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 م(3112 –1491) امركز قنل الفيضي السهلب الزراعية األراضي على العمراني الزحف تطور
 باستخدام االستشعار من ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية 

 *د. إسماعيل علي إسماعيل محمد
 

 الملخص:
تهدف  لدفالةددل  ددظ ت تقدد  تاالقتدع ل ةت ددعدا ندم العددف  التدل لدنعي ندددأ لدبنال قدل نددم  بد  االددد   

)قدعفة اقدالدأ( ن تال نم لدنائقدأ لدفضدئقل  لدخالئط لد اققل لدتع تالتنع  دظ  تالأ زنالقل نختيفل، اهف  
)خالئط اقنقل( تح ي اقدالدأ نكدالقل   خاى بف دقل، تنكم نم فالةل  تتاع نعف أ لدزح  لدعنالالع   التدج

ع اناكدز قالددد خدا  لدفتداة ندم لدحضاي  لداقفع عيظ حةدب لألالضع لدزالعقدل فلخد  حدف ف لدةده  لدفقضد
 .ل(،  ع نحد دل داصف  تحفقف لدنالدطق لدتع تلعدالع نم لدن كيل اص اة  كثا3112 حتظ  1491)
 

اهف  لدتعا  عيظ  هل  ق  نالطال لدفالةل،ل اإبال  لةتاصد  نقفلالع احضا  ا كند قدنأ لدفالة
 د    لداضد  عيقهد.لألةادب لدتع  فأ  دظ حف ث لدتدهاة  تفدقنهد   هل ةلا  تحبقنه

 
 مقدمـة:
نددم تنددفف لدعنددالم لدزلحدد  عيددظ حةدددب  نددم نالكددز لداطددا لدنصددايغقددا   نثدد قالددد  قعدددالع ناكددز 

لألالضددع لدزالعقددل فلخدد  لدةدده  لدفقضددع،  هددع لا ددل لدتددع تاتدددأ عيددظ نصددفا لدندد ل   ددع عندد ل نصددا، 
( 111( ندم  بندددع )111دتاتقب )ل ل3112 طااًد دنؤ ا لدتالنقل افدق  لدتالنقل لدا اقل تحت  نصا عدل 

( دتالددفاج ضددنم  ئددل لدددااف  لأ لدتالنقددل لدا دداقل لدنت ةددطل،  ددع حددقم تحتدد  342,1ف دددل ، ااقنددل قددفاهد )
 (1)(   دك  ع الفس لدعدل.113,1(  ع فدق  لدفاا لدنتعفف لألاعدف ااقنل قفاهد )121لدتاتقب )

 
،  لدال دددط لأل   ديةددكدم هدد  لدزالعددل ( نددم ةددكدم نحد تددل قالددد ااقدد  لدنحد تددل %1,81 قاطددم ) -

( نفقالددل   11( ناكددزًل  فلاقددًد   )11( نددم  بنددددع قدد ة لدعندد ،  تضددل لدنحد تددل )%2,93لدتددع تةددت عب )
( تداعًد )عزال ، كفا، البع(،  قف اينأ ققندل فدقد  1328( قاقل   )123(  حفة نحيقل قا قل ت ن  )21)

، دتحتددد  3112( عيدددظ نةدددت ى لدبنه اقدددل عددددل 381,1  )( ناداددد331,1لدتالنقدددل لدا ددداقل انحد تدددل قالدددد )
 ق ا ،  قضددًد تاددقم  بدد ف  دد(3)(.33نحد تددل قالددد ادد دك لدتاتقددب لدةددداع ع ددا اددقم نحد تدددأ لدبنه اقددل لدددد )

( ندددم ةدددكدم لداقددد  اددنحد تدددل قعق ددد م  دددع قددداى %12 لضدددحل  دددع ققندددل فدقددد  لدتالنقدددل لدا ددداقل  الةدددال )

                                            
 .33ل ، ص 5112لدا اقل، لألنل لدنتحفة. ااالدنج لألنل لدنتحفة لإلالندئع ، تااقا لدتالنقل   (1)
 ااالدنج لألنل لدنتحفة لإلالندئع. زلاة لدتالنقل لدنحيقل ، انةدالفة هقئل لدنع الل لدفالنداكقل ، تاداقا لدتالنقل لدا اقل دينحد تدأ  (5)

 .11ل ، ص5112لدنصاقل ، تااقا نحد تل قالد ،     
 دنعل نفقالل لدةدفلأ.نفاس لدبنال قد لدا اقل د نعهف لدفالةدأ  لداح ث لداقئقل د ب*  
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اقالنددد قعددق  كدد  ةددكدم لدحضددا اددنحد تددل  ددع نددفم تاتفددع  قهددد  (333,1تددالخفف  قهددد ققنددل لدددفدق  عددم )
 .(1) (، نند قف  عيظ عفلدل تالنقل نفتافة333,1ققنل لدفدق  عم )

 
 عيددددظ نةددددت ى نالطاددددل لدفالةددددل )ناكددددز قالددددد( قحتدددد  لدناكددددز  عيددددظ ققنددددل دددددفدق  لدتالنقددددل لدا دددداقل 

( عيظ نةت ى اق  لدناكز 314,1(، اددالةال دنالكز لدنحد تل  ع حقم تالخفف لداقنل دتصاح )333,1)
ل 1443 قضًد   ع فالةل ةدداال لعتندفأ عيدظ اقدالددأ  (3)( عيظ نةت ى لدحضا.823,1 تاتفع دتصاح )

بدددد أ نالطادددل لدفالةدددل )ناكدددز قالدددد(  دددع لدناتادددل لدثدالقدددل ادددقم نالكدددز   قندددد قتعيدددق انؤ دددا لدتالنقدددل لدا ددداقل،
ق ة لدعن   لدتع اينأ حقالئ   يقم غقا لدزالعققم  علدنحد تل؛ حقث عييأ لدفالةل  دك اداتفدع الةال لدعدن

(1,81%.)(2) 
 

 هالدك لدعفقدف ندم لدطداق لدتدع تدل لةدتخفلنهد  دع فالةددأ عفقدفة داقددس نعدف أ لدزحد  لدعنالالدع 
عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل  هنهددد )نفهدد ل لداناكزقددل(، حقددث تنتددف لدتبنعدددأ لدعنالالقددل عيددظ حةدددب 

كندددد تاددددس فابتددد   قضدددًد ، ابعقتهدددد  دددع تندددففهد  ددددظ ناكدددز  لضدددح تالطيدددق نالددد لألالضدددع لدزالعقدددل ف م ن
غقدددا  م هددد   لدفالةدددل قدددف حد ددددأ ت تقددد  تاالقتدددع  (9)انت ةدددط عدددفف لد حدددفلأ لدةدددكالقل  دددع لدفدددفلم لد لحدددف.

 ل ةت عدا نم العف نم خا  تحيق  ثل تفةقا لدنائقدأ لدفضدئقل  التل لدنعي ندأ لدبنال قل.
 

 ةادب  هنهد لدتالددغل  لدت ل دق  دع  ةتاالقل التل لدنعي ندأ لدبنال قل التاًل دعف  تابع  هنقل ت تق 
ادإلضدد ل  (2)لدعنالالدع  لإلقيقندع. لألةس لدفكاقل  لدالتاقدل دتاالقدل التدل لدنعي نددأ لدبنال قدل  عيدل لدتخطدقط

أ  قدالالأ  دظ قفاتهد عيظ نةدعفة صدالع لداالا  ع لتخد  الد عقم ندم لدادالالأ هندد قدالالأ  ضدع لدةقدةدد
ت تق  لدند لاف؛ حقدث قةدتخفل دد دك عدفة نعددققا نكدالقدل نعادفة   تصديح دهدد ةد ى تاالقدل التدل لدنعي نددأ 

 (3)لدبنال قل.

                                           
 .512المرجع السابق مباشرة. ص   (1)

(2)  Ministry of state for environmental Affairs, Egyptian environmental Affairs Agency, (seam 

programme). Qena Governorate environmental profile. 2015. P. 149. 
ا البشفرةا يفي محاي فا قيفا ت رامفويا  نةفر ميشفوية ت قسفف ال،ررايةفا ت ا ةفا محمد شوقي محمد ناصف.. جررايةفا الميمةف  (3)

 .552ت  552م ت ص ص 5111اآلراب ت جامعا اإلسكيديةا ت 
مصطفى جمةل مصطفى قبها. أثر الزح. العمراني يي مدةيا جيةن ع ى األياضي الزياعةفات ماجسفمةر نةفر ميشفويةت   (4)

 .62ت  55ت ص ص 5114الوطيةات  ا ةا الدياسات الع ةات جامعا الي،اح
ع ى بن معاضا الرامدي وطاهر بن عبد الحمةد لديع. تطوي اليمذجفا العمرانةفا وعتقمهفا بفي ف المع ومفات ال،ررايةفات   (2)

 .11ت  9ت ص ص  313م ت العدر 5112يسائل جررايةات ال،معةا ال،ررايةا الكوةمةا ت 
والمح ةل المكاني يي ن ف المع ومفات ال،ررايةفا ت يسفائل جررايةفا ت ال،معةفا  بدي الدةن طه عثمان. رعف صياعا القراي  (2)

 .59ت ص  566ت العدر  5113ال،ررايةا الكوةمةا ت 
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 أسباب اختيار الموضوع:
 

نعا دددل لدطدددددب لدنةددداال دنالطادددل لدفالةدددل )ناكدددز قالدددد( ؛  نفقالدددل قالدددد هدددع نةددداط ا ةددد  ، كندددد تنتدددف  
)قاقتددد فالددفاة   االدد ف( ؛ ننددد بعدد  نددم لدقةددقا عيددظ لدادحددث لداقدددل  دددظ اعددف   الحددد  اقدد  لدناكددز   صددات

اددإبال  لدزقددداة  لدفالةددل لدنقفلالقددل  نيدد  لةددتندالأ ل ةددتاقدم  تحيقيهددد  تفةددقاهد ،  خص صددًد نددع لنددتاك 
 اعف   الف عدئيت  ألالضع زالعقل فلخ  كاف م نفقالل قالد   ع اعف  الحد  اق  لدناكز.

 
  إشكالية البحث:

  عيظ لدتادقم لدحدفث  ع  حبدل  نعف أ لدزح  لدعنالالع عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل لدتعا  
احضددا  اقدد  ناكددز قالددد ،  اصددف لدنالدددطق لدتددع  الةددب لدفدقددف نددم تيددك لألالضددع فلخدد  لدةدده  لدفقضددع 

 تتفدقل اهد لدن كيل ، دكع ت ضع  ع ل عتادا كنالدطق دهد لأل د قل.
 

  أهداف البحث:
ــن مــن إنشــاق خــراةط رقميــة   بواســطة بــرام   بنــاق قاعــد  أ  ( بيانــات جغرافيــة مكانيــة وجدوليــة ُتمكش

 االستشعار من ُبعد ونظم المعلومات الجغرافية تحوي طبقات معلوماتية تعكس:
 
 عنيقدأ تاققل لدخالئط لد اققل لدتع تالتنع ديفتالأ لدزنالقل ند قا  لدنائقدأ لدفضدئقل. -
قدأ  ضدئقل تنطدع نالطادل لدفالةدل  تالندع دفتدالأ زنالقدل تيدع تدداق  اقدالدأ نتحص  عيقهد نم نائ -

 التج دنالطال لدفالةل. حفث )نةح خالئطع( نل 
 

 تحليل البيانات المتحصل عليها من الخراةط الورقية والمرةيات الفضاةية بهدف: ب(
 
خدا  الدد اصف لدتط ا لدحدفث  دع  حبددل  نعدف أ الند  لدكتد  لدناالقدل لدحضداقل  لداقفقدل اناكدز ق -

 ل.3112 حتظ  1491لدفتاة نم 
اصف لدتطد ا لدحددفث  دع  حبددل  نعدف أ )لدفدقدف( ندم لألالضدع لدزالعقدل فلخد  لدةده  لدفقضدع  -

ائقةدل ندم قداى ناكدز قالدد ، خدا  الفدس  انالطال لدفالةل ، فلخ  كاف م نفقالدل قالدد  زنددل كد  قاقدل
 لدفتاة لدزنالقل.

لم انالطادددل لدفالةدددل  اددتدددددع  بدددال  تحيقددد  ناقددددس صددديل ندددط ت زقدددع  لالت ددددا لدعندددا اللدتعدددا  عيدددظ  -
عيدظ ندفى نقد  لدعندالم الحد  لدتبندع    لدتادعدف ،  ندفى العدف ت زقعد  عدم  لدب لا، اهدف  لدتعدا 

 لدع  لئقل.
 
 محاولة تفسير األسباب التي أدت إلى: ج(
 
يقدد  نكدددالع لدتادددقم  ددع نعددف أ لدزحدد  لدعنالالددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل ،  ددع ضدد   تح -

لدبدفلاة لإلالتدبقدل )ديتاادل( فلخد  زنددل كد  قااط لداقدالدأ لدةداال اطاادأ نعي ندتقل نكدالقل ت ضدح 
 قاقل نم قاى نالطال لدفالةل  ضًا عم لألالضع فلخ  كاف م نفقالل قالد.

 لدنن ى نم لدتط ا لدحدفث  ع ت زقع  لالت دا لدعنالم انالطال لدفالةل. -
 

جراق استبي د (  ان يمكن من خالله استشراف أسباب المشكلة وأهم وساةل تحجيمها.تصميم وا 
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  أهمية البحث:
لدنعي نددددأ قدددف قصددديح ن ضددد ع لداحدددث لدنتنثددد   دددع ت تقددد  تاالقتدددع ل ةت دددعدا ندددم العدددف  التدددل  

لدبنال قددل  ددع تتاددع  حبدددل  نعددف أ لدزحدد  لدعنالالددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل ) ددع حددددل تعنقندد  
نالكددز لدبنه اقددل  ددع االددد  قدعددفة اقدالدددأ بنال قددل قنكددم نددم خادهددد لدتعددا  عيددظ  قددعق ددن  بنكن ددا ع( 

لدنالددددطق لداقفقدددل  لدحضددداقل لدتدددع تصددد   قهدددد لدن دددكيل  ددددظ حدددف ف )حابدددل(  اددتدددددع  خددد هد  دددع ل عتاددددا 
 صدالع لداالا. كأ د قل نم ِقا   

 
 بعض الدراسات السابقة:

 
 عنوان:م( تحت 3119  ) ,.Shoukry, N.Aدراسة لـ 

" Using remote sensing and Geographical information systems for monitoring 

settlement grouth expansion in the eastern part of the Nile delta governorates in 

Egypt (1975-1998) ". 

ف  التدددل لدنعي نددددأ  قدددف لبتهدددفأ لدادحثدددل اتيدددك لدفالةدددل  دددع نحد ددددل ت تقددد  تاالقتدددع ل ةت دددعدا ندددم العددد
لدبنال قدددل  دددع تتادددع  اصدددف تطددد ا لدالنددد  لدعنالالدددع انحد تددددأ  ددداقع لددددفدتد  دددع نصدددا خدددا  لدفتددداة ندددم 

خددا  تيددك لدفتدداة دددل تكددم اددكفددد ة لدنطي اددل إلالبدددز  -ل( ، غقددا  م كفددد ة لدنةت ددعالأ 1482-1441)
 Spatial Resolutionلدنكدالقدل عنيقدأ لدتصالق  دفص  طاال لدعنالم ؛ حقث دل تتبدد ز لدادفاة لدتنقزقدل

 ( نتاًل.21) Landsat 5دص ا لدانا لدصالدعع 
 

 م( تحت عنوان:3112) دد الحميبدراسة عاطف معتمد ع
 – 1419تحيقدد  اقدالدددأ نةت ددعاة عددم العددف ) –" اصددف لدتددفخ  لدا دداي  ددع لدهدددن  لدةدددحيع دندداب لدددفدتد 

ل، كندد قدندأ 3119،  1419دن ب ( دينائقتقم ل( ".  قف   داأ لدفالةل  دظ لةتخفلل )لدتصالق  ل3119
 دع نحد ددل ديتعدا   ل ،   ددك3119اتطاقق نعدفدل لدكثد ل لداالدئقدل عيدظ نائقدل  ضددئقل  لحدفة هدع نائقدل 
 عيظ نعف أ لدتنقا  ع نافلا لدكثد ل لداالدئقل غااع نالطال لدفالةل.

 
 م( تحت عنوان:3112دراسة شريف عبد المنعم كامل )

الالدع عيدظ لألالضدع لدزالعقدل  دع ندفم نحد تدل لدفقد ل "  قدف تعاضدأ لدفالةدل ديع لند  لدندؤثاة " لدالند  لدعن
عيددظ نعددف أ لدالندد  لدعنالالددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل  لدكثد ددل لداالدئقددل ، لعتندددفًل عيددظ لدنضدددهدة 

 لدتايقفقل ديخالئط لد اققل عم طاقق لداةل لدقف ي.
 
  هج البحث:امن
نددم خددا  )ااددط( لداقدالدددأ لدكنقددل )لدبف دقددل( لدنتحصدد  عيقهددد نددم لدنصدددفا  ي:المننن ج اللحل لنن -

لدنختيفل  لدنقفلم ادداقدالدأ )لدنكدالقدل( لدنتحصد  عيقهدد ندم )نعددبدل( لدنائقددأ لدفضددئقل ا لةدطل 
االنج ل ةت عدا نم العف  نم )تاققل( لدطاادأ لدنعي ندتقل لدنتحص  عيقهد ندم لدخدالئط لد اققدل، 

االنج التل لدنعي ندأ لدبنال قل، ثل تحيق  تيك لداقدالدأ ثل تفةقا لدعاقدأ اقم لدنتنقالأ ا لةطل 
 ديتعا  عيظ  اعدف لدن كيل  لدخا ج اددالتدئج  لدت صقدأ لدناتاحل.
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 تددل ت تقفدد  نددم خددا  نعددبددل لدنائقدددأ لدفضدددئقل  لدخددالئط لد اققددل دنالطاددل  :اللنناخي يالمننن ج  -
ظ  تدالأ زنالقدل نختيفدل، اهدف  تتادع لدتطد ا لدتدداقخع   ثدا  عيدظ لدتنقدا  دع لدفالةل لدتع تالتنع  دد

 ةندأ  خصدئص لدنتنقالأ لدنختيفل انالطال لدفالةل  لدتع تاتاط ان كيل لداحث.
 

  بعض االصطالحات والمفاهيم الوارد  بالبحث:
 Electromagnetic Spectrum:   الط ف الك رومغناط سي

دكها ننالدطقةدددقل لدتدددع تتكددد م ادددف اهد ندددم )طدقدددل( تلحددداا    تلندددتص هدد  بنقدددع الطدقددددأ لأل دددعل ل 
ا لةددطل بةددقندأ ن ددح الل،  قلصددال  لدطقدد   دددظ ثاثددل قطدعدددأ عاقضددل هددع )ن بدددأ لأل ددعل لدط قيددل 
 لدنت ةددطل  لداصددقاة(  لدتددع تنتدددز اددف اهد  دددظ )الطدقدددأ(  صددنا، تاعددًد دثاثددل ع لندد  ائقةددقل هددع )طدقددل 

 (1) تافف لدن بل.لدف ت م  لدط   لدن بع 
 : Band  النطاق

 (3). لةعًد    ضقادً  دطق  لدكها ننالدطقةع ، قف قك مل ه  بز  نحفف نم 
 Signature  Spectral البصمة الط ف ة

هدددع عادددداة عدددم طدقدددل كها ننالدطقةدددقل )تدددالعكس( ندددم لدتددددهاة اطددد   نددد بع نعدددقم ؛ طاادددًد دالددد ع  
وطبقففال لقففوة   digital number (2)تددابل  دددظ اقددل عددففي لدتدددهاة ، قددتل تح قيهددد  دددظ   ددداة كهاادئقددل تل 

اإلشاية الكهربائةا الميعكسا المي ترجع إلى )مدى ريجا( االنعكاس ةكون )الرقف العفدري( ت الفذي ةفمف مفن 

 (4)ختله المعرف ع ى ماهةا ال اهرة.

 المقصود باألخاضي الزخاع ة:
دحقدددزلأ لدزالعقددل  ت ددن   قضددًد لألالضددع بنقددع لدتصددالقفدأ لدائقةددقل  ةددتعند أ لألالضددع  ددع ل 

لدتددع تادددل عيقهددد لألاالقددل لدزالعقددل لدنتالدددثاة  لدحتدددئا  نيحادتهددد ،  لألالضددع غقددا لدنزا عددل ا ددك  فلئددل ، 
 (3).** لألكتد  * لداا ز (2)نث  لداقع غقا لدنزا عل  لدننالأ لدزالعقل ،  لداال لأ

                                           
(1) Sankaran, S. and Ehsani, R., "Introduction to Electromagnetic Spectrum". (in) 

Manickavasagan, A. and Jayasuriya, H., (Editors). Imaging with electromagnetic Spectrum-

Applications in food and agriculture. Heidelberg, Springer, 2014. pp: 1-17. 
 ددددفي زهقدددا كحقددد . ثا لدالنددد  لدعنالالدددع عيدددظ نيكقدددل لألالضدددع  دددع نحد تددددأ غدددزة ، ادةدددتخفلل تاالقدددل التدددل لدنعي نددددأ   (5)

، 5113غزة ،  –اة ، قةل لدبنال قد ، كيقل لافلب ، لدبدنعل لإلةانقل لدبنال قل  ل ةت عدا عم العف، ندبةتقا غقا نال   
 .19ص 

(3) Jeong, J., "Analysis and visualization of multi-mode optical spectral-Signature Bio-

imaging data for in vivo applications".ph. D, thesis, Faculty of the graduate school, 

University of Southern California, 2007. PP: 44, 45. 

(4) Ramkumar, M., et al. "Hyper spectral Remote Sensing of Coastal Sedimentary terrains". 

(in) Sivakumar, S. and Murali, K., Hyper spectral  Remote Sensing and Spectral Signature 

applications, New Delhi, New India publishing agency, 2009, P. 187. 
 .52نصطفظ بنق  قاهد.  ثا لدزح  لدعنالالع  ع نفقالل بالقم عيظ لألالضع لدزالعقل، نابع ةاق  كا ، ص   (2)
 ، لدعفف 52بعفا حنزة لدب  اي. لةتاالاقل  كتد  بز  نم الها لدحيل  تأثقالتهد لدهالفةقل. نبيل لداصاة ديعي ل، نبيف  (2)

 .36ل. ص 1051(، 1)   
 *  لداا ز: نالطال نم لألاف عددقل    نكدم عد     ت .

 ** لألكتد : تالكل اة اقدأ الدعنل نم لدطقم عيظ ضفد  لدنبداي لدندئقل تتك م عالف  عيظ الاطل نم نةت ى لدةه  
 لدفقضع.     
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 العمران الزاحف على األخاضي الزخاع ة:

،  دد دد لاع ادد  يددل لدعنالالقددل لدحضدداقل    لداقفقددلتنقددز  عددم ادددقع لدكت الم قتفدداف ا دداكل  دد لاععنهدد   
قق   طد   ندم التقالتهدد انالددطق ،  ضد ،   تالتهدع االهدقددأ ننيادلنل، ط قيل نتادطعل، غقدا نتعابدلنةتاق

 لدخددددالئط، قنكددددم تنققزهددددد عيددددظ ةلدنالدددددطق لدنتددددفه ا   ددددعلإلةددددكدم لداةددددنع   كثددددا لةددددتادنل نددددم التقالتهددددد 
 هالد قاتاط  ك   اكل لد  لاع ادد دك   (1)،  هع  قاب  دظ لدالن  ج لد اكعلدكفةتالدقل  لدنائقدأ لدفضدئقل

 (3)لدةداق دحف ف لألح لف لدزالعقل.
 

 Satellite imagery  المرئ ة الفضائ ة

ئقدل ندم هع لدالتدج لدالهدئع دينبس    لدنةت عا لدخدص اددانا لدصالدعع  تتك م لدص اة    لدنا  
نك الل نةدحدأ نااعل    )خاقد( قلطيق عيظ ك   لحفة نالهد ،  اكل نم لألعنفة لدتع تتادطع نع صف  

 (2)،  قحت ي ك  اكة  عيظ ققنل اقنقل تنث  )قفا( نم لإل عدع لدكها ننالدطقةع.(Pixelدفت )اكة  
 

 digital map  ال ريطة الرقم ة

 Spatial   خدداى نكدالقددل attribute dataف دقددل عاددداة عددم قدعددفة اقدالدددأ ت ددن  اقدالدددأ ب عهدد 

data ع ص اة طاادأ نعي ندتقل  layers عر مرتبطا بإحداثةات جررايةا تمكن الحاسب اآللفي مفن أن ةشف

 (4)ت وهي قاب ا ل مرذةا والمعدةل من ختل إضايا بةانات جدولةا ومكانةا.بالبعد المكاني ع ى سطح األيض

 
 assificationHybrid cl اللصن ف الملجانس

طقفقدل لدننقدزة عنيقل  ص  تدهاة     كثدا  دع طاادل نعي ندتقدل نالفصديل ندم خدا  لداصدنل لدهع  
لدنالقدب  غقدا هندد لدتصدالق  تدددقتقمنت عنيقتدقم ،  تالاةدل  ددظندم العدف دةدتخفلل ادالنج ل ةت دعداا ،ديتددهاة

Unsupervised classification  (2)وةمبعه المصية. المراقب d classificationSupervise  

 
 مراحل إجراء الدخاسة وأسلوب معالجة الب انات المكان ة والجدول ة:

 بالنسبة للوظ ف تقن ة االسلشعاخ من بُعد: ( ) أ

ندددم  بددد  تحيقددد  لدنائقددددأ لدفضددددئقل ديحصددد   عيدددظ اقدالددددأ نكدالقدددل تفةدددا تطددد ا لدعندددالم انالطادددل  
 :دتع تالتنع  دظ  تالأ زنالقل نختيفل  تنث   دك  علدنائقدأ لدفضدئقل ل لدفالةل ثل لدحص   عيظ اعف

 .Thematic mapper (TM)ل 1419، لدنالفنبل، 2ص اة لدانا لدصالدعع  الفةدأ  -

 er Enhanced thematic mapp(ETM)ل 3111، لدنالفنبل، 8ص اة لدانا لدصالدعع  الفةدأ -

                                           
(1)  Liu, Ze. & Zhao, S., "Characteristics of road network forms in historic districts of Japan". 

Frontiers architectural research, Vol. 4, 2015. P. 296. 
 .329ت ص  1992أحمد خالد عتم وآخرون. المخطةط اإلق ةمي ت القاهرة ت األن، و المصرةا ت   (5)
 .51شاري زهةر احةل. أثر اليمو العمراني ع ى م كةا األياضي الزياعةا ت مرجع سبق ذار  ت ص   (3)

(4)  Dickinson, G., "Using digital map". Ann Arbor-Michigan, Cherry lake publishing, 2013. 

PP: 5-9. 

(5) Chaudhuri, D., "Hyprid image classification technique for land-cover mapping in the 

Tundra slope, Alaska". Ph.D, thesis, The Faculty of the graduate school, the University of 

North Carolina at Greensboro, 2008, P. 138. 
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 imager Land Operational (OLI)ل 3112، لدنالفنبل ،  1ص اة لدانا لدصالدعع  الفةدأ  -

 مرحلة تحم ل النطاقات )الملفات( من الشبكة العنكبوت ة. -

 نم ن قع لد اكل لدعالكا تقل  ع ص اة نيفدأ نالفصيل. تل لدحص   عيظ لدنائقدأ لدفضدئقل  
Ftp://Ftp.glcf.umd.edu/glcf/landsat/WRS2/P157. 

