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الملخـص
تعتبر النمذجة المكانية و الزمانية للنمو الحضري من أهم التحديات التي تواجه المخططين وصانعي القرار من
أجل خلق تنمية مستقبلية مستدامة .تقنيات االستشعار عن بعد و نظم المعلمات الجغرافية توفر الطرق الحديثة
لحل هذا المشكل سواء من الناحية الكمية أو المكانية و كذلك الزمانية .هذه الدراسة تهدف الى تقييم دينامكية
النمو ا لمكاني للمناطق الحضرية بمدينة بنغازي ثاني اكبر حاضرة سكانية في ليبيا .لهذا الغرض استخدمت
الدراسة صورة الندسات  ، "1986" 5وصور الندسات  " 2004 " 5وصورة الندسات "2014 " 8
والتي تقدر دقتها ب  30متر من أجل توليد خرائط استخدامات األراضي للمدينة .تم إعادة تصنيف خرائط
استخدامات األراضي إلى صنفين اثنين هما :االستخدام الحضري ,واالستخدام غيرالحضري .في هذه الدراسة
تم استخدام برنامج  ArcGIS 10.2لمعالجة صور األقمار الصناعية من مراكبة الصور و تحسينها ثم تصنيفها
و تقييم دقة تصنيفها .لفهم أكثر ألنماط و ديناميات النمو الحضري في المدينة تم استخدام منهج التدرج حيث تم
تقطيع مساحة الدراسة إلى أربع اتجاهات و تقطيع كل اتجاه إلى أحدى عشر فضاء و تحويل كل فضاء من كل
اتجاه من صيغة  Rasterإلى صيغة  ASCIIتمهيدا إلدخال البيانات إلى بيئة برنامج  .Fragsats4.0هذا
البرنامج يحوي العديد من مقاييس المشهد الحضري و التي تقوم بدورها بتحليل ديناميات المشهد الحضري.
حيث تم اختيار أربع مقاييس تساعد في تحقيق الهدف من الدراسة و المقاييس هيNumber of :
)Aggregation , Patch Cohesion Index , Landscape shape index(LSI) , patches(NP
) .index (AIأظهرت نتائج هذه الدراسة تجزؤا و عدم اندماج للرقع الحضرية في وسط وأطراف المدينة
خصوصا في االتجاهين الشمال الشرقي و الجنوب الشرقي من المدينة و بلغ هذ التجزؤ منتهاه في العام .2014
هذا التجزؤ يتسبب في زيادة الغطاء الحضري مما يعني عدم توازن و استدامة النمو الحضري اإلقليمي بمنطقة
الدراسة و ارتفاع نسبة النمو األفقي .إن هذه النتائج تؤكد على ضرورة وضع سياسات حضرية وتخطيطية
بالمدينة تأخذ في عين االعتبار النمو الحضري المستدام.
الكلمات الدالة :النمو الحضري  ،االستشعار عن بعد ،نظم المعلومات الجغرافية ،مقاييس المشهد الحضري،
الديناميات الحضرية.
 1المقدمة
أصبح النمو العمراني السريع قضية بيئية معقدة نظرا ً لتعدد أنماطها و اختالف أسبابها و أثرها على النظام
البيئي ( ; .)Aithal & Sanna, 2012 Basudeb Bhatta, 2010; Fujita, 1976إن فهم األنماط المكانية
للنمو الحضري هي واحدة من أهم التحديات للباحثين والمخططين وصناع القرار من أجل تحقيق مبدأ التنمية
الحضرية المستدامة ( .)Fujita, 1976باإلضافة إلى ذلك ،فهم الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديناميكية
للنمو الحضري يؤدي إلى خلق سياسات فعالة من شأنها الحد من هذه الظاهرة(.)Habibi & Asadi, 2011
عموما يمكن القول أن النمو الحضري هو ظاهرة حيوية باعتبارها نتاج مجموعة من األسباب االقتصادية
واالجتماعية المختلفة .ينتج عن هذه الظاهرة مجموعة من اآلثار الطبيعية والبشرية المختلفة مما يلزم إيجاد
السبل األفضل لتقييمها من أجل وضع سياسات حضرية مستقبلية للحد من آثارها السلبية ()Van, 2008
تشهد ليبيا بشكل عام نموا سكانيا كبيرا و نسبة تحضر عالية شأنها شأن معظم دول العالم الثالث حيث بلغت نسبة
التحضر في ليبيا للعام  )Un, 2015( % 78 2014مما يجعلها ضمن الدول أعلى مستوى تحضر في العالم .تعتبر
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مدينة بنغازي مركز إقليمي يحوي أنماطا حضرية مختلفة و تواجه المدينة عديد المشكالت كسائر مدن ليبيا حيث إنها
تعاني من مشكل سرعة النمو الحضري و تفتقر للتخطيط الحضري المستدام و اإلدارة و التنمية (Mohamed,
) .2013تنمو مدينة بنغازي نحو أطرافها و خارج حدود مخططها في مناطق تعرف بالعشوائيات حيث ساعدت مجموعة
من العوامل في سرعة اتساع المدينة وامتدادها باتجاه محاور الطرق على حساب األراضي المجاورة و بما تحتويه من
مواد طبيعية ,مما خلق الكثير من المشكالت البيئية و االجتماعية و االقتصادية (جعودة.)2013 ,

