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 انتعشٍف ثبنًؤنفأوال:ً 
 
 

  .0831االستاذ الدكتور/ محمد مدحت جابر في  ولد -

 

 حصؿ عمى ليسانس اآلداب في الجغرافيا مف جامعة  -
 ، والدبمـو العاـ في التربية مف كمية التربية0850االسكندرية 

 ، والماجستير في الجغرافيا مف جامعة0851جامعة عيف شمس  
 دكتوراة في جغرافيو العمراف بمرتبة الشرؼ ال، و 0862رية االسكند 

 .0867األولى مف جامعة االسكندرية 
 
 

استاذًا ورئيس قسـ الجغرافيا بجامعتي المنيا واالمارات العربية المتحدة، كما كاف  سيادتو كاف -
ضو عضوًا في مجمس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، وعضو المجمع العممي المصري، وع

عضو موسوعة الشخصيات و لجنة الجغرافيا في المجمس االعمى لمثقافة بوزارة الثقافة المصرية، 
عضو و ، اتحاد الجغرافييف االمريكييففي المصرية البارزة بالييئة العامة لألستعالمات، عضوًا 

 المجنة الدائمة لترقية أساتذة الجغرافيا.
 

 ة.  فكتوراة بالجامعات المصرية المختم( رسالة ماجستير ود011ولممؤلؼ اكثر مف ) -
 

حصؿ عمى العديد مف الشيادات التقديرية مف الجامعات المصرية، كما حصؿ عمى كما  -
 .1102جائزة جامعة المنيا التقديرية عاـ 

 

 ـ1105 في عاـ مدحت جابر. محمداالستاذ الدكتور/  وتوفى -
سائميف المولى عز وجؿ لو مزيدا مف  .ةالجغرافيمف العمـ والمعرفة  اضخم اتاركًا لنا ميراث

 الرحمة والمغفرة وأف يجعؿ ماقدمو مف عمـ في ميزاف حسناتو ويجازه عنو خير الجزاء....
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 انتعشٍف ثبنكتبة ثبََبً:
 
 
 جغرافية العمراف" الريفي والحضري". اسم الكتاب: -
 : أ.د/ محمد مدحت جابر.المؤلف -
 : مكتبة االنجمو المصرية.الناشر -
 .1112 -الطبعة األولى سنة النشر: -
 .1111/ 0806 رقم اإليداع بدار الكتب: -
  (:I.S.B.Nالترقيم الدولي)  -
7-0847- 14-866 
 
 
يعرض الكتاب لجغرافية العمراف الريفي والحضري وفقًا ألىمية كؿ منيما، ووفقًا لمتغيرات التي  -

( أبواب تحوي ثالثة 01ويضـ الكتاب ) .شيدىا العالـ وأثرت عمى ىذا الفرع الجغرافي الميـ
 ( شكاًل.88( جدوؿ، )01( صفحة عالوة عمى )001وثالثيف فصاًل. في)

 بالكتب والمراجع والمصادر العربية وغير العربية.  Bibliographyفضاًل عف بيبموجرافيا -
اف مستفيض ألىـ المرادفات والمصطمحات في جغرافية العمر   Glossaryوثبت مصطمحات - 

  والنواحي الحضرية.
 ويعد الكتاب مرجعًا اساسيًا لكؿ الميتميف بدراسة

 العمراف والباحثيف فيو سواء داخؿ الحقؿ الجغرافي 
 كما يعرض لمجموعة مف االساليب   أو خارجو. 

 الكمية واالحصائية والنظريات العممية المختمفة، 
 فضاًل عف االمثمة المحمية والعممية التى تدعـ 

 ات الكتاب.موضوع
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 ثبنثبً: يقذيخ
في البيئات المختمفة. وتنقسـ الدراسة فيو  ي االنسافو يشير جغرافية العمراف إلى جغرافية )السكف( الذي يؤ  -

وبالطبع  Urban Settlementوالعمراف الحضري   Rural Settlementإلى فرعيف ىما العمراف الريفي 
 دالت أكبر.يتقمص النوع األوؿ وينمو الثاني عالميًا بمع

 

وتعد جغرافية العمراف أحد فروع الجغرافيا االجتماعية والتي تنتمي في األصؿ إلى الجغرافيا البشرية. وسواء  -
كانت المحمة العمرانية ريؼ أـ مدينة، فإف ىناؾ العديد مف القواسـ المشتركة بيف المحالت العمرانية في 

 البيئات المختمفة.
 

ساكف غير فالمسكف الدائـ يستقر فيو االنساف، عكس الم ؛يف دائـ وغير دائـوينقسـ سكف االنساف لنوع -
البدو مثاًل. وبالطبع يؤثر الدواـ مف عدمو عمى طبيعة المسكف ومادة البناء  الدائمة التي يتميز بيا

فميس  في حيف يؤثر فيو طبيعة المحمة العمرانية ووظيفتيا عالوة عمى البيئة الجغرافية نفسيا. .واالمكانات
وانما ىناؾ بعض الجماعات المتحضرة التي تعيش في شماؿ أوروبا وتغير  ؛مستقروفالغير ـ ىـ البدو وحدى

 مسكنيا وفقًا لفصوؿ السنة.
 

 عشض يوضوعبد انكتبة: ساثعبً 
 (االوىاع، االومبط وانتحهيم انمكبوي)انجبة األول: انؼمران انريفي 

 كالتالي: ى دراسة العمراف الريفي.فصوؿ ويركز عم 6وينقسـ الباب األوؿ إلى 
 خ انعًشاٌ انشٍفٌ وخغشافَخ انشٍفانفصم األول: خغشافَ

يبدأ الفصؿ األوؿ بحؿ إشكالية الخمط بيف جغرافية الريؼ والجغرافيا الزراعية وجغرافية العمراف الريفي،  -
قدمة، كماأنيا بشكؿ عاـ تركز عمى أساس أف الجغرافيا الزراعية في الدوؿ النامية تختمؼ عنيا في الدوؿ المت

عمى اقتصاديات االنتاج الزراعي ويضاؼ عمى ذلؾ بالنسبة لمدوؿ المتقدمة دراسة مظاىر الحياة الريفية. ومف 
 ثـ يصبح مفيـو الجغرافيا الزراعية في الدوؿ المتقدمة أوسع وأشمؿ مف مفيموميا في الدوؿ النامية.

ىي دراسة الند سكيب المناطؽ غير الحضرية  Rural Geography في حيف أف جغرافية الريؼ -
)الريفية( مف حيث المظاىر الجغرافيو والنشاط البشري، أي أنيا تشتمؿ عمى الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

 والديموجرافية والحضارية عالوة عمى اىتماميا بموارد البيئة الريفية.
تدخؿ ضمف ثنايا  Geography of Rural Settlementوبذلؾ نجد أف )جغرافية العمراف الريفي(  -

 -الجغرافيا الريفية حتى أف الدراسات األولى لجغرافيا الريؼ والعمراف الريفي عمى يد كاًل مف )دي البالش
ونعود  البرت ديمانجيوف( ركزت عمى التطور التاريخي لممحالت الريفية وأنماطيا وعالقتيا بالنظـ الزراعية.
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راف الريفي تنصب عمى دراسة المسكف الريفي مف جميع جوانبو دوف التطرؽ إلى القاعدة ونؤكد أف دراسة العم
 االقتصادية الريفية إال إذا كاف ليا أثر واضح عمى المسكف الريفي.

 

وعمى ذلؾ ترتبط دراسة العمراف الريفي بالمسكف الريفي مف حيث الشكؿ، والنشأة والخطة والتطور ومادة  -
عماري. كما تيتـ بشكؿ القرى وحجميا ونموىا وموضعيا. كما تبحث في العوامؿ الطبيعية البناء والطراز الم

والبشرية التي تؤثر في شكؿ القرى فوجود مجرى مائي مثاًل يجعؿ القرى تميؿ لمشكؿ الطولي في حيف أف 
 وجود المرتفعات تحفز القرى ذات االشكاؿ غير المنتظمة.

