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 باستخدام نظم األرض في منطقة الخمس السكاني وأثره على استخدامات النمو
   المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد    
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 د. علي عطية أبو حمره
 الجغرافيا/ كلية اآلداب/ الجامعة األسمريةقسم 
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 د. فائزة عبدالسالم بريدان
 الجغرافيا/ كلية اآلداب/ جامعة المرقبقسم 

fbredan@yahoo.com 

 الملخص:

ألنةةي معةةت نمةةاك لللركةةة السةة انية و لةة  ت عةةا   إن دراسةةة اسةةماتامار األرد معةةت مةةي الموااةةيي  ار األىميةةة ال  ةةر  
لنمةةوىم وتةةوميعوم  ولمعرفةةة الموافةة  اينومةةا كةةان  اةةت مةةي دراسةةة تلةة  ا سةةماتامار سمةةا  مما ةة  مةةي النمةةو السةة ان   

 ف انت تقنية نظم المعلومار الجغرافية وا سمشعار عي سعت  الس يل األمثل لذل .

تن اللي يةة المة   ةوتر تطةورا  سة انيا   نيةل إن المطةور العلمة  فة  مجةا  ومنطقة الامس  أنوا  أن ال ثير مي المة
ت نولوجيةةةا المعلومةةةار شسةةةوم سشةةة ل ك يةةةر جةةةتا  فةةة  تم ةةةي المغيةةةر فةةة  الغطةةةا  األراةةة  مةةةي  ةةةال  ت سةةةير المر يةةةار 

مما ساىم ف  إمضاح المغير اللاصل عل  ط يعة ا سماتام ف   Landsat   (ETM2010-TM1990)ال ضا ية
  ال  فمرة التراسة. 2كم 9.3الامس والذي كان شارمىا ميادة الرقعة العمرانية نلو  منطقة

 مقدمة:

إن المزا ت المسممر ف  نمو الس ان مي  شىم المش الر القا مة فة  العرةر اللةت ل  ألنوةا ةةاىرة دمموةرافيةة تلةت  
والوجةةةرة  إ  سةةاىمت الزيةةادة السةة انية سالموسةةةي سشةة ل ممسةةارج ساجممةةاج عةةةامل  الزيةةادة الط يعيةوالمواليةةت  والوفيةةار  

العمران  ف  مت نة الامس األمر الذي شثر عل  تغير نمط اسماتام األرد  ما تمطلب دراسمي ف  ةل اتساج المقتم 
العلمة  وتةةتف  ال يانةةار الرقميةة مةةي ال ضةةا  سشةة ل سةاعت علةة  توةيةةو تقنيةةة نظةم المعلومةةار الجغرافيةةة وا سمشةةعار 

راسةةة نالةةة الغطةةا  األراةة  ومةةا نةةت  عليةةي مةةي تغيةةر جةةرا  ا ممةةتاد العمرانةة  والةةذي ىةةو نمةةاك الزيةةادة عةةي سعةةت  لت
 الس انية.

 مشكلة البحث:

ت مةةي مشةة لة ال لةةةل فةة  دراسةةة العالقةةةة ةيةةر المموامنةةة اةةةيي نجةةم السةة ان الممزا ةةةت وشثةةر  علةة  تغيةةةر نمةةط اسةةةماتام 
  وعلةة  فمةةرار ممالنقةةة مةةي المشةة الر واآلثةةار  لعةةل شارمىةةا األرد  نيةةل شنةةمن النمةةو السةة ان  فةة  منطقةةة الامةةس

ا عمةةةتا  علةةة  المسةةةانار الاضةةةرا  واألرااةةة  ال ضةةةا   فضةةةال  عةةةي عةةةتم وجةةةود دراسةةةار دقيقةةةة ونت ثةةةة عةةةي ىةةةذا 
 المواوج.
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  فرضيات الدراسة:

نانيةة ش ةر   تملاص فراية ال لل فة  دراسةة العالقةة اةيي النمةو السة ان  مةي نانيةة و نمةط اسةماتام األرد مةي 
و لةةة  ساسةةةماتام تقنيةةةة نظةةةم المعلومةةةار الجغرافيةةةة وا سمشةةةعار عةةةي سعةةةت  والمةةة  تعةةةت وسةةةيلة فعالةةةة لتراسةةةة اسةةةماتام 

 األرد.  

