
جملة العامرة والتخطيط، م 30 )2(، ص ص 195- 213،  الرياض ) 2018م / 1439هـ (

195

التمدد العمراين ملدينة الرياض )2017-1987(
دراسة باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

محد أمحد التوجيري

أستاذ مساعد، قسم اجلغرافيا، جامعة امللك سعود
haaltuwaijri@ksu.edu.sa

حممد هزاع العتيبي                عبد اهلل حممد املدلج                          فواز معيض املالكي

اهليئة العامة للمساحة                   أمانة منطقة الرياض                           مركز املعلومات الوطني
طالب دراسات عليا، قسم اجلغرافيا، جامعة امللك سعود

قدم للنرش يف 1438/7/16 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1438/8/13 هـ

)1987م  عامي  بني  الدراسة  فرتة  خالل  العمراين  التمدد  توضيح  إىل  الدراسة  هذه  سعت  البحث.  مخلص 

السعودية  العربية  للمملكة  تنبع أمهيتها من كوهنا عاصمة  التي  الرياض،  -2017م( والذي طرأ عىل مدينة 
وأكثر مدهنا عددًا للسكان وأكربها مساحًة، واستهدفت توضيح مقدار هذا التمدد العمراين ونسبته وكذلك 
اجتاهات النمو العمراين يف املدينة خالل هذه الفرتة املمتدة بني هذين التارخيني عرب استخدام الربجميات ذات 
برناجمي                يف  ممثلة  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  بتقنيات  االستعانة  متت  لقد  املكاين.  البعد 
حتميل  تم   )USGS( اجليولوجية  املساحة  هيئة  موقع  فعرب  واملتينة،  العالية  وبقدراهتام   )Erdas(و  )ArcGIS(
واالقتصاص  كالتصنيف  واملعاجلة  التحليل  بعمليات  القيام  ثم  ومن  الدراسة،  لفرتة   )Landsat( مرئيات 
والتحسني والتحرير وغريها، وكذلك إجراء احلسابات حتى الوصول إىل النتائج. ولقد تبني من خالل أبرز 
النتائج التي تم استخالصها، حجم التمدد العمراين الواضح ملدينة الرياض خالل فرتة الدراسة إذ بلغت نسبة 
التمدد يف النمو العمراين )82.9 %( بني عامي )1987م -2017م(، وكذلك تباينت االجتاهات العمرانية 
دراسات  اعتامد  رضورة  أبرزها:  التوصيات  ببعض  الدراسة  هذه  وأوصت  أيضًا.  الفرتة  ذات  خالل  للنمو 
الدراسات  هذه  مثل  تكون  أن  عىل  للدولة  اخلمسية  باخلطط  وربطها  دورية  بصفة  لتصبح  العمراين  التمدد 

منطلقًا لدراسات تتناول موضوع التنبؤ والتوقع للتغري العمراين يف ضوء التقنيات آنفة الذكر.

الكلامت املفتاحية: التمدد العمراين، اجتاهات النمو، االستشعار عن بعد، نظم املعلومات اجلغرافية، مرئيات 
فضائية، مدينة الرياض.

شكر وتقدير: يشكر الباحثون مركز بحوث كلية اآلداب، جامعة امللك سعود عىل دعم هذا البحث
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1. املقدمة

ــتيطان  ــور االس ــى ص ــن أرق ــدن م ــر امل تعت
البــرشي عــىل وجــه األرض، فنشــأهتا يف األصــل مــن 
عمــل اإلنســان، وظاهــرة املدينــة هــي ظاهــرة تارخييــة 
ــأ يف  ــام تنش ــايض ك ــأت يف امل ــي نش ــل كل يشء فه قب
احلــارض ورافقــت تطــورًا متعاقبــًا حلضــارات قديمــة 
ــًا  ــة كائن ــة اجلغرافي ــر يف البيئ ــدن تعت ــة، فامل وعظيم
حيــًا، فهــي تولــد وتنمــو وتتدهــور ومتــوت )محــدي، 
1964(، فلذلــك يتطلــب األمــر لدراســة املــدن 
ــي  ــة الت ــل اجلغرافي ــن العوام ــة م ــة بمجموع اإلحاط
ــكيل  ــي والتش ــب الوظيف ــىل الرتكي ــر ع ــرت وتؤث أث
ــت  ــواء كان ــة س ــة باملدين ــة العمراني ــري للكتل الب
طبيعيــة أو اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو عمرانيــة وغرها.

يف القــرن العرشيــن حــدث تطــور كبــر يف 
ــا  ــو م ــالت، وه ــل واملواص ــائل النق ــبكات ووس ش
ــة يف  ــة العمراني ــاحة الكتل ــادة مس ــىل زي ــس ع انعك
ــزة،  ــة وجي ــرتة زمني ــرى يف ف ــدن الك ــم وامل العواص
ــن النمــو العمــراين  ــة ب ــة تبادلي ــاك عالق ــح هن وأصب
ــبكات  ــه ش ــتخدامات األرايض وتوجي ــط اس وختطي
النقــل وغرهــا، بــام هلــا مــن انعكاســات مبــارشة عــىل 
التطــور العمــراين خاصــة بالعواصــم واملــدن الكــرى 

)عيــارصة، 2015(.

لقــد شــهدت مــدن اململكــة العربيــة الســعودية 
كبــرًا  توســعًا عمرانيــًا  املاضيــة  العقــود  خــالل 
تزامــن مــع اكتشــاف النفــط وتزايــد عائداتــه، نتيجــة 
ــح  ــرى، وأصب ــدن الك ــة للم ــرة الداخلي ــادة اهلج زي
هنــاك طلــب عــىل الســكن تزامنــًا مــع هــذا التوســع 

)الســدحان، 2012(، ومــن ثــم قامــت احلكومــة 
بتوزيــع منــح األرايض الســكنية للمواطنــن وكذلــك 
ــة وغرهــا  ــة العقاري ــدوق التنمي ــم قــروض صن تقدي
أكثــر  توســع  يف  فعــال  بشــكل  ســامهت  والتــي 
ــح  ــم مالم ــن أه ــد م ــع يع ــذا التوس ــة، وه للمدين
التغــر يف املــدن الســعودية والتــي انتقلــت مــن 
ــدة  ــة معق ــرة مليوني ــدن كب ــرة إىل م ــتقرات صغ مس
الرتكيــب واحلركــة يقطــن هبــا ماليــن الســكان، 
ــع  ــوذج للتوس ــاض كنم ــة الري ــا مدين ــا أخذن وإذا م
ــادة يف  ــدن زي ــر امل ــن أكث ــا م ــنجد أهن ــراين فس العم
عــدد الســكان وكذلــك يف الرقعــة العمرانيــة املمتــدة 
ــوم. ــًا بعــد ي ــزداد يوم ــي ت واملســاحات الشاســعة الت

إن الــدور الــذي تقــوم بــه تقنيــات نظــم 
املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد يف 
دراســات التغــر العمــراين وكشــفه ومتثيلــه؛ هلــو دور 
ــح  ــات تتي ــذه التقني ــوري، إذ إن ه ــال وحم ــر وفع كب
ــة  ــىل منطق ــم ع ــا ت ــة م ــل معرف ــتخدم أو املحل للمس
الدراســة خــالل فــرتة أو فــرتات زمنيــة مــن تغــرات 
ــد  ــاء قواع ــة بن ــالل إمكاني ــن خ ــكاين، م ــد م ذات بع
معلومــات هلــا وعمــل التحليــل والدراســات الالزمــة 
كذلــك، وذلــك باســتخدام الصــور اجلويــة واملرئيات 
ــح  ــدًا لتوضي ــًا جي ــر نموذج ــي تعت ــة والت الفضائي
ــا  ــن خالهل ــن م ــث يمك ــطح األرض، حي ــامل س مع
دراســة الظواهــر اجلغرافيــة من حيــث مراقبتهــا وتتبع 
تطورهــا وتغراهتــا، ونموهــا أو انكامشــها، واجتاهــات 
وإعــداد  االنكــامش،  أو  النمــو  هــذا  ومعــدالت 
خرائــط دقيقــة تبــن توزيعهــا )الصالــح، 1431هـــ(، 
وذلــك هبــدف إنتــاج خرائــط تــؤرخ التطــور املســتمر 
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ــاء  ــن بن ــن الزم ــرة م ــرتات متغ ــالل ف ــران خ للعم
ــلف  ــام أس ــة ك ــور جوي ــة أو ص ــات فضائي ــىل مرئي ع
ــة أو  ــة حقلي ــات مكاني ــالل معلوم ــن خ ــره، أو م ذك
ــذه  ــوة ه ــدر ق ــر مص ــي تعت ــابقة، والت ــات س دراس

