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راسة إلى مجموعة من النتائج التي من شأنها إبراز أبعاد  األهداف، وبالفعل خلصت الد  

الئمة فيه، إضافة إلى إنشاء خريطة مُ رة ؤث   النُُّمو العُمراني وات  جاهاته والعوامل المُ 

 حافظة.ة بالمُ ستقبلي  عات العُمرانية المُ وسُّ للت  

 

 التوسعات المستقبلية. ،، المدينة المنورةالعُمرانالحضر،  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The paper deals with the urban growth in the cities of 

Yanbu Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia between 

1980 and 2020, The importance of the study comes from the 

importance of urbanization for humans, as urbanization is the 

mansion, the factory, and the warehouse, and the importance of 

the study is to identify the changes that occurred in a specific 

period of time in order to make the future prediction and direct it 

towards the right direction. This paper studies urban growth and 

its developments in the specified period in the cities of Yanbu al-

Nakhl, Yanbu al-Bahr and Yanbu al-Sinaiyah, and deals with the 

size, trends and characteristics of this growth, and aims to choose 

the most appropriate places to create new urban communities. 

The study used a multiple set of data, whether spatial or 

descriptive, and analyzed them in spatial and statistical ways 

through geographic information systems and remote sensing 

software, with the aim of achieving the largest number of goals. 

Indeed, the study concluded a set of results that highlight the 

dimensions of urban growth, its trends and the factors affecting 

in it, in addition to creating an appropriate map for future urban 

expansions in the governorate. 

keywords: Urban, Al Medina, Future expansions. 
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 مة:قد   الم  
 تسميتها، وترجع عربي ةالجزيرة الشبه  بجذورها بعيدًا في تاريخينبُع  حافظةتضرب مُ 

ينبوًعا 370إلى  من ينابيع المياه يصل اكبيرً  اها عددً ضم   إلى 
(1)

، وعصفت بالمحافظة 

ة خالل فترة رت صفاتها وامتدادها أكثر من مر  مجموعة من األحداث التي غي  

راس  ة ضخمة.ة أو سياحي  ة، سواء كان ذلك بإقامة مشروعات تنموية صناعي  الد  

تل المبنية ومحاورها وسماتها، وتأثيره أثره في شكل الكُ  وكان لكل من هذه األحداث

ةتأثيراته البيئي  إلى  المتبادل مع عناصر بشرية أخرى مثل عدد السكان، إضافة
(2)

. 

راسجهت اخلي ات  وتركيبها الد  الُمدُن  رفإن لتفسير نشأة وتطوُّ  ،وعموًما ات الد  

ات رئيسية هيات  جاه ةخمسإلى  عاصرةالمُ 
(3)

 : 

 ر  والذي: التاريخي ت  جاهاال ر المدينةمراحل يُفس    العصور. وامتدادها على مر    تطوُّ

 ر  ألنهالُمدُن  تخطيط شؤونات للمهتمين بت  جاهوهو أهم اال: الوظيفي ت  جاهاال يُفس  

بين  مكاني ةالمبنية والعالقات ال الُكتلةتوزيع استخدامات األرض المختلفة داخل 

 . كل منها

 المختلفة  قتصادي ةاالقتصادي: ويهتم بتأثير سعر األرض والعوامل اال ت  جاهاال

 على توزيع استخدامات األرض.

 ر االجتماعي ت  جاهاال  تركيب السكان بالمدينة وتوزيع الطبقات المختلفة.: ويُفس  

 ر البصري ت  جاهاال تركيب المدينة من ناحية المظهر العام والتشكيل : ويُفس  

 ومكونات هذا التشكيل.البصري 

راسض وستتعر   ابقة في إطار يخدم الموضوع ات الس  ت  جاهة الحالية لكل من االالد  

واألهداف المنشود تحقيقها، األمر الذي يستدعي استخدام صور األقمار الصناعية 

وذلك للوقوف على  ،ُجغرافي ةالمعلومات الإلى نُُظم  بمختلف مستويات دقتها، إضافة

 ية وتأثيراتها بالمدينة.العُمرانرات غيُّ ية للت  ت  جاهة واالد الرقمي  األبعا

راسأهداف   ة: الد  

                                           
1
معجم الخريطة التاريخية للبلدان اإلسالمية، مؤسسة هنداوي للنشر  ،2019أمين واصف،  - 

 والتوزيع، الطبعة الثالثة، القاهرة.

Al 
2
 - Hathloul, S. & Mughal, A., " Saudi Arabia", in Ryser, J & Franchini, 

T, (eds), International Manual of Planning Practice, 6th edition, ISOCARP, 

2015, pp. I-132- 142 

- 
3
، العوامل المؤثرة على اتجاهات النمو العمراني للمدن المصرية، رسالة 1993مها سامي،   

 ماجستير، كلية الهندسة، جامعة القاهرة.
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راسفي ضوء ما سبق توضيحه فقد سعت  مجموعة من إلى  الوصولإلى  ةالد  

 وهي: ،ةياألهداف الرئيس

 1980 بين عاميينبُع  بمدن -اتهات  جاهره وحجمه وتطوُّ  –ي النُُّمو العُمران دراسة 

 .2020و

 ي للمدن.النُُّمو العُمران الوقوف على العوامل المؤثرة في 

 ات كل منهما.ات  جاهي والعُمرانالسكاني والنُُّمو  دراسة مدى التأثير المتبادل بين 

  ُية بالمحافظة.العُمرانغرافي للمناطق المستقبلية للتنمية وضع تصور ج 

راسمنطقة   ة:الد  

راسل منطقة تتمث   ، وتتبع المحافظة السُّعودي ة عربي ةبالمملكة الينبُع  محافظةة في الد  

ا منطقة المدينة المنورة، وتقع على الساحل الشرقي للبحر األحمر في إقليم إداري  

 ويحدُّ  كم شمال جدة. 300كم غرب المدينة المنورة، و 200تهامة، وتبعد نحو 

ورة، وغربًا البحر األحمر، بينما المنطقة شمااًل محافظة العال، وشرقًا المدينة المن

راسوتنحصر منطقة  ها من الجنوب محافظة بدر.يحدُّ  ة بين دائرتي عرض الد  

  ْ 38ً   53ًً  53وبين خطي طول ، شمااًل  ًْ  23ً   39ًً  42 و 25ًْ   40ًً  31

ألف كم 18.5إلى  وتصل مساحة المنطقة  شرقًا. 37ًْ   21ًً  52و
2

، ويصل أقصى 

 كم، ويبلغ أقصى عرض 152.5إلى  بينما يصل متوسط الطول ،كم 235طول لها 

 (.1كم، شكل ) 92إلى  كم، بينما يصل متوسط العرض 155إلى 

 
راسمنطقة ل غرافيالموقع الجُ  :(1شكل )  ة.الد  
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 السُّعودي ة عربي ةة للمملكة الالمصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الطبوغرافي  

 250.000:1بمقياس 

وهي ،ندُ ثالث مُ إلى  اداخلي  ينبُع  وتنقسم محافظة
(4)

 : 

 الن خل:ينب ع  مدينة

أطرافها، وسميت قديًما  جميعمزارع الن خيل التي تمتد في إلى  ُسمي ت بهذا االسم نسبةً 

بسبب ينابيع المياه الكثيرة ومزارع الن خل الكثيفة التي تلتف حولها،  ،"وادي الن عيم"

ة للقوافل الت جارية وقوافل يويوجد بهذه المدينة عددٌ من القرى. كما كانت محطة رئيس

لكنها تطور حاليًا بإنشاء مزيد من المدارس  ،االحجاج، وهي مدينة صغيرة حاليً 

 وادي.والن  

 البحر:ينب ع  مدينة

وبها معظم المحالت ، إذ يقطنها أغلب السكان ؛ينبُع هي الجزء األساسي من دُّ ع  وتُ 

ع، إذ شط لمدينة ينبُ ياحي الن  هذه المدينة الجزء الس    دُّ ع  ة، كما تُ ة والمرافق العام  التجاري  

كونها تطل مباشرةً على مياه  ؛رجة األولىة بالد  ياحية العالمي  عتبر من المقاصد الس   تُ 

األمر الذي يجعلها من مراكز الغطس  ،البحر األحمر بشعابه المرجانية المتميزة

 ،ةع، وهو من أجمل المناطق الساحلي  منطقة شرم ينبُ ينبُع  ة، ويقع شمال مدينةالعالمي  

