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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο είλαη λα εληνπηζηνύλ νη δηαρξνληθέο 

κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman. Δπηρεηξείηαη έηζη 

λα δηεπθξηληζηνύλ νη θαηεπζύλζεηο πξνο ηηο νπνίεο επεθηάζεθε ε πόιε ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο (από ην 1984 έσο ην 2010), λα εμεηαζηεί αλ ζε απηό ην δηάζηεκα ε αζηηθή 

εμάπισζε έγηλε κε ζηαζεξέο ηάζεηο ή κε δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαζε θαη ζηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο, αιιά θαη λα δηαθαλνύλ νη κειινληηθέο ηάζεηο επέθηαζεο ηνπ Amman 

κεηά ην 2010. Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κεηαβνιώλ ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ αμηνπνηήζεθαλ 

νξηζκέλεο δηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο κεζαίαο αλάιπζεο ηνπ Amman, ιεθζείζεο 

ζε δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο κεηαμύ ηνπ 1984 θαη ηνπ 2010, κία γηα θάζε δεθαεηία. ε 

απηέο έγηλε ηερληθή επεμεξγαζία κε εθαξκνγή ελόο θαηάιιεινπ δείθηε δόκεζεο, ηνπ 

VIBI, κε ηνλ νπνίν δηαρσξίζηεθαλ νη δνκεκέλεο επηθάλεηεο από ηηο ινηπέο κε 

δνκεκέλεο. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ρξνλνινγία ζπγθξίζεθαλ κεηαμύ ηνπο, ελώ έγηλε 

θαη κηα ζύγθξηζε κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ππάξρνληα πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ην 

Amman, γηα λα θαλεί θαηά πόζν απηέο ηεξήζεθαλ. Σέινο, βγήθαλ θάπνηα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο επνρήο ιήςεο ησλ δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ γηα 

ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην δνκεκέλν ρώξν. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

Αζηηθόο ρώξνο, δνκεκέλνο ρώξνο, αζηηθή εμάπισζε, δνξπθνξηθέο εηθόλεο, 

αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε,  δείθηεο δόκεζεο VIBI, πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο 
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ABSTRACT  

 

The following dissertation focuses on spotting the changes  

Basic goal of the following dissertation is to spot the changes on the built 

environment of Amman during the last three decades (1984-2010). The paper seeks to 

specify the directions and intensity of the city‟s expansion, as well as to reveal future 

tensions of the latter after the year 2010. In order to map out the built environment 

changes between 1984 and 2010, medium resolution satellite images are appropriately 

overlayed and compared. During the image processing the special Vegetation Index - 

Built-up Index (VIBI) is applied to distinguish between built and non-built surfaces. 

The output images are also used to show to which degree urban expansion 

corresponded to Amman‟s masterplan. Last, useful conclusions are made about to 

what extend the time of year of the captured image affects the result‟s reliability. 

 

 

Key Words 

urban space, built space, urban expansion, satellite images, atmospheric correction, 

built-up index VIBI, urban planning 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Ζ Γηπισκαηηθή απηή ζθξαγίδεη ηε θνίηεζε κνπ ζην ηκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο, 

Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαιίαο. Ζ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο δελ ζα είρε έξζεη ζε 

πέξαο αλ δελ είρα δίπια κνπ θάπνηνπο αλζξώπνπο ζηνπο νπνίνπο είκαη επγλώκσλ θαη 

ληώζσ ηελ αλάγθε λα ηνπο επραξηζηήζσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ. 

Αξρηθά ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ ηνλ θ. ηαζάθε Γεκήηξην 

γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο, αθόκα γηα ηελ βνήζεηα ηνπ ζηα 

ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηδα ζε απηήλ ηελ εξγαζία, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή 

θάπνησλ ζεκαληηθώλ ζηνηρείσλ πνπ κνπ εμνηθνλόκεζαλ πνιύ ρξόλν ζηελ δηάξθεηα ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο Γηπισκαηηθήο. Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο θ. 

Πεξάθε θαη θ. Κνπζηδώλε γηα ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην ζέκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Αθόκα ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο-θίινπο κνπ Γαηζέξε Μαξία, 

Καξκαληόια άββα, Κνληνγηάλλε Γεώξγην, θαη Υξηζηνδνύινπ Νεθηάξην γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο θίινπο κνπ Οπδνπλίδε Γεώξγην, ππξάην ππξίδσλ, 

Φσηνπνύινπ Μπξζίλε, θαη ηδηθόηεξα Σέγν Νηθόιαν γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπο ζε 

πξαθηηθέο ζπκβνπιέο αιιά θαη ηηο άπεηξεο νξζνγξαθηθέο θαη ζπληαθηηθέο δηνξζώζεηο.     

Σέινο ζα ήζεια πάλσ από όια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ πνπ ήηαλ νιόςπρα 

δίπια κνπ όια απηά ηα ρξόληα, αλ θαη ήηαλ ζε άιιε ρώξα. Ωζηόζν είρα εδώ ηνλ αδειθό 

κνπ Asem, ν νπνίνο κε ελζάξξπλε λα ηειεηώζσ ηηο ζπνπδέο κνπ. Δπίζεο ζέισ λα 

επραξηζηήζσ ηνλ ζείν κνπ Γόθησξ Dahabreh Shawkat πνπ ήηαλ ν ιόγνο πνπ ήξζα ζηελ 

Διιάδα, πνπ έγηλε ε δεύηεξε παηξίδα κνπ. Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ηνπο 

αθηεξώλσ ηελ Γηπισκαηηθή κνπ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σα δεδνκέλα ζην αζηηθό ρώξν δηαξθώο κεηαβάιινληαη ελώ παξάιιεια 

κεηαβάιινληαη θαη νη άιιεο ζπλζήθεο δσήο, δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θιπ. Πιένλ ν ηξόπνο πνπ αληηιακβαλόκαζηε ηηο πόιεηο αιιάδεη, θαζώο 

ηξνπνπνηείηαη ην αζηηθό ηνπίν. Ο πιεζπζκόο ησλ πόιεσλ απμάλεηαη, ηα όξηα ηνπ 

αζηηθνύ ρώξνπ επεθηείλνληαη δηαξθώο, ε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο αιιάδεη, νη 

κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνύ κεηαβάιινληαη θαη απηέο αλαιόγσο, ζύκθσλα κε ηηο 

ηάζεηο εμάπισζεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Ζ Γηπισκαηηθή απηή εξγαζία κε ηίηιν «Ζ 

δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ Ηνξδαλία: ε πεξίπησζε ηεο 

πξσηεύνπζαο Ακκάλ» εμεηάδεη δεηήκαηα όπσο ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο ηηο ηάζεηο 

εμάπισζεο ηνπ δνκεκέλνπ ηκήκαηνο ησλ πόιεσλ. 

Ζ εξγαζία απηή δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα. Αξρηθά ζην πξώην 

θεθάιαην κε ηίηιν «ην Πξνθίι ηεο Υώξαο» αλαθέξνληαη γεληθά ζηνηρεία όπσο 

δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζπλνιηθά γηα όιε ηελ ρώξα αιιά θαη εηδηθά γηα 

ην λνκό ηνπ Amman, ώζηε λα γίλεη εθηθηή κηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζην λνκό ηνπ Amman 

θαη ηνπο ππόινηπνπο λνκνύο κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία. Ο ιόγνο πνπ γίλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζην Amman είλαη ην λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο πξσηεύνπζαο θαη ε έληνλε 

δηαθνξνπνίεζή ηεο από ηελ ππόινηπε ρώξα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε πνιενδνκηθή δνκή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Amman θαη παξνπζηάδνληαη ηα θπξηόηεξα ζηνηρεία ηεο πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 

έρεη αζθεζεί γηα ηελ πξσηεύνπζα. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθόηεξα 

πνιενδνκηθά θαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή πξνηαζεί γηα ην 

Amman αιιά θαη ηνπο γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ. Δπηπιένλ 

εμεηάδνληαη νη επηπηώζεηο ησλ λέσλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ 

πνιενδνκηθή δνκή θαη αλάπηπμε ηεο πξσηεύνπζαο. Καηόπηλ απηώλ, πξνζδηνξίδεηαη ε 

αθξηβήο πεξηνρή κειέηεο κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνύκε ζηελ παξνύζα εξγαζία, ηα όξηα 

ηεο νπνίαο απεηθνλίδνληαη ζε εηδηθό ράξηε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά θαη 

ηα ςεθηαθά πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία έγηλε ε επεμεξγαζία ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά 

είλαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ/GIS) θαζώο θαη ην GRASS, έλα 



Η διασπονική εξέλιξη ηος δομημένος σώπος                                           Abujoudeh Emad     

ζηην Ιοπδανία: η πεπίπηυζη ηηρ ππυηεύοςζαρ Αμμάν 

  

2 

 

πξόγξακκα ηειεπηζθόπεζεο ην νπνίν αμηνπνηεί δνξπθνξηθέο εηθόλεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηεο 

ηερληθήο κεζόδνπ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκό θαη δηαρσξηζκό ηνπ δνκεκέλνπ 

ηκήκαηνο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ δείθηε δόκεζεο 

«VIBI». 

ηελ ζπλέρεηα ζην ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν «Αλαιπζε θαη Παξνπζίαζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ» γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 

πξνεγνύκελε δηαδηθαζία ηεο ηερληθήο κεζόδνπ. πγθεθξηκέλα ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα θάζε ρξνλνινγία απεηθνλίδνληαη ζε θαηάιιεινπο ράξηεο θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, ελώ γίλεηαη θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο γηα λα θαλνύλ νη 

δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ πνπ είλαη θαη ην ηειηθό δεηνύκελν. 

Σέινο, ζηα «πκπεξάζκαηα» πνπ απνηεινύλ θαη ην νπζηαζηηθόηεξν ηκήκα ηεο 

Γηπισκαηηθήο γίλεηαη αξρηθά κηα ζύλνςε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ζεκείσλ ηεο 

Γηπισκαηηθήο. Δθηόο απηνύ όκσο ζίγνληαη θαη θάπνηα λέα δεηήκαηα γηα πξώηε θνξά, 

εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην θαη 

επηρεηξείηαη λα επηιπζνύλ κέζα από ηε ρξήζε λέσλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη λέσλ 

ζπγθξίζεσλ κε ηα παιαηόηεξα δεδνκέλα, κέζα δειαδή από κηα δηαδηθαζία «αλάδξαζεο» 

κε ζηόρν λα βγνπλ πην αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

 

 

 



Η διασπονική εξέλιξη ηος δομημένος σώπος                                           Abujoudeh Emad     

ζηην Ιοπδανία: η πεπίπηυζη ηηρ ππυηεύοςζαρ Αμμάν 

  

3 

 

1. ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΥΧΡΑ 

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρώξαο ηεο 

Ηνξδαλίαο, δειαδή ζηελ ηζηνξηθή εμέιημή ηεο, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηα 

ηνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ην θπζηθό ηνπίν ηεο Ηνξδαλίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ηα γεληθά πιεζπζκηαθά δεδνκέλα θαη ηελ 

δηαρξνληθή ηνπο εμέιημε, ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηέινο ζηηο κεηαθνξηθέο 

ππνδνκέο. 

1.1. ΓΔΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 

Ζ Ηνξδαλία πήξε ην όλνκα ηεο από ηνλ πνηακό Ηνξδάλε. Ζ ηζηνξία ηεο μεθηλάεη ην 1250 

π.Υ. κε ηνπο Ακκνξίηεο, ελώ αθνινύζσο εγθαηαζηάζεθαλ εθεί πνιινί ιανί, όπσο νη 

Βαβπιώληνη ην 586 π.Υ., νη Μαθεδόλεο κε ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν ην 330 π.Υ., νη 

Ναβαηαίνη Άξαβεο ην 87 π.Υ., νη Ρσκαίνη ην 106 κ.Υ., Άξαβεο κνπζνπικάλνη ην 629 

κ.Υ., Οζσκαλνί κνπζνπικάλνη ην 1516 κ.Υ. θαη νη Βξεηαλνί ην 1916 κ.Υ. (Wikipedia, 

2011a). 

Μεηά ην ηέινο ηνπ πξώηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέµνπ θαη ηελ πηώζε ηεο 

Οζσµαληθήο απηνθξαηνξίαο,  ε  πεξηνρή  ηεο  Παιαηζηίλεο  θαζώο  θαη  νιόθιεξε  ε  

πεξηνρή  ηεο Τπεξηνξδαλίαο (ε ζεκεξηλή Ηνξδαλία)  ηέζεθε  ππό  Βξεηαληθό  

έιεγρν.  Από  ηελ  Βξεηαληθή  δηνίθεζε θαζηεξώζεθαλ γηα πξώηε θνξά ηα δηεζλή 

όξηα ηνπ εκηξάηνπ ηεο Τπεξηνξδαλίαο ην 1923. Σν βαζίιεην ηεο Ηνξδαλίαο ηδξύζεθε 

ην 1946 κε πξώην βαζηιηά ηνλ Abdullah I bin al-Hussein. Σν 1948 ε Ηνξδαλία καδί 

κε άιια αξαβηθά θξάηε μεθίλεζε πόιεκν κε ην Ηζξαήι θαη δηεθδίθεζε θαη 

θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ηελ Ηεξνπζαιήκ θαη έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δπηηθήο 

όρζεο. Αιιά μαλαέραζε απηά ηα εδάθε ζην δεύηεξν πόιεκν κε ην Ηζξαήι ην 1967 

(Wikipedia, 2011a). 

Σν 1991 o βαζηιηάο Hussein bin Talal ζπκθώλεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε απεπζείαο 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα εηξήλε κε ην Ηζξαήι, έηζη ην 1994 ππέγξαςε ε Ηνξδαλία 

ζπλζήθε εηξήλεο πνπ ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. Σν 1999 πέζαλε ν βαζηιηάο Hussein bin 

Talal θαη ηνλ δηαδέρηεθε ν γηόο ηνπ, ν βαζηιηάο Abdullah II bin al-Hussein πνπ 

θπβεξλά ηελ ρώξα κέρξη ζήκεξα (Wikipedia, 2011a). 
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1.2. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ  ΣΗ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

Ζ Ηνξδαλία είλαη έλα θξάηνο ηεο δπηηθήο Αζίαο ζηελ Μέζε Αλαηνιή. πλνξεύεη κε 

ηε πξία ζηα βόξεηα, βνξεηναλαηνιηθά κε ην Ηξάθ, αλαηνιηθά θα λόηηα κε ηε 

ανπδηθή Αξαβία, θαη ηέινο δπηηθά κε ηελ Παιαηζηίλε. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο 

ρώξαο ππνινγίδεηαη ζηα 89.318 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, όπνπ ην πνζνζηό θάιπςεο 

ηνπ εδάθνπο είλαη  99,3% ελώ ηνπ λεξνύ 0,6% (ΤΥΒΗ, 2011). 

ΥΑΡΣΖ 1: 

 
Υάξηεο 1: Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Ηνξδαλίαο-ίδηα επεμεξγαζία. 
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Πίλαθαο 1. Ζ έθηαζε ησλ λνκώλ ηεο Ηνξδαλίαο 

Νομοί Έκηαζη (η.τμ.) 

Amman (πρωτεύουσα) 7.579 

Balqa 1.120 

Zarqa 4.761 

Madaba 940 

Irbid 1.572 

Mafraq 26.551 

Jarash 410 

Ajlun 420 

Karak 3.495 

Tafiela 2.209 

Ma'an 32.832 

Aqaba 6905 

Πεγή: ΤΥΒΗ-ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

1.3.ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

ην παξόλ ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνύλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπνγξαθίαο 

ηεο ρώξαο, όπσο ε γεσκνξθνινγία, νη πδάηηλνη πόξνη θαη νη βαζηθέο θαιύςεηο γεο, 

γηα λα δνζεί κηα γεληθή εηθόλα γηα ηελ ηνπνγξαθία θαη ηε γεσγξαθία ηεο ρώξαο.  

1.3.1 ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ζηε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο είλαη ην μεξό νξνπέδην, 

πνπ πςώλεηαη απόηνκα πάλσ από ηελ αλαηνιηθή όρζε ηνπ Ηνξδάλε πνηακνύ θαη ηεο 

Νεθξάο Θάιαζζαο, 600-900κ. πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη θαηαιήγεη 

νκαιά πξνο ηα πξηαθά ζύλνξα ζηα βόξεηα ηεο ρώξαο. ηε Νεθξά Θάιαζζα 

βξίζθεηαη ην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ θόζκνπ, ην νπνίν είλαη 416κ θάησ από ηε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο (Wikipedia, 2011b). 

