
452 

 

 

  السكن العشوائي مبدينة بريدة السعودية

 دراسة جغرافية

 

 
 دكتور

 سيد أمحد سامل قاسم

 كلية اآلداب  –أستاذ اجلغرافية املساعد 

 جامعة أسيوط

السكن العشوائي بمدينة بريدة السعودية : دراسة جغرافيةالعنوان:

مجلة بحوث الشرق األوسطالمصدر:

جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق األوسطالناشر:

قاسم، سيد أحمد سالم محمدالمؤلف الرئيسي:

ع 25المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

سبتمبرالشهر:

327 - 253الصفحات:

:MD 474649رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EcoLinkقواعد المعلومات:

بريدة ، السكن العشوائي ، تخطيط المدن ، التوزيع الجغرافي ، النمو السكاني ،مواضيع:
التخطيط العمراني ، السعودية

http://search.mandumah.com/Record/474649رابط:

© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/474649


452 

 

 

  السكن العشوائي مبدينة بريدة السعودية

 دراسة جغرافية

 

 
 دكتور

 سيد أمحد سامل قاسم

 كلية اآلداب  –أستاذ اجلغرافية املساعد 

 جامعة أسيوط



455 

 موضوع البحث ومنطقته

عدد وونما ددجلغونفيان  ددجلووSpontaneous Settlementsيددل موضوعددوسون اددشوون   ددون  و

التصددجل بول خدديو ادد  ونذددلاون ددوقوي ددايولاور ددلونذ ددجل و  ددا ون ددال وشدد اون  ليددلوضددوون  خددوغونا ددا و  ددانو

نعا ددجلالونذنا دد وو– رددلواونت ددجلسوتددلسننو خاددشوون   ددون  واومددوهون لالن دد وضن ددجلو  الوو(1)ل ن ددجلواونذليندد و

وع دون   وذانواجل ددسو اد  ونذ ددجل ومسدةون اا دد و قون دىوإونصددموعخد وذااولنددجلبوضدوون اددخاجلنون  خليد ون اجلل دد 

ن  ددلنغون ايادد  وو– اث  ددجلوو(2)ر جل ددجلوعخدد ونليددلوضنددجل اون اددشوون   ددون  واوضصدداوو%05هلددجلوتديددلوعددوو

ن   ددان واونذنا دد وي ددلويا  ددموا ددشواوعدد اون  ددونالسو ددجلوالويادد تو ددا الوياادد ونذاا ددجلنو  ويدد سقوذ و

لضجلنواجل صدي  وص ول ويااا جلوضووج  و   صو  ون  لنغول ضوجون بون  ن د ونا جل د  و جلصد وضن دجلون د

ن ا جليندجلنونالراصدجلسي و نالجا جلع د ون قجلالرد ولدنو دشجلاونذندجل اوو- ن ا خ    و ن رت     وضووج  و  ا و اث  دجل

ن   دددون   وض جلال ددد وضدددلوناي دددجلبونذيااددد و ذلينددد و جلصددد و  اومسجل   ددد و دددشجلاونذندددجل اون   دددون   واوضنا ددد و

ن ش جل ددد ووتصدددجل  جلوئصدددجل صو دددشجل   وض دددمو  س نو-ن لالن ددد ومددديوضدددووناججل دددبوا وناجدددوالونذال  ددد و النل دددجل

ردددلغونذ دددجل و  جل ش دددجلو عدددلغوو-ادددجلض نالتقدددجلسوض دددلالنون اددددنييوض جلال ددد وضدددلوناي دددجلبونذيااددد و ذلينددد و  جل

ونذ جل وناثاي .وصالي  و ا امجلو خاشوو الويل مواومونونحمللس

(و1لوشدا ونذ خشد وشدشمو) أتيتو مه  وسالن  ونذوعوسواوضلين ولايل ون ا وسي ون دىوت دلواو دجل

نفجل دددبون دددوي ق وي دددلوت دددلون  جلصددد  ون سناليددد و ضدددجلال وو-فون دددبوتاصدددموئصجل صددد جلونفيان  ددد وضن دددجلو  ال

ن  ص يون ىومت مو نيل وضوومجخ وثالثوع ا وضنا  وذسنالي واونذ خش وضووج  و ر جلض جلولل الوجتدجلالقوالن دلو

نفجل ددبون اددشجل وذاو صددموعددلسو ددشجل جلوو-او ددجللو شددا ونذ خشدد ولصددق و جلصدد وضددووج دد و  ددا و اث  ددجل

                                                 

 Clara, H. G., Introduction Town Planning Longman, London, 199 P. 5 )1(و

 ميووع ا وع لون  خ ي،وسالن  ونخ خ د و الالت دجلبو ندجل اون  دشجلاون   دون  و ذدلاونذصداي ،وال دجل  وضجلجاداةومسدةوضن دوال ،واخ د ونهلنل د ،و(و2)
و.159صوو1992ججلض  و   وط،و   وطو
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اوضات دد وعددلسون اددشجلاوعخدد وضادداو وضددلاووممددجلوج خ ددجلونذليندد ون  جلضندد و(0)و2552 ادد  و ددن وو009955

 اون لالن دجلنونفيان  د ون ادجلل  وعن دجلون دىوضدوو لا مدجلوسالن د و خ جلجاداةوو- اث  دجلو(2)نذ خش ونااربو دشجل و

 اوضوال و وج دددد وو- لوضوعددددوسون لالن دددد وضنقدددداسنو ض   ددددجلو النل ددددجلإوتانددددجلو(0)و1992اوجيان  دددد ونذددددلاو ددددن و

ن رتا دددبون   دددان وذلينددد ولايدددل وتاقددداوضدددلوضوال و وج ددد ون  ليدددلوضدددووضدددلاون  دددجلإواو اون نادددجل ون ا  اددد وضدددوو

ممدددجلوي ادددلون ن دددووو(9)ن ادددشوون   دددون  و دددجلوجدددجلبوضاصدددالول خدددبونذلينددد واو ادددجل وي دددا و ذادددجلاوون ق دددة و

 دددون  و ددجلو  دددجلوع ددموضوعدددوسون لالن دد وض ددجلالوذدددجلوعخ ددبويدددجللوعددلسوضدددووضددلاونذنا ددد ون ا خ ددلقو خاددشوون  

ن ا وسقو   س ون تقدجل وضدوون ل  د وعخد وو او اجل جونالراصجلسون  رت يلومم خ واونالتقجلسوس مون قاسو-  جلضاجل

يجل ا ددجلوون ان  دد ونريدداي وإويا   ددجلوذ ن دد وذنددجل اون اددشوون   ددون  و ذليندد وي ددلويخددسوتخددشونذنددجل اوعخدد 

عخددد وناردددمواوضوال  و وج ا دددجلو رخ دددموضدددووضادددجلان جلول دددلوتيدددةون  ليدددلوضدددوو صجل صددد جلوضدددووجدددانبوادددموضدددوو

ن ان  ددد ونريددداي ونذاددداس وفون دددبون  ن ددد ون ايا ددد و لن ددد ومسجل   ددد ونذادددجلاوو دددجلوذاوإويوجدددلو دددجلوضندددجل او دددشن  و

جل و ددجلو  ددانوهل ددا وعخدد و اددجل و ن ددلوضددوو ي دد و تيددةو صددجل صون رتا ددبون اددشوSlum Areaوضاددلموال 

ن ا وسينوضن جلوذ وضنجل اوناي جلبونذياا ون انر  وعخ و  دان ونذليند وكالادنون رجلضد و   دجلو  ججل دبوضدوو

و ي  و  ا .

 مناهج البحث وجوانبه

                                                 

،وضصخي ون يصجلبننو2552نا    و خا لنسون  جلغو خاشجلاو نذاجلاوو ن ونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ونالراصجلسو ن ايا  ،ون ناجل جو(و0)
و.09،صو2552ن  جلض و ن و

و.20،و29،وصوصو1999نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ون ا خ يون  جليل،و  خسونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،ون ا ض،و ن و(و2)
صجل صون ا     و ن اشجل   و ومومجلونرياقو عالرجل جلون رخ    ،وال جل  وضجلجااةوت لوصجلحلون   لوهللاون اللق،وضلين ولايل ،وسالن  واون (و0)

و.1992ضن وال ،ون    شجلاو خا جلع و ن ن ا،ون ا ض،و ن و
 ,Nicolas, R. F., and Judith, T. K., The Urban Geography Reader, Routledge )6(و

London, 2005, P. 52. 
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تاخ ددسون لالن دد ونفيان  دد و خاددشوون   ددون  و ليندد ولايددل وضددووي ددلو  دد تبو  ومددجلطو ضوال و وج دد و

ذ و صجل صبون اشجل   و ض شالتبوعدلسنوضدوونذندجلمجو مه دجلتون ادجلالت و اا دلوتادوالو ا  بون  نجل  و  عجل  و

ومووضاجليجلتبو نجتجلمجل جلو ن رخ   و   جلاوضنجل  بواوذ جلالوي دونذلين ون   ان ،و نذوعوع و   دجلاون صدجل صو

ن ادددددددشن  و ن ادددددددشجل   و ض ددددددددشال جلواوضنا ددددددد وتا    دددددددد وضدددددددووضندددددددجل اون لالن دددددددد ،و ن دددددددونيتو)ن  يصدددددددد (و

Subjective Approachن صددجل صونذا خ دد و  اددشوواوتدد  وو ددانسواوت  دد يوعددلسوضدو   دجلاورالنبوناو

لون دا وو2552ضنا  ون لالن  و  عجل  وذ ومجلونذجلس ون  خ   وضووض لناون لالن  و اللوش اوذلايمو دن و

،وا ددجلوتاخ ددسو  ددجل موعليددل واجلذ ددجلمل و ن ددد الننونال ددااالع  و نال ددا  جل نو ن   نددجلنو نرصدداون  ددجلضم

ن لالن د ونال دا جل  و  يصدجلبننو ن   دجل نو ن دان  وضدوون ددو نالننون دىوضدوو مه دجلوادموضدوتون  د واون  ا يدد و

وششال.و11جل لو و20 ن  خلي ،ونالراصجلسو ن يصجلب،ون ايا  واوتصن ق جلواو

 وتضم الدراسة مخسة جوانب هي:

و    و تو يلوضنجل اون اشوون   ون  . -1

    ون  .ومووضنجل اون اشوون -2

  ومجلطو ضوال و وج  ون نا جون اشينون   ون  . -0

 سالن  وتا     .و–ن اشوون   ون  و جللوض لناونفاس و لين ولايل و -2

 ض شالنون اشوون   ون  و ت   يوس الهون وي ق . -0

 نشأة وتوزيع مناطق السكن العشوائي -1

ن   ون  ون ا خ لقو لين ولايدل وومي مون نصفونا لوضووع لون   جل  نجلنو جلي و خن وونا   وذنجل اون اشو

  ددانو قدداضو ادد ون ان  دد ونريدداي و ذليندد ون ددىو  ايددجلمجلوالويادد توإرجلضدد وضاددجلاووجليددل وذالواوذ ددجلالو
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خماادددجلنو دددشن  وض ا دددل وضدددووذسنال ون  خليددد و ذلينددد وعددد ووخماددد وييددداقوشدددجلضمو خ دددلاوعخددد وضاددداو و

و(0)نذ خش .و

(و   ددجلاو  دد  و1ن دددضينوشددشمو)و   ددلنون  و ذليندد وعخدد و  ددجل  ميشددوون اقايدداولددنووماددنوضددوون اددشوون   ددوو

ن اددشوون   ددون  وو– ن  ددجل وو1920ن اددشوون   ددون  ون ا خ ددلقور ددمو ددن وو– تو يددلواددموضن  ددجلتونا لو

ونذااقموعخ وضنجل اون اشوونذيا ول لومونون اجلاليخ.

ون   وسن دموي ددوتوييديومج دلونذندجل اون ادشن  ون   د1920ن اشوون   ون  ون ا خ لقور مو ن و 1-1

نذون داو دن وو(2)مددو902نذلين ون  نجل  ون وقوي اوضنووللني و    جلون ىويداجتو  دجلوت دوسوذ و دن و

غوي دددلوللنيددد ون  ندددجلبواونذليندددد ولون دددا وتصدددجلاليتوضدددوون  خليددد و  دددداو1920غويدددنو دددن و1002

.و دددن 200خماادددجلنو دددشن  وييددداي و قون ادددشوون دددوقوي ددداواونذلينددد و دددونلو دددرت وتصدددموذ و

ضددددوومجخدددد وضاددددجلي وو%1510لنادددد  وو2اددددي1110(وذ و اوضاددددجليابوتصددددموذ و1 ي ددددةوجددددل لو)

و مد وضادجلي وت دةوذ و صوصد  وومدوونذدلاواونذ خشد و2552 دن وو2ادي15912نذليند ون  جل يد و

 س لون خدد جون  رت   ددد ولصددق وعجلضددد وي ددلويخدددسوتخددشونذدددلاوضنددوو  ددد  جلويدددنون  ال دد ون اددد وسي و

ن  ددرت يلواوومدوولا ددوو ع دون  ويا ددلسوكال و يرتنجدلوكال و  ددا و  دانو يخ دد ووللنيد وضايخدد ونالراصدجلس

نالراصددجلسون دالنعدد و ن اعددوقواوض ددلالننوتخددشون ددل لوذ و اواوتق  ددموعجل ددلننون  ددرت لواون ن ددوو

نريداقوضنددووللنيدد وع ددلون ادد   نجلنوضددوون  دااونذجلعدد و  ايددولون اددشجلاوضددوون  ددونسقو ن  ددا وذ و

ا سوضلو ا  وع ان وعخ ووم ومسةوض  و واوتخشونذدلاويدنو  دبوميشدوونذلاواوم اننوتونو

                                                 

 خ لين وع وو خاخ ون لالن جلنون ىو جا جلو اجل  و ا  ونذلاولو نال ون   واون  خلي و ن  ا ي ون اد وسي وولل نوسالن جلنون ناجل ون   ان (و0)
و.ويانجلواوا شت1920نذون او ن وو9/1/1259اوو10 شجل  وضلاونذ خش ون  ال  ون ا وسي ولنجلبوعخ ورانالوجمخسون و النبوالريو

ليدد و ن  ا يدد ،و  خددسو اددجل ون ن ددوون   ددان وذليندد ولايددل ،و اجل دد ون ددو نال و ايادد  ونذددلا،و ددن ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون  دد واون  خو-
و،ونذ لض .1999

و.200،وصو1995،ونفدبون  جل ،ون ا   ون  جل   ،وضاجلللون قا س ون ا جلالي ،ون ا ض،و ن ون  ص يوت لو صاون   وسق،وض  يولالسو(و2)
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ن اددجللاو ددبوون  ددولو اون نصددفونا لوضددووع ددلون   جل  نددجلنومددوون ق صددمولددنوومدد ونذ ددجل ون   ددون  

 نذ ددجل ونذياادد ول ددلوا ددش،و مددونويقادداو صوصدد  ونكقددجلضوضاددجلي ون اددشوون   ددون  و ليندد و

شوون   دددون  واوضدددلاون  دددجلإون  جل دددلون دددىون ا دددانو دددجلوضندددجل اولايدددل وعندددلوض جلال ا دددجلو ادددجلي ون اددد

 قد وو(9)ن اشوون   ون  ولا بونهل ا وضوون ايفوذ ونذلاوحب جلوعوون   موس او اد  وضاد او

نذدددلاونذصددداي وضددد الويدددمونذدددلون ادددشينوع دددون  جلو ا  ددداوتنق دددوونذياادددجلنونريددداي و دددجلوا ددد جل و

 ددد وطون دددىولخيدددسو دددجلو اددد  وضادددجلي ون ادددشوون   دددون  ونراصدددجلسي واونذ دددجلغونا لوض دددموضلينددد و 

نذن ددجلوي ددلوو  ادد  وت ددرت وضن ددجلواوضليندد و(15)غو1992ضددوومجخدد وي دمددجلون  نددجل  و ددن وو0910%

 ت دددموو(11)ضدددوومجخددد وي دمدددجلون  ندددجل  وو%00 ادددن ونولخيدددسو اددد  ون ادددشوون   دددون  و دددجلواو قدددس

ضددووي دمدددجلوو%25 صدددخسوذ وولددو شورخدد الوعدددوو ادد  ون ادددشوون   ددون  واوضليندد ون  دددجلما ون ددى

   انوالالت جلطون ادشوون   دون  و ذندجل اون اجلالت د ورلميد ون ن د  و ذليند وو(12)و1990ن  نجل  و ن و

