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األرضي
تغير الغطاء
العوامل المؤثرة في ّ
ّ
من وجهة نظر مالكي األراضي في قضاء برما -جرش خالل الفترة ()2012-1953
دالل زريقات*

ملخص

التغير من
التغير في الغطاء
األرضي واستعماالت األراضي ومعرفة العوامل التي أدت إلى هذا ّ
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ّ
ّ
وجهة نظر مالكي األراضي ،في قضاء برما /جرش في شمال األردن ،خالل الفترة (2012-1953م) ،وذلك باستخدام الصور
افية برنامج )(ArcGIS؛ لتحديد أنواع الغطاء
الجوية لعام 1953م ،وعام  2012م .وكذلك استخدام نظم المعلومات الجغر ّ
التغير التي حدثت خالل فترة الدراسة .جمعت بيانات الدراسة من خالل اعداد وتوزيع
األرضي ،واستعماالت األراضي ،ونسبة ّ
ّ
طبقية
أستبانة لهذا الغرض الستطالع وتحليل وجهة نظر مالكي األراضي أعدت من قبل الباحثة ،باستخدام عينة عشوائية
ّ
تم تحديد حجم العينة المناسب حيث بلغت  100من مالك
( ،)Stratified Random Sampleخالل عام  2015م ،وقد ّ
تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة مثل ،اختبار مربع كاي
األراضي ،كما ّ
( ،)χ2وتحليل التباين ).)ANOVA
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج وأبرزها:
تم تحديد األنواع الرئيسة للغطاء األرضي واستعماالت األراضي في قضاء برما.
األرضي واستعماالت األراضي في قضاء برما.
حدد مالكو األراضي مجموعة من العوامل التي يعتقدون ّأنها أثّرت على الغطاء
ّ
ّ
كما توصلت هذه الدراسة إلى ّأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لتصور مالكي األراضي للعوامل المؤثرة على الغطاء
األرضي واستعماالت األ ارضي ناتجة عن :اختالف الجنس (النوع) ،والعمر ،والمستوى الدراسي ،والمهنة ،وعدد أفراد األسرة،
ّ
تغير في
بالدينار
ة
ر
لألس
ي
الشهر
والدخل
األردني ،ومساحة الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال األرض الحالي ،حول حدوث ّ
ّ
استعمال األرض.
وأوصت الدراسة بضرورة إبراز دور مالكي األراضي في التخطيط وادراة الغطاء األرضي واستعماالت األراضي ،كما أوصت
بضرورة إيجاد مخطط زراعي في منطقة الدراسة ،والعمل على إيجاد مشاريع انتاجية ،واجراء دراسات لتحليل وتقييم األراضي
في قضاء برما.
استطالعية ،تحليل التباين ،نظم
طبقية ،عينة
األرضي واستعماالت األراضي ،عينة عشوائية
تغير الغطاء
ّ
ّ
الكلمات الدالةّ :
ّ
افية ،قضاء برما/جرش).
المعلومات الجغر ّ

المقدمـة
أوالً :المقدمة
وتحوله ،ونوع
األرضي
تغير الغطاء
يعد تفسير وتحليل ّ
ّ
ّ
األرضي من أهم العوامل التي تؤخذ بعين االعتبار
استعماالت ا
عند وضع سياسات واستراتيجيات التخطيط على مستويات
يتم
مختلفة ،(Minale, 2013) ،كما تعد من أهم الوسائل التي ّ
الطبيعية
استخدامها لدراسة طرق إدارة وتطوير الموارد
ّ
المختلفة ،في ظل تزايد عدد سكان العالم ،بمعدالت متسارعة،
* قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،الجامعة األردنية ،األردن .تاريخ استالم
البحث  ،2015/12/09وتاريخ قبوله .2016/04/17

التغيرات
) ،(Dhinwa et al, 2005إضافة إلى أهميتها في دراسة ّ
المناخية
التغيرات
مية ،ودراسات التنمية ،ودراسة
ّ
ّ
البيئية العال ّ
.(Knuwar, 2010;Seto et al, 2002
التغير السريع في الغطاء
أن
ّ
ويرى كثير من الباحثين ّ
األرضي واستعماالت األراضي يعود إلى مجموعة من العوامل
ّ
السكاني
النمو
يؤدي
حيث
ة؛
افي
ر
الديموغ
امل
و
ع
ال
ها:
أهم
ّ
ّ
لعل ّ
ّ
اعية،
إلى
اني ،وتناقص مساحة األراضي الزر ّ
ّ
التوسع العمر ّ
الطبيعية(Were et al, ،
وتراجع مساحة الغابات والمراعي
ّ
اعية
) ،2013; Shivoga, et al, 2007إضافة إلى العوامل
االجتم ّ
ّ
الطبيعية(Mas et al, 2004; .
السياسية والعوامل
االقتصادية و
و
ّ
ّ
ّ
) .Lambin et al, 2003; Mather, Needle, 2000وسوء اإلدارة
اني ،والرعي الجائر ،وازالة
اعي ،و ّ
التوسع العمر ّ
في القطاع الزر ّ
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الغابات ،التي تؤدي في النهاية إلى مشكالت بيئة خطيرة
) .(Reis, 2008; farhan et al, 2015ومثال على ذلك ما حدث
في المناطق المرتفعة التي كانت مغطاة بالنباتات الكثيفة ،فقد
السكانية الحضرّية ،التي
بدأت تختفي مع بداية نمو التجمعات
ّ
صاحبها تكثيف استعمال هذه الغابات ألغراض منز ّلية
(طعيمة.)1998 ،
ساعد تطور تقنيات االستشعار عن بعد ،ونظم المعلومات
افية في دراسة تصنيف وتغير الغطاء األرضي(Fan et ،
الجغر ّ
ّ
األرضي
) .al, 2007وتوفير المعلومات عن التغّير في الغطاء
ّ
والتي تعد مدخالا لصانعي القرار في إدارة البيئة والتخطيط
للمستقبل.(Prenzel, 2004) ،
يمثل قياس آراء السكان مرتك از أساسي ا في توجيه صانعي
القرار في مجال دراسة الغطاء األرضي واستعماالت األارضي
والمخططين والمهتمين بهذا المجال في االتجاه الصحيح؛
لتفادي المشكالت التي قد تواجه التخطيط الستعماالت
األرضي مستقبالا.
ا
كما يمثل دراسة آراء مالكي األراضي وتصوراتهم بمنهجياته
العلمية التي تحدد خيارات عديدة للوصول إلى أفضل تلك
الخيارات ،وتحقيق أولويات األفراد التي توفر في حالة شمولية
خطة البحث ،وعمق األفكار المطروحة فيها ،إلى الوصول إلى
مؤشرات صحيحة للخيارات المثلى ،كما يمثل ميزة إضافية
أخرى وهي التدفق الثنائي للمعلومة بين صانع القرار وأفراد
المجتمع.
األرضي وأهمية المنطقة
ونظ ار ألهمية دراسة الغطاء
ّ
المكاني في
الزمني و
التغير
جاءت هذه الدراسة لتحليل طبيعة ّ
ّ
ّ
األرضي في قضاء برما ،باستخدام
األنماط المختلفة للغطاء
ّ
افية،
الصور
تطور نظم المعلومات الجغر ّ
ّ
الجوية ،إضافة إلى ّ
المستمر له خالل فترات
التطور
بهدف إنتاج خرائط تؤرخ
ّ
ّ
متغيرة من الزمن.(Falkner. Dennies, 2002) .
ّ
ثانياً :مشكلة الدراسة
في ضوء االهتمام المتزايد الذي أولته دول العالم لدراسة
األرضي واستعماالت األراضي فقد برزت أهمية
تغير الغطاء
ّ
ّ
دراسة وتحليل تصور مالكي األراضي للعوامل المؤثرة على هذا
التغير ،لما لها من تأثير على سلوكهم تجاه هذه التغيرات.
فإن هذه الدراسة ستحاول اإلجابة عن التساؤالت
وبالتالي ّ
اآلتية ،وهي:
األرضي
 .1ما األنواع الرئيسة السائدة للغطاء
ّ
األرضي في قضاء برما خالل فترة الدراسة؟
واستعماالت ا
التغير في المساحات الممثلة للغطاء
 .2ما نسبة
ّ