Γεληθόηεξα ην έδαθνο ηεο Ηνξδαλίαο είλαη άγνλν, εθηόο από έλα κηθξό κέξνο ζηα 

ζύλνξα κε ηελ Παιαηζηίλε, δίπια ζηνλ Ηνξδάλε πνηακό. Απνηειείηαη από νξηζκέλεο 

νξεηλέο πεξηνρέο ρσξίο αμηόινγα βνπλά θαη κηθξέο εξήκνπο θαη ζηέπεο, ελώ έρεη θαη 

πεδηλέο εθηάζεηο κε πεξηνξηζκέλεο νάζεηο (Wikipedia, 2011b). 
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1.3.2.ΤΓΑΣΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

Ζ Ηνξδαλία είλαη ηαμηλνκεκέλε κεηαμύ ιίγσλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ κε ηνπο πην 

πεξηνξηζκέλνπο πδάηηλνπο πόξνπο θαη κε ηελ αληίζηνηρε ρακειόηεξε θαηά θεθαιήλ 

βάζε. Οη δηαζέζηκνη πδάηηλνη πόξνη θαηά θεθαιήλ κεηώλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

πιεζπζκηαθήο αύμεζεο θαη πξνβιέπεηαη λα πέζνπλ από -ιηγόηεξν από- 160 θ.κ πνπ 

είλαη ζήκεξα, ζε πεξίπνπ 90 θ.κ. κέρξη ην 2025, κε ηελ Ηνξδαλία λα εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ρσξώλ κε απόιπηε έιιεηςε λεξνύ (kinghussein.gov.jo, 2011). 

ΥΑΡΣΖ 2: 

 

                      Πεγή: ΤΣΗ, 2011 

 

ηελ Ηνξδαλία, ππάξρνπλ ηξεηο δεκόζηεο ππεξεζίεο αξκόδηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάηηλσλ πόξσλ.  

 Σν Τπνπξγείν Τδάησλ θαη Άξδεπζεο ην νπνίν είλαη αξκόδην γηα ηελ  πνιηηηθή 

ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθήο. 

http://www.kinghussein.gov.jo/geo_env3.html
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 Ζ Αξρή Τδαηίλσλ Πόξσλ ηεο Ηνξδαλίαο ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηελ 

παξνρή ηνπ λεξνύ ζε όιε ηελ Ηνξδαλία θαη  ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

πόξσλ.  

 Ζ Αξρή Κνηιάδσλ ηεο Ηνξδαλίαο ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

Τδαηίλσλ Πόξσλ, όπσο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γεσξγίαο γηα άξδεπζε ζηελ 

θνηιάδα ηεο Ηνξδαλίαο.  

Μέρξη ηώξα, ην Τπνπξγείν Τδάησλ θαη Άξδεπζεο έρεη πξνεηνηκάζεη θαη έρεη 

δεκνζηεύζεη ηηο αθόινπζεο ηέζζεξηο πνιηηηθέο: 

 Γηνηθεηηθή πνιηηηθή ππόγεησλ λεξώλ 

 Πνιηηηθή άξδεπζεο 

 Γηνηθεηηθή πνιηηηθή απόβιεησλ πδάησλ  

 Πνιηηηθέο ρξεζηκόηεηαο λεξνύ 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθώλ πδαηίλσλ πόξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο 

απνξξνήο ηεο Ηνξδαλίαο, απηνί ηαμηλνκνύληαη ζε 16 ιεθάλεο απνξξνήο (βιέπε ηνλ 

ράξηε παξαθάησ). Όπσο παξαηεξνύκε, απηέο νη ιεθάλεο απνξξνήο πεξηιακβάλνπλ 

θαη εδάθε γεηηνληθώλ ρσξώλ, όπσο ε πξία ζηα βόξεηα ηεο Ηνξδαλίαο θαη ιηγόηεξν ε 

ανπδηθή Αξαβία ζηα λόηηα.   

Απηέο νη ιεθάλεο ζπκθώλα κε ην  Τπνπξγείν Τδάησλ θαη Άξδεπζεο κπνξνύλ λα 

ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο ζεκαληηθέο νκάδεο πνπ θαηαιήγνπλ:   

 ζηε Νεθξά Θάιαζζα 

 ζηελ Δξπζξά Θάιαζζα 

 αλαηνιηθά ηεο εξήκνπ (όπνπ ην λεξό είηε εμαηκίδεηαη, είηε απνξξνθάηαη από 

ην έδαθνο). 
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ΥΑΡΣΖ 3: 

 

                    Πεγή: Environmental Profile of Jordan, 2006 

 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ ππόγεησλ πδαηίλσλ πόξσλ ζε επίπεδν ιεθάλεο 

απνξξνήο ηεο Ηνξδαλίαο, απηνί ηαμηλνκνύληαη ζε 12 ιεθάλεο απνξξνήο (βιέπε ηνλ 

ράξηε παξαθάησ). 
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ΥΑΡΣΖ 4: 

 

                        Πεγή: Environmental Profile of Jordan, 2006 

 

Σα πδξνθόξα ζηξώκαηα ππόγεησλ πδαηίλσλ πόξσλ ζηελ Ηνξδαλία είλαη 

ηαμηλνκεκέλα ζε  (kinghussein.gov.jo, 2011): 

 βαζηά 

 κέζα  

 ξερά (ζπγθξνηήκαηα πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ) 1.4.ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΣΟΠΗΟ ΣΖ 

ΗΟΡΓΑΝΗΑ 

 

 

http://www.kinghussein.gov.jo/geo_env3.html
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1.4.ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

ηελ Ηνξδαλία νη θαιύςεηο/ρξήζεηο γεο κπνξεί λα ρσξηζηνύλ ζηηο εμήο γεληθέο 

θαηεγνξίεο (βιέπε θαη ράξηε 5 παξαθάησ): 

 Γαζηθέο πεξηνρέο θαη δάζε, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα βνξεηνδπηηθά 

θαη δπηηθά ηεο ρώξαο θαη κέζα ζηα όξηα ησλ πεξηνρώλ θαιιηεξγήζηκεο γεο. 

 Πεξηνρέο κε κόληκεο θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη επίζεο ζηα 

βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά ηεο  ρώξαο, όπσο θαη νη Γαζηθέο πεξηνρέο θαη ηα 

δάζε. 

 Πεξηνρέο θαιιηεξγήζηκεο γεο, ζηα βνξεηνδπηηθά θαη δπηηθά ηεο  ρσξάο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δύν παξαπάλσ θαιύςεηο γεο. 

 Πεξηνρέο αξδεπόκελεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, νη νπνίεο θπξίσο εληνπίδνληαη 

βνξεηνδπηηθά ηεο ρώξαο θαηά κήθνο ηνπ Ηνξδαλή Πόηακνπ. 

 Πεξηνρέο άγξησλ βνζθνηνπηώλ, νη νπνίεο εληνπίδνληαη θαηά βάζε ζε όιν ην 

δπηηθό ηκήκα ηεο ρώξαο, από βνξξά έσο ην λόην, εμαηξνύκελσλ ησλ 4  

πξναλαθεξόκελσλ πεξηνρώλ. Δπίζεο εληνπίδνληαη ζε κηα δώλε ζην 

λνηηναλαηνιηθό ηκήκα, θαζώο θαη ζε κηα κηθξόηεξε ζην βνξεηναλαηνιηθό. 

 Έξεκνο, ε νπνία θαηαιακβάλεη θαη ηελ κεγαιύηεξε έθηαζε, ζπγθεθξηκέλα 

πεξί ηα 70.000 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα από ηελ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο ρώξαο 

πνπ είλαη 89.318 (ΤΥΒΗ, 2011) ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα θαη εληνπίδεηαη ζε 

όιν ην αλαηνιηθό ηκήκα από βνξξά έσο λόην, εμαηξνύκελσλ ησλ 2 παξαπάλσ 

δσλώλ άγξησλ βνζθνηνπηώλ ζηα ΒΑ θαη ηα ΝΑ. Δπηπιένλ, εληνπίδεηαη θαη κία 

έθηαζε εξήκνπ ζην ΝΓ ηκήκα. 

 Οάζεηο, νη νπνίεο είλαη δπν θαη εληνπίδνληαη κία ζηα βόξεηα θαη κία ζηα 

λνηηνθεληξηθά ηεο ρώξαο, εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Δξήκνπ. 

ηηο Πεξηνρέο κε κόληκεο θαιιηέξγεηεο εληνπίδνπκε πιαγηέο ιόθσλ κε ακπέιηα, 

εζπεξηδνεηδή θαη ειηέο, δηαξξπζκηζκέλα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζε επίπεδεο 

εθηάζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εληνπίδνπκε θαη θάπνηεο ζπζηάδεο ειηώλ, 

ακπειηώλ ή άιισλ νπσξνθόξσλ δέληξσλ πνπ δεκηνπξγνύλ αξθεηά νξαηέο 

επζπγξακκηζκέλεο ζπγθεληξώζεηο. 
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ηηο Πεξηνρέο Καιιηεξγήζηκεο γεο εληνπίδνπκε εθηεηακέλεο επηθάλεηεο κε έληνλα 

δηαθνξνπνηεκέλν ρξώκα, πνπ νθείινληαη ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη 

ζε δηάθνξα ζηάδηα/επνρέο ηεο αλάπηπμήο ηνπο, όπσο ην ζηηάξη θαη ην θξηζάξη. 

ηηο Πεξηνρέο αξδεπόκελεο θαιιηεξγήζηκεο γεο εληνπίδνπκε θάπνηεο άιιεο 

επηθάλεηεο κε έληνλε ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, πνπ νθείινληαη ζε θαη απηέο ζε 

νξηζκέλεο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ θαιιηέξγεηεο κε δηάθνξα εηδή ιαραληθώλ. 

ηελ Έξεκν θαη ζηηο Πεξηνρέο άγξησλ βνζθνηνπηώλ εληνπίδνπκε νκνηόκνξθεο 

νκόρξσκεο επηθάλεηεο ε νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζην όηη ε γε είλαη άγνλε θαη άξα 

δελ επδνθηκεί θακία θαιιηέξγεηα. 

ΥΑΡΣΖ 5: 

 

            Πεγή: UTA, 2011. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/jordan.html
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1.5.ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΗ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

Ζ Ηνξδαλία δηαηξείηαη ζε 12 λνκνύο (muhafazat), νη νπνίνη ππνδηαηξνύληαη ζε 51 

Γήκνπο (liwa'a) θαη ζε 56 θνηλόηεηεο (qada'a). Πνιιέο από ηηο θνηλόηεηεο (qada'a) 

ζπλήζσο έρνπλ ην ίδην όλνκα ηνπ εθάζηνηε δήκνπ (ΤΥΒΗ, 2011). 

 

ΥΑΡΣΖ 6: 

 

 
Υάξηε 6: Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Ηνξδαλίαο αλά λνκό - Ίδηα επεμεξγαζία, 2011 
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Πίλαθαο 2. Γηνηθεηηθά επίπεδα ηεο Ηνξδαλίαο 

Νομοί Γήμοι  Κοινότητες ύνολο 

Amman (πξσηεύνπζα) 9 7 16 

Balqa 5 4 9 

Zarqa 3 4 7 

Madaba 2 7 9 

Irbid 9 - 9 

Mafraq 4 13 17 

Jarash 1 3 4 

Ajlun 2 3 5 

Karak 7 6 13 

Tafiela 3 - 3 

Ma'an 4 5 9 

Aqaba 2 4 6 

ύνολο 51 56 107 

Πεγή: ΤΥΒΗ 2011. 

Παξαηεξείηαη όηη νη 2 κεγαιύηεξεο πόιεηο πιεζπζκηαθά, δειαδή ε πξσηεύνπζα 

Amman θαη ην Irbid έρνπλ ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό δήκσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο 

πόιεηο, από ηελ άιιε όκσο βιέπνπκε όηη ε πόιε ηνπ Mafraq έρεη ην κεγαιύηεξν 

αξηζκό θνηλνηήησλ ιόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζήο ηνπ πνπ απνηειείηαη θπξίσο από 

έξεκν. 

1.6.ΓΔΝΙΚΑ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ 

ΙΟΡΓΑΝΙΑ 

ην παξόλ θεθάιαην ζα αλαιπζνύλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ηνξδαλίαο. 

Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έγηλαλ αλά 5εηία από ην 1965 έσο ην 

2010 ζπλνιηθά γηα ηε ρώξα, θαη αλά 3εηία από ην 1994 έσο ην 2010 αλά λνκό. Ζ 

αλάιπζε έρεη ζθνπό λα απνδνζεί κηα γεληθή εηθόλα γηα ηα βαζηθά δεκνγξαθηθά 

κεγέζε ηεο ρώξαο, όπσο ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ, 

θαζώο θαη νη πιεζπζκηαθέο ππθλόηεηεο αλά λνκό, έηζη ώζηε λα πξνθύςνπλ νξηζκέλα 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε ηεο πξσηεύνπζαο ηεο Ηνξδαλίαο  

Ακκάλ κε ηηο ππόινηπεο πόιεηο. 
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1.6.1. ΠΛΗΘΗΜΙΑΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 

ηνλ πίλαθα (3) παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηα αλά 5εηία πνζνζηά 

κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ηνξδαλίαο από ην 1965 έσο ην 2010. ηνλ πίλαθα απηό 

βιέπνπκε όηη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ν πιεζπζκόο απμήζεθε  από 4.857.000 

θαηνίθνπο ην 2000 ζε 6.113.000 ην 2010 (δειαδή πεξίπνπ θαηά 26%) κε κέζν 5εηέο 

πνζνζηό αύμεζεο 22,3% από ην 1965 κέρξη ην 2010. 

Πίλαθαο 3. Πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ηνξδαλίαο 

Έηος Πληθσζμός Ιορδανίας ανά 5εηία Ποζοζηιαία μεηαβολή  (%) 

1965 1.028.000   

1970 1.508.200 46,71% 

1975 1.810.500 20,04% 

1980 2.233.000 23,34% 

1985 2.700.000 20,91% 

1990 3.468.000 28,44% 

1995 4.264.000 22,95% 

2000 4.857.000 13,91% 

2005 5.473.000 12,68% 

2010 6.113.000 11,69% 

Μ.Ο.   22,30% 

Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

 

Γηάγξακκα 1. Πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Ηνξδαλίαο 

 
Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα (1) όπνπ απεηθνλίδεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο 

Ηνξδαλίαο αλά 5εηία από ην 1965 έσο ην 2010, παξαηεξείηαη κηα ξαγδαία δηαρξνληθή 

αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. 

Ζ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ από ην 1965-1990 ήηαλ θπξίσο απνηέιεζκα θάπνησλ 

ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, όπσο ε είζνδνο ησλ Παιαηζηίλησλ πξνζθύγσλ (πνπ απνηεινύλ 

ην 31,5% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2008) 

ιόγσ ησλ πνιέκσλ κε ην Ηζξαήι, ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο από ηελ ύπαηζξν 

ζηηο πόιεηο, θαζώο επίζεο ηνπ πνιέκνπ κεηαμύ Ηξάθ-Ηξάλ ην 1980-1988 αιιά θαη ηνπ 

πνιέκνπ ηνπ Κόιπνπ ην 1990-1991, νη νπνίνη αλάγθαζαλ ηνπο Ηνξδαλνύο κεηαλάζηεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηνύο (Ηξάθ, ανπδηθή Αξαβία, 

Κνπβέηη, Καηάξ θ.ά.) λα γπξίζνπλ πίζσ ζηελ Ηνξδαλία ιόγσ ησλ λέσλ δπζκελώλ 

ζπλζεθώλ ζηηο ηειεπηαίεο ρώξεο (Wikipedia, 2011a). 

Σν 2003 νπόηε έγηλε ε εηζβνιή ησλ ΖΠΑ ζην Ηξάθ, ν αξηζκόο ησλ πξνζθύγσλ ζε 

όιεο ηηο αξαβηθέο ρώξεο ήηαλ 850.000, όπνπ κάιηζηα νη 750.000 ήηαλ ζηελ Ηνξδαλία 

(εθεκεξίδα «algad», 2011). 