، ويخوت للغوص والسفاري، وبه مراكز للغوص، عديد من المنتجعاتعلى وي تويح

 قتصادي ةأنشطتها اال جميعلك يوجد بالمدينة مطارات حديثة لخدمة المدينة بولذ

 ة.والسياحي  

 :ناعيةالص   ينب ع  مدينة

ئت رص العمل من فُ  اكثيرً  ر هذه المدينةوف   م، وتُ 1975ناعية عام الص   ينبُع  مدينة أُنش 

سواء  ،الذين يقطنون بها كانع السُّ بب يتنو  اجحة؛ ولهذا الس  الن   قتصادي ةوالمشاريع اال

دول العالم، ويوجد بهذه  جميعأو حتى من  ،المختلفة الُمدُن السُّعودي ة ن منيكانوا قادم

كذلك تحتوي ناعي، ووهو ميناء الملك فهد الص    ،المدينة أكبر ميناء صناعي بالعالم

رص من الفُ  افط. وما زالت هذه المدينة تجذب إليها كثيرً على عدد من مصافي الن

 (.2شكل ) ،ا عليه اآلنتنمو هذه المدينة أكثر مم  فمن المتوقع أن الي وبالت   ،ةاالستثماري  

                                           
4
 - Royal Commission Yanbu,2019, The Ultimate in Sustainable 

Management, SUSTAINABILITY REPORT. 
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 .عمحافظة ينبُ ُجغرافي ة لُمدُن المواقع ال :(2شكل )

 السُّعودي ة عربي ةة للمملكة الالمصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على الخرائط الطبوغرافي  

 .Sentinel2وع ة من الن  وصورة فضائي   250.000:1بمقياس 

الُمدُن  ة للمحافظة شخصيتها على أماكن توزيعوقد فرضت الطبيعة الطبوغرافي  

زء الجنوبي من المحافظة، ويمكن أن الث في الجُ الث  الُمدُن  الحظ وجودالث، إذ يُ الث  

 وهي:  ،يرجع ذلك ألسباب
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   ويصل أقصى  بالجنوب على ساحل البحر األحمر. ةهلي  تركز األراضي الس

ا فوق مستوى سطح البحر عند قمة جبل مترً  2274إلى  ارتفاع بالمحافظة

 رضوى.

 .تركز شبكات الطرق على ساحل البحر األحمر 

 .تركز المشروعات التنموية والصناعية والسياحية على ساحل البحر األحمر 

راسمشكلة   ة:الد  

راسمن أهم جوانب  إن    ي النُُّمو العُمران ية ومآالتها، معرفة أحجامالعُمرانات الد  

تتابعة، وذلك للوقوف على ماضيها وحاضرها اتها في فترات زمنية مُ ات  جاهو

 ية.العُمرانوالتخطيط للتوسعات المستقبلية للكتل 

في ينبُع  محافظةلُمدُن  يالنُُّمو العُمران لذا فإن مشكلة البحث تتمثل في الحاجة لدراسة

راسالفترة قيد  ه والعوامل المؤثرة فيه( وبالتالي ات  جاهة وتتبع كل من )حجمه، الد  

 ؛ األمر الذي لم تسبق دراسته من قبل.ي بالمحافظةالعُمرانالتخطيط المستقبلي للنمو 

راس  ابقة ات الس  الد  

راسممممهممممم أومممممن  ،علممممى دراسممممات عديممممدة وحديثممممة تممممم االطممممالع ات التممممي الد  

 في مجال اهتمام البحث الحالي: استفادت منها

فممممي مدينممممة  التممممي حممممدثت الت غيُّممممراتعممممن كشممممف ( Rahman,2019) دراسةةةةة -

تحديمممممد حالمممممة اسمممممتخدام و م2019إلمممممى  م2009رانجبمممممور بالهنمممممد ممممممن عمممممام 

م المعلومممممممات ُظممممممعممممممد ونُ األراضممممممي باسممممممتخدام تقنيممممممات االستشممممممعار عممممممن بُ 

مممملتوقممممد . ُجغرافي ممممةال راسممممة  توص  مصممممدر ور منطقممممة البنمممماء، تغيُّمممم أنإلممممى الد  

، 17.23بنسمممممممبة  جممممممماءالتربمممممممة العاريمممممممة وألرض، واالزراعمممممممة، والميممممممماه، 

تممممممم و. 2019و 2009والي بممممممين عممممممام علممممممى الت مممممم 10.19-، 9.94-، 2.58

ممميمممتغي ع فمممي المنممماطق ر التربمممة العاريمممة إلمممى حمممد كبيمممر، ممممما يشمممير إلمممى التوسُّ

 استغالل األرض.والحضرية 

عمممممن المممممنمط المكممممماني للنممممممو الحضمممممري فمممممي  Khurshid,2019)دراسةةةةةة ) -

 ،باكسمممتان، وهمممي مدينمممة مهممممة فمممي جنممموب البنجممماب، مدينمممة ديمممرا غمممازي خمممان

باسممممتخدام  2016م حتممممى 1989وتغيممممر اسممممتخدام األراضممممي فيهمممما مممممن عممممام 

م المعلومممممات ُظممممعممممد ونُ مثممممل االستشممممعار عممممن بُ  ،مكاني ممممةتقنيممممات الجغرافيمممما ال

راسممممظهممممرت هممممذه وأ. ُجغرافي ممممةال ة أن المسمممماحات المبنيممممة قممممد ازدادت مممممن الد  

إلممممممممممممى  لتصممممممممممممل 2016-1998و 2016-2000و 2000-1989الفتممممممممممممرة 

متمممر  كيلمممو 275.64و متمممر مربمممع كيلمممو 95.00و متمممر مربمممع كيلمممو 180.64

، مممممن خممممالل تطبيممممق تقنيممممات الكشممممف بعممممد التغييممممرومربممممع علممممى التمممموالي. 
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راسممممماستكشمممممفت  تمممممم تحويمممممل فئمممممة ، 2016إلمممممى  1989ة أنمممممه ممممممن الفتمممممرة الد  

طبقمممة مبنيمممة وتربمممة عاريمممة. فئمممة إلمممى  فمممي المائمممة 5.29الغطممماء النبممماتي بنسمممبة 

راسممالتربممة العاريممة همممي الفئممة الرئيسمممية فممي منطقمممة  ا ات  جاهممموقمممد أظهممرت  ،ةالد  

أظهممممرت فئممممة وعاًممممما الماضممممية.  28الممممـفممممي  %7.78متزايممممدًا بزيممممادة قممممدرها 

مممممن  %0.04أي تممممم تغييممممر ، را فممممي التغييممممالمسممممطحات المائيممممة مممممياًل سمممملبي  

راسمممةاسمممتنتجوفئمممات التربمممة العاريمممة. إلمممى  المسممماحة راسمممأن منطقمممة  ت الد   ة الد  

 ا سريعًا.ا حضري  قد شهدت نمو  

في استخدام  الت غيُّراتعن مراقبة ودراسة  Aliani et al,2019)دراسة ) -

 مكاني ةخالل السنوات الماضية وإ، خاصة في األراضي الحضريةو، األراضي

ظهرت نتائج التقييم أن وأالمستقبلية في مقاطعة تتالش بإيران.  الت غيُّراتؤ بالتنبُّ 

عامالت كابا لها مُ  2014و 2007و 2000خرائط استخدامات األراضي لألعوام 

 %90و %91ودقتها اإلجمالية ، على التوالي 0.89و 0.85و 0.86تساوي 

-CAبواسطة نموذج  2028راضي لعام ؤ بخريطة استخدام األتم التنبُّ و. %93و

Markov .زيادة كبيرة في حجم المساحات إلى  ةؤات النموذجي  تشير نتائج التنبُّ و

وانخفاض مساحة األراضي  %،29/83السمكية والمناطق الحضرية بنسبة 

 0.59و 3/12، إلى على التوالي، الزراعية والغابات واألراضي البور

راسالمقبلة في المنطقة قيد  14على مدى السنوات الـ %0.48و ة. كما أظهر الد  

وبشكل رئيسي حول  ،النموذج أن التطور المستقبلي للمدينة سيحدث بشكل خطي

 خاصة على الحدود الغربية والشرقية للمدينة.و، مدينة هشتبر

 ع الحضري فيالتوسُّ الت غيُّرات وعن كشف  (Yakubu et al.,2020)دراسة  -

ونظام المعلومات  ،(RSعد )أكور بنيجيريا باستخدام تقنيات االستشعار عن بُ 

ظهرت النتائج تغيرات في وأ. 2015عام إلى  1985( من عام GIS) ُجغرافي ةال

راساستخدام األراضي في منطقة  على  2015و 2000و 1985ة في األعوام الد  

الغطاء النباتي: و، %18.27، %4.92، %1.51الفئات األربعة هي: البناء: 

