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الرتبتتةلني متتةلن  تتتارناياامتتمنالناستتتا  ةال نااالستتادة من تتين  متتةلن  ة تت ن
ن*ناراضين تينةنايرايض

 * * د. حممد عبد العزيز عبد احلميد

 ملخص:
يل ينايبحثنايضوءنعلينفهمنسلوكنايااتمننيتعنعنة ترناستا  ةال ناالراضتين

نبتتتةلالن تينتتتةنايتتترايضنني ضتتتهةن تتتلنني تتتامن تتتينمتتتل ناستتتا تا ن  متتتةلن  ة تتت ناالرت
(correlation coefficientن)كأستتلواناائتتةتينيادلتتمناي لتتتة نابابة يتتةننيتتعن

استا  ةال ناالراضتينايالتتلنايرتملتمةنبتينتتةنايترايضمن االستتاتال نعلتين تتت نتتومن تت  ن
اي ل متةن ايتراستة نايلتةني ةنناي لتة .نتة نايبةاتثنجرتراءن رار تةنيي نيمتة ن ابرارتل

 ناراضتيناضضترن ايااتما نايتيتنفتتانفمهتةمنكت ي ناييتنركتت نعلتين راستةناستا  ةال
اي  تتتراقن تتتتترا ةنعلتتتينر تتتتنايناتتتةت ننرنيتتتالناالستتتةيماناالائتتتةتمةنالناع تتتة نايا  تتتمال

 ت نايك مةننيشك ن تمقمن  ون تةنيلتهمنالناذتةلناي ترارا نايا  م متةنيل تينتة.ن يلتا
 تينتةنايترايضنن لواة نابمتانمةنالناستا  ةال ناراضتيايبحثنايبمةان ناالائةتمةنيل

نألعتتتتتوا (ن1)نايتتتتتيتنارريتتتتترن تتتتتينمتتتتتل ن راستتتتتة ناامرتتتتتةناي لمتتتتتةنيا تتتتتويرن تينتتتتتةنايتتتتترايض
نابواف ةن(ن 9112من1221,1221)

يا تتت نايبةاتتثنريشتتكرن ايا تتتيرنبركتتتنايبحتتواننيكلمتتةناي  تتةرمن ايا  تتمالنالن
نرة  ةنابل نس و نعلين عمنايبحث.

عتتتتة ننمجهوريتتتتةن ئتتتترناي رنيمتتتتةن كاتتتتورا نالنايا  تتتتمالناي  تتتتراقمنرة  تتتتةناال  تتتترم
 مناستتاةلن شتتةركنني لتتمنايا  تتمالناي  تتراقنمنكلمتتةناي  تتةرمن ايا  تتمالمنرة  تتةن1229

نابل نس و منايرايضمناب لكةناي رنيمةنايل و ية.

جملتتتلنايتتتو راءنرتتتتمننشتتتررناامرتتتةناي لمتتتةنيا تتتويرن تينتتتةنايتتترايضمن ورتتتانتتتترارنأن(ن1)
نناتتتتت  نتواعتتتتتتنع لهتتتتتة تتتتتتمن نن1221/نن5/نن92ايئتتتتة رنالن ريتتتتت نن717
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رنايان تتو ن ايا  م تتينيلهمرتتةمن ورتتان ن يواتحهتتةناياندم يتتةمنايتتيتنأكتتت نايتتت
من تتتتتتتن91/1/1221ايئتتتتتتة رنالن ريتتتتتت ن919/1تتتتتتتم  يتتتتتترنايتاملمتتتتتتةنرنتتتتتتترارن

 اتتتتتت  نتواعتتتتتتنع لهتتتتتةن يواتحهتتتتتةناياندم يتتتتتةمنايتتتتتيتناكتتتتتت نايتتتتتت رنايان تتتتتو ن
ايئتتتة رنالنن1ن/919يلهمرتتتةمن ورتتتانتتتترارن  يتتترنايتاملمتتتةنرتتتتمننى ايا  م تتت

نمن تتتتتنضتتت نرن تتت  ناي واعتتتتن ررتتتةنعةيمتتتةن تتتي  تتتتن1225/ن1/ن91 ريتتت ن
 فلملهتتةنرستتا تا نأستتلوان  ة تت ناالرتبتتةلن(ن تتتن1191,1117,1111)

ي مةلننلبةناياامننيعنك ناسا  ة ن امرن يناسا  ةال ناالراضتينالن تينتةن
ن.ايرايضن اساناةجن ررةن  ة  ناالرتبةلن توتهننيعن   ناي لتة 

 االشكالية البحثية:
فةي تتة لوجمنن؛استتا  ةال ناالراضتتين تتون دهتتو نياتا يتتهناب ائتتوجمنالناك تترن تتينجمتتة 

النجمتتة نايبمرتتةنيانتتة يوجمناستتا  ةال ناالراضتتين تتين ن لتتقن استتلن كةنمتتةمن  راستتة منالن تت ان
نايت  من مت  ناخلئةتصناي بم مةناحملت أ ننعلىن لاوىناالتةيممن-ناياةيانىف-ناجملة نتكوجم

فلتتت نن  نتتتةكنجم وعتتتةنكبتتتممن تتتينايتراستتتة نايبمرمتتتةنا ارافمتتتةنايتتتيت.نايرتملتتتينبن  تتتةنايتراستتتة
ايااما نالناسا  ةال ناالراضتي.نا تةن تينانامتةنارتبةابهتةنري  تراجمن اياحضترمنفهتينت ائترن
علىنتئنمفنعنة رناسا  ةال ناالراضينالنابنةابقناضضريةنك نةابقناضترن  جمنايتتمو ن

 تتةننيتتعننعلتتىناي لتتتةنايتراستتة نتركتتتنالن    هتتةنائتتنمدة منف  تت ن تت  النتدة تتم ن تت  ناي
ناضضرن اي نة رناي بم ةناالمرىن ينغةر ن  نةابقن راعمةن  نةابقنريدمةنم  ةناىلنلي .

اضضترنناضضريةنفهمنين ر جمناىلناجمنارضنا ةنرينلبةنيل ة لعنالنجمة نايان مة
نمستتتكجتنمىتتتةرى:نب ناب تتتة علتتتىنستتتم)نتئتتتنفننيشتتتك نتدئتتتمليناىلناك تتترن تتتينتئتتتنمف

م فاتتتتتةجناىلنفهتتتتتمنايلتتتتتلوكنايتتتتت ىنيتتتتت  ىناىلنايااتتتتتمننيتتتتتعناستتتتتا  ةال ن(نخمتتتتتالال...ناخ
ناالراضي.

نعلىنا ةناناالمرنمنلاظنانهنتتن ا ناسا تا ناالسةيمانايك مةنالنمجملن
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ىفنايا ة تتتتتتتت نم ن ةتتتتتتتتتةن استتتتتتتت ةن تتتتتتتتينايلتتتتتتتتل ة نابر نتتتتتتتتةنالناال ارمن ايا ويتتتتتتتت ن
ننانشتتترن ركتتتتنابشتتتةريلنايلتتل ةناب ائتتتةنريا  تتتمالنالنابتينتتةمن ن ايوظتتةتف.ن  تتتىنمت تتت ن

 ايا  تتتمالنرامرتتتةمنيا كمنهتتتةن تتتين ةرستتتتةنستتتل ة ةن ا اءن هة هتتتةمن نتتتصناي تتترارنعلتتتتىن
اىلنناستتتتا رارنابركتتتتتنالنتتتتتوشن لتتتت  يمةنابشتتتتةريلنايا ويريتتتتةناباكة لتتتتةنربتينتتتتةمنر ضتتتتةفة

 تتتتترنتتتتترارنجملتتتتلنن تتتتتن1119/ن9/ن11 ىفنن.اي متتتتة نجع تتتتة نايا  تتتتمالن ايتراستتتتة 
مناي ىناضةفناىلن ل  يمة ناامرةن ه ةنايانلمقن االشترافن اياندمت نن27ايو راءنرتمن

ن.الن تينةنايرايضناألسةسمةجهمتا نرينلبةنبشةريلنايا

اي لتو نايرايضتمةنناي لو ن مة ةنالنعلمنايا  مالن اسا  ةال ناألراضيننيا ور
تايتتتنيلحواستتان تتةنستته ناتت نك تتمن تتينابشتتكل ن ت بم ة تتةمنكتت ي نرالستتا تا نابا

ابا ل تتتتةنرذتتتتةلناي تتتترارا نمن مة تتتتةنابكةنمتتتتةن ابا ل تتتتةننيدهتتتتمنايااتتتتما نالناستتتتا  ةال ن
ضتتتىناضضتتترمنامتتتثنتبتتتجتنع لمتتتة ناذتتتةلناي تتترارا نعلتتتىناستتتةلنايبمتتتةان ناباةاتتتة.ناارن

دمتتتمن تتينايلتتلممنيصائتتةءنمكتتين ا تت ناي تترارن تتيناستتا ل نايناتتةت نابنفةالستتا تا 
ن   نايبمةان .

 رعابتتتةرناجمن تينتتتةنايتتترايضن تتتينابتتتتجمنايكتتت ىنايتتتيتن ا  نرت اهتتتةناضضتتتريةنالن
ايلتتنوا ناي شتترناالمتتممننيشتتك ن انتتة منفتتت ي نهاتتةجناشنر تتتنال تتمنايادتتةعل ننيتتتعن
عنة رناسا  ةال ناالراضينهبة.نرتةء نفكترمن ت انايبحتثنير تتنستلوكمة نايااتما ن

اضتتين تينتتةنايتترايضن ت تترفن ررتتةنتتتومنارتبةابهتتةن تتينامتتثننيتتعنعنة تترناستتا  ةال نارن
 تىنتومن رجنارتبتةلنتاتمناستا  ة نعنتت ةنيااتمناستا  ة نامترمن كت ي ناىتة نايان متةن

(نcorrelation coefficient)نربتينتتتةنم ليتتت ننيا بمتتتقن  متتتةلن  ة تتت ناالرتبتتتةل
نكأسلوانإائةتينل ن نهجمةنعل مةنت هرنتومن   ناي لتة .

