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:المستخلص

مدینةفيتجاريمركزإلقامةالمقترحالجغرافيالموقعمالئمةمدىتوضیحإلىالبحثیھدف

المكانیةالمالئمةدرجاتتباینتوقدالمالئمةدرجةلقیاسالمعاییرمنمجموعةعلىأعتمدوقدجدة،

متعددالقرارالتخاذAHBالھرميالتحلیلعملیةعلىالدراسةواعتمدتمستویات،أربعإلى

ظھرتحیثبشأنھا،القراراتخاذالمطلوبالمعاییرأولویةیعكسمقیاسالناتجیكونبحیثالمعاییر

المساحةتلبيحیثجدةلمدینةالجنوبيالنطاقفيكانمالئمموقعأفضلأنترجحالتيالنتائج

المطلوبة إلقامة المركز التجاري وكذلك القرب من الشوارع التجاریة في المدینة .
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Abstract:

The research aims to clarify the appropriateness of the proposed

geographical location for setting up a shopping mall in Jeddah. It was based

on a set of criteria for measuring the degree of convenience. The degrees of

spatial convenience varied to four levels. The study relied on the AHB

hierarchical analysis of multi-standard decision-making, so that the output

would be a measure reflecting the priority of the criteria to be decided, with

the results showing that the best suitable location was in the southern area of

Jeddah, where the area required for the mall as well as the proximity to

commercial streets in the city was met.

المركزالجغرافیة،المعلوماتنظمالھرمي،التحلیلأسلوبالمكانیة،المالئمةالمفتاحیة:الكلمات

التجاري

المقدمة :

كونلھایخططونومنالخدماتدارسوبھایھتمالتيالموضوعاتأھممنالموقعتحدیدإن

وسھولةوفاعلیتھاللسكانالخدمةجاذبیةعلىالتأثیرفيكبیراًدوراًیلعبللخدمةالجغرافيالموقع

وھوللخدمة،للحاجةجدیدةأنماطیخلقوالذياالستخدامحجمعلىتؤثربذلكوھيإلیھا،الوصول

روابطاكتشافعلىالجغرافيویساعدالسلوك،علىالمكانبتأثیرالجغرافياھتماممنمھمجزء

اھتمامفيینصبفھذامستقبالً.الخدماتتحتاجھاجدیدةأماكنویحددالخدمةاتجاھاتویتتبع

التصوریضعوالذيتخطیطھا،فيفاعلیةلھعاملھوإنشائھاقبلالخدمةبدراسةالجغرافي

معتتوافقأنیجبالتيالسماتمنوغیرھاوخصائصھاوأحجامھالمواقعھاوفقاًلھاالمستقبلي
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تحقیقمنجغرافیةمعرفةمنلھتوفربماالجغرافيویسھممنھا،یستفیدونسوفالذینالسكانأعداد

التقنیاتباستخداموتخطیطھالھاالمثاليالمكانيواختیارللخدمةالمكانيالتوقیععملیةفيفعال

نموذجبناءفيفاعلیتھاأثبتتوالذيبعدعنواالستشعارالجغرافیةالمعلوماتنظمفيمتمثلة

Suitabilityالمكانیةالمالئمةمفھوموفقمكاني Modelوالمحاكاةالنمذجةعلىباالعتمادوالذي

تحدیدوفقالمالئمةالمواقعواختیارالظواھربسلوكالتنبؤعلىقدرتھاالنماذجھذهأثبتتإذ

ویعدالمدینة.فيمستقبالًاألمثلالموقعالختیارللخدمةتخطیطیةمعاییروتطبیقمكانیةمقترحات

وسیلةعلیھالمعتمدالمعاییرمتعددمكانيالتحلیلونماذجالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامبذلك

علىالمعتمدالمكانيالتحلیلاستخدامیعدلذلكالمختلفة،للخدماتالمثليالمواقعلتحدیدمھمة

Modelالنمذجة Builderدعمنظاملبناءمھمةأداةالجغرافیةالمعلوماتنظموبینبینھاوالربط

فتسعيفبذلككفاءة.أكثربصورةالمالئمالموقعباختیارالمتعلقالقرارلصانعالمكانیةالقرارات

منجزءیعدوكونھجدةمدینةفيتجاريمركزإلقامةالمكانیةالمالئمةنموذجتحدیدإلىالدراسة

الشرقفيالتجاریةالمناطقأكبرمنواحدةتعتبرالتيجدةمدینةفيالحضریةالخدماتمنظومة

ھذهوأن)27صم،2012الحربي،(التجاریةوالمراكزاألسواقمنكبیرعددتمتلكفھياألوسط

مركزبإقامةوالترفیھالتسوقأجلمنالمستھلكینمنالمحليالمجتمعلخدمةتوظیفھایمكنالدراسة

تجاري في مدینة جدة.

مشكلة البحث:

تجسدت مشكلة الدراسة بالتساؤالت االتیة:

ما المواقع األكثر مالئمة إلقامة مركز تجاري في مدینة جدة؟-

ھل ھنالك أسس ومعاییر الختیار المواقع المالئمة إلقامة مركز تجاري؟-

ھل تعتبر عملیة التحلیل الھرمي فعالة الختیار الموقع المالئم إلقامة مركز تجاري؟-

إلقامةالمالئمةالمواقعتحدیدفيالجغرافیةالمعلوماتنظمتطبیقاتاستخدامیمكنكیف-

مركز تجاري وفق معاییر محددة؟
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اھداف البحث :

مركزإلقامةمالئمةمواقعتحدیدفيللمساعدةكتقنیةالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدام-

تجاري في مدینة جدة.

علىبناءجدةمدینةفيتجاريمركزإلقامةالمالئمةالمواقعألفضلرقمیةخریطةإنتاج-

مجموعة من الشروط والمعاییر.

