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 أثر الزحف العمراني على األراضي الزراعیة حالة دراسیة حي المصانع في مدینة الریاض

  *، ولید بن سعد الزاملریما بنت صالح الوهیبي

  التخطیط العمراني، كلیة العمارة والتخطیط، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیةقسم 
 

من  السكان ت النمو السكاني نتیجة لمتطلبات التنمیة العمرانیة حیث ارتفع عددالدتشھد مدینة الریاض نمواً ملحوظاً في مع الملخص
 Urbanأفقي بشكل المدینة توسعت النمو لھذا ونتیجة. ٢٠٢١عام  فينسمة  ٧,٤٠٠,٠٠٠إلى  لیصل ١٩٨٥عام  في نسمة ١,٥٧٠,٠٠٠

Sprawl اعتمدت الورقة البحثیة على . النمو السكاني السریعاب لمدینة الستیععلى حساب المناطق المفتوحة واألراضي الزراعیة داخل ا
ومنھج التحلیل المكاني لتتبع مراحل الزحف العمراني على األراضي الزراعیة في حي المصانع بمدینة الریاض  فيالتاریخي والوصالمنھج 

شخص من سكان مدینة  ٢٧٢وائیة مكونة من عش بیان على عینةواستخدمت الورقة البیانات األولیة من خالل إعداد نموذج است. كحالة دراسیة
المزارع، باإلضافة إلى جمع البیانات الثانویة من المصادر الرسمیة كالتقاریر  ومالك المختصینمع  المتفرقة المقابلة المیدانیةالریاض و

الزحف  وصل البحث إلى أنت. یة واإلسكانورووزارة الشؤون البلدیة والق ،وأمانة منطقة الریاض ،الصادرة من الھیئة الملكیة لمدینة الریاض
، تقترح لذلك. األراضي الزراعیة داخل المدینة إنحسارفي  على الفراغات الطبیعیة المفتوحة وساھم أثرالعمراني على األراضي الزراعیة 

ملیة بین األراضي الزراعیة والنسیج تكاتعزز مبدأ ال شاملة إلدارة األراضي الزراعیة داخل المدن السعودیة إستراتیجیةالورقة البحثیة تطویر 
  .٢٠٣٠األمثل للموارد الطبیعیة وضمن إطار توجھات الرؤیة الوطنیة  اإلستغاللالعمراني بما یحقق 

  .الزحف العمراني، النمو السكاني، البیئة الطبیعیة، األراضي الزراعیة، مدینة الریاض :الكلمات االفتتاحیة

  
 مقدمة

ألراضي الزراعیة أحد ى اني علف العمرایعد الزح
. التي تعاني منھا البیئة الطبیعیة في المدن الكبرى ةالرئیسالمھددات 

لمعظم دول العالم، بسبب تزاید السكان  شكلت ھذه الظاھرة تحدیاً 
بمعدالت عالیة وتوسع النشاط الحضري واستھالك الموارد بعیداً 

إن . (Madallah & Tarawneh, 2014)عن مبادئ االستدامة 
اقتصادیاً بارزاً یساھم في استیعاب  األراضي الزراعیة تعد نشاطاً 

أكثر من ربع إجمالي حجم القوى العاملة، ودعم الناتج المحلي 
لقد أشار . اإلجمالي، وتلبیتھ الحاجات االستھالكیة الغذائیة في المدن

لم یشتغلون العاالعاملین في من % ٤٢صندوق النقد العربي إلى أن 
عالوة . في مجال الزراعة، التي الزالت تعد أكثر الوظائف شیوعا

على ذلك، تساھم األراضي الزراعیة في تحقیق األمن الغذائي، 
والتقلیل من نسبة التلوث الھوائي، وتخفیف درجات الحرارة 

 وتعد المملكة. المرتفعة، والتحكم في حركة الھواء ودرجة الرطوبة
ة بلد صحراوي حیث ال تتجاوز الرقعة الخضراء عودیالعربیة الس

لذلك، فان الحفاظ . (CIA, 2021)٪ من المساحة اإلجمالیة ١.٧٦
على ھذه المساحات یتوافق مع التوجھات الوطنیة لدعم البیئة 

في  )٢٠١٨(الطبیعیة وبشكل متوازي مع أھداف التنمیة المستدامة 
 .یة مستدامةجعل المدن والمجتمعات المحل

للتحكم  إستراتیجیاتلمدن السعودیة بحاجة إلى تطویر إن ا
مقومات البیئیة الزراعیة، بالزحف العمراني بشكل ال یؤثر على 

ساھمت عملیات الزحف  مثالعلى سبیل ال ففي محافظة اإلحساء
على األراضي الزراعیة في تقلیص نسبة المساحات  العمراني

 الصویغ،(ر ھكتا ٤٠,٩٠٠یعادل  وبما% ٢٥ إلىالخضراء 
مدن المملكة  فيوفي ظل استمرار الزحف العمراني . )٢٠١٩

العربیة السعودیة وغیاب السیاسات الفاعلة للتحكم بالنمو العمراني 
أشار برنامج  لقد. دة باإلندثارالمناطق الزراعیة مھدحت أصب

اطق نمحمایة وتھیئة ال"إلى ) ٤٤، صفحة ٢٠٢٠(التحول الوطني 
 إنحسارالخضراء في المدن في حالة  ر الرقعةحیث تعتب" الطبیعیة

كما أشار . دائم نتیجة عوامل الزحف العمراني ومتطلبات التنمیة
، صفحة ٢٠١٨(الھدف الحادي عشر من أھداف التنمیة المستدامة 

جعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة "إلى ) ١١٧
  ". ومستدامة وقادرة على الصمود

یاء الواقعة جنوب مدینة الریاض أحد األحالمصانع حي 
. الزراعیة مناطقالویعاني من اآلثار السلبیة للزحف العمراني على 

األراضي الزراعیة في الحي بشكل ملحوظ منذ عام  إنحسارلقد بدأ 

 هبدورنتیجة لمقتضیات التوسع العمراني في المدینة والذي  ٢٠٠٢
عالوة . الصناعیةیة والسكن اإلستعماالتكت جدیدة الولد استعما
الرقعة  وسعتوتعدد السكان في مدینة الریاض  زدادإعلى ذلك، 
الزراعیة لتواكب احتیاجات  راضياألبالتالي تأثرت والعمرانیة، 

السكان، حیث أصبحت مساحة االستعمال الزراعي في الحي ال 
  .١٩٨٥م عا في ٢كم ٤.٦بعد أن كانت  ٢كم ٢.٢تتجاوز 

أثر الزحف العمراني  تحلیل على ھذا البحث الضوءیسلط 
باستخدام نموذج الحالة على األراضي الزراعیة في مدینة الریاض 

الدراسیة لحي المصانع كأحد األحیاء التي تأثرت بعوامل الزحف 
ویسعى البحث إلى استخالص أبرز اآلثار السلبیة . العمراني

م تطبیقات نظاعیة باستخدام رزللزحف العمراني على األراضي ال
استخدمت الورقة البحثیة أدوات . GISت الجغرافیة المعلوما

من ) ٢(مقابلة عدد  كما تم، االستبیان لقیاس مدى وعي المجتمع
المختصین في المجاالت الزراعیة ومالك األراضي الزراعیة 

المترتبة من الزحف العمراني على األراضي ستنتاج اآلثار ال
اقترحت الورقة البحثیة عدد أخیراً، . الزراعیة في مدینة الریاض

للزحف  من الموجھات اإلرشادیة للتعامل مع اآلثار السلبیة
العمراني على األراضي الزراعیة في مدینة الریاض وسبل 

 .مھابحثیة یمكن تعمی كنتائجالمحافظة علیھا 

  أھمیة الموضوع

تأتي أھمیة ھذا البحث في تحلیل أثر الزحف العمراني على 
، وبذلك فإن نتائج ھذا البحث سوف تساعد األراضي الزراعیة

یھیة للحد من اآلثار السلبیة صانعي القرار في تطویر مبادئ توج
 للزحف العمراني على األراضي الزراعیة داخل النطاق العمراني

 . یة والحفاظ علیھا وتنمیتھافي المدن السعود

  مشكلة الدراسة

بوفرة  لقد تمیزت مدینة الریاض في أوائل القرن العشرین
والمناطق المجاورة لھا  األراضي الزراعیة على إمتداد وادي حنیفة