ــع. ــذه املواضي ــل ه ــا يف مث ــم وأمهيته النظ

التمــدد  دراســة  البحــث  هــذا  يف  ســيتم   
العمــراين  التغــر  كشــف  خــالل  مــن  العمــراين 
ــرتة  ــالل ف ــاض خ ــة الري ــوه يف مدين ــات نم واجتاه
زمنيــة متتــد مــن عــام )1987م- 2017م( باســتخدام 
تقنيــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار 
ــج يف  ــرز النتائ ــفر أب ــع أن تس ــن املتوق ــد، وم ــن بع ع
ــىل  ــرأ ع ــذي ط ــو ال ــدار النم ــن مق ــث ع ــذا البح ه
ــوال  ــات يف أط ــة والفروق ــة يف املدين ــة العمراني الكتل

ــه. ــو واجتاهات ــذا النم ه

2. أمهية البحث

 تكمــن أمهيــة البحــث يف معرفــة وحتليــل 
وكشــف التمــدد العمــراين خــالل ثالثــة عقــود 
ــًا  ــع يوم ــروف تتوس ــو مع ــام ه ــدن ك ــت، فامل مض
بعــد يــوم تبعــًا لزيــادات األعــداد الســكانية املتتابعــة 
ــا  ــذا م ــا؛ وه ــل وغره ــبكات النق ــع يف ش والتوس
جيعــل البيئــة العمرانيــة متغــرة وخمتلفــة بمــر األزمنة. 
ــتقبل  ــؤات ملس ــع تنب ــد وض ــام تري ــدن حين إن إدارة امل
العمــران فــإن ذلــك ال يتــم إال بعــد قيــاس وكشــف 
ــران  ــة لعم ــابقة واملتعاقب ــرات الس ــترشاف التغ واس
ــتقبل  ــاكاة املس ــًا ملح ــر منطلق ــا يعت ــو م ــة وه املدين

ــراين.  العم

ــر دراســة كشــف التغــر العمــراين جــزًءا  تعت

مــن عمليــة ختطيــط شــامل يقــوم عــىل وضــع 
ــك  ــتقبلية، لذل ــة املس ــة للتنمي ــيناريوهات واضح س
مــن الطبيعــي أن تكــون دراســات هــذه املتغــرات من 
ــدن،  ــط امل ــات ختطي ــية يف عملي ــرورات األساس ال
فصانعــو القــرار يف املدينــة بحاجــة إىل أن يعرفــوا 
الوضــع العمــراين خــالل املــايض واحلــارض بتغراتــه 
واختالفاتــه، حتــى يمكــن تصــور املســتقبل ومــن ثــم 

ــراين. ــال العم ــورات املج ــات وتط ــر اجتاه تقدي

ــاع  ــم صن ــيلة تدع ــث وس ــذا البح ــر ه  يعت
القــرار وأداة تســاعد عــىل صياغــة خمرجــات رصينــة 
ختدم مــرشوع املخطــط االســرتاتيجي ملدينــة الرياض؛ 
ــه  ــراين واجتاهات ــو العم ــر يف النم ــد التغ ــه يرص لكون
ــدة لثالثــن عامــًا، وهــذا مــن شــأنه  خــالل فــرتة ممت
ــران  ــتقبلية للعم ــات مس ــؤرشات وتوقع ــي م أن يعط

ــة. يف املدين

3. مشكلة البحث:

 تــرز احلاجــة ملعرفــة طبيعــة التمــدد العمــراين 
ــام  ــن ع ــدة ب ــرتة املمت ــالل الف ــاض خ ــة الري يف مدين
تــزداد  املدينــة  أن  خصوصــًا  )1987م-2017م(، 
ــاحة  ــام، فمس ــد ع ــًا بع ــًا عام ــع حري ــوًا وتتوس نم
ــة يف عــام 1435هـــ بلغــت  ــة العمراني ــة التنمي مرحل
حــوايل )2395 كــم2(، صاحــب هــذا االمتــداد 
زيــادات ســكانية متتاليــة، بلغــت نســبتها خــالل 
ــة  ــوايل )4%( )اهليئ ــرتة )1431هـ-1437هـــ( ح الف
ــإن  ــم ف ــن ث ــاض(، وم ــة الري ــر مدين ــا لتطوي العلي
ــىل  ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــات املكاني ــف التقني توظي
ــج  ــي نتائ ــأنه أن يعط ــن ش ــث م ــدار البح ــرتة م الف
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ــه ال يوجــد دراســة  ــة، خصوصــًا أن ملموســة ورصين
ــذه  ــة هل ــات املكاني ــذه التقني ــتخدام ه ــة باس تطبيقي

ــة. ــة املهم ــرتة الزمني الف

 4. أهداف البحث

ــر حجــم التمــدد العمــراين الــذي طــرأ -  تقدي
ــام  ــن ع ــرتة م ــه يف الف ــاض واجتاهات ــة الري ــىل مدين ع

)1987م-2017م(.

التمــدد -  يف  التغــر  مضامــن  مناقشــة 
عــام  مــن  الفــرتة  خــالل  واجتاهاتــه  العمــراين 

 . ) 2م 0 1 7 - 1م 9 8 7 (

5. تساؤالت البحث

ومســاحته -  العمــراين  التمــدد  نســبة  كــم 
)1987م-2017م(؟ الدراســة  فــرتة  خــالل 

النمــو -  اجتاهــات  يف  التمــدد  مقــدار  مــا 
ــة  ــرتة الدراس ــالل ف ــاض خ ــة الري ــراين يف مدين العم

2017م(؟ 1987م- (

6. حدود البحث

 تكمــن حــدود البحــث املكانيــة يف إطــار 
ــة  ــراين ملدين ــاق العم ــري للنط ــر احل ــة التطوي منطق
ــة تتمثــل يف دراســة  الريــاض، وكذلــك حــدود زماني
ــد  ــاض متت ــة الري ــراين بمدين ــدد العم ــوع التم موض

لثالثــن عامــًا بــن )1987م-2017م(.