األرضي في قضاء برما؟
األرضي واستعماالت ا
ّ
تغير الغطاء األرضي
 .3ما العوامل التي ّأدت إلى ّ
يتصورها مالكو
واستعماالت األارضي في قضاء برما ،كما
ّ
األراضي؟
 .4هل تختلف رؤية المالكين للعوامل المؤثرة في الغطاء
األرضي تبعا الختالف الجنس ،والعمر،
األرضي واستعماالت ا
ّ
اسي ،والمهنة ،وعدد أفراد األسرة ،والدخل الشهري
ر
الد
المستوى
و
ّ
األردني ،ومساحة الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع
لألسرة بالدينار
ّ
األرضي
التغير في الغطاء
استعمال األرض الحالي ،وحدوث ّ
ّ
واستعماالت األراضي أثناء ملكية األرض؟
 .5ما االستعمال األمثل لألرض ،وما هي معوقات هذا
االستعمال ،من وجهة نظر مالكي األراضي في قضاء برما؟
ثالثاً :أهمية الدراسة
اعية لقضاء برما،
ترتبط أهمية هذه الدراسة باألهمية الزر ّ
اهتمام ا كبي ار منذ
حيث أولت و ازرة الزراعة هذه المنطقة
ّ
تم تنفيذ العديد من مشاريع
منتصف القرن الماضي ،إذ ّ
المحافظة على التربة ،وتطوير األراضي المرتفعة ،ومشروع
تنويع مصادر الدخل لمكافحة الفقر ،والبطالة ،وقد انعكس ذلك
اعي ،كما تمتاز هذه المنطقة
كلّه على
ّ
التوسع في القطاع الزر ّ
وسياحية( .زريقات،
عوية
ّ
باإلمكانات المتاحة كمنطقة ر ّ
الحسبان.)2012 ،
كما تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية المشكلة ،ومن قلّة
تصور مالكي األراضي في قضاء برما
الدراسات ،خاصة حول ّ
األرضي،
ا
األرضي واستعماالت
التغير في الغطاء
لموضوع
ّ
ّ
وقياس االختالف في تصوراتهم تبعا الختالف الجنس ،والعمر،
اسي ،والمهنة ،وعدد أفراد األسرة ،والدخل،
والمستوى الدر ّ
ومساحة الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال األرض
تغير في استعماالت األرض.
الحالي ،وحدوث ّ
كما يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل ،العوامل المؤثرة
األرضي ،واستعماالت األراضي في القضاء كما
على الغطاء
ّ
يتصورها مالكو األراضي ،لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة.
ّ
رابعاً :أهداف الدراسة
تتحدد أهداف الدراسة بمايلي:
األرضي واستعماالت
التغير في الغطاء
.1
التعرف على ّ
ّ
ّ
األرضي خالل الفترة .2012-1953
ا
األرضي
تغير الغطاء
 .2تفسير العوامل المؤثرة في ّ
ّ
خالل الفترة .2012-1953
التعرف على وجهة نظر مالكي األراضي في قضاء
.3
ّ
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األرضي واستعماالت
برما للعوامل المؤثرة في الغطاء
ّ
متغيرات:
األراضي .وتفسير الفروق بين مالكي األراضي حسب ّ
اسي ،والمهنة ،وعدد أفراد
الجنس ،والعمر ،والمستوى الدر ّ
األردني ،ومساحة
األسرة ،والدخل الشهري لألسرة بالدينار
ّ
الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال األرض الحالي ،وحدوث
األرضي واستعماالت األراضي أثناء ملكية
التغير في الغطاء
ّ
ّ
األرض.
التعرف على االستعمال األمثل لألراضي كما
.4
ّ
يتصورها مالكو األراضي في قضاء برما.
خامساً :فرضيات الدراسة
استندت الدراسة إلى الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :يوجد لدى مالكي األراضي
األرضي واستعاالت
صحيحا للعوامل المؤثرة في الغطاء
تصور
اا
ا
ّ
األراضي في قضاء برما.
الفرضية الثانية :يوجد مجموعة من العوامل أدت
األرضي واستعماالت األراضي في
التغير في الغطاء
إلى
ّ
ّ
يتصورها مالكو األراضي.
قضاء برما كما
ّ
الفرضية الثالثة :يوجد فروق ذات داللة إحصائية
تصور مالكي األراضي في قضاء برما للعوامل التي أدت
بين
ّ
التغير في الغطاء
إلى
األرضي واستعماالت األراضي تبع ا
ّ
ّ
اسي ،والمهنة ،وعدد
(الختالف الجنس ،والعمر ،والمستوى الدر ّ
األردني ،ومساحة
أفراد األسرة ،والدخل الشهري لألسرة بالدينار
ّ
الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال األرض الحالي ،وحدوث
األرضي واستعماالت األراضي اثناء ملكية
التغير في الغطاء
ّ
ّ
األرض).
سادساً :منطقة الدراسة
يقع قضاء برما في الجزء الغربي من محافظة جرش،
الواقعة شمالي األردن وتتكون المحافظة من لواء قصبة جرش،
 35˚ 51قضاء المصطبة وقضاء برما ،الذي يمتد بين ́ ́ 35˚ 41
  32˚ 15شماالا( ،الشكل .)1تبلغ مساحةو ́ 30˚ 10
شرق ا́ ،
القضاء  96.6كم ،²وتش ّكل مساحة القضاء %23من مساحة
محافظة جرش ،البالغة  410كم ²تقر ايبا ،ويتكون من تجمعات
سكانية (الج اززة ،وبرما ،والمجدل ،والمنصورة ،وهمتا ،وعليمون،
ّ
والفوارة ودبين) .يبلغ عدد السكان ( )10858نسمة ،وهم
يشكلون  %6.5من مجموع سكان محافظة جرش الذي يبلغ
السكانية حوالي  112,4نسمة
( )168000نسمة ،وتبلغ الكثافة
ّ
/كم.²
يتراوح ارتفاع المنطقة ما بين (140-م إلى 1110م)،

الموسمية بين  625-400ملم خالل
وتتراوح كمية األمطار
ّ
الفترة2001/2000 ،م( .2010/2007-مديرية زراعة جرش،
.)2010
يحتوي قضاء برما على العديد من األودية التي تتجه من
الشمال إلى الجنوب ،حيث تلتقي مع نهر الزرقاء وهي؛ (وادي
دالل ،والج اززة ،ووادي
خشيبة ،والهونة ،وجغيمان ،والقبيص ،و ّ
طواحين ،ووادي دبين ووادي الشام).
تمثّل التربة في محافظة جرش بشكل عام ،استجابة
النباتية ،وتتكون من ترب حمراء
الطبيعية واألحوال
للظروف
ّ
ّ
خفيفة ،صفراء كلسية ،رملية ،كما ّأنها غنية بالبوتاسيوم
ولكنها تفتقر للنيتروجين ،وقد نشأت هذه األنواع
والكالسيومّ ،
وتطورت تحت غطاء شجري ضمن مناخ البحر المتوسط شبه
الرطب (البحيري.)1991 ،

الشكل( :)1منطقة الدراسة
المصدر :إعداد الباحثة
منهجية البحث
سابعاً:
ّ
تستند هذه الدراسة إلى المنهج الكرونولوجي (Chronology
) ،Approachوالمنهج الوصفي التحليلي Approach Analytical
ّ
التطور الذي حدث في أنماط
اسة
) (Descriptiveمن خالل در
ّ
األرضي في قضاء برما ،خالل
األرضي واستعماالت ا
الغطاء
ّ
الفترة  1953حتى  2012باتباع الخطوات اآلتية:
أوالً :البيانات المستخدمة
تم استخدامها في هذا البحث سواء أكان
تتنوع البيانات التي ّ
تم جمع تلك البيانات من
من حيث طبيعتها أم مصدرها ،وقد ّ
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المصادر اآلتية:
 .1الدراسات السابقة.
الجوية التي تغطي منطقة الدراسة،
 .2غطاء من الصور
ّ
الغطاء األول يعود لعام  1953مقياس  ،1:25000دائرة المساحة
الجوية الملونة مقياس 1:15000
األردنية ،وغطاء من الصور
ّ
ّ
لعام  ،2012من إنتاج المركز الجغرافي الملكي ،وتفسيرها
الجوية (Falkner, Dennis,
ي للصور
ّ
باستخدام التحليل البصر ّ
).2002; Jessica et al, 2010
افية لمنطقة الدراسة لعام ( 1978لوحة
 .3لوحة طبوغر ّ
جرش مقياس .)1:25000
 .4تقارير دائرة اإلحصاءات العامة.
الشخصية.
 .5االستبيان والمقابالت
ّ
 .6الدراسات السابقة.
ثانياً :أسلوب التحليل المتبع بدراسة تغير الغطاء األرضي
واستعماالت األراضي
التغير الزمني ) (Temporal changeفي الغطاء
 .1دراسة ّ
األرضي خالل الفترة  ،2012/1953من
األرضي واستعماالت ا
ّ
الزمني ،القائم على أساس تحليل طبقة من
التتابع
خالل
ّ
الجوية التي تغطي منطقة الدراسة ،الطبقة األولى
الصور
ّ
والعائدة لعام  1953مقياس ،25000 :1وصور جوية ملونة
لعام  2012مقياس .1:15000
 .2استخدام برنامج  ARC GISإلنشاء الطبقات (Create
) ،Layersواضافة المعلومات )،(Add Fields and Attribute
وتصحيح الصور ) ،(Rectifyوترقيم المعلومات (Degitize
األرضي
) ،dataوحساب المساحات الخاصة بأنواع الغطاء
ّ
األرضي وتصنيفها
) ،(Calculate Areaوترميز أنماط الغطاء
ّ
) (Symbolizing Dataومن ثم إخراج المعلومات (Creating
(Geographic
وتم استخدام التحليل الجغرافي
)ّ Layout
) ،Analysisوطريقة التطبيق )(Esri, (Overlay Analysis
المكانية بالبيانات
افية
ّ
) ،2006ثم ربط المعلومات الجغر ّ
جعية
تم جمعها بوسائل متعددة
ميدانية ،ومر ّ
ّ
ّ
الوصفية التي ّ
اإلحصائي لتصنيف وترتيب العوامل المؤثرة في
التحليل
إلجراء
ّ
التغير إن وجد.
ذلك ّ
األرضي،
ا
األرضي واستعماالت
 .3تصنيف الغطاء
ّ
الجيولوجية
باستخدام نظام التصنيف المتبع في هيئة المساحة
ّ
يكية ،مع إجراء بعض التعديل بما يتفق وظروف المنطقة
األمر ّ
وهدف الدراسة.(Anderson, et al, 1976) ،
كل نوع من أنواع
 .4حساب معدل
التغير ( )%في ّ
ّ
األرضي واستعماالت األراضي باستخدام المعادلة
الغطاء
ّ
اآلتية.)Tovar et al, 2013( ،

