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ملخص البحث. تناولت هذه الدراسة حتليل التغرّيات يف أنامط الغطاء األريض، خاصًة تغريات العمران عىل 
الدراسة بني عامي )2000 - 2020(. وتعدُّ حمافظة املجمعة من أكثر حمافظات  مدينة املجمعة خالل فرتة 
منطقة الرياض من حيث التعداد السكاين، حيث حتتل املركز الثالث عىل مستوى حمافظات منطقة الرياض. 
وتربز احلاجة ملعرفة طبيعة التمدد العمراين يف مدينة املجمعة، حيث إهنا تشهد هنضة من خالل استقطاهبا العديد 
من املشاريع الرائدة الكربى التي أسهمت يف إحداث متدد عمراين. وتسعى هذه الدراسة إىل توضيح مقدار 
التمدد العمراين ونسبته واجتاهات النمو العمراين خالل فرتة الدراسة. تم االستعانة بتقنيات نظم املعلومات 
اجلغرافية واالستشعار عن بعد، حيث تم استخدام برناجمي )ArcGIS( و)Erdas(، وكذلك حتميل مرئيات 
)Landsat( لفرتة الدراسة من خالل موقع هيئة املساحة اجليولوجية )USGS(، ثم القيام بعمليات املعاجلة 
والتحليل كاالقتصاص والتحسني والتصنيف والتحرير وغريها، وكذلك إجراء احلسابات حتى الوصول إىل 
النتائج. ولقد تبني من خالل إبراز النتائج التي تم الوصول إليها، حجم التمدد العمراين ملدينة املجمعة خالل 
فرتة الدراسة بني عامي )2000 - 2020(، إذ بلغت نسبة التمدد يف النمو العمراين )224%(. وكذلك تبّينت 
الرشقية والشاملية  للجهة  الفرتة، حيث كانت متتد بشكل ملحوظ  لتلك  العمراين  للتمدد  النمو  اجتاهات  لنا 
الرشقية. وأوصت هذه الدراسة باالستفادة من دراسات كشف التغري العمراين لدعم صناع القرار يف صياغة 
التمدد  للوقوف عىل تغريات  الدراسة بشكل دوري؛  للمدينة، وتكرار هذه  املخطط االسرتاتيجي  خمرجات 

العمراين واجتاهات النمو. .
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 املقدمة. 	

تعــدُّ عمليــة كشــف النمــو أو التمــدد العمــراين 
ــني  ــا بع ــم أخذه ــب أن يت ــي جي ــع الت ــن املواضي م
االعتبــار يف عمليــات ختطيــط املــدن. ويعــدُّ التخطيــط 
العمــراين إحــدى وســائل تنفيــذ خطــط التنميــة 
اقتصاديــة  مرشوعــات  مــن  بــام حتويــه  الشــاملة 
أهــداف  حتقيــق  وبالتــايل  وعمرانيــة،  واجتامعيــة 
التنميــة مــن خــالل اســتخدام التقنيــات احلديثــة 
ــات  ــم املعلوم ــل نظ ــراين، مث ــدد العم ــة التم لدراس
ــدن  ــة امل ــد. ولدراس ــن بع ــعار ع ــة واالستش اجلغرافي
ينبغــي اإلحاطــة بمجموعــة مــن العوامــل اجلغرافيــة 
ــري  ــكيل الب ــي والتش ــب الوظيف ــرة يف الرتكي املؤث
للكتلــة العمرانيــة باملدينــة )التوجيــري وآخــرون، 

.)2017

وتعــدُّ ظاهــرة التحــر مــن الظواهــر القديمة، 
ــذ آالف  ــدن من ــش يف امل ــان العي ــاول اإلنس ــث ح حي
ــم  ــرى ث ــر الق ــة األم ــرت يف بداي ــد ظه ــنني. ولق الس
تطــورت إىل قــرى كبــرية ثــم مــدن ومراكــز حريــة. 
كــام ُتَعــدُّ ظاهــرة اتســاع املــدن ظاهــرة عاملية وليســت 
ــدحان، 2013(.  ــرى )الس ــة دون أخ ــة بمنطق خاص
يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  شــهدت  وحيــث 
ــرية، مــا أدى إىل  ــة كب العقــود األخــرية هنضــة عمراني
ــدحان ،  ــكنية )الس ــىل األرايض الس ــب ع ــرة الطل كث
2012(. وتزامــن ذلــك مــع تطــور كبــري يف شــبكات 
انعكاســًا  انعكســت  التــي  واملواصــالت  الطــرق 
ــي ،  ــراين )عفيف ــو العم ــر والنم ــىل التح ــارشًا ع مب
2009(. ومــن ثــم قامــت اململكــة العربيــة الســعودية 
ــىل  ــني ع ــاعد املواطن ــي تس ــهيالت الت ــع التس بوض

بنــاء منــازل، وأســهمت هــذه التســهيالت يف توســع 
النطــاق العمــراين، وكانــت عبــارة عــن توزيــع منــح 