7. منطقة البحث

اململكــة  الريــاض خــارصة  تعتــر مدينــة   
ــن  ــدة م ــي واح ــا وه ــعودية وعاصمته ــة الس العربي
أرسع مــدن العــامل نمــوًا يف الســكان واتســاعًا يف 

USGS :الشكل رقم )1(: صورة فضائية حديثة ملدينة الرياض يف وضعها الراهن، املصدر
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ــب التعــداد  ــكاهنا حس ــغ عــدد س املســاحة، إذ يبل
ــن )6.5(  ــد ع ــا يزي ــام )1437هـــ( م ــكاين لع الس
مليــون نســمة، بينــام بلغــت مســاحة التنميــة العمرانية 
ــوايل )2395  ــام )1435هـــ( ح ــاض لع ــة الري ملدين
 )º25   00  00( ــرض ــرة ع ــن دائ ــع ب ــم2(، وتق ك
ــة  ــول )º46   20  00( درج ــط ط ــامالً وخ ــة ش درج
رشقــًا، الشــكل رقــم )1(، وبارتفــاع حــوايل )600 م( 
فــوق منســوب ســطح البحــر، وتبلــغ عــدد البلديــات 
الفرعيــة يف مدينــة الريــاض )15( بلديــة فرعيــة ختــدم 
ــر  ــا لتطوي ــة العلي ــاء. )اهليئ ــه )209( أحي ــا جمموع م

ــاض(.  ــة الري مدين

8. كشف التغري العمراين

التغــر موضوعــًا  يعتــر موضــوع كشــف 
شــائعًا يف األدبيــات احلريــة، وقــد تنــاول هــذا 
املوضــوع كثــر مــن الباحثــن واملختصــن وغرهــم، 
فموضوعــه ال يقتــر عــىل كشــف التمــدد العمــراين 
فقــط فهنــاك تغــرات بيئيــة وزراعيــة ومائيــة وتغرات 
ــة  ــرق تقني ــاك ط ــا، وهن ــتخدام األرض وغره يف اس
ــة  ــة خمتلفــة يف بيئ ــن أزمن إليضــاح هــذه التغــرات ب
ــم  ــات نظ ــرز يف برجمي ــات ت ــذه التقني ــة، وه مكاني
املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد، فنظــام 
ــة يف  ــة حديث ــورة علمي ــرايف )GIS( ث ــات اجلغ املعلوم
ــن  ــال م ــا: جم ــرف بأهن ــة وتع ــات املكاني ــامل التقني ع
التــي  التطبيقيــة  أحــدث جمــاالت احلاســب اآليل 
تســاهم يف دعــم الدراســات اجلغرافيــة املعــارصة 
ــة  ــات املكاني ــل املعلوم ــة لتحلي ــاليب آلي ــر أس بتوف
الوصفيــة  باملعلومــات  بعــد ربطهــا   )spatial data(

نتائــج متنوعــة تعــزز  )Descriptive data( وإعطــاء 
ــي  ــرايف التطبيق ــر اجلغ ــم الفك ــتخالص ودع ــن اس م
املعــارص )عزيــز، 1420(، وأمــا تقنيــات االستشــعار 
ــول  ــة للحص ــيلة فعال ــا: وس ــرف بأهن ــد فتع ــن بع ع
ــا  ــرة م ــة أو ظاه ــن منطق ــاملة ع ــات ش ــىل معلوم ع
عــىل ســطح األرض دون مالمســتها أو االتصــال 
ــاد  ــوة عت ــن ق ــد مكام ــا )داود، 2013(. إن أح معه
هــذه التقنيــات ذات البعــد املــكاين هــو قدرهتــا اهلائلــة 
عــىل التحليــل والتفســر وإعــداد خمرجــات رصينــة، 
ــدار  ــكاين ويف كل إص ــل امل ــن أدوات التحلي ــة م مبني
ــة  ــة أدوات حتليلي ــم إضاف ــور يت ــه املط ــد يقدم جدي
ــى  ــا يبن ــج وم ــل النات ــذا التحلي ــه فه ــدة، وعلي جدي
عليــه مــن قــرارات وتوصيــات للمدخــالت املكانيــة 
ــذي  ــا ال ــب عمله ــات وصل ــذه الرجمي ــة ه ــو غاي ه

ــه. ــوم علي تق

9. الدراسات السابقة

 )Jieying Xiao، etl،2006( قــام جيانــغ وآخــرون
بدراســة متكاملــة الجتاهــات التحــر يف مدينــة 
 Hebei هيبــي  بمقاطعــة   Shijiazhuang شــيجيهوانق 
يف الصــن باســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافيــة 
واالستشــعار عــن بعــد، وقــد اســتعرضت الدراســة 
ــة للتوســع احلــري يف  ــة والزماني اخلصائــص املكاني
الفــرتة مــن عــام )1987م-2001م( واســتخدامات 
األرايض وتغــر الغطــاء األريض، مــن حيــث التوســع 
العمــراين ومــا يعرتيــه مــن رسعــة أو تباطــؤ يف مراحل 
ــق  ــة مناط ــود مالحظ ــع وج ــام م ــكل ع ــو بش النم
ــة الرسعــة يف النمــو لالجتــاه الرشقــي أو الغــريب  عالي
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مــن املدينــة، ويمكــن تصنيــف األنــامط املكانيــة التــي 
دعــت إىل مثــل هــذا النمــو إىل ثالثــة أنــواع: أهــداف 
ــيايس،  ــي والس ــل االجتامع ــة، والتدخ ــة معين توجيهي

ــي. ــري الطبيع ــو احل والنم

يشــر التغــر الكبــر يف اســتخدامات األرايض 
ــتخدامات  ــول اس ــن )1987م-2001م( إىل أن حت ب
األرايض مرتبــط بالنمــو العمــراين والتــي تســبب 
ــبب  ــع بس ــذي يرج ــتخدام األرايض وال ــرًا يف اس تغي
العوامــل  فــإن  وأخــرًا  األعــىل.  املــادي  العائــد 
الرئيســية املســببة هلــذا التوســع احلــري والتغــر يف 
الغطــاء النبــايت هــي ازديــاد أعــداد الســكان وحركــة 

ــة. ــع والسياس ــرور والتصني امل

 Deepak( كذلــك قــام ديبــاك كار وآخــرون 
ــق  ــكان يف املناط ــز الس ــة ترك Khare،etl، 2007( بدراس

الناميــة،  البلــدان  يف  خاصــة  املكتظــة،  احلريــة 
والــذي يدعــو إىل اســتخدام الرصــد باســتخدام 
ــم  ــذه النظ ــد، وه ــن بع ــعار ع ــم االستش ــات نظ تقني
ــًا إىل جنــب مــع تقنيــات التحليــل املــكاين  تقــوم جنب
مثــل: معاجلــة الصــور الرقميــة عــر نظــم املعلومــات 
اجلغرافيــة، والتــي يمكــن اســتخدامها ألغــراض 
الرصــد والتخطيــط حيــث إن هــذه متكــن مــن معرفــة 
مقــدار النمــو العمــراين، ولقــد متــت دراســة االمتــداد 
ــتان يف  ــة راجس ــع يف والي ــر )تق ــة أمج ــراين ملدين العم
اهلنــد( عــىل مــدى 25 عامــًا )1977م-2002م(، 
ــداد  ــة باالمت ــات املتعلق ــتخراج املعلوم ــك الس وذل
العمــراين ومســاحة الغطــاء األريض عــر التبايــن 
الزمنــي، وقــد اســتخدم هنــج تصنيــف اإلحصائيــات 
ــف  ــد بالتصني ــن بع ــعار ع ــور االستش ــف ص لتصني

املراقــب وغــر املراقــب والتــي تــم احلصــول عليهــا 
ــات  ــن مرئي ــعار ضم ــزة االستش ــف أجه ــن خمتل م
)Landsat(، وقــد اســتمدت اخلصائــص والتحليــالت 
مــن صــور األقــامر الصناعيــة، وعليــه فقــد تــم 
حســاب كثافــة اخلريطــة مــن حيــث الظواهــر املكانيــة 
احلــري  الشــكل  لتحديــد  وذلــك  وتركزهــا، 
للمدينــة كليــًا، باإلضافــة إىل ذلــك فقــد اســتخدمت 
ــة  ــددة إلقام ــرات املتع ــة كاملتغ ــاليب اإلحصائي األس
ــببة  ــل املس ــراين والعوام ــف العم ــن الزح ــة ب عالق
هلــا. إن النتائــج تكشــف أن تطويــر األرايض بلــغ 
)160.8%( يف مدينــة أمجــر أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف 
كذلــك  وكشــفت   ،)%50.1( الســكاين  النمــو 
مقاييــس التوزيــع املــكاين للنمــو العمــراين عــىل مــدى 

الســنوات )25( املاضيــة.

