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اختيار منطقة خضراء في مدينة دير البلح باستخدام برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية

أوالً :خطة البحث
 .1مقدمة:

ملخص:
تعد امل�ساحات اخل�رضاء جزءاً من اخلدمات الرتفيهية يف
مدينة دير البلح .و يوجد يف املدينة خم�س مناطق خ�رضاء تنت�رش يف
�أماكن متفرقة يف املدينة ,وتتميز هذه امل�ساحات بالنمط الع�شوائي,
ونظراً لتدين ن�سبة ن�صيب الفرد من امل�ساحات اخل�رضاء والرتفيهية
يف املدينة� ,سعى الباحثان �إىل بناء منوذج حتليلي مكاين Model-
 Builderيحاكي ( )Simulationجمموعة من اخلوارزميات امللحقة
بربنامج ()ArcGIS9.3؛ وذلك الختيار منطقة خ�رضاء يف املدينة،
وهذا يعد من احللول املقرتحة الختيار منطقة خ�رضاء(حديقة عامة)
على م�ستوى املدينة من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية,
�إذ تعد �أ�ساليب التحليل املكاين �أحد �أهم الأدوات التخطيطية لتحديد
درجة املالئمة للمواقع املقرتح �إن�شا�ؤها ,فعملت الدرا�سة على
ت�سخري هذه الأدوات لتحويل البيانات اجلغرافية �إىل معلومات ميكن
ا�ستخدامها يف �صنع القرار من خالل �إن�شاء منوذج ميكن الإفادة
منه يف مدينة دير البلح� ,أو �أي مدينة �أخرى تت�شابه مدخالتها من
الطبقات مع مدخالت النموذج ,كما ميكن تغيري الأوزان التي ُتعطى
لكل معيار كي يتالءم مع طبيعة �أي منطقة .
الكلمات املفتاحية :مدينة دير البلح ،برجميات نظم
املعلومات اجلغرافية.
Selecting a green area in Deir Al Balah town using
GIS software

Abstract
Green spaces are part of the recreational
services in Deir Al Balah. The city has five green zones
scattered throughout the city as common lands Because
of the low percentage of per capita visa vie green and
recreation spaces in the city, the researchers sought
to build a model of spatial analysis Model-Builder
Simulates a set of algorithms attached to the Program
(ArcGIS9.3). So, as a proposed solutions to choose a
green area (park) at the level of the city we suggested
using “GIS” applications. Spatial analysis is one of the
most important planning tools to determine the degree
of relevance to the proposed sites. The study used these
tools to convert geographic data into information that
can be used in decision making by creating a model
that can be used in Deir Al Balah or any other city
whose inputs are similar to the layers with model
inputs, and the weights given to each standard can be
changed to suit the nature of any area.
Key words: Der ALbalah city, GIS software

�إن ا�ستعماالت الأر�ض يف �أي مدينة ما هي �إال نتاج ال�سلوك
الإن�ساين بدافع من مثلهم وقيمهم ،الت�رصفات الفردية واجلماعية
التي ت�ؤثر وتت�أثر با�ستعماالت الأر�ض داخل املدن ،وميكن �إيجازها
بالرتكيز والت�شتت وال�سيطرة والتدرج ( العكام والعاين� ،2009 ،ص
.)461 - 460
و�أ�صبحت امل�ساحات اخل�رضاء ونوعيتها ,مو�ضع اهتمام من
قبل �صانعي ال�سيا�سات يف املناطق احل�رضية ,كعامل هام لتح�سني
جودة احلياة يف املدن ,ولقدرتها على امل�ساهمة يف اال�ستدامة
احل�رضية ( ,)Eveline& Peter, 2007,p254وتعد احلدائق العامة
�أحد �أهم مرافق الرتويح عرب التاريخ ،ذلك �أنها الأقدم والأي�رس والأقل
تكلفة ،وهي يف الغالب الأقرب ملكان ال�سكن ،وقد تزايد االهتمام
ب�إن�شاء احلدائق و ارتيادها ،مع التطور احل�رضي واالنت�شار العمراين
واالزدحام الذي �أدى �إىل تزايد الطلب على الأرا�ضي لال�ستخدامات
التجارية وال�صناعية وال�سكنية على ح�ساب املناطق اخل�رضاء،
وقد تفاقمت هذه امل�شكلة مع التزايد ال�سكاين املطرد الذي �شهدته
معظم مدن العامل ،ف�أ�ضحت ق�ضية الرتويح ،وعدم توفر امل�ساحات
اخل�رضاء واحلدائق العامة تثري اهتمام خمططي املدن الذين باتوا
يبحثون عن �إيجاد �أماكن ترويحية جديدة يق�ضي فيها املواطن
بع�ض ًا من �أوقات فراغه ،وبالطبع ف�إن امل�شكلة تفاقمت مع االمتداد
الأفقي للمدن وارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي يف �ضواحي املدن الذي
�أدى �إىل تناف�س غري عادل بني ا�ستخدامات الأر�ض على ح�ساب
اال�ستخدام الرتويحي.

 .2مشكلة الدراسة:
تعد املناظر الطبيعية واجلمالية عن�رصاً رئي�سي ًا من عنا�رص
اجلذب ال�سياحي ،وجزءاً رئي�سي ًا من ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �أية
مدينة من املدن .وعلى �ضوء التطورات املتزايدة التي �شهدتها
املناطق الفل�سطينية املختلفة من حيث املخططات احل�رضية،
�أو تطوير ا�ستعماالت الأرا�ضي ،كان االهتمام بدرا�سة املناطق
اخل�رضاء يف دير البلح با�ستخدام التطبيقات احلديثة يف اجلغرافية
خا�صة نظم املعلومات اجلغرافية  .GISوتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف
�س�ؤال رئي�سي وهو:
◄◄كيف ميكن ا�ستخدام التطبيقات احلديثة يف اجلغرافية يف
حتديد واختيار مناطق خ�رضاء جديدة يف دير البلح؟

 .3حدود الدراسة:
♦ ♦احلد املكاين:
تتمثل منطقة الدرا�سة يف مدينة دير البلح التي تقع و�سط
قطاع غزة ،على �شاطئ البحر املتو�سط �ضمن حمافظة دير البلح �إىل
اجلنوب من حمافظة غزة بنحو ( )15كم ،و�إىل ال�شمال من حمافظة
خان يون�س بنحو ( )8كم ،وحتيط باملدينة بع�ض املدن والقرى مثل
مدينة الزوايدة من ناحية ال�شمال الغربي ،وقرية امل�صدر من ناحية
ال�شمال ،وقرية وادي ال�سلقا ،ومدينة القرارة من ناحية اجلنوب
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ال�رشقي ،وحمافظة خان يون�س من ناحية اجلنوب( .انظر �شكل رقم
(.))1
وت�سجل املدينة املرتبة ال�ساد�سة من حيث عدد ال�سكان بني
مدن حمافظات قطاع غزة� ،إذ يبلغ عدد �سكانها ( )60877ن�سمة
ح�سب تعداد 2007م (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
� ،2007ص  .)62وتبلغ م�ساحتها ( )16338,23دومناً ،وعليه
تبلغ الكثافة ال�سكانية فيها ( )3,7ن�سمة /دومنات ،وتبلغ معدالت
الأمطار ال�ساقطة عليها حوايل ( )425ملم �سنويا (وزارة النقل

واملوا�صالت ،2003 - 1982 ،الن�رشة املناخية) ،وتتميز مظاهر
ال�سطح بالتموج اخلفيف.
♦ ♦احلد املو�ضوعي :اقت�رصت الدرا�سة على تطبيقات نظم
املعلومات اجلغرافية يف درا�سة املناطق اخل�رضاء يف املدينة من
خالل درا�سة الواقع ،وتقدمي احللول واملقرتحات الختيار مواقع
جديدة للمناطق اخل�رضاء.
♦ ♦احلد الزمني :اقت�رصت الدرا�سة على درا�سة الواقع احلايل
للمناطق اخل�رضاء يف املدينة ،خالل العام 2014م.

