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ملخص:
يو�ضح العمل البحثي �أهمية تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ) ،(GISودور �أدوات
برنامج  ArcGis10يف التحليل املكاين املتعددة للطبقات اجلغرافية ،وا�ستخدام �أ�ساليب
علمية يف التحليل والتخطيط لإدارة موارد البيئة الطبيعية لتحقيق �أف�ضل فوائد للمجتمع،
لذا اعتمد البحث على بناء قاعدة بيانات جغرافية متعددة الطبقات لبناء منوذج يعتمد على
موارد بيئة لواء املزار اجلنوبي ،لتحديد املكان الأمثل لال�ستعمال العمراين ل�سكان منطقة
الدرا�سة �ضمن معايري قيا�سية حمددة م�سبقاً.
ونتج عن التحليل املكاين املتعدد للطبقات اجلغرافية ،خريطة تو�ضح املوقع الأمثل
لال�ستعمال العمراين ،وت�ؤكد وجود قرية واحدة فقط على م�ستوى منطقة الدرا�سة تقع �ضمن
املوقع الأمثل ،وبقية القرى تقع يف �أماكن غري منا�سبة لال�ستعمال العمراين ،وت�ؤكد خ�سارة
�سكان بلدة م�ؤتة  5ماليني دوالر منذ عام 1970م ب�سبب البناء يف مناطق ال تتوافق مع
املعايري القيا�سية لال�ستعمال العمراين.
و�أثبت البحث قيمة قواعد البيانات اجلغرافية ،والتحليل املكاين املتعدد للطبقات ،عند
بناء قرارات تنعك�س على احلياة احلالية وامل�ستقبلية ل�سكان املنطقة على املدى الق�صري
والطويل ،وبالتايل ننتقل من العمل الع�شوائي �إىل التنظيم والتخطيط العلمي القائم على
بيانات ومعايري قيا�سية ح�سب نوع اال�ستعمال للأر�ض.
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Employment of Multiple Spatial Analyses in GIS Software
to Determine the Optimal Location for Urban Use in South Mazar.

Abstract:
The research is devoted to show the importance of the applications of
Geographic Information System (GIS) and the role of the tools of one of its
related software, namely, the ArcGis10 through its multi- spatial analyses
of the geographic layers. The software enables the utilization of scientific
procedures to analyze and plan well for the optimization of the natural and
environmental recourses to achieve the best for the benefit of the society.
Such research is based on multi- spatial analyses in order to build model
using a database comprising of the environmental resources data of Southern
Mazar region. The model in use is determined for the optimal location for
residential usage of the area based on predefined criteria.
The multi- spatial analyses of the geographic layers resulted in a map
that shows the optimal location for residential usage. Out of many villages
covered by the study, only one village fitted into the optimal location. The
analyses reveal that only one village fitted into the optimal location, while
the remaining existing villages are located in inappropriate places, which
confirm that the residents of Muta town have lost $ 5 million since 1970, due
to the construction in areas not fit with the urban usage standards.
The work proved the virtue of the geographic databases and the multispatial analyses whenever decisions are taken in a way that is very much
reflected on the welfare of the residents whether now or in the future. It is
found that it is indispensable to avoid the haphazard routines that lead to
catastrophic outcomes. People should rely on scientific organization and
planning that are based on standards appropriate for the optimal usage
of the land.
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مقدمة:
ُيعاين الأردن من م�شكلة القرارات احلكومية التي يتم بنا�ؤها بطريقة ع�شوائية،
وبخا�صة يف جمال ا�ستعماالت الأرا�ضي ،حيث ت�شري �آخر الدرا�سات �أن امل�ساحات املزروعة
يف حمافظة الكرك تقل�صت من � 228ألف دومن عام � 1990إىل � 160ألف دومن عام 2013
على ح�ساب اال�ستعمال العمراين ،ما زاد يف انخفا�ض ن�سبة االكتفاء الذاتي من �إنتاج القمح
يف الأردن �إىل  ،%0.02بينما يتم ا�ستثمار الأرا�ضي يف لواء املزار اجلنوبي بطريقة
ع�شوائية� ،أ�سهمت يف خ�سارة �أبناء اللواء بخا�صة وحمافظة الكرك بعامة �أخ�صب الأرا�ضي
الزراعية ،وت�ستثمر الأرا�ضي ال�صاحلة للإنتاج الزراعي لأغرا�ض العمران ،مع �أنها �أرا�ض
�سهلية تتميز برتب طينية حمراء ي�صل عمقها �إىل � 5أمتار ،ومعدل مطر ي�صل �إىل  350ملم
يف املو�سم املطري ،وت�ستثمر جل امل�ساحة الأخرى للزراعة يف مناطق تربتها �صفراء عمقها
ن�صف مرت ،وي�سقط عليها  110ملم يف مو�سم املطر ،و�إذا ما علمنا ب�أن  %75من �أرا�ضي
بناء على بيانات علمية
الأردن مملوكة للدولة ،ما يتيح املجال للحكومات باتخاذ قراراتها ً
قائمة على درا�سات ملوارد البيئة الطبيعية با�ستخدام �أحدث التقنيات والربجميات اخلا�صة
بنظم املعلومات اجلغرافية ،مثل خا�صية التحليل املكاين املتعدد ) (MSAمن خالل
برجمية  ،ArcGis10وبناء منوذج لتحليل الطبقات اجلغرافية املتعددة لتحديد املوقع
الأمثل لال�ستعمال العمراين من خالل معايري قيا�سية حمددة م�سبق ًا للنظام.
املوقع الفلكي واجلغرايف ملنطقة الدرا�سة :تقع منطقة الدرا�سة بني خطي طول
)˭� (35̊.49ˉ.30˭) (35̊.36ˉ.30رشق ًا ودائرتي عر�ض )˭(31̊.10ˉ.30˭) (30̊.52ˉ.30
�شماالً ،وتتبع �إداري ًا ملحافظة الكرك يف الأردن �إىل اجلنوب من مدينة الكرك على بعد 13
كم على الطريق النافذ �إىل حمافظة الطفيلة جنوباً ,حيث تنتهي �أرا�ضي منطقة الدرا�سة
من اجلهة اجلنوبية عند وادي احل�سا الذي يع ّد احلد الطبيعي الفا�صل بني حمافظة الكرك
والطفيلة.
وتتكون منطقة الدرا�سة من مدينة م�ؤتة ومدينة املزار اجلنوبي التي تتوزع يف
املنطقة اجلبلية ،بالإ�ضافة �إىل  24قرية منها قرية الطيبة والعراق التي تقع يف الأجزاء
ال�شفا غورية املطلة على البحر امليت ،وقرية حمي و�أم حماط يف الأجزاء ال�رشقية� ،أما بقية
القرى فتقع يف الأجزاء اجلبلية من منطقة الدرا�سة ال�شكل (. )1

أهمية الدراسة:
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية الأرا�ضي ك�إحدى املوارد الطبيعية التي حباها اهلل
الإن�سان ،ال�ستثمارها بالطريقة العلمية ال�صحيحة ح�سب نوع اال�ستعمال و�إمكانات الأر�ض،
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يحمل املواطن الأردين كلف بناء عالية فوق ترب ال ت�صلح لال�ستعمال العمراين
ومبا ال ّ
ما ي�سبب خ�سائر مبعدل  5000دوالر لكل م�سكن نتيجة البناء يف مناطق تربها طينية
ي�صل عمقها �إىل � 6أمتار ،بالإ�ضافة �إىل زحف عمراين وا�ضح على الأرا�ضي الزراعية حتديداً
يف املنطقة اجلبلية ممثلة مبناطق م�ؤتة واملزار وذات ر�أ�س وم�ؤاب التي متثل جل م�ساحة
املناطق التي تنت�رش فيها الرتبة الطينية احلمراء ،وينعك�س مبا�رشة على فاتورة ا�سترياد
القمح حيث ال ينتج الأردن �سوى  %0.02من حاجته ال�سنوية من حم�صول القمح وهذا
ينطبق على غريه من املحا�صيل كال�شعري وغريها (وزارة الزراعة الأردنية. )2013 ،
الشكل ()1
موقع منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

مشكلة الدراسة:
بناء على مقوماتها
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف انعدام التخطيط ال�ستعماالت الأر�ض ً
الطبيعية ،والع�شوائية يف ا�ستغالل �إمكانات الأر�ض وعدم بناء القرار احلكومي على �أ�س�س
علمية ،بحيث ت�ستخدم الأر�ض الزراعية اخل�صبة التي يتجاوز معدل �أمطارها ال�سنوية 350
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ملم �إىل ا�ستعماالت عمرانية ،بينما تزرع الأرا�ضي ال�رشقية من منطقة الدرا�سة مبحا�صيل
حقلية كالقمح وال�شعري مبعدل �أمطار �سنوية ال تتجاوز  110ملم.

