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ملخص الدراسة
يف  املهمة  الدرا�سات  من  الأر�ض  ا�ستخدامات  درا�سة  تعد 

تلقي  اإذ  احل�سري،  والتخطيط  العمران  جغرافية  درا�سات 

املدينة  للأن�سطة داخل  املكاين  التباين  ا�سكال  الأ�سواء على 

وامل�ساعدة يف عملية اتخاذ القرار. وبتطور الو�سائل البحثية 

بعد  وال�ست�سعار عن  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات  مثل 

للبيانات  الدقيق  بالتحليل  القيام  اأمكن  التحديد  وجه  على 

يف  جيدة  بنتائج  للخروج  الفر�سة  توفري  ثم  ومن  املكانية 

ا�ستخدام الر�ض، ويف اإيجاد معايري تق�سم على اأ�سا�سها تلك 

ال�ستخدامات.

نظم  تقنيتي  مبزاوجة  احلالية  الدرا�سة  يف  الباحث  قام 

على  لتطبيقهما  بعد  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات 

حالة حي الرا�سدية مبكة املكرمة. معتمدا على بيانات الدوائر 

احلكومية ال�سعودية والوثائق الر�سمية والن�سرات الح�سائية 

بالعديد من  الف�سائية لأعوام متتالية، حيث خرج  واملرئيات 

النتائج، اأهمها: اأن هناك تنوع يف ا�ستخدامات الر�ض ح�سب 

حاجة ال�سكان، ولكنه كان بتوزيع غري متوازن. وكان اعلها 

تاأثريًا وكفاءة هو ال�ستخدامات الدينية وب�سبب نطاق ونفوذ 

امل�ساجد. ويوؤكد ذلك زيادة م�ساحة ال�ستخدام الديني والتي 

للم�ستحقني  امل�سلني  ن�سيب  بلغ  بينما  183347م2،  بلغت 

للخدمات الدينية من امل�ساحة 97984م2. وبالعك�ض من ذلك 

كانت ا�ستخدامات الر�ض للخدمات التعليمية التي انح�سرت 

يف الأجزاء الغربية من احلي، حيث بلغت امل�ساحة املخ�س�سة 

103418.96م2،  الرا�سدية  حي  يف  التعليمي  لل�ستخدام 

املخ�س�سة  امل�ساحة  اجمايل  من   %12.27 تعادل  ما  اأي 

لل�ستخدام التعليمي ح�سب معيار ن�سيب التلميذ من امل�ساحة 

الر�ض  ا�ستخدامات  جاءت  بينما  م2،   843165 تبلغ  والتي 

امل�ساحة  من  الفرد  ح�سة  ملعيار  مطابقة  والتجارية  الطبية 

ولكنها يف امتداد نفوذ نطاق اخلدمة. 

من  تعّد  بعد  من  ال�ست�سعار  تقنية  باأن  الدرا�سة  واختتمت 

اأف�سل التقنيات احلديثة لر�سد التغريات الر�سية وم�سدرًا 

بني  التكامل  �سرورة  على  ي�سري  ما  احلديثة،  للمعلومات 

بعد  عن  ال�ست�سعار  وتقنية  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنية 

�سناعة  دعم  يف  لت�سهم  قوية  جغرافية  بيانات  قواعد  لبناء 

القرار وبناء اخلطط واتباع الإجراءات التنظيمية املنا�سبة. 

اخلدمات  وتوزيع  تخطيط  عند  املعتمدة  املعايري  مراعاة  مع 

العامة بحي الرا�سدية. ونو�سي بتاأ�سي�ض بنية حتتية متطورة 

كاملدار�ض وريا�ض الأطفال �سمن اأ�س�ض علمية �سليمة.     
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SPATIAL ANALYSIS OF LAND USES FOR 
AL-RASHIDYH NEIGHBORHOOD - MAKKAH 
CITY USING GEOGRAPHIC INFORMATION 

SYSTEMS AND REMOTE SENSING
Dr. Ibrahim Ali Alkhaldy

Abstract
The study of land uses is considered one of 

the important studies in urban geography and 
in urban planning studies, as it sheds light on 
the spatial variations of activities within the 
city and helps in the decision-making process. 
With the development of research methods 
such as geographic information systems (GIS) 
and remote sensing (RS) techniques in par-
ticular, it was possible to carry out accurate 
analysis of spatial data and then provide the 
opportunity to produce good results in the use 
of the land, and in finding measures on the ba-
sis of which those uses are divided.

In the current study, the researcher paired 
the GIS and RS techniques to be applied to 
the case of the Rashidiya neighborhood in 
Makkah, using the published data of the Saudi 
government departments, official documents, 
Saudi statistical authority and satellite visuals 
for consecutive years, to get important results 
which were; there is a diversity in the use of 
the land according to the needs of the popula-
tion, but it was unbalanced. The most effective 
and influential of these were religious uses 
due to the scope and influence of mosques. 
This is confirmed by the increase in the area of 
religious use, which amounted to 183347m2, 
while the share of worshipers eligible for re-
ligious services from the area reached 97984 
m2.

On the contrary, the use of the land for edu-
cational services was confined to the western 
parts of the neighborhood, where the area al-
located for educational use in the Rashidiya 
neighborhood reached 103418.96 m2, equiv-
alent to 12.27% of the total area allocated for 
educational use according to the criterion of 

the share of the area, which amounts to 843165 
m2. While the medical and commercial uses 
of the land were identical to the criterion of 
the per capita share of the area, but in the ex-
tension of the scope of service. 

The study concluded that RS technology is 
one of the best modern technologies for mon-
itoring ground changes and a source of mod-
ern information, which highlighted the need 
for integration between GIS  and RS technol-
ogies to build strong geographical databases 
to contribute to supporting decision-making, 
building plans and following appropriate or-
ganizational procedures. Taking into account 
the standards adopted when planning and 
distributing public services in the Rashidiya 
neighborhood. It was recommended that the 
establishment of advanced infrastructure such 
as schools and kindergartens based on sound 
scientific foundations.
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أواًل: مقدمة:
ت�ساهم  التي  الهامة  المور  من  الأر�ض  ا�ستخدامات  تعد 

للأن�سطة  والزماين  املكاين  التباين  ا�سكال  عن  الك�سف  يف 

وتكمن  القرار.  اتخاذ  عملية  يف  وامل�ساعدة  املدينة،  داخل 

جودة خمرجات التخطيط ل�ستخدامات الأر�ض يف ا�ستخدام 

تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية وال�ست�سعار عن بعد، التي 

ا�ستخدام  لأنواع  املكانية،  البيانات  وحتليل  ر�سد،  يف  ت�سهم 

ن�سب  عن  و�سريعة،  عملية  نتائج  وتقدمي  وحتليلها  الأر�ض، 

املعلومات  لنظم  كان  وملا  املختلفة.  الأر�ض  ا�ستخدامات 

مراقبة  يف  مهمًا  دورًا  بعد،  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية 

اإيجاد  ت�سهم يف  فاإنها  الر�ض،  ا�ستخدام  التغريات يف  ر�سد 

معايري تق�سم على اأ�سا�سها تلك ال�ستخدامات مبا يتوافق مع 

 .)Yeh, 1990( املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية

املكرمة  مكة  مدينة  اأحياء  اأكرث  من  الرا�سدية  حي  ويعترب 

 41741 من  ال�سكان  عدد  زاد  حيث  ال�سكان  عدد  يف  زيادة 

ن�سمة عام 2004م اإىل 95439 ن�سمة عام 2015م )م�سلحة 

حيث  2015م(.  احل�سري،  املر�سد  2004م;  الإح�ساءات، 

كان الت�ساعف ال�سكاين يف تلك الفرتة الزمنية التي جتاوزت 

ال�سريع  النمو  هذ  اأدى  وقد   ،%128 بن�سبة  �سنوات  الع�سر 

وال�سناعية  والتجارية  ال�سكنية  املناطق  م�ساحة  زيادة  اإىل 

مدى  تبني  الدرا�سة  هذه  خلل  ومن  باحلي،  واخلدمية 

الفاعلية التنفيذية ل�سيا�سات التخطيط والتن�سيق ال�سامل بني 

القطاعات املعنية والتباين يف بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية. وقد 

مت توظيف نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات ال�ست�سعار عن 

وحتليلها،  ومعاجلتها،  جغرافية،  بيانات  قواعد  بناء  يف  بعد 

ومنذجتها، لإنتاج خرائط مو�سوعية عن ا�ستخدامات الر�ض 

اخلطط  وو�سع  القرارات،  اتخاذ  دعم  �ساأنها  من  املختلفة؛ 

بحي  اجتاهاته  وحتديد  العمراين،  التو�سع  لتوجه  امل�ستقبلية 

الرا�سدية.   