 أهداف البحث:

توتف ىذ  التراسة ال  تم ي المطور السة ان  فة  منطقةة الامةس  وشثةر  لة  علة  تغيةر الغطةا  األراة   و لة  مةي 
لميةةة اللت ثةة  وىةة  تقنيةة ا سمشةةعار عةي سعةةت ونظةم المعلومةةار الجغرافيةة  والمةة  تسةةاعت  ةال  اسةةمعما  الوسةا ل الع

 سش ل ك ير ف  تلليل وكشو تغيرار الغطا  ا را  وت سير شس اب ىذا المغير.

 أهمية البحث:

ان  مةةي ت مةي شىميةة ال لةل فة  كونةي  تنةاو  مواةوج فة  ةامةةة األىميةة والمممثةل فة  شمجةاد العالقةة اةيي النمةو السة 
نيةةةل تةةةم توةيةةةو شنةةةت  المقنيةةةار فةةة  ىةةةذ  التراسةةةة ف ةةةان   جوةةةة والمغيةةةر فةةة  اسةةةماتامار األرد مةةةي جوةةةة ش ةةةر  

اسماتام صور األقمار الرناعية ونظم المعلومار الجغرافية إاافة لوةذا ال لةل ممةا نةمن عنةي اللرةو  علة  نمةا ن 
 طط المسمق لية لمطوير المنطقة .مومة مم ي ا عمماد عليوا لت  صناج القرار واسمثمارىا ف  الا

 منهجية الدراسة:

لملقي  شىتاف التراسةة تةم  جمةي المةادة العلميةة الممعلقةة سال لةل مةي الم م يةار عةي طرية  ا طةالج علة  المرةادر 
والمراجةةي المةة  تاةةمص الجانةةب النظةةري  والمعلومةةار مةةي الةةتوا ر  ار العالقةةة  واسةةماتم المةةنون الوصةة   فةة  تم ةةي 

لمتروسة  ساإلاافة  ال  اسماتام المنون ال م  الذي م يت ف  تلليةل ال يانةار الرقميةة المممثلةة فة  الرةور الظاىرة ا
   مةةي شجةةل المقارنةةة وا سةةمنماك ورعطةةا  صةةورة وااةةلة عةةي نمةةط اسةةماتام األرد  ىةةذا الةة  Landsatال ضةةا ية و

 جانب ا سمعانة ا عض شساليب الممثيل ال يان  وال راتوجراف  .

 ت البحث:مجاال

 أوال/ المجال المكاني:

 110تعت منطقة الامس مي المناط  السانلية الواقعة ف   ما  ةرب لي يا  نيل ت عت عي  مت نة طراالس سلوال  
ويلتىا مي نانيةة الشةما   ةاطل ال لةر المموسةط  وتلةتىا مةي   كم 85كم  ورل  الغرب مي مت نة مرراتي سلوال  

لشرق منطقة سةوق الامةيس  شمةا مةي نانيةة الغةرب فمممةت نمة  منطقةة قرةر األ يةار ومي ا  الجنوب منطقة مسالتي
 32ºشما سالنس ة  لموقعوا فل يا  تممت ايي دا رت  عرد     1978واألطلس الوطن  .2كم 200وتزيت مسانموا عي 

 .  1 رقا  ىو مواح مي الش ل و ْ   17 -14إل  ˉ14º 05وبيي  ط  طو    ماأل  ˉ32º 43و ˉ33
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مةةي ال ةةانثيي اعممةةادا  علةة  ا  ريطةةة الامةةس الجيولوجيةةة مةةي مركةةز ال لةةو  الرةةناعية و ريطةةة مرةةللة الماطةةيط  المصدددر:

 العمران  الامس. 

