
  

 

 لثالثة لة اجامعة تكريت / كلية اآلداب / قسم الجغرافية التطبيقية / جغرافية المدن / المرح

  بعض المفاهيم في جغرافية المدن 

به  المحيطة ناطقهي المكان  المركزي الذي يقوم بتوفير المواد والخدمات المختلفة للم -المدينة : -1

 صناعية انية واللحيومقابل قيام تلك المناطق بمد المدينة بالمواد الغذائية من المنتجات الزراعية وا

جدوها ي أووهي تغير النظرة للحياة وتغيير أنماط السلوك ومجموعة التنظيمات الت -الحضرية : -2

 ومارسوها

ين هو تطور ظروف الحياة الحضرية من خالل سلسلة من التفاعالت المتبادلة ب -التحضر: -3

 مجموعة من العوامل وتفاعل النشاطات البشرية

 الزيادة في عدد سكان المدن ذات األحجام المختلفة  -النمو الحضري : -4

بلد في ن الو تركز نسبة من سكاميل السكان للتركز ضمن المدن الكبيرة ,أ -الهيمنة الحضرية : -5

لمدن اقية بإقليم أو في مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين وسيطرة المدينة أو المدينتين على 

 تثمارات االسوواستحواذها على أكبر قدر من النشاطات السياسية والتعليمية والخدمية والصناعية 

طقة بتركز كبير للسكان في منوهي المستوطنات البشرية التي تتصف  -المراكز الحضرية : -6

 معمورة حضريا ويعملون في حرف ليست زراعية 

بة يتم عن طريق حساب الزيادة في عدد سكان المدن وتضخمها وزيادة نس  -قياس التحضر: -7

 ا سكان الحضر وتركزه الشديد في كثافة سكانها أوال ثم اتساع رقعتها المعمورة ثاني

ً من فروع الجغرافية البشرية، ال -جغرافية المدن :  -8 ً رئيسيا ر السبل تي تنيجغرافية المدن فرعا

وى لمستاأمام صانعي القرار ورجال التخطيط عند تنفيذ برامج التنمية الشاملة، سواًء على 

 إليجاد بيئة المحلي واإلقليمي أو القومي والدولي. حيث ينتهي األمر بوضع أسس سليمة وواقعية،

ة لمتمثلاالعصرية وريفها المحيط، وتالفي مشكالتها العصرية المدن واءم مع حضرية نظيفة تت

ها في إطار واءً في الفقر والتشرد والمجاعات، كما تواجهه حالياً معظم المدن في الدول النامية س

 .الداخلي، أو في ريفها المجاور

 طرق البحث فيها  –أهدافها  –دراستها  –أهميتها  –جغرافية المدن  

هرة التوسع الكبير في المدن وازدياد حجومها وأهميتها في المشاركة في تطور الظا أدى

مدن الحضرية في العالم إلى اهتمام الباحثين والمتخصصين في علم الجغرافية ومخططو ال

نموها وتها ,إضافة إلى العلوم األخرى ,فوجد الجغرافي هذه الظاهرة البشرية )المدن( ومن نشأ

أعتبرها واته ا الداخلي والمشاكل التي تواجهها محفزا الستغالل قابلياته وخبروتطورها وتركيبه

صين جزءا من حقله التطبيقي الذي يساهم بالمشاركة في تخطيط المدن مع غيره من المتخص

ؤسسات دأت مونتيجة لهذه الجهود ب اآلخرين في علوم الهندسة واالجتماع واالقتصاد والقانون .

السكني عي واألقاليم توقيع ما يهم االستثمار الصناعي والتجاري واالجتماالتخطيط في المدن و

 وغيرها تعترف بفضل الجغرافي وما له من دور مهم في هذا المجال .

وترجع أسس الدراسات الحديثة في جغرافية المدن إلى الثلث األول من القرن العشرين عندما قام 

,والتي اعتبرت البداية في الدراسات  1934ة( عام كريستالر بكتابة نظريته )الدوائر المتراكز

الحضرية الجادة بشكلها الحديث ,أدت إلى تجميع معلومات وافية ودقيقة كونت األسس العلمية 

لدراسة جغرافية المدن وفق نظريات حديثة ,اال هذا ال يعني أن االهتمام بالمدينة لم يكن موجود 

فاإلغريق مثال اهتموا بتخطيط  القديم والحديث . بل العكس لكن كان هناك فرق في المنهجين

مدنهم من ناحية العمارة والحضارة كما انهم ارتفعوا بكل مدينة من مدنهم إلى مرتبة الدولة 



    
 

 

  

 

 وعاشوا في دول المدن , وظهرت مدنهم التجارية على الجزر وعلى سواحل البحر المتوسط .