(Alsad & Musa, 2003) . تزایدت ظاھرة البناء في المناطق
حات المساطبیعیة في عدد السكان وقلة بسبب الزیادة ال الزراعیة

ة إلى قد أدت ھذه الظاھرل. داخل مدینة الریاض المخصصة للبناء
 بعض تحویلومن األراضي الزراعیة،  واسعةمساحات  نحسارإ

سكنیة،  ماالتاستع إلى داخل النطاق العمرانياألراضي الزراعیة 
 .)٢٠٢١لزراعة، اووزارة البیئة والمیاة (أو تجاریة، أو صناعیة 

شھدت مدینة الریاض توسعاً عمرانیاً نتیجة  ١٩٦٩ومنذ عام 
وكما ھو موضح في . ة االقتصادیةللتحوالت التي صاحبت الطفر
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عدد السكان في مدینة الریاض من  ارتفع) ١(الشكل رقم 
نسمة في  ٧,٤٠٠,٠٠٠إلى  ١٩٨٥نسمة في عام  ١,٥٧٠,٠٠٠

اتسعت مساحة مدینة  كما.  (Macrotrends, 2021)٢٠٢١عام 
 ١٢٠٢,١٤، لتصل إلى ١٩٨٧في عام  ٢كم ٦٥٧,٢٨ منالریاض 

التویجري، العتیبي، المدلج، والمالكي، ( ٢٠١٧خالل عام  ٢كم

لذلك، تكمن إشكالیة البحث في الحاجة لتحلیل اآلثار . )٢٠١٨
ي الزراعیة لمعالجتھا بما األراض ىلالناتجة من الزحف العمراني ع

ینسجم مع رؤیة مدینة الریاض كعاصمة تحقق الموائمة بین 
 .بیعةاالستثمار االقتصادي والبیئة الط

  

  
  ٢٠٢١إلى عام  ١٩٨٥عام  منالمنحنى البیاني للسكان في مدینة الریاض ): ١(الشكل رقم 

 .(Macrotrends, 2021) الباحثان استناداً إلى :المصدر

 
  البحث أھداف

یھدف البحث إلى تحلیل أثر الزحف العمراني على األراضي 
ة الدراسیة الزراعیة في مدینة الریاض وذلك باستخدام نموذج الحال

موجھات توصیات و اقتراحكما یھدف البحث إلى . حي المصانع في
من اآلثار السلبیة للزحف العمراني  خفیفتلا يتساھم ف إرشادیة

 .ازنةوتمالتنمیة العمرانیة ال زیعزلت

  اإلطار الزماني والمكاني

 ٢٠٢١إلى  ١٩٨٥یتناول اإلطار الزمني للبحث الفترة من 
متزاید في مدینة الریاض، مع  يعمران نمو وھي الفترة التي شھدت

إلى  ٢٠٠٠الماضیة بدایة من عام  ینالعشر السنواتالتركیز على 
 يیركز اإلطار المكان) ٢(وكما ھو مبین من الشكل رقم . ٢٠٢١
الذي یشغل مساحة تقدر بـ وي المصانع في مدینة الریاض على ح

رین بلدة لقد كان حي المصانع حتى منتصف القرن العش. ٢كم ١٩
خیل والفاكھة في وادي حنیفة زراعیة مستقلة تقوم على زراعة الن

. )٢٠٠٦الدرع، (قبل أن یشملھا التمدد العمراني لمدینة الریاض 
إداریا بلدیة  تبعیوالجنوبي،  دائريلاویقع الحي في جنوب الطریق 

 ١,١٧٣، ویبلغ عدد سكانھ الیوم )٢٠٠٦الدرع، (الشفا الفرعیة 
 . )٢٠٢١زاد، (نسمة 

  اإلطار النظري

  العمراني الزحفمفھوم 

في النطاق الجغرافي التوسع  لىإ الزحف العمرانيیشیر 
م تیبمشاریع سكنیة منخفضة الكثافة، و للمدینة، والذي یتمیز غالباً 

ا تقسیم األراضي لالستخدام الفردي، وزیادة االعتماد على فیھ
لزحف العمراني یعود سبب ا. السیارات الخاصة في عملیة التنقل

استیعاب الزیادة السكانیة في المناطق الحضریة؛ باإلضافة إلى في 
الرغبة في زیادة مساحة المعیشة والمرافق السكنیة األخرى في 

تؤدي  وفي المجمل،. )٢٠٢٠، Rafferty( ةالمناطق الحضری
مجاورة إلى تطویر المناطق الریفیة ال ظاھرة الزحف العمراني

 كما. )٢٠١٤قبھا، ( وزیادة كثافتھا السكانیة للمدن الكبیرة تدریجیاً 
الزحف العمراني بزیادة استخدام الطاقة والتلوث واالزدحام رتبط ی

البریة وتجزئة المناطق الطبیعیة  ةاالمروري، وتدمیر موائل الحی

الزحف  إنویمكن القول . (Rafferty, 2020)في أطراف المدینة 
فقي للمدینة الناتج عن الزیادة السكانیة ي ھو التمدد األالعمران

، ینةبالمدفي تھدید البیئة الطبیعیة المحیطة  یتسبب قدالكبیرة، والذي 
  .یحدث بوتیرة سریعة باإلضافة إلى خلل في التوازن البیئي

 

  
 حدود حي المصانع في مدینة الریاض ):٢(شكل رقم 
  ArcMapنامج الباحثان باالعتماد على بر :المصدر
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 العمرانيأسباب الزحف 
الزحف العمراني ھو نتیجة لمجموعة معقدة من القوى 

تختلف العوامل و. ترابطةملااالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة 
 البنیة لمستوى التنمیة في البلدان أو قاً المسببة للزحف العمراني وف

ینة، تعتبر فعلى مستوى قیمة األراضي المحیطة بالمد. اعیةاالجتم
ألنماط التنمیة  الرئیسن المحرك قیمة األرض في كثیر من األحیا

لحضریة ا زحیث تكون قیم الممتلكات أقل في محیط المراك
(Pendall, 1999) .حدد االقتصادیون ثالث جوانب تتفاعل مع  لقد

الزحف العمراني وھي على  والتي بدورھا تساعدقیمة األرض 
تعتبر . دخل، وانخفاض تكالیف النقلالنمو السكاني، وزیادة ال
استحداث  فيالتي تشجع السكان  ةالرئیسسیاسة الدولة أحد العوامل 

تلك المحاذیة  في أطراف المدینة أولجدیدة ة ااألحیاء السكنی
تغییر استعماالت  یتم ونتیجة للنمو السكاني،. الزراعیة لألراضي

. الجدیدة نمدال متطلباتالستیعاب  زراعیةال واسعة من األراضي
األراضي  تجزئة واالشتراطات العمرانیة مثل األنظمةتلعب كما 

 تسھیل الزحف علیھا دور فيإلى مساحات صغیرة  الزراعیة
(Madallah & Tarawneh, 2014). 