 

Γηάγξακκα 2. Ρπζκόο κεηαβνιήο πιεζπζκνύ 

 
Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

 

Σν δηάγξακκα (2) παξνπζηάδεη ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ Ηνξδαλία, 

όπνπ παξαηεξνύκε όηη από ην 1965 έσο ην 1995 παίξλεη δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, άιινηε 

αύμεζεο θαη άιινηε κείσζεο. Ωζηόζν από ην 2000 έσο ην 2010 ν ξπζκόο κεηαβνιήο 

πιεζπζκνύ έρεη κηα ζρεηηθά ζηαζεξή ηάζε κηθξήο κείσζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί 
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όκσο όηη απηέο νη ηάζεηο αθνξνύλ κόλν ην ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ, θαζώο ε 

αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ζηαζεξή θαη δηαξθήο.  

Ίδηα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ από ηελ αλάιπζε ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ζε 

επίπεδν λόκνπ αλά 3εηία, εθηόο από ηνλ λνκό (Tafiele) πνπ από ην 1997 έσο ην 2000 

κεηώζεθε από 68.500 ζε 68.000 θαηνίθνπο. 

Οη ηξείο κεγαιύηεξεο πόιεηο πιεζπζκηαθά είλαη ε πξσηεύνπζα Amman, ην Irbid θαη 

ην Zarqa. Σν δηάγξακκα (3) παξνπζηάδεη ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε γηα θάζε λνκό ηεο 

Ηνξδαλίαο αλά ηξηεηία από ην 1994 έσο ην 2010, όπνπ παξαηεξείηαη θαη ε κνλαδηθή 

πεξίπησζε κείσζεο πιεζπζκνύ, ζηνλ λνκό Tafiele. 

 

Γηάγξακκα 3. Πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ λνκώλ αλά 3εηία 

 

Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 
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Ο πίλαθαο (4) παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ ζηνπο λνκνύο θαη ηελ εμέιημή ηεο αλά ηξηεηία, αιιά θαη ηα 3εηή πνζνζηά κεηαβνιήο ηνπ 

πιεζπζκνύ.   

 
Πηλαθάο 4. Πιεζπζκηαθή εμέιημε ησλ λνκώλ ηεο Ηνξδαλίαο αλά 3εηία 

Έτη 1994 1997 2000 2003 2006 2010 

Νομοί 

Πληθσσμός 

1994 

Μεταβολή 

94-97 (%) 

Πληθσσμός 

1997 

Μεταβολή 

97-00 (%) 

Πληθσσμός 

2000 

Μεταβολή 

00-03 (%) 

Πληθσσμός 

2003 

Μεταβολή 

03-06 (%) 

Πληθσσμός 

2006 

Μεταβολή 

06-10 (%) 

Πληθσσμός 

2010 

Amman 

πξσηεύνπζα 1.576.285 8,85(%) 17.15.900 9,82(%) 1.884.500 7,67(%) 2029200 7,076(%) 2.172.800 8,93(%) 2.367.000 

Balqa 276.100 8,83(%) 300.500 8,28(%) 325.400 7,68(%) 350.400 7,07(%) 375.200 9,14(%) 409.500 

Zarqa 639.535 8,8(%) 696.200 3,95(%) 723.700 7,68(%) 779.300 7,07(%) 834.400 9,15(%) 910.800 

Madaba 107.210 8,85(%) 116.700 4,02(%) 121.400 7,74(%) 130.800 7,03(%) 140.000 9,21(%) 152.900 

Irbid 751.715 8,85(%) 818.300 5,65(%) 864.600 7,66(%) 930.900 7,07(%) 996.800 9,15(%) 1.088.100 

Mafraq 178.820 8,88(%) 194.700 17,25(%) 228.300 7,66(%) 245.800 7,07(%) 263.200 9,15(%) 287.300 

Jarash 123.355 8,87(%) 134.300 8,48(%) 145.700 7,68(%) 156.900 7,07(%) 168.000 9,16(%) 183.400 

Ajlun 94.380 8,81(%) 102.700 8,76(%) 111.700 7,69(%) 120.300 7,06(%) 128.800 9,16(%) 140.600 

Karak 169.715 8,82(%) 184.700 2,54(%) 189.400 7,70(%) 204.000 7,05(%) 218.400 9,15(%) 238.400 

Tafiela 62.920 8,86(%) 68.500 -0,72(%) 68.000 7,64(%) 73.200 7,10(%) 78.400 9,18(%) 85.600 

Ma'an 79.475 8,83(%) 86.500 6,70(%) 92.300 7,69(%) 99.400 7,04(%) 106.400 9,21(%) 116.200 

Aqaba 79.890 8,89(%) 87.000 17,24(%) 102.000 7,64(%) 109.800 7,10(%) 117.600 13,26(%) 133.200 

Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 
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ηελ ζπλέρεηα, ζην δηάγξακκα (4) αθνινπζεί ην δηάγξακκα πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Ηνξδαλίαο αλά λνκό γηα ην 2010. ε απηό παξαηεξνύκε όηη ζην 

Amman ζπγθεληξώλεηαη ην ζεκαληηθά κεγαιύηεξν πνζνζηό (39%) ην νπνίν ζε 

ζύγθξηζε κε ηνπο ππόινηπνπο λνκνύο είλαη καθξάλ κεγαιύηεξν, αθόκα θαη από ηνλ 

δεύηεξν θαη ηξίην κεγαιύηεξν λνκό πιεζπζκηαθά (ηνπο Irbid θαη Zarqa) πνπ είλαη 

18% θαη 15% αληίζηνηρα. 

Γηάγξακκα 4. Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ αλά λνκό γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο 

 
Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

 

1.6.2. ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο (5) παξνπζηάδεη ηελ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα ηεο Ηνξδαλίαο αλά 

λνκό γηα ην έηνο 2010. 
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Πίλαθαο 5. Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα ηεο Ηνξδαλίαο αλά λνκό ην έηνο 2010 

Νομοί 
Πληθσζμιακή 

πσκνόηηηα 
Πληθσζμός 

Έκηαζη Νομών 
(η.τμ.) 

Amman (πρωτεύουσα) 312,31 2.367.000 7579 

Balqa 365,63 409.500 1120 

Zarqa 191,30 910.800 4761 

Madaba 162,66 152.900 940 

Irbid 692,18 1.088.100 1572 

Mafraq 10,82 287.300 26551 

Jarash 447,32 183.400 410 

Ajlun 334,76 140.600 420 

Karak 68,21 238.400 3495 

Tafiela 38,75 85.600 2209 

Ma'an 3,54 116.200 32832 

Aqaba 19,29 133200 6905 

Σύνολο 2646,76 6113000 88794 

Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

 

Παξαηεξνύκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα (5) όηη ν λνκόο Irbid έρεη ηελ ςειόηεξε 

πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα κε ηηκή 692 θαηνίθνπο/ηεηξ.ρικ, ελώ αθνινπζεί ν λνκόο 

Jarash κε ηηκή 447 θαηνίθνπο/ηεηξ.ρικ. Σν Amman βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε κε 

ηηκή 321 θαηνίθνπο/ηεηξ.ρικ. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα γηα όιε ηελ ρώξα είλαη 68,8 

θάηνηθνη/ηεηξ.ρικ.  

Γηάγξακκα 5: Πιεζπζκηαθή ππθλόηεηα ησλ λνκώλ ηεο Ηνξδαλίαο ην έηνο 2010 

 
Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011 
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1.7.ΓΔΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Ζ Ηνξδαλία ραξαθηεξίδεηαη σο κηα αλαπηπζζόκελε ρώξα. Σν 2010 ε ρώξα παξήγαγε 

Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 34,5 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πξνεξρόκελν ζε έλα 

ηεξάζηην πνζνζηό από ηηο ππεξεζίεο, αθνινύζσο από ηε βηνκεραλία θαη ζε πνιύ 

κηθξό πνζνζηό από ηε γεσξγία. Σν 2010 επίζεο, ην θαηά θεθαιή Α.Δ.Π. έθηαζε ηα 

5.956 δνιάξηα. Σελ ίδηα ρξνληά ν πιεζσξηζκόο έθηαλε ζην 5%, γλσξίδνληαο αύμεζε 

από ην 2002 όπνπ ήηαλ 3,3% ( ΤΥΒΗ, 2011). 

Ννκηζκαηηθή κνλάδα ηεο ρώξαο είλαη ην δελάξην Ηνξδαλίαο (JOD), ππνδηαίξεζε ηνπ 

νπνίνπ είλαη ην θηιο (1 JOD=1.000 θηιο). Από ην 1996 ε ηζνηηκία κε ην δνιάξην είλαη 

1$=0,7090 JOD. Ζ νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό (πεξίπνπ 44% to 2002) από 

ηελ εμσηεξηθή βνήζεηα θαη δάλεηα (Livepedia, 2007). 

Ζ νηθνλνκία ηεο Ηνξδαλίαο ραξαθηεξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο από ηελ έιιεηςε 

ζεκαληηθώλ πξώησλ πιώλ, ηζρπξήο βηνκεραλίαο θαη επαξθνύο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

Καζνξηζηηθό ζηνηρείν είλαη ε εθηεηακέλε κε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε θαη ε έιιεηςε 

πδάηηλσλ πόξσλ. 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί έρνπλ αλαγθαζηηθά νδεγήζεη ζε κηα ζηξνθή ηεο 

νηθνλνκίαο πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Οη ππεξεζίεο θαη θπξίσο ν ηνπξηζηηθόο θαη ν 

ηξαπεδηθόο ηνκέαο έρνπλ αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα (πεξίπνπ 73% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρώξαο ην 

2010 πξνέξρεηαη από ηηο ππεξεζίεο).  Πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ίδηνπ 

ηνκέα ζην Amman, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη ην 80% ηνπ ζπλνιηθνύ πξνεξρόκελνπ από 

ηηο ππεξεζίεο ΑΔΠ ηεο ρώξαο. Ζ αλάπηπμή ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα γεληθά ζρεηίδεηαη θαη 

κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεύεη ζηε κεηαηξνπή ηεο ρώξαο ζε 

δηακεηαθνκηζηηθό θέληξν ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο (Γηεύζπλζε ηνπ Μεγαιύηεξνπ 

Γήκνπ ηνπ Amman, 2011). 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηνξδαληθήο νηθνλνκίαο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθό ζύζηεκα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θπξίσο ησλ αλαπηπγκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαη εκπνξηθώλ 

ζρέζεσλ κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ) θαη ηελ Δπξσπατθή  Έλσζε 

(ΔΔ). Ηδηαίηεξα κε ηελ ΔΔ νη ζρέζεηο είλαη εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλεο, αθνύ κέζσ ηεο 

πκθσλίαο ύλδεζεο ε ΔΔ έρεη θαηαζηεί πξώηνο ηξνθνδόηεο αιιά θαη θαιόο 
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πειάηεο ηεο ηνξδαληθήο νηθνλνκίαο, ελώ παξάιιεια ζπληζηά ηνλ κεγαιύηεξν δσξεηή 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (Τπνπξγείν ρεδηαζκνύ Ηνξδαλίαο, 2011). 

Αγροτικός τομέας 

Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ηάζε κείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα ζην ζρεκαηηζκό ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνύ πξντόληνο, κε παξάιιειε αύμεζε 

ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Σν 2002 ε αγξνηηθή παξαγσγή θάιππηε πεξίπνπ ην 6% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο, απαζρνιώληαο ην 5% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ, ελώ ην 2010 ε αγξνηηθή παξαγσγή έπεζε ζην 4,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρώξηνπ πξντόληνο, απαζρνιώληαο πιένλ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ (ΤΥΒΗ, 2011). 

Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λεξνύ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εδαθώλ ηεο Ηνξδαλίαο 

παξέκελε γηα δεθαεηίεο αθαιιηέξγεην, θαηά ηηο πην πξόζθαηεο δεθαεηίεο όκσο έρνπλ 

γίλεη κεγάια αξδεπηηθά έξγα γηα απηό ην ιόγν. Σα λεξά ηνπ Ηνξδάλε ράξε ζηα 

κεγάια θξάγκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ πνηακνύ, 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα άξδεπζε. ε κεγάιεο πεξηνρέο, παξ‟ όια απηά όπσο ε Ghor (ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηα δπηηθά ηεο ρώξαο πεξηιακβάλνληαο θαη ηελ Νεθξά Θάιαζζα), νη 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο παξακέλνπλ ιίγεο. Μάιηζηα, ην 2002 νη ηειεπηαίεο 

απνηεινύζαλ κόιηο ην 13,3% ησλ ζπλνιηθώλ εδαθώλ ηεο Ηνξδαλίαο. Σν απνηέιεζκα 

είλαη όηη ε αγξνηηθή παξαγσγή δελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηηο εγρώξηεο αλάγθεο ζε 

ηξόθηκα, κε ζπλέπεηα ε ρώξα λα θαηαθεύγεη ζε εηζαγσγέο (Livepedia, 2007). 

Ορσκτός πλούτος  

Σν ππέδαθνο ηεο Ηνξδαλίαο είλαη πνιύ πινύζην ζε νξπθηά. Φσζθνξηθά άιαηα 

(θσζθάηα), πνηάζα, θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ραιθόο θαη κάξκαξν είλαη ηα 

ζεκαληηθόηεξα πξντόληα ηνπ ππεδάθνπο. Σα απνζέκαηα πνηάζαο θαη  θσζθάησλ 

θαιύπηνπλ κάιηζηα θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εμαγσγώλ. Αληίζεηα όκσο κε ηηο 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλα, κε απνηέιεζκα ε ρώξα λα εηζάγεη αξγό πεηξέιαην γηα λα θαιύςεη ηηο 

εγρώξηεο αλάγθεο, απμάλνληαο αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηεο ρώξαο 

γηα εηζαγσγέο. Αμηνζεκείσην είλαη πάλησο όηη ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα απνζέκαηα 

θπζηθνύ αεξίνπ ζηε ρώξα. Σέινο, ηα λεξά ηεο Νεθξάο ζάιαζζαο πεξηέρνπλ ζε 
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κεγάιε πνζόηεηα ρισξηνύρν καγλήζην, αλζξαθηθό λάηξην, βξόκην θαη ρισξηνύρν 

λάηξην. 

Βιομητανία  

Σν 2002 ν επξύηεξνο δεπηεξνγελήο ηνκέαο παξήγαγε ην 26% ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρώξηνπ πξντόληνο, παξ‟όια απηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζεκεηώζεθε κηα πηώζε ηνπ 

ηνκέα, έηζη ην 2010 ε βηνκεραλία παξήγαγε πεξίπνπ ην 22,5% ηνπ ΑΔΠ (ΤΥΒΗ, 

2011). Ζ επεμεξγαζία ησλ νξπθηώλ επηθξαηεί ζηε βηνκεραλία, όπσο είλαη θπζηθό γηα 

κηα ρώξα πινύζηα ζε νξπθηό πινύην όπσο είδακε παξαπάλσ. Ζ Ηνξδαλία δηαζέηεη 

βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ, πνηάζαο, παξαγσγήο θσζθνξηθώλ 

ιηπαζκάησλ, ηζηκεληνβηνκεραλίεο θαη ειαθξηά βηνκεραλία. Όζνλ αθνξά ηελ 

ρσξνζέηεζε ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, νη πεξηζζόηεξεο βηνκεραλίεο είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ζηελ πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο Ακκάλ θαη είλαη ηδησηηθέο, σζηόζν 

ην θξάηνο δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο (νξπρεία, δηπιηζηήξηα 

πεηξειαίνπ, ζεξκνειεθηξηθά εξγνζηάζηα) (ΤΗ, 2011). 

Τπηρεσίες 

Ο επξύηεξνο ηξηηνγελήο ηνκέαο παξήγαγε ην 2010 πεξίπνπ ην 72,8% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρώξαο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε νηθνλνκία ηεο Ηνξδαλίαο ζηεξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ κε ζεκαληηθόηεξεο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο αζθάιεηεο, 

ελώ επίζεο αλαπηπζζόκελνη ηνκείο είλαη ν ηνκέαο ησλ θαξκαθεπηηθώλ, ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο πεξηβάιινληνο θαη ησλ πξνζηαηεπηηθώλ 

εμνπιηζκώλ. 