ثانيًا: منطقة الدراسة:
�سمن  الواقع  الرا�سدية  حي  اختيار  الدرا�سة  هذه  يف  مت 

اأحياء مكة املكرمة يف جانبها ال�سمايل ال�سرقي، بني دائرتي 

عر�ض 7.6̏ 26 21 ˚ , 36̏ 29 21˚ �سماًل وخطى طول 7̏ 56 

39˚ , 8̏ 00 40˚ �سرقًا وتبلغ م�ساحة احلي حوايل 30.298 
كم2 )�سكل رقم 1(. وينتمي حي الرا�سدية اإداريًا اإىل بلدية 

ال�سرائع ويتبع اأمانة العا�سمة املقد�سة مبكة املكرمة، واملنطقة 

ال�سيل  طريق  �سارع  ال�سمال  من  يحده  منحرف  ب�سبه  اأ�سبه 

عمر  �سارع  الغرب  ومن  ال�سرائع  عرفات  �سارع  ال�سرق  ومن 

قا�سي ومن اجلنوب امتداد �سارع طريق عرفات - ال�سرائع 

ويقابله مع امتداد �سارع عمر قا�سي. 

�سكل رقم )1( حدود منطقة الدرا�سة مبكة املكرمة

امل�سدر: عمل الباحث با�ستخدام خريطة احياء مكة، اأمانة العا�سمة املقد�سة 1433هـ
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ثالثًا: مشكلة الدراسة:
لقاعدة  "التاأ�سي�ض  يف:  احلالية  الدرا�سة  مو�سوع  يرتكز 

اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيق  من  ت�ستخل�ض  بيانات 

وال�ست�سعار عن بعد لإنتاج خرائط ا�ستخدام الأر�ض احلايل 

يف  وت�سهم  الرا�سدية  حلي  القائم  الوظيفية  للرتكيبة  ت�سف 

�سار من  لقد  للتنمية".  امل�ستقبلية  واخلطط  القرارات  �سنع 

املعلوم اأن الأ�سلوب املعتمد على التقنيتني مزدوجتي الرتكيب 

بغنى  يتمتع  بعد  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم 

التحليل  عمق  ومطبقه  ملنتهجة  يتيح  مما  ودقتها  خمرجاته 

ودقة النتائج وميكنه من تقدمي املقرتحات البناءة يف م�ساريع 

التطوير والتخطيط املختلفة. 

رابعًا: تساؤالت الدراسة:
جتيء اأهم اأ�سئلة الدرا�سة كما ياأتي:

اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيتي  دقة  مدى  1.ما 

وال�ست�سعار عن بعد يف و�سف اأو�ساع ا�ستخدام الأر�ض بحي 

معطيات  وهل  التقليدية؟  بالأ�ساليب  مقارنة  مبكة  الرا�سدية 

درا�سة  يف  فعالة  و�سيلة  زمنيًا  املتعاقبة  الف�سائية  املرئيات 

عن  الناجتة  املختلفة  الر�ض  ا�ستخدامات  ومراقبة  وحتليل 

التو�سع العمراين؟ 

2.ما مدى العتماد على تقنيتي نظم املعلومات اجلغرافية 

املتعلقة  التخطيط  م�ساريع  تطوير  مقرتحات  يف  وال�ست�سعار 

با�ستخدام الأر�ض بحي الرا�سدية مبكة؟ 

3.ما هو امل�ستوى التطبيقي لل�ستخدامات )ن�سبة م�ساحة 

ال�ستخدامات املختلفة من امل�ساحة الكلية( وما قدرتها على 

اإيجاد بنية وظيفية لها القدرة على تلبية احتياجات �سكان حي 

الرا�سدية؟

4.هل التخطيط الهيكلي حلي الرا�سدية ُمعد طبقًا للمعايري 

التخطيطية املعتمدة التي اأعدته وزارة �سئون البلدية والقروية 

ال�سعودية؟ 

خامسًا: أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة يف ا�ستخدامها و�سائل تقنية حديثة، 

التي  بعد،  عن  وال�ست�سعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  هي 

يف  املتخ�س�سني  بخا�سة  وغريهم  اجلغرافيني  بني  ا�ستهرت 

تتمتع  اأنها  على  علوة  والكفاءة  بالدقة  احل�سري  التخطيط 

العمل  لفرق  واملال  والوقت  اجلهد  كتوفر  املزايا  من  بكثري 

امليداين ومتابعة التغريات. تقدم الدرا�سة قاعدة بيانات ميكن 

ال�ستناد عليها يف تنمية املخططات بحي الرا�سدية والنتفاع 

من ا�ستخدام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية وال�ست�سعار 

عن بعد والتكامل بينهما ودمج بياناتهما ومعاجلتها وحتليلها 

التي  احلايل  الأر�ض  ا�ستخدام  خرائط  لإنتاج  ومنذجتها 

حمددة  زمنية  فرتة  يف  للحي  الوظيفي  للرتكيب  و�سفًا  تعد 

م�ساعدة  يف  ت�سارك  وبذلك   ،)2019  ،2004( عامي  بني 

للتنمية  العامة  املخططات  و�سع  يف  القرارات  اتخاذ  ودعم 

امل�ستقبلية.

سادسًا: أهداف الدراسة
وتهدف الدرا�سة اإىل: 

1. التعرف على توزيع ا�ستخدامات الأر�ض وعلى ن�سبتها من 

امل�ساحة الكلية ملنطقة الدرا�سة. والك�سف عن مدى ا�ستطاعة 

والقدرة  لها  وظيفية  بنية  اإيجاد  على  احلالية  ال�ستخدامات 

على تلبية متطلبات �سكان حي الرا�سدية.

وتقوميها،  الراهنة  الأر�ض  ا�ستخدام  اأنواع  حتليل   .2

ا�ستخدام  خريطة  على  حدثت  التي  التغريات  على  والتعرف 

الأر�ض.

الرا�سدية  حلي  الهيكلي  التخطيط  كان  اإذا  ما  حتديد   .3

اأعدتها  التي  املعتمدة  العمراين  التخطيط  ملعايري  ُمعد طبقًا 

العربية  باململكة  2005م  عام  والقروية  البلدية  �سوؤون  وزارة 

ال�سعودية.

 

سابعًا: الدراسات السابقة: 
الأرا�سي  ا�ستخدامات  بت�سنيف  )2006م(  الغامدي  قام 

يف مدينة مكة املكرمة. بهدف حتديد ا�ستخدامات الأرا�سي 

من  و�سواحيها،  املكرمة  مكة  مبدينة  احل�سرية  للمنطقة 

خلل تطبيق عدد من الأ�ساليب على بيانات مدجمة ومعاجلة 

اللقط  بيانات  مع   5  - لند�سات  لقمر  املو�سوعي  للرا�سم 

املرئية  م�ساكل  من  للتخل�ض  الهندي  للقمر  البانكروماتي 

�ساعدت  وقد  واملكانية،  الطيفية  بالدقة  واخلا�سة  الف�سائية 

هذه الأ�ساليب )ن�سبة املرئية، طرح املرئية، وموؤ�سر النباتات 

املعدل، وحتليل املركبات الأ�سا�سية( على متييز ال�ستخدامات 

املختلفة خا�سة املن�ساآت التي حتتوى هياكلها على مواد ت�سبه 

�سفوح  منها  تتكون  التي  املواد  خوا�ض  الطيفية  خوا�سها  يف 

اجلبال بدرجة عالية من الدقة، وبينت الدرا�سة تاأثري عامل 
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الت�ساري�ض على اجتاهات النمو العمراين للمدينة كما اأمكن 

التمييز بني اأنواع ال�ستخدامات املختلفة بدرجة جيدة.                                                   

حول  ا�ستك�سافية  درا�سة  بعمل  )2006م(  ال�سهري  وقام 

ال�سعودية:  العربية  باململكة  العمراين  التخطيط  ممار�سات 

باإطار عام مقرتح من ال�سيا�سات لتحقيق التنمية امل�ستدامة. 

امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم  مناق�سة  اإىل  الدرا�سة  وهدفت 

وتبذلها  بذلتها  التي  التخطيطية  و�سيا�ساتها  اململكة  وجهود 

منها  عانت  التي  امل�سكلت  ومعاجلة  باملدن  التنمية  لتحقيق 

التنمية العمرانية ب�سبب الزيادة ال�سكانية املرتفعة خلل 30 

عام )1974 - 2004( وبلغت ن�سبتها يف مدينة الريا�ض %429 

وعدم  اختلل  يف  ت�سببت  التي  الهجرة  ا�ستمرار  جانب  اإىل 

وغياب  واملتو�سطة  ال�سغرى  باملدن  ال�سكاين  التوزيع  توازن 

الدرا�سة  وبينت  احل�سرية.  للتجمعات  الهرمي  الت�سل�سل 

الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  جاءت  ال�سكانية  الزيادة  اأن 

املدن  وحولت  واخلدمات،  املرافق  واأ�سعفت  وال�سواحل 

التنمية  مقومات  عن  واأبعدتها  متدنية،  عمرانية  بنيات  اإىل 

امل�ستدامة، واقرتحت الدرا�سة جمموعة من ال�سيا�سات املكملة 

لت�سهم يف زيادة فعالية �سيا�سات التخطيط التي تبنتها الدولة 

التنفيذية،  الإدارات  بني  ال�سامل  كالتن�سيق  التنمية،  لتحقيق 

وتوفري املعلومات والكفاءات التخ�س�سية والتثقيف والتوعية 

ومتابعة التخطيط.

املعايري  النقدية  )2011م(  اجلابري  درا�سة  وتناولت 

وحاولت  ال�سعودية،  العربية  باململكة  للخدمات  التخطيطية 

العربية  باململكة  التخطيطية  للأقاليم  جديدة  �سورة  ر�سم 

املوارد  وا�ستغلل  لتوزيع  اآلية  اإيجاد  خلل  من  ال�سعودية 

جهود  مع  تتنا�سب  الأقاليم  م�ستوى  على  والب�سرية  الطبيعية 

الدولة للتنمية وحتقيق التوازن، وتوجيه النتباه اإىل الأقاليم 

الأقل حظًا من التنمية ومن ثم اإعادة النظر يف تعديل املعايري 

حتى  و�سياغتها  اإقليم  لكل  املوجهة  للخدمات  التخطيطية 

تتنا�سب مع الو�سع احلايل له، واقرتاح اأقاليم تخطيطية لها 

كل  يعك�ض  حيث  القاليم  بقية  بني  اجلغرافية  خ�سو�سيتها 

اإقليم مميزاته وتفرده. 

للمناطق  بناء منوذج هرمي تخطيطي  الدرا�سة  واقرتحت 

على  التخطيط  يليه  اإقليمي  م�ستوى  على  التخطيط  يبداأ من 

فم�ستوى  املحافظات  م�ستوى  ثم  الإدارية  املناطق  م�ستوى 

اإقليم  لكل  اجلغرافية  الفروق  مراعاة  مع  الفرعية،  املراكز 

فكرة  واعتماد  القت�سادية  للإمكانيات  العادل  والتوزيع 

الإقليم كمعيار لتنظيم العلقة بني املناطق الإدارية للدولة. 

ديناميكيات  بع�ض  )2013م(  ع�سكورة  درا�سة  وتناولت 

النمو العمراين ملدينة مكة املكرمة.  بهدف تقييم دور البيئة 

واجتاهاته  العمراين  النمو  معدلت  على  اجلبلية  الطبيعية 

حول  تركز  الذي  العمراين  التو�سع  اأمام  عائقًا  وقفت  والتي 

وانعكا�سها  يجاورها  مبا  املدينة  تربط  التي  الرئي�سة  الطرق 

عام  ن�سمة  مليون   1.5 تخطى  الذي  ال�سكان  توزيع  على 

1431ه، حيث تعترب البيئة اجلبلية هي املظهر اجلغرايف ملكة 

املكرمة التي �ساحبتها م�ساريع متتالية لتو�سعة احلرم املكي 

اأن  الدرا�سة  واأظهرت  و1406هـ.  1375ه  عامي  بني  ال�سريف 

املدينة �سهدت تو�سعات عمرانية ومنوًا �سكانيًا مرتفعًا، وكان 

املحور اجلنوبي ال�سرقي املوازي لطريق الهدا - الطائف هو 

البينية  امل�ساحات  العمران  �سغل  حيث  منوًا،  اجلهات  اأ�سرع 

اأدى اإىل تغري مورفولوجية  بني حماور النمو العمراين ب�سكل 

من  للمدينة  العمرانية  اخلطة  وحتول  العمرانية،  املدينة 

ال�سكل الإ�سعاعي اإىل ال�سكل الدائري.      

                                       

ثامنًا: منهجية الدراسة:   
لتحقيق  والأ�ساليب  املناهج  من  جمموعة  الدرا�سة  اتبعت 

الو�سفي  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت  حيث  اأهدافها 

املكاين  التوزيع  تف�سري  اأجل  من  التحليلي  ال�ستقرائي 

ما  ومعرفة مدى  الدرا�سة  الأر�ض على منطقة  ل�ستخدامات 

طراأ عليها من التغريات من خلل ربط البيانات الكمية التي 

امليداين  وامل�سح  املختلفة  امل�سادر  من  الباحث  عليها  ح�سل 

طبقات  من  نتج  وما  املعاجلة  الف�سائية  املرئيات  وبيانات 

ومعلومات ومن ثم حتليل تلك البيانات. كما ا�ستخدم املنهج 

الأر�ض  ا�ستخدامات  يف  والتطور  التغري   لتتبع  التاريخي 

من  الرا�سدية  حلي  والتخطيطي  العمراين  التطور  وا�سكال 

)2004 - 2019(، وذلك لقدرته املزدوجة التي ت�ساهم على 

توظيف املا�سي لل�ستفادة منه يف احلا�سر والتنبوؤ بامل�ستقبل 

املعلومات  نظم  جمال  يف  الزمني  التحليل  منهج  يقابل  وهو 

 .)Franklin, 2010( اجلغرافية

كما مت العتماد على عدة اأ�ساليب منها:

- الدرا�سة امليدانية

- ال�سلوب الكارتوجرايف

- ال�سلوب الح�سائي 

- اعتمدت الدرا�سة على تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية 
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 Geographic information system (GIS(

لتقدمي   Remote Sensing (RS) بعد  عن  وال�ست�سعار 

املعلومات ال�سرورية ل�سنع القرار الفعال يف مناطق التخطط  

احل�سرية.

ا�ستخدمت  الرا�سدية  حي  يف  العمراين  التو�سع  حتديد   -

   Landsat7،Landsat8 املرئيات الف�سائية للقمر ال�سناعي

الطياف  متعددة  النطاقات  دمج  بعملية  الباحث  قام  حيث 

اخلا�سة باملرئية )Landsat7( بتاريخ 2004م والتي حتتوي 

اأهميته  لعدم  احلراري  النطاق  وا�ستبعاد  نطاقات   8 على 

ال�سناعي   القمر  ملرئية  بالن�سبة  اما   ، الدرا�سة  مبو�سوع 

ا�ستبعد  فقد  نطاق  على)11(  حتتوي  والتي    )Landsat8(

والنطاق )10،11(  للأ�سعة حتت احلمراء    )7 النطاق )6، 

للأ�سعة حتت احلمراء احلرارية والنطاق )9( اخلا�ض بتجنب 

 Supervised الثار  ال�سلبية لل�سحب، وعمل ت�سنيف موجه

حيث ا�ستخدم نقاط مرجعية اأي�سًا يف حتديد اأجزاء من املباين 

باملنطقة  الف�ساء  والأرا�سي  املزروعة  والأرا�سي  ال�سكنية 

وحتديدها على املرئية وعمل ب�سمة طيفية لهم ومت ا�ستقطاع 

الرا�سدية  حلي  الإدارية  احلدود  ح�سب  الدرا�سة  منطقة 

2004م،   Landsat7،  Landsat8 الف�سائية  للمرئية 

بحي  املبنية  )الكتلة  العمران  طبقة  ف�سل  مت  ثم  2019م. 

2004م( وا�سقاطها على طبقة العمران اخلا�سة  الرا�سدية، 

باملرئية الف�سائية ،  Landsat 8   2019م، وبا�ستخدام نظم 

  )Raster( الف�سائية  املرئيات  بيانات  حتويل  مت  املعلومات 

اىل بيانات م�ساحية اجتاهية )Vector(  وحتديد م�ساحات 

املكاين  واإجراء حتليل احلرم  باحلي  املختلفة  ال�ستخدامات 

للتعرف  القرب(  اجلار  )معامل  اجلوار  و�سلة   )Buffer(

والت�ستت  التباعد  املختلفة اىل  ال�ستخدامات  على مدى ميل 

او التجمع.  

