
 1 

–اتم حيدددبياتث تثدددبيي–ق دددلياتاف ا/يدددبيي–د.حميدددسيح ددديني/ حددد ايتيبييدددبيات   يدددبيتي  ددد  ي
يدراس  يحض يب

 تصنيف المدن :12محاضرة 
ات ددد يي Classification phenomenon اع ددد دياتاف ا/يددديايالددد ي يات ددد    يي

يسرسدددديلت يت  ددددتيوي/تمتدددد يعتدرا تدددد ييإ ع  دددد ريات لدددد ي ي حددددس ياتيسدددد  ويات دددد ي م ددددني
ا  يليبثي يمنياتحق  قيعاتمعييم  يحيليات دد    يبع  ت دد ت يامدداياتع   دد يبياسط ت يي

اتم شددددد بتبيحدددددمنيعحدددددسا يا  يددددد يعدددددنياتيحدددددسا يا  ددددد  ي.ع ددددد ت   يت عدددددسدياتمدددددساي
عا  ال/ت ي/ يات  يبيعاتش ويعاتحاليعاتيظ   يعات يزيابأ  حيمنياتضدد عرتيالدد ي ت ي

ياياتمددساياا عددياي/دد ي تدد يتكدد يا ددتويدراسدد ت يع شدد وي  ددي ي.يعتكدد ي لدد  ياتاف ا/يددي
ياتكثي يمنيا سسيعاتمع يي يلذب يم ت ي:

ي

ي Historical Classificationييييييالتصنيف التاريخي -1
أتيال ي ياتمسايح بيأ يتت يات  ري يددبيأعياتم احددويات  ري يددبيات دد يمدد  يبتدد يي

عتعددوياإ ددسياق دديلي/دد ي ددذاياتمادد ليمدد ي ق ددلياتمددسايح ددبيياتمعم ريددببيي عابدد زيسددم ات
مدددسايي-اتمدددسايايق يقيدددبيعات عم ليدددبي ي-مدددسايمددد يق دددويات ددد ري ي ي-ت ئددد  ياةايدددبي:أا

ياتمساياتل  عيبياتحسيثب.ي-مسايات تضبيعات  رعكيجيي-اتعليرياتيسطىييث
مسي ددبيميييليددبيبععددسدايب يدد ايي175عاضليات ئبيا  ي  يإم  د  ي/ ياتيقتياتح حدد ي

مامعدددددددبياتحضدددددددد يبيأعيمدددددددنيايمددددددد  لياتم ددددددد حستبيبدددددددس ايمددددددددنياتضددددددد حيبيعح دددددددىيات
ي.(34)اتميا تي يتيس

عقدددسيحيدددويبدددويمدددني يسددد ني/ددد يب  إددد ياتاف ا/يدددبيا ا م عيدددبي عرع ددد ييعا ي يدددتييي
اددد يييري/ددد يب  إددد ياتاف ا/يدددبياتحضددد يبيأعمددد رياتمدددسايمدددنيم  ددديري  يع ب/يمددد يحدددسدي

ي يس ييتالثيم احويتي مييا ط قيعيىيمع لياتمسايا عرع يبي  :
عا مثدددوياتيددديلي/ددد يات ددديا ياتم ب يدددبيتيمدددساييNuclear stageم حيدددبيات ددديا ياتم  ددد  ي-أ

ياتك   .يي
عيمثيتدد يات يسدداياتددذتيي The formative stageم حيددبيات شدد يويأعيات كددييني- 

 متسا ياتمساي/ ياتق ايات  سايعش ي/ يأعق  ياتثير ياتل  عيبي.
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مددسايعيمثيت يات يسايات دد يايتضددياح ياتي The modern stageاتم حيبياتحسيثبي-جي
 / ياتق اياتعش ينيعم يا ع ي/ ياتق اياتح دتيعاتعش ين.

ي

ي Spatial  Classification:يييييالتصنيف المكاني-2
 قددديلي دددذايات لددد ي يعيدددىيأسددد  يا ددد ال يات لددد  دياتط يعيدددبيتمياحددداياتمدددساي

يبع ميا  يال  ياتمسايب ةا :
 ي قددايع ددسي:يعتيمددساي  دد يتالتددبيمياحدداي/م تدد يمددييCities Rivers مددسايا لتدد ري-أ

مل   يا لت ريمثويمسي بيت سايع سيملبيلت يات   م يعمدد فت تيع ددسيملددبي
.يعم تدد يمدد ي قددايع ددسيمالقدد يي لتدد ياتي لك  دد يعليدديياعرتيدد ل يع ددسيلتدد ياتمي ي ددي ي