 -مراحل معالجة الباحث للمرةيات كما يلي: وجاقت
 
  :Layer stack ة دمج النطاقاتمرحل -1

لدتدع قنثد   Files قاصف اعنيقل )فنج( لدطاادأ    لدالطدقددأ دينائقدل لدفضددئقل " تح قد  لدنيفددأ  
 بالمرئةا إلى م .  Electromagnetic Spectrumنم الطدقدأ لدطق   Bandك  ني  نالهد الطدق 

 .as irnagine. V.9.2Erd وتف ذلك بواسطا برنامج االسمشعاي من بُعد (1)واحد ميدمج

، واللني  landsat  ،1499 5 الملحصل عل  ا من المسلشعر (TM)بالنسبة للمرئ ة الفضائ ة  -

 :بـ  نطاقات قام الباحث(  7تحوي )

(  ددظ 1ندم )اقددل لأللدتدع تحند   Multi spectralفندج لدطااددأ    لدالطدقددأ نتعدففة لألطقدد   -
 ال ممر Spatial resolution (31)مةةزةا المكانةا الم  لأ لدافاة (8اقل )+ لدطاال  (2)

 لدحالاي دعفل لدحدبل  دق   ع تطاقادأ ن ض ع لدفالةل.( 3)لةتاعف لدادحث لدالطدق  -
 

،  landsat 7م المتحصـل عليهـا مـن المستشـعر 0202بتـاري   (+ETM)بالنسبة للمرةية الفضـاةية 

 :بـ  نطاقات ، قام الباحث ( 9تحوي )واللي 

لدنتعددددففة ( [ 8( + )2(  دددددظ )1] )دالطدقدددددأ نتعددددففة لألطقددددد   لدتددددع تحندددد  لألاقدددددل نددددم فنددددج ل -
 لألطقد  دتصاح نيفًد  لحفًل.

نتدددا ندددع ( 12دنكدالقدددل ) ندتقدددك  هدددع لدطاادددل  لأ لدادددفاة لدتنققزقدددل لا ادالك (1اقدددل )فندددج لدالطددددق  -
، احقدث تصداح بنقددع  ionSpatial resolutلدطااددأ لدةدداال ، دزقددفة لدادفاة لدتنققزقدل لدنكدالقدل 

 .(8 الفةدأ )دينةت عا  ETM)(+لدنيفدأ نيفًد  لحفًل قنث  لدنائقل لدفضدئقل 
  دددك دعددفل لدحدبددل  دقدد   ددع لدتطاقددق عيددظ  Thermal bandلدحددالاي ( 3اقددل )لةددتاعدف لدالطدددق  -

 ن ض ع لدفالةل.
 

نطاقًا ( 00تحوي )والتي  tlandsa 8  ا من )القمر(ـالمتحصل عليه (OLI)ة الفضاةية ـبالنسبة للمرةي
 تم:
 ا ندتقدكلدادالك (1دالطدق )+ ل (2) دظ  (1نم )فنج الطدقدأ نتعففة لألطقد   لدتع تحن  لألاقدل  -

نتا دزقدفة لدفقل لدتنققزقل لدنكدالقل ، احقث تصاح نيفًد  لحفًل قنثد   ( 11)صدحب لدافاة لدتنققزقل 
 ل مسمشعر الندسات. I(OL(لدنائقل لدفضدئقل 

 لدننثيل دأل عل تحأ لدحنال .( 8(، )3 اقدل )لةتاعدف لدالطدقدأ  -
 لد ي قل َت  ديتنيب عيظ لاثدا لدةياقل دتا  لدةحب. Cirrus  (4اقل )لةتاعدف لدالطدق  -

                                           
 (1) Nauman, T., "Digital Soil-landscape classification for Soil survey using Aster satellite and 

digital elevation data in organ pipe cactus national monument, Arizona". M.A.thesis, the 

graduate college, University of Arizona, 2009. P. 51. 
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أل عل تحدأ لدحندال  لدحالاقدل ، دعدفل لدحدبدل  دقهندد دلدننثام ( 11( ، )11اقل ) ملةتاعدف لدنيفد -
 دتايق  حبل ني  لدنائقل اعف لدفنج. ع ن ض ع لدفالةل   

 
  مرحلة معالجة وتحل ل نطاقات المرئ ات الفضائ ة: -3

 -تف إجراء اآلتي: Erdas imagineا لةطل ااالدنج ل ةت عدا نم العف  

 تحفقف نالطال لدفالةل )ناكز قالد(  لقتطدعهد نم لدنائقل لدفضدئقل. -
( تدددف  كددد  طاادددل عيدددظ الندددط ندددم  النددددط sesclasتصدددالق  كددد  نائقدددل  ضددددئقل  ددددظ عدددفة )طااددددأ  -

تددل تحفقددف عددفف لدطاادددأ داصددنت  لدطقفقددل لدفلدددل عيقدد  ،    ( تاعدددً land cover)لدنطددد  لألاضددع 
االد ًل عيظ لداؤقدل لداصداقل  لدخاداة  كيندد كددم عدففهل  قداب  ددظ لد لقدع كيندد كددم  ددك   ضد  ندم 

 حقث التقبل لدتصالق .
 

برنام  االستشـعار مـن ُبعـد مـن خـالل عمليتـين متتـاليتين وتتم عملية تصنيف الصور  بواسطة 
 .Hybrid Classificationيطلق عليهما مجتمعتين اسم التصنيف الهجين 

   لدناحيتقم هندد:
 مرحلة التصنيف غير المراقب Unsupervised classification 

   قهد تل  التدج نيفقم هند: 
 عنافئ نعددبت  ا ك ني  لدص اة لدبفقفة اعف  
 Signature Fileني  لداصنل لدطقفقل  

   قخضع ه ل لدال ع نم لدتصالق   دظ لدتثادأ  لدتحادق لدنقدفلالع  ددقس دينحيد   ي ف ا  دع ندفى 
 (1)حقث قتل تصالق  لدعالدصا لدطقفقل دينائقل ا لةطل لدحدة ب. لدتصالق ؛فقل    صحل 

 
لدصدد اة لدبفقددفة لدنالتبددل ، لدنطي اددل دتصددالق   Convergence thresholdتحفقددف فابددل لدفقددل  -

 (.%44 قفاهد لدادحث )
، نحد دل تحةقم لدص اة  قدفاهد لدادحدث ادد  Maximum lterationsتل تحفقف عفف نالأ تكالا  -

 *( نحد دل111)
اد عتندف عيدظ نيد  لداصدنل  لدطقفقدل تدل تبنقدع لدطااددأ )لدنت دداهل( ندع اعضدهد دقدتل لختصددا  -

 أ  اط )فلدل( عيظ ثاث  ئدأ طقفقل.طاادأ لدص اة  دظ ثاث طااد
 طاال اددي م )لألزاق( تعّاا عم )لدنقد (  تتضنم نباى لدالق   لدنبداي لدندئقل اناكز قالدد. -
 
 ( اناكز قالدد.فلخ  لدةه  لدفقضع طاق اددي م )لألخضا( تعّاا عم )لألالضع لدزالعقل -

                                           
خضددالا لدالادددتع  دداق نفقالددل بددفة ادةددتخفلل لدتاالقدددأ لدكدات بال قددل  ددع نؤ ددا لأللد دداق   ددبدع. لدتنقددا  ع لطدد  االددأ  (1)

 .141، لدبز  لأل   ، ص  5119لدحفقثل، لدنبيل لدبنال قل لدعااقل ، لدعفف لدثددث  لدخنة م ، 

 الدنج ل ةت عدا عم لدنضع  ع تكالا نحد  أ لدتحةقم دينائقل عالف اي غ   ض  التدئج ننكالل.قت ق  اا   *
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 قالدد.طاال اددي م )لداالع( تعّاا عم )لدكت  لدناالقل( اناكز  -
 
 مرحلة التصنيف المراقب Supervised classification :قهد   
 
 تل  التدج لدص اة لدبفقفة لدتع تتضنم ثاث طاادأ  اط اد عتندف عيظ ني  لداصنل. -
 لدد ي قلةدتخفل  دع عنيقدل  خداى  Qena distance.imgتدل  التددج نيد   خدا  هد  نيد  لدنةدد ل  -

 .hancementimage enهع تحةقم لدص اة لدنالتبل 
ف عيددظ ، قددتل  ةدادطهد  قنددد اعد دع صدد اة  لحدفة تدل  صد  طااددل لدعندالم )لدكتدد  لدناالقدل اناكددز قالددد( -

 طاادأ لدعنالم لدخدصل اددنائقدأ لألخاى لألحفث.
 ديخا ج اأ ض  التقبل. (ني  لدنةد ل)تل  بال  عنيقل تحةقم لدص اة عفة نالأ اد عتندف عيظ -

 .9،  7ةيات المستشعرين الندسات تكررت هذه الخطوات مع مر  
 بدددددال  عنيقدددددل )لدتصدددددالق  لدنتبددددددالس( دينائقدددددل لدفضددددددئقل  ف لبهدددددأ لدادحدددددث ن دددددكيل تهددددداأ اعددددد -

غقددا بقددفة ،  اددف اددفأ لدكتدد  د اعددف بهددف د ث بددد أ لدالتدددئج قدد؛ ح1419 (2 الفةدددأ )دينةت ددعا 
 2أ لدطقفقددل دينائقدددل )؛ التدداًل  الخفددددف عددفف لدالطدقدددقاة ا دددك  غقددا نالطاددعدلدعنالالقددل لدناالقددل كادد

 ادط(  اددتددددع  لً نتدا  21الطدقددأ  ادط(  لدفقدل لدنكدالقدل دينائقدل لدتدع تعد ف دهد ل لدبقد  ندم لألقنددا )
 اف  ّض  لدادحث لةتاعدفهد  لةدتافلدهد اطاادل تحد ي اقدالددأ نةددحقل نةدتنفة ندم لدخدالئط لد اققدل 

ل ،  ي  ددع 1441ل د لدنالتبددل عدددين ددا ع لدفاليالددفي لألناقكددع  21.111:  1لدطا غال قددل ناقدددس 
 ت ققأ ناداب دت ققأ لدتادط لدنائقل.

  , + OLIETMت تقد  تاالقدل ل ةت دعدا ندم العدف عيدظ نعددبدل لدندائقتقم  فنندد ةداق  ادف لعتند -
  اط . 1،  8 الفةدأ دينةت عاقم 

نقع د حددأ اف لقتضظ  دك تبهد خاقطل طا غال قل  اققل  لحفة  اًل ألم نالطال لدفالةل   تنطقالت -
نيد  احقدث تصداح نالفنبدل كخاقطدل  لحدفة  دع  ( ؛moziceخالئط نالطال لدفالةل  ع ) ةقفةد  

، ل1441،  1491نالطال لدفالةل عدنع ،  تكااأ عنيقل لدفنج نع خالئط  )img لحف ادنتفلف )
 (.1 ك  ) imaginedas rE تل  دك ادةتخفلل ااالدنج ل ةت عدا 

 
 لمعلومات الجغرافية:ام بالنسبة لتوظيف تقنية نظ )ب(
 معالجة المرةيات الفضاةية )المصنفة( السابق اإلشار  إليها: -0

  تل  دك نم خا  لةتخفلل حزنل االنج  
Arc  GIS.V.9.3 
Arc  GIS.V.10 

 -حيث قام الباحث بما يلي: 
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       ل  لدفالةل.لدنصفا: نم عن  لدادحث نم خا  نالح   با     
 مراحل توظيف تقنية االستشعار من ُبعدجانب من ( 0شكل )
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تح ق  لدنيفدأ لدخدصل اددنائقدأ لدنصالفل لدةداق لإل داة  دقهد نم نيفدأ تح ي اقدالدأ نةددحقل  -
 vector data دددظ نيفدددأ تحدد ي اقدالدددأ نةدددحقل لتبدهقددل  img نتددفلف  Raster data دداكقل 
 .Shpلنتفلف 

 Arc GIS حف االنج حزنل  Box olArc To دك ا لةطل ااالدنج  تل  
قدددص لدتددددهالأ لدنةددددحقل ل تبدهقدددل لدن بددد فة عددد  لدنيفددددأ لدةدددداق لإل دددداة  دقهدددد احقدددث تحددد ي  -

) اط( لدعندالم لدن بد ف فلخد  لدةده  لدفقضدع فلخد  لدحدف ف لإلفلاقدل دناكدز قالددد ،  تدل  ددك  قضدًد 
 .Arc Tool Boxادةتخفلل ااالدنج 

 عدددفة تيدد قم لدعنددالم لدندداقل عيددظ لدطاادددأ اددأد لم نختيفددل ، دتنققددز تددداق  كدد  نائقددل ،  تددل  دددك  -
 .Arc mapادةتخفلل ااالدنج 

 تل تكالا بنقع لدخط لأ لدةداال نع لدنائقدأ لدةداال لإل داة  دقهد. -
 
 معالجة الخراةط الورقية لمركز قنـا: -0

 - تل  دك كند قيع: 
 الخطو  األولى:

دنيفدددأ  JPG  ل عددقل  لنتفلفقافابل ف analog mapsال  نةح ض ئع ديخالئط لد اققل  ب
 لدخالئط.
 الخطو  الثانية:

، دتالددتج  map Arcلدخددالئط ، ادةددتخفلل ااالدددنج  دبنقددع Rectificationعندد   ةددالدف بنال ددع 
 .imgلدخالئط )نةالفة(  ع ص اة نيفدأ ادنتفلف 

 الخطو  الثالثة:
 Arc Tool  ديخالئط لدبفقفة )لدنةالفة(  تل  دك ادةتخفلل ااالدنج ectionProjنالدح لدنةاط 

Box..حقث تل لةتخفلل ال عقم نم التل لإلةادط 
 -  اًد دينةدا لاتع: )ETM(  ق  تل لةتخفلل التدل لإلةادط  النوع األول: 

Projected coordinate system  →  National Grids  →  Egypt Red belt.prj 

 لدتدددع 32111:  1، ناقددددس ل1491، نةدددح دنبن عدددل لدخدددالئط )ن دددا ع نصدددا(الةدددال   ددددك ادد
 تنطع نالطال لدفالةل.

 -  اًد دينةدا لاتع: )UTM(  ق  تل لةتخفلل التدل لإلةادط  النوع الثاني: 
Geographic coordinate system  →  World  →  WGS1984  →  36 N. 

ل ، 1441قدددل )لدن دددا ع لدفاليالدددفي د لألناقكدددع( نةدددح   ددددك اددالةدددال دنبن عدددل لدخدددالئط لدطا غال 
 ،  لدتع تنطع نالطال لدفالةل. 21.111:    1ناقدس 

 ة:ـالرابع  الخطو 
تددددل لدتعدندددد  نددددع ، حقددددث  Erdas imagineلدعدددد فة ندددداة  خدددداى دااالدددددنج ل ةت ددددعدا نددددم العددددف 

 نبن عدأ لدخالئط لدافقنل  لدحفقثل لدةداق لإل داة  دقهد كند قيع:
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الئط ديددتخيص نددم لإلطدددا لددد ي قحد ي لدعالدد لم  اعددف  ةدةددقدأ لدخاقطددل نثدد  )لدعالدد لم قدص لدخدد -
  نفتدح لدخاقطل  ناقدس لداةل لد (

   تطدددداق لدحددد ل  إلالتددددج لدفةقفةدددد  لدةدددداق لإل دددداة  دقهدددد،  )Edge matching( بدددال   ندددا  -
 لدافقنل  لدحفقثل.  تطاقق  دك عيظ نبن عل لدخالئط

 الخطو  الخامسة:
 دع  )Arc catalog(اهف  ت تق   حدف اانبهدد  Arc GISالتاد  ناة  خاى  دظ حزنل االنج ل 

( تالددتا  اق لدكيدك عالدف لدتحاقدا، إلبدال  عنيقدل اةدل Layers( التدج نيفددأ تنثد  طااددأ  دفد ل 
 ( تدهالأ نالطال لدفالةل )لدالاطقل ، لدنةدحقل، لدخطقل( عيقهد.Digitizing   )تاققل 
 الخطو  السادسة:

 يظ لدطاادأ لدةداق لإل داة  دقهد. بال  عنيقل لداةل    لدتاققل ع
 ة:ـالخطو  السابع

 )UTM(تح ق  بنقع نةدقط لدطاادأ )اعف لداةل عيقهد(  دظ لإلةادط 
Transverse mercator projection Universe  نةدداط نددداكقت ا لدعددددنع لدنعكدد س؛   

لدنةد دأ لدصحقحل غقدا لدن د هل عيدظ لدخدالئط، قحاق ل تالطدأ لدنةدحدأ      دك ألم لدنةاط
بال  لدتحيقاأ لدكنقل لإلحصدئقل لدخدصل اتط ا لدعنالم  غقا  نم   اددتددع حةدب لدنةدحدأ  ل 

دددم نةددداط اناكدددز قالددددد تددددهالأ نالطادددل لدفالةدددل   حدددف  ندددم  )UTM(اصددد اة صدددحقحل،  قضدددًد قلنك 
ةدددل، لتبددد  لد دددند  ... لددد  اصددد اة  تهدددا عالدصدددا لدخاقطددل نثددد   دداكل لإلحدددفلثقدأ، ناقدددس لدا 

 صحقحل.
 الثامنة:  الخطو 

لدنعي ندتقددددل لدتددددع تددددل )تاققنهددددد( نددددم  بدددد   بددددال  اعددددف لدتحيددددقاأ لدنكدالقددددل  لةددددتخفلل لدطاادددددأ
Spatial analysis ع نعددبل ن ض ع لدفالةل   دك نم خا : تفقف، لدتع قف - 

 on vector spatial layersgpolyةددحقل تح قد  لدطااددأ لدنعي ندتقدل لدنكدالقدل ل تبدهقدل لدن -
لدنعاددددداة عدددددم لدعندددددالم انالطادددددل لدفالةدددددل،  لدنةدددددتنفة ندددددم لدنائقددددددأ لدفضددددددئقل  لدخدددددالئط لد اققدددددل 

،  point vector spatial layersلدطا غال قدل  ددظ طااددأ نعي ندتقدل نكدالقدل لتبدهقدل الاطقدل 
 -  دك نم  ب :  tool BoxArcادةتخفلل ااالدنج 

 
 لطبقات النقطية إلجراق تحليل مقياس صلة الجوار أو معمل الجار األقربتوظيف ا -3

 Average Nearest Neighbor :وذلك بهدف 
 لدتعا  عيظ نفى نق  لدعنالم انالطال لدفالةل الح  لدتادعف  لدت تأ    لدتبنع. -
 ققدس نفى العف ت زقع  لالت دا لدعنالم انالطال لدفالةل عم لدع  لئقل. -

 سعة:الخطو  التا
لإلخددددالج لدالهدددددئع ديخددددالئط انددددالح لدطاادددددأ لدنعي ندتقددددل لدناقنددددل  لدةدددددقطل عيددددظ اعضددددهد لددددداعف 

 (.3)عالدصا لدخاقطل( لدةداق لإل داة  دقهد دتتها اص اتهد لدالهدئقل كند اددفالةل  ك  )
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 مراحل توظيف تقنية نظم المعلومات الجغرافيةجانب من ( 0شكل )



14 

 الدراسة الميدانية:
 

بددددال لأ نعددبددددل لدنائقدددددأ لدفضدددددئقل  لدخددددالئط لد اققددددل  نددددد صدددددحب  دددددك نددددم   عاددددب  نالحدددد   ل 
تحيقاأ نكدالقل  عاب  دك  بال  فالةل نقفلالقل تهف   دظ احث  هل  ةادب ن كيل لدزح  لدعنالالع عيظ 

القددل( حةدددب لألالضددع لدزالعقددل  كقفقددل تحبقنهددد    لداضددد  عيقهددد،  قددف ةدداق لدفالةددل لدنقفلالقددل )زقددداة نقفل
ديتحاق نم اعف لدتدهالأ  لدالتددئج غقدا لدنالطاقدل لدتدع   ددا  دقهدد لدتحيقد  لدنكددالع )لدتصدالق  لدهبدقم( 
دينائقدأ لدفضددئقل ااقد  نالطادل لدفالةدل خص صدًد قداب لدهد لن  لدصدحال قل فلخد  لدةده  لدفقضدع زنددل 

 قاقل لأل ال  لداحاقل  لدنخدفنل.
 

( اب  ةداة ِنَندم 311دم، قدل لدطدددب اتصدنقن   ت زقعد  عيدظ ) عاب لدزقداة لدنقفلالقل  بال  لةتاق 
 -قاتاط م ا ك     اآخا ادألالضع لدزالعقل   دك كددتددع:

 
ددداك    نةدددتأباي لألالضدددع ل111) ( 21، )دزالعقددل فلخددد  زنددددل اقددد  ناكدددز قالدددد( لةددتنداة  لِزعدددأ عيدددظ نل

( لةددتنداة 21، )ل كدداف م نفقالددل قالدددالعقددل فلخدد  زندددلةددتنداة  زعددأ عيددظ ندداك    نةددتأباي لألالضددع لدز 
، ِنَنم قاطال م ادداق    ندم  عضدد  ةدفلأ لِزعأ عيظ  عضد  هقئل لدتفاقس ابدنعتع لدنال  قل  نفقالل لد

،  قف لةتناأ لدفالةل لدنقفلالقدل  ندد ةدااهد دأ لدزالعل نم لدتخصصدأ لدنختيفلهقئل لدتفاقس خاقبع كيق
 ل.19/1/3118 حتظ  1/4/3113نم زقداة نقفلالقل خا  لدفتاة نم 
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 األبعاد الجغرافية لمنطقة الدراسة: أواًل:
 

 (0)االمتداد الفلكي لمنطقة الدراسة: ) أ (
 دداقًد نددع  ( º35 4َ3  6,41) ً قايددأ  قصددظ لنتددفلف دنالطاددل لدفالةددل  ددندً  عالددف تاقددع خددط طدد    -

 لألالضددع لدفقضددقل  ددندً  حقددث تاقددع حددف ف لدةدده  لدفقضددع  ( º52 5َ1  9,36) ً فلئدداة عدداف 
،  قتطدداق  ددك ندع لدحدف ف لد دنددقل لدصدفال  دهضال لد داققل  لألالضدع لدانيقدللع  قفلل لدة فل  ن

 ديزندل لإلفلاي دااقل )لدن صل(.
 
 داقًد ندع فلئداة عداف  ( º35 2َ4  4,46) ً تنتف نالطال لدفالةل بال اًد عالف الاطل تاقع خط ط    -

 ً (6,1  1َ º52 ) حددف ف لإلفلاقددل لدبال اقددل دناكددز قالدددد  لدحددف ف لإلفلاقددل دزندددل قاقددل  ددندً  حقددث لد
 .)لدنحا ةل(

 
 دداقًد نددع  ( º35  1َ2  4,10) ً تنتددف نالطاددل لدفالةددل صدد ب لد دداق حتددظ الاطددل تاقددع خددط طدد    -

 ددندً ، عالددف لدحددف ف لإلفلاقددل لد دداققل دااقددل )كددال عنددالم( بالدد اع  ( º52 3َ  9,6) ً فلئدداة عدداف 
 لدناكز.

 
 دداقًد  ( º35  1َ3  4,25) ً ايددأ  قصددظ لنتددفلف دنالطاددل لدفالةددل غااددًد عالددف الاطددل تاقددع خددط طدد   ق -

 ندً  حقث لدحف ف لإلفلاقدل لدنااقدل دناكدز قالددد  لدحدف لإلفلاي  ( º52 9َ  5,51) ً نع فلئاة عاف 
 لدنااع دزندل )دااقل لدحبقالأ( غااع لدناكز.

 
 التقسيم اإلداري: )ب(

( قدداى 8( قاقددل نالهددد )39حيددل عنالالقددل حضدداقل هددع نفقالددل قالدددد ادإلضددد ل  دددظ )ق ددن  ناكددز قالددد ن
 ( قاقل تداعل   دك كند قيع:18ائقةقل   )

 لأل ال  لداايقل، لأل ال  لد اققل، لدعةيقل. ىا لد حفة لدنحيقل دااقل لأل ال  لدنااقل:  قتاعهد قل  -
 ةظ، لدنخدفنل، لأل ال  لداحاقل.لد حفة لدنحيقل دااقل لداالد قل:  قتاعهد قاى لد ق  عق -
 .لدتالنةللد حفة لدنحيقل دااقل فالفاة:  قتاعهد قاقل  -
 لدط قالأ. ،لد حفة لدنحيقل دااقل لدنحا ةل:  قتاعد قاى لدفقا، لدفقا لد اقع -
 لد حفة لدنحيقل دااقل لدباا :  قتاعهد قاقل لدصددحقل. -
 قاى لدن صل، لدحبقالأ، لدط لاقل، بزقاة لدط لاقل. لد حفة لدنحيقل دااقل    ف عنا :  قتاعهد -
 (2 ك  ) (3)لد حفة لدنحيقل دااقل  اال ف:  قتاعهد قاى  اال ف، كال عنالم، لدكاحقم. -
 
 
 
 

                                           
 من ختل البةانات المأخوذة من الطبقمةن المساحةمةن ال مان توضحان حدور السهل الفةضي والحدور اإلرايةا لمراز قيـا.  (1)
ةط والميمةففا العمرانةففا لمففدن وقففرى )وجففه قب ففي(ت تقرةففر عففن الهةئففا العامففا ل مخطففةط العمرانففيت اإلراية العامففا ل مخطفف  (5)

 .31مت ص 5112الوحدات المح ةا ل قرى بمرااز المحاي اتت 
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 الجغرافيا الطبيعية والتضاريس المحلية لمنطقة الدراسة: ثانيًا:
 

 :الرواسب السطحية والتربة ) أ (
 

انالطادددل لدفالةدددل  ددددظ حاادددل )لده د ةدددقم(،  قضدددًد تالتندددع  تالتندددع لدا لةدددب فلخددد  لدةددده  لدفقضدددع
لإلاةددددادأ لدانيقدددل لدتدددع تندددأل اطددد م لأل فقدددل لدبد دددل اددصدددحال  لد ددداققل لدنتآخندددل دحدددف ف نالطادددل 

 اصفل عدندل قايدأ نت ةدط ةلدنك طندع لدالقد  لدحدفقث  دع  لفي لدالقد   (1)لدفالةل  دظ الفس لدحاال.
   حفقثدل )ثاقيدل لداد لل  الهاقدلل  الضع لدناكدز اةد اقل  نعت (3)نصا ح لدع تةعل  نتدا. اصعقف

لدالقدددد     قاقاددددل نالدددد  تااتهددددد  اىطقالقددددل خفقفددددل( ادإلضددددد ل  دددددظ نةدددددحدأ كاقدددداة عيددددظ بدددددالاع نبدددد
)نت ةدطل لداد لل طنققدل    طنققدل طقالقدل(،  نددد  الضدع لدةده  لدفقضدع لدنتآخندل ديهضدال لد دداققل 

د  م نعتدددل اتفدددع اهدددد الةدددال كاا الددددأ لدكددةدددق ل، كندددبقاقدددل( ت طقالقدددل تااتهدددد )انيقدددل صدددحال قل    
قل(  خددقل نم لداي قل عفل  بزل  اةقطل نتالدثاة نتآخنل ديهضال لد اققل  الضع لدناكز )غقا نيح

 (2)   قاقال نالهد.
  

 -( قتضح لاتع:1 نم خا  لدبف   )
 ( نم  بنددع زندل ناكز قالدد.%3,12) ت ك  لألالضع لدنالزاعل -
 ( ندددددم  بندددددددع لدنةددددددحل%2,4لضدددددع  لأ لإلالتددددددج )لدعدددددددع( ندددددم لدفابدددددل لأل ددددددظ )ت دددددك  لألا  -

(، %1,81لدنزا عدددددل،  دددددع حدددددقم ت دددددك  لألالضدددددع  لأ لإلالتددددددج )لدبقدددددف( ندددددم لدفابدددددل لدثدالقدددددل )
(،  دع حدقم ت دك  لألالضدع  لأ %3,14 لألالضع  لأ لإلالتددج )لدنت ةدط( ندم لدفابدل لدثددثدل )

( ندم  بندددع لدنةددحل لدنالزاعدل فلخد  لدةده  %3,1لاعل  اط )لإلالتدج )لدضعق ( نم لدفابل لدا 
 لدفقضع اددناكز.

