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تحليتتس  تت ال  دلاإتتاا حلتتق دلحتتادال ودلء تت  دل  تت د   تت  تناولتتا دلاسد تت  

 مت  تتنا ت  تحليليت  طت   وس تالي  بعتاةدلماين  دلمناسة با ت ادم دلجيامعلاماتي  , 

تأثي هتا , ومتأ سهته سهتاد دلاسد ت   ونطتا  دلم تااا  دل  ت د  تازيت  متطلبتا 

دلتعتتت د  لتتتق نمتتت  دلتازيتتت  دلج  د تتت  دلحتتتال  دلم تتتااا  دل  تتت د   تتت  دلماينتتت  

دلمناسة, وتمثيله    هيئ  خت دا  وس تام بيانيت  دلطت   دلمثلت   ت   ت ال  دلاإتاا 

دلتت  دلم تتااا  دل  تت د  لفتتس اتت   تت  دلماينتت  دلمنتتاسة با تتت ادم نطتته دلمعلامتتا  

س متتتاع  عاليتت  د تتتت ادم نوتته دلمعلامتتا  دلج  د يتتت   تت  م تتتا اة دلج  د يتت , حا تتا

سإتتحاا دلاتت دس للحتتا متتأ دلراتت  دلعم دنتت   لتت  دلم تتااا  دل  تت د   تت  دلماينتت  

دال تتتعان  بتتالط   دلمتتن ا دلتحليلتت  متتأ ختت ا دلمنتتاسةو ود تمتتا  دلاسد تت   لتتق 

و ومأ سهته ب  ض وإ  وتحليس وتء ي دإلاصااي  دلم تلء  بتانيا  جيامعلاماتي , 

دلنتااا دلت  تاإلا حلي ا دلاسد   دلتازي  دلمفان  للحادال ودلم ااا  دل   د   ت  

منطا  دلاسد   بالماين  دلمناسة ال يا     ال  وإاا لجمي  دالايتا  وللتال ال يتا   

  ص مت اوي  لجمي  دل فان    دال تمتاع بالم ااا  دل   د  مما ي تا   طلت  

ايتتا  دل تتفني  ل تت ال  دلاإتتاا دلي تتاو ومتتأ سبتت ز تاإتتيا  تازيتت   تتاجا لجميتت  دال

دلاسد   دلعمس  لق تا ي  اادال وم ااا  خ  د     كتس ات   تفن , ومتا  تبف  

 مادإ   جياة دلناس للاإاا دل  ي  للمنطا  دل   د  دلا يب 

 )  ال  دلاإاا, دلم ااا  دل   د , دلجيامعلاماتي (و: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

     The study dealt with analyzing the ease of access to parks and 

green spaces in AL-Madinah AL-Munawarah using 

geoinformatics, several ways and analytical methods to suit the 

requirements of distribution of green areas and the scope of their 

impact. The main objective of the study is to identify the current 

geographical distribution of the green areas in Madinah, and to 

represent it in the form of maps and diagrams. Demonstrate the 

effectiveness of using geographical information systems in help 

decision –makers to reduce urban sprawl on green spaces in Al-

Madinah.   The study relied on the analytical method through the 

use of different statistical methods for the purpose of description, 

analysis and interpretation. The most important results of the 

study, spatial distribution of green spaces in the study area in 

Medina does not provide easy access to all neighborhoods and 

does not provide equal opportunities for all residents to enjoy the 

green spaces, which calls for a fair distribution of all 

neighborhoods for easy accessوOne of the most important 

recommendations of the study is to provide green spaces in each 

residential neighborhood and to provide a good transport network 

for the rapid access to the nearby Green Zone 

Keywords: (accessibility, green spaces, geoinformatics).   

 المقدمة:

تعا دلم ااا  دل   د  مأ س ا يا  ت طي  دلمان ايث تعمس هته  دلم تااا          

 ل  تنايت  دل تاد  متأ دلتلتاص خاإت  بعتا دنتتتاس د تت ادم دل تياسد  بصتاسة كبيت ة , 

ودستءاع معتاال  دلتلتاص جدختس دلمتان دلفبت ع , هتهد باإلإتا    حلتق دلمو ت  دلجمتال  

لتت  ت تتءيه هتته  دلم تتااا   لتق  تتفس دلماينتت  دلتتت  باتتا كتتتس مت دإتت  متتأ دلمبتتان  د

 دل   اني  و

ويلجأ  فان دلمان حلق هته  دلم تااا  دل  ت د  لا تا  سوفتا   ت دل ه ودلتت وي      

خاإ  للطبا  دلمتا ط  دلت  ال ت تطي  ف ا  سجاز  دأل باع خاسج دلماين  سو دل تء  

حلق سماكأ بعياة, لهلال سإبحا هه  دألماكأ جر دً مأ دل  ا  دالجتما   دلتادخل  دلته  

إ  دلادخلي  ودلصح دوي  دلت  ياس سو ينعتام  ي تا دلو يت  تاامه دلاوا ل فان دلمان خا

 دلرسد   سو دل ااس دلبح  و  
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وفتتا سإتتبحا دلم تتااا  دل  تت د  إتت وسةً بال تت  تالختته  تت   تتيأ دال تبتتاس  نتتا     

ت طي  دلمان دل عاجي   اد  كانا مان كبي ة مرجامت  بال تفان مثتس دل يتاض وجتاة 

ودلامام سو متان إت ي ة, ايتث حن مو ت  دلماينت  ال ياتصت   لتق مباني تا دلعاليت  لد  

س  بفث ة س تجاسها واتاداا ا وكتس متا ياجتا دلطاب  دلجمال   ا  حنما تفان دلماين  س  

 ب ا مأ م ااا  خ  د     جمي  مياجين ا دلعام و

تتناوا دلاسد   محاوس سسبع  ساي ي  معتماة  لق تانيا  دلنوه دلج  د ي   ت  

 دلصءحا  دلتالي  ه : 

 أوالً: اإلطار العام والنظري للدراسة

 مشكلة الدراسة:

وس م ه     اياة دل فان وخاإت   تفان دلمتان ومتا لما للم ااا  دل   د  مأ ج     

تاام به هه  دلم ااا  دل   د  مأ ت وي  لل فان وف ا  وفا دلءت د  , ومتا لتاا  

مأ إعاب  دلاإاا ب ب  دلبعا  أ دل فأ, وفل  دلحادال ودلم تااا  دل  ت د   ت  

ع ت ا و بعض دالايا  مأ دلماين  دلمناسة و مأ دلتعا   لق هته  دلم تااا  وحزدلت  ب

كمتا سن دلماجتاج من تا ال يتتازع   لتق سايتا  دلماينت  دلمنتاسة بط يات  متادزنت  بتس سن 

بع ت ا يت كتر اتتاا دألطت دد وياتتس  ت  جدختتس  دلماينت  , ونوتت دً ألن لماينت  دلمنتتاسة  

متتأ  دلمتتان دل تتعاجي  دلتتت  تاتتس  ي تتا دلم تتااا  دل  تت د  ن تتبيا  , ب تتب  دلوتت ود 

ت اسي تتي  , دلمناخيتت  و دلتاسي يتت  ( ,كمتتا سن دلفثيتت  متتأ دلطبيعيتت  ) دلجيالاجيتت  , دل

دلمردسع دلت  كانا    و   دلماينت  تأكلتا ب تب  دلرات  دلعم دنت  ودستءتاع س تعاس 

 دألسدإ  وفل  مادسج دلميا  دل زم  للرسد  و 

جا  ههد دلبحث أللاا  دل ا   لق دلط   دلمثل      ت ال  دلاإتاا للم تااا        

ازيتت  دلج  د تت  ل تتا بالماينتت  دلمنتتاسة و  فتتته بتتالو ود دلج  د يتت  دل  تت د  ودلت

للماين  دلمنتاسة وم ططات تا وم تتابس هته  دلم تااا  وكيءيت  دلحتا متأ دلتعتا   لي تا 

 و بس دلحءاا  لي ا وزياجت او

 أهداف الدراسة:

  -ت اد هه  دلاسد   حلق: 

ااا  دل  ت د   ت  دلتع د  لق نم  دلتازي  دلج  د ت  دلحتال   لحتادال ودلم ت -1

 دلماين  دلمناسة, وتمثيله    هيئ  خ دا  وس ام بياني 

دلط   دلمثل       ال  دلاإاا دلت  دلحتادال ودلم تااا  دل  ت د  لفتس ات   -2

    دلماين  دلمناسة با ت ادم نطه دلمعلاما  دلج  د ي و

حا تتاس متتاع  عاليتت  د تتت ادم نوتته دلمعلامتتا  دلج  د يتت   تت  م تتا اة سإتتحاا  -3

 دس للحا مأ دلرا  دلعم دن   ل  دلم ااا  دل   د     دلماين  دلمناسةودلا 
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 منهج الدراسة:

دختيتت  ل تته  دلاسد تت  دلمتتن ا دلاإتتء  دلتحليلتت , دلتته  يعتمتتا  لتتق جسد تت               

دلواه ة كما ه   لق سسض دلادف , ومتأ ثته وإتء ا وإتءاً جفياتاً ومعبت دً كيءتاً وكمتاًو 

دلتحليتس دلمفتان  متأ خت ا تطبيتل واتاا  دلتحليتس دلم امت   كما د تت ام كتهلال متن ا

متأ سجتس دلتعت د  لتق دلم تااا  دل  ت د , دلت  تا  ها نوه دلمعلامتا  دلج  د يت  

متتتأ سجتتتس دلاإتتتاا حلتتتق تء تتتي  والتتتاا الختيتتتاس دلمادفتتت  دلمثلتتت  ل تتت ال  دلاإتتتاا 

  للاسد تـ  ود ت اما دلبااثت  بعتض دلبت دما دلحا تابي  دل زمت للم ااا  دل   د و

وملحااته متأ  ت ك   ArcGIS 10.1و لق سس ـ ا ب نامـا نوه دلمعلاما  دلج  د ي 

ESRI وكهلال ب ناما معالج  دلصاس ,ERDAS وفا فاما دلبااثت  بتتبتاع  تاج متأ و

 دأل الي  ودإلج د د  إلنجاز هه  دلاسد   كما يل :

 الدراسة الميدانية: 

بنيتتا دلاسد تت  بتتتفس ساي تت   لتتق دلبيانتتا  دلتتت  تتته جمع تتا ميتتادنيا ود تتتملا  لتتق   

ف ميأ ساي يأ هما دلحص  دلتامس للم ااا  دل  ت د   و لتق دلماتاب   دلت صتي  

ودلريتتاسد  دال تتتط  ي و  ءيمتتا ي تتا دلا تته دألوا دلم تتااا  دل  تت د , ودلتتت  بلتت  

اايا   ام  ودلبتاف   56ل   د  من ا ( فطع   امل  جمي  دلم ااا  د1097 اجها )

جمي  دلم طحا  ودلمردسع ودلن يس بالمنطا  دلماسو ت  دلتت  تته د تتاطا  ا باد تط  

Arc catalog  ثهAnalysis Tools    ثهExtract  ثهclip ومصنء  حلتق  تاج متأ ,

دلءئا و وفا تطلبا هه  دلم ال   اجدً مأ دلريتاسد  دلميادنيت  للتعت د  لتق دلم تااا  

دل   د  مأ خ ا  ناويأ دالايا  دلماإح  مأ دألمان  دلعام  بالماين  دلمنتاسةو تت  

متتأ  1:50,000هتته  دلم التت  د تتت ادم دلصتتاس دلء تتااي   اليتت  دلاإتتا  بمايتتا  

و  بتيأ , باسجت  وإتا  تتت د /http://earthexplorer.usgs.govدلمافت  دلعتالم  

للنطافتتا  دالختت ع لد  دال تتع  دلحمتت د  سو دلم ايتت    30كلتته للنطتتا  دلحتت دس  و 60