 ( موقع منطقة الدراسة1شكل)

 ثانيًا/ المجال الزماني:

مار األرد لل مةرة  ممثل المجا  الزمان  ف  دراسةة تطةور النمةو السة ان  سالمنطقةة ومةا واك ةي مةي تغيةر فة  اسةماتا 
 .2010إل   1990 مي

 2006-1954أواًل/ تطور حجم السكان ومعدالت نموهم في الفترة 

تعم ر التراسار الس انية عل  قتر ك ير مي األىمية ف  عمليار الماطةيط والمنميةة  والمة  مةي  ةا وا شن تلقة  شمةي 
فيوةةتف شساسةةا  إلةة   تمةةة المرةةالح الم انيةةة  اإلنسةةان والةةذي معةةت  ا  سعةةت جةةوىري مةةي شسعةةاد المنميةةة  شمةةا الماطةةيط

والذي ما ىو إ  شفراد وجماعار   ول   تملق  ىذ   المرةالح  اةت فة     وا قمرادمة وا جمماعية والن سية للمجممي
 ال تامة شن ن وم  را ص ال رد والجماعار "الس ان".

  1954طريقوةا دراسةة النمةو السة ان  ق ةل عةام لم  موفر فة  لي يةا شمةة معلومةار شو ايانةار  ةاملة ودقيقةة مم ةي عةي 
نيةةل شجةةر  شو  تعةةتاد للسةة ان  ومنةةذ  لةة  المةةاريت شصةة ح مةةي الم مةةرد إجةةرا  المعةةتادار السةة انية مةةرة كةةل عشةةر 
سنوار  إ  شنوا ا مل ت عةي  لة  سالزيةادة تةارة وبالنقرةان تةارة ش ةر   ألسة اب ةيةر معروفةة  شمةا ال مةرة المة  سة قت 

عمماد م ن  عل  المقت ر والماميي ساإلاافة إل  تقارير الرنالة والتالوماسييي. إن الوتف مي دراسة  ل  فقت كان ا 
النمةةو السةة ان  ىةةو الوقةةوف علةة  مةةت  الزيةةادة اللاصةةلة فةة  نجةةم سةة ان منطقةةة الامةةس مقارنةةة  مةةي عمةةوم الةة الد 

 .   واح  ل 1والجتو  المال  و
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 في الخمس مقارنًة مع عموم البالد( تطور حجم السكان ومعدالت نموهم 1جدول)

 السنة
 لي يا الامس

 %مي س ان ال الد عتد الس ان
معت  النمو 
 السنوي %

 عتد الس ان
معت  النمو 
 السنوي %

1954 11571 0.20 - 1088873 - 
1964 13599 0.36 1.6* 1564369 3.7 
1973 20624 0.62 4.7 2249237 4.1 
1984 37997 0.55 5.7 3642576 4.3 
1995 51296 0.50 2.7 4799065 2.9 
2006 56613 1.22 1 5657692 1.5 
2015 69418*  2.3   

+*ايانةار السةجل  2006و   1995  1984  1973 1964  1954النما ن النوا ية للمعتادار العامة للس ان سةنوار  المصدر:        
    2015المتن  

  237  2010* تم نساب معت  النمو الس ان  سالطريقة األسية و شاوعياني  

 
  1مي عمل ال لا  انا  عل  شرقام الجتو  و المصدر:    

 2006-1954( معدل النمو السكاني في منطقة الخمس وعموم البالد2شكل)

للسة ان فة  منطقةة الامةس مقارنةة    اللةذ ي  واةلان تطةور معةت  النمةو السةنوي 2  والشة ل و1مي  ةال  الجةتو  و
والةذي معم ةر ر ةر تعةتاد فة   2006وتعةتاد  1954مي نمو سة ان الة الد  فة  ال مةرة الزمنيةة المممةتة اةيي تعةتاد سةنة 

%  1انسةة ة   اشي 1954نسةةمة سةةنة  11571لي يةةا  مم ةةي اإل ةةارة إلةة  شن عةةتد سةة ان منطقةةة الامةةس كةةان نةةوال  
فقةت الةد معةةت   1964-1954نسةمة  شمةا فة  ال مةرة مةي  1088873مةي سة ان لي يةا ال ةالد عةتدىم فة  ن ةس السةةنة 

%  ونالنظ شن معت  النمو ف  ىذ  ال مرة ماملو عةي معةت  النمةو فة  لي يةا  والةذي الةد  1.6النمو الس ان  نوال  
تل  ال مرة تعم ر طاردة للس ان  األمر الذي شد  سالعت ةت  % و ل  ألن منطقة الامس ف 3.7ف  ن س ال مرة نوال  
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مةةنوم إلةة  الوجةةرة  و اصةةة إلةة  مةةت نم  طةةراالس وبنغةةامي نيةةل كانةةت تمةةوفر فيوةةا فةةر  عمةةل نوعةةا  مةةا  كمةةا تمةةوفر 
 فيوما شةلب المراف  المعليمية.