 )Ibrahim Baz،etl، 2009( دراســة  وهدفــت 
ــة  ــي تناولــت تطبيقــات نظــم املعلومــات اجلغرافي الت
القــرارات  اختــاذ  إىل  العمــراين؛  التخطيــط  يف 
اإلداريــة التخطيطيــة الســتدامة التنميــة احلريــة 
ــاد  ــا، وإجي ــطنبول برتكي ــل إس ــرى مث ــدن الك يف امل
ــة  ــة والطبيعي ــكالت البيئي ــة للمش ــول العقالني احلل
مــن  صغــر  نطــاق  عــىل  واحلفــاظ  املــوارد،  يف 
املعــامل التارخييــة والســياحية والســكنية يف املناطــق 
الســكان  عــدد  تزايــد  أن  احلريــة، وأوضحــت 
ــة،  ــد برسع ــط يتزاي ــر املنضب ــري غ ــع احل والتوس
عــىل حســاب تناقــص املســاحات اخلــراء ويرافقــه 
عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة. ومــن أهــم النتائــج التــي 
ــادة خطــرة يف  ــاك زي توصلــت إليهــا الدراســة أن هن
املناطــق احلريــة العمرانيــة؛ وهــو مــا يــؤدي إىل آثــار 
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ســلبية عــىل املســاحات اخلــراء وعــىل نوعيــة امليــاه 
ــرارات  ــة لق ــامل نتيج ــة يف الش ــواض خاص يف األح
العمــران،  مواقــع  الختيــار  التخطيــط  يف  ســيئة 
ــري  ــو احل ــه النم ــة بتوجي ــت الدراس ــك أوص لذل
نحــو املناطــق الغربيــة، وعــدم بنــاء مــدن جديــدة يف 
ــوارد  ــىل امل ــر ع ــن خط ــكله م ــا تش ــايل مل ــت احل الوق
الطبيعيــة، وســوف يكــون مــن األفضــل إلســطنبول 

ــم. ــكل القائ ــن اهلي حتس

لقــد قــام الباحثــان حســن حممــد وحمســن عــي 
2014م، ببحــث عــن دور تقنيــات نظــم املعلومــات 
ــة  ــع ومراقب ــة واالستشــعار عــن بعــد يف توق اجلغرافي
ــي  ــراق، وتبن ــوك بالع ــة ده ــري بمدين ــو احل النم
منهجيــة اعتمــدت املنهــج الوصفــي والتحليــي عــر 
ــة  ــات فضائي ــامر ومرئي ــور أق ــن ص ــات م ــع البيان مج
وتصحيحهــا ومــن ثــم إعــداد كشــف التغــر عليهــا، 
وكذلــك عمليــات التحليــل يف نظــم املعلومــات 
ــر  ــة ع ــج النهائي ــول إىل النتائ ــى الوص ــة حت اجلغرافي
ــو  ــات النم ــح اجتاه ــة توض ــة موضوعي ــاج خريط إنت
العمــراين وكذلــك املناطــق املتوقــع نموهــا مســتقباًل. 

ــح  ــازي ومصب ــم حج ــان إبراهي ــز الباحث أنج
دراســة   ،)I. Hegazy &  M. Kaloop, 2015( قالــوب 
مراقبــة النمــو احلــري وكشــف تغــر اســتخدامات 
اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــم  باســتخدام  األرايض 
وتقنيــات االستشــعار عــن بعــد يف حمافظــة الدقهليــة 
ــري  ــو احل ــن النم ــا ع ــر، وحتدث ــة م بجمهوري
كظاهــرة عامليــة عــىل اعتبــار أن معــدل التحــر 
رسيــع جــدًا يف البلــدان الناميــة مثــل مــر، ومعتمــد 
ــر  ــع غ ــرة والتوس ــادة اهلج ــىل زي ــي ع ــكل رئي بش

املنتظــم وزيــادة عــدد الســكان املتســارع، ومــا يتبعــه 
ــاء األرض  ــتخدامات األرايض وغط ــر يف اس ــن تغ م
والتــي تعتــر واحــدًا مــن العنــارص الرئيســية يف 
الطبيعيــة  املــوارد  إلدارة  احلاليــة  االســرتاتيجيات 

ــة.  ــرات البيئي ــد التغ ورص

لقــد ســبب النمــو العمــراين يف مــر خســائر 
ــر  ــة، ويعت ــاه والزراع ــات األرايض واملي ــة هليئ فادح
النمــو احلــري هــو املســؤول عــن جمموعــة متنوعــة 
مــن القضايــا البيئيــة احلريــة مثــل: انخفــاض نوعية 
اهلــواء، وزيــادة اجلريــان الســطحي والفيضانــات 
الالحقــة، وزيــادة درجــة احلــرارة املحليــة، وتدهــور 
ــرى  ــدن األخ ــن امل ــد م ــاك العدي ــاه. هن ــة املي نوعي
رسيعــة النمــو، مثــل: مدينتــا املنصــورة وطلخــا 
ومهــا مــن املــدن املوجــودة يف حمافظــة الدقهليــة ذات 
ــة  ــامط خمتلف ــو بأن ــدالت النم ــع يف مع ــع الرسي التوس

ــًا. أيض

ويف دراســتهام هــذه تــم اســتخدام تقنيــات 
عــن  واالستشــعار  اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــم 
ــام  ــا للقي ــي متلكه ــود األدوات الت ــك لوج ــد وذل بع
بتحليــل كشــف التغــر يف اســتخدامات األرايض؛ 
ــف  ــم لكش ــن تقيي ــارة ع ــي عب ــة ه ــذه الدراس وه
تغــر اســتخدام األرايض باســتخدام نظــم املعلومــات 
ــة  ــا والواقع ــورة وطلخ ــي املنص ــة يف مدينت اجلغرافي
ــن  ــك ب ــة( وذل ــة الدراس ــة )منطق ــة الدقهلي يف حمافظ
ــف  ــل كش ــر حتلي ــي )1985م-2010م(، وأظه عام
التغــر زيــادة مســاحة املبــاين مــن )28-255 كــم2( 
يف  وانخفاضــًا   )%30( مقدارهــا  بنســبة  وذلــك 
األرايض الزراعيــة بنســبة مقدارهــا )33%(، ويمكــن 
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التنبــؤ يف املســتقبل العمــراين للمدينــة باســتخدام 
حتليــل سلســلة )ماركــوف( عــر إدخــال املعلومــات 
عــن النمــو احلــري وتغــر اســتخدام األرايض 
وغطــاء األرض والتــي تعتــر مــن الدراســات املفيــدة 
جــدًا للحكومــة وملحلــي أنــامط التحــر وذلــك مــن 
ــتدامة  ــة املس ــتقبلية للتنمي ــط املس ــن اخلط ــل حتس أج

ــة. للمدين

ــدرا كومــار وفيجــاي  ويف دراســة نرشهــا فرن
ــو  ــت النم ــور )V. Kumar، V. Rathore،2016( تناول راث
العمــراين يف املناطــق احلريــة يف مدينــة أليغــاره 
ــن  ــعار ع ــات استش ــتخدام بيان ــك باس ــد، وذل باهلن
بعــد عاليــة الدقــة ونظــام املعلومــات اجلغرافيــة 
)GPS(؛  العاملــي  املواقــع  حتديــد  ونظــام   )GIS(
عاليــة  الصناعيــة  األقــامر  صــور  اســتخدام  ألن 
لنــا  أتــاح  اجلغرافيــة  املعلومــات  ونظــم  الدقــة 
ــر يف  ــدد والتغ ــايض للتم ــايل وامل ــع احل ــة الوض معرف
ــة،  اســتخدامات األرايض يف ضواحــي املــدن احلري
ــو  ــل النم ــة لتحلي ــن حماول ــارة ع ــة عب ــذه الدراس وه
ــتخدامات األرايض يف  ــر اس ــري وتغي ــي احل الزمن
ــرايف  ــح اجلغ ــتخدام املس ــك باس ــاره وذل ــة أليغ مدين
عــر اخلريطــة الطوبوغرافيــة للهنــد التــي تــم مســحها 
ــد  ــة فق ــات الفضائي ــا البيان ــام )1971م(، وأم يف ع
ــك  ــوس وذل ــر إيكون ــات القم ــتخدام مرئي ــم اس ت
خــالل فــرتات زمنيــة خمتلفــة مــن )2004م و2009م 

و2014م(.

