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لى المدينة وتغير   ةتركيبالشيدت المدن في العقود الثالثة الماضية تغيرات واسعة النطاق من حيث ىجرة السكان من وا 
ومع انعكاس ىذه التغيرات االجتماعية عمى ، األجيال الجديدة لتتالئم مع احتياجات ة السائدةمعيشالط انمأاالجتماعية و 

تظير و  تتغير االستعماالت الوظيفية وتختمف أماكنيا وصفة الوصول إلييا, لألرضطريقة استعمال ىؤالء السكان 
أخرى لم يعد السكان الجدد بحاجة إلييا مؤدية مع مرور الزمن إلى تغيرات ىائمة في وظائف وظائف جديدة وتندثر 

نما سبب بعضيا , ة العمرانيةصالح تطور البنيفي دائما  تصبىذه التغيرات لم ، الوظيفية لممدينةاالجتماعية و البنية  وا 
دون  عمى المدن ذات المركز التاريخي خاصةو  فان إجراء التغييرات عمى المدينةلذا ، ركودًا صارخًا لبعض المدن

الى  تدريجياً  وىذا سيؤدي  غير صالح لالجتماع والمعيشة اً ويجعل منيا مكان, دراسة معمقة وشاممة قد يفقدىا وظيفتيا
 .ةىويتيا الحقيقي اندثار

تناول البحث الدراسة النظرية والعممية ألىم قوى التغير الوظيفي واالجتماعي المؤثرة عمى البنية يمن ىذا المنطمق، 
 المفسرة ألنماط توزع السكان واألعمال ضمن مناطق البنية العمرانية تقميديةتحميل النظريات ال العمرانية من خالل

الديناميكية التي تفسر نمط التوزع المكاني الستعماالت األراضي وفقًا لقوى أسعار األراضي  لحديثةوالنظريات ا
االجتماعية ومتطمبات الحياة ونمط المعيشة  التغيرات وتحميل, وسيولة الوصول إلى الموقع وتكاليف النقل والمواصالت

لعديد من المدن المتوسطة والكبيرة الحجم ذات إسقاط تمك الدراسات عمى اوتأثيره عمى البنية العمرانية، وبالجديد 
مقترحات الحمول المالئمة والسبل  ساىمت في طرح تم التوصل إلى مجموعة من النتائج الرئيسية, تاريخيالمركز ال

ة أنماط الحيااستعماالت األراضي المتغيرة و تتالئم مع رتقاء بالبنية وضمان كفاءتيا لالتغير العمراني واإل الكفيمة لضبط
 .في ىذا المجال لممدن خبرات السابقةالتجارب و استنادًا إلى ال, المتطورة
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 :إشكالية البحث
نمط وكذا فإن تغيير , اداخمي االجتماعي يؤدي حتما إلى تغير السموك, تغير البنية الوظيفية لممدينة بدرجة ما إن

 .الوظيفية يتيابنتغيير  المدينة يتسبب في ممارستيم ألعماليم ضمن مناطقو  المعيشة والتركيبة السكانية
نما سبب بعضيا ركودًا صارخًا لبعض المدن, ىذه التغيرات لم تكن دائما لصالح تطور البنية العمرانية إجراء ، ألن وا 

قد لمبنية االجتماعية والوظيفية دون دراسة معمقة وشاممة  وضواحييا ة لممدنتاريخيالمراكز الخاصة في و التغييرات 
 .ىويتيا الحقيقية الى اندثار تدريجياً  وىذا سيؤدي  غير صالح لالجتماع والمعيشة اً ويجعل منيا مكان, يفقدىا وظيفتيا

 
 :أهمية البحث

ة ءمالعمرانية بمفيوميا كتكوين ينبض بالحياة نجد أنيا تستمد كيانيا من استمرار تغيرىا لتساعد المدينة عمى مال بنيةال
, وظيفية وتقنية ,واقتصادية فالمدن ىي نتاج لعدة متغيرات اجتماعية, ةالمتغير احتياجاتو و الجديد الحياة  مطالتطور مع ن

 .وينعكس الحال عندما تتدىور متغيراتيا وثوابتيا, وطبيعية تنمو وتزدىر بازدىار متغيراتيا إدارية وسياسية
تم التعرف  في رفع كفاءة البنية العمرانية وتطويرىا إنوتظير أىمية االبحث في دور قوى التغير االجتماعي والوظيفي 

 .م مع حالة كل مدينةءيا وضبطيا باالستفادة من الخبرات السابقة في ىذا المجال وبما يتالعمييا وعمى أسباب نشوئ
 

 :هدف البحث
يرة الحجم ذات المركز المتوسطة والكب ىا عمى البنية العمرانية لممدنوأثر  والوظيفي التغير االجتماعيقوى رصد فيم و 

في ىذا  1باالستناد إلى التجارب والخبرات السابقةضبط تأثيره فيم العوامل المسببة لو ومحاولة  من خالل لتاريخيا
تتالءم مع و  لتستوعب األجيال القادمةواالرتقاء بيا  البنية العمرانيةرفع كفاءة من تمكن  2المجال لمتوصل إلى رؤى

 .الحياة العصريةمتطمبات 
 

                                                           
 :عمى مايميطروحة معتمد البحث في اختيار األمثمة الا 1
 المتعددة التي ناقشيا البحث" التاريخية والوظيفية" تقميديةالمدن التي تنطبق عمييا النظريات ال -1
 لتاريخيذات المركز االحجم المدن المتوسطة والكبيرة  -2



2
تختمف في درجات استجابتيا  كل مدينة إذا أن, المدروسة البد من التنويو أن البحث ال يعمم نتائجو عمى كافة المدن 

نما يطرح سيناريو ونتائج لممؤثرات االجتماعية والوظيفية واالقتصادية كما تختمف في نسب تغيرىا،  تتوافق مع غالبية وا 
.الحاالت المدروسة
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 :البحث خطة
 :يقسم البحث إلى ثالثة أبواب رئيسية

 
 3:االجتماعية والوظيفيةالعمرانية البنية العمرانية وخصائصها  -الباب األول

المفسثثرة ( التاريخيثثة والوظيفيثثة) ينثثة، وباالسثثتفادة مثثن النظريثثات التقميديثثةدرس البحثثث البنيثثة العمرانيثثة عمثثى مسثثتوى المد
العمرانية وأسباب توزع السكان واألعمثال ضثمنيا، طثرح سثيناريو لتركيثب ىثذه المنثاطق يتوافثق مثع لتركيب مناطق البنية 

، ممثثثا سثثثبق وباالسثثثتفادة مثثثن األمثمثثثة المطروحثثثة، تثثثاريخي العديثثثد مثثثن المثثثدن المتوسثثثطة والكبيثثثرة الحجثثثم ذات المركثثثز ال
 -الوصثثول وسثثيولة النقثثل -التوسثثع جيثثاتتو  -العمرانيثثة الكثافثثة -الموقثثع)توصثثل البحثثث إلثثى أىثثم الخصثثائة العمرانيثثة 

( االجتماعيثثثثثة التركيبثثثثثة -السثثثثثكانية الكثافثثثثثة -والمعيشثثثثثة الثثثثدخل مسثثثثثتوى)والخصثثثثثائة االجتماعيثثثثثة ( األراضثثثثثي أسثثثثعار
 -األخثثثرى الفرعيثثثة االسثثثتعماالت -والصثثثناعي والتجثثثاري السثثثكني الرئيسثثثية االسثثثتعماالت تثثثوزع)والخصثثثائة الوظيفيثثثة 

 -الضثثواحي السثثكنية -المدينثثة الداخميثثة -المركثثز)منطقثثة مثثن منثثاطق البنيثثة العمرانيثثة لممدينثثة لكثثل ( المفتوحثثة الفراغثثات
 (.المحيط

 
 :قوى التغير الوظيفي وأثرها عمى البنية العمرانية -الباب الثاني

والتثثي تتثثأثر بمجموعثثة مثثن " تغيثثر التثثوزع المكثثاني السثثتعماالت األراضثثي" أىثثم قثثوى التغيثثر الثثوظيفي وقثثد كثثرس دراسثثة
النقثثثثل وتكثثثثاليف  -الموقثثثثع والبعثثثثد والقثثثثرب مثثثثن مراكثثثثز األسثثثثواق) حديثثثثثةالعوامثثثثل الديناميكيثثثثة التثثثثي حممتيثثثثا النظريثثثثات ال

تغيثر الثوظيفي لكثل ، ومنيا باالستعانة باألمثمة المطروحة تم التوصل إلى أىم مظاىر ال(سيولة الوصول  -المواصالت
، كمثثا طثثرح تغيثثر التثثوزع (المحثثيط -الضثثواحي السثثكنية -المدينثثة الداخميثثة -المركثثز)منطقثثة فثثي البنيثثة العمرانيثثة لممدينثثة 

ولثثوجي يثثرتبط بثثالتغير الثثوظيفي فثثي وألن التغيثثر التكن. التعامثثل معيثثا المكثثاني السثثتعماالت أراضثثي بعثثض الثثدول وكيفيثثة
 .التكنولوجي وأثرىا عمى البنية العمرانية لممدينة-قوى التغير الوظيفي النواحي تم ذكر أىمالعديد من 

 
 :قوى التغير االجتماعي وأثرها عمى البنية العمرانية -الباب الثالث

 يجثرةال -(النمثو الحضثري)إلثى المدينثة  ةالخارجيث يجرةال -النمو الطبيعي لمسكان)بحث في أىم قوى التغير االجتماعي 
 وآثار كل منيا عمثى البنيثة العمرانيثة لممدينثة،( نمط الحياة والتركيبة االجتماعيةتغير  -(الالمركزية)من المدينة  ةالداخمي

-وألن التغيثثثر االقتصثثثادي يثثثرتبط بثثثالتغير االجتمثثثاعي فثثثي العديثثثد مثثثن النثثثواحي تثثثم ذكثثثر أىثثثم قثثثوى التغيثثثر االجتمثثثاعي
 .االقتصادي وأثرىا عمى البنية العمرانية لممدينة

                                                           
لدراسثثة أثثثر التغيثثر االجتمثثاعي والثثوظيفي عمثثى البنيثثة العمرانيثثة البثثد مثثن التعثثرف عمثثى خصثثائة البنيثثة االجتماعيثثة  3

 .مناطق البنية العمرانية لممدينة والوظيفية في كل منطقة من
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 البنية العمرانية: الفصل األول -1-1
 

مةن العممةا   من وجهةة نظةر مجموعةة ال بد من تحديد مفهوم البنية بشكل عام ،قبل تعريف البنية العمرانية
ومعقوليةةة تمةةةج المجةةاميم مةةن جهةةةة  ،ي قةةةانون يحكةةم تكةةون المجةةاميم الكميةةةة مةةن جهةةةفهةة ،والبةةاحنين المتصييةةين

ليسةت يةورة الشةي  أو ليكمة  أو وحدتة  الماديةة أو التيةميم الكمةي الةذي يةربط  البنيةة ،اً وبشةكل أكنةر تحديةد ،أصرى
 [13] .بل لي أيضًا القانون الذي يفسر تكون الشي  ومعقوليت  ،وحدت  فحسب

ذا تغيةةرت واحةةدة أنةةرت عمةةل بةةاقي العاقةةات و  ،النسةةب والعاقةةات التةةي تميةةز كةةًا بمكةةان وزمةةان معةةين لةةو البنيةةانو  ا 
قةةات الكميةةة الكيفيةةة مةةن والعا ،ويمكةن تقسةةيم لةةذال العاقةةات إلةةل نةةوعين العاقةةات الداصميةةة الصارجيةةة مةةن جهةةة ،[8]

 اً ألنهةا ال تعةدو أن تكةون نوعة ،بنيةانعمةل تعريةف ال" النسةب"عةدم إضةافة تعبيةر رأى الةبعض فةي حةين  ،جهة أصةرى
 [1] .من العاقات

 :وبالتالي الشكل المبسط الذي يوضح المفهوم العام لمبنية لو
 –البنيةةة االجتماعيةةة : "وينطةوي لةةذا المفهةةوم عمةل جوانةةب متعةددة" بمكةةان وزمةان معةةين  اا العاقةات التةةي تميةز ك ةة" 

 [9]   .البنية العمرانية –البنية االقتيادية 
 

 مفيوم البنية العمرانية -1-1-1
 

ن بمةدى تماسةج مرتبطةا إن نمةوال كمةا تراجعة  ،ن حةي قةد ينمةو أو يتراجةملةو كيةا" البنية العمرانيةة"مانسمي  
 [2] .المادية والحّية في آن معاً  وتمانل كافة عنايرال

العاقةة  يولة عمل تنظيم مكونات الحيةز العمرانةي ولي تدل ،لمبنية العمرانية عدة مستويات يمكن أن تعرف ضمنها
 العمرانية باإلضافة إلل قدرتها عمل التكيف مم التطورات المحتممة  مكوناتالرابطة بين كل لذال ال

 [3]. قابمة لتحوالت الحقة ،بطبيعتها ،الجامد ألنها صطيطمعاكسة لمفهوم التإذًا فهي 
فهةةي تنطبةةى عمةةل مركةةز المدينةةة كمةةا تنطبةةى  ،مةةن التصطةةيط العمرانةةي البنيةةة العمرانيةةة ال تةةدل عمةةل أي نةةوع معةةينو 

 [51].البمدة والقرية ،فهي ميطمح ينطبى استصدام  عمل كل من المدينة ،عمل الضواحي وكل ما بينهما
وتنطبةى  ،فالبنية العمرانية إذا لي اإلطار المتماسج الذي يضم العناير المكونة لمحيز العمرانةي ويحةدد اسةتعماالت 

 [51].البمدة والقريةو  ،عمل كل من الحي والمدينة ومركزلا
 

 ميزات البنية العمرانية -1-1-2
 

 ديناميكية البنية العمرانية .1-1-2-1
  ولكةةل مةةنهم ذاكرتةة  الصايةةة كمةةا نظرتةة ،مةةن ميةةزات المدينةةة أنهةةا تحتضةةن عةةدة أجيةةال فةةي الوقةةت عينةة 

 .مدينتهم ،الصاية لتطور المدينة
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المبةادرة واالبتكةار فةي  ألنة  يضةمن روح ،لةو الشةرط األساسةي لتطةور المدينةة الةدا م ،إن تنوع األجيال لةذا
 .الصاص" إيقاع "عمل البنية العمرانية إذًا أن تسمح لكل جيل بالعيش حسب ف ،آن معاً 
 ،ألميةة فعميةة لةو قةدرة أي مكةان عمرانةي عمةل مواكبةة الةزمن والتطةور ووما لةو ذ ،ألمية نانوية" لممكان"إن  ،لذلج
لكةةةن مةةةا يةةةؤمن لممدينةةةة ديمومتهةةةا لةةةو  ،أن يةةةزول أو يغيةةةر وظيفتةةة  األيةةةميةأو ألي حةةةي كةةةان يمكةةةن ألي مبنةةةل إذ 

لةةةذلج عمةةةل البنيةةةة العمرانيةةةة أن تسةةةتوعب الحركةةةة  ،ديناميكيةةةة بنيتهةةةا العمرانيةةةة وبنيتهةةةا االجتماعيةةةة فةةةي الوقةةةت عينةةة 
 [2]. عيةالعمرانية المرتبطة ارتباطًا حميمًا بتطور البنية االجتما

 
 مبنية العمرانيةل تنوع اإليقاع الزمني .1-1-2-2

تبةةدو شةةبكة الطةةرى والعقةةارات والمبةةاني ففةةي الحةةي  ،العمرانيةةة بتنةةوع إيقاعهةةا الزمنةةي تتميةةز عنايةةر البينةةة
ل فيةل تمةج العنايةر بعضةةها عةن بعةض نةرى بةةأن عمةولةو نظريةةًا  إذا عممنةا لكةنو  ،نظةام موّحةةدوكأنهةا تنتمةي إلةل 

 . لناج تباينًا في صيا يها الزمنية
تغييرلةةا أو  ،بةل مةةن المسةتحيل أحيانةةاً  ،لةةي األكنةر مقاومةةة لمةزمن بحيةةث أنة  مةةن اليةعب جةةداً  ،فشةبكة الطةةرى مةناً 

قةارات وتوزيعهةا عنةدما بينمةا مةن الممكةن إعةادة تقسةيم الع ،تحويمها حتل عنةدما تيةبح ريةر مناسةبة لمواقةم العمرانةي
 .ومن الممكن أيضًا تحويل الوظا ف األولية لألبنية بل من الممكن استبدالها بمبان أصرى ،تقتضي الحاجة

ومةا يحةدد المراحةل الزمنيةة لهةذال المكونةات  ،زمنيةة مصتمفةة ومتنوعةة" حياة"ن لممكونات العمرانية المادية في المدينة إ
الةوظيفي أو االقتيةادي الصةاص المضمون الرمةزي أو  ،وفي الوقت عين  ،لهاالعير المزامن  ظروفلي  ،أو تمج

 [2]. بها
ننظةةر إلةةل  وأن ،تبقةةل لنةةاج عاقةةة حميمةةة بةةين مصتمةةف األزمنةةة العمرانيةةة بةةالررم مةةن تنوعهةةا واصتافهةةا يجةةب أن

مفهوم الزمن ونتعاطل مع  وكأنة  سمسةمة متماسةكة مةن العمةل العمرانةي تنطمةى مةن الماضةي نحةو المسةتقبل ومةرورًا 
 [2]. وليس كعدة حقا ب زمنية رير مرتبطة ،بالحاضر

 
 مستويات البنية العمرانية -1-1-3

 
باإلضةةةافة إلةةةل  ،تتعةةةدد مسةةةتويات البنيةةةة العمرانيةةةة بةةةاصتاف مسةةةاحة وحجةةةم المنطقةةةة التةةةي تعةةةرف ضةةةمنها

 .تصييهااصتاف مستوياتها باصتاف 
 :وتتدّرج البنية العمرانية لموظيفة السكنية في المستويات ابتداً  من

 .(العا مة) مستوى المسكن .1
 .(عا مة وتتجمم حول مركز تصديمي مشترج 12-3) المجموعة السكنيةمستوى  .2
 .(تتجمم حول المدارس االبتدا ية والحدا ى ومراكز التسوى ،عا مة 1200أكنر من ) مستوى الوحدة السكنية .3
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حةةةول تتجمةةةم  ،عا مةةةة 10.000) مسةةةتوى الحةةةي السةةةكني .4
المةةةةةدارس النانويةةةةةة والحةةةةةدا ى والمراكةةةةةز الدينيةةةةةة ومراكةةةةةز 

 (.1-1)الشكل  ،(التسوى
تجاريةة تتجمةم حةول المنطقةة ال) مستوى المنطقةة السةكنية .5

.(والمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والصايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
دا ى الكبيةةةةرة الحةةةةتتجمةةةةم حةةةةول )مسةةةةتوى المدينةةةةة ككةةةةل  .6

 [35] .(اليناعية والتجارية الكبيرةوالمراكز 
نانةةةةةةة  ضةةةةةةمنالبنيةةةةةةة العمرانيةةةةةةة تيةةةةةةنف  ،وبشةةةةةةكل عةةةةةةام

 :مستويات ر يسية
 . وحدة األساسيةالمستوى البنية العمرانية عمل  .1
 .مستوى الحيالبنية العمرانية عمل  .2
 .مستوى المدينةالبنية العمرانية عمل  .3

 وتصتمةةف العنايةةر المكونةةة لمبنيةةة العمرانيةةة بةةاصتاف المسةةتوى
  .لاتغير  كما تصتمف مظالر ،الذي تندرج ضمن 

 
 البنية العمرانية لموحدة األساسية -1-1-3-1

وتصتمةف فةي الشةةكل  ،أنهةا عنيةر أو وحةدة أو صميةة فةي الحةي أو المدينةة عمةل الوحةدة األساسةية تعةرف
كةةذلج  ،لتكةةوين الشةةوارع واالتجالةةات المفضةةمة وتضةةاريس األرضلمنظةةام العمرانةةي المطبةةى عميهةةا و  والحجةةم وفقةةاً 

 [51].األمر بالنسبة لتنوع واصتاف المباني التي ستقام الحقًا عميها
 
 :مكونات البنية العمرانية لموحدة األساسية-

بشكل عام من الكتل المبنيةة وفرارةات الحركةة الداصميةة ضةمنها باإلضةافة تتكون البنية العمرانية لموحدة األساسية 
نمةةةا يتمنةةل بعةةةدلا  ،فهةةةي ليسةةت عنيةةةر ننةةا ي األبعةةاد ،المةةاديين إلةةل العاقةةات الرابطةةةة بةةين لةةةذين العنيةةرين وا 

 [47].الصاصضمن  وكنافت  التي تعطي لممنطقة طابعها  ةالقا م ارتفاع األبنيةوب الرابطة بالعاقاتالنالث 
 
 البنية العمرانية لمحي- -1-1-3-2

يقةةم بةةين مقيةةاس  ،إن الحةةي لةةو بدايةةة تنظةةيم محمةةي ضةةمن البنيةةة العمرانيةةة ولةة  مقيةةاس محةةدود نوعةةًا مةةا
 [3] .الساحات الكبرى والجادات الر يسية من ناحية وبين المسكن والتنظيم العا مي من ناحية نانية

األبنيةةةة و  والشةةةوارع الكتةةل الدراسةةة التصطيطيةةةة وتحديةةد نظةةةاملحةةةي مةةا يةةةدل عمةةل نمةةةط  ميةةطمح البنيةةةة العمرانيةةةو 
ولو العاقة الرابطة بين كل لةذال العنايةر   ،العمرانيطبيعية التي تكون الحيز المساحات المفتوحة والمناطى الو 

 [51] .ولو الميزة الصاية التي تربط بينها لتشكل المكان ،العمرانية
 

ترجمة  -مستويات البنية العمرانية السكنية 1 -1 الشكل
 [35] الباحثة عن
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 :مكونات البنية العمرانية لمحي-
وتنطوي البنية العمرانية لمحي عمل مجموعةة مةن العاقةات المتعةددة والمتنوعةة بةين 

 .ا الماديةمكوناته
الماديةةة تصتمةةف مةةن حةةي إلةةل آصةةر ومةةن مدينةةة إلةةل أصةةرى بةةاصتاف لةةذال العنايةةر 

 :كوناتنانة م متطمبات وت حّدد من صال إلتقا  ،األنظمة العمرانية المطبقة عميها
 :شبكة الطرقات متطمبات .1

ودورلةا ( حركةة الموايةات-البنيةة التحتيةة-ممرات المشةاةو نمط الشوارع )ومكوناتها
 .المزدوج في التوايل والتوزيم

 :التقسيم العقاري متطمبات .2
نمةط اسةتعماالت  –نمةط المقاسةم  -الكتل المبنية  -شكل وحجم العقار )ومكوناتها 
العمرانيةة عةًا واألنظمةة حيةث تظهةر المبةادرات الصايةة والعامةة فةي آن م( األراضي
 (.3-1)الشكل ، المطبقة

 :الفرارات العمرانية المفتوحة متطمبات .3
 -أمةةةةةاكن المعةةةةةب والترفيةةةةة  -الحةةةةةدا ى العامةةةةةة والصايةةةةةة -السةةةةةاحات)ومكوناتهةةةةةا 

  [47][3]  .التي تنشأ نتيجة تراكب المنطقين السابقينو ( أماكن انتظار السيارات -األراضي الصالية والمهجورة
 

 
 [47] ترجمة الباحثة عن -المكونات المادية لبنية الحي العمرانيةتفصيل  3 -1الشكل 

 
 البنية العمرانية لممدينة- -1-1-3-3

تعيةين طريقةة تنظةيم المنةاطى العمرانيةة فةي المدينةة و  ليو  ،ولي المفهوم العام واألساسي لمبنية العمرانية
البنيةة "ويمكةن أن يطمةى عمةل البنيةة العمرانيةة اسةم ، المصطط الهيكمةي لممدينةة ضمنتوضم استعماالت األراضي 

ودرجةات االتيةال وسةهولة الويةول فةي المدينةة والتي تهتم بتنظيم الفرارةات العامةة والصايةة " المكانية العمرانية
 1[57]. بينها

                                                           
1
والتي  ،البنية العمرانية لممدينة لي البنية التي يتناول البحث أنر التبدالت الوظيفية واالجتماعية عميهاإن  

 سيأتي شرحها مفيًا في الفيل الناني من الباب األول

البنية  مكونات 2 -1الشكل 
 ترجمة الباحثة عن -العمرانية لمحي

[51] 
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لكةةل منطقةةة منهةةا و تتفةةاوت فةةي الحجةةم وتصتمةةف فةةي الموقةةم تتةةألف مةةن مجموعةةة مةةن المنةةاطى العمرانيةةة التةةي و 
أسةةةةعار –الكنافةةةةة العمرانيةةةة–الموقةةةم: )صيةةةا ص عمرانيةةةة واجتماعيةةةةة ووظيفيةةةة، الصيةةةةا ص العمرانيةةةة تتمنةةةل بةةةةة

تةوزع السةكان تمنةل الصيا ص االجتماعية ، و (توجهات التوسم العمراني-سهولة الويول-الموايات-األراضي
النشةةةةاط  –مسةةةةتوى المعيشةةةةة –التركيبةةةةة االجتماعيةةةةة  –مسةةةةتوى دصةةةةل السةةةةكان  –نية الكنافةةةةة السةةةةكا)مةةةةن حيةةةةث 

 –االسةةتعمال التجةةاري  –االسةةتعمال السةةكني )تتمنةةل بتةةوزع كةةل مةةن  الصيةةا ص الوظيفيةةة، و (االجتمةةاعي المر ةةي
 .ضمن كل منطقة( الفرارات المفتوحة –االستعمال اإلداري والنقافي واالجتماعي  –االستعمال اليناعي 

 
 مالمح البنية العمرانية لممدينة-

 :تتحدد مامح البنية العمرانية لممدينة من صال مجموعة من المفاليم
 .ويرتبط الحجم ارتباطًا ونيقًا بالشكل ،وامتدادلا العمراني ،من حيث حجم سكان المدينة :الحجم -
ويتحةدد الحجةم والشةكل بمةا يسةمل  ،ويةورتها الشةاقولية ،شةكل الحةدود العمرانيةة لممصطةط األفقةي لممدينةة: الشكل -

 .بالنمط المستصدم في المدينة
 .يتم تعديل الحجم والشكل والنمط بتأنير الكنافة ،ولو الهندسة الكامنة ورا  شكل المدينة: النمط -
 .تتحدد الكنافة وفقًا لممسطح العمراني ،األراضي من قبل الناس والمباني عمالولي كنافة است: الكنافة -
وبةةاصتاف  ،ض مةةن قبةةل النةةاس والمبةةانياألر  تعمالتجةةانس أو عةةدم تجةةانس اسةةولةةو درجةةة : المسةةطح العمرانةةي -

 [47] (.4-1)الشكل ، كل مدينةالعمراني تحدد المامح الصاية ببنية والكنافة والمسطح  والشكل والنمط الحجم
 

 
 [35] ترجمة الباحثة عن -مالمح البنية العمرانية لممدينة 4 -1الشكل 

 

 
 عمييا أن تستوعب الحركة العمرانية المرتبطة ارتباطاًا حميماًا بتطاور  ،تيالتحافظ البنية العمرانية عمى كفاء

 .البنية االجتماعية
  في المدينة بحياة زمنية مختمفة ومتنوعة البينة العمرانية الماديةمكونات تتميز 
  الحاي  –الوحدة األساساية )تختمف العناصر المكونة لمبنية العمرانية باختالف المستوى الذي تندرج ضمنو

 .كما تختمف معيا مظاىر تغير ىذه العناصر ،(المدينة –السكني 
 



 
 
 
 
 
 

 االجتماعية والوظيفيةالعمرانية و البنية العمرانية وخصائصها : الباب األول -1
 البنية العمرانية لممدينة: الفصل الثاني -1-2

 مناطق البنية العمرانية لممدينة -1-2-1
 المفسرة لتركيب مناطق البنية العمرانية لممدينة تقميديةالنظريات ال .1-2-1-1

 النظرية التاريخية  -1-2-1-1-1
 النظرية الوظيفية -1-2-1-1-2

 (Concentric Zone Theory)نظرية الحمقات المركزية   -1-2-1-1-2-1
 (Sector Theory) نظرية القطاعات  -1-2-1-1-2-2
 (Multiple Nuclei Theory)نظرية النوى المتعددة  -1-2-1-1-2-3
 نظرية المدينة البريطانية النموذجية -1-2-1-1-2-4

 في البحث سيناريو تركيب مناطق البنية العمرانية لممدينة المعتمد .1-2-1-2
 توجهات توسع مناطق البنية العمرانية لممدينة -1-2-2

 (City Center)توسع مركز المدينة  .1-2-2-1
 (Inner City)توسع المدينة الداخمية  .1-2-2-2
 (Suburbs)توسع الضواحي السكنية  .1-2-2-3
 (The –RURBAN- fringe)العمراني /توسع محيط المدينة الريفي .1-2-2-4
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 البنية العمرانية لممدينة: الفصل الثاني -1-2
 

 البنية العمرانية لممدينةمناطق  1-2-1
 

لممدينةةةة مةةةن مجموعةةةة مةةةن المنةةةاطى العمرانيةةةة التةةةي يصتمةةةف توضةةةعها وتسمسةةةمها تتةةةألف البنيةةةة العمرانيةةةة 
صتاف دورلةةا وسةةهولة الويةةول كمةةا يصتمةةف حجمهةةا وألميتهةا بةةا ،بةاصتاف صيةةا ص المدينةةة وتركيبهةةا الةوظيفي

 .هاسكانلصيا ص االجتماعية واالقتيادية لوا هاراضية عمرانية عن أصرى باستعماالت أوتتميز منطق ،إليها
ولكةةن يمكةةن التعةةرف عمةةل  ،اليمكةةن تعمةةيم نمةةوذج موحةةد يمصةةص منةةاطى البنيةةة العمرانيةةة لممدينةةة ،بشةةكل عةةامو 

 .بهالنظريات المصتمفة التي حممت تركيفهم االمناطى العمرانية المكونة ألرمب المدن من صال 
تركيةب البنيةة العمرانيةة طور عممةا  االجتمةاع العمرانةي واالقتيةاد والجغرافيةا مجموعةة مةن النظريةات التةي تفسةر 

 .أنماط تواجد السكان واألعمال ضمن مناطقهالممدينة و 
فيمةةا يتعمةةى بالنظريةةات التةةي تفسةةر تركيةةب  نين ر يسةةيتيالمتاحةةة تبةةين أن لنةةاج مشةةكمت الميةةادرالدراسةةة إال أن 

 :بمرور الزمنالبنية العمرانية لممدينة وتغيرلا 
 بنية العمرانية لممدينةالرياب نظرية يمكن أن تتكامل فيها العوامل المصتمفة التي تسالم في تشكيل  -1
  [9]  .العوامل الصارجية ودورلا في تشكيل لذال البنية إشارة إلل -2

 
 :ألمها ،النظريات بمجموعة من العواملوتتأنر لذال 

التةةةي تتعمةةةى باألنشةةةطة البشةةةرية والتةةةي تهةةةتم بضةةةمان تةةةأمين التةةةرابط بةةةين جميةةةم شةةةرا ح : العوامااال االاتصاااادية• 
 .المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان كفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ة ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف المعيشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

قيةةةة أو كالعر  ،التةةةي تميةةةل إلةةةل جمةةةم النةةةاس مةةةن التوجهةةةات الممانمةةةة فةةةي منةةةاطى معينةةةة: العوامااال االجتماعياااة• 
 .لضمان الحفاظ عمل المساواة والميمحة العامة ،الصمفيات المهنية

التةةةي أعطةةةت معظةةةم المةةةدن لويتهةةةا  ،الةةة ... والمنةةةاخ ،منةةةل التضةةةاريس واألنهةةةار: العوامااال الجغرافياااة والبي ياااة• 
  [9]  .وصيا يها المميزة

 
 :مناطى البنية العمرانية لممدينة ن من النظريات المفسرة لتركيبالناج نوع

 إلةةةل إيجةةةاد مفهةةةوم شةةةامل عةةةن البنيةةةة العمرانيةةةةتهةةةدف والتةةةي  ،لعممةةةا  االجتمةةةاع العمرانةةةي النظريةةةات التقميديةةةة -1
 .لممدينة واالجتماعية

أساسةةةةا بجز يةةةةات أيةةةةغر ضةةةةمن البنيةةةةة العمرانيةةةةة كةةةةنمط تةةةةوزع اسةةةةتعماالت التةةةةي تهةةةةتم و  ،الحدينةةةةةنظريةةةةات ال -2
 .2األراضي

                                                           
2
في وأنرلا عمل البنية قوى التغير الوظي"سيتم ذكرلا الحقا بشكل مفيل في الفيل الناني من الباب الناني  

 "العمرانية
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 :المفسرة لتركيب مناطق البنية العمرانية لممدينة تقميديةالنظريات ال -1-2-1-1
 :المفسرة لتركيب مناطى البنية العمرانية لممدينة التقميديةنظريات ال -
 .النظرية التاريصية .1
 .النظرية الوظيفية .2
 .نظرية البنية التكوينية والمر ية .3

 .االقتياديةنظرية المحددات  .4
 .نظرية المحددات االجتماعية والديموررافية .5
[35]ةيةةةةةةةة التةةةةةةةأنيرات النفسةةةةةةةية واالجتماعيةةةةةةةنظر  .6

 
 3النظرية التاريخية -1-2-1-1-1

أن  ،*(Dickinson)وقةةد حةةدد ديكنسةةون  ،تميةةل إلةةل دراسةةة المةةدن القديمةةة وفقةةًا لتطورلةةا ونمةةط توسةةعها
 :البنية العمرانية لمعظم المدن المعايرة تنتظم عمل النحو التالي

حيةةةث الةةةنمط القةةةديم، وحيةةةث تتواجةةةد أكنةةةر  المركةةةز التةةةاريصي  -
% 75تحققت لةذال الحالةة فةي )التفاعات والنشاطات اليومية 

 .(من الحاالت المدروسة
 19التةةةي بنيةةةت فةةةي القةةةرن الةةةة ويمةةةي ذلةةةج المنطقةةةة المتوسةةةطة -

والتةةي تتميةةز بارتفةةاع الكنافةةة السةةكانية وباسةةتعماالت  ،مةةيادي
حاطتها بالطرى الدا رية  ،األراضي المصتمطة  .(أو المحمى)وا 

لوحيةةد لةةذا الةةنمط الةةي المنطقةةة التاليةةة فةةي منطقةةة الضةةواحي  -
ظهةةةةر حةةةةزام  ،فةةةةي القةةةةرن العشةةةةرين. المركةةةةز لمبنيةةةةة العمرانيةةةةة

الضةةةةةواحي الةةةةةذي بنةةةةةي ضةةةةةمن مةةةةةزي  مةةةةةن البنيةةةةةة العمرانيةةةةةة 
السةةةكانية والعمرانيةةةة وتميةةةزت لةةةذال المنطقةةةة بالكنافةةةة  ،والريفيةةةة

تحسةةةن مسةةةتوى السةةةكن  ،صةةةدمات مرتفةةةم المنصفضةةةة، مسةةةتوى
 (.6-1)والشكل ( 5-1)الشكل ، إلل بعض التطورات اليناعية ضافةباإل ،لذوي الدصل المتوسط والمرتفم

 

 
 [35] التاريخية النظرية وفق العمرانية البنية تطور 6 -1 الشكل

لممدينةةة، يتبةةم لممدينةةة ويتميةةز بكنافةةة العمرانةةي  /المحةةيط الريفةةي المنةةاطى السةةكنية المتوضةةعة عمةةل أطةةراف -
باإلضةةافة إلةةل مجموعةةة مةةن القةةرى والتوابةةم التةةي تتيةةل بالمدينةةة ومركزلةةا بشةةبكة الموايةةات منصفضةةة جةةدا 

 [35] .األساسية

                                                           
3
والتي تصدم موضوع  التقميديةنظريات السيتم التركيز عمل النظرية التاريصية والنظرية الوظيفية من  ،في البحث 

 ذات المركز التاريصيالمتوسطة والكبيرة مم الحاالت المدروسة في المدن  تا مالبحث وت

تركيب مناطق البنية العمرانية وفق النظرية  5 -1 الشكل
 [35]ترجمة الباحثة عن  -التاريخية
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 (8-1)الشةكل  يبةينو  ،منةاطى البنيةة العمرانيةة لمدينةة القةالرة وفةى النظريةة التاريصيةة (7-1)ويوضح الشةكل  -
  [35].م1977-1800التطور التاريصي بين عامي مراحل لذا 

 

  
حيةث يظهةر المركةز  ،(9-1)العمرانةي لبنيةة مدينةة حمةب العمرانيةة مةم النظريةة التاريصيةة الشةكلويتوافى التطةور 

ويةةوال إلةةل الضةةواحي  ميهةةا المنطقةةة المتوسةةطة التةةي بنيةةت فةةي القةةرن التاسةةم عشةةرت "المدينةةة القديمةةة"التةةاريصي 
 [52] .ومحيط المدينة

 

 
 [52] م2011-1932 عامي بين حمب لمدينة العمراني التطور مراحل 9 -1 الشكل

 النظرية وفق العمرانية لقاىرةا لبنيةمخطط تحميمي  7 -1 الشكل
  [35]عن الباحثة ترجمة -التاريخية

 عامي بين القاىرة لمدينة العمراني التطور مراحل 8 -1 الشكل
 [55] ترجمة الباحثة عن م1800-1977



9 
 

 
  

التطور التةاريصي لممنةاطى العمرانيةة فةي مدينةة الريةاض وفةى النظريةة التاريصيةة بةين ( 10-1)كما يوضح الشكل 
  [14]  .م2006-1950عامي 
 

 
 [14] م2006-1950 عامي بين الرياض لمدينة العمراني التطور مراحل 10 -1 الشكل

 
 النظرية الوظيفية -1-2-1-1-2

تهةةةةتم النظريةةةةة الوظيفيةةةةة بشةةةةرح الطريقةةةةة التةةةةي يةةةةتم بهةةةةا تركيةةةةب منةةةةاطى البنيةةةةة العمرانيةةةةة لممدينةةةةة وفقةةةةا 
وتعةد مةن ألةم النظريةات التةي يمكةن االعتمةاد عميهةا فةي تفسةير التغيةرات التةي تطةرأ عمةل  ،الستعماالت أراضيها

 :نظريات لي أربموتفسر ب. معظم المدن
 [35] .نظرية المدينة البريطانية –نظرية النوى المتعددة  –لقطاعات نظرية ا – نظرية المناطى متحدة المركز

 

 
 [35] عنترجمة الباحثة  -النظريات الوظيفية المفسرة لتركيب مناطق البنية العمرانية لممدينة حسب استعماالت أراضييا 11 -1الشكل 
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 :(Concentric Zone Theory)  نظرية المناطق متحدة المركز .1-2-1-1-2-1
 Robert Park"وبةارج " Ernest W. Burgess"وضعت من قبل عالم االجتمةاع ارنسةت بةورريس 

ولةي مةن  ،وتركيةب الوظةا ف فةي مدينةة شةيكاروم مةن صةال الدراسةة التةي تمةت عمةل أنمةاط النمةو 1924عام " 
 .(12-1)، الشكل والعمرانية لممدينة أول النظريات التي تفسر تركيبة البنية االجتماعية

كةز بالتةدرج تتصذ المدينة في نمولةا مةالم تواجة  عوامةل معوقةة شةكل صمةس حمقةات متحةدة المر  ،وفقًا لهذا النموذج
تبةدأ بمنطقةة األعمةال المركزيةة فةي المركةز وتحةاط بحمقةة المنطقةة االنتقاليةة والتةي تضةم  :من الداصل إلل الصةارج

وتحةةةاط  ،الحمقةةةة النالنةةةة تضةةةم سةةةكن الطبقةةةة العاممةةةة ومتوسةةةطي الةةةدصل ،الميةةانم وسةةةكن ذوي الةةةدصل المةةةنصفض
لضةةواحي بالحمقةةة الرابعةةة التةةي تضةةم مسةةاكن جديةةدة أكبةةر مصييةةة لةةذوي الةةدصل المتوسةةط والمرتفةةم وتسةةمل با

ولةةي مصييةةة لمسةةكان الةةذين يقومةةون بةةرحات  ،أمةةا الحمقةةة األصيةةرة لةةي حمقةةة المتنقمةةين والمسةةافرين ،الجديةةدة
 [58][35].يومية إلل عممهم سوا  إلل منطقة األعمال المركزية أو إلل المناطى الريفية األصرى

 

 
 [57] ترجمة الباحثة عن -نظرية المناطق متحدة المركز حسب شيكاغو مدينة مخطط 12 -1 الشكل

 

 :كما يمي وفى التسمسل من الداصل إلل الصارج" الحمقات"المناطى  فيمت النظرية صيا ص
 istrict (CBD)Central Business D -منطقة األعمال المركزية  .1

ولةو البةؤرة التةي تمتقةي عنةدلا طةرى الموايةات  ،حيث قمب المدينة النابض اقتياديًا ونقافيًا واجتماعياً 
أكنةةةر أجةةةزا  المدينةةةة التةةةي يسةةةهل  -مةةةن الناحيةةةة النظريةةةة عمةةةل األقةةل  -وبةةةذلج يكةةون  ،مةةن كافةةةة أجةةةزا  المدينةةةة

 ،ؤدي إلةل ارتفةاع أسةعار األراضةيتتنافس عمل المسةاحات األمةر الةذي يةها و فتنجذب األعمال إلي ،الويول إليها
ولةةي تضةةم المسةةارح الر يسةةية  ،حتةةل ييةةبح مةةن اليةةعب تحمةةل وجةةود االسةةتعمال السةةكني فةةي منةةل لةةذال المنطقةةة

كبةرى ودور السينما والنةوادي وسةوى األوراى الماليةة والمتةاجر الر يسةية والفنةادى الفصمةة ومكاتةب إدارة الشةركات ال
 .والبنوج والمتاحف وربما تجارة الجممة

 Zone of transition - المنطقة االنتقالية .2
توسةةعت مةةم تطةةور اليةةناعة فةةي القةةرن التاسةةم  ،لةةذال المنطقةةة التةةي كانةةت سةةابقًا تشةةكل حةةدود المدينةةة

وتسةةودلا أحةةوال سةةكنية متةةدلورة وتكنةةر فيهةةا المبةةاني المهجةةورة ألنهةةا  ،األراضةةي عماالتتصةةتمط فيهةةا اسةةتو  ،عشةةر

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Burgess
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_business_district


11 
 

 
  

وتوجةد بهةا بعةض  ،ولي المنطقة التي تجتذب المهاجرين والجماعات الفقيةرة ،تضم المنازل القديمة بيفة أساسية
 .في منطقة النواة الداصمية أيا اليناعات الصفيفة التي كانت

  Working class zone Inner City or-منطقة سكن العمال وذوي الدصل المنصفض .3
وقةةد لةةاجر بعضةةهم  ،وتشةةمل لةةذال المنطقةةة مسةةاكن العمةةال ذوي الةةدصل المةةنصفض القريبةةة مةةن الميةةانم

ينتشةر فيهةا نمةط  ،رربة في التصمص من نفقات االنتقال واإليجارات المرتفعة وفضموا السةكن بةالقرب مةن أعمةالهم
 .يول مهاجرةالشقى والسكن الطابقي ومعظم السكان من أ

  Residential zoneSuburb or -لذوي الدصل المتوسط والمرتفم  –الضواحي –السكنية  طىاالمن .4
فهةةي  ،يفضةةل اليةةوم العديةةد مةةن النةةاس السةةكن فةةي منةةاطى واسةةعة وذات بي ةةة نظيفةةة عمةةل حةةدود المدينةةة

 وفيها مساكن األسرة الواحدة كما تتصممها بعض المساكن ذات النوعية الممتازة مةن الفةيات ،منطقة سكنية أفضل
بيةةةوت أكبةةةر وتحمةةةل نفقةةةة  ين لةةةديهم القةةةدرة عمةةةل االنتقةةةال إلةةةلالةةةذ والعمةةةارات التةةةي يسةةةكنها ذوي الةةةدصل المرتفةةةم