شد اون  ليدلوضدوونذدلاو جلصد و   دبوو(10)) ون ونذلين (ون ىوتاصمويجل  جلو   خبون ا دجلالقو خ ليند و

 إ ددبوميشددووتو يدددلوو(12)ن ا جلاليددد ووضددوون شاددجل وضددووالويدددا وتقاددةنو خ ددلاون اجلالت ددد و ددو ون وي قدد 

ن اشوون   ون  و ذلين ور جل جلوعخ و اون  خبون ا جلالقوي  مولصدق وعجلضد وثالثد و اجلردجلنومد تو

                                                 

 ,Dwyer, D. J., People and Housing in Third world Cities, Longman, London, 1975 )9(و

P. 45 

  لو محلورجل ي،ون اشوون   ون  و لين و   وط،وسالن  وجيان   وتا     ،وجمخ واخ  ونآلسن و اسولن جل،وججلض  ون درجل يا،ون  لسون جلضسو(و15)
و.012،وصو90/1999 ن و

لين ونذن جلوسالن  واونفيان   ون اا     ،وال جل  وسااوالنهومسةوضن وال ،واخ  ونآلسن ،وت لون  لالقوت لو   ب،و ا  ون  ن  ونا جل   واوضو(و11)
و.100،وصو1992ججلض  ونذن جل،و ن و

،وصو1990ممل حون ويل،و شجلاون   شو ن   دون  جلن،ون اياد ون  دشجل   و خ يجل  دجلن،وضادجلللوال  ن  و دفونفليدل ،ون  دجلما ،و دن و(و12)
و00

،ونخ ددموجيددانا،وجمخدد وحبددوثون  ددا و2550ن ا ددجلالقو ليندد ولايددل ،ون  صدد ي،ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي و ددن و دد لو محددلورجل ددي،ون  خددبو(و10)
و.229،وصو2550،وضاادوحبوثون  ا ونا   ،وججلض  وعنو س،وضجلال و ن و25نا   ،ون  لسو

و.20،وصو1900مججللومحلنا،وجيان   ونذلا،وعجلإون شاب،ون  جلما ،و ن و(و12)
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(ومهددددجلتو2(،و)1ذ و اددددجلرنوال  ادددد نوا دددجلويايددددتوضددددوون  ددددشخنو)و(10) ن د ن ددددلو ن ايددددوغوونذاصدددم

و . اجل ون اشوونذاصمولنون ونذلين و  اجل ون اشوومسةونذاصمو ذلين

                                                 

ضصددد خي ،ويدددل سوضنا ددد وناع دددجللونذااديددد ون ا  اددد و   دددجلما و نجتجلمجل دددجل،وسالن ددد وض لن  ددد ،و  دددا ون  يدددوثونفيان  ددد ،واخ ددد و ايددد وت دددلو(و10)
و10،و12،وصوصو1995(،و ن و15ن  نجلن،وججلض  وعنو س،ون  لسو)
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 (1جدول )

 8002توزيع مناطق السكن العشوائي التقليدي ومساحاته مبدينة بريدة سنة 

 % 8املساحة/ م النطاق
 النطاق املتصل

و)يولو ون ونذلين (
 النطاق غري املتصل
و)نذنا  ونفنول  (
 نذنا  ون  ار  (

 مجلة
 إمجال احليز البنائي للمدينة

 ةنسبة السكن العشوائي من مجلة املدين

و
و15
و

و512
و510

و1110
و15912

- 

 
و2210

و
و011
و212
و155

و-
1510 

ونذصلالتور جل و ياجل ون  جليلوعوت

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Affairs, 

Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, Deputy 

Ministry for Town Planning, 1988, Scale 1 : 20000 

 .2552،وجل ،و ن و05555تو1ت لو ا و جلال  ،و ايا و س  مون  ص ي،وض  جل وال يو -

نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون  دد واون  خليدد و ن  ا يدد ،و ضجل دد وضنا دد ون  صدد ي،وخمادد وضانيددموتاددوالو -

 .2552،و ن و105555تو1،وض  جل وال يو2552/و1220ن ن وون   ان وذلين ولايل وينو ن و

 مليدانيةالدراسة ا

(وذ و اومددوهون شاخدد وتخاددفويددولو1 اددجل ون اددشوونذاصددمولنددون ونذليندد توت ددةون ايادد و) -1-1-1

ن نون ون  لمي و خ لين ون ىوتا  دمواونذاد لون ش دةون ونردلواوض دلناونفداس و ردلغو ي دجلبونذليند و ن دوقو

للنيدد وضددووتخددشون نددون وومي دمون ن ادد ون ددىولددل وضن ددجلون ا ددلسون   ددان ون   ددون  وي ددلولخدد و ددولونضاددلنسمجل

ادديويددنو110ا خددووضددرتننويددنوت ددجل لو ايدداونذخددشوع ددلون  ديدددوضددلو ايدداون  ددشجلاو جنددو ووو0 ددجلالو
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ايواونذنجل اونذنيقيد ومسدا و510ايوينومسا وي ون و  ا و مسا و210را وي ون اجلذ  و شارجلو

ونذا لون ش ة.

ضدددددوومجخددددد وضادددددجلي ونذندددددجل اوو%0122لناددددد  وو2ادددددي15(وذ و اوضادددددجليا جلوتصدددددموذ و1 ي دددددةوجدددددل لو)

ن   ون   و ذلين ومتالوضووضنا  ون ص جلخوجنو وعخ و ولوشجلالسونذخشوع دلون  ديددويدنوت جل  دبوضدلوشدجلالسو

ن  شجلاو جلالو ضجلو  ونلوموهون شاخد وضدوون  دا وذ ون يدا و ا ادلوعدربو ادجلرنتونا لوضدووشدجلالسون دا ضو

يددداون  دددو وضدددووج ددد ون يدددا و ن  دددجل وضدددوو دددجللويددد ون  دددلروشدددارجلويدددنوشدددجلالسونذخدددشو  صدددمونذ دددا  ولااو

ن قجليديدد وشددارجلويددنويددلن اونذ  ددلون دالنعدد ومسددا و لددو شوتيدديومددوهون شاخدد و مسخددبو ي ددجلبواددموضددوتون   ددب،و

ون  خل،ون  و ،ون نا ي،ونذو  ،ون نوال،ون ا    ،ون خ ج،ون االغ.

نذاندجلثا واو ا داوضدووو اجل ون اشوومسةونذاصمولنون ونذاصمتويييوضنجل اون ادشوون   دون   -1-1-2

ضوعلوسن مونر دون  نجل  و خ لين ،واجل سور موع لونالراصدجلسون  درت يلوضندجل او دشن  ونالتد  و

ي والمدددجلو ندددجل اون دالنعددد وع دددجلال وعدددووردددا ور دددمون ايجلض دددجلو ذلينددد ،و دددجلميواوت   دددسو جوسمدددجلو

 ايددل واووضاددجلمها جلواو لضدد ون اددا ون ا  ادد ون  لميدد ون ونصددخ وذ ونذليندد و مدد ويددجلما و  اددس

ضلينددد ولايدددل ولدددمو  دددجلوضدددووضشدددو نون ادددشوون   دددون  و دددلاو  دددا واجل  دددجلما ون دددىونيادددونو

 اللوضانيموومومجلون   ان .و ي  موموهون ناجل وضنا ادنوال  اد انووو(19)ن  ليلوضوون  ا و

 مهجلتو(2(،و)1(و ن  شخنو)1ا جلوي ةوجل لو)

ليندد وعخدد و ايدداون ددا ضون  ددلر،وتوجددلويجل  ددجلونذنا دد ون  ددار  و)ن و دد ا (وت ددلواوشددا ونذو-1-1-2-1

ن ا   د ومسدا ،وواوي ون و  ا ون وقويا  دمونضادلنسنوع ان  دجلو خ ليند وضاصدالو ي دجلبوادموضدوتون  دجلسوشدارجل،

                                                 

و.259،وصو1922 و اي وت لوضص خي ،وتاوالون  جلص  ونذصاي و ن  جلما ون شرب ،وسنالونذلين ونذنوال ،ون  جلما ،و ن(و19)
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ضدوومجخد وضادجلي وو%212لناد  وو2ادي510ن  ا  و ن  اجلتنوجنو ،ونا او ن ن دلو دجلال،وتصدموضادجليا جلو

ونذنجل اون   ون   و ذلين .

نذنا ددد ونفنول ددد و)ن ادددجلذ  (وتيددديوجددددبوضدددوويددد ون ادددجلذ  ،وت دددلوعخددد ون اايددداون ونصدددمولدددنوو-1-1-2-2

ضلين ولايل و ضلين وعن د واونفنو ،ويخسوضنقصخ وعووااخد و دون ونذليند ويدنواون ا دلسون  ندجل  ول ن دجلواو

جل اون دالنع د ونحمل اد و دجلو  لنيد وا ادجلاوو خ ددنالعنواونذندنون   جل  نجلنوضوون  ااونذجلع ،وياجلوي والمدجلوا

لناد  وو2ادي512ضادجليا جلوذ وو  وجوسوعلسوضوونا  ا ون ا جلالي ون جلص و   ا  ون دالنع  و نر ون   ،وتصدم

وضوومجخ وضاجلي ون اشوون   ون  و ذلين .و011%

 نذااقموعخ ونذنجل اونذياا و1920ن اشوون   ون  ول لو ن و 1-2

صددلولددبون اددشوون   ددون  ونذااقددموعخدد ون اددشوونذيادد ون  ددجل يوضق وضددبو  ل ددجلسهونفيان  دد توي و-1-2-1

اونذ ددجل ومسددةونذيصصدد وواوصددوال ونذا ددلس ون ددىوضن ددجلون اددشو(و  دد ونذنددجل اونذياادد و ددشن جلو1شددشمو)

 خادشووض دمون يدا ون دىوت دجلغو دل وذعجلشد ون دلغو  وتخدشون دىوت د و عخد ونحملدالنون ا جلاليد وليداضوذيدونبو

ن اددجللاون ونيدددلون دددىويددايو ص صددد جلو رجلضددد ون   جل ددد وو دددلس ون اونلدداو  ددد ونذ دددجلاواننع جلهلددجل،و ن  ندددجل نوضا

وناجن   واول ضوناي جلبو ياانلومونون ن  وضوون اشوون   ون  وذ و ل جلسوجيان   وضن جلو

 اد  وو00002ن   لون ادشينتويا  دمواو جدوسورادجلسوعدايضوضدووناججل دبواونذليند ولخد وعدلسميوو-  ال

 اددد  وضدددن يوضدددوون   جل ددد ونذات اددد و   دددجل النوو(10)و2552ضدددوومجخددد و دددشجلاونذلينددد و دددن وو%2512لناددد  و

ن ادددد وسي وضددددوون اددددجل  نو ن ددددلغوناضدددداون ددددوقونرددددرتاولددددبو جددددوسوضاددددجلاووع ددددون   واونذنددددجل اونذياادددد و

ع ددددددجلال وعددددددووضخي ددددددجلنو ددددددشن  و ذاددددددجلاوون ادددددد وسي وتاشددددددواوو– ال ددددددايلنغون اددددددشينواووماددددددنتونا لو

  وي داتن،ويقداتول دجل وعخد ون  دجلالسون ا  اد و تصدصو ادشوووادشووضن دجلوضدووي دا ضوال و وج  وادموض

                                                 

،ونذاجلون اجللا،وصو2552نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ونالراصجلسو ن ايا  ،ون ناجل جونا    و خا لنسون  جلغو خاشجلاو نذاجلاو،و ن و(و10)
و.09
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ي والوجم  جلنو شن  ويشدواون ادشوو   دجلوف جلعدجلنوضدوون   دجللوع دجلال وعدوولندجل نوادموو–ن   جل  و ن  جل و

ضن ددجلوضا ددلسون اونلدداو  ددد ونال ددايلنضجلنون اددشن  ونذيااددد و خادد وسينون ددىويشدددواواددموضن ددجلواو ا ددداو

 وعددوو دد النو  وضاددجلاووضددوو ددجللاو نيددلومت ددمو عدد جلوشددجلانوضددووي ددلونذوال و وج دد و ضددل ونرددجلالنوع ددجلالو

تون اوضااخ جلنون اشوواويلهوناسىنو   ونذ جل ونذياا ،وياشواواموضن جلوضووعدلسوضدوون اونلداو ادمو

و اث  دجل ون   دلون دوي ق تو جللاوعلسوضوونر اننوس اوضانعجل وض لالنون ادنييونذاخولد واوتخدشونر دانن

يا  ددمواوي ددوالونال ددايلنضجلنون ا جلاليدد وضددوو دداللول ددضونذانادددون ا جلاليدد ون ددىوت  دداوعخدد و ددولون  ددونالسو

ن ا  اد وتخددشون ددىويدداصو صدديجل جلوعخد ولنددجلبوضاددجلاوو خ  ددجللو ددجل،وأت دوو شددشجلالوضا ددلس و مسخ  ددجلوع ددون   و

وضن جلت

تادوياونذنا دجلنون يون  د وضاجلاوونذ جل ون  خوي واجل  ندجل نون ا جلاليد وعخد ون داال و مسانعد جلوا يدالنوو-

 نذند   و تاجلنونحملا رجلنو مسةمجل،و أتيتوع ون   ون اشوو جلواو  جلو  ادسوخمااد وضدووي دلوضادجليجل جلو

  وضوال و وج ا جلو  ون دلضجلنون ادشن  ونذادون ا واوادموضن دجلوا دجلو اوسالجد ون اددنييواوادمومسا د وضن دجلوت دةو

وذ وع ون  ا جل.

 ددجل ون ا جلاليدد ون ددىوإوتشددووض ددل وامسددانضون اددشووض ددمونذيددجل ا،ونفانيددجلن،ونذ ددجل ونذوجددوس و خددفونذو-

و  لون و ذعجل جلنولا ا وهلجل.والناالنع ون قيجلبول لوع مو  ون

ن اددشوون   ددون  ونحملددولو نذ ااددلوضددوو ددشووخمادد ،وي  دداوا ددشواونويددمون  ليددلوضددووض ددجل ون اددشووو-

 دشووع دون  وعدوو ايداوع دموتيدةننو  دبوتا خداولرت د يونذيا ونحمل  ومسجل  جلو ومدجلطونذ دجل ون ا جلاليد وذ و

نر اننو ت ا يواموضن جلوذ و ا اوضووي دا و  ونويدموض دجل ون صدجلالنو نذادجللخو ل دضونذ دجل ونا دا و

 ددددجلوذ وي دددداننو ددددشن  و اددددو شولنددددجلبوي دددداننو ددددشن  واونذددددايخالنون قيددددجلبوضددددوونذاددددجلاوونذياادددد وو

واجلرلن ا.
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شددووتو يددلون اددشوون   ددون  وضددوو دداللونالت جل ددبولوي قدد و ددشجل بو ددونبواددجل ونوتو ي ددبونفيدداناتوميو-1-2-2

وضوون  جلضخنواونجملجلالنون ا جلالي و  ون لض ونذند   واجل اجليلت

ن ادددشووو–ن ادددشوون   دددون  ونذااقدددمونذدددات  و  وي قددد ون ا جلاليددد تويا  دددمواوومادددنتونا لوو1-2-2-1

نذاناددددون ا جلاليددد واجل  خدددبون ا دددجلالقو خ لينددد ،و ضنا ددد وون   دددون  و ندددجل اونا دددون وي دددلوينا ددداواوضندددجل ا

و–  ددون وضشدد ،و ضنا دد و  ددون ون ني ددمولددال ن،وضنددجل اوض ددجلالضون ادد جلالننو جلصدد واو ددجللونذليندد و ن  ددجل و

ن ادددشوون   دددون  وعخددد ويدددون ون  دددونالسون ا جلاليددد ،وي  ددداوا دددشواوشدددونالسوادددموضدددوتونذخدددشوع دددلون  ديدددد،و

و،و ناضةو خاجلا. ن صنجلع ،و نذخشو  صم،و ن جل لي 

ن اشوون   دون  ونذااقدمونذدات  و  لضد ونذند  د توينا داواونذندجل اونذيااد وحب ددونذليند وو-1-2-2-2

ي دجلو دشن جلوضدوومجخد و ي دجلبونذليند وو10 جلص وضنجل اون اشوونذيا ون دوقوييديواوااخادبونذاصدخ وعدلسو

مددددونون ددددن  وضددددوونذاددددجلاوويددددات  و ا دددداوو او   ددددانوذ و(12)ي ددددجلوو29اوااخا ددددجلونذاصددددخ ون  ددددجل  وعددددلسمجلو

ن ا وسي ون ىوياون او ل واموضن دجلوض وضدجلنونمه دجلو دشووضادا مويشدواومسجل  دجلوع دجلال وعدوو د الوي مدمو   دجلغو

 شووع ون  واو يلو الاجل بوضدووج د و س دموضاتقدلو   دا ون اد وسي وياد تولا دي مو ذعجلشد وعدلسوضدوو

ون   جل  ونذند   وضووج  و  ا .

