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 المرحلة الثالثة  –د.حميد حسين فرحان / كلية التربية للبنات قسم الجغرافية 
 Residential land usesاستعماالت األرض السكنية       -:5محاضرة 
إذا كاااان الساااين السنااار ااناااتيراا فاااان  سااامية المااادن ةلااا     اااا  ساااتيرات   ااار ة   

ال المياااان  ن جااااانت  اااان السااااين  ا مدذا كا ااااب الماااادن   لاااا   اااان  ساااا  ال  ااااا   فاااا 
 تص ا  دينة باادمن نااين .م ادت   ميااة السااين فاار المدينااة  سااد   اااد   ساابة الت  اار 
فاااار السااااالم ا م ياااايا   ااااغة ال  يمااااة السااااينية  مناااا   ساااااحة فاااار جمياااا   اااادن السااااالم 

  المياا ة     ا   غله ال  ا   األخرى .
ة المبنياااة م ظ ااار   مياااة ال  يماااة الساااينية  ااان النسااابة التااار   اااغل ا  النسااابة للرقسااا  

%( م اكثاار ن المساااحة 40مالمساااحة اليليااة للمدينااة ةلاا  الساا ان اإذ قااد  صااة إلاا   
%(  ااان المساااااحة اليليااااة  النسااابة للماااادن الغربيااااة .فيااااد 25المسمااا ا   المبنيااااة( مالاااا   

(  ديناااة   ر يياااة  اااان ااناااتسما  الساااينر الساااي ر 35  صاااة  ااااابلمي   ساااد دااناااته   
.إا  ن  ااايل النساابة  ر ماا  فااار (24 مساااحة المسماا ا  %(  ااان ال39.5ةلاا   ااا  سدلااه  

فااار  %(54الماادن السربياااة ةم  اااا ا تيجااة لال تاااداد األفيااار ل اايا ااناااتسما  افي اااغة  
%(  ااان  سااااحة  ديناااة اابياااة فااار حاااين 57%( لمديناااة ةماااان م 67 ديناااة  غاااداد م 
% ( اان  ساااحة  دينااة  غااداد 63%(  اان  ساااحة  دينااة الم صااة م 62السي ر ةل   

 . 1977ة لسن 
م ستمااااد  ماااا  م  اااا ا اانااااتسما  السااااينر فاااار الماااادن ةلاااا   ماااا  م  اااا ا ال  ااااا     

ال  اار ة األخاارى لالا باااب المتباااد  بين مااا .م تاا  ا  اايا اانااتسما  فاار  سظاام  جاا ان 
المدينة افيد  جدل فاار المن يااة المرك  ااة فاار  ي ااة محاادات  تراصااة  ي س ااا   ماااب  اان 

 ي ااة ةمااااات نااينية مواايو ا م  ت  ةااة بااين ال اا ااا ال اا ااا ال اايية اليدالمااة  م فاار 
م ااارال  متااادا ا تااادادا  فيياااا ةناااد  ن ياااة األ ااارا   الر يساااة التااار  ي ااا   يياااة المديناااة ا

ال  اار   -الر مية ال  ر ة ا م   ااتتا ةنااد   اا ي المدينااة فاار  نااا و الصااراا الر ماار
. 
تااداد ا منااي ر  ا ةلاا  ماغم   مية  يل ال  يمة التر ا الستغنر ةن ا احد اماغاام ا   

 ةلاا   ساابة  اان  ساااحة المدينااة إا    ااا سااسيمة المنافسااة  اا  اانااتسماات األخااارى 
فسرةان  ا  نس ب حينما ي احم ا اانااتسما  التجاااا   م الصااناةرام س د ذلاا   إلاا  
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   ا م يمااة إ سااا ية   يااو اانااتيراا النمساار ماا م نااان الاايا ر للماارد ماألناار امبالتالر 
ل ا  ردمد  الر كالتجاا  مالصناةة مال ااد ات ام اا  ذلاا  فااان  اايل ال  يمااة   ف ر ليس

 تمتااا   مرم اااة ةالياااة فااار ال ركاااة ماا ساااااا ف ااار  اا ياااان  ن   اااغة األدماا السلياااا 
للبناالات م تداخة ةل  وية   اقااات بااين الي اةااات الصااناةية فت ااغة المساا ات بااين 

ل  اا ة م كثر ا   الدا.فاألنر  التاار   اام المسا ة اكما    ا  كثر انتجا ة للمؤبرات ا
خمسااة  بنااان  ااا  لبااار  ن  ن اا ر  سااد  مام  ااؤان ماغبااات م فاار  ياا  ن  ناار   ساااتيلة 
فتن  ر  يل األنر  إل  خمسة محدات  سافية م ييا لبيية األنر .  ا إذا كا ااب  اايل 