ــّرة. ــروض املي ــم الق األرايض وتقدي

ويــربز دور تقنيــات نظــم املعلومــات اجلغرافية 
ــري  ــف التغ ــات كش ــد يف دراس ــن بع ــعار ع واالستش
العمــراين، إذ إهنــا تتيــح للمحلــل واملســتخدم معرفــة 
الدراســة  منطقــة  عــىل  طــرأت  التــي  التغــريات 
ــور  ــتخدام الص ــك باس ــة، وذل ــرتات زمني ــالل ف خ
اجلويــة واملرئيــات الفضائيــة التــي تعــدُّ نموذجــًا 
حيــث  األرض،  ســطح  معــامل  لتوضيــح  جيــدًا 
يمكــن مــن خالهلــا دراســة الظواهــر اجلغرافيــة مــن 
ــا  ــا ونموه ــا وتغرياهت ــع تطوره ــا وتتب ــالل مراقبته خ
واجتاهــات ومعــدالت هــذا النمــو، وإعــداد خرائــط 
دقيقــة تبــني توزيعهــا )الصالــح ، 1431هـــ(. ويعــدُّ 
كشــف التغــري العمــراين أساســيًا يف عمليــة التخطيــط 
الشــامل، ويف عمليــات ختطيــط املــدن، ويســاعد 
وحتديــد  املســتقبل  تصــور  عــىل  القــرار  صانــع 
ــة  ــة املجمع ــدُّ حمافظ ــراين. وتع ــو العم ــات النم اجتاه
ــث  ــن حي ــاض م ــة الري ــات منطق ــر حمافظ ــن أكث م
الثالــث  التعــداد الســكاين، حيــث حتتــل املركــز 
ــث  ــاض، حي ــة الري ــات منطق ــتوى حمافظ ــىل مس ع
ــة العامــة  يبلــغ عــدد ســكاهنا 133285 نســمة )اهليئ
ــراز  ــة إب ــذه الدراس ــل ه ــاء ، 2017(. وتأم لإلحص
دور تقنيــات نظــم املعلومــات اجلغرافيــة واالستشــعار 
ــة  ــة ملدين ــاث التخطيطي ــة األبح ــد يف خدم ــن بع ع
املجمعــة، مــن خــالل معرفــة حجــم واجتاهــات 
ــزداد نمــوًا  ــة ت التمــدد العمــراين، خصوصــًا أن املدين
ــة،  ــهد هنض ــام، وتش ــد ع ــًا بع ــًا عام ــع حري وتتوس
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حيــث اســتقطبت الكثــري مــن املشــاريع الرائــدة 
الكــربى التــي أثــرت يف متــدد الرقعــة العمرانيــة 
ملدينــة املجمعــة؛ كمدينــة ســدير الصناعيــة، وجامعــة 
املجمعــة، وحمطــة القطــار، وشــبكة الطــرق الريعــة، 
ــة األوىل  ــة اللبن ــذه الدراس ــد ه ــة. وتع ــاه التحلي ومي
ملدينــة  املكانيــة  العلــوم  التطبيقيــة يف  للدراســات 
ــرة  ــابقة مقت ــات الس ــث إن الدراس ــة، حي املجمع

ــة. ــات النظري ــىل الدراس ع

املدن والتمدد العمراين. 2

ــن  ــة، لك ــرة عاملي ــراين ظاه ــدد العم ــدُّ التم يع
ــة إىل  ــن مدين ــدد م ــم التم ــالف يف حج ــك اخت هنال
ــع  ــك توس ــة هنال ــدول النامي ــض ال ــرى. ويف بع أخ
غــري منتظــم بســبب التزايــد الســكاين واهلجــرة 
الداخليــة )Hegazy and Kaloop, 2015(. وتتصــف 
ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــدن، خاص ــاع امل ــرة اتس ظاه
الســعودية، بخصائــص جعلتهــا ختتلــف عــن غريهــا، 
ــًا مــن النمــو مــن  إذ تعيــش تلــك املــدن عهــدًا خمتلف
ــو  ــذا النم ــا ه ــر هب ــي يم ــة الت ــة اهلائل ــث الرع حي
عمرانيــًا، إذ تضاعــف نمــو الكثــري مــن املــدن يف 
ــان  ــح للعي ــت وواض ــكل الف ــني بش ــن املاضي العقدي
)الســدحان، 2013(. واقــرتن التوســع العمــراين 
ــي  ــة الت ــاع الرقع ــادة الســكانية واتس ــدن بالزي للم
ــة يف  ــاب األرايض الزراعي ــىل حس ــة ع ــغلها املدين تش
ــس  ــي تتنف ــة الت ــدُّ الرئ ــذي يع ــب، ال ــف القري الري
ــن  ــلة م ــرب س ــىل أك ــا ع ــل منه ــة، وحتص ــا املدين منه
ــري  ــراين الكب ــع العم ــد التوس ــة. يع ــات الزراعي املنتج
للمــدن املشــكلة األصعــب؛ ألن القاعــدة االقتصاديــة 

يف أكثــر املــدن غــري قــادرة عــىل التعامــل مــع املشــاكل 
ــرة  ــببه إىل اهلج ــود س ــه، ويع ــة عن ــة النامج االجتامعي
ــة )العمــر ، 2015(، حيــث إن  مــن الريــف إىل املدين
التمــدد العمــراين نتيجــة للعديــد مــن القــوى املحركة 
التــي تتحكــم يف املتغــريات االجتامعيــة واالقتصاديــة 
ــع  ــروف يف مجي ــن املع ــة )Liu et al, 2003(. وم والبيئي
القوانــني البرشيــة أن التمــدد العمــراين يقــرتن بشــكل 
أســايس ورئيــي بالزيــادة الســكانية يف املنطقــة، وهــي 
ــة ، 2009(.  ــكان )كتان ــة للس ــادة العام ــة بالزي مقرتن
ــي  ــًا، والت ــًا ملحوظ ــعًا عمراني ــدن توس ــهدت امل وش
ارتبــط نموهــا بالنشــاطات االقتصاديــة وارتفــاع 
والتحــوالت  فيهــا  الســكاين  النمــو  معــدالت 
االجتامعيــة التــي تســببت يف توســع الرقعــة العمرانيــة 
التحــر  عمليــة  إن  حيــث  )عاشــور،2005(، 
ــري  ــري وتغ ــو احل ــي يف النم ــل الرئي ــي العام ه
اســتخدام األرايض. ويــؤدي التوســع احلــري غــري 
ــيئة  ــريات س ــداث تغي ــع إىل إح ــري املتوق ــم وغ املنظ
 Barnes et al,( وغــري خمطــط هلــا يف اســتخدام األرايض
2001(، وبالتــايل فــإن الســيطرة عــىل التمــدد العمــراين 