 ن العشوائيمنو مناطق السك -8

 ون ددددبوجون  ددددبون ددددىوضددددوو مه ددددجلونجتجلمجلتددددبو  تايددددتو صددددجل صون ن ددددوون اددددشينون   ددددون  وضددددوو دددداللول ددددجلاو

ض لن  د وذنا د ون ادشوون   دون   ونحملد  ولندون وو ضاجليجلتبوي لوميشوول جلاوا شوضوو داللوسالن د وتا    د 

ولين .ضوومجخ وضاجلي ون اشوون   ون  و ذو%22(ون ىومت مو ا  و2نذلين وششمو)

                                                 

،وراددديو05555تو1نذ خشددد ون  ال ددد ون اددد وسي ،و  نال ون  ددد واون  خليددد و ن  ا يددد ،و اياددد وناي دددجلبون ادددشن  و لينددد ولايدددل ،وض  دددجل وال ددديو(و12)
و.2550ن لالن جلنون   ان   ،ولايل ،و ن و
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نجتجلمددجلنو   ددونلون ن ددوتوت  دداونجتجلمددجلنون ن ددوون اددشينوضددوو دداللور ددجل و  ونهلددجلوللنيدد وضددوو ددون وو-2-1

(و ادموضدوو2و ونالجتجلمدجلنوناصدخ  و  ا ع دجل،و ي دةوجدل لو)نذ  خ واونذا لون ش ةوصونذلين ون  لمي 

وولنو  اتنومهجلت(وذ و  بوميشوون اقاياويابونجتجلمجلنو   ونلون ن وون اشين0(،و)2ن  شخنو)

تومت دمون قدرت ون دىو د  سوتق  دمون  جل دلننون  رت   د وي دلوادجلاونراصدجلسو1990ن قرت ور دمو دن وو-2-1-1

ن قددرت وضددووللنيدد و  دد  ونذليندد وا ددجلو دد  سون شددجلال وونذليندد وجتددجلال و  النع ددجلو العددو واونذ ددجلغونا ل،ومتاددلومددوه

،ويصدمونضادلنسمجلوعخد ونعا دجلالو اونذادد لو1990 دن ويدنوو211ض السيد و قوضدجلوي دا وضدووو1002 دن و

ادديوضددوونفنددو و210ن ش ددةومددوو ددون ونذليندد ون ددوقوندد  ولددبون شاخدد ون اددشن  ون   ددون   وتددمون لالن دد و ددوو

للني وضووي ون صد جلخوعخد و دولوشدجلالسونذخدشوع دلون  ديددويدنوت جل  دبوضدلوشدجلالسون ايدة و دجلال،و ضدجلون ن دوو

ادي.و ياليدأو  دبوعخد ون دامسيوضدوون   داون ددضينوهلدوهون قدرت وذالو012ضوون  دا وذ ون يدا و  صدمو و دبوذ و

وللنيددد وي ددداون  ندددجلبو1920يدددنو دددن وو1990 او  دددونلونضادددلنسن جلوت دددجلال ون قدددرت ون  صدددة ون دددىوتخا دددجلوضدددوو

عخددد ون ادددونيلو ياجدددلوا دددشوعخددد وعونضدددموضدددوو مه دددجلون ن دددوون ا خ دددلقون  ادددووو%2219،و%0112ن   دددون  و

الوتاخفوا ةنوع جلوحي  و جلوضووتالنوع ان  د وضادا ا واوومجلون دالنع ون اعوق خ لين وي لواجلاونراصجلس

وضنا  ونذنيقيجلنون دالنع  ونحمل ا و جل.

تومت دمون قدرت ون دىوت دل و   دجلوتق  دمون  جل دلننون  رت   د و1920ينو دن وو1990ن قرت وضوو ن وو-2-1-2

ضدوومجخد وو%2219اديولناد  و1512 شاخد ور مو اضون ايا  ونرياقو ذلين ،وتصمومجخ و  دونلوتخدشون

و(و اللوتخشون قرت ون  صة .2ن   ون  واونالجتجلمجلنوناصخ  و ن قاع  و ن ا  ا وجل لو)و  ونلون اشو
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 (8جدول )

 اجتاهات وأطوال منو السكن العشوائي يف كتلته املتصلة بنواة مدينة الربيدة

 االجتاه
قبلللللللللل سلللللللللنة 

1691 
 1691مللللن 
 1621إىل 

التغلللللللللري بللللللللل  معلللللللللدل  مجلة
 % عدد الفرتت  %

ون   جلل
و ول
و%

و215
و0512

و210
و9912

و910
و155

و120و2910

ونفنو 
و ول
و%

و510
و2919

و119
و0011

و219
و10112و1110و155

و ولون  ا 
و%

و210
و0112

و115
و2219

و010
و155

و95-و1012

و ولون يا 
و%

و519
و00

و510
و20

و112
و155

و90-و010

ون   جللون  ار 
و ول
و%

و015
و9912

و110
و0512

و210
و155

و00-و1910

ونفنو ون  ار 
و ول
و%

و510
و0112

و512
و2219

و510
و95-و012و155

و ولون   جللون يايب
و%

و115
و0219

و519
و2012

و119
و155

و15-و219

ونفنو ون يايب
و ول
و%

و512
و0010

و510
و2910

و110
و155

و1210-و912

ومجخ 
و ول
و%

و1112
و0112

و1512
و2219

و2212
و010-و155و155

 حساب الباحث عن:املصدر: قياس و 

 و.2552،وجل ،و ن و05555تو1ت لو ا و جلال  ،و ايا و س  مون  ص ي،وض  جل وال ي

 .   ن لالن  ونذ لن 
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 ضددجلون قددرت ون الي دد و شددجلاون   ددجل وضددووو1990لددل ون   ددجل وضددوو ددون ونذليندد و  نادد  و خقددرت ور ددمو ددن و 

 ي لون ا  ونضالنسون قرت ون اجلل  

وض للون ايةون  لسقو و-
ون قرت ون اجلل  و–نرجل   ون قرت و

و155×و
ون قرت ون اجلل  

 اددد  و لواددموضدددوونالجتددجلهون  ددد جليلوو211 دددن وض جلال دد وضدددلون قددرت ون ادددجلل  وهلددجلون دددىوتصددموذ وو25ن  جل يدد و

اددديور جل دددجلوضدددوو جليددد ونضادددلنسننوض دددجل ون قدددرت ون ادددجلل  ول ن دددجلونكقدددضونضادددلنسو119ادددي،ونالجتدددجلهونفندددويبو210

ونضمو ةسوااامجلو اللون لالن  .نف جلنونا ا ولا بوعوو

(واو0ضاجليجلنون ن وون اشينون   ون  تولخيسوضاجلي وااخ ون اشوون   ون  ونذاصدموجدل لو)و-2-2

و1990  ددسون قددرت ور ددمو ددن وو2اددي1111ضاددجلي وو1920 ددون ونذليندد وتددمون لالن دد ون اا    دد ويددنو ددن و

و دددن و211 دددولو دددرت و جوسمدددجلون  دددجل  ووعخددد ون دددامسيوضدددوو وهلدددجلون دددوقوي دددل وضندددووللنيددد و  ددد  ونذلينددد وعخددد 

ضادددجلي وو1920،و1990ضدددوومجخددد وضادددجليا جلول ن دددجلو  دددسون قدددرت ولدددنو دددنىوو%2211لناددد  وو2ادددي219

ممدددجلوي دددةوذ و اوو%2910 لناددد  وتيدددةوعدددلسقو دددوون دددد س وتصدددموذ وو%0019لناددد  وو2ادددي912ردددلالمجلو

 ددددون   و ا  دددد وعدددلسوضددددوون  ونضددددمون قدددرت ونا ددددة وشددد لنوتق دددد الو نعدددديجلو  ونضدددموومددددووضاددددجلي ونذ دددجل ون  

ونفيان   ون ىو  سوضوونذنا  ولصق وعجلض .

و ثاون  ونضمونفيان   واووموون اشوون   ون  تو-2-0

لصددق وو(19)جيان  دد ونذددلاوونذورددلونفيدداناون قخشدد ولددل الوتددل سونامه دد واويدد ثانذورددلونفياناتو-2-0-1

ذالو  دبواوضليند ولايدل ون دىوت دلوعندلون ا دجلبوسن دا ون  داضوو(25)عجلض و جلص و   جلويا خاو  ايا  ون   ان و

                                                 

و.200مججللومحلنا،وجيان   ونذلا،ونذاجلون اجللا،وصو(و19)
و.122،و121،وصوصو1922ت لومخ سون د ا ،ون ايا  ون رخ   و  ل جلسهونفيان   ،وسنالونفجلض جلنونذصاي ،ون  شنلالي ،و ن و(و25)
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وو19 وو02و ددجلالو  دد ون اددولوو و29َ   ددجللوشددا ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ومي ددمو يددلوو(21)وشددارجلوو و20َ 

  د جل و  دد  جلو وروع دجلوان ادد ون ا ددجلبون  ليدلوضددوون اددا ون  لميد ون ددىوادجلاومددل  جلون ا ددجلال ولدنو الجددجلبوشدد بو

 تا ةو  وسونرجوضووشار جلو  جلهلجلواونجتجلهونفنو ون يايبو ووضشد ونذشاضد و نذليند ونذندوال وونفديا ون  ال  

لايدل وج خ دجلوممدانووضوونذون ون  لمي وعخ و جليمون  ياونامحاواوض جللدموضليند وذعجل  وذ و او جوسون  ليل

ن  يداونامحداوذ وردجلال وذ اي  د .وووعدربراا ون  دجللايوولدنوشدا وشد بونفديدا ون  ال د و ن وصدولوذ ومسا دجلو ضن دجلو

ااخ و شن  وع ون   و ذورلونفيداناون ا   د ون دوقوي صدلوا جلوأتثانو    و ون ونذلين و ضجلوحي  و جلوضووو

ي دلوو(22)لبوضورلونحملخ ون   ان   و  ناد  و خ دجلماننونفيان  د ون  جلضد وض دمون  دجلماننون ايجلالياد  ون شدرب و

 ددلوضددوو مدديون  ددجلماننون ا ومسان  دد واو ددجللونذ خشدد واددجلاوعددجلضالوضاددجلمهجلواو او جددوسو نسقون اضدد ون ددوقوي

ن ا جلالوضوع  جلوعخ وض الد وضدووجمدانهوممدجلوضشدووهلدجلو اصد ونال داقجلس وضدوونذ دجلهونفجلاليد واو درتننون اد ولو  و

وضوونذ جلهونفو   ون  اي  وضوورجلع .

 (3جدول )

 ة املتصلة بنواة مدينة بريدةتطور مساحات النمو السكين العشوائي يف منطقة الكتل

 8مجلة/ مرت اجلهات الفرتة
 % عدد الغربية الشرقية اجلنوبية الشمالية  

وعلسو1990 ن و
و%

و110
و0519

و510
و1210

و215
و2512

و510
و1210

و219
و155

و2211
و-

وعلسو1920 ن و
و%

و211
و9911

و510
و211

و112
و1912

و512
و912

و912
و155

و0019
و-

وعلسومجخ 
و%

و019
و0510

و112
و1512

و012
و2212

و111
و919

و1111
و155

و155
و-

و-و2910و2219-و25-و2219-و10010و%وض للون ايةون  لسقولنون قرتتن

                                                 

نفيان   ون ا وسي ،وس  مونذونرلونفيان  د ،ونذ خشد ون  ال د ون اد وسي ،وضشا د ون    شدجلا،ون دا ض،و دن وونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،ونف    (و21)
و.111،وصو2551

و.122،و121ت لومخ سون د ا ،ون ايا  ون رخ   ،ونذاجلون اجللا،وصوصو(22)
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ونذصلالتور جل و ياجل ون  جليلوعوت

و.2552،وجل ،و ن و05555تو1ت لو ا و جلال  ،و ايا و س  مون  ص ي،وض  جل وال يو -

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Anairs, 

Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, Deputy 

Ministry for Town Planning, 1988, Scale 1 : 20000 

نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون  دد واون  خليدد و ن  ا يدد ،و ضجل دد وضنا دد ون  صدد ي،وخمادد وضانيددموتاددوالو -

 .2552،و ن و105555تو1ن ن وون   ان وذلين ولايل ،وض  جل وال ي

 (2ض للون ايةون  لسقولنقسون ااي  ونذا   واوجل لو) -

ضوعلون اشوون   ون  توي ثاونذوعدلواو  د  و ومدوون ادشوون   دون  وضدوو داللو  ومسان  ادبوو-2-0-2

وضووج  و ضااديابون   ان   و ذلين وضووج  و  ا .

 ول دلسوضدوون  دجلماننون ا ومسان  د و  ومسان   ونذوعلتوياصفوضوعلوااخد ون ادشوون   دون و-2-0-2-1

ن دددىو ثدددانواو  ددد تبو نضادددلنسنهو ضادددجليجلتبوتا خددداوتخدددشون  دددجلماننو اددداو و ددداتوناالضون دددوقوي دددلواو

 مه دجلويدجلما ون ش  دجلاون اضخ د وو(20)ضدرتنو990ذ وو955ضنا  ومي  وجندلوعخد ونالتقدجلسوياقدجل نولدنوضاداو و

يوهلدجلوضدوو ددشووع دون  واوضنا د ون ش  دجلاون اضخ دد وو يدجلما وناالنعد ونذن ادا وذاو  د نو ددون ونذليند و ضدجل

 ي دينوتخ ددجلونذشددجلاونذددنيقضولددنووو–ضقاسمددجلو ددبوو–ن  جللاد وتخددشون  ددجلما ون ددىوت ددا وتخ دجلو  دديون  ددو و

اوي خدد وعددلسمجلواوذي ددلوندد  وتخددشون  ددجلما و نددو وشددا و مسددا و ددون ونذليندد ،وو(22)ا   ددنوضددوون اضددجللو

  ددجلومتاددلوضددوونفنددو ون  ددار وذ ون  دد جللوو20 ونذليندد و ا دداوضددووادديوتاو ددابو ددون10تدد  و صددفورادداهو

  ددو وذ وو9  ددجلوت ددلوذ ون يددا وضددوون ددبون ددوقوت ددلوعخ ددبو ددون ونذليندد و وو01ن يددايب،وضن ددجلو ا دداوضددوو

                                                 

،و15555تو1،وض  ددجل وال ددي02وHل ون ا ومسان  دد ،و ويدد ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون  دد واون  خليدد و ن  ا يدد ،و ايادد وضنا دد ولايدد(و20)
و.1920 اجل  و ا  ونذلا،ون ا ض،و ن و

 محلوت لون    جلا،وضنا  ون  و واون  ص ي،وسالن  واوجيان   ون   داناون ايقد ،وال دجل  وضجلجاداةومسدةوضن دوال ،وججلض د ون ضدجلغوت دلو(و22)
و.10،وصو1992يان   ،و ن ولوو  وسون  الض  ،واخ  ون  خوغونالجا جلع  ،ورايونف
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 أييتوأتثددةوتخدشون  ددجلما واوي دوالو ددون ونذليندد ون دىونالت اددسوئددبوو(20)جنولددبوو  دو واو0ن  دا وضنددبو و

يددلهوالتصددجل بو  ادداتونذن ادد و نذنقدداتواونتاددجلسوتددلالع وصددو ون  دد جللو ااومددونو ددبولاووياخدداوعخ ددب

ن بومي موضوالسنو خ  جلهونفو   ون ىوحيوي دجلولدنوتشوينجلتدب.و ي  داوس الون ش  دجلاون اضخ د واونجتجلمدجلنو   دونلو

(و0(،و)2(و شددشخ و)0(،و)2)و ضاددجليجلنون اددشوون   ددون  واوضنا دد ون لالن دد وا ددجلويايددتوضددووجددل يل

ضددوومجخدد ونا ددونلوا ددجلو اومدددجلتنوو%010ادديولنادد  و112و او رددمونالضاددلنسننو ددوالومدد وج دد ون يددا وا

 خ  د ونفنول د .و أييتوا دشوو%1512اونف د ون يال د و وو%919ونف انو  دسواخديو  دجلو ردمونذادجليجلن

نا دونلونضادلنسنوال ا جلالون ش  جلاون اضخ د و    دجلوعخد وعشدسونذنا ادنون  د جل   و ن  دار  وي دلو  ادجلو ا داو

شدددددارجلو ا دددددشوو%2212 دددددجلال،وو%0510عخددددد ون ادددددونيلوا دددددجلو  ادددددجلو ادددددربونذادددددجليجلنوو%1012،و2910%

لا بون ا جلالوناالنع ونذن اا وش بون جل   وضوون ش  جلاون اضخ  ونذادجلعل وعخد ونالضادلنسون ادويلو نال ا دجلالو

ونذاجلي .

