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 :الملخص

كرمػػة السػػيما مػػع التوسػػع ىتمػػت أمانػػة العاصػػمة اؼبقدسػػة دبشػػاريع تطػػوير مدينػػة مكػػة اؼبا     
كمػن ضػػمن ىػذه اؼبشػاريع التوسػػع  اؼبدينػة يف السػػنوات األخػَتة، هبػػدأت تشػهد الػذماغبضػرم 

اؼبشػػاريع التشػػجَتيةكاليت تتضػػمن غػػرس األشػػجار كالشػػجَتات كالنخيػػل كإنشػػاء اؼبسػػطحات يف 
نشػػاء اغبػػدائق اػبضػػراء كاعبػػزر النباتيػػة كاألسػػيجة النباتيػػة علػػى طػػوؿ الشػػوارع كالطػػرؽ الرئيسيةكإ

كقػػػد ىػػػدفت  .كذلػػػك ؼبػػػا ؽبػػػا مػػػن أنبيػػػة بالغػػػة يف ربسػػػُت بيئػػػة اؼبدينػػػة كتلطيػػػف جوىػػػا العامػػػة،
كربديػػد  التوزيػػع اعبغػػرايف للمشػػاريع التشػػجَتية يف آحيػػاء مدينػػة مكةاؼبكرمػػة الدراسػػة إىل تقيػػيم

ثالػػث ،كقػػد حػػددت منطقػػة الدراسػػة باألحيػػاء الواقعػػة ضػػمن اػبػػط الػػدائرم الالتوزيػػع  ىػػذا مبػػط
كقػػػد اعتمػػػدت الدراسػػػة علػػػى اسػػػتخداـ مرئيػػػة فضػػػائية للقمػػػر .ألهنػػػا سبثػػػل مركػػػز الثقػػػل السػػػكاين

Spot5  ؼبدينة مكة اؼبكرمة غبساب اؼبساحات اػبضراء كاليت سبثل مشاريع التشجَت يف اؼبنطقة
احملػػددة ، مث اسػػتخدـ برنػػػامج نظػػم اؼبعلومػػات اعبغرافيػػػة ؼبعاعبػػة البيانػػات اؼبتحصػػػل عليهػػا مػػػن 

أف التوزيػػػع اعبغػػػػرايف ؼبشػػػاريع التشػػػػجَت يف  كقػػػػد توصػػػلت الدراسػػػػة إىل.ليػػػل اؼبرئيػػػػة الفضػػػائية رب
بتعػدنا اكلمػا منطقة الدراسة غَت متساك يف صبيع آحياء منطقة الدراسػة كأف ىػذا التوزيػع يػزداد  
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 رقيذبػاه اعبنػوا الشػالايف أطػراؼ منطقػة الدراسػة السػيما يف ذبػاه األحيػاء الواقعػة اعن اؼبركػز ب
،كما توصلت الدراسة إىل أف ىػذا التوزيػع متجمػع يف ذباه الشمايل الشرقيالكاعبنوا الغرا كا

كقػد .األحياء اليت تقع يف أطراؼ منطقة الدراسة بينمػا يتسػم بػالتبعثر يف آحيػاء اؼبنطقػة اؼبركزيػة
 ركزيػػػة كالتوسػػػع يف مشػػػاريع التشػػػجَت يف األحيػػػاء احمليطػػػة باؼبنطقػػػة اؼب أكصػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة

ستحداث مشاريع تشجَتية يف منطقة اؼبركػز السػيما كأهنػا تشػهد عمليػة ربػديث عمػراين ،كأف ا
 .تستغل السفوح اعببلية احمليطة باؼبنطقة اؼبركزية بالتوسع يف اؼبشاريع التشجَتية
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 :المقدمة

اصر اؼبناخ إف للشجرة أنبية كبَتة يف احملافظة على بيئة اؼبدف كذلك حبفظ التوازف بُت عن      
متصاص ثػاين أكسػيد الكربػوف كإطػالؽ األككسػجُت ،كمػا أهنػا تعمػل علػى تثبيػت امن خالؿ 

الًتبة كسباسك حبيباهتا كربافظ على خصوبتها،إضافة إىل أهنا تقلل مػن سػرعة جريػاف اؼبيػاه فبػا 
كتعمػل الشػجرة علػى تثبيػت  السيوؿ كيساعد على تسرب اؼبيػاه إىل بػاطن األرض،ـباطر  يدرأ
رمػػاؿ كتقلػػل مػػن حركتهػػا فبػػا يػػؤدم إىل تقليػػل حجػػم األتربػػة كالغبػػار يف اعبػػو كبالتػػايل يسػػاعد ال

كالشجرة زبفض نسب الدخاف كاألخبرة الناذبػة مػن اؼبصػانع فبػا يقلػل  على نقاء اؽبواء كنظافتو،
كما أهنا تعمػل علػى زبفػيض األثػر الضػار النػاتج عػن حركػة  من ـباطرىا على صحة اإلنساف،

 .كاؼبصانع كخالفو السيارات

  إنشػػاء مشػػاريع التشػػجَتالتوسػػع يف تطػػوير البيئػػة النباتيػػة للمػػدف مػػن خػػالؿ  نبيػػةأل كنظػػران      
 هبػػػذه اؼبشػػػاريع ،السػػػيما يف اؼبػػػدف فقػػػد تنافسػػػت األمانػػػات كالبلػػػديات إلظهػػػار مػػػدل عنايتهػػػا 

فبػذلت  ،عليهػا تربػةرتفػاع درجػة حرارهتػا كىبػوب الريػاح احململػة باألاالصحراكية كاليت تعػاين مػن 
زيػػػادة اؼبسػػػاحات اؼبخصصػػػة ؽبػػػذه اؼبشػػػاريع كصػػػيانة  يف ىػػػذا اجملػػػاؿ مػػػن خػػػالؿ كبػػػَتةن   ان جهػػػود

 . اؼبشاريع التشجَتية القديبة

 اؼبكرمػػة مدينػػة مكػػة آحيػػاء أمانػػة العاصػػمة اؼبقدسػػة أنبيػػة التوسػػع يف تشػػجَتقػػد أدركػػت ك     
عمرانيػػا مضػػطردا إضػافة إىل مػػا تشػػهده كىػى مػػن اؼبػدف الػػيت شػػهدت يف السػنوات األخػػَتة مبػوا 

 كمن مث بػدأت يف تطػوير ىذه اؼبدينة من زيادة يف أعداد سكاهنا خالؿ موظبي اغبج كالعمرة ،
ستحداث مشاريع تشجَتية جديدة يف أحياء عديدة كاف اؽبدؼ اك  اؼبشاريع التشجَتية القديبة

نػػة مكػػة اؼبكرمػػة إىل أربعػػة أقسػػاـ مديكمػػن مث قيسػػمت  .مكػػة  البيئػػة النباتيػػة ؼبدينػػةمنهػػا ربسػػُت 
غرب ككل قسم وبصر داخلو األحياء السكنية كالشوارع الرئيسية -شرؽ-جنوب-رئيسية مشاؿ
كعػػػدد ، لبلػػػة 38;35كمت تشػػػجَتىا فبلػػػغ عػػػدد النخيػػػل اؼبػػػزركع  (3-ملحػػػق رقػػػم )كالفرعيػػػة 
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كمسػػػػاحة اؼبسػػػػطحات اػبضػػػػراء كاعبػػػػزر ، شػػػػجرة كشػػػػجَتة 2;4385األشػػػػجار كالشػػػػجَتات 
كأطػواؿ الطػرؽ كالشػوارع ، ط/ـ;72559كأطػواؿ األسػيجة النباتيػة ، 4ـ 3277982نباتية ال

أمانػػة تقريػػر التشػػجَت يف  ) حديقػػة395كعػػدد اغبػػدائق اؼبزركعػػة ، ط/ـ4;6الػػيت مت تشػػجَتىا 
 (.34-3ص-ـ4229-العاصمة اؼبقدسة

      :وأهدافه وأهميته موضوع البحث

ندماج الكتلة العمرانية اة اليت ربيط دبدينة مكة كيف ظل ظل القيود كاحملددات الطبيعييف       
احمليطػػػػة بػػػػاغبـر اؼبكػػػػي الشػػػػريف تواجػػػػو مشػػػػاريع  يػػػػةنطقػػػػة اؼبركز اؼبكزيػػػػادة الكثافػػػػة السػػػػكانية يف 

قيمػػت مػػن أجلهػػا كمػػدل أالتشػػجَت ربػػديات كبػػَتة ربػػدد قيامهػػا كمػػدل ربقيقهػػا للوظيفػػة الػػيت 
ه اؼبشػػػاريع مل تػػػدرج يف اؼبراحػػػل األكىل لنشػػػوء ىػػػذه ربقيػػػق العدالػػػة يف توزيعهػػػا السػػػيما كأف ىػػػذ