أساســية  رضورة  تشــكل  املفتوحــة  املســاحات  يف 
ــتدامة )Flint, 2002(. ويف  ــري املس ــة غ ــب التنمي لتجن
عمليــة التحــر، خيتلــف التوســع باختــالف املنطقــة 
ــادة  ــل القي ــة بعوام ــة املتعلق ــبب السياس ــاه بس واالجت
احلريــة وآثارهــا املكانيــة. وتشــمل هــذه العوامــل: 
شــبكة الطــرق، وكثافــة الســكان، والطبوغرافيــة، 
خــالل  ومــن   .)Ren et al, 2013( واالقتصــاد 
ــراين  ــدد العم ــتنتج أن التم ــابقة، نس ــات الس الدراس
لــه أســباب كثــرية، أمههــا: زيــادة األعــداد الســكانية، 
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ــة. ــادي للمدين ــو االقتص والنم

تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن . 	
بعد يف العمران

تلعب تقنيات نظــــم املعلومــــات اجلغرافيــــة 
ــة  ــاًم يف مراقب ــد دورًا مه ــن بعــ ــعار عــ واالستشــ
ــة  ــاد الطبيعي ــني األبع ــة ب ــات املهم ــف العالق وكش
ــاء األريض  ــامط الغط ــري أن ــة يف تغ ــاد البرشي واألبع
واســتعامالته، وإســهامها يف حتديــد موقــع واجتــاه 
ومعــدل وحجــم وطبيعــة هــذا التغــري، للوصــول إىل 
كشــف التغــري الرقمــي )أمحــد، 2012(. وتــربز أمهيــة 
ــعار  ــة واالستش ــات اجلغرافي ــم املعلوم ــات نظ تطبيق
ــا يف  ــت فاعليته ــائل أثبت ــا وس ــن كوهن ــد، م ــن بع ع
االرتبــاط املــكاين يف جمــال إدارة املــدن والتحكــم 
ــورة  ــة متط ــتخدام تقني ــالل اس ــن خ ــران، م يف العم
تســتطيع التعامــل مــع البيانــات واخلرائــط املســتخدمة 
ــد  ــة. وق ــاءة عالي ــة بكف ــط والتنمي ــة التخطي يف عملي
اســتخدم املخططــون هــذا النــوع مــن التقنيــة يف 
الدراســات التطبيقيــة، مثــل: دراســة النمــو أو التغــري 
ذلــك  طبــق  كــام   .)2015 )إبراهيــم،  العمــراين 
)التوجيــري وآخــرون ، 2017( يف دراســتهم، حيــث 
قامــوا بدراســة متكاملــة للتمــدد العمــراين واجتاهــات 
التمــدد ملدينــة الريــاض، باســتخدام نظــم املعلومــات 
اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد. وقــد اســتعرضت 
الدراســة اخلصائــص املكانيــة والزمانيــة للتوســع 
احلــري يف الفــرتة مــا بــني )1987م-2017م(، 
حيــث توصلــت دراســتهم إىل نســبة النمــو العمــراين 
ــر،  ــام )العم ــك ق ــني إىل 82.9%.   وكذل ــني العام ب

ــة  ــراين ملدين ــف العم ــد الزح ــة رص 2015( بدراس
ــني  ــا ب ــة م ــرتة الواقع ــالل الف ــا خ ــا حوهل ــص وم مح
تقنيــات  باســتخدام   ،)2010-1972( عامــي 
ــة،  االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافي
ــراين  ــاحة العم ــته إىل أن املس ــل يف دراس ــث توص حي
ــرتة  ــذه الف ــالل ه ــت خ ــد تضاعف ــص ق ــة مح ملدين
ــاب  ــىل حس ــدروس ع ــري م ــوائي غ ــو عش ــىل نح ع
األرايض الزراعيــة، وأيضــًا توصــل إىل نســبة التمــدد 
العمــراين عــىل األرايض الزراعيــة، حيــث بلغــت 
 )Hegazy and Kaloop, 2015( قــام  كــام   .%600
بتقييــم اكتشــاف تغيــري اســتخدام األرايض باســتخدام 
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف املنصــورة وطلخــا 
ــام 1985  ــن ع ــر م ــة بم ــة الدقهلي ــة ملحافظ التابع
إىل عــام 2010. ويبــني حتليــل كشــف التغيــري أن 
مســاحة البنــاء قــد زادت مــن 28 إىل 255 كيلومــرتًا 
مربعــًا، كــام انخفضــت األرايض الزراعيــة بنســبة 
33 يف املائــة، حيــث توصلــوا إىل التنبــؤ املســتقبيل 
ــام  ــًا ق ــوف. وأيض ــلة مارك ــل سلس ــتخدام حتلي باس
)كتانــة، 2009( بدراســة الزحــف العمــراين وأثــره يف 
ــرية،  ــي رام اهلل والب ــة ملدينت ــة واألرايض الزراعي البيئ
ــة واالستشــعار  باســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافي
ــث  ــي )1918-2007(، حي ــني عام ــا ب ــد م ــن بع ع
توصلــت الدراســة إىل أن لالحتــالل اإلرسائيــيل دورًا 
ــة  ــة الرشقي ــراين يف اجله ــع العم ــع التوس ــريًا يف من كب
ــة رام اهلل،  ــة ملدين ــة اجلنوبي ــن اجله ــرية، وم ــة الب ملدين
ــىل األرايض  ــع ع ــذا التوس ــلبًا ه ــس س ــث انعك حي
الزراعيــة والرعويــة. وحيــث توصلــت الدراســة 
ــي رام اهلل  ــة ملدينت ــاحة العمراني ــادة املس ــبة زي إىل نس



