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 :صملخ
يف  ArcGis10 برانمج أدواتودور (، GISاجلغرافية ) يوضح العمل البحثي أمهية تطبيقات نظم املعلومات

يط إلدارة موارد البيئة الطبيعية علمية يف التحليل والتخط، واستخدام أساليب التحليل املكاين املتعددة للطبقات اجلغرافية

منوذج يعتمد  لذا اعتمد البحث على بناء قاعدة بياانت جغرافية متعددة الطبقات لبناءلتحقيق أفضل فوائد للمجتمع، 

لالستعمال العمراين لسكان منطقة الدراسة ضمن معايري قياسية  لتحديد املكان األمثل، موارد بيئة لواء املزار اجلنويبعلى 

 حمددة مسبقا. 

وتؤكد ، لالستعمال العمراين، خريطة توضح املوقع األمثل ونتج عن التحليل املكاين املتعدد للطبقات اجلغرافية

مناسبة  غري وبقية القرى تقع يف أماكن، املوقع األمثلعلى مستوى منطقة الدراسة تقع ضمن دة فقط وجود قرية واح

م بسبب البناء يف مناطق ال 1970  ماليني دوالر منذ عام 1سكان بلدة مؤتة  وتؤكد خسارة، لالستعمال العمراين

 املعايري القياسية لالستعمال العمراين. تتوافق مع

عند بناء قرارات تنعكس على ، والتحليل املكاين املتعدد للطبقات، قواعد البياانت اجلغرافيةوأثبت البحث قيمة 

ل من العمل العشوائي إىل التنظيم وابلتايل ننتق، والطويللسكان املنطقة على املدى القصري  احلياة احلالية واملستقبلية

  . الستعمال لألرضبياانت ومعايري قياسية حسب نوع اوالتخطيط العلمي القائم على 
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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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 مة: قدم
وخباصة يف جمال استعماالت ا بطريقة عشوائية، بناؤهالقرارات احلكومية اليت يتم يعاين األردن من مشكلة 

 7991 ألف دومن عام 228 يف حمافظة الكرك تقلصت منحيث تشري آخر الدراسات أن املساحات املزروعة ، األراضي

 إنتاجما زاد يف اخنفاض نسبة االكتفاء الذايت من ، اب االستعمال العمراينحسى عل 1172ألف دومن عام  761إىل 

أسهمت يف خسارة ، عشوائيةي يف لواء املزار اجلنويب بطريقة ، بينما يتم استثمار األراض% 1011يف األردن إىل القمح 

الزراعي ألغراض  نتاجالصاحلة لإلوتستثمر األراضي ، الزراعيةحمافظة الكرك بعامة أخصب األراضي أبناء اللواء خباصة و 

ملم يف  211إىل يصل متار، ومعدل مطر أ 1سهلية تتميز برتب طينية محراء يصل عمقها إىل مع أهنا أراض ، العمران

 110 نصف مرت، ويسقط عليهااعة يف مناطق تربتها صفراء عمقها وتستثمر جل املساحة األخرى للزر ، املوسم املطري

اجملال للحكومات ابختاذ قراراهتا ما يتيح ، األردن مملوكة للدولةمن أراضي  % 75أبن  ذا ما علمناإملم يف موسم املطر، و 

بنظم  قائمة على دراسات ملوارد البيئة الطبيعية ابستخدام أحدث التقنيات والربجميات اخلاصة بناء على بياانت علمية

وبناء منوذج لتحليل  ،ArcGis10 برجمية ( من خاللMSA)مثل خاصية التحليل املكاين املتعدد ، املعلومات اجلغرافية

 . األمثل لالستعمال العمراين من خالل معايري قياسية حمددة مسبقا للنظام الطبقات اجلغرافية املتعددة لتحديد املوقع

35)˚94.-  35)˚36.-30.=( تقع منطقة الدراسة بني خطي طول: املوقع الفلكي واجلغرايف ملنطقة الدراسة

مشاال، وتتبع إداراي حملافظة الكرك يف األردن إىل اجلنوب  (31˚10.-30.=( )03˚52.-30.=رقا ودائريت عرض )ش 30.=(

من  كم على الطريق النافذ إىل حمافظة الطفيلة جنواب، حيث تنتهي أراضي منطقة الدراسة 72من مدينة الكرك على بعد 

 والطفيلة. بيعي الفاصل بني حمافظة الكركاجلهة اجلنوبية عند وادي احلسا الذي يعد احلد الط

قرية 24  ابإلضافة إىل، املنطقة اجلبليةنة املزار اجلنويب اليت تتوزع يف وتتكون منطقة الدراسة من مدينة مؤتة ومدي

 اءوقرية حمي وأم محاط يف األجز ، املطلة على البحر امليت غوريهالشفا يبة والعراق اليت تقع يف األجزاء منها قرية الط

  . (7)القرى فتقع يف األجزاء اجلبلية من منطقة الدراسة الشكل أما بقية ، الشرقية

 أهاية الدراتسة: 
لطريقة الستثمارها اب، اإلنسانملوارد الطبيعية اليت حباها هللا من أمهية األراضي كإحدى اأمهية الدراسة  أتيت

ترب ال  ال حيمل املواطن األردين كلف بناء عالية فوق ومبا ، ت األرضإمكااناالستعمال و العلمية الصحيحة حسب نوع 
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يصل  دوالر لكل مسكن نتيجة البناء يف مناطق ترهبا طينية5000  يسبب خسائر مبعدلتصلح لالستعمال العمراين ما 

ق مؤتة ناطيف املنطقة اجلبلية ممثلة مباضح على األراضي الزراعية حتديدا أمتار، ابإلضافة إىل زحف عمراين و  6عمقها إىل 

مراء، وينعكس مباشرة على فاتورة املناطق اليت تنتشر فيها الرتبة الطينية احلات رأس ومؤاب اليت متثل جل مساحة واملزار وذ

جته السنوية من حمصول القمح وهذا ينطبق على غريه من من حا % 1011القمح حيث ال ينتج األردن سوى استرياد 

 . (1172، لزراعة األردنيةاحملاصيل كالشعري وغريها )وزارة ا

 (2الشكل )

 موقع منطقة الدراسة.

 
 م. 1022، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية

 مشكلة الدراتسة:
والعشوائية يف ، الطبيعيةتعماالت األرض بناء على مقوماهتا تتمثل مشكلة الدراسة يف انعدام التخطيط الس

تخدم األرض الزراعية اخلصبة اليت حبيث تس، علميةمي على أسس ض وعدم بناء القرار احلكو ت األر إمكااناستغالل 

ألراضي الشرقية من منطقة الدراسة بينما تزرع ا، ملم إىل استعماالت عمرانية 350  يتجاوز معدل أمطارها السنوية

 ملم. 771 حقلية كالقمح والشعري مبعدل أمطار سنوية ال تتجاوزمبحاصيل 
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 تسة: الدرا فأهدا 
 واجتاه توزيعه يف منطقة الدراسة. ، وحتديد واقع االستعمال العمراين احلايل، اجلغرافيةئص دراسة اخلصا .7

الستعماالت األرض العمرانية يف اللواء  استنباط خرائط حتدد التوزيع األمثلطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف ت .1

 بناء على معايري قياسية حمددة مسبقا.

