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ملخص:
الأر�ض  ا�ستخدام  على  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

درا�سة  خالل  من  الت�سجري  م�ساريع  حالة  جدة:  مدينة  يف 

كانت  ما  مع  ومقارنته  الت�سجريية  للم�ساريع  الراهن  الو�سع 

تاأثري  يف  الختالف  مدى  وتو�سيح  �سابقة،  فرتات  يف  عليه 

العوامل الطبيعية والب�سرية على زيادة امل�ساحات املخ�س�سة 

مل�ساريع الت�سجري اأو انخفا�سها على نطاق البلديات الفرعية 

معرفة  يف  تكاملية  روؤية  لنا  يحقق  مما  الدرا�سة،  منطقة  يف 

التوازن املطلوب بني ا�ستخدامات الأر�ض والدور البيئي الذي 

توؤديه م�ساريع الت�سجري على اجلانبني الطبيعي والب�سري.

ولقد احتوت الدرا�سة على اأربعة اأجزاء تناول اجلزء الأول 

الإطار العام للدرا�سة، واجلزء الثاين ا�ستخدامات الأر�ض يف 

تناول اجلزء  بينما  املوؤثرة عليها،  والعوامل  الدرا�سة  منطقة 

الثالث الك�سف عن م�ساريع الت�سجري واملطابقة والتحليل، ويف 

اجلزء الرابع تناولت الدرا�سة اخلال�سة والنتائج والتو�سيات.

لقد اعتمد هذا البحث على املنهج الو�سفي يف املو�سوعات 

الت�سجري  وم�ساريع  الدرا�سة  مبنطقة  املتعلقة  اجلغرافية 

اأ�سلوب  اإىل  اإ�سافة  فيها،  املوؤثرة  العوامل  عن  والك�سف 

التحليل املكاين للمرئيات الف�سائية با�ستخدام �سور الأقمار 

البحث  وخل�ض  البحث،  لأهداف  للو�سول  وذلك  ال�سناعية 

امللحوظة  الزيادة  هي  اأهمها  من  والتي  نتائج  عدة  اإىل 

للم�ساحات املخ�س�سة مل�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة 

خالل ال�سنوات )1985-2000-2015م(، وتركزها يف و�سط 

كلما  الفرعية  البلديات  ن�سيب  يقل  حني  يف  املنطقة  وغرب 

غري  منط  يف  الدرا�سة  منطقة  يف  وال�سرق  للجنوب  اجتهنا 

مت�ساٍو ومتفاوت لتوزيع م�ساريع الت�سجري بني الأحياء.

اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الهتمام مب�ساريع الت�سجري  وقد 

والعمل على زيادتها كمًا ونوعًا واحلر�ض على توزيعها ب�سكل 

لها،  الدورية  ال�سيانة  وتوفري  الفرعية  البلديات  بني  عادل 

عمل  وقيام  الطبيعي  النبات  مناطق  ا�ستثمار  اإىل  اإ�سافة 

درا�سة  وتعد  اجلانب،  هذا  يف  اخلا�ض  القطاع  مع  م�سرتك 

ذات  الت�سجري  م�ساريع  جانب  من  الأر�ض  ا�ستخدامات 

مو�سوعات متعددة على الفرعني الطبيعي والب�سري اإذ يعترب 

لأعمال  اأفكار  وحمطة  �سابقة  جلهود  مكماًل  البحث  هذا 

قادمة.

Abstract:
This research aims at identifying the use of 

land in the city of Jeddah: Case status of af-
forestation projects by studying the current 
status of afforestation projects and compar-
ing them with previous periods, and to clar-
ify the difference of the effect of natural and 
human factors on increasing or decreasing 
the allocated areas for afforestation projects 
on the sub-municipality level in the study 
area. Which provides us with an integrat-
ed vision to know the required balance be-
tween land uses and the environmental role 
of afforestation projects on the natural and 
human sides.
The study consisted of four chapters: the 

first chapter dealt with the general frame-
work of the study, the second chapter dealt 
with uses of land in the study area and the 
factors affecting them, while the third chap-
ter dealt with the disclosure of afforestation 
projects, using matching and analysis tool, 
and the fourth chapter, included results, 
conclusions and recommendations.
This research was based on the descriptive 

approach to the geographical topics related 
to the study area and afforestation projects 
and the detection of the factors affecting 
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them, in addition to the approach of spatial 
analysis of satellite visuals by using satel-
lite images in order to reach the research 
objectives. The research has reached sever-
al results the most important of which is the 
marked increase of the allocated areas for 
afforestation projects in the study area dur-
ing the years 1985-2000-2015, as it is con-
centrated in the middle and west of the re-
gion, while the share of sub-municipalities 
is reduced whenever we move to the south 
and east of the study area in uneven and un-
equal distribution of afforestation projects 
between neighborhoods.
The study recommended the need to pay 

attention to afforestation projects and work 
to increase them in quantity and quality, en-
sure fair distribution between sub-munic-
ipalities, provide periodic maintenance, in 
addition to investing natural vegetation ar-
eas, and conduct joint work with the private 
sector in this sector. We note here that the 
study of land uses as a part of afforestation 
projects has multiple topics on the natural 
and human sectors, as this research is con-
sidered complementary to previous efforts 
and ideas station for future work. 

المقدمة:
تظل ظاهرة التلوث البيئي هاج�سا يوؤرق الباحثني واملهتمني 

يف العامل ملا متثله هذه الظاهرة  من خطورة بالغة جتاوزت 

اأثارها الإن�سان فما ي�سهده العامل اليوم من التغريات املناخية 

الكبرية حيث ارتفاع حرارة الأر�ض نتيجة الحتبا�ض احلراري، 

الفي�سانات، املد البحري املدمر )ظاهرة ت�سونامي( وغريها، 

ظاهرة  يف  وموؤثرًا  حموريًا  عاماًل  الب�سري  العامل  ويظل 

اإن  بل  ال�سناعية فقط  الدول  لي�ست حكرًا على  التلوث وهي 

الدول النامية اأ�سبحت تلعب دورا كبريا فيها، ولدرا�سة هذه 

الظاهرة تولت الأمم املتحدة زمام املبادرة يف معرفة اأ�سبابها 

واحلد من اآثارها، كما اأن العديد من الدول اأقرت ت�سريعات 

وقوانني واأنظمة وا�سرتاطات للحد من خطورة التلوث ونتائجه 

ال�سلبية على البيئة، يف حني يربز لنا الدور الفعال والأهمية 

البالغة للم�سطحات اخل�سراء داخل املدن يف التقليل من اآثار 

الرطوبة  وزيادة  والتحكم يف درجات احلرارة  البيئي  التلوث 

التلوث،  لظاهرة  ال�سلبية  الأثار  من  التقليل  اإىل  يوؤدي  مما 

وتعمل  ومتا�سك حبيباتها،  الرتبة  تثبيت  على  تعمل  اأنها  كما 

خماطر  من  يقلل  مما  املياه  جريان  �سرعة  من   احلد  على 

ال�سيول اجلارفة والفي�سانات التي جتتاح املدن وامل�ستوطنات 

الب�سرية.