ة المدن من حيث وصفها ووصف أقاليمها , وكان للعرب في العصور الوسطى اهتمام كبير بدراس

وأكدوا على الجغرافية اإلقليمية ومن ضمنها دراسة المدن , وبحثوا في مناخ األقاليم والمدن 

وأعدادها والجبال والبحار واألنهار بقصد شرح أهمية المدن الجديدة التي فتحوها أو شيدوها ومن 

هم وطرق معيشتهم , ومن أبرز هؤالء خالل ذلك وصفوا عادات السكان وصناعاتهم وأحوال

العلماء العرب ابن حوقل والمسعودي واإلدريسي والبغدادي ثم ابن خلدون الذي كتب عن 

العوامل التي تؤثر على المدن وخاصة الطبيعية منها وحجومها ووظائفها وأهمية موقع المدينة 

 ونشاطها االقتصادي 

 دور العرب في اختيار مواضع المدن 

عوامل ن الن العرب المسلمون يرغبون في تشييد مدنهم األولى كانوا يدرسون العديد معندما كا

دون  ا منوالتي اعتبروها ذات أثر كبير على نشؤها ,إذ ال يمكن لتلك المدن أن تنشأ اعتباط

مبكرة ة الضوابط تحدد قيامها , ومن أهم العوامل التي درسها العرب والمخططون في تلك الفتر

لمدينة ضع افيها الدراسات األوربية ووضعوا األسس التخطيطية لفهم ماذا يعني بمو التي سبقوا

 وموقعها هي :

 وامل الدينيةالع -4ة العوامل السياسية واإلداري  -3 العوامل العسكرية  -2  العوامل الطبيعية -1

 طرق البحث في جغرافية المدن 

 -هناك طريقتين يمكن للجغرافي أن يتبعها في بحثه في مجال جغرافية المدن هما :

 الطريقة التي تتناول النواحي الوظيفية للمدينة  -1

رجة ا ودفي هذه الطريقة يؤكد الجغرافي على دراسة توزيع المدن وحجومها وتباعدها ووظائفه

وتعيين  ديدهليم  المدينة من حيث تحنموها وتطورها والعوامل التي أدت إلى ذلك , كما يدرس إق

ي تربط الت األسس والمعايير التي تستخدم في ذلك التحديد ودراسة ظروفه الجغرافية والعالقات

 المدينة بذلك اإلقليم والعالقة بين وأخرى أو بين إقليم وآخر 

 الطريقة التي تهتم بمورفولوجية المدينة  -2

سس ذلك ا وألمدينة )الموضع( ونظام مبانيها وتخطيطهتبحث هذه الطريقة في الحيز الذي تشغله ا

اخلي الد التخطيط ,وهذه الطريقة تساعد على معرفة أصل المدينة وتطورها ووظائفها والتركيب

 توزيعها . إلىلها , وتدرس استعماالت األرض في المدينة والعوامل التي أدت 

 دن حسب األهداف المتوخاة هيوهناك طرق تفصيلية خاصة بدراسة موضوعات تخص جغرافية الم :-  

خلي ا الدايتم دراسة وظائف المدينة في وضعها الحالي من حيث تركيبه, دراسة وظائف المدينة  -1

ا وتنظيمها وأحوال سكانها , ويركز على ترتيب شوارعها وكيفية تخطيطها وتنظيم أرضه

المنطقة ية ووتقسيمها إلى مناطق أو أقاليم وظيفية تختلف عن بعضها مثل منطقة األعمال المركز

  السكنية والصناعية  والترفيهية

ا خاذ شكلهي اتدراسة التطور التاريخي للمدينة واالهتمام بنمو فعالياتها والعوامل التي أثرت ف -2

 وتركيبها على فترات ذلك النشوء والتطور .



    
 

 

  

 

ا جري عليهتي تدراسة العالقة التي تربط المدينة بإقليمها أو منطقة نفوذها وهي من المواضيع ال -3

عنها  عبيريقة تتطلب اإللمام بالطرق اإلحصائية والتالكثير من البحوث الجغرافية وهذه الطر

 . باإلشكال والخرائط لكي يمكن توضيح طبيعة تلك االرتباطات بين المدينة  وإقليمها

شاطها يل نكما يهتم الجغرافي بدراسة المدينة وينظر إليها كظاهرة اقتصادية ,حيث يحاول تحل -4

ب دخال تجل يث تشمل الفعاليات األساسية التياالقتصادي إلى فعاليات أساسية وغير أساسية , ح

فتشمل  اسيةمن الخارج وهي تعتمد عليها المدينة في بقاءها ونموها , أما الفعاليات الغير أس

 الخدمات التي تقدم لسد حاجات سكان المدينة .

عض به بدراسات عامة مقارنة بين المدن المختلفة للتعرف على األسباب التي ساعدت على تشا -5

 دن أو اختالف بعضها عن البعض اآلخر .الم

 : األسس التي تعتمد في تمييز المدينة عن القرية هي-  

تهم ن كثافالمدينة تضم عددا من السكان أكبر من القرية وتكو, على أساس حجم وكثافة السكان  -1

دد عن الع عالية في المدينة ,لذلك وضعت الدول حجم معين من السكان لكي تصبح مدينة وإذا قل

نسمة  300-200ذلك تصبح قرية , وهو مختلف من دولة إلى أخرى , فمثال في الدنمارك مابين 

 ة نسم30000نسمة واليابان  1000وكندا 

 اريإدضاء تسمية المدينة جاءت من صفتها اإلدارية , وتحدد المدينة بف إن, األساس اإلداري  -2