 .موايات أكنر
  Commuter zone -منطقة المتنقمين والمسافرين  .5

تقةةةم عةةةادة منفيةةةمة عةةةن المنطقةةةة المبنيةةةة الر يسةةةية لممدينةةةة ومعظةةةم سةةةكانها مةةةن الةةةذين يقومةةةون  ،منطقةةةة لامشةةةية
 [4] .وقد تضم لذال الحمقة الصامسة بعض النواحي والمدن التابعة لممدينة المركزية ،برحات العمل اليومية

 
 

 :نظرية المناطق متحدة المركزأىم الفرضيات التي تطرحيا 
  باااين المساااافة مااان منطقاااة األعماااال وجاااود عالااااة متبادلاااة

المركزيااة وغنااى ورفاىيااة المنطقااة وارتفاااع مسااتوى المعيشااة 
 .فكمما ابتعدنا عن مركز المدينة ارتفع مستوى الدخل ،فييا

  أسااعار األراضااي وساايولة الوصااول تبمااي أاصاااىا فااي امااب
ثاام تاانخفض تاادريجيا بالبعااد عاان النقطااة  ،المدينااة التجاااري

 .المركزية
  يأخااذ النمااو شااكل حمقااات أو دوا اار تتسااع مااع نمااو المدينااة

 لداخمياةويؤدي النماو إلاى أن تنتقال الوظاا ف مان الحمقاات ا
 .الخارجإلى التي تمييا في 

 

عةن ارتفةاع مسةتوى المعيشةة كممةا ابتعةدنا  اً حية منةاالً  تةاريصيال حمةب ويعتبر تغير البنية االجتماعيةة لمركةز مدينةة
فقةةد رةةادرت العةةا ات الميسةةورة المدينةةة القديمةةة لتعةةيش فةةي األحيةةا  الجديةةدة، ممةةا أنةةر بشةةكل سةةمبي عةةن المركةةز، 

الةدصل  لةم مةن ذوي مركز المدينةةعمل البنية االجتماعية لممدينة، ففي يومنا لذا معظم الناس الذين يعيشون في 
 [15]. المحدود إذ أنهم يمنمون الفرع الفقير لمعا ات المالكة، وسوف تستمر لذال الظالرة

 نظرية المناطق متحدة المركزفرضية  13 -1الشكل 
 عمل الباحثة -لبورغيس



12 
 

 
  

مةن سةكان مركةز المدينةة لةم مةن % 46أن  م1990عةام  أظهرت اإلحيا ات: السعودية –في مدينة الرياض و 
 ،مةةن ذوي الةةدصل المرتفةةم% 5مةةن ذوي الةةدصل المتوسةةط ليتبقةةل مةةا يقةةارب % 49بينمةةا  ،ذوي الةةدصل المةةنصفض

 .(14-1) كما في الشكل
من % 62يشكمون نسبة  بهدف العمل كما أظهرت أن نسبة رير السعوديين والسكان من أيول مهاجرة -

 [16] .(16-1( )15-1) الشكل ،%36سبة في المدينة ككل لتيل إلل بينما تنصفض الن ،سكان المركز
بينما تأصذ  ،وأن مركز المدينة يحتل أعمل نسبة لتواجد القوى العاممة باإلضافة إلل المنطقة اليناعية -

 [18] [17] .(17-1)، الشكل م1996عام الضواحي الجديدة ومناطى التوسم أصفض نسبة لهم 
في حي صاية و  ،مرة  15-  5م من1977م و1968في الفترة المنحيرة مابين راضي األارتفعت أسعار  -

 [16] .مرة  25ارتفم سعر األراضي في  أكنر من حيث أحد أحيا  المنطقة المركزية  ولو  ،العمل
  .%13بنسبة  م1992عما كانت عمي  عام  م1993كما ارتفعت أسعار األراضي السكنية عام  -

 

  
 :مير -في مدينة أسيوط 

م اتضةح أن أعمةل سةعر لةألرض يوجةد 1966في دراسة عن أسعار األراضةي بمدينةة أسةيوط فةي ميةر عةام  -
كمةا فةي  ،نم توجد انحدارات متباينة من لةذال القمةة السةعرية ،في مركز المدينة حيث منطقة األعمال المركزية

 [4] (.18-1) المصطط
 :استراليا -"  Melbourne"في مدينة ممبورن 

-30م بنسبة كبيرة تيةل إلةل 1981وم 1978ارتفعت أسعار أراضي المناطى الداصمية والمركز بين عامي  -
بينمةةةا شةةهدت الضةةواحي السةةكنية الصارجيةةة نباتةةًا فةةةي  ،م1978-1970عمةةا كانةةت عميةة  بةةين عةةامي % 50

 [36] .(19-1) كما في المصطط ،يأسعار األراض
 

 مركز في الدخل حسب السكان توزع 14 -1 الشكل
 ترجمة الباحثة عن -م1990 عام الرياض مدينة

[16] 

 عام ومركزىا الرياض مدينة في الجنسية حسب السكان توزع 15 -1 الشكل
 [16] ترجمة الباحثة عن -م1990
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 وعمةل المدينةة داصةل األراضي أسعار في الكبير التفاوت ناحظ حيث ،حمب مدينة إلل بالنسبة الحال لو كذلج
وقةةد ويةةل ( منةةاطى المدينةةس لممتةةر المربةم داصةةل .ل 100000-40000)أطرافهةا الحضةةرية والتةةي تتةراوح بةةين

 العمران توسم يعزى إلل ولذا ،حدودلا س لممتر المربم صارج.ل 20000-5000في مركزلا و 150000الل 
 .ألرتيىا ومعارة وحريتان حمرة كفر بمدات باتجاال الغربية والشمالية الغربية األطراف عمل

  عام الرياض مدينة في الجنسية حسب السكان توزع 16 -1الشكل 
 [18] م2007

 عام الرياض مدينة في العاممة القوى توزع 17 -1الشكل 
 [17] ام1996

 عام مصر -أسيوط مدينة في األراضي أسعار 18 -1الشكل 
 [4] ترجمة الباحثة عن -م1966

 ممبورن مدينة في األراضي أسعار تغير 19 -1الشكل 
 الباحثة ترجمة -م1981-1978 عامي بين االسترالية

 [36] عن
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تبين أن الكنافات السةكانية العظمةل تتركةز فةي الجهةة كما  -
الجنوبيةةةةة والشةةةةرقية والشةةةةةمالية مةةةةن المدينةةةةةة بينمةةةةا تتركةةةةةز 
الكنافةةات الةةدنيا فةةي الجهةةة الغربيةةة والشةةمالية، وتتةةراوح قةةيم 

لكتةار إلةل أقةل مةن /شةصص 500الكنافات بين أكنر من 
لكتةةةةةةةار، وتيةةةةةةةل فةةةةةةةي بعةةةةةةةض المنةةةةةةةاطى /شةةةةةةصص 100

 (.20-1)، شكل لكتار/شصص 800لةمكتظة بالسكان ال
العظمةةل فةةي أرمةةب األحيةةان مةةم وتتوافةةى مواقةةم الكنافةةات  -

كمةةةةةةةا أن معظةةةةةةةم سةةةةةةةكان  ،منةةةةةةةاطى المصالفةةةةةةةات السةةةةةةةكنية
  [19] .المصالفات القريبة من المركز لم من األرياف

متحةةةةةدة نظريةةةةة المنةةةةةاطى وجهةةةةت مجموعةةةةةة مةةةةن االنتقةةةةةادات ل
أن المدن لم تعد تحدد بمنةاطى وحمقةات معينةة  السيما المركز

واضةةةةةةحة بعةةةةةةد تقةةةةةةدم وسةةةةةةا ل النقةةةةةةل وتكنولوجيةةةةةةا المعمومةةةةةةات 
وتعتبةةةر نظريةةةة القطاعةةةات أحةةةد  ،وتغيةةةرات االقتيةةةاد العةةةالمي
 .نظرية المناطى متحدة المركزالتعديات التي أدصمت عمل 

 
  (Sector Theory)نظرية القطاعات  .1-2-1-1-2-2

حةين رأى  ،"Homer Hoyt"م مةن قبةل عةالم االقتيةاد لةومر لويةت 1939النظرية عام  لذالوضعت 
ويةؤدي التبةاين فةةي  ،أن التركيةب الةداصمي لممةدن تحكمة  الطةرى التةي تصةرج مةةن قمةب المدينةة فةي اتجةاال األطةراف

 ،ت األراضةي فةي القطاعةات المصتمفةةتعمااليؤنر بدورال عمل اسةويول إلل فروى في أسعار األراضي إمكانية ال
منةةةل وجةةةود األنهةةةار وطةةةرى الموايةةةات  ،يأصةةةذ لةةةذا النمةةةوذج بعةةةين االعتبةةةار الصيةةةا ص الفيزيا يةةةة لممنطقةةةةو 

 .(21-1)، الشكل وريرلا
حيةةةةث لةةةةوحظ فةةةةي كنيةةةةر مةةةةن الدراسةةةةات عمةةةةل المةةةةدن 

وظيفةةة مةةا يكةةون عةةادة عمةةل شةةكل األمريكيةةة أن نمةةو 
ومن دراسةة منةاطى  ،قطاع أو محور يمتد إلل الصارج

المسةةاكن الممتةةازة فةةي سةةت مةةن المةةدن األمريكيةةة فةةي 
م ظهر أن ألم ما يةؤنر فةي 1936-1900الفترة بين 

نمةةةةةو المدينةةةةةة لةةةةةو حركةةةةةة المسةةةةةاكن ذات اإليجةةةةةارات 
وذلج ألنها تؤدي إلل نمةو المدينةة كمهةا فةي  ،المرتفعة

 [4]  .س االتجاالنف
من دراست  أن أسرع القطاعات لومر لويت كما يرى 

إلل الصارج لو الذي تشغم  المسةاكن الممتةازة  النموفي 
وأن امتةداد لةذا النطةاى إلةل  ،التي تسكنها األسر الغنيةة

 عام حمب مدينة في السكانية الكثافات توزع 20 -1الشكل 
 [19] م2010

 -ىويت ىومر -القطاعات لنظرية تحميمي مخطط 21 -1 الشكل
 [57] ترجمة الباحثة عن

http://en.wikipedia.org/wiki/Homer_Hoyt
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ممةةا يحقةةى لهةةا أفقةةًا أرحةةب ورؤيةةة أوسةةم  ،الصةةارج يكةةون فةةي اتجةةاال األراضةةي ذات المناسةةيب المرتفعةةة المكشةةوفة
شرافًا عمل ما سوالا وما أن تبدأ حركة نمةو المسةاكن الممتةازة حتةل تتحةرج بقيةة الوظةا ف فةي شةكل قطاعةات ، وا 

 [4]. ورلا األيميةأيضًا تنمو في الصارج محافظة عمل محا
لةذال النقطةةة  ،تميةل لةذال النظريةة إلةل فكةرة أن منطقةة االعمةال المركزيةةة ليسةت المركةز الوحيةد لمتجةارة فةي المدينةة

 لميةةة المتزايةدة لمنقةل والموايةات والتةةي كانةت تصمةى عقةةداً اعةات كةان األقطالألن أحةد ألةم عوامةةل نشةو   ،مهمةة
 [36]  .انب الطرى الر يسية الشعاعيةحيان إلل جفرعية تجارية في كنير من األ

كمةةا أن العديةةد مةةن مةةدن  ،ويعتمةةد لويةةت كمنةةال عمةةل لةةذا النمةةوذج مدينةةة شةةيكارو التةةي يصترقهةةا نهةةر ميشةةيغن
 [35] بريطانيا لها لذا النموذج في استعماالت أراضي بنيتها العمرانية 

المركزيةةةة يعدلةةة  االتجةةةاال والمسةةةافة فةةةي نظريةةةة فةةةالنمو الحمقةةةي أو المركةةةزي عنةةةد بةةةورجيس فةةةي نظريةةةات الحمقةةةات 
بحيةةث ال يكةةون مةةن الضةةروري أن تنمةةو المةةدن عمةةل حمقةةات كاممةةة االسةةتدارة ولكةةن فةةي  ،القطاعةةات عنةةد لويةةت

 [4]  .يورة قطاعات تصرج من لذال الدوا ر
المدينةةةة باتجةةةاال المنطقةةةة السةةةكنية  تالضةةةواحي وتوسةةةعظهةةةرت ، المكسةةةيج–Queretaro"4"مدينةةةة كيريتةةةاروفةةةي 

 .(22-1)، شةكلوتةنصفض الكنافةة السةكانية األرضحيث ترتفةم أسةعار التي يقطنها ذوي الدصل المرتفم  األفضل
[37] 

 
 [37] ترجمة الباحثة عن -المكسيك -كيريتارو لمدينة العمرانية البنية توسع اتجاه عمى الممتازة المساكن موااع أثر 22 -1 الشكل

انتشةةار ذوي الةةدصل المرتفةةم فةةي الطةةرف  (24-1( )23-1) تظهةةر المصططةةات، السةةعودية -مدينةةة الريةةاضفةةي 
سةةةمطانة ضةةةاحية لةةةو اتجةةةاال توسةةةم المدينةةةة مةةةم ظهةةةور و  م 1996عةةةام  الشةةةمالي والشةةةمالي الشةةةرقي مةةةن المدينةةةة

                                                           
تغير بنيتها العمرانية رغم أنها التنتمي إلى مواصفات المدن مدينة كيريتارو في المكسيك هي من الحاالت الخاصة التي تشابه  4

 .المدروسة في البحث
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حسةةب المصطةةةط فةةي المدينةةة بعيةةدًا عةةن المركةةز وازدحامةةة  الشةةمالية الشةةةرقية الجديةةدة ضةةاحية الوسةةيم الشةةمالية و 
 [20] [21] .م2021الهيكمي الجديد المقترح لممدينة لعام 

 

  
أن منطقةةة األعمةةال المركزيةةة لةةم تعةةد المركةةز  م2021فةةي مدينةةة الريةةاض لعةةام  (25-1)كمةةا يوضةةح المصطةةط 

التجةةاري الوحيةةد فةةي المدينةةة بعةةد اعتمةةاد ظهةةور مراكةةز حضةةرية فرعيةةة جديةةدة تصفةةف الضةةغط عةةن المركةةز وعمةةل 
 [20] .اتيال بالطرى الر يسية في المدينة

 

 
 [20] م2021 لعام الرياض مدينة في المقترحة الفرعية الحضرية المراكز 25 -1الشكل 

 السنوي الدخل مستوى حسب الرياض مدينة سكان توزع 23 -1الشكل 
 [21] م1996 عام

 مدينة في المقترحة الجديدة الضواحي 24 -1الشكل 
 [20] م2021 لعام الرياض
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كذلج لو الحال فةي مدينةة حمةب ناحةظ نشةو  قطاعةات مةن حمقةات المنةاطى العمرانيةة لممدينةة منةل محةور جبةل 
 (صاية ميانم األدوية)سمعان ومحور رازي عنتاب الذي انتشرت عمل أطراف  الفيات السكنية والميانم 

لةةم يعةةد مركةةز مدينةةة حمةةب الوحيةةد فمةةم توسةةم المدينةةة وانتشةةار السةةكان ظهةةرت  لتةةاريصيان مركةةز المدينةةة أكمةةا 
 [19]  .(27-1)وشكل ( 26-1)، شكل الحاجة الل مراكز فرعية أصرى تصدم مناطى المدينة

 

 
 غازي محور عمى جديدة اطاعات ونمو نشوء 26 -1 الشكل

 الباحثة عمل -حمب مدينة في سمعان جبل ومحور عنتاب

 
 

 المراكز مع الحالي حمب مدينة مركز لتوزع تحميمي مخطط 27 -1 الشكل
 [19] م2011 لعام المحدث التنظيمي المخطط وفق المقترحة الفرعية

 
 

 :القطاعات نظريةأىم الفرضيات التي تطرحيا 
  عمااى شااكل حمقااات كاممااة االسااتدارة ولكاان فااي صااورة لاايس ماان الضااروري أن تنمااو الماادن ذات المركااز

 .اطاعات تخرج من ىذه الحمقات
  منطقة االعمال المركزية ليست المركاز الوحياد لمتجاارة فاي المديناة حياث تظيار عقادا فرعياة تجارياة فاي

 .كثير من األحيان إلى جانب الطرق الر يسية الشعاعية
 وذلاك ألنياا تاؤدي  ،لممتاازة التاي تساكنيا األسار الغنياةأىم ما يؤثر في نمو المدينة ىو حركة المساكن ا

 .في نفس االتجاهوالوظا ف إلى نمو المدينة 
 تزحف مناطق السكن الممتاز الرااية في تطورىا من المراكز عمى طول امتداد خطوط المواصالت. 
  تنمو المناطق السكنية ذات السعر المرتفع باتجاه المنطقة التي تضم المسؤولين ووجياء البمد. 
 وياؤدي التبااين  ،أن التركيب الداخمي لممدن تحكمو الطرق التي تخرج من امب المدينة في اتجاه األطراف

 .األراضياستعماالت في إمكانية الوصول إلى فروق في أسعار األراضي ويؤثر ذلك بدوره عمى 
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 (Multiple Nuclei Theory)نظرية النوى المتعددة  .1-2-1-1-2-3
دوارد أولمةةان يم مةةن قبةةل الجغةةرافيين األمةةريكي1945طرحةةت عةةام   Chauncy"ن تشونسةةي لةةاريس وا 

Harris and Edward Ullman "كتعديل عمل النظريتين السابقتين. 
 ،أسةةاس النظريةةة أن لممدينةةة بنيةةة صمويةةةو  ،أن كنيةةرا مةةن المةةدن تنمةةو حةةول أكنةةر مةةن نةةواة أو مركةةز احيةةث الحظةة

الصايةةةا قةةةد تكةةةون ذات نوايةةةا متعةةةددة بعةةةض لةةةذال  ،بحيةةةث تتطةةةور االسةةةتعماالت والنشةةةاطات المتصييةةةة داصمهةةةا
 ،وبعضةةها ارصةةر قةةد يكةةون عبةةارة عةةن مسةةاحة كبيةةرة السةةتعمال مسةةيطر واحةةةد ،كمراكةةز التسةةوى فةةي الضةةواحي

تةةةةةرتبط لةةةةةذال النةةةةةوى بنشةةةةةأة و  ،كاليةةةةةناعات أو سةةةةةكن ذوي الطبقةةةةةة المرتفعةةةةةة
 .(28-1)، شكل بينما قد يؤدي نمو المدينة إلل ظهور نوى أصرى ،المدينة

عمل اقتراح لويت بأن منطقةة األعمةال المركزيةة ليسةت وتستند لذال النظرية 
وتؤكةةد أن مسةةتويات معينةةة مةةن تجةةارة  ،المركةةز التجةةاري الوحيةةد فةةي المدينةةة

مفضةةةمين عميهةةةا بعةةةض  ،التجز ةةةة ال تسةةةعل إلةةةل موقةةةم مركةةةزي فةةةي المدينةةةة
كمةةةةةةا أنهةةةةةةا تعطةةةةةةي حريةةةةةةة لةةةةةةبعض االقتيةةةةةةادات  ،المواقةةةةةةم فةةةةةةي الضةةةةةةواحي

 [36]  .ت بالتوسم ضمن محيط متصيص منفيلوالنشاطا
 

ألنةة  يفيةةدلا فةةي اجتةةذاب أكبةةر  ،األنشةةطة المتمانمةةة إلةةل التجةةاوركمةةا تميةةل 
قةةةةدر مةةةةن العمةةةةا  المحميةةةةين فمركةةةةز المدينةةةةة الجامعيةةةةة قةةةةد يجةةةةذب السةةةةكان 

بينمةةا يجةةذب المطةةار الفنةةادى والمسةةتودعات  ،المنقفةةين والمتعممةةين والمكتبةةات
لتتةةةةةوفر لةةةةةدى  وتتقةةةةةارب الحةةةةةرف المتكاممةةةةةة مةةةةةن بعضةةةةةها ،[35] والمطةةةةةاعم

فسةوى " ،[5]ألسةعار وجةودة السةمم الراربين في الشرا  فريةة المقارنةة بةين ا
وتظهةةةةةةر األسةةةةةةواى  ،"الصيةةةةةةاطين مةةةةةةنا يقةةةةةةم قةةةةةةرب سةةةةةةوى الحريةةةةةةر بدمشةةةةةةى

منل القطةن واليةوف واليةارة والنحاسةين  ،المتصيية تمامًا بحرف معينة
 [6] ال  ...

 ،أمةةةا اسةةةتعماالت األراضةةةي المتعارضةةةة سةةةتتجنب التجمةةةم فةةةي منطقةةةة واحةةةدة
واألحيةةا   ،ولةةذا مةةا يفسةةر أن اليةةناعات النقيمةةة وسةةكن ذوي الةةدصل المرتفةةم نةةادرًا مةةا تتواجةةد فةةي نفةةس المنطقةةة

 [35]. التجارية تتطمب كنرة المشاة ووسا ل النقل ولكنها تتعارض مم وجود الصطوط الحديدية
 

ويغطةي  ،الدولية فةي العةالم عمل حافة لندن من أكبر المطارات" Heathrow "يعتبر مطار لينرو  ،في بريطانيا
من القوى العاممة، وألن  من ألةم نقةاط االتيةال فةي المنطقةة  53000لكتار ويعمل في  حوالي  1200مساحة  

أيةةةبح بمنابةةةة نقطةةةة جةةةذب لألنشةةةطة اليةةةناعية التحويميةةةة والمجمعةةةات التجاريةةةة والفنةةةادى ومسةةةتودعات الشةةةحن 
وظيفةةة أصةةرى ظهةةرت باالعتمةةاد عمةةل  25000ويقةةدر أن حةةوالي  ،باإلضةةافة إلةةل تمةةج التةةي تسةةتصدم فةةي المطةةار

وبالمقابةل ولةةد لةةذا  ،م1984-1950كيمةومتر بةةين عةةامي  16موقةم المطةةار ضةمن دا ةةرة عمرانيةةة نيةف قطرلةةا 
 [36] .النشاط االقتيادي طمبا متزايدا عمل المساكن الستيعاب القوى العاممة وعا اتهم

 لنظرية تحميمي مخطط 28 -1 الشكل
ترجمة  -وأولمان ىاريس –المتعددة النوى

 [57] الباحثة عن

http://en.wikipedia.org/wiki/Chauncy_Harris
http://en.wikipedia.org/wiki/Chauncy_Harris
http://en.wikipedia.org/wiki/Chauncy_Harris
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Ullman
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وزيةادة الحركةة  ،الناس عمل التنقل بعد ارتفاع عدد ممكيات السيارات الصايةة انطمقت لذال النظرية من زيادة قدرة

 [35]. األمر الذي يساعد عمل التصيص الوظيفي لممناطى ضمن مراكز متعددة ،والمسافات المقطوعة
 The“والسةيتي  ”West Minister“حيةث نشةأت كةل مةن مدينةة وستمنسةتر مدينة لنةدن الكبةرىفمن النوع األول 

City” وكانةةت أواللمةةا مركةةزًا لمحيةةاة السياسةةية ونانيتهمةةا مركةةزًا  ،كمحةةات منفيةةمة يفيةةل بينهةةا الريةةف المفتةةوح
 [4]  .لممال والتجارة

التةي توطنةةت بهةا اليةةناعات النقيمةة فةةي البدايةة عمةةل طةول نهةةر شةةيكارو  أمةا النةةوع النةاني فتمنمةة  مدينةة شةةيكارو
الةةذي أيةةبح يمنةةل نةةواة  ”Calment“نةةم مةةا لبنةةت لةةذال الوظيفةةة أن لةةاجرت ألةةل حةةي كالمنةةت  ،فةةي قمةةب المدينةةة

 [5] .(29-1)، شكل جديدة لمنمو العمراني
 

  
تتركةةز رالبيةةة االسةةتعمال اليةةناعي والمسةةتودعات والتصةةزين فةةي جنةةوب المدينةةة فةةي بمديةةة ، مدينةةة الريةةاضفةةي 

حيةةةث  الشةةةرقيةالسةةةمي وبمديةةةة الجنةةةوب بعيةةةدًا عةةةن منطقةةةة ذوي الةةةدصل المرتفةةةم فةةةي الضةةةاحية الشةةةمالية والشةةةمالية 
 [22] .(31-1)، الشكل السكن المفضل

 مدينة في المختمفة الصناعية االستعماالت توزع 29 -1 الشكل
 [5] شيكاغو

 البصرة لمدينة المتعددة النوى لنظرية مخطط 30 -1 الشكل
 [5] العرب شط عمى نموىا واتجاه
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 [22] م2009 عام الرياض مدينة في المفضمة السكن مناطق عن بعيداً  الصناعي االستعمال انتشار 31 -1 الشكل

 
 

 :أىم الفرضيات التي تطرحيا نظرية النوى المتعددة
  ليست المركز الوحيد لمتجارة في المدينة وىي  ،المركزيةال توجد حدود واضحة لمنطقة األعمال. 
  مختمفة وفقًا لممتطمبات االاتصادية لكل استعمالالوظا ف الحولو المدينة ليا أكثر من مركز تمتف. 
 مفضمين عمييا الضواحي ،مستويات معينة من تجارة التجز ة ال تسعى إلى مواع مركزي في المدينة. 
  حرية لبعض االاتصادات والنشاطات بالتوسع ضمن محيط متخصص منفصلتعطي منطقة الضواحي. 
 تمياال األنشااطة المتماثمااة إلااى التجاااور، كمااا تتنااافر المنطقااة الصااناعية مااع سااكن ذوي الاادخل المرتفااع، 

 .عارضة تتجنب التجمع في منطقة واحدةاستعماالت األراضي المتو 
  

 
 :النموذجية نظرية المدينة البريطانية .1-2-1-1-2-4

عةام " Peter Travis Mann"ومن لذال النظريةات يظهةر نمةوذج اقترحة  المطةور العمرانةي البريطةاني بيتةر مةان 
الةةةةةذي قةةةةةام بةةةةةالجمم مةةةةةا بةةةةةين نمةةةةةوذج الحمقةةةةةات  ،م1965

المركزيةةةةة ونظريةةةةة القطاعةةةةات ليوجةةةةةد نمةةةةوذج يعبةةةةر عةةةةةن 
نموذجةة  أربعةةة ويقتةةرح فةةي  ،المدينةةة البريطانيةةة النموذجيةةة

 :قطاعات أساسية لي
  الطبقة العاممة -3     الطبقة المتوسطة -1
 الطبقة العاممة األدنل -4نل   الطبقة المتوسطة األد -2

ففةةةةةةةي كةةةةةةةل حالةةةةةةةة تتةةةةةةةوفر  ،لكةةةةةةةل قطةةةةةةةاع أربعةةةةةةةة حمقةةةةةةةات
ومنطقةةةةة المسةةةةاكن  ،والمنطقةةةةة االنتقاليةةةةة ،منطقةةةةة مركةةةةز المدينةةةةة

  . [59](33-1)الشكل , اليغيرة والمنطقة األبعد عن المركز

  المدينة لنظرية تحميمي مخطط 32-1 الشكل
 [59] ترجمة الباحثة عن -مان -البريطانية
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 :النموذجية أىم الفرضيات التي تطرحيا نظرية المدينة البريطانية

  ًحيث لكل اطاع أربع حمقاات تتادرج فاي  ،لبعض المدن خصا ص نظريتي الحمقات المركزية والقطاعات معا
 .خصا صيا الوظيفية واالجتماعية من المركز نحو الخارج

 
 
 [35] :نذكر باصتيار باقي نظريات االتجاال الكاسكي المفسرة لتركيب مناطى البنية العمرانية لممدينةو 
 البنية التكوينية والمر ية نظرية -1-2-1-1-3

 .(المسارات والعقد ،كالمعالم والمقاطعات)كل العاقات البيرية في المدينة وتهتم بإدراج اإلنسان لمظهر وش
 
 نظرية المحددات االاتصادية -1-2-1-1-4

االعتبةةةةارات االقتيةةةةادية، سةةةةهولة تيةةةةف وتةةةةنظم مواقةةةةم االسةةةةتعماالت تبعةةةةًا لقيمةةةةة األرض باإلضةةةةافة إلةةةةل التةةةةي 
  .تكمفة النقل، وأنظمة الحركة وعامل الوقت ،إليهاالويول 

 
 نظرية المحددات االجتماعية والديموغرافية -1-2-1-1-5

سةةكن الشةةباب يفضةةمون )، والسةةن (زيةةادة الةةدصل مةةم البعةةد عةةن المركةةز) التةةي تعتبةةر توزيةةم السةةكان وفقةةا لمةةدصل 
والقةةةةدرة، واالكتظةةةةاظ، والهجةةةةرة، ، والصيةةةةا ص الديموررافيةةةةة المنشةةةةأ، الجةةةةنس والةةةدين والتعمةةةةيم والنمةةةةو (ضةةةواحيال

 .والتنقل، والتعديات، والتكيف، ال 
 
 نظرية التأثيرات النفسية واالجتماعية -1-2-1-1-6

 5.بغض النظر عن المؤشرات االقتيادية أو الديموررافيةية المطالب االجتماعية والنفسية، تميل إلل تحميل ألم
 

-  
وظيفياة فاي تفساير تاوزع اساتعماالت أراضاي  نالحظ مما سبق أن بعض المدن تنطبق عمييا أكثار مان نظرياة -

 نظريااة المناااطق متحاادة المركاازالتااي تنطبااق عمييااا النظريااة التاريخيااة و ( مدينااة حمااب)مثاال  ،بنيتيااا العمرانيااة
لكال مديناة أساباب نشاوء وتطاور وعوامال ماؤثرة عميياا بحياث اليمكان حصارىا فاي نظرياة أن وغيرىا والسابب 

 .واحدة
-  

 

                                                           
االجتماعية في مناطق سكنية واحدة وهذا ما تنفذه فرنسا عند دراسة الضواحي السكنية منذ ( الطبقات)هناك نظريات حديثة تسعى الى دمج الفئات  5

االجتماعي داخل دراسة المناطق السكنية بكافة انواعهابداية السبعينات من القرن الماضي وتضع السكن 
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 :"المعتمد في البحث" البنية العمرانية لممدينةسيناريو تركيب مناطق  -1-2-1-2
وبتكاممهةةا معةةًا يمكننةةا أن نطةةرح سةةيناريو  ،متكاممةةة أكنةةر مةةن كونهةةا متعارضةةةالسةةابقة النظريةةات تبةةدو 

 : تركيب مناطى البنية العمرانية لبعض المدن ذات المركز التاريصي
نظرية المناطى متحدة أنر يظهر  -صاية إذا كانت مسورة في الماضي  -في كنير من المدن القديمة  -1

الضفتين منل لندن حتل في الدول التي توجد عمل أحد األنهار وتنمو عمل كا  ،ةضحاو بدرجة  المركز
رة متشجان إلل والسيما مدينة شيكارو التي أوحت بهذا النموذج أساسًا ررم وجود بحي ،وباريس وموسكو

 .بحيث تتحقى الحمقات عمل اليابسة وتكون نظرية في القطاع الما ي ،الشرى منها
مم تطور شبكة  نظرية القطاعات ظهرت ،بعد أن لدمت أسوار المدن القديمة وامتدت الشوارع الحدينة -2

عن الطرى  وبعيداً  ،حيث روعي في لذال الشوارع أن تتناسب مم السيارة ،الطرى وتزايد أعداد السيارات
 .الر يسية توجد الفرارات التي تنشأ من ريبة الطرى وتظهر كمناطى تفيل بين األجزا  المبنية

ومم  ،تنجذب استعماالت األراضي المتمانمة وتتباعد االستعماالت المتعارضة مم توسم المدينة وتغيرلا -3
 .النموذجية النظرية البريطانيةكل مايشب  انتقال االستعماالت تتقارب الطبقات االجتماعية المتمانمة لتش

 :من حيث ،في لذا السيناريو فتطرح تبعًا لنمط توسم كل مدينة نظرية النوى المتعددةأما  -4
ظهور شب  مراكز متجاورة تصفف الضغط عن مركز المدينة وتصدم القطاعات التي تتيل مم المدينة بطرى  -

 .النقل الر يسية
وفي ضاحية  ،المدينة األم ونشأة نواة جديدة كما حدث لميناعة في شيكاروأو انتقال بعض األنشطة من  -

 [4]  .حمون أو شبرا الصيمة في القالرة
 

وبعةةةةةد دراسةةةةةة وتحميةةةةةل النظريةةةةةات  ،باالسةةةةةتفادة ممةةةةةا سةةةةةبى
السةةةةابقة يمكننةةةةا التويةةةةل إلةةةةل نمةةةةوذج معتمةةةةد فةةةةي البحةةةةث 

يتةةألف مةةن أربعةةة  ،لتركيةةب منةةاطى البنيةةة العمرانيةةة لممدينةةة
 :(34-1)الشكل  ،من الداصل إلل الصارج ،مناطى
 .مركز المدينة -1
 .المدينة الداصمية -2
 .الضواحي السكنية -3
 .محيط المدينة -4

 
 
 
 
 
 

 مناطق لتوزع البحث في المعتمد النموذج 33-1 الشكل
 الباحثة عمل -لممدينة العمرانية البنية
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 :لممدينة توسع مناطق البنية العمرانية توجيات 1-2-2
 

 :مركز المدينةتوسع  -1-2-2-1
  باستمراروتتوسم رج ي تتحفه ةإن حدود قمب المدينة رير نابت

يتكةةون القمةةب التجةاري مةةن مجموعةةة األسةةواى المتصييةةة  ،مةةنا فةي دمشةةى -
فةي موقةم متوسةط مةن ( الة ...سوى البزورية وسوى الحرير وسوى اليارة)

ولكةةن امتةةداد المدينةةة وتوسةةعها نحةةو الغةةرب أفقةةد لةةذا القمةةب  ،المدينةةة القديمةةة
فكةةان طبيعيةةًا أن يتحةةرج  ،يةةفة التوسةةط بالنسةةبة ألطةةراف المدينةةةتةةاريصي ال

ة التجةةاري نحةةو الغةةرب والشةةمال الغربةةي مسةةايرًا االتجةةاال الغالةةب قمةةب المدينةة
 .كما في المصطط ،عمل االمتداد العمراني لممدينة

نةةم انحةةدر مةةن التةةل إلةةل األسةةفل  ،كةةان قمةةب المدينةةة لةةو األزلةةر وفةةي القةةالرة -
لةج ورةاردن سةعيًا إلةل الزمايوليةو  26نم انتقل بعد ذلج إلل منطقة شةارع  ،حتل ويل إلل الموسكي والعتبة

 [6] .سيتي
بجاذبيةة السةكن  فةي كنيةر مةن األحيةان رتبطية –كمةا ذكرنةا فةي النظريةات سةابقًا  –إن اتجاال توسم القمب التجةاري 

 .األرستقراطي وتوسم المناطى السكنية الفصمة في المدينة
 [60] .(38-1)شكل، (أبو رمانة)فاتجاال قمب مدينة دمشى نحو شارع بورسعيد يسعل إلل الّروضة والجا  

 

 
 [60] ترجمة الباحثة عن -والعشرين الحادي والقرن عشر الثالث القرن بين دمشق في القديمة المدينة توسع اتجاه 35 -1 الشكل

 
نمةت األحيةا  التاريصيةة فةي المركةز تةدريجيًا منةذ نهايةة القةرن التاسةم عشةر شةمال رةرب المدينةة  ،في مدينة حمةب

 :من لذال األحيا  ،القديمة وصارج حدود نسيجها العمراني

 -تحميمي مخطط 34-1 الشكل
 عمل -المدينة مركز منطقة

 الباحثة
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حي الجميمية ومن نم اإلسماعيمية إلل الجنوب  -م1868حي العزيزية في الشمال الغربي لممدينة القديمة عام 
 .م1890حي السميمانية في الشمال عام  -م1883وعمل الضفة األصرى لمنهر عام الغربي من العزيزية 

دعم نمو المدينة في لذال االتجاال ربطها بالصط الحديدي الذي سار ررب نهر قويى وكذلج افتتةاح محطتةي الشةام 
 [24] .(39-1)، الشكل م1912م ومحطة بغداد ررب منطقة العزيزية عام 1906ررب حي الجميمية عام 

 

 
 [24] حمب مدينة في عشر التاسع القرن نياية منذ نمت التي التاريخية األحياء 36 -1 الشكل

 
 :المدينة الداخميةتوسع  -1-2-2-2

وألةةةم مةةةا يميزلةةةا فةةةي مةةةدن العةةةالم كمةةة  يةةةفة التةةةدلور العةةةام  ،ولةةةي منطقةةةة انتقاليةةةة تقةةةم مةةةابين القمةةةب واألطةةةراف
المنطقةةة التةةي  –عةةادة  –فهةةذال  ،واالنحطةةاط السةةكني والحضةةاري واالقتيةةادي
وتتقهقةةر الوظيفةةة السةةكنية إلةةل  ،تتوسةةم منطقةةة القمةةب التجاريةةة عمةةل حسةةابها

  .األطراف
وسةةكانها فةةي  ،وتتةةألف لةةذال المنطقةةة رالبةةًا مةةن مبةةاني قديمةةة مت كمةةة متهمهمةةة

تكنةةةةةر فيهةةةةةا المنةةةةةاطى المنكوبةةةةةة الموبةةةةةو ة  ،حالةةةةةة اقتيةةةةةادية متدنيةةةةةة متةةةةةأصرة
“Blighted area”   التةةةي قةةةد تتةةةرج فيهةةةا عقةةةارات كنيةةةرة مهجةةةورة لعجةةةز
ولكةةن سةةرعان مةةا تغزولةةا وظةةا ف القمةةب وصايةةة  ،أيةةحابها عةةن إيةةاحها

ل منةةة ،تمةةةج التةةةي ال تحتةةةاج إلةةةل أمةةةاكن واقعةةةة عمةةةل شةةةارع ر ةةةيس فةةةي القمةةةب
محةةةةات تجةةةةارة الجممةةةةة وبعةةةةض اليةةةةناعات اليةةةةغيرة نسةةةةبيًا منةةةةل يةةةةناعة 

 .التي تطمم في القرب من القمب ولكنها تعجز عن أسعارال العالية ،األلبسة الجالزة
ألنها أصذت مكانها فةي فتةرة مبكةرة  ،تجتاحها عمميات التطهير وتشممها قوانين التصطيط التي لم تصضم لها سابقاً 

 .ولنةةا يجةةد القمةةب محةةًا لمتضةةصم واالتسةةاع عمةةل حسةةاب لةةذال الحمقةةة التةةي تأصةةذ فةةي االنكمةةاش شةةي ًا فشةةي اً  ،نسةةبياً 
[6] 
 

 منطقة -تحميمي مخطط 37-1 الشكل
 الباحثة عمل -الداخمية المدينة
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 :الضواحي السكنيةتوسع  -1-2-2-3
يتبةةةةم توسةةةةم الضةةةةواحي السةةةةكنية الجديةةةةدة لةةةةذوي الةةةةدصل المرتفةةةةم عةةةةادة اتجةةةةاال 

ممةا يحقةى لهةا أفقةًا أرحةب ورؤيةة  ،األراضي ذات المناسيب المرتفعة المكشةوفة
شةةرافًا عمةةل مةةا سةةوالا باإلضةةافة إلةةل اتجةةاال الريةةاح النظيفةةة والعوامةةل  ،أوسةةم وا 

  .البي ية والطبيعية اليحية
إن  ،ناحظ أن أحيا  السكن الممتازة في معظم المةدن السةورية ،اففي سوري -

 ،لممطفةةةلةةم يكةةن فيهةةا كمهةةا تتحةةرج نحةةو الغةةرب سةةعيًا ورا  الريةةاح الغربيةةة ا
 .ولذا واضح في مدن دمشى وحمب وريرلا

ال يمنةل  ،القةالرةك المدينةة الواقعةة عمةل نهةر كبيةر منةل حالةة ،وفي ميةر -
إنمةةا االتجةةاال رربةةًا نحةةو النيةةل  ،أفصةةم السةةكن( شةةبرا) هةةااالمتةةداد الشةةمالي ل

 .حيث يكون معوضًا عن أنر الشمال ورياح 
 West“فقمةب المدينةة التجةاري الةذي يسةمل  ،ينحير االتجاال كم  في الوقت الحةالي نحةو الغةرب ،وفي لندن -

end”  لو في حركة دا مة نحةو الغةرب أي نحةو"South Kensington " بينمةا يشةغل"East end " أقيةل
 .المدينة ويمنل حي العمال والفقرا  من اليهودشرقي 

فةالمواقم الغربيةة تسةةتقبل الريةاح النظيفةة قبةةل  ،إلنكميزيةةة بسةيادة الريةاح الغربيةةةويةرتبط لةذا االتجةةاال فةي المةدن ا
ويترتةب  ،أما المواقم الشرقية فا تيمها الرياح إال بعد مرورلا عمةل أحيةا  المدينةة الغربيةة وميةانعها ،تمونها
قيمةةةةة األرض ذلةةةةج انصفةةةةاض  عمةةةةل

المدينةةةة أجةةةزا  وتةةةدني إيجاراتهةةةا فةةةي 
 [6] .الشرقية وظهور األحيا  الفقيرة

، اتجاال التوسم العمراني لمدينة حمةب -
لمدينةةةةة  (42-1)ويظهةةةةر المصطةةةةط 

حمةةب منةةاطى توسةةم البنيةةة العمرانيةةة 
لمصتمةةةةةف التجمعةةةةةات السةةةةةكنية عةةةةةام 

م  والتةةي تتجةة  رربةةا وباتجةةاال 2010
الشةةةةةةةةمال الغربةةةةةةةةي بمحةةةةةةةةاذاة أحيةةةةةةةةا  
الجمعيات السكنية والمناطى الغربيةة 

 [19] .في المدينة الحالية
إن لجةرة ، مدينة القةالرة الكبةرى وفي -

سةةةةةكان مركةةةةةز مدينةةةةةة القةةةةةالرة نحةةةةةو 
ضةةةةةةةةةةةةةواحيها كةةةةةةةةةةةةةان فةةةةةةةةةةةةةي جميةةةةةةةةةةةةةم 

إلةةةل األراضةةةي الجنوبيةةةة  ،االتجالةةةات
لةةةل الضةةةواحي الشةةةرقية فةةةي المنشةةة ت  ،%50والشةةةمالية بنسةةةبة قةةةد تيةةةل إلةةةل  ،%20بنمةةةو سةةةكاني بنسةةةبة  وا 

 منطقة -تحميمي مخطط 38 -1 الشكل
 الباحثة عمل -السكنية الضواحي

 حمب مدينة في السكنية التجمعات لمختمف العمراني التوسع اتجاىات39 -1 الشكل
 [19] ترجمة الباحثة عن -م2010 عام
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لةةل رةةرب الجيةةزة باتجةةاال األلرامةةات ومدينةةة السةةادس مةةن أكتةةوبر الجديةةدة ،ومدينةةة نيةةر والنزلةةة -1)، شةةكلوا 
43). [38] 

 
 [38] ترجمة الباحثة عن -م1980-1945 عامي بين القاىرة لمدينة العمرانية البنية توسع 40-1 الشكل

 
 :االتجهات التالية( 45-1)، (44-1)شكلم 1991ويظهر مصطط تطوير القالرة الكبرى عام 

ظهور الضواحي الصاية التي يقطنها ذوي الدصل المرتفم وف ة النصبة في المجتمم في اليحرا  الغربية  -
 .(القالرة الجديدة)وفي القالرة الشرقية ( أكتوبر 6ومدينة  6A-6Bالمستوطنات الجديدة )

 .تحضر األراضي الريفية في ضواحي الجيزة إلل الغرب و القميوبية في الشمال -
والشمال ( المعادي)من الجنوب و ( الزمالج والمهندسين)الغربية  السكاني والعمراني عمل الضفةتكنيف النمو  -

باإلضافة إلل إشباع منطقة األعمال المركزية وتراجم المدينة الداصمية وظهور المستوطنات ، (مدينة نير)
 [38] .العشوا ية العفوية عمل أطراف المدينة

 

