من  العديد  وأن  خمتلفة  ترب  عدة  توي 

 لواحدة تتطلب معاجلات أو إدارات خمتلفة.  ضمن الفئة ا

س لوضع تربة املقايي( كأحد  Ratioيمكن استخدام نسبة املدخالت/املخرجات ) -3

علينا و  ،اباسبة لزراعة حمصول معني، أو للرعي أو إلنتاج األخشئة منما ضمن ف

ن استخغايل كثريًا يف أن ال  املفهوم. حيث    الإدام هذا  تبنى عىل  ن عملية  تصنيف ال 

   ساس تدرج اإلنتاجية ملحصول معني.أ

موعات عىل أساس  إن عملية تصنيف القابلية ليست مقترصة عىل وضع الرتب ضمن جم  -4

ا الفئات:ألكثر  االستخدام  املثال:  سبيل  فعىل  أساس   IV, III, II, I  ربحًا.  عىل  تدد 

مع  مدى  لعدد  االستخداما  نيقابليتها  وبشكل خاص  االستخدامات.  الزراعية، من  ت 

 كن هذه الفئات قد تكون مربحة أكثر لو استخدمت ألغراض الرعي أو األحراش. ول

5- ( الفئة  متيز  اIيتم  من   ) ( درجات IVلفئة  خالل  من  األخطار  املحد  (  أو  املوجودة  دات 

ب متطلباتا عند زراعتها  يتخدامها، التي ستؤثر مستقباًل عىل ترتاملحدقة بالرتبة جراء اس 
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طو  لفرتة  املختلفة  االباملحاصيل  يكون  فقد  لنوعني  يلة.  استخدام معني  إدارة  ختالف يف 

نفسه ولكن  تخدام  ختالف بني إدارة االس ن ذلك اال من الرتبة ضمن الفئة الواحدة أكرب م 

فئات من  بفئتني  يقعان  الرتبة  من  عىل    بنوعني  بناًء  تدد  ال  فالفئات  العمليات  القابلية. 

ج أو  الزراعية واإلدارات التي ينصح باستخدامها لنجاح زراعة أو استخدام ما. فقد حيتا 

 .  IV-II))   عني ضمن الفئاتال حيتاج إىل نفس العمليات الالزمة لزراعة حمصول م 

شح املياه ونقصها عن   فاق الرتبة، أوآاء عىل سطح الرتبة، أو زيادة يف  ملاجود  إن و -6

النباتات  ا احلجارةحتياج  وجود  أو  أو  للذوبان،  القابلة  األمالح  وجود  أو   ،

الدائمة املحددات  للتغري ال تعد مجيعها ضمن  القابل  قد    ؛الصوديوم  إزالتها  إذ أن 

 .  (Feasible)قتصاديًا ادية تكون جم

اتصن -7 لالس بلرتف  الدائمة  املحددات  أساس  وعىل  قابليتها  حسب  إذ    ، تخدامة 

تسني  الرتب  يمكننا  بعض  منها   ظروف  رُصف  أو  احلجارة  منها  أزلنا  إذا 

 فالتكلفة األولية عند استخدام تربة ما ال تؤثر بعملية التصنيف.    ،الصوديوم

وفق استمرارية    انظام رصف مناسب، جيب أن يتم تصنيفه  الرتب املروية والتي يتوفر هلا  -8

 لنظام احلايل. استخدامها تت اة التي تشكل خطرًا عىل املحددات املناخية وحمددات الرتب

يمكن أن يتغري تصنيف تربة ما إذا ما طرأ تغري عىل ظروفها أو خصائصها بحيث تقل   -9

ال  االستصالح  مشاريع  يف  حيدث  كام  استخدامها.  نظام  حمددات  إقامة  مثل  كبرية، 

 غايات الري.  و بناء ضفاف متنع خطر الفيضانات وتأمني املياه ل أرصف متكامل،  

استطعنا توفري معلومات جديدة حول  ت بأكملها إذا  تغري حدود الفئا يمكن أن ت -10

 (. The Behavior & Response)  سلوك الرتبة واستجابتها

رض، حجم امللكية، خربة األبعد األرض عن السوق، توفر الطرق، شكل ملكية  -11

تعّد    عىلالقائمني   ال  بامللكية،  تتعلق  أية خصائص  أو  عملية إلمتام  األرض  أسسًا 

 التصنيف.ية عمل
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يمك األ  -12 ال  التي  حماصيلها  رايض  ال  آ ن حصاد  اجليومورفولوجية  بفعل خصائصها  ليًا 

الفئات:  مياه وب   (IV, III, II, I)  يمكن وضعها ضمن  ها  عض فبعضها حيتاج إىل رصف 

زراعية.  كليهام معًا قبل أن نستطيع استخدام اآلالت ال  أو  حيتاج إىل إزالة احلجارة   اآلخر

 (. VII, VI, V) ى:اآلخر الفئات  ع استخدامها ضمن اآلالت ال تستطي علاًم بأن هذه 

لالسالرت -13 تصلح  التي  البة  قتخدام  تكون  لبقيلابزراعي،  االستخداماتة    :ة 

Wildlife,  Pasture, Forest, Range،  ي ياة الربية. للغابات واحل  لح إالّ صوبعضها ال 

التنزه، ويمكن أن تضم   نتاج املياه أوالّ للحياة الربية أو إلوالقليل منها ال يصلح إ

 يض املراعي رقعًا من األرايض تقع ضمن فئات أخرى. أرا

الرت -14 وضع  يف  مجيعها  تستخدم  واخلربة  امليدانية  وامللحوظات  واملعلومات  بة  البيانات 

الفئ ضمن  الصحيح  والرتب بمكاهنا  ومعلومات  ا   ةات.  بيانات  عنها  يتوفر  ال  يمكن  لتي 

 USDA, ncrc.org( (املقارنة بمثيالتا يف اماكن اخرى عىل التحاليل و تصنيفها باإلعتامد

 

 (.www.researchgate.netالمصدر: )      نظام تصنيف االراضي االمريكي الهرمي. (:  8الشكل رقم ) 

 

 الرجوع إىل :   ىاين يرجيطملعرفة تفاصيل النظام الرب 

MAFF, 1988, Agriculture Land Classification of England Wales 
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 : Survey Procedures -  ية املسح وات عمل ط خ            

 

     .قابلية األراضي حسب الناظم األمريكية تقييم خطوات عملي(:9الشكل رقم )

 (. Tiruneh, G, 2015المصدر: )  
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)   : الشكل ]بني  ي  عمل،  السابق   ([ 9رقم  تقيخطوات  مدى ي ية  األرض    م  قابلية 

بيانات ومعلومات  مقيدة ومسجلة لدى    تامد عىل عيمكن االو   ،لالستخدامات الزراعية

لعم ا ه اجل الالزمة  واملعلومات  البيانات  بجمع  متخصص  فريق  يقوم  أو  الرسمية.  لية  ت 

أو  يالتق املتقدمة  سواء  الدول  مجيع  وتتبع  اخلطوات  يم.  نفس  التصنيف  عملية  يف  النامية 

عىل  أو  اتقريبًا،  السالفة  واملعلومات  البيانات  ضوء  خاصة    ستعانةالوبا   ، لذكر  بجداول 

التحويل اجلداول عىل حمددات  ،  (Conversion Table)   تدعى جداول  تتوي هذه  حيث 

الرتبة كلام    افانجرية املتوقعة لكل فئة. مثال ذلك: تزايد خماطر  كل فئة، والظروف السلب

معدل   ا نحدار االزاد  مع  اال.  بعني  املناخعتب ألخذ  عامل  اخل  ،ار  بأن  ذلك  إىل  ربة  أضف 

ها  انحدار جيب أن تزيد درجة  (  Class I)   ي التي تقرر فيام إذا كانت الفئة األوىلزراعية ه ال

ال أم  درجة واحدة  يزيد  (  Class III)   الثانية  ر انحدادرجة    ،عن  عن    انحدار ال  سفوحها 

ب  العمق،  أخر،  مثال  درجات...وهكذا.  الرتثالث  عمق  يقل  ال  األوىل  حيث  الفئة  بة يف 

الظروف بحدودالثانية  يف   سم 100، و سم 150عن     . وبناًء عىل ذلك: جيب تديد أسوأ 

مثل خطر  هن نوعية  املحددات  هذه  الفئات. وقد تكون بعض  الذي  ائية هلذه  الفيضانات 

حيدث  ال  نصنفه:  أن  متكرر (  rare)نادرًا  ،  (never)  يمكن    متكرر،  (infrequent)  غري 

(frequent) معدل عام/سنة(.  ك واحدة، تحديد كميًا )أقل من مرة ال يتم . ويمكن أن 

لعامل   بالنسبة  واضحًا  األمر  املبارش  نحداراالويبدو  السبب  ليس  فهو   ،

اال عملية  عىل  نوع  ،رافنج واملهيمن  من  أن  (Swelling Clay Soil)  فالرتب   ممكن 

زاوية   تتك،  واحدة  ها درجةانحدار تنجرف حتى لو كانت  أن  املشويمكن  كلة رر هذه 

تستط  خر،آبمحدد   مل  مشوإذا  حل  جيب يع  الرتبة.  خصائص  بني  التداخل  هذا  كلة 

 . (secondary)ة ثانوية أكثر تفصياًل اصالرجوع إىل جداول خ

إمتام   اخلرائط وإعدا وعند  أمر رسم  التحويل، يصبح  أمرًا هينًا.  إعداد جداول  دها 

من  تعاين  التي  يشار    فالفئات  من حمدد  ا أكثر  عىل  ييل:إليها  كام  هذه    أن(،  III We)   خلرائط 
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البلل ومشك  رض األ  تعاين من مشكلة  الثانية، ولكنها  الفئة  أيضًا.   نجرافاال  لةتقع ضمن 

ثل املنطقة ع خطوات حمددة ينتهي هبا األمر إىل الفئة التي متتبا ا ومن خالل جداول التحويل ب 

مل تقتنع بالب إ   نها اجلداوليانات اخلاصة التي تتضم املعينة، وإذا  ىل  التحويلية فعليك اللجوء 

 جلداول التحويلية.  ا  . أو اللجوء إىل الصور اجلوية والغطاءات الفضائية الستكاملانامليد 

جد دولة  لكل  أن  املعروف  فإهنا ومن  متوفرة  تكن  مل  وإذا  هبا.  اخلاصة  اوهلا 

التأكد منإذ جي   ؛نأخذها كام هي  د عىل جداول دول أخرى جماورة، عىل أن التعتم  ب 

جراء بعض التعديالت الرضورية التي  إني ويمكن  عل املزرااألمر ميدانيًا .وعليك سؤا

 ام ييل:ك. ايمكن القيام هب

 . ، فيجب إضافتهالديك ال توجد بعض اخلصائص التي وضعت لتحديد الفئات -1

 اجلداول الثانوية. املحددات غري موجودة فيجب إضافتها إىل   بعض التداخالت بني -2

الغاإن قيم املحد -3 ادات يف  ا لب ال تنطبق عىل  امللتجربة  حلية. ولذلك فهي  لزراعية 

 ليتني:  تاتباع اخلطوتني الاري، وذلك بيتتاج إىل تغ

 عتبارها أحسن أرض.  اب I)وضع احلد األدنى للفئة ) -أ

ا  -ب أسوأ  عن  املزارعني  أراء  زراع مجع  أرض  تقبلها  أن  يمكن  التي  قم ية.  الحتامالت    ثم 

ا بتدرجيها،   احلد  بوضع  ف قم  لكل  ح(IV….. III)ئة  ألدنى  أما   . ( الفئة  فيجري  IIدود   )

 ى.   اآلخرضًا عىل حدود الفئات أي بواسطة التحليل/التفسري. وينطبق هذا األمر   اتديده 

 هنا يتضح بأن لعملية التصنيف هدفني واضحني مها:  من  

اهل -1 هذا  وحيتاج  التحويلية   اجلداول  واملعرإعداد  واحلكمة  متميزة  خربة  إىل  فة  دف 

 خربة املزارعني يف املنطقة. لفة. فضاًل عن ية املختالعوامل البيئبعالقات 

وحيتاج   -2 التصنيف  خرائط  ماهراىلرسم  خبرية  يد  واىل  دقيقة  معلومات  وقد   .ة 

ى اجلغرافيني قدرة عىل التعامل  أصبح رسمها يف منتهى السهولة بعد أن أصبح لد

 صول القادمة....  يتضح يف الفنظم املعلومات اجلغرافية. كام س  مع نامذج
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 ابلية:  لفئات الق   وصف عام 

 :  Class I - الفئة األوىل

 مها.داهلا حمددات طفيفة تقيد استخ 

 : Class II - الفئة الثانية

 طلب صيانة معتدلة. ا حمددات معتدلة تقلل من فرص اختيار النباتات وتتهل

 : Class III  - الفئة الثالثة

 دقيقة.   لب إدارةاتات وتتطهلا حمددات شديدة للغاية تقيد اختيار النب

 :  Class V - امسةالفئة اخل

ها تعاين من حمددات أخرى،  كنول  ،نجرافلدهيا أخطار ضئيلة من تعرضها لال

الفئهوم هذه   استخدام  ويقترص  إزالتها،  العميل  غري  أو   ن  املراعي  عىل  أسايس  بشكل 

 ًا. غذية احليوانات الربية أو تكون غطاء طبيعيابات أو لتاملراعي والغ

 :  Class VI - دسةفئة الساال

ملدهي وتد  للزراعة  عام  بشكل  مناسبة  غري  جتعلها  شديدة  حمددات  ن  ا 

 . أو تغذية احليوانات الربية  رعي أو للغاباتلاستخدامها ل

 :  Class VII - الفئة السابعة

للغاية،   استخدامجت لدهيا حمددات شديدة  للزراعة ويقترص  مناسبة  ها  علها غري 

 أو احلياة الربية.  الغابات لرعي أو بشكل أسايس عىل ا

 : Class VIII - الفئة الثامنة

ايت التجاري، وتد من  وحمددات متنع استخدامها يف اإلنتاج النبد  لدهيا قيو 

م  يف  الت ـاستخداماتا  الرـجال  إمدادات  أو  الربية  احلياة  أو  ألغراض أ  مياه ـفيه  و 

 املية.  ـج 
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 :  وصف عام للفئات الفرعية 

ال  ن جمموعةوهي عبارة ع  تتشابه يف   ،(Cap. Units)  قابليةمن وحدات  التي 

الزراعية. وتنحرص هذه والتي تد من االستخدامات  املهيمنةنوع املحددات واملقيدات 

م أربع  يف  تجموعات  ـاملحددات  االـتنطوي  خطر  باحل  نجرافحت:  إليه  رف ويشار 

(e)Risk of erosion  البلل يشمل هذه و  (W)رف   عنه باحلويعرب  Wetness، وخطر 

وحمددات .  Over Land Flow  ، الطغيان املائيDrainage  : الترصيف املائياملحددات

اجلذري   بحرف      Rooting Zooneالعمق/النطاق  إليه  واملحددات   .(S)ويشار 

 . (C)ناخية ويشار إليها باحلرف امل

 : نجراف اال   erosion – subclass (e) -  رعية الفئة الف

يف    . وهو املحدد الرئيسنجراف  من خطر اال فئة تعاينأن هذه ال  تدل عىل

 استخدام األرض ألغراض الزراعة.  

 : البلل   – excess water – subclass (w)   -  ئة الفرعية لف ا 

وأن هذه  ن هذه الرتب تعاين من خطراملاء الزائد.  تدل هذه الفئة الفرعية عىل أ 

 راعية.  اتا الزاستخدام  حد منـاملشكلة هي املهيمنة عىل الوضع الذي ي

   :العمق  – rooting zoone – subclass -  ية الفئة الفرع

ألفق الذي تتعمق به  عىل أن ترهبا تعاين من مشاكل اة  تدل عىل هذه الفئ 

يكو  ،جلذورا وقد  العمق  تعمق وأمهها  تعيق  وحجارة  حىص  األفق  هذا  يف  ن 

 ة. تعاين من امللوحذور، وقد تكون اجل

   :املناخ -  climate – subclass  (c)-  الفئة الفرعية 

هي التي تول دون االستخدام األمثل  ة  تدل هذه الفئة عىل أن الظروف املناخي

 الرطوبة النسبية.   نخفاضها وقلةااألمطار، ارتفاع درجة احلرارة، أو  للزراعة مثل قلة 
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املحد  هذه  ترتيب  التايل:  يمكن  النحو  عىل  قلة انجرافدات  بلل،   ،

ا  احلجارة،  القلويةقل حلىص،  العمق،  امللوحة،  باملاء،  لالحتفاظ  القابلية  إن ة   .

كام  ت  وجد باحلروف  إليها  نشري  فإننا  املحددات  إل أ هذه  مل ي شري  وإذا  أعاله.  ه 

منها حرف  تكن أي منها موجود، فيتم وضع بد أي أن املحدد املهيمن   (C)الً 

زراعي ع الرتبة  هذه  استثامر  املناخىل  أن  أي  املناخ.  عامل  هو  ئم مال  غري   ًا 

قاب إهنا  متعددة  حمددات  وجدت  إن  الزراعي.  أمر   لةلالستخدام  فإن  للعالج 

إذا كانت   ترتيبها هترتيبها ليس مهاًم. ولكن  فيتم  إزالتها  ذه املحددات يصعب 

 (.  e, w, s، التبلل،العمق ) نجرافاليت: اكاآل

 :  Units  Capability - القابلية   وحدات 

بمعلوما الوحدات  هذه  إضافتزودنا  عبارة    يةت  وهي  الفئات.  ضمن 

ريبًا يف مدى مالئمتها لنمو النباتات وهلا تقعن جمموعة من الرتب التي تتشابه  

فالرتب التي   ستجابات واالستخدامات عند استخدام اإلدارة نفسها.نفس اال

 :  ييل تكون متامثلة بشكل كايف، كام  تقع ضمن وحدة واحدة، جيب أن

املح -1 من  نفسه  النوع  أ تنتج  ممارسة  و  اصيل  تشابه عمليات  مع  الرعي  نبات 

 االستخدام.  

إىل  -2 ا  تتاج  من  النوع  نفس  واإلدارة، تت  الصيانة  إجراءات  لنباتات  نفس 

 الطبيعية والظروف اخلاصة بكل تربة. 

ة  تزيد نسبة الفرق يف االنتاجي نفس الطاقة اإلنتاجيه الكامنة. وجيب أن ال هلا  -3

 (.  % 25ن )ع لواحدةني تربة وأخرى ضمن الوحدة اب

حرو  -4 بجانب  توضع  بأرقام  القابلية  وحدات  عن  الفرعية  ف  يعرب  الفئات 

 (. USDA. Ncrcd. org) ولكل رقم مدلول خاص كام ذكر أنفًا 
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 مثال تطبيقي:  

ملالئمة. األرايض اخلاص با  تقييمثال توضيحي لتطبيق  عند استعراض م

ا دراسة  ذكر  تم  )لعز فقد  وآخرون  تط 2011اوي  تم  حيث  ن(  ج موذ بيق 

نموذج   تطبيق  تم  نفسها  الدراسة  ويف  لزراعة لي قاب  تقييماملالئمة.  األرض  ة 

بالعر  الدبس  قضاء  يف  والشعري  قد القمح  الدراسة  منطقة  أن  تبني  وقد  اق. 

ف ست  إىل  والشعتقسمت  القمح  لزراعة  املنطقة  قابلية  حسب  وهذه ئات  ري 

 الفئات هي:  

 ل: ألو لصنف اا  -أ 

نحو مساحته  نسبة  القضاءمن  [  %5.1]  تبلغ  هذا    ،مساحة  ويتألف 

 (. a1, a2, a3) التالية:  الصنف من الوحدات 

 الصنف الثاين:   -ب

نحو مساحته  نسبة  القضاء[  %35.83]   تبلغ  مساحة  هذا    ، من  ويتألف 

 (. b1, b2, b3, b3) دات التالية: الصنف من الوح

 لث: الصنف الثا  -ت

نحوغ  تبل  مساحته  القضاءم [  %15.83]   نسبة  مساحة  هذا  ويتأل   ، ن  ف 

 (. c1, c2, c3) صنف من الوحدات التالية: ال 

 الصنف الرابع:  -ث

الصنف    ويتألف هذا   ،من مساحة القضاء  [%19.04]  تبلغ مساحته نحو

 (.d1, d2, d3)  دات التالية:من الوح 
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 اخلامس: الصنف  -ج

نحو مساحته  مساحة    [%3.15]  تبلغ  الوحدات    ،القضاء من  ويضم 

 (. e1, e2)  التالية:

 ادس: لس الصنف ا  -ح

القضاء  [%19.85]ه نحو  لغ مساحت تب  الوح  ،من مساحة  دات  ويضم 

 (. 2011)العزاوي،  ،([ 10رقم ) :الشكل]  . (f1, f2, f3) التالية: 

هي حمصلة خرائط  ،  ([ 10رقم )  :الشكل ب]علاًم بأن اخلريطة املشار إليها  

 .   (I, II, III, VI, V, IV)ستويات الستة امل 

 
 . ية في منطقة الدراسة ابلية األرض الزراعلسادس لقمستويات الصنف ا(: 10الشكل رقم )

 (. 2011آخرون، عزاوي والصدر: ) م ال
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 : اين ظام الربيط الن :  ثانياً 

و  ، والتطبيق  الفهم  وسهولة  بالبساطة  الربيطاين  النظام  هو  ويتميز  لعله 

األ ـنـال الذـق ظام  النظم  بني  تبنتهدم  األ »  ي  مساحة  الربطانيةالرتب/رض هيئة    «ة 

Soil Survey     النظامهذ   سبق وقد األ  (Stamp)  ربةجت  ا  تتضمن يف  ربعينات 

(  ستامب)رض الذي تبناه  ، ومع ظهور نموذج مالئمة اال طانيا ي رض يف براأل /تربة

الأال  إ لغايات  النظام  هذا  تطبيق  بامليدانقد  تنمية،  ن  املشكالت  بعض  مما   واجهته 

 ريختاوقد    رض األ   يل خر لتحلآ اد نظام  إجيمته  مر تشكيل فريق عمل مه اقتىض األ 

 : من ،1992ق عام الفري 

1- Agncultere Land Service of Ministry of Agricultuur. 

2- Agricultural Land Classification. 

3- Fisheries and Food. 

ت عملها  للجنة  اهنت  أقد  و نظام  بربتقديم  يف  االرض  عام  يليل  ،  1969طانيا 

لقاب  تم  ووفق هذا النظام فقد فئات  التي متنع املحددات    وفق  ،ضر لية األتديد مخس 

عأ  ،استخدامها بناء   ، استثامرها  واملنو  الرتبة  متغري  ملامرسة  ىل  طبيعية  كمحددات  اخ 

 سس اقتصادية :  اعدة عىل رض بناء وقد صنف األ ،الزراعة

 . لتي تتحكم يف نمو املحاصيلدرجات حدة املحددات ا  -1

 . اإلنتاجية معدل -2

  .اإلنتاج فتكالي -3

خارطجةالنتيوكانت   مقياس،  تفصيلية  من،  [1  :  63360]  ة    ،إنجلرتا)  لكل 

اأثم    .طفق(  يلزموو بعدمرش   ىلإ  ه ندلسكتحلقت  فيام  التصنيف  ىل إ   ضيف أو    ، وع 

ص فئات النموذج هم خصائأوفيام ييل    ،سبع فئات  الفئات  النموذج فئتني ليصبح عدد

   م: لالستخداحسب قابليتها  يابريطان رايض يفم األيالربيطاين املعتمد لتقي
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 : Class1 - األوىلالفئة   -1

عملية  بحيث ال تعيق    مستويات متدنية جداً بال  إطبيعية  ال تعاين من حمددات  

  .اختيار املحاصل

 :  Class2 - فئية الثانيةال -2

الفئة من حمدداتأ تعاين   يقلل من   .ى متدن توذات مس   رايض هذه  مما 

    .عيط الزرا نم ال ا ينعكس عىل مم املحاصيل  اختيار فرص

 رصمستوى معتدل مما حيد من فذات  فئة من حمددات  رايض هذه ال أ اين  تع -3

املحاصيل  فيها  اختيار  الزراعة  ممارسة  احتياج  مع  خإ ،  وحاجة  اصةدارة   ،

   .جراءات اخلاصةىل بعض اإلإ رض األ

ر  تيااخ  ، مما حيد من فرصئة من حمددات معتدلة الشدة ه الفرايض هذأ تعاين   -4

   .دارة مميزةإ خاصة و عناية  ةالرتب ذهاعة يف هوتتطلب الزر، يل املحاص

الفئة    رايض أ تعاين   -5 ممهذه  شديدة  حمددات  الرتبة من  استخدام  من  حيد  ا 

   .ية وإنام تصلح للرعي والغابات والتنزهزراعغراض أل

شديدأ عاين  ت -6 حمددات  من  الفئة  هذه  لدرجة  ة  رايض  من   هناأ الشدة  تد 

   .هز ات والتنلغبابوايض لغايات الرعي رااستخدام األ

عب استخدامها  هذه الفئة من حمددات يف منتهى الشدة مما يص   رايضأ تعاين   -7

 (. Duvidsom, 1950, p.25)  .ستخدامي األ

 نظام الكندي: ثالثًا: ال 

بسيط نظام  بأنه  الكندي  النظام  ي   يتميز  معقد  تطبيقة وهو  غري  الشبأسهل     ه قرب 

 رايض وفق األ   يم يذج الكندي لتقاز النمو نجإوقد تم  ،  زيلينجاإل   ىل إمريكي منه  للنظام األ 

 قامت به لة جهدـو حصيـوه ،1963عام  (Canda Land Inventory) قابليتها من قبل
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(-ARDA- the Agricultural Rehabilitaion and Development Act ) 

كثر منها لغايات  أ التخطيط    ج هذا التصنيف لغاياتت نتائموقد استخد

 كثر من أ النظام صفة التعميم  ، ويغلب عىل  دويلال   و أ يل  ملستوى املحا  عىل دارية  إ 

التفصيل  التصني وق  ،صفة  شمل  امل د  كل  ف  تبلغ   الكندية  األرايضسح  التي 

 . {2كم 2.500.000}   مساحتها نحو

 : ذج الكندي اخلاصة بالنمو   القابلية هم خصائص فئات  أ ويف ما ييل  

 : Class 1 - وىلالفئة األ -1

ت الطبيعية يعيق  مهية من املحدداأ   ي ثر ذأ   منة  رايض هذه الفئ أ عاين  ال ت

فرتبتهأ  للمحاصيل  استخدام  جيدة  ي  عميقة  مالئمالرصف ا  املائي  حمتواها   ،  ،

يخصبة دون  ،  باملحاصيل  زراعتها  و تذكر   صعوبةية  أمكن  جيدة إ تت  ،  دارة 

 . اعيةيل الزرم املحاصرتفاع ملعظىل معتدلة األإ نتاجيتها مرتفعهإ فإن 

 : Class 2 - نيةثاالفئة ال   -2

من   ا حيد ئة من تأثري معتدل للمحددات الطبعية مم ه الفرايض هذأ تعاين  

املحاصيل ا األختيار  ويتطلب  بأهنا   ىلإ مر  ،  توصف  الرتبة  حفظ  عمليات 

رة استخدام الرتبة يف  داإ ، ويمكن  ، واحتوائها املائي جيد، فرتبتها عميقة معتدلة

معتدلة   بني ما  ها ترتاوح  نتجايت إ   نإ يدة فج  دارةإ ، وتت  لةعوبة قلي هذه الفئة بص 

 . ىل مرتفعة ملعظم املحاصيل إرتفاع اال

 : Class 3 - الفئة الثالثة  -3

، اصيلمما حيد من اختيار املححمددات معتدلة الشدة من رايض هذه الفئة أتعاين 

ت  صإتاج  بحيث  عمليات  خيىل  من  اصةانة  تعاين  فهي  املحددات  أ،  مأثر  الفئة  كثر  ن 

عمليات احلراثة والزراعة واحلصاد وعمليات املحددات عىل ال  ثر هذه ؤتيث  بحالثانية ،  
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ىل معتدلة  إالفئة ترتاوح بني مقبولة    رض هذه أنتاجية  إدارة جيدة فإن  إت  وت   ، نةصياال

 نواع املحاصيل .أرتفاع ملختلف الا

 :  Class 4 - الفئة الرابعة -4

  فرص د من  ا حي ة ممعيشديدة للمحددات الطبي   ارثآ رايض هذه الفئة من  أتعاين  

تتاج  املحاصيل  اختيار عملياتإ، وهي  تؤثددحاملن  أ،  صيانة خاصة  ىل  الطبيعة  ر ات 

من  أو  أ  واحدعىل   التاليةكثر  الزراعة  الزرا  :العمليات  احلراثةعةوقت  الزراعة،   ، ،  

اخواحلصاد الرتبة،  صيانة  وطرق  املحاصيل  عوهذا    .تيار  األنتاإ  ىلينعكس   رض جية 

اجية  نتن تكون اإلأملعظم املحاصيل ويمكن  ىل منخفضة  إبولة  ا بني مقبحيث ترتاوح م

 .ية لبعص املحاصيلعال

 :  Class 5- الفئة اخلامسة  -5

الفئة من  أتعاين   للمحثاآ رايض هذه  الطبيعيةر شديدة  يعيق  أمما حيد    ،ددات  و 

املحاصيل وجتعلها حمصورة  اختيا    صيانة خاصةىلإلك تتاج  ، وهي بذحمددةعداد  إبر 

جم  لإ،  قتصارياً ادية  لتصبح  الشديدة  التأثريات  جعلتها  ن  قلمحددات  لزراعة  ابلة  غري 

الشتوية دائمة واأللزراعة  نام تصلح  إو  ،املحاصيل  اج عملية  وتت  ،عالفنباتات حملية 

الزآل ىل استخدام اآل إراعة  الز تطوير ىل  إ، وات الربيةريجُش الزلة  إىل  إ  يضاً أو    ، اعيةرت 

 . يف الرتبة ه يااملضبط ، والتسميد وبذار، والدصاعمليات احل يف طرق

 : Class 6 - الفئة السادسة -6

تص ه ألح  ال  األرايض  ولزراعة  الدائمة  للمحاصيل  سوى  الفئة    عالف ذه 

واحليوانية اإلأ،  عملية  جمدية    ة والصيانصالح  ن  األ  قتصادياً اغري  مناسبة  وهذه  رايض 

فهي   ،استثامرها  جداً   ن الصعبمويانتها  ص  من الصعب جداً نه  إ، ولكي تكون مراعي

تصلح اآل  ال  والزراعةت  آل الستخدام  اأ،  ال  ألن  لعمرض  الصيانة تستجيب  ليات 

   .(Davidson, 1980, p.23. )ن موسم الرعي قصري جداً أصالح كام واإل
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 األراضي احلضرية:  تقييم

يعادل    باهتامم  املدن  أرايض  تنل  العلامءمل  العلمي    اهتامم  البحث  ومراكز 

ابا تظهرألرايض  فلم  تتبن  لريفية.  خاصة  مدارس  أو  عامة  واضحاً ى  نامذج   هنجًا 

ل فبق  تقييممتخصصا  احلرضية  إتقان األرايض  عززها  فردية،  جلهود  خيضع  األمر  ي 

اجلغرافيني بالدرجة األوىل التعامل مع تقنيات االستشعار عن بعد وإتقان تطبيق نامذج 

 اجلغرافية.   نظم املعلومات

ه العام ا فية واالستشعار عن بعد عىل االجت املعلومات اجلغرا يمن نظم  توقبل أن  

األرايض احلرضية من حمور واحد   تقييمركز عىل  كان االجتاه العام ي  ،ة اث اجلغرافي لألبح

املادي. بالدرجة األوىل  هدفهم  ن يف املدن  ياملستثمر  وهو سعر األرايض؛ ألن   هو العائد 

يمكن املتعا   وال  النامذج  نطبق  وقابل   عليهارف  أن  مالئمة  وقد من  املدن.  أرايض  ية عىل 

ا  بعض  عىل  لدأجريت  الراأ راسات  املدن  هبدف  يض  واألجنبية  أي عربية  عن  الكشف 

 ( صبحة  أبو  دراسة  بينها  من  األرايض  أسعار  عىل  تأثريًا  أقوى  التي 1984العوامل   )

عندما قسم مدينة عامن،  مد  أجريت عىل  مربعات، وحخارطة  إىل  فة املسا سب  ينة عامن 

ق بلد، األسواامعات، وسط ال جلاملربعات وبني بعض اخلدمات: الطرق، ا بني مركز هذه  

املتعدد   نحداراال وطبق عىل البيانات املستخلصة نموذج  قل، املطار..املركزية، حمطات الن 

مثل  بينام  التابع،  املتغري  األرض  فيها سعر  مثل  املسافاتاملتدرج،  املستقلة،   ت  املتغريات 

النت انوك األت  أسعار  أن  اقرتبنا من ميجة  تزداد كلام  التجنطرض يف عامن  املركز  اري قة 

CBD ؛ ( دراسته عىل مدينة عامن اليوم فإن النتيجة قد تغريتصبحةأبو  لكن لو أعاد ) . و  

حو صمة نإذ أن أسعار األرايض يف عبدون ودير غبار وأم أذينة التي تبعد عن مركز العا

  يف قلب العاصمة. من أسعار األرايض  عىليها أ أراض كم نجد أن أسعار8

أج  نفسها  قبلريوالدراسة  من  مدينة   1990عام  (  Sullivan)  ت    عىل 

(Beltway)  عام والقطب(  عياش  )أبو  أجراها  أخرى  ودراسية  وكانت   ، م1980، 
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األسعار تتأثر   ذه وأن ه  ،خالصة دراساتم بأن قيم األرايض باملدن يعرب عنها باألسعار

 :  ت عوامل طبيعية، نذكر منهاامل برشية وليسعوباألوىل بالدرجة 

 املوضع     -3 املوقع     -2   ية   انالكثافة السك -1

 سهولة الوصول     -6 الرضائب -5 الطبيعية  بعض اخلصائص -4

 االستخدام املجاور -9 ة الشوارع الرئيس  -8 حمطات النقل     -7

 ثامر      واالست املنافسة  -12 ومية الدوائر احلك -11   مية  املعاهد العل -10

     البعد الثقايف  -14 توفر رأس املال  -13
قرهبا من املناطق   -15

 السياحية مثل البحريات   

 (.  178، ص  2007)غنيم،   درجة التصنيف الرسمي         -17 األسواق املركزية     -16

احلرضي  االستخدام  الف  فهل  «جمنون»  إن  تقام  أن  ايعقل  جنادق  يف  حلديثة  دًا 

وجروش مكةعاب  واأل  ف  الفنادق  تبنى  أن  يعقل  وهل  يف براج  املكرمة،  السكنية 

قام الفنادق واالسرتاحات أن تُ   ان، وهل يعقل ـروف الصخرية املطلة عىل وسط عمّ جلا

دينة التي  إهنا امل  ،والساحل الشاميل ملدينة العقبة  ،والشاليهات عىل سبخات البحر امليت

ي أن  يمكن  عليهاطال  ط  ،حدمو  تقييمنظام    بق  لو  بالدرجة وحتى  أساسياته  فإن  بق 

ة  قامة مزرع مواله إلأن يستثمر ثري  أن نتصور  أن  اليمك  ،يست طبيعيةوىل برشية ولاأل

ن ذلك يعود إرص عىل ذلك فأن  إو  «البادالند»  رايضأو  أ  ،ةو سبخ أ  ،رض مستنقعأعىل  

وليسامور  أىل  إ احل  ولكن  ،ستثامريةا   امورأ   تجتامعية  املإمة  كمن  بعض  ع شاري نشاء 

السياحية  : مثل  ستثامريةاال املشار  ،املرافق  حوبعض  كام  عليها  السكينية  شامل    صليع 

امليت البحر  وساحل  املو  ،العقبة  هذا  سيتم  من  الدراسات انطلق  بعض  ستعراض 

بتقي األياخلاصة  تاركني  م  االأرايض احلرضية  تفاصيمر  الدراسات طالع عىل  لطلبة  لها 

 . ني خصصيا واملتالعل
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 : الية وين تم العثور عىل الدراسات الت لكرت التقيص اإل البحث و   ومن خالل 

ط  من معهد التخطي   ( أ.د كامل كاظم الكناين)هبا:  م  قا  الدراسة األوىل: 

و  بغداد.  بجامعة  العليا  للدراسات  واإلقليمي  أحد )احلرضي  املهندس: 

العمر   (نيش اجلابري ح السالم   عبد التخطيط  الاين بجاممن كلية  كوفة. وقد عة 

الدراس أ  عىل  جريت  عام    (لكوتا)مدينة  ة  العراق  وتمل   ،2010جنوب 

التايل:   العنوان  يف  استخدا"الدراسة  املكاين  التحليل  منهج  مة  املالئ   تقييمم 

الكوت ملدينة  للتوسع احلرضي  الدراسة ،  "املكانية  إليه هذه  توصلت  ما  وأهم 

التقي نموذج خطو )  :الشكل]م  ي ط  مالئمة  قريوط ،  ([ 11رقم  رقم :  لالشك]ة 

الثامن ضمن    –  (واسط/ ية الرتبيةكل )  :لبحث بمجلةنرش هذا ا،  ([12) العدد 

 (. 270-240ما بني الصفحة )، عرش

 

 (. 2010آخرون،  و الكناني صدر: )مال                 .تصنيف درجة البعد المكاني عن مركز المدينة (: 11الشكل رقم )
- 



 

 

 قييم األراضيت: سادسالالفصل  243

 

 

                   .(Weighted Overlayزون )ع بعملية التطابق الموجة المالئمة المكانية للتوسنتي(: 12الشكل رقم )

 (. 2010آخرون، و الكنانيصدر: ) م ال

الثانية:  هبا:    الدراسة  عبد)قام  رياض  أح أ.م.د  قسم  ( مد ـ اهلل  من   ،

افيا  جغر ـ من قسم ال   ( ح مهدياهلل صال  عبد)وزميله    ، اجلغرافيا بجامعة تكريت 

تكريت. وقدبجا الدراس أجري   معة  مدينة )طوت  من ـ خورماتو( وهر ة عىل  ي 

كرد  إقليم  أمدن  وقد  عام  جر ستان،  الدراسة  ت 2019يت  عنوان ـ ح ـ ،    : ت 

باستخدام  املال  تقييم" طوزخورماتو  ملدينة  العمراين  للتوسع  املكانية  ئمة 

اجلغرافية ـ ج ـ رمـب املعلومات  نظم  وقد  "يات  نفسب  تّ ا.  الباحثان  منهجية    ع 

ال در مدينة  الـ ك ـ اسة  أعاله.  ارـ مش ـوت  نُ   إليها  ال وقد  هذا  بمجلة ـ ب ـ رش  حث 

ت ـعـ امـج )  ضمن( ت ـ ري ـ كـ ة  م  ،  الرابع  ) ا  العدد  الصفحة  (.  232-203بني 

 . ([ 13رقم )   :الشكل ]خريطة مالئمة للمدينة رسم  ـ ة ب ـدراسـ وخلصت ال
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 . زونالتطابق المونتائج عمليات  ستقبلي لالحضري المع المالئمة المكانية للتوس(: 13الشكل رقم )

 (. 2019،  رياضصدر: )م ال

 Ali)  هوزميل ،  ( Kazi Masal Ullah)  قام هبا كل من  الدراسة الثالثة:

Mansourian و يفعمل  ي(،   Institute of Governance and)  :األول 

Development)   جلامعة أما  يف  (  BRAC)  التابع    ( نصوري امل )بنغالدش. 

 Physical Geography and)  يف السويد يف قسم:(  Lund)  عةفيعمل يف جام

Eco System Science)  أجريت وقد  مدينة  ال.  عىل  عاصمة   (دكا) دراسة 

 حت عنوان: ـ، ت2015الدش عام ـغـبن 
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"Evaluation of Land Suitability for Urban Land-Use Planning 

Study Dhaka City". 

جملةوقد   ضمن  البحث  غري  ( Transaction in GIS)  نرش  والعدد  املجلد   ،

وأهم ما خلصت إليه هذه الدراسية املخطط العام (، 18-1من )معروف، والصفحات 

التقي )  :لشكلا ] م  يلعملية  الباإل ،([14رقم  من  جمموعة  إىل  ملدى  خرائط  ـضافة 

حافالت، ـال/اتطات الباصلكل من: حم ( Criteria) رجةالئمة، وخرائط للنقاط احلامل

والط مداـوال األررس،  والغطاء  ملدى  (Land Cover Criteria)  يض ارق،  وخريطة   ،

 . ([15رقم ) :الشكل] ،مالئمة بعض االستخدامات احلرضية وهي األهم

 

 . امالئمة األراضي الحضرية بمدينة دكخطوات تقييم (: 14الشكل رقم )

 (. Masel Ullah, k. Ali Mansourian, 2015صدر: )مال

- 
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 . ابمدينة دكمالئمة األراضي  ةخريط (: 15الشكل رقم )

 (. Masel Ullah, k. Ali Mansourian, 2015صدر: )مال

 ء هم: دراسة فريق من اخلرباه الأجرى هذ لدراسة الرابعة: ا 

Haijun Wang, Peihao, Xiang Dong Kong, Tingbin Zahang, and Guihua yi.  

 يف:  ؤالءويعمل ه

1- College of Earth Science, Chengdu University of Technology, 

Chengdu, China. 

 2- Engineering and Technical College of Chengdu University of 

Technology Leshan, China.  
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3- School of Civil Engineering and Architecture, South West 

Petroleum University, Chengdu Chine.  

الصينية، ونرشت الدراسة   (Leshan)   نةعىل مدي  ت الدراسةوقد أجري 

جملة عام  ( International Journal of Eco Information)   يف  يف   ،2019 ،

 . 291العدد  -8لد رقم ضمن املج

بالن  مراحله  نجد  خاصًا  منهجًا  الدراسة  اتبعت  الم وقد    :يل تاوذج 

اإل  يبني خر  آ  اً ونموذج،  ([16)  :رقم   الشكل ] تكواملعاجلة  خمرجات حصائية   ه ن 

ال  )  :الشكل]  مةـمالئـمدى  تنبؤية ،  ([17رقم  بخريطة  الدراسة  وانتهت 

 .([ 18رقم )  :الشكل]  ،(2030  -  2018)  ام ـن عات األرض مـخدام ـتـالس 

 : اسة العنوان التايلوتمل الدر

"Evaluation the Suitability of Urban Expansion Based of the Logic 

Minimum Cumulative Resistance Modle: A case study from, 

leshan, China".  

 

 . ط العام لدراسة مالئمة األراضي الحضرية بمدينة لوشان الصينيةالمخط(: 16الشكل رقم )

 (. Wang W., Pihaop, Xiangdong,Tingnin z., and Guinuay, 2019صدر: )مال

- 
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( رقم  العام  المخط (:  17الشكل  األرض  ط  مالئمة  umulative Cinimum Mogic L)   حضريةاللنموذج 

eesistancR).                       مال( :2019 ,صدر,Tingnin z., and Guinuayng, XiangdoihaopP ,.WWang  .) 

- 

 
( رقم  ل(:  18الشكل  الصينيةخريطة متوقعة  بمدينة لوشان  الحضرية  )  مالئمة األراضي  الفترة   –  2018خالل 
 (. Wang W., Pihaop, Xiangdong,Tingnin z., and Guinuay, 2019صدر: )مال                     .(2030
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ي ذكرت أعاله لكوهنا طبقت ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات الت   سة اخلامسة: الدرا 

معروفاً نمو هبذه ،  Approach of Land-Horizontal Processes""  :ذجًا  قام  وقد 

 وهم:  ني جمموعة من املتخصصالدراسة 

Yuetian yan, Rui Zhou, Xingueye, Hao Zhang and Xinjun Wang.  

 ت متخصصة هي:  ويعملون يف معاهد وجامعا 

- Department of  Environment Science and Engineering Fudan 

University Shaughai, China. 

- Institute of Urban studies, Shanghai Normal University Changho China. 

- Department of Geography Kent state, University USA. 

جملة يف  الدراسة  هذه  -International Journal of Geo  :نرشت 

Information ، واننت عحـت ،198دد ـع، ال 7م ـد رقجلن املـضم ،2018ام ـع : 

"Suitability Evaluation of Urban Construction Land Based on an 

Approach of Vertical – Horizontal Proses". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موقع منطقة الدراسة. (: 19الشكل رقم )

 (. Yany. Rui Zhou, Hingue ye, Hao Zhang, and xinjun waug. 2018صدر: )مال



 

 تقييم األراضي: دسساالالفصل  250

 
يف  (Shaudong) التي تقع بمقاطعة(  Jining)   مدينةأجريت الدراسة عىلوقد  

خطوات ،  ([20رقم )  :الشكل]ويبني  ،  ([19رقم )  :لشكلا]الشعبية  ية الصني  مجهور

كــام هــو يف (  Jining)ينــة  لصت الدراسة بإنشاء خريطة مالئمة ملدوخ  ،نفيذ الدراسةت

 .([21رقم ) :الشكل]

 

 المخطط العام للدراسة.(: 20الشكل رقم )

 (. Yany. Rui Zhou, Hingue ye, Hao Zhang, and xinjun waug. 2018صدر: )مال
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 اخلالصة: 

افها، ومبادئ  م األرايض، وأنواعها وأهد ي الفصل مفاهيم تقي  ذااستعرض ه  

و   تقييم بالف أاألرايض  استعرض  كام  خ سسها،  وف ي تقي   اتطوصل  األرض  ق  م 

الزراعية.  ، وأيضًا مدى قابلية األرها لالستخدام الزراعيمالئمت ايض لالستعامالت 

أم  الفصل  ث ورضبت  تطرق  كام  تطبيقية.  دراسات  عن  عبارة  نموذج  كل  عىل    إىل لة 

م األرايض  ي خالل الفصل أن نامذج تقي  م األرايض احلرضية. وتبني مني نامذج من تقي 

زااملعروفة باملال ما  العامل  لت تطبق  ئمة والقابلية  وزادها بعدًا وتعمقًا  يف خمتلف دول 

بعد   تطبيق عن  املعلوما ،  االستشعار  اجل ونظم  طرق  ت  أما  األرايض    تقييم غرافية. 

 

 منطقة الدراسة.  ل طة مالئمة األرضيخر(: 21الشكل رقم )

 (. Yany. Rui Zhou, Hingue ye, Hao Zhang, and xinjun waug. 2018صدر: )مال
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 متهيد: 

األيُ  تصنيفُ اجليومورفولوجياعدُ يفُ املهمةُ الوسائلُ أحدُ وتقيمهاُ ُُرايضُ

ُالتطبيقية. اهلندسيةُ التخصصات:ُ منُ العديدُ عنهاُ يستغنيُ الُ ُ،وقدُ ُُُ،والزراعيةُ

والتخطيطُاإلقليمي،ُوفيامُهيمناُُُ،والتخطيطُاحلرضيُُ،والصناعية،ُوالتخطيطُالريفي

مهاُعىلُتقسيمُيويقومُمبدأُحتليلُاألرضُوتقييفُهذاُالصددُهوُاستعامالتُاألرض.ُُ

ولكلُوحدةُأرضيةُُُُ،تويهُمنُعنارصُأرضيةناًءُعىلُماُحُتةُباألرضُإىلُوحداتُرئيس

أشكالُ عرفناُ فإذاُ اجليومورفولوجية.ُ وخصائصهاُ شكلية/مورفولوجية،ُ خصائصهاُ

ُاألرض السائدةُ اجليومورفولوجيةُ ُ،والعملياتُ السليمُُ التخطيطُ السهلُ منُ فإنهُ

ُستثامرهاُاالستثامرُاألربحُواألسلم.ُال

لقدُُ والطرقُ واملناهجُ النامذجُ منُ العديدُ وحتليلهاُُاعتمدتُ األرضُ تصنيفُ

العام،ُُُُ،بعضهاُتقليديُوبعضهاُغريُتقليدي الشكلُ بناًءُعىلُ النامذجُ وقدُاستندتُهذهُ

ُوأيضاًُ )مثلُ السائدةُ اجليومورفولوجيةُ ُ:العملياتُ وعملياتُُُ التعرية،ُ عملياتُ

(.ُوأهمُُانزالقات،ُاهنيارات....ُُ:،ُواحلركاتُاألرضيةُوبخاصةُالرسيعةُمنهُايُبالرتُس

إ تتوصلُ )األشكال،ُُماُ عليهاُ حمددُ تفصيليةُ خرائطُ إىلُ الوصولُ النامذجُ هذهُ ليهُ

العمليات(.ُوتقسيمُالتضاريسُإىلُتقسيمُهرميُيبدأُبعنارصُثمُإىلُوحداتُثمُإىلُنظمُُ

ُدات،ُتضاريسية.ُيضُهوُتقسيمُاملنطقةُإىلُوُحرُالذلكُفإنُأساسُحتليلُاألُُ؛أوُأقاليُم

 :(Units) ةيالوحدات التضاريس

حوهلا،ُُ عامُ مميزُ مشهدُ أوُ بمظهرُ تتصفُ األرضُ منُ قطعةُ عنُ عبارةُ هيُ

نحداريةُُاويمكنُحتديدهاُبدقةُمنُخاللُالصورُاجلويةُأوُامليدان،ُوتتصفُبخصائصُُ

،ُأوُأوُتاُلُُالتضاريسيةُجبالُُدةأوُجيولوجية،ُأوُترصيفُمائيُأوُتربة،ُفقدُتكونُالوُح

ُ...ُُارمليُأوُسهالُاحصويُضبة،ُأوُسهالأوُمدرجاتُهنرية،ُأوُهُأوُسهالُاوادي
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قناةُهنرية،ُُُُ:مثُلُُ(،elementُ)ُُكلُوحدةُتضاريسيةُتضمُعدةُعنارص

بحريةُ أوُ ركامي،ُ خمروطُ فيضية،ُ مروحةُ هنري،ُ مدرجُ صخرية،ُ مصطبةُ

الُن بعضُ وحسبُ وسطية.ُ جزائرُ أوُ اجاُمهاللية،ُ فإنُ منُاُمُتذجُ عددُ عُ

أرضياًُ نظامًاُ يدعىُ األرضيةُ ُالوحداتُ ُ(ُLand Systemtant)ُُوستتوىل ُ.

