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املقدمة :
جغرافية العمران Settlement geography هي فرع من فروع اجلغرافيا البشرية 
التي تدرس  سطح األرض التي استقر عليها البشر،  ووفقا إلعالن األمم املتحدة 
في فانكوفر بشأن املستوطنات البشرية )1976(، فإن "املستوطنات البشرية تعني 
مجمل املجتمع البشري - سواء كان مدينة أو بلدة أو قرية - مع جميع العناصر 
االجتماعية واملادية والتنظيمية والروحية والثقافية التي تعمل على استدامته" 
جغرافية  إل��ى  العمران  جغرافية  تقسيم  يتم  لذلك  Wikipedia, (2018).و 
االستيطان أو العمران احلضري )املدن والبلدات( وجغرافية املستوطنات الريفية 
)القرى(، وفيما عدا  أستراليا وأوروبا والهند، فإن املصطلح نادرا ما يستخدم 
مطبعة جامعة  نشرت  وقد  اإلجنليزية،  باللغة  الناطقة  اجلغرافية  الدراسات  في 
كامبريدج في التسعينيات من القرن املاضي كتاب مقدمة إلى جغرافية العمران 
"An Introduction to Settlement Geography" من تأليف هورنبي وجونز 
في عام Hornby W.F. and M. Jones (1991) 1991، وهو يعد فرعًا من فروع 
اجلغرافيا التقليدية في العديد من الدول األخرى مثل أملانيا حيث يعرف باسم 
باسم  يعرف  حيث  وفرنسا   ،Siedlungs geographie املستوطنات  جغرافية 
 Geografia Geographie de l'habitat، وبجغرافيا االستيطان  املوئل  جغرافيا 

.Wikipedia, (2017) في إيطاليا insediativa
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يبقى تعريف جوردان أفضلها  العمران ولكن  وهناك عدة تعاريف جلغرافية 
املستوطنات  توزيع  بدراسة  تقوم  بأنها:"ال  الباحث حيث يصفها  اعتقاد  حسب 
والتفاعالت  والعمليات   structures التراكيب  أيضا  تدرس  بل  فقط،  البشرية  
واالقتصاد  واجليومورفولوجيا  التربة  )مثل  بها  احمليطة  وبيئتها   املستوطنات  بني 
التي  البيئة احلضرية هي  واملجتمع( )Jordan, )1966، ومن املعروف تاريخيًا أن 
يحظ  ولم  العمران،  جغرافية  في  األكبر  االهتمام  على  نحوز  والزال��ت  كانت 
اجلانب الريفي باالهتمام إال بعد انعقاد املؤمتر اجلغرافي الدولي عام 1925 بالقاهرة 
بعد تقدمي دمياجنيون أول بحث في مفهوم ومنهج جغرافية السكن الريفي  )وهيبة، 
1980(، وعلى الرغم من جهود اجلغرافيني في االسهام البحثي في مجال العمران 
على  يحوز  ال��ذي  هو  احلضري  العمران  أن  يقول  األم��ر  واق��ع  أن  إال  ؛  الريفي 
االهتمام  األكبر عند معظم اجلغرافيني وغير اجلغرافيني على حد سواء، ونفس 
في  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  في  احلديثة  االجتاهات  على  ينطبق  الشئ 
جغرافية العمران ؛ فأغلب التطبيقات تركز على العمران احلضري بشكل أكبر من 
العمران الريفي فمن إجمالي 909 بحثًا مت حصرها  في هذه الدراسة والتي تتبنى 
االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران  بني 
1995 و2017، كان هناك 121 بحثًا فقط يهتم بتطبيق االجتاهات احلديثة في البيئة 
األكبر  النسبة  أما  الدراسات،  إجمالي  من   �13.3 نسبة  يشكل  ما  وهو  الريفية، 

�86.7 فتهتم بتطبيقات هذه االجتاهات احلديثة في البيئة احلضرية.

2. هدف البحث

تطبيقات  في  احلديثة  االجت��اه��ات  وحتليل  دراس��ة  إل��ى  احلالي  البحث  يهدف 
نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران بشقيه الريفي واحلضري في بعض 
لالجتاهات  مناذج  وعرض   ،2017 وحتى   1995 من  الفترة  في  العاملية  الدوريات 
احلديثة في تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران، وأخيرًا اقتراح 

بعض التوصيات للنهوض بهذا الفرع العلمي وبتخصص اجلغرافيا بشكل عام.

3. منهجية اختيار الدوريات لتحقيق أهداف البحث

بحوث  تنشر  التي  ال��دوري��ات  حصر  في  كبيرة  صعوبة  هناك  كانت 
احلضري  بشقيه  العمران  جغرافية  في  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات 
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املتاحة  ال���دوري���ات  م��ن  كبير  ع��دد  ف��ي  ي��ن��ش��رون  فالباحثون  وال��ري��ف��ي، 
ألسباب مختلفة؛ فحني إجراء البحث املتقدم على املوقع العلمي األشهر 
على  الوصول  يوفر  ScienceDirect،الذي  اإلنترنت  شبكة  على  عامليًا 
العلمية،  البحوث  من  كبيرة  بيانات  قاعدة  إلى  املدفوع  االشتراك  أساس 
ويستضيف أكثر من 12 مليون قطعة من احملتوى من حوالي 3500 دورية 
أكادميية في أربعة أقسام رئيسية هي: العلوم الفيزيائية والهندسة، وعلوم 
إلى   الصحية، والعلوم االجتماعية واإلنسانية،   إضافة  احلياة، والعلوم 
34000 كتاب إلكتروني Wikipedia , (2017)، فعند البحث في هذا املوقع 
عن التطبيقات العمرانية احلضرية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية في 
سبتمبر 2017 )باستخدام الكلماتUrban GIS  مع االقتصار على املقاالت 
البحثية فقط Research Articles(، كانت نتيجة البحث هي وجود حوالي 
2078 بحث محكم موزع على عدد كبير من الدوريات العلمية موضحة 

فيما بعد  ScienceDirect, (2017) هي:  
 Landscape and Urban Planning  .1

 Applied Geography  .2
 Computers, Environment and Urban Systems  .3

 Science of The Total Environment  .4
 Atmospheric Environment  .5

 Urban Forestry & Urban Greening  .6
 Procedia Engineering  .7

 Journal of Environmental Management  .8
 Journal of Transport Geography  .9

 Procedia - Social and Behavioral Sciences  .10
 Habitat International  .11

 Land Use Policy  .12
 Environmental Modelling & Software  .13

 Cities  .14
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 Procedia Environmental Sciences  .15

 Ecological Indicators  .16

International Journal of Applied Earth Observation .17

Energy and Buildings  .18

 Energy Procedia  .19

 Journal of Hydrology  .20

وباعتبار بيانات االستشعار عن بعد أحد أهم أنواع البيانات التي يتم استخدامها 
مت  فقد  اجلغرافية،  املعلومات  لنظم  اخلطية  البيانات  مع  بالتكامل  أو  منفردة 
باستخدام االستشعار  العمرانية احلضرية  التطبيقات  أيضًا عن  البحث  إجراء 
على  االقتصار  مع   Urban Remote Sensingالكلمات )باستخدام  بعد  عن 
املقاالت البحثية فقط Research Articles(، وكانت نتيجة البحث هي وجود 
حوالي1140 بحث محكم موزع على عدد كبير من الدوريات العلمية بيانها 

كالتالي ScienceDirect, (2017) هي: 

 Remote Sensing of Environment  .1

 Landscape and Urban Planning  .2

 Atmospheric Environment  .3

 .International Journal of Applied Earth Observation  .4

 Applied Geography  .5

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sens  .6

 Computers, Environment and Urban Systems  .7

 Science of The Total Environment  .8

 Urban Forestry & Urban Greening  .9

 Procedia Environmental Sciences .10

 Ecological Indicators .11
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 Journal of Environmental Management .12

 Atmospheric Research .13

 Habitat International .14

The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space .15

 Urban Climate .16

 Land Use Policy .17

Environmental Pollution .18

 Journal of Hydrology .19

 Environmental Research .20

وعند البحث ف��ي ه��ذا املوق���ع ع��ن التطبيق����ات العمرانية الريف���ية باستخدام 
نظم املعلوم�����ات اجلغرافية واالست����شعار عن بع������د )باس����تخدام الكلم����ات 
فقط  البحثية  امل��ق��االت  على  االقتصار  مع   Rural GIS Remote sensing
بحث   573 حوالي  وج��ود  هي  البحث  نتيجة  كانت   ،)Research Articles
علمية  دورية   20 بلغت  العلمية  الدوريات  من  كبير  عدد  على  موزع  محكم 