 أنواع الزحف العمراني
للزحف العمراني ثالثة  )٣(رقم  شكلالكما ھو مبین من 

الزحف الشریطي، وحف منخفض الكثافة، في ز تتمثلأنواع 
 . والزحف ذو الطفرة التنمویة

 

ض الكثافة
خف

ف من
ح

الز
  

یتمیز باالستمراریة مع انخفاض الكثافة وھي ظاھرة ناتجة عن 
استخدام أراضي الضواحي منخفضة الكثافة، بسبب الزیادة السریعة 

زحف عن ویتم دعم ھذا النوع من ال. لعدد السكان في تلك المناطق
میاه والصرف الصحي لطریق االمتدادات الجزئیة للبنیة التحتیة مثل ا

    .والكھرباء والطرق

ي
ط

شری
ف ال

ح
الز

  

، حیث یحدث التطویر ةالرئیسیتمیز بتركیز التنمیة على امتداد الطرق 
بینما المناطق التي  ةالرئیسوالتنمیة على األراضي المجاورة للطرق 

كمناطق خضراء أو مناطق طبیعیة ال  لم تصل إلیھا الطرق تبقى
    .ن أشكال التطویر أو التنمیةمي شكل یحدث بھا أ

طفرة التنمویة
ف ذو ال

ح
الز

  

یتمیز بالشكل المتناثر واستخدامات األراضي المنفصلة التي تتخللھا 
كما تتمیز بنمط متقطع في المناطق الحضریة والحدود . مناطق طبیعیة

ینتج بسبب عوامل مختلفة مثل . زحفالواضحة لھذا النوع من ال
التي تجعل التطور المستمر ذو كلفة عالیة لیتم  الطبیعة الجغرافیة

تنفیذه أو عوامل أخرى مثل سیاسات استخدام األراضي المختلفة بین 
  .بالدال

  

 ع الزحف العمرانياأنو ):٣( شكل
  (Abidin, Zamani, & Aliman, 2019)، (Rosni, Ponrahono, & Noor, 2018)، (Majed & Yahya, 2010) :المصدر

 
  
 مراني على األراضي الزراعیةعلر الزحف اأث

یؤدي الزحف العمراني إلى خسارة ملیون ھكتار من األراضي 
الزراعیة كل عام على مستوى العالم، ویأتي نتیجة رغبة إدارات 

إلى المشاریع  المدن في توسیع الطرق والصناعات باإلضافة
وكما ھو موضح  .(Tokula & Ejaro, 2018) السكنیة وغیرھا
فإن الحفاظ على التوزان بین األھداف البیئة ) 4(من الشكل رقم 

واالجتماعیة واالقتصادیة أصبحت مطلب رئیس لتحقیق استدامة 
یر المستدامة ومع ذلك، فان النمو السكاني وأسالیب اإلدارة غ. المدن

تخلق ضغوطاً على النظام البیئي وتعرض التوازن اإلیكولوجي 

إن زیادة . )٢٠١٢ة االغذیة والزراعة لألمم المتحدة، مظمن(للخطر 
غاز ثاني أكسید  اتانبعاثاألنشطة البشریة تؤدي إلى زیادة في 

الكربون والمیثان وأكسید النیتروز، وذلك بسبب استخدام الغاز 
. )٢٠٠٧، UNEP(ي غیر استخدامات األراضاإلحفوري وت

تزاید على الموارد الطبیعیة لتلبیة مل، یؤدي الضغط اھكذاو
احتیاجات النمو السكاني إلى تدني المستوى البیئي، والنظام 

منظمة االغذیة والزراعة ( یكولوجي، واألمن الغذائي للمدینةاإل
 .)٢٠١٢لألمم المتحدة، 
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  تصادیة واالجتماعیةقالاأھمیة تحقیق التوازن بین األھداف البیئیة و): 4(الشكل رقم 
  (Alzamil, 2011)إلى  من عمل الباحثان استناداً : المصدر

 

 الدراسات السابقة

السابقة التي تناولت موضوع الزحف تنوعت التجارب 
 )١(زامل والقرنير الأشا لقد .العمراني على األراضي الزراعیة

ف العمراني على البیئة حزلأثر ا"في بحث بعنوان  )٢٠١٩(
 أھمیةإلى " الطبیعیة في منطقة الباحة في المملكة العربیة السعودیة

 بالتطبیق على حالةقیاس أثر الزحف العمراني على البیئة الطبیعیة 
د دیتح البحث على عمل. منطقة الباحة في المملكة العربیة السعودیة

العوامل التي ساھمت في الزحف غیر المنتظم على المناطق البیئة 
من  اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي. الدراسة ةقفي منط

خالل دراسة مراحل التنمیة العمرانیة في منطقة الدراسة وربطھا 
ركزت الدراسة على تتبع اآلثار السلبیة للزحف . بالخطط التنمویة

الطبیعیة والمناطق الزراعیة من خالل تحلیل العمراني على البیئة 
  .حل زمنیة مختلفة في منطقة الدراسةارمالزحف العمراني عبر 

 Ejaro  (2018)و Tokulaالذي أجراه  البحثأما 
تأثیر التوسع العمراني على األراضي الزراعیة وإنتاج "بعنوان (٢)

فحص نسبة خسارة  ركز علىفقد " المحاصیل في أنكبا، نیجیریا
ومدى تأثیر ھذه الخسارة على إنتاجیة ألراضي الزراعیة، ا

 تحلیل ة علىاعتمدت مصادر الدراس. ي منطقة الدراسةف یلالمحاص
 GLCF )Global landcoverمن صور األقمار الصناعیة 

facility ( عاما ٢٩والتي غطت منطقة الدراسة وضواحیھا لمدة .
، متر ٣٠بدقة  ١٩٨٦تم االستعانة بخرائط المنطقة لعام  كما

 Landsat، وصورة متر ٣٠ قةبد ٢٠٠١منطقة لعام وخرائط ال
ETM  اسة أدواتاستخدمت الدر .متر ٣٠بدقة  ٢٠١٦لعام GPS 

لتقییم دقة  Kappaحصائي والمعامل اال، ArcGIS 10.1و
االنخفاض النسبي في ن ع Kappaث یعبر معامل التصنیف، حی

استخدام األسالیب القیاسیة  كما تم. طأ الناتج من عملیة التصنیفالخ
التفسیر المرئي لتفسیر وتصنیف وتحدید فئات استخدام  لتقنیات

  .األراضي والغطاء األرضي بناء على الشكل والحجم والنمط

                                                           
أثر الزحف العمراني على البیئة ). ٢٠١٩. (و، الزامل، & .ع، القرني (١)

ملتقى البیئة الجغرافي . ملكة العربیة السعودیةالم الطبیعیة في منطقة الباحة في
  .٢٠٣٠جغرافي برؤیة ملتقى البیئة ال: الریاض .(p. 13) ٢٠٣٠برؤیة 

(2) 
Tokula, A. and S. Ejaro (2018). The Impact of Urban 

Expansion on Agricultural Land and Crop Output in 
Ankpa, Kogi State, Nigeria. Landscape Architecture, 13. 

 

لزحف دور ا"في بحث بعنوان  )٢٠١٤( )٣(التمیمي أشارت
" لمحیطة بمدینة بغدادماالت األرض الزراعیة استعا لىالعمراني ع
فة إلى أي مدى أثر الزحف العمراني حث یھدف لمعرإلى أن الب

اتبعت الدراسة المنھج . على امتداد العمران الطبیعي في مدینة بغداد
التاریخي والوصفي إلیضاح العوامل المؤثرة على الزحف 

ة والخرائط جویالر لدراسة على الصوكما اعتمدت ا. العمراني
ضي الزراعیة في التوسع العمراني وزحفھ على األرالتفسیر نمط 

  .منطقة الدراسة

 )٢٠٠٥( )٤(ةدراسة أُجریت من قبل وزارة السیاح وأكدت
 على "دراسة ظاھرة التوسع العمراني في منطقة السودة"بعنوان 

ر انتشا منة ومات السیاحیحمایة المناطق الطبیعیة ذات المق أھمیة
رة تأثیر ھذه الظاھ مناقشة ، باإلضافة إلىيظاھرة التوسع العمران

العربیة  السیاحیة ذات المقومات الطبیعیة بالمملكةعلى المناطق 
أوالً، مرحلة  :كما تضمنت الدراسة ثالثة مراحل أساسیة. السعودیة

ثانیاً، مرحلة الدراسات  ؛المبدئیةجمع المعلومات والدراسات 
ضوابط لحل حلة تحدید السیاسات والاً، مرلثثا ؛ح المیدانيوالمس

  .مرانيظاھرة التوسع الع

جد أن دعم المشاركة وبناء على تحلیل الدراسات السابقة، وُ 
الزحف والتعدیات على المجتمعیة عامل ھام في وضع حلول لتقلیل 

كما أن تقییم احتیاجات جمیع الجھات ذات . األراضي الزراعیة
لحكومیة التعاون بین القطاعات از فرص زیتعقة یساھم في العال

 جع المالك في الحفاظ على األراضيوالخاصة إلیجاد حوافز تش
وتؤكد الدراسات السابقة على أھمیة تحدید . الزراعیة وتنمیتھا
العمراني، وتحدید المستویات  النموب التحكمفي الجھات المسئولة 