لتحايا وتافي  دلم ااا  دل   د   لي ا  مبا  ة مأ دلميادنو وبعا سن ته دالنت ا  متأ 

تحايا جمي  دلم ااا  دل   د  دل اإ  بالماين , ود تت ادم ب نتاما نوته دلمعلامتا  

متتأ ختت ا ح تتااط   تت  هيئتت  سمتتاز ناطيتت  وم تتلعا , وللتتال ArcGISدلج  د يتت  

 Layer).دل  يط   لق دلصاسة كطبا  )

كما فاما دلبااث  بتتج د   تاجدً متأ دلماتاب   دلت صتي  مت  بعتض دلم تئاليأ          

ودلم تتالوال 
 

للتعتت د  لتتق دلمعتتايي  ودل تتادب  ودأل تتباا دلاد يتت  الختيتتاس س  تتس 

دلطتت   دلمثلتت  ل تت ال  دلاإتتاا ودال تتتعان  ب تت دا  دلطتت   ودلمادإتت   لمع  تت  

 منا ه وم اسج كس ا و 

 بناء قاعدة بيانات جغرافية:

ته  ت  هته  دلم الت  تج يتر دلبيانتا  دلمبنيت   ت  معوم تا  لتق م الت  دلاسد ت          

يادني  وللال إلنتـتـا  فا تاة بيانتا  ج  د يت  و تمس للتال تحايتس دلصتاسة دلء تااي  دلم

http://earthexplorer.usgs.gov/
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ومعالجت تا هنا تياً, وسبتت  USGS) دلمتأخالة متأ دلم تاا  دلجيالاجيتت  دألم يفيت   )

دلبيانا  دلنصي  )دلجاولي  ودلت  تحصتلا  لي تا دلبااثت  دلم تااا  دل  ت د   ت  كتس 

  ب تا  تاد  كانتتا اايات   امتت  سو ات  و تصتني  كتتس م تاا  ا ت  كتتس ات  دل اإتت

م تطح  خ تت د  و نتادن دلم تتااا  دل  ت د  جدختتس كتس اتت  وتحايتا حاتتادثيات ا( , 

بالبيانا  دلمفاني  )دلواده  دلج  د ي  دلممثل   لق دل  دا  مثتس دلم تااا  دل  ت د  

وللال  لق  فس طباا , و كس طبا  تتتفس خ يطت  خاإت   ودلط   ودألايا  ولي ها

 نا اً معيناً مأ دلبيانا (وب ا وتمثس 

ي تته  ودلتته  Vector وفتتا د تتت اما دلبااثتت   تت  هتته  دلاسد تت  دلتتنم  دالتجتتاه       

وللتال لتافيت  دلم تااا   Point Dataث ث  سنادع مأ دلبيانا  وه : دلبيانا  دلناطيت  

وللتتال لتافيتتت  دلطتتت    Line Dataدل  تت د   لتتتق  تتفس ناتتتاطو دلبيانتتا  دل طيتتت  

وب ا ته تافي  دألايا  بط يات   Polygon Dataسخي دً دلبيانا  دلم ااي  ودلتادسعو و

 س ه م لعا و   

و تت  هتته  دلم التت  متتأ دلاسد تت , وهتت  سكثتت  دلم داتتس متتتا  وللتتال بعتتا تجميتت       

وبعتض دإلاصتاايا  دلصتاجسة متأ بعتض دلبيانا  مأ دلازدسد  ودلج تا  دلحفاميت  

ومصتتلح  دإلاصتتا   –للماينتت  دلمنتتاسة  دألج تترة دلحفاميتت  مثتتس )دلم إتتا دلح تت  

وفامتتتا دلبااثتتت  بريتتتاسة مادفتتت  دلم تتتااا   (,2( و)1بالمملفتتت ( كمتتتا  تتت  دلجتتتادوا )

دل   د , وإاج ا  اجدً مأ دلصعابا  تمثلا    سن  نتاويأ دلم تااا  دل  ت د  

دلت  وإءت ا دألمان  لي  جفيا و  بعض دلم ااا  دل  ت د     تا  تأ ط يتل د ته 

ع, وبعض د دلم ااا  دل  ت د   نادن تا لتامض مثتس لكت  د ته دلحت  دلح  ودلتاس

 ا , وبع  ا مب ه مثس لك  د ه د دلم ااا  دل  ت د   ات  بتاون  نتادن ممتا  تفس 

إعاب     دلبحثو وكان مأ إمأ دلصعابا  سن دلبااث  وجا  سثنا  زياسة دلمادفت  

لتي  ل تا وجتاج  سن بعض دلم تااا  دل  ت د  فتا ت يت    دو دزيلتا تمامتا وبع ت ا

 لق دلادف  بال له مأ وجاج د م ا    كت  بيانا  دألمان  وفا س ت    للتال دلبحتث 

 دلفثي  مأ دلافا ودلج او 

وهه  دلاسد ت  ودلتت  تاتام  لتق تطبيتل نوته دلمعلامتا  دلج ـتـ د ي , فتا دستفتر  

     معالج  بيانات ا, وتصميه فا تاة معلامات تا, وحجت د ArcGIS 10.1 لق ب ناما

 مليات ا دلتحليلي , و  ض نتااج ا, وحخ دج خ داط ا, وللال لما يتمير به دلنوتام متأ 

 تت ال  وم ونتت  وفتتاسة  لتتق دلتعامتتس متت  دلفتته دل ااتتس متتأ دلمعلامتتا , ودل تت     تت  

تبتتاجا دلبيانتتا  وحخ دج تتا سمتتا  لتتق  تتفس س تتام بيانيتت  سو جتتادوا بيانيتت  سو ختت دا  

   وفا حلد تطل  دألم وتاإيحي , م  حمفاني  دلتعايس    ح

 التحليل بنظم المعلومات الجغرافية:

 Spatialد ت اما دلبااث     جسد ت ا سجود  وس ــالي  دلتحليتس دلمفـتـان            

Analysis دلمتتتتتا  ة  تتتت  نوتتتته دلمعلامتتتتا  دلج  د يتتتت  وAccessibility and 
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network analysis   لمع  تت  س  تتس دلطتت   ل تت ال  دلاإتتاا , متتأ ختت ا  تتبف