 لبحثية:الفرضية ا
اجمنعلمناالائةءن ارتبةابهنني لو نذ مالنابتجمناسهمنن راينالنفلتعناستةيمان
اياحلمتتتت ن ر تتتتتنايناتتتتةت من ستتتتةعتنعلتتتتىناذتتتتةلناي تتتترارا نايا  م متتتتةمنا تتتتةن تتتتيناينةامتتتتةن
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اي  لمتتتةنفتتتةجمناستتتا تا ن  متتتةلن  ة تتت ناالرتبتتتةلنفلملتتتةعتنالنت تتتتيرنستتتلوكنايااتتتمنالن
نك ةن نوعة.اسا  ةال ناالراضينبتينةنايرايضينن

 املنهجية البحثية:
النايواتلمناجمناي ري ةناالائةتمةنذالفنعينغم ةن ينابرقناالثبتة ناالمترىن

ك تتتةنم تتت ناستتتلوان  ة تتت ننن.ايرت تتتينيل تتتوا رنهنتتتةنت ا تتتتناعا تتتة انكلمتتتةنعلتتتىنايا بتتتمالنا
ناك رمن ي  ىناي لتةننيعن  يينابااتمييأ نناالرتبةلن سملةني مةلناي لتةننيعن ااميي

أ ننلانكةنتتترناي لتتتتةنعكلتتتتمةإن نيشتتتك نرت تتتين تدلتتتمنيوضتتتهناي لتتتتتةننيمنه تتتةمن هتتتت
 correlationابر يتة.ن ت ان تةن فتلن نهجمتةنايبحتثنألمت ناستلوان  ة ت ناالرتبتةلن

coefficientنهجمةنيتامنعلتىناسةستهةنتمتةلناي لتتة ننيتعنكت نعنئتريين لتا لعنن 
ن نثتتلانفتتزا ن  نمتتةنألعتتوا  تتينعنة تترناستتا  ةال ناالراضتتينالن تينتتةنايتترايضنمتتل

 مكتتتتتتتتتتتتتين(. تتتتتتتتتتتتتتن1191من1117,1111)نابواف تتتتتتتتتتتتتة(ن 9112,1221,1221)
االستتادة من تتينايبمتتةان ناخلة تتةن لتتهناستتا  ةال ناألراضتتيني متتةلن فهتتمن تدلتتمن تتةن

نيلى: نت تيرنسلوكناالسا  ةال نني ضهةن لنني ا.ن. ناضكمنعلىن ررةنارتبةلنك ناسا  ة نرالسا  ةال ناالمرى..

 ل نظري لدراسة استعماالت االراضي ابرضي احلضر:مدخ  -7

ايلتتتت يينن-ن تتتتلنشتتتتبكةناين تتتت ن-ناتتتتتناي نئتتتترييأت اتتتت ناستتتتا  ةال ناألراضتتتتين
(نن تتراي)نىفنجمتتة نايا  تتمالناي  تتراقاحمللتتولنيلبنمتتةناي  رانمتتةمن ليتت نيكتتوانجمنا ةنتتان

منامتتتتثنتئتتتتولنشتتتتبكةناين تتتت ناضضتتتتر ن اي تتتترقن(نع لمتتتتة)نم ن تتتتةقنع تتتت نا ارمنابتتتتتجم
كتتتت ناي تتتتة نيل تينتتتتةمنفم تتتتةنت  تتتتىناستتتتا  ةال ناألراضتتتتين ضتتتت وجمنايكالتتتتةناي  رانمتتتتةناام

يل تينتتتةمنيتتت ي ن تتتتنانتتتينا تتتتءناالكتتت ن تتتينايلمةستتتة ن االن  تتتةن ايضتتتوانيالناي  رانمتتتةن
غتتتمن بةشتتترناتتتو ن تتت انابضتتت وجمنايتتت ىنمت لتتتهناستتتا  ةال نأ ننيا حتتتورننيشتتتك ن بةشتتتر
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هتتتتتة.ن  تتتتتيناينةامتتتتتةناي  لمتتتتتةنتتتتتت  ناألراضتتتتتيننيائتتتتتنمدة ةناب الدتتتتتةن  ررتتتتتةنتركتتتتتتنكتتتتت ن ن
استتتتا  ةال ناألراضتتتتينالناال ارا نايبلتيتتتتةناياندم يتتتتةنالنجمتتتتة نايضتتتتوانيالن االشتتتتزاابة ن

   ةني اهتتةنالنخم  تتة ن(نLand Use Zoning)ناي  رانمتتةنبنتتةابقناالستتا  ةال 
.نا تتتتةنعلتتتىن لتتتتاوىنا هتتتتة نايبلتتتت ناياشتتتتري ينفتتتتةجمناستتتتا  ةال ن[1[ت لتتتممناالراضتتتتي

ا تتتمن كتتتوان ناب   تتة نابلتتتا بلمةنايتتتيتنتوضتتتلنيل تينتتتةنأاينكتتتةجمناالراضتتين تتتينااتتتتن
ن لتتتتتتتاو ةناياندمتتتتتتت  منف تتتتتتينمتتتتتتتل نفتيتتتتتتتتن نتتتتتتتةابقناالستتتتتتتا  ةال أ نن تتتتتتتا ةنايتتتتتتتت جت

(Zoningن)كةنمتةن ذئتتمصنضتتوانيالنك ةفتتةنكتت ن نه تةنيتتامنف متتقناضجتتمنابلتتاهتفن 
نال يل ن  تتتتةناي  رانمتتتتةن يللتتتتكةجممنك تتتتةنانتتتتهن تتتتينمتتتتل نتدة تتتتم نضتتتتوانيالناالستتتتا  ة

(Land Use Regulationsن)مكتتتينف متتتقناال اءنايتتتوظمدينايتتت ىنتلتتتاهتفهن
ن.[9[اب   ة ناحمللمةنيل تجم

اسا  ةال ناألراضينعلتىنشتك نان  تةن تشتري ة نتبت ننيتايتةنن تتننيتانتن مم
ضتتتينعتتتة نااي تتترجمناي شتتتريينالنا ر ر؛نف تتتتنا تتتتر نابةنمتتتةنا  نن تتتة نالستتتا  ةال ناألرن

نيري ةنمتتتتتتةنالنرستتتتتتو ناالستتتتتتكةجمن ايا  تتتتتتمالنايبلتتتتتتت نعتتتتتتة ن من مت تتتتتت ناين تتتتتتة نالن1275
 من ىفنايتتتوالاي ناباحتتتتمناال ريكمتتتةن ضتتتلنن تتتة نفتيتتتتن نتتتةابقنيلستتتا  ةال نن1212

 .نك تتتتةنكةنتتتترنن تتتتة رن1211كتتتتأ امنيان تتتتممناستتتتا  ةال ناالراضتتتتينالننمويتتتتوركنعتتتتة ن
ي ترجمناياشريلنالستا  ةال ناالراضتينالنايتوالاي ناباحتتمناال ريكمتةننيتتأ نتبت ن  لتلنا

 نهتتت نارتدةعتتة ن1222النني تتانابتتتجم؛نف تتتن ضتتلنن تتة نالنعتتة ناي شتتريينابتتمل  
اببتتتتةقنالن تينتتتتةن اشتتتتن يناي ة تتتت ةنك تتتتةنينتبتتتتجتنن تتتتة ن ةثتتتت نالن تينتتتتةننيوستتتت ينعتتتتة ن

 نتة تترنستتل ة ن تينتتةنيتتولنا لتتملننياحتيتتتنستتبلن نتتةابقن1212 ىفنعتتة نن1211
 ةنيتت ناجمنتكتتوجمنابنتتةابقناالمتتترىنياكتتوجمن نتتةابقنخمئئتتةنيلستتا  ةال نايئتتتنةعمةنالن 

ن.[2]خمئئةنيلسا  ةال نايلكنمة
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عتتتتتتت ن ينة مكمتتتتتتةنايااتتتتتتمنالناستتتتتتا  ةال ناألراضتتتتتتينأ نناجمن دهتتتتتتو ناالستتتتتتا رار
يل تينتتتةنعني تتتتن  بتتتوالنالنابتتتتجمنايكتتت ىمنامتتتثنايااتتتمنابلتتتا رنالنانشتتت اهةن ستتتكةهنةن

شترنعلتىناستا  ةال ناالراضتينهبتة.نفةستا  ةال نارضتىنابتتجمن مة تةني ثرننيشك ن بة
 ااتتمنعلتتىنأ ننايكتت ىنتااتتمن تن تتوننيشتتك ن لتتا رمنك تتةنتناشتترناامتتةانننيشتتك ن نيتتر

اضمتناي  راقنيل تينة.ن  اني  ىنررلنانت ارنبتةنيلت ينرالناشتةرناضضتر نيل تينتةمن
ن تينتةن مز نيويماةنمتةأ نن ةاب تة أ نن يئبهن ينايئ انت ريتفن ت  نابتينتةنرهنتةن تينتة

(Metropolitan.)يتتتتت ي نفتتتتتةجمنا ارمنع لمتتتتتتةنتاتتتتتمنا تتتتتتةلناالستتتتتا  ةال ن تكتتتتتتويينن
اي وا رناي  رانمةنا تيتمنفا ناالمهمةنايكت ىنالنابتتجمناي ةت تةن ايكت ىن نهتةمنمة تةن
امتتتثنيزكتتتتناين تتتون ايا تتتورن تزكتتتتناالستتتا  ةرا .نيتتت ي نفتتتةجمنتتتتوفمنايبمتتتةان نايل  تتتةن

شتتتك ن  ر ن فلمتتت نظوا ر تتتةناب متتتتمن تتتوناحملتتتورنايرتملتتتينالنا ارمنتاتتتمناالستتتا  ةال نني
  تتينااتتتىنابهتتة نايرتملتتمةنايتتيتنت تتو نهبتتةنا ارا نابتتتجم.نفةالمالفتتة نابكةنمتتةنايكبتتممن

نابورو مننيعنك نجما لن امرن  تينةن

تلتتتممن امتتترنيدتتتزضناجمنتتتتو ىن  راناةستتتةنالن ضتتتلنسمةستتتة ن رنتتتةناىن نمتتترنأ ن
.ن تتتتتناعتتتت ن نتتتةناساشتتتةريةن تتتين[1]نمنت تتتورنابتتتتجمن ابلتتتاوابنة ننيشتتتك نعتتتة ن تتتت

اي ل تتتتةءن خم  تتتتينابتتتتتجمنعلتتتتىن لتتتتاوىنايتتتتوالاي ناباحتتتتتمن راستتتتةنيل دتتتتة ممن اي ضتتتتةاين
ت تتويرنن تتة ننمهمتتةأظهر نأراضتتيمابكتتةقنالستتا  ةال ناألن ابهتتةرا نابرتب تتةنرياحلمتت 

 استا تا نن تة نف تة نيائتنمفناألراضتيت تويرنننمهمتةأيمأظهر نراضتاألنف ة نيائنمف
كتتتتت ي نتئتتتتت ممناين تتتتتةلجناي مةستتتتتمةنمن نايا نمتتتتتة نت تتتتتوران  لء تتتتتةنالن تتتتت اناجملتتتتتة نأك تتتتتر

رسا تا نابنهجمة نابنةسبةمناضةفةناىلنامهمتةناياحلمت نايت ىنيت  ىناىلنايدهتمناي  متقن
ن استتتام ةانابشتتتكل من يوضتتتهناي ري تتتةناب لتتتىنيا تتتويرناستتتا  ةال ناالراضتتتي.ن م تتت 
اياحلمتت نا ائتتةتينالستتا  ةال ناألراضتتيناستتلورن نهجمتتةنعل متتةنفلملمتتةنيلتتةعتنعلتتىن

غتمنابدضتلةنأ ننتوضمهن تةن تون  تر ضن تيناالراضنيكتىنفتت ناالستا  ةال نابدضتلة
يلان متتتةنابلتتتا بلمةنيل تينتتتةمنك تتتةنمكتتتيناجمنتلتتتا ت ن عتتتة من تتتمةغةنخم  تتتة نايان متتتةن

