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 :ممخص الدراسة
ع العمراني ومعرفة دور تقمص راضي الزراعية بفعل التوسإلى مراقبة األىدفت الدراسة        

 نتاج الخرائط الرقميةإوذلك من خالل ، الزراعية عمى الجانب التنموي في منطقة الدراسة األراضي
م إلى 1984راضي الزراعية، واألراضي البور خالل الفترة من عام المتمثمة بالتوسع العمراني، واأل

الدراسة  ، وقد تم استخدام عدة مناىج في2كم 361م في منطقة الدراسة التي تبمغ مساحتيا 2017
 الفضائية، والخرائط الطبوغرافية، والتحميل اإلحصائي والمكاني،الصور إضافة إلى االستبيان، و 

خالل مراحل مختمفة  تقمص االراضي الزراعية،بيدف الخروج بعدد من الخرائط التي توضح 
اني قد وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج اليامة، حيث وجدت الدراسة أن مساحة التوسع العمر 

م، رافق ذلك تقمص مساحة 2017في  2كم115.5م إلى 1984في عام  2كم3.80ارتفعت من 
لنفس الفترة، وتزايدت مساحة األراضي البور من  2كم 92.15إلى  2كم238.2األراضي الزراعية من 

 .2كم153.6إلى  2كم119
التنمية  التنموية ومنيا عمىراضي الزراعية أثرت عمى الجوانب كشفت الدراسة أن تقمص األو       

نتاج الزراعي، وتقمص المساحات الزراعية، وكذلك عمى التنمية البيئية الزراعية من حيث قمة اإل
 المحمي المناخ في وتأثيرهتقمص المساحات الخضراء، وتشوية المنظر الجمالي لمجبال،   المتمثل في

 وفي النسبية، الرطوبة وفي الحرارة ةدرج في أثر الذي والتوسع الخضراء المساحات تقمص نتيجة
 في اً استقرار  أكثر المحمى المناخ يكون حيث وأخرى منطقة بين التغير ىذا ليتباين الرياح حركة

 المرتفعة السكانية الكثافة ذات والمناطق العمراني التوسع حيث المركز في تطرفاً  وأكثر األطراف
قد أثر في التنمية وتشوه المنظر الجمالي لمجبال،  وتوصمت الدراسة أن تغير المناطق الجبمية

أىم العوامل التي تسببت في تدىور األراضي الزراعية ىي الطرق، السياحية، وبينت الدراسة أن 
 عمى البناء تمنع صارمة قوانين وضع وكانت أبرز توصيات الدراسة ىي،وزيادة حجم السكان

 القوانين، سن و، زراعية الغير البور األراضي نحو العمراني التطور وتوجيو الزراعية، األراضي
 الزراعية، راضياأل عمى الحفاظ أجل من ذلك إلى الحاجة دعت كمما تحديثيا ومواصمة والتشريعات،

 .والسياحية البيئية، الزراعية، التنمية ركائز أىم مثلت التي
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 المقدمة:
من أىم الدراسات الحديثة والتطبيقية التي أىتمت  راضي الزراعيةالتوسع العمراني عمى األأن         

قميمي والمحمي، وذلك لما ليا  من دور واإلعمى المستوى العالمي بحاث والدراسات من األبيا كثير 
وىذا ناتج عن سوء إستخدام األرض،  السيما أن التوسع العمراني تحقيق التنمية وتحسينيا،  كبير في
النباتي، وتغير في النظام األيكولوجي لألرض والبيئة ويظير ذلك جميًا تناقص في الغطاء أدى إلى 

 % من سطح االرض 2من  في المدن ومختمف التجمعات السكانية التي تحتل حاليًا أكثر
 .(220م،ص1985)لستربراون وأخرون،

لممحة كما أن األنشطة البشرية المختمفة، التي ساىمت في تمبية حاجة اإلنسان المستمرة، وا     
دائمًا في إيجاد أكبر رفاىية ممكنة عمى سطح االرض قد أدت إلى تنامى الطمب في إمتالك 

، مما أدى إلى حدوث بصورة غير مدروسة وبطريقة عشوائية بعيدة عن الخطط التنمويةاألراضي 
مى عقد أثرت بطريقة مباشرة وىذه األنشطة البشرية راضي الزراعية الخصبة، عمى األتغيرات خطيرة 

لى تحقيق الرفاه والتقدم االجتماعي لكثير من الدول التي تعاني من إالجوانب التنموية التي تيدف 
دون مراقبة جادة مما تسبب في كثير من الخسائر،  راضي الزراعية،التوسع العمراني عمى األظاىرة 

لى وجود كوارث طبيعية إإضافة تدىور القطاع الزراعي، و األمن الغذائي والمعوقات التنموية ومنيا 
إلى تزايد نسبة سوء التغذية في البمدان  مما أدى ذلكنوبات الجفاف والفيضانات  أدت الى حدوث 

التي تتميز بإرتفاع الكثافة السكانية المعتمدة عمى الزراعة وعمى األمطار أو الري نتيجة حدوث 
مميون وفاة سنوية، ومن ثم مميون ونصف  3نوبات الجفاف الدورية، التي أودت بحياة أكثر من

  .حدوث تذبذب في األنظمة األيكولوجية، وفقدان الرطوبة، وبالتالي حدوث التصحر، وجفاف التربة
( إلى أن الدول النامية تعاني من إزدياد حجم 18م،ص2001)الحفيان،ت دراسة وقد أشار       

يئي لعدد من الكائنات الحية، و ، وتدمير الوسط البراضي الزراعيةاألالسكان الذي عمل عمى تدىور 
جبارىا عمى ترك موطنيا  إلى بيئة جديدة ، ومن ثم موت  واالنتقالتغير الموطن الطبيعي ليا، وا 

نتشار المواد السامة مما أدى إلى حدوث  الكائنات الحية وليس ذلك وحسب بل ظيور التموث، وا 
 .التنمية البيئيةتدىور في 
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راضي الزراعية في من التوسع العمراني عمى األوالجميورية اليمنية كغيرىا من دول العالم تعاني     
تزامن مع دخول اليمن مرحمة النيضة، والتنمية منذ بداية الثمانينات، الذي و  أغمب المدن الحضرية، 

يا وتسارعت مع تحقيق الوحدة بين الشطرين، وساىم ذلك في سرعة ربط المحافظات مع بعض
البعض عن طريق شق الطرقات وتوسع عمران المدن المصاحبة لمتنمية الحضرية واإلقتصادية، مما 
نتج عنيا ىجرة داخمية عالية وغير منتظمة إلى المناطق الحضرية، و تسارع البناء العشوائي في 

ية عمى المدن مما خمف أثارًا بيئية جراء التوسع العمراني لألغراض السكنية والتجارية والصناع
 . حساب األراضي الخصبة

تقمص المساحات الزراعية خصوصًا  عمى الجانب التنموي ومنياتأثير سمبي  عميو وىذا ترتب      
ل بيئية ذات تأثيرات بعيدة عمى األودية، كما أن التوسع العمراني عمى مشارف الطرق قد أفرز مشاك

و التقميل من اإلنتاجية الزراعية، وتدمير الغطاء النباتي في الجانب التنموي أيضًا، ومنيا  المدى
 .التربة، وتحويل مجاري المياه، وحدوث اإلنزالقات الصخرية نجرافا