شكل ()1
يبين منطقة الدراسة

المصدر :عمل الباحثان
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 املتو�سط املكاين املوزون

.4املناهج واألساليب املستخدمة:
ا�ستخدم الباحثان العديد من املناهج يف هذه الدرا�سة ،منها
املنهج الإقليمي ،واملنهج املو�ضوعي بهدف التعر�ض ملو�ضوع
تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف اختيار مناطق خ�رضاء يف
مدينة دير البلح ،ومنهج الرفاهية الذي يركز على �إ�شباع احلاجات
الأ�سا�سية وغري الأ�سا�سية� .أما �أ�ساليب الدرا�سة فهي ت�شمل الطرق
التي متت بها حتليل البيانات من خالل برنامج نظم املعلومات
اجلغرافية ،ومنها:
 اجلار

Weighted Mean Centre

وذلك حل�ساب الثقل ال�سكاين يف املدينة ،واملتو�سط املكاين للمناطق
اخل�رضاء.
املعياري (التوزيع االجتاهي) Standard

 القطع الناق�ص
Deviational Ellipse

وهو يقي�س درجة ت�شتت �أو تركز عنا�رص الظاهرة حول
املتو�سط املكاين ،وحتديد �أبعاد ال�شكل البي�ضاوي الذي يعرب عن
توزيع عنا�رص الظاهرة يف اجتاه معني مقارنة مع االجتاهات
الأخرى.
 النمذجة من خالل بناء منوذج حتليلي مكاين

الأقرب Nearest Neighbor Analysiss

 Builderيحاكي ( )Simulationجمموعة من اخلوارزميات امللحقة

ويعد من �أهم �أدوات التحليل املكاين يف اجلغرافيا ،وذلك

بربنامج (.)ArcGIS9.3

ملعرفة منط توزيع الظاهرة اجلغرافية� ،إذ كان يتم احل�صول يدوي ًا

جدول ()1
التوزيع المساحي والنسبي ألنماط استخدامات األرض بمدينة دير البلح عام 2014

قبل ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية.

امل�ساحة /دومن

 %من امل�ساحة الكلية

ن�صيب الدومن الوظيفي من ال�سكان عام 2014

الزراعي

9947,76

60,89

6,8

ال�سكني

2078,05

12,72

32,6

التجاري

111,62

0,68

606

ال�صناعي

62,68

0,38

1079,2

1835,48

11,23

36,9

الرتفيهي

16,96

0,10

3988,5

مقابر

62,71

0,38

1078,7

ار�ض ف�ضاء

2032,61

12,44

33,3

خدمات م�ؤ�س�سية

190,36

1,17

355,4

16338,23

100

-

�أمناط ال�ستخدام

نقل وموا�صالت

املجموع

Model

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على خريطة استخدام األرض من الصورة الجوية والدراسة الميدانية عام  ,2014وتم قياس المساحات باستخدام برنامج .ArcGIS9,3
شكل ()2
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ثانياً :املناطق اخلضراء واخلدمات الرتفيهية يف مدينة دير البلح:

المصدر :من إعداد الباحثين بناء على الصورة الجوية والدراسة الميدانية عام  ,2014وتم قياس المساحات باستخدام برنامج .ArcGIS9,3

عام 2014

يبين استخدامات األرض في مدينة دير البلح عام 2014
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تتمثل امل�ساحات اخل�رضاء واملناطق الرتفيهية يف املدينة
يف منطني رئي�سيني؛ �أولهما :الأرا�ضي الزراعية التي متثل منط
احلياة الريفية التي كانت �سائدة عند ن�ش�أة املدينة قبل حتولها �إىل
احلياة احل�رضية حيث ترك الطابع الريفي الزراعي كثريا من الآثار
على مدينة ديرالبلح وخا�صة مالمح العمران ,لذلك جند مركب
ا�ستخدام الأر�ض يف هذه املدينة يختلف عن غريه من املدن الأخرى
 ,حيث تنت�رش هذه الرقع الزراعية يف كثري من مناطق و�أحياء املدينة
املختلفة ,وهي ت�ضفي على املظهر العمراين Scape Land Urban
ملمح ًا عمراني ًا مييزها ح�رضياً ,ويخرب عن ما�ضيها الريفي .و بلغت
م�ساحة الأرا�ضي الزراعية يف املدينة  9947,76دومن ًا مبا يوازي
 % 60,87من �إجمايل امل�ساحة الكلية.
�أما النمط الثاين فهو اال�ستخدام الرتفيهي يف املدينة الذي
ي�ضم امل�ساحات اخل�رضاء ،و�شاطئ البحر وبالرغم من الن�سبة
املتدنية التي ي�شغلها هذا اال�ستخدام من �أر�ض مدينة دير البلح
التي ال تعدو 16,96دومن ًا مبا يوازي  % 0,1من م�ساحة ا�ستخدام

الأر�ض يف املدينة التي حتتوي على جميع �أ�صناف هذا اال�ستعمال،
ويبلغ معدل ن�صيب ال�سكان من الدومن الواحد من اال�ستخدام
الرتفيهي  3988ن�سمة/دومن .
من خالل حتليل بيانات اجلدول رقم ( )1و�شكل(� )2أن
امل�ساحة الزراعية ت�ستحوذ على الن�صيب الأكرب من امل�ساحة الكلية
يف دير البلح �إذ تبلغ ن�سبتها  % 60,89من امل�ساحة الكلية ،بينما
ا�ستحوذت امل�ساحة ال�سكنية على املرتبة الثانية بن�سبة % 12,7
من امل�ساحة الكلية ،ويعادلها يف امل�ساحة الأر�ض الف�ضاء بن�سبة
 % 12,44من امل�ساحة الكلية ،مما يوفر �إمكانية كبرية للتو�سع
يف �إقامة املناطق اخل�رضاء ب�أنواعها ،خا�صة �أن اجلانب الرتفيهي
يف منطقة الدرا�سة مل ي�ستحوذ �سوى على ن�سبة متدنية للغاية بحيث
ال يكاد يظهر على خريطة ا�ستخدام الأر�ض ,وقد مت التعرف على
توزيع ا�ستخدامات الأرا�ضي يف املدينة ب�صورة دقيقة ومطابقتها
للواقع من حيث امل�ساحات واحلدود من خالل �صورة جوية ملنطقة
الدرا�سة ،مبقايي�س(.)1500:1

