
 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٤٧                                                                        )٢٠١٧ 

  

  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن

 نو  .ي.  

راى رزام  

  زامؤظن َى

اط   

  

  

  

  

 َت داط دةت  طاي ر، ر َر ر  َرةمَ     وة  ر َر 

 و    َر ََر  ،.... واوو َر و رزي و م َر  وازة  دااط  َر

) َ( ر  ز م َ و ؤظ ماوةدرو       و ر ي ر َري دة ََ

امي ر َر دمرد وةَ  رة  ، وم شدا.  

َر  وة ن داوةَ  دؤزي و ري ير م) مام   ا م   (

 دمرد  َر ريوة، و رووَة و دريَ ر  رة َر ام وةي امري ر َر

  .رة مة و م ري  ر رةم دةوروري ي

   َ َلط وةَر ريراورد وةيَ دي ةرَ ش و ط   َم ازي

  دردم ر َري رام رَم ري دامان و وةي دوري ر.

   ىو دةر وةط وةَ ا        رةىذ  ة ر َر رىوور اوام

ر َ راورد  رةم  وا روورى       دامام رةوة، وة ذرةى دامام رة زؤ

ن  دوورى وةى مَان رةن، روة      ر َرة اوام دةَ وة َ واموة، طدارو 

 .رى ر َرى رام مووة ر رى رةو طورةة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٤٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

َ  

 َر  وةَ        ي وةم ر ر َر ،ر ياط  تدة ت داط َ ر

، ر َر ر  َرةم ر  َطادا     )١(رَ مَان ر و َ َوة وةوة

      ،.... واوو َر و رزي و م َر  وازة ) َ و َر ََر   (

       وم شو دا ر ي ر َوري دة ََر  ز م َ و ؤظ ماوةدرو

)٢(           َر ى وةم دان و وَ و ردةوا و ؤظ مذ موةمم من طرة ،

 وى          وةىَ َذ ان وَ مى طَ نرة ردةوا  ، رىدةورو مولَ مط

زؤر  َرام ارى دطا و  و رى و  و ن رَةرام ردا وة، رى رامش   

  ،ىَ ىو ى ، َر ر وةك       ردةوا َ وة وةوم ى درورة ر

و اوان ون و َوا وة رووى دطا و ورى وة،  ررى ز وة           

  راورد رةم دةورورى ي ر موم م ى، ت زاو مم دةورورى.

  

مط :وةَ  

طم امَ  وة وةدا دةردةو  َم  َخ و رر   طاي ر   

ويَ دةت و ر َرو دردم ،ر َر ةمي راوي مامن و     

 مامم ان وَرة     رةوة ذامووي دامر  (امري ر) وةشَ يون، م وةَر

.َدا  ي َم   وة َ و  امدام زؤر\  

  

:وةَ   

م ،امي ر َر دمرد وةَ  رة   ر َر دمرد   َر 

وةك زاري و َدن و مرو و زةرام و .... وة ن رَم رَي ري، و         

)   م اَ  وةدا ن وة  رَم ري ري و دؤزي ( امن)ة ( 

د  َر ريوة، و رووَة و دريَ ر  رة َر ام وةي امري ر َر دمر

     َ وومورر ى و ،ي ريدةورو مرة ر  ري م ة وم رة

.رة دم يَن ر  

  

:وةَ دي  

  ََر زام َد م ن َد   وة َ زام وةَ ر،   

       َم ازيَ َلط وةَر ريراورد وةيَ دي ةرَ وةَ   ط

 امري ر َر دمرد .ر وةي دوري ان وري دام مَر  

                                                   
)١ (ا  أاا  تدرا ، ،زوا  ن، دار اا اا ة،  ،ا٢١٧، ص١٩٨٨ا.  

  .٣٧٤، ص١٩٧٧ان، ا ان،  ا، ا ام، اة، ) ل ٢(



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٤٩                                                                        )٢٠١٧ 

:وةَ يمط  

١- . امري ر َر و امزاي ر يَرط ري ومم َور  

٢ - .امري ر رةوام ري  ةورةط امري ر َر ري 

  

:وةَ م    

   ط            و س  و دةر َ ك وَ  اوة شدا م ي وةَ

  راردةن و  روةن، مَ وةش َ ةي ارةوة داش اوة:

   : م طا موى َوة

ةم ر و  َر :دووة :م  

  وةري  :ر َر 

  وةري دووة : ةمي مَان ر و ر َر 

 :ام ر  ري  َر : َ   

  وةري : دردم ر َر

 امري ر َر :وةري دووة  

  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٥٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

وة َ ىوم اط م /    

رامو دةو  َرى رؤذ زا ،طلَ  رطَم       رى رام مرى زاى      

دةوروردا  رى رؤذواى طلَ مى رن ورة و رو رؤذوة طلَ مى   

ةرى دوون،  رؤذواى     مر ورة، ر زاى ةرةو  رةوة ورة طلَ د 

    .)١()١ورة طلَ مى اررم، مى(

         َر ؤذرى ر  و مَ ىطَر واىؤذرى ر  َودة امرى ر روة

  وَ مَان زمى مَ  ى ؤم رى رام، دة ،(  رةت  ٢ردمَ اق، مى(  

٣٦:١٣:٣٠  ى٥ ٣٦:١٧:١َدر َ ر و ٥ ٤٤:٥١:٠٠  ى  ت ٤٤:٥٤:٣١ؤذى (ى ر٣، م.(  

 رووى وى طاوة رى رام دةو َرى دةَ وة،  روةزة ى           

  ؤذر  ش وةرَ         وةر  و مووة زوةؤذر ورة س و م

  .)٢(رزامَ وة

 امرى ر وةمر مط ََ،وة   ى وةم  وةك م وةو    ا وةى ى ،

  َ دا (امر)وة   ىممزرط روام   رى رةو دزىَ دوا رةو وةَو رن وة

و امرى  ر ؤن، واان دةرَ ى(ردة)   ش واى انَ اق وَ ان ووَم مزرط ىَر 

  َ مط َ وةَ ىو ووىر وةَ ىودوة ممزرط ارى)٣( .   

وى  َطا رى رام رووى داري رزى و موة ر دة رام ووة و    

و دة مرة  َ زةوة اردووى َ وى ىور و م اردووى َ)٤( ، دة

اموا ( رؤذر  تؤذر  ىَ٣٠در  ) م و  (٣٠-٢٠   ) ىو م ،َدة (رزة  ٦٠٠-٥٠٠  (

ز َك دةرمى دزيَ  دة     ، )٦(دةَ ٢)٨٠٠رورة مى (، )٥(  رووى دةروة

  م و  َيم ومرَ   ك           دة وى زيَ ى  د دن َل   ،اَ

رى دة  ،َم دة   َيم م َطوةرم   اوة ن درواوى دوم 

  .)٧(و ميَ   وى دةرى دون دااوة، رى رامش طم مى دامام دةن

                                                   
  ).١)    مى ذرة (١(

) َةو د  ،دموةَ  دامام رى رام، مى ر، ى زام ن، زامى ٢(

 ،اوة٥، ل٢٠٠٩وم) ،. (  

)٣ () امزاى ر  اندام ومدا  َ وةدم ،د  انى ٢٠٠٦-١٩٥٧ ،ر ىم ،(

 ، ىن، زام ٧، ل٢٠٠٩زام.(اوةو) ،  

  .١٤٦-١٤٥، ل٢٠٠٥ دووةَ ،م  ،ت و  ،رم طاى رى ردم ر،) ٤(

)٥ ( ،ما ،ات ارا  ،ند ا  ا  ت اا ،ط  ا٧٦، ص٢٠٠٥.  

)٦ (،ا ت ر        ،ا  ،ا  ،ا ر ،ما ا  ج ام خا ٢٠٠٦ ،

  ، ( ره).١٥ص

ر   طردى، رؤ دامو َدةردم  راك ر َردن، مرى َوةى         )٧(

،مَ ،ا ٧٥-٧٤، ل٢٠١٠.  



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٥١                                                                        )٢٠١٧ 

  )١مى (

  ٢٠١٠دةورورى  مرى مو رطَمََ  َ وةموى 

  
    : ١٠.٣ ArcGis ArcMapروة: رى َةر رَم رمى 

١-           ،رىى زام رىم ،مَ رى راةَر ،نامم ن، وةزارةرد َر GIS ،

٢٠١٠. 