X

حيث تمثّل:
التغير
 :Xمعدل ّ
األرضي واستعماالت األراضي في
 :A2مساحة الغطاء
ّ
الفترة الزمنية الثانية ()2012
األرضي واستعماالت األراضي في
 :A1مساحة الغطاء
ّ
الفترة األولى (.)1953
ثالثاً :األسلوب المتبع بدراسة تصور مالكي األراضي:
أوالً -أداة الدراسة
تم في هذه الدراسة توزيع استبانة خاصة ،أُعدت من قبل
ّ
اشتملت
وقد
اضي.
ر
األ
مالكي
اء
ر
آ
الستطالع
الباحثة،
ّ
االستبانة على ثالثة أجزاء رئيسة:
تمل على معلومات أولية عن
 .1الجزء األول :اش ّ
اسي،
المبحوثين تبع ا (الختالف الجنس ،والعمر ،والمستوى الدر ّ
والمهنة ،وعدد أفراد األسرة ،والدخل الشهري لألسرة بالدينار
األردني ،ومساحة الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال
ّ
األرضي
الغطاء
في
ر
التغي
وحدوث
الحالي،
األرض
ّ
ّ
واستعماالت األ ارضي).
اشتمل على العوامل المؤثرة على
 .2الجزء الثاني:
ّ
الطبيعية،
الغطاء األرضي وهي :العوامل الديموغرافية ،العوامل
ّ
المؤسسية ،والعوامل
التكنولوجية ،والعوامل
االقتصادية و
العوامل
ّ
ّ
ّ
الثقافية.
ّ
 .3الجزء الثالث :يتكون من مجموعة من األسئلة
المفتوحة ،حول (أنماط ستخدام األرض الممكنة ،واآلثار
االقتصادية واالجتماعية والبيئية لهذه األنماط ،والتأثيرات
االقتصادية) ،حيث تتيح الفرصة ألفراد العينة للتعبير عن
أن تحليل هذا الجزء
أفكارهم بطريقة غير ّ
مقيدة .وبالرغم من ّ
كمية – على خالف بقية األجزاء
يتم بطريقة ّ
من االستبانة لم ّ
أن ذلك يضيف بعدا جديدا لالستبانة ،ويجعل
األخرى – إال ّ
العلمي
يتماشى مع المنهجية المتعددة للبحث
أسلوب تحليلها ّ
ّ
تغير
تم تصنيف العوامل التي تؤدي إلى ّ
) ،(Multimethodوقد ّ
األرضي ،بناء على أداة الدراسة
األرضي واستعماالت ا
الغطاء
ّ
إلى ست مجموعات رئيسة؛ تتعلق المجموعة األولى منها
افية ،بينما تتعلق المجموعة الثانية بالعوامل
بالعوامل الديمغر ّ
االقتصادية
الطبيعية ،ويتعلق الجزء الثالث بالعوامل
ّ
ّ
المؤسسية،
امل
و
بالع
فتتعلق
ابعة
ر
ال
المجموعة
ا
أم
ة،
التكنولوجي
و
ّ
ّ ّ
الثقافية ،والمجموعة
والمجموعة الخامسة مرتبطة بالعوامل
ّ
السادسة ترتبط بالعوامل المتعلقة بالعولمة.
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اعتمد مقياس ليكرت الثالثي ) (Lekert Scaleالذي
وقد
ّ
يصنف االستجابات إلى ثالث مجموعات رئيسية هي (أوافق،
محايد ،غير موافق) .وقد طلب من ك ّل مبحوث اختيار واحد
من هذه االختيارات للتعبير عن رأيه نحو ك ّل فقرة من فقرات
االستبانة.
ولتفسير استجابات أفراد عينة الدراسة للعوامل المؤدية إلى
تم استخدام
األرضي واستعماالت ا
التغير في الغطاء
ّ
األرضيّ ،
ّ
المعيار اإلحصائي اآلتي:
 1,49( .1فاقل) متدن.
 )2,49-1,5( .2متوسطة.
 2,5( .3فاكثر) مرتفع.
 :2صدق وثبات األداة:
تم عرضها على
من أجل التحقق من صدق االستبانةّ ،
اثنين من المحكمين ،ممن لديهم خبرة في موضوع الدراسة،
وأساليب التحليل الكمي .وقد طلب منهم التحكيم في مجال
ئيسي،
انتماء الفقرات الخاصة بالمتطلبات الفر ّ
ّ
عية ،والمتطلب الر ّ
ووضوح الفقرة ،وسالمة اللغة ،وأية تعديالت أخرى ،وقد اقترح
تم إجراء التعديالت التي اقترحها
المحكمان بعض التعديالت ،و ّ
النهائية.
المحكمون لتظهر االستبانة بصورتها
ّ
تم توزيع
بعد االنتهاء من الصياغة
ّ
األولية لالستبانةّ ،
استطالعية ) (Pilot Sampleتتكون
صيغة أولى منها على عينة
ّ
من عشرين من مالكي األرض في كافة التجمعات السكانية في
قضاء برما ،ثم أعيدت التجربة بعد عشرة أيام على نفس
وتم تطبيق بمعامل ارتباط سبيرمان (Spearman Rank
العينةّ ،
) Correlation Coeffecientواعادة االختبار)،(Test-Retest
واحتساب معامل االرتباط بيرسون لإلجابات ،حيث بلغت قيمة
الكلي ( )0,87وهي من المعدالت المقبولة ألغ ارض
االرتباط
ّ
اعتماد االستبانة
تم التأكد من سالمة ّ
الدراسة وأهدافها .وبذلك ّ
الميداني.
لإلجراء
ّ
وللتأكد من ثبات االستبانة استخدم معامل كرونباخ ألفا،
لمعرفة مدى االتساق الداخلي بين فقرات االستبانة ،وقد بلغت
قيمة ألف ا كرونباخ إلجابات المبحوثين لكل االسئلة االستبانة
ككل حوالي ( )0,80وهي داللة جيدة على صدق وثبات
المقياس خاصة وأن معظم الباحثين يعتبرون قيمة 0.65
لمعامل كرونباخ ألفا مقبولة للداللة على ثبات االستبانة.
 :3اختيار العينة:
تم تحديد حجم العينة المناسب من خالل توزيع عينة
ّ
استطالعية ) ،(Pilot Sampleعلى  25من مالكي األراضي في
التجمعات السكانية في القضاء ،وتضمين تلك العينة سؤاالا
محددا ،يستعمل في تطبيق المعادلة الخاصة بتحديد الحجم

