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 ملخص

ي  إلزحفمشكلة  إن
ي عىل  إلعمرإن 

ي منهإ جميع إلدول، فقد  إلزرإعية إألرإض 
مشكلة بيئية عإلمية تعإن 

ي إلزرإعية 
 لمعظم دول إلعإلم خإصة إلدول إلنإمية منهإ، فتعرض إألرإض 

ً
أصبحت تشكل تحديإ

ي قد ت
ي إلت 

ي تخل بإلتوإزن  إلىؤدي للضغوط إلنإتجة عن إلزحف إلعمرإن 
إلعديد من إلمشإكل إلبيئية إلت 

ي وعليه تجلت أهمية درإسة إلموضوع كونهإ 
من إلمشإكل إلهإمة ذإت إآلثإر وإألبعإد إلسلبية  تعتبرإلبيت 

حإت   على ي إلمنإطق ذإت إلمنإخ إلجإف أو شبه إلجإفة لوضع مقب 
 
كإفة إألصعدة وخإصة إلبيئية ف

إلبيئة ؤلعإدة إلتوإزن بي   إلعمرإن و مإ يحيط به من  علىومن ثم إلمحإفظة وحلول للحد من إلظإهرة 

ي إلزرإعية حيث هدفت إلدرإسة 
ي  علىتسليط إلضوء  إلىإألرإض 

ي فقدت من إألرإض 
إلمسإحإت إلت 

ي نتجت عن ذلك. 
ي أدت ؤىل ذلك ومن ثم إألبعإد إلبيئية إلت 

 إلزرإعية وإألسبإب إلت 

ي تحول
 
ي  تكمن مشكلة إلدرإسة ف

ي إلزرإعية ؤىل عمرإن ومعرفة  أسبإب إلزحف إلعمرإن 
 علىإألرإض 

ي إلزرإعية ومإ ينتج عن ذلك من أبعإد بيئية، وتتكون إلدرإسة من أربعة محإور إلمحور إألول 
إألرإض 

ي تحولت ؤىلي عمرإن، 
ي إلزرإعية إلت 

ي إألرإض 
إلجغرإفية إلطبيعية لطبيعة إألرض إلزرإعية، إلمحور إلثإن 

، ومن أهم مإ إلمحور إ ي
ي وإلمحور إلرإبع إألبعإد إلبيئية للزحف إلعمرإن 

لثإلث أسبإب إلزحف إلعمرإن 

ي إلزرإعية؛ سإهمت فيه إلعديد من إلعوإمل 
ي عىل إألرإض 

خلصت  ؤليه إلدرإسة  أن هنإلك زحف عمرإن 

ي إلمتسإرع وغيإب إلتخطيط وإإلبتعإد عن إلزرإعة، وتمثلت إلتوصيإت 
ي إلتوعية أهمهإ إلنمو إلسكإن 

 
ف

ي 
 .الرأسًإلبيئية وإلتوسع إلعمرإن 

 

ي ،  إلكلمإت إلمفتإحية
ي ، إألردن.  األراضً: إلزحف إلعمرإن 

 إلزرإعية ، إلتوإزن إلبيت 
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Abstract 

The problem of urban sprawl on agricultural lands is a global environmental 

problem that all countries suffer from. It has become a challenge to most 

countries of the world, especially developing countries. The agricultural lands 

are exposed to pressures resulting from urban sprawl, which may lead to many 

environmental problems that disturb the environmental balance. Studying the 

subject as it is one of the important problems with negative effects and 

dimensions at all levels, especially the environment in areas with a dry or semi-

arid climate, to develop proposals and solutions to reduce the phenomenon 

and then preserve the environment to rebalance between urbanisation and 

the surrounding agricultural lands. The study aimed to shed light on the areas 

that were lost from agricultural lands, the reasons that led to this, and then the 

environmental dimensions that resulted from that. 