 

ونمط توزيعيا والعوامؿ المؤثرة في  Village Typesبدراسة انواع القرى  كما تيتـ دراسة العمراف الريفي -
ىذا التوزيع، فدراسة التوزيع تجيب عمى سؤاؿ لماذا تأخذ القرى ىذا الشكؿ التوزيعي؟ في حيف أف دراسة النمط 

ماىي العالقة بيف كؿ مسكف واآلخر؟ عمى أساس وجود نمط متمتؿ وآخر متبعثر. وفي تجيب عمى سؤاؿ 
وبالطبع تتبايف العوامؿ الطبيعية والبشرية المؤثرة  النياية ييتـ العمراف الريفي بدراسة تخطيط القرية ومستقبميا.

 ( انواع وىي:2في العمراف الريفي، وعمييا يمكف تقسيـ المحالت العمرانية التي شيدىا االنساف إلى )

 

ارد في مكاف ما ولعؿ مساكف البدو والرعاة وتكوف مرتبطة بتوافر المو  المحالت العمرانية المؤقتة: -0
ومساكف عماؿ الزراعة المتنقمة والصياديف خير مثاؿ عمى ذلؾ، ففي حوض البحر المتوسط تظير حركة 

عندما تتحرؾ القبائؿ ومعيـ قطعاف الحيوانات إلى المناطؽ الجبمية )صيفًا( لمحصوؿ عمى  ؛االنتقاؿ الفصمي
مؤقتة، ومع عودة الشتاء يعودوف إلى مساكنيـ الثابتة في السيوؿ والودياف. الغذاء وىنا يشيروف المساكف ال

كما تنتقؿ جماعات الزراعة المتنقمة مف مكانيـ عندما تستزؼ التربة الزراعية أو يتعرضوف لمحروب والنزاعات 
 القبمية.

 

طبع إذا عاش السكاف في وىي وسط بيف المساكف المؤقتة والدائمة، وبال المحالت العمرانية شبو الدائمة: -2
ثـ تركوىا تصبح شبو دائمة. أما تمؾ التي تتغير بشكؿ مستمر خالؿ فترة  تمؾ المحمة العمرانية لفترة طويمة ما

 وجيزة فتدخؿ في النوع السابؽ )المؤقتة(.

 

لزراعة وغالبًا مايرتبط المسكف الدائـ بالسكاف وخمفيتيـ الحضارية ونمط ا المحالت العمرانية الدائمة: -1
 الذي يمارسونو ونوع التربة ايضًا، كما ترتبط بمواضع ىذه القرى وأشكاليا.

( في مناطؽ الزراعة الكثيفة والحضارات االولى، المتجمعةوفي الغالب تظير المحالت العمرانية الدائمة ) -
ذا اليمنع أف بعض ( في األراضي حديثة التعمير، ولكف ىالمبعثرةفي حيف تظير المحالف العمرانية الريفية )

المحالت الريفية الدائمة كانت مبعثرة السباب طبيعية أو بشرية أخرى. ففي النصؼ الثاني مف القرف العشريف 
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 دوؿ الخميج بعد اكتشاؼ البتروؿ ظيرت حركات توطيف البدو والرحؿ ليسيؿ تقديـ الخدمات ليـ كما في
 وبذلؾ تحولت مساكنيـ المؤقتة إلى دائمة.

 
 ثبٌَ: اًَبط انًحالد انعًشاََخ انشٍفَخانفصم ان 

منيـ والعوامؿ المساعدة وأسباب كاًل  المبعثر(-انية الريفية )المتجمعيعرض ىذا الفصؿ النماط المحالت العمر 
عمى وجوده، كما يقدـ امثمة ونماذج لكؿ نمط. كما يقدـ نموذج احصائي ويشرح اساليب قياس التركز 

وأخيرًا الحراؾ       Hudsonونظرية ىدسوف  Bylundيفي وانتشاره كنظرية بيموندونظريات العمراف الر  والتشتت.
Mobility  والتحوالت في المجتمعات الريفية، والتفريط السكاني في ريؼ الدوؿ المتقدمة والذي يقابمو االفراط

 السكاني في ريؼ الدوؿ النامية.

 

 نمط العمران المتجمع )المتكتل( -0
بؿ التاريخ حيث الجماعات )البدائية( التي ويعود إلى قرى ماق

دفعيا الخوؼ مف االعتداءات البشرية ومف أخطار البيئة إلى 
ىذا النمط المتجمع. ثـ ساعد عمى ذلؾ )التعاوف( مف أجؿ 
زيادة االنتاج الزراعي وتقسيـ العمؿ بينيـ. مما زاد مف 
االختالط بيف سكاف تمؾ القرى. وفي العصر الحديث كاف 

المتجمع لمقرى ىو األسيؿ في توفير الخدمات ومدىا النمط 
بالمرافؽ االساسية. وبالطبع ليس لمعمراف المتجمع شكاًل 
واحدًا عمى مستوى العالـ فقد تأثر بالحجـ السكاني ونظاـ 

 الممكية وظروؼ البيئة الطبيعية والبشرية.
وخالصة ذلؾ أف العمراف المتجمع يساعد عمى وجوده كاًل  -

لمحماية واألمف، صمة الدـ وعوامؿ القرابة بيف  مف الحاجة
السكاف وفرة المياه ومصدرىا ونمط الزراعة الموجود، العوامؿ 

الوراثية والدينية والسياسية....الخ. ففي مصر مثاًل ىجرت الحكومة المصرية النوبييف إلى سيؿ كوـ امبو بعد 
 غرؽ قراىـ األصمية نتيجة انشاء السد العالي.
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 عمران المبعثر )المشتت(نمط ال -2
وىو نمط حديث الظيور مقارنة بالنوع السابؽ وقد ساىـ في ظيوره استتباب األمف وقمة الفوضى، وفرة 
مصادر الري وسيولة الحصوؿ عمى المياه، التوجو الستصالح اراضي زراعية جديدة وتوزيع الممكيات. دخوؿ 

ة إلى النزوح مف الريؼ وتحوؿ القرى المجمعة إلى مبعثرة، الميكنة الزراعية وسيادة الزراعة الواسعة. باإلضاف
واصبح   .وزيادة قدرة االنساف عمى التحكـ في عوامؿ البيئة وانييار النظـ االيديولجية واإلقطاعية الدكتاتورية

نيف عمى حرية الموطفي الواليات المتحدة  "المزارع االسرى"اتاح قانوف بعدما العمراف الريفي يعبر عف الحرية 
في االستقرار مع اسرتو في أي جزء مف األراضي التي يممكيا ومعيا تحوؿ نمط العمراف إلى النمط المتبعثر. 

 وفي كندا ساد العمراف المشتت لممزارعف ذات األصؿ الفرنسي.
 
 بيموندوعف نظريات العمراف الريفي نجد أف  -

Bylund  0851العالـ السويدي وضع نظريتو عاـ 
 األولار العمراف الريفي يرتبط بأمريف: ورأى أف انتش

ىو جاذبية تمؾ  والثانيىو المسافة مف نقطة المنشأ، 
 االرض مف حيث التربة والمناخ.

 0858عاـ  Hudson ىدسونفي حيف أشار  - 
أف انتشار العمراف الريفي يبدأ بثالث مراحؿ ىي 
االستيطاف، االنتشار، المنافسة بيف المحالت 

ربط بيف تمؾ المراحؿ وبيف شكؿ العمرانية، كما 
 المحمة العمرانية.

ويبدو أف الحراؾ والتحوالت في المجتمعات الريفية ليست  -
بنفس المستوى بيف جميع دوؿ العالـ؛ فعمى الرغـ مف تأثر 
الريؼ في الدوؿ المتقدمة بالمؤثرات الحضرية لممدف وحركة 

امؿ التي التصنيع ونمو الطرؽ والمواصالت.... وغيرىا مف العو 
ساعدت عمى اقتراب نمط الحياة في كاًل منيما. نجد أف ريؼ 
الدوؿ النامية اليزاؿ عمى حالتة األولى البسيطة ولكف زاد 
تعرضو لمزحؼ الحضري وتعززت الفجوة بينو وبيف المدينة. 