ا لتددد ريمثدددويمسي دددبياتمقددد اي/ددد يات ددديدااي علددديايت تددد ي قدددايع دددسيم  حدددبيات تددد ي
يمل .ييحي م ي ضيقيعي تويع يرهيمثويمسي بياتاي  ي/ 

:ياأ ذياتمساياتا ييبيأر عبيمياحايتت يبع ددسييCities mountains مساياتا  لي- 
عتقددسالياتا دد ليبمدد ييات قدد  ياتاتدد  ياتا ييددبيبمدد ي/دد ي ددسياتم ا عدد  ي/دد ياسدد  ي سايب

 يياتح ليعيىي يلي قسالياتك وياتقس مبي/ يا ي ياتم لي يمنيات اينيح ىيسددييي ي ي
ا  ليبمدد ي/دد ياتاتدد  ياتشددم تيبيتا دد ليا تددبيمثددويعمياحاي/ يمقسم  ياتيياتعيي ي.

تتدد يمياحددايدا ددوياتا دد ليبمسي ددبييئع  دد كيمددساياتيددييمددسايتيدديايع دد ايعميدديل ي.
 مقالعهيعيىيسطحيا ويس ينيعبيي  اقيع سيا  لي ي بيسيط ايمم لياتع اق.

:يع ددذهياتمددسايأمدد ي اياقددايعيددىيسدد حويإحدد يأعييCoast cities مددسايات ددياحويي-ج
عق ت  يم ييتيئيتت يات دد حويعيددىيأسدد  ي  يق ا/ي دد ي ايالدد حيمددسايس حويلت يب

مدديالئيإح يددبيأعيلت يددبيبعق ددليع دد ي قددايعيددىيإحيدد  يأعي يددي يبعا مثيدد يعيددىي تدد ي
 .(35) ثي  يم ت يات ل  يعمي  قييعا ي يع  ابيسيعدرلبي/ يتي ي يي

 ددتيلي:ا  دد رياقيددبيمددساياتعدد تلياتيThe cities of the plains مددسايات ددتيليي-د
ات يضيبيأعيات  حييبيميحع يتت يب يلتدد يأ/ضددويات يئدد  يتقيدد ليعلمددييعاطدديرياتمددساي
بإ ضويم ياي/ هيمنيأراضيم   طبي س عم   يا رضيعمسي  قيات قددويعييتدد يبي
/ضدداليعددنياي/ي  دد يا راحدد ياتلدد تحبيتي راعددبييقيدديلياتمسي ددبياتددذتي مددس  يإدد تميادي

   يعت سايمث ليتتذهياتمسا.يياتفذا يبيبي/مسايإفساديع  ريسيعاتق  
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ي  Structural   Classificationيييييييالتصنيف البنيوي -3
 ع مسي ذايات ل ي يعيىيم وياتمسي بيأعيب ي ت يعا  ي ياتمساي/دد ي تدد يح ددبييي

يات طبيات  يرسمتيتت ي.ع ذت يا  زيت  يا ليااياةايبي:
اتمددساياتطيتيددبيي-داتمددساياتمح شددس يي-اتمددساياتشددع عيبيجي-اتمددساياتشدد  يبيي -أ

ي)راااي طبياتشياراي/ يات لويات  د (.
 Hierarchical   classificationيييييييييالتصنيف المرتبي- 4 

ال  ياتمساي   يع/قيعددس يمعدد يي يم تدد يعيددىيأسدد  ياتحاددلي)عددسديات دد  اي(أعييي
عيددددددىيأسدددددد  يم ب  دددددد يايدارتيأعيعيددددددىيأسدددددد  يعظ   تدددددد يات دددددد ياقددددددسمت ي.  ي اي

ايايعيىيال ي يمسلتليعيىيأس  ياتحاليإ ع   رهيال ددبياتمعدد يي ياتاف ا/ييايدري
يعأعححت ي.يععيىيأس س ياأ ذياتمساياتم اابياةايبي:

يل مبي/ قوي.ي5000اتم ا بيا عتىي:ي
يل مبي.ي10000ي-5001اتم ا بياتث ليبي:يي
يل مبي.25000ي-10001اتم ا بياتث تثبي:يي
يل مبي.ي100000-25001اتم ا بيات اإعبي:يي

يميييايل مبي.ي-100001 ا بيات  م بي:اتم
ياتم ا بيات  دسبي:يأ ث يمنيميييايل مبي.