التحلیلعملیةعلىباالعتمادالدراسةفيالمعتمدةللمعاییراألوزانإعطاءأھمیةتوضیح-

الھرمي.

فرضیات البحث:

المواقعلتحدیدإمكانیةھنالكالمعلوماتنظمفيالموجودةالمكانيالتحلیلأدواتباستخدام-

المالئمة إلقامة مركز تجاري في مدینة جدة.

موقعالختیارالمعتمدةللمعاییرمناسبةأوزانإلعطاءفعالةالھرميالتحلیلعملیةتعتبر-

مالئم للمركز التجاري.

إن النطاق الشمالي لمدینة جدة یشكل موقعاً جیداً إلقامة مركز تجاري في المدینة.-

منھج البحث:

المعلوماتنظمتقدمھبمامتمثلتقنيتطبیقخاللمنالتطبیقيالمنھجعلىالدراسةاعتمد

للنتائج،للوصولالتحلیللمراحلاستراتیجیةتطبیقعنفضالًواسعة،تحلیلیةأدواتمنالجغرافیة

واستخدام المنھج الوصفي لتفسیر نتائج التحلیل النھائي.
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مصطلحات الدراسة :

الجغرافیةالمعلوماتنظمفيالمستخدمةالتطبیقاتأحدھيبھایقصد:المكانیةالمالئمة-

بتلكتتعلقخاصةمعاییرعلىبناءفیھاالخدماتإنشاءالمقترحاألماكنمالئمةدرجةلتحدید

).192صم،2016(الظالمي،الجغرافیةالمعلوماتنظممستخدمیحددھاالخدمات

متنوعةسلعتوفروالتيمتجاورةتجاریةمحالتمجموعةمنیتكونالتجاري:المركز-

).2صم،2012(الحربي،للمتسوقین

بینیجمعمتكاملعملإطاربأنھم1980سنةتوماسعرفھ:الھرميالتحلیلأسلوب-

مقیاسأساسعلىالزوجیةالمقارناتعلىالقائمالموضوعیة،والغیرالموضوعیةالمعاییر

نسبي.

الدراسات السابقة :

تنقسم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة إلى قسمین وھما كاالتي :

دراسات تناولت بناء نموذج للمالئمة المكانیة للتنبؤ بأفضل موقع لمركز تجاري:-

Mohamadدراسة- y, et al نظمبیئةفيالمناسبالموقعاختیارتناولتم)2015)

تمالمتحدة،العربیةاإلماراتبدولةالعینمدینةفيتسوقمركزإلقامةالجغرافیةالمعلومات

باألنشطةالمتعلقةالمعلوماتمنمتنوعةمجموعةتصفللمواقعمناسبةمواقعأربعةعرض

وتظھرالمنطقة،فيالتسوقلمراكزالعمالءتفضیالتدراسةإلىباإلضافةاالقتصادیة.

.النتائج أن أفضل اختیار موقع یلبي جمیع المتطلبات یقع في منطقة المطار

نظمباستخدامنابلسفيالتجاریةالمناطقتحلیلتناولتم)2018(واخرونغضیھدراسة-

موقعافضلباختیارلتنبؤھیكلينموذجبناءمنھاجزءفيوتناولتالجغرافیةالمعلومات

المنطقةإنالدراسةوتوصلتالمعاییر،منعددوفقالمدینةفيإقلیميتجاريمركزإلقامة

الغربیة ھي األفضل إلقامة المركز التجاري.
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التحلیلأسلوبواستخدامللتنبؤمكانیةمالئمةنموذجبناءبینالربطتناولتدراسات-

الھرمي:

,Usmanدراسة- et al النفایاتمنللتخلصمكبموقعأفضلاختیارتناولتم)2015)

AHPالمعاییرمتعددوالتحلیلالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخدامبنیجیریاكانومدینةفي

%65أي2كم324المناسبغیرالموقعیشغلمختلفةمواقعخمسعنالدراسةوكشفت

%1أي2كم5ماحدالىالمناسبالموقعویغطي%6أي2كم30سيءبشكلالموقعویغطي

یغطيالنفایاتمنللتخلصموقعأنسبوأن%6أي2كم30المناسبالموقعویغطي

.2كم499البالغةالمساحةاجماليمن%22أي2كم110

برجلمدینةالعمرانيلتوسعالمكانیةالمالئمةتقییمالدراسةتناولتم)2018(بوطغاندراسة-

المعلوماتنظمبیئةتوفرهماطریقعنمكانیةتحلیلیةمنھجیةعبرالجزائرفيبوعریریج

األوزانوإعطاءتوفیرھاتمالتيالعواملوفقالمكانیةالمالئمةنموذجوتطبیقالجغرافیة

التحلیلعملیةطریقعنمنھا،لكلالنسبیةاألھمیةحسبالمدینةتوسعفيالمؤثرةللعوامل

العمرانيللتوسعمالئمةالمناطقأفضلأنترجحالتيالنتائجأظھرت،حیثAHPالھرمي

حیثالغربیة،والجنوبیةالغربیةالجھة،وفيالشرقیةوالشمالیةالشمالیةالجھةفيكانتقد

تلبي المساحة الناتجة االحتیاجات كافة.