The problem of the study lies in the transformation of agricultural lands into 

urbanisation and the knowledge of the causes of urban sprawl on agricultural 

lands and the resulting environmental dimensions. Urban and the fourth axis 

are the environmental dimensions of urban sprawl. One of the most important 

conclusions of the study is that there is urban sprawl on agricultural lands. 

Many factors contributed to it, the most important of which is the rapid 

population growth, the absence of planning, and the move away from 
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agriculture. The recommendations were environmental awareness and vertical 

urban expansion. 

Keywords: urban sprawl, agricultural lands, environmental balance, Jordan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

ي يسببهإ إؤلنسإن إلمحور إلذي 
ي أصبحت درإسة إلبيئة وإلمشكالت إلت 

 
ية ف تدور حوله كل إلجهود إلبشر

ي بعض إلعلمإء إؤلنسإن من مسئوليته فيمإ أصإب بعض إلبيئإت، ومن ثم 
، وإل يعف  إلوقت إلحإض 

 من عنإض إلتنمية وإلتخطيط، فأصبحت هذه 
ً
 مهمإ

ً
أصبحت عملية تقييم إآلثإر إلبيئية تشكل عنرصإ

ي تفرض نفسهإ عىل إلجم
يع من مختلف إلعروق وإلطبقإت فأصبحت إلمشكلة إلبيئية من إلمشإكل إلت 

 من أهم إلقضإيإ. 

ي منهإ جميع دول إلعإلم، حيث 
ي إلزرإعية مشكلة عإلمية تعإن 

ي عىل إألرإض 
ؤن مشكلة إلزحف إلعمرإن 

ي  1.7من دول إلعإلم وأن مإ يزيد عن  119أصبحت ظإهرة إلتصحر تهدد حوإىلي 
مليإر هكتإر من أرإض 

كإن إلبد  من إإلهتمإم بهذه إلمشكلة ودرإستهإ لمعرفة إألسبإب ومن ثم إلعإلم مهددة بإلتصحر، لذلك  

 (.    0909وضع حلول لهإ للحد من آثإرهإ)خليفإت،

ي كمإ ؤن 
إيد  إلزرإعية إألرإض  ي إلمب  

إلمحيطة بإلمدن تتنإقص يومإ بعد يوم وذلك نتيجة إلنمو إلعمرإن 

إيد عىل  ي ذو إلضغط  إلمب  
ي إإلموإكب للنمو إلسكإن 

ويتمثل هذإ إلنمو بإلزيإدة إلطبيعية  إلزرإعية ألرإض 

إيد إلنإجم بفعل  ي إدة إلسكإن تؤدي ؤىل زيإدة إلطلب عىل ؤن زي الهجرة حٌثللسكإن وكذلك إلب  
 إألرإض 

ي زحف 
 
ية إألخرى ،كذلك تلعب وسإئل إلموإصالت دورإ مهمإ ف ألغرإض إلسكن وإلخدمإت إلبشر
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ي إلعمرإن عىل 
إلمنشآت وإألنشطة إلتجإرية عىل من خالل شق إلطرق وإقإمة إلمصإنع و  إلزرإعية إألرإض 

ي إلمدن ممإ يسإعد عىل 
 
جوإنب هذه إلطرق، وكذلك يجب أن نشب  ؤىل إنعدإم إلتخطيط إلسليم ف

ي توسع إلعمرإن عىل حسإب 
ي رغبة  إلزرإعية إألرإض 

 
بإؤلضإفة ؤىل دور إلعإمل إلسلوكي وإلمتمثل ف

ي 
 
ي إلضوإحي خإرج  إلمدن وتعد إلمشكلة من إلمشإكل إلهإمة وذإت إآلثإر إلسلبية ف

 
إلسكإن بإلسكن ف

ول إلعإلم وخإصة تلك إلوإقعة تحت ظروف منإخية جإفة أو شبه جإفة وظهرت أهمية إلعديد من د