ن.[5]نربتينةنايان مةناي  رانمةن ا ارم
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اك تتترنأ نن ستتملةني متتتةلناي لتتتةننيتتعن ااتتميي correlationي اتت ناالرتبتتةلن
ابااتما ؛نأ ن ت ننعنت ةنيكوجمنا ة نةنامامةراجممنااتمهةنتمتةلن ررتةناي لتتةننيتعن ت  

رنت متعناىتة نجمرى؟ن االمتأ ننمةننيئورمترتبالن   نابااما نني لتةنم مةنأ نغمنم 
نابر يتة؟ن  ت ان تونجمتة ن راستةن  ة ت ناالرتبتةلأ ننتل ناي لتة؛ن  جتن  ن ينعكلمة

ن.[1]

ي متتةلناي لتتتةن(نcorrelation coefficient)ناالرتبتتةلنيلتتا ت ن  ة تت 
نيتتتعنابااتتتما نايك متتتة.نا تتتمنابلا تتتة نعلمتتتةنانتتتهنتلتتتا ت ني متتتةلن ررتتتةنتتتتومناي لتتتتةن

خل متتتةننيتتتعن ااتتتمييمنفكل تتتةن ا  نتم اتتتهن ا نتركتتتتنابدتتتر ا ناتتتو نمتتتالناال تتتتار.ناجمنا
كةنتترناي لتتتةنابر يتتةن  تتةنم الانكةنتترن1فتتةلانكةنتترنتم اتتهنن1ن-نم1تم اتتهنتتترا  ننيتتع

ن درانفا جتنعت ن رو نعلتةنم مةن يكين الني جتنريضر رمن رو 

عكلمةن  ة.نك تةناجمننفةجمناي لتةن1ن-نعلتةنغمنم مةمن الانكةنرنتم ماهن
اشتتةرمن  ة تتت ناالرتبتتةلنتبتتتعناىتتة ناي لتتتتة؛نف نتتتت ةنتكتتوجمن وربتتتةنتكتتوجمنعلتتتتةنابر يتتتةن

ن.[7]ن عنت ةنتكوجمنسةيبةنتكوجمنعلتةنعكلمة
 ابلصيغة التالية: ,y xبني املتغريين ( r) وميكن حساب معامل االرتباط

ن

ن2Y,1Y…, نX تتينايبمتتةان نابتتأمولمن تتينابااتتمن1XنN,…,X2Xامتتثم
.ن ك تتةنلكتترنستتةني ةنفتتةجمن  ة تت ناالرتبتتةلن تتونتم تتةنY تتينايبمتتةان نابتتأمولمن تتينابااتتمن

تتترا  ننيتتعنايئتتدرن ايوااتتتنايئتتحمهنمنفكل تتةنكةنتترنتم تتةن  ة تت ناالرتبتتةلنت تتزان تتين
.نY ابااتتمننXايوااتتنايئتحمهن  نليت نعلتتىناجمن نتةكنارتبةابتةنتتوايننيتتعنتم تةنابااتمن
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اينئتتفنكتتتةجمنليتت ن اليتتةنعلتتىناجمن  ة تت ناالرتبتتةلننيتتتعنن كل تتةنكةنتترناي م تتةناتتت ن تتي
ضتتت مدةمنا تتتةنالانكةنتتترناي م تتتةنريلتتتةيانفمتتتت ن تتت انعلتتتىناجمن  ة تتت ننY Xابااتتتميين

ناالرتبةلنعكلين يملنابر اي.

 اخلتتتت ة ناي ة تتتتةننXف تتت لمنالاناعاتتت انناجمناالستتتتا  ة نايلتتتكجتنم تتت نايااتتتتمن
ن1,7 تتت لنY ابااتتتمنXةلننيتتتعنابااتتتم؛نفتتتةلانكةنتتترنتم تتتةن  ة تتت ناالرتبتتتYمت تتت نابااتتتمن

 كاتتةرن تت لنن111  تتتارن(نX)نفهتت اني تتجتنانتتهنكل تتةن ا  نتم تتةناالستتا  ة نايلتتكجت
 كاتتتتةر؛نأ نني م تتتتةنن111 تتتتينا نن%ن71  تتتتتارنن((Yن ا  ن  تتتتهناخلتتتتت ة ناي ة تتتتة

ن كاةرا.ن71

    (:مدينة الرايضي حالة دراسية) راسة حتليل استعماالت األراضي - 4

 :دينة الرايضخلليفة التارخيية واملوقع اجلغرايف ملا - 7 - 4

كل تةنايتترايضن تتينمجتتلنر ضتتةمن ت تتجتنايبلتتةتعن اضتتتاتقنايانتتةءمن تتتتناتم تترن
 ستتالناتتوضننايتتيتناعالتترنررنحمتتت  مناالرتدتتة نم(ناجتتر)نايتترايضنعلتتىنان تتةضن تينتتة

ت تتلن ا ىنانمدتتة.نناياتتر من  تتونااتتتنر افتتت(نايب حتتةء)ن تتامنعلتتىنرتتةن ن ا ىنايتتوتر
ايتتتيتنت تتتلننيتتتت ر ةنالن ستتتالناب لكتتتةناي رنيمتتتةنايلتتت و يةمننضنضتتت ين ن  تتتةنايتتترايضايتتتراي

 يكالتتتان تتت انابوتتتتلنني تتتتانامتتترنيكوهنتتتةنت تتتلن ستتتالناب لكتتتةنالنا تتتتءنايشتتترتيني لتتتان
 تزنفتتوقنست هنايبحتترنمن تاضت ين ن  تتةنن111ا تيترمناي رنيمتتةمن  تىنعلتتىنارتدتة ن تتون

 تتتتوننمن تبلتتتتان لتتتتةاةن ن  تتتتةنايتتتترايض(نضايتتتتراي)ن نهتتتتةناي ة تتتت ةنم تينتتتتةن22ايتتتترايضن
ن.[2]ناب لكةن ينأمجةشن لةاةن%ن17أ ن ةني ة  نن؛9ايفنكمن275

مهمتتةننلتتبمةنبوت هتتة؛ن يررتتلنليتت ناىلناهنتتةنمت تت نال تتةن  تت نأن بتينتتةنايتترايض
كتتت ي نتا تتتت نهبتتتةناالنشتتت ةنن ه تتتةننيتتتعن نتتتةابقناب لكتتتةنر ضتتتةفةناىلناهنتتتةنعة تتت اهةم

لكتتةمنك تتةنت اتت ن ةناخلتتت ة ناضكو متتةن االنشتت ةنايلمةستتمةنيل االتائتتة يةمن تزكتتتنهبتت
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ي تتترقناين تتت نايرتملتتتمةنايتتتيتنتتتترنيالننيتتتعنخمالتتتفن نتتتةابقنننابلا تتتىنايرتملتتتين تينتتتةنايتتترايض
ن.اب لكةمن  ينمثنت  ىنيصتلممنامهمةناتائة يةنكبمممن ك ي نامهمةنرارافمة

 
 الرايض:ملدينة  عمراين والتحوالت احلضريةالتطور ال - 2 - 4

 لتاوابنةنناظهر نايتراستة نايلتةني ةناجمن تينتةنايترايضنتتتنت تور ن تينكوهنتة
اي لثمنة ن يناي رجمنابمل  نابةضتيننىفنىلن تينة زان رني ةنا اممنتبلان لةااهةنكملون

ناىلناجمنا بحرنمت  ن ن  ةناضريةن ا ورمنتبلان لةااهةن

ي.ن تتتتتنأشتتتةر نشتتتريكملتتتون تتتزان رني تتتةنالننيتايتتتةناي تتترجمناضتتتة  ن اي نن522132
ضتلنايترا ينات  نابتينتةن راسةناامرةناي لمةنيا ويرن تينةنايرايضن تينمتل ن راستاهةنيلون

اشنأنهنات نهنةيتةنايلتامنة نعنيوضتلنخم تالني تو نني  لمتةنتن تممنأع تة ننت 1191عة ن
ايالتتتت منة ن)نايان متتتةناي  رانمتتتتةنالن تينتتتةنايتتتترايض.ن يكتتتينالنفتتتتزمنايلتتتب منة نابمل يتتتتة

 تتتر ن تينتتتةنايتتترايضننينهضتتتةنع رانمتتتةنخم  تتتةمنامتتتثننيتتتتأنايا  تتتمالنابتتتن من(نريتتتةااج
  كلتتتتتتمة لننعتتتتتتتا نخم تتتتتتالنتتتتتتتورمهيناتتتتتتةن تتتتتتينمتتتتتتل ن كاتتتتتتايل تينتتتتتتةنعتتتتتتينابريتتتتتتقنا

Doxiadesتينتتتةنايتتترايضنباةني تتتةناعتتتتا ناب   تتتة نني تتتويرمن ينانشتتتةءناامرتتتةناي لمتتتةن 
يشتتتبكين  بتتتتأنايان تتتممن رستتتمنايلمةستتتة ناي لمتتتةنيا وير تتتة.ن تتتتتنتبتتت ناب  تتتالنايتتتن النا

 أ  تتتتينخم تتتتالن  كلتتتتتمة لنن(.1)ناار تتتتينييامتتتتةءمنك تتتتةن تتتتون اضتتتتهنريشتتتتك نرتتتتتم
افتتقناي ة تتةنكتتم:نامتتثناخلتتت ة ن ابرن9×كتتم9شتتبكينننيا  تتمالناتتين تتولرينالن تتال

 ابنشتتتا ناياجةريتتتةناحمللمتتتةنالنايوستتتال.ن يناالياتتتتا ننيدكتتترمناضتتتيناين تتتولرينالنذ تتتمالن
نابتينة.ن
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ن

ريلن غتتتتمناباوتتتتتلنيلتتتتكةجمن تينتتتتةنايتتتترايضننامجتتتتةنيل دتتتترمن نامجتتتتةنيلن تتتتونايلتتتت
ابتتتورناب  تتتالن(نايلتتتب منمة نابمل يتتتة)ناالتائتتتة يةناال ىلنايتتتيتناتتتتثرنالن تتت  نايدتتتزم

هتىناإنزانشتوان ؛ن اننرستن ننيواست ةنشتركة1271 ت/نن1221ايرتمليناي ةقنالنعة ن
 تتتتتتنن(.5)ن منك تتتتةنالنايشتتتتك نرتتتتتم1229/ن تتتت1119 تتتيناعتتتتتا ناب  تتتتالنالنعتتتتة ن

 ن ليت ن1221 ت/نن1111ننكمن رني ةنيلن مةنا نعة نن251مئئرن لةاةن ون
 تتتت اناب  تتتتالنعلتتتتىنكمدمتتتتةنتو يتتتتلناستتتتا  ةال نن لمتتتتوجمننلتتتت ة.نركتتتتتن131الستتتتام ةان

األراضينعلىناضمتنابكةقنيل تينتة؛نامتثن ت ترناالستا  ةال نايئتنةعمةنالنا نتوان
جةريتةنايرتملتمةن اخلتت ة نالن ستالناي ايشرقن اناةجنابوار نالنا نتوان االستا  ةال نا