اأهمية هذا  تغفل عن  ال�سعودية مل  العربية  اململكة  اأن  كما 

اجلانب البيئي واحل�ساري للم�ساريع الت�سجريية داخل املدن 

اململكة  مدن  خمتلف  يف  والبلديات  الأمانات  حر�ست  اإذا 

على الهتمام بال�سجرة وامل�سطحات اخل�سراء اإىل جانب ما 

تقوم به القطاعات الأخرى من برامج وم�ساهمات توعوية يف 

هذا اجلانب واإن مل ت�سل اإىل احلد املطلوب، ففي العا�سمة 

الريا�ض جند اأن ن�سيب الفرد من امل�ساحات اخل�سراء يبلغ 

14 مرت مربع اأما يف املنطقة ال�سرقية فقد بلغ 5 اأمتار مربعة، 

يف حني جند اأن ن�سيب الفرد يف مدينة جدة بلغ ب�سكل عام 

2.4 مرت مربع لعام 2008م )ال�سهري 2013م، �ض97(، كما 

امل�سطحات  من  الفرد  ن�سيب  اأن  اإىل  اأخرى  درا�سة  اأ�سارت 

اخل�سراء يف مدينة جدة قد بلغ 1.77 مرت مربع لعام 2007م 

املعدلت  2013م، �ض40(،وت�سري هذه  ال�سيخ  )ال�سهري عن 

امل�سطحات  من  الفرد  ن�سيب  قلة  اإىل  اخلا�سة مبدينة جدة 

اخل�سراء مما ينباأ عن وجود م�سكلة بيئية ناجتة عن التوزيع 

الغري عادل بالن�سبة ل�ستخدامات الأر�ض يف مدينة جدة. وملا 

املجال  كبري يف  ودور  اأهمية ق�سوى  من  والنباتات  لالأ�سجار 
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مدن  خمتلف  يف  والبلديات  الأمانات  حر�ست  فقد  البيئي 

الت�سجريية،  امل�ساريع  اإقامة  على  ال�سعودية  العربية  اململكة 

ومالءمتها  ومدى  ورعايتها  الأ�سجار  بزراعة  اهتمت  كما 

خا�سة  م�ساتل  اإن�ساء  خالل  من  والطبيعية  البيئية  للعوامل 

بهذه امل�ساريع، وقد اختلفت ن�سبة امل�ساحات املخ�س�سة لهذه 

لتباين  تبعًا  لالأر�ض  الأخرى  ال�ستخدامات  امل�ساريع من بني 

بكل  اخلا�سة  والجتماعية  والبيئية  القت�سادية  الظروف 

منطقة.

مشكلة الدراسة وأهميتها:
ال�سعودية  العربية  اململكة  اأكرب مدن  ثاين  تعد مدينة جدة 

اإذ حتتل املركز الثاين يف النمو العمراين بعد مدينة الريا�ض 

واجلدير بالذكر اأن مدينتي الريا�ض وجدة جاءتا يف املركزين 

)بدوي،  منوًا  الأ�سرع  الدول  قائمة  يف  عامليًا  والثالث  الثاين 

1437هـ(، ناهيك عن موقعها اجلغرايف ومكانتها القت�سادية 

وال�سياحية.

ولالأجيال  حا�سرنا  يف  وخطورته  اجلانب  هذا  ولأهمية 

الكبرية  التلوث  مب�سكلة  ويقيننا  درا�سته،  و�سرورة  القادمة 

ال�سجرة  وجود  اأن  واعتقادنا  جدة  مدينة  ت�سهدها  التي 

وامل�سطحات اخل�سراء والعناية بها ذات اأهمية كبرية للمدينة 

داخل  الأر�ض  ا�ستخدام  اأن  اإذ  الدرا�سة،  ملنطقة  وحتديدًا 

وغريها،  ال�سناعي  التجاري،  ال�سكني،  بني  يتوزع  املدينة 

واأن�ساء احلدائق  الت�سجري  الأر�ض يف جانب  ا�ستخدام  ويظل 

التي يجب الهتمام بها فبجانب الدور  العامة من الأولويات 

اأهمية  ذات  ترويحية  وظيفة  توؤدي  فاإنها  توؤديه  الذي  البيئي 

كربى لل�سكان، وتكمن اأهمية هذه الدرا�سة من حيث الأبعاد 

املو�سوعية والزمنية والتقنية كونها تتناول التغيري يف م�ساريع 

الت�سجري يف منطقة الدرا�سة على م�ستوى البلديات الفرعية 

يف فرتات زمنية خمتلفة متتد من عام 1985-2015م ، حيث 

ومعرفة   ، الأمانة  ِقبل  من  ُنفذت  التي  امل�ساريع  اأهم  تو�سح 

العوامل امل�ساعدة لن�ساأة هذه امل�ساريع ، والعوامل املوؤثرة فيها 

ومما يوكد اأهمية هذه الدرا�سة ا�ستخدامها ملرئيات ف�سائية 

لتحديد مواقع م�ساريع الت�سجري وامل�ساحات اخل�سراء ، وبيان 

منطقة  يف  الأخرى  الأر�ض  ل�ستخدامات  بالن�سبة  م�ساحتها 

الدرا�سة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل تناول ا�ستخدام الأر�ض يف مدينة 

جدة: حالة م�ساريع الت�سجري ، وميكن حتقيق الهدف الرئي�ض 

للدرا�سة من خالل الأهداف الفرعية التالية:

الدرا�سة  الأر�ض يف منطقة  ا�ستخدامات  التعّرف على   -1

واأهم العوامل املوؤثرة فيها.

بالن�سبة  الأر�ض  ا�ستخدامات  يف  التغيري  مدى  معرفة   -2

مل�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة.