 
 عام التوسع واتجاىات الكبرى القاىرة تطوير مخطط 41 -1 الشكل

 [38] عن الباحثة ترجمة -م1991

 
 بين الكبرى القاىرة مدينة في السكان ىجرة اتجاىات 42-1 الشكل

 [38] عن الباحثة ترجمة -م1996-1966 عامي
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 :محيط المدينةتوسع  -1-2-2-4
 تعتبر لذال المنطقة لي منطقة التوسم المستقبمي لممدينة

وضم قيمة حدية لكنافة وحجم السةكان فةي المدينةة المركزيةة ولنا نمحظ ضرورة 
ويمكةةن  ،والحةد األقيةل لمتوسةم الةذي مةا إن تجاوزتة  المدينةة تةدصل فةي مشةكمة

  :ذكر بعض اتجالات التوسم المقترحة لهذال المنطقة في
ظهةةةور المزيةةةد مةةةن القطاعةةةات ذات شةةةب  المراكةةةز المحيطةةةة بالمدينةةةة والتةةةي  -

 .الدا رية وشبكة النقل الر يسيةتتيل معها بالطرى 
أو تحويةةل المدينةةة مةةن وحيةةدة المركةةز إلةةل متعةةددة المراكةةز بةةأن تيةةبح جةةز   -

يتةةألف مةةن مجموعةةة مةةدن يةةتم ربطهةةا مةةم بعضةةها بشةةبكات  ،مةةن كةةل أكبةةر
 [39]النقل لدعم صدمات ومرافى كل مدينة 

ويسةةةتمر انتشةةةار العديةةةد مةةةن التوسةةةعات اليةةةناعية بشةةةكل عشةةةوا ي عمةةةل )
اطراف المدينة دون رقيب مم العمم ان معظمها حيةمت عمةل رصةص مؤقتةة لمبنةا  كمةا لةو الحةال فةي مدينةة 

 .(حمب
 ،2كةم176أظهرت الدراسات استمرار النمو السةريم لممنطقةة العمرانيةة حتةل بمغةت الزيةادة  ،في مدينة الرياض -

تتركةز  م2009وتبين الصريطة نتيجة مهمة تشير إلل أن معظم اتجالات النمو العمراني لمدينة الرياض عةام 
ولو ما أكدت عمي  توقعةات مسةح اسةتعماالت  ،في أطراف المدينة وصاية االتجاال الشمالي الشرقي والشمالي

 [22] .(47-1)، الشكل م2004األراضي في المدينة عام 
 

 
 [22] م2009 عام الرياض لمدينة العمراني النمو اتجاىات 44-1 الشكل

 
 

 منطقة -تحميمي مخطط 43-1 الشكل
 الباحثة عمل -المدينة محيط
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 :نستنتج توجيات توسع مناطق البنية العمرانية لممدينة

 
 مركز المدينة: 

واتجاااه ىااذا التوسااع ماارتبط بجاذبيااة السااكن  ،حاادود امااب المدينااة غياار ثابتااة فيااي تتحاارك وتتوسااع باسااتمرار
 .األرستقراطي وتوسع المناطق السكنية الفخمة في المدينة

 
 المدينة الداخمية: 

ىي المنطقة االنتقالية التاي تتوساع منطقاة المركاز التجااري عماى حساابيا وتغزوىاا الوظاا ف التاي تطماع فاي 
وتأخاذ فاي  ،يقار الوظيفاة الساكنية فيياا إلاى األطاراففتتق ،القرب من المركز ولكنيا تعجز عان أساعاره العالياة

 . االنكماش شي ًا فشي اً 
 
 الضواحي السكنية: 

مماا يحقاق لياا أفقاًا  ،يتبع توسع الضواحي السكنية الجديدة اتجاه األراضي ذات المناسيب المرتفعة المكشوفة
شارافًا عماى ماا ساواىا لعوامال البي ياة والطبيعياة باإلضاافة إلاى اتجااه الريااح النظيفاة وا ،أرحب ورؤية أوساع واش

 .الصحية
 
 محيط المدينة: 

ضارورة وضاع ايماة وتظيار فيياا  ،وتضام غالباا الناواة الصاناعية لياا ،ىي منطقة التوسع المساتقبمي لممديناة
 .والحد األاصى لمتوسع الذي ما إن تجاوزتو المدينة تدخل في مشكمة ،حدية لكثافة وحجم السكان

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 االجتماعية والوظيفيةالعمرانية و البنية العمرانية وخصائصها : الباب األول -1

 خصائص مناطق البنية العمرانية لممدينة: الفصل الثالث -1-3
 الخصائص العمرانية لمناطق البنية العمرانية لممدينة -1-3-1

 (City Center)مركز المدينة  .1-3-1-1
 (Inner City)المدينة الداخمية  .1-3-1-2
 (Suburbs)الضواحي السكنية  .1-3-1-3
 (The –RURBAN- fringe)العمراني /محيط المدينة الريفي .1-3-1-4

 الخصائص االجتماعية لمناطق البنية العمرانية لممدينة -1-3-2
 (City Center)مركز المدينة  .1-3-2-1
 (Inner City)المدينة الداخمية  .1-3-2-2
 (Suburbs)الضواحي السكنية  .1-3-2-3
 (The –RURBAN- fringe)العمراني /محيط المدينة الريفي .1-3-2-4

 الخصائص الوظيفية لمناطق البنية العمرانية لممدينة -1-3-3
 (City Center)مركز المدينة  .1-3-3-1
 (Inner City)المدينة الداخمية  .1-3-3-2
 (Suburbs)الضواحي السكنية  .1-3-3-3
 (The –RURBAN- fringe)العمراني /محيط المدينة الريفي .1-3-3-4
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 خصا ص مناطق البنية العمرانية لممدينة: الفصل الثالث -1-3
 
 :الخصا ص العمرانية لمناطق البنية العمرانية لممدينة -1-3-1

 
المدينةةة  إن رحمةةة واحةةدة مةةن شةةارع القمةةب التجةةاري فةةي المركةةز المحةةتقن بالحركةةة والنشةةاط إلةةل ضةةواحي

 [5] .عند أطرافها سوف تكشف لنا عن مجموعة من االصتافات والتباينات العمرانية
يصمةةص البحةةث ممةةا سةةبى إلةةل ألةةم الصيةةا ص العمرانيةةة لكةةل منطقةةة مةةن منةةاطى البنيةةة العمرانيةةة لممدينةةة والتةةي 

 ،(ات التوسةم العمرانةيتوجهة-سةهولة الويةول-الموايةات-أسعار األراضةي–الكنافة العمرانية–الموقم: )تتمنل بة
 :نمصص باقي الصيا ص كما يمي ،توجهات التوسم درست في الفيل السابى

 
 :”City Center“ –مركز المدينة  .1-3-1-1

موقةم االسةتيطان األيةمي  لةيو " CBD، Central Business District"منطقةة األعمةال المركزيةة : الموقةم
ويطمةةى عمةةل لةةذال  ،والتجةةاري والجغرافةةي لممدينةةة تعكةةس بشةةكل ونيةةى تةةاري  المدينةةة ولةةي القمةةب التةةاريصيحيةةث 

 .Downtown“ أو قمب المدينة   ”City Center“المنطقة من المدينة عادة اسم مركز المدينة 
 .تتميز بالنمط العمراني والمعماري القديم وبكنافة عمرانية مرتفعة :الكنافة العمرانية
 [61] .المركزأسعار األراضي مرتفعة جدًا في : أسعار األراضي

 :صيا ص الموايات
 Rushسةةةاعات الةةةذروة)صةةةال سةةةاعات العمةةةل وتتيةةةف بتةةةزاحم الحركةةةة المروريةةةة وبشةةةكل صةةةاص منطقةةةة  -

Hours .) 
 .مركز لمطرى والسكج الحديدية ومحطات الحافات والقطارات عمل الحواف -
 .كبير من الركاب يومياً مة مم عدد مؤمنة جيدًا بالموايات العاتتركز فيها جميم أنواع النقل و منطقة  -
 .تحتوي عمل مساحات كبيرة مصيية لممشاة -
 [57] .قيود متعددة مفروضة عمل مواقف السيارات تبعا لتصطيط كل مدينة -

 .عالية من قبل وسا ل النقل الصاص والعام والمشاة :سهولة الويول
 
 :”Inner City“ –المدينة الداخمية  .1-3-1-2

 ،كانةت سةابقًا تشةكل حةدود المدينةةيطمةى لةذا الميةطمح عمةل المنطقةة التةي  ،بعيدًا عن الموقم الجغرافي :الموقم
تمةةةي مركةةةز المدينةةةة ويتغيةةةر فةةةي لةةةذال المنطقةةةة الةةةنمط  ،وتوسةةةعت مةةةم تطةةةور اليةةةناعة فةةةي القةةةرن التاسةةةم عشةةةر

 .المعماري عمل الطراز الغربي
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كني لمعمةةال وذوي الةةدصل ويغمةةب عميهةةا الطةةابم السةة ،شةةمل جميةةم المنةةاطى الواقعةةة حةةول المركةةز وقبةةل الضةةواحيت
انتشةةار حةةدود األمةةر الةةذي حولهةةا مةةم  ،المةةنصفض ويكنةةر فيهةةا االسةةتعمال اليةةناعي بةةداًل مةةن االسةةتعمال التجةةاري

 [57] .إلل منطقة داصمية مصتمطة االستعماالت لذوي الدصل المنصفض والمتوسط المدينة وتوسم إطارلا العمراني
 .متوسطة :الكنافة العمرانية

 .أسعار األراضي منصفضة نسبياً  :األراضيأسعار 
 .(المحمى)تحاط لذال المنطقة عادة بالطرى الدا رية الر يسية  :صيا ص الموايات

 .متوسطة تناسب وسا ل النقل العام والسيارات الصاية :ويولالسهولة 
 

 :”Suburbs“ –الضواحي السكنية  .1-3-1-3
بطةراز عمرانةي  زوتتمية ،بسرعة في نهايةة القةرن العشةرينالتي ظهرت وتسمل الضواحي السكنية الجديدة : الموقم

 .جميم المساحات والعقارات كبيرة وذات صدمات أفضلحيث  معاير
بدايةةة كحةةل لمشةةكمة  -بةةالتزامن مةةم تطةةور وسةةا ل النقةةل وارتفةةاع أسةةعار أراضةةي المركةةز  -ظهةةرت لةةذال المنطقةةة 

 .الداصمية وكانت من نييب ذوي الدصل المرتفماالزدحام وتراجم مستوى المعيشة في المركز والمدينة 
 .منصفضة: الكنافة العمرانية
 .أسعار أراضي منصفضة ومساحة عقارات واسعة: أسعار األراضي

شبكة نقل متطورة مم شوارع ر يسية عريضة ومصدمة مم تةوفر أمةاكن لممواقةف الصايةة  :صيا ص الموايات
 .والعامة
 .منصفضة تناسب أيحاب السيارات الصاية :ويولالسهولة 

 
urban (RURBAN)  -The rural" –العمرانااي / محاايط المدينااة الريفااي  .1-3-1-4

fringe:" 
التةةي سةةميت بمحةةيط المدينةةة أو الحةةزام األصضةةر تقةةم عمةةل حافةةة  ،العمرانيةةة/منطقةةة حةةدود المدينةةة الريفيةةة :الموقةةم

مةةن وتتكةةون  ،وتسةةتصدم عةةادة ألرةةراض الزراعةةة والترفيةة  والسةةكن ،مةةا ورا  الضةةواحي ،المنطقةةة العمرانيةةة المبنيةةة
وتقةةم المنطقةةة  ،مجموعةةة مةةن القةةرى والمةةدن التوابةةم التةةي تتيةةل بالمدينةةة ومركزلةةا بشةةبكة الموايةةات األساسةةية

 .داً كنافة عمرانية منصفضة جكما تتميز ب ،اضمنهعادة اليناعية 
 .منصفضة جداً : الكنافة العمرانية
 .منصفضة جداً : أسعار األراضي

 .يمر عبرلا األوتوستراد السريم :صيا ص الموايات
 .ن عمل األوتوستراد السريمو ن والمار و قممنطقة بعيدة يقيدلا سكانها المتن: سهولة الويول
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 :(48-1)الشكل  في الخصا ص العمرانية لمناطق البنية العمرانية لممدينة نمخص أىم

 
 -الوصول وسيولة النقل -التوسع توجيات -العمرانية الكثافة -المواع:)حيث من لممدينة العمرانية البنية مناطق خصا ص 45-1 الشكل

 الباحثة عمل -(األراضي أسعار
 

 الخصا ص االجتماعية لمناطق البنية العمرانية -1-3-2
 

ويقيةةةةد بالصيةةةةا ص االجتماعيةةةةة صيةةةةا ص تةةةةوزع السةةةةكان وفةةةةى الكنافةةةةة ومسةةةةتوى الةةةةدصل والمعيشةةةةة 
 .االجتماعي في كل منطقة من مناطى البنية العمرانيةوالتركيبة والنشاط 

 
 :”City Center“ –مركز المدينة  .1-3-2-1

والمنةةةةاطى باالضةةةافة إلةةةل كةةةةون المنطقةةةة التجاريةةةةة المركزيةةةة تجتةةةةذب زبةةةا ن مةةةةن جميةةةم أجةةةةزا  المدينةةةة 
 ،يعممةون فةي العديةةد مةن المهةن التجاريةة والصدميةةة ،لنالةج العديةد مةةن النةاس الةذين لةم عمةةا  لهةا ،المحيطةة بهةا

 .ويكّون لؤال  العاممون النشاط االنساني المركب في لذال المنطقة
ففةي النهةار تمةوج  ،بالميةلفي مركز المدينة التجةاري بالنهةار وعنهةا  لمنشاط االجتماعي المر ينجد اصتافًا كبيرًا و 

الشوارع والمباني بالحركة والنشاط وحينما يقبل الميل يغادر الناس أعمالهم نحو مساكنهم حتل يكةاد المركةز يصمةو 
 .نم يعودون إلي  في اليباح ليستأنفوا أعمالهم وشرا  حاجياتهم ،من السكان لياً 

المةةدن فةةي الواليةةات المتحةةدة أن المدينةةة المتوسةةطة وقةةدر أحةةد البةةاحنين فةةي دراسةةة عةةن الحركةةة اليوميةةة لسةةكان 
مايقةةارب ( 7-7سةةاعة مةةن 12-11فتةةرة )يةةدصل مركزلةةا التجةةاري أننةةا  النهةةار ( نحةةو ربةةم مميةةون نسةةمة)الحجةةم 

لهةةةم وجهةةةة محةةةددة كالعمةةةل فةةةي الميةةةالح % 24-22ومةةةن لةةةذا العةةةدد يوجةةةد  ،مةةةن جممةةةة سةةةكانها% 40-50
 [7] .المصتمفة في لذال المنطقة

 
 :التركيبة االجتماعيةصيا ص 

 .الكنافة السكنية منصفضة مقارنة بباقي مناطى المدينة -
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 .ذوي الدصل المنصفض والمتوسط: مستوى السكان من حيث الدصل -
فقد نجد بعض العا ات التي تحتةل مسةاكنها لةذا المركةز وتكةون مةن األسةر  ،وال تصمو لذال القاعدة من شذوذ

وقةةةد تكةةةون عمةةةل النقةةةيض تمامةةةًا أي مةةةن األرسةةةتقراطية التةةةي أصنةةةل عميهةةةا الةةةدلر ولكنهةةةا تيةةةر عمةةةل  ،الغنيةةةة
كمةا نجةد فية  جماعةات متوسةطة الحةال عمةل شةكل جيةوب منعزلةة تقةيم بهةا نتيجةة  ،التمسج بالمظالر واألبهة

 [6]. لقوانين الورانة وريرلا
وسكن الشباب العاممين داصل المدينة وعمالةة وافةدة نشاط يباحي لمعما  والمستهمكين : التركيبة االجتماعية -

 .والطاب الذين يرربون أن يكونوا بالقرب من كمياتهم أو المهاجرين إلل المدينة ،من نقافات متعددة
 .تفكج وحدة الجوار وتدلور الظروف االجتماعية والسكنية ،مستوى معيشة منصفض: الحياة االجتماعية -
 لا ةل نشةاط يةباحي -حركةة التسةوى مسةتمرة  -تتواجد أكنر النشةاطات اليوميةة  :النشاط االجتماعي المر ي -

 ويظهةر فيهةةا أكبةةر قةةدر لمتبةةاين فةةي كنافةةات السةةكان ،جةةدا مسةةا ي مةةنصفضنشةةاط و  فةي أوقةةات سةةاعات العمةةل
نسةمة لمفةدان  9حيةث تكةون الكنافةة "Flint، Michigan "كمةا فةي مدينةة فمنةت  ،(49-1)الشكل  صال اليوم

، الشةكل نسةمة فةي الفةدان فةي السةاعة النالنةة عيةراً  50لكنها ترتفةم ألكنةر مةن  ،الساعة السادسة يباحافي 
(1-51). [4] 

ويمكننةةا أن نةةرى النشةةاط االجتمةةاعي المر ةةي اليةةباحي الها ةةل والمسةةا ي المةةنصفض فةةي الصريطةةة النانيةةة األبعةةاد 
 [62]. (50-1)الشكل  ،ألحيا  لندن والتي توضح تغير أعداد السكان صال النهار

 
 :”Inner City“ –المدينة الداخمية  .1-3-2-2

 ،أدى انتقةةال الطبقةةة السةةكانية ذات الةةدصل المرتفةةم إلةةل الضةةواحي مةةم انتقةةال بعةةض الوظةةا ف والصةةدمات
إلةةل صسةةارة فةةي عةةدد سةةكان المدينةةة الداصميةةة ولجةةرة العديةةد مةةن الصةةدمات االجتماعيةةة والنقافيةةة األمةةر الةةذي سةةبب 

 .كبيرة من المناطى السكنيةم نسبة تراج
 

 :صيا ص التركيبة االجتماعية
 .كنافة سكانية مرتفعة -
 .ذوي الدصل المنصفض والمتوسط: مستوى السكان من حيث الدصل -
 .سكان الهجرة الداصمية ومساكن العاممين في الميانم حول المركز: التركيبة االجتماعية -
انعةدام المراقبةة الطبيعيةة تجعةل مةن السةهل ارتكةاب كمةا أن  ،مستوى المعيشة منصفض: الحياة االجتماعية -

 .الجريمة في المدينة
أوضةةحت دراسةةات كنافةةات السةةكان أن عةةدد السةةكان يتزايةةد صةةال سةةاعات العمةةل فةةي : النشةةاط االجتمةةاعي -

عمةةةل حةةةين يتنةةةاقص عةةةددلم وتةةةنصفض كنةةةافتهم فةةةي المنةةةاطى السةةةكنية وألن المدينةةةة  ،المنةةةاطى اليةةةناعية
 .يها العديد من الحرف واليناعات الصفيفة فتتباين فيها الكنافات أننا  اليومالداصمية ف
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 األعمال منطقة خصا ص يوضح بياني مخطط 46-1 الشكل

 [35] عن الباحثة ترجمة -متقدمة مدينة في المركزية

 
 السكان أعداد تغير توضح األبعاد ثالثية خريطة 47-1 الشكل

 السكان أعداد بجداول ممحقة -لندن أحياء في النيار خالل
 [62] ترجمة الباحثة عن -م2010 عام أحياء لخمسة

 
 :”Suburbs“ –الضواحي السكنية  .1-3-2-3

ولي منطقة معظم قاطنيها من ذوي الدصل المتوسط والمرتفم الةذين انتقمةوا بحنةًا عةن بي ةة سةكنية أفضةل 
ويسةةكن األرنيةةا  مةةن لةةؤال   ،أكبةةر ومسةةاحات بيةةوت أوسةةم آصةةذين باالعتبةةار قةةدرتهم عمةةل تحمةةل نفقةةة موايةةات

ريةةر أن الغالبيةةة مةةنهم تعةةيش فةةي شةةقى سةةكنية داصةةل العمةةارات  ،عةةادة بيةةوت مسةةتقمة ذات حةةدا ى منزليةةة جميمةةة
  [5]  .المتعددة الطوابى

 
 :صيا ص التركيبة االجتماعية

 .الكنافة السكنية منصفضة -
 .ذوي الدصل المرتفم والمتوسط: مستوى السكان من حيث الدصل -
 .التسهياتبي ة نظيفة مم توفر الصدمات وكافة  ،مستوى معيشة ال ى: الحياة االجتماعية -
صةتاف الكنافةات بةين سةاعات النهةار فةي اإن  ،منصفض يةباحا مرتفةم مسةا : النشاط االجتماعي المر ي -

الضةةةواحي السةةةكنية يزيةةةد عنهةةةا فةةةي بقيةةةة األحيةةةا  السةةةكنية ألن سةةةكان الضةةةواحي يتركةةةون ضةةةواحيهم فةةةي 
 [5] (.ميشيغان -منال عمل ذلج مدينة فمنت) ساعات العمل ويقيدون أماكن أصرى من المدينة
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 [5] م1953 عام فمينت مدينة في المختمفة النيار ساعات في السكان كثافات توزع 48-1 الشكل

   
urban (RURBAN)  -The rural" –العمرانااي / محاايط المدينااة الريفااي  .1-3-2-4

fringe:" 
تتكةون لةذال المنطقةة مةن مجموعةة مةن  ،يمة عن المنطقةة الر يسةية لممدينةةعادة منف منطقة لامشية تقم

ومةةن سةةماتها أنهةةا تضةةم مجموعةةات مةةن السةةكان متباينةةة فةةي طبقاتهةةا  ،المةةدن اليةةغيرة أحيانةةًا بجانةةب الضةةواحي
االجتماعيةةة حيةةث يوجةةد فةةي بعةةض أجزا هةةا سةةكان مةةن ذوي الةةدصل المرتفةةم وفةةي أجةةزا  أصةةرى يقةةيم ذوي الةةدصل 

معظةةم سةةكانها مةةن الةةذين يقومةةون بةةرحات المةةنصفض والمتوسةةط ممةةن تةةرتبط ميةةالحهم بةةداصل المدينةةة كمةةا أن 
 [5] .العمل اليومية

 
 :صيا ص التركيبة االجتماعية

 .كنافة سكانية منصفضة جداً  -
الةةذين يقومةةون بةةرحات يوميةةة طويمةةة لمعمةةل كةةل يةةوم أو سةةكن المتنقمةةين والمسةةافرين : التركيبةةة االجتماعيةةة -

 .المدينة يعممون في مناطى صارج حدود
عمةةل حةةين يتنةةاقص  ،اليةةناعيةالنشةةاط المر ةةي يتزايةةد صةةال سةةاعات العمةةل فةةي المنطقةةة : النشةةاط المر ةةي -

 .عدد السكان وتنصفض كنافتهم في المناطى السكنية
 

-  
مان  اً إن دراسة النشااط االجتمااعي المر اي لمساكان واخاتالف الكثافاات عماى امتاداد الياوم يمكان أن يخادم كثيار  -

جوانب التخطيط وخاصة بالنسبة لمنقل والمواصالت وتحديد مساارات الحركاة وتخطايط أمااكن انتظاار السايارات 
 .العامة تعماالتوالتسوق وبعض المرافق واالس

-  
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يتمةةةوال منطقةةةة ترتفةةةم فيهةةةا الكنافةةةة السةةةكانية ارتفاعةةةأ  زناحةةةظ ممةةةا سةةةبى أن الكنافةةةة السةةةكانية تةةةنصفض فةةةي المركةةة -
ويةوال إلةل كنافةة منصفضةة جةدا ممحوظأ نم تميها مناطى في كل االتجالات تنصفض فيها الكنافة بشةكل مسةتمر 

  .في محيط المدينة
نجةةد أرمةةبهم فةةي مركةةز المدينةةة مةةن ذوي الةةدصول المنصفضةةة مةةن  ،أمةةا بالنسةةبة لتةةوزع السةةكان مةةن حيةةث الةةدصل -

عاممين في المناطى التةي تتركةز فيهةا اليةناعة ومةن الشةباب العةاممين فةي داصةل المدينةة أو مةن الطةاب الةذين ال
نةم تمةي لةذال المنطقةة منطقةة انتقاليةة  ،يرربون أن يكونوا بالقرب من كميةاتهم أو مةن المهةاجرين حةدينأ إلةل المدينةة

سةةةكان مةةةن ذوي الصيةةةا ص االقتيةةةادية رالبيةةةة مةةةن يقطنهةةةا مةةةن ذوي الةةةدصول المتوسةةةطة إضةةةافة إلةةةل وجةةةود 
ويةوال إلةل السةكان ذوي الةدصل المرتفةم والمتوسةط فةي منطقةة  ،واالجتماعية نفسها في منطقةة األعمةال المركزيةة

  [16] .الضواحي السكنية الحدينة
 

 :(52-1)الشكل في  أىم الخصا ص االجتماعية لمناطق البنية العمرانية لممدينةنمخص 

 
 التركيبة -السكانية الكثافة -والمعيشة الدخل مستوى:)حيث من لممدينة العمرانية البنية لمناطق االجتماعية الخصا ص 49-1الشكل 

 الباحثة عمل -(االجتماعية
 

 الخصا ص الوظيفية لمناطق البنية العمرانية -1-3-3
 

 ،لممدينةةةرانيةةة الوظيفةةة التةةي تمارسةةها كةةل منطقةةة مةةن منةةاطى البنيةةة العم ،يقيةةد بالصيةةا ص الوظيفيةةة
ولةةةذا مةةا نةةدعوال باسةةةتعماالت األراضةةي فةةةي  ،"اإلنسةةان"ال " المكةةان"دراسةةةة الوظيفةةة التةةي يمارسةةةها وبتعبيةةر آصةةر 

اصتةةزااًل مةةوجزًا لصريطةةة ( Urban land use، Zoning)وتمنةةل لةةذال المنةةاطى الوظيفيةةة فةةي المدينةةة ، المدينةةة
 [6] .استعمال األراضي في المدينة

نظريةةةات الباالسةةةتفادة مةةةن  -المعتمةةةدة فةةةي البحةةةث –نطةةةرح ألةةةم الصيةةةا ص الوظيفيةةةة لمنةةةاطى البنيةةةة العمرانيةةةة 
 :كما يمي ،المذكورة سابقاً  التقميدية
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 :”City Center“ –مركز المدينة  .1-3-3-1
ومعنةل ذلةج أنهةا ال تشةمل  ،لنا تتركةز الوظةا ف المركزيةة والصةدمات التةي تحتةاج إلةل تركيةز فةي القمةب

حيث تتميةز لةذال المنطقةة بتغمةب قةوى الطةرد المركزيةة عمةل قةوة الجاذبيةة فة اليناعية وال الوظيفة السكنية، الوظي
 .وصاف ذلج بالنسبة إلل الحياة التجارية ،بالنسبة إلل اليناعة والسكن

لةةل موايةةات سةةهمة مةةم صةةارج المدينةةة حيةةث  ،فاليةةناعة تحتةةاج إلةةل مسةةاحات واسةةعة مةةن األراضةةي الرصييةةة وا 
كمةةا تحتةةاج إلةةل الكنيةةر مةةن الميةةاال التةةي تسةةتصدمها فةةي عممياتهةةا المصتمفةةة  ،تةةأتي المةةواد الصةةام الازمةةة لميةةناعة

ال تسةمح المدينةة لمضةايقات اليةناعة  ،ومةن ناحيةة أصةرى ،وكل ذلج يستحيل تحقيقة  فةي مركةز المدينةة ،وريرلا
 . وضوضا ها وقذارتها بأن تقوم في مركزلا

حيةةةث ترتفةةةم اإليجةةةارات ويكنةةةر الضوضةةةا  وتسةةةو   ،السةةةكان أن يقطنةةةوا فةةةي منطقةةةة المركةةةزولةةةيس مةةةن ميةةةمحة 
 .ويتعذر الويول إلل مناطى النزلة والتسمية في قمب الريف ،األحوال اليحية بسبب االزدحام

لهةا  ”Centripetal Forces“والجاذبةة   ”Centrifugal Forces“ولكةذا نةرى أن تفاعةل قةوى الطةرد المركزيةة 
  [6] .كبير في التحكم بتنضيد الوظا ف وتنسيقها داصل مناطى البنية العمرانية لممدينةدور 

 
 :األراضيصيا ص استعماالت 

استعماالت األراضي المصتمطة السكنية والتجارية واليناعية الحرفية التي تحولت فيما بعد إلل منطقة تتميز ب
 :مركزية تسيطر عميها األعمال والتجارة حيث

ولعل ارتفاع أسعار أراضي )الغالبة لاستعمال التجاري واستعماالت المكاتب والنشاطات اإلدارية النسبة  -
 .(المركز يجعل من لذا النوع من المباني مناسب اقتياديا لظروف المنطقة

o منل المكتبات والكنا س  ،حيث نجد في  الفنادى والمباني اإلدارية والصدمية والمباني العامة الهامة
 .م والمحطات وقاعات المدينةوالجوام

o المباني الشالقة واألبراج والمباني المهنية المتصيية والمكاتب والبنوج. 
o وفروع من المتاجر الكبرى ،تجارة البيم بالتجز ة والمحات التجارية المتصيية. 
o  نادىمنل ياالت السينما والنوادي والمسارح والف ،المرافى والمراكز االجتماعيةبعض باإلضافة إلل 

 .نسبة االستعمال اليناعي متوسطة في المنطقة مقارنة بباقي االستعماالت -
o تتميز بوجود اليناعات مم مراكز وصدمات تسويى البضا م وتبادل المنتجات وكنير من الحرف 

 .نسبة قميمة من االستعمال السكني مقارنة بباقي االستعماالت -
o األبنية البرجية -لمتيلالسكن ا -المباني الطابقية -مساحات السكن يغيرة. 

 الصضرا  وساحات المعب  والمناطىتكاد تصمو من االستعمال الترفيهي كالمنتزلات : الفرارات المفتوحة -
 1إذ ال تتجاوز مساحتها تاريصي العامة في مركز مدينة حمب ال تندر المناطى الصضرا عمل سبيل المنال، 

من مساحة المدينة القديمة ويوجد مناطى صضرا  أصرى يغيرة جنوب القمعة ولكن لذال % 1لكتار أي 
 [15]. (3-1)، جدول عادة بالمباني اإلدارية الر يسيةالمناطى متيمة 
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 :”Inner City“ –المدينة الداخمية  .1-3-3-2

وتتقهقةر الوظيفةة  ،المركز التجارية عمةل حسةابهالي المنطقة التي تتوسم منطقة –عادة  –لذال المنطقة 
وتكنةةر فيهةةا المنةةاطى المنكوبةةة الموبةةو ة  ،وتتةةألف رالبةةًا مةةن مبةةاني قديمةةة مت كمةةة متهمهمةةة ،السةةكنية إلةةل األطةةراف
“Blighted area”  ولكةن سةرعان مةا  ،التي قد تترج فيها عقارات كنيرة مهجةورة لعجةز أيةحابها عةن إيةاحها

منةل محةات  ،تغزولا وظا ف المركز وصاية تمج التي ال تحتاج إلل أماكن واقعة عمل شارع ر يس في المركةز
التي تطمةم فةي القةرب مةن المركةز  ،تجارة الجممة وبعض اليناعات اليغيرة نسبيًا منل يناعة األلبسة الجالزة

  [6].ولكنها تعجز عن أسعارال العالية
 

 
 [15]  م2011 عام القديمة حمب مدينة في األراضي استعماالت لتوزع الم وية النسب1  -1 جدول

 
 :صيا ص استعماالت األراضي

 .تتميز باستعماالت أراضي مصتمطة سكنية وتجارية ويناعية
 .المساكن الطابقية واألبنية متعددة الشقى: االستعماال السكني -
  .وصدمات تسويى البضا م وتبادل المنتجات - 19فيها أقدم يناعات القرن : االستعمال اليناعي -
 .ىتنتشر في  النشاطات التجارية والمحات بشكل عشوا ي مم مراكز التسوي: االستعمال التجاري -
 .المساجد والكنا س والمدارس: االستعماالت العامة -
 .والمهجورةازدياد نسبة المباني الفاررة والمناطى القديمة بعض الحدا ى مم : الفرارات المفتوحة -

 
 :”Suburbs“ –الضواحي السكنية  .1-3-3-3

مةم مايمزمهةا مةن  ولو نطاى يظهر في تركيب  الوظيفي والمورفولوجي أنة  منطقةة سةكنية بيةورة ر يسةية
 .صدمات تجارية ومرافى أصرى قد تجد لها متسعًا في الضواحي أكنر من داصل المدينة

 
 :صيا ص استعماالت األراضي

لةةو الغالةةب وتقةةل كنافتةة  باالتجةةاال نحةةو الصةةارج ويحتةةوي عمةةل أنةةواع مسةةاكن متعةةددة االسةةتعمال السةةكني  -
 .مرتفعة السعر عمل الحوافباإلضافة إلل مساكن حدينة واسعة ( فيات –متيل  –منفيل )
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 .مراكز التسوى الكبيرة واألطعمة والبقالة وفروع المتاجر الكبرىعدد من : االستعمال التجاري -
 .مدن يناعية متطورة وميانم حدينة عمل الحواف :االستعمال اليناعي -
 .وفرة في الحدا ى والمساحات الصضرا  الواسعة: الفرارات المفتوحة -
 .ظهور النشاطات الترفيهية واالجتماعية وأماكن قضا  العطمة -

 
 ":urban (RURBAN) fringe -The rural" –العمراني/محيط المدينة الريفي .1-3-3-4

حيةث ينةام فيهةا السةكان وينتقمةون يوميةًا  ،وظيفة مباشةرة لوسةا ل النقةل الحدينةةتتيف لذال المنطقة بأنها 
ولةةذال الحركةةة اليوميةةة تمصةةص تمامةةًا قيةةة  ،الةة .. .حيةةث حةةّي األعمةةال والمكاتةةب ،إلةةل مركةةز المدينةةة التجةةاري

تحيًا وقةد كةان لةذا الفيةل مسة ،تطور الحضارة الحدينة التي تتمنةل فةي الفيةل بةين مكةان العمةل ومكةان السةكن
 [6]. في الماضي قبل تقدم وسا ل النقل

 
 :صيا ص استعماالت األراضي

 .منطقة ذات استعماالت أراضي مصتمطة
 .(ماعب الغولف –الموتيات  –المطارات  -سكن المتنقمين والمسافرين )انية بعض االستعماالت العمر  -
 .(اليرف اليحيأراضي مياال  -الغابات  –المزارع : منل)بعض االستعماالت الريفية  -
 .تضم المنطقة اليناعية -

 
 : المنطقة اليناعية

وبقةدر مةةا تسةهم اليةةناعة فةي اقتيةةاد  ،أيةبح لاسةتعمال اليةةناعي حيةة ر يسةةية فةي تكةةوين العديةد مةن المةةدن
الدول سوا  النامية أم المتقدمة بقدر مةا يةنعكس ذلةج عمةل 

وكممةةةةةةا ارتفعةةةةةةت نسةةةةةةبة مسةةةةةةالمة  ،النمةةةةةةو العمرانةةةةةةي فيهةةةةةةا
كممةةةةا أدى ذلةةةةج إلةةةةل  ،اليةةةةناعة فةةةةي مةةةةدن إحةةةةدى الةةةةدول

 .ارتفاع حجمها السكاني
مةةةم حمةةةول ارالت مكةةةان اليةةةناع والحةةةرفيين وزيةةةادة حجةةةم 

تحولةةةت اليةةةناعة إلةةةل ضةةةواح يةةةناعية كبةةةرى  ،الميةةةانم
عمةةةةل حةةةةواف المةةةةدن بةةةةالقرب مةةةةن شةةةةرايين النقةةةةل كالسةةةةكج 

يسةةةية والطةةةرى الما يةةةة وفةةةي الحديديةةةة وطةةةرى السةةةيارات الر 
 .األماكن الواقعة في منيرف الرياح السا دة

مصطةةةةةط لمدينةةةةةة بغةةةةةداد وتةةةةةوزع ( 53-1)ويظهةةةةةر الشةةةةةكل 
 [5] .المناطى اليناعية في الناحية الشرقية من المدينة

 
 

 

توزع المناطق الصناعية في الناحية الشراية  50 -1الشكل 
 [5]لمدينة بغداد 
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-  
 .كمما أدى ذلك إلى ارتفاع حجميا السكاني ،مساىمة الصناعة في مدن إحدى الدولكمما ارتفعت نسبة  - -
 .تحتل المنطقة الصناعية عادة بقعة عمى حواف المدينة في األماكن الوااعة في منصرف الرياح السا دة - -
-  

 

 
 الباحثة عمل -لممدينة العمرانية البنية مناطق ضمن األساسية األراضي استعماالت خصا ص 51 -1 الشكل

 
 :(55-1)الشكل  في أىم الخصا ص الوظيفية لمناطق البنية العمرانية لممدينة نمخص

 

 
 -والصناعي والتجاري السكني الر يسية االستعماالت:)توزع حيث من لممدينة العمرانية البنية لمناطق الوظيفية الخصا ص52  -1 الشكل

 الباحثة عمل -(المفتوحة الفراغات -األخرى الفرعية االستعماالت
 

 
____________________________ 

 

ألم الصيا ص العمرانية واالجتماعية والوظيفيةة لكةل منطقةة مةن منةاطى البنيةة العمرانيةة، ويبحةث فةي مما سبى، تويل البحث إلل 
 .الباب الناني في ألم قوى التغير الوظيفي المؤنرة عمل البنية العمرانية لممدينة

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 الباب الثاني
 قوى التغير الوظيفي وأثرها عمى البنية العمرانية

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوى التغير الوظيفي وأثرها عمى البنية العمرانية: الباب الثاني -2
 تغير البنية العمرانية: الفصل األول -2-1

 مفهوم التغير العمراني -2-1-1
 أهمية التغير العمراني -2-1-2
 العمرانيمظاهر التغير  -2-1-3
 أنواع التغير العمراني -2-1-4
 تصنيف التغير العمراني -2-1-5
 تفسير مستوى التغير العمراني -2-1-6
 القوى المؤثرة عمى تغير البنية العمرانية -2-1-7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 
 

 
 

 تغير البنية العمرانية: الفصؿ األوؿ -2-1
 

يتغير ": الذي قاؿ" Charles Baudelaire"لقد مضى أكثر مف قرف عمى تأسؼ الشاعر الفرنسي بودلير 
لقد كاف يتكمـ ىكذا عف باريس القرف  ،"تي قد تتغير فييا مشاعر اإلنسافبسرعة تفوؽ السرعة ال ،لألسؼ ،شكؿ المدف
 .التاسع عشر

التكنولوجي ومع انتشار آليات التواصؿ و  الوظيفي فيو متزامف مع التطور ،التحوؿ القاطع لمدننا عمينا أف ندرؾ
وىذا ما يستحدث واقعًا جديدًا خاصة في مناطؽ التوسع في المدف القديمة  ،(لمواصالت عمى أنواعياشبكة ا)الجديدة 

 [2] .ىويتيا الحقيقيةمما يفقد المدينة التي نعيشيا  ،وضواحييا
التكنولوجية والطبيعية التي تؤثر عمى عممية  ،التشريعية والسياسية ،االجتماعية واالقتصادية ،تختمؼ القوى الوظيفية
تظير  ،ؾ الكبير ألىمية تأثير التغير عمى كفاءة البنية العمرانية لممدينة واستمراريتياار ومع اإلد ،تغير البنية العمرانية

ير مف خالؿ فيـ العوامؿ المسببة لو ومحاولة وضع خطط إعادة التطوير ضرورة رصد ومراقبة وضبط ىذا التغ
 .باالستفادة مف تجارب الدوؿ السابقة في ىذا المجاؿ

 
 :التغير العمراني مفيوـ -2-1-1

وىو  ،الى حالة ةىو التحوؿ مف حال"فالتغير ،ال بد مف تحديد مفيـو التغير بشكؿ عاـ ،ؼ التغير العمرانييقبؿ تعر 
فالسكوف ال يخمؽ  ،وىو يعتبر السبب األساسي في تكويف العالقات ،فكؿ شيء قابؿ لمتغيير ،الكوفسمة ثابتة في 

فالثبات  ،تتوافؽ مع مرحمة التغيير وظروفيا ومتغيراتيا ومتطمباتيا لتقاـو التداعي والتدىوروالعالقات تتغير ل ،عالقة
وتبقى الظاىرة صحيحة وحقيقية إلى أف تكتشؼ ظاىرة ترفضيا أو  ،ىو أمر مؤقت ونسبي ،عمى شيء مرحمي وآني

يحدث التغير بصورة تراكمية وحدوثو نسبي وُيقّدر عف طريؽ إتباع األساليب ، تعدليا أو تغيرىا أو حتى تعيد تركيبيا
 [63] .البيانات المتطورة مف الواقع الفعمي جمع المنيجية وأدوات

التجمعات العمرانية منيا ما يخضع لقوانيف طبيعية ليا مراحميا ودوراتيا ومنيا ما إف التغيرات التي تحدث في واقع 
العمرانية  بنيةوبإسقاط ىذا الكالـ عمى الارجية لمبيئة المحيطة ومتغيراتيا، يخضع لقوانيف النشأة والتطور والمؤثرات الخ

ة التطور مع ءمتغيرىا لتساعد المدينة عمى مال بمفيوميا كتكويف ينبض بالحياة نجد أنيا تستمد كيانيا مف استمرار
واقتصادية تنمو  ،وتقنية ،واجتماعية وسكانية ،فالمدف ىي نتاج لعدة متغيرات طبيعية ،نسؽ الحياة وأسموبيا المتغير

  .وينعكس الحاؿ عندما تتدىور متغيراتيا وثوابتيا ،وتزدىر بازدىار متغيراتيا
ات الفكرية وااليديولوجية والمصالح والقوى المختمفة التي تدفع الحياة والمدينة لمتغير في وتتأثر البنية العمرانية باالتجاى

 .تتابع بشكؿ دوري أو مستمر ليكشؼ عف نتائج ايجابية أو سمبية
درجة التحوؿ في خصائص المدف بيف فترتيف معينتيف أو أكثر سواء كاف  ،يمكف تعريؼ التغير العمراني عمى أنو

 ".التداعي والتدىور والتيالؾ"يَا أـ سمب" التماسؾ واالرتقاء"التحوؿ إيجابيَا 
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وقد يأخذ منو  ،الذي يعبر عف مفيـو سكاني بانتقاؿ سكاف القرى إلى المدف التحضر وىو بذلؾ يختمؼ عف مفيـو
وكذلؾ عف  ،الذي ييتـ بالمنظور التوسعي العمراني لممدف النمو العمرانيؼ أيضا عف مفيـو ويختم ،بعض الخصائص
 .الشتماليا عمى جميع ديناميكيات وعوامؿ التغير اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والفيزيائيةالتنمية العمرانية 

 
 :التغير العمراني أىمية -2-1-2

مى ساكنييا وسموكياتيـ وتنعكس تفاعالتيا ع  أشكاليا وأحجاميا وتتغير في  تمر المدف بمراحؿ عديدة لنموىا 
اعميا فعمميات التغير العمراني ىي في الحقيقة اآللية التي مف خالليا يستمر نمو المدف ويستديـ عطاؤىا وتف ،وتقنياتيـ

 .مما ينعكس عمى شكميا العاـ
عمى المستوى العالمي تبرز أىميتيا في كيفية التحكـ وعميو أصبح المدلوؿ العاـ لمتغير العمراني قضية أساسية وىامة 

 [8] [13]. فييا والتعامؿ معيا إلحداث التطور والتنمية
 
 :مظاىر التغير العمراني -2-1-3

 .تغير شكؿ البنية العمرانية عمى المسقط األفقي وتغير الصورة البصرية في األبعاد الثالثية :التغير الشكمي -
أو حتى تغير السموؾ  ،الطاقة المرورية ،قدرة المرافؽ والخدمات ،الكثافات ،تغير االستعماالت  :التغير الموضوعي -

 .مف مستوى المعامالت اليومية إلى تغير البنية االجتماعية بأكمميا اً اإلنساني بدء
ف كال المظيريف وجي  [9]. فكؿ منيما نتيجة اآلخر ،ف لعممة واحدةاوا 

 
 :أنواع التغير العمراني -2-1-4

 :التغير العمراني إما أف يكوف إف
العمراني يحدث نتيجة لعدة متغيرات فجائية كالنمو  وىذا النوع مف التغير ،حيث يخرج عف المعدالت المألوفة فجائيأ .1