السةة ان إلةة  نةةوال   % ووصةةل عةةتد5.7فقةةت كةةان معةةت  النمةةو السةة ان  نةةوال   1984 - 73شمةةا فةة  ال مةةرة مةةي  
% مةي إجمةال  سة ان لي يةا  الةد معةت  نمةو السة ان فة  ن ةس ال مةرة المعتادمةة نةوال  1نسمة انس ة قةترىا   37997

نيةل قةل معةت   % وىو معت  مرت ي جتا   ويرجي  ل  إل  تلسةي األواةاج ا قمرةادمة وا جمماعيةة فة  لي يا 5.7
فقةت انا ةض معةت  النمةو  1995 - 1984سالنسة ة لل مةرة اةيي تعةتادي  الوفيار مي سقا  معت  الاروبة مرت عا   شما

%  شمةةا فةة  الثانيةةة 2.7السةة ان  سةةوا  كةةان  لةة  فةة  منطقةةة الامةةس شو فةة  سةةا ر الةة الد ف ةةان فةة  األولةة  نةةوال  
 %  ويرجي ىذا ا نا اد ف  معت  النمو الس ان  إل  انا اد معت  الاروبة سش ل ك ير.2.9

%  فةةة  نةةةيي  1فةةة  الامةةةس نمةةة  وصةةةل إلةةة   2006-1995لسةةة ان  فةةة  ال مةةةرة األ يةةةرة انا ةةةض معةةةت  النمةةةو ا
% فة  ن ةس ال مةرة  وىةذا راجةي إلة  انا ةاد معةت  المواليةت  1.5انا ض معت  النمو الس ان  ف  سا ر ال الد إلة  

اسةة  اصةة  ف  ا لو ف  ن س المتة  ويرجي ىذا إل  انا اد معت  الارةوبة فة  منطقةة التر  23الذي لم  مجاوم 
و ل  سس ب  تأ ير سي الزواك الذي لونظ ف  ال مرة األ يرة سشة ل ك يةر   اصةة سعةت ميةادة العمةر   وف  لي يا عامة

سةنة فة   31  إلة  1973سنة عةام  19عنت الزواك األو   نيل ارت ي مموسط العمر عنت الزواك األو  لإلنا  مي 
  و  لةةةةة  سسةةةةة ب مجموعةةةةةة مةةةةةي الظةةةةةروف  145   2006 والويئةةةةةة الوطنيةةةةةة للمعلومةةةةةار والموثيةةةةة  2006تعةةةةةتاد 

ا قمرادمة و ا جمماعية  لعةل شىموةا شن الشة اب ممضةون فمةرة طويلةة فة  العمليةة المعليميةة  شي اةيي مرانةل المعلةيم 
المامل ة وبعت إنوا  ىذ  المرنلة ممض  فمرة ف  ال لةل عةي فرصةة عمةل  وعنةت تلقة   لة   اةت مةي قضةا  فمةرة   

 شجل توفير ممطل ار الزواك ف  ةل شجور منا ضة . سأس اوا مي

كمةةا شن العةةادار والمقاليةةت ا جمماعيةةة فةة  لي يةةا عامةةة وفةة  الامةةس  اصةةة  جعلةةت ت ةةاليو الةةزواك مرت عةةة وشصةة لت 
تثقةةل كاىةةل كةةل  ةةاب فةة  سةةي الةةزواك  ىةةذا ساإلاةةافة إلةة  مشةة لة العثةةور علةة  سةة ي فةة  الوقةةت اللااةةر  فلقةةت الةةد 

شلةو ونةتة سة نية والسياسةة  142نةوال   2000لقا م ف  عةتد الونةتار السة نية نمة  نوامةة عةام مالعجز المراكم  ا
  و  نةتري إلة  كةم وصةل العجةز اللةال  األمةر الةذي   ةتو مسةمغربا  فة  الةت ن طة  مثةةل 108    2006الم انيةة  

