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البناء العشوائي وأثره على األراضي الزراع�ة �الشر�ط الساحلي 
بلیب�ا (منطقة زلیتن) دراسة جغراف�ة �أستخدام نظم المعلومات 

 الجغراف�ة واإلستشعار عن �عد
 فرج مصطفى الهدار

faragalhadar1978@gmail.com:جامعة المرقب، الخمس، لیب�ا، بر�د إلكتروني 
 ملخص ال�حث:

د البناء العشوائي من الظواهر السلب�ة التي تعاني منها �عض دول العالم، وخاصة النام�ة منها، و�نتج �ع
خطط التنم�ة  مساحتها، كما أنه �عتبر عائقًا لجم�عوتقلص  هاانكماشعنه تدمیر لألراضي الزراع�ة و 

المستهدفة، و�عتبر من أسوأ أنواع النمو العمراني، حیث تظهر المنطقة �طراز معماري حدیث، و�معاییر 
 تصم�م�ة حدیثة، على أراٍض خارج المخطط المعتمد.

/ 1984في الفترة ما بین  �منطقة زلیتن بناء العشوائيتهدف هذه الدراسة إلى متا�عة وتحدید مناطق ال
ألراضي الزراع�ة �المنطقة، وما ل هتفتیث ، ومدى، وتوض�ح مخاطرهGISو RS �أستخدام، وذلك 2018

 یرافقه من سلب�ات تساهم في إهدار المجال الزراعي

) USGS) من موقع هئ�ة المساحة الجیولوج�ة اإلمر�ك�ة (Landsatاستخدمت هذه الدراسة مرئ�ات (
�ات التحلیل والمعالجة والتصنیف والتحسین ، ومن تم الق�ام �عمل2018 -2010-2000-1984لسنوات 

والتحر�ر، وكذلك إجراء الحسا�ات لعمل�ات البناء العشوائي خارج المخططات المعتمدة من أجل الوصول 
إلى النتائج، ولقد تبین من خالل النتائج التي تم استخالصها أن حجم البناء العشوائي قد تطور من 

، و�ذلك فإن المنطقة شهدت 2018هكتارًا خالل سنة  20814.87إلى  1984هكتارًا في سنة  343.90
بناًء عشوائ�ًا ضخمًا على األراضي الزراع�ة، وفي ضوء هذه النتائج تؤكد الدراسة على ضرورة وضع 

 راضي الزراع�ة �منطقة الدراسة .س�اسات وخطط مستقبل�ة للحد من ظاهرة البناء العشوائي على األ

 

، االستشعار ةنظم المعلومات الجغراف� العشوائي، األراضي الزراع�ة، منطقة زلیتن،: البناء �ةمفتاحكلمات 
 .عن �عد
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 -:المقدمة -1

ظواهر السلب�ة التي تعاني منها �عض دول العالم، وخاصة النام�ة منها، و�نتج ـاء العشوائي من اللبنعد ا�
تبر عائقًا لجم�ع خطط التنم�ة عنه تدمیر لألراضي الزراع�ة وانكماش وتقلص مساحتها، كما أنه �ع

 .المستهدفة

إن البناء العشوائي من الظواهر السلب�ة المشینة التي تصاحب المجتمعات المدینة، حیث ینتشر و�توسع 
ات ـــ، وش�كحضر�ةــــمناطق الـلى الـــــلب�ة عـــكس آثاره الســــــیر منظم، وتنعــــــكل عشوائي رهیب وغـــــــ�ش
احات ـــــــومناطق اإلنتاج، ومنظومات الخدمات المختلفة، كما أنه ینتج عنه أثر مدمر للمسطرق، ــــال

مراني، حــیث تظهر ــــمو العلنمن أسوأ أنواع ا ناءـــالب هذا �عتبرو ]، 1، واألراضي القابلة لألستصالح[الزراع�ة
 هایثة، على أراٍض غیر مخططة أصًال إلنماري حدیث، و�معاییر تصم�م�ة حدــــعمران�ة �طراز مـــة عـــــطقمن