نظمبرامجفيالمتعددالمكانيالتحلیلتوظیفتناولتم)2018(الفناطسةدراسة-

وتمباألردنالعقبةمدینةفيجدیدةلحدیقةاألمثلالموقعلتحدیدالجغرافیةالمعلومات

عنتعبرجدیدةطبقةالستنباطاألخرفوقبعضھاالموزونةالخریطةمطابقةأداةاستخدام

الھرميالتحلیلطریقةباستخداممعیاركلوزنباالعتباراألخذمعالمعاییرمجموع

المواقعنطاق:المالئمةمختلفةفئاتلخمسالدراسةمنطقةتقسیمإلىالدراسةوتوصلت

المالئمة بدرجة متوسطة نسبیا ًوالمتوسطة والعالیة نسبیاً والعالیة والعالیة جداً.
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منطقة الدراسة:

للدراسةالمكانياالطارالسعودیةالعربیةللملكةالغربيالساحلعلىالواقعةجدةمدینةتشكل

سماتھا،بكافةعمرانیةلمنطقةتقلیدیاًمثاالًلكونھاالدراسةمنطقةلتكونجدةمدینةاختیارفتمالحالیة.

تعتبرأنھاكماوالسكان،المساحةحیثمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيمدینةأكبرثانيتعتبرحیث

االجتماعیةوخصائصھموسكانھاالمختلفةاألحیاءخصائصتباینعلىساعدمماحدیثةقدیمةمدینة

واالقتصادیة وتباین بیئتھا الطبیعیة .

طولعرضوخطشماالً،00ً3َ22ْو00ً50َ20ْعرضدائرتيبینجدةمدینةتقع

الدرجتینیتعدىالبعدعلىالسرطانمداریقعً،حیثشرقا00ً34َ39ْو00ً00َ39ْ

الشمال،ناحیةمنالسرطانومدارالجنوب،ناحیةمناالستواءخطبینتقعبھذاوالمدینةشماالً،

ومعنى ھذا إنھا تقع في العروض المداریة .

فياألحمرالبحرساحلعلىتقعكونھاكبیرةأھمیةذاجدةلمدینةالجغرافيالموقعیعتبر

یمیزماأھمولعلجنوباًالمندببابومضیقالشمالفيالعقبةخلیجبینتقریباًالمسافةمنتصف

إنكماالشرق،إلىكم75منأكثرعنھاتبعدوالتيمكةمنالقریبالمكانيارتباطھاھوموقعھا

تجريكانتالتيالقدیمةاألنھارإلىبأھمیتھالموضعھذاویدینالحجاز،إقلیمتتوسطجعلھاموقعھا

الفجوةوإلىالعربیةالجزیرةشبةفيتنتشرجافةأودیةاآلنأصبحتوالتيالمطیرالعصرخالل

الطبیعة التي تخترق سلسلة جبال الحجاز لتصل جدة بمكة المكرمة .

2018جدة،محافظةألمانةالرقمیةالخریطةعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:

جدةمدینةنطاقات)1(رقمشكل
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أوالً - عوامل تحدید الموقع المثالي إلقامة مركز تجاري :

منلھاولماالخدمةإلقامةالموقعمالئمةمدىتحدیدعندالعواملمجموعةإلىالنظرینبغي

)1(رقمجدولمنتتضحوالتيالعواملھذهأھمومناألرضمالئمةدرجةتحدیدفيكبیردور

كاآلتي :

:األرضسطحطبوغرافیة-1
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سطحعناألرضارتفاعویالحظمنبسطةسھلیةبأنھاجدةمدینةفيالسطحطبیعةتتمیز

الساحلفیھتالمسوالذيللمدینةالحقیقياالمتدادیظھرحیثالغربنحوالشرقمنویتدرجالبحر

ومنالشرق،منالحجازجبالسالسلوتحدھاجافةأودیةالسطحھذاتتخللاألحمرللبحرالشرقي

انحدارھاودرجةمنبسطةبأرضیكونتجاريمركزإلقامةاألماكنأفضلأنیتضحذلكخالل

ومنھاالمعیقةالطبیعیةالظواھرعنباالبتعادإالیتحققلنھدفاًیشكلوھذا،%3عنتزیدالبسیطة

لكونھالعامللھذأولویةأعطیتوبذلكوالسیول.األودیةومجاريالمیاهتجمعوأماكنالمنحدرات

مھم جداً  في اختیار موقع المركز التجاري الجدید.

:السكان–2

منقربةلتجاريالمركزتوفیرمنالھدفھمالسكانكونالعامللھذاأولویةإعطاءتم

یكون.بحیثالمستھلكینالسكانمنالمترددینعددویزیدللمستفیداتالربحیحققالسكانیةالكثافة

تخدمالتسوقمراكزألنوالعالیةالمتوسطةالسكانیةالكثافةمناطقمنالتجاريالمركزقربیفضل

عدد كبیر من الناس حیث إن ھذا العامل لھ تأثیر كبیر في اختیار الموقع.

الحضریة:الطرقشبكة-3

وسھولةالخدمةعلىالسكانحصولفيوإیجابيكبیردورلھاالحضریةالطرقشبكة

واالبتعادم،50بمسافةالتجاریةالشوارعمنالقربالتجاريالمركزموقعیتطلبمماإلیھاالوصول

.عن تقاطعات الشوارع تجنباً لالزدحام واالختناقات المروریة وبذلك أعطیت أولویة لھذا العامل

:الحضریةاألراضياستخداماتنمط-4

للمراكزالعامالنمطتشكیلفيأثرهیتركاألرضالستعمالالسائدالنمطأنالمخططونیرى

التخطیطعنداألراضياستخداماتخارطةعناالستغناءیمكنفالالحضریة،بالمنطقةالتجاریة

ربطةفيالجدیدالتجاريللمركزموقعبأفضلالخروجفيوتسھمالمدینة،فيتجاريمركزإلقامة

الصرفمحطاتعنالموقعوابتعاد،م20تقدربمسافةالتجاریةوالمناطقالسكنیةبالمناطق

بیعومحالتم،100بمسافةوالوقودالنفطمحطاتعناالبتعادوكذلكم،3000بمسافةالصحي

م،4000بمسافةواألسواقالقائمةالتجاریةالمراكزعنبعدهإلىإضافةم،25بمسافةالغازوتوزیع
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األراضيمنبالقربالجدید،الموقعفاعلیةزیادةفيتسھمالتيالخدماتمنقربةإلىباإلضافة

موقعتوفیرفيضرورتھاتتضحوالتي2م3000عنمساحتھاتقلالالتيوخاصةالواسعةالفضاء

لھذأولویةأعطیتوبذلكأقامتھ.المزمعالتجاريالمركزلموقعالمكانیةالمالئمةخریطةعلى

العامل.