 )قضائي( يمنحها حقوقا ويفرض عليها واجبات تميزها عن الريف 

 ثافتهمتعرف المدن بأنها تتميز بتاريخ قديم مهما كان حجم سكانها وك, األساس التاريخي  -3

 تفظ بآثارها وقالعها وحقوقها ووظائفهم ,فالمدن التاريخية تح

الذي  وهذا يعني أن المدينة يمكن تمييزها بمظهرها الخارجي, على أساس المظهر الخارجي  -4

ضم تلتي تبصره العين الفاحصة , فيدل عليها مباني مؤسساتها ومصادرها وكتلتها المعمورة ا

 بههالتنوع الشديد , على عكس القرية التي ال تضم إال بيوتا ريفية متشا

ا موظائف للقرية وظيفة واحدة وهي الزراعة ,إما المدينة فهي تجمع كل ال, األساس الوظيفي  -5

 عدا الزراعة 

  الموقع والموضع 

 / يرة ر صغمساحة من األرض التي تقوم عليها المدينة والتي توضح على الخرائط بدوائ الموضع

 أو نقاط .

 / إقليمها ء منلتي تحيط بالمدينة التي تعتبر جزيشمل مساحة أكبر ألنه يتضمن األراضي ا الموقع 

 أو ظهيرها 

 نشاط  لقهاوهناك أنوع عديدة لمواقع المدن وقيامها منها ما أوجدتها طبيعة التضاريس وأخرى خ

 -اإلنسان ومن هذه األنواع هي :

فتحات مرات ووهي المدن التي تقوم عند تالقي االنهار أو تقاطع الوديان وم,  المواقع العقدية -1

ى ديدية الالح الجبال ,فهي مواقع عقدية طبيعية ,  وهناك مدن تتغير فيها سائل  النقل من السكك

 يينا م وفطرق النقل بالسيارات فهذه مواقع عقدية مكتسبة , ومن هذه المدن القاهرة والخرطو

ركز ثل موهي المدن التي تقع في الوسط الهندسي للسهول المنبسطة حيث تم, يةالمواقع البؤر -2

   وربااستقطاب لتلك السهول ,  مثل برلين بؤرة السهل االلمماني وموسكو قلب سهول شرق ا



    
 

 

  

 

 اد تتوسطثل بغدوهي تقترب من فكرة البؤرية اال انها تتوسط بيئات متباينة م, المواقع المركزية  -3

 العراق والقاهرة تمثل موقعا وسطيا بين  الدلتا والصعيد 

أهمية  ر ذاتوهي التي تقع على حافة االقاليم وهذا ال يعني أنها مواقع غي,المواقع الهامشية  -4

مثل  قع خلفهادن تشية اال انها تعتبر ظهير واسع لمفعالة ,فكثير من مواقع الموانئ تمثل مواقع هام

 البصرة في العراق 

 امين مثليمين هوهي تلك المواقع التي تؤدي الى نشؤ مدن مابين بيئتين أو اقل, المواقع البينية  -5

  هرينسنغافورة بين المحيط الهادي والهندي ودمشق مابين الساحل السوري وأرض مابين الن

 اضع للمدن ايضا وهي وهناك أنواع من المو 

 المواضع النهرية مثل القاهرة وبغداد  -1

 المواضع الساحلية مثل الجزائر وبيروت  -2

 المواضع الجبلية مثل السليمانية وصنعاء  -3

 مواضع الوديان مثل مكة المكرمة  -4

  التركيب الداخلي للمدينة والنظريات الخاصة به 

مثل تت اسيةأسعدة استعماالت  إلىا وتقسم المنطقة داخل المدينة مهما صغر حجمه األرضتتنوع استعماالت 

لسكنية اوظائف المحيطة بها , ومن تلك ال األقاليمبالوظائف التي تقوم بها وتقدم خدمة لسكانها أو سكان 

 عها كلماهمية موقوكلما كبر حجم المدينة وازدادت أ, والصناعية والدينية والترفيهية  واإلداريةوالتجارية 

الصحي ظائف جديدة كاالستعمال الصناعي وووظائفها  إلى وأضيفتفيها  األرضستعماالت ازداد تنوع ا

 .للنقل وغيرها  األرضوالتعليمي واستعماالت 

ث من حي داخل المدينة والتي تظهره خرائط خاصة بها وتجاور بعضها البعض األرضتوزيع استعماالت  إن

 التجاذب أو التنافر يسمى التركيب الداخلي للمدينة أو البنية الداخلية للمدينة .