أهداف الدراسة:
1 .1درا�سة اخل�صائ�ص اجلغرافية ،وحتديد واقع اال�ستعمال العمراين احلايل ،واجتاه
توزيعه يف منطقة الدرا�سة.
2 .2تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف ا�ستنباط خرائط حتدد التوزيع الأمثل
بناء على معايري قيا�سية حمددة م�سبقاً.
ال�ستعماالت الأر�ض العمرانية يف اللواء ً
3 .3توظيف النماذج �أداة  Modelsالتي تتوفر يف بيئة برنامج  Arcgis10بحيث نقوم
بالتحليل املكاين املتعدد  MSAمن قاعدة البيانات اجلغرافية ال�ستنباط اخلرائط اخلا�صة
يف اال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي العمرانية.

مربرات الدراسة:
1 .1عدم توفر درا�سات �سابقة تتناول حتديد اال�ستثمار الأمثل للأرا�ضي العمرانية يف
منطقة الدرا�سة والأردن بعامة.
�2 .2أهمية الدرا�سة يف توجيه �أنظار املخططني و�صناع القرار �إىل وجود طرق حديثة
ميكن ا�ستثمارها يف التخطيط ال�ستعماالت الأرا�ضي يف الأردن وفق ًا لقواعد البيانات
اجلغرافية.
3 .3تطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف الدرا�سات التي متكن �صناع القرار من اتخاذ
قراراتهم بطريقة علمية.

الدراسات السابقة:
�سناء �ضيف اهلل اجلعافره2004( :م) ،بعنوان.الأبعاد ال�سكانية يف لواء املزار اجلنوبي.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة م�ؤتة ،كلية العلوم االجتماعية ،ق�سم اجلغرافيا.
تناولت الدرا�سة خ�صائ�ص ال�سكان والعوامل امل�ؤثرة يف توزيعهم اجلغرايف ،و�أثر معدل
النمو ال�سكاين يف التخطيط للخدمات ،وحتديد الأبعاد ال�سكانية يف لواء املزار اجلنوبي من
خالل �إعداد التوقعات ال�سكانية امل�ستقبلية و�أثرها على تلك الأبعاد.كما اهتمت الدرا�سة
بالأثر البارز للنمو ال�سكاين على القطاع اخلدمي وامل�شاريع التنموية ،من خالل �إعداد
توقعات م�ستقبلية با�ستخدام الأ�سلوب الكمي حل�ساب تلك التوقعات للخدمات التعليمية
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وال�صحية وغريها.
وخل�صت الدرا�سة �إىل انخفا�ض يف ن�سبة الرتكز ال�سكاين يف لواء املزار اجلنوبي ،ناجت
عن �أثر العوامل الطبيعية ممثلة بالت�ضاري�س ،وموارد املياه ،والرتبة ،والعوامل الب�رشية
ممثلة بالهجرة يف توزيع ال�سكان بخا�صة مبدينة م�ؤتة واملزار ،و�أخرياً �أو�صت الباحثة يف
الدرا�سة ب�رضورة الرتكيز على معدالت النمو ال�سكاين و�أخذها بعني الإهتمام عند التخطيط
للخدمات وامل�شاريع التنموية لتجاوز كثري من امل�شكالت املوجودة يف م�ؤتة واملزار حتديداً،
بالإ�ضافة �إىل درا�سة الأرقام الورادة يف جزء التوقعات امل�ستقبلية عند ر�صد امليزانيات
والتخطيط للأعوام القادمة للواء املزار اجلنوبي.
عمر ح�سن ح�سني رواندزي2006( :م) ،بعنوان.التحليل املكاين والوظيفي للخدمات
التعليمية يف مدينة �سوران با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة �صالح الدين ،كلية الآداب ،ق�سم اجلغرافيا.
�سعت الدرا�سة �إىل درا�سة التوزيع املكاين للخدمات التعليمية ومدى مالءمتها ملعايري
التخطيط املكاين ،وحتديد م�شكالت التوزيع املكاين التي تعاين منها اخلدمات التعليمية
على م�ستوى منطقة الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح بدائل لذلك التوزيع با�ستخدام التحليل
املكاين �ضمن منهجية علمية.
وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف النمو ال�سكاين امل�ضطرد امل�سبب لزيادة التو�سع العمراين،
ما يفر�ض تدني ًا يف كفاءة الأداء الوظيفي للخدمات و�سوء توزيعها ،لذا جاءت الدرا�سة
للتعرف على واقع التوزيع ومدى الكفاءة واملالئمة ملعايري التخطيط املكاين ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن تقدمي اخلدمات مع التو�سع العمراين غلب على التخطيط لتلك اخلدمات قبل
تقدميها للمواطن بحيث ظهر اخللل يف توزيع خدمات ريا�ض الأطفال واملدار�س الأ�سا�سية،
بحيث خلت كثري من الأحياء من وجودها ،وتركزت يف �أماكن حمددة ،و�أظهرت تقنيات
اجتاه التوزيع وحتليل اجلوار يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية كفاءة عالية يف عمليات
التحليل املكاين و�إنتاج اخلرائط.
لذا اقرتحت الدرا�سة �رضورة االعتماد على �أحدث التقنيات التي ت�ساعد �صانع القرار
يف التخطيط للخدمات بطريقة علمية ،وربط التطور العمراين بالنمو ال�سكاين عند التخطيط
للخدمات ،واالعتماد على ما مت �إنتاجه من خرائط للتوزيع الأمثل للخدمات التعليمية من
قبل اجلهات احلكومية املعنية.
�سحاب خليفه ال�سامرائي ،)2007( :بعنوان�.إعداد خريطة املالئمة البيئية لزراعة
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حم�صول القمح يف ق�ضاء �سامراء با�ستعمال نظم املعلومات اجلغرافية.بحث من�شور ،جامعة
تكريت ،كلية الرتبية ،ق�سم اجلغرافيا.
ركزت الدرا�سة على العوامل اجلغرافية امل�ؤثرة يف �إنتاج حم�صول القمح يف ق�ضاء
�سامراء ،لإنتاج خريطة املالئمة البيئية للمح�صول با�ستخدام �أدوات برنامج نظم املعلومات
اجلغرافية ،حيث مت بناء قاعدة بيانات جغرافية لإجراء التحليل من خاللها با�ستخدام
�أدوات الربنامج.
و�أثبتت الدرا�سة �أنه تتوفر متطلبات �إنتاج حم�صول القمح ،و�أن هناك ثالثة �أ�صناف
للمناطق ت�صلح للإنتاج بدرجات متفاوتة ،كما �أن نظم املعلومات اجلغرافية وفرت الدقة
العالية يف عمليات التحليل من قاعدة البيانات اجلغرافية ،و�أخرياً �أو�صت الدرا�سة ببناء
منظومة معلومات جغرافية متكاملة يف امل�ؤ�س�سات التي تدير الإنتاج الزراعي لأنها تخت�رص
اجلهد والوقت ،وتوفر للمزارع واملخت�ص واملراقب �أدق املعلومات عن املكان.
عهود عائ�ض الرحيلي2010( :م) ،بعنوان ،ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف
حتديد �أن�سب مواقع دفن النفايات باملدينة املنورة.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة �أم
القرى ،كلية العلوم الإجتماعية ،ق�سم اجلغرافيا.
ركزت الدرا�سة على تقييم موقع مدفن نفايات املدينة املنورة واختيار موقع جديد،
باالعتماد على اعتبارات واتفاقيات دولية تتناول �أبعاد جيولوجية وجيومورفولوجية
واقت�صادية واجتماعية با�ستخدام التقنيات اجلغرافية احلديثة ،وجاء اختيار مو�ضوع
الدرا�سة لأهمية املدينة املنورة ،وتقييم واقع املدفن احلايل لتجنب امل�شكالت التي قد تظهر
من �سوء اختيار املكان احلايل للمدفن ،بالإ�ضافة �إىل توظيف التقنيات اجلغرافية يف حتديد
�أن�سب مكان ملوقع النفايات من خالل قاعدة بيانات جغرافية ميكن من خاللها �إدخال
املعايري و�إجراء التحليل املكاين.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن املدفن احلايل ذو مالءمة منخف�ضة ،لأنه حدد قدمي ًا يف
وقت مل تتوفر فيه الدرا�سات العلمية والأدوات التكنولوجية املتوفرة حاليا ،كما ا�ستطاعت
بناء على املعطيات املدخلة �إىل قاعدة البيانات
الدرا�سة حتديد مكان منا�سب لدفن النفايات ً
اجلغرافية يف الربنامج ،ما �أثبت قدرة النظام على حتديد �أن�سب موقع �إذا ما مت االعتماد عليه
م�ستقب ًال لغايات التخطيط من قبل �صناع القرار.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تفعيل برامج نظم املعلومات اجلغرافية حلماية البيئة،
و�رضورة االعتماد على املواقع املقرتحة ،ونقل مدفن النفايات �إىل �أحدها لتجنب م�شكالت
املدفن احلايل على بيئة املدينة املنورة ،و�رضورة اال�ستفادة من �إمكانات الباحثني
التكنولوجية لغايات التخطيط للمدن وامل�شاريع ذات البعد البيئي.
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علي عبا�س العزاوي و�سعد �صالح خ�رض ، )2012( :بحث بعنوان.منذجة التحليل
املكاين ال�ستعماالت الأر�ض الزراعية يف ناحية القيارة با�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد ونظم
املعلومات اجلغرافية.بحث من�شور ،جملة جامعة كركوك للدرا�سات الإن�سانية ،جامعة
كركوك ،جملد ( ، )7عدد (. )3
ا�ستخدمت الدرا�سة برامج نظم املعلومات اجلغرافية لنمذجة التوزيع املكاين
ال�ستعماالت الأر�ض الزراعية يف ناحية القيارة ،للو�صول �إىل حتليل دقيق و�شمويل وانتقاء
م�ساحة املحا�صيل ال�صيفية والب�ساتني.
حيث �أظهر البحث قدرة نظام املعلومات اجلغرايف يف درا�سة الغطاء النباتي و�إنتاج
اخلرائط اخلا�صة با�ستخدامات الأر�ض بدقة بلغت  ،%80و�أهمية النمذجة املكانية يف
ح�ساب ن�صيب الوحدات الزراعية من ا�ستخدامات الأر�ض يف ناحية القيارة لدعم القرار
احلكومي عند التخطيط لأي منطقة زراعية باالعتماد على قواعد البيانات اجلغرافية.
و�أو�صت الدرا�سة �رضورة اال�ستفادة من �إمكانات �أدوات التحليل الإح�صائي املكاين يف
الك�شف عن منط التوزيع املكاين ال�ستخدامات الأرا�ضي الزراعية ال�صيفية والب�ساتني.
Jiapei Chen: (2013) , GIS- based multi- criteria analysis for land use
suitability assessment in City of Regina in Canada.Article, Chen Environmental Systems Research, 3 (13) , Canada.