المتعلقة  مشكالتالة عملیة معالج المختلفة لصناعة القرار لتسھیل
ر التمویل الالزم وأخیراً، فإن توفی .ولیات والسلطاتبتداخل المسؤ

حمایة األراضي الزراعیة یساعد على تلبیة االحتیاجات ل
  .االقتصادیة وتنمیة الفرص السیاحیة

  .دراسات السابقةاھم نتائج ال) ١(ویلخص الجدول رقم 

                                                           
لزحف العمراني على استعماالت دور ا). ٢٠١٤. (ش ،التمیمي (٣)

 .٢٦ ،مجلة الھندسة والتنمیة. الزراعیة المحیطة بمدینة بغداداألرض 
دراسة ظاھرة التوسع العمراني في منطقة ). ٢٠٠٥. (وزارة السیاحة (٤)

  .ھاأب  .(p. 60) ،الزراعیةدراسة الغابات واألراضي . السودة
 

 البیئة

 االقتصاد

 المجتمع

دعم فرص التنمیة 

 االقتصادیة العادلة

الحفاظ 

على النظم 

البیئیة 

والموارد 

 الطبیعیة 

توفیر بیئة 

صحیة 

وقابلة 

 االستدامة للعیش

 العدل

 القابلیة للنمو

 للعیش القابلیة
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  ملخص الدراسات السابقة): ١(جدول 

  الباحث لبحثعنوان ا  نشرسنة ال  النشرمكان  المنھج البحثي أھم نتائج البحث

 ب كولوجي في الزراعیة بسبلنظام اإلیأثیر على اتلا
 .الزحف العمراني

  االمتدادات العشوائیة للزحف العمراني في جمیع
  . االتجاھات ونحو األراضي الزراعیة

 تدھور في الطابع العمراني بسبب الزحف العمراني 
 .العشوائي

  على األراضي الزراعیة، والتي كان  البناءمخلفات
 .المنطقةي ف لھا تأثیر سلبي

 اطق بدیلة لتعویض المالك طات في منتطویر مخط
إما بأراضي أو بالسماح  في المناطق الحساسة بیئیاً 

في مناطق أخرى  للكثافات المرتفعةبتوجیھ التطویر 
 .على البیئة أثر سلباً ال تُ 

المنھج التاریخي من 
خالل تتبع اآلثار 
السلبیة للزحف 
العمراني على البیئة 

  . بیعیةالط
الوصفي من  المنھج

 الل مراجعةخ
مراحل التنمیة 

یة في العمران
وربطھا بالخطط 
التنمویة والتوجھات 

 .الوطنیة

، الریاض
مملكة ال

العربیة 
  .السعودیة

٢٠١٩  

أثر الزحف 
العمراني على 
البیئة الطبیعیة 

في منطقة 
الباحة في 

المملكة العربیة 
 السعودیة

عبدهللا . م
  القرني

ولید . د
  زاملال

 ١١.٥اض مساحة األراضي الزراعیة بنسبة خفان 
 .٢٠٠٠وعام  ١٩٩٥٪ بین عام 

 إلى  ي الزراعیةمر من األراضالتغییر المست
و التجاریة سببھا ھو االنخفاض األراضي السكنیة أ

 .الكبیر في تشغیل واستخدام األراضي الزراعیة
  على األراضي  الزحف العمرانيتأثیر عوامل

الحكومات ت وإنشاء یالوالتقسیم ا الزراعیة مثل
لجامعات والمعاھد والكلیات إنشاء اوالمحلیة، 

لصناعیة والمساكن والمراكز اكز التجاریة والمرا
 .حیةالسیا

 األراضي الزراعیة  مساحة ارتبط االنخفاض في
 . بالتوسع العمراني في المنطقة

المنھج الوصفي 
لوصف خصائص 
األراضي الزراعیة 

  .في مدینة انكبا
لتاریخي المنھج ا

تتبع التغییر في ل
 .إنتاج المحاصیل

كونغ،  ھونغ
  .الصین

٢٠١٨  

تأثیر التوسع 
العمراني على 

األراضي 
لزراعیة ا

اج وإنت
ل في المحاصی

 أنكبا، نیجیریا

Tokula 
A.E 

Ejaro 
S.P 

 

  

  أدى الزحف العمراني إلى تقلیل مساحة الحزام
  .األخضر المحیطة بمدینة بغداد

 الزیادة في : الزحف العمراني تي أدت إلىاألسباب ال
واالبتعاد عن العمل  ،ضعف القوانینوعدد السكان، 

 . إھمال األراضي الزراعیةوالزراعي، 
 ة الوعي وتثقیف المجتمع في سبیل الحفاظ على میأھ

التوعیة بأھمیة  البیئة الطبیعیة، باإلضافة إلى
 .یة ونشر الثقافة البیئیةالموارد الطبیع

المنھج التاریخي 
إلى أي مدى  تحدیدل

تأثر العمران 
  . الطبیعي في المدینة

المنھج الوصفي 
إلیضاح العوامل 

ى الزحف المؤثرة عل
راني على العم

 .ألراضي الزراعیةا

بغداد، 
  .العراق

٢٠١٤  

دور الزحف 
العمراني على 

استعماالت 
األرض 
الزراعیة 

المحیطة بمدینة 
 دادبغ

اء ھبش. م
  التمیمي

 عیة اضي في المناطق الزرازیادة الطلب على األر
  .الستخدامھا بغیر االستعمال الزراعي

  منح األراضي للسكان وتوزیعھا في المناطق
  .الطبیعیة

 طبیعیةي المناطق العدم وضوح الملكیات ف.  
 القدرة على المتابعة فیما یتعلق بالتعدیات على م عد

  .ن قبل البلدیاتاألراضي الطبیعیة م
  ذات العالقةالتنسیق الضعیف بین الجھات.  
  التخطیط المستمر وتغییر استعماالت األراضي دون

النظر إلى الخصائص الطبیعیة والمقومات السیاحیة 
  .للمواقع

  تحافظ على التي  مرانیةعالغیاب الضوابط
 .ع المختلفةالخصائص البیئیة للمواق

المنھج التاریخي 
دراسة مراحل ل

في التطور العمراني 
   .منطقة الدراسة

  
ي الوصف المنھج

دراسة وتشخیص ل
الواقع العمراني 

 .الحالي في المدینة

أبھا، المملكة 
العربیة 
  .السعودیة

٢٠٠٥  

دراسة ظاھرة 
التوسع 

العمراني في 
 منطقة السودة

وزار ة 
  السیاحة

  .(Tokula & Ejaro, 2018)،)٢٠١٩القرني و الزامل، ( ،)٢٠٠٥ة، وزارة السیاح(، )٢٠١٤ي، التمیم( إلى الباحثان استناداً  :المصدر

  

  منھجیة البحث

والذي یركز  التاریخياعتمدت الورقة البحثیة على المنھج 
 بشكلوتصنیفھا ونقدھا، ثم عرضھا تجمیع األدلة الماضیة على 
 أربع خالل للحالة الدراسیةالمصورات الجویة بتتبع  وذلك ؛موثق

 مراحل رصدثم  Google Earth موقع من مختلفة زمنیة فترات

نسبة االنحسار  وتحدید الزراعیة األراضي على العمراني الزحف
التحلیل المكاني لتتبع مراحل والمنھج الوصفي  ستخدماُ  .الزراعي

حي المصانع في الزحف العمراني على األراضي الزراعیة في 
ة ات البحث إلى مصادر أولیتنوعت مصادر بیان. ریاضمدینة ال

جمع البیانات األولیة عن طریق توزیع  تم انویة، حیثومصادر ث
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شخص من سكان  ٢٧٢االستبیانات على عینة عشوائیة بلغ حجمھا 
، وأجریت مقابالت مع Google Formsمدینة الریاض باستخدام 

وة وعال. )٥( زراعیة في مدینة الریاضمختصین في المجاالت ال
ر الصادرة من على ذلك، تناول البحث مراجعة عدد من التقاری

نة منطقة الریاض ووزارة الھیئة الملكیة لمدینة الریاض وأما
لت البیانات في برنامج دخأُ . الشؤون البلدیة والقرویة واإلسكان

Excel  وبرنامجSPSS ھا على لتحلیل البیانات ومن ثم عرض
كما تم استخدام برنامج نظم المعلومات . یةبیانشكل جداول ورسوم 