ع ددذهيات اددبي م ددنيمق رل تدد يمددايات لدد ي يايدارتيتيمددساياتع اقيددبي  ي  تدد يتددسي  ي
ات ددد ياق بدددويم بددد ي City ات ددد ياق بدددويم بددد يات  حيببعاتمسي دددبييTownات يدددس ي

 م بدد ياتمح / ددبيبعمسي ددبيب دد  يعات دد ياق بددوي Big city ي اتقضدد  بعمسي بيب يدد ي

Metropolisات  ياق بوياتع  ددمبيإفددسادييعمسي ددبيب دد  يم لدديبييMegiapolis يي
ات دد يا ميدد يإضدد  م ت يات دد  ليبيعاتعم اليددبيمثددويليييدديركيع يبيددييعت ددسايع يدديلسي

ياي  ي.
ي

          Functional   classificationالتصنيف الوظيفي    -5

ي يإحقياحس  يب ي ايتياف ا/يينيعاتمت مددينيإشدد اياتم ا دد ي عسيال ي ياتمسايعظي يي
اياددسيمسي ددبيا دد ديبيظي ددبيمحددسد يبددوي اياميددايمددساياتعدد تليياتحضدد يبيب لدد ي 
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 دددد يم عددددسد ياتيظدددد   ي.عتكددددنيإ يم دددد اياحسيددددسياتيظي ددددبيات  ي ددددبيأعياتف ت ددددبي/دددد ي
ايع حددبياتمسي بي.  ي اياتيظي بيات  ي بي دد يا  دد  يتي ددتيت ب ددبي  تمدد ي اياتمددس

تي فيدد ا يا ق لدد د بيعا ا م عيددبيعاتحضدد ريبي./كثيدد يمددنيمددساياتلدديسيات  يط ليددبي
/ ياتق ايات  سايعش ياحيتتي/دد ياتيقددتياتح حدد ي تددىيمددسايسددي حيبيبمدد ياحيتددتي
 ثيدد يمددنيمددسايا سددياقياتقس مددبي تددىيمددساي دد  عيبي.عاتمددساياتقس مددبي ا ياتلدد بي

 عرياتدد منيبددويعاددس ير يإعددسي تدد بي/دد ياتس/ عيددبي)اتح  يددب(أعياتسي يددبيقددسيافيدد  يإمددي
اتيقدددتياتدددذتياع ظمدددتي/يددد يعظددد   يأ ددد  يب لع ددد  يتي طددديريا ق لددد دتياتدددذتي

يمتسا ياتحض ر يات ش يبي.
ععيىيات قليمم يس قي/ ل ي م نيعحايال ي يع ليتكثي يمنياتمسايعيددىيأسدد  ي
اتيظدددد   يات  ي ددددبيات دددد يام رسددددت يمع مددددسيني/دددد ي تدددد يعيددددىياتطدددد قيايحلدددد  يبي

يعات ي حيبي/ يات ل ي يعب  ا يي:
:مثددويمددساييCities mining and quarrying يمددسايات عددسينيعاتمحدد ا  -أ

ي.ياس   اجيات حليعاعسينيات ح  يعاتذ ب
:  تمساياتم  للددبيإلدد  عبييIndustrial Cities اتمساياتل  عيبي - 

 اتحسيسيعاتليبيعاتل  ع  ياتت سسيبي.

:يع دد يم  للددبي/دد يي Transportation Centers م ا دد يات قددو - 
اتلدددددد  ع  ياتم ا طددددددبيإ ت قددددددويمثددددددوي دددددد  عبيات دددددد نيعات ددددددي را يعاتطدددددد   ا ي

 عاتقط را ي.

 عاشموياةا ي:يي:ي Commercial cities اتمسايات ا ريب -ث

يمسايا سياقيات راعيبيمثويعي  ي يعب    يسي  ي. -1
 مسايات  يكيعاتم ليمثوي/ الك ير يعأم   دالي. -2

 مسايدا ييبيب   ي ا يا بيبياا رتيم  يايمثويم لش   يعس لتيتييسي. -3

 اتميالئيات ا ريبياتك   .يي -4
 

يعاشموي:ييAdministrative cities اتمسايايداريبيي-ج
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مثددويإدد ريسيعت ددسايي The old national capitals يددبياتقس مددباتعيا ددلياتقيم -1
ي.(36)عاتق    يعاتعيا لياتحسيثبيمثويب ازييي يعب   هيي

/دد ي  دد ريااحدد دي/يددسرات يبيامدد طنييRegional capitals اتعيا ددليايقييميددبي -2
 عميس ييس إق يعمثيت يعيا لياتمح /   ي.

