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قدم للنرش يف 1437/8/1هـ ؛ وقبل للنرش يف 1437/11/25هـ
ملخص البحث. يستخدم حتليل مالءمة األرض يف جمال التخطيط احلرضي بشكل واسع، وال سيام يف تقييم 
مدى مالءمة األرض للتطوير احلرضي، ويعّد تقنية حتليلية مرّكبة تستخدم جمموعة متنوعة من املعايري يف عملية 
التحليل  التي تلعب دورًا مهاًم يف عملية  املعلومات اجلغرافية  التحليل مع نظم  يتكامل هذا  االحتساب، كام 
وزيادة دقة النتائج. هيدف البحث إىل تقييم درجة مالءمة األرض للتطوير احلرضي يف منطقة عامن الكربى 
وذلك ملواجهة التحدي املتمثل يف استيعاب النمو السكاين املتوقع حتى عام 2025، وقد جرى يف هذا البحث 
التمييز بني نوعني من املعايري لتحليل التقييم متعدد املعايري. أوالً: القيود: وهي املعايري التي تستثني املناطق من 
التحليل، وتشمل )منطقة العمران املشيدة،  واألرايض املحددة ضمن نظام املوروث الطبيعي، ونظام املوروث 
احلضاري(، وثانيًا: العوامل: وهي املعايري التي تؤثر عىل حتقيق اهلدف قيد الدراسة )إجيابيًا أو سلبيًا(، وقد تم 
حتديد عرشة معايري رئيسة استخدمت يف التحليل املكاين، وقد جرى تقسيمها إىل  عوامل النمو غري املحدودة؛ 
حيث يسمح باإلعامر يف هذه املناطق بدون أي عوائق، و  عوامل النمو املحدود؛ حيث يسمح بإعامر حمدود يف 

هذه املناطق بام يتوافق واالستعامل الرئيس.
وباستخدام عملية التحليل اهلرمي ضمن أساليب تقييم القرار متعدد املعايري؛ تّم إعطاء وزن لكل معيار من 
للمعايري؛  أوزان  وإعطاء  األرض  مالءمة  حتليل  نموذج  بناء  ضوء  وعىل  ألمهيتها.  وفقًا  معًا  مقارنتها  خالل 
مخس  إىل  الدراسة  منطقة  قّسمت  وقد  الدراسة،  منطقة  لكامل  النهائية  األرض  مالءمة  خريطة  استنباط  تّم 
فئات خمتلفة من املالءمة تراوحت بني مالءمة متوسطة إىل مالءمة عالية جدًا، وأخريًا أوىص البحث أن يكون 
استيعاب نمو مدينة عامن حتى العام 2025، من خالل إعامر األرايض اخلالية غري املطّورة أو حتت التطوير 
تبلغ  املرتفعة واملرتفعة جدًا، حيث  املبنّية، والتي تشمل األرايض ذات املالءمة  املنطقة  الواقعة خارج حدود 
املبنّية. مع األخذ  املناطق  الواقعة ضمن  مساحتها معًا )485.21كم2( باإلضافة إىل إعامر األرايض اخلالية 
املضغوط  احلرضي  النمو  تشجيع  هبدف  القائمة  املبنّية  املناطق  أوالً  نحو  النمو  توجيه  يتم  أن  االعتبار  بعني 

)املكّثف( وحتقيق االستفادة القصوى من اخلدمات القائمة.

  الكلات املفتاحية: التخطيط املكاين، حتليل مالءمة األرض، حتليل املفاضلة اخلرائطية، أدوات املحلل املكاين، 
نظم املعلومات اجلغرافية، مطابقة اخلرائط املوزونة، عملية التحليل اهلرمي.
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1. املقدمة
يعـّد حتديـد األرض املالئمـة مـن أجـل التطويـر 
جمـاالت  يف  احلرجـة  القضايـا  إحـدى  احلـرضي 
التخطيـط، وممـا ال شـك فيـه أن مدى مالءمـة األرض 
للتطويـر احلـرضي ال يسـتند إىل جمموعـة مـن املعايـري 
الطبيعيـة فقـط، ولكـن أيضـًا إىل العوامـل االقتصادية 
العوامـل  الرتاكمـي هلـذه  إذ إن األثـر  إىل حـد كبـري. 
تصنيـف  يف  أيضـًا  ويسـاعد  املالءمـة،  درجـة  حيـدد 
 Kumar( األرض إىل عـدة رتـب خمتلفـة مـن التطويـر
and Biswas,2013(. فـكل جـزء مـن املشـهد الطبيعـي 

لـأرض يتميـز بمجموعـة خمتلفـة مـن املّيـزات التـي 
جتعلـه أكثـر مالءمـة السـتعامالت معينة وأقـل مالءمة 

 .)MacDonald, 2006( األخـرى  لالسـتعامالت 
 ويمكـن تقدير املعايري الطبيعيـة عن طريق حتليل 
اسـتعامالت األرض، ومعايري التضاريس واجليولوجيا 
واجلغرافيـا الطبيعيـة، والبعد عن الطـرق، وكذلك عن 
املنطقـة املبنيـة وغريهـا مـن املعايـري العديـدة القابلـة 
لتحليـل نظـم املعلومـات اجلغرافيـة. وباملقابـل، فـإن 
الضغـوط االقتصاديـة عىل األرض احلرضيـة هي ذات 
صعوبـة كبـرية لكي يتـم تعيينهـا واسـتخدامها بغرض 
التحليـل. ومـع ذلـك، فـإن تقييـم املعايـري الطبيعيـة 
حيـدد ماهيـة القيـود املفروضـة عـىل األرض ألغراض 
التطويـر احلرضي. ويسـتمد مفهـوم القيود مـن نوعية 
األرض  ميـل  كان  إذا  املثـال:  سـبيل  فعـىل  األرض. 
مرتفعـًا فـإن حمـددات التوسـع سـتكون يف هـذه احلالة 
املنبسـط.  امليـل  ذات  أو  املسـتوية  األرض  مـن  أكثـر 

عمليـًا، هذا يعنـي أن تطويـر األرض ذات امليل املرتفع 
يتطلـب مدخـالت كبـرية )من الناحيـة املاليـة والقوى 
العاملـة واملـواد والوقـت، ومـا إىل ذلـك(، وبالتايل قد 
تكـون أقل مالءمـة للتطويـر مقابل األرض املنبسـطة، 
 Kumar(حيـث إن املدخـالت املطلوبـة هـي أقل بكثـري

.)and Biswas, 2013

املواقـع  حتديـد  يعـّد  السـياق  هـذا  وضمـن 
عـامن منطقـة  يف  احلـرضي  للتطويـر  املالئمـة 
 )31°58′27.7″N 35°54′34.9″E( ،)الكـربى )مرتبوليـس
الشـكل)1(؛ إحـدى القضايـا احلاسـمة والتـي ال مفر 
منهـا يف توجيـه كامـل منطقـة التخطيط املسـتقبلية عىل 
مسـتوى املدينـة املرتوبوليـس، فقد حـّددت أمانة عامن 
الكـربى رؤيتهـا املسـتقبلية للمدينـة 2025 ملواجهـة 
التحـدي الرئيـس املتمثل يف اسـتيعاب النمو السـكاين 
املتوّقـع حتـى عـام 2025، حيـث تواجـه مدينـة عامن 
عـددًا مـن التحديـات الديموغرافيـة خاصة مـع النمو 
السـكاين املتزايـد خالل العقدين القادمـني إذ يبلغ عدد 
سـكاهنا احلـايل حـوايل )4.01( مليـون نسـمة )دائرة 
اإلحصـاءات العامـة، 2015(، ومن املتوقـع أن يصل 
إىل )5.3( مليـون نسـمة بحلـول عـام 2025، كام هو 
مبـني يف الشـكل )2( ويمتـاز املجتمـع السـكاين ملدينة 
عـامن بكونـه جمتمعـًا فتيـًا؛ إذ يشـّكل السـكان صغـار 
السـن )دون اخلامسـة عـرشة مـن العمـر( نسـبًة كبريًة 
مـن جممـوع سـكان املدينـة، ونظـرًا للمجتمـع الفتـي 
ملدينـة عامن؛ فـإن ذلك يتطلـب توفري مسـاحات كافية 
للسـكن، والعمـل، واخلدمـات االجتامعيـة، وشـبكة 



187جملة العامرة والتخطيط، م 29 )2(،  الرياض ) 2017م / 1438هـ (

النقـل، واخلدمـات احلرضيـة األخرى، واجلـدول رقم 
الرئيسـة ملدينـة عـامن  النمـو  )1( ملخـص لتوقعـات 

عـام 2025. حتى 
وبالنسـبة لأسـئلة املطروحـة يف هـذا البحـث، 
فيمكـن تلخيصهـا بـام يـي: أوالً: مـا أصنـاف األرض 
املالئمـة للتطويـر احلـرضي يف منطقـة عـامن الكربى؟ 
ثانيـًا أيـن جيـب أن تنمـو املدينـة؟ وهـل يتـم توجيـه 
النمـو أوالً نحـو األرايض اخلاليـة غـري املطـّورة خارج 
املناطـق املبنيـة، أو نحو األرايض اخلاليـة ضمن املناطق 