تاسعًا: التحليل والنتائج:
اأ. خطة وتركيب حي الرا�شدية                                                                                                           

كبريا  عمرانيًا  وتو�سعًا  �سكانيًا  منوًا  الرا�سدية  حي  �سهد 

اأعلى  املعدل  وهذا   %7.2 ال�سنوي  النمو  معدل  بلغ  حيث 

العربية  باململكة  ال�سكان  لإجمايل  ال�سنوي  النمو  معدل  من 

ال�سعودية والذي بلغ 4.6% )الزهراين، 2013(، مما تتطلب 

عام  �سكنية  وحدة   7495 من  امل�سغولة  امل�ساكن  عدد  زيادة 

2004م لتبلغ حوايل 11786 وحدة �سكنية عام 2019م. وقد 

تو�سلت الدرا�سة من حتليل خريطة احلي با�ستخدام برنامج  

ArcGIS & ERDAS اإىل اأن م�ساحة ال�ستخدام العمراين 
اإجمايل  من   %20.5 بن�سبة  تقريبَا  6.22كم2  من  زادت  قد 

�سكل   %43.4 بن�سبة  لتبلغ حوايل13.15كم2  الرا�سدية  حي 

رقم )2، 3(.                                     

ونظرًا للزيادة ال�سكانية يف احلي الذي يعد اأكرث الأحياء يف 

مكة املكرمة ت�ساعفًا لل�سكان، فقد ازدادت متطلبات ال�سكان 

على امل�ساكن واملرافق اخلدمية. واأدى هذا النمو املتزايد اإىل 

تو�سع م�ساحة املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية خا�سة 

يف الأجزاء اجلنوبية وال�سرقية من احلي. وعلى الرغم من اأن 

خمطط حي الرا�سدية هو اأكرث ميًل نحو التحديث واملعا�سرة 

الوظيفة،  يف  وتداخًل  وت�سابكًا  مكانيًا  تباينًا  هناك  اأن  اإل 

فقد  املدينة،  رئة  تعترب  خ�سراء  مناطق  تخطيط  مت  فبينما 

وجد الباحث من درا�سته امليدانية اأنه تبعًا لل�سغط ال�سكاين 

تخطيط  اأعيد  فقد  لل�سكن،  الأر�ض  على  الطلب  وتزايد 

الأرا�سي اخل�سراء لتكون �سكنية.

اإىل  الطبيعية  املوارد  وا�ستخدام  الب�سرى  الن�ساط  ويوؤدي 

ا�ستخدام  �سكل  على  يوؤثر  مما  ا�سرع،  ب�سكل  البيئة  تدهور 

الأر�ض، حيث اأن زيادة ال�سكان تعني زيادة ا�ستخدام الفراغات 

وال�سناعية،  والتجارية  ال�سكنية  لل�ستخدام  املدن  داخل 

وارتفاع  العامة  واملرافق  اخلدمات  �سعف  عليه  يرتتب  مما 

مهم  الأر�سية  ال�ستخدامات  فتقييد  البيئي،  التلوث  خطر 

الإخلل  دون  احلالية  الحتياجات  ل�سد  التخطيطية  للعملية 

اإىل  ال�سكان  عدد  زيادة  اأدت  وقد  امل�ستقبلية،  بالحتياجات 

احل�سري  بالنمو  ارتبطت  بيئية  واإ�سكاليات  عوائق  ظهور 

وغريت من �سفات وخ�سائ�ض مورفولوجية الر�ض، فزيادة 

احلدائق  ح�ساب  على  وطرق  مباٍن  من  امل�سمتة  الأ�سطح 

داخل  الت�سرب  على  الأمطار  مياه  قدرة  اأ�سعف  واملتنزهات 

الرتبة وحتول املياه اإىل جريان �سطحي. ومن خلل الدرا�سة 

امليدانية تبني �سوء قنوات �سرف املطر باحلي مما اأدى اإىل 

تركم املياه مما �سبب خ�سائر يف املمتلكات العامة.

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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�سكل رقم )3( الكتلة العمرانية 2019م               �سكل رقم )2( الكتلة العمرانية 2004م

)2004( Landsat7 امل�سدر : عمل الباحث باإ�ستخدام)2019(  Landsat 8 امل�سدر : عمل الباحث باإ�ستخدام 

الأر�ض  ا�شتخدام  والن�شبي لأمناط  امل�شاحي  التوزيع  ب. 

بحي الرا�شدية:  

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل حتديد ال�ستخدامات الرئي�سة 

باحلي، حيث يت�سح من حتليل اجلدول رقم )1( واخلريطة 

رقم )4( اأن احلي يوفر جميع الوظائف التي يحددها احليز 

املكاين ل�سكانه، وتاأخذ نوعًا من اأ�سكال ا�ستخدامات الأر�ض 

بحي  ال�ستخدام  م�ساحة  بلغت  وقد  خمتلفة،  وبدرجات 

اإجمايل  من   %43.4 بن�سبة  13.15كم2  حوايل  الرا�سدية 

م�ساحة احلي، وقد جاء ا�ستخدام الأر�ض ال�سكني يف املرتبة 

الأوىل عام )2019( مب�ساحة 6.51كم2 بن�سبة 21.52% من 

م�ساحة احلي بينما جاء ا�ستخدام الأر�ض الف�ساء املخططة 

7.33% من م�ساحة احلي. واحتلت  الثانية بن�سبة  يف املرتبة 

�سغلت  حيث  الثالثة،  املرتبة  والرتفيه  الريا�سة  ا�ستخدامات 

جملة  من   %6.5 بن�سبة  1.97كم2  بحوايل  تقدر  م�ساحة 

2.44كم2  م�ساحة  اخلدمات  باقي  و�سغلت  احلي،  م�ساحة 

بن�سبة %18.52. 

�سكل رقم )4( ا�ستخدامات الأر�ض حلي الرا�سدية )2019م(

امل�سدر: عمل الباحث بالعتماد على خريطة ال�سا�ض، اأمانة العا�سمة املقد�سة وامل�سح امليداين
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جدول رقم )1( التوزيع امل�ساحي والن�سبي لأمناط ا�ستخدامات الأر�ض بحي الرا�سدية )2019( 

الن�سبة من م�ساحة احلي%امل�ساحة م2ا�ستخدامات الر�ض

ال�سكني

التعليمي

الطبي

التجاري

الديني

الإداري

الأمني 

ال�سناعي 

الريا�سي والرتفيه

اأرا�سي ف�ساء خمططة 

اأرا�سي زراعية  

6519616.73

103418.96

14384.32

116203.72

183347.02

12919.96

588237.62

209126.32

1972200.94

2221878.27

1208934.51

21.52

0.34

0.47

0.38

0.61

0.04

1.94

0.69

6.5

7.33

3.99

13150268.3843.40الإجمايل 

 ج. ا�شتخدام الأر�ض ال�شكني:

يعد ال�سكن الوظيفة الأ�سا�سية للمدن والأحياء ومكونًا ل�سكل 

الن�سيج احل�سري لها، ومن اأكرث ال�ستخدامات متلكًا للأر�ض، 

وحتديد ا�ستخدام الأر�ض ال�سكنى له اأهميته يف عر�ض احليز 

املكاين والتعرف على كثافة ون�سبة اإ�سغال الوحدات ال�سكنية، 

حيث ي�سمل ن�سبة ترتاوح بني 35 - 38% من اإجمايل م�ساحة 

املدينة بوجه عام جدول رقم )2( )الدليمي، 2014م(. 

الرا�سدية  بحي  ال�سكني  الأر�ض  ا�ستخدام  ن�سبة  بلغت 

الن�سبة  ن�سف  تقريبًا  تعادل  املدينة،  م�ساحة  من   %21.58

الأر�ض  ل�ستخدام  املخ�س�ض  الأدنى  احلد  من  واأقل  املثالية 

ا�ستخدام  من  امل�ساحية  الفرد  تراوحت ح�سة  وقد  ال�سكني، 

ح�سة  تراجعت  حيث  68.31م2  حوايل  ال�سكني  الأر�ض 

الفرد امل�ساحية عن امل�ساحة املعمول بها واملعتمدة لدى الدول 

اإىل  100م2 لكل فرد ويرجع ذلك  تبلغ حوايل  العربية والتي 

املناطق  يف  الطوابق  متعدد  الراأ�سي  البناء  نحو  الدول  توجه 

املناطق  يف  امل�ساحة  هذه  تزيد  بينما  املخططة،  ال�سكنية 

الع�سوائية )انظر ال�سكلني 5، 6(. 