181 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )3(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

والبــرية، حيــث بلغــت 422% حــني تقلصــت نســبة 
األرايض الزراعيــة إىل 18% مــن مســاحة األرايض 

ــام 1972. ــودة يف ع ــت موج ــي كان ــة الت الزراعي

املعلومــات  نظــم  تقنيــات  وفــرت  وقــد 
اجلغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد واحلوســبة الرقمية، 
أدوات للتعامــل مــع النــامذج احلريــة الرياضيــة 
للغايــة )Xie et al, 2005(، حيــث حتــول  املعقــدة 
كشــف التغــري يف تطبيقــات املناطــق العمرانيــة مؤخــرًا 
مــن االكتشــاف األســايس إىل قيــاس األنــامط، وحتليل 
العمليــات وأنــامط التوســع العمــراين، وحتديــد كميــة 
ــة  ــم احلري ــل النظ ــري أن حتلي ــراين، غ ــري العم التغ
يشــمل العديــد مــن الدراســات العلميــة، مثــل: 
والتارخييــة،  واالقتصاديــة  السياســية  التغــريات 
وينتــج عنهــا توســع عمــراين )Flint, 2002(. كــام 
وضحتــه دراســة )عاشــور، 2005(، حيــث قــام 
ــة  ــراين يف مدين ــع العم ــاور التوس ــد حم ــة حتدي بدراس
اجلغرافيــة  املعلومــات  نظــم  باســتخدام  مراتــة 
واالستشــعار عــن بعــد، مســتعينًا باملرئيــات الفضائيــة 
ألعــوام )1989-1996-2002(، حيــث توصلــت 
الدراســة إىل أن النمــو العمــراين مرتبــط بالتغــري 
ــة،  ــة والتعليمي ــطة االقتصادي ــري األنش ــكاين وتغ الس
وتبــني أن نمــو املدينــة يتمحــور حــول نــواة مركزهــا 
الــذي يبعــد عــن البحــر نحــو 5 كــم رغــم أن املدينــة 

ــاحلية. س

وهكــــذا نســــتخرج مــــن الدراســــات 
الســــابقة مــــا يعطينــــا اخللفيــة الكافية التــي يمكننا 
من خالهلا االنطالق، وأيضــــًا مقارنــــة ذلــــك مــع 
مــــا توصــــل لــــه الباحثــــون يف دراســــاهتم حول 

التمــدد العمــراين مــع هــذه الدراســة يف حتليــل التمدد 
العمراين، ثــــم حســــاب نســــب التمدد العمــــراين 
واجتاهاتــــه يف مدينــة املجمعة باســــتخدام تقنيــات 
ــات  ــم املعلومــ ــد ونظــ ــن بعــ ــعار عــ االستشــ

ــًا.  ــد لـــ 20 عام ــة متت ــرتة زمني ــالل ف ــة، خ اجلغرافي

منطقة الدراسة. 	

منطقــة  شــامل  يف  تقــع  املجمعــة  مدينــة 
ــة الســعودية. وتعــّد  ــاض بوســط اململكــة العربي الري
عاصمــة إلقليــم ســدير يف نجــد وأكــرب مدهنــا، يعــود 
تاريــخ بنائهــا إىل عــام 810هـــ، وهــي مركــز حمافظــة 
ــرض  ــرة ع ــني دائ ــع ب ــا، وتق ــرب مدهن ــة وأك املجمع
ــول )00 18  ــط ط ــامالً وخ ــة ش )00 51 25ه( درج
ــة  ــكان املجمع ــدد س ــغ ع ــًا. ويبل ــة رشق 45ه( درج
نحــو 133.285 نســمة بــني مواطــن ومقيــم، ويبلــغ 
عــدد األحيــاء الســكنية يف املدينــة نحــو 12 حيــًا 
ــذه  ــكنية يف ه ــدات الس ــدد الوح ــغ ع ــكنيًا، ويبل س
ــة العامــة  ــاء نحــو 4497 وحــدة ســكنية )اهليئ األحي

.)2017 لإلحصــاء، 

املنهجية العلمية. 	

يعــدُّ منهــج هــذا البحــث منهجــًا وصفيــًا 
ــف  ــح كش ــة توض ــراء دراس ــالل إج ــن خ ــًا م حتليلي
التغــري ملقــدار النمــو العمــراين بــني عامــي )2000-
ــو  ــب النم ــل نس ــة، وحتلي ــة املجمع 2020( يف مدين
حتــى  الفــرتة  هــذه  خــالل  واجتاهاتــه  العمــراين 
الوصــول إىل إنتــاج اخلرائــط وكشــف الفروقــات 
ــل  ــلوب التحلي ــد أس ــة. اعتم ــرتة الدراس ــالل ف خ
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ــي  ــية، ه ــل رئيس ــالث مراح ــىل ث ــث ع ــذا البح يف ه
ــايل: كالت

	.	 املرحلة األوىل: مجع البيانات:

تــم مجــع البيانــات عــرب كل مــن هيئــة املســاحة 
ــي  ــر الصناع ــة )USGS( للقم ــة األمريكي اجليولوجي
لفــرتة  30م  وضــوح  وبدرجــة   )LANDSAT 7,8(
الدراســة )2000( و)2020(. كذلــك اإلحصــاءات 
املتعلقــة بمدينــة املجمعــة مــن التقاريــر الصــادرة مــن 
ــس  ــابقة يف نف ــاث س ــن أبح ــة وم ــات احلكومي اجله

ــة. ــريات العمراني ــدد والتغ ــول التم ــال ح املج

2.	 املرحلة الثانية: معالج ة البيانات وحتليلها:

	  Layer( أداة  خــالل  مــن  النطاقــات  دمــج 
تظهــر  حتــى   »ERDAS« برنامــج  يف   )Stack

املرئيــة بألواهنــا احلقيقيــة ونتمكــن مــن معاجلــة 
ــة. املرئي

أداة                                       	 خــالل  مــن  الصــورة  اقتطــاع 
منطقــة  عــىل  حمــددة  لتصبــح   )Extracting(
للمســاحات  احلاجــة  دون  فقــط  الدراســة 

األخــرى. املحيطيــة 

زيــادة درجــة وضــوح صــورة القمــر الصناعي  	
ــن 30م  ــاق )Panchromatic( م ــتخدام نط باس

USG  :(. صورة فضائية حديثة ملدينة املجمعة يف وضعها الراهن، املصدر	الشكل رقم )
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ــكل  ــر بش ــل الظواه ــار تفاصي إىل 15م إلظه
أوضــح وأكــرب ليســهل متييزهــا والتعــرف 

ــًا. ــا بري إليه

إضافــة النطــاق العمــراين ملدينــة املجمعــة  	
ــة  ــؤون البلدي ــن وزارة الش ــد م ــة املعتم وحرم
والقرويــة، وفصــل نطــاق حرمــة عــن املجمعة 
ــة. ــة املجمع ــة ملدين ــاحات اخلاص ــاب املس حلس

ــات إىل  	 ــر البيان ــة تصدي ــأيت عملي ــك ت ــد ذل بع
.»ArcGIS 10.7« الربنامــج

	 Supervised Clas- ــة التصنيــف املراقــب  )عملي
ــن  ــعار ع ــورة االستش ــل ص sification( لتحوي

ــن  ــة يمك ــة موضوعي ــة إىل خريط ــد الرقمي بع
مــن خالهلــا إظهــار اســتخدامات وغطــاء 

األرض.

ــة  	 ــة الدراس ــة بمنطق ــات اخلاص ــل البيان حتوي
 Raster to( إىل شــكل مســاحي مــن خــالل أداة
Polygon( حلســاب مســاحات النمــو العمــراين 

ــة. ــة العمراني أو حجــم الكتل

ــن  	 ــة م ــة الدراس ــو ملنطق ــات النم ــاس اجتاه قي
ــي. ــة التارخي ــز املدين مرك

النتائــج  اســتخالص  الثالثــة:  املرحلــة   	.	
: ت صيــا لتو ا و

يتــم اســتعراض نتائــج وحتليــل الدراســة مــن 
خــالل األشــكال ونســب النمــو الناجتــة عــن عمليــة 
ــل  ــابقة، وحتلي ــات الس ــا بالدراس ــل، وربطه التحلي
ــات  ــم واجتاه ــن حج ــج م ــرة يف النتائ ــل املؤث العوام

ــالل  ــن خ ــة. وم ــة املجمع ــراين يف مدين ــو العم النم
فهــم تلــك النتائــج تقــدم هــذه الدراســة التوصيــات 

ــتقبل. ــة يف املس ــة إلدارة املدين املالئم

النتائج والتحليل. 	

	.	 التطور التارخيي للنمو العمراين:

نشــأت املجمعــة عــام 820هـــ كبلــدة صغــرية 
عــىل ضفــاف وادي مشــقر وروافــده، حتدهــا املــزارع 
ووادي مشــقر مــن اجلهــة الغربيــة، وحتدهــا الصحــراء 
مــن اجلهــة الرشقيــة )بــن عيســى، 1419هـــ(. ومنــذ 
ــة  ــة املجمع ــراين ملدين ــو العم ــن كان النم ــك الزم ذل
ــي  ــة الت ــع النهض ــًا م ــي، وتزامن ــدل طبيع ــزداد بمع ي
ــراين.  ــو العم ــىل النم ــارشًا ع ــًا مب ــت انعكاس انعكس
ــث  ــرتاتيجي حي ــع اس ــع يف موق ــة تق ــة املجمع ومدين
ــه  ــع املتج ــم الري ــاض - القصي ــق الري ــي طري يلتق
ــق  ــك طري ــريب، وكذل ــامل الغ ــوب إىل الش ــن اجلن م
ــرشق إىل  ــن ال ــه م ــت املتج ــن - الكوي ــر الباط حف
الغــرب، مــا أكســبها موقعــًا متميــزًا، ونتــج عــن هــذه 
النهضــة توســع عمــراين كبــري ملدينــة املجمعــة وكثافــة 
ــة وأطــوال الطــرق  ســكانية، وزادت كتلتهــا العمراني

ــا احلــايل. ــذ ذلــك الوقــت حتــى وقتن من

2.	 مرحلة عام 2000:

أقــرب إحصائيــة هلــذا العــام كانــت عــام 
ــة  ــة املجمع ــكان مدين ــدد س ــغ ع ــث بل 2005، حي
نحــو )41197( نســمة )وزارة االقتصــاد والتخطيط، 
2005(. وتبــع ذلــك نمــو عمــراين ملحــوظ يف 