  . ٢٠١٠ر َردن، وةزارة رةوام و ط و طزار، رؤ رةوام رام  ،مرى،  -٢

 مى مر

 زاى دون

 زاى ةر



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٥٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )٢( مى

َ ىونمرد َر و م َ ىطَر َ وة  

  
  

ةر رَم رمى  َ رى :وةرArcGis ArcMap ١٠.٣ :    

   ر َردن، وةزارة مامن، رَةرا رى َم ،روةى َو. -١

٣-  أ   اق َ مرد َر  ، وام اد و_      ،َو ،  ،ن اق وَ

 .٣٩، ل٢٠٠٩

  



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٥٣                                                                        )٢٠١٧ 

  )٣( مى

امرى ر ةر ىم  

  
ةر رَم رمى  َ رى :وةرArcGis ArcMap ١٠.٣ :    

 ن، وةزارةرد َر  .وَ وةير ،امر رةوام رؤ ،زارو ط و ط رةوام  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٥٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

     اوةرى مواي دةروو رى  ىواوو ،ط امرى ر واىوو  رةت،   نز وا 

و طر    ر،َرد و راموَ ،ة رو  زما  ر م دةورورى دة

و و    ؤرزةر رام   ،رام وردةو ط َر رزة رام رى  وم ر ران ىزؤر

 وةرزى راما   طر وم زةوي دةر ،َ دة َى ران رَ زؤر  وة رت و  

 رزةى رزؤر،لَ داط         ر ، و وةر م ،داامرى رم وم وةوة م وير

رَم،     لَ اردموة و  ارةم  َ وةرطاوة  موة وةَ ش ودى 

 و مَ  ن و روةى رة      ، طمن روةى وى  و َةم  روو ودا

،طَ      رة وى رة وةىر  ،ن وةرزو  وام  وى وةىر َ  و

    .)١(رَة زؤرى و وةرزةم ا ر دةروات

، )٢() ٢ ١٥,٦٥)، روورةى ( ٢٠١٠رة  ) رةت روورى موى َوة، َ  مى 

، )٣() ٢ ٨١٣,٨( رام روورى زاى   %) ى ى روورى زاى رام       ١,٩٢ش دةط مى ( 

  ).٣مى (

  

مةم ر و  َر / دووة   

 ر  َر :  وةري  

رةن  لَ موم دةوروري دا     ،م َ َةمي طرري ط  ر ر َرةي ر

روورةي  َ رةي رة دري دة َ مودة َ (ر َر ) ن ري دةروو ن      

  .)٤(ري دةار

دم ر ريو َدة (ن)  ريدةورو موة وم      مر  َ ، مرة

  ،َر زيةطر ر ر  واوة  امم ََ وة   رةت وورد م وة

ةريو دةورو ملَ طط ر يم        َش دةر دا ي ط ةَ ،  ش دا ر دوو

َر ي و وي م،    امدام َ  م و َ  وي م  رةت

   ي رَ َش دم زار  دامام دةرةوةي    ،موي رة دةت

  .)٥(ر

امدوودة   شدا َر   ،ش     يةم و رة ريدةورو َودة وان ر 

%) دامان و  وي ر دةن  دةَم      ٨٠ن وةي )  رةوة 

                                                   
  .١٠) َةو د  ،دموةَ  دامام رى رام ،روةى َو، ل١(

)  ر َردن، وةزارة رةوام و ط و طزار، رؤ رةوام رام  ،مري، مي      ٢(

،امري ر ةرةر٢٠١٠َ  ، ١:٥٠٠٠ي.  

طي ٣( َر مزا ؤ ،مَ زيري و مزام راةَر ،نامم ن، وةزارةرد َر  (

دووة  ،نرارةي ط و مَ٣١، ل٢٠٠٨.  

)٤ ،ا ا ن، اا ا ،وىا م ا (١٤٣، ص٢٠٠٨.  

  .٢٦١-٢٦٠، ص٢٠١٠)  ا ا ،ا ان، دار اء  واز، ا او ،ن، ٥(



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٥٥                                                                        )٢٠١٧ 

 ،مي دار  ر)    م َر َ دةووَ موي ة ر (ة ،ل و ل و زارن

              رةوة ذر وةرة  م ة ر و  م م  وو م دووة 

وة رَة ي دامان ةمن طلَ ر َدا    ،ي رَن  طلَ رةدادامان ةم

)١( .  

