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 نو  .ي.   

راى رزام 

   زامؤظن

اط   

  

  

وةَ ى  

                رم َم مَر ر موزا وم  اطر ماممGIS ،

            ورةط َةرر ، ر وةىَ و ط ناط وةَ َم  َيم َ

زام مورةن  ،َرووى رووى دان (ذرةو رَة)   وةى  م  داى روورة و

  و َدم من َ ى َةرة مَدةو و مون.

طمَ وة وةدا روورةوزان َدا طم زؤرى   دامان و ررى رن،   

م مو وزان  دامام رى دزىَ رووى َووى و ري و  و مرو،           ط

            مَر َدزي رى وزا ىوووى مر  اوةك موةَ َ وة روة

  .(ArcGIS)رمى 

 رة  روة) ىرم مَر   وةَGIS   ت مرة ودا مامم  (

موى وزا رى دزيَ، روة درودم م مى راور رةت  ذرةو روورو      

  روى ك رورى وزا رى دزيَ.

 ط    مدة وة وةكَر نَد م وةَ م)    راورد و رى و وة

  رى).

ام(GIS)   دا َوة طوة م دةر طم ،وام ،رمى   

       وزا وى مدا دمَ و َر  ، دةرىرادة     ،رز ا  دمَن و و

    )  َدزي رى وزا ةىَر روة٢٠٠٩  )   ١٥,٦)دا    زؤر ةَش ر ،(%

)  َدزي رى ك ىور و دةوَةرى مَ راورد٢٠٠٩)   ش  ٣٨,٠٤)دا ،(%

ةَن.رورو رة ةرىَ راورد زؤر   
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 ٣٤٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

َ  

َدا زؤرى وم ن دةم َدة و زؤروم ذرةى دامان، و طورةومَ اى رةن و و 

رةن و رزى ى و    َمى طلَ ن دةى َ، وةك زؤروم َ ورى ذرةى دامام مو 

طام م زةوى و دة موَ  مَون، و  رام دة رى (مرَ) ر         

  دامان  َرةر َ  م ؤزرَوة.

م َورة مرَم دادةم َ   طدن و طم دان مو وزام مور  رةردمَ ةر

    َ روة ،وةدة  ذ وم نوزا وم م ،ونا امرة دم

داوار رةن  دامان داازن ر  ى  ،ت مو دامام رةما،      

وة داوارى  دم مووزان ى دةَوة دم رودؤ ورى و ري           ر

ذ و رزموةى رى ذم دامان، َن َوة روورة وزان طم زؤرن  ،ر   

 َدةط رة َؤر موزاوم  وةى  زةرام ان ودةى دام رى دم ن

َى  رةما درو دة وةك ((دامام رةن. روة زؤر َ  ذن رةر دةن 

.((....رى ط وةىمرز ،وا وم  

، َ ميَ  مGIS     َمامم رطا  مو وزام ر رَم م َرمى         

َوة طان ط و َوةى ر  ،رةرَ طورة وةى  م  داى   

َ نرةوم موزا رةوون      رم دمَ و (ةَرةو رذ) نووى دار ووىر ،

  َ ى َةرة مَدةو و مون.

  

  ارَةى ت و َ َوة

      موزا رةووى رووى دار   نوةَ  وةى داوةَ )٢٠٠٩ .(

  َدزى رةوام رى) ،َدزى رى   نوةَ َ٢٠٠٩وة.(  

  

  طمَ وة

طمَ وة وة دا  روورةوزان َدا طم زؤرى   دامان و ررى رن،  

    نوزا وم مط         ،روم و  ري و ووى وَ ووىر َدزى رى امدام

            مَر َدزي رى وزا ىوووى مر  اوةك موةَ َ وة روة

  .(ArcGIS)رمى 

  

 وةَ اردم رى  

 رة رى    موزا ووة مَ ىوم  وةى وةَردةط وةَ  اردم

            رةوام رى رىوور ى ط ر ونش من دا ةَش   ٢٠٠٩ ،دا

اممَ رووم رطا وازى داش وم موى وزا درو دووة، و ارى وةن َةدات  م

. وم شرةى دا    
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 وةَ ط  

طَ وةن وم واز زؤرى روورى وزا مَان طرةن و وازى روى  

  ان ر طرةم ر.ك وزا موى َوة، روة وازى داش وم دام

  

وةَ   

)  مامم داو رةم ت  موى وزاَ GIS وة   ،رَم رمى (

روى ك   رى دزيَ، روة درودم م مى راور رةت  ذرةو روورو       

  رورى وزا رى دزيَ.

  

وةَ دى  

   مدة وة وةكَر نَد م وةَ م ط     راورد و رى و وة)

 َدموة دةت،    دى رى طا  دموةى و داو زامر طام   رى) 

روة دي وة  وة دردةن و دى راوردر  راورددم روورو رَةو روى       

  ك وزا راورد  مَان طرةك و ى رو َ مَدةون.

  

 وةَ م ردة ط  

ط مط    ممر َ رىزام وموم اى ردا ومدا موةَ  م 

ةمار و موم م دراو  مو ،د ى  َ من. روة ذارى          

.وو م ممَ  

امم من   وةو روورى رك  (Arc GIS)         ى رَم رمى 

. ن دةوزاون و مةرط  

  

  مَ وة 

َ مَ  وةَ ،وة داش اوة َ كء دوو شء دةرء 

َروة ، ردةوار) مء (٥ (١٨)ء١) م َ م ر م َر ،ةَ (

  دااون  رة:

   ممم مَ وة،   ار س اوةروو،   ممم موى 

      ن ومو ط وزا ىوم دووة  ،وةَ        رزام  ممم   َ 

،  دووة رن اوة  رووى دام موى وزا رى دزيَ و           GISطان

       َدزي رى موزا وةك و مررى طوور   ،س ار  اوة شو ٢٠٠٩دا ،

، َ  رَةى   ٢٠٠٩ رَةى وزا ر  طرةك رى دزيَ    دووة

   َدزي رى ر وزا رىووى ر وزا٢٠٠٩    دا    روة ،ووراوة

 وزا رىوور ك ىور ،ارة    َدزي رىوو. ٢٠٠٩راوة  
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 ٣٤٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