خالل العقود القريبة الماضية كان المشكل الرئيس في التحليل الجغرافي عدم توفر البيانات المكانية .و في هذه
األيام نشهد انتشارا واسعا للتكنولوجيا و البرمجيات التي تنتج كما كبيرا من المعلومات المكانية .حيث كان
التحليل الحضري سريعا في اعتماد و االستفادة من مجال التكنولوجيا و التقنيات الحديثة مثل  RSو  GISو
البرامج الرياضية و اإلحصائية و لم يكن هذا هو الحال ( .)Páez & Scott, 2005معظم المقاييس اإلحصائية
الحالية غير مكانية و هذا لديه العديد من المشكالت مثل فشل معظم اإلحصاءات التقليدية في تجميع معلومات
الموقع بشكل كاف ,و تمثيلها ,و استقالليتها ( .)Ren, Gan, Yuan, Zong, & Xie, 2013انتقدت الطرق
اإلحصائية التقليدية بأنها غير فعالة في نمذجة البيانات المكانية والزمنية؛ السبب الرئيس أن البيانات المكانية و
الزمنية غالبا ما تعاكس االفتراضات األساسية .هناك بديالن كثيرا ما يتم اعتمادهما أو تكييفهما .األول هو مزج
أو دمج العينات المكانية مع التحليل اإلحصائي التقليدي .و اآلخر هو تطوير طرق إحصائية جديدة تعتمد على
العالقات المكانية مثل التبعية المكانية و التنوع المكاني. )Cheng, 2003).
في الوقت الحاضر ،مخططو المدن وصانعو القرار يأخذون بعين االعتبار التقنيات الحديثة مثل نظم المعلومات
الجغرافية و االستشعار عن بعد عند دراسة هذه الظاهرة من اجل وضع سياسات حضرية مستقبلية( Liu, Shi,
 .)Zhang, & Zhao, 2015يتم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحليل
وقياس وتقييم أنماط النمو الحضري لعدة أسباب مثل :إن هذه التقنيات توفر األبعاد الزمانية و المكانية لرصد
ومراقبة ظاهرة النمو الحضري ( .)Ramachandra, Bharath, & Sowmyashree, 2013باإلضافة إلى
ذلك  ،يمكن دمج هذه التقتيات مع غيرها من التقنيات الكمية والنوعية للحصول على فهم أفضل وعميق لهذه
الظاهرة (.)Al-sharif, Pradhan, Shafri, & Mansor, 2014; Shalaby, 2012; Yang, 2010
هناك عدة تطبيقات مختلفة قد استخدمت تأخذ في عين االعتبار العوامل االجتماعية واالقتصادية مثل النمو
السكاني ومستوى الدخل  ،أيضا العمليات الكمية مثل قياس وحساب المساحة المبنية من حيث االنتشار وسرعة