( نددم  بنددددع نةدددحل %1,2ت ددك  لألالضددع لدصددددحل ديزالعددل )لدادد ا غقددا لدنزا عددل( حدد لدع ) -
 زندل لدناكز.

 ( نم  بنددع نةدحل زندل لدناكز.%2,1 اط ) عللتايأ نةدحل لألالضع غقا لدصددحل ديزا  -
 
 وجية وادي النيل بمنطقة الدراسة:مورفول (ب)

  
 )لدزاقادأ( قاقل نم اددااب بال ادً  تاف  لدتع قالدد(، )اثالقل عا قل  نند بز لً  )نالطال لدفالةل( ت ن 

 نفقالل  حفى قلاى ناكز ) انالأ(  ع نحد تل قالدد، عالفند قالثالع نباى لدالق  الح  لد ند  حتظ
فقالل قالدد، اعف  دك قالثالع لدنباى ص ب )ق ص( ثل قتب  لدنباى ص ب لد ند  حتظ قص   دظ ن

 )ثالقل قالد(  دظ  ب ف نحفب قابع تك م  (9)لدناب ثل لدبال ب لدنااع حتظ نفقالل البع حندفي.
 ف الم نقد  لدالق   ع  بايع لدةالي  لدبقا(؛ حقث تةااأ لدض لاط لداالدئقل )طقال هضال

 
                                           

 .04، ص 1999نحنف صفع لدفقم  ا  لدعز. ن ا  د بقل لألالضع لدنصاقل، لدادهاة ، فلا غاقب،   (1)

 .66، ص 1993فلا لدها ، ال أت   لةتخفلل نقده ، لدادهاة،   –ا في ةعقف. الها لدالق    (5)

 .5، ص 1963 زلاة لدزالعل. لإلفلاة لدعدنل دألالضع، قةل حصا لألالضع ، لدحصا لدتصالقفع، ناكز قالدد،   (3)

 .32، ص 5111ب فة حةالقم ب فة. بنال قل نصا لدطاقعقل، لإلةكالفاقل، فلا لدنعا ل لدبدنعقل،   (4)



16 

 
 
 



10 

 تبعًا للجدار  اإلنتاجية( تصنيف التربة داخل السهل الفيضي بمركز قنـا 0جدول )
 

 
 

 درجة القدر  اإلنتاجية

 
 المساحة
 بالفدان

 النسبة المةوية
 بةـبالنس

 للمساحة المنزرعة
% 

 النسبة المةوية
 سبةـبالن

 لزمام المركز
% 

 

 

 لألالضع

 علالزا لدن

  الضع نم لدفابل لأل دظ

  الضع نم لدفابل لدثدالقل

  الضع نم لدفابل لدثددثل

 دالاعل الضع نم لدفابل ل
 

9213 

23982 

1412 

223 

93,4 

11,81 

39,14 

31,1 

18,8 

34,21 

11,13 

44,1 

 12,12 111 93233 بنيل لدنةدحل لدنالزاعل

  الضع

 لدفابل

 لدخدنةل

 
 ا ا صددحل ديزالعل

 ا ا ننن اة اددنقد 

 
3193 

34 

 

 د

 
11,2 

12,1 

  الضع

 لدفابل

 لدةدفةل

 
  الضع غقا صددحل ديزالعل

 نالد ع عدندل

 
321 

8329 

 

 د

 
21,1 

91,11 

 % 111 د 22814 بنيل نةدحل لدناكز اددففلم
 

  تاةقل لألالضع، ةل حصا لألالضع ، لدحصا لدتصالقفع نصفا لدبف  :  زلاة لدزالعل ، لإلفلاة لدعدنل دألالضع ، ق
 .1481ناكز قالد ،         
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 اف تك الدأ لدثالقدل عالدف قالددد اةداب ك  ا د ،(1) حدطتهد نم ثاث بهدأل  طقال لدصيال   ح   هضال 
ل(،  خدد ًل دصددحال  )لدنااقددل( لدبقاقددل )لدكاقتدةددقننتددفًل نددم هضددال ل ()التدد      دةدددم صددخاياددا ز 

غااقًد، عيظ  ك  طقل لدت لئقل نحفال،  قف كدالأ لدصخاة نم لدصاال حتظ عبز  –نح اًل  اققًد 
  دع ثالقدل قالددد قكددف قاتداب  (3)تفدد  ح دهدد.لختالقهد   دق نبدال  خادهدد  اددل اد د نباى لدالق  عم

كددل(، خدصددل  ددع لدالصدد  لدبالدد اع نددم لدثالقددل؛  9لتةدددع لدثالقددل نددم عدداف لدةدده  لدفقضددع )الحدد  
صدحال قم لدنااقدل  لد داققل اددتاددف ، غقدا  م دحقث قاتاب نباى لدالق   دظ حف كاقا نم حد تع ل

الضددع لدزالعقددل قختيدد   قتادددقم تاعددًد لتةدددع لدةدده  لدفقضددع انالطاددل لدفالةددل  اددتددددع نةدددحل لأل
دتاددداب    تادعددف حددد تع لدهضددداتقم لدنحقطتددقم،  هدد ل اددف ا  قتحدددفف بزئقددًد تاعددًد دطاقعددل لدصدددخ ا 

 اد تبدددد   دددندً  تةددد ف هضدددال لدحبدددا لدبقددداي )لإلق ةدددقالع(  قكددد م  ضدددع  (2) ندددفى صدددااتهد.
م كدالدأ حد دل لدهضاتقم نحدقفًل،  ا لدحد تدم ناصداتدم ديالهدا ا دفة    نتا دعدفتدم عالد  ا دفة،  ل 

 ق دا  عيدظ نالطادل لدفالةدل ندم لد داق ) لفي قالددد( لدد لفي  (9)لدهضال لدنااقل  قاب   عيظ ال عًد.
م كدالددأ نقدهدد   لد حقددف )لدطدد دع(  ددع لدصددحال  لد دداققل،    قكدددف قةددقا  ددع ندد لزلة  لفي لدالقدد ،  ل 

فقدددًد عكةدددقًد،  هددد  قنثددد   هدددل لأل فقدددل لتبدددد  نعددددكس  الحدددفلا نقدددد  لدالقددد  نندددد قبعيددد   ل عتةدددقا  ددد
  الضع ناكز قالدد اصدفل عدندل  (2)كل. 311لدصحال قل   كثاهد ط ً ،  ه  قباي نةد ل تزقف عم 

عدفقًد نم لدبال ب ص ب لد ند ،  فع بال اع لدناكز  الحفلالً تااقاًد ،  هع تالحفا ل نةت قل لدةطح
 83غاادًد،  دع حدقم قتهدا خدط كالتد ا  28 اقًد دتالتهدع اخدط كالتد ا  89تاف  خط ط لدكالت ا نم 

غااددًد  ددنددع لدناكددز،  لألالضددع تالحددفا لالحددفلاًل )عدفقددًد( نددم الدحقددل لدهضددال لدنااقددل  81 دداقًد   
الحدددفلا قكددد م )  دددف( ندددم )حدددد تع( لدهضددداتقم لد ددداققل  ددداققل صددد ب نبددداى لدالقددد ، غقدددا  م ل  لد

 (3) لدنااقل  حتظ هدن ع لدةه  لدفقضع ادد لفي.
 

 لزحف العمراني الحضري لمدينة قنـا على األراضي الزراعية:ا ثالثًا:
 

 meanders of ( اصفل خدصل )ثالقدأ لألالهدالألالهدا  ل عيظ ضفد دتنداس لدنفم لد لقع 

rivers  )تدئ   عاقدأ نكدالقل تداقخقل  لقتصدفقل  لبتندعقل خدصل،  هع تحتدج  دظ ) دقل خدصل 
  ع لعتاداهد حندقل لداقئل لدالهاقل ادإلضد ل  دظ لداقئل لدحضاقل،نم  بهل لدالتا لداقئقل قبب  م تأخ  

 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                           
 .519 ، ص نحنف صفع لدفقم  ا  لدعز. نابع ةاق  كا   (1)

 .32ب فة حةالقم ب فة. نابع ةاق  كا ، ص   (5)

 فالةل بق ن د د بقل ، لدادهاة ، ناكز لدال ا  –لدةقف لدةقف لدحةقالع. الها لدالق   ع نصا ، نالحالقدت   بزا    (3)
 .30، ص 1992دبدنعل لدادهاة ،      

 .45 – 39لدنابع لدةداق ناد اة ، ص ص   (4)
(5)  Said, R., The Geology of Egypt. Brookfield, Balkema Publishers, 1991. P.17. 

 .0 زلاة لدزالعل. لإلفلاة لدعدنل دألالضع ، نابع ةاق  كا  ، ص   (2)
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 داهد  لتبدهدأد  ةع لألالضع د أدلدنفم ا   حتظ لةتعن لدعنالالع دتيك لدالن   اد  هل ال أة  تط
 (1)لدالن  لدعنالالع قبب  م قلفهل  قلفّةا   اًد دتيك ل عتادالأ.  نحد ا

 
 -( قتضح لاتع:2ك  )(  لد 9(، )2(، )3نم خا  لدبفل   )

 
 م:0490صور  العمران الحضري  ( أ )

ل اددفأ لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل دنفقالددل قالدددد نةددتطقيل لد ددك ، تتكدد م 1491عيددظ خددالئط ن زلقددك 
 -نم :
لدال لة لدافقنل )كتيل عنالالقل فلئاقل لد ك (، قاةدل حدف فهد  دداع فلقدا لدالدحقدل    ندد قلعدا  ا دداع  -1

 *ف دل عيظ ن لضع اة  لدةفم لدالقيقل  تاة لدفقضدم. )ةدح  لدنا (  ع
دينفقالددل  ةداب اعددف  عدم نبدداى الهدا لدالقدد  لدحددددع،  ل قفةدا  دددك ا ضد ح ن ضددع )لدالد لة( لدعنالالقددل لدافقند

حقث تلحفف ن لقع لدنةت طالدأ لدافقنل ديعنالم لدحددع لدادئل فلخ  لدةه   لدفقضقل خدا  عصد ا ندد قاد  
ن لضدع  ن لقدع تيدك تددع  دإم اددتنقالأ لداقئقل  لدهقفا د بقل خا  تيك لدفتالأ،  ادد لدتداق    با لدتداق 

لدنفم هع التقبل  لالعكدس دتفدع  لألال طل ل ةتقطدالقل لدا اقل نع لدتنقالأ لداقئقل  لدطاقعقل،   قضدًد  دإم 
كددم قحكنهدد  ددظ حدف  ك لدنةت طالدأ فلخ  لدةده   لدفقضدقل اددباهددأ لدندئقدليلدعاقل لدتع تحكل ن لقع ت
نفقالددل قالدددد كتيددل لدعنالالقددل ديالدد لة لدافقنددل ادق  دددك عيددظ ن ضددع  ن قددع لادد قالط (3)كاقددا لةددتالتقبقل ف دعقددل.

   قضًد عيظ ن لضع لدنالدطق لألثاقل غاب  خداج حف ف لدةه  لدفقضع  نالطال لدفالةل.
 
د قاةدددل لدحدددف ف لد ددداققل ندددعندددالم ننتدددف خدددداج حدددف ف لدالددد لة لدافقندددل صددد ب لد دددند   لدبالددد ب، اقال -3

يكتيل لدعنالالقل نباقدم ندئقدم هند تاعل )لد اله اقل(  اقًد  خ ا قالدد غااًد،  تيتزل لدكتيل لدعنالالقل  لدنااقل د
 ا ك   لضح اددحف ف لدندئقل  ا تتخطظ تيك لدحف ف  اقًد    غااًد.

الهدد، لدعفقدف ندم لدال قددأ لدعنالالقدل تتالدثا ح   لدكتيدل لدعنالالقدل لدحضداقل دنفقالدل قالددد، عيدظ نااادل ن -
 -لداقفقل، تفصيهد عالهد  الضع زالعقل هع:

 عزال حدنف، البع لدنعالد، البع لدعصداة، البع ةعقف.  ندً :
، البدددع لدةددددعدتع، البدددع لدالادددع دق دددع، عزادددل عيدددظ ادددك نصدددطفظ، البدددع عددداب بدالبدددع صدددددح طقددد  اقًد:

 لدعادافة، البع لدحص قل، البع لد ق  نالص ا، البع لدالحد .
الب ع )نحنف عادف لدعدد ، ةديقندم الصدا لب،  ادالهقل، عيدع  اد  زقدف، لدعندفة، ةدعف  حندف، نالصد ا  غااًد:

 بداا(.
 

                                           
(1) Heikkila, E, J., "Environmentalism with Chinese characteristics? Urban river revitalization 

in Foshan". Plannibg theory & practive, Vol. 12, No 1, 2011. pp: 33-37. 
(2) Dobrowolski, R., et al., "Environmental changes and human impact on Holocene evolution 

of the Horodyska river valley (Lublin upland, east Poland)". Geochronometria, Vol. 35, 2010. 

pp:35, 36. 

 كادا لدةم اددال لة لدافقنل دنفقالل قالدد. نم خا  حفقث لدادحث نع*  
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 م0203 – 0490( إجمالي مساحة العمران بمركز قنا خالل الفتر  0جدول )

 

 البيــان
 المساحة داخل الكردون

 م3112بالفدان 
 مساحة العمران داخل الكردون بالفدان

 م0203 م0202 م4420 م0490
 11,3281 31,3131 3,1331 12,383 19,9129 )مدينة قنـا( إجمالي الحضر

 13,2192 34,3111 8,3121 11,331 32,91112 منطقة الدراسة إجمالي ريف
 إجمالي المساحة اإلدارية

 19,2212 28,9424 4,2318 32,419 18,99131 الدراسة )مركز قنا( لمنطقة
 

 -ف    حةدب نةدحدأ لدعنالم  نةدحل لدحف ف لإلفلاقل ا لةطل لدادحث لعتندفًل عيظ:لدنصفا/ تصنقل لدب
 .Arc GIS, V.9.3  ااالدنج  -1
 لدبهدز لدناكزي ديتعائل لدعدنل  لإلحصد ، ناكز التل لدنعي ندأ لدبنال قل، لدخاقطل لإلفلاقل دحف ف   -3

 ل3113لألقةدل  لد قدخدأ  لدااى )نحد تل قالدد(،      
 

 م0203 – 0490( إجمالي مساحة األراضي الزراعية بمركز قنـا خالل الفتر  3دول )ج
 

 

 انــــالبيـــ
 إجمالي مساحة األخاضي الزخاع ة اللابعة للمحالت العمران ة

 داخل حدود الس ل الف ضي بالفدان

 ل3112 ل3111 ل1441 ل1491
 33,2322 83,3812 3,2312 32,9321 )مدينة قنـا( إجمالي الحضر

 19,22231 13,22118 42,23284 48,21188 منطقة الدخاسة إجمالي الريف

 13,21148 19,21383 12,91332 33,93811 إجمالي منطقة الدخاسة )مركز قنـا(
 

لدنصدفا/ تصدنقل لدبدف    حةددب نةددحدأ لألالضدع لدزالعقدل فلخدد  حدف ف لدةده  لدفقضدع ا لةدطل لدادحدث لعتنددفًل عيددظ 
 .V.9.3Arc GIS ,ااالدنج 

 
 ( إجمالي المتوسط السنوي لمعدل النمو العمراني الحضري والريفي بمركز قنا9جدول )

 م0203 – 0490خالل الفتر  
 

 

 نوع العمــران

 الفلرة من

 1441وحلى  1491

% 

 الفلرة من

 3111وحلى  1441

% 

 الفلرة من

 3112وحلى  3111

% 

 49,2 31,2 41,3 )مدينة قنـا( إجمالي الحضر

 12,2 18,1 33,9 منطقة الدخاسة لي الريفإجما

  14,2 22,3 29,2 )مركز قنـا( إجمالي منطقة الدخاسة
 (.3لدنصفا/ تصنقل لدبف    حةدب لدنت ةط لدةال ي دنعف  لدالن  لدعنالالع ا لةطل لدادحث لعتندفًل عيظ اقدالدأ لدبف   )



53 

 
 



54 

ف  نةدحل  لةعل نم لألالضع لدزالعقل لدخددقل  ند  دظ لدبال ب نم لدكتيل لدعنالالقل لدحضاقل دينفقالل  تا
كل نم حف ف  3,3نم لدعنالم لداقفع؛ حقث تتها     ال لة عنالالقل )البع لدهبدالل( عيظ العف ح لدع 

 لدعنالم لدحضاي قيقهد البع )فلاق ( بال ب غاب لدنفقالل.
 (1) فلالًد(. 3,383اينأ نةدحل لدكتيل لدعنالالقل دينفقالل ) -
 
 م:0442وحتى  0490الحضري خالل الفتر  من  زحف العمران (ب)

 -م اتضح اآلتي:0442بموزايك  0490من خالل مقارنة موزايك عام  
لنتدددفأ لدكتيدددل لدحضددداقل دينفقالدددل عيدددظ حةددددب لألالضدددع لدزالعقدددل  دددع بنقدددع ل تبدهددددأ صددد ب  -

 لدفاعقدل لدننتدفة احقدث  لدال قدأ لدعنالالقل لداقفقل لدنحقطل اهد ، نتتاعل  ع  دك لدعفقف نم لدطاق لدائقةدقل
تختاق لألالضع لدزالعقل  ع لدنةد ل لدفدصيل اقالهل فلخ  كاف م لدنفقالل،  قف صدحب  دك زح  عناالدع 

 نندث  نم ِقا   لدال قدأ لداقفقل ص ب لدعنالم لدحضاي.
 قعا  ه ل ل نتدفلف لدعنالالدع ادةدل لدت ةدع )لدنحد اي    ل نتدفلف لدخطدع    لد داكع(؛ حقدث قدتل  

 لد  لاع لدائقةدقل لدنتفاعدل  لدخدابدل ندم لدكتيدل لدعنالالقدل  لدكتيل لدعنالالقل لدحضاقل نع نحد ا لدطاق الن 
 (3)ق لدن لصاأ.ا لدحضاقل،  قتخ  لدالن   ك    اطل ننتفة نم ناكز لدنفقالل الح  لدخداج نع لنتفلف ط

الل  ع تيك لدفتاة كندد  قنكم  بند  لدزح  لدعنالالع لدحدفث عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل اددنفق 
 -قيع:
ى الهددا لدالقدد  لنتددفأ لدكتيددل لدعنالالقددل صدد ب لدندداب دتتخطددظ تاعددل )خدد ا قالدددد(  تصدد   دددظ نبددا  -

نحت قدل  دع طاقاهددد لدال قددأ لداقفقدل لدتددع تنثيدأ  ددع البد ع )لدعندفة،  اددالهقل، عيدظ  اد  زقددف، ةديقندم الصددا 
نفقالل تيك لدكتيل لدتع  بفأ دهد ا دك باهل نطيل لب( لدتع  صاحأ بز ًل نم لدكتيل لدعنالالقل لدحضاقل دي

ندث   ع ل تبد  لدنادا  نم عيظ نباى لدالق  اعف  م كدالأ اعقفة عال ، كند صدحب  دك لنتفلف عنالالع ن
دأ لداقفقدددل صددد ب لدنفقالدددل نندددد ةددددهل  دددع عنيقدددل لحتددد ل  تيدددك لدال قددددأ لداقفقدددل  لالدددفندبهد  دددع لدكتيدددل لدال قددد

 قالدد، لدتع  صاحأ ن ا ل عيظ نباى الها لدالق   نتفدعيل نع  اا ة. لدعنالالقل لدحضاقل دنفقالل
ل نتفلفلأ لدعنالالقل لدحضاقل  لداقفقل عيدظ ضدفد   لنتدفلف  لألخ   ع ل عتادا عالف تحيق   قبب 

لدباهدأ لدالهاقل ند قتاتب عيظ  دك نم تنقا  ع لدنطد  لألاضع  لةتعند أ لألالضع  ندد قتاتدب عيدظ 
ا ددداقل( تدددؤفي  ددددظ ندددفخاأ ضدددداة انقدددد  لدالهدددا نثددد  نقدددد  لدصدددا  لدصدددحع  صدددا   ددددك ندددم ) ال دددطل 

لدنصدالع لدني ثدل،  ندد قتاتدب عيدظ  ددك ندم تدفه ا  دع ال عقدل لدنقدد   لدتدأثقا لدةدياع عيدظ لدكدئالددأ لدحقدل 
ظ لدندئقددل  لدحقدددة لدالادتقددل لدنبددد اة،  فددع فالةددل حد دددأ لدتعددا  عيددظ تددأثقا لألال ددطل لدا دداقل لدنتاتاددل عيدد

 ص    لدتحددل لدكتيدل لدعنالالقدل لدحضداقل انبداى الهدا )نددال( اتدالزلالقدد؛ حقدث تدل بندع لدنتنقدالأ لدفقزقدئقدل 
ندددم ( ال عدددًد ندددم لدكدئالددددأ لدنبهاقدددل 93 لدكنقدئقدددل  عقالددددأ ندددم لدنقدددد  ديتحيقددد ،  بدددد أ لدالتقبدددل  بددد ف )

قددددل لدتدددع تنثدددد  حددددال نبدددداى لدا اداقددددأ  نط قدددددأ   ددددعقالأ لألبالحدددل، عددددا ة عيددددظ تيددد ث لداقئددددل لدزالع

                                           
 .Arc GIS.V.10من حساب الباحث بواسطا برنامج   (1)
مس ف ااظف حمةد الشمري. المح ةل المكاني ل موسع واالممدار الحضري ل مرااز الحضفرةا الرئةسفةا يفي محاي فا رةفاليت   (5)

 .24ت  9ت ص ص 5112يشد ل مربةات جامعا بردارت  يسالا رامويا  نةر ميشوية مقدما إلى قسف ال،ررايةات ا ةا ابن
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 تالطاددق تيددك لدصدد اة عيددظ تددفلعقدأ لدتحدددل لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل دنفقالددل قالدددد انبدداى الهددا  (1)لدالهددا.
 لدالق .

 
لدال قدددأ لدعنالالقددل لداقفقددل لدنتنثيددل  ددع عزاددل حدنددف  البدد ع   صدد ب لد ددند   لد ددند  لد دداقع ااقددأ -

ل لدعنالالقل لدحضاقل لدتع  هفأ لنتدفلفًل  الند ًل عنالالقدًد )صددح طقدب، لدنعالد، لدعصداة( نالفصيل عم لدكتي
 انعف أ  كاا ص ب لدناب تحأ تأثقا بد اقل الها لدالق .

لد دداق   ددع اعددف لألحقدددم لد ددند  لد دداقع لنتددف لدعنددالم ناتاطددًد  ددع  دددك اأااعددل طدداق  بصدد   -
تحد ي ال قددأ اقفقددل  لأ  ائقةدقل تدل اصدفهد  تعاقدفهد  ندفهد دتختداق  الضدع زالعقدل اخقصدل لدةدعا الةداقدً 

كثد دددأ ةددكدالقل نالخفضددل ناداالددل اددكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل دنفقالددل قالدددد لدنبددد اة،  قددف لنتددف لدعنددالم عيددظ 
بال اقددًد غااقددًد،  تاددف  لدطدداق لألااعددل نددم خددط  –بدددالاع تيددك لدطدداق  خدد ًل  ددع نعتندد  نحدد اًل  ددنددقًد  دداققًد 

ن لزقل داعضهند لداعف  ،نتف ص ب لد اق  لد نددع لد اقعلدنفقالل احقث ت لدةكك لدحفقفقل لد ي قختاق
 :نم لد ند   دظ لدبال ب  هع
لدطدددداق لألااعددددل نددددم بهددددل لد ددددند    كااهددددد طدددد ً  ، حقددددث قنتددددف   :      ةفدبد( –طاقق )قالدد  (1)

 ص ب لد اق دقختاق  لفي قالدد  قةتنا حتظ نفقالل ةفدبد ع  لداحا لألحنا.
 .قيق  بال ادً    لزي لد داع لدةداق :  ق  داع نصالع لدنكا الل (3)
  داع نصالع لدنز . (2)
  داع البع لدحص قل. (9)
 
خددا  تيددك لدفتدداة تبددد زأ لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل دينفقالددل )تاعددل لد دداله اقل( دتنتددف  دداقًد عيددظ  -

أ بدددالاع لدطدداق لدةددداق لإل ددداة  دقهددد عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل دتيددتحل  تحدد ي  ددع طاقاهددد لدال قددد
 -لداقفقل لاتقل:

عزال عيظ اك نصطفظ  الب ع )عاب لدعادافة، لدالاع دق ع، لدالحد ، لدةدعدتع، لدحص قل(  ع حقم ااقأ 
الب ع )صددح طقدب، لدنعالدد، لدعصدداة( ادإلضدد ل  ددظ عزادل حدندف نالفصديل عدم لدكتيدل لدعنالالقدل لدحضداقل 

  قفصيهد عالهد  الضع زالعقل خصال فلخ  لدةه  لدفقضع.
 
الددد قبددب لإل ددداة  دددظ لدتددأثقا لدةددياع لدنصدددحب داقدددل لدحك ندددأ لدنحيقددل انددف  دداكدأ لدطدداق  ه -

لدناصدد  ل لدتددع تخدداج نددم لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل احقددث تختدداق لألالضددع لدزالعقددل لدخصددال لدنبددد اة 
ةدداقًد خفضددل الحقددث لدكثد دددأ لدةددكدالقل لدناللدتددع تتالدددثا  قهددد )ااددع(  ال قدددأ صددنقاة نددم )لدت لاددع لداقفقددل(، 

لعقدل ندم خدفندأ لداالقدل ناداالل اددحضا لدنبد ا،  ند قصدحب  دك ندم  ندفلف لدحك ندل تيدك لدنالددطق لدزا 
 كدم  ددك نلداك لألالضدع لدزالعقدل ندم داكدأ لدنقدد   لدكهاادد   لدصدا  لدصدحع؛ حقدث قن لألةدةقل نثد 

تددع نددم لدنفتدداف  م قلحتددا لدحصدد   عيددظ تيددك لدخددفندأ فلخدد  ) الضددقهل لدزالعقددل لدخصددال لدنالتبددل  لد

                                           
(1)    Gichana, Z., et al., " Effects of human activities on benthic macroinvertebrate community 

composition and water quality in upper catchment of the Mara river basin, Kenya". Lakes & 

reservoirs, Vol. 20, 2015. P. 128. 



52 

لدنخططدددل  لأ لدكثد ددددأ  للدخفندددل  دددع لدنالددددطق لدحضددداق لداالددد  عيقهدددد، اددد   ادددالفس تكيفدددل لدحصددد   عيددظ
 (1)لدناتفعل،  اددتددع قزقف نم لدتا قج ديالن  لدعنالالع عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل.