  األمر الذي انعكس عمى الحجـ السكاني في كمييما.
 شاََخ انشٍفَخانفصم انثبنث: يوسفونوخَخ انًحالد انعً  
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يتناوؿ ىذا الفصؿ مورفولوجية المحالت العمرانية الريفية مف حيث تصنيفيا وموضعيا واشكاليا المختمفة 
واعتمدت الدراسات االولى لمورفولوجية  وحجميا، كما يتناوؿ خطة المسكف الريفي ومواد البناء المستخدـ فيو.

 0784عاـ  Mietzenولى التصنيفات عمى يد متزف المحالت العمرانية الريفية عمى )تصنيفيا( وكانت ا
عمى أساس نظـ الحقوؿ          0817لممحالت الريفية في المانيا عمى أساس عرقي. ثـ تصنيؼ ديمانجتوف عاـ 

Field Systems  وعالقتيا بالسكف وظيور االشكاؿ الخطية والنجمية والمندمجة لتمؾ القرى، ثـ تصنيؼ
وغيرىا مف التصنيفات التي ندرؾ معيا صعوبة التعميـ  حجـ وعدد المساكف. عمى أساس 0838شوارتز عاـ 

 عمى جميع األقاليـ األخرى.

 

( يتـ اختياره وفقًا لعدة عوامؿ واسباب فال يكوف الموضعوفي دراسة المحالت العمرانية الريفية نجد أف ) -
 ليسيؿ عمى السكاف اسباب معيشتيـ،  موضعيا Villageأو القرية  Hamletعشوائي. فغالبًا ماتختار العزبة 

أما  في حيف تبحث قرى الصيد عف مواضع بحرية أو نيرية، وتبحث قرى التعديف عف مكاف وفرة المورد.
. ( فيتأثر بالعوامؿ الطبيعية والبشرية وبنشأة القرية ونموىا العمراني عالوة عمى النمط الزراعي السائدالشكل)

ومف أشير أشكاؿ القرى )القرى الخطية/ القرى  مندمجة والمبعثرة ايضًا.في القرى ال  لشكؿكما يختمؼ ا
 / القرى الدائرية/ قرى الشكؿ غير المحدود(. T- Y/ قرى حرؼالمزدوجة

 

وبالطبع إلى الشكؿ الداخمي والخارجي، ( خطة المسكنوتشير ) -
تتأثر الخطة بالنواحي الطبيعية والبشرية ايضًا، ففي مصر تختمؼ 

كما أف غالبية المسكاف تأخذ  سكف في الدلتا عنا في الصعيد.خطة الم
الخطة )المربعة/ المسطيمة( وقد يأخذ السقؼ الشكؿ )القبابي( الذي 

( عمى حجم القريةيعتمد ) كما يساعد عمى تمطيؼ الجو بالمسكف،
الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية لمبيئة الموجود بيا الخصائص 

د مساحة القرية في المناطؽ المستوية ذات القرية. وغالبًا ماتزي
االراضي الزراعية )مثاؿ( الدلتا المصرية، في حيف يقؿ حجميا في 

( فيي مف مواد البناءأما عف ) المناطؽ الصحراوية قميمة الخصوبة.
العوامؿ المؤثرة في خطة المسكف والسابؽ تناوليا، وفي مصر مثاًل 

والحجر الجيري. وبشكؿ في حيف ينتشر في الصعيد الحجر الرممي  يغمب )الطوب الميف( عمى بناء المساكف
عاـ نكوف مادة البناء في الريؼ مف واد أقؿ في الجماؿ والقيمة االقتصادية عف تمؾ في المدف. كما تنعكس 

 الظروؼ البيئية واالجتماعية في المحالت العمرانية عمى مادة بنائيا وتتأثر بالظروؼ المناخية ايضًا.
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 م انشاثع: دالالد اصًبء انًحالد انعًشاََخانفص 
بعدة طرؽ منيا بدايات االسماء   Place Namesيمكف التعرؼ عمى دالالت اسماء المحالت العمرانية  -

Prefixes  أو نيايتياSuffixes.وفي الريؼ  . ومف داللة االسـ يمكف تحديد وظيفة المحمة العمرانية
تشير إلي موقع بحري أو نيري، في حيف أف كممة  ) ميت، منية(بدأ بػالمصري مثال نجد أف االسماء التى ت

تشير إلي تأسيس العرب لتمؾ  )نجع(تشير إلي أنيا محمة عمرانية تابعة لقرية أكبر منيا، كما أف  )كفر(
ويعطى المؤلؼ نموذجا عمي أسماء المحالت العمرانية في أراضي المستوطنات الييودية  المحمة العمرانية.

بعد( سمب أراضي فمسطيف، وبخاصة لتشابو بعض مسميات القري في المغتيف  -أنشأىا الييود )قبؿ  التى
ا، وأسماء تعكس جيود مؤسسييا، أسماء تشير لإلنفصاؿ العربية والعبرية. ومنيا أسماء تعكس معممًا طبيعيً 

حراسة وأخرى لموظائؼ عف القرية األصمية، أسماء لمنشاط الزارعي الريفي، وغيرىا لوظائؼ الدفاع وال
 الخاصة... إلخ.

 
 انفصم انخبيش: انخهفَخ انثقبفَخ وأثشهب فٌ انعًشاٌ انشٍفٌ

باإلضافة إلي  ،بالطبع تأثر الجانب العمراني بالخمفية الحضارية والثقافية لألفراد، كما تأثر بعاداتيـ وتقاليدىـ
ـ 11ـ إلي القرف الػ08التحوؿ مف القرف الػ النمط االقتصادي والتقنيات المتوفرة في مكاف ما. ففي مرحمة 

 كندافي نمط يشبة الحظائر، أما في  الواليات المتحدةكانت المساكف في المزارع الريفية تؤوى غالبية سكاف 
فكانت المساكف الزراعية متناثرة متأثرة بالنمط الفرنسي ومختمفة عف تمؾ الموجودة في باقي الدولة، مما يشير 

 ة الحضارية والثقافية عمي النمط العمراني.إلي أثر الخمفي

 

ويرى ، تركياثـ ينتقؿ الكاتب لدراسة البناء االجتماعي ودورة في نمط العمراف الريفي ويعطى مثاال واضحا مف 
أف ظيور القري الفرعية بسبب عدـ وجود مكاف في القرية األـ أو فتح أراضي جديدة يعنى أف السكاف 

البناء االجتماعي الموروث سواء في شكؿ المسكف أو في نمط تقسيـ األراضي سيواصموف السير عمي نفس 
كما أف العابر ليضبة االناضوؿ يرى عدة أنماط مف المحالت العمرانية الريفية سواء المنتظمة أو غير  أيضًا.

