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دراسة وتحليل الغطاء االرضي واستعماالت االرض في مخيم الزعتري ما بين عامي
2012 – 2010م

د .ايمن عبدالكريم الطعاني
جامعة الحدين بن طالل – كلية االداب
رئيس قدم التاريخ والجغرافيا

الفصل الدراسي الثاني  2012/ 2012م
ملخص الدراسة

تقؾم الجراسة عمى تحميل لمغظاء االرضي واستعساالت االرض لسخيؼ الدعتخي في محافغة السفخق لمفتخة مؽ

 2017 - 2010وفي ىحه الجراسة تؼ استخجام صؾر فزائية مؽ القسخ الرشاعي سبؾت ) (spotلعام 2010

بجقة  2.5م ولعام  2017بجقة  10م حيث تؼ عسل ترحيح ىشجسي لمرؾر الفزائية واستخجم نغام االحجاثي
، WGS84وتبيؽ ان مداحة الغظاء الشباتي في عام  2010كانت حؾالي  150كؼ 2وىي تسثل حؾالي  %30مؽ
مداحة مشظقة الجراسة ،اما بعج انذاء السخيؼ بجأت تغييخات عمى الغظاء االرضي وتغيخ استخجام االرض حيث زادت
السشاطق الدكشية والحزخية حؾل مخيؼ الدعتخي باالضافة الى التي داخل السخيؼ نفدة  ،كسا تؼ انذاء طخق ججيجة

مؽ داخل السخيؼ وخارجة  ،وفيسا يخص الغظاء الشباتي عام  ،2107حيث بمغت مداحتو حؾالي  108كؼ 2وبشدبة

 % 22مؽ مداحة مشظقة الجراسة ويعج ىحا التشاقص بدبب البشاء الحي تؼ وخاصة انو كان عمى حداب مدرعتيؽ
داخل السخيؼ كحلػ ارتفع معجل درجة الح اخرة عام  2010مؽ  33درجة مئؾية الى  43درجة مئؾية عام . 2017
تؼ استخخاج معامل انعكاس الغظاء الشباتي والخطؾبة Normalized Difference Vegetation Index

) and humidity (NDVIلعامي  2010و  2017م ووصمت الجراسة الى ان ىشاك تغيخ سمبي لمغظاء الشباتي
حيث تشاقص بعج انذاء السخيؼ مسا اثخ سمبي عمى السشظقة وبقي ارتفاع في درجة الح اخره ،كحلػ التغيخ مؽ جانب

السشاطق الدكشية والسشاطق الحزخية وشبكة الظخق داخل وخارج السخيؼ ،وتأثخت القظاعات الحيؾية في محافغة

السفخق مؽ وجؾد مخيؼ الدعتخي.
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Study and analysis of land cover and land use in Zaatari camp between 2010 and
2017
Dr.aymen abed alkareem taani
History and Geography Department
Al-Hussein Bin Talal University. Amman, Jordan

Abstract
This study analyzes the land cover and land use in Zaatari camp in Mafraq
governorate for the period 2010-2017. Satellite images (from SPOT) were used for 2010
(with a precision of 2.5 m) and for 2017 (with an accuracy of 10 cm). These satellite
images were geometrically corrected and the WGS84 coordinate system was used. It was
found that the vegetation area in 2010 was about 150 km2, which represents about 30% of
the study area. After the camp has been established, changes were observed in the land
cover and land use, as the residential and urban areas increased around Zaatari camp, in
addition to changes inside the camp itself. New roads were constructed inside and outside
the camp. In 2017, the vegetative cover accounted for about 22% of the study area. This
decline is likely related to the construction process, especially at the expense of two
farms inside the camp as well as the increase in temperature from 33ºC in 2010 to 43ºC in
2017.
The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and humidity for 2010
and 2017 showed a negative change of the vegetation cover, where it decreased after the
establishment of camp and impacted the region, while the temperature remained high. In
addition, changes were observed in residential and urban areas and the road network
inside and outside the camp. Many vital sectors in Mafraq governorate were affected by
the presence of Zaatari camp.

