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 :الخامسة عشرالمحاضرة 

 مفاهيم وتسميات اقليم المدينه 

Concepts and designations of the city region 

 قليم المدينة لكونه أهم حيز يتوقف عليه نجاح التخطيطينبا اآلونة األخيرةازداد االهتمام في      

، فهو إقليم  يختلف عن اإلقليم الجغرافي ياويعتبر إقليم المدينة إقليماً جغرافياً بشراالقليمي والقومي . 

صنع اإلنسان وليس من صنع الطبيعة ، وهو إقليم متغير على الدوام تبعاً لتطور وسائل   من

ً  واصالت علىالم  0بتاً جامداثا مر العصور وليس إقليما

المدينة بحكم مرك     المركزية )االم( فهذه  بالمدينة  يحيط  الذي  النطاق  ذلك  به  ها وموقعها  زويقصد 

تعد سوق االقليم ومصرفه وربما مصنعه ومركز ادارته وخدماته الصحية والثقافية والترفيهية ،ويضم  

اقليم المدينة مجموعة من القرى والمستوطنات الريفية وشبه الريفية واالراضي الزراعية وعدد من  

واع مختلفة من موارد المدن الصغيرة وأحياء حضرية وضواحي وتوابع ، كما يدخل ضمن االقليم ان 

على  العناصر  هذه  عقدة  تعد  التي  المركزية  المدينة  يضم  انه  عن  فضال  والبشرية  الطبيعية  الثروة 

يضم المدينة وتوابعها    وهناك من يعد اقليم المدينة  نسيج عمراني متكامل0اختالف انواعها ودرجاتها 

ا هذا  واصبح   ، حولها  االقليمية  االرض  واستعماالت  الظهير وضواحيها  الن  واقعية  اكثر  التجاه 

االقليمي للمدينة هو المجال الذي يمكن ان تنمو وتتطور فيه المدينة فهو الظهير الزراعي والصناعي  

من   االم  المدينة  عن  العبىء  تحمل  التي  والضواحي  التوابع  المدن  يحتوي  الذي  لهاوهو  والترفيهي 

  0خالل شبكة الطرق والمرور االقليمية  

لسكان والخدمات على صفحة االقليم قد حل كثيرا من المشاكل العمرانية التي تعاني منها  توزيع اان  

وهو النطاق The City Region المدن المبتورة عن اقليمها ، ويجب التفريق هنا بين اقليم المدينة   

وبين واجتماعيا وطبيعيا  اقتصاديا  به  االخرى  وتتأثر هي  فيما حولها  المدينة  فيه  تؤثر  المدينة    الذي 

 0كعاصمة متعددة الوظائف لالقليم The Regional City  االقليمية

الموارد    على  تعتمد  ان  اليمكنها  ،اذ  عليه  تعتمد  االرض  من  نطاقا  مدينة  لكل  المعروف  من  ان 

الحضرية فقط وانما تعتمد على المناطق الريفية ايضا ،بحيث يكون هناك تفاعل وثيق بينهما والذي  

مر بخلق  الوظيفي  ينتهي  لتخطيطها  انعكاسا  يعطي  الريف  في  المدينة  تأثير  الن  متميز،  اقليمي  كز 

المدينة او العكس ،فكل منهما يكمل االخر ،فال يمكن ان تعيش   يقوم الريف بدون  وعليه اليمكن ان 

طبيعة  ذات  من خالل عالقات  باالخر  مرتبط  ،فكالهما  البعض  بعضها  بمعزل عن  واقاليمها  المدن 

مثل جميع مراكز المدن مركزا لالسواق في الوقت الذي تمثل ايضا بؤرا ومكانا مركزيا  عضوية ،وت

االرياف  تسد  وكذلك  والتصدير  للتسويق  واالولية  الزراعية  المنتجات  من  احتياجاتها  لها  يوفر 

  احتياجاتها من المواد االستهالكية من تلك المراكز . وبذلك يمكن تشبيه مختلف العالقات القائمة بين 

العنكبوت  بنسيج  واقليمها  ،    المدينة  أالقليم  بها  المحيط   المجاور  الفضاء  ويشكل  المدينة  قلبه  تكون 

ويفهم من كل ذلك ان أي اقليم البد ان يقوم على اساس الترابط والتفاعل بين المدينة االم وما حولها  

 في تحديد االقليم .من ريف ومدن ، وحينما يكون الترابط قويا والتفاعل واضحا فان ذلك يساعد 

المدينه: • اقليم  وتسميات  من    مفاهيم  اكثر  قبل  من  المدينة  اقليم  مصطلح  استعمال  كثر 

اختصاص مؤخرا ، وهو يمثل حيزا له معالم شخصيته الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ،  

االخر وال يمكن العزل بين المدينة واقيمها جغرافيا واجتماعيا ، اذ ان كل منهما يتوجه نحو  

    . ذاتها  المدينة  ظهور  تأريخ  الى  نشأتها  في  تعود  ومعقده  قوية  وعمرانية  وظيفية  بروابط 

وال يمكن ان تظهر مستوطنة بشرية حضرية اال بعد ان يدعوها االقليم للظهور، فال يمكن  

 لها ان تتطور بدون اقليم يتبعها ويتفاعل معها بغض النظر عن سعته وطبيعته . 