شكل ()3
االستخدام الترفيهي في مدينة دير البلح 2014

2014
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1.1التوزيع اجلغرايف للمناطق اخل�رضاء واخلدمات الرتفيهية
يف مدينة دير البلح:
ومن خالل حتليل �شكل ( )3يتبني الآتي:
 .أ�شاطئ البحر املتو�سط
يعد �شاطئ البحر املتو�سط يف منطقة دير البلح من �أهم
املناطق الرتفيهية التي يرتادها املواطنون ،وخا�صة يف ف�صل
ال�صيف ب�سبب ارتفاع درجات احلرارة ،وعلى الرغم من تخ�صي�ص
املخطط الهيكلي عام  1997ملدينة دير البلح  980دومن ًا كمنطقة
�سياحية للمدينة اال ان ذلك املخطط مل يتم تنفيذه على �أر�ض الواقع
�إذ �إن معظم الأرا�ضي املحاذية لل�شاطئ �أرا�ض خا�صة باملواطنني،
وال يوجد �سوى ال�رشيط ال�ضيق غرب الطريق ال�ساحلي الذي ميتد على
طول �شاطئ البحر ،حيث تنت�رش عليه بع�ض اال�سرتاحات املتناثرة.
.بالنوادي
يوجد يف مدينة دير البلح ناديان ،وهما نادي �شباب دير
البلح ،ويقع بالقرب من م�ست�شفى �شهداء الأق�صى ،ونادي خدمات
دير البلح ويقع يف مع�سكر دير البلح.
.تاملقاهي وحمالت الإنرتنت
يوجد يف املدينة �أي�ض ًا عدد من املقاهي ،وحمالت للعب
البلياردو ،والعديد من حمالت الإنرتنت.
.ثاملتاحف واملناطق الأثرية
يوجد يف املدينة متحف واحد ،وهو ملحق يف مبنى البلدية،
كما يوجد فيها بع�ض املناطق الأثرية ،مثل املقام املعروف حملي ًا
با�سم (اخل�رض) ,كما يوجد على �شاطئ البحر بع�ض الأ�سوار احلجرية
الأثرية التي تعرف با�سم تل الرقي�ش.
.جاملتنزهات واملناطق اخل�رضاء
ال �شك �أن احلدائق العامة هي �إحدى �أهم مرافق الرتويح .ذلك

�أنها الأقدم والأي�رس والأقل تكلفة ،وهي يف الغالب الأقرب ملكان
ال�سكن .ف�أ�صبحت ق�ضية الرتويح وقلة امل�ساحات اخل�رضاء واحلدائق
العامة �أمام م�شكلة تق�ض م�ضجع خمططي املدن الذين باتوا يبحثون
عن �أماكن ترويحية جديدة يق�ضي فيها املواطن بع�ض ًا من �أوقات
فراغه .وتفاقمت مع االمتداد الأفقي للمدن ،وارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي
يف �ضواحي املدن الذي �أدى �إىل تناف�س غري عادل بني ا�ستخدامات
الأر�ض على ح�ساب اال�ستخدام الرتفيهي (ال�شيخ� ،2008 ،ص .)3
ويوجد يف مدينة ديرالبلح خم�س مناطق خ�رضاء تنت�رش
يف �أماكن متفرقة يف املدينة �أكربها م�ساح ًة املتنزه الذي �أقامته
البلدية �سنة  2007بالقرب من مدخل املدينة ،وتبلغ م�ساحته ()5
دومنات ،ف�ض ًال عن امل�ساحات اخل�رضاء التي �أقيمت يف حي الب�صة،
و�أخرى بالقرب من الهالل الأحمر ،ومتنزه بالقرب من م�ست�شفى
�شهداء الأق�صى ،وال يتجاوز م�ساحة الواحدة منها ( )2دومن.
 .2م�شكالت اال�ستخدام الرتفيهي يف مدينة ديرالبلح
تعد اال�ستخدامات الرتفيهية من �أهم اال�ستخدامات احليوية
التي ت�ؤخذ يف عني االعتبار من قبل املخططني عند تخطيط املدن؛
وذلك لأنها متثل رئة املدينة ,بحيث تلبي احتياجات ال�سكان
الرتفيهية ,كما تعمل على تنقية الهواء من امللوثات واملواد
العالقة به ,وقد تباينت �آراء املخططني يف املعايري التي يجب
تطبيقها لتحديد م�ساحة اال�ستخدام الرتفيهي ,فبع�ضهم يرى �أن
املناطق الرتفيهية يجب �أن ال تقل ن�سبتها عن  % 10من م�ساحة
املدينة (املظفر� ،2010 ،ص  ,)206بينما يرى �آخرون �أن م�ساحة
اال�ستخدام الرتفيهي يجب �أن حتت�سب على �أ�سا�س عدد ال�سكان يف
املجاورة ال�سكنية ثم احلي ال�سكني ثم �سكان املدينة ,وذلك ح�سب
اجلدول(.)2
جدول رقم ()2

المعايير التخطيطية للخدمات الترفيهية(الحدائق والمتنزهات)

الت�صنيف

عدد ال�سكان املخدومني

امل�ساحة (م)2

ن�صيب الفرد(م)2

نطاق اخلدمة مرت

مواقعها

و�سيلة االنتقال

متنزه املدينة

 100الف

 70-20الف

2-1

متغريه

يعتمد على توفر الأر�ض

�سيارة

حديقة احلي

 15-10الف

 10-5الف

1-0,33

800-400

بجوار مدر�سة �إعدادية �أو ثانوية

�سرياً �سيارة

حديقة املجاورة

� 5-3آالف

� 5000-400ألف

1,66-0,8

350-200

بجوار رو�ضة �أو مدر�سة ابتدائية

�سرياً

المصدر :وزارة الشؤون البلدية والقروية ،دليل المعايير التخطيطية( ،السعودية :مكتبة الملك فهد الوطنية )2003,ص.21-10

وحتتوي املدينة على العديد من احلدائق واملتنزهات ،ولكنها
ال تعدو 16,96دومن ًا وبالتايل يبلغ ن�صيب الفرد من هذا اال�ستخدام
0,25م ،2وهي ن�سبة متدنية جدا حتى على م�ستوى املجاورة
ال�سكنية ،و�إ�ضافة �إىل انخفا�ض ن�صيب الفرد من هذا اال�ستخدام ،ف�إن
هذا اال�ستخدام يواجه م�شكالت عدة ،وزمنها :
♦ ♦عدم االعتناء باملناطق اخل�رضاء املوجودة من ناحية
الت�شجري �أو التقليم.
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♦ ♦عدم وجود مناطق خ�رضاء على م�ستوى الأحياء.
♦ ♦البناء الع�شوائي لال�سرتاحات على �شاطئ البحر.
 .3التحليل الكارتوغرايف والإح�صائي لنمط توزيع احلدائق
(املناطق اخل�رضاء)
تتميز اجلغرافيا عند معظم علماء اجلغرافيا امل�شهورين
مثل همبولت  Humboditوكارل ريرت  Carl Riterعن بقية العلوم
الأخرى بتفردها بدرا�سة التوزيع والبعد املكاين للمتغريات ب�أنواعها