تا ناحملتتتوريينايرتملتتتتمعمن  ضتتتهناتتتتينايلتتتدةرا ن اخلتتتتت ة ناتتتتابتينتتتةنابركتتتتت ن علتتتىنا 
ايا لم متتةن ا ة  تتة ن ايتتو ارا نالناياتتران ايشتت ة نم اخلتتت ة ناي ة تتةناحمللمتتةنالن راكتتتن

ن.[2]االامةءن ابنةابقنايلكنمةنايرتملمةناىلنايش ة ن ايشرقن ايارا
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ئتتتتر:ناامرتتتةناي لمتتتةنيا تتتويرن تينتتتةنايتتترايضمناب  تتتالناالستتتزاتمجينايشتتتة  ناب

نت. ن1191بتينةنايرايضمنخم الناسا  ةال ناألراضيمن
 ( خمطط دوكسيادس) املخطط الرئيسي االول -( 4) الشكل رقم

 م7313ـ/ ه7333عام 
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بتينتتتتةنناب  تتتتالناالستتتتزاتمجينايشتتتتة  نماامرتتتتةناي لمتتتتةنيا تتتتويرن تينتتتتةنايتتتترايضاملصــــدر: 

املخطــــط  -( 5) الشــــكل رقــــم  تتتتتن1191ايتتترايضمنخم تتتتالناستتتتا  ةال ناألراضتتتيمن
 م7397 /هـ7447عام ( خمطط ست انرتانشوانل) الرئيسي الثاين

ن منتة تتتتترناامرتتتتتةناي لمتتتتتةنيا تتتتتويرن تينتتتتتةنايتتتتترايض1222/ن تتتتتت1112النعتتتتتة ن
 تتتيننجعتتتتا ن راستتتة نذ م متتتةنياحتيتتتتناين تتتةقناي  تتتراقنبتينتتتةنايتتترايضمن تتتتتناعا تتتت

من كتتتتةجمنااتتتتتفنايرتملتتتتين نتتتتهن تتتتوناذتتتتةل نأ امن  ارمن175جملتتتتلنايتتتتو راءنري تتتترارنرتتتتتمن
ن  ةثلتتةنب زاتتة)ن ليتت نياتتوفمنمتتت ة نت تتويرناألراضتتينعلتتين رااتت ن:ع لمتتةنايان متتة
 ناعا تتتتت ناامرتتتتةناي لمتتتتةنيا تتتتويرن تينتتتتةن1221/ن تتتتت1111 النعتتتتة نن(.شتتتتركةنستتتتر

نيتتعناتتت  نايان متتةن اتتت  نابرالتتةناي ةنمتتةن ضتتوانيالنييراضتتينايوات تتةنن ايتترايضنسمةستتة
ن(.1)ن يناين ةقناي  راق

مناب  تتتتالناالستتتتزاتمجين(ن تتتتتن1195)ناامرتتتتةناي لمتتتتةنيا تتتتويرن تينتتتتةنايتتتترايضم (1)
ضمنخم تتتتتتتتتتتتتتتتتالناستتتتتتتتتتتتتتتتتا  ةال ناألراضتتتتتتتتتتتتتتتتتينايشتتتتتتتتتتتتتتتتتة  نبتينتتتتتتتتتتتتتتتتتةنايتتتتتتتتتتتتتتتتتراي

ن.95م م ت1191



 االستفادة من مقياس معامل االرتباط لقياس مقدار التغيري

921 

اجتتمنستتكةقن تتامنماتتتنن ن تينتتةنايتترايضن تتينى تتلنع تتراقنلى تتتتنت تتورن
 زان رني تتتةن ااتتتتانالناي لثمنتتتة ن تتتيناي تتترجمنابةضتتتيناشن ن  تتتةنةنتبلتتتانكملتتتونعلتتتين لتتتةا

 فتتتتقنناتتتتةت نابلتتتتهنن–(ن تتتتتن1191)ن 9112اضتتتتريةن  تتتتورمننيلاتتتترن لتتتتةااهةنعتتتتة ن
نيوضتتتتتحهنا تتتتتت  م ليتتتتت ن9كتتتتتم522132 تتتتتو_(1)نابمتتتتتتاقنالستتتتتا  ةال ناألراضتتتتتي

ايض.نك تتةني هتترنايتت  نيبتتعنايا تتورنالن لتةاةناتتت  نمةيتتةنايان متتةنبتينتةنايتترنن(1رتتم)
ايتت  نيوضتتهنايا تتورنالنن تتةقن اتتت  نمةيتتةنايان متتةنألعتتوا ن(ن1)نليتت نريشتتك نرتتتم

ن.[11[ابلهنابمتاقنفرنايتراسة
 ( 7) اجلدول رقم

 تطور مساحة حدود محاية التنمية ملدينة الرايض

 النسبة املئوية من املساحة "هكتار حدود محاية التنمية
 النسبة م إمجايل املساحة

ن1221ن17377ن25151ن  ناين ةقناي  راقناأل  ات
ن1221:1221ن22311ن121111نات  ناين ةقناي  راقناي ةق

ن9112ن52312ن219211نات  نمةيةنايان مة
نن111311ن522121نامجةشن لةاةن تينةنايرايض

 (.هـ 7425) م2444اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض, املصدر: 

 تتتتتويرن تينتتتتتةنايتتتتترايضن لتتتتتحةن متتتتتتانمةنالستتتتتا  ةال نأرتتتتتر ناامرتتتتتةناي لمتتتتتةنيا
يكتت نت  تتتةننPDAاألراضتتين تينتتةنايتتترايضنعلتتينكة تتت نابلتتةاةمن رستتا تا نأرهتتتتمن

 منك تتتةن9112 ن اناهتتتينالن9119أرضنعلتتتين لتتتاوىنابتينتتتةمن تتتتتننيتتتتأنابلتتتهنالن
استتتا ت رناخلتتتراتالناحملتثتتتةن تتتينايائتتتويرنا تتتو ن  تتتورناألت تتتةرنايئتتتنةعمة؛نامتتتثنين

لينمري ةنايرايضنايرت مةناييتنأعت نات اناياترضمن يكتينابلتواة نايلتةني ةنابلهنع
كةنتتترنعلتتتينمتتتراتالنتئتتتويرنرتتتو ن عنتلتتتا ت نتكنويورمتتتةننن1221,1221يل تتتة ع

؛ن تتةني هتترنأامتتةاننني تتاناالمالفتتة من كتت ي نينPDAابلتتهنايرت تتينرستتا تا نا 
نة نايلةني ة. نعنهةنالنابلوا9112تاممنات  نني اناألامةءنالنابلهنعة 
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ن 1221  تتينا تتت  نياضتتهناجمن لتت هناتتت  ناين تتةقناي  تتراقناال  نعتتة 
 تتتتينامجتتتتةشن لتتتتةاةنن%ن77,17مننينلتتتتبةنا كاتتتتةرنن25151تتتتتتننيلتتتتان(ن تتتتتن1111)

 منالناعن ا ن  انابل هنيمئبهناتتناين تةقناي تةقنعتة ن9112 تينةنايرايضني ة ن
 تتتتتنظتتت نن%ن11,22 كاتتتةرامننينلتتتبةنن121111من يبلتتتان(ن تتتتن1111)ن 1221

ن-ن1111)ن 1221اىلنن1221 لتت هناتتت  ناض ةيتتةن نياتتةنمتتل نايدتتزمن تتينعتتة ن
 كاتتتتتتتةرمنن219211اىلن(ن تتتتتتتتن1191)ن 9112اشناجمن  تتتتتتت نعتتتتتتتة ن(ن تتتتتتتتن1117
 من يوضتهنايشتك ن9112 ينامجةشن لةاةن تينةنايرايضني تة نن%ن12,52نينلبةن

ن.يرايضت ورن لةاةنن ةتة نمةيةناين مةن ات  ةنبتينةنا(ن7)نرتم

ن

 طور مساحات نطاقات محاية النمية وحدودها -( 6) الشكل رقم

ن واة نالستا  ةاليرن تينتةنايترايضنجرتراءنثلثتةن لتتة رناامرةناي لمةني تون
من1117من1111)نابواف تتة(ن 9112من1221من1221)ناالراضتتينمتتل ناالعتتوا 

من تتتتتت  نا ائتتتتتةءا نتلتتتتت ةنانتتتتتتوا ن تتتتتيناستتتتتا  ةال ناالراضتتتتتتينرمشلتتتتتن(. تتتتتتن1191
ن:[11[ر ضةفةناشناالراضينغمناب ر فناسا  ةاةن  ي

ناالسا  ة نايئنةعي.ن-ن9نننناالسا  ة نايلك .ن-ن1

ناالسا  ة ناياجةر .ن-ن1ننناسا  ة ناين  ن ابوا ل .ن-ن2

االستتتتتتتتتتتتا  ة ناي  تتتتتتتتتتتتةالمنايز  تتتتتتتتتتتتينن-ن1ننننناالسا  ة ناخلت ي.ن-ن5
ن ايزفمهي.

ناي رق.نن-ن2نن.ار ن اسا رارهةاسا  ة نايتراعةن اناةجنابونن-ن7
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نغمناب ر فة.أ نناالسا  ةال نغمنحمت مناينو ن-ن2

 

مراحل تطور مساحات نطاقات وحدود محاية  -( 1) الشكل رقم
 التنمية ملدينة الرايض 

يركتنايبحثنعلينارراءنفلم ن  ة ت ناالرتبتةلننيتعنعنة ترناستا  ةال ناالراضتين
متتتتل نابلتتتتواة نابمتانمتتتتةنالستتتتا  ةال نايالتتتت ةنبتينتتتتةنايتتتترايضمن ليتتتت ن تتتتين

ناالراضينالنايدزا نايت نمةنابشةرنايمهةنسةني ة.
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نه1191اامرةناي لمةنيا ويرن تينةنايرايضناخلري ةنايرت مةمابئتر:ن
 دينة الرايضاستعماالت االراضي التفصيلية مل -( 9) الشكل رقم

 م2443/ هـ7424لعام 

ن 1221انا ن اي منالنابلتةاةناتيتنعتة نانتهنعنت ترن(ن1)ن ي هرنا ت  نرتتم
ن 9112اتتتيتنعتتتة ن(ن تتتتن1117)ن 1221االنانتتتهنالنايدتتتزمن تتتينعتتتة ن(ن تتتتن1117)
 ا  ن لتتتتتتةاةنابتينتتتتتتةننيتررتتتتتتةنكبتتتتتتمممنامتتتتتتثننيلاتتتتتترن تتتتتت  نابلتتتتتتةاةن(ن تتتتتتتن1191)

من   تتت ن تتونستتنو ن%ن1,122 كاتتةرامننينلتتبةن اي منت تتترننينحتتونن75,522129
زمنمن يلاتتتتتتظنانتتتتتتهنمتتتتتتل ن تتتتتت  نايدتتتتتتزمن تتتتتتينمتتتتتتل ن تتتتتت  نايدتتتتتتن%ن11,92  تتتتتتتار ن
كةجمناىتة ناين تونالن لتةاةنابتينتةنالن(ن تن1191ن-ن1117)ن 9112اىلن1221

مجملناالىة ة من كةجمناك رناالىة ة ن وان وناالىة نايار نيل تينتة؛نليت نيررتلناشن
ماهتتةن اي مناتتت  نمةيتتةنايان متتةنالن تت اناالىتتة نيلحدتتةونعلتتين ن  تتةن ا ىنانمدتتةن تن 

ننيمرمة.
ن
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فلمتتت ن  تتتةرجمنيلا تتتورنالن لتتتةاة ناستتتا  ةال ناالراضتتتينبتينتتتةنن-ن2ن-ن1
تتتتتتة نايبةاتتتتتثننير تتتتتتنن(: تتتتتتن1191ن-ن1117ن-ن1111)نايتتتتترايضنمتتتتتل ناالعتتتتتوا 

ابلواة نابمتانمةنالسا  ةال ناالراضيناييتنارر ةناامرةناي لمةنيا ويرن تينتةنايترايضن
من(ن تتتتتتتتتتتتن1191من1117نم1111)ن9111 ن1221 1221متتتتتتتتتتتل ناالعتتتتتتتتتتتوا ن

من التتةان  تتتت نايتتتاي منايلتتتنوية.ن اعا تتت ناامرتتتةنالن(ن9)ن تبويبهتتةنالنا تتت  نرتتتتم
فلمتتتت نايبمتتتتةان نعلتتتتيننينتتتتةءنمري تتتتةنرت متتتتةن ناجتتتتةن تتتتين تتتتورناالت تتتتةرنايئتتتتنةعمةنبتينتتتتةن

نايرايض.