ىامػػان  كمػػن مث فإنػػو كمػػع عمليػػة التحػػديث العمػػراين ألحيػػاء ىػػذه اؼبنطقػػة يطػػرح سػػؤاالن  األحيػػاء،
حػػوؿ طبيعػػة مشػػاريع التشػػجَت اؼبقامػػة يف ىػػذه اؼبنطقػػة اغبيويػػة كحػػوؿ ىػػذه البقعػػة اؼبباركػػة،كمع 

دراسػػة كاقػػع التشػػجَت بأسػػلوب علمػػي كمػػنهج غيػػاب اؼبعلومػػات الدقيقػػة أصػػبح مػػن الضػػركرم 
كىػػذه الدراسػػة هتػػتم  مكػػة أف تػؤيت شبارىػػا، مػنظم إذا أريػػد لصػػناعة القػػرار اػباصػة بتطػػوير مدينػػة

،حيث دراسػػة مشػػاريع التشػػجَت الػػيت نفػػذت مػػن قبػػل أمانػػة العاصػػمة اؼبقدسػػة يف مدينػػة مكػػةب
 ،قعػػة ضػػمن اػبػػط الػػدائرم الثالػػػثتوزيعهػػا اعبغػػرايف علػػى أحيػػاء اؼبدينػػة الوا تقيػػيم هتػػدؼ إىل 

ستشػعار عػن الا يتكحيث أف ىػذه الدراسػة تعتمػد علػى تقنيػ كربليل مبط التوزيع اعبغرايف ؽبا  ،
مكػػة اؼبكرمػػة بيانػػات  بعػػد كنظػػم اؼبعلومػػات اعبغرافيػػة فإهنػػا سػػوؼ تػػوفر للمعنيػػُت بتطػػوير مدينػػة

هػػػا فبػػػا يسػػػهم يف رسػػػم في كاؼبسػػػاحات اؼبخصصػػػة ؽبػػػذه اؼبشػػػاريع عػػػن أكضػػػاع التشػػػجَت دقيقػػػة
ؼبدينػة مكػة  النباتيةالسياسات الفعالة لتفعيل كظيفة ىذه اؼبشاريع اغبيوية دبا وبافظ على البيئة 

 أعػػداد سػػكاهنا خػػالؿ بعػػض أشػػهر السػػنة، تضػػاعف كوبػػد مػػن التػػأثَتات السػػلبية الناصبػػة عػػن
الػػػيت اسػػػتخدمت  ىلالدراسػػػة األك كتعتػػػرب الدراسػػػة اغباليػػػة علػػػى قػػػدر مػػػن األنبيػػػة العلميػػػة ألهنػػػا 



54 
 

يف مدينػػػػة مكػػػػة مشػػػػاريع التشػػػػجَت  ستشػػػػعار عػػػػن بعػػػػد كنظػػػػم اؼبعلومػػػػات اعبغرافيػػػػة يف دراسػػػػةالا
 .اؼبكرمة

 :الدراسات السابقة

مػدف لل بالبيئة النباتيػةىتماما بالغا من قبل اؼبهتمُت القد القى موضوع التشجَت يف اؼبدف      
،كلكػن معظمهػػا ركػػزت  ؼبوضػػوع منهػػاحيػث ظهػػر عػدد مػػن الدراسػػات الػيت تناكلػػت مثػػل ىػذا ا

على دراسة مشاريع التشػجَت دبػا فيهااؼبسػاحات اػبضػراء كتوزيػع اغبػدائق العامػة كبالتػايل فهػذه 
كمػػن أىػػم الدراسػػات .الدراسػػة تعتػػرب األكىل الػػيت تناكلػػت تقيػػيم التوزيػػع اعبغػػرايف ؽبػػذه اؼبشػػاريع 

 عتػػرب ىػػى األقػػرب ؼبثػػل ىػػذا اؼبوضػػوعالػػيت رأت الباحثػػة اإلسػػتعانة هبػػا يف ؾبػػاؿ البحػػث كالػػيت ت
عػػػن اسػػػتخدامات اغبػػػدائق العامػػػة يف مدينػػػة مكػػػة اؼبكرمػػػة ككػػػاف (ـ8:;3)الشػػػمراين  دراسػػػة

اؽبدؼ من الدراسة تقيػيم الوظيفػة الًتفيهيػة للحديقػة العامػة يف مدينػة مكػة اؼبكرمػة مػن خػالؿ 
ت ذات العالقة باغبديقػة دراسة تصورات كانطباعات مرتادم اغبدائق جملموعة كبَتة من اؼبتغَتا

اؼبسػػاحات اػبضػػراء دبدينػػة مكػػة هبػػدؼ دراسػػة التوزيػػع (ـ::;3)كمػػا درس الشػػمراين .العامػػة
كتصػػػنيف ىػػػذه اؼبسػػػاحات كربديػػػد الوظػػػائف الػػػيت  ةاؼبكػػػاين للمسػػػاحات اػبضػػػراء دبدينػػػة مكػػػ

لزغػػت كدرس ا .تؤديهػػا اغبػػدائق اػبضػػراء كالتنبػػؤ دبسػػتقبل اغبػػدائق العامػػة كاؼبسػػاحات اػبضػػراء
األحزمػػة اػبضػػراء كأنبيتهػػا يف مقاكمػػة التصػػحر كربسػػُت بيئػػة اؼبػػدف كتعػػديل اؼبنػػاخ  (ـ5;;3)

اغبسػػيٍت  كمػػا درس.احمللػػي فػػذكر فوائػػد األحزمػػة اػبضػػراء يف صػػد الريػػاح كالتقليػػل مػػن سػػرعتها
سػػػػتفادة منهػػػػا يف عمليػػػػة  الحصػػػػر األنػػػػواع النباتيػػػػة الفطريػػػػة الػػػػيت يبكػػػػن ا( ـ;;;3)كآخػػػػركف 
الػػػداخلي للمػػػدف كتثبيػػػت الكثبػػػاف الرمليػػػة السػػػيما كأف لػػػديها القػػػدرة علػػػى مقاكمػػػة التشػػػجَت 
 التنوع البيولػوجي يف فلػورا اؼبملكػة (ـ;;;3)كقد درس كل من شليب كنبيل كالًتكي  .اعبفاؼ

ا ؼبواقػػع زراعتهػػا يػػالعربيػػة السػػعودية كأنبيتػػو يف رفػػد اؽبندسػػة اغبدائقيػػة بػػأنواع جديػػدة مكافئػػة بيئ
لبحػػث لتحليػػل الوضػػع الػػراىن لفلػػورا اؼبملكػػة غبصػػر أىػػم األنػػواع اؼبوجػػودة فيهػػا حيػػث تعػػرض ا

 كآخػػػػػركفدرس اغبػػػػػرا ك .كدبقػػػػػدرة علػػػػػى التحمػػػػػل البيئػػػػػي زينػػػػػة عاليػػػػػةكالػػػػػيت تتمتػػػػػع خبصػػػػػائص 
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ينبػػػع رابػػػغ السػػػريع –اؼبدينػػػة –اؼبكونػػات األساسػػػية ؼبشػػػركع تشػػػجَت طريػػػق القصػػيم  (ـ;;;3)
 ربديػد األنػواع الشػجرية الػيت تسػتخدـ يف تشػجَت الطريػق كأنبية تشجَت الطرؽ السػريعة كقػد مت

 (ـ;;;3)شػػػليب  سدر  كقػػد.كالًتاكيػػب النوعيػػة كمبػػط الزراعػػػة كأبعادىػػا كطػػرؽ معاملػػػة الغػػراس
برنػػامج مػػنح األشػػجار بأمانػػة مدينػػة الريػػاض كمجهػػود حملاربػػة التصػػحر باؼبػػدف السػػعودية كقػػد 

فاعلية  أكثر (الفلل)أسوار اؼبنازؿ الكبَتة داخل ختربت الدراسة الفرضية القائلة بأف التشجَت ا
كػػدت الدراسػػة علػػى أف يكػػوف ىنػػاؾ فهػػػم أكقػػد ، مػػن التشػػجَت يف الشػػوارع كاألمػػاكن العامػػة

مانػػػات اؼبػػػدف الصػػػحراكية كمػػػدل فاعليػػػة ىػػػذا أاكػػػرب لربنػػػامج مػػػنح األشػػػجار اؼبقػػػدـ مػػػن قبػػػل 
تػػأثَت اعبفػػاؼ علػػى ( ـ4229) كمػػا درس اعبهػػٍت كآؿ الشػػيخ.الربنػػامج يف مكافحػػة التصػػحر

 .ختيار األنواع الشجرية اؼبناسبة للمناطق اعبافة امبو األشجار كأسس 

  