ات  وضوعددلو مدديوضنا دد وضددوون اددشووضااديدد وضوعددلون اددشوون   ددون  و  نادد  و خ ليندد تويددو-2-0-2-2

ن ددوقوياو دد ونذليندد وع ان  ددجلوشدد اومسجل   دد وضددلاون  ددجلإو ددونبواددجلاوون   ددون  ول خددبوضليندد ولايددل ون ا ددجلالق

،و ي  ددداوا دددشوضدددوو ددداللو جدددوسون شاخددد ون ادددشن  و(20)  و ض دددجلوض دددمون  دددجلما وو(29)ضا دددلضجلوا لينددد و ندددلاو

يند واو  د ونذليند ون  لميد و دجللو شدا و ون دجلون  لميد ونذاصخ ون ىومت مو اربو اجل و خاشوون   دون  و ذل

ونذ ا   و نا  ونفاس .

                                                 

و.05ت لوصجلحلون   لوهللاون ايلق،ونذاجلون اجللا،وصو(و20)
 .Harold, C., The Study of Urban Geography, Arnold, London, 1995, P. 167 )26(و

و.12 لوضص خي ،ويل سوضنا  وناع جللونذاادي ون ا  ا و   جلما و نجتجلمجل جل،ونذاجلون اجللا،وصوت اي يو(و20)
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ضونسونذ جلهتويخدغون ايياونذاندجلض وا  دجلنوضنجل د  وضدوونذ دجلهوذاو اوضدوو  جدبونال داياللوناض دموو-2-0-0

ن  يددلونذصددلالوو ت ددلونذ ددجلهونفو  دد واوضنا دد و(22) خ   دد ونذاون  دد ولددنواددموضددوون اييدداو نذايددةننونذجل  دد و

 ونبواجل سوضاداياج وضدوونآل الون ا خ ليد ون  اي د وضدوو داتوناالضوعخد ول دلويدرتن حولدنوون ا  ا و خ  جله

و1900ضرتنواونذنجل اون ا ول  و  وضوونذ جلهون  جل ن  ون      ون دىويد الخو اا دجل  جلواولايدل و دن و95،و15

ضدرتوي دلوت   دجلويقداور الوع   د و155ا داوضدووضصجلس  وعنلضجلواجلاويايوت   داو يدلونآل الون يديخ وذ و 

ضرت،و مسخبونآل الوضن جلوصدجلحلو ال دا الاونذندديلوااوا  د وناضدالحو دجلو1555 صمول ي جلوذ و ا اوضوو

جدددبواوو055جدددبواونذخ ددواو  اوا  دد وناضددالحونذ  و دد و ال ددا الاونآلسضدد وت ددرت وضددوو225تصددموذ و

و.(29)نذخ واو

وهوعخ و    و نضالنسون اشوون   ون  واوضلين ولايل وضوو اللوججل  نت أييتوأتثةوضونالسونذ جل

مددوويددداصون ادددشجلاوعخددد ون  ندددجلبول  دددلنوعدددووجمدددجلالقونذ دددجلهو لادددواونا سيددد وي دددلورجلضدددسو دددون وعخددد وو-نا ل

نذنجل اونذاتق  وضدوون ش  دجلاون اضخ د واوضنا د ون  دو و نليدلو عخد و دبولايدل وس اونالضادلنسون   دان واو

نذنيقيددد و  ولادددواونا سيددد وض دددمو نسقون اضددد ون  ايدددبوضن دددجلواجدددموجتندددبوخمدددجل اون اددد ولوي دددلوونذندددجل ا

ن دددىوجنددديوعن دددجلوو1922شددد لنوتخدددشونا سيددد و لادددواونذنيقيدددجلنو ددد والوضدددلضا وضدددوو را دددجلو ددد ولو دددن و

ي ددلوو2552   ددةنو د ولو دو  ربوو(05)ن ددىو دلغولاد   جلوعددلسوضدوونذندجل لوو1920   دجلن،و  د ولو دن و

و.(01)ا  ولايل و  والو اجوعن جلوتلضةون  ليلوضوونذاجلاوو   جل و يلوناشيجلصوش لنوضن

                                                 

 ,Cooke, R. U., and others, Geomorphology in Environmental Mangement )28(و

Oxford University Press, Oxford, 1977, P 11 

و.150و–و92ت لوصجلحلون   لوهللاون اللق،ونذاجلون اجللا،وصو(و29)
سالن دد وجيان  دد ،وضاددجلللون لالع دد ،ون ددا ض،و ددن وو–ا ددجلوذلددانم يوناي ددل ،ونذيددجل اون ا    دد واونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي و ا ق دد وضونج (و05)

و.220و–و222،وصوصو1999
و  ال ون ااالع  و خ جليلو ونسقون اض وجنو وضلين ولايل .(و01)
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موون  ا وضووضونالسونذ جلهون  جل ن  وذاوياجلون ا جلالون ندون ونا  وذليند ولايدل و اد بوتدون اونذ دجلهواوو- ن  جل 

اجل دسوضدوالسنو خ دجلبوووضوع  جلوي لوي ا لو اوضوعلو ون جلو ااخا جلون  لمي ون ىومت مويجل  جلون اشوون   ون  

غو تا  دمو مديوضدونالسونذ دجلهو دجلواوادموضدوونذ دجلهون  جل ن د و1002مددونذون داو902ضنووللني ون رجلض و   جلو دن و

ن يدديخ و ن     دد واوضنددجل اون ش  ددجلاون اضخ دد وجنددو و مسددا و ددون ونذليندد ون ددىوتاددا لوض جلم ددجلوضددووناضاددجلالو

 يدلوصدوالونفدا اون اد خ و داللو درت وومي دموقون اضد ون دوق ن ا ولو  عجل  وذ ورا جلوضوونا سي وض مو نس

 دد وطوناضاددجلالو ل ددضونا سيدد ون صددية ون ددىوت ددا و   دد جل وض ددموشدد  بون قددجلجا و شدد  بون ددونسقون ددىو

ويا بو مسخ  جلوعخ وض ال وضووض جل ونذلين وي لوتاجلميواوتيوي ون دن نونفو   و ذ جله.

شوون   ددون  ون االرد و نعددي واون ن ددووضندووللنيدد ون اددا نجلنوومدوون اددشجلاو متددل يتوشد لون اددو-2-0-2

ن  رت لواون ن وونريجلالقو ن ا د  لوعخد ونال ا دجللووضوون  ااونذجلع و ا شوا  جل وضن جلوتق  موعجل لنن

ضوون  ونسقو ن  ا وذ ونذلاوجدا و النبون دلضجلنو ت دلسمجلوشد اوضدجلويدلثواو الجدجلبونذ خشد ولصدق وعجلضد و

مجخدد و ددشجلاونذ خشدد و   ن ددجلواجل ددسوت ددشمووذ ونالتقددجلسو ادد  و ددشجلاونريدداوضددوولددني ددلوت ددةوناالرددجلغو

 جدددجلبوا دددشوضدددووجدددانبوت ددد  لونرشوضددد وو(02)و2555 دددن وو%2912نالتق دددسوذ وو1900 دددن وو0212%

ضدددوومجخددد وو%02ي دددلواجل دددسو اددد ا يواوضنا ددد ون  صددد يوعخدد وتدددو نون ادددشجلاون ايدددمو جلصددد واونذدددلاو

ضدوومجخد ون ادشجلا،و داصونذدلاون شدرب ون دىوو%15 جلو ا موعدوونكقيسويجل و(00)و1909ن اشجلاو ن و

  ددددفو ادددد  و ضن ددددجلوضليندددد ولايددددل وو155مت ددددموعونصدددديونذنددددجل اون سناليدددد ون ا  ادددد ون ددددىويديددددلواددددموضن ددددجلوعددددوو

  ا  جل و اربورلالوضوون او نوي لوتيجلعقسو ا  ون اشجلاو جلوضدوومجخد و دشجلاونذ خشد و داللوع دلو

                                                 

،ون سنال ون  جلضددددد و  حبدددددجلثونالراصدددددجلسي و2550ن اددددد وسق،ون ا ايددددداون ادددددنوق،و دددددن وونذ خشددددد ون  ال ددددد ون اددددد وسي ،وض  اددددد ون ن دددددلون  دددددايب(و02)
و.220،وصو2550ا ض،و ن و ن يصجلب،ون 

و.20،وصو1909نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ونذجل   و نالراصجلسون و ين،ونذ شاون يصجل  ،وضصخي ون يصجلبننون  جلض ،و ن و(و00)
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و(02)و1925 ددن وو%22 صددخسوذ وو1905 ددن وو%25يواوعخدد و نيددلوضددوون اددنوننو  ددلواجل ددسوتاددا

و–و1902ن ن وون اشجل و دجلون دوقو صدخسو اد ابو داللون قدرت وضدوو دن وو  س و أييتوا شوالالتقجلسوض لل

ممددجلوج ددموو(00)و%110 نهل ددا ولنادد  وو%212تاددو سولددنون ددد س ون ا    دد ولنادد  وو%210ذ وو1925 ددن و

و2510 ددن وو%95شجلاواونريدداو  مسخ  ددجلوضددوونذددلاوذ و ا دداوضددوون اور ددجلنوت ددةوذ ونالتقددجلسو ادد  ون ادد

ضددوومجخدد و ددشجلاونذ خشدد وناضدداون ددوقوج ددمونجملا ددلون ادد وسقو  ددانو رتا دددومسجل   اددبواونذددلاويوصددفوو(09)

و ردددلو ثددداوا دددشوعخددد ون  ندددجلبواونذدددلاوس اونال ا دددجلالوذ و(00)وUrbanizes Society جملا دددلونذا دددلاو

الت دجلطو   ن د ون يدا الي وضدوو دا ون  دونالسو نذ دجلهو ن صدا ون صدي و ن ش دا بوخمااجلنويياي و  ويدنونال

ع دددون   ولصدددق وعجلضددد وعخددد ون دددامسيوضدددوونالتقدددجلسوو1920 مسةمدددجلواوللنيددد وناضددداوممدددجلوج دددمونذ دددجل ويدددنو دددن و

 ددا ويصصدد و خ خددل نواونذدلاوضددووج دد و ضاداو ون ددل ولون ن ليدد و دل ونا ددانسو عدداانسوضددووج د و نذ

ت ددشموض شددانو خا ددلغونريددجلالقو ن ا ددينولددل  مونكقددجلضو ادد ا جلواول ددضون ددل لوون اييدداوالوذاو اويددجلما 

و(02)و%29 نالتقجلع جلواول ضوس لون  جلإون  جل لوض مو    جلوو%02ض مون ن اجلو

ن ادددا توجت دددلورالنبوعدددلسوضدددوون  دددجلي نوعخددد و او  ددد  وضلينددد ولايدددل واوضور  دددجلوتاجدددلوذ و  دددجلوو-2-0-0

ا ون ا جلاليدد و نذات ادد ولقاييدد ونرددجوي ددلوالو ن ددسوتخددشون اددا ون ددىو صدد يسو  ادد ون ا ددجلبوعددلسوضددوون ادد

شددونالسوال  ادد و ددجلون ددمو اددجلبونف ددجلنون ددىوتددال ونذليندد و ارددجل  يونحمل ادد و ددجلوممددجلوي ددةوذ ورددلض جل،و ي ددةو

 دسو النبونذليند ونذندوال و  ايداون دا ضون  دلرواجلو(وذ و او ا ونف جلنونهلجلض وذرخ   دجلوض دمو ايدا2جل لو)

ون اشن  ووعخ  جلو ضالنسننو و   و ضاجلي  و جلرسون اا ون ىوتال ونف جلنونارمو مه  .مت دون شاخ و

                                                 

ووون  دايب،وضن  د ت لوع لوهللاونر جلس،و    ونذلاو ض شال جلواونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،وااجل ونهل ا وضوون ايفوذ ونذلاواون و (و02)
و.210،وصو1929نذلاون  ال  ،ونذ  لون  ايبو ومجلبونذلا،و ن و

و.109ت لوصجلحلون   لوهللاون ايلق،ونذاجلون اجللا،وصو(و00)
و.220نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،وض  ا ون ن لون  ايبون ا وسق،ونذاجلون اجللا،وصو(و09)
و.00،وصو1995،وسنالون   جل  و خاو يلو ن ن ا،ون  جلما ،و ن و محلوعخ وذاجلع م،وسالن جلنواوجيان   ونذلا(و00)
و.152،وصو2550ت لومخ سون د ا ،ونفيان   ونالجا جلع  ،وسنالونذ ا  ونفجلض   ،ون  شنلالي ،و ن و(و02)
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(وذ و اون اددا واون شاخدد ون اددشن  ون   ددون   ون ددىوتاصددفول دد ش و2(و شددشمو)2 ت ددةول ددجل نوجددل لو)

ايفون ادخلو ن دلضجلنون دىوذش جلع  وضصلالمجلو ون ونذلين وال ا اجل ويااد ون درتسسننون اادوي   واجدموتصد

 اصو جلون نون ونذاادي وش اون  ليدلوضدوونذدلاون اد وسي وض دموضليند وضشد ونذشاضد وي دلوتدا وضدوو  دا جلو

 مسخ  ددددجلونالضادددلنسون   دددان و ن ددددلضجلنووجم وعددد وضدددوون ادددا ون شدددد جلع  واونجتدددجلهون دددجلال ،وين ددددووعخددد و دددول

 ونلو نذاجلي وي لوت دنو او ايداولايدل /ويجل دم/وضووي لواموضووناو تاقجل نو  نجلول ن جلو(09) ن ا جلال و

يخ دبو ايداوو2ادي019اديو ادو شو  ناد  و خ ادجلي و212نذلين ونذندوال ومدوو ا داون ادا وضدووي دلونا دونلو

 خ اجلي ،و ضجلونرمون اا واجل سو ايداونذخدشو  صدمون يدايبوو2اي010ايو خاولو و0لايل /ون ا ضون  لرو

ونامه  ون رخ    و ب.ونذا بوذ ورا ون  و و  انو  لغ

 ي ددجلالومنددجلوذ و  ددبوعخدد ون ددامسيوضددوو اوضنا دد ون اددشوون   ددون  و جلصدد وضن ددجلون ددىوتوجددلواورخددبونذليندد و

تاد موع خ د ون ن دموضن دجلو ذ   دجلو دإاوا دشوالوييدةوضدوووون  لمي وتاصمو جلون  ليلوضوون اا ون شد جلع  ون دى

اومددونون  دد اوياقدداوضددلويددجللون  ليددلوضددوونذددلاوولددمو اويددجللوضليندد ولايددل واو ددجلوضنا دد و ددشن  وع ددون   

ن شرب ون ىوت جل ونذنجل اون  لمي وضن جلوضووض  امجلون ا وو   صون اا  النو  شن جلواننوذضشجل   و  يدمو

و(25)اون وصولوذ   جل.و

 (4جدول )
 أثر الطرق الرئيسة الواصلة ب  املدينة وخارجها على منو السكن العشوائي مبدينة بريدة

 8املساحة كم الطول كم طريق من بريدة إىل/ال اجلهة
ون   جل   
ون  ار  
ونفنول  
ون يال  

ويجل م/ونذلين ونذنوال 
ون ا ضون  لر

وعن د 
ورا وضنجل اون  و 

و212
و015
و215
و112

و019
و010
و112
و111

                                                 

و.20،وصو2550ن  جلالون ن اقو تا   جلنوعال  ،وسنالونذجلجل،ون  جلما ،و ن وو– اي وت لوضص خي ،ون ايا  ون رخ   و(و09)
و.91،وصو2550محلقو محلون ليب،ون   مونذ لن و نا جل  بون ش   واونفيان   ون   اي ،وضشا  وناجنخوونذصاي ،ون  جلما ،و ن و(و25)
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ونذصلالتور جل و ياجل ون  جليلوعوت

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Affairs, 

Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, Deputy 

Ministry for Town Planning, 1988, Scale 1 : 20000 

 ت لو ا و جلال  ،و ايا و س  مون  ص ي،وضصلالو جللا. -

 ن لالن  ونذ لن   . -

وو ددولون اايدداواددموضددوو(وذ و اوسالجدد ونالالت ددجلطوضاتق دد و  شددوو  اددسواجلضخدد ولددن2 ت ددةول ددجل نوجددل لو)

 أييتونالتقجلع دجلوو(21)و5100ضوو ي  و نذاجلي ون ىوت لواوج ابوضوو ي  و  دا وي دلوجدجلبنون نا  د و

  ددانو الالت ددجلطون شجلضددمولددنو ددولون اايدداو نذاددجلي واواددموضددوون  دد جللو ن  ددا و مهددجلونف اددنوناعخدد واو

ل ن دجلوإوت درتاوضادجلي وتانجل دبو  ونلونالضادلنسوضدووج د و نذادجلي ون دىوت دلواوج ا  دجلوضدووج د و  دا و

وضلونا ونلواونف انونفنول  و ن يال  .