و كمتتا تتته Point Distance, وبعتتا دلناطتت  Bufferدلطتت  , وسي تتا تطبيتتل دلنطتتا  

 Measuring Geographicalكتتهلال د تتت ادم واتتاا  فيتتا  دلتازيتت  دلج  د تت  

Distribution ومن تتتا فيتتتا  تا تتت  دلوتتتاه ة سو تم كرهتتتا ,Central Feature ,

, كما  تعا دلاسد ت  كتهلال حلتق تطبيتل Directional Distributionتازي  ودتجا  دل

 نمالج تحايا سو فيا  م ام  دلماف و 

 إنشاء الخرائط:

تتته حنتتتا   تتاج متتأ دل تت دا  بنتتا   لتتق نتتتااا دلاسد تت  ونتتتااا دلتحليتتس, وللتتال    

 دا  لبيتتان دلمادفتت  دلحاليتت  ودلمادفتت  دلمثلتتق للم تتااا  دل  تت د و كمتتا تتته حنتتتـا  ختت

لفتتس  ئتت  متتأ  ئتتا  دلاسد تت , وللتتال  تتأ ط يتتل  Layersسختت ع  تت  هيئتت  طبــتتـاا  

 وQuery of Selectionد ت ادم دلبحث ودال تع م ودالختياس 

 مصادر البيانات الدراسة( 1جدول)

 د ه دلماين   اج دلصاس دل ن  د ه دل ف  ونا ه ناع دلمل 

TIFF  8النا  ا  ETM 03-1-2015دلمناسةدلماين   8 م 

دلمصاس: مأ د ادج دلبااث  بنا   لق معلاما  دلصاس دلء ااي  مأ ماف                

http://earthexplorer.usgs.gov/ 

 مصادر البيانات الدراسة(2جدول )

 دلطباا  دل ن  دلمصاس ناع دلمل 

ship file دلط   ودلمادإ   1431 دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

ship file دلمبان  دلعم دني   1431 دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

ship file دلواده  دلطبيعي    1431 دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

ship file دلم ااا  دل   د  1431 دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

ship file دالايا   1431 دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

 دلمصاس: مأ د ادج دلبااث  بنا   لق بيانا  سفمي  مأ دألمان  دلعام  بالماين  دلمناسة 

 مصطلحات الدراسة:

 ( :Green Areasالمساحات الخضراء )

تع د دلمناطل دل   د  بعاة تع يءا و ومأ سهه هته   دلتع يءتا  )هت  تلتال 

دألمتاكأ دلمءتاات ( دلمناطل دلت  تت س م تااا  خ ت د  ود تع  تءتا   ت  م تاات ا 

ويعتت د دلتتبعض دألسدإتت  دل  تت د , بأن تتا دلحتتادال دلعامتت  ودل اإتت  , ودلم  تت  

دلعامتت  , وم  تت  دلنتتادج  ودألسدإتت  دلرسد يتت   تت  دلبيئتتا  دلح تت ي  ,ودألسدإتت  

دل الي  ودلم ـــــــــااا  دلمااي 
(1)

و ومأ دلادإت  سن هتهد دلتع يت  ود ت  جتاد حل سنته  

دل اليتت  إتمأ دلم تتااا  دل  تت د  متت  سن هته  فتتا تفتتان ليتت   سجختس اتتتق دألسدإتت 
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منوم  سو مفانا إللاا  دلنءايا  خاإ     دلاوا دلنامي  وبالتتال   تام حمفانيت  مماس ت  

س  نتاط  ي ا ومأ دلممفأ سن تفان دلمناطل دل   د   لق  فس منترها  سو اتادال 

 د   ت  د تتعماا دألسض  ام و دلمتنرها  : تناسج دلمنترها  إمأ دلمنتاطل دل  ت

دلم صصتت  للاايءتت  دلت  ي يتت , وتعتت د هتته  دلمنتتاطل  لتتق سن تتا دألسدإتت  دلتتت  ال 

تحتتتا   لتتق بنتتا  لم تلتت  دال تتتعماال  دألسإتتي  وتحتتا  خ تت ة وميتتا  وسسدإتت  

ود ع  وتتمت  ب تاد  نات  وم صصت  للنتتاط دلت  ي ت  دلعتامو ويميتر بتيأ نتا يأ متأ 

دلعامتت  دلمءتااتت  كليتتاً لعامتت  دلمتتادطنيأ ودلحتتادال دلمنتتاطل دل  تت د  هتت  دلحتتادال 

 دل اإ  دلت  ياتص  د ت ادم ا  لق  ئ  خاإ  مأ س  دج دلمجتم  و

 ( : parkالحدائق )

دألخ   م طط   اجة ما تفتان ختاسج جتاسدن  ه  م اا  مأ دلف ا  دلحايا          

ة مصت  ة متتأ بجمتاا دلطبيعت  )إتاس دألبنيت , وتفتان  ت  دل الت  ب ت ض دال تتمتاع

سو  لتق تلتال دلتت  تفتان متأ  دلطبيع (و فا تحتا  دلحايا   لتق خامتا  ومتادج طبيعيت 

إتتن  دإلن تتانو تو تت  سهميتت  دلم تتااا  دل  تت د   تت  دلمتتان ودلتجمعتتا  دلح تت ي  

دلفب ع , ايث ت تء  د عاس دألسدإ  ويترجدج دل ت    لتق سفعت  دألسض دلح ت ي  

ل تاما  دلت ويحيت   ت  دلمتان, حال سن دألسدإت  ودلمناطل دلمحيط  ب ا و وسله تناع د

دل   د  مازدلا تتفس سهه د ت ادما  دألسض دلت ويحي و ونوت دً ألهميت  دألسدإت  

دل  ت د   تن تتا تتتفس ن تتب  م مت  متتأ مجمتاع د تتت ادما  دألسدإت   تت  دلعايتا متتأ 