؟  ملبنية ا
التسـاؤالت،  هـذه  عـن  اإلجابـة  خـالل  ومـن 
سـيتمكن البحـث مـن حتديـد األرض املالئمـة وغـري 
املالئمـة للتطويـر احلـرضي يف منطقـة عـامن الكـربى 

هبـدف اسـتيعاب النمو السـكاين املتوقع لعـام 2025.
ويتمثـل اهلـدف الرئيس من هـذا البحـث بإنتاج 
للتطويـر  األرض  مالءمـة  مـدى  إىل  تشـري  خريطـة 
احلـرضي يف منطقـة الدراسـة بأكملهـا وبشـكل أكثـر 
حتديـدًا، فإن البحـث هيدف إىل حتديـد األرض املالئمة 
عـامن  منطقـة  يف  احلـرضي  للتطويـر  املالئمـة  وغـري 
باسـتخدام  األرض  مالءمـة  حتليـل  بتطبيـق  الكـربى 
Spatial Analyst Tools املتاحـة  أدوات املحلـل املـكاين 
يف نظـم املعلومـات اجلغرافيـة باالسـتناد إىل أسـلوب 
تقييـم املعايـري املتعـددة، وذلـك كاسـرتاتيجية مقرتحة 
يتـم عـىل ضوئهـا حتديـد أيـن تنمـو املدينـة وأين جيب 

أن يتـم توجيـه النمـو للمدينـة أوالً. 

الشكل )1( املوقع اجلغرايف ملدينة عان الكرى
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2. خلفية أدبية
2.1 النمذجة املكانية ومعاير األفضلية املكانية

يعـود وضـع خريطـة عـىل أخـرى للكشـف عن 
العالقـات بـني التوزيعـات املكانية للظواهـر املختلفة؛ 
 Keeble,(إىل فـرتة ما قبـل السـتينيات، فقد طـّور كيبـل
 Sieve Mapping اخلرائطيـة  املفاضلـة  عمليـة    )1952

بوصفهـا أداة نمذجيـة ختطيطيـة معنيـة بتحديـد درجة 
املالءمـة املكانيـة للتطـور أو النمـو، فهـي مـن جانـب 
تسـتخدم لتحديـد األرايض املتاحة للتطويـر عن طريق 
مطابقـة اخلرائـط بعضهـا فـوق اآلخـر يف وقـت واحد 
املحـددات  غربلـة  يمكـن  حيـث   ،Overlaying Maps

الطبيعيـة فقـط، وتـدل املناطـق البيضاء حسـب طريقة 
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(شخص( السكان مليون٥٫٣ماليني٤عدد

(شخص( العاملة مليون٩٠٠٠٠٠١٫٥القوى
(دونم( العمل ٨٩٠٠٠٩٠٠٠٠مناطق

من العملاالحتياجات à٤٠٠٠٠٥٤٠٠٠مناطق
(وحدة( السكنية مليون٨٦٠٠٠٠١٫١٥االحتياجات

الشكل )2( مدينة عان الكرى: ملخص توقعات النمو السكاين، من إعداد الباحث

اجلدول رقم )1( مدينة عان الكرى: توقعات النمو الرئيسة

* ال تشمل العالة يف قطاع اخلدمات خارج املناطق التجارية الرئيسة
املصدر: توقعات السكان والقوى العاملة من إعداد الباحث باالستناد إىل النموذج اآليس، وتقدير االحتياجات السكنية واالحتياجات 

من مناطق العمل بناء عى معيار حصة الفرد من السكن، وحصة الفرد من مناطق العمل وذلك عى التوايل.
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كيبـل مـن سلسـلة الرتاكبـات عـىل املناطـق املالئمـة 
 . ير للتطو

وقـد الحظ كيبـل أن اسـتخدام تراكـب اخلرائط 
بعضهـا فـوق اآلخـر يف وقـت واحـد بـدالً مـن إعادة 
رسـم كل القيـود املفروضة عىل خريطـة مركبة واحدة؛ 
لـه مّيزة أن الرتاكبات يمكن أن تسـتخدم يف أي جتميع. 
العيـوب هي صعوبـة تأمـني واالحتفاظ بسـجل مثايل 
بـني تراكـب اخلرائط وصعوبة قـراءة الطبقات السـفىل 
وال   - اآلخـر  فـوق  بعضهـا  الرتاكبـات  وضـع  عنـد 
سـيام - عنـد اسـتخدام طبقـات كثـرية، حيـث يصبـح 
Hatching النظـر مسـتحياًل متامـًا مـن خـالل التهشـري
)Massey University, 2016(. كام كانت هناك مشـكالت 

أخـرى، منهـا أن هـذا األسـلوب ال يعطـي درجـات 
متفاوتـة من املالءمـة )كانت مناسـبة أو غري مناسـبة(، 
والعوامـل  متسـاوية،  أمهيـة  ذات  كلهـا  فالعوامـل 
أن  كيبـل  والحـظ  باالعتبـار.  تؤخـذ  فقـط  الطبيعيـة 
هنـاك صعوبة أخـرى متأصلة يف مجيـع اخلرائط الورقية 
وهـو مـا يعّقـد األمـور عنـد رسـم خريطـة الغربلـة، 
فـإذا حصـل خطـأ يكـون مـن الصعوبـة معـه إعـادة 
الرسـم مـرة أخـرى. وعىل أيـة حـال، مع ظهـور تقنية 
 .)Meng, 2003( أصبـح األمـر أكثـر دقـة وسـهولة GIS

بأهنـا  تعـرف   Sieve Maps املفاضلـة  فخرائـط 
خريطـة جتميعيـة تبني خصائـص األرض التـي جتعلها 
مثـل هـذه اخلصائـص  لغـرض معـني؛  غـري مالئمـة 
حتـدد القيـود. وتتكـون اخلريطـة املرّكبـة مـن سلسـلة 
مـن اخلرائـط التـي تبـني القيـود التـي يتم رسـمها عىل 

خريطـة  يف  جتمـع  اخلرائـط  هـذه  الشـفاف.  الـورق 
أساسـية وبعضهـا عـىل اآلخـر لتكشـف عـن املناطـق 
مالئمـة  تعتـرب  وهكـذا  قيـود،  ألي  ختضـع  ال  التـي 
 Massey University,( لالسـتعامل املحدد هلـذا الغـرض

.)2016

يف  اخلرائطيـة  املفاضلـة  حتليـل  وضـع  ولقـد 
حتليـل  عنـوان  حتـت  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
وال   ،Land Suitability Analysis األرض  مالءمـة 
 Landscape الطبيعـي  املشـهد  ختطيـط  جمـال  يف  سـيام 
أسـلوب  صقـل  فقـد   ،)Massey University, 2016(

 McHarg املفاضلـة اخلرائطية وأشـيع يف كتاب متشـارج
عـام   Design with Nature الطبيعـة(  مـع  )التصميـم 
1968. وكان مـن بـني التحسـينات عـىل األسـلوب 
لتقييـم   Value Gradient القيمـة  تـدرج  اسـتعامل 
وتصنيـف درجـات خمتلفـة مـن املالءمـة. ومـع ذلك، 
كان هنـاك مشـاكل أيضـًا مشـاهبة للصياغـة األصليـة 
لتقنيـة املفاضلـة اخلرائطيـة، حيـث كان تـدرج القيمـة 
يتم بشـكل شـخيص، كـام أن اختيـار العوامـل كان يتم 
أيضـًا بشـكل اعتباطـي، ومن ثـم كانت هناك شـكوك 
يف املخرجـات النهائيـة للمواقـع التـي تعتـرب مالئمـة 
العوامـل  تنـاول  تـم  ذلـك  عـىل  وعـالوة  للتطويـر؛ 
الطبيعـة فقـط )والبيولوجيـة( مـع اسـتبعاد العوامـل 
االجتامعيـة واالقتصاديـة. ويف عـام 1969 مـع وفـرة 
أجهزة احلاسـب اسـتخدمت يف تطوير تقنيـات مطابقة 
وهكـذا طـّورت طريقـة   ،Overlaying Maps اخلرائـط 
 Potential Surface Method الكامنـة  األرض  سـطح 
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تطويـر  باألسـاس  وهـي   ،)Meng, 2003(

املفاضلـة  عمليـة  إلجـراءات  وشـامل  منهجـي 
بتحليـل أحيانـًا  وتعـرف  التقليديـة،  اخلرائطيـة 
 Development Potential Analysisالتطويـر إمكانيـة 