  َروةك دةزام  موم   ت وةش دةَ ت دووة و ن داطزةو َروون ررة

َي دة ريدةرو، مر دةرا م  امن مرة م،     يةم ت  

  .)٢(ان  رَي َََرة ر ر ،َروة م َم رة َمَان ر و رَي م
  

ر    َر ر و انَي مةم : وةري دووة  

مةم   رة راو َر ر و انَوازن  م ون  ووَ،    مةم امَدةش   من داام

  -   رة ةممي ارةوة :

١-  يةم:وري 

 ةمةمو َ ر  ش دةن داروام رة ى يةم ،   زي و مزرط )

 و( )٣(:  

روةي ر موةمي    ،  مَان ر و ر  َةمىةمي زرطم :زرطم طم   - أ

َر م ممزرط ةمنو ورةو ورة ط ن وةموةك ط ،،  شةم  وة

اوَ دمي داَر َواو دة  نةمط م ر  ك ؤ مرةم ،   ي ش

م و ؤذامي رو،   ؤ ي ام  ة نرة روة،     َش دة 

.َر  ك مزرط وم شن و داط ل ول و ومدي ز  

ةمي زي : ةم  َ  مَان ر و ر َر اري زي، م        -  ب

وم رَ وةك رةي    زي  رةن َن  رةي رة ( و)   م    

...... و ط  راك و و   َزار َدة مرة روة  رةوةي   نز

          و َل وم ةم روةت وةد دةزي ز   رةزا ري ش دة

 دازرامم زن  م طمةن ش  د وةرط  اوام      مي  ا ت 

 مو و م م زةوي و  ج و دموةي  وم واي ر . 

 و   رةي و دن و زددم راك : طمةن ر رة دا  ةمى  -  ت

 ر ،نرة  ذةمرة ةريَ راك نةمط ري   ،وار ورةيط َزار نرة وة

 را ،ش ةمَ ة مَان ر رَ و َاو زاري ر .

  

 
  

                                                   
  .٢٢١، ص٢٠١٠دار اء  واز، ا او ،ن،  ) ي رس ا ،ا ان،١(

  .١٤٣ار ا، ص ) ا م اوى، ا ان،٢(

  .١٥١-١٥٠) ا م اوى، ا ان، ار ا، ص٣(



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٥٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 ةمي دامان:   - ٢

 دا وزؤر َ و    دامواموة ةم ردةوا      ةمي مَان ر و ر َر رووي      

ي َو رم و  و طاوة  ش ةم م و  موة       زة، 

  وةةم:وةي وةرطار دوو   

َوَ  ران  مَان ر و ر َوةش دةطرَوة   ي رؤذامي َر :   ي   - أ

 و مةر ريَ ري َ ون وَم َ انَوةي م . وةدؤ  

وةروة :،   رةن مري م رم راورد  رَي ض دن  طمةوة  ر  -  ب

وموامدام مَار ،         زاري  ةمو دةو اَ زؤري دمر  نرة م

  وري ردةوا رووي َن، وةش،     ش وادووة  دامام موم دةور ،راو ر

 ن و ذمن دةورة وةور وويرانر   اون١(دة(  . 

 ةمي رطَي و رؤي و زاري :  -٣

 دازراوة ن       دةورورى، رةن م َرط  َدي مري ر و طمةن و   

ن و دةرةوةي ر  ة طمدامام ر  دامان  مك م،  رةن دا وموة 

 زراودا ردام نمرة و  ام  ،ن دارة  نن دة ة ةم روة

     ن و دةزطمَ ن وم ن ون و زاممَ و م  ي مؤر

 زارم   زاري مرو و     ةمَازم دا دةَوة، وة   

،   )٢(زارةن و موم زةرام و زاري طاوة و زار ن      

زار   َدة ر دام و شمةم     ماوَ  ن داةمط  ي 

(زام)       مَ ن  م رة  طمةن دا َ م    ،داموام طم موة

طري و  روة رةن مو  و من  دةطَ وة مري رؤذم    ،رةن دا وموة

 ،مرة  نماطؤروةي رومو ن         وةامَي مةم ر َر  رةوة  نرةظو ط ذم

،  دامام طمةن رؤذامو م ردةوا ي ر دةن  د          )٣(و دةت

..... ن وَرط رةرو و روم ن وَ مزار  وةرط  

  

  

  

  

  
  

                                                   
  .١٧٦)   ا، إ ا ( ا ا وا ا)،  ا ، ا ا، ا، ص١(

  .١٥٣-١٥٢ار ا، ص ) ا م اوى، ا ان،٢(

)٣ : وام ري ززام  (ص ،ر ان، اا ا ،ان ل٣٢٩-٣٢٧.  