قددددل دينفقالددددل نددددم ل، زلفأ نةدددددحل لدكتيددددل لدعنالال1441 حتددددظ  1491 خددددا  تيددددك لدفتدددداة  ي نددددم -
ل، انت ةط ةال ي )ناتفع( دنعف  لدالن  1441 فلالًد( عدل  3,1331) ل دتصاح1491 فلالًد( عدل  3,383)

(، نند  فى  دظ خةداة نةددحل ندم لألالضدع لدزالعقدل فلخد  لدةده  لدفقضدع قدفاهد %41,3لدعنالالع ايأ )
  فلالًد(. 1,492)
 

 م:0202حتى م و 0442زحف العمران الحضري خالل الفتر  من  )ج(
تــرقيم( خــراةط موازيــك )مــن خــالل مقارنــة الطبقــة المعلوماتيــة المســاحية المتحصــل عليهــا مــن  
 hybrid classificationم بالطبقـة المعلوماتيـة المسـاحية المسـتمد  مـن التصـنيف الهجـين 0442

 م.2020والملتقطة  *(7 للمرةية الفضاةية المتحصل عليها من مستشعر القمر الصناعي )الندسات
هف لدعنالم لدحضاي افلقل عنيقل ل تصد  اددال قدأ لدعنالالقدل لداقفقدل لدنتنثيدل  دع البد ع )صدددح   -

لدعندالم لدحضداي صد ب لدبالد ب لدناادع،  كندد زحد  ةعقف، لدعصداة(  ع لد ند  لد داقعطقدب، لدنعالد، 
(  ق لص  لنتفلف  صد ب ننتفًل عيظ بدالاع نصا  قالدد لدائقةع دقيتحل  ع طاقا  االبع )نحنف عاف لدعد 

 (. لدبال ب لدنااع حتظ قيتحل االبع )فلاق
 (3) دانتفلف لدعنالالع لداقفع اددااب لدكت  لدعنالالقل لدحضاقل ثاثل   ب : 

 نبن عدأ ااةل  تخطقط  تاةقل قهد قتل تاةقل لألالضع اعف اقعهدد؛ حقث تا ل    :الصور  األولى
 اقالهل. قطع لألالضع  تحفقف  اكل لد  لاع  قند

اتخقددددا قطعددددل  تددددتل ا لةددددطل لأل ددددالف حقددددث قادددد ل لد ددددخص    لد ددددخص    ددددالف  ةددددات   :الصــــور  الثانيــــة
 قددددددددد    اف  ل ةتقا  عيقهد ا ضع لدقف  غدداًد ند تك م لدنالدز  عيظ هقئل  ك لخ    ع    هع  

 نةت ى نم لدص اة لدةداال.
  تدددفخ  ندددم ِقاددد   لدحك ندددل اعدددف  ددداف لألندددا تيدددع لدنددداحيتقم لدةددددااتقم  تتنثددد   دددع  دددا :الصـــور  الثالثـــة

لد لقدددددع دتحةدددددقم حدددددددل لإلةدددددكدم لدزلحددددد  عددددد  حةددددددب لألالضدددددع لدزالعقدددددل اندددددف  ددددداكدأ لداالقدددددل  
 لألةدةقل. 
 وتنتمي حاالت التعدي بمنطقة الدراسة للحالتين األولى واألخير . 

لدحضدداقل دينفقالددل عيددظ   ددهف لدعنددالم لدحضدداي  ددع تيددك لدفتدداة الندد ًل عنالالقددًد ) ددنددع  دداقع لدكتيددل -
لدخصدال لدتدع كدالدأ   تدزل  ن بد فة ادقم لدالبد ع  لدعدزب  لحةدب لدعفقف نم )لدااع( نم لألالضع لدزالعقد

لدنحت ل  ا لةطل لدعنالم لدحضاي؛ حقث تا أ لدفالغدأ لداقالقل لد لقعل اقم لدال قدأ لداقفقل لدتع لحت لهد 
 لألااعل لدةداق لإل داة  دقهد. لدعنالم لدحضاي  لد لقعل اقم لدطاق  لد  لاع

                                           
(1)   Bhatia, K,S., Does sprawl Coast more? The influence of urban from on public 

transportation expenditure". Ph. D, thesis, department of urban and regional planning, 

Faculty of graduate school, university of New York at Buffalo, 2005, P. 11.  
(2)    Pino, A.& Hormazabal. N., "Informal settlements: Reinterpreting rural imaginary in 

urban areas: the case of Valparaiso's ravines". Habitat international, Vol .53, 3016, p. 538. 

*  Satellite imager (ETM+): P157r042, 2010, merge, 8 bands, landsat7, spatial resolution 15 m. 
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ادةددل لدت ةددع ادةددتخفلل ) ةددي ب   ددع هدد   لدناحيددل قلعددا  هدد ل لدددالنط نددم  الندددط لدزحدد  لدعنالالددع  
لدفدددالغ(   قددد  قحدددفث ت ةدددع ضدددنم لدحدددف ف لإلفلاقدددل دينحيدددل لدحضددداقل  لداقفقدددل عدددم طاقدددق لةدددتنا    نددد 

لدنةددددتاايع    هددددع )حددددال( دخطدددد ط لدةددددكك لألالضدددع )لد دددددغاة(  لدتددددع تكدددد م )نتا كددددل( ديالندددد  لدعنالالددددع 
 (1)لدحفقفقل    لدطاق لدائقةقل    خط ط لدضنط لدعددع لدكهاادئع ... لد .

 
عفلف لدنخططدأ لدعنالالقل لدحضاقل  لداقفقل  م قتل  ضدع اعدف )لدنعددققا(    قلالعظ عالف  ضع  ل 

لئع فلخ  لدفالغدأ لداقالقل؛ احقدث لدتع نم  أالهد  م تحبل    تحف نم ه ل لدال ع نم لدالن  لدعنالالع لدع   
قتل تصنقل )لدنخطط لدهقكيع(  لدتخطقط د اكل لد د لاع اددكتيدل لدعنالالقدل لدحضداقل   )لداقفقدل لدنخططدل( 

 (3)احقث تك م غقا قدايل  ةتقعدب ه ل لدال ع نم لدالن  لدع  لئع اقم لدفالغدأ  لدنالدطق لدنفت حل.
 
ينفقالدددل خدددا  هددد   لدفتددداة؛ حقدددث زلفأ لدكتيدددل لدحضددداقل ندددم تادطدددأ نعدددف  النددد  لدكتيدددل لدعنالالقدددل د -
ل، انت ةط نعف  الن  عنالالع ةدال ي 3111 فلالًد( عدل  8,3131ل دتصاح )1441 فلالًد( عدل  3,1331)

(،  ي  م لدنت ةط لدةال ي دنعف  لدالن  لدعنالالع هداط خدا  تيدك لدفتداة  ددظ لدالصد  تااقادًد، %31,2ايأ )
  فلالًد(. 2,144ع لدزالعقل اةاب زح  لدعنالم لدحضاي خا  تيك لدفتاة ) ع حقم اينأ خةداة لألالض

 
 قضًد قبب لألخ   ع ل عتادا  ال  غدداًد ند قةاق لدتعفي عيظ لألالضع لدزالعقل لدنحقطل اددكتيل 

تضدددح  م لألالضدددع  ص )تدددفه ا  دددع فابدددل خصددد اتهد؛ حقدددث للدعنالالقدددل )لدحضددداقل( عيدددظ  بددد  لدخصددد
لألكثددا تعاضددًد دينخددفدددأ لداقئقددل ننددد قددؤفي  دددظ ضددع  هددع كتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل لدزالعقددل لألقدداب دي

،  اددتددددع قبددب  م ت ضددع تيددك لدنةدددحدأ نددم لألالضددع (2)خصدد اتهد  نددم ثددل زقدددفة لدتبدداؤ عيددظ تا قاهددد
 لدزالعقل  ع ل عتادا احقث قك م دهد لأل د قل   م ت فف لدعا ال عالف لدتعفي عيقهد.

                                           
خضددقا عادددس ةدداع لدزاقددفي. ف ا لدع لندد  ل بتندعقددل  ددع عنيقددل لدت ةددع لدحضدداي دنفقالددل لدعنددداة ، ندبةددتقا غقددا   (1)

 .52 – 55، ص ص 1904نال  اة، ناكز لدتخطقط لدحضاي  لإلقيقنع، بدنعل انفلف، 
 دددع نالهبقدددل  عدددفلفهد ندددم نالتددد ا لدتخطدددقط لدعنالالدددع ،  عثنددددم نحندددف غالدددقل. لدنخططددددأ لإلقيقنقدددل  لدعنالالقدددل، فالةدددل  (5)

 .319ل ، ص 5115علندم، فلا صفد  ديطادعل  لدال ا  لدت زقع، 
نحنف ةددل  االهقل ةددل. لدضنط لدةكدالع   ثا  عيظ لداقعدل لدزالعقدل ادددفدتد لدنصداقل، لدنبيدل لدبنال قدل لدعااقدل، لدعدفف   (3)

 .511ص ، 5115 لدةت م، لدبز  لدثدالع،
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 م:0203وحتى  0202مران الحضري خالل الفتر  من زحف الع ) د(
 

من خالل مقارنة الطبقة المعلوماتية المساحية المتحصل عليها من )التصنيف الهجين( للمرةية  
م بالطبقــة 0202( والملتقطــة 7الفضــاةية المتحصــل عليهــا مــن مستشــعر القمــر الصــناعي )الندســات 

 م.0203( والملتقطة 8الصناعي )الندسات المعلوماتية المتحصل عليها من مستشعر القمر 
 
اعددددف لإلضددددطالادأ   عدصدددداأ دددهفأ تيددددك لدفتدددداة لداصددددقاة لدتدددع لنتددددفأ حدددد لدع ثدددداث ةدددال لأ  -

لدةقدةقل الن ًل عنالالقًد  لضحًد عيظ لنتفلف لدطاق لدائقةقل لدناص  ل لدنؤفقل  دظ  لدخدابل ندم نفقالدل قالددد؛ 
  ة لم لدزالعع(. –عيظ بدالاع طاقق )لدادهاة حقث لنتف لدعنالم  ند    ند  غاب لدنفقالل 

 
لنتددفأ لدكتيددل لدعنالالقددل لداقفقددل )دالبددع لداقدضددقل( صدد ب لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل دينفقالددل لدتددع  -

 لتبهأ اف اهد ص ب لدعنالم لداقفع بال اًد غقا  الهد دل تيتحل اهد اعف.
 
 -يدظ بددالاع طاقدق )البدع لدنالصد ا لدزالعقدل لدن بد فة ع الضدعندم لأل لداقالقدل لدنةدحدأتا أ  -

  ددددك اعدددف  م لنتدددف لدعندددالم )نتصدددًا( ادددا لالاطددددع، دق دددك  اددد دك نحددد اًل ندددم نحدددد ا لدكتيدددل  ،فالقددد ( البدددع
 لدعنالالقل لدحضاقل دنفقالل قالدد فلخ  لدكاف م.

 
 حفثأ نعتل ل نتفلفلأ لدعنالالقل خدا  تيدك لدفتداة لألخقداة  دع هد لن  لدكتيدل لدعنالالقدل لدحضداقل -

الطدق ند ٌقعا  اددهدن  لدحضاي لداقفدع دنفقالدل قالددد؛ حقدث تنتدزج لدناندح لداقفقدل  لدحضداقل،  قدف  فلخ 
لعتنف لدادحث  ع تحفقف ند ه  اقد   حضداي عيدظ لدحدف ف لإلفلاقدل دنفقالدل قالددد  لدالداى لدنحقطدل لدنبدد اة 

دتحفقدددف ندددد   ل كدالدددأ  دهدددد، غقدددا  الددد  قحدددفث  م تاددد ل اعدددف لدفالةددددأ ادةدددتخفلل اعدددف لدطددداق لدنالهبقدددل
لداقفدع،  –لدنالطال تاع ضنم لدعنالم لدحضداي    لداقفدع    ضدنم حدف ف لدنتصد     لدهددن  لدحضداي 

ندم لدةدكدم  %21 هنهد  حصد  الةال لدةكدم لدنالتايقم ضنم احيل لدعن  لدق نقدل  دإ ل زلفأ لدالةدال عدم 
 (1)تلعف لدكتيل لدعنالالقل حضاقل     لقعل  ع لدالطدق لدحضاي.

 
ف نعف  لدالند  لدعنالالدع دااتفددع ناداالدل ادددفتاة لدةدداال، ن دكًا لاتفدعدًد طفقفدًد؛ دخا  تيك لدفتاة ع -

حقددث زلفأ نةدددحل لدكتيددل لدعنالالقددل لدحضدداقل خددا  تيددك لدفتدداة لداصددقاة لدتددع اينددأ ثدداث ةددال لأ اناددفلا 
 (.%49,2انت ةط نعف  الن  عنالالع ةال ي ايأ ) ، فلالًد( 2,321)
 

حضدداي  نددد قصدددحا  نددم  ةددكدم زلحدد  عيددظ حةدددب لألالضددع ديددب عيددظ ن ددكيل لدتضددخل ل ديتن 
لدزالعقددددل لدنحقطددددل اددكتيددددل لدعنالالقددددل لقتاحددددأ فالةددددل عددددفة النددددد ج تنثدددد  )اددددفلئ ( نةددددتاايقل دت ةددددع لدكتيددددل 

ل لدنحقطددل، تأخدد   ددع لعتاداهددد عددفة )نتنقددالأ(، قددتل  ددع ضدد ئهد تحفقددف قددلألالضددع لدزالع ظلدحضدداقل عيدد
لدتحيق  لدنكدالع دادعفة لداقدالدأ لدبنال قل،  لدننقالأ هع )حبل لدةكدم، لدكثد ل لدةكدالقل، بق د بقد  التدئج

لألالضددع، فابدددأ ل الحددفلا، فابددل خصدد ال لألالضددع لدزالعقددل،  دداكل لدطدداق،  دداكل لألالهدددا  لدنةددقاأ 
  نلاتاح.لدالهاقل(، عيظ  م قتل  ضع الةال نئ قل تحفف فابل  هنقل ك  نتنقا  ع ك  افق

(3) 
 

                                           
(1) Pence, J., "Measuring Omaha, Nebraska's urban sprawl from 1990-2000". MA Thesis, 

Faculty of the graduate College, university of Nebraska at Omaha, 2008. pp: 32, 33. 
ندددأ لدبنال قددل، ندبةددتقا فقالددد لدددفبدالع. ل تبدهدددأ لدنةددتاايقل لأل ضدد  دت ةددع نفقالددل فن ددق نةدددعفة تاالقددل التددل لدنعي    (3)

 .119،  112ل، ص ص 3111لدهالفةل لدنعنداقل، بدنعل فن ق،  لغقا نال  اة، قةل لدتخطقط  لداقئل، كيق
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  زحف العمران على مستوى إجمالي العمران الريفي: رابعًا:
قتبد ب لدالن  لدعنالالع ديالاى لدنصاقل نبن عتقم نم لدع لن  لدنؤثاة تتنث   ع ض لاط )لقبداقل(  

ددطاق لدناصدد  ل  خددفندأ لداالقددل لألةدةددقل لدناتاطددل ات ددققف كددبد اددل ديةددكدم، نثدد  لدتةددهقاأ لدنبتنعقددل 
حفقثدددل  قادادد   دددك ع لندد  )ةددياقل( تعقددق لنتددفلف لدعنددالم لداقفددع  ددع لتبدهدددأ نعقالددل نثدد  نيكقدددأ  نةدددكم

الل  اكدأ لدتاع  لدنصددا ؛ علأل قد   لدنيكقدأ لدزال قل لدكاقاة اصفل عدنل   ب ف لدااك    لدحفلئق   ح 
ادد   قددف قحددفث  م تتفدعدد  لدعنددالم لداقفددع عيددظ لدالندد   ددع ل تبددد  لدناد لحقددث تباددا هدد   لدع لندد  لدةددياق

 (1)لدع لن  لإلقبداقل  لدةياقل دقالتج عم  دك  ك  لدكتيل لدعنالالقل لدالهدئع ديااقل.
  -( قتضح:4(، )1(، )8(، )3(  لأل كد  )9(، )2(، )3نم خا  لدبفل   ) 

  :م0442م وحتى 0490خالل الفتر  من  ( أ )
(  دفلالًد عددل 8,321دتصداح ) 1491 ادط عددل (  دفلالًد 11,331زلفأ نةدحل لدعنالم لداقفع ندم ) -

(، دتفاددف لألالضددع لدزالعقددل فلخدد  زندددل %33,9، انت ةددط نعددف  الندد  عنالالددع ةددال ي ناتفددع قددفا  )1441
 (  فلالًد، عيظ حةدب زح  لدعنالم لداقفع.13,1941لدالاى لدائقةقل اددناكز )

 ددع تدد  لدزحدد  لدعنالالددع    الدد لدتخطدقط ديتالنقددل لداقفقددل فغقدا  الدد  قبددب  م قؤخدد   ددع ل عتادددا عالدد 
لداقفددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل  لدهبدداة لداقفقددل  دددظ لدحضددا،  ددإم  دددك قددف قتاتددب عيقدد  لدعفقددف نددم 

كدم لداقدد (؛  فددع فالةددل ةددلدالتدددئج  هنهددد )زقدددفة الصددقب لدفدداف نددم لدكتيددل لدعنالالقددل لداقفقددل  لالخفدددف عددفف 
ل 3111 حتدظ  1481باقدأ دفالةدل لدفتداة ندم )اكقم(  ل  لداقفقل ح   لدعدصنل دتحيق   الندط لدنةت طالدأ

( %3,22لتضح  ال  عيظ لداغل ندم زقددفة نةددحل لدعندالم لداقفدع عيدظ حةددب لألالضدع لدزالعقدل االةدال )
( نندددد تاتدددب عيقددد  زقددددفة %1,29قدايددد  لالخفددددف  دددع عدددفف ةدددكدم تيدددك لدنالددددطق لداقفقدددل االةدددال )  ددإم  ددددك

 (3)ع.الصقب لدفاف نم نةطح لدعنالم لداقف
 

  م:0202وحتى  0442خالل الفتر  من  )ب(
خا  تيك لدفتاة لدتع اينأ ح لدع ع داقم عدندًد نتصديل دلد حت لالخفددف لدنت ةدط لدةدال ي دنعدف   -

د عددم لدفتدداة لدةددداال د ا ددك   لضددح ، نةددبًا نت ةددطًد ةددال قًد قددفا   لدالندد  لدعنالالددع لداقفددع انالطاددل لدفالةددل
( 1,343عقل فلخ  زندل لدعنالم لداقفع اددناكز خا  تيك لدفتداة حد لدع )(، دتفاف لألالضع لدزال18,1%)

 فلالًد  اط،  قابع  دك نم  بهل التا لدادحث ديتأثقا لإلقبداع دنبن عل لدا لالقم لدصدفاة خا  تيك لدفتاة 
 -  هنهد:

 قا ل  لددد ي قحتددا تباقدد   تادد1443( دةددالل 1 نددا ائددقس نبيددس لددد زال  الدئددب لدحدددكل لدعةددكاي اقددل )
  قضًد هالدك ع لند  لقتصددفقل قدف تدؤثا احقدث تحدف  (2)لألالضع لدزالعقل     قدنل نادالع    نال آأ عيقهد.

نم لدتةداع  دع نعدف أ لدزحد  لدعنالالدع عيدظ لألالضدع لدزالعقدل  دع لدنالددطق لدحضداقل  لداقفقدل،  هنهدد 
عيدظ ت دققف  داكل  د لاع بفقدفة لدصع ادأ لدندفقدل لدتدع قدف تبعد  لدحك ندل  لدةديطدأ لدنحيقدل غقدا قددفاة 

   (9) نف خفندأ لداالقل لألةدةقل  لدنال ق.

                                           
 .331ص  ،1442 تحع نحنف نصقيحع. اح ث  ع بنال قل نصا، فلا لدالهضل لدعااقل، لدادهاة ،   (1)

(2)  Tian, G. Qiao, Z. Gao, X., "Rural settlement land dynamic modes and policy implications 

in Beijing metropolitan region, China". Habitat International, vol, 44, 2014. P. 237. 
 .221، ص  3112قدةا نحن ف الصدا. فلئاة لدنعدا  لدادال القل، لإلةكالفاقل، لدنبن عل لدف دقل دينحدندة،   (2)
 ااالدنج دع لن  لدنؤثاة  ق . ندبةتقا غقا نال  اة،لل نتفلف لدعنالالع دنفقالل الدايس    عندف عدف  عاف لداحنم عنالم.  (9)

 .121، 134، ص ص 3111 ،لدبنال قد، كيقل لدفالةدأ لدعيقد، بدنعل لدالبدح لد طالقل     
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 -اعتماداً على: Arc GIS.9.3( من تصميم وترقيم الباحث باستخدام برنام  7( و )6المصدر: الشكالن ) 

    782/38 و 747/37  لوحــات أبنــود أجــزاق مــن لــوحتي )0490( مصــلحة المســاحة العامــة  موزايــك خــراةط مشــروع مصــر  0)
(. 782/38  قنـا لوحـة 747/36و  782/36وقفط أجزاق من لوحتي  767/34/38/37أوالد عمر وأجزاق من لوحات 

   72222:  0الهيةة المصرية العامة للمساحة  موزايك خراةط المشروع الفنلندي ـ األمريكي  مقياس ( 0)
 م.2044  القاهر    NG36J3bوالبراهمة  NG36J3aلوحتا: قنـا رقم 

 -:Erdas imagine, v.9.3( من تصميم الباحث اعتماداً على برنام  4( و )8والشكالن )     
 ( التصنيف الهجين للمرةيات الفضاةية التالية ثم تحويل الطبقات الشبكية إلى طبقات اتجاهية مساحية.3)

Satellite imagery: Landsat 5, 1984, spatial resolution 30m, 6 band. 
Satellite imagery: Landsat 7, 2010, spatial resolution 14m, 7 band. 
Satellite imagery: Landsat 8, 2013, spatial resolution 14m, 1P1 band. 
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 م:0203م وحتى 0202خالل الفتر  من  )ج(
 
عددددف لدنت ةدددط لدةدددال ي دنعدددف  لدالنددد  لدعندددالم لداقفدددع دااتفددددع  ا دددك   لضدددح نددداة  خددداى نةدددبًا  -

(  دفلالًد 2,232( دتخةا لألالضع لدزالعقل خا  ثاث ةدال لأ  ادط حد لدع )%2.12نت ةطًد ةال قًد قفا  )
 -نم لألالضع لدزالعقل لدن ب فة فلخ  زندل اق  لدناكز،  قابع  دك  دظ:

( دةدالل 3ف ائدقس لدبنه اقدل اقدل )ق دند  لألنا لدعةكاي لدةداق لإل داة  دق ، حقث صفا  نا لدةد [1]
دخددددددص اإدندددددد   ندددددا لدحددددددكل لدعةدددددكاي لدنتعيدددددق اددحدددددف ندددددم لدتعدددددفي عيدددددظ لألالضدددددع ل  ل 3119
ل نددم لدنددابح ك الدد  قددف عندد  عيددظ ا ددع نعددف أ 3119 قدداى لدادحددث  م قدددال م عدددل  (1)لدزالعقددل

لدالندد  لدعنالالددع لداقفددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل خددا  )لدااددع لألخقددا( نددم لدفتدداة لدةددداال 
 لضح  ع ا ع نت ةط نعدف أ لدالند  لدعنالالدع خدا  لدةدال لأ لدثاثدل   ضًا عم نةدهنت  ا ك 

 لألخقاة.
ل  لددددد ي تةدددداب  ددددع  اددددفلم نددددد قلعددددا  )اددحقدددددزة لانالددددل(، اةدددداب 1443دةددددالل  43لدادددددال م اقددددل  [3]

؛ حقددددث  فى هددد ل لدادددددال م،  لددددد ي  عطدددظ  تدددداة خنددددس (3) تحاقدددا لدعاقددددل اددددقم لدندددددك  لدنةددددتأبا 
دتةدديقل لألالضددع لدزالعقددل دينددددك، لددد ي تنكددم اعددف  دددك نددم  1448عدددل ةددال لأ دينةددتأبا حتددظ  
لدتصددا  ادداالددد  عيددظ لألالضددع لدزالعقددل،  ددع حددقم  م  دددك دددل قكددم نتدحددًد قادد  صددف ا لدادددال م  
 قلعتاددف  م صددف ا هدد ل لدادددال م كدددم نددم  هددل لألةددادب لدتددع  فأ  دددظ زقدددفة نعددف أ لدتعددفي عيددظ  
 لألالضع لدزالعقل. 

 بددددز   ل دددق عيدددظ لدتددداخقص اددتبفقدددف  ي لدددد  (2)ل.3114( دةدددالل 412ا  زقدددا لدزالعدددل اقدددل )قدددال [2]
  لإلحا  دينادالع لدنخددفل لدنادنل عيظ لألالضع لدزالعقل. 

التدددداًل  قؤثا)تفتأ لدنيكقل  صنا لدحقدزة( ةياًد عيظ لدناف ف ل قتصدفي ديعن   ع نبد  لدزالعل؛  [9]
نددددم لألالضددددع  لأ لدنةدددددحدأ لدكاقدددداة قكدددد م  كاددددا،  ضددددًا نقددددزة  ألم لدعدئددددف ل قتصدددددفي لدالدددددتج

نكدالقدددل لةدددتخفلل لدتكال د بقدددد  لدنقكالدددل لدزالعقدددل، حقدددث قدددؤفي تفتدددأ  صدددنا لدحقددددزة  ددددظ زقددددفة   ل 
 أ لدزحدد  عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل،  قضددًد  ددإم تفتددأ لدنيكقددل  صددنا لدحقدددزة قعندد  فنعدد

الضع زالعقل تنث  ال قددأ دكتد  عنالالقدل  كادا حبندًد، كندد عيظ افلقل ت ققف نةدكم نتالدثاة عيظ  
 قنيدددب عيددظ لدال ددددط  (9)قعندد  تفتددأ لدنيكقدددل عيددظ نقدد   لتبدددد  لدعنددالم الحددد  لدع دد لئقل  لدت ددتأ.

( نم بنيدل %31لم تزقف الةاتهل عيظ )فلدزالعع انحد تل قالدد طداع لدتفتأ  ددحدئز م ألق  نم  
لدنالزاعددددددل  ددددددفلم( نددددددم لألالضددددددع  %8,14الحدددددد  ) لدحدددددددئزقم،  ت ددددددك  نةدددددددحل هدددددد   لدحقدددددددزلأ

 (2)اددنحد تل.
ل،  لدتددع ةدد   قددتل لدتعددا  عيددظ تأثقالتهددد 3111( قالدددقا 32نبن عددل لألةددادب لدتددع تيددأ ثدد اة ) [2]

 ا ك    ض  نم خا  لدفالةل لدنقفلالقل. 