.)Massey University, 2016(
 GIS يف  األرض  مالءمـة  حتليـل  فهـم  ويمكـن 
بشـكل أفضـل - كـام هـو احلـال يف طريقـة إمكانيـة 
 ،Raster Map التطويـر - مـن خـالل اخلرائـط اخللويـة
حيـث يتم أوالً تراكب منطقة الدراسـة بشـبكة موّحدة 
ومـن ثـّم يتـم ترميـز كل خليـة بدرجـات للداللة عىل 
مثـل:  عوامـل،  ذلـك  يف  بـام  البيئيـة،  املعـامل  خمتلـف 
متوسـط درجـة امليـل لـأرض، والوصـول إىل العمل 
أو التسـوق والنسـبة املئويـة للمسـاحة املبنية. وبسـبب 
اختـالف العوامـل يمكـن اسـتخدام عـدة فئـات مـن 
الدرجـات للقيـاس، بعـد ذلـك تتـم عمليـة التنميـط 
لتوحيـد املقياس. لذلك، سـيكون لـكل خلية درجات 
موحـدة ولـكل عامـل مـن العوامـل، ومـن ثـم جتمع 
النتيجـة اإلمجاليـة لـكل خليـة  هـذه النقـاط إلعطـاء 
كمـؤرش إلمكانيـات اخلليـة للتطويـر. وعىل أيـة حال، 
إذا تـّم إعطـاء وزن متسـاٍو لـكل العوامـل، سـيرتتب 
عـىل ذلـك إنشـاء خطـة بديلـة واحـدة فقـط. ولذلك 
يتـم إعطـاء أوزان خمتلفـة تبعـًا لتفضيـالت املجتمـع 
وقيمـه املختلفة عـىل العوامـل للتطوير. وهكـذا تتميز 
طريقـة مالءمة األرض عـن طريقة املفاضلـة اخلرائطية 
يف إدخـال األوزان التـي تعكـس تفضيـالت املجتمـع 
والسياسـة والقيـود )بـام يف ذلـك القضايـا االجتامعيـة 

البحتـة  االقتصاديـة  القضايـا  مـن  بـدالً  واإلنصـاف 
أو التكلفـة(. وهكـذا فإنـه باختـالف األوزان يمكـن 
يتـم  األوزان،  )بـدون  خمتلفـة  ببدائـل  خطـط  إنشـاء 
إنتـاج خطـة واحـدة فقـط اسـتنادًا إىل حتديـد املعايري(

.)Meng, 2003( 
فصـل  بمنزلـة  األرض  مالءمـة  حتليـل  يعـّد 
إمكانيـات األرض إىل أجزاء عىل أسـاس قدرهتا خلدمة 
اسـتعامل أو غـرض معني، فاملالءمـة املرتفعـة تعني أن 
األرض لدهيـا درجـة كبرية نسـبيًا مـن اإلمكانية خلدمة 
االسـتعامل أو الغـرض املعـني، وباملقابـل فـإن املالءمة 
املنخفضـة تعنـي أن األرض لدهيـا درجـة قليلـة نسـبيًا 
مـن اإلمكانيـة خلدمـة االسـتعامل أو الغـرض املعـني. 
ومـن املهم مالحظـة أن حتليل مالءمـة األرض يف هناية 
املطـاف يـؤدي إىل خريطـة تشـري إىل نمط اسـتعامالت 
خطـة.  تعـّد  ال  اخلريطـة  أن  غـري  املسـتقبي،  األرض 
واالجتامعيـة  الطبيعيـة  األهـداف  عـن  تعـرّب  وإنـام 
لتحليـل  أشـكال  عـدة  طّبقـت  وقـد  واالقتصاديـة، 
املالءمـة، وأكثرهـا شـيوعًا أسـلوب اجلمـع الرتتيبـي، 
وأسـلوب اجلمـع اخلطـي، وقواعـد أسـلوب التوافيق 
 McHarg والتـي طّبقهـا Rules of Combination Method

.)MacDonald, 2006( أعاملـه  يف 

2.2 عوامل تصنيف مالءمة األرض
العوامـل عنـد تقييـم  النظـر يف جمموعـة  ينبغـي 
اسـتعامالت  مـن  معينـة  لفئـة  األرض  مالءمـة  مـدى 
األرض والتـي جيـب اختيارهـا مـن قبـل املختصني أو 
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اخلـرباء لتلـك الفئـة املعينـة مـن االسـتعامالت. فعـىل 
األرض  مالءمـة  مـدى  تقييـم  ينبغـي  املثـال:  سـبيل 
قبـل  للتطويـر مـن خـالل عـدة عوامـل خمتـارة مـن 
املطوريـن أنفسـهم واخلـرباء بشـأن مـا العوامـل التـي 
تسـعى لتأهيل موقـع مناسـب للتطويـر، وينبغي أن ال 
تكـون فئات اسـتعامالت األرض مصنّـف بعضها ضد 
اآلخـر، فـكل حتليـل مالءمـة أرض جيـب أن يكـون 
مسـتقاًل عـن اآلخـر، وهـذا االسـتقالل ينطبـق عـىل 
مجيـع جوانـب التحليـل، بـام يف ذلـك اختيـار العوامل 
املسـتخدمة يف تقييم مـدى مالءمة املوقع السـتعامالت 

.)MacDonald, 2006( خـاص  بشـكل  األرض 
املعلومــات  نظــم  بــني  اجلمــع  ويعــّد 
املعايــري متعــدد  القــرار  وحتليــل  اجلغرافيــة 
طريقـة    Multi-Criteria Decision Analysis )MCDA(
خـالل  فمـن  األرض،  مالءمـة  مـدى  لتقييـم  فّعالـة 
تقنيـة نظـم املعلومـات اجلغرافيـة تتم عملية احتسـاب 
املعايـري، بينـام اسـتخدام حتليـل القـرار متعـدد املعايري 
يـؤدي إىل جتميعهـا يف مـؤرش يعكـس مـدى املالءمـة.
املعايـري  متعـدد  القـرار  أسـاليب  وأحـد 
واملسـتخدمة عـىل نطـاق واسـع والتـي تقلـل بشـكل 
كبـري من الوقـت واجلهد؛ هـي عملية التحليـل اهلرمي
) Analytic Hierarchy Process )AHP التي وضعها ساعايت
)Saaty, 1980( ، وبشـكل عـام، تتـم املقارنـة املزدوجـة 
بـني كل املعايري املتوفـرة، الختيار املالءمـة األكرب لعدد 
مـن البدائـل. ومـع ذلـك تنطـوي هـذه العمليـة عـىل 

أخطـاء وحمـددات. ومـن ذلـك حمدوديـة قـدرة العقل 
البـرشي التـي ال تسـمح بتقييـم كل البدائـل، عـالوة 
عـىل اسـتخدام احلـدس للتحديـد قد يسـفر عـن نتائج 
غـري مرغوبـة عند اختيـار أحـد البدائل بشـكل خاطئ 

.)Kumar and Biswas,2013(
مفهـوم  الدراسـات  مـن  العديـد  طّبقـت  وقـد 
حتليـل مالءمـة األرض للمسـاعدة عـىل توجيـه خطط 
اسـتعامالت األرض الشـاملة يف األقاليـم واملجتمعات 
 Wyong Shire Council, 2014;( أمثـال:  املحليـة، 

 .)Tims,2009; Marrero etal,2016

    كـام طّبـق حتليـل مالءمـة األرض باسـتخدام 
GIS إىل جانـب حتليـل القـرار متعـدد املعايـري عىل نحو 

التوسـع احلـرضي. ومراجعـات  واسـع يف دراسـات 
سـابقة شـاملة ملثـل هـذا التحليـل يمكـن أن يوجد يف 
MacDonald,2006; Wahid et al, 2009; Har� )دراسـات 
 ris ,2008; Nakya etal,2010; Carr etal,2005; Kumar and

.)Kumar,2014; Alexander etal,2012

 )Rathore et al, 2016( قـام  مماثـل  وباتبـاع هنـج 
بإنتـاج خريطة مالءمة أرض بالنسـبة إلحـدى مكبات 
النفايـات يف الهـور يف الباكسـتان، كـام قـام كل مـن
القـرار  حتليـل  باسـتخدام   )Liu and Xia, 2011(  
متعـدد املعايـري ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة الختيـار 
دراسـة وكذلـك  الصـني،  هيـاى،  يف  منتجـع  موقـع 
 )Al�Shalabi etal, 2006( هبـدف تقييـم املواقـع املالئمة 

لإلسكان.
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Methodology 3. منهجية البحث 
3.1 منهج الدراسة

اعتمـد البحـث لإلجابـة عـن األسـئلة املطروحة 
طريـق  عـن  التحليـي  االسـتقرائي  املنهـج  عـىل  فيـه 
التحليـل  مفاهيـم  ألهـم  األدبيـة  اخللفيـة  مراجعـة 
الرقميـة ودورهـا يف حتليـل  اخلرائـط  املـكاين وأمهيـة 
احلـرضي.  للتطويـر  مالءمتهـا  إىل  للتعـرف  املواقـع 
وسـيطّبق البحـث أدوات التحليـل املـكاين مـن أجـل 
تقييـم مالءمـة األرض للتطويـر احلـرضي يف منطقـة 
عـامن الكـربى، مـن خـالل االسـتفادة مـن إمكانيات 
تقنيـة GIS باالعتـامد عـىل برنامـج ArcGIS 10.1 الـذي 
يعـّد مـن الربامـج املهمـة يف التحليـل املـكاين، حيـث 
يشـتمل عـىل العديـد مـن األدوات املتعـددة ألغراض 
املكانيـة املحلـل  أدوات  أمههـا:  املـكاين،  التحليـل 

.Spatial Analyst Tools

3.2 مصادر البيانات 
األرض  مالءمـة  خريطـة  تطويـر  أجـل  مـن 
اسـتخدمت عـدة طبقـات متثـل العوامل والقيـود التي 
عـىل ضوئهـا تـّم اسـتنباط خريطـة املالءمـة، ومجيعهـا 

مسـتمدة مـن أمانـة عـامن الكـربى.