توضــح النتيجــة يف هــذه الدراســة أن األرايض 
ــامد  ــة عــام )1971م( باالعت ــة يف املدين ــة املبني احلري
عــىل اخلريطــة الطوبوغرافيــة للبــالد كانــت بمســاحة 

تبلــغ حــوايل )2224 هكتــار(، وبالرجــوع إىل صــور 
 2004( أعــوام  يف  إيكونــوس  الصناعــي  القمــر 
ــة  ــإن مســاحة املنطق ــة، ف و2009 و2014( امليالدي
احلريــة املبنيــة يف املدينــة هــي )4724 هكتــار( عــام 
)2004م(، و )5872 هكتــار( عــام )2009م(، و 
ــذا  ــع ه ــد ارتف ــام )2014م(، وق ــار( ع )7059هكت
ــالل  ــار( خ ــوايل )2500هكت ــري ح ــدد احل التم
فــرتة زمنيــة بلغــت 33 ســنة مــن عــام )1971م 
)2004م-2009م(  مــن  الفــرتة  ويف  2004م(،   -
الفــرتة  ويف  )1148هكتــار(،  بمقــدار  زاد 
)1187هكتــار(،  بمقــدار  زاد  )2009م-2014م( 
ومــن ثــم فقــد تــم حســاب مســاحة األرايض الزراعية 
ــات  ــم املعلوم ــق نظ ــن طري ــة ع ــطحات املائي واملس
اجلغرافيــة، ولوحــظ أنــه يوجــد زيــادة هائلــة يف 
املناطــق احلريــة العمرانيــة؛ وهــو مــا يــدل عــىل أن 
اخلســارة احلاصلــة يف األرايض الزراعيــة واملســطحات 

ــة. ــة عمراني ــت إىل أراض حري ــة حتول املائي

إن قاعــدة البيانــات الرقميــة التــي تم إنشــاؤها 
للنمو احلــري أو العمــراين والتغير يف اســتخدامات 
ــش  ــار برادي ــة أوت ــاره يف والي ــة أليغ األرايض يف مدين
ــخ  ــة التواري ــات خمتلف ــتخدام بيان ــك باس ــد، وذل باهلن
ــدًا  ــدة ج ــح مفي ــوف تصب ــج )ArcGIS(؛ س يف برنام
ــي  ــن وصانع ــة واملخطط ــة احلري ــلطات التنمي لس
األرايض  اســتخدامات  لتحســن ختطيــط  القــرار؛ 
ــتخدامات  ــم اس ــج إدارة نظ ــراض برام ــا ألغ وإدارهت

ــة. ــات احلري األرايض واملعلوم

 قــام الباحــث عبــد القــادر اجلــرواين وآخــرون 
)A. El Garouani،2017( بعمــل دراســة عــىل مدينة فاس 
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ــدل  ــي ذات مع ــة، وه ــدن املغربي ــدم امل ــن أق ــي م وه
ــرة )484300(  ــام األخ ــاٍل يف األي ــكاين ع ــو س نم
نســمة يف عــام )1982م(، و )1129768( يف عــام 
النمــو  يف  التســارع  هــذا  ولــد  وقــد  )2014م(، 
ــة خطــرة  الســكاين والزحــف العمــراين مشــاكل بيئي
وحساســة، ففــي هــذا البحــث قــام الباحثون بدراســة 
ــتخدامات  ــرات يف اس ــر والتغ ــن التح ــة ب العالق
ــة فــاس،  األرايض وتأثرهــا عــىل )cityscape( يف مدين

ــة. ــتقبل املدين ــىل مس ــادة ع ــة الزي وأمهي

ــة  ــامر الصناعي ــور األق ــتخدام ص ــم اس ــد ت لق
ــة يف  ــامط خمتلف ــة أن ــكاين ملعرف ــداد الس ــات التع وبيان
ــرتة  ــة للف ــو املدين ــتخدامات األرايض ونم ــر اس تغ
)1984م-2013م(، وعليــه فقــد قــام الباحثــون 
بتصنيــف وحتليــل صــور األقــامر الصناعية باســتخدام 
ــم  ــم تقيي ــم ت ــن ث ــج )Erdas( و)ArcGIS(، وم برنام
ــدى 29  ــىل م ــاس ع ــة ف ــراين يف مدين ــف العم الزح
عامــًا )1984م - 2013م(، وأظهــرت اخلرائــط بــن 
عامــي )1984م - 2013م( زيــادة مســاحة األرايض 
احلريــة بنســبة )121%(، صاحبهــا انخفــاض رقعــة 
ــوايل  ــىل الت ــات ع ــة والغاب ــة يف الزراع ــق الريفي املناط

بنســبة )11% و%3(. 

نســتخلص ممــا ســبق ذكــره يف الدراســات 
الســابقة تنوعهــا وتباينهــا جغرافيــًا ومنهجيــًا يف هــذا 
املوضــوع حتديــدًا، ومــا حتويــه هــذه الدراســات مــن 
مواضيــع تقــرتب وتتقاطــع مــع موضــوع بحثنــا 
ــًا أو حتليليــًا، ففــي دراســة  ــًا أو هدفي هــذا إمــا منهجي
)اجلــرواين( آنفــة الذكــر واخلاصــة بمدينــة فــاس 
توصــل الباحثــون إىل مقــدار التغر العمــراين وحجمه 

خــالل مــدة 29 عامــًا وهــي قريبــة زمنيــًا مــن جمــال 
ــتخراج  ــات واس ــل الفروق ــم حتلي ــن ث ــا، وم مبحثن
ــد  ــن بع ــعار ع ــات االستش ــتعينن بتقني ــب مس النس
ــي )Erdas و ــر برناجم ــة ع ــات اجلغرافي ــم املعلوم ونظ
ــاك كار(  ــون )ديب ــه الباحث ــام ب ــا ق ــًا م ArcGIS(، أيض

ــة  ــراين يف مدين ــو العم ــن النم ــة ع ــن دراس ــه م وفريق
أمجــر عــىل مــدى 25 عامــًا باســتخدام بيانــات القمــر 
ــا  ــتخراج نتائجه ــا واس ــي )Landsat( وحتليله الصناع

ــاث. ــات واألبح ــة الدراس ــذا يف بقي وهك

وهكــذا نســتخرج مــن الدراســات الســابقة مــا 
يعطينــا خلفيــة ومنهجيــة وآليــة ُينطلــق منهــا، وأيضــًا 
مقارنــة ذلــك مــع مــا توصــل لــه هــؤالء الباحثــون يف 
ــا هــذا ســنقوم بدراســة  ــا يف مبحثن دراســاهتم، إال أنن
ــو  ــب النم ــاب نس ــم حس ــن ث ــراين وم ــدد العم التم
ــتخدام  ــاض باس ــة الري ــه يف مدين ــراين واجتاهات العم
ــات  ــم املعلوم ــد ونظ ــن بع ــعار ع ــات االستش تقني

اجلغرافيــة خــالل فــرتة زمنيــة متتــد لـــ 30 عامــًا. 

