
  30/12/2021بتاريخ  04العدد  01اجمللد    جملة احلكمة للدراسات واألحباث     

  ISSN print/ 2769-1926    ISSN online/ 2769-1934 

57 

 

 
على استعماالت األرض احلضرية يف مدينة البيضاء   النمو السكاين وأثره   

ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد   ( 2016-2008خالل الفرتة)  

 
    1حامت افكريين رد. انتصا

 نوسي جامعة حممد بن علي الس1
 ليبيا  - البيضاء -كلية التاريخ واحلضارة

intesarhallfhc@ius.edu.ly 
 *2  د.ابتسام علي اجمليعي

 ليبيا  –كلية الرتبية   –جامعة مصراتة 2
i.elmajie@edu.misuratau.edu.ly 

 3أ. ماجدة مجعة شعيب
 ليبيا  -البيضاء -قسم اهلندسة املدنية -املعهد العايل للعلوم والتقنية 3

halozy1234@gmail.com 

 
         2021/ 12/ 26اتريخ القبول:                     12/2021/ 16:  االرسال اتريخ 

 لخص امل
  276055إىل    2016يف عام    تيف أعدادها السكانية حيث وصل  اكبي    اشهدت مدينة البيضاء منو             
واكتسبت املدينة أمهية كبية وازدادت    2كم 35.12إىل   2016وتوسعت مساحتها فبلغت عام    نسمة،

 . السريع يف خمتلف جماالهتا السكانية والسكنية واستعماالت األرض املختلفةرتبتها وحجمها من خالل منوها  
التغي يف استعماالت األرض احلضرية وملعرفة   السكاين واثره على  النمو  الدراسة إىل حتليل  وهدفت هذه 

 فكانت تقنية نظم  النمو السكاين التوافق بينهما كان البد من دراسة تلك االستعماالت مبا يتماشى مع  
حتليل ومعرفة  على  أيضا    الدراسة   بعد السبيل االمثل لذلك, واعتمدت  واالستشعار عناملعلومات اجلغرافية 

 
  intesarhallfhc@ius.edu.lyاالمييل: د.ابتسام علي اجمليعياملؤلف املرسل:  *
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 Land Sat (TM2008)(TM(,201اليت مت احلصول عليها من موقع)    USGS )-  املرئيات الفضائية  

فتم حتليل النمو السكاين وحجم الكثافة السكانية وتطور مساحة املدينة وحتليل    (,  2016- 2008لعامي) 
واملنهج   الوصفي  املنهج  استخدام  لذلك عن طريق  وإعداد خرائط  االرض  استعماالت   الكمي وتصنيف 

السكاين  نتائج ارتباط تطور استعماالت األرض يف مدينة البيضاء ابلنمو  الأبرز  من    لتحليل البياانت, كان
وأوصت    ىواالمتداد املساحي واحتل االستعمال السكين املرتبة األوىل على حساب االستعماالت األخر 

ملعرفة   وعمرانية,  ومساحية  وختطيطية  سكانية  بياانت  وقاعدة  منظومة  إبنشاء  املعلومات    وإعدادالدراسة 
 . العمرانية ملدينة البيضاء  التخطيطيةللدراسات الالزمة 

استعماالت األرض احلضرية, نظم املعلومات اجلغرافية, االستشعار عن  ,  السكاين  والنم  : فتاحيةامل كلمات  ال
 بعد, مدينة البيضاء. 

 مقدمة 
حيث سامهت الزايدة   احلديث، مشكلة النمو السكاين السريع من أهم املشكالت القائمة يف العصر  تعد  

السكانية يف التوسع العمراين يف مدينة البيضاء ,االمر الذى اثر على تغي منط استعماالت االرض فيها)عمران  
واألنشطة  2004, املساكن  على  والطلب  املدن  زايدة سكان  بني  ومستمرة  وثيقة  توجد عالقة  ( حيث 

يف استعماالت االراضي, مبا يتناسب مع طبيعة    تنوعواملستمر وامل السريع    واخلدمية فيها والتغي  االقتصادية
املستمر يف  حاجات للتغي  نتيجة  للتطور  دائما  الذي خيضع  ومتطلباته )غنيم,    اجملتمع احلضري  اجملتمع 

2002 ) . 

ة مشكلة الدراس   
يف منط    تكمن مشكلة الدراسة يف دراسة العالقة غي املتوازنة بني حجم السكان املتزايد واثره على التغي  

حيث انتج النمو السكاين يف مدينة البيضاء وعلى مدى فرتات متالحقة العديد من    استعماالت االرض,
لعل   واالاثر,  املخطط  من  املشكالت  وغي  املنتظم  غي  العمراين  التوسع  املساحات    والتعديابرزها  على 

العادل    التوزيع غيدى إىل  مما أاخلضراء واألراضي الفضاء ,وكذلك سيطرة استعمال على استعمال أخر  
 . الستعماالت األرض 
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 تساؤالت الدراسة  
- يف ضوء مشكلة الدراسة أعاله حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية :  

هل أثرت الزايدة السكانية على حدوث تغي يف استعماالت االرض احلضرية؟ -1  
 احليز األكرب من استعماالت األرض يف مدينة البيضاء؟هل سيطر االستعمال السكين على النسبة أو  -2

 أهداف الدراسة  
  )2016  -2008تقدمي صورة واضحة عن حتليل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة )  -1

 احلاصل يف استعماالت األرض.  وبيان كيفية أتثيها على التغي 
 (. GISثة الستعماالت األرض ابستخدام برجمية ) التغي السكاين, ورسم خرائط حدي   عنإعداد جداول    -2
   .السعي إلجياد صورة مثالية الستعماالت األرض داخل املدينة من خالل أخذ  بعض املعايي التخطيطية  -3
 أمهية الدراسة   

