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 المحاضرة الرابعة:

 التوزيع المكاني لإلسكان الحضري:

Spatial distribution of urban housing 

كل مدينة من مدن العالم سواء كانت كبيرة ام صغيرة، تتكون من عدد من المناطق        
فتوزيع المناطق السكنية ضمن السكنية وعدد سكانيا يحدد حجم المدينة وعدد ىذه المناطق، 

 -المدينة يتكون في بيئات او اجزاء مختمفة من المدينة وىي كاالتي:

المدينة وتطورت وتوسعت  نشأةيعتبر مركز كل مدينة نواة منيا  -اوال: مركز المدينة:
في اتجاىات مختمفة وىو ايضًا اقدم جزء، فالدور السكنية التي توجد في مركز المدينة 
ىي دور مختمفة من حيث التصميم والنوع، فمنيا الدور السكنية التقميدية القديمة والدور 

 الحديثة والشقق السكنية.

فكما ذكرنا  ،عدة اسباب تؤدي الى تركز الدور السكنية في مركز المدينةهناك         
فأن مركز المدينة ىو اقدم جزء في المدينة حيث تتركز فييا االسواق واماكن العبادة 
ومؤسسات ثقافية واجتماعية اخرى. وان المدن لم تكن قد توسعت كما ىي عميو االن 
وخاصة بعد اختراق السيارة وانشاء طرق النقل وازدياد حركة وانتقال الناس فقبل انشاء 

كانت حركة الناس في المدينة محدودة ال تتجاوز ثالثة او اربعة كيمو ىذه الوسائل 
مترات، وتركزت اماكن العمل لساكني المدن في مركز المدينة مما ادى الى انشاء دور 
سكنية بالقرب من اماكن العمل، وحجم ىذه الدور السكنية كان صغيرًا وعدد سكان المدن 

الوقت الحاضر لذا فأن معظم الدور السكنية لم يكن بالعدد اليائل كما ىو عميو في 
 كانت تحيط بمركز المدينة.

اال ان العوائل من طبقة االغنياء بدأوا باالبتعاد عن مركز المدينة وانشاء دور       
سكنية واصبحت في نطاق يحيط بمركز المدينة، فزيادة عدد السكان في مركز المدينة 
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وظيور مناطق سكنية جديدة تمي المنطقة المحيطة دفعت لألثرياء الى ترك مركز المدينة 
 بمركز المدينة.

 -تصنيف المناطق السكنية داخل المدينة عمى اساس نوع المسكن كما يمي:

ال تخمو مدينة من احياء سكنية فقيرة كئيبة،  -:االحياء السكنية الفقير المزدحمة .1
غير مريح وغير ومنيا القديم الذي تداعت مبانيو واصبح غير صالح لمسكن فيو 

نظيف ويزدحم بخميط من المياجرين الجدد وكبار السن والسكان العاطمين عن العمل 
 وصغار العمال والموظفين واالقميات العنصرية.

 و تيرؤىا و بناياتيا بقدم تتصف التي بغداد مدينة في القديمة السكنية االحياء مثل        
 ضعف و العراق احتالل بعد مؤخرا نشأة التي االحياء عن فضال فييا الخدمات ضعف
 و التخطيط عنصر فييا يغيب بالسكان مزدحمة عشوائية احياء ظيور الى ادى مما السمطة
 من النوع ىذا من العراق في مدينة تخمو تكاد ال و فييا الخدمات ضعف مع التنظيم
 .االحياء

واذا نظرنا الى بعض االحياء السكنية القديمة في بعض المدن مثاًل في باريس، توجد      
اشد المناطق السكنية ازدحامًا واكثرىا فقرًا وكآبة، حيث تبمغ الكثافة السكنية في ىذه االحياء 

% من المساكن في ىذه االحياء من دورات المياه 66الواحد، وتخمو  0في الكم 000.222
االحياء السكنية القديمة في امريكا فيذه االحياء سرعان ما ييجره البيض بسبب  الصحية. اما

كثرة وفود الزنوج الى ىذه االحياء وتنخفض االيجارات وتيمل الحدائق وتنتشر النفايات 
ويصبح منظر ىذه االحياء قبيحًا. اما االحياء القديمة في المدن البريطانية فأنيا ال يرجع 

يجاراتيالسكان وانما يرجع ظيورىا الى قدم مبانييا وانخفاض اثمانيا ظيورىا الى كثرة ا مما  وا 
% من مباني مدينة 62يرغب الفقراء العيش فييا، حيث يقدر الخبراء البريطانيون ان 

 مانشستر صارت ال تصمح لمسكن بسبب قدميا وسوء احواليا وسوء الخدمات الموجودة فييا.
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ان مدن العشش ىي مدن الصفيح البائسة التي  -احياء سكنية)او مدن( العشش: .0
يبحثون عن عمل في  جاءواتكون كحد فاصل بين االغنياء والفقراء فسكانيا فقراء 

