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دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  

الزراعية : حالة مدينة الخرج 
المملكة العربية السعودية
د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي

ق�ضم اجلغرافيا - كلية االداب 

جامعة االأمرية نوره بنت عبد الرحمن

عمادة البحث العلمي - جامعة االأمرية نوره بنت عبد 

الرحمن

Ebtesam .i. ALkadi
Department of Geography , College of Art 

,Princess Nourah Bint AbdulRahman University.
Deanship of Scientific Research ,Princess Nou-

rah Bint AbdulRahman University.

الملخص :
تو�ضعت مدينة اخلرج اأفقيا لتلبية احتياجات النمو ال�ضكاين 

الذي �ضهدته املدينة، وتاأتي مدينة اخلرج يف املرتبة الثانية 

بني مدن منطقة الريا�ض االإدارية من حيث عدد �ضكانها بعد 

مدينة الريا�ض، واالأوىل على م�ضتوى حمافظة اخلرج حيث 

ت�ضم 270186 ن�ضمة عام 1431 هـ /2010 ميثلون 71.8 % من 

�ضكان املحافظة. زاد من اأهميتها اختيارها "مركز منو وطني 

مدينة  �ضرق  جنوب  الواقع  اخلرج"  حمافظة  اإقليم  لتنمية 

الريا�ض . ونتيجة لهذا تو�ضعت م�ضاحة املدينة، وبا�ضتخدام  

بّينت  املعلومات اجلغرافية  ونظم  بعد  اال�ضت�ضعار عن  تقنية 

الدار�ضة احلالية م�ضاحة التو�ضع يف الكتلة العمرانية مبدينة 

اخلرج خالل الفرتة املمتدة من 1973 -2016 ؛ فكانت تبلغ 

11.4كم2 عام 1973 مبا يعادل 6.8 % من م�ضاحتها للعام 

 1480 بن�ضبة  تو�ضعت  اأنها  اأي  168.7كم2،  البالغة  ؛   2016

امل�ضاحات  اأن  الدرا�ضة  اأظهرت  كما  الفرتة.  تلك  خالل   %

الزراعية زادت من 82.9 كم2 اإىل 508.9 كم2 خالل فرتة 

العامني  بني  %فيما   514 بن�ضبة  تزايدت  اأنها  الدرا�ضة؛اأي 

الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات  تفوقت  وقد   ،  2016-  1973

الدرا�ضة.وّمثل  فرتة  طوال  العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  على 

1987 مرحلة  انتقالية للمدينة حيث �ضجل اعلى ن�ضبة  عام 

تغري يف تو�ضع الكتلة العمرانية للمدينة وكذلك يف م�ضاحات 

عامي  مابني  التغري  ن�ضبة  بلغت  حيث  الزراعية،  االأرا�ضي 

1973 -1987 اعلى ن�ضب زيادة للكتلة العمرانية وهي %255 

، وقد فاقت م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية خالل تلك الفرتة 

وقد   .  % بلغت831.4  تغري  بن�ضبة  العمرانية  الكتلة  م�ضاحة 

بّينت الدرا�ضةتوافق تو�ضع الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج يف 

الواقع مع ما خطط لها يف املرحلة االأوىل من مراحل النطاق 

الكتلة  م�ضاحة  فكانت  ؛  هـ/1995   1415 للعام  العمراين 

العمرانية الفعلية للمدينة 53.5 كم2 بينما ان املخطط كان 

العمراين  النطاق  حدود  �ضمن  كم2   0.5 بزيادة  كم2،   54

ملدينة اخلرج مع نهاية املرحلة االأوىل، وعلى العك�ض من ذلك 

هـ/2004   1425 لعام  العمراين  للنطاق  الثانية  املرحلة  يف 

حدود  للمدينة  العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  جتاوزت  عندما 

النطاق العمراين، واأ�ضبح هناك فرق بال�ضالب بلغ - 8.8كم 

الثانية  للمرحلة  العمراين  النطاق  يقع خارج نطاق حدود   2

ميثل ن�ضبة - 12%  من م�ضاحة الكتلة العمرانية  .اأما النطاق 

العمراين امل�ضتقبلي للعام 1450 هـ/2030 فيوجه امتدادات 

تو�ضع املدينة امل�ضتقبلي نحو اجلنوب واجلنوب الغربي  وذلك 

االجزاء  يف  الواقعة  الزراعية  االأرا�ضي  ال�ضتدامة  حتقيقا 

ال�ضمالية وكذلك حفاظا على الظهري الريفي للقرى والهجر 

االأرا�ضي  البعد عن  الواقعة �ضمال املدينة، واالأهم من ذلك 

فاإن  ذلك  ومع  لل�ضيول،  املعر�ضة  الوادي  حو�ض  يف  الواقعة 

موؤ�ضرات التو�ضع الفعلي )كما تبني من الدرا�ضة( ت�ضري اإىل 

الريا�ض،  مدينة  باجتاه  ال�ضمال  نحو  يتجه  املدينة  تو�ضع  اأن 

الواقعة  الريفية  وخا�ضة مع منو وتو�ضع القرى وامل�ضتوطنات 

اإىل مت�ضل ريفي يف اطراف مدينة  يف �ضمالها التي حتولت 

اخلرج ال�ضمالية وال�ضمالية ال�ضرقية وال�ضمالية الغربية، وهذا 

يربز احلاجة اإىل اإجراء درا�ضة و تقييم ملعرفة مدى مالءمة 

اجتاه النمو يف هذا املناطق، وو�ضع ال�ضوابط واال�ضرتاطات؛ 

مبا يوؤدي اإىل حتقيق اهداف التنمية امل�ضتدامة للمدينة.

الكلمات املفتاحية :

اخلرج، التو�ضع العمراين، االأرا�ضي الزراعية، اال�ضت�ضعار 

عن بعد، نظم املعلومات اجلغرافية.

)١(  تتقدم الباحثة بوافر ال�ضكر والتقدير لعمادة البحث العلمي ومركز البحوث يف كلية االآداب بجامعة االأمرية نورة بنت عبدالرحمن لدعم هذه 

الدرا�ضة، وتقدمي الت�ضهيالت الإجنازها .
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

المقدمة :
تتميز مدينة اخلرج مركز اإمارة حمافظة اخلرج )املعروفة 

اال�ضتقرار  اأقدم مناطق  اأنها من  تاريخيا(  اليمامة  مبنطقة 

عرب  اأهميتها  يوؤكد  االإدارية.  الريا�ض  منطقة  يف  الب�ضري 

التاريخ  ما يزخر به تاريخها ؛وما يحتويه من اآثار )الغزي، 

منطقة  يف  اال�ضتقرار  بدايات  وترجع   . �ض5(  1412هـ، 

اليمامة اإىل قبيلتي ط�ضم و جدي�ض وهي من القبائل البائدة 

؛ وقد توارد  اليمامة  ، فكانت ط�ضم ت�ضكن وادي حنيفة من 

قبل  اخلام�ض  القرن  اأوائل  يف  كانت  نهايتهما  اأن  تاريخيا 

اخلرج  منطقة  .والزالت  )ع�ضريي،1419،�ض99(  امليالد 

للمملكة  بالن�ضبة  متميزا  موقعا  حتتل  احلا�ضر  الوقت  حتى 

منطقة  يف  املحافظات  اأهم  متثل  فهي  ال�ضعودية،  العربية 

منطقة  �ضمن  تقع  و  الريا�ض،  اإمارة  بعد  االإدارية  الريا�ض 

وت�ضم  الريا�ض،  مدينة  للعا�ضمة  غذاء  �ضلة  متثل  زراعية 

5.5 %من �ضكان منطقة الريا�ض االإدارية عام 2010 ح�ضب 

وت�ضغل  هـ،   1431 وامل�ضاكن  لل�ضكان  العام  التعداد  بيانات 

5.2% من م�ضاحة منطقة  19790كم2 متثل  م�ضاحة قدرها 

اأرا�ضي  م�ضاحتها  من   %19.21 متثل  االإدارية.كما  الريا�ض 

وفيها  �ض49(  1423هـ،  )قطان،  طبيعية  ومراعي  زراعية 

العربية  اململكة  اخل�ضروات يف  اإنتاج  من   %26 عن  يزيد  ما 

ال�ضعودية)اخلالدي، 2015، �ض 15(،وتتميز بوجود �ضركات 

واملزرعة،  دانون،  وال�ضايف  )املراعي،  ومنتجاتها  االألبان 

والعزيزية واخلرج وغريها( التي تغطي 70% من احتياجات 

التعاون  جمل�ض  احتاد  ودول  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

املجاورة. كما اأن�ضئت العديد من امل�ضروعات الكربى لالإنتاج 

االأن�ضطة  من  عدد  عليه  تقوم  وبالتايل  واحليواين،  الزراعي 

ال�ضناعية ترتكز يف مدينة �ضناعية اأن�ضئت عام 2010 ت�ضغل 

100 مليون م2)الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض، 2012، 

�ض 87 (. ومدينة اخلرج جمال الدرا�ضة هي مركز حمافظة 

الريا�ض  مبنطقة  �ضكانها  عدد  يف  الثانية  واملدينة  اخلرج  

االإدارية بعد مدينة الريا�ض، وهي نقطة جتمع ملفرتق الطرق 

اإىل اأربع دول جماورة للدولة ال�ضعودية ؛هي اليمن عن طريق 

اجلنوب والذي مير باالأفالج ووادي الدوا�ضر ومنطقة ع�ضري، 

و�ضرقا اإىل الدول اخلليجية االإمارات العربية املتحدة وقطر 

وعمان عن طريق حر�ض ، كما انها همزة و�ضل بني مدينة 

ع�ضري  اململكة  جنوب  يف  الواقعة  االإدارية  واملناطق  الريا�ض 

حيوي  اقليمي  كمركز  دورها  اإىل  اإ�ضافة  وجنران،  وجيزان 

جنوبها   الواقعة  االإدارية  الريا�ض  منطقة  حمافظات  جلميع 

وهي حمافظات االأفالج ووادي الدوا�ضر وال�ضليل وحوطة بني 

ال�ضكة احلديدية الذي يربط  متيم واحلريق، واك�ضبها خط 

اأن�ضطة  فيها  ويوجد   . اإ�ضافية  اأهمية  ب�ضرقها  اململكة  و�ضط 

ع�ضكرية وخدمات م�ضاندة ذات اأهمية، مثل املوؤ�ض�ضة العامة 

اأن�ضئت يف مدينة اخلرج منذ عام  لل�ضناعات احلربية التي 

قاعدة  منها  ع�ضكرية  وقواعد  ومع�ضكرات  1369هـ/1948، 

االأمري �ضلطان اجلوية  - تعد من اأكرب القواعد اجلوية عامليا 

اأن�ضئت بها االإدارة العامة لالأ�ضلحة واملدرعات ،كل  - ، كما 

الوطني  امل�ضتوى  على  هاما  ودورا  ثقال  املدينة  منح  ذلك 

)الدريهم، 1413هـ، �ض21( .