المناسب للعينة الرئيسة وقد بلغ حجم العينة 100من أصحاب
األراضي( ،شحادة ،2011 ،ص .)293
 :4طرق جمع البيانات:
اإلحصائية عن طريق
ُوّزعت االستبانة على أفراد العينة
ّ
الشخصية مع الباحث نفسه ،كان خالل الفترة -1
المقابلة
ّ
مما ضمن نسبة استجابة شبه كاملة ،كما ساعد
ّ ،2015/3/30
الباحث على توضيح بعض فقرات االستبانة ،واإلجابة عن
استفسارات أفراد العينة ،خاصة فيما يتعلق باألسئلة المفتوحة
في نهاية االستبانة.
اإلحصائية:
 :5المعالجات
ّ
تم تفريغها وادخالها إلى
بعد االنتهاء من جمع البياناتّ ،
الحاسوب ،وعولجت باستخدام برنامج .SPSS
اإلحصائية اآلتية:
كما طُبقت األساليب
ّ
الحسابية ،واالنحرافات
 .1استخراج المتوسطات
ّ
المئوية للمبحوثين في هذه الدراسة.
المعيارّية ،والنسب
ّ
2
 .2استخدام اختبار مربع كاي ( ( ،)χشحادة.)2002 ،
لتمثيل ك ّل عامل من العوامل المؤثرة في
وقد استخدم ّ
األرضي واستعماالت األراضي في هذه الدراسة عدد
الغطاء
ّ
المتغيرات (الملحق .)1
من
ّ
تم جمعه من خالل
أما اختبار التوزيع
ّ
الفعلي ،الذي ّ
ّ
االستبانة مع توزيع نظري منتظم ) (EvenDistributionيفترض
احتماالت اإلجابة على أية فقرة من فقرات االستبانة
أن
ّ
ّ
2
متساوية ،وذلك باستخدام اختبار مربع كاي (  ،)χالمبين في
المعادلة اآلتية:
χ2 = ∑ (O- E) 2 / E

حيث أن:
 = χ2قيمة مربع كاي.
 = Oالتوزيع الفعلي للتك اررات.
 = Eالتوزيع النظري للتك اررات.
.3تحليل التباين ذي المعيار الواحد ( ،ANOVAشحادة،
.)2002
-6خصائص عينة الدراسة:
يوضح الجدول ( )1أن  %90من عينة الدراسة هم من
الذكور ،وش ّكلت اإلناث  ،%10وش ّكل مالكو األراضي من الفئة
العمرية من  50-30عام حوالي  %65من مجموع عينة
الدراسة ،و %45من العينة أقل من الثانوية العامة.
أما المهنة فقد ش ّكل الموظفون حوالي  %70من حجم
ّ
الحكومية ،والقوات
المؤسسات
و
ائر
و
الد
في
يعملون
ن
مم
ّ
العينة ّ
المدني ،والقطاع الخاص ،فيما
المسلّحة ،واألمن العام ،والدفاع
ّ
ش ّكل المزارعون النسبة األقل من األيدي العاملة التي تش ّكل
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حوالي  %7فقط من حجم العينة.
أن الفئة التي يتراوح
وفيما
ي  ،نجد ّ
يخص الدخل الشهر ّ
ّ
دخلُها أقل من  300دينار حوالي  ،%25والفئة التي يتراوح
أردني ،كانت أعلى نسبة من
دخلها بين ( )600-301دينار
ّ
مجموع األفراد ،أفراد العينة حيث بلغت نسبتهم  ،%37تالها
فئة يتراوح دخلها بين ( )900-601دينار بنسبة .%33
وبلغت نسبة األراضي التي تتراوح مساحتها ما بين - 10
دونم ا  %32من عينة الدراسة  ،وشكلت مساحة الحيازة
20
ا
التي تزيد عن  20دونم حوالي .%31
وتتراوح أسعار األراضي بين  8آالف دينار للدونم،

وأكثر من  15ألف دينار للدونم ،حيث بلغ نسبة الذين تقل
أسعار أراضيهم عن  8آالف دينار للدونم  %21من حجم
العينة ،و 15-10ألف دينار للدونم الواحد لحوالي ،%31
وأكثر من  15ألف دينار للدونم حوالي  %21من حجم
العينة.
تغي ر في
وأشار  %67من أفراد العينة إلى حدوث ّ
استعماالت األرض لديهم خاصة التّحول لزراعة األشجار
أهم ها :الزيت ون والحمضيات في األراضي التي كانت
المثمرة ّ
تزرع بالمحاصيل ،أو الغابات المملوكة ،أو األراضي البور
(غير المستغلة).

الجدول ()1
المئوية لمفردات عينة الدراسة
التوزيع التكراري والنسبة
ّ
التصنيف
الخاصية
ذكر
الجنس
أنثى
أقل من 30
50- 30
العمر
أكبر من 50
أقل من الثانوية
بكالوريوس
المستوى الدراسي
دراسات عليا
بال عمل
مزارع
المهنة
موظف
متقاعد
أقل من 300
600-310
الدخل
900-601
أكبر من 901
أقل من 4
10-4
مساحة الحيازة دونم
20-10
أكبر من 20
أقل من 8
10-8
سعر األرض (الف دينار /للدونم)
15-10
أكثر من 15
نعم
األرضي أثناء ملكية األرض
تغير في الغطاء األرضي واستعماالت ا
حدوث ّ
ال
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10
13
64
23
45
44
11
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7
70
13
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37
33
5
12
25
32
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21
27
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33
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الشكل()2
توزيع استعماالت األراضي لدى عينة الدراسة
ويظهر الشكل ( )2توزيع استعماالت األراضي لدى عينة
الدراسة ،حيث يستغل  %51من العينة األرض في زراعة
األشجار المثمرة ،و %15أراضيهم غير مستغلة ألسباب عدة
أهمها :شيوع األرض بين الورثة ،وأسباب طبيعية كاالنحدار،
وبعدها عن الخدمات خاصة الطرق ،والمياه ،وامدادات
الكهرباء.
ثامناً :الدراسات السابقة
بالرغم من أهمية هذا الموضوعّ ،إال ّأنه لم يتوفر الكثير من
وتصوراتهم حول
الدراسات التي تناقش آراء مالكي األراضي،
ّ
األرضي واستعماالت األراضي،
العوامل المؤثرة في الغطاء
ّ
وذلك بالرغم من وجود الكثير من الدراسات ،التي تتناول
المناخي،
التغير
موضوعات لها عالقة بموضوع الدراسة ،مثلّ :
ّ
التصحر .ومن أهم هذه الدراسات ،دراسة
البيئي ،و
والتدهور
ّ
ّ
للتغير في الغطاء
تصور المزارعين
) ،(Olafsdottirحول
ّ
ّ
أن هذه
األرضي في  ،NE Iclandحيث أشار الباحث إلى ّ
ّ
البيئية كما يراها العاملون في
المشاكل
أهم
من
تعد
المشكلة
ّ
ّ
السياسية في أيسلندا ،وقد استخدمت الدراسة
العلمية و
المعاهد
ّ
ّ
تصوراتهم حول
تم توزيعها على  100مزارع ،لمعرفة
استبانه ّ
ّ
هذه المشكلة. (Olafsdottir. Juliusson, 2000)،
تصور السكان
وتركز دراسة ) (Krishnaوآخرون حول
ّ
المحليين في منطقة  Terai, Nepal, Himalayaاإلجراءات