المدينة يعيشون منو، فأكثرىم ىم المياجرين الذين تركو المناطق الريفية، ويعيشون 
وافريقيا كالطفيميات في اسوء اماكن، وظيرت في الكثير من مدن امريكا الالتينية 

واسيا ففي مدينة )باىيا( في البرازيل تحتل مدن العشش كل الوديان المستنقعية 
وتنتشر فييا امراض المالريا، وتظير ىذه االحياء السكنية في الجزائر حيث تكون 

 عمى مقربة من مواضع الدفن.
تتجمع مساكن الطبقة الكادحة حول المناطق التجارية  -االحياء السكنية لمعمال: .6

احياء االعمال وعمى مقربة من المنشآت الصناعية وكثيرا ما تظير نطاقات حول و 
المناطق السكنية الوسطى من المدن تخرج منيا تشعبات اي افرع يفرضيا تواجد 

 بعض المصانع في مواقع جانبية.

اىم معالم احياء العمال ان منظرىا في الغالب يكون رتيب وممل بل وكئيب ونمط          
كن يكون موحد وينتمي الى فترة زمنية واحدة، وتقع بالقرب من المصانع وادخنتيا المسا

وتحتل مواضع غير جذابة، ومبانييا تكون متالصقة ومتراصة عمى مساحات محدودة من 
  االرض.

تضم ىذ االحياء مساكن الطبقة الوسطى ومساكن االثرياء  -االحياء السكنية الراقية: .4
لمواضع وفي كل مدينة حي او اكثر من االحياء الراقية الفخمة التي تحتل افضل ا

يتميز بخموه من المباني الصناعية، وان وجدت  فيي متاجر من النوع الراقي 
والمحالت الموجودة في ىذه االحياء ىي تمد سكان ىذه المناطق بحاجاتيم اليومية 

 وال تقدم اال االصناف الممتازة.
لمدينة يخصص لدفن الموتى، وفي كل المدن ان جزءًا من رقعة ا -:مدن االموات .5

الكبيرة تغطي المدافن مساحات ىائمة مما يجعمنا نصنفيا بمدن االموات، فمساحة 
المدافن في مدينة باريس تبمغ الف فدان وال تقل عن ذلك مدافن مدينة القاىرة التي 
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لدينية من الف متوفي سنويًا. وتعد المدافن واالبنية االثرية وا 02تستقبل اكثر من 
اكثر الظاىرات المدنية وىي تحدد الخطوط الرئيسية عند اعادة تخطيط المدينة 
القديمة، ومنذ ان ظيرت مناطق الضواحي واالتجاه قائم نحو اقامة مدافن عمى مقربة 

 منيا، وىكذا تتسع مدن االموات كمما نمت مدن االحياء.  

العالم تنمو وتتوسع نتيجة لزيادة عدد ال تزال معظم المدن في  -ثانيا: ضواحي المدن:
سكانيا ولسيولة االنتقال من مركز المدينة الى ضواحييا من جية، ومن جية اخرى انتقال 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والورش الصناعية الى ضواحي المدن، فظيور مناطق 

لدول المتقدمة سكنية جديدة في الضواحي اصبحت سمة من سمات مدن القرن العشرين في ا
 والنامية.

من السمات الواضحة لممدن الكبيرة ىي ظيور مناطق سكنية جديدة في ضواحييا،          
زيادة عدد سكان المدن والى الوضع االقتصادي  الى ويرجع ظهور هذه المناطق السكنية

يا من ليا الذي يجذب الكثير من المياجرين الييا من ناحية والى الزيادة الطبيعية لسكان
 ناحية ثانية.

نمو السكان بدء يظير ويزداد نتيجة االتجاه السائد في المجتمعات الغنية  تأثيران         
نحو تكوين أسر صغيرة ومستقمة. وحتى لو كان عدد السكان في وضع مستقر لكن ىنالك 

اس عدد اكبر من الدور السكنية توفر لنفس العدد من السكان. والسبب االخر ىو رغبة الن
 لمعيش في اماكن غير مزدحمة والتي تتميز بكثافات سكانية واطئة.

وهنالك عدة اسباب تجعل الكثير من االسر تفضل العيش في مناطق سكنية غير        
رخص سعر االرض في المناطق البعيدة عن مركز المدينة حيث يرتفع سعر  وىي مزدحمة

سكنية بمساحات نو، كما تمكن انشاء دور االرض في المناطق السكنية المزدحمة والقريبة م
نفس السبب لذا فأن انشاء دور سكنية مستقمة اصبح ىدف الكثير من واسعة في الضواحي ل
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الناس. وان سرعة انشاء دور سكنية في منطقة الضواحي ونموىا بسرعة يرتبط بالتكنموجيا 
 وخطط التنمية االقتصادية وارتفاع المستوى االقتصادي.