ثانیاً – المعاییر المستخدمة لحساب درجة المالئمة المكانیة إلقامة المركز التجاري :

تخضعالواقعأرضعلىجدیدةخدمةإنشاءأوإلقامةالمالئمةالمعاییرتحدیدعملیةأن

قبلمراعاتھاالواجباالعتباراتأھممنلذاخدمة،أليالمكانیةالمالئمةإجراءعنداعتباراتلعدة

جدة،مدینةفيتجاريمركزإقامةوھياستحداثھاالمرادالخدمةنوعتحدیدالمكانیة،المالئمةإجراء

وأمانةوالقرویةالبلدیةالشؤونبوزارةالخاصالمعاییردلیلعلىاالعتمادتمأنھإلىنشیرأنویجب

وقدللدراسة،مناسبةالباحثةتراهماحسبتحدیدھاجرىالدلیلفيتردلمالتيالطبقة،جدةمحافظة

اإلماراتدولةفيالعینبمدینةتجاريلمركزموقعأفضلاختیارفيطبقمعیارعلىاالعتمادتم

العربیة المتحدة.

وأھم ھذه المعاییر ما یلي  :

أن تكون األرض مستویة .-

أن یكون الموقع قریب من مناطق الكثافة السكانیة.-

أن یكون الموقع قریب من الشوارع التجاریة.-

أن یكون الموقع قریب من استخدامات األراضي .-

أن یكون الموقع داخل األراضي الفضاء.-

أن یكون الموقع بعید عن المراكز التجاریة واألسواق.-

أن یكون الموقع بعید عن محطات النفط والوقود .-

أن یكون الموقع بعید عن محالت بیع الغاز.-

أن یكون الموقع بعید عن محطات الصرف الصحي.-
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المقاییسالمعاییرالعوامل

*%3عناالنحداریزیدالمستویةأرضانحدار السطحطبوغرافیة السطح

ان تكون الكثافة السكانیة متوسطة أو عالیة **الكثافة السكانیةالسكان

م***50بمسافةالتجاریةالطرقمنالقربشبكة الطرق الحضریةالطرق

*م20بمسافةاألراضياستخداماتعنالبعداستخدام األرضاستخدامات األراضي

الوقوع في األراضي الفضاء (المساحة المخصصةاألراضي الفضاء

)***2م3000عنیقلالللموقع

م*****4000التجاریةوالمراكزاألسواقعنالبعدالمسافة بین األسواق والمراكز التجاریة

م****100بمسافةوالوقودالنفطمحطاتعنالبعدمحطات النفط والوقود

م***25بمسافةالغازوتوزیعبیعمحالتعنالبعدمحالت بیع وتوزیع الغاز

البعد عن محطات معالجة الصرف الصحي  بمسافةمحطات معالجة الصرف الصحي

م*3000

جدةمدینةفيالتجاریةالمراكزإلقامةالتخطیطیةالمؤشرات)1(رقمجدول

14-12ص،م2005والبلدیة،القرویةالشؤونوزارةبیاناتعلىاعتماداًالباحثةإعدادمنالمصدر:*

41صجدة،محافظة**أمانة

80-24صجدة،محافظة***أمانة

60صم،2016والبلدیة،القرویةالشؤون****وزارة

Mohamad y, et al, 2015, bP79*****
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●

ثالثاً - مرحلة تنفیذ المالئمة المكانیة ضمن بیئة نظم المعلومات الجغرافیة:●

التجاريللمركزاألماكنأنسبالختیارمراعاتھاالواجبالمعاییرأھمتحدیدبعد●

البیاناتتصنیفلغرضالخطواتمنمجموعةإتباعمنفالبدمستقبالً،المدینةفي

ومعالجتھا على النحو اآلتي:

●

●

مرحلة تجھیز البیانات :●

وتشمل ھذه المرحلة تجھیز الطبقات الخاصة بموضوع الدراسة وھي على النحو اآلتي :●

لمدینةالفضائیةالمرئیةمنالرقمیةاالرتفاعاتطبقةباستخراجالطبقاتبعضتجھیز-●

وطبقةاألرض،استخدامطبقةوإعدادالسكان،لطبقةالسكانیةالكثافةاستخراجكذلكجدة،

ومحطاتواألسواق،التجاریةالمراكزوطبقةالطرق،شبكةوطبقةالفضاء،األراضي

الصرف الصحي، وطبقة محطات الوقود ومحالت بیع الغاز.

نفسلھایكونوأنالدراسة،منطقةامتدادتالءمبحیثالجدیدةالطبقاتامتدادتحدید-●

اإلحداثیات.

:البیاناتاشتقاقمرحلة-2●

منالسطحانحدارباستخراجالطبقاتبعضمنالبیاناتاشتقاقالمرحلةھذهوتشمل●

طبقة االرتفاعات الرقمیة لمدینة جدة .