إنشةا  شي مشةاريي سة نية  مليون نسمة شن تلت  مشة لة سة ي  ويعةز   لة  إلة  عةتم 7لي يا    مجاور عتد س انوا 
مةةي ق ةةل التولةةة منةةذ فمةةرة طويلةةة  فلةةت  نقةةص تراكمةة  فةة  ونةةتار اإلسةة ان الممانةةة  ممةةا نةةمم علةة  السةة ان تةةوفير 

و ارك كردون المتن.    وبالمال  ال نا  اتون تر يص وف  شرد ةير مارري لل نا   المساكي اعممادا  عل  شن سوم
ممةا شثةر علة  نمةط اسةماتام األرد فة  مت نةة الامةس. ىةذا ساإلاةافة إلة  ىذا األمةر سةاىم فة  ةوةور العشةوا يار 

والويئةةة الوطنيةةة للمعلومةةار  2006% سةةنة 26.4د ةةو  المةةرشة فةة  مجةةا  العمةةل  إ  الغةةت نسةة ة مشةةاركموا نةةوال  
   نيل إن ىذ  األمور لم ت ي  ار شىمية تذكر ف  فمرار سةاسقة  شمةا الوقةت اللااةر  125   2006والموثي   

 فأص ح لوا تأثيرىا الوااح.

ومةةي ثةةم     ومةةا مم ةةي المنويةةي سةةي ىنةةا  مجةةب ش  م وةةم  طةةأ سةةأن وفةةرة المةةوارد تم ةةوق علةة  مشةة الر النمةةو السةة ان 
و  داعةة  لم نةة  شمةةة سياسةةة سةة انية  ل ةةي اللقيقةةة ع ةةس  لةة  تمامةةا   فالمشةة الر السةة انية     مشةةاكل مةةي شي نةةوج

لس ان فلسب  ورن كانةت شىموةا  فةأي مجممةي مومةا كةان مسةموا  ا قمرةادي   اةت تنلرر ام وق نمو الموارد عل  ا
وشن معيش مش الر مي نوج ر ر مم ا نة المأثير  وتلماك نلو  ورن شارمىةا المشة الر التمموةرافيةة   وكي يةة توميعةي 

  2006 287عل  شراي شي الجغرافيا وما  نمن عي  ل  مي تغير ف  اسماتام األرد وشاوالعينيي 
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مةةي  ةةال  تم ةةي المطةةور السةة ان  فةة  منطقةةة الامةةس  نجةةت شنةةي سةةاىم سشةة ل ك يةةر فةة  تغيةةر نمةةط اسةةماتام األرد  
 فالموسي العمران  كان واالا  وبش ل عشواي شد  ال  تقوقر ال يئة الط يعية. 

 ثانيًا/ استخدامات األرض:   

ل مةرتيي    ENVI 5.1 سا عممةاد علة  ارنةامنإن دراسةة المغيةر فة  شنمةات اسةماتام األرد فة  منطقةة الامةس تةم 
والمة  مةي  اللومةا تةم     (Landsat 7 ETM 2010  والثانيةة سةنة (Landsat 5 TM) 1990األولة  سةنة 

  المعرف عل  المغيرار  وا ميرر تل  ال مرة لموفر ال يانار الم  ساعتر ف  تلت ت اتجا  المغير ف  الغطا  األرا 
و لةة  مةةي   اج ر يسةةية وىةة ا ا سةةماتام العمرانةة   والمسةةانار الاضةةرا   وشرااةة  ال ضةةا والةةذي تمثةةل فةة  ثةةال  شنةةو 

  ال  ا مالف القيم ا نع اسية الرقمية للظواىر ف  ال يانار ال ضا ية.

ن ا سمشةعار عةي سعةةت معم ةر علمةةا  نةت ثا  وتقنيةةة ممجةتدة وممطةةورة  امطةور المقنيةةار اللت ثةة كمقنيةةة المرةوير وعلةةوم إ
وشجوزتوا وبرامجوا  وىو علم ممشعب  ت ل ف  كثيةر مةي المجةا ر  لعةل شارمىةا انةا   ةرا ط رقميةة تسةاعت  اللاسب