 

 عاشموي:ييStrategic cities يياتمسايايس  اايايب -ج

يمساياتقالاياتقس مبيمثويادل  هيعدتت يع  يني. -1
 قياعسيإح يبيتألسطيليمثويب ستيع يرا ميثي. -2

 .Cities and military garrisons مساياتح مي  ياتع   يب -3
 

يعاشموي:ييCultural cities اتمساياتثق /يب -ح
مددددساياتحدددد يمثددددويم ددددبياتم  مددددبيعاتمسي ددددبياتم ددددير يعاتقددددس ياتشدددد ي يعات ادددد ي -1

يا م  يعرعم ي.
 اتم ا  يات عييميبيق ت  يم ياكياي/يت يا معبيمثويبم  دجيعتي/ ايعاعس   ي. -2

 م ا  ياتمؤام ا يمثويب اي يايعمي  قي. -3

يcities hospitalization and recreationمدددسايا س شددد   يعات ددد عيحي -خ
يعاشموي:

يمساياتمي هياتمعسليبيمثويس  يع/يش يعحيياايعحم لياتعييوي/ ياتمي وي.
  ح يبي.اتمامع  يات

 اتم  اع  ياتا ييبي.

 م  اع  يدا ييبيأ   ي.

يعم ت ي:ييResidential cities مسايس  يبيي -د
يمساياتم  م  يعق ت  يم ياكياي/ يحياح ياتمساياتك   ي.

 اتضياح يمثويبيف ت ي ي يق  يتي يالايي .
ي
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مسي ددبيب يدد  يمددنيمددساياتي  دد  يي988/قددسيدر ييييC.D.Harrisأم يا ل  ي   ييي
ي1930مع مسايعيىيبي ل  ياعددساديسدد بييي1943 م ي يبي/ يإح يت يس بيياتم حس يا

يعاي وي تىيا عبيأ    ي  ي:
ي %يعيدددىيا قدددويمدددنيسددد  لت ي/دددي45مدددساي ددد  عيبي:يع ددد ياتمدددسايات ددد ي عمدددوي -1

%يمددنيمددساياتي  دد  ياتم حددس يي/دد ي ددذهي45اتلدد  ع  يات حييييددبيبعيقددايلحدديي
يات ئبيمع مت ي/ يمم ليم قيات الدي.

%يمنيقياتدد ياتع ميددبيعيددىيا قددوي/دد ي50ات ا  بي:يع  يات  ي عمويمساياا ر ي -2
ح  ياتل  عبيعاا ر يات ا  بيعاادد ر ياتاميددبيما معددببعات  يالددوي/يتدد يل دد بي

(يمددد  ي/ددد يا قدددويقدددسرياتعددد مييني/ددد يااددد ر ي2.2(اتعددد مييني/ددد يااددد ر يات ا  دددبي
 اتاميبي.

مدد ت يعددسدي%يعيددىيا قددويمددني اي20مددساياادد ر ياتاميددبي:عيعمددوي/يتدد يحدديات ي -3
 اتع مييني/ ياتل  عبيعاا ر يات ا  بيعاتاميبيمع ي.

اتمدددساياتم  يعدددبياتيظ   :ع/يتددد يالدددويل ددد بياتعددد مييني/ددد ياتلددد  عبيعااددد ر ي -4
%بعيددىيات دديات يمددنيأامدد ت ي50%ب20%ب30اتاميددبيعاادد ر ياتم دد دياقددويمددني

اتقي ياتع ميبيبع يغيعسد  يلحيير ايعسدياتمساياتمسرعسبيبعحمتيأر عددبيمددني
 ي م ددبيمددسايأم ي يددبي دد ي:ليييدديركيعمددي  قييع يسددطنيعتددي يالايددي يا  ددي

 .أم ياتمسي بيات  م بيع  ي/يالدت ي ي/يحعتي/ يماميعبياتمساياتل  عيبي.

%عيددىي11م ا  يات قددوي:عاضددلياتددذيني عميددياي/دد يقطدد ايات قددويع يفددتيل دد  تلي -5
 ددذهييا قويمددنياتقددي ياتع ميددبيتيددثتلي/دد ياتلدد  عبيعتيثدد  لي/دد يات ادد ر يبعمددميت

 مي   ي.ي14م ب ايتي   ياتحسيسيعيي18ات ئبي

%يمددني15مسايات عسيني:يع دد يات دد ي عمددوي/دد يقطدد ايات عددسيني/يتدد يأ ثدد يمددنيي -6
م بددد اي/دددد ياتي  ددد  ياتم حدددس يبعشددد  يم تددد يبمددددسايي14اتقدددي ياتع ميدددبيبعاضدددلي

 ت عسينيات حليعتالتبيت عسينياتحسيسي.