 راضي الزراعية وأثره عمى الجانب التنموي التوسع العمراني عمى األومن ىنا تم إختيار موضوع    
تعتبر من الدراسات الجغرافية التطبيقية  دراسةىذه ال مثلدراسة، السيما أن لم اً موضوعأب في مدينة 

  .و التنمية البيئيةأسواء كان في التنمية االقتصادية  الحديثة التي ليا دور في دعم الجوانب التنموية،
ستخدام بيانات       وقد تم إستخدام تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية وا 

حصائيات و صور فضائية لمقمر الصناعي  من أجل مراقبة التغيرات  TM-ETM+ Landsat-7وا 
األرضية خالل فترات زمنية مختمفة، ورسم حدود ذلك التغير وحساب فارق المساحات الموضحة 

لتدىور الذي بينتو الدراسة أثناء النزول الميداني ومطابقتو مع المرئيات الفضائية ، ثم لمدى حدوث ا
الخروج بنتائج وتوصيات وتوقعات مستقبمية تساعد المخططين في صنع القرار اليادف إلى حل 

 راضي الزراعية ولتحقيق التنمية المستدامة .من األالمشاكل والمحافظة عمى ما تبقى 
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 -الدراسة: مشكمة -

راضي الزراعية مما أثر عمى الجانب التنموي بمختمف وسع العمراني قد أدى إلى تقمص األإن الت    
لإلجابة ، وقد جاءت الدراسة و الجانب البيئي، أو السياحيكان في الجانب الزراعي أ مجاالتو سواء

 -عمى األسئمة التالية:

 ؟ م2017-م1984راضي الزراعية خالل الفترة من ىل ىناك توسع عمراني عمى األ-
 ؟ماىي العوامل التي ساىمت في زيادة التوسع العمراني  -
 ضي الزراعية في الجوانب التنموية؟رااأل كيف أثر التوسع العمراني عمى -
    ؟عن بعد في تحقيق التنمية ستشعاردور نظم المعمومات الجغرافية واالما  -
 -أهداف الدراسة : -

 الدراسة فيما يأتي : ذهىداف الرئيسية لييمكن تمخيص األ
 -م1984خالل الفترة  التوسع العمراني عمى االرضي الزراعيةتوضح رقمية نتاج خرائط إ  -

 .ستشعار عن بعدستخدام نظم المعمومات الجغرافية واإلإبم 2017
 راضي الزراعية.تقمص األمعرفة العوامل التي ساىمت في  -
 
 -الدراسة: منطقة -

 الحدود المكانية

تقع منطقة الدراسة في محافظة إب في المنطقة الجنوبية الوسطى لمجميورية اليمنية، كما ىو      
و  -15° 44وخطي طول  -50° 14و  -55° 13( بين دائرتي عرض 1موضح في خريطة )

شرقًا، ويحدىا من الشمال مديريتي المخادر وحبيش، ومن الجنوب مديريتي السبرة وذي  -°50 44
السفال، السياني ومن الشرق مديريتي بعدان والسبرة، ومن الغرب مديريتي العدين ومذيخرة، وتتميز 

ممم 1200طقة في اليمن من حيث كمية األمطار التي تصل إلى نحو منطقة الدراسة بأنيا أغزر من
راضي األ(، كما تتميز منطقة الدراسة بوجود 23م، ص2004سنويا )الجياز المركزي لإلحصاء،

، إضافة إلى ما المحفاظ عميي حتاج إلى اإلىتمام الجادوتتعرض لمتدىور ت التي الزراعية الخصبة



6 
 

تبمغ مساحة منطقة حيث  ،من األودية ومنبع لعددخ دافئ نسبيًا، تتسم بو منطقة الدراسة، من منا
رتفاعاتيا التي تتراوح من ²كم 361الدراسة   م.3350م إلى 600، وتتميز أيضًا بتنوع تضاريسيا وا 

 الحدود الزمنية  -

 ثر ذلك عمى الجانب التنمويوأ راضي الزراعيةالتوسع العمراني عمى األتتناول الدراسة     
 .م2017إلى عام1984المصاحب لو خالل المدة الزمنية منذ عام 

 -:المنهجية

راضي الزراعية بفعل األ في حدث الذي التغير دراسة خالل من التحميمي المنيج لىإ الدراسة ىذه تستند
:التالية الخطوات وباتباع الدراسة منطقة في التوسع العمراني   

لتوسع العمراني عمييا.  الزمنية المقارنة خالل من يةالزراعراضي األ في الزمني التغير دراسة -  
 الصور، يححتص معمومات، إضافة الطبقات، نشاءإل الجغرافية المعمومات نظم برنامج ستخدامإ - 

ياالرض الغطاء بأنواع الخاصة المساحات حساب المعمومات، ترقيم  
. اندريسون تصنيف باستخدام االرضي الغطاء تصنيف -   
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 البيانات المستخدمة -

وذلك عبر خطوتين ىما العمل المكتبي،  البحثويتمثل ذلك في جمع وتحميل البيانات في ىذا      
 . والعمل الميداني

 العمل المكتبي-
 data collection and input  دخال البياناتا  جمع و  -أ

 الغير مكانية وذلك من خالل أخذ مراجع وتقارير ما يخص الموضوع بشكل خاص أو البيانات  -
 .عام
 :تيةى الخرائط والمرئيات الفضائية اآلالبيانات المكانية ويتمثل ذلك في اإلعتماد عم -
 .الخريطة الطبوغرافية -
مصمحة ، الصادرة عن 1544م، ولوحة رقم 1973سم لعام  50000:1خريطة مدينة إب مقياس  -

 .المساحة والسجل العقاري
المرئيات الفضائية وذلك لدراسة مراحل تغير الغطاء األرضي وتم اإلعتماد عمى الصور التالية  -

 (1كما في جدول )
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 (:المرئيات الفضائية التي تم اإلعتماد عميها في دراسة الغطاء األرضي1جدول )

 األهداف
اإلجراءات المتبعة من 

 البيانات أجل استخراج
 عدد

 الباندات
 بيانات
 التاريخ

 الدقة
 المكانية

نوع القمر 
 الصناعي

نوع 
 المستشعر

 م األعوام

تحديد أصناف ومساحة الغطاء 
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

7 

30/9/198
 م4

30 Landsat 5 Tm 1984 1 

تحديد أصناف ومساحة الغطاء 
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

7 

30/9/199
 م0

30 Landsat 5 Tm 1990 2 

أصناف ومساحة الغطاء  تحديد
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

7 

 م5/5/1995

30 Landsat 5 Tm 1995 3 

تحديد أصناف ومساحة الغطاء 
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

استخدام التصنيف 
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

7 

23/12/20
 م00

30 Landsat 5 Tm 2000 4 

تحديد أصناف ومساحة الغطاء 
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

التصنيف  استخدام
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

11 

26/10/20
 م10

30 Landsat 8 Etm 2010 5 

تحديد أصناف ومساحة الغطاء 
الزراعية،  باألراضياألرضي والمتمثل 

 واألراضي البور، والتوسع العمراني

التصنيف  استخدام
الموجه لتصنيف الغطاء 

 األرضي 
 باستخدام برنامج

ERDIS 

11 

24/10/20
 م17

30 Landsat 8 Etm 2017 6 

 www usgs earth exploreالمصدر : 
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  satellite image Processing :معالجة بيانات المرئيات الفضائية -ب

إن عممية معالجة الصور الفضائية ميمة، في سبيل بناء قاعدة معمومات عالية الدقة لدراسة    
ن صالحة والسيما أن الصورة تكون بصورتيا الخام، وال تكو  ،الزراعيةضي ار التوسع العمراني عمى األ
  .تسبق عممية التحميل والتصنيف لمدراسة، إضافة إلى أنيا

