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  عجلون لمدينة العمراني التوسع محددات
Determinants of urban Expansion  in  Ajloun city  

  
    خليف مصطفى غرايبة. د
  كلية عجلون الجامعية  –البلقاء التطبيقية جامعة ( 

  )األردن  – 19117 قسم العلوم االساسية ، السلط
  

  :الملخص
المدينة التاريخية التي كان موضعها الجبلي الحصـين وراء سـر    –دن مركز محافظة عجلون باألر -تمثّل مدينة عجلون

تطورها وازدهارها، وكانت خطة المدينة متكتلة،  ومع انتشار األمن تراجع الموقع االستراتيجي للمدينة، وأصبح توسعها العمراني 
  .بطيئاً، ألنها اصطدمت بمحددات طبيعية وبشرية حالت دون توسعها

ث إلى التعرف على المالمح الجغرافية والتاريخية والبشرية للمدينة، ومعرفة محددات التوسـع العمرانـي   يهدف هذا البح
الذي يؤكّـد   .Universe of Geographic fact Apprاتبع الباحث منهج شمولية الواقع الجغرافي  للمدينة، ولتحقيق هذا الهدف

 Analyticalصعب تجزئته، كما اتبع الباحث المـنهج الوصـفي  التحليلـي    على أن البيئة الجغرافية لألمكنة هي كل متكامل ي

Descriptive Appr.   ، الدراسـة الميدانيـة المقرونـة بتحليـل الخريطـة الطبوغرافيـة لموضـع        واعتمد في منهجيته هذه
  .2007و 1978، 1953واستخدم الصور الجوية لمدينة عجلون لألعوام  ، Topography of the Siteالمدينة

 :منها -ولو نسبياً -في حّل محددات التوسع التي تواجه المدينةوقد توصل البحث إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تُسهم  
  .التوسع العمراني العمودي إتباعضرورة 

  الموضع، الموقع، الطبوغرافيا، التوسع العمراني، الجروف الصخرية ، محددات التوسع :الكلمات المفاتيح
 
Abstract: 

Ajloun City or the  center of Ajloun governorate in Jordan, represents the historic city that its 
mountainous hippocampus site  is behind its development and prosperity. The city plan was compact, 
with the spread of the Security and the  strategic location of the city was retreated, The urban 
expansion became slow, because it is collided with natural and human determinants nd prevented 
expansion. 
This research aims to identify the geographical, historical and human features of the city, and to know 
the  determinants of its  urban expansion. To achieve the  objective  the researcher uses the Universe 
of Geographic fact Approach  which emphasizes that the geographical environment of the places are 
all integrated hard-hashed. The researcher also followed the Analytical Descriptive Approach. In the 
methodology  the researcher adopted a  combined analysis of the Topography  of the study’s site. The 
aerial photographs of the city of Ajloun for the years 1953.1978 and 2007 were used. 
The research has come to the findings and recommendations that would  contribute to solve the 
expansion determinants facing the city including : the need to follow the vertical urban expansion. 

Key words: position, location, topography, urbanization, cliffs, the determinants of expansion. 
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قـدمة. 1   :مُ
، وعمودی أفقیاً  االمتداد إلى بها یدفع والذي السكاني االكتظاظ مشاكل من المدن تعاني ـأفق الممتـدة المـدن وتجابـه ًا  اً یّ

 عالتوّسـ ذلـك تعیـق التـي العمرانیـة داتحـدّ المُ  مـن األحیـان مـن كثیـر في تخلو ال والتي حولها، جدیدةٍ  أراضٍ  استعمال شكلةمُ 
 والتـي منها الطبیعیة وخصوصاً  البحث هذا موضوع هي حدداتالمُ  وهذه، كلفالمُ  االمتداد لهذا االستیعابیة الطاقة من لةقلّ مُ 

  .اً عموم عجلون بمدینة تحیط
عتبر  ُ مـا أن یختـار  ،التوسع العمراني حتمیة في جمیع التجمعات السكانیةی فإما أن یستمر بصـفة منتظمـة وموّجهـة، وإ

ودراسة عوائق التوسع العمراني وتحدیدها هو للتوصل إلى إیجاد منافذ واتّجاهـات للتوّسـع المسـتقبلي والتـي  ،الطریق العشوائي
هــا بطریقــة ســلیمة ومتجانســة، وهــذا مــا یحاولــه الباحــث فــي دراســته لمدینــة مــن شــأنها فــّك الخنــاق عــن المدینــة واســتم رار نموّ

 .عجلون
الغربـي مـن العاصـمة وعلـى بعـد  تقـع فـي الـركن الشـمالتُعتبـر مدینـة عجلـون مركـز المحافظـة التـي  :منطقـة الدراسـة  1:1
كم، ومـن الجنـوب 25محافظة جرش وتبعد كم،  ومن الشرق  32عنها، حیث یحدها من الشمال محافظة اربد وتبعد  كم 76

  ).3و2و1خرائط( كم، ومن الغرب تحاذیها منطقة غور األردن التابعة لمحافظة إربد72محافظة البلقاء وتبعد 
دقیقــة  14أي بمحـور طــولي( شــماًال  32o  26َو  32o  12َومـن الناحیــة الفلكیـة تقــع المحافظـة بــین دائرتــي العـرض

،  35o  49َو 35o  36َ، وبــین خطــي الطــول )فقــط ، ویتــراوح امتــداد المحافظــة مــن الشــمال إلــى )1997،36غرایبــة،(شــرقًا
 محافظـة مسـاحة تبلـغو كـم، 26و 19كـم ، كمـا یتـراوح امتـدادها مـن الشـرق إلـى الغـرب حـوالي بـین  20و16الجنـوب بـین 

ق فـي مسـاحتها إال المملكـة من مسـاحة% 0.47نسبته ما أي 2كم419,6  عجلون علـى محافظـة جـرش المجـاورة ، ، وال تتفـوّ
   )1شكل رقم (
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برراتهـا وأهمیهــا  2:1 شـكلة الدراسـة ومُ دینامیكیـة ذات خصــائص متغیـرة البـد أن تحـدث فیهــا المدینـة باعتبارهـا ظـاهرة  :مُ
مســاحات شاســعة إلنشــاء  عملیــة التوســع فــي هیكلهــا العمرانــي، إذ مــن المفــروض أن تزایــد الســكان الحضــریین یتطلــب ســنویاً 

العمرانــي فالتوســع یعنــي توســع المجــال المكــاني للهیكــل  للمدینــة، الوحــدات الســكنیة والتجهیــزات األساســیة والمرافــق الخاصــة
، وهـــذا أمـــرٌ للمدینـــة خـــارج الحـــدود الحالیـــة، أي الزیـــادة فـــي اســـتعماالت األرض للمدینـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والعمرانیـــة

ة مع زیادة عدد السكان ل عالقة طردیّ مّث ُ   .ضروري وی
ي في مثل هـذه الـدول، على التقدم  الحضار  مؤّشرًا  العالم دول من كثیر تشهدها  التي العمراني التطور ظاهرة تعتبر

ســر،  لوجــود  ُ ر بســهولة وی ولكنــه یصــبح معضــلة صــعبة جــداً فــي كثیــر مــن المــدن التــي ال یســمح موضــعها فــي هــذا التطــوّ
 .معوقات عدیدة من شأنها أن تُبطئ بعملیة التوّسع العمراني في هذه المدن

عجلـون الـوعرة ذات السـفوح المنحـدرة ، عنـد التقـاء مجموعـة مـن األودیـة الجبلیـة مـن سلسـلة جبـال تقع مدینة عجلون 
الـذي ) كفرنجـة(لتشكل وادي عجلـون) م فوق سطح البحر450( حیث یقع مركز المدینة عند التقاء وادي الجنان بوادي الجود

، وتنتشر مبانیها على طول محاور هذه األودیة، والطرق وعلى السـفوح الجبلیـة المحاذیـة لتتواجـد بعـض المبـاني  یخترقها غربًا
تعترضـه العدیـد مـن ومـع ضـرورة هـذا التوّسـع إال أّن توّسـع مدینـة عجلـون ، )1صـورة(م فوق سـطح البحـر1090لى ارتفاع ع

ة المعوقات ة والبشریّ هاوهنا تكمن مشكلة الدراسة ومبرراتها  الطبیعیّ   :ألنّ
  .تدرس الخصائص الطبیعیة لموضع مدینة عجلون ومدى توافقها مع توّسعها العمراني - 
  .تُصنّف طبیعة األراضي المجاورة للمدینة - 
  .تدرس الخریطة الطبوغرافیة لموضع مدینة عجلون بهدف معرفة محاور اتجاهات التوسع العمراني - 
  .تقیس درجات االنحدار للمناطق التي یمكن أن تتوّسع إلیها - 
قلیمها المجاور -  ف على طبیعة العالقة بین مدینة عجلون وإ  .تتعرّ

  : تسعى هذه الدراسة لتحقیق الدف العام التالي :داف الدراسةأه 3:1
تصـــنیف محـــدّدات التوّســـع العمرانـــي التـــي تواجـــه مدینـــة عجلـــون، وتحدیـــد المحـــاور واالتجاهـــات المســـتقبلیة الفضـــلى 

ة التالیة   :للتوّسع العمراني لها، كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف الفرعیّ
 .الطبیعیة لموضع وموقع مدینة عجلوندراسة الخصائص  -
  .عمل خریطة لمراحل التوسع العمراني  للمدینة -
  .عمل خریطة لمناطق محددات التوسع العمراني للمدینة -
 .تحدید محاور التوّسع العمراني اآلمن للمدینة -
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  :التزم البحث في تحقیقه ألهدافه ومحتواه مجاالت ثالثة، هي :مجاالت الدراسة 4:1
یشـكل نقطـة علـى خریطـة المملكـة األردنیـة ( یتحـدد أساسـًا فـي موضـع مدینـة عجلـون ): المكـاني( المجال الجغرافي 1:4:1 