ت دد ي  ددياير ددايعددسديسدد  لت يمساياتا مع  يعاتم ا  يات عييميددبيا  دد  ي:ع دد يا -7
مسي ددبيمع متدد يي17/ يا قويمقّيسيني/ يا مع اتدد يعبيي اتدد يعمددميتي ددذهيات ئددبي

 مسايا معيبي/ ياتف  يا م ي  يا عسسي.
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مسي بيإعضت يمل   يعأ   يمشدد ا ييي22مساياتم  اع  يعات ق عسي:يحمتييي -8
 عتليي ي وي  ر ي تىيأس  يرقم يت حسيسي ذهيات ئبي.

ضددليمدددساي دديسيا سددم كيعمع ددد  ا يقطددايا مددا ريعاتمدددسايمددسايأ دد  ي:يعاي -9
ات راعيددددبيعاتعيا ددددليايقييميددددبيعات ي سدددديبيعمددددساياتح ميدددد  ياتع دددد  يبيعاتقياعددددسي

 ات ح يبيعاتم ا  ياتم تيببع ذهياتمسايقي يمل  بي حل  ي ي.

ي: ع   كيال لي يعظي يبيأ   يلذب يم تي
ل دددمبيي10000 لت يعدددنيمسي دددبيأم ي يدددبيي يدددسيسددد ي897الددد ي ي ددديارديليي ددديايلي

باسدد  سلي/دد ي  يق دد يات  ددبياتمئييددبيتأليددستياتع ميددبيتكددويح /ددبيمددنياتحدد  يإ ت  دد بي
تيمامياياتكي يتأليستياتع ميبي/ ياتح  يبيت يبتلياعاسيمعسليات  بيتأليستياتع ميددبي

ل ددمبيبع ددذهيي10000تكددويح /ددبيتاميددايمددساياتي  دد  ياتم حددس يمددنيحاددليي يددسيعيددىي
ي:(37)اتمساي  يي

مددساياادد ر يي-4مددسايات قددويعاتميا ددال ييي-3مساي دد  عيبيييي-2ايات عسينيييمس -1
ات دددددسم  يي-7مدددددسايا عمددددد لياتم تيدددددبيي-6مدددددسايات يدددددايإ تاميدددددبيي-5اتم ددددد دي

يات سم  يايداريبي.ي-9ات سم  ياتمت يبيعات  يبيي-8اتش ليبي
عقددد رايبدددينيات  دددبياتمئييددددبيتيمسي دددبياتياحدددس ي/ددد يبددددويح /دددبيمددداياتمعدددس  يات دددد ي

 يعمعسليا لح ا يبعاع   يبويمسي بيا م ايب  دد بيمئييددبيمددنيا يددستياتع ميددبياس   ات
/ يعظي ددبيمدد يأعيددىيمددنيمعددسليات  ددبياتمئييددبيتاميدداياتمددساي/دد يايدد ياتيظي ددبياع    دد ي

يحمني ت يات ل ي ياتيظي  ي.
ع دد  ياتمددسايات دد يا حدد  يعددنياتمعددسليبإمعددسليالحدد ا يعاحددسيعيددىيألتدد يمسي ددبيي

يقياتمعسليبسرا ينيمعي ري ينيعيىيألت يمنياتسراددبياتث ليددبيبعت ايمنياتسرابيا عتىبع/
يالح /تيعنياتمعسليبثالثيدرا  يمعي ريبيعيىيألت يمنياتسرابياتث تثبي.

ا فددد يايمددد ر ي تدددىيالددد يا ا دددايم ا دددبياتمسي دددبيبيمددد يارا دددايالح ا/تددد يب  بيددد يات ع تيدددبي
ي)اتل  عبيمثال(/يت يبسرابيامسيمنياتث ليبيعا عتى.

ع دد  يليي ددياياتمددسايات دد يا لدد يبدديظي  ينيأعيتددالثيعظدد   يع/يتدد يل دد بيي مدد 
ع تيددبيمددنيا يددستياتع ميددبيعات دد ي ي م ددنيالدد ي ت ياحددتيأ ددبي/ع تيددبيعيددىيألتدد ي)مسي ددبي

يم  يعبياتيظ   ي(.
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