انسحف انعًراني عهى انًنبطق انسراعية واثبره انبيئية

الزحف العمراني عمى المناطق الزراعية واثاره البيئية في محافظة االحساء باستخدام تقنية
االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية
د .حصة عبد العزيز المبارك
أ .زكية راضي محمد الحاجي
(جامعة الممك سعود /المممكة العربية السعودية /الرياض)
الممخص
تعد واحة اإلحساء من أقدم مناطق االستقرار البشري والحضري في المنطقة الشرقية ،كما
انيا تعتبر ممي از بالنسبة لممممكة فيي آخر المعمور الحضري السعودي من الناحية الجنوبية
الشرقية ،وىمزة وصل المممكة بدول الخميج العربية المجاورة.
وتمتاز محافظة اإلحساء
بمساحتيا الكبيرة التي تصل الى حوالي  996966كم مربع تمثل ( )%69من المساحة
الكمية لممنطقة الشرقية ،وتشكل الصحاري الفقيرة معظم أراضييا ،بينما تعد الواحة ،التي
اخذت المحافظة اسميا ،قمبيا النابض بالحياة ،حيث وفرة المياه واألراضي الزراعية الخصبة.
والتزيد مساحة واحة اإلحساء عن  656كم مربع ،لتشكل نسبةضئيمة من مساحة المحافظة
تصل الى حوالي .%030,6
وتعتبر واحة اإلحساء مركز الثقل السكاني في المحافظة التي يسكنيا نحو  966669نسمة
(حسب احصائيات عام 366,م) ،يشكمون ( )%66356من اجمالي سكان المحافظة،
ويتمركزون في ثالث مدن رئيسية ىي اليفوف ،المبرز والعيون .وقد أدى ظيور النفط في
المنطقة الشرقية لممممكة الى استقطاب السكان لالستقرار في الواحة نتج عن ذلك نمو
عمراني واسع تضاعفت فيو مساحة المدن الثالث في السبعين عاما الممتدة بين عامي
6000-36,0م عشرات المرات (العمير3666،م) ،مؤديا الى التحام المدن فييا.
ويسعى البحث الحالي الى االستفادة من التقنيات الحديثة في الجغرافيا ممثمة بتقنيتي
االستشعار عن بعد ،ونظم المعمومات الجغرافية ،في تبيان مساحة النمو العمراني االفقي في
واحة االحساء وذلك لمفترة  3661حتى 6036م.
حيث تعتبر تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية من اىم أدوات البحث
العممي الحديثة المساندة لمدراسات الجغرافية ،والتي اثبتت جدواىا واىميتيا في البحوث
الجغرافية التطبيقية اال انيا غير مستخدمة بالنسبة لكثير من الباحثين الجغرافيين العرب.
بالرغم من انيا استخدمت عمى نطاق واسع في الدول األوروبية واألمريكية منذ سنوات
عديدة.
الكممات المفتاحية :زحف عمراني ،اثار بيئية ،اإلحساء ،األراضي الزراعية.
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المقدمة:
ان األراضي الزراعية المحيطة بالمدن تتناقص يوما بعد يوم وذلك نتيجة امتداد العمران
فوقيا وزيادة نسبة التحضر في العالم ،ويمارس النمو السكاني ضغوطا متزايدة عمى األراضي
الزراعية ويتمثل ىذا النمو بالزيادة الطبيعية لمسكان وكذلك التزايد الناجم بفعل اليجرة من
الريف الى المدينة ،حيث ان زيادة السكان يؤدي الى زيادة الطمب عمى األراضي ألغراض

السكن والخدمات البشرية األخرى ،كذلك تمعب وسائل المواصالت دو ار ميما في زحف
العمران عمى األراضي الزراعية من خالل شق الطرق واقامة المنشآت واألنشطة التجارية
عمى جوانب ىذه الطرق ،كذلك ان انعدام التخطيط السميم في المدن يساعد عمى توسع
العمران عمى حساب األراضي الزراعية باإلضافة الى دور العامل السموكي المتمثل في رغبة
السكان بالسكن في الضواحي خارج المدن.

تع تبر محافظة االحساء من المناطق الحيوية واالستراتيجية بالنسبة لممنطقة الشرقية بالمممكة
العربية السعودية ،وذلك لعدة عوامل من أىميا المساحة الكبيرة نسبيا التي تشغميا المحافظة،
إضافة الى الموقع الجغرافي ،حيث انيا منطقة حدودية ،كما انيا منطقة زراعية بالدرجة
األولى.
وأعني بتمك المخاطر ما يدور في الوقت الحاضر من تمدد ممحوظ عمى الرقعة الزراعية
باألحساء ،وكما ىو مشاىد فإن النطاق الزراعي آخذ في التالشي وحل محمو العمران بكل
أشكالو ومسمياتو ،وىذا الزحف ييدد الزراعة في ىذه الواحة الخضراء التي تعتبر من أغنى
الموارد الزراع ية في العالم ،وقد صنفت بالفعل عالميا بأنيا من أغنى الواحات عمى سطح
المعمورة بإنتاجيا الزراعي من التمور.
النطاق العمراني بدأ يزحف عمى النخيل الزراعية ،وىذا ما يالحظ بجالء في المدينتين
الرئيسيتين بالواحة وىما اليفوف والمبرز ،إضافة إلى معظم القرى في المحافظة ،بل إن
بعض أصحاب المزارع حولوا مزارعيم إلى بيوت واستراحات كما ىو مشاىد في كل مدن
األحساء صغيرىا وكبيرىا ،وىذه مشكمة كأداء بالفعل تتطمب تدخل المسؤولين؛ لمنع التمدد
العمراني في ىذه الواحة والعمل عمى تشجيع الزراعة والمزارعين فييا .إعادة دراسة ىذه
المسألة من مختمف جوانبيا أمر حيوي وضروري ال بد منو ،فوضع الحمول المناسبة
والجذرية لمحد من التمدد العمراني عمى حساب الزراعة في واحة ىي زراعية في األصل أمر
ال بد من األخذ بو ،وتحويمو الى عمل استراتيجي يجب تطبيقو عمى األرض ،والمسألة
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بحاجة الى التسريع في وضع خطة مدروسة تحول دون اقتطاع المساحات الزراعية الكبيرة
وتحويميا إلى مبان واستراحات.
الرقعة الزراعية بدأت تنخفض في األحساء بشكل تدريجي ،وبشكل خطير أيضا ،فالزحف
العمراني عمى أنقاض تمك المزارع خطأ جسيم ال بد من تداركو ووضع الحمول الجذرية لو،
قبل أن تتحول األحساء برمتيا إلى ٍ
مبان واستراحات ،وينسى أىميا أن واحتيم كانت واحة
زراعية خصبة كان ال بد من استغالل أراضييا لتنمية زراعية واعدة ،وىذا ما كان يجب

تحقيقو قبل التفكير في العمران عمى أنقاض تمك المزارع .ال بد من إجراء دراسة جادة
وفاعمة ،يمكن عن طريقيا ايقاف الزحف العمراني المشيود عمى الحقول الزراعية المنتشرة
في كافة مدن األحساء وقراىا ،وىذه ميمة ال بد من االضطالع بيا ،سواء من قبل و ازرة
الزراعة أو من قبل أصحاب المزارع أنفسيم ،فالتخطيط الزراعي بدأ يتالشى وفقا التساع

الرقعة العمرانية ،وأصبح أىالي األحساء ال يشاىدون أث ار لمزارعيم وحقوليم عند أقرب
مساحات من مساكنيم الحالية .أىمية المحافظة عمى شكل الواحة الزراعي تقتضي العمل
عمى دراسة العوامل التي تيدد الزراعة في األحساء ،وأىميا بطبيعة الحال ىذا الزحف
العمراني الذي ما زال يقتطع الكثير من األراضي الزراعية المنتجة ،وىو تيديد واضح

لمزراعة في ىذه الواحة التي بدأت تتضاءل فييا المساحات المزروعة لتقام عمييا البيوت
واالستراحات ونحوىا من المباني ذات األغراض البعيدة تماما عن األغراض الزراعية.
المسألة -كما أرى -بحاجة إلى تحديد المناطق الزراعية بالواحة ،وعدم االعتداء عمييا من
خالل بيعيا إلقامة المشروعات العمرانية عمييا عمى اختالف أشكاليا ،فيذا االعتداء
المستمر يعني القضاء عمى الزراعة في ىذه الواحة التي اشتيرت قديما بأنيا سمة غذائية
ىامة ،ليس لسكان الواحة أو مناطق المممكة فحسب ،بل كانت سمة غذائية لكثير من الدول
الخميجية والعربية.
ومحافظة االحساء ك غيرىا من محافظات المممكة لحقتيا منظومة الحركة التنموية ،وسعت
ىذه التنمية الى المساىمة في التوطن العمراني واستمرت مساحة الكتمة العمرانية باالزدياد،
فتغير الطابع العام لممدينة بصورة فجائية وأصبحت ظاىرة الزحف المدني جمية لمرائي فعند
السير في طرقاتيا نجد اثر المد الحضري عمى األراض الزراعية،ونالحظ تمك الظاىرة في
وسط المدينة وعمى أطرافيا ،وقد تركت خمفيا قطعا متجزئة من الغطاء الزراعي وتقمصت
أجزاء كبيرة منيا نتيجة لعمميات التطوير المتزايدة ،حيث قفز العمران بإنجاز قياسي واثر
عمى الفرد والمجتمع.
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فعندما يتم قضم ونيم متر واحد من ىذا الغطاء الزراعي فان حياة المدينة وغذائيا واكسجينيا