النمو   بني  ما  العالقة  دراسة  الضوء على  تسليط  الدراسة يف  أمهية  يف    والتغي  من جهه    السكاينتكمن 
, حيث مت توظيف أحدث التقنيات يف هذه أخرى   استعماالت األرض احلضرية يف مدينة البيضاء من جهه 

ا البحث مما نتج عنه  الدراسة فكان استخدام صور االقمار الصناعية ونظم املعلومات اجلغرافية إضافة هلذ
احلصول على نتائج مهمة ميكن االعتماد عليها لذى صناع القرار واستثمارها يف اخلطط  التنموية املستقبلية  

 لتطوير املدينة.  
 منهجية الدراسة 

ابلنظر إىل املوضوع الذي تناولته هذه الدراسة فإن منهجيتها تعتمد على حتليل التغيات اليت طرأت على  
 ( الفرتة  البيضاء خالل  مدينة  األرض يف  واستعماالت  استخدام  2016-   2008السكان  ( عن طريق 

نية والنسب يف  جمموعة من املناهج املستخدمة وكذلك مجع املعلومات ابستخدام املعدالت والنسب السكا
استعماالت األرض من خالل استخدام املعادالت احلسابية اخلاصة ابلنمو السكاين, واعتمدت الدراسة  

تقنية   استخدام  طريق  عن  تقديرات  اجراء  على  العمراين     GISأيضا  والنمو  السكانية  اجلوانب  يف 
واستعماالت االرض وإنتاج خرائط الستعماالت األرض , كما مت االستعانة يف هذه الدراسة برسم األشكال  

 (. Excelالبيانية لتوضيح التطور الكبي لبعض الظواهر ابستخدام )
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 ومن املناهج اليت مت استخدامها يف الدراسة : 
الدراسة   لتحليل الزايدة    استخدمت هذه  النمو السكاين, وكذلك املنهج الكمي  تتبع  املنهج الوصفي يف 

واالعتماد على    السكاين مع التطور املساحي وإظهار التغي احلاصل يف النمو السكاين واستعماالت األرض,
غرافية حيث مت  املرئيات الفضائية والصور اجلوية املتوفرة لعمل التحليل املكاين ابستخدام نظم املعلومات اجل 

الربانمج وعمل إىل  اجلوية  الصور  للحصول على    Georeferencingهلا   أدخال  ومقارنتها وحتليلها 
 مصادر املعلومات والبياانت . املساحة العمرانية  املعلومات والبياانت املطلوبة عن استعمال األرض وتطور

 - من مصادر البياانت ومها :لغرض حتقيق أهداف الدراسة قامت الباحثات ابالعتماد على نوعني 
واملقابالت    االقتصادية تشمل املالحظة واملسح امليداين الستعماالت األرض واألنشطة   :املصادر األولية  -أ

 . واإلدارينيواملخططني  املسؤولني الشخصية مع 

 والتقارير والرسائل العلمية   هي البياانت اليت مت احلصول عليها من الكتب والبحوث  الثانوية:  املصادر -ب
  USGSالفضائية اليت مت تنزيلها من موقع    املرئياتاخلرائط واملرئيات الفضائية: استخدم يف البحث    -ج
املخطط التنظيمي  كخريطة أساس الىت  لى  عتماد عاالكذلك  و   ,( ملدينة البيضاء 2016-2008امي)  لع

السكانية الصادرة عن دائرة  ابلتعدادات كما مت االستعانة من مصلحة التخطيط العمراين,   يها صول عل مت احل 
 .اإلحصاءات العامة والتعدادات

األلية اليت مت اعتمادها إلجراء تقدير أعداد السكان من   :األساليب املستخدمة لقياس التغري السكاين 
 .خالل املرئيات الفضائية

ة من املرئيات الفضائية عالية الدقة, وبناء على التصنيف فإن املباين التجارية  مت تصنيف املباين املرسوم  -أ
تدخل يف عملية التعداد السكاين حلساب النمو السكاين وإمنا تدخل فقط    والتعليمية والصناعية واخلدمية ال 

 .يف حتديد اجتاه النمو السكاين

رئية الفضائية عالية الدقة, أمهها عدد الطوابق,  ادخال البياانت الوصفية على كل مبين مت تعيينه من امل  -ب
 عدد الشقق, عدد أفراد العائلة.  

مت االعتماد على البياانت املوجودة يف التعدادات السابقة ودائرة السجل املدين, ووزارة اإلسكان واملرافق    -ج
 - العامة يف املدينة , ومت حساب النمو السكاين عن طريق املعادلة التالية :
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معادلة حساب النمو السكاين: يقصد ابلنمو السكاين حجم التغي الذي يطرأ على اخلصائص السكانية    -1
)العيسوي,   النقصان  أو  ابلزايدة  سواء  زمنيتني  فرتتني  املدينة  2001يف  منو  على  دليل  وهو    أقتصاداي( 

 عادلة األتية: ( وقد مت حساب املعدل العام للنمو السكين حسب امل 1984وأجتماعيا )دوكسيادس,  

   100  ×   −1)   √𝑝𝑡

𝑝𝑜
  =R   

=    Poاألحدث,  /= عدد السكان يف الفرتة الزمنية الالحقة     pt, = معدل النمو السكان   Rحيث:
 الزمنية   ة طول الفرت  t = , األقدم /الزمنية السابقة  ةعدد السكان فالفرت 

وفق معادلة أخرى ابستخدام برجمية  راج املعدل العام للنمو السكاين  دقة النتائج مت استخ   وللتأكد من
 -األكسل وهي علي الشكل اآليت: 
R= Ln (pt /po)/t× 100 

 Lnاللوغاريتم الطبيعي =  
𝑝𝑡) ×  100:  التالية   املعادلة  وفق التغري نسبة   حساب مت كما −

𝑝𝑜

𝑝𝑜
)    

 - : ت ونسبة الزايدة السنوية ابآل العمرانية حساب املساحة : مت معادالت النمو العمراين   -2

املساحة العمرانية    –الزايدة الكلية فاملساحة العمرانية اإلمجالية = املساحة العمرانية اإلمجالية األحدث    -أ
 األقدم. 