وصف القادمةُ ُاالصفحاتُ ُمفصالُ ُُ النظم.)جميد،ُ هذهُ (،2018ُُلبعضُ

ُُ.(ُ[2ُ،1رقمُ)ُ:األشكال]

ُ

 . قة الدراسةرضية بمنط(: النظم األ1الشكل رقم )

 (. 2018مجيد، المصدر: ) 
-ُ
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ُ

 . انيحسب النظام البريطرضية األ لنظم (: ا2رقم )كل الش

 (. 2018مجيد، المصدر: ) 

قولُبأنُحتليلُاألرضُوتصنيفهاُيقومُعىلُأساسُاخلصائصُُالولذلكُيمكنناُُ

ُ:ُلألرضُُةالتاليالطبيعيةُ

املناسيب،ُشكلُُضارالت -أ ُُُةئ،ُمعدلُالتجزاالنحدار،ُاملواجهة،ُدرجةُُاالنحداريس:ُ

 .ُُوالتقطيع

 نجراف.ُالتأكل،ُالتعرية،ُاإل:ُيُةيومورفولوجالعملياتُاجل -ب

 اخلصائصُالصخرية:ُناري،ُرسويب،ُمتحول،ُالبنية.ُُ -ت

 صخور.ُُلخصائصُالرتبة:ُالعمق،ُاخلصوبة،ُالدبال،ُالقوام،ُاحلجارةُواحلىصُوا -ث
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 يدرولوجية:ُمياهُسطحية،ُمياهُجوفية،ُنوعيةُاملياه.ُئصُاهلاخلصا -ج

واأل -ح الطبيعيةُ ُالنباتاتُ املستغلة:ُ انطباعاًُرضُ ُتعطيُ احليوي.ُُُ النظامُ عنُ

(Zuidam, 1965, pp.36-37ُ.) 

اهلولنديُُ النظامُ ويعدُ األرض.ُ بتحليلُ اخلاصةُ النامذجُ منُ العديدُ توجدُ

ضم وقدُ النظم.ُ هذهُ بنيُ ُناألشهرُ ُ(Zuidamُ ُهذ(ُ خاصُاُ بجدولُ النموذجُ

تأليفهُعامُُ،ُضمنُمؤلفهُاخلاصُهبذاُالنظامُوالذيُقامُب37-36(،ُصُص2/7.1ُُ)

ُُ:ييلُ،ُماهذهُالنظمُُ،ُومنُأشهر1973

ُُُلجيكيالبالنظامُُ-ُُ(ITC)النظامُاهلولنديُُ-

ُاهلنغارُيالنظامُُ-ُ(قبلُالتفككالسوفيايتُ)النظامُُ-

ُالفرنيسالنظامُُ-ُُ(IGU)ُلعامليُانظامُاالحتادُاجلغرايفُُ-

ُُ(PUCE)ُيلااألسرتالنظامُُ-ُُُالنظامُاألمريكيُ-

ُقبلُالوحدُةُ(GDRُ)ُاألملاينامُالنظُ-ُُ(Dutch System)ُاهلولندُيالنظامُُ-

ُبولندُيالالنظامُُ-ُقبلُالوحدُةُ(FRQ)ُاألملاينالنظامُُ-

ُاإلنجليزُيالنظامُُ-ُُ(Mapping Systemُ)ُُرسمُاخلرائُطنظامُُُ-

ُ هذاُ التحدثوسيتوىلُ ُالفصلُ والنظامُُُ اهلولنديُ النظامُ عنُ باختصارُ

وقبوالًُُُ؛سرتايلاإل استخدامًاُ األكثرُ العديُُلكوهنامُ قبلُ الباحثنُيمنُ منُ ساتُواملؤسُُدُ

ُقليميُوعىلُاملستوىُالدويل.ُاإلمستوىُُُالرسميةُعىل

ُالنظامُاهلولندي:ُُُُُ(ITC)ُُنظامُاملعهدُالدويُل

ُمها:ُُُُاُنامليزُتُانوهاُتعنُغريهُمنُالنظم،ُُُتنيُمتيزُهرئيسُزتنُييتميزُهذاُالنظامُبمُي

دامُُالستخاملناطقُذاتُايُلألرض.ُيفصلُفيهُُئإمكانيةُالقيامُبتصنيفُعامُمبد -1

احلايلُواملستقبيلُاملمكنُلألرضُعنُتلكُاألرايضُاهلامشيةُأوُغريُالصاحلةُيفُُ
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كزُعىلُُأنُترتنُُيمكقتصادية/االجتامعيةُُلذلكُفإنُالدراساتُاال؛ُُالوقتُاحلايل

أك الواعدةُ عىلُاملناطقُ ستتمُ التيُ للدراساتُ والوقتُ املالُ يتوفرُ الُ حيثُ ثرُ

 .ُُاملناطقُاألقلُأمهية

ُت -2 عمليةُ منُُيقيإنُ قليلُ بعددُ نسبيًاُ رسيعةُ تبدأُ أنُ يمكنُ األرايضُ مُ

املتخصصني.ُفلوُوجدتُمنطقةُبحالةُسيئةُوالُتستحقُالدراسةُبالتفصيل،ُُ

القي الصعبُ منُ أنهُ الثانياملربُُامأوُ التقيحلةُ عمليةُ منُ فإنُـالمُُيةُ حالية.ُ

ُ عمليةُ يفُ حتققُ ُالتقييمالذيُ إكمُ يمكنُ التصنيفُ فيُمـُأوُ بعد.ُُـاهلاُ اُ

(Zuidam, 1985, p.11).ُ 

نهُثنائيُالغرضُأوُمتعددُاألغراضُعكسُبقيةُالنظمُأكامُيتميزُهذاُالنظامُب

ُُ.([3رقمُ)ُ:الشكل]التيُتتميزُأوُتتخصصُلغرضُواحدُفقطُ

ُ

 ية بمنطقة الدراسة/ شمال األردن. الوحدات األرض  (:3الشكل رقم )

 (. Farhan, 2014المصدر: )

ُ
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ُامُنلخصهاُبامُييل:ُُليهاُهذاُالنُظقومُُعلتيُياألسسُُاُُُنعليهُفُإُُوبناءًُ

قابـي -1 النظامُ يكونُ أنُ للتطبيـجبُ يمكنُُ؛قـاًلُ مـإذُ مسحُ الفروعـتـخـهُ ُلفُ

(Varias Disciplines.ُ) 

 مسحُخمتلفُاملستوياتُالتفصيليةُ.ُهإذُيمكنُُ؛جيبُأنُيكونُالنظامُقاباًلُللتطبيق -2

نُالصورُُنسةُمملتجالوحداتُاضحُبنيُاواجيبُأنُيسمحُالنظامُالفصلُبشكلُُ -3

 اجلويةُوالدراساتُامليدانيةُ.

النـي -4 يكونُ أنُ التـظـجبُ سهلُ ويُقـُيـطبـامُ التعميمـبـق،ُ ُ مبدأُ ُلُ

(Extrapolation and Generalization.)ُُ 

ُطرقُيتبعهاُهذاُالنظام،ُوهي:ُُُُزُثالُثُيوقدُأمكنُمتُي

 The Genetic Approachُ-ُاملنهجُاألصويل -1

 ُُ The Landscape Approachندسكيبيُالاملنهجُا -2

  .[(1)رقمُُ:دولاجل]ُُ:انظرُ.The Parametric Approachُُُيرتمااملنهجُالبار -3
 

ُ(ُاملقارنةُبنيُاملناهجُالثالثُة1جدولُرقمُُ)

 ري ت المنهج البارام
Parametric 

Approach 
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ُ(ُاملقارنةُبنيُاملناهجُالثالثُة1جدولُرقمُُ)
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ُ(ُاملقارنةُبنيُاملناهجُالثالثُة1جدولُرقمُُ)

 ري ت المنهج البارام
Parametric 

Approach 

المنهج  
الالندسكيبي  
Landscape 

Approach 

 المنهج  

 األصولي 
Genetic 

Approach 

اصر  نع
Elements 

of units on 

the ground 

 طويل 
 Long 

 قصير 
  short 

 قصير 
  short 

المدة الزمنية  
 للمسح
Time  

duration for 

survey 

ُ(zuidam, 1985, p.12ر:ُ)املصُد

  مكونات النظام اهلولندي:

النظم منُ كغريهُ النظامُ هذاُ ُيتميزُ ُبُ عُنُأ/مُيهُر]أنهُ ُُ[قودُيوُ يبدأُُُ

ُباملكونات ُ(ُcomponents،)ُ العنارصُ ُأوُ ُ(elements)ُُمن جمموعةُ ثمُ ُ،

وحدات تكونُ ذلكُُ،ُُ(units)ُُالعنارصُ يدعىُبعدُ ماُ وحداتُ عدةُ تشكلُ

األريض أرضيةُ(systemُ)ُُبالنظامُ أقاليمُ تشكلُ نظمُ وعدةُ ُ،ُُ(ُprovince)ُُ.

الوحداتُُ ومتثلوتعدُ النظام،ُ هذاُ عصبُ هيُ ُُاُُاألرضيةُ رضيةُاأللوحدات

يدُُبأحرف أرقامُ إليهاُ يضافُ عليها،ُ رقمُُيتفقُ كلُ حمدودة.ُُعىلُُلُ خاصيةُ

ُو(C 1  2  3ُ)ُُذلكُُ:مثال أرضُ،ُ عنُ عبارةُ الوحدةُ هذهُ أنُ يعنيُ هذاُ

الرملُُُميلذاتُُُُموجةمُت منُ مكونُ رسويبُ صخرُ ذاتُ معتدل،ُ إىلُ خفيفُ

الرقمُلوالس أماُ ُُ(3)ُُت،ُ عىُلُ هنُُفيدلُ تكونُ فقدُ الرواسب،ُ أُوأصلُ ُريةُ

ُ.ُ[(2)رقمُُُ:دوُلاجل]،ُُ([4رقمُُ)ُ:الشكُل]ُُة.يديجُل

 
 يفُرقامألاُمدلوالتُُبنيتُخاصةُجداولُُدتوج (m, 1985Zuida). 
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ُ

 (. Zuidam, 1985المصدر: )                                                  مقطع طبوغرافي مثالي. (:4الشكل رقم )

ُخطواتُاملسحُاجليومورفولوجي:ُُ

العامُخلطواتُاملسحُاجليومورفولوجيُُ،ُُ(ُ[5رقمُ)ُُ:الشكل]يوضحُُ املخططُ

الن اهلولنديحسبُ ُ؛ظامُ وخرائطُُ طبوغرافيةُ خرائطُ بتوفريُ املسحُ عمليةُ تبدأُ إذُ

الدرا ملنطقةُ ضحةُُوم]ُُ(format)ُُاصةداولُخسة،ُوتوفريُججيولوجيةُوصورُجويةُ

و[Zuidamبكتابُُ أساسُُ،ُ خريطةُ إعدادُ الثانيةُ اخلطوةُ عليهُُُطبوغرافيةمتثلُ معنيُ

الت ُفرصيشبكةُ الثالثةُ اخلطوةُ أماُ الصخري.ُ والتكوينُ املفُ حتديدُ المحُيتمُ

ُ.ُُذهُالصورُاجلويةفولوجيةُعىلُهاجليوموُر

 بعضُالنظُمولنديُمقارنةُبنظامُاهُليفُاألرايضُوفقُاُلنصُت(ُالنظامُالعريبُُل2اجلدولُرقمُُ)
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 بعضُالنظُمولنديُمقارنةُبنظامُاهُليفُاألرايضُوفقُاُلنصُت(ُالنظامُالعريبُُل2اجلدولُرقمُُ)
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ُ(suidm, 1985, p.13املصدر:ُ)

ُ
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ُ

                                                   خطوات المسح الجيومورفولوجي حسب النظام الهولندي. (:5الشكل رقم )

 . ( 2002  غنيم،المصدر: )

ُ
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انجازُخريطةُهيدرومورفولوجيةُُُُيتبعُذلكلية،ُُخريطةُأوُُمُإعدادتيعدُذلكُُب

نجازُإ،ُويمكنُإذاُاقتضتُاحلاجةُُعليهاُالوحداتُوالعملياتُاجليومورفولوجيةُُمبنُي

بالتحققُُُخريطة القيامُ جيبُ السادسةُ املرحلةُ ويفُ ذلكُ بعدُ الطبيعية.ُ املواردُ صيانةُ

الت اخلرائطُ منُ إنامليداينُ تمُ وزهجايُ مكتبيًاُ ُاُ اخلرائطُبعدُ منُ التأكدُ عمليةُ

ئية:ُلمساتُاألخريةُعليها.ُيتمُإعدادُاخلرائطُالنهالاجليومورفولوجيةُميدانيًاُووضعُا

ال عامةُ يُ غرضخريطةُ أنُ ويمكنُ مورفولوجية.ُ خريطةُ املوارد،ُ صيانةُ خريطةُ رفقُ،ُ

األ للوحداتُ التفصيليةُ باجلداولُ مزودُ باملهمة،ُ خاصُ متقريرُ ُرضيةُ ث:ُحُينُ

ُاملساحة، انُ اجليومورفولوجيةُُوعُ العملياتُ املورفولوجي،ُ الشكلُ نوعُ لصخر،ُ

النبايت والغطاءُ املائي،ُ الترصيفُ وشبكةُ ونوعُالسائدة،ُ احلايل،ُ األرضُ واستخدامُ ُ،

ُُُالرتبةُوخصائصها،ُوفريقُالعمل،ُومدةُالدراسةُوتارخيها،ُواجلهةُاملكلفةُبالدراسة.

  تصنيف:ال تخدمة يفمدلوالت الرموز املس

A. امليل:ُمثالُذلكُ:ُليلةقويةُُمستُضُ أرا 

جمز غريُ فيضيةُ أرايضُ فيضية،ُ قيعانُُأسهولُ هنرية،ُ مدرجاتُ بقاياُ ة،ُ

جافة،ُُ شاطئيةُُباليابحرياتُ سهولُ هنرية،ُ لروافدُ رسوبيةُ سهولُ سبخات،ُ ُ،

نامج سهليةُ أرضُ بحريحديثة،ُ مدرجاتُ واجلزر،ُ املدُ عنُ مدرجاتُةُ مقطعة،ُ ةُ

غري ههوسُُمقطعةُ،ُُبحريةُ جليدية،ُ غريُُضُبلُ هضبةُ منُ كبريةُ قطعُ مقطعةُ غريُ ةُ

 معزولة.ُُُمقطعةُقطعُهضبية

B.  ُذاتُميلُلطيفُإىلُمعتدل،ُأوُمنحدراتُمستقيمة:ُمثالُذلكُ:ُأراض 

فيضية النحتُُمراوحُ عملياتُ عنُ نامجةُ سهولُ قطعُُ،ُ مقطعة،ُ غريُ والتعريةُ

مواد تراكمُ عنُ نامجةُ سهولُ التعرية،ُ سهولُ عنُ ماُئُُُ؛منفصلةُ ُُُُةيإماُ جليدية، ياُُبقاأوُ

سهولُنامجةُعنُتراكمُموادُمائيةُأوُجليدية.ُرصيفُقاريُمرفوعُغريُمقطع،ُسهولُُ

ُسهولُكارستية.ُُُُ،ُ(Pediplainُ)ُ،ُشبهُسهلُحتايتُ(Peneplainُ)ُغسل،ُشبهُسهلُحتايت
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C.  ُمموجة:ُمثالُذلكُ:ُلطيفُإىلُمعتدلُأوُأراضُ ُذاتُميلُأراض 

نشاطُرحيي،ُهضبةُُةُُبشاطئيةُمتأثرُُيل،ُأراضُ بقاياُالندسكيبُطينيُأوُمار

أو طينيُ الندسكيبُ بقاياُ حقولُ أراضُ ُُكارسية،ُ بنشُاُُماريل،ُ متأثرةُ طُُشاطئيةُ

 (.ُتبيةُ)احلرُارحيي،ُهضبةُكارستية،ُحقولُال

D.  ُُمتموجةُإىلُاالنحدارمنحدرةُإىلُمعتدلةُُأراض(Rolling):ُُمثالُذلك: 

رملية، كثبانُ اهلشيم،ُحقولُ منحدراتُ شاُُمراوحُ حواجزُُئطسهولُ معُ يةُ

منحدراتشاط رحيي،ُ بنشاطُ متأثرةُ ُُُُئيةُ أرضية، بحركاتُ متأثرةُ ظهورُمنحوتةُ

 اخلنازير،ُأقدامُاملخاريطُالربكانيةُالعمالقة.ُُ

E.  ُُاالنحدارمنحدرةُإىلُشديدةُُأراض(Rollingُ)ُإىلُتلية(hilly):ُُمثالُذلك: 

اجلر اخلنازير،ُ وظهورُ الكويستاتُ منُ لكلُ امليلُ البنامنحدراتُ ،ُُةيئوفُ

 بركانية.ُُُناضجة،ُخماريطُسيةكارُأراضُ 

F.  ُجداًُُاالنحدارشديدةُُأراض(ُExtremely Extremelyُُ):ُمتقطعةُبعنف:ُمثالُذلك 

ُأراضُ  رسوبية،ُُُ مناطقُ تقطيعُ عنُ نامجةُ جروفُ متقطعة،ُ تاللُ جبلية،ُ

منحدرةُجدًاُُُُأراضُ ُُالند،ُدجروفُنامجةُعنُحركاتُأرضية،ُجروفُصدعية،ُبا

عاليةُاملقاومة،ُاحلوائطُالداخليةُُجبليةُُُُضُ أرا(ridge/dikeُُ)ُُساساتبسببُاإلند

 .(Zuidam, 1985, pp.20-25ُ)ُ.اتُالرباكني،ُرقبةُالرباكني،ُقالعُكارسيةهوفل

 بعض التقنيات املستخدمة يف عملية التحليل: 

تدعُى -1 )(Check Listsُُ)ُُجداولُ مؤلفُ يفُ النامذجُ هذهُ ضمنzudam, 1985ُُتوجدُ ُ)

وهيُعبارةُعنُجداولُخاصةُُُُ(ُ،0.1ُُ،0.2ُ)ُُ،ُبأرقامُ:[21ُُُ،18ُُ،19ُُ،20ُ]الصفحاتُُ

يمكنُُ عامُ فضاًلُ ومكوناهتا،ُ األرضيةُ بالوحداتُ اخلاصةُ املالحظاتُ وتسجيلُ لرصدُ

إضافتهُلتلكُاجلداولُمنُإضافات.ُوبناًءُعىلُاملعلوماتُالواردةُيمكنُترتيبُالوحداتُُ

بعدُُُُياُملتلخيصُيتمُفاوُُالتعميُمجراءُعمليةُُ،ُوبعدُإُ(Rank & Rated)ُُحسبُأفضليتهُا

 نيفُلتلكُالوحداتُبناًءُعىلُمالئمتهاُلغرضُمعنيُمنُاالستخدامُ.ُُُُالوصولُإىلُتُص
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2- Block Diagramُُ–ُُ[الشكُل:ُُُ(ُ ُ)([6رقمُ تستخدمZaidam, 1985ُُُُ)لدىُُُُ–22ُُصُُ،ُ

ذلكُبسهولةُُُبنظمُاألرضية.ُويمكنُالقيامُُألرضيةُوالهذهُالطريقةُلوصفُالوحداتُُا

أحسنُُ ُوإذاُ أالرسم،ُ للمحللُ يكيمكنُ شاءُُنُ ماُ يطبقُ أوُ يلغيُ أنُ ويمكنهُ الشكلُ ربُ

اأُل ماُخيصُ كلُ فإنُ ولذلكُ اهلدف.ُ بوضوحُعىلُُحسبُ متثيلهاُ يمكنُ منُسامتُ رضُ

ويُ  األشكال.ُ هذهُ منُ ُواحدُ الرسمُجدول  هبذاُ عادًةُ معلُوُُرفقُ عىلُ حيتويُ ماتُُخاصُ

 ل.ُُمثُيالرسمُوالُتعةُيفُاُسوُُةبالوحداتُاألرضيةُومكوناهتا،ُوهذاُيتطلبُخرُبتتعلقُ

ُ

        بابوا غينيا الجديدة.بي جزيرة تقع باجانا فقة مجسم طبوغرافي لمنط   (:6الشكل رقم )

ة،  مكاشف صخري   -4بركاني،  د التربة من الرما  -3فتات صخري،  جالميد ضخرية مع    -2يابات بازلتية،  انس  -1
 (.Zuidam, 1985: )تصرف عن ب المصدر                             الميد صخرية. ج -6تربة من الرماد البركاني،  -5
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اجلوية:ُُاتمف -3 للصورُ الصوريحُ قراءةُ عىلُ املحللُ قدرةُ عىلُ اجلويةُُُةبناًءُ

هرُالطبوغرافية.ُفإنُاملحللُيستطيعُأنُيضعُُعىلُالظواُوقدرتهُعىلُالتعرف

للصورُاجلوية،ُيمكنُمنُخالُل الصورُُُهمفتاحًاُ أنُيفرسُحمتوياتُ القارئُ

حملية،ُأوُإهناُُُحُقابلةُللتعميمُفهياملفاتُيُُالُتكونُهذهللمنطقة،ُوقدُُاجلويةُُ

 خمصصةُلدراسةُبعينها.ُُ

اُل -4 ُ:طبوغرافيةاملقاطعُ ُ(ُcross – section or terrain sequences،ُ)ُُ

 ُُيتطلبُإنشاءُهذاُاملقطعُماُييل:

تكونُاخلطوطُالتيُيتمُاختيارهاُيفُاملقطعُعموديةُعىلُخطوطُالكنتورُُ -ُأ

 اسة.ُُالدرُنطقةمنُمرًاُحدااُنُثرُاملناطُقعىلُطولُأُك

 ة.ُُصخرياعُالالتقاءُاألنوُجيبُتعنيُنقاط -ب

 جيبُحتديدُنقاطُالتقاءُالصخورُاملجواةُوالصخورُغريُاملجواة.ُُ -ت

 جيبُحتديدُمناطقُنشاطُالعملياتُاجليومورفولوجية.ُ -ث

 جيبُحتديدُحدودُأنواعُالرتبة.ُُ -ج

املقطع -ح عىلُ األرضيةُ الوحداتُ حدودُ حتديدُ ُجيبُ عىلُُُ بناًءُ

 ُُ.(Zuidam, 1985, p. 25)ُُالذكر.سابقةُاُلُمسةوطُاخلُشال

النموذجُُ هذاُ نصفُ أنُ املمكنُ منُ فإنهُ العرض،ُ هذاُ وبعدُ

دائمُـاُل وهوُ التطبيق،ُ وسهولةُ والدقةُ والشموليةُ بالبساطةُ هولنديُ

التجديدُحتىُيوافقُمتطلباتُالتقنياتُاحلديثة.ُوقدُتبنتُهذاُالنموذجُُ

ُا.ُُُدوهلمُأرايضيقيوُتيلُوتصنيفُيفُعملياتُحتلالعديدُمنُالدولُُ

ُت

ُت
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   (ُ:The PUCEُ)ُليلُاألرضُسرتايلُلتحالنظامُاال

ُُ.ُ(Pattern – Unit Component – Evaluation)ُُعن(PUCEُ)ُيعرُب

تطويرُهُ تمُ التيُ األرايضُ لتقيمُ باملهندسنيُ خاصُ برنامجُ يفُُُُوهوُ

وامُلُإ البياناتُ بجمعُ اخلاصةُ العملياتُ ويضمُ اهلندُسسرتاليا.ُ يةُعلوماتُ

ألغُرومعاجلُت قهاُ ماُ اهلنديسُُبلاضُ فهالتخطيطُ لتخزينُ.ُ طريقةُ تقدمُ يُ

ُيةُالستخدامهاُمستقباًل.ُُاملعلوماتُاهلندُس

.ُوقدُتمُتطويرهُمنُقبلُكلُمن:1967ُُُُإىلُعاُم(PUCEُُ)ُُيعودُتاريُخ

(Aitchise & Grant)ُُالتعديالت منُ العديدُ النظامُ هذاُ عىلُ أجريتُ وقدُ ُ.

ُ:ُُسنُيُرئُيفصلنُيمنُُتألفُالربنامُجباتُالعرص،ُويليواكبُمتطُل

ُلألرضُ.ُيئىلُتقيمُمبُداألول:ُهيدفُُإ

ُالثاين:ُهيدفُإىلُتقيمُاألرضُألغراضُهندسية.ُُ

ُ هبذُاأوقدُ ُحلقتُ ُُ وخزهناُُإالنظامُ البياناتُ بجمعُ خاصةُ ضافاتُ

 Terrain Classification in theُ)ُُومراجعتها،ُليصبحُأكثرُشموالًُوواقعية

PUCE Program for Train Evaluation)ُ.ُُهذويتُم اليزُ بسهولةُُاُ نظامُ

بقة.ُحيثُيتمُتصنيفُاألرضُيفُُوالُحيتاجُأمرُتطبيقهُإىلُخرباتُسابيقهُُتُط

خصائص وفقُ منطقةُ ُأيةُ والرتبةُُاالنحداُرها:ُ والتكتونيةُ والصخريةُ يةُ

ُوالنباتاتُالطبيعية.ُُ

ُية:ُُيعملُهذاُالنظامُوفقُنسقُهرميُرباعيُحسبُاملستوياتُالتاُل

 .  Componentsُ–مكوناتُ -1

 .  Unitsُُ–اتُوحد -2

 ُ.ُُ Patternsُ-أنامطُ -3

 ُ.([7رقمُ)ُ:الشكل]ُ.ُ Provincesُ–أقاليمُ -4
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ُ

 .ترالي حسب النظام األس  نموذج حقيقي ألسلوب تحليل األرض  (:7الشكل رقم )

geology at group level 
 

Province - Constant  

association of terrain patterns   

Lands cape within province 

Constant association of terrain units 

(background, foreground) 

 Terrain Pattern -   

Physiographic feature of lands cape 

Constant association of terrain components 

 Terrain Units -  

slope type 

lithology 

soil (USC and PPF) 

vegetation formation  

Terrain Component – Constant  

 (. Donald A., 1986, pp 118: )بتصرف عن المصدر   

العنقود يشبهُ الذيُ اهلرميُ النظامُ هذاُ ُ،ووفقُ منُُُ عددًاُ حيتويُ مستوىُ كلُ

منهُوفقُرابطةُثابتة.ُمثاًل:ُاإلقليمُيضمُعددًاُثابتًاُمنُاألنامط،ُوالنمطُُ املستوياتُاألدنىُ

 ُ.(ُ[8رقمُُ)ُُ:الشكلُ]ناتُمنُاملكُوُمُعدداًُوحدةُتُضلُُوكُ،يضمُعددًاُثابتًاُمنُالوحداُت
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ُ

 (. المؤلفانالمصدر: )                              .  ضيق الهرمي للنظام األسترالي لتحليل األراالنس (:8الشكل رقم )

ُُوحداُتتعدُاألساسُيفُحتديدُال(Componentsُُ)ُُإنُحتديدُاملكوناتُاألرضيُة

النظام هذاُ متثلُعصبُ الُُ؛والتيُ حتديدُ إنُ املستوياتُُُُفيامُُيسهلُُوحداُتإذُ حتديدُ بعدُ

من:ُُ كالًُ ختصُ حمددةُ معايريُ وفقُ املكوناتُ حتديدُ ويتمُ اإلقليم(.ُ )التمط،ُ األعىلُ

فيتوجبُُُُاالنحداُرتُالطبيعي،ُوفيامُيتعلقُبونوعُالرتبة،ُوالنباُُ،ُونوعُالصخرُ،االنحداُر

ُ.ُُ(Planer)ُأوُمستوُ (،Convexُُ)ُأوُمقعُر،ُ(Concaveُ)ُُحتديدُهلُاملنحدر:ُحمدب

ُيت:ُُفيامُيتعلقُبمعيارُالصخرُفيمكنُالتعاملُمعهُوحتديدهُوفقُاُلاُأم

 ها.ُ....ُوغريلي،ُرميل،ُكنجلومريت،ُشيسلصخرُرسويب:ُك -

 يست،ُنيس،ُفلنت،ُكوارتز،ُرسبتني....وغريها.حولة:ُشصخورُمت -

 ُُية:ُجرانيت،ُجابرو،ُديورايت،ُجرانوديورايت،ُبازلت،ُاندسايت.صخورُنار -

يتعُل فيامُ ُُأماُ بالرتب، أماُُقُ والشائعة.ُ املستخدمةُ التصنيفاتُ أحدُ اعتامدُ فيمكنُ

تعقيداًُ األكثرُ فهيُ الطبيعيةُ اُل؛النباتاتُ إنهُ بعينهاُُإذُ منطقةُ توجدُ حمددُ لنوعُ .ُُخمصصةُ
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واُل العشائرُ منُ عددُ يوجدُ والشجرياتُُحيثُ األشجارُ تضمُ التيُ واألنواعُ عائالتُ

.ُفأيُجتمعُنبايتُالُبدُأنُخيضعُُُ(Botanical Sense)ُُومُنبايتُيدعُىواألعشابُوفقُمفه

نباتُنفسهُُة.ُفإذاُضمتُمنطقتانُاللعالقاتُبيئيةُترتبطُمعُماُحييطُبهُمنُمتغرياتُرئيُس

ُُ.ُ(Davidson, 1986, p.118ُ)ُُ.ملؤكدُتوفرُالظروفُالبيئيةُنفسهاُبكلتاُاملنطقتنُيفإنهُمنُا

ُتايل:ُُيلُعىلُالنحوُالالنظامُاالسرتاُوفيامُييلُوصفُخمترصُملكونات

   :Terrain Component  -ُُأوالً:ُاملكوناتُاألرضيُة

منُُُ فرعيةُ أجزاءُ عنُ هلاُ(Micro Topography)ُُصغريةُُطبوغرافيُةعبارةُ ُ،

الصخ الطُبنفسُ النباتُ ونفسُ الرتبةُ ونفسُ البنية،ُ ونفسُ األخذُر،ُ وجيبُ يعي،ُ

ُباحلسبانُعندُحتديدُاملكونُالشوطُالتاليةُ:

صغرية:ُُت -1 ارتفُاضاريسُ يتعدىُ األرضُُالُ عنُ عن1ُُُُعهاُ مساحتهاُ تزيدُ والُ مرتُ

 ُُ.{2م100}

مكورُة -2 حمففُةُ(Rounded)ُُصخورُ ُ،ُُ(Angularُُ غريُُ(، مكاشفُصخريةُ منتظمةُُأوُ

 عة.ُُبأبعادُمتواض

بولدرز -3 الصخر،ُ منُ صغريةُ قدُُ،ُُ(Boulders،  Cobbes)ُُعنارصُ متواضعةُ بأبعادُ

 تكونُمنُبيئاتُجماورة.ُُ

 : Terrain Units -ُُيُةثانيًا:ُالوحداتُاألرُض

تشغلهاُُ مناطقُ عنُ عبارةُ تربةُسمةُُوهيُ خصائصُ هلاُ واحدةُ تضاريسيةُ

متجانس. نبايتُطبيعيُ اُُمتجانسةُوغطاءُ موتضمُ األرضيةُعدةُ ترتبطُلوحدةُ كوناتُ

الوحدة ضمنُ خاصةُ بروابطُ خصائصُُُببعضهاُ تلمسُ ونستطيعُ نفسها.ُ األرضيةُ

ُاالنحدار ُُ للوحدةُ الطبيعيُ والنباتُ اخلصائوالرتبةُ خاللُ هباُمنُ تتميزُ التيُ صُ

الرئيس األرضيةُُاملكوناتُ الوحداتُ فإنُ بالتضاريسُ يتعلقُ وفيامُ الوحدة.ُ لتلكُ ةُ

ُوالتضاريسُاملحليةُمثالُذلك:ُُُيةاالنحداراخلصائصُئاتُوفقُتصنفُإىلُف
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املس -1 ُُالسفوحُ عنُُُ–توية ناجمُ السطحُ هذاُ يكونُ وقدُ متقطعة،ُ غريُ بسيط،ُ متوجُ

 ب.التعريةُُأوُاإلرسا

 افاتُالرتبة،ُحواجز.ُحُتاللُمنعزلة، -2

 املنحدراتُاملحصورةُماُبنيُمناطقُالفئةُاألوىل،ُلطيف،ُمنحدر،ُحافةُصدعيةُ. -3

 املائي،ُالبحريات.ُشبكةُالترصيفُ -4

أ وفقُ الرتبة،ُ جمموعاتُ يفُُطأماُ الرتبُ عامُُإلسُ صدرُ الذيُ سرتالياُ

اأُل1971 الوحداتُ عىلُ املهيمنةُ هيُ التاليةُ املجموعاتُ فإنُ يفُُ،ُ ا،ُسرتالُيإرضيةُ

 -عىلُالنحوُالتايل:ُ

• Rock outcrop – shallow soil, or gravel soil 

• Clay Soil (Ug)   

• Sand over Clay soils (G)    

• Clay soil      

• Silty   Silty       

• Stratified     

• Organic Soil        

• Sand soil  

 أنُيكون،ُكامُييل:ُُسرتالياُفيمكنُُُإأماُالغطاءُالنبايتُاملهيمنُعىلُالوحداتُاألرضيةُيفُُ

-Rainforest -Forest -Wood Land 

-Salt Water Swamp Forest -Fresh-Water Swamp Forest -Gras Land 

-Shrub Land -Open Wood Land -Savanna Wood Land 

-Spars -Grass -Bore 

  -Shrub 
 

 ُ: Terrain pattern -ُُ:ُاألنامطُاألرضيُةثالثاًُ

طمنا بسمةُ تتميزُ نباتيةُُطقُ وجمموعاتُ متشاهبة،ُ وتربُ متكررةُ بوغرافيةُ

الت نمطُ وثباتُ املحيل،ُ منسوبهُ بثباتُ النمطُ ويتميزُ وثباتُيفُُرصمتشاهبة،ُ املائي،ُ
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اُبعالقاتُافةُالترصيفية،ُوحيتويُعىلُعددُمنُالوحداتُاألرضيةُترتبطُفيامُبينهالكث

تغريُُةُفهيُعىلُالنحوُالتايل:ُُاألنامطُاألرضيُُريُالتيُيتمُبموجبهاُحتديدمعينة،ُأماُاملعاي

 مفاجيءُيفُالوحداتُاألرضيةُاملتشاهبةُ.

 ملتشاهبةُ.تغريُيفُاستمراريةُتتابعُالوحداتُاألرضيةُا -1

 ُ.هريجوُالكثافةُالترصيفيةُبشكلتغريُيفُ -2

 تغريُمفاجيءُيفُمناسيبُالتضاريسُ. -3

 ُ: Province -ُُرابعًا:ُاألقاليمُاألرضيُة

يفُحتديدُاألقاليمُاألرضيةُباعتبارهُعنرصًاُُُُولوجيُهوُاألساسيعتربُالبعدُاجلي

جمم اإلقليمُ وحيتويُ لإلقليم.ُ املكونةُ األرضيةُ األنامطُ كلُ يفُ األنامطُثابتًاُ منُ وعةُ

ُرضيةُالتيُترتبطُببعضهاُبعالقاتُحمددة.ُُاأل

 :   Systematic Numerical of Terrain Classes -ُُاألسرتالينظام ترميز النظام 

إىُلُُهيدُف النظامُ أرقامُُُُهذاُ النظامُإىلُ املعلوماتُاخلاصةُبمكوناتُ حتويلُ

ُ–تدعىُ)ترميزُُُُورموزُيمكنُالتعاملُمعهاُبواسطةُاحلاسباتُاإللكرتونيةُبعملية

coddingُ،نمط وحدة،ُ )مكون،ُ السابق:ُ الرتتيبُ بعكسُ هناُ العمليةُ وتبدأُ ُ.)

ُيم،ُنمط،ُوحدة،ُمكون(.ُإقليم(ُليصبحُالرتتيب:ُ)إقل

ُُ.(digitsليمُبخمسةُخانات:ُ)يعربُعنُاإلقُ:لمثا

 عمرُالصخر.ُُُ–خانتنيُ •

 .ُ(Serially)ُثالثُخاناتُلرتتيبُالصخرُضمنُالدولة •

 ُ:31.031ُُُ-:ُمثالًُ •

رُهذاُاإلقليمُتعودُلعرصُالكامربيُضمنُحقبةُالباليوزيُوترتيبهاُيعنيُأنُصخو

 (.31ُ،ُحيتلُرقمُ)اإسرتالييفُ
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ُ:Patternsُُُ-ُُأماُاألنامُط

ترميزف ارتفاحسُُهايجريُ الوحدةبُ ضمنُ التضاريسُ أكربُ خانةُُُ،عُ وحتتلُ

ُ:ا،ُضمنُاجلدولضًا.ُ)األرقامُجتدهواحدةُأيُُخانةواحدة.ُثمُكثافةُالترصيفُفتمثلُُ

ُ(.Davidson, 1956ُُ)ُ(.128ُ،ُص3ُرقمُ

   :Units -ُُأماُالوحداُت

ثمُُُُفتأخذُخانةُواحدة، (Physiography)ُُفيتمُترميزهاُعىلُأساسُطبوغرايف

الس ُاالرتبةُ خانةُ فتأخذُ النباتيةُ املجموعاتُ ثمُ واحدة،ُ خانةُ فتأخذُ واحدة.ُئدةُ

ُ(.Davidson , 1986ُُ)ُ،(129ُص،4ُرقمُُ:اجلدول)

ُ : Components -ُُاُاملكوناُتأُم

بمعيارُُ عنهاُ واالنحداُرفيعربُ خانات،ُ ثالثُ منُ يتألفُ الذيُ مقطعُ،ُ يمثلُ

نباتيةُبخانتنيُكامُهوُُال،ُواملجموعاتُُالرتبةُبخانتني،ُواستخدامُاألرضُبخانةُواحدة

ُ(ُ.Davidson , 1986)ُ،(131ُص،5ُرقمُُ:اجلدول)واضحُيفُ

ُمثالُعىلُذلكُ:

ComponentُUnitُPatternُProvinceُ

3201  ,431 1.7.11ُ2ُُُ/22ُ52.009ُ

ُوهذهُاألرقامُتعنيُماُييل:ُُ

ولةُضمنُ(ُبالد9رقمُ)وترتيبهُُُُ–(5ُُاحلقبةُكينوزويُ)ُُ–(2ُُ:ُرباعيُ)اإلقليُم

ُقبة.ُاحلهذهُ

ُ–ُُ(2كم/1.6(ُ)2)وبكثافةُتقريبيةُُُُ–(2ُُمرتُ)75ُُ:ُالتضاريسُترتتفعُُالنمُط

ُالدولة.ُُنُهذاُالنوعُيفُهذهُ(ُأمكنُمتيزهُم2وهذاُاإلقليمُرقمُ)

ُأرضُعشبية.ُُُ(011)تربةُطينية،ُُ(01)(ُمموج،1.7ُ:ُ)الوحدُة
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األكربُمخسُورُُمستوي،ُاملحُُراملحورُاألصغ(3ُُ(ُاملحورُاألكربُحمدب،ُ)4:ُ)املكونات

اعيُُ(،ُمُر03(،ُمقطعُالرتبةُ)1(،ُاملحمورُاألصغرُدرجةُواحدةُ)1درجاتُ)

ُ(.01ُُ(،ُنوعُالنباتُ)2)

ُُُ.(52.00900ُ/2ُ/,71143103201ُ)ُلنهائيُكامُييل:الرقمُُا

فقدُُ اجلغرافيةُ املعلوماتُ نظمُ وبرامجُ والتصويرُ املسحُ وسائلُ تطورُ ومعُ

ُُ معظمها ُُكمأصبحُ ُُي، خاصُُىلعتعتمد ببرامجُ ُُةُ اجلغرافية. املعلوماتُ ُوتسمىنظمُ

(Digital Tarrain Models.)ُنُرجةُاألوىلُمصوراتُفضائية.ُفإنُختزيستخدمُفيهاُبالدت

متثلُحتلياًلُتفصيليًاُملورفولوجيةُاملنطقةُتستطيعُمنُخاللُاحلاسوبُهذهُاألرقامُالتيُُ

تعرفُخصا أنُ اليدويُ التحليلُ منُخاللُ ُُأوُ منطقة أيُ ُ(.Wilson, etal. 2000)ئصُ

ُُ.[(9:ُرقمُ)الشكل]

ُ
     (: خطوات عملية تحليل األراضي وفق النظام األسترالي.9الشكل رقم )

ُ(. Donald A., 1986, pp 138: )بتصرف عن المصدر 
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   A):الدراسةُالتطبيقيةُُ)

لتحليلُاألرايضُُُُختريتاُ فيهاُطرقًاُ الباحثُ نسبيًاُطبقُ دراسةُحديثةُ

نفًا.ُوقدُأجرىُالدراسةُالدكتورُأمحدُحممدُهاُُأطرقُالتيُتمُعرضتتوافقُمعُاُل

اإلنسانُي للعلومُ الرتبيةُ كليةُ كركوكُ بجامعةُ املدرسُ العزي،ُ وقدُُُ،ةصالحُ

النفطُيفُالعراق،ُونشُبحثهُيفُجملةاحثُدراستهُعنُُلُبأجرىُا جامعةُُُواديُ

ضمنُُ اإلنسانية،ُ ُ)كركوك/الدراساتُ رقمُ رقم8ُُاملجلدُ العددُ عام2،ُ ُ،ُُ

ُُ.(31-1ومنُصُص2013ُُُ

ومدىُُُ الدراسةُ ملنطقةُ البيئيةُ اإلمكانياتُ أهمُ إبرازُ إىلُ الدراسةُ هذهُ هتدفُ

مُيراسةُوبناءُخارطةُتقيةُبمنطقةُالدجياجليومورفولوتأثريهاُعىلُاملظاهرُوالعملياتُُ

ُاملخاطرُالبيئية.ُُ

النهريُُ احلوضُ مساحةُ وتبلغُ كركوك،ُ حمافظةُ يفُ النفطُ واديُ حوضُ يقعُ

نحوُُللواد املعروفُوقدُُُُُ.{2كم1385}يُ النموذجُ بواسطةُ تمُحتديدُحدودُاحلوضُ

(D.E.Mُ)Digital Elevation Model(ُُوخمرجاتُبرنامج،Arc-GIS 10)ُُُوامللحق

(Hydrology – Spatial Analyst Toolsُُ.)ُ

ياتُجغرافيةُيفُهذهُالدراسة.ُوقدُكانتُتقنيةُُوقدُاستخدمتُعدةُتقُن

ُُ سيدة بعدُ عندُ ُفاالستشعارُ التقنيات.ُ استهذهُ الفضائيةُقدُ املرئياتُ خدمتُ

اهلنُد التصحيحُ يفُ هباُ لالستعانةُ وذلكُ الراداري،ُ واالستقطاعُُيُسوالبيانُ ُ

مُللوصولُإىلُإبرازُالظاهرةُاملطلوبُُغريُيفُاحلُزلُتناتُعليهاُواوإجراءُالتحسي

)إظهارهُا برنامجُ باستخدامُ ُ،ERDAS(ُ ُ)IMAGINE 8.4ُ تصديرُ(ُ تمُ

ُ.ُُُ(Arc GIS 10مجُُ)النتائجُإىلُبرنا

ُكام خمتلفةُُ خرائطُ النجازُ اجلغرافيةُ املعلوماتُ نظمُ تقنيةُ استخدامُ تمُ

ُ.([10رقمُ)ُ:الشكل]ُدراسُةومتخصصةُمتبوعةُبجداولُتفصيليةُعنُمنطقةُال
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ُ
 (. 2013العزي،  : )المصدر                                                    .موقع منطقة الدراسة (: 10الشكل رقم )

الباحقو طبامُ الدراسةُ منطقةُ بوصفُ وجيولوجياًُوثُ بتحليلُُغرافيًاُ وقامُ ُ،

ُُ.(ُ[11ُُُ،12مُُ)رُقُ:كاُلاألُشُ]فئاتُُامينعُيفُثقخصائصُاالرتفاعُباملنطقة.ُوتبنيُأهناُت
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ُ
 (. 2013العزي،  : )المصدر                        .منطقة الدراسة ولوجيةيج(: 11الشكل رقم )

-ُ

ُ
 (. 2013العزي،  المصدر: )                         .نطقة الدراسةم ارتفاعات(: 12الشكل رقم )

ُ
ُ
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فئاتُمستويةُُـُباُلُُاالنحدارثمُحللُخصائصُُ أربعُ حوض،ُفوجدهاُ

كامُ،ُُ(ُ[13رقمُ)ُُ:الشكُل]ُُُ،االنحداُرمعتدلةُُُُ-االنحدارقليلةُُُُ-شبهُمستويةُُ–

الُت خريطةُ رسمُ )ُُ:الشكُل]اتُُاالنحدارجاهُُـُتمُ ُوـُكُمُُُ،(ُ[14رقمُ صفُُاُ

ُُُ:الشكُل]اُهوُواضحُيفُُـُمرتبةُفوجدهاُمكونةُمنُأربعةُأصنافُُكُلأصنافُُا

ُُ.(ُ[15رقمُ)

ُ
 (.2013العزي،  المصدر: )                 .منطقة الدراسة نحدار في شدة اال (: 13الشكل رقم )

-ُ

ُ
 (. 2013العزي،  المصدر: )                .منطقة الدراسة نحدار فياال  إتجاه(: 14الشكل رقم )

-ُُ
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ُ
 (. 2013العزي،  المصدر: )                .منطقة الدراسة في  أصناف التربة(: 15لشكل رقم )ا

الت الباحثُبتحليلُشبكةُ الدرجةُُرصقامُ النهري،ُحيثُبلغُطولُجماريُ يفُ

( )406األوىلُ الثانيةُ الدرجةُ وأطوالُ وأطوا223كم(،ُ الثكم(،ُ الدرجةُ ثةُُاُللُ

الرابعةُ)108) الدرجةُ وأطوالُ )ُُكم(،99كم(،ُ اخلامسةُ الدرجةُ أي4ُُوأطوالُ كم(.ُ

ُُ.([16رقمُ)ُ:كلالش]يُالرتبةُالرابعةُأنُرتبةُواديُالنفطُه
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ُ
 (. 2013العزي،  المصدر: )             .منطقة الدراسة  في  المراتب النهرية(: 16الشكل رقم )

وقدُاستطاعُالباحثُأنُحيددُالوحداتُاألرضيةُبمنطقةُالدراسةُوقسمهاُإىلُُ

الاقسمني:ُوحد نباتية،ُووحداتُهرمية.ُولتحديدُ الستعانةُُاُُتُاألرضيةُتموحداتُ

ُ لعامُ )ايكونس(ُ الفضائيةُ عىل2007ُباملرئياتُ التعرفُ عمليةُ يفُ اعتمدُ وقدُ ُ.

األر والنُسالوحداتُ اللون،ُ عىل:ُ واضيةُ واحلجم،ُ واملوقع.ُيج،ُ والظل،ُ لنمط،ُ

ُ.([17رقمُ)ُ:الشكل]
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ُ
       .منطقة الدراسة فيوجية لالوحدات الجيومورفو(: 17الشكل رقم )

 (. 2013العزي،  المصدر: )

ثالثُوحدات،ُُُاهلدميةيةُضمنُوحدات،ُوعددُُئانُبوقدُبلغُعددُالوحداتُال

.ُُ(Bad Land)ُُالردئيةالتالية:ُوحدةُاألرايضُُُُاتالوحدُُاهلدميةالوحداتُُُُوقدُضمنت

األحدوراُت تعريةُ التلووحدةُ السالسلُ ووحدةُ الُُُ،ية،ُ فوجئانُبأماُ وحدةُُُُتدية:ُ

التجم أقدامُُالسهلُ ووحدةُ الفيضية،ُ املراوحُ ووحدةُ الفييض،ُ السهلُ ووحدةُ يعي،ُ

ُودية.ُاجلبالُ)وحدةُالقدمات(ُوأخريًاُوحدةُرواسبُبطونُاأل
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مُأرايضُاملنطقةُحسبُمالئمتهاُلالستثامرُالزراعيُُيباحثُبتقياُلبعدُذلكُقامُُ

ُفوجدهاُكامُييل:ُ

،ُ(S3)ُُملالئمةُالضعيفة،ُفئةُا(S2)ُُاملالئمةُُة،ُفئةُمعتدُل(S1)ُُالئمةاملُُعاليةفئةُُ

ُُُ.([18رقمُ)ُ:الشكل]ُ(N2-1)ُ،ُوفئةُغريُمالئمةُدائمة(N1)ُةوفئةُغريُمالئمةُمؤقُت

ُ
       .منطقة الدراسة  في أصناف المالئمة(: 18الشكل رقم )

 (. 2013العزي،  المصدر: )
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قام بُُكامُ خماطرُ خريطةُ برسمُ ):ُُالشكل]يئيةُُالباحثُ أنُُُُ.[(19رقمُ وتبنيُ

توجد )الُ فئاتُ ستُ إىلُ تقسمُ باملنطقةُ البيئيةُ متوسطُُاملخاطرُ قليل،ُ شديد،ُُُ-،ُ

اال أنُ إىلُ بالتوصيةُ الدراسةُ وخلصتُ املعلوماتُشديدة(.ُ ونظمُ بعدُ عنُ ستشعارُ

يمكنُأيضًاُمنُخالهلاُمهاُوسياجلغرافيةُمناسبةُملسحُاألرضُوحتليلهاُوتصنيفهاُوتُق

ُخاطرُالبيئية.ُُمُلاجمالُتقديرُُاستخدامهاُيف

ُ
 (.2013العزي،  المصدر: )                    . منطقة الدراسة في المخاطر البيئية  مستويات(: 19الشكل رقم )

   B):الدراسةُالتطبيقيةُ)

لتُُختريُتا الدراسةُ إالُُّهذهُ وشموليتها،ُ هوُُميزهاُ منهاُ هيمناُ ماُ إنُ

النامذجُُ ليستُ نامذجُجديدةُيفُحتليلُاألرضُ تقدمتُااستخدامُ فقدُ لقديمة.ُ

ُ:الطالبة اجلنايُب)ُ حسنيُ عيلُ ُ(بسمةُ بكليةُبإطروُحُ اجلغرافياُ قسمُ إىلُ تهاُ
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بغداُدلوللعُُابنُرشيد/الرتبية] اإلنسانية/جامعةُ يُفُُ،[مُ الدكتوراةُ درجةُ ُُلنيلُ

.ُوقدُمحلتُُ(أ.دُفاضلُباقرُاحلسني)بإرشافُُُُ،2016عامُُُُ،اُالطبيعيةاجلغرافُي

التايل: العنوانُ سلسلةُُُُيمُيالتُق"الدراسةُ ملنحدراتُ ُُُ،"ارهكاجليومورفولوجيُ

ُُ ستة الدراسةُ الثافصولشملتُ الفصلُ النظري،ُ اإلطارُ األول:ُ الفصلُ ين:ُُ:ُ

ُ اخُلاُلاخلصائصُ حتليلُ الثالث:ُ الفصلُ الدراسة،ُ ملنطقةُ ُُصائصطبيعيةُ

ُاالنحدار لسلسلةُ اجليومورفولوجيةُارةكيةُ العملياتُ الرابع:ُ الفصلُ ُ،

اُل واُلـوالتحليلُ املورفومرتيةُُفمورفولوجي،ُ اخلصائصُ اخلامس:ُ صلُ

ُُ سلسلة اكألحواضُ الفصلُ ُُارة،ُ ملنحدراتُُُُالتقييملسادس: اجليومورفوجليُ

ُارة.ُكسلسلةُ

م ُنطتقعُ منُ الشاميلُ اجلزءُ يفُ الدراسةُ مالعراققةُ وتبلغُ نحوُساحت،ُ هاُ

ُخفضعنُسطحُالبحرُوأُُ{امرت 2169}أقىصُارتفاعُهلاُنحوُُُُ،ُويبلغ{2كم160.0}

ومنُُعنُسطحُالبحر.ُحيدهاُمنُالشاملُجبالُمتني،ُُُُ{مرتا357ًُ}رتفاعُُانقطةُتقعُعىلُُ

الزا هنرُ حيدهاُ الشقُ ومنُ عقرة،ُ جبالُ سلسلةُ ومُناجلنوبُ الكبريُ هنرُاُُبُ لغربُ

ُ.([20رقمُ)ُ:الشكل]اخلابورُ

استخدُمأهدافُُُُحقيُقولت فقدُ منهاُُالدراسةُ علميةُ مناهجُ عدةُ الباحثةُ تُ

القياسات عىلُ املبنيُ الكميُ برامجُُُُاملنهجُ بعضُ استخدمتُ فقدُ واملخربية.ُ امليدانيةُ

اجُل املعلوماتُ ُ)نظمُ الرقميُ االرتفاعاتُ نموذجُ عىلُ معتمدةُ كامDEMُُغرافيةُ ُ.)