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٥٧                                                                        )٢٠١٧ 

  

م ا ري ر  َر / َ   

  

 ر َر دمرد :  وةري  

 مَر وة،   زؤراري ط َ دارة ر َر      واز ا وة يم  ت

داماوو رم و     ن   و  مَان رَم رَ وةك ر َو و ري و رطَي و       

 دة َرك و ي ي       ،ري رَ دري دةت     ،ي رَش م ،َوي

 وةو م َر و مر مامم م  دن ريطَر  ت دة،    مش زادةي ط

  َر مامم    دةردة ط  نَر ن يَر ر و  وةَ ي،     َدة

َ َر ر و اَي مةم ت  َ١(م( .  

طم دردم ر َر وةدا وةي دار ر ر رةَام ي ر   َرةَان و 

دم ر َ رووي  ري و و رؤي، وة روة رةَام رةم ةمي 

وة ر َ رةطزَ      ،و طاوة َة داري و وة رةَام ر م ذن      

  .)٢(رة  رَدا

 دمرد  رةتوازن انر ن وزام مومو ر َر    ر َر دمرد )٣( ،

وةمة ز م ر َرة ا  ،َوة ةمي و رَ مَان ر طلَ دةوروري َ و ر

َري دةو ،د وةشوامَ  رط ا   ،وةَي مةم       وا و واز ريلَ دةروط ر ن م

 ،َري مد رة َرَر ر  مرة َلط َدة درو ََ و،  َم روةوة ان

َدة ازراوة دروط َر ري يَ مورةط اط َر)٤( .  

  َر دمري         دَر ر و ةر َةمر   ي يم و مر طو ،   

دري دم ر َر ر َ دة َ دردم   ن   رةَام ط ،رَطري د

 مط  ر و  ة مرةراو  ومي داَ   َر ي م ري وو دةورو، 

  م رَن   دردم ر َر وةك :،  دة َري وَ وة

  

  

  

  

  

                                                   
  .١٣)   ا، إ ا ( ا ا وا ا)، ار ا، ص١(

)٢ا  ،نا ا ،ب ا دل (  ،ا ،١٦٤، ص١٩٩٠ا.  

)٣ ،ا ،ا ا  ،ا  ،( ، ،م) ا ى، ا   ى (٣٣، ص١٩٨٩.  

)٤ (ا  أاا  تدرا ،  ،نصا ،ر ا٢١٧ا.  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٥٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

١- .رة ي َ  ر َر دمرد  

 .)١(دردم ر َر ي رَمَ ازي ري و  ري - ٢

رد  ري َر دمن طر يَر امرر،  ة(نام ) دؤزي و َدؤز ي ،

 ،  دؤزة دردم َ مَان دوو ردا  ر َردوو رة ي  دةوة     

  م ن،    َ دمرد             ر  دة  يامو دام انَم رةوة

و و دامامي  دة  ر   َدةَم ن زاري        ،دةَم زاري

  )٢(ن زاري واز

  :)٣(دة  َ  َش َ  ذرةي دامان و وةي مَان رةن ن و دوو رة 

  

  دوورى مَان دوو ر                                     

  رى رى ك = ودو

  دامام رى طورة                                        

                          ١      +  

   دامام رى ك                                    

  
) س َ وة دووري مَامن    ١٧٥,٠٠٠) س َ و دامام ري (ب) (   ٦٠,٠٠٠م طر ري (أ) (

)١٥٠  وا َ ( (أ) ري َر ارةوة يةَ ري و(ب) د دة)٤(.  

  

                                   ١٥٠                    ١٥٠                    ١٥٠  

  دوورى رة  .. ٥٥,٤  ==   =      =)ب(دورى رى    

                             ١.٧٠٧+  ١          ٢.٩١٦      + ١         ١٧٥٠٠٠            

                        ١      +  

                             ٦٠٠٠٠  

  

  

  

  

                                                   
)١ :وام ري ززام  ( رس ي،نا ا ،ص ا ،ر ا٢٢٤-٢٢٣ا ا ،وىا م ا و ،

  .١٤٥ان، ار ا، ص

)٢ (ا  أاا  تدرا ،  ،نصا ،ر ا٢٢٩ا.  

  .١٦٥) دل ا ب، ا ان، ار ا، ص٣(

)٤ن أ  ( ،ردنا ،وا ا ،وا  ن، دار واا ا ، ١٨١-١٨٠، ص٢٠٠٣.  