اإلمجالية    -ب العمرانية  فاملساحة  الكلية  =)الزايدة  اإلمجالية  العمرانية  فاملساحة  الزايدة  املساحة    –نسبة 
 . 100لعمرانية األقدم(× ا

 الزايدة السنوية يف املساحة العمرانية االمجالية = الزايدة الكلية× املساحة اإلمجالية / عدد السنوات.  -ج

=  -د اإلمجالية  العمرانية  املساحة  يف  السنوي  النمو  )أبوصبحة,     T /(PT/PO =)LN× 100معدل 
2015 .) 

 معادالت استعماالت األرض   -3

استعماالت   أمناط  بتصنيف  الباحثات  املوجه    األرض  قامت  التصنيف  وإجراء  الدراسة  منطقة  يف 
(Supervised  classificationبعد عن  االستشعار  برجمية  ابستخدام   )RS     املعلومات ونظم 

إلعداد خرائط خاصة ابلتغي الكمي يف استعماالت االرض, ومت استخدام صور فضائية     GISاجلغرافية  
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( وكذلك استخدام املقارنة واملطابقة خالل الفرتات  2016–2008خالل الفرتات )    USGSوقع  من م
( وإنتاج خرائط  ARC GIS 10,3الزمنية احملددة وعمل عمليات إحصائية جغرافية رقمية ابستخدام ) 

 موضوعية نوعية. 
 - مت حساب استعماالت األراضي ابلشكل اآلت :

 االستعمال العمراين يف املدينة /مساحة املدينة العمرانية النسب املئوية من  -1
مساحة    - متوسط الفاقد السنوي من األراضي الزراعية = مساحة األراضي الزراعية يف السنة األحدث -2

 (. 2014األراضي الزراعية يف السنة القدم/عدد السنوات ) السعدي,  
 الدراسات السابقة   

متثل الدراسات السابقة نقطة انطالق جوهرية ألي دراسة علمية ميكن البحث فيها لغرض التعرف على  
املشاكل والدراسات اليت أجريت يف املوضوع القائم ابلدراسة, وهي تساعد يف رسم اخلطوط العريضة للبحث  

 .وحتديد مساره للوصول إىل نتائج أكثر دقة وفيما يلي تلخيص هلذه الدراسات

( التغيات الكمية اليت طرأت على استخدامات األرض املختلفة مبدينة  2009 ناولت دراسة )اخلالدي,ت 
طربق, وذلك من خالل دراسة التوسع املكاين هلا, وأثر طبوغرافية املوضع يف حتديد اجتاهات التوسع العمراين  

توافق التوزيع مع   ة هذه الدراس  ابملدينة, وحتقق ذلك ابالعتماد على أسلوب التحليل املكاين, ومن نتائج 
 . السكانية حسب احملالت بناء على املعايي التخطيطية املعمول هبا حمليا  ة الكثاف

)عاشور,  ركزت    األرض,    ( 2010دراسة  استخدامات  التنموية على  السياسات  أثر  على حتديد مدى 
ثرها على توسع ومنو وتطور  وذلك من خالل حتليل ومناقشة أهداف خطط التنمية وتتبع أوجه خمصصاهتا وأ

كما استخدمت هذه الدراسة املنهج التحليلي وكان من أهم ,يف مدينة البيضاء  احلضريةاستخدامات األرض  
 .على تنوع استخدامات األرض يف املدينة والبشرية   الطبيعيةنتائجها أتثي اخلصائص 

احلضرية )السكنية, التجارية, الصناعية,  ( بدراسة حتليل استعماالت األرض  2017وقام )خضي وأخرون,  
با, ومت االستناد على تقنيات االستشعار  لأو س اجيااب  اخلدمية( يف مدينة البصرة, وكيف تغيت هذه املساحات  

كأساس تطبيقي يف استخالص التغيات املساحية الستعماالت األرض    عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
هذ نتائج  أهم  وكان  بقية  احلضرية,  مساحة  على  السكين  لالستعمال  مساحي  استحواذ  الدراسة  ه 

   .االستعماالت 
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 منطقة الدراسة  
تركز الدراسة على مدينة البيضاء اليت تقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من ليبيا ويف املنطقة الشمالية من     

إقليم اجلبل األخضر، ولقد اكتسبت املدينة مبوقعها املميز وسط اجلبل األخضر نقطة جتمع التقاء الطرق  
كم غراب , كما ترتبط    200ن مدينة البيضاء  الرئيسية مع اثين أكرب مدينة يف ليبيا وهي بنغازي اليت تبعد ع 

التخطيط   )مصلحة  وطربق،  ودرنة  والقبة  شحات  مثل  منها  الشرق  إىل  تقع  أخرى  مبدن  املدينة كذلك 
(، فيما تعد مدينة البيضاء املركز اإلداري ملنطقة اجلبل األخضر، وتقدم وظائف وخدمات  2007العمراين،  

ية واجتماعية خمتلفة لسكان العديد من املدن والقرى الليبية األخرى  إدارية وتعليمية وصحية وأنشطة اقتصاد
 (.  1984)الشركة االستشارية ملؤسسة دوكسيادس،  

 مدينة البيضاء مخس حمالت سكنية هي  تبنيكما    موقع مدينة البيضاء يف دولة ليبيا،  )1توضح اخلريطة ) 
 والزاوية القدمية(، وتقع مدينة البيضاء ضمن منطقة  )البيضاء الشرقية، البيضاء الغربية، الغريقة، السوق القدمي 