   

  ممم مَ وة

    / ممم موى َوة

اط َ :  

)، روة ر  رَطى     ١مرى زاى ةرو ووة موةرا زا، مى ( ) *(رى دزيَ

      ر رى ن ورد َر ر رى َودة روة ،رى  َوو دةمَ

)، روة مرى زاى ةر (رى دزيَ) رك  (مى و َؤ) دةوَ    َ٢اق مى (

رى وة و (م ى ذاراوةوةو مر       زاى وةواؤذر  وةر رى ةَ 

  ).٢٠١٦). (وةزارة مامن، ٣دوون، مى (

         ) م ىزم ردو انَم َودزيَ دة رى وةؤم َ ووىر٣٧:١٠:٣٦ °_٣٦:١٢:١٨° (

  ).٢٠١٦). (رؤ رةوام دزيَ، ٣ت، مى() ر°٣٠:٦:٤٥ - °٣٠:٩٠:٤٥رو َ درَى (

  

رزوم :دووة 

) و م لَ   ٧٤٧طرى رزوم رى دزىَ  دة رز لَ  رووى دةروة(  

) ووى دةرر و      ٥٦٤ م  ى رزى و م وازى ة، وا (    )   َل رز١٨٣ (

) رووم وةن  روون دةَوة رز  ووة  رى         ،٤رم دان  مى (

رؤذ و م  ووة رواى،  وا  وة رى رت رةو رو رؤوا        

  )٢٠١٦، DEMوة   رووى دةروة، وة َواموة. (م دةد، ؤ م دة

 َوةز ةىَ زةوة اردووى َ وى ىوم َووة دةاط مم ومووى دار

        و  َر دة رة  روة ةاوى وةرطدا      ةو نووم

َةى  َراوةدا وة ى دةروام َر دؤ ذاراوةدا،  رةوةى رةو رة        

    ،ةش و مر ذاو ان و مرزا َلط َ ريد َوة دةؤذر  و َى دةمط

  .)٧،٢٠١٣واش طلَ َموةى زة  س. (َن ا ،  رؤذ

  

  : َوووا

        دةر  َذ َوى دةرام وةر  واى موو رى َدزي رى وايوو

 زما َة رو َ زؤر    موةرا  زم ردوو راموو و  موةمة       

ى ن دةر  َ ،َرة دةومة روةم و  ى  ر َرى ران و وى 

    اىَ رووط رام ىوم َووة دةر ران ووىر وةَزةوى دادة َر زةوي و ذ  ر ران

  )  رام مو رى رام (رزوم ران و رام رام).٥٠٠مى زة (

                                                
)*(    َدزى رةوام رى٢٠٠٩ )  وة ١٨ )  وة  امرةى دامةك، و ذرس، ٦١٠٣٨) ط (

 ).١ى(
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  )١مى (

  رى دزيَ  َزاى ةر

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠١٦وةزارة مامن، 
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  )٢( مى

  رى دزيَ  َرَطى َم و ر َردن و وَ اق

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠١٦وةزارة مامن، 
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  )٣مى (

   َؤم رى دزيَ

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى َ ةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢
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  )٤مى (

  رزى و م رى دزيَ

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  )٢٠١٦، )DEMم دةد،   .١

 .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .٢
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         وك َز ومرَ ى ر زةوى وى  ةموة دةوَ ىور زةوى م وى  رةت

رى رى دزىَ، وة  (وة) موة را وو     رؤذواى رةدا     

  نردوو  .َدزى  َن دةوَ نك دةط رة ورى  

 رووى وى ذَ زةووة ى وم رامو َ زؤر  مودا رى طرى دؤ ر دةومى وى   

)  ون       ٢٠٩( ) مو ر   َامى َام ٢٠ذَ زةوى دزىَ  ر َمو ِارى دزىَ (

) وم َلط ا١٢) ز امَ ىام   (٦٢   ن اَ) .ا   نو (

،٢٠١٣،٧(.  

  

  ارة :ك

        ،و م  رى  ةر  دة  وةَ ىوى م رط   رة

)  مرط اي وم دةى ةمدةو  ةوَ وة ةمةر ر دة  ،زؤرة را٤- ١ (%

دةى ماَ ا   َ ،لَ دن و رووة ون، روة لَ  رةى ا      

 رى  ن ى ري م   وةَن دةطاَوم   ردى م  دزيَ وةك

روة ر  َك  م و رداوى  رة ش موى وي و  رزةن        

  .)٦٧،ص١٩٩٨، ، طمدةطَوة (مة ل 

  

   دووة : موى وزا و طمن:

رة طان درى دمَ  و ر مو وزان رؤلَ و طمن  زؤرى رةن،         

م رَم زةوى مورو و  ى  اوةوة رى ذو داماموة، و         

ة رَم ،ى زؤروم ذرةى دامان و رة    ا رةو رةو َاوم و ر

      ،و ذ ر ردة نوزا وم ؤر  ،نرة ىذ م ى   امرة

.رام و واى ش و وةىدم ى و  ،   د)٣٣، ص٢٠١٢.(  

        وم موزا وم ر و َ دم رىد  ناط رة امرد ن و مرة

ردا رؤ طمن  ،م ر َم زةوى مو ر     ى  اوةوة رى      

 َم م ةداَ ،وةامو داموو: ذرن دةوزا وم مط  

  طم و وا  .١

 و ندة ن دارة امدام  وط وا و امرة  نوزا ورى موور

 دة ر رةطزام و وا وةك (ى طر  ، ر،  ،َ) روورى مو وزان       

  )١٢، ص٢٠٠٩ا ل، ى طر دادةز َمو رةما. (

روورة وزان ن رط رووة رؤَ طم  ك راط ذى رةن  دة َدموةى  

  زى دووةوةك ط َرة ن نزة زط زؤر روة نرة واى و    و  ن ور ى

   َن دةوزا وم دم  ة ىم و روة ،َن دة ك  ؤ ىزى مط
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 ٣٤٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