ومتنفسيا وموردىا االقتصادي يتراجع بشكل كبير ويؤثر بصورة كبيرة عمى المجتمع ككل.
ومن اجل ذلك العنصر البي ئي الثمين وتمك الخسائر الفادحة التي مرت بالمدينة خالل
األعوام الماضية ومعايشتنا المشكمة دفعنا الى طرح الموضوع لمدراسة بكل ابعاده المختمفة

في ىذا البحث الذي يتناول:
تحديد الزيادات السكانية المتعاقبة في المدينة والتطورات العمرانية المصاحبة ليا ودراسة اىم
الع وامل واألسباب الطبيعية والبشرية وما ترتب عمييا من توجيات لمنمو العمراني داخل ارض
المدينة ،الوقوف عمى ظاىرة الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية وحساب الفاقد من
مساحات الغطاء الزراعي ومعرفة اثاره السمبية التي لحقت بالمدينة خالل فترة زمنية محددة
امتدت الى  ,0عاما ،وتسميط الضوء عمى مستقبل الزيادات السكانية والسكنية في محافظة
االحساء وتحديد التوجيات المستقبمية لممخطط العمراني لضبط النمو الحضري وذلك عن
طريق تصنيف جودة األراضي الزراعية في المدينة.
مشكمة الدراسة:
شيدت مدن اإلحساء امتدادا افقيا كبي ار االمر الذي ازدادت معو مساحتيا عدة مرات .وقد
كان جزء من ىذا االمتداد عمى حساب األراضي الزراعية الفصمية فييا كما ىو الحال في
مدينة اليفوف ،والتي قامت أحياؤىا األولى عمى حساب األراضي الزراعية الفصمية والتي

يزرع فييا الخضروات والحبوب ونحو ذلك ،وصوال الى األراضي الصحراوية التي خمفيا.
ونتيجة ليذا النمو العمراني السريع تضاعفت مساحات المدن الثالث عشرات المرات في
السبعين عاما الممتدة بين عامي (6000-36,0م) .وقد بمغ النمو العمراني ذروتو إبان
عشرين عاما امتدت من عام (3665-3615م) وكان نمط النمو االفقي في ىذه المدن
مسئوال عن اقتطاع جزء من أراضييا الزراعية المنتجة واراضي المراعي الصحراوية المجاورة
ليا .وكان من نتائج ذلك االمتداد االلتحام الحضري بين مدينتي اليفوف والمبرز كأبرز
مالمح التوسع العمراني في المنطقة حيث امتدت الكتمة العمرانية لممدينتين ألكثر من عشرين
كم شماال وأكثر من عشرة كم غربا بحيث أصبحت األراضي الزراعية الفاصمة بينيا سابقا
بقع صغيرة قابمة لمزوال مستقبال.
وىناك مشكالت سكانية في مدن اإلحساء تتمثل في اليجرة المتزايدة إلييا ونظ ار لمتزايد
المضطرد ألعداد السكان إلى المحافظة فإن ذلك يعني ازدياد حجم المشكمة مع مرور الزمن
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ميددا مزيدا من األراضي الزراعية في المحافظة .وبالتالي فإنو يستوجب تسميط الضوء عمى
أىمية التخطيط السميم ألماكن التوسع العمراني في محافظة اإلحساء مزيدا بما يحافظ عمى
رقعة األراضي الزراعية في الواحة ويؤمن العمران الالزم لسكان المحافظة.

وتحاول الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت المهمة وهي كما يمي:
_ ما ىو أثر النمو السكاني في محافظة االحساء عمى التوسع عمى حساب األراضي
الزراعية؟

_ ما المساحات الزراعية المفقودة في كل مرحمة تطور عمراني لمحافظة االحساء في الفترة

ما بين  3661م6036 -م؟
_ ما أسباب توجيات المخططات العمرانية المتعاقبة نحو األراضي الزراعية؟

_ ما االضرار الناجمة عن توجيات المخططات العمرانية نحو األراضي الزراعية؟
_ ماىي اإلجراءات المناسبة والواجب اتخاذىا لوقف الزحف العمراني عمى المناطق الزراعية
في محافظة االحساء؟

اهداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة الى تحقيق مايمي:

_ تحديد اتجاىات التوسع العمراني في منطقة الدراسة.
_ حساب مساحة التغير في العمران لمفترة 6036 -3661م.
_ رسم سياسة خاصة لتنظيم استعماالت األراضي في محافظة االحساء بحيث تعطي افاق
واسعة لمتطور.

_ إنتاج خرائط حديثة لمتوسع العمراني باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ،ونظم المعمومات
الجغرافية لمعام  3661وعام 6036م.
أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

_ ان محافظة االحساء لم تنل اىتماما كافيا من الدراسات العممية سابقا ،وتعد ىذه الدراسة
من أولى الدراسات التي تعني بالمدينة " عمى حد عمم الباحثة" السيما في معالجة المشكمة
وابراز خطورة التوسع العمراني عمى حساب اإلنتاج الزراعي وحرفة الزراعة.
_ الفائدة التطبيقية من ىذه الدراسة تكمن في دعم ومساعدة البمدية عند تنفيذ الخطط
العمرانية لممدينة وتجنب تفاقم المشكمة مستقبال.
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_ ندرة الدراسات التي تناولت مشكمة الت وسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية في

المدن المتوسطة والصغيرة في المممكة.
_ تحاول ىذه الدراسة حل مشكمة الزحف العمراني واستخدام التقنيات الحديثة من اجل رصد
تمك الظاىرة واعطاء نتائج دقيقة في ظل التطورات العمرانية السريعة.
_ الحاجة العممية الى نتائج ىذه الدراسة والمساعدة في توفير المعمومات الالزمة واعطاء
تصور مستقبمي لممدينة سعيا لممساىمة في عمميات التخطيط والتطوير الحضري لممدينة.
_ لفت نظر المسؤولين بخطورة التوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية لتجنب
الوقوع في مشاكل ليا عالقة بالتخطيط ،ومن اجل اخذ االحتياطات الالزمة.
_ تعتبر من الدراسات األولى التي تتناول موضوع التوسع العمراني في محافظة االحساء في
ىذه الفترة الزمنية ،والتي سيستخدم فييا تقنيات حديثة كتقنية نظام المعمومات الجغرافية.

أدوات البحث:
 _3استخدام تقنية االستشعار عن بعد في تصنيف الصور ورصد التغيرات من خالل
المقارنة بين المرئيات الفضائية خالل الفترات المحددة ومعرفة كمية األراضي الزراعية
المستنزفة لمتوسع العمراني في المدينة.
 _6استخدام برنامج نظم المعمومات الجغرافية ( )ArcGISفي رسم وانتاج الخرائط وقياس
المساحات ومعرفة المد الحضري واتجاىاتو خالل الفترات الزمنية المختمفة.
 -,استخدام برنامج ((Excelمن اجل استخراج الرسوم البيانية لغرض توضيح نسبة
التطورات العمرانية لكل فترة زمنية ،وكذلك نسبة األراضي الزراعية المفقودة في كل مرحمة
من مراحل النمو العمراني لممدينة.
مصادر البحث:
_ مصادر رسمية :وتشمل النشرات واإلحصاءات والكتب الصادرة عن الدوائر الرسمية
وخاصة البيانات من قبل الجياز المركزي لإلحصاء ،و ازرة الزراعة ،البمديات والمجالس

القروية.
_ مصادر شبة رسمية :وتشمل األبحاث الصادرة عن المعاىد والمراكز البحثية.
_ مصادر خاصة غير رسمية :من خالل تسجيل المالحظات الميدانية التي قامت بيا
الباحثة من شير أكتوبر عام  6036وحتى نياية البحث.
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_ مصادر مكتبية :وتشمل الكتب ،المراجع ،الدوريات ،ورسائل الماجستير والدكتوراه في
المواضيع ذات العالقة بالتخطيط الحضري واإلقميمي ،والزحف العمراني وأثره عمى األراضي
الزراعية.
_ الخرائط والصور الجوية.
منهجية الدراسة واساليبها:
استخدم في ىذه الدراسة المنيج الوصفي والوصفي اإليضاحي والمنيج الميداني ،كما استخدم
المنيج التاريخي في الحديث عن تاريخ تطور المدينة من خالل البناء وازدياد عدد المباني

وقمة مساحات األراضي الزراعية وزيادة أعداد السكان .ومن أىم الخطوات التي تم اتباعيا
كما يمي:

 _3تم الحصول عمى صور األقمار الصناعية لمنطقة الدراسة والفترة المحددة من موقع
الييئة الجيولوجية االمريكية ،وتم طمب صور قمر Landsat TM, Landsat 5, Landsat
.8 level 2
 _6اعداد ومعالجة وتحميل بيانات المرئيات الفضائية في نظام آي آرمابر ER Mapper
 6.2تحميل المرئيات Arc/ View Image Analysisالستخالص محاور النمو العمراني
األفقي بواحة اإلحساء.
 _,عمل خرائط رقمية في برنامج آرك انوا .Arc/ Info
 _9دمج المرئيتين الفضائية في نظم المعمومات الجغرافية بواسطة برنامج آركفيوا Arc/
.View 10.2.