ε ό,ηη αθνξά ην εκπόξην, ην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο παξνπζηάδεηαη 

παξαδνζηαθά παζεηηθό. Ζ Ηνξδαλία εμάγεη θπξίσο πνηάζα θαη θσζθάηα, ιηπάζκαηα, 

ηζηκέλην, θαζώο επίζεο ηξόθηκα όπσο ιαραληθά, ρεκηθά (ρξώκαηα, απνξξππαληηθά 

θαη θαξκαθεπηηθά), ελδύκαηα, πιαζηηθά, πξντόληα από μύιν, θεξακηθά θιπ. Σα 

θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα ζηελ Ηνξδαλία είλαη αξγό πεηξέιαην, ηξόθηκα, 

κεραλήκαηα, κεηαθνξηθόο εμνπιηζκόο, βηνκεραληθά είδε, νξπθηά θαύζηκα θαη 

ιηπαληηθά, θαζώο θαη δηάθνξα θαηαλαισηηθά αγαζά.  
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Δργασία-Απαστόληση  

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2010, ην 2% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία, ην 11,3% εξγάδεηαη ζηε βηνκεραλία, ην 7,4% ζηηο 

θαηαζθεπέο, ην 16,1% αζρνιείηαη κε ην εκπόξην θαη ην ππόινηπν 63,2% εξγάδεηαη 

ζηνλ ππόινηπν ηξηηνγελή ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο, ηηο ηξάπεδεο, ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ. Σν ζπλνιηθό πνζνζηό ηνπ επξύηεξνπ ηξηηνγελή ηνκέα 

είλαη 79,3%. Από ηελ άιιε ην πνζνζηό ηεο αλεξγίαο παξακέλεη πςειό, θαζώο ζε 

ζύγθξηζε κε ην παγθόζκην πνζνζηό πνπ ήηαλ 6,6% γηα ην 2009,ην πνζνζηό ηεο 

αλεξγίαο ζηελ ρώξα ην 2010 ήηαλ 12,5%, κε κηθξή κείσζε ζε ζύγθξηζε κε ην 2009 

όπνπ ήηαλ 12,9%. (ΤΥΒΗ, 2011). 

1.8. ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 

Ζ Ηνξδαλία δηαζέηεη αξθεηά εθηεηακέλν νδηθό δίθηπν κήθνπο 7.891 ρικ. (ην 2009), 

όπνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζπλδέεη όια ηα ζεκαληηθά αζηηθά θέληξα. Δπίζεο 

δηαζέηεη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν κε κήθνο 507 ρικ. (ην 2010) (CIA, 2011), από ηα 

ζπξηαθά ζύλνξα θαη κέζσ ηνπ Amman πξνο ην Ma`an, όπνπ νη θιάδνη ηνπ νδεγνύλ 

ζηα λνηηναλαηνιηθά ζύλνξα πξνο ηε ανπδηθή Αξαβία. Όζνλ αθνξά ηνπο 

αεξνιηκέλεο, ε Ηνξδαλία δηαζέηεη 18 αεξνδξόκηα όπνπ ην πην κεγάιν θαη πην θεληξηθό 

είλαη ζηελ πξσηεύνπζα Amman κε όλνκα «Γηεζλέο Αεξνδξόκην ηεο Βαζίιηζζαο 

Άιηα» (“Queen Alia International Airport”). Ζ Ηνξδαλία έρεη έλα κνλαδηθό ιηκάλη 

όπνπ βξίζθεηαη ζηελ πόιε Aqaba, ζηα ΝΓ ηεο ρώξαο. 
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ΥΑΡΣΖ 7: 

 
       Πεγή: UTA, 2011 
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2. ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΜΜΑΝ 

2.1 ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑ ΣΟ AMMAN 

Ο θπζηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηνπ Amman εκθαλίζηεθε γηα 

πξώηε θνξά ην 1938, νπόηε ην Βξεηαληθό Γεκαξρείν ηεο πόιεο πξόηεηλε έλα ρέδην 

Υξήζεσλ Γεο γηα ην Amman (Kadhim & Rajjal, 1988 από Potter θ.α., 2009). 

Ωζηόζν, ην πην νινθιεξσκέλν θαη πεξηεθηηθό πνιενδνκηθό ζρέδην γηα ηελ πόιε 

απνηέιεζε ην «πλνπηηθό Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ Amman 

γηα ηελ πεξίνδν 1985-2005», πνπ ζπληάρζεθε από ην Γήκν ηνπ Amman (“Greater 

Amman Comprehensive Development Plan 1985–2005” ή GACDP) θαη 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ Οξγαληζκό ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ γηα ηε Γηεζλή 

Αλάπηπμε (United States Agency for International Development, USAID) (Amman 

Municipality, 1987 από Potter, θ.α., 2009). O ζθνπόο ηνπ ρεδίνπ απηνύ ήηαλ λα 

ειέγμεη θαη λα δηακνξθώζεη ηελ αλάπηπμε ηεο πόιεο νύησο ώζηε λα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη έλαλ εθηηκώκελν πιεζπζκό 2 εθαηνκκπξίσλ σο ην 2005, ηνλ νπνίν έρεη 

ήδε θηάζεη θαη μεπεξάζεη. 

Οη πξνηάζεηο ηνπ παξαπάλσ ρεδίνπ (GACDP) βαζίδνληαλ ζηηο βξεηαληθέο αξρέο θαη 

λννηξνπία ζρεδηαζκνύ, εζηηάδνληαο δειαδή θπξίσο ζηελ παξεκπόδηζε ηεο πεξη-

αζηηθήο θαη πξναζηηαθήο αζηηθήο αλάπηπμεο, ζηελ ίδξπζε «Πξάζηλσλ Εσλώλ» θαη 

ζηε δηνρέηεπζε ηεο λέαο αλάπηπμεο ζε γύξσ δνξπθνξηθνύο νηθηζκνύο ( Abu-Dayyeh, 

2004 από Potter, θ.α., 2009). Καηά ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πξνηηκώκελνπ Οηθηζηηθνύ 

Πξνηύπνπ γηα ηελ Δπξύηεξε Πεξηνρή ηνπ Amman (Greater Amman) θαηά ην 2005, ν 

ζηόρνο ηνπ ρεδίνπ ήηαλ λα αλαπηύμεη δύν πόιεηο-δνξπθόξνπο ζηα λόηηα θαη 

αλαηνιηθά ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Amman. Ζ πξώηε ζα ήηαλ έλαο πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο νηθηζκόο ρσξνζεηεκέλνο αθξηβώο λόηηα θαη θνληά ζην Αεξνδξόκην 

«Βαζίιηζζα Άιηα» (Queen Alia International Airport), θαη ε δεύηεξε κηα πην 

εθηεηακέλε πεξηνρή ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο θαη πάλσ ζηελ Πεξηθεξεηαθό Οδό 

πνπ ελώλεη ην Zarqa κε ην Αεξνδξόκην Βαζίιηζζα Άιηα, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 
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Δηθόλα 1: Σν πξνηεηλόκελν πεξηθεξεηαθό νηθηζηηθό πξόηππν γηα ην Amman, 

πεξηιακβάλνληαο ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman (Amman Municipality, 1987). 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη εθθξάδνπλ θαη ηε ζεκεξηλή πνιενδνκηθή πνιηηηθή γηα ην 

Amman, έρνληαο εληαρζεί ζην πην πξόζθαην «ρέδην γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν 

ηνπ Amman» (“Amman Development Corridor Project”, ADCP) ην νπνίν εγθξίζεθε 

ηνλ Ηνύλην ηνπ 2004. Σν ρέδην απηό ραξαθηεξίζηεθε σο επέκβαζε άκεζεο 
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πξνηεξαηόηεηαο, ηελ νπνία ππέβαιε ε Κπβέξλεζε ηεο Ηνξδαλίαο πξνο ηελ Παγθόζκηα 

Σξάπεδα επηδεηώληαο ηε βνήζεηά ηεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ ρεδίνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

ηξαηεγηθήο Τπνβνήζεζεο Υσξώλ ηεο ηειεπηαίαο. Ο ηειηθόο ζθνπόο ήηαλ λα 

αλαπηπρζεί έηζη ην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ζρεδηαδόκελεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ 

ηνπ Amman σο έλαο «δηάδξνκνο» βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Απηόο ζα έλσλε ηε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Zarqa ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Amman, κε ηνλ 

Απηνθηλεηόδξνκν ηεο Δξήκνπ (Desert Highway) ζηα λόηηα ηνπ Amman θαηά κήθνο 

ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην «Βαζίιηζζα Άιηα». Ο 

απηνθηλεηόδξνκνο απηόο ηαρείαο θπθινθνξίαο ζπλερίδεη πξνο ηα λόηηα, ζηελ Δηδηθή 

Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Aqaba (Aqaba Special Economic Zone, ASEZA) θαη πξνο ην 

κνλαδηθό ιηκάλη ηεο ρώξαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πόιε. 

πγθεθξηκέλα, ν Αλαπηπμηαθόο Γηάδξνκνο ηνπ Amman αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηδίσο ηεο βηνκεραλίαο, κέζσ ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο απαξαίηεηεο νδηθήο ζύλδεζεο (θαηαζθεπή Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ), 

θαζώο θαη ηεο πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο εθνδηαζκνύ (logistics) γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ηεο δηέιεπζεο από απηήλ. Δπηπιένλ αλακέλεηαη λα πξνσζήζεη ηελ πνιενδνκηθή 

αλάπηπμε αιιά θαη ηηο παξαγσγηθέο επελδύζεηο πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ Amman, 

κέζσ ηεο θαιύηεξεο πξόζβαζεο πνπ ζα παξέρεη ζε πξνζηηέο ηηκέο γεο, όπσο είλαη 

απηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο (web.worldbank.org). 

Οπζηαζηηθά ε πξόηαζε γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman ζπλδέεηαη κε ηνλ 

επξύηεξν πνιενδνκηθό, δεκνγξαθηθό θαη νηθνλνκηθό ζηόρν γηα νιόθιεξν ην 

Βαζίιεην ηεο Ηνξδαλίαο, δειαδή ηελ απνθέληξσζε από ηελ πξσηεύνπζα. 

πγθεληξώλνληαο ην 80% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ην 70% ηνπ 

πιεζπζκνύ, είλαη μεθάζαξν όηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πνιιά γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζηόρνο ηεο απνθέληξσζεο από ην Amman θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ  (Al-Asad, 

2005 από Potter, θ.α., 2009). Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ρεδίνπ γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό 

Γηάδξνκν ηνπ Amman παξνπζηάδνπλ ηνλ αζξνηζηηθό πιεζπζκό ηνπ Amman θαη ηνπ 

Zarqa σο πάλσ από ην 50% ηνπ εζληθνύ ζπλόινπ, αληηπξνζσπεύνληαο πάλσ από ην 

80% ηνπ εζληθνύ βηνκεραληθνύ ηνκέα.  

Πέξαλ ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Γηαδξόκνπ ηνπ Amman, κηα άιιε βαζηθή θαηεύζπλζε 

αζηηθήο εμάπισζεο ηνπ Amman είλαη πξνο ηελ πόιε ηνπ  Balqa ζηα βνξεηνδπηηθά, 



Η διασπονική εξέλιξη ηος δομημένος σώπος                                           Abujoudeh Emad     

ζηην Ιοπδανία: η πεπίπηυζη ηηρ ππυηεύοςζαρ Αμμάν 

  

28 

 

αιιά θαη πξνο ηα λόηηα. Ωο επαθόινπζν απηήο ηεο εμάπισζεο, ζπλαληάηαη έληνλε 

αζηηθή δηάρπζε θαη άλαξρε δόκεζε θαηά κήθνο ησλ απηνθηλεηόδξνκσλ, ε νπνία 

είλαη θπξίσο αηζζεηή πξνο ην Αεξνδξόκην «Βαζίιηζζα Άιηα» (Al-Asad, 2005 από 

Potter, θ.α., 2009) αιιά θαη πξνο ηηο πόιεηο Balqa θαη Madaba. Με άιια ιόγηα, ε 

γξακκηθή πνιενδνκηθή αλάπηπμε (θαηά κήθνο δειαδή γξακκηθώλ αμόλσλ όπσο 

κεγάισλ νδώλ) είλαη κηα από ηηο θπξίαξρεο κνξθέο αζηηθήο εμάπισζεο ζην Amman 

θαη ηελ Ηνξδαλία γεληθόηεξα. 

2.2 ΔΠΙΠΣΏΔΙ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ 

ΣΗΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΗ ΓΟΜΗ 

Οη ζρεηηθά πξόζθαηεο δηαδνρηθέο απμήζεηο ησλ ηηκώλ ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθόζκηα αύμεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

θόζηνπο, είραλ αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία ηεο Ηνξδαλίαο. Οη ηηκέο ησλ 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά από ηόηε πνπ ε θπβέξλεζε δηέθνςε 

ηηο επηδνηήζεηο ηεο γηα ην πεηξέιαην θαη νη θαηαλαισηέο αλαιακβάλνπλ πιένλ λα 

θαιύςνπλ πιήξσο ην θόζηνο απηώλ ησλ απμήζεσλ.  

Ωζηόζν, θαίλεηαη πνιύ πηζαλό όηη ην πξαγκαηηθό απνηέιεζκα απηώλ ησλ 

απμαλόκελσλ εμόδσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ησλ ζπλαθώλ πεξηνξηζκώλ ζα είλαη ε 

όμπλζε ηεο θνηλσληθήο πόισζεο εληόο ηεο επξύηεξεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Amman. 

Απηή είλαη ήδε έληνλα νξαηή αλάκεζα ζην θησρό, ζπληεξεηηθό θαη θαζαξά ηζιακηθό 

αλαηνιηθό Amman (πνπ πεξηιακβάλεη ην θέληξν ηεο πόιεο θαη αξθεηνύο 

πξνζθπγηθνύο παιαηζηηληαθνύο θαηαπιηζκνύο) από ηε κία, θαη ην πινύζην θαη 

ζύγρξνλν δπηηθό Amman από ηελ άιιε πνπ απνηειεί έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό 

θόζκν κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ (ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξηώλ θιπ) αιιά θαη κεγάια εκπνξηθά θέληξα, κνληέξλα καγαδηά, 

δηαζθέδαζε θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Ham & Greenway, 2003 από Potter, 

θ.α., 2009).  

Από ηελ άιιε, ε θπβέξλεζε ηεο Ηνξδαλίαο ζηνρεύεη λα κεηαηξέςεη ηελ πξσηεύνπζα 

ζε έλα ζεκαληηθό πόιν γηα ην εκπόξην, ηηο επελδύζεηο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. Δπηπιένλ, ην Amman έρεη ήδε πξνζειθύζεη ηεξάζηηεο επελδύζεηο, 

θπξίσο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη, από ηα γεγνλόηα ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2001 θαη κεηά,  
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ην κεγαιύηεξν πιεόλαζκα θεθαιαίνπ από ηηο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρώξεο ηνπ 

Κόιπνπ έρεη εθηξαπεί από ηηο δπηηθέο ρώξεο (ΖΠΑ θαη Δ.Δ.) όπνπ θαηεπζπλόηαλ 

κέρξη ηόηε, πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ Ηνξδαλία. Γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο, ν Γήκνο ηνπ Ακκάλ έρεη 

ζεζκνζεηήζεη έλα ηξαηεγηθό ρέδην (Master Plan) γηα λα δηνρεηεύζεη θαη λα 

θαηεπζύλεη ηηο απμαλόκελεο επελδύζεηο κέζα ζηελ πόιε. Μάιηζηα νη ηξεηο πξώηεο 

θάζεηο ηνπ Master Plan έρνπλ ήδε εγθξηζεί, ελώ νη εμειίμεηο απηέο είραλ ιεθζεί 

ππόςε θαη ζηελ Αλαζεώξεζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ ηνπ Amman γηα ηελ 

πεξίνδν 2005-2009. 