12



إلىاألرضاستخداموطبقةالسكانكثافةوطبقةالفضاءاألراضيPolygonطبقةتحویل-●

Polygonشبكیةبیانات to raster dataشبكیة.الطبقاتكافةلتصبح

Vectorالخطیةالبیاناتذاتالطبقاتتحویل- Dataفیتمالمختلفةالمعایرخرائطتشملوالتي

Euclideanاإلقلیدیةالمسافةأداةتطبیق Distanceوتمالمكانيالتحلیلأدواتضمنالمتاحة

وطبقةالوقود،محطاتوطبقةواألسواق،التجاریةالمراكزوطبقةالطرق،شبكةطبقةعلىالتطبیق

).2(رقمشكلمنذلكویتضحالصحي.الصرفمحطاتالغاز،بیعومحالت

:البیاناتتصنیفمرحلة-3

علىالتالیةالتحلیالتتبنىخلویة،خرائطإلىالمعاییرخرائطتحویلالمرحلةھذهوتشمل

Rasterخلوينوعمنخرائط Map،الخلویةالبیاناتصیغذاتالطبقاتبتحویلRaster Data

تقسیمیتمبحیثالمكانیة،البیاناتبتصنیفخلویةخرائطإلىالمختلفةالمعاییرخرائطتشملوالتي

إعادةأداةتطبیقطریقعنوذلكالمؤثرالعاملعنالبعدمتساویةنطاقاتأربعإلىالتأثیرمدى

وطبقةالسكانیة،الكثافةطبقةمنلكالًالمكانيالتحلیلأدواتضمنالمتاحةReclassifyالتصنیف

البعدأوالقربحسبالتصنیفویتمالفضاء،األراضيوطبقةاالنحدار،وطبقةاألرض،استخدام

لبقیةالتصنیفإعادةعملیةوتتكرر)4(للرقممالئمةأعلىویعطى)1(للرقممالئمةأقلفیعطى

المراكزوطبقةالطرق،شبكةطبقةوتشملالبیاناتاشتقاقمرحلةفيوالمخرجةالموجودةالطبقات

محطاتوطبقةالغاز،وتوزیعبیعمحالتوطبقتالوقود،محطاتوطبقةواألسواق،التجاریة

).3(رقمشكلمنذلكویتضحالصحي.الصرف
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المصدر: من إعداد الباحثة

البیاناتواشتقاقالطبقاتتحویلنتائج)2(رقمشكل
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الباحثةإعدادمن:المصدر

الطبقاتتصنیفإعادةنتائج)3(رقمشكل

15



:البیاناتووزنجمعمرحلة-4

نفسلھاالمتغیراتكانتوإذاالمتغیرأھمیةحسباألوزانإعطاءالمرحلةھذهفيیتم

مجموعویكونالنسبة،نفسمتغیركلیأخذبحیثتوحیدھایمكنالنموذجبناءفيالتأثیرفياألھمیة

الھرميالتحلیلطریقةباستخداماألوزانتوحیدویمكن%100منالمتغیراتكلأوزان

Analytic Hierarchy Process ( AHB(فيالمستخدمةواألدواتاألسالیبإحدىوھي

تحدیدبھاویتمسآتيتوماسالعالمطورھاللقیاس،ریاضیةنظریةوھيالمعایر،متعددالقرارتقییم

بالنسبةالمعاییرسائرمقابلمعیارلكلموزونةقیمةوضعیتمإذلألخر،بالنسبةمعیاركلأھمیة

ألوزنلمقیاستستخدمالتيالقیمعنویعبر)75صم،2018(الفناطسة،األعلىالمستوىفيللھدف

بینیجمعمتكاملعملإطاریمثلوھو)،2(رقمجدولأنظر)9إلى1من(رقميبمقیاس

نسبي،مقیاسأساسعلىالزوجیةالمقارناتعلىالقائمةموضوعیة،والغیرالموضوعیةالمعاییر

مقارنةعملثمھرمي،بشكلالمطروحةالمشكلةعناصربوضعالھرميالتحلیلعملیةتبدأحیث

ونحصلللھدف،بالنسبةوزنھاثمومناألخر،بعضھامعبعضھااالختیارمعاییرعلىبناءمزدوجة

والتيللمعاییرأوزانعلىالھرميالمستوىنفسضمنالمعاییربینالثنائیةالمقارناتخاللمن

،%10تتجاوزأالیجبالنسبةوھذهاآلراءتناقضعدمتضمنوالتياألولویاترتیبفيتستخدم

عنالنسبةزادتوإذابالثبات،تتصفاألحكامكانتالصفرمناقتربتكلماالثباتنسبةأنأي

أحدعلىالباحثةاعتمدتوقدمراجعتھ،یجبولذلكالتناقضمننوعفیھااألحكامفإن10%

AHPإلكترونيبشكلالھرميالتحلیلاحتسابعملیةتتیحالتياإللكترونیةالمواقع Priority

Calculatorلتحدیدالھرميالتحلیلعملیةمخرجاتأظھرتحیث)4(رقمشكلمنذلك.ویتضح

ومنالیسارإلىمعیارلكلالنسبیةواألوزانالیمینإلىالقرارمصفوفةالمؤثرةللعواملاألوزان

الطبقةھذهألھمیةتبعاًوزناًتصنیفھاإعادةتمالتيالطبقاتمنطبقةكلإعطاءتماألداةھذهخالل

والبشریةالطبیعیةالظروفباالعتباراألخذمعفیھ،تجاريمركزإقامةالمرادالموقعاخیارفي

المعاییربینوالتناقضالتحیزلمنعالموزونةللمعاییراالتساقنسبةوأنالدراسة،بمنطقةالخاصة
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Consistency Ratio (CR(واالتساقبالثباتتتصفالمعاییرأنیعنيماوھو%4.3وصلت

الجید فیما بینھا. وھذا فیھ إشارة إلى أن توزیع الوزن بین العوامل المؤثرة مقبول .