 التطور يف مساحات استعماالت ( 2) اجلدول رقم
 االراضي مبدينة الرايض خالل اعوام املسح

 معدل الزايدة السنوية % ( هـ 7424) م 2443عام  ( هـ 7471) م 7336عام  ( هـ 7477) م 7334عام  االستعمال
ن

 % ( هكتار) مساحة % ( هكتار) مساحة % ( هكتار) مساحة
7477- 
 هـ 7471

7471 - 
 هـ 7424

ن12,9ن12,2ن22,2ن17,12911ن22,2ن91,15222ن12,5ن11,11951ننايلك 
ن99,2ن29,1ن27,1ن92,9115ن21,1ن12,1121ن29,1ن22,1175ننايئنةعي

ن17,17ن25,1ن-ن22,1ن25,5975ن21,1ن51,9252ن77,1ن72,2121نناين  
ن1311ن11351ن1321ن1127399ن1371ن1927391ن1321ن111352نناياجةر 

ن5311ن15312ن9322ن11191312ن1352ن11212321ن2311ن1111392ناخلت ة 
ناي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتةال
ننن ايزفمهي

ن22321ن11321ن1312ن1272321ن1321ن1127392ن1351ن219392

ن15355ن5392ن-ن1319ن7121372ن9312ن2151,27ن9321ن5292319ننايتراعي
ناالراضتتتتتتتتتتتتتتتي

نايدضةء
ن19399ن1327-ن77315ن112171311ن52371ن115129311ن11351ن112292311

ن5,91ن9,11ن2,22ن12291,75ن12,11ن25111,11ن17,11ن21192,17نناي رق
غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن

نف ن رناب
ن-ن9,75ن11722,21ن1,29ن512,12ن1,21ن1122,52

ن11,22
ن257,72

ن111ن12111371ننناالمجةش

ن%
ن111ن522129375ن%ن111ن121112371

ن%
ن92311ن1311
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نننننننننن ت1195ي لمةنيا ويرن تينةنايرايضمناامرةنان:املصدرن

 تتتتتنينر تتتتنجم وعتتتةن تتتيناب شتتترا ن ايتتتتالال نعنتتتتناستتتا راءن تتت انا تتتت  ن
نمن  ينا من   ناب شرا :(ن2)نرتمن فلملهنريشك 

من1221)ناعليننلبةنالنابلةاةنمل ناالعتوا (ن1)نمت  ناألراضينايدضةء*نن
 تتتتتتلنتدتتتتتتة  ننلتتتتتتبةن(ن تتتتتتتن1191من1117من1111)نابواف تتتتتتة(ن 9112من1221

الناتعنتنةتئترنن%ن11351(ن تتن1111)ن 1221ابلةاةناة؛نامثننيلاترنعتة 
؛ن%ن5237يائتتتتتبهن(ن تتتتتتن1117)ن 1221نلتتتتتبةن لتتتتتةاةناالراضتتتتتينايدضتتتتتةءنعتتتتتة ن

 يررلنلي ناشناياوسلناي  تراقنمتل ن ت  نايدتزمن تلنثبتة ن لتةاةنابتينتةمنالناتعن
ن77315يائت ناشن(ن تن1191)ن 9112 ا  ننلبةن لةاةناالراضينايدضةءنعة ن

 ن تتتتننيلتتاننم؛ن ليتت ننامجتتةنيلاوستتلنالنن تتةقناتتتنمةيتتةنايان متتةناي  رانمتتةنيل تينتتة%
ن.%ن19399ايلنويةنهب  نايدزمن  ت نايتاي من

رستتتتتتتاب ة ن لتتتتتتتةاةناالراضتتتتتتتينايدضتتتتتتتتةءن   ةرنتتتتتتتةناائتتتتتتتةتمة ن لتتتتتتتتةاة ن*ن
 تتتلناالائتتتةتمة نندلتتتهةن(ن تتتتن1111)ن 1221استتتا  ةال ناالراضتتتيناب تتتورمني تتتة ن

ايلتكنمةن اخلت متةن اي ترقنعلتىنتبعنسم رمناالستا  ةال ن( تن1117)ن 1221ي ة ن
 كاتتتتتتتتتةرانن17191.75ةنةنجما  تتتتتتتتت لتتتتتتتتت حة ننيلاتتتتتتتتترناستتتتتتتتتا  ةال ناألراضتتتتتتتتتي؛ف ت

 تتتتتتتتتتتتتتتينمجلتتتتتتتتتتتتتتتةن لتتتتتتتتتتتتتتتةاةناستتتتتتتتتتتتتتتا  ةال ناألراضتتتتتتتتتتتتتتتينربتينتتتتتتتتتتتتتتتةنن%72312نينلتتتتتتتتتتتتتتتبة
النعتتتة نن%ن21322 كاتتتةراننينلتتتبةنن12117311من  تتتون تتتت(1111 )1221عتتتة 

من متتتتتتل ن تتتتتت  نايدتتتتتتزمناتتتتتتتانت تتتتتتورنايضتتتتتتةنالن لتتتتتتةاة ن(ن تتتتتتتن1117)ن 1221
ةتئتتتتترن لتتتتتةاة ناالستتتتتا  ةال نايئتتتتتنةعمةن اي  ةفمتتتتتةن اياجةريتتتتتةن اين تتتتت منالناتتتتتعنتن

االستتتا  ةال نايتراعمتتتةن اناتتتةجنابتتتوار .ن  تتت انيوضتتتهن اتتتفنتلتتت ناالستتتا  ةال نعلتتتين
نالةاناالسا  ة نايتراعين اناةجنابوار .

هي االراضـي الـمل جي  ـر ( وتسمي ايضا ابألراضي البيضاء) االراضي الفضاء( 7) 
 عليها اي تطوير عمراين وليست داخل الكتلة العمرانية للمدينة. 
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 التطور يف مساحات استعماالت األراضي ونسبها -( 3) الشكل رقم

ن1191ن-ن1117)ن 9112ن-ن1221ائةءا نالنايدزمن تينعتة ننياحلم ناال. مبدينة الرايض لسنوات املقارنة أراضي جتارية 
يلاتتظناادتتةضننلتتاناستتا  ةال نايلتتك ن اخلتتت ة ن اي تترق؛نامتتثن(ن تتت

 لتتتتتتةاةناستتتتتتا  ةال نت تتتتتتلنن تتتتتتينامجتتتتتتةشن%ن12311نيلاتتتتتترننلتتتتتتباهةن  تتتتتتةن
األراضتتينني تتتناستتاب ة ن لتتةاةناألراضتتينايدضتتةءمن ت تتور نأنتتوا نأمتتر ن تتين
االستتا  ةال ن  تت ناالستتا  ةال ناي  ةفمتتةن ايزفمهمتتةمن ت تتور ننلتتبةنابلتتةاةن

 تتتتتتتينمجلتتتتتتتةن(ن تتتتتتتتن1117)ن 1221عتتتتتتة نن%ن9192اب ئئتتتتتتةناتتتتتتتةن تتتتتتتين
ن1191)ن 9112عتتتة نن%ن532استتتا  ةال ناألراضتتتيناشنأجمن  تتتلرناشن

لنأراضتتتتتتيناستتتتتتتا  ةال ناين تتتتتتت نمن رب تتتتتتت نت تتتتتتور ننلتتتتتتتبةن لتتتتتتةاةنت تتتتتتت(ن تتتتتتت
ن2317 االتئتتةال ن ابرافتتقناي ة تتةن تتينامجتتةشن لتتةاةناألراضتتيناب تتورمن تتين

ن(. تن1191)ن 9112عة نن%ن1322اشن(ن تن1117)ن 1221 عةن% أجمن نتةكنتبةينتةنالن لتةاةنشتبكةناي ترق.ن مة تةنأجمن(ن9)نيلاظن تينا تت  نرتتم.
 تتينامجتتةشنن%ن12311 تتين(ن تتتن1117)ن 1221اادضتترنعتتة نننلتتباهة

ن(؛ تتتتتن1191)ن 9112عتتتتة نن%ن2322 لتتتتةاةنابتينتتتتةنالن تتتت اناي تتتتة ناشن
  تتتت انيررتتتتلناشن اي من لتتتتةاةناتتتتتنمةيتتتتةنايان متتتتةنبتينتتتتةنايتتتترايضن تتتتلن اي من
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 تت اناضتتت؛ن تتةنتتت نن لتتةاةنابن  تتةناضضتتريةنيل تينتتةمن يكتتيننينلتتبةنت تت نعتتي
بكةناي تتتترقنايتتتتيتنتا تتتتورن تتتتلنت تتتتورنايكالتتتتةناي  رانمتتتتةن  تتتتهننلتتتتبةن لتتتتةاةنشتتتت

نيل تينة.