: مقجمة
شيج االردن تجفقا كبي اخ مؽ االخؾة الدؾرييؽ عمى اراضية مسا ادى الى الزغط الستدايجعمى الخجمات وكافة لقظاعات

 انذأت كؾمة. فيو وكان اكثخ السشاطق اكتزاضا بتجفق الالجئيؽ ىي مشظقة مخيؼ الدعتخي في محافغة السفخق

االردنية مخيؼ الدعتخي في مجيشة السفخق الحجودية مع سؾريا وبالتعاون مع مفؾضية االمؼ الستحجة لالجئيؽ في شيخ
.  وتؼ تدويج السخيؼ بالبشية التحتية كاممة2 كؼ19  وبسداحة2012 تسؾز
: اىجاف الجراسة

 دراسة الغظاء االرضي واستعساالت االرض في مشظقة الجراسة قبل وبعج انذاء السخيؼ.1
 تحميل التغيخ الحي حرل في مشظقة الجراسة في الغظاء االرضي واستعساالت االرض.2
 اعيار دور تقشيات االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية في تحميل مشظقة الجراسة ومداحتيا.3
. وسكانيا
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مشيجية الجراسة  :سؾف يتؼ استخجام السشيج التحميمي والؾصفي لجراسة السشظقة وتحميل الغظاء االرضي واستعساالت
االرض .
يقع حؾض الدعتخي في شسال شخق األردن بالقخب مؽ الحجود الدؾرية  ،كسا ىؾ مؾضح في الذكل ( ، )1بيؽ

' N 24 ° 32 -' 7 ° 32و ' E. 36 ° 36 -' 9 ° 36مشظقة الحؾض ىؾ ( )500كؼ  2انغخ الذكل ( .)1يتخاوح
االرتفاع فؾق مدتؾى سظح البحخ مؽ ( 944 - 568م) .انغخ الذكل (.)2

شكل ( )1مؾقع مشظقة الجراسة

شكل ( )2االرتفاعات في مشظقة الجراسة
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حيث نالحظ ان السشاطق الذسالية الذخقية تستازبظبؾغخافية تتخاوح مؽ مختفعة الى شبو مدتؾية في اقرى

الذخق وفي الجشؾب تؾجج االودية وبعض التخسبات فييا ،ويقل االرتفاع كمسا اتجيشا الى الجشؾب .

يزؼ السخيؼ حؾالي تدعة وعذخيؽ مجرسة وعذخة مدتذفيات ومخاكد طبية واكثخ مؽ  400محل تجاري

ويقظشو حؾالي  90000الجئ سؾري طبقا إلحرائيات االمؼ الستحجة ويعتبخ اكبخ مخيسات المجؾء عخبيا والثاني
عالسيا .
اصبح تكامل بيانات االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية في كذف وتحميل التغيخ في الغظاء
االرضي واستعساالت االرض مسكشا وبذكل اسخع وادق مؽ خالل معالجة كسية كبيخة مؽ البيانات السكانية التي تؾفخىا
مرادر االستذعار عؽ بعج مؽ صؾر فزائية الزمشة متعجدة لتحجيج ىحه التغيخات،وفي ىحه الجراسة تؼ استخجام

صؾر فزائية مؽ القسخ الرشاعي سبؾت ) (spotلعام  2010بجقة  2.5م ولعام  2017بجقة  10م حيث تؼ
عسل ترحيح ىشجسي لمرؾر الفزائية واستخجم نغام االحجاثي  WGS84انغخ الذكل ( . ) 3
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الذكل (  ) 3الغظاء االرضي لسشظقة الجراسة قبل انذاء السخيؼ

نالحظ مؽ خالل الذكل رقؼ ( )3ان مداحة الغظاء الشباتي في عام  2010كانت حؾالي  150كؼ 2وىي
تسثل حؾالي  %30مؽ مداحة مشظقة الجراسة ،اما بعج انذاء السخيؼ بجأت تغييخات عمى العظاء االرضي وتغيخ