أن
التغير
المتخذة للتكيف مع ّ
المناخي ،وتوصلت الدراسة إلى ّ
ّ
األرضي واستعماالت األراضي،
تغير سلبي في الغطاء
هناك ّ
ّ
تم
نتيجة ّ
للتغير في العناصر المناخية المختلفة ،والجفاف .وقد ّ
المناخي على الغطاء
اتخاذ بعض اإلجراءات للحد من التأثير
ّ
المائي
األرضي واستعماالت األراضي مثل :ممارسة الحصاد
ّ
ّ
واعادة استخدام المياه ،وزراعة المنحدرات ،وزراعة محاصيل
التوسع
تتناسب مع الظروف المناخية الجديدة ،والحد من
ّ
للحد
اعي على حساب أراضي الغابات والحراثة الكنتورية ّ
الزر ّ
من انجراف التربة والتعرية.(Krishna, et al, 2010) .
وتناولت دراسة ) ،(Ishayaتصور السكان المحليين لمنطقة
المناخي ،واالستراتيجيات
التغير
 Kaduna State, Nigeriaبشأن ّ
ّ
التغير ،وذلك من خالل توزيع 225
للتكيف مع هذا
المتّبعة
ّ
ّ
المحليين في المنطقة ،وقد كانت أبرز
استبيان على السكان
ّ
البيئي إلى:
التغير
أن  %86من المبحوثين أرجع
ّ
النتائج ّ
ّ
األنشطة البشرّية؛ خاصة الزراعة وازالة الغابات ألغراض
التدفئة ،والحرائق المتعمدة ،والعمران والتصنيع .كما وافق
المناخي يعود إلى
البيئي و
التغير
أن ّ
%85.5من المبحوثين على ّ
ّ
ّ
تنوع األنشطة البشرّية .كما أجاب  %75بأ ّن تناقص معدل
ّ
اعية للمحاصيل المختلفة،
ر
الز
ة
نتاجي
اإل
على
يؤثر
األمطار
ّ
ّ
ونوع المحاصيل ،واتّفق المبحوثون على ضرورة تبني
التغير المناخي(Ishaya, Abaje, .
استراتيجيات لمجابهة خطر ّ
ّ
).2008
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تغير
وتناولت دراسة مورارو وآخرون ) (Moraroعن أسباب ّ
األرضي في منطقة كاجيادو ) ،(Kajidoكينيا ،من
الغطاء
ّ
وجهة نظر مالكي األراضي خالل الفترة ،2010-1984
الشخصية مع
الفضائية والمقابالت
باستخدام المرئيات
ّ
ّ
المالكين ،وقد ّبينت الدراسة أثر بيع األراضي وارتفاع أسعارها،
تغير الغطاء
واالستخدام المنوي عليه من قبل المشتري ،على ّ
أن نوع
األرضي واستعمال األراضي ،كما ّبينت الدراسة ّ
ّ
استعماالت األراضي يرتبط بطبيعة السطح ،والبعد عن
انية ،ووسط المدينة ،وشبكة الطرق،
العاصمة ،والمراكز العمر ّ
والخدمات األخرى مثل الكهرباء وشبكة المياه (Moraro, et al,
.2014).
التغير في الغطاء
تناولت دراسة زريقات والحسبان كشف
ّ
األرضي في قضاء برما ،خالل الفترة  ،2009 -1978وذلك
ّ
الجوية أبيض وأسود لعام  ،1978وصور
باستخدام الصور
ّ
توصلت الدراسة إلى :تحديد
األرضي ،وقد
ملونة لعام .2009
ّ
ّ
ّ
المبنية،
اضي
ر
(األ
:
وهي
األرضي
للغطاء
ئيسة
ر
اع
و
أن
ثالثة
ّ
ّ
التغير في
نسبة
تحديد
تم
كما
اعية ،والغابات)؛
ّ
واألراضي الزر ّ
ّ
المبنية )(Built up Area؛ حيث وصلت
مساحات األراضي
ّ
اعية (Agriculture
نسبة
التغير إلى %500؛ واألراضي الزر ّ
ّ
)Landإلى %10.3؛ وأارضي الغابات ) (Forest Landوتراجعها
بنسبة ( .%31.26زريقات ،الحسبان)2012 ،
وتناولت دراسة فرحان وآخرون تقييم تصور مالكي األراضي
وتوصلت
ألسباب انجراف التربة في حوض وادي كفرنجة،
ّ
األرضي واستعماالت
التغير في الغطاء
أن
ّ
الدراسة إلى ّ
ّ
األراضي ،كانت من أهم أسباب انجراف التربة ،إضافة إلى
السكاني ،وازالة الغابات والرعي
عوامل أخرى أهمها الضغط
ّ
الجائر.)(Farhan et al, 2015 .
يشير تنوع اهتمام الدراسات السابقة إلى أهمية تقصي
العوامل المؤثرة في تغير الغطاء األرضي ،وعلى الرغم من
اإلضافة العلمية التي تشكلها هذه الد ارسات ،وما انتهت إليها
من نتائج يمكن اإلفادة منها في معرفة التغيرات التي تحدث،
والممارسات واالنشطة التي يقوم بها السكان ألحداث التحول
في الغطاء األرضي واستعماالت األراضي ،إال أن منطقة
الدراسة ،لم يتم دراستها للوقوف على هذه التغيرات ،وال تازل
بحاجة ماسة إلى المتابعة والتقصي ،جراء التغيرات التي
يشهدها القضاء ،وتثير هذه التغيرات كثي ار من التساؤالت،
وبخاصة ما يتعلق بالعوامل التي تقف وراء هذا التغير ،مستفيدة
مما انتهت إليه هذه الدارسات في بناء المعرفة العلمية ،فضالا
عن مقارنة نتائجها بالنتائج ذات الصلة التي انتهت إليها هذه
الدراسة.

تاسعاً :عرض النتائج ومناقشتها:
األرضي واستعماالت األراضي:
التغير في الغطاء
أوالًّ :
ّ
األرضي،
تم إنتاجها للغطاء
يتضح من خالل الخرائط التي ّ
ّ
افية خالل الفترة
في قضاء برما باستخدام نظم المعلومات الجغر ّ
األرضي،
أن هناك أربعة أنواع رئيسة للغطاء
ّ 2012-1953
ّ
التغير في الغطاء
(الشكلين  3و .)4ويظهر الجدول ( )2نسبة ّ
األرضي واستعماالت األراضي وهي كمايلي:
ّ
 :1أراضي الغابات :Forest Land
تنتشر في منطقة الدراسة الغابات المختلطة التي تتألف
بشكل رئيس من الصنوبر الحلبي والسنديان بمساحات مختلفة.
ويالحظ من الجدول ( )1تزايد مساحة الغابات خالل الفترة
التغير  ،%68.72خالل هذه
 1978 -1953حيث بلغت نسبة ّ
الفترة ،وذلك بسبب مشاريع إعادة التحريج التي رافقت مشروع
تطوير حوض نهر الزرقاء .وتراجعت مساحة أراضي الغابات
التغير -
خالل الفترة  ،2012 -1978حيث بلغت نسبة
ّ
 ،%17.21ويعود سبب تراجع مساحة الغابات إلى إزالة
لتحل مكانها البساتين
مساحات من الغابات الطبيعية المملوكة،
ّ
خاصة أشجار الزيتون ومحاصيل أخرى ،إضافة إلى الحرائق،
جية بالرعي الجائر والتحطيب
والتعدي على األراضي الحر ّ
(زريقات ،الحسبان.)2012 ،
المبنية :Built Up Land
 :2األراضي
ّ
السكنية ،وتحتوي منطقة
تتمثل في نمط واحد هو األراضي
ّ
ّ
سكنية ،ويالحظ تزايد مساحة
الدراسة على تسعة تجمعات
ّ
المبنية خالل الفترة  1978 -1953حيث بلغت نسبة
األراضي
ّ
التغير  ،%33.33واتسعت خالل الفترة  ،2012 -1978حيث
ّ
التغير .%900
نسبة
بلغت
ّ
أهمها :الزيادة في
ويعود هذا ّ
التغير الكبير إلى عدة أسباب ّ
عدد السكان( ،الشكل رقم  ،)5الزيادة في الدخل ،والتوسع في
مما أدى إلى الحد من الهجرة إلى
الصحية و
الخدمات
ّ
ّ
التعليميةّ ،
المدن ،خاصة مدينتي جرش وعمان.
-3األراضي الزراعية :Agriculture Land
وتتضمن هذه األراضي المساحات المخصصة لزراعة
الشتوية والحبوب
الخض اروات الصيفية والخض اروات
المروية و ّ
ّ
الشتوية ،وقد زادت هذه المساحة نتيجة لزراعة األراضي
تم إزالة األحراج منها،
الزراعية غير المستغلة ،واألراضي التي ّ
ويالحظ تزايد مساحة األراضي الزراعية خالل الفترة -1953
التغير  ،%135.06واتسعت خالل
 ،1978حيث بلغت نسبة
ّ
التغير  ،%82.156ولع ّل
الفترة  ،2012 -1978إذ بلغت نسبة ّ
السبب في ذلك يعود إلى تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية
التكميلية
أهمها :مشروع تطوير حوض نهر الزرقاء/المرحلة
ّ
ّ

- 54 -

دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلّد  ،44الملحق 2017 ،1

( ،)1997-1986مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء
(سد الملك طالل) (-1997حتى اآلن) ،مشروع تطوير ودعم
األراضي المرتفعة ،مشروع تنويع مصادر الدخل لمكافحة الفقر
والبطالة ( )2004وذلك لدعم الزراعة خاصة الزراعة المحمّية.
(زريقات ،حسبان.)2012 ،
 -4األراضي البور(غير المستغلة) :Fallow Land
وتتضمن مساحات واسعة من جنوب ،وجنوب غرب

القضاء (خشيبة والفوارة والهونة) والمناطق المطلة على وادي
نهر الزرقاء حيث يزيد انحدار المنطقة باتجاه الوادي .وقد
تراجعت المساحة غير المستغلة خالل الفترة 1978 -1953
التغير ،%- 41.79وخالل الفترة -1978
حيث بلغت نسبة
ّ
التغير  ،%52.429حيث توسعت
 ،2012حيث بلغت نسبة
ّ
األراضي الزراعية والمبنية والتحريج في األراضي البور غير
المستغلة.