 ابلتحليل املكاين املتعدد حبيث نقوم Arcgis10 اليت تتوفر يف بيئة برانمج Models لنماذج أداةتوظيف ا .2

MSA يف االستعمال األمثل لألراضي العمرانية. من قاعدة البياانت اجلغرافية الستنباط اخلرائط اخلاصة 

 الدراتسة: مربرات

 منطقة الدراسة واألردن بعامة. راضي العمرانية يفعدم توفر دراسات سابقة تتناول حتديد االستثمار األمثل لأل  .1

ميكن استثمارها يف التخطيط  أمهية الدراسة يف توجيه أنظار املخططني وصناع القرار إىل وجود طرق حديثة  .2

 اجلغرافية. الستعماالت األراضي يف األردن وفقا لقواعد البياانت

 قراراهتم بطريقة علمية. ن صناع القرار من اختاذتطبيق نظم املعلومات اجلغرافية يف الدراسات اليت متك  .3

 السابقة: تالدراتسا
رسالة ماجستري غري  األبعاد السكانية يف لواء املزار اجلنويب.. بعنوان(، م 1112): سناء ضيف هللا اجلعافره

 قسم اجلغرافيا.، يةجتماعكلية العلوم اال،  جامعة مؤتة، منشورة

وأثر معدل النمو السكاين يف التخطيط ، وامل املؤثرة يف توزيعهم اجلغرايفتناولت الدراسة خصائص السكان والع

كانية املستقبلية وأثرها على تلك خالل إعداد التوقعات السكانية يف لواء املزار اجلنويب من وحتديد األبعاد الس، للخدمات

من خالل إعداد ، واملشاريع التنمويةابألثر البارز للنمو السكاين على القطاع اخلدمي كما اهتمت الدراسة  األبعاد.

 تلك التوقعات للخدمات التعليمية والصحية وغريها.  توقعات مستقبلية ابستخدام األسلوب الكمي حلساب

عن أثر العوامل الطبيعية ممثلة انتج ، الدراسة إىل اخنفاض يف نسبة الرتكز السكاين يف لواء املزار اجلنويبوخلصت 

واملزار، وأخريا ممثلة ابهلجرة يف توزيع السكان خباصة مبدينة مؤتة والعوامل البشرية ، والرتبة، اهامليوموارد ، ابلتضاريس

عند التخطيط للخدمات  هتمامالدراسة بضرورة الرتكيز على معدالت النمو السكاين وأخذها بعني االأوصت الباحثة يف 
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يف جزء  الواردةابإلضافة إىل دراسة األرقام ديدا، تة واملزار حتمن املشكالت املوجودة يف مؤ  كثريواملشاريع التنموية لتجاوز  

 م القادمة للواء املزار اجلنويب. والتخطيط لألعوات املستقبلية عند رصد امليزانيات التوقعا

التعليمية يف مدينة لتحليل املكاين والوظيفي للخدمات ا. بعنوان(، م2006 عمر حسن حسني رواندزي: )

قسم ، كلية اآلداب،  جامعة صالح الدين، منشورة. رسالة ماجستري غري ظم املعلومات اجلغرافيةسوران ابستخدام ن

 اجلغرافيا. 

وحتديد ، التخطيط املكاينالتعليمية ومدى مالءمتها ملعايري للخدمات دراسة إىل دراسة التوزيع املكاين سعت ال

ابإلضافة إىل اقرتاح بدائل ، على مستوى منطقة الدراسةيت تعاين منها اخلدمات التعليمية مشكالت التوزيع املكاين ال

 لذلك التوزيع ابستخدام التحليل املكاين ضمن منهجية علمية. 

ما يفرض تدنيا يف كفاءة لدراسة يف النمو السكاين املضطرد املسبب لزايدة التوسع العمراين، وتكمن مشكلة ا

للتعرف على واقع التوزيع ومدى الكفاءة واملالئمة ملعايري راسة وسوء توزيعها، لذا جاءت الد األداء الوظيفي للخدمات

 التوسع العمراين غلب على التخطيط لتلك اخلدمات قبلوخلصت الدراسة إىل أن تقدمي اخلدمات مع ، التخطيط املكاين

من األحياء  كثريحبيث خلت  األطفال واملدارس األساسية،  تقدميها للمواطن حبيث ظهر اخللل يف توزيع خدمات رايض

 برامج نظم املعلومات اجلغرافية  اجتاه التوزيع وحتليل اجلوار يفوأظهرت تقنيات ، من وجودها، وتركزت يف أماكن حمددة

 اخلرائط.  إنتاجالتحليل املكاين و كفاءة عالية يف عمليات 

خطيط للخدمات يف التاالعتماد على أحدث التقنيات اليت تساعد صانع القرار لذا اقرتحت الدراسة ضرورة 

ه من خرائط إنتاجواالعتماد على ما مت ، للخدماتراين ابلنمو السكاين عند التخطيط وربط التطور العم، بطريقة علمية

 زيع األمثل للخدمات التعليمية من قبل اجلهات احلكومية املعنية. للتو 

حمصول القمح يف قضاء اعة د خريطة املالئمة البيئية لزر إعدا بعنوان.(، 1002) :سحاب خليفه السامرائي

 قسم اجلغرافيا.، كلية الرتبية،  تكريت حبث منشور، جامعة. سامراء ابستعمال نظم املعلومات اجلغرافية

خريطة املالئمة  نتاجسامراء، إلحمصول القمح يف قضاء  إنتاجركزت الدراسة على العوامل اجلغرافية املؤثرة يف 

التحليل  جراءحيث مت بناء قاعدة بياانت جغرافية إل، اجلغرافية ج نظم املعلوماتبرانم أدواتالبيئية للمحصول ابستخدام 

 الربانمج.  أدواتمن خالهلا ابستخدام 
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 نتاجللمناطق تصلح لإلوأن هناك ثالثة أصناف ، حمصول القمح إنتاجوأثبتت الدراسة أنه تتوفر متطلبات 

، قاعدة البياانت اجلغرافية عمليات التحليل من العالية يفالدقة  املعلومات اجلغرافية وفرت كما أن نظم،  بدرجات متفاوتة

الزراعي ألهنا ختتصر  نتاجاإل منظومة معلومات جغرافية متكاملة يف املؤسسات اليت تديروأخريا أوصت الدراسة ببناء 

  . وتوفر للمزارع واملختص واملراقب أدق املعلومات عن املكان، اجلهد والوقت

خدام نظم املعلومات اجلغرافية يف حتديد أنسب مواقع دفن است، بعنوان(، م 1020): ليعهود عائض الرحي

 قسم اجلغرافيا. ، يةجتماعكلية العلوم اال،  القرىجامعة أم ، رسالة ماجستري غري منشورة. النفاايت ابملدينة املنورة

لى اعتبارات ابالعتماد عجديد، دينة املنورة واختيار موقع الدراسة على تقييم موقع مدفن نفاايت املركزت 

وجاء ، ية ابستخدام التقنيات اجلغرافية احلديثةاجتماعواقتصادية و ل أبعاد جيولوجية وجيومورفولوجية تتناو واتفاقيات دولية 

 ايل لتجنب املشكالت اليت قد تظهر من سوء اختياروتقييم واقع املدفن احل، الدراسة ألمهية املدينة املنورةاختيار موضوع 

ت من خالل قاعدة مكان ملوقع النفااي أنسب ظيف التقنيات اجلغرافية يف حتديدابإلضافة إىل تو ، للمدفناملكان احلايل 

 التحليل املكاين. إجراءاملعايري و  ميكن من خالهلا إدخالبياانت جغرافية 

تتوفر فيه الدراسات وقت مل  ألنه حدد قدميا يف، وخلصت الدراسة إىل أن املدفن احلايل ذو مالءمة منخفضة

لدفن النفاايت بناء على جية املتوفرة حاليا، كما استطاعت الدراسة حتديد مكان مناسب التكنولو  دواتالعلمية واأل

أنسب موقع إذا ما مت ما أثبت قدرة النظام على حتديد ، اجلغرافية يف الربانمجطيات املدخلة إىل قاعدة البياانت املع

  .غاايت التخطيط من قبل صناع القرارمستقبال ل االعتماد عليه

وضرورة االعتماد على املواقع علومات اجلغرافية حلماية البيئة، برامج نظم امل وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل

وضرورة االستفادة من ، املدفن احلايل على بيئة املدينة املنورةونقل مدفن النفاايت إىل أحدها لتجنب مشكالت ، املقرتحة

 مدن واملشاريع ذات البعد البيئي. التخطيط لللغاايت  التكنولوجيةلباحثني ت اإمكاان

منذجة التحليل املكاين الستعماالت األرض . حبث بعنوان(، 2012) علي عباس العزاوي وسعد صاحل خضر:

امعة كركوك حبث منشور، جملة ج. املعلومات اجلغرافيةابستخدام االستشعار عن بعد ونظم  الزراعية يف انحية القيارة

 (. 2(،عدد)1جملد)، كركوكجامعة  ، للدراسات اإلنسانية
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الستعماالت األرض الزراعية يف انحية نظم املعلومات اجلغرافية لنمذجة التوزيع املكاين  استخدمت الدراسة برامج

 ل إىل حتليل دقيق ومشويل وانتقاء مساحة احملاصيل الصيفية والبساتني. للوصو ، القيارة

ابستخدامات اخلرائط اخلاصة  إنتاجلبحث قدرة نظام املعلومات اجلغرايف يف دراسة الغطاء النبايت و حيث أظهر ا

الزراعية من استخدامات األرض يف  حساب نصيب الوحدات، وأمهية النمذجة املكانية يف % 01األرض بدقة بلغت 

ت اجلغرافية. وأوصت عتماد على قواعد البيااناحلكومي عند التخطيط ألي منطقة زراعية ابالانحية القيارة لدعم القرار 

التحليل اإلحصائي املكاين يف الكشف عن منط التوزيع املكاين  أدواتت إمكاانالدراسة ضرورة االستفادة من 

 اضي الزراعية الصيفية والبساتني.الستخدامات األر 
 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. 

األرض ودورها يف عمليات التخطيط وصناعة القرار يف مدينة رجيينا  تناولت الدراسة أمهية تقييم مالئمة استخدام

كما تناولت دور ،  ية يف عمليات تقييم استخدامات األرضجتماعواالصادية يها، ودور االحتياجات االقتبكندا وضواح

ودراسة ، اخلاصة ابملدينةالختاذ قرار مكاين ورسم اخلرائط  اجلغرافية يف قراءة املشكالت وتفسريها وحتليلهانظم املعلومات 

  . جتاوز مشكالت املدنبناء قرار سليم و امج نظم املعلومات اجلغرافية على أثر املعايري املتعددة يف بر 

هناك مخسة مستوايت للمالئمة ن نظم املعلومات اجلغرافية تبني أ املكاين ابستخدام برانمجالتحليل  إجراءوبعد 

مع أن نتائج التحليل ، مت التوصل إليه بعد عمليات التحليل املكاينوأن هناك فرقا بني واقع استخدام األرض وما ، املكانية

ملعايري يف صحة التحليل ومطابقته للواقع كما أظهرت الدراسة دور ا،  مستقبال تطويرها مع الزمنميكن ال تعد مثالية حيث 

زن املعايري اليت تدخل يف عمليات و اخلرباء وأصحاب القرار يف حتديد  ابإلضافة إىل دور، وخباصة املعايري االقتصادية

 قع الفعلي ودور التخطيط احلكومي.رض يتضمن حماكاة الوااألكدت الدراسة أن التخطيط الستخدام وأ، التحليل املكاين

امات األرض هي أداة عملية جدا يف صناعة القرارات واحلفاظ تقييم مدى مالءمة استخدأبن  وأوصت الدراسة

فية برامج نظم املعلومات اجلغرا دواتعلى الدراسة التطبيقية أبطعات الرباري يف كندا، واالعتماد موارد األرض يف مقاعلى 

ابإلضافة  ية واالقتصادية يف عمليات التحليل،جتماعيف مدينة رجيينا، والرتكيز على املعايري اال لتحليل القرارات احلكومية

ومات املوجودة يف قواعد البياانت البياانت واملعلبنوعية  هتمامإىل دور تقييم املالءمة يف عمليات التخطيط احلضري مع اال

 ر يف أثناء عمليات النمذجة. أن تظهاليت ميكن  غرافية لتجنب األخطاءاجل
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 . منهجية الدراتسة: 

  برانمج أدواتالتحليلي التطبيقي من خالل توظيف املنهج Arcgis10   وبناء ، اخلرائط وبناء الطبقاتلرتقيم

 وابلتحديد توظيفMulti Spatial Analyses كانية والتحليل املكاين املتعدد املمنوذج لتحليل العالقات 

من خالل استخدام أداة بناء منوذج   Multi Criteria analyses (MCA) (Ronald, 2006) تطبيق

 .  Vectorأغلب طبقات قاعدة البياانت اجلغرافية من نوعوذلك ألن  ArcGis10 يف برانمج

 وذلك حسب املراحل اآلتية:

 والدراسة امليدانية. ة والرقميةواخلرائط الورقي، والصور اجلوية واملكانية، واملعلومات، مجع البياانت .7

 Georeferencing وتعريفها وحتديد إحداثياهتا، حتديد إحداثيات خريطة األساس املمثلة بصورة جوية  .1

  Attribute fileوربطها جبداول البياانت ، ابلدراسة اخلاصة Layers وبناء الطبقات، arcgis10 لربانمج

 . (1: ص 1110 و:ت اجلغرافية املكانية )بظاظالبياان اخلاصة بكل طبقة هبدف بناء قاعدة

خالل ربط البياانت الواقعية  وحتديد اجتاه توزيع االستعمال العمراين من، تقييم واقع استعماالت األراضي .2

 مبعطيات املكان على أرض الدراسة.

ض العمرانية الستخدام األر  اخلاص ابلتحليل املكاين املتعدد لتحديد املكان األمثل Model بناء النموذج .2

 . حسب املعايري القياسية احملددة ابستخدام أداة بناء منوذج

 استخدام خريطة digital elevation model  DEM)  )املكاين املتعدد، وحتديد  الستخدامها يف التحليل

 أنسب املواقع املكانية لالستعمال العمراين يف منطقة الدراسة.

 وبياانت احلفر ،  1995لعام اانهتا ابالعتماد على أطلس الرتبة األردنيةبناء خريطة الرتبة ملنطقة الدراسة وبي

 . جنوب األردن امليداين اليت متت ابلتعاون مع خمترب فحص الرتبة إلقليم

 تسة:ية يف منطقة الدرانرايي العاراألا تالطبيعية على اتستعااال ئصخلصاا أثر
ألن اإلنسان يستثمرها ويوظفها ، على سطح األرضتعد اخلصائص الطبيعية ذات أثر مباشر يف توزع السكان 

 إىل أن للعامل الطبيعي أثره على استثمار اإلنسان ملوارد األرض ابإلضافة، ته املادية والتنظيمية والفنيةمكاانملنفعته تبعا إل

 طقة الدراسة بعض العوامل اآلتية. وتظهر يف من(، 16: ص 1112)حزين: 
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 مبواجهة مع اتصال منطقة الدراسة رايف استعمال األرض يف املكان والزمان اجلغيضع املوقع  :املوقع اجلغرايف

ادال بني ا متبأتثري هناك أبن  علما، اجملاورة ملنطقة الدراسةجملاورة على صعيد األماكن األخرى ابملساحات ا

ماكن اجملاورة هلا واأل احلياة يف منطقة الدراسةوابلتايل على حركة ، العالقات املكانيةاستعمال األرض بناء على 

حمافظة الطفيلة   الطريق النافذة إىلأثر ( 1ويؤكد الشكل )(، 69-66 ص: 1990 يف اإلقليم ككل )الشامي:

يف املنطقة اجلبلية الذي تغري مبرور طي على طول الطريق وابلتايل على استعمال األرض بنمط توزيع السكان اخل

 زراعي.الحيث كان الرتكيز على االستعمال ، الزمن

 (1الشكل )

 ل واملواصالت.قالن قالعمراين والزراعي وطر  الطبقات االستعمبني  املطابقة

 
 م.  1172، عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافيةاملصدر:  

وتراجع ، التجاري والعمراينإنشاء جامعة مؤتة إىل االستعمال  األرض بعدوطرأ تغري واضح يف استعماالت 

لواء من اجلهة اجلنوبية على وادي ويشرف ال(، 2الشكل )نطقة رغم أهنا أخصب أراضي اللواء املمال الزراعي يف الستعا

ر، أما اجلهة الشمالية فيظهر منط الفاصل بني حمافظة الكرك والطفيلة ابلقرب من سد التنو احلسا الذي يعد احلد الطبيعي 

 االستعمال الزراعي. حساب االستعمال احلريف والعمراين لألراضي على 
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 (2الشكل )

 (.1022-2222بني ) فرتةلل مؤتةالعمراين يف  التة واالستعمؤ عة ممموقع جا

 
  م.  1172، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية

 206 اللواء السكاين يفحيث بلغ معدل النمو ، تشهد منطقة الدراسة زايدة سريعة يف حجم السكان :السكان 

وما ترتب عليه من زايدة . إبنشاء جامعة مؤتة( وخباصة بعد القرار احلكومي 1172-7901يف الفرتة بني ) %

 عدد سكان اللواء بني عاميو السكاين بسبب اهلجرة املتزايدة إىل بلدة مؤتة حتديدا، وتضاعف معدل النم

 السكان يف اللواء بني عامي عددنسمة وتضاعف  22729 نسمة إىل 10042  من 1979 - 1961

  وصل التعداد العام لسكان اللواء يف عامنسمة، وقد  42248 نسمة إىل  22729من  1979-2004

عامي  ( وتعزى هذه الزايدة الكبرية بني2الشكل )نسمه جلهم يف املنطقة اجلبلية  95448حوايل   2013

مبنطقة املزار )اإلحصاءات  من اجلامعة مقارنة وذلك لقرهباإىل اهلجرة املتزايدة لبلدة مؤتة  1112-1172

 . (1172، العامة األردنية
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 (2الشكل )

 الدراسة. منطقةالسكان يف  توزيعحجم و 

 
 م. 1172، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على بياانت قاعدة البياانت اجلغرافية

  وجود ينابيع ة قبل إنشاء جامعة مؤتة كانت العوامل احملددة الستعماالت األراضي يف منطقة الدراس  :يسالتضار

ولكن بعد (، 1الشكل )االرتفاعات املتساوية والينابيع  من مطابقةنطقة الغربية واجلنوبية كما يتضح املياه يف امل

بسبب يع يف املنطقة الغربية واجلنوبية الينابمدينة مؤتة حتديدا وجفاف كثري من الشرق من إنشاء جامعة مؤتة إىل 

من السكان  كثريجلأ   جنواب،وضعف اخلدمات يف قرى العراق والطيبة غراب وقرى اخلرشة ، ت اجلفافتوايل سنوا

ي إىل رأس، وابلتايل تغري منط استعمال األرض من الزراعطقة اجلبلية ممثلة مبؤتة واملزار ومؤاب وذات للرتكز يف املن

إىل االرتفاعات على مستوى  وعند النظر. يفابخلدمات واالستعمال التجاري واحلر العمراين وما تبعه من توسع 

م عن مستوى سطح البحر 1225 ( تبني أن أعلى ارتفاع يف املنطقة اجلبلية بلغ1الشكل )الدراسة من منطقة 

م وجنوب منطقة الدراسة ابجتاه  211الشفا ابجتاه حفرة االهندام غراب وأقل ارتفاع يف منطقة ، ضبابممثل جببل 

طوط أن خم، كما  7111ارتفاع  أعلى رقية فبلغشاهلضبة ال م، أما 111وادي احلسا بواقع املنطقة املطلة على 

شرقا على مستوى منطقة الدراسة ما أثر على استعماالت غراب وتتباعد كلما اجتهنا االرتفاعات املتساوية تتقارب 

أما ، املناطق األخرىر من ثأكألراضي يف املنطقة اجلبلية بتنوع حبيث يستقر السكان ويستثمرون ا، األراضي

فتشهد ، م ممثلة بقرى الطيبة والعراق 191 عناليت ال يتجاوز أعلى ارتفاع فيها  ةغوريابلنسبة إىل املناطق الشفا 

 . عزوفا عن السكن رغم وجود ينابيع املياه
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 (2الشكل )

 الدراسة. منطقةابيع يف يناعات املتساوية والفطابقة خطوط االرتم

 
 م. 1172، احث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافيةصدر: عمل الب

واليت تساعد على االستعمال  ، م 7711وابلنسبة للمنطقة الشرقية شبه اجلافة اليت يصل أعلى ارتفاع فيها إىل 

لصحيح اما أسهم يف عدم استثمار أراضيها ابلشكل ، اجلبليةالغربية احملاذية متاما للمنطقة  العمراين خاصة يف األجزاء

شية مبحاصيل كالقمح والشعري الذي ال ويقوم سكاهنا بزراعة األراضي اليت تعد هام، العلميةهتا وابلطريقة إمكاانضمن 

  ه. إنتاجت أراضيها من نوع تربة أو كمية أمطار على إمكاانتساعد 

 وابلتايل على ، ري والطبيعيشلبالعامل اعلى  تأثريأمهية يف الجبميع عناصره من العوامل األكثر  يعد املناخ :املناخ

إلنسان إال أن طريقة استخدام ا، مع ظروف املناخمع أن اإلنسان قادر على التعامل ، نوع استعماالت األرض

 . (71 ص: 1990: العالقة املستقبلية بني الطرفني )الشاميملوارد البيئة هو من حيدد 

 الثلوج جزءا من كمية ( متثل 6ملم الشكل ) 211يصل أعلى معدل سنوي لألمطار يف اللواء إىل  :التساقط

متاما للزراعة البعلية سواء احملاصيل ما يؤكد أن املنطقة مناسبة (، 2013، التساقط )األرصاد اجلوية األردنية

اختاذ القرار احلكومي إبنشاء جامعة مؤتة يف أو زراعة اخلضراوات الصيفية وهذا ما كان سائدا حتديدا قبل احلقلية 
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والتجارة ستعماالت األرض فيها إىل اخلدمات اما أسهم يف حتول ، اجلبلية من منطقة الدراسةنطقة ملقلب ا

 وضا عن االستعمال الزراعي السائد سابقا. واألعمال احلرفية ع

اليت يبلغ معدهلا يف املرتبة الثانية من حيث كمية التساقط املطري  من منطقة الدراسة ةغورياألجزاء الشفا  أتيتو

درجات الشكل  1العالية اليت بلغت وزراعي لوال نسبة التضرس سهم أيضا يف وجود استعمال عمراين ملم، ما ي 711ىل إ

من سكان املنطقة إىل خارج  كثريونقص اخلدمات األساسية وجفاف عدد من الينابيع هبجرة  ( واليت أسهمت هي 1)

(، 2013، )األرصاد اجلوية األردنيةملم  711وية إىل ويصل معدل األمطار السنوي يف املنطقة شبه الصحرا، القرى

م ألهنا ال تنتج غالبا سوى حمصول املزارعني إىل عدم زراعة بعض أراضيهالتذبذب من عام إىل آخر، ما دفع  ابإلضافة إىل

 الشعري. 