األراضي الرطبة والجسم المائي: و، 56.72%، 70.60%، 81.08%

 %1.82، %8.56والسطح المكشوف:  %،8.52، 22.66%، 8.87%

تعود الزيادة في المساحة المبنية وما يصاحبها من وعلى التوالي.  16.5%

مستوطنات إلى  تحويل األسطح النباتية الطبيعيةإلى  انخفاض في الغطاء النباتي

راستدعو هذه ووأسطح غير منفذة.  ة المخططين والحكومة المحلية وحكومة الد  

تطبيق قانون التخطيط من أجل منع و تشكيل أساس لتخطيط أفضلإلى  الوالية

 التوسع العشوائي في المدينة.
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عن التغيرات البيئية الحضرية في مدينة بوريواال ( Malik,2020دراسة ) -

ظهرت نتائج وأ. مكاني ة-باستخدام تقنيات جيو 2011إلى  1981من  بباكستان

عام  %3.3تصنيف الغطاء األرضي أن المساحة المبنية للتحصيل زادت من 

 %4.2الحضري للمدينة بمعدل النُُّمو  . تم زيادة2011عام  %4.7إلى  1981

 GIS. كما كشف تحليل 2011إلى  2001من  %2و 2001إلى  1981من 

 1981في  %29ئط استخدام األراضي عن زيادة في البناء من القائم على خرا

عد ونظام يمكن إثبات التحليل القائم على االستشعار عن بُ  2011في  %62إلى 

للنمو الحضري للمدن الوسيطة كأساس للتخطيط واإلدارة  ُجغرافي ةالمعلومات ال

 الحضريين لصانعي القرار.

-1978للفترة من النُُّمو  ماطعن تحليل أن (Kundu et al,2020دراسة ) -

عد ونظم المعلومات في كولكاتا بالهند باستخدام بيانات االستشعار عن بُ  2017

ا بنحو ظهرت النتائج أن مساحة البناء الحضري قد ازدادت تدريجي  وأ. ُجغرافي ةال

راس( خالل فترة 2كم  239.097) 21.17% ة بسبب اإلنشاءات الجديدة الد  

راسذلك. كما كشفت إلى  وما، والمستوطناتللطرق والجسور  ن عن أة الد  

التطور الحضري حدث أكثر في المناطق الشمالية والجنوبية مقارنة باألخرى 

المناطق. فقد تم العثور على أربعة أنماط للنمو الحضري وهي تنمية مستمرة 

األنماط ووخطية. ، وخطية غير متجاورة، وخطية مستمرة، منخفضة الكثافة

امة هي خطية مستمرة وغير متجاورة ألن معظم التطور الحضري حدث على اله

ؤ تنبُّ إلى  التوصلإلى  طول جوانب الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة. باإلضافة

ويقدر أن البناء  ،CA-Markovللمنطقة باستخدام نموذج سلسلة  المستقبلي

 .2031( في عام 2كم  509.82) %56.18 حونالحضري قد يزداد ب

راسعطينا تُ  ،وهكذا ة مقارنـة مـع مـا توصـل ـة وآليـ  ـة ومنهجي  ابقة خلفي  ات الس  الد  

راسفي هذه  نه سيتمإليه الباحثـون في دراساتهم، حيث إ  يالنُُّمو العُمران ة دراسةالد  

باســتخدام تقنيــات والعوامل المؤثرة فيه ينبُع  محافظةاته في ات  جاهحجمه وتطوره و

 40ـرة زمنيـة تمتد لــتف اللخ ُجغرافي ةعــد ونظــم المعلومات الاالستشعار عــن بُ 

 .اعامً 

 حليل:ق الت  ر  البيانات وط  

 البيانات: :لا أو  

راس اعتمدت  ىوأخر مكاني ةبيانات إلى  فتهاة على مجموعة من البيانات التي صن  الد  

 ة.وصفي  

 :مكاني ةالبيانات ال . أ
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 ة:الطبوغرافي  الخرائط  .1

راساستخدمت  دارة المساحة إنتاج إة خريطتين طوبوغرافيتين للمنطقة من الد  

 ،50.000:1و 500.000:1ة بوزارة البترول والثروة المعدنية بمقياس الجوي  

راس، وقد استفادت 1980عام  تينجنت  والمُ  في رسم الحدود  تينطيالخر اتينة من هالد  

 نتاج.بالمحافظة سنة اإل تل المبنيةدارية والكُ اإل

 ة:ور الفضائي  الص   .2

راساعتمدت   األولوع ة، أما الن  ور الفضائي  ة على نوعين متمايزين من الصُّ الد  

 امترً  30إلى  تصل مكاني ةبدقة  SRTMة من النوع فهو نماذج االرتفاعات الرقمي  

جميًعا من موقع هيئة المساحة  اللخلية، وقد غطت المحافظة خمس لقطات تم تحميله

راسوقد استفادت ، (3شكل ) ،الجيولوجية األمريكية ة من نماذج االرتفاعات الد  

ن االرتفاعات إية بالمحافظة، إذ العُمرانالرقمية في ترشيح أماكن جديدة للتوسعات 

 واالنحدارات من أهم المحددات لقيام نشاط عمراني في المنطقة.
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راساذج االرتفاعات الرقمية التي تغطي منطقة لقطات نم :(3شكل )  ة.الد  
 30بدقة  SRTMالمصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات نموذج االرتفاعات الرقمي 

 .امترً 

راسوالنوع الثاني من أنواع الصور الفضائية التي استخدمتها  ة فهي الصور متعددة الد  

وهذه  ،واحدة منها فترة زمنية محددةل في خمس صور تمثل كل األطياف، وتتمث  

 الصور هي:

 60 مكاني ةبدقة  1985بريل لعام أ 14ليوم  Landsat5صورة خاصة بالقمر  -

 متًرا.

 60 مكاني ةبدقة  1995مايو لعام  26ليوم  Landsat5صورة خاصة بالقمر  -

 متًرا.

 30 مكاني ةبدقة  2005مارس لعام  9ليوم  Landsat7صورة خاصة بالقمر  -

 متًرا.

 15 مكاني ةبدقة  2015يونيو لعام  28ليوم  Landsat8صورة خاصة بالقمر  -

 متًرا.

 10 مكاني ةبدقة  2020بريل لعام أ 10ليوم  sentinel2صورة خاصة بالقمر  -

 ر.امتأ

راعاة نسب السحب عند تحميل كل من هذه الصور من موقع هيئة المساحة ت مُ وقد تم  

راسالجيولوجية األمريكية. واستفادت  ة من هذه الصور في رسم شبكة الطرق الد  

 الت غيُّراتوالكتل المبنية في كل تاريخ من التواريخ المشار إليها. وبالتالي معرفة حجم 

 اتها وسماتها.ات  جاهو

 ة: ي  البيانات الوصف . ب

راساعتمدت  ة على مجموعة من البيانات الوصفية التي أسهمت في تحليل ما آلت الد  

راسية بالمنطقة على مدار الفترة الزمنية قيد العُمرانإليه التطورات  ة، وقد تمثلت الد  

 هذه البيانات في النقاط التالية:

العامة  الصادر عن الهيئة 2017، 2015، 2005، 1999دليل الخدمات ألعوام  .1

 لإلحصاء.

، الصادر عن وزارة 2015، 2005، 1995دليل الصناعات السعودي ألعوام  .2

 .السُّعودي ةاالستثمار 

 حليل:ق الت  ر  ط   :ثانياا
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درة على تخزين البيانات وربطها وتحليلها القُ  ُجغرافي ةالمعلومات النُُظم  تمتلك تقنيات

واتخاذ أنسب القراراتوإخراجها بصورة تساعد على التخطيط السديد 
(5)

ولذا فقد  

 وهي: ،ة لتحليل البيانات المتاحةوالكارتوجرافي   حصائي ةطرق اإلالاتُّب ع ت مجموعة من 

 ة:طرق تحليل الخرائط الطبوغرافي   - أ
ع ت ت الهوامش عن طريق ص  وقُ  Georeferenceا الخرائط الطبوغرافية مكاني   أُرج 

، ثم قامت بإنشاء قاعدة البيانات بما تحويه من طبقات وبدأت ArcGIS 10.6برنامج 

 ية والطرق وغيرها من الظاهرات.العُمرانفي رسم الكتل 

 : ةالصور الفضائي   طرق تحليل - ب

وذلك للخروج  ؛(4شكل ) ،بمجموعة من الخطوات لتحليل الصور الفضائية تم القيام

ويمكن إيجاز هذه الخطوات في النقاط ، ومحاورهاته ات  جاهي والنُُّمو العُمران منها بحجم

 التالية:

 لكتروني تم تحميل الصور الفضائية مختلفة األنواع وأوقات االلتقاط من الموقع اإل

 .USGS.GOVلهيئة المساحة الجيولوجية األمريكية 

   ا عن طريق عمليات تم تحسين الصور مكانيResolution Merge  وذلك بدمج

 مرتفعة مع باقي باندات الصورة الفضائية.  ةمكاني  دقة  يباند ذ

  ًا عن طريق عمليات ومعادالتا تم تحسين الصور الفضائية راديومتري  أيض 

 DN To Reflectanceقيم االنعكاس إلى  ، وذلك لتحويل قيم الخاليا بالصور

 الحقيقي للظاهرات.