 :  منطقة الدراسة 

يف اعبػػزء الغػػرا مػػن اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية كذلػػك عنػػد دائػػرة  تقػػع مدينػػة مكػػة اؼبكرمػػة     
رتفػػػاع اعلػػػى  عنػػػد أقػػػداـ جبػػػاؿ السػػػركات كذلػػػك 581ى;16;5كخػػػط الطػػػوؿ  ن;3ى43147العػػػرض

سػطح البحػر، ضػمن مػا يسػمى بالػدرع العػرا الػذم يتكػوف مسػتول ـ فػوؽ 499يقدر بنحو 
مػػػن صػػػػخور أركيػػػة قديبػػػػة مػػػػع كجػػػود بعػػػػض اإلرسػػػابات الػػػػيت يعػػػػود تارىبهػػػا إىل الػػػػزمنُت الثػػػػاين 

ناريػػػة مػػػن صػػػخور  اكمػػػا أف ىنػػػاؾ أجسػػػام  ا،غربيػػػ اكمشاليػػػ امشاليػػػ اذباىػػػاكالثالػػػث، كالػػػيت تأخػػػذ 
كتتغطػػػػى صػػػػخور القاعػػػػدة يف مكػػػػة  ،يورايػػػػت الػػػػيت تنكشػػػػف جنػػػػوب كشػػػػرؽ مكػػػػةد الكػػػػوارتز

كتشتمل مدينة مكة على ثالث مظاىر تضاريسػية .باغبصى كالرمل كبعض الرسوبيات األخرل
جبػل -كاليت ربيط دبنطقة اغبـر كمن جباؿ ىذه الكتلة جبػل النػور ةالكتلة اعببلية اعبرانيتي: ىي
جبػػل خندمػػة كيزيػػد ارتفػػاع ىػػذه القمػػم  -جبػػل عمػػر –جبػػل خندمػػة  –جبػػل أبػػو قبػػيس -ثػػور
كىبتلػػػف االرتفػػػاع عػػػن ذلػػػك يف اعبػػػزء الغػػػرا مػػػن ىػػػذه الكتلػػػة حيػػػث يصػػػل إىل (ـ22:) عػػػن
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األكديػػة كالشػػعاب مثػػل (.ـ622-522)بينمػػا يصػػل االرتفػػاع يف الوسػػط إىل ( ـ422-472)
 -نسػػة شػػعب اػبا -شػػعب جيػػاد-كادم ؿبسػػر  -كادم طػػول -كادم الزاىػػر–كادم إبػػراىيم 
يف اؼبنػاطق البعيػدة عػن  زاؼبنػاطق السػهلية كتًتكػ.شعب ذاخر-شعب الغسالة -شعب اؼبصايف 

. سػهل الرصػػيفة كسػػهل عرفػػات -سػػهل الشػػرائع  -سػهل التنعػػيم  -اغبػـر منهػػا سػػهل العزيزيػػة 
يف طرفهػػا اعبػػاؼ حيػػث تلتقػػي الكتلػػة كذلػػك كتقػػع مدينػػة مكػػة مناخيػػان ضػػمن اؼبنطقػػة اؼبداريػػة 

كقػػػد سػػػبب كقوعهػػػا بعيػػػدان عػػػن البحػػػر يف كجػػػود فػػػركؽ كبػػػَتة يف درجػػػات  ،ألفريقيػػػةاألسػػػيوية كا
بينمػػا تبلػػغ درجػػة اغبػػرارة  ،ـ1 59حيػػث تبلػػغ درجػػة اغبػػرارة العظمػػى  اغبػػرارة طػػواؿ أشػػهر السػػنة،

كتبلػػػغ درجػػػة اغبػػػرارة يف الصػػػيف  ـ1،;4كيبلػػػغ اؼبعػػػدؿ السػػػنوم لدرجػػػة اغبػػػرارة  ،ـ1 43الصػػػغرل 
شػػكل كيوضػػح . (  42-37،ص ص4;;3أضبػػد،)ـ1 45هر الشػػتاء شػػأبينمػػا تبلػػغ يف  ،ـ1 57
حػػدكد منطقػػة الدراسػػة كالػػيت تشػػمل األحيػػاء السػػكنية الواقعػػة ضػػمن اػبػػط الػػدائرم ( 3) رقػػم

 .الثالث حيث الكتلة العمرانية اؼبتصلة كاليت يشكل اغبـر اؼبكي الشريف مركزىا

 

 

 ٍْٖغٞخ اىذراضخ

 لتحديػػػػد مواقػػػػع كمسػػػػاحاتفضػػػػائية ات الرئيػػػػاؼبسػػػػتخداـ اعتمػػػػدت  ىػػػػذه الدراسػػػػة علػػػػى ا    
اػبضراء يف مدينة مكة كاليت سبثل مشاريع التشجَت اليت قامػت أمانػة العاصػمة اؼبقدسػة  اؼبناطق

كمن مث حولت مواقع تلك اؼبساحات إىل نقاط لتحليل مبط توزيعها باالعتماد على  بتنفيذىا،
 :طوات عديدة كقد مرت الدراسة خب. تقنية نظم اؼبعلومات اعبغرافية

 :تجهيز البيانات -3

مت اغبصػػػوؿ علػػػى مرئيػػػة فضػػػائية ؼبدينػػػة مكػػػة اؼبكرمػػػة مػػػن مدينػػػة اؼبلػػػك عبػػػد العزيػػػز للعلػػػـو     
ـ، 4229ـ لسػنة 7بدقة سبيز مكانية  (HRG /Spot-5) بالقمر ككانت اؼبرئية خاصة. كالتقنية
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إىل خارطػة أحيػاء    ArcGISحيث مت تصحيحها عن طريق عمػل اإلرجػاع اعبغػرايف يف برنػامج 
كقػد مت اقتطػاع جػزء مػن  .عبػة بياناهتػاؼبعػا  ERDAS كقد أدخلػت إىل برنػامج إيػرداس.مدينة مكة

كيضػػم . يتطػابق مػع حػػدكد الطريػق الػدائرم الثالػث( 3:شػػكل رقػم )اؼبرئيػة إقتطػاع غػَت منػتظم 
، ة بالتجاريػػةسػػتخدامات السػػكنيالتتػػداخل فيهػػا ا حيػػث ندؾبػػة اؼبعمرانيػػة الكتلػػة ىػػذا اعبػػزء ال

كمػا اعتمػدت الباحثػة علػى جولػة ميدانيػة حصػرت فيهػا .كتتوزع خالؽبا اغبدائق كاعبزر النباتية
مشاريع التشجَت يف مدينة مكة كاليت نفذت من قبل أمانػة العاصػمة اؼبقدسػة كذلػك ؼبطابقتهػا 
مت  مػػع اؼبعلومػػػات اؼبتحصػػل عليهػػػا مػػػن اؼبرئيػػة الفضػػػائية كذلػػك ضػػػمن أحيػػػاء مدينػػة مكػػػة الػػػيت

 .(4: شكل رقم) ربديدىا ضمن اػبط الدائرم الثالث

 

 .توافق مع حدود الطريق الدائري الثالثمقتطعة  لتمرئية سبوت   (:9)شكل رقم 
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 :تصنيف المرئية -2

لتحديد خاليػا النبػات  Unsupervised Classification اؼبوجوأستخدـ التصنيف غَت      
يف منطقػة الدراسػة  ة اؼبساحات اؼبخصصة ؼبشػاريع التشػجَتيف اؼبرئية،حيث مت حساب مساح

كىػى اؼبنطقػة الػيت  ،كاليت مت حصػرىا يف أحيػاء مدينػة مكػة الواقعػة ضػمن اػبػط الػدائرم الثالػث
 .كتتوزع خالؽبا اؼبشاريع التشجَتية ستخدامات السكنية بالتجاريةالتتداخل فيها ا

 :معالجة البيانات -5

 Arc  : ت الرئيسة الثالث لربنامج نظم اؼبعلومات اعبغرافية كىىلقد استخدمت الواجها     

catalog  اؼبخصصػػػة ؼبشػػػاريع إلنشػػػاء طبقػػػة أحيػػػاء منطقػػػة الدراسػػػة كإنشػػػاء طبقػػػة اؼبسػػػاحات
إلجػػراء العمليػػات    Arc Toolbox، كعػػرض البيانػات كتفسػػَتىالArc   mapالتشػجَت، ك
 Spatialوعػػة كظػػائف أدكات احمللػػل اؼبكػػاين مػػن خػػالؿ ؾبم كالقيػػاـ بعمليػػة اؼبقارنػػة التحليليػػة

Analyst Tools .عمل التصحيح اؽبندسي للمرئية الفضائية كغبدكد األحياء، مث مت كيف البدء 
 إنشػػاء مثنشػاء طبقػػة األحيػاء، إلتػرقيم أحيػاء مدينػػة مكػة الواقعػػة ضػمن اػبػػط الػدائرم الثالػػث 