% متأ دلمجمتاع 26دلمان ايث تصس هه  دلن ب     بعض دلمان دلعالمي  حلق اادل  

 دلفل  ال ت ادما  دألسدإ و

متتأ  2م70000وتتبنتتق دلفثيتت  متتأ دلتتاوا معيتتاسد ياتتام  لتتق ت صتتيا اتتادل        

دألسدإ  دل   د  لفس سل    ا ويعتبت  دالهتمتام بالمنتاطل دلت ويحيت  دل  ت د   

ساا دلمال  د  دلمعاإت ة دلم مت  للحفته  لتق متاع تطتاس دلتاواو  متث ً  ت  ب يطانيتا 

رهتتا  دلااميتت  ودلمنتتاطل دل  تت د  دلم صصتت  أللتت دض دلتتت وي  تبلتت  م تتاا  دلمنت

 % مأ دلم اا  دلفلي  إلنجلت د وويلر و17ميس م ب  سو ما يعاجا  10000اادل  

 وي ع دلبعض سن سهمي  دلحادال يتعاع حلق سماس سخ ع من ا : 

 تعرير دلصح  دلعام  لل فانو -

 مماس   دل ياإ  ودللياف  دلباني و -

 تعرير دلت  يهو -

  accessibility سهولة الوصول

 بي ت  ودلتناتس دلتحت    لتق ودلب اا  دأل  اص دلاإاا فاسة ب  ال  نعن 

 دأل ت اص بيأ تناس سن دلمء ام ل هد و اًا تعن  دلمتاني   اإليصالي  .آخ  حلق مأ مفان

 وليت  باهو  تفالي  وتفبا طايس وفا وهاس طايل  م ا ا  فط  ودلب اا  يصاابه

 .دلمعافا  ودلاياج مأ للال
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دو دلتاتتاسا  nearnessبتع يتت   تتام "ماتتادس دلاتت ا  م("2016و    تتا  تتب )

proximity  دلن ب  بيأ مفان وآخ  "دل يمفأ تفييت  مء تام  دلات ا و دلتاتاسا بمتا

 ي ام سؤع دلبااث دو نو ته" و

  ت ال  وكيءيت  متاع يبتيأ معيأ مفان حلق ل  ال  دلاإاا  آخ  تع ي  وهنا 

 دلنتتاط)دل ام ( مافت  بتيأ متا دلمفانيت  دلع فت  يعطت  دلمفتان وبالتتال  حلتق دلاإتاا

 ومتأ دلمنطتل,  ت  دلماجتاجة ودل تاما  دل تفان مثتس دألخت ع دلعادمتس متأ وليت  

 دألخ عو ودل اما  ماف  دل ام  بيأ ما داليصاا جسج  مع    يمفأ خ ل ا

  Geoinformaticsدلجيا معلاماتي  

نطتته دلمعلامتتا  دلج  د يتت   لتتق  لتتام دالسض  كبتت دما هتتا د تتت ادم تطبياتتا  

دال تتتتعاس  تتأ بعتتا سو دلصتتاس دلء تتااي  سو لي هتتا متتأ نوتته دلمعلامتتا  دلتتت  ت تتا ا 

 دلم الوليأ     ملي  دت ال دلا دس وللال مأ خ ا دلبيانا  و دلمعلاما  و

 الدراسات السابقة 

ل  ت د  وب اإت  اويا دلماينت  دلمنتاسة بعتاج متأ دلاسد تا   تأ دلم تااا  د

 دلحادال ومأ هه  دلاسد ا  ما يل :

( مء ام دلم ااا  دل  ت د  و دالاتياجتا  دلمانيت  1988د تع ض  اف  )    

وتازيتت  دلحتتادال  تتق دلماينتت  دلمنتتاسة وكتتان متتأ سهتته نتتتااا هتته  دلاسد تت  سن متتتفل  

ليت   دألسدإ  دل   د     دلماين  دلمناسة لي ا   ت  دلم تااا  وحنمتا  ت  دلتازيت 

% مأ م اا  دلحادال دلعام  تت كر    ث ص فطا تا   75دلمتجان  , ايث وجا سن 

%  اتت  متتأ دلم تتاا  دلمبنيتت  ,  40وهتتق دلعايتتل و دلعتتافاا و دلعريريتت  و دلتتت  ت تته 

وهنتتا  فطا تتا  ال ت تته اتتادال  امتت  مثتتس فطتتاع دلعيتتان , و سي تتا تاإتتس حلتتق سن 

كه , و ق دلت طي  دلحتايث يجت   6س حلق دلم ا   دلءاإل  بيأ دلمناطل دل   د  تص

كه , وفام بتصني  دلحادال ا ت  دلحجته وتاإتس حلتق سن دلحتادال  0.8سال تريا  لق 

 اتا بلت   2م 3000 – 1001دألكث  دنتتاسدً ه  لد  دلحجه دلمتا   دلت  تت دو  بيأ 

  % متتأ مجمتاع دلحتتادال دلعامتت  بالماينتت 38اايات  ,س  بن تتب   19 تاج هتته  دلحتتادال 

 ( اايا  و 50دلمناسة دلبال   ) 

( دلم ااا  دل   د     مف  دلمف م  , ود تاسة دنته 1988وجسد   دلتم دن  )

 1406م اا  دلم طحا  دل   د     ماين  مف  دلمف م  بل ا اتتق منتصت   تام 

( ث ثتت  م يتتيأ متتت  م بتت و تحتتتس دلحتتادال دلعامتت  ودلتتتادسع دلمتتتج ة 3هتتـ اتتادل  )

  سكثتت  متتأ نصتت  هتته  دلم تتاا و ودلمتتتاتس دلرسد يتت  دلتابعتت  ألمانتت  دلعاإتتم  دلماا تت

ويتي  دلتازي  دلج  د   )دلمفان ( للم ااا  دل   د   لق دخت د سناد  ا وبتاون 

د تتتثنا  حلتتق ت كرهتتا  تتق دألايتتا  دلبعيتتاة  تتأ دلحتت م دلتتت ي  و لتتق محتتاوس دلطتت   