استخجام االرض حيث زادت السشاطق الدكشية والحزخية حؾل مخيؼ الدعتخي باالضافة الى التي داخل السخيؼ نفدة ،

كسا تؼ انذاء طخق ججيجة مؽ داخل السخيؼ وخارجة  ،وفيسا يخص الغظاء الشباتي عام 2017م حيث بمغت مداحتو
حؾالي  108كؼ 2وبشدبة  % 22مؽ مداحة مشظقة الجراسة ويعج ىحا التشاقص بدبب البشاء الحي تؼ وخاصة انو

كان عمى حداب مدرعتيؽ داخل السخيؼ ،انغخ الذكل (  ،) 4اما السداحة الدراعية فقج قمت ايزا بدبب قمة السياه
بدبب استخجام السياه لمسخيؼ وعجم تشغيسيا وبالتالي حجوث ضخ جائخ ليحه السياه حيث قل مشدؾب السياه الجؾفية مؽ

 470م الى  460م خالل ست سشؾات تقخيبا  ،كحلػ لعبت درجة الح اخرة دور في التأثيخ عمى الغظاء الشباتي

والدراعة عمى حج سؾاء حيث ارتفع معجل درجة الح اخرة عام  2010مؽ  33درجة مئؾية الى  43درجة مئؾية عام
2017م مسا كان لو االثخ الكبيخ في الحج مؽ انتذار ونسؾ الغظاء الشباتي .
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الذكل (  ) 4الغظاء االرضي واستعساالت االرض لسشظقة الجراسة بعج انذاء السخيؼ

وبسقارنة مشظقة الجراسة قبل وبعج انذاء السخيؼ فقج تؼ استخجام ايزا صؾرتيؽ فزائيتيؽ مؽ القسخ

الرشاعي  Land Sat 8بدبعة نظاقات طيفية لسشظقة الجراسة وما حؾلة بسداحة 3كؼ حيث تؼ استخخاج معامل
انعكاس الغظاء الشباتي والخطؾبة )and humidity Normalized Difference Vegetation Index (NDVI
لعامي  2010و  2017م  ،انغخ الذكل ( .) 5
الذكل (  ) 5معامل انعكاس الغظاء الشباتي والخطؾبة قبل انذاء السخيؼ
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الذكل (  ) 6معامل انعكاس الغظاء الشباتي والخطؾبة بعج انذاء السخيؼ

حيث يالحظ مؽ الذكميؽ رقؼ ( )6 + 5ان معامل انعكاس الغظاء الشباتي قبل انذاء السخيؼ تتخاوح مابيؽ
( 0.17ـ ـ  ) 0.4وىحا يجل عمى صحخاوية السشظقة مؽ االساس وقمة الخطؾبة فييا حيث تخكدت قيؼ الخطؾبة مابيؽ
( 0.095ـ ـ  ، ) 0.2اما السشاطق الدراعية تخاوحت القيؼ االنعكاسية فييا ما بيؽ (  0.42ـ  ) 0.74مسا يعشي انيا

متجنية ندبيا وىي تغيخ بالمؾن االبيض في الذكل االعمى رقؼ (  ) 5وتخاوحت باقي القيؼ لتذيخ الى اراضي
سكشية ومشاطق حزخية مختمفة .
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اما بعج انذاء السخيؼ كانت القيؼ االنعكاسية لمشبات تتخاوح بيؽ ( 0.458 +ـ  0.1494ــ) حيث يالحظ معامل
االنعكاس لمشبات تغيخ بشدبة بديظة في السداحة السدروعة حيث قمت في مشظقة السخيؼ وزادت فيسا حؾلة  ،كحلػ

زيادة السداحة الدكشية في مشظقة السخيؼ حيث يذيخ المؾن االزرق وىؾ يسثل زيادة ندبة الخطؾبة والدبب ىشا يعؾد
الى زيادة السشاطق الدكشية حيث تخاوحت القيؼ مابيؽ