لمدن من ادراسة المختلفة في المدينة ,فأن المهتمين ب األرضوبالرغم من التشابك والتداخل بين استعماالت 

سواء  رضاألت اعيين واقتصاديين قد اكتشفوا قوانيين وأفكار ونظريات تفسر توزيع استعماالجغرافيين واجتم

 . اإلطرافمن حيث قربها لقلب المدينة أو ابتعادها عنه نحو 

وان   لمدن ,اأنه ال توجد نظرية متكاملة تنطبق في تفسيرها لجميع االستعماالت ولكل  إلىويجب أن نشير 

كة ير متحرغالمدن ليست أماكن ثابتة معلومة الحدود والمساحات أو قوالب جامدة داخل  األرضاستعماالت 

تقلص طور ويويتوسع بعضها ويت األراضي,بل العكس فأن الوظائف داخل المدن تتفاعل وتتنافس على احتالل 

 . أخرىبعضها وينتقل ليفسح المجال لوظائف 

 -: ثالثة قطاعات رئيسية هي إلىويقسم الباحثين المدينة 

 القطاع الخارجي -3  األوسطالقطاع  -2  القطاع المركزي  -1

  ي هي :لداخلاداخل المدن أو تركيبها  األرضأهم النظريات التي تفسر التباين وتوزيع استعماالت- 

  نظرية الدوائر المتراكزة  -أوالً:

 و فيبرجس بدراسة لمدينة شيكاغ ظهرت هذه النظرية بعد أن قام الباحث االجتماعي آرنست

 . 1925الواليات المتحدة االمريكية عام 



    
 

 

  

 

((  مركزوجوهر هذه النظرية يتلخص ))بان اتساع المدن يحدث بشكل دوائر متداخلة مشتركة ال

مس يميز خ أنواعتبر ذلك نموذج ينطبق على جميع المدن وخاصة الكبيرة منها , واستطاع 

 -مناطق دائرية هي :

طقة الدور من -4 منطقة دور العمال -3 المنطقة االنتقالية  -2  التجارية المركزية  المنطقة -1

  واإليابمنطقة الذهاب  -5 المتوسطة النوعية 

لى تتطور عوالمدينة تنمو  أن رأىانه  إالهذه المناطق تختلف في اتساعها , إنوعلى الرغم من 

ه نمو الضغط الذي يولد إلىالتوسع  الخارج , ويرجع سبب  إلىشكل عملية تبدأ من الداخل 

 اإلطراف قة عندنمو هذه المنط إلى باإلضافةالمنطقة التجارية والصناعية على المنطقة السكنية , 

 ورغبة سكانها االبتعاد عن مركز المدينة الصاخب .

لي قل الداخرق النتمثل هذه المنطقة قلب المدينة وتلتقي عندها أهم ط, المنطقة التجارية المركزية  -1

ها صارفوتتميز بانها مركز النشاط التجاري في المدينة ,حيث تشتهر بمحالتها وفنادقها وم

لعمارات اع اوالدوائر الحكومية وعيادات االطباء وغيرها من الخدمات االخرى ,كما تتميز بارتف

اف أطر , أما لألرضيها يؤدي الى التوسع العمودي الستغالل أمثل فيها ,اذ ان سعر االرض ف

ت خزن محالهذه المنطقة فتتصف بختالط الوظائف المختلفة ,ففيها محالت بيع المفرد والجملة و

 البضائع وبعض الصناعات الخفيفة 

جمع النها ت ةتقاليتتميز هذه المنطقة بتباين الوظائف المنتشرة فيها ,وهي ان, المنطقة االنتقالية  -2

زو لى غبين صفات المنطقة االولى والثالثة , وعند نمو المدينة تتعرض المنطقة السكنية ا

 بح قديمةة تصالمؤسسات التجارية والصناعات الخفيفة في المنطقة االولى ,لذا فأن الدور السكني

ية جارتات ومتدهورة وبذلك تحتلها العوائل ذات الدخل الواطئ ,وتكثر في هذه المنطقة مؤسس

عيشتهم وى مواجتماعية كما تكثر فيها الدور القديمة بعد أن هجرها أصحابها بعد أن ارتفع مست

 ومع ذلك يبقى سعر األرض مرتفعا .

اذ يفضل يسكن هذه المنطقة العمال والموظفون من ذوي الدخل المحدود ,, منطقة دور العمال  -3

 اجرة النقل والوقت .هؤالء السكن قرب مواقع أعمالهم مستفدين من فرق 

اب تشمل هذه المنطقة على أغلب االحياء السكنية الصح, منطقة الدور متوسطة النوعية  -4

ه ي هذاالعمال التجارية وذوي المهن يسكن االغنياء في بيوت مستقلة وذات حدائق , وتحتو

ك االستهال اتذ المنطقة على الحدائق العامة والمراكز التجارية المحلية التي تقدم خدمات وبضائع

 المحلي اليومي .

ا ي وفيهتتكون هذه المنطقة من مجموعة من المدن الصغيرة والضواح, منطقة الذهاب واالياب  -5

ل تسكن مجموعات متباينة في طبقاتها االجتماعية ,ففي بعض أجزائها يسكن أصحاب الدخ

 المحدود الذين ترتبط مصالحهم بداخل المدينة .

 ت الى هذه النظرية هي :أهم االنتقادات التي وجه-  

ان برجس نظر الى توسع المدينة على انها عملية نمو منتظمة عند االطراف وبشكل موحد  -1

وبنفس السرعة , وبذلك أهمل عامل سطح االرض والمناخ ,فليس من الضروري أن تتوسع 

تعترض التوسع عوارض طبيعية كالبحيرات أو  المدينة من جميع أطرافها بنفس معدل النمو ,فقد



    
 

 

  

 

البحار أو المرتفعات ,وأن مدينة شيكاغو التي درسها برجس لم تكن قطاعاتها على شكل دوائر 

 منتظمة بل أن اعتراض بحيرة مشيكن لها أدى الى ظهورها بشكل دوائر غير متكاملة 

ثم ,تها م فرضياته من حاالبنى برجس استنتاجاته بعد دراسته لمدينة واحدة وهي شيكاغو ودع -2

و ى نمعمم ذلك على غيرها , ومن المعلوم أن لكل مدينة خصائصها والعوامل  التي تؤثر عل

 وشكل بنيتها .