يف  الت�سجري  ملواقع  اجلغرايف  التوزيع  منط  يف  البحث   -3

منطقة الدرا�سة.

الف�سائية  املرئيات  من  امل�ستخل�سة  املعلومات  مقارنة   -4

مع ما تظهره البيانات الر�سمية املتوفرة لدى الأمانة.

الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الدرا�سات التي تناولت موا�سيع خمتلفة 

اأن  اإل  الأر�ض،  ا�ستخدام  وجغرافية  البيئية  اجلغرافيا  يف 

الدرا�سات التي تناولت مو�سوع م�ساريع الت�سجري وامل�سطحات 

التي  الدرا�سات  تلك  خ�سو�سًا   ، بقلتها  تت�سف  اخل�سراء 

ا�ستخدمت التقنيات احلديثة مثل ال�ست�سعار عن بعد ونظم 

املعلومات اجلغرافية. ومن اأهم الدرا�سات التي راأت الباحثة 

ملثل  الأقرب  تعترب هي  والتي  البحث  بها يف جمال  ال�ستعانة 

هذا املو�سوع، كما ذكر الع�سريي )2002م( يف حماية البيئة 

العربية  اململكة  جهود  ال�سريفني  احلرمني  خادم  عهد  يف 

الطبيعية. من  املوارد  الت�سحر و�سون  ال�سعودية يف مكافحة 

عام  منذ  بداأ  حيث  الت�سجري  برنامج  هو  اجلهود  هذه  اأهم 

1396هـ حيث زرع -54- موقع من اأرا�سي اململكة يف خمتلف 

يف  املعالج  ال�سحي  ال�سرف  مياه  من  ا�ستفيد  كما  املناطق 

اخل�سراء  الرقعة  زيادة  بهدف  الت�سجري  م�ساريع  يف  التو�سع 

البيئة  )2006م(  احلارث  در�ست  وقد  الت�سحر.  ومكافحة 

احليوية  اجلغرافيا  يف  درا�سة  املكي  احلرم  ملنطقة  احليوية 

وقد هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على البيئة النباتية ملنطقة 

احلرم املكي وتتمثل يف خ�سائ�ض الرتبة وخ�سائ�ض الغطاء 

النباتي من حيث طبيعته وتكيفات النباتات ال�سحراوية واأهم 

البيئة  يف  الب�سري  العامل  واأثر  وتوزيعها  النباتية  املجتمعات 

)2007م(  واآخرون  �سلبي  در�ض  كما  عام.  ب�سكل  احليوية 

اأظهرت  اأبها وقد  الأ�سجار وال�سجريات احلدائقية يف مدينة 

وال�سجريات  بالأ�سجار  ال�سطناعي  الت�سجري  اأن  الدرا�سة 
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اخل�سبية هي الو�سيلة الأكرث فاعلية يف حت�سني ظروف البيئة 

املحلية ومكافحة الت�سحر واإن من اأهم موجبات جناح عملية 

الت�سجري هو ح�سن اختيار الأ�سجار وال�سجريات وفق املعايري 

بدرا�سة  )2009م(  اجلميعي  وقامت  البيئية.  والعتبارات 

هدفت اإىل تقييم التوزيع اجلغرايف للم�ساريع الت�سجريية يف 

با�ستخدام  توزيعها  منط  وحتديد  املكرمة  مكة  مدينة  اأحياء 

كما  اجلغرافية.  املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ست�سعار  تقنية 

والجتماعية  القت�سادية  العوامل  )2010م(  اأحمد  در�ض 

املوؤثرة على ال�ستخدام احل�سري لالأر�ض بالتطبيق على اإقليم 

اخلرطوم الكربى وهدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن التغريات 

والأ�سباب  املختلفة  الأر�ض  ا�ستخدام  اأمناط  يف  حدثت  التي 

الأخرى.  دون  ال�ستخدامات  بع�ض  هيمنة  وراء  احلقيقية 

وقد در�ض اجلم�سي )2010م( امل�سطحات اخل�سراء وكيفية 

باإن�ساء  خا�سة  ثقافة  توفري  اإىل  الدرا�سة  وهدفت  رعايتها 

فنية  واأ�سول  علمية  قواعد  على  تعتمد  امل�سطحات اخل�سراء 

وعناية.  تطلبه من �سيانة  ما  اإىل  بالإ�سافة  واأ�س�ض جمالية، 

 )Kristensen,2006( قام  فقد  الأجنبية  الدرا�سات  اأما 

بالرتكيز على اخل�سائ�ض املحددة وال�سرتاتيجيات املطلوبة 

لبد  حيث  املدن  وزراعة  للت�سجري  امل�ستخدمة  لالأرا�سي 

م�ساريع  يف  البدء  قبل  منطقة  لكل  بيئية  معلومات  توفر  من 

هدفت  كما  امل�ساريع.  هذه  جناح  يف  للم�ساهمة  الت�سجري 

امل�سطحات  اأهمية  اإبراز  اإىل   )Quijano,2008( درا�سة 

اخل�سراء حيث تقدم خدمات بيئية واجتماعية واقت�سادية، 

املناخ  على  التاأثري  اأهمها  من  متعددة  تاأثريات  لها  حيث 

درا�سة  اأو�سحت  كما  املناخي.  التغري  اآثار  من  والتخفيف 

)Khalil1,2014( مدى عدالة التوزيع الكمي للم�سطحات 

جدة،  مدينة  حالة:  درا�سة  احل�سرية  املناطق  يف  اخل�سراء 

با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وحتديد ن�سيب الأفراد 

من ذوي الحتياجات اخلا�سة واملعاقني من هذه امل�سطحات، 

املعايري  مع  جدة  يف  اخل�سراء  امل�سطحات  ن�سبة  مقارنة  مع 

 )Aljaddani,2015( قامت  فقد  القائمة.  الدولية 

ملدينة جدة  الأزمنة  متعددة  بعد  ال�ست�سعار عن  �سور  بدمج 

التغريات  عن  للك�سف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�ستخدام 

يف موؤ�سر الغطاء النباتي.