د.عودة جميل عودة الفليت
د .صالح محمد أبو عمرة

اختيار منطقة خضراء في مدينة دير البلح باستخدام برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية

املختلفة ،وهو ُبعد ال يتخ�ص�ص علم �آخر بدرا�سته (�شحادة,2003,
 .)21وعلى الرغم من �أهمية التوزيع يف اجلغرافيا نظراً الرتباطه
باملوقع فقد عد بع�ضهم �أن درا�سة التوزيع مقدمة لدرا�سة الأمناط
وحتليلها يف م�ساحة حمددة تظهرها اخلريطة ،بحيث ميكن من
خاللها قيا�س العالقة بني هذه الأمناط وحتديدها ومعرفتها بطرق
عديدة (ال�رشيعي.)49,2004,
♦ ♦�أوالً :اجلار االقرب Nearest Neighbor Analysis
تظهر نتائج التحليل على �شكل نافذة �شكل( )4بحيث ترتاوح
قيمة اجلار الأقرب من �صفر �إىل ,2,15ف�إذا كانت �صفراً يكون
التوزيع املكاين منطا متجمعا  ,و�إذا كانت ت�ساوي واحداً يكون منط
التوزيع ع�شوائياً ،وي�شري �إىل عامل احلظ وال�صدفة ,و�إذا كانت �أكرب
من واحد يكون النمط متقارب ًا �إىل �أن ي�صل �إىل  ،2,15وبالتايل
يكون النمط منت�رشاً على �سطح منطقة الدرا�سة كلها ,ويعني ذلك
وجود قوى وعوامل وراءه(خري,)288,2000 ,وتوجد طريقتان
حل�ساب اجلار الأقرب يف نظم املعلومات اجلغرافية ،الطريقة الأوىل
 Euclidean Distanceوهي الطريقة االفرتا�ضية التي تقوم بح�ساب
امل�سافة املبا�رشة كخط م�ستقيم بني املناطق اخل�رضاء وهي التي
ا�ستخدمها الباحثان� ,أما الطريقة الثانية فهي طريقة (Distance
 )Manhattanالتي تعتمد على ح�ساب فرق الإحداثيات املطلق
بني كل نقطتني ،وتكون قيمتها �أكرب من �سابقتها .واملعيار يف
حتديد منط التوزيع هو الن�سبة بني امل�سافة املح�سوبة بني املواقع،
وامل�سافة املتوقعة بينها التي يطلق عليها ا�سم قيمة  ,Zويتم ح�ساب
قيمة  Zبتق�سيم متو�سط امل�سافات املح�سوبة على متو�سط امل�سافات

املتوقعة للم�ساحة نف�سها .ويتم ح�ساب متو�سط امل�سافة املتوقعة
ا�ستنادا �إىل توزيع ع�شوائي افرتا�ضي لنف�س عدد احلدائق على نف�س
امل�ساحة.
بعد �إجراء التحليل ظهرت �أ�شكال �أمناط التوزيع التي تتدرج
من النمط امل�شتت � Dispersedإىل النمط املتجمع  Clusteredمرورا
بالنمط الع�شوائي  .Randomوبالنظر �إىل ال�شكل ( )2يالحظ �أن منط
التوزيع الذي �أجراه الربنامج للمناطق اخل�رضاء ع�شوائي Random
حيث بلغت نتيجة ق�سمة معدل متو�سط امل�سافة املح�سوبة على
متو�سط امل�سافة املتوقعة  ،0,8وهي قريبة من � 1صحيح .مما يعني
�أن منط التوزيع هو �أقرب للنمط الع�شوائي �إذ تتوافر املناطق اخل�رضاء
يف مكان ،وتقل �أو تنعدم يف مكان �آخر ،وهذا يعني �سوء تخطيط هذه
اخلدمات ،وقلة خربة اجلهات امل�سئولة عنها ،مما يرتتب عليه �سوء
حتقيق العدالة االجتماعية ،وتوفري الفر�ص للجميع دون متييز.
♦ ♦ثانيا :كثافة احلدائق العامة ومركزها الفعلي
مت حتديد املتو�سط املكاين  ،Mean Centerالذي ميثل نقطة
االرتكاز ملجمل املناطق اخل�رضاء يف مدينة ديرالبلح ،و �أظهر
التحليل تركز املناطق اخل�رضاء يف قلب املدينة .وت�ضم هذه الدائرة
التي تو�ضح امل�سافة املعيارية من املتو�سط املكاين للمناطق
اخل�رضاء ثالث مناطق خ�رضاء من �أ�صل خم�س مناطق �شكل (.)5
ومت حتديد منط انت�شار املناطق اخل�رضاء با�ستخدام الأداة(  (�Stan
 )dard Deviational Ellipseحيث يتخذ �شكل الناجت اجتاه ًا بي�ضاوي ًا
باالجتاه من ال�رشق �إىل الغرب ،و يالحظ �أن املحور الطويل لل�شكل
البي�ضاوي ي�أخذ اجتاه ا�ستطالة ال�شكل العمراين للمدينة نف�سه .

شكل()4
يوضح عشوائية التوزيع الذي أجراه البرنامج للمناطق الخضراء

متجمع

عشوائي

المصدر.Arc GIS9.3 Desktop help :
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شكل رقم ()5
يمثل نقطة االرتكاز لمجمل المناطق الخضراء في مدينة دير البلح