لصناعات ان اعينت النظرية مكان الصناعات الخفيفة في المنطقة االنتقالية ,اال أنها أهملت مك -3

 . النهرية واقعد تفرعات سكك الحديد أو المالثقيلة التي يمكن أن تنشأ على أطراف المدينة أو عن

فالمنطقة  ,من النادر أن تتخذ استعماالت االرض داخل المدينة أشكاال هندسية دائرية منتظمة  -4

 المركزية مثال قد تاخذ أشكاال متباينة كالمستطيل أو المثلث .

لى لم يدخل برجس في حساباته األثر الذي يمكن أن تتركه وسائل النقل وسرعة الحركة ع -5

واعها ف أناستعماالت األرض داخل المدن ,فأن تقدم وسائل النقلل والمواصالت الحديثة باختال

 وزيادة عدد السكان أدى الى أن يتغير الشكل الدائري .

 نظرية القطاع  -ثانيا :

لحضري , حيث ميز نوعين من النمو ا 1903ية الى هارد في األصل عام تعود فكرة هذه النظر

متداد لى اع, النوع األول يسمى)النمو المحوري ( يحدث بتوسع المدينة من المركز نحو الخارج 

ي يحدث الذ خطوط المواصالت الرئيسية , أما النوع الثاني يسمى )النمو المركزي ( وهو التوسع

لموجودة ية اسي أو المنطقة التجارية أو حول المراكز التجارية الثانوحول مركز المدينة الرئي

خاذ ى اتداخل المدينة وخاصة عند تقاطع الطرق ,ورأى أن هذين النوعين من النمو يؤديان ال

 المدينة الشكل النجمي او الشعاعي .

 رية لنظاذه اال ان هويت بذل جهودا كبيرة في تطوير هذه النظرية وتطبيقها عمليا حتى سميت ه

سعر األرض , اذ قام بدراسات حقلية استعمل فيها حقائق تتعلق ب 1939باسمه والتي نشرها عام 

لمتحدة مدينة صغيرة ومتوسطة الحجم في الواليات ا 64وقيمة االيجار للمناطق السكنية في 

 دةفيماألمريكية , اضافة الى استطالع وجمع حقائق عن خمسة مدن كبرى ووصل الى تعميمات 

يت على د هوعن المناطق السكنية في هذه المدن والتي اتخذها أساسا لنظرية القطاعات وهي ))أك

قطاعات  كونةمأن الطبقات االجتماعية للسكان في أي مدينة تحاول أن تتكتل كل منها على انفراد 

جارات ية واأليللعااتبدأ من المنطقة التجارية ذات الشكل الدائري في المدينة , فالدور ذات األثمان 

بدا المرتفعة تتركز في قطاعات خاصة , وهناك تدرج في أثمان وايجارات الدور واألرض ي

الدرجة باتي تبالتناقص كلما ابتعدنا عن قلب المدينة الى مختلف االتجاهات , أما  الدور التي 

حدة ة واجهالثانية تنتشر على جميع حافات قطاعات الدور ذات المستوى العالي أو تنتشر على 

ى ر المنها , أما الدور ذات المستوى المنخفض فتشكل قطاعات اخرى تبدأ من المركز وتستم

رات يجاالقطاعات الخارجية , لذا فأن هويت يصر على ان المناطق ذات الثمان المرتفعة واال

تظهر فاعية لصنطق االعالية للمساكن تقع  في العادة عند الحافة الخارجية لقطاع أو أكثر, أما المنا

  ركزية الم على طول خطوط المواصالت بدال أن تتكتل في منطقة دائرية تحيط بالمنطقة التجارية

 : أهم االنتقادات التي وجهت لنظرية القطاعات هي-  



    
 

 

  

 

رق وال تتط دينةان استنتاجات هذه النظرية تتعلق بالدرجة األولى بتحليل المنطقة السكنية في الم -1

 االت األرض األخرى .اال بشكل عرضي الستعم

 غموض الطريقة التي تتكون بواسطتها القطاعات المختلفة . -2

تميز السكني وليس من الضروري أن ت االستعمالاألخرى لألرض تتداخل مع  االستعماالت إن -3

 قطاعات سكنية ذات نوعيات من الدور الخاصة .