)Hypothesis( 3.3 فرضية البحث
للتوسـع  األرض  مالءمـة  درجـة  ختتلـف  ال 
للمعايـري  تبعـًا  الكـربى  عـامن  منطقـة  يف  احلـرضي 

الدراسـة.  يف  املطّبقـة 

)Assumptions( 3.4 االفرتاضات البحثية
االستشـهاد بـآراء اخلـرباء بالنسـبة ملوضـوع   )1

اهلرمـي.  التحليـل  مصفوفـة  يف  األوزان 
يتـم املحافظـة عىل مناطـق املـوروث الطبيعي   )2

واحلضـاري مـن الزحـف العمراين.
األرايض  ضمـن  املشـيدة  املنطقـة  تدخـل  ال   )3

األرض. مالءمـة  حتليـل  مـن  سـتتولد  التـي 
قـد  التـي  املواقـع  عـن  أمكـن  مـا  االبتعـاد   )4
األمـواج  سـيام  وال  اإلنسـان  بصحـة  الـرضر  تلحـق 
العـايل  الضغـط  عـن  النامجـة  الكهرومغناطيسـية 
ومصـادر التلـوث البرصي والتلوث السـمعي وتلوث 

امليـاه. وتلـوث  اهلـواء 

3.5 أساليب التحليل
سـيطّبق البحث حتليل مالءمة األرض باالسـتناد 
إىل أدوات املحلـل املكانية Spatial Analyst Tools املتاحة 
Arc Toolbox ضمـن بيئـة نظـم  يف صنـدوق األدوات 
املعلومـات اجلغرافيـة ArcMap GIS، وقـد طّبق البحث 

األدوات التاليـة لغـرض حتليـل مالءمة األرض:
Sur� أداة التحليل الطبوغرايف لسـطح األرض  - 

.Slope وذلـك السـتنباط خريطة امليـل face Tool

أداة التحويـل مـن بيانـات خطيـة إىل بيانـات   -
.Conversion Tool to Raster خلويـة 

 Euclidean Distance اإلقليديـة  املسـافة  أداة   -
املسـافات حـول كل  امتـداد  وذلـك إلظهـار حـدود 

الدراسـة. املعايـري قيـد  موقـع مـن 
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أداة مطابقـة اخلرائـط املوزونـة بعضهـا فـوق   -
اآلخـر Weighted Overlay السـتنباط طبقة جديدة تعرّب 
عـن جممـوع الطبقـات )املعايري( مـع األخـذ باالعتبار 

وزن كل معيـار.
أداة النمـوذج اهليـكي Model Builder، املتاحة   -
يمكـن  حيـث   ،Geoprocessing Tools أدوات  ضمـن 
مـن خالهلـا تنفيـذ مجيـع األدوات السـابقة عىل شـكل 
أداة  كل  خمرجـات  تكـون  بحيـث  متتابعـة،  سلسـلة 

مدخـاًل ألداة أخـرى.
قيـودًا بوصفهـا  العوامـل  أو  املعايـري  متّثـل 
التـايل   النحـو  عـىل   Objective أهدافـًا  أو   Constraint  

:)Michael, 2013(

املعايـري أمهيـة  بـني  للتفرقـة  أوزان  إعطـاء  يتـم 
التاليـة: الصياغـة  وفـق   ،Weighted Overlay

جيـب أن تكـون األوزان منّمطـة، وهـذا يعكـس 
األمهية النسـبية لـكل معيار، وجممـوع األوزان جيب أن 

يسـاوي 1، كـام يي:

والصياغـة الرياضيـة التالية تسـتعمل يف تراكيب 
 ،Sieve للغربلـة  القيـود  تسـتخدم  حيـث  اخلرائـط، 

وحيـدد احلـل النهائـي كـام يـي:

عمليـة  البحـث  طّبـق  ذلـك،  إىل  باإلضافـة   
  Analytic Hierarchy Process )AHP(اهلرمـي التحليـل 
القـرار  تقييـم  يف  املسـتخدمة  األسـاليب  أحـد  وهـي 
 Multi-Criteria Decision Analysis املعايـري  متعـدد 
)MCDA (، حيـث تبـدأ عملية التحليـل اهلرمي بوضع 
عنـارص املشـكلة املطروحـة بشـكل هرمـي، ثـم عمل 
عـىل  بنـاء   )Pairwise Comparison( مزدوجـة  مقارنـة 
معايـري االختيـار بعضهـا مع بعضهـا اآلخـر، ومن ثم 
وزهنـا بالنسـبة للهدف. ويكـون حتديد األفضليـة طبقًا 
 )Saaty,1980( ملقيـاس املقارنة املقـرتح من قبل سـاعايت
والـذي يتكـون من تسـعة مسـتويات عىل النحـو املبني 

يف اجلـدول )2( التايل:

عـىل  الثنائيـة  املقارنـات  خـالل  مـن  ونحصـل 
أوزان للمعايـري والتي تسـتخدم يف ترتيب األولويات، 
بعـد ذلـك يتـم التحقـق مـن نسـبة الثبـات املطلوبـة
عـدم  تضمـن  والتـي   )Consistency Verification(
تناقـض اآلراء، وهـذه النسـبة جيب أال تتجـاوز %10.

    =  1,           
0,                 0 ≤     ≤ 1 (1)

   =        (2)

إن: ……i؛i: املعيار  حيث n.. املعيار   .K: وزن .K: املعيار   
تكون أن وهمنّماألوزانجيب معيارطة، لكل النسبية األمهية يعكس األوزانذا وجمموع أن، جيب

ييل:١يساوي كام ،    = 1 (3)

الوصفاملقياس
متساوية١ جدًاقويةأمهية٧قويةإىلمعتدلةأمهية٤أمهية

متساويةأمهية٢
جدًاقويةأمهية٨قويةأمهية٥معتدلةإىل

بالغةإىل
بالغةأمهية٩جدًاقويةإىلقويةأمهية٦معتدلةأمهية٣

   =        (2)

إن: ……i؛i: املعيار  حيث n.. املعيار   .K: وزن .K: املعيار   
تكون أن وهمنّماألوزانجيب معيارطة، لكل النسبية األمهية يعكس األوزانذا وجمموع أن، جيب

ييل:١يساوي كام ،    = 1 (3)

   =       
   (4)

جدول)2( مقياس عملية التحليل اهلرمي
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وقد اعتمـد البحث عىل أحد املواقـع اإللكرتونية 
التـي تتيـح عمليـة احتسـاب التحليـل اهلرمي بشـكل 

.)Klaus,2016( إلكرتوين 

3.6 إجراءات إعداد البيانات
3.6.1 مجع املعلومات 

األرض  مالءمـة  حتليـل  بإجـراء  القيـام  تطلـب 
يف أدوات املحلـل املكانيـة يف ArcMap 10.1 مـن أجـل 
خريطـة  جتهيـز  املكانيـة؛  املالءمـة  خريطـة  اسـتنباط 
أسـاس ملنطقة عـامن الكربى، وقـد تّم احلصـول عليها 

مـن أمانـة عـامن الكـربى بنظـام إحداثيـات مسـقط
عليهـا  تظهـر   ،Palestine_1923_Palestine_Grid

التاليـة: الطبقـات 
1(  طبقـة احلـدود اإلداريـة واملنطقة املشـيدة ملنطقة 

.)Polygon( عـامن الكربى عىل شـكل مسـاحة
2(  طبقـة الطـرق الرئيسـة والطـرق الرسيعـة، عىل 

.)Polyline( خط  شـكل 
3(  طبقـة األرايض الزراعيـة، عـىل شـكل مسـاحة 

 .)Polygon(
4(  طبقـة املوروث احلضاري، عىل شـكل مسـاحة 

.)Points( ونقاط )Polygon(
5(  طبقـة املـوروث الطبيعـي، عىل شـكل مسـاحة 

.)Polygon(
مسـاحة  شـكل  عـىل  العمـل،  مناطـق  طبقـة    )6

.)Polygon (
املعـادن،  7(  طبقـة مناطـق املحاجـر واسـتخراج 

.)Polygon( مسـاحة  شـكل  عـىل 
8(  طبقـة خطـوط الضغـط العـايل للكهربـاء، عىل 

.)Polyline( شـكل خـط
مسـاحة  عـىل شـكل  النفايـات،  مكـب  طبقـة   )9

.)Polygon(
.)Polygon( طبقة املطار، عىل شكل مساحة  )10

11(  طبقـة املواقـع العسـكرية، عـىل شـكل نقـاط 
.)Points(

 ،)Points( طبقـة اخلدمـات، عىل شـكل نقـاط )12
وتشـمل: )املراكـز الصحيـة، واملستشـفيات، ومراكـز 
الدفـاع املـدين، ومراكز األمـن، واملـدارس، والكليات 
العامـة،  واحلدائـق  الربيـد،  ومكاتـب  واجلامعـات، 
واملكتبات العامـة، واملراكز الثقافيـة، والبنوك، ومراكز 

التجارية(. التسـوق 
والشـكل رقـم )3( التـايل يظهر توزيـع الطبقات 

سـالفة الذكـر يف منطقة عـامن الكربى.