تبػػػع ذلػػػك ربويػػػل مواقػػػع . كػػػل حػػػياؼبشػػػاريع التشػػػجَتية غبسػػػاب مسػػػاحة النباتػػػات يف   طبقػػػة 
مػػػػن خػػػػالؿ  اؼبشػػػػاريعربليػػػػل مبػػػػط التوزيػػػػع اعبغػػػػرايف ؽبػػػػذه بغيػػػػة  نقػػػػاط اؼبشػػػػاريع التشػػػػجَتية إىل

كاؼبركػػػز  average nearest neighborاعبػػار األقػػرب  صػػػلة  متوسػػطسػػتخداـ ا
 .Spatial Analyst Tools كذلك يف احمللل اؼبكاين mean center اؼبساحي الوسط
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أحيــاء مدينــة مكــة المكرمــة الواقعــة موضــع عليهــا منطقــة الدراســة حــدود  :(2) رقــم شــكل
 .  الدائري الثالث الطريقضمن 
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 اىْزبئظ ٗاىَْبقشخ                                   

 

 :في أحياء مدينة مكة المكرمة لمشاريع التشجيررافي تحليل التوزيع الجغ: أوالً 

لقػػػد أكضػػػحت دراسػػػة التوزيػػػع اعبغػػػرايف ؼبشػػػاريع التشػػػجَت يف آحيػػػاء مدينػػػة مكػػػة اؼبكرمػػػة      
الواقعة ضمن اػبط الدائرم الثالث بأنو غَت متساك كمتفاكت بُت آحياء منطقة الدراسة حيث 

بتعدنا عػن آحيػاء اؼبنطقػة اؼبركزيػة كىػذا مػاتربزه تزداد اؼبساحات اؼبخصصة ؽبذه اؼبشاريع كلما ا
، كذلػك يعػود إىل كوهنػػا أحيػاء قديبػػة مبػت عشػوائيا كمل تنػػل حظػان كبػػَتان ( 3:اعبػدكؿ رقػػم)أرقػاـ 

مػػن مشػػاريع التشجَت،إضػػافة إىل أهنػػا أحيػػاء تتسػػم بصػػغر مسػػاحتها بسػػبب تعقيػػد طبوغرافيػػة 
عببليػة اؼبسػيطرة علػى اؼبنطقػة اؼبركزيػة الػيت األرض يف ىذا اعبػزء مػن مدينػة مكػة، حيػث الكتلػة ا

 ضـ كالػػػػيت اسػػػػػتغلت منحػػػػدراهتا بشػػػػكل مكثػػػػف يف األغػػػػػرا22:يصػػػػل معػػػػدؿ ارتفاعهػػػػا إىل 
السكنية كخصصت اؼبناطق اؼبنخفضة يف إنشاء الطرؽ ك االستخدامات التجارية كاػبدمية فبػا 

لتشػػػجَتية،كقد أدل مل يتػػػيح الفرصػػػة لتخصػػػيص جػػػزء مػػػن ىػػػذه اؼبنطقػػػة للتوسػػػع يف اؼبشػػػاريع ا
ارتفاع أسعار األراضي بصورة قياسية يف اؼبنطقة اؼبركزية إىل الًتكيز على االستغالؿ االقتصادم 
ؽبػػػذه اؼبنطقػػػة بشػػػكل مكثػػػف كىػػػذا فبػػػا حػػػد باإلضػػػافة إىل العوامػػػل السػػػابقة مػػػن إمكانيػػػة قيػػػاـ 

ة السػػنوات مشػػاريع تشػػجَتية  تػػتالءـ مػػع أعػػداد السػػكاف الػػذين كجػػدكا يف ىػػذه األحيػػاء طيلػػ
التفػاكت الكبػَت يف نصػيب أحيػاء مدينػة مكػة الواقعػة ضػمن (3:اعبدكؿ رقػم)كمايبُت .اؼباضية

اػبط الدائرم الثالث من اؼبسػاحات اؼبخصصػة ؼبشػاريع التشػجَت بػالرغم مػن كقوعهػا يف نفػس 
 )اؼبنطقػة اؼبركزيػة كمػا ىػو اغبػاؿ يف أحيػاء  تنعدـ ىػذه اؼبسػاحات يفحيث  اإلطار اعبغرايف،  

كتػػػنخفض ىػػػذه اؼبسػػػاحات حيػػػث ال تتجػػػاكز ( اؽبجلػػػة-الشػػػبيكة  –الشػػػامية  – حػػػارة البػػػاب
بينما تزيد ىذه اؼبساحات  ،(شعب عامر كعليك  - الطندباكم- آجياد)يف أحياء  4ـ3722

 اعبامعػةك  اؼبرسػالتك العزيزيػة )حيػاء أيف  ؼا ألطػراباالذبػاه كبػو  4ـ522222لتصل إىل حوايل 
كىػذا التفػاكت يف نصػيب أحيػاء منطقػة ( الضػيافةك  لنزىػةكا اػبالديػةك  يػةاؽبنداك ك  التقػولك  كدمك 
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الدراسػػػة يبػػػُت أثػػػر العوامػػػل الطبيعيػػػة كاالقتصػػػادية كاإلجتماعيػػػة يف توجيػػػو التوسػػػع يف مشػػػاريع 
التشجَت على مستول منطقة الدراسة السيما آحياء اؼبنطقػة اؼبركزيػة الػيت تقػل بػل كتنعػدـ فيهػا 

م من أف ىذه األحياء شهدت كتشهد مرحلة ربديث عمراين  ، كما اؼبساحات اػبضراء بالرغ
أف ىػػذا التوزيػػع ؼبشػػاريع التشػػجَت لػػيس متسػػاكيان فقػػط بػػُت أحيػػاء ( 3:اعبػػدكؿ رقػػم)يتضػػح مػػن 

اؼبنطقػة اؼبركزيػة كاألحيػاء الػيت ربػيط هبػا كتشػػكل أطػراؼ منطقػة الدراسػة بػل أنػو لػيس متسػػاكم 
الرغم مػػن أهنػػا تتصػػف بػػنفس اػبصػػائص اؼبكانيػػة السػػالفة بػػُت أحيػػاء اؼبنطقػػة اؼبركزيػػة نفسػػها بػػ

مقارنػة مػع أحيػاء ( حػارة البػاب كالشػامية –اؽبجلػة  –الشػبيكة )تنعدـ يف أحيػاء  ثالذكر،حي
اليت تتفاكت فيها اؼبساحات اػبضػراء مػا بػُت ( الطندباكم -أجياد -شعب عامر)نفس اؼبنطقة

إىل  لطقة احمليطة بآحياء اؼبنطقة اؼبركزيػة فتصػحي كآخر ،كىى ايضان غَت متساكية يف أحياء اؼبن
بينمػػػا ترتفػػػع  إىل أقصػػػاىا يف أحيػػػاء ( األنػػػدلس كالتيسػػػَت كاؼبنصػػػور كاػبالديػػػة) أدناىػػػا يف حػػػي

 (.العزيزية كاؼبرسالت كاعبامعة)
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 (9) جدول رقم                                    

 داخل الخط الدائري الثالثة الواقعفي أحياء مدينة مكة  مشاريع التشجيرتوزيع 

مساحة  الحي
 *2كم/األحياء

السكان  عدد
 في األحياء

 **2م/المساحة الخضراء

                       75697     32983 4,36537 الركضة     

  2422:     535:9 536;,3 اؼبعابدة      

 49672     55968 6;3,92 اػبنساء     

 8:72     ;759 2,7373 السليمانية     

 972:      34698 2,923:8 اعبميزة     

 7297;      92786 4,36:3 اؽبنداكية     

 74547      56292 5,4665 الرصيفة     

 36:22      ;2;35 3,3966 جرىم     

 56297      69578 ;4,356 اػبالدية     

 44697      55:54 3,3622 اؼبسفلة     

 74847      6:532 4,3395 التقول     

 6547;      32976 :7,443 كدم      

 3322      :547 2,5646 القرارة كالنقا     
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 22222      73:7 2,55:7 الشامية-حارة الباب

 4:697      34376 :972:,2 التيسَت      

 9747      44:: 7:;:2,9 جركؿ      

 358272      33453 ;5,236 اؼبرسالت     

 22::36      38272 ;6,785 العزيزية     

 528472      76298 ;:7,44 اعبامعة     

 55947      ;;:;6 :3,757 الزىراء     

 65872      34257 857:,2 الضيافة     

 52797      :59: 2,78:89 البيباف     

 722;3      57;46 :3,238 اغبجوف     

 33722      68447 6:7:,2 الطندباكم     

 22222      36;44 2,8:4:9 الشبيكة     

 22222      :3875 2,77448 اغبـر-اؽبجلة     

 45222      :3729 877;2,7 اؼبنصور     

 47922      68;;5 2,233323 األندلس     

 947;8      48:25 5,9686 ريع ذاخر     
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 8647;      52223 5,5275 الزاىر     