دولية   ScienceDirect, (2017) وهي:

Applied Geography  .1

 Landscape and Urban Planning  .2

 Land Use Policy  .3

 Health & Place  .4

 Journal of Environmental Management  .5

 Journal of Rural Studies  .6

 Science of The Total Environment  .7

 Social Science & Medicine  .8

 Computers, Environment and Urban Systems  .9
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 Renewable and Sustainable Energy Reviews .10

 Procedia Environmental Sciences .11

 Renewable Energy .12

Agricultural Systems .13

 Agriculture, Ecosystems & Environment .14

 Biomass and Bioenergy .15

 Environmental Pollution .16

 Atmospheric Environment .17

Computers and Electronics in Agriculture .18

 Ecological Indicators .19

Energy Policy .20

وكان مجمل نتيجة البحث النهائية هي وجود حوالي  3791 بحث محكم 
الدوريات  من  كبير  عدد  على  موزعة  والريفية  احلضرية  بالبيئة  ارتباط  لها 
العلمية وبعد مراجعة عناوين البحوث، مت استبعاد البحوث التي تبتعد عن 
صفة  فيها  ورد  بحوث  هناك  أن  حيث  العمران  جغرافية  اهتمام  مجاالت 
الريف Rural  واحلضر  Urbanولكنها تهتم بتطبيقات بعيدة عن مجاالت 
تضم  بحثًا   909 تضم  قائمة  إلى  الوصول  ومت  واحلضري  الريفي  العمران 
البحوث املنتجة في مجال العمران احلضري بعدد 788 بحثًا والريفي بعدد 
121 بحثًا باستخدام تقنيتي نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد 
موزعة على إحدى عشرة دورية علمية عاملية هي األعلى في معامل التأثير 
Impact Factor، شكل رقم )1(  واألكثر نشرًا للبحوث املرتبطة بالعمران 
احلضري والريفي ؛ منهم سبعة دوريات تختص بتطبيقات نظم املعلومات 
اجلغرافية،وثالث دوريات تختص بتطبيقات االستشعار عن بعد، إضافة 
إلى دورية وحيدة مختصة بالدراسات الريفية بشكل عام،  جدول رقم )1(  
يوضح أهم اخلصائص الرقمية املتعلقة مبعامالت التأثير املختلفة  للدوريات 

العلمية املختارة.
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شكل )1( يوضح الدوريات العلمية املختارة لدراسة االجتاهات احلديثة في 
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران

جدول )1( أهم اخلصائص الرقمية املتعلقة مبعامالت التأثير املختلفة  
للدوريات العلمية املختارة

عنوان الدورية 
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 Landscape and Urban Planning
(LUP1)4.974.5635.0232.1301.880

 Computers, Environment and
Urban Systems(CEUS)3.392.6592.921.9391.140

 Remote Sensing of Environment
(RSE)6.926.2657.6532.9433.073

Applied Geography (AG)3.102.6873.4011.5921.238

 Science of The Total
Environment(STE)5.094.95.1021.8491.621

 International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation (IJAEO)4.143.9304.359--

Land Use Policy(LUP2)3.53.0893.5271.7391.376

 Habitat International(HI) 2.712.2852.5881.6631.078

 ISPRS Journal of Photogrammetry
and Remote Sensing (ISPRS)6.466.3876.4573.0062.815

     Cities3.042.4492.7971.9951.332

Journal of Rural Studies3.212.383.3791.8491.231

Elsevier، 2017  من إعداد الباحث اعتمادا على البيانات املنشورة على موقع

8 
 

حيث أن هناك �حوث ورد  تم است�عاد ال�حوث التي تبتعد عن مجاالت اهتمام جغراف�ة العمران
ولكنها تهتم بتطب�قات �عيدة عن مجاالت العمران Urban والحضر   Ruralفيها صفة الر�ف 
�حثًا تضم ال�حوث المنتجة في مجال  909وتم الوصول إلى قائمة تضم  الر�في والحضر� 

�حثًا �استخدام تقنيتي نظم المعلومات  121�حثًا والر�في �عدد  788العمران الحضر� �عدد 
موزعة على إحد� عشرة دور�ة علم�ة عالم�ة هي األعلى في الجغراف�ة واالستشعار عن �عد 

األكثر نشرًا لل�حوث المرت�طة �العمران )  و 1ش�ل رقم (،  Impact Factorمعامل التأثير 
س�عة دور�ات تختص بتطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة  ، وثالث منهم ؛ الحضر� والر�في 

دور�ات تختص بتطب�قات االستشعار عن �عد ، إضافة إلى دور�ة وحيدة مختصة �الدراسات 
صائص الرقم�ة المتعلقة �معامالت التأثير )  يوضح أهم الخ1جدول رقم ( ، الر�ف�ة �ش�ل عام

 المختلفة  للدور�ات العلم�ة المختارة.

 
) يوضح الدور�ات العلم�ة المختارة لدراسة االتجاهات الحديثة في تطب�قات نظم 1ش�ل (

 المعلومات الجغراف�ة في جغراف�ة العمران
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العلمية  للدوريات  التالية  النهائية  القائمة  النهاية  في  لدينا  وأصبح 
املوضحة في اجلدول رقم )2( والشكل رقم )2( الذي يوضح عدد البحوث 
املنشورة في كل دورية. واجلدير بالذكر أن كل الدوريات املختارة منشورة 
بواسطة دار النشر األكبر  األشهر على مستوى العالم؛ إلزفير )باإلجنليزية: 
الطبية  وال��دوري��ات  الكتب  لنشر  مخصصة  نشر  دار  وه��ي    )Elsevier
تأسست  التي  إلزفير   - ري��د  مجموعة  نشر  دور  إح��دى  وه��ي  والعلمية، 
عام 1580 والتي يوجد مقرها الرئيسي في أمستردام ولها أفرع في اململكة 
احلالية  إلزفير  مطبوعات  بني  ومن  وغيرهما.  املتحدة  والواليات  املتحدة 
من الدوريات العلمية؛ مجلة النست )باإلجنليزية: The Lancet( ومجلة 
)باإلجنليزية:  غراي"  "تشريح  الكتب  ومن   ،)Cell )باإلجنليزية:  اخللية 
Grayʹs Anatomy(. كما متتلك الدار موقع ساينس دايركت )باإلجنليزية: 
ScienceDirect( وسالسل علمية أخرى، وتنشر إلزفير ما يقرب من 250 
سبعة  على  أرشيفها  ويحتوي  علمية،  دوري��ة   200 في  سنويًا  بحث  ألف 
مليون   240 حوالي  موقعها  من  التنزيالت  عدد  ويصل  مطبوعة،  ماليني 

تنزيل ويكيبيديا، )2017(.

CiteScore : يعبر عن متوسط االستشهادات الواردة لكل بحث مت نشره في الدورية 
العلمية . وتستند قيمه في سنة معينة )  مثال 2015(  إلى عدد مرات االستشهادات 
إلجمالي البحوث املنشورة  في السنوات الثالث السابقة  )2012 - 14(، مقسومًا 

على عدد البحوث املنشورة  في هذه السنوات الثالث .
للبحث  االستشهاد  م��رات  عدد  عن  يعبر  التأثير:  معامل   Impact Factor  

الواحد في الدورية العلمية
5Year Impact Factor:  يعبر عن متوسطات معامل التأثير خلمس سنوات

)Source Normalized Impact per Paper )SNIP: يعبر عن معامل 
التأثير للبحث الواحد في مجال معني

)SCImago Journal Rank )SJR: هو مقياس اعتراف بالتميز على أساس 
فكرة أن "جميع االستشهادات لم يتم إنشاؤها على قدم املساواة".
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جدول رقم )2( القائمة النهائية ألهم الدوريات العلمية املختارة لعرض االجتاهات احلديثة يف 
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف جغرافية العمران وعدد البحوث املنشورة فيها.