ومرت معالجة ، في المعالجة  ERDAS imagine 2014 برزىا برنامجأعدة برامج  ستخداما قدو 
 -المعمومات بالمراحل التالية:

  radiometric correction التصحيحات الراديو مترية -
 geometric correction   التصحيحات اليندسية -
       special processing المعالجة الخاصة -
  تحديد منطقة الدراسة -ج
 creat data base نشاء قاعدة البياناتإ -د

 :تصنيف الغطاء األرضي - 
وىو عباره عن إختيار نماذج  ،بإتباع التصنيف األخر وىو التصنيف الموجو الدراسة تم تجييز    

مسبقة بمنطقة الدراسة، أو خبرة الباحث المعرفة ال قائمة عمى الخبرة من خالل مسبقة من قبل الباحث
 .(م2011دراسة العاني وأخرون)ألصناف الغطاء األرضي وقد تطابقت ىذه الدراسة مع 

بين التصنيف الموجو  دمجالوتم اإلعتماد عمى الخطوات التالية في التصنيف الموجو مثل  
 لمتصنيفول رضي ذو المستوى األل الخروج أواًل بخارطة الغطاء األوالتصنيف الغير موجو من أج

ثم اإلعتماد عمى التصنيف الغير موجو في سبيل الخروج بخريطة المستوى الثاني لمتصنيف الغطاء 
 . قة الدراسةكل صنف مع توزيعيا المكاني وأين تتركز في منط ةاألرضي وتوضيح مساح

 : Data modiling and analisis نمذجة البيانات وتحميمها -ه

لمنطقة الدراسة، وعمل مقارنات  بفعل التوسع العمرانيراضي الزراعية األوىى مراقبة التغيرات عمى 
 . وتكوين عدة طبقات من أجل معرفة التغيرات، وتحديد نوعية التغير سمبًا ام أيجاباً 
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  :العمل الميداني-

بصورة مستمرة بيدف مالحظة  ،وىو يمثل أىم اإلجراءات التي تم إتباعيا في سير الدراسة      
تجاه إ، ومدى موافقتيا في الصورة الفضائية والخرائط، و مالحظة منطقة الدراسةفي  اتلتغير اورصد 

الجبمية،  التوسع العمراني، وأثره في تغير مساحة األراضي الزراعية، ومجاري الوديان والمناطق
إضافة إلى ذلك فإن عممية النزول الميداني لمنطقة الدراسة ليا أىمية بالغة في الحصول عمى 

  .معمومات جديدة ومحدثة

 :وأثناء الدراسة الميدانية تم إستخدام الوسائل األتية

والغرض من ذلك تثبيت المناطق الطبوغرافية مثل  : 1:51111خرائط طبوغرافية مقياس رسم  -
المناطق السيمية، وماىي أسمائيا بالضبط، والمناطق الجبمية، وأين توجد، وماىي درجة اإلنحدار 

 .راضي الزراعيةالتوسع العمراني عمى األلممناطق 

ومطابقتيا عمى الغرض منيا تحديد الموجود في الصورة  :وحديثة صورة فضائية ورقية قديمة، -
 نتقاليةاالكبيرة، والواضحة، أما المناطق ذو المساحة ال راضي الزراعيةاألأرض الواقع وخصوصًا 

والغرض منيا   google earth والصغيرة  فيكون من الصعب تمييزىا فيتم أخذ صورة من برنامج
صغيرة غير واضحة معرفة المناطق االنتقالية، في أنواع الغطاء األرضي،  وىي منطقة انتقالية 

 . المعالم ويتم التأكد منيا ومعرفتيا
راضي توضح مدى التوسع العمراني عمى األألخذ صور  (Digital Camera): لة تصويرآ -

 . في منطقة الدراسة الزراعية
لتحديد مواقع خط الطول والعرض  : GPS (Global positioning system)جهاز -

 .متداد التوسع العمرانيا  والمناطق الجبمية، و  لألراضي الزراعية،

يمثل معرفة مسبقة، و  إن إعداد مناطق التدريب (training areas ) :تحديد مناطق التدريب -
جيدة لمنطقة الدراسة، بحيث تكون الصورة الفضائية متوافقة تمامًا عمى أرض الواقع، السيما أن 
العمل الميداني يمثل أىم الخطوات العممية لمعرفة، ووصف أنواع، وأصناف الغطاء األرضي، ومن 
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المرجعية المسبقة حتى يتم تحديد أجل تحديد الدقة في التصنيف البد من توفير البيانات والمعمومات 
لتحديد مناطق التدريب، وتحديد أنواع الغطاء األرضي   GPS مناطق التدريب، من خالل عمل نقاط

في مرئيات الصور الفضائية، مع الوقع عمى  ومطابقة بين التصنيف الموجاللمنطقة الدراسة، ومن ثم 
، صورم، وعمل التحميل البصري لاألرض في منطقة الدراسة، وعمل حصر لألصناف المدروسة

األصناف تكون  حيث أنوتحديد أنماط الغطاء األرضي والمناطق التي تحتاج فعاًل لنزول الميداني، 
ستخدام الثابت مثل التوسع العمراني، واألراضي واضحة من خالل الصورة الفضائية، وخاصة اإل

فيتم التأكد منيا أثناء النزول  الزراعية، والمناطق الجبمية وبعض األصناف تكون غير واضحة
لذلك تم تحديد مناطق التدريب، حتى يتم التزويد بتفاصيل  ددةيداني، وبحسب أىداف البحث المحالم

    ground control points ختيار مواقع صغيرة وعمل أكثر من ثالثين نقطةإأكثر دقة، وىو 
القة بين القيم الرقمية، واألصناف حتى تمثل مختمف المناطق في الغطاء األرضي، ثم دراسة الع

المدروسة، وقد جاءت طريقة الدراسة أثناء النزول الميداني متوافقة مع دراسة 
ثم تأتي مرحمة تحديد  ،دد النقاط أثناء النزول الميدانيختيار عإ( في 321م،ص2012)الشيخ،

بالتغير المستمر فالبد أن  ميزتت األراضي الزراعية، السيما أن راضي الزراعيةاأل في ومراقبة التغير
  .نوع التغيير الذي حدث وال يكون إال بالتقصي، والتحري الميدانيب تامةيكون الباحث عمى دراية 

 عمل المقابالت -

ستبيانات التي تم من خالل عمل مقابمة مع المزارعين، وأفراد منطقة الدراسة من خالل اإل    
لمنطقة  رضي الزراعيةالتوسع العمراني عمى األستخداميا والخروج بالتحميل اإلحصائي في دراسة إ

الدراسة، إضافة إلى تجييز أسئمة لممسؤولين في مكاتب منطقة الدراسة، ومعرفة مدى التدىور البيئي 
ة االولى وقت ولمرحمتين المرحممالحظة الباحثة لمنطقة الدراسة  ، إضافة إلىىذا التغيرالناتج عن 

االراضي الزراعية المزروعة واالراضي الغير الجفاف واألخرى في وقت األمطار من أجل معرفة 
 مزروعة.

   data output إخراج البيانات-
 : من خالل عدة خرائط منيا



13 
 

لكل صورة فضائية لمغطاء األرضي في  ةعتمادَا عمى الدراسة الميدانيإ  وعمل تصنيف موج -1
  .منطقة الدراسة