ف " وغيرىـ ماألتراؾالمنتظمة؛ وبالطبع يرجع ذلؾ إلي تبايف الخمفية الحضارية لمسكاف األصمييف "
المستوطنوف. وفي نياية دراسة ىذا الفصؿ يتبيف أف البناء االجتماعي يؤثر عمي أنماط العمراف ويرتبط بعدة 

 أمور منيا:
 الوضع الديموجرافي. -            المستوى التقنى.    -             طبوغرافية المكاف.    -
 الوضع االجتماعي. -            الوضع األمني.    -            الوضع االقتصادي.    -
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 انفصم انضبدس: انتجبٍٍ انًكبٌَ فٌ انعًشاٌ انشٍفٌ فٌ انعبنى انقذٍى

وىي: نمط المحالت العمرانية وتوزيع المساحات  الجوانب الرئيسية لمعمران الريفييبدأ ىذا الفصؿ بعرض 
واع المساكف وطبيعة مواد البناء الزراعية والمساكف، أنماط الحقوؿ الزراعية واستغالؿ انتاجيا، وأخيرًا أن

وطرازىا المعماري.... ويشير إلي أف العمراف الريفي يجمعو نمطيف ) مشتت، مجمع( ولكف ىناؾ عشرات 
الدرجات بينيـ، بمعنى أنو اليوجد مقدار معيف لمتجمع والعكس صحيح. كما أف كال مف العمراف المشتت 

 عمي مسافات ليست ببعيدة.والمجمع يمكف أف يتواجدا في أماكف متقاربة و 

 

( أف العمماء اوروباويستعرض الفصؿ مجموعة مف نماذج العمراف الرفي في مجموعة مف الدوؿ فنجد في )
األلماف كاف ليـ السبؽ في دراسة العمراف الريفي بالتفصيؿ لذلؾ نجد أف كثيرا مف مسمياتو تعود لمغة األلمانية 

" غير المنتظـ في غرب المانيا وجنوب اوروبا، في حيف تميز جمعالمفي األصؿ، ونالحظ انتشار العمراف "
 .Green Village الخضراء، وفي السيؿ االوروبي العظيـ نجد القري المخططةشرؽ اوروبا بالقري 

أثر التغيير االقتصادي واالجتماعي عمي العمراف ففي )الياباف( التي تحولت مف دولة زراعية إلي  أسياوفي 
" يرى أف القرية تريوارتاالقرف العشريف ساد بيا تيار لميجرة مف الريؼ إلي المدينة، وكاف " صناعية في مطمع

نما مجموعة مف التجمعات المفككة التى يختمؼ مظيرىا مف  اليابانية ليست مجموعة ىندسية مف المساكف وا 
ف القري المجمعة. وفي مكاف آلخر. في حيف أنو في )اندونيسيا( ساعدت الكثافة السكانية العالية عمي تكو 

)افريقيا( نجد موزايؾ مف االشكاؿ العمرانية التى تأثرت بالظروؼ المحيطة والممكيات الزراعية ونمط الزراعة 
 والحجـ السكاني أيضًا.
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 انفصم انضبثع: انتجبٍٍ انًكبٌَ فٌ انعًشاٌ انشٍفٌ فٌ انعبنى اندذٍذ 
في قارات العالم القديم آسيا واوروبا وافريقيا، وفي دراسة عرضنا في الفصل السابق نماذج لمعمران الريفي 

مثاًل نجد أف  امريكا الشماليةفي ف ىذا الفصل نمقي الضوء عمى نماذج العمران الريفي في العالم الجديد.
، المستوطنوف األوائؿ قد نقموا معيـ االشكاؿ العمرانية والنظـ الزراعية مف اوطانيـ األصمية إلى العالـ الجديد

ولكف اضطرتيـ الظروؼ إلى إحداث التغيير في تمؾ النظـ مما جعميـ يعدلوا في الجوانب التقميدية التي 
 حمموىا معيـ وظير في النياية طابعًا امريكيًا خالصًا ميز الالند سكيب االمريكي.

 

مونتريلاير(  -مثؿ )كويبؾ الفرنسيينولذلؾ نجد سيادة النمط العمراني المشتت في مقاطعات سيطر عمييا  -
االقطاعي داخؿ فرنسا. في حيف انو في مناطؽ )نيوانجمند(  ـعمى الرغـ مف وجود العمراف المجمع في النظا

( االطمسي الوسطىوفي واليات ) سادت القرى المتجمعة والتعاوف بيف المزارعيف. االنجميزىالمتأثرة بالنمط 
 كانت القرى المجمعة ىي االستثناء وليست قاعدة.

 

يتأثر النمط العمراني بالظروؼ الطبيعية والخمفية الحضارية فيعد الثورة المكسيسكة  امريكا الالتينيةوفي  -
ظير نوعاف مف ممكية االرض االوؿ يعتمد عمى زراعة االرض بواسطة االفراد لكف ممكيتيا  0801عاـ 

منيـ نمط عمراني مختمؼ عف . وبالطبع لكؿ ي اقرب لنمط المزارع الجماعية...لمجميع. في حيف أف الثان
( يكوف بوليفياالنظـ االشتراكية ومعيا ظيرت مزارع الدولة، والمزارع الجماعية في ) سادت (كوبا)وفي اآلخر.

المساحات الزراعية بعيدة عف السكف. وبشكؿ عاـ تأثرت المحالت العمرانية الريفية في امريكا الجنوبية 
 عائقًا أماـ العمراف المجمع. بالظروؼ الطبيعية والتضاريس التي مثمت
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 (انىشأح وانتطىر وانتجبيه انمكبوي ) انحضريخ وانتحضر  انجبة انثبوي:

 انفصم انثبيٍ: خزوس وتطوس انحضش فٌ انعبنى

ويرى أف كثير مف مدف  م ىذا الفصل بدراسة عن األصول الحضرية لممدن واالبعاد التاريخية لمتحضر.ديق
ي كبير، وقد نشأت المدف األولى في المناطؽ التي حدثت بيا الثورة الزراعية اليوـ ىي نتاج لتطور تاريخ

األولى بصورة استقاللية وكانت منطقة )الشرؽ األوسط( ىي الميد األوؿ لنشأة المدف السيما في مناطؽ 
في ومنيا اخذت المدف تنتشر  سنة ؽ. ـ. 2411األودية كما في وادي النيؿ وواديي دجمة والفرات منذ نحو 

 اليند وبالد الصيف وامريكا الوسطى والالتينية.

 

وعمى الرغـ مف تبايف اآلراء حوؿ نشأة المدف في ذلؾ الوقت  -
وىؿ كاف فائض االنتاج الزراعي ىو السبب، أـ أف الضغط 
السكاني كاف مبرر وجودىا أو االتجاه لمعمؿ في التصنيع أو غير 

 Palenقديمة كما أشارذلؾ.... إال أف بشكؿ عاـ كانت المدينة ال
 Rugg " جزيرة حضرية وسط بحر مف الريؼ". ويشير الجغرافي

إلى امكانية تتبع التطور الحضاري تاريخيًا الكثر مف خمسة آالؼ 
سنة مضت، ولكف االنفجار الحقيقي في سكنى المدف لـ يزد اكثر 
مف قرف مضى. كما أف لمحضرية مجموعة مف القواسـ المشتركة 

 -عالـ يمكف مالحظتيا ومنيا:عمى مستوى ال
 أف عالقات المدينة اكثر تشابكًا مف عالقات القرية. -0
 التحوؿ مف القرية إلى المدينة أدى لوجود )النخبة( التي عممت باألنشطة غير الزراعية . -1
 اختمفت مدف اليوناف عف مدف الشرؽ األدنى في أنو لـ يسيطر عمييا النخبة الحاكمة وكاف لكؿ منيا -2

مع زيادة حجـ المدف وتفكؾ العالقات االجتماعية بدأ االىتماـ بتخطيط المدينة  -3 شخصيتيا المستقمة.
في العصور الوسطى انقطعت الصمة بيف اوروبا  -4 اعتمادًا عمى الشكؿ. وظير ذلؾ في تخطيط روما مثاًل.

  لديف في السيطرة والحكـ.والعالـ الخارجي، ولكف يذكر أف الصناع والتجار شاركوا النبالء ورجاؿ ا
اعتمدت المدينة في عصر النيضة عمى قوة النخبة وسيطرتيـ عمى الطبقة الوسطى وتطورت أشكاؿ  -5

زاد نمو  -7 تطورت أحجاـ المدف وظيرت المدف العمالقة متأثرة بالصناعة. 08في القرف اؿ -6 المدف.
طريقيا القرى. وظير فييا النمو االفقي  المدف واتجيت نحو االطراؼ وظير ليا الضواحي، وابتمعت في

 والرأسي، وأعيد تنظيـ المواقع المركزية.
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 ًَبرج يٍ يذٌ انحضبساد انقذًٍخ انفصم انتبصع:

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض مجموعة مف المدف في الحضارات القديمة ويبدأ بالمدف المصرية القديمة والتي  
 .ف آسيا وأوربا وأمريكا الالتينيةالسبؽ يمييا مدف بالد مابيف النيريف، كما يتناوؿ نماذج أخرى م كاف ليا

قرى ومعروؼ أف )المدينة( قامت لتقديـ مجموعة مف الوظائؼ المركزية وخدمة اقميميا الريفي أو تطورت عف 
شديدة المركزية وفي العراؽ مثاًل ومف ثـ اختمفت مف مكاف لمكاف فكانت في مصر  سابقة ألداء ىذا الدور ...