امل�سدر: الباحث بالعتماد على اخلريطة رقم )4(  

�سكل رقم )5( �سكن خمطط بحي الرا�سدية  

   ArcGIS امل�سدر: با�ستخدام مرئيات برنامج

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 1617

�سكل رقم )6( �سكن ع�سوائي بحي الرا�سدية

   ArcGIS امل�سدر: با�ستخدام مرئيات برنامج

جدول رقم )2( ن�سب توزيع ا�ستخدامات الأر�ض احل�سرية 

املثالية يف املدن

الن�سب %نوع ال�ستخدام

ال�سكني

التجاري 

الطرق وم�ساحات الوقوف 

املناطق اخل�سراء والرتفيه 

خدمات عامة 

ال�سناعي 

الزراعي

اخلا�ض )ع�سكري( 

املقابر 

اأخرى

38 - 35

5 - 3

30 - 25

10 - 8

12 - 10

8 - 6

2

2

3

1

امل�سدر: الدليمي، خلف ح�سني على )2014م(، تطبيق املعايري التخطيطية 

احل�سرية يف تخطيط املحلة ال�سكنية.

د. ال�شتخدام الطبي )اخلدمات ال�شحية(:

�سليمًا  الفرد  حفظ  يف  مهمًا  عامًل  الطبية  اخلدمات  تعد 

جتعله  التي  املختلفة  ن�ساطاته  ممار�سة  على  وقادرًا  معافى 

اأ�سبحت  ولذلك  منه،  املرجو  بقدر  املجتمع  يف  دوره  يوؤدي 

ومعيارًا  املجتمعات،  وحت�سر  تقدم  يقي�ض  جيدًا  موؤ�سرًا 

معايري  وت�سنف  املدينة،  احلياة  �ساأن  تناول  يف  اأ�سا�سيًا 

يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  الطبية  واملرافق  اخلدمات 

ميتد  والتي  التخ�س�سية  بامل�ست�سفيات  يبداأ  هرمى  ت�سل�سل 

�سكان  عدد  خلدمة  كيلومرت   30 بها  اخلدمة  نفوذ  نطاق 

يرتاوح بني )150000 - 300000( ن�سمة، م�ست�سفيات عامة 

يرتاوح  �سكان  عدد  خلدمة  كيلومرتا   20 نفوذها  نطاق  ميتد 

والتي  ال�سحية  املراكز  ن�سمة،   )250000  -  20000( بني 

عدد  خلدمة  كيلومرت   0.800 بها  اخلدمة  نفوذ  نطاق  ميتد 

15000( ن�سمة، ول يوجد بحي  �سكان يرتاوح بني )4000 - 

ال�سحية،  العيادات  وبع�ض  ال�سحية  املراكز  �سوى  الرا�سدية 

جدول رقم )3(. 

حوايل  باحلي  الطبي  ال�ستخدام  م�ساحة  بلغت  وقد 

احلد  بلغ  بينما  ال�سكان،  عدد  لإجمايل  14384.32م2 

التخطيطية  املعدلت  امل�ساحة من  الفرد من  لن�سيب  الأدنى 

�سكان  عدد  على  وبناًء  للفرد،  م2/   0.12 الطبية  للخدمات 

الطبية  لل�ستخدامات  امل�ساحة  من  الفرد  ون�سيب  احلي 

باحلي  الطبية  لل�ستخدامات  امل�ستحقة  امل�ساحة  تبلغ 

ن�سيب  ملعيار  ُملبية  اخلدمة  اأن  يبني  مما  11452.68م2 

الفرد من امل�ساحة للخدمات الطبية جدول رقم )3( ولكنها 

حيث  اخلدمة  نفوذ  نطاق  امتداد  حيث  من  املعيار  حتقق  مل 

تبني اخلريطة رقم )7( تركز اخلدمة يف اق�سى الغرب.
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امل�سدر: اململكة العربية ال�سعودية، )2005م( وزارة ال�سئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن، دليل املعايري التخطيطي 

للخدمات ال�سحية: �ض �ض 12-11    

جدول رقم )3( املعدلت التخطيطية للخدمات الطبية )ال�سحية(

نطاق اخلدمة الكيلومرتعدد ال�سكان املخدومنيالبيان
ن�سيب الفرد من امل�ساحة 

م2/فرد

0.12 - 8000.15 .40000 - 15000املراكز ال�سحية

-2000020 - 25000امل�ست�سفيات العامة

-15000030 -30000امل�ست�سفيات التخ�س�سية

خريطة رقم )7( نفوذ املراكز ال�سحية ح�سب معيار نطاق اخلدمة

هـ. ال�شتخدام التعليمي: 

املجتمع،  لتنمية  الهامة  الدعائم  من  دعامة  التعليم  يعد   

وعن�سرا اأ�سا�سيا من عنا�سر ال�سكل الجتماعي وم�سدرًا من 

التي  املدربة  الفعالة  القوى  واإعداد  الب�سري  التقدم  م�سادر 

وُيعد  املختلفة،  مبجالته  للمجتمع  التوازن  تاأمني  يف  ت�سارك 

ا�ستخدامات الأر�ض لأهداف التعليم اأحد الوظائف الرئي�سة 

التي توفرها املدينة ل�سكانها.

لت�سييد  معايري  بتحديد  ال�سعودية  العربية  اململكة  اعتنت 

التعليمية  اخلدمات  لتاأمني  املختلفة،  مراحلها  يف  املدار�ض 

اأ�سكال  كاأحد  ومواقعهم  اأعدادهم  مع  يتوافق  فيما  لل�سكان 

التخطيط احل�سري. ويبني جدول رقم )4( معايري اخلدمات 

التعليمية مب�ستوياتها املختلفة حيث يرتبط كل م�ستوى بعدد 

نفوذ  نطاق  ميتد  الثانوي  املدار�ض  ففي  ال�سكان  من  معني 

يرتاوح  ال�سكان  من  عددًا  وتخدم  مرت   2500 اإىل   اخلدمة 

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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التلميذ من  ن�سيب  ويرتاوح  ن�سمة   )20000  - بني )10000 

الو�سول  �سبل  فيها  تتوفر  مربعًا  مرتًا   )30  -  25( امل�ساحة 

ال�سكان  عدد  يبلغ  بينما  الو�سول،  و�سهولة  للتلميذ،  الآمنة 

ن�سمة   )10000  -  6000( املتو�سطة  باملدار�ض  املخدومني 

التلميذ من  750 مرتًا، ويرتاوح ن�سيب  نفوذ اخلدمة  وميتد 

امل�ساحة )25 - 30( مرتًا مربعًا بينما يرتاوح ن�سيب التلميذ 

البتدائية  للمدار�ض  مربعًا  مرتًا   )25  -  15( امل�ساحة  من 

والتي تخدم عددًا من ال�سكان يرتاوح بني )3000 - 10000( 

البلدية  ال�سئون  500 مرت )وزارة  نفوذ اخلدمة  ن�سمة وميتد 

والقروية، 2005م(

حي  يف  التعليمي  لل�ستخدام  املخ�س�سة  امل�ساحة  وبلغت 

الرا�سدية 103418.96م2 بن�سبة 0.34% من م�ساحة احلي 

)2019م(، ومن خلل مقارنة هذه امل�ساحة مبا هو خم�س�ض 

لل�ستخدام التعليمي ح�سب معيار ن�سيب التلميذ من امل�ساحة 

لل�ستخدام،  املخ�س�ض  الأدنى  احلد  من  اأقل  اأنها  ات�سح 

م�ساحة  من   %2.9 وبن�سبة  843165م2  م�ساحة  يبلغ  والذي 

الرا�سدية  بحي  املدار�ض  عدد  ويبلغ   .)5( رقم  جدول  احلي 

14 مدر�سة  اأطفال وعدد  4 مدار�ض ريا�ض  29 مدر�سة منها 

ابتدائية )8 بنات، 6 بنني( بينما بلغ عدد املدار�ض املتو�سطة 

املدار�ض  عدد  بلغ  حني  يف  بنات(   3 بنني،   4( مدار�ض   7

الأ�سكال  من  ويتبني  بنات(.   2 بنني،   2( مدار�ض   4 الثانوية 

11( ترتكز اخلدمة التعليمية يف اجلزء الغربي   ،10  ،9  ،8(

من منطقة الدرا�سة بينما يخلو اجلزء ال�سرقي من اخلدمة 

التعليمية، كما اأن نطاق تاأثري اخلدمة التعليمية على املحيط 

التابع لها الذي اعتمد على معيار امل�سافة ل يحقق املعيار على 

اجلغرايف  للتوزيع  بالن�سبة  وخا�سة  الدرا�سة  منطقة  م�ستوى 

لريا�ض الأطفال الذي متركز يف منت�سف اجلزء الغربي حلي 

 ،0.4704940 اجلوار  �سلة  معامل  قيمة  وبلغت  الرا�سدية. 