3.6.2 جتهيز خرائط املعاير املصنّفة
تتضمـن عمليـة جتهيز خرائـط املعايـري املصنّفة ما 

: يي
أوالً: حتديـد املعايـري املطّبقـة يف حتديـد مالءمـة 
األرض للتطويـر احلـرضي، وإعـداد خرائـط املعايـري 

عـىل ضـوء ذلـك، كـام سـيتم تناوهلـا الحقـًا.
ثانيـًا: حتويـل خرائـط املعايري إىل خرائـط خلوية: 
تبنـى التحليـالت التاليـة عـىل خرائط من نـوع خلوي 
Raster Map؛ ألن عمليـة االحتسـاب باسـتخدام صيغ 
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البيانـات اخللويـة Raster Data أقـل تعقيدًا من أشـكال 
حتويـل  تـّم  ولذلـك،   .Vector Data اخلطيـة  البيانـات 
خرائـط املعايـري املختلفة إىل خرائط خلويـة، من خالل 
تصنيـف البيانـات املكانيـة، بحيـث يتـم تقسـيم مدى 
التأثـري إىل تسـعة نطاقـات متسـاوية البعد عـن العامل 
املؤثـر وذلـك عن طريـق تطبيـق أداة املسـافة اإلقليدية 
املحلـل  أدوات  املتاحـة ضمـن   )Euclidean Distance(

املكاين.
ثالثـًا: إعـادة تصنيـف خرائـط املعايـري اخللويـة: 
املتاحـة   Reclassify تصنيـف  إعـادة  أداة  تطبيـق  تـّم 
ضمـن أدوات املحلـل املكاين لـكل طبقة مـن العوامل 

فكلـام   ،)9-1( بـني  يـرتاوح  موّحـد  مقيـاس  عـىل 
التنصيـف  ويتـم  األفضـل  عـن  تعـرب  القيمـة  زادت 
بحسـب القـرب أو البعـد، فمثـاًل القرب مـن خطوط 
الضغـط العـايل يعطـي أقـل مالءمـة )1( والبعـد عنها 
يعطـي أعـىل مالءمـة )9(، وباملقابـل فـإن القـرب من 
شـبكة الطـرق يعطـي أعـىل مالءمـة )9( والبعـد عنها 
يعطـي أقـل مالءمـة )1(، وهكـذا تكـرر عمليـة إعادة 

التنصيـف بالنسـبة لبقيـة العوامـل.
وعـىل ضـوء ذلـك تـّم التمييـز بـني نوعـني مـن 
املعايـري لتحليـل التقييـم متعـدد املعايـري، وهـي القيود 

والعوامـل.

الشكل )3( توزيع استعاالت األرض يف منطقة عان الكرى
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التـي  املعايـري  Constraints: وهـي  القيـود  أوالً: 
تسـتثني املناطـق مـن التحليـل، وقد حـدد البحث عىل 
مسـتوى املدينـة املرتوبوليس مناطق نمـو غري مرشوعة 

أو مقّيـدة )حمظـورة( وتضم:
)األرض  العمـران  شـملها  التـي  املناطـق   )1

.)3( الشـكل  املبنيـة(، 
املـوروث  نظـام  ضمـن  املحـددة  األرايض   )2
الطبيعـي: هيـدف نظـام املـوروث الطبيعـي إىل محايـة 
املناطـق الطبيعية مـن التطويـر، حيث يتم منـع اإلعامر 
حـول املناطـق البيئيـة ذات الطبيعة اخلاصة، وتشـمل: 
الغابـات،  ومناطـق  امليـاه  وجمـاري  الرئيسـة  األوديـة 

الشـكل رقـم )3(.
نظـام  هيـدف  احلضـاري:  املـوروث  نظـام   )3
املـوروث احلضـاري إىل وضـع أسـاس حلاميـة املواقـع 
التارخييـة األثريـة والرتاثية وإعـادة تأهيلهـا واملحافظة 
واملواقـع  الرئيسـة  الـرتاث  مراكـز  وتشـمل:  عليهـا، 
الشـكل  املرتوبوليـس،  املدينـة  األثريـة عـىل مسـتوى 

.)3( رقـم 
ثانيـًا: العوامـل Factors: وهي املعايـري التي تؤثر 
عـىل حتقيـق اهلـدف قيـد الدراسـة )إجيابيـًا أو سـلبيًا(، 
وقـد تـم حتديـد العوامـل التـي ستسـتخدم يف حتليـل 
تقييم املعايري املتعددة اسـتنادًا إىل الدراسـات السـابقة، 
باإلضافـة إىل مشـاركة عدد من أصحـاب االختصاص 
واخلـرباء يف هـذا املجال، وقد تـم حتديد عـرشة معايري 
رئيسـة اسـتخدمت يف التحليـل املـكاين، وقـد جـرى 

تقسـيمها إىل قسـمني وذلـك عـىل النحـو التايل:

عوامـل النمـو غـر املحـدودة، حيث يسـمح   أ- 
باإلعـامر يف هـذه املناطـق بـدون أي عوائق، وتشـمل:
القـرب مـن املنطقـة املشـيدة: يعتـرب القـرب   )1
مـن الكتلـة العمرانيـة املشـيدة عامـاًل مهـاًم مـن حيث 
تقليـل الكلـف االقتصادية ملد خدمـات البنيـة التحتية 
وسـهولة الوصـول إىل مركـز الكتلـة العمرانيـة، حيث 
تتوطـن اخلدمـات، وعـالوة عىل ذلـك حيافـظ القرب 
مـن الكتلـة العمرانيـة عـىل التجانـس احلـرضي بـني 
املناطـق السـكنية احلاليـة ومناطـق التوسـع املسـتقبي، 
وقـد تـم اسـتنباط خريطة املسـافة عـن املنطقة املشـيدة 
شـكل )4(، وإعـادة تصنيفهـا بحيـث تأخـذ املناطـق 
لكوهنـا   )9( احلاليـة  العمرانيـة  الكتلـة  مـن  القريبـة 
للتطويـر  العاليـة  املالءمـة  درجـة  ذات  املناطـق  متّثـل 
احلـرضي، وتتـدرج القيـم كلـام ابتعدنـا عـن الكتلـة 
العمرانيـة إىل )1( لتمّثـل املناطـق ذات درجـة املالءمة 
املتدنيـة للتطويـر احلـرضي، وقـد جـرى االعتـامد عىل 
عـدد من الدراسـات )الكنـاين واجلابـري، 2012؛ أبو 
جيـاب، 2012( لتحديـد قيمـة التـدرج عـن املنطقـة 
املشـيدة واالستشـهاد أيضـًا بـآراء عدد مـن املختصني 

يف هـذا املجـال.
املنخفـض:  امليـل  ذات  املنبسـطة  األرايض   )2
تسـاهم درجـة انحـدار سـطح األرض املنخفضـة يف 
مالءمـة  تكـون  بحيـث  املبـاين،  إنشـاء  كلـف  تقليـل 
السـتعامل املباين دون أية متهيـد أو تصليح للتضاريس، 
بعـني  األرض  سـطح  منسـوب  ارتفـاع  يؤخـذ  كـام 
تكـون  التـي  املنخفضـة  املناطـق  لتجنـب  االعتبـار 
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عرضـة لتجمعـات ميـاه األمطـار والسـيول، وقـد تم 
اسـتنباط خريطـة امليـول شـكل )4(، وإعـادة تصنيفها 
حسـب درجـة امليـل بحيـث تأخـذ املناطـق ذات امليل 
درجـة  ذات  املناطـق  متّثـل  لكوهنـا   )9( املنخفـض 
القيـم  العاليـة للتطويـر احلـرضي، وتتـدرج  املالءمـة 
كلـام ارتفعـت درجة امليـل إىل )1( لتمّثـل املناطق ذات 
درجـة املالءمـة املتدنيـة للتطويـر احلـرضي، ومما جتدر 
اإلشـارة إليـه أن املعايـري بالنسـبة للمنحـدرات ختتلف 
مـن دولـة ألخـرى، وبصفـة عامـة تعـّد درجـة امليـل 
األقـل مـن 10% مالئمـة بدرجـة جيدة، وقـد أعطيت 
وزنـًا يـرتاوح بـني )7-9( ودرجـة امليـل التـي ترتاوح 
-4( مقبولـة  بدرجـة  مالئمـة  تعتـرب   %20-10 بـني 
6(، والتـي تزيـد عـن 20% تعـّد غـري مالئمـة )3-1(