ناع منُ عددُ تصنيفامتمدُ وهي:ُ األريضُ التصنيفُ ُذجُ ُ(ُYoung)و ُُتصنيُف،ُ

(ُDemekُ ُوتصنيف(ُ ُ(ُZinkُ التفصييُل(ُ ُُ،والتصنيفُ إىلُُُ الدراسةُ تعرضتُ كامُ

ُُُ،(Woodُ)ُُونموذج،ُُ(v.penk v.penkُ)ُُتطورُاملنحدرات:ُنظريةبالنظرياتُاملتعلقةُُ

ُجونموذ ُ(ُCaine)ُُبتصنيف اخلاصُ اجلزءُ هوُ السياقُ هذاُ يفُ هيمناُ ماُ ولكنُ ُ.

ُاملنحدرات.ُُ
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ُ
                    .منطقة الدراسة  موقع (: 20الشكل رقم )

 (. 2016،  الجنابيالمصدر: )  
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ُُُ:النحوُالتايلُعىل

 : Young -ُتصنيف -1

ُُمقد ُ(ُYoung)ُ عاُ التصنيفُ ُهذاُ ُ،1975مُ سبعةُُُوُ عىلُ حيتويُ

العمو يفُ وتزدادُ البدايةُ يفُ متقاربةُ تصنيفيةُ زواياُممستوياتُ بزيادةُ يةُ

  ُلسلُيسهلُتطبيقه.تس،ُوهوُاالنحدار

 : Demek -ُتصنيف -2

ُُُُ(Demek)ُُتقدم عام التصنيفُ مستوياتُُُتسُُعىلوهوُحيتويُُُُ،1972هبذاُ ةُ

م عاليةُ بدرجةُ لالستُُميم،علتانُُمتسلسلة،ُويتميزُ املناطقُشديدةُُخدويصلحُ امُيفُ

 الترضس.ُُ

 : Zink -ُتصنيف -3

وهوُتصنيفُهرميُُ،1989ُُعامُُ(Zinkُُُ)ُُنجزُهذاُالتصنيفُمنُقبلُأ

للطيفةُإىلُمعتدلةُُاُُالُّيفُمناطُقوهوُالُيصلحُُإحيتويُعىلُمخسةُمستويات.ُُ

 .ُُاالنحدار

 تصنيفُتفصييل: -4

عمل منُ تصنيفُ بسمُة)ُُ:وهوُ مخسُ(نايبجُلاُُالباحثة/الطالبةُ منُ مكونُ ُ،

 رجات،ُوهوُاألنسبُملنطقةُالدراسة.ُُد

ُنتائجُالتصنيف:ُُ

ُُ:Youngُُ-صنيفُتُأُــ

ُنحداُراالأرضُخفيفةُُ-3ُأرضُبسيطةُاالنحداُرُ-2ُأرضُشبهُمستويُةُ-1

ُأرضُشديدةُاالنحدارُجداًُُ-6ُأرضُشديدةُاالنحداُرُ-5ُأرضُمعتدلةُاالنحداُرُ-4

ُُ([.21)ُرقمُ:]الشكلُُ.جرفيُةُأراضُ ُ-7
-ُُُ
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ُ
 .  Youngوفق تصنيف   منطقة الدراسةتوزيع الدرجات االنحدارية على (: 21الشكل رقم )

 (. 2016،  الجنابيالمصدر: )  

   :Demek    -ُُتصنيفبُـــُ

ُمنحدُةأرضُُُ-3ُسهليُةأرضُُ-2ُأرضُشبهُمستويُةُ-1

ُليُةجبالُعاُ-6ُتاللُمرتفعةُ-5ُتاللُمنخفضُةُ-4

ُُُ.([22رقمُ)ُ:الشكل]
- 

ُ
                    .Denekوفق تصنيف منطقة الدراسة  دارية على توزيع الدرجات االنح(: 22قم )الشكل ر

 (. 2016،  الجنابيالمصدر: )  

     : Zink  -ُتصنيف -أ

 ملُيطبقُبمنطقةُالدراسة،ُلشدةُترضسهاُيفُاملناطقُاملرتفعة.ُ
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 التصنيفُالتفصييل:ُُُُُُ -ب

ُاالنحداُرُعتدلةُمُضُ ُاأرُ-3ُُُاالنحداُربسيطةُُأراضُ ُ-2ُويُةشبهُمسُتُأراضُ ُ-1

ُجداًُُاالنحداريدةُشُدُمرضسُةُأراضُ ُ-5ُاالنحداُرُشديدةُُأراضُ ُ-4

ُ.([23مُ)رقُ:الشكل].ُوائطُصخريةجروفُوحُ-6
- 

ُ
                     خاص بمنطقة الدراسة.ف التفصيلي الي نص توزيع الدرجات االنحدارية للت(: 23الشكل رقم )

 (. 2016،  الجنابي: )المصدر  

ُالدراسةُبعدةُنتائجُوتوجيهاتُأمهها:ُُوانتهتُ

 البيئية.ُُيفُتقديرُاملخاطرُُمهامًُُاًُدورُهاميوتقيُألرايضنُلتحليلُُاأ -1

 نطقةُمعُدرجاتُالتعرية.ُُباملُارتباطُتصنيفُاألرايُض -2

 لُاألرضية.ُُيبهُباألشكاكارتباطُبنيُنوعُالصخرُوتر -3

 منطقةُالدراسة.ُُمعُ(Youngُ)ُوتصنيف(،Demekُ)ُمناسبةُتصنيف -4

ُةُ.اسملنطقةُالدرُانُلعاملُالبيئةُاجليولوجيةُدورًاُمهاًمُيفُتشكيلُسطحُاألرضك -5

ُُئطُتقيمُاألرايُضاُالباحثةُهوُبرضورةُاالستعانةُبخراوأهمُتوصيةُخرجتُهب

كربىُُ استثامريةُ مشاريعُ بأيةُ القيامُ عندُ الدراسةُ هذهُ هباُ خرجتُ التيُ وتصنيفهاُ

ُ(.2016ُُنايب،ُباملنطقة.ُ)اجل
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  اخلالصة:

ُعرضُهـــذاُالفصـــلُطـــريقتنيُأوُمنهجـــنيُلتحليـــلُاألرضاســـُت

(ُTerrain Analysisُ)ــديُاألوىل ــوذجُاهلولنـ ــوذجُ(،ITCُُ)ُالنمـ والنمـ

ــُـُويعدُاُل(،PUCEُُُ)ُُمعروُفـُسرتايلُاُلاأل ُمناهجـُمنهجُاهلولنديُمنُأكثرُال

لــدولُوقــدُأوُالربامجُشياعًاُلسهولةُفهمهُوتطبيقهُوقدُتبنتــهُالعديــدُمــنُا

األرض،ُفمنهــاُالبولنــدي،ُواالنجليــزي،ُبتحليــلُُُُتُالطرقُاخلاصــةتعدُد

جُتقليديــة،ُيعهــاُطــرقُومنــاهمجُُفرنيسُوتعتــرُبواالمريكي،ُوالرويس،ُواُل

معُالتقدمُالتقنــيُيفُجمــالُاالستشــعارُعــنُبعــدُجرىُحتسينهاُلكيُتتالئمُُ

هــذهُكانــتُُُُإُذُُ؛ونظمُاملعلوماتُاجلغرافيةُورسمُاخلــرائطُومســحُاألرض

مجيعهاُإىلُمنــاهجُكميــةُتعتمــدُعــىلُتقنيــةُُُةُحتولتُالبدايةُوصفُياملناهجُيف

ُجلغرافية.ُاُظمُاملعلوماتاالستشعارُعنُبعدُون

ُجعُ:املرُا

اجليوفورمولــوجيُملنحــدراتُُالتقيــيُم"ُُ،2016،ُُ،ُبسمةاجلبايُن -1

،ُابــنُ،ُكليــةُالرتبيــة«منشــورُةغريُ»رسالةُدكتوراةُُ،"ارُةُكسلسةُُ

ُبغداد.عةُُ،ُجاُمرشُد

ُالعزُي -2 صالحمُحُأ،ُ حممدُ ُ،دُ ُ2013ُ ُالتقييم"،ُ اجليولورفولوجيُُُ

ُُ النفط واديُ استخداُمحلوضُ ُُاُُيفُ اجلغرافية ُُُ،"املعارصُةلتطبيقاتُ

االنسانيةُُجملة للدراساتُ كركوكُ ُُ)ُُُ،جامعةُ 8ُُجملد ،ُُ 2ُُالعدد صُُ،

ُ(ُ.31-1صُ
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ُجعُ:املرُا

وموفولــوجيُيفُيالــدورُاجل"،2018ُُ،ُُهالةُحممــدُســعيُد،ُُجميُد -3

ُ،"أربيــُلمنطقةُجنوبُرشقُحمافظةُُيفُُُُوتقييمُاألرايضتصنيفُُ

ُ–241ُُ،ُصُص107ُُدُُأربيل،ُ)العــُد،ُجامعةُُبجملةُكليةُالدُا

256).ُ

4- Donald A. (ed.) Davidson, 1986, "Land Evaluation", Van 

Nostrand Reinhold Company, New York. 

5- Farhan, y, Dalal Zregat and Samer Nawaiseh, 2014, "Assessing 

the Influence of Physical Factors on Spatial Soil Erosion in 

North Jordan", Journal of American Science, Vol.10/50, N.7, 

Pp.28-139. 

6- Zuidam R.A ,1985, "Terrain Analysis and Classification Using 

Aerial Photograph Smits Publishers", The Hague. 

 

ُُ:يُةُناإللكرتوُاُُاملراجُع

ــديا،ُ–رةُاحلـــــــُُةوعوســـــــُامل -7 ــابواُ"ُويكيبيـــــ ــاُ-ُبـــــ ُ،"غينيـــــ

........................................................................... https://en.wikipedia.org 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Donald+A.+%28ed.%29+Davidson&text=Donald+A.+%28ed.%29+Davidson&sort=relevancerank&search-alias=books
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ُُ:يُةُناإللكرتوُاُُاملراجُع

8- Wilson, J.John P. Gallant .2000, "Digital Terrain Analysis 

in Terrain Analysis, Principle and Applications", Research 

Gate,……………………………...……ُhttp://www.vesearchgate.net. 
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 متهيد: 

ن إالّ واالستشعار  وعش الن وأقلع القرن الواحد ووفل القرن العش أن  أما  

األبحاث  وحمتويات  عناوين  عىل  هيمنت  قد  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن 

ي   ال  بحثًا  جتد  ما  ونادرًا  اجلامعية.  الرسائل  وبخاصة  بعبارة ذ  اجلغرافية  عنوانه   : يل 

اجل " املعلومات  نظم  اال   "فيةغراباستخدام  بحثًا لدرجة  جتد  أن  يمكن  وال  لتزام. 

م تقنية االستشعار عن بعد، ولكن  ااستعان بنظم املعلومات اجلغرافية دونام استخد 

من املمكن أن جتد بحثًا أو رسالة تستخدم االستشعار عن بعد دون استخدام نظم 

ونظم حتديد فية  املعلومات اجلغرافية، ولعل ارتباط اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرا

كل بواقع  امل ورغم  العلوم.  بني  اجلغرافيا  علم  موقف  عزز  قد  اجلغرافيا  علم 

تغي أو  بإقصائه  أو  رياملحاوالت  قساًم  بقي  أنه  إالّ  اسمه  خمتلف   كليةحتى    يف 

دراجه ضمن أقسامها، جتد أهنا إجامعات العامل. حتى اجلامعات التي ترفعت عىل  

 . ديميةة بخططها األكا رافيال يمكن أن تستغني عن مواد جغ 

عن   اجلغرافية،  بعد  االستشعار  املعلومات  نظم  من  الدراسية  اخلطط  يف  أقدم 

ضم خطة الدراسة مواد يف االستشعار عن بعد أو نظم يونادرًا ما جتد قسم جغرافيا ال  

اجلغرافيا الطبيعية    ي، حتى أصبحت التقنيات اجلغرافية فرعًا يضاهغرافيةاملعلومات اجل

فأقيغراواجل البشية.  وفيا  واملختربات،  املعامل  ليعودوا أمت  بعثات  يف  الطلبة  رسل 

ستشعار عن بعد أو نظم املعلومات اجلغرافية فضاًل عن اهلواة من مشبعني بتقنيات اال 

أصبحت  حتى  فيها.  متميزين  يصبحوا  أن  استطاعوا  الذين  األخرى،  التخصصات 

تنو التقنياتحب  ءاألقسام  متخصصني  من  عدداجل  ملها  وبأن  يفوق  غرافية،  أعداد هم 

 الطبيعية والبشية.  ختصيص األساتذة 

 دام التقنيات احلديثة يف تخاس: ثامنالفصل ال
 األرض واستخدامتهاتقييم 
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اخلاصة   باملؤلفات  امتألت  قد  اجلغرافية  املكتبة  بأن  ذلك  عىل  دليل  وأبلغ 

املعلومات اجلغرافية. فقد استع بشبكة النت للحصول  نا  باالستشعار عن بعد ونظم 

لنا أحد    رسل عندما أ  ة فصعقنا ي فاعىل أبحاث يف جمال تطبيقات نظم املعلومات اجلغر

من   أكثر  بنظم    قابال   (بحثاً   133,457)املواقع  يتعلق  موضوع  يف  للتحليل 

وتطبيقاهتا  اجلغرافية  فإنك  .  املعلومات  األبحاث  هذه  عناوين  تقرأ  أن  أردت  فإذا 

ملدة   قادرًا    ، سنة تقريباً   3.6حتتاج إىل جهد يومي عش ساعات    ةاءقر عىل  إذا كنت 

م  قوامها    بحث   ةئ عناوين  األبحاث  هذه  من  عينة عشوائية  أخذ  تم  فقد  الساعة.  يف 

ت ت نس ( بحث، حتى  200) فقد  الفصل.  هذه  ملادة  هبا يف عرضنا  من خالل  شهد  بني 

يشملها  عرتاس  ال  اجلغرافية  املعرفة  ميادين  من  ميدان  يوجد  ال  قد  أنه  العناوين  اض 

ال  يف  اهتاممها  حماور  يمكن حرص  ولكن  أكثر،  أو  وإعداد  التول  ق بحث  رسم  الية: 

وتقي  األرض  حتليل  وتصنيفها،  األرض  مسح  املناخي  ياخلرائط،  الرصد  مها، 

واملحيطات البحار  أغوار  سرب  وا لألرض،  الغابات  مسح  الياة  ،  رصد  ملراعي، 

الربية، تقدير السكان، مسح املدن والبنى التحتية، املسامهة يف رسم شبكات الكهرباء  

وشبكا  املياه،  األرضية  طرال ت  وشبكات  الركات  رصد  الديدية،  والسكك  ق، 

  والتنبؤ هبا، تقدير األخطار البيئية من زالزل وفيضانات وحرائق، رصد حركة املرور

الطرق، رصد   املرورية، ورصد  عىل  البحرية واجلوية، رصد الوادث  حركة املالحة 

ع  اجلرائم  توزيع  دراسة  درجة  إىل  وصلت  حتى  توزيعها،  ووصف    ىل اخلدمات 

 ستوى املحيل وعىل املستوى الدويل....وغري ذلك.  مل ا

ونحمد اهلل بأن معدي هذا املؤلف هم من رواد استخدام االستشعار عن بعد 

العلمية ويف  إاملعلومات اجلغرافية يف  ونظم   أيضًا. وقد تم أطروحاهتم  العلمية  بحاثهم 

 د السكانتقدير عدل  لةاواالستشهاد بأحد منها بني ثنايا هذا الكتاب. وقد تكون أول حم

 ( الرصيفة)دينة ـدر سكان أحياء معندما ق    ، 1985رت عام ـد جـ يف العامل العريب ق
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مقياس  باستخدام   اجلوية  الصور 

رضوريات  ،  [1:  10000] اقتضت  فقد 

أن سكان    البحث  عدد    ( حياً 25)يعرف 

مدينة   أحياء  مجيع  كل   (الرصيفة)وهي 

سوى عدد    اً حي عىل حدة. ومل يكن معروف

اكان  س واجلب اجلبل  فتم جلنويب  الشاميل،  ل 

يف  املساكن  تشغلها  التي  املساحة   حساب 

الس عدد  وبقسمة  الشاميل،  باجلبل  املساحة  وكذلك  اجلنويب  املساحة،  اجلبل  عىل  كان 

كل   حيتوي  كم  الصورة   {2سم1}عرف  من   عىل  املساحة   اجلوية  حسبت  ثم  السكان. 

الورق   باستخدام  حي  بكل  وأامللمرتياملبنية  )  :الشكل]ميرت  البالن  يضاً ،   [(1رقم 

ن تم وبرضب  فقد  حي،  كل  يف  املبنية  باملساحة  السكان  من  الواحد  السنتيمرت  صيب 

)اخلطيب،   حي  كل  سكان  عدد  إع1985تقدير  وعند  الدكتوراإاد  د(.  عن   ه طروحة 

ور اجلوية لفرتات زمنية متباعدة  فقد تم استخدام غطائني من الص  ر الزرقاء،حوض هن

وقد استخدم هلذا الغرض جهاز   هنر الزرقاء،ية يف حوض  ألرض ملعرفة االستخدامات ا

البالنميرت.    السترييوسكوب التقنيات  اهذه    خاللو وجهاز  تكن  مل  قد الديثة  لفرتات 

 (. 1997فيا )اخلطيب، غزت أقسام اجلغرا

كام تم استخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية يف العديد من  

وا راسا الد األريض  الغطاء  يف  التغري  عن  للكشف  األت  والوقوف    رايضستعامالت 

 التغري   كشف"  :عىل األسباب  والعوامل املؤدية اىل هذا التغري، كام هو الال يف دراسة 

 -برما  قضاء  يف  اجلغرافية  املعلومات ونظم  يةاجلو الصور باستخدام  األريض  الغطاء يف

 عامي  بني  ما   الغايب   الغطاء   حتليل "  : ة راسود   ،(2012)زريقات وحسبان،   -"جرش

  يف   اجلغرافية   املعلومات   ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنية   دام باستخ  1987-2020

 

 . جهاز البالنميتر(: 1الشكل رقم )

 (. https://docplayer.fi المصدر: )
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واخرون،   -"كفرنجة   وادي   حوض   الغطاء   تغري "  :ودراسة   ،(2014)زريقات 

  املعلومات   نظم  باستخدام   2009-1952  عامي  بني  جرش   ظة اف حم  يف  األريض

،   -"دبع  ن ع  واالستشعار  اجلغرافية   الغطاء  تغرّي ":  ودراسة ،  (2014)زريقات 

-1978  عامي   بني  الزرقاء   حمافظة /األزرق  قضاء   يف   األرايض  ت عامال واست  األريض 

ت،  )زريقا  -"ب عد  عن  واالستشعار  اجلغرافّية   املعلومات  نظم  باستخدام   2015

  وجهة  من   األرايض  واستعامالت   األريّض   الغطاء  تغرّي   عوامل":  ودراسة     ،(2016

 ،(2017يقات،  )زر -"جرش  -برما   قضاء:  دراسّية   حالة /األرايض  مالكي   نظر 

 ابن   وادي   حوض   يف  األرايض  واستعامالت   األريض  الغطاء  يف  التغري "  :ودراسة 

 .(2017)زريقات،  ."الكرك  حمافظة /مّحاد 

  اجلغرافّية   املعلومات  نظم  استخدام  كيفية   توضيح  يف الدراسات   ه ذه أمهية  تربز

 وحتليل   ايض،األر  واستعامالت  األريض  الغطاء  دراسة  يف  ب عد  عن  رتشعااالس  وتقنيات

 إىل  إضافة  عليها،  تطرأ  التي  والتغرّيات  األرايض  واستعامالت   وتفسريه   األريض  الغطاء

 وتسهيل.  تارخيي  منظور  من  حتدث   التي  اتوالتغرّي   الطبوغرافّية  املتغرّيات  بني   الربط

(  Digital map)  رقمية خرائط  وإنتاج فيها، تمرةاملس  الديناميكية التغرّيات  دراسة عملية

 بشكل    اخلرائط  هذه   تستخدم  حيث  حيدث؛  الذي  والتغرّي   التطور  من  املختلفة  حلللمرا

 وّية.والتنم الطبيعّية، املوارد  وإدارة  اإلقليمّي، التخطيط يف كبري

املعلومات اجلغرافية الفصل ملحة موجزة عن نظم    ،وسوف نستعرض يف هذا 

من الرابع  لك يف الفصل  سبق اإلشارة إىل ذرى عن االستشعار عن بعد رغم  خحة أومل

كنام الستعراضها  الدراسات  من  عدد  اختيار  سيتم  كام  الكتاب.  لتطبيقات هذا  ذج 

مسح   األرض،  مسح  جمال:  يف  بعد  عن  استخدام  االستشعار  مسح  األرض،  موارد 

األ تصنيف  األرض،  حتليل  تقياألرض،  اليرض،  األرض،  بم  األرض تنبؤ  استخدام 

 رائق والركات األرضية الرسيعة.  فيضانات والورصد بعض األخطار البيئية مثل ال
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 أواًل: االستشعار عن بعد: 

الفضائية باملرئيات  مبارشة  نبدأ  تطور    ؛دعنا  إىل  التطرق  سبق  تقنية  ألنه 

 . يعتقد(Remote Sensing Imagary)   هي املرئيات الفضائيةاالستشعار عن بعد، فام

ا  أن االستشعار عن بعد حمصور بتلك الصور أوالبعض   ملأخوذة عرب األقامر املرئيات، 

تل بأهنا  األمر  حقيقة  يف  ولكن  الصناعية  الصناعية.  األقامر  من  امللتقطة  الصور  ك 

(Satelites)،  والطائرات   (Aircaft)،  ذلك صور والرادار    ،(Panchromatic)  بام يف 

األقوامليكروويف،   الص وصور  النامر  متعددة  العلامء ،  طاقاتناعية  معظم  أن  إال 

بيانات القمر  ثني والباح ، ( Landsat)  الصناعي األمريكي يستخدمون بالدرجة األوىل 

 وفيام ييل وصف هلذا الربنامج. 

ناعية ملراقبة األرض تدار بشكل لصاألقامر ا سلسلة من  عن    عبارة "  التعريف:

مريكية. سا(، وهيئة املساحة اجليولوجية األكية )نان قبل وكالة الفضاء األمريمشرتك م

لألبحاث  قياًم  موردًا  تعترب  التي  والصور  البيانات  ومجع  األرض  مراقبة  إىل  وهيدف 

والغاب الزراعة،  جماالت:  عدة  يف  واجليولوالعلمية  والتات،  والجيا،  تعليم خطيط، 

 (.  7، ص 2019)بارود، 

القمر    منيغطي  طو رافة جغمنطق   ،( Landsat)   الواحد  مربعة  ل ضلعها  ية 

ت[ كم185]  ارتـ،  ي [ كم705] فاع  ـدور حول األرض عىل  أن  القمر  ع، ويمكن  طي 

متـ صورتي للمنـتاليتيـن  كـن  أيـ طقة  عشة  الالنـب.  امـ ل  برنامج    ات ـدسـدأ 

 (ERTS-1 )   [Earth Resource Technolgy Satalite ]،   23/7/1972يف .

اسمه أ وقد   ليصبح  أط( Landsat–1)   عيد تسميته  اآللق ح .  أقامر، ومن  تى  ثامنية  ن 

التاسع يف شهر شباط/ القمر  أن يطلق  بني  تو،  [ ( 2رقم )   :الشكل ]ٍ.  2021املتوقع 

) ]اجلد  رقم  )   (، 1اول  ) 2ورقم  ورقم   ،)3 ( ورقم   ، أهم  4(  التقني([  ة اخلصائص 

 . ا الربنامج ر هذ قام أل
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                     .Landsat - طالق اقمار الالندساتإلالتسلسل الزمني  (: 2الشكل رقم )

 (. 8، ص2019بارود، )المصدر:    
 
 
 

 ستشعار اال فها ونوع جهاز  يخ وتوققها وتارطالإ الالند سات وتاريخ ر  سامء أقامأ(:  1) رقم  اجلدول

Sensors Decommissioned Launch Satellite 

MSS/RBV January 6, 1978 July 23, 1972 Landsat 1 

MSS/RBV July 27, 1983 January 22,1975 Landsat 2 

MSS/RBV September 7, 1983 March 5, 1978 Landsat 3 

MSS/TM June 15, 2001 July 16, 1982 Landsat 4 

MSS/TM 2013 March 1, 1984 Landsat 5 

ETM Did not achieve orbit October 5, 1993 Landsat 6 

ETM+ Operational April 15, 1999 Landsat 7 

OLI/TIRS Operational February 11, 2013 Landsat 8 

 (.8، ص2019ود، ر: )باراملصد
  -  - 
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وجاهتا ودقتها واستخدامها طوال م أن حيث ( م 8الندسات )   يف  طيفية ات ال : النطاق( 2) رقم   اجلدول  

Use 
Reslution 

(meters) 
Wavelength 

(micrometers) 
Spectral 

bands 
Bathymetric mapping; distinguishes 

soil from vegetation deciduous from 

coniferous vegetation. 

30 0.42 - 0.52 
Band1- blue -

green 

Emphasizes peak vegetation, which is 

useful for assessing plant vigor. 
30 0.52 - 0.61 Band 2-greeb 

Emphasizes vegetation slopes. 30 0.63 – 0.69 Band 3- red 

Emphasizes biomass content and 

shorelines. 
30 0.76 – 0.90 

Band 4 -

reflected IR 

Discriminates moisture content of soil 

and vegetation; penetrates thin clouds. 
30 1.55 – 1.75 

Band 5 -

reflected IR 

Useful for thermal mapping and 

estimated soil moisture. 
120 10.40 – 12.50 

Band 6 – 

thermal 

Useful for mapping hydrothermally 

altered rocks associated with mineral 

deposits. 

30 2.08 – 2.35 
Band 7 -

reflected IR 

Useful in ‘sharpening’ multispectral 

images. 
15 0.52 – 0.90 

Band 8 – 

panchromatic 

(Landsat 7) 

(. 9، ص2019ود، ر: )بار المصد   

 

 

 TMذات املستشعر  5-4ا يف الالندسات  طوال موجاهتأ وت الطيفية (: النطاقا 3ول) د اجل 

Resolution 

(meters) 

Wavelength 

(micrometers) 
Bands 

Landsat  

4 – 5 

Thematic 

Mapper 

(TM) 

30 0.45 – 0.52 Band 1 – Blue 

30 0.52 – 0.60 Band 2 – Green 

30 0.63 – 0.69 Band 3 – Red 

30 0.76 – 0.90 Band 4 – Near Infrared (NIR) 

30 1.55 – 1.75 
Band 5 – Shortwave Infrared 

(SWIR) 1 

  120*(30) 10.40 – 12.50 Band 6 – Thermal 

30 2.08 – 2.35 Band 5 – Shortwave Infrared (SWIR) 2 

* TM Band 6 was acquired at 120-meter resolution, but products are 

resampled to 30- meter pixels. 

(. 10، ص2019ود، ر: )بار المصد   - 
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 الندسات (: استخدامات النطاقات الطيفية لكل نطاق طيفي يف أقامر ال4) اجلدول

 النطاق 
طول املوجة 

 (m )  بالتقريب 
 اته استخدام 

Landsat 

TM& 

ETM 

SPOT 

4&5 

 0,52 0,45 األزرق 

ملناطق املياه الساحلية ودراسة وضع خرائط  

غطاء الرتبة والتوحل السدود، والتمييز بني  

 . النبايت باإلضافة إىل الدراسات الرضية 

1 -- 

 0,60 0,50 األخرض

ويطابق هذا النطاق االنعكاس  

للغطاء النبايت السليم، ويفيد   األخرض

أيضًا يف وضع خرائط املسطحات املائية 

 .ودراسة توحل السدود

2 1 

 0,70 0,60 األمحر 

غطاء  فييل لل و نطاق االمتصاص الكلور

النطاقات أهم   ويعترب أحديت نباال 

 قيد أيضاً لتمييز الغطاء النبايت وهو م 

لتحديد حدود أنواع الرتبة ورسم  

ولوجية، كام يستخدم يف الدود اجلي

 . الدراسات الرضية

3 2 

ر حتت األمح

 قريب لا
0,76 0,90 

يساعد عىل التمييز بني أنواع الغطاء 

البنايت نظرًا لساسيته للكلوروفيل 

يف متييز املحاصيل وتعزيز  وهو مفيد 

بة واملحاصيل كام ني الرت التباين ب

 .ز بني املاء وغري املاء يم للتمييستخد

4 3 

 4 5طوبة النباتات إذ يمكن دراسة حساس لر 1,74 1,55ر حتت األمح
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 الندسات (: استخدامات النطاقات الطيفية لكل نطاق طيفي يف أقامر ال4) اجلدول

 النطاق 
طول املوجة 

 (m )  بالتقريب 
 اته استخدام 

Landsat 

TM& 

ETM 

SPOT 

4&5 

جفاف املحاصيل وحتليل سالمة النباتات،  ملتوسط ا

ويعترب أحد النطاقات القليلة التي متيز بني 

 واجلليد.  الغيوم والثلج 

ر حتت األمح

 ملتوسط ا
2,08 2,35 

يستخدم يف التمييز بني أنواع الصخور 

حتديد   وحدود الرتبة باإلضافة إىل

رطوبة الغطاء البنايت والرتبة، كام يفيد  

 ئق. كشف الرا 

7 -- 

ر حتت األمح

 راري لا
10,4 12,5 

غطاء النبايت كشف اإلجهاد عىل ال

رارة واملحاصيل وتطبيقات كثافة ال 

مواقع التلوث ومكافحة الشات وتعيني 

الراري، كام يفيد يف حتديد مواقع 

 النشاطات الرارية األرضية. 

6 -- 

.( 11، ص2019 ،باروداملصدر: )  

 :(Download Satellite Imagery)  –  الفضائية   تنزيل املرئيات 

الف  املرئيات  موقعتنزل  خالل  من  د  قصوي   ،USG""(  Earth Explorer)  ضائية 

األمريكية  اجليولوجية  املساحة  هيئة  لكل ( United States Geological Survey)   هبا:   .

   ([.3الشكل رقم ) ] ي عىل عدة صوركل قمر حيتو (  Row & Path)  مدار يدعى:  -قمر 
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 . (15ص ،2019بارود، )المصدر:  .                               Row& Bath&MTMمثال على (: 3الشكل رقم )

املساحة اجليولوجية األمريكية حتى  التسجيل يف  ليك رابط  إ و  موقع هيئة 

لساهبا: الدخول  لك  ويمكنك  ،  log in  [https://ers.cr.usgs.gov]  يتاح 

 Graer New Account Gaer New)  الصول عىل حساب جديد بالضغط عىل

Account) .  (.  45-15، ص ص 2019بارود، ):  ىل ع إ رجاللمزيد 

أخرى،  استخ  ويمكن مواقع  من  والتحميل  أخرى  صناعية  أقامر  دام 

أقامر: األقامر  (،  Sentinel-2)  وأمهها:  األرض    خصصت وهذه  وقد  ملراقبة 

األوروبية الفضاء  ضمن    ،"ESA"(Eurpean Space Agency)  طورهتا وكالة 

وم (  Copernicus)  برنامج  األرض،  ا لرصد  الغطاء  ا لغابراقبة  وتغريات  ت 

الكواراألريض و  الطبيعية.  إدارة  الربنامج )و ث  من قمرين  (  Sentinel-2يتكون 

تم األولإ  صناعيني،  يف  22/6/2015يف  (  Sentinel-2 A)  طالق  ويعمل   .

https://ers.cr.usgs.gov/


 

 

 اتهواستخداما األرض تقييم يثة يفاحلداستخدام التقنيات : لثامنالفصل ا 305

 
ارتفاع   عىل  الشمس  دورة  مع  متزامن  يف  (مرت  786)مدار  منطقة  أي  ويصور   .

    ( Sentinal-2 B)   ناعي الثاينلقمر الصا   قطالأيام. وتم إ   10العامل صورة واحدة كل  

 [. (5رقم )  :دولاجل ]. 3/2017يف شهر 

)ـح ـتست  أداة  ،  MSI  ) (Sentinel-2 Multispectral Instrument)وذ 

ط  13عىل   تت ـي ـ نطاق  الـفي.  األشعة  من  تـمرئـراوح  األشعة  إىل  حت ـية 

ال   (Visible and Near-Infrared VNIR)مراء  ـح ـال  املوجات  ة  قصريإىل 

حتبا المراألشعة  ) ت  و SWIRء  بني    تفاوتت(.  النطاقات  هلذه  التفريق  قوة 

منطقة  ( مرتاً   10،20،60) امتداد  عىل  معًا  (كم   290)وهلا  ط   ةيمدار .  ومها   .

 Sentinal-2)  يغطيان سطح األرض بالكامل، ويكمن البحث عن بيانات القمر 

A  ) ( موقع  )بارود،USGSمن  يف  موضحة  خطوات  وفق  ص   ،2019  (    ص 

يمكن 24 ذلك  إىل  باإلضافة  فتنزيل    (.  ذلك    ضائية صور  مثال  مواقع،  عدة  من 

ويوجد   .[https://landsatlook.usgs.gov](  land Sat look  -  ليسما)  تطبيق

باسم أخر  موظفو (Land Viewer)  تطبيق  ابتدعه   ،  (   (EOSرشكة: 

[https://eos.com/landviewer] ،(.  49-40، ص ص 2019. )بارود 

.)Sentinel-2A لقمر ةي النطاقات الطيف :(5)ول رقم اجلد (  

Resolution (m) Central Wavelength )m) Sentinel - 2 Bands 

60 0.443 Band 1 – Coastal aerosol 

10 0.490 Band 2 – Blue 

10 0.560 Band 3 – Green 

10 0.665 Band 4 – Red 

20 0.705 Band 5 – Vegetation Red Edge 

20 0.740 Band 6 – Vegetation Red Edge 

20 0.783 Band 7 – Vegetation Red Edge 

10 0.842 Band 8 – NIR 

https://landsatlook.usgs.gov/
https://eos.com/landviewer
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.)Sentinel-2A لقمر ةي النطاقات الطيف :(5)ول رقم اجلد (  

Resolution (m) Central Wavelength )m) Sentinel - 2 Bands 

20 0.865 Band 8A–Vegetation Red Edge 

60 0.945 Band 9 – Water Vapour 

60 1.375 Band 10 – SWIR - Cirrus 

20 1.610 Band 11 – SWIR  

20 2.190 Band 12 – SWIR 

 .(47، ص2019 ،باروداملصدر: )

 وتطبيقاته:  ( LIDAR)  –  سح الليزري مل ا 

(LIDAR)    :اختصار جهاز    (،Light Detection Ranging)هي  وهو 

 برصي نشط، يستخدم الضوء وأشعة الليزر يف عمليات املسح. 

   :(LIDAR) –  مكونات جهاز 

(Aircraft, Helicopter, Vehicle & tripod  )إىل وسائ اجلمعباإلضافة    ل 

(Collection Vehicle،)  وهي  الطائرات  :مثل جلمع   املروحية  استخدامًا  األكثر 

   :(LIDAR) بيانات

o ماسح ضوئي (Laser Scanner System)  . 

o  نظام املالحة بالقصور الذايت  (Inerial Navigation System  )  متايل والذي يقيس

وهذا األمر رضوري    –ان  ري االهتزاز أثناء الطوزوايا االنعطاف و(  telt)  اتالطائر

 ت الدقيقة. رتفاعاالالساب 

o از كمبيوتر حممول لتخزين وتسجيل البيانات.  هج 

     (: Types of LIDAR)  –  أنواع املسح الليزري 

 : (Terrestrial) واألرايض، (Airborne)ينقسم إىل قسمني: املحمول جوًا 
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  ة ع ليزر/األشمنها ضوء ال حية. يبث  طائرة مرو م تركيبه إما بطائرة ثابتة أو  يت   جلوي:النظام ا

ن  ا أجهزة املستشعرات. وهناك نوعس األشعة نحو  اهلدف، فتنعك  راء باجتاهحتت مح 

 من أجهزة االستشعار املحموله جوًا مها: الطبوغرايف والباثيمرتي.  

• Topographic LIDAR : 

املست يست هذا  املسح  خدم  يف  الستخدام  شعر  سطحية  نامذج  الشتقاق  الطبوغرايف 

اجليومورفولوجيا، التخطيط الرضي، املخاطر    األرض: الغابات، اهليدرولوجيا،

 م(.  م األرايض، حساب الكميات )األحجا ي ة، تقيندسة الساحليالطبيعية، اهل 

 : Bathymetric LIDAR -  مسح األعامق  •

األعامق.   إىل  والنفاذ  املياه  اخرتاق  يمكنها  التي  املحمولة  األجهزة  من  نوع 

ي واملياه حتى  الغالف اجلو هزة فتخرتق  من هذه األج  ت محراءترسل أشعة حت 

 د فتسجلها املستشعرات.  تصل األعامق فرتت

األريض:   االنظام  من  نوعان  األهناك  األريض  متحركلنظام  ، (Mobile)  ول: حممول 

متحركة. أما الثابت فيتم    ةيتم تركيب املحمول عىل مركب (  Static)  والثاين ثابت

 (.  Tripodوائم )ثالثي القتركيبه عىل حامل 

 :   Mobile -  ول املحم  •

النقاط سحابة  بجمع  أن (  Point Cloud)  يقوم  يمكن  متحركة.  منصة  من 

عدد  املتنقلة  املسح  أنظمة  ت  اتتضمن  يتم  التي  االستشعار  أجهزة  ركيبها من 

البالسي أو  املتحركة  القوارب.ارات  أو  امل  قطارات  األنظمة    من   تنقلة تتكون 

وكامري حتدي مستشعرات  ونظام  ) ات،  املوقع  بالقصور    نظامو   (.GPSد  املالحة 

املحمول جوًا. تستخدم بيانات    ( LIDAR)   ( كام هو الال يف أنظمةINSالذايت ) 

(LIDAR)   عىل شبكات   ديد التعدياتاملتنقل يف حتليل ومسح البنية التحتية، وحت

 الديدية.  طرق، وخطوط السككإلنارة، وعالمات الالكهرباء، وأعمدة ااملياه و 
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   Static:  -  الثابت  •

  ( Point Cloud)  نقاطالثابت جلمع سحابة ال  (LIDAR) تخدم أجهزة  ست 

ثابت،   موقع  املستشعرمن  تركيب  وهو    يتم  ترابيود،  تصوير  عىل  نظام 

أن جتمع   يمكن  بالليزر.  يعمل  بالكامل  بيانمتحرك  األجهزة  عن    اتهذه 

وا والداخل.  اخلارج  من  الشا املباين  النظا الستخدام  هلذا  هي  ئع  م 

اآل ااالستخدامات   وعلم  األرضية،  واملساحة  والتعدين   ثار.هلندسة 

  .[( 4رقم ) :الشكل ]

 

 زري.مستخدمة في المسح اللياألشعة ال(: 4الشكل رقم )

 (.582، ص  2019بارود، ) المصدر:

 :  (LIDAR)  – مجع بيانات   

معظم يف  عن  يتم  ا  األحيان  طائرات  يف  هو  كام  اجلو،  ع  الستطالطريق 

(NOAA)،  خم الطبيعية،    (LIDAR)  ت رجاتستخدم  البيئات  فحص  لغايات 

وتساهم يف إنجاز النمذجة    والبيئات البشية، كام ترصد الفيضانات والعواصف، 

اخلرائط   ورسم  اهل اهليدرودينامية،  واملسح  املي ،  )وصف  وحتليل يدروغرايف  اه(، 

 . [(5)رقم    :الشكل ]لطوارئي. ستجابة مع ا ل، واالالسواح
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 (. 661 ص ،2019بارود، )المصدر:         .   مثال لنتائج المسح الليزري(: 5الشكل رقم )

     (: Download LIDAR Data LIDAR)  – تنزيل بيانات 

ال املعديهناك  من  املد  خالهل يجانصادر  من  يمكن  الة  بيع  لوصا  ان ىل 

(LIDAR)  واقع:ذه املم هت، ومن أهـرنـواقع اإلنتـن مـم  (Open Topography, 

USGS Earth Explorer) .(.  596، ص 2019ود، بار: )ملزيد من التفاصيل انظر 

 يزري:  من نقاط املسح الل   (CHM, DSM, DEM) –  إنشاء نامذج وبيانات 

اإل نامذج  أو  النقطية  البيانات  نامذج  بياناترتعد  أنواع  أكثر  (  GIS)  تفاعات 

ويمكن   وشيوعًا.  خمتلفني إأمهية  نوعني  االنل  نتاج  ، (A First Return)   رتفاع:امذج 

 .  (Ground) واألرايض

o   األول النوع  العلوي  يشمل  اجلزء  األشجارعىل  (،  tree canopy)  من 

 DSM  Digital)برسم نموذج السطح الرقمي )واملباين وغالبًا ما يشار إليه 

Surface Model  . 
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o أما األرايض   (ground  ،) أو األرض اجلرداء   (bare earth  ،) التضاريس فقط    ي عىل و حت فت

 . DSM  Digital Elevation Model))  ذج التضاريس الرقميطلق عليه نمو وغالبًا ما ي

o أما نوع البيانات الثالث فهو نموذج ارتفاع املظلة قمة األش( :جار أو املباينCHM  )Canopy 

ht ModelgHei ،  ـ وأحيانًا يسمى ب (DHM )Digital height Model
. [ (6)رقم  :الشكل] . 

 

                                              . DSM  يمينا   ونموذج السطح الرقمي DEMي يسارا صور توضيحية لنموذج التضاريس الرقم(: 6الشكل رقم )

 (.667، ص2019بارود، ) المصدر:

 من خالل:  ( LIDAR)  انات لرقمية من بي ناك عدة طرق إلنشاء نامذج اإلرتفاعات اه 

 –  ات ـ اب ـ غ ـ ي يف ال ـ ات ـ ب ـ ن ـ اء ال ـ ط ـ غ ـ وي من ال ـ ل ـ زء الع ـ ج ـ ال ة  ـ اف ـ ث ـ اع وك فـ ت ار   ر ـ دي ق ـت 

 Estimation Forest Canopy Density and Height    :  

النبايت    ن نسبة الغطاءبأنه عبارة ع(  Canopy)  يعرف اجلزء العلوي من النباتات

ت كام  األرض  االإىل  أما  اجلو.  من  ارتفاقيفي  ، (Canopy Height)  اعرتفشاهد  مدى  ع س 

اقم الغطاء  عن  ة  استخداملنبايت  ويمكن  األرض.  من  (،  LIDAR)  سطح  كل  لتحديد 

ين املتغريين األخذ بعني اإلعتبار فصل . وجيب االنتباه عند حساب هذنهذين املتغريي

يمكن اإلطالع   –طوات حساب الكثافة ملخصة يف ست خطوات  لألشجار. )خ  النمو

 (. 690ص   ،2019عليها يف: بارود، 
 

 et, Mosaic Datasor LAS Dataset errain DatasetT  (.  669 -650ص ص  ،1920، )بارود 
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 –  ( Lider Data) :   مدا ــ خـ ت ـ اس ـة بـ ق ا ـطـ ـ وط ال ـ ـطـ ـ ل خ ـ ـي ـ ـ لـحـ ت

Power line corridor Analysis With Arc GIS Pro: 

التي   املقاييس  أحد  يعد  العمل،  عن  اخلدمة  انقطاع  مدة  أداء    تقييم متوسط 

رشكات  املؤسسات معدل  ومنها  مؤرش  باسم  إليها  ويشار  النظ   الكهرباء.  م ا انقطاع 

 (SAIDI )  System Average Interruption Duration Index والذ يقيس.  استقرار    ي 

انقطاعها السنوي نقطاع متعددة  اال وتقدر مدة اإلنقطاع بالدقائق. وأسباب    .الطاقة ومدى 

الطبيعية الكوارث  املتحدة   ،منها  الواليات  املعدل    يف  السنة.   120حوايل  يصل  يف  دقيقة 

يتفاو  الوالولكنه  الش  ،ياتت حسب  موحتاول  حتسني  منكات  أمكن  التابع     (SAIDI)ا 

 (.  714، ص  2019،  د)لتوضيح اخلطوات، طالع بارو  .[ ( 7رقم )  :الشكل] هلا.  