الشكل((3

األرضي واستعماالت األراضي لعام 1953
الغطاء
ّ

 -المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على الصور الجوية.
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الشكل()4
األرضي واستعماالت األراضي لعام 2012
الغطاء
ّ

 -المصدر :إعداد الباحثة باالعتماد على الصور الجوية
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الشكل()5
تطور عدد السكان في قضاء برما خالل الفترة 2010-1960
ّ
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الجدول ()2
األرضي خالل الفترة 2012-1953
التغير في أنواع الغطاء
نسبة ّ
ّ
التغير %
المساحة//كم²
نسبة ّ
األرضي واستعماالت األراضي
الغطاء
ّ
1978-1953
2012-1978
**1953
*1978
**2012
68.72
-17.21
17.9
30.2
25
أراضي الغابات
33.33
900
0.3
0.4
4
انية
األراضي العمر ّ
135.06
82.156
11.4
26.9
49
اعية
األراضي الزر ّ
-41.79
-52.429
67
39.1
18.6
األراضي البور
96.6
96.6
96.6
المجموع

*المصدر :زريقات ،الحسبان.2012 ،

الجوية.
**المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على الصور
ّ

الجدول()3
الحسابية واالنحرافات المعيارّية الستجابة
المتوسطات
ّ
األرضي واستعماالت األراضي
مالكي األراضي على العوامل المؤثرة على الغطاء
ّ
المتطلبات

الترتيب
حسب
األهمية

المستوى
حسب
المتوسط

2.62
2.80

.722
.569

10
1

مرتفع
مرتفع

2.51

.822

18

مرتفع

2.45

.796

20

متوسط

المتوسط

العوامل الديموغرافية
األرضي.
تغير الغطاء األرضي استعماالت ا
يؤدي زيادة عدد السكان إلى ّ
األرضي إلى الهجرة الداخلية
األرضي واستعماالت ا
التغير في الغطاء
يعزى ّ
ّ
التغير في أنماط االستهالك لدى األسرة إلى التأثير في الغطاء األرضي واستعماالت
يؤدي ّ
األراضي
األرضي
التغير في استعماالت األراضي والغطاء
يؤدي التحضر إلى ّ
ّ
العوامل الطبيعية
التغير المناخي والجفاف على الغطاء األرضي واستعماالت األراضي
ينعكس ّ
األرضي
تغير الغطاء
يعتبر التصحر عام ا
ال رئيسا في ّ
ّ

ألرضي واستعماالت األراضي
يؤثر االنجراف والتعرية بشكل واضح على الغطاء ا
ّ
األرضي واستعماالت األراضي
يعتبر فقدان الخصوبة التربة عامالا مؤث ار في الغطاء
ّ

االنحراف
المعياري

2.53

.772

16

مرتفع

2.46

.797

19

متوسط

2.52

.797

17

مرتفع

2.43

.820

21

متوسط

العوامل االقتصادية

األرضي واستعماالت األراضي
تؤثر تكاليف اإلنتاج والنقل في الغطاء
ّ
األرضي واستعماالت األرض
تغير الغطاء
يؤدي ارتفاع أسعار األراضي إلى ّ
ّ

15
2
12
11
13

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

2.70

.644

4

مرتفع

2.63
2.67

.691
.739

9
6

مرتفع
مرتفع

2.54

.745
.617

التغير في البنية التحتية
التغير في الغطاء
األرضي واستعماالت األراضي ّ
يتبع ّ
ّ
يشجع ضمان حيازة األراضي على التحول من الغابات إلى األراض يالزراعية

.755

يؤثر القرب من الطريق وامدادات الكهرباء والماء بالغطاء األراضي واستعماالت األراضي

.757

.743

العوامل المؤسسية

يمكن للمؤسسات السياسية والقانونية واالقتصادية والتقليدية وتفاعلها معا في اتخاذ القرار أن تؤثر
على الغطاء األرضي واستعماالت األراضي
األرضي واستعماالت األراضي
تغير التقسيمات اإلدارية على الغطاء
يؤثر ّ
ّ
األرضي واستعماالت األراضي
يؤثر وجود الضوابط المؤسسية في الغطاء
ّ

- 57 -

دالل زريقات

العوامل المؤثرة في تغير الغطاء األرضي...
التغير في استعماالت األراضي
تؤدي الحيازات الصغيرة إلى ّ

14

مرتفع

2.73

.601

3

مرتفع

2.69
2.65
2.29
2.39

.677
.642
.844
.863

5
8
23
22

مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط

2.52

.761

العوامل الثقافية

قدرة أصحاب األراضي على اتخاذ القرار عامل مهم في نوع الغطاء األرضي واستعماالت
األراضي
األرضي
يؤثر التاريخ الشخصي لصاحب األرض على نوع االستخدام والغطاء
ّ
األرضي
تغير في استعماالت األراضي والغطاء
يترتب على المهارات اإلدارية ّ
ّ
األرضي
تغير في استعماالت األراضي والغطاء
يترتب على تحرير التجارة ّ
ّ
األرضي واستعماالت األراضي بمدى تفعيل دورجمعيات حماية البيئة.
يتأثر الغطاء
ّ

الجدول ()4
األرضي واستعماالت األراضي في قضاء برما
العوامل التي يرى مالكو األراضي ّأنها تؤثر على الغطاء
ّ

أوافق
األرضي واستعماالت األراضي
العوامل المؤثرة على الغطاء
عدد مالكي
ّ
األراضي
العوامل الديموغرافية
76
األرضي
تغير استعماالت األراضي والغطاء
يؤدي زيادة عدد السكان إلى ّ
ّ
88
األرضي واستخدام األراضي إلى الهجرة الداخلية
التغير في الغطاء
يعزى ّ
ّ
األرضي
التغير في أنماط االستهالك لدى األسرة إلى التأثير في الغطاء
يؤدي ّ
ّ
67
واستخدام األرض
64
األرضي
التغير في استعماالت األراضي والغطاء
يؤدي التحضر إلى ّ
ّ
العوامل الطبيعية
63
التغير المناخي والجفاف على استعماالت األراضي وغطائها
ينعكس ّ
66
األرضي
تغير الغطاء
أن التصحر عامالا رئيسا في ّ
ّ
األرضي واستعماالت
الغطاء
يؤثر االنجراف والتعرية بشكل واضح على
ّ
65
األراضي
األرضي واستعماالت
يعتبر فقدان الخصوبة التربة عامالا مؤث ار في الغطاء
ّ
66
األراضي
العوامل االقتصادية
71
األرضي واستعماالت األراضي
تؤثر تكاليف اإلنتاج والنقل في الغطاء
ّ
67
األرضي واستعماالت األرض
الغطاء
تغير
يؤدي ارتفاع أسعار
األرضي إلى ّ
ّ
ّ
78
التغير في البنية التحتية
التغير في الغطاء
األرضي واستعماالت األراضي ّ
يتبع ّ
ّ
71
يشجع ضمان حيازة األراضي على التحول من الغابات إلى األراضي الزراعية
يؤثر القرب من الطريق وامدادات الكهرباء والماء بالغطاء األراضي واستعماالت
64
األراضي
العوامل المؤسسية
يمكن للمؤسسات السياسية والقانونية واالقتصادية والتقليدية وتفاعلها مع اتخاذ
71
األرضي واستعماالت األراضي
القرار أن تؤثر على الغطاء
ّ
80
األرضي واستعماالت األراضي
تغير التقسيمات اإلدارية يؤثر على الغطاء
ّ
ّ
75
األرضي واستعماالت األراضي
الغطاء
في
المؤسسية
ابط
و
الض
وجود
يؤثر
ّ
83
التغير في استعماالت األراضي
تؤدي الحيازات الصغيرة إلى ّ
العوامل الثقافية
األرضي
قدرة أصحاب األراضي على اتخاذ القرار عامل مهم في نوع الغطاء
ّ
82
واستعماالت األراضي
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محايد
عدد مالكي
األراضي

ال أوافق
عدد مالكي
األراضي

قيمة
مربع
كاي

10
4

14
8

36.980
30.380

0.00
0.00

12

21

45.260

0.00

17

19

29.780

0.00

12
12

25
17

30.020
48.260

0.00
0.00

16

19

60.740

0.00

15

19

39.620

0.00

14
16
9
14

15
16
13
15م

54.080
54.080
36.980
35.180

0.00
0.00
0.00
0.00

10

16

37.520

0.00

13

16

45.140

0.00

10
13
1

10
12
16

45.860
78.140
45.140

0.00
0.00
0.00

9

9

64.220

0.00

الداللة
اإلحصائية
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األرضي
يؤثر التاريخ الشخصي لصاحب األرض على نوع االستخدام والغطاء
ّ
األرضي
تغير في استعماالت األراضي والغطاء
يترتب على المهارات اإلدارية ّ
ّ
األرضي
تغير في استعماالت األراضي والغطاء
يترتب على تحرير التجارة ّ
ّ
األرضي واستعماالت األراضي بمدى تفعيل دور جمعيات حماية
يتأثر الغطاء
ّ
البيئة.