 ملية باندات الصور عن طريق الع بعد انتهاء عمليات التحسين تم تجميعLayer 

stack  الموجودة ببرنامجErdas Imagine. 

   تصنيف موجه للصور الفضائية بعد عمليات التحسين والتجميع وذلك بواقع ئ أُنش

 نة مختلفة.عي    42

  من الصور الفضائية والناتجة عن عمليات ينبُع  ية فيالعُمرانتم استخراج الكتل

 .ةالتصنيف في كل سن

  

                                           
5
، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في العمران الحضري، دار الشروق 2006عاطف سالمة،  -  

 الجديد للنشر والتوزيع، القاهرة.
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  طرق تحليل الصور الفضائية. :(4) شكل

 المصدر: من عمل الطالبة                         

 ة:ستقبلي  عات الم  وس  ة بالت  حليالت الخاص  الت   - ج

قاعدة إلى  دخالهاإة أنماط حسب نوع البيانات التي تم عد  إلى  ع العمليات التحليليةتتنو  

راسالبيانات، وكذلك حسب طبيعة  وأهدافهاة الد  
(6)

م  نموذج ) ؛ ( Modelلذا فقد ُصم  

لتحديد  مكاني ةبمعلومية مجموعة من المعطيات ال ArcGIS10.6عن طريق برنامج 

 وهي: ،ة شروطتبعًا لعد  ينبُع  ي بمحافظةالعُمرانأنسب األماكن للتوسع 

  ية الجديدة قريبة من الشبكة الرئيسية للطرق.العُمرانأن تكون التجمعات 

  ية الجديدة قريبة من محطة إنتاج الكهرباء.العُمرانأن تكون التجمعات 

  الصناعية ومينائها ينبُع  ية الجديدة بعيدة عن مدينةالعُمرانأن تكون التجمعات

 العمالق.

   ينبُع  ية الجديدة في منصرف الرياح القادمة من مدينةالعُمران تكون التجمعات أال

 الصناعية.

  ية الجديدة قريبة من خط الساحل.لعُمراناأن تكون التجمعات 

  ية الجديدة بعيدة عن أماكن الخطورة الطبيعية ومخارج العُمرانأن تكون التجمعات

 األودية.

  ية الجديدة على انحدارات هينة وبسيطة.العُمرانأن تكون التجمعات 

                                           
6
 ، دراسات تطبيقية في نظم المعلومات الجغرافية، دار العلم للنشر2007محمد الخزامي عزيز،  - 

 والتوزيع، الكويت.

Image Download 

Image Download 

Image Download 
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Image Download 

 Layer stack   

Image Download 
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م النموذج الُمب ي ن في شكل ) جميعولتطبيق   (.5الشروط السابق ذكرها استُخد 

تاحة في برنامج المُ  األدواتويتضح من النموذج استخدام مجموعة من 

ArcGIS10.6، :وهي كالتالي 

- Euclidean distance رب من ظاهرة ما.عد أو القُ تستخدم لقياس البُ  ةوهي أدا 

- Reclassify تستخدم لتصنيف البيانات الخلوية الناتجة عن باقي أداة  وهي

 ستخدمة.المُ  األدوات

- Slope على  استخدمت لحساب االنحدارات الموجودة بالمنطقة بناءً أداة  وهي

 نموذج االرتفاعات الرقمي.

-  Weighted sum  ُالئمة التي طبقت كل شرط على خدمت لجمع خرائط المُ است

 حدة لتنتج خريطة مالئمة واحدة لكل الشروط.

- Extract by Attribute تستخدم لفصل فئات البيانات الخلوية عنأداة  وهي 

 بعضها البعض.

-  Raster to Polygon  ُبيانات خطية.إلى  خدمت لتحويل البيانات الخلويةاست 

- Feature to point  ُمجتمعات  إلنشاءماكن تصلح ي األأخدمت لتحديد است

نقاط محددة إلى  حيث كان من شأنها تحويل المضلعات ،عمرانية جديدة بدقة شديدة

 حداثيات.اإل
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إلنشاء مجتمعات سكنية أو سياحية  المواضعختيار أنسب قترح المُ نموذج  :(5شكل )

 .عجديدة بمحافظة ينبُ 

 .ARCGIS10المصدر: من عمل الطالبة باستخدام برنامج 

 النتائج والمناقشة:

راستنقسم نتائج   وهما: ،نيمحورين رئيسيإلى  ةالد  

 اته والعوامل المؤثرة فيه.ات  جاهحجمه وينبُع  حافظةن مُ دُ ي بمُ النُُّمو العُمران اًل:أو  

 .دن المحافظةي بمُ العُمرانات المستقبلية المتوقعة للنمو ت  جاهاالثانيًا: 
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و الع مران :لا أو    اته والعوامل المؤثرة فيه:ات  جاهحجمه وينب ع  ن محافظةد  ي بم  الن م 

ينبُع و البحر،ينبُع و النخل،ينبُع  –ثالث  ينبُع حافظةن مُ دُ فإن مُ  ،كما أسلفنا الذكر

ولكل منها سماتها وخصائصها التي اكتسبتها من ظروف النشأة  - ةالصناعي  

ظروف التطور، لذا سيتم بيان نتائج دراسة كل مدينة منها على إلى  وعواملها، إضافة

 حدة.

 خل:الن  ينب ع  مدينة .1

 والغرب جبالالنخل عند مخرج وادي المحير، ويحدها من الشمال ينبُع  تقع مدينة

 هلبي وشعران. ومن الجنوب والشرق جبال ،قُرية وفُخت

لذا فقد اختار هذه  ؛للعيش فوقها دة  مه  مُ  يبحث عن أرض   اإلنسانفإن  ،وبطبيعة الحال 

نة والمناسيب البقعة بعناية؛ إذ تمتاز نهايات األودية عموًما باالنحدارات الهي   

السيول واألمطار، ولذا تكثر بها عيون  ياهلمكونها مصيدًا إلى  نخفضة، إضافةالمُ 

 في قيام النشاط الزراعي بالمدينة. يالمياه العذبة التي لها الدور األساس

(2011ويذكر )ماوتن، 
(7)

خذ في ؤأن مفتاح التطوير المستقبلي للمدينة يجب أن يُ  

راستعرض اعتباره التحليل التاريخي، لذا  إذ  ؛تاريخية عن المدينة ةاًل لنبذأو   ةالد  

راسمق التاريخ، فلم تصل تضرب المدينة بجذورها في عُ  ة باالعتماد على الد  

راس تاريخ محدد نشأت فيه. إال أنها شكلت نقطة إلى  تاريخ المدينة عن ات السابقةالد  

هذا الدور مع انتشار  اعام، ونم 1400مفصلية في طرق التجارة للشام ومصر قبل 

ومنها غزوة العشيرة  ،ا لغزوات وسرايا رسول هللا محمدينبُع محط   ذ كانتاإلسالم، إ

 سالم بها كانت نقطة مهمة في طريق الحجيجوبواط وسرية العيص، وبعد استقرار اإل

المدينة المنورةإلى 
(8)

. 