الد ارسات السابقة:
ما من أحد منا ينكر ان المدن في العالم الواسع والمعاصر ،قد تضخمت لدرجة فاقت كل
الحدود ،وخرجت من اسوارىا القديمة ،وحطمت كل القيود .بل وأصبحت ظاىرة تستحق
االىتمام ،واعادة النظر في تخطيطيا من جديد ،لتتفق وتتواءم مع عصرنا الحالي ،سواء في

الدول النامية ام المتقدمة (الشواورة6039،م ،ص .),6ولقد ظيرت بعض الدراسات التي
ركزت عمى خطورة الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية ونتائجيا السمبية وسعت إليجاد
الحمول والبدائل لتمك الظاىرة ،ويمكن ذكر بعض من تمك الدراسات التي تناولت الموضوع
بشكل مباشر او جزئي.
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_ الدراسات األجنبية:
 _3جيرىاردس شولتنك (6006م) "تخطيط استخدام األراضي وحماية المساحات المفتوحة:
االثار االقتصادية لمتحضر ذو الكثافة السكانية المنخفضة والزحف العمراني" (بحث منشور،
جامعة والية ميشيغان) .وقد اجري ىذا البحث لتقييم األثر الدائم لتحويل استخدام األ ارضي،
وعمى وجو التحديد األثر االقتصادي الناتج عن فقدان اإلنتاج الزراعي لممنطقة الحضرية

بمدينة النسينغ بالواليات المتحدة االمريكية ،حيث كان مصدر قمق كبير بسبب االتجاه الى
سياسة التحول الدائم من األراضي الزراعية الرئيسية والفريدة من نوعيا ،ويسعى الى تحقق

من التكاليف واالثار الحقيقة عمى المدى الطويل لمحفاظ عمى األراضي الزراعية المثمرة الى
اقصى حد ممكن ،مع تقميل االثار البيئية والحفاظ عمى حيوية االقتصاد الزراعي في
المناطق الريفية .وتضم منطقة الدراسة المنطقة الثالثية (انغيام ،ايتون ،وكمينتون) المحيطة

بالنسينغ ،وقد شيدت ىذه المنطقة تغيرات اقتصادية عمى غرار المناطق األخرى وتم
اختيارىا ليذه الدراسة من اجل تقييم ديناميات مرتبطة بتحول استخدام األراضي واالثر
المترتب عمى فقدان اإلنتاج الزراعي ،وكان من نتائج ىذه الدراسة ان خسائر اإلنتاج
الزراعي المرتبطة بتحويل األراضي الزراعية في المنطقة الثالثية حوالي  66مميون دوالر
سنويا ،حيث ان ىذه الخسائر االقتصادية سوف تؤثر عمى المناطق األخرى االخذة في
التحضر في جنوب ميشيغان وتصي ىذه الدراسة الى تطوير بعض االحياء ذات الجودة

العالية من خالل تنشيط عممية العمران فييا وكذلك استغالل المناطق غير المستغمة في
وسط المدينة من اجل الحد من االثار البيئية الناجمة من تحويل األراضي الزراعية
الستخدامات أخرى.
 _6فيريو بكيمي ( 6030م) " أثر التوسع االفقي الحضري عمى معيشة المجتمعات الزراعية
شبة الحضرية دراسة حالة ضاحية تابور بمدينة اواسا في اثيوبيا" (رسالة ماجستير ،جامعة
اديس ابابا) .وتيدف ىذه الدراسة الى تقييم اثار التوسع العمراني االفقي عمى معيشة
المجتمع الزراعي في المناطق شبة الحضارية في اثيوبيا من خالل دراسة ضاحية تابور في
مدينة اواسا وتقييم مستوى مشاركة المزارعين كمالك في المناطق الحضرية المجاورة في
برامج التنمية الحضرية .وقد اجري مسح عمى  359اسرة تم اخذىا كعينات بحثية ،مما أدى
الى نزوح الفالحين مع ما يصاحب ذلك من فقدان لألراضي الزراعية ،وفقدان اإلنتاج
الزراعي وتغير معيشتيم .وتوصمت الدراسة الى ان التوسع العمراني االفقي أثر عمى راس
مجمة بحوث كمية اآلداب
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المال البشري ليذه االس ر متمثال في عدم كفاية الغذاء وسوء التغذية وضعف التعميم والتي
تعد جميعا أساس مستوى دخل االسر ،حيث ان  %63من العينات عبروا عن رفضيم ليذا
التوسع الحضري ،وكذلك عدم وجود اإلدارة الحضرية الجيدة ،وانعدام القواعد واألنظمة
المعمول بيا في مصادرة األراضي ،وتعويض المزارعين ،وبالتالي اوصت الدراسة بان ىناك
حاجة لسيادة اإلدارة الحضرية الجيدة لمحد من المشكمة ومشاركة المزارعين في خطط
ومشاريع التنمية الحضرية.

الدراسات اإلقميمية:
 _3الدجاني ( 6001م) " االتجاىات المستقبمية الفضمى لتوسع مدينة دمشق بمساعدة تقنية
نظم المعمومات الجغرافية" (بحث في سياق رسالة دكتوراه ،جامعة دمشق) .يسعى ىذا البحث
الى تحديد االتجاىات المستقبمية لمتوسع العمراني لمدينة دمشق من خالل متابعة النمو
العمراني لممدينة من خالل مراحل زمنية مختمفة في سبيل تحقيق منظومة التنمية العمرانية
المتواصمة ،وتوفير ال ارحة واألمان والمستوى المعيشي والحضاري لإلنسان وحيزه المكاني.
وأجريت الدراسة بمساعدة تقنية نظم المعمومات الجغرافية حيث تم تمثيل الواقع العمراني
لمدينة دمشق بقواعد بيانات جغرافية والتعامل مع المعمومات المتعمقة بالدراسات اإلحصائية
والسكانية واالجتماعية واالقتصادية .وقد غطت ىذه الدراسة الفترة من (3650م6005 -م).
وذكرت الباحثة ان المدينة لم تحفظ بالدراسات التخطيطية والعمرانية الكافية لتوجيو النمو
العمراني لممدينة بشكمو األمثل واألفضل .وتوصمت الباحثة الى ان التوسع العمراني لمدينة
دمشق أدى الى التيام البساتين المحيطة بالمدينة ،فازدادت المساحات المعمورة في المدينة

من  910ىكتا ار عام  3690الى  6000ىكتار عام 3695م والى  5600ىكتار عام
 3669م ،حيث شكمت القرى القريبة حزاما ناميا من العمران وكان لو الدور الكبير في بروز
ظاىرة السكن العشوائي ،وأكدت الدراسة بضرورة ان يكون التوسع العمراني لمدينة دمشق
حاليا ومستقبال وفق التخطيط العمراني المحك وليس توسعا عشوائيا.