تناولت الدرا�سة �أهمية تقييم مالئمة ا�ستخدام الأر�ض ودورها يف عمليات التخطيط
و�صناعة القرار يف مدينة ريجينا بكندا و�ضواحيها ،ودور االحتياجات االقت�صادية
واالجتماعية يف عمليات تقييم ا�ستخدامات الأر�ض ،كما تناولت دور نظم املعلومات
اجلغرافية يف قراءة امل�شكالت وتف�سريها وحتليلها التخاذ قرار مكاين ور�سم اخلرائط
اخلا�صة باملدينة ،ودرا�سة �أثر املعايري املتعددة يف برامج نظم املعلومات اجلغرافية على
بناء قرار �سليم وجتاوز م�شكالت املدن.
وبعد �إجراء التحليل املكاين با�ستخدام برنامج نظم املعلومات اجلغرافية تبني �أن
هناك خم�سة م�ستويات للمالئمة املكانية ،و�أن هناك فرق ًا بني واقع ا�ستخدام الأر�ض وما
مت التو�صل �إليه بعد عمليات التحليل املكاين ،مع �أن نتائج التحليل ال تع ّد مثالية حيث ميكن
م�ستقب ًال تطويرها مع الزمن ،كما �أظهرت الدرا�سة دور املعايري يف �صحة التحليل ومطابقته
للواقع وبخا�صة املعايري االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل دور اخلرباء و�أ�صحاب القرار يف حتديد
وزن املعايري التي تدخل يف عمليات التحليل املكاين ،و�أكدت الدرا�سة �أن التخطيط ال�ستخدام
الأر�ض يت�ضمن حماكاة الواقع الفعلي ودور التخطيط احلكومي.
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و�أو�صت الدرا�سة ب�أن تقييم مدى مالءمة ا�ستخدامات الأر�ض هي �أداة عملية جداً يف
�صناعة القرارات واحلفاظ على موارد الأر�ض يف مقاطعات الرباري يف كندا ،واالعتماد
على الدرا�سة التطبيقية ب�أدوات برامج نظم املعلومات اجلغرافية لتحليل القرارات احلكومية
يف مدينة ريجينا ،والرتكيز على املعايري االجتماعية واالقت�صادية يف عمليات التحليل،
بالإ�ضافة �إىل دور تقييم املالءمة يف عمليات التخطيط احل�رضي مع االهتمام بنوعية
البيانات واملعلومات املوجودة يف قواعد البيانات اجلغرافية لتجنب الأخطاء التي ميكن
�أن تظهر يف �أثناء عمليات النمذجة.

منهجية الدراسة:
♦ ♦توظيف املنهج التحليلي التطبيقي من خالل �أدوات برنامج  Arcgis10لرتقيم
اخلرائط وبناء الطبقات ،وبناء منوذج لتحليل العالقات املكانية والتحليل املكاين املتعدد
 Multi Spatial Analysesوبالتحديد توظيف تطبيق )Multi Criteria analyses (MCA
) (Ronald, 2006من خالل ا�ستخدام �أداة بناء منوذج يف برنامج  ArcGis10وذلك لأن
�أغلب طبقات قاعدة البيانات اجلغرافية من نوع .Vector

وذلك ح�سب املراحل الآتية:

1 .1جمع البيانات ،واملعلومات ،وال�صور اجلوية واملكانية ،واخلرائط الورقية والرقمية
والدرا�سة امليدانية.
2 .2حتديد �إحداثيات خريطة الأ�سا�س املمثلة ب�صورة جوية ،وحتديد �إحداثياتها
وتعريفها  Georeferencingلربنامج  ،arcgis10وبناء الطبقات  Layersاخلا�صة
بالدرا�سة ،وربطها بجداول البيانات  Attribute fileاخلا�صة بكل طبقة بهدف بناء قاعدة
البيانات اجلغرافية املكانية (بظاظو� :2008 :ص. )7
3 .3تقييم واقع ا�ستعماالت الأرا�ضي ،وحتديد اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين من
خالل ربط البيانات الواقعية مبعطيات املكان على �أر�ض الدرا�سة.
4 .4بناء النموذج  Modelاخلا�ص بالتحليل املكاين املتعدد لتحديد املكان الأمثل
ال�ستخدام الأر�ض العمرانية ح�سب املعايري القيا�سية املحددة با�ستخدام �أداة بناء منوذج.
♦ ♦ا�ستخدام خريطة ) digital elevation model (DEMال�ستخدامها يف التحليل
املكاين املتعدد ،وحتديد �أن�سب املواقع املكانية لال�ستعمال العمراين يف منطقة الدرا�سة.
♦ ♦بناء خريطة الرتبة ملنطقة الدرا�سة وبياناتها باالعتماد على �أطل�س الرتبة الأردنية
لعام  ،1995وبيانات احلفر امليداين التي متت بالتعاون مع خمترب فح�ص الرتبة لإقليم
جنوب الأردن.
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أثر اخلصائص الطبيعية على استعماالت األراضي العمرانية يف منطقة الدراسة:
تعد اخل�صائ�ص الطبيعية ذات �أثر مبا�رش يف توزع ال�سكان على �سطح الأر�ض ،لأن
الإن�سان ي�ستثمرها ويوظفها ملنفعته تبع ًا لإمكاناته املادية والتنظيمية والفنية ،بالإ�ضافة
�إىل �أن للعامل الطبيعي �أثره على ا�ستثمار الإن�سان ملوارد الأر�ض (حزين� :2004 :ص)56
 ،وتظهر يف منطقة الدرا�سة بع�ض العوامل الآتية.
Ú Úاملوقع اجلغرايف :ي�ضع املوقع اجلغرايف ا�ستعمال الأر�ض يف املكان والزمان
مبواجهة مع ات�صال منطقة الدرا�سة بامل�ساحات املجاورة على �صعيد الأماكن الأخرى
بناء على
املجاورة ملنطقة الدرا�سة ،علم ًا ب�أن هناك ت�أثرياً متباد ًال بني ا�ستعمال الأر�ض ً
العالقات املكانية ،وبالتايل على حركة احلياة يف منطقة الدرا�سة والأماكن املجاورة لها
يف الإقليم ككل (ال�شامي� :1990 :ص  ، )69 - 66وي�ؤكد ال�شكل (� )2أثر الطريق النافذة �إىل
حمافظة الطفيلة بنمط توزيع ال�سكان اخلطي على طول الطريق وبالتايل على ا�ستعمال الأر�ض
يف املنطقة اجلبلية الذي تغري مبرور الزمن ،حيث كان الرتكيز على اال�ستعمال الزراعي.
الشكل ()2
المطابقة بين طبقات االستعمال العمراني والزراعي وطرق النقل والمواصالت.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.
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وطر�أ تغري وا�ضح يف ا�ستعماالت الأر�ض بعد �إن�شاء جامعة م�ؤتة �إىل اال�ستعمال
التجاري والعمراين ،وتراجع اال�ستعمال الزراعي يف املنطقة رغم �أنها �أخ�صب �أرا�ضي اللواء
ال�شكل ( ، )3و ُي�رشف اللواء من اجلهة اجلنوبية على وادي احل�سا الذي يع ّد احلد الطبيعي
الفا�صل بني حمافظة الكرك والطفيلة بالقرب من �سد التنور� ،أما اجلهة ال�شمالية فيظهر منط
اال�ستعمال احلريف والعمراين للأرا�ضي على ح�ساب اال�ستعمال الزراعي.
الشكل ()3
موقع جامعة مؤتة واالستعمال العمراني في مؤتة للفترة بين (. )2014 - 1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

Ú Úال�سكان :ت�شهد منطقة الدرا�سة زيادة �رسيعة يف حجم ال�سكان ،حيث بلغ معدل النمو
ال�سكاين يف اللواء  %3.6يف الفرتة بني ( )2014 - 1985وبخا�صة بعد القرار احلكومي
ب�إن�شاء جامعة م�ؤتة.وما ترتب عليه من زيادة معدل النمو ال�سكاين ب�سبب الهجرة املتزايدة
�إىل بلدة م�ؤتة حتديداً ،وت�ضاعف عدد �سكان اللواء بني عامي  1979 - 1961من 10042
ن�سمة �إىل  22729ن�سمة وت�ضاعف عدد ال�سكان يف اللواء بني عامي  2004 - 1979من
 22729ن�سمة �إىل  42248ن�سمة ،وقد و�صل التعداد العام ل�سكان اللواء يف عام 2013
حوايل  95448ن�سمه جلهم يف املنطقة اجلبلية ال�شكل ( )4وتعزى هذه الزيادة الكبرية بني
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عامي � 2013 - 2004إىل الهجرة املتزايدة لبلدة م�ؤتة وذلك لقربها من اجلامعة مقارنة
مبنطقة املزار (الإح�صاءات العامة الأردنية. )2013 ،
الشكل ()4
حجم وتوزيع السكان في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على بيانات قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

Ú Úالت�ضاري�س :كانت العوامل املحددة ال�ستعماالت الأرا�ضي يف منطقة الدرا�سة
قبل �إن�شاء جامعة م�ؤتة وجود ينابيع املياه يف املنطقة الغربية واجلنوبية كما يت�ضح
من مطابقة االرتفاعات املت�ساوية والينابيع ال�شكل ( ، )5ولكن بعد �إن�شاء جامعة م�ؤتة �إىل
ال�رشق من مدينة م�ؤتة حتديداً وجفاف كثري من الينابيع يف املنطقة الغربية واجلنوبية
ب�سبب توايل �سنوات اجلفاف ،و�ضعف اخلدمات يف قرى العراق والطيبة غرب ًا وقرى اخلر�شة
جنوباً ،جل�أ كثري من ال�سكان للرتكز يف املنطقة اجلبلية ممثلة مب�ؤتة واملزار وم�ؤاب وذات
ر�أ�س ،وبالتايل تغري منط ا�ستعمال الأر�ض من الزراعي �إىل العمراين وما تبعه من تو�سع
باخلدمات واال�ستعمال التجاري واحلريف.وعند النظر �إىل االرتفاعات على م�ستوى منطقة
الدرا�سة من ال�شكل ( )5تبني �أن �أعلى ارتفاع يف املنطقة اجلبلية بلغ 1225م عن م�ستوى
�سطح البحر ممثل بجبل �ضباب ،و�أقل ارتفاع يف منطقة ال�شفا باجتاه حفرة االنهدام غرب ًا
400م وجنوب منطقة الدرا�سة باجتاه املنطقة املطلة على وادي احل�سا بواقع 200م� ،أما
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اله�ضبة ال�رشقية فبلغ �أعلى ارتفاع 1000م ,كما �أن خطوط االرتفاعات املت�ساوية تتقارب
غرب ًا وتتباعد كلما اجتهنا �رشق ًا على م�ستوى منطقة الدرا�سة ما �أثر على ا�ستعماالت
الأرا�ضي ،بحيث ي�ستقر ال�سكان وي�ستثمرون الأرا�ضي يف املنطقة اجلبلية بتنوع �أكرث من
املناطق الأخرى� ،أما بالن�سبة �إىل املناطق ال�شفا غورية التي ال يتجاوز �أعلى ارتفاع فيها
عن 790م ممثلة بقرى الطيبة والعراق ،فت�شهد عزوف ًا عن ال�سكن رغم وجود ينابيع املياه.
الشكل ()5
مطابقة خطوط االرتفاعات المتساوية والينابيع في منطقة الدراسة.

صدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

وبالن�سبة للمنطقة ال�رشقية �شبه اجلافة التي ي�صل �أعلى ارتفاع فيها �إىل 1100م،
والتي ت�ساعد على اال�ستعمال العمراين خا�صة يف الأجزاء الغربية املحاذية متام ًا للمنطقة
اجلبلية ،ما �أ�سهم يف عدم ا�ستثمار �أرا�ضيها بال�شكل ال�صحيح �ضمن �إمكاناتها وبالطريقة
العلمية ،ويقوم �سكانها بزراعة الأرا�ضي التي تع ّد هام�شية مبحا�صيل كالقمح وال�شعري الذي
ال ت�ساعد �إمكانات �أرا�ضيها من نوع تربة �أو كمية �أمطار على �إنتاجه.
Ú Úاملناخ :يعد املناخ بجميع عنا�رصه من العوامل الأكرث �أهمية يف الت�أثري على
العامل الب�رشي والطبيعي ،وبالتايل على نوع ا�ستعماالت الأر�ض ،مع �أن الإن�سان قادر
على التعامل مع ظروف املناخ� ،إال �أن طريقة ا�ستخدام الإن�سان ملوارد البيئة هو من يحدد
العالقة امل�ستقبلية بني الطرفني (ال�شامي� :1990 :ص. )71
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Ú Úالت�ساقط :ي�صل �أعلى معدل �سنوي للأمطار يف اللواء �إىل  350ملم ال�شكل ( )6متثل
الثلوج جزءاً من كمية الت�ساقط (الأر�صاد اجلوية الأردنية ، )2013 ،ما ي�ؤكد �أن املنطقة
منا�سبة متام ًا للزراعة البعلية �سواء املحا�صيل احلقلية �أو زراعة اخل�رضاوات ال�صيفية وهذا
ما كان �سائداً حتديداً قبل اتخاذ القرار احلكومي ب�إن�شاء جامعة م�ؤتة يف قلب املنطقة
اجلبلية من منطقة الدرا�سة ،ما �أ�سهم يف حتول ا�ستعماالت الأر�ض فيها �إىل اخلدمات
والتجارة والأعمال احلرفية عو�ض ًا عن اال�ستعمال الزراعي ال�سائد �سابقاً.
وت�أتي الأجزاء ال�شفا غورية من منطقة الدرا�سة يف املرتبة الثانية من حيث كمية
الت�ساقط املطري التي يبلغ معدلها �إىل  150ملم ,ما ي�سهم �أي�ض ًا يف وجود ا�ستعمال عمراين
وزراعي لوال ن�سبة الت�رض�س العالية التي بلغت  5درجات ال�شكل ( )7والتي �أ�سهمت هي
ونق�ص اخلدمات الأ�سا�سية وجفاف عدد من الينابيع بهجرة كثري من �سكان املنطقة �إىل
خارج القرى ،وي�صل معدل الأمطار ال�سنوي يف املنطقة �شبه ال�صحراوية �إىل  100ملم
عام �إىل �آخر ,ما دفع
(الأر�صاد اجلوية الأردنية , )2013 ،بالإ�ضافة �إىل التذبذب من ٍ
املزارعني �إىل عدم زراعة بع�ض �أرا�ضيهم لأنها ال تنتج غالب ًا �سوى حم�صول ال�شعري.
الشكل ()6
توزيع معدالت األمطار السنوية للفترة بين (. )2014 - 1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.

215

أ .سامر عبد الكرمي عودة الرواشدة
د .كمال الدين حسن محمد سعيد

توظيف التحليل املكاني املتعدد في برامج نظم املعلومات اجلغرافية
لتحديد املوقع األمثل لالستعمال العمراني في لواء املزار اجلنوبي

الشكل ()7
درجات االنحدار في منطقة الدراسة.
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Ú Úدرجات احلرارة :نظراً لعدم توفر بيانات تتعلق بدرجات احلرارة يف املنطقة ال�شفا
غورية واملنطقة �شبه ال�صحراوية فقد مت تقدير درجة احلرارة هناك اعتماداً على البيانات
املناخية التي يتم ر�صدها يف حمطة جامعة م�ؤتة التي تقع يف املنطقة اجلبلية.وقد مت

تقدير متو�سط درجات احلرارة ال�شهرية يف منطقة الدرا�سة من خالل العالقة الريا�ضية
التالية (العرود� :1997 :ص. )57
Tes = Tr + ΓΔz

)(1

 :Tesدرجة احلرارة ال�شهرية املقدرة ملنطقة الدرا�سة
 :Trمعدل درجة احلرارة ال�شهرية يف حمطة م�ؤتة املناخية
 :Γمعدل تغري درجة احلرارة يف البيئة
 :Δzالفرق يف االرتفاع (مرت)
وميثل  Γتغري درجة احلرارة مع االرتفاع يف طبقة الرتوبو�سفري ,ويبلغ متو�سطها
العام للأر�ض ككل حوايل °6.5م1000 /م.ويف الدرا�سة احلالية مت ح�ساب  Γاعتماداً على
البيانات املناخية التي مت ر�صدها يف حمطتي م�ؤتة حيث وجد �أن معدل تغري درجة احلرارة
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يف البيئة °0.7م100 /م (الروا�شده� :2004 :ص. )22
ويجب الإ�شارة هنا �إىل �أن مناطق الدرا�سة من ال�رشق �إىل الغرب ال يوجد بها تطرف
وا�ضح يف معدل درجات احلرارة بحيث ت�شكل عام ًال مميزاً لنوع حمدد من ا�ستعماالت
الأر�ض ،و�إمنا هناك تقارب وا�ضح يف معدل درجات احلرارة على م�ستوى املنطقة اجلبلية �أو
ال�شفا غورية �أو �شبه ال�صحراوية (الأر�صاد اجلوية ، )2013 ،حيث بلغ معدل درجة احلرارة
يف املنطقة اجلبلية  16درجة مئوية وال�شفا غورية  21درجة مئوية �أما �شبه ال�صحراوية
فبلغت  18درجة مئوية كما يف ال�شكل (� ، )8أما بالن�سبة لرتكز �سكان املناطق ال�شفا غورية
رغم ارتفاع درجات احلرارة فيها مقارنة ب�شبه ال�صحراوية ،فيعود �إىل توفر مياه الري من
خالل الينابيع التي ي�ستخدمها ما بقي من ال�سكان يف زراعة الأ�شجار املثمرة واخل�رضوات
يف كل من الطيبة والعراق.
الشكل ()8
معدل درجات الحرارة السنوية في منطقة الدراسة.
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Ú Úرابعاً :الرتبة :ت�أتي �أهمية الرتبة هنا لأن الفرد يحتاج �إىل 800م 2من الأر�ض
لل�سكن واخلدمات الأخرى املرتبطة بال�سكن ،ما ي�شكل �ضغط ًا وا�ضح ًا على الأر�ضي الزراعية
املحدودة يف العامل والبالغة  8606هكتار ،لذا يجب ا�ستثمار الرتبة الزراعية للإنتاج
الزراعي فقط (�سليمان� :2004 :ص. )34وعند درا�سة بيانات �أطل�س الرتبة الأردين لعام
1995م ومطابقتها مع بيانات عينات احلفر التي مت عملها بالتعاون مع خمترب الرتبة
لإقليم جنوب الأردن.
الرتبة البنية احلمراء الطينية :من خالل ال�شكل ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة الطينية
ذات اللون الأحمر الداكن يف املنطقة اجلبلية من املزار اجلنوبي ممتدة من مدينة م�ؤتة �شما ًال
وحتى قرية ذات ر�أ�س جنوب ًا مروراً بقرى املزار ،احل�سينية ،العمرية واخلالدية ،حيث يتميز
هذا النوع من الرتبة ح�سب عينات احلفر التي �أخذت من املنطقة اجلبلية ،وبيانات �أطل�س
الرتبة الأردين ،بعمق يرتاوح بني � 6 – 2أمتار مكون من الطني وال�سلت البني املحمر الطري
وبلغت كمية الطني ح�سب العينات �إىل  %50وما ي�ؤكد ارتفاع ن�سبة الطني من حمتوى هذه
الرتبة ت�شققها �صيف ًا يف ف�صل اجلفاف بحيث ي�صل عر�ض ال�شقوق �إىل �10سم ،بالإ�ضافة
�إىل انت�شار هذه الرتبة يف منطقة مناخية بيولوجية ب�سبب معدل املطر ال�سنوي الذي ي�صل
�إىل 350ملم ،ما ي�ؤكد �أن املنطقة اجلبلية ت�صلح لزراعة املحا�صيل احلقلية كالقمح وال�شعري
والأ�شجار املثمرة.
الشكل ()9
توزيع أنواع وعمق التربة في منطقة الدراسة.
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الرتبة ال�صفراء املزيجية :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة
ال�صفراء املزيجية يف املنطقة احلدية التي تقع بني املنطقة اجلبلية واله�ضبة ال�رشقية،
بالإ�ضافة �إىل املنطقة احلدية بني املنطقة اجلبلية وال�شفا غورية ،ب�سبب اجتاه االنحدار
�رشق ًا وغرب ًا كلما ابتعدنا عن املنطقة اجلبلية ،ما يزيد من جريان مياه الأمطار واجنراف
الرتبة باجتاه تلك املناطق لتت�شكل الرتبة املزيجية التي تتفاوت �ألوانها بني الأ�صفر
والبني الفاحت ،ومييز هذا النوع من الرتبة وجود طبقة مزيجية �ضحلة ال يتجاوز �سمكها
� 50سم تتكون من الطمي والطني املخلوط ببع�ض ال�صخور اجلريية والبازلت بخا�صة
على �أكتاف الأودية.
الرتبة الكل�سية :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح انت�شار الرتبة الكل�سية ذات اللون
البني الفاحت املائل لل�صفرة والبيا�ض �أحيان ًا يف املنطقة �شبه اجلافة ممثلة يف منطقة
الدرا�سة بقرى �رشق حمي و�أم حماط حتديداً ،وتت�صف هذه الرتبة ب�سمك يرتاوح بني – 50
� 80سم ترب طينية م�شابهة ملوا�صفات ترب املنطقة اجلبلية وباقي عينة احلفر مكونة من
احلور اجلريي الأبي�ض املحمر ،بالإ�ضافة �إىل وجود الطني والغرين املختلط ببع�ض ال�صخور
يف جماري الأودية ب�سبب جريان مياه الأمطار ،وهذا النوع من الرتبة ال ميكن ا�ستثماره
يف منطقة الدرا�سة ب�سبب فقر الرتبة باملادة الع�ضوية وقلة الأمطار التي ال يتجاوز معدلها
ال�سنوي 110ملم.
تربة املنحدرات :من خالل ال�شكل ال�سابق ( )9يت�ضح وجود منطقة منحدرات متتد يف
غرب منطقة الدرا�سة وجنوبها ،ينت�رش فوق تلك املنحدرات ترب تتفاوت يف �سمكها ،حيث
تظهر ال�صخور وا�ضحة يف بع�ض املناطق كلما زاد االنحدار ،ب�سبب اجنراف الرتبة مع مياه
الأمطار وجتمعها يف مناطق �أخرى �أقل انحداراً ب�سمك يرتاوح بني � 25 - 0سم تقريباً،
وتتميز ترب املنحدرات بوجود الطني والغرين خملوط بال�صخور املتفاوتة يف �أحجامها،
وميكن ا�ستثمار هذه املنطقة مب�شاريع زراعة املنحدرات بالأ�شجار املثمرة واحلرجية التي
حتافظ على الرتبة من االجنراف.
Ú Úخام�ساً :الينابيع (املياه اجلوفية)  :يبلغ عدد الينابيع يف اللواء  51نبع ًا
امل�ستثمر منها  26نبعاً ،وتتك�شف مياه الينابيع يف املنطقة الغربية املطلة على حفرة
االنهدام لوجود �صدوع وادي العراق والطيبة غرب ًا واحل�سا جنوب ًا على ارتفاع 570م ،ما
�أ�سهم يف تركز ال�سكان وانت�شار اال�ستعمال الزراعي والعمراين ،حيث ا�ستقر ال�سكان قدمي ًا يف
الأردن بعامة ومنطقة الدرا�سة بخا�صة بالقرب من الينابيع ،وبقي هذا اال�ستعمال مييز هذه
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املناطق �إىل الآن ،مع تراجع يف منو قرى العراق والطيبة ب�سبب الهجرة نتيجة ل�ضعف يف
اخلدمات املقدمة ل�سكانها ،واختفاء قرى �أخرى مثل (خوخا� ،أم اخلنازير� ،إ�رصاره )....التي
ترتكز يف املنحدر اجلنوبي املطل على وادي احل�سا.