،  التي تقدمها المدينة Non Basicوالوظائف غير االساسية    Basicوظائف االساسيه هنا تتكامل ال  

وتطور  االساسية  الوظائف  عدد  زيادة  بين  العالقة طردية  تكون  حيث   ، المدينة  اقليم  االولى  وتخدم 

المركزي  المكان  المدينة  تصبح  الصيغة  وبهذه   ، بالمدينة  ارتباطه  وشدة  االقليم  سعة  وبين  نوعيتها 

لبالغ االهمية بالنسبة لالقليم وخاصة من الناحية االقتصادية اذ يلعب دور المنظم للمنطقة المحيطة بها  ا

 الى الدرجة التي تحوله الى اقليم وظيفي . 

 تسميات اقليم المدينه:  •

 تعددت تسميات االقاليم الى درجة كبيرة ومن هذه التسميات :

  CityMarket Areaمنطقة سوق المدينة   -Field of influence  2مجال التأثير الحضري  -1

  -City supporting area  5منطقة ركيزة المدينه  -Trade Area  4اقليم تجارة المدينه     -3

ظهير المدينة  -Service Area  7منطقة خدمة المدينه  -Urban Field  6الحقل الحضري 

النطاق المالصق  –  Complementary Area 9المنطقه المتممه  -Hinter land  8)الميناء(  

Um land 10-   الحقل االيكولوجي الحضريEcological Field 11-  الميدان الحضري 

Urban Tract12   -  منطقة الحوض الحضريUrban catchment area 13-   حقل جاذبية

 Tributaryالمنطقة التابعة   -14اينما يتوجه السكان الى المدينة   Magnetic fieldالمفرد 

area    .                                      

ضمن   فيرى ان العالقات التجارية للمدينة تظهر وجود ثالثة انطقةDecknson ديكنسون ما ا         

 و خارجها وهي : لمحيط بالمدينة تبدأ من اطرافها أاالقليم ا

 االنتقالي بين المدينة والريف .النطاق االكثر التصاقا بالمدينة ، ويمثل النطاق  -1

كم من مركز المدينة ، وتتزايد فيه حركة النقل   30-25النطاق الذي يوجد على بعد   -2

 والمواصالت وتوجد فيه مخازن البضائع.                                                             

ت هذه مقاربة لللمدينة بالحجم النطاق الذي يكون عرضة لمنافسة مدن اخرى ،السيما اذا كان -3

 والبضائع والخدمات التي تقدمها .

 :  اهمية دراسة اقليم المدينه •

تزايدت اهمية دراسة االقليم وذلك الثره المباشر وغير المباشر في تشكيل المدينة التي اليمكن ان  

 تستوعب بدون انتمائها االقليمي وكاالتي : 

اذ انه يؤشر مسارات تطور المدينة فيتكامل تخطيط المدن  االقليم ،همية التطبيقية لدراسة اال -1

 شكالن مايعرف بالتخطيط العمراني.                                                                  مع تخطيط االقليم لي

المدينه ، فهو المبرر لظهورها في اكثر االحيان ، حيث   -2 البارز في ظهور  تأتي  دور االقليم 

المدينة لتخدم االقليم ))فعاليات اساسيه(( وتتفاعل معه ، فهي ال تستطيع  ان تعيش وتستمر  

على الفعاليات غير االساسية )رغم اهميتها( ، ولذلك غالبا ماتسمى المدينة بالمركز االقليمي 

 او مركز الخدمات او العاصمة االقليمية . 

د تمثل المدينة دور الرأس ويمثل االقليم دور الجسم ، تشبه المدينة واالقليم بالكائن الحي الواح -3

الريف  وبضمنه  واقليمها  المدينة  بين  متبادل  التأثير  ان  هي  هامة  حقيقة  اغفال  اليمكن  وهنا 

 المجاورالذي تنمو المدينة وتتطور فيه .

الذي   -4 المكاني  المجال  متقدمة  مراتب  من  التي  وخاصة  للمدن  بالنسبة  االقليم  يرتبط  يمثل 

بشرية  مستوطنات  على  ويحتوي   ، ومتبادلة  متنوعة  االستقطاب(بعالقات  )مركز  بالمدينة 

البشرية   والموارد  الطبيعية  للثروات  مصادر  على  ،ويحتوي  حضريه  وغير  حضرية 

ال المدينة  تقدم  وبهذا   ، عن  موالحضرية  النظر  بغض  الخدمات  انواع  مختلف  لالقليم  ركزية 



االقل يوفر  بينما   ، الخام نوعها  والمواد  المنتجات  وبعض  العاملة  واليد  الغذاء  للمدينة  يم 

 الزراعية ) النباتية والحيوانيه ( .