 اتت  نايا تتورا نالنتو يتتلن لتتةاة ناستتا  ةال ناألراضتتين اليتتةنعلتتينأمهمتتتةن
االستتتتا  ةال نايلتتتتكنمةن اخلت متتتتةن ستتتتم ر ةنعلتتتتيناستتتتا  ةال ناألراضتتتتينيل تينتتتتةنالن

نابتينتتتتةنفأمتتتت  نابرااتتتت ناأل شن تتتتينايان متتتتةمنأ تتتتةنالنابرااتتتت ناياةيمتتتتةن تتتتينايان متتتتةن  تتتتو
االستتتتتتا  ةال ناألمتتتتتترىنالناين تتتتتتوناتتتتتتيتنف تتتتتتقناالتتتتتتتتاجمننيتتتتتتعناستتتتتتا  ةال ناألراضتتتتتتين

ف تتتتنتتايتتتتن تتتون لتتتةاةناالستتتا  ةال ننمثن ااامةرتتتة نايلتتتكةجمن  ظمدتتتةنابتينتتتةمن  تتتي
اي  ةفمةمن ايز همةن ايزفمهمةن اسا  ةال ناين  ن االتئةال ؛ن لي نتلبمةنالاامةرتة ن

تالال ناألمترىنيا تورناستا  ةال ناألراضتتين تل ن ت  نايدتتزمنستكةجمنابتينتةمن  تينايتت
ت تتتتورن ظمدتتتتةن تينتتتتةنايتتتترايض؛نامتتتتثن(ن تتتتتن1191ن-ن1117)ن 9112ن-ن1221

اهنةنعنت تنابتينةنايلكنمةن اخلت مةن اال اريةنف تالمننيت نأ تبحرن تينتةنترفمهمتةن ىةريتةن
ل   تتتتتتتالن مت متتتتتتتةن  تتتتتتتنةعمةنأيضتتتتتتتة؛ن ليتتتتتتت نيررتتتتتتتلناشنف متتتتتتتقناير يتتتتتتتةنابلتتتتتتتا بلمةني

االستتتزاتمجينبتينتتتةنايتتترايضمنايتتت  ني كتتتتن تتت اناياورتتتهنيان متتتةنابتينتتتة؛ن تتتةني  تتت نعلتتتين
تكة تتتتت ناستتتتتا  ةال ناألراضتتتتتين اتتاهنتتتتتةنربتينتتتتتةمن  تتتتتوني تتتتتتن تتتتتينأ تتتتتتافنايلمةستتتتتة ن

ن اىة ة نايا  مالناييتنت   ناشنت ويرنابتينة.

نتمتتتتةلن  ة تتتت ناالرتبتتتتةلنبلتتتتةاة ناستتتتا  ةال ناألراضتتتتينمتتتتل ن-ن1ن-ن1
ن(: تن1191ن-ن1117ن-ن1111)ناألعوا 

ني نتمةلن  ة  ناالرتبةلنبلةاة ناسا  ةال ناألراضينبتينةنايترايضنعلتين
ايااتما نير تتنننSPSSن(ن1)ننيران  ن أسةلنايئمةغةنايرايضمةناب كورمنسةني ةنرسا تا

                                                           
ايبمتةان ن فلملهتة.ن تلتا ت نعتة منالنمجمتلنال متة ن اكة لتةناةستونيمةناتت ننمن  تى Sciences"Statistical Package for the Social"ارفنايلتمنمةناأل شن يناستمنااضتت ناالائتةتمةنيل لتو ناالرا ةعمتةن  ونامائةرنيينSPSSنيران  نن(1)

الن)ت ريبتتة(ن تتتر ةنايدةت تتةن   تتمناالمابتةرا ناالائتةتمةنمن يكتتيناشتا ةاةنعلتتيناياتترضرا ةعمتةنف تتالنعلتينايتترغمن تتينأهنتةنأنشتتررنأ تلناتت اناالايبحتتوان النت ائتترنعلتيننايبمتةان نايرت متةتشت  ناي تيتتتن تتينايبحتواناي ل متةنايتتيتن

 ايبمةان ن تواف هةن لن   مناي جممة نابشهورمنر  ن نهةنأ امنفةعلةنياحلم نشيتنأنوا نايبحواناي ل مة.  ة ةن
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ايتتتتيتناتتتتتثرنالن لتتتتةاة ناستتتتا  ةال نأراضتتتتين تينتتتتةنايتتتترايضنمتتتتل نأعتتتتوا نابلتتتتهن
ب كورمنسةني ةمن ك ي ناسا ت رننيرجممة نن مناب لو تة نا ارافمتةنالنفلمت نابمتاقنا

نلاناسا  ةال ناألراضين كةنمةمنك ةن ون وضتهنىفناخلتراتالنابرف تةمن ليت نيا ترفن
سلوكنايااتمنالنعنة ترناستا  ةال ناألراضتينربتينتةن  تتىنارتبتةلنني ضتهةننيتب انىفن

نمنايتيت(ن5,1,2)ن تينا تتا  نارتتة نهنلتاناجناي ة نندلتةن الناالعتوا ناياةيمتةمن  ت ان تة
ناب شرا ناياةيمة:ن ينملاةنيناسا راء

يورتتتنارتبتتةلنتتتوىننيتتعناالستتا  ة نايلتتكجتن االستتا  ة ناياجتتةر نالناعتتوا ن.
ن1111)ن 1221ابلتتتهنابمتتتتاقنابااةيمتتتةمن يكتتتيناتتتتوىن  ة تتت نارتبتتتةلنكتتتةجمنالنعتتتة ن

تنتتتتةتصن تتتت اناب ة تتتت نالنعتتتتة ين.ن تتتتتتن%ن21؛نأ ن1321امتتتتثننيلاتتتترنتم اتتتتهن(؛ تتتتت
ن17 ن%ن12امتتتتتتثننيلتتتتتتانعلتتتتتتىناياتتتتتتواشن(ن تتتتتتتن1191 1117)ن 9112 1221

؛  تت انيررتتتلناىلناجمنتم تتتةن اي من لتتتةاةناالستتتا  ة نايلتتتكجتنكةنتتترناكتتت نالنعتتتة ين%
عتتتتتيناالستتتتتا  ة ناياجتتتتتةر ننامجتتتتتةنالىتتتتتة ن(ن تتتتتتن1191 1117)ن 9112 1221

ن.االسا  ةرنالنا سكةجمنعنةنالنابنشا ناياجةرية كتتتتتةجمننيتتتتتعناالستتتتتا  ة ن(ن تتتتتتن1117)ن 1221يتتتتتواظناجمناعلتتتتتىنارتبتتتتتةلنالنعتتتتتة ن.
عتتتتتة نن%ن22 يكنتتتتتةناادتتتتتاناىلنن%ن19ايلتتتتكجتن اخلتتتتتت ة ؛نامتتتتتثننيلتتتتتان

أجمن لتتتتتتةاةناخلتتتتتتت ة نالنتتيتتتتتتتتنن  تتتتتت اني تتتتتتتو ناىلن(؛ تتتتتتتن1121)ن ن9112
االسا  ة نايلكجتمن لي ن  شرنعلىن تتىن رتو نرينلبةنندلهةنيلتاي منىفن

نيتتتتتتتتتعن(ن تتتتتتتتتتن1191)ن 9112مدةن مة تتتتتتتتتةنالنعتتتتتتتتتة نعلتتتتتتتتتتةنابر يتتتتتتتتتةنضتتتتتتتتت 
االستتتتا  ةيع؛ن تتتتةنيتتتتت نعلتتتتىناادتتتتةضن تتتتوناخلتتتتت ة نرينلتتتتبةنندلتتتتهةنين تتتتون

ناالسا  ة نايلكجت. اشةر نتم ةن  ة  ناالرتبتةلننيتعناالستا  ة نايلتكجتن األراضتينايدضتةءناىلن رتو ن.
نننسلوكني لتةنعكلمة؛نامثنظهر ن   نايتاي من ينمل 
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امتتتثنننيتتتعناالستتتا  ةيعنالناعتتتوا نابلتتتهنابمتتتتاقنابااةيمتتتةن  تتتة ل ناالرتبتتتةل
    ننامجةناببم مةنن ترانألع تة نن.علىناياواشن%ن72-م%ن15-م%ن59ن-ننيلار

ايان متتتتتةناي  رانمتتتتتةن اع تتتتتة ناياشتتتتتممتن ايبنتتتتتةءنييراضتتتتتينايدضتتتتتةءنيئتتتتتة ناالستتتتتا  ةال ن
ن لتتتتةي هتتترناينبتتتةيينايتتت   ايانم( تتتتن1191)ن 9112ايلتتتكنمةن نيشتتتك نمتتتة نعتتتة ن

ايرت متتتتتةن تتتتتين اي منمثنن ئتتتتتةجمنمثن اي ممنالن  ة تتتتت ناالرتبتتتتتةلناي كلتتتتتيمنيررتتتتتلناىلنانتتتتتهن
اادضتترناع تتة نايان متتةناي  رانمتتةن(ن تتتن1117)ن 1221متتل نابلتتهنابمتتتاقني تتة ن

اييتنت ثرننيشك ن بةشرنعلىنعلتةنايابةييننيعناالستا  ة نايلتكجتن االراضتينايدضتةء.ن
نلاتتتتظناجمن(ن تتتتن1191)ن 9112بلتتتهنابمتتتتاقني تتتة ن عنتتتت ةننن تتترناىلنعلتتتتةنالنا

 يوضتهن  ة  ناالرتبةلناي كلين ا ؛ن ةني كلن اي مناع ة نايان مةناي  رانمةنربتينتةن
نسكنمة.نتامناةيةناألراضين ينأراضنفضةءناىلنأراض مكتتتتتتتيناالستتتتتتتاتال نعلتتتتتتتىناجمن نتتتتتتتةكنعلتتتتتتتتةنعكلتتتتتتتمةننيتتتتتتتعناالستتتتتتتا  ة نايلتتتتتتتكجتن.

ان اضتتتهن تتتين  تتتةيملن  ة تتت ناالرتبتتتةلنابوضتتتهن االستتتا  ة نايئتتتنةعيمن  تتت 
ن1.91-ن)ن  نايلتتتةنيقنلكر تتتة؛نامتتتثنكةنتتترنمجم هتتتةنلا نتتتتممنستتتةيبةار تتتت

  تتتتتتتتت ان اليتتتتتتتتتةنعلتتتتتتتتتىناجمناالستتتتتتتتتا  ة نايلتتتتتتتتتكجتن تتتتتتتتتونن(م1312-م1319-م
االستتتا  ة نايراتتتتتنيل تينتتتةمن اجمن   تتتمنايان متتتةن ورهتتتةن تتتون تتت اناالستتتا  ة ؛ن

االرتبتتةلني تت نالناىتتة ناالستتا  ة نامتتثناجمناالىتتة ناخل تتينيوضتتهناجمن  ة تت ن
ايلتتكجت؛ن  تتجتناجمناراضتتيناالستتا  ة نايئتتنةعينتاحتتو ناىلناستتا  ة نستتكجتن

نربتينةن ةنيدلرنسم رمناالسا  ة نايلكجت. تورتتتنعلتتتةنابر يتتةن  بويتتةننيتتعناالستتا  ة نايئتتنةعين اي تترق:نامتتثنامتت ن  ة تت ن.
تاقنابااةيمتة.ن يكتيننيشتك ناالرتبةلنالناياتايتن اين ئتةجمننيتعناعتوا نابلتهنابمت

امتتتثنانتتتهنكل تتتةن ا ناالستتتا  ة نن؛عتتتة ن نتتتةكنارتبتتتةلننيتتتعن تتت ييناالستتتا  ةيع
ايئتتنةعين ا ن  تتهنتتتوافرنشتتبكةناي تترق؛ن تتةني كتتتنتتتوافرنشتتبكةناي تترقننيشتتك ن
  بتتتو ني تتتو نعلتتتينمت تتتةناالستتتا  ة نايئتتتنةعيمن يررتتتلنايانتتتةتصنالن  ة تتت ن
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ينلتتتبةنب تتتت نايتتتتاي منالن لتتتةاةناالرتبتتتةلناشنتنتتتةتصناالستتتا  ة نايئتتتنةعينر
نات  نمةيةنايان مةنربتينة. يمن ايزفمهتتين تتلناخلتتت ة ؛نكتتةجمنأكتت ن  ة تت نارتبتتةلنيلستتا  ة ناي  تتةالمنايز هتت.