اأن التوزيع غري  وهي قيمة تقرتب من ال�سفر مما يدل على 

يكاد  بينما  املتو�سطة  للمدار�ض  بالن�سبة  احلال  ونف�ض  مثايل 

تاأثري اخلدمة التعليمية بالن�سبة للمدار�ض البتدائية والثانوية 

ملنطقة  الغربي  اجلزء  يف  التخطيطية  املعايري  مع  يتوافق 

الدرا�سة.

م�ساحة  اإجمايل  مطابقة  عدم   )5( رقم  اجلدول  يو�سح 

املدار�ض للمعايري، حيث تبني اأن عدد املدار�ض غري كاف لعدد 

الطلبة، كما اأن ن�سيب الطلب امل�ستحقني للخدمة التعليمية 

من امل�ساحة املبنية امل�ستغلة غري مطابق للمعايري.

جدول رقم )4( املعدلت التخطيطية للمدار�ض البتدائية واملتو�سطة والثانوية )بنني، وبنات( 

املدار�ض الثانويةاملدار�ض املتو�سطةاملدار�ض البتدائيةريا�ض اطفالالبيان

10000-600020000 - 200010000 - 15006000- 2000عدد ال�سكان املخدومني

2005007502500 - 300نطاق اخلدمة باملرت

العدد الإجمايل للتلميذ 

من اإجمايل العدد املخدوم
180 - 90960 - 480900 - 5402800 - 1750

360 - 240900 - 240600 - 720-عدد التلميذ باملدر�سة

18 - 1230 - 1220 - 224 - 8عدد الف�سول

20 - 2030 - 2030- 30-عدد التلميذ بالف�سل الواحد

25 - 2530 - 1530 - 525 - 10ن�سيب التلميذ من امل�ساحة م2 /طالب

امل�سدر: اململكة العربية ال�سعودية، )2005م( وزارة ال�سئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن، دليل املعايري التخطيطي للخدمات التعليمية: �ض �ض 10-7  
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جدول )5( اإجمايل عدد الطلب امل�ستحقني للخدمة واحلد الأدنى لن�سيب التلميذ من امل�ساحة م2/ طالب

البيان

اإجمايل عدد الطلب 

امل�ستحقني للخدمة

*

احلد الأق�سى لعدد الطلب 

باملدار�ض

* *

احلد الأدنى لن�سيب التلميذ 

من امل�ساحة م2

* * *

734872036740ريا�ض اأطفال 

1527010080229050مدار�ض ابتدائي 

85894200214725مدار�ض متو�سطة 

145063600362650مدار�ض ثانوي 

843165--الإجمايل 

امل�سدر: الباحث بالعتماد على جدول رقم )4( 

= )متو�سط العدد الإجمايل للتلميذ من اإجمايل العدد املخدوم / متو�سط عدد ال�سكان املخدومني( x عدد �سكان احلي *

= عدد التلميذ باملدر�سة x  عدد املدار�ض * * 

= احلد الأدنى لن�سيب التلميذ من امل�ساحة x  اإجمايل عدد الطلب امل�ستحقني للخدمة * * * 

�سكل رقم )8( النفوذ التعليمي لريا�ض الطفال ح�سب معيار امل�سافة

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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      �سكل رقم )9( النفوذ التعليمي للمرحلة البتدائية ح�سب معيار امل�سافة

�سكل )10( النفوذ التعليمي للمرحلة املتو�سطة ح�سب معيار امل�سافة
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�سكل )11( النفوذ التعليمي للمرحلة الثانوية ح�سب معيار امل�سافة

و. ال�شتخدام الديني:  

العديد من  ت�سكل  الدينية عامًل مهمًا يف  الوظيفة  تعترب   

املدن نظرًا ملا متثله املعتقدات الدينية من اأهمية يف املجتمع، 

حيث ترتبط مبا�سرة ببناء امل�ستقبل وحتقيق الرقى والتنمية 

بع�ض  قدميًا  وبرزت  الأ�سا�ض  هذا  على  تكونت  اإذ  ال�ساملة، 

امل�سجد  اأ�سبح  الإ�سلم  جاء  وعندما  املعابد،  حول  املدن 

يف  احل�سرية  الوظائف  حوله  تت�سكل  كبريًا  مركزًا  اجلامع 

املدينة )حممد ال�سيخ، 2015(.

من  املُعدة  الدينية  واخلدمات  املرافق  معايري  �سملت  وقد 

قبل وزارة ال�سئون البلدية والقروية باململكة العربية ال�سعودية 

على معايري خا�سة اأهمها �سهولة الو�سول الآمن والبعيد عن 

�سيارات،  مواقف  توفري  مع  والتلوث،  وال�سو�ساء  املخاطر 

احتياجات  لتحديد  كمية  معايري  على  الدليل  ا�ستمل  كما 

لتوفري  املطلوب  ال�سكان  عدد  على  بناًء  الديني  ال�ستخدام 

نواة  ُتعد  التي  املحلية  امل�ساجد  ت�سمل  حيث  لهم.  اخلدمة 

املجموعة ال�سكنية بينما امل�سجد اجلامع يوؤدي وظيفة امل�سجد 

امل�سجد  يف  وي�سرتط  اجلمعة،  �سلة  اإىل  بالإ�سافة  املحلي 

)وزارة  واملوؤذن  للإمام  و�سكن  للن�ساء  م�سلى  وجود  اجلامع 

ال�سئون البلدية والقروية، 2005م(.

امل�ستحقني  ال�سكان  عدد  اأن   )6( رقم  اجلدول  من  يتبني 

للخدمات الدينية يف حي الرا�سدية بلغ حواىل 72110 ن�سمة 1

 يف حني بلغ متو�سط عدد ال�سكان املخدومني فعًل حواىل 

79700 ن�سمة موزعني علي 68 م�سجدًا حمليًا وعدد 25 م�سجدًا 

جامًعا2 ، ويبني ال�سكل رقم )12( اأن نطاق اخلدمة لكٍل من 

امل�سجد اجلامع واملحلي يغطي املنطقة ال�سكنية باحلي، حيث 

منط  اأن  يعنى  مما   0.802654 الأقرب  اجلار  قيمة  بلغت 

زيادة  ذلك  ويوؤكد  الع�سوائية،  اإيل  ويتجه  متقارب  التوزيع 

183347م2  حواىل  بلغت  والتي  الديني  ال�ستخدام  م�ساحة 

الدينية من  للم�ستحقني للخدمات  بلغ ن�سيب امل�سلني  بينما 

امل�ساحة بامل�سجد املحلي واجلامع حواىل 97984م2.