–م 1984وىو عمل مقارنة لكشف التغير خالل ( (change detectionمراقبة التغيرات   -2
 .وم إعتمادًا عمى نتائج التصنيف الموج2017

  .رضي ودمج الخرائط الرقميةبناء نموذج لكشف تغير الغطاء األ  -3
، من أجل ARC MAP ، ثم اإلنتقال إلى برنامجvector إلى Raster تحويل البيانات من  -4

حساب مساحات أصناف الغطاء األرضي لعدة مراحل ومن ثم الخروج بعدة خرائط لممقارنة ومعرفة 
 :تم عمل الخرائط التاليةعميو لمنطقة الدراسة، و  التنمويمدى التغير وأثر ذلك التغير عمى الجانب 

م إلى 1984خرائط أصناف الغطاء األرضي عمى مستوى منطقة الدراسة خالل الفترة من  -
 .م2017

ائل نظم المعمومات الجغرافية بإستخدام وسراضي الزراعية التوسع العمراني عمى األ  كشف -أواًل:-
 -م :2117 -م1984خالل الفترة من ستشعار عن بعد واإل

 م1984 ما قبل فترةلمنطقة الدراسة  راضي الزراعيةالتوسع العمراني عمى األ   -1

ن التوسع أم 1984لعام  (landsat ) صورة القمر الصناعي تحميلنتيجة  (2تبين خريطة )      
بنسبة  ²كم3.80لم يكن بالشكل الكبير فمازال يمثل أقل مساحة في الغطاء االرضي بنحو  العمراني
متد التوسع أو ( 1من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، كما ىو موضح في شكل )( 2جدول)% 1.05

عمى جانب طريق تعز صنعاء بإتجاه جنوب منطقة الدراسة، وطريق العدين بإتجاه الغرب، العمراني 
ضافة إلى أن ىناك الكثير من  التي كانت تفيد منطقة الدراسة، ولكنيا تغيرت بفعل  االستعماالتوا 

ستعماالت األرض، إختمطت أ، و في ىذه المرحمة دخمت و المساحات الفضاءالتوسع العمراني ومنيا 
الصناعية حيث تركز الجانب المختمط، والذي يتكون المبنى  ستعماالتاإلإمتداد الطرق، ومنيا  عمى

الواحد من إستخدامات مختمفة منيا التجاري، والسكني، والصناعي أما األراضي الزراعية فقد فقدت 
% من  65.98بنسبة   ²كم238.2% من مساحتيا لصالح التوسع العمراني وبمغت مساحتو1.4
 .لي مساحة منطقة الدراسةإجما
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وبالتالي فإن األراضي الزراعية لم يالحظ حدوث التغييرات عمييا بشكل كبير حيث مازال ىناك     
راضي الزراعية راعية القائمة عمى الحفاظ عمى األوبالتالي الزالت عممية التنمية الز إىتمام باألرض، 

لم يطرأ أي تغيير في  حيثتوازن في الجوانب البيئية، والطبيعية، ثر في وجود موجوده وكان لو األ
األراضي البور، والتي ىي عبارة عن مناطق جبمية تميزت بوجود األحراش والحشائش حيث تشغل 

 .% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة32.97بنسبة  2كم119مساحة تقدر بنحو
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 م2117م إلى2111لمنطقة الدراسة خالل الفترة من راضي الزراعيةاأل التوسع العمراني عمى   -2

يمثل أحد  ،لمنطقة الدراسة ةراضي الزراعيعمى األ الحالي التوسع العمرانيإن اإلىتمام بدراسة      
من جية، ومعرفة مدى  منطقة الدراسةأىم المرتكزات التي تيم البحث في معرفة وكشف التغيرات في 

من جية ثانية، وخصوصًا أن المراحل  ليذا التوسع العمراني ةالمصاحب عمى الجوانب التنموية اتأثيرى
السابقة قد حددت ما كانت عمية في وضعيا الطبيعي، ولكن ىذه المرحمة أكدت حدوث التغير 
المستمر بفعل األنشطة البشرية المختمفة، وأبرزىا التوسع العمراني، حيث نجد أن مساحتو بمغت 

( وىذا 2% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة، كما ىو موضح في شكل )32بنسبة   ²كم115.15
، خالل سبع سنوات، وكان ىذا التوسع في الجية الغربية، عمى ²كم35.1يعني أن التوسع  زاد بفارق 

كم لتصل أخر الحدود ليا في منطقة دار المرجوم في بني مدسم شمال  9.96طريق العدين بمسافة 
ة جبمة وأقصى جنوب غرب مدينة إب، أما في الجية الجنوبية فإن التوسع العمراني كان عمى مديري

طريق تعز صنعاء، وبصورة أقل من طريق العدين غربًا، ويعزى ذلك إلى وجود محطة المعالجة، 
، أما ²كم 6.8وىذا أثر في محدودية التوسع في ىذه الجية، فنجد أن التوسع العمراني عميو بمسافة

جية الجنوبية الغربية فقد وصل البناء والتعمير إلى منطقة العوتمية في مديرية جبمة، حيث لم ال
تقتصر التوسع عمى الشوارع الرئيسية فقط، ولكن أمتد بشكل كبير ما بين شارع العدين، وشارع تعز، 

رزة تمنع ويعزى ىذا التوسع الكبير في ىذه الجية بدرجة أساسية إلى عدم وجود محددات طبيعية با
التوسع في ىذه الجية ولكن نجد أيضًا أن التوسع العمراني في منطقة الدراسة كان في بداية األمر 
بصورة مخططة إال أن التوسع الحالي لممباني يالحظ أنو بصورة عشوائية جدًا، وخصوصًا في الجزء 

  (3خريطة )تبين أثناء الدراسة من الجنوبي الغربي في منطقة اكمة الصعفاني  وىذا ما 
مديرية إب ومنيا الزراعي، الجانب التنموي  ىناك ضعف فيأن أما عمى مستوى المديريات لوحظ 

  م عمى التوالي2017م ، 1990% عام 27% إلى 7.6حيث زادت مساحة التوسع العمراني من 
% إلى 33عمى وادي السحول الزراعي كما زادت مساحة األراضي البور في مديرية إب من مما أثر 

لى ، إضافة إ وىذا أثر في ضعف عممية التنمية الزراعيةم عمى التوالي 2017م،1990% لعام  42
% إلى  7.4حيث زاد التوسع العمراني من   ،في مديرية جبمة يناك ضعف في الجانب التنمويف ذلك

م عمى التوالي، وتقمصت مساحة األراضي الزراعية من 2017م ،1990ل الفترة من % خال30.3
راضي البور ، كما زادت مساحة األم عمى التوالي2017م،1990% لعام  25.76%  إلى  68.6
  .م2017% عام  43.94لى إم 1990% عام 23.9من 
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من مديريات منطقة الدراسة  أكثر وضوحًا عن غيرىا فان ضعف التنمية البيئة أما مديرية الظيار 
% عام 10.7سع العمراني من مساحة التو  رتفعتأكونيا واقعو في مركز منطقة الدراسة حيث 

% عام 83إلى تدىور األراضي الزراعية وتقمصيا من  ىم وىذا أد2017% عام  52لى إم 1990
في تدىور م وىذا يوضح أن مديرية الظيار مثمت أكثر المديريات 2017% عام 3م إلى 1990