وتشتهر المدينة بسوقي الجابرية والسويقة، وسوق االثنين الذي كان مسرًحا لرواج 

إذ يعمد بعض التجار  ؛ة من الشام والتبادل التجاري بالمفهوم الحديثالبضائع القادم

 عف.لى استبدال بضاعتهم بمنتجات النخل من التمر والدبس والس  إ

لذا ال تمتاز المدينة بالشوارع العمالقة  ؛للسكان بالمدينة يالنشاط الرئيس عد الزراعةوتُ 

راسشاهقة االرتفاع فمن خالل  وال المباني ة الميدانية تبين أن غالبية المباني ال الد  

 (. 1تتجاوز الطابقين كما توضح صورة )

 ،األربعين األخيرةاألعوام ية للمدينة كثيًرا خالل العُمران الُكتلة ات  جاهر شكل وولم يتغي  

ولعل أبرزها وأهمها هو الموقع  ،الُكتلةكثير من المحددات لهذه  وذلك لوجود

                                           
7
الطريقة والتقنيات، ترجمة د. إبراهيم محمد  -، التصميم العمراني 2011ماوتن كليف وآخرون،  -  

 البلوز، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود.
8
، بالد ينبع لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة، منشورات دار 1965حمد الجاسر،  -  

 المملكة العربية السعودية. -الترجمة والنشر، الرياض اليمامة للبحث و
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تقع على الضفة الشرقية من وادي المحير، وتحدها من الشرق الجغرافي للمدينة؛ إذ 

 ي. النُُّمو العُمران المرتفعات ومن الغرب مجرى الوادي، وبالتالي تصعب فرص

هذه وية؛ العُمران الُكتلةفي حجم  الت غيُّراتالرغم من ذلك حدثت بعض على و ،لكن

اسات حكومية متعددة، وكان من وسي اقتصادي ةتنموية و االتي تبعت أحداثً  الت غيُّرات

ربعين السنوات األمرات خالل  5 حون العُمرانشأن هذه األحداث أن يتضاعف حجم 

المبنية  الُكتلة% من حجم 22أكثر من  1980المبنية عام  الُكتلةإذ ال تتجاوز  ؛األخيرة

 .2020في عام 

 
 النخل.ينبُع  مدينة :(1صورة )

راسالمصدر:   .2020سبتمبر  15للمدينة بتاريخ ة ة الميداني  الد  

ل من األمر الذي قل   ،سد الفرعة السُّعودي ة عربي ةشأت المملكة الأن 1982خالل عام 

ما دفع للمزيد من  ،أخطار السيول وأسهم في توافر المياه معظم أوقات السنة

في  %14وبالتالي زيادة مساحات المناطق المبنية بنسبة  ،االستقرار بالمنطقة

 (.7و 6) التالية إلنشاء السد كما يوضح شكال يالثمانالسنوات 
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في الفترة الزمنية من النخل ينبُع  ية لمدينةالعُمرانتلة لكُ المساحي لتطور ال :(6شكل )

 .2020إلى  1980عام 
 ة للمدينة.المصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات األقمار الصناعية والخرائط الطبوغرافي  

بل والتجاري  ،بدأت المملكة في مزيد من االهتمام بالنشاط الزراعي 1991وفي عام 

مليون  20.6إلى  أيًضا؛ فإلى جانب تطوير وتعلية سد الفرعة لتصل قدرته التخزينية

% من 85متر مكعب، طورت حكومة المملكة سوق السويقة؛ إذ تم تحديث أكثر من 

اب رواًجا اقتصادي  مما سب   ،مبانيه والطرق المؤدية إليه
(9)

ترتب عليه مزيد من التنمية  

كم 0.3ية التي أضافت نحو العُمران
2
% من 15 حونتلة المبنية بالمدينة بما يمثل للكُ  

 (.1جدول ) 2020في عام المبنية  الُكتلة

                                           
9
- Zahid, Z., 1996, Urban Planning in Saudi Arabia with Special Reference 

to the “ Nitag Omrani Programme”, Ph.D. Thesis, Durham University, UK. 
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راسالنخل طوال الفترة قيد ينبُع  المساحة المبنية لمدينة :(1جدول )  ةالد  

 العام م

المبنية المساحة 

بالكم
2 

% 

 21.5 0.43 م1980 1

 35.5 0.71 م1990 2

 50 1 م2000 3

 55 1.1 م2010 4

 100 2 م2020 5

 ة.المصدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات األقمار الصناعي          

؛ إذ اجتاحت ر ملموسيطرأ عليها تطوُّ فلم  2010و 2000الفترة ما بين عامي  اأم  

 ،ى لهبوط حاد في سوق النفطمما أد   ،طاحنة في هذه الفترة اقتصادي ةالعالم أزمة 

 الُكتلةالزيادة في  لذا لم تتعد   ؛أرجاء المملكة لانعكس سلبًا على عمليات التنمية بكو

ي في الزيادة بشكل سريع ما بين النُُّمو العُمران %، في حين بدأ منحنى5ية عن العُمران

إذ  ؛؛ وذلك لما أولته حكومة المملكة لهذه المدينة من االهتمام2020و 2010عامي 

حفر معهد األمير سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراء، ثماني آبار للتغذية الجوفية 

متر مكعب من الطمي من  يرفع مليونإلى  خل، إضافةع الن  بحوض سد الفرعة بينبُ 

لف متر مكعب، كما تم تركيب أ 20ي بطول حوض التخزين، وعمل حاجز تراب

كم من شبكة الطرق التي  50جانب مد أكثر من إلى  صافرات على طول الوادي، هذا

ع البحر، كل هذه الصناعية وينبُ ينبُع  تخدم المدينة وتسهم جيدًا في ربطها بمدينتي

كم 0.9 حونالمبنية للمدينة  الُكتلةاألحداث أسهمت في زيادة مساحة 
2
بما يعادل  

المبنية للمدينة  الُكتلةنصف حجم  حونن إ، أي 2020في عام المبنية  الُكتلة% من 45

 (.7العشر األخيرة كما يوضح شكل )السنوات تم بناؤه في 
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ية الُمضافة في كل مرحلة زمنية العُمرانالنسب المئوية للمساحات  :(7شكل )

 .2020إلى  1980مما قبل عام 

 (1الطالبة اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل 

 البحر:ينب ع  مدينة .2
وتكاد  ،السهل الساحلي الشرقي للبحر األحمر، وتقع جنوبها البحر علىينبُع  تقع مدينة

 الصناعية.ينبُع  تلتحم بها مدينة

بالمكانة التاريخية التي  ىإنها ال تحظفالبحر ينبُع  الرغم من امتداد تاريخ مدينةعلى و

ففي القرن السادس الهجري قامت لألشراف الحسينيين دولة  ،خلالن  ينبُع  حظيت بها

ها في العمل بوصفه ميناء المدينة المنورة، وظل العمل في ؤالبحر وأخذ ميناينبُع  في

 ت الفوضى في المدينة؛ مما كان له أثرحيث عم   ،الميناء حتى القرن العاشر الهجري

صالحات م أجريت مجموعة من اإل1576وفي عام  في تخريب ميناء المدينة،

ينبُع  خضعت 1812وظلت المدينة الميناء األول لبالد الحجاز، وفي عام  ،للميناء

 يني بها عدد من المبانصالحات للميناء وبُ دخل كثير من اإلللحكم العثماني وأُ 

 الحكومية والمستودعات وقلعة كبيرة.
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أول قافلة لبواخر الحجاج واستمر النزول بها حتى عام ينبُع  استقبلت 1903وفي عام  

افتتح الملك خالد بن عبد  1965مع بداية الحرب العالمية الثانية. وفي عام  1940

 التجاري فبدأت مرحلة جديدة من االزدهار.ينبُع  العزيز ميناء

، السُّعودي ة عربي ةفي المملكة الة السياحي  الُمدُن  المدينة المركز األول من بين وتحتلُّ 

وذلك لما تمتلكه من إمكانات وميزات عن غيرها؛ إذ يقع شمال المدينة شرم الخور 

كثير من مراسي اليخوت ومراكز الغطس، وفي ظل ما يوجد  الذي يحتوي على

البحر من أهم مناطق ينبُع  بالبحر األحمر من شعاب مرجانية خالبة أصبحت مدينة

 العالم. الغطس في 

 -رص االستثمارية لنجاح الفُ  مةً ءالمُ الُمدُن  البحر من أكثرينبُع  جدير بالذكر أن مدينة

ويساعد على نجاح  - ي بالمدينةالعُمراناألمر الذي ينعكس على المستوى المعيشي و

البحر مجموعة من المحددات منها وجود  عالمشروعات االستثمارية والسياحية بينبُ 

 التجاري.ينبُع  ميناءإلى  إضافة ،المحسن مطار األمير عبد

البحر بمجموعة من المراحل التي أثرت في نموها ينبُع  تفقد مر  الُمدُن  وكغيرها من

% من 4م 1980ية القديمة التي كانت موجودة قبل العُمران الُكتلةا فال تتجاوز مراني  عُ 