2.3. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ύζηεξα από ηελ πεξηγξαθή ηεο πνιενδνκηθήο δνκήο ηνπ Amman, αιιά θαη ηεο 

πνιενδνκηθήο πνιηηηθήο θαζώο θαη ησλ δηαθόξσλ ζρεδηαζηηθώλ πξνηάζεσλ πνπ 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ, ζα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

επαθξηβή πεξηνρή κειέηεο. Ζ παξαπάλσ γεληθή πεξηγξαθή ηεο πνιενδνκηθήο δνκήο 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman έγηλε ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε ηεο 

πξσηεύνπζαο κε ηελ εμσαζηηθή ηεο πεξηνρή αιιά θαη ηηο γύξσ πόιεηο.  ‟ απηό ην 

ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ζεκεξηλή πνιενδνκηθή εηθόλα ηνπ Amman 

επεξεάζηεθε ζε έλα κηθξό κόλν βαζκό από ηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή πνπ 

αλαπηύρζεθε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, θαζώο ε ηειεπηαία δελ έρεη εθαξκνζηεί 

πιήξσο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο γίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα 2, ε νπνία 

ππνδεηθλύεη ηα όξηά ηεο. Όπσο θαίλεηαη ινηπόλ ζηε δνξπθνξηθή εηθόλα απηή, ε 

Πεξηνρή Μειέηεο πεξηιακβάλεη όρη κόλν ην Amman, αιιά θαη νξηζκέλνπο από ηνπο 

γύξσ νηθηζκνύο κε ηνπο νπνίνπο απηό γεηηληάδεη. Γηα ηελ αθξίβεηα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

πόιεηο: (α) Amman, (β)  Zarqa,  (γ) Balqa  θαη (δ) Madaba. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν 

επηιέρηεθε απηή ε επξύηεξε πεξηνρή σο πεξηνρή κειέηεο είλαη ην γεγνλόο όηη νη πόιεηο  

Balqa θαη Zarqa παξνπζηάδνπλ κηα κνξθή αζηηθήο ζπλέρεηαο κε ην Amman, ελώ αλ θαη 

ην Madaba βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε, θαίλεηαη όηη ε αζηηθή εμάπισζε ηνπ 

Amman γίλεηαη θαη πξνο απηήλ ηελ πόιε  (δειαδή πξνο ηα ΝΓ ηνπ Amman) νπόηε 

αλακέλεηαη λα εκπιαθεί κειινληηθά κε ην δνκεκέλν ρώξν ηνπ Amman. 
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Δηθόλα 2: Γνξπθνξηθή εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 
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3. ΑΝΑΛΤΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ρσξηθά δεδνκέλα (δνξπθνξηθέο εηθόλεο)  πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε απηή, αιιά θαη ζηελ ηερληθή κέζνδν πνπ αθνινπζήζεθε  

γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δηαρξνληθώλ κεηαβνιώλ ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Amman, πνπ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα ηα εμήο βαζηθά ζηάδηα: 

 

 Πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

 Δθαξκνγή αιγόξηζκσλ αλίρλεπζεο κεηαβνιώλ ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ θαιύςεσλ γεο. 

 Αλάιπζε ησλ δηαρξνληθώλ κεηαβνιώλ θαη παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

 

ηελ κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν πξνγξάκκαηα, ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ-GIS) θαη ην GRASS  (Geographic Resources Analysis Support 

System).    

Οη δηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο είλαη γεσ-αλαθεξκέλεο ζύκθσλα κε ην 

παγθόζκην ζύζηεκα αλαθνξάο (WGS 1984 UTM Zone 36N). Με βάζε απηό ην 

γεσδαηηηθό ζύζηεκα αλαθνξάο πινπνηήζεθε ζηελ ζπλέρεηα  όιε ε επεμεξγαζία ησλ 

ρσξηθώλ δεδνκέλσλ. Αθνινύζσο εθαξκόζζεθε ε κέζνδνο ηεο αηκνζθαηξηθήο 

δηόξζσζεο ησλ δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο GRASS. ηηο 

ηειηθέο εηθόλεο πνπ πξνέθπςαλ από απηή ηελ δηαδηθαζία εθαξκόζηεθε ν δείθηεο 

δόκεζεο VIBI (Vegetation Index - Built-up Index), γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ κεηαβνιώλ 

ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθόηεξα ζην παξόλ 

θεθάιαην θαη αθνξά νπζηαζηηθά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαιύςεσλ γεο, ζε αζηηθέο 

επηθάλεηεο θαη ινηπέο επηθάλεηεο. 
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3.1. ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

ε απηό ην ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ 

ζηελ κειέηε απηή γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνύ ηνπ Amman (όπνπ 

ζπγθεληξώλεηαη θαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο). Σα 

δεδνκέλα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Γνξπθνξηθέο εηθόλεο Landsat 4-5TM, νη νπνίεο είλαη κεζαίαο ρσξηθήο 

δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο. Απηέο νη δνξπθνξηθέο εηθόλεο πξνέξρνληαη από 7 

θαλάιηα, από ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θαλάιηα 3, 4 θαη 5 γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ αιιαγώλ ζην δνκεκέλν ρώξν. Σν θαλάιη 3 έρεη κήθνο θύκαηνο 

0.63- 0.69 κm θαη ζρεηίδεηαη ηνπο ηύπνπο βιάζηεζεο, ην θαλάιη 4 έρεη κήθνο 

θύκαηνο 0.76 – 0.90 κm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο βηνκάδαο, 

ελώ ην θαλάιη 5 έρεη κήθνο θύκαηνο 1.55 – 1.75 κm θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πγξαζίαο, θαη ην δηαρσξηζκό λεθώλ, ρηνληνύ, πάγνπ. 

Από απηά ηα 3 θαλάιηα, ην θαλάιη 3 είλαη νξαηό (visible band) ελώ ην θαλάιη 

4 θαη ην θαλάιη 5 είλαη ππέξπζξα (infrared bands). 

 Δηθόλεο SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Πξόθεηηαη γηα εηθόλεο 

πνπ πξνέξρνληαη από κηα απνζηνιή ηεο NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) γηα ραξηνγξάθεζε ησλ πςνκεηξηθώλ δεδνκέλσλ ηεο 

γεο, πνπ μεθίλεζε ην 2000 θαη ζηακάηεζε ην 2002. Απηέο νη εηθόλεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο.    

 

Ο πίλαθαο (6) παξαθάησ παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο 

εηθόλεο  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ κειέηε απηή.   

      Πίλαθαο 6. Γηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

Πηγή 
Ημερομηνία 

λήυης  
Αριθμός 

καναλιών  Διαζηάζεις Pixel (μ.) 

Landsat TM 06/09/1984 3 (3, 4 θαη 5) 30×30 

Landsat TM 03/08/1992 3 (3, 4 θαη 5) 30×30 

Landsat TM 13/10/2003 3 (3, 4 θαη 5) 30×30 

Landsat TM 03/12/2010 3 (3, 4 θαη 5) 30×30 

SRTM 03/08/2002 3 (R,G,B) - 
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ηελ εηθόλα παξαθάησ παξνπζηάδεηαη  κηα  δνξπθνξηθή εηθόλα ηνπ Landsat TM θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ην θαλάιη 3 γηα ην έηνο 1984. 

      

            Δηθόλα 3: Ζ πεξηνρή κειέηεο από ην θαλάιη 3 ηνπ Landsat, 1984 

3.2. ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Σν αξρηθό ζηάδην επεμεξγαζίαο κηαο εηθόλαο ζρεηίδεηαη κε δηνξζώζεηο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ηεο κνξθήο. Μεξηθνί από ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πνηόηεηα κηαο εηθόλαο είλαη νη ξαδηνκεηξηθνί παξάγνληεο, 

όπσο ν ζόξπβνο ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο, ε ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξσλ 

θαη ε αηκόζθαηξα (Μεξηίθαο, 2006). Ζ ξαδηνκεηξηθή ξύζκηζε ηεο εηθόλαο έρεη ζθνπό 

λα ειαηησζνύλ νη αζπκβαηόηεηεο αλάκεζα ζηνπο αληρλεπηέο, νη ειαηησκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη νη αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο (Μεξηίθαο, 2006).  

Οη ξαδηνκεηξηθέο παξακνξθώζεηο ηεο εηθόλαο πνπ πξέπεη λα δηνξζσζνύλ είλαη δπν 

εηδώλ: ε πξώηε αθνξά ηε ζρεηηθή θσηεηλόηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ςεθίδαο ε νπνία 

κπνξεί λα παξακνξθώλεηαη από δίαπιν ζε δίαπιν, είηε από αληρλεπηή ζε αληρλεπηή, 

θαη ε δεύηεξε αθνξά ηελ αθηηλνβνιία ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν δίαπιν θαηαγξαθήο πνπ 
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ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ζηόρνπ ζην έδαθνο 

(Μεξηίθαο, 2006). 

Απηή ε Γηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιήζεθε νπζηαζηηθά κε ην δεύηεξν είδνο, κε ζθνπό 

ηελ δηόξζσζε ησλ ξαδηνκεηξηθώλ παξακνξθώζεσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

παξνπζία ηεο αηκόζθαηξαο, εμαηηίαο ηεο δηάδνζεο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο (Μεξηίθαο, 2006). Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο κε ην πξόγξακκα GRASS. 

3.2.1. ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΓΙΟΡΘΧΗ 

Ζ αηκόζθαηξα ηεο γεο απνηειείηαη θπξίσο από άδσην (N2, 78%), δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα (CO2, 21%), πδξαηκνύο (H2O) θαη όδνλ (O3), πνπ θαηά θύξην ιόγν 

θπξηαξρνύλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Δπνκέλσο κηα ηηκή 

DN (Digital Number) πνπ θαηαγξάθεηαη ζε θάπνηα ζέζε ςεθίδαο δελ αληηζηνηρεί 

ζηελ πξαγκαηηθή αθηηλνβνιία ηνπ ζηόρνπ, αιιά εμαζζελεί, ιόγσ απνξξόθεζεο θαη 

ζθέδαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ αηκόζθαηξα (Μεξηίθαο, 2006). 

Ζ αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε ζην νξαηό θαη ζην εγγύο ππέξπζξν θάζκα ηεο 

αθηηλνβνιίαο, είλαη έλα ζνβαξό θαη πνιύπινθν ζέκα, επεηδή ε παξνπζία ηεο 

αηκόζθαηξαο επηδξά θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηνλ 

αληρλεπηή. πλεπώο, νη αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο πξνθαινύλ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο εηθόλαο θαη ειαηηώλνπλ ηελ αληίζεζε ηεο. Δπνκέλσο επεξεάδεηαη ε 

ηαμηλόκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο εηθόλαο. Γηα απηό ην ιόγν θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε ησλ εηθόλσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

ηνπο. 

Οη ηξείο κέζνδνη ηεο αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο είλαη νη εμήο: 1) αηκνζθαηξηθή 

δηόξζσζε κε αξηζκεηηθά κνληέια 2) θαζνιηθή αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε 3) δηόξζσζε 

από κεηαζρεκαηηζκέλα DN ζε ηηκέο αλαθιαζηηθόηεηαο. 
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Δηθόλα 4: Σν θαλάιη 3 ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 2010 πξηλ ηελ αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε 

 

 

 Δηθόλα 5: Σν θαλάιη 3 ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 2010 κεηά ηελ αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε 
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3.3. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΓΔΙΚΣΗ ΓΟΜΗΗ (VIBI)  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο ζηηο δνξπθνξηθέο 

εηθόλεο, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο δόκεζεο VIBI κέζα ζηα ΓΠ (GIS), γηα ηνλ 

εληνπηζκό ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman. ηελ ζπλέρεηα 

ηαμηλνκήζεθαλ νη θαιύςεηο γεο ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο 

θαη ηηο ινηπέο επηθάλεηεο. 

Ο δείθηεο VIBI βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκό ηνπ νξαηνύ θαλαιηνύ ηνπ Landsat TM (ηνπ 

Band 3) θαη ησλ ππέξπζξσλ θαλαιηώλ ηνπ (ησλ Band 4 θαη Band 5), κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκό θαλαιηώλ λα ζεσξείηαη πην απνδνηηθόο. Ο VIBI είλαη 

απνηέιεζκα θάπνησλ καζεκαηηθώλ αιγνξίζκσλ, ζπλδπάδνληαο ηνλ δείθηε βιάζηεζεο 

θαλνληθνπνηεκέλεο δηαθνξάο  (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), θαη 

ηνλ δείθηε δόκεζεο θαλνληθνπνηεκέλεο δηαθνξάο (Normalized Difference Built-up 

Index, NDBI) (Stathakis D., θ.α , 2011). 

Όπσο ν NDVI ρξεζηκνπνηεί γηα θάζε pixel ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάθιαζε  ησλ 

εξπζξώλ (νξαηώλ) θαη ησλ ππέξπζξσλ θαζκαηηθώλ θαλαιηώλ, ν VIBI ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο ζε βιάζηεζε (πνπ είλαη 

ζπζηαηηθό ηνπ NDVI( θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηεο ζε άγνλε γε (όπσο ε έξεκνο θαη 

νξηζκέλεο αθόκα εθηεηακέλεο  πεξηνρέο κε πνιύ ρακειή ε θαζόινπ βιάζηεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Amman) θαη ζε αζηηθή θάιπςε (Stathakis D., θ.α, 2011). Γηα ηελ 

αθξίβεηα ε ζρέζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ν VIBI είλαη ε δηαίξεζε ηνπ NDVI κε ην 

άζξνηζκα ησλ NDVI θαη NDBI. 

Παξ‟ όιν πνπ ν VIBI κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηηο δνκεκέλεο (αζηηθέο) εθηάζεηο, θάζε 

έλαο από ηνπο επηκέξνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί (NDVI θαη NDBI) δελ κπνξεί λα 

θάλεη απηή ηελ δηαδηθαζία από κόλνο ηνπ. Ο NDBI είλαη επηξξεπήο ζην λα κπεξδεύεη 

ηελ άγνλε γε κε ηελ αζηηθή θάιπςε, ελώ o NDVI δελ είρε ζρεδηαζηεί πνηέ γηα απηό 

ην ζθνπό. Γηα ηελ αθξίβεηα κπνξεί, θαη κάιηζηα έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

παξειζόλ γηα λα δηαρσξίζεη ηηο δνκεκέλεο εθηάζεηο, αιιά κόλν ζε εμεηδηθεπκέλεο 

πεξηπηώζεηο, όπσο π.ρ. όηαλ ππάξρεη κόλν δόκεζε θαη βιάζηεζε (ρσξίο δειαδή 

άγνλε γε θιπ). Έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ VIBI είλαη όηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

εθαξκόζεη θάπνηα κέζνδν απόθξπςεο / θάιπςεο (mask) ή λα ρξεζηκνπνηήζεη 

βνεζεηηθέο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ηα όξηα ηεο πόιεο. Σειηθά ε γεληθή 
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εθαξκνζηκόηεηα απηήο ηεο κεζόδνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ εθαξκνγή ηεο 

αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο (βι. ππνθεθάιαην 3.2.1) πξηλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ 

(Stathakis D., θ.α , 2011). 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε VIBI θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο 

δεηθηώλ πνπ ηνλ απνηεινύλ (NDVI θαη NDBI):  

NDVI = (([Band4] - [Band3]) / ([Band4] + [Band3])) 

NDBI = (([Band5] - [Band4]) / ([Band5] + [Band4])) 

 

VIBI = (([Band4] - [Band3]) / ([Band4] + [Band3])) / ((([Band4] - [Band3]) / 

([Band4] + [Band3])) + (([Band5] - [Band4]) / ([Band5] + [Band4])))  

Γειαδή   

VIBI = NDVI / (NDVI + NDBI) 

* Όπνπ ην Band  είλαη ην θαλάιη ηεο δνξπθνξηθήο εηθόλαο 
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4. ΑΝΑΛΤΗ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

ε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αλάιπζε ησλ εηθόλσλ γηα θάζε εμεηαδόκελν έηνο, αιιά  θαη νη κεηαβνιέο ηνπ 

αζηηθνύ ρώξνπ δηαρξνληθά, πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε δόκεζεο 

(VIBI). Οη εηθόλεο απηέο απνηεινύληαη από δπν γεληθέο θαιύςεηο γεο, όπνπ ην καύξν 

ρξώκα απνηειεί ηελ δνκεκέλε (αζηηθή) επηθάλεηα, ελώ ην γθξη απεηθνλίδεη ηηο ινηπέο 

(κε δνκεκέλεο) επηθάλεηεο. Οη εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηηο εμήο ρξνλνινγίεο: ην 1984, 

ην 1992, ην 2003 θαη ηέινο ην 2010. 

εκεηώλεηαη όηη ιόγσ έιιεηςε ζηνηρείσλ, ηα κνλαδηθά όξηα ηνπ δήκνπ ηνπ Amman 

πνπ βξέζεθαλ είλαη απηά κέρξη ην 2007. 