، لقیاس أثر الزحف )GIS )ArcMap 10.4.1الجغرافیة 
  . العمراني على األراضي الزراعیة في حي المصانع

  المجتمع البحثي وعینة البحث

 اضسكان مدینة الری من ستھدفیتكون مجتمع البحث الم
وتم  (Macrotrends, 2021)نسمة  ٧,٤٠٠,٠٠٠البالغ عددھم و

 العشوائیة الطبقیة، حیثدلة العینة اختیار العینة من خالل معا
 تم تحدید حجم العینةو. جتمع غیر متجانستستخدم عندما یكون الم

  :المعادلة التالیةعن طریق % ٩٠بدرجة ثقة 

  

  

  
  

بل المعیاریة التي تقاھي القیمة  zیمثل حجم العینة المبدئي،  n٠ :مالحظة*
  .یة في المجتمعالخاصوافر نسبة ت pي نسبة الخطأ، ھ dدرجة ثقة معینة، 

  

  

  
ھو  Nالعینة المبدئي،  ھو حجم n٠ھو حجم العینة النھائي،  n: مالحظة*
 جم المجتمعح

  

نسمة  ٧,٤٠٠,٠٠٠شخص من أصل  ٢٧٢بلغ حجم العینة 
تكونت . والذي یعبر عن حجم المجتمع وھم سكان مدینة الریاض

 نسبة ٪ إناث، بینما كانت٣٣.٨٪ ذكور ٦٦.٢ة البحث من عین
 ٦١- ٢٥٪، كما تراوحت أعمار العینة من ٩٨.١سیة السعودیة الجن
ت ي النسبة األكبر حیث بلغشكل موظفي القطاع الحكوم لقد. سنة
علیمي فكانت درجة البكالوریوس ذات النسبة ٪، أما المستوى الت٥٧

خصائص ) ٥(قم ویلخص الشكل ر. ٪٥٣.٢األكبر حیث بلغت 
  .ثعینة البح

  
  النتائج

على األراضي  ساھم الزحف، فقد العمراني وفقاً للبعد
ألراضي ا بین نحسار العالقةاالزراعیة في مدینة الریاض في 

وبشكل ال یحقق مبدأ التوازن والتكامل عمراني، الزراعیة والنشاط ال
رویة واالسكان، رة الشؤون البلدیة والقوزا(والعمران  بیئةالبین 

اني على األراضي وعالوة على ذلك، ساھم الزحف العمر. )٢٠١٩
نة حیث اتسعت ة الوصولیة بین أطراف المدیالزراعیة في صعوب

                                                           
  :تمت مقابلة )٥(
 عزة بنت عبد هللا العمرو محاضر في المجاالت الزراعیة في كلیة . أ

  صیمالقجامعة  منة والطب البیطري الزراع
 الك ألرض زراعیة في مدینة الریاضخالد بن سعد الدغیشم م  

 ھو موضح منوكما . )٦( ضراءساب الرقعة الخالمدینة على ح
 فإن المتوسط العام لنتائج استطالع رأي سكان )٢(الجدول رقم 

لزحف العمراني ر العمراني الناتج من امدینة الریاض حول األث
موافقة ، وھو ما یؤكد مستوى ال٣.٦١یة ھو على األراضي الزراع

ة لمحور عناصر المكونوبالنظر إلى ال. ترتبة عنھاباآلثار السلبیة الم
األثر العمراني برزت أربعة عناصر كانت إجابات السكان فیھا تقع 

زحف العمراني في قة وھي األثر السلبي للضمن مستوى المواف
ة الوصولیة بین وقت الرحالت، وتمدد المدینة وصعوبزیادة 

ضعف دور المركز، معدالت الكثافة السكانیة، وأجزائھا، وارتفاع 
، ٣.٨٤، ٣.٨٦، ٣.٦٧على التوالي یمة المتوسط حیث كانت ق

لمتوسط أدنى من مستوى أما باقي العناصر فكانت نتائج ا. ٣.٧٨و
  .الموافقة

  

  

  

  خصائص العینة): ٥(شكل رقم 
  نتائج االستبیان :المصدر

  

یات یواجھ حي المصانع تحد ةیالدراسلحالة وعلى مستوى ا
لتنمیة الزراعیة لتواكب متطلبات ا ستعماالتلإل التغییر المستمر

. ةاتجة بسبب الزحف العمراني على األراضي الزراعیالعمرانیة الن
تنتشر المصانع في الحي ) ٦(وكما ھو موضح من الشكل رقم 

 ویتصل بالحي شبكتین من الطرق. ٢كم ٢.٧لتشغل مساحة تقدر بـ 
دائري الجنوبي ویحدھا شرقاً ، ویحدھا شماالً الطریق الةالرئیس

  . بلة للنمومن مناطق عمرانیة قاطریق الحائر وھو قریب 

ني التتبع الزم )٣(والجدول رقم  )٧(رقم  لشكلا ویوضح
إلى  ١٩٨٥لحي المصانع خالل اربع فترات زمنیة بدایة من 

األراضي الزراعیة وخاصة في الجھة  إنحسار، حیث یبین ٢٠٢١
لعمراني على أراضیھا، شمالیة الغربیة، والذي سببھ الزحف اال

 اإلستعماالتكونھ منخفض الكثافة حیث أدى لتحول  وتمیز الزحف
ھ لتلبیة احتیاجات سكان الزراعیة إلى صناعیة وتجاریة وسكنی

وعلى الرغم من وقوع . ومرتادي الحي من الطبقة األجنبیة العاملة
 نمو في منعلم یكن سبباً كافیاً وادي حنیفة إال أنھ ل محاذیاً الحي 
  .الصناعي النشاط

                                                           
الزحف العمراني على االراضي ). ٢٠٢١، فبرایر ٢٦. (ع العمرو )٦(

  .، المملكة العربیة السعودیةالریاض  ).محاورالر الوھیبي، . (الزراعیة



123 Urban Sprawl Effect on Agricultural Land, Case Study onAl-masani’ District in the City of Riyadh 
 

  لناتج من الزحف على األراضي الزراعیةراني انتائج استطالع رأي سكان الریاض حول األثر العم): ٢(قم ل رجدو

 Mean STDEV WM محور األثر العمراني

 .لمدنیؤدي إلى زیادة وقت الرحالت داخل ا الزحف العمراني على األراضي الزراعیة
  

١.٢٥ ٣.٦٧ 

  
  
  

٣.٦١ 

م في تمدد المدن وصعوبة الوصولیة بین زراعیة یساھالزحف العمراني على األراضي ال
  .أجزاءھا

١.٢٢ ٣.٨٦ 

 ١.٣٢ ٣.٨٤  .الزحف العمراني على األراضي الزراعیة في المدن یؤدي إلى ارتفاع معدالت الكثافة السكانیة

ة داخل المدن یؤدي إلى اتساع المدینة وضعف دور الزحف العمراني على األراضي الزراعی
  .المركز

١.٢٤ ٣.٧٨ 

ن غالباً ما یستھدف األراضي الزراعیة لزحف العمراني على األراضي الزراعیة داخل المدا
  .التي تعاني من اإلھمال وضعف الصیانة

١.٢٨ ٣.٣٣ 

 ١.٣٩ ٣.٢٢  .للمدنلزراعیة یسبب طمس الھویة العمرانیة الزحف العمراني على األراضي ا

، عدم ١.٨٠- ٢.٥٩=، عدم الموافقة٢.٦٠-٣.٣٩=، حیادي٣.٤٠-٤.١٩= ، الموافقة ٤.٢٠- ٥.٠٠= فقة بشدةمستویات مقیاس لیكرت الخماسي ھي الموا(
  )١.٠٠- ١.٧٩= الموافقة بشدة

  نتائج االستبیان إلىاستناداً  :المصدر

  

  
  

 
  استعماالت األراضي في حي المصانع): ٦(شكل رقم 

  ArcMapادا إلى برنامج استن :المصدر
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  على األراضي الزراعیة في حي المصانع العمراني التتبع الزمني للزحف): ٧(رقم  شكل
  )Google Earth, 2021( :المصدر