ثالثاً :بناء منوذج  Modelباستخدام التحليل املكاني الختيار
منطقة خضراء يف املدينة
يف كثري من الأحيان يواجه �صناع القرار القائمون على
تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي م�شاكل يف �أثناء حماوالتهم اتخاذ
القرار الذي يبدو معقداً ,ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل العديد من
العوامل املختلفة ,وامل�ؤثرة يف ذات الوقت وتداخلها فيما بينها � ,أو
ا�ستقاللها عن بع�ضها بع�ضا مما يجعل الأمر يبدو يف غاية ال�صعوبة
( ,)Witlox,2005,437ومن هذا يظهر تناول كثري من الأكادمييني يف
�أبحاثهم العديد من تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية يف درا�سة
املوقع ,وذلك لقدرة نظم املعلومات اجلغرافية يف دعم جمموعة
من اال�ستف�سارات املكانية التي ميكن ا�ستخدامها لدعم درا�سة
اختيار املكان الأمثل( ,)Fan, B 2009,3329ومن �أهم التقنيات
امل�ستخدمة لتحليل ومعاجلة الظواهر اجلغرافية املعقدة يف برامج
نظم املعلومات اجلغرافية عمليتا النمذجة واملحاكاة Modelling
� ,& Simulationإذ �أثبتت هذه النماذج قدرتها على التنب�ؤ ب�سلوك
الظواهر واختيار املواقع املالئمة.
وي�أخذ النموذج معاين خمتلفة ,و�إن اتفق معظم الباحثني يف
خمتلف املجاالت على تعريف وا�سع ن�سبيا  -وهو متثيل للواقع
و�ضع بهدف الفهم والتف�سري� -إال �إن خلفياتهم العلمية �أدت �إىل
اختالف كبري يف تعريف النموذج( )Sanders,2007,352والنمذجة
جزء من املحاكاة ,وقد مت تطوير عمليات املحاكاة ب�شكل رئي�س
للح�صول على �إجابات تتعلق بتجارب ال ميكن �أو ي�صعب القيام
بها ,لذلك ميكن تعريف املحاكاة ب�أنها العملية الكبرية التي تنطوي
حتتها عمليات النمذجة ,من خالل �إجراء جتارب املحاكاة  .ومن
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هذه التجارب عملية �صياغة برامج احلا�سوب التي متكننا من
احل�صول على نتائج ملختلف امل�شكالت واال�شكاليات العملية بد ًال
من ا�ستخدام التجارب احلقيقة(قربة.)36 - 21 ,1432,
يعد عمل منوذج  Modelبا�ستخدام التحليل املكاين الختيار
�أف�ضل مكان لإن�شاء منطقة خ�رضاء يف املدينة من احللول املقرتحة
يف اختيار املوقع املالئم لإن�شاء منطقة خ�رضاء(حديقة عامة) على
م�ستوى املدينة ,من خالل تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية� ,إذ
تعد �أ�ساليب التحليل املكاين �أحد �أهم الأدوات التخطيطية لتحديد
درجة املالئمة للمواقع املقرتح �إن�شا�ؤها ,و�ستعمل الدرا�سة على
ت�سخري هذه الأدوات من خالل �إن�شاء  Modelبحيث ميكن ا لإفادة
منه يف مدينة ديرالبلح� ،أو �أي مدينة �أخرى تت�شابه مدخالتها من
الطبقات مع النموذج �شكل( ,)6كما ميكن تغيري الأوزان التي ُتعطى
لكل معيار ،بحيث يتالءم مع طبيعة تخطيطها.
وقد مت مراعاة جتنب الت�صميم العلمي املفرط ،والتقيد
بحدود التحليل اجلغرايف عند بناء النموذج ،واختيار متغريات ذات
م�ستويات موقعيه تتنا�سب مع طبيعة امل�شكلة املراد حلها من �أجل
احل�صول على نتائج مفيدة تنعك�س على عملية اتخاذ القرار.
مراحل �إن�شاء منوذج التحليل املكاين:
املرحلة الأوىل :حتديد جمموعة الطبقات امل�ؤثرة يف عملية
اختيار املوقع املقرتح �إن�شا�ؤه ،وهي كالتايل:
♦ ♦طبقة متثل ال�شوارع الرئي�سية من

نوع Polyline

تعد ال�شوارع من اخلدمات املهمة لأنها توفر للإن�سان �سهولة

د.عودة جميل عودة الفليت
د .صالح محمد أبو عمرة

اختيار منطقة خضراء في مدينة دير البلح باستخدام برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية

التنقل من مكان لآخر ،وميكن التعرف على كفاية خدمة ال�شوارع من
خالل نطاق اخلدمة ،واملناطق التي تغطيها تلك اخلدمة �إىل �أق�صى
منطقة عند �أطراف املدينة ويف كل الأوقات ،وبالتايل ال بد عند
�إن�شاء املناطق اخل�رضاء �سهولة الو�صول �إليها من خالل ال�شوارع
كي يتمكن اجلميع من الو�صول �إليها من خالل امل�شي على الأقدام �أو
ال�سيارة ،لذلك �صممت خريطة موقع عليها طبقة ال�شوارع.
♦ ♦ طبقة متثل طبوغرافية املدينة من نعوع

�Digital Eleva

tion Models

الأر�ض املنحدرة انحداراً �شديداً ت�صعب فيها عمليات الت�سوية،
وبالتايل قد تكلف كثرياً عند ت�سويتها ،ناهيك �أن الأرا�ضي �شديدة
االنحدار ي�صعب زراعتها وخدمتها .لذلك اهتمت الدرا�سة ب�أن يكون
ميل الأر�ض �أقل انحداراً ,لذلك مت جتهيز خريطة تبني ميل الأر�ض يف
منطقة الدرا�سة مت ا�شتقاقها من منوذج االرتفاعات الرقمي(  (�Digi
) tal Elevation Modelsالتي ر�صدها القمر ال�صناعي()SRTM3
�سنة 2000م ,ومت �إنتاجها �سنة 2004م ,وميكن تعريف منوذج
االرتفاعات الرقمية ب�أنه متثيل وحماكاة رقمية ل�سطح الأر�ض حيث
تفيد يف ا�ستخال�ص العديد من املعلومات املهمة ب�شكل �آيل�,سواء
املعلومات الطبوغرافية� ،أو �شبكة جماري الأودية �أو اخل�صائ�ص
املورفومرتية.
(http://earthexplorer.usgs.gov).

♦ ♦طبقة متثل مواقع اخلدمات (مدار�س ،م�ساجد ،مراكز
�صحية) من نوع Points
يرى كثري من املخططني �رضورة �إن�شاء املدار�س ،واملراكز
ال�صحية بالقرب من املناطق اخل�رضاء� ،أو العك�س �إن�شاء املناطق
اخل�رضاء بالقرب من تلك اخلدمات ،وذلك لي�ستفيد �أكرب قدر من
ال�سكان من هذه امل�ساحات ،خا�صة �أن املناطق اخل�رضاء تكون لها
�أثار ايجابية على نف�سية املري�ض ،كما توفر املكان الأمثل الذي
يق�ضي الطفل فيه وقت فراغه بعيداً عن ال�ضو�ضاء و�أر�صفة ال�شوارع.

♦ ♦طبقة متثل جمرى وادي ال�سلقا من

يقع حو�ض وادي ال�سلقا يف منطقة قليلة الأمطار ترتاوح
مابني  300 - 250ملم ،وهذا يف�رس النظام املطري ال�سيلي للوادي،
ووادي ال�سلقا هو حا�صل اجتماع عدد من الأودية ال�صغرية التي
تلتقي بالقرب من خط الهدنة على احلدود ال�رشقية ملحافظات غزة،
وانتها�ؤها يف جمرى واحد لت�شكل الوادي الذي ي�سري مبحاذاة احلدود
اجلنوبية ال�رشقية للمدينة مل�سافة 2590مرتا ،ثم يقطع املدينة من
حي بوبع ،ثم ي�سري ب�شكل متعرج حتى ي�صل حي الربكة ،وي�شكل
خطراً على الأرا�ضي الزراعية واملنطقة ال�سكنية يف املدينة ،ب�سبب
عدم ا�ستغالله ب�صورة جيدة.
وعطفا على ما تقدم ال بد من �إن�شاء املنطقة اخل�رضاء بعيدا
عن خماطر هذا الوادي �إذ ي�شري دليل معايري تخطيط اخلدمات املعد
من قبل وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية يف اململكة العربية ال�سعودية
�إىل ابتعاد موقع �أي خدمة عن حرم الوديان مبا ال يقل عن  50مرتا.
وقد عد ذلك من القواعد الثابتة يف التنمية (وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية.)17 ,2003 ,
♦ ♦طبقة متثل مركز الثقل ال�سكاين يف