النمو(.)Al-sharif, Pradhan, Shafri, & Mansor, 2013; Ramachandra et al., 2013
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم ديناميات النمو الحضري في مدينة بنغازي  ،ليبيا وذلك باستخدام تقنيات االستشعار
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية .كما تهدف هذه الدراسة إلى دمج مخرجات تقنيات  RSو  GISمع برنامج
 Fragstatsلتحقيق فهم واسع لقضية الدراسة .كما سيتم عرض أنماط النمو العمراني بصريا باستخدام برنامج
 . ArcGIS 10.2الغرض من استخدام تقنيات مختلفة ومتعددة في هذه الدراسة هو تقديم آخر ما توصل إليه
الباحثون في هذا المجال من طرق لتقييم ديناميات التوسع العمراني من أجل االستفادة منها محليا ودوليا في
صناعة القرار الحضري.
منطقة الدراسة
بنغازي هي ثاني مدن ليبيا من حيث المساحة و عدد السكان حيث تبلغ مساحتها حوالي  800كم  2و يبلغ عدد
سكانها حوالي  600ألف نسمة (احصاء  , )2006و هي من المناطق الحضرية التاريخية في شمال أفريقيا .تقع
مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا و تطل على ساحل البحر المتوسط  .و تحيط ببنغازي كال من :توكرة و قمينس
واألبيار و سلوق  ،و تتسم مدينة بنغازي بتخطيط شعاعي مركزه بحيرة بنغازي في وسط المدينة و الذي يعتبر
أيضا مركزها التجاري و اإلداري لعقود ( شكل  .)1عند إعداد المخططات األولى للمدن و القرى الليبية لم يكن
معدوها يتوقعون مدى النمو الحضري و السكاني الذي يمكن ان يحدث بسبب تطور المورد النفطي فقد وصل
الحجم السكاني المتوقع للعديد منها خالل فترة نهاية السبعينات الى الحجم المتوقع لها مع نهاية المخطط أي سنة
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 1988م و قد مرت المخططات األولى (الجيل األول و الجيل الثاني) بعدة تحوالت إدارية سريعة من نظام
المحافظات إلى بلديات محدودة المسؤولية و قد قلصت البلديات من  46الى  44الى  25الى  24الى  13الى
 12الى  7ثم المؤتمرات والشعبيات مما جعل الجهات المعنية ال تستوعب مفهوم التخطيط فالقدرات اإلدارية و
الفنية و المالية للبلديات لم تستطع مجاراة النمو و التطور العمراني و الزحف السكاني لمدينة بنغازي األمر
الذي أدى إلى تطور عشوائي في العديد من مناطقها(ووعمورة.)1998 ,