  
 حي المصانعراضي الزراعیة في األ لعدد السكان ومساحةالتتبع الزمني ): ٣(جدول رقم 

  مساحة المصانع  مساحة المزارع  كانیةنسبة الزیادة الس  عدد السكان  السنة

  ٢كم ٠  ٢كم ٤.٦  ٪٨.٢٢  ١،٧٥٠،٠٠٠  ١٩٨٥

  ٢كم ٠.٤  ٢كم ٣.٦  ٪٣.٣١  ٣،٨٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٢

  ٢كم ٢.٢  ٢كم ٣  ٪٣.٥٦  ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٢٠١١

  ٢كم ٢.٧  ٢كم ٢.٢  ٪٢.٢٦  ٧،٤٠٠،٠٠٠  ٢٠٢١

  .)Google Earth, 2021(، (Macrotrends, 2021) :المصدر

 
تمیزت مدینة الریاض بموقعھا  األقتصادي، فقاً للبعدو

كعاصمة مما أدى إلى إیجاد فرص عمل جدیدة في القطاعین 
الحكومي والخاص، وبالتالي كان السبب في النمو السكاني السریع 

إمارة منطقة (راعیة والزحف العمراني على األراضي الز
الزحف العمراني على األراضي  لقد أدى. )٢٠٢٠الریاض، 

ادة حجم تكالیف توفیر المرافق والخدمات العامة، یة إلى زیالزراع
لخدمة احتیاجات السكان وھو ما یؤثر سلبیاً على مستوى جودة 

وزارة الشؤون (الحیاة بسبب التناثر العمراني وتباعد الخدمات 
رة الزحف ھأدت ظا كما. )٢٠١٩رویة واالسكان، البلدیة والق

ارتفاع سعر متر األراضي اعیة إلى العمراني على األراضي الزر
  .)٧( المناطقبعض خالل الست سنوات الماضیة في  الزراعیة

                                                           
الزحف العمراني على االراضي  2021) .، ٢٥فبرایر . (الدغیشم، خ )٧(

 .المملكة العمربیة السعودیة ،الریاض ).الوھیبي، المحاور. ر( .الزراعیة

نتائج استطالع رأي سكان الریاض ) ٤(یبین جدول رقم 
 حول األثر االقتصادي الناتج من الزحف العمراني على األراضي

وھو ما  ٣.٤٣ط لھذا المحور سالزراعیة، حیث جاءت قیمة المتو
السكان عن األثر االقتصادي الناتج من الزحف أن رأي  إلىیشیر 

على األراضي الزراعیة یقع ضمن مستوى الموافقة باآلثار السلبیة 
وبإلقاء نظرة مفصلة على العناصر المكونة لھذا . المترتبة منھا

ف حالعینة یوافقون الرأي في أن الزالمحور، یتضح أن أفراد 
یؤدي إلى ارتفاع  خل المدنالعمراني على األراضي الزراعیة دا

أسعار األراضي، باإلضافة إلى تأثیره على القاعدة االقتصادیة 
للمدن بسبب تراجع اإلنتاج الزراعي، حیث جاءت قیمة المتوسط 

  . ٣.٨٠، ٣.٤٦على التوالي 

  

         ١٩٨٥                               ٢٠٠٢                                  ٢٠١١                                    ٢٠٢٠    
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  عیةي الزراقتصادي الناتج من الزحف على األراضثر االع رأي سكان الریاض حول األنتائج استطال): ٤(جدول رقم 

 Mean STDEV WM محور األثر االقتصادي

الزحف العمراني على األراضي الزراعیة داخل المدن یؤثر سلباً على تنوع فرص العمل 
  .واقتصادیات السكان

١.٣٠ ٣.١١ 

٣.٤٣ 

فرد على تحمل تكالیف الیة في المدن یؤثر في قدرة الزحف العمراني على األراضي الزراع
  .المعیشة

١.٢٧ ٣.٣٤ 

 ١.٣٩ ٣.٤٦  .حف العمراني على األراضي الزراعیة داخل المدن یؤدي إلى ارتفاع أسعار األراضيالز

الزحف العمراني على األراضي الزراعیة یؤثر على القاعدة االقتصادیة للمدن بسبب تراجع 
  .اإلنتاج الزراعي

١.٢٠ ٣.٨٠ 

، عدم ١.٨٠- ٢.٥٩=، عدم الموافقة٢.٦٠-٣.٣٩=، حیادي٣.٤٠-٤.١٩= لموافقة ، ا٤.٢٠- ٥.٠٠= لیكرت الخماسي ھي الموافقة بشدةس مستویات مقیا(
  )١.٠٠- ١.٧٩= الموافقة بشدة

  استناداً على نتائج االستبیان :المصدر

 
وعلى مستوى الحالة الدراسة تعرض حي المصانع إلى 

 انتاج نقصتمثلت في ي ن التحدیات االقتصادیة التالعدید م
یلجأ أصحاب األراضي الزراعیة إلى ، لذلك. الزراعیة المحاصیل

 لإلنتاجبیع أراضیھم لعدم قدرتھم على تحمل التكالیف المصاحبة 
وكما ھو . )٨( مادي السریعح الوالرغبة في تحقیق الرب، الزراعي

لغ ضي حیث باألراارتفعت قیمة  )٥(ح من الجدول رقم موض
لایر في عام  ٢٣٣٤متوسط تكلفة المتر المربع في حي المصانع 

  .٢٠١٨لایر في عام  ١٧٨٧، بینما كانت ٢٠٢٠
  

  قیمة المتر المربع في حي المصانع): ٥(رقم  جدول

  بالریال السعودي سعر المتر  السنة

٢٣٣٢  ٢٠١٥  

٢٣٦١  ٢٠١٦  

٢٠٦٧  ٢٠١٧  

١٧٨٧  ٢٠١٨  

٢٢٣٦  ٢٠١٩  

٢٣٣٤  ٢٠٢٠  

 )٢٠٢١عقار، ( :المصدر

  

ألراضي ساھم الزحف العمراني على ا فقد البیئي، وفقاً للبعد
البیئیة وتعد المناطق الواقعة جنوب  الزراعیة في استنزاف الموارد

ثار السلبیة للزحف مدینة الریاض من أكثر المناطق عرضة لآل
 فیھاد من النشاطات الصناعیة العمراني، نظراً لتمركز العدی

أثرت ھذه . )٢٠١٩ارة الشؤون البلدیة والقرویة واالسكان، وز(
اء اً من حیث الملوثات الصادرة منھا سواألنشطة الصناعیة سلب

كانت على شكل غازات أم سوائل والذي بدوره قلل من الخصائص 
متوسط ) ٦(ویوضح الجدول رقم . راضي الزراعیةاإلنتاجیة لأل

ألثر البیئي الناتج من ج استطالع رأي سكان الریاض حول انتائ
تیجة ، حیث تشیر ھذه الن٤.٢١الزحف على األراضي الزراعیة ھو 

. ثار البیئیة السلبیة المترتبة عنھاأن العینة توافق وبشدة على اآل
السكني برز عنصرین ولتفصیل العناصر المكونة لمحور الرضا 

                                                           
الزحف العمراني على االراضي  2021) .، ٢٥فبرایر . (الدغیشم، خ) ٨(

  .المملكة العمربیة السعودیة ،الریاض ).بي، المحاورھیالو. ر( .الزراعیة

الزحف العمراني على  شدة وھي أنكانت نتائجھم فیھا الموافقة ب
ألراضي الزراعیة یؤثر سلباً في تحقیق التوازن البیئي وعلى ا

لمتوسط على الھواء داخل المدن، حیث كانت قیمة امستویات جودة 
  . ١.٠٧، ١.٠٦وانحراف معیاري قیمتھ  ٤.٣٤، ٤.٢٠التوالي 

تنتشر العدید من األنشطة توى الحالة الدراسیة وعلى مس
على مستویات جودة  اً صناعیة في حي المصانع وبشكل یؤثر سلبال

لقد . )٢٠١٩وزارة الشؤون البلدیة والقرویة واالسكان، ( الھواء
ثالثة من ھذه المصانع تعمل في  مصنعاً، ١٢اشتمل الحي على 