ية العُمران الُكتلة(، وتركزت هذه 9شكل ) ،ية الموجودة حاليًاالعُمران الُكتلةحجم 

 2.1إلى  (، ووصلت مساحتها8شكل ) ،ميناء المدينة التجاري يالقديمة شمال غرب

كم
2
 (.2جدول ) ،

م أنجزت الدولة مشروع محطة التحلية والقوة الكهربائية شرق 1982وفي عام 

 ،والمدينة المنورة بالمياه العذبة والكهرباءينبُع  مدينتي وجنوب الميناء، وذلك إلمداد

ميجاواط من الكهرباء  250و ةمليون جالون مياه عذب 25حيث بلغ إنتاج هذه المحطة 

ايومي  
(10)

كم 3.4األمر الذي أسهم في إضافة  ،
2
ية للمدينة العُمرانتلة للكُ  العُمرانمن  

. ولم 2020للمدينة عام ية العُمران الُكتلة% من 6، بما يساوي 1990بحلول عام 

ي القديمة في شكل العُمران الُكتلةية المضافة إال حول العُمرانتتركز هذه المساحات 

 (.8شكل ) ،حلقي، دون أن تأخذ أي محاور أو مناطق نمو جديدة

                                           
10

- Othman, A. Zahir., 1995 "The Role of Planning in Urban Development : 

A Case of Arriyadh Development Authority", in Al-Hathloul and Edadan 

(eds), Urban Development in Saudi Arabia, Riyadh, Dar-Al-Sahan, .pp.307-

330. 



 Doi: 10.12816/jasg.2021.135474  د. فاتن حناس   -العويف ةصيت
 

ـ ــ ــ  ت

58 

 
راسالبحر خالل فترة ينبُع  ية لمدينةالعُمران الُكتلةتطور  :(8شكل )  ة.الد  
 ة للمدينة.عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات األقمار الصناعية والخرائط الطبوغرافي  المصدر: من 

اهتمت الحكومة بنشر التعليم وتقديم الخدمات االجتماعية لسكان  1993وفي عام 

 ،1995مدرسة عام  22إلى  مدارس 5حيث زاد عدد المدارس بالمدينة من  ،المدينة

إلى  الصناعية، مما أدىينبُع  ن مصانع مدينةسبق ذلك تشغيل المراحل األولى مو

كم 11 حونمزيد من المساكن للعمال؛ األمر الذي أدى إلضافة إلى  الحاجة
2
من  

لعام ية العُمران الُكتلة% من 19بما يمثل نحو  (،2ية كما يوضح جدول )العُمران الُكتلة

ستغل لم تُ  أراض   ية الجديدة غرب المدينة فيالعُمران الُكتلة، وقد تركزت هذه 2020

 وبتخطيط هندسي دقيق.  ،بعد

  



 2021يناير (    8العدد   )   - الرابعاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

ـ ــ ــ  ت

 
59 

راسالبحر طوال الفترة قيد ينبُع  المساحة المبنية لمدينة :(2جدول )  ةالد  

المساحة المبنية بالكم العام م
2 

% 

 3.8 2.1 م1980 1

 9.9 5.5 م1990 2

 29.4 16.3 م2000 3

 35.7 19.8 م2010 4

 100 55.4 م2020 5

 ة.الباحثة اعتمادًا على بيانات األقمار الصناعي  المصدر: من عمل 

استقرت دوافع التنمية وعجلتها فيما قبل مرحلة الركود العالمي  2000وبحلول عام 

ي للمدينة، خصوًصا أنه كان يعتمد النُُّمو العُمران ر على سرعةمما أث   ،سالفة الذكر

أحوالهم المعيشية جراء تأثرت هؤالء العمال الذين  –باألساس على سكن العمال 

ضف للمدينة خالل فلم يُ  -سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت  قتصادي ة،األزمة اال

كم 3.5سوى  2010إلى  2000الفترة من 
2

 العُمرانفقط من مساحة  %6، بما يمثل 

 .بالمدينة 2020الموجود عام 

كم 35 حونإضافة إلى  ىأدمما  ،قتصادي ةانتهت آثار األزمة اال 2012وبحلول عام 
2
 

 2020الموجود عام  العُمران% من مساحة 64مران بالمدينة، بما يوازي للعُ 

في آخر عشر  العُمران ن تاج لحركة ثلثي المدينة ما هو إال   حونن إأي  ،بالمدينة

  كم من الطرق حول المدينة وداخلها. 860 حون وذلك تزامنًا مع مد    ،سنوات
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ع البحر في كل مرحلة زمنية من ية الُمضافة لينبُ العُمرانالنسب المئوية للمساحات  :(9شكل )

راسمدة   ة.الد  

 (.2المصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )

 –ا ا غربي  ية المضافة قد اتخذت محوًرا شمالي  العُمرانبالذكر أن المساحات  جدير

 مدينة ات  جاههذا مع النُُّمو  ساحل البحر األحمر، ويتطابق محوروازاة ا بمُ ا شرقي  جنوبي  

التنمية السياحية بامتداد شاطئ  ات  جاهالجنوبية الشرقية، ومع  الجهةالصناعية من ينبُع 

 المدينة.

البحر المباني متعددة الطوابق؛ إذ تنتشر بها المباني ذات ينبُع  وتسود في مدينة

كما تقل بها األدنى من ذلك كما توضح  ،وتندر بها األعلى من ذلك ة،األربعالطوابق 

 (.2صورة )
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 البحر.ينبُع  المباني في مدينة :(2صورة )

راسالمصدر:   .2020سبتمبر  17ة الميدانية للمدينة بتاريخ الد  

 الصناعية:ينب ع  مدينة .3

مدينة  يغرب كم شمال 350عد الصناعية على ساحل البحر األحمر، على بُ ينبُع  تقع

الصناعية نقطة النهاية، لخطي أنابيب الزيت الخام، ينبُع  جدة، وتمثل مدينة

المنطقة الغربية، إلى  وسوائل الغاز الطبيعي، اللذين يمتدان من المنطقة الشرقية،

ا في خطط ا رئيسي  ، ويؤهلها لتلعب دورً ااستثماري   استراتيجي  ا امما يجعلها موقعً 

 .تتابعةللتنمية المُ  السُّعودي ة ةعربي  المملكة ال

مدينة  يا شمال غربكيلو مترً  350الصناعية التي تبعد ينبُع  وتم اختيار موقع مدينة

من  اعلى دراسات مستفيضة أخذت في االعتبار عديدً  جدة كمدينة صناعية بناءً 

 وهي:  ،العوامل االستراتيجية

   استخدام إلى  عمليات التشغيل،من المعروف أن الصناعات الثقيلة تحتاج أثناء

ولما كان استخدام المياه العذبة للتبريد الصناعي،  ،كميات هائلة من مياه التبريد

؛ ألنه ال توجد أنهار عذبة تجري في السُّعودي ة عربي ةلبتة في المملكة الأغير وارد 
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 يحتاجأراضيها على مدار العام. كما أن توفير المياه العذبة، عن طريق التحلية، 

كان البديل الوحيد هو إنشاء  ،أموال طائلة، ال مبرر لها في هذا المجالإلى 

على ساحل البحر ينبُع  فاختيرتالمجمعات الصناعية الكبيرة، على ساحل البحر، 

حيث يتوافر لها الماء،  ،كما اختيرت الجبيل، على شاطئ الخليج العربي ،األحمر

 .بكميات وافرة

 350الممتاز، على البحر األحمر، وتبعد عن مدينة جدة قرابة بموقعها ينبُع  تتميز 

وهذا التميز  ،البحرينبُع  الجنوب، من بلدةإلى  كم 20 حونالشمال، وإلى  امترً  كيلو

بحقول النفط في ينبُع  في موقعها، مع وجود خطي األنابيب، اللذين يربطان مدينة

للممرات المائية بالخليج العربي؛ ستراتيجي المنطقة الشرقية، جعلها البديل اال

لشحن النفط الخام، والغاز الطبيعي السائل، ومشتقاته المكررة، وأيضا، المنتجات 

 .األسواق األوروبيةإلى  البتروكيماوية، وتصديرها

  توافر الرواسب المعدنية بكميات ضخمة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة

ي المتمثل في توفير مرفأ لتصدير الخامات عد االستراتيجالبُ إلى  ضافةإالمنورة، 

حمرعلى ساحل البحر األ البتروكيماويةالبترولية والمواد 
(11)

 .  