عنوان الدورية 

ث 
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طة 

رتب
ة امل
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ري

ض
احل

ن  
مرا
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ان 
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للع
سبة 

الن
ري

ض
احل

ث 
حو

 الب
دد

ع
طة 

رتب
ة امل

ور
نش

امل
في

لري
ن  ا

مرا
الع

ان 
مر

للع
سبة 

الن
في

لري
ا

امة
الع

سبة 
الن

Landscape and Urban Planning (LUP1)17422.1342822.9
Computers, Environment and Urban 
Systems(CEUS)1181597.414
Remote Sensing of Environment (RSE)10513.354.112
Applied Geography (AG)8811.23730.613.8
Science of The Total Environment(STE)8510.810.89.5
International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation (IJAEO)587.443.46.8
Land Use Policy(LUP2)394.91512.55.9
) HI(Habitat International 465.81 0.85.2
ISPRS Journal of Photogrammetry 
and Remote Sensing (ISPRS)415.210.84.6
Cities     344.321.74
Journal of Rural Studies JRS--129.91.3

788100121100100املجموع
909اإلجمالي

ScienceDirect, (2017) اجلدول من من إعداد الباحث اعتمادا على عمليات البحث في موقع

شكل )2( توزيع البحوث حسب نوع العمران ؛ حضري / ريفي على الدوريات العلمية

12 
 

 
 ) توزيع البحوث حسب نوع العمران ؛ حضري / ريفي على الدوريات العلمية2شكل (

 النتائج .4
 العلمية: فيما يخص الدوريات 1.4

 ) و الذ� يوضح القائمة النهائ�ة ألهم الدور�ات العلم�ة  ؛)1من خالل الجدول رقم
المختارة لعرض االتجاهات الحديثة في تطب�قات نظم المعلومات الجغراف�ة في جغراف�ة 
العمران و عدد ال�حوث المنشورة فيها، نجد أن دور�ة المشهد الطب�عي (الالندس�يب) و 

د أهم و أكبر الدور�ات تع  Landscape and Urban Planningالتخط�ط الحضر� 
العلم�ة التي تم فيها نشر ال�حوث التي تعرض االتجاهات الحديثة في تطب�قات نظم 

 �حث 208�ش�ل عام  حيث تم نشر عدد   المعلومات الجغراف�ة في جغراف�ة العمران
 909%  من إجمالي ال�حوث التي تم حصرها و ال�الغة  22.9�ش�لون نس�ة    فيها

�حثًا �ش�لون  174د ال�حوث المنشورة على مستو� العمران الحضر� �حثًا، و�لغ عد
% من إجمالي ال�حوث المنشورة في �ل الدور�ات في هذا المجال  و ال�الغة  22.1
�حثًا �ش�لون  34�حثًا ،  و�لغ عدد ال�حوث المنشورة على مستو� العمران الر�في  788
 121في هذا المجال وال�الغة  % من إجمالي ال�حوث المنشورة في �ل الدور�ات28

 �حثًا.
  وجاء في المر�ز الثاني دور�ة الحواسيب و البيئة و النظم الحضر�ةComputers, 

Environment and Urban Systems   حث  �ش�لون    127حيث تم نشر عدد�

020406080100120140160180200

 (LUP1)
CEUS)
 (RSE)
 (AG)
 (STE)
 (IJAEO)
(LUP2)
 (HI)
 (ISPRS)
Cities
JRS

حضري  ؛ العمران  نوع حسب البحوث توز�ع   العلمية الدور�ات ع�� ر�في /

 الحضري الريفي
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4. النتائج

1.4 فيما يخص الدوريات العلمية:
ألهم  النهائية  القائمة  يوضح  وال���ذي  )1(؛  رق��م  اجل���دول  خ��الل  م��ن  	•

تطبيقات  في  احلديثة  االجت��اه��ات  لعرض  املختارة  العلمية  ال��دوري��ات 
نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران وعدد البحوث املنشورة 
فيها، جند أن دورية املشهد الطبيعي )الالندسكيب( والتخطيط احلضري 
Landscape and Urban Planning   تعد أهم  وأكبر الدوريات العلمية 
التي تعرض االجتاهات احلديثة في تطبيقات  البحوث  فيها نشر  التي مت 
نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران بشكل عام  حيث مت نشر 
عدد  208 بحث فيها  يشكلون نسبة  22.9 �  من إجمالي البحوث التي 
مت حصرها والبالغة 909 بحثًا، وبلغ عدد البحوث املنشورة على مستوى 
البحوث  إجمالي  من   �  22.1 يشكلون  بحثًا   174 احلضري  العمران 
وبلغ  بحثًا،    788 والبالغة  املجال   هذا  في  الدوريات  كل  في  املنشورة 
بحثًا يشكلون   34 الريفي  العمران  املنشورة على مستوى  البحوث  عدد 
املجال  هذا  في  الدوريات  كل  في  املنشورة  البحوث  إجمالي  من   �28

والبالغة 121 بحثًا.
احلضرية  والنظم  والبيئة  احلواسيب  دوري��ة  الثاني  املركز  في  وج��اء  	•

Computers, Environment and Urban Systems حيث مت نشر عدد  
127   بحث  يشكلون نسبة 14 �  من إجمالي البحوث التي مت حصرها 
والبالغة 909 بحثًا، وبلغ عدد البحوث املنشورة على مستوى العمران 
15 � من إجمالي البحوث املنشورة في  118 بحثًا يشكلون  احلضري 
كل الدوريات في هذا املجال  والبالغة 788 بحثًا،  وبلغ عدد البحوث 
�7.4 من  يشكلون  أبحاث    9 الريفي  العمران  املنشورة على مستوى 
املجال والبالغة  الدوريات في هذا  املنشورة في كل  البحوث  إجمالي 

121 بحثًا.

 Applied Geography  وجاء في املركز الثالث دورية اجلغرافيا التطبيقية 	•

إجمالي  من   �13.8 نسبة  يشكلون  بحث      125 ع��دد   نشر  مت  حيث 
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البحوث  ع��دد  وبلغ  بحثًا،   909 والبالغة  حصرها  مت  التي  البحوث 
املنشورة على مستوى العمران احلضري 88 بحثًا يشكلون 11.2 � من 
املجال والبالغة  الدوريات في هذا  املنشورة في كل  البحوث  إجمالي 
788 بحثًا، وبلغ عدد البحوث املنشورة على مستوى العمران الريفي 
كل  ف��ي  املنشورة  البحوث  إجمالي  م��ن   �30.6 يشكلون  بحثًا    37
الدوريات في هذا املجال والبالغة 121 بحثًا، وهذا يعني أنها األولى 
في نشر األبحاث املتعلقة بالعمران الريفي وهذا يعد أمرًا طبيعيًا ألنها 
مجلة جغرافية في األساس فتوفر مجااًل للنشر ألفرع علمية جغرافية 

قد ال تتوفر في دوريات علمية أخرى.

 Remote Sensing بعد  عن  البيئة  استشعار  دورية  الرابع  املركز  في  وجاء  	•

12 �  من  110 بحث يشكلون نسبة  of Environment حيث مت نشر عدد 
إجمالي البحوث التي مت حصرها والبالغة 909 بحثًا، وبلغ عدد البحوث 
من   �  13.3 يشكلون  بحثًا   105 احلضري  العمران  مستوى  على  املنشورة 
إجمالي البحوث املنشورة في كل الدوريات في هذا املجال  والبالغة 788 
بحثًا، وبلغ عدد البحوث املنشورة على مستوى العمران الريفي 5 أبحاث  
في هذا  الدوريات  في كل  املنشورة  البحوث  إجمالي  �4.1 من  يشكلون 

املجال والبالغة 121 بحثًا.
1.4 فيما يخص أهم االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية 

في جغرافية العمران:

 1.2.4 أواًل : أهم االجتاهات احلديثة يف تطبيقات املعلومات اجلغرافية يف 
جغرافية العمران احلضري

من خالل مراجعة موضوعات البحوث اخلاصة بتطبيقات نظم املعلومات 
اجلغرافية في جغرافية العمران في الدوريات العلمية املختارة، أمكن للباحث 
البحوث  وهي  التي توزعت عليها   Themes الثيمات  أو  حتديد أهم احملاور 

موضحة في اجلدول التالي رقم )3(
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جدول )3( أهم محاور موضوعات البحوث اخلاصة بتطبيقات نظم 
املعلومات اجلغرافية يف جغرافية العمران احلضري

النسبةعدد البحوثاحملور م

14618.5تطبيقات احملاكاة والنمذجة ثالثية األبعاد للمدن1
14618.5دراسات استخدام األرض واستكشاف التغير فيه2
12816.2دراسات منو املدن3
11214.2دراسات احلدائق واملساحات اخلضراء في املدن4
9512.1دراسات مناخ املدينة واجلزر احلرارية5
708.9دراسات املخاطر والكوارث في املدن6
384.8تطبيقات متنوعة7
222.8دراسات تطوير أنظمة دعم اتخاذ القرار باستخدام GIS في املدن8
162دراسات التوقع املستقبلي في املدن9
10GIS 152دراسات املشاركة الشعبية  في التخطيط باستخدام

788100االجمالي

من إعداد الباحث

احملاكاة  تطبيقات  على  رك��زت  التي  األبحاث  األول  املركز  على  تنافس  	•
استخدامات  درس��ت  التي  واألب��ح��اث  للمدن  األب��ع��اد  ثالثية  والنمذجة 
هذه  في   Change detection التغير  واستكشافات   Land Usesاألرض
االستخدامات بعدد 146 بحثًا لكل منهما بنسبة 18.5 � لكل منهما أيضًا.