السكن�ة �النمو  طقاالمنوتبدأ  بناء،أي مخطط تنظ�مي �حد من هذا الیوجد لها  خارج المخطط المعتمد، وال
تطغى المصلحة الشخص�ة على ما تدر�ج�ًا دون أي ضا�ط أو مع�ار أو قاعدة تخط�ط�ة، وغال�ًا 

ي یترتب ، األمر الذ�األراضي الزراع�ة عشوائ�ة اطقر منة، مما یؤدي إلى نشوء وظهو المصلحة العام
 ].2[ مختلفةالتنم�ة ال خططعائقًا أمام تنفیذ  ا البناءعل�ه أن تص�ح هذ

یؤدي  ا، حیث إنهاختالل التوازن البیئيتمثل مظهرأ من مظاهر و لظاهرة آثارًا بیئ�ة واقتصاد�ة، إن لهذه ا
وتزحزها على حساب المراعي التي تتقهقر إلى المناطق الهامش�ة  ،الزراع�ة راضيإلى انكماش وتقلص األ

و�مكن وصف ظاهرة البناء العشوائي على حساب األراضي ]، 3الفقیرة مما یز�د من سرعة تصحرها[
الزراع�ة �أنها من أكبر المشاكل التي تعاني منها لیب�ا، وما یز�د من ضخامة المشكلة وحساسیتها محدود�ة 

، والتي تنحصر في أماكن محددة من المساحة الكل�ة %1.03لزراع�ة والتي ال تمثل سوي رقعة األراضي ا
 ].4[متمثلة في السهول الساحل�ة الشمال�ة و�عض مناطق الواحات

تمتاز المنطقة الساحل�ة الممتدة من الخمس غر�ًا حتي مصراتة شرقًا مرورًا �منطقة زلیتن �س�ادة نظام 
راع�ة أو داخل المشار�ع الزراع�ة الذي �مثل سواًء في الح�ازات الز  تجاتها الزراع�ةمن�تنوع و  الزراعة األسر�ة

مران�ة، نتج عنها شهدت طفرة ع الزراع�ة هذه األراضي ، إال أن]5ركیزة أساس�ة لتنم�ة زراع�ة مستدامة[
الطلب على  �فعل تزاید وأص�حت تستغل للبناء والخدمات یهاراضأ، حیث قسمت نسیجًا عمران�ًا عشوائ�اً 

تزاید وثیرة البناء العشوائي للسكان، حیث ساهم ذلك في الضرور�ة والخدم�ة السكن والتجهیزات االقتصاد�ة 
�المنطقة، ومن خالل ما �حصل من تفتیت لألراضي الزراع�ة وتوسع في عمل�ات البناء من المتوقع أن یتم 

 .�المنطقة األراضي الزراع�ةأغلب القضاء على 
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 -:ال�حثمشكلة  -2

وذلك �فعل الطلب المتزاید السكن شهدت منطقة الدراسة أنتشار ظاهرة البناء العشوائي �األراضي الزراع�ة، 
ومن ، غل للبناءحیث قسمت هذه األراضي وأص�حت تستوالم�اني الخدم�ة سواًء كانت تجار�ة أو صناع�ة، 

القضاء على أغلب األراضي الزراع�ة وتفتیت األراضي الزراع�ة من المتوقع تقس�م خالل عمل�ات 
 :�المنطقة، و�مكن ز�ادة تحدید مشكلة ال�حث في التساؤالت اآلت�ة وهي

ساسي لعمل�ات البناء العشوائي �المنطقة؟ وهل �مكن اعت�ار أن للدولة دورًا في ز�ادة ما هو الدافع األ -1
 إنتشار هذه الظاهرة؟