خمطط عمراين حديث وهي متتد من جامعة عمر املختار من جهة الغرب وحىت منطقة رأس الرتاب يف الشرق  
   .(2014ومن وادي الغريقة يف اجلنوب حىت حافة املصطبة الثانية ملرتفع اجلبل األخضر )عبدالنيب,  

 اإلدارية ملدينة البيضاء( احلدود 1خريطة )

 
التقسيمات  املصدر  األخضر,   اإلدارية:  اجلبل  أقليم  العمراين,  التخطيط  مصلحة  بياانت  علي  ابالعتماد  البيضاء  ملدينة 

 .1984دوكسيادس لعام 
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  النمو السكاين يف مدينة البيضاء أوال: 

( وقد 2016 -2008) بني عامي  ابلكامل ما سيتم يف هذا اجلزء حتليل النمو السكاين ملدينة البيضاء  
أمكن احلصول على البياانت السكانية والتغيات اليت طرأت على املدينة وحمالهتا ابالعتماد على التقديرات  

خالل فرته الدراسة    GISالسكانية من خالل خمططات مت حتليلها بواسطة برجمية نظم املعلومات اجلغرافية 
سنوات مثان  استغرقت  )      .اليت  اجلدول  من خالل  )1يتضح  والشكل  النمو1(  معدالت  أعلى  أن   )  

  5.8حيث بلغ معدل النمو حنو    2016/ 2008 مدينة البيضاء كانت خالل الفرتة بني عامي  السكاين يف
 . %61.3بينما بلغت نسبة التغي  

 2016- 2008 خالل الفرتة من ين يف مدينة البيضاء ونسبة التغريالسكا و(تطورمعدل النم1جدول)

 الفرتة الزمنية السنة 
 مدينة البيضاء 

 نسبة التغي % معدل النمو السكاين

2008 1997 -2008   2.6 27.9% 

2016 2008 -2016 5.8 61.3% 

طالع على التعدادات السكانية الصادرة عن مصلحة اإلحصاء  ابال   GISالتغيات السكانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية    املصدر:
 . 2012وتقديرات عام    2006,  1995,  1984والتعداد لألعوام   

 (   2016-2008( تطور معدل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة)  1الشكل)          

 
 . (1اعتمادا على بياانت اجلدول) اتمن عمل الباحث:املصدر

- 2008( ارتفاع معدل النمو السكاين يف مدينة البيضاء خالل الفرتة ) 1يالحظ من الشكل )    
دل الزايدة الطبيعية للسكان املتمثلة يف  % وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع مع5.8( ووصل إىل  2016

اليت شهدهتا مدينة   الوافدة  الوفيات،وارتفاع معدالت اهلجرة  ارتفاع معدالت اخلصوبة واخنفاض معدالت 
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املختلفة  وحمالهتا  معدال  البيضاء  على  اجيااب  انعكس  الذي  اجملاورة  املناطق  عامة  من  السكاين  النمو  ت 
،ابإلضافة إىل اعتماد خمطط تنظيمي جديد هو )اجليل الثالث( من خمططات الدولة الليبية بشكل عام،  
ومدينة البيضاء بشكل خاص، كان اهلدف منه تنظيم الوحدات السكنية والعمرانية يف مدينة البيضاء والتوسع 

والصحي  التعليمية  اخلدمات  وخاصة  اخلدمات  مستوى  ) يف  الفرتة  شهدت  وبينما  (  2008-1997ة, 
% ويعزى ذلك إىل جمموعة من األسباب منها التأخر يف  2.6اخنفاضا  يف معدل النمو السكاين وصل إىل  

سن الزواج للنساء وخاصة املتعلمات وزايدة الوعي يف استخدام وسائل تنظيم األسرة الذي انعكس سلبا   
   على معدالت الزايدة الطبيعية.

  Population Density الكثافات السكانية /- 1

تنوعت الطرق املستخدمة يف متثيل خرائط الكثافات السكانية ومن أشهر هذه الطرق متثيل خرائط  
املساحي   الطمس  أو  التظليل  أسلوب  ابستخدام  السكانية   Choropleth Density)الكثافات 

Maps)  ابإلضافة إىل أهنا توضح مناطق    ,توزيع السكاينال   بيان امناط، واليت تعد من الطرق التقليدية يف
تركز وختلخل السكان ,وللقيام بذلك البد أن نقوم يف البداية ابلتطرق إىل األسلوب احلسايب واملتمثل  يف  
استخراج الكثافة السكانية اخلام، حيث تعترب من أبسط املقاييس اليت تستخدم لقياس الكثافة السكانية  

لكثافة السكانية اخلام إظهار العالقة بني حجم السكان ومساحة املنطقة اليت يعيشون  ويستفاد من استخراج ا 
الكثافة احلسابية اخلام يف مدينة البيضاء وحمالهتا اإلدارية    الستخراجعليها، وقد مت استخدام هذه املعادلة  

 (. 2015( حيث جاءت على النحو اآلت )أبوصبحة, 2016  - 2008لعامي) 

السكاني  الكلية  الكثافة  املساحة  البيضاء/   مدينة  السكان يف  البيضاء = عدد  اخلام يف مدينة  احلسابية  ة 
 للمدينة   

الذي  (  2016- 2008الزمين لتطور الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء لعامي )   االجتاه (  2ويظهر الشكل ) 
نسمة يف    5577عام خالل األعوام املذكورة ومبقدار    بوجه ارتفاعا  يف الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء    يظهر 