 خصائص اقليم المدينة :  •
الذي   -1 الحيز  داينمي ويتغير في الصفات والمساحة والحجم او  بانه  المدينة  اقليم  يتصف 

 يشغله . 
درجة تخصص الوظيفة او الخدمة عدم تطابق حدود االقاليم التابعة للمدينة ، بما يرتبط ب -2

 التي تم تحديد االقليم التابع بموجبها .  
ومركزيتها  -3 المدينة  حجم  وحجمه  االقليم  مساحة  بسبب    تتبع  المدينة  كبرت  فكلما   ،

اقتربت   وكلما   ، اقليمها  مساحة  كبرت  كلما  الوظيفي  والتخصص  االقتصادي  انتعاشها 
 يطرتها . المسافة من المدينة المركزية كلما ازدادت س

                                                

يمثل االقليم وحدة طبيعية اجتماعية اقتصادية )حضاريه( تتبلور لالقاليم معالم شخصيتها   -4
اال  هذا  ويترجم   ، افراده  اليها  ينشد  التي  الى حب ووالء واعتزاز )خصوصيته(  نشداد 

 .   وإنتماء
ائمة على االقل في التفاصيل ، رغم زيادة االحتكاك  الزالت الهوية الخاصة لكل اقليم ق -5

سكان االقاليم وتطور النقل ووسائط المواصالت واالتصاالت  والتواصل الحضاري بين  
، وهذا اليعني ان مفهوم االقليم ضد الوحدة الوطنية للبلد ، ذلك الن التباين والتمايز بين  

يمكن ان توجد دولة التتكون من اقاليم  االقاليم يصب في امكانية تكاملها ووحدتها ، لذا ال
 مختلفة في العدد والحجم والنوع ، تكون بمجملها وحدة سقف االمه .                                  

 وصفاته:   *العوامل المؤثرة في امتداد وسعة االقليم 

تطور الطرق وتكنولوجيا النقل :فالعالقة طردية بين سعة االقليم ومساحته وتغيره     -1

وتطوره مع تطور طرق النقل ووسائطه والعكس صحيح ، اذ تتباين سعة االقليم بغض 

الوصول   سهولة  على  نوعه  عن  فترة    Eccessibilityالنظر  من  باستمرار  المتغيرة 

ووسائطه وكفائتها ، ففي العصور الوسطى كان    الخرى ، ويرتبط ذلك بنوع طرق النقل 

بين   فيتراوح  الدواب  بواسطة  او  مشيا  الوصول  بامكانية  محدودا  وال    4-3االقليم  ميل 

 اميال كما كان تباعد المدن في انكلترا .  6تتعدى 

العوامل الطوبوغرافية :اذ يؤثر شكل السطح وطبيعة التضاريس بشكل االقليم وسعته  -2    

بينما  وامتداده    ، ومتسع  هندسي  الشكل  يكون  ان  يمكن  السهلية  المناطق  ففي  بشكل واضح 

يكون شكل االقليم ضيق وطولي ومحدود في الوديان ، اما المناطق الوعرة وقمم الهضاب  

والجبال وسفوحها فيكون الشكل غير هندسي وغير منتظم ومحدود بحسب مساحة القمة او  

 والرياح .                                                                 السفح واتجاهه بالنسبة الشعة الشمس

في الفترات المختلفة ،    لقد تغير ارتباط المدينة باقليمها   العوامل التاريخية والسياسية : -3   

بين   اقتصادي  او  فاصل سياسي  او حد  هناك خط  يكن  لم  االغريقية  المدن  دول  ففي زمن 

عمرانيا))فيزياويا((   الريف  وبين  بينها  الفاصل  المدينة  سور  اال  حولها  والريف  المدينة 

 وكانت القلعة قلب الدولة فهي عالقة تماس بينهما تتباين من مرحلة حضارية الخرى . 



ن الكبيرة ومدى طغيانها وهيمنتها على االقاليم االخرى ، فقد تكون  د تأثير العاصمة والم-4  

العاصمة ذات مركزية عالية فيتسع اقليمها على حساب اقاليم المدن االخرى ، وال سيما في  

النامية   الزعيمة((الدول  التنمية    Primat e City  ))المدينة  اسلوب  اعتماد  الى  دفع  مما 

ة المتوازنة للحيلولة دون استئثار العاصمة بالنشاطات وطغيان نفوذها واتساعه ، كما  المكاني

القطر   تتقاسم  الكبرى  المدن  القول ان  . هذا ويمكن  حدث في مدينة باريس عاصمة فرنسا 

كبرت   كلما  الوظيفي  والتخصص  االنتعاش  بسبب  المدينة  كبرت  وكلما   ، تابعة  اقاليم  الى 

 ربت المسافة من المدينة المركزية كلما ازدادت سيطرتها .  مساحة اقليمها وكلما ق

طرة تتسع في مسألة ايصال االفكار اذا قارناها مع رقعة  ي وتجدر االشارة الى ان رقعة الس   

السيطرة في المعايير المادية ، اذ ان تاثيرات المدينة امتدت الى مسافات بعيدة جدا بواسطة  

 رع مما تصل اليه جميع الخدمات والوظائف االخرى . وسائل االعالم بانواعها اكثر واس

 