األراضي الزراع�ة دورًا في امتداد عمل�ات البناء وتآكل  هل لعدم تنفید القوانین الخاصة �حما�ة -2
 مساحات األراضي الزراع�ة؟

 -:أهداف ال�حث -3

/ 1984�سعي هذا ال�حث إلى متا�عة وتحدید مناطق البناء العشوائي �منطقة زلیتن في الفترة ما بین 
ات ــــــم المعلومـــظــــن �عد ونـــــــدیثة المتمثلة في األستشعار عــــالتقن�ات الح خدامـــــ، وذلك �أست2018

ور مساحته ـــــــمن خالل تط ة، وتوض�ح مخاطره، ومدى تفتیثه لألراضي الزراع�ة �المنطقالجغراف�ة
 راضي الزراع�ة.أللٕاهدار و  �المنطقة،

 -:منطقة الدراسة -4

الشرق من مدینة طرابلـس تقع منطقة زلیتن �الشر�ط الساحلي في الجزء الشمالي الغر�ي من لیب�ا، إلى 
كم، و�حدها شماًال ال�حر المتوسط وجنو�ًا  50كـم، وٕالى الغرب من مدینة مصراتة �حوالي  160�حوالي 
ـــقــع بــین دائــرتي لــك�ًا فـــتمس وترهونة وشرقًا منطقة مــصراتة، أمـــا فــبني ولید، وغر�ًا منطقتي الخـ منطقة

)  14ْ 54َ 00ً) و (  14ْ 13َ 30ً) شماًال وخطي طول (  32ْ 31َ 30ً) و (  31ْ 54َ 30ًرض ( ــع
 .)1(كما �الشكل ،]6[ لو متر مر�عكی 2743.25شرقاً، أما �النس�ة لمساحة المنطقة فإنها تبلغ 

لقد أزدادت أهم�ة موقع منطقة زلیتن في الوقت الحاضر من خالل ارت�اطها �المدن والمناطق المجاورة لها 
همت في ز�ادة ت�ادل المنافع والمصالح المشتركة بینها، مما االطرق البر�ة المعبدة، حیث س�ش�كة من 

بناء العشوائي للمحال التجار�ة والورش الصناع�ة على هذه ساهم في ز�ادة ازدهارها، وتطور عمل�ات ال
 .]7[ �المنطقة الزراع�ة الطرق وخاصة الطر�ق الساحلي المار
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 -ة:مواد وأسالیب الدراس -5

وتمثل ذلك ، ]USGS( ]8(من موقع أستخدمت هذه الدراسة صور األقمار الصناع�ة لفترات زمن�ة مختلفة 
 -:في

 .Landsat 5 (1984) (TM) Thematic mapper صور القمر الصناعي -

 Landsat 7 (2000-2010) (ETM) Thematic mapper Enhanced  صور القمر الصناعي -

 .Landsat 8 (2018) (OLI) Operational Land imager صور القمر الصناعي -

 -:وقد تم تصح�ح هذه الصور ومعالجتها كما یلي

من نطاقات  Band دمج النطاقات للمرئ�ات الفضائ�ة وتحو�ل الملفات التي �مثل كل ملف منها نطاق -1
، Arc GIS 10.2.2  المرئ�ة إلى ملف واحد مندمج وتم ذلك بواسطة برنامجالطیف الكهرومغناط�سي �

 -:، وهي كما یليLandsatوفقًا لنوع المرئ�ة المتحصل علیها من المستشعر دمجالوتختلف عمل�ة 

، تم دمج 1984لسنة  Landsat 5 المتحصل علیها من المستشعر (TM) الفضائ�ة ة�النس�ة للمرئ� -أ
) ذات 7) �اإلضافة إلى النطاق رقم (5) إلى (1األط�اف، والتي تحمل األرقام من (النطاقات متعددة 

 (TM) مترًا، �حیث تص�ح النطاقات ملفًا واحدًا �مثل المرئ�ة الفضائ�ة 30القدرة التمییز�ة المكان�ة 