 (2الشكل )

 (.1022-2222)بني  فرتةطار السنوية للمالت األعدم توزيع

 
 م. 1172، عتماد على قاعدة البياانت اجلغرافيةاملصدر: عمل الباحث ابال
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 (2الشكل )

 الدراسة. منطقةيف  االحنداردرجات 

 
 م. 2014، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية

 وية واملنطقة شبه الصحرا ةغوري نظرا لعدم توفر بياانت تتعلق بدرجات احلرارة يف املنطقة الشفا :درجات احلرارة

املناخية اليت يتم رصدها يف حمطة جامعة مؤتة اليت تقع يف  فقد مت تقدير درجة احلرارة هناك اعتمادا على البياانت

 تقدير متوسط درجات احلرارة الشهرية يف منطقة الدراسة من خالل العالقة الرايضية وقد مت. املنطقة اجلبلية

 (.11: ص 7991 التالية )العرود:

 (7)     Tes= Tr+┌∆z   

Tesدرجة احلرارة الشهرية املقدرة ملنطقة الدراسة :. 

Tr :معدل درجة احلرارة الشهرية يف حمطة مؤتة املناخية. 

 .: معدل تغري درجة احلرارة يف البيئة┌

∆z)الفرق يف االرتفاع )مرت :. 

 ˚601العام لألرض ككل حوايل طبقة الرتوبوسفري، ويبلغ متوسطها تغري درجة احلرارة مع االرتفاع يف  ┌وميثل 

مت رصدها يف حمطيت مؤتة حيث  البياانت املناخية اليتاعتمادا على  ┌ة احلالية مت حساب ويف الدراس م. 7111م/ 

  (.11: ص 1112م )الرواشده:  711م/  ˚101يف البيئة  أن معدل تغري درجة احلرارةوجد 
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واضح يف معدل درجات  إىل الغرب ال يوجد هبا تطرف شرقالدراسة من الا إىل أن مناطق وجيب اإلشارة هن

ارة هناك تقارب واضح يف معدل درجات احلر وإمنا ، األرضاستعماالت  احلرارة حبيث تشكل عامال مميزا لنوع حمدد من

 حيث بلغ معدل درجة احلرارة(، 1172 ،شبه الصحراوية )األرصاد اجلويةأو  ةغوريالشفا و على مستوى املنطقة اجلبلية أ

درجة مئوية كما يف  70ة أما شبه الصحراوية فبلغت درجة مئوي 17 ةغوريدرجة مئوية والشفا  76قة اجلبلية يف املنط

فيعود ، رغم ارتفاع درجات احلرارة فيها مقارنة بشبه الصحراوية ةغوريأما ابلنسبة لرتكز سكان املناطق الشفا (، 0الشكل )

ضروات يف كل من السكان يف زراعة األشجار املثمرة واخل بقي خالل الينابيع اليت يستخدمها ماتوفر مياه الري من إىل 

  . من الطيبة والعراق

 (2الشكل )

 الدراسة. منطقةعدل درجات احلرارة السنوية يف م

 
  . 2014، على قاعدة البياانت اجلغرافيةاملصدر: عمل الباحث ابالعتماد 

 :األخرى املرتبطة من األرض للسكن واخلدمات  1م  011لفرد حيتاج إىل أمهية الرتبة هنا ألن ا أتيت: الرتبة رابعا

هكتار، لذا جيب  8606 احملدودة يف العامل والبالغةضغطا واضحا على األرضي الزراعية  ما يشكل، ابلسكن

بياانت أطلس الرتبة وعند دراسة . (22ص : 2004  الزراعي فقط )سليمان: نتاجاستثمار الرتبة الزراعية لإل

قليم جنوب إل رتبةعملها ابلتعاون مع خمترب الا مع بياانت عينات احلفر اليت مت م ومطابقته 1995األردين لعام 

  . األردن
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ذات اللون األمحر الداكن يف ( يتضح انتشار الرتبة الطينية 9من خالل الشكل ) :الرتبة البنية احلمراء الطينية

 العمرية، وحىت قرية ذات رأس جنواب مرورا بقرى املزار، احلسينية مدينة مؤتة مشاالملزار اجلنويب ممتدة من ة اجلبلية من ااملنطق

وبياانت أطلس الرتبة ، هذا النوع من الرتبة حسب عينات احلفر اليت أخذت من املنطقة اجلبليةواخلالدية، حيث يتميز 

ني والسلت البين احملمر الطري وبلغت كمية الطني حسب العينات مكون من الط أمتار 6-1 بعمق يرتاوح بني، األردين

صيفا يف فصل اجلفاف حبيث يصل عرض الرتبة تشققها ارتفاع نسبة الطني من حمتوى هذه  وما يؤكد % 11إىل 

صل لسنوي الذي يإىل انتشار هذه الرتبة يف منطقة مناخية بيولوجية بسبب معدل املطر اسم، ابإلضافة  71الشقوق إىل 

 . واألشجار املثمرةاحملاصيل احلقلية كالقمح والشعري ملم، ما يؤكد أن املنطقة اجلبلية تصلح لزراعة  350 إىل

 (2الشكل )

 الدراسة. منطقةالرتبة يف  قأنواع وعم توزيع

 
 م. 2014، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على بياانت قاعدة البياانت اجلغرافية

فراء املزجيية يف املنطقة احلدية الص( يتضح انتشار الرتبة 9ل السابق ): من خالل الشكفراء املزجييةالرتبة الص

بسبب اجتاه ، ةغوريابإلضافة إىل املنطقة احلدية بني املنطقة اجلبلية والشفا ية، شرقاليت تقع بني املنطقة اجلبلية واهلضبة ال

د من جراين مياه األمطار واجنراف الرتبة ابجتاه تلك املناطق ما يزي، اجلبلية شرقا وغراب كلما ابتعدان عن املنطقةاالحندار 

الرتبة وجود طبقة مزجيية ضحلة ال ومييز هذا النوع من ، والبين الفاتحاليت تتفاوت ألواهنا بني األصفر  لتتشكل الرتبة املزجيية

 لت خباصة على أكتاف األودية.جلريية والباز سم تتكون من الطمي والطني املخلوط ببعض الصخور ا 50يتجاوز مسكها 
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البين الفاتح املائل انتشار الرتبة الكلسية ذات اللون ( يتضح 9من خالل الشكل السابق ) :الرتبة الكلسية

حمي وأم محاط حتديدا، وتتصف هذه  الدراسة بقرى شرقنطقة شبه اجلافة ممثلة يف منطقة للصفرة والبياض أحياان يف امل

بلية وابقي عينة احلفر مكونة من احلور سم ترب طينية مشاهبة ملواصفات ترب املنطقة اجل 80-50ك يرتاوح بنيالرتبة بسم

 جماري األودية بسبب جراين مياه يفطني والغرين املختلط ببعض الصخور اجلريي األبيض احملمر، ابإلضافة إىل وجود ال

دة العضوية وقلة األمطار اليت ال منطقة الدراسة بسبب فقر الرتبة ابملايف لنوع من الرتبة ال ميكن استثماره األمطار، وهذا ا

 ملم.  771السنوي يتجاوز معدهلا 

غرب منطقة الدراسة  يف( يتضح وجود منطقة منحدرات متتد 9من خالل الشكل السابق ): تربة املنحدرات

 بعض املناطق كلما زاد ور واضحة يفتظهر الصخنحدرات ترب تتفاوت يف مسكها، حيث ر فوق تلك املشوجنوهبا، ينت

سم  11-1األمطار وجتمعها يف مناطق أخرى أقل احندارا بسمك يرتاوح بني دار، بسبب اجنراف الرتبة مع مياه االحن

ط ابلصخور املتفاوتة يف أحجامها، وميكن استثمار هذه املنطقة وتتميز ترب املنحدرات بوجود الطني والغرين خملو تقريبا، 