سآتيلتوماسالھرميالتحلیلللعملیةالنسبیةاألھمیةمقیاس)2(رقمجدول

التفسیر بالقیاس الفظيمؤشر ألوزن لمدى أھمیة المعیار

تساوي األھمیة1

أحد المعیارین أھم بدرجة متوسطة من األخر3

أحد المعیارین أھم بدرجة قویة من األخر5

حد المعیارین أھم بدرجة عالیة جداً من المعیار األخر7

أحد المعیارین أھم بدرجة قصوى9

قیم وسطیة تستخدم بین األوزان عند المقارنة الرقمیة8 - 6 – 4 – 2

76صم،2018الفناطسة،المصدر:
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:النموذجإعدادمرحلة-5

لكلالمصنفةالخلویةالخرائطتكاملجرىموحد،مقیاسعلىللخرائطالتصنیفإعادةبعد

Weightedأداةاستخدامالمرحلةھذهفيوتتملھالمرجحألوزنفيمضروبمعیار Overlay

األوزانمجموعیكونأنشریطةالمعاییرلوزنأداةوتعتبرالمكاني،التحلیلأدواتضمنالمتاحة

مركزإلقامةالنھائیةالمالئمةخریطةإلنتاجالنھائیةالمحصلةذلكبعدوتمثل،%100یساويالكلي

تجاري في مدینة جدة.

ConditionخاللمنConاالشتراطأداةعلىاالعتمادذلكبعدالمرحلةھذهفيوتم

إلنشاءمناسبموقعأفضلحققتالتيالمواقعاختیارألجل4رقمالمعیارحققتالتيالمناطقلفصل

األداةاستخدامثمالمثالیة،المالئمةذاتللمناطققیمةأكبرتحملألنھاوذلكالتجاريالمركز

Majority Filterأنأمااألداةھذهوتتیحأھمیة،األقلالخالیاحذفأوالخالیاتصنیفأجلمن

الثمانيالخالیاضمأواالفتراضي،ھوالخیاروھذاالحالیھالخلیةإلىالمجاورةاألربعةالخالیایختار

Rasterأداةباستخدامالطبقةبتحویلالقیاموتمالثاني،الخیاروھوالحالیھللخلیةالمجاورة to

Polygonحققوالذياألفضلالموقعاختیارعلىتساعدبحیثاألنسبللمواقعالمساحاتلحساب

Makeاألداةاستخدامذلكبعدالجدید،التجاريللمركزالمطلوبةالمساحةمعیار Feature Layer

Selectأداةواستخدمتطبقة،إلىالمضلعاتلتحویل Layer Locationالمناسبةالمواقعلتصفیة

ذلكوبعدالتجاریة،الشوارعمنقربھاشرطتحققوالتيجدةمدینةفيالتجاريالمركزإلقامة

Featuresأداةاستخدام To pointلتمثیلنقطيشكلإلىمساحةشكلمنالمواقعلتحویل

الخریطة على ھیئة نقاط للمواقع المثالیة.

ھذهمالئمةمدىتمثلطبقاتعدةظھور)5(رقموشكل)3(رقمجدولمنالمالحظمن

أربعةلدیناظھروقدمالئمتھافيالمناطقھذهوتتفاوتجدةمدینةفيتجاريمركزإلقامةالمناطق

مالئمةاألكثرمنالمواقعوھذهمالئمةاألفضلالمناطقإلىاألقلمنبمالئمتھاتتدرجمناطق

درجاتمنالرابعةالدرجةفيتمثلتوالتيالمالئمةعالیةالمناطقإلظھارجدیدةكطبقةاستخدمت

ذاتالمناطقفئاتتحتتقعالمساحةإجماليمن%4.72حواليأنویظھرالمكانیة.المالئمة

عدمأتضححیثالمكانیة،المالئمةدرجاتمناألولىالدرجةفيتمثلتوالتيالمنخفضةالمالئمة
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النطاقفيالمدینةأطراففيانحداراألكثرالمناطقمنلقربھاتجاريمركزإلنشاءالحاجة

التجاریةالشوارععنباالبتعادللمدینةالجنوبيبالنطاقالمدینةأطراففيووقوعھاالشرقي،

المتوسطةالمالئمةذاتالمناطقفئاتتحتتقعالمساحةإجماليمن%62.34نسبتھماأماللمدینة،

فيوتقعللمساحةفئةأكبرشغلتحیثالمكانیةالمالئمةدرجاتمنالثانیةالدرجةفيتمثلتوالتي

عددانخفاضعلیھایغلبوالتيبالمدینةواألوسطوالشرقيالشماليالنطاقفيالحدیثةاألحیاء

المرتفعةالمالئمةذاتالمناطقفئاتتحتتقعالمساحةإجماليمن%32.84نسبتھماأماالسكان،

المدینةنطاقاتأحیاءأغلبغطتوقدالمكانیةالمالئمةدرجاتمنالثالثةالدرجةفيتمثلتوالتي

%0.10نسبتھماأمابالمدینة،المركزیةالمنطقةأحیاءعنابتعدتوقدالسكان،عددبھایرتفعالتي

الدرجةفيتمثلتوالتيوالمناسبةالمثالیةالمالئمةذاتالمناطقفئاتتحتتقعالمساحةإجماليمن

الرابعة من درجات المالئمة المكانیة وتمثل أقل فئة للمساحة المالئمة.