وادي الظيار الزراعي الكبير الذي  ، وحيث أناألراضي الزراعية عمى مستوى مساحة مديرية الظيار
، كما زادت مساحة األراضي البور قد أنتيى بصورة شبو كاممة كان مشيورًا في تمك الفترة بالزراعة

الواقعة في مركز مدينة اب مديرية المشنة  ، أمام2017% عام 45م إلى 1990% عام  6.3من 
حيث  ،ممحوظ جراء تغير الغطاء األرضيالبيئي ال الجانب التنمويشديد في ضعف من تعاني 

م عمى 2017م،1990% عام 50لى إ% 13.51التوسع العمراني زادت من يتضح أن مساحة 
م 1990 التوالي وىذا أدى إلى تدىور األراضي الزراعية في مديرية المشنة حيث كانت تمثل عام

% ، ويعزى ذلك إلى التركز السكاني الكبير وكونيا تمثل 14م إلى 2017% تقمصت عام 72.98
 . مركز منطقة الدراسة

ات دون دراسة تخطيطية الطرقشق  رضي الزراعيةعمى األ التوسع العمراني وتيرة سارع من ومما
بشكل كبير جدًا وخصوصًا خالل  عدد السكان  رتفاعا  ، و ون اإلىتمام بالحفاظ عمى البيئيةبيئية ود

لى منطقة الدراسة كونيا أحد المناطق األمنة والبعيدة اليمن بسبب زيادة عدد الالجئين إ الحرب عمى
 . (152-132صم، 2019)الشرفي، عن مناطق النزاعات المسمحة
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   م1984 قبل ما الفترة خالل الدراسة لمنطقة األرضي الغطاء مساحة(: 1) شكل

 
 (2)جدول عمى إعتماداً  الباحثة: المصدر            

 

 2117إلى 2111(:الغطاء األرضي لمنطقة الدراسة خالل الفترة من 2شكل )
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 (2المصدر: الباحثة إعتمادًا عمى جدول )         
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 لى التخطيط، وىذا كان عمىإعبارة عن مناطق عشوائية، تفتقر  والمنازل الحديثة في منطقة الدراسة،
حساب األراضي الزراعية وكذلك في منطقة جوبمة، التي كانت عبارة عن قرية تحيط بيا األراضي 
الزراعية، والتي كانت تتمتع بذلك في فتره السبعينات، والثمانينات، إضافة إلى أن المنطقة تتمتع 

التالي فإن بمرور األودية مثل وادي السبت حيث كان يغذي األراضي الزراعية بدرجة كبيرة جدًا، وب
% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة ويكون 26بنسبة  ²كم92.15مساحة األراضي الزراعية، بمغت 

م ويعزى 2017م إلى2011ة منخالل الفتر  ²كم22.24فارق التغير والخسارة من األراضي الزراعية 
 .التوسع العمراني ىذلك إل

والسيما تدمير التربة وتدىورىا  التنمويوكل ما سبق ذكره كان لو األثر السمبي عمى الجانب     
زالتيا جراء العديد من التغييرات والتحويرات ألجل البناء والتعمير، إضافة إلى تزايد كمية القمامة  وا 

حيث تنتشر المخمفات في كل  ،مما يؤثر عمى التنمية البيئيةوالمخمفات الصمبة المموثة لمبيئة، 
نتشار  مما أثر عمى ، الصرف الصحي قرب المناطق السكنيةالحارات وأحياء منطقة الدراسة، وا 

ثيرة ويعزى ذلك إلى عوامل ك ،وقد برز ذلك بشكل كبير في ىذه المرحمةالجانب التنموي البيئي، 
ل السياسي، وظروف الحرب التي في منطقة الدراسة، إضافة إلى العام كثيفأبرزىا النمو السكاني ال
ستقرار  ىتمرت بيا البالد، والذ كان لو األثر األكبر في حدوث تغييرات جذرية من حيث إنتقال، وا 

 ، وتوقف الجيات الرسمية والمحمية المختصة عن القيام بواجبيا.السكان

التي أنتيت تمامًا ولم وبالتالي نجد الوضوح البارز في التوسع العمراني وتغير األراضي الزراعية      
يبقى منيا غير المناطق البعيدة عن التركز السكاني، إضافة إلى ذلك نرى وجود الكثير من  التغيرات 
زالتيا تمامًا كما في منطقة الجوازات حيث نجد أن ىناك إزالو  عمى المناطق الجبمية والتالل بل وا 

ة خصبة جدًا، ومورد طبيعي من الصعب لمتربة التي تتميز بيا منطقة الدراسة، وىي تربة زراعي
زالتيو تغير  ، وتماألالف السنين تكوينيا حيث أستغرق اتجديدى حالل التوسع العمراني عميو كما  اا  وا 

 .نجد ذلك في شارع الدائري

( 3م خريطة )2017م إلى2011كتساح اليائل لممباني خالل الفترة من وبالتالي فإن ىذا اإل     
بشكل ممفت وممحوظ ولم يقتصر عمى تغيير األراضي الزراعية بل أمتد إلى الغطاء النباتي الطبيعي 
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متوسع العمراني بشكل متسارع ومخيف، لأما الجية الشمالية لمنطقة الدراسة فنالحظ أن ىناك امتداد 
ات واسعة كقاع مة ذات مساحويعود ذلك إلى ضيق مساحة األرض، والبحث عن أراضي أخرى بدي

يمثل نموذجًا جديدًا في توجو البناء الغير مخطط نحوه والمشيور بخصوبة  ىالسحول حاليًا الذ
 والتي كانت تمثل الجانب الحقيقي في التنمية الزراعية من جية وأراضيو الزراعية ومياىو الوفيرة، 

، من جية أخرى بو منطقة الدراسة اشتيرتلذي مثااًل رائعًا لمجانب البيئي الطبيعي والمتنفس الدائم ا
وىذا بسبب عوامل كثيرة أبرزىا الحرب، حيث بدأت أعداد كبيرة من النازحين لمسكن فيو، إضافة إلى 
الظروف اإلقتصادية الصعبة التي تمر بيا البالد، وىذا أدى إلى عدم وجود رقابة وقوانين صارمة 

يد مسار التوجو لمبناء والتعمير فكان ضعف دور تحضر بيع األراضي، وفق خطط مدروسة وتحد
والذي لم يعد لو أي إىتمام سواًء من الجانب  الجانب التنموي،بشكل واضح في  والتخطيط بل غياب

ضي الزراعية لتحقيق أرباح الحكومي أو من قبل األفراد الذين ساىموا في البيع والشراء المفرط لألرا
كانت الخسارة فيو من المساحات الشاسعة بشكل واضح، عمى حساب مورد طبيعي نادر سريعة 

لعدد من الغذائي األ وتحقيقالذاتي  االكتفاءوالذي كان من المفترض الحفاظ عميو لتحقيق جزء من 
 .من المحاصيل الزراعية ،عمى مستوى الفرد عمى أقل تقدير

 :-التنمية تحقيق في بعد عن ستشعارواإل الجغرافية المعمومات نظم دور  -3

 ستقرارا  و  بل التنمية تحقيق في كبيراً  دوراً  بعد عن ستشعارواإل الجغرافية المعمومات نظم تمعب     
 أنسب ختياراو  القرار صناع توجيو في دور من ليا لما وذلك قتصاديةاإل المجاالت جميع في التنمية

 اً قتصاديإ جديوم مناسب موقعيا يكون بحيث االقتصادية مشاريعلم وأ ،توسع العمرانيلم ماكناأل
 حجم تقميل في رةشابم بطريقة تساىم رضيةاأل التغيرات مراقبة نأ لىإ إضافةلفترة زمنية طويمة، 

 من تدىورلم تتعرض التي الزراعية راضياأل مراقبة خالل فمن التنمية لتحقيق قتصاديةاإل الخسائر
 أيضاً  كذلك لمبناء مناسبة أخرى أماكن وتحديد فييا البناء منعل بيا نخرج توصيات عمل الممكن
 كارثة تشكل ألنيا االماكن ىذه في البناء منع الفضائية الصور بواسطة نستطيع ،السيول خط مناطق
وىذا يؤثر عمى الجانب التنموي، وبالتالي فإنو البد من اإلستفادة من  الخسائر من تزيد وبالتالي كبيرة
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مثل نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد لمحد أو الدراسات السابقة وكذلك الوسائل الحديثة 
  عمى األقل التخفيف من مخاطر وآثار الكوارث الطبيعية.