ــم )2(.  ــكل رق ــة. الش املدين
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الشكل رقم )2(. خريطة تصنيف مراقب ملدينة املجمعة عام 2000

الشكل رقم )	(. رسم بياين يوضح مساحات التصنيف ملدينة املجمعة عام 2000
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هنــا تــربز أمهيــة التقنيــة لتقديــم التفســري 
األفضــل للمرئيــات وتوضيــح مجيــع االســتعامالت/ 
غطــاء األرض املــراد دراســتها، وهــو مــا يســهل 
ــتخالص  ــة واس ــة الدراس ــل ملنطق ــات التحلي عملي
ــكل  ــرار بش ــع الق ــىل صن ــاعدة ع ــا واملس معلوماهت
علمــي دقيــق. عــىل ضــوء ذلــك يتضــح لنــا يف 
الشــكل رقــم )4( املعــامل التــي تــم تصنيفهــا واملــراد 
أراٍض  الطــرق،  )املبــاين،  واســتخراجها  معرفتهــا 
بلغــت  حيــث  اخلــراء(،  املســطحات  فضــاء، 
مســاحة الكتلــة العمرانيــة عــام )2000( مــا جمموعــه 
الفضــاء  أرايض  مســاحة  وبلغــت  كــم2(،   3.8(
داخــل النطــاق العمــراين نحــو )60.5 كــم2(، 

وبلغــت مســاحة الطــرق )9.5 كــم2(، وأخــريًا 
بلغــت مســاحة املســطحات اخلــراء )1.7 كــم2(، 

ــم )3(. ــكل رق ــاين الش ــم البي ــام يف الرس ك

فمــن خــالل خريطــة حــدود واجتاهــات النمــو 
العمــراين ملدينــة املجمعــة لعــام )2000( الشــكل رقم 
ــرب  ــز بالق ــراين يتمرك ــو العم ــظ أن النم )4(، نالح
مــن الطــرق الرئيســية ملدينــة املجمعــة، ويمتــد للجهــة 
الرشقيــة والشــاملية الرشقيــة واجلنوبيــة الرشقيــة. 
وبعــد حتليــل اجتاهــات حمــاور النمــو العمــراين الــذي 
يقيــس التمــدد مــن مركــز املدينــة أو البلــدة القديمــة 
ــام  ــاور لع ــل املح ــج حتلي ــري نتائ ــة؛ تش ــة املجمع ملدين

الشكل رقم )	(. حدود واجتاهات النمو العمراين ملدينة املجمعة عام 2000
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ــغ  )2000( إىل أن طــول املحــور الشــاميل الرشقــي بل
)3500 مــرت(، يف حــني بلــغ طــول املحــور الرشقــي 
ــًا، أمــا املحــور اجلنــويب الرشقــي  )3600 مــرت( تقريب

ــه )2300 مــرت(. الشــكل رقــم )5(. فــكان طول

	.	 مرحلة عام 2020:

ــة  ــهدت مدين ــد ش ــارض، فق ــا احل ــا يف وقتن أم
املجمعــة تطــورًا عمرانيــًا متزايــدًا وملحوظــًا، وزيــادة 
يف عــدد الســكان، حيــث بلغــت يف أحــدث إحصائيــة 
133285 نســمة )اهليئــة العامــة لإلحصــاء، 2017(، 
أي مــا يقــارب ضعفــي العــدد عــام 2000، صاحــب 
ــام  ــددة ك ــات متع ــري وباجتاه ــراين كب ــدد عم ــك مت ذل

هــو مالحــظ يف الشــكل رقــم )6(.

التــي تــم  املعــامل  بعــد أن قمنــا بتوضيــح 
ــاين،  ــتخراجها )املب ــا واس ــراد معرفته ــا وامل تصنيفه

اخلــراء(  املســطحات  فضــاء،  أراٍض  الطــرق، 
للمرئيــة عــام )2020(. تبــني لنــا أن مســاحة الكتلــة 
العمرانيــة عــام )2020( مــا جمموعــه )10.5 كم2(، 
وبلغــت مســاحة أرايض الفضــاء داخــل النطــاق 
ــاحة  ــت مس ــم2(، وبلغ ــو )42.5 ك ــراين نح العم
الطــرق )21.5 كــم2(، وأخــريًا بلغــت مســاحة 
املســطحات اخلــراء مــا يقــارب )1.2 كــم2(. 

ــم )7(. ــكل رق ــر الش انظ

ومــن خــالل خريطــة حــدود واجتاهــات النمو 
ــكل  ــام )2020(، الش ــة لع ــة املجمع ــراين ملدين العم
رقــم )8(، نالحــظ أن النمــو العمــراين ملدينــة املجمعة 
ــة والشــاملية  ــري نحــو اجلهــة الرشقي يّتســع بشــكل كب
الرشقيــة واجلنوبيــة الرشقيــة، وأيضــًا اجلهــة اجلنوبيــة. 
وبعــد حتليــل اجتاهــات حمــاور النمــو العمــراين ملدينــة 
املجمعــة عــام )2020(، بلــغ طــول املحــور الشــاميل 

الشكل رقم )	(. رسم يوضح أطوال املحاور ملدينة املجمعة عام 2000
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الشكل رقم )7(. رسم بياين يوضح مساحات التصنيف ملدينة املجمعة عام 2020

الشكل رقم )	(. خريطة تصنيف مراقب ملدينة املجمعة عام 2020
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الشكل رقم )9(. رسم يوضح أطوال املحاور ملدينة املجمعة عام 2020

الشكل رقم )8(. حدود واجتاهات النمو العمراين ملدينة املجمعة عام 2020
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الرشقــي )5500 مــرت(، يف حــني بلــغ طــول املحــور 
ــًا، أمــا املحــور اجلنــويب  الرشقــي )7800 مــرت( تقريب
الرشقــي فــكان طولــه )2400 مــرت(، وأخــريًا املحــور 
ــكل  ــر الش ــرت(. انظ ــه )1900 م ــغ طول ــويب بل اجلن

رقــم )9(.