ُشّكل منطقة على خریطة المملكة( ، ویتّسع لیشمل موقع هذه المدینة)الهاشمیة   ).ی
نســمة حســب التعــداد  7289والبــالغ عــددهم  2004وهــو ســكان مدینــة عجلــون عــام ): الســكاني( المجــال البشــري  2:4:1 

  .2014السكاني لعام 
، وبشــكٍل )الفتــرة األیوبیــة المملوكیــة( ویبتــدئ بتــاریخ ازدهــار المدینــة بإشــارات مــوجزة ): الزمــاني( المجــال التــاریخي 3:4:1 

ســـــنوات ( ، وخاصـــــة فتــــرات التقــــاط الصـــــور الجویــــة لهــــا 2015تـــــى نهایــــة عــــام تفصــــیلي مــــع نمـــــو المدینــــة وتطورهــــا ح
 ).2007و 1953،1978

لتحقیق الهدف العام واألهداف الفرعیة للدراسـة اتبـع الباحـث مـنهج شـمولیة الواقـع  :، ومصادر البیاناتالدراسة منهجیة 5:1
الــذي یؤّكــد علــى أّن البیئــة الجغرافیــة لألمكنــة هــي كــل متكامــل  .Universe of Geographic fact Apprالجغرافــي 

وقـد تعـددت وتنوعـت  ،(.Analytical Descriptive Appr )یصعب تجزئته، كما اتبع الباحث المـنهج الوصـفي  التحلیلـي 
قـام الباحـث بجمـع مصادر البیانات والمعلومات التي اعتمدها هذا البحث  بما یتناسب مع طبیعة الموضوع قید الدراسة، وقـد 

ة  (Descriptive)المعلومات والبیانات الوصفیة  ة وثانویة عدة هي (Quantitative)والكمیّ   :من مصادر أولیّ
ة هي - 1 ًا من ثالثة مصادر أساسیّ ة والمتمثلة بالمعلومات التي ُجمعت میدانیّ   :المصادر األولیّ
موضع مدینة عجلـون، وكانـت هـذه الزیـارات فـي الفتـرة  الواقعـة الزیارات المیدانیة االستطالعیة والتحلیلیة ألحیاء وأطراف   -  أ

  .20/1/2016و  10/9/2015بین 
ة مــع المســئولین فــي بلدیــة عجلــون الكبــرى، وقــد جــرت عــدة مقــابالت مــع الســید صــدام الصــمادي    - ب المقــابالت الشخصــیّ

 .10/1/2016 -20/9/2015مدیر التنظیم في البلدیة في الفترة 
، وذلك لغـرض إسـناد المعلومـات المیدانیـة والنظریـة لهـذه الدراسـة، وقـد تنوعـت هـذه المصـادر وتعـّددت المصادر الثانویة -2

  :ویمكن تصنیفها في أربعة أنواع هي
بیانـــات ومعلومــــات متــــوفرة فــــي الســــجالت والنشــــرات فــــي دوائــــر ومؤسســــات حكومیــــة داخــــل المدینــــة وخارجهــــا تتعلــــق    -  أ

وخاصــة المخططــات التنظیمیــة لمدینــة عجلــون والصــادرة عــن بلدیــة عجلــون ( ئطبالمعلومــات الجغرافیــة المختلفــة  كــالخرا
  .، والمصادر اإلحصائیة المنشورة وغیر المنشورة)الكبرى

الدراســـات العلمیـــة والبحـــوث المحلیـــة والعربیـــة والدولیـــة ذات العالقـــة بموضـــوع الدراســـة، وتتمثـــل بالمصـــادر والمراجـــع    - ب
 .ةالمكتبیة والرسائل والبحوث الجامعی

 )كــــالخرائط الطبوغرافیــــة والجیولوجیــــة  (Thematic Maps)الخــــرائط الموضــــوعیة المختلفــــة لمنطقــــة الدراســــة   - ج
Topographical and Geological Maps)،  عـالوة علـى خریطـة الشـبكة المائیـة للجـزء األعلـى مـن حـوض وادي

  .حیث تقع المدینة) الطواحین(كفرنجة
 1978و 1953وفــي هــذه الدراســة تــم اســتخدام الصــور الجویــة للمدینــة لألعــوام  GISتقنیــة نظــم المعلومــات الجغرافیــة  -د

، وحصل علیها الباحث من المركز الجغرافي األردني، بهدف رسم خریطة لمراحـل توّسـع المدینـة، وتتبـع وتحلیـل 2007و
بها، وصوًال إلى تحدید  حّددات التوّسع وتجنّ  .أماكن التوسع المرغوبةمراحل التوّسع والوصول إلى معرفة أماكن مُ
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ولمـا كـان عـرض البیانـات وتمثیلهـا مـن األمـور المهمـة فـي البحـث الجغرافـي فقـد اتبـع الباحـث : طرق عرض البیانـات  6:1
أسـالیب مختلفـة لعــرض هـذه البیانـات وترتیبهــا وتبویبهـا بطریقــة تسـاعد علـى فهــم مـدلوالتها، وتكشـف عــن انتظامهـا وتتابعهــا، 

براز ما بینها    :من عالقات، وأهم هذه الطرقوإ
 .حیث احتوى هذا البحث على خمسة جداول، تم تشكیلها من البیانات المتوفرة: العرض الجدولي - 1
 .واحتوى البحث على أربعة أشكال: األشكال  - 2
ة في الدراسة، واشتمل البحث على عشرة صور - 3  .الصورالفوتوغرافیة بهدف إبراز أو توضیح  جوانب مهمّ
ٍة فــي مختلــف فــروع العلــم وخاصــة الجغرافیــا، فقــد قــام الباحــث : وغرافيالتمثیــل الكــارت  - 4 الخریطــة كــأداٍة أساســیّ نظــرًا ألهمیــة 

برسم خرائط توزیعیة لمختلف الظواهر الجغرافیة المتعلقة بموقـع المدینـة وموضـعها، وتُعـد الخـرائط بشـكل عـام مـن أفضـل 
تطیع أي باحـــث أن یـــربط المعلومـــات التـــي یخنهـــا علـــى الطرائـــق المســـتخدمة لتخـــزین المعلومـــات الجغرافیـــة، حیـــث یســـ

الخریطـة والظــواهر الواقعـة فــي المنطقـة، ممــا یسـاعد علــى التحلیـل والــربط والتفسـیر، وقــد احتـوى هــذا البحـث علــى عشــر 
 . خرائط

تخّصصـة فـي جغرافیـة المـدن :لدراسـات السـابقةا 7:1 ـة المُ قلیلـة )  عمـرانال(تكـاد تكـون الدراسـات السـابقة وخاّصـة األكادیمیّ
درة عن  )مركز المحافظة (مدینة عجلون عن محافظة عجلون بشكًل عامّ ، ونادرة عن  ، موضوع التوّسع العمرانـي ، وأكثر نُ
 : ویمكن اإلشارة إلى هذه الدراسات من جانبین

یلـة، أو قدیمـة أو تُعتبـر الدراسـات التـي تناولـت محافظـة عجلـون قل ):مدینة عجلون ومحافظتهـا( المكانمن حیث   1:7:1
ة في موضوعاتها   : فمن الدراسات التي تناولت المحافظة وأشارت بشكٍل بسیط إلى الجانب العمراني فیها، عامّ

دراسات قدیمـة للرّحالـة األجانـب الـذین زاروا المنطقـة فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین وأشـاروا إلـى البیـوت وأشـكالها  -
ة، وهـــمومحتویاتهـــا فـــي معـــرض حـــدیثهم   411880,(، و Oliphant, 1879,23): (عـــن التجمعـــات الســـكانیّ

McGarvey,(،و)Merril, 1881,421 (و،):621886 Shumacher, (، و).(Stewart,1886,45  
ف )178-1981،135سالمة، (دراسة  - ، وهي دراسة جیومورفولوجیـة لمنطقـة عجلـون، وقـد اسـتفاد الباحـث منهـا فـي التعـرّ

 .یعیة لموضع وموقع مدینة عجلون ومنطقتهاعلى الخصائص الطب
وهـــي رســـالة ماجســـتیر عـــن النـــاتج الرســـوبي لحـــوض وادي كفرنجـــة، واســـتفاد الباحـــث منهـــا فـــي ) 1986عنـــانزة، (دراســـة  -

مــن  )الطــواحین( التعــرف علــى المالمــح الجغرافیــة العامــة لمدینــة عجلــون التــي تقــع فــي الحــوض األعلــى لــوادي كفرنجــة 
نتها Thematic Mapsرائط الموضوعیة خالل تحلیله للخ  .العدیدة التي تضمّ

، وفیهـــا 1917-1864عـــن قضـــاء عجلـــون خـــالل عصـــر التنظیمـــات العثمانیـــة للفتـــرة ) 1994،211الجـــالودي،(دراســـة  -
  .إشارات عن السكان والمساكن في منطقة عجلون

وكانــت فــي الجغرافیــا التاریخیــة، أورد فیهــا أنــواع المســاكن وخامــات البنــاء، وأقســام ) 188-180، 1997غرایبــة،(دراســة  -
  .والجبلیة أقدام الجبال، والشفاغوریة،: واالجتماعیة، في بیئات عجلون االقتصادیةالمسكن ووظائفه 