دل اسجي  وتتحفه دلو ود دلبيئ  دلطبيعي  ودلبت ي     دلم ااا  دل  ت د   ت  مفت  

 وكانا مأ دهه دلمتاكس دلت  تادجه دلم ااا  دل   د     مف  دلمف م   دلمف م و
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( دلعم دن وح فالي  دلمجاال  دل  ت د  بالمتان دلم  بيت  وكتت  2009ولك  ما ق )

 تتأ دلمتتان دلم  بيتت   يمتتا يتعلتتل بالمجتتاال  دل  تت د , واتتاوا تحايتتا تتتأثي  دلنمتتا 

دلم تتتااا  دل  تتت د و ودنعفتتتا  دلتتتايمال د   دلتتته   تتت اته دلمتتتان دلم  بيتتت   لتتتق 

دلم تاسب  دلعااسيتت  دلمصتتااب  لتته  لتتق تتتاهاس وت دجتت  دلمجتتاال  دل  تت د , وسي تتا 

سوإ  سهمي  دلم ااا  دل   د     دلت ءي  مأ دل اإا , وتتا ي  سمتاكأ لل دات  

و دال تتتجمام متتأ ختت ا دلتأمتتتس و دل تتاو , و تنميتت  دلحتتت  دلمتتان  للبيئتت ,  األمتتتاكأ 

وس دل ا  لإلن اٍن, ايث تالس امالت  دل تاد  متأ دلملاثتا  مثتس ثتان  دل   د  تلع  ج

  سك يا دلف بان, وتالج  حلق دالنتعاش دالفتصاج  للمناطل دلمجاوسة و

دلاإتاا حلتق دلم تااا  دل  ت د   ت   م(   ال 2014سوزد ) Rosaتناولا جسد   

   دلم تتادم, دألماكأ دلح  ي  با تباسها ودااة مأ حثاسة للجاا  ت  دلت طتي  دلح ت

وب اإ     ماإا ا  مثس دلعادل  دلبيئي  ودلءاداتا دلصتحي و وكتان دالهتمتام  مترديتا  

   وجاج دلم ااا  دل   د     دالماكأ دلح  ي  و دلءاداا دلصحي  ودل  اهيت  متأ 

دلنا  للم طحا  دألخ   دلم تلء ,  تء   حمفاني  دلاإاا  لتق س تا  دالاتياجتا  

, لفن ا  ماما تتي  حل    ال   دلاإتاا للم تااا  دل  ت د  فتا ودألولايا  دلء جي 

تفتتتان مءيتتتاة بتتتتفس ختتتاص لوطءتتتاا ودلمجما تتتا  دالفتصتتتاجي  دالجتما يتتت  دلءايتتت ة  

ولو ت اص دلتتهيأ يعتتانان متتأ إتت اطا  نء تي  , وي تتاد دلبحتتث حلتتق ج تته خيتتاسد  

   ودلت طي  دلح   

اا  دإلجماليت  متأ  تأ دلم تOh, K., Jeong,S., (2007) وجسد ت  دوهتا و

وهتت  كبيتت  ن تتبيا مااسنتت  متت  تلتتال  km2 158دلحتتادال دلح تت ي   تت   تتياا بحتتادل  

دلماجاجة    دلمان دألخ ع    جمي  سنحا  دلعالهو سله سن سجترد  كبيت ة متأ دلحتادال 

نا     دلمناطل دل اسجي   مأ دلماين  و ود ت ادم ط يا  تحليس  بف  نوته دلمعلامتا  

س   ال  دلاإاا للحتادال دلح ت ي , و س تاس  نتتااا دلاسد ت  حلتق دلج  د ي , وتحلي

سن دلتازي  دلمفان  للحادال كتان  ت  خم ت  منتاطل وتته تازيع تا بتتفس منا ت  لعتاج 

دل تتفان للحتتادال دلعامتت  وفتتاما دلاسد تت  طتت    مليتت  لء تته وحجدسة دلتازيتت  دلمفتتان  

 وللمنترها  دلح  ي 

م( لماتتايي   تت ال  دلاإتتاا دلتت  دل تتاما  2007وتعتت ض  تتادجة ,لتت وج )

 دلعام     دلمان دلءل طيني : جسد   اال  ماين  نابل  و 

  ت  دل اي تي  دألهتادد ساتا دلعامت  دل تاما  وتنوتيه تازيت تناولا دلاسد ت  

 دلمعيتتي  داتياجتات ه وتلبيت  دلماينت   تفان ب امت  لع فتته دلمبا ت ة دلمتان ت طتي 

 نتابل  وماينت   تام بتتفس دلءل طيني  دلمان تعان .دل اما  هه  حلق وإال ه ت  يسو

 ت طيطيت  معتايي  د تمتاج و تام دلعامت  دلعتتادا  لل تاما  دلتازيت  متأ خاص بتفس

 وجتاج حلتق باإلإتا   هته  دل تاما , تتأثي  ونطتا  دل تفان وكثا ت  اجته  لتق ت تفتر

    دلماين  دلط  ي  وإادا  وخاإ  دل فني  دألايا  بعض    دل فان لاع إعاب 
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 ل ته  دل اي ت  دل تاد .ودلصتح  دلتعلتيه مثتس دأل ا تي  دلعامت  دل تاما  حلتق دلاإاا

 مأ جسد ي  نابل  كحال  ماين     دلعام  دل اما  ودف  وتحليس جسد   ها دألط وا 

 دلاسد ت   ت  ودستفتر  دل تاما , هته  حلتق دلاإتاا  ت ال  ماتايي  تطبيتل خت ا

  لتق باال تمتاج وللتال ودلتحليلت  دلاإتء  دلمن جتيأ  لتق س ا ت  بتتفس من جيت تا

 دلماينت ,  ت  دلعامت  لل تاما  دلميتادن  دلم ت  وكتهلال دلمتتا  ة, دلبيانا  ودلمعلاما 