وتاأتي مدينة اخلرج يف املرتبة االأوىل على م�ضتوى حمافظة 

اخلرج حيث ت�ضم 270186 ن�ضمة عام 2010)التعداد العام 

من   %71،8 ميثلون  ،�ض50(  1431هـ  وامل�ضاكن  لل�ضكان 

عام  ن�ضمة   148687 ت�ضم  كانت  ما  بعد   ، املحافظة  �ضكان 

1992ميثلون 61% من �ضكان املحافظة )التعداد العام لل�ضكان 

وامل�ضاكن 1413هـ ،�ض6( ؛اأي اأن ن�ضبة التغري بلغت 43.7 % 

مابني عامي 1992 -2010 ؛ بينما كانت ن�ضبة التغري لنف�ض 

الفرتة على م�ضتوى املحافظة 16 %  . ونتيجة لهذه االأدوار زاد 

هذا  الحتواء  م�ضاحتها  اخلرج؛فتو�ضعت   مدينة  �ضكان  عدد 

النمو ال�ضكاين الذي فاقت ن�ضبته  اإجمايل املحافظة.وت�ضعى 

التو�ضع العمراين مبدينة  تاأثري  اإىل متابعة  الدار�ضة احلالية 

تقنيات  با�ضتخدام  الزراعية  االأر�ض  م�ضاحات  على  اخلرج 

التخطيط  عند  روعي  كان  اذا  وما  بعد،  عن  اال�ضت�ضعار 

الزراعية؛ومدى  االأرا�ضي  تلك  املحافظة على  املدينة  لتو�ضع 

احلر�ض على عدم زحف العمران عليها . وخل�ضت الدرا�ضة 

العمرانية يف  الكتلة  التو�ضع  لتطور  رقمية  اإنتاج خرائط  اإىل 

 ،2016-  1973 مابني  الدرا�ضة  فرتة  خالل  اخلرج   مدينة 

متثل اإ�ضهاما يف اإمداد اأ�ضحاب القرار بدرا�ضات تخ�ض�ضية 

عن اثر تو�ضع الكتلة العمرانية على االأرا�ضي الزراعية مبدينة 

ومتد  ؛  بال�ضعودية  املتو�ضطة  املدن  اأهم  من  كواحدة  اخلرج 

املدن  عن  تطبيقية  بدرا�ضة  ال�ضعودية  اجلغرافية  املكتبة 

املتو�ضطة با�ضتخدام التقنيات والربامج احلديثة.
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أهداف الدراسة وتساؤالتها :
تو�ضعت مدينة اخلرج اأفقيا لتلبية احتياجات النمو ال�ضكاين 

االقت�ضادية  انعكا�ضاته  التو�ضع  لهذا  واالقت�ضادي،فكان 

والبيئية ، ومنها التغري يف ا�ضتخدامات االأر�ض وما ينتج عنها 

ال�ضوؤال  متثل  التي  االإ�ضكالية  تنبع  هنا  ومن   . واإيجابا  �ضلبا 

الرئي�ض للدرا�ضة وت�ضمل حمورين:

1. ما حجم التغري يف م�ضاحات االأر�ض الزراعية يف مدينة 

اخلرج نتيجة لتو�ضع الكتلة العمرانية خالل فرتة الدرا�ضة؟

اأم على  اأين يتجه منو املدينة وتو�ضعها نحو ال�ضحراء   .2

ح�ضاب االأرا�ضي الزراعية؟

اأهداف  حتديد  ميكن   , الرئي�ضي  الت�ضا�ؤل  على  بناءا 

الدرا�ضة كما يلي:

1. التعرف على تو�ضع الكتلة العمرانية  للمدينة يف الفرتة 1973 -2016.

الزراعية  االأر�ض  م�ضاحات  يف  التغري  م�ضاحة  ح�ضاب   .2

ومدى تاأثرها بتو�ضع الكتلة العمرانية خالل تلك الفرتة.

العمرانية  الكتلة  لتو�ضع  حديثة  رقمية  خرائط  اإنتاج   .3

تقنية  با�ضتخدام  اخلرج  مدينة  يف  الزراعية  واالأرا�ضي 

اال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية. 

المسح األدبي والدراسات السابقة:
تقنية  ومنها  املعلومات  ثورة  من  اجلغرافيا  ا�ضتفادت 

توفري  يف  الفاعل  االأثر  له  كان  والذي  بعد  عن  اال�ضت�ضعار 

معلومات مكانية كمية وو�ضفية، اإ�ضافة اإىل امكانية التحليل 

االآيل يف ت�ضنيف وتبويب  املعلومات. وقد تاأ�ض�ضت اجلمعية 

واإلقليمي احل�ضري  للتخطيط  املعلومات  لنظم  الدولية 

بالنظم  خا�ض  موؤمتر  لعقد  كنتيجة   1963 عام   URISA
املعلوماتية يف كندا )الدليمي، 2006، �ض28(، بعدها عقدت 

املعلومات  نظم  جمال  يف  واملوؤمترات  الندوات  من  �ضل�ضلة 

املنتظمة  املوؤمترات  �ضل�ضلة  اأهمها   )GIS( اجلغرافية 

لالحتاد الدويل للجغرافيني منذ الثمانينات امليالدية. وتعد 

فرتة اأواخر الت�ضعينات وما بعدها الفرتة الذهبية يف �ضدور 

الكثري من املوؤلفات يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية، فقد 

احلقلية  املعلومات  وجمع  االأر�ضي  امل�ضح  نظم  تطور  �ضاهم 

با�ضتخدام التقنيات احلديثة واأهمها اال�ضت�ضعار عن بعد يف 

توفري معلومات كمية وو�ضفيه عالية الدقة للمواقع على �ضطح 

االأر�ض ) Yeh and Li, 1996- pp.77(، وبرزت اأهمية 

ا�ضتخدامات ال�ضور اجلوية واال�ضت�ضعار عن بعد يف االأبحاث 

تتناول  التي  املدن  تخطيط  وم�ضروعات  العلمية  والر�ضائل 

واجتاهاته  العمراين  والتطور  االأر�ض  ا�ضتخدامات  درا�ضة 

والتي تهتم بح�ضر االأرا�ضي الزراعية بهدف احلد من زحف 

النمو العمراين على تلك االأرا�ضي الزراعية  ،مثلما حدث يف 

م�ضر عام 1985 م، عندما مت ت�ضوير كردون املدن والقرى 

 2009 )عبدالاله،  الهدف  لهذا  اجلمهورية  اأنحاء  كافة  يف 

،�ض 162(. ويف اململكة العربية ال�ضعودية تقوم الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الريا�ض با�ضتخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

اخلريطة  لبناء  احلديثة  الرقمية  اخلرائط  وتقنيات 

الريا�ض وتطويرها وذلك  الرقمية املوحدة ملدينة  االأ�ضا�ضية 

وتقليل  التكاليف  وتر�ضيد  االأ�ضا�ض  خريطة  توحيد  بهدف 

املعلومات  تبادل  عمليات  وت�ضهيل  لبنائها  املبذولة  اجلهود 

على م�ضتوى املدينة واالأجهزة املختلفة يف القطاعني العام و 

اإن�ضاوؤه  206( وهو ما يتوجب  2010، �ض  اخلا�ض ) عثمان، 

جلميع املدن ال�ضعودية، وهذه الدرا�ضة خطوة يف حتقيق هذا 

واالأبحاث  للدرا�ضات  االأدبي  امل�ضح  من  تبني  .وقد  الهدف 

اجلغرافية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�ضة ان جمال االأبحاث 

االإدارية  اخلرج  حمافظة  تناولت  ال�ضابقة  والدرا�ضات 

اأو  اجليومورفولوجية  الطبيعية  مظاهرها  اأحد  اأو  اإجماال 

الهيدرومورفومرتية، وت�ضمل ما يلي :

الدرا�ضات التي تنا�لت حمافظة اخلرج :

الذروة  تدفق  تقدير   ")  2008( واجلعيدي  بوروبة   .1

اململكة  يف  اخلرج  مبحافظة  العني  وادي  بحو�ض  لل�ضيول 

العربية ال�ضعودية" .

2. الجعيدي )2009( ,"الخصائص الهيدرومورفومرتية  
وخ�ضائ�ض ال�ضيول يف اأحوا�ض ال�ضدود املقرتحة على اأودية 

علية يف حمافظة اخلرج .

يف  البيا�ض  متكون  "هيدرولوجية   ،)  2008( اليمني   .3

وادي ال�ضهباء باخلرج يف اململكة العربية ال�ضعودية ".

4. ال�ضعران )2009 (، "تقييم اأداء اأ�ضاليب التقدير البيئي 

املكاين ل�ضعة املاء املتاح يف ترب منطقة اخلرج ".

يف  النباتي  الغطاء  تركيب   "  ،)  2010( الدو�ضري   .5

مبنطقة  اخلرج  حمافظة  يف  املهملة  الزراعية  االأرا�ضي 

الريا�ض االإدارية".

املياه  وجودة  االأرا�ضي  تقييم   "  ،)  2011( القحطاين   .6

اخلرج  حمافظة  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  با�ضتخدام 

اململكة العربية ال�ضعودية ".
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

ال�ضناعي  القمر  مرئيات  دور   ،)  2012( ال�ضامل   .7

الفرن�ضي �ضبوت -5 يف ا�ضتخال�ض اخل�ضائ�ض املورفومرتية 

حلو�ض وادي نعيم يف حمافظة اخلرج ".

العوامل  اأحد  على  والدرا�ضات  البحوث  تلك  وركزت 

الطبيعية؛ فجميعها تركز على درا�ضة االأودية املنحدرة باجتاه 

�ضهل اخلرج، وقيا�ض متغرياتها املورفومرتية املوؤثرة يف حجم 

ال�ضيول  ملياه  التدفق  كمية  تقدير  ،مع  اجلريان  وخ�ضائ�ض 

يف �ضهل اخلرج، وحتديد املناطق املعر�ضة خلطر في�ضانات 

ال�ضيول فيها من خالل حتليل التوزيع املكاين للمجاري املائية 

با�ضتخدام نظم املعلومات اجلغرافية  . بالتايل تختلف جميع 

املجال  يف  احلالية  الدرا�ضة  عن  البحثية  الدرا�ضات  تلك 

تاأثري  على  تركز  احلالية  فالدرا�ضة  واملو�ضوعي  املكاين 

العامل الب�ضري من خالل درا�ضة اثر تو�ضع الكتلة العمرانية 

تقنية  با�ضتخدام  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات  على  للمدينة 

وعلى  اجلغرافية.  املعلومات  ونظم  بعد  عن  اال�ضت�ضعار 

جغرافية  بحوث  اأي  اإجراء  ي�ضبق  مل  اأنه  الباحثة  علم  حد 

تناولت تو�ضع الكتلة العمرانية يف مدينة اخلرج واأثرها على 

ا�ضتخدامات االأرا�ضي الزراعية فيها، فالدرا�ضة احلالية من 

اخلرج  مدينة  على  جترى  التي  اجلغرافية  الدرا�ضات  اأوائل 

كمدينة ولي�ض على م�ضتوى حمافظة اخلرج اإجماال وهذا ما 

متيزت به الدرا�ضة احلالية عن غريها .