4.1. ΑΣΙΚΗ ΔΞΑΠΛΧΗ ΑΠΟ 1984-1992 

Ξεθηλώληαο από ηε ζύγθξηζε ησλ εηθόλσλ ηνπ έηνπο 1984 θαη ηνπ έηνπο 1992 

παξαθάησ, παξαηεξείηαη ε εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα θάζε έηνο ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο. ηηο δπν εηθόλεο (6) θαη (7) απνηππώλεηαη ε αζηηθή εμάπισζε γηα 

θάζε έηνο μερσξηζηά. 
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Δηθόλα 6: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 1984 
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Δηθόλα 7: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 1992 

 

Με βάζεη ηα pixel πνπ θαιύπηνπλ ηηο αζηηθέο επηθάλεηεο γηα θάζε εηθόλα, θαη εθόζνλ 

ηα pixel απηά ζε όιεο ηηο εηθόλεο έρνπλ δηάζηαζε (30×30)κ, κεηαηξάπεθαλ ζε 

ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα γηα λα ζεκεησζεί ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ 

ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman αιιά θαη ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο ζηηο δπν 

ρξνλνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα (7) παξαθάησ. 

              Πίλαθαο 7: Αζηηθή θάιπςε θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή από 1984-1992 

Έτος Αστική κάλσυη (τ.τλμ) Ποσοστιαία μεταβολή 

1984 123,707 13,35% 

 1992 140,229 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη ε έθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα θαζεκία 

ρξνλνινγία αιιά θαη ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν από ην 

έηνο 1984 κέρξη θαη ην έηνο 1992. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ν πιεζπζκόο ηνπ 
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Amman ην 1984 ήηαλ 777.500 θάηνηθνη ελώ ην 1992 απμήζεθε πεξίπνπ ζε 1.100.000 

θαηνίθνπο, δειαδή  κε πνζνζηό αύμεζεο 41,4%. 

ηελ εηθόλα (8) απεηθνλίδνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 1984-1992. Οπζηαζηηθά ζηελ εηθόλα απηή 

απαληώληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: πνηεο ήηαλ νη αζηηθέο επηθάλεηεο ην 1984 θαη πνηεο 

ήηαλ νη λέεο αζηηθέο επηθάλεηεο ην 1992.  

 

 
Δηθόλα 8: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 1984-1992 

 

ηελ εηθόλα παξαηεξείηαη ε πθηζηάκελε αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ, ελώ 

κπνξνύλ λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηελ θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία θαίλεηαη 

όηη ζα αλαπηπζζόηαλ κειινληηθά ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ζύγθξηζε  θαη ηελ εμαγσγή ζαθέζηεξσλ απνηειεζκάησλ, ν 

ρώξνο κεηαηξάπεθε ζε έλα ζύλνιν ζεκείσλ κε ηξείο δηαθνξεηηθνύο ρξσκαηηζκνύο, 

ζε γθξη, καύξν θαη άζπξν. Σν καύξν ρξώκα αλαθέξεηαη ζηνλ πθηζηάκελν δνκεκέλν 

ρώξν κέρξη θαη ην έηνο ην 1984, ην άζπξν ρξώκα πξνζδηνξίδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ 
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δνκεκέλνπ ρώξνπ από ην 1984 κέρξη θαη ην 1992 (δειαδή απηόλ πνπ πξνζηέζεθε) 

θαη ην γθξη αλαθέξεηαη ζηηο ινηπέο κε δνκεκέλεο επηθάλεηεο.  

Μέζα από ηελ εηθόλα, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν δνκεκέλνο ρώξνο, θαη ζπλεπώο νη 

ρξήζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νθηαεηίαο 

αλαπηύρζεθαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό εληόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. 

Δπίζεο παξαηεξείηαη όηη εθαηέξσζελ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, ην νπνίν 

δηαζρίδεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman από ΝΑ κε θαηεύζπλζε πξνο ηα ΒΓ, ε 

κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. Σν γεγνλόο απηό 

θαηαδεηθλύεη ηε κνξθή ηεο γξακκηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ζπρλά ε αζηηθή 

εμάπισζε ζην Amman, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην 2.  

Δθηόο ησλ παξαπάλσ, ζηελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ελόο κηθξνύ 

νηθηζκνύ αλαηνιηθά ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ θαζώο θαη ε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

ιαηνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Zarqa, βόξεηα ηεο πόιεο ηνπ Amman. 

Γεληθόηεξα, ην θαηλόκελν ηεο επέθηαζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ παξνπζηάδεη 

κεγαιύηεξε έληαζε θεληξηθά θαη ΝΑ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, αλ 

εμαηξέζνπκε ηηο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο ηνπ ιαηνκείνπ θαη ηνπ κηθξνύ νηθηζκνύ 

βόξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ Amman. Tέινο, παξαηεξείηαη ε θαηαζθεπή κεγάισλ 

κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ, όπσο ηνπ ππεξηνπηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ΒΓ ηνπ Amman ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Balqa, θαζώο θαη δπηηθά πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Madaba.    

4.2. ΑΣΙΚΗ ΔΞΑΠΛΧΗ ΑΠΟ 1992-2003  

Όπσο δηεξεπλήζεθε ζην πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην γηα ηα έηε 1984 θαη 1992, ε 

εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο εμάπισζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

ζπλερίδεηαη, κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ ηνπ έηνπο 

1992 θαη ηνπ έηνπο 2003. 

ηελ εηθόλα (9) παξαθάησ παξαηεξείηαη ε αζηηθή εμάπισζε ζην Amman γηα ην 2003. 
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Δηθόλα 9: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 2003 

 

ηνλ πίλαθα (8) παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ αιιά θαη 

ην ηδηαίηεξα πςειό πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο από ην έηνο 1992 έσο ην 2003, πνπ 

θηάλεη ην 72,8%. εκεηώλεηαη επίζεο όηη  ν πιεζπζκόο ηνπ Amman ην 2003 ήηαλ 

πεξίπνπ 2.029.200 θάηνηθνη θαη ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ, από ην 1992 

κέρξη ην 2003 είλαη 84,4%,, δειαδή ν πιεζπζκόο ηνπ Amman ζρεδόλ δηπιαζηάδεηαη. 

Σν γεγνλόο απηό εμεγεί ζε κεγάιν βαζκό θαη ηε κεγάιε αύμεζε ηεο δνκεκέλεο 

έθηαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

             Πίλαθαο 8: Αζηηθή θάιπςε θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή από 1992-2003 

Έτος Αστική κάλσυη (τ.τλμ) Ποσοστιαία μεταβολή 

1992 140,229 72,8% 

 2003 242,348 
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ηελ εηθόλα (10) παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο γηα ηα δπν έηε, δειαδή νπζηαζηηθά απνηππώλνληαη νη αζηηθέο 

επηθάλεηεο ηνπ 1992 θαη νη λέεο αζηηθέο επηθάλεηεο πνπ δνκήζεθαλ ην 2003.  

 
Δηθόλα 10: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 1992-2003 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εηθόλα παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα ην έηνο 

2003 ζε ζύγθξηζε κε ην έηνο 1992, θαζώο θαη ε θαηεύζπλζε ζηελ νπνία ηείλεη λα 

αλαπηύζζεηαη ε πόιε θαη επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman. Γηα  ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ζύγθξηζε θαη ηελ εμαγσγή ζαθέζηεξσλ απνηειεζκάησλ, όπσο 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνύκελν ππνθεθάιαην, έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

ρώξνο κεηαηξάπεθε ζε έλα ζύλνιν ζεκείσλ κε ηξείο δηαθνξεηηθνύο ρξσκαηηζκνύο, 

ζε γθξη, καύξν θαη άζπξν. Σν καύξν ρξώκα αλαθέξεηαη ζηνλ πθηζηάκελν δνκεκέλν 

ρώξν κέρξη θαη ην 1992, ην άζπξν ρξώκα πξνζδηνξίδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ 

ρώξνπ από ην 1992 κέρξη θαη ην 2003, ελώ ην γθξη ζπκβνιίδεη ηηο ινηπέο κε 

δνκεκέλεο επηθάλεηεο. 
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Μέζα από ηελ εηθόλα, παξαηεξείηαη όηη ν δνκεκέλνο ρώξνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ελδεθαεηίαο ζπλερίδεηαη λα αλαπηύζζεηαη θαηά βάζε εληόο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Δπίζεο παξαηεξείηαη όηη ζηα δπν πεξηθεξεηαθά 

νδηθά δίθηπα,  ηα νπνία δηαζρίδνπλ  ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman, από ΝΑ κε 

θαηεύζπλζε ΒΓ θαη από ΒΑ κε θαηεύζπλζε ΝΓ αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπ 

δνκεκέλνπ ρώξνπ ζπλερίδεη λα είλαη  ηδηαίηεξα έληνλε. Δπηπιένλ, δηαθξίλεηαη ε 

θαηαζθεπή λέσλ κεηαθνξηθώλ (νδηθώλ) ππνδνκώλ αλαηνιηθά εληόο ησλ 

ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηνπ δήκνπ ηνπ Amman, αιιά θαη βόξεηα ηεο πόιεο.   

Δθηόο ησλ παξαπάλσ, ζηελ ίδηα πεξίνδν, παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβνιή ηνπ 

δνκεκέλνπ ρώξνπ  ζε δπν πόιεηο, ζην Zarqa ζηα ΒΑ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Amman, θαη ζηελ πόιε Madaba ζηα ΝΓ. 

Γεληθόηεξα, ε αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε έληαζε 

θεληξηθά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, ΝΑ πξνο ην αεξνδξόκην θαη ΒΓ πξνο 

ηελ πόιε Balqa. 

4.3. ΑΣΙΚΗ ΔΞΑΠΛΧΗ ΑΠΟ 2003-2010 

Απηό ην ππνθεθάιαην απνηειεί ζπλέρεηα ησλ δύν πξνεγνπκέλσλ γηα ηελ έξεπλα ηεο 

δηαρξνληθήο εμάπισζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο, απηή ηε θνξά 

γηα ηελ πεξίνδν από ην έηνο 2003 κέρξη ην έηνο 2010. 

ηνλ πίλαθα παξαθάησ παξαηεξείηαη ε έθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα θάζε έηνο 

αιιά θαη ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηεο γηα ηελ πεξίνδν  2003 - 2010, ην νπνίν είλαη 

εληππσζηαθά πςειό, 158,6%. Να ζεκεησζεί όηη ν πιεζπζκόο ηνπ Amman ην 2010 

ήηαλ 2.367.000 θάηνηθνη θαη ζπλεπώο ην πνζνζηό κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνύ από ην 

2003 ήηαλ 16,6%. 

             Πίλαθαο 9: Αζηηθή θάιπςε θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή από 2003-2010 

Έτος Αστική κάλσυη(τ.τλμ) ποσοστιαία μεταβολή 

2003 242,348 158,6% 

 2010 626,898 

 

Παξαηεξείηαη όηη ν δνκεκέλνο ρώξνο κέζα ζε επηά ρξόληα αλαπηύρζεθε πνιύ πην 

έληνλα ζε ζύγθξηζε κε ηελ κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ. ύκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 
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ζηνηρεία, ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ππεξδηπιαζηάζηεθε (158,8%) 

ελώ ην πνζνζηό αύμεζεο ηνπ πιεζπζκνύ αλέξρεηαη ζε κόιηο 16,6%. 

ηελ εηθόλα (11) παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο γηα ην 2010. 

 
Δηθόλα 11: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 2010 

 

ηελ εηθόλα (12) παξαθάησ απεηθνλίδνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ 

πεξηνρή κειέηεο αλάκεζα ζηα δπν εμεηαδόκελα έηε, δειαδή νη αζηηθέο επηθάλεηεο ην 

2003 θαη νη λέεο αζηηθέο επηθάλεηεο ην 2010.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εηθόλα παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γηα ην 

2010 ζε ζύγθξηζε κε ην 2003 θαζώο θαη νη θαηεπζύλζεηο ζηελ νπνία αλαπηύρζεθε ε 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, αληίζηνηρα θαη 

ζηελ εηθόλα (11),  ην καύξν ρξώκα αλαθέξεηαη ζηνλ πθηζηάκελν δνκεκέλν ρώξν 

κέρξη θαη ην έηνο 2003 ελώ ην άζπξν ρξώκα πξνζδηνξίδεη ηελ κεηαβνιή ηνπ 

δνκεκέλνπ ρώξνπ από ην 2003 κέρξη θαη ην 2010. 
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Δηθόλα 12: Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 2003-2010 

 

Μέζα από ηελ εηθόλα, γίλεηαη αληηιεπηό όηη ν δνκεκέλνο ρώξνο ζηελ πεξίνδν απηή 

αλαπηύρζεθε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό, θηάλνληαο ζηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα ηνπ δήκνπ 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαη εθηόο ησλ νξίσλ. Δπίζεο παξαηεξείηαη  όηη ε 

εθαηέξσζελ ηνπ πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ, ην νπνίν δηαζρίδεη ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Amman από ΝΑ κε θαηεύζπλζε ΒΓ, ε επέθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλε. 

ηελ εηθόλα παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ γεληθά κέζα ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman ζρεδόλ πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ΒΓ, ΝΓ θαη ΝΑ ηεο πόιεο. Δπηπιένλ  παξαηεξείηαη  έληνλε κεηαβνιή 

εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ππεξηνπηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζηα λόηηα ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Amman, πξνο ην αεξνδξόκην. 

Δθηόο ησλ παξαπάλσ, ζηελ ίδηα πεξίνδν, παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ελόο 

πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ΒΑ ηνπ Amman, ην νπνίν  ζπλδέεη ηελ πόιε ηνπ 

Amman κε ηελ πόιε Zarqa. Ο δξόκνο απηόο ζπκβάιεη ζηελ απεπζείαο πξόζβαζε ησλ 
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θαηνίθσλ ηνπ Zarqa ζην αεξνδξόκην ηνπ Amman. Δπίζεο παξαηεξείηαη έληνλε 

κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ πόιε Balqa ζηα ΒΓ ηνπ Amman θαη ζηελ πόιε 

Madaba ΝΓ ηνπ Amman, όπσο δειαδή θαη ζηελ πξνεγνύκελε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

εμεηάζηεθε.   

Σέινο ζηελ παξαθάησ εηθόλα (13) παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά όια ηα 

απνηειέζκαηα γηα θάζε ρξνλνινγία, γηα λα ππάξμεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο 

δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζην Amman. ε απηήλ ηελ εηθόλα θάζε 

ρξώκα αληηζηνηρεί θαη ζε κηα δηαθνξεηηθή ρξνλνινγία, όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

ππόκλεκα. 

 
Δηθόλα 13: νη κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο από ην 1984-2010 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο ήηαλ λα εληνπηζηνύλ νη δηαρξνληθέο 

κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman, ώζηε λα 

δηεπθξηληζηνύλ νη θαηεπζύλζεηο, ν ηξόπνο θαη ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν επεθηάζεθε ε πόιε 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (από ην 1984 έσο ην 2010), αιιά θαη λα δηαθαλνύλ νη 

κειινληηθέο ηάζεηο επέθηαζεο ηνπ Amman κεηά ην 2010. 

 

ΎΝΟΦΗ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ  

 

Γηα ην ζθνπό απηό έπξεπε λα αθνινπζεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κέζα από ηελ 

νπνία ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο απηέο νη κεηαβνιέο ζην δνκεκέλν ρώξν αιιά 

θαη λα βγνπλ αμηόπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα απηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γεληθά ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, 

πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηα εμήο βαζηθά ζηάδηα: 

1) Αξρηθά απαηηήζεθε ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Αμηνπνηήζεθαλ 

θάπνηεο δηαζέζηκεο δνξπθνξηθέο εηθόλεο (ηνπ Landsat 4-5 TM θαη εηθόλεο 

SRTM), αιιά θαη νξηζκέλα ρσξηθά δεδνκέλα όπσο ηα ζεζκνζεηεκέλα 

δηνηθεηηθά όξηα (ηνπ Γήκνπ, ηνπ Ννκνύ θαη ηεο Υώξαο). Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί όηη όια ηα παξαπάλσ ρσξηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη γεληθά λα έρνπλ ην 

ίδην ζύζηεκα αλαθνξάο θαη αλ είλαη απαξαίηεην λα γεσ-αλαθεξζνύλ.  