 Urban وجاء في املركز الثاني األبحاث التي ركزت على دراسات منو املدن	•
Growth بعدد 128 بحثًا بنسبة 16.2 � .

احلدائق  دراس���ات  على  رك��زت  التي  األب��ح��اث  الثالث  امل��رك��ز  ف��ي  وج��اء  	•

واملساحات اخلضراء في املدن بعدد 112 بحثًا بنسبة 14.2 � .
املدينة  مناخ  دراس��ات  على  ركزت  التي  األبحاث  الرابع  املركز  في  وجاء  	•

 95 بعدد  املدن  في   Urban Heat Islands احلرارية  واجلزر   City Climate
بحثًا بنسبة 12.1 � .

املخاطر  دراس��ات  على  رك��زت  التي  األبحاث  اخلامس  املركز  في  وج��اء   	•

والكوارث في املدن بعدد 70 بحثًا بنسبة 8.9 � .
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وللحصول على صورة أكثر دقة عن أهم االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم 
رقم  جدول  إنشاء  مت  احلضري  العمران  جغرافية  في  اجلغرافية  املعلومات 
)4(  الذي يوضح  توزيع األبحاث حسب احملاور على الدوريات العلمية 
املستخدمة، ومت وضع أوزان نسبية حلجم البحوث املنشورة في كل محور 

على مستوى كل دورية فجاءت النتائج على النحو التالي :

 Land Usesاألرض اس��ت��خ��دام��ات  درس���ت  ال��ت��ي  األب��ح��اث  ج���اءت  	•

في  االستخدامات  هذه  في   Change detection التغير  واستكشافات 
كل  مستوى  على  نسبي  وزن  أعلى  على  حصلت  حيث  األول  املركز 
احملاور ألنها أحتلت صدارة البحوث املنشورة في ثالث دوريات علمية 
واحتلت املركز الثاني في أربعة دوريات علمية واملركز الثالث في ثالث 

دوريات أخرى .

 Urban Growth امل��دن  منو  دراس��ات  على  رك��زت  التي  األبحاث  ج��اءت  	•

نسبي على مستوى  أعلى وزن  ثاني  الثاني حيث حصلت على  املركز  في 
علميتني  دوريتني  في  املنشورة  البحوث  صدارة  أحتلت  ألنها  احملاور  كل 
واحتلت املركز الثاني في ثالث دوريات علمية واملركز الثالث في دوريتني 

علميتني .

احملاكاة  تطبيقات  على  رك��زت  التي  األبحاث  الثالث  املركز  في  وج��اءت  	•

والنمذجة ثالثية األبعاد للمدن حيث حصلت على ثالث أعلى وزن نسبي 
على مستوى كل احملاور ألنها أحتلت صدارة البحوث املنشورة في دورية 
علمية واحدة واحتلت املركز الثاني في ثالث دوريات علمية واملركز الثالث 

في دورية علمية واحدة .

وجاءت في املركز الرابع األبحاث التي ركزت على دراسات مناخ املدينة  	•

حيث  امل��دن  في   Urban Heat Islands احل��راري��ة  واجل��زر    City Climate
حصلت على رابع أعلى وزن نسبي على مستوى كل احملاور ألنها أحتلت 
صدارة البحوث املنشورة في دورية علمية واحدة واحتلت املركز الثاني في 

دورية علمية واحدة واملركز الثالث في في ثالث دوريات علمية .
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جدول )4( توزيع األبحاث حسب احملاور على الدوريات العلمية 
املستخدمة واألوزان النسبية لها

المحور 

)L
UP

1(

)C
EU

S(

)R
SE

(

AG)S
TE

)IJ
AE

O(

LU
P2HI
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PR
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اإل

زن
الو

يب
ترت

ال

245616111352487146103تطبيقات النمذجة واحملاكاة والنمذجة ثالثية األبعاد للمدن

261122191016146166146201استكشاف التغيرات في  استخدام األرض 

25131618415813412128132دراسات النمو احلضري

604126851006111245املساحات اخلضراء واحلدائق والزراعة احلضرية 

117288131215739564مناخ املدينة واجلزر احلرارية

2751533304017045حتليل املخاطر والكوارث

99642105023817تطبيقات متنوعة

GIS 54022035012217تطوير أنظمة دعم اتخاذ القرار  باستخدام

750101020016 دراسات التوقع املستقبلي

GIS 520400120115املشاركة الشعبية باستخدام

17912111093866254474236788اإلجمالي

من إعداد الباحث

دراسات  التي ركزت على  األبحاث  من   اخلامس كل  املركز  في  واشترك  	•

احل��دائ��ق وامل��س��اح��ات اخل��ض��راء ف��ي امل���دن واألب��ح��اث ال��ت��ي رك���زت على 
دراسات املخاطر والكوارث في املدن حيث أحتل كل منهما الصدارة في 

دورية علمية واحدة واملركز الثالث في دورية علمية واحدة أيضًا.
ويتفق الباحث مع ما جاء في ترتيب محاور األبحاث حسب الوزن النسبي 
ويعتقد أنه يعبر عن الواقع الفعلي لهذه االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم 

املعلومات اجلغرافية في العمران احلضري.

مت حساب الوزن النسبي عن طريق حتديد املراكز الثالث األولى لعدد البحوث  لكل 
محور في كل دورية و إعطاء البحوث في املركز األول )باللون األحمر ( ثالث نقاط، 
و البحوث في املركز الثاني )باللون األصفر ( نقطتني ، و البحوث في املركز الثالث 
)باللون األخضر ( نقطة واحدة، ثم مت جمع عدد النقاط في كل محور أفقيًا للحصول 

على الوزن النسبي له و من ثم حتديد ترتيبه.
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املعلومات  نظم  تطبيقات  يف  احلديثة  االجتاهات  أهم   : ثانيًا   1.1.4
اجلغرافية يف جغرافية العمران الريفي

جدول )4( يوضح أهم محاور موضوعات البحوث اخلاصة بتطبيقات نظم 
املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران الريفي، ومن اجلدول نالحظ ما يلي:

الريفية  األرض  استخدامات  درست  التي  األبحاث  األول  املركز  في  جاء  	•
Land Uses واستكشافات التغير Change detection في هذه االستخدامات 

بعدد 42 بحثًا بنسبة 34.7 � .
البيئة  في  واملخاطر  الكوارث  التي درست  األبحاث  الثاني  املركز  في  جاء  	•

الريفية بعدد 15 بحثًا بنسبة 12.4 � .
جاء في املركز الثالث األبحاث التي درست التحول من العمران الريفي إلى  	•

العمران احلضري بعدد 13 بحثًا بنسبة 10.7 � .
وأشترك في املركز الرابع دراسات تنمية األراضي الريفية ودراسات املشاركة  	•

الشعبية في التخطيط باستخدام GIS بنسبة �7.5 لكل منهما.
قواعد  بناء  ودراسات  الريفية  املباني  دراسات  اخلامس  املركز  في  وأشترك  	•

البيانات ألراضي الريف باستخدام GIS بنسبة �6.6 لكل منهما.
جدول )4( أهم محاور موضوعات البحوث اخلاصة بتطبيقات نظم املعلومات 

اجلغرافية في جغرافية العمران الريفي
النسبةعدد األبحاثاحملور

4234.7دراسات استخدامات األرض الريفية واستكشاف تغيراتها
1512.4دراسات الكوارث واملخاطر في البيئة الريفية