األبحاث التطبيقية المحلية واإلقليمية :
با�ضتخدام تقنية اال�ضت�ضعار  التطبيقية  الدرا�ضات  تناولت 

متتاز  مدنا    )GIS( اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن 

ظروفها  يف  تت�ضابه  وب�ضرية  طبيعية  ومتغريات  بخ�ضائ�ض 

اجلغرافية مع مدينة اخلرج ، اأمكن ح�ضر الدرا�ضات التالية:

التو�ضع العمراين يف  1.ال�ضاعر، عي�ضى )1993(" درا�ضة 

مدينة الريا�ض با�ضتخدام ال�ضور اجلوية واملناظر الف�ضائية 

هدفني  لتحقيق  الدرا�ضة  هذه  ت�ضعى  و   )1989-1950(

رئي�ضيني هما  :

تو�ضح  االآيل  احلا�ضب  بوا�ضطة  دقيقة  خرائط  ر�ضم  )اأ( 

املنطقة  م�ضاحة  وح�ضاب  الريا�ض  ملدينة  العمراين  التو�ضع 

 –  1950 بني  املنح�ضرة  الفرتة  من  معينة  ل�ضنوات  املبينة 

.1989

)ب( حتليل بع�ض املتغريات املهمة التي ميكن اأن ت�ضهم يف 

تف�ضري هذا التو�ضع يف الرقعة املبنية من املدينة خالل الفرتة 

املذكورة.

2. احلربي ، خالد بن م�ضلم)2003 ( ,"اكت�ضاف ومراقبة 

العربية  باململكة  تبوك  منطقة  �ضرقي  الزراعي  التغري 

ال�ضعودية با�ضتخدام تقنية اال�ضت�ضعار عن بعد" .

التو�ضع  "ظاهرة   )  2007( ك�ضاب  وليد  احلميدي،   .3

املقومات  ذات  الطبيعية  املناطق  على  واأثرها  العمراين 

ال�ضياحية "، ورقة عمل مقدمة للهيئة العليا لل�ضياحة،الريا�ض. 

4. هايل، خمي�ض نبع )2008(,"درا�ضة التنمية احل�ضرية 

وتقنيات  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تطبيقات  خالل  من 

اال�ضت�ضعار عن بعد ) مدينة الفلوجة كحالة درا�ضة ( ".

العمراين  الزحف  درا�ضة   ")2009( حممد  كتانه،   .5

اهلل  )رام  مدينتي  يف  الزراعية  واالأرا�ضي  البيئة  على  واأثره 

والبرية( با�ضتخدام تقنيات نظم املعلومات واال�ضت�ضعار عن 

ال�ضابقة  الدرا�ضات  اقرب  الدرا�ضة وهي  تناولت هذه   " بعد 

رام  مدينتي  يف  العمراين  الزحف  احلالية،  الدرا�ضة  ملجال 

اهلل والبرية حيث اأهتم الباحث كثريا با�ضتخدام تقنيتي نظم 

بعد  عن  واال�ضت�ضعار   )Arc GIS( اجلغرافية  املعلومات 

)Erdas Imagine u 8.3(   يف تف�ضري تنميط التو�ضع و 

اجتاهاته يف املدينتني.وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن امل�ضاحة 

العمرانية يف مدينتي رام اهلل والبرية ت�ضاعفت بن�ضبة %422 

تقل�ضت  حني  على  عام1972،  عليه  كانت  عما   2005 عام 

م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية يف املدينتني عام 2005 اإىل %18 

من م�ضاحتها عام 1972.

6. وهدان ، غادة )2013(، " اجتاهات التو�ضع العمراين 

واأثره على االأرا�ضي الزراعية يف حمافظة طوبا�ض" وتو�ضلت 

2.2%من  من  تزايدت   العمرانية  الكتلة  اأن  اإىل  الدرا�ضة 

 %4.6 اإىل  ارتفعت   1994 عام   الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة 

اأ�ضبحت   ثم   2006 عام  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة  من 

5.7%عام 2011 ح�ضب ال�ضور اجلوية ،واأن 63% من م�ضاحة 

هي   )2011-1994( عامي  بني  الفرتة  يف  العمرانية  الكتلة 

على اأرا�ضي زراعية عالية القيمة .

التطبيقية يف  اجلغرافية  والدرا�ضات  االأبحاث  هذه   وتعد 

ا�ضتعماالت  يف  والتغريات  للمدن  العمراين  التو�ضع  جمال 

االأر�ض با�ضتخدام تقنية اال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات 

كمرجعية  الدرا�ضة  منها  ت�ضتفيد  ثرية  اأدبيات  اجلغرافية 

للمقارنات التطبيقية .
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منهج الدراسة:
تعتمد الدرا�ضة على املنهج اال�ضتقرائي التحليلي يف العمل 

من  الدرا�ضة،  من  النظري  اجلزء  كتابة  عند  وذلك  املكتبي 

ال�ضابقة  والدرا�ضات  واملراجع  للكتب  املكتبي  امل�ضح  خالل 

ت�ضتكمل  ثم  الر�ضمية،  والبيانات  واالإح�ضائيات  والدوريات 

املنهج  على  القائم  التطبيقي  االأ�ضلوب  با�ضتخدام  الدرا�ضة 

التحليلي املكاين الرقمي، �ضامال املراحل التالية :

1. احل�ضول على مرئيات ف�ضائية ذات جودة عالية وتغطي 

االأقمار  �ضور  فيها  تتوفر  التي  الفرتة  يف  الدرا�ضة  منطقة 

ال�ضناعية )1973 -2016 (. وقد توفرت عدة �ضور مرئيات 

امللك  عليها من مدينة  اأمكن احل�ضول  ال�ضناعية،  لالأقمار 

عبد العزيز للعلوم  والتقنية ، كالتايل:

Land sat 5- Tm)1985- 1990- 2000( •
Spot-5 10m color1)2A)2005 -2006 - 2012( •

 Ikonos geo)2006( •
ومتابعة  درا�ضة  من  للتمكن   املرئيات  م�ضادر  تعددت  وقد 

التو�ضع  نتيجة  الزراعية  لالأرا�ضي  حدثت  التي  التغريات 

ثم  ومن   ،)  2016-  1973( الدرا�ضة  فرتة  خالل  العمراين 

احل�ضول على نتائج جيدة حتد من اخلطاأ يف التف�ضري . وقد 

�ضور  على  احلالية  الدرا�ضة  الإجراء  االأ�ضا�ضي  االعتماد  مت 

القمر ال�ضناعي

 )Land Sat 5- TM1973- 1987- 2000- 2009 -2016(
زمنية  �ضل�ضلة  متثل  اأنها  حيث   ، البحث  الأهداف  ملنا�ضبتها 

و�ضجل مرئي ميكن من خالله تتبع الظاهرة املدرو�ضة. وقد 

التي  االأر�ض  ا�ضتخدامات  خرائط  من  الدرا�ضة  ت  ا�ضتفاد 

اأعدتها كل من (موؤ�ض�ضة دوك�ضياد�ض عام 1975 واال�ضت�ضاري 

قطان عام 2003(.

الف�ضائية  املرئيات  بيانات  وحتليل  ومعاجلة  اإعداد   .2

اخلرج  ملدينة  االأفقي  العمراين  النمو  حماور  ال�ضتخال�ض 

واجتاهاتها والتغري يف ا�ضتخدامات االأر�ض ، وت�ضمن مايلي :

• ت�ضحيح وت�ضجيل �ضور االأقمار ال�ضناعية .
الدرا�ضة  ملنطقة  ب�ضري  تف�ضري  وعمل  ال�ضور  حت�ضني   •

واخذ العينات امليدانية.

• اإنتاج اخلرائط وذلك من خالل دمج املرئيات الف�ضائية 
. Arc View يف نظم املعلومات اجلغرافية بوا�ضطة برنامج

يف  اأهميته  امليداين  احلقلي  :للعمل  امليداين  العمل   .3

وال�ضور  املرئيات  بني  مقارنات  الإجراء  الدرا�ضة  هذه  مثل 

وي�ضمل  الدرا�ضة.  منطقة  يف  الفعلي  الواقع  مع  ومطابقتها 

الزيارات امليدانية لعينات يتم اختيارها يف مرحلة التف�ضري 

الت�ضنيفات  من  للتحقق  كو�ضيلة  وا�ضتخدامها  الب�ضري 

دقة  ح�ضاب  عملية  الإجراء  التف�ضري  مرحلة  يف  امل�ضتخرجة 

 ERDAS Imagine اخلريطة املنتجة با�ضتخدام برنامج

version9.0 الإ�ضتكمال هذه اخلطوات .

منطقة الدراسة :
تقع مدينة اخلرج )ال�ضيح ( و�ضط حمافظة اخلرج االإدارية  

الطول  وخط  �ضماال   24َ16ً67ْ عر�ض  خط  على  ؛   )1( �ضكل 

فيه  تلتقي  وا�ضع  في�ضي  �ضهل  يف   ،)2( �ضكل  �ضرقا    ْ47َ50

العديد من االودية الرئي�ضية املنحدرة من جبال طويق لت�ضكل 

وادي ال�ضهباء القدمي )ال�ضعران، 2009، �ض 8( واملح�ضور 

ال�ضهباء  حتى  غربا  علية  ملرتفعات  ال�ضرقية  احلافة  بني 

�ضرقا، ومن جبال مغره �ضماال حتى مرتفعات الق�ضيعة جنوبا 

)اجلعيدي، 2005، �ض 6( كما يف )�ضكل3( .

)١(  يوجد يف القر�ض �ضورتني ال تغطي جميع جمال الدرا�ضة )2×2 كم2( كما مل يحدد تاريخ تلك ال�ضور .
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

�ضكل )1( احلدود االإدارية ملحافظة اخلرج

�ضكل )2( موقع مدينة اخلرج 
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�ضكل )3( املظاهر الطبوغرافية يف حمافظة اخلرج 

امل�ضدر :اخلالدي )2015(، �ض 12 .

بيانات الدراسة :
الف�ضائية  وال�ضور  اخلرائط  على  الدرا�ضة  ت  اعتمد 

الواردة يف ) اجلدول 1( لتحقيق اأهدافها، كما يلي :

جدول )1( املرئيات الف�ضائية املُتاحة عن منطقة الدرا�ضة.