واقع استعماالت األراضي العمرانية يف منطقة الدراسة
لتحديد اال�ستعمال الأمثل لأرا�ضي لواء املزار اجلنوبي وحتديد �أن�سب املواقع
املكانية ال�ستعماالت الأرا�ضي ،يجب درا�سة واقع اال�ستعمال احلايل قبل االنتقال �إىل
التخطيط املكاين امل�ستقبلي لهذه اال�ستعماالت ،وحتديد املعايري التخطيطية العلمية لتلك
اال�ستعماالت ،فالبيانات هي املفتاح لعملية التخطيط والتحليل احلقيقي على الرغم من
�أنها حتتاج للوقت واجلهد ) ,(Sallehi: 2006: p16- 18حيث �إن برنامج نظم املعلومات
اجلغرافية يقدم لنا فر�صة النظر �إىل الطبقات والعالقات من خالل املطابقة بينها ور�ؤية
املكان بطريقة تكاملية ت�ساعدنا يف التحليل واال�ستنتاج العلمي املبني على معلومات
مكانية (. (Randolph: 2004: p16
واقع ا�ستعماالت الأرا�ضي للأغرا�ض العمرانية :ن�ستنتج من خالل ال�شكل ( )10ب�أن
�سكان منطقة الدرا�سة يرتكز جلهم يف املنطقة اجلبلية املمتدة من م�ؤتة �شما ًال �إىل ذات ر�أ�س
جنوب ًا مروراً باملزار واحل�سينية وغريها من القرى املجاورة ،بن�سبة و�صلت �إىل  %76وهم
يف تزايد م�ستمر يف م�ؤتة واملزار اجلنوبي حتديداً بني الأعوام 2014 - 1970م ال�شكل
(( )11بلدية م�ؤتة واملزار. )2014 ،
مع �أن املنطقة ال تتنا�سب مع اال�ستعمال العمراين ب�سبب اخل�سائر الكبرية التي تلحق
بالقاطنني فيها من كلف البناء املرتفعة ،حيث يحتاج املواطن هنا �إىل حفر �أ�سا�سات بناء
ت�صل �إىل � 3أمتار يف تربة طينية حمراء ي�صل عمقها يف كثري من املواقع �إىل � 6أمتار ح�سب
عينات احلفر التي �أخذت يف املنطقة اجلبلية ،ما زاد يف كلف البناء بفارق ي�صل �إىل � 5آالف
دوالر لكل بيت.وخ�سارة تربة طينية حمراء نتيجة تفريغ م�ساحة البناء علم ًا ب�أنها �صاحلة
للإنتاج الزراعي على مياه الأمطار (خمتربات اجلنوب لفح�ص الرتبة ، )2014 ،وعند
ح�ساب كلفة اخل�سائر يف بلدة م�ؤتة فقط للأعوام بني 2014 - 1970م مبعامل �رضب 5
�آالف دوالر للبيت الواحد ف�إن الرقم ي�صل �إىل  5ماليني دوالر فرق بني البناء يف منطقة
�صخرية �أو منا�سبة للبناء واملنطقة اجلبلية يف اللواء التي ال ت�صلح معظم �أرا�ضيها للبناء.
كما �أن املواطن هنا يتعر�ض �إىل خ�سائر �أخرى بعد فرتة من العمران يف املنطقة تتمثل
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بهبوط �أ�سا�سات املبنى رغم جميع االحتياطات واال�ست�شارات الهند�سية يف �أثناء البناء،
ب�سبب خ�صائ�ص الرتبة الطينية ذات االمت�صا�ص العايل للماء يف املو�سم املطري ثم جفافها
من الرطوبة يف ف�صل ال�صيف ،ما ي�شكل �ضغط ًا كبرياً على تلك الأ�سا�سات ،لذا يجرب املواطن
على �إعادة �صيانة منزله نتيجة لهذه العملية امل�ستمرة بني املو�سم املطري واجلاف.من
هنا جاء االهتمام بالتزايد الكبري يف تركز ال�سكان يف املنطقة اجلبلية والزحف العمراين
املتزايد عليها من القرى املجاورة لها غرب ًا من املنطقة ال�شفا غورية و�رشق ًا من املنطقة
�شبه ال�صحراوية ،وترتب على هذا الزحف العمراين لل�سكان انت�شار الأبنية العمرانية واملحال
التجارية واخلدمية الأخرى التي توفرها الدولة من مدار�س ومراكز �صحية وحمطات �ضخ
للمياه و�شق للطرق.
الشكل ()10
المطابقة بين طبقات االستعمال العمراني والتضاريس.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية2014 ،م.
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الشكل ()11
زيادة رخص البناء في مدينة مؤتة بعد إنشاء الجامعة عام .1985

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على بيانات الدوائر الحكومية2014 ،م.