(وذ ونكقددددجلضو صدددد بونف اددددنونفنول دددد و2(،و)0ن ددددايلنغوناالضتوت ددددةول ددددجل نوجددددل يلو)و-2-0-9

 ن يال دد وضددوو  ددونلو ضاددجليجلنون ن ددوون   ددان ون   ددون  وض جلال دد و ف اددنون  دد جل   و ن  ددار  و ياجددلوا ددشو

نتصدددجللونذنا ددد ون  ددد جل   و ن  دددار  ولشاخددد ونذلينددد ون ادددشن  ون و دددا ونذات اددد ول خدددبونذلينددد ووا ددد جل وضن دددجل

ن ا جلالقون  لرو جللو شا ونذا لون ش ةو) ون ونذلين (وش  جلواوا شوشد اومسجل   د ونذدلاون اد وسي وض دمو

و(22)حمل ادد و ذادد لون  ددايفونذليندد ونذنددوال ون ددىوتددات  ونذنا دد ون ا جلاليدد و ددجلو ذنا دد ون و ددا واوااخا ددجلون

ت ددلو يددلورونا ددجلونذ ددرتا و ي ق ددجلوو مدد وادد وعجلضدد وجت ددلولددنونذددلاون  لميدد واونذ خشدد ولصددق وعجلضدد ون ددى

                                                 

(و اخ دجلوردموعدوو1(وسلوعخد ونالالت دجلطون  دوقون دوقويشا دموعندلون داريو)1يابونالت جلطولة واوضلوضالي  و  بواخ جلورا ون اريوضدوو)(و21)
و ياالش ونالالت جلطوعنلوصقا،ويانجلواوا شتويص توع  قجلو510

و.202،وصو2555 اي وع لون  ديدو لووالنع ،ونا جل  بون ش   واونفيان   ،وسنالونذ ا  ونفجلض   ،ون  شنلالي ،و ن وو-
 دددلون  يدددوثو(،وض 9ع دداون قدددجلال  و ددد لوالجدددب،ونذلينددد ونذندددوال ،ون رتا دددبون دددوي ق ،ون ن ددوو ن ايدددةنن،و خادددخ وسالن دددجلنو جلصددد ،والرددديو)(و22)

و.22،وصو1900 ن لالن جلنون  ال  ،ون  جلما ،و ن و
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ن ا جلال ول ن جلويقصمونذاجلاوونحمل ا ولنون ونذلين ون  لمي واوج ا  جلون يال  و نفنول د و النعد و يدجلبو  النع د و

جل اوض دمون ربيدلق،ون صد جلخ،ون  صد   ،ون خاد ب،ويدوالا،ون  امييد ،وي لوتوجلون  ليلوضوونذددنالسواوضند

ال ناون يدددا،ون وج  دددجلاو مسةمدددجل.و جتدددلالون شدددجلال و ييدددجلوذ و اون دددايلنغوناالنعددد واوجندددو و مسدددا و دددون و

ونذلين واونذ جللاوضوونفون بون ىويلنوضوونذلون   ان واوتخشونف جلن.

نذاصدخ ولندون ونذليند وي دلوميشدووواوشدشموااخد ون ادشوون   دون   ياليأو ثاون  ونضدمونفيان  د ون ادجلل  و

 قور دموضايخد ون ايدولونريداقوذ وو1990(ونا  ور دمو دن و2ن اقاياولنوشدشخ جلواوضدايخانوشدشمو)

نذلاون نجلجيوضوونولون اشجلاوذ و شوونذلاوذاواجلاوشدشمونذليند واوااخا دجلونذاصدخ ولندون ونذليند و ا داو

  ددانوالرددرتناون ن ددوون   ددان ون  ا ددوولنددون ونذليندد ون ددوقوو519ذ وو(20)صددموض جلضددمون  ددشموسن ايدد وي ددلو و

ي ددلونددولون  ددشموذ وو1990ضددجلول ددلو ددن وو  ن  جل  دد وضايخددومي ددمورخ  ددجلون ا ددجلالقويددولونذادد لون ش ددة

وونذدلون   دان و خشاخدد ون   دون   وضددلاد بوندداالوو512نال دااجل  وضدوو دداللوض جلضدموشدشخبون ددوقو صدموذ و

  اددا و جلصدد واون  دد جللو ن يددا وضددووج دد و نالت جل ددبوونال اقددجل ويددولون  خددبون ا خ ددلقو خ ليندد و نالت جل ددب

  ددددلضجلنواو الجددددجلبونذليندددد ون ددددىورددددلضا جلون سنال ونريدددداي ول ددددلولددددلبوتق  ددددموعجل ددددلننون  ددددرت لو ت دددد  لو

ونهل اننوذ ونذلين وضوون  ونسقو ن  ا .

 شوائيأمناط ومروفولوجية النسيج السكين الع -3

 ومدددجلطون ناددد جون ادددشينون   دددون  توتا دددلسونومدددجلطون ناددد جونا  ددد و خادددشوون   دددون  ولصدددق وعجلضددد وو-0-1

يابو صجل صواموضوون  ونالسو ضاجليجلنون  نجل نوي لوي  لو   دجلو ومدجلطوضدوون ناد جوض دموادموضدوتو

                                                 

واوياجل وض جلضمون  شمولااي  (و20)
و صفورااو اربوسن ا ويااوع  جلون  شموضوون لن م
و صفورااو صياوسن ا وتااوعبون  شموضوون جلال 

وون صدقاوسلوا دشوعخد ونال دااجل  .ويانجدلو(واجلاون  شموسن ا و  ورايبوضنبو اخ جلورا ون  شموضد1ي لو  بواخ جلواجلاونذ جلضمورايبوضوو)
واوا شت

و.295،وصو1995صقوحو ة،ون  يلونفيانا،وضنجلم بو   جل   ب،وسنالونذايخ،ون ا ض،و ن وو-
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ن اقايدداواو(ور جل دجلوعخد وتخددشوناومدجلطو2 ميشددووضدوو داللوشددشمو)و(22)شد بونذندا ي،ومسددةونذندا ي،ونذاقدا و

وضنا  ون لالن  ولنوثالث وضن جلت

ومدد ون نادد جون ادد وشدد بونذنددا يتويوجددلومددونون ددن  واونذنا دد ون ددىوت ددلولددنوشددونالسواددموضددوتوو-0-1-1

  ددفوو111ن ويددل وجنددو ،ون ايددة و ددجلال،ونذخددشوع ددلون  ديدددوشددارجل،ون صددنجلع ومسددا ون ددىوتصددموضاددجليا جلوذ و

قوياصدددفوئصددجل صوتا  ددمواون دددا جلض ونرددجلالننو  ون  دددونالسون نادد جون اددد ون ددووي ددلويادددوسوومدد و2اددي

ن ي   و ا  جلوض جلال  و  ن  ون اجليلوي لوياليأوضوون  شمو اومنجلاوشجلالعنوع  نوياصدفوادموضن  دجلو

 ال ددا جلض و نالضاددلنسوضددوون  دد جللوذ ونفنددو و نليددلنوضددووشددجلالسون ويددل وجنددو وذ وشددجلالسون ايددة و ددجلالو

شدددونالسوعددد   و  دددا وشددد بوضادددا    وعاعددد  ومتادددلوضدددووشدددجلالسونذخدددشوع دددلون  ديددددو  عدددجل  وذ و جدددوسوثالثددد و

و)ن   ب(وشارجلوذ وشجلالسون صنجلع ومسا .

ومد ون نادد جومسددةونذندا يتومي ددمون ددن  ون ادجل لواونذنددجل اون   ددون   و ذليند وي ددلوينا دداوعخدد وو-0-1-2

ندددجل اونحمل اددد وليددددا و  دددجللو جنددددو و ددد  مونذ دددجللواوااخدددد ون ادددشوون   دددون  ونذاصددددخ ولندددون ونذليندددد واونذ

ونذا لون ش ةواو ي جلبوض متون  خل،ون   ب،ون صقجل،ونذو  ،ون  و ،ون نا ي.

 ياصددفومددونون ددن  وا ددجلويايددتوضددووع ندد ونذاددجلاوون ددىوت ددلولددنوشددونالسواددموضددوون   ددبوشددارجل،ون صددنجلع و

وئصجل صوضن جلتو2  فوضرت90مسا ،ون جل لي وجنو ،ون ويل و جلالو ن ىوتصموضاجليا جلو

 ددد جلس ونال دددايلنغون ادددشينو   دددجلوعدددلنونحملدددالنون ا جلاليددد ونذاخددد وعخددد ون  دددونالسون ا  اددد ولدددمو اومدددوهو -

نحملددالنون ا جلاليدد وي خومددجلونال ددايلنغون اددشينو خ ددجلضخنو ددجلوناضدداون ددوقوتقا دداونذنا دد وعخدد ون ددامسيوضددوو

ون صي  .نتاجلسوضاجليا جلوذ وض جل ون لضجلنو جلص وضن جلونالجا جلع  و ن ا خ    و و

                                                 

اجلضموع لون نجلصاو ر ا ا،ون ن وون   دان ون   دون  ولصد  لوضصدا،وحبدلوض دلغوذ ونذد متاونذ  دجلالقونا لو ن ان  د ون   ان  د واوصد  لو(و22)
و.2،وصو1990اخ  ونهلنل  ،وججلض  و   وط،و ن وووضصا 
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 اون  ونالسون ون   ون  و ذنا  وضوون دجلال و ضدجلواوسن خ دجلو انا داونردجلالننونذا اجد ون يد   ون دىوالو -

تا تو ا الونذاا دجلنونرلي د و  وضا المدجلولصد ول واونجتدجلهو نيدلوا دجلو اوعدلسنوضدووتخدشونردجلالننومسدةو

 اومدوهونردجلالننواوذيالهلدجلوعخد و  و وعخ ونرجلالننونا ا وممجلوي سقوذ ون النسواونرااد .و ي دل و

 ضونع  جلون ا خ لي ون ىواجل سوعخ  جلو  لوناضا.

نذاقا توي  اومدونون دن  واونذندجل اون دىوتخد ون نادجل ونحملد  ولندون ونذليند ووم ون نا جون  نجل  وو-0-1-0

يداللونذنيقضون ىو   نو  د ول دضونذددنالسوي دلواوذومسا ونذا لون ش ةواونذنجل اواننونذناو 

ول ي جلوس او قو ا  ويياقو ت ل و ميو صجل ص جلواواموضوت

 اون  ددونالسوضا اجدد وييدد اون ونيددلوضن ددجلواوضنددجل او يااددلواوضنددجل او  ددا ول يدد جلوضاصددو و نآل دداوو-

وع جلال وعووضلرجلنوت خ لي .

 اون  نددجل نوضاقارددد وضددووي دددلوضونعددد  جل،ويقصددمولدددنواددموضن دددجلوضادددجليجلنو يددجلبو  وضدال عددد و شددد جلالوو-

 ياصفوعلسوضوونذاجلاووضن جلو  ا خ لي و ا   وعلغون ياللوي لول د وا دونملوعدوون   داناوون ني م،

واونذجلع .

وضوال و وج  وضنجل اون اشوون   ون  و-0-2

 ميشددووت ادد يوضنددجل اوو(20)تايددلسوضوال و وج دد ونذنا دد ون اددشن  وضددوو دداللول ددجلاو مدديون ددايلنضجل جلون ا  ادد و

غوذ ورادد نوال  ادد نوياددبوضاددجلي ونال ددايلنضجلنومهددجلونذ ددجل ون اددشوون   ددون  ولنددجلبوعخدد ومددونونذق ددوو

و ن قانمسجلن.

نذ ددجل توت ددشمونذاددجلي ونااددربوضددووضنددجل اوي دددون  نددجلبوي ددلوت دديموعخدد و دد  مونذ ددجللو ادد  وو-0-2-1

(واونذنا د ون ونر دد ولددنواددموضدووشددونالسون   ددبوشدارجلو ن صددنجلع ومسددا ونذ ن دد و2ضدوونذاددجلي وشددشمو)و01%

                                                 

 Williams, T. R., Economic Geography, Longman, London 1984, P. 28ووو)45(
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صدددجل صون  خوادددجلنون ادددشن  ون دددىوي دددا ون ونيدددلوضن دددجلو  دددبوضنا ددد وضدددوونذ دددجل وتايدددلوضدددوو ددداللول دددضو 

لقانمسدجلنوند  و ددجل،ومسجل  دجلوضدجلوتشددواوضدوون  دونالسو  ونرددجلالننوذاوميشدوون ا   ددولددنون  خوادجلنونذ ن د وياددبو

لون  شمو نذاجلي وضوو اللوض جلال ا جلوضلو ومجلطون نا جون اشينون   ون  ون ىو د  سون شدجلال وذ   دجلوي د

حيددلمجلوشددونالسواددموضددوونذخددشوع ددلووتاصددفواوومدد ون نادد جومسددةونذنددا يوعخدد و دد  مونذ ددجللواونذنا دد ون ددى

ن  ديدوشدارجل،ون صدنجلع ومسدا ،ون جل ليد وجندو ،ون ويدل و دجلالولا دلسو شدشجلهلجلولدنوادموضدوونذ خ دجلنو نذال دجلنو

ممجلوي دةوذ وو2ضرت1255واويصموضاو  وضاجلي ون  خ نذااا النو ناششجللوناا اوضوو الل  و عالس،و

جتدبوضاجليجلنونذ جل و ذ جلال  وضلوضاجلي ون  خواجلنواووم ون نا جوش بونذنا يون ونعدتواونذنا د ونحملدلس و

شددونالسواددموضددوونذخددشوع ددلون  ديدددوشددارجل،ون صددنجلع ومسددا ،ون ويددل وجنددو ،ون ايددة و ددجلالون ددىويصددموضاو دد و

جلض ون  دونالس.و تن اديون  خوادجلنواوضادجليجلنوشد بوخماادد و ا  د وال دا و2ضدرتو0155وضادجلي ون  خدواو   دجل

ضددوون  خواددجلنو شدشجللونذادداا النو ن  ددجلر و شددشجللو  دا واجلذال ددجلنويايخخ ددجلوشددونالسوو%90ي دلوأي ددوو

عد   و  ويدجلالننوشد بوضادا    و و  د و عاعد  و ضدجلو شدشجللون  خوادجلنواوومد ون ناد جونذاقدا وض دموضندجل او

ذا لون ش ةو إ جلوالوتات  ول شمومنل  و جل لو  دانو  دلغونالت جل  دجلون  نجلبواوناالنع ونذنيقي ومسا ون

  وع ددجلال وو ومدجلطوض  ند وضددوون  دونالسو  ونردجلالننوي ددلوتوجدلونذندجل اونذ ن دد واواادموسن ايد و  و صددفوسن ايد 

و.2ضرتو955و–و255صية ونذاجلي ومسةوتلس ون  شم،ويصموضاجليجلنول ي جلولنووعووض جل وضنقاس 

مسددجلنتوتا  ددمواونرددجلالننو ن  ددونالسون يدد   ولددنونذاددجليجلنونذ ن دد وي ددلو ددجلمهسوعونضددمون قانو-0-0-2

وعليل واون  لنغو جوسوضاجليجلنو ن   و يجلبوضن جلت

و اونذ جل ون اشن  ون   ون   ون  لمي واجلاوضوواجل جلوع اون  ونالسو ل نع وضنجل   و  ضن  .و-

  وا ون قندجلبونذش دو ولصدق وعجلضد و ثداواونال داينجلبواجلاوذوال و وج  ونذاشوون ا خ لقون اجل لواونذناوو-

وعوونذاجليجلنون قيجلبون ون   و جلال ونذاجلاو.



422 

 ددجلمهسون  ددجلسننونالجا جلع ددد و     دد ون    دد واوج دددمون  جلسيدد و نال ددرتنيجلنون دددىوي ددانويددلي جلو دددجلال وو-

 ددوقويددلوضددوو جددوسونر دددون  نددجل  و خ ليندد و مدديوضنددجل اون ددرت يتو خاددشجلاولددلالوضددوونذ ددجلسيوون  جلضدد وناضدداون

و انمسجلنوتا حي  ولنونذاجلاوون   ون   .