Platform/ 
Sat. Image

(WRS: 
P/R)/

Location
Acq. Date Data Set Producer Attribute Type

Landsat

1: 177/ 043 20.6.1973 MSS

USGS

Ortho,
GLS 1975

Geo-TIFF2: 165/ 043

27.11.1987 TM Ortho,
GLS 1990

16.12.2000
ETM+

Ortho,
GLS 2000

8.2.2009 Ortho

165/ 43 20.12.2016 OLI Surface 
Reflectance

 المصدر:
* http://glcf.umd.edu/
** http://earthexplorer.usgs.gov/
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

املعاجلة الرقمية لبيانات اال�ضت�ضعار عن بعد )املرئيات ( :

يو�ضح )�ضكل4( عمليات املعاجلة التي متت على املرئيات 

املرئيات،  تقومي  وتت�ضمن:  الدرا�ضة،  ملنطقة  الف�ضائية 

التف�ضري  اإجراء  ثم  وطيفيًا،  اإ�ضعاعيًا  وجتهيزها، وحت�ضينها 

االأر�ضي،  الغطاء  خريطة  الإخراج  متهيدًا  لها،  الب�ضري 

وف�ضل الكتلة املبنية وامل�ضاحات املزروعة. وفيما يلي تف�ضيل 

تلك العمليات:

اوال : تقويم المرئيات وتجهيزها :
ويتمثل  الف�ضائية.  للمرئيات  االأولية  املعاجلات  بها  يق�ضد   

واإعداد  جتهيز  يف  املرحلة  هذه  من  الرئي�ضي  الهدف 

 Landsat MSS 1973 - TM 1987 - املرئيات: 

ETM+ 2000, 2006, 2009 – OLI 2016  ببرنامج 
ERDAS IMAGINE، من حيث اإزالة كافة الت�ضوهات 
املوجودة باملرئيات، التي حدثت اأثناء الت�ضوير، اأو ت�ضحيح 

"الت�ضحيح الهند�ضي"،  معطياتها من الت�ضوي�ض، من خالل 

والتح�ضني؛  الت�ضوي�ض  الإزالة  الراديومرتي"،  و"الت�ضحيح 

بهدف الو�ضول اإىل اأف�ضل دقة اإ�ضعاعية وطيفية. وهذه املرحلة 

البد واأن ت�ضبق حتليل املعطيات، قبل البدء يف اإدخالها لنظام 

املعلومات اجلغرايف ؛ حتى ميكن العمل عليها يف تف�ضريها، 

وحتليلها، وا�ضتخال�ض املعلومات املحددة واملطلوبة للدرا�ضة؛ 

التالية  املعاجلة  اأجريت عمليات  اأهدافها. وقد  اإىل  للو�ضول 

للمرئيات الف�ضائية ملنطقة الدرا�ضة :

1. التعرف على خ�ضائ�ضها، من خالل امللف امللحق بها.

م�ضغوطة  من   Bands القنوات  ملفات  حتويل   .2

Compressed اإىل غري م�ضغوطة.
هند�ضيًا  وم�ضححة   ،)TIFF( نوع  من  القنوات  وجدت   .3

Geometrically Corrections، وفقًا    للمعايري االآتية:
 Projection: UTM، Spheroid: WGS 1984،

 Datum: WGS 1984, Zone: 38 North, Unit:
Meter

الف�ضائية،  املرئية  قنوات/حزم  ملفات  جتميع  مت   .1

 ERDAS Layer Stacking بربنامج  االأداة  با�ضتخدام 

IMAGINE، وقد مت ذلك لكامل القنوات الطيفية ملرئية 
MSS، ول�ضت قنوات فقط وهي: 1-2-3-4-5-7 )بالن�ضبة 
)بالنسبة  فقط  قنوات  ولتسع   ،)+TM, ETM لمرئيات 

:)OLI لمرئية

املنا�ضبة،  الطيفية  االأحزمة/القنوات  اختيار  يتم  حيث   

الف�ضائية،  للمرئية  املكونة  الطيفية  االأحزمة  جمموعة  من 

وجتميعها، حتى تتحول اإىل مرئية ملونة ميكن التعامل معها 

ب�ضهولة. وقد وجدت مرئية    Landsat TM  تحتوي على 

7 اأحزمة/قنوات طيفية، كما يت�ضح من اجلدول)1(، ثالثة 

حتت  االأ�ضعة  يف  وواحد   ،Visible املرئي  ال�ضوء  يف  منها 

منها  واثنني   ،)Near Infrared )NIR القريبة  احلمراء 

المتوسط  الموجي  الطول  ذات  الحمراء  تحت  االأ�ضعة  يف 

 ،Thermal واأحدها حراري   ،)7 و   ،5( Mid Infrared
االأحزمة/القنوات  جتميع  عملية  اأثناء  ا�ضتبعاده  مت  وقد 

املكانية مع  لعدم تطابق دقته  الف�ضائية؛  للمرئيات  الطيفية 

 Landsat مرئيات  احتوت  بينما  الطيفية.  االأحزمة  باقي 

يت�ضح  كما  طيفية،  اأحزمة/قنوات  ثماين  على    +ETM
 ،Visible املرئي  ال�ضوء  يف  منها  ثالثة   :)2( اجلدول  من 

 Near Infrared واأحدها يف االأ�ضعة حتت احلمراء القريبة

NIR((، واثنني منها يف االأ�ضعة حتت احلمراء ذات الطول 
حراري  منها  وواحد   ،Mid Infrared املتو�ضط  املوجي 

ودقته   ،Panchromatic ملون  غري  واالأخري   ،Thermal
املكانية 15 م؛ ولذا فقد مت ا�ضتبعاده مع البند احلراري اأثناء 

عملية جتميع املرئية الف�ضائية؛ لعدم تطابق دقتهم املكانية 

الطيفية  ا�ضتخدام احلزمة  ومت  الطيفية.  االأحزمة  باقي  مع 

املكاين  التمييز  دقة  دمج  عملية  الإجراء   Panchromatic
املكاين-  التح�ضني  عمليات  –اأحد   Resolution Merge
بغر�ض  املكانية،  دقتها  لزيادة  الف�ضائية؛  املرئية  على 

احل�ضول على مرئية ف�ضائية متعددة القنوات )ملونة( بدقة 

الب�ضري  التف�ضري  يف  ت�ضاعد  )15م(،  اأعلى  مكاين  متييز 

للظاهرات، ومتييز الغطاءات االأر�ضية ب�ضكل جيد، من خالل 

زيادة دقة التباين.

حزمة/قناة   11 على   Landsat OLI مرئية   واحتوت 

طيفية، كما يت�ضح من اجلدول )2(: ثالثة منها يف ال�ضوء 

 ،Infrared احلمراء  االأ�ضعة  يف  واأحدها   ،Visible املرئي 

 ،Near Infrared واالآخر يف االأ�ضعة حتت احلمراء القريبة

املوجي  الطول  ذات  احلمراء  حتت  االأ�ضعة  يف  منها  واثنني 

واأ�ضود(  )اأبي�ض  ملون  غري  منها  وواحد   ،SWIRالقصير
Panchromatic، ودقته املكانية 15 م، وواحد منها لقيا�ض 
ال�ضحب والعوالق واثنني حراريني، واأي�ضًا قد مت ا�ضتبعادهما 

مع البند غري امللون اأثناء عملية جتميع اأحزمة/قنوات املرئية 
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االأحزمة  باقي  مع  املكانية  دقتهم  تطابق  لعدم  الف�ضائية؛ 

 Panchromatic الطيفية، ومت ا�ضتخدام احلزمة الطيفية

 Resolution املكاين  التمييز  دقة  دمج  عملية  الإجراء 

Merge على املرئية الف�ضائية. 

الزراعية  وامل�ضاحات  العمراين  التو�ضع  درا�ضة  الدرا�ضة يف  هذه  ملنهجية  تو�ضيحي  �ضكل )4( منوذج 

با�ضتخدام بيانات اال�ضت�ضعار عن بعد 
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

جدول )2( اخل�ضائ�ض الطيفية والدقة املكانية للمرئيات الف�ضائية املُتاحة عن منطقة الدرا�ضة للفرتة 1973 -2016 .

Satellite Sensor and Spectral 
Resolution )µM( Band

Spatial 
Resolution 

)M.(

Swath 
)Km(

Scene Size 
)Km*Km(

Altitude 
)Km(

Landsat 13-

MSS
Band 4: 0.50- 0.60
Band 5: 0.60- 0.70
Band 6: 0.70- 0.80
Band 7: 0.80- 1.10

Green
Red

Near IR
Near IR

79
79
79
79

180 180×170 917

Landsat 45-

MSS
Band 4: 0.50- 0.60
Band 5: 0.60- 0.70
Band 6: 0.70- 0.80   
Band 7: 0.80- 1.10

Green
Red

Near IR
Near IR

82
82
82
82

TM
Band 1: 0.45- 0.52
Band 2: 0.52- 0.60
Band 3: 0.63- 0.69
Band 4: 0.76- 0.90
Band 5: 1.55- 1.75
Band 6: 10.4- 12.5
Band 7: 2.08- 2.35

Blue
Green
Red

Near IR
Mid IR
Thermal
Mid IR

30
30
30
30
30

120
30

185 170×183 705

Landsat 7

ETM+
Band 1: 0.450- 0.515
Band 2: 0.525- 0.605
Band 3: 0.630- 0.690
Band 4: 0.760- 0.900
Band 5: 1.550- 1.750
Band 6*: 10.40- 12.5
Band 7: 2.080- 2.35 

Blue
Green
Red

Near IR
Mid IR
Thermal
Mid IR

30
30
30
30
30
60
30

185 170×183 705

Band 8: 0.52- 0.92 Pan 15

Landsat 8

OLI
Band 1: 0.43 - 0.45

Band 2: 0.450 - 0.51
Band 3: 0.53 - 0.59
Band 4: 0.64 - 0.67
Band 5: 0.85 - 0.88
Band 6: 1.57 - 1.65
Band 7: 2.11 - 2.29
Band 8: 0.50 - 0.68
Band 9: 1.36 - 1.38

TIRS
Band 10: 10.6 - 11.19
Band 11: 11.5 - 12.51

Visible
Visible
Visible

Red
Near-IR
SWIR 1
SWIR 2

PAN
Cirrus
TIRS 1
TIRS 2

30
30
30
30
30
30
30
15
30

100
100

185 170×185 705

* Band 6 on Landsat 7 is divided into 2 bands, high and low gain.
/http://glcf.umd.edu المصدر:
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الدراسة والتحليل :
ال�ضناعية،  االقمار  ل�ضور  الب�ضري  التف�ضري  اأعطى 

نتائج  امليدانية  الزيارات  العينات احلقلية يف  اإىل  باالإ�ضافة 

مميزة، اأمكن بها ح�ضاب الكتلة العمرانية وقيا�ض امل�ضاحات 

املزروعة، وتطور تو�ضعها خالل االأعوام 1973 -1987 -2000 

-2009 -2016، كما يف جدول )رقم 3 (، ومنه تبني :

1. تزايدت  م�ضاحة الكتلة العمرانية خالل فرتة الدرا�ضة، 

فقد ت�ضاعفت بن�ضبة   1480% فيما بني عامي 1973 -2016. 

يف حني ت�ضاعفت م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية بن�ضبة 614% ما 

جدول )3 ( م�ضاحات الكتلة العمرانية وامل�ضاحات املزروعة يف مدينة اخلرج لالأعوام مابني 1973 -2016.

امل�ضاحة

)كم2(

عام

1973

عام

1987

عام

2000

عام

2009

عام

2016

11.440.559.5106.6168.7الكتلة العمرانية

82.9772.1525.1502.1508.9امل�ضاحات املزروعة

94.3812.6584.6608.7677.6جملة امل�ضاحة

ن�ضبة امل�ضاحات املزروعة اإىل جملة 

امل�ضاحة%
%88%95%90%82.5%75.1

*امل�ضاحات من قيا�ض الباحثة اعتمادا على �ضور االقمار ال�ضناعية .

بني عامي 1973 - 2016 .

2.  فاقت م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية على م�ضاحة الكتلة 

م�ضاحات  تذبذب  رغم  الدرا�ضة،  فرتة  طوال  العمرانية 

االأرا�ضي الزراعية بني ارتفاع وانخفا�ض .

فرتة  طوال  العمرانية   املدينة  كتلة  ومنت  تو�ضعت   .3

الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات  بينما   ،)5( �ضكل  الدرا�ضة 

ازدادت بدرجة كبرية حتى عام 1987، ثم تراجعت م�ضاحتها  

يف عام 2000 فتناق�ضت م�ضاحتها ما يقارب الثلث، وا�ضتمر 

الرتاجع يف امل�ضاحات الزراعية حتى عام  2016 �ضكل )6(.