ي إلذي تخلفه عىل كإفة إألصعدة إإلجتمإعية وإإلقتصإدية وإلبيئية  هذه إلمشكلة  للتأثب  إلسلتر

 .(0911)الحبٌس،

ي مدن إلمملكة إألردنية إلهإشمية وغيإب إلسيإسإت إل
 
ي ف

ي ظل إستمرإر إلزحف إلعمرإن 
 
فإعلة للتحكم وف

ي أصبحت إلمنإطق إلزرإعية مهددة بإإلندثإر، وهذإ إألمر 
 أنوزإرة إلزرإعة حيث  ناقشتهبإلنمو إلعمرإن 

ى ستحدث  إلىإلزرإعية  األراضًنسبة  ي إلسكنية قد قلت بشكل كبب  وهذإ إنذإر إىل كإرثة كبر
إإلرإض 

ي  إذا
 رإعية. إلز  األراضًحيإة أخصب  أنهتلم يتم حل هذه إلمشكلة إلت 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم إألرض وإألرض إلزرإعية

بة وإلصخور  األرضٌةهي إلمسإحة إلمحددة من سطح إلكرة  ي تحتوي عىل إلب 
وإلغالف  أسفلهاوإلت 

ة فوق إو إسفل  عناصرهإلجوي إلمحيط بهإ بجميع  ي تعيش مبإشر
إلمنإخية وكذلك إلكإئنإت إلحية إلت 

ي تتدإخل فيه جميع إلتفإعالت بي   إلعنإض  األرضهذإ إلسطح وعليه فؤن 
عبإرة عن نظإم بيت 

ي ظل نظإم مغلق تنتقل فيه إلطإقة وإلمإدة من عنرص آلخر
 
 ، واألرضإلمختلفة إلمكونة لهذإ إلنظإم ف

إلغذإء  إنتاجإلمحإصيل وتربية إلمإشية بهدف  إلنتاجإلزرإعية هي أرض مخصصة للزرإعة 

 .(0900)الغوٌري،للبشر 

 

ي وأسبإبهمفهوم 
 إلزحف إلعمرإن 
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ي هو توسع إلمدن عىل حسإب 
ي  األساسً سببهإلزرإعية  األراضًإلزحف إلعمرإن 

هو إإلنفجإر إلسكإن 

ي للمدينة وإلذي يتمب   غإلبإ بمشإري    ع سكنية 
 
ي إلنطإق إلجغرإف

 
ي إىل إلتوسع ف

ويشب  إلزحف إلعمرإن 

ي فيهإ لالستخدإم إل األراضًمنخفضة إلكثإفة حيث يتم تقسيم 
فردي، كمإ يعود سبب إلزحف إلعمرإن 

ية بإإلضإفة  ي إلمنإطق إلحرص 
 
ي إستيعإب إلزيإدة إلسكإنية ف

 
ي زيإدة مسإحة إلمعيشة  إلىف

 
إلرغبة ف

ي بزيإدة إستخدإم إلطإقة  األخرىوإلمرإفق إلسكنية 
ية، ويرتبط إلزحف إلعمرإن  ي إلمنإطق إلحرص 

 
ف

ية وتجزئة إلمنإطق إلطبيعية. وتؤدي أيضإ ظإهرة إلمروري وتدمب  موإئل إلحيإة  والزحاموإلتلوث  إلبر

ي إىل تطوير إلمنإطق إلريفية إلمجإورة لهإ تدريجيإ وتزيد كثإفتهإ إلسكإنية شيئإ فشيئإ 
إلزحف إلعمرإن 

رفع مستوى إلخدمإت فيهإ وإنتشإر إستخدإم إلسيإرإت ووسإئل إلنقل  إلى بدورهإلذي يؤدي  األمر