مواد وأساليب الدراسة

الشكل  .1منطقة
ادراسة.

هذه الدراسة استخدمت ثالث صور الندسات  8 ، 5مع دقة  30متر  ،حيث تمثل أعوام – 2004 – 1986
 . 2014تم الحصول على هذه الصور مجانا ً من موقع هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية "
 . "http://earthexplorer.usgs.govتم تصحيح هذه الصور وتسجيلها جغرافيا من المصدر .استخدمت
مجموعة األلوان "  " FCCوالتي تعني  False Composite Colorمن اجل تحسين عرض الصور لغرض
تصنيفها الحقا (.)Ramachandra et al., 2013تم استخدام طريقة التصنيف تحت اإلشراف Maximum
" "Likelihood Classificationمن أجل إنشاء خريطة استخدام األراضي لمدينة بنغازي .تعتبر هذه
الطريقة من أكثر الطرق استخداما في تصنيف صور األقمار الصناعية لسهولة استخدامها ودقتها ( Al-sharif
 .)& Pradhan, 2013; Alsharif & Pradhan, 2014تم تصنيف منطقة الدراسة إلى فئتين من استخدامات
األراضي وهما استخدام حضري و غير حضري وذلك من أجل خدمة أهداف الدراسة المتمثلة في تحليل أنماط
النمو الحضري .المنطقة الحضرية تشمل المناطق السكنية والصناعية والتجارية و الخدمية و الطرق  ..الخ.
بينما المناطق غير الحضرية تشمل المناطق الزراعية والغابات والمياه والمناطق الريفية والمناطق المفتوحة...
الخ(.)Anderson, 1976
تم تنفيذ تقييم الدقة "  " Accuracy assessmentلخرائط استخدام األراضي  2004و  2014عن طريق
استخدام برنامج "  . " Google Earthحيث يوفر هذا البرنامج صورا عالية الدقة يمكن االعتماد عليها في
تنفيذ هذا النوع من التقنيات  ،كما أنه يوفر صورا ذات تواريخ قديمة تتطابق مع الصور المستخدمة في هذه
الدراسة وذلك باستخدام أداة " . "Time Sliderهذه الدراسة افترضت أنه إذا كانت دقة تصنيف الصور
لخرائط  2004و  2014مقبولة فإن تصنيف صورة عام  1986سيكون أيضا بنفس الجودة وذلك لعدم وجود
صور تتطابق مع هذا التاريخ إلجراء تقييم الدقة اعتمادا عليها .أكدت نتائج تقييم دقة تصنيف الصور إن الدقة
الكلية لتصنيف الصور "  2004 " Overall accuracyو  2014قد بلغت  %85و  %92على التوالي بينما
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بلغ مؤشر كابا "  " Kappa indexحوالي  0.80و  0.82على التوالي .تعتبر هذه النتائج مقبولة من اجل
إجراء هذه الدراسة .تحليل المساحة المبنية بناء على نهج التدرج تم تطبيقه من أجل قياس وتقييم طبقة االستخدام
الحضرية:
تحليل المساحة المبنية بناء على نهج التدرج
يعتمد هذا النهج في عمله على تحليل المنطقة الحضرية وذلك بتقسيمها إلى أربع مناطق على حسب االتجاهات
المكانية "الشمال الغربي-الجنوب الغربي-الشمال الشرقي-الجنوب الغربي" حيث يتم إدخال المنطقة الحضرية
بالكامل داخل إحدى عشر دائرة تغطي المنطقة الحضرية بالكامل يكون مركزها منطقة األعمال التجارية بالمدينة
(  .) CBDومن ثم تقص الدائرة إلى أربع اتجاهات رئيسية (شكل .)3.تحويل كل فضاء من كل اتجاه من صيغة
 Rasterإلى  ASCIIتمهيدا إلدخال البيانات إلى بيئة برنامج .Fragsats4.0تم اختيار هذا النهج و الذي يقسم
االتجاهات األر بعة إلى مزيد من المساحات الحضرية لفهم عملية التغير في المشهد الحضري على المستوى
المحلي و لتصور العوامل المسئولة عن التغير و هذا يساعد مسئولي و مخططي المدن لتحديد العوامل المسببة
للتحضر ردا على القرارات االقتصادية و االجتماعية و السياسية وأنه يساعد أيضا على تصور أشكال الزحف
العمراني( .)Ramachandra, Bharath, & Sowmyashree, 2013برنامج  Fragsatsيحوي العديد من
مقاييس المشهد العام و التي تقوم بدورها بتحليل ديناميات المشهد الحضري .حيث تم اختيار أربع مقاييس تساعد
في تحقيق الهدف من هذه الدراسة.