10. منهج التحليل وأسلوبه

يعــد منهــج هــذا البحــث منهجــًا وصفيــًا 
ــف  ــح كش ــة توض ــراء دراس ــالل إج ــن خ ــًا م حتليلي
التغــر ملقــدار النمــو العمــراين خــالل فــرتات زمنيــة 
ــدة  ــرتة املمت ــي الف ــاض وه ــة الري ــة يف مدين متعاقب
بــن عامــي )1987م-2017م(، وحتليــل نســب 
النمــو العمــراين واجتاهاتــه خــالل هــذه الفــرتة حتــى 
الوصــول إىل إنتــاج اخلرائــط وكشــف الفروقــات 

ــة. ــرتة الدراس ــالل ف خ

اعتمــد أســلوب التحليــل يف هــذا البحــث 
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ــايل:  ــي كالت ــة ه ــل رئيس ــالث مراح ــىل ث ع

10.1  املرحلة األوىل: مجع البيانات:

تــم مجــع البيانــات عــر كل مــن: هيئة املســاحة 
اجليولوجيــة األمريكيــة )USGS( للقمــر الصناعــي              
ــة )1987م-2017م(،  ــرتة الدراس )LANDSAT 8( لف

واإلحصــاءات والتقاريــر الرســمية، والدراســات 
ــابقة. الس

10.2  املرحلة الثانية: معاجلة البيانات وحتليلها 

ERDAS أوالً: برنامج 

 - image( عمــل مصفوفــة الصــور باختيــار أداة 
mosaic( وذلــك المتــداد منطقــة الدراســة ألكثــر مــن 

صــورة فيتــم هــذا ليكــون الشــكل النهائــي يف صــورة 
واحــدة. 

ــر األداة -  ــم ع ــكل منتظ ــورة بش ــاع الص اقتط
ــة  ــة الدراس ــىل منطق ــددة ع ــح حم )extracting( لتصب
ــرى. ــة األخ ــاحات املحيط ــة للمس ــط دون احلاج فق

عمليــات -  قبــل  الصــورة  هتيئــة 
التصنيــف عــر أدوات حتســن الصــورة الرقميــة                                                                            
)enhancement image( وهــو إعــداد صــورة تظهــر 

قــدرًا أكــر مــن تفاصيــل الظواهــر اجلغرافيــة ليســهل 
ــي،  ــم الفن ــًا )التعلي ــا بري ــرف إليه ــا والتع متييزه

 . )1 4 2 9

 -supervised Clas� )عمليــة التصنيــف املراقــب 
ــد  ــن بع ــعار ع ــورة االستش ــل ص sification(، لتحوي

ــتخدامات  ــن اس ــة تب ــة موضوعي ــة إىل خريط الرقمي
اختيــار  عــر  2013(؛  )داود،  األرض  وغطــاءات 
مناطــق تدريــب بواســطة أخــذ البصمــة الطيفيــة لكل 
ظاهــرة مــراد متثيلهــا خرائطيــًا، ويتطلــب تطبيــق هــذه 
الطريقــة معرفــة مســبقة بخصائــص املنطقــة اجلغرافيــة 
ــح،  ــا )الصال ــراد تصنيفه ــورة امل ــا الص ــي تغطيه الت
ــات  ــل الطبق ــة فص ــك عملي ــد ذل ــم بع 1431(، يت
بــاألداة )Raster Record( بغــرض فصــل طبقــة الكتلــة 
العمرانيــة املــراد دراســتها عــن باقــي الطبقــات متهيــدًا 
حلســاب مســاحتها ونســبها ومتثيلهــا بشــكل مســتقل.

 ArcGIS10.2  ثانيًا: استخدام برنامج 

تصديــر البيانــات إىل الرنامــج ومــن ثــم - 
.)Shape file( لصيغــة  حتويلهــا 

ــة -  ــة الدراس ــة بمنطق ــات اخلاص ــل البيان حتوي
متهيــدًا   )Raster to polygon( مســاحي  شــكل  إىل 
حلســاب مســاحات النمــو العمــراين أو حجــم الكتلــة 

ــة. العمراني

النمــو -  اجتاهــات  انطــالق  نقطــة  اختيــار 
ــم(،  ــر احلك ــة ق ــة )منطق ــة الدراس ــراين ملنطق العم

لكوهنــا مركــز املدينــة اإلداري التارخيــي.

رســم اجتاهــات النمــو العمــراين لالجتاهــات - 
األصليــة والفرعيــة.

حســاب أطــوال حمــاور النمــو العمــراين عــر - 
ــة  ــز املدين ــار مرك األداة )Calculate Geometry(، باعتب
)قــر احلكــم( نقطــة انطــالق إىل حــدود النمــو 
ــىل  ــامد ع ــك باالعت ــة، وذل ــرتة الدراس ــراين لف العم
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ــة.  ــة والفرعي ــة األصلي ــات اجلغرافي اجله

ــج  ــتخالص النتائ ــة: اس ــة الثالث 10.3  املرحل
واملخرجــات يف ضــوء عمليــات املعاجلــة والتحليــل، 
وتكــون هــذه املخرجــات عــىل هيئــة خرائــط أو 
أرقــام أو جــداول، ويتــم مناقشــتها بعــد ذلــك واختــاذ 

ــأن.  ــذا الش ــات هب التوصي

11. خمرجات التحليل 

11.1  التطور التارخيي للنمو العمراين

ــع  ــرة، يف موق ــة صغ ــاض كقري ــأت الري  نش
مدينــة حجــر املندثــرة، وحتيــط هبــا صحــراء مرتاميــة 
ــت إىل نصــف  ــك الوق ــذ ذل ــد، ومن ــة نج فــوق هضب
ــدالت  ــر بمع ــة يس ــو املدين ــل نم ــى، ظ ــرن م ق

ــاحتها  ــعت مس ــكاهنا واتس ــدد س ــازداد ع ــة، ف طبيعي
العمرانيــة تبعــًا لذلــك خــالل تلــك الفــرتات الزمنيــة 
ــر  ــط بق ــر حيي ــراين صغ ــع عم ــة، فمــن جتم املتعاقب
احلكــم اتســعت رقعــة هــذه املدينــة عــىل مــر األعــوام 
وارتفعــت كثافــة ســكاهنا وزادت كتلتهــا البنائيــة 
ــى  ــن وحت ــك احل ــذ ذل ــا من ــرق فيه ــوال الط وأط

ــم )2(.  ــكل رق ــذا، الش ــا ه تارخين

- مرحلة عام 1987م

ــة  ــكان مدين ــدد س ــغ ع ــام )1987م( بل يف الع
)أمانــة  نســمة   )1  389  000( حــوايل  الريــاض 
منطقــة الريــاض(، وتبــع ذلــك امتــداد ونمــو عمــراين 

ــم )3(. ــكل رق ــوظ، الش ملح

الشكل رقم )2( : مراحل النمو العمراين ملدينة الرياض من عام 1330هـ.
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- مرحلة عام 2017م

وأمــا يف الوقــت احلــارض )2017م( فشــهدت 
مدينــة الريــاض تطــورًا عمرانيــًا متزايــدًا وملحوظــًا، 
ــادة يف أعــداد الســكان بحــوايل مخســة أضعــاف؛  وزي
فحســب آخــر إحصائيــة ســكانية للمدينــة بلــغ العــدد 
ــر  ــا لتطوي ــة العلي ــمة )اهليئ ــون نس ــاء )6.5( ملي زه
ــراين  ــداد عم ــك امت ــب ذل ــاض(، صاح ــة الري مدين
كبــر وباجتاهــات متعــددة حــول املدينــة كــام يالحــظ 

ــكل )4(. ــك يف الش ذل

11.2  اجتاهات النمو العمراين

هنــا تــرز أمهية هــذه التقنيــات لتقديم التفســر 

األفضــل للمرئيــات وتوضيــح مجيــع املعــامل اجلغرافيــة 
ــل  ــات التحلي ــراد دراســتها وهــو مــا يســهل عملي امل
ملنطقــة الدراســة واســتخالص معلوماهتــا، ومــن ثــم 
املســاعدة يف صنــع القــرار عىل شــكل خمرجــات علمية 
دقيقــة، عــىل ضــوء ذلــك يتضــح الفــرق الالفــت يف 
التمــدد العمــراين واجتاهاتــه والــذي طــرأ عــىل مدينــة 
ــرتة الدراســة )1987م-2017م(  ــالل ف ــاض خ الري

كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم )5(.