                                           
 .120ةاسر محمور نصاي. رائرة المعايف القانونةات مرجع سبق ذار ت ص   (1)
بشفأن اإلصفتح الزياعفي طبقفال آلخفر  1925لسفيا  160عبد السفمةع العربفاوي. القفانون يقفف أحمد امال ةونس وسامي   (5)

م. ص 5112ت )الطبعفا الثاميفا(ت القفاهرةت الهةئفا العامفا لشفئون المطفابع األمةرةفات 1995لسفيا  92المعدةتت بالقانون يقفف 

122. 
 .224ةاسر محمور نصاي. مرجع سبق ذار ت ص  (3)
حا. اسمراتة،ةات الميمةا المسمداما ل حفاظ ع ى األياضي الزياعةا يي ضوء المطوي العمرانفي ل مفدن مرام يايس صوال (4)

رياسا تح ةل مدةيا طولكرمت ماجسمةر نةفر ميشفويةت ا ةفا الدياسفات الع ةفات جامعفا الي،فاح الوطيةفات نفاب ست  –الف سطةيةا 

 .63م ت ص 5116ي سطةنت 
 .55الميمةا المح ةات مرجع سبق ذار ت ص برنامج األمف الممحدة. وزاية   (2)
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 زحف العمران على مستوى ُقرى منطقة الدراسة:  خامسًا:
 

الالع عيدظ لألالضدع لدزالعقدل لدنحقطدل اددكتد  لدعنالالقدل دلدزحد  لدعند  لدحدفقث عدم دلدافلقل  قا ع  
 قلحيدد  نددم خددا  لدتعددا   لدفلخد  زندددل قٌدداى نالطاددل لدفالةددل قبدب لإل ددداة  دددظ  م لدن ضدد ع قبددب  م قلفهد

عيظ لدعفقف نم لدنتنقالأ لدندؤثاة  لدتدع ندم  هنهدد تفتدأ لدحقددزلأ  لدنيكقددأ لدزالعقدل  الد ع لدتاادل  فابدل 
تهد لإلالتدبقددل ادإلضددد ل  دددظ لدعفقددف نددم لدنتنقددالأ لألخدداى نثدد  النددط ل ةددتهاك  لدتادددقم  ددع  ةددعدا بددفلا 

ل دس عيدددظ لدنقدددد   نصددددفاهد  لدتاددددقم  دددع تكيفددددلألالضدددع لدنحقطدددل اددكتددد  لدعنالالقدددل لداقفقدددل،  ندددفى لدتالد ددد
 (1)كثد ل لدةكدالقل.قالأ نث  فابدأ لددلدخفندأ لدنبتنعقل، ادإلضد ل  دظ لدتأثقا لدتايقفي دنتن

 -( قتضح لاتع:18(، )13(   لأل كد  )1(، )8(، )3(، )2نم خا  لدبفل   ) 
 
 :م0490صور  العمران عام  ( أ )
 حجم العمران: -0
ندددددم حقدددددث حبدددددل لدكتيدددددل  ل، لحدددددتا  قاقدددددل )فالدددددفاة( لدناكدددددز لأل  1491 تهدددددا ن زلقدددددك خدددددالئط  -

[  22,21تهددددد لدكتيدددل لدعنالالقدددل دااقدددل ] )لدطدددد قالأ( (  دددفلالًد، تي13,13لدعنالالقدددل انةددددحل قدددفاهد ) 
(  ددفلالًد  ددع لدناكددز لدثددددث،  ددع حددقم بددد أ لدكتيددل لدعنالالقددل دااقددل 39,21( )لدتالنةددل ددفلالًد، ثددل ) 
(  ددفلالًد  اددط ، ثددل )لدبدداا (  ددع لدناكددز قادد  18,1) )لدعةدديقل(  ددع لدناكددز لألخقددا انةدددحل قددفاهد 
 لالًد.(  ف1,1لألخقا انةدحل قفاهد ) 

دددل تكددم لدكتيددل لدعنالالقددل لدحددقددل دااقددل )كددال عنددالم( قددف تهدداأ عيددظ لدخددالئط اعددف، نددع ناحتددل  -
دم( عيددظ لدهدددن  لدصددحال ي لد دداقع )قاددددل( ن قددع لدكتيددل  ف  ةددكدم غقددا نةددتاا )ع دد  عاادد بدد 
 لدعنالالقل لدحددقل. 

 
 :م0490نمط توزيع العمران ومقياس صلة الجوار عام  -0

ل، تددل 1491لدفالةددل عدددل يتعددا  عيددظ النددط ت زقددع لدعنددالم   ددك  لالت دددا  انالطاددل  ددع نحد دددل د
عدم  نعدقم ت زقدع عدفال  ندفى داقددس بددا  قداب ناقددس  قةدتخفل (3)ناقددس صديل لدبد لا.  ددظ لديب  

 نعددبدل لدنتنقدا  تدتل لدتبندع،     لدت دتأ لدتادعف الح  دهاةلدت نق  نفى عيظ  ديتعا  ع  لئقل،لد
 data) لدالاطقدددل ل تبدهقدددل لداقدالددددأ نةدددت ى عيدددظ لدبنال قدددل لدنعي نددددأ ادددالنج التدددل علدتددددهاة  ددد   

Vector point) ،لدانددا لدصددالدعع  ددع اددالنج دهاة  قضددًد عيددظ نةددت ى صدد اةدبددل لدتدد قددف تددتل نعد 
 نةددت ى عيددظ ،data raster لد دداكقل لدنةدددحقل لداقدالدددأ نعددبددل قددتل حقددث نددم العددف، ل ةت ددعدا

 (2)لدبدا لألقاب. ناقدس عيظ ديحص   لدطاقاتقم ددكيت  تؤفي لدفضدئقل لدنائقل (خاقد)
 
 

                                           
(1)  Ahmed, S., "Spatial patterns of rural and exurban residential settlement and agricultural 

trends in the intermountain west". M.A. thesis, school of graduate studies, University of  Utah 

state, Logan, Utah, 2015. P.8. 
  م -ن,2 ×س   2= ا = صيل لدب لا ناقدس   (5)

 عفف لدالادط( ، ل = لدنةدحل.÷ س = نت ةط لدنةد دأ = )لدنةدحل ،  حقث م عفف لدالادط    
(3)  Russ, J.C., The image processing. 5th Edi, New York, Taylor & Francis, 2007. pp: 765, 766. 
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 م3112 – 1491( مساحة العمران بمركز قنـا خالل الفتر  5جدول )
 

 المحلة
 العمرانية

 إجمالي المساحة داخل
 الكردون بالفدان

 م0206الزمام اإلداري 

 مساحة العمران داخل الكردون الفدان
 م0302 م0202 م0442 م0490

 5361510 5151520 155155 562512 4024504 مدينة قنا

 140529 143522 15253 36522 1,1111 أبنود
 29502 22526 40539 50559 5239552 األشراف البحرية
 152514 116526 03550 154 1116544 األشراف الشرقية

 29514 22 45529 31592 616563 األشراف الغربية

 21551 2951 4159 10506 522999 األشراف القبلية
 115594 93551 6251 151 1126526 الجبالو

 141566 11451 62599 51590 122051 الدير الشرقي

 166.1 143522 65513 20523 255295 الطويرات
 119519 92594 4151 52525 92555 الكالحين
 39451 329559 31451 05515 2014509 دندر 
 132520 111566 2559 1059 299546 القناوية
 12950 125522 14455 56555 1361553 الحجيرات

 112594 90564 01502 9514 944509 الشي  عيسى
 63500 6156 20522 1506 262539 العسلية

 541511 192511 116594 42513 4122526 المحروسة )البالص سابقًا(
 14052 143541 13155 1 139359 كرم عمران
 95511 69529 24520 22532 52,4451 أوالد عمرو
 19053 16254 11156 20554 65,5512 الترامسة
 3459 3452 35542 31 60,1361 الدير

 62562 20592 34529 14506 04,1252 الطوابية
 114521 11255 0356 31599 43,1611 الغوصة
 111543 11556 29552 6556 94,1324 المخادمة

 2453 29551 41502 03,12 25,046 جزير  الطوابية
 169561 126564 149562 4563 02,059 الصالحية

 
 -لدنصفا/ تصنقل لدبف    حةدب نةدحدأ لدعنالم  نةدحل لدحف ف لإلفلاقل ا لةطل لدادحث  لعتندفلً  عيظ:

 Arc GIS , V.9.3. ااالدنج   -1
 بنال قل ، لدخاقطل لإلفلاقل دحف ف لألقةدل نعي ندأ لدلدبهدز لدناكزي ديتعائل لدعدنل  لإلحصد   ،ناكز التل لد  -2

 ل .2112 لد قدخدأ  لدااى ) نحد تل قالد( ،      
  ع اعف لألحقدم   تت ل ق لدحف ف لإلفلاقل دينحيل لدعنالالقل نع حف ف لألالضع لدزالعقل فلخ  لدةه  لدفقضع،   *    

 .لده لن  لدصحال قللدن ب فة عيظ اصفل خدصل  ع حددل لدنحاأ   لدعنالالقل        
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 هنقل  نن ى  لإل داة  دظ  هنقل لختقدا لدنتنقا    لدتدهاة  إ ل كدم لدنتنقا    نم لدنهل  قضًد 
 تعددف  (1) هنقددل  نندد ى  لدعكددس صددحقح. ل ددإم نعدندد  لدبدددا لألقدداب ددد دك لدنتنقددا قكدد م  قضددًد  

 ع لداقئل لدةهيقل لدفقضقل، حقث  هنقل لةتخفلل لدناقدس نع لدعنالم ك م نق  لدعنالم )ديت تأ( 
ل لداددال م  ضدع  هقادلألالضع خصال     فقفة لدخص ال غقا نالطاع  قلعف نؤ اًل عيظ   ضظ 

التددل لدنعي ندددأ لدبنال قددل  حةدددب هدد ل لدناقدددس قددف تةددتخفل تاالقددل د  قضدددً  (3)  دعيقتدد  اددددنبتنع.
م نةددحل نالطادل لدفالةدل  دع ادفقًا( عد) ( اددتدهاةBuffer Zoneاناف تحفقف )لدالطدق لدنحقط 

حددددددل ت لبددددف نعتددددل لدتدددددهاة  ددددع  طددددال   هدددد لن  نالطاددددل لدفالةددددل  عيددددظ لاتفدعدددددأ  نالدةددددقب 
 (2)نتادقالل.

 ديتعدددا  عيدددظ  حةددددب ققندددل نعدنددد  لدبددددا لألقددداب ا لةدددطل ااالددددنج التدددل لدنعي نددددأ لدبنال قدددل،  
 دددظ طااددل نعي ندتقددل الاطقددل،  قددف  1491لقتضددظ لألنددا تح قدد  طااددل لدعنددالم لدنعي ندتقددل لدنةدددحقل عدددل 

 -( ند قيع:19 تهاأ لدالتدئج  تحيق  لداةل لداقدالع  ك  )
(  ع ف دل عيظ كد م لدعندالم انالطادل لدفالةدل هد  381483,1ن  لدبدا لألقاب )داينأ ققنل نع -

 تبنع(، نع ك ال  قالفاج ضنم لدالنط )لدنتاداب(.نعنالم )
 هد  ل ختاددا لدد ي قةدتخفل  ،*د قعا  اددفابدل لدنعقداقدل   ن (Z)لديب    دظ لختادا   نم خا  -

(، 841992,92اقنددًد قددفا  ) (Z)اينددأ ققنددل  (9)،ديتأكددف نددم  م النددط لدت زقددع    ف دددل  حصدددئقل
 لدنبف دل ا لةطل ااالدنج التل لدنعي ندأ لدبنال قل. (Z)لدنحتةال نع ققنل  (Z) اناداالل ققنل 

 نتيجة للصدفة العشواةية. ع  م  ج  أن نمط العمران قد ت  ( %0اتضح أن هناك احتمال أقل من ) 
 
 :م0442م وحتى 0490تطور العمران خالل الفتر  من  (ب)

من خالل مقارنة الطبقة المعلوماتية المساحية المستمد  من موزايك خراةط منطقة الدراسة عـام  
 -ضح اآلتي:يت 0442خراةط موزايك  نبالطبقة المعلوماتية المساحية المستمد  م 0490

 حجم العمران: -0
 فلالًد(، تيتهد  219,1تيأ قاقل )فالفاة(  ع لدناكز لأل   انةدحل قفاهد ) 1441عيظ خالئط عدل  -

 ددفلالًد(،  ددع حددقم بددد أ قاقددل  194,4 ددع لدناكددز لدثدددالع قاقددل )لدصددددحقل( اكتيددل عنالالقددل قددفاهد )
الًد(، تيتهددد )لدط لاقددل(  ددع لدناكددز قادد   ددفل 23,2)لدددفقا(  ددع لدناكددز لألخقددا اكتيددل عنالالقددل قددفاهد )

  فلالًد(. 99,8لألخقا انةدحل عنالالقل قفاهد )
 
 

                                           
(1)  Garcia, J, A., Progressive image transmission-the role of rationality, Cooperation and 

Justice. Billingham, the International Society for optical engineering, 2004. p. 155. 
(2)  Gal lent ,N ,.et al. Introduction to rural planning. London, Rout ledge, 2008. Pp: 32,146. 
(3)  Gibbon, G., Anthropologial Archaeology. New York, Columbia University Press, 2013, 

pp: 226, 227. 
(4)  Frederick, J. G. & Larry, B., Essentials of statistics for the behavioral sciences. 6th Edi. 

London, Thomson learning Inc, 2008.p.116. 

*Zc = A – B/S × 2,N     

= عدر اليقاط  N= المعدل الي ري ل مسايا ت  B= المعدل الحقةقي ل مسايات  A= االنحراف المعةاييت  Sحةث   *

 الموجورة بالطبقا المع وماتةا اليقطةا.
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 547,27554 -(z-scoreالدرجة المعيارية : )   770,72,0مقياس الجار األقرب :                  

 ,704474,,0:  المعدل النظري للمسافة   42,,,574,المعدل الحقيقي للمسافة :                  

  qena\qenasettlementpoint.shp            :      اسم الطبقة المعلوماتية                   
 

 م0490( قيمة معامل الجار األقرب واختبار الدرجة المعيارية للعمران بمركز قنا 09شكل )

 Arc tool box , Arc GIS.v.9.3نم عن  لدادحث ادةتخفلل ااالدنج لدنصفا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - 4,7447,75 -(z-scoreالدرجة المعيارية : )   77,74477مقياس الجار األقرب :

 3290141979المعدل النظري للمسافة  :   1920931219المعدل الحقيقي للمسافة :           
 qenasettlement2013اسم الطبقة المعلوماتية :                                            

 
 م0442( قيمة معامل الجار األقرب واختبار الدرجة المعيارية للعمران بمركز قنا 07شكل )

 Arc tool box , Arc GIS.v.9.3نم عن  لدادحث ادةتخفلل ااالدنج لدنصفا: 
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 النمو العمراني: -0
ل، لحتيدددأ قاقدددل )لدعةددديقل( لدناكدددز لأل   انت ةدددط ةدددال ي 1441 حتدددظ  1491خدددا  لدفتددداة ندددم  -

(، تيتهدد  ددع لدناكددز لدثدددالع قاقدل )لدبدداا ( انت ةددط ةددال ي %1,121  لدالندد  لدعنالالددع قددفا  )دنعدف
(،  ددع حددقم ايددأ لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  لدالندد  لدعنالالددع  فالددظ حددف ددد  خددا  تيددك %2,128قددفا  )
( اااقدددل )لددددفقا( تيدددك لدااقدددل لدتدددع لحتيدددأ  قضدددًد لدناكدددز لألخقدددا ندددم حقدددث حبدددل %18,1لدفتددداة )

 (  ع لدناكز قا  لألخقا.%2,1يتهد قاقل )   ف عنا ( انت ةط ةال ي قفا  )لدعنالم، ت
   قعالددع لاتفددددع لدنت ةددط لدةدددال ي دنعدددف  لدالندد  لدعنالالدددع دينحيدددل لدعنالالقددل )اددضدددا اة( لحتادهدددد  -

؛ حقدث  م  ددك قداتاط دناكز نتافل نم حقث )لدفدقف( نم لألالضع لدزالعقل فلخد  زندنهدد لإلفلاي
 لدعنالم اددااقل.  قضًد احبل

 
 الفاقد من األراضي الزراعية: -3
 دهددد لً  قصددظ حددف اينددأ خةددداة لألالضددع لدزالعقددل لدفتدداة لدتددع اينددأ حدد لدع الصدد  قددام خددا  تيددك -

 ددفلالًد( فلخدد  زندنهددد لإلفلاي، تيتهددد  4,321)فالددفاة(  لدتددع لحتيددأ لدناكددز لأل   افدقددف قددفا  ) لاااقدد
 فلالًد(،  قاف   دك نالطاقًد نع لحتا   13,192ل( اخةداة قفاهد ) ع لدناكز لدثدالع قاقل )لدصددحق

لدااقتقم  قضًد لدناكزقم لأل    لدثدالع ندم حقدث حبدل لدعندالم،  عيدظ لدبدالدب لاخدا لحتيدأ قاقدل 
 ددفلالًد(، تيددك لدااقددل لدتددع بددد أ  قضددًد  ددع لدناكددز  29,3)لدددفقا( لدناكددز لألخقددا افدقددف قددفا   اددط )

دعنددالم  لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  لدالندد  لدعنالالددع،  ددع حددقم لحتيددأ قاقددل لألخقددا نددم حقددث حبددل ل
 فلالًد( فلخد  زندنهدد لدزالعدع خدا  الصد   2,1)   ف عنا ( لدناكز قا  لألخقا افدقف قفا   اط )

قددام،  هددع لدااقددل لدتددع بددد أ  قضددًد  ددع لدناكددز قادد  لألخقددا نددم حقددث لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  
 لدالن  لدعنالالع.

 
 م:0442توزيع العمران ومقياس صلة الجوار عام نمط  -9

  0442من خالل تحليل الطبقة المعلوماتية النقطية التي توضح توزيع العمران بمركز فنـا عام  
 -( ما يلي:07اتضح من النتاة  والرسم البياني شكل )

ل دتصدددددددداح 1491زلفأ ققنددددددددل نعدندددددددد  لدبدددددددددا لألقدددددددداب عددددددددم لداقنددددددددل لدةددددددددداال لدنةددددددددبيل عدددددددددل  -
(، ننددد قددف  عيددظ لةددتنالا لدعنددالم  ددع لدااددد  ضددنم لدددالنط )لدنتاددداب(، نددع افلقددل 814199,1)

 لدنق  داتبد  قيقًا الح  لدتادعف لدع  لئع.
  تهاأ التدئج تحيق  لدطاال لدنعي ندتقل لدالاطقل  م: -

 (144,914139ققنل لدنعف  لدحاقاع دينةد ل )
 (932,98294ققنل لدنعف  لدالتاي دينةد ل ) 
 عتنددددف عيدددظ ققندددل ل الحدددال  لدنعقدددداي لدنحةددد ال ا لةدددطل لدااالددددنج  كددد دك عدددفف لدالاددددط  دددع  اد 

   لدفابدددل لدنعقداقدددل حقدددث لتضدددح  م ققندددل لدفابدددل  (Z)لدطاادددل لدنعي ندتقدددل  نكدددم  بدددال  لختاددددا 
(  م الندط %1(  ع ف دل عيظ لةدتنالاقل  م هالددك لحتندد   قد  ندم )- 32,892411لدنعقداقل )
 تبنع التقبل ديصف ل لدع  لئقل. لدعنالم قف
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 ( المتوسط السنوي لمعدل النمو العمراني للمحالت6جدول )
 م ( 0203-0490  (ا ـالعمرانية بمركز قن

 

 
 المحلة
 العمرانية

 1491الفتر  من 
 1441وحتى 

)%(  

 1441الفتر  من 
 3111وحتى 

)%( 

 3111الفتر  من 
 3112وحتى 

)%( 
 3594 3520 2590 مدينة قنا

 1519 1563 4562 بنودأ
 1594 1502 1542 األشراف البحرية
 2541 1542 119532 األشراف الشرقية
 1501 1526 1566 األشراف الغربية
 1519 5512 5549 األشراف القبلية

 1551 1551 136559 الجبالو
 6569 5521 2532 الدير الشرقي

 6562 4596 1546 الطويرات
 4551 2.69 1511 الكالحين
 5554 1.00 2566 دندر 
 651 1.06 0554 القناوية
 1542 1.24 0566 الحجيرات

 2514 1513 12553 الشي  عيسى
 1511 1.53 120560 العسلية

 6526 4510 5563 المحروسة )البالص سابقًا(
 1510 1.46 1 كرم عمران
 2554 1512 153 أوالد عمرو
 4514 3526 1525 الترامسة

 1539 1.35 1516 الدير
 353 4.94 5565 الطوابية
 5592 1550 3546 الغوصة
 5521 5545 16539 المخادمة

 5506 5556 5591 جزير  الطوابية
 5530 152 62,25 الصالحية

 

والحضرةا   المصدي / تصمةف ال،دول وحساب المموسط السيوي لمعدل اليمو العمراني  ل محتت العمرانةا الرةفةا

 ارا ل ع ى:بواسطا الباحث  اعمم

 (2)بةانات ال،دول  -1

2- Shoukry , N. A., “ Using  remote sensing and   Geographical information systems for 

monitoring settlement growth expansion in the  eastern part of the Nile Delta Governorate in 

Egypt(1975-1998) “.Ph.D., thesis, department of Geography, university of  Utah, 2004, P.66. 
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 م:0202وحتى  0442تطور العمران خالل الفتر  من  )ج(
ل 1441ل لدنعي ندتقدددل لدنةددددحقل لدنةدددتنفة ندددم )تددداققل( خدددالئط ن زلقدددك ادددندددم خدددا  ناداالدددل لدطا 

صدد  عيقهددد اددطااددل لدنعي ندتقددل لدنةدددحقل لدنةددتنفة نددم لدتصددالق  لدهبددقم دينائقددل لدفضدددئقل لدنتح
 -قتضح لاتع: *.3111(،  لدنيتاطل عدل 8نم لدانا لدصالدعع ) الفةدأ 

 حجم العمران: -0
 ل(:3111نم خا  اقدالدأ لدنائقل لدفضدئقل ) 

 ددفلالًد(، تيتهددد  ددع  2,234تيددأ لدكتيددل لدعنالالقددل دااقددل )فالددفاة(  ددع لدناكددز لأل   انةدددحل قددفاهد ) -
(  ددع لدناكددز لدثددددث لدتالنةددل ددفلالًد(، ثددل ) 143حل قددفاهد )لدناكددز لدثدددالع قاقددل )لدنحا ةددل( انةددد

 ددفلالًد(  ددع حددقم تالبعددأ قاقددل )لدصددددحقل( نددم لدناكددز لدثدددالع دتصدداح  ددع لدناكددز لدالاددع  9,183)
 دددفلالًد(  ندددم الدحقدددل  خددداى تيدددأ قاقدددل )لددددفقا(  دددع لدناكدددز لألخقدددا دينددداة  8,138انةددددحل قدددفاهد )

 فلالًد(، اقالند لحتيأ قاقل )لأل ال  لدنااقل( لدناكز قا   2,29ل قفاهد )دحلدثدالقل عيظ لدت لدع انة
  فلالًد(. 23لألخقا انةدحل قفاهد )

 
 النمو العمراني: -0
بد أ قاقل )لدكاحقم(  ع لدناكز لأل   انت ةط ةدال ي ل  3111 حتظ  1441خا  لدفتاة نم  -

قددل )لدطدد قالأ( انت ةددط قددفا  (، تيتهددد  ددع لدناكددز لدثدددالع قا %84,3لدالندد  لدعنالالددع قددفا  ) دنعددف 
ددددد   لً (، اقالنددددد ايددددأ لدنت ةددددط  فالددددظ حددددف%49,9(، ثددددل )لدط لاقددددل(  ددددع لدناكددددز لدثددددددث )48,9%)
( اااقل )لدعةيقل( لدتع بد أ  ع لدناكز لألخقا، اقالند لحتيأ قاقل )لدفقا( لدناكدز قاد  32,1%)

 (.%23,1لألخقا انت ةط ةال ي قفا  )
 
 ة:الفاقد من األراضي الزراعي -3
ل  قصظ حفًل د  فلخ  زندل 3111 حتظ  1441ايأ لدفدقف نم لألالضع لدزالعقل خا  لدفتاة نم  -

 ندم حقدث  دفلالًد(،  هدع لدااقدل لدتدع لحتيدأ لدناكدز لدثددالع 18,11قاقل )لدنحا ةل( لدتع خةاأ )
دنعددف  ل(، كنددد ةددبيأ  قضددًد نت ةددطًد ةددال قًد ناتفعددًد 3111حبددل لدعنددالم   اددًد دنائقددل لدفضدددئقل )

 ( قاقل انالطال لدفالةل.39( لحتيأ ا  لدناكز لدالاع نم  لقع )%11,9لدالن  لدعنالالع ايأ )
 ددفلالًد(،  هددع لدااقددل لدتددع لحتيددأ  89,8 ددع لدناكددز لدثدددالع بددد أ قاقددل )لدتالنةددل( لدتددع خةدداأ ) -

 ل(، كندددد ةدددبيأ  قضدددددً 3111لدناكدددز لدثدددددث ندددم حقدددث حبدددل لدعنددددالم   ادددًد دينائقدددل لدفضددددئقل )
( لحتيأ ا  لدناكز لدخدنس ضنم قلاى %2,38نت ةطًد ةال قًد ناتفعًد دنعف  لدالن  لدعنالالع ايأ )

 نالطال لدفالةل.
  نم الدحقل  خاى: 

 دفلالًد( فلخد   3,12ايأ لدفدقدف ندم لألالضدع لدزالعقدل  فالدظ حدفق دد  اااقدل )لددفقا( لدتدع  ادفأ  ادط ) -
ل(، دتحتدد  3111 حتددظ عدددل  1441عدنددًد )نددم زندنهددد لإلفلاي خددا   تدداة لنتددفأ قالاددل ع دداقم 

اددد دك لدناكدددز )لألخقدددا( ضدددنم قلددداى نالطادددل لدفالةدددل لألاادددع  لدع ددداقم،  هدددع لدااقدددل لدتدددع ةدددبيأ 
لدناكدددز )قاددد  لألخقدددا(  قندددد قتعيدددق اددنت ةدددط لدةدددال ي دنعدددف  لدالنددد  لدعنالالدددع  لدناكدددز )لألخقدددا( 

 ك لدفتاة.اددالةال دحبل لدعنالم ضنم قلاى نالطال لدفالةل خا  تي
 

                                           
 * Satellite imager (ETM+): P157r042, 2010, merge, 8 bands, lansat 7, Spatial resolution 15 m. 
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 بمركز قنا الزراعية داخل حدود السهل الفيضي( مساحة األراضي 7جدول )
 م0203-0490خالل الفتر  

 
 

 المحلة العمرانية
 مساحة األراضي الزراعية داخل حدود السهل الفيضي  بالفدان

0490 0442 0202 0203 
 5232555 5602565 360255 4231552 مدينة قنا 

 025511 026554 00252 963544 أبنود

 5269539 5205563 5291502 5211592 األشراف البحرية

 90553 999566 1154512 1112514 األشراف الشرقية

 220529 221563 262514 202566 األشراف الغربية

 930532 941542 926522 901529 األشراف القبلية

 1401552 1211599 121951 129351 الجبالو

 026522 33’004 955544 542966 الدير الشرقي

 5111504 5132550 5512591 5551541 الطويرات

 023511 022552 95151 932520 الكالحين

 424352 4220531 425352 4022540 دندر 

 223509 20656 214556 021526 القناوية

 1511543 1516526 1552513 1343511 الحجيرات

 1124522 1165562 1109522 1125532 الشي  عيسى

 215521 214529 216503 262525 العسلية

 3912522 3921522 4140563 4111524 ) البالص سابقًا( المحروسة

 154254 152152 152556 139359 كرم عمران

 5125512 5124526 5169520 510659 أوالد عمرو

 5110.45 5131535 5112515 5140540 الترامسة

 1332500 50,1332 1330533 1341560 الدير

 1421510 1426.00 1495512 1211.96 الطوابية

 1202595 1292553 1212563 1229544 الغوصة

 1524521 1525554 1592529 1326526 المخادمة

 603535 600541 012566 031569 جزير  الطوابية

 22151 225511 20151 052515 الصالحية

 

 لزياعةا راخل حدور السهل الفةضياضي االمصدي / تصمةف ال،دول وحساب مساحات األي

  Arc  GIS.V.9.3برنامج  بواسطا الباحث  اعممارا ل ع ى 
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 اـبمركز قن داخل حدود السهل الفيضي( الفاقد من األراضي الزراعية بالمحالت العمرانية 8جدول )
 م0203-0490خالل الفتر  

 
 
 