شكل  . 2تقسيم المنطقة الحضرية بناء على نهج التدرج
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)Number of patches (NP
هو مقياس يشير إلى مستوى التجزئة  fragmentationلدى المساحة المبنية لمنطقة الدراسة فمن خالل معرفة
عدد الرقع لطبقة المساحة المبنية خالل فترات زمنية مختلفة و لكل فضاء و في كل اتجاه نستطيع معرفة
ديناميكية النمو الحضري لمساحة الدراسة فكلما ارتفع معدل التجزئة قل مستوى االندماج لمساحة البناء مما يدل
على استغالل مساحة أوسع من األرض للبناء و بالتالي عدم استدامة استخدامات األراضي و كلما قل عدد
الرقع زاد مستوى االندماج و قلت مساحة األراضي المستخدمة للبناء و بالتالي استدامة استخدامات األراضي.
Landscape shape index
هو مقياس يستخدم لتحديد التجمع  aggregationو التفرق  disaggregationللمساحة المبنية عن طريق
قراءة أشكال الرقع فالقيم المنخفضة تدل على أن الشكل أكثر بساطة و أكثر اندماج ضمن المجموعة أما القيم
المرتفعة تدل على أن الشكل أكثر تعقيدا و أقل اندماجا.
Patch Cohesion Index
هو مقياس يقيس التماسك و الترابط و االلتحام الفيزيائي  connectednessللرقع في المشهد الحضري فالقيم
العالية تشير إلى أن الرقع الحضرية عالية االرتباط في منطقة الدراسة و القيم المنخفضة تشير إلى أن الرقع
الحضرية منخفضة االرتباط.
)Index (AI
هو مقياس يستخدم لقياس التجمع  aggregationو التشتت  disaggregationللرقع في المشهد الحضري و
هو يصنف من  0إلى  100فكلما اقتربت القيم من الصفر دل ذلك على تجزؤ وتشتت الرقعة المبنية لمنطقة
الدراسة و كلما اقتربت من  100دل على تجمع المشهد الحضري.
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. مقاييس المشهد الحضري المستخدمة في تحليل ديناميات المشهد الحضري العام.1جدول
Landscape metrics
Number of patches
(NP)

Equation
𝑁 = 𝑛𝑖

Description
Range NP ≥ 1
NP = number of patches of the corresponding
patch category. 𝑛𝑖 = number of patches of a
particular category.
LSI > 1, without limit

𝐿𝑆𝐼 = 𝑒𝑖 /𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑖

Landscape Shape
Index (LSI)

Aggregation Index
(AI)

Patch Cohesion
Index

𝐴𝐼 = [

𝑒𝑖 = total length of edge of class i in terms of the
number of cell surfaces. 𝑚𝑖𝑛 𝑒𝑖 = minimum total
length of edge of class i in terms of the number of
cell surfaces.
1≤AI≤100

𝑔𝑖𝑖
] (100)
𝑚𝑎𝑥𝑔𝑖𝑖

𝑔𝑖𝑖 = number of like adjacencies (joins) among
pixels of patch type (class) i according to the single
count method.
𝑚𝑎𝑥𝑔𝑖𝑖 = maximum number of like adjacencies
(joins) among pixels of patch type class i according
to the single count method.
pij = perimeter of patch ij in *

[1
−

terms of number of cell

∑𝑛𝑗=1 𝑝𝑖𝑗 ∗

].
∑𝑛𝑗=1 𝑝𝑖𝑗 ∗ √𝑎𝑖𝑗 ∗

[1 −

1
√𝑍

surfaces.

−1

]

aij = area of patch ij in terms of *

. (100)

number of cells.
Z = total number of cells in the landscape.
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صور الندسات  TM5للعامين  1986و  2004و الندسات  8للعام 2014