عن نیابة عجلون في العصـر المملـوكي، وكانـت دراسـة عـن األوضـاع اإلداریـة وأحـوال  )185، 2001بني یونس،(دراسة  -
  . عجلون االقتصادیة واالجتماعیة

  ).كبرى مدن  المحافظة( عن الواقع الحالي للبیوت التقلیدیة في مدینة كفرنجة) 344-323، 2013غرایبة، (دراسة  -
 Innovation of New Tourism Trails and its Effect on the :بعنوان) 50-2014،60حداد وقسوس،(دراسة  -

Ajloun Touristic Process عجلون سیاحة عملیة علىأثرها الجدیدة و  ةیسیاح مسارات ابتكار" أي."   
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ا مدینة عجلون فالدراسات األكادیمیة العمرانیة نادرة، بل وال توجد دراسة واحـدة عنهـا باسـتثناء المقـاالت التـي بـدأت  أمّ
، والدراســات الحكومیــة )2015عجلونیــات، ( التــي تصــدرها جمعیــة عجلــون للبحــوث" عجلونیــات" تظهــر فــي السلســلة الثقافیــة

  .  عن دائرة اإلحصاءات العامةالصادرة عن وحدة التنمیة في المحافظة، أو 
ـة فـي مختلـف جامعـات ): محددات التوّسع العمراني( من حیث الموضوع  2:7:1 سائل العلمیة والبحثیّ تناولت العدید من الرّ

الوطن العربي هذا الموضوع بطریقة غیر مباشـرة، وجـاء كجزئیـة بسـیطة ضـمن دراسـة عامـة عـن مدینـٍة مـا، ومـن اسـتعراض 
  :یمكن تقسیمها إلى األصناف التالیة هذه الدراسات

لمدینــٍة عربیــٍة  خــالل النصــف ) التوســع العمرانــي( والتطــور العمرانــي) الــدیموغرافي( دراســات ربطــت بــین النمــو الســكاني -أ
حّددات بشكٍل موجٍز، ویمكـن اإلطـالع علـى نٍة من هذا النصف، وتناولت دراسة المُ عیّ رن العشرین أو لفترٍة مُ  الثاني من الق

  : هذه الدراسات في قائمة المراجع، ومن أبرزها
  عن مدینة داریا، ودراسة) 1999الصیداوي،(عن مدینة جرش، ودراسة) 1999بني مصطفى،(دراسة

عــن ) 2006الفناطســة، (عــن مدینــة الزرقــاء، ودراســة) 2004البطــران،( عــن مدینــة شــفا بــدران، ودراســة ) 2001الحجــاج،(
عـــن مدینـــة ســـراقب، ودراســـة ) 2009العیســـى، (عـــن لـــواء بنـــي عبیـــد، ودراســـة ) 2009البـــایر، (مدینـــة معـــان، ودراســـة 

  .عن مدینة الرمثا) 2010خویلة،(
، وبعضها أشار إلى تقـدیرات محـددات النمـو  الـدیموغرافي والعمرانـي )التوّسع(دراسات تناولت اتجاهات التطور العمراني -ب

  :لمدینٍة أو منطقٍة ما، ومن أهم هذه الدراسات
  عن محافظة عدن، ودراسة) 2003عوض،(عن بلدة عصیرة الشمالیة، ودراسة) 2001جوابرة،(دراسة   

  .عن مدینة الكوفة) 2015عید،(عن محافظة طوباس، ودراسة) 2013وهدان،( 
ر(دراسات أخرى أشارت إلى جوانب مختلفة من التوّسع العمراني  -ج ها)التطوّ   : ، ومن أهمّ

) 1999صــالح، ( مــو الســكاني والتطــور العمرانــي والخــدمي فــي حــي المیــدان، ودراســةعــن الن) 1997الزایــد، (دراســة 
عـــــن إشــــــكالة التوســـــع العمرانـــــي لمدینـــــة جیجــــــل، ، ) 2006حســـــینة، (عـــــن تطـــــور مدینـــــة الرصـــــیفة المســــــاحي، ودراســـــة

لحـراك التنّقلـي عـن التمـدد الحضـري وا) 2009كبـیش، (عن االمتداد العمراني لمدینة نـابلس، ودراسـة ) 2008عمران،(ودراسة
  .في النطاق الحضري لمدینة سطیف

اد الباحث من هذه الدراسات التي أثرت هذا البحث الذي تمیّز عن جمیع هـذه الدراسـات فـي تناولـه لموضـوع  وقد استف
ناسـبة للتوّسـ حددات التوسع العمراني لمدینة عجلون، ولذا فقد قّدمت هذه الدراسة  االقتراحات المُ ل بمُ مّث ر واحد فقط ت ع والتطـوّ

  .العمراني لهذه المدینة
ة  8:1  :تتمثل أهم المفاهیم والمصطلحات الواردة في البحث بما یلي :مفاهیم ومصطلحات البحث األساسیّ

هــو رقعــة األرض التــي تقــع علیهــا المدینــة مباشــرةً، وهــو الصــفات الطبیعیــة للمنطقــة أو المســاحة  :(Site) الموضــع 1:8:1
ــل أفضـــل األمـــاكن داخـــل إطـــار  )1977،35حســـین،(التــي تحتلهـــا المدینـــة عـــّد الموضــع فكـــرة محلیـــة موضـــعیة بحتـــة تُمّث ُ ، وی

ــة لرقعــة األرض التــي تقــوم علیهــا المدینــة  ــل بالخصــائص المكانیّ  Taylorتــایلر، وعنــد ) 1985،23الســماك، (الموقــع، ویتمّث
رة على حیاة المدینة رها من ضمن العوامل المؤّث   .(Taylor,1985,8) فإّن دراسة موضع المدینة وتطوّ

هـــو بیــان مركزیـــة المدینــة وعالقتهــا بالمنـــاطق المحیطــة بهـــا، أو التــي تقـــع خــارج حـــدودها :  (Situation)الموقــع 2:8:1
ـة )1977،36حسین،(  built up areaةالمعمور  ، وهو اإلطار المساحي أو الموقع الفعال الـذي یحمـل دالالت بشـریة أو مدنیّ

ل العالقة بین المدینة مّث ُ ه ی ة، كما أنّ ة متفاوتة، أي لها قیمة بشریة وحیویّ  Hinterland وظهیرهـا واضحة في إطارات مساحیّ

ى بمنطقة نفوذها   سمّ   ).1980،2بهجت،( أو ما یً
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فـي اسـتعماالت   الزیـادة سع المجال المكاني للهیكل العمراني للمدینـة خـارج الحـدود الحالیـة، أي تو  :العمراني التوّسع 3:8:1
اتســـاع مســـاحة المركـــز الحضـــري بتـــأثیر ارتفـــاع درجـــة التّحضـــر،  والعمرانیـــة، أي  واالجتماعیـــة االقتصـــادیةاألرض للمدینـــة 

یجاد المزید من وحدات سكنیة جدیدة والتي من المفروض أن تُدمج في النسیج العام للمدینة    .).1987،323الجنابي، (وإ
ولـى والمـدن أن هناك عالقـة منتظمـة بـین المدینـة األ  Zepfیذكر زیبف : Rank Size Ruleالحجم  -قاعدة الرتبة 4:8:1

تبـت مـدن إقلـیم مـا حسـب ، وتـنص القاعـدة علـى أنـه إذا مـا رُ "الرتبة والحجم"وقد عرف ذلك بقاعدة األخرى في الدولة الواحدة،
حجم السكان، فسـوف نجـد أن المدینـة الثانیـة تعـادل نصـف حجـم المدینـة األولـى، والمدینـة الثالثـة ثلـث حجـم المدینـة األولـى، 

عیاصــرة، (ویمكــن معرفــة حجــم مدینــة مــا إذا مــا عرفنــا رتبــة تلــك المدینــة وحجــم المدینــة األولــى والخامســة خمســها، وهكــذا،
2014 ،413(. 

  .رتبة المدینة المعنیة /حجم المدینة األولى = حجم المدینة المعینة 
 .حجم المدینة األولى = حجم السكان فیها * رتبة المدینة 

 :العامة  لموضع مدینة عجلون وموقعها المالمح التاریخیة والجغرافیة والبشریة . 2
من المدن األردنیـة التاریخیـة العریقـة حیـث أعطاهـا موضـعها  تعتبر مدینة عجلون : المالمح التاریخیة العامة للمدینة 1:2

عـاد  منعة أمام هجمات البدو والمجـاورین، ومـع انتشـار األمـن مـاالحصانة و وال على مدار تاریخها األمن، واالستقرار،الجبلي 
ها ه أصبح من عوامل تراجعها وبطء نموّ ة بل أنّ   .لمثل هذه المواضع أهمیّ

مدینة عجلون من المدن األردنیة القدیمة النشأة ، لكن معظم المراجع تُشیر إلى أن قمة ازدهار المدینة وتوّسعها كـان 
زاق الجـیش اإلسـالمي لغنـى تربتهـا، في العهدین األیوبي والمملوكي، حیث كانت منطقة عجلون مصدرًا هامـًا مـن مصـادر أر 

  ووفرة میاهها، واعتدال مناخها،  وقد استفاد األیوبیون والممالیك من  موقعهـا االسـتراتیجي الجبلـي الحصـین للغایـات الحربیـة،
شـهدت  كمـا ،قلعـة عجلـون، والمسـجد األیـوبي الـذي یتوّسـط المدینـة: وتم إنشاء العدید من المنشآت العمرانیة الهامة فیها مثل