 المحلة العمرانية
 

 مام المحالت العمرانيةالفاقد من األراضي الزراعية داخل ز 
 بالفدان

 الفاقد من
 راضي الزراعيةاأل 

 داخل الزمام بالفدان
 خالل الفتر  من

 م442م وحتى 0490
 

 الفاقد من
 راضي الزراعيةاأل 

 داخل الزمام بالفدان
 خالل الفتر  من

 م202م وحتى 0442

 الفاقد من
 راضي الزراعيةاأل 

 داخل الزمام بالفدان
 خالل الفتر  من

 م203وحتى  م0202

 الفاقد من
 راضي الزراعيةاأل 

 داخل الزمام بالفدان
 خالل الفتر  من

 م0203م وحتى 0490

 5459542 59459 855508 509549 مدينة قنا

 666522 9562 68551 89550 أبنود

 26599 2520 8562 5456 األشراف البحرية

 652590 69509 50525 86588 األشراف الشرقية

 58548 2540 62506 66512 األشراف الغربية

 05520 5566 6955 52542 األشراف القبلية

 666580 65592 68566 90 الجبالو

 665595 51519 28566 99546 الدير الشرقي

 668599 22500 96512 6259 الطويرات

 85599 65559 99580 60508 الكالحين

 266558 50586 99565 526558 دندر 

 661518 25865 61599 9152 القناوية

 605598 9560 68501 661558 الحجيرات

 64958 6855 61585 95596 الشي  عيسى

 46,92 5568 2560 19515 العسلية

  المحروسة
 0956 88549 16586 )البالص سابقًا(

650558 

 60859 956 6555 62655 كرم عمران

 29599 65595 60556 8325 أوالد عمرو

 604541 5655 9059 02501 الترامسة

 055 450 5549 5509 الدير

 14585 158 20559 65585 الطوابية

 82595 5526 5659 95596 الغوصة

 642561 9592 22509 16358 المخادمة

 09509 45,9 68521 50545 جزير  الطوابية

 699545 46,65 69555 609545 الصالحية

 

بواسففطا الباحففث  ي راخففل حففدور السففهل الفةضفف / تصففمةف ال،ففدول وحسففاب مسففاحات األياضففي الزياعةففاالمصففدي

 . Arc GIS.V.9.3برنامج   اعممارا لع ى

. 
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بددد أ قاقددل )لدعةدديقل(  ددع لدناكددز )قادد  لألخقددا( ضددنم قدداى نالطاددل لدفالةددل؛ حقددث  اددفأ  اددط  -
  فلالًد( فلخ  زندنهد لإلفلاي خا  تيك لدفتاة. 19,2)

لدالند  لدعنالالدع عيدظ حةددب لألالضدع لدزالعقدل  م لدا أ ديالتا ه  لدتالبع لد لضح دنعدف  غقا  -
دتيدددك لدااقدددل خدددا  هددد   لدفتددداة ناداالدددل ادددددفتاة لدةدددداال؛ حقدددث ايدددأ لدنت ةدددط لدةدددال ي دنعدددف  لدالنددد  

( دتحتد  اد دك لدناكدز )لأل  (  دع 1441 حتظ  1491( خا  لدفتاة نم )%81,121لدعنالالع )
ل( انت ةدط ةدال ي ايدأ 3111 حتدظ  4411حقم تالبعأ  دظ لدناكز )لألخقا( خدا  لدفتداة )ندم 

 (.%32,1 اط )
الالدع  اددتدددع نعدف أ لدتعدفي  قضًد قلاحت عفل  ب ف عاقل لاتادط  لضحل اقم حبدل لدالند  لدعن -

لألالضع لدزالعقل فلخ  زندل نالطال لدفالةدل  ادقم تاتقدب قلداى لدناكدز اددالةدال ددفدق  لدتالنقدل عيظ 
( 391,1) ققندل  قددفاهد دفالةددل حاادأ قاقددل )لدنخدفندل(  عيددظلدا داقل؛  عيددظ نةدت ى قلدداى نالطادل ل

عيددددظ لددددداغل نددددم ك الهنددددد  (1)(.281,1 ددددع حددددقم ةددددبيأ قاقددددل )لدحبقددددالأ(  فالددددظ ققنددددل  قددددفاهد )
ل. 3111تت داهدم  ع تحاقق الةب عددقدل ندم نعدف أ لدتعدفي عيدظ لألالضدع لدزالعقدل اعدف عددل 

 (.4(، )1بف   )
 م0227حافظة قنـا مية البشرية بمركز و ( بعض مؤشرات دليل التنم4جدول )

 
 

 ةمركز مدين
 قنـــا

 
 إجمالي
 المركز

 
 حضر
 المركز

 
 ريف
 المركز

 على مستوى ُقرى المركز
 الحــد األدنــى الحـد األعلـى

 القريــة القيمة القريــة القيمة
 الحجيرات 770,2 المخادمة 692,2 624,2 736,2 666,2

 مدينة أبو تشت 682,2 مدينة نجح حمادي 762,2 - - - المحافظة حضر
 قرية العوامر الغربية 774,2 لقلعةقرية ا 673,2 - - - المحافظة ريف
 مركز أبو تشت 749,2 مركز قنــا 666,2 - - - لمحافظةا إجمالي

 .313 كا  ، ص  لدنصفا:  لألنل لدنتحفة. ااالدنج لألنل لدنتحفة لإلالندئع، تااقا لدتالنقل لدا اقل، نابع ةاق
 
  م:0202ومقياس صلة الجوار عام  ط توزيع العمراننم -9

التي توضح توزيع العمران بمركـز قنــا والمسـتمد   *من خالل تحليل الطبقة المعلوماتية النقطية 
 **من الطبقة المساحية لتوزيع نفس الظاهر  والمتحصل عليها من التصنيف الهجين للمرةيـة الفضـاةية

  nhanced Thematic Mapper Plus]E[(ETM+) (7عي )الندسات للقمر الصنا
 
 

                                           
 .55حيقل، انةدالفة هقئل لدنع الل لدفالنداكقل. نابع ةاق  كا ، ص نااالدنج لألنل لدنتحفة لإلالندئع،  زلاة لدتالنقل لد  (1)

 .Arc. GIS.V.10ادةتخفلل ااالدنج التل لدنعي ندأ لدبنال قل   *
 .Erdas imagine.V.9.3ادةتخفلل ااالدنج ل ةت عدا نم العف   **
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 -( ما يلي:08اتضح من نتاة  التحليل والرسم البياني شكل )
( 211394,1  ققنل قفاهد )ب( دقة2,1ن  لدبدا لألقاب حدبز لداقنل )دافداق ضئق  تخطظ نع -

ب نتبد  الحد  لددالنط لدع د لئع(،  ي نالم انالطال لدفالةل  دظ )النط عنالالدع نتاددا ع ع ف   عيظ لالتند  لد
  م  دك قعكس افلقل نق  عدل ديعنالم انالطال لدفالةل داتبد  نم ل الفندج الح  لدع  لئقل.

  قضًد  تهاأ التدئج تحيق  لدطاال لدنعي ندتقل لدالاطقل: 
 (.933241,189 م لدنعف  لدحاقاع دينةد ل )
 (.412912,293  م لدنعف  لدالتاي دينةد ل )

ندددددف عيددددظ ققنددددل ل الحددددال  لدنعقددددداي لدنحةدددد ال  قضددددًد ا لةددددطل ااالدددددنج التددددل لدنعي ندددددأ  اد عت 
لدبنال قل  ك دك عفف لدالادط لدتع تنث  لدكت  لدعنالالقل  ع لدطاادل لدنعي ندتقدل لدالاطقدل  نكدم  بدال  لختاددا 

لةدتنالاقل   ع ف دل عيدظ (-331219,21؛ حقث لتضح  م ققنل لدفابل لدنعقداقل )(Z)لدفابل لدنعقداقل 
  ل لدع  لئقل.ف(  م النط لدعنالم قف تبنع التقبل ديص%1 م هالدك لحتند   ق  نم )

 
 م:0203وحتى  0202العمران خالل الفتر  من  رتطو  ) د(

مـــن خـــالل مقارنـــة الطبقـــة المعلوماتيـــة المســـاحية المســـتمد  مـــن التصـــنيف الهجــــين للمرةيـــة  
( بالطبقــة 7مستشــعر القمــر الصــناعي )الندســات م  بواســطة 0202  الملتقطــة )ETM(+الفضــاةية 

]Operational Land المعلوماتيـة المسـاحية المسـتمد  مـن التصـنيف الهجـين للمرةيـة الفضـاةية 
)]OLI( rImage (  يتضــح 8م  بواســطة مستشــعر القمــر الصــناعي )الندســات 0203  الملتقطــة

 -اآلتي:
 حجم العمران: -0

 ل(:3112نم تحيق  لدنائقل لدفضدئقل ) نم خا  لداقدالدأ لدنتحص  عيقهد 
 
دينددداة لدالاعدددل عيدددظ لدتددد لدع لحتيدددأ لدكتيدددل لدعنالالقدددل دااقدددل )فالدددفاة( لدناكدددز )لأل  ( انةددددحل قدددفاهد  -
 ددفلالًد(   دددك ديندداة لدثدالقددل عيددظ لدتدد لدع، ثددل  1,391( تيتهددد )لدنحا ةددل(  ددع لدناكددز لدثدددالع )دً  ددفلال 1,249)
  فلالًد(. 2,141ديناة لدثدالقل عيظ لدت لدع اكتيل عنالالقل قفاهد ) (  ع لدناكز لدثددثلدتالنةل)

  نم الدحقل  خاى: 
 دفلالًد( دينداة لدثدددث عيدظ لدتد لدع،  4,29قاعدأ قاقدل )لددفقا(  دع لدناكدز )لألخقدا( انةددحل قدفاهد ) -

  فلالًد(. 19,24 ع لدناكز )قا  لألخقا( انةدحل قفاهد ) (تيتهد )لأل ال  لدنااقل
 
 م:0203وحتى  0202خالل الفتر  من    و العمراني:النم -0

قالددقا  ندد تاهدد ندم   ضدظ  لضدطالادأ  قائد   32خا  تيك لدفتاة لدتدع تضدنالأ  حدفلث ثد اة  
   فأ  دظ ضع  قاضل لدحك نل لدناكزقل  لدةيطل لدتالفق قل.

الطاددل لدفالةددل لدددد ( قاقددل نددم قلدداى ن31دلدد حت لاتفدددع لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  لدالندد  لدعنالالددع  ددع ) -
( نم قلاى نالطال لدفالةل   دك اددناداالل اددنت ةدط لدةدال ي دنعدف  لدالند  %2,18 ي االةال قفاهد ) (،39)

  لدعنالالع  ع لدفتاة لدةداال  لدتع لنتفأ ع ا م عدنًد.
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 قنددد عددفل قاقددل )لدبدداا ( لدتددع دددل قتنقددا لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  لدالندد  لدعنالالددع اهددد عددم لدفتدداة  -
قاقتع )لدكاحقم  لدط لاقل( لدتع لالخفف اهند لدنت ةط لدةال ي دنعف  لدالند  لدعنالالدع عدم لدفتداة   ةداال لد

  -ل( دل حت ند قيع:3111 حتظ  1441) للدةداا
بددددد أ قاقددددل )لدددددفقا لد دددداقع(  ددددع لدناكددددز )لأل  ( انت ةددددط ةددددال ي دنعددددف  لدالندددد  لدعنالالددددع قددددفا   -
(، ثدل %83,8فدداق ضدئق  ديندقدل قاقدل )لدطد قالأ( انت ةدط قدفا  )(، تيتهد  ع لدناكز )لدثددالع( ا84,8%)

  (.%38,8)لدنحا ةل(  ع لدناكز لدثددث افداق ضئق   قضًد انت ةط قفا  )
 : نم الدحقل  خاى 

(  ادددط ، تيتهدددد )كدددال %24,1بدددد أ قاقدددل )لددددفقا(  دددع لدناكدددز )لألخقدددا( انت ةدددط ةدددال ي قدددفا  ) -
  (.%11,1ةط ةال ي قفا  )عنالم(  ع لدناكز )قا  لألخقا( انت  

ضددنم الطدددق لألالضددع لدزالعقددل نددم لدفابددل  (لدددفقا)فلخدد  زندددل قاقددل   تاددع بنقددع لدكتدد  لدعنالالقددل -
فلخدد  زندددل  ة( ندم بنيددل لألالضددع لدزالعقددل لدن بدد ف%3,13لدتددع ت ددك  حدد لدع ) (لدثدالقدل )لدبقددفة لإلالتدددج

لألالضددع لدزالعقددل نددم لدفابددل لأل دددظ  لدااقددل،  ددع حددقم دلدد حت عددفل حددف ث  ي الندد  عنالالددع فلخدد  الطدددق
 قزفلف نعف  ل الحفلا  (1)ل فلخ  زندل لدااقلق( نم لألالضع لدزالع%1,18 لدتع ت ك  ) (دقل لإلالتدجدلدع)

( غااددًد ا ددفة احقددث ق ددا  عيددظ 111غدداب لدااقددل  نددع حددف ف زندنهددد لدنااددع؛ حقددث قاتدداب خددط كالتدد ا )
  (3).غاادً  131، 191،  131اتاب نال  ا فة خط ط كالت ا لألالضع لدزالعقل  حف ف لدةه  لدفقضع  ت

ل ف اًل ادداز  دع لدالند   ل نتدفلف لدعنالالدع خدصدل  دع لدنالددطق قيقيدل ل الحدفلا،  نددادًد دلدتاا دال عقل 
ندددد قتبندددع لدعندددالم  دددع لدنالددددطق  لأ لدتاادددل قيقيدددل لدةلدددنك؛ حقدددث قددد  ا  ددددك عالدددد  لدحفدددا  دددع لألالضدددع 

م لدتادددفل ندددم    عيدددظ لدددداغل (2)كادددا عنادددًد عالدددف عنددد  لألةدةددددأ لدهقكيقدددل ديناددددالع.لدزالعقدددل  لأ لدتاادددل لأل
ح عيظ لدصدع ادأ لدطا غال قدل  حدف ندم  عد  لدتضدداقس لدد عاة، غقدا  م تيدك لدتاالع قف تنيب ا ك   لض

تددؤفي اددضددا اة  دددظ لةتادددالا ا دداي كثقدد ،  قضددًد  عيددظ لدعكددس نددم  دددك  ددإم تكددددق  لداالددد  لدتاالقدددأ   
لألالضع لدزالعقل لدةهيقل لدفقضقل قف تك م )عددقل(، خدصل   ل كدالدأ لدتاادل عنقادل  حةدبدت ةع عيظ  ل

 (9)  دك ناداالل ادألالضع لدصحال قل عيظ ه لن  لدةه   لدفقضقل.
 
 

                                           
  Arc GIS.V.9.3دنج نم حةدب لدادحث ا لةطل ااال  (1)
 ، د حتدد: قالددد 111,21:   1لألناقكددع، ناقددس  -لدهقئدل لدنصداقل لدعدندل دينةددحل، ن زلقددك خدالئط لدن دا ع لدفاليالدفي  (3)
 NG36J3a & لداالهنل  NG36J3b  ،1441، لدادهاة. 
 دع نحد تدل ط اددس، ندبةدتقا  غدفة ق ة  عاف لدالزق  هفلم. لتبدهدأ لدت ةع لدعنالالع   ثا  عيظ لألالضع لدزالعقدل (2)

 .113ل ، ص 3112غقا نال  اة، كيقل لدالبدح لد طالقل، الدايس،  يةطقم، 
فالةددل  ددع  –اقدددف  احدددم حةددم.  الندددط لةددتخفلل لألاف  لتبدهدددأ لدالندد  لدعنالالددع  ددع اعددف قلدداى نحد تددل الدددايس  (9)

لدعيقدد، بدنعدل لدالبددح لد طالقدل، الددايس،  يةدطقم، بنال قل لداق ، ندبةدتقا غقدا نال د اة، ااالددنج لدبنال قدد، كيقدل لدفالةددأ 
 .82، ص 3119
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 م0203 – 0490( تطور النمو العمراني شمالي غربي مركز قنـا 06كل )ش

 -، اعلماداً على:Erdas imagine.V.9.& Arc GIS,V.9.3طة تصم م وترق م الباحث باسل دام برنامجي المصدخ: ال ري

 ( ، 791/29 742/27، لوحات )أبنود أجزاء من لوحلي و 1491(  مصلحة المساحة العامة، موزايك خرائط مشروع مصر، 1)

 (.791/29، قنـا لوحة 742/22و  791/22وحلي وقفط أجزاء من ل 722/24/29/27أوالد عمرو أجزاء من لوحات        

 NG36J3a، لوحات: قنـا خقم  21111:   1(  ال  ئة المصرية العامة للمساحة، موزايك خرائط المشروع الفنلندي ـ األمريكي ، مق اس 3)

 م1441، القاهرة ، NG36J3bولوحة البراهمة 

Satellite imagery: Landsat5, 1984, spatial resolution 30m, 6 band. 

Satellite imagery: Landsat7, 2010, spatial resolution 14m, 7 band. 

Satellite imagery: Landsat8, 2013, spatial resolution 14m, 11 band. 
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 الفاقد من األراضي الزراعية: -3
 م0203وحتى  0202خالل الثالث سنوات من  

 ددفلالد(، تيتهددد  1,92ديندداة لدثدالقددل عيددظ لدتدد لدع افدقددف قددفا  ) لحتيددأ قاقددل لدنحا ةددل لدناكددز )لأل  ( -
 ددفلالًد(، ثددل )لدددفقا لد دداقع(  ددع لدناكددز )لدثددددث( افدقددف  9,22)لدطدد قالأ(  ددع لدناكددز )لدثدددالع( افدقددف قددفا  )

  فلالًد(. 8,33قفا  )
  نم الدحقل  خاى: 

 ددفلالًد(  اددط  9,1دع افدقددف قددفا  ) ددع لدناكددز )لألخقددا( ديندداة لدثددثددل عيددظ لدتدد ل (لدددفقا)بددد أ قاقددل  -
  فلالًد(. 11,3يقل(  ع لدناكز )قا  لألخقا( افدقف قفا  )اتيتهد قاقل )لأل ال  لدا

 
 :0203نمط توزيع العمران ومقياس صلة الجوار عام  -9

التي توضح توزيع العمران بمركز قنــا والمسـتمد   *من خالل تحليل الطبقة المعلوماتية النقطية 
 **والمتحصـل عليهـا مـن )التصـنيف الهجـين(  0203اهر  عام نفس الظالمساحية لتوزيع  بقةطمن ال

  اتضـح مـن النتـاة  والرسـم البيـاني (OLI)( ومستشـعره 8للمرةية الفضاةية للقمر الصناعي )الندسات 
 -( ما يلي:04شكل )

(  ددع 211131,1( دقةددب  اقنددًد قددفا  )2,1افددداق  لضددح تخطددظ نعدندد  لدبدددا لألقدداب لداقنددل ) -
اتجــاه ف دددل عيددظ لةددتنالا لالتنددد  صدد اة ت زقددع لدعنددالم ديددالنط )لدنتبنددع(، غقددا  م لددداقل قلعددف نؤ دداًل عيددظ 

 .العمران داخل السهل الفيضي بشكل واضح لنمط العمران )غير المنتظم العشواةي المتباعد(
ل نالطاددل لدفالةدددل  هالدددك ع لندد  طاقعقددل تددؤثا  دددع  ددك  ت زقددع لدعنددالم  لالت ددددا   هنهددد طا غال قدد 

قعند   م عالفند ت قا لدخاقطل لدكالت اقل  دظ تادقم  ع لإلاتفدعدأ  نعف أ ل الحفلا  إم  ددك ندم  دأال   
لةت ل  لدةطح  دع لدةده   لدفقضدقل كندد هد   م ع حقم   (1)عيظ ع  لئقل لالت دا لدعنالم  ت تت   تاعثا .

 لدنالفنج.لدحد  انالطال لدفالةل قؤفي  دظ ته ا لدعنالم لدنتكت  
 قعف لتبدد  لدعندالم الحد  لددالنط )لدع د لئع( فلخد  لألالضدع لدةدهيقل  لدخصدال ف ددل عيدظ ضدع   

تطاقددق لدادددال م؛ حقددث قنقدد  لدعنددالم ديتبنددع    لدتاعثددا اةدداب نبن عددل نددم لدع لندد  نالهددد تددا   لداقئددل 
  قضددددًد اعدددف لدع لندددد   لدطاقعقدددل  لدع لنددد  لدتاالقددددل  ل قتصددددفقل  ل بتندعقدددل  لدتددددا   لدفقن غال قدددل اددد 

لدةقدةقل  لدادال القل نث  ل ضطالادأ  لدث الأ لدتع قف تؤفي  دظ غقدب    ضع   دعيقل تطاقق لداد لالقم، 
 قلعددف نقدد  لدعنددالم ديتاعثددا  ددع لألالضددع لدفقضددقل لدةددهيقل لدخصددال   ددفقفة لدخصدد ال نؤ دداًل عيددظ ضددع  

لدحقدزلأ لدصنقاة؛ حقث قؤفي تفتأ لدحقدزلأ  دظ كثاة   قضًد قلعف  دك التدبًد دزقدفة عفف (3)تطاقق لدادال م.
  لدحف ف  لدف لص   لدنصدا   صع ال لةتخفلل لدتاالقل لدحفقثل  ع لدزالعل  لداي

                                           
 .26،  22عندف عدف  عاف لداحنم. نابع ةاق  كا ، ص ص    (1)

  (5) Roberts, B,K., Landscapes of settlement, prehistory to the present. London, Routledge, 

2008. p. 29. ادةتخفلل ااالدنج التل لدنعي ندأ لدبنال قل Arc. GIS.V.10 
 .10Arc. GIS.V.ادةتخفلل ااالدنج التل لدنعي ندأ لدبنال قل * 

 V.9.3.neErdas imagi.ادةتخفلل ااالدنج ل ةت عدا نم العف ** 
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 م0203 – 0490( تطور النمو العمراني جنوبي شرقي مركز قنـا 07شكل )
 -، اعلماداً على:Erdas imagine.V.9.2 & Arc GIS,V.9.3ث باسل دام برنامجي المصدخ: ال ريطة من عمل وتصم م وترق م الباح

 ( ، 791/29 742/27، لوحات )أبنود أجزاء من لوحلي و 1491(  مصلحة المساحة العامة، موزايك خرائط مشروع مصر، 1)

 (.791/29، قنـا لوحة 742/22و  791/22وقفط أجزاء من لوحلي  722/24/29/27أوالد عمرو أجزاء من لوحات        

 NG36J3a، لوحات: قنـا خقم  21111:   1ال  ئة المصرية العامة للمساحة، موزايك خرائط المشروع الفنلندي ـ األمريكي ، مق اس  (3)

 م1441، القاهرة ، NG36J3bولوحة البراهمة 

 -اللصن ف ال ج ن للمرئ ات الفضائ ة:  (2)

Satellite imagery: Landsat7, 2010, spatial resolution 14m, 7 band. 

Satellite imagery: Landsat8, 2013, spatial resolution 14m, 11 band. 
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لإلالتددددج  صدددع ال تةددد قا   لالخفدددددف  التدبقدددل لدفدددفلم ، نندددد ق دددبع عيدددظ اقدددع  لدحصددددف  لاتفدددددع تكدددددق  
 (1)لألالضع لدزالعقل  لداالد  عيقهد.

 ل  م:3112طقل ا ندتقل لدال قضًد  تهاأ التدئج تحيق  لدطاال لدنعي -
 نتاًل( 131211,192ققنل لدنعف  لدحاقاع دينةد ل ) -
 نتاًل( 141189,321دالتاي دينةد ل )لققنل لدنعف   -

 اد عتندددف عيددظ ققنددل )ل الحددال  لدنعقددداي( لدنحةدد ال ا لةددطل ااالدددنج التددل لدنعي ندددأ لدبنال قددل 
 دع لدطاادل لدنعي ندتقدل لدالاطقدل، لتضدح  م ققندل لدفابدل  ك دك عفف لدالادط لدتع تنث  عفف لدكت  لدعنالالقدل 

 (.- 221319,23لدنعقداقل )
 : اناداالل لدفابل لدنعقداقل لدنحتةال اددبف دقل ا لةطل لدااالدنج لتضح 

 ( أن العمران قد تجمع نتيجة للصدفة العشواةية% 0استمرارية أن هناك احتمال أقل من )
 

 م(0202 – 0404راعية بمركز قنـا  )الز  الحيازات( تطور عدد 02جدول )
 

 
عدد 
 الحيازات
 الزراعيـة

 لدةدددالل
 ل3111 ل3111 ل1411 ل1431 ل1421 ل1424 ل1434

0903022 0377722 0273322 0470922 0084322 3724922 9972922 
 

 نم عن  لدادحث لعتندفًل عيظ:نصفا لدبف  :  
 .321ل ، ص 1422(، لدنطاعل لألنقاقل، لدادهاة، 1434لدزالعع لدعدل ) لدننيكل لدنصاقل،  زلاة لدزالعل، لدتعفلف  -1
 .923ل، ص 1424(، لدنطاعل لألنقاقل، لدادهاة، 1424لدننيكل لدنصاقل،  زلاة لدزالعل، لدتعفلف لدزالعع لدعدل )  -3
 (، لدبددز  لأل  ،1421دل )لدننيكددل لدنصدداقل،  زلاة لدزالعددل، نصدديحل عندد ل لدتعددفلف  لإلحصددد ، لدتعددفلف لدزالعددع لدعدد  -2

 .311، ص 1421لدهقئل لدعدنل د ئ م لدنطداع لألنقاقل، لدادهاة، 
 التدددئجلدبنه اقددل لدعااقددل لدنتحددفة،  زلاة لدزالعددل )بنددع  ال ددا(، لدبهدددز لدناكددزي ديتعائددل لدعدنددل  لإلحصددد  )تا قددب(،   -9

 331.ص ل، 1431(، لدبز  لدثدالع، لدادهاة، 1431) لدتعفلف لدزالعع لدالاع
 لديتعائدبنه اقل نصا لدعااقل،  زلاة لدزالعل، لإلفلاة لدعدنل ديتعفلف لدزالعدع )بندع  ال دا لداقدالددأ(، لدبهددز لدناكدزي   -2

لدبددز  لدةددداع ، نحد تدل قالددد، ل11/1413العدع عدم لدةدالل لدزالعقددل ز لف لدفدج لدتعددد  )تا قدب لداقدالددأ(، التدئدددل  لإلحصددلدعدند
 2.ل، ص 1412 لدع ا م، 

6- Elsabea, M.A., "An economic comparative study of the Agricultural Holdings in Egypt 

based on the 2000 and 2010 censuses". Journal of Agriculture, forestry and the social 

Sciences, Vol. 5 (5), 2014, pp: 739, 740.  
دحدأ كاقداة فلددل عيدظ كتد  عنالالقدل نتآخندل  ادددااب لدتال ق  عيظ )عدفل نالطاقدل( تهد ا نةد قبب 

ندددددم  قدددددفلل لدهضدددددال  لدهددددد لن  لدصدددددحال قل لد ددددداققل فلخددددد  زنددددددل قلددددداى )لأل دددددال  لداحاقدددددل(، )لدن صدددددل( 
اتيدك  ل1419)لدنخدفنل( )لد دق  عقةدظ(؛ حقدث زلفأ نةددحل لدعندالم عيدظ صد اة لداندا لدصدالدعع عددل 

 .(13ل  ك  )3112، 3111قل لدنالدطق عم التقاتهد عيظ لدنائقل لدفضدئ
 

                                           
فالةل  ع بنال قل لدزالعل، فكت ال  غقا نال  اة، قةل  – قندم ط   ةندعق . حقدزة لألالضع لدزالعقل  ع نصا   (1)

 .119ل، ص 5110فلب، بدنعل عقم  نس، لدبنال قل، كيقل لا
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 214551519  -(z-scoreالدرجة المعيارية: )  14510594مقياس الجار األقرب :
 293441912المعدل النظري للمسافة  :   1994933540المعدل الحقيقي للمسافة :            

 settlementpointqena 2010             اسم الطبقة المعلوماتية:                          
 

 م0202( قيمة معامل الجار األقرب واختبار الدرجة المعيارية للعمران بمركز قنا 08شكل )

 Arc tool box , Arc GIS.v.9.3نم عن  لدادحث ادةتخفلل ااالدنج لدنصفا: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4,7447,75 -(z-scoreالدرجة المعيارية : )   77,74477مقياس الجار األقرب :

 04477274,5المعدل النظري للمسافة  :   7547407474المعدل الحقيقي للمسافة :
 qenasettlemen 2013                                       اسم الطبقة المعلوماتية:            

 
 م0203( قيمة معامل الجار األقرب واختبار الدرجة المعيارية للعمران بمركز قنا 04شكل )

 Arc tool box , Arc GIS.v.9.3نم عن  لدادحث ادةتخفلل ااالدنج صفا: لدن
 



21 

لدادحدث  ددظ لدناندح لدطا غال قدل لدننقدزة دتيدك لدنالطادل ادإلضدد ل  ددظ  قابع  دك نم  بهل التا 
ال ع لدتاال؛ احقث قؤفي  ق ع تيك لدنحاأ لداقفقل عيظ لدهدن  لدصحال ي اب لا  قفلل لدهضدال لد داققل، 

لدتضدداقس دتصداح  عداة غقدا نةدت قل   حقدالدًد نتضاةدل، نندد قدف قعكدس   دعل لد دنس ااد ة  دع حقث تاف  
 ددع نالدددطق  خدداى نبددد اة ت ددا  لدتددا  لدتددع تلياقهددد لدكتدد  لدعنالالقددل دينادددالع عيددظ نالدددطق،  قلياددع تدداً  

قدل لدتدع تلتددابل اعضدهد لدداعف،  قبعد   ددك لاتددفلف لدن بدل لدكها ننالدطقةدقل  اددتدددع قدد ة لإل دداة لدكهاادئ
 قضددًد  فى لخددتا  ددد م  (1) دددظ اقددل لداصددنل لدطقفقددل دينتنقددا )ن ددداهل( دياصددنل لدطقفقددل ديكتدد  لدعنالالقددل.