 

 م 2117م إلى1973في منطقة الدراسة خالل الفترة من راضي الزراعية التوسع العمراني عمى األ (: 2جدول )

 % 1973 رضيأصناف الغطاء األ
1974-
1984 

% 
1985-
1990 

% 
1991-
1995 

% 
1996-
2000 

% 
2001-
2010 

% 
2011-
2017 

% 

 32 115.15 2202 80.05 19 68 904 34 803 29.8 1015 3.80 0.4 1.27 التوسع العمراني

 26 92.15 3107 114.39 41 146.14 4906 179 6508 237.7 65098 238.2 66.4 240 األراضي الزراعية

 42 153.6 4601 166.56 41 146.86 41 148 2509 93.5 32097 119 33.2 119.73 األراضي البور

 111 361 111 361 111 361 111 361 111 361 111 361 100 361 اإلجمالي

 ARCوباستخدام  2017،2010،2000،1995،1990،1984،1973لعام  Land-satقياسات الباحثة اعتمادًا عمى الصور الفضائية  -المصدر:
MAP10.5 

 م2117م إلى1973( في منطقة الدراسة خالل الفترة من²(: مساحة الغطاء األرضي )كم3شكل )

 
 (2المصدر :جدول )              
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 -:راضي الزراعية تقمص األ  فيالعوامل المؤثرة  -ثانيًا_

( نتائج اإلستبيان الميداني لمعوامل المؤثرة في تقمص األراضي الزراعية 3( وشكل )3يوضح جدول )         
أن الطرق مثمت المرتبة األولى في أىم العوامل المؤثرة عمى األراضي الزراعية بمتوسط حسابي حيث نجد 

ساىم في تدمير األراضي  يعني أن العينة توافق وبشكل عالي في أن عامل الطرق ( وىذا3.35)
في مثل أىم الغطاءات األرضية في منطقة الدراسة، وىذا يعود إلى سوء التخطيط البيئي، ت التي الزراعية

رتفاع  إضافة إلى عامل حجم السكان عمى التنمية البيئية،سمبًا أثر  الحفاظ عمى األراضي الزراعية مما وا 
أحتل  كما ،يعمى التوال 3.01،  3.15، بمتوسط حسابي المؤثرة في االراضي الزراعية  أسعار األرض

وىذا  2.10بمتوسط حسابي  في تأثيره عمى األراضي الزراعية، عامل عائدات المغتربين المرتبة األخيرة
يعني أن عينة الدراسة توافق عمى أن عائدات المغتربين تساىم في تقمص األراضي الزراعية، بشكل غير 

التوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية في منطقة الدراسة، كما بمغ المتوسط  من خاللمباشر 
عمى أن عينة الدراسة وىذا يدل  2.91العام لمعوامل المؤثرة في تقمص األراضي الزراعية بمتوسط 

 . يوافقون بشكل متوسط في العوامل التي لعبت دورًا في تدىور األراضي الزراعية

في منطقت اندراست األراضي انزراعيت تقهص(:انعوامم انمؤثرة في 3جدول )  

 انعوامم انمؤثرة في تغير األراضي انزراعيت انمتوسط انحسببي اندرجت انرتبت

 الطرلات 3.3. عالي 1

 السكان حجم 3.3. متوسط 2

 األرض أسعار إرتفاع ..3. متوسط 3

 الحضري التخطيط 73.2 متوسط 4

 المناخية العوامل 73.2 متوسط 5

 األولاف أراضي ..73 متوسط 6

 بالفرد الخاصة الملكية 73.2 متوسط 7

 األرض استخدامات 73.3 متوسط 8

 اإللتصادية اإلستثمارات .732 متوسط 9

 المغتربين عائدات ..73 ضعيف 10

 انمتوسط 19.2 - -

عًم انجبحثخ اسزُبداً إنً اسزجُبٌ انُضول انًُذاٍَ     -انًصذس:  
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في منطقت اندراست األراضي انزراعيت تقهص(:انعوامم انمؤثرة في 3شكم )  

 

 (.انًصذس: انجبحثخ إعزًبداً عهً خذول )            

 

 -وأثرها عمى التنمية :تقمص االراضي الزراعية  -ثالثًا:

وضاع ليس في األ ،لى وضع أفضلإنتقالو من وضع ا  و  ،قاء المجتمعرتإ ىي عبارة عن التنمية إن   
المستوى وتحسين  ،تحقيق االىدافوذلك من أجل  ،ةفي مختمف جوانب الحيااالقتصادية، ولكن 
، 65والتطور في مجال التنمية )مدحت واخرون، ص أىم مراحل االستقرارأحد المعيشي الذي يمثل 

 م(2017
عممية  عرقمة عمىالتوسع العمراني قد عمل  بفعل راضي الزراعية في منطقة الدراسةإال أن تقمص األ 

ين الجوانب في تحس ًا ىاماً ولعب دورًا أساسيًا في تقميل المساحات الزراعية التي كان ليا دور التنمية 
وىذا بتأكيد قد أثر عمى الجوانب دارة وفشل الخطط التنموية سوء اإلويرجع ذلك ل التنموية المختمفة

 -يمي: التنموية المختمفة كما
 -: التنمية الزراعيةاواًل - 
ن زيادة  أ لجوانب المساىمة في التنمية، إالا من أىمراضي الزراعية يعد ن المحافظة عمى األأ      

التوسع العمراني الغير مدروس عمى أخصب االراضي الزراعية قد قمل من المساحات الزراعية التي 
فة تبين أن ىناك مختمالكانت تتمتع بيا منطقة الدراسة فمن خالل مراقبة الغطاء االرضي لألعوام 

% من 65.98 ب بنسبة تقدرم 1984عام  كانت في التيراضي الزراعية تقمص شديد في األ

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

 الطرق

 حجم السكان

 ارتفاع أسعار األرض

 التخطيط الحضري

 العوامل المناخية

 أراضي األولاف

 الملكية الخاصة بالفرد

 استخدامات األرض

 االستثمارات االلتصادية

 عائدات المغتربين

 المتوسط الحسابي
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جمالي مساحة منطقة إمن فقط % 26 والتي أصبحت األن بحدودجمالي مساحة منطقة الدراسة إ
يل الزراعية التي كانت دورًا كبيرًا في زيادة الفجوة الغذائية وتناقص المحاص ذلكالدراسة وبالتالي لعب 