         498   2012صناج القرار ف  عمليار الماطيط وع ت ال اق   

عت اسماتام صور األقمةار الرةناعية فة  دراسةة الغطةا  األراة  نشةاطا  ىامةا  للغامةة سالنسة ة لةارد  فممارسةار و  
اإلنسان ف  اسماتامي األرد تعت مي العوامل المومة الم  تؤثر ف  إدارة الموارد الط يعيةة علة  المسةمويار الملليةة 

  GISعية ف  ا سمشعار عي سعت ونظم المعلومار الجغرافية واإلقليمية والعالمية  ورن اسماتام صور األقمار الرنا
ىةةو السةة يل األمثةةل للملافظةةة علةة  تلةة  المةةوارد وترةةني وا ونةةتو  ا سةةمقرار النسةة   لوةةا ومنةةي اإلجوةةاد ال يئةة  لملةة  

  (Kepner,2002,p1-2)الموارد 

سلةةل شو دراسةةة علميةةة. ألنةةي إن ترةةنيو الظةةاىرة المتروسةةة فةة  مجموعةةار ممجانسةةة  ممثةةل عمةةال  شساسةةيا  فةة  شي 
 لاص المعلومار المامل ة ف  مقاد ر مناس ة  مسمطيي العقل شن مسموع وا وي ةرم  را رةوا العامةة  ار الرة ار 

  2000 365الوانتة  ومجموعاتوا الممجانسة نسب شدلة معينة  وي شو عي العالقار الم  تربط اينوا و ير 

  لملليةةةةل اسةةةةماتامار األرد لعةةةةام  Supervised Classificationتةةةةم ا عممةةةةاد علةةةة  المرةةةةنيو المراقةةةةب و
  ونمة  نسةمطيي Arc gis 10.3ومةي ثةم ترةت ر  إلة  ارنةامن   ENVI 5.1اعممةاد  علة  ارنةامن  2010و1990

معرفةةةة اتجةةةا  المغيةةةر نسةةةب ال ةةةرق اةةةيي الغطةةةا  األراةةة  ل ةةةل نةةةوج مةةةي األنةةةواج سةةةال ة الةةةذكر كمةةةا ىةةةو مواةةةح فةةة  
  .2الجتو و

 (2010 -1990( تغير الغطاء األرضي في منطقة الخمس للفترة )2جدول )

 نمط ا سماتام
 المغير المطل  2010 1990

  2المسانة وكم %  2المسانة وكم %  2المسانة وكم
 11.9 - 75.8 156.5 81.8 168.4 اراا  فضا 

 2.6+  2.6 5.2 1.4 2.6 مسانار  ضرا 
 9.3+  21.6 44.3 16 35 عمران

 مي عمل ال لا  اعممادا  عل ا   المصدر:         
 .1990لمنطقة الامس سنة   Landsat 5 TMتلليل الرورة ال ضا ية  -1 
 .     2010لمنطقة الامس سنة   Landsat 7  ETMتلليل الرورة ال ضا ية  -2
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 .1990لمنطقة الامس سنة   Landsat 5  TMتلليل الرورة ال ضا ية  -1المرترا     

 .2010لمنطقة الامس سنة   Landsat 7  UTMتلليل الرورة ال ضا ية  -2              

 2010 - 1990( تغير  استخدامات األرض في منطقة الخمس 3شكل)

معةةت ا سمشةةعار عةةي سعةةت مةةي القنةةوار العلميةةة المةة  معممةةت عليوةةا نظةةم المعلومةةار الجغرافيةةة كمرةةتر موةةم للمعلومةةار 
ال ةةرة األراةةية  و  ما ةة  شنةةي مةةي نجةةاح ت نولوجيةةا ا سمشةةعار عةةي  سعةةت شصةة ح شمةةرا  مللةةا  اللت ثةةة فةة  مسةةح مةةوارد 

  2012 3مما صعب ا سم ادة منوا سالطرق المقليتمة وشنمت   و سيما سس ب ميادة المعلومار وتنوعوا

األرد فةة      مضةةح شن ىنةةاي تغيةةرا  قةةت طةةرش علةة  مسةةانار اسةةماتامار3  والشةة لو2مةةي  ةةال  ايانةةار الجةةتو  و
  2010سةةنة  2كةةم 44.3لمرةةل إلةة   1990سةةنة  2كةةم 35فنجةةت شن مسةةانة العمةةران تطةةورر مةةي    منطقةةة الامةةس