استخدام طريقة التصنيف تحت اإلشراف لتوليد خرائط
استخدامات األراضي

التحقق من الدقة

التصديق

نعم

استخدام مقاييس المشهد الحضري حسب نهج التدرج

)Number of patches (NP

)Landscape shape index (LSI

)Patch cohesion index (cohesion

)Aggregation index (AI

شكل.3مخطط عمليات الدراسة
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المناقشة و النتائج
المنطقة الحضرية والنمو العمراني
الشكل ( )4يوضح التغير في أنماط النمو العمراني بصريا في منطقة الدراسة لفترات زمنية مختلفة .يمكننا أن
نستنتج من هذا الشكل أن النمو العمراني بالمدينة قد ازداد بشكل سريع وفي جميع االتجاهات خاصة في االتجاه
الجنوبي الغربي للمدينة حيث تقع مناطق الهواري و بوعطني و القوارشة والتي تعتبر من أهم المناطق المستهدفة
لدى السكان للبناء وذلك لوجود المساحات الكافية للبناء وكذلك لرخص أسعار األراضي بتلك المناطق .إن
ارتفاع النمو السكاني واالقتصادي بالمدينة وكذلك انعدام المساحات الكافية داخل مخطط المدينة وضعف الرقابة
اإلدارية وانعدام السياسات التخطيطية وعدم اعتماد مخططات سكنية جديدة بالمدينة لفترات طويلة جعل من
السكان يبحثون عن األراضي رخيصة الثمن و مناسبة المساحة للبناء خارج مخطط المدينة السكني المعتمد مما
ساهم وبشكل كبير في تفاقم مشكل النمو العمراني الغير منضبط أو ما يعرف بالزحف العمراني " Urban
 .Sprawlمن خالل الشكل ( )4يتضح لنا أهمية تقنيات  RSو  GISفي إبراز هذه المشكلة وتقييمها بصريا ،
كما تعتبر وسائل مهمة في المراقبة والتحكم.

الشكل  .4أنماط النمو العمراني داخل مدينة بنغازي باستخدام صور الالندسات 1986
.2014،2004

تحليل النمو العمراني كميا بواسطة منهج التدرج
)Number of urban patches (NP

الشكل رقم ( )5يظهر ارتفاعا في قيم مقياس عدد الرقع في االتجاهين  NEو  SEمن الفترة  1986إلى 2014
في منطقة الوسط و األطراف بينما تنخفض قيمة  NPعند منطقة  .CBDهذا يشير الى حدوث زحف عمراني
غير منظبط في االتجاهيين  NEو  .SEان هذا االنتشار الملحوظ في الرقع الحضرية في المناطق السابقة الذكر
يعود الى عدة اسباب نذكر منها :النمو المطرد في النمو السكاني و دخل الفرد وما يقابله من عدم انشاء مخططات
سكنية جديدة داخل المخطط الحضري بالمدينة مما ساهم في أن المواطنين أصبحت لهم رغبة في التوسع االفقي
خارج المخطط المعتمد للمدينة و االتجاه الى المخططات العشوائية خارجها النخفاض اسعارها مقارنة
بالمخططا ت داخل المدينة ،كذلك توفر المساحة الكافية داخل المخططات العشوائية لبناء منازل تناسب الثقافة
المحلية التي ترغب في بناء منازل لالسرة ذات مساحة مناسبة.
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شكل Number of urban patches in Benghazi .5مخطط عمليات الدراسة
)Landscape shape index (LSI
الشكل رقم ( )6يظهر قيما منخفضة لمقياس شكل المشهد عند منطقة  ,CBDبينما يظهر قيما عالية في االتجاهين
 NEو  SEعند المنتصف و اإلطراف من الفترة  1986إلى  .2014جغرافيا تقع أجزاء كبيرة من المناطق
التي تقع في االتجاهين  NEو  SEفي مناطق سهلية و مفتوحة ال يحدها البحر مما يفسر الزحف العمراني في
هاذين االتجاهين تحديدا .تعتبر مناطق الكويفية و بوعطني و الهواري و القوارشة من أهم هذه المناطق التي
تعاني من اتساع الرقعة الحضرية واالنتشار األفقي ،حيث تعتبر من أهم المناطق الزراعية داخل المدينة والتي
لالسف اصبحت تقسم اراضيها الى مخططات سكنية من قبل مالكي هذه االراضي في السنوات االخيرة من أجل
الربح المادي .بشكل عام إن استمرار هذه المخططات العشوائية األفقية في هذه المناطق ينذر باندثار األراضي
الزراعية المحيطة بالمدينة على المدى الطويل.
Patch Cohesion Index
الشكل رقم ( )7يظهر ان اتجاه  NEو SWو  NEللمدينة تملك رقعة حضرية اقل تماسكا فيزيائيا  ،بينما اتجاه
الشمال الغربي حيث يقع مركز المدينة تحديدا تمتاز رقعته الحضرية بانها اكثر تماسكا من غيرها نظرا ان هذه
المنطقة قد استنفذت المساحة االستيعابية لها المخصصة للغرض الحضري  ،حيث اصبح اتجاه التوسع حاليا
في هذه المنطقة رأسيا نظرا لالحتياجات السكنية والتجارية والخدمية في هذه المنطقة و ما يقابلها من انخفاض
المساحات المتوفره لتلبية المتطلبات السابقة الذكر في مركز المدينة.