.)Ritung et al, 2007(

والطـرق  الرئيسـة  الطـرق  مـن  القـرب   )3
الرسيعـة: تلعـب الطـرق دورًا مهـاًم يف حتديـد اهليـكل 
العمـراين يف املدينـة وتؤثـر عـىل سـلوكيات التنقل من 
مـكان إىل آخر؛ فهي تعـّد مكونًا أساسـًا ورشيانًا حيويًا 
للمدينـة، وناظـاًم مهـاًم وبوصلـة للحركة السـكانية يف 
املدينـة ومـا حوهلـا، وعـىل هـذا األسـاس تّم اسـتنباط 
خريطة املسـافة عـن الطـرق الرسيعة والطرق الرئيسـة 
يف منطقـة عامن الكـربى شـكل )4(، وإعـادة تصنيفها 
حسـب درجـة القـرب بحيـث تأخـذ املناطـق القريبـة 
ذات  املناطـق  متّثـل  لكوهنـا   )9( الطـرق  شـبكة  مـن 
درجـة املالءمـة العاليـة للتطويـر احلـرضي، وتتـدرج 
القيـم كلـام ابتعدنـا عن الشـبكة إىل )1( لتمّثـل املناطق 
ذات درجـة املالءمـة املتدنيـة للتطويـر احلـرضي، وقد 
جـرى االعتـامد عـىل عـدد مـن الدراسـات )الكنـاين 

الشكل )4( نتائج إعادة تصنيف طبقات املعاير: املنطقة املشيدة، ودرجة امليول، والطرق عى مقياس مالءمة بني 9-1
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واجلابـري،2012؛ أبـو جيـاب،2012( لتحديد قيمة 
التـدرج عـن شـبكة الطـرق واالستشـهاد بـآراء عـدد 

مـن املختصـني يف هـذا املجـال.
القـرب من مناطـق العمل: يعّد عامل املسـافة   )4
والقـرب من منطقـة العمل مسـألة ذات طابع اجتامعي 
ورغبـة السـكان بالعيش قرب مكان عملهـم؛ ملا له من 
ميـزات يف عـدم تبديد الوقـت الذي يسـتغرقه الذهاب 
إىل العمـل، عـالوة عـن امليـزات املاديـة يف تقليل كلف 
التنقـل، وعليـه تّم اسـتنباط خريطة املسـافة عن منطقة 
العمـل شـكل )5(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب درجـة 
مناطـق  مـن  القريبـة  املناطـق  تأخـذ  بحيـث  القـرب 
العمـل )9( لكوهنـا متّثـل املناطـق ذات درجـة املالءمة 
العاليـة للتطويـر احلرضي، وتتـدرج القيم كلـام ابتعدنا 
عـن مناطـق العمـل إىل )1( لتمّثل املناطـق ذات درجة 
جـرى  وقـد  احلـرضي،  للتطويـر  املتدنيـة  املالءمـة 
االستشـهاد بـآراء عـدد مـن املختصـني لتحديـد قيمـة 

التـدرج عـن مناطـق العمل.
القـرب مـن اخلدمـات: ممـا ال شـك فيـه أن   )5
القـرب مـن اخلدمـات - خصوصـًا يف جمـال اخلدمات 
العامـة - أمهيـة كبـرية يف جوانـب عديـدة تتمثـل يف 
سـهولة الوصـول إىل اخلدمـة ضمـن مسـافة أو زمـن 
مقبولـني، وكذلـك تقليـل حجـم األرضار واخلسـائر 
يف  سـيام  وال  واملاديـة  البرشيـة  باملـوارد  تلحـق  التـي 
فيهـا  تفـرق  والتـي  املتوقعـة  غـري  الطارئـة  احلـاالت 
إىل ضـامن  باإلضافـة  الثـواين كاإلطفـاء واإلسـعاف. 
ضـوء  وعـىل  للسـكان،  االجتامعيـة  النفقـات  تقليـل 

ختتلـف  والتـي  للخدمـات  عليهـا  املتعـارف  املعايـري 
أيضـًا مـن دولة إىل أخـرى، جرى بصفة عامة اسـتنباط 
املعيـار  ضـوء  فعـىل  للخدمـات،  املسـافات  خريطـة 
يتجـاوز  ال  بـأن  واألمـن  اإلطفـاء  خلدمـات  املحـدد 
زمـن الوصـول إىل موقـع احلـدث )4( دقائـق؛ )أو مـا 
يعـادل مسـافة 5 كلـم( )Murray and Tong, 2009( تـّم 
اسـتنباط خريطـة املسـافة عن موقـع مركـز اإلطفاء أو 
األمـن كـام يف الشـكل )5(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب 
درجـة القـرب بحيـث تأخـذ املناطـق األقـرب )9(، 
وتتـدرج القيـم كلام ابتعدنـا عن املوقـع إىل )1(، وطبقًا 
مسـافة  تتجـاوز  ال  بـأن  للمـدارس  املحـدد  للمعيـار 
كلـم  )1.5( املدرسـة  إىل  األعـىل  باحلـد  الوصـول 
)Menezes and Pizzolato, 2014( تـّم اسـتنباط خريطـة 
وإعـادة   ،)5( الشـكل  كـام يف  املـدارس  املسـافة عـن 
تصنيفهـا حسـب درجـة القـرب مـن املدرسـة بحيـث 
تأخـذ املناطق األقرب )9(، وتتـدرج القيم كلام ابتعدنا 
عـن موقـع املدرسـة إىل )1(، وأيضـًا عىل ضـوء املعيار 
املحـدد للخدمـات الصحيـة مـن قبـل منظمـة الصحة 
العاملية بأن ال تتجاوز مسـافة الوصـول إىل موقع املركز 
الصحـي أو املستشـفى )5( كلـم )Tom etal, 2013( تـّم 
اسـتنباط خريطة املسـافة عن موقع اخلدمـات الصحية 
كـام يف الشـكل )5(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب درجـة 
األقـرب  املناطـق  تأخـذ  بحيـث  املوقـع  مـن  القـرب 
وباملثـل   ،)1( إىل  ابتعدنـا  كلـام  القيـم  وتتـدرج   ،)9(
تـّم اسـتنباط خريطـة املسـافة بـأن ال تتجـاوز مسـافة 
الوصـول بصفـة عامـة إىل موقـع اخلدمـات األخـرى 
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)املكتبـات العامـة، املراكـز الثقافيـة، احلدائـق العامـة، 
الربيـد، البنـوك، مراكـز التسـوق التجاريـة( )5( كلم، 
كـام يف الشـكل )5( وتّم إعـادة تصنيفها حسـب درجة 
القـرب مـن املوقع بحيـث تأخذ املناطـق األقرب )9(، 

وتتـدرج القيـم كلـام ابتعدنـا إىل )1(.
يسـمح  حيـث  املحـدود،  النمـو  عوامـل   ب- 
بإعـامر حمـدود يف هـذه املناطق بـام يتوافق واالسـتعامل 

وتشـمل: الرئيـس، 
واحلقليـة(:  )الرعويـة  الزراعيـة  املناطـق   )1
هيـدف حتديـد النمـو يف املناطـق الزراعيـة إىل محايتهـا 
مـن االمتـداد العشـوائي؛ حيـث إن االهتـامم بالزراعة 
املحليـة ودعمهـا عـن طريـق التخطيـط والسياسـات 
سـوف يعـود عـىل املـدن بفوائد عديـدة تشـمل روابط 

اقتصاديـة قويـة بـني املجتمعـات احلرضيـة والزراعية؛ 
السـوق وتوفـري  املشـرتكة وحجـم  بسـبب األسـواق 
الغـذاء اآلمـن بسـبب االعتـامد عـىل املنتـج الزراعـي، 
وختفيـض فقـدان الطاقـة واحلـّد مـن التلـوث نتيجـة 
اسـتخدام أقل لوسـائط نقل البضائع وتقليـل الغازات 
املنبعثـة من البيـوت الزجاجية عن طريق نـزع الكربون 
مـن املحاصيـل احلقلية، وجلميع هذه األسـباب سـيتم 
احلاميـة واحلفـاظ عـىل املصـادر الزراعية القّيمـة - وال 
سـيام - األرايض الزراعيـة احلقلية، ومما جتدر اإلشـارة 
إليـه أن كال األرايض الرعويـة واحلقلية مالئمة للتطوير 

احلـرضي، وقـد أعطيـت درجـة مالءمة متوسـطة.
مناطـق املحاجـر واسـتخراج املعـادن: هيدف   )2
حتديـد النمـو يف مناطـق املحاجـر واسـتخراج املعـادن 

الشـكل )5( إعـادة تصنيـف طبقـات: خدمـات مراكز الدفـاع املدين واألمـن، واملـدارس، واخلدمـات الصحية، واخلدمـات األخرى، 