(ن تتتتن1191 1111)ن 9112 1221عتتتة نن1391,1311منامتتتثننيلتتتا
عليناياواشن   انارتبةلنيتت نعلتين تت ن رتو نعلتتةنابر يتةننيتعناالستا  ة ن

ايز هتتتتيمن ايزفمهتتتتين اخلتتتتت ة منفكل تتتتةن ا  ن لتتتتةاةناالستتتتا  ة نمن تتتتةالاي 
اي  تةالن ايز هتتين ا  ن  هتةن لتتةاةناالستتا  ة ناخلتت ينرب تتتال نابتت كورمن
ستتتتتةني ة.نكتتتتت ي ن رتتتتتتنارتبتتتتتةلنل نعلتتتتتتةنعكلتتتتتمةننيتتتتتعناالستتتتتا  ة ناي  تتتتتةالن
ن االستتا  ةال ناياجةريتتةمن متتت ة ناين تت ن االتئتتةال ن ابرافتتقناي ة تتةن يكتتي

ننيشك نض مف. يواظنأجمن نةكنارتبةابةنتوايننيتعناالستا  ة ناخلتت ين االستا  ة ناياجتةر ؛نامتثن.
ن17وا نابلتتتتهنابمتتتتتاقنابااةيمتتتتةنعتتتتنيلاتتتترنتم تتتتةن  ة تتتت ناالرتبتتتتةلننيمنه تتتتةنالنأ

علتتيناياتتواش.ن  تت اني هتترنينتتةنأجمناي لتتتةناي ر يتتةناي ويتتةنن%ن17م%ن52م%
ةمنفكل تةن ا  ن لتةاةناخلتت ة ننيمنه ةنت   نع ن رو نىةنلنالن ومهةن  
ن ا  ن  هةن لةاةناالسا  ة ناياجةر . ظهتترن تتينفلمتت ن  متتةلن  ة تت ناالرتبتتةلنيلستتا  ة نايتراعتتين استتا راجنابتتوار نأجمن.

ستتلوكنعلتتتةن تت اناالستتا  ة نغتتمن ان  تتة؛نفهتتوناالتتفنالنعلتةتتتهناي ر يتتةن
عينارتبتتتةلن تتتلنمجمتتتلناالستتتا  ةال ؛نف تتتتنكتتتةجمننيمنتتتهن نيتتتعناالستتتا  ة نايئتتتنة

 يكتتتتتتينعتتتتتتة نن(. تتتتتتتن1111)ن 1221عتتتتتتة نن1392ابتتتتتتر  نضتتتتتت مفمننيلتتتتتتان
كتتتتتتتتةجمنارتبةابتتتتتتتتهنرخلتتتتتتتت ة ن االستتتتتتتتا  ة ناي  تتتتتتتتةالمن(ن تتتتتتتتن1191)ن 9112

االرتبتتةلنأتتت ننايز هتتيمن ايزفمهتتينارتبةابتتةنضتت مدة؛نامتتثنكةنتترنتم تتةن  ة تت 
عكلتتتتتتتتمةن تتتتتتتتلنرتتتتتتتتتينن .ن تتتتتتتتتتنكتتتتتتتتةجمناتتتتتتتت اناالستتتتتتتتا  ة نارتبةابتتتتتتتتة135 تتتتتتتتين

ان ناتت اناالستتا  ة ني اتت نستتلوكةنةيوضتتهنأجمنستتلوكنايبمتتناالستتا  ةال .ن  تت ا



 اض مت .نحم تنعبتن

219 

من نتةابقنضتت  نمة ةمن   انيررلناشنأنهنمل نأع ة نابلهنابمتتاقنينضت
اي  رانمعنيك نعة ن يناعوا نابلتهنابمتتاق؛ن تةنأ ىننعت ةنمةيةنايان مةن اي

لت ة ن اي(ن1)ناشن   ناألراضينايتراعمةن  هة.نك ي ن تفنأع ة نايكلةرا 
ان ن أع تتينةري  ت نهبتتةنمتل ناعتتوا نابلتهنابمتتتاق؛ن تتةنأثترنعلتتينستلوكنايبمتت

ن   ن   ناي لتة ناي ر ية. ر ت نايتراسةناياحلملمةني مةلن  ة  ناالرتبةلنأجمناألراضينايدضةءنترتبالن.
ارتبةابةنتواين لناالسا  ة نايتراعين اسا راجنابوار نالنك ناألعوا ؛نامثننيلان  ة  ن

عليناياواش.ن   انيوضهناي لتةناي ر يةننيعنن1352,1312,1312ةلننيمنه ةناالرتب
ك ن نهةن أجمن اي مناألراضينايدضةءن رتب ةننيتاي مناالسا  ة نايتراعين اسا راجن

ابوار من  رار ةن نهجمةنابلهنابمتاقنالسا  ةال ناألراضينبتينةنايرايضن تناهنةن
ضت  نمةيةنايان مةن اين ةتعناي  رانمعناأل  نةنمتتنتة رننيت  نأراضينفضةءن  راع

 اي ةق؛ن ةننيعن ت ن رو ن  ة  نارتبةلننيمنه ة.نك ةنكةجمن نةكنارتبةلنل نعلتةن
ن 9112ابر يةننيعناالراضينايدضةءن االسا  ة ناي  ةالمنايز هيمن ايزفمهينالنعة ن

 ة ن ارتبةابهةنإبضةفةن   اننامجةنيتاي منات  نمةيةنايان مةنا اناين(؛ تن1191)
نابنةابقناي  ةفمةنر نة ريةناييتنت لنمةرجناين ةتعناي  رانمعناأل  ن اي ةق.

 تتتينابنتتتةابقنا بلمتتتةنايتتتيتنيلتتتا رجن نهتتتةناضجتتتةرمن(ناحملتتتةرر)نايكلتتتةرا (ن1)ن
ناييتنتلا ت نالناناةجن وا نايبنةء.ن
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راضي معامل االرتباط بني مساحات استعماالت األ( 3) اجلدول رقم
 ( هـ 7477) م7334املختلفة لعام 

 الصناعي السكين 

النقل 
واالتصاالت 
واملرافق 
 ةالعام

 اخلدمات التجاري
الثقايف, 
الرتو ي, 
 والرتفيهي

الزراعي 
واستخراج 
 املوارد

األرضي 
 الفضاء

غري 
 املعروف

 الطرق

نننننننننن1311 ايلك 
ننننننننن1311ن1391ن- ايئنةعي

اين  ن االتئةال ن
  ابرافقناي ة ة

نننننن1311ن1312ن-ن1392
نن

ننننننن1311ن1322ن1311ن-ن1321ناياجةر 

نننننن1311ن1317ن1311ن1322ن1351ناخلت ة 
اي  ةالمنايز  ين

ننن1311ن1391ن1311ن1312ن1315ن-ن1359ن ايزفمهي
نن

ايتراعين اسا راجن
نابوار 

ن-
ن1329ن-ن1392ن1359

ن-
ن1351

نن1311ن1395ن-ن1311ن-
نن

ن-ناألراضينايدضةء
ن1315ن-ن1321ن1359

ن-
ن1322

ن1311ن1312ن1312ن-ن1319ن-
نن

نن1311ن1317ن1321ن-ن1312ن1322ن1319ن1312ن1371ن1311نغمناب ر ف

ن-ناي رق
ن1311ن1312ن1327-ن1315ن1312ن1319ن-ن1322ن1322

ن1311ن1391

ن
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/ ـه7477نسب استعماالت األراضي ملدينة الرايض لعام  –( 74) الشكل رقم
 م7334

معامل االرتباط بني مساحات استعماالت األراضي ( 4) اجلدول رقم
 ( هـ 7471) م7336املختلفة لعام 

 الصناعي السكين 

النقل 
واالتصاالت 
واملرافق 
 ةالعام

 اخلدمات التجاري
الثقايف, 

ٍٍ الرتوحي , ٍي
 والرتفيهي

الزراعي 
واستخراج 
 املوارد

ضي ااألر 
 الفضاء

غري 
 املعروف

 الطرق

نننننننننن1311 يلك ا
ننننننننن1311ن1319ن- ايئنةعي

اين  ن االتئةال ن
  ابرافقناي ة ة

نننننن1311ن1312ن1311
نن

ننننننن1311ن1312ن1319ن-ن1312ناياجةر 
نننننن1311ن1352ن1319ن1391ن1319ناخلت ة 

اي  ةالمنايز  ين
ننن1311ن1311ن1315ن1311ن1392ن-ن1395ن ايزفمهي

نن

اسا راجنايتراعين ن
نابوار 

ن-
ن1315ن1317ن1359

ن-
ن13111

نن1311ن1311ن-ن1355ن-
نن

ن-ناألراضينايدضةء
ن1311ن-ن1312ن1315

ن-
ن1311

ن1311ن1312ن1312ن-ن1319ن-
نن
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ن1312ن1315ن1311نغمناب ر ف
ن-

ن1319
ن1311ن-ن1321ن1311

نن1311ن1311

ن-ناي رق
ن1319ن1371ن1319ن1391ن-نن1312ن1311ن1322ن1312ن1321

ن1311

 
 م7336/ ـه7471نسب استعماالت األراضي ملدينة الرايض لعام  -( 77) الشكل رقم

معامل االرتباط بني مساحات استعماالت االراضي املختلفة (: 5) اجلدول رقم
 (هـ 7424) م2443لعام 

 الصناعي السكين 

النقل 
واالتصاالت 
واملرافق 
 ةالعام

 اخلدمات التجاري
الثقايف, 
ي, الرتوحي
 هيوالرتفي

الزراعي 
واستخراج 
 املوارد

األرضي 
 الفضاء

غري 
 املعروف

 الطرق

نننننننننن1311 ايلك 
ننننننننن1311ن1312ن- ايئنةعي

اين  ن االتئةال ن
  ابرافقناي ة ة

نننننن1311ن1312ن-ن1312
نن

ننننننن1311ن1311ن1311ن1317ناياجةر 

نننننن1311ن1317ن1311ن1397ن1322ناخلت ة 
  يناي  ةالمنايزن
ن ايزفمهي

ن-
ن1319ن-ن1311ن-ن1321

ن-
ن1312

ننن1311ن1311
نن

نننن1311ن1397ن1322ن-ن1317ن-ن1311ن-ن-ايتراعين اسا راجن



 اض مت .نحم تنعبتن

211 

ن1312ن1392نابوار 

ن-ناألراضينايدضةء
ن1322ن-ن1311ن1372

ن-
ن1325

ن1311ن1352ن1311ن1319
نن

ن-نغمناب ر ف
ن1391ن-ن1311ن-ن1321

ن-
ن1321

ن1397ن1317ن-ن1319ن-ن1325-
نن1311

ن1311ن1317ن-ن1315ن1371ن1397ن1312ن1311ن1311ن1391ن1311ناي رق

ن

 م2443/ ـه7424لعام   ضنسب استعماالت االراضي ملدينة الراي -( 72) الشكل رقم 

 :النتائج والتوصيات - 5
متل نناظهر نايتراسةناياحلملمتةنيلااتمنالناستا  ةال ناراضتين تينتةنايترايضن. نتائج الدراسة: - 1 - 5