 .الزراعية في منطقة الدراسة أثر عمى التنمية ممامنطقة الدراسة من حبوب بأنواعيا وفواكو  تتمتع بيا
 أٌ رقهصَزبئح اإلسزجُبٌ انًُذاٍَ  أوضحذ وهزا يبرجٍُ يٍ خالل انذساسبد انًُذاَُخ حُث

انزًُُخ أٌ و( 4( وشكم )4) انًىضح فٍ خذول قذ أثشد عهً اندبَت انزًُىٌ األساضٍ انضساعُخ

 األونً ثإعزجبسهب أكجش َزُدخ حبص عهً انًشرجخحُث قهخ اإلَزبج انضساعٍ انضساعُخ قذ رأثشد ثفعم 

قهخ اإلَزبج انضساعٍ أٌ ثرىافق وثشكم عبنٍ  عُُخ انذساسخ وهزا َعٍُ أٌ  3.63ثًزىسط حسبثٍ 

نً أٌ األساضٍ انضساعُخ فٍ يُطقخ ، وَعىد رنك إَبرح عٍ رذهىس ورقهص األساضٍ انضساعُخ

يُطقخ انذساسخ، ورنك نًب كبَذ انذساسخ كبَذ رسبهى فٍ رحقُق اإلكزفبء انغزائٍ انزارٍ نسكبٌ 

رشزهش ثه يُطقخ انذساسخ يٍ صساعخ أَىاع يخزهفخ يٍ انًحبصُم يثم يُطقخ قبع انسحىل، ووادٌ 

 .انظهبس انضساعٍ انكجُش

 -:ةالبيئي التنميةثانيًا 

مى يقصد بالتنمية البيئية ىي المحافظة عمى الموارد الطبيعية وحمياتيا من التموث والعمل ع    
شباع حاجات االجيال الحالية مع المحافظة عمى إحتياجات االجيال التوازن واالستمرارية وا   تحقيق

ال أن وجود ظاىرة التوسع العمراني أثرت بشكل مباشر م( إ2017، 96ادمة) مدحت واخرون، صالق
المناطق كتساح الكبير لكثير من جراء اإل ،منطقة الدراسة عمى البيئة وأعاقت عممية التنمية البيئية في

شجار الطبيعية مثل الساج نتشار بعض األإمثل  بيا، الطبيعية والنباتات الطبيعية التي كانت تشتير
 إلىضافة إ، بعض التالل المنتشرة في مدينة إبوالسيما  ،كان يغطي مساحات كبيرة الذيوالطنب و 

يمكن مالحظتو لتموث والذي نشاء الطرقات قد زاد من ارتفاع درجة الحرارة وزيادة اا  أن زيادة المباني و 
لى إضافة إنتشار تراكم اليواء المموث فوق المدينة، خالل مالحظة إالصباح الباكر من  في أوقات

 . زيادة ارتفاع عدد السكان وزيادة االختناقات المرورية التي زادت مع زيادة التوسع العمراني 

 

 

ساضننٍ انجُئُننخ  َننبرح عننٍ رقهننص فننٍ األًُننخ ويننٍ خننالل ايسننزجُبٌ رجننٍُ أٌ هُننبل ضننع  فننٍ انزُ

رقهننص انًسننبحبد انخ،ننشاء،  ويُهننبحننبصد عهننً انذسخننخ انعبنُننخ فننٍ انُزننبئح انضساعُننخ  و انزننٍ 

 انًُظش اندًبنٍ نهدجبل، ورذيُش انًذسخبد انضساعُخ. ورشىَه
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 انًشرجخ األخُشح ثًزىسط َزُدخ إسرفبع دسخخ انحشاسح فٍ يُطقخ انذساسخ عهً فقشح ثًُُب حبصد 

ثذسخخ يزىسطخ فٍ أٌ إسرفبع دسخخ انحشاسح يٍ األثبس وهزا َعٍُ أٌ انعُُخ رىافق  2.89حسبثٍ 

انُبردخ عٍ رذهىس األساضٍ انضساعُخ ، وَعضي رنك إنً وخىد أسجبة أخشي رسبهى فٍ إسرفبع 

دسخخ انحشاسح يثم رغُش انًُبخ انعبنًٍ، ورزثزة كًُخ سقىط األيطبس انسُىٌ، ورذهىس انغطبء 

وهزا َذل  3..6 ضٍ انضساعُخ ثهغ افإٌ انًزىسط انعبو نُزبئح رذهىس األس وثصفخ عبيخسضٍ، األ

فًُب َخص ثبألثبس انُبردخ عٍ رذهىساألساضٍ  عبنٍَىافقىٌ ثشكم عُُخ انذساسخ عهً أٌ 

انضساعُخ، وهزا َىحٍ ثحدى انزذهىس انزٌ َزح عٍ رقهص األسضٍ انضساعُخ، وانزٍ رى يعشفزهب 

 نُضول انًُذاٍَ.يٍ خالل ا

 -: ةالسياحي التنميةثالثًا 

ن تقمص المساحات الزراعية التي كانت تشتير بيا منطقة الدراسة والمالحظ من خالل مراقبة إ    
والسيما في المناطق  ،الكتل اإلسمنتيةفي زيادة قد بينت أن ىناك  مختمفة،الصور الفضائية لألعوام 

سياحي من  والذي بدوره يمثل جانب تنموي التي كانت تشتير بيا المزارات السياحية مثل جبل ربي
تشوىات بسبب التوسع العمراني لم ىذا المعمم السياحي قد تعرض إال أن ،الواجب المحافظة عمية

ن المدينة تعاني من قمة شديدة لممساحات الخضراء وذلك لضيق مساحة المدينة أوالسيما  العشوائي ،
لى إيذىبون  سياحةممن يأتون لن أغمب إفمن جية أخرى لذا من جية وضعف عامل التخطيط 

ووادي بناء وغيرىا المناطق المجاورة السياحية مثل منطقة العدين المشيور بوادي عنو ومديرية بعدان 
راضي الزراعية التوسع العمراني عمى األرى والتي لم تسمم من التدىور البيئي جراء خمن المناطق األ

  .مما أثر في التنمية السياحية

 

 

 

 تقهص االراضي انزراعيت في منطقت اندراست واثرهب في انجبنب انتنموي (:4جدول )

 انمتوسط انحسببي انذسخخ انشرجخ
تغير األراضي انزراعيت انتدهور انبيئي اننبتج عن  

 الزراعي اإلنتاج للة .32. عالي 1
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 تملص مساحة األراضي الزراعية .32. عالي 2

 الخضراء المساحات تملص 3.2. عالي 3

 للمناطك الجبلية الجمالي المنظر تشوية 3.2. عالي 4

 الزراعية المدرجات تدهور ..3. عالي 5

 الضجيج درجة رتفاعأ .37. متوسط 6

 التربة انجراف .37. متوسط 7

 الجوية الملوثات زيادة .37. متوسط 8

 الجوفية المياه تنالص 3.3. متوسط 9

 الحرارة درجة رتفاعا 73.2 متوسط 10

  3913 
 انمتوسط

عًم انجبحثخ اسزُبداً إنً اسزجُبٌ انُضول انًُذاٍَ -انًصذس:       

 انتنموي انجبنب في ثرهبوأ اندراست منطقت في انزراعيت راضياأل تقهص (:4شكم )

 

 (2-3عًم انجبحثخ إعزًبداً عهً خذول ) -انًصذس:                    