ثانياً :اختبار الفرضيات:
تصور
اختبار الفرضية األولى :يوجد لدى مالكي األراضي
ا
األرضي واستعماالت
صحيحا للعوامل المؤثرة في الغطاء
ّ
األراضي في قضاء برما.
الختبار الفرضية األولى ،تم استخدام المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارّية الستجابة أفراد الدراسة .كما
ّ
يظهر في الجدول (.)3
الحسابية واالنحرافات
يظهر من الجدول( )3المتوسطات
ّ
المعيارّية لمدى استجابة المبحوثين للعوامل المؤثرة في الغطاء
األرضي واستعماالت األراضي ،حيث جاءت الفقرة الخاصة
ّ
بالهجرة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )2.8وانحراف
معياري ( ،)0.569يليها الفقرة الخاصة بأسعار األرض
بمتوسط حسابي ( ،)2.73وانحراف معياري ( .)0.617وجاءت
الفقرة الخاصة بتحرير التجارة بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي
( ،)2,29وانحراف معياري (.)0.844
أن مستوى استجابة
ويظهر من المتوسطات
ّ
الحسابية ّ
لمتغيرات الواردة في
مالكي األراضي كانت مرتفعة لمعظم ا ّ
الجدول ( )3وهذا يعكس تصور صحيح للعوامل المؤثرة في
األرضي واستعماالت األراضي ،لذلك تقبل فرضية
الغطاء
ّ
الدراسة األولى.
اختبار الفرضية الثانية التي تنص على :يوجد مجموعة من
األرضي واستعماالت
التغير في الغطاء
العوامل أدت إلى
ّ
ّ
يتصورها مالكو األراضي.
األراضي في األردن كما
ّ
الختبار الفرضية الثانية ،تم استخدم مربع كاي ،كما يظهر
في الجدول (.)4
حيث يالحظ من الجدول ( ،)4العوامل الديموغرافية التي
األرضي
يرى مالكو األراضي ّأنها تؤثر على الغطاء
ّ
واستعماالت األراضي في قضاء برما .حيث وافق  %88من
أن الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة
مالكي األراضي على ّ
األرضي واستعماالت األراضي،
التغير في الغطاء
يؤدي إلى
ّ
ّ
إضافة إلى زيادة عدد السكان حيث أجاب  %76من العينة

81
80
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64.220
51.380
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0.00
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21

25

19.460
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(أوافق) على تأثير هذا العامل.
الطبيعية تؤثر على الغطاء
أهم العوامل
ّ
ويرى المالكون ّ
أن ّ
األرضي واستعماالت األراضي في قضاء برما ،هي التصحر
ّ
أن التصحر
حيث وافق  %66من مالكي األراضي على ّ
التغير في
أهم العوامل التي تؤدي إلى ّ
وفقدان خصوبة التربة ّ
األرضي واستعماالت األراضي.
الغطاء
ّ
أهم العوامل االقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر على
ومن ّ
األرضي ،واستعماالت األراضي في قضاء برما ،كما
الغطاء
ّ
تغير البنية التحتية حيث وافق %78
يرى مالكو األراضيّ ،
من ،إضافة إلى تكاليف النقل وضمان حيازة حيث وافق 71
األرضي.
تغير الغطاء
 %على أثر هذا العامل في ّ
ّ
األرضي
المؤسسية التي تؤثر على الغطاء
أهم العوامل
ّ
ّ
أما ّ
ّ
واستعماالت األراضي في قضاء برما .الحيازات الصغيرة ،حيث
تغير
أجاب أوافق  %83على أثر هذا العامل ،إضافة إلى ّ
التقسيمات اإلدارّية .%80
أهم العوامل
فإن العوامل
ّ
من جانب آخرّ ،
الثقافية ،كانت ّ
بالنسبة لعينة الدراسة قدرة أصحاب األراضي على اتخاذ القرار
األرضي واستعماالت األراضي حيث
عامل مهم في نوع الغطاء
ّ
الشخصي حيث
أجاب ( %82أوافق) ،إضافة إلى التاريخ
ّ
أجاب  %81أوافق.
اختبار الفرضية الثالثة :يوجد فروق ذات داللة إحصائية
تصور مالكي األراضي في قضاء برما للعوامل التي أدت
بين
ّ
األرضي واستعماالت األراضي تبعا
التغير في الغطاء
إلى
ّ
ّ
اسي ،والمهنة ،وعدد
(الختالف الجنس ،والعمر ،والمستوى الدر ّ
األردني ،ومساحة
أفراد األسرة ،والدخل الشهري لألسرة بالدينار
ّ
الحيازة ،وسعر األرض ،ونوع استعمال األرض الحالي ،وحدوث
رضي واستعماالت األراضي أثناء ملكية
ّ
التغير في الغطاء األ ّ
األرض).
تم استخدام تحليل التباين
والختبار الفرضية الثالثةّ ،
األحادي وقد كانت النتيجة كما يظهر في الجدول ( )5كما
يلي:
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الجدول()5
األرضي واستعماالت األراضي
تحليل التباين لتصورات مالكي األراضي للعوامل المؤثرة على الغطاء
ّ
المتغيرات
ّ
الجنس

العمر

المستوى الدراسي

المهنة

عدد أفراداألسرة

الدخل

مساحة الحيازة

سعر األرض

نوع استعمال األرض الحالي

تغير في استعمال األرض أثناء ملكية األرض
حدوث ّ

مصدر التباين

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

تشير المعطيات اإلحصائية في الجدول( )4إلى عدم وجد
فروق ذات داللة إحصائية في تصور مالكي األراضي في
األرضي
التغير في الغطاء
قضاء برما للعوامل التي أدت إلى ّ
ّ
واستعماالت األراضي تبع ا الختالف الجنس ،والعمر ،المستوى
الدراسي ،المهنة ،عدد أفراد األسرة ،الدخل ،مساحة الحيازة،
تغير في
سعر األرض ،نوع استعمال األرض الحالي ،حدوث ّ
استعماالت األرض على مستوى داللة أقل أو يساوي (.)0.05

مجموع
المربعات
11.334
67.416
78.750
11.334
67.416
78.750
53.065
266.414
319.480
49.089
216.221
265.310
7.297
72.013
79.310
6.286
35.424
41.710
5.261
29.739
35.000
11.334
67.416
78.750
19.463
245.84
265.31
53.065
266.414
319.480

متوسط
المربعات
.524
.407
.438
.342
.944
.775
4.091
2.485
4.422
3.134
.944
.775
4.422
3.134
.608
.828
2.780
2.672
. 604
.674

درجة الحرية
42
57
99
42
57
99
42
57
99
12
87
99
42
57
99
42
57
99
42
56
98
54
45
99
7
92
99
41
58
99