الختیارالقیاسیةالمعاییرأغلبحققتالتيالمناطقظھور)6(رقمشكلمنالمالحظمن

ماأي2م444244حواليوبلغتمساحةأصغرالمناطقشغلتحیثجدةمدینةفيتجاريمركز

الدراسة.منطقةفيالمالئمةالمساحةإجماليمن%0.10نسبتھ

النسبة لمئویة2مالمساحةدرجات المالئمة المكانیة

1203833944.72

226916805562.34

314181130232.84

44442440.1

43180699610المجموع

جدةمدینةفيتجاريمركزإلقامةالمكانیةالمالئمةدرجات)3(رقمجدول

)5(رقمشكلعليباالعتمادالباحثةإعدادمن:المصدر
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المثاليالموقعمعاییرحققتالتيوالمناسبةالمقترحالمواقعأتضح)4(رقمللجدولبالنظر

الدراسةبمنطقةالخاصةوالمعطیاتالبیاناتاستخدامتمحیثجدة،مدینةفيتجاريمركزإلقامة

علىالحصولتمالمكانيالتحلیلأدواتعلىوباالعتمادالجغرافیةالمعلوماتنظمبرنامجبیئةضمن

بعضأنحیثالموضوعھلالشتراطاتتحقیقھادرجةحسبمقترحةمواقععلیھاموضحخریطة

مالئمةفيجداًعالیةدرجةسابقاًالمعتمدهاالشتراطاتوفقحققتقدعلیھاحصلناالتيالمواقع

للمواقععلیھاالحصولتمالتيالنھائیةالنتیجةكانتوبالتاليبالمدینة،التجاريالمركزإلقامةالموقع

المواقعأمام،50بمسافةالتجاریةالشوارعمنوقریبة2م3000عنتقلالمساحتھاوالتيالمالئمة

إلقامةالمالئمةالمواقعإجماليمن%19.44نسبتھمامثلتالمالئمةفيجداًالعالیةالدرجةذات

فيتجاريمركزإلقامةالمالئمةعالیةالدرجةذاتالموقعنسبةبلغوقدالمدینة،فيلتجاريالمركز

المدینة.فيلتجاريالمركزإلقامةالمالئمةالمواقعإجماليمن%80.56نسبتةماالمدینة

4رقمدرجةحققتالتيللمواقعالمكانیةالمالئمةدرجة)4(رقمجدول

المئویةالنسبةالمواقعإجماليالمكانیةالمالئمةدرجة

719.44جداًعالیةبدرجةمالئمةمواقع

2980.56عالیةبدرجةمالئمةمواقع

36100المجموع

المصدر : من إعداد الباحثة
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المصدر: من إعداد الباحثة

الموزونالتطابقبعملیةالمكانیةالمالئمةنتائج)5(رقمشكل
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المصدر: من إعداد الباحثة

المكانیةالمالئمةمن4رقمالدرجةذاتالمواقع)6(رقمشكل
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المثالیةللمواقعالجغرافيالتوزیعأتضح)7(رقموشكل)5(رقمجدولإلىبالنظر

المواقعأكثرأنتبینجدة،مدینةنطاقاتمستوىعلىتجاريمركزإلقامةمالئمةواألكثر

فيالمالئمةالمواقعإجماليمن%55.56نسبتھابلغتالجنوبيالنطاقفيتقعمالئمة

جداًالعالیةالدرجةذاتالمالئمةالمواقعإجماليمن%57.14نسبتھماضمحیثالمدینة،

الدرجةذاتالمالئمةالمواقعإجماليمن%55.17نسبتھماوضمالتجاري،المركزإلقامة

العالیة إلقامة المركز التجاري.

المدینة،فيالمالئمةالمواقعإجماليمن%30.56نسبتھبمااألوسطالنطاقویلیھ

إلقامةجداًالعالیةالدرجةذاتالمالئمةالمواقعإجماليمن%42.86نسبتھماضمحیث

العالیةالدرجةذاتالمالئمةالمواقعإجماليمن%27.59نسبتھماوضمالتجاري،المركز

إلقامة المركز التجاري.

حیثالمدینة،فيالمالئمةالمواقعإجماليمن%13.89نسبتھبماالشرقيالنطاقویلیھ

المركزإلقامةالعالیةالدرجةذاتالمالئمةالمواقعإجماليمن%17.24نسبتھماضم

التجاري.

مدینةفيتجاريمركزإلقامةالمالئمةالمواقعمنللمدینةالشماليالنطاقویخلو

جدة.ولتوضیح ذلك بالتفصیل على مستوى أحیاء مدینة جدة فیما یلي :

ذاتالمواقعضماألجاویدحي:منكالًفيالجنوبيالنطاقفيالمالئمةالمواقعتمثّلت-

فيجداًالعالیةالمواقعإجماليمن%42.86نسبتھبماالمالئمةفيجداًالعالیةالدرجة

المواقعإجماليمن%41.38نسبتھمابلغتالمالئمةعالیةالمواقعأماالمكانیة،المالئمة

ذاتالمواقعضمالسنابلحيویلیھمحلیة،ثانویةشوارععليتقعبحیثالمالئمة،عالیة

فيجداًالعالیةالمواقعإجماليمن%14.29نسبتھبماالمالئمةفيجداًالعالیةالدرجھ

المواقعإجماليمن%10.34نسبتھمابلغتالمالئمةعالیةالمواقعأمابالمدینة،المالئمة

المواقعضمالثعالبةحيویلیھمحلیة،ثانویةشوارععليعلىتقعبحیثالمالئمة،عالیة
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علىوتقعالمدینةفيالمالئمةعالیةالمواقعإجماليمن%3.45نسبتھبماالمالئمةعالیة

شارع تجاري محلي.