لدتاال  خصدئصهد لدفزقدئقل، حقث تنتدز لدتاادل  دع الطددق زنددل لداداى لدةدداق لإل دداة اداتفددع الةدال لدبقدا 
ز لدتاادددل اي الهدددد لألصدددفا    لدندئددد   ددددظ لداالدددع ، كندددد تتنقددد%31 تايدددأ الةدددال كاا الددددأ لدكددةدددق ل حددد لدع 

 قدف  فى  ددك ادإلضدد ل  (3) لحت لئهد عيظ الةال عددقل ندم لداندد  لدخ دالل  لدالدعندل فلخد  لدةده  لدفقضدع.
 ددظ لدندؤثالأ لدةدداال  ددظ ت ددا  لداصدنل لدطقفقدل ندع لداصدنل لدطقفقدل ديكتد  لدعنالالقدل،  قدف لةدتفعظ  دددك 

دكتدد  لدعنالالقددل لدنتالدددثاة اددددااب نددم  قددفلل لدهضددال لد دداققل  عددفل  خدد هد  ددع نددم لدادحددث )تبدهدد ( اعددف ل
الدددف حةددددب لدكتددد  لدعنالالقدددل  تط اهدددد، اددد   تبدهددد  التددددئج لدتصدددالق  لدهبدددقم دينائقدددل لدفضددددئقل لدحةدددادم ع

 لةدددتافلدهد اطاادددل تحددد ي اقدالددددأ نةددددحقل نةدددتنفة ندددم لدخدددالئط لد اققدددل لدطا غال قدددل لدنالتبدددل عددددل  1419
 .ل1441

 
  )لأل دددال  لد ددداققل(     قضددًد   دددع ن قددع  خدددا انالطاددل لدفالةدددل فلخدد  زنددددل قلدداى )كدددال عنددالم( -

 دددا  لداصددنل لدطقفقددل لدتددع  فأ ( ؛ حقددث تكددااأ الفددس لدن ددكيل لدخدصددل ات18لدنااقددل(  ددك  ) )لأل ددال 
ل، 3112ل تهددد ا كتددد  عنالالقدددل ) هنقدددل( عالدددف لدتصدددالق  لدهبدددقم  لدتحيقددد  لدطقفدددع دينائقدددل لدفضددددئق  ددددظ

  طااددأ لدنطدد  لألاضدع ا لةدطل صدفد  قنكم تفةقا  ددك اأالد  ندم لألند ا لدةدياقل عالدف  بدال  لدتصدالق 
  لدنقدد ل( عالددف  صدد  لدطاادددأ لدنعادداة عددم لدكتيددل لدحدةددب لادددع لدتددأثقا لدةددياع ديتددا  )خص صددًد تددا

ع، غقدا  م لدتفةدقا    لدفحدص لدناالقل، اصفل خدصل  ع لدنالدطق لدناالقل لدنكتتل لدنتاحنل كثقفل لدنادال
قلعف هدنًد  دع لدتعدا  عيدظ الةدال لدخيدط ادقم لدناددالع  لدنالددطق لدفضدد   )Visual inspection(لداصاي 

 لألالضع لدزالعقل لدنحقطدل اهدد، خص صدًد  دع لدنالددطق لدادحيدل لدتدع تتنقدز اةدط ع لد دنس، اد   قنكدم 
حقدث  م لدنالددطق  (2)د لدتدا  ديتعدا  عيدظ لدتددهالأ قضًد ل ةتفدفة نم لدتالدقضدأ لدطقفقل لدتدع  فخيتهد

لدعداقددل نددم لدنطددد  لدالادددتع اصددفل خدصددل غقددا لدنحا ثددل تاددف   كثددا )  ددالقًد(،  هددع )  ددتح( عيددظ الطدددق 
لدتفاج لداندفي؛ حقث قؤفي لالعكدس ض   لد نس نم تيك لدنالدطق  دظ ت دا  لداصنل لدطقفقدل لدنالعكةدل 

 )لدتةدداق ( نثدد  لدندداط  لدخاةدددالل، كنددد قحددفث  دددك نددع لدنادددالع لداقفقددلنددم ندد لف لداالددد  لدنةددتخفنل  ددع 
 ةطحلألبةدل عيظ    ل كدالأ  إال   قضدً  (9)لدنحيقل. نم ن لف لداقئل لدنصال عل ل اتفدع لدنالخفضل

                                           
 .59،  50ل، ص ص 5113 ةندعق  عيع  ةندعق . تحيق   تفةقا لدنائقدأ لدب قل  لدفضدئقل، لدادهاة،   (1)
 .52،  55 زلاة لدزالعل. لإلفلاة لدعدنل دألالضع، نابع ةاق  كا ، ص ص   (5)

(3) Conrad, C., et al., "Measuring rural settlement expansion in Uzbekistan using remote 

sensing to support spatial planning". Applied Geography, Vol. 62, 2015. p.38. 
(4)  Rashed, T, John, R., Gadalla, S., "Revealing the anatomy of cities through spectral 

Mixture analysis of multispectral satellite Imagery: A case study of the Greater Cairo Region, 

Egypt". Geocarto International, Vol. 16, No. 4, 2001. pp: 10, 11. 
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 (1)نم حبل لدخيقل لدنك الل دياقدالدأ لد اكقل  إم  دك قدؤفي  ددظ )خاقدد نختيطدل طقفقدًد(. ( صنا)لألاف 
طقفقدل غقدا ؤثا حدددل لدندا  لدبد ي )الةدال لدع لددق لدب قدل  اخددا لدندد ( احقدث تدؤفي  ددظ خاقدد  قضًد تد

 (3)الاقل عيظ لدنائقل لدفضدئقل.
دكدد  نددد ةدداق  اددف كددددم نددم لدضددا اي )لةددتاعدف( نةدددحل كاقددداة عالددف حةدددب تطدد ا الندد  لدعندددالم 

 ضًا عم لةدتاعدف لدنائقدل  داة  دقهدل(  ع زندل لدااى لدةداق لإل 3112لدنالعكس عيظ لدنائقل لدفضدئقل )
(.  هالددددد تادددداز  هنقددددل  بددددال  لدزقدددددالأ  لدفالةددددل لدنقفلالقددددل دتحاددددق نددددم اعددددف 18.  ددددك  )اددكدنددد  1419

 لدتدددهالأ  ددع لدحادد ؛ حقددث تتاكددز  ةددددقب لكت ددد  لدتنقددالأ عيددظ ناحتددل نددد قطددا  نددم لخددتا  عيددظ
 لدتدع  values Brightnessلدادقل لدضد ئقل   دع نقدالأ ددظ ت لدكها ننالدطقةدقل،  لدتدع تلتدابل لأل عل لالعكدس

  قف قك م  دك نضيًا  ع اعف لألحقدم. (2)تتح   اف اهد  دظ ققل اقنقل.
 

 الدراسة الميدانية: سادسًا:
 فيما يتعلق بأهم سبب من أسباب حدوث المشكلة 

 ( قتضح:31( ، )31(  لد كيقم )13( ، )11نم خا  لدبف دقم )
  ل بتندعقددل نبتنعددل( نتنثيددل  ددع لالت دددا لألنقددل  هبدداة لد ددادب ديعندد  اددخددداج لحتيددأ )لدع لندد -

ن ددكيل  ب(، كددأهل ةدداب نددم  ةدداد%31لدناكددز )لأل  ( االةددال )لدفقن غال قددل  اعددف خصدددئص لدةددكدم 
لدزحدد  لدعنالالددع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل،  ددع حددقم بددد  )عددفل  بدد ف اددفق  نالدةددب(  ددع لدناكددز 

( نم نبن ع  ال    الف لدعقالل، اقالند قاعأ )لألةادب لإلفلاقل(  دع لدناكدز لدةدداع %2,14)لدثدالع( االةال )
 (  اط.%8 لألخقا االةال )

 :بالنسبة ألهم العوامل المؤدية لتفاقم المشكلة ( أ )
 األسباب االقتصادية: 

( ندددم %2,24)تددد  قا نةدددكم أل دددالف لألةددداة ندددم لألاالدددد   لألحفددددف( لدناكدددز )لأل  ( االةدددال ) لحتددد  -
 ال    الف لدعقالل،  ع حقم بد  )عفل  ب ف نةددكم ديقبددا اددداق (  دع لدناكدز )لدثددالع(   بنددع
 (.%33االةال )

 األسباب االجتماعية: 
( ندم  بندددع  ال    دالف %2,89)اعف لدخصددئص لدفقن غال قدل( لدناكدز )لأل  ( االةدال ) لحتيأ -

 (.%2,14)لدثدالع( االةال ) لدعقالل، ثل )لاتفدع الةال لألنقل(  ع لدناكز
 األسباب التخطيطية: 

لدةداب )لألهدل( لدد ي لحتد  لدناكدز )لأل  (  هد )عفل  ب ف افلئ  نالدةدال ندم ِقاد   لدحك ندل(  كدم -
 ( نم  بنددع  ال    الف لدفالةل لدنقفلالقل.%2,31االةال )

                                           
(1)  Herold, M., et al., "The spectral dimension in urban land cover mapping from high 

resolution optical remote sensing data ". in the  3rd symposium on remote sensing of urban 

areas, Istanbul, Turkey, June, 2002. pp: 1,2. 
(2)   Herold, M., eta al. " Spectrom for urban area  remote sensing-Development and analysis 

of spectral Library from 350 To 2400 nm". Remote sensing of environment, Vol. 9.1, 2004. 

pp: 307, 308. 
نحنف عاف لدعزقز  نالد  ةدنقا  دياع. اصدف لدتنقدا لدعنالالدع دنفقالدل لدزقددزقق ادةدتخفلل لدتاالقددأ لدكدات بال قدل لدحفقثدل.   (3)

 .531، لدبز  لأل  ، ص 5119لدنبيل لدبنال قل لدعااقل، لدعفف لدثددث  لدخنة م، 
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 ( أهم سبب من أسباب ظاهر  التعدي على األراضي الزراعية00جدول )
 ( م0207نظر أفراد الدراسة الميدانية ) من وجهة

 
 عوامل
 اقتصادية

 عوامل
 اجتماعية

 عوامل
 تخطيطية

عوامل 
 ديموغرافية

 أسباب
 إدارية

 أسباب
 تشريعية

 عدم وجود
 بداةل مناسبة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
21 12.2 91 31.2 23 11 39 13 19 8 12 8.2 24 14.2 

 ل3118ةل لدنقفلالقل لدنصفا:  لدفال
 

 ( أهم العوامل المؤدية لمشكلة تفاقم مشكلة التعدي على األراضي الزراعية 70جدول )

 م (,077من وجهة نظر أفراد الدراسة الميدانية ) 

 

 بالنسبة إلى العوامل

 

 

 

 

 

 ) %( عدد السبب

 قتصاديةالا

 5522 52 انخفاض العائد من الزراعة

 2122 551 األسرة محاولة توفير مسكن ألفراد

 52 25 عدم وجود تأجير المسكن الريفي

 5 4 أسعار تأجير المسكن بالريف مرتفعة

 جتماعيةالا

 ال

 5122 91 انتشار األمية

 5422 541 زيادة السكان

 9.2 5 لم يعد امتالك األراضي الزراعية دليالً على المكانة االجتماعية

 522 2 هجرة الشباب ونقص العمالة
 

 التخطيطية
 9,22 55 عدم جدية الحكومة في تعمير الهوامش الصحراوية 

 2522 559 عدم وجود قوانين رادعة من قَِبلْ الحكومة 

 

 التشريعية 

 القانونية و

 92 55 عدم وجود قوانين رادعة

 9 2 إلغاء أمر الحاكم العسكري

 5252 45 للمباني المخالفة التسامح من قبل الحكومة بالموافقة على الترخيص والتجديد

 م وفقدان ) الحيازة اآلمنة ( وتحرير العالقة بين المالك والمستأجر7220قانون 

 

 

 

 

 

52 5522 

 ,5 22 الموافقة على توصيل المرافق للمباني المخالفة

 

 السياسية واألمنية

 2522 522 يناير04حالة اإلنفالت األمني التي أعقبت ثورة 

 55 54 لتنفيذية من اعتداء المخالفينخشية السلطة ا

 9222 55 تهاون السلطة التنفيذية

 

اإلدارية والمتعلقة 

 بفساد المحليات

 52 52 عدم التخطيط الجيد لتحديد كردونات المدن وزمام القرى

 4522 2, وجود الفساد في المحليات يؤدي إلي السماح بالبناء على األراضي الزراعية نظير رشوة

 4522 12 الفساد في المحليات يؤدي إلى توصيل المرافق للمباني المخالفة وجود

 

 ل3118لدنصفا:  لدفالةل لدنقفلالقل 
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 ( أهم إجراق يمكن اتخاذه للقضاق على مشكلة التعدي على األراضي الزراعية03جدول )
 م(0207من وجهة نظر أفراد الدراسة الميدانية )

 
 )%( عفف لإلبدال 

 رافق والخدمات وسن قوانين تعاقب الموظفين المشاركينمنع توصيل الم
 في تنفيذ تلك اإلجراقات

13 1 

 3 13 االهتمام )بجود ( التعليم
 2,39 94 القضاق على الفساد المالي واإلداري في المحليات

 11 23 تحسين المستوى االقتصادي وتوفير الدخل المالةم لألسر 
 2,12 21 وامش الصحراويةتوفير الحكومة )نوا  مسكن( في اله

 13.2 32 قيام الحكومة بتوفير )المسكن بالكامل( مع توفير المراق والخدمات
 3 9 سن قوانين رادعـة

 2,12 38 تنفعيل القوانين القاةمة وتنفيذهـا
 ل3118لدنصفا:  لدفالةل لدنقفلالقل 

 
 م(0207( أسةلة عامة ُطرحت على أفراد الدراسة الميدانية )09جدول )

 
 
 
 

 من وجهة
 نظرك

 الشخصية
 هل

 تعتقد ؟

 
 إن الشخص الذي يقوم
 بالبناق على أراضي
 زراعية يمتلكها

 (7) عدد 
 43 143 مخالف للقانون

 9 1 غير مخالف للقانون
 2,32 121 يرتكب إثمـاً 
 2,29 34 ال يرتكب إثمـاً 

 أن األراضي الزراعية سوف
 تتآكل تدريجيًا وتختفي تماماً 

 83 123 عــمن
 39 91 ال

 
 إن سبب تفاقم المشكلة

 2,32 98 فشل السياسات الحكومية
 2,9 4 فشل األهالي والمجتمع

 83 199 كالهمـا
 ل3118لدنصفا:  لدفالةل لدنقفلالقل 

 
 األسباب السياسية واألمنية: 

هدل(؛ حقدث بدد أ  دع قالددقا( هدع لدةداب )لأل 32كدالأ )حددل ل الفاأ لألنالع لدتدع  عاادأ ثد اة  -
 ( نم بنيل  ال    الف لدفالةل.%2,23لدناكز )لأل  ( االةال )

 
 األسباب التشريعية والقانونية: 

( ندم  بندددع لختقددالأ   دالف %23)لحت  ةاب )عفل  ب ف ق لالقم الفعل( لدناكدز )لأل  ( االةدال  -
 (.%31لدنخددفل( االةال )لدفالةل،  عاا   ع لدناكز )لدثدالع( عدن  )ت صق  لدنال ق دينادالع 
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 5116لدنصفا : نم عن  لدادحث لعتندفًل عيظ اقدالدأ لدفالةل لدنقفلالقل 

 
 األسباب اإلدارية والمتعلقة بفساد المحليات: 

تنثدد  لدةدداب )لألهددل(  ددع ) بدد ف  ةدددف  ددع لدنحيقدددأ قددؤفي  دددظ ت صددق  لدنال ددق  لدخددفندأ التقددا  -
 ( نم  بنددع لختقدالأ   الف لدفالةل لدنقفلالقل.%2,98ا  ة(، االةال )

 
 فيما يتعلق بأهم اإلجراقات لحل المشكلة: )ب(

 (:00( والشكل )03من خالل الجدول ) 
كدم )لداضد  عيظ لدفةدف لدنددع  لإلفلاي  دع لدنحيقددأ( هد  لإلبدال  )لألهدل( لدد ي لحتد  لدناكدز  -

لف لدفالةددددل لدنقفلالقدددل، تددددا   ددددع لدناكددددز )لدثدددددالع( ( نددددم  بنددددددع  ال    ددددا %2,39)لأل  ( االةدددال )
(،  ددع %2,12لإلبددال  لدنتعيددق )اتدد  قا لدحك نددل دالدد لة نةددكم  ددع لدهدد لن  لدصددحال قل( االةددال )
(  اددط نددم %3حددقم بددد  لإلبددال  لدنتنثدد   ددع )ةددم قدد لالقم الفعددل(  ددع لدناكددز )لألخقددا( االةددال )

  بنددع لختقدالأ   الف لدفالةل لدنقفلالقل.

15%

31%

10%
13%

9%

0%

10%                

               

              

                 

             

              

                      

 الزراعية  اضي أهم سبب من أسباب ظاهر  التعدي على األر (  31شكل ) 
 م (3117من وجهة نظر أفراد الدراسة الميدانية ) 
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 5116لدنصفا : نم عن  لدادحث لعتندفًل عيظ اقدالدأ لدفالةل لدنقفلالقل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  أه  الع ام  ال  دية إلى تفاق  م  لة ال ع ي على األراضي ال راع ة21ش   )

م(2017 ب  ك  ق ا م  وجهة ن   أف اد ال راسة ال   ان ة )  

 

 

19%

74%

4% 3%
الع ام  اإلج  اع ة 

           
           

                                   
                     

12%

60%

26%

2%
الع ام  اإلق  ادية 

                         

                              

                           

                                      

38%

62%

الع ام  ال      ة  

                                     
                                 

36%

3%

20%

13%

28% الع ام  ال   يع ة والقان ن ة 
                  

                     

                                         

                                          

                                      

52%

12%

36% الع ام  ال  اس ة واألم  ة 

                            25      

                              

                    

10%

42%

48% الع ام  اإلدارية وال  علقة بف اد ال  ل ات 
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 5116لدنصفا : نم عن  لدادحث لعتندفًل عيظ اقدالدأ لدفالةل لدنقفلالقل 

 
 

 األسةلة العامة: )ج(
 (:03( والشكل )09من خالل الجدول ) 

دنخددفل ديادال م  لاتكدب لإلثل لد اعع؛ حقدث   ددا ل  الف لدفالةل لدنقفلالقل اقم  دل حت تفاقل اعف -
 م لد ددخص )لددد ي قادد ل ادداالددد  عيددظ لألالضددع لدزالعقددل  دددظ ( نددم   ددالف لدفالةددل لدنقفلالقددل 43%)

   قاتكب  ثنًد  اعقًد.( نالهل  اط  ال%2,32،  ع حقم   دا )لدتع قنتيكهد( نخدد  ديادال م
( نم   الف لدفالةل لدنقفلالقل  م لألالضع لدزالعقل ة   تتآكد  تدفاقبقًد حتدظ تختفدع %83لعتاف ) -

 عيظ لدنفى لدط ق .
( نم   الف لدفالةل لدنقفلالقل  دظ  م ةاب تفدقل لدن كيل قلعزى  دظ كًا ندم )لدحك ندل %83  دا ) -

  لدنبتنع(.
 
 
 
 

8%

6%

24%

18%

15%

13%

2%

14%

م   ت ص   ال  اف  وال  مات ومعاق ة 
ال   ف   ال   ا     

ال عل    ( ب  دة ) اإله  ام 
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 مشكلة التعدي على األراضي الزراعية ( أهم إجراق يمكن اتخاذه للقضاق على33شكل )
 م (3119من وجهة نظر أفراد الدراسة الميدانية ) 
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وجهة نظر أفراد الدراسة الميدانية حول بعض األسةلة العامة ( 32شكل )
 م (3117بالتعدي على األراضي الزراعية بمركز قنا )  المتعلقة
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 تاة :الخالصة والن
 

 م:0203وحتى  0490خالل الفتر  من  
 
 نالهدد دفلالًد(  3,9313ايأ  بنددع لدفدقف نم لألالضع لدزالعقل فلخ  نالطادل لدفالةدل )ناكدز قالددد( ) -

 ددفلالًد( فلخدد  كدداف م نفقالددل قالدددد، االةددال  12,3142 ددفلالًد( فلخدد  زندددل قلدداى لدناكددز، ) 12,3213)
 ( فلخ  زندل لدعنالم لدحضاي.%9,92(  ع زندل لدعنالم لداقفع   )3,29%)

 
دل حت ل الخفدف لد لضح  ع نعف أ لدالن  لدعنالالع عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل عيظ نةت ى  -

ل( ناداالدل ادددفتاة 3111 حتدظ  4114لدعنالم لدحضاي  لداقفع انالطال لدفالةل خا  لدفتاة ندم )
 ل(.3112 حتظ  3111ل(  لدفتاة نم )1441حتظ  1491م )ن

 
حتيأ قاقل )فالفاة( لدناكز )لأل  ( نم حقث حبدل لدكتيدل لدعنالالقدل )عيدظ نةدت ى لدعندالم لداقفدع ل -

ل  عيددظ لدنائقددل لدفضدددئقل لدنيتاطددل ا لةددطل 1441   1491انالطادل لدفالةددل( عيددظ خددالئط  عدد لل 
ل  عيددظ لدنائقددل لدفضدددئقل لدنيتاطددل ا لةددطل 3111( عدددل 8نةت ددعا لدانددا لدصددالدعع ) الفةدددأ 

 ل.3112( عدل 1ا لدانا لدصالدعع ) الفةدأ نةت ع
 
بد أ قاقل )لدعةيقل(  ع لدناكز )لأل  ( نم حقث لدنت ةط لدةال ي دنعف  لدالن  لدعنالالدع خدا   -

( ةدال قًد، غقدا  الهدد تالبعدأ ديناكدز %1,121ل( انت ةط قدفا  )1441ل  حتظ 1491لدفتاة نم )
( %32,1يأ نت ةددط ةددال ي قددفا  )ل(؛ حقددث ةددب3111 حتددظ  1441لألخقددا خددا  لدفتدداة نددم )

 3111قالددقا )ندم  32 اط، ثل لاتفع لدنت ةط لدةال ي ا ك  ضئق   ع لدفتاة لدتع عدصاأ ث اة 
 ( قاقل انالطال لدفالةل.39( نم  بنددع )31ل( دتحت  لدناكز لدد )3112حتظ 

 
نالالددع عيددظ احددقم( لدناكددز )لأل  ( نددم حقددث لدنت ةددط لدةددال ي دنعددف  لدالندد  لدعلحتيددأ قاقددل )لدك -

ل(  ددع حددقم 3111 حتددظ  1441( خددا  لدفتدداة نددم )%84,3لألالضددع لدزالعقددل انت ةددط قددفا  )
( خددا  لدةددال لأ %84,8انت ةددط ةددال ي قددفا  ) بددد أ قاقددل )لدددفقا لد دداقع(  ددع لدناكددز )لأل  (

 ل(3112 حتظ  3111لدثاث نم )
 
بنددع  ىلالقل داا ًد حت  ب ف عاقل لاتادط طافقل  لضحل اقم  حبدل لدكت  لدعنا  - نالطال لدفالةل  ل 

خةداة تيك لدااى نم لألالضع لدزالعقل فلخ  زندنهد لإلفلاي؛ حقث لحتيدأ قاقدل )فالدفاة( صددحال 
لدناكددز )لأل  ( نددم حقددث حبددل لدكتيددل لدعنالالقددل لدناكددز )لأل  (  قضددًد  قنددد قتعيددق اإبنددددع  دقددف 

 دفلالًد(، تيتهددد  دع لدناكددز )لدثددالع( قاقددل  41,211لألالضدع لدزالعقددل فلخد  لدزندددل، اخةدداة قددفاهد )
)لدنحا ةدددل(، صددددحال لدناكدددز )لدثددددالع(  قضدددًد ندددم حقدددث حبدددل لدكتيدددل لدعنالالقدددل، اخةدددداة قدددفاهد 

  فلالًد(. 13,182)
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 ومن ناحية أخرى: 

ايأ  بنددع لدفدقف نم لألالضع لدزالعقل  فالظ حفًل د  اااقل )لدفقا(، لدتع لحتيأ لدناكز )لألخقدا(  -
 قند قتعيق احبل لدعنالم  لدنت ةدط لدةدال ي دنعدف  لدالند  لدعنالالدع؛ حقدث  ادفأ لدااقدل  ادط   قضدً 

ل(؛ التقبددل دعدفة  ةددادب 2311 حتدظ  1491 دفلالًد( فلخدد  زندنهدد لإلفلاي طدد ل  لدفتداة نددم ) 4,9)
يهد تتحد ظ لدالن  عيظ حةدب لألالضع لدزالعقدل فلخد  ع هنهد تنتعهد اتهقا صحال ي نبد ا ب

 1,31دفقضع، تيتهد   ع لدناكز )قا  لألخقا( قاقدل )لأل دال  لدنااقدل( لدتدع  ادفأ  ادط )لدةه  ل
 ( عدنًد.83 فلالًد( ط ل  )

 
 ددف   ةدد   حد تهددد فلخدد  زندددل ع عيددظ حةدددب لألالضددع لدزالعقددل  ددع  تاددف  ن ددكيل لدزحدد  لدعنالالدد -

  دك عيدظ لدتاتقدب؛ حقدث قاى )فالفاة(، )لدنحا ةل(، )لدصددحقل(، )لدط قالأ(، )لدفقا لد اقع(، 
دإلضدد ل  ددظ تعدالع تيك لدالاى نم كاا حبل لدفدقف نم لألالضع لدزالعقل فلخد  زندنهدد لدزالعدع ا

 لاتفدع لدنت ةط دنعف  لدزح  لدعنالالع عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل.
 
 ال  قتبد   ديالنط لدنتبنع    لدنتاداب(، غقا  تهاأ لدالتدئج ك م لدعنالم انالطال لدفالةل قالتنع ) -

 ااط   ا ك  ثداأ الح  )لدالنط لدع  لئع لدناعثا(.
 