 

               . لدول االوروبيةل   SAIDمخطط. بياني يوضح مؤشر (: 7الشكل رقم )

 .(713، ص2019بارود، ) المصدر:  
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  - ( LIDAR Data)  ام د خـتـ اس ـ اين ب ـبـ م ـف ال ـق ـ اذج أس ـ م ـدام ن ـخ ـت ـ اس

Extract Roof Forms Municipal Development :  

إذا    ية أورجيون، الختبار هذا الي أحد أحياء مدينة بورتالند بوال   يطبق عىل   التمرين 

ء. وهذا يتطلب مشهد ثالثي األبعاد  اباملناطق اخلرض   مة الوالية اخلاص كان يتبع قوانني وأنظ 

ذات للمباين  حدود     Level of Detail Building(  LOD 1)   توى ملس ا    استخراج  تشمل  والتي 

إىل  ال  املبنى  م االرتفاع  عن  معلومات  إىل  باإلضافة  للمبنى،  واهلدف    .(LOD 2)   ستوىكيل 

شاء بيانات ارتفاعات  ب إن ل ند. هذا يتطال تملنطقة يف بور نشاء مشهد ثالثي األبعاد  إالنهائي هو  

ومن بني خمرجات هذا التمرين    (. 737ص    ،2019  د،ه  يف باروجتد ن  لتمري رقمية. )تفاصيل ا 

 التايل:  ( 6) رقم ملباين عىل النحو املوضح يف اجلدول  سية تتعلق با الوصول إىل بيانات أسا 

 خمرجات املسح الليزري ملباين مدينة بورتالند (: 6) اجلدول رقم

RoofDirAdjust ROOFDIR BASEELEV BuildingFID ROOFFORM EAVEHEIGHT BLDHEIGHT 

0 135 55.93927 Building_1 Gable 11.86661 21.8713 

0 <Null> 53.25887 Building_2 Flat <Null> 7.65842 

0 <Null> 59.73255 Building_3 Hip 9.77006 19.19317 

0 135 52.11464 Building_4 Gable 9.89496 23.15253 

0 <Null> 53.8755 Building_5 Hip 10.98279 24.91647 

0 <Null> 49.19603 Building_6 Flat <Null> 9.86872 

0 45 50.73854 Building_7 Gable 22.33502 33.47248 

0 45 55.49928 Building_8 Gable 9.94448 22.15178 

 (. 767، ص 2019بارود، املصدر: )

 (: 6دة باجلدول )لعناوين األعم توضيحوفيام ييل  -

• Building Height  (BLDGHIGHT )-    .أقىص ارتفاع للمبنى باستثناء ارتفاع األرض 

•   Eave Height  (EAVEHEIGHT )- ذات األسقف املسطحة.  لبنى، املباينالد األدنى الرتفاع ا  
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•  Roof Form  (ROOFFORM)  -    يكون أن  يمكن  السقف  نموذج  أو  شكل 

  .[(8رقم ) :الشكل] انظر – Hip، أو Flat ،Gableالسقف 

 

 (.768، ص2019بارود، ) المصدر:                                              . نموذج سقوف االبنية(: 8الشكل رقم )

• Building FID .رقم معروف املبنى الداخيل : 

•   Base Elevation  (BASEELEV)  –   ارتفاع القاعدة للمبنى، يساوي عادًة ارتفاع

 نى. حيث يقع املباألرض 

• Roof Direction  (ROOFDIR)  –   يواجهه وصلبا  اجتاه الذي  بالدرجات  لة 

 . Gableالسقف فقط لألسقف من نوع 

• (RoofDir Adjust) Roof Direction Adjusted-   .يسمح هذا القل بتعديل اجتاه السقف 

 ثار:  يف الكشف عن اآل (  LIDAR)  – انات ام بي د استخ 

قام   جواتيامال  غابات  مؤسسيف  من  الطبيعي فريق  والرتاث  للثقافة  مايا  ة 

 (PACUNAN  إىل تعود  أثرية  مستوطنة  عن  بالكشف  تبلغ   1500(  مىض.  عام 

ال منطقة  يعادل    800دراسة  مساحة  ما  أي  يق{2كم2.100}ميل،  مل  العلامء  .  م 

امليد  ببالتحرك  وس  ستخداما اين  استخدموا العربات  وإنام  الرباعي  الدفع  يارات 

الكثيفة هبد بقات األشجار والت طحتما  ية  ؤرل  ( LIDAR)مسح   شف لكف اكروم 

 حضارة املايا بتلك البقعة.  عن
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اسفوق اجلد  برت  قامت  التي  خهود  أتـرائرسم  ث ربط  األبعاد  الثية    3D)ة 

Archaeological Mapping)  ال ععن  املالآن  كشف  والقول باين  ف  الري،  وقنوات 

و واألهرامات.  الدفاعية  واألعامل  العلامء  الزراعية  موطناً قدر  كانت  املنطقة   بأن 

تعديص  عوبلش نسمة  100نحو  ادهم  ل  نحو   ،مليون  قبل  مزدهرة  حضارة  أنشأوا 

لنبايت الغطاء ا(، Lider) تقنية الليزر لكيف تزي  ، [(9رقم ) : الشكل]ويبني  ،عام 1200

ابتل القدرة هرامأل دو  هناك  يكن  مل  التقنية  هذه  وبدون  الفخمة.  املباين  من  ات وغريها 

نى من حضارة املايا مل مب  (ألف  60)نحو  ف عىل  تعرال  ام أنه قد تمك  ،تعرف عليهاعىل ال

 واملزارع والطرق.  تحصيناتتضم املدن وال  ،ابق ضمن مملكة واسعةتكن معروفة بالس

 

    ة الليزر في اكتشاف االثار في مناطق الغابات.يم تقن استخدا(: 9الشكل رقم )

 (. 799، ص2019بارود، ) المصدر: 

كشف عن  ثار اليوم إىل اختاذ عدة طرق ووسائل تقنية حديثة للء اآليتجه علام

 ثار القديمة نذكر منها: اآل

1- Light Detection Ranging – LIDAR 

    Thermography –ر الراري  صويالت -2
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   Ground-Penetrating Radarخيرتق األرض:  – الراداريالتصوير   -3

  Magnetometry –ة طيسيااملغن -4

 . (802 -  800، ص ص 2019)بارود، .  (GIS) غرافية نظم املعلومات اجل -5

 الصناعية:    ر األقامرمؤرشات صو 

 : The Normalized Difference Vegetation Index -(NDVI) مؤرش الغطاء النبايت أوالً:  

ويعتمد عىل خصائص تفاعل الكلورفيل مع  ، اء النبايت افة الغط كث عرفة  مل  دم يستخ 

الزراع األ اإلنتاج  ومراقبة  اجلفاف،  لقياس  ويستخدم  الكهرومغناطيسية،     ، ي شعة 

ة  فإن نسب  لنبات كثيفاً ق الرائق. ومبدأ عمل هذا املؤرش: عندما يكون اناط بم  اتوالتنبؤ

إذا كان الغطاء ليس كثيفًا فإن  لكن  و   ا.متصاصه يتم ا  يسيةغناطمن األشعة الكهروم  ريةكب

    (. 1  -إىل  1ما بني )    (NDVI)  هت ينعكس إىل القمر الصناعي وتدرج قيم جزءًا كبريًا منه

 نبايت سليم. ( منطقة ذات غطاء0,1) •

 [. ( 10رقم )  :لشك ال ]  النبايت  ية من الغطاء ( يمثل منطقة تكاد تكون خال 1-)صفر و  •

 

 . ) 391ص، 2019بارود، ) المصدر:                                                   .باتيلنالمؤشر ا (: 10الشكل رقم )
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The Normalized Difference Built up Index  ق الرضيةناط امل مؤرش ثانيًا:    (NDBI): 

لتحيستخد  املبنية. وهذا  م  املناطق  أو  املناطق الرضية  جدًا يف    مهمديد 

ما بني (  NDBI)  . تتدرج قيمةتخطيط العمراينوال و الرضي،  م ن عملية رصد ال 

 يث أن:  ( ح1-,1)

 مناطق حرضية.  –( صفر,1) •

 [.(11رقم ) :الشكل]حرضية.  ق غريمناط  –( 1 –)صفر  •

 

                              . الحضري المؤشر(: 11الشكل رقم )

 .(401- 400ص ص ، 2019بارود، ) المصدر:      
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 :The Normalized Difference Water Index (NDWI) ة ب و رط ل ا مؤرش فرق    ثالثًا: 

يستخدم لساب التغريات التي حتصل عىل املساحات التي تشغلها املسطحات  

وترتاوح قيمته رق،  غلول  للفيضاناتاملائية، ويمكن أيضًا حساب املناطق التي تتعرض  

 يث أن:  ( ح1 -,1ما بني )

 ئي. ق ذات حمتوى ماصفر( متثل مناط, 1) •

 [.(12رقم ) :الشكل]هبا حمتوى مائي.  متثل مناطق ليس (1 -, ر)صف •

 

 . ) 403، ص2019بارود، ) المصدر:                                                       مؤشر المياه.(: 12الشكل رقم )
 

 :The Normalized Difference Water Index (NDMI)مؤرش فرق رطوبة الرتبة  رابعًا: 

)   :الشكل]  ح يفضيو اهلدف،  [(13رقم  إىلاألن  م  مدرج  الغامق    البني  زرق 

وهناك  الرطوبة.  عىل  رطوبة  ليدل  لقياس  خمصصة  صناعية  وم  أقامر  مياه الرتبة  لوحة 

: ـ ى هذه األقامر ب  تصاص وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( وتدعاملحيطات وهذا من اخ

Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS)  ،   الشكل]ر  انظ:  ( حيث [.(14رقم 
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ق الرضية  ناطرطوبة الرتبة بني املناطق الريفية واملبسبب تفاوت    لون الرق يفيتضح الف

 نتيجة عمليات الري.  

 

 (. 405، ص 2019بارود، ) المصدر:                                        .رطوبة التربة مؤشر (: 13الشكل رقم )
- 

 

 .)407، ص 2019بارود، ) المصدر:                        . يلهر النا ندلت  (:14الشكل رقم )
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 : The Normalized Burn Ratio (NDVI) – نسبة الرق واالشتعالخامسًا:  

يف   الرائق  عىل  النوذج  هذا  حتت إطبق  األشعة  موجات  باستخدام  سرتاليا 

( القريبة  حت او  NIR)المراء  الألشعة  )القصرياملوجية  ء  مرات  وتعترب SWIR)ة   ،

يف   نشبت  التي  عام  سرتاإالرائق  الر  2013ليا  أكثر  انتشارمن  حارصت ائق  وقد  ًا 

اخل وقدرت  ويلز  بنحو  نيوساوث  دوالرًا.    100سائر  ،  2019بارود،  )  انظرمليون 

 [.(15رقم ) :الشكل]،  (445ص

 

 في األسفل.  حريقال د، وما بعألعلى  ، ما قبل الحريق في استراليا حرائق أ(: 15الشكل رقم )

 . )490  - 489ص  ، ص  2019بارود، ) المصدر:              
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 – ائق الغابات من حر رضرةمتـ ال عات ضية للمجتماألر  االهنيارات خاطر ـحساب مسادسًا: 

  Calculate Land Slide Risk For Communities Affected by Wild Fires (Arc GIS Pro):  

م يف  غابات  حرائق  أوائل  يف    (،نايا)و(  Sonoma  -ناماوس)تي  اطعقاندلعت 

ط ئا. مما أدى إىل تدمري بعض التجمعات املحيطة بالرائق. وقد تبع اخلر2017أكتوبر  

  ية. وإزالة جذور النباتات من الرتبة الطين  جفاف الرتبة  اهنيارات أرضية بسبب  صولح

املناطق و  ت ارياهنالعد خرائط تبني املناطق التي تعرضت لاملسؤولة أن ت وعىل اجلهات  

لال االستشعار  املرشحة  تقنية  اخلرباء  استخدم  وقد  نظم هنيارات.  وتقنية  بعد  عن 

 التالية:  ائط اخلر املعلومات اجلغرافية لرسم

 دة الريق.  ة شنشاء خريطاألوىل: إ •

 االنحدار.   الثانية: إنشاء خريطة مؤرش •

 األرضية.  االهنياراتنشاء خريطة خماطر ثة: إالثال  •

 امئية.  ـاألرضية بواسطة األحواض ال االهنياراتة بقة خطورط صيتلخة: ع الراب •

 . (497ص ،  2019بارود، )ملتابعة كيفية رسم هذه اخلرائط، طالع: 

  (:Arc GIS Pro) تقلص البحريات باستخدام ألريض لقياس مترين: تصنيف الغطاء ا 

 أكرب   يف الصني تتقلص مساحتها باستمرار وهي  (Poyang  –  غبويان)بحرية  

عذبريبح وهو ة  فيها  يصب  هنر  أهم  مياه  سحب  بسبب  وذلك  الصني.  يف  هنر   ة 

الثالث  (اليانغتيس) اخلوانق  أو  املمرات  سد  وقد (Three Gorgeo Dam)  عند   .

ري تغ  رية ألن نقص البح  ؛بخطر فقد مصادر رزقهم  ن بالبحرية و طشعر السكان املحي

اال  عىل  يؤثر  مما  للمنطقة  األريض  الغطاء  اا قتصمن  املنطق  لعام د  م تة.  داخل 

فضائيتا صورت   تمخد  است   للبحا ن  عام  رين  صور    2014وعام    ،1984ة  من 

وضيقة(5دسات  الالن) طويلة  البحرية  هنر  ج   متتد و  .  وتعتمد (اليانغتيس)نوب   ،

ع أن حيدد طاع املشوقد استطة بالبحرية عىل الصيد والنقل. واملدن املحي العديد من
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تتع  التي  املناطق  خل ر أكثر  خالل ت طر  ض  من  البحرية  املرئيتني   راجع  مقارنة 

تصنيف   تم  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة  باستخدام الفضائيتني،  للمنطقة  النبايت  الغطاء 

فضم التقرئيتني  األوىل  للمنطقة  .  2014عام  والثانية    ، 2001عام    طتائيتني 

 (. 300، ص 2019ود، بار) :طالع تمرين،لإلطالع عىل خطوات ال

يتضح سبق  االستشعار  خ است  مدى  مما  تقنية  عدةدام  جماالت  يف  بعد  :  عن 

تغري املساحات،  الحساب  تقدير  البحريات،  ومساحات  منسوب  رصد ر  ائق، 

ا  راتاالهنيا مسح  خطواألرضية،  مراقبة  املدن،  يف  العالبيوت  الضغط  حساب ط  يل، 

ل المن خضح  تملائية، كام يدير رطوبة الرتبة، واملساحات ا، وتقكثافة الغطاءات النباتية

اجلغرافية. وسيتم   ارتباط االستشعار عن بعد مع نظم املعلومات  العرض السابق مدى

هذه  بعض  استعراض  القادمة  الصفحات  ك  يف  هيمنة  أالتطبيقات  واقع  متثل  مثلة حية، 

بعد  االست عن  األشعار  عىل  اجلغرافية  املعلومات  املستوى  بحاث  ونظم  عىل  العلمية 

 . يلإلقليمي والدواملحيل وا

                                                              :   Geographic Information System - اجلغرافيةنظم املعلومات ًا: يثان

 مفهوم نظم املعلومات اجلغرافية:  

ت لقد   نظمتم  اجلغر  عميم  عام  املعلومات  مع  هيل  تسل  ،1964افية  التعامل 

ا العد إو  جلغرافيةالبيانات  مي جراء  الد  البيع ن  هذه  عىل  إىل انمليات  باإلضافة  ات، 

والتحلي واملعاجلة،  والتحديث. اخلزن  والتحرير  والتقديم  والعرض  واإلدارة،  ل 

ات، فضاًل عن رقام والبيانام حاسويب له القدرة عىل ختزين كم هائل من األ ظوهون

بس، الد )يس خمتلفة.  بطها بأحجام ومقاي ض ائط درسها واخلر  اء نشإ عىل    اكونه قادر

 (. 14، ص 2019

ال عام    كثريونيرى  كانت  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بداية  يف    1964أن 

للخر ترقيم  عملية  تطوير  تم  عندما  بمعلومات ط ائ كندا.  اخلرائط  هذه  وربط   .
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وصفي قو مكانية  شكل  عىل  ت ة  والضائم  للزراعة  طبقات  نية وا الية  ثروم 

حم ملنفعة  األرض  عىل  ،  ددة واستخدامات  املعلومات اوع  ملش اأطلق  نظام  سم 

عام   ويف  الكندي.  رش   1969اجلغرافية  تأسيس  والنظم )كة  تم  البحوث  معهد 

يف (  ESRI)  املعروف باسم  (Environment System Research Institute  -  البيئية

 برجمياتالنتاج  أضخم رشكة    اك دينجرموند( لتصبحدة عىل يد )ج الواليات املتح

 امل.  ع  اليف ةينظم املعلومات اجلغراف 

عام   مؤمت  1970ويف  أول  اعقد  املعلومات  لنظم  دويل  من  ر  بتنظيم  جلغرافية 

منظ من  للجغرافيني وبدعم  العاملي  املتحدة)  مةاالحتاد  لألمم  التابعة  والثقافة   ( العلوم 

 (. 2، ص . )داود(كوسينبال)واملعروفة 

زادت   لنوقد  الكرتالاجة  مع  ظام  التعامل  يستطيع  اهلوين  من    ائلالكم 

تم  ا التي  من  لبيانات  عليها  يف الصول  بالتجوال  بدأت  عندما  الصناعية  األقامر 

م عام  الفضاء  التطور يف1972نذ  زيادة  ومع  اإلحصائية  ا   .  واألساليب  لاسبات 

ومات اجلغرافية  فقد أصبحت نظم املعل أو أرضًا،  ع املعلومات سواء جواً وطرق مج

دريسها، يف العديد اجلامعات بت  تفأخذ ة،  يرة حكومرية لكل وزارة ولكل دائ رضو

 لكن هبيمنة جغرافية. التخصصات و من

ت اجلغرافية، وقد  ما مل يتفق املتخصصون عىل تعريف مانع جامع لنظم املعلو

تعريفات    دت ورأ عدة  املتخصصة  داود  املؤلفات  ضمن   ،(30، ص 2012)أدرجها 

أو  ة سبع فيام  )تعريفات،  الدبس  ص  2019رد  ص  نحو15-17،  ًا، فتعري   17  ( 

إ متشاهبورغم تعددها  أهنا  اختيار تع الّ  قد تم  باملفردات. و  املعنى وختتلف  ريف  ة يف 

داو  ،1990عام    ( ESRi)  مؤسسة  )من  وجاء2012د  يضم  جم":فيه  (  متناسق  مع 
 

  الت مزيدًا من  كتا  طبيقات نجد  االستمقدمة  ب »يف  بعد وتطبيقاته  ر شعاإىل  الدكتورت،  «عن   :أليف 

   بي، الدمام. بة املتن، مكت2014ن حممد عبده، الديم وسا 
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اآل  الاسب  والرب مكونات  ايل  وقواعد  واألفراد امج  ويقوم   لبيانات  هذا   املتدربني 

للمعل  دقيق  املكاني  ة كانيامل   وماتاملجمع بحرص  وم وغري  عاجلتها ة وختزينها وحتديثها 

وعرضها  تعريف  "وحتليلها  أحدث  اختيار  وتم   .( الدبس  إىل  2019أورده  ويعود   )

التعريف:1990عام  (  NCGIA)   سة مؤس هذا  يف  من  "وجاء  مكونة  جمموعة 

املعال والربام تجهيزات  اآل لوماتية  والوظائف  التيج  وإدار  لية  وختزين  مسح  ة  تتيح 

ون ليحتو البمل  وعرض  بمواقعها  ذجة  املرتبطة  حل  يانات  هبدف  وذلك  اجلغرافية، 

 .  "ة بالتخطيط واإلدارة املشاكل املعقدة واملرتبط

حور  اجلغرافية تقدم ملستخدميها إجابة عن مخسة أسئلة تتم  ملعلوماتم اإن نظ

 ، Trend  -واملنحنى/االجتاه   ،Condition-ط/الظرف الش ، وLocation-وقعامل  حول:

 :  Model -، والنموذجPattern  -نمطلوا

ماذااملوقع - موق   :  يف  اإلجابة:  يوجد  حمدد؟  خرائط    عرضع  شكل  عىل  بيانات 

 ة.  وجداول/مصفوفات وصفي

 يات عاملية. : أين يقع هذا املطلوب؟ اإلجابة: حتديد املواقع وفق إحداثالشط  -

 ات.تغري نم هتتارخيي للحدث وما رافق ري؟ اإلجابة: تسلسللذي تغ: ما اىاملنح  -

مكانيًا؟النمط  - الظاهرات  تتوزع  كيف  حتديد    :  يتم  تن  اهليئة اإلجابة:  هبا التي  تظم 

 الظاهرة عىل األرض.

ماذاالنموذج  - اإلجابةلو   :  توقع ؟  الباحث  يستطيع  خاصة  نامذج  إىل  الوصول   :

 .(4، ص 2012. )داود، رة أو تطورهاحدوث ظاه

 أنواع البيانات: 

تتعا التي  البيانات  ممتقسم  نظل  رئيس  مع  نوعني  من  اجلغرافية  : ني املعلومات 

مكانية)وبيانات    (،Spatial Datn  -  مكانية):  األوىل  (.Non-Sapatial Data  -  غري 

أمخت و معروفة.  دولية  إحداثيات  وفق  املواقع  بتحديد  املكانية  البيانات  البيانات تص  ا 
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املكغ فتري  البيانات  انية  كل  تضم  أو  الظاهرة  هتم  تصف  غريتدعوالتي  أو   ى  مكانية 

 (. 4، ص 2012ود، )دا.  (Attribube Data) بيانات وصفية

 حتليل البيانات:  

اجلغراف  البيانات  حتليل  طرق  البيانات    يةتنقسم  لنوع  وفقًا  نوعني  إىل 

 مل: ويش

معاجلة • وتضم  اإلحصائي:  وت   التحليل  بالبيانات  النطبيق  اإلحصائية عض  امذج 

 بيانات.عىل تلك ال

 ة وتوزيعا. يتعلق بوصف الظاهر اين:ملكاالتحليل  •

ع متوسط  حسب  املفإذا  يف  الطلبة  لكل  دد  الكومية  فهذا أدارس  ستاذ 

وصف إن  ولكن  كمي،  مكاين. ت  حتليل  حتليل  فهذا  باملدينة  املدارس  تتوزع  كيف 

ا بعدة طرق والتحليل املكاين   ويعرب عن . ويتم (Pattern)  لعام ويدعىلنمط امنها 

عندما  عاد  بعاد، ثالثي األبعاد، رباعي األبتويات: ثنائي األ سدة مبع   املكاين   التحليل 

الزمن عامل  إليها  املعليضاف  نظم  يف  البيانات  حتليل  ويتم  من وم.  اجلغرافية  ات 

اال  أو  اخلطية  البيانات  مها:  نموذجني  ت والبيانا (،  Vector Data)  جتاهيةخالل 

 (. Raster Data) اخللويةالشبكية أو 

 :Vector  –  ية ط ات اخل البيان 

اإل من  متتابعة  سلسلة  خالل  من  الظاهرات  كل  متثيل  يف وهو  كام  حداثيات 

الور عبارة عاخلريطة  فالنقطة  ملوق  ن إحداثيني قية.  النمط فهو )س، ص(  بينام  ع حمدد، 

اإلحداثيا املحددة  النقاط  من  عن سلسلة  بعدعبارة  وله  بينام  طو  ت  مساحة.  وليس  ل 

لذلك فإن نامذج البيانات اخلطية تتكون هبا خط. و حييطة ددساحة حمرب عن ماملضلع فيع

 أو(،  Arc  -خط  )أو  (،  Point  -  النقطة)أنواع من طرق التمثيل الظاهرات:    من ثالثة

(Line ،) .أو مضلع 
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 يتميزنموذج البيانات اخلطية بالعديد من امليزات: أمهها:  

 حجم البيانات مناسب  -2 قةالد -1

 التصحيح إمكانية   -4 نات بيالسهولة التعامل مع ا  -3

  مها: عيبني ولكنه يعاين من 

 يتطلب جهدًا ووقتًا كبريًا يف إدخال البيانات.  -1

 من قبل مدخل البيانات.ة يتطلب خربة ودقة عالي -2

 :   Raster  -  البيانات الشبكية 

هذا ا  عىل النموذج    يعتمد  من  شبكة  عىل  ملربعاوجود  موضوعة  ت 

حيمل هذا املربع  من هذه الظاهرة و اً جزء  أو   اع ظاهرة مطة. ويمثل كل مربخري

اإلاخل خالياصائص  املربعات  هذه  وتسمى  الظاهرة.  هلذه    ،(Piyl)  شعاعية 

او  الص يعتمد وضوح  أو قوهتا  كان ورة  ت لتميزية عىل مساحة هذه اخللية فكلام 

كان   مساحتها  الب (  Resolution)  وضوحال   أصغر  نظام  ويتميز  يانات  أكرب. 

البيانات  الظاهرا  لي متث ىل  عالشبكية بقدرته   إىل نظم ت املستمرة ورسعة إدخال 

 :  لومات اجلغرافية. أما أهم عيوبه املع

   .ب سعة ختزينية كبريةتطل -

التالب  تهدق - عىل  وقدرته  املكاين،  التمثيل  يف  نسبيًا  من املكاين    حليل سيطة  أقل 

 .  Victorنظام 

يف  كنيم الشبكي  النظام  واملرك استخدام  اجلوية  الصور  ة،  ئيا ضالفات  ب 

يف   البسيطة)وكذلك  الضوئية  ):  الشكل ]  (.Scanners  -  املاسحات  ،  [(16رقم 

 (.   6، ص 2012)داود، 
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 . ) 6، ص2012، ووداد) المصدر:                                            .البيانات والتحليل(: 16الشكل رقم )

 ة:  غرافي جل وظائف نظم املعلومات ا 

 ل ما ييل:فية لتشماجلغرا لومات ملع اتتعدد وظائف نظم 

 Data Complition -جتميع البيانات-Data Capture 2 -البيانات الصول عىل -1

 Data Menipulation -ة البياناتمعاجل -Data Storage     4 -لبياناتختزين ا-3

 Data Display -عرض البيانات-Data Analysis  6 -حتليل البيانات-5

 Data Presentation -تقديم/متثيل البيانات -Data Managment 8 -ناتبيا ل إدارة قواعد ا -7

 Data Modling -البيانات  نمذجة-Digital Mapping 10 -رسم اخلرائط الرقمية-9

 .( 43-39، ص ص 2019بس، )الد .Create Geodetabase-إنشاء قواعد بيانات جغرافية-11

 غرافية:  ت اجل م املعلوما نظ مصادر بيانات  

 املسح امليداين -3 االستشعار عن بعد -2 فية غراجلا رائط اخل -1

 ملعلوماتبنوك ا-6 تفاعات الرقميةنامذج االر-5 نات استخدام األرض بيا-4
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 اجلغرافية:   فوائد نظم املعلومات 

 الرسعة يف إنتاج اخلرائط والصول عىل املعلومات ومعاجلتها -1

 لكلفة.ا ختفيض -2

 جات.خراملجودة  -3

 ت وأرشفتها.املعلوموا طهولة حفظ اخلرائس -4

 معاجلتها. القدرة عىل حتليل البيانات واملعلومات و -5

 ية والبيانات الوصفية. ات اخلرائطربط البيان -6

 . ( 47-46، ص ص  2019)الدبس،  رتية للمعامل. لصول عىل املواصفات املورفوما -7

   استخدامات نظم املعلومات اجلغرافية: 

ا نظم  دا ستختتعدد  اجلغرافي املمات  يعلومات  لدرجة  وفيام صعة  ب حرصها. 

 ستخدامات: ييل أهم اال

 هائل من البيانات واملعلومات. حفظ وختزين كم  -1

 صورة جذابة وملفته لالنتباه. عرض البيانات اجلغرافية ب  -2

 تصميم وإعداد ورسم اخلرائط بمختلف أنواعها. -3

 ائط موضوعية. متثيلها بخرل يسهل طبقات لمتثيل الظاهرات اجلغرافية عىل شك -4

 ط. الزمة للخروج بنامذج أو أناملتحليالت الء بعض اإجرا -5

  عمليات اإلدارة والتخطيط. املساعدة يف -6

 ات واملساحات واالرتفاعات.ديد املواقع وقياس املسافحت  -7

املناخية   -8 وبخاصة  التنبؤات  جمال  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  نامذج  تستخدم 

 ولوجية.واهلري

 املشاريع اإلنامئية.  األنسب لبعض ل عىل املوقع يف الصو ةامهملسا -9

 فضائية إىل خرائط. ة واملرئيات الحتويل الصور اجلوي -10
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متطور   -11 وامرشد  اجلوية  املالحة  امليدانية. ألعامل  والرحالت    لربية 

 . (49  -48، ص ص 2019)الدبس،

 تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية:  

                                                                            :(Mean Center) – اينكحتليل املتوسط امل -1

،    Y، وقيمة    X  مةوتكون النتيجة قي  حداثيات املواقع.ل املتوسط السايب إليمث

 يكون املتوسط املكاين:      ضاعفهاوعند ت

 
 

 

 :( Standard Distance - ياسية )املعياريةافة القاملس حتليل -2

يقيس درجة تركز الظاهرة 

أو تشــــتتها حــــول املركــــز 

ــا.  ــد  هلــ ــط اهلنــ املتوســ

 وهويســتعمل ملعرفــة مــدى

انتشار وتشــتت الظــاهرة عــن 

ة رتكز بــدائرثل ال زها. ويممرك

ــ يكــون مرك ع املركــز زهــا موق

املعــدل للتوزيعــات.  اجلغرايف 

وكلــام صــغرت الــدائرة زاد 

ــ  ام كــربت تركــز الظــاهرة وكل

ــدا  ــل ترال ــز ال ئرة ق ــاهرة. ك ظ

 .[(17م )رق  :الشكل ]

 

)الشكل   المسافة  تحد(:  17رقم  من يد  لمجموعة  المعيارية 
                                                      قطية.الظاهرات الن

 .) 242، ص2019، دبس) المصدر: 
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 : Directional Distribution - ليل اجتاه التوزيعحت  -3

ذلك  ال   ويمثل  املسافة  ال قياسيبحساب  للقطع  بشكة  منفناقص  يف  ل  صل 

مع،    X    ،Yهني  جا ـالت ا  )الدبس، وفق  خاصة.  ص  2019  ادلة   ،243 .)

املعياري لإلحداثيات   التقنية هو حساب االنحراف    عن ،    X    ،Yومبدأ هذه 

ال مـال  ل وـ مت ـركز  م ل سط  لتحديد  الناقص.  ـ مجموعة  القطع  وتكون  حاور 

رقم    : لشكل ا ]ة مكانيًا.  لظاهرام لتوزيع ابني االجتاه الع   ابيضاوي  النتيجة شكال

(18)]  . 

 

 . اتجاه توزيع المدن في سوريا  نمطتحليل  (: 18الشكل رقم )

 .) 422ص، 2019الدبس، ) المصدر:                                         

    :Average Nearest Neighbor - حتليل اجلار األقرب -4

ذلك   حساب  عدديتم  تطبيق  طريق  املعادالت  عن    س، )الدب  من 

ال   ويستخدم   (.244، ص  2019 مل هذا  اتحليل  التوزيع  نمط  جلغرايف  عرفة 

،  (2.15  -صفر )ملجموعة من الظاهرات النقطية املنتشة. وترتاوح ما بني  

أ  الناتج  كان  )فإذا  من  خمصصًا،1قل  النمط  يكون  القيمة    (  كانت  وإذا 
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( عشوائ1تساوي  التوزيع  فيكون  ال (  كانت  وإذا  أكرب  يًا،  )قيمة    ( 1من 

 .  متباعداً لتوزيع كون افي  (2.15وأصغر من )

 : Density Analysis - حتليل الكثافة -5

مع مساحة  يف  الاالت/األفراد  عدد  بقسمة  ذلك  فتكون  ويتم  ينة، 

بالتدرو [  2وحدة/كم]لنتيجة  ا عادًة  عنها  األلوان.يعرب  يف  تقسم    ج  وقد 

املت  وحيسب  مربعات،  إىل  و املنطقة  مربع،  لكل  العام  عدد    لنفرتضوسط 

تساوية الكثافة بخط تساوي، وبعد ناطق امل وصل امل ذلك يتم  عد  سكان، وب

حسب اخلريطة  عىل  الكثافات  وتوزع  الكثافة،  فئات  حتدد  خطوط    ذلك 

 حسب الفئات. ثم تكون اخلريطة  التساوي.

                                         : Hydrologic Analysis in GIS -  حواض النهريةورفومرتية لألاخلصائص امل -6

 حساب ما ييل:  ج معينةجب برامفيتم بمو

 حساب مساحة الوض النهري -2 األحواض النهرية  دودححتديد -1

 حساب املعامل اهلبسومرتي-4 ترضسحساب معامل ال -3

 ي التكرار النهر -6 الكثافة الترصيفية -5

 الرتب النهرية -8 نسبة التشعب-7

 ضلواستطالة ا -10 حميط الوض-9

 ار الوضم النحددل العااملع-12 وض ارة الاستد-11

 رتبة النهر -14 نوع شبكة الترصيف املائي-13

 (. 260-247، ص ص  2019  )الدبس، (، 226-220، ص ص 2012د،  )داو
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    :  Central Feature - لظاهرة املركزية ا -7

وزع ركز تتقوم هذه األداة بتحديد الظاهرة أو املعلم الذي يقع أقرب ما يكون مل

   .[(19)رقم  :شكلال] الظاهرة.

 

 . ) 164، ص2012، ووداد) المصدر:           .مثال على الظاهرة المركزية بمتطقة مكة المكرمة(: 19الشكل رقم )

 ائط الكنتورية إىل سطوح رقمية: اخلرحتويل  -8

م للعديد  اجلغرافية  اخلرائط  أهم  تعد  الكنتوري  املتخصصني:  اخلرائط  ن 

ااجلغراف  امل يني،  علامءهندجليولوجني،  اخلرا  سني،  مسح  يتم   واألثار...  ئط  البيئة 

الالطب الضوئيوغرافية  املاسح  باستخدام  ضوئيًا  إ  Scanner  ورقية  ىل  لتحويلها 

داملف   الارقمي  والوظائف خل  العمليات  أهم  من  تعد  العملية  وهذه  سوب 

أيضًا   اجلغرافية.  املعلومات  النظم  هذه  خالل  من  الصور  لنظام  نستطيع  حتويل 

 ة.  رقمية شأهنا  شأن املرئيات الفضائية إىل صور جلويا

 الصول عىل اخلرائط التالية:  ذلك يمكننابعد 

 Hill Shade Map خرائط الظالل   -Contour Map 3 كنتورية  -1

 Aspect Map وجه خرائط األ   -Slope Map 4 ل   ط امليوخرائ -2
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    :    Observe Point - جمال الرؤية -9

تستخدأدا لتحدة  ام  وقف  يد  إذا  الشخص  يراها  أن  يمكن  التي  ملناطق 

 نة. قطة معي بن 

 :  Shed  View – لرؤية العكسيةجمال ا -10

ت لأداة  استخدم  منطقة  تحديد  نقاط حمددة يف  أو  نقطة  ترى  التي  ملناطق 

 الدراسة التي تعكس وظيفة األداة السابقة.  

 : Buffer - حتليل الرم املكاين -11

عرض ب  ن حتدد حزامًا بعمق أو أكما.  ظاهرة  حييط ب  ن حزام ة عوهوعبار

حرم  أو  الطريق  حرم  يدعى  وهذا  حديد  سكة  أو  هنر  طول  عىل  معني  

 . [(20رقم ) :الشكل ] السكة.

 

                 / خريطة مالئمة. ةخريطة المكان االمثل القامة مدرس (: 20الشكل رقم )

 . ) 247ص، 2012، ووداد) المصدر:
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 : Near -  رةاهحتليل أقرب ظ -12

أحيدد    أداة  األوىلق بموجبها  الطبقة  معامل  يبني  ظاهرة  من  و  ،رب  معلم  أقرب 

الثانية. مثال ذلك: لدينا طب أقرب مدارس أو طرق نريد أن نحدد    اقتمعامل الطبقة 

 عد عنها.  مسافة يبدارس وبأي املطريق لكل مدرسة من  

 :   Suitability Analysis in GIS  -  ة املكانية املالئم 

التطبي  من ا بني  تطبيققات  يمكن  يدعى  لتي  ما  اجلغرافية  املعلومات  بنظم  ها 

فكيف نحدد أفضل مكان املالئمة. ومعنى ذلك ما هو أفضل موقع إلقامة مشوع ما.  ب

ريب أو ثانوية أو معهد تدو مدرسة  إلقامة جامعة أو مدينة رياضية أو حديقة مركزية أ

نحدار، بة، الصخر، اال: الرتيعة املنطقةطبانات عن  لاسب بيتزويد ا. وجيب  مستشفى

 ملواقع املقرتحة... وغري ذلك.  استخدام األرض، ملكية األرض، ا

( مثاالً تطبيقيًا الختيار موقع 235  -232ص ص  ،  2012  ،داوود)وقد أورد  

قع ىل املوتوصل إ  وات حمددة حتىحتديد املوقع بخط  اء عمليةمدرسة ثانوية، وقام بإجر

إلقامةاألنس املدرسة،ه  ب  خريطة فقد    ذه  إىل  املالئمة    توصل  درجات  مدى  توضح 

تط20) وقد  مدينة(.  وهي  الدراسة  ملنطقة  ميول  خارطة  إنشاء  األمر  (  Syowe)  لب 

فيج  (Vermont-  فريمونت)بوالية   هدفه  إىل  الباحث  يصل  وحتى  أن األمريكية.  ب 

 :  التاليةلطبقات ية، أو ار املعلومات التال يوف

• Elevation – رض يف منطقة الدراسة. ي متثل ارتفاعات األالشبكة من النوع بقط 

• Land Use – .طبقة من النوع الشبكي متثل استخدامات األرض 

• Roads  - بقة متثل شبكة الطرق يف املدينة. ط 

• Rec-Sites – .طبقة متثل املواقع الرتفيهية   

• School – جودة. س املورع املداطبقة متثل مواق 

• Destination  – أفضل مسار للطريق جديد.   جيادإ املستخدمة عند  لوصولمتثل نقطة اة بق ط 
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ا التباين املكاين يف مدينةتبني  النهائية للمالئمة  ملدى املالئمة (  Stowe)  خلريطة 

 ىل النحو التايل: إلنشاء مدرسة ثانوية باملدينة. حيث ظهرت ثالثة مستويات للمالئمة ع

 .(5-3.375)من   يصاللون الرصا –مة املالئ  ليلةع قمواق -

 .(7-5.10اللون األخرض )من   –واقع متوسطة املالئمة م -

   .(9 –  7.10باللون األمحر )من   –اقع عالية املالئمة مو -

االوب مع  نفسها،  الطريقة  األماكن استخدام  حتديد  نستطيع  بالطبقات  ختالف 

ج األمر  اتاجلغرافية. وقد حي علومات  نظم املة  ت باستخدام تقنيآشاألفضل إلقامة أية من

بستعااال عن  االستشعار  بتقنيات  بمعلومانة  الباحثني  لتزويد  الطبقات عد  عن  ت 

 لعملية املالئمة.  الرضورية

أ تتضح  هنا  امليادين. من  خمتلف  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  مهية 

 نم   وسيتم إضافة عدد  عن بعد.  ستشعارال تم دجمها بتقنية اوتزداد أمهية هذه التقنية إذا  

األرالتطبالدراسات   استخدام  جمال  يف  وتقيقية  وتصنيفها  اهبمها  سيض   ،لفصلذا 

لتطبيقات االستشعار   اً فعلي  اً بيقالقارئ. وسوف يكون االختيار تط  لتتضح الصورة أمام

 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.  

 دراسات تطبيقية: 

 األوىل:  الدراسة  

الكار":(2015س،  لدبا )ة  دراس لتوالتحليل  سوريا الزل  لوضعغرايف  يف  زايل 

املع نظم  اجلغرافية  باستخدام  اجل"(GIS)لومات  بمجلة  البحث  هذا  نش  معية  . 

ض الكويتية،  خرائط (424  :العدد)من  اجلغرافية  رسم  إىل  الدراسة  هذه  وهتدف   .

والعربية  لجمهورية  ل فيها.  الزلزايل  النشاط  توضح  ااالسورية  : إىللدراسة  حتاجت 

ية،  بيانات جيولوجية تكتونوخالل فرتة الدراسة،  زل  الزالتفصيلية عن  ت  بيانا  جداول
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متنوعة،  خرو موضوعية  رقمية وائط  ارتفاعات  وحتقيق(DEM)  ملف  ألهداف .  ًا 

 الدراسة فقد اتبع الباحث اخلطوات التالية:  

 .أوالً: مجع بيانات إحصائية

  (.ARC GIS10) مجمن برنادراسة ضل ثانيًا: فتح مشوع خاص با

 . إىل الربامجيانات ل البإدخاالثًا: ث

  .[(21رقم ): الشكل. ]الزلة بالزرابعًا: رسم اخلرائط اخلاص 

 

                 م(.2015 -1970الهزات األرضية التي حدثت في سوريا خالل فترة الدراسة )(: 21الشكل رقم )

 .) 319ص ،2019، دبس) المصدر:

      . ليةاألوالتحاليل عاجلة وخامسًا: إجراء عمليات امل

 سادسًا: إجراء عمليات التحليل اإلحصائية.
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بوا النهائية  العمليات  إجراء  أدوسابعًا:  التح سطة   يف (،  ARC Tool box)  يللات 

 :  أهم التحاليل التي أجريت وفيام ييل ، مجالربنا

 التارخيية لسوريا.  حتليل الزلزالية -1

 (. 2015-1970رتة )الفالل يل الزالزل التي حدثت يف سوريا خحتل -2

 . (Overlay Analysis ) – ()الرتاكيب نيويةتحليالت الب ال -3

 . (Point Intensity) – الزلللز) حتليل الكثافة النقطية  -4

 .  (Spatial Interpolation)  - اء )التوليد(حتليل االستيف -5

 .(Trend Analysis) ملعاحتليل االجتاه ا -6

 سوريا.تي حدثت يف جوار حتليل الزاللزل ال -7

 الزلزالية.  خلطورةط ائخراحتليل  -8

 .[(22م )الشكل رق] إنتاج اخلريطة النهائية للوضع الزلزايل يف سوريا. -9

 

 .) 322ص، 2019، دبس) المصدر:                           ا. رة الزلزالية في سوريالخطو(: 22الشكل رقم )
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إىل   ياً لزالتقسيمها ز  أن سوريا يمكن  [(22رقم )  :الشكل]  ةاخلريط  يتضح من

 اقات زلزالية كم ييل: عة نطربأ

األول ا  تنتلنطاق  زلزاليًا:  اخلطورة  املنطقة: ضعيف  الشام  ش هذه  بادية  من   ، يف  وجزء 

 تقع ضمنها: الرقة، تدمر، القامشيل.  ،شبه اجلزيرة العربية

الثاين  اخلالنطاق  متوسط  ز:  غربلزالياً طورة  تنتش   وشامل رشق  ،وشامل  ،ووسط  ،: 

 الزور، السكة.  ، السويداء، دير ، طرطوسية لالذق: اضمنها تقع سوريا.

الثالثالنطا  زلزالياً ق  السوري  : شديدة اخلطورة  االهندام  بجوار  تنش غرب سوريا،   :

ومنقط دمشق، حلب، محص، الكبري،  وتقع ضمنها:  السكة.  بركانية رشق  ة 

 رون، القنيطرة.  اكيا، االسكندلب، أنطاة، أدمح

ال ا  السوري، : تنش غرب سوريا، بجياً ة زلزال يل اخلطور : عارابع لنطاق  ال   وار االهندام 

تقع ولكن  كبرية،  مدن  ضمنها  محص،   تقع  حلب،  دمشق،  من:  بالغرب 

 سكندرون.  القنيطرة، اإل

 الدراسة الثانية: 

ة  علومات اجلغرافينظم املن بعد واستخدام تقنيات االستشعار ع"  ـ:ه1435 

قبل: ت هذه الدراسة من  أجري  ،"الرياض ملدينة  رايضاألتعامالت  لتحديث خريطة اس

الشيخ،   آل  السلطان،   عبدوأمحد  عيلوالوجيهي،  الرمحن   عبدوالرمحن  وآل   ،حممد 

اهلندسة  بكلية  يعمل  سعودبجامعة    -  الشيخ  العليا امللك  اهليئة  يف  زمالؤه  ويعمل   ،

 ض. ة الرياير مدينلتطو

 إىل ما ييل:  هتدف هذه الدراسة  

بيحتدي -1 األرااستعامال  اناتث  ات  ملدينة  الستخيض  أغراض لرياض.  يف  دامها 

 اين.  التخطيط العمر

 بناء وحتديث خرائط استعامالت األرايض بمدينة الرياض. تأسيس منهجية يف  -2
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 البيانات املستخدمة:    -

 م.  2008م( لعام  1وكس )ي إيكوناألمريكصور أقامر صناعية من املستشعر  -1

حديور  ص -2 صناعية  بث أقامر  متوسطمكاينوضوح  ة  الصناعي    للقمر   الفرنيس. 

 .  2009م( لعام 2.5سبوت )

 .  2004تعامالت أرض لعام خريطة اس -3

 خريطة طرق ملدينة الرياض. -4

 .  2004قاعدة بيانات استعامالت األرايض لعام  -5

  :(ERDAS IMAGINE 2905) -  رنامج ولتنفيذ هذه الدراسة تم استخدام ب 

 سة:  خطوات الدرا 

 :  املكتبي عمل: الأوالً 

 الصور الفضائية  تصحيح  -1

 املناطق املستهدف حتديث بياناهتا.   تخراجاس -2

 حتت االنشاء اسرتاحات(.  أراضٍ  –فضاء  رض: )أراضٍ خريطة استعامالت األ -3

 حتسني الصور من خالل جمموعة من العمليات.  -4

أويل -5 برصي  ت  للصورة  تفسري  للتحديث  هبدف  املستهدف  العدد  تم قليص  وقد 

العناىلد عاالعتام ي، والظل، واملوقع، والنمط، الطيفة: الجم، والتدرج  التالي  رص  

 رتباط بني الظواهر. وقد ينتج من هذه العملية:  ومقياس الرسم، واال  والنسيج،

األ -أ صورة  يف  تظهر  التي  الفضاء  األرايض  الصناعية  استبعاد    الديثة قامر 

        تغري عن املسح السابق.  صولحلعدم 

 ميدانيًا.  اخلة االستعامالت ملسحهاتد وامل عددةاملت باينديد املحت  -ب

 ح امليداين.  حة ودقيقة للمسضشارة واإتصميم  -6
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امليدانية،   -7 الدراسات  من  وبيانات  معلومات  للتعامل ثتسجيل  واجهة  تصميم  م 

 مع البيانات. 

 سح امليداين.  من عملية امل ةادفبات ثم االستثالتحقق واإل -8

 .  قميةة الرارطانات واخلالربط بني البي -9

 نيف الرقمي.  لتص ا -10

 مل امليداين:  عثانيًا: ال

عمليات   -1 من  عينات  اختيار  البرصيتم  ومتداخلة    ملبانٍ   املسح  متعددة 

 االستخدامات.  

 استخرج من البيانات امليدانية ما ييل:  -2

 يض.  استعامالت قطع األرا -أ

 .نوع املباين -ب

 وظيفتها  -ت

 ة املباين حال -ث

 : افيةاجلغرمات م املعلوثالثًا: استخدام نظ

ت  ( يف دمج البياناARCGIS 9.1افية بربنامج )غرتخدام نظم املعلومات اجلاستم   -

 . املستخرجة

االختال - معاجلة  السابقة  فمتت  األرايض  استعامالت  البيانات خلريطة  قاعدة  ات يف 

تتك  مع حيث  بيانات  التحديث،  قاعدة  استعامالخون  لعام  ريطة  األرايض  ت 

  .اتة ملفمن ثالث ، هـ1425

 ائج:  ت أهم الن  -

عدةا -1 يف  النمو  نسمة  إىل  ـعماست  رتفعت  لتصل  لألرايض  عن    {%12}االت 

 ابق. مسح السـال
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 . {2كم 176}( بمقدار هـ1430-1452ارتفعت مساحة األرايض املطورة بني عامني )  -2

يف   -3 التغري حصل  من  العظمى  عىلة  يناملب   استعامالتالنسبة  الفضاء   ثم  األرايض 

 .{2كم165}ملساحة بلغت  

أعداشكت -4 السكنيةالوحدا   د ل  ا  العظمىالنسبة    ت  استعامالت  ألرض  من جمموع 

  (، هـ1425)ح بينام كان عددها عام  هذا املس( ألف وحدة يف  817حيث بلغت )

 .{%16}( ألف وحدة سكنية أي بزيادة قدرها 704)

، بينام نسبة  {%29}دة  بلغت الزياية حيث  السكن   أعىل نسبة نمو كانت باألرايض -5

يفالزيا االستعام دة  الزر  فبلغت  ا ل  االستخدام    يأيت  ذلكبعد    {%19}عي 

 حيي. الكومي ثم الرتو

ـ 1430-1425) رة ما بني دة يف األرايض املطوبلغت نسبة الزيا -6  . {%29.8}نحو ،  (ه

الطرق   -7 يف  الزيادة  نسبة  الطرق]بلغت  تشغلها  التي  بني    [املساحة  -1425)ما 

 . {%0.7}نحو ، (هـ  1430

  ياض.الت األرايض يف الرالستعام صنيف رئيست 17كشف عن تم ال -8

ا -9 نسبة  يفبلغت  بني لزيادة  ما  الكومية  استعامالت  نحو هـ1425-1430)     )

  .[(7رقم ): اجلدول . ]{10%}

 2(: مساحة االستخدامات األرضية بمدينة الرياض/كم7)رقم جلدول ا

 املساحة  التصنيف  ساحة مل ا  التصنيف 

 22.6 صناعي 216.7 سكني 

 41.2 خدمات نقل  43.6 نازعات وخمستودم

 23.6 جتارية  16.3 مرافق عامة اتصاالت و 

 86.0 ومية خدمات حك 21.8 مهنية وأعامل  خدمات
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 2(: مساحة االستخدامات األرضية بمدينة الرياض/كم7)رقم جلدول ا

 املساحة  التصنيف  ساحة مل ا  التصنيف 

 5.1 خدمات صحية  2.6 مقابر

 10.1 مساجد 25.8 دمات تعليمية اخل

 77.9 تروحيي وحدائق  1.5 ثقايف 

 749.6  معروفريغ 21.7 ملوارد عي واستخدام اا زر

    2كم 49.67  ايل:اإلمج 

املرتبةاح -10 السكنية  الشقق  الزيادةاألوىل  تلت  ما بني  يف األع   يف نسبة  -1425) داد 

الزيادة  حيث  ـ(،  ه 1430 نسبة  الفلل{% 24}بلغت  زيادة  بينام  إىل    ،  وصلت 

 . [ (23قم ) ر  :الشكل]  .{% 16}، والزيادة اإلمجالية جلميع األنواع بلغت {11%}

 
  .1430ة الرياض عام ي بمديناضي السكناالراستعمال (: 23الشكل رقم )

 هـ(. 1435يخ وآخرون، المصدر: )آل الش
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 : وخلصت الدراسة بعدة توصيات أمهها 

 يف التصوير الفضائي.يدانية لتواكب الداثة زيادة املسوحات امل -1

 رئيات الفضائية. برصي ملتفسري الم االعتامد عىل العد -2

مع  رضور -3 بعد  عن  االستشعار  تقنيات  دمج  امل ات  تقني ة    علوماتنظم 

 اجلغرافية. 