 -النتائج والمناقشة : -

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

 للة اإلنتاج الزراعي

 تنالص مساحة األراضي الزراعية

 تملص المساحات الخضراء

 تشوية المنظر الجمالي للجبال

 تدمير المدرجات الزراعية

 ارتفاع درجة الضجيج

 انجراف التربة

 زيادة الملوثات الجوية

 تنالص المياه الجوفية

 ارتفاع درجة الحرارة

 المتوسط الحسابي
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بينت نتائج الدراسة أن ىناك تقمص في االراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني العشوائي    
 ²كم 3.80 من لمنطقة الدراسة التوسع العمرانيمساحة  ارتفعتحيث  الممحوظ عمى منطقة الدراسة

 .% من مساحة منطقة الدراسة32أي بنسبة  ²كم115.15م إلى 1984% عام  1.05بنسبة
 المتمثل الزراعية التنمية عمى رئيسية بدرجة أثر قد الزراعية األراضي تقمص أن الدراسة كشفت -

 تقمص مثل البيئية التنمية عمى أيضاً  وأثر الزراعية، المساحات وتقمص الزراعي االنتاج بقمة
 .لمعمران العشوائي التوسع خالل من لمجبال الجمالي المنظر وتشوية الخضراء المساحات

 92.15 إلى م1984 عامفي  %65.98 بنسبة ²كم 238.2من الزراعية األراضي مساحة تناقص -
رتفاع زيادة إلى ذلك ويعزى الدراسة، منطقة مساحة إجمالي من ،%26 بنسبة ²كم  التوسع مساحة وا 

 .العمراني
 ²كم119 نحو م1984 عام تمثل كانت حيث مساحتيا زادت البور األراضي أن الدراسة كشفت -
 يعني وىذا%  42 بنسبة ²كم153.7  لىإ لتصل م2017 عام المساحة فزادت% 32.97 بنسبة أي

 .الزراعية لألراضي إىمال حدوث
في مراقبة مساحات  واإلستشعار عن بعد دروًا فاعالً  لعبت وسائل نظم المعمومات الجغرافية -  
 راضي الزراعية خالل أعوام مختمفة وبينت بأن ىناك تناقص في المساحات الزراعية.األ
عمى مستوى مديريات منطقة الدراسة الزراعي الجانب التنموي  ىناك ضعف فيأن وبينت الدراسة  -

م ، 1990% عام 27% إلى 7.6مديرية إب حيث زادت مساحة التوسع العمراني من ومنيا 
عمى وادي السحول الزراعي كما زادت مساحة األراضي البور في مما أثر   م عمى التوالي2017

 .م عمى التوالي2017م،1990% لعام  42% إلى 33مديرية إب من 
في مديرية جبمة  حيث زاد التوسع  أن ىناك ضعف في الجانب التنمويكما كشفت الدراسة  -

م عمى التوالي، وتقمصت 2017م ،1990% خالل الفترة من 30.3% إلى  7.4العمراني من 
م عمى التوالي ، كما 2017م،1990% لعام  25.76%  إلى  68.6مساحة األراضي الزراعية من 

  .م2017% عام  43.94م الى 1990% عام 23.9زادت مساحة األراضي البور من 
أكثر وضوحًا عن غيرىا من مديريات منطقة الدراسة  فان ضعف التنمية البيئة أما مديرية الظيار  -

% عام 10.7مساحة التوسع العمراني من  ارتفعتكونيا واقعو في مركز منطقة الدراسة حيث 
% عام 83م وىذا أدي إلى تدىور األراضي الزراعية وتقمصيا من 2017% عام  52م الى 1990
م وىذا يوضح أن مديرية الظيار مثمت أكثر المديريات في تدىور 2017% عام 3إلى  م1990

وادي الظيار الزراعي الكبير الذي  وانتياءاألراضي الزراعية عمى مستوى مساحة مديرية الظيار، 
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م إلى 1990% عام  6.3كان مشيورًا في تمك الفترة بالزراعة، كما زادت مساحة األراضي البور من 
 .م2017م % عا45
بيئي ممحوظ جراء تغير  ضعف الجانب التنمويبينت نتائج الدراسة أن مديرية المشنة تعاني  -

% عام 50% الى 13.51الغطاء األرضي حيث يتضح أن مساحة التوسع العمراني زادت من 
م عمى التوالي وىذا أدى إلى تدىور األراضي الزراعية في مديرية المشنة حيث كانت 2017م،1990

اني % ، ويعزى ذلك إلى التركز السك14م إلى 2017% تقمصت عام 72.98م 1990تمثل عام 
 . الكبير وكونيا تمثل مركز منطقة الدراسة

رضي الزراعية مى زيادة التوسع العمراني عمى األبرز العوامل التي ساعدت عكشفت الدراسة أن أ -
 ىي الطرق وزيادة عدد السكان .

 
 -:التوصيات -

 -العمل عمى وضع وسن التشريعات التالية: -1

 .زراعية الغير األراضي نحو العمراني التطور وتوجيو الزراعية، األراضي عمى البناء منع -أ
 الزراعية التنمية ركائز أىم التي تمثل الزراعية، االراضي عمى الحفاظ أجل من تحديث القوانين -ب

 .والسياحية البيئية،
 البيئة عمى المحافظة لغرض الطبيعية المحميات إقامة عمى والعمل البيئة اإلدارة أنظمة تعديل -ج

 .فييا التنمية وعمل البيئة عمى لمحفاظ المالية االعتمادات وزيادة نقراضاإل من النباتية واألنواع
 من المدينة إلى الريف من اليجرة موجات وتقميل الحضرية والمراكز المدن في المساكن بناء تنظم -د

 .مستمرة بصورة الريفية لممناطق متكاممة تنموية برامج وضع خالل
 في السياسية والقوى واألحزاب المدني المجتمع ومنظمات والرقابية الحكومية جيزةاأل شراكإ -2

 .المدينة حدود عمى والحفاظ التموث حدة من لتقميل المدينة حول التشجير عمى العمل
 الحضرية المراكز حول وخصوصاً  النباتي الغطاء عمى تيدف لمحفاظ شاممة وطنية خطة تبني -3

 . البيئية الحساسية مناطق في البيئة لحماية الشاممة التنموية الوطنية الخطة ياعمي ويطمق
ادخال نظم المعمومات الجغرافية ووسائل االستشعار عن بعد في كافة اجيزة الدولة والقطاع  -4

دور فعال في رفد عممية التنمية وتطويرىا وتقميل الوقت والجيد لعممية حصر  من الخاص لما ليا
 الموارد الطبيعية وبأدق التفاصيل .
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 -:المقترحات -

 في العمراني التوسع مقابل الزراعية االراضي إنحسار مستوى لمعرفة مشابية اتدراس إجراء -
 .التنموي الجانب عمى ثرىاأو  اليمنية المحافظات مختمف

 ليا حمول وضع أجل من لمزراعة قابمة والغير المزروعة الزراعية األراضي تصنيف عمى العمل -
 في تأىيميا يتم أو الزراعية االراضي عمى نحافظ حتى أخرى إلستخدامات ستغاللياا  و  وترتيبيا
 .البيئية السياحة

 الزراعية باألراضي حتفاظاإل عمى ويساعد الفرد دخل يرتفع حتى الزراعية القروض تقديم تشجيع -
 مما يساىم في التنمية الزراعية. العقاري الجانب في ستغاللياا  و  األراضي بيع إلى يتجو ال وحتى

ستخالص الحمول اإلستقراء لتجارب الدول التي كانت تعاني من نفس المشكمة  - لالستفادة منيا وا 
 العممية.
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