ومناطـق العمـل عـى مقياس مالءمـة بني 9-1
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لكوهنـا  احلاليـة  الطبيعيـة  املصـادر  أرايض  محايـة  إىل 
مناطـق عمـل مهمة، وتشـمل: محايـة مصـادر التعدين 
واملحاجـر القائمـة، وعـىل هـذا األسـاس تم اسـتنباط 
واسـتخراج  املحاجـر  مناطـق  عـن  املسـافة  خريطـة 
املعـادن شـكل )6(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب درجـة 
لكوهنـا   )1( القريبـة  املناطـق  تأخـذ  بحيـث  القـرب 
للتطويـر  متدنيـة  مالءمـة  درجـة  ذات  مناطـق  متّثـل 
احلـرضي، وتتدرج القيم كلـام ابتعدنا صعـودًا إىل )9( 
لتمّثـل املناطـق ذات درجـة املالءمـة العاليـة للتطويـر 
بـآراء عـدد مـن  احلـرضي، وقـد جـرى االستشـهاد 
املختصـني لتحديد قيمـة التدرج عن مناطـق املحاجر.
املواقـع العسـكرية: تعـّد املناطـق العسـكرية   )3
اسـتنباط  تـّم  فقـد  وعليـه  العمـراين،  للتوسـع  عتبـة 
خريطـة املسـافة عـن املواقع العسـكرية كام يف الشـكل 
)6(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب درجة القـرب فاملناطق 
األقـرب سـوف تأخـذ أقـل تقييـم )1( وتتـدرج القيم 
كلـام ابتعدنـا صعـودًا إىل )9(، وقـد جرى االستشـهاد 
بـآراء عـدد مـن املختصـني لتحديـد قيمة التـدرج عن 

املواقـع العسـكرية.
موقـع املطـار: يعّد موقـع املطار عتبة للتوسـع   )4
العمـراين، عـالوة عىل تأثـري املالحة اجلوية عىل سـكان 
املناطـق القريبـة مـن ارتفاع درجـة ضوضـاء الطريان، 
وعليـه فقـد تـّم اسـتنباط خريطـة املسـافة عـن موقـع 
املطـار كـام يف الشـكل )6(، وإعـادة تصنيفهـا حسـب 
درجـة القـرب فـإن املناطق األقـرب سـوف تأخذ أقل 
تقييـم )1( وتتـدرج القيم كلام ابتعدنـا صعودًا إىل )9(، 

وقـد جـرى االستشـهاد بـآراء عـدد مـن املختصني يف 
حتديـد قيمـة التدرج عـن موقـع املطار.

شـبكة النقـل الوطنيـة للكهربـاء: إن خطوط   )5
الضغـط العـايل موجودة عـىل نطاق واسـع يف كل دول 
مسـتمرة،  وإرشـادات  معينـة  بمحاذيـر  لكـن  العـامل 
وتوجـد قوانـني لعدم السـكن أو ممارسـة أي نشـاط يف 
الزراعـة أو الرعـي ملسـافات قريبـة منهـا؛ ففـي أملانيـا 
مثـاًل حـد األمـان مـن تلـك األبـراج يبلـغ )1275( 
مـرت. كـام أن هـذا املعيـار خيتلـف مـن دولـة ألخـرى، 
وعليـه فقـد تـّم اسـتنباط خريطـة املسـافة عـن موقـع 
خطـوط الضغـط العـايل كـام يف الشـكل )6(، وإعـادة 
تصنيفهـا حسـب درجـة القـرب فـإن املناطـق األقرب 
كلـام  القيـم  وتتـدرج   )1( تقييـم  أقـل  تأخـذ  سـوف 
ابتعدنـا صعـودًا إىل )9(، وقد اسـتند البحـث يف حتديد 
قيمـة التـدرج عـن موقـع خطـوط الضغـط العـايل إىل 
املواصفـات األملانيـة والتـي حتـدد احلـرم الصحـي بــ 

.)2004 )حاكـم،  مـرت   )1275(
مكـب النفايـات: يعـّد االبتعـاد عـن مكبات   )6
وذلـك  للسـكان،  أساسـًا  مطلبـًا  الصلبـة  النفايـات 
الضـارة  واحلـرشات  الكرهيـة  الروائـح  لتجنـب 
غـاز  رئيـس  وبشـكل  السـاّمة،  الغـازات  وانبعاثـات 
امليثـان وثاين أكسـيد الكربـون، وعليه فقد تّم اسـتنباط 
النفايـات كـام يف  املسـافة عـن موقـع مكـب  خريطـة 
الشـكل )6(، وإعـادة تصنيفها حسـب درجـة القرب؛ 
فـإن املناطـق األقـرب سـوف تأخـذ أقـل تقييـم )1(، 
وقـد  إىل )9(،  ابتعدنـا صعـودًا  كلـام  القيـم  وتتـدرج 
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موقـع  عـن  التـدرج  قيمـة  حتديـد  يف  البحـث  اسـتند 
مكـب بالنفايـات إىل معيـار 500م كأقـل مسـافة عـن 
املكـب )أبـو جيـاب، 2012( بحيـث ال يتـم التعمـري 

 . فيها

3.6.3. إجراء عملية التحليل اهلرمي
إلجـراء حتليـل املالءمـة مـن الـرضوري إعطـاء 
درجـات لـكل معيـار وفقـًا ملـدى مالءمتهـا للتطويـر 
احلـرضي. وهلذا الغـرض تّم تطبيـق مصفوفـة املقارنة 
املزدوجـة املطـّورة مـن قبـل سـاعايت، حيـث تتضمـن 
مبـني  هـو  كـام  أوزان  تسـعة  مـن  تصاعـدي  مقيـاس 
إعـداد مصفوفـة  السـابق )2(، ويتطلـب  يف اجلـدول 
خمتلفـة  معايـري  عـدة  اسـتخدام  املزدوجـة  املقارنـة 

وذلـك إلنشـاء مصفوفـة النسـبة، حيـث تؤخـذ هـذه 
واألوزان  مدخـالت  بوصفهـا  املزدوجـة  املقارنـات 
النسـبية املسـتخرجة بوصفهـا خمرجات، وبعد تشـكيل 
مصفوفـة املقارنة املزدوجة، تّم احتسـاب األوزان لكل 
معيـار. وتنطـوي عمليـة االحتسـاب عـىل العمليـات 

:)Marrero etal, 2016( التاليـة 
إجياد جممـوع القيم يف كل عمـود من مصفوفة   )1

املزدوجة. املقارنة 
قسـمة كل عنـرص يف املصفوفـة عـىل جممـوع   )2
الناجتـة تسـمى  العمـود الـذي يقـع فيـه، واملصفوفـة 

املوحـدة.  املزدوجـة  املقارنـة  مصفوفـة 
صـف  كل  يف  للعنـارص  املتوسـط  احتسـاب   )3
مـن املصفوفـة املوحـدة، أي قسـمة جممـوع الدرجات 

الشـكل)6( إعـادة تصنيـف طبقـات: مناطـق املحاجـر واسـتخراج املعـادن، واملطـار، وخطـوط الضغـط العـايل، ومكـب النفايـات 

واملواقـع العسـكرية عـى مقيـاس مالءمـة بـني 9-1
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املوحـدة لكل صـف عىل عـدد املعايري. وبنـاء عىل هذه 
املتوسـطات يتم تقدير لـأوزان النسـبية للمعايري التي 

مقارنتها. يتـم 
ومما جتدر اإلشـارة إليه اسـتخدام نسـبة االتسـاق 
ملنـع  املوزونـة  للمعايـري   Consistency Ratio )CR(

التحيـز والتناقضـات بـني املعايـري.

3.6.4. وزن املعاير
أحدهـا  وإعطـاء  املعايـري  بـني  املفاضلـة  هبـدف 
وزنـًا أكرب مـن املعايري األخـرى، فقد تّم تطبيـق عملية 
التحليـل اهلرمـي عـن طريق أحـد املواقـع اإللكرتونية 
التـي تتيـح احتسـاهبا إلكرتونيـًا )Klaus,2016(، وقـد 
أظهـرت خمرجـات عمليـة التحليـل اهلرمـي كـام هـو 

اليمـني(  )إىل  القـرار  الشـكل )7( مصفوفـة  مبـني يف 
)إىل  تنازليـًا  مرتبـة  معيـار  لـكل  النسـبية  واألوزان 
اليسـار(، وقد وصلت نسـبة ثبـات املصفوفة )0.09( 

وهـو مـا يعنـي أن أحكامهـا تتصـف بالثبـات.

ــة  ــة املالءم ــداد خريط ــط وإع ــج اخلرائ 3.6.5. دم
ــة النهائي

مقيـاس  عـىل  اخلرائـط  تصنيـف  إعـادة  بعـد 
موّحـد، جـرى تكامـل اخلرائـط اخللويـة املصنّفة لكل 
معيـار مرضوبـًا يف الـوزن املرجح له وذلـك من خالل 
أداة Weighted Overlay املتاحـة ضمـن أدوات املحلـل 
املـكاين. واملحصلـة هي إنتـاج خريطة املالءمـة النهائية 

للتطويـر احلـرضي.