ز املساحة  زدايد أعداد السكان مع مرور الزمن بينما تتمي و يعزى السبب يف ذلك أل (    2016)   يف عام    2كم 
 . ابلثبات أو قلة التغي 
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 ( 2016 – 2008(االجتاه الزمين لتطور الكثافة السكانية يف مدينة البيضاء لألعوام   (2الشكل  )

 
من مصلحة   ةطالع على التعدادات السكانية الصادر ؛ ابال GISبرجمية    : التقديرات السكانية اليت مت حتليلها بواسطةاملصدر

 . 2012والتقديرات  2006اإلحصاء والتعداد لعام 
 النمو العمراين يف مدينة البيضاء يف املخططات السابقة اثنيا: 

شهدت ليبيا طفرة عمرانية بعد تنفيذ اخلطة اخلمسية األوىل، حيث قامت وزارة االقتصاد والتخطيط عام  
الوضع العمراين يف مدينة البيضاء، وقد   بوضع خطة عمل إلعداد خمططات طويلة األمد لتحسني  1964

مت التعاقد مع شركة )دوكسيادس الربيطانية االستشارية( لعمل خمططات لتطوير املدينة ملدة ستني عاما  للفرتة 
البداية  2025- 1964من ) تكون هذه  األول حبيث  اجليل  األول ابسم خمطط  املخطط  ُعرف  وقد   ،)

انتهاء مدة هذ قبل  من هذا لتجهيز خمطط جديد  االنتهاء  الثاين، وعند  ُعرف مبخطط اجليل  املخطط  ا 
املخطط تكون آلية خمطط اجليل الثالث جاهزة، حىت ال تتعرض املدينة إىل فراغ ختطيطي، والذي قد ميثل  
مشكلة يف منو املدينة العمراين، وتشكل هذه املخططات أساس انطالق املسية العمرانية يف املدينة األمر  

 (. 2014لى التطور العمراين يف املدينة )عبدالنيب,  الذي شجع ع

ومت مجع املعلومات الالزمة لفهم الوضع العمراين ابملسح امليداين للحالة العمرانية املوجودة يف مدينة البيضاء  
 من املؤسسات والدوائر احلكومية ذات العالقة يف احلكومة الليبية. 

من القرن املاضي يف مدينة البيضاء وجود عمليات   لتسعينيات واات والثمانينيات  يلوحظ خالل فرتة السبعين 
تنمية متنوعة متضمنة مشاريع بنائية، وجتمعات صناعية يف مناطق اجلنوب الشرقي من املدينة، كما ُشرع يف  
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بناء جمموعات كبية من الوحدات السكنية )املنازل( يف تسعينيات القرن املاضي يف مناطق الشمال الشرقي  
 من مدينة البيضاء. والغريب 

،  2000حدث تطور جزئي يف مدينة البيضاء، فأعيد تطوير املدينة منذ عام    1968وبناء  على خمطط عام  
حيث قامت عمليات تنمية وتطوير يف املنطقتني الغربية والشمالية الشرقية من املدينة من خالل عدة مشاريع 

يف عام   ,و2كم  35.12طقة عمرانية مشيدة مبساحة سكنية وصناعية وجتارية, ومتتد مدينة البيضاء على من
والتجارية،    2016 السكنية،  احلضرية  األرض  استعماالت  على  مشتملة  القطاعات  متعددة  بنية  مُتثل 

 والصناعية واخلدمات العامة، ابإلضافة إىل املناطق الرتفيهية. 

والشكل    (2كما هو موضح يف جدول )    2008وشهدت مدينة البيضاء تطور يف رقعتها العمرانية يف عام  
, وكانت الزايدة الكلية خالل تلك الفرتة قد بلغت  2كم  21.93ة اإلمجالية  حيث بلغت مساحة املدين (  3)

الزايدة  2كم    8.11 نسبة  الفرتة 2كم    0.18% وزايدة سنوية قدرها  58.68, وبلغت  ,وسجلت هذه 
ا خالل الفرتة األويل  % وتشي هذه األرقام إىل أن توسع املدينة جاء مرتفع  4.62معدل منو سنوي بلغ  

ذلك إىل التشجيع على البناء من قبل الدولة يف ذلك الوقت من خالل منح القروض   ( ويرجع2008)
السكنية امليسرة للمواطنني املتحصلني علي قطع أراضي للبناء وتسهيل احلصول على قطع أراضي ملن ال  

 .ميلكها وتشكيل جلان لتخصيص وتقسيم األراضي ألغراض البناء تتمتع بكفاءة وشفافية عالية
عام          البيضاء,  2016أما يف  ملدينة  اإلمجالية  العمرانية  املساحة  تطورت  بلغت حوايل    فقد  حيث 

حوايل    2كم35.12 زادت  املدينة  مساحة  أن  الزايدة  2كم  13.19مبعين  ووصلت  أعوام,  مثانية  خالل 
هذه الفرتة  % وسجل خالل  60.14كم يف العام الواحد من واقع نسبة زايدة بلغت    1.65السنوية حوايل  

% ويعزي التوسع املكاين يف مساحة  5.88أعلى معدل منو سنوي يف املساحة العمرانية اإلمجالية حيث بلغ  
املدينة العمرانية خالل تلك الفرتة إىل عدة أسباب؛ منها النمو السكاين يف املدينة, وبسبب رخص قطع 

ومن القري,  من  الوافدة  اهلجرة  ارتفاع مستوى  إىل  أدى  ا  االراضي  مدينة  بعض سكان  إىل  اجملاورة  ملدن 
إقليم اجلبل األخضر,البيضاء البيضاء تعترب مركز  التجمعات    ثحي  ؛ وذلك ألن مدينة  أغلبية  متتاز برتكز 

   اإلدارية الرئيسية فيها, فهي ال ختدم سكان املدينة فقط بل سكان املدن اجملاورة.
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 2016- 2008( تطور املساحات العمرانية يف مدينة البيضاء للفرتة من 2جدول)
املساحة العمرانية   السنوات 

 2االمجالية كم
معدل النمو   نية االمجالية ا الزايدة يف املساحات العمر 

الكلية   السنوي % 
 ( 2)كم

نسبة  
 الزايدة% 

السنوية  
 ( 2)كم

2008 21.93 8.11 58.68 0.18 4.62 % 
2016 35.12 13.19 60.14 1.65 5.88 % 

على     , ابالطالع  GIS: عمل الباحثات، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمة  املصدر
 خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية دوكسيادس.