اسةافي والفلكي لمنطقة الدر : الموقع الجغر 1شكل   
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 لعدم الحاجة إل�ه في Thermal band ) الحراري 6، وقد تم أست�عاد النطاق (5للمستشعر الندسات 
 .موضوع ال�حث

، تم 2000 ةلسن Landsat 7 المتحصل علیها من المستشعر (ETM) الفضائ�ة ة�النس�ة للمرئ� -ب
) 7) �اإلضافة إلى النطاق رقم (5) إلى (1دمج النطاقات متعددة األط�اف، والتي تحمل األرقام من (

 15ذات القدرة التمییز�ة المكان�ة ) �انكرومات�ك وهي الط�قة 8لتص�ح ملفًا واحدًا ودمجها مع النطاق رقم (
، وقد تم 7للمستشعر الندسات  (ETM) مترًا، �حیث تص�ح النطاقات ملفًا واحدًا �مثل المرئ�ة الفضائ�ة

 .لعدم الحاجة إل�ه في موضوع ال�حث Thermal band ) الحراري 6أست�عاد النطاق (

، فقد 2010 ةلسن Landsat 7 لمستشعرالمتحصل علیها من ا (ETM) الفضائ�ة ةللمرئ�أما �النس�ة  -ج
  System Scan Line Corrector SLC)شوهات الناجمة من الفشل في نظام (تم معالجتها من الت

 ، مما نتج عنه مر�ئات تحتوي على ما2003شهر مایو  الذي حدث فينظام مصحح الماسح الخطي 
من  Arc GISلة أثارها بواسطة برنامج ، لهذا تحتاج إلى معالجة إلزا]9[من الخطوط السوداء %22نسبته 

 Landsatحیث �حتوي على عدة أدوات للتعامل مع صور ، ]Landsat Toolbox ]10خالل تنز�ل 
ذه ـــــــــزمة هــكن إضافة حـــ، و�م Fix Landsat 7 Scan Line Errorوداءمنها أداة إلزالة الخطوط الس

 یتم معالجة المرئ�ة كما في النقطة السا�قة. التشوهات، و�عد إزالة هذه Arc Toolboxاألدوات إلى

، تم دمج 2018لسنة  Landsat 8 المتحصل علیها من القمر (OLI) الفضائ�ة ة�النس�ة للمرئ� -د
) 8) �اإلضافة إلى النطاق رقم (5) إلى (1النطاقات متعددة األط�اف، والتي تحمل األرقام من (

متر، �حیث تص�ح النطاقات ملفًا واحدًا �مثل  15رة التمییز�ة المكان�ة ال�انكرومات�ك وهي الط�قة ذات القد
) الممثلة لألشعة 7) و(6، وقد تم أست�عاد النطاقات أرقام (8للمستشعر الندسات  (OLI) المرئ�ة الفضائ�ة

 الذي یوظف للتغلب على اآلثار السلب�ة لظالل السحب،) Cirrus 9تحت الحمراء، �اإلضافة للنطاق رقم (
الممثالن لألشعة تحت الحمراء الحرار�ة لعدم  Thermal band )11) و (10وأست�عاد النطاقیین رقم (

 .الحاجة إلیهما في موضوع ال�حث وتقلیل حجم ملف المرئ�ة �عد دمجها

 -:، وقد تم إجراء اآلتيArc GIS 10.2.2  معالجة وتحلیل المرئ�ات الفضائ�ة بواسطة برنامج -2

 الدراسة واقتطاعها من المرئ�ات الفضائ�ةتحدید منطقة  -أ

تصنیف كل مرئ�ة إلى عدة ط�قات تدل كل ط�قة على نمط من أنماط ت�عًا ل�صمته الط�ف�ة الدالة  -ب
عل�ه، وتم تحدید عدة ط�قات بناءًا على الرو�ة ال�صر�ة والخبرة، والتي تز�د من جودة التصنیف كلما كانت 