  . حتافظ على الرتبة من االجنرافابألشجار املثمرة واحلرجية اليت  راعة املنحدراتمبشاريع ز 

 :مياه نبعا، وتتكشف  26  املستثمر منهانبعا  51 يبلغ عدد الينابيع يف اللواء :(اجلوفيةالينابيع )املياه  خامسا

طيبة غراب واحلسا جنواب على راق والاالهندام لوجود صدوع وادي الععلى حفرة نابيع يف املنطقة الغربية املطلة الي

حيث استقر السكان قدميا يف ، أسهم يف تركز السكان وانتشار االستعمال الزراعي والعمراينم، ما  111ارتفاع 

مع ، املناطق إىل اآلن مييز هذهوبقي هذا االستعمال ، األردن بعامة ومنطقة الدراسة خباصة ابلقرب من الينابيع

اخلدمات املقدمة لسكاهنا، واختفاء قرى أخرى لطيبة بسبب اهلجرة نتيجة لضعف يف عراق واتراجع يف منو قرى ال

 ر اجلنويب املطل على وادي احلسا. املنحد( اليت ترتكز يف ....مثل )خوخا، أم اخلنازير، إصراره

 الدراتسةي العارانية يف منطقة ألريا تواقع اتستعااال
جيب ، املكانية الستعماالت األراضيجلنويب وحتديد أنسب املواقع ملزار التحديد االستعمال األمثل ألراضي لواء ا

وحتديد املعايري التخطيطية ، التخطيط املكاين املستقبلي هلذه االستعماالتستعمال احلايل قبل االنتقال إىل دراسة واقع اال

ى الرغم من أهنا حتتاج للوقت قيقي علفالبياانت هي املفتاح لعملية التخطيط والتحليل احل، االستعماالتالعلمية لتلك 

يقدم لنا فرصة النظر إىل الطبقات اجلغرافية حيث إن برانمج نظم املعلومات (، Sallehi: 2006: p16-18واجلهد )
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ج العلمي املبين على املكان بطريقة تكاملية تساعدان يف التحليل واالستنتا ات من خالل املطابقة بينها وروية والعالق

  . (Randolph: 2004: p16)ية نامكمعلومات 

( ابن سكان منطقة الدراسة 71نستنتج من خالل الشكل ): واقع استعماالت األراضي لألغراض العمرانية

، جنواب مرورا ابملزار واحلسينية وغريها من القرى اجملاورةمتدة من مؤتة مشاال إىل ذات رأس يرتكز جلهم يف املنطقة اجلبلية امل

م الشكل  1172-7911يف تزايد مستمر يف مؤتة واملزار اجلنويب حتديدا بني األعوام وهم  % 16بنسبة وصلت إىل 

  (.1172 ( )بلدية مؤتة واملزار،77)

ابلقاطنني فيها من كلف بسبب اخلسائر الكبرية اليت تلحق  مع أن املنطقة ال تتناسب مع االستعمال العمراين

 كثريمحراء يصل عمقها يف  أمتار يف تربة طينية  2 حفر أساسات بناء تصل إىل إىل حيث حيتاج املواطن هنا، البناء املرتفعة

 1البناء بفارق يصل إىل ما زاد يف كلف ، عينات احلفر اليت أخذت يف املنطقة اجلبليةأمتار حسب  6من املواقع إىل 

الزراعي على مياه  نتاجلإلصاحلة هنا أب وخسارة تربة طينية محراء نتيجة تفريغ مساحة البناء علما دوالر لكل بيت.آالف 

 7911حساب كلفة اخلسائر يف بلدة مؤتة فقط لألعوام بني  وعند(، 2014، األمطار )خمتربات اجلنوب لفحص الرتبة

 دوالر فرق بني البناء يف منطقة ماليني 1آالف دوالر للبيت الواحد فإن الرقم يصل إىل  1م مبعامل ضرب  1172-

 يت ال تصلح معظم أراضيها للبناء. لبناء واملنطقة اجلبلية يف اللواء الصخرية أو مناسبة ل

هببوط أساسات املبىن رغم   خسائر أخرى بعد فرتة من العمران يف املنطقة تتمثلكما أن املواطن هنا يتعرض إىل 

لماء يف متصاص العايل لبسبب خصائص الرتبة الطينية ذات االيف أثناء البناء،  االحتياطات واالستشارات اهلندسيةمجيع 

لذا جيرب املواطن ، ما يشكل ضغطا كبريا على تلك األساسات، فصل الصيفاملوسم املطري مث جفافها من الرطوبة يف 

ابلتزايد الكبري يف  هتمامهنا جاء االمن . املستمرة بني املوسم املطري واجلافصيانة منزله نتيجة هلذه العملية  على إعادة

وشرقا من  ةغوريغراب من املنطقة الشفا  هلا املتزايد عليها من القرى اجملاورةنطقة اجلبلية والزحف العمراين املتركز السكان يف 

التجارية واخلدمية األبنية العمرانية واحملال  هذا الزحف العمراين للسكان انتشاروترتب على ، شبه الصحراويةاملنطقة 

 . للمياه وشق للطرقصحية وحمطات ضخ ز ومراكخرى اليت توفرها الدولة من مدارس األ
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 (20الشكل )

 .يسالعمراين والتضار  الاملطابقة بني طبقات االستعم

 
 م. 1172، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية

 (22الشكل )

 .1985 عام امعةبعد إنشاء اجل مؤتةة ينزايدة رخص البناء يف مد

 
 م. 1172، ابالعتماد على بياانت الدوائر احلكوميةاملصدر: عمل الباحث 
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ملنطقة اجلبلية فإنه يشكل هتديدا واضحا لألراضي اخلصبة ذا استمر الزحف العمراين واهلجرة املستمرة إىل اإو 

قرار على صاحب القرار الوقوف واالعتماد على البياانت واختاذ وابلتايل جيب ، الصاحلة للزراعة البعلية يف منطقة الدراسة

 مصريي يؤثر مبستقبل األجيال القادمة من سكان اللواء. 

 اجتاه توزيع االتستعاا  العاراني: 
صاحلة واضحا لألراضي اخلصبة الإىل املنطقة اجلبلية يشكل هتديدا العمراين واهلجرة املستمرة إن استمرار الزحف 

البياانت واختاذ قرار مصريي يؤثر مبستقبل  القرار االعتماد علىللزراعة على مياه األمطار، لذا جيب على صاحب 

(، 71الشكل ) Arc-Gis10  أداة حتليل اجتاه توزيع االستعمال العمراين يف بيئة برانمجل استخدام خالومن ، األجيال

 املنطقة اجلبلية. ( أن اجتاهات الزحف العمراين مستمرة على72تبني من الشكل )

 (21الشكل )

 .ArcGis10 جالعمراين يف برانم لااالستعم توزيعأداة اجتاه 

 
 . ArcGis10 برانمج أدواتاملصدر: عمل الباحث ابالعتماد على 

 ي العارانية:يراألا تاملعايري القياتسية التخطيطية التستعااال
ضي هو كيفية حتقيق التوازن بني اجتاهات التنمية الرمسية يتمثل التحدي الذي يواجه التخطيط الستعماالت األرا

الدراسة حتديدا فإن اخللل يرتكز  أما على مستوى منطقة(، 19: ص 1171: ات املكان واجملتمع )أبو عمرهومتطلب

يربط بني  والزراعية لذا جيب اإلشارة إىل مواد نظام استعماالت األراضي يف األردن ألنهبتوزيع االستعماالت العمرانية 

الصادر يف األردن مبقتضى قانون تنظيم املدن والقرى  2007 ويتبني من خالل فقرات النظام لسنة، العمران والزراعة

 أ منه:  - 1املادة  وأ – 1املادة واألبنية وحتديدا 
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 (22اخلريطة )