وقت  وتر األ يرة تراجعا  ف  مسةانموا   وكانت ىذ  الزيادة عل  نساب األراا  ال ضا  المليطة سال ملة العمرانية
 2كم 2.6ز  مي تل  المسانة والمقترة سلوال  وكان ج  2010سنة  2كم 156.5إل   1990سنة  2كم 168.4مي 

 2كةةم 5.2لمرةةل إلةة   1990سةةنة  2كةةم 2.6قةت اسمرةةللت كأرااةة  مراعيةةة والمةة  ش ةةذر مسةةانموا فةة  الزيةةادة مةةي 
مةةي مسةةانة شرااةة  ال ضةةا   ومةةي  ةةال   2كةةم 9.3فةة  نةةيي إن النمةةو العمرانةة  قةةت اسةةمول  نةةوال    2010سةةنة 

 النمو الس ان  عل  الغطا ار األراية ف  منطقة الامس. العرد الساا  مظور لنا جليا  شثر
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 .1990لمنطقة الامس سنة   Landsat 5  TMتلليل الرورة ال ضا ية  -1المرترا     

 .2010لمنطقة الامس سنة   Landsat 7  UTMتلليل الرورة ال ضا ية  -2              

 2010 – 1990الخمس ( تغير  في مساحات استخدامات األرض في منطقة 4شكل)

مم ةةي مالنظةةة المغيةةر فةة  مسةةانار األرد نيةةل مشةةير اللةةون األمرق إلةة  المسةةانار   4مةةي  ةةال  الشةة لوكةةذل  
الم  مادر والمممثلة ف  ا سماتام العمران  وبااصة ف  مللم  اي جلا وال لتمة إاافة إلة  األرااة  الزراعيةة فة  

للةون األنمةةر مشةير إلة  المسةةانار المة  نقرةت والمةة  تمثلةت فةة  فة  نةةيي شن ا  الجنةوب والجنةوب الشةةرق  للمنطقةة
اسةةةماتام شرااةةة  ال ضةةةا  اينمةةةا مشةةةير اللةةةون الرمةةةادي إلةةة  المسةةةانار المةةة  ةلةةةت كمةةةا ىةةة  وتمثةةةل جةةةز  منوةةةا فةةة  

 ا سماتام الزراع  واأل ر  شراا  ال ضا . 

 االستنتاجات:  

اتضةح شن عةتد السة ان قةت ماد  2015 – 1954ال مرة مي مي  ال  دراسة النمو الس ان  ف  منطقة الامس  ال  
  وىةةذا  معم ةةر مرت عةةا    %3سمعةةت  نمةةو سةةنوي  2015نسةةمة سةةنة   69418إلةة    1954نسةةمة سةةنة  11571مةةي 

األمةر الةةذي شثةر سشةة ل وااةح علةة  اسةماتامار األرد فةة  منطقةة الامةةس  نيةل اتسةةعت مسةانة الرقعةةة العمرانيةةة 
    وكانةةت ىةةذ  الزيةةادة علةة  نسةةاب األرااةة  ال ضةةا 1990ا ىةةو موجةةود سةةنة عةةي مةة 2010سةةنة  2كةةم 9.3نلةةو 

لل مةةةرة مةةةي  2كةةةم 2.6اينمةةةا مادر مسةةةانة ا سةةةماتام الزراعةةة  سمقةةةتار  2كةةةم 11.9والمةةة  تناقرةةةت مسةةةانموا نةةةوال   
 .وكان توسعوا شمضا  ساتجا  األراا  ال ضا  ويظور ىذا جليا  ف  مللم  سليي والجلاوار   2010إل   1990

وممةةةا تقةةةتم تمضةةةح شىميةةةة دراسةةةة مثةةةل ىةةةذ  الموااةةةيي فةةة  الوقةةةت الةةةراىي  لمةةةا لوةةةا مةةةي دور فةةة  الماطةةةيط والمنميةةةة 
عليةةي نوصةةة  ساسةةماتام تقنيةةة نظةةةم المعلومةةار الجغرافيةةة  وا سمشةةةعار عةةي سعةةت فةةة  ىةةذا المجةةا  دعمةةةا    المسةةمتامة

 .للسياسار المللية وصناج القرار
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