�ضكل )5( تطور الكتلة العمرانية يف مدينة اخلرج من �ضور املرئيات الف�ضائية خالل الفرتة مابني عامي 1973 -2016 .

 اإعداد الباحثة اعتمادا على املرئيات الف�ضائية .
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

�ضكل )6( تطور م�ضاحات الكتلة العمرانية وم�ضاحات االأرا�ضي الزراعية 

مبدينة اخلرج خالل الفرتة 1973 -2016 

ميثل عام 1987 مرحلة  انتقالية للمدينة حيث �ضجل اعلى 

يف  وكذلك  للمدينة  العمرانية  الكتلة  تو�ضع  يف  تغري  ن�ضبة 

التغري مابني  ن�ضبة  بلغت  فقد  الزراعية،  االأرا�ضي  م�ضاحات 

وهي  العمرانية  للكتلة  منو  ن�ضب  اعلى   1987-  1973 عامي 

منو  على  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات  منو  وتفوق   ،  %255

الكتلة العمرانية حيث بلغت ن�ضبة التغري 831.4 % .

اأثر  وملعرفة  النتائج،  لهذه  والتف�ضري  التحليل  من  وملزيد 

التو�ضع العمراين على م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية، نتناولها 

بتف�ضيل اأكرث، كالتايل :

1. 1/ التو�ضع العمراين ملدينة اخلرج خالل الفرتة 1973 

:  2016-

بتاأ�ضي�ض  التي حظيت  املدن  اأوائل  كانت مدينة اخلرج من 

للملك عبد  1940، وقد كانت مقرا �ضيفيا  العام  بلدية منذ 

 " "م�ضرف  ق�ضره   اأن�ضئ  1938عندما  عام  منذ  العزيز 

حي  منها  جديدة،  اأحياء  حوله  ؛وخططت  العزيزية  حي  يف 

ال�ضليمانية الذي بلغت م�ضاحته 37.5 هكتار. فكان ذلك نواة 

الن تكون ال�ضيح )اأ�ضبح يطلق عليها م�ضمى اخلرج ( املركز 

الدمل،  االأوىل فيها بدال من  االإداري ملنطقة اخلرج واملدينة 

ورغم اأهمية مدينة اخلرج وتوافر عديد من املزايا الطبيعية 

اإال ان موقعها يف ظل عا�ضمة الدولة - مدينة  واالقت�ضادية 

– حد من منوها وتو�ضعها . وقد بّينت الدرا�ضة ان  الريا�ض 

 1973 عام    2 كم   11.4 تبلغ  كانت  اخلرج  مدينة  م�ضاحة 

22.5 %من م�ضاحة مدينة الريا�ض  7( متثل  )املرئية �ضكل 

- اأي ما يقارب ربع م�ضاحتها - يف هذا العام، ثم تراجعت 

عن  التزيد  الن�ضبة  واأ�ضبحت   2016 عام  حلول  عند  كثريا 

قراءة  من  ويتبني   . الريا�ض  مدينة  م�ضاحة  من    %  0.05

اجلدول )4( اأن التو�ضع العمراين ملدينة اخلرج تزايد بن�ضبة 

م�ضاحة  ان  اأي   (  2016-  1973 العامني  بني  فيما   %  1480

الكتلة العمرانية للمدينة ت�ضاعفت اأكرث من ثالثة ع�ضر مرة 

خالل ثالث واأربعني عاما ( فكانت م�ضاحة املدينة عام 1973 

متثل 6.8 % من م�ضاحتها يف العام 2016، فقد تو�ضعت من 

2 فيما بني هذين العامني على  168.7كم  اإىل   2 11.4 كم 

على  يلي  ما  مالحظة  وميكن   .)8( ال�ضكل  يف  كما  الرتتيب 

تو�ضع املدينة العمراين :



املجلد التاسع )٢( �أكتوبر ٢٠١٧ 118119

جدول )4( تطور م�ضاحة الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج خالل الفرتة 1973 -2016  

وقيا�ض ن�ضبة الزيادة مقارنة مب�ضاحة املدينة عام 2016 وح�ضاب متو�ضط الزيادة ال�ضنوية كم2.

العام
م�ضاحة الكتلة 

العمرانية

ن�ضبة اإىل م�ضاحة 

املدينة عام %2016

فرق الزيادة عن الفرتة 

ال�ضابقة كم 2

ن�ضبة الزيادة عن 

الفرتة ال�ضابقة %

متو�ضط الزيادة 

ال�ضنوية كم 2

197311.46.8---------------------------

198740.52429.1246.62.1

200059.535.319471.5

2009106.663.247.179.25.2

2016168.710062.158.38.9

�ضكل )7( مرئية ملدينة اخلرج عام 1973

 1987-  1973 عامي  بني  فيما  اخلرج  مدينة  تو�ضعت   .1

246.6%عنها يف  لت�ضبح م�ضاحتها40.5 كم2 بن�ضبة زيادة 

عام 1973، وذلك مع ازدياد توطن البدو الرحل يف حمافظة 

ما  كان  فقد  لال�ضتقرار.  احلكومي  الت�ضجيع  نتيجة  اخلرج 

عام  والزراعة  الرعي  على  يعي�ضون  ال�ضكان  90%من  يقارب 

 ،)33 �ض  الثالثة،  التنمية  خطة  التخطيط،  )وزارة   1964

76 % عام  ثم تناق�ضت ن�ضبة ال�ضكان الرحل والريفيني من 

1974، اإىل 20.74 %عام 1992 ح�ضب بيانات التعداد العام 

املالية،  1992)وزارة   -  1974 للعامني  وامل�ضاكن  لل�ضكان 

املدينة  تو�ضع  رغم  اأنه  لالإح�ضاء(.وجند  العامة  الهيئة 

ومنوها عمرانيا و�ضكانيا خالل هذه الفرتة )مرئية �ضكل9(، 

اإال اأن ن�ضبة م�ضاحتها اإىل م�ضاحة مدينة الريا�ض قد تراجعت 

لت�ضبح 7.4%فقط عام 1987 .

لتكون  اخلرج  ملدينة  العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  2.زادت 

زيادة  بن�ضبة   ،)10 �ضكل  )مرئية   2000 كم2عام   59.5

كم2.  1.5 �ضنوية  زيادة  مبعدل   ،1987 عام  يف  47%عنها 

1987 -2000 هي  االعوام   املدينة خالل  تو�ضع  ن�ضبة  وتعد 

االدنى خالل فرتة الدرا�ضة املمتدة بني عامي 1973 -2016، 

وذلك عائد اإىل التنمية غري املتوازنة مابني مدينتي الريا�ض 

واخلرج، فقد جذبت مدينة الريا�ض �ضكان حمافظة اخلرج 

واخلدمات  والتعليم  واال�ضتثمار  العمل  فر�ض  من  توفره  مبا 

من  وخا�ضة  ال�ضعودية  العمالة  انتقلت  وبالتايل  والرتفيه، 

 ،- عائالتهم  ترافقهم   - كبرية  باأعداد  الزراعي  القطاع 

 %72 1975 -1980 من  فيما بني عامي  ن�ضبتهم  فتناق�ضت 

خطة  التخطيط،  )وزارة   %57 اإىل  الزراعية  العمالة  من 

التنمية الثالثة، �ض 53( .
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�ضكل )8( ن�ضبة م�ضاحة الكتلة العمرانية اإىل جملة م�ضاحة مدينة اخلرج .

�ضكل )9( مرئية ملدينة اخلرج عام 1987 .

 3. تفوق تو�ضع الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج بعد عام 2000 

عنه يف الفرتة ال�ضابقة )املرئية �ضكل 10(، نتيجة الختيارها 

منطقة  من  الغربي  اجلنوب  النطاق  لتطوير  وطنيا  مركزا 

الريا�ض،  مدينة  لتطوير  العليا  )الهيئة  االإدارية   الريا�ض 

2012، �ض 20(، وما تاله من اإن�ضاء عدة م�ضاريع اقت�ضادية 

ا�ضتثمارية �ضناعية وزراعية ، والذي انعك�ض على ازدياد عدد 

�ضكان املدينة، فقد بلغ عدد الوافدين غري ال�ضعوديني 75780 

ن�ضمة عام 2004بن�ضبة 23%من �ضكان املدينة، بعد اأن كانوا 

بلغت  بن�ضبة زيادة   ،1992 ن�ضمة عام   30601 اليزيدون عن 

147.6%، وبذلك  تزايدت م�ضاحتها بن�ضبة 79.2%يف الفرتة 

ثم  كم2�ضنويا،   5.2 مبعدل   ،2009-  2000 عامي  مابني 

تزايدت م�ضاحتها اإىل 168.7كم2)املرئيتني  �ضكل 11، 12( 

مابني عامي 2009 -2016  مبعدل زيادة 8.9  كم2 �ضنويا.
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�ضكل )10( مرئية ملدينة اخلرج عام 2000

�ضكل )11( مرئية ملدينة اخلرج عام 2009 
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4. يظهر من )املرئية �ضكل 7( اأن مدينة اخلرج كانت ذات 

على  �ضريطية  اأنها  كما   ،1973 عام  مرتابطة  عمرانية  كتلة 

امتداد وادي ال�ضهباء يف اجتاه �ضرقي غربي، ثم مع تو�ضعها 

العمراين عام 1987 جذبها طريق الريا�ض ليتجه منوها نحو 

ال�ضمال ؛ خا�ضة مع وجود مناطق خا�ضة  )اأرا�ضي ت�ضغلها 

ا�ضتعماالت ع�ضكرية ( حتتل  اأجزاء وا�ضعة جنوب املدينة تبلغ 

49(متثل حاجزا  2003، �ض  601  كم2 )قطان،  م�ضاحتها 

اأمام امتداد املدينة وتو�ضعها نحو اجلنوب، وبالتايل تغري �ضكل 

العمراين،  النطاق  املثلث )اطل�ض  اإىل  ال�ضريطي  املدينة من 

اأ�ضبح �ضكل  ثم    ،)9 25( كما يف )مرئية �ضكل  1409، �ض 

 )  12 �ضكل  )املرئية   2016 عام  ا�ضعاعيا  م�ضتطيال  املدينة 

مع اجتاه تو�ضع املدينة على امتداد الطرق الدولية واالإقليمية 

غربا،  الهياثم  وطريق  �ضرقا،  االإمارات   - حر�ض  طريق  يف 

ال�ضريع  الريا�ض  وطريق  جنوبا،  الدوا�ضر   - الدمل  وطريق 

املرحلة  اإن�ضاء  عند  ال�ضناعية  املنطقة  جاذبية  ومع  �ضماال، 

االأوىل منها عام 2010 - وتقع اإىل اجلنوب الغربي من مدينة 

اخلرج - وهي تعد اإحدى املدن ال�ضناعية احلديثة املتكاملة 

ملميزاتها  ال�ضناعيني  امل�ضتثمرين  وا�ضتقطبت  اململكة،  يف 

املواد  �ضناعة  اأبرزها  منتجًا،  290م�ضنعًا  وت�ضم  العديدة، 

الكيميائية، وال�ضناعات املعدنية، وال�ضناعات الغذائية.