 الدراسة. منطقةالعمراين يف  الاالستعم توزيعل اجتاه يحتل

 
 . 2014، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة

يسمح إبقامة مبىن عمراين واحد أو اثنني ملساحة  :ملعايري القياسية حسب نظام استعماالت األرض يف األردنا

ألن هذه ، من املساحة الكلية لألرض %15 للعمران أكثر منت حبيث ال تزيد املساحة املستغلة دومنا 2  زراعية تبلغ

ة ابإلضافة إىل املشاتل الزراعية وحظائر حملاصيل احلقليلغاايت زراعة األشجار املثمرة وااألراضي جيب استثمارها 

اريع السياحية واألبنية احلكومية واملشنية ومشاريع اإلسكان االستثمارية بينما ال يسمح إبقامة املباين العمرا، احليواانت

ي األراضي السهلية وه A (A1, A2)الدراسة تقع ضمن األراضي من فئة املنطقة اجلبلية من منطقة أبن  علما، واخلدمية

تعاين اآلن من الزحف ملناسبة للزراعة يف املنطقة اليت الصاحلة جلميع احملاصيل الزراعية مع توفر الظروف اوشبه السهلية 

رة األراضي وبشكل خمالف للقوانني للعمران من قبل دائواليت يتم تنظيم أراضيها ، العمراين على مستوى منطقة الدراسة

يوجد وإمنا ، وذلك لعدم وجود خرائط حتدد نوع االستعمال األمثل لألراضي، األردناألرضي يف  عماالتاخلاصة ابست

   (.1111 .حتدد نوع االستعمال احلايل فقط )نظام استعماالت األرضيخرائط 

ز الدراسة حيث تنتشر املراكعمال الزراعي والعمراين يف منطقة االستيتضح هناك ارتباط بني  :املعايري املناخية

طيطية مرتبطة لذا سيتم إضافة معايري قياسية خت، الزراعي نتاجلإلملزار ومؤاب يف املنطقة املالئمة احلضرية الرئيسة مؤتة وا

 - 200 املناطق اليت يسقط عليها أمطار مبعدل يرتاوح بنيابالستعمال الزراعي حيث سيتضمن النموذج االبتعاد عن 

بتعاد عن معدل درجات احلرارة أقل إىل االقلية واألشجار املثمرة ابإلضافة اصيل احلملم واليت تعد مالئمة لزراعة احمل  350

 .(1172، لزراعة احملاصيل احلقلية واألشجار املثمرة )دائرة األرصاد اجلويةئوية ألهنا درجات احلرارة املثلى درجة م20  من
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استعماالت أخرى قد تضر ابملياه رانية يتبعها العم مبا أن املناطق :املعايري القياسية اخلاصة ابملياه اجلوفية

فية يف شرق منطقة حبماية املياه اجلوفية كاالبتعاد عن آابر املياه اجلو ويد النموذج مبعايري قياسية خاصة تز لذا سيتم ، اجلوفية

ملطلة على حفرة االهندام بية اكم، واالبتعاد أيضا عن ينابيع املياه يف املنطقة الغر   101من قرية حمي مسافة الدراسة ابلقرب 

  . (1177 ،)نظام محاية مصادر املياهكم   101مسافة 

بة وعمقها حيث إن الرتبة احلمراء الرت ري القياسية اخلاصة ابلرتبة بنوع تتمثل املعاي :املعايري القياسية ألنواع الرتبة

تتوفر الرتبة الصاحلة  بينما، العمراينالصاحلة لالستعمال  غريأمتار تعد من الرتبة  6عمقها إىل الطينية اليت يصل 

  . (1172، م )خمتربات اجلنوب لفحص الرتبة 7الصفراء اليت ال يتجاوز عمقها لالستعمال العمراين كالرتبة 

املعايري املتعددة يف صناعة القرار إن توظيف  :العمرانية يف منطقة الدراسةاضي املوقع األمثل الستعماالت األر 

الناجتة عن تساعدان يف التقليل من اآلاثر املستقبلية ، اجلغرافيةخالل برامج نظم املعلومات من   MCDM احلكومي

 .(Alkubaisi: 2014: p214) ضعلى حياة الناس وموارد األر القرار وانعكاسات ذلك 

 العارانية: ضرألا تمثل التستعااالألملوقع اا
لتحديد أنسب موقع لالستعمال  (Model)  ن النموذجبناء على املعايري القياسية اليت مت حتديدها مسبقا سيكو 

 العمراين على أراضي منطقة الدراسة كاآليت:

  = منطقة الدراسة منوذج التحليل املكاين املتعدد لتحديد أنسب مكان يصلح لالستعمال العمراين يف

مرت يف  1ق الرتبة أقل من عموحتديد املكان الذي يكون فيه ، الرتبة من قاعدة البياانت اجلغرافيةاختيار طبقة  .7

 أثناء بناء النموذج اخلاص بتحديد أنسب مكان لالستعمال العمراين. 

أثناء بناء النموذج اخلاص كم يف   101اختيار طبقة املياه اجلوفية واالبتعاد عن مواقع اآلابر اجلوفية مسافة  .1

 د أنسب مكان لالستعمال العمراين. بتحدي

د أثناء بناء النموذج اخلاص بتحديكم يف   101اد عن موقع كل نبع من املياه مسافة ة الينابيع واالبتعاختيار طبق .2

 أنسب مكان لالستعمال العمراين. 

ملم يف أثناء بناء  150 من معدالت األمطار، وحتديد املكان الذي يسقط عليه معدل أمطار أقلاختيار طبقة  .2

 النموذج اخلاص بتحديد أنسب مكان لالستعمال العمراين.
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درجة 20  درجة حرارة أكثر من وحتديد املكان الذي يتعرض إىل معدل، ختيار طبقة معدالت درجات احلرارةا .1

 لالستعمال العمراين. مئوية يف أثناء بناء النموذج اخلاص بتحديد أنسب مكان

اص بتحديد أثناء بناء النموذج اخل مرت يف 350 واالبتعاد عن جمرى الوادي مسافة، اختيار طبقة جماري األودية .6

 أنسب مكان لالستعمال العمراين.

 . درجات 2اختيار طبقة درجات االحندار لالبتعاد عن درجة احندار أكثر من  .1

البياانت اجلغرافية على املعايري  سيتم تعريف قاعدة Model بناء منوذج أداة وابلنسبة للغة الربانمج حسب

 السابقة ابلطريقة التالية:

عطاء أمر حتديد املكان إو  (Arc Toolboxالربانمج ) أدوات( من صندوق Selectاستخدام أداة اختيار ) .7

 .مرت 1الذي تنتشر فيه ترب بعمق أقل من 

عن مواقع آابر املياه اجلوفية  عطاء أمر لالبتعادإو ، الربانمج أدوات( من صندوق Bufferاستخدام أداة احلرم ) .1

 كم.  101مسافة 

 كم.  101مسافة  عطاء أمر لالبتعاد عن مواقع الينابيعإو ، اتدو استخدام أداة احلرم من صندوق األ  .2

عليه معدل أمطار أقل من  عطاء أمر حتديد املكان الذي يسقطإو ، دواتاستخدام أداة اختيار من صندوق األ .2

 ملم. 711

ر إىل معدل درجة حرارة أكث عطاء أمر حتديد املكان الذي يتعرضإو ، دواتاستخدام أداة اختيار من صندوق األ .1

 درجة مئوية. 20 من

 مرتا. 350 مسافة عطاء أمر لالبتعاد عن جماري األوديةإو ، دواتاستخدام أداة احلرم من صندوق األ .6

 2فيه درجة االحندار عن  عطاء أمر حتديد املكان الذي ترتفعإو ، دواتاستخدام إدارة اختيار من صندوق األ .1

 . درجات
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يف التحليل  واملستخدمة (ArcGis10) يف برانمجالسابقة  دوات( تتضح األ72ومن خالل الشكل )

 املكاين املتعدد يف الربانمج.