و�إذا ا�ستمر الزحف العمراين والهجرة امل�ستمرة �إىل املنطقة اجلبلية ف�إنه ي�شكل تهديداً
وا�ضح ًا للأرا�ضي اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة البعلية يف منطقة الدرا�سة ،وبالتايل يجب
على �صاحب القرار الوقوف واالعتماد على البيانات واتخاذ قرار م�صريي ي�ؤثر مب�ستقبل
الأجيال القادمة من �سكان اللواء.

اجتاه توزيع االستعمال العمراني:
�إن ا�ستمرار الزحف العمراين والهجرة امل�ستمرة �إىل املنطقة اجلبلية ي�شكل تهديداً
وا�ضح ًا للأرا�ضي اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة على مياه الأمطار ،لذا يجب على �صاحب
القرار االعتماد على البيانات واتخاذ قرار م�صريي ي�ؤثر مب�ستقبل الأجيال ،ومن
خالل ا�ستخدام �أداة حتليل اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين يف بيئة برنام ج �Arc
 Gis10ال�شكل ( ، )12تبني من ال�شكل (� )13أن اجتاهات الزحف العمراين م�ستمرة على
املنطقة اجلبلية.
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الشكل ()12
أداة اتجاه توزيع االستعمال العمراني في برنامج .ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على أدوات برنامج .ArcGis10

املعايري القياسية التخطيطية الستعماالت األراضي العمرانية:
يتمثل التحدي الذي يواجه التخطيط ال�ستعماالت الأرا�ضي هو كيفية حتقيق التوازن
بني اجتاهات التنمية الر�سمية ومتطلبات املكان واملجتمع (�أبو عمره� :2010 :ص، )29
�أما على م�ستوى منطقة الدرا�سة حتديداً ف�إن اخللل يرتكز بتوزيع اال�ستعماالت العمرانية
والزراعية لذا يجب الإ�شارة �إىل مواد نظام ا�ستعماالت الأرا�ضي يف الأردن لأنه يربط بني
العمران والزراعة ،ويتبني من خالل فقرات النظام ل�سنة  2007ال�صادر يف الأردن مبقت�ضى
قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية وحتديداً املادة � - 2أ واملادة � - 7أ منه:
الخريطة ()13
تحليل اتجاه توزيع االستعمال العمراني في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،
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املعايري القيا�سية ح�سب نظام ا�ستعماالت الأر�ض يف الأردن :ي�سمح ب�إقامة مبنى
عمراين واحد �أو اثنني مل�ساحة زراعية تبلغ  4دومنات بحيث ال تزيد امل�ساحة امل�ستغلة
للعمران �أكرث من  %15من امل�ساحة الكلية للأر�ض ،لأن هذه الأرا�ضي يجب ا�ستثمارها
لغايات زراعة الأ�شجار املثمرة واملحا�صيل احلقلية بالإ�ضافة �إىل امل�شاتل الزراعية
وحظائر احليوانات ،بينما ال ي�سمح ب�إقامة املباين العمرانية وم�شاريع الإ�سكان اال�ستثمارية
وامل�شاريع ال�سياحية والأبنية احلكومية واخلدمية ،علم ًا ب�أن املنطقة اجلبلية من منطقة
الدرا�سة تقع �ضمن الأرا�ضي من فئة ) A (A1, A2وهي الأرا�ضي ال�سهلية و�شبه ال�سهلية
ال�صاحلة جلميع املحا�صيل الزراعية مع توفر الظروف املنا�سبة للزراعة يف املنطقة التي
تعاين الآن من الزحف العمراين على م�ستوى منطقة الدرا�سة ،والتي يتم تنظيم �أرا�ضيها
للعمران من قبل دائرة الأرا�ضي وب�شكل خمالف للقوانني اخلا�صة با�ستعماالت الأر�ضي يف
الأردن ،وذلك لعدم وجود خرائط حتدد نوع اال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي ،و�إمنا يوجد خرائط
حتدد نوع اال�ستعمال احلايل فقط (نظام ا�ستعماالت الأر�ضي. )2007 ،
املعايري املناخية :يت�ضح هناك ارتباط بني اال�ستعمال الزراعي والعمراين يف منطقة
الدرا�سة حيث تنت�رش املراكز احل�رضية الرئي�سة م�ؤتة واملزار وم�ؤاب يف املنطقة املالئمة
للإنتاج الزراعي ،لذا �سيتم �إ�ضافة معايري قيا�سية تخطيطية مرتبطة باال�ستعمال الزراعي
حيث �سيت�ضمن النموذج االبتعاد عن املناطق التي ي�سقط عليها �أمطار مبعدل يرتاوح بني
 350 - 200ملم والتي تع ّد مالئمة لزراعة املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة بالإ�ضافة
�إىل االبتعاد عن معدل درجات احلرارة �أقل من  20درجة مئوية لأنها درجات احلرارة املثلى
لزراعة املحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة (دائرة الأر�صاد اجلوية. )2014 ،
املعايري القيا�سية اخلا�صة باملياه اجلوفية :مبا �أن املناطق العمرانية يتبعها
ا�ستعماالت �أخرى قد ت�رض باملياه اجلوفية ،لذا �سيتم تزويد النموذج مبعايري قيا�سية خا�صة
بحماية املياه اجلوفية كاالبتعاد عن �آبار املياه اجلوفية يف �رشق منطقة الدرا�سة بالقرب
من قرية حمي م�سافة  2.5كم ،واالبتعاد �أي�ض ًا عن ينابيع املياه يف املنطقة الغربية املطلة
على حفرة االنهدام م�سافة  2.5كم (نظام حماية م�صادر املياه. )2011 ،
املعايري القيا�سية لأنواع الرتبة :تتمثل املعايري القيا�سية اخلا�صة بالرتبة بنوع
الرتبة وعمقها حيث �إن الرتبة احلمراء الطينية التي ي�صل عمقها �إىل � 6أمتار تع ّد من الرتبة
غري ال�صاحلة لال�ستعمال العمراين ،بينما تتوفر الرتبة ال�صاحلة لال�ستعمال العمراين كالرتبة
ال�صفراء التي ال يتجاوز عمقها1م (خمتربات اجلنوب لفح�ص الرتبة. )2014 ،
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املوقع الأمثل ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية يف منطقة الدرا�سة� :إن توظيف
املعايري املتعددة يف �صناعة القرار احلكومي  MCDMمن خالل برامج نظم املعلومات
اجلغرافية ،ت�ساعدنا يف التقليل من الآثار امل�ستقبلية الناجتة عن القرار وانعكا�سات ذلك
على حياة النا�س وموارد الأر�ض ).(Alkubaisi: 2014: p214

املوقع األمثل الستعماالت األرض العمرانية:
بنا ًء على املعايري القيا�سية التي مت حتديدها م�سبقاً �سيكون النموذج
لتحديد �أن�سب موقع لال�ستعمال العمراين على �أرا�ضي منطقة الدرا�سة كالآتي:

()Model

منوذج التحليل املكاين املتعدد لتحديد �أن�سب مكان ي�صلح لال�ستعمال العمراين يف
منطقة الدرا�سة=
1 .1اختيار طبقة الرتبة من قاعدة البيانات اجلغرافية ،وحتديد املكان الذي يكون فيه
عمق الرتبة �أقل من  2مرت يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال
العمراين.
2 .2اختيار طبقة املياه اجلوفية واالبتعاد عن مواقع الآبار اجلوفية م�سافة  2.5كم يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
3 .3اختيار طبقة الينابيع واالبتعاد عن موقع كل نبع من املياه م�سافة  2.5كم يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
4 .4اختيار طبقة معدالت الأمطار ،وحتديد املكان الذي ي�سقط عليه معدل �أمطار �أقل
من  150ملم يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
5 .5اختيار طبقة معدالت درجات احلرارة ،وحتديد املكان الذي يتعر�ض �إىل معدل
درجة حرارة �أكرث من  20درجة مئوية يف �أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان
لال�ستعمال العمراين.
6 .6اختيار طبقة جماري الأودية ،واالبتعاد عن جمرى الوادي م�سافة  350مرت يف
�أثناء بناء النموذج اخلا�ص بتحديد �أن�سب مكان لال�ستعمال العمراين.
7 .7اختيار طبقة درجات االنحدار لالبتعاد عن درجة انحدار �أكرث من  4درجات.