1310.7دراسات حتول العمران الريفي إلى حضري
97.5دراسات تنمية األراضي الريفية

GIS 97.5دراسات املشاركة الشعبية في التخطيط باستخدام
86.6دراسات املباني الريفية

GIS 86.6دراسات بناء قواعد البيانات ألراضي الريف باستخدام
75.8دراسات احلفاظ على األراضي الريفية

54.1منذجة التمييز بني العمران الريفي واحلضري في املناطق الهامشية
54.1أخرى

100                   121               املجموع
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5. التوقعات لتطور تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف جغرافية العمران 

في  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  لتطور  التوقعات  على  وللتعرف 
السنوات  الثالث  في  املنشورة  البحوث   مراجعة  متت   العمران،  جغرافية 
التطبيقات،  لهذه  للتعرف على أحدث االجتاهات  األخيرة  )2017-2014( 
ومت حصر عدد 171 بحثًا، ومت تصنيفها على حسب محاورها كما يتضح في 

اجلدول التالي رقم )5(

جدول )5( أهم محاور موضوعات البحوث اخلاصة بتطبيقات نظم 
املعلومات اجلغرافية يف جغرافية العمران من إعداد الباحث

النسبةالعدداحملور 
 4928.6تطبيقات احملاكاة و النمذجة ثالثية األبعاد للمدن 

 3017.5حتليل املخاطر والكوارث

 2313.5دراسات النمو احلضري

 1911.1املساحات اخلضراء واحلدائق والزراعة احلضرية 

 148.2مناخ املدينة واجلزر احلرارية

GIS 116.4املشاركة الشعبية في التخطبط باستخدام 

 95.3استكشاف التغيرات في استخدام األرض

 74.1دراسات التجديد  والتحول احلضري

 63.5تطبيقات متنوعة

1.8 3التطبيقات الريفية

 171100االجمالي

ومن اجلدول نالحظ ما يلي:

و  احملاكاة  تطبيقات  على  رك��زت  التي  ال��دراس��ات  األول   املركز  في  جاء  	•

النمذجة ثالثية األبعاد للمدن بعدد 49 بحثُا شكلوا نسبة 28.6 � من إجمالي 
البحوث املنشورة في هذه الفترة.

جاء في املركز الثاني  الدراسات التي ركزت على حتليل املخاطر والكوارث  	•

في املدن بعدد 30 بحثُا شكلوا نسبة 17.5 � من إجمالي البحوث املنشورة 
في هذه الفترة.
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بعدد  احلضري  النمو  على  ركزت  التي  الدراسات  الثالث   املركز  في  جاء  	•

23بحثُا شكلوا نسبة 13.5 � من إجمالي البحوث املنشورة في هذه الفترة.

جاء في املركز الرابع  الدراسات التي ركزت على دراسة املساحات اخلضراء  	•

واحلدائق والزراعة احلضرية بعدد 19بحثُا شكلوا نسبة 11.1 � من إجمالي 
البحوث املنشورة في هذه الفترة.

جاء في املركز اخلامس  الدراسات التي ركزت على دراسة دراسات مناخ  	•

املدينة City Climate  واجلزر احلرارية Urban Heat Islands في املدن بعدد 
14بحثُا شكلوا نسبة 8.2 � من إجمالي البحوث املنشورة في هذه الفترة.

آخر  في  الريفي  العمران  دراس��ات  أن نصيب  اجل��دول  وكما نالحظ من 
إجمالي  من   �  1.8 نسبة  متثل  منشورة  بحوث  ثالث  يتعد  لم  سنوات  ثالث 

البحوث املنشورة في جغرافية العمران خالل هذه الفترة.
املعلومات  نظم  تطبيقات  يف  احلديثة  االجتاهات  من  مناذج  عرض   .6 

اجلغرافية يف جغرافية العمران
هذا  في  البحث  مستقبل  أن  يتضح   ،)5( رقم  السابق  اجلدول  قراءة  من 
الفرع العلمي يتجه نحو الدراسات التي تركز على تطبيقات احملاكاة والنمذجة 
االجتاه  هذا  عن  تعبران  دراستني  سنستعرض  ولذلك  للمدن،  األبعاد  ثالثية 
البحثي ؛ األولى عن احملاكاة  Simulation والثانية عن النمذجة ثالثية األبعاد 

 3D City Modelling للمدن

Simulation  1.6  احملاكاة
نتيجة للنمو احلضري السريع وتغير استخدام األرض في املدن اجته العلماء 
من  مما ميكنهم  املستقبلية  والتغيرات  النمو  توقع  تقنيات متكنهم من  للبحث عن 
رسم سيناريو ملا سيحدث في املستقبل ومن ثم العمل على تالفي اآلثار السلبية 
املتوقعة لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة، وفي سبيل ذلك مت تطوير عدد هائل 
من النماذج الرقمية Digital Models  وقد متكن الباحث - أثناء دراسته للدكتوراة 
في مدرسة العمارة والتخطيط والالندسكيب باالشتراك مع قسم اجليوماتكس 
بكلية الهندسة املدنية، جامعة نيوكاسل، اجنلترا -  من حصر ما يزيد على املائتني 
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من هذه النماذج، ومتت دراستهم  في فصل مستقل ضمن دراسته املعنونة مراقبة 
ومنذجة وإدارة النمو احلضري في االسكندرية  )Azaz, 2004(، وقد مت  تصفية 
-على  املذكورة  الدراسة  في  تفصياًل  موضحة   - متباينة  ألسباب  النماذج  هذه 
عدة مراحل حتى وصلنا إلى قائمة قصيرة  حتتوي على تسعة عشر منوذجًا متت 
دراستهم بعمق ثم وقع االختيار  في النهاية على اثنني منهما وأخيرًا مت االستقرار 
على تبني تطبيق منوذج سلوث SLEUTH للنمو احلضري أو منوذج كالرك للنمو 
بروفيسور  يدعى  أمريكي  برئاسة جغرافي  فريق عمل  تطوير  احلضري وهو من 
كيث كالركKeith Clarke   من قسم اجلغرافيا  بجامعة كاليفورنيا، ومت االتصال 
به الستئذانه في اختبار وتطبيق منوذجه على االسكندرية، وهو ما رحب به، بل 
الواليات  النموذج خارج  هذا  تطبيق  أبحاثه عن  في  بالرسالة  باالستشهاد  وقام 
 Chaudhuri & Clarke 2013 املتحدة وأوروبا وأحدثها البحث املنشور في عام
2013((. وهذا النموذج مت تطبيقه بنجاح على عدد كبير من املدن حول العالم 
منو  وتوقع  األرض  استخدام  في  التغير  حملاكاة  املاضية  عامًا  العشرين  خ��الل 
املدن في املستقبل. واسم النموذج SLEUTH مشتق من املدخالت inputs التي 
يستخدمها ؛ فحرف S يرمز لالنحدار Slope وحرف L يرمز الستخدام األرض 
 Exclusion املستقبلي  النمو  املستبعدة من  للمناطق  يرمز   E Land Useو حرف  
لشبكة  يرمز   T وح��رف   Urban extend احل��ض��ري  لالمتداد  يرمز   U وح���رف  
املواصالت Transportation وحرف  H يرمز للظل التضاريسي Hillshade الذي 
يستخدم كخلفية ملخرجات النموذج )USGS 2000(، ويعمل النموذج من خالل 
املدخالت  خرائط  باستخدام  مكانيًا  تطبيقها  يتم  للنمو  تخطيطية  قواعد  حتديد 
السابقة  ومنها يتم التعرف على كيفية حدوث النمو في املاضي واحلاضر وبذلك 
يتم استنتاج معامالت إحصائية مكانية يتم استخدامها في منوذج رياضي معروف 
هذا  وباستخدام  املستقبلي  احلضري  النمو  حملاكاة   cellular automata باسم  