 امات املتعددة املتداخلة.  ل بني االستخدصالبحث عن برامج حديثة للف -4

 :  لثة ا الدراسة الث 

ك هبا  القدومي):  من  لقام  و(حسان  حالحلةخل)،  اجلغرافيا   (يل  قسم    من 

يف استخدامات األرايض   التغري"  :، بعنوان2017عام    ،يلل معة اخلبجا  -بكلية األداب  

اخلليلمدي  يف اخال  نة  )ل  اجلبا  (2015-1997لفرتة  الصور  ونظم   ية وستخدام 

 هتدف الدراسة إىل:   ."ومات اجلغرافيةاملعل

و ت -1 األرض  استخدامات  أنامط  مديصنيف  يف  باستخدام  حتليلها  اخلليل  نة 

 (. GIS)  تقنية

 استخدام أريض. كل شغله  حتديد مساحة ما ي -2

 تخدامات املايض والارض.مقارنة بني اس -3

 املعايري الدولية. ايل مع  ال  دامنة االستخ مقار -4

 اخلليل.  بيانات ملدينة انشاء قاعدة -5

اجلوية بالصور  االستعانة  امليدانية  ،متت  امل  ،والدراسات  علومات ونظم 

  م 1997  بني   ةالفرت  لالاستخدامات األرض خلتقدير املساحة التي تشغلها    ،رافيةاجلغ

األوىل    حتتل املرتبة  يةض السكنلألغرا مة  ستخدأن األرايض املوقد تبني    ،م2015وعام  

 لتايل:ا [(8)اجلدول: رقم ] هو واضح يف كام
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 ( 2015-1997األرض يف مدينة اخلليل لعامي: ) (: نسب استخدامات 8) رقم دول اجل 

 نسبة التغري 2015  النسبة 1997  النسبة نوع االستخدام 

 % 32.29 % 13.96 % 46.25 فضاء اضٍ رأ

الغطاء الشجري  

 ية يض الزراع ألراوا
19.32 11.53 7.79 

  االستخدام

 العمراين/السكني 
16.97 25.88 8.91 

 5.88 13.58 7.71 شبكة الطرق 

 13.01 16.82 3.81 م التجاري االستخدا

 6.75 9.76 3.01 اعي االستخدام الصن

 5.54 8.47 2.93 اخلدمات العامة 

 100 - - جموعامل

 ما ييل:  ،[(25  ، 24م ) ألشكال رقاو ] ،[(8)رقم دول اجل]يتبني من خالل 

أ  -1 ال حازت  أعىل  ف رايض  عىل  استخدانضاء  يف  عام  سبة  األرض  مات 

 .  (2015)تها عام بينام تراجعت رتب  (1997)

امل  -2 السكني  االستخدام  األو احتل  عام  رتبة  االستخدام  يف  ،  (2015)ىل 

 من املدينة. {%25.88}حيث شغل نسبة 

ال االس -3 امل   مواً تجاري هو األكثر نتخدام  الزيادة بني  ا  نة إذدي يف  وعام    1997وصلت 

 . {%5.54}ت سجلت أقل نمو بني القطاعات بينام اخلدما   {% 13.01}إىل  2015
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الد -4 املعايري  مع  الايل  االستخدام  مقارنة  األرايض  مع  فإن  الفضاء  ولية 

 مع تلك املعايري. د توافقت واالستخدام الصناعي واخلدمات ق

خالل   -5 اجلمن  صلة  اوار  حتليل  أن  بشكل  ال دمات  خلتبني  تنتش  تعليمية 

متقارب  بلغعشوائي  فقد  فبلغت    أما  ،{0.081}  ت،  الدينية  اخلدمات 

 ها عشوائي متشتت.  طنم وبذلك ف {10.09}ة والصحي  {20.95}

 توصيات أمهها:    ت الدراسة إىل عدةوخلص 

ومع -1 أسس  إىل  معتم االستناد  املخايري  تصميم  عىل  التدة  نظيمية  ططات 

 ة.  للدراس 

 األرايض الفضاء وزيادة رقعتها.  ىل افظة عحرضورة امل  -2

 من أرايض املدينة.وسع الصناعي ضت لد من ال ا -3

 ري باملدينة.  ضبط االستخدام التجا -4

 

   .1997خريطة استخدام االرض بمدينة الخليل عام (: 24الشكل رقم )

 (. 2017، قدومي وآخرونالمصدر: )
- 
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 .2015لخليل عام ة ا رض بمدينم االتخداخريطة اس (: 25الشكل رقم )

 (. 2017، قدومي وآخرونالمصدر: )

 الدراسة الرابعة:  

بعنو الديتقي":اندراسة  وحتليل  تغريات  م  إىل  املؤدية  والضغوط  وافع 

األا األرض  ستخدامات  والغطاء  مملكةرض  املعل  يف  نظم  باستخدام  ومات البحرين 

وإطار  اجل حممد )و  .(اجلنيد  صباح) إعداد  ،  "DPSIR  (1998-2012)غرافية  غدير 

ا)، و (مظرىض كا العريب    (ملجيدنادر عبد  الب  -من جامعة اخلليج  حرين. وقد بمملكة 

-200ص ص  )لعدد رقم واحد،  ا ،(32)ضمن املجلد رقم  ،    2013نش البحث عام  

   (.AGJSRيف جملة )(،  212

وحتليل  هتدف   رصد  إىل  الدراسة  قدهذه  التي  التغريات  عىل  وتقيم   طرأت 

اجلزر  األت  خدامااست يف  كميًا  األريض  والغطاء  عىل الرئيسرايض  البحرين  بمملكة  ة 

)  15مدى   االستشع2012-1998سنة  تقنية  باستخدام  وذلك  وإطار (.  بعد  عن  ار 

(DPSIR)امل الدوافع  لتحديد  وذلك  عن،  النامجة  السكانية  تغريامل  ختلفة  ات 
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دية إىل تغريات يف حالة  ؤاملية، ولبيئا   م النظتقع عليها من ضغوط عىل  قتصادية وما واال

 ثار متعددة عىل استخدامها. آا وكانت هلا األرايض ووصفه

 بيانات واملعلومات:  ال

ن تقنيات  اجلغاستخدمت  املعلومات  جممظم  ونمذجة  وحتليل  جلمع  وعة رافية 

ع البيانات  الدالي من  من  ،  (مرت  0,6×    0,6)  قةة  مصححةمستمدة  فضائية    مرئيات 

(Ortho photo1998) ،نات القمرين الصناعيني:  ايب 

(IKONOS 2008 Quick Bird)  املخزنة بصفة  (Tagged Image File TIF)    وقد

اىل  ضباإل  (Google Earth)  موضع   من  تمجع كام إبيانات  افة  سابقة.  حصائية 

 اء األريض واستخدامات األرض،للغط  «1976اندرسون  »ت تصنيف  استخدمت فئا

 جرداء،  أراضٍ عمرانية،    ة: أراضٍ الرئيس  خداماتتسمن اال  نواعأ  د أربعةوقد تم حتدي

 . رطبة أراضٍ  زراعية،  أراضٍ 

 دراسة: خطوات ال

برنامج  ▪ قـ ب ـل (Arc GIS)  استخدام  معلومـ اعـ ناء  جدة   يومكانيةات 

(Geospatial Data Base.)   

مس ▪ اخلرائط استخدمت  جلميع  ا  اقط  اجليودييس بنظام  العاملي   الحداثيات 

(WGS-1984.)   

▪ (UTM-Zone-39N )واملرجع األريض (Data Aienal  Abd 1970) . 

الستخدازنخ ▪ العاملي  بالنظام  ملف  نسخة  من ت  التحديث  عملية  يف  مها 

 .  (Google Earth) عىل موقع

ال صحح ▪ قدر  مرئياـت  أكرب  يضمن  خاص  تصحيح  نظام  وفق  ت 

 دقة.  ممكن من ال

 . ات البيان معجي  (Visual Interpretation) رصي تفسري ب إجراء عملية ▪
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كل وحجم وأنامط البيانات  دًا عىل بنية وشعداد خرائط مقلوبة اعتامإ ▪

والغطاء  التع   هبدفالظاهرة.   األرض،  استخدامات  عىل  رف 

 األريض.  

إلعداد  عىل سطح املكتب   (Digitizing)   النقطي  ة الرتقيماستخدمت عملي  ▪

 .[2004، 2000، 1998: ]ئطخرا

استخدام حتدي ▪ خريطة  األرايضث  ا او   ات    ، 2004لسنة    ريضأللغطاء 

(Bird Quick )، اتخالل بيان من  (Google Earth Pro .) 

خريطة   ▪ إىل  اليدوية   ،2012وحتديثها  الرتقيم  عملية   باستخدام 

(Digitizing ) املرئية الفضائيةمن (Quick Bird 2012)  . 

رشحية ▪ عىل  ختزينها  أخرى   (Layer)   تم  مرة  رشحي   وختزينها  بصيغإىل    ة ة 

(Keyhole Markup )  . 

تت ▪ برنامج م  إىل  التحديث    ءوإجرا(  Google Earth)  صديرها  عمليات 

 املطلوبة. 

عم أ  ▪ أيضًا  للتخلص جريت  الطبوغرايف  التصحيح  الفراغات    ليات  من 

 ة الرتقيم.  التي تربز كأخطاء يف عملي  والتقاطعات

 :  لنتائج أهم ا 

وحتلي-1 تصنيف  عن  الدراسة  نتج  بيانات  خرائ ل  ط  ضمن 

وال راأل ستخدامات  ال ، 2002،  1998]  األريض:ء  اغط ايض 

2004 ،2008 ،2012].   

استمب  احس -2 لعام  ـ دامـخـ ساحات  األرض  ، 2002،  1998ات 

ال اوحس كم ـيـي ـ غـت ـ ب  السنتني.  بني  يف  ـر  )  :األشكال ]ا   -  26رقم 

 . التايل [(9) رقم  :اجلدول] ، و [(27
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                                  .            2012-1998من متدة تطور استخدامات االزض في دولة البحرين خالل الفترة ال(: 26الشكل رقم )

 (.2014،  وآخرون  جنيدر: )صد الم
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 - 
- 

 

 (. 2014المصدر: )الجنيد وآخرون،                                              . ،  DPSIR(: إطار مؤشرات 27الشكل رقم )
 

- 

 ( 2002  -1998البحرين )   ها يف دراسة (: مساحات استخدامات األرض ونسب9ول رقم ) اجلد

استخدامات 

 األرض 
 2/كم 2002 2/كم 1998

2002-

 2/كم 1998
 النسبة %

  متوسط 

ري  التغ 

 السنوي 

 أراضٍ 

 ةعمراني 
126.29 194.67 68.38 54.15 13.54 

 

    يستخد إطارDPSIR    لتحليل العالقة بني السبب واملسبب وربط التنمية ورفاهية اإلنسان بالبيئة، وحتديد

يتم تضمينه األسباب واآلثار يف شكل التفاعل بني مكوناهتا، وهو إطار مقبول عىل نطاق واسع، و

   تسلسيل مرتابط، ويمكن أن يتكيف مع التغريات والتطورات. 
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 ( 2002  -1998البحرين )   ها يف دراسة (: مساحات استخدامات األرض ونسب9ول رقم ) اجلد

استخدامات 

 األرض 
 2/كم 2002 2/كم 1998

2002-

 2/كم 1998
 النسبة %

  متوسط 

ري  التغ 

 السنوي 

  أراضٍ 

 اعية زر
72.52 72.04 00.48 00.66 -00.17 

 34.69 138.77 41.63 71.63 30.00 رملية أراضٍ 

 أراضٍ 

 داء جر
409.59 306.02 103.57 25.29 -06.32 

 (. 206، ص 2014ر: )جنيد وآخرون،  املصد

 1988: )الفرتة  ن خاللصة القول بأن النشاط البشي يف البحريخالو  

أحدث،  (2002  - والغطاء   رض.األ  خداماتاست   يفواسعة    تغريات  قد 

مات  وطنية حتدد وتنظم استخداسرتاتيجية إطط وجود خاألريض: وذلك لعدم 

مستدام  غري  أرض  باستخدام  تتعلق  مشاكل  فظهرت   األرض، 

 (Unsustainable ) ية، ات اخلرضاء، وتقلصت األرايض الزراع حسا، وتقلصت امل

ازدا امل كام  األرايض  سعة  وادت  املداألرا  ومساحة  لسكنية،بنية  عفونيض   ىل ة 

مو  ،السواحل  عن  عبارة  منقووهي  لتلقىاد  والعامرات  األبنية  مشاريع  من   لة 

 ارآث عىل السواحل الضحلة. ومما ال شك فيه بأن كل هذه التغريات سيكون هلا  

ع اململكة  ىل سلبية  يف  البيئي  ز  .النظام  ذلك  يف  تبع  وميادة  األرايض،  ع أسعار 

الفردزيادة   وارتفالدخل  مست ي  األرايض  د زا  يشةاملعوى  اع  عىل  مما   ، الضغط 

ح خل  أراضٍ ق  إدارة  إىل  ملحة  والنظر    اجة  لتطور متميزة،  املدروس  املستقبيل 
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الدراسات العلمية ملتاحة و اات  ومأرايض الدولة. فام زالت هناك فجوة بني املعل 

و  املحيل  الصعيد  الوطني  ععىل  الصعيد  يم ىل  استخدامها  والتي  صنكن   ع يف 

 سليم الستخدامات األرض.  ل ا دينخطيط امل لتر واالقرا

 دراسة اخلامسة:  ال 

  :، بعنوان2013، عام  (ييل ح سالمة الر   بسمة بنت ) أعدت هذه الدراسة:  

مل" بعد  عن  االستشعار  تقنية  وكشف رتوظيف  يف  تغريال  اقبة  النبايت  الغطاء  يف   

امل  باملنطقة  امل متدة  مكة  مدينتي  وال ني  هي  والبا   ،"طائف كرمة  هيحثة  ئة  عضو 

العلوم اإل   قسمس ب تدري  القرى. وقد نشت  جتاماجلغرافيا بكلية  عية يف جامعة أم 

بتاريخ    الدراسة اإلنرتنت  شبكة  موقع:  -2019عرب  (،  research gate.Net)  ضمن 

البحثن   وقد  هذا  الكوي اجلمعية  مجلة  ب رسميًا    ش  جغرافية، اجلرافية  تية/رسائل 

 .  (403)  برقم

الد  هذه  إىل هتدف  تقنيةتوظي  راسة  بشستاال   ف  عن  ملراقبة وكشف  عار  عد 

النبايت ال الغطاء  املنطقة املحصورة   تغري يف  الطائف.   ضمن  املكرمة ومدينة  بني مكة 

تقف أن  بحثها  خالل  من  الباحثة  اع  وتنظر  املناطق  للتغري ىل  تعرضت  لتي 

و  الءاستجو رقم أسباهبا،  إىل خريطة  الوصول  التغريات  حماولة  متثل  مرية  هبا    التي 

 لدراسة.  بمنطقة ا ايت لنبلغطاء اا

منطق واسعةتغطي  مساحة  الدراسة  بنحو    ة  ما   ،{2كم6.643}تقدر  أي 

نتني: مكة دي من مساحة إمارة مكة املكرمة. وتضم هذه املساحة م  {%4.7}يعادل  

وتقع  امل والطائف،  عىل  مكرمة  املكرمة  عىل   والطائف(،  مرت  300)  ارتفاعكة 

البعن    (مرت  2000) ]حرسطح  جيولوجيا .  [(28)قم  ر  :كل لشا.  املنطقة  وتقع 

عليه صخور  الدرعأقليم    نضم تغلب  الذي  األ ا  العريب  من لقاعدة  فيها  بام  ريكية 

 . «ثالثي، رباعي»رقاع متناثرة من عصور أحدث 
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وفقًا للظروف    وعنينات الطبيعية بمنطقة الدراسة إىل  تقسم النبات 

املعمرة  ـال  النباتات  الع مثل مناخية:  والعتم،    ،ثل واأللح،  الطو   ،رعر: 

وال  و   مرخ،ـوالسمر،  ال ،  العش،  والثمـنبات  والعرفج،  ام. ـحرمل، 

ال  ال ـوالنباتات  الطرف،  ـيـحول ـموسمية  الشربق،  الرمث،  مثل   ة: 

 ة. ـرجلـال   نجم، القرمل،ال يض، ـحمـل، ال ظـحنـال 

 

                         موقع منطقة الدراسة.                      (: 28الشكل رقم )

 .(2013،  الرحيليالمصدر: )   
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الدرا  أهداف  فقد  ولتحقيق  الباسة  مرئيات استخدمت  من  مشتقة  بيانات    حثة 

 ايل:  الت [،(10)رقم  :لاجلدو] ة وفق فضائي

 املستخدمة يف الدراسة ( Land Sat)  مر الصناعيت الق (: مرئيا 10) رقم اجلدول 

 اط تق ل اال تاريخ   والصف   املسار  القمر والالقط  املنطقة 

 Land Sat-5/TM 69 /45 11 /1986 فائالط  –مكة 

 Land Sat- 5/TM 169/40 11 /1995 الطائف  -مكة 

 Land Sat- 5/TM 169-45 11 /2001 الطائف  -مكة 

 Land Sat – 7/TM 169-45 11 /2008 الطائف  –مكة 

امل املرئيات  تبلغ تتميز  تقريبية  بقوة  كام (مرتاً   30)  ستخدمة  مت  استخد   . 

الصول عىل املرئيات الفضائية من . تم  [1:500000]  رافية مقياسوغ طبة  خريط

ا  معهد  العزيز للعلو بحوث  وأيضًا   ،والتقنية بالرياض م  لفضاء يف مدينة امللك عبد 

 ألمريكية.  ا ن هيئة املساحة اجليولوجيةم

 ة معاجلات عىل النحو التايل:  يانات املستخلصة عد جرى عىل الب 

 يومرتي  ح اإلدالتصحي -1

 يح اهلند   صح لتا -2

 قتطاع  الا -3

 املؤرش النبايتحساب  -4

 تصنيف املرئيات -5

 الدمج   -6
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تبو مؤ قد  قيم  معدل  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  جلميع  (  OSAVI)  رشني 

)السنو نحو  املؤ0.103-ات  بأن  علاًم  ا(،  )+رش  بني  ما  يرتاوح  (. 1-إىل    1لنبايت 

 .واضح ويسن ين  من اجلدول تبا دوويب ،[(11رقم ) :اجلدول]

 ( 2008  -1986خالل الفرتة )( OSAVI) مؤرش (: قيم11)رقم ول داجل

 نسبة التغري  أعىل قيمة  قيمة أقل   لقيم ا معدل   التاريخ 

 صفر 0.666 0.806- 0.088- 1986

1995 -0.118 -0.474 0.650 -34.1 

2001 -0.188 -0.503 0.525 -0.84 

2008 -0.087 -0.706 0.710 26.8 

 20.7- 0.637 0.622- 0.103- لاملعد

 ة إىل أخرى.  من سنتباين مساحة الغطاء النبايت [ (12)رقم  :دولاجل]ني كام يب

 ( 2008-1986قة الدراسة ) ة تغطية الغطاء النبايت بمنط(: تباين نسب 12) رقم دول اجل 

 2املساحة/ كم  تاريخ ال 
النسبة املئوية  

 للتغطية 

الفاقد من  

 النبات 

من    املكتسب 

 ت النبا 

 صفر فرص 8.3 554 1986

 فرص 96- 6.9 458 1995

 صفر 11- 6.7 447 2001

 136+ رصف 8.8 583 2008

 136+ 107- 30.7 2042 املجموع
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التباين من خالل  كدويتأ لنبايت  ا  الغطاءالذي يظهر    [(29رقم )  :الشكل]  هذا 

 (.  2008-1986ل الفرتة )يف منطقة الدراسة خال

 

                                                 سة.بين سنوات الدراء النباتي )زيادة ونقصان(  طالغا  ي مساحةر فتغيال  (: 29الشكل رقم )

 . (2013،  الرحيليالمصدر: ) 
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ب الدراسة،  يف  وخلصت  بعد  عن  االستشعار  تقنية  توظيف    مراقبة أن 

ا ا استخدام لنبايت  لغطاء  دورها  عزز  وقد  جدًا.  امل   مناسبة  نظم  ت  علومابرامج 

الدرا .  افيةغر اجل الزمنية  وانتهت  التغريات  النبايتسة بخريطة    : الشكل]  للغطاء 

وأوصت .  2008إىل    1986ة من عام  خالل الفرتة الزمنية املمتد  ، [( 30)رقم  

برض دراسات  الدراسة  إجراء  تفصيالً   مكملةورة  أيضًا  والتوصي ،  أكثر  ة 

وحما الايل  الغطاء  عىل  نحباملحافظة  حتسينه  األفولة  و و  عالعضل  فع ر  ىل مل 

ا غري املؤرش  ليضاهي  منا  هلنبايت  يف  مؤرشات  نب من  بغطاء  تتمتع  أ ا طق    كثريت 

ال  أوصت  كام  وتنوعًا.  تفصي كثافة  بيانات  بتوفري  حتىدراسة  للباحثني   لية 

 وسهولة. ل بيرس ايتمكنوا من إنجاز بحوثهم يف هذا املج 

 

                                                  .م(2008إلى عام )( م1986)عام من اتي ء النبالغطا نية في الزم ات رالتغي (: 30الشكل رقم )

 (. 2013،  الرحيليالمصدر: ) 
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 الدراسة السادسة:  

الدر جامعة  اسة كل من صفية مناع من كلية األداب ب قامت هبذه 

نفسها،  دمش اجلامعة  من  عيسى  أمحد  ومناع  اجلغرافيا/ق  قسم  كلية من 

اإلن ل والع   داباأل جامعة  نش    ة،سانيوم  جملة  يف  البحث  تشين  هذا 

وال العلميةللبحوث    ،(38)  رقم   املجلد ضمن    ،2016عام    ،دراسات 

( رقم  عنوان:  ،(1العدد  حتمل  األرايض  "والدراسة  واستخدام  تصنيف 

الن الغطاء  بعد  بايت  وتوزيع  عن  االستشعار  تقنيات  مركز » باستخدام 

 ."« ذجاً أنمواحية املزرعة ن

 ىل:  إ  راسةهذه الد  دفهت

األرض    إعداد -1 استعامالت  املزرعة  خمططات  قيد  لناحية  للسنوات  وفقًا 

  [.2010، 2000 ،1990] راسةالد

 عملية الفصل الطيفي بني األهداف.  حتديد األطوال املوجية األفضل يف   -2

 استعامالت األرايض يف ناحية املزرعة.  غرياتإظهار ت -3

املزرتق ناحية  إ ع  الغر عة  احممن    بىل  اجل،  ء دا لسويافظة  مهورية جنوب 

 {2كم202}ية بنحو  ر مساحة الناحتقد، [ (31رقم ) :الشكل ] العربية السورية.

، استصلحت مساحات كبرية ملكاشف الصخرية من الصخور الربكانيةلبية اغا

وسع لت خلصوبة تربتها، ونظرًا لزيادة عدد السكان، وارًا  منها لغايات الزراعة نظ

و  ممعراالز العمراين  است ت  أحدثا  ي،  يف  جوهرية  األرض غريات  خدامات 

 تستدعي القيام هبذه الدراسة. 

أه الدراسة  ولتحقيق  تم  داف  واملعلومات    الصولفقد  البيانات  عىل 

 ر التالية:  من املصاد
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ال  -1 للامسح  القمر    TM (Thematic Mapper)ريض  غمرئية  واملحمول عىل 

 .  31/8/1990 :طة بتاريخ تقمل ( Land Sat 5) األمريكي

ال  تارئيم -2 املحسنغللامسح   ETM  (Thematic Mapper Plus Enhanced)  ريض 

،  2000/ 6/11  :وامللتقطة بتاريخ (Land Sat 7)  كيالقمر األمريحمول عىل  امل

 .  2010/ 8/ 26و 

 

 . السويداء /موقع منطقة الدراسة. ناحية المزرعة (: 31الشكل رقم )

 (. 2016  ،عيدالمصدر: )
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   عاجلة: مرحلة امل 

ــ ــرئ ـم ـال  ــ ـحـصـم  اتـي ــ ـن ـة هـح ــ يًا ـدس ــ ـصـن م ـم  : اـدره

The United States Geological Survey/USGS ، ــ تاج حـولكنهــا ت

ـــاء اإلشـــعاعية ال إىل  ـــة األخط ـــات معاجل ـــة ضـــمن البيان راديومرتي

 االستشعارية:  

  (.Land Sat 5&7) تايرة املستشعر ملرئيامع -أ

   .(Reflectance) حساب االنعكاس -ب

 :  التصنيف 

ال تعملي احثان  ب اعتمد  املعطيات  الطيفي،    نموذجال   دعىة  تستخدم  التي 

عنرص   لكل  فاألنام   أساساً الرقمية  التصنيف  املخت يف  استخدامات  ط  من  لفة 

الرقاألرض وأغط األعداد  من  تركيبات خمتلفة  تظهر   Digital Numberمية  يتها 

(DN)  ،   للخصائ وبناءً وفقًا  الطيفية.  االنعكاسية  املرص  تصنيف  تم  عليه  يات  ئ 

املراقب التص  يقة بطر  فضائية ال  و  ( Supervised Classification)  نيف  فق  ، 

 لية:  التا خلطوات ا 

 .  (Training Area) راالختبا  حتديد مناطق -1

 ورة مناطق االختبار وحتسينها.حتديد ص  -2

 ها.وحتسين مناطق االختبارحتديد جودة  -3

 التصنيف.  اختبار دقة  -4

 :  النتائج 

 : األشكال، ][2010،  2000،  1990]  :مالألعو   –استخدام أرض    خرائط  -1

   [.(34،  33، 32رقم )
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( رقم  اآللي      (:32الشكل  الوسط  التصنيف  عن  مسافة  بأقصر  التصنيف  لمرئية  باستخدام طريقة 

 (. 2016 ،عيدالمصدر: )                                        م.1990/  8/   31لعام   TMالماسح الغرضي 
- 
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صنيف بأقصر مسافة عن الوسط  تخدام طريقة التباسلي ف اآل ني التص   (:33الشكل رقم )

              .              م2000/  11/  6لعام   +ETM  المحسن   ح الغرضيالماسلمرئية 

 (. 2016  ،عيد: )المصدر
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باستخدام طريقة التصنيف بأقصر مسافة عن الوسط  التصنيف اآللي  (: 34الشكل رقم )

              .              م2010 / 8/  26لعام   +ETM  المحسن   رضيلغالماسح المرئية 

 (. 2016،  عيد: )المصدر
- 
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 .  [2010عام   ، 2000، عام  1990عام ] :يـاالت األراضـدول استعمـج -2

 2كم   [2010، 2000، 1990]  ألعوام:استعامالت األرض وغطائها ل  حات مسا  : (13)رقم    دول جلا 

 2010 2000 1990 ل عاماالست 

 زراعية   أرايض 

 ايا حماصيل قتضم ب
9668 9028 8501 

 20169 466 318 مروية زراعة  

 2058 3161 3257 بازلت خمتلط بالرتبة 

 3307 3223 2480 اعية زر   أراضٍ 

 3149 3613 4140 نقي بازلت  

 1056 20240 377 الت عمرانية استعام 

 20240 20240 20240 املجموع 

 ية اجلوفية. رلصخف ااملكاش  حسابة عىلاألرايض الزراعي ت مساحةزاد -3

 الزيادة السكانية.مجة عن األرايض العمرانية النازادت مساحة  -4

   حة األرايض املروية.زيادة مسا -5

 عدد األبار اجلوفية.  ىل زيادةلزراعية املروية إعود التوسع يف األرايض اي -6

 دراسة. ة ال امات األرض بمنطق ة استخدة استعامل املرئيات الفضائية لدراسإمكاني -7

   :ات التوصي 

امي  استعامل  الكن  ال  طيفيلنطاق  يف  والسابع  بنياخلامس  املكاشف    فصل 

واستخدام   الرابالصخرية.  الطيفي  املروي النطاق  املناطق  بني  للفصل  واملناطق ع  ة 

 نية.  العمرا
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 الصة:  اخل 

د ز لتقنيات االستشعار عن بع ـوجـتعراض م تم يف هذا الفصل اس 

ــ  ونظــم  ــ  مــن حيــثفيــة معلومات اجلغرا ـال طــور التقنــي توال  ف،التعري

دام هــذه التقنيــات ومــدى تخا بني الفصل ميادين اســ ـخي. كمـالتاري و 

ــ ارتباطهــا  ــد مــن ا ـمــع بعضــها الــبعض. كم اســتعرض الفصــل العدي

م األرض الرتكيز عىل اســتخدا جاالت مع  ـيف عدة م دراسات التطبيقية  ال 

ــ تم إدراج واســتعر  م الفصل ا. ويف ختاـه ـلـيـحلـيمها وت سوتق دة اض ع

فيــة عن بعد ونظــم املعلومــات اجلغرا ا االستشعار  ه في  خدمسات استدرا 

ســوريا   يم أرايضيألوىل بتقفقد اختصت ا   ،نوعـار التـيـتـاألخوعي يف  ر

ـة اخ ـًا، والثانيـ ـتخدام األرـتــ ـزلزاليـ ـاض، بينمــ ايض بالرصت باسـ ا ـيـ

نام تولت بيخلليل.  االت األرايض يف مدينة ا ـري استعمت الثالثة تغ ـجـعال 

أمــا دولة البحــرين.  ات األرض يف  م ا د ـخـتـاس حليل  ـت   لرابعةسة ا الدرا 

ــ ـناولت ت ـتـف   خامسةـالدراسة ال  ــ ـمنـرات الغطــاء النبــايت يف ال ـغي ة ـطق

ــ مكة املكرمــة ومدينــة الطــائف.    نـالواقعة بي ــ ـرًا تــم استـوأخي ض را ـع

ــ ـفية لألرض بمنطقــة ال  االستخدامات الري ة يفمتخصصدراسة   داء ـسوي

 ا.   ـي ورـيف س 

 ملراجع: ا 

ع االستشعا   تتطبيقا "،2019  ،فاخر  ميسـ خ،  بارود -1 ن  ر 

بر  يف  اجلغ بعد  املعلومات  نظم  اجلامعة    ،"فيةراامج 

 . ، غزة ة يسالم اإل
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 ملراجع: ا 

صباحاجلنيد  -2 حم،  غدير  كاظم م،  رضا  عبد د  نادر    ، الميد  ، 

وحتل يتق"،2013 والضغويم  الدوافع  املؤدي يل  تغريات  إة  ط  ىل 

األ  والغطاء  راستخدامات  يفايض  البحرين    دولة  االريض 

نباست املع خدام  -DPSIR   (1998ار  ط إو جلغرافية  ا لومات  ظم 

-200، ص ص  4عدد  ل ا ،  32جملد  )،     ACJSRجملة    ،"(2014

212) . 

ثره  أنة الرصيفة و تلوث اهلواء يف مدي "،  1985،  طيب، حامد اخل -3

السكان صحة  ماجستري  ،  "عىل  منشورة »رسالة  كلية  « غري   ،

 ردنية.أل االداب، اجلامعة ا 

حامد،   -4 هنرفيضا"  ،1997اخلطيب،  واالحوااالزرق  نات  ل  ء 

دك "قة هلااملرافة  جلوي ا  م »راة  وت، رسالة  الرتبية،  «نشورةغري  ، كلية 

 .دابن رشد، جامعة بغدا

امل السس  أ"،2012،  حممد ، مجعة  داود  -5 طار نظم  إكاين يف  تحليل 

 .مكة املكرمة ،، املؤلف" GISاجلغرافية   املعلومات

عبد بسد  -6 ل ارتوغرلكا   التحليل "،2015  ، رمحنال  ،  ع  ض و لايف 

س زال  ،  و لزايل يف  اجلا استخد ب ريا  املعلومات  نظم  ،  " GISغرافية م 

اجل الكويتيةجملة  اجلغرافية    رسالةال )،  جغرافيةرسائل    ،معية 

 . (77- 1ص ص  ، 424
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 ملراجع: ا 

عبددبس -7 اجلغراف"،  2019،  الرمحن ،  املعلومات  املؤلف "يةنظم   ،  ،

 . ةاملدينة املنور

بسم يل الرحي  -8 تظوت"،  2013،  ة،  ملراعن    اراالستشعقينية  يف  ة ب قبعد 

الغ يف  يف  طاء  التغري  املمت النبايت  املكرمة  املنطقة  مكة  مدينتني  بني  دة 

  الرسالة)،  رافيةرسائل جغ   ،مية اجلغرافية الكوتية عة اجلجمل   ،"والطائف 

403). 

الز زريقات ، دالل،  السبان، يرسى -9 ابا  ليل  حت"،  2014مات، خالد،  ا ، 

ما الغايب  تقن باس   2020-1987عامي    بني   الغطاء  االستشعار  ة  يتخدام 

ة مؤتة  جمل ،  "كفرنجةحوض وادي  مات اجلغرافية يف  عن بعد ونظم املعلو 

 . 162 – 125، ص ص 3لعدد ، ا 29الدراسات، املجلد حوث و للب 

ريض يف حمافظة جرش بني  تغري الغطاء األ"،  2014،  ، داللزريقات  -10

املعلوما  استخدام ب  2009-1952عامي   اجلنظم  ة رافي غت 

بعار  تشعواالس  اا ،  "دعن  االجتامعألملجلة  للعلوم  جملد  ردنية   ، ،    7ية 

 .81 – 60، ص ص 1دد الع

  تغرّي الغطاء األريض واستعامالت األرايض "،  2016،  ، دالل زريقات  -11

األزرق/   قضاء  ا حميف  عامي  افظة  بني  استخدام  ب  2015-1978لزرقاء 

املع ب  عار عغرافّية واالستش لومات اجل نظم  ا "عد ن  ا،  ة للعلوم  دني رأل ملجلة 

 (. 303-278ص  ، ص 3، العدد 9جملد )، الجتامعية ا 
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 ملراجع: ا 

داللزريقات -12 الغطاءعو"،  2016،  ،  تغرّي  واستعامالت    امل  األريّض 

، "جرش  -دراسّية: قضاء برماحالة  ايض من وجهة نظر مالكي األرايض/األر

 . (64-47، ص ص 4 ، العدد44املجلد )  دراسات،

ار  ـلتغيا"،  2017،  زريقات، دالل -13 االت  ـواستعم   طاء األريضغل يف 

حوـاألراض يف  وادي ي  محّ   ض  الكركاد/ابن  ال "حمافظة  مجلة  ـ، 

االج  دنيةاألر العدد11مجلدـال )ة،  ـيـاعـتم للعلوم  ص  ص    ،2  ، 

261-287). 

داللزريقات -14 السبان،  يرسى ،  الغطاء "،  2012،  ،  يف  التغري  كشف 

باستخ الصور األريض  ونظ  دام  املاجلوية  اجلغرعلوما م  يفت  قضاء افية     

األامل،  "جرش  -ا مبر االجتامجلة  للعلوم   ، 1ددع ال  ،5املجلد  )،  عيةردنية 

 . (14 -1 ص ص 

الدينعبدة -15 وسام  بعد   االستشعارمقدمة  "  ،2014  ،،    ، "عن 

 . ، الدماماملتنبيمكتبة 

صفيةد يع -16 ومنا ،  عيسىأ  ع ،  تصنيف  "،2016  ،محد 

األ  النبايت الغ و   رايض استخدامات  تقنيات  تخدام  باس   طاء 

ا»   د ع ب  عار عنستشاال معة جملة جا   «،نموذجاً ملزرعة أمركز ناحية 

العلميةل  نتشي  والدراسات  اآللبحوث  سلسة  وا ،  وم لعل داب 

 . (195-179ص ص ، 1العدد ،   38جملد )  ،اإلنسانية
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 ملراجع: ا 

حسانيومقد  -17 ،ح حال وخليل  ،  ،  يف  التغري  "،2017لة 

-1997ة )الفرتل خالل  خلليا   مدينةيف  يضا ر استخدامات األ 

  ،"رافيةونظم املعلومات اجلغ اجلوية  ر لصوم اخدا باست ( 2015

 . 17-1، ص ص1، العدد 12، جملد  اخلليلجامعة  جملة

 

 : ية اإللكرتوان   املراجع 

الشيخآ  -18 عبد محدأ  ،ل  السلطاالرمح  ،  عبدنن  الوهيبيمحالر ،  حمن  ميرس  ،  مد 

ا"،  1435،  عيل تطبيقات  ونظمالستشعار  استخدام  بعد    لعومات امل  عن 

لتااجلغر األ  ةطيرحديث خفية  الرياضاستعامالت  ملدينة  العليا اهلي  ،"رايض  ئة 
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 متهيد: 

الرشعية   أو  املدنية  النظامية:  باملحاكم  املتداولة  واإلرث  امللكية  قضايا  تعد 

أيض  يمكنو أي  ،والعشائرية  ا  العسكرية  الدولية  ذلك  عىل  القضايا    ا  ضزد  أعقد  من 

تعدد فقد  ا  وتنوع  ا  وأكثرها  أ.  داخل  الدعوى  يتم ور تستغرق  سنوات  عدة  املحاكم  قة 

امل من  عدد  بني  إىل حتناقلها  يعود  ذلك  وسبب  قضاة.  عدة  عليها  ويتبدل  امني، 

األرا بإدارة  اخلاصة  واألنظمة  القوانني  بعض  تفسري  يف  توفر اجتهادات  عدم  أو  يض، 

قة  و رهلا يف أالصكوك الرسمية يف تثبيت ملكية األرض ومن بني القضايا التي يتم تداو

حرمات عىل  اعتداء  من  املواطنون  به  يقوم  ما  البلديات  عىل   حماكم  والتعدي  الطرق، 

 أو اإلخالل بمواصفات املباين والعقارات. اجلريان، وجتاوز نسبة البناء املسموح به، 

يف   األرايض  ملكيات  بالدنا  الكانت  تدعى يف  مكتوبة  بصكوك  توصف  سابق 

حمرتف  ا  أحيان يكتبها  بعض   ،باحلجج  طول  يصل  وقد  املعنية،  األطراف  عليها  ويوقع 

أمتار عوتض،    ا  الصكوك  األسرش م  بالدنا حتى وضعت ات  يف  كذلك  احلال  بقي  امء. 

وأنظمة   قوانني  العثامنية  أن    حاكمةالدولة  خرائط   تا  مثب   شامال    ا  مسح  تعملدون  عىل 

الفرنسية أمهية للموضوع،دك فبقي األمر كام   سرتالية، ومل تعط احلكومة اإلنجليزية أو 

الدول أقيمت  معنية  حو  ،هو حتى  دائرة  دولة  الدولة  أنيط  ددت كل  أرايض  هبا مسح 

ها ورسم خرائط استخدام األرض وخرائط امللكية، وكل شخص يعرف أرضه فيصنوت

سمية، وأصبح األمر أكثر دقة بعد أن متت حوسبة أنشطة  روحدودها بموجب صكوك  

 دوائر األرايض والعقارات.

احلويف   واألنظمة  القوانني  جت اكمة غياب  فقد  الدولة،  هيمنة  غياب  يف  أو   اوز ، 

يف  لن ا  الدولة   طامعهمأ اس  أرايض  عىل  أيدهيم  فوضعوا  ملكياهتم  ميض   ،حدود  ومع 

   اتدامتخاسقوانني وأنظمة : التاسعالفصل 
 تهاإداراألرض و
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الكامل،   الوعي  األرايض ويف غياب  أن بعض  الوقت أصبحت ممتلكات رسمية، حتى 

 ،ض يده عىل أرض ليست للدولة أو الرتاخي يف تطبيق القوانني واألنظمة فقد وضع البع

أحياء غري    عليهاوأقيمت   الع منظمة  املساكن ضمن  أو  العشوائية  األحياء   ،شش تسمى 

ها بأمهية امللكيات، فقد اختفت اكرإد و ومع تقدم الدولة    .)طبب(   يةل مالع وتدعى هذه  

الناس وعي  األمر  هذا  عزز  ملكية،  له  البلد  يف  شرب  كل  وأصبح  الظواهر  وقوة   ،هذه 

وال  املهن الدولة،  فربع  واخلزن.  والتسجيل  املسح  عمليات  يف  التقني  يف تقدم   دسون 

 ، دائرة األرض واملساحة   :تدعى  دنففي األر  .عمليات املسح بإرشاف دوائر متخصصة 

ويف السعودية: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويف تونس: الشهر العقاري،    :ويف مص 

العقاري واملسح  األرايض  قيس  سوريا  ،ديوان  واملياه    :ويف  األرايض  وزارة  مديرية  يف 

ال  واملياه   ،زراعي الزراعة واإلصالح  األرايض  فلسطني: سلطة  ليبيا   ،ويف  مصلحة   :ويف 

العقاري لبنان  ،التسجيل  العقاري،  أما  :ويف  السجل  اجلزائر نة  أمالك   مديرية  :ويف 

الكويت  ويف  املخطط    :الدولة،  قطر   اهليكيلإدارة  ويف  التنظيم،  ختطيط   :وإدارة  دائرة 

العمراين والبلديات، ويف   التخطيط دائرة    :ويف أبو ظبي   ،األرايض التابعة لوزارة البلدية

أو   :اليمن الدولة  أرايض وعقارات  للم  مصلحة  العامة  العقار البنية    ، ي ساحة والسجل 

السودان  التخطيط وزار   :ويف  البحرين،  ة  العمراين ودائرة   :ويف  التخطيط والتطوير  هيئة 

 :  ات جهعدة  أما يف املغرب فتوزع مهام األرض وأدارهتا  :األرايض واملساحة 

 الفالحة.  وزارة  / اخلرائطية  العقارية للمحافظة  الوطنية الوكالة –األمالك اخلاصة فتتوالها  -أ

 . اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة –ديرها )األوقاف( فتحتباس اال أرايض  -ب

 .الداخلية   وزارة –األرايض اجلامعية )القبلية( فتديرها  -ج

 . واملالية االقتصاد وزارة – الدولة أمالك مديرية – رهافتدي –اخلاص بالدولة امللك العام/  -د

 ت نفسها. اجلامعا – فتديرها  –امللك اخلاص للجامعات املحلية   -هـ
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  : تتوىل وزارة اإلسكان إدارة األرايض يف السلطنة، ويف العراق   : نة ُعامنسلط  يف و 

الزراعي   تدار  تتبلور    مل   :نيا ويف موريتا  ، أرايض الدولة من قبل وزارة الزراعة واإلصالح 

 بأهنا حتت إرشاف دائرة العقارات وأمالك الدولة. ولكن يمكن القول إدارة حمددة 

للجامعات  و  الدراسية  اخلطط  تضمني  إىل  األرايض  بإدارة  الدولة  اهتامم  انتقل 

ت  حيث  بامللكية  تتعلق  مواد  والرشيعة  احلقوق  كليات  أحوال » مادة    عالجوبخاصة  فقه 

عات األردنية قضايا تتعلق باملرياث  واحلقوق يف اجلام  لرشيعةيف كليات ا  « 2،  1شخصية  

العقارات واألرايض  ، ن هذه األمور يبث فيها إما املحاكم الرشعية أل  ؛وبخاصة مرياث 

املدنية  املحاكم  العشائري   ،أو  بالقضاء  إىل مادة  ،أو  ضمن   « وصايا ومواريث »   باإلضافة 

ومن هذا املنرب    .باجلامعة األردنية عامل  دارة األ وكليات إ احلقوق    كليةاخلطط الدراسية ل 

 يف كليات احلقوق.  ندعو اجلامعات احلكومية واخلاصة بتدريس مادة: إدارة األرايض 

عىل    ا  وحرص الكتاب  هذا  مؤلفي  القمن  هبذه  الوعي  بض نرش  أيقنا  فقد  ورة  ضية، 

األرايض نظام    الرتباط  ا  تضمني هذا املؤلف نبذة عن إدارة األرض يف األردن وفلسطني، ونظر

. فسيتم استعراض القانون العثامين كمنطلق لفهم امينعث حة احلايل بنظام إدارة األرايض ال واملسا

ا يسع  وال  الفلسطيني.  والقانون  األردين  الكتاالقانون  هذا  يف  من  ملجال  أكثر  استعراض  ب 

النظ  ؛نظام مثل  هلا.  الرجوع  السهل  ومن  العنكبوتية  الشبكة  عىل  منها  يتوفر  السإذ   ، وريام 

 ظبي، وملكية األرايض اللبنانية.  ويف أبو ،ونظام ملكية األرايض يف ديب ،واملصي

 :: قانون األراضي العثمانيةأواًل

 فرعي  /عنوع الترشي • العثامنية العنوان: قانون األرايض •
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 :   1  –  ة  املاد 

 :مخسة أقسامبالد الدولة العليا إىل  تقسم األرايض الكائنة يف

 األرايض اململوكة. : القسم األول

 األرايض األمريية.  : القسم الثاين

 وقوفة. امل  رايضألا  : القسم الثالث

 األرايض املرتوكة.  : القسم الرابع

 األرايض املوات.  : القسم اخلامس

 : 2    –    املادة 

 أربعة أنواع:  تقسم األرايض اململوكة إىل 

 . تلقرى والقصبالواقعة داخل ااالعرصات :  األول

 صحيحا .  ا  : األرايض التي أفرزت من األرايض األمريية وملكت متليك الثاين

 ح للفاحتني. وزعت عن الفت ية أراض  رش العرايض  : األ الثالث

 لها غري املسلمني. هبقيت يف يد أ : األرايض اخلراجية أراض   الرابع

 : 3    –    املادة 

عائد  الرقبة  - كان  ما  هو  األمريية  ومراع    ا  األرض  مزارع  من  املال  بيت  ومسارح   إىل 

 وحماطب.  ومشاف  

 اي. لطغربا ةابو متوجندات طالذين يتصفون يف هذه األرايض سليد يعطي  -

 : 4    –  املادة  

 وتقسم األرايض املوقوفة إىل قسمني: 

التي كانت مملوكة صحي التي كانت من األرايض   وَأوقفت   ا  حالقسم األول: األرايض 

 للرشع الرشيف.  ا  وفق

  الثاين: األرايض املفروزة من األرايض األمريية التي أوقفها حضات السالطني.سم الق
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 ،امالت القانونيةوقوفة ال جتلب األحكام واملع امل  ن األرايض لنوع ميف هذا ا

إنام يصري تزريعه والتصف به من طرف الوقف بالذات أو   الفراغ واالنتقال.  :مثل 

 .اإلجيار بطريق

 : 5    –    املادة 

 مني: ملرتوكة إىل قستقسم األرايض ا

 عام. الالقسم األول: مرتوك ألجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق 

املخصصة لعموم أهل القرية والقصبة من هذا القبيل:   ألرايض املرتوكةين: اقسم الثالا

 املراعي. 

 :   6    –    املادة 

ملك ليست  التي  املوات: وهي األرايض  مر  ا  األرايض  عي وال  األحد وال هي 

أقىص  لق  حمطب عن  بعيدة  قرية، وهي  أو  من  صبة  الصوت  فلو صاح جهري  العمران، 

 ته. ح منها صويسم الآخر العامر 

 :   7    –    دة ا امل 

 قسم قانون األرايض هذا إىل ثالثة أبواب:

 الباب األول: بيان األرايض األمريية. 

 الباب الثاين: بيان األرايض القروية.

 ث: بيان املتفرقات.الباب الثال

 لتصف باألرايض األمريية.بيان صورة ا الباب األول:

 :   8    –  املادة  

أ - حتال  أن  يمكن  أرا  تفوض و  ال  القريةكامل  القصبة    يض  قائم    قلمأو 

 جموعات.مل

 حتال األرايض لكل شخص عىل حدة بموجب طابو يبني كيفية تصفهم. -
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 : 9    –    املادة 

 . بز وغري ذلك من احلبورأيمكن زراعتها باحلنطة أو الشعري أو  -

 رة. أو إعا ةإجيارعتها ايمكن زر -

 يحة. صحد األعذار الحوال تتعطل ما مل يتحقق وجود أ -

 : 10  –    املادة 

 الرعوية التي كانت حتصد حشائشها قديام  ويوخذ ُعرش حمصوهلا.  ايضألرا -

 هذه األرايض تكون مثل األرايض الزراعية ويتصف هبا الطابو. -

 بإذن املأمور. إذ يمكن زراعتها وفالحتها -

 : 11  –    املادة 

 ألرض حة اااملزارع واملعرب عنه بالكأل املرتوك ألجل اسرتناتج عن العشب ال -

 ويمكن أن يمنع اآلخرين من دخوهلا.صاحب املزرعة  ها فقطع منينتف -

 :   12  –    املادة 

 أحد أن يستعمل تراب األرض لصناعة القرميد أو الطني. يقدر الأو ال جيوز  -

 اب يف حمله.من املأمور مقابل دفع قيمة هذا الرت ويمكن أن حيصل ذلك بأمر -

 :   13    –    املادة 

 لكائية بتصفه.ا من املرور ايمنع أحد  أن  بوحيق ملن يملك طا -

 . للمرور قديام   ولكن ال حيق له ذلك إذا كان هناك حق -

 :   14    –  املادة  

 إذا مل تكن كائنة بتصفه. ا  رد  حيق ألحد أن يعمل هبا بيال -

 ه.كائنة بتصف غري يف أراض   ضوليا  ف ا  قحيدث خر أنال يقدر أحد  -

 : 15  –    املادة 

 .ا  هبا مشرتكل التصف اصحلإذا كانت األرض ا -
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 قسمتها بني املشرتكني وفق موافقة من املأمور.  كنيم -

 يمكن قسمتها: أعىل، وسط، وأدنى.  -

 ذا مل تكن قابلة للقسمة جيب التصف هبا مناوبة. إ -

 : 16    –    املادة 

 كل مشارك. ة( فإنه يتم حتديد حدود حص15)وفق ما جاء يف املادة  -

 القسمة.ل بطال جيوز ألحد من الرشكاء أن ي -

 : 17    –    ادة مل ا 

 ن قسمة األرض إال بإذن من املأمور ومعرفته. يمكال  -

 كالئهم الرشعيني.ووحضور املتصفني أو  -

 غري ذلك تعترب القسمة باطلة. -

 : 18    –    املادة 

 إذا كان املشرتكون يف األرض صغريي السن أو جمانني أو معتوهني.  -

 (. 15) دةايتم اقتسام أراضيهم بمعرفة أوصيائهم وفق امل -

 : 19    –    دة ا امل 

ل - ايمكن  ألجل  لشخص  مزرعة  ويتخذها  األرض  يفتح  أن  بالطابو  ملتصف 

 الزراعة.

يت  - أن  للشخص  يمكن  بإذهنم    كذلك صف  ال  إال  رشكاء  لديه  كان  أو  إذ 

 حماصصتهم. 

 :   20  –  املادة  

 إال إذا مر عليها عرش سنوات.   املطوبةال تسمح الدعاوي املتعلقة باألرايض  -

 . ا  بعيد ا، أو مسافرامعتوه أو اري السن أو جمنونطوب له صغملا أو كان -

 رض منه.ملطوب تتوفر به الرشوط أعاله فيتم أخذ األأما إن كان ا -
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 : 21    –    املادة 

فضوال   - وزرعت  ضبطت  قد  تكون  التي  حقوق   ،ا  وتغلب  األرايض  منها  وأخذت 

 أرضها جيب اسرتدادها وضبطها بمعرفة املأمور بعد املحاكمة.

تبا املحد  ع ب - ال  املأ كمة  إىل  أن مو قى صالحية  يسرتدها  الذي  الشخص  إىل  وال  ر 

م وتغلب  ن  يأخذ  فضوال   وزرعها  األرايض  تلك  ضبط  نقص  الذي  بدل  ا 

 األرض أم أجر املثل. 