ــة  ــراين ملدين ــو العم ــة النم ــالل خريط ــن خ فم
الريــاض لعــام )1987م( يتســم النمــو العمــراين 
بتمركــزه يف وســط املدينــة تقريبــًا وباجتاهــات ال 
يوجــد بينهــا فروقــات كبــرة نســبيًا، بينــام يالحــظ يف 

الشكل رقم )3(: حدود واجتاهات النمو العمراين يف مدينة الرياض عام 1987م.
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الشكل رقم )4(: حدود واجتاهات النمو العمراين يف مدينة الرياض عام )2017م(.

الشكل رقم )5(: حدود واجتاهات النمو العمراين يف مدينة الرياض بني عام 1987م-2017م. 
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عــام )2017م( أن النمــو العمــراين بــدأ يتوســع أكثــر 
ــة. ــات املدين ــع اجتاه ــر يف مجي فأكث

نتائــج  القــادم  سنســتعرض خــالل اجلــزء 
التحليــل لفــرتة الدراســة مــن خــالل املســاحات 
والنســب واجتاهــات النمــو وأطوالــه وحجــم التمــدد 
الــذي طــرأ عــىل مدينــة الريــاض خــالل فــرتة 
ــم  ــن ث ــج وم ــذه النتائ ــة ه ــك مناقش ــة، وكذل الدراس

ــا. ــون تبنيه ــرى الباحث ــي ي ــات الت ــل التوصي عم

12. النتائج واملناقشة

ــا  ــل هل ــي توص ــج الت ــا النتائ ــتعرض هن  نس
الباحثــون مــن خــالل مــا تــم اســتخالصه مــن 
وكذلــك  املجــال،  هــذا  يف  الســابقة  الدراســات 
خمرجــات التحليــل، ومناقشــتها عــىل ضــوء أهــداف 
ــك  ــر، وذل ــة الذك ــة آنف ــاؤالت البحثي ــث والتس البح

ــة: ــاط التالي ــالل النق ــن خ م

ــىل -  ــرأ ع ــذي ط ــدد ال ــة التم ــح الدراس توض
الريــاض خــالل فــرتة  العمرانيــة ملدينــة  الكتلــة 

الدراســة، دونــام حســاب ملســاحات األرايض الفضــاء 
ــن  ــك ضم ــة وذل ــة العمراني ــل البيئ ــع داخ ــي تق الت
حــدود النمــو العمــراين املوضــح باألشــكال الســابقة.

ــة -  ــراين يف مدين ــو العم ــاحة النم ــت مس بلغ
جمموعــه  مــا  )1987م(  عــام  خــالل  الريــاض 
ــًا  ــق تقريب ــكل يتطاب ــك بش ــم2(، وذل )657.28 ك
ــل  ــن قب ــا م ــة ذاهت ــددة للمرحل ــاحات املح ــع املس م

ــاض. ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي اهليئ

ــراين يف -  ــو العم ــاحة النم ــت مس ــن بلغ يف ح
ــة الريــاض خــالل عــام )2017م( مــا جمموعــه  مدين

ــم )6(. ــكل رق ــم2(، الش )1202.14 ك

ــي -  ــن عام ــراين ب ــو العم ــبة النم ــت نس  بلغ
.)%82.9( نســبته  مــا  )1987م-2017م( 

الفضائيتــن -  املرئيتــن  مقارنــة  عنــد 
)1987م-2017م( تبــن زيــادة النمــو العمــراين 
بشــكل واضــح يف مدينــة الريــاض )منطقة الدراســة(، 
وذلــك يعــود ألســباب منهــا: زيــادة أعــداد الســكان 

الشكل رقم )6(: رسم بياين يوضح فروق املساحات يف الكتلة العمرانية بني عام 1987م-2017م. 
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بشــكل كبــر وبــام يقــارب مخســة أضعــاف، والتوســع 
وطريــق  الدائريــة  كالطــرق  النقــل  شــبكات  يف 
ــك  ــق املل ــد اهلل وطري ــك عب ــق املل ــد وطري ــك فه املل
ــائية  ــاريع اإلنش ــع يف املش ــا، والتوس ــلامن وغره س
احلكوميــة،  والدوائــر  واملستشــفيات  كاجلامعــات 
والطفــرات االقتصاديــة التــي مــرت وكان التوســع يف 

ــا. ــد آثاره ــاري أح ــدوق العق ــروض الصن ق

تــم اعتبــار املنطقــة التارخييــة ملدينــة الريــاض - 
ــا  ــط هب ــا حيي ــم وم ــر احلك ــة ق ــة يف منطق واملتمثل
منطلقــًا ملعرفــة اجتاهــات النمــو العمــراين ومســاحته؛ 
وذلــك يعــود لكوهنــا املنطقــة املركزيــة للمدينــة ونــواة 

تأسيســها منــذ العصــور.

منطقــة -  يف  النمــو  اجتاهــات  تقســيم  تــم 
الدراســة إىل ثامنيــة اجتاهــات، أربعــة اجتاهات رئيســية 
ــة  ــرب. وأربع ــرشق، الغ ــوب، ال ــامل، اجلن ــي: الش ه
ــامل  ــي، الش ــامل الرشق ــي: الش ــة ه ــات فرعي اجتاه

الغــريب، اجلنــوب الرشقــي، اجلنــوب الغــريب.

بعــد حتليــل اجتاهــات حمــاور النمــو العمــراين - 
عــام )1987م( بلــغ طــول املحــور الشــاميل )22 
كــم(، يف حــن بلــغ طــول املحــور اجلنــويب )12 كــم( 
تقريبــًا، أمــا املحــور الرشقــي فــكان طولــه )13 كــم( 
واملحــور الغــريب فطولــه )6 كــم( تقريبــًا، ويف االجتــاه 
الشــاميل الرشقــي فبلــغ طــول املحــور )27 كــم(، أمــا 
املحــور الشــاميل الغــريب فــكان )21 كــم(، أمــا املحــور 
اجلنــويب الرشقــي فبلــغ )10 كــم(، وأخــرًا بلــغ طول 

املحــور اجلنــويب الغــريب )11 كــم(.

أمــا مــا خيــص حتليــل اجتاهــات حمــاور النمــو - 

العمــراين عــام )2017م( فــكان طــول املحور الشــاميل 
)43 كــم(، يف حــن بلــغ طــول املحــور اجلنــويب )18 
كــم( تقريبــًا، أمــا املحــور الرشقــي فبلــغ طولــه )23 
كــم(، وبلــغ طــول املحــور الغــريب )26 كــم( تقريبــًا، 
ويف االجتــاه الشــاميل الرشقــي بلــغ طــول املحــور )29 
كــم( تقريبــًا، أمــا املحــور الشــاميل الغــريب فبلــغ طولــه 
ــم(،  ــي )25 ك ــوب الرشق ــور اجلن ــم(، واملح )27 ك
وأخــرًا يف االجتــاه اجلنــويب الغــريب بلــغ طــول املحــور 

)24 كــم(. الشــكل رقــم )7(.