 _6إبراىيم ( 6030م)" تراجع مساحة الغطاء النباتي في جنوب شرق الجبل األخضرليبيا"
(بحث منشور ،جامعة عمر المختار) .وييدف ىذا البحث الى دراسة التوزيع الجغرافي
لمغطاء النباتي الطبيعي في جنوب شرق الجبل األخضر .كما يعالج تراجع مساحة الغطاء
النباتي الطبيعي نتيجة تعرضو لألنشطة البشرية في فترتين مختمفتين والمقارنة بينيما ،وذلك
لموصول الى طريقة مناسبة إلدارة الغطاء النباتي ،وقد استعان الباحث بالصور الفضائية
والخرائط والمشاىدات الميدانية ،وتوصل في دراستو الى ان أسباب تراجع الغطاء النباتي
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الطبيعي ىو التوسع العمراني ،وان العمران بمنطقة الدراسة في نمو دائم وسريع ،وكان

اجمالي المساحة العمرانية في المنطقة حوالي (  1كيمومتر مربع) في عام 3661م ،واتسعت
ىذه المساحة الى حوالي (  36كيمو متر مربع) عام 6006م وبنسبة ( )%93.3مما كانت
عميو عام  3661م ،وىذا يرجع الى النمو السكاني السريع المستمر في المنطقة وزيادة الطمب

عمى المرافق العمرانية .ووصل اجمالي التناقص في الغطاء النباتي خالل فترة ( 35سنة)
حوالي ( ,53كيو متر مربع) أي بنسبة ( )%6.5وكان معدل تناقص الغطاء النباتي
الكثيف جدا بمعدل ( 35كيمو متر مربع) والغطاء النباتي الكثيف بمعدل ( 353كيمومتر
مربع) والغطاء النباتي متوسط الكثافة بمعدل ( 1كيمو متر مربع) ،وتوصي الدراسة بضرورة
المحافظة عمى الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة واستغاللو وفق مفيوم اإلنتاج المستديم
من اجل صيانة البيئة لألجيال القادمة.
الدراسات المحمية:
_3الشمراني ( 600,م) " استخدام الخرائط المشتقة من نظم المعمومات الجغرافية في دراسة
تحميل النمو العمراني في محافظة الدرعية" (رسالة ماجستير ،جامعة الممك سعود) .تيدف
ىذه الدراسة الى تحميل النمو العمراني في محافظة الدرعية ،وبناء قاعدة بيانات جغرافية
تحتوي عمى خصائص النمو واتجاىاتو مستقبال وحساب نسبتو وكذلك تحديد اىم المتغيرات
التي تتحكم فيو ،وأوضحت الباحثة األسباب التي دفعتيا لمدراسة وبينت ان ىناك بعض

المشكالت التي صاحبت النمو والتوسع العمراني خالل الفترة ( )396,-3905في
المحافظة ومنيا التراجع التدريجي لمرقعة الزراعية الواقعة في الجية الشرقية من وادي حنيفة
وجنوب المحافظة وذلك نتيجة التوسع العمراني ،واعتمدت الباحثة عمى بيانات الخرائط
والصور الجوية ،وقد تمكنت من تحديد المناطق ذات األفضمية العمرانية لمنمو في المحافظة
التي تتمثل في الكتمتين العمرانيتين الشرقية والغربية ،والتي تمتاز بانحدار يتدرج بين البسيط
( )%30-039والمتوسط ( )%9-,مما يساىم في سيولة استغالل تمك المناطق عمرانيا،
وتقدر مساحتيا بحوالي  3636كيمو متر مربع ،وان معدل الزيادة السنوية في النمو العمراني
بين ( )%3033-%1في العام لمفترة من  ،396,-3905و اوصت الباحثة في دراستيا
بالعديد من التوصيات ومن أىميا الحفاظ عمى الرقعة الزراعية الموجودة في المحافظة
الميددة بالتوسع العمراني الذي أدى الى تقمص مساحتيا ،وبناء قواعد بيانات في نظم
المعمومات الجغرافية يمكن االستفاد ة منيا في مجال التخطيط السميم.
مجمة بحوث كمية اآلداب
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 _6الجاسر (6006م) " التعدي العمراني عمى حساب الرقعة الزراعية في مدينتي بريدة
وعنيزة في الفترة ( )3966-3901باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية"
(الممتقى الخامس لمجغرافيين العرب ،الكويت) .ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى
المساحات الزراعية ومساحة المنطقة المبنية لممدينتين ،واىم العوامل التي أدت الى التوسع
عمى حساب الرقعة الزراعية وتحميل وتفسير األسباب التي أدت لمتوسع العمراني والتعرف
الى نوعية االمتداد فيما اذا كان افقيا ام عموديا ،ولقد استعانت الباحثة بتقنية االستشعار عن

بعد لتحميل الصور الفضائية لممقارنة بين المساحات المزروعة والمبنية ،ولجات أيضا
لمصور الفوتوغرافية ونظم المعمومات الجغرافية ،وتوصمت الباحثة في بحثيا الى ان الزيادة
السكانية كان ليا األثر في الضغط عمى األراضي الزراعية والقضاء عمى المساحات
الخضراء وخاصة في مدينة بريدة حيث زادت بنسبة  %50من عام  393,وحتى عام

 396,وفي مدينة عنيزة الى  %3639ونقصت المساحة المزروعة في مدينة بريدة خالل
 63عاما حوالي ( 30636كيمو متر مربع) بنما زادت المساحة المبنية خالل تمك الفترة نحو
( ,335كيمو متر مربع ) ،اما في مدينة عنيزة فقد نقصت المساحة المزروعة خالل 63
عاما حوالي ( 333,كيمو متر مربع) ،وىي اقل من المساحة المتقمصة في مدينة بريدة،
ولعل ذلك يعود الى كبر مساحة مدينة بريدة عن مثيمتيا عنيزة واتضح ان النمط العمراني
في المدينتين ىو افقي وىذا بدوره يؤدي الى سرعة وزيادة استيالك المناطق الزراعية في
جميع االتجاىات ،واوصت الباحثة بوضع قوانين صارمة عمى من يتجاوز تمك المساحات،
وكذلك العمل عمى الموازنة في عممية توزيع األراضي السكنية والقروض وتوجيو استغالل
األراضي غير المستغمة والبور واالبتعاد عن األراضي الزراعية.

دراسات تناولت موضوع النمو العمراني:
_ فتحي محمد مصيمحي ،)3616( ،النمو العمراني إلقميم القاىرة الكبرى في القرن العشرين،
وقد تناولت الدراسة النمو العمراني إلقميم القاىرة الكبرى والعوامل المؤثرة في التطور العمراني

لإلقميم.
_ دراسة عمى فيمي مصطفى الجندي ،)3665( ،تقويم االثار البيئية لمنمو الحضري في
محافظة الفيوم ،وتناولت التنمية والبيئة ،وتطور قيام الزراعة المصرية ،واستراتيجية التنمية
الزراعية ،واالثار البيئية واالقتصادية لمتعدى عمى األراضي الزراعية في مصر.
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منطقة الدراسة:

الموقع الفمكي:
تمتد محافظة االحساء بين دائرتي عرض  691 – 311وخطي طول ( .551 – 961ىيئة
المساحة الجيموجية ،)6036،بصفة عامة يتميز مناخ محافظة اإلحساء بسمات المدارية

الصحراوية ومن أىميا تطرف درجة الح اررة ،الصيف شديد الح اررة يستمر لمدة ثمانية أشير
تقريبا ،والشتاء فييا بارد ويمتد لمدة أربعة أشير ،ومن الصعب تحديد فصمي الربيع والخريف
خاصة من حيث الح اررة.
ويتميز مناخ محافظة اإلحساء بالجفاف الذي يستمر ألكثر من سبعة أشير من السنة .ومع
ندرة المطر فانو كأي نظام صحراوي يتفاوت كثي ار من سنة الى أخرى ويستغرق في سقوطو

فترة زمنية محدودة ،فقد يسقط في يوم واحد ونصف كمية المطر السنوي .وبسبب قرب
محافظة االحساء من الخميج العربي فأنيا تتأثر بارتفاع معدالت الرطوبة النسبية بالمقارنة
بالمناطق الداخمية من المممكة ،وان كان أثره عمييا يكون محدودا لمغاية فيما يرتبط بالح اررة
والمطر ،وذلك بسب لضيقو وانحساره بين كتل يابسة متسعة (شكل  )3-و (شكل.)6-

(شكل )3-منطقة الدراسة.
المصدر :امانة اإلحساء.

مجمة بحوث كمية اآلداب
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(شكل  )6-منطقة الدراسة.
المصدر :امانة اإلحساء.