م رةزا دادم رى رووةن  م امى دموةى وواى و موى دةَ و       

  َدة ؤر م) .وو م رى ط مزامدا ،  ا١٠٧- ١٠٦، ص٢٠٠٥(  

٢.  روم مط  

   م ،راَ ىز ما طى دوام  رداوم ن ن وةكوزا وم دمدا رىداوا

وزا ون مرة وواى م وةىدم ى َوا،      دة وةىدم  ؤظ  م ن وةك

            ؤذامر َ تر دة نا ذمورةرة ط  وةى امرة واى   ةىَر دمدز

ردام مو وزام مو رت وة  رووى دةروموة راَ وة.         

)UllaBeerglumd,p.٣١(  

     و دةر ط اد ودة ر رىر ور ذ َر دة ور امورةرة ط  م

  ) ١٢، ص٢٠٠٩ا ا ، طم مو وزان رةما  م طم   مرو ؤظ. (

وى وزان و ررن ر مرو ؤظ،       روة  مام و رةن ت  م

َوةما دةرووة و مى   رةما ذن ردةن ز و مم دةروم و   

  )٢٠٠٤، اط اوم دم  و م ومى دة راورد   دآ ن. (

٣.  ذ مط 

  د ،ون  ط  ،ر طم مووزان  مدا دةردةو رووى ذوة: (

  )٩٨- ٩٦ص 

  ذدارى دةت  دةمدةم وذاوةذاو .  -  أ

  را ر ى َ و  دموةو َردموةى .  -  ب

  مَ َ ى را ى وةوة رودةدات.را ك و وةدةرم  -  ت

   دموةى  م وا رَى زددم  و  دووة ى رن.  -  ث

  رط و  دموةى  َ و دامم  َ ن ن.  -  ج

 

٤.  زةرام و  مط  

ان دامام ر ة ر َش  واموةو دم م دةرومن، طم مووز

   وم ىؤر م دم َ و  و زةرام  ََ وة روة

رس ا ى) .دا،١٤٧، ص٢٠٠٣(  

  

 : َ ناط رزام  ممم GIS   

)  ى ر ر َا ،  وا        ١٩٤٠ر (GIS) ) زامر طان 

رَم زام طان رَم ذى ر، وا  زام طان  

    ناط رزام  ، وةوة د  وَ دووداار     َم َ

َ َ وو امى دا دموة طاو زامم ت ر موك  

      روة ،وودروو اى ردا م ر        ت نوطط  ررة ى داام 
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           زار و اطر زي ور و ى طاط ارى وةك َرد ر راو ارى م

  ).٤، ل٢٠١١طن. (م رةج زادة، 

 رم ارة ما    روةَ  درى او م ،   ر وى       

         ر دا دا دوومرم  م دمدرو  اماطرزام  ،ََردة

  :َردة  

 َ ىدا :  

 مم و َََ ىم مَ ردةزةي دةطو ر يى    مَ ة نردةد

ودردة و َدا، وا) ةَ  درى او  َ ؤمَ) َ م درَى و   

زمم مَ ،((ةدا دووَة دةام داى دة  (َةى د ، م دة).         

  )١٧٢، ٢٠٠٧ اى، ( ا

ى وةدا : دووة  

  .َدةَو م  ؤ ن و  ،نمزةةطن و رردةرد نوازة رة و ىدا

 رَك و دة وةَدة وة وة دواىَة دةَ ت ودة م دا وة دا  ،وو

    امد دة ،(دة ن د) ةىَ رتان ر َن و ن م َرةذ رة دا  َدة

 ،   د.د) .َ ىدا دم وة   ،ى وةدا َ١٢٥، ل٢٠١٤(  

  

 دووة  

 وزا ىوم مووى دارَدزي رى  

 دا ر و زامرم دةروو َةى مامم رطا (م)،   روورو موى  

وزا ر  طرةك و ر و روى ك روورى وزا، و روة مامم  روورى            

  ى ك َ َةرة مَدةو و مون.وزا طرةك و  رو

  

    : روورى طرةك و مو وزام رى دزيَ

   )  َدزي رى رىوو٢٠٠٩ر  )   ١٤٩٠١٧٦٣) دا  (٢  ) دة  ،١٤,٩ (رةش   ٢وور  ،

) ٦١٠٣٨ة ى ط ذرةى دامان ن ا    (       ) طرةك دا، رو١٨داش وة ر (

  ).١س، ى (

رَةى  ) ٢٢٤٠٣٦٣) ن دةردةو َ طرة وار طورة رورى     (      ١ى (

)١٥     امرةى دامذ  ا ن ،ر رىوور ي ط ى(%     م امرةى دامذ ،

%)ى ى ذرةى دامام رى دزيَ، روة طرة رة  روورى    ٠,٠٩) س رَةى (٥٤(

)  ،ةى (٢٩٢٧٩٥َر (٢   امرةى دامذ ة زؤرم ةرط  ،ر رىووى ر ى(%

  ). ٥%) ى ى ذرةى دامام ر، مى (١٤,٤)س رَةى ( ) ٨٧٨٧ دةط
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 ٣٥٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١ى (