9

المؤتمر والمعرض الدولي للتقنيات الجيومكانية – ليبياجيوتك  ,2طرابلس ,ليبيا 8 – 6 ,ديسمبر 2016

شكلCohesion matrices .7
)Aggregation index (AI
الشكل رقم (  ) 8يظهر قيما عالية دائما لمقياس التجمع عند  CBDو يظهر القيم العالية في كل اجزاء االتجاه
 SWاما االتجاهين  NEو  SEفتنخفض القيم كلما اتجهنا إلى أطراف المشهد الحضري.وهذا يؤشر الى
استدامة اكثر بالنسبة لالتجاه  SWولعل السبب هو محاذاة البحر و وجود وادي القطارة .فترتفع القيم كلما
اتجهنا إلى أطراف المنطقة المبنية  ،بينما تنخفض القيم في اتجاه الشمال الشرقي نتيجة الندماج الرقعة المبنية
في منطقة مركز المدينة .هذا التباين في التجزء واالندماج للرقعة الحضرية بالمدينة نتيجة للتخبط التخطيطي
و العشوائية في القرارات المركزية بشأن الوضع الحضري التي عانت منه المدينة على مر عقود طويلة مما
يتطلب هيكلة هذا الوضع وتنظيمه في بعض المناطق وانشاء مخططات جديدة ذات معايير تخطيطية سليمة في
مناطق اخرى
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)(AI

من خالل ما سبق يتضح لنا القدرة العالية لتقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في عملية تقييم
أنماط النمو الحضري في مدينة بنغازي .كما يتضح لنا قدرة هذه التقنيات في إمكانية استخدامها ودمجها مع
غيرها من التقنيات الكمية في الحصول على تقييم عميق ،دقيق ،وواقعي لظاهرة الدراسة .من خالل النتائج
يمكن إن نؤكد أن مدينة بنغازي خالل الثالث عقود السابقة قد شهدت تغييرات كبيرة في شكل و أنماط و مساحات
المنطقة الحضرية في جميع االتجاهات المكانية .نتائج مقاييس المشهد الحضري أظهرت تجزؤا و عدم اندماج
للرقع الحضرية في وسط وأطراف المدينة خصوصا في االتجاهين الشمال الشرقي و الجنوب الشرقي للمدينة.
هذه النتائج تؤكد على الحاجة الماسة والعاجلة في خلق سياسات حضرية مستدامة وفعالة للتحكم في مسارات
النمو الحضري غير المنضبط والتي تؤثر بشكل كبير على استدامة استخدامات األراضي بالمنطقة كما أن لها
تأثيراتها الكبيرة على النظام البيئي على المدى القريب والبعيد .أخيرا ،تنصح هذه الدراسة بإجراء المزيد من
الدراسات في هذا المجال وخصوصا باستخدام التقنيات الحديثة كنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد
لدراسة آثار هذه الظاهرة على البيئة في منطقة الدراسة.
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