ا�ستخدامات الأرا�ضي تعنى بالتوزيع الفراغي للمدينة كتوزيع
م�ساحات الأرا�ضي لأغرا�ض ال�سكن وال�صناعة والتجارة واخلدمات
 Chapin, F.1972,p3لذلك من الطبيعي �أن تكون درا�سات �أمناط
ا�ستخدام الأر�ض احلايل من ال�رضورات الأ�سا�سية يف عمليات
اختيار املنطقة اخل�رضاء ,ف َُمخططّ املدينة يف حاجة �إىل �أن يعرف
ا�ستخدامات الأر�ض احلالية ,واجتاهات تطور هذه اال�ستخدامات,
حتى ال يتم اختيار املنطقة اخل�رضاء يف منطقة �صناعية �أو مبنية.
♦ ♦طبقة متثل مواقع املناطق اخل�رضاء احلالية من نوع
Points

تعد معرفة مواقع املناطق اخل�رضاء احلالية يف املدينة مهمة
عند اختيار املنطقة اخل�رضاء اجلديدة فمن غري املعقول �إن�شاء منطقة
خ�رضاء جديدة بالقرب من منطقة خ�رضاء قائمة ،لأن الهدف من
�إن�شاء املكان املقرتح �أن ي�ستفيد جميع ال�سكان منه بطريقة عادلة.

املدينة Points

يعرف مركز الثقل ال�سكاين بالنقطة التي يتوزع حولها
ال�سكان توزيع ًا عاد ًال يف كل اجتاه يف املدينة  ,ويتحرك باجتاه
حركة العمران وتركز ال�سكان (�إ�سماعيل ,)337 ,1985,وقد
�أدى التوجه نحو التو�سع الر�أ�سي للمباين يف املناطق احل�رضية
و�إغفال املخططني لأماكن �ألعاب الأطفال �إىل تقييد حركة الأطفال
وال�شباب يف ممار�سة الألعاب و بع�ض الهوايات املهمة(الدليمي
 ,)195,2009,لذلك كان ال بد الأخذ يف االعتبار اختيار موقع
املنطقة اخل�رضاء لتكون قريبة من مركز ال�سكان والعمران ,ملا
تكت�سبه من �أهمية يف تغيري الظروف املناخية املحلية يف املدينة,
وم�ساهمتها يف خلق جتان�س اجتماعي بني �سكان املدينة من خالل
التعارف على بع�ضهم بع�ضا.

♦ ♦طبقة متثل ا�ستخدامات الأرا�ضي يف املدينة من نوع
Raster

نوع Polyline

♦ ♦طبقة متثل حمطات الوقود والغاز من

نوع Points

ت�شكل حمالت تعبئة الغاز ،وحمطات الوقود قنابل موقوتة ،قد
تنفجر يف �أي حلظة م�شكلة خطرا على �أرواح ال�سكان ،وتهدد بوقوع
كارثة ،لذلك يراعي �إقامة حمطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن
امل�صانع واملدار�س وامل�ست�شفيات ومناطق جتمع ال�سكان ،بهدف
ف�صل موقع املحطة عن هذه املن�ش�آت م�سافة كافية ،فال ت�شكل
تهديدا على حياة ال�سكان ،لذلك مت الأخذ يف عني االعتبار عند
اختيار موقع املنطقة اخل�رضاء �أن تكون بعيدة عن هذه املحطات.
♦ ♦طبقة متثل احلدود الإدارية للمدينة من

نوع Raster

تعد طبقة احلدود الإدارية للمدينة مهمة جداً يف عملية اختيار
املنطقة اخل�رضاء يف املدينة وذلك ل�سببني الأول :ال بد من �أن تكون
املنطقة املختارة للمنطقة اخل�رضاء داخل نفوذ املدينة ،وحتت
�إ�رشاف البلدية .والثاين :عند عمل �إعدادا ت  Modelنحتاج �إىل �Analy
 sis Extentحتى تكون حدودا ملخرجات التحليل.
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شكل ( )6
إيجاد الموقع األمثل إلقامة منطقة خضراء

المصدر :عمل الباحثين

املرحلة الثانية :صياغة املعايري (املوانع)
تعد املعايري التخطيطية �إحدى الو�سائل والأدوات الهامة التي
ت�ستخدم يف �إعداد املخططات العمرانية ,ويقت�ضي املنطق التعامل
مع هذه الأدوات على �أنها لي�ست �أكرث من قواعد �إر�شادية ت�ساعد
املخططني على اتخاذ القرار ,وت�ستند فكرة املعايري التخطيطية على
مبد�أ و�ضع حدود دنيا وحدود ق�صوى للخدمات املقرتح توفريها،
مع الت�أكيد على �أن فكرة احلدود الدنيا والق�صوى لي�ست �إال مقايي�س
ن�سبية غري ثابتة وهي بال�رضورة تختلف من بيئة عمرانية لأخرى,
نظرا لأنها ال حتمل يف طياتها دائما خ�صو�صية املدينة �أو املنطقة
العمرانية التي �ستطبق فيها(غنيم.)43,2011,
ونتيجة لقدرة نظم املعلومات اجلغرافية على دمج املعلومات
من م�صادر متعددة يف �إطار مكاين يجعلها الأن�سب لدعم �إجراءات
اتخاذ القرار ،واختيار املوقع الأمثل ,وذلك من خالل معايري عدة �أو
موانع  Constraintsمن خالل املطابقة اخلرائطية التي ت�ستخدم يف
حل امل�شكالت التي ترتبط باالختيار امل�رشوط للمواقع  ,والتي ميكن
دجمها مع طرق التقييم متعدد ال�رشوط(  (�Multiple Criteria Evalu
 )ationوالتي تعرف �أي�ضا بتحليل املوانع خرائطي ًا (Constraints
 )Mappingويعتمد هذا الأ�سلوب على فكرة اجلرب اخلرائطي ,لذلك
مت حتديد املعايري �أو املوانع التي ميكن من خاللها اختيار �أف�ضل
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منطقة لإن�شاء مناطق خ�رضاء يف املدينة ,كما يف اجلدول (.)3
جدول ()3
معايير أو موانع الختيار موقع منطقة خضراء في المدينة

الرقم

املعيار

1

�أن يكون املوقع �سهل الو�صول �إليه من خالل الطرق الرئي�سية

2

�أن يكون ميل �أر�ض املوقع �أقل ما ميكن

3

�أن يكون املوقع قريب ًا من اخلدمات العامة

4

�أن يكون نوع ا�ستخدام الأر�ض من �أرا�ضي الف�ضاء �أو الزراعية

5

�أن يكون املوقع قريب ًا من مركز الثقل ال�سكاين للمدينة

6

�أن يكون املوقع بعيداً عن املناطق الرتفيهية القائمة حالي ًا

7

�أن يكون املوقع �أبعد ما يكون عن جمرى وادي ال�سلقا

8

�أن يكون املوقع �أبعد ما يكون عن حمطات الوقود والغاز

9

�أن يكون �ضمن احلدود الإدارية للمدينة

10

�أن تزيد م�ساحة املوقع املختار على ( )30دومن ًا

المصدر :عمل الباحثين
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.ببرنامج Arc Map