ا يف أرايض صغار السن واملجانني واملعتوهني. -  يتم عىل هذا الوجه أيض 

 : 22    –    املادة 

و املضبوطة  األرض  تسرتد  للشخص   ،ا  تغلبو  أ  فضوال    زروعةاملعندما  يمكن 

الوجه  لذي اسرتدها وا أن  ضبطها عىل  أو    يقلعاملرشوع وبمعرفة مأمور   فتاخلالزرع 

 إنام ال حيق له ضبطها. ،الفضويل أو املتغلب زرعهاي السائرة الت

 : 23    –    املادة 

يع - أو  أحد  يأجر  هباريعندما  املتصف  األرايض  آخر  ل  ،   القرار  حق  يثبت   ذلكال 

 لك األرايض مدة مديدة..... ري بسبب زرعه وتصفه بتر واملستعاملستأج

ع األزمنة أن بل يصبح ملتصف األرايض يف مجي ، رور الزمن يف تلك احلالةوال يعترب م -

 تأجر.يأخذ ويضبط أراضيه من يد املستعري أو املس

 :   24    –    ملادة ا 

القدم مراع - منذ  املتخذة  أو  قرية واهايلومنشآت مستقلة أل  ياملحالت    حدة 

أو   ثثال عدا  حمالت  قرى  املخصوصة  عن    مخس  ومراعيها  مشاتيها 

هبا حاصال  وكان   استقالال    التصف  اشرتاك  بالطابو  تلف عن خت ال    ا  أو 

 ألرايض املزروعة.ا

 يؤخذ من أصحاب هذه املراعي واملشايت رسوم املشتى واملرعى بحسب حتملها. -
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 :   25    –    املادة 

جار املثمرة  تصفه عرائش وأنواع األش  كائنة حتتألرايض الس اليس ألحد أن يغر -

ا إياها كروما وجنائن   دون إذن املأمور.متخذ 

 سنوات أن تقلع تلك األشجار. إن وجد مثل ذلك فللحكومة الصالحية بظرف ثالثة   -

 هذه األشجار الثالث سنوات ترتك لالنتفاع.  تإن جتاوز -

إذن   - دون  املغروسة  األشجار  جت وإن  ساوالتي  ثالث  غزت  أو  بإذن نوات  رست 

ا لصاحبها.  املأمور ال تكون  تابعة لألرض بل تعد ملك 

 ن يؤخذ عرش حاصالهتا للمريى سنة بسنة. عىل أ -

مقاطعة - الكروم واجلنائن  وال يمكن فرض رسوم  أرض  يستويف   عىل  التي  املذكورة 

 عرش حاصالهتا. 

 :   26    –    املادة 

يف - طبيعة  نابته  ا  أشجار  شخص  طعم  الكاأل  إذا  بتصرايض  استقالال  ائنة  أو   ف 

 ها يكون قد متلك تلك األشجار.حمع غريه وربباالشرتاك 

 جيوز لرشيكه وال للمأمور املداخلة بشأن مثل هذه األشجار.وال  -

 العرش الرشعي من حاصالهتا السنوية.  ه يؤخذإال أن -

 :   27    –    املادة 

بطبيعته  - نابته  ا  أشجار  يطعم  أن  صالحية  ألجنبي  يفليس  كائ ا  أرض  نة  

بالرتبية  بتصف   ويمتلكها  آخر  من شخص  بإذن  ذلك  يكن  مل  ما 

 متصف األرض. 

 عمها ويربيها فيقدر املتصف باألرض أن يمنعه. وإذا أرد أن يط -

بمعرفة املأمور بقطع تلك األشجار من   فللمتصف الصالحيةوإن كان قد طعمها   -

 حمل تطعيمها. 
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 : 28    –    املادة 

املثمرة وغ - اري  األشجار  األرايض األمريية عىللنابتة طباملثمرة  مثل  يعي ا يف  اإلطالق   

 ومنافعها تعود إىل املتصف بتلك األرايض. البلوط.... هي تابعة لألرايض 

 ة. ريي عىل حاصالت األشجار املثمر يؤخذ العرش الرشعي فقط جلانب امل -

 يقلعها. أو واألشجار النابتة طبيعي ا ال جيوز ملتصفها أو ألجنبي أن يقطعها  -

 ة تلك األشجار.ه جلانب املريي قيمك فيؤخذ منن فعل ذلإو -

 :   29    –    املادة 

املأمور يف األرايض الكائنة بتصفه متخذإذا غرست أشجار غ - إياها   ا  ري مثمرة بإذن 

 كون ملكه وله الصالحية بقطعها أو خلعها. . فتا  شحر

 وإذا قطعت من غريه فيؤخذ منه قيمة تلك األشجار قائمة.  -

 عرش....هذه األحراش تعادل الأجرة أرض جب دفع تويس -

 :   30  –    ادة مل ا 

الطبيعي  - األشجار  ذات  واملحاطب  موروثاألحراش  باحتطاهبا  التصف  وكان  أبا   ا  ة 

 ا.عن جد ملتصفها وحده أن يقطع أشجاره

 د أجنبي أن يقطعها فيمكن للمتصف منعه بمعرفة املأمور. اوإذا أر -

 انب املريي. ا قائمة جلامهنذ أثتؤخ وإذا قطعت منها أشجار   -

ا للمري -  الهتا تعادل العرش....ي أجرة أرض عن حمويؤخذ أيض 

 :   31  –    املادة 

 مور. حداث أبنية جديدة يف األرض األمريية ما مل يؤخذ بذلك إذن من املأإال يمكن  -

 وإن حصل ذلك بدون إذن فيمكن هدمها من طرف املريي.  -

 :   32    –  املادة  

 بمعرفة املأمور. لك إنشاء أبنية عليها فيمكنه ذاألمريية باألرض  صفد املتاإذا أر  -
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 دل العرش فقط...سنوية لألرض تعا ةويستوجب دفع أجر -

 :   33    –    املادة 

 ها ميت ا.بالطابو وال ألجنبي أن يدفن في ال جيوز التصف باألرض األمريية -

 مور. ملأوإن حصل ذلك وكان امليت مل يبل جيري نقله ملحل آخر من طرف ا -

 متهيد ما فوقه. امليت فيتم  يت جثةبل وإن -

 :   34    –    ادة امل 

من  األرايض   - بحقها   األرايضاملفرزة  جتري  للبيادر...  حمال   اختذت  التي  األمريية 

 معاملة سائر األرايض األمريية.

 ا مقاطعة زمني سنوية تعادل العرش.عنه يؤخذ -

 :   35    –    املادة 

األشخاص، أو غرس تصف أحد ارية يف اجلإذا أحدث شخص فضوال  يف األرايض  -

كروم أش  ا  هبا  ا  ا  جارأو  من صالحية  باألرض  األشجار للمتصف  وقلع  هلدم 

 بمعرفة املأمور. 

 :    36    –    املادة 

 ا  ن أراد جماناري هبا التصف بالطابو أن يتفرغ بإذن املأمور ملألرايض اجلللمتصف با -

 أو لقاء بدل معلوم.

 . لشخص املتصف يف أرضيه كام كان أوال  ر فيكون ل ن املأمو إذ إذا مات املفرغ له دون -

 إذ مات املفرغ وكان له ورثة هلم حق االنتقال، فتنتقل إليهم وإال فتكون مستحقة للطابو.  -

 :   37    –    املادة 

يف فراغ األرايض األمريية، فإذا مات الشخص املتفرغ    ا  ملا كان جمرد إذن املأمور كافي  -

أرا عن  يتفرغ  أن  بإ  ضيهبعد  املأموآلخر  سند ذن  له  املفرغ  يأخذ  أن  بدون  ر 

 ألن الفراغ املذكور معترب. ؛ ينظر لتك األرايض نظر املحلولفال ،والطاب



 

 ااتهإدارواألرض  ماتاستخداوأنظمة  قوانني: تاسعالفصل ال 380

 :   38    –    املادة 

أرإ - من  أحد  تفرغ  بدل،    ا  نه جمايضاذا  تسمية  بدون  فيام آلخر  له صالحية  فال تكون 

 مقابلة تلك األرايض.  ال  بعد أن يطلب بد

 لدعوى. صالحية ل  يكون لورثتهال وإذا مات ف -

ا ثم مل يعط هذا البدل املذكور أن  إذا تفرغ آلخر بإذن املأمور عىل -  ،يعطيه بدال  معلوم 

امل األرض  السرتداد  صالحية  ورثته  أو  للمتفرغ  من  فيكون  وضبطها  ذكورة 

 املتفرغ له أو من ورثته.

 ه املحرر. عىل الوج  ى واالسرتداد دعوأما إذا كان البدل املرقوم أعطي فال تبقى حينئذ صالحية لل -

 :   39    –  املادة  

يتف - أن  أما جمان  ا  قطعي  ا  خر معتربخص آلرغ شبعد  املأمور  بإذن  أراضيه  لقاء    ا  عن  أو 

 بدل معلوم ال يمكنه الرجوع عن فراغه. 

 :   40  –  ة  املاد 

لشخص آخر   ا  إذا تفرغ شخص آلخر من أراضيه بإذن املأمور ثم تفرغ بعد ذلك أيض -

اتكرا  . ا  يعترب الفراغ الثاين الغيفرغ له فبدون إذن امل ر 

 :    41  –    املادة 

ل - جمانلشخص  ليس  يتفرغ عن حصته  أن  مشرتكة  بأرض  دون   ا  املتصف  ببدل  وال 

 إذن رشيكه.

لذي أخذها ملدة  ن يأخذ تلك احلصة من الشخص اوإال فلذلك الرشيك صالحية بأ -

 مخس سنوات ببدل املثل حني الطلب.

 :   42    –    املادة 

أك  واحد من  إذا أراد - د  ه فال يرتجح أح ثر أن يتفرغ آلخر عن حصتثالثة رشكاء أو 

 الرشكاء عىل غريه منهم.من 
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 إذا طلب باقي الرشكاء اآلخرين متلك احلصة فلهم أخذها بينهم باالشرتاك. -

إىل أحد رشكائه فللرشكاء اآلخرين أن    ا  غ أحد من الرشكاء عن حصته متامتفر  وإذا -

 صة. من تلك احلهم ما يصيبه من يأخذ كل

 :   43    –    املادة 

دون   رشيكه بإذن املأمور فضوال  يض  أران أرايض شخص أو  إذا تفرغ أحد لغريه ع -

الفراغ   األريض  بتلك  املتصف  جيز  ومل  باألرايض  املتصف  طرف  من  وكالة 

الفراغ  امل قبل  الذي  الشخص  من  مأمورها  بمعرفة  أراضيه  فيسرتد  ذكور 

 .ا  وضبطها فضولي

 :   44    –    املادة 

األراا - وكيض  الغري  ملك  وأبنية  أشجار  هبا  يوجد  وزراعلتي  هبا  التصف   تهاان 

لتلك األشجار واألبنية فال يمكن للمتصف هبا أن يتفرغ عنها   ا  تباع  صال  حا

 وال ببدل.  ا  خر ال جمانآل

 يطلب صاحب األشجار واألبنية أخذها بمثل الطابو.ا  طامل -

خلال - عنها  تفرغ  صالفة  فإذا  له  لطلبه فيكون  عرش  حية  مدة  هبا  واإلدعاء  ا 

 سنوات. 

 .طلبحني ال ا ببدل املثلوله أن يأخذه -

 ويف هذه احلالة ال تقبل األعذار نظري: الصغر واجلنون والوجود يف ديار بعيدة.  -

 :   45    –    املادة 

تفرغ - إذا  بالطابو  هبا  التصف  وحاصل  القرى  إحدى  حدود  داخل  التي    األرايض 

مألحمتصفها   األشخاص  قر  ند  الضورة  أهايل  وأصحاب  أخرى  ية 

أ  لألرض  ني املحتاج هلم   هايلمن  يكون  األرايض  تلك  هبا  توجد  التي  القرية 

 . واالدعاء هبا مدة سنة واحد ة ببدل املثل صالحية لطلبها
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 :   46    –    املادة 

 شفعة اجلارية باألمالك ليست جارية يف األرايض األمريية واملوقوفة. لا -

   :   47    –    املادة 

 رغة ملف م اما يف األرايض ا ونوهنا يعترب الد  تة أهنا كذا دونامفرغة واملبني يض امل ألرايف ا  -

احلدود  تعترب  بل  ال.  أم  ذكر  سواء  للدونم  عربة  فال  احلدود  وإظهار  بتعيني 

 وحدها. 

 :   48    –    املادة 

 ها نباتات بشكل طبيعي فهي تابعة هلا.ت فيبني تألرض الت ا -

 كل حال داخلة يف ذلك الفراغ. تكون عىل أراضيه آلخر عن  فإذا تفرغ أحد  -

غ وتباع فال صالحية للمفرغ له فراال  رة حني كة إذا مل تكن مذكوأما األشجار اململو -

 أن يضبطها.

 :   49    –    املادة 

مؤ - املحدثة  واألبنية  واملغروسة  اململوكة  األرايض    ا  خراألشجار  يف  املأمور  بمعرفة 

التص بالطااحلاصل هبا  أبو  ف  باعها  التفر  رينآلخحاهبا  صإذا  عن    غفيحصل 

لكرام  وا  جاركون اشرتى األشر للشخص الذي يبمعرفة املأمو  ا  أراضيها أيض

واألبنية وكذلك األحراش التي أراضيها أرض مريي وأشجارها مملوكة تعامل 

 .ا  عىل هذا الوجه أيض

 :    50  –    ادة امل 

 هي يف عهدهتم.ايض التي  لغري عن األر اال يعترب فراغ الصغري واملجنون واملعتوه إىل -

ث - الصورة  هذه  عىل  وهم  أفرغوها  فتنتفإذا  واإلدراك  البلوغ  قبل  توفوا   إىلقل  م 

 ورثتهم. 

 فتكون تلك األريض مستحقة للطابو. ةوإذا مل يكن هلم ورث -
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 :    51  –    املادة 

والصغرية - يقبلواملجنون واملجنونة وامل  ال يمكن للصغري  أن    ا  فراغوا  عتوه واملعتوهة 

 .أرضفوضوا أو يت

ويتفر - يأخذوا  أن  وأوصيائهم  ألوليائهم  يكن  واليتهم  وإنام  بمقتىض  هلم  غوا 

 . ا  ب خريهم ومنفعتهم جليأن يكون هلم موج ووصياهتم أرض رشط

 :   52    –    املادة 

مهاهتم...،  أال من أبائهم أو  األريض التي تكون قد دخلت بعهدة الصغري أما باالنتق -

ألولي يمكن  وأوائهال  يتفرصيائهم  م  بناءغوأن  آلخر  عنها  من    ا  سبب  عىل 

 األسباب كالدين . 

ا.درون كذلك أن يق وال -  يدخلوها عىل عهدهتم أيض 

ذا أفرغوها أو أدخلوها بعهدهتم فللصغري بعد بلوغه واقتداره عىل التصف حق  إو -

 مور من واضع اليد عليها حلد عرش سنوات. ادها وضبطها بمعرفة املأداسرت

إال  نائلون حق االنتقال و  ( قبل البلوغ وكان هلام ورثةوالصغرية  الصغريوفيا )ا توإذ -

 للطابو.  فتكون مستحقة

 :   53    –    املادة 

اجلنائن والكروم املتخذة لغرس األشجار والعرائش يف األرايض األمريية واملوقوفة   -

ا ألوليائأو  يمكن  ا....  صغري  هبا  املتصف  كان  إذا  هلا،  املحدثة  هم  ألبنية 

أن مي  وأوصيائهم  هذه  بيعوا  بناثل  آلخرين  واألبنية  واجلنائن  عىل الكروم  ء 

 الرشعية.  ملسوغاتا

 :   54    –    ادة امل 

إذ مات أحد املتصفني أو املتصفات باألرايض األمريية واملوقوفة فتنتقل األرايض   -

 بال بدل. ا  ه إىل أوالده من الذكور واإلناث بالتساوي جمانالتي تكون بعهدت
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تلك األرايض حلني فتتوقف    وكانت زوجته حامال     األرايضد متصيفات أحما  إذ -

 .حلملور اظه

 :     55    –    املادة 

من متصيف ومتصفات األرايض األمريية واملوقوفة من غري ولد، تنتقل  توفوا  الذين   -

 م.أراضيهم إىل آبائهم وإىل أمهاهت

 :   56    –    املادة 

املتويف حارض  بعض  إذا كان -   ا  عة ومفقودقطنمغيبة    ا  والبعض غائب  ا  ودجموو  ا  أوالد 

 وجودين.( إىل احلارضين واملا  )من كان غائبأرايضفتعطى 

الغائب يف ظرف ثأم - إذا ظهر  اعتبارا  أبيه  ،اة أمهوف  من تاريخ  ا  الث سنوات  أو   ،أو 

ايض واحلكم يف حق حتقق بأنه موجود يف قيد احلياة فيأخذ حصته من تلك األر

 .ا  وجه أيض هذا الاألب أو األم عىل

 :   57    –    ة املاد 

منقط  - غيبة  سعالغائب  ثالث  كا ن ة  إن  هبا  يعلم  وال  حيوات  ميت   ا  ن  إىل    ه أراضي   تنتقل  ا  أو 

 أوالده. 

 أوالد فألبيه وإن مل يكن له أب فألمه. )والتعديل تنتقل إىل ورثته(.  يكن له فإذا مل -

ا أي مما  -  بو.طاذكر أعاله فتستحق حينئذ الوإذا مل يكن موجود 

 :   58    –    دة ا امل 

واء كان يف ديار أخرى عن اخلدمة العسكرية س  ا  وموجودمة العسكرية  دان باخلك  من -

يمكن  رايض أبيه أو أمه أو أوالده، وال  منقطع الغياب، فتنتقل له أ  ا  غائبأو    ا  حي

 .ا  تفويض تلك األرايض ألحد غريه، ما مل يتحقق موته رشع 

تبني   - قيوإذا  فأنه عىل  احلياة  الصالد  أر له  يستعيد  أن  بالضبط  اضيها ولهحية   ها احلق 

 والتصف هبا. 
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م  ر الشاهانية إىل أقربائهم وأمنائه لعساكليض العائدة  ينبغي أن نسلم مثل هذه األرا -

 الذين حيفظون أمواهلم وأشيائهم. 

وتتحص  - يزرعها  أمرها لشخص آخر كي  يفوض  أقرباء،  أو  أمناء  يكن هلم  مل  ل  وإن 

 . وىف منهمحقوق األرايض وتست

 :   59    –    املادة 

 اضيه: ى أر تعط وأم   املتصفات باألرايض عن غري ولد وأب فني أو من املتص   من توىف  -

 ب.... أو أل بوين: ألخ امليت أل أوال  

 : إن مل يكن له أخ ذكر فألخته ألبوين أو ألب.... ا  ثاني

 ة.... نته سوي بن ابنه أو ابن اب يكن له أخت ألبوين أو ألب تعطى المل: إذا  ا  ثالث

 ابن فتعطي إىل الزوج والزوجة...ابنة ه ابن ابن أو ل يكن ن مل: إ ا  رابع

 خ الذكر واألخت وسوية...فتعطى إىل األ ن له زوج أو زوجة يك: إن مل ا  خامس

 ابن بنته وبنت بنته وسوية... : إذا مل يكن هناك أخ أو أخت ألم فتعطى إىل ا  سادس

ابن  ا  سابع له  مل يكن  إذا  أو   :  ي   بنت  بنت وكان  له يفابنة  أبني   وجد  أو   ة األرايض أشجار 

 واألبنية بوجه املساواة....   شجارملك فتعطي للورثة الذين تنتقل إليهم تلك األ 

 الرشكاء واخللفاء. ذا مل يكن للمتوىف ورثة كام ذكر أعاله تعطى كذلك بمثل الطابو إىل إ:  ا  ثامن 

خلي  ا  تاسع أو  رشيك  له  يكن  مل  إذا  فتعطى:  الطاب  ط  بمثل  املكذلك  إىل  طرين ضو 

 لقرية. واملحتاجني من أهل ا

 :   60    –    املادة 

وإ له  يكن  ومل  األرايض  ومتصفات  متصيف  من  أحد  مات  حق  ذا  تنال  رثة 

ُأم أو  أب  أوالد  يعني  املنوال   ،االنتقال  الطابو حسب  هناك أصحاب حق  يكن  مل  فإن 

أخ  ،املحرر عن  واستنكفوا  موجودا   كان  األراأو  حقذ  هبا  هلم  التي  ب  يض  ثل م الطابو 

إىل   ،الطابو باملزايدة  وتتفوض  رصفا   حملولة  األرايض  تلك  فتصبح  حقهم  وأسقطوا 



 

 ااتهإدارواألرض  ماتاستخداوأنظمة  قوانني: تاسعالفصل ال 386

احب حق الطابو صغريا  أو صغرية أو جمنونا  أو جمنونة فال يعترب وإنام إذا كان ص ،طالبيها

 . هإسقاطه حقه بالذات أو بواسطة أوليائه وأوصيائ

 :   61    –    املادة 

أملعيا  املدات - لصالحية  الحص نة  حق  املذكورطاب  واإلدعاء ابو  بالطلب  أعاله  ين 

 خ وفاة املتصف.تعتمد من تاري

ا - تعتمد  كالصعذألوال  يف  ار  السفر  مدة  بعيدة  الديار  خارج  والوجود  واجلنون  غر 

تلك    ىدعو مرت  كانت  ولئن  الطابو،  املذكورة،    املعنية  املداتحق  باألعذار 

 و. سقوط حق الطابمن  اانقضائه فإنه ال بد حني 

 : 62    –    املادة 

إذا كان أحد من أصحاب حق الطابو املتساوين يف الدرجة يستنكف عن أخذ  

من فيها،   حصته  حقه  ويسقط  الطابو  بمثل  طابو  حق   هبا  له  التي  اململوكة  األرايض 

 األرايض بتاممها وكامهلا. لغريه أن يأخذ بمثل الطابو تلك  فيمكن

 :   63    –    املادة 

أو من كان يف ديار بعيدة   ة،املجنون أو املجنونو  أ  ةغري والصالصغري  عهدةل لمل حت إذا   -

 املحلولة التي هلم هبا حق الطابو.  مدة السفر من أصحاب حق الطابو األرايض

واإلدعاء  بل مع بقاء صالحيتهم للطلب    ،فال ينبغي أن يتأخر ويتوقف طابو تلك األرايض -

 الطابو.  حق  حابمن أص دوهنا م أوحسب مرتبتهالطابو  بحسب درجاهتم حتال بمثل 

 . طالبيها حقوقهم عنها حينئذ تعطى باملزايدة إىل  ا  ضسقطوا هم أيأفإذا  -

 : 64    -    ة املاد 

ذا كان بني أصحاب الطابو صغري أو صغرية أو جمنون أو جمنونة أو معتوه أو إ

ا رايض التي هلم هبطابو األئهم أن يأخذوا هلم بمثل الألوليائهم وأوصيا  فيمكنمعتوهه  

 اخلري واملنفعة بحقهم.  جيلبذلك مما كان  طابو إذا حق



 

 

 ااتهإداروض األر ماتاستخدانظمة قوانني وأ: عتاسلالفصل ا 387

 
 .  [64] املادة نفس كالم :   65  –    املادة 

 :  66    –    املادة 

 األرض وعليها ملك شخص أجنبي. املتصف بإذا تويف  -

 ومل يكن للمتصف )ورثة(. -

 املتوىف. فريجح ذلك الشخص عىل غريه ليصبح متصف ا بدل  -

 :   67  –  دة  ا امل 

 سكرية. ابو ويتحقق أهنم أهنوا اخلدمة العلطا ب حقم من أصحااألشخاص الذين ه -

التي يتو - إليهم مقدار مخس دونامت جمان ا وبال بدل من األرض  الطابو حيال  جه حق 

 هبا إليهم. 

 :   68    –    املادة 

 ي. رشع عذر   د املتصفني ال يزرع حقله... وعطلت ثالث سنوات متتالية بدونإذا كان أح -

 و.للطاب رض مستحقةهنا تكون املزرعة األ  -

ا ببدل املثل. ع اوإذ -  اد املتصف وطلبها مرة أخرى فتفوض له جمدد 

 البها.وإن مل يطلبها فيجب عليها املزايدة وحتال لط -

 :   69    –    املادة 

 إذا فاضت املياه مدة مديدة عىل أرض متصف ثم نضبت بعد ذلك.  -

 ا.عامهللمتصف احلق باستلطابو ولمستحقة لتكون تلك األرض غري  -

 ن له ورثة.استخدامها، وإذا مل يك  ورثةتوىل اليتوىف وإذا  -

 فتصبح مستحقة للطالبو.  -

 :   70  –    املادة 

 ني متواليتني بال عذر.تإذا ترك أحد األشخاص أرضه وعطلها سن -

 خر أو مات وانتقلت تلك األرايض ألوالده أو ألبيه. ثم تفرغ عنها آل -
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املتم   - أعطلها  له  حق  فرغ  نالوا  الذين  أيض  االو  سنةنتقال  سن  ا  أو  عقب تني  واحدة 

 تعطيل ذلك. 

 حقة للطابو.فإن األرض ال تكون مست -

 :   71  –    املادة 

 األرايض التي تتعطل ثالث سنوات متتالية بغري عذر.  -

 خر.متصفها دون أن تعطى آل ويف هناية الثالث سنوات مات -

 يض قد مات دون ورثة.لك األراوإذا استنكفوا عن ذلك وكان متصف ت -

 حتال إىل طالبها باملزاد.  اب حق الطابو بلعن أصحفال يبحث  -

 :   72    –  املادة  

عذر ذإ - بسبب  وطنهم  القصبات  أو  القرى  بإحدى  بعضهم  أو  األهايل  ترك عموم  ا 

 صحيح.

 ال تصبح مستحقة للطابو.فاألرايض التي كانت بتصفهم  -

 هنم بظرف ثالث سنوات. إىل أوطاوإذا تركوها بدون عذر ومل يعودوا  -

 للطابو. ئذ مستحقة  ينبح حا تصفإهن -

 :   73    –    املادة 

 شاهانية الذين هم خارج الديار.ر الاألرايض التي بعهدة العساك -

 األرض معطلة ال يمكن ان تستحق الطابو إال إذا ثبت وفاهتم.  وتركوا -

 طاهنم تعود األرض هلم كام كانت. دون إىل أووعندما يعو -

 :   74    –    املادة 

 أو أبنائه.ه يرزق وانتقلت إليه أراض من أبوي يأنه ح ومعلوم ا  الشخص املسافر بعيد -

ي - أو  بنفسه  حيض  أوومل  و  ا  حدكل  لزراعتها.  طرفه  سنوات  من  ثالثة  معطلة  تركت 

 تالية بدون عذر. مت
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 تؤول للطابو.  افإهن -

 :   75    –  املادة  

 . أو منقطعةغائبني غيبة طويلة  نت ورثته د من متصيف أو متصفات األرايض وكا ات أحذا مإ -

 يعلم عنهم هل هم أحياء أو أموات. ومل  -

 فتصبح األرض مستحقة للطابو. -

 ة املتصف فتعود األرض إليهم. ث سنوات عىل وفال ثالوإن ظهروا قب -

 وإن زادت املدة عن ثالث سنوات تبقى بتصف الطابو. -

 :   76    –    املادة 

 ها. زراعت   حال تعطلتتستحق الطابو يف أي صغري ال األرض بعهدة جمنون أو معتوه أو   -

جيري  و - سنوات  ثالث  ملدة  أوصيائهم  أو  أوليائهم  قبل  من  تزرع  ومل  تعطلت  إذا 

 من قبل املأمور.  ريهاتأج 

 تعطى األجرة إىل أوليائهم وأوصيائهم.  -

 هم السن القانونية.للصغار احلق باسرتجاع أرضهم من أوصيائهم حال بلوغ -

 :   77    –  املادة  

ثبت - شخ  إذا  أصحالدرجة    يف  ا  مقدم  ا  صبأن  حمن  والط  قاب  كتم  قد  خفى أابو 

نني بدون  رش ساألرايض املحلولة وضبطها فضولي ا وتصف هبا مدة أقل من ع

 أن يتفوض هبا من جانب املريي.

 يؤخذ منه بدل الطابو يف ذلك الوقت ويتفوض تلك األرايض بعهدته.  -

 بو آخر.حب حق طامل يرغب بذلك تفوض األرض لصا ذاوإ -

 باملزاد إىل طالبها.ض ا تفور ذلك فإهنوإن مل يتوف -

 :   78    –    املادة 

  بدون منازع.سنني  ويتصف هبا عرش  ةأو موقوف ةشخص أرض أمرييزرع  اإذ -
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 . ا  ال ينظر إىل هذه األرض بنظر املحلول بل يلزم أن يعطى ليده سند طابو جديد جمان -

 بو.تلك األرض بمثل الطالف ألخذ مرور الزمان بل يتك حينئذ فال يعترب -

 باملزاد إىل طالبها. ل فتعطىقبمل يوإذا  -

 :   79    –    املادة 

أجر - أو  أرض  نقصان  برسم  يشء  يؤخذ  الشخص  ، ال  من  ي الذ  مثل  ضبط  ي  كون 

 عىل الوجه املبني يف املادتني السابقتني.   ا  أمريية أو موقوفة أو زرعها فضولي  ا  ض أر 

 .ا  متام وأوفاها حقوق األرايضقد أعطى إذا كان  -

 :   80  –    املادة 

 من غري ورثة. حب احلقلمات صاثم  هلع حقزر اإذ -

 ل املأمور األرض ملتصف آخر.وإذا حو   -

 املتويف.كات فإن تلك املرزوعات تعد من مرتو -

 لب حصته أو أجرة.طوليس من حق من آلت إليه أن ي -

 أما العشب الطبيعي فال ينقل للورثة. -

 :     81    –    املادة 

 املأمور. بإذن  أبنية فيهاية وأحدث يف األرض األمري  ا  شجاراألرض أ  ترسإذا غ  -

مثل   - اخلراج  بدل  الورثة  من  فيؤخذ  ورثته  األشجار  تلك  وورث  مات صاحبها  ثم 

 .رسم االنتقال

 :   82    –    دة ا امل 

ومل  األمريية  عىل األرضإذا خربت املطاحن والصري والزرائب وغري ذلك من األبنية  -

 يبق منها أثر. 

 لطابو.يصبح بتصف ا حملهاا ذ  إف -

 ى له أو لغريه...ب األبنية تعطا صاحطلبهإذا  -
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 :   83    –    املادة 

   .ت من األرض املريي ومل يبق هلا أثرعا يبست األشجار أو اختلإذ -

 بها أصحاب األشجار تعطى هلم. ا طلبو فإذتصبح حمالهتا مستحقة للطا -

 :   84  –    املادة 

ا - هبا  احلاصل  واملشايت  بالطااملسارح  يفلتصف  إليها  خيرج  مل  إذ  ثالث  مواسهام    بو 

 متتالية بغري عذر ومل تعط رسومها.  سنوات

 قحة للطابو.مستبح تفص -

 :   85    –    املادة 

 ا القديم. صوهل األرايض العشبية احلاصل التصف هبا بالطابو أو التي يؤخذ عنها عرش حم -

 عطلت. ها وترش ط ععفإذا مل حيصد حشيشها ثالث سنوات متتالية بغري عذر ومل ي -

 بو.تصبح مستحقة للطا -

 :   86    –    ة اد مل ا 

 ض التي هبا حق الطابو. ل األرإذا كان أصحاب حق الطابو يريد أن يتضمن ببدل املث -

 وطلب شخص آخر أن يتفوض له بالضم عىل مثل الطابو. -

 ل طلبه.يقب فال يعترب طلبه أي ال -

 :   87    –    املادة 

املحلو  - املوقوفة  األمريية  أاألرايض  بعد  من  وأحلة  هبا  التفويض  حيصل  إىلن    التها 

 ا ببدل مثل مقرر. شخص م

ض لذلك الشخص بدعوى أنه ال زال  فإذا ظهر من يعطي ثمن ا أزيد فال حيصل تعر -

 ه سند هبا. غري معطى ل

 واألرض التي يكون تفوض هبا ال تؤخذ من يده. -

 التفويض. من تاريخ  ا  مل من ذلك الشخص يف ظرف عرش سنني اعتبار ك يست أن حينئذ م  لزفي -
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 :   88    –    املادة 

د القضاوات ال يمكنه أن يتفوض مدة زمان  مأمور طابو يف أحكون  الذي يالشخص  -

 وريته أرايض حملولة مستحقة للطابو.مأم

مملوكه وجته وال  ال زكام أنه ال حيق له أن يفوض أوالده وال أخوته وال أباه وال أمه و -

 وال جاريته وال أحد من اتباعه.

 ده.وأمه وأوال ة من أبيهض املنتقلن يتصف باألر  يمكنه أناموأ -

ض باألرض حسب  وإذا كان من أصحاب حق الطابو  أن يتفوض فيمكنه أن يتفو -

 أصوهلا بمعرفة املأمور. 

 :   89    –    املادة 

ثم مل   ،ت ومل يبق هلا أثرة ما وخربجله  ا  أمريية وبناؤها وقف  ضا  األبنية التي تقام عىل أرا -

 .نب املريييعط إجارات األرض إىل جاملتويل ومل يعمرها ا

 لصاحبها.  تؤخذ منه وتعطى -

  جانب املريي. عطى مقطوع األرض )إجارة زمني( إىلأأما إذا عمرها و -

 فال حيصل تداخل هبا وتبقى يف يده.... -

 :   90  –    املادة 

 ارها وقف إىل جهة ما.ريية وأشجض أمالبساتني واجلنائن التي حمالهتا أر -

متولييبق  بت ومل  فإذا خر - اسأثر هلا وعطل  ملها  متواتغالهلا  بغري  دة ثالثة سنوات  لية 

ا و  ،عذر أو كروم  ا  إىل هومل يعط مقطوع األرض وغرس أشجار  يئتها أعادها  

 األصلية. 

 فإن هذه األرض تصبح مستحقة للطابو. -

 :   91  –  املادة  

 . أو قصبة أخرىوأحراش قرية  ا  ال جيوز ألهايل قرية أو قصبة أن يقطعوا أشجار -
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 ع ويوزع عىل أهايل القرية املقتطع منها.لقطبدل ا حتصيل ن حصل ذلك يتمإو -

 :    92    –    ادة امل 

القرى   - بأهايل  املخصوصة  اململوكة واألحراش  األحراش  من  إفراز حصة  ال يمكن 

بالطابو ومستقال  أو بطريق االشرتاك ليتخذها ا  ف هبوتفويضها لشخص يتص

ا أو ينقبها ألجل  الزراعة.  حرش 

 األزمنة.  مجيعيمنعوه يف هايل أن ألتصف هبا أحد يصبح ل  ذاوإ -

 :   93    –    املادة 

ا فيها. أن حيدث أبن ال يمكن ألحد -  ية يف طريق عام أو أن يغرس أشجار 

 وأن تم ذلك ستهدم وستقلع. -

 : 94  -  املادة 

ا - ولصالحمالت  والقصبات    الساحاتة  القرى  إحدى  خارج  أو  داخل  ترتك  التي 

 يل.انتفاع األهاألجل 

ا. رتى وال حيدث فيها أبنية شتو ال  اعهي بحكم الطرق ال تب -  وال تغرس فيها أشجار 

 أي جتاوز قد حيصل. هايل منعوعىل األ -

 :   95    –    املادة 

م - واملخصصة  املرتوكة  العامرة  الدفرتخانه  يف  املقيدة  ا األرايض  ألجل لقدنذ  م 

 ية. ماألسواق املوس

 يتصف هبا باالستقالل. طي سند ألحد ال تباع وال تشرتى وال يع -

 جرت فمردودها للخزينة. ع أي جتاوز إن أية منهل القرألو -

 :   96    –    املادة 

 نذ القدم إىل أهايل القرية. ملرتوكة مالبيادر ا -

 ال تباع وال تشرتى وال حترث وال تزرع وال يبنى فيها. -
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 أن يمنعوا أي جتاوز.   ريةالق وعىل أهل -

 هذه البيادر. ى أن تستخدم وال جيوز ألهل قرية أخر -

 :   97    –    املادة 

 هل قرية أخرى الرعي فيها. قرية ما ال حيق ألي املخصصة لراعامل -

 ني أو ثالثة فال جيوز منع أي منها للرعي فيها. بني قريت ا  مشرتك وإذا كان املرعى -

 ة. فيها زرائب وال صري وال غري ذلك من األبني دث هذه املراعي ال تباع وال تشرتى وال حي -

 ار.وم واألشجنائن لغرس الكربساتني وجوال تتخذ  -

 اوز وأن حصل عليهم هبدمه. رية منع أي جت وعىل أهل الق -

 :   98    –    املادة 

تركاملقدار   - القد  الذي  املعنية  ي منذ  هو األرايض  مرعى  ليكون  من األرايض  م واعد 

 رعي. م ة اماملس

 .ا  التي تعينت أو أحدثت أخري  والتخوم دوداحلفال تعترب له  -

 :   99    –    املادة 

ت اجلفتلك الكائن داخل ا حدى القرى أو القصبات حيوانيف مرعى إ ال متنع من الرعي   -

 انات التي كانت ترعى به منذ القدم. حليو دد ا تلك القرية أو القصبة مهام كان ع 

 تلك القرية. يها يف  عمرا عن  غري أن املراعي املخصصة منذ القدم ملثل هذا اجلفتلك عدا   -

 القرية منذ القدم.   خصصة ألهلملرتوكة مثل املراعي املا كم األرايضال تكون بح -

 :   100    –    املادة 

يف ى عرتز لنسلها أن أي جيو ،حيوانات أي قرية من القرى حياسب نسلها كام حتاسب -

 املرعي نفسه.

 قرية. راعي الم يف عى  ال جيوز ألحد من أهل القرية أن حيض حيوانات من خارج القرية لرت  -

 يقتني حيوانات رعوية.  يحق له أنبالقرية بعقد التوطني ف   م قيي ض شخص لأما أن ح  -
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 :   101    –    املادة 

صة من القدم ألهايل القرية أو  سارح واملشايت املقيدة يف الدفرتخانة العامرة املخصملا -

 بحشيشها ومائها. ينتفع  ا  أو مخس قرى اشرتاك ثالث

 ا. هتفاع بحشائشالرشكة االن رج هذه اى خ أخرال جيوز ألهايل قرية   -

 األهايل.وال حترث بغري رضا ع وال تشرتى وال تزع ولذلك ال جيوز أن تبا -

 :   102    –    ملادة ا 

تركت  - قد  التي  املرتوكة  باألرايض  املتعلقة  الدعاوي  يف  الزمان  مرور  يعترب  ال 

واألحراش  اململوكة  األحراش  حمالت  نظري  القدم  منذ  لألهايل  وختصصت 

 در واملراعي واملشايت واملسارح. ية والبياسواق املوسمامة واأل عطرق الوال

 :   103    –    ة د املا 

ومل ختصص من القدم ألهايل   ،املحاللت اخلالية التي مل تكن يف تصف أحد بالطابو -

والقصبات مسموعة    ،القرى  غري  صيحة  مقدار  القصبة  أو  القرية  عن  وتبعد 

من  لرجل الصوت  والقفار    جهري  كاجلبال  العمران  والبالن واأعىل  لبعول 

 ي هي األرايض املوات.واملراع

ويتخذ مزارع بإذن املأمور   ،ن ينقب يف مثل هذه األرايضأيمكن لصاحب الضورة   -

 جمان ا عىل أن تكون رقبتها عائدة إىل بيت املال. 

 فإهنا تنتقل لغريه بإذن املأمور. وإذا تركت األرض دون زراعة مدة ثالثة سنوات متتالية   -

 :   104    –    املادة 

ي - أن  يمكنه  واحد  حطبكل  خشب  ا  قطع  ل  ا  أو  التي  الغابات  أو  اجلبل  من  يمن  ست 

املخصصة   القديملاألحراش  من  املباحة    ،ألهايل  اجلبال  من  معدودة  ولكنها 

 وال يقدر أحد أن يعرتض آخر بذلك. 

 ب. وال يؤخذ عرش ما يتحصل عليها من نباتات أو أخشا -
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 أو باالشرتاك.  تقالال  اس  ا  ش ملباحة ليتخذها حر ا عىل أن يفرز حصة من مثل هذه اجلبال -

 :   105    –    املادة 

يوجد - كان  املخصصة    إذا  املراعي  عن  عدا  القرى  إحدى  حدود  داخل  للرعي  حمل 

 ألهايل القرى والقصبان. 

 الرسوم. من   ا  شيئ فينتفع أهايل القرية بحشيشة ومائه ويرعون مواشيهم بدون أن يعطوا   -

 ا مناسبة لصالح املريي. ارج القرية فيستوىف رسوم  خ أما إذا حضت حيوانات من  -

 الرعي الذي يؤخذ منهم.  رسم  وا حصة منوال أن يأخذ  منعهم وال جيوز ألهل القرية   -

 :   106    –    املادة 

األرايض   - يف  الطبيعية  باألشجار  بالطابو  بالتصف  جيوز  واألمريال  ية واملرتوكة 

 واملوقوفة واململوكة.

الطبيعية  إ - األشجار  واملو  يفنام  األمريية  تبع األرايض  التصف  هبا  حيصل    ا  قوفة 

 ام تبني يف باب التصف. بسحلألرايض 

 :   107    –    املادة 

والكربيت   - واجلفصني  األجحار  وأنواع  واحلديد  والنحاس  والقضة  الذهب  معادن 

البارود   التي تظهر يف  م وامللح وغري ذلوالسنباذج والفحوملح  املعادن  ك من 

 بعهدة أي كان. ألرايض األمريية الكائنةا إحدى املحالت من 

يس ملتصفيها صالحية أن يضبطوا معدن ا من املعادن لهي عائدة جلانب بيت املال و -

 أصال  وال أن يأخذوا حصة من املعدن.

ت - فينغي  الزراعة  تعطيل  املعادن  استخدام  أدى  إذا  ثمنهأما  متصفه  الذي    عويض 

 األمريية والوقفية(.   يضيساويه يف حمله فقط )ينطبق عىل األرا

املعادأم - املرتوكة  ا  األرايض  يف  توجد  التي  لبيت ون  مخسها  فيعود  املوات  األرايض 

 املال، وما بقي إىل الشخص الذي وجده.
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ن عوائدها  أما املعادن التي تظهر يف األرايض التي هي من األوقاف الصحيحة فتكو -

 ملال. لرأس ا

والقصبان فتكون  وكة الكائنة داخل القرى  ملأما املعادن التي تظهر يف العرصات امل -

 مجيعها عائدة إىل صاحبها. 

ا لبيت   هما املعادن القابلة للذوبان يف األرايض العرشية واخلراجية فيكون مخسأ - عائد 

 املال وما بقي فهو لصاحب األرض.

 بجملتها عائدة إىل صاحبها.  بل الذوبان فتكونأما املعادن التي ال تق -

املسك - أحكام  والوكأما  واجلديدة  العتيقة  مجيع ات  يف  توجد  التي  املتنوعة  دفائن 

 وال تعرف أصحاهبا فهي مفصلة يف الكتب الفقهية.  األرايض

 :   108    –    املادة 

 . ه وكلك ال يكون حق طابو للقاتل يف أرايض القتيللت قل إىل قاأرايض القتيل ال تن -

 :   109    –    املادة 

 أم لغري املسلم.  أوايض املسلم ال تنتقل إىل أوالد أب  أر -

 .غري املسلم ال تنتقل إىل أوالد أو أب أو أم املسلم وأرايض -

 وال يكون حق طابو لغري املسلم يف أرايض املسلم، وال حق طابو للمسلم يف أرايض غري املسلم.  -

 :   110    –    املادة 

قل إىل أوالد أو أب أو أم من  ال تنت  ةالدولة العليأرايض الشخص الذي هو من تبعية   -

 ن من تبعية أجنبية. كا

 بعية  الدولة العليا. تيكون حق طابو لشخص من التبعية األجنبية يف أرايض شخص من وال  -

 :   111    –    املادة 

أمه   - أو  أبيه  أو  أوالده  إىل  تنتقل  العلية ال  الدولة  تابعية  الذي يرتك  الشخص  أرايض 

 بعة األجنبية. ولة العلية أو من التالذين من تبعة الد
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 ن أصحاب الطابو هبا بل تتفوض باملزايدة إىل طالبيها. ولة يف احلال فال يبحث عل بل تكون حم -

 :   112  –    املادة 

ألرايض ويتفوضون هبا بإذن مواليهم ومعرفة  املامليك واجلواري الذين يقبلون فراغ ا  -

 املأمور.

عتق وال بعده وال أن لك األرايض ال قبل الال يقدر مواليهم أن يأخذوا من أيادهيم ت -

 داخلوا هبا اطالق ا.يت

 . أن تتدخل يف تلك األرايض ثةالورقدر تذا توىف املوىل قبل العتق ال  فإ -

 وإذا مات أحد هؤالء العبيد أو اجلواري قبل العتق ال تنتقل أراضيه ألحد.  -

يكون حق الطابو هبا كذلك إذا مل يكن له يف تلك األرايض أشجار أو أبنية ملك فال   -

  القرية. وأصحاب الضورة من أهايله  حد عدا رشيكه أو خليطأل

سواه وتكون له صالحية   وأشجار ملك فيها فيرتجح مواله عىل  ةلكن إذا كان له أبني -

 أن يأخذها بمثل الطابو حلد عرش سنني فقط. 

 ألحرار.راضيه إىل أوالده أو أبيه أو أمه امنهم بعده فتنقل أ  وإذا مات أحد -

فال   ،شجار ملك تلك األرايض أبنية أو أ  له أحد منهم ومل يكن له يفوإذا مل يكن   -

الذي عتقه وأوالده  الطابو هبا إىل الشخص  إذا كان يوجد    ،يكون حق  بل 

ه بمثل حق الطابو وإال تعطى باملزاد ل  صاحب حق طابو من أقربائه تعطى

 لطالبيها. 

احب حق الطابو املقدم فتعطى بمثل الطابو إىل صأما إذا كان له أبنية أو أشجار ملك   -

 نتقل إليهم تلك األبنية واألشجار اململوكة.الدرجة من الورثة الذين ت يف

 :   113    –    املادة 

يع - شخص  رب/تال  وإكراه  بجرب  اجلاري  واملوقوفة  األمريية  األرايض  فراغ  يعتمد 

ا تفرغها هو باجلربفراغ آلإمقتدر عىل إيقاع هتديده ومن   كراه.واإل خر أرض 
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توىف - كان  ألوالده  وإذا  وانتقلت  إذا    أو  أو  والدته  أو  منهم والده  أحد  له  يكن  مل 

 فأصبحت حملولة بعد وفاته.

ا إىل أوالده أو أبيه  غفكام أن للشخص املفر - نفسه الصالحية بدعوة اإلكراه تكون أيض 

 أو أمه بعد موته.

 ينظر لتلك األرض بنظر  ولكن إذا مات من غري وريث ينال حق االنتقال كهذا فال -

 من هي بيده.د  لتلك بل تبقى يف بي

 :   114    –    املادة 

املفس - بالرشوط  الوقفية  أو  األمريية  األرايض  وتفويض  فراغ  يعترب  نظري  دال  ا  ة رشع 

 االنتباه واالعتناء وإعاشة شخص حلني مماته. 

آل  - يتفرغ  أحد  كان  الرشوط فإذا  هذه  بمثل  فراغها  هو  أقتبل  أرايض  عن  خر 

وانتق ذاته  هو  مات  أو  األرايضاملفسدة  تلك  أو  إ   لت  ألبيه  أو  أوالده  ىل 

 مه.أل 

مات صالحية   دفتكون لشخص املتفرغ أو لورثته الذين ينالوا حق االنتقال إذا كان ق -

 بإدعاء فساد الرشط.

 :   115    –    املادة 

 ال يقدر الدائن أن يضبط مقابلة دينه األرايض املتصف هبا شخص املديون. -

 بدل. خر لكي يستويف دينه من الآلراغ بمثل  صالحية له أن جيربه عىل الفكام أنه ال -

 وكذلك إذا مات املديون وكان له أموال وغري أشياء أو مل يكن له. -

 . التي يكون متصف هبا تنتقل إىل ورثته الذين ينالون حق االنتقاليضفاألرا -

 وإال فتكون تلك األرايض مستحقة للطابو. -

 ب حق طابو فتعطى له. وإذا كان يوجد لصاح -

 باملزاد لطالبيها.ا هصل تفويضوإال فيح -
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 :   116    –    املادة 

 األرايض األمريية واملوقوفة ال ترهن.  -

ن األرايض املتصف هبا إىل دائنه يف مقابل عولكن يمكن إذا تفرغ أحد األشخاص   -

 دينه بمعرفة املأمور فراغ وفاء.

 ى بالدين أن ترد ألهلها.عىل رشط أنه متى أد  -

 :   117  –    ة املاد 

ينه عىل الرشط السابق الذكر  رايض املتصف هبا مقابل داألخر عن  أذا تفرغ أحد آل -

دورية وكالة  دائنه  الوفاء ووكل  فراغ  بطريقة  كلام    ،أو  وكيال  عأي  كان  له    زله 

 حتى إذا مل يفه ماله عليه يف الوقت الفالين. 

رد له ما تبقى بعد خر ببدل املثل وييتفرغ عن تلك األرايض بالذات أو بالواسطة  آل -

 منه. بوخصم املطل

يعط - أن  يمكنه  مل  ذلك وإذا  كان  فطاملا  املعنية  املدة  انقضاء  حلد  عليه  الذي  الدين  ي 

 .ا  الشخص املديون حي

ز للدائن أن يتفرغ بطريق الوكالة عىل الوجه املرشوح عن تلك األرايض ويؤدي  وجي  -

 من بدهلا دين املديون.

 :   118    –    املادة 

الذي قد   - الوفاء   الرشط املرشوع أو بطريقعىل  ه  تفرغ إىل دائنه عن أراضيالشخص 

ا أوالده أو أب ا تارك   .ا  أو أم ا  ثم توىف قبل أن يوفيه دينه متام 

 كان الدائن قد مات فلعموم ورثته صالحية حلبس تلك األرايض.  افللدائن أو إذ -

 وإذا مل يف أوالد املتفرغ أو أبوه أو أمه الدين املذكور بكامله.  -

 نتقلة إليهم.امل يضال يمكنهم ضبط تلك األرا  -

 للدائن وال لورثته بعد موته حق يف حبسها بل تعامل تلك األرايض كسائر املحوالت. فال يبقى  -
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 :   119    –    املادة 

الت - دعوى  األرايض   ريرغتسمع  يف  له  واملفروع  املتفرغ  بني  فيام  الفاحش  والغبن 

 األمريية املوقوفة عىل العموم.