المدینــة فـــي هــذه الفتـــرة قیـــام العدیــد مـــن المـــدارس العلمیــة، والبیمارســـتانات، واألســـواق، والحمامــات، والقیســـاریات، والقنـــاطر 
  ). 202 -163، 2013غرایبة، (

ضت عجلون م إلـى سـیٍل جـارف أتـى علـى كـّل مـا فیهـا  1328فـي عـام   -بحكم موضعها المجاور للـوادي -وقد تعرّ
جـاء إلـى مدینـة عجلـون سـیل عظـیم، مـن أول النهـار إلـى وقـت العصـر، فهـدم مـن جامعهـا : "ر ابن كثیـرمن منشآت كما ذك

 ).140، 14ابن كثیر، ج"(  وأسواقها ورباعها ودورها شیئًا كثیراً 
ة العامة لموضع المدینة وموقعها  2:2   :المالمح الجغرافیّ

ُشّكل موضـع مدینـة عجلـون  :فمن الناحیة الجیولوجیة 1:2:2  مـن جـزء وهـو ، كفرنجـة لـوادي الحـوض األعلـى  جـزءًا مـنی

، الغوري التصریف ذات الجیریة الهضبة هي الصخور السـائدة فـي  ) Mesozoic(تعتبر صخور حقبة الحیاة المتوسطة  غربًا
ن مــن مجموعــة هامــه مــن الصــخور الرســوبیة مثــل الحجــر الجیــري، والمــارل، ، )2005أبــو قــدیرة، ( موضــع المدینــة وتتكــوّ

، غــــرب –باتجــــاه شــــرق  ةوالصــــوان، وتتمیــــز التراكیــــب الجیولوجیــــة فــــي المنطقــــة بشــــكل عــــام بوجــــود نظــــام فوالــــق رئیســــی
عتبر وادي كفرنجة أهم هذه الفوالق، حیث تقع في حوضه ، )121: 1995عبدالحمید،( ُ   .عجلونمدینة  األعلىوی

ـــــــة جوانـــــــب موضـــــــع مدینـــــــة عجلـــــــونكمـــــــا یوجـــــــد علـــــــى  -164ســـــــالمة، ( العدیـــــــد مـــــــن المظـــــــاهر المورفولوجیّ
رات)174:1985 قعّ حـــــّدباتSynclinesكـــــالمُ ةAnticline، والمُ ،   Stratha Terraces، والمصـــــاطب الّصـــــخریّ

ةSolution Pits، وُحفَر اإلذابةCavesوالكهوف   .   ، وغیرها من أشكال السیاحة الجیولوجیّ
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أفضل حجارة للبناء في األردن، من صخور الحجـر الجیـري ذو الصـالبة وجواره بتواجد  حوض وادي كفرنجةشتهر یو 
هـذه  عجلـونوقد استخدم سكان مدینة ، )76: 1995منیزل والصباغ، ( المتوّسطة، واألبیض اللون، وقلیل االمتصاص للماء

لها وجمالها   .الحجارة منذ زمٍن بعید في بناء المنازل نظرا لجودتها العالیة، وقوة تحمّ
لـث   ):التضاریس(من حیث السطح و  2:2:2 س، فـي الُث مدینة عجلون ذات موقع جبلي في منطقة طبوغرافیة شـدید التضـرّ

، تقـع فـي المنطقـة التضاریسـیة االنتقالیـة التـي یتـراوح متوسـط ارتفاعهـا )4خریطة ( الشرقي لمنطقة منحدرات عجلون الغربیة 
الجود، وهـو الموضـع األول الـذي نشـأت فیـه المدینـة القدیمـة عنـد  م وذلك عند التقاء وادي الجنان بوادي1000 -م750بین 

جمـــع ( مفـــوق ســـطح البحـــر350م  فـــوق ســـطح البحـــر، فـــي حـــین یتفـــاوت ارتفـــاع أحیـــاء المدینـــة مـــن  450ارتفـــاع  عنـــد مُ
 ).2شكل( و) 5خریطة ( م فوق سطح البحر بالقرب من قلعة عجلون غرباً 1000إلى حوالي ) السفریات

 

 
Source: Researchers  from Google Earth  

  طبوغرافیة موضع مدینة عجلــون) 2(شكل
 منـاخ ) حیـث موضـع مدینـة عجلـون( وادي كفرنجـة   الجـزء األعلـى مـن حـوض یتبـع :الخصائص العامـة للمنـاخ 3:2:2

توجـد فـي هـذا الجـزء، الحـوض، فـأغزر األمطـار  فـي السـنویة األمطـار معـدالت وتتبـاین الرطـب، شبه الجبلي المتوسط البحر
كنـت كمیـة األمطـار السـاقطة ) 2015(وتقل هذه األمطار كلما اتّجهنا غربًا في هذا الحوض، ففي  الموسم المطري المنصرم

ملــم، وبشــكٍل عــامٍّ یبلــغ متوســط كمیــة 520)غربهــا(ملــم، فــي حــین  كانــت الكمیــة فــي مدینــة كفرنجــة560علــى مدینــة عجلــون 
  ).حسب بیانات محطة رصد راس منیف في محافظة عجلون( السنة، /ملم510 األمطار في حوض وادي كفرنجة
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جزء الشرقي من حوض وادي كفرنجة بالبرودة الشـدیدة شـتاءً حیـث تتسـاقط الثلـوج فـي كـل عـام، وباعتـدال    ویمتاز ال
ـا الحــرارة فــي موضــع مدینــة عجلــون فتشــذ عــن هــذه القاعــدة، فهــي معتدلــة شــتاءً وحــار  ـ ، أمّ ة خانقــة صــیفًا وذلــك الحــرارة صــیفًا

  .بسبب انخفاض مناسیب موضع المدینة عن المناطق المجاورة لها
منـذ   Vegetationبكثافـة غطائهـا النبـاتي   Hinterlandهـا ظهیر موضـع مدینـة عجلـون و یمتـاز  :النبات الطبیعـي 4:2:2

، وتبلــغ مســـاحة )2صــورة (وخاصــة فــي الجهتــین الشــمالیة والغربیــة مــن المدینــة  (post,1888:221-222)أقــدم العصــور
مـــن إجمـــالي مســـاحة المحافظـــة، وتتـــوزع النســـبة الباقیـــة بـــین األراضـــي % 33.2الغابـــات فـــي محافظـــة عجلـــون مـــا نســـبته 

 1جــدول(، )2014-2012البرنـامج التنمـوي لألعـوام : محافظــة عجلـون%)(0.4(وأراضـي خزینـة الدولـة) %66.4(المملوكـة
) Carob، والخـروب Quercus ، والسـندیان Oakكـالبلوط(األشـجار الدائمـة الُخضـرة  وتتكـون غابـات عجلـون مـن )3وشـكل

ة ) Tall، واللـّزابCypressكالسرو(   oniferoواألشجار الصنوبریة فضـیّ ، Terebinthكـالبطم ( Deciduousواألشـجار النّ
بـق ،Sumachاقوالسـمّ  ،Mapleوالقیقـب ،Hawthornوالزعـرور  Hydrophyteالمائیـة ، واألشـجارThorn Christوالنّ

 ).Tamarisk، والطرفاWillow،والصفصافPoplarكالحور(
ـــــة، والبقولیـــــات  كمـــــا یوجـــــد ـــــةاأنـــــواع مختلفــــــة مـــــن األعشـــــاب الرعویّ ــــــة Leguminousلبریّ ، والنباتـــــات الطبیّ

ــة والنعنــع ، Fennelوالشــومر ،Senraوالّســنمكة، Origanum، والزعتــرCastorكــالخروع( Aromatic, Medicalالعطریّ
Mint سـقوف بیـوتهم ، وغـذائهم، ومراعـي لحیوانـاتهم،  ، واستعمل سكان عجلون هذه النباتات بكافة أشكالها في بنـاء)وغیرها

  .وعالج ألمراضهم
  التوزیع الجغرافي لألراضي في محافظة عجلون حسب النسبة والمساحة) 1(جدول 

  )2كم(المساحة  %  نوع األرض  م
  139.3  33.2  )أحراج(غابات     1
  278.6  66.4  مملوكة للسكان    2
  1.7  0.4  خزینة الدولة   3

 419.6  100  -------------   مج
  2014-2012عمل الباحث من البرنامج التنموي لمحافظة عجلون : المصدر

  
 )الجــود والجنـان والســالوس( وروافـده المجـاور لهــا تمتـاز مدینــة عجلـون والــوادي :شـبكة األودیــة المائیــة والینــابیع  5:2:2

ــع المــاء  بــالغنى الطبیعــي بمیــاه الینــابیع، فقــد كــان لطبیعــة تتــابع الطبقــات الجیولوجیــة أثــر كبیــر فــي جعلهــا مــن منــاطق تجمّ
ات الحت المائي لوادي  تْها عملیّ   كفرنجةالباطني القریب من السطح، ویوجد في المنطقة عدد كبیر من الینابیع َكَشفَ

التــیس، القنطــرة، والشــرقیة، وأبــو جــابر، وعــین ، و الحرامیــة، و الســراب :كمــا هــو الحــال فــي عیــون وینــابیع )الطــواحین(
  ).6خریطة ( ،)120:1997غرایبة،(البرانیة 
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ــــــالترب 6:2:2 ـــــونمدینـــــة موضـــــع تتنـــــوّع التربـــــة فـــــي  :ةـــــ ـــــث تُوجـــــد تُربـــــ عجل حیطهـــــا حی البحـــــر المتوّســـــط الحمـــــراء  ةومُ
، إّال أّن مــا ، وقــد اســتفاد الســكان مــن هــذه التــرب فــي الزراعــة، وصــناعة أدوات الفخــار(Moorman,1959,22)والصــفراء