 منغمقة عمى نفسيا.
مصر أقدـ مناطؽ العالـ معرفة بالمدف، وقد أثرت العقيدة المصرية عمى مورفولوجية  :مدن مصر القديمة -

الحصوف والقالع كغيرىا مف المدف، وقبؿ توحيد  تعرؼ، كما لـ ياالمدينة فمـ تعرؼ السور في أغمب فترات
 مثؿ مدفدينية( وكانت مورولوجية كؿ مدينة تعكس وظيفتيا.  -ة عاصمتاف )سياسيةمصر كاف لكؿ مممك

 كما كاف لممدف المصرية )ىيراركية( تميزىا وكاف لكؿ منيا اقميميا الخاص.  اخيتاتوف. ،ىميوبوليس ،منؼ 

 

وة عمى سنة ؽ.ـ( لتقوـ بدور ديني عال 3111 -2111نشأت ىذه المدف ما بيف ) :مدن العراق القديم -
-التجار -( طبقات مف السكاف ىـ )الصفوة الحاكمة2تقديـ بعض األنشطة والصناعات. وضمت المدف )

وفي حوالي  :مدن أسيوية أخرى - الحرفييف( وكانت أغمبيا مدف صغيرة في الحجـ السكاني في بداية األمر.
دينية واعتمدت في خطتيا ( وكاف ليا وظائؼ إدارية و باكستانؽ.ـ ظيرت المدف في وادي السند ) 1211

عمى وجود )قمعة( ضخمة في وسطيا وتكوف مرتفعة المنسوب ومحصنة باألسوار وتمتؼ حوليا المباف العامة 
في األلؼ الثاني ؽ.ـ، وميدت الطريؽ لظيور  الصينيةكما نشأت المدف   والصوامع ويجاورىـ المساكف.

ترجع المدف ىنا إلى االلؼ االولى والثانية  يكا الالتينية:امر  - في القروف األولى الميالدية. اليابانيةالمدف 
ؽ.ـ وقد ظيرت تحديدًا في امريكا الوسطى واالنديز وكاف ليا طابع معماري متميزًا وكانت تستخدـ 

ظيرت المدف في  اوروبا: - لالحتفاالت والطقوس واشتيرت بالتجارة.
جنوب اوروبا قبؿ باقي أجزاء 
-القارة مثؿ مدينة )تروى

كنوسوس( في األلؼ الثالث 
ؽ.ـ وكانت التجارة ىي 
وظيفتيا االساسية. كما 
أشتيرت المدف اليوناينة 
والرومانية في مطمع االلؼ 

 األولى ؽ.ـ.
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 انفصم انعبشش: يضتوٍبد انتحضش فٌ انعبنى انَوو 
أف تعريؼ  بداية إلى أف طبيعة التحضر والحضرية )طبيعة نسبية( عمى أعتبارالويشير ىذا الفصؿ في  -

الزاؿ مختمؼ مف مكاف آلخر، كما أف مثؿ ىذه البيانات في العالـ النامي قمية وغير  "المكان الحضري"المدف 
نصؼ سكاف العالـ اآلف يعيشوف في دقيقة. ولذلؾ سيتـ االعتماد عمى بيانات )األمـ المتحدة( التي تبيف أف 

 مناطؽ حضرية.

 

ذا اعتبرنا أف معيار  - ة حد أدنى لممناطؽ الحضرية يصبح ثمث العالـ اليوـ حضر، ولكف نسم 011.111وا 
نسمة ىو الحد األدنى لمحضر، وفي  0111 كندا أو استراليابالطبع ىذا المعيار متبايف مف مكاف آلخر ففي 

نسمة وىكذا  01.111 ايطاليا واألردنفقط، وفي  21.111نسمة وكاف في الماضي  411.111اليابان
 مكاف آلخر. يتبايف المعيار مف

 

% مف سكاف امريبكا الشمالية 71ـ عمى مستوى العالـ أف 0881وتوضح دراسة سكاف الحضر عاـ  -
 يسكنوف المدف وىي أكثر القارات تحضرًا عمى عكس افريقيا التي يعيش خمس سكانيا فقط في الحضر.

 وبالطبع تتبايف نسبة الحضرية في الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية أيضًا.
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 نجبة انثبنث: مىبهج دراسخ انمذيىخ ومفبهيمهب ومستىيبد انتحهيما
 عشش: يُبهح ويذاخم خغشافَخ انًذٌانفصم انحبدً 

يعرض ىذا الفصل لمناىج الدراسة القديمة "التقميدية" في جغرافية المدن، وكيف تطورت تمك المناىج 
 والمداخل وفقًا ألىتمامات مجال الدراسة في جغرافية المدن.

( وأخيرًا تفسيرية( ثـ ظيرت اىتمامات )وصفيةالواضح أف اىتمامات جغرافية المدف كانت في البداية )فمف 
( فيي عمـ أكاديمي يتميز بديناميتو. ولعؿ مف أقدـ ىذه المناىج ىي منيج الموضع والموقع تقسيرية تحميمة)

ج وصفية/ ر ظيرت عدة مناىومع تطور الدراسة في جغرافية الحض ومنيج مورفولوجية المناطؽ الحضرية.
 .المنيج السموكي، االنساني، البنائي تحميمية/ تفسيرية مثؿ:

 والذي ينقسـ لمنيجيف ىما: الوصفي.. المنيج المناىج الحديثةأما مف  -
وبالطبع لكؿ مف تمؾ المناىج رؤيتو وطريقتة  المنيج األيكولوجي.        ب. المنيج الكالسيكي الحديث. .أ

 مدينة.في دراسة ال
 

 انفصم انثبٌَ عشش: تطوس يوضوعبد انذساصخ فٌ خغشافَخ انًذٌ
ويقدم ىذا الفصل عرضًا عن تطور جغرافية المدن ومجال أىتماميا عمى مستوى العالم، كما يعرض في  

 ...الجزء الثاني لمعوامل المساعدة عمى تغيير المدن

 

ت وقد تطورت الدراسة في جغرافية المدف بداية مف دراسا -
الموضع والموقع، ودراسة السكاف والخصائص االقتصادية، ثـ 
دراسة ظيير المدينة التجاري، ثـ دراسة الوظائؼ، ومورفولوجية 
المدينة وتركيبيا الداخمي، ثـ استخداـ األرض في المدف، تخطيط 

ذا كانت دراسات الحضر قد تطورت في العالـ العربي،  - المدف. وا 
العربية في مواكبة ىذا التطور، فمنذ فإف مصر كانت أولى الدوؿ 

مدينة االسكندرية في رسالتة  صبحي عبد الحكيمدرس  0847
مؤلفة عف المدف في نفس الفترة  جمال حمدانلمدكتوراة، كما وضع 

ثـ توالت الدراسات العممية والمؤلفات التي تعرض لدراسات 
الجوانب ، التغيرات الديموجرافية، نولوجياالتك، االقتصاد فمنيا: أىم عوامل تغير المدنأما عف  الحضر.
 البيئة.، الثقافة، لمجتمع، االسياسية
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 انفصم انثبنث عشش: يضتوٍبد انتحهَم انحضشً 
يتناول ىذا الفصل دراسة مستويات التحميل الحضري التي تبدأ من الحيز الصغير جدًا والمحمي كجزء من 

 ير. ولمتحميل الحضري خمس مستويات ىي:لمعالم الكب Macroمدينة صغيرة إلى مستوى كبير 
المستوى الرابع  - المستوى الثالث )األقميـ( - المستوى الثاني )المدينة(. - المستوى األوؿ )وحدة الجوار(. -