 9297      5:62 77;2,7 علي-ب عامرشع 

 372:      34865 8:3:,2 آجياد     

 364247      45392 5,2785 النزىة     

 63697      58779 3;86:,4 العتبية     

   4997        7759 4,9452 الركاا     

 57422      34874 :4,2956 الشهداء     

متــر مربــع وبالتــالي لصــغر مســاحة المســاحات  الكيلــوا متــر المربــع يســاوي مليــون*
 الخضراء

في اآلحياء تم حسابها باألمتار المربعة امام مساحة اآلحياء التي حسـبت بـالكيلوا 
يســــتخدم مســــمى المســــاحات الخضــــراء ليشــــير  لــــى المســــاحات **متــــر المربــــع

 .المخصصة إلقامة مشاريع التشجير

القمػػر  –الفضػػائية ؼبدينػة مكػة اؼبكرمػة  مػن عمػل الباحثػػة اعتمػادا علػى اؼبرئيػة :المصـدر
اغبسػػػػػػابات سبػػػػػػت بوسػػػػػػاطة برنػػػػػػامج نظػػػػػػم اؼبعلومػػػػػػات اعبغرافيػػػػػػة  -ـ4229 -سػػػػػػبوت 

ArcGIS  

 . ىػ3647عاـ –مصلحة اإلحصاءات العامة كاؼبعلومات السكانية كاغبيوية  -
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واقعػة ضػمن التوزيع اعبغرايف ؼبشاريع التشػجَت يف أحيػاء مدينػة مكػة ال(5:الشكل رقم) كيوضح
اػبػػط الػػدائرم الثالػػث كيتضػػح مػػن ىػػذا التوزيػػع عػػدـ كفاءتػػو حيػػث يػػزداد تركػػز ىػػذه اؼبشػػاريع 
باالبتعػػػاد عػػػن اؼبنطقػػػة اؼبركزيػػػة يف كػػػل االذباىػػػات كالسػػػيما يف االذبػػػاه اعبنػػػوا الشػػػرقي حيػػػث 

كىػػػى أحيػػػاء تتسػػػم بكػػػرب مسػػػاحتها مقارنػػػة مػػػع أحيػػػاء ( العزيزيػػػة–اؼبرسػػػالت -اعبامعػػػة)أحيػػػاء 
نطقػة اؼبركزيػػة كتتسػػم طبيعتهػا الطبوغرافيػػة بالبسػػاطة كمػػن مث  فقػد خصصػػت مسػػاحات منهػػا اؼب

إلنشػػػػاء اؼبشػػػػاريع التشػػػػجَتية كىػػػػذا مػػػػا ال قبػػػػده يف آحيػػػػاء اؼبنطقػػػػة اؼبركزيػػػػة كىػػػػذا مايوضػػػػحو  
 .من صغر اؼبساحات اػبضراء اؼبخصصة ؽبا(3جدكؿ رقم)
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فــــي أحيــــاء مدينــــة مكــــة  واقــــع مشــــاريع التشــــجيرالمكــــاني لم توزيــــعال (3)شــــكل رقــــم 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائري  الطريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقالمكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثال

 
اغبسػػابات سبػػت بوسػػاطة برنػػامج  –مػػن عمػػل الباحػػث اعتمػػادا علػػى اؼبرئيػػة سػػبوت : اؼبصػػدر

 ArcGISنظم اؼبعلومات اعبغرافية 
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 :مكة يف أحياء مدينة ؼبشاريع التشجَتمبط التوزيع اعبغرايف -4

إف توزيػػع اؼبسػػاحات اػبضػػراء يف أحيػػاء مدينػػة مكػػة داخػػل اػبػػط الػػدائرم الثالػػث يػػزداد        
كلمػػػا ابتعػػػدنا عػػػن اؼبنطقػػػة اؼبركزيػػػة كمػػػا أنػػػو أكثػػػر كثافػػػة كزبطػػػيط يف التوزيػػػع كالسػػػبب يف ىػػػذا 

ء بنائهػا التوزيع غَت العادؿ أف اؼبنطقة احمليطة باغبـر اؼبكي الشريف منطقة قديبػة كمل يراعػى أثنػا
ضركرة ترؾ مساحات فارغة زبصص إلنشاء مساحات خضراء إضافة إىل طبيعتها الطبوغرافية 
الصعبة حيث أف التمدد العمراين مت يف بطوف األكدية كاألىم من ذلػك أف أسػعار األراضػي يف 

 يوضػػح (  6:الشػػكل رقػػم)ك .ىػػذه اؼبنطقػػة مرتفعػػة كاالسػػتغالؿ السػػكٍت كالتجػػارم علػػى أشػػده
ـ ربليػل صػلة اأسػتخد،حيث سػاحات اػبضػراء يف منطقػة الدراسػةؼبواقع اؼب زيع اعبغرايفمبط التو 
 ًً حسػػاب النسػػبة بػػُت اؼبسػػافة  فػػتم  Nearest Neighbor Analysisاعبػػوارً 

 zتوقعػة بينها،كقػد أظهػر التحليػل أف قيمػة اؼبالحظة بُت مواقع اؼبسػاحات اػبضػراء كاؼبسػافة اؼب
ؼبتوقػػػع للتوزيػػع العشػػػوائي فبػػا يشػػػَتإىل أف توزيػػع اؼبسػػػاحات كىػػػى أقػػل مػػػن اؼبتوسػػط ا33.تبلػػغ 

أقػػل مػػن  zاػبضػػراء يف منطقػػة الدراسػػة توزيػػع متجمػػع يف أجػػزاء مػػن منطقػػة الدراسػػة ، فقيمػػة 
سػلبان أك إهبابان،كاؼبعيػار يف .7;مستول الداللة كالػذم وبسػب عػادة يف الدراسػات االجتماعيػة 

فة احملسػوبة أك اؼبالحظػة لنقػاط اؼبسػاحات اػبضػراء يف ربديد مبط التوزيع ىػو النسػبة بػُت اؼبسػا
منطقػػة الدراسػػة كبػػُت اؼبسػػافة اؼبتوقعػػة كالػػيت يػػتم حسػػاهبا اعتمػػادا علػػى توزيػػع افًتاضػػي عشػػوائي 

،كىػذا يػدؿ علػى 0.44لنفس النقاط يف منطقة الدراسة كيف نفس اؼبساحة كقد قدرت بنحػو 
ائي أرتبط بشكل كبَت بظركؼ اؼبنطقة الطبيعيػة أف توزيع اؼبشاريع التشجَتية    ىو توزيع عشو 

 .كاإلقتصادية كاإلجتماعية
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 لفي أحياء مدينة مكة داخ لمشاريع التشجيرنمط التوزيع المكاني :(4) شكل رقم
 الطريق الدائري الثالث

 
اغبسػػابات سبػػت بوسػػاطة برنػػامج  –مػػن عمػػل الباحػػث اعتمػػادا علػػى اؼبرئيػػة سػػبوت : اؼبصػػدر
 .ArcGISعلومات اعبغرافية نظم اؼب
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كمػػن دراسػػة كثافػػة التوزيػػع اؼبكػػاين ؼبواقػػع اؼبسػػاحات اػبضػػراء حػػوؿ اؼبركػػز اؼبتوسػػط يف منطقػػة  
تبُت أف ىذا التوزيع متجمع على أساس ( اؼبسافة اعبوية)الدراسة باستخداـ اؼبسافة اإلقليدسية

بوغرافية مدينة مكػة كالػيت خطي منحٍت يتبع  مناطق األكدية كالسهوؿ  اليت تشكل جزء من ط
-جػػػػركؿ -اعبميػػػػزة  –اؼبعابػػػػدة  –الركضػػػػة  –العزيزيػػػػة  –اؼبرسػػػػالت  -سبثلهػػػػا أحيػػػػاء اعبامعػػػػة

التقػػول كبالتػػايل فكثافػػة ىػػذه النقػػاط تبتعػػد عػػن اؼبركػػز اؼبتوسػػط  -جػػرىم  -اؼبنصػػور -التيسػػَت
الطندباكم  -جياد أ -عامر ب،كتقل كثافة ىذا االنتشار بالقرب من أحياء اؼبنطقة اؼبركزية شع

فهػػػذا التوزيػػػع  يف نقػػػاط مشػػػاريع التشػػػجَت يكػػػوف مركػػػز يف (  8:شػػػكل رقػػػم()7:شػػػكل رقػػػم)
مسافات متقاربة جدا يف اآلحياء اليت ربظى بوجود العدد األكرب من مشػاريع التشػجَت،كذلك 