النموذج متت  محاكاة النمو احلضري في االسكندرية حتى عام 2055.
وبتطبيق منوذج SLEUTH Model على االسكندرية مت استخدام املعامالت 
اإلحصائية اخلاصة بالنمو العمراني املعاصر والسابق الستنتاج النمو العمراني 
وأشارت  السابقة،  النمو  معدالت  نفس  استمرار  افتراض  على  املستقبلي 
نتائج النمذجة الرقمية إلى إن استمرار النمو العمراني بنفس معدالته احلالية 
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سيؤدي إلى أن النمو املستقبلي سيكون على حواف وأطراف املعمور احلضري 
الشرقي  واجل��ن��وب  واجل��ن��وب  الغرب  في  خاصة  وبصفة  احلالي  السكندري 
له  سيكون  الشرقي  واجلنوب  اجلنوب  اجتاه  في  النمو  هذا  ولكن   ،)2( شكل 
تداعياته اخلطيرة حيث أن استمرار النمو في هذه األجزاء سيكون على حساب 
مساحتها  من   �75 خسارة  خلطر  معرضة  فهي  ثم  ومن  الزراعية،  األراض��ي 
هذه  توقعات  وتعد  احلالية،  الفاقد  معدالت  استمرت  إذا   2096 عام  بحلول 
الدراسة مغرقة في التفاؤل إذا ما قورنت بنتائج دراسة أخرى أشارت إلى كل 
النمو احلضري  تفقد لصالح  الساحلية شمال مصر سوف  الزراعية  األراضي 
وأنشطة أخرى بحلول عام Salem et al. 1995( 2061(، وبغض النظر عن 
يجب  وشيك  خطر  هناك  أن  على  اتفقتا  الدراستني  ف��إن  والتشاؤم  التفاؤل 
التعامل معه قبل أن يقع وهو ما مت التعرض له في اجلزء اخلاص بإدارة النمو 

احلضري املستقبلي في الرسالة املذكورة.

شكل )2( النمو العمراني املستقبلي يف االسكندرية حتى 2055 كما حدده 
SLEUTH Model منوذج

22 
 

 
 SLEUTHكما حدده نموذج  2055) النمو العمراني المستقبلي في االسكندرية حتى 2شكل (

Model 
 

 3D City Modellingالنمذجة ثالثية األبعاد للمدن     2.6

النمذجة ثالث�ة األ�عاد للمدن أحد أهم االتجاهات الحديثة في تطب�قات نظم المعلومات تعد 
ثالثي  digitalالجغراف�ة في جغراف�ة العمران ، و هي ع�ارة عن تمثيل حاسو�ي  أو رقمي 

، و هناك مسم�ات متعددة األ�عاد لسطح األرض و ما عل�ه  من ظاهرات مختلفة  في المدينة 
و أ،  Cybercityأو المدينة السيبران�ة  ”,Cybertown“  البلدة السيبران�ة مثللهذا االتجاه 

, .Digital City ،"Singh et al“" أو  المدينة الرقم�ة Virtual City " المدينة االفتراض�ة
  للمدينة االفتراض�ةو هناك اتجاه متزايد لتبني مسمى  النمذجة  ثالث�ة األ�عاد  )2013(

Virtual 3D   City Modelling ، ألن تقن�ة الواقع االفتراضيvirtual reality  هي التي يتم
 Sadek et  للنماذج  ثالث�ة األ�عاد للمدن   visualization  استخدامها في االظهار الب�اني 

al. (2017)    ،ذه النماذج بإحد� الطرق التال�ة ؛ و�تم بناء ه 
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3D City Modelling 2.6 النمذجة ثالثية األبعاد للمدن

في  احل��دي��ث��ة  االجت��اه��ات  أه��م  أح��د  للمدن  األب��ع��اد  ثالثية  النمذجة  تعد 
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران، وهي عبارة عن متثيل 
حاسوبي أو رقمي digital ثالثي األبعاد لسطح األرض وما عليه  من ظاهرات 
السيبرانية   البلدة  املدينة، وهناك مسميات متعددة لهذا االجتاه مثل  مختلفة  في 
االفتراضية  املدينة  أو   ،Cybercity السيبرانية  املدينة  أو   ،"Cybertown"
 "Digital City"،Singh et al., )2013( الرقمية  املدينة  أو   "Virtual City"
االفتراضية  للمدينة  األبعاد  ثالثية  النمذجة   مسمى   لتبني  متزايد  اجتاه  وهناك 
Virtual 3D   City Modelling، ألن تقنية الواقع االفتراضي virtual reality هي 
األبعاد  ثالثية  للنماذج    visualization البياني  االظهار  في  استخدامها  يتم  التي 

للمدن  )Sadek et al. )2017 ،ويتم بناء هذه النماذج بإحدى الطرق التالية ؛ 

 ،vector data اخلطية  البيانات  استخدام  في  وتتمثل  التقليدية  الطرق   .1
ومناذج االرتفاعات الرقمية DEM، والصور اجلوية .

املسح  مع  الصناعية  األقمار  استخدام صور  في  وتتمثل  الثانية  الطريقة   .2
LASER Scanning بالليزر

 Terrestrial images األرضية  الصور  استخدام  في  وتتمثل  الثالثة  الطريقة   .3
 Photogrammetry Close األرضية  التصويرية  املساحة  أجهزة  باستخدام 
Range، شكل )3( مع حتويل اخلرائط ثنائية األبعاد إلى ثالثية األبعاد باستخدام 

DSM Singh et al., )2013( ومناذج السطوح الرقمية Texture mapping

 Alsadik )2014(  يوضح املساحة التصويرية األرضية لرفع الظاهرات ثالثية األبعاد )شكل )3

23 
 

، و نماذج vector dataالطرق التقليد�ة و تتمثل في استخدام الب�انات الخط�ة  .1
 ، و الصور الجو�ة .DEMاالرتفاعات الرقم�ة 

الطر�قة الثان�ة و تتمثل في استخدام صور األقمار الصناع�ة مع المسح �الليزر  .2
LASER scanning 

�استخدام  Terrestrial imagesالطر�قة الثالثة و تتمثل في استخدام الصور األرض�ة  .3
، ش�ل  Photogrammetry  Close Range أجهزة المساحة التصو�ر�ة األرض�ة

 Texture mappingتحو�ل الخرائط ثنائ�ة األ�عاد إلى ثالث�ة األ�عاد �استخدام ) مع 3(
 )DSM Singh et al) ,.2013ونماذج السطوح الرقم�ة 

 
   )2014(  لرفع الظاهرات ثالثية األبعاد) يوضح المساحة التصويرية األرضية 3شكل (

Alsadik  

 Biljecki  بلج��ي وزمالؤهقام حيث ، للنمذجة ثالث�ة األ�عاد للمدن وهناك العديد من التطب�قات 
et al),.2015و �عضها  الحضر�  �عضها يرت�ط �العمران،  تطب�قًا مميزًا منهم 29 )، �حصر

تقدير يرت�ط بتخصصات علم�ة أخر�، وف�ما يخص العمران الحضر� هناك تطب�قات تتمثل في 
 estimating the internal size of a المساحة الداخل�ة للم�اني على مستو� �ل طابق

building ) المؤتمر الدولي الثاني في مؤخرًا قدم )، 2017، والجدير �الذ�ر أن مصيلحي
�حثًا �عنوان" تحليل متقدم في لجامعة اإلس�ندر�ة تحت عنوان التكامل المعرفي واإلبتكار 
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قام  حيث  للمدن،  األبعاد  ثالثية  للنمذجة  التطبيقات  من  العديد  وهناك 
بلجيكي وزمالؤه  )Biljecki et al., )2015، بحصر 29 تطبيقًا مميزًا منهم، بعضها 
يرتبط بالعمران احلضري وبعضها يرتبط بتخصصات علمية أخرى، وفيما يخص 
العمران احلضري هناك تطبيقات تتمثل في تقدير املساحة الداخلية للمباني على 
مستوى كل طابق Estimating the Internal size of a Building، واجلدير بالذكر 
أن مصيلحي )2017(، قدم مؤخرًا في املؤمتر الدولي الثاني جلامعة اإلسكندرية 
حتت عنوان التكامل املعرفي واإلبتكار بحثًا بعنوان" حتليل متقدم في تشخيص 
الواقع من أجل تنمية حضرية رشيدة ومستدامة" إبتكارا جديدا يتمثل في إبراز 
مسطحات  على  والكثافة  بالفعل  املسكون  األفقي  احليز  على  السكانية  الكثافة 
طوابق املبنى )املسطحات التكرارية( والتقييم املقارن للنوعني، وحساب الكثافة 
 Estimating the Population in an Area  السكانية يتطلب تقدير حجم السكان
أواًل وهو ما ميكن احلصول عليه من خالل النمذجة ثالثية األبعاد للمدن، وملا 
كان االهتمام األساسي في جغرافية العمران في البداية بالسكن لدرجة أن بعض 
العلماء أطلق عليها  في البداية جغرافية السكن كما ذكر وهيبة، )1980( ؛ فهناك 
تصنيف  خالل  من  حتقيقه  ميكن  ما  وهو  املساكن  أنواع  على  التعرف  إلى  حاجة 
أمناط املباني Classifying Building Types، وهناك العديد من التطبيقات التي 
البياني  اإلظهار  وهي  أال  للمدن  األبعاد  ثالثية  النمذجة  سمات  أهم  تستخدم 
البياني  االظهار  على  بالطبع  يتفوق  ما  وه��و   Geo-Visualization اجلغرافي 
البيئة  على  واملخاطر  الكوارث  أثر  حتليل  في  التطبيقات  وتتمثل  األبعاد  ثنائي 
احلضرية وتطبيقات دراسات احلركة املرورية في املدن كما ميكن استخدامها في 
 Public Participation in planning حتسني املشاركة الشعبية في عملية التخطيط
التي تستخدم في   Visibility Analysis الرؤية  وغيرها، وهناك تطبيقات حتليل 
تستخدم  كما  امل��دن،  في  احلرارية  الراحة  ودراس��ات  احلضري  املناخ  دراس��ات 
النمذجة ثالثية األبعاد للمدن في التحليل الزمني للتغيرات التي حتدث في املشهد 
احلضري Temporal Analysis of Changes in the  Landscape، واستكشاف 
التغير في استخدامات األرض Change Detection، وميكن استخدام النمذجة 
ثالثية األبعاد للمدن في دراسات اجلغرافيا التاريخية للعمران حيث ميكن إعادة 