ي للمنإطق إلمحيطة بإلمدن  لتًاإلحديثة عىل مستوى إوسع 
بدورهإ تؤدي إىل إإلخالل بإلنظإم إلبيت 

عىل  والمنشآتإلمصإنع  وإقامةوبإلتإىلي تصحرهإ وزحف إلعمرإن عليهإ نتيجة شق طرق إلموإصالت 

 .(0909)خلٌفات،إلزرإعية األراضً

 

ي إلكثب  من إلدول تكون بشكل غب  منظم وغب  هإدف حيث يجب  أن
 
ي ف

ي إلتوسع إلعمرإن 
 
إلعشوإئية ف

إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلسيإسية وعىل إلجهإت إلمعنية  األزماتإن يكون مدروس لتفإدي 

ي تعود بإلمنفعة واألماكنوإلمختصة تحديد إلمنإطق 
ي يجب إلبنإء فيهإ وإإلبتعإد عن تلك إلت 

 إلت 

بة قدر إلمستطإع.  األراضًإإلقتصإدية عىل إلمجتمع وإإلبتعإد عن   خصبة إلب 

ي من  كغٌره واألردن
ي تعإن 

ي بشكل كبب  وإلذي  الزحفمن إلدول إلت 
ظهور مشإكل  إلى أدىإلعمرإن 

ة، حيث إن إإلردن قبل  عقود كإنت من إلدول إلمنتجة وإلمصدرة للحبوب  أربعةإقتصإدية كبب 

ة،  ي إلمخيف وإنخفإض نسبة وبكميإت كبب 
ي وإإلنفجإر إلسكإن 

 األراضًلكن مع إلتوسع إلعمرإن 
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ي  األردنترإجع  أدىإلزرإعية 
 
إد من إلدول إلمجإورة، حيث  وأصبحت الحبوب إنتاجف تعتمد عىل إإلستب 

ي 
 
%( من حإجة إلسوق 9من نسبة ) أكثرإل تغطي  األردنإن كميإت إلحبوب إلمنتجة حإليإ  ف

(  .(Al-Tamimi.2014إلمحىلي

ي لم يظهر بي   عشية وضحإهإ فهو حصيلة سنوإت من غيإب إلتخطيط إلتنموي 
وإلزحف إلعمرإن 

ي 
إح  ي تقليص هذإ إلتوسع وأدى هذإ إلب 

 
إإلقتصإدي وإإلجتمإعي إلمتكإمل، حيث إن إلحكومإت فشلت ف

 ترإكم إلمشكالت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية.  إلى

ي  األراضًترإجع  نسبةإن وزإرة إلزرإعة إىل  إحصائٌاتوأشإرت 
 
لغإية  1779منذ عإم  األردنإلزرإعية ف

ي  األراضً%(، وكإنت مسإحة 7..3بلغت مإ نسبته ) 0919
 
مليون دونم  4حوإىلي  األردنإلزرإعية ف

ي عإم 
 
ي إلمسإحإت إلزرإعية بطريقة مرعبة  1.3إىل  0919لتنخفض ف

 
إجع ف مليون دونم تقريبإ، هذإ إلب 

.  األراضًتؤدي إىل إنخفإض ينذر بوجود كإرثة س ي
 إلزرإعية لصإلح إلزحف إلعمرإن 

ورة وضع ضوإبط لحمإية  ي من  األراضًويؤكد إلمختصي   إلبيئيي   برص 
إلزرإعية من إلزحف إلعمرإن 

إو صنإعية  سكنٌة موافقات إعطاءإلموإقع وعدم  وتحدٌدإلزرإعية  األراضًقإنون إستخدإم  إٌجادخالل 

إلصخرية بدإل من  األراضًبعد موإفقة وزإرة إلزرإعة وإإلعتمإد عىل تشييد إلبنيإن عىل  إالتجإرية  أو

بة األراضً  .(0991)الحاج،إلزرإعية خصبة إلب 

 