منهجية الدراسة:
الف�سائية  املرئيات  ا�ستخدام  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 

ومت  املختارة،  الزمنية  احلقبة  يف  الدرا�سة  ملنطقة  املتوفرة 

ومراجعة   ، ال�سناعية  الأقمار  �سور  حتليل  على  العتماد 

وامل�ساحات  الت�سجري  م�ساريع  على  طراأت  التي  التغريات 

الدرا�سة  منطقة  يف  حدة  على  فرعية  بلدية  لكل  اخل�سراء 

ثم املقارنة بني هذه امل�ساحات خالل مراحل الدرا�سة امل�سار 

الباحثة  بها  قامت  التي  امليدانية  الدرا�سة  جانب  اإىل  اإليها، 

مطابقة  من  والتحقق  الفرعية  البلديات  وحدود  منطقة  يف 

الأر�ض،  على  احلايل  الواقع  مع  املتوفرة  الف�سائية  ال�سور 

وامل�سادر  والدوريات  الكتب  على  الدرا�سة  اعتمدت  كما 

يتوفر  وما  علمية   ور�سائل  واأبحاث  من�سورات  من  املتوفرة 

كذلك لدى اجلهات املعنية كوزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، 

اأمانة حمافظة جدة، هيئة امل�ساحة اجليولوجية،  اجلامعات 

والدرا�سات التي تقوم بها مركز الأبحاث، م�سلحة الأر�ساد 

هذه  من   الغر�ض  حتقيق  تخدم  بيانات  من  البيئة  وحماية 

يف  املتبعة  اخلطوات   )1( رقم  ال�سكل  يو�سح  كما  الدرا�سة، 

منهجية الدرا�سة.
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منطقة الدراسة:
تعد حمافظة جدة من اأكرب حمافظات منطقة مكة املكرمة 

وتقع عند التقاء دائرة عر�ض )15َ ،22°-45َ ،20°( �سماًل، 

منت�سف  على  �سرقًا،   )°39،  َ37-°39،  َ00( طول  وخط 

مدار  جنوب  الأحمر  البحر  ل�ساحل  ال�سرقي  ال�ساطئ 

ال�سرطان، ويحيطها من ال�سرق �سهول تهامة ومتثل منخف�سًا 

ملرتفعات احلجاز ، ومن الغرب �سال�سل متوازية من ال�سعب 

املرجانية على طول �ساحلها.

 )1765( يقارب  ما  اإىل  احل�سرية  جدة  م�ساحة  وت�سل 

كم2، وت�سل امل�ساحة الإجمالية اإىل ما يقارب )5460( كم2، 

اأما عدد �سكانها فيقدر بحوايل )3.4( مليون ن�سمة، اأي ما 

ال�سعودية  العربية  اململكة  �سكان  عدد  من   %14 ن�سبة  ميثل 

وي�سل معدل النمو ال�سكاين اإىل %3.5.

مبوقعها  مبا�سرة  فيتاأثر  جدة  حمافظة  مناخ  حيث  ومن 

الرطوبة خالل  ون�سبة  ترتفع درجة احلرارة  اجلغرايف حيث 

الأربعينات  اإىل بداية  ال�سيف، وت�سل درجة احلرارة  ف�سل 

عبارة  مو�سمي  امتداد منخف�ض  تاأثري  تقع حتت  مئوية حيث 

اأعلى يف  اإىل معدلت  الرطوبة  عن كتلة هوائية حارة وت�سل 

ف�سل ال�سيف ب�سبب ارتفاع حرارة مياه البحر وتنخف�ض يف 

املعتدلة  الهوائية  بالكتلة  املنطقة  لتاأثري  نتيجة  ال�ستاء  ف�سل 

املرافقة للمرتفع اجلوي )اأمانة جدة:2015(.

جدة  ملدينة  الإدارية  احلدود  على  الدرا�سة  و�ستقت�سر 

39° �سرقًا،    ً20 39° و00َ     ً04   َ20 الواقعة بني خطي طول 

ودائرتي عر�ض 29َ  24ً  21° و13َ  49ً  21° �سماًل، وتنح�سر 

الدرا�سة يف اأحياء البلديات الفرعية �سمن احلدود العمرانية 

ملدينة جدة.

أنماط استخدامات األرض في منطقة الدراسة:
اإن ا�ستخدام الأرا�سي يف اأي مدينة من مدن العامل ماهي 

ومدى  املدينة  بها  تقوم  التي  للوظيفة  منطقي  انعكا�ض  اإل 

فرنى  فيها،  ال�سائدة  والأن�سطة  للفعاليات  و�سورة  اأهميتها 

ال�ستعمال  بني  الأرا�سي  ل�ستعمالت  العام  الهيكل  يف  تنوع 

واملرافق  والطرق  واحلكومي  وال�سناعي  والتجاري  ال�سكني 

عن  النظر  وبغ�ض  ال�سعودية  املدن  ففي  ذلك.  وغري  العامة 

العامل حتتوي  اأنها كغريها من مدن  اإل  املدينة  و�سكل  حجم 

اأمناط خمتلفة من ا�ستعمالت الأرا�سي، وبالبحث يف منطقة 

الدرا�سة جند اأن لعامل الزمن الأثر الكبري يف ات�ساع املنطقة 

العمرانية يف املدينة من ناحية وبالتايل التغيري يف امل�ساحات 

املخ�س�سة ل�ستخدامات الأر�ض عامة وللم�ساريع الت�سجريية 

خا�سة من ناحية اأخرى، حيث كانت منطقة الدرا�سة تقت�سر 

من�ساأ  اأ�سا�ض  تعترب  التي  الفرعية  البلديات  بع�ض  وجود  على 

ت�سم  فرعية  بلدية   )12( اأ�سبحت  حتى  تو�سعت  ثم  املدينة 

احلدود العمرانية ملنطقة الدرا�سة.

وتقييم  لل�سكان  وامل�ستقبلية  احلا�سرة  للحاجات  وتقديرًا 

احللول  وتوفري  الحتياجات  هذه  توفري  على  الأر�ض  قدرة 

الت�سارب  عن  والناجمة  التناف�سية  لال�ستخدامات  املنا�سبة 

بني امل�سالح اخلا�سة والعامة ، بهدف حتقيق تخطيط اأكرث 

جلميع  ت�سنيف  وجود  اإىل  احلاجة  كانت  وتقدمًا  جناحًا 

ي�سمل جميع  وهو  الدرا�سة،   الأر�ض يف منطقة  ا�ستخدامات 

ا�ستخدام  لكل  الن�سب  اإيجاد  اإ�سا�سة مت  وعلى  ال�ستخدامات 

لعام  جدة  مدينة  اأمانة  من  ال�سادرة  البيانات  على  ا�ستنادًا 

2015م، كما يف ال�سكل رقم )2(.
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�سكل رقم)2(: اأمناط ا�ستخدامات الأر�ض يف منطقة الدرا�سة