  ت ال  متاع لايا  دلماين   فان  لق تازيع ا ته د تبان  دال تماج  لق حلق باإلإا  

 وسا ت   .دلماينت   ت  دلعامت  دل اما  حلق دلاإااإعاب   س باا وتحايا دلاإاا

 معوته متا ط   ت  كانا باسج  دلتعليمي  لل اما  دلاسد   دن   ال  دلاإاا نتااا

 إتعاب  تادجه فليس دلت  كء  مثس دلماين  إادا  بعض با تثنا  نابل , ماين  سايا 

 حلتق اادلاإت إتعاب  سن دلاسد ت  نتتااا وس تاس  .دل تاما  هته  حلتق دلاإتاا  ت 

 مفتان  تأ دل اما  بُعا سهم ا  ادمس  اة ت ج  حلق نابل  ماين     دلعام  دل اما 

 . ام  تا   مادإ   و ام م وسي , ح افا  ووجاج دل فأ,

 المعلوماتي  اإلطارثانياً:  

 دلماف  دلج  د  : 

تا  دلماين  دلمنتاسة  ت  دلجتر  دل  بت  متأ دلمملفت  دلع بيت  دل تعاجي ,  لتق بعتا         

خطت  (و كما تا  بيأ  1كه(     دلبح  دألام , كما ها ماإ     دلتفس سفه )150)

                                 وجدا ة   ض                                        طاا 

( متت  600مت   ماا مفت  دلمف مت و و لتق دستءتاع اتادل  )(  كيلا 400وتبعا اادل )

( كيلتا 589وبل تا م تاا  دلماينت  دلمنتاسة اتادل  )  أ متا   من اا  تط  دلبحت ,

( كيلا مت  م ب  تتت ل ا دلمنطات  دلعم دنيت  بالماينت  دلمنتاسة سمتا 293مت د م بعا من ا )

اا ووجيتتان ومنحتتاسد  بتتاف  دلم تتاا    تت  ختتاسج دلمنطاتت  دلعم دنيتت و وتتفتتان متتأ جبتت

 ياا وسسدإ  إح دوي  وسنتط  زسد ي  ومااب  وسجترد  متأ  تبف  دلطت   دل ت يع  

ودلت ياني  وسجرد  سخ ع إ ي ة مأ دلط   دلتجميعي  ودلمحليت  وبعتض دال تت ادما  

 وهـ(1435)دمان  منطا  دلماين  دلمناسة , دلحفامي  دل اإ 

 :السكان في المدينة المنورة

سن دالزجهتتاس دالفتصتتاج  دلتته  تتتت ا  دلمملفتت   تت  دلثلتتث دألخيتت  متتأ هتتهد              

م  بتتتأثي  دالستءتتاع دلمترديتتا  تت   ااتتاد  دلبتتت وا, فتتا سجع حلتتق 2020لعتتام  21دلاتت ن 

جها س ادج كبي ة متأ دلم تاج يأ وبصتء  خاإت  حلتق دلمتان, وال يبتاو ل يبتاً اتاوص  

لح م دلنبا  دلت ي  ,  تلد كانا ماين  دل يتاض تنمتا للال ف  دلماين  دلمناسة لاجاج د

 تتفانياً بحفتته وايءت تتا كعاإتتم  للمملفتت  بمعتتاال  نمتتا  تت يع ,   بمتتا تفتتان دلماينتت  

   .دلمناسة حااع دلمان دل عاجي  دلت  تت ابل لتصب  ساا سكب  دلمان دل عاجي 
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 دلمصاس: مأ  مس دلبااث 

 موقع منطقة الدراسة 1شكل رقم 

( تطاس  اج دل فان    دلماين  دلمنتاسة ب ت    كبيت   وكتان 3ياإ  دلجاوا سفه )  

هتتـ وإتتس  تتاج 1434ن تتم  اتتتق  تتام  10000هتتـ متتأ 1382للتتال ودإتت  متتأ  تتام 

ن م و وياإ  متأ خت ا دإلاصتا د  زيتاجة  تاج دل تفان دل يت   1271812دل فان 

ن تتم   516172بلت    تعاجييأ بمتا ياتاس تا يبتا دلنصت  متأ  تاج دل تفان دل تعاجييأ 

 وسبما ي ج  للال دل  سلب  دلاد ايأ دل  دلمنطا  لاا ي  دلح م دلنبا  دلت ي  و

 هـ1434ه حتى عام 1382تطور اعداد سكان المدينة المنورة من عام  (3جدول )

 عدد السكان السنوات

 100000 هـ1382

 100000 هـ1388

 200000 هـ1391

 200000 هـ1394

 300000 هـ1398



 هيفاء حييى عبيد البالع. د
   

Doi : 10.12816/jasg.2020.119006 
 

ـ ــ ــ  ت

230 

 600000 هـ1413

 700000 هـ1425

1434  1271812 

 هـ1434دلمصاس: سجدس  دلت طي  دإلفليم ,        

 
 دلمصاس: مأ ح ادج دلبااث بنا   لق دلجاوا دل ابل                      

 شبكات الطرق 

تت تتتمأ دلاسد تتت  دلتحليليتتت  لتتتتبف  دلطتتت   دلتعتتت د  لتتتق مادإتتتءا  دلتتتتبف  

دستباط تا باألنتتط  دلعم دنيت  دلم تلءت , وتتتي  دلاسد تا  سن  وتاسج ا دل  م  وماع

وهتا م كتر جتها -ماف  دلم تجا دلنبتا  دلتت ي  دلته  يمثتس م كتر دإل تعاع دلتاين  

دألم  دله  دنعف   لق وجتاج  تبف  طت     تعا ي   -ا اس  و م دن  بتفس  ام 

منتتاسة تتته سبط تتا  وتلتاتت  كل تتا  نتتا م كتتر دلماينتت  دلمنتتاسة , وبحفتته مفانتت  دلماينتت  دل

 و  2كه 306.74بتبف  ط   حفليمي  وساي ي  و   ي  بنحا 
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 دلمصاس: مأ  مس دلبااث              