الموقع الجغرافي:
تقع محافظة األحساء في الركن الجنوبي الشرقي لممممكة العربية السعودية ،وتشغل الجزء
الجنوبي من المنطقة الشرقية ،وتغطي محافظة األحساء مساحة شاسعة من األرض تصل
إلى حوالي  5,0ألف كم 6تمثل  %96من مساحة المنطقة الشرقية و  %69من مساحة
المممكة (ىيئة المساحة الجيموجية ،)6036،إال أن ىذه المساحة تضم المنطقة الغير مأىولة
المسماة بالربع الخالي  ،وبالتالي فإن المساحة المأىولة بالسكان واألنشطة تمثل  %36من
مساحة األحساء  ،أما الواحة التي تضم  %66.,من السكان إضافة إلى األنشطة
االقتصادية الفعالة فتبمغ مساحتيا  690كم 6تقريباً وىي تمتد عمى محور نحو الشرق بطول
 63كم وبمحور نحو الشمال بطول  ,0كم  ،وىي تضم حاضرة األحساء (مدينتي اليفوف
والمبرز) و  9مدن رئيسة فضال عن  66قرية ،وتبعد الواحة مسافة  90كم عن الخميج
العربي و  350كم جنوبي الدمام و  ,60شرقي الرياض  ،وتتميز األحساء بميزة نسبية
كبيرة من حيث موقعيا عمى الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية لممممكة حيث تعد أقرب
المناطق لدول مجمس التعاون الخميجي  ،وتقع بيا الحدود مع كل من قطر واإلمارات العربية
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المتحدة وعمان إضافة إلى أىمية موقعيا عمى الخميج العربي في أجزائيا الساحمية بين
العقير وسموى ( شكل )3-و(شكل.)6-
الزيادات السكانية المتعاقبة والتطورات العمرانية:
يظير ان كل من المدينة والعمران قد أصبحا في الوقت الحاضر نتاجا لمعديد من التفاعالت
االقتصادية واالجتماعية .تتطمب ىذه التفاعالت االستجابة لممتطمبات الجديدة ،كالتحوالت
الوظيفية والتنوع االجتماعي والنمو السكاني .وقد رافق جميع تمك التحوالت والتغيرات تسارعا
في جميع ظواىر وجوانب التنظيم الحضري (شالين603, ،م).
وتعد الزيادات السكانية المحرك الرئيس لمتطورات العمرانية ،بل وىي الركيزة األساسية لقيام
التغيرات الحضرية في المدينة .وليذا فقد تضاعف االرتباط بين العمران والسكان فشكل كل
منيما جزءا ميما في عممية التطور العمراني حيث يعد من اىم العوامل المؤثرة في نمو
المدن.
وليذا أصبحت التجمعات السكانية الكبرى داخل حدود المدنية ذات دور ىام في قيام
النشاطات الحضرية المتتالية ،والتطور في حركة البناء واحداث التغيرات في األنشطة
البشرية والوظائف االجتماعية لممدنية ،وبالتالي يؤثر عمى استم اررية تدفق التركزات السكانية
والسكنية داخل المدنية.
ونتيجة لما شيدتو محافظة االحساء من تحوالت اقتصادية وديموغرافية ىامة ،فان ذلك أدى
الى اتساع ممحوظ في مساحة الكتمة العمرانية وتغير في البيئة الجغرافية لممحافظة .وتأتي
ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى الزيادات السكانية وما يقابميا من تطورات عمرانية عبر
تسمسل زمني ،خالل فترات مختمفة ،حيث تشكمت في ثالث مراحل وسوف نوضحيا
بالتفصيل في ىذا البحث.
أوال :الزيادات السكانية:
ان موضوع المينة في الوقت الحالي ،وما يرتبط بيا من مشكالت ،يحتل الصدارة في
اىتمامات ودراسات الباحثين ،حيث ان المدن عرفت تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة ،فيي
تعتبر نقاط استقطاب لمسكان ،نظ ار لما توفره من الخدمات والمرافق العامة مما يجعل النزوح
نحوىا يتزايد باستمرار .مشكال بذلك امتدادا لمنسيج العمراني وتوسعا حضريا في كافة
االتجاىات (ليميا .) 6006،وباعتبار ان التحضر يعتمد كقاعدة عامة عمى السكان في أساس
قيامو وتطوره في أي مكان ،حيث يعد عامل السكان أحد األركان الميمة لعممية التحضر
وبدونو تفقد الظاىرة اىم أركانيا ،فالتطور السكاني ىو الذرة األولى لنشوء الظاىرة العمرانية
وجعميا متكاممة ،وتبدو العالقة وثيقة ومترابطة بصورة مباشرة بين التحضر والسكان من
مجمة بحوث كمية اآلداب
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خالل عدد من النقاط أىميا " حجميم وكثافتيم وتوزيعيم داخل ارض المدينة"
(الييتي6039،م) .وان تطور اعدادىم وزيادتيم في المدينة من عام ألخر عنص ار أساسيا في
تكوينيا ،بل جزءا جوىريا عند وضع العديد من المخططات التي تركز في أىدافيا عمى نمو
السكان وكثافتيم المتفاوتة من حي سكاني ألخر (الشواورة6039 ،م).
ونتيجة ألىمية السكان وما يستتبعو من تطورات في عممية التنمية العمرانية لمحافظة
االحساء فقد تم تقدير اعداد السكان وفق ثالث مراحل ،وجاءت بداية ىذه المراحل عقب
الطفرة االقتصادية األولى لممممكة لما تميزت بو من قفزة ىائمة في أوضاع المجتمع
السعودي.
ويرجع ىذا الى مجموعة من العوامل والمتغيرات التي تتمثل في:
_ تنفيذ برامج التنمية الجادة فق د تم االنتياء من الخطة الخمسية األولى والثانية ،وشارفت
الخطة الخمسية الثالثة عمى االنتياء ،وىذه البرامج طموحة جدا في مرامييا االقتصادية
واالجتماعية وقد انعكس ذلك عمى ارتفاع الدخول الفردية ومستوى المعيشة ،فقد وصمت
حصة الفرد من اإلنتاج المحمي  9,3900لاير في عام  ،3903وبذلك يعد دخل الفرد
السعودي اعمى الدخول الفردية في العالم (مصيمحي6005 ،م ،ص.)660
_تأسيس صندوق التنمية العقارية بموجب المرسوم الممكي رقم (م )6,/وتاريخ 3,69/9/33
الموافق  3619/1/3وبدا نشاطو عام  3,65أي بعد سنة من تأسيسو ،وكان اليدف من
أنشائو المساى مة في إقامة المساكن الحديثة والجمعات السكنية في مختمف انحاء المممكة
(صندوق التنمية العقارية.)6035 ،
_ قيام أجيزة الدولة المختمفة بتامين سكن منسوبييا بأنشاء المشاريع االسكانية مثل و ازرة
الدفاع والداخمية والحرس الوطني.
_ بدأت الحكومية في 3,6,م في تبني اعداد مخططات رئيسة لممدن واالقاليم بيدف
التحكم في نموىا وتنسيقيا ،واتجاه الدولة نحو انشاء قاعدة ضخمة لمصناعات األساسية
والثقيمة (مصيمحي6005 ،م ،ص.)663
وتشير البيانات االتية ان الزيادة العددية لسكان محافظة االحساء بتأثير عاممي الزيادة
الطبيعية واليجرة قد أحدثت تغيرات في الجانب االقتصادي والعمراني ،وتحوالت ىامة نقمت
المدينة من مجتمع ريفي زراعي الى بيئة حضرية ذات نشاطات تجارية وصناعية .وتم
الرجوع الى التعدادات الرسمية لممحافظة عام  39,6 – 3,69وكذلك وضع تقديرات سكانية
لمفترات  39,6-3935 -3905عبر المراحل االتية:
المرحمة األولى :من عام .3935 – 3905
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المرحمة الثانية :من عام .3965 – 3935
المرحمة الثالثة :من عام .39,6 – 3965
وقد استخدمت طريقة المتوالية العددية لمتقدير السكاني ،حيث توضح البيانات العددية انو في
عام  3,69كان عدد سكانيا حوالي ( )61,.095نسمة ،وارتفعت الى ( )553.955نسمة
في عام 3905بزيادة قدرت نحو  %306مقارنو بالتعداد السابق ومعدل نمو سكاني يصل
الى  ،05336وفي عام  3935وصل عددىم نحو ( )160.000نسمة وكان المعدل النمو
السكاني .%9
ثانيا :التطورات العمرانية:
أصبح موضوع نمو المدن ذو أىمية كبيرة خاصة مع ارتباطو بنمو ديموغرافي كبير الذي
كان لو تأثيره الحتمي عمى صورة المدينة وتركيبيا .وتزداد األىمية خاصة في السنوات
األخيرة نظ ار لمتحول الكبير في ىذه الظاىرة المعقدة وىي النمو الحضري المصاحب لمتدىور
الزراعي في المدن (سارة6036 ،م) .وىنا عند دراسة التوسع العمراني يجب إعطاء نظرة
شا ممة لييكمية التوسع وأثره عمى الصعيد المحمي واإلقميمي (وىدان603, ،م ،ص.),6
وشيدت مدن المممكة العربية السعودية برمتيا تطورات عمرانية ىائمة ،وبصورة مستمرة نتيجة
االىتمام الكبير في المشاريع التنموية ،حيث دفعت عجمة التقدم الشاسع الى قيام تنمية
حضرية في كافة المدن.
كما شمل ىذا التوسع العمراني المدن الصغيرة ،وأحدث التنوع األرضي لمحافظة االحساء
تحركات سكانية نحوىا خالل العقود األخيرة بسبب تضافر العديد من العوامل أبرزىا انشاء
طرق المواصالت الرئيسية والتقدم الكبير في المرافق والخدمات العامة والتي حولت المحافظة
من تجم عات عمرانية صغيرة الى مجتمع حضري ذو أىمية اجتماعية واقتصادية كبيرة .وان
النمو العمراني الذي عاشتو والذي من المتوقع ان تعيشو محافظة االحساء جعل منيا محال
لالىتمام في البحث والدراسة.
لذا ال يمكنألي باحث ان يشرع بدراسة االنتشار العمراني لممدينة اال بالرجوع الى الخرائط
الرقمية والصور الفضائية .حيث تحمل ىذه الظواىر الجغرافية عديدا من المعمومات التي
تكمن بين ارقام معقدة ومركبة ،ويمكن االستفادة من ىذه البيانات في تحميميا وتحويميا الى
خارطة مرئية توضح بالتفصيل عناصر الظاىرة الجغرافية المدروسة (سممى3665 ،م،
ص .)1وليذا تم االستعانة ببرنامج نظم المعمومات الجغرافية ()ArcGISلحساب مساحات
التطور الحضري ومعرفة اتجاىاتو ودور شبكة الطرق في التمدد العمراني ،وذلك عن طريق
معالجة سمسمة من الخرائط الرقمية وصو ار من األقمار الصناعية لمراحل الدراسة ،وىي:
مجمة بحوث كمية اآلداب
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لعام 3661مm33(Landsat. Tm- .صورة فضائية من القمر الصناعي (
لعام 6036م (Landsat. Tm-30m).صورة فضائية من القمر الصناعي
التحميل والمناقشة:
اوالً :تحميل الصور الفضائية لواحة اإلحساء:
 -1إعداد المرئيات الفضائية ومعالجتها األولية:
تقع منطقة الدراسة ضمن المرئية لمقمر الصناعي ) (Landsat 5مسار رقم ،96/399
فا برغم من أن درجة الدقة األرضية في المرئيات الفضائية  Landsatليست عالية
والتي تعادل 30x30مت اًر ،إال أنيا تكفي لغرض الدراسة (شكل.),