 لم تراعي النظرية ظهور الضواحي خارج المدن .  -4

 نوى المتعددة نظرية ال -ثالثا :

أو  لنوىالقد وضع هذه النظرية مكنزي , وأوضح أن المدن الكبرى غالبا ما تتكون من عدد من 

رس سي هالمراكز الثانوية باألضافة الى المركز الرئيسي ,ثم وسع هذا المفهوم من قبل جان

عدد من  وأشار الباحثان أن هذه النوى أو المراكز تنشأ نتيجة الى 1945وادوارد المن عام 

  -األمور منها :

ألت امت وجود مراكز استيطانية منفصلة منها بمركز تجاري منفصل أو مركز لفعاليات أخرى ثم -1

ات ذحدة الفراغات التي تفصل بين هذه المراكز الى أن اتصلت جميعها مكونة منطقة مدنية وا

 بؤرات متعددة .

 جموعمت مستقلة الى حد ما ومن نشوء مراكز جديدة في الضواحي وهذه المراكز تتميز ببؤرا -2

 هذه المراكز المختلفة يتكون الحيز المدني الكبير .

  وقد قسم المدينة الى عدد من األقسام وهي:- 

 المنطقة التجارية المركزية  -1

 منطقة مؤسسات تجارة الجملة والصناعات الخفيفة  -2

 منطقة سكنية ذات دور واطئة النوعية  -3

 متوسطة النوعية  منطقة سكنية ذات دور -4

 منطقة سكنية ذات دور عالية النوعية  -5

 منطقة الصناعات الثقيلة  -6

 منطقة تجارية خارجية  -7

 منطقة الضواحي السكنية  -8

 منطقة الضواحي الصناعية  -9

 : العوامل التي تؤدي الى ظهور النوى المتعددة هي- 

ن ميرة ان بعض النشاطات تتطلب متطلبات متخصصة مثل منطقة البيع بالمفرد تحتجز منطقة كب -1

قة لمنطقلب المدينة يمكن الوصول اليها , ومنطقة الميناء تكون على جهه مائية مالئمة وا

 . يديةالصناعية تكون ممتدة على مساحة كبيرة من األرض والماء أو على منطقة السكك الحد

تستفيد  مفردون النشاطات متجمعة سوية وذلك للحصول على الفائدة ,فمنطقة البيع باليمكن أن تك -2

تسوق ي المن هذا التجمع الذي يزيد من تركز أكبر عدد ممكن من الزبائن وهذا يعمل منافسة ف

ائر بين الدوونها ,كما أن المراكز المالية والدوائر الحكومية تعتمد على سهولة المواصالت فيما بي

 سمية في المنطقة الر



    
 

 

  

 

دور وبعض النشاطات ال ينسجم مع البعض اآلخر مثل عدم األنسجام بين الصناعات الثقيلة  -3

اكز ي مرالسكن وأن هذا التنافر بين المؤسسات يؤدي الى تلك الصناعات والمناطق السكنية ف

 ونوى معينة .

ع دفع ستطيات التي ال تارتفاع االيجار أو السعر العالي لالرض قد يؤدي الى طرد بعض المؤسس -4

ى شكل ر علااليجا المطلوب بسبب قلة دخلها فتختار الموقع المناسب لها في منطقة معينة وتظه

 نوى في المدينة .

 ضوابط التركيب الداخلي للمدن 

ات عالقسنتناول أهم الضوابط التي تؤثر على بنية المدينة من حيث التجاذب الوظيفي او ال

ي تبرز لتالضحة من خالل التباين المكاني الستعماالت االرض فيها وباالمكانية والتي تبدو وا

  -شخصية المدينة كوحدة متكاملة ,وسيكون التأكيد على نوعين من الضوابط هي :

لى عشجع ( والجاذبة اليه )المركزية( والتي ت دراسة القوى الطاردة من المركز )العمركزية -1

حي ضوا انتقال بعض الوظائف من قطاع الى آخر داخل حدود المدينة أو من هذه القطاعات الى

 المدينة وتوابعها او بالعكس .

 دراسة العوامل التي تؤثر على نوع وحجم ومواقع الوظائف المدينة  المختلفة. -2

 المركزية  القوى العمركزية والقوى -أوالً :

و تخضع استثمارات األرض داخل المدن سواء من حيث توسع أو تقلص الوظائف األساسية أ

اكيبها وتر نشوء وظائف جديدة الى قوى فعالة نشطة لها أثرها البالغ في اعطاء المدن أشكالها

 الداخلية المعاصرة , ويمكن اجمال هذه القوى بقوتين هما :

 المركز (  القوى العمركزية )الطاردة من -1

 القوى المركزية )الجاذبة الى المركز (  -2

 ارات ستثماهي تلك القوة التي تفرض نوعا من الضغط يؤدي الى انتقال بعض  -: القوة العمركزية

 رجي .الخاو)استعاالت ( األرض التي تنتشر في القطاع المركزي للمدينة الى القطاعين الوسطي 

حديثة , ن اليع  الوظائف المختلفة في جميع قطاعات المدويمكن مالحظة تأثير هذه القوة في توز

قة على لمنطويتمثل ذلك بنمو وتوسع المنطقة التجارية المركزية باتجاهات كثيرة فتتوسع هذه ا

حافات ن الحساب الشوارع المتفرعة , أما القطاع االوسط فتنتقل بعض األستثمارات التجارية م

 .دينة او عند الحافات الداخلية للقطاع الخارجي للمالداخلية له الى الحافات الخارجية 

وسعت يث تقد تؤدي القوة العمركزية على نمو القطاع الخارجي فتؤثر على توسع المدينة ككل ح

 الى الوقت الحاضر . 1900بغداد بشكل كبير ابتداءاً من 

ار )التيان انتقال استعماالت األرض من القطاع المركزي نحو القطاع الوسطي والخارجي 

 الطارد( نتيجة مساوئ القطاع المركزي ومحاسن القطاعين اآلخرين .