 .االقتصادي المذىؿ أو التطور التقني السريع مما يؤدي إلى جذب آالؼ المياجريف إلى المراكز الحضرية
ي التحوؿ الذي تستيدفو القطاعات تدريجي االرتقائي الذي يحدث نتيجة لمتناسؽ فوىو التطور ال تطورا قاعديأ .2

 .الصناعية والزراعية والتجارية معاً 
 [9] .يتصؼ بمحدودية  النمو العمراني الذي يرتكز عمى اإلنتاجية الزراعية تغيرأ بدائيأ .3

 
 :تصنيؼ التغير العمراني -2-1-5

 :تصنؼ التغيرات العمرانية بالنظر إلى
 .المكاني الذي تحدث فيو اإلطار -1
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 .تياطبيعة ىذه التغيرات واستمرار مرحم -2
 [9] .قدرتيا عمى تغيير البنية العمرانية لممدينة -3

 
 :العمراني مستوى التغير تفسير -2-1-6

 : بواسطتيا وىي العمراني ىناؾ عدة تفسيرات يمكف تحديد مستوى التغير
 .والتي تبيف العالقة المباشرة بيف نمو المدف والتنمية االقتصادية :التفسيرات االقتصادية .1
 .وىي عممية تركيز النمو السكاني في المدف وتفاعمو عبر الزمف :التفسير الديموغرافي .2
وأنماط معيشتيـ ومدى توفر الخدمات ليـ ومدى التبايف في مستويات عالقاتيـ  التفسير السموكي والمعيشي لمسكاف .3

 .في المدف
بينما تعتبر التغيرات االقتصادية  ،وتعتبر المؤثرات االجتماعية والسموكية مف أبطأ المؤثرات عمى التغير العمراني

 [9]  .والتقنية والوظيفية مف أسرعيا وأكثرىا تأثيراَ 
 
 :القوى المؤثرة عمى تغير البنية العمرانية -2-1-7

أخرى وقوى ومؤثرات سياسية أو اقتصادية أو إدارية غالبًا ما يرتبط التغير العمراني كظاىرة مكانية بظواىر 
 .أو مادية أو اجتماعية أو عمرانية أو خميطًا مف ذلؾ أجمع

o  فقد تتيح ظيور وظائؼ جديدة لـ تكف موجودة سابقًا مما  ،مؤثراتيا عمى كافة جوانب الحياة السياسةحيث تممي
 .لمعبراف عنيايستدعي معيا نوعية جديدة مف التشكيؿ العمراني والحضاري ا

o  القاعدة التي يمكف معيا التمويؿ المساند لألفكار الجديدة إلى أف تتحوؿ إلى  المؤثرات االقتصاديةفي حيف تشكؿ
 .فيي تضمف حماية التطور وتسانده وترسي دعائـ المظاىر المستحدثة ،واقع ممموس

o  وطريقة إشباعو الحتياجاتو المتغيرة ضمف  فيي تغير مفاىيـ اإلنساف وأسموبو في الحياة المؤثرات االجتماعيةأما
 .مكاف معيف وبأوجو حياتية مختمفة

o  والجيات  ،السمطات المشرعة والمنفذة ليا ،االشتراطات ،الموائح ،والمتمثمة في القوانيفالمؤثرات اإلدارية وأخيرًا
ات التنفيذ أو انحرافيا عف وىي التي تضمف انطالؽ خطو  ،الرقابية المشرفة عمى تنفيذ ىذه القوانيف واالشتراطات

  [9] .مسارىا أو تعويقيا
 

وبالتالي  ،نجد أف ىناؾ العديد مف القوى التي تساىـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عممية التغير العمراني لممدف
 .تؤثر عمى تطورىا أو تدىورىا
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والعشريف، البد مف التعرؼ عمى أىـ  ولنتمكف مف تطوير استراتيجية مستقبمية خاصة بتطور المدف في القرف الحادي
والتي الزالت موجودة وُيتوقع  ،المسببة لتغير البنية العمرانية لممدف في القرف الماضي عمى جميع األصعدة" القوى"ىذه 

 [40]  .استمرارىا وتأثيرىا
 

 :المؤثرة في ما يميالتغير قوى ويمكف حصر 
 .قوى التغير االجتماعي .1
 .االقتصادي –قوى التغير االجتماعي  .2
 .قوى التغير الوظيفي .3
 .التكنولوجي –قوى التغير الوظيفي  .4

 .والتشريعيقوى التغيير اإلداري  .5
 .قوى التغير السياسي .6
 .قوى التغير الطبيعي .7

باإلضافة إلى قوى التأثير الوظيفي وما  ،يدرس البحث قوى التأثير االجتماعي ومايرتبط بيا مف مؤثرات اقتصادية
 .يرتبط بيا مف مؤثرات تكنولوجية

 

 

 

 

 :نستنتج

 
  إف عمميات التغير العمراني ىي في الحقيقة اآللية التي مف خالليا يستمر نمو المدف ويستديـ عطاؤىا

 .وتفاعميا مما ينعكس عمى شكميا العاـ 
  التغير العمراني ىو درجة التحوؿ في خصائص المدف بيف فترتيف معينتيف أو أكثر سواء كاف التحوؿ إيجابيًا أـ

 .يفية التحكـ بو والتعامؿ معو إلحداث التطور والتنميةوتبرز أىميتو في ك ،سمبياً 
  تساىـ العديد مف القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والوظيفية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 .وبالتالي تؤثر عمى تطورىا أو تدىورىا ،في عممية التغير العمراني لممدف
 ر البنية العمرانية يساعد عمى تطوير استراتيجية مستقبمية خاصة بتطور التعرؼ عمى القوى المؤثرة عمى تغي

 .المدف في القرف الحادي والعشريف
 

 



 
\ 
 
 
 

 قوى التغير الوظيفي وأثرها عمى البنية العمرانية: الباب الثاني -2
 قوى التغير الوظيفي: الفصل الثاني -2-2

 البنية الوظيفية -2-2-1
 البنية الوظيفية لممدينة -2-2-1-1
 تصنيف البنية الوظيفية لممدينة -2-2-1-2
 تغير البنية الوظيفية -2-2-1-3

 (الستعماالت األراضي تغير التوزع المكاني ( قوى التغير الوظيفي وأثرها عمى البنية العمرانية -2-2-2
العوامل الديناميكية المؤثرة عمى التوزع المكاني الستعماالت  -النظريات الحديثة -2-2-2-1

 األراضي
  (Bid-Rent Theory) نظرية الموقع أثر -2-2-2-1-1
 أثر عامل النقل وتكاليف المواصالت -2-2-2-1-2
 أثر عامل سهولة الوصول -2-2-2-1-3

 مظاهر تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي مناطق البنية العمرانية -2-2-2-2
 مظاهر تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي مركز المدينة -2-2-2-2-1
 أراضي المحيط المدينةمظاهر تغير التوزيع المكاني الستعماالت  -2-2-2-2-2

 تغير التوزع المكاني الستعماالت أراضي بعض الدول وكيفية التعامل معه -2-2-2-3
 نتائج أثر قوى التغير الوظيفي عمى البنية العمرانية -2-2-3
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 قوى التغير الوظيفي: الفصؿ الثاني -2-2
 

ف تغيير العادات وكذا فإ ،ايؤدي حتما إلى تغير السموؾ داخمي ،إف تغير البنية الوظيفية لممدينة بدرجة ما
 .داخؿ الحيز مدعاة إلى تغيير البنية الوظيفيةوالتقاليد واألنشطة 

غير صالح  اً ويجعؿ منيا مكان ،يرات عمى المدينة دوف دراسة معمقة وشاممة قد يفقدىا وظيفتيايفاف إجراء التغ لذا
 .لالجتماع والمعيشة

حسب المكاف والزماف فمكؿ مف البنيتيف الوظيفية واالجتماعية نفس درجة التأثير عمى البنية العمرانية والتي تختمؼ 
التأثير االجتماعي ال يمكف فصمو عف التأثير كذلؾ  ،التأثير التكنولوجي مرتبط بالتأثير الوظيفي وألف ،وظروؼ المدينة

 قوى التغير االجتماعي مع ماو  قوى التغير الوظيفي وما يربطو بالنواحي التكنولوجية سيدرس البحث ،االقتصادي
 .بما بتناسب مع موضوع وىدؼ البحثوأثر كؿ منيـ عمى البنية العمرانية لممدينة يربطو بالنواحي االقتصادية 

 
 :البنية الوظيفية -2-2-1

 
 :البنية الوظيفية لممدينة -2-2-1-1

أفضؿ ؽ الكيفية التى يتـ مف خالليا تحقي وىي ،(Land Uses) البنية الوظيفية لممدينة باستعماالت أراضيياتتمثؿ 
د وتحديد احتياجاتيا مف حيز االراضى مع وضع ضوابط وقيو ،واالجتماعية والخدميةنشطة االقتصادية توزيع لأل

  .ستنزاؼ نتيجة االستغالؿ العشوائيخطار اليدر واالي والموارد الطبيعية مف أاضلتوسعيا بيدؼ المحافظة عمى األر 
[10] 

ومخصصة الستعماالت  ستخدمةسواء أكانت األرض م ،وىي االستعماالت السطحية لكؿ رقعة في أرض المدينة
أو مسطحات  ،أـ خالية غير مشغولة (السكف أو التجارة)أـ الستعماالت موضعية ( لمنتزىات والمالعبا)مفتوحة 

 [6]. مائية
 
 :البنية الوظيفية لممدينةتصنيؼ  -2-2-1-2

باختالؼ تعريؼ ىذه االستعماالت وترتيبيا  ،عممية تصنيؼ استعماالت األراضي تكمف المشكمة األساسية في
يمكف أف نحصؿ عمى نظاـ مثالي ثابت ومعتمد ال ،ـ مف تشابو النسب العامة لياعمى الرغف ،مف مدينة إلى أخرى

معظـ التصنيفات الموضوعة إنما ىي عبارة عف تجميع مالحظات إذ أف  ،استعماالت األراضي في المدينة لتصنيفات
 .التشابوفردية اعتمدت عمى المراقبة والتحميؿ والمقارنة وأوجو 

ـ إلى تصنيؼ يعكس مجموع كافة استعماالت األراضي في المدينة مع 1986عاـ " ديكنسوف وشو"توصؿ وقد 
 [36](. 1-2)بحيث يمكف ألي أرض أف يكوف ليا استعماؿ ضمف ىذا التصنيؼ المدرج في الشكؿ  ،تفصيميا
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الستعماالت  ىناؾ نوعيف مف التصنيفات
 :األراضي العمرانية 

 [35] :حسب الوظيفةالتصنيؼ  -
Classification by function: 

   .شاغر –خاص –عاـ –غير سكني –سكني
 التصنيؼ حسب نوع االستعماؿ -

Classification by type of use:  
إضافة إلى  ،يتضمف ثالثة استعماالت أساسيةو 

 :بقية االستعماالت
 .االستعماالت التجارية -1
 .المناطؽ السكنية -2
 .المناطؽ الصناعية -3
 :أىميا ،االستعماالت األخرى -4
وتشمؿ الخدمات التعميمية والثقافية  ،الخدمات(

 - المدافف – المناطؽ العسكرية - الحكـ واإلدارة - النقؿ والمواصالتو  والدينية والترفييية واالجتماعية والصحية
وىي تضـ المناطؽ الخضراء والمالعب والمياديف العامة وأماكف انتظار  ،المناطؽ المكشوفة - األراضي الخالية

 [6]. )إضافة إلى األراضي الزراعية ،السيارات والغابات أو األحراج
 

 :وتعرؼ االستعماالت الثالث األساسية كما يمي
مف أراضي البنية العمرانية % 45وتقدر نسبتو بحوالي  ،المدفوىو االستعماؿ األكثر انتشارًا في : االستعماؿ السكني

 [36]  .في بمداف أميركا الشمالية% 40بينما يقدر بنسبة أقؿ مف  ،في كؿ مف بريطانيا ودوؿ أوروبا والياباف
عربية  فيالت سكنية أو بيوتويتمثؿ عمى ىيئة  ،أو مؤقت ويشمؿ سكف العائالت واألفراد بشكؿ دائـ أو شبو دائـ

 [21] .أو أكواخ أو وحدات السكف الجماعي( سكنية شقؽ)أو مباني متعددة الطوابؽ مفتوحة عمى فناء داخمي 
% 20ويصؿ حتى  ،مف نسب االستعماالت التي تشغؿ أراضي المدينة% 5يشكؿ حوالي نسبة  :االستعماؿ الصناعي

 ،بتروؿ والتكرير ،نسيج وأخشاب ،ويشتمؿ عمى تجميع أو تكرير المنتجات سواء منتجات غذائية ،الصناعيةفي المدف 
 .منتجات المطاط والبالستيؾ وكذلؾ المنتجات الحجرية والمعدنية وجميع المواد المصنعة األخرى

لمنتجات المختمفة سواء لبيعيا أو يشتمؿ عمى مناطؽ التخزيف الخاصة بالمواد الخاـ أو ا: ومنو المستودعات والتخزيف
 [34]. في أماكف مسقوفة أو مكشوفة ،تصنيعيا

 وشو ديكنسوف -المدينة في األراضي استعماالت تصنيؼ نظاـ 1 -2 الشكؿ
 [36] ترجمة الباحثة عف -ـ1986
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ويشمؿ  ،[47] مف نسب االستعماالت التي تشغؿ أراضي المدينة% 10يشكؿ حوالي نسبة : االستعماؿ التجاري
والمتاجر المتنوعة مطاعـ الالمساحات المخصصة لمبيع أو تجارة المنتجات سواًء كانت لتجارة الجممة أو التجزئة أو 

  .محطات البنزيف ووكالء السيارات ،تجارة التجزئة لممواد الغذائية ،كتجارة مواد البناء والمعدات الزراعية
 و المالبس ومغاسؿ والبنوؾ الحالقة وتشمؿ الخدمات الشخصية الخاصة كصالونات: ومنو الخدمات المينية واألعماؿ

 إلى باإلضافة المنازؿ وخدمات اإلعالف والتصوير أعماؿ عمى تشتمؿ كما الكيربائية، واألجيزة السيارت إصالح
 [34] .المفروشة والشقؽ الفنادؽ

باختالؼ تعريؼ ىذه االستعماالت  العمرانية مية تصنيؼ نسب استعماالت األراضيتكمف المشكمة األساسية في عمو 
  [36].عمى الرغـ مف تشابو النسب العامة ليا ،وترتيبيا مف مدينة إلى أخرى

 
تبيف أف االستعماؿ  ،حسب االستعماؿ األكثر انتشاراً  مدف أميركا الشماليةمدينة كبيرة في  22دراسة تمت عمى في 

أما االستعماؿ الصناعي فقد احتؿ ما يقارب الػ  ،%40السكني ىو االستعماؿ الذي يحتؿ أكبر مساحة تصؿ إلى 
 .(1-2) كما في الجدوؿ ،مف المساحة العمرانية% 10
 

 
  [36]ـ 1981مدينة في أمريكا الشمالية عاـ  22جدوؿ يصنؼ نسب استعماالت األراضي في  1 -2الجدوؿ 

 
النسبة العظمى مف استعماالت  ـ1991احتمت االستعماالت السكنية عاـ  ،عمى سبيؿ المثاؿ في مدينة الرياضو 

يميو استعماالت % 10وشكؿ االستعماؿ التجاري حوالي  ،مف مجموع استعماالت المدينة% 80أراضي المدينة بنسبة 
 .%7قطاع الخدمات بنسبة 

فيما يشكؿ قطاع الخدمات حوالي % 50وباستثناء االستعماؿ السكني تبيف أف االستعماؿ التجاري يشكؿ ما نسبتو 
 [20] .(2-2)، الشكؿ وتوزعت النسبة الباقية عمى بقية االستعماالت ،مف مجموع االستعماالت غير السكنية% 40

 
مقارنة النسب المئوية الستعماالت األراضي في المدف المتقدمة،  وىو مؤشر لعالقات ونسب  (2-2)ويوضح الجدوؿ 

 [6] .لمتطبيؽ في أي مكاف اً ثابت اً تغطية استعماالت األراضي في المدينة، لكف ليس بوصفو نموذج
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 [21] ـ1996مواقع استعماالت األراضي والمنطقة الصناعية في مدينة الرياض عاـ  2 -2الشكؿ 

 

 مف المساحة الكمية%  اؿنوع االستعم
 39.6 ناطؽ السكنيةالم

 28.2 الشوارع والطرقات
 11.0 األماكف العامة وشبو العامة

 6.7 الحدائؽ والمنتزىات
 3.3 األماكف التجارية
 6.4 األماكف الصناعية

 4.8 طرؽ السكؾ الحديدية
 100.0 
 [6]مقارنة النسب المئوية الستعماالت األراضي في المدف المتقدمة  2 -2الجدوؿ 

 

 :تغير البنية الوظيفية -2-2-1-3
ولما لمتغير  ،ىو أي تغير مف أي نوع يطرأ عمى البنية الوظيفية لممدينة والتي تتمثؿ باستعماالت أراضييا

كاف البد مف التأكيد عمى أىمية دور  ،أثر وأىمية كبيرة في المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد سواء مف الوظيفي
 [6] .نا عمى فيـ تركيبة البنية العمرانية لممنطقة المدروسةساعدلت التغيرالعمميات التي تساىـ في ىذا 
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 :نستنتج

 
ويساعد عمى فيـ اتجاىات تطور  ،المجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد سواءأىمية كبيرة في لمتغير الوظيفي  -

 .استعماالت األراضي وتغيراتيا المستقبمية
الختالؼ تعريؼ ىذه  ،اليمكف أف نحصؿ عمى تصنيؼ ثابت ومعتمد الستعماالت األراضي العمرانية في المدينة -

 .عمى الرغـ مف تشابو النسب العامة ليا ،االستعماالت وترتيبيا مف مدينة إلى أخرى
 

 
 :لبنية العمرانيةالمؤثرة عمى ا التغير الوظيفيوى ق -2-2-2

 
 :أساسية ىي ضاياقالمتعمقة بالتغير الوظيفي لمبنية العمرانية ضمف ثالث  وىُتشمؿ الق

 .تغير التوزع المكاني الستعماالت األراضي -
 .األراضي تغير التخصص الوظيفي الستعماالت -
 [53]  .ةالعمراني وظيور المراكز الجديد الزحؼ -

ويأخذ  ،ييتـ البحث بدراسة تغير التوزع المكاني الستعماالت األراضي الذي يعد األكثر أىمية ووضوحًا في المدينة
وستجرى دراسة بسيطة لباقي قوى التغير  ،أشكااًل ومقادير متعددة ومختمفة باختالؼ المدينة ومناطقيا الداخمية

 .لممساحة المحددة المخصصة لمبحثنظرًا  الممحؽ الوظيفي في
 

 :تغير التوزيع المكاني الستعماالت األراضي -
ويختمؼ  ،إلى استعماؿ آخر مف استعماؿ التغير المكاني الستعماالت األراضي ىو تغير استعماؿ األرض

 .باختالؼ الوظيفة
 ،والتغيرات السياسية ،كاالتجاىات االقتصادية الجديدة ،تظير شروط ومتطمبات جديدة ،مع تطور البنية العمرانيةف

حيث ب ،استعماالت األراضي مع مرور الزمفتغير والتي بدورىا  ،وظيور االستثمارات الجديدة في بعض أجزاء المدينة
كما أف تطور تجارة  ،وظائؼ واستعماالت أخرى وتندثر ،وظائؼ جديدة واستعماالت حديثة لـ تكف موجودة تظير

أو دمج أو إعادة  ،إنشاء المباني الجديدةو ،وطرؽ السفر جزئة وظيور األسواؽ الكبيرة التي تخدـ المناطؽ السكنيةالت
 [47]  .في استعماالت األراضي لتتكيؼ مع الظروؼ الجديدة أيضاً تؤثر  ،وتغير نمط الشارع ،تقسيـ العقارات

يجاد حموؿ سريعة لمتأقمـالتغيرات و تكيؼ مع ىذه وعمى الرغـ مف المحاوالت الجاىدة لم إال أف اتخاذ تدابير محددة  ،ا 
ووضع خطط إلعادة التطوير وضبط التغير بات أمرًا ميمًا لمحفاظ عمى كفاءة البنية العمرانية لممدينة ورفع مستوى 
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ف التغير في استعماالت األراضي الرئيسية في مدينة الرياض ايوضح الجدوؿ والمخطط التالي، [53] معيشة سكانيا
 [25] .(4-2)والشكؿ ( 3-2)، الجدوؿ ـ1991-1986بيف عامي 

 

 
جدوؿ يوضح التغير في استعماالت أراضي مدينة الرياض بيف  3 -2الجدوؿ 

 [25] ـ1991-1986عامي 

 
مخطط تحميمي يوضح التغير في استعماالت  3 -2الشكؿ 

 [25] ـ1991-1986أراضي مدينة الرياض بيف عامي 
 

المؤثرة عمى التوزع المكاني الستعماالت األراضي  الديناميكية العوامؿ -النظريات الحديثة -2-2-2-1
 :العمرانية

االعتبارات  ،كالخصائص الطبيعية لممنطقة ،ستعماالت األراضي العمرانية بعدة عوامؿالمكاني القع المو تأثر ي
ويتوقؼ حجـ وعالقة وموقع  ،القرب وسيولة الوصوؿ إلى النشاطات والوظائؼ المتوافقة ،االقتصادية وأسعار األراضي

 .وشكؿ ىذه االستعماالت عمى سيولة الوصوؿ والتخديـ ألغمبية السكاف
فيو مركز األعماؿ التجارية والمالية  ،جميع ىذه االعتباراتفي منطقة األعماؿ المركزية تتضخـ  ،فعمى سبيؿ المثاؿ

 [35] .والنشاطات الثقافية جنبًا إلى جنب مع الوظائؼ والنشاطات المتممة
 

وقد انصبت كؿ ىذه  ،نظريات المفسرة لتوزيع استعماالت أراضي البنية العمرانية وتغيرىاالتـ تطوير العديد مف وقد 
 .حديثواتجاه  تقميدياتجاه  ،االتجاىات والمدارس والنظريات في اتجاىيف أساسيف

 .(بمدارسو واتجاىاتو المختمفة) تقميدياالتجاه ال -1
 .(ظرية الموقعأىـ ما يميزه ن) تجاه الحديثالا -2

وقد اختمؼ  ،التي ال تتميز بالديناميكيةتركز االىتماـ فيو بالعوامؿ ( والذي تـ شرحو في الباب األوؿ)االتجاه األوؿ  -
فميـ مف أسند ىذه الظاىرة إلى عوامؿ  ،رواد ىذا االتجاه فيما بينيـ في العوامؿ المؤثرة عمى عممية التغيير

 .اقتصادية وعمرانية ومف ثـ ثقافيةوظيفية أو  وآخريف إلى عوامؿ ،اجتماعية سموكية
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مف أىـ رواد ىذا  ،ديناميكية تؤثر في عمميات التغير المكاني لالستعماالتمؿ ابدأ بإدخاؿ عو  ،الحديثأما االتجاه  -
وىي مف أىـ النظريات التي " نظريات اإليجار"أو " نظرية الموقع"والذي وضع أسس ( ـ1960ألونسو )االتجاه 

 .تفسر تغير التوزيع المكاني الستعماالت األراضي داخؿ المدف
إذ أف استعماالت  ،األسواؽ وما ينشأ عنيا مف تكاليؼ النقؿ أو زمف مستيمؾ ىذه العوامؿ البعد عف مراكزأىـ مف 

وبالتالي تختمؼ رغبتيا بشراء األراضي أو  ،األراضي ليا احتياجات متفاوتة بحسب قربيا وبعدىا عف مركز المدينة
 [11]  .المركزاضي تخؼ شدتو كمما ابتعدنا عف ىذا تدرج الستعماالت وأسعار األر  وينتج عف ،استئجارىا

 
 وبالتالي فإف أىـ العوامؿ الديناميكية المؤثرة عمى التوزع المكاني الستعماالت األراضي العمرانية -

 .(Bid-Rent Theory)  أثر نظرية الموقع -1
 .أثر عامؿ النقؿ وتكاليؼ المواصالت -2
 [36] [4]  .أثر عامؿ سيولة الوصوؿ -3

 
 :Rent Theory”-“Bidنظرية الموقع أثر  -2-2-2-1-1

 ،عمى أراضي مركز المدينة( الترفييية وغيرىا –الصناعية  –التجارية  –السكنية )كافة االستعماالت تتنافس 
لذا  ،التي تعد األرض األسيؿ وصوال مف كافة مناطؽ المدينة والواقعة في الوسط وبالتالي بشكؿ منطقي األكثر كمفة

 .داد لدفع اإليجار المرتفع ليذه األرضفالعنصر الميـ والمحدد الستمرارية االستعماؿ ووجوده ىو االستع
تفترض النظرية وجود عدة منحنيات لمموقع تختمؼ باختالؼ االستعماالت ومدى حاجتيا لمقرب مف مركز المدينة وىذا 

 .أسعارىا المرتفعة وتكاليؼ النقؿوقدرتيا عمى االستفادة مف ىذه المواقع وتحمؿ  ،يتوقؼ بدوره عمى طبيعة االستعماؿ
[65] 

 :فعمى سبيؿ المثاؿ
التي ليا احتياجات ضرورية بالقرب مف المركز باإلضافة إلى تواجد العمالء  ىناؾ عدد مف االستعماالت التجارية

 وسريعاً  لذا ُتظير ىذه النشاطات التجارية استعدادا كامالً  ،وتأميف ربط مباشر مع المحيط ،والمستيمكيف ضمف المنطقة
 [36]  .مما اقتربنا مف المركزكما تظير حدة المخطط البياني لالستعماؿ التجاري ك ،ةلدفع تكاليؼ األراضي المرتفع

لتوفر خدمات "  وال سيما في الماضي"حاجتيا بشكؿ واضح لمتواجد قرب المركز  كما أظيرت االستعماالت الصناعية 
 ،أقؿ مف حاجة االستعماالت التجاريةإال أف حاجتيا تبقى بنسبة  ،األيدي العاممةو  النقؿ والمواصالت وخدمات التسويؽ

قؿ حدة مف لذا يظير مخططيا البياني الخاص أ  ،لذا فإف منافستيا عمى أراضي المركز تبدو ضعيفة بالمقارنة
 .االستعماؿ التجاري

وعمى الرغـ مف أف ىذا االستعماؿ  ،كثر انتشارا ضمف أراضي المدينةفيو عادة االستعماؿ األ االستعماؿ السكنيأما 
إال  - كثرالتي تقدميا الضواحي باتت مفضمة أف التسييالت والخدمات رغـ أ -يطمب مناطؽ مركزية في المدينة  قد

يصبح  ،لذا ،و فائدة كافية لتتنافس عمى ىذه األراضي مع االستعماالت التجارية والصناعيةأنيا ال تستطيع جني ربح أ
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ويشكؿ في مخططو البياني أدنى  ،ىو االستعماؿ الحائز عمى النسبة المتبقية واألقؿ في المركزىذا االستعماؿ 
 .المستويات باحتاللو األماكف األبعد عف المركز

 
توفر ىذه النظرية األساس المنطقي لتوزيع استعماالت األراضي بحسب قربيا وبعدىا عف مركز المدينة وفؽ القيـ 

 [66] [36] :(5-2)الموضحة في الشكؿ 
يكوف االستعماؿ التجاري ىو االستعماؿ المسيطر مع منافسة بسيطة مف  Aمف مركز المدينة وصواًل إلى النقطة  -

 .االستعماؿ الصناعي
تظير منطقة تتنافس فييا االستعماؿ الصناعي والسكني وتنخفض نسبة االستعماؿ  Bإلى النقطة  Aمف النقطة  -

 .التجاري عما قبؿ
 [36]  .السيطرة حتى ضواحي ومحيط المدينةيبدأ االستعماؿ السكني ب Cوباالبتعاد عف المركز وصوال إلى النقطة  -

 

 

 [36]مخطط تحميمي لتوضع استعماالت أراضي البنية العمرانية وفؽ نظرية الموقع 4  -2الشكؿ 

 
والذي  ،ـ1996عاـ ستعماالت أراضي مركز مدينة الرياض في السعودية ال( 6-2)مخطط  ،مثاؿ عمى ذلؾ -

 [17] .يظير ىيمنة االستعماؿ التجاري و المختمط في المدينة وزحفو عمى حساب االستعماؿ السكني في المنطقة
والمرافؽ العامة منطقة األعماؿ المركزية كثافة استعماالت التصنيع واالتصاالت والنقؿ انخفضت في  ،وفي أمريكا -

ماكدونالد . )القطاع التجاري فيو عماؿفي الوقت الذي ازداد كثافة است ،ـ1970ـ و1950بيف عامي 
  [36].(ـ1985
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راضي األأظيرت أنماط استعماالت  ،التي تعتبر مركزًا لالقتصاد والسياسة في روسيا وفي العاصمة موسكو -

التجارية الجديدة والمواقع التي اتخذتيا األعماؿ والمكاتب الجديدة ميميا الشديد لالنجذاب إلى مناطؽ مركزية في 
 [41]  .(7-2) كما في المخطط ،قمب المدينة

نتقاؿ إلى الضواحي و يرأ في المنطقة المركزية بسبب اإلالسكني تناقصأ كب عماؿشيد االست ،في مدينة جدةأما  -
انتقاؿ األعماؿ واقتصر السكف في المنطقة عمى غير السعودييف الذيف يعمموف في المنطقة كما أف معظـ المباني 

 [16] .االيجار وىذا عامؿ آخر ساعد عمى تركز غير السعودييف في المنطقةالسكنية مباف قديمة ومنخفضة 
عمى الرغـ مف أف االستعماؿ السكني مازاؿ يشكؿ االستعماؿ الرئيسي لألراضي في المدينة  وفي مركز مدينة حمب -

 : بدأ ينتشر بشكؿ متزايد عمى حساب االستعماؿ السكني لعدة أسباب أىمياإال أف االستعماؿ التجاري  ،قديمةال
مالكي البيوت مف ذوي الدخؿ المحدود تجارية ىو الفرصة الوحيدة لحياة أف تحويؿ المناطؽ السكنية إلى مناطؽ  -1

لألسواؽ لذا تتحوؿ المناطؽ السكنية إلى مناطؽ تجارية وصناعية بشكؿ متزايد وخاصة في المناطؽ المتاخمة 
 .وتنتشر الفعاليات التجارية مف أطراؼ الشوارع الرئيسية إلى المناطؽ السكنية الداخمية ،التقميدية

 ،تناقص عدد السكاف المقيميف حاليا في المدينة القديمة وخاصة في األجزاء الغربية القريبة مف المدينة المعاصرة -2
 [15]  .(8-2)، الشكؿ كة المرور نيارًا وانخفاضيا ليالً لذا تتوسع المناطؽ التجارية المركزية وتسبب زيادة حر 

كما فضؿ االستعماؿ الصناعي االنتشار نحو الضواحي والمحيط في مدينة حمب بعيدا عف ازدحاـ المركز وارتفاع  -
كمنطقة توسع ( الشيخ نجار)المنطقة الصناعية  ـ2011أسعار أراضيو، كما اقترح المخطط التنظيمي عاـ 

 [15] .(9-2)، الشكؿ مستقبمي لمصناعات في المنطقة الشمالية الشرقية المدينة

 مدينة مركز أراضي استعماالت لتوزع راىف وضع مخطط 5 -2 الشكؿ
 [17] ـ1996 عاـ الرياض

 مدينة مركز عمى والمكتبي التجاري االستعماؿ سيطرة 6 -2 الشكؿ
 [41] ـ2005 عاـ روسيا -موسكو
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عمى محور السكف واإلسكاف وفؽ المخطط التنظيمي المحدث العاـ حمب مدينة تطوير ( 10-2)ويظير مخطط  -
ـ، مناطؽ التوسع العمراني لمختمؼ التجمعات السكنية الحالية في المدينة والتي تفضؿ االنتشار األفقي 2010

 [19]. السريع باتجاه الضواحي الغربية والشمالية لممدينة
 

 

  [15]ـ 2001عاـ  تاريخيأراضي مركز مدينة حمب الاالت مخطط وضع راىف لتوزع استعم 7 -2الشكؿ 

 

 

 [19]ـ 2011مخطط توزع المناطؽ الصناعية والحرفية وفؽ المخطط التنظيمي المحدث لمدينة حمب عاـ 8  -2الشكؿ 
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 [19]ـ 2010مخطط تطوير المدينة عمى محور السكف واإلسكاف عاـ  9 -2الشكؿ 

 : نستنتج أف
االستعماؿ المسيطر في المركز لقدرتو عمى تحمؿ تكاليؼ األرض مقارنة بالربح وتوفر ىو : االستعماؿ التجاري -

حيث تبقى وتتمركز المتاجر الكبرى والسيما سمسالت المتاجر في منطقة  ،النقؿ واأليدي العاممة وخدمات التسويؽ
فع لألرض عمى حساب البقاء في األعماؿ المركزية ألنيا مف االستعماالت التي لدييا االستعداد لدفع اإليجار المرت

وىذا العدد الكبير وحركة التسوؽ  ،والتي تعد أكثر موقع في متناوؿ عدد كبير مف السكاف ،النواة الداخمية لممدينة
وتتـ االستفادة مف ىذه األرض المستثمرة في المركز مف خالؿ االرتفاع بعدد  ،المستمرة ميمة لربح ىذه المتاجر

 .ف المنطقة ألقصى حدالطوابؽ واالستفادة م
يأتي االستعماؿ الصناعي حوؿ المركز حيث تنخفض اإليجارات وتتوفر األيدي العاممة  :االستعماؿ الصناعي -

إال أف الصناعات  ،فبالرغـ مف ارتفاع أسعار أراضيو ،فالمركز ال يعتبر موقعًا جاذبًا لمصناعات ،ووسائؿ النقؿ
 .فيناؾ متسع أكبر مف األراضي لبناء المصانع ،ألسباب عدة مركزالتفضؿ دفع ىذه المبالغ عمى أراضي خارج 

مثؿ تأميف مراكز تسويؽ البضائع وتبادؿ  ،إال أنو ال يزاؿ لدى الصناعات العديد مف الفوائد بالتواجد ضمف المركز
ط االتصاؿ تصبح األرض أقؿ جاذبية لالستعماؿ الصناعي مع ضعؼ رواب ،ومع االبتعاد عف المركز ،المنتجات
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المخطط التالي يظير تغير انتشار وتمركز االستعماؿ الصناعي في المدينة مف المركز إلى وقمة المراكز التجارية، 
 [36] .(11-2)، الشكؿ الضواحي

 

 [36]مخطط تحميمي لمسطح تغير قيمة األرض العمرانية  10 -2الشكؿ 

لذوي الدخؿ المنخفض والمتوسط في المركز النخفاض وبنسبة أقؿ يأتي االستعماؿ السكني  :االستعماؿ السكني -
أراضي أسعار وبسبب ارتفاع  ،مستوى المعيشة مع عدـ قدرتو عمى منافسة الربح والفائدة كاالستعماالت األخرى

 ،يفضؿ السكاف االنتقاؿ إلى أراضي أرخص بمساحات أكبر ،المركز وانخفاضيا كمما ابتعدنا عنو باتجاه المحيط
( األبنية البرجية -سكف متصؿ  -المباني الطابقية )وليذا السبب نجد أف الكثافة السكانية في المركز مرتفعة 

فيال مع  –سكف منفصؿ )ومستوى المعيشة منخفض بينما تنخفض الكثافة السكانية في الضواحي والمناطؽ الريفية 
 [57]  .ويرتفع مستوى المعيشة( حديقة

 
 :نستنتج

 
 :المكاني الستعماالت األراضي وفؽ نظرية الموقعالتوزع  -

االستعماؿ المسيطر في المركز لقدرتو عمى تحمؿ تكاليؼ األرض مقارنة بالربح وتوفر النقؿ  :االستعماؿ التجاري
 .وتتـ االستفادة مف األرض ألقصى حد بارتفاع عدد الطوابؽ  ،واأليدي العاممة  وخدمات التسويؽ

ينتشر حوؿ المركز حيث تنخفض اإليجارات وتتوفر األيدي العاممة ووسائؿ النقؿ و مراكز  :االستعماؿ الصناعي
 . أغمب الصناعات تفضؿ محيط المدينة حيث األراضي أرخص والمساحات أكبر ،التسويؽ وتبادؿ البضائع

ف يفضموف االنتقاؿ وألف السكا ،عمى منافسة الربح والفائدة كاالستعماالت األخرىلعدـ قدرتو  :االستعماؿ السكني
الكثافة السكانية في المركز مرتفعة ومستوى المعيشة منخفض بينما نجد  ،إلى أراضي أرخص بمساحات أكبر

 .طؽ الريفية ويرتفع مستوى المعيشةتنخفض الكثافة السكانية في الضواحي والمنا
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 :وتكاليؼ المواصالت النقؿعامؿ أثر  -2-2-2-1-2
في  اً كبير  اً كما أف لتطور وسائؿ النقؿ دور  ،استعماالت األراضي لنقؿ دور أساسي في تحديد توضععامؿ ال

 [36] :وضع شروط مسبقة لنماذج توزع استعماالت األراضي وتغيرىا ضمف البنية العمرانية لممدينة
 ،وقدرة سكانيا عمى تحمؿ تكاليفووالتكنولوجيا منطقة الضواحي بالتزامف مع تطور وسائؿ وشبكة النقؿ حيث نشأت  -

ىذه الخسارة في عدد  ،الضواحي في محيط المدينةسكف ذات الدخؿ المرتفع إلى  انتقمت الطبقة االجتماعيةف
أدى إلى تراجع نسبة كبيرة مف المناطؽ الداخمية السكنية في المدينة وتدىور  ،السكاف وانتقاؿ بعض الخدمات

 .مبانييا ونقص خدماتيا
وزيادة الحركة والمسافات  ،قدرة الناس عمى التنقؿ بعد ارتفاع عدد ممكيات السيارات الخاصة كما أف زيادة -

 .ساعد عمى التخصص الوظيفي لممناطؽ العمرانية ضمف مراكز متعددة ،المقطوعة
عيشة لذا فيناؾ عالقة متبادلة بيف المسافة مف منطقة األعماؿ المركزية وغنى ورفاىية المنطقة وارتفاع مستوى الم

 .(12-2) كما في الشكؿ ،فكمما ابتعدنا عف مركز المدينة كمما ارتفع مستوى الدخؿ عند السكاف ،فييا
 

 

 [36]مخطط تحميمي عف العالقة بيف المسافة مف المركز وارتفاع مستوى المعيشة ودخؿ السكاف  11-2الشكؿ 

 
ويظير تأثير ىذه العالقة بشكؿ  ،تكاليؼ النقؿكما أف ىناؾ عالقة عكسية مابيف ارتفاع تكاليؼ األرض وارتفاع 

 [36] .(14-2) كما في الشكؿ ،واضح عمى األفراد ومالؾ المنازؿ

 

  [36]مخطط تحميمي الختالؼ تكاليؼ األرض والمواصالت مع االبتعاد عف مركز المدينة 12 -2الشكؿ 
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ز حيث ترتفع أسعار األراضي واإليجارات في المرك ،في المكسيؾ  ”Aguascalientes“1مدينة  :مثاؿ عمى ذلؾ
  [37] (.15-2)الشكؿ كما في  ،الضواحي ومحيط المدينة هاوتنخفض كمما ابتعدنا عنو باتج

 

 

  [37]ـ 1990-1970المكسيؾ بيف عامي -تطور أسعار األراضي في مدينة أغواسكالينتس 13 -2الشكؿ 

 
العالقة بيف أسعار األراضي واإليجارات والبعد عف المركز، حيث أكدت أف مف  وتوضح الدراسات في مدينة الرياض

 :أىـ العوامؿ المؤثرة عمى سوؽ األراضي السكنية
المسافة بيف قطعة األرض السكنية ومركز 

مستوى توفر المرافؽ العامة في  -المدينة
 -حجـ األرض السكنية المتاحة لمتطوير -المنطقة

الذي تشيده المدينة بمعدؿ النمو السكاني السريع 
اتجاه القطاع الخاص نحو  -سنوياً % 8يفوؽ 

 .االنتشار في أطراؼ المدينة بداًل مف وسطيا 
حيث بينت دراسة سوؽ األراضي السكنية أف 
سعر المتر المربع مف األرض السكنية عاـ 

                                                           
1
تأثير قوى التغير الوظيفي على بنيتها العمرانية رغم أنها التنتمي إلى مواصفات مدينة أغواسكالينتس في المكسيك هي من الحاالت الخاصة التي تشابه  

 .المدن المدروسة في البحث

-1992 عامي بيف الرياض مدينة في السكنية األراضي أسعار 14-2 الشكؿ
  [26] ـ1993
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وعمى الرغـ مف أف أسعار  ،لاير في محيطيا 100لاير وأقؿ مف  500في مركز المدينة يساوي أكثر مف  ـ1993
إال أنيا أيضًا ترتفع إلى الشماؿ مف مركز المدينة بسبب اإلقباؿ  ،األراضي السكنية تنخفض كمما ابتعدنا عف المركز

-2)، الشكؿعمى السكف في األجزاء الشمالية مف مدينة الرياض واتجاه النمو العمراني لممدينة في الغالب إلى الشماؿ
16). [26] 

 

  [27]ػ م2009الوضع الراىف ألسعار األراضي في مدينة الرياض عاـ 15 -2الشكؿ 

 

 [27] ـ2009تكمفة إيجار الوحدات السكنية في مدينة الرياض عاـ 16  -2الشكؿ 
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متوسط أسعار جميع األراضي السكنية، حيث تسجؿ أعمى نسبة في مركز المدينة وتسجؿ  (17-2)يوضح المخطط 
ويظير ، نسبة متوسطة في المدينة الداخمية والمنطقة الشمالية المرغوبة، ثـ تنخفض كمما اتجينا بعيدًا نحو األطراؼ

، حيث ـ2009مدينة الرياض عاـ المتوسط العاـ لتكمفة إيجار المتر المربع لموحدات السكنية في  (18-2)المخطط 
يصؿ إلى أعمى نسبة في مركز المدينة والمنطقة الشمالية وىي منطقة اتجاه توسع المدينة والمرغوبة لمسكف، وينخفض 

 [27] .في باقي المناطؽ وصواًل إلى األطراؼ الشرقية
 

لى مركز المدينة ليا دور كبير في التنبؤ بالت  ،غييرات التي قد تطرأ عمى استعماالتياوعمى الرغـ مف أف المسافة مف وا 
 [36]  .إال أف تحوؿ المدينة مف وحيدة المركز إلى متعددة المراكز صعبت ىذه الميمة

 
 :عامؿ سيولة الوصوؿأثر  -2-2-2-1-3

ىو العامؿ األساسي المؤثر عمى تبايف أسعار األراضي بيف مركز المدينة يعتبر عامؿ سيولة الوصوؿ 
والذي ينطبؽ في الغالب عمى مركز المدينة وعمى طوؿ الطرؽ الدائرية وحيث التقاطعات الرئيسية حيث  ،وأطرافيا

كما يؤثر عمى تحديد األماكف المفضمة لدى استعماالت  ،يسيؿ الوصوؿ إلييا بكافة وسائؿ النقؿ والمواصالت
 :األراضي المختمفة

 .فسيولة الوصوؿ تعني القرب مف المناطؽ التي يقصدىا السكاف : بالنسبة لالستعماؿ التجاري
 فيي تعني بالدرجة األولى وجود أرض مناسبة وتسييالت في النقؿ والمرافؽ العامة: أما بالنسبة االستعماؿ الصناعي

 .يكوف القرب مف الصناعات األخرى ذا أثر ىاـ عمى التكاليؼ ومستويات الربح وفي المجمعات الصناعية
فعمى الرغـ مف أف القرب مف مكاف العمؿ ومراكز التسويؽ والخدمات يمثؿ أمورًا : أما بالنسبة لالستعماؿ السكني

مة بيف الدخؿ والمرتبة ءثيرة كتمبية حاجات األسرة والمالإال أف عممية اختيار المسكف تخضع العتبارات ك ،ىامة
  [4] .االجتماعية