وبالن�سبة للغة الربنامج ح�سب �أداة بناء منوذج � Modelسيتم تعريف قاعدة
البيانات اجلغرافية على املعايري ال�سابقة بالطريقة التالية:
1 .1ا�ستخدام �أداة اختيار

)(Select

من �صندوق �أدوات الربنامج
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و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي تنت�رش فيه ترب بعمق �أقل من  2مرت.
2 .2ا�ستخدام �أداة احلرم ) (Bufferمن �صندوق �أدوات الربنامج ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد
عن مواقع �آبار املياه اجلوفية م�سافة  2.5كم.
3 .3ا�ستخدام �أداة احلرم من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد عن مواقع الينابيع
م�سافة  2.5كم.
4 .4ا�ستخدام �أداة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي ي�سقط
عليه معدل �أمطار �أقل من  150ملم.
5 .5ا�ستخدام �أداة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي يتعر�ض
�إىل معدل درجة حرارة �أكرث من  20درجة مئوية.
6 .6ا�ستخدام �أداة احلرم من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر لالبتعاد عن جماري الأودية
م�سافة  350مرتاً.
7 .7ا�ستخدام �إدارة اختيار من �صندوق الأدوات ،و�إعطاء �أمر حتديد املكان الذي ترتفع
فيه درجة االنحدار عن  4درجات.
ومن خالل ال�شكل ( )14تت�ضح الأدوات ال�سابقة يف برنامج ) (ArcGis10وامل�ستخدمة
يف التحليل املكاين املتعدد يف الربنامج.
الشكل ()14
أداة ( )Selectوأداة ( )Bufferالمستخدمة في التحليل المكاني المتعدد في برنامج (. )ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على برنامج .ArcGis10
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ومت تعريف برنامج ) (ArcGis10باملعايري القيا�سية ال�سابقة لإجراء حتليل مكاين
متعدد من خالل الطبقات اجلغرافية املتوفرة بقاعدة البيانات اجلغرافية يف النظام
با�ستخدام النموذج ) (Building Modelكما يو�ضح ال�شكل (. )15
الشكل ()15
استخدام أداة النموذج ( )Model builderللتحليل المكاني المتعدد من قاعدة البيانات الجغرافية
لتحديد أنسب موقع إلنشاء محطات ضخ المياه في منطقة الدراسة.

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على أداة النموذج وقاعدة البيانات الجغرافية في برنامج .ArcGis10

وبعد حتديد املعايري القيا�سية التخطيطية ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية يف منطقة
الدرا�سة ،مت بناء النموذج القيا�سي ) (Model Builderلتعريف برنامج ) (Arcgis10بتلك
املعايري ،وحتليل الطبقات ) (layersمن خالل قاعدة البيانات اجلغرافية ،وذلك ال�ستنباط
اخلرائط اجلديدة التي حتدد لنا املكان الأمثل ال�ستعماالت الأرا�ضي العمرانية كما يف ال�شكل
( ، )16وبالتايل ي�ستطيع �صانع القرار االعتماد على تلك اخلريطة لبناء قراراته امل�ستقبلية
املتعلقة باخلدمات التي تتبع املناطق العمرانية ،لأنها تراعي كثرياً من املعطيات املكانية
اخلا�صة مبوارد الأر�ض الطبيعية التي �إذا ما مت التخطيط للم�ستقبل باالعتماد عليها� ،سوف
نتجنب جميع املعيقات والتحديات التي تظهر عادة عند عدم وجود التخطيط امل�سبق ،ومت
هنا بناء النموذج على �أ�س�س علمية ح�سب �إمكانات �أرا�ضي منطقة الدرا�سة.
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الشكل ()16
بناء على المعايير القياسية المزودة للنموذج
أنسب موقع لالستعمال العمراني في منطقة الدراسة ً
في برنامج .ArcGis10

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،

ويت�ضح من ال�شكل (� )17أن املنطقة التي تنت�رش فيها �أكرث التجمعات ال�سكانية من
م�ؤتة �إىل ذات ر�أ�س مروراً بقرى ق�ضاء م�ؤاب ،جميعها �أرا�ض ت�صلح للإنتاج الزراعي
باملحا�صيل احلقلية والأ�شجار املثمرة ،وجميع امل�ساكن املوجودة خمالفة متام ًا للمعايري
القيا�سية التخطيطية املوجودة بالنموذج ،بالإ�ضافة �إىل املناطق العمرانية يف غرب منطقة
الدرا�سة حيث ت�صلح لزراعة اخل�رضاوات والأ�شجار املثمرة ،وبقية املناطق منحدرة جداً
ت�صلح كمدرجات لزراعة الأ�شجار املثمرة �أي�ضاً ،وي�سمح فقط ببناء بيت ريفي �صغري خلدمة
الأر�ض الزراعية ،كما �أن املنطقة ال�رشقية املمتدة من قرية �أم حماط �إىل �رشق قرية حمي
هي �أرا�ض ال ت�صلح لزراعة املحا�صيل احلقلية ،و�إمنا يجب ا�ستثمارها لغايات العمران مع
الأخذ بعني االعتبار االبتعاد عن �آبار املياه اجلوفية حلمايتها من التلوث ،كما يت�ضح �أي�ض ًا
�أن قرية حمي تقع يف مكان غري منا�سب للعمران ب�سبب قربها من �آبار مياه حمي ،فهي تقع
فوق حو�ض املياه مبا�رشة ومنوها العمراين م�ستقب ًال يهدد مياه احلو�ض املائي بالتلوث.
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الشكل ()17
مقارنة موقع االستعمال العمراني الحالي مع الموقع األمثل لمكان لالستعمال العمراني
بناء على المعايير القياسية بالنموذج في برنامج .ArcGis10
ً

المصدر :عمل الباحث باالعتماد على قاعدة البيانات الجغرافية لمنطقة الدراسة.2014 ،

النتائج:
1 .1تبني بعد تطبيق منوذج املعايري القيا�سية ب�أن مواقع القرى ال تتطابق مع معايري
اال�ستعمال العمراين.
2 .2يرتكز اجتاه توزيع اال�ستعمال العمراين على الأرا�ضي الزراعية ال�صاحلة للإنتاج
الزراعي بخا�صة يف م�ؤتة واملزار وم�ؤاب.
3 .3تغري ا�ستعماالت الأرا�ضي الزراعية �إىل اال�ستعمال العمراين والتجاري يف م�ؤتة
واملزار.
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4 .4تراجع امل�ساحات املزروعة مبح�صول القمح بن�سبة  %9ب�سبب الزحف العمراين
على الأرا�ضي الزراعية.
5 .5كفاءة برنامج  ArcGis10يف �إجراء التحليل املكاين املتعدد ،وا�ستنباط اخلرائط
اخلا�صة مبنطقة الدرا�سة.
�6 .6إن�شاء جامعة م�ؤتة يف موقعها احلايل �أ�سهم يف زيادة الزحف العمراين على
الأرا�ضي الزراعية.

التوصيات:
1 .1تطبيق خريطة املوقع الأمثل لال�ستعمال العمراين ،وتوجيه الزحف العمراين
باجتاه املوقع الأمثل من خالل التوقف عن تنظيم الأر�ضي الزراعية ،وتنظيم الأرا�ضي
�رشق ًا باجتاه املنطقة املقرتحة يف الدرا�سة لتجنب زيادة اخل�سائر املرتتبة على
اال�ستعمال احلايل.
2 .2ا�ستكمال العمل على قاعدة البيانات اجلغرافية اخلا�صة باللواء لت�شمل طبقات فيها
بيانات ومعلومات �أخرى.
3 .3اال�ستفادة من قاعدة البيانات اجلغرافية يف بناء قرارات حكومية على �أ�س�س
علمية مع الرتكيز على �إمكانات وموارد البيئة الطبيعية قبل اتخاذ قرار تنموي �أو
ا�ستثماري.
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