والتي ال تؤثر  صناعة المجوھرات وتعد من الصناعات الخفیفة
ت المصانع األخرى تعمل في بینما كان. على البیئة بشكل كبیر

األسمنتي والطوب األحمر، حیث تعد من صناعة الطوب 
الشكل رقم كما یوضح . محیطةالصناعات الثقیلة الضارة بالبیئة ال

تأثیر مصانع الطوب األسمنتي، والذي یجب أن یفصل  نطاق )٨(
مركز الدراسات (كم  ٥ة ال تقل عن عن أي نشاط عمراني بمساف

في ساھمت ھذه المصانع  لقد. )٢٠٠٨عماریة، التخطیطیة والم
، حیث رصدت محطة الدائري الجنوبي زیادة نسبة التلوث الھوائي

ا رصدت محطة ، بینم٥٧  AIQاء وكانت معتدلة بدرجةجودة الھو
، ٣٤ AIQ الدائري الشمالي جودة الھواء وكانت جیدة بدرجة

 Cمستوى حالة الغازات في الحي  قیاسل النتیجة العامة وكانت
اطق أخرى والتي كانت حالة الغازات في من مقارنة بمستوى

وعالوة على . )٢٠٢١الھیئة الملكیة لمدینة الریاض، ( Aبمستوى 
ھمال الذي تمثل بتكون مستنقعات من اإل ذلك یعاني حي المصانع

نتیجة  تسریب الصرف الحي وتكدس نفایات المصانع في الحيإثر 
  .النفایات دارةإل أنظمة م توفرعد

ائج استطالع رأي سكان نت اشارتفقد ، االجتماعي بعدال أما
یقع و، ٣.٤٨ تبلغ قیمة المتوسط لھذا المحور إلى أنمدینة الریاض 

وبالنظر إلى . ضمن مستوى الموافقة باآلثار السلبیة المترتبة عنھا
برز عنصرین كانت  جتماعيإلالعناصر المكونة لمحور األثر ا

الزحف  أن إجابات السكان فیھا تقع ضمن مستوى الموافقة وھي
مراني على األراضي الزراعیة في المدن یؤدي إلى تدمیر الع

جتماعي للسكان المقیمین في األراضي الزراعیة ویزید النسیج اال
من معدالت الھجرة السكانیة للمدینة، حیث كانت قیمة المتوسط 

  . ٣.٧٦، ٣.٧٣على التوالي 

ھجرة السكان وعلى مستوى الحالة الدراسیة ارتفعت معدالت 
نسمة في  ١٢٠٠ لغلیب جمالي سكان الحيا انخفضث من الحي، حی

 .٢٠٠٦في عام  نسمة ٢٧٣٥عدد السكان كان بینما  ٢٠٢١عام 
مثلت نسبة الذكور كیبة الدیموغرافیة في الحي حیث ت الترتأثركما 

تھم من العمالة غالبی نةس ٣٩إلى  ٣٠من  بأعمار تتراوح٪ ٦٤.٢
  .األجنبیة
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  راضي الزراعیةج من الزحف على األثر البیئي الناتأي سكان الریاض حول األستطالع رنتائج ا): ٦(جدول رقم 

  Mean STDEV WM محور األثر البیئي

 ١.٠٦ ٤.٢٠  .الزحف العمراني على األراضي الزراعیة یؤثر سلباً في تحقیق التوازن البیئي داخل المدن

٤.٢١ 
 ١.١٥ ٤.١٩  .ت الحرارة في المدنعلى درجاالزحف العمراني على األراضي الزراعیة یؤثر سلباً 

 ١.٠٧ ٤.٣٤  .راضي الزراعیة یؤثر سلباً على مستویات جودة الھواء داخل المدنالعمراني على األ الزحف

النظم البیئیة (الزحف العمراني على األراضي الزراعیة یؤثر سلباً على النظام اإلیكولوجي 
  .في المدن) التي تشتمل على مخلوقات حیة

١.٠٨ ٤.١١ 

، عدم ١.٨٠- ٢.٥٩=، عدم الموافقة٢.٦٠-٣.٣٩=، حیادي٣.٤٠-٤.١٩= ، الموافقة ٤.٢٠- ٥.٠٠= الموافقة بشدةلیكرت الخماسي ھي  مستویات مقیاس(
  ).١.٠٠- ١.٧٩= الموافقة بشدة

  استنادا على نتائج االستبیان :المصدر
  
  

  
  مجاورةحیاء النطاق تأثیر المصانع في حي المصانع على األ): ٨(شكل رقم 

  ArcMapعلى برنامج  اداً استن :المصدر

  
  االستنتاجات

ناقشت الورقة البحثیة اآلثار السلبیة للزحف العمراني على 
لقد أشارت نتائج الدراسة إلى . األراضي الزراعیة في حي المصانع

في عام  ٢كلم ٤.٦مساحة األراضي الزراعیة في الحي من  إنحسار
ولت وعالوة على ذلك، تح. ٢٠٢٠عام في  ٢كلم ٢.٢إلى  ١٩٨٥

استعماالت صناعیة والتي كان  راضي الزراعیة إلىالعدید من األ
بین األراضي الزراعیة واألنشطة  غیاب التكاملیةلھا دور في 

لقد كان للزحف العمراني على األراضي . العمرانیة المجاورة لھا
ب فصل زیادة طول الرحالت داخل الحي بسبالزراعیة دور في 

 ةالرئیسلمروریة في الطرق یادة االختناقات اوبالتالي ز عماالتاإلست

كما تبین عدم وجود توازن في التوزیع المكاني . المجاورة للحي
للكثافات السكانیة وكانت المناطق الصناعیة في الحي تعاني من 

وفي المقابل، ساھم الزحف العمراني . تكدس العمالة األجنبیة فیھا
لمتر بلغ متوسط تكلفة اضي الزراعیة حیث ع قیمة األرافي ارتفا

، بینما كانت ٢٠٢٠لایر في عام  ٢٣٣٤المصانع  المربع في حي
، وھو ما أدى إلى بیع العدید من المالك ٢٠١٨لایر في عام  ١٧٨٧

الزحف العمراني على  أثرتقییم ) ٩(ویلخص الشكل رقم . أراضیھم
انیة، لعمرا وفقاً لألبعاد في حي المصانع األراضي الزراعیة

 .عیة، والبیئیةواالقتصادیة، واالجتما
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  تقییم آثار الزحف العمراني على األراضي الزراعیة في حي المصانع): ٩(شكل رقم 

  .)٢٠٢١الدغیشم، (، )٢٠١٩ یة والقرویة واالسكان،البلد الشؤون وزارة(، )٢٠٢١زاد، (، (Macrotrends, 2021)، (Aqicn, 2021) :المصدر

 
  

  الخاتمة والتوصیات

الزحف العمراني على األراضي أثر بناًء على تحلیل 
. واالجتماعي والبیئيعمراني، واالقتصادي، وفقاً للبعد ال الزراعیة

من عدد  یمكن تخلیص، رأي الخبراء والمختصین إلىداً استناو
  :على النحو التالياإلرشادیة الموجھات و التوصیات

شاملة إلدارة األراضي الزراعیة داخل  إستراتیجیةتطویر  .١
المدن السعودیة تعزز مبدأ التكاملیة بین األراضي الزراعیة 

األمثل للموارد  اإلستغاللوالنسیج العمراني بما یحقق 
. ٢٠٣٠وضمن إطار توجھات الرؤیة الوطنیة الطبیعیة 

رة األراضي وفق منظور مة إداتطویر أنظ ة إلىباإلضاف
استدامة المدن للحد من الزحف على األراضي الزراعیة 

 .داخل المدن
، من لدى مالك األراضي الزراعیة المكاني االنتماءتقویة  .٢

مالك األراضي توفیر الحوافز المادیة والمعنویة لخالل 
یلھا والحفاظ یساھم في تأھبشكل  الزراعیة داخل المدن

شجیع تإلى باإلضافة . ت الزحف العمرانيمھددا علیھا من
استخدام تقنیات الزراعة الحدیثة والتي بدورھا  على المالك

 .تعزز االستدامة في المدن الكبرى
األراضي الزراعیة  علىالحفاظ  أھمیةزیادة الوعي تجاه  .٣