 2016-2008للفرتة من ( تطور املساحات العمرانية يف مدينة البيضاء 3الشكل )

 
 (.2عمل الباحثات اعتمادا على بياانت اجلدول) املصدر:
               2016-2008لفرتة من  ستعماالت األرض يف مدينة البيضاء لا  رتطو اثلثا: 

الدراسات حول استعماالت األراضي يف منتصف أويل  خاص  وجه  مدينة البيضاء بليبيا عامة و ظهرت يف  
ستينيات القرن املاضي عندما قامت احلكومة أنذاك بدراسة استعماالت األرض يف مدن ليبيا وتعاقدت مع  

لعمل خمططات الستعماالت األرض, وكانت مدينة البيضاء من املناطق اليت    1964شركات أجنبية عام
أجريت الدراسات لتخطيط  و  1980الربيطانية االستشارية عام  أوكلت مهمة دراستها إىل شركة دوكسيادس 
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( كان  2005- 2000استعماالت األراضي, وبعد ذلك مرت البالد مبرحلة فراغ ختطيطي خالل الفرتة ) 
دن, مما نتج عنه انتشار للبناء  املمن أبرز مشاكله عدم وجود إشراف على استعماالت األراضي يف خمتلف  

  2005ى حساب االستعماالت األخرى وابألخص االستعمال الزراعي ويف عام  العشوائي غي املخطط عل
يعرف أنذاك أبمانة التخطيط إعداد مسودة ملخطط اجليل الثالث    أوكلت وزارة االقتصاد والتخطيط إىل ما 

وكانت هناك    2011فرباير عام    17وقد أتخر صدور تلك املسودة وحيت ثورة    2025- 2005للفرتة من  
مدينة البيضاء لدراسة أوضاع املدينة التخطيطية من أجل الوقوف على تنفيذ خمطط جديد للحد حماوالت يف  

ملا حتتاجه من  نظرا  خطط املنتشر يف حمالهتا, لذلك بقيت تلك الدراسات حمدودة املمن البناء العشوائي غي 
املدين املعنية ابلتخطيط يف  اجلهات  يكن ابستطاعة  مل  مادية ومعنوية كبية  التكاليف جهود  تلك  ة حتمل 

 (. 2014)عبدالنيب,

ل األول  ي مبخططي اجل االستعانة وألجل دراسة استعماالت األراضي يف مدينة البيضاء, فقد متت 
القمر الصناعي   امللتقطة بواسطة مستشعر  لعام    LandSat TMوالثاين إضافة إىل املرئيات الفضائية 

2008  ,TM  LandSat    ما   2016لعام برانجمي    وبعد  ابستخدام  معاجلتها    ENVIمتت 
خبرائط ملدينة البيضاء    االستعانة, كما متت  ARC GIS, 10.3وإخراج اخلرائط يف برانمج    ERDASو

أشرفت على إنتاجها وحتديثها مصلحة التخطيط العمراين يف مدينة البيضاء من أجل    1:200000مبقياس  
   .املكانية املختلفة يف املدينةالوقوف على حقيقة توزيع أمناط استعماالت األرض 

هي االستعمال   ومت تصنيف استعماالت األرض العمرانية يف مدينة البيضاء إىل مخسة استعماالت حضرية:
السكين, واالستعمال العام وشبة العام, واالستعمال التجاري واالستعمال الصناعي, واستعمال الطرق  

كما هو  مها املناطق الزراعية والغطاء النبات الطبيعي,  ( LandCoverابإلضافة إىل استعمالني يصنفان ) 
   .( 4( والشكل ) 3اجلدول )  موضح يف 
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 2008( توزيع النسب املئوية ملساحات استعماالت االرض يف مدينة البيضاء لعام  3جدول )  

 السكين االستعمال

الععععععععامععععععة  
وشعععععععععععبععععة 

 العامة

 التجاري
الصعععععععنا  

 ي
 الطرق

املععععععنععععععا ععععععق  
 الزراعية

الععععععغععععععطععععععاء  
العععععععنعععععععبعععععععايت  

 الطبيعي

 اجملمو 

املسعععععععععععاحة  
 2كم

11.41 1.69 0.74 0.62 7.47 19.40 15.82  

العنسعععععععععععبععععععة  
 املئوية

19.97 2.96 1.29 1.08 13.07 33.95 27.68 
100

% 
, ابالطالع  GIS، ابالعتماد على التقديرات املساااااااااحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسااااااااطة برجمية ات: عمل الباحثاملصععععععدر

 على خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية دوكسيادس.

 2008لعام توزيع النسب املئوية ملساحات استعماالت االرض يف مدينة البيضاء  (  4الشكل )

 
 (.3عمل الباحثاث اعتمادا على بياانت اجلدول)املصدر:

( وجود تفاوت يف نسب االستعماالت مع استمرار سيطرة  4( والشكل ) 3ويالحظ من اجلدول )
والذي  الطبيعي  النبات  والغطاء  الزراعية  املناطق  التوايل    استعمايل  على  نسبتهما  %  33.95شكلت 

19,97

2,96

1,29

1,08
13,07

33,95

27,68

لبيضاء توزيع النسب المئوية الستعماالت االرض في مدينة ا
م2008لعام 

السكني

العامة وشبة العامة

التجاري

الصناعي

الطرق

المناطق الزراعية

يالغطاء النباتي الطبيع
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%، واستعمال الطرق نسبة  19.97% من املساحة الكلية، وقد شكل االستعمال السكين نسبة  27.68و
% من مجلة  1.29% واالستعمال التجاري نسبة  2.96%، واالستعمال العام وشبه العام نسبة  13.07

  املساحة الكلية.