 اا فر األنر   سيش فر  ن ية   دحمة فان  ااؤان األبنااان يب ثاا ن ةاان   ااالت نااينية 
ل اام قاادا اكباار  اان الراحااة فيتج اا ن إلاا  المنااا و األقااة نااسرا م كثاار فساا ة افغالبااا  ااا 

 الجدم  ا  ةند   را  المدينة ام ييا الستمر الت ن  األفير للمدينة.
 ن حجاام المتغياارات التاار   اادب ا  اايل ال  يمااة داخااة المدينااة كبياار  خاصااة  ااا يتسلااو  

ااناااايان مالتسمياااار جاااا ن  اااان نيانااااة   ااااالت  اات ال  اااااا ة ا إلاااا  داجااااة  ن  صااااب 
التنميااة ااقتصااادالة مااجتماةيااة م ااا ي ساا   اان خ اام فاار ناابيل ا ام اان ذلاا   نميااة 
صناةة   اد البنان مالت ييد  االتر   ية  جاااا مانااسا لت ااغية األيااد  السا لااة ف ااال 
ةماااا   تاجاااه األنااار ال ديثاااة  ااان  ج ااا   ح ااااا ة جدياااد  كالتلماااا  م ج ااا   ال انااا   

    انتي ا  البر الم ا ر ماا تر ب.م ج 
 

 Patterns of Residential use withinأنماط االستتتعماا الستتكنخ  التتن المتت   

cities 
 Ernest تساادد   ماااب اانااتسما  السااينر بتساادد المسااايير المساات د ة لاايل افبرجس   

w.Burgess  ظر تااه  رصاانم ا  بسااا لم قس ااا  اان  ييااة ال ياا  ال  اار  المسااتثمر فاا 
لاااادما ر المتراكاااا   اةنااااد ا  ياااا   ابسااااة   اقااااات لالنااااتسما  السااااينر الم اااايم  من يااااة ا

 األةما  المرك  ة م ر :
 الدما المت ر ة سمن المن ية اا تيالية.    -1
  ن ية دما السما .-2

 .مالجيد     ن ية الدما المت ن ة الن ةية-3
  ن ية الي ا  مااالا .-4
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فيا ااب  كثر ااا ا تما ااا ب اايا اانااتسما   Homer Hoyt   ااا  ظر ااة  اا  ر    ااب
 مبيل  اختل  ةن  ظيرل  اةتمادل  سيااا ماحدا لتصني  ال حدات السينية مكاا ر :

  ن ية نينية ذات دما ما  ة الن ةية. -
  ن ية نينية ذات دما  ت ن ة الن ةية. -

  ن ية نينية ذات دما ةالية الن ةية. -

أل ماااب اانااتسما  السااينر   جاام السا لااة  م ما تمااب  ساا  الداانااات ةنااد  نامل ااا 
 صاانيم ا أل  ااا  سيااس ال ساا  ااجتماااةر م ساااحة ال حااد  السااينية ا فت صاالب إلاا  

  صني  ال حدات السينية التر   غة ال ي  ال  ر   مثلة:
% ن األااسر الم صصااة 74ماحد  ام  غة    Family محدات   غة  ن  نر -1

 للسين .
%  ااان  سااااحة 30.28ام  اااغة  Two families نمحااادات   اااغة  ااان  نااار ي -2

 السين .

% ن  ساااحة 2.23فأكثر   غة  Three families محدات   غة  ن بالث انر-3
 السين .

% ااان  سااااكن 80فااار ال االاااات المت اااد    ااار ان 1940مفااار  ساااداد اانااايان لسااااي  
% 5%ألنااااار ين م 11المااااادن كا اااااب   صصاااااة لساااااين  األنااااار  ال احاااااد  فااااار  ياباااااة 

 التر  سيش في ا بالبة انر فأكثر.للمساكن 
كما  اا يان داانة المنا و السينية ةل   ناس المتغيرات ااجتماةية حير   جااد   

 نااا و اجتماةيااة  تمياا     صا صاا ا ال رفيااة  م األ  اا ة  ااجتماةية  سااب التسلاايم 
م سااااااب ال صاااااا بة م سااااااب النسااااااان السااااااا الت (ا  م  ميي  ااااااا دينيااااااا كمااااااا  اااااا  حااااااا  

(م نااام  نااا و 17مالياب لياا  فاار  دينااة بلمانااب  ايرلناادا  احاا  ال ااية  ب  البرم سااتا
 (.18 تمي   اا با  ا الي  ر كما فر  حيان ال   م فر ويياغ   اح  ال ية

ما تمب داانات  خرى بتيسيم الدما داخة المدينة حسااب  لييت ااا  م إوااغال ا  اان قبااة 
جر  فاار الماادن اليبياار   احاا  وااية  اليي ااا  م  ااؤجر  اإذ غالبااا  ااا  ر ماا  الاادما المااؤ 