  َدزي رى رةكةةى طَرو رووان و رةى دامَرة و ر٢٠٠٩ذ  

٢رورى طرةك  رَةى دامان ذرةى دامان طرةك ذ  رَةى طرةك  

 ١٥ ٢٢٤٠٣٦٣ ٠,٠٩ ٥٤ وار ١

 ١٢ ١٨٠٢٣٥٨ ٠,١٤ ٨٨ زى ٢

٣ ر ٨ ١١٦٠٤١٣ ٢,٦٥ ١٦١٩ 

 ٧ ١٠٧٢٦٣٣ ١,٩٩ ١٢١٧ ت ٤

 ٦ ٩٤١٣٧٢ ١,٢٦ ٧٧١ رمران ٥

 ٦ ٩٣٨١١٢ ١٤,٤٠ ٨٧٨٧ مة ٦

٧  ام ٦ ٩٣١٣٠٨ ١١,٣٢ ٦٩٠٩ 

 ٥ ٨٠١١٨٥ ٧,١٧ ٤٣٧٦ مرؤك ٨

 ٥ ٧٧٢٢٢٠ ٨,٧٣ ٥٣٢٦ س ٩

 ٥ ٧٤٩١٥٦ ٩,٠٣ ٥٥١٤ ان ١٠

 ٤ ٥٣٢٥٩٠ ٧,٧٨ ٤٧٤٨ ت من ١١

 ٤ ٥٢٢٣٨٧ ١,١٦ ٧١٠ وارةن ١٢

١٣ م ٣ ٤٨٥٦٤٦ ٦,١٩ ٣٧٧٩ 

١٤ را٣ ٤٤٥٨٢٠ ٢,٠٥ ١٢٥٤ ر 

١٥ َو ٣ ٤١٢٦٨٦ ٧,٧٩ ٤٧٥٣ 

١٦  ٣ ٤٠٤٩٠١ ٧,٢٤ ٤٤١٩ 

١٧   ٣ ٣٩٥٨٢٠ ٦,٥٠ ٣٩٦٥ 

١٨ رة ٢ ٢٩٢٧٩٥ ٤,٥٠ ٢٧٤٩ 

 ١٠٠ ٠,٠٩ ١٠٠ ٦١٠٣٨ 

  

  .  ٢٠٠٩ : وةزارة مامن،  َةرروة: ري 

 

  

  

  

  

  

  

  



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٥١                                                          )   ٢٠١٦ 

  )٥مى (

  َدزي رى مةر٢٠٠٩ط  

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٥٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  َدزي رى وزا ىو٢٠٠٩م   َم ،واز ةىَر  وم امةرط ر

وزا رىوور  ن َم  و  ن  نةرط) ىم ، ٦ن.(  

  ،ناوةوز َ رك و وةك وزا ىوم  ٢٠٠٩      نَان رَم  م ،

 ) ن دةطرةور ى ط  ،وزا ىوم ٣٦٠٠٠ (٢) ىى ٧. موى م روة ،(

  ) اوةروو.٨وزا رى دزيَ مى (

)  َدزي رى وزا رىوور وم شى      ٢٠٠٩دا  ن، وةكةرط َ  وازى (

)٢      )     وزا رىوور زى زؤر ةرط َر ،ووراوة (١٣٤٥٩٥ (٢   ،

  ) دا درة.١٠) و (٩،  مى (٢) ٢٢٤٩وزا     (طرة س  روورى 
  

  )٢ى (

  ٢٠٠٩روورى وزاَ  طرةن رى دزيَ لَ 

 ذ
 ٢رورى وزا  طرةك

رَةى وزا  ررورى 

 طرةك %

 ٧٤,٧ ١٣٤٥٩٥١ زى ١

٢ م ٣٤,١ ١٦٥٤٣٣ 

 ٢٤,٩ ١٣٢٤٥٨ ت من ٣

٤ َو ١٩,١ ١٠٩٠٠٥ 

 ١٢,٣ ٩٨٦٣٨ مرؤك ٥

٦  ام ١٠,٢ ٩٤٧٤٩ 

٧ ر ٩,٤ ٧٨٧٠٧ 

 ٨,١ ٧١٠٥٦ وارةن ٨

٩ رة ٧,١ ٥٨٣٥٠ 

 ٦,٦ ٤٤٠٠٣ ت ١٠

 ٦,٢ ٤٢١٤٢ رمران ١١

١٢   ٣,٨ ٢٧٣١٢ 

 ٣,٦ ٢٠٦٦٥ ان ١٣

١٤  ٢,٤ ١٤٩١٢ 

 ٢,٠ ٩٥٥٢ وار ١٥

١٦ را٠,٦ ٤٢٣٣ ر 

 ٠,٥ ٢٦١٩ مة ١٧

 ٠,٣ ٢٢٤٩ س ١٨

 ٢٣٢٢٠٣٣  

  .٢٠٠٩روة: رى َةر  : رؤ رةوام دزيَ، 



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٥٣                                                          )   ٢٠١٦ 

  )٦مى (

  َدزي رى  وزا ىو٢٠٠٩م  

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٥٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٧مى (

  َدزي رى  اووز ٢٠٠٩  

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢
 



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٥٥                                                          )   ٢٠١٦ 

  )٨مى (

  َدزي رى  وزا ىوى م٢٠٠٩  

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٥٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٩مى (

  َدزي رى  وزا رىو٢٠٠٩ر   ٢  

  
  

   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٢ى ( .٣



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٥٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١٠مى (

  َدزي رى  وزا رىور  رةذ مام٢٠٠٩م دو    

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٢ى ( .٣



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٥٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