اعتتتوا نابلتتتهنابمتتتتاقناجمن تينتتتةنايتتترايضنتتتتتنت تتتور ن ظمداهتتتة؛نامتتتثنعنت تتتتن
ابتينتتتةنايلتتتكنمةناخلت متتتةناال اريتتتةنف تتتالننيتتت نا تتتبحرن تينتتتةنترفمهمتتتةن ىةريتتتةن
  تتتنةعمةنايضتتتةمن اراتتت نيرنانشتتت ةناتائتتتة يةناثتتتر نعلتتتينشتتتك ناستتتا  ةال ن

جمناشناالراضتتتتتتينهبتتتتتتة.نا  نليتتتتتت ناشنايتتتتتتتاي منالناعتتتتتتتا نايلتتتتتتكةجمنيمئتتتتتت ناال
نل ةنت ريبة؛ن ةن ا ن ينايضتاالنعلتينابرافتقناخلت متةن ايبنمتةنن139113111

ناياحامةن سة منالنت ويرنابتينة.
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اجمناياامنالنات  ن نةابقنابلهن شك نايبمةان ن   دهةن ينعة نألمرن تينن.
منستتةعتنعلتتينظهتتورننالستتا  ةال ناراضتتين تينتتةنايتترايضاعتتوا نابلتتهنابمتتتاق
اب كتتمن  رتو نعلتتة نغتمن اضتحةناظهر تةنفلمت ن  متةلننني انايناتةت نغتم

  ة  ناالرتبةلنالنا تا  نايلةنيقنلكر ة.ن  ت اني كتتنضتر رمنتوامتتناستلوان
ارتتراءنابلتتهنالنايدتتزا نايت نمتتةناب الدتتةمن كتت ي نتوامتتتنايا ريدتتة نرينلتتبةن

نالسا  ةال ناالراضي.   ةال ناالراضتتتينبتينتتتةنالناياحلمتتت نايو تتتديمنيتتتواظناجمن تتتالنايااتتتمنالناستتتان.
 ينتة مكينن ترانيلااتما نايلتري ةنالننضنالناعوا نابلهناب الدةن تون تالايراي

اي لتتانعلتتيناع تتة نايا تتويرناي  تتراقنالنابتينتتةن انىتتةن تتيناين تتوناالتائتتة  ن
ناة.  ناستا  ةال ناالراضتينعلتين ررتةنايااتمن   تهنمهمةناينلتبمةنيكت ننتوناألناثر ن.

ايادةعت ننيتعنايااتما ننspssنر نايناتةت ناحملللتةننيت ان  نايتت اىة ه؛نامثناظه
الننلتتبةنكتت ناستتا  ة ن اىة تتهن ف تتةنألمهماتتهناينلتتبمةناتت  نايدتتزممن علتتينستتبم ن
اب تتتتة نايااتتتتمنالناالستتتتا  ة نايلتتتتك نرينلتتتتبةني لتاتتتتهن تتتتلنايااتتتتمنرألراضتتتتين

نايدضةء. تبتتةلنيكونتتهني تتملن مة تتةن  ة تت ناالرننا ائتتةتمةناألستتةيمامهمتتةناستتا تا نأن.
نيعن ااميين لا لع؛ن لي نير تناي وا رناي  رانمةن مة ةنالنت رفنايااتمن

ن.الناسا  ةال ناراضيناضضر علتتتتتينايتتتتترغمن تتتتتيناالمهمتتتتتةنايكتتتتت ىنيتراستتتتتةنايااتتتتتمنالناستتتتتا  ةال ناالراضتتتتتينفتتتتتةجمن.
ايتراستتة ناي  لمتتةن ا ر تتةنعلتتين لتتاو نابتينتتةنت تت نحمتتت  منرتتتامن ابورتتو ن

ئتتتتترنعتتتتتة منالناياحلمتتتتت نابكتتتتتةقنياو يتتتتتلننشتتتتتةلن  تتتتتعن تتتتتينأنشتتتتت ةن نهتتتتتةنينح
ت ةعة تةن  ت ن ركتتنمجملناألنش ةنالنأاتتنأ نناسا  ةال ناالراضينالنابتينة

نألامةءنايلكنمة.ابتينةنأ نايضوااينأ نا
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اجمن  تت ن تت  نايتراستتة ناياحلملمتتةنايا بم متتةنلا ناالستتلواناياحلملتتينايك تتينن.
ي  تتترانمعن  ا تتت  ناي تتترارنالناعتتتة من تتتمةغةنتلتتتهمنالن لتتتةعتمناب   تتتعنا

ن.خم  ة ناسا  ةال ناالراضينالنابتجمن   ن تينةنايرايض

تتت ثرن  تت ن تت  نايتراستتة ناي  لمتتةنايا بم متتةنعلتتينسمةستتة نايان متتةنالنابتتتجمنن-
ايكتتتتت ى؛نامتتتتتثنمت تتتتت ن رشتتتتتتانرتملتتتتتمةنيئتتتتتمةغةنسمةستتتتتة نايان متتتتتةناي  رانمتتتتتةن

 ف ةنالاامةرة نابتينةنابلا بلمة. فتيثنخم  ة ناسا  ةال ناالراضين ن

 التوصيات: - 9 - 5

 يو ينايبحثننيضتر رمناالمت نجستةيماناياحلمت ناالائتةتينايك متةنالنتمتةلن
اياحتتتوال ناضضتتتريةنيل تتتتجمن مة تتتةنايكتتت ى؛نبتتتةناتتتةن تتتين ثتتتمن بةشتتترنعلتتتين
اع تتة ناذتتةلناي تترارا نابكةنمتتةن  تتمةغةنخم  تتة ناالستتزاتمجمةنالستتا  ةال ن

ضتتتتر؛ن ليتتتت نيكوهنتتتتةناستتتتةيمانك متتتتةنتلتتتتهمنالنتمتتتتةلننلتتتتبةن تتتت  ناراضتتتتيناض
اياحتتوال نالن تتورمنك متتةنتلتتةعتناب  تتالنالنالتتةانايا تتتيرا نابلتتا بلمةن
الاامةرة نابتينةن يناالسا  ةال ناب الدةنييراضين ف ةنيلاامنالنايان متةن

 اي  رانمة.

  اخلة تتتةننضتتتر رمناالستتتادة من تتتين تتتورناالت تتتةرنايئتتتنةعمةنالنارتتتراءنايتراستتتة
رياامتتمنالناستتا  ةال ناراضتتينابتينتتةنمن كتت ي ناالستتادة من تتينت نمتتة نن تتمن

 اب لو ة نا ارافمةنالناع ة ناياحلم نابكةقن ايو دي.ن

 االعا تتتتتتتة نعلتتتتتتتينت نمتتتتتتتة نابلتتتتتتتهناي  تتتتتتتراقنايرت تتتتتتتينرستتتتتتتا تا نارهتتتتتتتتمنايتتتتتتتتن
Handheld نع لمة نابلهنابمتاقنيا لم ناالم ةءنايبشرية.نإرراءنال

 املراجع واهلوامش.
[1] Abrams, c. (1971) , the language of cities: a glossary of 

terms, The Viking Press, New York, pp 170:172. 
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منابتينتتةناي رنيمتتةناالستتل مة:ناثتترناياشتتريلنالن(ن 1221)نااتت يو من تتة ننيتتينعلتتي[ن9]
ن.15-57 نتكويينايبمرةناي  رانمةمناي ب ةناال شمن ارنايلهيمن ن

منذ تتتمالنابتتتتجممناي ب تتتةناال شمن كابتتتةناال لتتتون(ن 1221)نعتتتل منامتتتتنمةيتتتتم[2]
ن.21-21ابئريةمن ن ن

]4]  Edward j. k., Davide R.,& F. Stuart Chapin, (1995) , 

Urban Land Use Planning, 4th Edition, University Of 

Illinois Press, pp 196:200. 

]5]  Melville C.B. (1985) , Comprehensive City Planning: 

Introduce-tion & Explanation, University of Illinois 

Press, pp 95:105 

مناياحلمتتتتتتت ناالائتتتتتتتةتينرستتتتتتتا تا ن(ن 1227)ناي بةستتتتتتتينمنعبتتتتتتتتناض متتتتتتتتمن[1]
Spssرة  تتتةناي تتتة رممن نن-نمن  بوعتتتة ن  هتتتتناالائتتتةءنمناي ب تتتةناال ش
ن.111ن-ن157 ن

 ن دتتتتتة ممني تتتتترقناياحلمتتتتتت ن(ن 9111)نحم تتتتتو ن ستتتتتل ةجممنملتتتتتفمن نتتتتتت من[7]
ن.151ن-ن119االائةتيمناي ب ةناال شنمن كابةنايرشتمن ن ن

من اتتتتتتلن  لتتتتتا ب ناالستتتتتكةجمنالن تينتتتتتةن(ن 9111)نرمهتتتتتة منعلتتتتتين امتتتتتر جممن[2]
ن.11ن-ن5ايرايضمناامرةناي لمةنيا ويرن تينةنايرايضمن ن ن

رايضمنت ريتتتتترناستتتتتا  ةال ناالراضتتتتتين اامكتتتتت ناامرتتتتةناي لمتتتتتةنيا تتتتتويرن تينتتتتتةنايتتتتن[2]
نن(. تن1191)ن 9112ايا ريرناال  منايرايض.نن-ناي  راقنيلوضلنايرا ي

ت ريتتتتترناعتتتتتتا ن(ن 9115/نت تتتتت1191)ناامرتتتتةناي لمتتتتتةنيا تتتتتويرن تينتتتتتةنايتتتتترايضمن[11]
ايتراستتتتة ناياحلملمتتتتةنبشتتتتر  نابلتتتتهنابمتتتتتاقنالستتتتا  ةال ناالراضتتتتينبتينتتتتةن

ن.ال  منايرايضايا ريرنان-نايرايض
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ت ريتتترنابل تتتصن(ن ن9111/نت تتت1195)ناامرتتةناي لمتتتةنيا تتتويرن تينتتتةنايتترايضمن[11]
اياندمتت  نيلتراستتة ناياحلملمتتةنبشتتر  نابلتتهنابمتتتاقنالستتا  ةال ناالراضتتين

نبتينةنايرايضمنايرايض.
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U t i l i z i n g  Correlation Coefficient 

Measure to Determine Magnitude of 

Change in Riyadh City’s Land Uses 

 

Dr. Mohamed A. Abdel Hamid 

Abstract: 

This study investigates the determinants of and 

interrelations between land uses during the years 1990, 1996 

and 2003 in Riyadh City by employing a correlation 

coefficient measure, in order to determine the magnitude of 

the change in the above-mentioned years. This statistical 

method can explain the mutual relations among the nine 

major land uses in Riyadh and can infer the strength of the 

relations among them. The study first reviews the existing 

literature on urban land uses and the changes in them. It also 

relates the statistical methods employed in urban planning to 

their abilities to monitor quantitative results that contribute 

to decision making in this regard. 

ن
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