( 0.085 +ـ ـ  0.0006ـ ـ)  ،اما السشاطق الدراعية يذار ليا

بالمؾن االبيض وذات رطؾبة عالية في الذكميؽ رقؼ (  )5+6وكانت قيسو (  0.46ـ ـ . ) 0.2

ومؽ خالل السدؾحات السيجانية لمسشظقة تبيؽ ان اغمب السحاصيل فييا ىي  :البظيخ والعشب والكؾسا والباذنجان

والظساطؼ والديتؾن وىحه جسيعيا تعتسج عمى الخي مؽ االبار االرتؾازية وذلػ لقة وانخفاض اليظؾل السظخي فييا

والتي تتخاوح بيؽ  120ـ  180ممؼ  /الدشة (و ازرة الدراعة  )2017،وبالتالي لؼ تؤثخ االمظار عمى مشظقة الجراسة

القبل والبعج انذاء السخيؼ مسايجل عمى ان التغيخ الحي حرل لمشباتات ولالستعساالت االخخى في مشظقة الجراسة ىؾ

بدبب انذاء السخيؼ فييا مؽ خالل التؾسع الدكشي والتأثيخ عمى السدارع السخوية او مؽ خالل استشداف السياة في
االبار الجؾفية السؾجؾدة في مشظقة الجراسة .

كحلػ مؽ خالل دراسة معامل االنعكاس لمشبات ( ) NDVIتبيؽ ان مشظقة الجراسة ىي بيئة صحخاوية بأغمب
مشاطقيا  ،كحلػ ىشاك زيادة كبيخة في السباني الدكشية بدبب زيادة اعجاد الالجئيؽ الدؾرييؽ في السشظقة .
نتائج الجراسة :

 .1ىشاك تغيخ سمبي لمغظاء الشباتي في مشظقة الجراسة حيث تشاقص بعج انذاء السخيؼ مسا اثخ سمبي عمى
السشظقة وبالتالي ارتفاع في درجة الح اخره حيث وصل معجل درجة الح اخرة الى  43درجة مئؾية .
 .2انخفاض في مؤشخات السياه لمسشظقة حيث استشدفت االبار االرتؾازية في مشظقة الجراسة بدبب الكثافة
الدكانية الكبيخة .

 .3ىشاك تغيخ كبيخ في مشظقة الجراسة مؽ جانب السشاطق الدكشية والسشاطق الحزخية وشبكة الظخق داخل
وخارج السخيؼ .
 .4لؼ تتأثخ بعض السشاطق في مشظقة الجراسة وذلػ بحكؼ انيا صحخاوية لؼ تكؽ مدروعة مؽ فبل او انيا مدارع
بعيجة عؽ السخيؼ .

 .5تأثخت القظاعات الحيؾية في محافغة السفخق مؽ وجؾد مخيؼ الدعتخي بالقخب مشيا حيث اصبح امتجاد
عذؾائي لمسشاطق الدكشية والظخق وغيخىا .

تؾصيات الجراسة :
 .1استخجام التقشيات الحجيثة مثل االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية لمخصج السدتسخ وفيؼ
مدارات التغييخ عمى االرض ومتابعتيا وايجاد الحمؾل ليا.

 .2العسل عمى دراسة وتشغيؼ التؾسع الدكاني داخل السخيؼ وخارجة لمحج مؽ التاأتثخ الدمبي عمى الغظاء
الشباتي واستعساالت االرض.
 .3مخاقبة االبار االرتؾازية في مشظقة الجراسة والتخشيج في استخجاميا مؽ اجل ديسؾمتيا .
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 االستفادة مؽ مياه الرخف الرحي مؽ خالل انذاء اكثخ مؽ محظة لتشقية السياة والسشع مؽ حفخ.4
. الحفخ االمتراصية حتى التؤثخ عمى السياه الجؾفية
 زراعة محاصيل اقل في اعتسادىا عمى السياه الجؾفية حتى نزسؽ استسخاية السياه الجؾفية في السشظقة.5
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