   دووة : رَةى وزا ر  طرةك رى دزيَ 

   )   َدزي رى  وزا رىوور  دمرةرة     ٢٠٠٩دَ ،ندةوَةرة مَ َ (

)  م َ  وة امدةوَن  ١٠مرةرى طوور (%       ا د) ،َ وزا

،٢٤، ص٢٠١٢.(  

) دا درة، َة   َ  َ٣ةرة، طرةم رى دزيَ ن  َدووة روةك  ى (    

      )  َدزي رى وزا ةىَر ،رة  ر ٢٠٠٩ط  )   ش  ١٥,٦)دا ،(%

 ة  روورى وزا ر دا.%)ى ز دامو١٠رَة زؤر راورد َةرى مَدةو  رَةى (

  )٣ى (

  ٢٠٠٩رَةو  روورى وزا ر  طرةن رى دزيَ لَ  

  رى طرةك %رَةى وزا  ررو ٢رورى وزا  طرةك ذ

 مب ٧٤,٧ ١٣٤٥٩٥١ زى ١

٢ م ش ٣٤,١ ١٦٥٤٣٣زؤر 

 زؤرش ٢٤,٩ ١٣٢٤٥٨ ت من ٣

٤ َو ش ١٩,١ ١٠٩٠٠٥ 

 ش ١٢,٣ ٩٨٦٣٨ مرؤك ٥

٦  ام ش ١٠,٢ ٩٤٧٤٩ 

٧ ر ٩,٤ ٧٨٧٠٧ وةم 

 وةم ٨,١ ٧١٠٥٦ وارةن ٨

٩ رة ٧,١ ٥٨٣٥٠ وةم 

 اث ٦,٦ ٤٤٠٠٣ ت ١٠

 اث ٦,٢ ٤٢١٤٢ رمران ١١

١٢   اث ٣,٨ ٢٧٣١٢ 

 اث ٣,٦ ٢٠٦٦٥ ان ١٣

١٤  اث ٢,٤ ١٤٩١٢ 

 اث ٢,٠ ٩٥٥٢ وار ١٥

١٦ رااث ٠,٦ ٤٢٣٣ ر 

 اث ٠,٥ ٢٦١٩ مة ١٧

 اث ٠,٣ ٢٢٤٩ س ١٨

 ١٥,٦ ٢٣٢٢٠٣٣  

  َ   : ةرروة: رى 

  . ٢٠٠٩. رؤ رةوام دزيَ، ١

 ٢،  ا د) ندةوَةرة مَ .٢٤، ص٢٠١٢(  



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٥٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  

وزا رى دزيَ دةو َ      وة  َو َى  َ ر و  دان موة، رَةى      

: دة ، نَ وةىدم ةكرط  ر رط روة ،(ش)  

١.    )   ىوزا ةىَر  ،دا(بم)  (زى) ةررى ٧٤,٧طووى ر ى(%

.ةرط  

٢.  م) مةرط  كر        ) ا دواى ك ةىَر دان (شزؤر)  (نم ت و  ٣٤,١و %

٢٤,٩.(% 

% و  ١٩,٤طرةم (وَ و مرؤك و ام )  (ش) دان رَةى ك دواى ا (      .٣

 %). ١٠,٢% و ١٢,٣

% ٨,١% و  ٩,٤طرةم (ر و وارةن و رة)  (وةم) دان رَةى ك دواى ا (  .٤

 %).٧,١و 

روة رك طرةم) ت و رمران و   و ان و  و وار و رار و            .٥

%  ٢,٤% و ٣,٦% و  ٣,٨% و  ٦,٢% و ٦,٦مة و س)   (اث) دان رَةى ك دواى ا (  

 ) اومروو.١٣) و (١٢) و (١١%)، وةك  مم (٠,٣% و  ٠,٥% و  ٠,٦% و ٢,٠و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٦٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١١مى (

  َدزي رى  ةكرط  ر وزا ةىَ٢٠٠٩ر  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

٢.  ن، وةزارةامم٢٠٠٩. 

 ).٣ى ( .٣



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٦١                                                          )   ٢٠١٦ 

)١٢مى (  

  َدزي رى  ةكرط  ر وزا ةيَر مام٢٠٠٩م  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٣( ى .٣



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٦٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٣مى (

  َدزي رى  ةكرط  ر وزا ٢٠٠٩  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٣ى ( .٣



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٦٣                                                          )   ٢٠١٦ 

 

  وزا ى روورى وزا ر رى دزيَ َ : رَةى 

َةدا ن رووى رطا روورى وزا رك طرةم رة  َى روورى 

ر  وزا ر، وا  و مامم رطا وَ دة  رَةى وزا ر طرة َمة       

  ).٤ى روورى وزا رة ،ى (

) ن روون دةَوة  طرة زى رز رَةى وزا رووة ى روورى      ٤ى (

%) ٧,١٢%)، دوا  رَةَ ة رو دواى ي دادةز َ (  ٥٧,٩٦وزا ر رَةى (

%) ى ى رورى   ٠,١رة م، دوا  رَة زؤر  دةَوة، رَ طرة س م        ) ط

  ).١٥) و (١٤وزا ر َةََ، مى (

  )٤ى (

  ٢٠٠٩رَةى وزا ى ررورى وزا ر رى دزيَ لَ 

 ٢رورى وزا  طرةك ذ
رَةى وزا ى ررورى 

 وزا ر %

 ٥٧,٩٦ ١٣٤٥٩٥١ زى ١

٢ م ٧,١٢ ١٦٥٤٣٣ 

 ٥,٧٠ ١٣٢٤٥٨ ت من ٣

٤ ر ٤,٦٩ ١٠٩٠٠٥ 

 ٤,٢٥ ٩٨٦٣٨ مرؤك ٥

٦  ام ٤,٠٨ ٩٤٧٤٩ 

٧ َو ٣,٣٩ ٧٨٧٠٧ 

 ٣,٠٦ ٧١٠٥٦ ت ٨

 ٢,٥١ ٥٨٣٥٠ رمران ٩

 ١,٩٠ ٤٤٠٠٣ وار ١٠

 ١,٨١ ٤٢١٤٢ وارةن ١١

 ١,١٨ ٢٧٣١٢ ان ١٢

١٣ رة ٠,٨٩ ٢٠٦٦٥ 

١٤   ٠,٦٤ ١٤٩١٢ 

١٥  ٠,٤١ ٩٥٥٢ 

 ٠,١٨ ٤٢٣٣ مة ١٦

١٧ را٠,١١ ٢٦١٩ ر 

 ٠,١٠ ٢٢٤٩ س ١٨

 ١٠٠,٠ ٢٣٢٢٠٣٣ 

 ةرَ رى :وةر  ،َدزي رةوام رؤ :٢٠٠٩.  