( إذ  ادت الدما المؤجر  فر  دينة  افل  فر ال االات المت ااد   ياا ااة  ماادن الت ا اا  19
 . (25  م ال  احر التر   يم ب ا
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 ان  سبة الاادما المااؤجر   2007  ا فر  دينة  غداد  فيد بينب إحدى الداانات ةاي   
 (.26 %  النسبة لل يو السينية 74% م 33بلغب  سبة  

مفااار داانااااة   خاااارى  وااااات إلاااا   صاااانا  الااادما السااااينية  بسااااا لم قس اااا  اااان ال ياااا  
  ااااا  ال  اااار  المسااااتثمر ا م باااادم  ن  اااايل الداانااااة   تااااأبر  ب ج ااااات  ظاااار  اااا افرا

  صنا  ال حدات السينية ف ر:
 ال حدات السينية ال اقسة سمن  ن ية األةما  المرك  ة . -1
 ال حدات السينية ال اقسة فر المن ية اا تيالية .  -2

 الي اةات السينية الم ص ا  بين ال  ااا الر يسة . -3

 ال حدات السينية فر اا را  . -4

 ال  احر السينية . -5
ةنااد داانااته لل  يمااة السااينية لمدينااة  غااداد إلاا   فاار حااين   صااة صااال  فلااي  حساان  

  قاليم نينية  تمي    ستمدا ةل   ةد   سايير  ر :
 ةمر المسين.-
  ساحة الي سة التر ال غل ا المسين ج نا  ن ا  م جميس ا .-

  ست ى ااالجااات .-

 المظ ر ال ااجر .-

 ياا ن ةلاا  ةااد    اا اا مةلاا   ناااس   ماااب البنااان السااينر  تباااين اليثافااة السااينية التاار 
   ن ا :

(: م  سااب ةلاا   ناااس  ساابة  A ccomouation  Density كثافااة األوااغا    -1
ةاادد الغاار  المسااي  ة فسااال  م الممياان انااتسمال ا للسااين ةلاا  المساااحة الم ااغ لة 

 السينية  المن ية السينية(.  ت ال حدا
 

 (:(Net Densityاليثافة السينية الصافية   -2

ة ةدد السيان ةل   ساحة ال حدات السينية لمن يااة  ااا ال ااا  م سر   ن قسم 
%  ن  ساحة ال  ااا الم ي ة ب ا ف ال ةاان  ساااحة  الةااب األ مااا  50إلي ا  
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الصااغير  مالم صصااة للمن يااة السااينية المسنيااة  م الم ااانات التاار  اار    ي يااا 
 ج ن  ن ال حد  السينية .

 

   Gross Densityاليثافة السينية ااجمالية  -3
م  سب  ن خال   سرفة ةدد الساايان لمن يااة  سينااة إلاا   ساااحة الاادما السااينية   

للمن يااة  مساا ا  ال ااا  ل ااا  ساااحة األبنيااة السا ااة ساامن المن يااة السااينية  ا اادا 
 %  ن ال  ااا.50 ساحة المالةب م 

 

   General Densityاليثافة السينية السا ة -4
نية  يسااا  ا ةلااا  المسااااحة اليلياااة م سااات رم  مسرفاااة ةااادد السااايان للمن ياااة الساااي

 للمن ية .
 

 Residential regions within citiesاألقاليم السكنية  الن الم   
الساات دي الجغرافاار ةااددا كبياارا  اان المسااايير لغاارع الت صااة إلاا   سرفااة األقاااليم   

السينية داخة المدن  ن ا:  اارا  السماااا  م  ندنااة البنااان م اد ااه م المظ اار ال ااااجر 
ةية الدما م السمر ال  نر م  ساحات الدما م  ست  ات األاع .مةل   ناناا ا م    

 ال دد األقاليم السينية م    س ا ةل   نا و المدينة .
مةلاا   ناااس المسااايير التاار اناات د  ا  صااال  فلااي  حساان   اارت لااه األقاااليم ا  يااة 

 (:20 اح  ال ية 

 ليا مية مااةظمية ماليراد  .إقليم الدما اليدالمة  تمثلة فر  رك  المدينة ما-1
 إقليم الدما المتصلة التر  متير إل  ال دا و م ر بن اقين :-2

 الن اق اليدالم .-
ةلااا    ااارا  المن ياااة  1956الن ااااق ال ااادير الاااي    اااا  ساااد   نااا  المديناااة ةااااي -

المسم ا  كبدية لن اق الصاارا    األك اا(الااي  كااان ال اايم ببغااداد فاار  نتصاا  
 (.21اح  ال ية اليرن الس ر ن  

 إقليم الدما المت ن ة الن ةية ذات ال دا و م ر ةل    ةين :-3
 الدما المت ن ة ذات الن ةية ال ا  ة .- 
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 الدما المت ن ة ذات الن ةية الجيد  .- 