املناقشة. 7

توصلــت  التــي  النتائــج  هنــا  نســتعرض 
ــن  ــتخالصه م ــم اس ــا ت ــالل م ــن خ ــة م ــا الدراس هل
الدراســات الســابقة يف هــذا املجــال، وكذلــك نتائــج 
ــث  ــداف البح ــوء أه ــىل ض ــتها ع ــل ومناقش التحلي

ــبقًا. ــورة مس املذك

الشكل رقم )0	(. حدود النمو العمراين ملدينة املجمعة عام 2000 - 0 202

 حيــث أثبــت التحليــل الســابق لــكال املرئيتــني 
ــة  ــه يف مدين ــراين واجتاهات ــدد العم ــرق يف التم ــا الف لن
ــة )2020-2000(،  ــرتة الدراس ــالل ف ــة خ املجمع
كــام هــو موضــح يف الشــكل رقــم )10(. فمــن 
خــالل خريطــة النمــو العمــراين ملدينــة املجمعــة 
لعــام )2000(، نالحــظ أن النمــو العمــراين يتمركــز 
بالقــرب مــن الطــرق الرئيســية ملدينــة املجمعــة، 
ويمتــد للجهــة الرشقيــة والشــاملية الرشقيــة واجلنوبيــة 
ــراين  ــو العم ــة النم ــظ يف خريط ــام نالح ــة، بين الرشقي
ــراين  ــو العم ــام )2020( أن النم ــة لع ــة املجمع ملدين
ــذا  ــة، وه ــة الرشقي ــو اجله ــري نح ــكل كب ــع بش يّتس
يعكــس تأثــري جامعــة املجمعــة عــىل النمــو العمــراين 
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باجتاههــا واجلهــة الشــاملية الرشقيــة لوجــود مشــاريع 
ــة  ــة، وحمط ــكان املجمع ــرشوع إس ــل م ــة، مث تنموي
ــة،  ــة اجلنوبي ــن اجله ــض م ــًا بع ــار، وأيض ــكة القط س
امليــاه  حتليــة  حمطــة  وجــود  بســبب  ذلــك  وكان 

ــآهتا. ومنش

ــىل  ــرأ ع ــذي ط ــدد ال ــة التم ــح الدراس توض
فــرتة  املجمعــة خــالل  ملدينــة  العمرانيــة  الكتلــة 
الدراســة، وحســاب مســاحات األرايض الفضــاء 
التــي تقــع داخــل النطــاق العمــراين، وحســاب 
مســاحات الطــرق، وأيضــًا حســاب املســطحات 
ــة  ــري أن الكتل ــف التغي ــل كش ــني حتلي ــراء. ويب اخل
ــن 13.6 إىل  ــد زادت م ــة ق ــة املجمع ــة ملدين العمراني
44.1 كــم2، أي أهنــا زادت بنســبة 224%. الشــكل 

رقــم )11(.

ــو  ــم النم ــم )1( حج ــدول رق ــني اجل ــام يب ك
يف االســتعامالت املصنفــة خــالل فــرتة الدراســة 
)2000-2020(، حيــث ارتفعــت الكتلــة العمرانيــة 

ــبة )%174(،  ــا زادت بنس ــم2، أي أهن ــو 6.7 ك نح
ــل  ــاء داخ ــاحة أرايض الفض ــت مس ــني تقلص يف ح
 18.3 نحــو  املجمعــة  ملدينــة  العمــراين  النطــاق 
ــظ  ــبة )-42%(. ونالح ــت بنس ــا نقص ــم2، أي أهن ك
ــغ  ــث بل ــة، حي ــة املجمع ــرق ملدين ــو الط ــًا نم أيض
ــبة )%125(.  ــم2، أي زاد بنس ــارب 11.9 ك ــا يق م
ــطحات  ــاحة املس ــًا يف مس ــظ انخفاض ــريًا نالح وأخ
ــم2، أي  ــا 0.45 ك ــغ انخفاضه ــث بل ــراء، حي اخل
ــذي  ــاض )-33.5%(، وال ــبة انخف ــادل نس ــا يع م
كان بســبب تغيــري بعــض االســتعامالت الزراعيــة إىل 

أراٍض ســكنية.

ــني )2000- ــني الفضائيت ــة املرئيت ــد مقارن عن
2020(، تبــني زيــادة النمــو العمــراين بشــكل واضــح 
ــا:  ــباب، منه ــود ألس ــك يع ــة، وذل ــة املجمع يف مدين
ــارب  ــام يق ــري وب ــكل كب ــكان بش ــداد الس ــادة أع زي
حيــث  النقــل  شــبكات  يف  والتوســع  الضعفــني، 
بلغــت نســبة التوســع يف شــبكات النقــل مــا يقــارب 

الشكل رقم )		(. رسم بياين يوضح النمو العمراين ملدينة املجمعة ومقدار التمدد عام 2000 - 2020
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ــة  ــائية كمدين ــاريع اإلنش ــع يف املش )125%(، والتوس
ــار  ــة القط ــة وحمط ــة املجمع ــة وجامع ــدير الصناعي س
ــي كان  ــة الت ــاه التحلي ــة ومي ــرق الريع ــبكة الط وش