(وذ و او صدددددجل صوتخدددددشون  دددددونالسوتا دددددجليوويادددددبوومددددد ون ناددددد جون   دددددان واول دددددضو2 ي دددددةوشدددددشمو)

 صجل ص جلوضووي لواموضوون ن   و ن  شم.و ق ونذنجل اواننون نا جون   دان ومسدةونذندا يو نليدلنواو

و و رددلغونذنددجل اونذ ن دد واونذليندد و  دد نونرددجلالننو ن  ددونالسوضددلون ن ددون ناجلرددجلنونذالصدد  و خنددون ون  لميدد و مدد

ن ا خ ددلقون   ددون  وس اون ا  ددلول ددشمون  ددجلالسوي ددلوي ددانون  ددونالسوعدد   وضون  دد و خ ددا  ونذنجل  دد واو

تخددددشونذنددددجل اونرددددجلال وشدددد اوضنددددجل اون  خددددبون  ددددلرواوضددددلاونارددددجل  يونذنجل  دددد ونذ جلثخدددد وض ددددمونذددددلاون  ال دددد و

  وي دددلوت دددا وض دددموتخدددشونذندددجل اولددددو ن   صددداي  واننون  دددونالسون يددد   ون  ن وسيددد ونذا اجددد و ضدددجلو ن  دددالض

ن لن خ  واونذنجل اواننون نا جوش بونذنا يوض مونذنا د ونحملدلس ول دونالسون   دبوشدارجل،ون صدنجلع وون  ونالس

ونالسواون نادجل ون ادجللاو إ دجلومسا ،ون ويل وجنو ،ون اية و جلال،و  ا  د وا دجلو  د نواو درت وك  د وضدوون  د

ضرتوا جلو اوشدونالع جلو ا داون دا جلض ومت د جلو010تاصفو التاجلسون نايبوي لويصموضاو  وعاضون  جلالسو

ضددلون  ددونالسون جلالج دد ونجملددجل ال وهلددجلواويددنوجددجلبنون  ددونالسواونذنددجل اواننون نادد جون   ددان ونذاقددا ون ددىو

نذاصدددخ ولندددون ونذلينددد وعخددد و صدددجل صوضيدددجليا وذدددجلواوتنا ددداواونذندددجل اونذنيقيددد ومسدددا وضادددجلاوون ش  دددجلاو

ون ن اددنون اددجلل نوضددووي ددلون ن دد  ون ددىونالت اددسولشو ددجلوضددلرجلنو  و ددا ومسددةومم ددل واجل ددسوتددال وتخددش

نذ دددجل و  ندددون ون  لميددد وس اونليدددلوشدددشموض دددنوضدددووي دددلون  ددداضو  ون ادددولو  ونال دددا جلض وي دددلوتوجدددلو

وا جل  ونذرتيو.ضرتو   ا وع   والوتو25شونالسو ا اوضوو
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 (49)السكن العشوائي مشال ميدان اجلردة مبدينة بريدة دراسة تطبيقية  -4

ضورلو يل سو ضاجلي ونذنا  و  مه  وسالن ا جلتوت دلوضنا د ون لالن د وعد ووااخد ون ادشوون   دون  وو-2-1

مدوهونذنا د ون ا  ا ونذاصخ ولنون ونذليند و دجللوض دلناونفداس ون دوقوييديونذاد لون ش دةو)ن  دلر(،وتايدلسو

(وم واموضوتونذخشوع لون  ديدوشدارجل،ون صدنجلع ومسدا ،ون جل ليد ،ون دوقويقصدخبوعدوو0الل  وشونالسوششمو) 

للني وضدووضناصدفون  دونالسونحمل اد و دجلوو2ضرتو90555ض لناونفاس وجنو ،ون ويل و جلال،وتصموضاجليا جلو

وجل وضن جلتمه  ون ا جلالوموهونذنا  واون لالن  ون اا     وا    أتيتوو(20)

غوي ددلوي ددانولصددوال وع ددون   و1002  ددجلوضددوو رددلغوضنددجل اون اددشوون ددىوصددجلي سو  دد  ونذليندد و ددن وو-

وتخ جل   واو ا جولنجل  وضانجلض ويولونذا لون ش ةون وقومي مو ون ونذلين .

(وذ و0(و شدددشمو)0 اونال دددايلنغون ادددشينومدددوون يجل دددبو دددجلوي دددلوتصدددمو اددد ابوا دددجلوي دددةوجدددل لو)و-

واع وضو عجلولنونال ايلنغون اشينون جل صو نال ايلنغون اشينون ا جلالق.ضوون و9119%

و(22)غو1920مدددونذون دداو ددن و1259 اون اياد  ونريدداقو خ ددلاون اد وسي ون ددوقولددل وتنق ددوهواو دن وو-

ن اددشن  و ض جل   ددجلون  جل  دد ول ددلالونضاددلنسهواوضانيخددبونا  وذ وذس ددجللووإومياددلوذ وتيددةوضوال و وج دد وناي ددجلب

عخدددد ون نادددد جون اددددشينون ا خ ددددلقووا دددد و ن ادددداي  وعخدددد ون اددددونبوممددددجلويددددجل أوالون  ن دددد ونا جل دددد  ون اي تادددد

و  صجل صوض جل  ب.

                                                 

ومج لوناالرجلغون ونالس ولل اوضصلالوضوور جل و نخ مون  جليلو ن لالن  ونذ لن   .(و29)
 Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Affairs, Muster )47(و

Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, Deputy Ministry for Town 

Planning, 1988, Scale 1 : 20000 

و(ويانجلواوا ش.1920)و9/1/1259(ولاجلاليخو10لنجلبوعخ ورانالوجمخسون و النبون ا وسقوالريو)(و22)
و.1،و  خسو اجل ون ن وون   ان وذلين ولايل ،ونذاجلون اجللا،وصونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ون   واون  خلي و ن  ا ي و-
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 اون ال ل ش بون  جلغوذنا  ون لالن  وضوو اللونذ جلمل ون  جلض ون دىوتادجلميولااي د و  جل د واوتوصد فوو-

  ا جلون ادشن  وض جلال د و اي دجلبون دىو ن  ونالسوي ةوذ وع ونو جلص وضووي لونذ جل و(29)نر جل اونفيان   و

وغوض موي ون  شجلاو جللونذلين .1920ي انواونذلين ول لوللني ون ايا  ونرياقو جلوضنوو ن و

ذضشجل   ونرصولوعخ ونذ خوضجلنوعندلوع دمونذ دجللالنو نال دا  جل نو ن   ندجلنو  دانوااو مسخدبو دشجل جلوو-

نالراصددجلسي و نالجا جلع دد ون ددىويددايقأون ادد وسيواوعددجلس واوضددووناججل ددبوناا دداولويددجلو يددونهليون اددشن  و و

وذللن  جلو خ جليلوناجنيب.

ن دىووC.B.Dذضشجل   وسالن  واليخ ون   مون  وض  و اشجل جلو  انوالتصجلهلجلونذشجل و نا  وناع جللونذااديد وو-

وضن ي.و%90مت موض اوع مو ا اوضوو

وون   ددون  و ذليندد وا وعددوسوضاددا مولددموجددجلبنوو اون لالن ددجلنونريدداي وذليندد ولايددل وإوتانددجل لون اددشو-

ا دددبوضددوون لالن ددجلنونفيان  دد ون  جلضدد و خ ليندد وناضدداون ددوقويقاددتواومددوهون لالن دد ول ددجلاو صددجل صومددونو

ون ن  وضوون اشو.

ن دددايلنضجلنوناالنعددد توت  ددداو صدددجل صونال دددايلنضجلنون ا  اددد و خ نا ددد ون ادددشن  وضدددوو ددداللوو-2-2

ناالنعددد واوضنا دد ون لالن ددد وا ددجلوت دددةوونضجلنل الهلددجلوتو يدددلون ددايوسالن دد وضوال  و وج ا ددجلون دددىوميشددووضدددو

و(وذ و الل  ون ايلنضجلنوال  ا وم ت0(و ششمو)0ل جل نواموضووجل لو)

نال ايلنضجلنون اشن  ون جل ص تومت مونذات  ونا  وضدووي دلونذادجلي واونذنا د وي دلوتندجللوو-2-2-1

سن ددمو دد جل ونال ددايلنغون اددشينون ا ددجلالقوضددوومجخدد وضاددجليا جلوت ددلوو%0219لنادد  وو2غ09900ضاددجلي و

نحمل  و  شاخ ون اشن  واو اجل وضاشاموضوونال ايلنغون اشينو رتردبوشدونالسو يدجلالننوعد   و ضادجليجلنو

و.2غ00ض  و شن جل،وضاو  وضاجلي وونذ  وضن جلوو905ض ن  ومسةوضا جلثخ وضاجلي جلويصموعلسمجلو

                                                 

 Brunches, J., Human Geography, George, G., Harrap and Co., LTD, London )49(و

1952, P. 63. 
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 (1جدول )
 8002قية مبدينة بريدة سنة استخدامات الراضي يف منطقة الدراسة التطبي

 8متوسط مساحة البناية/ م % عدد البناايت % 8املساحة/ م االستخدام
و شينو جل ص
وجتجلالقو شين
وجتجلالقو لض 

وشونالسو  انمسجلن

و09900
و21595
و0025

و01900

و0219
و2212
و019

و0010

و905
و120
و22
و-

و0912
و1010
و219
و-

و00
و129
و222

و-
و-و155و219و155و90555ومجخ 

 ياس وحساب الباحث عن:املصدر: ق

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural Affairs, 

Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, Deputy 

Ministry for Town Planning, 1988, Scale 1 : 20000 

 ن لالن  ونذ لن   . -

عخددد ومدددونضشونال دددايلنضجلنون ادددشن  ون ادددجلل  وعخددد ونال دددايلنضجلنون ا جلاليددد ون ادددشن  توت دددلوو-2-2-2

 ددولون  ددونالسون ا  ادد ونحمل ادد و نا دد ون لالن دد وي ددلوتصددمو ادد  وذشدديجللونذ ددجل ونذونج دد وعخدد و ددولوشددجلالسو

و2غ21595ت دديموضاددجلي وو(05)و%0تصددمون نادد  واون  ددونالسون لن خ دد وول ن ددجلو%92نذخددشوع ددلون  ديدددو

ع ددجلال وعددووتددالنوجتجلاليدد واون اددجللاوناالعدد وضددوونالن دد وضددوومجخدد وضاددجلي ونذنا دد و مدد وو%2212لنادد  و

ي خومجلون ايلنضجلنو شن  ومسجل  جلوضجلوتشواو خ جلضخنواوتخدشونحملدالن،ويصدموعدلسون  ندجل نواومدونون دن  و

و2غ129ض  و او  وضاجلي و خ   وو120ضوونال ايلنغو

                                                 

و ا  وذشيجللونذ جل ون ا جلالي ونذونج  وعخ ون  جلالسولااي  ت(و05)
و  ولو نج جلنونذ جل ون ا جلالي وعخ ون  جلالس

و155×و
وذمججليلو ولون  جلالسونذونجب

و
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نغون ا دددجلالقو ن دددلض ونال دددايلنغون ا دددجلالقون دددلض تويا  دددمواون  ندددجل نونذيصصددد و ال دددايلو-2-2-0

اجلذادددجلعي،وصدددجل و نووو2غ222ض ددد و ضاو ددد وضادددجلي وادددموضن دددجلوو22ض دددجلويصدددموعدددلسمجلواومدددوهون دددن  و

ضدددوومجخددد وضادددجلي ونذنا ددد ،وترتاددددون ناددد  وو%019لناددد  وو2غ0025ونرالرددد و مسةمدددجل،وت خددد ومجخددد وضادددجليا جل

ي ولاد بورا دجلوضدووضنا د وضوومونونال ايلنغوعخ ومونضشوضنا  ون  يلونذاخ وعخ وشجلالسون جل لون يجل   

ونا ون واوض لناونفاس .

ن  ددددونالسو ن قانمسددددجلنتوي صددددلو ددددجلوضاددددجلي ون  ددددونالسو نرددددجلالننون لن خ دددد وييددددجل وذ   ددددجلو صددددفوو-2-2-2

ضادجلي ون  ددونالسون ا  اد ونذاخدد وعخد ونذنا دد و مد وشددونالسواددموضدوونذخددشوع دلون  ديدددوشدارجل،ون صددنجلع ومسددا ،و

تاصفون  ونالسون لن خ  وعخ وعشدسون  دونالسون ا  اد و  يد او عدلغوون جل لي وجنو ،ون ويل و جلالوي ل

ضددوومجخدد وضاددجلي ونذنا دد ،وي اصدداون ددايلنض جلوو%0010لنادد  وو2غ02900نال ددا جلض ،وتصددموضاددجليا جلو

ونذاا جلنونرلي  .وعخ و ةونذ جل وس او ة

 خصائص املباين السكنية: -4-3

(ومهددجلوضنا دد و0(و شددشمو)0اددجلاووا ددجلوي ددةوجددل لو)ميشددوون اقايدداواوضنا دد ون لالن دد ولددنووماددنوضددوونذ

ضاجلاوونال دايلنغون ادشين،و ضنا د ونال دايلنغون ادشينون ا دجلالقوي دلوت دنون لالن د ونذ لن  د وت جليندجلواو

وعلسوضوو صجل صواموضن  جل.

 املباين السكنية يف منط االستخدام السكين السائد -4-3-1

ا دد ونال دددايلنغون اددشينون اا    دد ونذات ددد ونا  و عددلنسمجلو ضاددجليجل جلتوت ددديمونذاددجلاوو نو-2-0-1-1

ضدوومجخد وضادجلي وو%0219لناد  وو2غ09900ضووي لونذاجلي ولدنو  جدبونال دايلنغونا دا و نليدلنو

ض  وتا جليوو   جلول ن جلوضووي لوضادجليجل جلوي دلوتصدموضادجلي ول يد جلوو905ضنا  ون لالن  ،وتييوعلسو

ممدددجلوي ددددةوذ ويددددجلما وجتددددد وو2غ00  دددد ويصددددموذ و او دددد وضادددجلي و خو2غ05.و   دددا وتصددددموذ و2غ255
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يايوذرجلضا جلوي لوندولونذ د ون ونيدلوذ و ا داوضدووض د وادمو دبو  وضادا مونذ جل ون ىواجل سورجل   و ن ىو

اووضشددو وضددوون اددجللاوناالعدد و  دد و  وضشددو وضددوو ا دداوضددوو ددجللاوذاواو دداتو ا دداوضددوو  و ددونبواددجلا

 نيدلو  وعدلسوضدوونالدون وولس ون اونلداوعخد و اوي دمو خادجللاوناعخد و  ن اجللاوناالع واونذ دجل ونذا د

لااي ددد و جدددوسو ا ددداوضدددوو دددخيوياصدددمو  اونلددداوناعخددد وضدددوون دددجلال و ياجدددلوجتدددد وضادددجليجلنوتخدددشونذ دددجل و

وا  جل وضن جلت

و اومسجل    ون اشجلاوميوضوون   جل  وناجن   واننوناجوالونذنيقي ون ىويامسبون قاسو  وجم وعد وضن دجلواو-

ون ا  جلالو شووضنيقضون اشجل  فوس اون ن اوذ وضاجليابو  ولن ابون ا  ا .

ي ةون رتا بون نوع وا جلو  ايتوعنلوسالن د ون صدجل صون ادشجل   و او مسخدبون ادشجلاومديوضدوون دواوالوو-

ا داميوناضداون دوقوج دمو ا دداميومسدةويايصدنوعخد ون دا  جلالوضادجلاوو ن د  و  وشدد اووومسدةونذصداي ن

وخ وجتدبونذاشووذ وضاجلاووصية وضا لس .اجلضخ وممجلو جلعلوع

 س وت لسونفنا جلنوناجن   و ضجلويات  و جلوضووت جليوون  الو دوج و    د و ث دجلاوذ ويداصوادمو داسو  وو-

وجم وع وضوونا انسوعخ ونال ا اللوض    جلوس اون ن اوذ و وسون اشو.

ذ ونذندددجل اونذيااددد وييدددا وكالادددنوم دددا ومسجل   ددد ون ادددشجلاون اددد وسينونذدددالاو خ  دددجل واومدددوهونذنا ددد و

ضاددجلان يون  لميدد و  يدداللون   ددون  و ددجلوياقدداوضددلوالمس ددجلنونذاددا جايوو  ددجلوحي دداوهلدديو اددربوعجل ددلوضددجلسقو

وضن جل.