 إقليم الدما الراقية  جيد  الن ةية (.-4
 الة م    ة .إقليم السمااات السينية التر  نت ر فر وااا حيما م ب   ؤاس مالسيد-5

  ا  جانم وسالن الغ الر فيد اةتمد فر داانته لمدينة ال لة المسايير المسماا ااة   
مااجتماةية مالسمر ال  نر للمسااين م ساااحته م اارا  البنااان م اد ااه ام  صااة إلاا  

 2األقاليم السينية ا  ية  ال ية  
 

 إقليم المساكن اليدالمة . -1
 ال دا و. إقليم المساكن المتصلة التر  متير إل  -2

 كن  ت ن ة الن ةية ذات ال دا و .اإقليم المس -3

 إقليم المساكن ال ديثة . -4

 إقليم المساكن النسيية م يسم إل    ةين: -5

 المساكن النسيية األفيية . - 
 المساكن النسيية السم دالة . - 

  ااا جباار ة يااة جاا د  فيااد اناات دي  ابسااة  سااايير لت ديااد األقاااليم السااينية لمدينااة 
 الي ت  ر :

   البنان . را -1
  سد  ةمر المسين . -2

  سد  اليثافة السيا ية . -3

 الم اد المستسملة فر البنان . -4
 (:23مبر ت له األقاليم السينية ا  ية  اح  ال ية 

 إقليم البي ت اليدالمة . -1
 إقليم الدما الم  ا  . -2

 إقليم الدما الغربية م يسم إل  : -3

   اق الدما المتصلة .
   اق الدما اليدالمة .
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 الدما السم دالة .  اق  

   اق الدما المنمصلة .

الغربية مذلاا  ل اادابت ا  امقد   لو الباحر ةل  الم الت ال ديثة   سمية الدم   
مأل  اااا صاااممب مفاااو ال ااارا  الغربااار الاااي  غااا ا المااادن السربياااة  ساااد  نتصااا  اليااارن 
الس ااار ن .م صاااب ب  ااايل الااادما   اااغة  سااابة كبيااار   ااان  سااااكن المااادن مصااالب إلااا  

ماا ا الاادما فاار  دينااة الياا ت .مكاايل   اان حياار ةاادد الساايان اليااا نين %  اان  ج 70
 %  ن  جم ا نيان المدينة.78.2في ا ماليين ال يل ن  

م مين حصر الج ا ب  م ال ماالا التر دانب  يل ال  يمة  ن قبة الباااحثين  النياااب   
 ا  ية:

حاادات السااينية       المنا و السااينية  بسااا لم قس ااا  اان  ييااة المدينااة ام  ماااب ال  -1
 فر الي اةات المستمد  فر الت     .

الس ا اااة المت يماااة فااار اختيااااا   قااا  ال حاااد  الساااينية  النسااابة للسااااكن ال  ااار . -2
 م دخة  نا جملة  تغيرات  ؤبر    م ا :

 ااااارم  البي اااااة ااجتماةياااااة مااقتصاااااادالة مال بيسياااااة التااااار  ااااادخة فااااار  - 
  سايير اختياا ال حد  السينية .

 ق  السمة .الير   ن     - 

اباااااار الياااااا ا ين ماأل ظمااااااة الممرمسااااااة ةلاااااا  انااااااتسماات ااع  -ت
 المرك  ال  ر  .

دما مانااااا ة النياااااة المساااااتسملة فااااار   دياااااد   قااااا  ااناااااتسما    -ث
 السينر .

 نسر   اد البنان . -م

  صني  الدما  بسا احجا  ا  مخصا ص ا السا ة.-3

 ذل  .داانة التباةد بين ال حدات السينية مالس ا ة المؤبر  فر -4

  صني  الدما  بسا ألةماا ا .-5

 السالقة بين إالجاا ال حد  السينية مقيمت ا مابر ذل  فر    ا نسر األاع.-6

  مم اليثافة فر ال حد  السينية .-7



 8 

 ميااااا   قااااااليم ناااااينية داخاااااة ال يااااا  ال  ااااار   بساااااا لتاااااأبير الس ا اااااة ااقتصاااااادالة -8
 مااجتماةية .

   نظاايم السالقااة بااين انااتسماات األاع السااينية ابر الس ا ااة ااجتماةيااة فاار إةاااد-9
 ماانتسماات األخرى .

م   كة  ل  ال ماالا التاار  ااداس ال  يمااة السااينية مااجاارانات األخاارى المتبسااة فاار 
فاااار  ااااد نا  ا ناااايما  تلااا  دم  السااااالم اإا إن   اااايلة السااااين  تماااااقم ياااا ي  سااااد ياااا ي 

 السربية .
 