 .أقرب للواقع
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التصنیف المراقب وأنتاج صورة جدیدة أعتمادًا على ال�صمة، وتحسین الصورة المنتجة أستخدام طر�قة  -ج
 Google عـــــــــدة مـــــــرات للخروج �أفضل النتائج، وتم تنفیذ تقی�م دقــــة التصنیف عن طر�ق أستخدام برنامج

Earth  ضافة أنه یوفر صورًا ذات حیث یوفر هذا البرنامج صورًا عال�ة الدقة �مكن اإلعتماد علیها �اإل
، وتكرر هذه بناء العشوائيهذه الدراسة، تم فصل ط�قة التوار�خ قد�مة تتطابق مع الصور المستخدمة في 

 .الخطوات مع كل المرئ�ات

 Raster data تحو�ل المرئ�ات المصنفة السا�قة من مرئ�ات تحتوي على ب�انات مساح�ة ش�ك�ة -د
وتم ذلك  Shp إمتداد Vector data على ب�انات مساح�ة اتجاه�ة إلى مرئ�ات تحتوي  img إمتداد

 . Arc GISببرنامج Arc Tool Box بواسطة

فقظ الموجود  بناء العشوائيت السا�قة �حیث تحتوي على الالموجودة �الملفا قص الب�انات المساح�ة -ه
مران�ة خارج حدود أو حجم الكتلة الع تهدًا لحساب مساح، تمهیArc Tool Box �المنطفة بواسطة

 .المخططات الحضر�ة المعتمدة �المنطقة

لتمییزه، تم تكرار جم�ع الخطوات السا�قة مع المرئ�ات السا�قة للوصول  بناء العشوائيإعادة تلو�ن ال -و
إلي ب�انات بنفس النمط، وذلك من أجل خدمة هدف ال�حث المتمثل في متا�عة وتحدید مناطق البناء 

الزراع�ة الذي تشهده المنطقة، لتوض�ح مخاطره ومدى تفتیثه لألراضي الزراع�ة العشوائي �المناطق 
 .ةالزراع� لألراضيإهدار  من ة، وما یرافقه�المنطق

 -:المناقشة والنتائج -6

 -:تطور وتیرة البناء العشوائي �المنطقة -6-1

عب جدًا تت�ع وتیرته سنو�اً، ـــالصركة البناء والعمران، وحیث أنه من ـــــنتعاشًا في حإشهدت منطقة الدراسة 
، فمن 2018 -2010 -2000 -1984فقد تم اإلعتماد على تحلیل صور األقمار الصناع�ة لسنوات 

سر�عًا في جم�ع األتجاهات تقر��ًا، و�رجع ذلك ه كان تطور  البناء العشوائي ) یتضح أن2خالل الشكل رقم (
األراضي الزراع�ة من أجل الحصول على مسكن و�ناء  �ةالنمو السكاني، وتفثیت ملك إلى أرتفاع معدالت

المحال التجار�ة والورش الصناع�ة المختلفة، �اإلضافة لضعف حما�ة األراضي الزراع�ة، وأنعدام 
الس�اسات التخط�ط�ة سواًء من الناح�ة الزراع�ة أو التخط�ط�ة، ونظرًا لمحاولة الدولة حل مشكلة السكن 

، �الرغم من هذه الظاهرةر في تزاید وثیرة �شكل غیر م�اش ساهم ، حیثكنيمن خالل عمل�ة اإلقراض الس
 .منع تقس�م األراضي الزراع�ة وتجزئتها ألغراض البناء� لحما�ة األراضي الزراع�ة، حیثوجود عدة قوانین 
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لقد أص�ح البناء على جانبي الطرق �أختالف أنواعها ظاهرة عامة اتسع إنتشارها خاصة على الطرق 
ئ�س�ة حیث كثافة حركة المرور كأهم فرص الكسب لألنشطة التجار�ة مما تسبب �أضرار �األراضي الر 