  : ومن مساوئ القطاع المركزي هي-  

 ارتفاع أثمان األراضي وارتفاع ايجارات المحالت في القطاع المركزي  -1

صعوبة الحصول على األراضي الكافية بقصد اجراء التوسعات في المحالت التجارية  -2

 وانشاء محالت جديدة  والصناعية الخفيفة



    
 

 

  

 

 حالتمشكلة المرور التي تتسم باالزدحام الشديد وخاصة عند شحن وتفريق البضائع من الم -3

 التجارية أو اليها 

و أكزي تمنع القوانين واألنظمة انشاء بعض الصناعات وخاصة الملوثة منها في القطاع المر -4

 تجبر الصناعات القديمة على االنتقال الى القطاع الخارجي 

توفر تي تتجنب بعض محالت التسلية في القطاع المركزي لعدم توفر القطع األرضية الشاغرة ال -5

 فيها الواجهات المائية أو المناظر الجميلة أو الهدوء .

  محاسن القطاعين الوسطي والخارجي 

 يمكنومساحات واسعة من األراضي غير المستثمرة والتي تصلح كمواقع لوظائف مدنية  تتوفر -1

 الحصول على هذه األراضي بأثمان منخفضة تقل عن المركز 

يغ لتفرسهولة المواصالت وقلة مشاكل المرور وتتوفر المساحات الكافية الغراض التحميل وا -2

 ووقوف السيارات الخاصة 

ية فة المدنلوظييمكن اختيار الموقع الطبيعي أو المظهر الطبيعي المناسب الذي يتفق مع متطلبات ا -3

 كمحالت التسلسة والمتنزهات 

يذ لقد وجد المخططون والمسؤولون عن االسكان ان القطاع الخارجي أنسب القطاعات لتنف -4

  ومصادر التلوث مشاريعهم في بناء األحياء الجديدة النموذجية البعيدة عن الضوضاء

  القوة المركزية 

ك ي ذلفهي تلك القوة التي تشجع استثمارات األرض التي تنتشر في القطاع المركزي للبقاء 

, ة مدينالقطاع كما تحاول ان تجذب اليه استثمارات ووظائف في القطاع الوسطي والخارجي لل

سطي الو قوة الى القطاعينيجذب القطاع المركزي كثير من النشاطات اليه ويصل تأثير هذه ال

 الوظائف ر منوالخارجي أو الى اقليم المدينة أو ظهيرها وبتأثير هذه القوة الجاذبة تتجمع كثي

ما يؤدي اع مالمدنية وتتعقد في تركيبها في هذا القطاع ويسبب التنافس على األرض في هذا القط

 الى ارتفاع أثمانها وارتفعت البنية فوقها على شكل طوابق 

 ايا القطاع المركزي مز 

يع بالت يحتل القطاع المركزي موقعا مركزيا يسهل الوصول اليه من قبل المستهلكين , أي مح -1

 المفرد التي تتجمع فيه الى جانب الدوائر الحكومية 

 تتركز في هذا القطاع أغلب وكاالت ومحالت نقل المسافرين  -2

خرى امركزي يؤدي الى جذب وظائف التجاذب الوظيفي , ان تركز بعض الوظائف في القطاع ال -3

حالت ود مالحقة الى هذا القطاع , فانتشار محالت األقمشة في منطقة معينة مثال أدى الى وج

 .الخياطين بالقرب منها وتتجمع الصيدليات ومختبرات التحاليل قرب عيادات األطباء 

 العوامل التي تؤثر على التركيب الداخلي للمدن  -ثانياً :

تعتبر االرض داخل المدينة سلعة تخضع لقانون العرض والطلب , وان  -:قتصاديةالعوامل اال -1

اسعار األراضي تتباين من منطقة الى اخرى داخل المدينة وتتباين تبعا لذلك ايجارات المباني 

وقد يكون لسعر االرض االثر األكبر في تحديد نوع االستعمال لتلك األرض  التي تقوم عليه .

أن أسعار األراضي تنخفض كلما ابتعدنا من قلب المدينة ومركزها نحو األطراف وكقاعدة عامة ف

واألركان التي تلتقي عندها طرق أو الشوارع  الرئيسيةباستثناء األراضي المطلة على الشوارع 



    
 

 

  

 

ولذلك فأن الوظيفة التجارية والمالية والصناعات الخفيفة تحتل أغلى  وخاصة التجارية منها .