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٦٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٤مى (

  ٢٠٠٩رَةى وزا ى ررورى وزا ر رى دزيَ لَ 

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٤ى ( .٣



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٦٥                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١٥مى (

  ٢٠٠٩مامم رَةى وزا ى ررورى وزا ر رى دزيَ لَ 

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

  .٢٠٠٩رؤ رةوام دزيَ،  .١

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٤ى ( .٣



 مَر دزَي رى موزا وى مماطر ووىر(GIS) 
 

  

 ٣٦٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

   ارة : روى ك روورى وزا رى دزيَ 

          )  َدزي رى وزا رىوور ك ىور  اطر مامدا م ٢٠٠٩  ،دة (

   َوردة وزا رىوور دو  م دارة َ ر  وةى    وةش روة ، وور

دةروو  روى ك روورى وزا  رى دزيَ َ َةرة مَدةو و مون ض    

َ دا، دوا ذَ رؤَ  ةرام  روى ك روورى وزا رى دزيَ ن         

 َ.(اث و وةمم  ش و ش وب و زؤرم)  َ  دووة  

)  ارط ر َام َردا،  وروو مَ     ٩٠ك  رورى وزا درى او (

م ةرىَ نوازة دةو رةوام ىىَ دةزطم و دةوَاوى مَر    م دووة رىن د

) وزا رىوور ١٢(٢ )  َر١٦(٢     م ن نوةوَى وزؤر َر 

َةرى مو   ر ،َروةَ   ٢) ٤٠- ٢٠ت رةن دَوة، زؤرى رة ورون (

 ر ،اَ) َ٦,٥(٢        ش دا َ اوة، وادام  ط ر خ و  )    ن ظ ضر

 ،٢٨٩، ص٢٠٠٧ا:م و ر  نررى ط ىرام و ،(  

  

  :ى دامان- ١

ى دام ةىَط َر وةَر َواز دة ك   َ    ىرامو دارة وان

 َرزن  دامان ذرة زؤر َ ا دةذ راردا روورى و راورد  

         رة ورةط َروور دمى داط ،َدة  وزا رىوور ك  امرةى دامذ

رةى مم          انرةى دامزؤرى ذ وزا اومر رىوور  ى َوةش دة ونَ

.وزا رىش رَوووام نزارر  ومدى ز َردا دة  

  

   رم دةون: - ٢

وزا ،وة واي  ََ دامان ت، و        دةوَ وو وةدر َزددم روورى

          رى ذطَر ؤظ و رووم دم َن دادةممرة رووى نذ  مدةو

وزا   ،ون و امدم دم رةن،   ر دةرة  زددم  ك  روورى 

 مط  ،َدرن مرةوم وزا رىوور زؤر مط ن دةةوَ زة و 

 ورى و و رامى دا ورى زد دةن دةدةن،  َر وط  ذ ،ش    

م و وموةى روورى وزا رةما،. (د ا           دة َى اوام  وةدا

 ).٢٤، ص٢٠١٢،

) دا درة، َة   َ  َ٥ةرام، طرةم رى دزيَ ن  َدووة روةك  ى (  

      )  َدزي رى ك ىور ،رة  ر ٢٠٠٩ط  )   ش  ٣٨,٠٤)دا ،(%

ك ن داموة  روى  ٢) ٤٠ – ٢٠رَة زؤر راورد َةرى رة ورون  ي (

  روورى وزا ر دا.

 



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٦٧                                                          )   ٢٠١٦ 

 )٥ى (    

)  َدزي رى رةكط وزا رىوور ك ىور٢٠٠٩  (دو   

  ٢رو ك  ٢رورى وزا  ذرةى دامان طرةك ذ

 مب ١٥٢٩٤,٩ ١٣٤٥٩٥١ ٨٨ زى ١

 مب ٨١٤,٩ ٤٤٠٠٣ ٥٤ وار ٢

 مب ٧٥,٧ ٥٨٣٥٠ ٧٧١ رمران ٣

٤ ر ب ٦٧,٣ ١٠٩٠٠٥ ١٦١٩م 

 مب ٥٩,٤ ٤٢١٤٢ ٧١٠ وارةن ٥

 مب ٥٨,٤ ٧١٠٥٦ ١٢١٧ ت ٦

٧ م ب ٤٣,٨ ١٦٥٤٣٣ ٣٧٧٩م 

 زؤرش ٢٧,٩ ١٣٢٤٥٨ ٤٧٤٨ ت من ٨

 زؤرش ٢٢,٥ ٩٨٦٣٨ ٤٣٧٦ مرؤك ٩

١٠ َو ش ١٦,٦ ٧٨٧٠٧ ٤٧٥٣ 

١١  ام ش ١٣,٧ ٩٤٧٤٩ ٦٩٠٩ 

١٢ رة ش ٧,٥ ٢٠٦٦٥ ٢٧٤٩ 

  موةم ٥,٠ ٢٧٣١٢ ٥٥١٤ ان ١٣

١٤   اث ٣,٨ ١٤٩١٢ ٣٩٦٥ 

١٥  اث ٢,٢ ٩٥٥٢ ٤٤١٩ 

١٦ رااث ٢,١ ٢٦١٩ ١٢٥٤ ر 

 اث ٠,٥ ٤٢٣٣ ٨٧٨٧ مة ١٧

 اث ٠,٤ ٢٢٤٩ ٥٣٢٦ س ١٨

  ٣٨,٠٤ ٢٣٢٢٠٣٣ ٦١٠٣٨ -- 

:  ةرَ رى :وةر  

١.  رةوام رؤ ،َدزي٢٠٠٩.  