 .الزراع�ة

 
 
 

 323.90من  ت) أن مساحة البناء العشوائي �المنطقة قد تطور 1رقم ( التالي یتضح من خالل الجدول
بنحو  1984بنس�ة ز�ادة عن سنة  2000هكتارًا خالل سنة  1668.45 إلى 1984هكتارًا سنة 

 ،1995و سنة  1984و�رجع هذا إلى أرتفاع معدالت النمو السكاني خالل تعدادي سنة  ،355.15%
، وأرتفع أسرة لكل مسكن 1.8 نحو 1984كان معدل اإلشعال �سنة وظهور اإلستقال�ة في السكن حیث 

األمر الذي أدى بدوره إلى تزاید عن المساكن �المنطقة  1995أسرة لكل مسكن بتعداد سنة  1.02إلى 
 .]11[1995ل تعداد مسكن خال 19628إلى  1984مسكن خالل تعداد سنة  9135حیث تطورت من 

هكتارًا  17032.63تطور البناء العشوائي كبیرًا جدًا حیث بلغت مساحته فقد كان  2010أما �النس�ة لسنة 
الكبیرة إلي عدم وجود  ةو�رجع وجود هذه النس� ،%920.86�مقدار  2000بنس�ة ز�ادة عن سنة 

�اإلضافة إلى محاولة الدولة حل مشكلة السكن من خالل منح  ،2000مخططات جدیدة �عد سنة 
، في حین أن صالحة للزراعةالراضي �األكبیر  أدي إلي وجود نمو عمراني األمر الذي القروض السكن�ة،

1984 2000 

2010 2018 

2018-2010-2000 -1984: البناء العشوائي �منطقة الدراسة لسنوات 2شكل   
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شهدت تطورًا �س�طًا �عض الشئ عن السنوات السا�قة ولكنه كبیرًا �األراضي الزراع�ة حیث  2018سنة 
ل�صل هذا التطور إلى  %22.20هكتارًا بنس�ة ز�ادة بلغت  3782.24نحو  2010بلغ مقدار الز�ادة عن 

 .2018هكتارًا خالل سنة  20814.87

 ) تطور مساحة البناء العشوائي �منطقة زلیتن �الهكتار1جدول رقم (                   

 %الز�ادةنس�ة  مقدار الز�ادة المساحة السنة

1984 343.90 - - 
2000 1668.45 1324.55 355.15% 
2010 17032.63 15364.18 920.86% 
2018 20814.87 3782.24 22.20% 

تمثل  1984البناء العشوائي حیث كانت سنة  التغیر النسبي في مساحة )3یتضح من الشكل التالي رقم (
، و�رجع سبب هذه %6.36كانت نسبته نحو  2000، في حین أن سنة %1.66أقل نس�ة فقد بلغت 

ة أن سنالنس�ة ال�س�طة �المنطقة لوجود نمو عمراني داخل المخططات الحضر�ة �المنطقة، في حین 
 2010عن سنة  2018، في حین تراجع �سنة %73.81كان البناء العشوائي في أشده فقد بلغت  2010

 .%18.17فقد بلغت نسبته نحو 

 

 

 -:أس�اب ظاهرة البناء العشوائي -6-2

لدراسة هذه ا هذه الظاهرة، وقد حددتإن معرفة أس�اب تفاقم عمل�ات البناء العشوائي ستكون مفتاح لعالج 
 -ا ف�ما یلي:تفاقمها، و�مكن تحدیده في تهمسأالتي  أهم األس�اب
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2018-2010-2000-1984�منطقة الدراسة لسنوات  العشوائيلبناء ل النسبي تغیرال: 3شكل   
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والشقق السكن�ة في المناطق الحضر�ة والتي تتمتع ب�عض  تفاع أسعار األراضي وأسعار العقاراتر أ -1
على الوحدات وز�ادة الطلب  لعامة، وز�ادة الق�مة اإلیجار�ة للمعروض داخل المناطق الحضر�ة،المرافق ا
 .اكل نقص المساكنقرب المدن وحولها كحلول لمش ساهم في تقس�م األراضي الزراع�ة السكن�ة