اإن ا�ستخدامات الأرا�سي يف مدينة جدة بناء على ت�سنيفها 

وقد  وات�ساعها  املدينة  بتطور  تطورت  فقد  ال�سابق  ال�سكل  يف 

كان لزيادة عدد �سكانها دورًا يف ذلك، فقد �سمت العديد من 

فال�ستخدام  وامل�ساحي،  املكاين  التنوع  ذات  ال�ستخدامات 

ال�سكني ي�سل اإىل 28% من م�ساحة املنطقة العمرانية وبذلك 

اإىل  و�سلت  الأرا�سي اخلالية  اأن  اإل  بينها،  الأعلى من  يعترب 

اجلنوب  بلدية  وتاأخذ  الفرعية  البلديات  م�ساحات  من   %17

ال�ستخدام  ذلك  يلي  امل�ساحات،  هذه  معظم  الفرعية 

املخ�س�ض ل�سبكة الطرق الذي يبلغ 16%، اأما القرى وامل�ساريع 

وبلدية  برميان  بلدية  م�ساحة  من   %14 �سكلت  فقد  املتكاملة 

طيبة الفرعية الواقعة �سمن امل�ساحة العمرانية، يف حني جند 

اخلدمية  لال�ستخدامات  املخ�س�سة  امل�ساحات  بني  تقارب 

وال�سناعية والتجارية، فاخلدمات �سكلت ما ن�سبته 7% �سواء 

كانت )حكومية - وتعليمية - و�سحية - ودينية - واخلدمات 

ن�سبة  فبفارق  والتجارية  ال�سناعية  اأما  كذلك(،  الإقليمية 

واحدة تقدمت ال�سناعية بن�سبة 6% والتجارية 5% ب�سطريها 

الرئي�سية والثانوية التي تتوزع ب�سكل �سبة مت�ساِو بني البلديات 

وجود  ب�سبب  الفرعية  البلد  بلدية  يف  تركزها  مع  الفرعية 

البلدية،  م�ساحة  من   %21 ت�سكل  والتي  املركزية  املنطقة 

واجلامعة   - )البلد  كبلدية  الفرعية  البلديات  من  عدد  ويف 

-  واجلنوب - وال�سرفية ( خ�س�ست اأرا�سي من م�ساحاتها 

اأن  حني  يف   ، ب%4  تقدر  بن�سبة  اخلا�سة  التنمية  مل�ساريع 

وجزر  واملنتزهات  احلدائق  للم�ساريع  املخ�س�سة  امل�ساحات 

الأر�ض  ا�ستخدام  من  جزء  تعترب  والتي  وامليادين  ال�سوارع 

للخدمات الرتويحية كانت الأقل من بني باقي ال�ستخدامات 

اإذ قدرت ب3% من م�ساحة املنطقة العمرانية.

بمنطقة  التشجير  مشاريع  حالة  في  التغيير  مدى 
الدراسة / مقارنة بيانات متعددة المصادر:

لإقامة  منا�سبة  وبيئة  كبرية  باإمكانات  جدة  مدينة  تتمتع 

ب�سبب  وا�سع،  نطاق  على  وممار�ستها  الرتويحية  الأن�سطة 

النقل  و�سائل  وتوفر  ال�سكان  عدد  يف  امل�ستمرة  الزيادة 

واملوا�سالت والتو�سع ال�سكني الراأ�سي والأفقي كما اأن ملوقعها 

باجلانب  الهتمام  بوادر  بداأت  فقط  الأثر  كبري  اجلغرايف 

الت�سجريي والذي يعترب من اأهم الأن�سطة الرتويحية من قبل 

فرتة تقدر بع�سرات ال�سنني حيث بداأت م�ساريع الت�سجري يف 

مدينة جدة خالل اخلطة اخلم�سية الأوىل من عام 1970 - 

1975م وذلك باأن�ساء بع�ض احلدائق العامة وزراعة ال�سوارع 

امل�ساريع  على  للرتكيز  الفعلية  البداية  و�سهدت   ، الرئي�سية 

-1975 عام  الثانية  اخلم�سية  اخلطة  بداية  مع  الت�سجريية 

1979م حيث يتم تنفيذها على مرحلتني وتعمل على حتديد 

منطقة  على  الرتكيز  بدون  الأحياء  و�سط  الأماكن  مواقع 

اأمناطها،  تنويع  على  احلر�ض  مع  اأخرى  واإهمال  بعينها 

وتتمثل هذه امل�ساريع الت�سجريية يف احلدائق العامة وامليادين 

امل�ساريع على  اإن�ساء هذه  التنظيمية، ومت  والزوائد  وال�سوارع 

اأرا�سي كانت ف�ساء )ملكيات عامة( وبع�سها مت حتويلها من 
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مرمى للنفايات وخملفات املن�ساءات املعمارية ل�سبيل ال�سالح 

وال�سوارع  املناطق  لبع�ض  التخطيط  اإعادة  اأن  كما  العام، 

وامليادين كان من اهم الأ�سباب يف وجود م�ساحات للم�ساريع 

الت�سجريية، )اأمانة جدة2008م(.

من  ي�سحبه  وما  الت�سجريية  امل�ساريع  يف  التنوع  هذا 

م�ساحات خ�سراء والتي تعترب بع�سها انعكا�ض للنبات الطبيعي 

الظاهر على املرئيات الف�سائية، فقد اختلفت م�ساحاتها من 

عام لآخر وفقًا للعديد من الظروف الطبيعية والب�سرية، وكما 

1985م يف  تظهر لنا املرئية الف�سائية ملنطقة الدرا�سة لعام 

النباتات  طبقة  ا�ستخال�ض  مت  منها  والتي   )3( رقم  ال�سكل 

الظاهرة على اخلريطة �سكل رقم )4( من نف�ض العام.