 (22الشكل )

 (.ArcGis10) جبرانم املتعدد يف اينل املكيالتحل ( املستخدمة يفBuffer( وأداة )Selectأداة )

 
 . ArcGis10  املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على برانمج

متعدد من خالل الطبقات  حتليل مكاين جراءعايري القياسية السابقة إلابمل (ArcGis10) ومت تعريف برانمج

كما يوضح الشكل    (Building Model) ابستخدام النموذج اجلغرافية املتوفرة بقاعدة البياانت اجلغرافية يف النظام

(71) . 
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 (22الشكل )

د أنسب يلتحد ةغرافيت اجلياانة الب املتعدد من قاعداينل املكي( للتحلModel builderاستخدام أداة النموذج )

 الدراسة. منطقةاه يف يطات ض  املحمنشاء موقع إل

 
 . ArcGis10 املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على أداة النموذج وقاعدة البياانت اجلغرافية يف برانمج

مت بناء النموذج ، سةالدراراضي العمرانية يف منطقة وبعد حتديد املعايري القياسية التخطيطية الستعماالت األ

( من خالل layersاملعايري، وحتليل الطبقات )( بتلك ArcGis10( لتعريف برانمج )Model Builderالقياسي )

  اخلرائط اجلديدة اليت حتدد لنا املكان األمثل الستعماالت األراضي العمرانية وذلك الستنباط، قاعدة البياانت اجلغرافية

خلريطة لبناء قراراته املستقبلية املتعلقة ابخلدمات يستطيع صانع القرار االعتماد على تلك ا وابلتايل(، 76)كما يف الشكل 

الطبيعية اليت إذا ما مت التخطيط اخلاصة مبوارد األرض ا من املعطيات املكانية كثري ألهنا تراعي  ، اليت تتبع املناطق العمرانية

، ت والتحدايت اليت تظهر عادة عند عدم وجود التخطيط املسبقنتجنب مجيع املعيقاعتماد عليها، سوف للمستقبل ابال

 ت أراضي منطقة الدراسة.إمكاانهنا بناء النموذج على أسس علمية حسب  ومت
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 (22الشكل )

 ة املزودة يسايى املعايري القلالدراسة بناء ع منطقةالعمراين يف  الأنسب موقع لالستعم

 .ArcGis10 جيف برانم للنموذج

 
 . 2014، عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسةاملصدر:  

فيها أكثر التجمعات السكانية من مؤتة إىل ذات رأس مرورا  ( أن املنطقة اليت تنتشر71ويتضح من الشكل )

يع املساكن املوجودة ومج، ابحملاصيل احلقلية واألشجار املثمرةالزراعي  نتاجمجيعها أراض تصلح لإل، بقرى قضاء مؤاب

املناطق العمرانية يف غرب منطقة الدراسة حيث  ابإلضافة إىل، القياسية التخطيطية املوجودة ابلنموذجخمالفة متاما للمعايري 

ات لزراعة األشجار املثمرة أيضا، تصلح كمدرجوبقية املناطق منحدرة جدا ، تصلح لزراعة اخلضراوات واألشجار املثمرة

املمتدة من قرية أم محاط إىل شرق كما أن املنطقة الشرقية ،  األرض الزراعيةناء بيت ريفي صغري خلدمة ح فقط ببويسم

األخذ بعني االعتبار العمران مع جيب استثمارها لغاايت وإمنا ، هي أراض ال تصلح لزراعة احملاصيل احلقليةقرية حمي 

ي تقع يف مكان غري مناسب للعمران أن قرية حمما يتضح أيضا ك،  االبتعاد عن آابر املياه اجلوفية حلمايتها من التلوث

مستقبال يهدد مياه احلوض املائي  فوق حوض املياه مباشرة ومنوها العمراينقرهبا من آابر مياه حمي، فهي تقع بسبب 

  . ابلتلوث
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 (22الشكل )

ايسة ياملعايري القعمراين بناء على ال الل ملكان لالستعممثالعمراين احلايل مع املوقع األ القارنة موقع االستعمم

 .ArcGis10 جابلنموذج يف برانم

 
 . 2014، املصدر: عمل الباحث ابالعتماد على قاعدة البياانت اجلغرافية ملنطقة الدراسة
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 :ئجالنتا

 االستعمال العمراين. مواقع القرى ال تتطابق مع معايريأبن  تبني بعد تطبيق منوذج املعايري القياسية .7

الزراعي خباصة يف مؤتة واملزار  نتاجاجتاه توزيع االستعمال العمراين على األراضي الزراعية الصاحلة لإل يرتكز  .1

 ومؤاب.

 .واملزار تغري استعماالت األراضي الزراعية إىل االستعمال العمراين والتجاري يف مؤتة  .3

 لى األراضي الزراعية.ع بسبب الزحف العمراين % 9تراجع املساحات املزروعة مبحصول القمح بنسبة  .4

 اخلاصة مبنطقة الدراسة. التحليل املكاين املتعدد، واستنباط اخلرائط إجراءيف  ArcGis10 كفاءة برانمج .5

 األراضي الزراعية. إنشاء جامعة مؤتة يف موقعها احلايل أسهم يف زايدة الزحف العمراين على .6

  ت:التوصيا
ل التوقف ابجتاه املوقع األمثل من خالوتوجيه الزحف العمراين ، تطبيق خريطة املوقع األمثل لالستعمال العمراين .7

تجنب زايدة اخلسائر املرتتبة شرقا ابجتاه املنطقة املقرتحة يف الدراسة لوتنظيم األراضي ، عن تنظيم األرضي الزراعية

 على االستعمال احلايل.

  . ومعلومات أخرىبياانت  فيها ل طبقاتاخلاصة ابللواء لتشماستكمال العمل على قاعدة البياانت اجلغرافية   .1

ت إمكاانة يف بناء قرارات حكومية على أسس علمية مع الرتكيز على االستفادة من قاعدة البياانت اجلغرافي .2

  . استثماريو طبيعية قبل اختاذ قرار تنموي أوموارد البيئة ال
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 جع:املصادر واملرا
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 جامعة مؤتة.، منشورة
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 . دار الشروق، عمان، 7 ط، ناخ الطبيعيمبادئ امل(، 1997العرود، إبراهيم )  .1

جملة جامعة امللك ، الطبيعية تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة احملميات(، 2008بظاظو، إبراهيم )  .6

 . 11، ع 1سعود، م 

 مكتبة األجنلو مصرية.، القاهرة، جغرافية السكان(، 2004الفتاح ) عبد، حزين .1

 .1، ع 11م ، مشقد جملة جامعة، غرافية يف حل املشكالت البيئيةدور اجل(، 1112حممد )، سليمان  .0

لتقييم مالئمة األرض للتنمية  تطبيق تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية(، 2009ميد، حممد وآخرون )عبد احل  .9

 . ، الرايض17م  جملة جامعة امللك سعود،، العمرانية ملنطقة الدرعية

 كومية واخلاصة:ر احلئالوزارة والدوا

 . عمان، بياانت غري منشورة(، 1171اإلحصاءات العامة األردنية ) .7

 . عمان، معلومات ومنتجات غري منشورة(، 2013املركز اجلغرايف امللكي األردين ) .1

 . الكرك، بياانت غري منشورة(، 1172بلدية مؤتة واملزار )  .2
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 . عمان، بياانت غري منشورة(، 1172سلطة املصادر الطبيعية األردنية ) .2

 .الكرك، بياانت غري منشورة(، 1172تربات اجلنوب لفحص الرتبة )خم .1
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