ضها لالنجراف، وذلك نتیجة النحدار سطوحها، وتتواجد مثل هذه الظـاهرة فـي األجـزاء  یعیب التربة في محیط المدینة هو تعرّ
ــة بشــكٍل خــاصٍّ فــي المنطقــة الواقعــة حــول مبــاني مــدیریاتالشــمالیة والغربیــة  التربیــة والتعلــیم، : بشــكٍل عــامٍّ واألجــزاء الجنوبیّ

                         . ، والمدرسة المعمدانیة، واألجزاء الشمالیة المجاورة لمستشفى اإلیمان)فرع عجلون(والزراعة، وبنك تنمیة المدن والقرى
قلیمهـا اإلداريالمالمـح البشـریة  3:2 ومـن حیـث السـكان  تُعتبـر محافظـة عجلـون مــن  :العامـة لسـكان مدینـة عجلـون وإ

، وال یقــل )  54-21، 2015غرایبــة،( مــن ســكان المملكــة% 2,3، وتُشــّكل مــا نســبته )4شــكل(أصــغر المحافظــات األردنیــة
الكتـاب اإلحصـائي السـنوي (). 1خریطـة رقـم (عنها قلیًال إّال محافظات الطفیلة والعقبة ومعان في اإلقلیم الجنـوبي مـن األردن

 .)12، 2013، األردني

  

أصغر مركٍز من بـین مراكـز المحافظـات األردنیـة علـى اإلطـالق، بـل ) مركز محافظة عجلون( وتعتبر مدینة عجلون
كفرنجـة، وعنجـرة، وصـخرة، وعـین : مدن أكبر منها من بین المدن التي تتبعها في محافظة عجلـون وهـي مـدن أن هناك أربع

  .جنا
نســـمة، یوجـــد فـــي مدینـــة  12300) 2004(یبلـــغ عـــدد ســـكان محافظـــة عجلـــون حســـب آخـــر تعـــداد ســـكاني رســـمي 

توزع السكان في المحافظـة حسـب فقط من سكان المحافظة، وی% 5,9نسمة أي ما نسبته  7289) مركز المحافظة( عجلون
  .2جدول
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  التوزیع الجغرافي لسكان محافظة عجلون على المدن والبلدات )  2( جدول 
  السكان%   عدد السكان  المدینة  م
  17,7  21734  كفرنجة  1
  14,3  17618  عنجــرة  2
  8,4  10293  صخــرة  3
ــا  4   7,1  8762  عین جنّ
ـــون  5   5,9  7289  عجل
یــن  6 ّ   5,7  7020  عب
  5,3  6511  الهاشمیـة  7
  4,6  5692  حــالوة  8
ــان  9   4,1  5063  عرجـ
  4,07  5010  الوهادنة  10
  22,8  28008  مدن وبلدات أخرى  11
ــ  مجـ ـــ ـــ ـــ ـــ   100  123000  ــ

  2004عمل الباحث من الكتاب اإلحصائي السنوي :المصدر
هـا مركـز  2من الجدول ، نالحظ بأّن مدینة عجلون رغـم أنّ هـا مـن أقـدم مـدنها، وأكثرهـا سـكانًا قـدیمًا المحافظـة، ورغـم أنّ

ـًا والواقـع  قت علیها، ألّن موضع مدینـة عجلـون الحصـین تاریخیّ إال أّن مدنًا أخرى نافستها خالل العقود الخمسة الماضیة وتفوّ
ة علیـه لـم یعـد ینفـع فـي وقـت انتشـار األمـن، وأصـبح طّل ـد  على مجرى وادي كفرنجة والسفوح المُ نمـو المدینـة بطیئـًا كلمـا توّط

حددات التوسع الطبیعیة والبشریة في موضعها، فقد أصبحت المدینة طاردة لسكانها، وقـد تسـارع  لسبب ووجود مُ األمن، لهذا ا
اً  60تیار الهجرة وخاصة في العقود  الثالثـة الماضـیة، بـالرغم مـن عـدد مـدنها وبلـداتها التـي تزیـد علـى  عـًا ُسـّكانیّ طـة خری(تجمّ

  ).7رقم

  

ر  ثالثتم تحدید : مراحل التوّسع العمراني لمدینة عجلون -3 مراحل من التوّسع العمراني لمدینة عجلون بنـاءً علـى مـا تـوّف
رة  للمدینـة ـة المتـوّف لت بالصور الجویّ نات تمّث ، ) 5( والشـكل رقـم) 3( والجـدول رقـم) 8( رسـم الخریطـة رقـم  ومنهـا تـم ،من بیّ

  :  ل على النحو التاليتحدید المراح وتم
ــة األولــى  1:3 ــذ النشــأة ( المرحل خطــط  ویمتــاز ):1953 –من الموضــع القــدیم لمدینــة عجلــون بأنــه مــن النــوع المتكتــل مُ

ـة مـن خامـات البیئـة) 3صـورة  (   Compact planالمنـدمج ونظـرًا لهـذه المكانـة  ، )4صـورة (  ذو المبـاني المتراصـة المبنیّ



232016  

 

46 

ن موضــعها القــدیم مســاحة  ًا 2كــم2,3التاریخیــة للمدینــة فقــد  كــوّ مــن إجمــالي مســاحة % 25,6( ، وهــي مســاحة كبیــرة نســبیّ
ـة كالمقامــات )المدینـة ـًا وجـود العدیـد مــن المبـاني التاریخیـة والتراثیـة الهامـة وخاصـة األمـاكن الدینیّ ، ویشـهد هـذا الموضـع حالیّ

ة باتجــــاه الوالیـــات المتحــــدة )9وخریطـــة  6و 5صــــور(نـــائسوالمســـاجد والك ، وشـــهدت هــــذه المرحلـــة بــــدایات لهجـــرات ســـكانیّ
ة   ).2015/ 5/10مقابلة مع األستاذ سمعان الربضي ( األمریكیة، وخاّصة في أوساط العشائر المسیحیّ

  
  مراحل التوسع العمراني لمدینة عجلون)  3( جدول 

  %  2كم/ المساحة   مراحل التوّسع العمراني  م
  25,6 2,3  )1953 –منذ النشأة ( المرحلة األولى   1
  40,0 3,6  )1978 -1953( ةنیالمرحلة الثا  2
  34,4  3,1  )2007 -1978(  الثالثةالمرحلة   3

  100  9    مج

 عمل الباحث ما الصور الجویة والمخطط التنظیمي للمدینة : المصدر
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، وزادت مســـاحتها  :)1978 -1953( ةنیـــالمرحلـــة الثا 3:3  3,6وفـــي هـــذه المرحلـــة توّســـعت  المدینـــة توّســـعًا كبیـــرًا
لـى حجـم الهجـرة ) من إجمالي المساحة% 40(2كم ویعود السبب في ذلك إلى اختیار المدینة مركزًا للواء عجلون مـن جهـة، وإ

ن یعــود ســكانها فــي أصــولهم إلــى عشــیرة الصــمادیة التــي تتخــذ لوافــدة إلیهــا مــن بلــدتیْ ن  ا مــن مدینــة عجلــون مركــزًا لهــا، هــاتیْ
ن هما اً : البلدتیْ   ).7خریطة رقم ( دیر الصمادیة الشمالي ودیر الصمادیة الجنوبي، وهي تخلو من السكان حالیّ

  .ولكن تیار الهجرة المغادرة استمر في التصاعد بوتیرة كبیرة
ة مغـادرة إلـى بـاقي المـدن األردنیـة،  في هذه المرحلة شهدت المدینة: )2007 -1978(  الثالثةالمرحلة  4:3 هجـرة سـكانیّ

لى الدول الغربیة وفـي مقـّدمتها الوالیـات المتحـدة األمریكیـة، ففـي التعـداد العـام لعـام  كـان عـدد سـكان مدینـة عجلـون  1979وإ
المـدن آنـذاك، ومـع ذلـك وحسـب قاعـدة زیـف لترتیـب  28المـن بـین المـدن األردنیـة  20نسمة فقـط، واحتلـت المرتبـة  4576

  ).4جدول رقم (نسمة 31196كان یجب أن یكون مجموع سكان المدینة 
، بزیـادة     2، أي بمعـدل كـم2كـم3في هذه المرحلة التي كان طولها ثالثة عقود كان النمو المساحي للمدینة بطیئًا جدًا

واحــد فقــط كــل عقــد مــن الــزمن، ووصــلت المدینــة إلــى أمــاكن مــن الصــعب تجاوزهــا للكلفــة العالیــة للبنــاء فــي منــاطق ذات 
نسـمة، وتراجعـت مرتبـة المدینـة 6624كان عدد سـكان المدینـة  1994كما كان نمو السكان بطیئًا ففي تعداد .انحدارات كبیرة

ـــــة ظهـــــرت فـــــي هـــــذا التعـــــداد،  92مـــــن  63إلـــــى  ـــــة وحســـــبمدین  قاعـــــدة ریـــــف كـــــان یجـــــب أن یكـــــون عـــــدد ســـــكان المدین
م 2004نسـمة،بعد هـذا التـاریخ اسـتمرت المدینــة فـي التراجـع  ولـیس أدل علـى ذلــك  مـن أن عـدد سـكانها فـي تعــداد 21982