 .يظهره اللوف األصفر بينما آحياء اؼبنطقة اؼبركزية يظهر زيادة قلة ىذه اؼبشاريع 

 

في أحياء مدينة مكة المكرمة  المكاني لمشاريع التشجيرتوزيع ال نمط( 5)رقم شكل 
 اعتمادا على المرئية الفضائية لمدينة مكة المكرمة داخل الخط الدائري الثالث
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القمػػػػر  –مػػػػن عمػػػػل الباحثػػػػة اعتمػػػػادان علػػػػى اؼبرئيػػػػة الفضػػػػائية ؼبدينػػػػة مكػػػػة اؼبكرمػػػػة : المصــــدر
 .ArcGISبرنامج نظم اؼبعلومات اعبغرافية  اغبسابات سبت بوساطة ـ4229-سبوت

  

 

في أحياء مدينة مكة المكرمة  لمشاريع التشجيرنمط التوزيع المكاني ( 6) شكل رقم
 داخل الخط الدائري الثالث
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القمػر –من عمل الباحثة اعتمادان علػى اؼبرئيػة الفضػائية ؼبدينػة مكػة اؼبكرمػة : المصدر
 .ـ4229-سبوت
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التوزيػػػع القػػػائم كالتوزيػػػع اؼبتوقػػػع يف مشػػػاريع التشػػػجَت يف منطقػػػة (9-قػػػمالشػػػكل ر ) كيتضػػػح مػػػن
الدراسػػػة حيػػػث تشػػػَت النقطػػػة اػبضػػػراء إىل اؼبركػػػز اؼبتوسػػػط الفعلػػػي كالنقطػػػة اغبمػػػراء إىل اؼبركػػػز 

أف  Arc tool boxاؼبتوسط اؼبثايل ،حيث أظهر التحليل اإلحصائي يف اؼبلحق اإلحصائي
اؼبركػػز اؼبتوسػػط اؼبثػػايل كالػػذم ىػػو أقػػرب إىل اؼبنطقػػة اؼبركزيػػة  اؼبركػز اؼبتوسػػط الفعلػػي ينحػػرؼ عػػن

كيف ىذا إشارة إىل ابتعاد اؼبركز اؼبتوسط الفعلي ؼبشاريع التشجَت عن أحيػاء اؼبنطقػة اؼبركزيػة فبػا 
يضػػعف مػػن كفػػاءة التوزيػػع ؽبػػذه اؼبشػػاريع اغبيويػػة كالػػيت يعتػػرب كجودىػػا يف ىػػذه اؼبنطقػػة ضػػركرم 

 .ات التجارية كالسكنية يف ىذه اؼبنطقةحيث تتداخل االستخدام
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فــي أحيــاء مدينــة مكــة المكرمــة داخــل الطريــق  مشــاريع التشــجيرتوزيــع (: 7)شــكل رقــم 
 حساب المركز المتوسـط الفعلـي والمركـز المتوسـط االفتراضـي وذلـ –الدائري الثالث 

 arc tool box-spatial statistic tools-analyzingعلـى عتمـادالبا
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patterns

 
-القمػػر سػػبوت–مػػن عمػػل الباحثػػة اعتمػػادان علػػى اؼبرئيػػة الفضػػائية ؼبدينػػة مكػػة اؼبكرمػػة 

 .ـ4229
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 :الخاتمة

يف ختاـ ىذا البحث ينبغي التأكيد على أىم ما توصػلت إليػو الدراسػة مػن نتػائج تتعلػق       
دينػػة مكػػة اؼبكرمػػة الواقعػػة ضػػمن بالبفػػاض كفػػاءة توزيػػع اؼبشػػاريع التشػػجَتية اؼبقامػػة يف أحيػػاء م

اػبػػط الػػدائرم الثالػػث كالػػيت تبػػُت مػػن خالؽبػػا البفػػاض نصػػيب أحيػػاء اؼبنطقػػة اؼبركزيػػة مػػن ىػػذه 
اؼبشػػاريع مقابػػل نصػػيب األحيػػاء الػػيت ربػػيط هبػػا حيػػث اتضػػح ىػػذا الوضػػع مػػن مبػػط توزيػػع ىػػذه 

بعضػػها الػػبعض اؼبشػػاريع كالػػذم اتسػػم بػػالتجمع يف ىػػذه األحيػػاء كتقػػارب ىػػذه اؼبشػػاريع مػػن 
بينمػػػا ال يوجػػػد مثػػػل ىػػػذا التوزيػػػع يف أحيػػػاء اؼبنطقػػػة اؼبركزيػػػة،كنظران الف ىػػػذه الدراسػػػة تتصػػػف 
بأنبيتهػػا ألهنػػا تتعلػػق ببقعػػة مقدسػػة يفػػد إليهػػا سػػنويان ماليػػُت اغبجػػاج كاؼبعتمػػرين فإنػػو البػػد أف 

يتػػأتى مػػن  يراعػػى فيهػػا تػػامُت البيئػػة الطبيعيػػة اؼبناسػػبة ؽبػػم كلسػػاكنيها كالشػػك أف ىػػذا سػػوؼ
 صاغبػػػػػرص علػػػػػى زيػػػػػادة التوسػػػػػع يف اؼبشػػػػػاريع التشػػػػػجَتية ، لػػػػػذلك توصػػػػػي الدراسػػػػػة بتخصػػػػػي

مسػػاحات إضػػافية للتوسػػع يف مشػػاريع التشػػجَت كأف تسػػتغل سػػفوح اعببػػاؿ يف اؼبنطقػػة اؼبركزيػػة 
 .  إلقامة مثل ىذه اؼبشاريع 
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                                     Abstract 

An Assessment of the Afforestation Projects in The City of Makkah 

Using The Remote Sensing Technology, and The Geographical 

Information Systems 

 

An Applied Study of The Natural Environment of The Cities 

 

The Municipality of the Holy City of Makkah has shown interest in the 

projects of Makkah's development and in the field of civil expansion in 

particular, an expansion that the Holy City has witnessed in the last few 

years. Due to their role in beautifying the environment and their role in 

improving the climate of the city, the projects of afforestation are given 

special attention.  

 

And this study aims at assessing Makkah's afforestation projects through 

studying the geographical distribution of green areas and landscape 

inside the districts of Makkah and through the definition of the 

distribution pattern. The study area includes the districts within the 

Third Ring Road as they are the center of high population density in 

Makkah. To calculate the area of the green areas, the study has 

employed a SPOT 5 satellite imagery to produce a topographic map of 

Makkah. Later, the Geographical Information System software has been 

used to process the data collected.  

 

The study has found out that the geographical distribution of green 

areas is interspersed in the districts of Makkah located within the Third 

Ring Road, and that this distribution rises higher when we move further 

from the center towards the outskirt of the Third Ring Road, south-east 
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and north-west and north-east of Makkah.  And the study has also found 

out that the distribution of green areas is concentrated in the borders of 

the study's area. 

 

The study recommends the redistribution of afforestation projects in the 

districts around the central area, together with the necessity of 

developing innovative afforestation projects in the central area of 

Makkah which witnesses constructional modernization. The study also 

recommends the utilization of mountains' feet surrounding the central 

area and to incorporate them into the afforestation projects.  

.
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( 1                                     ملحق  قم )
لقد مت تقسيم مدينة مكة  ؼبكرمة  ىل   بعة مناطق  ئيسية ىى: 

  أل:مشا  مدينة مكة:ينقسم  لعمل باؼبشر    لتشجَت   ىل   بع مناطق  ىى كالتايل: 
:   ؼبنطقة  أل ىل

-طريق  ؼبدينة  ؼبنو  من  شا    لبيبا  حىت ؿبطة  لفحص  لد    
-شا    لسجن  لعا  
-شو     لز ىر  ػبلفية 

-شا    إلما  مسلم   عبو    
-حديقة  بو  2-حديقة  لعمر 1-حديقة  لكهربا -حديقة  لبحَت  -حديقة  لرحا -حديقة  لعمر 

 لقشلة 
:  ؼبنطقة  لثانية

-شا    غبج من تقاطع طريق  ؼبدينة  ؼبنو   حىت  شا   بلدية  ؼبعابد  
-شا    عبز ئر 
-حديقة خوقَت 

-شا   حسا  بن ثابت  حو  بلدية  لعتبية 
-منطقة جر   
-شعبة  ؼبغا بة 

- عبامعة  كلية  لبنا  
- بو ؽبب  سفل جسر  لز ىر 

 ؼبنطقة  لثالثة: 
جد   لقدًن     عبو  من  شا    لغز    حىت مشتل     عبو  –-طريق مكة 
-شال   لًتىة 