امل�سدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات املرئية الف�سائية

�سكل رقم)3(: مرئية ف�سائية للقمر ال�سناعي Landsat ملنطقة الدرا�سة بتاريخ 17-2-1985م
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�سكل رقم)4(: م�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة عام 1985م
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تركز  هناك  اأن  يت�سح  ال�سابق  ال�سكل  حتليل  خالل  ومن 

للم�ساريع الت�سجريية يف املنطقة الو�سطى من اجلزء الغربي 

بلدية  من  الغربي  اجلزء  يف  تتمثل  والتي  جدة،  مدينة  من 

البحرية  للواجهة  املحاذية  والأجزاء  وال�سرفية  العزيزية 

وتو�سيع  بت�سجريها  الهتمام  كان  والتي  الأحمر  للبحر 

جمايل  واآخر  �سياحي  ل�سبب  فيها  اخل�سراء  امل�سطحات 

1985م يف رتب  الت�سجري يف عام  للمدينة، واذا تتبعنا ن�سب 

تدريجية تبداأ من الأ�سغر من حيث ن�سبة امل�ساحة الت�سجريية 

يف كل بلدية فرعية اإىل م�ساحة املدينة ككل،  فنجد اأن بلدية 

البلد الفرعية مثلت 1% من م�ساحة الت�سجري يف املنطقة وقد 

ت�ساوت معها يف نف�ض القيمة كاًل من بلدية ال�سرفية الفرعية 

وبلدية العزيزية الفرعية، ويعود ذلك اإىل كونها مركز ن�ساأة 

وما  للمدينة  املركزية  املنطقة  واأ�سا�ض  العمرانية  املنطقة 

العمراين  ال�ستخدام  كثافة  من  املركزية  املناطق  به  تت�سم 

لها  خمطط  غري  ع�سوائية  بطريقة  اأن�سئت  كونها  جانب  اإىل 

الت�سجريية  للم�ساريع  خم�س�سة  اأماكن  بوجود  حتظ  ومل 

للنمط  م�سابهه  الفرعية  اجلامعة  بلدية  وتعترب  حينها،  يف 

م�ساحة  اأن  جند  اإذ  الذكر  اآنفة  البلديات  لنف�ض  العمراين 

امل�ساريع الت�سجريية فيها ل تتجاوز 2% من امل�ساحة الإجمالية 

اخلا�سة  الت�سجريية  امل�ساريع  بع�ض  يف  تتمثل  والتي  للمدينة 

لل�سوارع واحلدائق العامة التي اأن�سئت �سمن اخلطة اخلم�سية 

فقد  البلدية  م�ساحة  باقي  اأما  1975-1979م،  عام  الثانية 

لال�ستخدام  امل�ساحبة  الأر�ض  ا�ستخدامات  فيها  تنوعت 

والتي  الفرعية  اأبحر  بلدية  يف  نالحظه  ما  بعك�ض  العمراين، 

و�سلت  حيث  الت�سجري  م�ساريع  من  اأعلى  ن�سيبًا  اأخذت 

اإىل  ويرجع ذلك   ،%5 اإىل  فيها  الت�سجريية  امل�ساريع  م�ساحة 

كونها ت�سم اأهم جزء �سياحي وجمايل يف املدينة وهي منطقة 

الكورني�ض املطلة على �ساحل البحر الأحمر والتي تعترب وجهة 

من  بالهتمام  حظي  وقد  للمدينة  جمايل  ومنظر  �سياحية 

اإ�سافة  املنطقة  ن�سوؤ  بداية  منذ  الت�سجريية  امل�ساريع  ناحية 

اإىل وجود م�ساحات ت�سجريية �سمن منطقة مطار امللك عبد 

ملحوظ  ب�سكل  ترتفع  الت�سجري  ن�سبة  اأن  اإل  الدويل،  العزيز 

اجلنوبي  اجلزء  يف  خ�سو�سًا  الفرعية  ال�سلم  اأم  بلدية  يف 

والغربي منها ويعلل ذلك كونها منطقة مرتفعة وجبلية نوعًا 

يف  كبري  ب�سكل  فيها  يتو�سع  مل  العمراين  ال�ستخدام  وان  ما 

عام 1985م، وقد عك�ست املرئية النباتات الطبيعية املوجودة 

يف هذه املنطقة على اأنها م�ساريع ت�سجريية حيث بلغت ن�سبة 

الت�سجري فيها 14% من امل�ساحة الإجمالية للمدينة، وجند اأن 

اأعلى ن�سبة للت�سجري كانت من ن�سيب بلدية اجلنوب الفرعية 

حيث و�سلت اإىل 46% من م�ساحة املدينة الكلية، وتف�سر هذه 

جنوب  يف  تقع  الفرعية  اجلنوب  بلدية  كون  املرتفعة  الن�سبة 

مدينة جدة وت�سم �سمن حدودها منطقة وا�سعة من النباتات 

الطبيعية والأودية مثل وادي فاطمة والوادي الأخ�سر ، والذي 

حتيط به النباتات الطبيعية اإ�سافة اإىل وجود منطقة �ساحلية 

املاجنروف،  نباتات  من  ن�سبة  فيها  الأحمر  للبحر  حماذية 

والتي تظهر من خالل املرئية الف�سائية على اأنها غطاء نباتي 

وبناًء  الت�سجريية،  امل�ساريع  �سمن   يدخل  ل  الذي  طبيعي 

يف  الت�سجري  واقع  تعك�ض  ل  والتي  املرتفعة  الن�سب  هذه  على 

 ، الباحثة  نظر  وجهة  من  1985م  عام  يف  الدرا�سة  منطقة 

ولأن هذه الفرتة كانت البداية بالهتمام مب�ساريع الت�سجري، 

وان الن�سب العالية التي اأظهرتها املرئية الف�سائية للغطاءات 

النباتية قد تعود اغلبها اإىل كونها نباتات طبيعية، وللو�سول 

الباحثة  عملت  الفرتة،  تلك  يف  للواقع  مقاربة  معدلت  اإىل 

على ت�سحيح هذا اخلطاأ من خالل حتديد املنطقة العمرانية 

1985م واملنعك�سة من خالل املرئية الف�سائية، ومن  يف عام 

املوجودة �سمن هذه  الت�سجري  العمل على حتديد مناطق  ثم 

احلدود العمرانية كما يف اخلريطة �سكل رقم)5(.
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امل�سدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات املرئية الف�سائية 

�سكل رقم)5(: م�ساريع الت�سجري �سمن حدود املنطقة العمرانية يف عام 1985م
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أ . سلمى بنت تركي الغامدي استخدام األرض في مدينة جدة: حالة مشاريع التشجير
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حيث  من  كبريا  فارقا  هذه  الت�سحيح  عملية  اأعطت  وقد 

يف  الت�سجري  م�ساحات  وبالتايل  املعمورة  املنطقة  م�ساحة 

بيانات  على  بناء  للت�سجري  العامة  الن�سبة  كانت  اإذ  املنطقة، 

حني  يف  للمنطقة،  الكلية  امل�ساحة  من   %71 متثل  املرئية 

للم�ساريع  اخلا�سة  للم�ساحات  العامة  الن�سبة  اأ�سبحت 

بعد  للمنطقة  الكلية  امل�ساحة  من   %0.31 متثل  الت�سجريية 

عملية الت�سحيح التي قامت بها الباحثة.