ي )قبهإ،
 (0913عوإقب إلزحف إلعمرإن 

1-  .  ظهور إلمشكالت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلصحية بشكل كبب 

.  األمنهشإشة  -0 ي
 إلغذإن 

 إلمدن.  أطرافإزدحإم إلمدن بسبب إلبنإء عىل  -4

.  اإلنتاجإلزرإعية وقصور  األراضًإنخفإض مسإحة  -3  إلزرإعي

ي منهإ إإلردن.  -3
ي يعإن 

 زيإدة نسبة إلتصحر إلت 

 

ي عىل  أسباب
 (0900إلزرإعية)إلغويري، األراضًإلزحف إلعمرإن 

ي هو نتيجة لمجموعة معقدة من إلقوى إإلجتمإعية وإإل
إبطة إلزحف إلعمرإن  قتصإدية وإلثقإفية إلمب 

ي إلبلدإن أو إلبنية إإلجتمإعية وهي : 
 
 لمستوى إلتنمية ف

َ
ي وفقإ

 وتختلف إلعوإمل إلمسببة للزحف إلعمرإن 

 األراضًعىل  األبنٌة تشٌٌد بدورهإلذي يسإعد  األمرإلزرإعية  األراضً أسعارإنخفإض  ●

 إلزرإعية. 
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إم بإلمخططإت  ● ي وعدم إإللب  
ي تدعو  الهٌكلٌةإلتخطيط إلعشوإن 

ي بشكل  إلىإلت 
إلتوسع إلعمرإن 

 . ي
 أفف 

ي لدى إلسكإن بقيمة  ●
ي تعد من أهم إلموإرد  األراضًقلة إلوعي إلبيت 

إلزرإعية إلخصبة وإلت 

 إلطبيعية عىل سطح إألرض. 

ي منإطق  ●
 
ي إستخرإج رخص إلبنإء إلمخإلفة للتخطيط إلعإم ف

 
 األراضًوجود إلمحسوبية ف

 إلزرإعية إلخصبة. 

 أشكالهاإلصنإعية وإلتجإرية وتطور وسإئل إلموإصالت وإنخفإض تكلفتهإ وتعدد  األنشطةتوسع  ●

سهال  أمراجعل إلسكن خإرج إلمدينة وبعيدإ عن إلضجيج وإلتلوث  إلىإلذي أدى  األمر

ي إلمنإطق إلزرإعية. 
 
 ومرغوبإ لدى سكإن إلمدن لالنتقإل وإإلستقرإر ف

ي إلدول إلنإ إن
 
ي يؤثر ف

 إىل ظروفهإ إلطبيعية إلزحف إلعمرإن 
َ
ي إلدول إلمتقدمة ؤستنإدإ

 
مية أكبر منه ف

تحديد  عملٌةوكثإفة إلسكإن وتنوع إلتنمية إإلقتصإدية ونظمهإ إإلجتمإعية و المتاحةوحجم إلموإرد 

ي عملية إلتخطيط وخإصة عندمإ يكون  أحدهي  األرضإستخدإمإت 
 
ي يمكن موإجهتهإ ف

إلمشكالت إلت 

ي يجب  هنإك عدد من إلقطإعإت
ي عملية إلتخطيط وإلت 

 
ي تشإرك ف

ي إحتيإجإت إلحإض  دون  أنإلت  تلتر

ية  (.0913)قبها،إلمسإس بإحتيإجإت إإلجيإل إلقإدمة وهذإ هو إلهدف من إلتنمية إلحرص 

 

ي عىل 
ي إلحد من ظإهرة إلزحف إلعمرإن 

 
 (0909إلزرإعية)خليفإت، األراضًإلعوإمل إلمسإهمة ف

مشإري    ع تتعإرض مع إلمخططإت إلشمولية وقإنون إستخدإم  أي إقامةعدم إلموإفقة عىل  -1