-مثلثا  ميد    لًتىة 
 ؼبنطقة  لر بعة: 
 6-5-4-3-2-1-مو قف كد  
-شا    جيا  

-شا    ؼبلك عبد  لعزيز-مد خل  نفا   ؼبلك عبد  لعزيز 
-منطقة نافو    ؼبكاييل 

 - لطريق  لد ئر   أل  -فند   جيا -جبل  لكعبة-جبل ىند  
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 جسر كدم-شارع الفرقاف-مثلثات شارع التقول-

 مستوصف اؽبجلة-مثلثات شارع إبراىيم اػبليل-

 الطريق الدائرم الثاين-

 :مناطق مشركع جنوب مكة:ثانيان 

 :اؼبنطقة األكىل

 ائف بداية من ـبرج أنفاؽ اؼبلك عبد العزيز كحىت نقطة التفتيشطريق الط-

 مع إبراىيم اعبفايل3بداية جسر كدم كحىت إشارة بن سليم تقاطع طريق رقم 3طريق رقم-

 طريق إبراىيم اعبفايل بداية إشارة بن سليم كحىت إشارة تقاطع اعبفايل مع الطريق الطائف اؽبدا-

 ن ـبرج األنفاؽ كحىت خلف اؽباتفحديقة الرضبة بأكملها بداية م-

 مواقف اؼبسجد القطرم كشارع اإلحساف –حديقة الطائف -

 جسر الطائف-

 الطريق الدائرم الرابع-

 :اؼبنطقة الثانية

 الطريق الدائرم الثالث بداية جسر النكاسة كحىت دقم الوبر-

 طريق األنفاؽ بداية ملف اؼبسخوطة سابقان كحىت مدخل أنفاؽ آجياد -

 ع الفرقاف حبي اؽبجرة بداية من ؿبطة نفط كحىت مواقف كدم شار -

 ساحات اؼبلك عبداهلل كمثلثات اؼبلك عبداهلل-

 ساحات مستشفى النور -



84 
 

 مركز اإلمارة بطريق مزدلفة-

 :اؼبنطقة الثالثة

 طريق اؼبسجد اغبراـ بداية من إشارة بن داكد كحىت جسر دقم الوبر-

 شارع النور-

 شارع صدقي-

 دايةشارع اؽب-

 طريق اؼبلك عبداهلل بداية مٌت كحىت ما بعد كوبرم معارض السيارات-

 مواقف دقم الوبر-

 من بعد اعبسر الدائرم كحىت مدخل مزدلفة3إمتداد طريق رقم -

 الشوارع احمليطة ببلدية العزيزية -

 الشوارع الفرعية احمليطة بالدفاع اؼبدين بالعزيزية-

 إدارة تعليم البنات كالوحدة الصحية الشوارع الفرعية احمليطة دببٌت-

 شارع بن دىيش-

 شارع القبلة -

 شارع عبداهلل خياط-

 بداية مثلث كعب بن مالك كحىت شارع اؽبداية-

 ساحات حديقة العزيزية-

 :اؼبنطقة الرابعة
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 كتشمل صبيع حدائق مشركع جنوب مكة القديبة كاعبديدة 

 :مشركع شرؽ مكة:ثالثان 

 :اؼبنطقة األكىل

 :بدة كتوابعها كتشمل بعض الطرؽ الرئيسيةكالفرعية كبعض اغبدائق كىى كالتايلاؼبعا

 كيبدأمن ميداف اإلمارة كحىت اإلسناد خط مستقيم:طريق األمَت ماجد -

 بداية منجسر الركضة بإذباه اغبـر حىت أنفاؽ السليمانية:طريق اؼبسجد اغبراـ -

ؼبعابػدة باإلضػافة إىل مػداخل أنفػاؽ اؼبلػك فهػد جهػة بداية من اعبمػرات كحػىت إشػارة بلديػة ا:شارع اغبج-
 شارع اغبج

 طريق اؼبلك فهد بداية من ـبرج أنفاؽ اؼبلك فهدكحىت جسر الركضة-

 كيبدأ من جسر اعبمرات كحىت إشارة بن داكد:شارع اإلسناد -

ة كتشػػػمل شػػػارع العػػػدؿ بدايػػػة مػػػن إمػػػارة منطقػػػة مكػػػة اؼبكرمػػػة كمػػػركران دبيػػػداف العػػػدؿ حػػػىت بلديػػػة اؼبعابػػػد-
 :اغبدائق

 3حديقة العدؿ -

 4حديقة العدؿ-

 5حديقة العدؿ -

 حديقة السالـ-

 حديقة زىرة العدؿ-

منطقػػػة ميػػػداف اإلمارة،مسػػػطحات منطقػػػة اؼبعابػػػدة :باإلضػػػافة علػػػى اؼبثلثػػػات كالتقاطعػػػات يف اؼبيػػػادين مثػػػل
ا،مػػػػدخل أنفػػػػاؽ جبػػػػوار مسػػػػجد اؼبلػػػػك عبػػػػد العزيػػػػز كمنطقػػػػة قهػػػػوة الياين،مسػػػػطحات ؾبػػػػر الكػػػػبش كمثلثاهت
 اؼبالكم،أسفل جسر الركضة،أسفل كوبرم السليمانية،بداية طريق السيل قبل اغبراج القدًن
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 :رابعانمنطقة الشرائع كتوابعها

 

 :اؼبنطقة األكىل

 طريق السيل كإشارة اإلعالـ-

 اعبزيرة الوسطية بداية مستشفى السالـ كحىت كوبرم اؼبعيصم-

داية مستشػػػفى السػػػالـ كحػػػىت مػػػدخل شػػػارع عمػػػر قاضػػػي يبينػػػان ذبػػػاه صبيػػػع خطػػػوط اػبدمػػػة يبينانكيسػػػارانب-
 الرياض ،كبداية من إشارة اإلعالـ حىت إشارة جبل النور خبطي اػبدمة بعد خزانات بئر السعادة

 شارع العدؿ بداية من الكوبرم اؼبقابل للحراج القدًن كحىت إشارة الثورم ذباه الشرائع  -

 طقة اغبراج القدًن خلف بئر اغبمامات شارع األربعُت باإلضافة إىل من-

 إضافة إىل ـبرج أنفاؽ اؼبلك فهد يبينان حىت بلدية الشرائع  9شارع ؿبمد خزاـ دبخطط رقم -

 شارع عمر قاضي كشارع اغبج بداية من مبٌت بلدية الشرائع كحىت إشارة بلدية اؼبعابدة يبينان -

 :اغبدائق كتشمل 

 حديقة مصلحة اؼبياه-

 اـحديقة اغبم-

 حديقة السنابل-

 حديقة حراء-

 حديقة حراء-

 حديقة الغسالة-

 حديقة جبل النور-
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 حديقة اؼبعيصم-

 الفطاين 9دبخطط 3حديقة رقم -

 الشرطة  7دبخطط 3حديقة رقم -

 اؼبسجد القدًن 9دبخطط  4حديقة رقم -

 حديقة بٍت ضببيباف -

 6حديقة اؼبلعب -

 حديقة الفطاين-

 4حديقة اؼبلعب -

 ندلسحديقة األ

 حديقة ضبزة-

 حديقة اػبميس-

 حديقة الشهيد ضبزة-

 الشامل 7دبخطط  4حديقة -

 :خامسا اؼبشاعر اؼبقدسة

 اعبزيرة الوسطى إضافة إىل خطي اػبدمة ،كما يشمل اؼبعصيم الفرعي –طريق اؼبعيصم -

 طريق اؼبلك عبد العزيز -

 طريق اؼبسجد اغبراـ -

 9طريق رقم -
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 طريق اؼبلك عبداهلل-

 أنفاؽ اؼبلك فهد من جهة مٌت مدخل-

 مبٌت بلدية اؼبشاعر بكل مافيهامن مساحات خضراء-

 هنايةطريق مزدلفة كتقاطعو مع طريق اؼبلك عبد العزيز-طلعة صدقي–مقر اإلمانة بعرفة -

 9رقم -39رقم -ق5-د5-ج5-334مواقف رقم-

 حديقة اؼبشعر اغبراـ-

 :سادسانغرب مكة

 :اؼبنطقة األكىل

 ميداف زمـز-

 ارع غبداهلل عريف من ميداف النزىة حىت ميداف زمـزش-

 شارع عبداهلل اػبليفي-

 شارع اؼبدارس كاعبمعية اػبَتية-

 طريق أـ القرىمن فندؽ الواحة حىت ميداف زمـز-

 شارع اإلماـ أضبد بن حنبل-

 حديقة البدر-حديقة الوردة–حديقة الرفيع -حديقة العريف–حديقة اغبجاز -

 :اؼبنطقة الثانية

 شارع عبداهلل عريف من ميداف زمـز حىت تقاطعو مع الدائرم الثاين-

 شارع اؼبنصور-
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 شارع الشيخ غنب جبَت-