إنشاء املدن القدمية التي أندثرت وغيرها من التطبيقات الشبيهة.
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هنا  سنعرض  للمدن،  األبعاد  ثالثية  النمذجة  عن  أكثر  الصورة  ولتوضيح 
ألحدث دراسة نشرت في نوفمبر 2017 بعنوان منوذج املدينة ثالثي األبعاد:  احملاكاة 
احلضرية الرأسية  التنمية  أجل  من  األبعاد  ثالثية  للنمذجة  وأداة  كطريقة  اجلغرافية 
 iCity 3D:A geosimualtion method and tool for three-dimensional
modelling of vertical urban development، من تأليف أوليمبيا كوزيتيك 
 Suzana Dragićević دراجيسفيتيش،  وس��وزان��ا   Olympia Koziatek
)Koziatek, and Dragićević, )2017، حيث تشهد العديد من مدن أمريكا 
مساحات  لديها  التي  واملناطق  األقاليم  في  مستمرا  سكانيا  من��وا  الشمالية 
التكثيف  عمليات  تشجيع  يتطلب  مما  احلضرية،  التنمية  أجل  من  محدودة 
االجتاه  في  احلضرية  التنمية  مع   urban densification processes احلضري 
  Vertical urban development )VUD( الرأسي. والتنمية احلضرية الرأسية
التكثيف  تدعم  التي  والعالية،  املتوسطة  املباني  تطوير  هي شكل من أشكال 
احلضري وهي عملية مكانية ثالثية األبعاد  بطبيعتها. وتعتبر أمناط استخدام 
األرض والكثافة السكانية واخلدمات األساسية معايير رئيسية لتحديد املواقع 
املثلى للتنمية الرأسية للمباني املتوسطة والعالية االرتفاع. والهدف الرئيسي 
األبعاد  تطوير  منوذج حضري جغرافي  ثالثي  البحثية هو  الدراسة  من هذه 
لتمثيل التغير عبر الزمن  في التنمية احلضرية الرأسية. ويتكون هذا النموذج 
احلضري  للتكثيف  األرض  مالئمة  حتليل   : ه��ي  األول���ى  مرحلتني:  م��ن 
األبعاد  ثالثي  واالشتقاق   suitability analysis urban densification land
للمباني على مستوى تفصيلي، وقد مت تطوير هذا النموذج باستخدام برنامج 
 Computer كما مت إجراء عمليات البرمجة باستخدام ،ESRI’s CityEngine
Generated Architecture )CGA( language، ومت تطبيق النموذج على مدينة 
سري  City of Surrey الكندية كدراسة حالة حملاكاة سيناريوهني من التنمية 
الرأسية املمكنة فيها. وأوضحت نتائج احملاكاة إلى أن  الزيادة  في عدد املباني 
2040 ستحدث  ثالثية األبعاد واملتوسطة والعالية في السنوات من2011 إلى 
السكانية  الكثافات  واملراكز احلضرية، ومناطق  النقل،  بالقرب من شبكات 
لالستخدام  كفاءته  املقترح  النموذج  هذا  أثبت  ولقد   .)4( شكل  العالية، 

احملتمل في التخطيط احلضري وعمليات صنع القرار.
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شكل )4( نتائج النمذجة الثالثية األبعاد للمباني العالية لسيناريو التنمية الرأسية 
Koziatek, and Dragićević, )2017( للمنطقة احلضرية ومنطقة األعمال املركزية، املصدر

7. التوصيات واملقترحات للنهوض بالفرع العلمي

تخص  ولكن  فقط  العلمي  الفرع  تخص  ال  واأله��م  األول��ى  التوصية   .1
خطر  في  العلم  ه��ذا  أصبح  حيث  ع��ام  بشكل  اجلغرافيا  علم  تخصص 
شديد جدًا  بسبب تراجع اإلهتمام بتدريس اجلغرافيا في التعليم العام، 
واملعاهد العلمية العليا، ولقد كتب مصيلحي  غير مرة عن أسباب الوضع 
املأزوم الذي وصل إليه العلم واقترح خطة طريق للخروج  من األزمة، 
وال شك أن هناك الكثير من العلماء الغيورين على التخصص ويأسفون 

26 
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 بالفرع العلمي والمقترحات للنهوضالتوصيات  .7

التوص�ة األولى و األهم ال تخص الفرع العلمي فقط و لكن تخص تخصص علم  .1
�سبب تراجع اإلهتمام  الجغراف�ا �ش�ل عام حيث أص�ح هذا العلم في خطر شديد جدًا 

بتدر�س الجغراف�ا في التعل�م العام ، والمعاهد العلم�ة العل�ا ، و لقد �تب مصيلحي  غير 
� وصل إل�ه العلم واقترح خطة طر�ق للخروج  من مرة عن أس�اب الوضع المأزوم الذ
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على احلالة الراهنة له على املستوى احمللي واملستوى اإلقليمي،  ولذلك 
لتنظيم  الدعوة  املصرية  اجلغرافية  اجلمعية  تتولى  بأن  ماسة  حاجة  هناك 
الكفيلة لعودة اجلغرافيا املصرية  السبل  فيه مناقشة كافة  يتم  مؤمتر دولي 
التطور  مواكبة  على  والعمل  الزمان  مر  على  أستحقتها  التي  املكانة  إلى 

الهائل الذي حدث في أفرع علم اجلغرافيا على مستوى العالم.
اجلغرافية  الفرعية  التخصصات  باقي  وأي��ض��ًا   العمران  يخص  فيما   .2
األخرى؛ هناك حاجة ماسة لتعديل اخلطط الدراسية في أقسام اجلغرافيا 
اجلغرافيا  ف��ي  احلديثة  بالتقنيات  اخل��اص��ة  امل��ق��ررات  إدراج  يتم  بحيث 
الغربية  اجلامعات  ف��ي  احل��ال��ي  ال��وض��ع  يناظر  ال��ذي  املناسب  بالشكل 
لتحقيق االستفادة القصوى من هذه التقنيات في دراسة وفهم الظواهر 
دقة  أكثر  لنتائج  الوصول  من  ميكن  مما  أفضل  بشكل  والبشرية  الطبيعية 
وأكثر تعبيرًا  عنها، واجلدير بالذكر أن هناك دواًل عربية بدأت في ذلك 
التربية والتعليم في سلطنة عمان  منذ عدة سنوات  حيث قررت وزارة 
كتاب التقنيات احلديثة في اجلغرافيا لطالب الصف الثالث الثانوي هناك 
� بل ومتت طباعته أيضًا بطريقة برايل للطالب املكفوفني، كما أن قسم 
خططه  بتعديل  قام  قابوس  السلطان  جامعة   – اآلداب  بكلية  اجلغرافيا 
شارك  وقد  احلديثة،  االجتاهات  هذه  ملواكبة  جذريًا  تعدياًل  الدراسية 
التربية والتعليم  الباحث في هذه اجلهود كمؤلف مشارك لكتاب وزارة 
هناك،  اجلغرافيا  بقسم  الدراسية  اخلطط  حتديث  فرق  ضمن  وبالعمل 
والباحث على استعداد للمساهمة في هذا املجال بقسم اجلغرافيا بآداب 