حيث اأن امل�ساحة الكلية للمنطقة العمرانية يف عام 1985م 

اخلا�سة  امل�ساحات  وبتق�سيم  تقريبًا  كم2(   223( بلغت 

 ، كم2(   9.4( حوايل  بلغت  والتي  الت�سجريية  بامل�ساريع 

يظهر لنا اأن ن�سبة م�ساريع الت�سجري يف عام 1985م متثل %4 

البلديات  ن�سيب  فاإن  وعلية  العمرانية.  املنطقة  م�ساحة  من 

قد  الت�سجريية  للم�ساريع  املخ�س�سة  امل�ساحات  من  الفرعية 

اختلف ب�سكل ملحوظ فيما بينها.

لدرا�سة  الذكر  ال�سابقة  اخلطوات  نف�ض  تطبيق  مت  وقد 

املرئية  من  وامل�ستخل�سة  2000م  لعام  الت�سجري  م�ساريع 

امل�ساريع  طبقة  ا�ستخال�ض  مت  منها  والتي  الف�سائية، 

الت�سجريية �سمن حدود البلديات الفرعية، ويو�سح اجلدول 

املرئية  بيانات  على  بناًء  الت�سجري  م�ساريع  ن�سب   )1( رقم 

بعد  الت�سجري  م�ساريع  ن�سب   )2( رقم  واجلدول  الف�سائية، 

عملية الت�سحيح بناًء على حدود املنطقة العمرانية.
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جدول رقم )2(
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لعام  الدرا�سة  الت�سجريية يف منطقة  امل�ساريع  وبتتبع حالة 

للقمر  ف�سائية  مرئية  على  الباحثة  اعتمدت  فقد  2015م 

مت  ومنها   )6( رقم  ال�سكل  يف  كما   Landsat ال�سناعي 

امل�سدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات املرئية الف�سائية

�سكل رقم)6(: مرئية للقمر ال�سناعي Landsat ملنطقة الدرا�سة بتاريخ 3-11-2015م

اخلريطة  يف  يظهر  كما  للمنطقة  النباتي  الغطاء  ا�ستخراج 

�سكل رقم )7(.
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   امل�سدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات املرئية الف�سائية

�سكل رقم)7(: م�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة عام 2015م
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والتي ت�سري اإىل اأن توزيع الت�سجري مازال يرتكز ب�سكل غري 

العامني  من  اأقل  ب�سكل  ولكن  اأخرى  دون  بلدية  يف  مت�ساوي 

الت�سجريية  للم�ساريع  اأو�سع  انت�سار  مالحظة  مع  ال�سابقني 

يف  حم�سورًا  كان  اأن  بعد  الفرعية  البلديات  حدود  �سمن 

اأن  فنجد  الدرا�سة،  منطقة  من  والغربي  الأو�سط  اجلزء 

معدل الت�سجري يف البلديات الفرعية بالن�سبة مل�ساحة البلدية 

نف�سها يتفاوت من بلدية لأخرى، اإل اأن معدل الت�سجري العام 

املرئية  بيانات  على  بناء  2015م  لعام  الدرا�سة  منطقة  يف 

الف�سائية هو 66% من م�ساحة املدينة، يف حني نلحظ اختالف 

ال�سادرة عن  والبيانات  الف�سائية  املرئية  بيانات  وا�سح بني 

اأمانة حمافظة جدة لعام 2015م، فت�سري بيانات الأمانة اإىل 

4% من  الدرا�سة متثل  الت�سجري يف منطقة  اأن ن�سبة م�ساريع 

م�ساحة املنطقة، وبناًء علية فاإن توزيع م�ساريع الت�سجري يكون 

بن�سب متفاوتة وغري مت�ساوية بني البلديات الفرعية.

الميدانية  الدراسة  المستخلصة من  المعلومات  مقارنة 
ما  مع  التشجير  مشاريع  حالة  عن  الفضائية  والمرئيات 
عن  األمانة  لدى  المتوفرة  الرسمية  البيانات  تظهره 

منطقة الدراسة:
اأما البيانات امل�ستخل�سة من الدرا�سة امليدانية التي قامت 

املخطط  بتطبيق  وذلك  الدرا�سة  منطقة  يف  الباحثة  بها 

اأمانة حمافظة جدة على واقع املنطقة من  ِقبل  ال�سادر من 

ناحية امل�ساريع الت�سجريية  فقد اأظهرت العديد من اجلوانب ، 

وتو�سح النقاط التالية اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة امليدانية:

التخطيط  ع�سوائية  ال�سكنية  الأحياء  من  العديد  وجود   -

والتي تفتقر اإىل جانب كبري من ال�ستخدام اخلدمي وما يعنينا 

هنا هو افتقارها للم�ساحات املخ�س�سة للم�ساريع الت�سجريية 

، ومثال على ذلك بع�ض اأحياء بلدية اجلنوب الفرعية )اجلزء 

ال�سرقي من حي الأجاويد، حي الف�سل، حي الهدى( وبع�ض 

الغربي من  الفرعية )كيلو14، اجلزء  ال�سلم  اأم  بلدية  اأحياء 

حي احلرازات، اجلزء الغربي من حي املنتزهات، حي وادي 

مريخ( وبع�ض اأحياء بلدية ال�سرفية الفرعية )اأجزاء من حي 

بني مالك، واجلزء اجلنوبي ال�سرقي من حي ال�سرفية(.

�سمن  �سامي  اأمر  حتت  ال�سكنية  الأحياء  بع�ض  و�سع   -

وتخ�سي�ض  تخطيطها  باإعادة  وذلك  اخلا�سة  التنمية 

م�ساحات للم�ساريع الت�سجريية فيها، اإل اأن ذلك مل ينفذ بعد 

وتتمثل   ، الت�سجريية  امل�ساريع  من  متامًا  خالية  اأحياء  وهي 

الروي�ض  الفرعية - حي  البلد  لبلدية  التابع  ال�سبيل  يف )حي 

الفرعية -  ال�سرفية  لبلدية  التابع  الن�سيم  وجنوب غرب حي 

حي النزلة اليمانية التابع لبلدية اجلامعة الفرعية(.