شكل ( :),صورة الندسات لعام  3661ذات قوة تمييز أرضية (.),0
المصدر :ىيئة المساحة الجيولوجية األمريكية.
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شكل ( :)9صورة الندسات لعام  6003ذات تمييز أرضي (.),0
المصدر :ىيئة المساحة الجيولوجية األمريكية.
وقد اخذت مرئيات عام 3661م و6003م حيث أخذت األولى في 3661/30/33م،
والثانية في6003/30/31م ،وأما ثالث المرئيات لعام  6036أخذت في
6036/6/63م.
مجمة بحوث كمية اآلداب
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وحيث إن الدراسة لم تأخذ في اعتبارىا دراسة نوعية الغطاء النباتي ولكن تركز عمى
كشف التغيرات المكانية (االمتداد العمراني)؛ لذلك ال تمثل عممية اختالف الفصل
السنوي أي عائق ،ولكن الميم المرئيات خالية من السحب ،ومنطقة الدراسة تقع في
كبير فييا.
دور ًا
منطقة المناخ الحار؛ لذلك لم يمعب عامل السحب ًا
وقد تم تحميل البيانات الخام لممرئيات الفضائية في برنامج ارداس Erdas Imagine
2014وأي ارمابر  ER Mapper 6.2وتحويميا إلى ممفات من نوع صور رقمية

) (Imagesلكي يمكن استخداميا في البرنامج التطبيقي المستخدم في الدراسة ،وىو
برنامج تحميل المرئيات الفضائية ارداس  Erdas Imagine.وأثناء العمل في برنامج
ER Mapperاستخدمت وظيفة استقطاع جزء من المرئية ) (Subset Imageلتحديد
منطقة الدراسة واستقطاع مرئية تغطييا ،حيث أصبح مجموع الخاليا في صورة 3661
و6036م 3,35 :خمية ) (Pixelsعرض و 3619خمية طول.
والجدير بالذكر أن المرئيات الفضائية أُخذت بواسطة جياز استشعار الموضوعي
) ،Thematic Mapper (TMوالذي يتسم بخصائص طيفية متميزة مع الخصائص
المكانية والنوعية لمظاىرات الجغرافية ،مما يسيل التمييز فيما بينيا.

 -2تحميل المرئيات في نظام تحميل المرئيات الفضائية:
يعتبر نظام تحميل المرئيات الفضائية ارداس Erdas Imagine 2014منأحدث البرامج،
والذي يمعب دو اًر بار از في تحقيق التزاوج بين نظم تحميل المرئيات الفضائية التي تعتمد عمى
المعمومات الرسترية (المساحية) Raster Dataوبين نظم المعمومات الجغرافية التي تعتمد
عمى المعمومات الخطية (االتجاىية) .Vector Data
 -3التصحيح الهندسي:
التصحيح اليندسي عممية ميمة وأساسية في مجال معالجة وتحميل المرئيات الفضائية ،حيث
يتم خالليا مطابقة المرئية الفضائية لسنة ( )3661مع المرئية الفضائية األخرى لسنة

( .)6036ويتم ذلك بأخذ إحداثيات عشرين موقعا في جميع جيات المحافظة من خريطة
اإلحساء التي انتجت بواسطة الصور الجوية لمعام  3905وكان مقياس الرسم 653000 :3
(و ازرة الشؤون البمدية والقروية ،)3905 ،وتصحيح ذلك عمى الصورة التي التقطت لعام
بناء عمى الصورة
3661م ومن بعد تصحيحيا والتأكد منيا ،وتم تصحيح الصورة 6036م ً
المصححة لمعام 3661م لكي تتم عممية المطابقة دون أن يحدث أي عائق في عممية
المطابقة.
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والتصحيح اليندسي )(Registrationتترتب عمية عممية إزالة حاالت عدم االنتظام في

مواقع الظواىر الجغرافية بحيث تتوافق في النياية مع مواقعيا الصحيحة في جميع أجزاء
المرئية (شكل ,و.)5
 _4تحسين المرئية الفضائية:
تطبق ىذه اإلجراءات عمى معطيات المرئيات لمحصول عمى عرض او تسجيل لممعطيات

أكثر جدوى ،تمييداً لمتفسير البصري.
ويتضمن تحسين المرئيات عادة تقنيات تيدف الى زيادة الفوارق البصرية بين المعالم في

مشيد ما .واليدف ىو خمق مرئيات جديدة من معطيات المرئيات االصمية لزيادة كمية
المعمومات التي يمكن تفسيرىا بصريا من المعطيات .ويمكن عرض المرئيات المحسنة
بصورة فعالة عمى شاشة العرض.
استخدمت طريقة آلية تعرف باسم طريقة التمدد الخطي )(Linear Stretchوىي طريقة
سيمة يعتمد عمييا نظام تحميل المرئيات الفضائية ( )ER Mapperالمستخدم في الدراسة،
حيث يتم فييا تكرار الخطوة حتى تشاىد المعالم الصحيحة عمى الصورة بكل وضوح كأنيا
حقيقة في الطبيعة ،وىذه الطريقة تتم آليا باالعتماد عمى وظيفة تحسين المرئية
( Image Enhancementشكل .)5-,

شكل ( :)5صورة لموازيك مرئيات منطقة الدراسة.
المصدر :إعداد الباحثة.
 )5التصنيف:
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تعتبر ىذه ىي النيائية من المعالجة الرقمية ويتم اجراء تصنيف غير مراقب

 Unsupervised Classificationليذه الصور بأسموب التجميع ،Clusteringحيث تم
التصنيف اتوماتيكي باستخدام الحاسب اآللي بفرز كل عنصر فيياحسب قراءة انعكاسو
الطيفي ووضعو في الصنف الذي ينتمي إلية ،ومن ثم استخدام الحاسب في اختيار المناطق

المتشابية واعطائيا نفس المون لكي يتم تحديد االستخدام ،حسب جمع المعمومات الميدانية،
وبعد ذلك تم إعطاء ألوان مختمفة لكل أنواع استعماالت األراضي ( المناطق الزراعية

وا لعمرانية والرممية والسبخات والمياه والمخططات والجبال) بواسطة البرنامج .وىذا يساعد
بالتالي عمى حساب المساحة ،وبرغم أن عممية التصنيف ) (Classificationلم تكن ناجحة
 .% 300وقد تم عمل مطابقة بين الصورتين لمعرفة المناطق التي حصل بيا تغير في

برنامج آي آرمابر  ER Mapper 6.2بحيث وضعت قناة رقم  9لكل صورة حيث كانت

الصورة لمعام 3661م بالمون األخضر ،أما الصورة لمعام 6036م فبالمون األحمر (شكل-

 ،) 9وبعد الدمج تبين لنا أن المناطق ذات المون األصفر ىي المناطق التي لم يحدث فييا

تغيير ،والمون األصفر وىو الون الذي يظير بعد دمج المونين األخضر واالحمر ،أما بالنسبة
لمون األخضر فيعكس لنا المناطق التي حصل فييا تغيير في العام 3661م والمون األحمر

يعكس المناطق التي حصل فييا تغيير في العام 6036م (شكل.)9-
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شكل ( :)9نتيجة دمج المرئيتين  3661و6036م .لقد تم عرض القناة رقم  9لصورة
3661م بالمون األخضر والصورة 6036م بالمون األحمر؛ لذا يتضح لنا :الزيادة بالمون
األحمر ،والنقصان بالمون األخضر ،والمون األصفر يشير إلى المناطق التي لم يحدث بيا

تغيير.