ا - وفاة  بعد  تبقى صالولكن  ال  أن  ة ألوالده حيملتفرغ  أنه  أو  من    وألبيه  يدعو بيشء 

 ذلك وال تعامل تلك األرايض معاملة املحلول. 

 : 120  -  املادة 

الوقفية ولو يف مرض املوت وهكذا أراض مفروغة  يعترب فراغ األرض األمري - ية أو 

 بإذن املأمور يف مرض املوت. 

 .ال تنقل إىل الورثة الذين ينالون حق االنتقال -

 منهم أحد. ابو إذا مل يوجدمستحقة للط  ريكام أهنا ال تص -

 :   121    –    املادة 

 ال يمكن ألحد أن يوقف جلهة ما األرايض املتصف هبا بالطابو. -

ا بملكنامه من طرف السلطان. ما مل تتملك - ا صحيح   له متليك 

 :   122    –    املادة 

مربوطة وم - القدم وكانت  مربوطة إلحدى األديرة منذ  التي تكون    قيدة يفاألرايض 

 الدفرتخانة العامرة. 

 ي تصفها بالطابو وال تباع وال تشرتى. جيرال -

ا التصف هبا بالطابو من القدم.  -  لكن ما كان من األرايض جاري 

 يف يد الرهبان بطريقة ما وحصل التصف هبا دون طابو.  ا  خريأتم دخل  -

 . ا  يعامل كباقي األرايض األمريية وحيصل تصفه بالطابو كام كان سابق -

 :   123    –    دة املا 

 لبحريات أو األهنر القديمة وظهر حمله أرض صاحلة للزراعة. حدى ا إذا نضبت مياه أ  -
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 ية.ريتعطى باملزاد لطالبيها وتعامل كباقي األرايض األم -

 :   124    –    املادة 

 يعترب التعامل القديم عند النزاع بخصوص حق الرشب والسقي واملجرى.  -

 :   125    –    املادة 

ترسيح   - جيوز  املزروعاوااحليال  جذور  بني  فيام  والبساتني نات  واملت  لو   حتى  باين 

 كانت ترسح هبا منذ القدم. 

 :   126    –    املادة 

 بات منذ القدم. صإذا ضاعت احلدود املمتازة واملعينة إلحدى القرى أو الق  -

وحتدد   - الرشع  بمعرفة  القرية  بحدود  للبت  األشخاص  من  جمموعة  اختيار  يتم 

 العالمات التالفة. 

 :   127    –    املادة 

أعشارها يف أي حمل درست وال    تعتربملزروعات األرضية ال  عموم املحوصالت وا -

قد    ال  وصحم تكون  التي  القرية  حدوبنلتلك  ضمن  املحصوالت  ت  تلك  دها 

 . واملزورعات

 وكذلك رسوم املسارح واملراعي والصري والطواحني وغريها وأجوراهتا املقطوعة. -

 خل حدودها فقط.داد تعترب حمصوال  للقرية التي توج -

 :   128    –    املادة 

 رز يف األرايض املقيدة يف الدفرتخانة العامرة كمزرعة أرز. عة أرزإذا خترب هنر م  -

 رز.أليصري إصالحه من طرف األشخاص الذي يغرسون مزرعة ا  -

بالطابو  - هبا  التصف  فيحصل  املذكورة  املزرعة  أرايض  األرايض    ،أما  مثل 

 األمريية. 
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 ن جهة كانت جتري منذ القدم م  حلية عىل الصورة التيمالت املعاويراعي يف ذلك امل -

 نوع املزارع املذكورة. 

 :   129    –    املادة 

لغيت أهم من قبل التنظيامت املسامة خاصة التي  ريغاألرايض املخصصة للسباهية و -

وما كان حيال بالطابو من طرف    ،نغانة خمصص ياشتنه(يأصوهلا ويعرب عنها )و 

 و.بيتصف به الطاغاة ينبغي أن لأغاوات األحراش امل

 اإلحاالت تعامل نفس معاملة باقي األرايض األمريية. الت ووعند وقوع الفراغ واالنتقا  -

 :   130  –  املادة  

أر - إحالة  يمكن  ال  أهايل  هبا  املوجود  ليتخدها  االقرية  باالستقالل  لشخص  ضيها 

 جفتلكا له.

ما تبني يف   تحقة للطالبو عىلمسوإنام كان جمموع أهايل إحدى القرى يتفرقون وتصري   -

 ارعون جدد ليسكنوها.ا مز( ومل يكن أن يستحض هل72ملادة )ا

 :   131  –    املادة 

 عبارة عن   وبواسطة جوزفدن )جفت( وه  ا  سنوي  ال  هو ما يزرع ويعطى حمصو   ا  اجلفتلك قانون  -

 من األرايض املمتازة وماية من الوسط وماية وثالثني من الدون. [ دونام  70-80] 

 ا  ربعم   ا  عذرا  1600أي    ا  ضبأربعني خطوة عر  وال  خطوة ط  40  ا  ضما الدونم فهو أيأ -

 وما نقص عن ذلك فيعرب عنه بقطعة. 

م  - عليها  ينشأ  ما  مع  أرايض  مجلة  فهو  الناس  بني  جفتلك  له  يقال  ما  األبنية   نأما 

 ويستحض فيها من احليوانات والبذار وأدوات البقر وسائر املشتمالت للزراعة. 

 اد إىل طالبيه. املريي باملزطي بصفته من جانب يعف -

انتقلت تلك األبنية واحليوانات والبذار لغري وارث ذلك  وارث  ه  وإذا توىف ومل يكن ل -

 اجلفتلك بتفويض له بمثل الطابو.
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استنكفوا    - إذا  أن فولكن  دون  من  إىل طالبها  باملزاد  فقط  املرقومة  األرايض  تفوض 

 وروثة هلم. ملمتس تلك األمالك واألشياء ا

 : 132    –    املادة 

 له. ا  لكون مامن البحر بإذن السلطاين يك من يردم حمال   كل -

 ومل يردمه بظرف ثالث سنني فال يبقى له به حق. ا  أما إذا أخذ أذن -

 الردم باإلذن السلطاين.بويمكن لغريه أن يمتلك ذلك املحل  -

ا  أما إذا ردم أحد حمال   -  يت املال.لببغري إذن فيكون ذلك امللح عائد 

جان - من  املريويباع  باملزايدة  ب  أو  الرجل  ذلك  إىل  املثل  ببدل  يي  إذا  ملن  فيه  رغب 

 استنكف هو عن أخذه. 

 ذلك الرجل أو باملزايدة ملن يرغب فيه إذا استنكف هو عن أخذه. -

 :   133    –    املادة 

 من تاريخ إعالنه.   ا  راء اعتبارـيكون مرعي اإلج هذا القانون اهلاميوين -

فك  اـم ـول  - قد  كـان  ما  مغاـسخ  اللأل  ا  ير ان  في ـمدرجـ حكام  أحكام  ة  من  ه 

ال ـاألوام مـعلي ـر  الصادرة  سـ ل   ا  ومؤخر   ا  ـدم ـقـة  اآلن  كان  ـحد  واء 

األمريي األرايض  هي  ـبحق  التي  األرايض  أو  قب مة  ل  ـ ي ـن 

 التخصيصات. 

بناء   - اإلسالم  مشايخ  من طرف  املعطاة  بالفتاوي  اآلن  بعد  يعمل  يفتى وال   عىل فال 

 ملرقومة. األوامر ا

ه - يكون  دسبل  املنيف  السلطاين  القانون  اإلسالمية  ذا  املشيخة  باب  يف  للعمل  ا  تور 

  األقالم الشاهانية ومجيع املحاكم واملجالس.ويف
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والقو - النظامات  تعترب  فيم اوال  العتيقة  األمريية خـ ي ا  ـنني  األرايض  ص 

اهلم  الديوان  قلم  يف  ال  الـواملوقوفة  يف  وال  العامرةدفايوين  أو   رتخانة 

 ت. باقي املحال

 . 1247رمضان  7حرر يف 

 : التعليق

فقد جرى عليه بعض   تثقيفيفهو نص تعليمي    ،ا  قانوني  ا  ال يعترب ما ورد أعاله نص  -1

 التعديل بتصف يف بعض املواد. 

اال  -2 فبعد  القانون  هذا  مواد  عىل  االجتامعية    إنهطالع  القضايا  ملعظم  شامل  قانون 

 ة. واإلداري

 ة. ستور عليه اإلملام باملصطلحات الواردقارئ هذا الدحتى يستوعب ال -3

 مله.يتميز بالوضوح وسالمة التطبيق يف جم -4

 .اللغوي  يكتنف بعض املواد الغموض وقد يكون هذا الغموض ناتج عن التعبري -5

 . يبدو من خالل النصوص أن الدولة حمكمة السيطرة عىل األرايض من خالل املأمور -6

 املال للخزينة.  كتسابادولة عىل  هذا النظام حرص اليستشف من   -7

 األرايض.لجيش العثامين معاملة خاصة يف ما يتعلق بل -8

 الورثة. وراعي النظام الوضع االجتامعي من حيث: الوفاة،  -9

 اعى النظام ظروف الغياب والسفر الطويل. ر -10

 . حلكم الرشيعة اإلسالميةاألمر  ركمل يعر النظام أمهية لألرايض اململوكة وت -11

 .وأديرهتا تباعهاأو املسيحيةنة راعى النظام حقوق امللكية للديا -12

 قوق ملكية األجانب.راعى النظام ح -13

 رى وحقوها. قأعطى النظام أو القانون العثامين أمهية كربى لل -14

 عامر األرض وزراعتها وفالحها. إ حرص الدستور عىل  -15
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 اعتربها: ال واردة إال لنظام ال شاردة وا مل يرتك -16

 حق احلش من )حشيش( -  حق االحتطاب  - الغابات - املراعي  -

 ذوي االحتياجات اخلاصة  - الورثة  - الوفاة  - املرض  -

 حق الري والرشب - التعدين - العزب  - يه الدين ودائن - -

 األشجار الطبيعية  - احلظائر  - الفيضانات  - البيئة  - -

 جار املثمرة األش - وضع اليد  - املعرشات  - اد املز - -

 ارجفاف البحريات واألهن - ردم البحر وملكيته - -

 وق العاملني يف إدارة الدولة أو إدارة األرايض فلهم امتيازات خاصة. راعى النظام حق   -17

 مل يبني النظام اجلهات املعنية بتنفيذ النظام واجلهات املعنية ببعض النزاعات. -18

 ة مثل املساحة واخلرائط. ظام من األمور التقنيد خال النلق -19

 نظم إدارة األرايض العربية.  دة نقلت كام هي إىلد من املصطلحات الوار هناك العدي  -20

 يف تاريخ الدولة اإلسالمية.  .يعترب هذا النظام أول نظام رسمي مكتوب -21

 فاهتم.الة عن الزمن للمخالفني حتى يفهموا خمرتمنح النظام ف -22
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 بل صياغة النظام. النظام العرف السائد يف إدارة األرايض ق   راعى -32

 بة الرتبة.ومل هيتم النظام بالدورات الزراعية واحلفاظ عىل خص -33

 بخرائط.  تةمثبا أهن عىل الطبيعة ومل يرش إىل  ا  ض حدود امللكيات والعقارات موروثة أر   -34

ا  -35 يذكر  فيام  مل  السجناء  ظروف  موسوعة    ،ماقم)األرايض    بإدارةيتعلق  لنظام 

 (. 2020القوانني واملحاكم الفلسطينة، 

بنيت عليه دول بالد    ا  متين  ا  عاله، فإن هذا النظام اعترب أساسأ ومع كل ما ذكر  

ملصطلحات املتداولة  ا  العديد من  الشام قوانينهم وأنظمتهم يف إدارة األرايض.حتى أن

عيف  ا  حالي مصطلحات  هي  الرسمية  املؤسسات  يف  مصطلح    أبرزها   ، «و الطاب»ثامنية 

غرب أن النظام مل يذكر عىل اإلطالق مصطلح إفراز ومصطلح مشاع ويبدو ولكن املتس

 خاصة باألرايض اململوكة.  أهنا

 :نيةد: نظم إدارة األراضي األرًاثاني

 :اندن نظامر  يف األم إدارة األرايضكحي 

 املساحة.وتنفذه دائرة األرايض و ؛كية العقاريةل: قانون امل األول

 وتنفذه البلديات واملجالس املحلية. ؛دن والقرى: نظام األبنية وتنظيم امل الثاين

املزي استعراض  يمكن  األرايض  دال  إدارة  نظم  أهنا    من  إذا  عليها.  واإلرشاف 

مستقل مؤلف  إىل  وسنكتفيحتتاج  ه  .  تم  ا  ذايف  ما  وسيتماستعراضهلفصل   يف  ، 

قانون   لنظام  مقتضب  تقديم وصف  القادمة  نظام الصفحات  وقانون  العقارية  امللكية 

 ظام املدن والقرى يف اململكة األردنية اهلاشمية. األبنية ون

 : ة ي قانون امللكية العقار 

 . (2019: يسمى هذا القانون )قانون امللكية العقارية   املادة األوىل
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 : نأخذ منها ما ييل: انيةالث دةاملا

 رايض واملساحة.ائرة التي نرشت عىل تطبيق هذا النظام/ دائرة األالد •

 ناء املقام عليها وأي حصة شائعة يف أي منها. : قطعة األراض والب العقار •

 عىل قطعة أرض وتسجل بسند ملكية مستقل عنها. م: طابق أو أكثر مقا البناء  •

 مستوى أفقي.  : وحدة أو أكثر يف الطابق •

 ابق أو أكثروتشمل البيوت املتالصفة.قلة يف ط: وحدة مست الشقة •

العقا • واملستندات  السجل  والوثائق  الصحائف  جمموعة  واإللكرتونية  ري:  الورقية 

العقار، لدائرة األرايض واملساحة واواخلرائط املوجودة لدى   تي تبني أوصاف 

 بة له وعليه، وتبني املعامالتتوتصف حالته القانونية، وتنص عىل احلقوق املرت

 ة به وما يطرأ عليه من تعديالت أو تغريات.املتعلق

ا  • التسجسند  مديرية  عن  الصادرة  الوثيقة  التلتسجيل:  نتيجة  الناقلة صفايل  ت 

 التغايري وأعامل التسوية. للملكية ومعامالت 

وجه   ىلمالكوها فحبست عن التصف ع  أوقفهالعقارات املوقوفة: العقارات التي  ا •

 .ال  آم ولرب ولصت منافعها لصالتأبيد وخ

رقبتها   • العائدة  العقارات  املرتوكة:  املرتوكة  األرض  وترك حق  هبا  اللخزينة  النتفاع 

 نفعة عامة الناس أو مجاعة حمددة منهم. مل

البعياألرا • العقارات  املوات:  مل  د يض  التي  للخزينة واخلالية   والعائدة  العمران  ة عن 

م ال   لك ترزع وليست يف  أعامل  تسجل ومل ترتك    تسوية ومل أحد، ومل جتر عليها 

 جلامعية. ملنفعة عامة الناس وال املنفعة ا

م • من  عقار  ملكية  نزع  حقاالستمالك:  أو  االنتفاا  الكه  أو  فيه  أو   علتصف  به 

 ا القانون.ذ رتفاق عليه بمقتىض أحكام هاال
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شخص   • أو  جهة  وأية  والبلديات  احلكومة  حق   لهخيو  حكمياملستملك:  القانون 

 االستمالك. 

 ة الثالثة: املاد

يمثل الدائرة الوكيل العام إلدارة قضايا الدولة يف اإلجراءات القضائية املتعلقة 

 إدارة قضايا الدولة. هبا أمام املحاكم عىل اختالف درجاهتا وفقا  ألحكام قانون 

 املادة الرابعة: 

والصالحيا املهام  واملساحة  األرايض  دائرة  هذا  املت  تتوىل  يف  عليها  نصوص 

 ييل:ات الناقل وهلا يف سبيل ذلك القيام بام الترشيعالقانون و

 ململكة وحتديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها. اجراء مسح شامل ألرايض إ -أ

 سته.تسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه واملحافظة عليه وتسهيل ممار -ب

 متها. ادإخلامسة وواة نشاء شبكة املثلثات من الدرجتني الرابعإ -ج

 ها. ؤ استيفاو ملرتتبة عىل ذلك جيل العقارات واحتساب الرسوم والضائب ا امالت تسنجاز مع إ -د 

التأجري   -هـ معامالت  إجراءات  ومتابعة  عليها  واملحافظة  الدولة  أمالك  إدارة 

 وتوثيق ذلك وفق الترشيعات.والتفويض والتخصيص واستمالك األرايض 

 يم العقارات ومتابعة حتديثه. لقإجراء تقدير شامل  -و

 معلومات امللكية العقارية وحفظها. توثيق  -ز

وتط  -ح العقارية  املعلومات  قاعدة  العتامدها  ضوير  وحتديثها  عليها  واإلرشاف  بطها 

 لنظام املعلومات الوطني.  ا  سأسا

 . عقارية والتقدير واملقدرين العقاريني تنظيم هيئة املساحة واملكاتب ال-ط

 : مسةاخلاملادة ا

 حو التايل: ة عىل النتصنف العقارات يف اململك
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 عقارات مملوكة  -أ

 عقارات موقوفة.  -ب

 أرايض مريي.  -ج

 يض املوات. ااألر  -د

 مادة. [ 224] عدد مواد هذا النظام، تصل إىل -

تنصآ مادة  الوزراء    :  خر  هذا  الوزراء  ورئيس  أحكام  بتنفيذ  مكلفون 

 اهلل الثاين بن احلسني. عبدلقانون/ا

 ما ييل:   قبل األخري فتنص عىل وهي املادة ما [223] ا املادةأم -

 انون تلقى القوانني التالية: عند نفاذ أحكام هذا الق

 رايض العثامنية. ألقانون ا-1

 . 1952( لعام 40تسوية األرايض واملياه رقم ) قانون -2

 . 1953( لعام  41ي إىل ملك رقم) قانون حتويل األرايض من نوع املري -3

 . 3195( لعام 42مها رقم )رايض ومسحها وتقسين حتديد األنوقا -4

 . 3195( لعام  46املنقولة تأمين ا للدين رقم )قانون وضع األموال غري  -5

 . 1953( لعام 48قانون تقسيم األموال غري املنقولة املشرتكة رقم ) -6

 . 1953( لعام 49قولة رقم )قانون التصف يف األموال غري املن -7

 . 1953لعام   (61وال غري املنقولة )يف األم املعنويني  ف األشخاصتصقانون  -8

 . 1953(، لعام 51) حكام املتعلقة باألموال غري املنقولة رقمقانون معدل لأل -9

 .1964( لعام 6قانون تسجيل األموال غري املنقولة التي مل يسبق تسجيلها رقم ) -10

 . 1958  ام( لع52ن ملكية الطوابق والشقق رقم )قانو -11

 . 1987( لسنة 12قم )قانون االستمالك ر -12
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األردنيني    -13 لغري  املنقولة وبيعها  األموال غري  إجيار  )قر  املعنوينيقانون  ( 47م 

 . 2006لعام 

امللغاة   -ب القوانني  بمقتىض  الصادرة  والقرارات  والتعليامت  األنظمة  تبقى 

الفق املفعولالواردة يف  املادة سارية  تلغىإ  رة )أ( من هذه  أن  أو يستبدل   ىل   أو تعدل 

ا أل  ام هذا القانون. حكغريها هبا وفق 

القانون    -ج هذا  يف  عليها  املنصوص  التسجيل  رسوم  لألحكام  وتستويف  ا  فق 

حني  إىل  وذلك  القانون،  هذا  أحكام  بمقتىض  امللغاة  القوانني  يف  املحددة  واملقادير 

 .نفاذهاو ديرها يف قانون رسوم تسجيل العقاراتالنص عىل مقا

للنظام يبقى    املذيلتني قدمة، واملادتني  م  د األوىل باعتبارهاذا ألغينا اخلمس موا إ

 والتخصصات التالية:  عمادة وزعت مهامهتا عىل املواضي [217]

التسوية،   أعامل  تعريفية،  مقدمة  والتصفات،  اإلجيار  العقاري، عقود  السجل 

الرهن والتعويض،    الشيوع،  واالعرتاض  األردنمتالعقاري،  غري  وامللكياتليك   يني، 

والر  والطرق،  والعقوبات سواملشرتكة،  واملحاكامت  والقضاء  والضائب،  م 

و اخلزينة  وأموال  وحدود توالغرامات،  والكهوف،  واآلبار  العقارات  قيم  قدير 

ال واخلرائط  القرى  األرينظت امللكيات، وحدود  دائرة  مدير  واملساحة،مية، مهامت    ايض 

م  كااد خاصة بوادي األردن، واحللبلدية، ومووزراء، واملجالس االوصالحيات جملس  

أنواع، مملوكة،    ةش، والشبهة، باإلضافة إىل تقسيم أرايض الدولة إىل أربعغاإلداريني وال

 موثوفة، مرتوكة، موات، ومتليك األجانب.

 ام ييل:( ب2019يتميز هذا النظام )قانون امللكية العقارية 

 احد.دها بنظام و عدة أنظمة وتوحيبني إلغاء التداخالت  -1

 واالسرتجاع.والتخزين  املسح والتسجيل يف راعى التقدم العلمي -2
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 . ا  ض إىل دائرة األرايض واملساحة كام هو مبني أي   دراعى كل الظروف التي يمكن أن تر  -3

 اخلزينة. تعد هذه الدائرة )دائرة األرايض واملساحة( إحدى مصادر  -4

 لوزارء.ل جملس ادة عىل الدائرة من قبديتوجد رقابة ش -5

 يق ختلو من التعقيد وكلامهتا ومصطلحاهتا مفهومة. طب واضحة جدا سهلة الت -6

  النظام العثامين والنظام األردين.ني هناك ارتباط واضح ب  -7

 ة ورضورة املحافظة عليها. ئي اهتامم واضح بالب -8

ا.كهاستثامر األرايض وعدم تر اهتامم واضح بضورة -9  ا بور 

 .  )www.maj.gov.jo(اإلرث قضيةالت االجتامعية وبخاصة كل املشكمراعاة  -10

 : نظام األبنية وتنظيم املدن والقرى 

اين ابن احلسني ملك اململكة األردنية اهلاشمية، بمقتىض املادة  ثاهلل ال  نحن عبد

الو31) جملس  قرره  ما  عىل  وبناء  الدستور  من  بتاريخ(  أمر ن    2016/ 21/9    زراء 

 ظام اآليت: بوضع الن

 2016( لسنة  136رقم )نظام 

 تنظيم املدن والقرىنظام األبنية و

 . 1966( لسنة 79ى رقم )ر( من قانون تنظيم املدن والق67صادر بمقتىض املادة )

   : 1  -  املادة  

لسنة   والقرى  املدن  األبنية وتنظيم  نظام  النظام  هذا  به  2016يسمى  ، ويعمل 

 . 7012/ 1/ 1   من  ا  عتبارا

 :ييل ختيار ماتم ا : 2  -    املادة 

 الدائرة: دائرة تنظيم املدن والقرى. 
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 للمشاة.  اجهة القطعة: اجلزء من القطعة الذي يضع عىل طريق أو عدة طرق أو عىل ممرو •

ا أو اخلرسانة أو الطني أو احلديد أو اخلشب أو أي  • البناء: أي إنشاء سواء كان حجر 

 مادة أخرى. 

 طريق إىل أعىل نقطة من ظهر البناء. ال  العامودية بني متوسط منسوب فة ساع البناء: امل ارتفا •

يقع املساحة  ة  النسب  • التي  األرض  مساحة  إىل  للبناء  الطابقية  املساحة  نسبة  الطابقية: 

 ها.يعل

 كرب فقط أفقي للبناء إىل مساحة األرض التي يقع عليها.أ النسبة املئوية للبناء: مساحة   •

 ا. لقائم عليهة وحد قطعة األرض افصل البنايت ة التي رتداد: الفسحالا •

ملكاتب اهلندسية املصح هلا بالعمل من خمططات الرتخيص:املخططات التي تعدها ا •

 قبل نقابة املهندسني.

ذن اخلطي الصادر من اللجنة املختصة الذي يسمح بموجبه القيام بأي الرخصة: اإل •

األ مرشوع  تنفيذ  ملبارشة  إجراءات  أو  وأعامل  ملخططاتفق  عامر  الرتخيص   ا 

 ملقررة والترشيعات ذات العالقة. التنظيمة اواألحكام 

ا  • من  احلفرة  واملغلقة  والفضالت  العادمة  املياه  لتجميع  باألرض  المتصاصية: حفرة 

 ع اجلهات.يمج

يف   • الوارد  التعريف  حسب  الثقافية  أو  التارخيية  أو  املعامرية  املنشات  الرتاثي:  املبنى 

 املعامري. ث الرتا قانون محاية

أي   • اإلسكان:  إسكامرشوع  تقيمةمرشوع  أو  حكومي  أو  استثامري  أو  تعاوين   ين 

 مجيعة إسكان موظفي أية وزارة أو دائرة حكومية أو أية مؤسسة. 

ال • النظام  عالبناء  هذا  أحكام  بمقتىض  املقرر  احلد  ارتفاعه عىل  يزيد  الذي  البناء  ادي: 

 عليها. لقطعة األرض املراد إقامة البناء 
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 أو أكثر من استعامل.  ني شمل استعاملناء الذي يعدد االستعامل: الب لبناء املتا •

راض غويكون مكمال  أو منفصال  عنه أل  ،الفرعي: البناء التابع ألي بناء رئيس  البناء •

 خدمة البناء. 

التجارية، واملطاعم،  • املعارض، واملحالت  للتسوق ويشمل  التجاري: جممع  املجمع 

ودا  ماكنواملقاهي، واأل السينام، واملسلرتفيهية  البدنية    ارح، ومراكزور  اللياقة 

 طفال، أو أية استعامالت جتارية أخرى. واألماكن الرتفيهية لأل

 :  3  -    املادة 

عىل األرايض واألبنية ومشاريع األعامر ضمن مناطق    تطبق أحكام هذه النظام

أو   و دائرة حكوميةأ  رةالتنظيم يف اململكة. وعىل أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزا

ه  سلطة حملية أو  بلدية  مناأو  باستثناء  عامة  أو  أو مؤسسة رسمية  التي يئة  التنظيم  طق 

 ختضع لترشيعات خاصة.

    : 4  -  املادة  

 االستعامالت التالية:  فقالتنظيم و تستغل األرايض يف منطقة

 مناطق سكينة.  -أ

 مناطق جتارية. -ب

 مناطق أبنية متعددة.  -ج

 ية. عنامناطق ص -د

 ة. املشاريع االستثامري  -هـ

 ة واحلدائق. املباين العام  -و

 املكاتب.  -ز

 :  5  -  املادة 
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يضاف  تستعم أن  ويمكن  سكنية،  أبنية  إلقامة  للسكان  املخصصة  املنطقة  ل 

إقا بم إليها  صيدليات،  مستشفيات،  حضانات اقة  أطفال،  رياض  خضار،  أسواق  لة، 

تصميم    :ا  ضأي تصوير،  طباعة،  درا  إعالنات،اء،  زيأالرتمجة،  معامري،  سات، رسم 

وم مالية  واستشارات  جموهرات،  سجاد،  صنع  تطريز  صيانة  زخرفة،  صفية، 

وحتض املربيات،  وصناعة  الشموع،  وتصنيع  الصابون،  تصنيع  اخلضار ريوسرياميك،   

 واألعشاب والبقوليات والكبيس. 

 :  6  -    املادة 

السكن التجارية،  لألعامل  املخصصة  املناطق  العب،  تشمل  املدور  كاتب، ادة، 

 ت، واخلدمات العامة. ض، الفنادق، حمطات املحروقااملعار

 :    7  -  املادة  

املناطق واملكاتب،    يف  السكن،  تضم  أن  جيوز  االستعامل  املتعددة  ذات 

رات وصاالت العرض، يستثنى من ذلك السكن األخض والسكن متواملعارض، واملؤ

 الريفي والسكن الزراعي. 

   : 8  -    املادة 

 اض التالية: رفية لألغراحلتصنف املناطق 

 مشاغل خياطة  -1

 ونجارة.  ةحدادمشاغل   -2

 .املطابع  :أعامل حرفية مثل -3

 جتليس ودهان وكهرباء سيارات.  -4

 . صيانة السيارات واألجهزة واملعدات -5

 مشاغل احلقائب واألحذية.  -6
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 تأجري معدات.  -7

 معامل تعليب وتغليف.   -8

 احن.ئية واملطغذاالصناعات ال ا  أيضو معامل فخار  -9

 صناعة األدوية.  -10

 قمشة. صناعة األ -11

 الصناعات الزجاجية. -12

 تقنية. صناعة  -13

 مستودعات وختزين. -14

 بحوث ودراسات. مراكز -15

 ؤمترات.ممراكز معارض و -16

 جتميع األدوات الكهربائية. -17

 صناعة األثاث. -18

 ن.مصانع الورق والكرتو  -19

 ائية. معدات كهربصناعة   -20

 منتجات معدنية وخشبية.  -21

 : ات الصناعات اخلفيفة ومن املناطق ذ 

 ة. سمنتية وخراساني-1

 صناعات نسيجية وأقمشة.  -2

 صناعة زجاجية. -3

 صناعات دوائية.  -4

 ئية ومطاحن. اغذ -5
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 منارش حجر.   -6

 صناعات طوب.  -7

 كيميائية.  لتي تدخل هبا موادا  أما الصناعات التقنية فيجوز قيامها ما عدا

   :  9  –    املادة 

 تثامري بتأمني ما ييل:باالس املرشوعيلتزم مالك  

 . دراسة جيولوجية -1

 دراسة األثر البيئي.  -2

 دراسة األثر املروري.  -3

 ار العامة. ثموافقة دائرة اآل  -4

اجل االستثامرية:  املشاريع  املستشفيات،  وتشمل  املدارس،  الكليات،  امعات، 

املال املتنزهات،  افنادق،  الرتفيوالت  املدن  الرياضية،  املالعب  صاالت  لتجارية،  هية، 

حمطات الوقود،  حمطات  مشاريع   األفراح،  احلبوب،  مطاحن  السيارات،  غسيل 

 اإلسكان التعاونية. 

 ق:  التعلي 

ام يكمن الرجوع كمل عىل النظمواد هذا النظام، ولالطالع األ  نهذه أمثلة ع

 . بوتيةنك إىل الشبكة الع

 ا النظام يمكن أنه يشمل املوضوعات التالية: هذبعد االطالع ودراسة   

رية، تنظيم املناطق الصناعية، تنظيم يم املناطق السكنية، تنظيم املناطق التجاتنظ

امل تنظيم  األغراض،  متعددة  ومستشفيات شاملناطق  فنادق  من  االستثامرية  اريع 

باإلضومتنزه التعليمافات، وموالت، ومدن رياضية،  املنشآت  تنظيم  إىل  ة، وتنظيم ية 
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احلضانة، ور ودورة  العبادة،  دور  املحروقات، وخمتلف توزيع  األطفال وحمالت  ياض 

 نشطة التجارية والصناعية.األ

وار املبنية  املساحة  بنسبة  النظام  هيتم  وأيض تكام  البناء،  مشاريع    ا  دادات  تنظيم 

( السكن  يض لغايات السكن )أ، ب، ج، دراوحتديد احلد األدنى إلفرازات األاإلسكان  

السكي واملناطق  الزراعي،  والسكن  العالية،  األخض،  للمناط   ء واليشنة  بالنسبة  ق نفسه 

وأيض  جتارية(.  معارض  )مركزي،  للمناطق    ا  التجارية:  األدنى  احلد  لصناعية ا حتديد 

متو خفيفة،  تقنية،  )حرفية،  ثقيلةواحلرفية  بت  (.سطة،  القانون  هيتم  مساحات حدكام  يد 

ا  اإلعامر،  الكبرية،مشاريع  املصانع  سكنية،  ضواحي  املدارس،  جممعات   لفنادق، 

النظام   باإلضافة إىل  .صناعية، مباين متعددة األغراض  الزراعية، كام هيتم  ذلك املنشآت 

والبلدات   املدن  حسب مبمخططات  الطرق  عرض  النظام  وبني  الطرق،  حيث  ن 

رضورة احلصول اين و اخلاصة بأشكال املساكن واملب ت  يفها. أضف إىل ذلك التعليام تصن

أشغال إذن  النظام عدعىل  الن. كام راعى  املباين، كام حدد  الطوابق، وارتفاع  ظام رشوط  د 

ء تنفيذ البناء. ومل هيمل النظام  اده ورضورة احلفاظ عىل البيئة بالنظافة العامة أثنالبناء وموا

ا املالجئ، وخزانلطالرتخيص واألشغال اإلفراز واقضية رشوط   . اه املي تاابو، وايض 

بأن هذا النظام    ا  ـبنية الرتاثية. علمومل هيمل النظام كل يشء يتعلق باآلثار واأل

الدوت دخل  مصادر  أحد  هو  والتعويضاتولطبيقه  واملخالفات  الرسوم  خالل  من   . ة 

نظام  الهتم  ا الشقق يف كل منطقة. وكثافات    ددت للحفاظ عىل كثافة سكانية معقولة حو

الربوزا واوالربن  تبقضايا  الدات  السيارات    قامشيةملظالت  ومواقف  واخلرسانية، 

وال واملوالت  واملستشفيات  والفنادق  كام  لمساكن  وغريها،  التجارية....  هتم املراكز 

الدرج بمواصفات  ا   للمشاريع  بتنظيم  أيض  واملصاعد  السكنية،  والعامرات  الكربى 

واألسمنتية التي حتيط   رجيةاك مواد تتعلق باألسوار اخلاهناملمرات اجلانبية للمباين، وو

 بالفلل والبيوت السكنية. 
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ال واألبنية  باآلبار  خاصة  تعليامت  ومواقف  وهناك  املؤقتة،  واألبنية  فرعية 

ة  آللية، كام ينص القانون عىل مواد خاصة بإزال االسيارات املكشوفة واملغطاة، واملواقف  

واهت البناء.  أثناء  الوم  األنقاض  بمحطات  بشكل خاص  غسيل   قود النظام،  وحمطات 

هي ومل  النظام  مالسيارات،  النألرايض  ال  وضم  استغالهلا،  وكيفية  الشيوع  ظام متعددة 

الز معارص  ا  وأيض  ا.  أيض  التنظيم  حدود  خارج  املزارع  إلنشاء  ومعامل يتعليامت  تون 

 الطوب ومناشري احلجر. 

 ضعوا هذا النظام ما ييل: و   النظام نصب أعينهم عندما   و اضع وقد وضع و 

 . بقاء عىل هيبة الدولة وعدم التهاون بأية خمالفاتاإل -1

 املحافظة عىل البيئة.  -2

 وار.ىل صحة اجلاملحافظة ع -3

 ترك مساحات فضاء. -4

 هولة ويرس. ستوفري كافة اخلدمات للمواطنني ب -5

 الصناعية والسكنية.  عدم تداخل االستعامالت وبخاصة -6

 ة عىل مجالية املدينة. فظ املحا -7

 عىل توفري الدعم املايل للخزينة. رصاحل -8

 حتديد رسوم قابلة للدفع. احلرص عىل  -9

 إلزالة الشيوع. جادلةحماولة  -10

 ملواصالت.ا ة: املاء، الكهرباء، تأمني السكان باخلدمات الرئيس  -11

 معقولة لألبنية والشقق. املحافظة عىل كثافة  -12

 كل املخالفات ما أمكن.  لة رضورة إزا  -13

  بعض اخلدمات الضورية داخل األحياء السكنية. توفري -14

 . ومستواهانعكس عىل نوع األبنية تقسيم املدن إىل فئات حسب الدخل مما ي -15
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 عدم التمييز بني املواطنني. -16

 واملساحة. بني البلديات وبني دائرة األرايض  قالتنسي  -17

 بة حسب موقع األحياء.اسرضورة األرصفة املن -18

 ح إذن األشغال. منالدفاع املدين عند    لتنسيق معا -19

 جلان خاصة.د مشاكل بال حل، وإن استعصت األمور تشكل ال توج -20

 . (www.jea.org.jo) .يراعي النظام القضايا االجتامعية والدينية -21

 :اخلالصة

ال العثامين  فصتم يف هذا  النظام  أنظمة وا  رايضلألل تدوين  لذي يعترب أساس 

الشام ببالد  ت  ،األرايض  احلوتم  املقاييس  وفق  النظام  هذا  هذا    تعرضم  ث،  اليةقييم 

األ نظام  وإىل  األردن،  يف  األرايض  نظام  إىل  وملالفصل  النص   بنية،  إدراج  من  نتمكن 

القانونني   كامال   إىل مساحة    ؛هلذين  هذا    الألهنا حتتاج  تاملؤلفيستوعبها  أن ، وقد  بني 

واحلمداأل إدا  ردن  يف  متقدمة  درجة  إىل  وصل  قد  أراضيهاهلل  درجة   ،رة  إىل  ووصل 

 وتنفيذ األنظمة اخلاصة باستعامالت األرض باملدن والقرى. متقدمة يف تصميم

 : ية اإللكرتوان   املراجع 

قانون   –يعات  رش الت"،  2020،  وسوعة القوانني واملحاكم الفلسطينيةم،  مقام  -1

العثامن الوطنية  جامعة  ،  "يةاألرايض  القانون، كلية    –النجاح 

 https://maqam.najah.edu...........................................................،نابلس

العقاريةقانو  -2 امللكية    ، 2019،  ن 

.......................................................................https://www.Maj.gov.Jo 

3- https://www.jea.org.jo/portal/e-services/ 
 - 

http://www.jea.org.jo/
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 متهيد: 

الثالث الدولة  دعائم  إحدى  فإذا    األرض  النظام(،  اإلنسان،  )األرض، 

إدارة أرضها الدولة  إدارة أراضيها  ،أحسنت   ، فإهنا تضمن استمرارها، وإن فشلت يف 

ولذلك حترص الدولة عىل إصدار نظم وقوانني   .فإن بذور زواهلا قد غرست يف الرتبة

السايف وترشيعات إلدارة أراضيها، كام ذكر   الفصل   ( ( وإقامة مراكز خاصة 9بق رقم 

هذه  بأن  الدول  استشعرت  وعندما  الدولة.  أرايض  إدارة  مهمتها  ومؤسسات  ودوائر 

أو  أو هيئات  استحداث دوائر مستقلة،  فتم  إىل دعم إضايف،  اهليئات حتتاج  أو  الدوائر 

التي   اخلطط  فوضعت  األرايض،  الستعامالت  التخطيط  مهمتها  مستقلة  بني تمراكز 

ل املستقبيل لألرايض، بحيث ال تبقى خاضعة للعشوائية وسوء التقدير. فحدد  االستعام 

. ومع تسارع النمو العمراين، ااملخططون األرايض الفضاء ما مصري استخد  مها مستقبالا

فإن هذه اخلطط يف جتديد مستمر، وسيحاول هذا الفصل بيان مفهوم ختطيط استخدام  

وأهدافه وتطوره  واألرض  فضاملعنيهات  اجل.  بالتخطيط،  التخطيط،   الا ة  أنواع  عىل 

 يف أفاق أوسع تتعلق بالتخطيط اإلقليمي. اخلوضمستبعدين 

 :مفهوم ختطيط استخدام األرض

مفهوم   تعريف  املتخصصني ختطيط  تم  من  العديد  قبل  من  األرض  استخدام 

 عىل النحو التايل: 

تتعلق  (Sordahi, 1986)  تعريف - توصيات  وضع  عملية  املناسبة بر:  األماكن    صد 

القرارات   من  إطار  تقديم  أجل  من  وذلك  املختلفة،  اإلنسانية  لالستخدامات 

 .لألغراض العامة واخلاصة  األرايضالعقالنية التي تقرر ختصيص 

تقييم منهجي منظم  (FAO)تعريف آخر   - القائمة  لألرض:  وكذلك    ،واستخداماهتا 

مي  ريقة تساعد وتشجع مستخدبطللعوامل الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية  

 يضاألرا طيط استخداماتخت: عاشرالالفصل 
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استخدام مستدامة  أنامط  اختيار  زيادة  مت  (sustainabole)  األرض عىل  من  كن 

 .(FAO)ية ئ اإلنتاج وتلبية حاجات السكان ويف نفس الوقت حتافظ عىل الب

,Steiner)تعريف آخر  - : جمموعة من النشاطات املنطقية املتتابعة، التي هتدف   (1991 

املجتمعا  تنظيم  دراسة وف ت  إىل  من خالل  القائمة بني  البرشية  العالقات  هم 

أشخاص املستقرات البرشية ووظائفها يف مكان وزمان حمددين. لذلك ال بد 

ال معرفة  من  والريفية  ـللمخطط  احلرضية  املناطق  بني  الفاصلة  خطوط 

والثقافية   الطبيعية  املعطيات  بني    ، (Ouledattia. yoo7.com.2001)وكذلك 

 (. 33-32ص ص ، 200)غنيم، 

لتخطيط املدينة، وهي   اا : تعترب استعامالت األرض مفتاح (Gallion)تعريف آخر   -

اختيار  ترتبط   عىل  وتؤثر  والديموغرافية،  السكانية  بالرتكيبة  وثيق  بشكل 

رئيس بشكل  السكن  الالزمة نوع  األرايض  مساحات  حتديد  وعىل   ،

وفق السكان  اا للوظائف  مقياس  ،لعدد  يعد  اب  للتوازن  اا كام  اطق ملنني خمتلف 

ش، وداملخصصة للسكان واخلدمات وتوفري حماور احلركة املالئمة هلا. )كر

2014.) 

تعريف آخر: إن عملية التخطيط املستدام الستعامالت األرض، هي جزء من عملية  -

لتنمية العمرانية واإلدارية  لالتخطيط شاملة تقوم بوضع التصورات املستقبلية  

والثقافية األرض  الا و  واالجتامعية  استخدام  وأنامط  والبيئية  قتصادية 

 (. 2013املستقبلية. )عابدين، وآخرون، 

املكاين  - احليز  يف  واملناسبة  املختلفة  لالستعامالت  مناسب  توزيع  هي  آخر:  تعريف 

منتظمة هتدف  من عمليات  النهاية  الواحد من خالل سلسلة  إىل   يف  للوصول 

 (.16، ص2017لوف، خعدالة يف توزيع استعامالت األرض )
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آخر   - ,FAO)تعريف  واالستعامالت (1993  واملياه  األرض  لقدرة  املتكررة  التقديرات   :

البديلة لألرض وغريها من العوامل االجتامعية واالقتصادية والطبيعية، بام حيقق  

ب  سلبي  بشكل  تؤثر  أن  بدون  األرض  األرض    لكالقائدة ملستخدمي  موارد  من 

 (. 16، ص 2017لوف،  خعامالت. ) االست لضالطبيعية والبنية مع اختيار أف

: إجراءات منتظمة متتابعة منفذة هبدف الوصول  (UNEP, FAD, 1999)تعريف آخر   -

للتنمية   ممكنة  بيئة  اإلنسان    املستدامةإىل  حاجات  تلبي  التي  األرض  ملوارد 

الطبيع األرض  قدرة  ختمني  هي  كذلك  االقتصادية  ي ومتطلباته،  والعوامل  ة 

  ، ن االستعامل األمثل واملستدام ملوارد األرضسباخذ باحلألا مع    ،واالجتامعية

قرارات   الختاذ  املتخصصني  املوارد. هموتفويض  هذه  توزيع  حول  مة 

 (. 17، ص2017لوف، خ)

راء مالكي األرض هبدف آ: عمليات متكررة معتمدة عىل  (GIZ, 1999)تعريف آخر   -

الريفية   املناطق  يف  واملستديم  الدائم  االستعامل  مإلابحتديد  إىل  راقبة  ضافة 

 (. 17، ص2017لوف، خ) .التغريات يف الوصول إىل االستعامل األمثل

آخر   - به(HOK, 2004)تعريف  يقصد  األرض  استخدام  ختطيط  من   ::  جمموعة 

ا واالقرتاحات  األرض،  الستخدامات  املكانية  ما  اإلجراءات  لتجعل  خلاصة 

حكومية لعدد من    تابهو مقرتح حقيقة واقعة. أهنا عبارة عن إجراءات وترتي

وفق احلرضية  املناطق  داخل  يمكننا    اا الوظائف  بحيث  املجتمع.  الحتياجات 

اجلغرايف.   املوقع  ذلك  ويشمل  األرض  نستخدم  كيف  سؤال.  عىل  اإلجابة 

 . نوع وتصميم التنمية البرشية يف منطقة ما اا وأيض

شاملة   دراسة  هو:  األرض  الستعامالت  التخطيط  أن  القول:  يمكن  وهبذه 

استعامالت   يعمجل يف  املؤثرة  والعمرانية  واالجتامعية  واالقتصادية  الطبيعة  العوامل 
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منطقة حمددة أو  ما  العالقات  ،األرض ملكان  العوامل   ومن ثم حتديد  املتبادلة بني هذه 

هبدف إجياد توزيع تنظيم متوازن ومناسب لتلك االستعامالت   ،واالستعامالت املختلفة

 (.17، ص2017ف، ولخ) .بإطار خطة زمنية حمددة

بالتخـكم التعريف  يمكن  الستـطيـا  مصطلحات ـط  بعدة  األرض  خدام 

ال التنظيم  والـمثل:  الـمكاين،  الـهيكل  والنمط  وأي ـمكاين  يدعى  اا ضمكاين،   ما 

(Land Use Zooning Plan)وأي ال  اا ض.  وتصميم ـشكل  احلرضي(.  )الشكل  مدنية 

فامذا يعني  (Commmity Design)  املجتمع املكاين. وارتال.  املكاين كلها كيب  لتخطيط 

 . (Gazal, 2012, p.21) .جتيب عىل تساؤل كيف يمكن أن نستخدم سطح األرض 

املكاين  والفضاءات التخطيط  واألنشطة  السكان  توزيع  عىل  التأثري  عملية  هو   :

التخطيط   مستويات  بجميع  املكاين  التخطيط  ويشمل  متعددة  بمقاييس 

األ  يفالستخدام  بام  والالك  لذ  رض:  احلرضي  اإلقليمي  تخطيط  تخطيط 

 (.9، ص 2015اهلادي،  الخ. )عبد ... الوطنية واخلطط املكانية 

املكاين  املكاين  التخطيط  للتخطيط  األورويب  اإلقليمي  املجلس  ميثاق  يف  ورد  تعريف   :

عام  اعتمد  ختطيط    ( 1983)   الذي  عن  املسؤولني  للوزراء  األورويب  املؤمتر  يف 

رايف عن السياسات االقتصادية  و التعبري اجلغ ه"ينص:    لذي او   (CEMAT)اإلقليمي  

نفس الوقت ضوابط عملية وأسلوب  بوهو    .ية للمجتمعيئواالجتامعية والثقافية والب

متوازنة   إقليمية  تنمية  نحو  موجهة  االختصاصات  ومتعددة  شاملة  سياسة  إدارة 

ا إلسرتاتيجية متكاملة )عبد  (. 9ص   ،2015اهلادي،   وتنظيم الفضاءات وفقا

 : ام األرض وتطوره يط استخد نشأة ختط 

األرض  استعامالت  ختطيط  ملفهوم  السابقة  التعريفات  استعراض  خالل    ،من 

أن األريض    يتضح  أنسب  الختيار  املختصني  يوجه  الذي  هو  األرض  استخدام  ختطيط 
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  ملنطلق هذا ا  منو   . اا أو ثقافي  اا أو أمني   اا أو اجتامعي  اا اقتصادي  اا بعد  اا ملامرسة النشاط البرشي حمقق

ن  و ت استخدام األرض يضعون نصب أعينهم هذه املبادئ عندما خيتار فإن واضعي سياسا 

ومل   شكله.  أو  األرض  استخدام  كثريخينمط  األمر  التاريخ   اا تلف  االستخدام إ إذ    ؛عرب  ن 

 يومنا هذا.  إىلمنذ نشوء احلضارات القديمة ملبدأ املهمني  ا األمثل لألرض هو

من   القديال   كلش  طلع عىليوكل  واملدن  ت  اا مة، وأيضقرى  يدرك نمط  وزعها، 

مدى تأثرها باملبادئ التي ذكرت أعاله. ويمكن اعتبار تاريخ اكتشاف الزراعة وبداية 

وظهور   البرشي  استخدام  و  ، الغرباالستقرار  ختطيط  بداية  هي  الزراعية  القرى 

متخذة   ماء.  سيل  أو  ماء  نبع  حول  متكتلة  القرى  جتد  حيث    اا يدائر   الا شكاألرض. 

ال  حيقق  اا ملموم تنطلق   شعاعيةوصول، وشوارعها أزقة وممرات ضيفة  األمن وسهولة 

أو حضارة   ،يف حضارة وادي النيل  ن اختيار موقع القرية الزراعية سواءا عمن املركز. و

النهرينما   ال  ،بني  حوض  حضارات  املتوسطأو  أن    ،بحر  ال يالحظ  الزراعية  القرى 

وتوفر    ،ائياملصدر  املفهي ذات توزيع عشوائي حيكمه    ،هاعزيتويوجد نمط منتظم يف  

الزراعية ت األرض  عن  بعيدة  املنسوب  متواضعة  احم  ،الل  عنرص  بذلك  ألمن ققة 

 ما.  اا ول ومناخ معتدل نوعوسهولة الوص

مدينة   عىل  أجريت  حديثة  دراسة  أظهرت  جامعة )أجرهتا    «البرتاء»فقد 

البرتاء للسيا  (احلسني  فيه احلاسوب لتصور نمواآلحة ومن قبل كلية  ذج ثار، استخدم 

البرتاء،   يف  بقيافللمياه  الدراسة  فريق  أنجزه  الذي  النموذج  أظهر  حممد )دة  قد 

الفالحات)و  ،(الفرجان علمية    ،(هاين  بطريقة  األرض  استخدموا  قد  األنباط  أن 

األماكن املرش  األنباط  اختار  لتكون قالفمدروسة وليست عشوائية. فقد  ة  ري سكع  عاا ة 

للدفح الطبيعية  صينة  االنحدارات  ذات  السفوح  مناطق  أما  املدينة،  عن   قيمت فأاع 

األمن ليوفروا  املساكن  املنا،  اا نسبي  معتدالا   اا خومنا،  عليها  اختيار  امليول وتم  ذات  طق 

عليها األسواق التجارية. وهبذا فقد استطاع األنباط أن يبعدوا منشآهتم   مواليقياخلفيفة  
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وال العا  يةتجارالسكنية  والسيول  الفيضانات  خطر  فنون رعن  الدراسة  بينت  كام  مة. 