ألسعار األراضي في المدف النمط العاـ ( 19-2)شكؿ يبيف ال
حيث ترتفع أسعار  ،وارتباطو بسيولة االتصاؿ وتقاطعات الشوارع

األراضي في مركز المدينة وعمى طوؿ الطرؽ الرئيسية وتنخفض 
  .باالتجاه نحو محيط المدينة وبعيدا عف الطرؽ الرئيسية والتقاطعات

[4] 
في مدينة استانبوؿ ومف خالؿ دراسة العالقة بيف قيمة األرض  -

يمكننا مالحظة  ،والمتغيرات المستقمة األخرىوسيولة الوصوؿ 
 :مايمي

النمط العاـ ألسعار األراضي في المدف وارتباطو  17-2الشكؿ 
  [4]بسيولة االتصاؿ وتقاطعات الشوارع
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ىنالؾ عالقة مباشرة بيف تنوع  كما أف ،ضىي عامؿ ميـ في رفع قيمة األر  accessibilityسيولة الوصوؿ  .1
مما يؤدي  ،سواء بجانب طريؽ النقؿ الرئيسي أو النقؿ البحري أو السكؾ الحديدية ،وسائؿ النقؿ ومستوى الوصوؿ

 .إلى ارتفاع أسعار األراضي السكنية
كـ أف األراضي القريبة مف مركز المدينة والمراكز  ،المناطؽ المخططة عمرانيا ليا قيمة أرض مرتفعة عف سواىا .2

الفرعية الموزعة ضمف مخطط المدينة ليا قيمة أرض مرتفعة أيضًا نظرًا إلمكانية تحوؿ ىذه األراضي إلى 
 [54] .استخدمات تجارية وخدمية

 
 :نستنتج

 
بعد عف القرب وال: العمرانيةأىـ العوامؿ الديناميكية المؤثرة عمى التوزع المكاني الستعماالت األراضي  -

 عامؿ سيولة الوصوؿ -عامؿ النقؿ وتكاليؼ المواصالت -المركز واختالؼ سعر األرض
ىناؾ عالقة متبادلة بيف المسافة مف منطقة األعماؿ المركزية وغنى ورفاىية المنطقة وارتفاع مستوى  -

 .اليؼ النقؿعالقة عكسية مابيف ارتفاع تكاليؼ األرض وارتفاع تك، و المعيشة فييا
لى مركز المدينة ليا دور كبير في التنبؤ بالتغييرات التي قد تطرأ عمى استعماالتيا - إال أف  ،المسافة مف وا 

 .تحوؿ المدينة مف وحيدة المركز إلى متعددة المراكز صعبت ىذه الميمة
عمى تحمؿ  نشأت منطقة الضواحي بالتزامف مع تطور وسائؿ وشبكة النقؿ والتكنولوجيا وقدرة سكانيا -

 .لذا نجد سكاف منطقة الضواحي مف ذوي الدخؿ المتوسط والمرتفع ،تكاليفو
وبالتالي  ،انتقاؿ السكاف إلى الضواحي سبب خسارة في عدد سكاف المدينة الداخمية وانتقاؿ بعض الخدمات -

 .تراجع نسبة كبيرة مف المناطؽ السكنية الداخمية وتدىور مبانييا ونقص خدماتيا
المسافات وزيادة  ،ة قدرة الناس عمى التنقؿ بعد ارتفاع عدد ممكيات السيارات الخاصةساعدت زياد -

 .عمى التخصص الوظيفي لممناطؽ العمرانية ضمف مراكز متعددة المقطوعة
 

 
 :تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي مناطؽ البنية العمرانيةمظاىر  -2-2-2-2

كؿ مدينة ف ،العمرانية وتأثيرىا عمييا يختمؼ مف مدينة إلى أخرىاستعماالت أراضي البنية إف مظاىر تغير 
كما يختمؼ مف منطقة إلى أخرى في  ،تعتبر فريدة مف نوعيا في الطريقة التي واجيت فييا واستجابت لتمؾ التغييرات

وىي المنطقة  - حيث القمب التاريخي" منطقة األعماؿ المركزية"لكف التأثير األكبر يظير في مركز المدينة  ،المدينة
 -ومحيط المدينة حيث مساحات التغيير تشيد أكبر نسبة ليا -التي تتوسع عمى حساب منطقة المدينة الداخمية 

 .-ويتشارؾ كثير مف التغييرات مع منطقة الضواحي السكنية
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 :تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي مركز المدينةمظاىر  -2-2-2-2-1
التي تتعرض ليا مراكز المدف بشكؿ مكثؼ عف غيرىا مف مناطؽ  التنافسيةو نتيجة لمضغوط التجارية 

 .استعماالت أراضيياتظير في معظـ األحياف مجموعة مف التغيرات في  ،المدينة
 :في ظيور ىذه التغيرات ساىمتأىـ العوامؿ التي ومف 

 حيث برزت حاجة ماسة إلعادة تطويرىا ،األضرار التي ألحقت بمراكز المدف بعد الحرب العالمية الثانية -
 [36] .ـ والتي عززت خطط إعادة التطوير1980-ـ1960فترات االزدىار االقتصادي بيف  -

 
 :أىميا ،في استعماالت أراضي المركزأساسية كبيرة ثالث تغييرات شيدت العقود الثالثة الماضية 

 ،العديد مف الممكيات القديمة لمتحسيف والتحديث تفقد احتاج مف أوائؿ التغيرات ىي ىدـ عدد مف المباني القديمة، -1
باإلضافة إلى ما يمحؽ بيذه المباني  ،االستعاضة عنيا بالمباني الحديثة أو بمراكز التسوؽ الكبيرة المغطاةت وتم

 [16] .مف المرافؽ التجارية والفراغات العمرانية وأماكف الطعاـ وتأميف أعداد كبيرة مف مواقؼ السيارات
 .وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ،جميع أنحاء المدف الكبرى في بريطانياوىو مثاؿ يظير بشكؿ ممحوظ في 

التغير الثاني عادة ىو خطة تنظيـ المرور الجديدة التي تصمـ لتسييؿ الحركة الداخمية لممركبات ولتأميف زيادة  -2
شارع دائري يحيط تقريبا بشكؿ كامؿ بمنطقة  بحيث تتضمف ىذه الخطة تصميـ ،سرعة تدفؽ حركة المرور

باإلضافة إلى عدد مف الشوارع ذات االتجاه الواحد والمساحات المخصصة لمواقؼ السيارات واإلضافات  ،المركز
 .الالزمة لترتيبات النقؿ العامة

لى جنب مع وقد سمحت ىذه التغييرات بظيور العنصر الثالث وىو ممرات المشاة واألرصفة التي تقع جنبًا إ -3
انية المفتوحة ليتحوؿ المركز مع الفرش العمراني الجديد لمشوارع والفراغات العمر  ،المحاؿ التجارية والشوارع

  .أكثر أمانا وجاذبية لممتسوقيف المحيطة إلى مكاف
 

 
 ،ظيور المباني الحديثة ومراكز التسوؽ المغطاة، الطريؽ الدائري المحيط بمركز المدينة ،إف ىذه العناصر الثالثة

وعمى الرغـ مف اختالؼ  ،وممرات المشاة واألرصفة الممحقة، تمثؿ التغييرات التي حدثت في العديد مف مراكز المدف
إال أف نمط ىذه التغيرات عاـ وقد تـ تكراره في مراكز  ،طبيعة وتوقيت كؿ منيا حسب الظروؼ المحمية لممدينة

 . المدف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية
 

 
أدى ارتفاع أسعار األراضي إلى جذب الوظائؼ ذات األنظمة النشطة كالمكاتب  ،عمى صعيد االستعماؿ التجاري -4

كما انتقمت بعض المتاجر الكبيرة  ،جارية الصغيرةوبالمقابؿ إغالؽ العديد مف المحاؿ الت ،وأنشطة تجارة التجزئة
 .الضخمة إلى مناطؽ أقؿ ازدحامًا في محيط المدينة
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 .ضغط مساحات االستعماؿ السكني بسبب ارتفاع أسعار األراضي وأولويات نمط المعيشة الجديد -5
خالء المركز مف العديد مف  -6  .االستعماالت الصناعيةالخروج اإلجباري لعدد كبير مف األنشطة التقميدية وا 
وعانت وسائؿ النقؿ العامة  ،ولـ يكف ىناؾ متسع كاؼ لمواقؼ السيارات ،تعرضت بعض الشوارع الضيقة لالزدحاـ -7

 .األمر الذي سبب تموث اليواء ،مف صعوبة في االلتزاـ بالمواعيد بسبب االزدحاـ وقمة المواقؼ
 

في إنكمترا "  Trent-Stoke on"ترينت -أوف-مدينة ستوؾويمكف توضيح التغيرات الثالث األولى بالرجوع إلى  -
ىانمي "ويعتبر المركز التجاري فييا  ،وىي مدينة بعدد سكاف يقارب الربع مميوف نسمةـ 1990-1985بيف عامي 

- Hanley "وتمت إضافة العناصر الثالث السابقة  ،مف أكبر مراكز التسوؽ اإلقميمية بيف برمنغياـ ومانشستر
 [36] .(20-2) الذكر فييا كما ىو موضح في الشكؿ

مدينة فيينا ومكاف األسوار والشوارع المتفرعة عنو في عصر االختراقات في المدف ( 21-2)كما يظير المخطط  -
 [28]  .القديمة والتنظيـ الحمقي الشعاعي وممارسات التخطيط الجديدة

وفي دراسة لتقييـ التغيرات في المناطؽ العمرانية التاريخية لمدينة نينغبو في الصيف وأثر التفاعؿ االجتماعي فييا،  -
تبيف أف المشاريع التي بدأت في األماكف التاريخية قمب المدينة بيدؼ التحديث ورفع مستوى معيشة السكاف كانت 

في قمب المدينة وانتقاؿ العديد مف السكاف إلى الضواحي، ومف السبب بيدـ القسـ األكبر مف األماكف التاريخية 
بناء المراكز التجارية  -بناء األبراج السكنية وناطحات السحاب  -بناء الطريؽ السريعة )أىـ ىذه التغيرات 

 [48] .(ذلؾ باستبداليا باألماكف القديمةوكؿ الضخمة 
 

-1868تـ ىدـ المباني التراثية القديمة والتي يعود تاريخيا إلى الفترة ما بيف  تاريخيوفي مركز مدينة حمب ال -
كما تحولت استعماالت أراضي  ،ـ والتي تشكؿ جزءًا مف التاريخ العمراني المعماري الحديث لمدينة حمب1930

 [24]  .بنيتيا العمرانية مف منطقة مخصصة لمسكف إلى منطقة تجارية مميئة بالحياة والصخب
ـ والتغييرات المقترحة لرفع 2001شبكة شوارع المدينة القديمة وفؽ مخطط االرتقاء عاـ  (22-2)ويظير المخطط  -

كفاءة ىذه الشبكة واستيعابيا لحركة المرور والتغير المستمر الستعماالت األراضي مف خالؿ الشوارع ذات 
المحيطة مع الطرؽ الدائرية والمناطؽ المقترحة  االتجاىيف أو وحيدة االتجاه باإلضافة إلى شبكة المشاة واألرصفة

 [15] .المخصصة لمواقؼ السيارات في المدينة القديمة
تتعرض المدينة الداخمية لتغيير عميؽ، مع محاولتيا التغمب عمى فقداف دورىا في التصنيع، والخدمات والمرافؽ 
العامة والنقؿ، ويستمر وضعيا في التراجع، عمى الرغـ مف أف ىذه المناطؽ كانت المحيط الحيوي لممدينة في فترة 

 غير المعمورةمناطؽ واسعة ميممة مع العديد مف المباني التوسع في القرف التاسع عشر، إال أنيا اآلف تحولت إلى 
، وينتج عف إعادة البناء والتطوير جزر لالستثمار محاطة ببحر مف التدىور، سيتـ مناقشة وضع المدينة الداخمية 

 [36] . في فقرات قادمة حيث تقترح بعض الحموؿ لتجديدىا ولرفع مستوى المعيشة
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التغيرات األساسية التي طرأت عمى مركز 18 -2الشكؿ 

انكمترا بيف  -ىانمي التجاري في مدينة ستوؾ أوف ترينت
  [36]ـ 1990-1985عامي 

 
مكاف األسوار والشوارع المتفرعة عنو وبداية " الرينغ"مدينة فيينا 19 -2الشكؿ 

  [28]ممارسة جديدة في التخطيط 

 

 
  [15]ـ 2010شبكة شوارع مدينة حمب القديمة والتغييرات المقترحة وفؽ مخطط االرتقاء عاـ  20-2الشكؿ 
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 :نستنتج

 
 .كما تختمؼ مف منطقة إلى أخرى ،تختمؼ مظاىر تغير استعماالت أراضي البنية العمرانية مف مدينة إلى أخرى -
تاريخي ومنطقة حيث القمب الماالت األراضي في مركز المدينة يظير التأثير األكبر لتغير التوزيع المكاني الستع -

 .ومحيط المدينة حيث مساحات التغيير تشيد أكبر نسبة ليااألعماؿ المركزية 
 :أىـ مظاىر تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي مركز المدينة -

لنشطة كالمكاتب وتجارة ا جذب الوظائؼ ذات األنظمة -ظيور مراكز التسوؽ المغطاة: الصعيد التجاري
 إغالؽ العديد مف المحاؿ التجارية الصغيرة –التجزئة

 إخالء العديد مف االستعماالت الصناعية –لعدد كبير مف األنشطة التقميدية الخروج اإلجباري: الصعيد الصناعي
 ظيور المباني الحديثة  –ضغط مساحات االستعماؿ السكني: الصعيد السكني

 -ر ممرات المشاة واألرصفة الممحقةظيو  -ركز المدينةظيور الطريؽ الدائري المحيط بم: الشوارع والمواصالت
 عدـ وجود متسع كاؼ لمواقؼ السيارات –ازدحاـ الشوارع الضيقة

 
 

 :تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي محيط المدينةمظاىر  -2-2-2-2-2
وىو حيز مف األرض يقع حوؿ  ،بالحزاـ األخضر ،ىاتسمى األراضي التي تقع عمى محيط المدينة ومابعد

حيث وضعت قيود صارمة لمتنمية بحيث تحفظ المناطؽ  ،في محاولة السيطرة عمى النمو العمرانيالمنطقة العمرانية 
إال أف مقترحات إعادة التطوير والطمبات المتزايدة عمى المساكف  ،الريفية المحيطة لمزراعة واألغراض الترفييية

 .والطرؽ عادة ما تضع المخططيف تحت ضغط ضـ المزيد مف األراضي الريفية إلى المدينة والوظائؼ
 

 :مع نياية القرف العشريف ظيرت منافسة شديدة عمى األراضي الريفية في محيط المدينة بسبب
البنية  جودة -بيئة أكثر لطفًا ومساحات مفتوحة أكثر -قمة االزدحاـ المروري والتموث -واتساعيا رخص األراضي
 [64]. قي المناطؽ العمرانية في المدينةمما يتيح سيولة الوصوؿ مف المحيط إلى با ،التحتية لمطرؽ

 
 :حتى باتت أراضي محيط المدينة مؤخرًا تقع تحت تيديد مستمر مف قبؿ االستعماالت التالية

باإلضافة إلى ظيور المدف التابعة  ،لخطط االمتداد العمراني لممدينة التي جاء مصاحباً  ،االستعماؿ السكنيتطوير  -1
 .وشبو المراكز التي تخدـ المقاطعات التابعة لممدينة

ضمف محيط المدينة وتتوضع الصناعات الثقيمة عمى حواؼ المدف وبالقرب مف شراييف  تنتشر المنطقة الصناعية -2
 [5] .النقؿ كالسكؾ الحديدية وطرؽ السيارات الرئيسية والطرؽ المائية
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 .الفنادؽ ومراكز المؤتمرات ومراكز التسوؽ اإلقميميةو  ومجمعات العمـو األعماؿ والمكاتبتطور مجاؿ  -3
 [42]  .البيع بالتجزئة ظيور المراكز التجارية الضخمة ومتاجر -4
 .غير الرسمية التي تتشكؿ بسبب رخص أسعار األراضي المناطؽ السكنيةالمخالفات الجماعية و  -5
 .خطط تنمية الطرؽ -6
 .الصحي ومواقع طمر نفايات المدينةأعماؿ الصرؼ  -7
 [64] .مثؿ الحدائؽ العامة الكبيرة والمالعب واالستادات الرياضية الجديدة ،الحدائؽ والمناطؽ الترفييية -8
 ،الىتماـ األكبر الموجو حاليًا نحو خطورة ىذا األمروا ،تحوؿ األراضي الزراعية والريفية إلى أراضي عمرانية مبنية -9

إذ لـ يمحظ أي نوع مف نقص الموارد الغذائية والطعاـ عمى  ،المخاوؼ مبالغًا بيا بعض الشيءويمكف اعتبار ىذه 
 [40] .الرغـ مف استمرارية انتشار األراضي العمرانية في المدف

 
  :مثاؿ عف الضواحي السكنية والمدف التابعة

تنشأ فيو أربع ضواحي أو بمدات جديدة  اً ـ مخطط1966وضعت لجنة تخطيط القاىرة عاـ  ،في مدينة القاىرة الكبرى
وفي المخطط  ،لتوفير المساكف التي لـ تعد تمبي االحتياجات المتزايدة ،عمى األراضي الصحراوية المحيطة بالمدينة

وحدود القاىرة  ـ مع البمدات الجديدة المقترحة والحدود اإلدارية1966تظير المناطؽ العمرانية الموجودة عاـ  (2-23)
 [55] .الكبرى

 
  [55]ـ 1969المخطط التنظيمي لمدينة القاىرة الكبرى وظيور البمدات الجديدة عاـ  21 -2الشكؿ 
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 :مثاؿ تحوؿ االراضي الزراعية
تحولت العديد مف األراضي الزراعية والمخصصة لممحاصيؿ الزراعية إلى أراضي عمرانية  :في الواليات المتحدةو 

 ،مع ذلؾ لـ تظير مخاوؼ مف نقص الموارد ،ـ1975 - 1967بيف عامي  ىكتار 354000مبنية بمساحة تقارب 
نما ظيرت مخاوؼ لحد ىذا االنتشار والتغيير مف أجؿ الحفاظ عمى حياة ذات امتيازات صحية بيئية واجتماعية  ،وا 

نسب تحوؿ األراضي الزراعية إلى أراضي عمرانية مبنية في دوؿ العالـ بيف  (5-2)يظير الجدوؿ  ، [36]صالحة
 .ـ1980-1960عامي 

 

 
 [36]ـ  1980-1960نسب تغير استعماالت األراضي الزراعية إلى استعماؿ عمراني في عدد مف المدف بيف عامي  4 -2الجدوؿ 

 :السكنية الجماعيةمثاؿ عف مناطؽ المخالفات 
 ،ـ لتغيرات كبيرة في بنيتيا العمرانية واالجتماعية1950وقد تعرضت استانبوؿ أكبر مدينة في تركيا مع بداية عاـ 

ـ في المقاـ 2007و 1975نسمة بيف عامي   12.573.836نسمة إلى  3.904.588حيث زاد سكانيا مف مف 
 .األوؿ بسبب اليجرة مف الريؼ إلى المدينة

ىذا التوسع العمراني تشكمت في محيط المدينة مناطؽ سكنية غير رسمية مخالفة بسبب انخفاض أسعار ومع 
باإلضافة إلى المركزية  ،وبدأت تغزو أحواض المياه الطبيعية والغابات واألراضي الزراعية عالية الجودة ،األراضي

فقامت الدولة بتعييف قاعدة بيانات نظـ  ،عاألمر الذي دعا إلى تدخؿ سري ،الصناعات وتوجييا نحو محيط المدينة
المعمومات الجغرافية والتحميؿ المستمر لنسب الكثافة وتغير قيمة األرض في مناطؽ البنية العمرانية بيف المركز 

 [56]  .وىو أمر ضروري جدا لتفادي تفاقـ مشكمة المخالفات الجماعية وتدىور البنية العمرانية ،والمحيط
 

 :المراكز التجارية الضخمةمثاؿ عف ظيور 
كرواتيا فإف ظيور محالت تجارة التجزئة الكبيرة والمراكز التجارية والسوبر ماركت المتخصصة -وفي مدينة زغرب

ومعارض السيارات والمفروشات وغيرىا في منطقة الضواحي ومحيط المدينة يعتبر مف أىـ مظاىر تغير البنية 
 .محؿ تجاري وعددىـ يتزايد بشكؿ دائـ 30اف ىناؾ أكثر مف ـ ك2006وبحموؿ نياية  ،الوظيفية ليا
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السالسؿ التجارية  ةتظير ىذه المحاؿ التجارية لتمبية احتياجات السوؽ المتزايدة باإلضافة إلى غزو األسواؽ مثؿ حال
وتقع عادة ىذه المتاجر في المناطؽ التي تتحقؽ فييا سيولة الوصوؿ بسيارات النقؿ مف المدينة مثؿ جادة  ،األجنبية

Ljubljanska  أوSlavonska ،ظيور ىذه المراكز التجارية في ضواحي المدينة أثر عمى تغير بنيتيا العمرانية مف ل
أما في قمب المدينة فقد  ،كة المرورية في المنطقةخالؿ زيادة أسعار األراضي المجاورة باإلضافة إلى تدفؽ الحر 

 [42]  .ظيرت بعض المراكز التجارية المتخصصة والمطاعـ
 

 :مثاؿ عف ظيور نواة لممنطقة الصناعية
 :وفي مدينة حمب يتوزع االستعماؿ الصناعي لموضع الراىف ضمف ثالثة مناطؽ أساسية

 ،مف مساحة المناطؽ الصناعية% 40وتشكؿ حوالي تشكؿ حوالي  :الصناعات الواقعة في قمب المدينة وشرقيا -
وىي مناطؽ توفر فرص عمؿ لمسكاف وتخديمًا مالئمًا الحتياجات المدينة وخاصة الصناعات الحرفية بغض النظر 

 .عف التأثيرات البيئية السمبية ومايرتبط بيا مف ضغط مروري وتموث ناتج عف ضرورات التخديـ
وليا تأثير سمبي عمى  ،مف مساحة المناطؽ الصناعية% 35تشكؿ حوالي : مى حوض النيرالصناعات الواقعة ع -

 بالمناطؽ السكنية والتموث الناتجالمدينة باإلضافة إلى زيادة الضغط المروري الناتج عف عمميات التخديـ المرتبطة 
وىي غير سميمة بيئيًا  ،مف مساحة المناطؽ الصناعية% 25تشكؿ حوالي  و: الصناعات الواقعة غرب المدينة -

كوف الرياح السائدة والمرغوبة في مدينة حمب ىي تمؾ القادمة مف الجية الغربية، باإلضافة لكونو محاطًا بالمناطؽ 
 [19]. السكنية المقترحة كمناطؽ توسع

ب الوضع الراىف لتوزع االستعماؿ الصناعية ضمف مناطؽ البنية العمرانية لمدينة حم( 24-2)يوضح المخطط 
 .ـ2010

 
  [19]ـ 2010مخطط وضع راىف لتوزع االستعماؿ الصناعي ضمف البنية العمرانية لمدينة حمب عاـ  22-2الشكؿ 
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 :ـ بنقؿ معظـ الصناعات مف داخؿ المدينة إلى محيطيا مف خالؿ2011المحدث لعاـ  التنظيمي المخطط قاـ
 تأكيد وتعزيز في رغبة المدينة في لمصناعات مستقبميتوسع  كمنطقة( الشيخ نجار) الصناعية اقتراح المنطقة -1

 .مميز طابع صناعي ذات كمدينة حمب ودور أىمية
 المدينة عمى البيئي المنعكس لو ىذا و ،النير بجوار المتوضعة المموثة الصناعات كافة مف النير حوض تحرير -2

 .(الخضراء المساحات وزيادة ،الصناعات عف الناتج إزالة التموث)ككؿ 
 تماما المحاذي الصناعي الشريط توظيؼ إعادة خالؿ مف الفرات مياه جر مشروع يدعـ بشكؿ النير حوض إحياء -3

  .المساحات كمناطؽ سكنية خدمية باقي وتوظيؼ مناسبة سياحية استثمارية بفعاليات لحوض النير
 .التفصيمية الدراسات أثناء بمحظيا وأوصى( معامؿ األدوية)االستراتيجية  الصناعات عمى المحافظة -4
 مف الصناعات نوع بتغيير أو ة العامة الصفة بتغيير إما المدينة في الواقعة الصناعية المناطؽ في التدخؿ -5

 [19] .إلى حرؼ مموثة صناعات
 

 :والسياحي مثاؿ عف االستعماؿ الترفييي
حيث اقترح مواقع  ،الترفييية المقترحةاستراتيجية توزيع المناطؽ السياحية و ـ 2010كما درس المخطط التنظيمي لعاـ 

محيط المدينة عمى باإلضافة إلى المنتزىات والمشاريع النوعية  ،لمسياحة والترفيو في ضواحي المدينة الغربية والشمالية
  [19].(25-2)، الشكؿ وضواحييا بعيدا عف ازدحاـ المركز والمدينة الداخمية

 
المناطؽ التي يمكف استغالليا لممشاريع السياحية والترفييية المستقبمية في مدينة حمب حسب المخطط التنظيمي المحدث عاـ  23 -2الشكؿ 

 [19]ـ  2010
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 :نستنتج

 
 :محيط المدينةضواحي و أىـ مظاىر تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي 

انتشار بعض المخالفات  -وظيور المدف التابعة وشبو المراكز انتشار االستعماؿ السكني: الصعيد السكني -
 .الجماعية والمناطؽ السكنية غير الرسمية

 .التسوؽ اإلقميميةالتجارية الضخمة ومراكز مراكز التطور مجاؿ األعماؿ والمكاتب والفنادؽ و : الصعيد التجاري -
 .المركزية الصناعة وظيور نواة صناعية بالقرب مف شراييف النقؿ الرئيسية :الصعيد الصناعي -
 .وضع وتنفيذ خطط تنمية الطرؽ: الشوارع والمواصالت -
أعماؿ  -الجديدة الحدائؽ الكبيرة والمالعب واالستادات الرياضية -ظيور والمناطؽ الترفييية: األراضي المفتوحة -

 .تحوؿ األراضي الزراعية والريفية إلى أراضي عمرانية  -ةالصرؼ الصحي ومواقع طمر نفايات المدين
 
 
 تغير التوزع المكاني الستعماالت أراضي بعض الدوؿ وكيفية التعامؿ معو -2-2-2-3

 
 :االسترالية Brisbaneمدينة بريسباف  -

-1991نموًا سكانيًا واسع النطاؽ عمى مدى السنوات العشر الماضية   Brisbaneشيدت مدينة بريسباف األسترالية 
األمر الذي أسفر عف زيادة الطمب عمى المساكف وىجرة العديد مف السكاف مف المدينة الداخمية إلى  ،ـ2001

بالتعاوف مع مجمس مدينة بريسباف بوضع  (URTF)لذا بدأت فرؽ التجديد العمراني  ،الضواحي ومحيط المدينة
عادة إحياء منطقة المدينة الداخمية مف خالؿ تعزيز النمو السكاني فييا  .سياسات جديدة لتجديد وا 

ىكتار مع التركيز في المقاـ األوؿ عمى  300ـ تـ إعادة بناء أكثر مف 2004-2000فخالؿ الفترة بيف عامي 
كمناطؽ التخزيف في )والفراغات غير المستغمة  Riversideلمباني الشاىقة في مف خالؿ تحويؿ ا ،االستعماؿ السكني

New Farm )إلى مشاريع سكنية في  ،واألراضي الصناعيةWest End (26-2)، الشكؿ. 
 

إف ىذه السرعة في تطوير المنطقة السكنية في المدينة الداخمية وتجديد الشقؽ المطمة عمى ضفاؼ النير أثرت بشكؿ 
األمر الذي حرض عودة العديد مف السكاف األثرياء  ،ى سوؽ اإلسكاف وأسعار العقارات داخؿ المدينةممحوظ عم

  [43].ف والشباب إلى المدينة الداخمية بعد أف كانوا ممف ىاجروا إلى الضواحي السكنية الخارجيةيالمترفو 
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 [43]ـ 2001-1991استراليا بيف عامي  -زيادة عدد المساكف وتغير البنية العمرانية لمدينة بريسباف 24-2الشكؿ 

 

 :UKوالمممكة المتحدة  USAالواليات المتحدة  -
 Halpern)وفي الواليات المتحدة قاـ ىالبيرف 

بوصؼ استجابة حكومة الواليات المتحدة  (1995
التي تمثمت  ،لحالة تدىور وتراجع المدف الداخمية

بالتراجع الممحوظ لفرص العمؿ وقرارات المؤسسات 
العامة والخاصة بعدـ تشجيع االستثمار ودعـ الموارد 

 .االجتماعية والمؤسسية في ىذه المناطؽ
فبعد الحرب العالمية الثانية، أنشأت إدارة المحاربيف 
القدامى برنامج التأميف عمى الرىف العقاري لمساعدة 

 ،مميوف رجؿ لمعودة وشراء منازؿ بتكمفة معقولة 16
لمقروض السكنية الذي يقدـ  VAكما ظير برنامج 

لبرامج عمى عودة لتساعد ىذه ا ،أقؿ تكمفة اً عروض
كما تـ  ،العديد مف السكاف لمعمؿ والسكف في المنطقة

حياء المدف  تقديـ برنامج حكومي إلعادة تنشيط وا 
الداخمية المتدىورة وتوفير الخدمات الالزمة لممناطؽ 

 EZويشجع برنامج  ،المأىولة بذوي الدخؿ المنخفض
/ EC  عمى االستفادة مف الموارد والطاقات المحمية

 .والتعاوف بيف القطاع العاـ والخاص لتحقيؽ ذلؾ
 المممكة وحكومة المتحدة الواليات حكومة دور بيف لممقارنة إطار 25-2 الشكؿ
  [49] عف الباحث عمؿ -والديموغرافية العمرانية لمتغيرات االستجابة في المتحدة
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استعادة حيوية أسواؽ األراضي  EZsـ وعمى رأسيا مشروع 1980وحاولت الحكومات في الواليات المتحدة عاـ 
اص مف خالؿ إدخاؿ استراتيجيات وتجديد المدف الداخمية مف خالؿ إعادة التطوير التجاري وتعظيـ دور القطاع الخ

 .جديدة لتعزيز استثماراتو في المنطقة
وسارت المممكة المتحدة عمى نيج الواليات المتحدة في التسعينات لوضع برامج تعزز استصالح وتطوير األراضي 

طاع الخاص عمى والخالية و التي ال تستخدـ بكثرة في انكمترا مف خالؿ محاولة ؿ تشجيع الق غير المعمورةو والمباني 
  [49].(27-2)، الشكؿ قياـ بدور أكثر نشاطا في التجديدال
 
 :لندف –إعادة تجديد دوكالندز  -

السيما في العقود الثالثة الماضية التي  ،نمط توزع استعماالت األراضي ضمف البنية العمرانية لممدينة باستمراريتغير 
شيدت تغيرات واسعة النطاؽ مف حيث إدراج استعماالت جديدة ضمف البنية العمرانية وغيرىا مف العناصر التي 

نما سبب بعضيا  ،إال أف ىذه التغيرات لـ تكف دائما لصالح تطور البنية العمرانية، مع أنماط الحياة المتطورة تالءـت وا 
في بريطانيا بيف عامي ركودًا صارخًا لبعض المدف والسيما 

ونذكر مثاؿ عمى ذلؾ دوكالندز في لندف ، ـ1978-1981
التي أثرت عمييا ىذه التغيرات بالتراجع حتى خسرت 

مف الوظائؼ وتناقص عدد السكاف بنسبة % 27مايقارب 
 .ـ1981-1971بيف عامي % 24
ُأنشئت شركة لندف لمتنمية في  ،ولتجديد ىذه البنية العمرانية 

ـ إلعادة تطوير المناطؽ 1981عاـ  (LDDC)دوكالندر 
أي )ىكتار  2070في دوكالندز بمساحة تقارب  المتدىورة

كـ مف 90مسافة وعمى ( مف المساحات الميجورة% 45
ف التجارب تعتبر ىذه التجربة م، الواجية البحرية لممنطقة
حيث اعتمدت  ،العمرانية المتدىورة الناجحة في تجديد البنية

عمى القطاع العاـ بشكؿ أساسي الستثمار البنية التحتية 
لتحوؿ  ،واستصالح األراضي بداًل مف القطاع الخاص

ف القديمة المزدحمة المنطقة مف فسيفساء كثيفة مف المساك
والصناعات والمرافؽ والمساحات الشاسعة مف األراضي 
الميجورة إلى نمط توزيع جديد مف المكاتب والمرافؽ 

كاف ىدؼ  ،التجارية والترفييية والمشاريع السكنية الجديدة
التجربة بعيد المدى فمـ يقتصر عمى تغيير استعماالت 

نما مؿء الفر  عف فقداف اغ الناجـ األراضي فحسب وا 
 في العمرانية البنية تجديد إعادة تجربة مخطط 26-2 الشكؿ

 [36] ـ1981 عاـ لندف -دوكالندز
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 .تحسيف وتطوير مختمؼ النواحي الجمالية والبيئيةالوظائؼ و 
كما طبقت  ،ـ1988عاـ  طبقت ىذه التجربة الناجحة في العديد مف المدف األميركية السيما في بالتيمور وبتسبرغ

ليا مف حيث وعمى الرغـ مف االنتقادات التي وجيت ، عمى دوكالندز ليفربوؿ ومانشستر وبريستوؿ وغالسكو وغيرىا
أف بعض الوظائؼ الجديدة قد ال تتناسب مع احتياجات المجتمع القديمة وأف المساكف الجديدة مكمفة بالنسبة لمسكاف 

إال أف تطوير دوكالندز في لندف يعتبر مف  ،األصمييف في المنطقة مع وجود فائض مف المساحات المكتبية في لندف
ية العمرانية في القرف العشريف لتحدث تغيرات في العالقات االجتماعية أكبر عمميات التجديد التي طبقت عمى البن

  [36].(28-2)، الشكؿ واالقتصادية باإلضافة إلى بداية لنظاـ عمراني جديد
 
 

 :نمخص استراتيجيات الدوؿ المتبعة في تجديد المناطؽ المتدىورة جراء تغير استعماالت أراضييا فيما يمي
 .المركز والمحيطبيف  يموالمعمومات الجغرافية والتحميؿ المستمر لنسب الكثافة وتغير قتعييف قاعدة بيانات نظـ  -
 .إلعادة تنشيط المدف الداخمية المتدىورة مع التركيز عمى االستعماؿ السكنيجديدة حكومية  سياسات وضع -
 .مشاريع سكنيةتحويؿ الفراغات غير المستغمة واألراضي الصناعية المتدىورة والمضرة بالمنطقة إلى  -
 .ف والشباب إلى المدينة ييض عودة السكاف األثرياء والمترفتعزيز النمو السكاني فييا وتحر  -
 .مناطؽ ذوي الدخؿ المنخفضزمة لوتوفير الخدمات الال  ،كمفةبرامج لمقروض السكنية بعروض غير متقديـ  -
 .إدخاؿ استراتيجيات جديدة لتعزيز االستثمارات الخاصة في المنطقة ودعـ الموارد االجتماعية والمؤسسية  -
 .وضع خطة بعيدة المدى ىدفيا مؿء الفراغ الناجـ عف فقداف الوظائؼ وتحسيف النواحي الجمالية والبيئية -
-  

 

 :البنية العمرانية عمىالتغير الوظيفي أثر قوى نتائج  -2-2-3
 

إال أف النتائج المطروحة  ،مف التفاوت الكبير في تفاصيؿ التغير الوظيفي بيف مدينة إلى أخرى عمى الرغـ
 .قابمة لمتعميـ عمى عدد واسع مف الحاالت في العالـ العربي والغربي

ولكنو يحافظ عمى مزيج عالي الكثافة مف المكاتب  ،يتغير مركز المدينة بشكؿ سريع في التفاصيؿ :مركز المدينة
ىذه االستعماالت تشيد منافسة شديدة مف المجمعات التجارية والخدمات  ،الترفييية عماالتوالمحالت التجارية واالست

 .خارج المركز وعمى أطراؼ المدينة
 ،استمرار تغذيتيا مف االقتصاد المحميىذه المنافسة في االستعماالت مع ارتفاع أسعار أراضي المركز ستستمر مع 

 غير المعمورةو إال أف ىذا األمر سينعكس عمى االقتصاد المحمي الضعيؼ بظيور مستويات عالية مف األراضي 
 .والشاغرة
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والخدمات والمرافؽ  ،مع محاولتيا التغمب عمى فقداف دورىا في التصنيع ،تتعرض لتغيير عميؽ :الداخمية المدينة

عمى الرغـ مف أف ىذه المناطؽ كانت المحيط الحيوي لممدينة في فترة  ،ويستمر وضعيا في التراجع ،العامة والنقؿ
وينتج عف إعادة البناء والتطوير جزر  ،إال أنيا اآلف تحولت إلى مناطؽ واسعة ميممة ،التوسع في القرف التاسع عشر

 .ىورلالستثمار محاطة ببحر مف التد
 

حيث  ،وتمثؿ منطقة استقرار ،تعد الضواحي السكنية عمومًا مف أكثر األنواع شمولية داخؿ المدينة :السكنية الضواحي
لكف بشكؿ عاـ تغير استعماالت  ،أف التغيرات التفصيمية تتـ مف خالؿ مؿء الفراغات وتحويؿ منازؿ العائالت

 .التوسعات التجارية في عقد محددةوقد تحدث بعض   ،األراضي والبنية العمرانية قميؿ
 

حيث يتـ التغيير مف االستعماؿ  ،ويشكؿ أكبر مساحة معرضة لمتغيرات في استعماالت األراضي :المحيط العمراني
والذي يتميز بشكؿ موحد لممساحات السكنية باإلضافة إلى كونو خميط مف  ،الريفي إلى االستعماؿ العمراني

النشاط عمى محيط ويزداد تركيز  ،الحدائؽ والمرافؽ العامة والمؤسسات وشبكات الطرؽ" التجزئة"االستعماالت التجارية 
 .المدينة الرئيسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 

التكنولوجي وأثرىا عمػى البنيػة العمرانيػة -يرتبط في العديد مف النواحي بالتغير الوظيفي نذكر أىـ قوى التغير الوظيفيألف التغير التكنولوجي 
ـ دراسة أىـ قوى التغير الوظيفي المػؤثرة عمػى البنيػة العمرانيػة لنػدرس فػي البػاب الثالػث أىػـ قػوى التغيػر توبذلؾ ت، لممدينة في الفصؿ الثالث

 .االجتماعي
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 التكنولوجي -الوظيفي قوى التغير : فصؿ الثالثال -2-3
 

 :التكنولوجي المؤثرة عمى البنية العمرانية –قوى التغير الوظيفي  .2-3-1
 

ال سيما إثر نمو تكنولوجيا وسائؿ النقؿ باإلضافة إلى  ،إف لتطبيؽ التكنولوجيا تأثير كبير عمى المدف
 ،سائداً " الصناعات الحرة"لمدة عقود كاف مصطمح  ،تكنولوجيا المعمومات التي كاف ليا تأثير قوي عمى اقتصاد المدف

حيث تسمح التكنولوجيا الحديثة لمعمؿ بأف " االتصاالت المتنقمة"أما اليـو تظير عبارة أكثر مالءمة ال وىي صناعة 
إف ىذا التغير في صفة الوصوؿ إلى العمؿ لو أثر كبير عمى تغير حركة  ،يذىب إلى الناس عوضا عف العكس

لذا ظيرت أواخر القرف العشريف مجموعة مف المخاوؼ حوؿ  ،المدينة وخدماتيا وعناصر بنيتيا العمرانية واستعماالتيا
  .تأثيرىا في تشكيؿ البنية العمرانية وتسريع تنمية المدف

السيارات –تكنولوجيا وسائؿ النقؿ البري )وىناؾ العديد مف مظاىر التكنولوجيا المؤثرة عمى البنية العمرانية لممدف مثؿ  
تكنولوجيا الكومبيوتر وثورة  -تكنولوجيا النقؿ البحري -تكنولوجيا النقؿ الجوي -والسكؾ الحديدية والقاطرات الكيربائية

 .(تكنولوجيا مواد البناء–المعمومات 
 :وأىميا ،ييتـ البحث بدراسة مظاىر التغير التكنولوجي المرتبطة مع التغير الوظيفي

 .تطور صناعة السيارات الخاصة  -
 [40] .تطور تكنولوجيا المعمومات -

 
 :تطور صناعة السيارات عمى البنية العمرانية أثر -2-3-1-1

األثر األكبر عمى تغير نمط توزيع استعماالت أراضي البنية ( البرية والجوية والبحرية)لتطور تكنولوجيا وسائؿ النقؿ 
وباستمرار تطورىا ظيرت صناعة السيارات التي سيطرت في أواخر القرف العشريف عمى عممية  ،العمرانية في المدينة

 ،تطوير البنية العمرانية وأصبحت تعتبر مف أكبر القوى المشكمة لنمط استعماالت األراضي في المدف المعاصرة
كما أنيا كانت السبب في  ،لترفيييةفأحدثت ثورة كبيرة في مواقع الوظائؼ وفرص العمؿ والمحالت التجارية واألنشطة ا
 .ظيور مستويات االزدحاـ التي تيدد العديد مف جوانب الحياة في المناطؽ العمرانية

في  والنسبة ،تقريباً % 50ازداد خالؿ العشريف سنة الماضية في بعض المدف عدد السيارات الخاصة والعربات بمقدار 
 [40] .وبالتالي عمى تطور شبكة النقؿ في المدينة ،رض وعدد الشوارعاألمر الذي انعكس عمى تغير كثافة وع ،ازدياد

 :إف استمرارية االعتماد عمى المركبات الخاصة وزيادة عددىا مع نقص توفير وسائؿ النقؿ العامة وعدـ دعميا يسبب
 .السيما شوارع المركز والمدينة الداخمية غير القادرة عمى استيعاب ىذه الحركة ،ازدحاـ المدينة -
 .التوسع األفقي السريع لبنية المدينة العمرانية بما يزيد عف الحاجة مما يسبب انخفاض الكثافة السكانية -
 [67]  .انخفاض واضح لنسب استخداـ وسائؿ النقؿ العاـ كمما اتجينا نحو الضواحي -
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يبػػيف الجػػدوؿ أعػػداد  ،فػػي مدينػػة حمػػب
المركبػػات المسػػجمة فػػي محافظػػة حمػػب 
وفػػػػؽ إحصػػػػاءات مديريػػػػة المواصػػػػالت 

ـ، 2006و1979وذلػػؾ بػػػيف األعػػػواـ  
 والػػػذي تػػػـ عمػػػى أساسػػػو حسػػػاب معػػػدؿ

أعػػػػػدد المركبػػػػػات التزايػػػػػد السػػػػػنوي فػػػػػي 

 .بطريقة المتوسط اليندسي
إف التزايد المطرد في أعداد المركبات 

تحديدًا الخاصة منيا وتأثيرىا عمى محاور 
الحركة الرئيسية في المدينة يؤكد أف مشكمة 
المرور الحالية سوؼ تتصاعد مع استمرار 

الحالية لمنقؿ والمرور الخطط و السياسات 
 .(29-2)، الشكؿ في المدينة

تبنى المخطط التنظيمي العاـ المحدث لعاـ 
ـ صورة لمسياسة العامة لمنقؿ العاـ 2010

 :الداخمي مبنية عمى عدة مرتكزات أىميا
االعتماد بشكؿ رئيسي عمى الحافالت  -

 .(الفقيرة والمتوسطة)التي تتناسب مع دخؿ الشرائح ( الباصات)كبيرة الحجـ 
  .وتخفيض الطمب عمييا( التكسي)يرة الحد مف استخداـ وسائط النقؿ العاـ الصغ -
ربط تسعيرة المواقؼ بمدى وضع القيود عمى حركة المركبات الخاصة وخاصة عند دخوؿ مركز المدينة مف خالؿ  -