الزراعية  االأرا�ضي  ا�ضتعماالت  م�ضاحة  مقدار  بلغ   .5

متثل   ،1987 كم2عام   4.4 اخلرج  مدينة  اأحياء  �ضمن 

11.24%من م�ضاحة املدينة ت�ضم امل�ضتل الزراعي الذي يعد 

)اأطل�ض  االإدارية  الو�ضطى  املنطقة   يف  ترفيهي  منتزه  اأقدم 

25(، ثم تناق�ضت اإىل ثالثة  1409، �ض  النطاق العمراين، 

 )  127 �ض   ،2003 )قطان،   2003 عام  مربعة  مرتات  كيلو 

امل�ضاحات  تناق�ض  اأن  اأي  املدينة،  م�ضاحة  0.02%من  متثل 

 87.5( يتعد  مل  ع�ضر  ال�ضتة  ال�ضنوات  تلك  خالل  املزروعة 

االأحياء  تخطيط  ومع  التالية  الفرتة  يف  اأنه  .اإال  �ضنويا  م2( 

والبديعة  الربج  )اأحياء  عبداهلل  امللك  �ضمال طريق  الواقعة 

واملن�ضورة وال�ضفاء و النا�ضفة والرفيعة واليمامة واملنيفية 

�ضمن  دخلت  ريفية  -م�ضتوطنات  االأخرية  االأربع   - وتلك 

وتو�ضعها  متددها  نتيجة  اخلرج  ملدينة  العمراين  النطاق 

وادي  �ضمال  يف  الواقعة  الزراعية  االأرا�ضي  بع�ض  حتولت   )

ال�ضهباء)مرئية �ضكل 13( اإىل ا�ضتعماالت �ضكنية اأو ترفيهية 

وهنا   ،  ) امليدانية  )الزيارة   " باال�ضرتاحات  يعرف"  فيما 

اختلطت اال�ضتعماالت ال�ضكنية والرتفيهية والزراعية.

�ضكل )12( مرئية ملدينة اخلرج عام 2016 
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�ضكل )13 ( املنطقة التي تداخلت فيها اال�ضتعماالت العمرانية والرتفيهية مع االأرا�ضي 

الزراعية يف الفرتة ما بعد عام 2000 

 2-1/ تو�ضع م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية يف مدينة اخلرج 

فرتة الدرا�ضة املمتدة من 1973 -2016  :

اإن�ضاء  مع  احلديثة  اخلرج  مدينة  لتاأ�ضي�ض  البداية  كانت 

م�ضروع اخلرج الزراعي يف منطقة حو�ض وادي ال�ضهباء عام 

1354 هـ / 1932، الذي اأمر باإن�ضائه امللك عبدالعزيز، ويعد 

اأول م�ضروع زراعي متكامل يقام يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

ثم تواترت بعد ذلك  امل�ضاريع الزراعية املقامة يف اخلرج مع 

وبالتايل  النفط،  عائدات  من  للدولة  الدخل  م�ضادر  تنامي 

تو�ضعت م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية نتيجة الدعم احلكومي 

 .  1973 النفط عام  اأ�ضعار  ارتفاع عائد  الكبري وخا�ضة بعد 

يف  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة  تطور   )5( اجلدول  ويعر�ض 

فرتة الدرا�ضة املمتدة من 1973 -2016 كما يف ال�ضكل )14(، 

ويت�ضح من خالله تاأثري ال�ضيا�ضات الزراعية وا�ضرتاتيجياتها 

على تو�ضع االأرا�ضي الزراعية  مبدينة اخلرج، كالتايل:

ا�ضتحداث  طريق  عن  حمددة،  �ضوابط  ووفق  خا�ضة  م�ضاحية  ومبوا�ضفات  خمططات  البلديات  لها  تلبي  التي  املن�ضاآت  :تلك  باأنها  اال�ضتخدام 

خمططات لت�ضمح بتحقيق الغر�ض من هذا اال�ضتخدام وهو اإقامة من�ضاآت ترويحية ) اجلخيدب، 2005، �ض3( فهي م�ضاحات م�ضورة ت�ضمل مباين 

وم�ضطحات خ�ضراء توؤجر يوميا اأو اأ�ضبوعيا لق�ضاء فرتة ا�ضتجمام اأو اإقامة حفالت اأو غريها.
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جدول )5( تطور الكتلة العمرانية وامل�ضاحات الزراعية يف مدينة اخلرج و ن�ضبة التغري لالأعوام 1973 -2016

االعوام
الكتلة العمرانية

كم2

مقدار التغري يف 

الكتلة العمرانية 

كم2

ن�ضبة التغري

%

امل�ضاحات املزروعة

كم2

مقدار التغري يف 

امل�ضاحات املزروعة

كم2

ن�ضبة التغري

%

197311.4----------82.9------------

198740.529.1%255772.1689.2% 831.4

200059.519% 46.9525.1247-%32 -

2009106.647.1%79.2502.123-%4.4-

2016168.762.1%58.3508.96.8%1.4

1. بينت الدرا�ضة اأن م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية يف مدينة 

اخلرج بلغت 82.9 كم 2 عام  1973، وتوجد يف �ضرق و�ضمال 

املدينة يف حو�ض وادي ال�ضهباء  - خا�ضة يف النطاق الواقع 

�ضمال الوادي - وميتد يف حمور �ضرقي غربي .

�ضكل )14 ( ن�ضبة م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية اإىل جملة م�ضاحة مدينة اخلرج 

الزراعية يف مدينة اخلرج و�ضارت  امل�ضاحة  2. ت�ضاعفت 

772.1 كم2عام 1987، بن�ضبة زيادة بلغت 831.4 % خالل 

التنمية  خطتي  تطبيق  فرتة  وهي  �ضنة،  ع�ضر  االأربعة  تلك 

للقطاع  احلكومي  بالدعم  متيزتا  اللتني  والثالثة،  الثانية 

وكذلك  الدخل،  م�ضادر  تنويع  حتقيق  بهدف  الزراعي 

الو�ضول اإىل االكتفاء الذاتي من املحا�ضيل الزراعية خا�ضة 

االأرا�ضي  فوزعت  -واالأعالف،  القمح  يف  ممثال   - احلبوب 

والقرو�ض  االعانات  تقدمي  مع  جمانية،  كمنح  الزراعية 

ريال(  مليار   4.5( االعانات  وبلغت  والت�ضهيالت  املي�ضرة 

�ض   الرابعة،  التنمية  )خطة   1984-  1980 الفرتة  خالل 

يزيد عن  ما  اململكة  مناطق  املنح يف  وو�ضل جمموع   ،)210

 1980 الفرتة  يف  الزراعية  االأرا�ضي  من  هكتار  مليون   1.1

�ضجل  وقد   ،)243 �ض  اخلام�ضة،  التنمية  )خطة   1988-

القطاع الزراعي منوا �ضنويا مقداره 8.7 %بحيث فاق النمو 

الرابعة،  التنمية  )خطة   %  5.4 بن�ضبة  واملقدر  امل�ضتهدف 

�ض 208(.وقد امتدت تلك احليازات الزراعية على حافات 

ابا  الوديان حنيفة واالأو�ضط ون�ضاح يف �ضرق  املدينة ووادي 

الذريف جنوبها الغربي، وعلى امتداد حافات  وادي الرتابي 

التو�ضع الكبري  ال�ضرقي �ضكل )15 (. وكان لهذا  يف �ضمالها 

اإىل  اأدى  اأن  كم2،   49.2 ال�ضنوية  زيادته  معدل  بلغ  الذي  
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انخفا�ض امل�ضتوى املائي للمياه اجلوفية غري املتجددة، فقد 

حوايل  اأي  املياه،  من   ) م2  بليون   14( الزراعة  ا�ضتهلكت 

90%من اإجمايل حجم الطلب على املياه يف اململكة، ا�ضتهلك 

من   %37 بن�ضبة   املياه  من  م2(  بليون   5.3( منها  القمح 

كمية  ثلث  يفوق  ما  اي  الزراعي،  القطاع  ا�ضتهالك  اإجمايل 

املياه امل�ضتهلكة )خطة التنمية الرابعة، �ض 244(.

اأثره   1987- 1973 3. كان للتو�ضع الزراعي فيما بني عامي 

ال�ضلبي يف انخفا�ض م�ضتويات خمزون املياه اجلوفية، وكذلك 

يف وجود فائ�ض من اإنتاج القمح يزيد عن حاجة اال�ضتهالك 

املحلي الوطني . وبالتايل تغري اجتاه ال�ضيا�ضة الزراعية نحو 

الرابعة،  التنمية  )خطة  اأخرى  مبحا�ضيل  القمح  ا�ضتبدال 

طراأت  لذا  واالآبار،  العيون  من  كثري  جفت  فقد   ،)217 �ض 

و�ضدر  الزراعية،  املائية  ال�ضيا�ضات  على  اأ�ضا�ضية  تغيريات 

عليه  ن�ض  ما  ح�ضب  الرت�ضيد  اإىل  يهدف  جديد  تنظيم 

اال�ضا�ض اال�ضرتاتيجي ال�ضابع ع�ضر لدعم التنمية االقت�ضادية 

�ضكل )15 ( اأهم االأودية يف حمافظة اخلرج 

امل�ضدر: اجلعيدي)2005، �ض 7(

اأهم  وكان   )118 �ض  ال�ضابعة،  التنمية  )خطة  واالجتماعية 

ما �ضدر عنها هو "العمل على ايجاد توازن بني االمن املائي 

اإنتاج  يف  التدريجي  باخلف�ض  البدء  واأبرزها   ،" والغذائي 

احلبوب، واإيقاف ا�ضدار ت�ضاريح جديدة مل�ضروعات زراعة 

تراجع  ولذا   )  235 �ض  ال�ضابعة،  التنمية  )خطة  االعالف 

اإنتاج القمح من ) 2646 األف  طن( عام 1994 اإىل )1834 

 %  30.7 )تناق�ض(-  تراجع  بن�ضبة   1999 عام  طن(  األف 

امل�ضاحات  تناق�ضت  236(كما  �ض  ال�ضابعة،  التنمية  )خطة 

الزراعية بن�ضبة 32.6% )خطة التنمية ال�ضابعة، �ض 236(

ومن ثم فاإن تناق�ض امل�ضاحات الزراعية يف مدينة اخلرج مل 

يكن نتيجة التو�ضع العمراين واإمنا متا�ضيا مع اال�ضرتاتيجية 

اإىل  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة  فرتاجعت  للدولة،  الزراعية 

525.1كم2 عام 2000، ثم ا�ضبحت502.1كم2 عام 2009، 

ثم   ،2000-  1978 عامي  فيمابني   %32- تناق�ض  بن�ضبة 

-4%فيما بني عامي 2000 -2009  .
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كم   508.9 اخلرج  مدينة  يف  الزراعية  امل�ضاحة  بلغت   .4

2 يف العام 2016، اي انها زادت عنها يف عام 2009 بن�ضبة 

�ضئيلة ، متثل 1.4 % من م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية، وذلك 

دعم  اإىل  الرامية  الزراعية  ال�ضيا�ضة  توجهات  مع  يتوافق 

االلبان  مزارع  يف  التو�ضع  خالل  من  الغذائية  ال�ضناعات 

ومنتجاتها  وتنمية االإنتاج الزراعي  ذي اال�ضتهالك املحدود 

من املياه )خطة التنمية العا�ضرة ( �ضكل )16 (. 