المصدر :إعداد الباحثة.
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تمت عممية التصنيف لممرئيات  3661و6036م بواسطة التحميل البصري الذي واكبو
زيارات ميدانية خالل فترة الدراسة ،وقد تم خالل الزيارة األولى دراسة المنطقة جغرافيا ،وفي

الزيارة الثانية تم رصد عينات حقمية وأخذ الصور الفوتوغرافية ليا والزيارة الثالثة لمتأكد من
خرائط النمو العمراني التي تم إنتاجيا ،وبعد التحميل البصري تم عمل ترقيم نقطي باستخدام
برنامج Erdasومن ثم تحويميا إلى برنامج Arc Infoالستكمال العممية وتصحيح األخطاء
التي حدثت خالل عممية الترقيم لحدود النمو العمراني (شكل ،)1-وبعد ذلك تمت عممية

حساب المساحة لكل مضمع عمى حدة ،والمساحة االجمالية لكل نوع من النمو العمراني،
وطبقت الطريقة نفسيا عمى الصورة الثانية وبعدىا تم تحويميما إلى برنامج ArcView

لمعرض واستكمال التحميل.

وتم دمج النمو العمراني واخراج (الشكل )1-لمعرفة التوسع العمراني ومساحة النمو العمراني

في  3661و6036م (جدول.)3-
والمتتبع لألرقام التي تضمنيا الجدول ( )3يجد أن ىناك ثمة تغيرات قد حدثت عمى المساحة
أساسا إلى مواكبة تطورات العصر
سواء كانت ىذه التغيرات سمبية ام إيجابية يرجع جميعيا
ً
الحديث وما تمخض عنو من توسع عمراني بسبب زيادة في السكان نتج عنيا زيادة في