ــكن. ــدًا للس ــة مقص ــل املدين ــر يف جع ــا األث هل

ــة،  ــاور املدين ــوال حم ــج أط ــالل نتائ ــن خ وم
اجلــدول رقــم )2(، يتبــني أســباب توجهــه نحــو 
ــود  ــدم وج ــك لع ــرشق، وذل ــي وال ــامل الرشق الش
ــدد،  ــذا التم ــن ه ــد م ــة حت ــة وبرشي ــات طبيعي معوق
وأيضــًا وجــود عنــارص جــذب، وهــي جامعــة 
املجمعــة وأيضــًا حمطــة القطــار، حيــث نــرى أن 
ــة واجلهــة  ــه يف اجلهــة الغربي النمــو العمــراين أقــل من
اجلنوبيــة. ويرجــح أن يكــون الســبب وجــود عوائــق 

ــة وطريــق  ــة كــوادي املشــقر مــن اجلهــة الغربي طبيعي
ــة،  ــة اجلنوبي ــن اجله ــع م ــم( الري )الرياض-القصي
ــك  ــراين لتل ــدد العم ــن التم ــد م ــد حي ــا ق ــو م وه
ــرت  ــدار 1900 م ــدد بمق ــن التم ــا ع ــات. وأم االجتاه
فهــو بســبب املؤسســة العامــة لتحليــة املياه ومنشــآهتا.

التوصيات. 8

التغــري  	 كشــف  دراســات  مــن  االســتفادة 
العمــراين لدعــم صنــاع القــرار يف صياغــة 
للمدينــة. االســرتاتيجي  املخطــط  خمرجــات 

تكــرار هــذه الدراســة بشــكل دوري للوقــوف  	
ــات  ــراين واجتاه ــدد العم ــريات التم ــىل تغ ع

 الفرق  ٢٠٢٠ ٢٠٠٠ االستعامل 

 % ١٧٤ ٢مك  ٥٤٧٫١٠ ٢مك  ٨٤٨٫٣ املباين 

 -  %٤٢٫٢ ٢مك  ٢٩٠٫٤٢ ٢مك  ٥٩٤٫٦٠ مطورة وغري مطورةفضاء  أراضٍ 

 % ١٢٥ ٢مك  ٥٥٧٫٢١ ٢مك  ٥٧٢٫٩ طرق

 -  %٣٣٫٥ ٢مك  ٢٧٦٫١ ٢مك  ٧٠٤٫١ مسطحات خرضاء 

 

جدول رقم )	(.  جدول يوضح مساحات االستعامالت ملدينة املجمعة خالل 2000 - 2020

 الفرق  ٢٠٢٠ ٢٠٠٠  االجتاهات 

 %٥٧ م ٥٥٠٠ م ٣٥٠٠ NE شامل رشقي 

 % ١١٦ م ٧٨٠٠ م ٣٦٠٠ E رشق

 %٤ م ٢٤٠٠ م ٢٣٠٠ SE جنوب رشقي 

 - م ١٩٠٠ - S جنوب 

 

جدول رقم )2(.  جدول يوضح أطوال املحاور ملدينة املجمعة عام 2000 - 2020 من مركز املدينة »البلدة القديمة«
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ــراين. ــو العم النم

خاصــة  	 وترشيعــات  قوانــني  ســّن  رضورة 
باســتخدامات األرايض يف املدينــة، وجعلهــا 
التــي  العمــراين  والنمــو  التطــور  تواكــب 
تشــهده املدينــة، وتوجيــه النمــو العمــراين 
املناطــق  نحــو  ومقنــن  علمــي  بأســلوب 
املناســبة للعمــران، مثــل التوجــه نحــو اجلهــة 

الشــاملية الرشقيــة.

ــة  	 ــالل مراقب ــن خ ــتدامة م ــدأ االس ــق مب حتقي
التمــدد العمــراين للمــدن بحيــث يتــم تفــادي 
ــىل  ــة ع ــعاب واملحافظ ــة والش ــاري األودي جم

ــايت. ــاء النب الغط

التوجــه نحــو اســتخدام تقنيــة االستشــعار  	
عــن بعــد يف جمــال البحــث العلمــي، ملــا متثلــه 
ــن  ــد م ــم العدي ــيط وتقيي ــة يف تبس ــن أمهي م
ــي تعانيهــا املــدن وإجيــاد احللــول  املشــاكل الت

ــا. ــبة هل املناس

التوجــه نحــو بنــاء قاعــدة معلومــات جغرافيــة  	
تضــم بيانــات شــاملة ملختلــف مناطــق اململكة 
ومدهنــا وقراهــا ليســهل إجــراء البحــوث 

ــة. ــات العلمي والدراس

 املراجع. 9
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Abstract. This study analyzes urban changes in the city of Al-Majmaah during the period 2000 – 2020. 
Al-Majmaah is considered the third-most populated city in the Riyadh region, and there is a need to know 
the nature of this expansion, as it is witnessing fast development as a result of many major development 
projects. Geographic information systems and remote sensing were used for this study. Landsat aerial                           
imagery for the study period were uploaded through the USGS website, followed by processing and analysis 
operations, e.g., cropping, optimization, classification, editing, etc. Study results reveal that the rate of urban 
growth in Al-Majmaah City reached 224% during the period between 2000 – 2020. The study also showed 
the growth trends of urban expansion for that period, as the city extended significantly towards the eastern 
and northeastern regions. The study recommended the use of urban change detection methodology to support 
decision-makers in formulating the outputs of the city’s masterplan, and repeat this study periodically to 
determine the changes in urban sprawl and growth trends.

Key words: urban sprawl, growth trends, geographic information systems, remote sensing, satellite imagery, 
Al-Majmaah City. 
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