استعماالت األرض,   وتداخال  يف  ،( 2)   املالمح العامة للخريطة( تغيا  واضحا  يف  4يظهر الشكل)و 
واالستعماالت التجارية، والعامة وشبه العامة، فتوسع االستعمال السكين إىل    وخاصة السكنية، والطرق،

الشمال يف كل من حمليت البيضاء الشرقية والغربية, وإىل اجلنوب يف كل من حمليت الغريقة والسوق القدمي وإىل  
   .ة الزاوي ةرب يف حمل الغ

 2008ية ملساحات استعماالت األرض ملدينة البيضاء لعام ئو ( توزيع النسب امل2) خريطة

  طالع على ابال  GISعلى التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية    عمل الباحثات  ابالعتماداملصدر:  
 . خرائط البلدايت املعده من الشركة االستشارية دوكسادس

( تباينا  واضحا   5( والشكل )3)  ( واخلريطة4)اجلدول  فيوضح  2016رض لعام  ابلنسبة الستعماالت األأما  
األمر الذي انعكس    وذلك نتيجة الخنفاض نسبة مساحة استعمال املناطق الزراعية،   االستعماالت، يف نسب  

السكين والتجاري مما أدى إىل زايدة رقعتهما املساحية    وخباصة االستعمال  لصاحل االستعماالت األخرى،
 نظرا  لتزايد أعداد سكان املدينة وحاجة هذه األعداد للمساكن. 
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 2016سب املئوية ملساحات استعماالت األرض يف مدينة البيضاء لعام  ( توزيع الن4جدول) 

تعم
الس

ا
 ل ا

كين 
الس

 

شبه  
ة و

عام
ال

امة 
الع

ري  
تجا

ال
عي  

صنا
ال

 

طرق 
ال

طق   
املنا

عية 
لزرا

ا
اء   

لغط
ا

ت  
النبا

عي 
طبي

ال
  % 

موع
اجمل

 

املساحةكم 
2 

13.3 2.28 10.78 0.88 7.88 12.74 13.49  

النسبة  
 املئوية 

21.68 3.72 17.57 1.43 12.84 20.77 21.99 100 % 

, ابالطالع   GIS، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية اتعمل الباحثاملصدر: 
 . دوكسيادس على خرائط البلدايت املعدة من الشركة االستشارية

 2016استعماالت االرض يف مدينة البيضاء لعام ( توزيع النسب املئوية ملساحات 5الشكل  )

 
            

 
 
 
 

21,99

20,77

12,84

1,43

17,57

3,72

21,68

2016عام توزيع النسب المئوية الستعماالت االرض في مدينة البيضاء ل
الغطاء 
النباتي 
الطبيعي

المناطق 
الزراعية

الطرق

الصناعي
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 2016( استعماالت األرض يف مدينة البيضاء لعام 3خريطة)             

 
ابالطالع على GIS: عمل الباحثات، ابالعتماد على التقديرات املساحية العمرانية اليت مت حتليلها بواسطة برجمية  املصدر

 .سدة من الشركة االستشارية دوكسيادخرائط البلدايت املع
 النتائج  

1-   ( الفرتة  السكاين خالل  النمو  معدل  مبعدل 2016-   2008ارتفاع  التغي    بلغت   5.8(   نسبة 

وجاء ذلك نتيجة التغيات الدميوغرافية اليت شهدهتا املدينة وكان السبب الرئيسي املؤثر يف التغي  %61.3
مية والصحية والتجارية والطرق, حيث  ي يف استعماالت األرض احلضرية يف كافة اجملاالت سواء السكنية والتعل

ستوعب هذه الزايدة السكانية والتوسع املساحي  أصبح هناك حاجة ملحة لوجود خمطط تنظيمي  معتمد ي
   .العمراين

املساكن, لذا   على  الطلب املتزايدإىل  أدت الزايدة السكانية السريعة اليت تعرضت هلا مدينة البيضاء    -2
(  13.3% ,11.41%سجل االستعمال السكين أعلي نسب استعماالت األرض بنسبة مرتفعة بلغت ) 

  .ىعلي حساب ابقي االستعماالت األخر  ( 2016 –   2008خالل الفرتة ) 
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أتثر التطور املساحي واالمتداد العمراين يف مدينة البيضاء ابلعديد من العوامل الطبيعية  لسطح األرض   -3
ه  واالحندار والعوامل البشرية أمهها الزايدة الطبيعية للسكان والعوامل اإلقتصادية املتمثلة يف تطور النقل ووسائل 

 .راضيوتطور قيم األ 
البيضاء ابال  -  4 السكانية يف مدينة  الكثافة  ما متيزت  الفرتة  -2008بني )   رتفاع حىت وصلت خالل 

وذلك بسبب ازدايد عدد السكان مع   2نسمة /كم  5577رتفعت إىل  امث    2نسمة /كم  3456(  0162
 مرور الزمن تتميز املساحة ابلثبات وقلة التغي. 

الزايدة   - 5 تستوعب  البيضاء  ملدينة  تنظيمية جديدة  لنا عدم وجود خمططات  تبني  الدراسة  ومن خالل 
 . السكانية املستمرة كل يوم 

Results 

1 - The population growth rate during the period (2008-2016) increased by 

5.8 percent, with a change rate of 61.3%. This was as a result of the 

demographic changes that the city experienced and the main reason leading 

to the change in urban land uses in all areas, whether residential, educational, 

health, commercial, and roads. There was an urgent need for an approved 

organizational scheme to accommodate this population increase and urban 

space expansion. 