 عدد ال�سكان امل�ستحقني للخدمات الدينية بامل�سجد املحلي = )X )2250÷ 800 95439 = 33934 ن�سمة،                                  

 عدد ال�سكان امل�ستحقني للخدمات الدينية بامل�سجد اجلامع = )X )10500 ÷ 4200 95439 = 38176 ن�سمة .  1

متو�سط عدد امل�سلني بامل�سجد املحلى = X 68 400 =27200 ن�سمة، متو�سط عدد امل�سلني بامل�سجد اجلامع = X 25 3100 =52500 ن�سمة . 2

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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    جدول رقم )6( املعدلت التخطيطية للم�سجد املحلي وامل�سجد 

�سكل رقم )12( النفوذ الديني ح�سب معيار امل�سافة

المسجد الجامعامل�سجد املحليالبيان
3000 - 7507500 - 1500عدد ال�سكان املخدومني 

500 - 150800 - 200نطاق اخلدمة 

1200 - 2003000 - 600عدد امل�سلني الرجال من اإجمايل ال�سكان املخدومني 

امل�سدر: اململكة العربية ال�سعودية، وزارة ال�سئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن، )2005م(، دليل املعايري التخطيطي للخدمات الدينية، �ض �ض 5 - 7 

ز. ال�شتخدام الريا�شي والرتفيهي:   

التي  الأن�سطة  جمموعة  الرتفيهية  باخلدمات  يق�سد   

ال�سكان لراحتهم النف�سية والذهنية مبا يتوافق مع  ميار�سها 

اأعمارهم وثقافتهم، ورغم تعدد اخلدمات الرتفيهية يف املدن 

مازالت الأر�ض اخل�سراء واملتنزهات من اأهم مرافق الرتويح 

واملتنف�ض الأ�سا�سي ل�سكان حي الرا�سدية.                                                                                                                                     

التخطيطية  املعايري  ح�سب  الرتفيهية  املناطق  وت�سنف 

التوزيع  اأ�سا�ض  على  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  باملدن 

والإمكانات  ال�سكنية  واملناطق  التجمعات  وكثافة  ال�سكاين 

املخطط  ُق�سم  وقد  املتنزهات،  مناطق  يف  املتوفرة  الطبيعية 

فاملجموعة  ال�سكان،  حجم  على  بناًء  اخلدمة  م�ستويات  على 

ن�سمة   1200  -  900 بني  �سكانها  عدد  يرتاوح  التي  ال�سكنية 

اأطفال وحديقة للمجموعة ال�سكنية، بينما ي�سم  ت�سم ملعب 

التجمع ال�سكنى والذي يرتاوح عدد �سكانه بني 3000 - 5000 

ن�سمة حديقة املجاورة ال�سكنية وملعب املجاورة، اأما احلي 

األف ن�سمة   15  - 10 ال�سكني) الذى يرتاوح عدد �سكانه بني 

التي  ال�سكنية  وللمنطقة  ي�سم حديقة احلي وملعب احلي، 

توفر  ن�سمة لبد من  الف   45  -  30 �سكانها من  يرتاوح عدد 

ملعب للحي )جدول رقم 7(.

بحي  الرتفيهي  لل�ستخدام  املخ�س�سة  امل�ساحة  بلغت 

الرا�سدية حوايل 1972200.94م2 اأي ما يعادل 6.5 % من 

امل�ساحة  امل�ساحة مع  م�ساحة احلي. ومن خلل مقارنة هذه 

اأنها  ات�سح  املعيار  ح�سب  الرتفيهي  لل�ستخدام  املخ�س�سة 

  )1( 397889.74م2  وهو  املخ�س�ض  الأدنى  احلد  تفوق 

ال�سكنية  ُملبية ملعيار ن�سيب املجموعة  اأن اخلدمة  مما يبني 

والتجمع ال�سكني واحلي ال�سكني من م�ساحة الأر�ض.

= عدد �سكان احلي ÷ متو�سط امل�ستويات التخطيطية لكل ترفيهه X احلد الدنى مل�ساحة الر�ض باملرت املربع .  1



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 2223

جدول رقم )7( املعدلت التخطيطية للخدمات الرتفيهية

المستويات التخطيطيةم�ساحة الأر�ض )هكتار(البيان
جمموع �سكنية 900 - 1200 ن�سمة0.08-0.3حديقة املجموعة 

جمموع �سكنية 900 - 1200 ن�سمة0.09-0.6ملعب الأطفال 

جتمع �سكنى 3000 - 5000 ن�سمة0.4 - 0.5حديقة املجاورة

جتمع �سكنى 3000 - 5000 ن�سمة0.3 - 0.6ملعب املجاورة

حي �سكنى 10 - 15 األف ن�سمة0.5- 1حديقة احلي 

منطقة �سكنية 30 - 45 األف ن�سمة1.5-3.5ملعب احلي

امل�سدر: اململكة العربية ال�سعودية، وزارة ال�سئون البلدية والقروية، وكالة الوزارة لتخطيط املدن)2005م(، دليل املعايري التخطيطي للخدمات الرتفيه، �ض �ض 19-18

ArcGIS امل�سدر: با�ستخدام مرئيات برنامج

ح. ال�شتخدامات الأخرى: 

اأ .  الوظيفة التجارية:  

 ت�سرتك الوظيفة التجارية يف جذب ال�سكان باجتاه املركز 

الأخرى  لل�ستخدامات  ا�ستقطاب  مركز  وتعد  احل�سري، 

التجارية  الوظيفة  ت�ساهم  حيث  منه،  وامل�ستفيدة  له  املكملة 

على خدمة �سكان احلي والأحياء املحيطة به. ويعد ال�ستخدام 

التجاري نوعًا من ا�سكال املخططات احل�سرية التي لها الأثر 

الأكرب يف تقدم العامل والتغري من منط ال�ستقرار املبعرث اإىل 

ال�ستقرار املتجمع. 

116203.72م2  التجاري  ال�ستخدام  م�ساحة  تتعدى  ل 

الفرد  لن�سيب  الأدنى  احلد  يبلغ  بينما  الرا�سدية،  بحي 

عدد  يرتاوح  والتي  املتو�سطة  للمدن  التجارية  امل�ساحة  من 

    )1( 95439م2  حوايل  ن�سمة  األف   100  -  30 بني  �سكانها 

املهنية  واخلدمات  واملكاتب  والتجزئة  اجلملة  جتارة  ت�سغلها 

والأ�سواق، ويرتكز ال�ستخدام التجاري يف ال�سوارع الرئي�سية 

مع  تكون خمتلطة  ي�سغلها  التي  املباين  واأغلب  املدينة،  وقلب 

ال�ستخدام ال�سكني.   

ب - ال�شتخدام ال�شناعي:   

 ي�سكل ال�ستخدام ال�سناعي الأ�سا�ض القت�سادي لعمران 

القت�سادي.  بنائها  اأركان  من  وركنًا  وتقدمها  املدينة 

مراكز  باعتبارها  املدن  نحو  ال�ستخدام  هذا  ويتوجه 

وتبلغ م�ساحة  العاملة،  بالأيدي  واإمدادها  لت�سويق منتجاتها، 

ال�ستخدام ال�سناعي باحلي 209126.32م2 بن�سبة %0.69 

من م�ساحة احلي)2019م(، كما تبلغ م�ساحة الأر�ض الف�ساء 

2221872.27م2  ال�سكني  لل�ستخدام  واملعدة  املخططة 

بن�سبة 7.33 % من م�ساحة احلي )�سكل رقم 13( بينما بلغت 

م�ساحة الأرا�سي الزراعية 1208934.51م2 بن�سبة 3.98 % 

من م�ساحة احلي

بلغ احلد الدنى لن�سيب الفرد من امل�ساحة التجارية مرت مربع بينما بلغ عدد �سكان احلي حوايل 95439 ن�سمة   1

�سكل رقم )13( امل�ساحات الف�ساء املخططة لل�ستخدامات 

امل�ستقبلية بحي الرا�سدية

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
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ج- خدمات البنية التحتية: 

 تعترب خدمات البنية التحتية املت�سلة باخلدمات الأ�سا�سية 

على  توؤثر  التي  الب�سرية  العوامل  اأهم  من  احل�سري  للتجمع 

التي  املرافق  �سبكات  تتناول  حيث  العمراين،  النمو  امناط 

تت�سمن ال�سرف ال�سحي، وخدمات الغاز والكهرباء والهاتف 

وت�سريف مياه الأمطار واملياه ال�ساحلة لل�سرب. ول بد من 

الأر�ض.  ا�ستخدامات  خطط  و�سع  عند  العتبار  يف  اأخذها 

اإنارة،  �سبكة  توفر  عدم  تبني  امليدانية  الدرا�سة  خلل  ومن 

واأغلب الطرق الفرعية والداخلية غري معبدة وغري م�سفلتة. 

ويفتقد احلي اإىل �سبكة مياه اإ�سوة باملخططات املجاورة حيث 

يعتمد �سكان احلي على �سهاريج املياه التي اأرهقت ميزانياتهم 

بالإ�سافة اإىل قلة اأعداد خطوط الهواتف الأر�سية وما يرتبط 

بها من مزايا الإنرتنت. 