ــل اجتاهــات النمــو -   يتضــح مــن خــالل حتلي
ــة  ــن ناحي ــا م ــت أطواهل ــات تضاعف ــاك اجتاه أن هن
النمــو تقريبــًا مثــل: املحــور الشــاميل حيــث كان طولــه 
ــم( يف  ــح )43 ك ــم( وأصب ــام )1987م( )22 ك يف ع
عــام )2017م(، وكذلــك املحــور الغــريب حيــث كان 
ــاك  ــًا، وهن ــم( تقريب ــح )26 ك ــم( وأصب ــه )6 ك طول
حمــاور ازداد نموهــا ولكــن بشــكل أقــل مــن مثيالهتــا 
مــن االجتاهــات، كــام يتضــح يف املحــور الشــاميل 
ــام )1987م( )27  ــه يف ع ــث كان طول ــي حي الرشق
ــم(،  ــًا )29 ك ــام )2017م( تقريب ــح يف ع ــم( وأصب ك
واألمــر ذاتــه ينطبــق عــىل االجتــاه اجلنــويب حيــث كان 

ــم(. ــح )18 ك ــم( وأصب ــور )12 ك ــول املح ط

يرجــح الباحثــون يف حتليــل اجتاهــات النمــو - 
العمــراين ملدينــة الريــاض أســباب توجهــه نحــو 
ــات  ــود معوق ــدم وج ــي لع ــاميل الرشق ــامل والش الش
طبيعيــة أو برشيــة حتــد مــن هــذا االمتــداد، مــن 
ــه  ــل من ــراين أق ــو العم ــد أن النم ــرى نج ــة أخ جه
عنــد االجتاهــات الغربيــة ألنــه يرجــح أن يكــون 
ــامر  ــن ون ــة لب ــة كأودي ــق طبيعي ــود عوائ ــبب وج الس
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ــبة  ــك بالنس ــر كذل ــق، واألم ــال طوي ــلة جب وسلس
ــة حيــث يتوقــع أن يكــون  ــة للمدين للجهــات اجلنوبي
الســبب بعــض األوديــة كــوادي احلائــر وبعــض 
الشــعاب فضــاًل عــن تركــز االســتخدامات الصناعيــة 
واملســتودعات وهــو مــا قــد حيــد مــن تنامــي اهلجرات 
الســكانية لتلــك املناطــق، وأمــا مــا يتعلــق باجلهــات 
ــذا  ــراين هل ــو العم ــرى أن النم ــة فن ــة للمدين الرشقي
ــة  ــق حساس ــود مناط ــا، لوج ــًا م ــل نوع ــاه يتثاق االجت
متمثلــة يف منشــآت عســكرية وكذلــك منشــآت نفطيــة 

ــب. ــوط األنابي وخط

الزمنيــة -  الفــرتة  دراســة  خــالل  مــن 
)1987م-2017م( تــم حتييــد منشــآت مطــار امللــك 
خالــد الــدويل مــن حســابات التمــدد العمــراين 
ونســب النمــو، وذلــك لكونــه ذا طبيعــة خاصــة 
ومعايــر ختطيطيــة اســتثنائية تتطلــب إنشــاء مثــل هذه 
املنشــآت خــارج الرقعــة العمرانيــة دون اخلضــوع 

ملحــددات النطــاق العمــراين للمدينــة.

13. التوصيات

االســتفادة مــن دراســات كشــف التغــر - 
القــرار يف صياغــة  العمــراين كأداة لدعــم صنــاع 

للمدينــة. االســرتاتيجي  املخطــط  خمرجــات 

ــة -  ــراين يف املدين ــو العم ــات النم ــط اجتاه ضب
بشــكل متــوازن ومــدروس عــر صياغــة أنظمــة 
حتــد مــن التوســع العمــراين املتزايــد كترشيعــات 
ــتخدامات  ــط اس ــكانية وضواب ــات الس ــع الكثاف رف

األرايض.

هــذه -  مثــل  عــىل  العمــل  اســتمرارية 
الدراســات بشــكل دوري والتــي من شــأهنا اكتشــاف 
مكامــن اخللــل وإعطــاء تصــور عــن اجتاهــات النمــو 
العمــراين، كأن تكــون مثــاًل متزامنــة مــع اخلطــة 

الشكل رقم )7(: رسم بياين يوضح أطوال اجتاهات النمو بالكيلومرت بني عام 1987م-2017م.
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اخلمســية للمملكــة العربيــة الســعودية، وتربــط نتائــج 
هــذه الدراســات بتقاريــر وزارة التخطيــط واالقتصــاد 
لكوهنــا جهــة مســؤولة عــن صياغــة اخلطــط الوطنية.

ــراين -  ــر العم ــف التغ ــات كش ــم دراس تعمي
عــىل املــدن األخــرى للمملكــة، وال ســيام املــدن 
املليونيــة اآلخــذة بالتحــر، عــىل أن تعتمــد ضوابــط 
النطاقــات العمرانيــة هلــذه املــدن عــىل خمرجــات 
ــة  ــدم يف النهاي ــي تق ــراين، والت ــر العم ــات التغ دراس

ــددة.  ــة ومتج ــرات حديث ــات ومتغ معلوم

ــر -  ــة أث ــر مراقب ــتدامة ع ــدأ االس ــق مب حتقي
التغــر أو التمــدد العمــراين عــىل البيئــة الطبيعيــة 
باملــدن مــن خــالل تفــادي جمــاري األودية والشــعاب 
ــات  ــل ملوث ــايت وتقلي ــاء النب ــىل الغط ــة ع واملحافظ

ــواء. اهل

تقنيــات -  جمــال  اســتخدام  يف  التوســع 
ــة  ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــد ونظ ــن بع ــعار ع االستش
ــات  ــي خمرج ــا تعط ــا لكوهن ــىل خمرجاهت ــامد ع واالعت

علميــة ودقيقــة إىل أبعــد احلــدود.

ربــط هــذه الدراســة لتكــون منطلــق وقاعــدة - 
ــؤ والتوقــع  ــاول موضــوع التنب لدراســات أخــرى تتن
للنمــو العمــراين واجتاهاتــه؛ والتــي تعتمــد بالــرورة 
عــىل نتائــج دراســات التغــر العمــراين خــالل املــايض 

واحلــارض.

ــاج  ــة نت ــذه الدراس ــك يف أن ه ــًا: ال ش ختام
عمــل بــرشي يشــوبه بعــض اخللــل والتقصــر، لكــن 
ــرار  ــاع الق ــاءة لصن ــوة وإض ــون خط ــبنا أن تك حس

والباحثــن واملهتمــن لالســتفادة منهــا أو إكــامل 
ــتقباًل.  ــا مس ــاء عليه ــا أو البن مواضيعه
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Abstract. The aim in this study is to clarify, through the use of software with a spatial dimension, the urban 
area extension of the city of Riyadh during the two study periods (1987) and (2017); Riyadh is the capital of 
the Kingdom of Saudi Arabia and is its largest city in both population and geographic area. The GIS and re-
mote sensing techniques represented in the ArcGIS and ERDAS were used because of their high capabilities. 
LANDSAT images, from the USGS site, were loaded for the two study periods. Analysis and processing, 
such as classification, cropping, spectral enhancement, editing, and so forth was carried out, and calculations 
were made to obtain the results. The results of the study showed the extent of urban area in the city of Riyadh 
during the periods of study. The rate of change in urban growth between 1987 and 2017 was 82.9 %. It was 
also found that the urban growth trends in the same periods were different. Recommendations included the 
following: (a) The necessity for adopting studies of urban change, which should be done periodically and 
linked to the five-year plans of the country; and (b) Such studies should be the basis for studies that deal with 
forecasting and predicting urban change.

Key words: Urban area extension, Growth Trends, Remote Sensing, GIS, Satellite Visualization, Riyadh 
City.

The authors extend their appreciation to the Research Center of Faculty of Arts, King Saud University for 
funding this work.