 شارع الشيخ حسن اؼبشاط-

 ميداف اػبالدية-

 الشوارع حوؿ مسجد األمَت أضبد-

 شارع اؼبالكي-

 شارع السماحة-

 حديقة اؽبدل-ة اعببليةاغبديق-حديقة العائلة-حديقة الضماف–حديقة اؽبالؿ –حديقة الزقزكؽ -

 :اؼبنطقة الثالثة

 الطريق الدائرم الثالث من جسر النكاسة حىت فندؽ أنًتكونتتاؿ-

 ساحات الدائرم الثالث مع أـ القرل-

 اإلسكاف الثاين-اإلسكاف األكؿ–ساحات الدائرم الثالث -

 ساحات جسر جدة مع الدائرم الثالث-

حديقػة الفواكػو -4حديقػةاللبالب -3حديقػة اللػبالب-اكمحديقة القرع-حديقة الوركد-حديقة اغبمراء-
-حديقػػةاؼبنتزه-3حديقػػة النسػػائم-حديقػػة الزيتػػوف-حديقػػة العنػػدليب-3حديقػػة الزىػػد-حديقػػة اؼبعلػػم-3

حديقػػػة -4حديقػػػة اؽبضػػػبة -3حديقػػػة اؽبضػػػبة-4حديقػػػة الفواكػػػو-6حديقػػػة اللػػػبالب -5حديقػػػة اللػػػبالب
حديقػػة صػػاحل -4حديقػػة النسػػائم -حديقػػة األنانػػاس–حديقػػة البندلػػة -4حديقػػة الزىػػور -3صػػاحل صبػػاؿ 

 4حديقة القرعاكم -4صباؿ 

 :اؼبنطقة الرابعة

 شارع اؼبنصور من ميداف اػبويطر حىت إشارة النكاسة مع إبراىيم اػبليل-

 شارع جرىم-
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 اؽبجلة-الطندباكم-منطقة القشلة من إشارة الدائرم الثاين حىت القبة التيسَت-

 حديقة التيسَت– القراج–حديقة اؼبنصور -

 اؼبنطقة اػبامس

 شارع إبراىيم اػبليل من الدائرم الثاين حىت إشارة النكاسة -

 شارع التقول-

 ميداف التقول-

 طريق الليث من جسر النكاسة حىت نقطة التفتيش-

 دكار الكعكية-

 شارع اػبياط-

 العكيشية-

 ستوصفحديقة اؼب-4حديقة العكيشية -حديقة الياظبُت-3حديقة العكيشية -

 :اؼبنطقة السادسة

 طريق أـ القرىالسريع من ميداف زمـز حىت الشميسي -

 حديقة اليـز-ساحات الشميسي             -

 جعالمرا                                        

 

معهػػػد البحػػػوث العلميػػػة كإحيػػػاء منـــاخ مكـــة،  ،(ـ4;;3)أضبػػػد، بػػػدر الػػػدين يوسػػػف ؿبمػػػد، 
 .اؼبكرمة ةأـ القرل، مك ةمعالًتاث      اإلسالمي، جا
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 .34-3ص-ـ4229-أمانة العاصمة اؼبقدسة

ــــأثير الجفــــاف علــــى نمــــو ،(ىػػػػػ3649)كعبػػػػد اؼبلػػػػك آؿ الشػػػػيخ، ،لطفػػػػي إبػػػػراىيم اعبهػػػػٍت، ت
مركػػػز  ،ختيـــار األنـــواع الشـــجرية المناســـبة للمنـــاطق الجافـــةا األشـــجار  وأســـس

 .لك سعود،الرياضجامعة اؼب ألحباث البيئة كاؼبياه كالصحراء، األمَت سلطاف 

 حبػث قػدـ ،التشجير وأثره اإليجابي في البيئة ،(ـ;;;3) الراجحي ؿبمدك  ،أضبد اغبازمي،
 إىل

سػػػلطاف ، مركػػػز األمػػػَت 4222ا بعػػػد عػػػاـ اؼبػػػؤسبر الثالػػػث لدراسػػػات التصػػػحر كالبيئػػػة مػػػ        
   ألحباث

  .الرياض جامعة اؼبلك سعود، البيئة كاؼبياه كالصحراء،        

 دراسة ،(ـ;;;3)،عبد الغٍت كإبراىيم عارؼ كتركي الًتكي كؿبمد نبيل شليباغبرا

 رابغ السريع-ينبع-المكونات األساسية لمشروع تشجير طريق القصيم المدينة      

 حبث قدـ إىل اؼبؤسبر الثالث لدراسات التصحر كالبيئة ما  بالمملكة العربية السعودية      

 سلطاف ألحباث البيئة كاؼبياه كالصحراء،جامعة اؼبلك َت،مركز األم4222بعد عاـ       

 .سعود ،الرياض      

 كصاحل ناصر اغبميدم كعبد العزيز اؼبلحم كأضبد عبد العزيز العمراف ،عبد العزيز اغبسيٍت،

منهــا  ســتفادةالحصــر النباتــات الفطريــة التــي يمكــن ا ،(ـ;;;3) كأضبػػد أبػػو حبػػارة       
 في

 ،اؼبؤسبر الثالث لدراسات التصحر كالبيئة مالي وتثبيت الكثبان الرملية التشجير الداخ      
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جامعػػػة اؼبلػػػك  ،،مركػػػز األمػػػَت سػػػلطاف ألحبػػػاث البيئػػػة كاؼبيػػػاه كالصػػػحراء4222بعػػػد عػػػاـ       
 ،سعود

 .الرياض     

ستصـالح األراضـي ااألحزمـة الخضـراء لمقاومـة التصـحر و  ،(5;;3) ،معُت فهد الزغت،
ستصػالح األراضػي ا،نػدكة التصػحر ك ل في شبو الجزيـرة العربيـةمن أجل بيئة أفض

 .يف دكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي ،اجمللد الثالث

 ، اؼبػػؤسبر الثالػػثالتشــجير فــي  مــارة دبــي وأثــره علــى البيئــة ،(ـ;;;3) ،مػػدحت شػػريف،
، مركػػز األمػػَت سػػلطاف ألحبػػاث البيئػػة 4222لدراسػػات التصػػحر كالبيئػػة مػػا بعػػد عػػاـ 

 .صحراء، جامعة اؼبلك سعود، الرياضكاؼبياه كال

 دراسة برنامج منع األشجار بأمانة مدينة الرياض مجهود ،(ـ;;;3) شليب ،فهد معتوؽ،

،اؼبؤسبر الثالث لدراسات التصحر كالبيئة ما بعد لمحاربة التصحر بالمدن السعودية       
 عاـ

 .اؼبلك سعود عة،جام مركز األمَت سلطاف ألحباث البيئة كاؼبياه كالصحراء 4222      

 التنوع البيولوجي النباتي في فلورا المملكة(ـ;;;3)،شليب،ؿبمد نبيل كتركي الًتكي 

العربية السعودية وأىميتو في رفد الهندسة الحدائقية بانواع جديدة مكافئة      
 بيئياًلمواقع

 األمَت سلطاف مركز 4222،اؼبؤسبر الثالث لدراسات التصحر كالبيئة مابعد عاـزراعتها      

 .ة اؼبلك سعودعةألحباث البيئة كاؼبياه كالصحراء ،جام      
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سـتخدامات الحـدائق العامـة فـي مدينـة مكـة المكرمـة ا, (ـ8:;3)الشمراين، صاحل علي، 
– 

 ،معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاثستخدامات األرضاتطبيقية في  دراسة         

 .لـو االجتماعية،جامعة أـ القرلمركز حبوث الع–اإلسالمي          

،اعبمعيػػة المســاحات الخضــراء بمدينــة مكــة المكرمــة، (ـ::;3)الشػػمراين، صػػاحل علػػي، 
 .،جامعة الكويت ،الكويت;33-الكويتية. اعبغرافية

 ســــتخدامات األراضــــي فــــي مدينــــة مكــــةاتصــــنيف ( ـ4228)الغامػػػدم، سػػػػعد أبػػػػو راس، 
،اجمللػػػػة اعبغرافيػػػػة عية مدمجــــةعــــن طريــــق معالجــــة بيانــــات أقمــــار صــــناالمكرمــــة 

 .اعبزء األكؿ،السنة الثامنة كالثالثوف-العربية،العدد السابع كاألربعوف

 كتشاف التغيـر باسـتخدام البيانـات الرقميـة لرقمـارا ( ـ4223)سعد أبػو راس، , الغامدم
، ؾبلػػة جامعػػة أـ القػػرل علــى مدينــة مكــة المكرمــة ومــا حولهــا دراســة تطبيقيــة-الصــناعية
 .ةمكة اؼبكرم جامعة أـ القرل، الًتبوية كاإلنسانية،للعلـو 

 

 

 

 

 

 

 