 [19] .(30-2)الشكؿ , (االقتراب مف المركزتزداد مع )قربيا وبعدىا عف مركز المدينة  
 
ـ عدد السيارات الخاصة ثالثة مرات بينما بمغ عدد المركبات 1982-1972تضاعؼ بيف عامي  ،في القاىرة الكبرىو 

كما أف الطرؽ السريعة والطرؽ الدائرية المحيطة باتت تمبي في المقاـ  ،العامة وشبو العامة أكثر مف الضعؼ بقميؿ
 [55]  .(6-2)جدوؿ , اجات المتنقميف والمسافريف الذيف يقطنوف في الضواحي ويممكوف السيارات الخاصةاألوؿ احتي

-1975بيف عامي % 50ازدياد عدد السيارات الخاصة والعربات بمقدرا  (7-2) يظير الجدوؿ ،وفي بريطانيا
 [36] .ـ1995

-1979منحني التزايد العاـ لممركبات في محافظة حمب خالؿ الفترة الممتدة مف  27-2الشكؿ 
  [19]ـ 2006

 

 ـ2010 حمب مدينة مركز عف وبعدىا قربيا بمدى المقترحة المواقؼ تسعيرة 28-2 الشكؿ
[19]  
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تغير أعداد وسائؿ النقؿ في مدينة القاىرة الكبرى بيف  5 -2الجدوؿ 

 [55] ـ 1982-1972عامي 

 
% 50زيادة عدد السيارات الخاصة في بريطانيا بمقدار  6 -2الجدوؿ 

 [36]ـ 1995-1975بيف عامي 

 
أف توزع الرحالت  ـ 2008التي طبقت في المدينة عاـ " نماذج تخطيط النقؿ"أظيرت نتائج  ،وفي مدينة الرياض

رحالت باستخداـ وسائؿ النقؿ % 2 -رحالت بالمركبة الخاصة % 89 :اليومية حسب وسيمة التنقؿ المستخدمة ىي
 .نقؿ مجموعات% 4 -رحالت باستخداـ سيارة اإلجرة والميموزيف % 5 -العاـ 

كما ، (8-2)مف الرحالت في المدينة باتت تتـ باستخداـ السيارات الخاصة كما ىو مبيف في الجدوؿ% 89أي أف 
 ،مف مجموع الرحالت اليومية% 20أوضحت نتائج التحميؿ أف عدد رحالت السيارات المتجية إلى المدارس تزيد عف 

الكيمومترات المقطوعة يوميًا تبيف أف زيادة  وعند مقارنة ،وىذه النسبة العالية تعود إلى نقص في توفير النقؿ الجماعي
 [17] .وىذا يسبب التوسع األفقي لممدينة ،%25المسافات المقطوعة تفوؽ نسبة الزيادة في عدد السكاف بنحو 

، حيث بمغت الكثافة ـ1996انخفاض الكثافة االسكانية في مدينة الرياض عاـ  (9-2)كما يظير في الجدوؿ 
 في  2كـ/شخص 5،469، ثـ أخذت في التناقص التدريجي لتصؿ إلى ـ1951عاـ  2كـ/شخص 16،600السكانية 

 

 
توزيع الرحالت اليومية في مدينة الرياض حسب  7 -2الجدوؿ 

  [17] ـ1996وسيمة النقؿ عاـ 

 
-1951تطور الكثافة السكانية في مدينة الرياض بيف عامي  8 -2الجدوؿ 

 [17]ػ م1996
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 وسائؿ تستخدـ التي العماؿ نسب توزع 29-2الشكؿ 
 عاـ شيكاغو مدينة في العمؿ إلى لمذىاب العاـ النقؿ

 [67] ـ1990

 

ومف أىـ  ـ،1996في عاـ  2كـ/شخص 4069، و ـ1970عاـ 
أسباب االنخفاض المستمر في الكثافة السكانية استخداـ السيارة 
عمى نطاؽ واسع األمر الذي ساعد عمى انتشار السكاف والعمراني 

 [17] .كبيرة في المدينةعمى مساحة 
 

تغير نمط استعماؿ وسائؿ النقؿ العامة بيف  ،وفي مدينة شيكاغو
فمع انتقاؿ السكاف وفرص العمؿ إلى  ،ـ1990-1980عامي 

إال أف ىذه ، الضواحي انخفضت نسبة استعماليا بشكؿ ممحوظ
االنخفاض لـ يكف بنفس السوية في كؿ مناطؽ البنية العمرانية 

فمازالت تعمؿ وسائؿ النقؿ العاـ بشكؿ جيد في محيط  ،لممدينة
 المدينة الخارجي حيث ُيستبدؿ االستعماؿ الريفي باالستعماؿ

أما في المركز وبعض أحياء المدينة الداخمية كاف التغير  ،السكني
متواضعاً حيث مازالت ُتستعمؿ وسائؿ النقؿ العاـ نتيجة ازدحاـ 

 .المنطقة وانخفاض مستوى المعيشة والدخؿ مقارنة بالضواحي
ارتفاع النسبة في المركز والمدينة ( 31-2) نالحظ في المخطط

 [67] .تجينا نحو الخارجالداخمية وانخفاضيا كمما ا
 
 :أثر تطور تكنولوجيا المعمومات عمى البنية العمرانية -2-3-1-2

 :الشركات والحكومات ومف أىـ آثارىا ،تأثير كبير ال يمكف تجاىمو عمى حياة األفراد ليا
كالمطاعـ والمراكز التجارية والموالت والحدائؽ باإلضافة إلى  دمج استخدامات الكومبيوتر واالنترنت مع المرافؽ العامة

  .ويسيـ في تطور استعماالت البنية العمرانية ،مما يزيد نمو القطاعات االقتصادية ،الشوارع واألرصفة أحياناً 
بأف يذىب إلى  حيث تسمح التكنولوجيا الحديثة لمعمؿ "االتصاالت المتنقمة"بمصطمح " الصناعات الحرة"استبداؿ مصطمح 

 .عمى تغير حركة المدينة إف ىذا التغير في صفة الوصوؿ إلى العمؿ لو أثر كبير ،الناس عوضا عف العكس
 ، ألف قطاعات الخدمات التجارية والمكاتبتراجع قطاعات الزراعة والصناعة التحويمية والخدمات وتقمص فرص العمؿ

بعد أف حمت اآلالت محؿ اليد  ،القطاعات المييمنة في مجاؿ التوظيؼمف تكنولوجيا المعمومات ستكوف ىي المستفيدة 
 .21العاممة البشرية بسرعة ووعدت االقتصاد بإنتاج شبو آلي في منتصؼ العقد 

أي أف " انخفضت تكمفة التصنيع بسرعة أكبر مف تكمفة اإلصالح: " البناء السريع عمى المدى القصير بتكمفة أقؿ
وىذا سيجعؿ االقتصاد يميؿ إلى البناء لممدى القصير نتيجة  ،المزيد مف التحسينات ستتـ في فترات أقصر مما سبؽ
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 [40] .وعدـ اليقيف حوؿ تزايد االحتياجات في المستقبؿ ،تسارع التغير ووصولو بسرعة إلى المناطؽ النائية
منطقة الصناعية الشرقية أنو لمتشير الدراسات الحديثة  -قديمة وىي مدينة ذات تقاليد صناعية قوية و  -في مانشستر 
ت التقميدية والسيما في مجاؿ الصناعا% 47ـ انخفض عد المنشآت التحويمية بنسبة 1988و 1966بيف عامي 

الضغط واالنكماش الذي تعرضت لو األراضي انطباعا عف ( 32-2)الشكؿ  يظير ،ومجاؿ ىندسة المعادف
 [36] .الصناعية

 

 
 :التكنولوجي عمى البنية العمرانية –نتائج أثر قوى التغير الوظيفي  .2-3-2
كما كانت  ،كبيرة في مواقع الوظائؼ وفرص العمؿتطور صناعة السيارات سيؿ نشوء الضواحي وأحدث ثورة  -

 .السبب في ظيور مستويات االزدحاـ التي تيدد العديد مف جوانب الحياة في المناطؽ العمرانية
استمرارية االعتماد عمى المركبات الخاصة وزيادة عددىا مع نقص توفير وسائؿ النقؿ العامة يسبب ازدحاـ المدينة  -

 .لبنيتيا العمرانية بما يزيد عف حاجة وعدد السكافوالتوسع األفقي السريع 
بينما انخفض قمياًل في المركز حيث نسبة العماؿ  ،النقؿ العاـ بشكؿ ممحوظ كمما اتجينا نحو الضواحيتراجع  -

 .مرتفعة ومستوى المعيشة منخفض 
ؿ إلى العمؿ لو ىذا التغير في صفة الوصو  ،سمحت التكنولوجيا لمعمؿ أف يذىب إلى الناس عوضا عف العكس -

 .أثر كبير عمى تغير حركة المدينة وخدماتيا ووظائفيا
 .ستفادتيا مف تكنولوجيا المعموماتىيمنت قطاعات الخدمات التجارية والمكاتب عمى مجاالت التوظيؼ ال -
قطاعات الزراعة والصناعة التحويمية والخدمات بسبب تقمص فرص العمؿ مع حموؿ اآلالت محؿ اليد  تراجع -

 .العاممة البشرية
األكثر ( الفقيرة والمتوسطة)ضرورة االعتماد بشكؿ رئيسي عمى الحافالت العامة التي تتناسب مع دخؿ الشرائح  -

 .الصغيرة وتخفيض الطمب عمييالعاـ استخدامًا ليا مع الحد مف استخداـ وسائط النقؿ ا
ربط تسعيرة المواقؼ بمدى وضع القيود عمى حركة المركبات الخاصة وخاصة عند دخوؿ مركز المدينة مف خالؿ  -

 .(تزداد مع االقتراب مف المركز)قربيا وبعدىا عف مركز المدينة  

 [36]ـ 1988-1965تقمص مساحة الصناعات التحويمية شرؽ مدينة مانشستر بيف عامي  30-2الشكؿ 
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 البنية االجتماعية لممدينة -3-1-1
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 النمو الطبيعي لمسكان .3-1-2-1
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 ضغط المركز وازدحامو -3-1-2-2-1
 االمتداد األفقي وتوسع حدود البنية العمرانية -3-1-2-2-2
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 تغير نمط الحياة واإلدارة العمرانية الجديدة -3-1-2-4-1
 العمرانيةتغير نمط الحياة األسرية وحجميا وأثره عمى البنية  -3-1-2-4-2
 فقدان التماسك االجتماعي في المناطق العمرانية -3-1-2-4-3
 تغير التركيبة االجتماعية ضمن مناطق البنية العمرانية -3-1-2-4-4

 نتائج أثر قوى التغير االجتماعي عمى البنية العمرانية -3-1-3
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 قوى التغير االجتماعي: الفصل األول -3-1
 

قد يصبح  ،أو يتقمص فقد يزداد عدد السكان ،ىو ظاىرة مستمرةفي جميع المدن  الواقع السكانيإن تغير 
 .وقد يتغير من حيث تركيبتو االجتماعية واالقتصادية ،أكثر شبابًا أو شيخوخةً 

 Ernst)شوماخر إرنست وكما ذكر ، األراضيغيرات عمى طريقة استعمال تنعكس ىذه الت ،مع مرور الزمن
Friedrich Schumacher :)"ومن خالل دراسة  ،األرض ىي من أىم وأعظم الموارد المادية في المدينة بالشك

 [40] ".يمكن التوصل إلى استنتاجات موثوقة جدًا عن ما سيكون مستقبميا ،المجتمع ألرضو المستعكيفية ا
 
 :البنية االجتماعية لممدينة -3-1-1

لممدينة من مجموعة متصمة ومنمطة من العالقات االجتماعية التي تبرز من  البنية اإلجتماعيةتتكون 
 [3] .وتمثل الطبقة والتدرج ركيزتين أساسيتين في تحديد البناء االجتماعي ،خالليا أدوار األفراد ووظائفيم

سواء كانت  بذلك تغيرات اً محدث ،فترة زمنيةكل ما يطرأ عمى البنية االجتماعية في و ى االجتماعية تغير البنية
والعالقات االجتماعية داخل  يجابية أو سمبية في التركيبة والكثافة واالتجاىات والنظم واألعراف والقيم والعاداتإ

يجاد الوسائل  [63] .والبدائل المناسبة والمقبولة داخل المجتمع لمتكيف معو المجتمع بيدف مواكبة التغير وا 
 
 :التغير االجتماعي المؤثرة عمى البنية العمرانية قوى -3-1-2

ومن  ،التي تؤثر مع مرور الزمن سمبًا أو إيجابًا عمى البنية العمرانيةتختمف مظاىر التغير االجتماعي 
األول يتعمق بالنمو الطبيعي الناجم عن الزيادة  ،المعموم أن دراسة النمو السكاني في المجتمع تتضمن شقين

والشق الثاني يتمثل في صافي الزيادة أو النقصان الناجمين  ،المتحصمة من الوالدات والنقصان الناتج من الوفيات
لى المجتمع  [30]  .عن اليجرة الخارجية من وا 

 [68] [40] :أىميا ،المسببة لتغير البنية العمرانية أظيرت الدراسات مجموعة من القوى االجتماعية
 .النمو الطبيعي لمسكان .1
 .(النمو الحضري)إلى المدينة  ةالخارجي يجرةال .2
 .(الالمركزية)من المدينة  ةالداخمي يجرةال .3
 .تغير التركيبة االجتماعية ونمط الحياة .4

 
 :النمو الطبيعي لمسكان .3-1-2-1

يستدل عمميًا من معدل النمو السكاني عمى عدد السنوات التي يحتاجيا المجتمع السكاني ليتضاعف عدده، ومن 
سنة ليتضاعف حجم سكانو إذا كان معدل نموه السكاني السنوي بحدود الـ ( 70)المعروف أن المجتمع يحتاج إلى 

نمو السكاني السنوي فيو بحدود الـ سنة ليتضاعف حجم سكانو إذا كان معدل ال( 35)، ويحتاج إلى %(1)
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سنة ( 23)فإنو يحتاج عمى األقل إلى %( 3)، أما إذا كان معدل النمو السكاني السنوي بحدود الـ %(2)
 [30] .ليتضاعف حجم السكان فيو

 
 [70] ترجمة الباحثة عن -مخطط تحميمي لبعض قوى التغير االجتماعي المؤثرة عمى مناطق البنية العمرانية لممدينة 1 -3الشكل 

 

حصاء نسب الزيادة الطبيعية لعدد السكان بشكل دوري ومستمر لتأمين التوافق الدائم  لكثافة بين ايجب دراسة وا 
ة البنية الءمالسكانية والخدمات المتوفرة وضمان القدرة عمى م

ىناك منيجية واضحة تحدد العوامل المسببة لمنمو ، العمرانية
 :(2-3) شكلوفق ال ،السكاني الطبيعي لممدينة

 .عدد المياجرين إلى المدينة + عدد الوالدات :بالزيادة
 [44] .عدد المياجرين من المدينة + عدد الوفيات:بالنقصان

أن حجم السكان قد تضاعف  ،(3-3)يتضح من الشكل ،في سوريا
أي أن المدة الزمنية التي  ،(م1947-1905)تقريبا خالل الفترة 

 جم سكانيا قد وصمت في تمك الفترة إلى حوالي أربعين عاماً حتحتاجيا سوريا ليتضاعف 
مميون نسمة  3.082فقد ارتفع حجم سكان سوريا من ( م1960-1947)فيما بعد وخالل الفترة مابين العامين أما 
سنة الفائتة  40سنة فقط يعادل حجميا في الـ  13أي أن حجم الزيادة المحققة خالل  ،مميون نسمة 4.565إلى 

  .(م1905-1947)
وىو تحول نوعي في جوىر  ،مرحمة النمو السكاني السريعوىذا يعبر عن دخول البنية االجتماعية في سوريا إلى 

 العالقة مابين معدل الوفيات اآلخذ بالتراجع ومعدل المواليد والخصوبة المستمرة واآلخذة باالرتفاع
ذروة فترة النمو السكاني السريع في سوريا خالل كامل القرن ( م1981-1960)وتمثل الفترة الممتدة ما بين العام 

 .(االنفجار السكاني)سمى بمرحمة العشرين وت
خالل السنوات األخيرة  ،(4-3)حسب الشكل ،وعمى الرغم من التراجع الممموس في وتيرة معدل النمو السكاني

فإن وتيرة الزيادة  ،نتيجة انخفاض معدالت الخصوبة وتزايد صافي اليجرة الخارجية( م2007-1994)المنصرمة 
 [30] .م2007زال مستمرة بشكل تصاعدي ومطرد حتى عام ت السنوية المطمقة لحجم السكان ما

 لمنمو المسببة العناصر -تحميمي مخطط 2 -3 الشكل
 [44] المدن في السكاني
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تطور معدل النمو السنوي لمسكان في سورية بين عامي  3 -3 الشكل

 [30]م 1995-2997

 
الزيادة السنوية لمسكان في سورية خالل الفترة  4 -3 الشكل

 [30]م 1995-2997
 

م النمو السكاني لممدينة ومعدالتو آخذًا بعين االعتبار النمو 2004في مدينة حمب، لحظ المخطط التنظيمي العام 
السكاني الناجم عن الوالدات الطبيعية وكذلك الناجم عن اليجرة من األرياف، وبالتالي عدد السكان المتوقع خالل 

 .(1-3)ين بالجدولسنوات العمر الزمني المفترض ليذا المخطط، كما ىو مب
% 4661: م1970-1960كان بين عامي ( 5-3)حسب الشكلوسجل أن معدل التزايد السكاني لمدينة حمب 

سنويًا، وتوقع % 3661: م1994-1981سنويًا، وبين عامي % 4602: م1981-1970سنويًا، وبين عامي 
إلى المستوى ويستمر االنخفاض م، 2015حتى عام % 3،3انخفاض معدل النمو السكاني في ىذه المدينة إلى 

وباتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد من اليجرة إلى المدينة وانخفاض معدل ، م2020مستقباًل بعد عام % 2،2
 .م2037نسمة عام  4700000وبذلك سيصل عدد السكان المستقبمي إلى حوالي ( عدد الوالدات)التزايد السكاني 

فرق في عدد السكان المتوقع وبالتالي خمل في توزيع المساحات لى إن انخفاض معدل النمو السكاني يؤدي إ
المختمفة، كما أن تطور ىذه االحتياجات وتغيرىا بتغير  والخدمية نسب أقل من االحتياجات الوظيفيةالسكنية و 

  [19].حة لمتطوير الوظيفي نوعًا وكماً الزمن يستوجب إعادة النظر في االستراتيجيات المقتر 
 

 
جدول عدد سكان مدينة حمب المتوقع  1 -3 الجدول

التنظيمي ممخطط لفي نهاية العمر الزمني المفترض 
 [19]م 2915عام المحدث 

 
-1969مخطط بياني لمعدل التزايد السكاني لمدينة حمب بين عامي  5 -3 الشكل

  [19]م 2939
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 :االجتماعية المسببة لتغير البنية العمرانية لممدنأهم القوى  -
من المدينة  الهجرة الداخمية -(النمو الحضري)إلى المدينة  الهجرة الخارجية -النمو الطبيعي لمسكان

 .تغير التركيبة االجتماعية ونمط الحياة -(الالمركزية)
وبحمول  ،في مناطق حضريةمميارات نسمة يعيشون حاليًا  6من سكان العالم البالغ عددهم % 59 -

 .%79العقد الثاني من القرن القادم سيرتفع هذا الرقم إلى ما يقارب الـ 
يؤدي انخفاض معدل النمو السكاني إلى خمل في توزيع المساحات السكنية والحاجة إلى نسب أقل  -

 .من االحتياجات الوظيفية والخدمية المختمفة
الزمن يستوجب إعادة النظر في االستراتيجيات المقترحة  تطور االحتياجات الوظيفية وتغيرها بتغير -

 .لمتطوير الوظيفي نوعًا وكماً 
 
 :"النمو الحضري" إلى المدينة الهجرة الخارجية .3-1-2-2

ىو العممية التي يتم خالليا تزايد سكان المدن عبر تغير نمط  (Urbanization)النمو الحضري أو التحضر 
ويتم عن طريق اليجرة الريفية نحو المدن واتباعيم النماط الحياة  ،الحياة في الريف من قروية الى حضرية

 [10]  .الحضرية
حوالي إذ أن  ،حيث شيدت المدن وضواحييا ازديادا ىائال لعدد السكان خالل النصف الثاني من القرن العشرين

وبحمول العقد الثاني من  ،مميارات نسمة يعيشون حاليًا في مناطق حضرية 6من سكان العالم البالغ عددىم % 50
ويمكن توضيح ىذا التغير الحضري في ىذا الجدول من  ،%70ىذا الرقم إلى ما يقارب الـ القرن القادم سيرتفع 

 [40] .(3-3)و( 2-3)، الجدول إحصاءات األمم المتحدة حول المدن الخمس الكبرى في العالم
 

 
 [40]م 1959أكبر المدن في العالم لعام  2 -3 الجدول

 
 [40]م 2915أكبر المدن في العالم لعام  3 -3 الجدول

  
مدينة  500م أكثر من 2015بحمول عام  ،مدينة 83م لم يزدد عدد السكان عن المميون إال في 1995في عام ف

وتشير التقديرات إلى أن تسعة أعشار سكان العالم ستنمو  ،في العالم سيكون عدد سكانيا أكثر من مميون نسمة
 [40]. في المناطق الحضرية لمبالد

ومنو نجد أن حوالي  ،النمو السكاني الحضري في سورية مقارنة بمجموعة بمدان مختارة (4-3)ويبين الجدول 
وىي % 117نصف السكان في سورية يقطنون اآلن في المدن والمناطق الحضرية ليصل مؤشر التمدين فييا إلى 

 [30]  .نسبة البد من أخذىا بعين االعتبار عند دراسة وتطوير المخططات التنظيمية لممدن
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 1[30]النمو السكاني الحضري في سوريا ومقارنة مؤشر التمدين بمجموعة بمدان مختارة   4 -3الجدول 

اليجرة الجماعية و  النمو السكاني بشكل عام ،ان مناصفة سبب ىذه الزيادة وىمان يتشاركيان اجتماعالىناك عام
  .المستمرة إلى المدن
سجل نمو سكان المدينة  ،ففي مدينة الرياض

ويرجع  ،%8.8نسبة سنوية تصل إلى 
ارتفاعيا إلى استمرار اليجرة إلى المدينة 

نسمة  65،000بمعدالت كبيرة تصل إلى 

وارتفاع معدالت المواليد في المدينة إلى  ،سنوياً 
، الكبير لمسكان غير السعوديين جانب التدفق

 [31]. (5-3)الجدول
 :عمى البنية العمرانية إلى المدينة اليجرة الخارجية آثارومن أىم 

 
 :ضغط المركز وازدحامه -3-1-2-2-1

أصبح وال سيما عمى مركزىا الذي  ،المستمر لمسكان من الخارج إلى المدينة ضغطًا كبيرًا عمييا اليجرةسبب ت
األمر الذي قد يسبب انخفاض  ،والعمالة الوافدة والسكان ذوي األصول المياجرة وغيرىميضم السكان األصميين 

 .كفاءة البنية العمرانية لممركز وتدني مستوى المعيشة والخدمات
                                                           

1
معطى يعبر عن سرعة نمو سكان المدن ال كمعدل زيادة سنوية ألعدادىم بل بالقياس لسرعة النمو السكاني العام، والمؤشر مستخرج كنسبة  - 

والغرض من المؤشر مقارنة التفاوت في دينامية . لمعدل السنوي لمنمو السكاني العاممئوية لحاصل قسمة المعدل السنوي لنمو سكان المدن عمى ا
بمدان أميركا الشمالية وأوروبا واليابان واستراليا ونيوزيمندا  - 2-( بالجوىر معدل تحول السكان من الحياة في األرياف إلى الحياة في المدن)التمدين 

فريقيا ( عدا اليابان)بمدان آسيا  -3- بمدان العالم ( )أيضاً )وتدعى 6 وفق تعريف األمم المتحدة -4 -وأمريكا الالتينية وجزر جنوب المحيط الياديوا 
دولة معظميا في إفريقيا جنوب الصحراء، وتضم من البمدان العربية الصومال والسودان ( 50)وعددىا نحو 6 (البمدان المستعصية)وأحيانًا ( الرابع
 تونس-10لبنان -9اليمن -8اليمن واألراضي الفمسطينية المحتمة -7 اليمن-6الكويت   -5-واليمن

 م1992-1987 عامي بين الرياض مدينة في السكاني التغير 5 -3 الجدول
[31] 
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تبين أن سكان المنطقة المركزية حسب تقدير عام  ،عمى وجو الخصوص في المدينة المنورةو  ،في السعودية
% 22أما مساحة المنطقة المركزية توسعت بنسبة حوالي  ،عاماً  15خالل %   78ازداد بنمو مقداره  م1994

 [16]  .خالل نفس الفترة
المناطق التي تتركز فييا العمالة األجنبية وغير السعوديين في مركز مدينة ( 7-3)و( 6-3)الشكل وتظير 

وتظير ىذه المناطق من أكثر المناطق تيالكًا وتراجعًا من حيث مستوى المعيشة والكفاءة  ،م2003الرياض عام 
  [14] .العمرانية في المركز

  
 :البنية العمرانية حدود االمتداد األفقي وتوسع -3-1-2-2-2
من  ،البنية العمرانية لممدينة حدود ن الزيادة المستمرة لعدد السكان في المدينة لو دور وتأثير كبير عمى تغيرإ

التوسعات العمرانية المستقبمية و ثم نشوء الضواحي  وأثرىا عمى ازدحام المركز واألحياءخالل زيادة عدد المساكن 
 .لممدينة

عدد سكان المدينة  ازداد ،في الرياض
مساحتيا بشكل  بشكل مطرد كما ازدادت

ممحوظ مما أثر في انخفاض الكثافة 
لف أ 29السكانية انخفاضًا ممحوظًا من 

 م إلى أدنى1950في عام  2كم/شخص
كثافة سكانية في ىذه الفترة بمغت حوالي 

، م1980في عام  2كم/شخص 2،400
كما تطورت أعداد الوحدات ، (6-3)جدول

م 1986م و1934السكنية بين عامي 
  [16]. (7-3)جدول الكما في % 182بنسبة حوالي 

-1959 عامي بين الرياض مدينة ومساحة سكان أعداد تطور 6 -3الجدول 
  [16] م1993

 مدينة في األجنبية العمالة بها تتركز التي المناطق 6 -3 الشكل
  [14] م1994 عام الرياض

 مدينة وسط بمنطقة والمتهالكة الرديئة المناطق 7 -3 الشكل
  [14] م1994 عام الرياض
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  [16]م 1986-1934تطور أعداد الوحدات السكنية في مدينة الرياض بين عامي  7 -3الجدول 

 
 بين التعدادين الفاصمة الفترة وىي ،عاًما 42 خالل مرات) ٤ (تضاعف عدد سكانيا ،ومدينة السمط في األردن

والبشرية  الطبيعية العوامل من فقد ساىمت مجموعة ،(م٢٥٥٤،م٢٥٩١) عامي والمساكن لمسكان واألخير األول
 والبعيدة لالستقرار المجاورة المناطق سكان وجذب سكانيا، أعداد تزايد في ز بيا موقع المدينة الجغرافييمالتي يت

 بالغ ليا كان لتيا (م٢٥٩١-٢٥٤١) عامي في الفمسطيني الشعب ألبناء القسرية باإلضافة إلى اليجرات ،فييا
 [32] .(8-3)، الجدول المدينة في ونموىم السكان أعداد ازدياد في األثر

 

 
 [32]م 2999-1952األردن بين عامي  -تزايد أعداد السكان والمساكن في مدينة السمط 8 -3الجدول 

 المساحة ارتفعت حيث ،ممحوًظا عمرانًيا توسًعا وتوسعيا نموىا إلى أدت السمط مدينة في ةالسكانيالزيادة  ىذهإن 
 .(8-3)، الشكل م٢٥٩١ الفترة في دونًما( ٢٤٩)إلى يصل سنوي زيادة بمعدل المبنية

 البمدية حدود خارج باستمرار وينتشر يمتد العمران كان إذ باستمرار، تزايدت ونمت فقد لممدينة الكمية أما المساحة
  

 
 [32]م 2999-1922األردن بين عامي  -توسع حدود البنية العمرانية لمدينة السمط 8 -3الشكل 
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 إلى المناطق ىذه سكان وضغط إلحاح البمدي وتحت المجمس اضطر وقد ،المدينة في أعداد سكان لمتزايد نظًرا
وعمى الرغم من ازدياد النمو السكاني إال أن الزيادة في مساحة نطاق البنية ، مرات عدة الكمية المدينة مساحة زيادة

 [32] .ونتج عن ذلك انخفاض عام في الكثافة السكانية لبعض المدن ،العمرانية تفوق معدالت النمو السكاني
 

االمتداد  (9-3)ويوضح المخطط  ،في مدينة حمب
البنية العمرانية ( توسع حدود)األفقي ومراحل تطور 
  [23]م 1978-1919لمدينة حمب بين عامي 

المساحات المعمورة  (9-3) يوضح الجدولكما 
بين  والنمو العمراني السنوي لمدينة حمب باليكتار

 [52] . م2011-1932عامي 
 

 

المساحات المعمورة والنمو العمراني السنوي  9 -3الجدول 
 [52]م 2911-1932لمدينة حمب 

 
 :استهالك موارد العالم -3-1-2-2-3

حيث تشير التقديرات أن المدن عمى  ،موارد العالميؤثر ىذا التحضر السريع أيضًا بشكل كبير عمى 
من موارد العالم % 75من مساحة اليابسة في العالم إال أنيا استخدمت نحو % 2الرغم من أنيا تشغل حاليًا 

% 88سنة المقبمة سيرتفع إلى  25كما يقدر أن الطمب عمى الطاقة في الـ  ،مماثمة من النفايات اً وأطمقت نسب
 [40] .م1990ى في عام أعمى من المستو 

 
 :عمى البنية العمرانية (النمو الحضري) إلى المدينة الهجرة الخارجيةأهم آثار  -

 .استهالك موارد العالم - االمتداد األفقي وتوسع حدود البنية العمرانية - ضغط المركز وازدحامه
 .التنظيمية لممدن السوريةمن أخذ مؤشر التمدين بعين االعتبار عند دراسة وتطوير المخططات البد  -
وينتج عن  ،إن الزيادة في مساحة البنية العمرانية في أغمب المدن تفوق معدالت النمو السكاني المرتفعة -

 .ذلك انخفاض عام في الكثافة السكانية لممدينة

 حمب لمدينة العمرانية البنية تطور ومراحل األفقي االمتداد 9 -3الشكل 
  [23] م1978-1919 عامي بين
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 :"الالمركزية" من المدينة الهجرة الداخمية .3-1-2-3
وقد  ،عممية الحراك السكني من المركز و االتجاه إلى الضواحي ىي (counter-urbanization)الالمركزية 

ظيرت مع تطور وسائل النقل واالتصاالت بسبب الضغط عمى المركز وارتفاع أسعار األراضي واإليجارات 
عمى البنية العمرانية  كبير تأثير يجرةال هوكان ليذ ،كن أكبر والحصول عمى خدمات أفضلاوالرغبة في امتالك مس

 .من خالل نشوء المدن التابعة وتدىور مراكز المدن والمدن الكبرى
من جممة التحركات السكنية في % 46أن  تبين ،الرياض-وفي دراسة الميندس عمي بن محمد السواط في الدمام

 مراكز من السكان األصميين وىجرة انتقال مسببات تصنيف تموقد الرياض كان دافعيا الرغبة في امتالك مسكن 
 : تصنيفات خمسة إلى المدن

 .واستثمارية تجارية مسببات .1
 .مسببات اجتماعية .2
 .مرورية مسببات .3

 .وخدمية بيئية مسببات .4
 [16]  .ومعمارية عمرانية مسببات .5

 
 :عمى البنية العمرانية من المدينة ةالداخمي ليجرةآثار اومن أىم 

 : Growing Towns– ظهور المدن التابعة والضواحي -3-1-2-3-1
إلى ضواحي تقع قرب محيط المدينة سواء كانت كبيرة بمثابة الضواحي التابعة لممدن الكبيرة  ليجرةتم عادة ات

 :ويجب عمى موقع ىذه الضواحي أن يكون عمى مسافة بعيدة معقولة ،أو صغيرة كالضواحي السكنية الحديثة
 .التنقل ليس قريبًا جدًا لُيخشى من ائتالفو لدرجة تدمير األحزمة الخضراء المحيطة أو تشجيع -
 .أو يفرق األسر أكثر من الالزم ،وليس بعيدًا جدًا بحيث يدمر العالقات التجارية والصناعية -

القاىرة  كان اليدف األساسي من ظيور المدن الجديدة والضواحي تخفيف الضغط واالزدحام عن المدن الكبيرة مثل
واحي والمدن التابعة التي انبثقت من لضأن ىذه ا ،من المفارقات المؤسفةولكن  ،ومانشستر أو غالسكوولندن 

كانت السبب في تراجع وتدىور العديد من المناطق العمرانية في  ،حسن نية رؤية اجتماعية وسياسية معينة
 [40]. نلندالنمو الحضري المتزايد لممدن التابعة في  (10-3)يوضح الجدول ، و المدينة

 

 
  [40]م1991-1961النمو الحضري المتزايد لممدن التابعة لمدينة لندن بين عامي  19 -3الجدول 
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ألف القدرة عمى توفير المساكف لـ تعد  ،ظيرت المدف التابعة عمى محيط المدينة ،نذكر مثاؿ مدينة القاىرة الكبرى
حتى  ،وسبب ىذا االزدحاـ الشديد الناتج تدىور البنية التحتية وبيئة المساكف القائمة ،تمبي االحتياجات المتزايدة

ـ حيث وضع مخطط التوسع الجديد لمدينة القاىرة الكبرى الذي يضـ العديد المدف التابعة باإلضافة 1984عاـ 
ومف المدف التابعة حوؿ القاىرة الكبرى مدينة السادس مف أكتوبر ومدينة  ،إلى البمدات والمستوطنات الجديدة

إال أف  ،مدينة تابعة ميمة في المخطط الرئيسيكما تعتبر مدينة الخامس عشر مف مايو قرب حمواف  ،العبور
 [55] (.11-3)و( 10-3)، الشكؿ قربيا مف حدود المنطقة العمرانية جعميا أقرب إلى كونيا مستوطنة جديدة

 

 
مخطط مدينة القاىرة الكبرى ومواقع المدن التابعة عام  10  -3 الشكل

 [55]م 4891

 
 

 
مدينة الخامس من عشر من مايو التابعة  11  -3 الشكل

 [55]م 4891

 
 

تطوير ( سنة 50-52)المخطط اإلستراتيجي الشامؿ عمى المدى البعيد  ـ2003وضع عاـ  ،وفي مدينة الرياض
مميوف  12-10مدف تابعة ومراكز إقميمية تكوف حواضر إقميمية مركزىا الرياض ويتحدد نموىا بحد أقصى قدره 

ياض ويوضح المخطط المدف التوابع والمدف التوابع المقترحة بمنطقة الر  ،نسمة ويعتمد ذلؾ عمى كثافات التنمية
  [33].(12-3)، الشكؿ عمى المدى البعيد

 مف تطورات ىامة مف حيث النمو العمراني وتزايد عدد السكاف حيث تـ تشييد العديدكما شيدت مدينة حمب 
 مدينتي سكنيتف، إنشاء ضاحيتيف الى باالضافة اقتصادية شعبية مساكف تشييد السكنية وكذلؾ التعاونية الجمعيات
 انشاء فكرة كانت .الرئيسية الحركة محاور طريؽ عف بالمدينة مباشر ربطيما بشكؿ تـ المتاف وىنانو، الحمدانية

 المدينة الضغط عف لتخفيؼ بخدماتيما مستقمتاف لممدينة تابعتاف أنيما مدينتاف عمى البداية، في الضاحيتيف ىاتيف
المفروض  مف كاف التي بالخدمات كمياً  االىتماـ وغاب عف ىدفيا انحرفت ما سرعاف ولكنيا الرئيسي ومركزىا
 [12]  .(14-3)و( 13-3)، الشكؿ كأحياء توسعية وأصبحتا المدينة الى المدينتيف ضـ وتـ فييا، تأمينيا
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 ]33(]سنة 00) البعيد المدى عمى الرياض بمدينة م3003 عام المقترحة التوابع والمدن االقميمية المراكز12 -3 الشكل

 

 
وضع -المدن التابعة لمدينة حمب وارتباطيا معيا 13 -3 الشكل

 عمل الباحثة-راىن
 

 
-الضواحي المقترحة والمدن التابعة لمدينة حمب  14 -3 الشكل

 عمل الباحثة-وضع راىن
 

 
 
  :  Shrinking Cities- انخفاض عدد سكان المدن الكبرى -3-4-3-3-4

وىي ظاىرة مشتركة في العديد مف االقتصادات الناضجة لممدف الكبرى ذات المدف التابعة التي واصمت 
 ."Shrinking Cities" المدف الػمنكمشةخسارة عدد سكانيا وتسمى ىذه المدف ب
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٪، في حيف شيدت 43في عدد السكاف قدرىا  ظيرت أكبر نسبة انخفاض، عاماً  30وخالؿ  ،في مدينة غالسكو
حصاءات أف ناء حالة لندف الداخمية، تظير اإلباستثو  ،انخفاض ما يقرب ربع سكانياوبنفس الفترة دنبرغ أمدينة 

 .ـ1971التسارع الحقيقي لالنخفاض في عدد السكاف وقع بعد عاـ 
وقد انعكس  ،العمرانية الكبيرة العقد الماضي فقد أظيرت انخفاض كبير في عدد سكاف المناطؽ أما لندف الداخمية

 ، ىذا االنخفاض بدوره عمى نمو عدد مف المدف الصغيرة والتجمعات السكنية في مختمؼ أنحاء بريطانيا العظمى
 [40]. ـ1961التي انخفض عدد سكانيا منذ عاـ  مدف لندفبعض  (11-3)ويظير الجدوؿ 

 

 [40]م  4884-4894انخفاض عدد سكان بعض مدن لندن بين عامي  11 -3 الجدول

مدينة والنمو القوي اليظير تناقض صارخ بيف استمرار انخفاض عدد السكاف وسط  ،وفي مدينة القاىرة الكبرى
مف عدد السكاف % 30-20فقد خسرت العديد مف أحياء المدينة الداخمية مف  ،ألعداد السكاف في ضواحي المدينة

 .(15-3)، الشكؿ ـ األمر الذي سبب تدىور العديد مف أحيائيا وتراجعيا1996-1986بيف عامي 
ويترافؽ  ،%(34.4)الجميمية  ،%(33.3)األزبكية  ،%(27.8)خسرت منطقة قصر النيؿ  ،فعمى سبيؿ المثاؿ

عادة مع ىذا التراجع الحاد في عدد السكاف التوسع في أنشطة منطقة األعماؿ المركزية لممدينة كالوظائؼ 
 .التجارية واإلدارية التي تحتؿ محؿ االستعماؿ السكني

ىكتار وحتى أكثر مف /شخص 240تبقى الكثافة السكانية داخؿ المدينة ومركزىا مرتفعة لتصؿ إلى  ،ومع ذلؾ
إال أف أحياء ذوي الدخؿ المرتفع في مركز المدينة كالزمالؾ ، ىكتار في بعض المناطؽ واألحياء/خصش 400

 [38] .(16-3)، الشكؿ وقصر النيؿ تبقى كثافتيا السكانية بال ريب أدنى
 
 :  Counter urbanization- المركزية السكان والوظائف -3-4-3-3-3

أىـ مظاىر النمو الحضري في كثير مف مدف الالمركزية ىي ظاىرة اجتماعية ديموغرافية تعتبر مف 
مف مركز ووسط المدينة إلى ضواحييا ومدنيا  –تمييا الخدمات وفرص العمؿ –وتتمثؿ بانتقاؿ السكاف  ،العالـ

نما األصمييف السكاف عمى اليجرة وال تتوقؼ ،التابعة حيث الكثافة المنخفضة  والفعاليات الخدمات ىجرة تتبعيـ وا 
 .األمر الذي يسبب تدىور وتدني األوضاع االجتماعية افيةوالثق االجتماعية
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 :وليذا االنتشار أو الالمركزية عوامؿ متعددة منيا -
o عوامؿ ترتبط بسوؽ األراضي السكنية التي تفضؿ االنتشار وليس التمركز. 
o وترتبط بالنشاطات اإلنتاجية والتي تشمؿ المشتغميف مف السكاف الحضرييف الذيف يفضموف التمركز. 