مدینـة فـي هـذا التعــداد، ومـع هـذا التراجــع كـان یجـب أن یكــون  122مــن  72نسـمة فقـط، وتراجعــت مرتبتهـا إلـى 7289كـان 
  .نسمة23681نها عدد سكا
ة حالــت دون توســع   ـع الســكاني علــى التراجــع العمرانــي الــذي واجــه محــددات طبیعیــة وبشــریّ وقــد انعكــس هــذا التراجـ

ـة، ویمكـن القـول  هـا أصـبحت مـن المـدن [المدینة، ونتیجة لذلك أصبحت المدینة تشهد حاالت من الهجرات الجماعیـة الیومیّ انّ
  . الطاردة بامتیاز

  2004-1979د سكان مدینة عجلون للفترة عد) 4( جدول رقم
عدد السكان   السنة  م

  الفعلي
األردنیة   ترتیبها بین المدن

  حسب قاعدة زیف
عدد السكان الالزم  

  المصدر  حسب الرتبة

  1979التعداد العام للسكان والمساكن   31196  28من  20  4576  1979  
  1994والمساكن التعداد العام للسكان   21982  92من  63  6624  1994  
  2004التعداد العام للسكان والمساكن   23681  122من  72  7289  2004  

حـّددات التوّسـع العمرانـي للمدینـة  -3 مـن دراسـة الخریطـة الطبوغرافیـة لمحافظـة عجلـون ، ومـن دراسـة الصـور الجویـة  :مُ
 Rural Urban Fringe)لموضع مدینة عجلون، ومن الزیارات المیدانیة لنطاق حافة المدینـة أو أطرافهـا الریفیـة الحضـریة 

Belt)العمرانـي لمدینـة عجلـون والتـي  والتـي تُشـیر إلـى أبـرز محـددات التوّسـع) 10(، استطاع الباحـث أن یرسـم الخریطـة رقـم
ل بما یلي   :  تتمّث
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عة: المصدر   .عمل الباحث من مصادر متنوّ

حّددات التوّسع العمراني لمدینة عجلون) 10( شكل    مُ
  

ة 1:3 حّددات الطبیعیّ   : وهي في معظمها ناتجة عن الطبیعة الجغرافیة لموضع المدینة وهذه المحددات هي: المُ
ـــوغر  1:1:3 شـــار إلیهـــا بـــالرقم: Slopes)االنحـــدار( افيالمحـــدد الطب ُ ـــل  10علـــى الخریطـــة  1وهـــي األمـــاكن التـــي ی تمّث المُ

حیـــــث تقــــــع المدینـــــة علـــــى ســــــفوح جبلیـــــة تُطـــــّل علــــــى وادي ، علــــــى اإلطـــــالق وهـــــو مــــــن أبـــــرز المحـــــددات  باالنحـــــدار،
الــوادي واألجــزاء الغربیــة المحاذیــة وتقــع معظــم كتلــة المدینــة علــى الســفح الشــمالي المحصــور بــین هــذا  ،)الطــواحین(كفرنجــة

مـن إجمـالي مسـاحة المدینـة الحـالي، فـي % 66، أي مـا نسـبته 2كـم6وتُقّدر مسـاحة المدینـة فـي هـذا الجـزء ب  لوادي الجود،
لــث اآلخــر مــن المدینــة علــى الســفح الجبلــي الجنــوبي لــوادیي الجنــان والطــواحین، ویتمیــز موضــع مدینــة %) 34(حــین یقــع الُث

  ).7صورة (ار سطحه بشكل عام، عجلون بانحد
تتفــاوت درجــات االنحــدار فــي مدینــة عجلــون، ) 186، 1996ســلیم، ( وحســب المعــاییر العالمیــة لتصــنیف المنحــدرات

، إلـى انحـدارات یســتحیل البنـاء فیهـا، ولـذلك یمكــن  مـن االنحـدار الـذي یمكـن البنــاء فیـه بالتسـویة إلـى منحــدرات أكثـر صـعوبًة
  ).5جدول رقم( نة أصبح مستحیًال في الجهات الشمالیة والجنوبیة من موضع المدینةالقول بأّن توسع المدی

  

  التوزیع الجغرافي ألنواع االنحدارات في مدینة عجلون حسب المعاییر العالمیة) 5( جدول 
  مكان وجوده في موضع مدینة عجلون  زاویة االنحدار  لالنحدار%   معدل االنحدار  نوع االنحدار

  1- 1  شدید جداً 
1 -2  

100  
50  

o 50.26  شمال شرق المدینة  

 - 1  شدید
1-4.5 

33  
22  

o50.18  جنوب غرب المدینة  

  شمال المدینة وجنوبها  o 11.5  20 - 1  قوي

  10- 1  معتدل
1 -20  

10  
5  

o5.5  
o5.2  وجنوبها الغربي  شمال المدینة وجنوبها  

 - 1  لطیف
0  1.66  oo.43  معظم أطراف المدینة وأحیائها الداخلیة  

  Aboney Levelعمل الباحث باستخدام جهاز ابني لیفل : المصدر

شـار إلیهـا بـالرقم  :Vegetationالغابات الطبیعیة  2:1:3 ُ ـي الغابـات  10علـى الخریطـة  2وهـي التـي ی مـن % 33.2تُغّط
صـورة ( مساحة محافظة عجلـون، إّال أّن أكثـف هـذه الغابـات هـي التـي تتواجـد بـالقرب مـن السـفوح الشـمالیة لموضـع المدینـة 
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، وفي أجزائها الغربیة المجاورة لقلعة عجلون،  ومعظم هذه الغابات أمالك دولة، مع ذلـك تمنـع القـوانین األردنیـة االعتـداء )8
شــّكل فــي المحّصــلة علــى هــذه الغابــات مهمــا كانــت ا ُ ــة خاّصــة األمــر الــذي ی لكیّ ــى لــو كانــت فــي أراٍض ذات مُ ألســباب وحتّ

ًا أمام التوّسع العمراني للمدینة حّددًا طبیعیّ   .النهائیة مُ
شـار إلیهـا بـالرقم : Soilالتربـــة  3:1:3 ُ تتـوزع علـى سـفوح موضـع مدینـة عجلـون  10علـى الخریطـة  4وهي األماكن التي ی

جاورة تربات تتعرض لالنجراف النحدارها وسـماكتها وضـعف تماسـكها، كمـا هـو الحـال فـي الجهـة الجنوبیـة حیـث والسفوح الم
توجد  تربات صفراء سمیكة تتعرض لالنهیار في كل موسم شتوي، وهذه التربـة تتواجـد علـى مسـاحة تُقـّدر بـألف دونـم، وهـي 

نیة سمیكة فـي األطـراف الجنوبیـة للسـفوح الشـمالیة مـن مجاورة لكلیة عجلون الجامعیة ومستشفى اإلیمان، كما تتواج ُ د تربات ب
كلف جداً     .المدینة، والبناء في هذه األجزاء مغامرة ومُ

ة 4:1:3 توجـد جمیعهـا فـي األجـزاء الشـمالیة مـن المدینـة، وهـي جـروف ومنكشـفات  : Cliffالجـروف والمنكشـفات الصـخریّ
ــة أ حــّددات طبیعیّ عــراق وهــدان " مــام توّســع المدینــة، ومــن أشــهر هــذه المنكشــفات الصــخریة صــخریة شــبه عمودیــة تُشــّكل مُ

عــراق " متـر، ویقـع فـي منتصــف السـفوح الشـمالیة للمدینـة، كمـا یتواجـد إلـى الشـرق مـن 40الـذي یصـل ارتفاعـه إلـى " الشـهیر
  ).   9صورة ( منكشفات أخرى أقل ارتفاعًا لكنه یشكل عائقًا أمام توسع المدینة" وهدان
ةال 2:3 حددات البشریّ   :مُ

ُشار إلیه بالرقم :  للمدینة) اإلداري(مشكلة التوّسع التنظیمي  1:2:3 مـن أكبـر المحـددات  10على الخریطة  4وهو الذي ی
صــورة ( البشـریة أمــام التوّســع العمرانــي لمدینــة عجلــون هــو مجاورتهــا بــل التصـاقها بمدینــة عــین جنــا فــي الجهــة الشــرقیة منهــا

حــاذي لنقطــة التقــاء وادي الجــود ووادي الجنــان والمُ )10 ، كمــا ، وال یفصــل بینهمــا إّال الشــارع  المُ تجــه إلــى مدینــة إربــد شــماًال
ة حدد إداري آخر هو مجاورة والتصاق مدینة عجلون بمدینة عنجرة في الجهة الجنوبیّ   . یوجد مُ

ـل بـالقیود التـي تُحـّدد ارتفـاع المبـاني إلـى أربعـة أدوار فقـط : قیود القوانین واألنظمـة المحلیـة للمدینـة  2:2:3 مقابلـة (وتتمّث
  ).الفني لبلدیة عجلون صدام الصمادي من الطاقم

ــاني القدیمــةوجــود العدیــد مــن  3:2:3 ــن هــاجر أصــحابها إلــى أمریكــا منــذ مــدة تتجــاوز  المب ض  70ممّ عامــًا وأكثــر، وتتعــرّ
ة تُشـّكل خطـورة بیئیـة   Deteriorationلتهرؤ حضري كبیر شـّكل مكرهـة صـحیّ ُ بل أّن بعضها آیٌل للسقوط، والبعض اآلخر ی

  ).مع السید خلیل عریفج صاحب فندق قلعة عجلون بالمدینةمقابلة ( على المجاورین

  :توّصل البحث إلى النتائج والتوصیات التالیة: النتائـج والتوصیـات -4
  :النتائج 1:4