�ما مع الز�ادة السكان�ة في لیب�ا �شكل عام، شى اتم�ما ی أخر في أعتماد وفتح مخططات جدیدةالت -2
وٕاعدادها للبناء وتزو�دها �الخدمة الرئ�س�ة الالزمة وفق المؤشرات  ،حجم الطلب على السكنى و یتماش

 ، �اإلضافة إلى عدم أستكمال مشار�ع اإلسكان العام المقترحة �المنطقة.التخط�ط�ة

لتهاون مع ططات �التشر�عات النافدة، واعدم تقید الجهات التي تقوم �منح تراخ�ص الن�اء خارج المخ -3
 معن�ة.قبل الجهات المن  األراضي الزراع�ةالقوانیین الخاصة �حما�ة منتهكي 

نتیجة لعدم توافر  عشوائي �األراضي الزراع�ةالبناء العلى ز�ادة في تأكید  الحكوم�ةالجهات  مساهمة -4
�مرافق  تهدیتغ وذلك من خالل حیث أص�ح هذا البناء أمرًا واقعًا، ،لحل مشكلة اإلسكان بدائل أخرى 

 .و الخدمات التعل�م�ة الطرق و  هالكهر�اء والم�ا

على جانبي الطرق لصناع�ة التجار�ة وا ح تراخ�ص لمزاولة األنشطة�منالحكوم�ة ق�ام �عض الجهات  -5
شي خطط و�رامج عدم تماألراضي الزراع�ة، وكذلك فرع�ة مما طغى على مساحة شاسعة من ئ�س�ة والر ال

مؤشرات المخططات اإلقل�م�ة والمحل�ة مما نتج عنه ظهور تنم�ة متواز�ة وحدوث تكدس مع هذه الجهات 
 .سكاني �الشر�ط الساحلي

 :االستنتاج -7

 GIS و RS من خالل النتائج التي تم التوصل إلیها یتضح جل�ًا مدى أهم�ة التقن�ات الحدیثة المتمثلة في
�ًا كبیرًا نجم عنه أختفاء مساحات شوائع بناءً دراسة شهدت قد تبین أن منطقة الف ،في دراسة البناء العشوائي

 1984هكتارًا خالل سنة  343.90من ته حیث تطورت مساحشاسعة من األراضي الزراع�ة �المنطقة، 
ًا سر�عًا جدًا من خالل الفترة بناًء عشوائ�، وأن المنطقة شهدت 2018هكتارًا خالل سنة  20814.87إلي 
ألعلى في منطقة الدراسة، من خالل هذه الب�انات والمؤشرات تؤكد هذه تعتبر ا 2010 -2000من 

حد من ظاهرة البناء العشوائي الدراسة على الحاجة الماسة والعاجلة لخلق س�اسات مستدامة وفعالة لل
خصوصًا أن لیب�ا تتمیز �محدود�ة أرضیها الزراع�ة، كما تنصح هذه الدراسة �أت�اع  ،األراضي الزراع�ة�

، راضي الزراع�ةاألثر على الظواهر التي تؤ  في دراسة GIS و RS لیب الحدیثة المتمثلة في تقن�اتاالسا
، �اإلضافة إلى اإلسراع في في بلد �عاني من قلة األراضي الزراع�ة هاك من أجل حما�ة ما ت�قاء منوذل

والبیئة المحل�ة، وتحدیث تنفیذ مشار�ع اإلسكان العام السا�قة �ما یتوافق مع حما�ة األراضي الزراع�ة 
 المخططات الحضر�ة
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