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٥٩                                                                        )٢٠١٧ 

  

 ام ر  ري  َر :وةري دووة  

 َر دمرد  ي ن وام  دؤزي ووير  ر دواي،      نام  دؤزي ةداَ

دة ََ   دمرد ،امري ر َر      يرام و و امري ر انَم َل دمري د

ش   ،) دا رووماوةوة ١وةك  ي ذرة(    مرى زاو من، دةوروري  ي وة

ر ي  امري ر  نوةي دوور ن ورة امرةي دامذ مَ     ََ ي دوا ،  ر

ََ دااون  درو دة    َم مَان ري رام و رة ون ك طم  دارةش 

 َري دةد  نامري ر َر ي  وةكرة (  مرة،  ) ٤ذدواي دا د دمرري    د َر

: َون دةردة امر  

  ) امري ر َر ريوور : ١٠٣١,٤ (٢)١() دة  ،١٢٦,٧    امزاي ر ريوور (%

   ، وا رووري ر َري رام طورةة  )٢(٢) ٨١٣,٨روورةي ( َ   امزاري ر ريوور

 )امري ر ريوور ١٥,٦٥دا ٢ ()٤)(٣( .  

) ن روون دةَوة ري ر َري رام م وة و رامي        ٣دووة :  مي ذرة (

مي رن وة روة ري     ذرةي داموامن  و دووري وةي مَامن  وةك مري

ر َري رام و رام دوورووة  ذرةي دامامن رزة و وةي دووري مَان زؤرة وةك       

  مري مي ةطون.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
)١ :وام ،ارط يَر مَر ي ر م روور مَدةر (  ره وو م) اا  ،دا  ح

وا  دار ا ،ا  ،(د ،ا ،٢٧٢-٢٧١، ص١٩٨٩.  مَر وArcGIS ArcMap ١٠.٣ 

  .٣١)  ر َردن، وةزارة مامن، رَةرا زامري و مزي َم ،روةى َو، ل٢(

)٣ رؤ ،زارو ط و ط رةوام ن، وةزارةرد َر  (.وَ وةىر ،امر رةوام  

)(  امر) زاىر مم  كر  رةت دوووة رين دامرى ر َر ،امرى ر َر دمرد 

 مَ ىطَر ر  و امرى ر م  ىمزا و م ن)، واةرو دو وة.ون طوةر  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٦٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  )١ى (

امرى ر َر دم رىد  نام  دؤزى  وََ ر دم  

  ر مم زاى رام و ةرو دون

 
:    ةرَ رى  

١.    ،مَ رى راةَر ،َر رى ىن، دةامم ن، وةزارةرد َر 

  رؤ (اان و طَرةرى ذ مرة  ى      ى طَرذ  ت (وا

رةوام و زا و م  ى َ  م َ ىطَر ممو ط رم  وان٢٠٠٩، دام. 

      دووةن مرذ داوةَ  ،رزة امرةى دامةرة و ذ زاى رىم :َدزي      *

 َر دمررةوةى    د   ت ،ودة درو َرزؤر م ََر م ،امرى ر

 ان رامَى ( –مم ،(ةَ ،ؤَ ،)٤.َودةردة وومر (  

  

  

  

  

  



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٦١                                                                        )٢٠١٧ 

  )٤( مى    

امرى ر َر دمرد  

 
    : ١٠.٤.١ ArcGis ArcMapروة: رى َةر رَم رمى 

 )١ى ذرة ( - ١

  ر َردن، وةزارة مامن، رَةرا رى َم ،روةى َو. -٢

  



  دردم ر َري رام َ دؤزى  امن
 

  

 ٣٦٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  

دةر  

رةن و موم دةورورى ر ةم ون وة  رووى ورى و ارى و     -١

 و رؤى، وةروة ى دامان مَان رو ر َر ةم وو        

.امرى ر َر دم رىد  وةن وةرطاى دامةم داوةَ   ،ةَ 

٢ -  امرةى دامذ  ة ر َر رىوور اوام  امرةى دامذ وة ،وةرة

             وة َدة اوام رة َر رىوووا ر  مرة  راورد َ زؤر رة

 َواموة، طدارون  دوورى وةى مَان رةن.