 (.المستوى الخامس ) النظاـ الحضري العالمي - )النظاـ القومي الحضري(.
 دراسة المدينة مف الداخؿ. - ضرية.دراسة النظـ الح - -أما عف موضوعات الدراسة فتشمؿ: -
 

 انفصم انشاثع عشش: يفبهَى أصبصَخ فٌ خغشافَخ انحضش

  -يتناول ىذا الفصل عرض لمجموعة من المفاىيم المرتبطة بالحضر ودراسة المدن مثل:
تبدو أمرًا سياًل وليس األمر كذلؾ فال  Rural والريفي Urban فالتفرقة بيف المكاف الحضري الحضر: -

 د تعريؼ قاطع ألي منيما كما أف محاوالت التصنيؼ لمريؼ والحضر ىي رأي شخصي في النياية.يوج
المدينة مع األخذ في االعتبار االبعاد المكانية.  -ولذلؾ يجب أف نستخدـ أكثر مف معيار لمتفرقة بيف الريؼ

 وأف لسكاف المدينة أسموب حياة مختمؼ عف الريؼ.
يركز الشكؿ الحضري عمى دراسة بيئة المدينة، والتي تنمو حضريًا  :Urban Formالنظام الحضري  -

 بشكؿ أفقي ورأسي، كما يعاد ترتيبيا وتنظيميا كرد فعؿ لمظروؼ المتغيرة.
وتركز عمى التركيب االجتماعي والديموجرافي لسكاف المدينة  :Urban Ecologyالبيئة الحضرية -

 اجتماعيًا واقتصاديًا...وبخاصة أف المدف تجمب سكاف مختمفيف عرقيًا و 
ىي مجموعة مف القيـ السموكية واالتجاىات االجتماعية التي تميز سكاف المدينة  :Urbanismالحضرية -

 عف الريؼ، وتختمؼ الحضرية بيف مدينة واألخرى.
 

 انجبة انراثغ: انىظم انحضريخ

 انفصم انخبيش عشش: انُظبو انحضشً

ام الحضري، والنظم الحضرية العالمية، والعالقات الريفية ع عمي عرض تعريف لمنظو يركز ىذا الموض
. ويشير النظاـ الحضري إلي مجموعة مف المدف الحضرية وتباعد المدن ومستويات الييراركية الحضرية

التى تتفاعؿ مع بعضيا البعض في منطقة معينة ولتكف الدولة، وقد يمتد المستوى الحضري لممستوى االقميمي 
 ر ذلؾ.أو القومى أو غي

وتعتمد العالقات الحضرية عمي التفاعؿ بيف المدف مختمفة الحجـ والوظائؼ داخؿ الدولة، فغالبا ما تأخذ 
بمصر، وفي تباعد المدف نجد  القاىرةىجرة السكاف مثال اتجاه مف المدف الصغيرة إلي المدف األكبر كما في 
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نحو  دلتا النيلوتصؿ األماكف المركزية في أنو كمما زاد حجـ المدف زادت المسافة بينيـ والعكس صحيح، 
 كـ تقريبا، لكنيا تزيد في الوادي لعدة عوامؿ منيا الشكؿ واالمتداد الطولي. 41

  
 

 انفصم انضبدس عشش: تصَُف انًذٌ

ـ Tower 0814 تاوربداية مف تصنيؼ  يقدم ىذا الفصل عرضًا تفصيميًا عن تصنيفات المدن ووظائفيا
أنواع ىي )التجارية، الصناعية، السياسية، االجتماعية(. ثـ تصنيؼ  3يكية في الذى صنؼ المدف األمر 

 سميمزـ، وتصنيؼ تايمور الذي يضاىي مراحؿ نمو اإلنساف، باإلضافة إلي تصنيفات 0810 أوروسو
كاف مف أىـ التصنيفات التى اعتمدت عمي األسموب  Harrisويشير إلي أف تصنيؼ ىاريس  .وتريوارتا

لتالفي عيوب التصنيفات السابقة. ومف أىـ التصنيفات  Nelsonيف جاء تصنيؼ نيمسوف الكمي، في ح
األخري في الكتاب تصنيؼ الكسندرسوف، أولماف وديسي، تصنيؼ كينج وسميث، عالوة عمي تصنيفات 

 .Quality Of Lifeالمدف وفقًا لنوعية الحياة 
 
 

 انفصم انضبثع عشش: خصبئص انحضش انًتجبٍُخ

مثاًل كانت صغيرة  ماقبل الصناعة؛ فمدينة لفصل مجموعة من األمثمة عن الحضر وخصائصةيعطى ىذا ا
الحجـ وقميمة السكاف بشكؿ عاـ كما كاف بيا بعض الحرؼ األولية، لكنيا لـ تصؿ لمعرفة الصناعة بمعناىا 

. وقد أسس العرب المسمميف المدف وعاشوا فييا بتوسط  اإلسالميةالمدينة وتميزت مورفولوجية  الحديث اليـو
المدينة وفي  المسجد ووجود السوؽ وقصر الحاكـ، ويحيط بيـ المباف العامة ومراكز الخدمات والمساكف.

ـ واستمرت 07نجد أف التجارة كانت الخطوة األولي لظيور المدف الصناعية التى ظيرت في القرف الػ الحديثة
سكاف، ولكف ظيرت بيا المشكالت المختمفة. ورغـ ـ وتميزت بالتركز غير المسبوؽ مف ال08خالؿ القرف الػ

ولكف مع  CBDذلؾ تميزت مورفولوجيتيا بتوسط السكؾ الحديدية والمنشآت الصناعية والمراكز التجارية 
 الوقت ابتعدت مساكف الصفوة عف مناطؽ االزدحاـ والتموث.
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 انفصم انثبيٍ عشش: انُظى انحضشٍخ انًقبسَخ فٌ انعبنى

، ويخص بالعرض والتحميؿ كال لدراسة النمو الحضري في أقاليم العالم عمي أساس إقميميوتناولت ىذه ا
مف الحضرية األوروبية، والمدينة في الدوؿ االشتراكية السابقة، عالوة عمي الحضرية االفريقية. باإلضافة إلي 

 عرض نماذج مف آسيا واالوقيانوسية والحضرية األمريكية أيضًا.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بة انخبمس: ثيئخ انمذيىخ انمبديخ وانحضبريخانج
 انفصم انتبصع عشش: ثَئخ انًذٍُخ انًبدٍخ

: مادي، واألخر: اجتماعي األولفي ىذا الموضوع نتعرف عمي أن البيئة الحضرية تعتمد عمي متغيران 
عالـ % مف سكاف ال51ـ سيتحوؿ نحو 1114أنو بحموؿ عاـ  UNيرتبط بحياة السكاف. وتشير بيانات الػ 

لمحضر، وسوؼ ترتفع نسبة الحضرية في افريقيا وآسيا وامريكا الالتينية، كما سيزيد االقباؿ عمي الحيز 
ولكف ىذا اليعنى أف  مف أجؿ التوسع في العمراف والخدمات والترويح والسياحة. Urban Spaceالحضري 

في توسعات المدف كمناطؽ المراوح  تختار المدينة مواقع غير مناسبة لتوسعاتيا، فثمة بعض المواضع الخطرة
 الفيضية وجوانب المنحدرات وأحواض التصريؼ.