مقارنة تو�ضع مدينة اخلرج بني الواقع الفعلي �اخلطط 

امل�ضتهدفة لتنمية املدينة خالل فرتة الدرا�ضة :

تقنيات  با�ضتخدام  ومتددها  املدينة  تو�ضع  تطور  متابعة  من 

وبرامج نظم املعلومات اجلغرافية، والتي ا�ضبحت اال�ضلوب 

والبحثية  العلمية  الدرا�ضات  يف  وا�ضتخداما  تطورا  االأكرث 

�ضكل )16 ( الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج واالأرا�ضي الزراعية عام 2016 

اإعداد الباحثة اعتمادا على املرئيات الف�ضائية 

جدول )6 ( تو�ضع مدينة اخلرج ما بني خمططات نطاقها العمراين لالأعوام 1995 و2004 و2012

 امل�ضتهدفة تنمية املدينة وبني الواقع الفعلي خالل فرتة الدرا�ضة

العمرانية  الظاهرات  وحتليل  درا�ضة  يف   - خا�ضة   -

وا�ضتخدامات األرض )Yeh and Li,1996,p5(، اتضح 

مدينة  تو�ضع  بني  فيما  تفاوتا  هناك  ان  الدرا�ضة  نتائج  من 
اخلرج يف الواقع الفعلي وبني اخلطط امل�ضتهدفة التي و�ضعت 

الم�ض  وقد  ؛   2000 العام  بعد  ما  الفرتة  يف  املدينة  لتنمية 

اع�ضاء املجل�ض البلدي يف مدينة اخلرج تلك اال�ضكالية عام 

درا�ضة  الإعادة   املخت�ضة  اإىل اجلهات  رفعوا  ثم  2007؛ومن 

احتياجاتها  مع  يتفق  للمدينة  مبا  العمراين  النطاق  حتديد 

الفعلية للتطوير )جريدة الريا�ض االإلكرتونية، 2007، العدد 

14143(، بينما توافق تو�ضع  م�ضاحات املدينة مع ما خطط 

لها فيما قبل ذلك العام ح�ضب ما تبينه البيانات املدرجة يف 

اجلدول ) 6(، ومن درا�ضته ن�ضتنج مايلي :

العام
اخلطة 

امل�ضتهدفة كم2

الواقع الفعلي

كم2

الفرق بني املخطط امل�ضتهدف 

والواقع الفعلي كم2

الن�ضبة املئوية للفرق بني املخطط 

امل�ضتهدف والواقع الفعلي

19955453.50.5%0.9

200471.580.38.8 -%12 -

20121500133.31366.7%91.1
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الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج يف املرحلة  1. توافق تو�ضع 

هـ/1995   1415 لعام  العمراين  النطاق  مراحل  من  االأوىل 

العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  بلغت  فقد   . امل�ضتهدفة  اخلطة  مع 

كم   54 كان  املخطط  ان  2بينما  كم   53.5 للمدينة  الفعلية 

0.5 كم2 �ضمن حدود  2، اي ان هناك فرق موجب بزيادة 

النطاق العمراين ملدينة اخلرج مع نهاية املرحلة االأوىل .

2. على العك�ض من ذلك يف املرحلة الثانية للنطاق العمراين 

العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  جتاوزت  هـ/2004   1425 عام 

للمدينة حدود النطاق العمراين لتلك املرحلة، واأ�ضبح هناك 

فرق بال�ضالب بلغ – 8.8كم 2 ميثل ن�ضبة - 12%  من م�ضاحة 

العمراين  النطاق  حدود  نطاق  خارج  يقع  العمرانية   الكتلة 

للمرحلة الثانية .

17( حدود املرحلة الثالثة من مراحل  3. يظهر ال�ضكل ) 

اأن  منه  ويتبني  هـ/2030،   1450 للعام  العمراين  النطاق 

املخطط يوجه امتدادات النطاق العمراين امل�ضتقبلية للمدينة 

 �ضدر قرار جمل�ض الوزراء رقم 13 وتاريخ 1406/1/9 هـ بتكليف وزارة ال�ضئون البلدية والقروية بتحديد النطاق العمراين للع�ضرين عاما القادمة ، 

وبناء عليه ا�ضدرت الوزارة دليل عمل يو�ضح ا�ضلوب العمل الجناز درا�ضات النطاق العمراين على ا�ض�ض علمية )اطل�ض املدن ال�ضعودية، 1409، �ض 

2( ثم مت اعتماد النطاق العمراين للتنمية العمرانية للمدن ال�ضعودية و هو �ضيا�ضة لتوجيه و�ضبط التنمية العمرانية من خالل تعيني احلدود املالئمة 

لتوطني االأن�ضطة احل�ضرية وا�ضتيعاب النمو العمراين خالل فرتة زمنية حمددة وتوفري اخلدمات واملرافق العامة لتحقيق اأعلى قدر من الكفاءة 

االقت�ضادية للموارد املتاحة للو�ضول للحجم االأمثل للمدن والقرى وفقا لتوجهات االإ�ضرتاتيجية العمرانية الوطنية ،ولقد مت اعتماد قواعد حتديد 

النطاق العمراين ملدن اململكة حتى عام 1450هـ مبوجب قرار جمل�ض الوزراء املوقر رقم 157 يف 1428/5/11هـ.

ال�ضتدامة  حتقيقا  وذلك  الغربي   واجلنوب  اجلنوب  نحو 

االأرا�ضي الزراعية الواقعة يف الواقعة �ضمال املدينة، واالأهم 

الوادي  حو�ض  يف  الواقعة  االأرا�ضي  عن  البعد  ذلك  من 

املعر�ضة لل�ضيول كما حدث يف عدة موا�ضم زاد فيها الت�ضاقط 

عندما   2003 عام  يف  حدث  ما  كمثال  ومنها  مم،   45 عن 

اأكرث  تدمري  عنه  نتج  في�ضان  حدوث  اإىل  ال�ضيول  هذه  اأدت 

فاإن  ذلك  ومع  �ض2(،   ،2005 )اجلعيدي،  منزال   349 من 

اإىل  ت�ضري  الدرا�ضة(  تبني يف  الفعلي )كما  التو�ضع  موؤ�ضرات 

اأنها تتجه نحو ال�ضمال باجتاه مدينة الريا�ض وخا�ضة مع منو 

وتو�ضع القرى وامل�ضتوطنات الريفية الواقعة يف �ضمال املدينة 

وحتولها اإىل مت�ضل ريفي يف اطراف مدينة اخلرج ال�ضمالية 

احلاجة  يربز  وهذا  الغربية،  وال�ضمالية  ال�ضرقية  وال�ضمالية 

اإىل اإجراء درا�ضة وتقييم ملعرفة مدى مالءمة اجتاه النمو يف 

اإىل  يوؤدي  واال�ضرتاطات مبا  ال�ضوابط  وو�ضع  املناطق،  هذا 

حتقيق اهداف التنمية امل�ضتدامة للمدينة.

�ضكل )17( حدود النطاق العمراين وحماية التنمية يف مدينة اخلرج حتى عام 1450 هـ/2030

امل�ضدر: وزارة ال�ضئون البلدية والقروية، االدارة العامة لتن�ضيق امل�ضروعات )2009(، اخلرائط التنفيذية الأطل�ض النطاق العمراين للمدن والقرى 

ال�ضعودية حتى عام 1450هـ، منطقة الريا�ض، مدينة اخلرج.
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د. ابت�ضام اإبراهيم القا�ضي استخدام تقنيات االستشعار عن بعد في دراسة تأثير التوسع العمراني على األراضي  الزراعية : 
حالة مدينة الخرج المملكة العربية السعودية

�ضكل )18( تو�ضع النطاق العمراين ملدينة اخلرج لالأعوام 1435-1450هـ / 2014 -2030 

___________النطاق العمراين لعام 1435 هـ.

___________النطاق العمراين لعام 1450 هـ.

___________حدود حماية التنمية .

 النتائج :
1. تزايدت  م�ضاحة الكتلة العمرانية خالل فرتة الدرا�ضة، 

فقد ت�ضاعفت بن�ضبة   1480 % فيما بني عامي 1973 -2016. 

يف حني ت�ضاعفت م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية بن�ضبة %614.

2.  تفوقت م�ضاحات االأرا�ضي الزراعية على م�ضاحة الكتلة 

بني  ن�ضبتها  تذبذب  رغم  الدرا�ضة،  فرتة  طوال  العمرانية 

ارتفاع وانخفا�ض .

بينما  الدرا�ضة،  فرتة  طوال  عمرانيا  املدينة  تو�ضعت   .3

حتى  كبرية  بدرجة  ازدادت  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات 

وا�ضتمر   ،2000 تراجعت م�ضاحتها  يف عام  ثم   ،1987 عام 

الرتاجع يف امل�ضاحات الزراعية حتى عام  2016.

�ضجل  للمدينة حيث  انتقالية  1987 مرحلة   4. ميثل عام 

اأعلى ن�ضبة تغري يف تو�ضع الكتلة العمرانية للمدينة وكذلك يف 

التغري مابني  ن�ضبة  بلغت  فقد  الزراعية،  االأرا�ضي  م�ضاحات 

وهي  العمرانية  للكتلة  منو  ن�ضب  اعلى   1987-  1973 عامي 

منو  على  الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحات  منو  وتفوق   ،  %  255

الكتلة العمرانية حيث بلغت ن�ضبة التغري 831.4 % .

املرحلة  يف  اخلرج   ملدينة  العمرانية  الكتلة  تو�ضع  توافق   .5

هـ/1995   1415 للعام  العمراين  النطاق  مراحل  االأوىل من 

العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  بلغت  فقد   . امل�ضتهدفة  اخلطة  مع 

الفعلية للمدينة 53.5 كم 2 بينما كان املخطط 54 كم 2، اأي 

اأن هناك فرقا موجبا بزيادة 0.5 كم2 �ضمن حدود النطاق 

العمراين ملدينة اخلرج مع نهاية املرحلة االأوىل. على العك�ض 

 1425 عام  العمراين  للنطاق  الثانية  املرحلة  يف  ذلك  من 

حدود  للمدينة  العمرانية  الكتلة  م�ضاحة  جتاوزت  هـ/2004 

النطاق العمراين لتلك املرحلة، واأ�ضبح هناك فرق بال�ضالب 

الكتلة  م�ضاحة  من    %12  - ن�ضبة  ميثل   2 8.8كم   – بلغ 

العمراين  النطاق  حدود  نطاق  خارج  يقع  والذي  العمرانية 

للمرحلة الثانية.