 

 
تغير عدد سكان مدينة القاىرة الكبرى بين عامي  15 -3 الشكل

 [38]م 4899-4889

 
 

 
م 4889الكثافة السكانية لمدينة القاىرة الكبرى عام  16 -3 الشكل

[38] 
 

 :المشتغموف بػوترتبط الدرجة التي يتبعثر فييا السكاف ويتركز عندىا  -
o فبقدر ما يكوف ليذا النظاـ مف كفاءة ومف عممية اقتصادية   ،خصائص نظاـ النقؿ المستخدـ في المدينة

 .تتيح الفرصة ألف يعمؿ السكاف في داخؿ المدينة ويسكنوف في ضواحييا
o  [16] .السكاف خارج المدينة المكتظة ىجرةالسيارات الخاصة دور كبير في كما لزيادة ممكيات 

 
إف تحويؿ المدينة ،  [56]الالمركزية: أىـ خصائص تغير البنية العمرانية ىيفإف  ،تركيا -في مدينة استانبوؿو 

ففي استانبوؿ وفر المخطط الجديد تخفيض  ،مف وحيدة مركز إلى متعددة مراكز يعود ببعض الفوائد الحيوية عمييا
كما خفضت مف نسب استيالؾ الموارد  ،المركزيةضغط وتكاليؼ النقؿ بيف المناطؽ السكنية ومنطقة األعماؿ 

كما أف دمج المخططات غير القانونية مع المدينة في المخطط الجديد لو دور كبير  ،والتموث البيئي في المنطقة
 [54] .في إعادة توظيفيا وتوزيعيا حوؿ المراكز الفرعية الجديدة
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لضواحي وتبعتيا الوظائؼ مدينة انتقؿ فييا السكاف إلى اومف أىـ األمثمة عمى ، وتعتبر مدينة القاىرة الكبرى
ضمف مركز المدينة " shiekhas "ففي دراسة تمت عمى مركز المدينة ضمف حدود منطقة مدروسة  ،والخدمات

أشارت اإلحصاءات السكانية تناقص عدد سكاف المركز بيف عامي  ،(18-3)الشكؿ  2كـ 3.7بمساحة قدرىا 
% 2.38ومع حساب الزيادة الطبيعية السنوية لمسكاف والتي تقدر بػ  %8.6إلى ـ بنسبة تصؿ 1966-1976
نسمة قد غادرت ىذه المنطقة خالؿ العشر سنوات تمؾ مخمفة  37،258نجد مف اإلحصاءات أف حوالي   ،سنوياً 

 [55]  .(17-3)والشكؿ( 12-3)، الجدوؿوحدة سكنية عمى األقؿ 6،600وراءىا حوالي 
 

 
القاىرة الكبرى بين  -انخفاض الكثافة السكانية في المنطقة المدروسة 12 -3 الجدول

 [55]م 3000-4899عامي 

 
 

 
مخطط بياني النخفاض الكثافة  17 -3 الشكل

القاىرة الكبرى بين  -السكانية في المنطقة المدروسة
 [55] م3000-4899عامي 

 

الذيف يعمموف في المراكز التجارية  ،%30وتقدر نسبة العامموف مف أصؿ عدد سكاف المنطقة ككؿ ب 
% 47منيـ يعمموف في المنطقة نفسيا بينما % 53ونجد أف  ،والصناعات الخفيفة التي تشكؿ االستعماؿ الغالب

 .لدييـ أعماؿ خارج ىذه المنطقة
 ،المنطقة المدروسة يأتوف لمعمؿ مف الضواحي والمناطؽ البعيدةمف نسبة جميع العامميف في % 49وبنفس الوقت 

 .وظيفة عمؿ في المنطقة يشغميا سكاف الضواحي والمناطؽ المحيطة 100،528وبذلؾ يتبيف أف حوالي 
لى المنطقة مرتيف يومياً  94،723وتقدر اإلحصاءات أف مايقارب  وأغمبيـ مف العامميف  ،عامؿ يتنقموف مف وا 

 [55] (19-3)، الشكؿ ف في الضواحي والمدف التابعة المحيطةالنازحيف لمسك
 

كما سجمت المركزية الوظائؼ سرعة ممحوظة في العديد مف المدف الرئيسية في أوروبا الوسطى والشرقية، فبينما 
اتخذت االستعماالت التجارية والمكتبية مكانا ممحوظا في المركز، استمرت الصناعات باالنتقاؿ إلى محيط المدينة 

، الشكؿ وبوخارست براغكما ىو الحاؿ في مدينة  والضواحي باإلضافة إلى توجو جزء كبير مف تجارة التجزئة
 [41]  .(21-3)و( 3-20)
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حدود المنطقة المدروسة في مركز مدينة القاىرة  18 -3 الشكل

 [55]التاريخي 

 

 
اتجاىات التنقل لمعمل في المنطقة المدروسة بين  19 -3 الشكل

 [55]م  4891مركز مدينة القاىرة والضواحي المحيطة عام 
 

 

 
نتقال تجارة التجزئة والصناعة إلى الضواحي في ا 20 -3 الشكل

 [41]م 3000رومانيا  -بوخارست
 

 
انتقال تجارة التجزئة والصناعة إلى الضواحي في  21 -3 الشكل

 [41]م 3000التشيك  -براغ
 

 
 المخططات الييكمية ـ2007وفي مدينة الرياض أقرت الييئة العميا لتطوير المدينة في اجتماعيا الثالث لعاـ  -

 :وتتمثؿ األىداؼ الرئيسية لتمؾ الضاحيتيف فيما يمي ،لمضاحيتيف الشمالية والشرقية بمدينة الرياض
 تطبيؽ الالمركزية لتخفيؼ العبء عمى المدينة وتحقيؽ نوع مف االستقاللية لمضاحيتيف عف مدينة الرياض -1
 .توفير فرص العمؿ وزيادة مساىمة القطاع الخاص في عمميات التنمية -2
 .(22-3)، الشكؿ خدمات واإلسكاف والمرافؽ العامةتكويف بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عالي مف ال -3

[34] [29]  
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 [34] م3002ن الشمالية والشرقية بمدينة الرياض التي أقرتيا الييئة العميا لتطوير المدينة عام تاالضاحي 22 -3 الشكل

 : نستنتج

 :من المدينة عمى البنية العمرانية اليجرة الداخميةأىم آثار  -
 .المركزية السكان والوظائف -انخفاض عدد سكان المدن الكبرى -ظيور المدن التابعة والضواحي 

كانت  ،إن الضواحي والمدن التابعة التي انبثقت من حسن نية رؤية اجتماعية وسياسية معينة -
 .السبب في تراجع وتدىور العديد من المناطق العمرانية في المدن

، المجاورة عمى نمو المدن الصغيرة والتجمعاتاإلنخفاض المستمر لعدد سكان المدن الكبرى انعكس  -
 .لمدينة وتوسع االستعمال التجاري واإلداريامركز  تراجع االستعمال السكني في وترافق معو 

 .ضواحيالأعداد السكان في  وتزايد مركزالسكان ض صارخ بين استمرار انخفاض عدد تناق -
 .تسجل أعمى نسبة وتبقى الكثافة السكانية في ،اض المستمر لعدد سكان المركزرغم االنخف -
لكفاءة نظام النقل المستخدم في المدينة وزيادة ممكيات السيارة الخاصة دور أساسي في إتاحة  -

 .ضواحيياا السكان داخل المدينة ويسكنو يعمل الفرصة أن 
 

 تغير نمط الحياة والتركيبة االجتماعية .3-4-4-4
باس وطرؽ الحياة تغير في القيـ والمفاىيـ والعادات والتقاليد والنظـ والمالبأنو تغير نمط الحياة يعرؼ 
 -مف مجتمع تقميدي إلى مجتمع حديث  كاالنتقاؿ -آخر االنتقاؿ مف نظاـ اجتماعي إلىوىو  ،وأسموب المعيشة

أف المجتمعات البشرية عرفت العديد  أي ،النظاـ االجتماعي السابؽ اآلف يختمؼ عف فالنظاـ االجتماعي الموجود
 .التطور مف األنظمة االجتماعية قبؿ أف تصؿ ىذه المرحمة مف
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لممجتمع، فطالما أف  إرادة األفراد المكونة عفىو أف النظاـ الموجود اليعبر ،والدافع وراء تغير األنظمة االجتماعية
  .يكوف يحدث التغير لموصوؿ إلى مجتمع يعبر عف إرادة أفراده ىناؾ فجوة بيف ماىو قائـ وما ينبغي أف

االجتماعية في الوظائؼ والقيـ واألدوار  كؿ تغير يطرأ عمى البنية أنو التركيبة االجتماعيةتغير ويعرؼ 
ميس ىناؾ اتجاه ف ،(تخمؼ)  اً أو سمبي( تقدمي) اً ايجابي اً يكوف تغير  محدودة مف الزمف وقداالجتماعية خالؿ فتره 

 .لمتغير محدد
 :أذكر منيا ،الجديد بالعديد مف المظاىراالجتماعية ويتمثؿ نمط الحياة 

o نشاطات  –االنترنت –االتصاالت –أتمتة أنظمة المنزؿ"مف حيث  :المفردات وتكنولوجيات الحياة الجديدة
 ."الترفيو

o والتي يظير تأثيرىا عمى  ،مف خالؿ زيادة ساعات العمؿ اليومية ،تغير طبيعة األعماؿ وأماكنيا ووقتيا
 .األسبوع والسنة وحياة النيار والميؿ في المدينة وشوارعيا

o ة خصائص نمط الحياة الجديد الذي يتضمف سفر األسرة وتنقميا نتيج ،ظيور استثمارات جديدة وخدمات حديثة
 .لمتعميـ والترفيو وألسباب مختمفة أخرى في أوقات معينة في السنة

o يجعؿ عمى الدولة حمؿ اقتصادي جديد مف خالؿ األخذ بعيف االعتبار  ،زيادة متوسط عمر السكاف المتوقع
 .تأميف نشاطات وميزانية وتنظيـ حياة أفراد مف مختمؼ األعمار ومراحؿ الحياة

o عالقات االرتباط )ومف حيث ( الجنس والعمر والجنسية)مف حيث  ،تغير تركيبة البنية االجتماعية وعالقاتيا
 [53] .(لجديدواالستقالؿ ونمط المعيشة ا

 
 :تركيبة البنية االجتماعية لمدينة أو منطقة ما بالخصائص التاليةكما تتحدد 

 .توزع السكاف مف حيث الكثافة والعدد .1
 .(الفئة غير النشيطة -الفئة النشيطة )توزع السكاف مف حيث العمر  .2
 .(إناث –ذكور )توزع السكاف مف حيث الجنس  .3
 .(أصمييف –بدو  –ىجرة )والمنشأ توزع السكاف مف حيث الجنسية  .4
 .مف حيث العمر والنوع –الحالة االجتماعية لمسكاف  .5
 .مف حيث العمر والنوع -الحالة التعميمية لمسكاف  .6
 .(متقاعد -موظؼ  -مينة  -حرؼ  -عاطؿ )الحالة العممية لمسكاف مف حيث نوع العمؿ  .7
 .(خدمات -إنشاء -تجارة -حكومي -زراعي)الحالة العممية لمسكاف مف حيث النشاط االقتصادي  .8
 .(ذوي الدخؿ المرتفع -ذوي الدخؿ المتوسط -ذوي الدخؿ المنخفض)توزع السكاف مف حيث حجـ الدخؿ  .9

 .حجـ األسرة ونوعية التركيبة .10
 [9] [32] .معدالت الجرائـ االجتماعية والمشاجرات .11

 
في بحث أجري عمى مدينة زيوريخ في سويسرا لتحديد أىـ القوى الدافعة التي غيرت وادي يمات غرب المدينة مف 

ـ فقد تبيف أف تغير نمط وأسموب 2000ـ إلى ضاحية عمرانية تابعة لممدينة عاـ 1930وادي زراعي تقميدي عاـ 
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في التأثير، % 98ـ لتحتؿ نسبة 2000-1930ي الحياة مف أىـ القوى الدافعة لتغيير البنية العمرانية بيف عام
 [45]. (13-3)، الجدوؿ باإلضافة إلى قوى النقؿ وسياسات البنى التحتية والتكويف المكاني

 

 

  م4822-4830أىم قوى التغير المؤثرة عمى البنية العمرانية لوادي يمات غرب مدينة زيوريخ بين عامي  13 -3 الجدول
 [45] ترجمة الباحثة عن - 

 :آثار تغير نمط الحياة والتركيبة االجتماعية عمى البنية العمرانيةومف أىـ 
 :وانعكاسيا عمى منظومة الحركة في المدينة اإلدارة العمرانية الجديدة -3-4-3-1-4

تتغير  ،فمع تغير نمط الحياة ،ىذا التغير تالءـعمرانية جديدة  مع تغير نمط الحياة يترتب وضع إدارة
األمر الذي ينعكس عمى ساعات الذروة واالزدحاـ الصباحي  ،حركة السكاف في المدينة وبالتالي حركة المرور

ويترتب عمى ذلؾ إدارة عمرانية جديدة لحركة المواصالت والشوارع ومخارج التخديـ ومواقؼ السيارات  ،والمسائي
 [53] .و األخذ بعيف االعتبار حركة العامميف والسكاف والشركات وخدماتيا ،وتسييالت الوصوؿ

 
مع نمط الحياة الجديد والمراكز  يتالءـل ـ2021مثاؿ عمى ذلؾ التصور الجديد لنظاـ النقؿ في مدينة الرياض عاـ 

حيث استحدث نظاـ نقؿ يربط مركز المدينة مع المراكز الحضرية الفرعية الجديدة  ،الفرعية والضواحي المقترحة
باإلضافة إلى خدمات  ،مع خدمات سريعة ذات سعة عالية بيف المركز والضاحيتيف الشمالية والشرقية لممدينة

 .(23-3)ة، الشكؿ كز إلى الضواحي والباصات قصيرة المدى ضمف أحياء المدينالحافالت طويمة المدى مف المر 
[20] 

مدينة زغرب ومقاطعة )نسمة ووصؿ في  800,000كرواتيا وصؿ عدد السكاف في المركز إلى -في مدينة زغرب
ومع ارتفاع عدد السيارات الخاصة وزيادة حركة السكاف في المدينة ظيرت حاجة  ،مميوف نسمة 1.2إلى ( زغرب

 :ؿلمدينة وربطيا مع الضواحي مف خالماسة لوضع إدارة عمرانية جديدة لشبكة النقؿ العامة في ا
 .إنشاء تقاطعات طرقية ميمة في المدينة وتوسيع وتطويؿ بعض الطرؽ -1
لكف ىذا لـ يحؿ مشكمة االزدحاـ الناتج عف حركة  -اني التجارية والمكتبيةإلزامية تشييد المرائب العامة في المب -2

 .(24-3)، الشكؿالسيارات الخاصة في المدينة
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 [20] م3034تصور لنظام النقل الحديث في مدينة الرياض لعام  23 -3 لكشال

 

لذا تـ توسيع نطاؽ شبكة التراـ  -3
إنشاء مشروع القديمة واقتراح 

 .مترو جديد
بناء شبكة تراـ تحت أرض  -4

المدينة الداخمية كونو األرخص 
 .مف بيف وسائؿ النقؿ

 تحسيف نظاـ الباصات العامة -5
إف وسائؿ النقؿ العاـ الثالث )

ىذه يجب أف تعمؿ جنبًا إلى 
جنب لتجنب المدينة حاالت 

 .(االزدحاـ المروري
ربط المدينة الداخمية مع  -6

 .محيطيا بالتقاطعات الشعاعية
تخفيؼ الضغط عف المدينة بإنشاء  -7

 [42] .المدف والمراكز التابعة
 

 منطقة تطور عمى وغرب لمدينة المماسي والطريق السريعة الطرق أثر 24 -3 لكشال
 [42] التابعة والمراكز والضواحي المركزية األعمال
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لتسييؿ عمميات الوصوؿ وتخفيؼ نذكر أيضًا التغيرات واإلضافات التي طرأت عمى شوارع مدينة حمب القديمة و 
كاف مع تغير نمط وتوسع المدينة وزيادة عدد السوزيادة الحاجة لمواقؼ السيارات االزدحاـ بعد تطور وسائؿ النقؿ 

لشبكة  والتغييرات المقترحة شبكة الشوارع الرئيسية وخدمات مواقؼ السيارات يوضح المخطط التاليو  ،الحياة
 [15]  .(25-3)والشكؿ ( 22-2)، الشكؿ ـ2010عاـ  ضمف المدينة القديمة المشاة

 
 [15]م 3004شبكة الشوارع الرئيسية في مدينة حمب القديمة وشبكة ممرات المشاة المقترحة عام  30 -3 الشكل

 
نظاـ النقؿ العاـ المقترح وخطوط المترو والترامواي في المخطط التنظيمي لعاـ  كما يبيف المخطط التالي

ـ والخطوط الحديدية قيد 2010باإلضافة إلى المخطط التنظيمي لنظاـ النقؿ العاـ المقترح عاـ  ،ـ2004
 [19] .(27-3)و( 26-3)، الشكؿ الدراسة والمحطات الرئيسية المقترحة لقطار المدينة

 

 
الخطوط الحديدية ومحطات القطار القائمة في مدينة  26-3 الشكل

 [19]م 3009حمب عام 

 
النقل العام الداخمي المقترح بالخطوط الحديدية  27 -3 الشكل

  [19] م3040في المخطط التنظيمي المحدث 
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 ،إف ظيور الخدمات والنشاطات الجديدة تفرض إدارة عمرانية جديدة الستعماالت أراضي المدينة العامة والخاصة
األمر الذي يشجع االستثمارات الخاصة وظيور  ،مع الممارسات االجتماعية الجديدة يتالءـواستغالؿ مساحاتيا بما 

 [53] .استعماالت جديدة مثؿ االستعماؿ الترفييي
 

مع  تالءـمجموعة مف المشاريع النوعية التي تـ 2010اقترح المخطط التنظيمي المصدؽ لعاـ  ،في مدينة حمب
ضافة إلى مالعب باإلمواقع المالعب الرياضية الجديدة مف حيث  ،الممارسات االجتماعية الجديدة في المدينة

مناطؽ منتزىات و باإلضافة إلى اقتراح ، قادرة عمى استيعاب حاجات المدينة المتزايدة لـ تعدالوضع الراىف التي 
 [19] .(29-3)و( 28-3)، الشكؿ في الضواحي الغربية والشمالية مخصصة لمترفيو والسياحة

 

 
توزع المالعب وفق الوضع الراىن لمدينة حمب عام  28-3 الشكل

 [19]م 3040

 
توزع المالعب المقترحة وفق المخطط التنظيمي  29 -3 الشكل

 [19]م 3040المحدث لمدينة حمب 

 
 :تغير نمط الحياة األسرية وحجميا وأثره عمى البنية العمرانية -3-4-3-1-3

ليس مف  ،العمرانية وتغير نمط استعماالت أراضييالديموغرافية السكاف أثر كبير عمى توسع رقعة البنية 
نما مف خالؿ تغير تركيبتيـ االجتماعية أىـ ىذه التغيرات ىي تمؾ التي تؤثر  ،خالؿ زيادة عدد السكاف فحسب وا 

كتدىور وتفكؾ العالقات االجتماعية واألنماط التقميدية لمحياة األسرية مف خالؿ كثرة حاالت  ،عمى األسرة وحجميا
باإلضافة إلى انخفاض نسبة السكف  ،شيخوخة السكاف وانخفاض عدد األطفاؿ في كؿ عائمة ،ؽ واالنفصاؿالطال

إلى زيادة الطمب عمى  األمر الذي أدى تدريجياً  ،المشترؾ مف خالؿ فصؿ األسر واالستقالؿ الذاتي في السكف
 [36] .المساكف

عدد قميؿ مف الدراسات وصفت العالقات االجتماعية في المدف العربية، وفي دراسة لعينة مف مدينة طرابمس في 
تبيف أف نظاـ العائمة النموذجية في طرابمس والعديد مف المدف العربية قد اختمؼ في وقتنا الحاضر عما كاف ليبيا 

، لكف في السنوات األخيرة لوحظ شعور متزايد مف الفردية إذ كاف لمرجؿ السيطرة الكاممة عمى عائمتو ،عميو سابقاً 
في ليبيا -في بعض شرائح المجتمع، فأصبح لممرأة خيارات أكثر ودور واضح في العمؿ داخؿ وخارج المنزؿ 
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لدييف موقؼ أكثر حداثة تجاه الحياة، أما المرأة  35أظيرت الدراسات أف النساء في المناطؽ الحضرية تحت سف 
، واعتمدت شريحة كبيرة مف الشباب المتعمـ -ألكبر سنا تعتبر أكثر ترددًا في التخمي عف القيـ التقميديةالحضرية ا

مف  اً عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي إلجراء االتصاالت مع األقارب عوضًا عف الزيارة الفعمية، كما أف كثير 
األزواج الشباب المتعمميف أصبحو يفضموف بناء أسرىـ بشكؿ منفصؿ وخاص بيـ بداًل مف االنتقاؿ لمعيش مع 

 [50]. والدييـ، كما أثرت أنظمة تنظيـ األسرة في معظـ الدوؿ ليصبح حجـ العائالت أصغر
 

ميز بتنوع وظائفيا باإلضافة وىي مدينة تقع إلى الشماؿ الغربي مف عماف وتت، األردف –مدينة السمط آخر مثاؿ 
 متجاورات عممت عوامؿ القرابة والنسب واألصؿ عمى إيجاد في مدينة السمط القديمة، إلى موقعيا الجغرافي الياـ

 ظيور دوف وحاؿ نسبيا، متجانس مجتمع خمؽ إلى الذي أدى األمر مكانًيا، ومتقاربة مترابطة اجتماعية سكنية
 .غنية وأخرى فقيرة وأحياء لطبقات واضح مكاني وجود فرز ودوف السكاف بيف واجتماعية اقتصادية فوارؽ

 في استعماؿ األرض أنماط بساطة يعكس المختمفة االجتماعية وصيغو بمحتواه ىذا التقميدي الحياة نمط إف
 باإلضافة ،(والحدائؽ والمسطحات الخضراء كالمتنزىات )الترفييي ستعماؿاال مف تخمو تكاد التي القديمة المدينة

 ومتداخمة وكثيفة عشوائية وجاءت ،نسبًيا صغيرة  مساحات احتؿ والتجاري السكني، والحرفي، االستعماؿ أف إلى
السكنية  لموظيفة وجود ىناؾ يكف فمـ القائمة، األرض استعماؿ أنماط تحديد معو يصعب تداخال ببعضيا البعض

 دوف األمر الذي عمؿ عمى الحيمولة ،فارغة أراض   توافر العمرانية في عدـ كما ساىـ ارتفاع الكثافة ،المتكاممة
 [32] .المختمفة المدينة أنحاء في والمرافؽ الخدمات بعض إقامة

 المسيطر نتيجة ىو النواة العائمة نمط وأصبح الممتدة، العائالت ظاىرة فقد تراجعت أما في مدينة السمط الحديثة
 بعيًدا ومستقمة منفردة مساكف في لإلقامة والميؿ مف الشباب، الجديدة األجياؿ عند االستقالؿ حب قناعات لتولد
 األراضي عمى وبالتالي المساكف عمى الطمب تزايد إلى الوضع ىذا أدى وقد ،بعد الزواج الكبيرة العائمة بيت عف

 .رأسًيا التوسع كاف أف بعد سريًعا أفقًيا وتتسع تنمو المدينة وأخذت الجديدة، األحياء السكف فظيرت ألغراض
 األحياء بعض في السكانية الكثافة تتجاوز ال إذ األحياء الجديدة، في والسكنية السكانية الكثافات وانخفضت

 اقؿ إلى الطابقية المساكف نسبة وتراجعت ،ومساحة اتساًعا أكثر المساكف وأصبحت ،دونـ /نسمة ٠،٤ الحديثة
 .النصؼ مف
 

 
 عمل الباحثة -ى البنية العمرانيةأثر تغير نمط العائمة التقميدية عم -مخطط تحميمي 30-3الشكل 

 
 أسعار ذات جديدة ومناطؽ أراض   إلى يقفز أخذ العمراف أسعارىا؛ وارتفاع األراضي عمى الطمب الزدياد ونظًرا
 ،سريعة وبصورة القفز بطريقة يتـ العمراني النمو أف مستغمة بمعنى غير وأراض   فراغات وراءه مخمًفا معتدلة
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 فبرزت ومعاييرىا، الحضري  التخطيط نشاطات تطبيؽ بعد وضوًحا أكثر األرض استعماؿ أنماط وأصبحت
  .الجديدة في األحياء( الخضراء والمساحات الحدائؽ) الترفييية الوظيفة
 االجتماعية األرض أىمية لتراجع نظراً  التنظيـ، في كبيرة زراعية مساحات وتوسعيا دخوؿ المدينة امتداد عف ونتج

 الوظائؼ في العمؿ إلى الزراعة في العمؿ مف السكاف كثير مف وانتقاؿ المينية التحوالت بسبب واالقتصادية
ارتفاع  مع والتجاري السكني االستعماؿ ألغراض صغيرة قطع إلى تفتتيا إلى أدى األمر الذي والخاصة، العامة
 [32]  .أسعارىا في ممحوظ

 

 
  مقارنة خصائص البنية العمرانية والمحتوى االجتماعي بين مدينة السمط القديمة والحديثة في األردن 41 -3الجدول 

 [32]– ترجمة الباحثة عن -

بينما زاد عدد  ،ـ1981ـ و1971بيف عامي  فقط% 0.57بنسبة  بريطانيا العظمى زاد عدد سكاف ،في أوروباو 
 2.71شخص إلى  2.88األمر الذي سبب انخفاض في متوسط حجـ األسرة مف  ،%7.4األسر المنفصمة بنسبة 
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مسكف إضافي مف شأنو أف  5500نسمة ىذا التغير وحده يولد حاجة لػ  250000وبالنسبة لمدينة تضـ  ،شخص
 ،وفي إيطاليا، منزال في اليكتار الواحد 25 ىكتار مف أراضي البنية العمرانية بكثافة نموذجية مف 220يأخذ 

% 3.78فقد شيدت زيادة مساحة بنيتيا العمرانية بمقدار  ،باإلضافة إلى مشاكؿ المدينة القديمة المكتظة بالسكاف
 [36] .(15-3)جدوؿـ كما في ال1971ـ و1961مف زيادة عدد السكاف بيف عامي % 1مقابؿ كؿ 

 

 
 [36]م 4824-4894زيادة في عدد السكان بين عامي % 4توسع المناطق العمرانية في بعض مدن أوروبا مقابل كل  40 -3الجدول 

 
 :نستنتج

 :أىم آثار تغير نمط الحياة والتركيبة االجتماعية عمى البنية العمرانية -
فقدان التماسك  -تغير نمط الحياة األسرية وحجميا -حياة واإلدارة العمرانية الجديدةتغير نمط ال

 .تغير التركيبة االجتماعية -االجتماعي
 .األمر الذي يتطمب إدارة عمرانية جديدة ،ومن ثم المرورتغير نمط الحياة يسبب تغير حركة السكان  -
العمرانية وتغير  التغيرات االجتماعية التي تؤثر عمى األسرة وحجميا ليا أثر كبير عمى توسع رقعة البنية -

 .نمط استعماالت أراضييا
سكان من شأنو لوحده أن يولد حاجة إلى مساكن إضافية الانخفاض متوسط حجم األسرة مع ثبات عدد  -

 .تارات من أراضي البنية العمرانيةقد تستيمك ىك
 دون ،نسبياً بنية عمرانية اجتماعية واقتصادية متجانسة  ساىمت عوامل القرابة والنسب سابقًا في خمق -

 .غنية وأخرى فقيرة وأحياء لطبقات واضح مكاني وجود فرز
 بسبب واالقتصادية االجتماعية األرض التنظيم مع تراجع أىمية في كبيرة زراعية مساحات دخول -

 .والخاصة العامة الوظائف إلى الزراعة في العمل من السكان كثير من وانتقال المينية التحوالت
 

االجتماعي والعمراني السابؽ الذكر بجميع نواحيو مف أىـ أسباب فقداف التماسؾ االجتماعي في ويعتبر التغير 
 .المناطؽ العمرانية
 

 :فقدان التماسك االجتماعي في المناطق العمرانية -3-4-3-1-3
الديمقراطية والعدالة والشموؿ،  ،ةالعالقات االجتماعيالتنظيـ في : التماسؾ االجتماعي إلى مفاىيـيشير 

 .والتعميـ ،السكف، الصحة ،المدينة الحؽ في
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التفرقة االجتماعية، التقوقع والعزلة االجتماعية والمكانية، التفاوت لتماسؾ االجتماعي يؤدي إلى مظاىر فقداف اأما 
 .وصعود النزعة الفرديةالعنؼ وانعداـ األمف  ،الطبقي وعدـ المساواة، تدني المستوى المعيشي

 .بنيتيا العمرانيةتدىور بالتالي حقيقيًا عمى البنية االجتماعية داخؿ المدينة و مر الذي يشكؿ تيديدًا األ
التماسؾ "إليو في تقرير الييئة العامة لمتخطيط في فرنسا بعنواف  ُأشير ىناؾ خطر مف فقداف التماسؾ االجتماعي

 :فيولخصت مخاطره  ،ـ1997عاـ " J. P. Delevoye"برئاسة " االجتماعي في اإلقميـ
 .مشاركة الجميع في إنتاج الثروة أو االستفادة منيا عدـالتفاوت الطبقي والالمساواة نتيجة  -1
 .وظيور نظـ القيـ التنافسية ،فقداف الروابط االجتماعية ونمو الشعور بانعداـ األمف عند السكاف -2
   [53].الصعبةض لمظروؼ االقتصادية واالجتماعية انتشار ظاىرة االكتئاب في األحياء التي تتعر  -3
 

خصوصا أف فييا كثير مف الخدمات كالتعميـ )جذبت الصناعة أعدادا متزايدة مف أبناء الريؼ  ،في مدينة حمب
فاتخذ عديد مف ىؤالء الوافديف مواقع ليـ  ،(المجاني والخدمات الصحية المجانية ووجود مياه الشرب والكيرباء

عمى أطراؼ المناطؽ الصناعية ضمف مواقع مخصصة لمخدمات العامة والمناطؽ الخضراء مسارات الشراييف 
أحاطت ىذه المناطؽ المخالفة لمتنظيـ حوؿ المدينة مف الجنوب والشرؽ والشماؿ لتشكؿ  ،الرئيسية لممواصالت

ما يبنى في المدينة تقريبا حسبما يظير مف سجالت نقابة الميندسيف ودوائر مساحة األبنية المخالفة نصؼ 
 .ضابطة البناء في البمدية

يشكؿ ىذا الواقع اليجيف اجتماعيا المتخمؼ اقتصاديا وصحيا بؤرة مواتية النتشار الجرائـ واألمراض واألوبئة 
بيرة فيما يتعمؽ بالتعديالت المتواترة عمى واالنحرافات نتيجة فقداف المراقبة االجتماعية مما يخمؽ صعوبات ك

 [28] .المخطط التنظيمي
 
ظروفا مروعة في المدف ـ وجدت المجنة المعنية بالحقوؽ المدنية األمريكية 1965عاـ  في الواليات المتحدةو 

المناطؽ  جتماعية وطفرة المواليد واليجرة الكبيرة إلىاالقتصادية و االتغيرات ـ بسبب ال1950الداخمية منذ عاـ 
 .وغرباً  العمرانية لتوفر فرص العمؿ ونمو التكنولوجيا وتوفر وسائؿ النقؿ التي سيمت االنتشار جنوباً 

وىروب السكاف األثرياء  ،أدى تدفؽ المياجريف و األقميات إلى المدينة وانتشار الصناعات وتركز العمالة
كما أف  ،لتتسـ شيئا فشيئا بالفقر وانعداـ الحراؾ االجتماعي ،إلى اإلخالؿ بتوازف المدينة الداخمية القائمةلمضواحي 

االختالفات االجتماعية و الثقافية، فضال عف المشاكؿ المغوية وتعددىا ساىمت في تدىور ىذه األحياء وزيادة 
 [49] .ف كانت ىناؾ بعض األحياء التي اندمجت بنجاحا  حتى و  ،العداء بيف السكاف األصمييف و المياجريف

 
 :ر التركيبة االجتماعية ضمن مناطق البنية العمرانيةتغي -3-4-3-1-1

وىذا يؤثر عمى طريقة استعماؿ المجتمع لألرض  ،تتغير التركيبة االجتماعية في المدف بشكؿ مستمر
 -الجنس  -العمر)ع السكاف مف حيث توز وتتغير التركيبة االجتماعية بتغير  ،وبالتالي تغير البنية العمرانية لممدينة

 -حجـ األسرة -مستوى الدخؿ -الحالة العممية  -الحالة التعميمية  -الحالة االجتماعية  -الجنسية والمنشأ 
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ف تغيرىا في منطقة ما يؤثر بشكؿ كبير عمى بنيتيا العمرانية سواء بالتطور والتقدـ أو  ،(معدالت الجرائـ وا 
 .بالتدىور والتراجع

 اليجرة الخارجيةظاىرة  ،مف أىـ العوامؿ المسببة لتغير التركيبة االجتماعية ضمف منطقة عمرانية ماأيضًا 
لى المدينة  وتفكؾ المدينة مركز في األحياء التاريخية مف لمسكاف األصمييف ةالمستمر  اليجرة فمع  ،والداخمي مف وا 

نما األصمييف السكاف عمى اليجرة وال تتوقؼ المدينة، مركز أحياء في يدب التدىور يبدأ اإلجتماعية التركيبة  وا 
 خضـ وفي المتدىورة، الخراب واألوضاع االجتماعية ويسود والثقافية االجتماعية والفعاليات الخدمات ىجرة تتبعيـ
 ىذه في فيتكاثروف ويتكدسوف متعددة ثقافات مف الجدد السكاف يأتي المدف مراكز ألحياء السكاني التفريغ ىذا

 .وتدىورىا ابيبخرا تعجؿ التي العوامؿ أبرز أحد ويصبحوف إلييا ينتموف ال التي األحياء
نتشار األبراج وازدياد المرورية الحركة يسبب تفكؾ وحدة الجوار وكثافة الوافدة العمالة أعداد إذ أف تزايد  الشاىقة وا 
 ليخيـ االجتماعية، البنية في كبيًرا خمالً  األمر الذي ُيحدث مع مرور الزمف ،يعشوائ بشكؿ التجارية األنشطة

 والتراثية التاريخية وعمى المدينة والقيمة والخدمات، والمباني لألحياء كالكتؿ العمرانية بظاللو عمى مكونات البنية
 [13]. ليا

 
 عمل الباحثة -األثر السمبي لتغير التركيبة االجتماعية عمى البنية العمرانية -مخطط تحميمي 31 -3الشكل 

 
 :نستنتج

، الضواحي ىروب األثرياء إلىو يسبب تدفق المياجرين إلى المدينة وانتشار الصناعات وتركز العمالة  -
 .اإلخالل بتوازن أحياء المدينة الداخمية القائمة

 الحركة كثافة -تفكك وحدة الجوار )الوافدة في مركز المدينة يسبب  العمالة أعداد انتشار الصناعة وتزايد -
  (.العشوائية التجارية األنشطة إنتشار -الشاىقة ازدياد األبراج -ةالمروري

 
 :نتائج أثر قوى التغير االجتماعي عمى البنية العمرانية -3-4-3

 
 :مف المدينة عمى البنية العمرانية اليجرة الداخميةآثار  -

وبالتالي تدىور مراكز المدف  –بب انخفاض عدد سكاف المدف الكبرىوالذي س –ظيور المدف التابعة والضواحي
 .ووسطيا بسبب ىجرة والمركزية السكاف والعديد مف الوظائؼ واألعماؿ
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 :إلى المدينة عمى البنية العمرانية اليجرة الخارجيةآثار  -
  -نشوء الضواحيو  -ثـ ازدحاـ المركز –عمى المساكف واألحياءيادة الطمب وبالتالي ز  –ازدياد عدد السكاف

 .في الكثافة السكانية لبعض المدف اً عام اً والتي قد تسبب انخفاض -يةوبالتالي التوسع السريع لرقعة البنية العمران
 :ظيرت خدمات ونشاطات واستعماالت حديثة ضمف مناطؽ البنية العمرانية نتيجة -

وزيادة متوسط عمر  ،يـ والترفيو وأسباب مختمفة أخرىوتنقميا لمتعمنمط الحياة الجديد الذي يتضمف سفر األسرة 
 والحاجة إلى نشاطات وميزانية لمختمؼ األعمار ومراحؿ الحياة ،السكاف المتوقع

 :نتيجةفرضت إدارة عمرانية جديدة لحركة المواصالت والشوارع ومخارج التخديـ ومواقؼ السيارات  -
تغير حركة السكاف في المدينة ومف ثـ حركة زيادة ساعات العمؿ اليومية مع تغير طبيعة األعماؿ وبالتالي 

 .األمر الذي ينعكس عمى ساعات الذروة واالزدحاـ الصباحي والمسائي ،المرور
 :آثار نمط الحياة التقميدية عمى البنية العمرانية لممدينة -

 :التقميدي في المدينة القديمة عمى البنية العمرانية ونمط استعماؿ األرض الحياة انعكست بساطة نمط
o الفقيرة والغنية لألحياء واضح مكاني ال يوجد فرز ،ةواالجتماعي االقتصادية ال وجود لمفوارؽ. 
o  ًاألحياء السكنية متجاورة ومترابطة ومتجانسة نسبيا. 
o ومتداخمة وكثيفة عشوائية ،استعماالت أراضي مختمطة. 
o السكنية المتكاممة لموظيفة ال وجود. 
o والحدائؽ والمسطحات الخضراء كالمتنزىات الترفييي االستعماؿ مف تخمو تكاد. 
o قمة الخدمات والمرافؽ العامة لعدـ توفر أراضي فارغة. 
o ارتفاع الكثافة السكانية. 
o رأسي بطيء لبنية المدينة العمرانية توسع. 

 :العمرانية لممدينة آثار نمط الحياة الحديثة عمى البنية -
ومستقمة عمى  منفردة مساكف في لإلقامة والميؿ مف الشباب، الجديدة األجياؿ عند االستقالؿ حب قناعات أثرت

 :البنية العمرانية ونمط استعماؿ األرض مف خالؿ
o الجديدة والضواحي السكنية األحياء السكف فظيرت ألغراض األراضي عمى الطمب تزايد. 
o األحياء الجديدة في والسكنية السكانية الكثافات انخفضت. 
o ُخمِّفت مساحات مف األراضي الفارغة بحثًا عف أراضي  ،مع ازدياد الطمب عمى األراضي وارتفاع أسعارىا

 .جديدة بأسعار معتدلة
o التحوالت بسبب واالقتصادية االجتماعية األرض أىمية التنظيـ، مع تراجع في كبيرة زراعية مساحات دخوؿ 

 .التخطيط الحضري نشاطات تطبيؽ بعد وضوًحا أكثر األرض استعماؿ أصبحت أنماط، كما المينية
o واضحة الجديدة الترفييية في األحياء الوظيفة برزت. 
o 1.لبنية المدينة العمرانية توسع أفقي سريع 

                                                           
1
االقتصادي المؤثرة على البنٌة -ألن التغٌر االجتماعً ٌرتبط فً العدٌد من النواحً بالتغٌر االقتصادي نبحث فً أهم قوى التغٌر االجتماعً 

 العمرانٌة للمدٌنة



 
 
 
 
 
 
 

 قوى التغير االجتماعي وأثرىا عمى البنية العمرانية: الباب الثالث -3
 االقتصادي -قوى التغير االجتماعي : الفصل الثاني -3-2

 االقتصادي المؤثرة عمى البنية العمرانية –قوى التغير االجتماعي  -3-2-1
 انتقال تجارة التجزئة من مركز المدينة إلى الضواحي  .3-2-1-1
 إعادة تشكيل العمالة وفرص التوظيف  .3-2-1-2
 التفاوت الطبقي وعدم المساواة في الدخل  .3-2-1-3
 ألماكن األنشطة االجتماعية ظيور صناعة الترفيو وازدياد الحاجة .3-2-1-4
 استقطاب الثروة وىيمنة فئة النخبة .3-2-1-5
 زيادة القدرة التنافسية عمى التعميم وفرص العمل .3-2-1-6
 مؤثرات اقتصادية .3-2-1-7

 االقتصادي عمى البنية العمرانية –نتائج أثر قوى التغير االجتماعي  -3-2-2
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 االقتصادي -قوى التغير االجتماعي : الفصل الثاني -3-3
 

مالـ يتعمـ اإلنساف : "يقوؿ فيو" صدمة المستقبؿ"كتابو بعنواف  2ألفيف توفمر ـ أصدر1970في عاـ 
 فقد حكـ عمينا بانييارىائؿ ،فضال عف المجتمع بأسره ،بسرعة كيفية السيطرة عمى معدؿ التغير في شؤونو الخاصة

ي حيث شيدت المدف ف ،عصار التغير االقتصاديلدينا وعي متزايد أننا بمواجية إ أصبح ،ومع مرور الزمف ،"
 [40] .الخمسيف سنة الماضية تغييرات جذرية عمى الصعيد االقتصادي واالجتماعي

 
 :المؤثرة عمى البنية العمرانية االقتصادي –الجتماعي قوى التغير ا -3-3-4
فيما  ،تأثير البينة االجتماعية لممدينة ال يمكف فصمو في كثير مف األحياف عف الوضع االقتصادي ليا إف

 [5]  .يصعب معيا عمؿ معايير لكؿ منيما عمى حدةمرتبطاف بطريقة معقدة 
 :التي أثرت ومازالت تؤثر عمى تغير البنية العمرانية لممدف االقتصادي–كر بعض أىـ قوى التغير االجتماعينذ

 .انتقاؿ تجارة التجزئة مف مركز المدينة إلى الضواحي .1
 .إعادة تشكيؿ العمالة وفرص التوظيؼ .2
 .المساواة في الدخؿالتفاوت الطبقي وعدـ  .3
 .ظيور صناعة الترفيو وازدياد الحاجة ألماكف األنشطة االجتماعية .4
 .استقطاب الثروة وىيمنة فئة النخبة .5
 .زيادة القدرة التنافسية عمى التعميـ وفرص العمؿ .6
 .أخرى مؤثرات اقتصادية .7

 
 :انتقال تجارة التجزئة من مركز المدينة إلى الضواحي -3-3-4-4

التحكـ بمواقع استعماالت األراضي األنسب لمسكف وتحديد األراضي التي تتوفر فييا  لقوى السوؽ دور كبير في
إال أف ىذا الدور قد يسبب مع الوقت تدىور البنية العمرانية لمعديد مف المدف مف خالؿ  ،فرص العمؿ والتوظيؼ

 :حيث ،عممية الطمب المفرط عمى األراضي الجديدة مف أجؿ التنمية
األمر الذي سرع  ،التجزئة مف مركز المدينة إلى الضواحي رافقتيا الخدمات ووسائؿ النقؿ العامةانتقمت تجارة  -

 . انتقاؿ الوظائؼ مف المركز وبالتالي تدىوره وتراجع بنيتو العمرانية واالجتماعية
مكف تجاه المناطؽ التي يبعيدًا عف ازدحاـ مركز المدينة ظيرت المخازف التجارية الكبيرة في الضواحي  -

 [40]  .ييا برًا عبر وسائؿ النقؿ العامةالوصوؿ إل
نالحظ توضع األسواؽ التجارية الضخمة في  ،في المكسيؾ "Aguascalientes"3 في مدينة أغواسكالينتس

وتظير واقعة عمى امتداد الشوارع الرئيسية  ،ضواحي المدينة ومحيطيا حيث أسعار األراضي الرخيصة والواسعة

                                                           
2
 Future Shock is a book written by the futurist Alvin Toffler in 1970. In the book 

3
االقتصادي على بنٌتها العمرانٌة رغم أنها التنتمً إلى -عًمدٌنة المكسٌك هً من الحاالت الخاصة التً تشابه تأثٌر قوى التغٌر االجتما 

 مواصفات المدن المدروسة فً البحث

http://en.wikipedia.org/wiki/Futurist
http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler
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المتوسطة "وتتوضع المراكز التجارية الفرعية  ،المركز والتي تشكؿ الممرات التجارية الرئيسية في المدينةالممتدة مف 
في المركز " المتوسطة والمنخفضة"بينما تتوزع المراكز التجارية الفرعية  ،في المدينة الداخمية والضواحي" والمرتفعة

 [37] .(32-3)، الشكؿ التاريخي باإلضافة إلى األسواؽ البسيطة
 

 
 [37] ترجمة الباحثة عن -م4880-4820المكسيك  -توزع المراكز التجارية بين المركز والمحيط في مدينة أغواسكالينتس 32 -3الشكل 

 

تنتقؿ بعيدا عف المركز وغيرىا  تجارة التجزئةبعض النشاطات االقتصادية مثؿ وفي مدينة حمب بدأت مؤخرا 
 كأشرطة دمشؽ حمب محور المسممية، إعزاز، محور محور مثؿ الرئيسية المحاور طوؿ عمى لتمتدوازدحامو 
 عمى الصناعية الفعاليات تزايد حجـ كما محور، لكؿ اإلقميمية الوظيفية النيايات مع وظيفية تتناسب وفعاليات
 [19] .(33-3)، الشكؿ والمنصورة العسؿ خاف حمرة، كفر منطقة المدينة مثؿ أطراؼ عمى الواقعة المحاور

 

 
  [19] تطور اتجاىات النشاط االقتصادي والخدمات الخاصة عمى محاور الحركة الرئيسية لمدينة حمب 33 -3الشكل 
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بيع السيارات والمفروشات ومخازف األطعمة مثؿ  ىذه النشاطات االقتصادية مختمؼ مراكز التجارةوتتضمف  -
نذكر مثاال  ،واألعراس وغيرىا مف االستعماالت الترفيييةالضخمة والمستوعات والفنادؽ وصاالت االحتفاؿ 

الذي يصؿ سوريا عمى طريؽ غازي عنتاب ـ 2008الذي افتتح عاـ عمييا التاوف موؿ وفندؽ شيباء موؿ 
مجموعة مف المقاىي فندقًا باإلضافة إلى ويضـ  ،كيمو متر عف مركز مدينة حمب 6بتركيا وفقط عمى بعد 
 [69]  .(34-3)، الشكؿ يووالمطاعـ ومناطؽ الترف

 

 
 عمل الباحثة -(تاون مول وشيبا مول)حمب  -انتشار بعض النشاطات التجارية عمى طريق غازي عنتاب 34 -3الشكل 

 
 :إعادة تشكيل العمالة وفرص التوظيف -3-3-4-3

في القطاعات العمالة وفرص التوظيؼ  فانحصرت ،تراجع قطاع التصنيع مع تطور تكنولوجيا المعمومات
 .كقطاع التعميـ وصناعة الترفيو واألعماؿ االجتماعية ،ااالقتصادية التي ال يمكف استبداؿ اليد العاممة فيي
ستكوف ىي  -القادرة عمى االستفادة مف تكنولوجيا المعمومات-إال أف قطاعات الخدمات التجارية والمكاتب 

والسيما وزيادة ساعات الدواـ  ،ص العمؿفر  األمر الذي سيسبب تقمص ،القطاعات المييمنة في مجاؿ التوظيؼ
ويظير تأثيره عمى ىجرة السكاف بحثًا عف فرص لمعمؿ وجذب آالؼ المياجريف إلى المدف  ،في قطاع المكاتب