2) Αθνινύζσο ρξεηάζηεθε λα γίλεη πξνεπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (κνξθνπνίζε 

ησλ εηθόλσλ) θαη θπξίσο ε αηκνζθαηξηθή δηόξζσζε. Ζ ηειεπηαία ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαζώο ε παξνπζία ηεο αηκόζθαηξαο απνηειεί έλαλ ξαδηνκεηξηθό 

παξάγνληα πνπ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο κηαο εηθόλαο. Σν 

πξόβιεκα νπζηαζηηθά είλαη όηη ε αηκόζθαηξα επηδξά ζεκαληηθά ζηελ 

αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηνλ αληρλεπηή θαη έηζη ειαηηώλεη ηελ αληίζεζε ηεο,  

επνκέλσο επεξεάδεηαη ε ηαμηλόκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο εηθόλαο.  Ζ 

δηαδηθαζία ηεο αηκνζθαηξηθήο δηόξζσζεο είλαη κε άιια ιόγηα κηα 

ξαδηνκεηξηθή ξύζκηζε ηεο εηθόλαο πνπ έρεη ζθνπό λα ειαηησζνύλ νη 

αζπκβαηόηεηεο αλάκεζα ζηνπο αληρλεπηέο, νη ειαηησκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

θαη νη αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο.  
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3) Μεηά ηελ απαηηνύκελε πξνεπεμεξγαζία, ζηηο ηειηθέο εηθόλεο πνπ πξνέθπςαλ  

από απηή ηελ δηαδηθαζία ππνινγίζηεθε ν δείθηεο δόκεζεο VIBI γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ κεηαβνιώλ ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ. Ο VIBI πνπ είλαη 

απνηέιεζκα θάπνησλ καζεκαηηθώλ αιγνξίζκσλ, ζπλδπάδεη ηνλ δείθηε 

βιάζηεζεο NDVI θαη ηνλ δείθηε δόκεζεο NDBI. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ζρέζε 

ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ν VIBI είλαη ε δηαίξεζε ηνπ NDVI κε ην άζξνηζκα ησλ 

NDVI θαη NDBI: VIBI = NDVI / (NDVI + NDBI). Αθνινύζσο, κε ρξήζε ηνπ 

VIBI έγηλε ηαμηλόκεζε ζηηο δύν βαζηθέο θαιύςεηο γεο (δνκεκέλεο «αζηηθέο» 

επηθάλεηεο θαη ινηπέο «κε δνκεκέλεο» επηθάλεηεο).  

4) Ύζηεξα από ην δηαρσξηζκό ζε αζηηθέο θαη κε αζηηθέο επηθάλεηεο  πνπ ήηαλ 

θαη ν ηειηθόο ζθνπόο ηεο ηερληθήο επεμεξγαζίαο, έγηλε ε αλάιπζε ησλ 

δηαρξνληθώλ κεηαβνιώλ γηα θαζέλα από ηα εμεηαδόκελα έηε θαη αθνινύζσο  

ε παξνπζίαζε ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ.  

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ  ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Όπσο είδακε ζην ππνθεθάιαην (3.3), έλα ζεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ δείθηε VIBI 

είλαη όηη κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηηο δνκεκέλεο (αζηηθέο) εθηάζεηο από ηηο κε 

δνκεκέλεο, ελώ ν θαζέλαο από ηνπο επηκέξνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί (NDVI θαη 

NDBI) δελ κπνξεί λα θάλεη απηή ηελ δηαδηθαζία από κόλνο ηνπ. Μάιηζηα, o δείθηεο 

NDVI δελ είρε ζρεδηαζηεί πνηέ γηα απηό ην ζθνπό ελώ ν NDBI παξνπζηάδεη ην 

πξόβιεκα όηη κπεξδεύεη ηελ άγνλε γε (π.ρ. άκκνο) κε ηελ αζηηθή θάιπςε. Αληίζεηα 

ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ν VIBI δελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκόζεη κηα κέζνδν 

απόθξπςεο / θάιπςεο (mask) ηεο άγνλεο γεο πνπ κπεξδεύεηαη κε ηνλ δνκεκέλν 

ρώξν,  ή λα ρξεζηκνπνηήζεη βνεζεηηθέο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ηα όξηα ηεο 

πόιεο.  

Δπηπιένλ, ε επηινγή ηεο επνρήο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη δνξπθνξηθέο εηθόλεο, 

πξηλ ππνζηνύλ επεμεξγαζία, παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ, αθόκα θαη κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε VIBI. πγθεθξηκέλα 

απνδεηθλύεηαη όηη επηινγή ησλ ρεηκεξηλώλ κελώλ (κε πην έληνλεο βξνρνπηώζεηο) γηα 

ηε ιήςε ησλ εηθόλσλ είλαη πην θαηάιιειε θαη νδεγεί ζε πην απνδεθηά απνηειέζκαηα, 

ζε ζρέζε κε ην αλ ιακβάλνληαλ ζε άιιεο επνρέο κε πην δεζηό/μεξό θιίκα, όπσο θαηά 
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ην θαινθαίξη ή αξρέο θζηλνπώξνπ. Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη όηαλ 

νη εηθόλεο ιακβάλνληαη ζηνπο δεζηνύο κήλεο κε μεξαζία, είλαη όηη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δείθηε VIBΗ ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο κπεξδεύεηαη ε αζηηθή θάιπςε (ηζηκέλην) κε ηηο ινηπέο κε δνκεκέλεο 

επηθάλεηεο (ζπλήζσο κε ηελ άγνλε γε). 

 Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο όπσο ε Πεξηνρή Μειέηεο, πνπ ηα εδάθε ηεο απνηεινύληαη 

θπξίσο από άκκν (όπσο ε έξεκνο),  κπνξεί ε ηειεπηαία λα εκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλα 

ζεκεία σο δνκεκέλε επηθάλεηα θαηά ηνπο δεζηνύο κήλεο.  πγθεθξηκέλα, νξηζκέλα 

ηκήκαηα κηαο κεγάιεο έθηαζεο ζηα ΝΑ ηνπ Amman, ε νπνία ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

απνηειείηαη από έξεκν, ύζηεξα από ηελ  εθαξκνγή ηνπ VIBI θαίλνληαη σο αζηηθή γε.  

Άξα έλαο αθόκα ιόγνο πνπ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη εηθόλεο πνπ έρνπλ ιεθζεί ην 

ρεηκώλα, είλαη όηη ε άκκνο κπνξεί εθείλε ηελ επνρή λα είλαη πγξή ιόγσ βξνρήο ή λα 

έρεη ιίγε βιάζηεζε, κε απνηέιεζκα λα κελ κπεξδεύεηαη κε ην ηζηκέλην όπσο 

παξαπάλσ. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ιόγσ ειιηπώλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ (δνξπθνξηθώλ 

εηθόλσλ) δελ ήηαλ δηαζέζηκεο γηα όιεο ηηο ρξνλνινγίεο εηθόλεο πνπ λα έρνπλ ιεθζεί 

ην ρεηκώλα, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηθόλεο από θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα 

ηα έηε 1984 θαη 1992,  από θζηλνπσξηλνύο γηα ην έηνο 2003 θαη από ρεηκεξηλνύο γηα 

2010. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα όπσο ην 

παξαπάλσ αιιά θπξίσο όπσο απηό πνπ ζα πεξηγξαθεί ζηελ ζπλέρεηα.  

πγθεθξηκέλα, εθαξκόδνληαο ην δείθηε VIBI ζε κηα εηθόλα πνπ είρε ιεθζεί ην ρεηκώλα 

ηνπ 1998 (ζηηο 17/2/1998) θαη ζπγθξίλνληαο ην απνηέιεζκα κε κηα από ηηο εηθόλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θεθάιαην 4 (ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ) πνπ ιήθζεθε 

ην θζηλόπσξν ηνπ 2003 (ζηηο 13/10/2003), δηαπηζηώλνπκε ζηηο παξαθάησ εηθόλεο (14), 

(15) όηη παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν: ζε θάπνηεο κεγάιεο πεξηνρέο όπσο απηέο ζην 

θεληξηθό, ΒΓ θαη ΝΓ ηκήκα ηνπ Amman εκθαλίδνληαη ζηελ εηθόλα ηνπ 1998 λα 

θαιύπηνληαη από αζηηθέο επηθάλεηεο, ελώ 5 ρξόληα αξγόηεξα, ην 2003 νη ίδηεο πεξηνρέο 

λα εκθαλίδνληαη σο κε δνκεκέλεο, πξάγκα πνπ είλαη αδύλαην.  
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             Amman, 1998 (ρεηκώλαο)                            Amman, 2003 (θζηλόπσξν)                                 

    
Δηθόλεο 14, 15 : Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζην Amman, κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 

επνρώλ ιήςεο ησλ εηθόλσλ 

Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα (10) θαίλεηαη ζε αξηζκνύο ε «πεξίεξγε» δηαθνξά ηεο αζηηθήο 

θάιπςεο κεηαμύ ηνπ ρεηκώλα ηνπ 1998 θαη ηνπ θζηλνπώξνπ 2003. 

Πίλαθαο 10: Αζηηθή θάιπςε γηα ην έηνο 1998 ζύγθξηζε κε ην 2003 

Έτος Αστική κάλσυη(τ.τλμ) 

1998 264,744 

2003 242,348 

Αθνινύζσο, ζπλερίδνληαο ηνπο πεηξακαηηζκνύο ρξεζηκνπνηήζακε σο δεδνκέλα ηε 

κνλαδηθή εηθόλα από απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην θεθ. 4 ε νπνία ιήθζεθε ην 

ρεηκώλα (ζηηο 3/12/2010) κε ηελ ίδηα εηθόλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξαπάλσ, ηνπ 

ρεηκώλα ηνπ 1998. Δθαξκόδνληαο ην δείθηε VIBI ζε απηέο, θαηαιήμακε ζηελ παξαθάησ 

ζύγθξηζε ησλ 2 ηειηθώλ εηθόλσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή (εηθόλεο 16, 17). 

Αλ παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά ε δηάρπζε ηνπ καύξνπ ρξώκαηνο (δνκεκέλεο 

επηθάλεηεο) είλαη πην έληνλε ζηελ εηθόλα (17) ηνπ 2010 θαιύπηνληαο κεγαιύηεξε 

έθηαζε από ηελ εηθόλα ηνπ 1998, θάηη ην νπνίν είλαη πιένλ απνιύησο ινγηθό θαζώο 

πέξαζαλ 12 ρξόληα. 
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            Amman, 1998 (ρεηκώλαο)                               Amman, 2010 (ρεηκώλαο)                                 

    
Δηθόλα 16, 17 : Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζην Amman, κε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ 

επνρώλ ιήςεο ησλ εηθόλσλ 

 

Φαηλνκεληθά βέβαηα, ην καύξν ρξώκα ησλ αζηηθώλ επηθαλεηώλ θαίλεηαη αξθεηά πην 

έληνλν ζηελ εηθόλα ηνπ 1998, αλ θαη θαιύπηεη κηθξόηεξε έθηαζε. Παξ‟ όια απηά, 

θαζώο ε εηθόλα ηνπ 1998 ιήθζεθε ζε πνιύ πην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηνπ ρεηκώλα (κέζα 

Φεβξνπαξίνπ) ελώ ηνπ 2010 κόιηο ζηηο αξρέο ηνπ Γεθέκβξε, ζεσξήζεθε όηη ε δηαθνξά 

ζηελ απόρξσζε ηνπ καύξνπ νθείιεηαη ζε απηή ηε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε όηη επηιέγνληαο σο αξρηθά δεδνκέλα 

εηθόλεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην ρεηκώλα, ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

δείθηε VIBI θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πην αμηόπηζηα ζε απηέο από όηη ζε άιιεο επνρέο. 

 

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΟΝ 

ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

Γηα λα θαλεί ε ζεκαζία ηεο επηινγήο ηεο επνρήο, έγηλε κηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζηελ 

εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ πνπ θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αξρηθά ζην θεθ. 4 (θαη είραλ ιεθζεί ζε κε ρεηκεξηλέο επνρέο από ην 1984-2003, ελώ 

απηή ηνπ 2010 ζηηο αξρέο ηνπ Γεθέκβξε), κε ηελ αζηηθή εμάπισζε πνπ  πξνηείλεηαη 

από ηνλ ππάξρνληα πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό ηεο ρώξαο. Αθνινύζσο έγηλε ζύγθξηζε 

ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ κε ηελ εμέιημε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζε εηθόλεο 

ιεθζείζεο θαζαξά θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, δειαδή ρξεζηκνπνηώληαο ηε κνλαδηθή 

λέα εηθόλα πνπ βξέζεθε από ηνλ ρεηκώλα ηνπ 1998 θαη ηελ αξρηθή εηθόλα ηνπ 2010 

(αξρέο Γεθέκβξε, πνπ ζεσξήζεθε ρεηκώλαο). 
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Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην (2) «Ζ Πνιενδνκηθή Γνκή ηνπ Amman», ην πην 

νινθιεξσκέλν πνιενδνκηθό ζρέδην γηα ηελ πόιε απνηέιεζε ην «πλνπηηθό 

Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ Amman γηα ηελ πεξίνδν 1985-

2005» (“Greater Amman Comprehensive Development Plan 1985–2005” ή GACDP). 

Οη πξνηάζεηο ηνπ παξαπάλσ ρεδίνπ (GACDP) εζηηαδόληνπζαλ θπξίσο ζηελ 

παξεκπόδηζε ηεο πεξη-αζηηθήο θαη πξναζηηαθήο εμάπισζεο ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο, 

θαη αληίζεηα ζηε δηνρέηεπζε ηεο λέαο απηήο αλάπηπμεο ζε γύξσ δνξπθνξηθνύο 

νηθηζκνύο πνπ ζα δεκηνπξγνύληαλ. Έηζη ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην επηρείξεζε λα 

θαζνξίζεη έλα πξνηηκώκελν νηθηζηηθό πξόηππν γηα ηελ Δπξύηεξε Πεξηνρή ηνπ 

Amman (Greater Amman) γηα ην έηνο 2005, πνπ πεξηειάκβαλε ηελ αλάπηύμε δύν 

πόιεσλ-δνξπθόξσλ ζηα λόηηα θαη αλαηνιηθά ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Amman: ελόο 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο νηθηζκνύ ρσξνζεηεκέλνπ αθξηβώο λόηηα ηνπ Αεξνδξνκίνπ 

«Βαζίιηζζα Άιηα» θαη κηαο πην εθηεηακέλεο πεξηνρήο ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο 

θαη πάλσ ζηελ Πεξηθεξεηαθό Οδό πνπ ζα ελώλεη ην Zarqa κε ην Αεξνδξόκην 

«Βαζίιηζζα Άιηα». 
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Δηθόλα 18: ρεδηαδόκελν πεξηθεξεηαθό νηθηζηηθό πξόηππν γηα ην Amman, πεξηιακβάλνληαο 

ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman.(Amman Municipality, 1987) 

 

Ζ πην ζύγρξνλε εθδνρή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην Amman αιιά θαη εμέιημε 

ηνπ GACDP, είλαη ην «ρέδην γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman» 

(“Amman Development Corridor Project”, ADCP) πνπ εγθξίζεθε ην 2004. Απηό 

πξνβιέπεη ηελ αλάπηύμε ηνπ λνηηναλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηεο ζρεδηαδόκελεο 

Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ ηνπ Amman σο ελόο «δηαδξόκνπ» βηνκεραληθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζα ελώζεη ηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Zarqa ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Amman, κε 

ηνλ Απηνθηλεηόδξνκν ηεο Δξήκνπ (Desert Highway) ζηα λόηηα ηνπ Amman θαη 

ηαπηόρξνλα κε ην Γηεζλέο Αεξνδξόκην «Βαζίιηζζα Άιηα».  

πγθεθξηκέλα ν Αλαπηπμηαθόο Γηάδξνκνο ηνπ Amman, κε ηελ θαηαζθεπή ηεο 

απαξαίηεηεο νδηθήο ζύλδεζεο (ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ) θαζώο θαη ηεο 
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πιηθνηερληθήο ππνζηήξημεο εθνδηαζκνύ (logistics) ζε απηήλ, αλακέλεηαη λα 

πξνσζήζεη ηηο παξαγσγηθέο επελδύζεηο θπξίσο ζε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, αιιά θαη λα ζηξέςεη ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, κέζσ ηεο θαιύηεξεο πξόζβαζεο ζε πξνζηηέο ηηκέο γεο.  