٢. ،  ا د) ندةوَةرة مَ٢٤، ص٢٠١٢.( 

٣. ) اَ ةرىَ ،ن ا ظ ض٢٨٩، ص٢٠٠٧ر( 
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 ٣٦٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

وة  َو َى  َ ر و َةرام دان موة، روى ك روورى وزا  رى دزيَ  

 َودة: دة ، نَ وةىدم ةكرط  ر رط روة ،(شزؤر)   

١.    ( م ت و ن ووارة و ر ران ومر وارو زى و) مةرط كر

رط وزا رىوور  ن ور رىور  ،دان (بم)  )   ا دواى او  ١٥٢٩٤,٩ة

  )  دو.٤٣,٨و  ٥٨,٤و  ٥٩,٤و  ٦٧,٣و  ٧٥,٧و  ٨١٤,٩

طرةم (ت من و مرؤك)  (زؤرش) دان  رورى رو ن  روورى            .٢

)   ا دواى اةرط وزا٢٢,٥و  ٢٧,٩.دو  ( 

٣.             ن ور رىور  دان (ش)  (رة و  ام و َو) مةرط

)   ا دواى اةرط وزا رىوو٧,٥و  ١٣,٧و  ١٦,٦ر.دو  ( 

ى وزا طرةا   طرة (ان )  (وةم) دا ، روورى رو ك  روور     .٤

) ٥,٧.دو  ( 

روة رك طرةم (  و  و رار و مة و س) َ (اث)       .٥

    )  اةرط وزا رىوور  ك ور رىوور َر ،و  ٠,٥و  ٢,١و  ٢,٢و  ٣,٨دان

٠,٤ وةك ،( ) موو.١٨) و (١٧) و (١٦مراوم ( 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٦٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١٦مى (

)  َدزي رى ةكرط وزا رىوور ك ىور رىوو٢٠٠٩ر   (٢  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

١.  رؤ ،َدزي رةوام٢٠٠٩.  

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٥ى ( .٣
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 ٣٧٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )١٧مى (

)  َدزي رى ةكرط وزا رىوور ك ىور ةَر مام٢٠٠٩م  (٢  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

١. رؤ ،َدزي رةوام ٢٠٠٩.  

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٥ى ( .٣



 نو  .ي.  
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  )١٨مى (

)  َدزي رى ةكرط وزا رىوور ك ىور ٢٠٠٩  (٢  

  
   : ١٠.٣ َArc Map GISم رمى  َةرروة: رى 

١.  رؤ ،َدزي رةوام٢٠٠٩.  

 .٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٢

 ).٥ى ( .٣
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 ٣٧٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

دةر  

رة ون رَم ر زؤري و  روورة وزان م موى َوة طوة      .١

   طدم دارو درة راو ر.

طم ، ) زةرام ، وواو ذ ،      طم مو وزان ى دةَوة ،     .٢

 طم مرو (دامام موى مَون .

 زامر طان َى راو رى اوة َ زامن رَمن ارة          .٣

 ررةن وةك (ارى ت طزارى) .

٤. ووى مر          ةرةَ ر دم ر  ناط رزام  نوزا و

 مَدةون     رم ام زؤر رزى   رو رووى دان.

٥. )  َدزي رى رىوو٢٠٠٩ر)   ١٤٩٠١٧٦٣) دا  (٢) دة  ،١٤,٩(رةش   ٢وور  ،

) طرةك دا، روة ى ط ذرةى دامان ن ا    ١٨داش وة ر (

 .) س٦١٠٣٨(

٦.   )  َدزي رى وزا رىوور وم ش٢٠٠٩دا      َر ،نةرط َ  وازى (

ر زى زؤر ةرط)     وزا رى١٣٤٥٩٥وو (٢  س ةرط  ،

)     وزا رىوو٢٢٤٩ر( 

٧.  )  َدزي رى وزا ةىَ٢٠٠٩ر  )   راورد     ١٥,٦)دا زؤر ةَش ر ،(%

%)ى ز داموة  روورى وزا ر دا، وة  َو َى    َ١٠ةرى مَدةو  رَةى (

          ر ،(ش)  َودزيَ دة رى وزا ةىَوة، رن مي دا و ر َ

:مرةط 

%)ى ى روورى   ٧٤,٧ (طرة (ز)  (مب)دا ، رَةى وزاى          . أ

.ةرط 

روة رك طرةم) ت و رمران و   و ان و  و وار و رار و   . ب

% و ٣,٦% و  ٣,٨% و  ٦,٢% و ٦,٦مة و س)   (اث) دان رَةى ك دواى ا (   

 %).٠,٣% و  ٠,٥ % و ٠,٦% و ٢,٠% و  ٢,٤

%)، ٥٧,٩٦طرة زى رز رَةى وزا رووة ى روورى وزا ر رَةى (     .٨

)  َزي دادة و دواىر ةَ ةَر  ٧,١٢دوا      ةَر  دوا ،م ةرط (%

 رةط َر ،وةَدة  زؤر) م س٠,١.ََةَ ر وزا رىوى ر ى (% 

٩. )  َدزي رى ك ىور٢٠٠٩  )   راورد     ٣٨,٠٤)دا زؤر ةَش ر ،(%

ر و  ن داموة، وة  َو َى  َ         ٢) ٤٠ – َ٢٠ةرى رة ورون  ي (

َةرام دان موة، روى ك روورى وزا  رى دزيَ دةو َ (زؤرش)،     

:ةرط  ر رط روة 
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رك طرةم (زى و وارو رمران و ر و وارةن و ت و م )           . أ

 رورى رو ن  روورى وزا طرةا دواى ا     (مب) دان، 

  )  دو.٤٣,٨و  ٥٨,٤و  ٥٩,٤و  ٦٧,٣و  ٧٥,٧و  ٨١٤,٩و  ١٥٢٩٤,٩(

روة رك طرةم (  و  و رار و مة و س) َ    . ب

 َر ،دان (اث)    )  اةرط وزا رىوور  ك ور رىوورو  ٢,٢و  ٣,٨

  ) اومروو.١٧) و (١٦) و (١٥)، وةك  مم (٠,٤و  ٠,٥و  ٢,١
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 ٣٧٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 

  َر

  و رَطرى و روورة وزا   َ رةدا.  .١

  ت  و طرةم دا َ  َ ن    وزدمن.دى  .٢

٣.                 اَ نوزا ةىَر ت دا مةرو ط  ت ىد ى دارةم م

 .مةرو ط وزا ةىَر دمدز  

٤. رو ز دم َدا َ .ردا ؤىدةر  

٥.  . َ وم و رودؤ وا و و َلط  َ موةو ر و درة  

 َ ور َوة را مو وزان ض مو ر دا َد دةرةوةى            .٦

 .َر  

 و طرةمدا زد ن  روورى وزان ،      دامرام رى دزيَ وةن موى وزا .٧

           َ كةَ وزا ىوم دمدوو زر نرةان طَم َك رامو وا

  طلَ و موو ا دامان.