املرحلة الثالثة :بناء النموذج باستخدام حتليل املوقع
ولبناء النموذج ا�ستخدم الباحثان الواجهات الرئي�سية الثالث
لربنامج  ،ArcGISوكل واجهة كانت لها وظيفة معينة كالتايل:
 .أبرنامج Arc Catalog
ا�ستخدم هذا الربنامج لإن�شاء املجلدات والطبقات اخلا�صة
بالتحليل �سواء طبقات نقطية �أو خطية �أو م�ساحية ،ومن ثم الت�أكد
من مرجعيتها اجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة البيانات وترتيبها.

من خالل هذا الربنامج مت �إدخال الطبقات ومعاجلتها حيث
مت حتويل طبقة احلدود الإدارية وطبقة ا�ستخدام الأرا�ضي م ن �Vec
� torإىل .Raster
.تبرنامج Arc Toolbox
ويعد هذا الربنامج الأكرث ا�ستخدام ًا يف بناء النموذج ،حيث
مت من خالله �إن�شاء  Toolboxجديدة ،ومن خالل  Toolboxمت �إن�شاء
 Modelوعمل الإعدادات اخلا�صة بالنموذج من حيث مكان التخزين
للطبقات وحجم اخللية وحدود العمل �شكل (.)7

شكل ()7
اإلعدادات الخاصة بالنموذج
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املرحلة الرابعة :بناء النموذج
مت ا�ستخدام �أدوات التحليل املكاين بربنامج ،Arc Toolbox
وذلك ح�سب طبيعة كل مرحلة يف البناء ( )15, ESRI.2002حيث مت
ا�ستخدام العديد من الأدوات كما يف ال�شكل (.)8
اخلطوة الأوىل� :إدخال الطبقات التي من خاللها �سيتم اختيار
املنطقة اخل�رضاء �إىل نافذة  ،Modelومنطقة املخطط من خالل
ال�سحب والإ�سقاط.
اخلطوة الثانية :مت ا�ستخدام �أداة Euclidean distance
وهي خوارزمية تعمل على ح�ساب امل�سافات من و�سط اخللية
امل�صدر(املواقع) �إىل مركز كل اخلاليا املحيطة بها ،وتعني قيمة
لكل خلية متثل القيم الفا�صلة عن اخللية امل�صدر  .وقد مت ح�ساب
امل�سافات لكل من طبقة ال�شوارع الرئي�سية ،وحمطات الوقود،
واملناطق اخل�رضاء القائمة ،ومركز الثقل ال�سكاين ،ووادي ال�سلقا
�شكل ( , ))6 - 1( 9ومت ا�ستخدام �أي�ضا الأداة  slopeوذلك ال�شتقاق
امليول من طبقة .DEM
اخلطوة الثالثة :مت ت�صنيف درجات املالئمة يف �صورة تدرج
رقمي ،وذلك بعد تعريف املعايري الالزمة وحتديد الأف�ضلية املكانية
لتحقيق الهدف الذي من �أجله مت بناء النموذج ،وذلك من خالل
الأداة ,Reclassifyحيث ق�سمت امل�سافات �إىل ( )10فرتات م�ستخدما
طريقة  ،Equal Intervalومت �إعطاء كل فرتة قيمة حمددة من رقم 1
  10بحيث �إذا كانت القيمة ( )10 - 9تكون امل�سافات ذات قيمةكبرية وقريبة من املوقع املقرتح �إن�شا�ؤه وتكون ذات مالئمة عالية،
و�إذا كانت القيمة ( )2 - 1تكون امل�سافة بعيدة ،وتكون غري مالئمة
ب�شكل دائم كما يف اجلدول (.)4
جدول رقم ()4
درجات المالئمة

رقم الطبقة

درجة املالئمة

10,9

مالئمة عالية

8,7

مالئمة معتدلة

6,5

مالئمة �ضعيفة

4,3

غري مالئم ب�شكل م�ؤقت

2,1

غري مالئم ب�شكل دائم

المصدر :عمل الباحثين

مثال على ذلك مت �إعطاء قيمة ( )10للم�سافات القريبة من
اخلدمات ،بحيث تتدرج القيم حتى ت�صل رقم واحد ,وبذلك يكون رقم
واحد هو �أبعد م�سافة عن مركز اخلدمات ,وذلك لأن املطلوب.
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الشكل رقم ()9
الطبقات بعد استخدام أداة Euclidean distance

المصدر :عمل الباحثين
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الشكل رقم ()10
الطبقات بعد استخدام أداة Reclassify

المصدر :عمل الباحثين
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هو �إيجاد موقع قريب من موقع اخلدمات ،بينما مت �إعطاء رقم
واحد للقيم العليا القريبة من جمرى وادي ال�سلقا حيث تزيد القيم
كلما ابتعدنا عن وادي ال�سلقا حتى ت�صل �إىل رقم ( ،)10وبالتايل
تزيد امل�سافات ،وذلك لأن املطلوب هو �إيجاد موقع بعيد عن جمرى
وادي ال�سلقا ،ومت عمل ذلك على الطبقات ال�سابقة جميعها �شكل (10
(.))6 - 1
اخلطوة الرابعة
يتم ا�ستخدام �أداة الرتاكب املوزون ()Weighted Overlay
لرتكيب معلومات من طبقات خمتلقة لت�ساعد ب�إجراء التحليل
املكاين يف حالة املعلومات غري املتجان�سة ،مثل طبقة ميول الأر�ض
(درجة) ،وطبقة وادي ال�سلقا لأبعد م�سافة (مرت) ،وطبقة ا�ستخدام
الأر�ض (نوع) ،كما ي�ستخدم عندما نرغب يف منح �أحد العوامل
امل�ؤثرة يف اتخاذ القرار �أهمية �أكرب من العوامل الأخرى.
ومن خالل هذه الأداة مت �إعطاء كل طبقة من الطبقات التي
مت �إعادة ت�صنيفها وزناً ،تبع ًا لأهمية هذه الطبقة يف اختيار املوقع
املراد �إن�شاء مناطق خ�رضاء فيه ,مع الأخذ يف االعتبار الظروف
الطبيعية والب�رشية اخلا�صة بكل منطقة ,وقد مت و�ضع الأوزان لكل