مدینـــة عجلـــون مـــن المـــدن التاریخیـــة الهامـــة ، كانـــت ذات موقـــع اســـتراتیجي، وموضـــع جبلـــي حصـــین، وذات غنـــى  1:1:4
، ونظـرًا لـذلك )واعتدال المناخ، والتربة الغنیة الصالحة للزراعة، وغنى وتنوّع مواردهـا الطبیعیـةمن حیث وفرة المیاه، ( طبیعي

ًا منذ القدم، وخاصة أیام األیوبیین والممالیك والعثمانیین   .فقد بقیت مركزًا إداریّ
) 1921(الحكـم الهاشـمي  تمتاز مدینة عجلون بموقعهـا المتوّسـط فـي محافظـة عجلـون ولـذلك تـمّ اختیارهـا منـذ بدایـة 2:1:4

ًا مركز محافظة عجلون   .لتكون المركز اإلداري لمنطقة عجلون، وهي حالیّ
یُالحظ من خالل خطة مدینـة عجلـون بـأّن محـاور التوّسـع العمرانـي لهـا كـان مـع طـرق المواصـالت، ولـذلك اتّجهـت  3:1:4

ها علـى محـاور الطـرق التالیـة ( إربـد، وعمـان، وعنجـرة، وكفرنجـة، وبلـدات الشـفاالطـرق التـي تـربط عجلـون مـع مـدن  :في نموّ
  .ولذلك اتّجهت عجلون في توّسعها غربًا وجنوبًا غرباً . الهاشمیة، حالوة والوهانة

مع انتشار األمن فقد موضع مدینة عجلون الجبلـي الحصـین أهمیتـه، بـل أنـه أصـبح مـن أكبـر العوائـق أمـام توّسـعها  4:1:4
  .العمراني



232016  

 

50 

لــون هجــرات ســكانیة مغــادرة منــذ مطلــع القــرن العشــرین إلــى الــدول الغربیــة وفــي مقــدمتها الوالیــات شــهدت مدینــة عج 5:1:4
ربد لى المدن األردنیة وخاصة عمان وإ   . المتحدة األمریكیة وكندا، وإ

ار انحـد  -: تُعتبر المحددات الطبیعیة من أبرز محددات التوّسع العمراني لمدینة عجلـون، ومـن أهـم هـذه المحـددات 6:1:4
  .طبوغرافیة موضع المدینة

ة -   .الغابات الطبیعیّ
 .التربات السمیكة الموجودة على السفوح التي تتوّسع باتّجاهها المدینة -
 .الجروف والمنكشفات الصخریة في األجزاء الشمالیة لموضع المدینة -

  :من المحددات البشریة أمام توّسع مدینة عجلون 7:1:4
ن الشرقیة والجنوبیة على التوالي محاذاة مدینتي عین جنا وعنجرة -  .لها من الجهتیْ
 .القوانین واألنظمة التي تمنع ارتفاع المباني ألكثر من أربعة أدوار -
 .األبنیة القدیمة المهجورة التي هاجر أصحابها منها، وخاّصة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة -

  .ترتّب عن عاملي الهجرة ومحددات التوسع العمراني البطء الواضح  النمو السكاني للمدینة 8:1:4
 :التوصیـــات 2:4 
یـرى الباحــث بـأّن التوصــیات التالیـة یمكــن أن تُسـهم فــي التخفیـف مــن وطـأة محــددات التوسـع العمرانــي لمدینـة عجلــون، مــن  

قترحة أمام التوّسع العمراني للمدینة، األمر الذي سـیؤّدي بالتـالي إلـى تحسـین نوعیـة الحیـاة   Quality ofخالل طرح بدائل مُ
life  الهجرة المغادرة لهالسكان المدینة والتقلیل من نسبة:  

عـد  1:2:4 ُ كـم  فـي الجهـة الشـمالیة الغربیـة 5توجیه نمو المدینة إلى محاور الطرق المؤدیـة إلـى منطقـة الشـفا الواقعـة علـى ب
عــد  ُ إربــد، ومــن  –كــم فــي الجهــة الشــمالیة الشــرقیة علــى طریــق عجلــون 6مــن المدینــة، أو إلــى منطقــة الجنیــد الواقعــة علــى ب

ن المحورین من النوع الخفیف جداً الجدیر بالذكر أن   .االنحدار على حانبي هذیْ
اء األعــداد الكبیــرة للمــراجعین مــن أرجــاء  2:2:4 ض لــه قلــب عجلــون جــرّ ة واالزدحــام الــذي یتعــرّ التخفیــف مــن حجــم الحركــ

ــة إلـى محــور الطریــق المـؤدي إلــى مدینــة  فــي منطقــة ( إربـدالمحافظـة للــدوائر الحكومیـة، وذلــك بنقــل الـدوائر الحكومیــة الخدمیّ
، أي فـي المنطقـة المحصـورة بـین مثلـث بلـدة اشـتفینا ومثلـث مدینـة صـخرة ، وفـي المنـاطق القریبـة مـن )الجنید المذكورة سابقاً 

  .الشفا –قصر العدل، أو باتّجاه طریق عجلون 
    Ecotourismجعل مدینة عجلون منطقة جذب سیاحي ، وخاصة في مجال السیاحة البیئیة ُ  3:2:4

، وتفعیل دور منطقة عجلون التنمویة الخاصة، وتفعیل المكرمة الملكیة السامیة التي أطلقهـا الملـك عبـداهللا )2008رایبة، غ( 
تمثلة بالتوّسع في إقامة المنشآت السیاحیة في عجلون  2/10/2010الثاني ابن الحسین أثناء زیارته للمدینة في    .المُ

إغـالق قلـب المدینـة أمـام حركـة المركبـات وتخصیصـه للمشـاه فقـط، وذلـك بمسـاحة ال تتعـدى كیلـومتر مربـع فقـط،   4:2:4
عادة تنظیم استعماالت األرض  فـي هـذه  Land useوهي معظم المساحة التي تحوي المعالم التراثیة الرئیسیة في المدینة، وإ

العــرض الســیاحي مــن الصــناعات التقلیدیــة التــي تشــتهر بهــا المنطقــة، مــع إعطــاء خصوصــیة لالســتعمال الســیاحي وتكثیــف 
  .المدینة

ضرورة اتّباع التوّسع العمراني العمودي في المدینة وذلك بالسماح للسكان ببناء ستة أدوار بـدًال مـن القـانون  الحـالي  5:2:4
  . الذي ال یسمح إّال بأربعة أدوار

لدائري حول مدینة عجلون، ألن ذلك یخفف مـن حركـة االزدحـام الـذي ضرورة اإلسراع والمباشرة بشق طریق الحزام ا 6:2:4
  .تُعاني منه مدینة عجلون منذ أكثر من أربعة عقود

  : یرى الباحث أّن الموضوعات التالیة تُشّكل مجاالت خصبة للدراسة عن مدینة عجلون 7:2:4
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موروثــات المعماریـة القدیمـة فــي موضـع مدینــة ال -.  مورفولوجیـة مدینــة عجلـون - .عجلـون  التركیـب الـداخلي لمدینــة  -
  .                        عجلون

  ).شارع الحسبة أنوذجاً ( في مدینة عجلون  Visual Pollutionالتلوث البصري -
فـي بلدیـة اربـد الكبـرى، كمـا یتقـدم  GISیتقدم الباحث بجزیل الشكر إلى المهندسة هدى حجـازي مـن قسـم : ُشكر وتقدیر -5

إلــى كــلٍّ مــن الطالــب محمــد رحاحلــة مــن قســم تخطــیط وتصــمیم المــدن، والطالبــة إســالم الغرایبــة مــن قســم الهندســة بالشــكر 
  . المعماریة على جهودهم الطیبة في قراءة وتفسیر الصور الجویة لمدینة عجلون

  :ملحق الصور الجویة والفوتوغرافیة -5

  

  
 .الغابات المحصورة بین قلعة عجلون وموضع  المدینة على المحور الغربي) 2(صورة                        
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  المسجد األیوبي في الموضع القدیم لمدینة عجلون) 5( صورة 

  
  كنیسة دیر الالتین في مدینة عجلون)  6( صورة 
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  الشمالیةشكل من أشكال االنحدار في نطاق الحافة ) 7(صورة 

  لمدینة عجلون

  
  كثافة الغابات في الجهة الشمالیة من موضع مدینة عجلون) 8(صورة 

  
  الشرقي منكشف صخري في الجزء الشماليغابات و ) 9(صورة رقم 

  من موضع المدینة

 
 

 (Google Earth)التحام مدینة عین جنا مع مدینة عجلون ) 10(صورة 
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  :المصادر والمراجع  -7
  :والصور الجویةالخرائط  1:7

  .، عمان1947، 250,000:  1دائرة األراضي والمساحة، لوحة عمان مقیاس ) 1(
  .، عمان1989، 60,000: 1المركز الجغرافي الملكي األردني، لوحة محافظة إربد مقیاس ) 2(
 D:\Images\2007\67.tif( Size428(2007المركز الجغرافي الملكي األردني، صورة جویة لمدینة عجلون لعام ) 3(

Width247.2 Height 240.6 
 )D:\Images\1978\516.tif(1978 المركز الجغرافي الملكي األردني، صورة جویة لمدینة عجلون لعام) 4( 

 Size144 Width249.8، Height240.6 
 D:\Images\ajlun\1953\14.014(،1953المركز الجغرافي الملكي األردني، صورة جویة لمدینة عجلون لعام ) 5( 

Size134 ،Width238.5 ،Height236.5  
  :المصادر والمراجع العربیة 2:7

، النمو السكاني والتطور العمراني في مدینة معرة النعمان، رسالة ماجستیر في الجغرافیا كلیة اآلداب )2012(األبرش، زهرة حمزة) 1( 
  .والعلوم اإلنسانیة، جامعة دمشق