ن رتا ددبون نددوع و خ  ددجل ون اددشن  توميشددووت ادد يونذ ددجل ون اددشن  واوع ندد وضنا دد ون لالن دد ووو-2-0-1-2

وت(وذ و الل  و  ونسوم 9ا جلوي ةوجل لو)
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ن   جلالننتوي صلو جلون  نجل نون ىويييواموضن جلو ا اوضوو جللاو  ا اوضوو يل و شن  و)شد  (ويصدموو-

ضددوومجخدد وعددلسونذ ددجل ون اددشن  و أتيتو  س و ادد ا جلولددنوو%00ض دد ولنادد  وو101عددلسمجلواوع ندد ون لالن دد و

وشوو خ جل ش.نذ جل وذ ون امس  واون ا  جل و اربوعلسوضوونذاا جايوو اي  او اربوعجل لومم

ل ددضونذددايخالنولددنونذ ددجل وضددووج دد و نذاددجلاوون  لميدد وضددووج دد و  ددا وذ وعنددجللاوون  نددجللاتواونويددمو-

 م وع جلال وعووض جل وتاشواوضوويدون  وض ا شد و  صدجل واونمسخدبوناي دجلاوال دايالهلجلوا ادجلاوو خ ليدلو

ض د وو00ضنيقيد ،ولخد وعدلسمجلووضوو  جلنون   دجللوا قون دل ولونحملدل س و جلصد و  اون    د ون عجلاليد و دجل

وضوومجخ وض جل ون   ن .و%19لنا  و

ن قدد النتورددجلغوعددلسوضددوون ادد وسينوإيدداللوضاددجلان يون  لميدد وت خ ليدد ون  نددجلبوذ و دد النوي   ددواو  ددب،ولخددلو

ضدوومجخد وض ددجل ون   ند ومي ددواددموضن دجلوعدوونذ ددجل ونا دا ونجملدجل ال وهلددجلوو%0 د الولنادد  وو11عدلسمجلواون   ند و

و جوسو والويولونذ  ون اشينو  مسخ  جلوالويديلونذ  وضن جلوعوو جللاو نيلومسةوناالنع .ونا  اونذ

 (9جدول )
 الرتكيب النوعي لعينة من مباين مساكن املنطقة ذات االستخدام السكين السائد 

 8002يف منطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة 
 % العدد النوع

وع جلالنن
وعنجللا
و  الن
ولقت خ 

و101
و00
و11
و9

و00
و1912
و212
و2

و155و222ومجخ 
ضدوومجخد وض دجل ونذنا د واننونال دايلنغوو%00ض د ولناد  وو222نذصلالتول دجل نوع ند وع دون   وعدلسمجلو

و(0ض  وا جلو السوجل لو)و905ن اشينون اجل لون ىوي خ وعلسمجلو

ون لالن  ونذ لن   . -
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خ  دددجلور دددموتق  دددموعجل دددلننون  دددرت لواون اياددد  ونذادددجلاوون ا خ ليددد توي صدددلو دددجلونذادددجلاوون دددىو رددد يو مس -

نريدداقو مدد وع ددجلال وعددووض ددجل وض ا شدد و شددو نو شدد جلالون ني ددموتاا ددجلو صدديجل جلومتاددشجلو ذددوال اثنو

ن  لميدد ول ددلوذعددجلس وتاض   ددجلو ذس ددجللول ددضوجون ددبون  ن دد ون ا  ادد وذ   ددجلواددجل ش ا بو نذ ددجلهو يددالوعددوو

ا ادددجلاووض راددد وهلددديو  وووةمدددجل.وي دددلواون دددجلاول يددد جلتد سمدددجلو س ننونذنددددلونردددليلواجلذش قدددجلنو مس

ضدووو%2ض دجل ولناد  وو9أتجةول ي جلوا جلوتوجلول ضوتخشونذ جل وض لض وس اوذيالل،ولخ وعلسمجلو

 مجخ وض جل وضنا  ون لالن  .

(وذ و اولن دددد وع ندددد ونذ ددددجل و0لن دددد و ضوال و وج دددد ونذ ددددجل ون اددددشن  توت ددددةول ددددجل نوجددددل لو)و-2-0-1-0

ومواوثالث و ومجلطوم تن اشن  وتا  

ض ددجلاون ادددو وناانددىو نرليدددلونذاددختتومت دددمون صدددوال ون يجل  دد واوع نددد وضنا دد ون لالن ددد وي ددلولخددد وعدددلسمجلو

ياشددواونذ دد وضددوون اددو وناانددىونذ ددا  و   خواددجلنوناانا دد واويددنوتشددواوو%22ض دد ولنادد  و120

بومددوهونذ ددجل والمس دد وضددن يواوت ددلسون اونلدداونذاددخت.و يخ دد ونذددالاوذ ولنددجلويددل ن ادد و وضددوونرلوناع ددل 

ضوال و وج د ونذ د واوجم وعد وضدوون  د اوتدصووو ل وأتجةو ادربوضادجلي وضاجليد واوتخدشونذنا د ،وتا  دم

واموضن جلوس ال وض جلهو  و اوتشواومنجلاوس ال و خ  جلهو  لسوضوون   او  ونر اننونذاصخ ول  ي جل.

 (7جدول )
ن املنطقة ذات االستخدام السكين السائد مبنطقة الدراسة التطبيقية بنية املبان السكنية يف عينة م

 8002مبدينة بريدة سنة 
 % العدد البنية

و و و انىو يليلوضاخت
و و و انىو   فومسةوضاختو)صجل (

وضاجلاوو  ن  و   و وض ا ش 

و120
و02
و0

و22
و10
و0

و155و222ومجخ 
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ضدوومجخد وض دجل ونذنا د واننونال دايلنغوو%00اد  وض د ولنو222نذصلالتول دجل نوع ند وع دون   وعدلسمجلو

و(.0ض  وجل لو)905ن اشينون اجل لو نا  ون لالن  ون اا     ون  جل  وعلسمجلو

ون لالن  ونذ لن   ت -

ض جلاون او وناانىو ن اد و ومسدةونذادخي توفد وا دةوضدووضدالاونذ دجل وذ ولندجلبون  ليدلوضدوونا ن د و -

نذادددجليجلنون قيدددجلبوحبدددون  وضدددوون ادددو ون اددد نىو ن اددد و ون دددىوذادددجلان يون  لميددد وضدددووج ددد و لندددجلبو

وتاشدددواوضدددوون  يددد جلاونرليليددد و ن صدددجل وضدددووج ددد و  دددا .و عدددجلس وضدددجلوت اصددداوضوال و وج ددد ونذ ددد وعخددد 

ي دداننو ن دد  و)عنددجللا(و  عددجل  وذ وس ال و خ  ددجلهوض ددرتا وياددشوواددموعنددربوضن ددجلوعددلسوضددوون   ددجللو

 ذ موتخشونذاجلاو.وضل وعنواوا شول    ون عجلالونذنيقض

نذ جل ون ا ن  ون ا خ لي توتش فولن  ومونون ن  وضدوونذ دجل ون ادشن  ون ا خ ليد ون دىويخدسو دجل ل وضندوو -

ن ن   ونا  و خ نجلبواونذنا  وينواوتيايبولن  ونذ دجل وعدووضشدو نون    د ونحملخ د وضدووجدانبون ايدولو

تاشدددواووي ددلو1920 ددلون  ددرت لو جلصددد ول ددلو ددن ونفددجلالقواون    دد ونريدداي ون نددجلجيوعدددووتق  ددموعون

يون ا دددجلوضدددوون ادددنونذوجدددوسواون    ددد وا دددجلو او ددد و  جلوالو دددا وعدددوون    ددد و ييدددجلوي دددلوتاشدددواوضدددوو

ضشددو نو شدد جلالون ني ددمون ددوقوت ددا اولددبوضدددنالسونذنا دد .و تا  ددموضوال و وج دد ونذ دد واو ددوالوحياددوقو

ي دلووشووضوون جلال و قو ون وواجلشق و ادشجل بعخ و نجلبو ن لولبوعلسوضوونر اننو الوي  او خ ا

تشددواواون يجل ددبوضددووسن ددمون اددوال،و عددجلس وضددجلوتاددديوونذ ددجل ولا ددوضجلنوت ددش خ  وضددوون اددنو  ومسددةهو

ت  دداو عددجليلونرددون  وت ددا ولا ددش النون   ددجلال ون  دد    ،وينددجللومددونون ددن  و رددمون ناددبوي ددلوتصددمو

الهلددجلو اددجلاوون نادد  و النبون ادد جل واوذيضددوومجخدد وض ددجل ون   ندد ولددموت دد وضددووعدد جلسومددوهوو%0ذ و

لددداوممدددجلويندددوالوإ ن ددد وض دددجلإون  ندددجلبون ا خ دددلقون  ددد يبون  دددلر.و ياليدددأو اوع دددون   وتلثددد وضا دددلس ون اون

نذ جل ون اشن  واوضنا  ون لالن  ورلوأتيتوضووخمجل ق ون  ونعلونذ نند و اشدجل  فولندجلبون ويدلننون ادشن  و
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ضددوون اشددجل  ف،وو%15ذ وثالثدد و راددجلغومدد تو  جل ددجلنونا دد ون ويددل وومنل دد جلوي ددلوتاددو سوتشددجل  ف

ذاوأتيتونذيجل قددد واولندددجلبو يدددلننو دددشن  والوو(01)و%05،و00،وت دددا  جلنو%05،و25 لن ددد و ور ددد و

 تخادغو وهون اشجل  فو جلص و   جلويا خاو فجل  نونا لو)نا جل جلنون ايا  (و ن  جل لو)ن ا ا  جلن(.

 وسيواوعخ ون اشوواونذ جل واننون اجللاون ونيلو)ناالعد (ون رتا بون ا   توحياصون او-2-0-1-2

لصددق وعجلضدد وذالو اوم ددا ومسددجل   ا يوضددووضنا دد ون لالن دد وشدد اواددمونذنددجل اون  لميدد واننون اددشوون   ددون  و

 ذرجلضد وناججل دبو   دجلوضدووج د و  دا ومسدةوضدوونذدوال ثوو ذلين وذ ونذنجل اونذياا وييا و جلوضووج د 

نا د وي دلويداصونذدالاوعخد ولندجلبوضادجلاوواوتا د   جلو ص صدجلو  ججل دب،ويا دلسواوون  نجل  واوتخشونذ

واموضن جلون اونلاوذ و او ص يسونذ جل واننون اجللاون ونيلونذ  اومسةونذ  و و جل.

(و2 ياشددواون رتا ددبون ا  دد وياددبوعددلسون اونلدداو ددجلواوا ددشون اددجللاوناالعدد وا ددجلويايددتوضددووجددل لو)

و(وضووثالثو  جلنت9 ششمو)

ض دد وو20ي ددلوتيدديوو  دد ون اددجللاون ونيددلو)ناالعدد (تومت ددمو رددمو  ددجلنونذ ددجل ون ا ددجلالنوضددووي ددلون  ددلسو-

ضددوومجخدد وع ندد ون لالن دد ،وتيدديونذ ددجل ون ا خ ليدد ون ا ن دد و نذ ددجل واننون ادد و ومسددةونرليددلوو%11لنادد  و

ونذاخت،وي لو مسخ  جلواونذنجل اون لن خ  ون ىوتايخخ جلونرجلالننون ي   .

ضدوومجخد وعدلسوو%01ض د ولناد  وو192اجلل جلاتومت مون ن  ون يجل بولنوع ند ون لالن د ،ولخد وعدلسمجلو   ون 

ض جل ون   ن وي لواوذياللونذاجلاوون  لمي واننون اجللاون ونيلو  جل و دشن  واننو دجلل نو دل وتدو ةو

و. ا اوعلسوضوون ويلننون اشن  و جلون ىوياا جامجلون   جللوناججل بواو مسخبوناي جلا

                                                 

و.105،وصو1922،ون شويس،و ن و120،ونراصجلس نون  شجلا،وعجلإونذ ا  ،ون  لسوسال وذاجلع موذلانم يون   خ(و01)
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 (2جدول )
الرتكيب الرأسي للمباين السكنية يف عينة من املنطقة ذات االستخدام السكين السائد مبنطقة 

 8002الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة 
 % عدد املباين الطوابق

و ا اوضوو جلل ن
و جلل جلا

و جللاو نيلو)ناالع (

و21
و192
و20

و12
و01
و11

و155و222ومجخ 
ضدوومجخد وض دجل ونذنا د واننونال دايلنغوو%00ض د ولناد  وو222 دون   وعدلسمجلونذصلالتول دجل نوع ند وع

و(.0ض  وا جلوي ةوجل لو)و905ن اشينون اجل لو نا  ون لالن  ون اا     ون  جل  وعلسمجلو

ون لالن  ونذ لن   . -

   و ا داوضدوو دجلل نتوتنا داوعخد ويدون ونذنا د ون ادشن  و   دا وضدوون  دونالسون ا  اد وي دلوتيديو -

جل ون ىويصدمول يد جلوذ و الل د و ونلداويادايمومسجل   ا دجلواون ادشوونذقدا  و  و دشووع دجللول دضونذ 

 ضوومجخ وض جل ون   ن .و%12ض  ولنا  وو21ن  ااجلن،وتنجللوعلسو

لن دددد وناس ننونذند  دددد تو س ونكقددددجلضوضادددداو وناجددددوالو ددددل ومسجل   دددد ون اددددشجلاونذ   ددددنواوو-2-0-1-0

عدددلغوعدد جلاون رجلضددد ون لن  دد واونذادددشووي ددلويا  دددواواو ع دددجلهليووضنددجل اون ادددشوون   ددون  وضدددووج دد و و

اقالبويوج و يوذ و ضجلاووضا لس وي   واو   جلو رتننوض را وضدووج د و  دا وذ ونكقدجلضوتونجدلو س ننو

(وذ ون ا ددجليوولددنونذاددجلاوواوسالجدد وتددون او س ن ددجلونذند  دد و ددجلوميشددوو9ن  ن دد ونذند  دد .و ت ددةول ددجل نوجددل لو)

و جلوذ ومخسوجم وعجلنوم تت ا  

ضاددشنجلويددجل واددموضن ددجلوج ددجل وو121(وذ و او9ضاددجلاوو ددجلوضش قددجلنتو شددجلالنو اددجل جونال ددا  جلاوجددل لو)

ذ ون صدجل صونذنجل  د واوضنا د ون لالن دد وذاووضدوومجخد وعدلسونال ددا  جلاو ياجدلوا دشو%92ضش دفولناد  و



424 

 والوضدددوويو  ددبوذ وناادددولاوغوتاتقدددلوعددووا ددشو ددداللون  دد2910ºيصددموضاو دد وسالجددد ونرددانال ون ادددنوقو ددجلو

و(02)غوعخ ون اونيل.و0210º،و0012ي لو صمونذاو  ون   اقو   اقويو  بو  مسااسو

 (6جدول )
بنية بعض األدوات املنزلية الضرورية لعدد من مساكن منطقة االستخدام السكين السائد مبنطقة 

 8002الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة 
 % العدد عدد االستبيان األدوات
وضش ف
وثالج 
و  ا 

واجلضخ وناس نن
ولل او س نن

و105
و105
و105
و105
و105

و121
و21
و01
و10
و9

و92
و02
و02
و15
و9

و يل و شن  واوضنا  ون اشوون   ون  و نا  ون لالن  ون اا     و105نذصلالتو اجل جونال ا  جلاو  لسو

 أتيتو مه د وضدوومجخد وعدلسونال دا  جلا،وو%02ضاشنجلولناد  وو21ضاجلاوو جلوثالججلنتويصموعلسمجلو -

ن  الججلنواوتخشون     ونرجلال وضوو اللوتربيدلوض دجلهون  دا و يقدأونامسويد و ضدلوا دشو ضشدوو ناد  و

ضدددوومجخددد وضادددجلاوونال دددا  جلاونال ددداينجلبوعن دددجلوي دددلوفددد وا ي دددجلوذ وجخدددبونذ دددجلهونذدددربس وضدددووو29%

ن دددىوي ا دددل اواونذدددربسننون  جلضددد واون  دددونالسو نذادددجلجلون  اي ددد وهلددديوضدددووج ددد و نالااقدددجلبو ا   ددد و

و  ا .وجخ  جلوضوول ضونذاجلعيون جلص و يوضووج  

 خندوغوعخ  دجلوضدوومجخد وعدلسونال دا  جلاو ضدجلوو%02ضاجلاوو جلو  ا توتصمو ا  ونذاجلاوون ىو جلو  ا و -

ن نادد  ون  جلر دد و  قددرت ون اددشجلاو ددجلونار  دد و ن شخدد يوالمس دد وضددن يواوج ددموضاددجلان يوتادداوعبو اددربو

 نع واون يا .علسومموويقرتشواوناالو

                                                 

نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ونالراصجلسو ن ايا  ،ون شاجل ون يصجل  ون انوق،و علنسو نوي وضا لس ،وضصخي ون يصجلبننون  جلض ،و(و02)
و.02-20 ض،وصون او



422 

ضاجلاوواجلضخ وناس ننونذند  د توتشدجلسوت اصداوعخد ول دضون ويدلننون ادشن  ون دىوي ان دجلون اد وسيواو -

  ون ىوي  يو جلو  اوناججل بواننون دل ولونذاتق د ون دىو  دوو شدموضن دجلوتدو ةوضادشووضاشجلضدموضدوو

 .%9ي لولن ابونذ     وتصمو ا ا جلواونال ا  جلاو

ضددوومجخدد وعددلسوضاددجلاوونال ددا  جلا،وو%9ضاددجلاوولنادد  وو9د  دد توتيدديوعددلسوضاددجلاوولددل او س ننوضن -

مي ددمونمسخ  ددجلوجم وعدد وضددوون  نددجللاون ددىوي دد يو   ددجلون   ددجللون ددويووي يددواو   ددجلو ددجلعجلنوضددوون خ ددمول ددلو

  و دد انو جلالج دجلوي د   يواوا ددشونكقدجلضو جدا ون اددشووون  يدجلبومسجل   د و ددجلعجلنون  دوغواو ع دجلهلي

    جل.