 . وضواحييا لمعمؿ وظيور مناطؽ سكف المتنقميف والمسافريف عمى محيط المدينة
 
 :التفاوت الطبقي وعدم المساواة في الدخل -3-3-4-3

وجو الالمساواة في ف ،ت العمرانية تصبح أكثر تفاوتاً متزايدة عمى أف مستويات الدخؿ في المجتمعاىناؾ أدلة 
األمر الذي سيزيد الشرخ  ،أكبر مف أي وقت مضى في السنوات الخمسيف الماضية الدخؿ في أمريكا وبريطانيا

 .بنية العمرانية لممدينةبيف الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة في مركز وضواحي المدينة ويسبب تفكؾ ال
تنمية إلى تصحيح الخمؿ مف خالؿ تشجيع  ىناؾ ضرورة إلعادة التوازف الطبقي ووضع خطة جديدة تيدؼ

السكاف ذوي الدخؿ المتوسط بالعودة إلى مراكز المدف وخمؽ فرص عمؿ كافية لألعداد المتزايدة مف الفقراء في 
 [40] .المناطؽ العمرانية
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حيث  ،ـ1989اختالؼ مستوى الدخؿ ببيف مركز مدينة شيكاغو وضواحييا عاـ  (36-3)ويظير المخطط 
يتركز ذوي الدخؿ المرتفع في الضواحي ويغمب ذوي الدخؿ المنخفض والمتوسط عمى المدينة الداخمية والمركز مع 

اف مرحمة الركود التي تسيطر عمى مستوى دخؿ سك( 35-3)شكؿويظير ال ،تواجد قميؿ لذوي الدخؿ المرتفع
 [67]  .بضواحيياالمدينة الداخمية مقارنة 

 

 
التغير في دخل الفرد في مدينة شيكاغو ومحيطيا  35 -3 الشكل

 [67]م 4898-4828بين امي 

 
معدل دخل الفرد بالدوالر في مدينة شيكاغو  36 -3 الشكل

 [67]م 4898ومحيطيا عام 
 
 :االجتماعيةظيور صناعة الترفيو وازدياد الحاجة ألماكن األنشطة  -3-3-4-1

جاء متزامنًا مع ظيور صناعة  ،إف ازدياد ساعات العمؿ نتيجة فقداف الوظائؼ مع ظيور تكنولوجيا المعمومات
لذا فإف ازدياد الحاجة إلى أماكف لألنشطة االجتماعية  ،الترفيو واالىتماـ بساعات وقت الفراغ والرحالت الترفييية

 [40]  .و وتطور المدفوقضاء وقت الترفيو جاء كنتيجة طبيعية لنم
حيث نجد ىذه االستعماالت  ،فأصبحت معظـ المدف العصرية تراعي االستعماالت الترفييية كوظيفة أساسية

ألؼ  20باإلضافة إلى نحو  ،في المنتزه القومي 2كـ225تغطي في مدينة راولبندي إسالـ أباد مساحة تزيد عف 
كما تضـ  ،مدينة لندف تحتوي عمى حدائؽ ىايد بارؾ وسانت جيمسكذلؾ نجد  ،فداف موزعة عمى أحياء المدينتيف

 .(37-3)، الشكؿ مدينة باريس غابة بولونيا الواسعة والواقعة في غربيا
وتضـ مدينة االسكندرية حدائؽ النزىة والشالالت بجانب البحر المتوسط المفتوح بيوائو المتجددالفتقار ساكف 

 [5]  .بحر المكشوؼالمدينة لمجو النقي في الريؼ او ال
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 [5]م 4810ىارولد كارتر عام  -االستعمال الترفييي ومواقع المنتزىات في مدينة لندن 37 -3الشكل 

 
 :استقطاب الثروة وىيمنة فئة النخبة -3-3-4-0

 ،مف التدخؿ الحكومي إف استقطاب الثروة ىو نتيجة حتمية لمنظاـ االقتصادي الذي تييمف عميو قوى السوؽ بدالً 
ففي الوقت الذي تستمر فيو  ،ومف المتوقع أف تييمف فئة النخبة في المجتمع عمى عممية التطور العمراني لممدينة

لف يطرأ إال تغير طفيؼ عمى رواتب الطرؼ اآلخر مف نطاؽ االستقطاب في العقود  ،رواتب فئة النخبة بالنمو
 [46] .القادمة

مف عدد السكاف مف % 5النخبة مف الدخؿ القومي والتي تشكؿ ارتفعت حصة فئة  ،في مدينة القاىرة الكبرىف -
بينما انخفض نصيب الفئة األقؿ في المجتمع  والتي تشكؿ  ،ـ1970بيف أوائؿ وأواخر عاـ % 24إلى % 15
 [55] .%13إلى  17مف % 20
 .الديياتجاه التوسع العمراني وأماكف السكف والتوظيؼ المفضمة دور كبير في تحديد  فئة النخبةإف ل

 
 :زيادة القدرة التنافسية عمى التعميم وفرص العمل  -3-3-4-9

ولف يتوقؼ التعميـ عند مرحمة  ،سيحظى التعميـ ونوعية ومستوى التعميـ بأىمية متزايدة في عالـ تنافسي كيذا
نما سيستمر إلى سنوات العمؿ ومف ثـ سنوات التقاعد ،السنوات األولى  ة مف أجؿلبموغ أعمى مستويات الميار  ،وا 

األمر الذي يتيح ظيور وظائؼ جديدة لـ  ،عمى عمؿ أو كنشاطات في وقت الفراغ تحسيف وزيادة فرص الحصوؿ
وىو أحد أسباب االتجاه  ،تكف موجودة سابقًا مما يستدعي معيا نوعية جديدة مف التشكيؿ العمراني المعبر عنيا

  .نحو التخصص الوظيفي الستعماالت األراضي
 
 :أخرى مؤثرات اقتصادية -3-3-4-2

ىناؾ بعض المؤثرات االقتصادية التي تحث عمى زيادة القدرة التنافسية وتحسيف اإلنتاجية، وليا تأثير 
 [40]  .وخصخصة الشركاتلغاء الضوابط المالية بيف المدف فتح الحدود وا  مثؿ  كبير عمى تغير البنية العمرانية
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 :العمرانية االقتصادي عمى البنية –نتائج أثر قوى التغير االجتماعي  -3-3-3
 
لقوى السوؽ دور كبير في التحكـ بمواقع استعماالت األراضي األنسب لمسكف وتحديد األراضي التي تتوفر  -

 .فييا فرص العمؿ والتوظيؼ
 .الوقت تدىور البنية العمرانيةقد تسبب مع  عممية الطمب المفرط عمى األراضي الجديدة مف أجؿ التنمية -
ومف ثـ  ،الخدمات ووسائؿ النقؿ العامة إلييا تنتقؿ ،المركز إلى الضواحيمع انتقاؿ تجارة التجزئة مف  -

األمر الذي سبب زيادة نسبة المباني الفارغة والمناطؽ الميجورة في  ،الوظائؼ واألعماؿ والعديد مف السكاف
 .مركز ووسط المدينة وتدىور بعض أحيائيا

مف خالؿ تشجيع تنمية السكاف  ،مركز وضواحي المدينةضرورة إعادة التوازف بيف الطبقة الغنية والفقيرة بيف  -
 .وخمؽ فرص عمؿ كافيةذوي الدخؿ المتوسط بالعودة إلى مراكز المدف 

وبالتالي  ،تطور تكنولوجيا المعمومات وتراجع دور العمالة يسبب تقمص فرص العمؿ وزيادة ساعات الدواـ -
 . اليجرة بحثًا عف فرص لمعمؿ وظيور مناطؽ سكف المتنقميف والمسافريف عمى محيط المدينة

أصبح االستعماؿ الترفييي واالىتماـ بوقت الفراغ رئيسيا في المدف مع ازدياد ساعات العمؿ نتيجة فقداف  -
 .الوظائؼ

 .كف السكف والتوظيؼ المفضمة لديياإف لفئة النخبة دور كبير في تحديد اتجاه التوسع العمراني وأما -
زيادة القدرة التنافسية عمى التعميـ وفرص العمؿ يتيح ظيور وظائؼ جديدة تستدعي نوعية جديدة مف التشكيؿ  -

 .وىو أحد أسباب التخصص الوظيفي الستعماالت األراضي ،العمراني
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اتـــــــــــــج والتوصيــــــــــالنتائ
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 نتائج البحث
 

البحث الدراسة النظرية والعممية ألىـ قوى التغير الوظيفي واالجتماعي المؤثرة عمى البنية العمرانية مف خالؿ تناوؿ 
المفسرة ألنماط توزع السكاف واألعماؿ ضمف مناطؽ البنية العمرانية وأسباب  والحديثة تقميديةالفيـ وتحميؿ النظريات 

تـ , لكبيرة الحجـ ذات المركز التاريخيومف خالؿ إسقاط تمؾ الدراسات عمى العديد مف المدف المتوسطة وا, تغيرىا
 والسبؿ الكفيمة لضبط مقترحات الحموؿ المالئمةالتوصؿ إلى مجموعة مف النتائج الرئيسية التي ساىمت في إيجاد 

خبرات التجارب و استنادًا إلى ال, مع أنماط الحياة المتطورة تالءـترتقاء بالبنية وضماف كفاءتيا لالتغير العمراني واإل
 .في ىذا المجاؿ لممدف السابقة

 

 فيما يخص تركيب مناطق البنية العمرانية لممدن وخصائصها االجتماعية والوظيفية: 

  قوى التأثير الوظيفية بينما تعتبر , االجتماعية والسموكية مف أبطأ المؤثرات عمى التغير العمرانيقوى التأثير تعتبر
 االقتصادية والتقنية مف أسرعيا وأكثرىا تأثيراً و 
 حيث تظير عقدا فرعية تجارية في  عديد مف المدفمنطقة االعماؿ المركزية المركز الوحيد لمتجارة في الـ تعد ل

  إلى جانب الطرؽ الرئيسية الشعاعيةحياف كثير مف األ
 ويؤدي التبايف في إمكانية , اتجاه األطراؼبالطرؽ التي تخرج مف قمب المدينة بالتركيب الداخمي لممدف  تحكـي

 األراضي عماالتاستتوزع الوصوؿ إلى فروؽ في أسعار األراضي ويؤثر ذلؾ بدوره عمى 
  ألنيا تؤدي إلى , مف أىـ المؤثرات عمى حركة نمو المدينة الغنية حركة المساكف الممتازة التي تسكنيا األسرتعتبر

 بقية الوظائؼمعيا تتحرؾ و  نمو المدينة كميا في نفس االتجاه
 التجمع في منطقة واحدة استعماالت األراضي المتعارضةبينما تتجنب , تميؿ األنشطة المتماثمة إلى التجاور  
  محيط  -الضواحي السكنية  -المدينة الداخمية  -مركز المدينة : )لممدينةتتمثؿ خصائص مناطؽ البنية العمرانية

 :بػ( الذي يضـ غالبًا النواة الصناعية الجديدة) المدينة
 

 الخصائص العمرانية لمناطق البنية العمرانية لممدينة*

 الخصائص العمرانية مركز المدينة المدينة الداخمية الضواحي السكنية محيط المدينة

المدينة  حدود
 العمرانية/الريفية

منطقة التوسع 
السكني التي ظيرت 

حدود المدينة القديمة 
المنطقة  - سابقا

القمب التاريخي 
والجغرافي لممدينة    الموقع
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 التوسع المستقبمي -
 مدف التابعةـ التض -

 والمنطقة الصناعية

الصناعية في القرف  20نياية القرف 
بيف المركز   11

 والضواحي

ف موقع االستيطاو 
 األصمي

 الكثافة العمرانية وعشوائية مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا

يمر عبرىا األوتوستراد 
 السريع
 

 شبكة نقؿ متطورة
خاصة  مواقؼ

 وعامة

بالطرؽ  تحاط المنطقة
 (المحمؽ) الدائرية

 ضغط مروري
 مركز النقؿ العاـ

 كبيرة مشاة مساحات

 المواصالت
 

 منطقة بعيدة
سكانيا المتنقميف يقصدىا 

والماريف عمى األوتوستراد 
 السريع

تناسب  ,منخفضة
أصحاب السيارات 

 الخاصة

تناسب  ,متوسطة
وسائؿ النقؿ العاـ 
 والسيارات الخاصة

وسائؿ النقؿ ل ,مرتفعة
 الخاص والعاـ والمشاة
قيود متعددة عمى 
 مواقؼ السيارات

 سهولة الوصول
 

منطقة التوسع المستقبمي 
 – والصناعة لممدينة

قطاعات ذات شبو  تظير
مراكز أو مراكز جديدة 

 لممدينة

تتبع اتجاه األراضي 
ذات المناسيب 

المرتفعة المكشوفة 
والرياح النظيفة  –

 والعوامؿ البيئية

يتسع المركز عمى 
تغزوىا  -حسابيا

تجارة المركز وينتقؿ 
 -السكف إلى األطراؼ
تشمميا قوانيف 
 التخطيط الجديدة

اتجاه التوسع يساير 
 مدينةلم الغالب

بتوسع السكف  يرتبط
 الممتاز

توجهات التوسع 
 العمراني

 منخفضة جدا
ومساحة  منخفضة

 عقارات واسعة
 منخفضة نسبيا

مرتفعة ومساحة 
 العقارات صغيرة

 
 أسعار األراضي

 
 

 الخصائص االجتماعية لمناطق البنية العمرانية

 االجتماعية الخصائص مركز المدينة الداخمية المدينة الضواحي السكنية محيط المدينة

 الكثافة السكانية منخفضة مرتفعة منخفضة منخفضة جدا

ذوي الدخؿ المرتفع 
 والمنخفض والمتوسط

ذوي الدخؿ المرتفع 
 والمتوسط

ذوي الدخؿ المنخفض 
 والمتوسط

ذوي الدخؿ 
المنخفض 
 والمتوسط

 مستوى دخل السكان
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المسافريف والمتنقميف 
يومية إلى برحالت 

 العمؿ
 العامميف في الزراعة

فئة نسبة كبيرة مف 
 النخبة في المجتمع

باإلضافة إلى سكاف 
 المدينة

سكاف مف نسبة كبيرة 
سكف   -أصوؿ مياجرة 

 عماؿ المصانع

السكاف األصمييف 
عمالة وافدة و 

وسكاف جدد مف 
 ثقافات متعددة

 التركيبة االجتماعية

- 
بيئة نظيفة مع , الئؽ

الخدمات توفر 
 التسييالتو 

انعداـ  - منخفض
 المراقبة الطبيعية

تفكؾ  -ض منخف
 وحدة الجوار

مستوى المعيشة 
 والحياة االجتماعية

مرتفعة خالؿ ساعات 
العمؿ في المنطقة 

 الصناعية
منخفضة في المناطؽ 

 السكنية

منخفض صباحا 
 ومرتفع مساء

مرتفعة خالؿ ساعات 
العمؿ في األحياء 

 الصناعية
في المناطؽ منخفضة 

 السكنية

حركة التسوؽ 
نشاط  -مستمرة 

صباحي ىائؿ 
 ومسائي منخفض

 النشاط االجتماعي
 المرئي

 

 الوظيفية لمناطق البنية العمرانية الخصائص

 الخصائص الوظيفية مركز المدينة المدينة الداخمية الضواحي السكنية محيط المدينة

سكف المسافريف 
 ممف والمتنقميف

يقوموف برحالت 
 لمعمؿيومية 

تقؿ الكثافة نحو 
 الخارج

 –منفصؿ–شقؽ)
 (فيالت–متصؿ

مباني )تدىور جزء كبير 
والمساكف ( قديمة وميجورة

الطابقية واألبنية متعددة 
 سكف العماؿ –الشقؽ 

المباني )نسبة قميمة 
سكف  -الطابقية
األبنية  -متصؿ

 (البرجية

 االستعمال السكني

متاجر التجزئة 
 الضخمة

مراكز التسوؽ الكبيرة 
واألطعمة وفروع 
 المتاجر الكبرى

النشاطات التجارية بشكؿ 
عشوائي مع مراكز 
 التسويؽ وتجارة التجزئة

النسبة الغالبة 
لالستعماؿ التجاري 

التجزئة واألسواؽ )
 (المكاتبو 

 االستعمال التجاري

تنتشر المنطقة 
عمى الصناعية 

المدف مشكمة  حواؼ
بذلؾ نواة صناعية 

 جديدة

مناطؽ صناعية 
 متطورة

 11أقدـ صناعات القرف 
والصناعات الخفيفة مع 

وتبادؿ خدمات تسويؽ 
 البضائع

بنسبة متوسطة 
الصناعات وخدمات )

 تسويؽ البضائع
 (والحرؼ

 االستعمال الصناعي
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 –المطارات 
 الموتيالت

بعض المراكز اإلدارية 
واالجتماعية تناسب 
 احتياجات المنطقة

المساجد والكنائس 
والمدارس وبعض المباني 

 العامة

الفنادؽ والمباني 
والخدمية اإلدارية 

 والمباني العامة اليامة
-فنادؽ –مسارح)

 (بنوؾ

االستعمال اإلداري 
 والثقافي واالجتماعي

أراضي زراعية 
المستقبمي  لتوسعا

أراضي مياه 
-الصرؼ الصحي 
 مالعب الغولؼ

استعماالت ترفييية 
, وأماكف قضاء العطمة

 والمساحات والحدائؽ
 الخضراء

بعض الحدائؽ مع ازدياد 
نسبة المباني الفارغة 
 والمناطؽ الميجورة

 مف تخمو تكاد
 األرض استعماؿ
 كالمتنزىات الترفييي

 والمسطحات الخضراء
 والحدائؽ

 الفراغات المفتوحة

 
 عمى البنية العمرانية لممدينة تم استنتاج ما يمي فيما يخص أهم آثار قوى التغير الوظيفي: 
 تغير  - المكاني الستعماالت األراضي التوزع تغير) :أىـ قوى التغير الوظيفي المؤثرة عمى البنية العمرانية

 (ةظيور المراكز الجديدو  الزحؼ العمراني -األراضي  التخصص الوظيفي الستعماالت
  والقرب  الموقع بعامؿ: ستعماالت األراضي العمرانيةالمكاني التوزع الؤثرة عمى الم الديناميكية العوامؿتتمثؿ أىـ

يجار األرض   وبعامؿ سيولة الوصوؿ -بعامؿ النقؿ وتكاليؼ المواصالت  -والبعد عف المركز واختالؼ سعر وا 
  إشباع منطقة األعماؿ المركزية وتراجع المدينة الداخمية  ىيأىـ المخاطر التي تيدد البنية العمرانية لممدينة مف

 وظيور التجمعات السكانية المخالفة عمى أطراؼ المدينة 
 بيف المسافة مف منطقة األعماؿ المركزية وغنى ورفاىية المنطقة وارتفاع مستوى المعيشة  ىناؾ عالقة متبادلة

 وى الدخؿ عند السكاففكمما ابتعدنا عف مركز المدينة كمما ارتفع مست, فييا
 فكمما ابتعدنا عف المركز كمما انخفضت , بيف ارتفاع تكاليؼ األرض وارتفاع تكاليؼ النقؿ ىناؾ عالقة عكسية

 أسعار األراضي وارتفعت تكاليؼ النقؿ
 بينما يفضؿ المشتغموف مف سكاف المناطؽ العمرانية التمركز, سوؽ األراضي السكنية تفضؿ الالمركزية واالنتشار 
  والمحدد الستمرارية , لسيولة الوصوؿ إلييا عمى أراضي مركز المدينةالعمرانية االستعماالت  معظـتتنافس

 االستعماؿ ىو االستعداد لدفع اإليجار المرتفع ليذه األرض
  ةبمساحات أكثر كفاءة وخدمات أكثر فعالي, نحو الالمركزية في مواقعيا االستعماالتالعديد مف مؤخرا تتجو ,

 في الضواحي" بالمركز الخدمي الجديد"في مجموعيا ما يسمى  لتشكؿ
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 نمط التوزع المكاني الستعماالت األراضي األساسية ضمن البنية العمرانية
 (سهولة الوصول -عامل النقل  –عامل الموقع )حسب تأثير قوى التغير الوظيفي 

 االستعمال السكني
وألف السكاف يفضموف االنتقاؿ إلى , في المركزعمى منافسة الربح والفائدة  ة االستعماؿ السكنيعدـ قدر ل

 ومستوى المعيشة منخفض مرتفعةفي المركز  نجد أف الكثافة السكانية, أراضي أرخص بمساحات أكبر
 ويرتفع مستوى المعيشةالضواحي والمناطؽ الريفية في بينما تنخفض الكثافة السكانية 

ستعماؿ المسيطر في المركز لقدرتو عمى تحمؿ تكاليؼ األرض مقارنة بالربح وتوفر النقؿ واأليدي اال االستعمال التجاري
 وتتـ االستفادة مف األرض ألقصى حد بارتفاع عدد الطوابؽ,  العاممة  وخدمات التسويؽ

 االستعمال الصناعي
ينتشر حوؿ المركز حيث تنخفض اإليجارات وتتوفر األيدي العاممة ووسائؿ النقؿ و مراكز اليزاؿ 

األراضي أرخص تفضؿ محيط المدينة حيث  باتت الصناعاتإال أف أغمب , التسويؽ وتبادؿ البضائع
 لبناء المصانع والمساحات أكبر

 
  حيث القمب التاريخي ومنطقة )مركز المدينة في  لتغير التوزيع المكاني الستعماالت األراضي التأثير األكبريظير

 (.حيث مساحات التغيير تشيد أكبر نسبة ليا)ومحيط المدينة ( األعماؿ المركزية
 

 مظاهر تغير التوزيع المكاني الستعماالت أراضي البنية العمرانية لممدينة

 محيط المدينة مركز المدينة 

 االستعمال السكنيتغير 
 –االستعماؿ السكني ضغط مساحات 

 ظيور المباني الحديثة

ظيور  -خطط االمتداد العمراني لممدينة 
المدف التابعة وشبو المراكز التي تخدـ 

انتشار  -المقاطعات التابعة لممدينة 
المخالفات الجماعية والمناطؽ السكنية 

 غير الرسمية

 االستعمال التجاريتغير 

جذب  –ظيور مراكز التسوؽ المغطاة 
الوظائؼ ذات األنظمة النشطة كالمكاتب 

إغالؽ العديد  –وأنشطة تجارة التجزئة 
 مف المحاؿ التجارية الصغيرة

تطور مجاؿ األعماؿ والمكاتب والفنادؽ 
وظيور المراكز التجارية الضخمة 

 ومراكز التسوؽ اإلقميمية
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 االستعمال الصناعي والحرفيتغير 
األنشطة الخروج اإلجباري لعدد كبير مف 

إخالء العديد مف  –التقميدية 
 االستعماالت الصناعية

المركزية الصناعة وظيور نواة صناعية 
 بالقرب مف شراييف النقؿ الرئيسية

 الشوارع والمواصالتتغير 

ظيور الطريؽ الدائري المحيط بمركز 
ظيور ممرات المشاة  -المدينة 

ازدحاـ الشوارع  -واألرصفة الممحقة 
وجود متسع كاؼ  عدـ –الضيقة 

 لمواقؼ السيارات

 وضع وتنفيذ خطط تنمية الطرؽ

 يكاد يخمو مف األراضي المفتوحة األراضي المفتوحةتغير 

الحدائؽ )الترفييي  الستعماؿظيور ا
الكبيرة والمالعب واالستادات الرياضية 

تحوؿ األراضي الزراعية  -(الجديدة
 والريفية إلى أراضي عمرانية مبنية

 

 لممدينة البنية العمرانيةالتغير الوظيفي عمى مناطق قوى أثر 

 مركز المدينة
مف االستعماالت التجارية التي ويحافظ عمى مزيج عالي الكثافة , بشكؿ سريع في التفاصيؿ يتغير

ينعكس عمى قد  إال أف ىذا األمر, خارج المركز وعمى أطراؼ المدينة مثيمتياتشيد منافسة شديدة مف 
 ي الضعيؼ بظيور مستويات عالية مف األراضي الميجورة والشاغرةاالقتصاد المحم

 المدينة الداخمية
وينتج عف إعادة البناء , ويستمر وضعيا في التراجع, التغمب عمى فقداف دورىا في التصنيعتحاوؿ 

 والتطوير جزر لالستثمار محاطة ببحر مف التدىور

, لتفصيمية تتـ مف خالؿ مؿء الفراغاتالوظفية احيث أف التغيرات , فالتغير قميؿ منطقة استقرار تمثؿ الضواحي السكنية
 وقد تحدث بعض التوسعات التجارية في عقد محددة

 محيط المدينة
, يتـ التغيير مف االستعماؿ الريفي إلى االستعماؿ العمراني, الوظيفيةأكبر مساحة معرضة لمتغيرات 

 المدينة الرئيسيويزداد تركيز النشاط عمى محيط 
 

 لممدينة البنية العمرانيةالتكنولوجي عمى -التغير الوظيفيقوى أثر 

 صناعة السياراتتطور 

 مواقع الوظائؼ وفرص العمؿتغير ثورة كبيرة في  -
 وازدحاميا تطور شبكة النقؿ في المدينة -
 التوسع األفقي السريع لبنيتيا العمرانية -
 كمما ابتعدنا عف المركزتراجع استخداـ وسائؿ النقؿ العاـ  -
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 تطور تكنولوجيا المعمومات

 أثر عمى تغير حركة المدينة وخدماتيا ؿإلى العمالموظؼ التغير في صفة وصوؿ  -
 والمكاتب عمى فرص العمؿ في مركز المدينةقطاعات الخدمات التجارية ىيمنت  -
 في المدينة الداخمية تراجع قطاعات الصناعة التحويمية والخدمات -
 وزيادة ساعات الدواـ أدى لظيور سكف المتنقميف في محيط المدينة فرص العمؿتقمص  -

 

 فيما يخص أهم آثار قوى التغير االجتماعي عمى البنية العمرانية لممدينة: 

 تبقى الكثافة السكانية في المركز , عمى الرغـ مف االنخفاض المستمر لعدد سكاف المركز وارتفاعو في الضواحي
 دفالمالعديد مف تسجؿ أعمى نسبة ليا تقريبا في 

 الفرصة أف يعمؿ في إتاحة  ميـوزيادة ممكيات السيارة الخاصة دور  كفاءة نظاـ النقؿ المستخدـ في المدينةل
 المدينة ويسكنوف ضواحييا السكاف داخؿ 

  إدارة عمرانية جديدةاقتراح  األمر الذي يتطمب, حركة المرورتغير تغير حركة السكاف و يسبب تغير نمط الحياة 
 راضي العمرانية إلى مساكف إضافية تستيمؾ األسكاف يولد حاجة العدد مع ثبات نخفاض متوسط حجـ األسرة ا 
  وجود فرز دوف, بنية عمرانية اجتماعية واقتصادية متجانسة نسبياً  خمؽسابقًا في عوامؿ القرابة والنسب ساىمت 

 غنية وأخرى فقيرة وأحياء لطبقات واضح مكاني
 زيادة , أخرى لمتعميـ والترفيو وأسباب ظيرت استعماالت أراضي جديدة بسبب نمط الحياة الجديد وسفر األسرة

 نشاطات وميزانية لمختمؼ األعمار ومراحؿ الحياةوالحاجة إلى , متوسط عمر السكاف المتوقع
  زيادة ساعات العمؿ )نتيجة  لمواصالت ومخارج التخديـ ومواقؼ السياراتلحركة ا إدارة عمرانية جديدةفرضت

األمر الذي ينعكس عمى , في المدينةوالمرور تغير حركة السكاف مع تغير طبيعة األعماؿ وبالتالي  اليومية
 (زدحاـ الصباحي والمسائيساعات الذروة واال

 

 لممدينة البنية العمرانيةالتغير االجتماعي عمى قوى أثر 

 النمو الطبيعي لمسكان
 توسع رقعة البنية العمرانية -
 خمؿ في توزيع مساحات االستعماؿ السكني -
 تغير االحتياجات الوظيفية نوعًا وكماً  -

النمو )إلى المدينة الهجرة الخارجية
 (الحضري

 وازدحاموضغط المركز  -
 العمرانيةالمتداد األفقي وتوسع حدود البنية ا -
 انخفاض عاـ في الكثافة السكانية -
 الموارد واالمتداد العمراني فوؽ األراضي الزراعيةاستيالؾ  -

 (الالمركزية)من المدينة  الهجرة الداخمية
 يظيور المدف التابعة والضواح -
 انخفاض عدد سكاف المدف الكبرى -
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 السكني في مركز المدينةتراجع االستعماؿ  -
 توسع االستعماؿ التجاري واإلداري في المركز -
 وتدىور المدينة الداخمية مركزية السكاف والوظائؼال -

 تغير نمط الحياة والتركيبة االجتماعية

 والمواقؼلمواصالت ومخارج التخديـ لحركة ا إدارة عمرانية جديدةفرض  -
 تدىور بعض المناطؽ العمرانية العمرانية -
 مكاني اجتماعي طبقي واضح وجود فرزتفكؾ البنية العمرانية مع  -
 التنظيـ في كبيرة زراعية مساحات دخوؿ -
 اإلخالؿ بتوازف أحياء المدينة الداخمية القائمة -
 االستعماؿ الترفيييكظيور استعماالت جديدة  -
 ةالمروري الحركةكثافة  -
 يةعشوائال التجارية األنشطة إنتشار -

 

 االقتصادي عمى البنية العمرانية لممدينة -االجتماعيأثر قوى التغير 

 أثرها عمى البنية العمرانية االقتصادي -االجتماعي قوى التغير

انتقال تجارة التجزئة من المركز إلى 
 الضواحي

 انتقاؿ الخدمات المرافقة -
 تدفؽ الحركة المرورية في المنطقة -
 ىجرة السكاف إلى الضواحي -
 الفارغة والميجورة في قمب المدينةارتفاع نسبة المباني  -
 زيادة أسعار األراضي المجاورة في الضواحي -
 توسع رقعة البنية العمرانية لزيادة الطمب عمى األراضي الرخيصة -

 تفكؾ البنية العمرانية بيف المركز والضواحي - التفاوت الطبقي
 انتشار الجرائـ والمخالفات في األحياء الفقيرة -

 ظيور صناعة الترفيو واالىتماـ بوقت الفراغ - زيادة ساعات العمل

 التنافس عمى التعميم وفرص العمل
 ظيور وظائؼ تخصصية جديدة تستدعي نوعية جديدة مف التشكيؿ العمراني -
 يعزز التخصص الوظيفي الستعماالت األراضي -

 الديي أماكف السكف والتوظيؼ المفضمةباختيار اتجاه التوسع العمراني  تحدد - هيمنة فئة النخبة
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 التوصيات
 

تطور االحتياجات الوظيفية واالجتماعية وتغيرىا بتغير الزمف يستوجب إعادة النظر في االستراتيجيات المستقبمية  إن
 , المقترحة لتطور المدف في القرف الحادي والعشريف

مكانيات تالفي السمبيات وتعزيز اإليجابيات , مف ىذا المنطمؽ وباالستفادة مف ومف خالؿ دراسة نتائج البحث وا 
استراتيجيات الدوؿ المتبعة في التعامؿ مع آثار التغير وتجديد المناطؽ المتدىورة جراء تغير بنيتيا الوظيفية 

 :رئيسييف ضمف مستوييف تـ التوصؿ إلى التوصيات النيائية لمبحث والتي يمكف تصنيفيا واالجتماعية

 
 :توصيات عمى المستوى العام (1

 
يجػػػاد رؤيػػػة إلمكانيػػػة االرتقػػػاء بيػػػا وتكيفيػػػا مػػػع التبػػػدالت  كػػػي نسػػػتطيع  التوصػػػؿ إلػػػى بيئػػػة عمرانيػػػة متوازنػػػة فاعمػػػة وا 

االجتماعيػػة والوظيفيػػة المختمفػػة  وتطػػوير عالقػػات سػػكانيا وتعزيػػز دورىػػـ ومشػػاركتيـ مػػف خػػالؿ فيػػـ متطمبػػات الحيػػاة 
 :ونمط المعيشة الجديد ال بد مف وضع إدارة عمرانية جديدة تتناسب مع مختمؼ مناطؽ البنية العمرانية لممدينة كما يمي

 
 إدارة عمرانية جديدة بين المركز والضواحي: 
  تشجيع السكاف ذوي الدخؿ المتوسط بالعودة إلى مراكز المدف ووسطيا مف خالؿ إعادة التوازف بيف الطبقة الغنية

 .فقيرة بيف مركز وضواحي المدينة وخمؽ فرص عمؿ كافيةوال
 نقؿ بعض المؤسسات الحكومية اليامة خارج المدينة القديمة. 
  (.عدد الوالدات)اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحد مف اليجرة إلى المدينة وخفض معدؿ التزايد السكاني 
  االستثمار في ىذا المجاؿ مف قبؿ القطاع الخاص توفير الوحدات السكنية وتقديـ برامج لمقروض السكنية وتشجيع

 .والعاـ وشركات التنمية
 

 إدارة عمرانية جديدة لممدينة الداخمية: 
  حياء المدف الداخمية المتدىورة وتجديدىا مع التركيز في وضع سياسات جديدة وبرامج حكومية إلعادة تنشيط وا 

 المقاـ األوؿ عمى االستعماؿ السكني
 ني في المدينة الداخمية وتحريض عودة السكاف األثرياء والشباب إلى المدينة الداخميةتعزيز النمو السكا. 
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 والحفاظ عمى , إعادة دور المدينة الداخمية السكني مف خالؿ فصؿ المناطؽ الصناعية وسكف العماؿ عنيا
 .طقةالصناعات الحرفية التي تؤمف لقمة العيش لمسكاف وال تؤثر عمى كفاءة البيئة الصحية لممن

  مثؿ السوؽ التجاري في المركز–دراسة سوؽ متكاممة لتجارة التجزئة والصناعات الحرفية في المدينة الداخمية- 
 .لرفع مستوى معيشة السكاف وتنظيـ استعماالت األراضي وتخفيؼ الضغط عمى المركز

  في المدينة الداخمية وتحويميا إلى مرائب طابقية تحؿ األزمة المرورية غير المعمورةتجديد بعض المباني الفارغة و 
  االستفادة مف بعض المساحات غير المستغمة في المدينة الداخمية وتحويميا إلى استعماؿ ترفييي لقضاء وقت

 .الفراغ وأياـ العطؿ مع العائمة
  فػػػي المدينػػة الداخميػػػة والمركػػػز وتحسػػػيف وضػػع خطػػػة بعيػػػدة المػػػدى ىػػدفيا مػػػؿء الفػػػراغ النػػػاجـ عػػف فقػػػداف الوظػػػائؼ

 .وتطوير مختمؼ النواحي الجمالية والبيئية
 

 إدارة عمرانية جديدة لمحيط المدينة: 
 مف أجؿ الحفاظ عمى حياة ذات امتيازات صحية بيئية , الحد مف االنتشار العمراني فوؽ األراضي الزراعية

 .واجتماعية صالحة
 تحويؿ المدينة مف وحيدة مركز إلى متعددة مراكز لتخفيض ضغط حركة المرور وتكمفة النقؿ بيف المحيط والمركز ,

 . وتخفيض نسب استيالؾ الموارد والتموث البيئي
  الجديد لما لو مف دور كبير في إعادة توظيفيا دمج المناطؽ المخالفة غير القانونية مع المدينة في المخطط

 .المراكز الفرعية الجديدة وتوزيعيا حوؿ
 

 إدارة عمرانية جديدة  لممنطقة الصناعية: 
 والحرص عمى عدـ , الحفاظ عمى المسافة الفاصمة بيف الضواحي السكنية والمحيط وبيف المنطقة الصناعية لممدينة

 .الخمط بينيا بشكؿ غير رسمي حفاظا عمى الشروط البيئية والصحية واستدامة البنية العمرانية
 وتأميف , يف مجمعات سكنية خاصة بالعماؿ المشتغميف في المنطقة الصناعية بعيدًا عف المركز والمدينة الداخميةتأم

 .كافة الخدمات والتسييالت في النقؿ والمرافؽ العامة الالزمة ليا
 ؼ المدينة نقؿ الفعاليات االقتصادية المشتتة في مركز المدينة والفعاليات الصناعية غير المرخص ليا عمى أطرا

 إلى المنطقة الصناعية
 وضع خطة مستقبمية لحدود توسعات المنطقة الصناعية عمى أطراؼ المدينة وعدـ اإلكتفاء بوضع حدودىا الحالية 
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 :المستوى الخاصتوصيات عمى  (2
 

 توصيات لهيئة تخطيط المدينة: 
 ،وسجؿ لكؿ التغيرات  أف تحتفظ ببيانات توزع استعماالت األرض ومساحتيا عمى شكؿ ممخصات إحصائية

 .الرئيسية باستعماؿ األرض، تستفيد منيا في دراسة المساحة المخصصة لكؿ نوع مف االستعماالت في المدينة
 إعداد الخرائط التي تبيف استعماالت األرض السائدة في كؿ منطقة مف البنية العمرانية لممدينة وتطورىا. 
  والتحميؿ المستمر لنسب الكثافة السكانية وتغير قيميا بيف مركز تعييف قاعدة بيانات نظـ المعمومات الجغرافية

 .المدينة والمحيط لتفادي تفاقـ مشكمة المخالفات الجماعية وتدىور البنية العمرانية
  حصاء نسب الزيادة الطبيعية لعدد السكاف بشكؿ دوري ومستمر لتأميف التوافؽ الدائـ بيف الكثافة السكانية دراسة وا 

 .متوفرة وضماف القدرة عمى مالئمة البنية العمرانيةوالخدمات ال
  وضع قيمة حدية لكثافة وحجـ السكاف في المدينة والحد األقصى لمتوسع الذي ما إف تجاوزتو المدينة تدخؿ في

 .مشكمة
  وتوظيؼ نتائجيما في صياغة حموؿ تناسب " نماذج تخطيط النقؿ"و" برنامج رصد التعداد المروري"استخداـ

 .ت العمرانية واالجتماعية القائمة والمتوقعة في مناطؽ المدينة واالسترشاد في العديد مف القرارات التطويريةالتغيرا
  متابعة تطور اتجاىات التوسع المفضمة عند السكاف ومراعاتيا أثناء وضع المخطط التنظيمي لما ليا مف دور كبير

 .لمستقبمي لممدينةفي  جذب السكاف واألعماؿ والوظائؼ الحقُا في التوسع ا
  تركيز أماكف توظيؼ وخدمات رئيسية وتجارة بيع بالتجزئة قرب سكاف المراكز الفرعية مع تأميف تجمعات سكنية

 .في ىذه المراكز تقع ضمف مسافة مشي مف مواقع الخدمات السابقة
 

 توصيات لمهيئات العامة لتطوير وتنمية المدينة: 
 لرفع اقتصاد المدينة وبالتالي مستوى المعيشة والدخؿ عند , ت المدينةتعظيـ دور القطاع الخاص في استثمارا

 .باإلضافة إلى المنافسة والسرعة في التنفيذ, سكاف المدينة الداخمية والمركز
  إيجاد مواقع عمؿ جديدة تساىـ في تخفيض العدد اإلجمالي لمرحالت اليومية بيف الضواحي ومركز المدينة نظرًا

 سيعيشوف ويعمموف بنفس القطاع مف المدينة ألف كثير مف السكاف
  توفير فرص العمؿ والخدمات الالزمة لممناطؽ المأىولة بذوي الدخؿ المنخفض والمتوسط في المدينة الداخمية

 .والمركز ومناطؽ المخالفات الجماعية
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 ية والمؤسسيةإدخاؿ استراتيجيات جديدة لتعزيز االستثمارات الخاصة وسط المدينة ودعـ الموارد االجتماع. 
  تكويف بيئة عمرانية مستدامة تتمتع بمستوى عالي مف الخدمات واإلسكاف والمرافؽ العامة في األرياؼ والمراكز

 .الفرعية الجديدة التابعة لممدينة لمحد مف اليجرة إلى المدينة
 

 توصيات إدارة عمرانية جديدة لهيئات النقل العام والمرور في المدينة: 
 حركة المركبات الخاصة وخاصة عند دخوؿ مركز المدينة مف خالؿ ربط تسعيرة المواقؼ بمدى  وضع القيود عمى

 (.تزداد مع االقتراب مف المركز)قربيا وبعدىا عف مركز المدينة 
  تحسيف نظاـ الباصات العامة وتطوير نظاـ خدمات حافالت طويمة المدى مف المركز إلى الضواحي وباصات

 .المدينةقصيرة المدى ضمف أحياء 
  األكثر استخدامًا ( الفقيرة والمتوسطة)االعتماد بشكؿ رئيسي عمى الحافالت العامة التي تتناسب مع دخؿ الشرائح

  . ليا مع الحد مف استخداـ وسائط النقؿ العاـ الصغيرة وتخفيض الطمب عمييا
 ريعة ذات سعة عالية وتكمفة استحداث نظاـ نقؿ يربط مركز المدينة مع المراكز الفرعية الجديدة مع خدمات س

 (.بناء شبكة تراـ تحت األرض -إنشاء مشروع مترو جديد )منخفضة بيف المركز وضواحي المدينة 
  تطوير نظاـ النقؿ في المدينة وتأميف سيولة وصوؿ ألغمبية المراكز الفرعية المحيطة بالمدينة مف خالؿ ربطيا مع

 الرئيسية مركز المدينة وضماف تقاطعات عمى شبكة الطرؽ
 إلزامية بناء المرائب العامة في المباني التجارية والمكتبية واإلدارية وسط المدينة 
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 :يمكن تصنيفها ضمنمجموعة من المصطمحات البحث  ستخدما
 .مصطمحات معتمدة في معظم المراجع العربية لمجاالت تخطيط المدن والبيئة وعمم االجتماع العمراني -
العممية المراجع العربية في ترجمتها، أرجو أن أكون قد وفقت في اختيار الترجمة بعض مصطمحات أخرى اختمفت  -

 .المناسبة لها
 
 

 مصطلحات البحث باللغتين العربية واألجنبيةبعض جدول 

 CBD- Central Business District- City منطقة األعمال المركزية

Center 

 Inner City المدينة الداخمية

 Suburbs الضواحي السكنية

 The Rural-Urban (RURBAN) Fringe العمراني/محيط المدينة الريفي

 Commuter Zone والمسافرينمنطقة المتنقمين 

 Zone of Transition المنطقة االنتقالية

 Spatial Change التغير المكاني

 Bid-Rent Theory نظرية الموقع

 Accessibility سهولة الوصول

 Information Technology تكنولوجيا المعمومات

 Urbanization التحضر -النمو الحضري

 Decentralization الالمركزية

 Counter-urbanization المركزية السكان والوظائف

 Growing Towns ظهور المدن التابعة والضواحي

 Shrinking Cities المدن الـمنكمشة

 Retail تجارة التجزئة

 Leisure Industry صناعة الترفيه

 Elite فئة النخبة

 Lifestyle نمط الحياة

 Standard of Living مستوى المعيشة

 
 



Abstract 

 

 

In the past three decades, cities have seen large-scale changes in terms of the people 

migration to and from the city, and the changes of social structure and lifestyles to fit in 

with the prevailing needs of new generations. So owing to the reflection of these social 

changes on the manner that the population can use land with, the functional uses change, 

likewise their places and accessibility become different, new functions appear, other 

functions no more needed by new residents disappear, causing with the passing of time 

dramatic changes in the social and functional city structure. These changes were not 

always in the benefit of the urban structure development; however some of them got 

certain cities into a lot of recession. Therefore making changes on cities, especially those 

having old centers, without a through and exhaustive study, can deprive them of their 

function and make them an unable place for social life, which will cause progressively the 

disappearance of their identity. 

From this starting point, this research deal with the theoretical and practical study for the 

most important functional and social changing powers impacting the urban structure. At 

first, we analyze the classical theories explaining the distribution pattern of population 

and the works into the urban structure zones. Next we treat the new-classical and 

dynamical theories clarifying the spatial distribution patterns for the land uses in 

accordance with the factors of lands prices, site accessibility, transportation and 

communication cost. Then we will analyze the social changes, life requirements, new life-

style and its impact on the urban structure. By application of those studies to several large 

and medium-sized cities with old center, we reached a set of principal conclusions that 

contribute to find the propositions of adequate solutions, and the ways able to regulate the 

urban changes, to improve the structure progress, to guarantee its ability to be adapted 

with changing land uses and the developing life-styles, based to previous experiments and 

experienced cities in this domain. 
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