ري ر َري رام     روو ،رى ر َرى رام مووة ر رى رةو طورةة  -٣

)١٠٣١,٤ (٢ )امري ر ريوور  ،١٥,٦٥ ٢       امرى ر َر رى  َر  ،(

  ز ٦٥دة .امر رةوام رى ةىوةم 

    

  

   روةن

   : روة ردن

 َ   -  أ

  . ٢٠٠٥رم طاى رى ردم ر،  دووةَ ،م،  ،و،ت -١

٢-   ر ،ردىرى      ،طم ،نرد َر راك  دمردة َودام ؤر

 ،مَ ،ا وةىَ٢٠١٠. 

 َةن  -  ب

١-  ،أ   ان،  دم    ) امزاى ر  اندام ومدا  َ وة١٩٥٧-

٢٠٠٦    ، ىن، زام ى زام َ ،اط  ،ر ى٢٠٠٧)، م ،

 (واوة).

٢-     ى زام ،ر ىم ،امرى ر امدام َ وةدم ،د ةوَ ، 

 ، ىن، زام٢٠٠٩. (اوةوم) ، 

 م و ماوة ن  - ت

 ر َردن، وةزارة ن دامن، دةى رى ر ،َرَةرا زامرى و       -١

مزا ؤ ،مَ زىم  م َ ىطَرنرارةى ط ٢٠٠٨ ،و. 

 دا و دةزط ن  - ث

 ر َردن، وةزارة مامن، دةى رى ر ،َرَةرا رى         -١

  رىى زام رىم ،مَGIS ،٢٠١٠. 



 نو  .ي.  
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٣٦٣                                                                        )٢٠١٧ 

    ،ر َردن، وةزارة رةوام و ط و طزار، رؤ رةوام رام -٢

،امري ر ةر يري، ممةري ٢٠١٠َ  ،١:٥٠٠٠. 

 ر َردن، وةزارة مامن، دةى رى ر ،َرَةرا رى         -٣

  ،مَ         ت (وا ا) رؤان و طَرةرى ذ مرة  ى

          و زا و م  ى َ  مَ ىطَر ممو ط رم  واندام ى طَرذ

رةوام ،٢٠٠٩. 

 

 مو ن  -  ج

َاق و ن، -     اد،   أ و وام  ، ر َردمَ اق   -١

 ،َو ،٢٠٠٩. 

 : ندووةرة وةر  

  َ  -ا     

  .٢٠٠٣أ  ،ن، ا ان، دار وا  وا، ا او، اردن،  -١

٢ -     ،ا ،وا  دار ا ،ا  ،(د ره وو م) اا  ، ح ،دا

١٩٨٩. 

٣- ا إ ،  ،ا         ا  ،ا  ،(ا وا ا ا ) 

.ا ،ا 

٤-  ،ا ا ن، اا ا ،م ا ،وى٢٠٠٨ا. 

  .٢٠١٠ا  ،ا ،ا ان، دار اء  واز، ا او ،ن،  -٥

٦- ن،اا ا ،رس ي ،  ،ن ،وا ا ،زوا  ء٢٠١٠دار ا.  

٧-         ،ا ا  ،ا  ،( ، ،م) ا ى، ا   ،ى

 ،١٩٨٩ا.  

  .١٩٧٧، ا ان،  ا، ا ام، اة ،ان، ل -٨

٩-  ،ا ،ا ا  ،نا ا ،ا دل ،ب١٩٩٠.  

ط ،ا ، ات ا  ا  أ دن،  دن رات     -١٠

 ،ما ،ا٢٠٠٥ا. 

 

 َةن  -  أ

١-  ،ت ر ،ا            ،ا  ،ا ر ،ما ا  ج ام خا 

 ،٢٠٠٦.(رة ) ،  
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 ٣٦٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 
Abstract 

Determining Ranya Urban Region according to Breaking-Pint Method 

Investigating Urban Region has a special place in urban studies, because urban 
region is one of the types of geographical regions but has different 

characteristics that make it unique and different than Topographic and Climate 

regions. Urban region is an organized region that is created by humans; it is not 
stable and the characteristics of economic region are more obvious and 

apparent. This type of region is divided based on production and movement 

distribution.  

The main aim of this paper is to determine the urban region of Ranya. The 
study has used a statistical tool which is the breaking point method. The 

method is used to determine the expansion of the city and the area and its 

impacts on its surroundings. 

In order to achieve its objectives, comparative method has been used 
combined with quantitative method to determine Ranya Urban region.       

The study has concluded that the urban region expansion is associated with 

population growth of the city. There is positive relationship between 

population growth and urban region expansion, and the reverse is true. 
Furthermore, the region of the city is larger than the city borders.  

 

 

 