وحقوهل لبساتينهم  طبيعية  ري  مياه  لتوفري  املائي  فضالا احلصاد  الزراعية.  نظام   م  عن 

 ملياه األمطار، ونظام آخر للرشب.  يفرصت

املعلومات  ونظم  والفضائية  اجلوية  بالصور  استعانت  التي  الدراسة  وبينت 

أ السكنيةبنن األاجلغرافية  املناطق  بعيدة عن  املناطق احلرفية والصناعية    ، اط قد جعلوا 

ية تقع يف منتصف ف اإلدارية والصحولكنها أقرب للمناطق التجارية. وجعلوا الوظائ 

لتيس  والسياسية،  املدينة  الرتفيهية  الوظائف  أما  عناء.  بأقل  إليها  الوصول  الناس  عىل   

الطبيعي العالج  ت  ومناطق  ض فكانت  الغ  منقع  ذات  الطبيعي  األحراش  النبايت  طاء 

 .اا ومنعش رحياا م  اا الذي يوفر جو

تعرب  التي  املدن  ختطيط  فكرة  انتقلت  استخدا  وقد  ختطيط  من  عن  األرض  م 

القديمة حضارا  األوسط  الرشق  إىل   :مثل  ،ت  والرومانية  واليونانية  الفينيقية  احلضارة 

مط الزراعي إال تفسري للواقع احلايل،  ن ال نامذج احلضارات احلديثة. وما نامذج ختطيط املدن و 

بلد أو  مدينة  فلكل  ا.  مفسا وليس  ا  موجها ليصبح  بعد  فيام  خمطط  ةتطور  نظيمية  ت ات  هلا 

 . اما عظي اا عد إنجاز خمطط للبلدة أو القرية إنجازي ايض فيها. و وجه استخدام األرتوضح أ 

نمط لدينا  ختطيطاولذلك  األول  األرايض  استخدام  لتخطيط  حرضي    ن 

يتعلق  آلوا الريفي  فالتخطيط  الزراعية    بنظامخر ختطيط ريفي.  امللكيات  الري وشكل 

مناطق خمصصة  ة زراعية. فهناك  املخصصة لكل منطقنوع املحاصيل    اا ضوانتظامها، وأي

السهلية  :لمث  ،للحبوب اخلرضوات، وأخرى    ،املناطق  مناطق خمصصة إلنتاج  وهناك 

والكرمة الزيتون،  إلنتاج  وإقامةخمصصة  من زم   ،  يتبعها  وما  واألبقار  الدواجن  ارع 

ملز شبه  فإنه  احلرضي،  التخطيط  أما  غذائية.  احلالية  صناعات  لالستخدامات  م 

فهن سكنواملستقبلية،  استخدامات  وترفيهية، اك  جتارية،  استخدامات  وأخرى  ية، 



 

 

 يضااألر خداماتطيط استخت: عاشرالالفصل  427

 
امل ملخطط  العام  الشكل  اختيار  يف  والبلديات  املدن  وجتتهد  وإدارية.  دن وصناعية 

 اعي.شعفبعضها دائري وبعضها شطرنجي، وبعضها   تداوالبل

يونانية. حيث وقد تأثر املخططون للمدن اإلسالمي بمخططات املدن الرومانية وال

الد  غلب النمط  ضيعليها  أزقة  القديمة  املدن  شوارع  كانت  أن  فبعد  الشعاعي.  ة ق ائري 

فيها العربات  مرور  لتسهل  عريضة  شوارع  مثال    ،أصبحت  ذلك  وخري  بغداد ي مدعىل  نة 

والفسطا أيضودمشق  األمر  هذا  ويتضح  املخطط  اا ط.  نشاهد    « جرش» ملدينة  العام    عندما 

ية بالنمط الدائري املركزي يز املدن اإلسالموتتم  .ة العريضةسذات الشوارع الرئي « أم قيس» و

اجلامع   املسجد  يتوسطها  احللقات  احلاكم دوذو  املركز  ،ار  واألسواق  الدولة  ثم  وإدارة  ية، 

  الوظائف الصناعية. تأيتاء، وبعد ذلك  ناطق السكنية لعامة الشعب ثم منازل األغنيامل

األوروب الدول  فإن  احلديث  العرص  يف  امل أما  والواليات  فقد ية  وكندا،   تحدة 

القيام بعدة مشاريع. وأبرز هذه املشاريع  برعت يف ختطيط استخدام األرض من خالل 

اال املسح  مرشوع  هو  عام  ال لو قتصادي  وأقدمها  متشجن  مسح 1922ية  ومرشوع   ،

. واحتلت بريطانيا الدور الرائد يف هذا املجال وجتىل ذلك بمرشوع أرشف  « وادي تنيس» 

حيث تم مسح   ،نيات القرن العرشين ي ثيف ثال  ( ويل ستامب د) بـِ    املعروفجلغرايف  يه ا عل 

 األرض يف  امطيط استخد، استفيد من نتائجه يف عمليات ختشامالا  اا اململكة املتحدة مسح

مرة  ألول  ظهرت  خرائط  شكل  عىل  املسح  نتائج  كانت  وقد  املتحدة.  وهي   ،اململكة 

 ذلك تبع    ،ات الزراعية تبني حدود امللكي لتي  ذات املقياس الكبري ا  كداسرتاليةاخلرائط ال

أ   ريادي   مرشوع اإلطار  هذا  عام  ق يف  اجلغرايف   االحتاد  مؤمتر  عقد   ،1949ره  الذي 

الربتغال،  اصع  « لشبونه بمدينة  »  شامل مة  بسمح  القيام  برضورة  فيه  حتدد  والذي 

العامل يف  األرض  بإرشاف   ضخومت  ،الستخدامات  متابعة  جلنة  تشكيل  عن  االجتامع 

ي جديد تخصصة الوصول إىل نظام عامل أعامل اللجان امل ت  صوخل   ،« اليونسكو  نظمةم» 

 . ( 28-26، ص ص 2001)غنيم،   ،وموحد خاص بتصنيف األرايض 
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 :دام األرضخطيط استختالأهداف 

 ية الطبيعة للمجتمع املحيل وجعلها صحية ومرحية. بنلحتسني ا -1

 االقتصاد. توجيه التنمية لتحسني الصحة العامة واألمن والراحة و -2

 دمات العامة للسكان مجيعهم.ري اخل توف  -3

 . ا ره وما جاو تنظيم وتنسيق العالقة بني االستعامالت املختلفة للبنية احلرضية، -4

 بنية احلرضية كافة وتنميتها وليس منفعة أفراد. العامة لسكان ال حتسني املنفعة -5

جمالس    -6 تضعها  التي  العامة  السياسة  بني  التنمية  التنسيق  وعمليات  التي املدن 

 يقوم هبا األفراد.

بالتنمية   -7 اخلاصة  القرارات  اختاذ  عملية  توجه  وجعلها  الفنية  املعلومات    توفري 

 . احلرضية

التنم  -8 املدى ربط عمليات  التنمية اخلاصة عىل   ية اخلاصة عىل  الطويل بعمليات 

 املدى القصري. 

 (. 2019مد، ية املحلية وتقويتها )حمتوسيع القاعدة االقتصادية للبيئة احلرض  -9

 تنظيم املساحات احلرضية، من خالل تطبيق إسرتاتيجية عادلة وشاملة.  -10

 جاهتم بيس وسهولة.اطنني وتلبية احتيا و لملكريمة ل توفري احلياة ا -11

 توفري محاية للبيئة الطبيعية.  -12

 ف معيشتهم. مكافحة الفصل املادي واالجتامعي بني السكان وحتسني ظرو  -13

 مستويات التخطيط ونطاقاته واألطراف الفاعلة.لتكامل بني حتقيق ا -14

توزيع  -15 خالل  من  احلرضية  املناطق  معامل  اخلرضاء او  احلدائق  رسم  ملساحات 

 (. 2016ملوئل، )ا
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الب  -16 اقتصادية  ئيحتسني  نشاطات  وإجياد  االستقرار  عنارص  إجياد  وحماولة  ة، 

 مناسبة. 

 ى املعييش هلم.هية للسكان ورفع املستو حتقيق الرفا  -17

استخدامات   -18 ظاهرة  من  والتخفيف  واملوارد  لألرض  األنسب  االستغالل 

 املوارد الطبيعية. 

الساع  توزي   -19 النشاطات  ا  كانية  توزيعا واخلدماتية  )مروان، القتصادية  عادالا 

2018.) 

يف    -20 البيولوجي  والتنوع  االيكولوجي  النظام  مبادئ  الوطني تخطيالدمج  ط 

 ات التنمية. واملحيل وعملي

حتقيق التكامل بني تدابري التغري املناخي والسياسات االسرتاتيجية والتخطيط    -21

 . يطنستوى الوعىل امل

 ام الفعال للموارد الطبيعية. املستدامة واالستخد حتقيق اإلدارة  -22

االقتصادي   -23 الروابط  والب  ةدعم  الريفية ئيواالجتامعية  املناطق  بني  اإلجيابية  ة 

واإلقليمية   واملناطق الوطني  التنموي  التخطيط  تعزيز  خالل  من  احلرضية 

(Zidat, et.al.2011) . 

بإحدى جاء  ما  أهدا  1993عام    «FAO  -الفاومة  ظمن»وثائق    وفق  ف  فإن 

 ة هي: عناوين رئيس ةثختطيط استعامالت األرض تنضوي حتت ثال

 :  Efficiency - الكفاءة -أ

 لتطبيق. ل جيب أن يكون  استعامل األرض اجلديد قابال -

 استعامل خاص لألرض مناطق حمددة أكثر مالئمة له. ألي -
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 أعىل قيمة بأقل تكلفة. ققطق التي حت ربط االستعامالت املختلفة باملنا -

من  نى  وتع - عائد  أعىل  للاملك:  بالنسبة  والقوة  الكفاءات  املال  رأس  استمثار 

 العاملة يف مساحة حمددة. 

 :Eguality and Accept Abiliby -  العدالة والقبول -ب

 جيب أن يؤخذ باحلسبان عند وضع اخلطط حتقيق عدالة التوزيع واحلد من الفقر.  -

 يف األمن الغذائي.  يق أهدافه األرض بالقبول لتحق لام تع حيظى اسجيب أن  -

األ  - استعامل  حيظى  أن  من  جيب  احلد  يف  أهدافه  لتحقيق  بالقبول  رض 

 البطالة. 

لتح - بالقبول  استعامل األرض  أن حيظى  أهد قجيب  افه يف توفري مصادر  يق 

 .دخل مستقر

 : Sustainability  - االستدامة  -ج

املستدا  - األرض  استعامل  االستإن  هو  يف  عام م  السكان  حاجات  ييل  الذي  ل 

 القادمة. الوقت حيافظ عىل املوارد طبيعية لألجيال  نفسبو هنالوقت الوا

يتطلب هذا األمر التكامل ما بني إنتاج السلع التي حيتاجها املواطنون من جهة   -

 (.17، ص2017. )خلوف، خرىعىل املوارد الطبيعية من جهة أ واحلفاظ

 :ضيعمال األراطبيعة ختطيط است

 يقوم ختطيط استعامالت األرض عىل مبدأين:  •

الوطني  هسهاما  أ االستعامل األمثل: فلكل قطعة من األرضمبد  -أ ا يف االقتصاد 

وحيق العامة،  املصلحة  خيدم  من مما  حد  أقىص  عىل   ق  املحافظة  مع  املنفعة 

 دام. ستالتخطيط امل
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إذا مبدأ تعدد اال  -ب يعطيها فرصة    اهلتعدد استعاما أن قدرة األرض عىل  ستعامل: 

 أكرب لالستعامر والعائد االقتصادي. 

 نمطان متبعان يف استعامل األرض:  اكهن •

ملنطقة  األول:   الستعامل األرض  إعداد خمطط  يعني  األساس: وهذا  من  التخطيط 

 .اا لة سابقغجديدة غري مست

 (. 17، ص 2017ين: التخطيط إلعادة تأهيل استعامالت األرض )خلوف، ثاال

ا من خطة شاملة تدعىتخدام األ سا  ختطيط خطة/ نإ  •  . ( Master Plan)  رض يعد جزءا

 اخلطط الشاملة: 

اهليكلية اخلطط  شاملة  تدعى  وسميت  ختطيط    ؛الشاملة،  عىل  حتتوى  ألهنا 

والسك والصناعية  الزراعية  والتجارية،األرض  العام،   نية  النقل  وخمططات 

كومية، لدوائر احل او  ية والسياحيةوخمططات اخلدمات الصحية والتعليمية والرتفيه 

احلرض  لتطوير  فقط  تشمل  أن  وخطط  ويمكن  احلرضي  االستخدام  وحفظ  ي. 

 لعمراين.ام ااالستخد 

التي هتدف إىل    ،تشرتك كل مؤسسات الدولة يف وضع اخلطة اهليكلية الشاملة

جهود   رفع  توزيع  إىل  باإلضافة  اململكة،  أقاليم  خمتلف  عىل  بالتساوي  ى  ستو املالدولة 

الدولة عادة باملكاتب ني وحتقيق العدالة االجتامعية ما أمكن. وتستعني  ناطعييش للموامل

املحليني  اخلربة  والعاملوبيوت  الشاملة  اخلطط  هذه  إلنجاز  اخلطط   ،يني  تتضمن  وقد 

ناطق الفضاء أو املناطق املبنية التي تعاين من الشاملة عىل خطط استخدام لألرض يف امل

التخطيط ا  :لمث  ،فوىض  السكن  ا شلعمناطق  لصفيح. كام قد تشمل خطط وائي ومدن 

حدود املدن، وهذا    إىل  ضمن عدد من التجمعات السكانية اهلامشيةاستخدام األرض  

التي   اخلدمات  بنفس  الضواحي  أو  القرى  هذه  تتمتع  حتى  خاصة  إجراءات  يتطلب 



 

 يضااألر طيط استخداماتخت: عاشرالالفصل  432

املدن. وخري  تقد إربد»و،    «مدينة عامن»ذلك    ال عىلمثمها  مت عامن ضفقد  .  «مدينة 

ام أرض تضمنتها خطط استخد  فقاذية هلا، وهذا األمر تم واملحلقرى والبلدان  ام  معظ

ضمت فقد  الشاملة:  احلريان،  عام  اخلطط  أم  العاصمة:  أم  والقويسمة،  والرقب،  ون 

العمد،  و،  ناينبالوالبساتني،   قصري،  وأم  بدران، وعدسية،  الوناعور،  وأم  شفا 

الصويفية، و، ودابوق،  اخلدوبدر،  و  ،ريوادي السو،  لباشاعني اوالكوم،  و،  نرص وبأو

العيل،  وصويلح،  وبيهة،  اجلو السامق الوتالع  السامق اجلنويب،  أو  ، شاميلأم  عبدون، وم 

األمري،  وبالل،  وعليا،  وطرببور،  واملوقر،  وحاب،  سوا،  ماركو أذينة،  وعراق  أم 

 زيا... وغريها. زيوعني غزال، وخريبة السوق، واجليزة، و

 عدد كبري من العنارص التنموية  وي اخلطة اهليكلية عىلتحت شكل عام جيب أن  بو

 منها ما ييل: نذكر

 ت النمو املستهدفة. واألهداف ومعدال  الغايات •

 للبلديات واخلطط الرئيسية للمدن الكربى. اخلطط الفرعية  •

 أنامط استخدام األرض القائمة ويمكن املتوقعة. •

ال  • باإلضااالستخدامات  الطبيع  ةفزراعية،  الثقافية   يةللموارد  واملوروثات 

 والتارخيية. 

 قبلية. السكان واالجتاهات االقتصادية واالجتامعية ومعدالت النمو املست •

 هبا.خدمات النقل وما يرتبط  •

 التوزيع اجلغرايف للخدمات والبنى التحتية.  •

 كنية. سكن مناطق  تلساحات املرشحة ل ية احلالية وااملناطق السكن •
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إىل  باإلضافة  عية  فية والصحية والصناعية واالجتاماثقات الغرايف للخدمالتوزيع اجل •

 . خدمات الطوارئ

 رتفيهية والسياحية واالستجامم. التوزيع اجلغرايف للخدمات ال •

 التوزيع اجلغرايف للخدمات التجارية والصناعية.  •

للدو • االسرتاتيجية  العمراينالسياسات  التخطيط  جمال  يف  واحلرضيلة  الريفي    .  

 (. 34، ص2001يم، )غن

 :ختطيط استخدام األرض ومربراتهية مأه

 قبل اجلهات الرسمية.  الذي حيتاج إىل ضبط وتوجيه منالنمو العمراين املتسارع و -1

املساحات    -2 من  مزيد  إىل  السكان  وحاجة  املنضبط  غري  السكاين  النمو 

 د االستهالكية.السكنية وإىل املوا

املجتمع    -3 وحاجة  العلمي  املدارسالتقدم  بناء  واملعاهد او   إىل  جلامعات 

 واملراكز العملية.

الصحي،  -4 املجال  يف  امل   التقدم  من  ملزيد  املجتمع  الصحية راوحاجة  كز 

 واملستشفيات. 

 جه.استنزاف املوارد الطبيعية وبخاصة الرتبة واملياه واحلاجة املاسة لضبط هذه التو -5

الوظائف احلرضية وحتى داخل  -6 إال   ميت الريف، وهذا ال    احلد من تداخل 

 عن طريق التخطيط الصحيح. 

املتزايد دة رقعة مساحات لتغطي استعامل  استصالح األرايض الزراعية لزيا  -7

 للسلع الغذائية. 

ختصيص مساحات    -8 مستوياهتا ورضورة  بمختلف  للنصاعة  املتسارع  النمو 

 مناسبة هلا. 
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 ياه والرتبة.ضبط التلوث البيئي، واحلد من تلوث اهلواء وامل  -9

سي ضو   -10 عشوائية ع  عن  والتخيل  األرض  الستخدام  واضحة  اسات 

 غري املنضبط. االستخدام 

مناسبة احلاجة    -11 تكون  ال  قد  بمسحات  االستخدامات  بعض  تغيري  إىل 

 لالستخدام احلايل. 

 ني طبقات املجتمع. حماولة حتقيق العدالة االجتامعية ب -12

 القانون.  احلد من تعديات اخلارجني عن -13

اختفاء فظة عىل ماحامل   -14 بعد  إليها  املجتمع بحاجة  ساحات خرضاء أصبح 

 غطاء الطبيعي. ال 

 ظة عىل مبدأ التنمية املستدامة لضامن مستقبل األجيال القادمة. املحاف -15

 يف الدول املتطورة. مواكبة التطورات احلاصلة يف استخدامات األرض -16

نامذج    -17 إىل  الوصول  الوحماولة  لتوفر  ملخططي   قتمعتمدة  واملال  واجلهد 

 املستقبل. 

مثل االستشعار عن ديثة يف عمليات التخطيط  االستفادة من التقنيات احل  -18

 بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. 

 نية. ي بت التغريات املناخية وما يتبعها من تغريا معحماولة التكيف  -19

واملعامل    -20 املوقع،  مجاليات  عىل  واألثرياحلافظ    (، 2001)العيل،    ة.الرتاثية 

 . ( 38، ص2001نيم، غ)

 األرض: مستويات ختطيط استخدامات

 مستويات ختطيط استخدام األرض الثالثة.  [(1يل رقم ) التا :الشكل]يوضح 
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 األول: خطة استعامالت األرض عىل املستوى الوطني. 

 األرض عىل املستوى اإلقليمي. استعامالت   الثاين: خطة

 ىل املستوى املحيل.ت األرض عالطة استعام الثالث: خ

 

   تخطيط استخدام االرض على ثالثة مستويات.(: 1قم )الشكل ر

 (. Zladat, et.al. 2019, p.17در : )المص
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للمستويا األرض  استخدامات  خمطط  وضع  الثالثوعند  مراعا  ةت    ة جيب 

 : ادئ واألسس التاليةاملب

الرتكيز فقط عىل اال  -أ القطاعات   اتستخدامينبغي أن ال يتم  الزراعية ليشمل كل 

عىل    ،املعنية الرتكيز  يتم  واأل   ضبطوأن  احليوية.  املشكالالنظم  باالعتبار  ت خذ 

 وتقييم األرايض. ية البيئ

واالستشعار عن بعد والنمذجة  التقنيات احلديثة مثل نظم املعلومات اجلغرافية    -ب

الدقيقة   حزمة    هي   احلديثة التطبيقات  من    غريهاووالزراعة  من  أساسية  أجزاء 

 األدوات الواجب مناقشتها.

لألرايض  كنولوجيا اإلدارة املستدامة تيمكن تطوير نظام غري رسمي للتنسيق بني  -ج

األرض استخدام  ووأنظمة  احلاالت  معظم  واجتامعية.  . ويف  اقتصادية  ألسباب 

 ومن الصعب تغيري االستخدامات احلالية. 

واملجتأمهي   -د األفراد  أخذ  املخططني  ة  بني  تواصل  واعتامد  االعتبار  يف  معات 

مشاوامل مراعاة  مع  لألرايض  التسويق،كستعملني  وإمكانات   ،واملنافسة  ل: 

 . والسياق االجتامعي، واالقتصادياألرض، 

لت  -هـ األرض  استعامالت  ختطيط  نظم  تصمم  أن  ا ينبغي  تبعا املعلومات  وفري 

تس حتى  املستهدف  الللمستوى  متخذي  قرارات  الصعيد  هل  فعىل  قرارات. 

الرئيس األرض  استخدام  نظم  لتحديد  وطنية  تنمية  خطة  توفر  جيب  ة.  الوقتي 

ب األخذ  وجي   ،لرسم السياسات الوطنية  األساسث تشكل هذه املعلومات  بحي

التن املقاطعات  مستوى  تباين  االعتبار  االعتبار  بعني  بعني  األخذ  وجيب  موي. 

استخدام امل  مشكالت  املستوى  عىل  وضع حيلاألرض  الرضوري  من  بحيث   ،

ترابط  وخيارات اإلدارة املرتبطة هبا ورضورة  رضخطة متصلة الستخدامات األ
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الثالث وينةاملستويات  لضام.  االجتاهني  يف  املعلومات  تدفق  عىل  احلفاظ  ن بغي 

معلومات واتصاهلا  الوطنية  السياسات  املقاطعات    عىل  اا يانسجام  مستوى 

باإلضافة   املحيل.  مستوى  إوالتخطيط  عىل  التغريات  تعكس  أن  ينبغي  ذلك،  ىل 

نحو   عىل  املحيل  واملستوى  والتخطيط  االسي  عىل   حواضاملقاطعات  سات 

 .(Zladat, et.al. 2019, p16) الوطنيني.

 : National level - التخطيط على املستوى الوطين

 يا التالية: القضا  ،التخطيط عىل املستوى املحيل يغطي

استعامالت  -1 بام   سياسات  املتنافسة    األريض،  االحتياجات  بني  ما  التوازن  فيها 

إعىل وتشمل:  القطاعات،  بمختلف  األرض  تصدير  ن  الغذاء،  تاج 

العامة،    املحاصيل، واخلدمات  الصناعة  املساكن،  الربية،  احلياة  محاية 

 والطرق واملواصالت.

 وارد. تعريف املرشوع وتوزيع املويل بام فيها خطط التنمية الوطنية والتم -2

 امل األرض.وجيه األعامل املنجزة ضمن كل قطاع باجتاه استعت  -3

ج والغابات، حقوق املياه ل: ملكية األرض، إزالة احلراث مة مه مالترشيع ألمور    -4

 وحصصها.

 : من القضايا التي حيلها التخطيط يف هذا املستوى  -5

مث - التطوير  مواقع  جديد حتديد  مواقع  جديدة    ة ل:  أماكن  للحراج  للعمران، 

 والغابات مواقع جديدة ملشاريع الري.

 ق، واخلدمات العامة. رلبنية التحتية: شبكة املياه، والطاحلاجة لتحسني ا -

 تحقق التنمية املستدامة.لنامط اإلدارة باستعامالت مثىل تطوير أ -
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 :Local Level -  التخطيط على املستوى احمللي

التخطستي  العادة هدف  املحيل يف  املستوى  أو جم  يط عىل  أو قرية  قرى  موعة 

امل  حوض  وضع  يمكن  املستوى  هذا  ويف  السكان مائي،  معرفة  عىل  بناء  خطط 

 هم. ئ راآ يني وحلامل

التخطيط  ومتى    ويتضمن  وأين  فعله  جيب  ما  معرفة  املحيل:  املستوى  عىل 

املياه أو أعامل حتديد موقع قنوات رصف    : ومن هو املسؤول عن تنفيذ اخلطة. مثل 

ال الصيانة واملياه  التسويق، ومواقع ، وتصميم  القرى ومواقع  التحتية، وختطيط  بنى 

 ية. بيطروزيع املاء ومواضع اخلدمات الت 

 : ىل بنك معلومات ومن أمهها اخلرائط عمليات التخطيط حتتاج  إ  •

خرائط عىل املستوى الوطني: حتتاج خرائط    -

 : بمقياس يرتاوح ما بني 
1:100,000 - 1:500,000 

عىل  - املستخرائط  إىل    حتاج  اإلقليمي:  وى 

 :يرتاوح ما بني خرائط بمقياس 
1:25,000 - 1:50,000 

املستو  - عىل  امل خرائط  إى  حتتاج  ىل  حيل: 

 :س يرتاوح ما بني خرائط بمقيا
1:5000 - 1:20,000 

 (. 39-38، ص ص 2001)غنيم،  ،(20-18، ص ص  2017)خلوف، 

 خطوات عملية التخطيط:

الزراعة واألغذية خطوات عرش لعملية    1993عام  (  FAO)  أصدرت منظمة 

 (.21، ص2017، وردها كام جاء يف )خلوفنيط استخدامات األرض ختط

   خلطوة األوىل: ا 

 ة التخطيط وتتضمن يف هذه املرحلة كل من:من عمليحتديد األهداف 
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 حتديد منطقة التخطيط من حيث املوقع واحلجم واحلدود. -

 ، املزارعني.التواصل مع املعنيني بالتخطيط: املالكني  -

 ن املنطقة املعنية باخلطة. مجع املعلومات الرضورية ع -

 حتديد األهداف.  -

 فرص التغيري.كل وديد املشاحت  -

 يذ: ترشيعية، دستورية، إدارية، التجارية، االقتصادية. ة التنفحتديد عوائق عملي -

 ( سنوات. 5-3حتديد مدة التخطيط ) -

 سم بالوضوح.ت وضع صيغة حمددة للخطة ت -

 ثانية: اخلطوة ال 

 املتعاونة.احلكومية وغري احلكومية حتديد إمكانية التعاون واجلهات  -

 ني.املسؤولفريق من املتخصصني برئاسة أحد شكل تنظيم العمل، حيث ي -

 اخلطوة الثالثة: 

حتليل املشكلة: وتشمل حتديد استخدامات األرض احلالية، ومقارنتها مع األهداف   -

ا حتديد  جيب  ولذلك  للتخطيط.  استعامالت  املرجوة  ونظام  األرضية،  لوحدات 

هي  األرض وما  التي  ،  العوائق  وحتديد  االستخدام،  يف  دون   حتولاملشكالت 

 ها.االستخدام األمثل وما سبب

 طوة الرابعة:  اخل 

 حتديد إمكانية التغيري. -

 جيب معرفة ما الذي يتوجب عمله حلل املشكلة.  -

 وضع أكثر من مالئمة الستخدامات األرض. -

 مثل. باستشارة األهايل الستخدام البديل األ  يقوم الفريق -
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 وة اخلامسة: اخلط 

 توصيف أنامط استعامالت األريض.  -

وامل  ديد حت - املياه  من  نمط  كل  احلمغذيات  متطلبات  من ـوإجراءات  اية 

 اإلنجراف.

واملناخ   - الطبيعية  خصائصها  وتوصيف  األرضية  للوحدات  الالزم  املسح  تنفيذ 

 والرتبة والطبوغرافيا.

األرضمقارنة   - خصائص  مع  استعامل  نمط  لكل  إ  متطلبات  تصنيف للوصول  ىل 

 األرض. مالئم

   اخلطوة السادسة: 

البيئ   ارنةاملق الناجية  من  البدائل  االقت بني  وة  واالجتامعية،  معايري   فقصادية 

 ، معدل التكاليف لألرباح.والربح الصايفعليها: األرباح،  تفقحمددة وم 

   اخلطوة السابعة: 

 : خلياراتاختيار أفضل ا 

 حيصل تتداخل بني املخطط  ومتخذ القرار.  -

 تقديم البدائل واخليارات.  املخطط عىل -

 قرار أن يقرر وخيتار.ذ العىل متخ -

 :  اخلطوة الثامنة 

 :ان مهااستعامالت األرض، وهلذه اخلطوة فائدتري خطة حتض

 تقديم اخلطة اجلديدة التي حازت عىل قبول متخذ القرار.  -

 التحضري لتنفيذها. -

 . وامر بالتنفيذاأل  بد من مراجعة وتقييم اخليار عدة مرات قبل إعطاء ال -
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 اخلطوة التاسعة:  

لتنفيذ، لتحقيق  أمام ا   السابقة ممهدة للطريق   : وتعد اخلطوات الثامينخلطةتنفيذ ا

 الفوائد املتوقعة من عملية تغيري استعامالت األرض إىل االستعامل اجلديد. 

   اخلطوة العارشة: 

وتق  األمرمراقبة  لزم  إذا  اخلطة  ص  2017)خلوف،      .دير   ،1-4 ) .  

 [. ( 2)قم  ر  :ل الشك ]

 
 المخطط الهيكلي لمراحل اعداد الخريطة النهائية الستخدام االرض. (: 2قم )الشكل ر

 (. 64، ص 2017خلوف، در : )المص

 أسس التخطي احلضري:

اال احلرضينتبغية  التخطيط  فإن  احلرضية،  البيئة  من  األمثل  إىل   يستند  فاع 

احلرضية.  األرض  مستويات  حتديد  بموجبها  يتم  وكمية  كيفية  ومعايري  وأسس  قواعد 

 ومن أهم هذه األسس نذكر منها:
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احلضاري   - اإلرث  بني  ما  التوازن  احلرضي  التخطيط  حيقق  أن  ة ني د للم جيب 

 ستقبلية. امل ومشكالهتا احلالية واحتياجاهتا 

عىل   - حيافظ  أن  تعكس  جتامعيواال   الذوقيةاجلاملية  القيم  جيب  التي  واألخالقية  ة 

 بيئة حرضية متوازنة. 

 جيب أن حيقق املخطط التوازن بني السياسات العامة للدولة ومتطلبات املجتمع.  -

مشاركة   - املخطط  يضمن  أن  يتع سكانية  جيب  فيام  باملتطلبات  لق  واسعة 

 واالحتياجات. 

لتأن  جيب   - الدولة  تؤمنها  وترشيعية  قانونية  أسس  إىل  املخطط  دعم  يستند 

 نفذين. امل

األرض   باستخدام  اخلاصة  اخلطط  عىل  واألسس  املعايري  هذه  تطبيق  يمكن 

 :الريفي. مع إضافة ما ييل

 للمنطقة.مراعاة الوضع الطبوغرايف  -

 مراعاة الوضع اجليولوجي للمنطقة. -

 ة اخلصائص العامة للرتبة.اعا مر -

 ة الوضع العام للمناخ. اعا مر -

 مراعاة مبدأ الربح واخلسارة.  -

 التسويق الناجح.ة مبدأ  ا مراع -

 مراعاة الوضع االجتامعي للمزارعني. -

 مراعاة الوقع االقتصادي للمزارعني. -

 مراعاة امللكية الزراعية.  -

 (. 2019)حممد،  طقة.مراعاة نظام الري السائد باملن -
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 ستخدام األرض:حمددات ا

معاجل متت  من  ة  لقد  ولكن  الكتاب.  هذا  من  الثاين  الفصل  يف  القضية  هذه 

ة بعض املحددات التي تضبط وضع خطة استخدامات األرض خاصة  ري إضافوالرض

بإدارة الكوارث الطبيعية فعند وضع خطة عامة الستخدامات األرض، جيب أن تأخذ 

الطبيعية الكوارث  االعتبار  فهناك  بعني  والع،  التخطيطية  املحددات  نية  مرابعض 

 حددات: مللتخطيط استخدام األرض، ومن بني أهم هذه الضوابط أو ا

 : املحددات التخطيطية  •

 . حتديد أماكن وتوجه االمتدادات والتوسعات العمرانية -

 الطبيعية.  كوارثها للضحتديد الساحات حسب درجة خطورة تعر -

 رق اإلخالء واإلغاثة.يواء وطحتديد مساحات ومناطق اإلفادة واإل -

 : العمرانية ات  املحدد  •

االج - للمعطيات  استجابة  األرض  استعامالت  و ت حتديد  االقتصادية امعية 

 وتطورها. 

مراعاهتا   - األرض  استعامالت  خمطط  عىل  جيب  التي  واملفردات  العنارص 

 . واألخذ هبا

ربط  عىل أساس أهنا جزء من إقليم متكامل، وذلك ب  للمنطقةمعاجلة املخطط   -

 رة مع اإلقليم بشكل كامل. جاواملعنية بباقي املدن امل  طقةاملن

الز - البعد  االعتبار  بعني  للمخماألخذ  يف  ني  واالستمرارية  هذا   تنفيذ طط 

 املخطط مع إمكانية التطوير والتحديث املستمر هلذا املخطط.

 وتطورها. نموها األخذ باملخالفات اجلامعية واجتاه  -
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ن تستخدم  ن أعامرية املفتوحة والتي يمكراغات املمالحظة املخطط لتوزيع الف -

 كأماكن إيواء وإخالء أثناء الكوارث الطبيعية.

املالم - للمشاة،  حظة  معابر  ممرات،  سيارات،  )طرق  الربط  لشبكات  خطط 

وتقاطعاهتا، ورسعة تدفقها وسهولة التبديل والتمويل فيام بينها عند حدوث 

، أضف إىل ذلك اا ها مؤقتبعض  لغلقالكوارث الطبيعية، بحيث هناك إمكانية  

 اإليواء ن  إيصال هذه الشبكات للمواطنني إىل األماكن اآلمنة أو أماك لة  سهو 

 أو أماكن اإلغاثة. 

واملنشآت   - الطوارئ  إدارة  ومنشآت  اإلغاثة  مراكز  لتوزيع  املخطط  مالحظة 

 اخلاصة بإنتاج وتوزيع خدمات البنية التحتية )ماء، كهرباء، هاتف(.  

ا - لتمالحظة  التيملخطط  احلكومية  املنشآت  يف  تق  وضيح  األسايس  بالدور  وم 

 إدارة الكوارث. 

لتوض  - املخطط  العالية    املنشآتأماكن    يحمالحظة  الكثافة  ذات  العامة 

التجارية،   األسواق  الرياضية،  املدرجات  السينام،  دور  معاهد،  )جامعات، 

 (. 41-40، ص ص  2009املعارض، املسارح. )الذهبي، 

 قية:دراسة تطبي

ق ـاسدر ف ـة  هبا  الـريـام  من  ه مهنـق  مزاهرة ـصف.  م)م:  ـدسني  م.  )،  (اء 

  : ، بتمويل مشرتك من قبل (محودء أبو  م. دعا )،  (زياداتد. فراس  )،  (ماجد بصول

(International Fund for Agriculter development IFAD  ،) اا ضوأي: 

(Research Program on Land CGIAR  ) للبحوث اإلقليمي  املركز  بإرشاف 

الز ختطيط استعامالت األرايض يف ":  ، بعنوان2015م  عا   ردينراعي األواإلرشاد 

عراق  اجلبلية  منطقة  بمشاركة  "الكرك  التنموية    اخلرباء،  والربامج  املحليني 

 واستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.
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 منطقة الدراسة: 

نحو   مساحتها  وتبلغ  الكرك،  حمافظة  يف  املنطقة  وهي {2كم32}تقع   ،

مائي  وتبعد  عبارة عن مسقط  م،  نحو  دين عن  الكرك  رقم    :الشكل ]،  {كم3}ة 

امل [ (3) ارتفاع  ويرتاوح  بني  ،  ما  سطح    {مرت   1260-100}نطقة  البحر.  من 

بني   ما  هناك  لألمطار  السنوي  املعدل    -350-ملم    280}ويرتاوح 

عميقة {السنةملم/ ترب  إىل  باإلضافة  أخاذ،  طبيعي  بمنظر  املنطقة  وتتمتع   . 

ضحلة  50  عن  سمكها  يزيد أو  جد50ن  م  قلأ سم،  ضحلة  أو  يقل    اا سم، 

 سم. 25عمقها عن 

 

 في األردن.  الكرك /خارطة توضح موقع قرية عراق: (3قم )الشكل ر

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : )المص



 

 يضااألر طيط استخداماتخت: عاشرالالفصل  446

 أهداف الدراسة: 

البيوفيزيائ التوصيف  األول:  للمسقاهلدف  أجل ي  من  الكرك  عراق/  ملنطقة  املائي  ط 

 حتديد االستخدام األمثل ألرايض املنطقة. 

 ملنطقة الدراسة، عراق/ الكرك. اهلدف الثاين: تقييم استعامالت األرايض املحتملة 

 املنهجية: 

 ق أهداف الدراسة فقد تم مجع بيانات ومعلومات متنوعة عن منطقة الدراسة. قي حلت 

الدرا قامت  بتقيفقد  األغذية  سة  منظمة  منهج  باستخدام  هناك  األرايض  يم 

عام  وال تبني 1983زراعة  لالستخدام  األرض  مالئمة  مدى  دراسة  عند  تبني  وقد   ،

عرش   لالستخدوجود  قابلة  متنوا فئات  وهي:مات  مقرتحة  )قمح الز  عة  البعلية  راعة 

ا  بالتنقيط،  املروية  املراعي، األشجار  املروية    خلرضواتوشعري(. زراعة بعلية شجرية، 

بالتنقيط، الري السلبي التقليدي، اجلريان السطحي، املراعي املحسنة باستخدام تقنيات 

  .اد املائي، الغاباتحصاد املياه، األشجار باستخدام احلص

 :، مهام إىل جمموعتني من املعلوماتظيتنلية تنفيذ التتطلب عم

 : بيانات متعددة االختصاصات لوحدات األرض -1

 . اميداني ا( موقع214) لـِاملسح امليداين   لخال نطقة منتم توصيف امل -

طريقة   - استخدمت  خرائط.  حلت  (Theissen)بيانات  إىل  الوصفية  البيانات  ويل 

 تتكامل مع اخلرائط الرقمية.  ثحيب

 . (Overlay analysis Intersect)ة ثم طبقت عملي -

امليل   - اعتامد وحدة  املالئمة وذلك    (Slope FID)تم  عدل  بحساب ملتحليل مدى 

ا   للمعلومات الوصفية.  (Mode)قيم املعلومات الرقمية واألكثر تكرارا

 . (Intersect)ثم تم ربطها بخارطة  -
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 املحتملة. الستخدامات األرايض  (Criteria)املتطلبات  -

حتقيق   - جرى    وتنفيذتم  وأخرى  معتمدة،  بحثية  معايري  باستخدام  الدراسة  هذه 

واملتخص املزارعني  قبل  من  باتطويرها  املعلومات  صني،  نظم  ستخدام 

مطابقةمت،  اجلغرافية الب  ت  من  املجموعتني  عملية  يهاتني  خالل  من  انات 

لبات كل نوع استخدام لألرايض مع سامت  ومقارنة متط  (Matching)  املطابقة

التوصل إىلص األروخصائ فتم  املساعدة عن كل وحدة.   تصنيف مدى  ايض 

لكل استخدام، وذلك بإنتاج عرش خرائط يمثل مدى مالئمة  مالئمة األرض  

باستخ أرض،  استعامالت  لعرشة  معااملنفعة  بحثية  دام  إنتاج إىل    ةباإلضافيري 

باستخدا املتخصصني والباثامنية خرائط أخرى  قبل  املعدلة من  املعايري  حثني م 

 .  ([5 ، 4رقم ) :األشكال] املنفعة. يف

 

 خرائط تمثل مدى مناسبة األراضي لعدة استعماالت باستخدام المعايير البحثية. (: 4قم )الشكل ر

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : )المص
- 
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التي طورت    الطرق  مناسبة األراضي لعدة استعماالت باستخدامخرائط تمثل مدى  (:  5قم )الشكل ر
 من قبل المختصين في المنطقة. 

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : )المص

نت - مقارنة  متت  ذلك  لالستعامبعد  املالئمة  مدى  بني  ائج  املختلفة  الت 

امل  ومعايري  البحثية  نسبة    نيص تخصاملعايري  استخرجت  ثم  املنطقة،  يف 

 . [ ( 1رقم ) :اجلدول التايل ]ح يف  موض هو كام التطابق  

لالستعامالت املختلفة بني املعايري  الئمة نتائج مدى امل :(1اجلدول رقم )

 لكرك يف منطقة عراق/ ا   ني صتخصالبحثية ومعايري امل

 نسبة التطابق%  االستعامالت األرضية 

 نسبة عدم التطابق% 

 ارتفاع  انخفاض 

 0.22 1.89 79.19 علية الباملحاصيل 
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لالستعامالت املختلفة بني املعايري  الئمة نتائج مدى امل :(1اجلدول رقم )

 لكرك يف منطقة عراق/ ا   ني صتخصالبحثية ومعايري امل

 نسبة التطابق%  االستعامالت األرضية 

 نسبة عدم التطابق% 

 ارتفاع  انخفاض 

 0.21 22.20 77.59 ارجاألش

 2.75 20.93 76.32 املراعي 

 0.25 0,57 99.18 لتنقيط وية بار األشجار امل

 0.61 0,48 98.90 ري اخلرضوات بالتنقيط 

 21.78 4.85 73.64 اجلريان السطحي 

 8.43 0,00 91.57 أشجار –مصادر املياه 

 0.149 0,82 97.68 مراعي  -مصادر املياه 

ل  النـإن  فهذه  ج   وائد تائج  تطابقاا د مهمة  هناك  أن  تبني  فقد    اا . 

عن    اا شديد  كل   [%90]يزيد  بالتنقيط،    يف  املروية  األشجار  من: 

  –  مياه، أشار، ومصادر املياه ـال خرضوات املروية بالتنقيط، ومصادر  ـوال 

تم   ،مراعي حني  امل  يف  مدى  واجلريان ئمالتغيري  واملراعي  لألشجار  ة 

ا أثر ـبينم  [،%77]إىل    [%75]ما بني  راوحت  السطحي عىل نسبة توافق ت 
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ال  اجلرـيـمعاي ـتعديل  عىل  بشدة  السي ر  نسبة  ان  ارتفعت  حيث  طحي 

 . [%4,67]وانخفضت نسبة نفسها    [%22]مالئمة نحو  ـال 

يست  هنا  متخذو من  األرض    طيع  استخدام  بشأن  ،  نطقة امل يف  القرارات 

ألراضي  األنسب  االستعامل  حيددوا  عم هاأن  متخضت  وقد  ال.  بحث  لية 

إ الوص والتدقيق  االستخدامات  ىل  متثل  طريقة  إىل  م املثىل  ول  قة  نط ألرايض 

وقد ترمجت هذه اخلريطة إىل    [،( 6رقم )   :الشكل]دراسة. كام هو موضح يف  ال

 . [ ( 2)  رقم :اجلدول التايل ]ئوية كام يف  مساحات ونسب م 

 

ر )الشكل  األ(:  6قم  لالستخدام  سيناريوهات  اقتراح  تمثل  لمخارطة  تطبيق  مثل  خالل  من  عراق/الكرك  نطقة 
             ي المنطقة.                   المعايير المطورة من قبل المختصين ف 

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : ) المص   

- 
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( حتليل النسب املئوية للمساحات املقرتحة لالستخدام  2م )اجلدول رق

  املنطقةصصني يفملتخعايري ااألمثل ملنطقة عراق/ الكرك وفق م

 نسبة%  2املساحة/م  دام األمثل الستخ ا   خيارات  الرقم 

 % 1 833 غري مناسبة  1

 1.02 307798 غابات 2

3 
 مصادر  -، مراعيحقليةحماصيل 

 غابات -مياه 
171227 57 % 

4 
، مراعي مصادر مياه  حقلية حماصيل

 غابات –جريان سطحي  -
415939 1.38 

 264 793237 اتغاب  –راعي ، محقليةحماصيل  5

6 
  جريان – مراعي، حقليةحماصيل 

 غابات  – سحطي
1042668 3.48 

 0.03 9945 مراعي  7

 0.21 62730 غابات –مياه در امص  – مراعي 8

 19.16 5758008 غابات  –مراعي  9

 2.03 610767 سطحي  جريان –مراعي  10

 34.79 104562317 غابات  – سطح جريان –مراعي  11

 23.60 7092456 ييان سطحجر 12
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( حتليل النسب املئوية للمساحات املقرتحة لالستخدام  2م )اجلدول رق

  املنطقةصصني يفملتخعايري ااألمثل ملنطقة عراق/ الكرك وفق م

 نسبة%  2املساحة/م  دام األمثل الستخ ا   خيارات  الرقم 

 11.07 3326938 اتغاب –ي جريان سطح 13

 100.00 3005139 الكلية املساحة  14

سمح   تم  ذلك،  للعام بعد  فضائية  صور  باستخدام  احلالية  االستخدامات 

بقو  2011 تقريبية  تتمتع  يف  {2م 50}ة  كام  )  :لكالش]،  مقارنة   [،(7رقم  متت  ثم 

 [% 3]ني  ما ب  قةوقد تراوحت نسبة املطاب  ،ةقرتحاملاالستعامالت احلالية باالستعامالت  

 .[ ( 8رقم ) :بالشكل]بالنسبة للغابات كام هو موضوع  [%100] إىل باملناطق احلرضية

 

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : )المص                      .لفعلية لمنطقة الدراسةخارطة االستعماالت ا(: 7قم )الشكل ر

- 
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                         فق".ا بين االستعمال الفعلي لألرض واالستخدام األمثل لمنطقة الدراسة بشكل "نسبة التوقارنة  م(: 8قم )الشكل ر

 (. 2015،  المزاهرة وآخروندر : )المص

مالئمتها  مدى  يف  أراضيها  تتفاوت  املنطقة  بأن  الدراسة  وخلصت 

ا بعضها فال مات أماستخدامات املختلفة، وأن بعضها يمكن استخدامه عدة استخدلال

استخدامه لغ  يمكن  الغإال  مثل  كابرض واحد  استخدامات بعض ام  ات.  تغيري  يمكن 

إذ أن هناك األرايض إىل االستخدام األفضل. وهذا يتم بالتعا باملنطقة.  ون مع األهايل 

للمحاصيل    (هكتار  182) )(  هكتار  2.5)   احلقليةتصلح  و  للغابات،    625تصلح 

للمراعي،(  هكتار )  تصلح  اجل  كمساحاتتصلح  (  هكتار  325و  مياه  ريان لتجميع 

 تقنيات احلصار املائي.  لتطبيقتصلح ( هكتار  2.9ادة منها، و )الستفل املائي

 :اخلالصة

وأنو استخدام األرض ونشأته  مفهوم ختطيط  استعراض  الفصل  هذا  اعه توىل 

ا  رض، ألوأسسه، ثم استعراض عدد من التعريفات اخلاصة بمفهوم ختطيط استخدام 

الك تطرق  إىل ام  وأمهأهداف    فصل  األرض  استخدام  ومربيتخمطط  تم   اا وأيض  ،راتهه 



 

 يضااألر طيط استخداماتخت: عاشرالالفصل  454

وأيض مستوياته  إىل  تنف  اا التطرق  يف  املعتمدة  استخداماخلطوات  خمططات  ألرض. ا  يذ 

 .(الكركالعراق/)ة واختتم الفصل بدراسة تطبيقية عن منطق

دول بشأن  عظم الميف    اواضح  افرقمن خالل هذا العرض بأن هناك    تبني وقد  

العالتخ اطيط  فمعظم  األرض،  الستخدامات  وبالستخدا لمي  عشوائية  ة صاخمات 

. وقد وضعت معظم الدول يف اا باطأما املناطق احلرضية فهي أكثر انض   ،باملناطق الريفية

وطويل األمد  قصرية  خططاا  الستخدامات  العامل  األمد  علمية    ألرايض اة  بصورة 

ي وقد  ان  وكورسمية.  قلالعامل  املضامر  يف    واضحةخطوات    اخط  دعريب  جعلت هذا 

 .وحاا ومتيزاا ثر وضأكرض دام األاستخ

 املراجع: 
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درا الكربى،  ااملدن  يف  األراضسة  ماجستري  "ستعامالت  رسالة  غري »، 
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 يضااألر خداماتطيط استخت: عاشرالالفصل  455

 
 املراجع: 

رامي،   -4 اهلادي،  التخط"،  2015عبد  املكيواقع  وأثره  ط  فلسطني  دولة  يف  اين 

التنمية )ماس(  السياسات  ثأبحا  معهد،  "عىل  الفلسطيني  ، االقتصادية 

 اهلل. رام  – القدس

ابراهيم،   -5 نارص،  فراوالعيل،  واالستثامر  "،  2011س  اإلقليمي  التخطيط 

  ، جملة "2009-2003  الفرتة  األمثل لألرض الزراعية يف حمافظة الالذقية من

ترشين   االقتصادية  لبحوث  لجامعة  العلوم  سلسلة  العلمية،  والدراسات 

 (.74-57، ص ص 5 :، العدد33 :لدجم)نونية، والقا

عثامن،  غنيم -6 ال"،  2007،  االرض،  استخدام  واحلرضيختطيط  دار  "ريفي   ،

 .الصفاء، عامن
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