 بالنسبة للدراسة الميدانية:
 
لندد  ل بتندعقددل نبتنعددل نثدد  هبدداة لد ددادب ديعندد  اددخددداج  لاتفدددع نعددف أ لألنقددل   بددد أ )لدع -

( نم  بنددع لختقددالأ %31 اعف لدخصدئص لدفقن غال قل لألخاى(  ع لدناكز لأل  ، االةال )
لف لدفالةدددل لدنقفلالقدددل )كدددأهل ةددداب( ندددم  ةدددادب حدددف ث تددددهاة لدزحددد  لدعنالالدددع عيدددظ حةددددب   دددا 

 لألالضع لدزالعقل.
 
قالددقا(  32( ندم   دالف لدفالةدل لدنقفلالقدل )حدددل ل الفداأ لألنالدع لدتدع  عاادأ ثد اة %2,23 ابع ) -

 كأهل لألةادب لدةقدةقل  لألنالقل لدتع  فأ  دظ )تفدقل( لدن كيل.
 
  ) بد ف  ةددف  دع لدنحيقددأ قدؤفي  ددظ ت صدق  لدنال دق  لدخدفندأ التقدا ا د ة( عيدظ حص  عدن -

( نم لختقدالأ   الف لدفالةل لدنقفلالقل كأهل ةاب نم لألةادب لدتدع  فأ  ددظ %2,98 كاا الةال )
 تفدقل لدن كيل.

 
ظ لدفةددف ( ندم  بندددع   دالف لدفالةدل لدنقفلالقدل )لداضدد  عيد%2,39 قضًد لختداأ لدالةدال لألكادا ) -

 لدنددع  لإلفلاي  ع لدنحيقدأ( كأهل  بال  دياضد  عيظ لدن كيل.
 
د نددل حت تفاقدل اعدف   دالف لدفالةدل لدنقفلالقدل ادقم نخددفدل لداددال م  لاتكددب لإلثدل لد داعع   ددك ) ق -

( ندددالهل  ددددظ  م %43قتعيدددق ادداالدددد  عيدددظ لألالضدددع لدزالعقدددل لدتدددع قنتيكهدددد لدفددداف(؛ حقدددث   ددددا )
 ( نالهل  اط  دظ  م ناتكب لإلبال   ثل  اعًد.%2,32دد  ديادال م، اقالند   دا )لإلبال  نخ
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 التوصيـات:
 
تفعق  لدا لالقم لدتع ندم  دأالهد تحبدقل لدالند  لدعنالالدع لدحضداي عيدظ لدااقدل لدنتااقدل ندم لألالضدع  -

لدفدصديل لدزالعقل فلخ  كاف م نفقالل قالدد ا صفل خدصل بال اع غااع لدنفقالدل  دع لدنةدد ل لداقالقدل 
اقم لدال لة لداقفقل فلخ  لدكاف م )البع لداقدضقل(  اقم لدكتيل لدعنالالقدل لدحضداقل دينفقالدل،   دنددع 

تكدددد م  م) دددداع البدددع لدحصددد قل(، عيدددظ    ددداقع لدنفقالدددل حقدددث لألالضدددع لدزالعقدددل عيدددظ بددددالاع
ئندددًد دزحددد  لدهددد لن  لدصدددحال قل لد لقعدددل  ددداق لدكتيدددل لدعنالالقدددل لدحضددداقل  لدااقادددل نالهدددد ادددفقًا نا

 لدعنالم لدحضاي.
 
لداقدددددل ادتخددددد  لإلبددددال لأ لدادال القددددل لدالفعددددل لدتددددع نددددم  ددددأالهد تحبددددقل نعددددف أ لدزحدددد  لدعنالالددددع  -

عيدظ  م تكد م )لأل د قدل اصدفل  ،لدنتةداعل عيدظ حةددب لألالضدع لدزالعقدل ااقد  نالطادل لدفالةدل
ع( حقل، لدط قالأ، لدفقا لد داقدنحا ةل، لدصددلخدصل( ديعنالم لداقفع فلخ  زندل قلاى )فالفاة ، 

يددك لدالدداى نددم كاددا حبددل لدفدقددف نددم لألالضددع لدزالعقددل فلخدد    دددك عيددظ لدتاتقددب؛ حقددث تعدددالع ت
زندنهد ادإلضد ل  دظ لاتفدع لدنت ةط لدةال ي دنعف  زح  لدعنالم لداقفع عيظ لألالضع لدزالعقل 

 فلخ  زندل تيك لدالاى.
 
اهف  لداضد  عيظ لدفةدف لدنةت اي اددنحيقدأ  لد ي  (لدالفعل )ةم  تفعق  لدا لالقم  لدت اقعدأ  -

قؤفي  دظ غف لدالتا عم لدنخددفقم  ت صق  لدنال ق  لدخفندأ داعف لدنادالع لدنخددفل لدنادنل 
 عيظ لألالضع لدزالعقل.

 
ققدل لدحك نل اتاالع خطط ط قيل لألنف تؤفي  دظ )تنققا( لدخصدئص لدفقن غال قل ديةكدم انصا  -

لدفاا(  لدتع تنث   ةداداًد ناد داة  غقدا ناد داة تعند   ب)نعف أ لألنقل  لداطددل  لدهباة  الةنث  
 عيظ زقدفة نعف أ زح  لدعنالم لداقفع  لدحضاي عيظ حةدب لألالضع لدزالعقل.
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 (1نيحق )
 
 
 

معهد الدراسات والبحوث 
 البيةية

 جامعة مدينة السادات

 شكلةاستمار  استبيان لبحث م
 الزحف العمراني على حساب األراضي الزراعية

 وكيفية تحجيمها والقضاق عليها
 م0207دراسة ميدانية تطبيقية 

 نطاق الدراسـة
 مركزقنـا

 
 مدينة قنا  -3) قرية  ........... .......... (      -1قامة           إلمحل ا

 

 أوالً : أسباب المشكلة :

 

 -من أسباب حدوث ظاهرة اللعدي على األخاضي الزخاع ة إلى : أهم سببمن وج ة نظرك يرجع 

 فقط أخلر سبب واحد 

 

 الل ط ط (   عوامل  ت ط ط ة ) فشل الحكومة في -  2           عوامل اجلماع ة      -3               عوامل  اقلصادية  -1

 

 أسباب إداخية تلعلق بالفساد اإلداخي  في المحل ات  -  2    عوامل ) ديموغراف ة ( تلعلق بزيادة السكان                 -9

 

 عوامل تلعلق بعدم وجود البدائل المناسبة   -7أسباب قانون ة ) تلعلق باللشريعات (                                       -2

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قلصادية اللي أدت إلي تفاقم المشكلة :ال(  يعد أهم عامل من العوامل اقلصاديةال)للعوامل  ابالنسبة 

 

 فقط أخلر عامل  واحد 

 

 ثم ب ع  على األخاضي الزخاع ة يجاد بديل أفضل اقلصادياً بالبناءإخاعة ومحاولة ان فاض العائد من الز  -1

 المسكن أو تأج ره .     

 

 ف ر مسكن ألفراد األسرة مثل األبناء أو األحفاد  .تو  -3

 

 عدم وجود   ) تأج ر ( للمسكن بالريف  وباللالي عدم وجود بديل .  -2

 

 وجود مساكن ) لإليجاخ ( بالريف ، غ ر أن أسعاخ اللأج ر مرتفعة .  -9

                                                             

 

 (  يعد أهم عامل من العوامل االجلماع ة اللي أدت إلي تفاقم المشكلة :جلماع ة اللعوامل  ا)لبالنسبة 

 

 فقط أخلر عامل  واحد 

 

 انلشاخ األم ة وعدم إدخاك أهم ة وخطوخة  عمل ات اللعدي على األخاضي الزخاع ة.  -7

 

 عدم وجود شقة .زيادة السكان وباللالي زيادة أعداد الشباب في سن الزواج في المجلمع مع  -0

 

 جلماع ة.الي الزخاع ة دل ال على المكانة الم يعد املالك األخاض -4

 

 الزخاع ة ونقص العمالة.                  يهجرة الشباب للعمل بال اخج وباللالي ترك األخاضي األخاض -9
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 (1نيحق )

 لي أدت إلي تفاقم المشكلة :(  يعد أهم عامل من العوامل الل ط ط ة  ال)للعوامل  الل ط ط ة  بالنسبة 

 .فقط أخلر عامل  واحد 

 .وجد مرافق( الت –توجد خدمات  ال –عدم جدية الحكومة في تعم ر ال وامش الصحراوية  ف ناك )التوجد م اه للري   -1

 عدم إيجاد بدائل  ) مناسبة  ( من قِبَْل الحكومة كبديل للبناء على األخاضي الزخاع ة .  -3

 

 (  يعد أهم سبب  من األسباب  القانون ة اللي أدت إلي تفاقم المشكلة :ألسباب اللشريع ة والقانون ة)لبالنسبة 

 .فقط أخلر عامل  واحد 

    عدم وجود قوان ن خادعة تجعل الش ص يفكر كث راً قبل اللعدي على األخاضي الزخاع ة .  -1

 الزخاع ة . لغاء أمر الحاكم العسكري بوقف اللعدي على األخاضيإ  -3

 اللسامح من قِبَْل الحكومة بالموافقة على اللرخ ص واللجديد للمباني الم الفة .  -2

 ( وذلك بعد تحرير العالقة ب ن المالك والمسلأجر . فقدان الح ازة اآلمنةم الذي تسبب في )   1443قانون عام   -9

 ق من م اه وك رباء للمباني الم الفة. الل اون في تنف ذ القانون بالموافقة على توص ل المراف  -2

 

 ن ة (  يعد أهم سبب  من األسباب  األمن ة  اللي أدت  إلي تفاقم المشكلة :)لألسباب  س اس ة واألمبالنسبة 

 .فقط أخلر عامل  واحد 

 يناير .32حالة اإلنفالت األمن ة اللي أعقبت ثوخة   -1

 ش اص الم الف ن .خش ة السلطة اللنف ذية من اعلداءات األ  -3

 ت اون السلطة اللنف ذية ألسباب أخرى .   -2

 

(  يعد أهم سبب  من األسباب  اإلداخية  اللي أدت  إلي تفاقم  )لألسباب  اإلداخية والملعلقة بفساد المحل ات بالنسبة 

 المشكلة :

 .فقط أخلر عامل  واحد 

  ام القرى ، مما يؤثر سلباً بزيادة الزحف على حساب األخاضي عدم الل ط ط الج د  لللحديد لكردونات المباني وزم  -1

 الزخاع ة .                                        

 وجود فساد في المحل ات يؤدي إلي السماح بالبناء على األخاضي الزخاع ة نظ ر الحصول الموظف ن على خشوة .  -3

 صرف ( للمباني الم الفة ، مما يجعل من  -ك رباء –لمرافق )م اه وجود فساد في المحل ات يؤدي  إلي توص ل ا  -2

         الة تلك المباني . زالصعب إ     
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 ثان اً : أهم اإلجراءات لحل المشكلة 

 

 إجراء يمكن من خالله  القضاء على المشكلة . أهم من وج ة نظرك 

 

 إجابة واحدة ) فقط (ضع عالمة على  

 

 رافق وخدمات البن ة األساس ة للمباني الم الفة و سن وأصداخ القوان ن اللي تعاقب الموظف ن منع توص ل الم   -1

                المشاخك ن في تنف ذ تلك اإلجراءات .      

 األهلمام باللعل م لزيادة الوعي لدى األهالي ب طوخة اللعدي على األخاضي الزخاع ة .    -3

 المالي واإلداخي بالمحل ات والذي يشجع على  حدوث اللجاوزات وغض النظر عن ا .الفساد  على القضاء   -2

 تحس ن المسلوى اإلقلصادي وتوف ر الدخل المالئم لألفراد ، حلى يلمكنوا من توف ر البدائل المناسبة .   -9

 لمسكن بالج ود الذات ة .توف ر  الحكومة  ) نواة مسكن ( في الصحراء  لألفراد ، ثم يسلكمل األهالي بناء ا   -2

 ق ام الحكومة بنفس ا بلوف ر البديل المناسب ) بالكامل (  في صوخة منزل خخ ص وج د وملصل بال دمات   -2

 والبن ة األساس ة على ال وامش الصحراوية .        

 لعدي على األخاضي الزخاع ة . ق ام الحكومة ) ممثلة في السلطة اللشريع ة   ( بسن  قوان ن  خادعة لمن يفكر في ال   -7

 ق ام الحكومة ) ممثلة في السلطة اللنف ذية  ( بلفع ل القوان ن وتنف ذها بح ث يشعر الم الف ن بعدم الل اون   -9

 أو أنه سوف يلم اللساهل أو اللسامح أو غض النظر مسلقبال عن م الفل م .        

 

 ثالثاً : أسئلة عامة :

 . اللي يملك اأن الش ص الذي يقوم بالبناء على األخاضي الزخاع ة  ة نظرك الش ص ةمن وج هل تعلقد    -1

 غ ر م الف للقانون              م الف للقانون               

 . اللي يملك اأن الش ص الذي يقوم بالبناء على األخاضي الزخاع ة  وج ة النظر الدين ة والشرع ةهل تعلقد أنه من    -3

 يرتكب إثماً                             ال يرتكب إثماً        

  سوف يؤدي إلي اخلفاء األخاضي الزخاع ة أن ا لبناء على األخاضي الزخاع ة  من وج ة نظرك الش ص ةهل تعلقد    -2

 .تماما في المسلقبل        

 داً وسوف تظل األخاضي الزخاع ة موجودةال لن يحدث ذلك أب                    نعم                      

 هل تعلقد من وج ة نظرك الش ص ة أن  تفاقم مشكلة الزحف العمراني على األخاضي الزخاع ة    -9

 -يعود في المقام األول إلي :       

 فشل الس اسات  الحكوم ة          

 الفشل المجلمعي واألهالي        

  كالهمـا       
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 المراجـعالمصادر و 
 

 المصادر والمراجع باللغة العربية: أواًل:
 الكتب:

لإلصاح ل ا أم 1423دةالل  181لدادال م اقل  حنف كند  ق الس  ةدنع عاف لدةنقع لدعااد ي.  -
ل )لدطاعل لدثدنالل(. لدادهاة، لدهقئل 1443دةالل  43لدزالعع طااًد اخا لدتعفقاأ اددادال م اقل 

 ل.3112قاقل، لدعدنل د ئ م لدنطداع لألن
 ل.1442 حنف خددف عال   خا م. لدتخطقط لإلقيقنع.لدادهاة، لألالبي  لدنصاقل،  -
 ل.3112 ةندعق  عع  ةندعق . تحيق   تفةقا لدنائقدأ لدب قل  لدفضدئقل. لدادهاة،  -
فالةل بق ن ا  د بقل. لدادهاة،  –لدةقف لدةقف لدحةقالع. الها لدالق   ع نصا، نالحالقدت   بزا   -

 ل.1443كز لدال ا دبدنعل لدادهاة، نا 
 ل.3111ب فة حةالقم ب فة. بنال قل نصا لدطاقعقل. لإلةكالفاقل، فلا لدنعا ل لدبدنعقل،  -
 ل.1442ال أت   لةتخفلل نقده . لدادهاة، فلا لدها ،  –ا في ةعقف. الها لدالق   -
نم نالت ا لدتخطقط ثندم نحنف غالقل. لدنخططدأ لإلقيقنقل  لدعنالالقل، فالةل  ع  عفلفهد ع -

 ل.3113لدعنالالع. علندم، فلا صفد  ديطادعل  لدال ا  لدت زقع، 
 ل.1442لا لدالهضل لدعااقل، لدادهاة، ف نصقيحع. اح ث  ع بنال قل نصا، ف تحع نحن -
 .1444  لدعز. ن ا  د بقل لألالضع لدنصاقل، لدادهاة، فلا غاقب، انحنف صفع لدفقم   -
 ل.3112لدنعدا  لدادال القل، لإلةكالفاقل، لدنبن عل لدف دقل دينحدندة،  قدةا نحن ف الصدا. فلئاة -
 

 المقاالت واألبحاث:
لدتحيق  لدنكدالع  ع التل لدنعي ندأ لدبنال قدل. اةددئ    افا لدفقم ط  عثندم. فعل صالدعل لداالا  -

 ل.3112، 388لدك قتقل، لدعفف لدبنال قل بنال قل، لدبنعقل 
، لدعفف 52الاقل  كتد  بز  نم الها لدحيل  تأثقالتهد لدهالفةقل. نبيل لداصاة ديعي ل، نبيف بعفا حنزة لدب  اي. لةتا -

 ل.5110(، 1)

تحيقددد   –عددددط  نعتندددف عادددف لدحنقدددف. اصدددف لدتدددفخ  لدا ددداي  دددع لدهددددن  لدةددددحيع دنددداب لددددفدتد  -
تقدددل، ل(. اةددددئ  بنال قدددل ، لدبنعقدددل لدبنال قدددل لدك ق3119 – 1419اقدالددددأ نةت دددعاة عدددم العدددف )

 ل.3112،  211لدعفف 
دحنقدف ددفاع. تطد ا لدالن بدل لدعنالالقدل  عاقتهدد ادالتل لدها ادم عادف عيع ادم نعدضدل لدندندفي  طد -

 ل.3113، 212، لدبنعقل لدبنال قل لدك قتقل، لدعفف للدنعي ندأ لدبنال قل. اةدئ  بنال ق
الددل بددفة ادةددتخفلل خضددالا لدالادددتع  دداق نفقلد دداق   ددبدع. لدتنقددا  ددع نؤ ددا لإل ع لطدد  االددأ -

لدتاالقدأ لدكدات بال قل لدحفقثدل. لدنبيدل لدبنال قدل لدعااقدل ، لدعدفف لدثدددث  لدخنةد م، لدبدز  لأل  ، 
 ل.3114

 ل.3113نحنف ةددل  االهقل ةددل. لدنبيل لدبنال قل لدعااقل، لدعفف لدةت م، لدبز  لدثدالع،  -



22 

لالددع دنفقالددل لدزقدددزقق ادةددتخفلل لدتاالقدددأ نحنددف عاددف لدعزقددز  نالددد  ةددنقا  ددياع. اصددف لدتنقددا لدعنا  -
 ل.3114لدكدات بال قل لدحفقثل. لدنبيل لدبنال قل لدعااقل، لدعفف لدثددث  لدخنة م، لدبز  لأل  ، 

فالةدل  دع لدبنال قدد لدزالعقدل. فكتد ال   – قندم ط   ةندعق . حقدزة لألالضدع لدزالعقدل  دع نصدا  -
 ل.3111ب، بدنعل عقم  نس، غقا نال  اة، قةل لدبنال قد، كيقل لافل

خضقا عادس ةاع لدزاقفي. ف ا لدع لن  ل بتندعقل  ع عنيقل لدت ةع لدحضداي دنفقالدل لدعندداة.  -
 ل.1419نال  اة، ناكز لدتخطقط لدحضاي  لإلقيقنع، بدنعل انفلف،  اندبةتقا غق

ل التدل لدنعي نددأ فة تاالقدل لأل ضد  دت ةدع نفقالدل فن دق انةددعتاايقةدلدفبدالع. ل تبدهدأ لدن فقالد -
لدبنال قل، ندبةتقا غقا نال  اة، قةل لدتخطقط  لداقئدل، كيقدل لدهالفةدل لدنعنداقدل، بدنعدل فن دق، 

 ل.3111
اقدددف  احدددم حةددم.  الندددط لةددتخفلل لألاف  لتبدهدددأ ديالندد  لدعنالالددع  ددع اعددف قدداى نحد تددل  -

 قدددد، كيقدددل لدفالةددددأ فالةدددل  دددع بنال قدددل لداقددد . ندبةدددتقا غقدددا نال ددد اة، ااالددددنج لدبنال –الددددايس 
 ل.3119لدعيقد، بدنعل لدالبدح لد طالقل، الدايس،  يةطقم، 

 دددفي زهقددا كحقدد .  ثددا لدالندد  لدعنالالددع عيددظ نيكقددل لألالضددع  ددع نحد تدددأ غددزة ادةددتخفلل تاالقددل  -
التدددل لدنعي نددددأ لدبنال قدددل  ل ةت دددعدا عدددم العدددف. ندبةدددتقا غقدددا نال ددد اة، قةدددل لدبنال قدددد، كيقدددل 

 ل.3112غزة،  –لإلةانقل لافلب، لدبدنعل 
ن . لدالن  لدعنالالع عيظ لألالضع لدزالعقل  ع نفم نحد تل لدفقد ل. فكتد ال  د اق  عاف لدنالعل ك -

 ل.3112غقا نال  اة، قةل لدبنال قد، كيقل لافلب، بدنعل لدادهاة، 
 . ندبةدتقا م. ل نتدفلف لدعنالالدع دنفقالدل الددايس  لدع لند  لدندؤثاة  قدلعندا عدف  عاف لداحنم عندا  -

 ل.3111غقا نال  اة، ااالدنج لدبنال قد، كيقل لدفالةدأ لدعيقد، بدنعل لدالبدح لد طالقل، 
غددددفة ق ةددد  عادددف لددددالزق  هدددفلم. لتبدهددددأ لدت ةدددع لدعنالالدددع   ثدددا  عيدددظ لألالضدددع لدزالعقدددل  دددع  -

 ل.3112نحد تل ط ادس. ندبةتقا غقا نال  اة، كيقل لدالبدح لد طالقل، الدايس،  يةطقم، 
حنف   قع نحنف الدص . بنال قل لدتالنقدل لدا داقل  دع نحد تدل قالددد. فكتد ال  غقدا نال د اة، قةدل ن -

 ل.3111لدبنال قد، كيقل لافلب، بدنعل لإلةكالفاقل، 
ل كدتل حنقف لد ناي. لدتحيق  لدنكدالع ديت ةع  ل نتفلف لدحضداي دينالكدز لدحضداقل لدائقةدقل ينة -

اددم ا ددف ديتااقددل، بدنعددل انددفلف، ، كيقددل لة، قةددل لدبنال قددد ددع نحفتددل فقددددع. فكتدد ال  غقددا نال دد ا 
 ل.3113

نددالل  ددداس صدد لدحل. لةددتالتقبقدأ لدتالنقددل لدنةددتفلنل ديحفدددت عيددظ لألالضددع لدزالعقددل  ددع ضدد    -
فالةل تحيقيقدل دنفقالدل طد دكال. ندبةدتقا غقدا نال د اة، كيقدل  –لدفيةطقالقل  لدتط ا لدعنالالع دينفم
 ل.3118لدالبدح لد طالقل، الدايس،  يةطقم،  لدفالةدأ لدعيقد، بدنعل

ثددا لدزحدد  لدعنالالددع  ددع نفقالددل بالددقم عيددظ لألالضددع لدزالعقددل، نصددطفظ بنقدد  نصددطفظ قاهددد.   -
 ل.3119ندبةتقا غقا نال  اة، كيقل لدفالةدأ لدعيقد، بدنعل لدالبدح لد طالقل، 
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 التقارير الحكومية واألبحاث والهيةات:
 زلاة لدتالنقددددل لدنحيقددددل، انةدددددالفة هقئددددل لدنع الددددل  ل لدنتحددددفة لإلالندددددئع،لألندددل لدنتحددددفة، ااالدددددنج لألندددد -

 ل.3112اقل، تااقا نحد تل قالد، صلدفالنداكقل. تاداقا لدتالنقل لدا اقل دينحد تدأ لدن
 ل.3112لألنل لدنتحفة، ااالدنج لألنل لدنتحفة لإلالندئع، تااقا لدتالنقل لدا اقل،  -
(، لدنطاعدددل لألنقاقدددل، لداددددهاة، 1434دتعدددفلف لدزالعدددع لدعددددل )لدننيكدددل لدنصددداقل،  زلاة لدزالعدددل، ل -

 ل.1422
(، لدنطاعدددل لألنقاقدددل، لداددددهاة، 1424لدننيكدددل لدنصددداقل،  زلاة لدزالعدددل، لدتعدددفلف لدزالعدددع لدعددددل ) -

 ل.1491
لدننيكددددل لدنصدددداقل،  زلاة لدزالعدددددل، نصدددديحل عنددددد ل لإلحصددددد   لدتعددددفلف، لدتعدددددفلف لدزالعددددع لدعددددددل  -

 ل.1421بز  لأل  ، لدهقئل لدعدنل د ئ م لدنطداع لألنقاقل، لدادهاة، (، لد1421)
لدتعدددفلف  لدبنه اقدددل لدعااقدددل لدنتحدددفة،  زلاة لدزالعدددل، لدبهددددز لدناكدددزي ديتعائدددل لدعدندددل  لإلحصدددد ، -

 ل.1431(، لدبز  لدثدالع، لدادهاة، 1431لدزالعع لدالاع )
) بددد  ندددل ديتخطدددقط  لدتالنقدددل لدعنالالقدددل دندددفم  قددداى لاة لدعدئدددل لدعدندددل ديتخطدددقط لدعنالالدددع، لإلفلدهق -

 ل.3112قايع(، تااقا عم لد حفلأ لدنحيقل ديااى انالكز لدنحد تدأ، 
لاة لدعدنددل ديتعددفلف لدزالعددع، لدبهدددز لدناكددزي ديتعائددل نصددا لدعااقددل،  زلاة لدزالعددل، لإلفبنه اقددل  -

ل، كالةددل نحد تددل قالدددد، 11/1413ل لدعدنددل  لإلحصددد . التدددئج لدتعددفلف لدزالعددع عددم لدةددالل لدزالعقدد
 ل.1412لدبز  لدةداع  لدع ا م، 

لاة لدعدندددل دألالضدددع، قةدددل حصدددا لألالضدددع، لدحصدددا لدتصدددالقفع، ناكدددز قالددددد،  زلاة لدزالعدددل، لإلف -
 ل.1482

 
 الخراةط الورقية المساحية والمرةيات الفضاةية:

، لدن دا ع 21.111:   1قدل، ناقددس لدهقئل لدنصاقل لدعدنل دينةددحل. خاقطدل لداالهندل لدطا غال  -
 ل.1441، لدادهاة NG36J3bقل ا لدفاليالفي لألناقكع، د حل 

، لدن ددددا ع 21.111:   1لدهقئددددل لدنصدددداقل لدعدنددددل دينةدددددحل. خاقطددددل قالدددددد لدطا غال قددددل، ناقدددددس  -
 ل.1441، لدادهاة NG36J3aلدفاليالفي لألناقكع، د حل قل 

، ن دا ع نصدا، 32.111:   1لدطا غال قل، ناقددس  ( اال فنصيحل لدنةدحل لدنصاقل. خاقطل ) -
 ل.1491، لدادهاة، 28/842   28/811 بزل  نم د حتع 

، ن ددا ع 32.111:   1نصدديحل لدنةدددحل لدنصدداقل. خاقطددل )   ف عنددا ( لدطا غال قددل، ناقدددس  -
 ل.1491لدادهاة، ،  24/832، 21/832   28/832نصا،  بزل  نم د حدأ 

، ن دا ع نصدا، 32.111:   1اقل. خاقطدل )قفدط( لدطا غال قدل، ناقددس نصيحل لدنةدحل لدنصد -
 ل.1491، لدادهاة، 23/842   23/811 بزل  نم د حتع 

، ن ددا ع نصددا، 32.111:   1نصدديحل لدنةدددحل لدنصدداقل. خاقطددل )قالدددد( لدطا غال قددل، ناقدددس  -
 ل.1491، لدادهاة، 21/811د حل اقل 
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Satellite imager TM: P 157R042, 1984, merge, 7 bands, landsat 5, Spatial 

resolution 30 m. 

Satellite imager (ETM+): P 157R042, 2010, merge, 8 bands, landsat 7, 

spatial resolution 15 m. 

Satellite imager (OLI): P 157R042, 2013, merge, 11 bands, landsat 8, 

spatial resolution 15 m. 
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