السمة  -:تمييز سمتين في المناطق السكنية في ضواحي المدن الحديثة ويمكن     
ىي عزل المناطق السكنية عن بقية استعماالت االرض االخرى مثل حصر الصناعة  االولى

الموجودة في الضواحي ضمن انطقو معينة، اما المحالت التجارية فتكون ضمن مراكز 
فيي خاصة بالمناطق السكنية في الضواحي وىي استمرار اشغال  السمة الثانيةاما . لمتسوق

ىذه المناطق من قبل طبقة اجتماعية معينة، والعديد من عوامل الجذب وحدوث الكثير من 
المناطق السكنية وجعمت االغنياء من افراد المجتمع يسكنون فييا وىي توفر خدمات نقل 

   مجتمع والبيئة المالئمة.مريحة كمواقع الدور السكنية لكبار شخصيات ال

 -العوامل المؤثرة في توزيع االسكان الحضري:

ان ىذه العوامل تعتبر ميمة جدًا في ظيور المناطق السكنية حيث ليا دور كبير في       
 -توزيع االسكان الحضري وىي:

تعتبر طرق النقل عاماًل ميمًا من عوامل تشجيع ظيور المناطق السكنية  طرق النقل: .1
عمى امتدادىا، حيث إنيا تساعد عمى سيولة انتقال الساكنين من ىذه المناطق الى 
اماكن عمميم في مركز المدينة والوصول الييا بدون صعوبة بواسطة وسائل نقل متنوعة 

عينة فأن ذلك يؤدي الى تغيير المنطقة ومتطورة، فعند فتح طريق جديد ضمن منطقة م
تغييرًا كميًا، حيث ان في معظم الحاالت تكون في مثل ىذه المنطقة زراعية تقع عمى 

 اطراف المدينة.
ان الطرق الجديدة تؤدي الى افراز اراضي عمى امتدادىا وانشاء دور سكنية جديدة      

طريق التي بمركز المدينة وبباقي في المنطقة التي يمر بيا، فالمنطقة ترتبط بواسطة ال
 اجزاء المدينة مما يؤدي الى تعميرىا.
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اما عند انشاء خط لمسكك الحديدية فيو االخر يساعد عمى ظيور مناطق سكنية      
جديدة عمى امتداده حيث يسيل انشاء الخط ربط المنطقة مع مركز المدينة حيث الدوائر 

 الحكومية واالسواق والمؤسسات االخرى.
تؤدي طبوغرافية االرض دورا ميمًا في تحديد اتجاه نمو المدن  -طبوغرافية االرض:  .2

وتوسعيا. فوجود نير او بحيرة او بحر او محيط يؤدي الى امتداد المناطق السكنية 
بالقرب من ىذه الحواجز المائية الطبيعية ومن ثم يقف عندىا نمو وتوسع المناطق 

بال والوديان والغابات الكثيفة فيذه الحواجز الطبيعية السكنية كما ىي الحال بالنسبة لمج
تحدد والى حد كبير بل وتساىم ايضًا في توزيع االسكان الحضري. اما بالنسبة لمحواجز 
االصطناعية فنرى في كثير من مدن العالم ان ىذه الحواجز تؤدي دورًا ميمًا في تحديد 

عرقمة ذلك.  فأنشاء السدود الترابية توسع ونمو المناطق السكنية فييا بل قد تؤدي الى 
 لدرء خطر الفيضانات وزراعة االحزمة الخضراء امثمة عمى ذلك.

لمدوائر والمؤسسات المتنوعة تأثير عمى توزيع  -:الدوائر الحكومية والمؤسسات االخرى .3
االسكان الحضري في المدينة، حيث ان ىذه المؤسسات والدوائر تصبح نقاط جذب 

دور سكنية حوليا او بالقرب منيا. ويمكن اعتبار ذلك امرًا طبيعيًا الى  واستقطاب ألنشاء
حد كبير حيث يميل الكثير من الناس لمعيش بالقرب من اماكن عمميم وذلك لسيولة 
االنتقال وعدم الحاجة الى استخدام وسائل نقل مختمفة او حتى استخداميا يكون لمسافة 

ت الحكومية والدوائر الى انشاء الدور السكنية قصيرة. وفي بعض االحيان تعتمد المؤسسا
 لمنتسبييا قريبة منيا ويمكن مالحظة ذلك في المدن الجديدة.

يبدو تأثير الطرق الخارجية واضحا عمى تشجيع ظيور مناطق  -الطرق الخارجية: -4
سكنية جديدة عمييا خاصة عند مداخل المدن. فيذه الطرق تسيل الى حد كبير حركة 
االنتقال من مركز المدينة الى المناطق السكنية الجديدة التي تظير عمى ىذه الطرق. 

نواة لمناطق تجارية ثانوية  وتصاحب عادة ظيور المناطق السكنية عمى الطرق الخارجية
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وذلك نتيجة ألنشاء بعض المحالت التجارية او محالت تجارية كبيرة جدًا التي تحتاج عادة 
 الى مساحات كبيرة ليا ومرافق لمسيارات التي يستخدميا المتسوقون.

 