 
 انفصم انعششوٌ: صكبٌ انًذٍُخ وتحهَالد انًُطقخ االختًبعَخ

نمو سكاف المدف وتطورىـ مقارنة بسكاف الريؼ كما ميز بيف الكثافة  ركزت الدراسة في ىذا الفصل عمي
اليومية لمسكاف وكيؼ يعمموف بشكؿ دائـ عمي تقميؿ المسافة والزمف وما الخاـ والصافية، وتناوؿ رحمة العمؿ 
تركز عمي طبقات  )حضارية اجتماعية(كما تناوؿ المدينة مف زاوية  أثر مورفولوجية المدينة في ذلؾ؟
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،وىي نفس اىتمامات  Social Analysisالمجتمع ومؤشراتيـ االقتصادية وتحميؿ المنطقة االجتماعية 
 الذيف ركزوا عمي اسموب الحياة في المناطؽ االجتماعية وتباينة عمي مستوى العالـ. تماععمماء االج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 انجبة انسبدس: إقهيم انمذيىخ وانتفبػم انحضري

 انفصم انحبدى وانعششوٌ: إقهَى انًذٍُخ

ختمؼ مف مدينة إلي المدى الذى تقدـ فيو المدينة خدماتيا، وبالطبع ي Urban Regionإقميم المدينة يشير 
لألخري عمي أساس حجميا ووظائفيا ومجموعة مف الظروؼ الطبيعية والبشرية والجغرافية والتاريخية لممدينة. 

، فعمي Hinterlandفالمناطؽ التجارية المركزية غالبا ماتخدـ مناطؽ أكبر مف نطاقاتيا إى تصؿ لمظيير 
عينة قد يدخؿ فييا سكاف المدينة والمدف المجاورة سبيؿ المثاؿ نجد أف مدى انتشار جريدة تصدرىا مدينة م

 The Law of Retailقانون جاذبية تجارة التجزئة ومف الطرؽ المختمفة لحسابة كاًل مف  أيضًا.
Gravitation  الذي يعتمد عمي تحديد نقطة القطع لخدمات كؿ مدينة. عالوة عمي نظرية المكاف المركزي

 Centralityركزية حساب المحيث اعتمد كريستالر عمي 
وفقا لعدد التميفونات في المكاف المركزي مطروحا منو سكاف 
المدينة مع ضرب الناتج في متوسط كثافة التميفونات لمسكاف 
في اإلقميـ وعبر عف ذلؾ بالطرؽ الرياضية، وعالوة عمي 

لقياس  Prestonبريستون ماسبؽ عرض الكاتب لمؤشر 
 المركزية.
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 نعششوٌ: َظشٍخ انًكبٌ انًشكزًانفصم انثبٌَ وا

 Centralينفرد ىذا الفصل بدراسة نظرية المكان المركزى 
Place Theory  التى وضعيا االلماني كريستالر منذ

؛ وكانت واحدة مف أىـ المداخؿ التى أثرت في الجغرافيا م0311
في العصر الحديث، كما أثرت في جغرفية العمراف ودراسة 

وتيتـ النظرية بتناوؿ التنظيـ المكاني زية. مناطؽ الخدمات المرك
Spatial Organization  لممحالت العمرانية ومواقعيا

واحجاميا. كما تركز النظرية عمي بعض الفروض منيا وجود 
منطقة سيمية منبسطة، مع سيولة انتقاؿ السكاف مف مكاف 
آلخر، وتساو توزيع السكاف في تمؾ المنطقة، كما أف لدييـ نفس 

الشرائية ويتعامموف بمبدأ تقميؿ المسافة. كما تعتمد النظرية  القوة

عمي مبدأيف ىما مدى السمعة والعتبة وىي الحد األدنى مف 
ورغـ أوجو النقض  المتسوقيف التى يكوف عنده تقديـ السمعة اقتصاديا.

التى تعرض ليا كريستالر ونظريتة فإنيا تبقى أولى األعماؿ التى 
 ية في إطار مف التنظيـ المكاني.عالجت المواقع المركز 
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 انفصم انثبنث وانعششوٌ: ًَبرج يٍ انتفبعم انحضشً
يقدم ىذا الفصل مجموعة من االساليب المستخدمة في قياس )التفاعل( بين المدن وبعضيا البعض من 

قميميا من جانب آخر. ومن تمك األساليب:  ناحية، والمدن وا 
عد نموذج متطور مف قانوف جاذبية تجارة التجزئة، ويستخدـ لتحديد الذي ي :Reilly Modelنموذج ريممي  -

 نقطة القطع التى يأخذ عندىا المتسوقيف قرار بتفضيؿ احد المدينتيف المتنافستيف.
معروؼ أف اليجرة تزيد مف المدف الصغيرة إلي الكبيرة، ولكف ىذه ليست قاعدة لوجود  اليجرة بين المدن: -

المتحكمة فييا، في حيف يبقي لكؿ مدينة كبيرى نطاؽ مف المدف المتجاورة  مجموعة أخرى مف العوامؿ
 .Migration Fieldتستحوذ منو عمي المياجريف ويسمى حقؿ اليجرة 

تييمف المدف الكبرى عمي األصغر منيا في حركة الطيراف والنقؿ الجوى؛ مما يعنى  انماط النقل الجوي: -
( الس فيجاس( ىي األولى في السفر الجوى الداخمي في حيف )شيكاغوىيراركية المدف والمطارات، فمدينة )

 في المرتبة الخامسة والعشروف.

 

وقد استخدـ حجـ االتصاالت الياتفية كمؤشرًا لمتفاعؿ الحضري ولكف اليوـ تناقصت أىميتة بعد ظيور 
عؿ بيف المدف قاعدة الياتؼ المحموؿ وشبكة االنترنت، ومف االساليب المسحية الكمية لدراسة حجـ التفا

 المرتبة الحجـ لزيبؼ، وقانوف المدينة األولى لجيفرسوف، عالوة عمي مؤشر التنمية الحضرية.
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 انمذيىخ كمكبن -انجبة انسبثغ: انتركيت انذاخهي نهمذن 

 انفصم انشاثع وانعششوٌ: يوسفونوخَخ انًذٍُخ

مادية وحضارية كما تتأثر بالموضع والموقع. وغالبًا ما رتكز ( بعدة جوانب شكمياتتأثر مورفولوجية المدينة )
( والتى تتراوح بيف العشوائية، الشطرنجية، االشعاعية، خطة المدينةالدراسة في مورفولوجية المدينة عمي )

النجمية ....إلخ. وال يخفي الدور الذى تمعبة شبكة الشوارع في خطة المدينة، وقد سعى المخططوف لوضع 
 األمثؿ لخطة المدينة ويعد نموذج "بالمانوفا" االيطالية مف أفضؿ النمازج النظرية. النموذج

فتختمؼ فى المدينة عنيا في الريؼ؛ وتختمؼ بيف أجزاء المدينة الواحدة وقد ساعدت  مادة البناء(أما عف )
حيف ما زاؿ االمريكية، في  Down Townالمواد الحديثة لمبناء عمي ظيور ناطحات السحاب كما في الػ 

( فنجده يحاكى تاريخ المدينة ومراحؿ طراز المبانيالطيف ىو مادة البناء الرئيسية في كانو النيجيرية. أما )
 نشأتيا ونموىا؛ واليزاؿ في القاىرة الطراز األوروبي واالسالمي حتى اليوـ.
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 انفصم انخبيش وانعششوٌ: انتشكَت انذاخهٌ نهًذٍُخ
 Areaلممدينة عمي دراستيا في ىيئة مساحة  ييتـ التركيب الداخمي

ويكز عمي استخداـ األرض ومناطقيا الوظيفية مف خالؿ عرض 
  مجموعة مف النظريات المعروفة منيا:

 النمو الحمقي لبيرجس. -
 النمو القطاعي ليومر ىويت. -
 النمو متعدد النوايات لياريس وأولماف. -

، Manكنموذج ماف  كما يعرض لنماذج التركيب الحضرى األخري
 Hopkinson ، وىوبكنسوفLawton، والوتوف Reesوريس 

 
 
 
 
 

 انفصم انضبدس وانعششوٌ: انتشكَت انذاخهٌ نًذٌ انعبنى انثبنث

التى تتأثر في نموىا بعوامؿ الطرد مف  قدم ىذا الفصل بعض نمازج التركيب الحضري في دول العالم الثالث
أف مدف العالـ النامي تتأثر  الريؼ والجذب في المدينة، عمي أساس

 القيـ الثقافية اإلقميمية. - مدى التطور االقتصادي. - بكال مف :
 طريقة تنظيـ المجتمع وطبقاتو. -