ي إلمنإطق إلوإقعة خإرج تنظيم إلمجإلس إلبلدية.  األراضً
 
 ف

 إلمدينة.  إلىتخفيف إلهجرة  -0

ي إلمنإطق إلزرإعية بطريقة إلبنإء  والصناعٌةإعتمإد منح ترخيص إإلبنية إلسكنية إو إلتجإرية  -4
 
ف

 .األفقًبدإل من إلبنإء  العمودي

 إلصإلحة للزرإعة.  األراضًد درإسإت مسحية ميدإنية لتحديد إعدإ -3

ي إلمستقبىلي إىل منإطق غب  منتجة  -3
 إلصخرية.  واألراضًتوجيه إلتمدد إلحرص 

 

 

 

 



 

7433 
 

 إلخإتمة

ي عىل 
ي وإإلجتمإعي  األراضًبنإءإ عىل تحليل أثر إلزحف إلعمرإن 

إلزرإعية وفقإ للبعد إلعمرإن 

ي وإستنإدإ 
، يمكن تخليص عدد من إلتوصيإت  إلىوإإلقتصإدي وإلبيت  إء وإلمختصي   رأي إلخبر

 وإلتوجيهإت إإلرشإدية عىل إلنحو إلتإىلي : 

إتيجية شإملة ؤلدإرة  إلزرإعية دإخل إلمدن إألردنية تعزز مبدأ إلتكإملية بي    األراضًتطوير إسب 

ي بمإ يحقق إإلستغالل إألمثل للموإرد إلطبي األراضً
عية وضمن ؤطإر إلزرإعية وإلنسيج إلعمرإن 

وفق منظور إستدإمة إلمدن للحد  األراضًتطوير أنظمة ؤدإرة  إلىتوجهإت إلرؤيإ إلوطنية بإؤلضإفة 

 إلزرإعية.  األراضًمن إلزحف عىل 

ي لدى مالك 
إلمإدية وإلمعنوية  الحوافزإلزرإعية من خالل توفب   األراضًتقوية إإلنتمإء إلمكإن 

ي تأهيل وتشجيعهم عىل إقإمة إلمشإري    ع إلزر 
 
إلزرإعية وإلحفإظ عليهإ من  األراضًإعية بشكل يسإهم ف

ي وتشجيعهم 
ي بدورهإ تعزز  أٌضامهددإت إلزحف إلعمرإن 

عىل إستخدإم تقنيإت إلزرإعة إلحديثة وإلت 

ي إلمدن. 
 
 إإلستدإمة ف

ي وتحقيق إإلكتفإء
ي إلزرإعية لتحقيق إلتوإزن إلبيت 

ي  زيإدة إلوعي تجإه إهمية إلحفإظ عىل إألرإض 
إلذإن 

إكة إلمجتمعية مع  إلسلبية لعمليإت إلزحف  اآلثارمن  للتقلٌلإلمدن  إداراتوتعزيز مستويإت إلشر

ي عىل 
 إلزرإعية.  األراضًإلعمرإن 

إء  ي  وإٌقافإلزرإعية  األراضًتطوير قوإعد تنظيمية لعملية شر
عمليإت تحويل إستخدإمإت إإلرإض 

تعديإت عىل  أيوذلك لمنع  البلدٌةتعزيز مستويإت إلرقإبة  إلزرإعية إىل سكنية أو صنإعية بإإلضإفة إىل

ي إلزرإعية دإخل إلمدن 
ي إلزرإعية دإخل  وإٌجادإألرإض 

قإعدة إقتصإدية لتمويل عمليإت تأهيل إألرإض 

إكة بي   إلقطإعإت إلحكومية وإلخإصة وذلك لحمإيتهإ وإلحفإظ  ى عن طريق تعزيز إلشر إلمدن إلكبر

 دعم متطلبإت إلسيإحة إلبيئية. عليهإ وإستثمإرهإ بمإ ي
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