2- The rapid population increase experienced by the city of Al-Bayda led to 

the increasing demand on housing. Thus the residential use recorded the 

highest percentage of land use, with a percentage of (11.41%, 13.3%) during 

the period (2008-2016), at the expense of the rest of the other uses. 

3- The spatial development and urban expansion in the city of Al-Bayda were 

affected by many natural factors of the earth’s surface, slops and human 

factors, the most important of which are the natural increase of the population 

and the economic factors represented in the development of transportation 

and the increase of land values. 

4- The population density in the city of Al-Bayda was marked by increase, 

reaching 3456 inhabitant/km2 in the period (2008-2016) up to 5577 

inhabitant/km2, which was due to the increase in the population over time 

with the space being constant and lacking change. 

5- Through the study, we found that there are no new organizational schemes 

for the city of Al-Bayda to accommodate the continuous population increase. 
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 التوصيات  
ملعرفة كل املعلومات اليت جيب    Geo Data Baseعمرانية  عمل منظومة بياانت سكانية مساحية    -1

 جتهيزها الستخدامها يف الدراسات التخطيطية واملساحية والعمرانية ملدينة البيضاء. 

لني وأصحاب  و االعتبار األعداد السكانية املتزايدة كل يوم من قبل املخططني واملسؤ   بعني جيب األخذ   -2
القرار, عند وضع السياسات السكانية والتخطيطية ووضع تصنيفات استعماالت األرض يف مدينة البيضاء  

 لتقدير متطلباهتم يف مشروعات التنمية اجلديدة. 

 املراجع 
 . 1لسكان. عمان : دار وائل للنشر.ط(.جغرافيا ا2015أبو صبحة, كايد. ) -1
 (.  2012عام )  التعدادات والتقديرات السكانية الصادرة عن مصلحة األمساء والتعداد-2 

البيضاء  1984)  تقرير الشركة األستشارية ملؤسسة دوكيسادس,-3 العام  النهائي عن املخطط  ( .التقرير 
 شحات.  

( ,مشروع خمططات اجليل الثالث  2007اللجنة الشعبية العامة للتخطيط مصلحة التخطيط العمراين, ) -4
 , تقرير الوضع القائم للنطاق التخطيطي واحمللي للجبل األخضر, بنغازي. 2025- 2000من  

اين يف لواء اجلامعة اجتاهاته وأسبابه. )رسالة ماجستي غي منشورة (.التغي السك2014السعدي, مي )-5
 ,اجلامعة األردنية ,عمان ,األردن.   اآلداب (. كلية 

يضاء: منشورات جامعة عمر  (. الرتكيب املكاين الداخلي ملدينة البيضاء. الب 2014عبدالنيب, أمحد .)-6
 . املختار 

السكن يف 2004عمران, صبيح عمران ) -7 .مشاكل  بغداد. جملة  (  مدينة  دراسة حالة  العربية  املدينة   
 . 3العرب واملستقبل, العدد

والدميوغرافية املصاحبة للنمو السكاين يف ليبيا    االجتماعية(.اخلصائص  2002عقيلة, حممود عبدهللا )-8
مع دراسة الرتكيب السكاين ملدينة البيضاء. )رسالة ماجستي غي منشورة(    1984- 1954عام  

 ر. جامعة عمر املختا  . البيضاء: 

 االسكندرية : دار املعرفة اجلامعية.  (.أسس جغرافيا السكان. 2001العيسوي, فايز.)-9
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( ,ختطيط استخدامات األرض الريفي واحلضري. عمان : دار الصفاء  2002.)  غنيم, عثمان حممد-10
 للنشر والتوزيع.  

 (, خرائط ملدينة البيضاء. 2015مصلحة التخطيط العمراين ) - 11

12 - ( العمراين  التخطيط  الثالث  2010مصلحة  اجليل  املخطط  2025-2000( مشروعات  تقرير   ,
 اهلندسية, شحات. الشامل مكتب العمارة لالستشارات 
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Abstract  

        The town of Al Baydah in eastern Libya has witnessed significant 

growth of its residential population, totalling approximately 276,055 people 

in 2016. In 2016 alone, the town's land area expanded to 35.12 square 

kilometres, thus gaining significant regional importance through rapid urban 

development and growth in terms of residential space and land use. This study 

aims at analysing population growth and its impact on the change of land use 

in the case-study area and to read visible correlations between the underlying 

factors. The land uses had to be studied in line with population growth 

indications, using technology from geographical information systems and 

also remote sensing technology. The study was also based on the analysis and 

knowledge of satellite surveillance apparatus "Land Sat" (TM 2008 - TM 

2016), which was made available on the 'USGS' website (2008-2016). In 

general, analysis was completed on population growth and urban 

development within the prospective land mass. This consisted of follow-up 

on the study area's demographics - magnitude of population growth/density, 

the urban evolution of the town within its surrounding boundaries, breaking 

down and classifying land uses of the study area, and finally drawing 

results/conclusions through preparation of maps based on 

descriptive/qualitative and quantitative techniques and also approaches to the 

analysis of the available dataset.  One of the most prominent results deduced 

was the marked link between the development of land uses in the study area 

mailto:intesarhallfhc@ius.edu.ly
mailto:i.elmajie@edu.misuratau.edu.ly
mailto:halozy1234@gmail.com
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and that with population growth and spatial extension (per meters squared), 

with residential use markedly ranked first at the expense of other identifiable 

land uses in the town of Al Baydah. 
Keywords: population growth, urban land uses, geographic information 

systems, remote sensing, Al Baydah town. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 