6. يتبني من النطاق العمراين للعام 1450 هـ/2030 توجيه 

امتدادات النطاق العمراين امل�ضتقبلية للمدينة نحو اجلنوب 

واجلنوب الغربي  وذلك حتقيقا ال�ضتدامة االأرا�ضي الزراعية 

الظهري  على  حفاظا  وكذلك  ال�ضمالية  االجزاء  يف  الواقعة 

من  واالأهم  املدينة،  �ضمال  الواقعة  والهجر  للقرى  الريفي 
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ذلك البعد عن االأرا�ضي الواقعة يف حو�ض الوادي املعر�ضة 

تبني  )كما  الفعلي  التو�ضع  موؤ�ضرات  فاإن  ذلك  ومع  لل�ضيول، 

يف الدرا�ضة( ت�ضري اإىل اأنها تتجه نحو ال�ضمال باجتاه مدينة 

الريا�ض وخا�ضة مع منو وتو�ضع القرى وامل�ضتوطنات الريفية 

الواقعة يف �ضمال املدينة وحتولها اإىل مت�ضل ريفي يف اطراف 

وال�ضمالية  ال�ضرقية  وال�ضمالية  ال�ضمالية  اخلرج  مدينة 

الغربية، وهذا يربز احلاجة اإىل اإجراء درا�ضة وتقييم ملعرفة 

مدى مالءمة اجتاه النمو يف هذا املناطق، وو�ضع ال�ضوابط 

واال�ضرتاطات مبا يوؤدي اإىل حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة 

للمدينة.

الخالصة :
1. كانت مدينة اخلرج يف ال�ضبعينات من القرن الع�ضرين 

وادي  امتداد  على  مرتابطة  �ضريطية  عمرانية  كتلة  ذات 

يف  العمراين  تو�ضعها  ومع  غربي،  �ضرقي  اجتاه  يف  ال�ضهباء 

ليتجه  الريا�ض  طريق  جذبها  امليالدية  الثمانينات  فرتة 

منوها نحو ال�ضمال، وبالتايل تغري �ضكل املدينة من ال�ضريطي 

منذ  ا�ضعاعيا  م�ضتطيال  املدينة  �ضكل  اأ�ضبح  ثم  املثلث،  اإىل 

على  املدينة  تو�ضع  اجتاه  مع  امليالدية  الت�ضعينات  اأوا�ضط 

امتداد الطرق الدولية واالإقليمية يف طريق حر�ض - االمارات 

الدوا�ضر   - الدمل  وطريق  غربا،  الهياثم  وطريق  �ضرقا، 

املنطقة  وجاذبية   ، �ضماال  ال�ضريع  الريا�ض  وطريق  جنوبا، 

ال�ضناعية يف اجلنوب الغربي من مدينة اخلرج التي اأن�ضئت 

املرحلة االأوىل منها عام 2010.وقد اأظهرت الدرا�ضة تزايد 

فيما   %  1480 بن�ضبة  اخلرج  ملدينة  العمرانية  الكتلة  تو�ضع 

بني العامني 1973 -2016 فقد تو�ضعت من 11.4 كم 2 اإىل 

ت�ضاعفت  للمدينة  العمرانية  امل�ضاحة  اأن  اأي   ( 168.7كم2 

اأكرث من ثالثة ع�ضر مرة خالل ثالث واأربعني عاما ( فكانت 

م�ضاحة املدينة عام 1973 متثل 6.8 % من م�ضاحتها يف العام 

اخلرج  حمافظة  يف  الرحل  البدو  توطن  ازدياد  ومع   .2016

تو�ضعت مدينة اخلرج  لال�ضتقرار  الت�ضجيع احلكومي  نتيجة 

فيما بني عامي 1973 -1987  لت�ضبح م�ضاحتها 40.5 كم 2 

بن�ضبة زيادة 246.6%عنها يف عام  1973 وتعد ن�ضبة تو�ضع 

املدينة خاللها هي االدنى يف فرتة الدرا�ضة املمتدة بني عامي 

م�ضاحة  اإىل  م�ضاحتها  ن�ضبة  تراجعت  قد  و   ،.2016- 1973

مدينة الريا�ض لت�ضبح 7.4% فقط عام 1987 نتيجة التنمية 

العمرانية  امل�ضاحة  زادت  ثم  املدينتني.  بني  املتوازنة  غري 

زيادة  كم2بن�ضبة   59.5 لتكون   2000 عام  اخلرج  ملدينة 

كم2،   1.5 �ضنوية  زيادة  مبعدل   ،1987 عام  يف  عنها   %47

وتفوقتو�ضع الكتلة العمرانية ملدينة اخلرج بعد عام 2000 عنه 

اقليميا لتطوير  ال�ضابقة، وذلك الختيارها مركزا  يف الفرتة 

االإدارية،  الريا�ض  منطقة  من  الغربي  اجلنوب  النطاق 

مابني  الفرتة  يف   %79.2 بن�ضبة  م�ضاحتها  تزايدت  وبذلك  

تزايدت  ثم  �ضنويا،  5.2 كم2  2000 -2009، مبعدل  عامي 

م�ضاحتها اإىل 168.7كم2 مابني عامي 2009 -2016  مبعدل 

زيادة 8.9  كم2 �ضنويا.

2.بلغ مقدار م�ضاحة ا�ضتعماالت االأرا�ضي الزراعية �ضمن 

اأحياء مدينة اخلرج 4.4 كم2 عام 1987، متثل 11.24%من 

م�ضاحة املدينة )اطل�ض النطاق العمراين، 1409، �ض 25(، 

ثم تناق�ضت اإىل ثالثة كيلو مرتات مربعة( مثلت 0.02%من 

م�ضاحة املدينة عام 2003 )قطان، 2003، �ض 127(، اي ان 

تناق�ض امل�ضاحات املزروعة خالل تلك ال�ضنوات ال�ضتة ع�ضر 

ومع  التالية  الفرتات  .ولكن يف  �ضنويا  يتعد )87.5 م2(  مل 

تخطيط االأحياء الواقعة �ضمال طريق امللك عبداهلل )اأحياء 

والرفيعة  النا�ضفة  و  وال�ضفاء  واملن�ضورة  والبديعة  الربج 

واليمامة واملنيفية وتلك - االأربع االأخرية -م�ضتوطنات ريفية 

دخلت �ضمن النطاق العمراين ملدينة اخلرج نتيجة متددها 

و تو�ضعها(  حتولت بع�ض االأرا�ضي الزراعية اإىل ا�ضتعماالت 

)الزيارة  "باالستراحات"  يعرف  فيما  ترفيهية  اأو  �ضكنية 

الميدانية ( , وهنا اختلطت اال�ضتعماالت ال�ضكنية والرتفيهية 
والزراعية.

3. بّينت الدرا�ضة اأن م�ضاحة االأرا�ضي الزراعية يف مدينة 

اخلرج بلغت 82.9 كم 2 عام  1973، وتقع يف �ضرق و�ضمال 

املدينة على حافة وادي ال�ضهباء  - خا�ضة يف النطاق الواقع 

ت�ضاعفت  غربي.  �ضرقي  حمور  يف  وميتد   - الوادي  �ضمال 

بن�ضبة   ،1987 772.1 كم2 عام  و�ضارت  الزراعية  امل�ضاحة 

وكان  �ضنة،  ع�ضر  االأربعة  تلك  خالل   %  831.4 بلغت  زيادة 

االأو�ضط  وادي  على حافات  الزراعية  احليازات  تلك  امتداد 

ون�ضاح يف �ضرق  املدينة ووادي ابا الذريف جنوبها الغربي، و 

على امتداد حافات  وادي الرتابي يف �ضمالها ال�ضرقي . وكان 

 49.2 ال�ضنوية  زيادته  بلغ معدل  الذي   الكبري  التو�ضع  لهذا 

اجلوفية  للمياه  املائي  امل�ضتوى  انخفا�ض  اإىل  اأدى  اأن  كم2، 

ثم  ومن  واالآبار،  العيون  من  كثري  جفت  لذا  املتجددة،  غري 

الزراعية  املائية  ال�ضيا�ضات  على  اأ�ضا�ضية  تغيريات  طراأت 



املجلد التاسع )٢( �أكتوبر ٢٠١٧ 128129

ولذلك فاإن تناق�ض امل�ضاحات الزراعية يف مدينة اخلرج يف 

ال�ضنوات التالية مل يكن نتيجة التو�ضع العمراين واإمنا متا�ضيا 

االأرا�ضي  للدولة، فبلغت م�ضاحة  الزراعية  مع اال�ضرتاتيجية 

502.1كم  ا�ضبحت  ثم   ،2000 عام   2 525.1كم  الزراعية 

2 عام 2009، بن�ضبة تناق�ض -32% فيما بني عامي 1978-

.و�ضارت   2009  –  2000 عامي  بني  فيما   %4- ثم   ،2000

 ،2016 العام  يف   2 كم   508.9 الزراعية  االأرا�ضي  م�ضاحة 

1.4 % من م�ضاحة  بن�ضبة �ضئيلة متثل  انها زادت عنها  اي 

توجهات  مع  يتوافق  وذلك   ،2009 عام  الزراعية  االأرا�ضي 

ال�ضناعات  دعم  اإىل  الرامية  الزراعية  احلكومية  ال�ضيا�ضة 

ومنتجاتها   االألبان  مزارع  يف  التو�ضع  خالل  من  الغذائية 

وتنمية االإنتاج الزراعي  ذي اال�ضتهالك املحدود من املياه .

قائمة المراجع :
)أ( مراجع باللغة العربية:

1. اجلعيدي، فرحان )2005( "ا�ضتخدام �ضور اال�ضت�ضعار 

امتداد  لتحديد  املكاين  الو�ضوح  عالية  الرقمية  بعد  عن 

اجلغرافية  اجلمعية  اخلرج"،  �ضهل  يف  ال�ضيول  في�ضانات 

ال�ضعودية ،العدد )71(، الريا�ض .

"اخل�ضائ�ض   ،  )2008(  _____  .2

الهيدرومورفومرتية وخ�ضائ�ض ال�ضيول يف اأحوا�ض ال�ضدود 

،اجلمعية  اخلرج  حمافظة  يف  علية  اأودية  على  املقرتحة 

اجلغرافية ال�ضعودية ،العدد)84 ( الريا�ض.

بني  املكاين  )2005("التوافق  م�ضاعد  اجلخيدب،   .3

اال�ضرتاحات واجتاهات النمو العمراين يف مدن الق�ضيم"،، 

ال�ضعودية  اجلغرافية  اجلمعية  �ضعود،  امللك  جامعة 

)العدد75(، الريا�ض .

4. احلربي ، خالد بن م�ضلم)2003 ( ,"اكت�ضاف ومراقبة 

العربية  باململكة  تبوك  منطقة  �ضرقي  الزراعي  التغري 

ر�ضالة  بعد"  عن  اال�ضت�ضعار  تقنية  با�ضتخدام  ال�ضعودية 

اجلغرافيا،  ق�ضم  املاج�ضتري،  درجة  على  للح�ضول  مقدمة 

كلية االآداب، جامعة امللك �ضعود، الريا�ض.

التو�ضع  "ظاهرة   )  2007( ك�ضاب  وليد  احلميدي،   .5

املقومات  ذات  الطبيعية  املناطق  على  واأثرها  العمراين 

ال�ضياحية "، ورقة عمل مقدمة للهيئة العليا لل�ضياحة،الريا�ض. 

6. اخلالدي، عبداهلل )2015( جغرافية منطقة اخلرج يف 

العرب  "�ضفة جزيرة  :كتاب  درا�ضة  حالة  الرتاثية  امل�ضادر 

للهمداين )ت 345(، اجلمعية اجلغرافية ال�ضعودية، �ضل�ضلة 
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