الخاتمة: 
النتائج والتوصيات:

أ . النتائج:                                                        
غري  الر�ض  ا�ستخدامات  توزيع  اأن  الدرا�سة  اأظهرت   -1

متوازن من حيث الكيف وع�سوائي ب�سكل عام يف حي الرا�سدية 

التخطيط،  اإىل  الرا�سدية  حي  من  ال�سرقي  اجلانب  وافتقاد 

لتلبية  احلي  يقدمها  التي  ال�ستخدامات  تنوعت  حيث 

ا�ستخدامات  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  وقد  �سكانه،  احتياجات 

تاأثري  حيث  من  عالية  كفاءة  ذات  كانت  الدينية  الر�ض 

وامتداد نفوذ نطاق امل�ساجد وقدرتها على ا�ستيعاب ال�سكان 

وزياد م�ساحة ا�ستخدام الر�ض الدينية الفعلية عن امل�ساحة 

 %87.1 بن�سبة  امل�ساحة  من  الفرد  ن�سيب  ح�سب  امل�ستحقة 

وبينما افتقدت م�ساحة ا�ستخدامات الر�ض التعليمية قدرتها 

التعليمية  للخدمة  ال�سكان  من  امل�ستحقني  ا�ستيعاب  على 

كافة  اىل  للو�سول  اخلدمة  نطاق  وامتداد  نفوذ  قدرة  وعدم 

امل�ستحقني من �سكان احلي بكفاءة عالية، وتركز ا�ستخدامات 

بينما  احلي  من  الغربي  اجلزء  يف  التعليمية  للخدمة  الر�ض 

ملعيار  والتجارية مطابقة  الطبية  الر�ض  ا�ستخدامات  جاءت 

حيث  من  املعيار  حتقق  مل  ولكنها  امل�ساحة  من  الفرد  ح�سة 

امتداد نفوذ نطاق اخلدمة.

املعلومات  نظم  تقنية  مقدرة  الدرا�سة  اأظهرت   -2

اجلغرافية وتقنية ال�ست�سعار عن بعد من انتاج خرائط دقيقة 

كل  م�ساحة  تبني  واإح�سائيات  احلالية  الر�ض  ل�ستخدامات 

ا�ستخدام ون�سبة ما يغطيه من م�ساحة منطقة الدرا�سة وخلخلة 

للم�ساحات  الكامل  غري  ال�ستغلل  نتيجة  العمراين  الن�سيج 

باحلي  العامة  املرافق  ب�سبكات  واملخدومة  املخططة  الف�ساء 

التي متكن الدولة من ا�ستيعاب الزيادة ال�سكانية.

ب . التوصيات: 
يف �شوء النتائج تو�شي الدرا�شة بالآتي:

اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنية  بني  التكامل  �سرورة   .1

جغرافية  بيانات  قواعد  لبناء  بعد  عن  ال�ست�سعار  وتقنية 

خرائط  واإنتاج  احلالية  الر�ض  ا�ستخدامات  جميع  ت�سمل 

التغريات  عن  والك�سف  العمراين  التو�سع  لر�سد  متعاقبة 

املكانية ل�ستخدامات الر�ض واجتاهات النمو العمراين مما 

ي�سهم يف دعم �سناعة القرار وبناء اخلطط واتباع الإجراءات 

التنظيمية املنا�سبة.          
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وتوزيع  تخطيط  عند  املعتمدة  املعايري  مراعاة  �سرورة   .2

بنية  وجود  مراعاة  مع  الرا�سدية  بحي  العامة  ال�ستخدامات 

امل�ستقبلي  والمتداد  التطور  له  وت�سمن  احلي  تخدم  حتتية 

القائم على اأ�س�ض علمية �سليمة.                                                                         

3. تو�سي الدرا�سة باإن�ساء مدار�ض جديدة لتخفيف الكثافة 

قدر  املثايل  امل�ستوى  اإىل  القائمة  املدار�ض  على  الطلبية 

امل�ستطاع لرفع كفاءتها العلمية والرتبوية. 

مطابقة  اأطفال  ريا�ض  باإن�ساء  الدرا�سة  تو�سي   .4

ال�سعودية  العربية  اململكة  من  املعتمدة  واملعايري  للموا�سفات 

بخا�سة  الأطفال،  بريا�ض  وحدائق  �ساحات  وعمل  للتخطيط 

يف اجلانب ال�سرقي من احلي.

التو�سع  وحماور  اجتاهات  تكون  باأن  الدرا�سة  تو�سي   .5

احل�سري بحي الرا�سدية باجتاه ال�سرق واجلنوب.

المصادر والمراجع:
- اجلابري، نزهه يقظان )2011م(، املعايري التخطيطية 

�سل�سلة  نقدية،  درا�سة  ال�سعودية  العربية  باململكة  للخدمات 

بحوث جغرافية، اجلمعية اجلغرافية امل�سرية، العدد ال�سابع 

والثلثون.

املعايري  تطبيق  )2014م(،  على  ح�سني  خلف  الدليمي،   -

التخطيطية احل�سرية يف تخطيط املحلة ال�سكنية.

- الزهراين، نوال بنت احمد يو�سف )2013( اخل�سائ�ض 

العامة لل�سكان مبدينة تبوك، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

ال�سعودية،  جامعة ام القرى، ق�سم جغرافيا، اململكة العربية 

�ض 60     

التخطيط  ممار�سات  )2006م(،  �سعد  فائز  ال�سهري،   -

عام  واإطار  ا�ستك�سافية  درا�سة  ال�سعودية:  العربية  باململكة 

مقرتح من ال�سيا�سات لتحقيق التنمية امل�ستدامة، جملة تقنية 

البناء، وزارة ال�سئون البلدية والقروية، العدد 9.

املعايري   ،)2015( ا�سماعيل  اهلل  عبد  حممد  ال�سيخ،   -

التخطيطية للمدينة بني ال�سالة واملعا�سرة، ر�سالة ماج�ستري 

غري من�سورة، اجلامعة ال�سلمية- غزة كلية الهند�سة، ق�سم 

الهند�سة املعمارية �ض - 40

- ع�سكورة، ابراهيم ال�سيد )2012م(، بع�ض ديناميكيات 

النمو العمراين ملدينة مكة املكرمة، جملة جامعة اأم القرى، 

املجلد اخلام�ض- العدد الثاين.      

- الغامدي، �سعد اأبو را�ض )2006م(، ت�سنيف ا�ستخدامات 

اجلمعية  العربية  اجلغرافية  املجلة  مكة،  مدينة  يف  الأر�ض 

اجلغرافية امل�سرية، العدد 47.

العا�سمة  اأمانة  ال�سعودية، مكة املكرمة،  العربية  - اململكة 

املقد�سة، املر�سد احل�سري ملكة املكرمة )2015م(، التعداد 

ال�سكاين ملدينة ملكة املكرمة.             

والتخطيط،  القت�ساد  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   -

واحليوية  ال�سكانية  واملعلومات  العامة  الإح�ساءات  م�سلحة 

)2004م(، التعداد ال�سكاين ملدينة ملكة املكرمة.

- اململكة العربية ال�سعودية، وزارة ال�سئون البلدية والقروية 

النطاق  لقواعد  املحدثة  التنفيذية  اللئحة  )2015م(، 

العمراين حتى عام 1450هـ. 

- اململكة العربية ال�سعودية، وزارة ال�سئون البلدية والقروية 

للتخطيط  املوؤ�س�سي  الإطار  حول  �ساملة  نظرة  )2017م(، 

العمراين باململكة العربية ال�سعودية.

البلدية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   -

دليل  )2005م(،  املدن  لتخطيط  الوزارة  وكالة  والقروية، 

املعايري التخطيطي للخدمات ال�سحية، �ض �ض 12-11.

البلدية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   -

دليل  )2005م(،  املدن  لتخطيط  الوزارة  وكالة  والقروية، 

املعايري التخطيطي للخدمات التعليمية، �ض �ض 10-7.

البلدية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   -

دليل  )2005م(،  املدن  لتخطيط  الوزارة  وكالة  والقروية، 

املعايري التخطيطي للخدمات الدينية، �ض �ض 7-5.

البلدية  ال�سئون  وزارة  ال�سعودية،  العربية  اململكة   -

دليل  )2005م(،  املدن  لتخطيط  الوزارة  وكالة  والقروية، 

املعايري التخطيطي للخدمات الرتفيهية، �ض �ض 19-18.

- Franklin, J. (2010). Mapping species distri-

butions: spatial inference and prediction: Cam-

bridge University Press.

- Yeh, A. (1990). A land information system for 

the programming and monitoring of new town 

development. Environment Planning B: Plan-

ning Design, 17(4), 375-384. 

د. اإبراهيم بن علي اخلالدي التحليل المكاني الستخدامات األرض بحي الراشدية - بمدينة مكة المكرمة 
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد



املجلد الثالث ع�شر ) 1( مار�س  2021 2627