 من الناتج المحلي الصناعي بالمملكة %25الصناعية ما نسبته ينبُع  وتمثل مدينة

جدير بالذكر أنه ومن ال بها. األجنبيةجمالي االستثمارات الصناعية إمن  %22و

إنها تحتوي على ف - إن جاز التعبير -من الطبيعة الصناعية للمدينة رغم على الو

ومن هذه المشروعات مشروع  ،كثير من المشروعات السكنية والترفيهية العمالقة

 حديقة األمير سعود بن عبدوجزيرة النورس، والواجهة البحرية، جزيرة النور، 

 ية.الصناعينبُع  وبحيرة ،هللا بن ثنيان آل سعود الرياضية

م، 1975ع عام حيث تأسست الهيئة الملكية للجبيل وينبُ  ،وتمتاز المدينة بحداثة نشأتها

العزيز،  (، الصادر في عهد الملك خالد بن عبد75بموجب المرسوم الملكي رقم )م /

نشاء وتطوير التجهيزات األساسية، لمدينتي إوقد أنيط بالهيئة مسؤولية تخطيط و

 .مدينتين صناعيتين عالميتينإلى  لتحويلهماالجبيل وينبع الصناعيتين، 

الصناعية الخطوط ينبُع  ضمنت الخطة التي وضعتها الهيئة الملكية، لتشييد مدينة

منطقة صناعية ومرافق سكنية إلى  العريضة لتحويل هذه المساحات الصحراوية

ووضع حجر  م،1980: 1975مكثفة خالل ثالثين عاًما، بدأت في الفترة ما بين 

 .م1979في ينبُع  األساس للمدينة الصناعية في

وقد تضمنت الخطة تشييد محطات نهائية لخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز الطبيعي 

السائل )بتروالين( ومصافي الزيت الخام ومعمل فرز الغاز الطبيعي السائل 

                                           
11

- Royal Commission Yanbu,2019, The Ultimate in Sustainable 

Management, Sustainability Report. 
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 ومجمعات البتروكيماويات، ومرافق صناعية هيدروكربونية والعديد من الصناعات

ستراتيجي، على ساحل البحر اميناء  المختلفة. كما تضمنت الخطة بناء وتشييد

ع وهو ميناء الملك فهد الصناعي بينبُ  ،األحمر؛ للحصول على خطوط مالحية جديدة

 .ليكون أكبر ميناء صناعي في العالم

راستذكر بعض  اتالد  
(12)

عامل االرتباط بين التطور االقتصادي والتغير ن مُ أ 

إقامة ميناء، على أحدث  تم تم1977، وفي عام 0.8يقل عن  الي يجب أالمعمار

طراز عالمي رفيع، هو ميناء الملك فهد الصناعي، الذي يقوم بتقديم الخدمات للمنطقة 

وعي في السكنية من المساكن، وصاالت الترفيه، واألسواق التجارية، التي رُ 

المدينة الصناعية، وبالفعل فقد تخطيطها سهولة االنتقال، بينها وبين باقي أطراف 

قامت التجهيزات األساسية، التي اشتملت على الطرق والطاقة الكهربائية وشبكات 

تى أصبحت ، حالمياه، واالتصاالت وغيرها بتوفير الخدمات للمدينة السكنية وساكنيها

المدينة الصناعية صالحة لنمو جميع الصناعات، وذلك، لما تحتويه من مرافق 

عام الصناعية، حتى ينبُع  ويبلغ عدد الصناعات الثقيلة العاملة في مدينة ومنافع،

وقد  .مليار لاير سعودي 35.6، بلغت قيمتها االستثمارية ا، اثني عشر مصنعً 2020

أكبر على وي تنتج عن كل هذه الخطوات الجادة وجود مدينة صناعية عمالقة تح

كم 25.5ي بها نحو حيث بلغت مساحة المبان ،ميناء صناعي في العالم
2

(، 3جدول )، 

الحظ تركز ويُ  ،(11شكل ) ،الموجود حاليًا العُمران% من مساحة 25بما يمثل 

 (.10آنذاك حول ميناء الملك فهد الصناعي كما يوضح شكل ) العُمران

تنمية إلى  م فقد هدفت خطط الحكومة1990م: 1985ا الفترة ما بين عامي أم  

 :نحو التاليالقطاع الخاص، وذلك على ال

ا للصناعات األساسية )سابك(، والتي تقوم حاليً  السُّعودي ةزيادة نشاطات الشركة  -1

 .بتوفير معظم المواد األساسية، للمصانع الوطنية

 .إقامة مزيد من صناعات الجيل الثاني للبتروكيماويات -2

نقل التقنية األجنبية وتطوير عديد من الصناعات النهائية؛ للحد من حجم  -3

 .االستيراد الحالي

 .استغالل المواد المعدنية المتوافرة؛ لتنمية الصناعات القائمة عليها -4

 .زيادة صادرات المملكة من الصناعات الهيدروكربونية -5

تنمية وتطوير الصناعات الكبيرة، بالمشاركة مع دول الخليج، والشركات متعددة  -6

 .الجنسيات

                                           
12

، التطور االقتصادي والتغير المعماري، مجلة األغاخان، العدد 1983محمد سراج الدين،  -  

 السادس، صنعاء. 
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راسالصناعية خالل فترة ينبُع  ينةية لمدالعُمران الُكتلةر تطوُّ  :(10شكل )  .ةالد  

 ة للمدينة.المصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات األقمار الصناعية والخرائط الطبوغرافي  

زيادة االستثمارات وأعداد المصانع لتصل مساحة إلى  ت كل هذه اإلجراءاتوقد أد  

كم 32.2إلى  المبنية بالمدينة الُكتلة
2
حيث أضيف في هذه الفترة  ،1990بحلول عام  

 .(10كما يوضح شكل ) ،2020 في عام الموجود العُمران% فقط من حجم 7

ؤتي ثمارها وتجذب المزيد بدأت غراس التنمية تُ  2000حتى عام  1990ومنذ عام 

لتصل  العُمراناألمر الذي انعكس على  ،من رؤوس األموال والصناعات والعمال

كم 42.2إلى  2000المبنية عام  الُكتلةمساحة 
2 ،

كم 10إلى  بزيادة وصلت
2

، بما يمثل 

. وتركزت المساحات المبنية هذه 2020في عام % من حجم المساحة المبنية 10

رب المرافق وذلك لجاهزية وقُ  ،البحرينبُع  أي بينها وبين مدينة ،المرة شمال المدينة

 والطرق بهذه المناطق آنذاك.
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راسة طوال الفترة قيد الصناعي  ينبُع  ة لمدينةالمساحة المبني   :(3)جدول   ةالد  

المساحة المبنية بالكم العام م
2 

% 

 32 25.5 م1980 1

 40 32.2 م1990 2

 52 42.2 م2000 3

 60 48.5 م2010 4

 100 80.4 م2020 5

 ة.الصناعي  المصدر: من عمل الباحثة اعتمادًا على بيانات األقمار          

ة الصناعي  ينبُع  بلغ مجموع االستثمارات في مختلف القطاعات بمدينة 2005وفي عام 

 36جمالي استثمارات الهيئة الملكية إذ بلغ إة مجاالت، مليار لاير موزعة على عد   87

مليار لاير والتشغيل  19ساسية والخدمات بمبلغ مليار لاير شملت التجهيزات األ

 . مليار لاير 17 والصيانة بمبلغ

وتشمل استثمارات في  ،مليار لاير 51جمالي استثمارات القطاع الخاص إوبلغت 

واستثمارات في القطاع التجاري بمليار لاير  ،مليار لاير 46القطاع الصناعي بمبلغ 

 . لاير اتمليار 4واستثمارات في القطاع السكني بمبلغ 

د حكومية ورأسمالية على مدار أكثر وكل هذه االستثمارات ما هي إال انعكاس لجهو

ولكن بالعكس  ،في هذه الفترة العُمرانولم تحدث طفرة إيجابية لحجم  ،سنة 25من 

ية العُمرانالعالمية سالفة الذكر لتصل محصلة المساحات  قتصادي ةتأثر سلبًا باألزمة اال

في المبنية  الُكتلة% من حجم 7حوالي ب 2010وحتى عام  2000المضافة من عام 

 (. 11شكل ) ،2020عام 

بدأت بعض السياسات الحكومية تجاه المدينة في التغير؛ إذ  2010وبداية من عام 

بدأت في التوسع في إنشاء المنتجعات السياحية والمشروعات الخدمية الترفيهية مثل 

ما أسهم في إضافة كثير من  ،البحرية والبحيرة الصناعية وغيرها الواجهةمشروع 

زيد إضافة مب االهتمامإلى  ية شمال ميناء الملك فهد، كما هدفت الحكومةالعُمرانلكتل ا

األمر الذي  ،مزيد من األرصفة البحرية جنوب الميناءمن الصناعات الثقيلة وإنشاء 

كم 32ت ين الشمالي والجنوبي بمساحة تعد  ت  جاهي في االالعُمرانع أدى للتوسُّ 
2

وظهر ، 

 بالمدينة. العُمران% من حجم 32نحو  2020و 2010 خالل الفترة ما بين
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ع الصناعية في كل ية الُمضافة لينبُ العُمرانالنسب المئوية للمساحات  :(11شكل )

راسمرحلة زمنية من مدة   ة.الد  

 (.3المصدر: من عمل الطالبة اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )

ة، فقد تم تنفيذ ما المملكة نحو تحويل المدينة ألخرى ذكي   ت  جاهطبقًا ال جدير بالذكر أنه

ألف وحدة  15لربط نحو  كم من األلياف البصرية داخل المدينة، 1800لى يزيد ع

 امنفذً  480و ألف منفذ للوحدات السكنية 22وحدة صناعية، كما تم تنفيذ  55و سكنية

إنشاء مركز إلى  باإلضافةآالف منفذ،  3 عن تفعيل أكثر من لوحدات األعمال، فضاًل 

تحكم موحد إلدارة الشبكة والخدمات المقدمة للمدينة، وموقع مخصص للخدمات 

 لخدمة المستخدم النهائي.