یز تعزوكذلك، . حقیق االكتفاء الذاتيالتوازن البیئي وت لتحقیق

ارات المدن لتقلیل من عیة مع إدشراكة المجتممستویات ال
اآلثار السلبیة لعملیات الزحف العمراني على األراضي 

 .الزراعیة
 الزراعیةعملیة شراء األراضي لتطویر قواعد تنظیمیة  .٤

الزراعیة الى  األراضياستخدامات عملیات تحویل وإیقاف 
تعزیز مستویات الرقابة  باإلضافة إلى .أو صناعیة سكنیة

منع أي تعدیات على األراضي الزراعیة داخل البلدیة وذلك ل
 .المدن

إیجاد قاعدة اقتصادیة لتمویل عملیات تأھیل األراضي  .٥
الزراعیة داخل المدن الكبرى عن طریق تعزیز الشراكة 

یتھا والحفاظ اعات الحكومیة والخاصة، وذلك لحمابین القط
  .البیئیة تطلبات السیاحةم دعمواستثمارھا بما یعلیھا 

 
  لمراجعا

  المراجع العربیة
. بلدة المصانع وشي من عبق التاریخ). ٢٠٠٦. (أ الدرع ]١[

  .الریاضجریدة 
ي على لزحف العمراندور ا). ٢٠١٤. (ش، التمیمي ]٢[

مجلة . الزراعیة المحیطة بمدینة بغداداستعماالت األرض 
  .٢٦، الھندسة والتنمیة

 بیئياألثر ال

 جتماعياألثر اال

 تصاديقاألثر اال
الزحف  رأثتقییم 

العمراني على 

 الزراعیة راضياأل

 المصانعفي حي 

 بسبب اتساع  راضيارتفاع أسعار األ
مساحة النمو العمراني وبالتالي بیع 

الزراعیة لتحقیق الربح المادي  راضياأل
  .السریع

  ،صعوبة توفیر المرافق والخدمات العامة
تدني مستوى جودة الحیاة  إلىدى مما أ

ات بكفاءة بسبب عدم القدرة في توفیر الخدم
 .وعدالة لجمیع افراد المجتمع

  حیث بلغ متوسط  راضياألارتفاع قیمة
  المصانع حي فيالمربع  المتر تكلفة

كانت  ، بینما٢٠٢٠لایر في عام  ٢٣٣٤ 

 .  ٢٠١٨عام   فيلایر ١٧٨٧

 

 

  بلغ اجمالي حي، حیث من الھجرة السكان
 ٢٠٢١نسمة في عام  ١٢٠٠سكان الحي 
 كانعدد السكان یبلغ  ٢٠٠٦بینما في عام 

 .نسمة ٢٧٣٥
  بینما كانت ٦٤.٢مثلت نسبة الذكور ٪

٪، كما تراوحت ٣٥.٨االناث نسبة 
 ٣٠االعمار وكانت النسبة األكبر من 

 .وسنھ ٣٩ إلى
 

 

  تعملمصانع  ٨وجود 
  في صناعة الطوب  

  االسمنتي والطوب األحمر، 

حیث تعد من الصناعات الثقیلة الضارة 

بالبیئة المحیطة والتي یجب فصلھا عن أي 

 .٢كم ٥عن  لنشاط عمراني بما ال یق

 حیث رصدت اءجودة الھو تدني مستوى ،
محطة الدائري الجنوبي جودة الھواء وكانت 

، بینما رصدت محطة ٥٧  AIQدرجةمعتدلة ب
الدائري الشمالي جودة الھواء وكانت جیدة 

 .٣٤ AIQ بدرجة
 

  إلىة الزراعی اإلستعماالتتحول 
 استعماالت صناعیة والتي كان لھا دور

 راضياأل بین غیاب التكاملیة في
 .ةالمجاور الزراعیة واالنشطة العمرانیة

 االراض الزراعیة في حي  إنحسار
 إلى ١٩٨٥في عام  ٢كم ٤.٦المصانع من 

 .٢٠٢١في عام  ٢كم ٢.٧
  عدم التوازن في التوزیع المكاني للكثافات

 .السكانیة
 طـرق  تردي 

  ومشاكل النقـل 

 .في الوصولیة

  

 

 األثر العمراني
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) ٢٠١٧- ١٩٨٧(التمدد العمراني لمدینة الریاض ). ٢٠١٨(

عار عن بعد ونظم المعلومات دراسة باستخدام تقنیات االستش
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نطقة الباحة في المملكة العربیة على البیئة الطبیعیة في م
 .(p. 13) ٢٠٣٠ملتقى البیئة الجغرافي برؤیة . السعودیة
  .٢٠٣٠ جغرافي برؤیةملتقى البیئة ال: الریاض

أھداف التنمیة ). ٢٠١٨. (الرفیع المستوى المنتدى السیاسي ]٦[
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. الریاض جودة ھواء). ٢٠٢١. (یاضة لمدینة الرالھیئة الملكی ]٨[
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   Retrieved .مدینة الریاض). ٢٠٢٠. (إمارة منطقة الریاض ]٩[

from طقة الریاضإمارة من: 
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تحول برنامج ال). ٢٠٢٠. (٢٠٢٠ول الوطني برنامج التح ]١٠[
ملكة العربیة السعودیة رؤیة الم: الریاض. ٢٠٢٠الوطني 

٢٠٣٠.  
ر . (مقابلة میدانیة). ٢٠٢١، فبرایر ٢٦. (خ الدغیشم ]١١[

  .بیة السعودیة، المملكة العرالریاض. )الوھیبي، المحاور
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. حي المصانع جنوب الریاض .(April, 2021 5) .عقار ]١٤[

   https://sa.aqar.fm   تم االسترداد من عقار
ف العمراني على الزراعة الزح). ٢٠١٩. (م الصویغ ]١٥[

  .صحیفة الیوم. باإلحساء
أثر الزحف العمراني في مدینة جنین على ). ٢٠١٤. (م قبھا ]١٦[

  .جنین. یةاألراضي الزراع
تخطیط ). ٢٠٠٨. (والمعماریة لتخطیطیةمركز الدراسات ا ]١٧[

 Engineering .المناطق الصناعیة من منظور بیئي
research.  

انعدام ). ٢٠١٢. (منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ]١٨[
  .FAO :روما. األمن الغذائي في العالم

ة إدار). ٢٠٢١، أبریل ٣. (ه والزراعةوزارة البیئة والمیا ]١٩[
 األراضي

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/Ag
encyland/Departments/Pages/dept3.aspx  

دراسة ظاھرة التوسع العمراني ). ٢٠٠٥. (وزارة السیاحة ]٢٠[
 .p) ,ت واألراضي الزراعیةدراسة الغابا. في منطقة السودة

  .ھاأب  .(60
). ٢٠١٩. (واإلسكانوزارة الشؤون البلدیة والقرویة  ]٢١[
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  .والقرویة واإلسكان البلدیة
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Abstract: The city of Riyadh, has gained its population from 1,570,000 people in 1985 up to 7,400,000 
people in 2021 due to the urban development requirements. This increase in population left an effect on the 
city horizontally and sacrificing hectares of natural open areas and agricultural lands to adapt the fast growth 
of the population in the capital. This paper relied upon descriptive method, historical, and spatial analysis 
method to describe the stages of urban sprawl on agricultural land in Almasni’ district in Riyadh as a case 
study. Moreover, this paper counted on gathering initial data by distributing a questionnaire on random 
sample of 272 individuals who are residents of Riyadh city and in addition to a field interview with the 
farmlands owners and farmers who lives in the area, along with, collecting secondary information from the 
official sources, such as reports issued by ‘Royal Commission for Riyadh City’ (RCRC), ‘Riyadh 
Municipality’ and ‘Ministry of Municipal Rural Affairs and Housing’ (MOMRAH). The research found that 
urban sprawl affected the open natural spaces and contributed to the decline of agricultural lands inside the 
city. As a conclusion, the research paper proposes developing a comprehensive strategy to administrate and 
control the agricultural land inside the Saudi city’s borders that strengthen the principle of complimentarily 
between the agricultural lands and the urbanization growth in order to gain full advantage of the natural 
sources within the orientation of the national vision of 2030. 

Keywords: Urban sprawl, population growth, natural environment, agricultural land, Riyadh city 
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