وااليجارات العالية وتنافس الوظيفة السكنية التي تعتبر أضعف الوظائف مقاومة األراضي ثمنا 

والتي غالبا ما تتخلى عن مواقعها للوظائف االخرى , ولذلك نجد ان المنطقة التجارية المركزية 

 تحتل قلب المدينة بينما تنتشر األحياء السكنية والضواحي عند األطراف 

 ي ذلك معفونة امل االجتماعية على التركيب الداخلي للمدينة متعاالعوامل االجتماعية تؤثر العو -2

جتماعية اال العوامل االقتصادية بحيث ال يمكن فصل تأثير احدهما عن اآلخر , ومن هذه الظواهر

  -هي:

   عمليات التسلط والتدرج  -أ

 قية ية على بتصاديقصد بعملية التسلط سيادة منطقة من مناطق المدينة على الناحية االجتماعية واالق

ت الياالمناطق كسيادة منطقة الشورجة وشارع الرشيد وشارع الستنصر في بغداد كمركز للفع

 ا.غيرهوالتجارية على بقية المراكز التجارية الثانوية في األعظمية والكاظمية والكرادة 

 تبرز وينة أما ظاهرة التدرج هي تناقص تسلط منطقة من المناطق على المناطق الخارجية من المد

 ية .لفرعاهذه الظاهرة واضحة في المدينة االنتقالية التي تقع بين مراكز التسلط والمراكز 

 ظاهرتا التركز والتشتت  -ب

 دينة يقصد بظاهرة التركز تكتل السكان والفعاليات المدنية ضمن حدود الم 

 لى مدن اأو  أما ظاهرة التشتت فيقصد بها هجرة بعض السكان والفعاليات من المدينة الى ضواحيها

صادية القتاتابعة صغيرة , أي أن احدى هاتين الظاهرتين تشجع على انتقال السكان والفعاليات 

طق تقع منا الى المدينة المركزية بينما تشجع الثانية تشجع على هجرة السكان والفعاليات الى

 خلف حدود المدينة 

 ظواهر التحدي والتراجع   -ت

طقة ي منيقصد بالتحدي أو الغزو تغلغل جماعة من السكان أو استثمار من استثمارات االرض ف

و أمجاورة تسود فيها جماعات أو استثمارات تختلف اجتماعيا أو اقتصاديا عن الجماعة 

 ن أوب عندما تحل تلك الجماعة من السكااألستثمارات الغازية )المتحدية(, ويحدث التغل

د يبدأ دي قاالستثمار من االستثمارات محل الجماعة القديمة أو االستثمارات القديمة , فالتح

مامه جع أبشخص واحد أو عائلة واحدة أو اشتثمار واحد ثم تبدأ االستثمارات القديمة بالترا

ادة الكرويمة في كل من شارع السعدون كتغلغل وغزو الوظيفة التجارية لألحياء السكنية القد

 الشرقية وشارع العمل الشعبي في العامرية والشارع الرئسي في البياع وغيرها 

 أثر السلوك الفردي والجماعي على استثمارات أرض المدينة  -3

ل يعني بالسلوك الفردي والجماعي تصرف فرد أو مجموعة من األفراد بحسب القيم والمث

هين , و وجذية التي يؤمن بها ذلك الفرد أو تلك الجماعة وأن هذا السلوك االجتماعية والحضار

زيع وتو فهو يؤثر في مظهر المدينة وتوزيع وظائفها كما أنه يتأثر بمظهر المدينة الخارجي

 االستعماالت فيها .

 العوامل المتعلقة بالمصلحة العامة  -4

  -ها :أن مجال المصلحة العامة واسع تدخل ضمنها نواح كثيرة من



    
 

 

  

 

 الصحة العامة وسالمة أفراد المجتمع  -أ

ت تسعى الدول المتقدمة في الحضارة لوضع قوانين تسيطر بموجبها على توزيع استعماال

وتؤكد هذه  ,االرض بطريقة تضمن أحسن النتائج المتعلقة بالصحة العامة وسالمة أفراد المجتمع 

  -الدول في قوانينها على ثالث نواحي هي :

 رها ارية وغيو تجى كثافة السكان في أحياء المدينة المختلفة سواء كانت األحياء سكنية أالسيطرة عل 

  ار ستثماوضع القيود أمام استثمار األراضي المعرضة لألخطار , ويقصد بذلك وضع القيود على

لتي األراضي ذات الصفات الطبيعية غير المالئمة كأن تكون عرضة للفيضان أو األراضي ا

 المستنقعات والبرك اآلسنة  تنتشر فيها

 و أانق فرض قيود على قيام األستثمارات التي من شأنها تسبب الضوضاء والتلوث أو الجو الخ

 ازدحام المرور وغيرها في األحياء السكنية المكتظة بالسكان 

 سهولة التنقل في أحياء المدينة  -ب

 اان انجاز هذ المرور بموجبها , ويتم هذا بفتح الشوارع والطرق العامة ووضع القواعد التي ينظم

 الهدف يتطلب معرفة استثمارات األرض في المدينة وتوزيعها .

 بيئة المدينة ومظهرها ومقدار ما تتركه من البهجة في نفوس سكانها   -ت

ا مهمة تبرهبينما البعض اآلخر يع قد يعتبر بعض سكان المدينة هذه الناحية ثانوية وكمالية ,

م ما ال يهبين ورئيسية , فالبيئة السليمة ومظهر المدينة الخارجي يبعث البهجة في نفوس األفراد

 البعض اآلخر .

  
 