ى مو وزان ردا و  )  روو GISطم ر َ ز رَم رمى (    .٨

 رَم مَى ردا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نو  .ي.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٣٧٥                                                          )   ٢٠١٦ 

  

   روةن

  روة ردن  . أ

:َ :   

١.  ،  د٢٠١٤  ، ،ناط رزام  م دمزى و درو م ،

.مَ ،  

طاى َاق وو، مر  ث و ودموة،  ،  ، ، ٢٠١٣ران  .٢

.َو 

، رةى  زام طان، وةرط . َزاد ات دة ،. ٢٠١١م رةج زادة،  .٣

  ر ودى.

  دووة: مى رو درا:

٤.   ر ا  ،٢٠٠٩          ى زامَ ، ر ىم، مَ رى وم موزا وم ،

. مَ ىن، زامؤظ  

٥.  ، ن اَ٢٠١٣  وماوام ر رىر ان وى دامط اط وةدم ،

ت زامدة ىَ،ر ىدزآ، م رى.َو ،د ى  

  ارة: ماوو واوة  ن:

، ؤى  GIS، دةى رى ر ، َرَةرا رى ر ،َ ٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٦

  ذرةَان و طرؤزى، ذرةى دامان.

، مى  GIS، دةى رى ر ، َرَةرا رى ر ،َ ٢٠٠٩وةزارة مامن،  .٧

 رة رى دزيَ.

، مى GIS، دةى رى ر ، َرَةرا رى ر ،َ ٢٠١٦وةزارة مامن،  .٨

 رة زاى ةر.

، مى GIS، دةى رى ر ، َرَةرا رى ر ،َ ٢٠١٦ن، وةزارة مام .٩

 رة رطى م و ر ردن.

، رَةرا ط رةوامن، رؤ رةوام ٢٠٠٩وةزارة رةوام و ط و طزار،  .١٠

  دزيَ ،  ن.

١١. زار،  وةزارةو ط و ط رةوام٢٠٠٩ رةوام رؤ ،نرةوام ط راةَر ،

  دزيَ ،  مامن.

، رَةرا ط رةوامن، رؤ رةوام ٢٠٠٩وةزارة رةوام و ط و طزار،  .١٢

 دزيَ،  رووَى.
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 ٣٧٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  روة رةن  . ب

:َ :   

،  اا ات ااء  ا ار ا ت م          ٢٠٠٩ازاد ا مى،  .١٣

اات ا GIS. ار ا (  

١٤.  ،رس ا ىن، ٢٠٠٣ا اا ،.ا ط ،ا   

١٥.   ،د   ر.دابا ،دا  ،نا   اءت اا  

١٦.  ،  ا٢٠٠٥. ،وا ط،را  ،ة و ث اا ،  

١٧.   ،را ا ٢٠٠٦)ات اا م ،GIS.را ،(  

  ت اا،  ،.  ، ر  ل ٢٠٠٩ا ل،  .١٨

  ، م  وا  ،م ، زرا.١٩٩٨طم ، ط،  مة ل  .١٩

  )، ن.GIS، م ات اا( ٢٠٠٧ا اى،  .٢٠

  دووة: مى رو درا:

٢١.  ،  ن٢٠٠٩اا ار،    ، اد واط ،ما ا  يا ت ا 

.ما  ،رة   

٢٢.  ،   د٢٠١٢   ة، ر درا  نا  اءت اا   أ ،

.زا ، 

 دام، ر  ، رة،  اداب، ، اظ ا٢٠٠٢ ر ا اوي،  .٢٣

.د  

٢٤.   ،ن ا ظ ض٢٠٠٧ر    و ا ا) ت ا ما زءة ا ،

 وا   (ء، ر دراه، ( ره)،  ا إ ر  ،اد.

ز و ات ااء م درا   ا       ا  ت اي،  .٢٥

. ،م،طح اا ،ا ا،ا 

، ر   ارة  ا  ا ة  در            ٢٠١٣ ا ااوي،  .٢٦

ا.را ا  

  َ : طظرة زامن:

، ا ت ااء وم   ن،  ا اا ا،    ٢٠١٠ب اى،  .٢٧

.اط  

:ؤم ىَ : ارة  

٢٨. www.alittihad.ae   
٢٩. www.alwatanvoice.com 
٣٠. www.usgs.gov 
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Abstract  
Cartographic Representation of Green Spaces in Qaladze City Using (GIS) 

Cartographic representation of green spaces in the cities by using (GIS) is a new topic in 
geographical investigations in general and urban geography in particular which 
facilitates in understanding data related to green spaces in the cities in terms of 
numbers, percentages, classification of their levels according to domestic and 
international standards.  
The importance of this study is that nowadays the green spaces are of particular 
importance for the population of the cities historically, socially, and culturally. In 
addition, it is the first attempt to represent and evaluate the influence of green spaces on 
residences in Qaladze city using ArcGIS.  
The main objective of this paper is to use GIS to represent the data related to green 
spaces in Qaladze city, and creating various maps of number, area, and per capita green 
space in the study area. In order to achieve its objectives, the study used analytic, 
descriptive and comparative methods.  
The study concluded that GIS is extremely competent in organizing, classifying, and 
representing data related to green spaces with high quality maps. Furthermore, 15.6% of 

the Qaladze city was occupied by green spaces in 2009 which is a good percentage 

according to international standards. Finally, per capita green space in 2009 was 38.04% 

which is also above the standards.  

 
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 