الشكل)7( نتائج األوزان باالستناد إىل مصفوفة القرار وأولوية الرتتيب للمعاير قيد الدراسة
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الشكل )8( النموذج اهليكيل لتحليل مالءمة األرض املطّبق عى منطقة عان الكرى
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ويبـني الشـكل رقـم )8( بنـاء النمـوذج اهليـكي 
Model Builder لعمليـة تقييـم مالءمـة األرض، وهـو 

تطبيق يسـتخدم إلنشـاء وحترير وإدارة النـامذج، حيث 
يمكـن مـن خاللـه تنفيـذ مجيـع األدوات السـابقة عىل 
شـكل سلسـلة متتابعـة، بحيـث تكـون خمرجـات كل 
تطبيقـه  بسـهولة  ويمتـاز  أخـرى،  ألداة  مدخـاًل  أداة 
 Workflows وإنشاء وتشـغيل سلسـلة األدوات املتدفقة

يف نمـوذج واحـد.
 

4. النتائج واملناقشة
 استنباط خريطة مالءمة األرض

بعـد حتويـل مجيـع خرائـط املعايـري إىل خرائط مـن نوع 
النسـبية  األوزان  واحتسـاب   ،Raster Maps خلـوي 

للمعايـري، جـرى تكاملهـا معـًا باسـتخدام أداة مطابقة 
أدوات  ضمـن   Weighted Overlay املوزونـة  اخلرائـط 
املحلـل املكاين هبـدف إنتاج خريطـة املالءمـة النهائية، 

الشـكل )9(. 
تكشـف خريطة مالءمـة املوقـع النهائية الشـكل 
فئـات  مخـس  إىل  قّسـمت  الدراسـة  منطقـة  أن   )9(
خمتلفـة مـن املالءمـة. وهـي نطـاق األرايض املالئمـة 
بدرجـة متوسـطة نسـبيًا، واملتوسـطة، والعالية نسـبيًا، 
والعاليـة وعاليـة جـدًا، ويبـني اجلـدول )4( مسـاحة 

هـذه النطاقـات. 
أن حـوايل )%82.3(  اجلـدول )4(  يظهـر مـن 
ذات  أرض  فئـات  حتـت  تقـع  املسـاحة  إمجـايل  مـن 
مالءمـة مرتفعة نسـبيًا، ومرتفعـة، ومرتفعة جـدًا، وأن 

الشكل)9( خمرجات حتليل مطابقة اخلرائط املوزونة لتحديد درجة مالءمة األرض للتطوير احلرضي يف منطقة عان الكرى
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)17.7%( مـن األرض تقـع حتـت فئـات أرض ذات 
مالءمـة متوسـطة، ومتوسـطة نسـبيًا.

ويظهـر مـن الشـكل )9( أن إمكانيـة اسـتيعاب 
نمـو مدينة عامن لغايـة العام 2025، يمكـن أن يتحقق 
مـن خالل إعـامر األرايض اخلالية غري املطـّورة أو حتت 
التطويـر الواقعـة خـارج حـدود املنطقـة املبنّيـة، والتي 
واملرتفعـة  املرتفعـة  املالءمـة  ذات  األرايض  تشـمل 
جـدًا، حيـث تبلـغ مسـاحتها معـًا )485.21كـم2( 
باإلضافـة إىل إعـامر األرايض اخلاليـة الواقعـة ضمـن 
يتـم  أن  االعتبـار  بعـني  األخـذ  مـع  املبنّيـة،  املناطـق 
توجيـه النمـو أوالً  نحـو املناطـق املبنّيـة القائمـة هبدف 
تشـجيع النمو احلـرضي املضغـوط )املكّثـف( وحتقيق 
االسـتفادة القصـوى من اخلدمـات القائمة، وتشـجيع 
زيادة اسـتخدام وسـائل النقل العام، وحتسـني سـهولة 
مـن  املدينـة  يف  املواطنـني  ومتكـني  املشـاة،  وصـول 

احلصـول عـىل السـكن املناسـب.

5. اخلامتة
بالنظـر إىل حمـددات األرض املالئمـة ألغـراض 
العمـراين  الزحـف  ظـل  ويف  احلـرضي،  التطويـر 
العشـوائي يف منطقة عـامن الكربى؛ فـإن حتليل مالءمة 
األرايض يعـّد رضوريـًا للتغلـب عـىل هـذه املشـكلة. 
األرض  حتديـد  الدراسـة  هـذه  خـالل  مـن  تـّم  وقـد 
املالئمـة وغـري املالئمـة للتطويـر احلـرضي يف منطقـة 
عـامن الكربى هبـدف اسـتيعاب النمو السـكاين املتوقع 

لعـام 2025، وحتديـد أيـن جيـب أن تنمـو املدينـة.
األرض  مالءمـة  حتليـل  البحـث  طّبـق  وقـد 
باسـتعامل أدوات املحلـل املـكاين املتاحـة ضمـن تقنية 
نظـم املعلومـات اجلغرافيـة باالسـتناد إىل تقييـم القرار 

املعايـري. متعـدد 
األرض  مالءمـة  حتليـل  نتائـج  أظهـرت  وقـد 
اسـتنباط خريطـة مالءمـة األرض للتطويـر احلـرضي 
يف منطقـة الدراسـة بأكملهـا، حيـث قّسـمت منطقـة 
الدراسـة إىل مخـس فئـات خمتلفـة مـن املالئمـة، وهي: 
نسـبيًا،  متوسـطة  بدرجـة  املالئمـة  األرايض  نطـاق 
واملتوسـطة، والعاليـة نسـبيًا، والعالية، والعاليـة جدًا، 
املسـاحة  إمجـايل  مـن   )%82.3( حـوايل  أن  وظهـر 
تقـع حتـت فئـات أرض ذات مالءمـة مرتفعـة نسـبيًا، 
مـن   )%17.7( وأن  جـدًا،  ومرتفعـة  ومرتفعـة، 
األرض تقـع حتـت فئات أرض ذات مالءمة متوسـطة، 

نسـبيًا. ومتوسـطة 
كـام أظهرت نتائج الدراسـة أن إمكانية اسـتيعاب 
نمـو مدينة عامن لغايـة العام 2025؛ يمكـن أن يتحقق 

مساحة املنطقة املشّيدة: 342.45كم2

املالءمـة  فئـات  التـي نظمـت حتـت  املسـاحات  اجلـدول )4(. 

املختلفـة
(كم٢(التصنيف النطاق %مساحة

نسبيةءمال متوسطة 17.001.3مة

215.4516.3متوسطةمالءمة

نسبيًامالءمة 601.9045.6مرتفعة

401.4230.4مرتفعةمالءمة

جدًامالءمة 83.806.4مرتفعة

1319.55100.0املجموع
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مـن خالل إعـامر األرايض اخلالية غري املطـّورة أو حتت 
التطويـر الواقعـة خـارج حـدود املنطقـة املبنّيـة، والتي 
تشـمل األرايض ذات املالءمة املرتفعـة واملرتفعة جدًا، 
حيـث تبلغ مسـاحتها معًا )485.21كـم2( باإلضافة 
املناطـق  ضمـن  الواقعـة  اخلاليـة  األرايض  إعـامر  إىل 
املبنّيـة. مـع األخذ بعـني االعتبـار أن يتم توجيـه النمو 

أوالً  نحـو املناطق املبنّيـة القائمة.
وأخـريًا يـويص البحـث بإمكانيـة االسـتفادة من 
هـذا النموذج وال سـيام املخططـني واجلهـات املختلفة 

لصياغـة اخلطـة املناسـبة للتطويـر املالئـم يف املنطقة. 
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Abstract: Land Suitability Analysis is widely used in the field of urban planning for analysis, particularly in 
evaluating the suitability of land for urban development. Land Suitability Analysis is a complex analytical 
technique and uses a variety of parameters in the calculation process. This analysis is one of the strongest 
GIS analytical capabilities, and hence a widely used spatially modeling method.

This article aims at evaluating suitability of lands for urban development in metropolitan Amman to 
confront the challenges of accommodating expected population growth till 2025. This article distinguishes 
between two types of criteria for analysis in Multi�Criteria Evaluation: Firstly, the constraints: These are 
criteria that exclude areas from the analysis, such as built�up area, land identified within the natural heritage 
system, and cultural heritage. Secondly the factors, which are criteria that affect the achievement of the 
target under study (positive or negative). Ten key criteria have been identified and used in spatial analysis, 
divided into two types: factors of unlimited growth, which allow reconstruction in these areas without any 
hindrance, and factors of limited growth, which allow a limited reconstruction in these areas in accordance 
with the main use.

The article uses the analytic hierarchy process within the methods of Decision Multi�Criteria 
Evolution giving the weight of each criterion by pairwise comparison of criteria with each other, according 
to importance. Through building a model of suitable land analysis and giving weights to the criteria, a 
final suitable land map was derived for the entire study area. It divides the study area into five different 
categories of suitable zones, from medium suitable to very high suitable. Finally, the article recommends 
resolving the growth of the city of Amman till 2025 through the reconstruction of lands which are free or 
undeveloped, or under development beyond the limits of built�up area. This includes highly and very highly 
suitable land, with an area of (485.21 km2(. This is in addition to the reconstruction of vacant land within 
the built�up areas, taking into account that this is directed towards the growth of existing built�up areas 
in order to encourage compact urban growth (density) and encourage the utilization of existing services.
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