- وجود عالقة عك�سية بني الكثافة ال�سكانية وبني الزيادة 

ذات  الفرعية  البلديات  فنجد  الت�سجري،  م�ساريع  عدد  يف 

امل�ساريع  يف  اأقل  ن�سيبها  يكون  املرتفعة  ال�سكانية  الأعداد 

الت�سجري  م�ساريع  عدد  خالل  من  ذلك  ويت�سح  الت�سجريية، 

يف بلدية العزيزية الفرعية وعددها )14 م�سروع( بينما عدد 

ال�سكان فيها ي�سل اإىل 620 األف ن�سمة، وبلدية اأبحر الفرعية 

ن�سمة،  األف   135 �سكانها  عدد  بينما  م�سروع(   31( ت�سم 

وجميع البلديتني تغطي نف�ض امل�ساحة من منطقة الدرا�سة مبا 

ي�سل اإىل 66 كم2.

ت�سجري  امليدانية وجود م�ساحات ذات  الدرا�سة  اأظهرت   -

هذه  ظهرت  وقد  الدرا�سة،  منطقة  حدود  �سمن  طبيعي 

الف�سائية  املرئية  من  امل�ستخل�سة  اخلريطة  على  امل�ساحات 

الت�سجريية ولكنها يف واقع الأمر  اأنها مناطق للم�ساريع  على 

ال�سكل  يف  يظهر  كما  الطبيعي  للنبات  انعكا�ض  اإل  ماهي 

رقم)8(.
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امل�سدر: من عمل الباحثة بناًء على بيانات املرئية الف�سائية والدرا�سة امليدانية

�سكل رقم)8(: نبات طبيعي �سمن حدود بلدية اأم ال�سلم الفرعية وقع على انه م�سروع ت�سجري
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الخالصة:
األقت هذه الدرا�سة ال�سوء على مو�سوع "ا�ستخدام الأر�ض 

درا�سة  خالل  من  الت�سجري"  م�ساريع  حالة  جدة:  مدينة  يف 

ا�ستخدامات الأر�ض يف منطقة الدرا�سة واأهم العوامل املوؤثرة 

عليها، واأي�سا التباين يف التوزيع اجلغرايف مل�ساريع الت�سجري، 

والتغريات التي طراأت عليها خالل الأعوام )1985 - 2000 

- 2015 م(.
- يو�سح اجلدول رقم )3( بيانات م�ساحة م�ساريع الت�سجري 

يف منطقة الدرا�سة للفرتة )1985 - 2000 - 2015م(

امل�سدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات متعددة امل�سادر

جدول رقم)3(: بيانات م�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة

بيانات  على  بناء  الت�سجري  م�ساريع  م�ساحات  فان  وعليه 

و�سع  تقييم  يف  عليها  العتماد  ميكن  ل  الف�سائية  املرئية 

امل�ساريع الت�سجريية حيث اأنها ل تعك�ض واقعها، واإمنا تو�سح 

م�ساريع  اأو  طبيعي  كان  �سواء  النباتي  الغطاء  وجود  اأماكن 

م�ساحة  ن�سبة  لتدين  املنطقي  التف�سري  يعطي  وهذا  ت�سجري 

بناًء  2015م  عام  اإىل  1985م  عام  منذ  النباتي  الغطاء 

املنطقة  حدود  تو�سعت  حيث  الف�سائية،  املرئية  بيانات  على 

ي�سري  مما  الطبيعي،  النبات  مناطق  ح�ساب  على  العمرانية 

اإىل اأن الن�سب الظاهرة من خالل حتديد املنطقة العمرانية 

ملنطقة الدرا�سة يف العام 1985 - 2000م هي الأقرب لبيانات 

اأمانة حمافظة جدة لعام 2015م والتي حتاكي واقع امل�ساريع 

الت�سجريية.

اأظهرت النتائج زيادة يف امل�ساحات املخ�س�سة مل�ساريع   -

الت�سجري يف منطقة الدرا�سة ففي عام 1985م كانت م�ساحة 

الكلية  امل�ساحة  من  )9459340م2(  متثل  الت�سجري  م�ساريع 

)58962633.2م2(  اإىل  و�سلت  2000م  عام  ويف  للمدينة، 

بلغت  2015م  عام  ويف  للمدينة،  الكلية  امل�ساحة  من 

)197215869.2م2( من امل�ساحة الإجمالية للمدينة.

الت�سجري  مل�ساريع  عادل  الغري  التوزيع  الدرا�سة  اأثبتت   -

الهتمام  فنجد  ال�سنوات،  مر  على  الفرعية  البلديات  بني 

املناطق  يف  يرتكز  بدايته  منذ  الت�سجريية  امل�ساريع  باإن�ساء 

جديدة  والأحياء  الكورني�ض،  على  املطلة  والو�سطى  ال�سمالية 

الن�ساأة يف البلديات الفرعية الواقعة �سمال منطقة الدرا�سة، 

مع وجود �سبة انعدام مل�ساريع الت�سجري يف البلديات الفرعية 

درا�سة  ناق�ست  كما  الدرا�سة،  منطقة  و�سرق  جنوب  الواقعة 

)لل�سيخ،1429هـ( هذا اجلانب حيث اأظهرت النتائج اأن منط 

توزيع م�ساريع الت�سجري يف مدينة جدة هو منط ع�سوائي يتخذ 

�سكاًل بي�ساويا نحو ال�سمال ب�سورة حماذية لل�ساحل البحري.

وجود  احلقلية  الزيارات  مع  املكتبية  الدرا�سة  اأثبتت   -

عالقة عك�سية بني الكثافة ال�سكانية وبني تخ�سي�ض م�ساحات 

مل�ساريع الت�سجري يف منطقة الدرا�سة.

اأحياء  بع�ض  يف  ال�سائد  النمط  بني  عالقة  وجود  يت�سح   -

هذه  �سمن  ت�سجري  م�ساريع  وجود  وبني  الدرا�سة  منطقة 

الأحياء، ويظهر ذلك يف انعدام م�ساريع الت�سجري يف الأحياء 

ال�سناعي  ال�ستخدام  ذات  والأحياء  الع�سوائي  النمط  ذات 

والتي ترتكز يف جنوب و�سرق منطقة الدرا�سة.

- اأظهرت الدرا�سة عدم التوافق بني البيانات ال�سادرة من 

اأمانة حمافظة جدة لبيانات م�ساريع الت�سجري لعام 2015م.
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