المساحة المعمورة ،ويتضح لنا من خالل مشاىدة الشكل (.)1
جدول (:)1
يسبحة انعًراٌ ببإلحسبء نهعبو 1891و وانعبو 8119و ببنهكتبر:
ػبو انُغجخ انًئٕٚخ
انزغٛش ثبنًغبحخ انُغجخ انًئٕٚخ يغبحخ
1222و
2721
21322722
5712
4214723
المصدر :إعداد الباحثة.
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يغبحخ
2222و
2721
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شكل ( :)1يوضح مطابقة التوسع العمراني لمفترتين  3661و6036م.
المصدر :إعداد الباحثة.
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اننتبئج:
 _2إَزبج خشٚطخ نؼبي1222-2222 ٙو نهًُٕ انؼًشاَ ٙثبعزؼًبل ٔرحهٛم انظٕس انفضبئٛخ
يٍ َٕع Landsat TMانز ٙأُخزد نًحبفظخ اإلحغبء نؼبي1222-2222 ٙو7
_ 1ديح انخشٚطز ٍٛانًزكٕسر ٍٛأػالِ ٔاعزخشاج انزغٛشاد انحبطهخ ث ٍٛانفزشر-2222 ٍٛ
1222و ػهٗ شكم خذأل ٔخشائظ7
_ 2رًذ االعزفبدح يٍ رمُٛبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذٔ ،رى ديح يؼطٛبد َٔزبئح االعزشؼبس ػٍ
ثؼذ يغ انًؼطٛبد انزمهٛذٚخ (انخشٚطخ انطجٕغشافٛخ)ًٚٔ 7كٍ يطبثمخ ْزِ انُزبئح يغ انخشائظ
األخشٖ انًزٕفشح ،حٛث رى إعمبطٓب ثبعزؼًبل َظبو اإلعمبط ) (UTMانًطجك ػهٗ كبفخ
خشائظ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ7
ينبقشة اننتبئج:
إٌ اعزخذاو رمُٛبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذ ًٚكُُب يٍ انزؼشف ػهٗ اردبِ انزٕعغ انؼًشاَٚٔ ٙشخغ
انغجت إنٗ أٌ انًُٕ كبٌ فْ ٙزا االردبِ إنٗ أعجبة ػذح يُٓب :رذْٕس األساض ٙانضساػٛخ
انمشٚجخ يٍ انًُبطك انحضشٚخٔ ،يٕلؼٓب ػهٗ انطشق انشئٛغخ؛ ْٔزا ٚؤد٘ إنٗ رحٕٚهٓب إنٗ
اعزخذاو ردبس٘ يفٛذ الزظبدًٚب ،األعؼبس انًغشٚخ ،صحف انشيبل7
رى انزؼشف ػهٗ اردبْبد انزٕعغ انؼًشأَ ٙرج ٍٛأٌ انزٕعغ يزدّ إنٗ األساض ٙانضساػٛخ
ٔثبنخظٕص انًحبرٚخ نهطشق انشئٛغخٔ ،رج ٍٛكزنك أٌ أشكبل انًذٌ لذ رغٛشد ثفضم انؼبيم
االلزظبد٘ ٔثبنزحذٚذ ػبيم انُفظ حٛث رطٕسد يدًم انًذٌ ػهٗ َحٕ حذٚث ٔحضبس٘،
ٔانضٚبدح انطجٛؼٛخ ف ٙانغكبٌ ٔانٓدشح ثدًٛغ إَٔاػٓب7
نمذ ر ى اثجبد أٌ اعزخذاو رمُٛبد االعزشؼبس ػٍ ثؼذَٔ ،ظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ ٚغبػذ
يزخز٘ انمشاس ف ٙانزخطٛظ انؼًشاَ ٙانغهٛى انز٘ ٚحً ٙف ٙانٕلذ َفغّ األساض ٙانضساػٛخ،
ٔٚؤخز ثؼ ٍٛاالػزجبس انخظبئض انطجٛؼٛخ ٔاالخزًبػٛخ نهٕاحخ ٔعكبَٓب7
انتىصيبت:
إٌ االعزشؼبس ػٍ ثؼذ َٔظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ رؼذ يٍ انزمُٛبد انحذٚثخ انزٚ ٙدت أٌ
رٕنٗ اْزًبيب خبطب ،عٕاء ف ٙاندبَت األكبد ًٙٚأٔ انزطجٛم ،ٙيٍ حٛث انحبخخ إنٗ رُظٛى
لٕاػذ انجٛبَبد ٔعشػخ رحهٛم انًؼهٕيبد ،حزٗ ٚكٌٕ انغجٛم يًٓذا إلٚدبد انحهٕل انفؼبنخ
ٔانغشٚؼخ نهًشبكم انجٛئٛخ ٔرذثٛش انًٕاسد ،حٛث ٕٚط ٙانجبحث ثبٜر:ٙ
 _ 2خهك لبػذح ثٛبَبد ػٍ األَشطخ انزًُٕٚخ انغبثمخٔ ،انؼًهٛبد انطجٛؼٛخٔ ،يزبثؼخ انزطٕساد
أٔال ثؤٔل (رحذٚث انجٛبَبد) يٍ خالل االعزشؼبس ػٍ ثؼذٔ ،رحهٛهٓب يٍ خالل َظى
انًؼهٕيبد اندغشافٛخ7
 _1ػًم دساعبد كم خًظ عُٕاد نهًُطمخ ٔانًُبطك األخشٖ نًؼشفخ انزغٛشاد انحبطهخ7
 _2رطجٛك انًُٓدٛخ انًزجؼخ فْ ٙزِ انذساعخ ػهٗ انًُبطك األخشٖ7
 _ 3حًبٚخ األساض ٙانضساػٛخ يٍ انؼًشاٌ ٔانزخطٛظ انؼًشاَ ٙانغهٛىٔ ،ػًم دساعبد ٜثبس
انزٕعغ انؼًشاَ7ٙ
 _ 4رضبفش اندٕٓد ٔانزُغٛك ٔرجبدل انًؼهٕيبد ٔانخجشاد ث ٍٛدٔل يدهظ انزؼبٌٔ ف ٙيدبل
االعزشؼبس ػٍ ثؼذَٔ ،ظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ7
 _5رشدٛغ يحبٔالد انزشخًخ ٔرؼشٚت انجشيدٛبد انًغزؼًهخ7
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 _2سطذ ٔيزبثؼخ االثآس انجٛئٛخ نهزٕعغ انؼًشأَ ٙػالخٓب7
_2رطٕٚش لذساد انؼبيه ٍٛف ٙيدبل انؼًشاٌ ٔانضساػخ ،نشفغ كفبءح انزمُٛخ فًٛب ٚخض
االعزشؼبس ػٍ ثؼذَٔ ،ظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ7
 _ 2عٍ لٕاَ ٍٛطبسيخ نٓب آنٛخ رُفٛز يحذدح ٔرفؼٛهٓب ػُذ أ٘ ردبٔصاد أٔ يخبنفبد ػًشاَٛخ
أٔ صساػٛخ أٔ اعزغالل األساض ٙغٛش انمبََٕ7ٙ
ثُبء ػهٗ انُزبئح انغبنفخ انزكش ٚكٌٕ االعزخذاو األيثم نهًحبفظخ كبٜر:ٙ
 _2رشكٛض انًُبطك انغكُٛخ ف ٙانشًبل ثؼذ إصانخ يظُغ اإلعًُذٔ ،كزنك ف ٙخُٕة
انًحبفظخ ٔثبنزحذٚذ اندُٕة انغشث7ٙ
 _1رشكٛض انًُبطك انظُبػٛخ ٔانزدبسٚخ ف ٙالظٗ خُٕة انًحبفظخ7
 _ 2إلبيخ يحًٛبد طجٛؼٛخ ف ٙانشًبل ٔانشًبل انششل ٙيٍ انًحبفظخ نحًبٚخ انًُطمخ يٍ
صحف انكثجبٌ انشيهٛخ7
انًراجع
انكتب:
_عهًَٗ ،بطش يحًذ2224( ،و)  ،خشائظ انزٕصٚؼبد انجششٚخ -يفٕٓيٓب ٔطشق اَشبئٓب،
انطجؼخ األٔنٗ ،يكزجخ انؼجٛكبٌ ،انشٚبع7
_ يظهح ،ٙفزح ٙيحًذ1224( ،و) ،خغشافٛخ انغًشاٌ يٍ يُظٕس خغشافٔ ٙرًُٕ٘
يؼبطش ،انطجؼخ األٔنٗ ،يطجؼخ انزٕحٛذ انحذٚثخ ،يظش7
_ انشٕأسح ،ػه ٙعبنى1221( ،و) ،خغشافٛخ انًذٌ ،انطجؼخ األٔنٗ ،داس انًغٛشح نهُشش
ٔانزٕصٚغ ٔانطجبػخ ،ػًبٌ7
_ شبن ٍٛكهٕد1222( ،و) ،انغٛبعبد انحضشٚخ اندذٚذح ،رشخًخ عًٛش َٕس انذ ٍٚانٕربس،
يكزجخ انًهك فٓذ انٕطُٛخ ،انشٚبع7
_ انشٕأسح ،ػه ٙعبنى1223( ،و) ،انًذٌ رضخًٓب-عهجٛبرٓب-رخطٛطٓب ،انطجؼخ األٔنٗ ،داس
طفبء نهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ7
_ انٓٛز ،ٙيبصٌ ػجذ انشحًٍ1223( ،و) ،خغشافٛخ انًذٌ ٔانزحضش أعظ ٔيفبْٛى ،انطجؼخ
انؼشثٛخ األٔنٗ ،يكزجخ انًدزًغ انؼشث ٙنهُشش ٔانزٕصٚغ ،ػًبٌ – األسدٌ7
انرسبئم انجبيعية:
_ انؼًٛش ،ػجذ انشحًٍ2222( ،و) ،خغشافٛخ انؼًشاٌ انشٚف ٙفٔ ٙاحبد اإلحغبء ،سعبنخ
يبخغزٛش غٛش يُشٕسح ،خبيؼخ االيبو يحًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ ،كهٛخ انؼهٕو االخزًبػٛخ ،لغى
خغشافٛب ،االحغبء7
_ انؼًٛش ،ػجذ انشحًٍ2222( ،و) ،انؼًشاٌ انحضش٘ ف ٙيحبفظخ اإلحغبء ،سعبنخ دكزٕساِ
غٛش يُشٕسح ،خبيؼّ االيبو يحًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ ،كهٛخ انؼهٕو االخزًبػٛخ ،لغى
خغشافٛب ،االحغبء7
_ انشًشإََ ،ٙسح ثُذ يحًذ1222( ،و) ،اعزخذاو انخشائظ انًشزمخ يٍ َظى انًؼهٕيبد
اندغشافٛخ ف ٙدساعخ ٔرحهٛم انًُٕ انؼًشاَ ٙف ٙيحبفظخ انذسػٛخ ،سعبنخ يبخغزٛش غٛش
يُشٕسح ،لغى اندغشافٛب ،كهٛخ االداة ،خبيؼخ انًهك عؼٕد ،انشٚبع7
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_ انذخبَ ،ٙدُٚبس1222( ،و) ،االردبْبد انًغزمجهٛخ انفضهٗ نزٕعغ يذُٚخ ديشك ثًغبػذح
رمُٛخ َظى انًؼهٕيبد اندغشافٛخ ،ثحث ف ٙعٛبق سعبنخ انذكزٕساِ ،لغى انزخطٛظ ٔانجٛئخ ،كهٛخ
انُٓذعخ انًؼًبسٚخ ،خبيؼخ ديشك7
_ نٛهٛب ،حفٛظ ،)1222( ،ٙانًذٌ اندذٚذح ٔيشكهخ اإلعكبٌ انحضش٘ -دساعخ يٛذاَٛخ
ثبنٕحذح اندٕاسٚخ سلى  22انًذُٚخ اندذٚذح -ػهٗ يُده ،ٙسعبنخ يبخغزٛش يُشٕسح ،لغى ػهى
االخزًبع ،كهٛخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔانؼهٕو االخزًبػٛخ ،خبيؼخ يُزٕس٘ ،لغُطُٛخ ،اندضائش7
_ عبسح ،نطشػ1221( ،و) ،رؤثٛش انًُٕ انغكبَ ٙف ٙرغٛش يٕسفٕنٕخٛخ انًذُٚخ 7دساعخ
يٛذاَٛخ ثًذُٚخ عطٛف ،سعبنخ يبخغزٛش يُشٕسح ،لغى انؼهٕو االخزًبػٛخ ،كهٛخ انؼهٕو
اإلَغبَٛخ ٔاالخزًبػٛخ ،خبيؼخ فشحبد ػجبط ،عطٛف – اندضائش7
_ ْٔذاٌ ،غبدح ٕٚعف1222( ،و) ،اردبْبد انزٕعغ انؼًشأَ ٙاثشح ػهٗ األساضٙ
انضساػٛخ ف ٙيحبفظخ طٕثبط ،سعبنخ يبخغزٛش يُشٕسح ،لغى اندغشافٛب ،كهٛخ انذساعبد
انؼهٛب ،خبيؼخ انُدبذ انٕطُٛخ فَ ٙبثهظ ،فهغط7ٍٛ
األبحبث وانًعبجى:
_ اندبعش ،نًٛؼخ ثُذ ػجذ انؼضٚض ،)1222( ،انزؼذ٘ انؼًشاَ ٙػهٗ حغبة انشلؼخ انضساػٛخ
ف ٙيذُٚز ٙثشٚذح ٔػُٛضح ف ٙانفزشح  1222-2225و ثبعزخذاو َظى االعزشؼبس ػٍ ثؼذ َٔظى
انًؼهٕيبد اندغشافٛخ ،انًهزمٗ انخبيظ نهدغشاف ٍٛٛانؼشة ،انكٕٚذ7
انًصبدر غير انعربية:
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Abstract
AL-Ahasa oasis is one of the oldest human stability and urban areas in
the eastern region, as they are considered special to the Kingdom are
most globe Saudi urban Southeast side and link the Kingdom with
neighboring Arabic Gulf.
It features large square-AL-Ahasa County of about 669492 square
kilometers (86%) Of the total area of the eastern region, and constitute
the poorest lands, deserts and OASIS, which took her name County,
vibrant heart, where abundant water and fertile farmland. AL-Ahasa
OASIS area does not exceed about 252 square kilometers, forming a
small percentage of conservative area around 38%.
AL-Ahasa oasis is the center of gravity in the province that is
inhabited by approximately 689884 inhabitants (according to the
statistics of the year 1993), form (92, 52%) Of the total population of
the County, and are concentrated in three major cities AL-Hofuf, ALMubarraz, eyes. Oil has resulted in the eastern region of the Kingdom
to attract people to settle in the OASIS, resulting in growth of large
urban area doubled three cities in 70 years between 1930-2000 m a
dozen times (omair, 1999), leading to the fusion of the cities.
Current research seeks to take advantage of modern techniques in
geography represented by remote sensing technology, geographic
information systems, in showing urban growth area in the horizontal
AL-Ahasa oasis for the period 1987 until 2018.
As remote sensing and geographic information systems of the most
important tools of modern scientific research support for geographical
studies, which proved important in geographic research applied it
unused for many researchers the Arab geographers. Although they are
widely used in European and American countries for many years.
Keywords: Urban
Agricultural Land.
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