ورغـ صعوبة وضع نماذج محددة عف التركيب الداخمي لمدف العالـ 
عناصر  2النامي كما في المدف الغربية، فإنو يمكف التمييز فييا بيف 

 تركيبة ىي: 
 وجود مكاف مركزى "متوسط" لمتجارة. -
وجود مناطؽ عشوائية تمثؿ  - وجود قطاع خاص بسكف الصفوة. -

كما يتميز التركيب الداخمي لتمؾ المدف  بؤرا لمفوضى والمشكالت.
( في منطقة القمب المركزى ليجمع بيف التجارة االزدواجيةبوجود )

 ضًا.والتصنيع والسكف، وانتشار االقتصاد غير الرسمي أي
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 انفصم انضبثع وانعششوٌ: اصتخذاو االسض انحضشً

جزء دائـ التغيير في المدينة عمي أساس تغير سموؾ الفرد واتجاىاتو  Land Useيبقي استخداـ األرض 
وتدخؿ الجيات السياسية والتخطيطية. وقد صاغ الجغرافييف مجموعة مف النماذج التى تبيف استخداـ األرض 

التى تركز عمي  )ايكولوجية المدينة(التى تعتمد عمي خطة المدينة األصمية. و ()االصول الحضريةومنيا 
الذى يركز عمي أثر توجيات الدولة  )منظور االقتصاد السياسي(تنافس االستخدامات في الحيز الحضري، و

بالشيوعية في نمط استخداـ األرض فالمدينة في أمريكا مثال تأثرت بالرأسمالية وفي االتحاد السوفيتى سابقا 
الذي يركز عمي  )اتجاه ما بعد الحداثة(واالشتراكية، وفي العالـ الثالث تأثرت بالفوضى والتشويش. وأخيرا 

 حقوؽ الطبقات الميمشة.

 

وقد ركز الجغرافييف في دراسة استخداـ األرض عمي تطورة وتنظيمة ومالئمتو لمسكاف، باإلضافة إلي النواحي 
ومف أىـ االستخدامات: االستخداـ  الوصوؿ، وتقنيات النقؿ وأسعار األراضي. الحضرية وحجـ العماؿ وسيولة

الخدمات واإلدارة، الترويح والترفيو،  السكنى، التجارى، الصناعي، النقؿ والمواصالت واالتصاالت، والتخزيف،
 األراضي الفضاء.

 
 انجبة انثبمه: انمشكالد انحضريخ

كالت المدن والمراكز الحضرية، كما يعرض لنماذج تطبيقية من ويتناول الباب الثامن من الكتاب بعض مش
 دول العالم المختمفة من خالل الفصمين التاليين.

 انفصم انثبيٍ وانعششوٌ: يشكالد انًذٌ وانًشاكز انحضشٍخ

 انفصم انتبصع وانعششوٌ: يشكالد حضشٍخ يختبسح يٍ يذٌ انعبنى
لمتقدمة تختمؼ عنيا في المدف النامية بسبب التغيرات مشكالت المدف ا ومن خالل قراءة الفصمين نجد أن
الحضرى واقتصاد ما بعد الصناعة مما سيؿ مف تأثرت بالتغير  المتقدمةالتى أثرت في كؿ منيما. فالمدينة 

توسعيا وامتدادىا أيضا، كما تأثرت بالرخاء االقتصادي وتغير اساليب الحياة االجتماعية والثقافية 
 واالقتصادية.

بالزيادة السكانية، والتحضر الفائؽ، ونمو االقتصاد غير الرسمى، والبحث  الناميف تأثرت مدف العالـ في حي
عف فرص العمؿ غير الشرعية وزيادة معدؿ البطالة. وقد تباينت المشكالت في كمتا الحالتيف فكاف مف 

المتدىورة وأحياء الجريمة والفقر.  مشكالت الدوؿ المتقدمة مشكالت المالية والبنية االساسية والمناطؽ المجاورة
 في حيف كانت أىـ مشكالت الدوؿ النامية ىى البطالة وانخفاض االجور والتموث والمناطؽ المتدىورة.

 ومف المشكالت التطبيقية التى تعانى منيا بعض دوؿ العالـ يعرض الكتاب:
 اليواء، وىواء المساكف.تموث  -المشكالت الصحية. -مشكالت العمراف العشوائي "غير المرخص". -
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 انجبة انتبسغ: تخطيظ انجيئخ انحضريخ

 انفصم انثالثوٌ: انتخطَظ انحضشً

التدخؿ والتغيير مف أجؿ إعادة توجية المدينة مما يعود  Urban Planningبالتخطيط الحضري يقصد 
رد فعؿ طبيعي ـ ك08بالنفع عمي مجتمعيا. وقد ظير التخطيط في المدف المتقدمة منذ أواخر القرف الػ

 أيضا لتحسيف مستوى حياة السكاف. اجتماعيافقط وانما  ماديالمشكالت المدف. والتخطيطي ليس 
 التى اتبعتيا الدوؿ المتقدمة في ذلؾ: االساليبومف أىـ 

 وضع البرامج المشتركة بيف الحكومة والسمطات المحمية. -
 التحكـ في سوؽ االسكاف لتسييؿ حركة السكاف. -
 توزيع مناطؽ الصناعة بيوامش المدف.اعادة  -
 احداث تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة. -

بيف التخطيط المستمر والُمجدد، ويعتمد التخطيط الحضري عمي   Northamفقد فرؽ  أنواعولمتخطيط عدة 
 الدراسات االقتصادية -دراسات السكف   -الدراسات السكانية    - اساسية ىي: عناصر 2
 

 بدى وانثالثوٌ: انًذٌ اندذٍذحانفصم انح

لمحد مف النمو الفائؽ لممدف القديمة )العمالقة( في مواضع أخري  New Townsالمدن الجديدة ظيرت 
ـ، وكاف ليا عدة أشكاؿ مختمفة ففي فرنسا قامت حوؿ 0835جديدة، وقد عرفت في المممكة المتحدة منذ 

عية، كما أف بعضيا نشأت كعواصـ قومية... وبشكؿ باريس، وفي الواليات المتحدة حوؿ المجتمعات الصنا
 عاـ روعي في تخطيطيا تحقيؽ االكتفاء الذاتي.

كما تناوؿ ىذا الفصؿ بالدراسة تاريخ نشأة ونمو المدف الجديدة في اوروبا وآسيا وامريكا، كما استعرض حركة 
رمضاف، ومايو، وأكتوبر  المدف الجديدة في مصر التى ظيرت منذ سبعينيات القرف العشريف كالعاشر مف

 والعامرية الجديدة والنوبارية أيضًا وغيرىـ مف المدف.
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 انجبة انؼبشر: مستقجم انمذن ومذن انمستقجم

 انفصم انثبَي وانثالثوٌ: انًذٍُخ وتطجَق انتقَُبد انحذٍثخ

لمدينة ومشكالتيا مثؿ نظـ يقدـ ىذا الفصؿ الستخداـ التقنيات الحديثة في جغرافية العمراف ودراسة ا
، كما يعطى مجموعة مف األمثمة عف دراسات تمت  RSواالستشعار عف بعد  GISالمعمومات الجغرافية 

 بالفعؿ في ىذا المجاؿ ومجاالت أخري يمكف االستفادة منيا الحقا.
 انفصم انثبنث وانثالثوٌ: االتدبهبد انحذٍثخ وانًضتقجهَخ فٌ انذساصبد انحضشٍخ

والتى فرضيا  ذا الموضوع مجموعة من المستجدات والقضايا غير التقميدية في جغرافية المدنويعالج ى
النمو الحضري الكبير منذ أواخر القرف العشريف ومنيا المدوف والعولمة واقتصاديات المدف. ومف االتجاىات 

 مف المخمفات. التخمص - المدينة واأليض الحضري. - التنمية المستدامة لممدف. - الحديثة أيضًا:
 المدينة المندمجة واالقميمية. - المدينة الخضراء. -
 