قيمةF

1.219

مستوى
الداللة
.283

1.411

.177

.735

.714

1.646

1.287

1.283

1.219

1.411

1.040

1.27

.094

.241

.243

.283

.177

.409

.124

وبناء على هذه النتيجة ال تقبل فرضية الدراسة الثالثة.
ثالثاً ":االستعمال األمثل لألرض ومعوقات االستعمال ،من
وجهة نظر مالكي األراضي في قضاء برما"
 أشار  %25من عينة الدراسة انه يفضل استثمارملكيته بالزراعة المحمية لما لها من مميزات هامة تسهم في
التوجه الستخدام هذا النوع من الزراعة في قضاء برما منها:
إنتاج الخضروات في غير مواسمها ،وجودة اإلنتاج ،وقلة
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الخسائر الناتجة من تغير األحوال الجوية ،وزيادة إنتاجية
الوحدة من المساحة ،وتسمح بوضع برنامج دقيق لإلنتاج ،مما
يسهل معه عمليات التسويق المسبقة ،وتقليل استهالك المياه،
وتنظيم عملية الري ،وقلة األيدي العاملة الالزمة لإلنتاج،
وزيادة الدخل الناجم الزيادة الكبيرة في العائد واألرباح نظ ار
لقصر دورة رأس المال ،واالستفادة من تسويق اإلنتاج في
الوقت المناسب.
يواجه االستثمار في الزراعة المحمية العديد من المحددات
أهمها :عدم توفر مصدر دائم للري ،وارتفاع
في قضاء برما ّ
تسويقية
تكاليف هذا النوع من الزراعة ،وعدم وجود سياسة
ّ
اعية في المنطقة ،وارتفاع أجور األيدي
لتسويق المنتجات الزر ّ
العاملة الزراعية حيث يرفض أبناء المنطقة بالعمل في القطاع
الزراعي.
 يفضل  %34من مالكي األراضي زراعة أشجارألنها تسهم بتشغيل عدد كبير من األسر في
الزيتون؛ وذلك ّ
موسم الحصاد ،وتعمل الزراعة على تشغيل عدد كبير من
المنشآت الصناعية ،وغير الصناعية ،المتعلقة بالسلسلة
اإلنتاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،على مدار الموسم
الزراعي ،كما أن ألشجار الزيتون المقدرة على تحمل الجفاف
وملوحة التربة.
البد من اتخاذ بعض
ويرى مالكو األراضي في القضاء أنه ّ
االجراءات لتحسين االنتاج منها :تحسين السلسلة اإلنتاجية،
بزيادة التركيز على تحسين جودة زيت الزيتون ،والعمليات
الزراعية المتعلقة به ،من القطف ،ونقل الثمار ،والعصر،
والتخزين ،والتعبئة ،والتغليف ،لرفع القدرة التنافسية لزيت
الزيتون ،وتمكينه من دخول األسواق ،وتدريب سكان القضاء
للعناية بأشجار الزيتون بطرق علمية حديثة.
انية خاصة
يفضل  %24االستثمار في تربية الثروة الحيو ّ
األغنام والماعز؛ وذلك لقدرتها العالية على الرعي والتأقلم
) (Adaptationللظروف البيئية السائدة في هذه المناطق ،وتزايد
أسعار لحوم الضأن والماعز باستمرار وازدياد الطلب عليها،
وبتنوع إنتاجها ،ويعتمد عليها فى قيام بعض الصناعات
التحويلية الهامة .مما يزيد من العائد الذي يحصل عليه مربي
الثروة الحيواينة طول العام ،وتعتبر وسيلة الستخدام مخلفات
وبقايا المحاصيل الزراعية الناتجة من الزراعة الحقلية بعد
حصادها.
ويعاني هذا القطاع من مشاكل أهمها :ارتفاع أسعار
يتم بيع
األعالفُ ،
وبعد القضاء عن مركز المحافظة حيث ّ
المنتجات الحيوانية.
 -يرى  %12من مالكي األراضي ّأنه يرغب في

االستثمار في قطاع اإلسكان لما له من مردود اقتصادي
عالي ،ولكن الطلب على المساكن قليل بسبب؛ هجرة أبناء
المنطقة خارج القضاء للعمل والدراسة ،إضافة إلى ارتفاع
أسعار مواد البناء ،والزحف العمراني على المناطق الزراعية
والغابات.
 يرى  %3من المالكين ّأنه يمكن استغالل ملكياتهمفي الزراعة العضوية لكافة المحاصيل الزراعية؛ الهميتها في
المحافظة على صحة اإلنسان والبيئة ،وانتاج محاصيل زراعية
صحية ذات محتوى غذائي كبير ،والمحافظة على خصوبة
التربة ،واإلهتمام بزيادتها على المدى الطويل ،ولكن االستثمار
أهمها :ارتفاع تكاليف
في هذا القطاع يعاني من مشاكل ّ
اإلنتاج ،وعدم وجود أسواق قريبة ،وأشار مالكو األراضي إلى
ضرورة نشر وسائل الزراعة العضوية وأهميتها في القضاء.
 يرى  %2فقط من المالكين ّأنه يمكن استعماليفية )(Rural Tourism؛ وذلك لعدم
أراضيهم في السياحة الر ّ
المجتمع المحلي لمثل هذا النوع من االستثمار ،على
تقبل
ّ
االقتصادي الجيد ،وعدم توفر متخصصين
الرغم من المردود
ّ
من أبناء المنطقة في المجال ،وعدم توفر رأس مال ،وأيدي
عاملة مدربة.
مناقشة النتائج:
األرضي ،واستعماالت
أن الغطاء
توصلت الدراسة إلى ّ
ّ
للتغير خالل الفترة -1978-1953
تعرض
ّ
األراضي ،قد ّ
تغير مختلفة كما أوضحت الدراسة وخاصة
 2012بمعدالت ّ
اعية على حساب أراضي
التوسع في األراضي
المبنية والزر ّ
ّ
ّ
الغابات واألراضي البور غير المستغلة وهذا يتفق مع دراسة
زريقات ،حسبان( ،زريقات ،الحسبان.)2012 ،
أن هناك مجموعة
كما أ ّن مالكي أراضي قضاء برما يرون ّ
المؤسسية،
االقتصادية ،و
الطبيعية ،و
من العوامل الديموغرافية ،و
ّ
ّ
ّ
األرضي واستعماالت
الثقافية ،التي تؤثر على الغطاء
و ّ
ّ
الداخلية ،وارتفاع أسعار
األراضي ومن أهمها :الهجرة
ّ
األراضي ،وقدرة أصحاب األراضي على اتخاذ القرار ،وهذا
التغير في الغطاء
يتفق مع د ارسة ) ،(Olafsdottir, 2000عن
ّ
األرضي في  .NE Iclandود ارسة ) (Krishan, 2010الذي ارجع
ّ
التغير في منطقة  ،Teralإلى تراجع المساحات الزراعية وجفاف
ّ
الينابيع الطبيعية والغابات وأراضي الحشائش واألعشاب
السباب بشرية .ودراسة ) ،(Ishaya, 2008حيث أشار %86من
للتغير المناخي ،إضافة
تغير بيئي نتيجة ّ
المبحوثين إلى حدوث ّ
تغير في استعماالت األراضي؛ كالتوسع في األراضي
إلى ّ
الزراعية ،وازالة الغابات ،نتيجة لالستخدامات البشرية .وتتفق
مع دراسة مورارو في أثر بيع األراضي وارتفاع أسعارها،

- 61 -

دالل زريقات

العوامل المؤثرة في تغير الغطاء األرضي...

تغير الغطاء
واالستخدام المنوي عليه من قبل المشتري ،على ّ
األرضي واستعمال األراضي.(Moraro, et al, 2014) ،
ّ
كما تتفق النتائج مع دراسة فرحان وآخرون ،حول تأثير
اعية على انجراف التربة والغطاء
العوامل
االجتم ّ
ّ
االقتصادية و ّ
األرضي واستعماالت األراضي.(Farhan, 2015) ،
ّ
التوصيات
بناء على نتائج الدراسة فإنه يمكن وضع التوصيات اآلتية:
 إبراز دور مالكي األراضي في التخطيط وادارة الغطاءاألرضي واستعماالت األراضي ،ونشر الوعي بين مالكي
األرضي واستعماالت
التغير في الغطاء
األراضي حول
ّ
ّ
األراضي وأثرها على المنظومة البيئية واالجتماعية
واالقتصادية.
تشجيع وتبني السياحة الريفية (الزراعية) (Rural
) tourismفي قضاء برما ضمن برامج السياحة في األردن،
بالتعاون بين مالكي األراضي وو ازرة السياحة واآلثار ،وو ازرة
يتمتع قضاء برما بالمقومات الطبيعية والبشرية
الزراعة ،حيث ّ

المصادر والمراجع
البحيري ،ص ،)1991( .جغرافية األردن ،مكتبة الجامع الحسيني،
عمان ،ص .55
دائرة اإلحصاءات العامة ،)1952( ،إحصاءات المساكن.
دائرة اإلحصاءات العامة ،)1961( ،نتائج التعداد العام األول
للسكان والمساكن.
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دالل زريقات

...العوامل المؤثرة في تغير الغطاء األرضي

The Factors that Impact the Changes in Land Cover
As Seen by Land Owners in Burma / Jarash during (1953-2012)
Dalal Zregat*

ABSTRACT
This study aims to identify the factors that cause changes in land cover/land use during the period (19532012), as has been noticed by land owners in Burma Sub-District in Jerash Governorate, northern Jordan.
Aerial photos of years 1953, 2012 and the Geographic Information System (GIS) were used to identify
types of land cover/land use and the rate of change that took place during the study's period. A
questionnaire survey, distributed to a stratified random sample of 100 land owners during 2015, was
conducted to identify land owners' attitudes. Different statistical techniques, involving Chi-square (χ2) and
ANOVA have been used to analyze data and test hypotheses.
The study concluded that there are several types of land cover/ land use in Burma Sub-District. There are
several factors contributing to land cover and land use in the Burma District. No significant differences
between the owners' attitudes have been found according to sex, age, education level, occupation, family
size, monthly income, property size, land value, current land use, and occurrence of changes in land use.
Accordingly, the study raises the need to enhance the role of land owners in planning and managing land
cover and land use, the importance of developing agricultural scheme, the necessity to work on developing
production projects, and the need for further studies to better analyze and evaluate the Lands in Burma
Sub-district.
Keywords: Land Cover and Land Use, Rate of Change, Pilot Sample, Startified random sample,
ANNOVA, Geographic Information System (GIS), Burma Sub-District.
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