Οπζηαζηηθά ην ρέδην γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman ζπλδέεηαη κε ηνλ 

επξύηεξν ζηόρν πνπ πξνβιέπεη ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο γηα όιε ηελ Ηνξδαλία, 

πνπ είλαη ε απνθέληξσζε από ηελ πξσηεύνπζα, ε πνιενδνκηθή-πιεζπζκηαθή αιιά 

θαη ε νηθνλνκηθή. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ην Amman ζπγθεληξώλεη ζήκεξα 

πεξίπνπ ην 80% ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο, επνκέλσο είλαη 

μεθάζαξν όηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πνιιά γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο ηεο 

απνθέληξσζεο. 

Ωζηόζν ε ζεκεξηλή πνιενδνκηθή εηθόλα ηνπ Amman θαίλεηαη όηη επεξεάζηεθε ζε 

έλα κηθξό κόλν βαζκό από ηελ πνιενδνκηθή πνιηηηθή πνπ αλαπηύρζεθε ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, θαζώο ε ηειεπηαία δελ έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο. Παξ‟ όια απηά 

ηεξήζεθαλ θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ όζνλ αθνξά ηνπο θύξηνπο 

άμνλεο ηεο πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Amman, όπσο ζα αλαθεξζεί ζηελ ζπλέρεηα.    
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΑΡΥΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Ζ εηθόλα (19) παξαθάησ είλαη απνηέιεζκα ηεο θνηλήο επεμεξγαζίαο ησλ εηθόλσλ ηνπ 

δνκεκέλνπ ρώξνπ ηνπ Amman ζε δηάθνξεο ρξνλνινγίεο, έρνληαο ιεθζεί ζε επνρέο 

κε ρεηκεξηλέο (από ην 1984-2003), κε εμαίξεζε ηελ εηθόλα ηνπ 2010 πνπ ζεσξήζεθε 

σο ιεθζείζα ηνλ ρεηκώλα. 

 
Δηθόλα 19: νη κεηαβνιέο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο από ην 1984-2010 

 

Ξεθηλώληαο από ηελ πεξίνδν 1984-1992, ην θαηλόκελν ηεο επέθηαζεο ηνπ δνκεκέλνπ 

ρώξνπ γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκό πξνο ηα θεληξηθά ηνπ Amman, ελώ παξνπζηάδεη 

κεγαιύηεξε έληαζε γύξσ από ην πεξηθεξεηαθό νδηθό δίθηπν ζηα ΒΓ θαη ηα ΝΑ ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman. Πέξα από απηέο ηηο γεληθέο ηάζεηο, ππάξρνπλ θαη 

θάπνηεο εμαηξέζεηο κε ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ κεηαθνξηθώλ ππνδνκώλ, όπσο ησλ 

ππεξηνπηθώλ νδηθώλ δηθηύσλ ΒΓ ηνπ Amman ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Balqa, 

θαζώο θαη δπηηθά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ 

Madaba. 



Η διασπονική εξέλιξη ηος δομημένος σώπος                                           Abujoudeh Emad     

ζηην Ιοπδανία: η πεπίπηυζη ηηρ ππυηεύοςζαρ Αμμάν 

  

58 

 

Αθνινύζσο, ζηελ πεξίνδν από ην 1992-2003 ν πνιενδνκηθόο ηζηόο ζπλερίδεη λα 

αλαπηύζζεηαη θαηά βάζε εληόο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη όηη ζηα δπν πεξηθεξεηαθά νδηθά δίθηπα,  ηα νπνία δηαζρίδνπλ  ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman από ΒΓ κε θαηεύζπλζε πξνο ηα ΝΑ, θαη από ΒΑ κε 

θαηεύζπλζε πξνο ηα ΝΓ αληίζηνηρα, ε κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζπλερίδεη λα 

είλαη  ηδηαίηεξα έληνλε.  

Γεληθόηεξα, ε αλάπηπμε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ην δηάζηεκα από 1992-2003 

παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε έληαζε θεληξηθά ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, ΝΑ 

πξνο ην αεξνδξόκην θαη ΒΓ πξνο ηελ πόιε Balqa. Δθηόο απηνύ, ζηελ ίδηα πεξίνδν, 

παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβνιή ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ  ζε δπν πόιεηο, ζην Zarqa ζηα 

ΒΑ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, θαη ηεο πόιεο Madaba ζηα ΝΓ ηεο.  

Σέινο, ζηελ πεξίνδν από ην 2003-2010 ζεκεηώλεηαη ηδηαίηεξα έληνλε κεηαβνιή ηνπ 

δνκεκέλνπ ρώξνπ γεληθά κέζα ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Amman, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα ΒΓ, ΝΓ θαη ΝΑ ηεο πόιεο. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

κεηαβνιή εθαηέξσζελ ηνπ ππεξηνπηθνύ νδηθνύ άμνλα ζηα λόηηα ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Amman, πξνο ην αεξνδξόκην.   

Δθηόο ησλ παξαπάλσ, παξαηεξείηαη ζηελ ίδηα πεξίνδν ε θαηαζθεπή ελόο λένπ 

πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ ζηα αλαηνιηθά ηνπ Amman, ην νπνίν  ζπλδέεη ηελ 

πόιε ηνπ Amman κε ηελ πόιε Zarqa ζηα ΒΑ. Ο δξόκνο απηόο ζπκβάιιεη ζηελ 

απεπζείαο πξόζβαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Zarqa ζην αεξνδξόκην ηνπ Amman. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηθεξεηαθνύ νδηθνύ δηθηύνπ πξνο ηα 

αλαηνιηθά ηνπ Amman ήηαλ νπζηαζηηθά πξόηαζε ηνπ «ρεδίνπ γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό 

Γηάδξνκν ηνπ Amman» ηνπ 2004, αλ θαη δελ πινπνηήζεθε αθξηβώο έηζη όπσο 

πξνηάζεθε. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΤΓΚΡΙΗ 

ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ, αλ ζπγθξίλεη θαλείο απηά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επέθηαζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ κε ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό γηα ην Amman, 

δειαδή κε ην «πλνπηηθό Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ 

Amman» (GACDP) αιιά θαη ην «ρέδην γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ 

Amman» (ADCP), ζα παξαηεξήζεη θαηαξράο όηη δελ έρνπλ πινπνηεζεί αξθεηέο 
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πξνηάζεηο ηνπο (όπσο νη δνξπθνξηθνί νηθηζκνί, πνπ ήηαλ από ηηο βαζηθόηεξνπο 

ζθνπνύο ηνπ GACDP).  

Αθόκε όκσο θη αλ έρνπλ εθαξκνζηεί θάπνηεο άιιεο πξνηάζεηο (όπσο απηή ηνπ 

Αλαπηπμηαθνύ Γηαδξόκνπ ζην ΝΑ ηκήκα ηεο ζρεδηαδόκελεο Πεξηθεξεηαθήο Οδνύ) 

δελ έρνπλ πινπνηεζεί αθξηβώο όπσο πξνηάζεθε ζην ρέδην, όπνπ ε πξόηαζε ήηαλ λα 

ζρεδηαζηεί απηή ε νδόο αξθεηά πην αλαηνιηθά θαη καθξηά από ηνλ πνιενδνκηθό ηζηό, 

έηζη ώζηε λα πεξηιακβάλεη αθόκε θαη ην αεξνδξόκην ζηελ πεξηαζηηθή δώλε 

αλάπηπμεο πνπ ζα όξηδε. Αληίζεηα, απηή ε νδηθή ππνδνκή πινπνηήζεθε αξθεηά πην 

δπηηθά από ηελ αξρηθή πξόηαζε ηνπ πλνπηηθνύ Αλαπηπμηαθνύ ρεδίνπ, αθήλνληαο 

ην αεξνδξόκην εθηόο ηεο πεξηαζηηθήο δώλεο αλάπηπμεο. 

Πέξα από απηά, ζην νηθηζηηθό πξόηππν πνπ πξνηείλεηαη από ην «πλνπηηθό 

Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ Amman» παξαηεξείηαη ην γεγνλόο 

όηη νη πόιεηο  Balqa θαη Zarqa παξνπζηάδνπλ μεθάζαξα κηα κνξθή αζηηθήο ζπλέρεηαο 

κε ην Amman. Απηό όκσο δε θαίλεηαη λα ηζρύεη απόιπηα ζηηο επεμεξγαζκέλεο 

εηθόλεο πνπ δείρλνπλ ηε δηαρξνληθή επέθηαζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ζην Amman 

(εηθόλα 19 παξαπάλσ) εηδηθά όζνλ αθνξά ηελ πόιε Balqa ζηα ΒΓ, πνπ κέρξη ην 2003 

ηνπιάρηζηνλ δελ ελσλόηαλ κε ηνλ πνιενδνκηθό ηζηό ηνπ Amman. 

‟ απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο επηινγήο ηεο επνρήο ησλ εηθόλσλ. 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη από ηηο επεμεξγαζκέλεο εηθόλεο πνπ ιήθζεθαλ 

ζε κε ρεηκεξηλή επνρή (1984-2003). Υξεζηκνπνηώληαο όκσο εηθόλεο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απνθιεηζηηθά ην ρεηκώλα , δειαδή ηηο δύν επεμεξγαζκέλεο εηθόλεο ηνπ 1998 

θαη ηνπ 2010 πνπ αλαθέξζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο, ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ην 

πλνπηηθό Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ Amman ζπκθσλεί ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό κε απηέο ζην ζέκα ηεο αζηηθήο ζπλέρεηαο, όπσο ζα δνύκε θαη ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα (20). 
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Δηθόλα (20): Ζ εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ην 1998-2010 

 

Γηα λα θαλεί θαιύηεξα ε κεγαιύηεξε εμάπισζε ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ από ην 1998 έσο 

ην 2010, ηνπνζεηήζεθε ε κία εηθόλα κέζα ζηελ άιιε όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ 

εηθόλα. ε απηήλ ην καύξν ρξώκα αληηζηνηρεί ζηηο δνκεκέλεο επηθάλεηεο ηνπ 1998, ελώ 

ην άζπξν ζε απηέο πνπ πξνζηέζεθαλ ην 2010.  

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη παξνπζηάδεηαη αζηηθή ζπλέρεηα αλάκεζα ζηελ πόιε Zarqa κε 

ην Amman, αιιά θαη κηα κνξθή αζηηθήο ζπλέρεηαο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα 

ζεζκνζεηεκέλα όξηα ηνπ δήκνπ, πξνο ηελ πόιε Balqa. Όπσο είδακε όκσο απηό ην 

ηειεπηαίν θνκκάηη ζηα ΒΓ ιείπεη ζηηο πξνεγνύκελεο επεμεξγαζκέλεο εηθόλεο από ην 

1984-2003 ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ εηθόλα (19), αλ εμαηξέζνπκε δειαδή ζε απηήλ 

ην άζπξν ρξώκα πνπ αληηζηνηρεί ζε ρεηκεξηλή επνρή ιήςεο (γηα ην 2010). 

ηελ εηθόλα (20) παξαηεξείηαη επίζεο έληνλε ηάζε εμάπισζεο ηνπ δνκεκέλνπ ρώξνπ 

ζηα λόηηα θαη  ΝΑ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Amman, θάηη πνπ ζπκθσλεί ζε κεγάιν 

βαζκό κε ην πλνπηηθό Αλαπηπμηαθό ρέδην ηεο Δπξύηεξεο Πεξηνρήο ηνπ Amman, 
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αιιά θαη κε ην ρέδην γηα ηνλ Αλαπηπμηαθό Γηάδξνκν ηνπ Amman, όπνπ θαίλεηαη 

πσο ν «δηάδξνκνο» νηθνλνκηθήο, επηρεηξεκαηηθήο αιιά θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο 

έρεη ηνπνζεηεζεί ζηα ΝΑ θαη ήδε θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα νξαηά απνηειέζκαηα. 

ηνλ εληαίν πίλαθα (10) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα όια ηα έηε γηα ηα νπνία 

έγηλε επεμεξγαζία αξρηθά, δειαδή ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο αζηηθήο θάιπςεο αλά 

εμεηαδόκελν έηνο παξάιιεια κε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ, έηζη ώζηε 

λα θαλεί αλ ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ηάζεηο ζηηο δύν κεηαβνιέο. 

 

Πίλαθαο 10: Αζηηθή θάιπςε θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκό 

Έτος 

Αστική κάλσυη 

(τ.τλμ) 

Ποσοστιαία 

μεταβολής κάλσυης πληθσσμός  

Ποσοστιαία μεταβολής 

πληθσσμού 

1984 123,707   777.500   

1992 140,229 13,35% 1.100.000 41,5 

2003 242,348 72,80% 2.029.200 84,5 

2010 626,898 158,60% 2.367.000 16,7 

Πεγή: ΤΥΒΗ - ίδηα επεμεξγαζία, 2011. 

 

ε απηό ηνλ πίλαθα παξαηεξείηαη κεγάιε κεηαβνιή ζηελ αζηηθή θάιπςε πνπ μεθηλά 

από ην 2003, όπνπ απμήζεθε θαηά 72,8% ζε ζρέζε κε ην 1992, παξάιιεια όκσο κε κηα 

πνιύ κεγάιε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ηε δηθαηνινγεί. Σν 2010 όκσο θαίλεηαη όηη ε 

πόιε ππεξδηπιαζηάζηεθε ζε έθηαζε θηάλνληαο ηα 626,898 η.ρικ., ελώ ε αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ήηαλ πνιύ κηθξόηεξε. Ζ δηαθνξά ζηηο ηάζεηο αύμεζεο ηεο αζηηθήο έθηαζεο 

θαη ηνπ πιεζπζκνύ αλάκεζα ζηηο δύν ρξνλνινγίεο εμεγείηαη βέβαηα όπσο είδακε από ηε 

δηαθνξεηηθή επνρή ιήςεο ηεο εηθόλαο ηνπ 2010 (ρεηκώλαο) ζε ζρέζε κε ην 2003 (αξρέο 

θζηλνπώξνπ). 

ην δηάγξακκα παξαθάησ ηνπνζεηήζεθαλ παξάιιεια ε δηαρξνληθή πνζνζηηαία αύμεζε 

ηεο αζηηθήο θάιπςεο θαη ε αληίζηνηρε δηαρξνληθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνύ. Έηζη 

θαίλεηαη πην μεθάζαξα ε ζρέζε αλάκεζα ζηα δύν κεγέζε, ηεο κεηαβνιήο ηνπ αζηηθνύ 

ρώξνπ θαη ηνπ πιεζπζκνύ. Όπσο βιέπνπκε ππήξρε κηα νκνηόηεηα ζηελ κεηαβνιή ησλ 

δύν κεγεζώλ κέρξη ην 2003, ελώ ην 2010  ν δνκεκέλνο ρώξνο θαίλεηαη λα έρεη απμεζεί 

πνιύ πεξηζζόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκό γηα ιόγνπο πνπ εμεγήζακε 

πξνεγνπκέλσο. 
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Γηάγξακκα 6: Πνζνζηηαία κεηαβνιήο ηεο αζηηθήο θάιπςεο θαη Πνζνζηηαία κεηαβνιήο πιεζπζκνύ 

 

 

Κιείλνληαο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη παξ‟ όιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ αξρηθώλ 

δηαζέζηκσλ επεμεξγαζκέλσλ εηθόλσλ δελ είλαη απόιπηα αθξηβή ζε λνύκεξα (εηδηθόηεξα 

ζηηο εηθόλεο πνπ είραλ ιεθζεί ζε κε ρεηκεξηλέο επνρέο), καο δίλνπλ πάλησο κηα 

πξνζδηνξηζηηθή εηθόλα γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επεθηάζεθε ν δνκεκέλνο ρώξνο ζην 

Amman θαη πξνο ηα πνηεο θαηεπζύλζεηο. Παξ‟ όια απηά, ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ ζε δεύηεξε θάζε, από ηε ζύγθξηζε ησλ δύν ηειεπηαίσλ δνξπθνξηθώλ 

εηθόλσλ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2010 θαίλεηαη όηη είλαη ζαθώο πην θπζηνινγηθά θαη ζπλεπώο 

απνδεθηά, δείρλνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηάιιειε επνρή πνπ έρνπλ ιεθζεί νη 

εηθόλεο, ώζηε λα έρεη κεγαιύηεξε αμηνπηζηία ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή κέζνδνο. 
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