المواقعضمالربوةحي:منكالًفيالمدینةمناألوسطالنطاقفيالمالئمةالمواقعتمثلت-

فيجداًالعالیةالمواقعإجماليمن%14.29نسبتھبماالمالئمةفيجداًالعالیةالدرجةذات

نسبتھابلغتالمالئمةعالیةالمواقعأماثانوي،تجاريمحورعليویقعبالمدینةالمالئمة

تجاريمحورعلىمواقعاربعوقعتبحیثالمالئمة،عالیةالمواقعإجماليمن13.79%

الدرجةذاتالمواقعضمالنزھةحيویلیھمحلي،ثانويشارععليواحدوموقعثانوي،

المالئمةفيجداًالعالیةالمواقعإجماليمن%14.29نسبتھبماالمالئمةمنجداًالعالیة

%6.90نسبتھمافمثلتالمالئمةعالیةالمواقعأمارئیس،تجاريمحورعلىویقعبالمدینة

الرویسحيویلیھمحلیة،ثانویةشوارععلىتقعبحیثالمالئمة،عالیةالمواقعإجماليمن

المواقعإجماليمن%14.29نسبتھبماالمالئمةفيجداًالعالیةالدرجةذاتالمواقعضم

المالئمةعالیةالمواقعأمامحلي،تجاريشارععلىیقعبالمدینةالمالئمةفيجداًالعالیة

ثانویةشوارععلىتقعبحیثالمالئمة،عالیةالمواقعإجماليمن%3.45نسبتھمابلغت

المواقعإجماليمن%3.45نسبتھبماالمالئمةعالیةالمواقعضمالبواديحيویلیھمحلیة،

عالیة المالئمة، بحیث تقع على شارع ثانوي محلي.

عالیةالمواقعضمالكوثرحي:منكالًفيالشرقيالنطاقفيالمالئمةالمواقعتمثلت-

شارععلىوقعتالمدینةفيالمالئمةعالیةالمواقعإجماليمن%17.24نسبتھبماالمالئمة

تجاري محلي.
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النسبة المئویةدرجة المالئمة المكانیة العالیةدرجة المالئمة المكانیة العالیة جداًالنطاقات

إلجمالي المواقع ذات

4درجة النسبة المئویةإجمالي المواقعالنسبة المئویةإجمالي المواقع

00.0000.000نطاق الشمال

342.86827.5930.56نطاق الوسط

00.00517.2413.89نطاق الشرق

457.141655.1755.56نطاق الجنوب

710029100100المجموع

علىالمكانیةالمالئمةمن4رقمدرجةحققتالتيللمواقعوالنسبيالعدديالتوزیع)5(رقمجدول

مستوى نطاقات مدینة جدة

المصدر : من إعداد الباحثة

المصدر: من إعداد الباحثة

جدةمدینةفيالتجاريالمركزإلقامةالمقترحةالمالئمةالمواقع)7(رقمشكل
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:الھیكليالنموذجبناءمرحلة–6

Modelالھیكليالنموذجبناء builderالتجاريالمركزإلقامةاألرضمالئمةلتحلیل

تنفیذخاللھمنیمكنحیثالنماذجإدارةوتحریرإلنشاءیستخدمتطبیقوھوجدةمدینةعلىالمطبق

جمیع األدوات السابقة على شكل سلسلة متتابعة بحیث تكون مخرجات كل أداة مدخل ألداة أخرى.

فيالكارتوجرافيالنموذجبناءتموأوزانھا،أھمیتھاودرجةوأصنافھاالمعاییرتحدیدفبعد

ARCبرنامجبیئة GISالمعقدةالمشاكلتبسیطأساسعلىیعتمدوالذيالھیكليالنموذجخاللمن

المشكلةلتبسیطالنموذجھذاصیاغةیتملذلكوالوصفیة،المكنیةوعالقاتھاالبیاناتفيولتداخل

مراحلعلىیعتمدوھذاالعمللمراحلالبیانيالتخطیطخللمنحلھاطریقةوصیاغةاألساسیة

بالتفصیلالتحلیلعملیةخطواتیوضحأنھكماأخرى،أسالیبإضافةمعالمكاني،التحلیلووظائف

.)8(رقمشكلمنذلكویتضح

27



- نتائج الدراسة :

الشرقيبالنطاقجدةمدینةاطراففيالواقعةأحیاءفيتجاريمركزإلقامةالحاجةعدم–1

والجنوبي النخفاض عدد السكان وابتعادھا عن الشوارع التجاریة .

العالیةالمالئمةذاتالمناطقفئاتتحتتقعالمساحةاجماليمن%0.10نسبتھماأنأتضح-2

جداً وتمثل أقل فئة للمساحة المالئمة في مدینة جدة.

التيالعلمیةالمعاییروفقتجاريمركزإلقامةالمالئمةعالیةمواقع7المالئمةنموذجأقترح–3

إلقامةالمالئمةالمواقعإجماليمن%19.44نسبتھماومثلتالعمرانواتجاهالمدینةنموتخدم

إلقامةموقع29المالئمةمتوسطةالدرجةذاتالموقععددبلغوقدالمدینة،فيالتجاريالمركز

فيالتجاريالمركزإلقامةالمالئمةالمواقعإجماليمن%80.56نسبتھماومثلتتجاري،مركز

مدینة جدة.

النطاقفيتقعجدةمدینةفيتجاريمركزإلقامةمالئمةالمناطقأكثرأنالدراسةكشفت–4

نسبتھبمااألوسطالنطاقویلیھالمدینة،فيالمالئمةالمواقعإجماليمن%55.56نسبتھبماالجنوبي

من%13.89نسبتھبماالشرقيالنطاقویلیھالمدینة،فيالمالئمةالمواقعإجماليمن30.56%

مركزالقامةالمالئمةالمواقعمنللمدینةالشماليالنطاقویخلوالمدینة،فيالمالئمةالمواقعإجمالي

تجاري في مدینة جدة.

- التوصیات :

المقترحة.المواقعباتجاهإقامتھاوتوجیھالتجاريللمركزاألمثلالموقعخریطةتطبیق-1

تجاريمركزإلقامةالمكانیةالمالئمةدرجةالستخراجالبحثھذهفيالمعتمدةالمعاییراستخدام–2

في محافظات المملكة العربیة السعودیة من أجل تحسین المنفعة االقتصادیة التي ستعود على المجتمع.
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