 شبكة الطرق بالمدينة المنورة

 : طريقة التمثيل

( لمنطاتت  دلاسد تت   centroidتتته دال تمتتاج  لتتق دلم كتتر لفتتس اتت   تتفن  )

  بالماين  دلمناسة ويته حهماا  دلتبايأ    دلفثا   دل فاني      كس ا   فن و

 أنواع المسافات المستخدمة :

 ياجا سكث  مأ ط يا  لح اا دلم ا ا  من ا:

( وهتت  ط ياتت  لايتتا  مبا تت  متتأ  Euclidean distanceدلط ياتت  دلمبا تت ة) -1

 دالنط   دلق دلم اا  دل   د و

( Shortest Network timeدلرمأ ألفس م اس مأ خ ا  بف  دلطت   ) ا اا -2

 مأ دالنط   دلق دلم اا  دل   د و

 Shortest Networkا تتاا دلم تتا   ألفتتس م تتاس متتأ ختت ا  تتبف  دلطتت   ) -3

distanceمأ دالنط   دلق دلم اا  دل   د و ) 

 قياس سهولة الوصول:

يعمتس دلب نتاما إتمأ ل ت    Arc GISمأ خ ا دلبيانا  دلماخل   ت  ب نتاما   

(     دجدسة دلبيانتا  دلاإتءي  بعتا دجخال تا  بتانيت  دلجيامعلاماتيت   Avenueدلب مج  )
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(Geoinformatics   وباال تمتتاج  لتتق دلع فتت  بتتيأ دلبيانتتا  دلمفانيتت  متتأ ختت ا )

دم للماين  دلمناسة  ودلبيانا  دلاإءي  دلماخلت   ت  دلنوتام ود تت ا   Ship Fileملءا  

( ود تتتتت ادم   تتتت  دنتتتتتا  دلحتتتتادجر )  Reclassificationدلتصتتتتني  دل  داطتتتت  )

Create Buffers   تتت  اتتتيأ اتتتاج  دلبااثتتت  )Apparicio,P2004) سكثتتت  متتتأ )

ط يا  لايا    ال  دلاإاا متأ م كتر دالنطت   دلتق دل تاد دلمتادج دلاإتاا دليته, 

  وللتتال متتأ ختت ا وتتته دختيتتاس ط ياتت  معتتاا دلم تتا   للاإتتاا للم تتااا  دل  تت د

 دلمعاجل  دلتالي :

 
 ايث حن:

Zi
c

 = دلم ا   بيأ ناط  دالنط   ودلاإاا للم اا  دل   د 

Wb =   دلمجماع دلفل  لل فان    كس اb    إمأ ااوج دلاسد 

dbs  = دلم ا   بيأ  b   وه  مفان دالنط   وS  وهت  مفتان دلم تااا  ودلحتادال

 دل   د  دلم دج دلههاا دلي او 

 
 دلمصاس: مأ  مس دلبااث             

 مBuffers 1500حساب سهولة الوصول بمسافات 
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  دلمصاس: مأ  مس دلبااث         

 مBuffers 1000حساب سهولة الوصول بمسافات 

 
 دلمصاس: مأ  مس دلبااث                                    

 المدينة المنورةالتوزيع الجغرافي للحدائق والمساحات الخضراء في 
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 تصميم خريطة التوزيع للحدائق والمساحات الخضراء:

لمع  تت   تت ال  دلاإتتاا ل متتاكأ دل  تت د  تتته تحايتتا دالمتتاكأ دل  تت د  متتأ ختت ا 

 ت  منطات  دلاسد ت  , وتحايتا دلم دكتر لفتس ات    Ship Fileدلبيانتا  دلماخلت   ت  دا

(  وللتال متأ خت ا تحايتس إتي   دلم تل   Destination فن     دل  يط   بت  ) 

(Polygon (  دلتق دلصتي   دلناطيت )Point ( تأ ط يتل د تت ادم  )Feature to 

point – Features –Date management Tools – Toolbox   وتتته )

لوايتا  ودمتاكأ دلم تااا   ) Y  , Xدلحصاا  لتق دالاتادثيا  دل تيني  ودلصتاجي  ) 

 دل   د  و 

 
 : مأ  مس دلبااث دلمصاس    

 تحديد نقاط المركز للحدائق العامة في كل حي
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 دلمصاس: مأ  مس دلبااث 

 تحديد نقاط المركز الرئيسي لكل حي

 الدراسة: إليها خلصت التي النتائج والتوصيات

يمفتأ دلاتاا بتان  دل تابا   ت  دلمحتاوس تته دلته  ودلاسد ت  دلتحليتس إتا   ت 

دل  تت د   تت  منطاتت  دلاسد تت  بالماينتت  دلمنتتاسة ال يتتا   دلتازيتت  دلمفتتان  للم تتااا  

  ال  وإاا لجمي  دألايتا  وبالتتال  ال يتا    ت ص مت تاوي  لجميت   تفان دلماينت  

ل  تتتتمتاع بالم تتتااا  دل  تتت د  ممتتتا ي تتتتا   دلتازيتتت  دلعتتتاجا لجميتتت  دل تتتاما  

ل  ال  دلاإتاا دلت  ي ي  دلمتمثل     دلحادال ودلمتنرها  دل   د  لوايا  دل فني  

 دلي ا و

 ويمفأ د ت  ص سهه دلتاإيا  كاالت :

ت صتتيا ميردنيتت   متتأ دلاولتت  للحتتادال و دلم تتااا  دل  تت د   تت  كتتس اتت  -

  فن ,  لما ل ا مأ سهمي      نص  دلجها دل ياا و

دلت طتتتي  دلعتتتاجا للم تتتااا  دل  تتت د  ود تتتت ادم نوتتته دلمعلامتتتا  دلج  د يتتت  -

 و  للاإاا  أل  س دلط   ل ا 

وإتت  خطتت  م تتتابلي  لاجتتاج دلحتتادال دلعامتت  ودلم تتطحا  دل  تت د  ل امتت  -

 دال  دج    دلمجتم  وتا ي  سماكأ م صص  لوطءااو
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