املنوفية وفي أي جامعة مصرية  تتبنى هذا التوجه.
3. هناك ضرورة ملحة بأن تتواكب الدراسات العربية في مجال العمران 
بشقيه الريفي واحلضري مع االجتاهات احلديثة لهذا العلم على املستوى 
عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  وخاصة  العاملي 

بعد.
مت بحمد اهلل
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امللخص: 
تعرض هذه الدراسة االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية 
العمران  بني 1995 و2017، وفي سبيل حتقيق ذلك ، مت إجراء البحث املتقدم على املوقع العلمي 
األشهر عامليًا على شبكة اإلنترنت  ScienceDirect حلصر األبحاث املنشورة في هذا املجال وكانت 
نتيجة البحث الوصول إلى قائمة تضم 909 بحثًا منها 788 بحثًا في مجال العمران احلضري و121 
بحثًا في مجال العمران الريفي باستخدام تقنيتي نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد 
موزعة على إحدى عشرة دورية علمية عاملية  هي األعلى في معامل التأثير Impact Factor واألكثر 
للدراسات  املراجعة  هذه  نتائج  أهم  ومتثلت  والريفي  احلضري  بالعمران  املرتبطة  للبحوث  نشرًا 
احلضري  والتخطيط  )الالندسكيب(  الطبيعي  املشهد  دورية  أن  في   Literature Review السابقة 
Landscape and Urban Planning  تعد أهم وأكبر الدوريات العلمية التي مت فيها نشر البحوث التي 

تعرض االجتاهات احلديثة في تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية في جغرافية العمران عمومًا، 
 Computers، Environment and وجاء في املركز الثاني دورية احلواسيب والبيئة والنظم احلضرية
Urban Systems، وجاء في املركز الثالث دورية اجلغرافيا التطبيقية  Applied Geography ، وفيما 

يخص محاور جغرافية العمران التي استحوذت على اهتمام الباحثني خالل فترة الدراسة اعتمادًا 
التي  املركز األول بني األبحاث  تنافسًا على  أن هناك  البحوث ؛ جند  لعدد  املطلقة  األرقام  على 
ركزت على تطبيقات احملاكاة والنمذجة ثالثية األبعاد للمدن واألبحاث التي درست استخدامات 
األرضLand Uses واستكشافات التغير  في هذه االستخدامات Change detection، وجاء  في 
املركز الثاني األبحاث التي ركزت على دراسات منو املدن Urban Growth، أما بالنسبة للعمران 
 Land Uses الريفي؛ فقد جاء في املركز األول األبحاث التي درست استخدامات األرض الريفية
واستكشافات التغير Change detection في هذه االستخدامات، وجاء في املركز الثاني األبحاث 
التي درست الكوارث واملخاطر في البيئة الريفية، وجاء في املركز الثالث األبحاث التي درست 
التحول من العمران الريفي إلى العمران احلضري. وألن نتائج الدراسة أكدت أن مستقبل البحث 
النمذجة ثالثية  التي تركز على تطبيقات احملاكاة و  الدراسات  العلمي يتجه نحو  الفرع  في هذا 
األبعاد للمدن، فلذلك مت استعراض دراستني تعبران عن هذا االجتاه البحثي؛ األولى عن احملاكاة  
Simulation والثانية عن النمذجة ثالثية األبعاد للمدن 3D City Modelling وأخيرًا مت اقتراح بعض 

التوصيات للنهوض بهذا الفرع العلمي وبتخصص اجلغرافيا بشكل عام.

االجتاهات احلديثة يف تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات 
االستشعار عن بعد يف جغرافية العمران بني 1995 و2017 
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Recent Trends in Geographic Information Systems Applications 

in Settlement Geography between 1995 and 2017

Abstract:

This study presents recent trends in GIS applications in Settlement 
Geography between 1995 and 2017. For this purpose, an advanced 
research was undertaken through the world-famous scienceDirect web 
site to extract data on research published in this field. The results of the 
research included 909 research papers published in eleven international 
scientific journals with the highest impact factor, off which 788  research 
papers in the field of urban settlement and 121 are in the field of rural 
settlement. Also, it was found that the largest proportion of this research 
work was published in Landscape and Urban Planning journal. This is 
followed by Computer, Environment and Urban Systems and Applied 
Geography. As for considred topics, it was noted that modeling of the 
three-dimensional cities, Land Use Patterns and detecting Changes in 
these patterns represented the main three topics. This is followed by 
Urban Growth. Moreover, a relative weights wrer assigned to the volume 
of research published in each topic in various journals. In this respect, it 
was found that the research work that focused on land use and change 
detection came in first order with the highest relative weight at most topics. 
Meanwhile, the research that focused on urban growth and modeling 3D 
for cities came in the second and third orders respectively. It is belived 
that such relative weights reflect the reality of these recent trends in the 
applications of GIS in urban Settlement. As for rural Settlement, Land 
Uses and Exploration Change in these uses came in the first order. 
This is followed by research that studied disasters and risks in the rural 
environment, and the transformation from rural to urban urbanization that 
came in the second and third orders respectively.
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اإلسكندرية باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد.

والدراسات  البحوث  إعداد  في  عامًا  وعشرين  سبعة  تتجاوز  خبرة  لديه  عزاز  لطفي  والدكتور 
اجلامعات  في  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  التخطيطية  واالستشارات 
املنشورة في  املتخصصة  البحوث  العديد من  املصرية والبريطانية والعمانية والسعودية، وله  والهيئات 
الدوريات العلمية واملؤمترات الدولية واإلقليمية واحمللية، كما إنه يعمل محكمًا لعدد من الدوريات 
الدولية واإلقليمية املتخصصة، ويقوم بتحكيم األبحاث ألغراض الترقية في عدد من اجلامعات العربية 

باململكة العربية السعودية والعراق واألردن.

والدكتور لطفي عزاز اشترك كعضو فريق بحثي وكباحث رئيس في العديد من املشروعات البحثية 
في مصر واململكة املتحدة وسلطنة عمان واململكة العربية السعودية مثل مشروع أطلس عمان السياحي 
في  احلضرية  “ الهيمنة  دراسة  قابوس ومشروع  السلطان  وخريطة جامعة  واإلجنليزية  العربية  باللغتني 
اجلغرافيا  في  املوسوعي  القاموس  بترجمة  الزمالء  وقام مبشاركة عدد من  العمانية مسقط”،  العاصمة 
واخلرائط  املساحة  في  كتاب  الزمالء  من  عدد  مبشاركة  وأنتج  للترجمة  القومي  املركز  لصالح  البشرية 
العمانية،  باملدارس  الثانوي  الثالث  الصف  طالب  على  املقرر  اجلغرافيا  في  احلديثة  التقنيات  وكتاب 



عن  اإلجنليزية  باللغة  كتاب  في  وفصل  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  السياحي  عمان  أطلس  وكذلك 
استخدام وسائل االستشعار عن بعد في دراسة األعاصير املدارية، ويقوم الدكتور لطفي عزاز بتدريس 
التخطيط احلضري واإلقليمي ونظم املعلومات اجلغرافية  الدراسية في تخصصات  عدد من املقررات 
واالستشعار عن بعد وتطبيقاتهما واملساحة واخلرائط والتحليل اإلحصائي ومناهج البحث اجلغرافي 

واجلغرافيا البشرية.

القضايا  في  العلمي  التخصص  خارج  عامة  وفكرية  بحثية  اهتمامات  له  عزاز  لطفي  والدكتور 
بالكويت  الصباح  سعاد  دار  جائزة  على  فيها  حصل  والتي  العربي  االقتصادي  التكامل  مثل  العربية 
)1999(، كما له اهتمامات بحثية في قضايا تنمية احملتوي الرقمي العربي على شبكة اإلنترنت ومتكني 
املرأة العربية، كما أنه فاز في العديد من املسابقات البحثية اخلاصة مبجاالت معاجلة مشكلة البطالة، 

وبنوك الفقراء، وبنوك الشباب، وتطوير التعليم اجلامعي على مستوى جامعة اإلسكندرية. 
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