 ي بمدن المحافظة:الع مرانمو ات المستقبلية المتوقعة للن  ت  جاهال :ثانياا

من أهم أهداف  دن وتحديد مواقعهاعات المستقبلية للمُ إن تخطيط أماكن التوسُّ 

راس راسية، وفي العُمرانات الد   ة الحالية تم تحديد أنسب األماكن إلنشاء مجتمعات الد  

سواء كانت سكنية أو سياحية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي  ،عمرانية جديدة

تم ذكرها سلفًا في الجزء الخاص بطرق تحليل البيانات، وقد تم االعتماد على نموذج 

Best Location ( 5الموضح في شكل) ،ة خرائط؛ فمن الخروج بعد  إلى  ما أدى
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إن  –المخرجات خرائط المالئمة بحسب كل شرط على حدة، وهذه المخرجات ثانوية 

 : وهما ،أما النتائج الرئيسية للنموذج فتمثلت في خريطتين - جاز التعبير

 ع.ينبُ مة إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بمحافظة ءالخريطة المُ   -

 ع.خريطة أنسب األماكن إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بمحافظة ينبُ  -

: خريطة الم  أو    مةءاللا

مة أي موقع في الحيز المكاني ءالبرى في إيضاح مدى مُ مة أهمية كُ ءاللخريطة المُ 

إلى  تم التوصلينبُع  إلنشاء مشروع أو استخدام محدد لألرض، وتطبيقًا على محافظة

 ينبُع. محافظة مدن مة لكل أرجاءءالدرجات المُ يبين والذي  ،(12الشكل )

 
 ع.حافظة ينبُ ة جديدة بمُ مراني  جتمعات عُ مة إلنشاء مُ ءالخريطة المُ  :(12شكل )
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 (.5ح بشكل )وض  ا على النموذج المُ المصدر: من عمل الطالبة اعتمادً 

ة سكنية أو مراني  جتمعات عُ مة إلنشاء مُ ءال( يتضح أن درجة المُ 12ومن الشكل )

وبالطبع يرجع ذلك لتوافر ، سياحية جديدة تزداد كلما اقتربنا من المناطق الساحلية

ا عن أخطار السيول، وتمتاز الشروط بهذه المناطق، فهي مناطق بعيدة نسبي  

امتداد شبكات الطرق إليها، وقربها من إلى  بانحداراتها الهينة والبسيطة، إضافة

 ية المياه والموانئ والمطارات.محطات الطاقة وتحل

شمااًل؛ إذ تتركز األودية األكثر انحداًرا  ت  جاهمة باالءالكما تزداد أيًضا درجة المُ 

الرياح  ت  جاهراعاة النموذج الذلك إضافة لمُ ووالمساحات األكثر تضرًسا في الجنوب، 

النموذج  وإنما راعى ط،مة. ليس هذا فقءالالشمالي الشرقي في توزيع درجات المُ 

ية الجديدة بعيدة عن مدن المحافظة الموجودة العُمرانأيًضا أن تكون المجتمعات 

 عد عن مدن المحافظة الثالث.بالفعل، وذلك طبقًا لشرط البُ 

  األماكن إلقامة مجمعات عمرانية.ثانياا: خريطة أنسب 

مة في إيضاح أنسب ءالالرغم من أن هذه الخريطة تستكمل دور خريطة المُ على 

إنها تختلف عن السابقة في كونها أكثر فاألماكن إلقامة مجتمعات عمرانية جديدة، 

فئات ثم انتقاء الفئات األكثر إلى  مةءالتحديدًا، إذ تعمل على إعادة تصنيف درجات المُ 

( أكثر 13لتكون أكثر تحديدًا. ويوضح شكل ) Polygonمة ورسمها في صورة ءالمُ 

 إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة. مةً ءالالمناطق مُ 

جتمعات ( يتضح تركز الفئة األولى بوصفها أفضل األماكن إلنشاء مُ 13ومن الشكل )

البحر ينبُع  عمرانية سكنية وسياحية جديدة، على ساحل البحر األحمر شمال مدينتي

كم 642 وذلك بمساحة ،وينبع الصناعية
2
كم 23مساحة إلى  ذلك إضافةو ،

2
 جنوب 

أما الفئة الثانية  .هللا الصناعية وتحديدًا بالقرب من مدينة الملك عبد ،الصناعيةينبُع 

كم 1350فتتركز في شكل حلقي حول الفئة األولى بمساحة 
2
. 
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حافظة ة في مُ ة أو سياحي  ة سكني  مراني  جتمعات عُ إلنشاء مُ  المواضعأنسب  :(13شكل )

 عينبُ 

 (.5ح بشكل )وض  ا على النموذج المُ المصدر: من عمل الطالبة اعتمادً 

ن الثالث دُ الرغم من النشأة المختلفة للمُ على ابق يتضح أنه ومن العرض الس        

ن الثالث يتشابه دُ ي بالمُ النُُّمو العُمران فإن سلوك ،غايرة لألخرىالمُ  اوطبيعة كل منه

جميعًا بنفس الظروف السياسية  افي كثير من األحيان؛ ويرجع ذلك لتأثره

( العالقة بين منحنيات التغير 14الشكل )( و4الجدول ) ويوضح ،ملكةملل قتصادي ةواال

 ن الثالث. دُ ي للمُ العُمران
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م 2020 -م 1980 في الفترة ما بينينبُع  محافظةلُمدُن  المساحة المبنية :(4جدول )

بالكم
2
. 

 2020 2010 2000 1990 1980 المدينة

 55.4 19.8 16.3 5.5 2.1 البحر

 80.4 48.5 42.2 32.2 25.5 الصناعية

 
 
 2 1.1 1 0.71 0.43 خلالن

 137.8 69.4 59.5 38.41 28.03 المجموع

 

 م.2020 -م 1980 في الفترة ما بينينبُع  محافظةلُمدُن  يالنُُّمو العُمران :(14شكل )

 :وصياتالت  

راسبعد إتمام  مجموعة من إلى  ل من خالل النتائجوصُّ الت   ة وخطواتها تم  الد  

 وهي: ،وصياتالت  

وذلك لجذب مزيد من  ،كثير من االستثماراتإلى  ضرورة توجيه رؤوس األموال -

 بالمملكة.الُمدُن  الصناعات والسكان وتعمير العدد األكبر من

عد في واالستشعار عن بُ  ُجغرافي ةالمعلومات النُُظم  ضرورة االستعانة بتقنيات -

 ن.دُ ة للمُ ستقبلي  عات المُ وسُّ تخطيط الت  

 ن.دُ ة عند تخطيط المُ راعاة األخطار البيئي  يجب مُ  -
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 ؛الصناعيةينبُع  نجاز في مشروع الواجهة البحرية بمدينةتابعة اإلرعة تنفيذ ومُ سُ  -

 ع.حافظة ينبُ كونه من أهم المشروعات السياحية بمُ 

مزيد من االستثمارات السياحية بحر وجذب ينبُع ال يجب تنمية شرم الخور بمدينة -

ظروف  اذ اكونه مكانً  ؛مزيد من الفنادق ومناطق الترفيه بهوذلك إلنشاء  ،العالمية

 طبيعية وبيئية متميزة.

خل، وتعظيم االستفادة من مياه سد ع الن  االهتمام بالمشروعات الزراعية بينبُ  -

 الفرعة.
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