طبقة بناء على م�شاورات الباحثني مع ق�سم التخطيط احل�رضي
التابع لبلدية ديرالبلح حيث مت توزيع املعايري املقرتحة على �أفراد
الق�سم ،ومن ثم بعد مناق�شة املو�ضوع من نواحيه جميعها حددت
الأوزان املتبعة من قبل الباحثني ،ورئي�س ق�سم التخطيط املهند�س
ه�شام الديرواي.
والوزن عبارة عن رقم معني يعطى لكل طبقة وهو يعك�س
الأهمية الن�سبية لهذه الطبقة ب�رشط �أن ال يتجاوز جمموع الأوزان
لكل الطبقات رقم ( ,)100ويف النهاية يتم جتميع القيمة الإجمالية
التي حت�صل عليها املناطق املختلفة ,ومن ثم اختيار املنطقة التي
ح�صلت على �أعلى جمموع قيم ,و�أي�ضا يتم يف هذه الأداة عمل
ت�صنيف خا�ص لطبقة ا�ستخدام الأرا�ضي حيث مت �إعطاء رقم لكل
ا�ستخدام ميكن �أن يكون �صاحلا لإقامة املنطقة اخل�رضاء عليه،
مثل الأرا�ضي الف�ضاء� ،أو اال�ستخدام الزراعي ,ومت ا�ستبعاد باقي
اال�ستخدامات بحيث ال تكون �ضمن اخليارات املتوقعة ,ثم بعد تنفيذ
الأمر يتم دمج الطبقات مع بع�ضها بع�ضا بعد �رضبها يف الوزن
املخ�ص�ص لها لتخرج طبقة جديدة حتتوي على قيم جديدة ،فكلما
كانت قيمة الرقم �أكرب كان املوقع املراد اختياره منا�سبا ومالئما
� Suitable Areaشكل (.)11

شكل رقم ()11
وضع األوزان للطبقات من خالل أداة التراكب الموزون Weighted Overlay
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على تر�شيح لأغلبية اخلاليا التي خرجت من الأداة

اخلطوة اخلامسة
من خالل الأداة  conditionيتم ف�صل اخلاليا الأكرث مالئمة
بناء على ال�رشوط التي و�ضعها امل�ستخدم ،ويف هذا النموذج مت
اختيار اخلاليا التي حتمل رقم (()8مالئمة معتدلة) ،وذلك لأن
اخلاليا رقم (()9مالئمة عالية) التي حتمل �أكرب قيمة ،وبالتايل
�أكرث الأماكن مالئمة كانت م�ساحاتها �صغرية ومتناثرة لذلك مت

التي تكون لها القيمة نف�سها ،وتكون يف الوقت نف�سه متاخمة لها،
ومرتبطة بها مكانيا  ,وتتيح هذه الأداة خيارين للم�ستخدم ،اخليار
الأول� :إما �أن يختار اخلاليا الأربع املجاورة �إىل اخللية احلالية،
وهذا اخليار هو االفرتا�ضي� ،أو �ضم اخلاليا الثماين املجاورة للخلية
احلالية ،وهو اخليار الثاين �شكل (.)12

ا�ستبعادها ,بعد ذلك مت ا�ستخدام الأداة  Majority Filterبحيث تعمل
شكل ()12
خريطة المالئمة بعد عملية التراكب الموزون

ويف النهاية خرجت مواقع عدة اختري منها موقع رقم (،)2
وذلك مل�ساحته املنا�سبة �شكل ( ،)13وقربه من مركز الثقل ال�سكاين

Condition

يف املدينة ،ويقع يف حي امل�شاعلة و�أبو فيا�ض.
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شكل رقم ()13
يبين المواقع المالئمة بعد عملية التحليل

ثالثا :النتائج والتوصيات
تعد النمذجة املكانية من �أهم الأ�ساليب التي مبوجبها يتم
تقدير �إمكانية ا�ستخدام الأر�ض لأغرا�ض معينة ,مقارنة مبا هو
متوافر من خ�صائ�ص و�إمكانات يتطلبها ا�ستخدام معني  ,وذلك لأن
حتليل املواقع ومالئمته ال�ستخدام معني يحتاج �إىل �أ�ساليب حديثة
ت�ساعد يف احلد من اتخاذ قرارات خاطئة بناء على معلومات غري
كاملة ,وقد ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة التقنيات احلديثة
الختيار منطقة خ�رضاء يف املدينة� ,إذ متثل املناطق اخل�رضاء
مناطق مفتوحة تك�رس ا�ستمرار ن�سيج الأبنية التي يرغب الإن�سان
بالتحرر منها ,ويق�ضي جزء من فراغه يف �أماكن متثل احلياة
الطبيعية بعيداً عن �ضو�ضاء ال�سيارات والأ�سواق.
أوالً :النتائج:
تو�صل الباحثان �إىل النتائج التالية:
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1.1انخفا�ض ن�صيب الفرد من اال�ستخدام الرتفيهي ،فيبلغ
ن�صيب الفرد من هذا اال�ستخدام 0,25م 2وهي ن�سبة متدنية جداً،
�سواء على م�ستوى املدينة� ،أو م�ستوى املجاورة ال�سكنية.
2.2من خالل التحليل املكاين للمناطق اخل�رضاء يف املدينة،
مت حتديد منطها ،وكثافة توزيعها ،ونقطة تركزها الفعلي .حيث
تبني �أن منط توزيع املناطق اخل�رضاء يف مدينة ديرالبلح هو منط
ع�شوائي ،كما �أظهر التحليل �أن اجتاه منط التوزيع اجلغرايف اتخذ
�شكال بي�ضاويا نحو الغرب ،ي�أخذ االحتاه نف�سه ال�ستطالة ال�شكل
العمراين للمدينة.
3.3قدمت الدرا�سة منوذج ًا  Modelخا�ص ًا بالتحليل املكاين
للخدمات الرتفيهية (مناطق خ�رضاء) م�ستخدمة �أدوات برنام ج �Ar
 ،cGIS9.3و�أ�ساليب ومعايري التخطيط احل�رضي يف اختيار مواقع
للخدمات الرتفيهية ،حيث �أكدت هذه الأدوات والأ�ساليب دورها
الفعال يف م�ساعدة املخططني و�أ�صحاب القرار يف البلدية على

د.عودة جميل عودة الفليت
د .صالح محمد أبو عمرة

اختيار منطقة خضراء في مدينة دير البلح باستخدام برمجيات نظم املعلومات اجلغرافية

اختيار �أف�ضل املواقع لهذه اخلدمات ،مع �إمكانية تعميم النموذج
املقرتح على مدن �أخرى مبا يتنا�سب مع طبيعتها وظروفها.
ثانيا :التوصيات:
1.1زيادة م�ساحة املناطق اخل�رضاء �سواء على م�ستوى
املدينة� ،أو م�ستوى املجاورة ال�سكنية.
�2.2رضورة الإفادة من تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية يف
اتخاذ القرارات التخطيطية ،وخا�صة القرارات التخطيطية املكانية.
3.3االهتمام باملناطق الأثرية يف املدينة ،و�إبراز معاملها
الأثرية ،واملحافظة على املناطق اخل�رضاء احلالية وتطويرها.
�4.4إن�شاء حدائق على م�ستوى الأحياء ،وا�ستغالل الأر�ض
الف�ضاء ،والعمل على تطوير منطقة ال�ساحل من خالل �إقامة كورني�ش
�سياحي.
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