أبـو قـدیرة،  .، البدایة والنهایة، مراجعة عبدالقادر االرناؤوط وبشار عواد معـروف، طبعـة دار ابـن كثیـر، دمشـق)2010(كثیرابن ) 2( 
  .سلطة المصادر الطبیعیة: ، عمان)IV-3154(جیولوجیة منطقة دیر أبو سعید، لوحة رقم ). 2005(محمد 

فــي  النمـو العمرانـي لمدینــة الزرقـاء خـالل النصـف الثـاني مــن القـرن العشـرین، رسـالة ماجسـتیر  ،)2004(البطـران، محمـد أحمـد )3( 
  الجغرافیا ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان

 واآلراء،  المحددات : النمو العمراني لمدینة جرش خالل النصف الثاني من القرن العشرین ،)1999(بني مصطفى، حسن یوسف ) 4(
  .سالة ماجستیر في الجغرافیا ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمانر 
  .نیابة عجلون في العصر المملوكي، رسالة ماجستیر، جامعة القدیس یوسف، بیروت). 2001(بني یونس، محمد )5( 
ر منشـورة مقدمـة إلـى قسـم الجغرافیـا ، دراسة في جغرافیة المدن، رسالة ماجستیر غیـ: ، مدینة كربالء)1980(بهجت، مؤید جواد،) 6( 

  .كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، القاهرة
ـة ). 1994(الجالودي، علیان ) 7( ّ مؤسسـة  ، الجامعـة األردنیـة، 2، ط1917-1864قضاء عجلـون خـالل عصـر التنظیمـات العثمانی

  .منشورات لجنة بالد الشام: آل البیت للفكر اإلسالمي، عمان
  .، دار الكتاب الثقافي، إربد2و1، عجلونیات، المجلد األول، العدد)2015(حوث والدراساتجمعیة عجلون للب) 8(
  .أسس وتطبیقات، مدیریة دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل ر،جغرافیة الحض )1987(الجنابي، صالح حمید،) 9(
عـــات )2001(جــوابرة، زیـــاد احمـــد ) 10( ــور العمرانـــي فـــي بلــدة عصـــیرة الشـــمالیة فـــي ضـــوء العالقـــة اإلقلیمیـــة بالتجمّ  ، اتجاهـــات  التطـ

  .السكانیة المحیطة، رسالة ماجستیر في التخطیط الحضري واإلقلیمي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس
التوســع العمرانــي لمنطقــة شــفا بــدران  خــالل النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین ، رســالة  ،)2001(الحجاج،حنــان عبدالحمیــد ) 11(

 ماجستیر في الجغرافیا ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان
  .جغرافیة المدن، مطبعة أسعد، بغداد ،)1977(حسین، عبدالرزاق عباس،) 12(  
  ، إشكالیة التوسع العمراني بمدینة جیجل وحتمیة إعادة االنتشار إلى التوابع، رسالة ماجس)2006(حسینة، بو شفرة ) 13(

  .في التهیئة العمرانیة، كلیة علوم األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة تیر 
، رسـالة ماجسـتیر  2004-1953اسـتخدامات األرض فـي مدینـة الرمثـا توسع المنطقة  المبنیة و  ،)2010(خویلة، محمد شاكر  )14(

  .في الجغرافیا ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان
  الكتاب اإلحصائي السنوي األردني، عمان). 2013(دائرة اإلحصاءات العامة  )15( 
لفضلى لتوّسع مدینة دمشق بمساعدة نظم المعلومات الجغرافیة، ، االتجاهات المستقبلیة ا)2009(الدجاني، دینا وعابدین، محمد) 16( 

  .، دمشق1، العدد25مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، المجلد 
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، النمــو الســكاني والتطــور العمرانــي والخــدمي فــي حــي المیــدان، رســالة ماجســتیر فــي الجغرافیــا كلیــة )1997(الزیــد، إیمــان محمــد) 17(
  .جامعة دمشق اآلداب والعلوم اإلنسانیة،

  .، الجامعة األردنیة، عمان)1العدد( ،8دراسة جیومورفولوجیة، مجلة دراسات، المجلد: منطقة عجلون ،)1981(سالمة، حسن  )18( 
ة لغــور وادي األردن، مجلـة دراســات، المجلــد ،)1985(سـالمة، حســن  )19(  ـة الصــدعیة الشــرقیّ ــة الحافّ ّ ، )7العــدد( ،12جیومورفولوجی

  .الجامعة األردنیة، عمان
  .استخدامات األراضي بین النظریة والتطبیق، مطبعة جامعة الموصل ،)1985(السماك، محمد أزهر وزمالؤه،) 20(
عملیتـه، أسـبابه ونتائجـه ، رسـالة ماجسـتیر فـي الجغرافیـا ، كلیـة : الرصـیفة المسـاحي تطـور مدینـة ،)1999(صالح، ربـا إبـراهیم  )21(

  الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان
، التطور العمراني لمدینة داریـا خـالل النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین ونتائجـه االقتصـادیة )1999(الصیداوي، ریاض شریف) 22(

  .یر في الجغرافیا كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة دمشقواالجتماعیة، رسالة ماجست
الدراسات  ، االمتداد العمراني لمدینة نابلس والعوامل المؤثرة فیه، رسالة ماجستیر في الجغرافیا، كلیة )2008(عمران، عمار عادل)23(

  .العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس
  .الرسوبي لحوض وادي كفرنجة، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیة، عمان الناتج). 1986(العنانزة، علي  )24(   

، رســـالة 2000-1990، تقـــدیرات محــددات النمـــو الـــدیموغرافي والعمرانــي لمحافظـــة عــدن للفتـــرة )2003(عــوض، فاطمـــة احمــد) 25(
  .اإلحصاء والمعلوماتیة، جامعة عدن –ماجستیر، كلیة العلوم اإلداریة 

العلـــوم اإلنســــانیة واالجتماعیــــة ، : ، المالمـــح الجغرافیــــة للنظـــام الحضــــري فــــي األردن، مجلـــة دراســــات)2014(عیاصـــرة، ثــــائر) 26( 
  .، الجامعة األردنیة، عملن2، العدد41المجلد

، جامعـة 38، اتجاهات ومحددات التوسع العمراني لمدینة الزبیر، مجلة مركز دراسـات الكوفـة، العـدد )2015(عید، قاسم مطر) 27( 
  .الكوفة

وآفاقهمــا المســتقبلیة، رســالة  2004-1970، النمــو الســكاني والتطــور بناحیـة ســراقب بــین عــامي )2009(العیسـى، محمــد اســعد) 28( 
  .ماجستیر في الجغرافیا،  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، ، جامعة دمشق

  .، مطبعة الروزنا، إربــد1946-1864عجلون  الجغرافیا التاریخیة للمنطقة الغربیة من جبل). 1997(غرایبة، خلیف  )29(
ة التنموي الّدور، )2012(غرایبة، خلیف) 30( ، 25الهاشمیة، مجلة المخطط والتنمیة، العدد  المملكة األردنیة في عجلون غابات لمحمیّ

   .معهد التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد
نات ، )2013(غرایبة، خلیف،) 31( ـة لمنطقـةجوانب ِمن المكوّ ّ ـوكي  الثقافی ُل مْ ـوبي والمَ ّ ن األی ـَدیْ هْ ، )م 1517 – 1174(عجلـون فـي العَ

ة، المجلة األردنیة للمكتبات والمعلومات، مجلد   .، عمان3، العدد48دراسة في الجغرافیا التاریخیّ
، مجلة الواحات 2012 -2004، التركیب العمري والنوعي للسكان في محافظة عجلون باألردن للفترة )2015(غرایبة، خلیف ) 32( 

  ، جامعة غردایة، الجزائر1، العدد8للبحوث والدراسات،  المجلد
فــي   ، رسـالة ماجســتیر 2004-1950،النمــو الســكاني والتوسـع العمرانــي فـي مدینــة معــان)2006(الفناطسـة، عبدالحمیــد أیـوب  )33(

  الجغرافیا ، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان 
، التمـدد الحضـري والحـراك التنقلـي فـي النطــاق الحضـري لمدینـة سـطیف، رسـالة دكتـوراه، كلیـة علــوم )2009(كبـیش، عبـدالحكیم) 34(

  .األرض، الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة
  ر الطبیعیةخامات الحجار الزینة في األردن ، عمان، سلطة المصاد). 1995(منیزل، سامر و بسام الصناع  )35(
عــد ونظــام المعلومــات الجغرافیــة فــي دراســة ظــاهرة الزحــف ) 2001(المــومني، محمــد عــوض) 36(  اســتخدام تقنیــات االستشــعار عــن بُ

  .تطبیق على مناطق عجلون، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت، المفرق: السكاني على الغابات
دراسة في جغرافیة الصناعة، رسالة ماجستیر في الجغرافیا :افظة عجلون، تصنیع الریف في مح)2005(المومني، فاطمة موسى) 37(

  .، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، عمان
  .، عمان2014-2012البرنامج التنموي لألعوام : ، محافظة عجلون)2012(وزارة التخطیط والتعاون الدولي) 38( 
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التوســـع العمرانـــي وأثـــره علـــى  األراضـــي الزراعیـــة فـــي محافظـــة طوبـــاس ، رســـالة ، اتجاهـــات  )2013(وهـــدان، غـــادة یوســـف ) 39( 
 یا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلسماجستیر في الجغرافیا، كلیة الدراسات العل
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