وشن  واووم ونال ايلنغون اشينون ا جلالقنذ جل ون او-2-0-2

(وذ و اوومددد ونال دددايلنغون ادددشينون ا دددجلالقوي دددلوعخددد و  دددان و0ضور  دددجلتوي دددةوشدددشمو)و-2-0-2-1

ضنا دد ون لالن دد و نليددلنواونذنددجل اونذاخدد وعخدد ون  ددونالسون ا  ادد و مدد واددموضددوتونذخددشوع ددلون  ديدددووشددارجلو

ضدرتنوللنيد وضدوونردجل  ونذادموو05  داويصدموضاو د و و دبو ن صنجلع ومسا و ن جل لي وجنو و ن ويدل و دجلالول

ن ددددلن موضدددووضنا دددد ون لالن دددد .و ي دددةون  ددددشمو ييدددجلوذ و اوضاددددجلي ومدددونون ددددن  وضددددوووعخددد ون  ددددجلالسو دددو

ضددوومجخدد وضاددجلي وضنا دد ون لالن دد ،وي خدد وعددلسولنجل  ددجلوو%2212لنادد  وو2غ21595نال ددايلنغوتصددموذ و

و.2غ100ل ولنجلي ويصموضاو  وضاجلي ون  نجلي ون ونيو109

  ونع دددجلتوذانواجل دددسونذ دددجل واوومددد ونذ دددجل و نا ددد ونال دددايلنغون ادددشينون ادددجل لوتا دددلسوذ وو-2-0-2-2

نذ دجل وو  ونسوض مون ق النو نذاجلاوون ا خ لي و ن   جلالننو ن  ندجللاوا دجلو د  سون شدجلال و إ دجلوت اصداواوومد 

ذ دد ون ا ددجلالقون اددشينوي ددلوي اصدداواننونال ددايلنغون اددشينون ا ددجلالقوعخدد و ددوسو نيددلوميشددووتادد  ابون

نال ايلنغون اشينوعخ ونذ جل و و ون اجللاوناالع و  انوااون اجللاوناالع وياايلغواخبو  وثخ  دبو دل و

ومسجل    ونذ جل واونال ايلنغون ا جلالقون وقويشواومسجل  جلوج  ون  ونالس.
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اننونال دددايلنغون ادددشينوولن ا دددجلو ضوال و وج ا دددجلتوت اددديولن ددد و ضوال و وج ددد وضادددجلاوونذ دددجل و-2-0-2-0

 جوسمددجلوضددووضوعددلونال ددايلنغون ا ددجلالقواونذ دد ومهددجلوضاددجلاوونفدددبوون ا ددجلالقوذ ووماددنوياددبوضشددجلا

ون خق وضووج  و ضاجلاوو عخ ونال ايلنغون ا جلالقوضووج  و  ا .

ضاددجلاوونفدددبون خقدد وذنا دد ونال ددايلنغون ا ددجلالقوضددوونذ دد توي صددلو ددجلونذاددجلاوون ددىوو-2-0-2-0-1

مونر دون خق وضوونذ  ،ويصموضاو  وضادجليا جلوثخدلوضادجلي ونذ د ولصدق وعجلضد و قو او د ويصدموت ي

ضددوون اددو وناانددىو نذاددختوي ددلومدد وجدددبواولنجل مددجلوعنددلولنددجلبوو%92ضددرتنوضال ددجلو مسخ  ددجلولنادد  و02ذ و

نلداون  خ دجلوضدووي دونال ايلنغون ا جلالق،وتاشواوضوال و وج  واموضن جلوضووض  ون ادخيون دوقويات د وذ ون اوو

وج  و علسوضوونر اننومسجل  جلوضجلوي  يو   جلون  جلضخواواونذا اوضووج  و  ا .

ضاجلاوو عخ ونال ايلنغون اشينون ا جلالقتوي صدلو دجلوتخدشون دىوت خدووادموضدووضنا د وو-2-0-2-0-2

ونال ايلنغون ا جلالقو ضنا  ونال ايلنغون اشينون خق وضوونذ  .

(وذ و15 وج ددد توتن اددديونذ دددجل ويادددبون  ن ددد و نذوال و وج ددد وجدددل لو)ن  ن ددد و نذوال ووو-2-0-2-0-2-1

ورا نومهجلت

ضدوومجخا دجلوع دجلال وعدووو%20ض د ولناد  وو129ضادجلاوون ادو ونااندىو نرليدلونذادختتولخد وعدلسمجلوو-

ل ن ددجلون نادد  ون  جلر دد وع ددجلال وعددووض ددجل وضاددا خ وو%90 يددلننو ددشن  وتصددمو ادد  ونذ ادديوضن ددجلوذ وشدد او

جنيدد واددموضن ددجلوييدديوعددلسنوضددوونر دداننويددايوأتجةمددجلوضقدداس و خ ددجلضخنوناججل ددبو جلصدد وضددووعخدد وم  دد و 

ون  جلضخنواونذاجلجاون ىوت يخ جلون اونلاوناالع  .

ضدوومجخد وعدلسونذادجلاوو مسخ  دجلوضدوون ادو وو%10اندىو ن اد و ون صدجل توت ديموضاجلاوون ادو وناو-

نقداس وتادايمو رجلضد وا قون دل ولونحملدل س و  دانوي داننوضوناانىو ن ا و ون صجل وع جلال وعووعنجللاو  

والكقجلضور  ا جلون عجلالي .
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 (10جدول )
بنية املساكن العلوية يف مبان االستخدام السكين التجاري مبنطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة 

 8002سنة 
 % العدد البنية

ون او وناانىو نرليلونذاخت
ون او وناانىو ن ا و ون صجل 

و129
و19

و20
و10

و155و120ومجخ 
نذصلالتو اجل جونرصاون  جلضموذ جل ون اشوون ا جلالقو نا  ون لالن  ون اا     وضوو داللون لالن د ونذ لن  د و

و(.0ض  ويانجلواوا شوجل لو)و120 علسمجلوو2552اوذلايمو

 ددايلنغون رتا ددبون ا  دد توي صددلو  رتا ددبون ا  دد وعددلسون اونلدداون اددشن  و ددو ونالو-2-0-2-0-2-2

ون ا جلالقوي لوميشووت ا   جلوذ وجم وعانونا  واننو جللاو نيلو ن  جل   و ا اوضوو جللا.

ن ونيدلو دو ونال دايلنغوو(وذ ومسخ  ونذ جل واننون ادجللاون ادشين11 جللاو نيلتوت ةول جل نوجل لو)و-

ادجلاوونذ ن د وضدوومجخد وض دجل وضنا د ون لالن د وتيديونذو%90ض  ولنا  و92ن ا جلالقوي لوتصموذ وعلسو

وضوون او وناانىو نرليلونذاختونذا و  و  صجل .

 (11جدول )
الرتكيب الرأسي ملباين االستخدام السكين أعلى االستخدام التجاري يف مباين االستخدام السكين 

 8002التجاري مبنطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة 
 % العدد الرتكيب الرأسي

و جللاو نيل
وضوو جللا ا او

و92
و01

و90
و00

و155و120ومجخ 
نذصددلالتو اددجل جونرصدداون  ددجلضموذ ددجل ونال ددايلنغون اددشينون ا ددجلالقو نا دد ون لالن دد ون اا    دد وضددوو دداللو

و(.0ض  ويانجلواوا شوجل لو)و120 علسمجلوو2552ن لالن  ونذ لن   واوذلايمو
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ن دددل الوناالعددد ونذيصدددصو ال دددايلنغو جلل دددجلاو ددد ا اتوتا  دددمواونذ دددجل وضا دددلس ون اونلددداون ادددشن  و دددو و

ضدددوومجخددد وعدددلسوض دددجل وضنا ددد ون لالن ددد ،و مسخ  دددجلويا  دددمواون  ددد اونذقا شددد وو%00ن ا دددجلالق،وت ددديمو اددد  و

ونذاشو  وعوو اياون عجلالون انوقو موو  جلغون عجلالون ا خ لقواونذلين .

توتا  ددوضادجلاوون   ند ولن  وناس ننونذند   و خ اجلاوونذخي  و ال دايلنغون ا دجلالقو-2-0-2-0-2-0

ضن ددجلو ددجلومددوهون لضدد وو%99(و  ا ددجلالو ج ددد ون اش  ددفويددنو او12ضاددشنجلوجددل لو)و20ن  ددجل  وعددلسمجلو

  انو خيجلج ون يا الي وذ   جلومسجل    وش والون ادن ،وت دمون ناد  وعدووا دشواون ا دجلالون  الجدجلنوي دلوتصدمو

  دددانوالكقدددجلضوو%20نيقضوذ وضدددوومجخددد ونذادددجلاوو ضدددجلو اددد  ونذادددجلاوواننونا دددا و إ دددجلوتدددو%91ذ و

ضادداو وس ددولونذ   ددنو ددجلوضددوون   ددجللوناججل ددبون  ددجلسضنوضددووجنددو وشددا ور دد جلوا قون ددل ولونذال  دد و

(وذ و اونذادددجلاوواجلضخددد ون  ن ددد وضدددوونذش قدددجلنو12ن دددويوويقرتشدددواوناالضو خندددوغ.و   دددةنوي دددةونفدددل لو)

 و ذادجلاوواوع ند ونذ دجل ون ادشن  و ذنا د و ا  وضاتق و م و%22 ن  الججلنو نا ا وتصمو ا ا جلوذ و

اننونال ايلنغون اشينو   ون ىو   سون شجلال وذ   دجلو ا دشوال ا دجلالون دايلنغون ادشوونذقدا  ون دوقو

وتاون او  بوجون بون  ن  ونذ     .

 (18جدول )
مبنطقة  بنية األدوات املنزلية املعيشية للمساكن العلوية يف مبان االستخدام السكين التجاري

 8002الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة 
 % العدد عدد االستبيان البنية املعيشية

وضش ف
وثالج 
و  ا 

واجلضمون  ن  

و20
و20
و20
و20

و22
و00
و02
و22

و99
و91
و20
و22

ضددوون ويددلننون اددشن  واوضنا دد ونال ددايلنغون اددشينون ا ددجلالقو نا دد وو20سونذصددلالتو اددجل جون ددا  جلاو  ددل

و.2552ن لالن  ون اا     و اللون لالن  ونذ لن   واوذلايمو
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 (13)اخلصائص السكانية  -4-4

تاا ددبون اددشجلاوياددبونفنادد  توتيددةنو ايادد ونهل ددا وذ ون ددل لون خ   دد ولصددق وعجلضدد ول ددلوو-2-2-1

يدلنوضدوونهل دا وو(02) ضجلوتاتبوعخ بوضووض شالنو  جل   و  شجل   وو9519مسد ون  ان و خشويسو ن و

ن  ال دددد وذ   ددددجلو  سنالنونالجتددددجلهواوجخددددبون   جل دددد وذ وس لوجنددددو وشددددا ور دددد جلواويددددموتون امددددجلو نكقددددجلضو

 جوالمددجل،و ي  دداوا ددشواوتات ددبونفنادد جلنوياددبوعددلسواددموضن ددجلو نا دد ون لالن دد وي ددلوي ددةوجددل لو

جلاوضددوونفنادد جلنوناجن  دد و جلصدد ونآل دد وي وعخدد ون اددشجلاون ادد وسينون اددشو(وذ ومسخ دد 0(و شددشمو)10)

 اددد  وو1190ن   دددون   وضدددوونذلينددد وي دددلويصدددموعدددلسميواوع نددد وضنا ددد ون لالن ددد وواونذندددجل اون ادددشن  

و%2512ضددوومجخدد وعددلسون اددشجلاو ددجلواويددنو اون نادد  ون  جلضدد و  ججل ددبواونذليندد وتصددموو%90لنادد  و

وا شوا  جل وضن جلتضوومجخ و شجل جلو أييتوو(00)

نكقددددجلضور  دددد ون عددددجلالو خ اددددجلاوو   ددددجلوض جلال دددد و ذنددددجل اونذياادددد وييددددا واونذليندددد و ددددجلوياون دددداوضددددلوو-

وعجلض .وذضشجل  جلنوناججل بو صيجل ون ل ولونذال   ولصق 

م ددددا ون ادددد وسينوضددددوونذنددددجل اون اددددشن  ون   ددددون   وذ ونذنددددجل اونذياادددد وييددددا ونذددددد س و  ددددلضجلنوو-

ا خ   ددد و ن اادددوي   وممدددجلوج دددمونذندددجل اون   دددون   وضندددجل اوييخدددبوعخددد ونذ   دددنو   دددجلونفناددد جلنون صدددي  و ن 

وناجن   .

                                                 

مج ددلوناالرددجلغون ددونالس ولددل اوضصددلالوضددوو اددجل جون لالن دد ونذ لن  دد ون ددىواونرصددولوعخ  ددجلوضددوو دداللون يصددجلبون  ددجلضمو اددشجلاوع ندد وضددوو(و00)
غون ادشينون ادجل لوض د و دشن جلواوضنا د ونال دايلنو905ضوومجخ ونذ جل ون  جل  وعدلسمجلوو%012ض  و شن جلولنا  وو00نذاجلاووعلسمجلو

 اد  وي دلون دايلغون  جليدلو اي د ونذ دجللالنون  يصد  و  ديصو  و ا داوضدووادموو1295اولخ وعدلسون ادشجلاو دجلون لالن  وذو نا  
وض  و خوصولوذ ونذ خوضجلنونذاخول .

و.292 اي وت لو لووع جل ب،وجيان   ون اشجلا،وسنالون ن ي ون  ال  ،ولة ن،وستن،وصو(و02)
،ول ددجل نوضليندد ولايددل ،و2552راصددجلس،و ن ايادد  ،ون ناددجل جونا   دد و ا ددلنسون اددشجلاو نذاددجلاو،و ددن ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ونال(و00)

و.09نذصلالون اجللا،وصو
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مت ددددون ادددشوون   دددون  ولن دددجلغون رجلضددد واوي ددداننو  وعندددجللاو مدددوو  دددجلغوي  دددموعخ دددبوناججل دددبومت ددد جلوضدددلو

(وذ وت ددوبو10)ونكقددجلضو جددا ون اددشوو   ددجلوممددجلو دداجوعنددبو  س وض ددللون ادددنييواونر ددا .و ي ددةوجددل ل

ضووذمججليلوعدلسون ادشجلاوو%29 ا  ولنا  و022نا  واون  لسون وقويصموذ وونفنا  ون  نيجل   ونذات  

و%22 اددد  ولناددد  وو052يخ  دددجلونفناددد  ونهلنليددد وو%021ي دددلوتصدددمو اددد  وتونجدددلميولدددنون اددد وسينو

ضدددوومجخددد وو%05 و قو اوجم دددوسونفناددد انويصدددموذو%209 لناددد  و جدددوسولدددنون اددد وسينوتصدددموذ و

ضووذمججليلوعدلسوناججل دبو ذليند وو%2212ن اشجلاو م و ا  وتديلورخ الوعوومجخ و ا ا جلون ىوتصموذ و

 ياجدددلوا دددشوذ ونكقدددجلضون    ددد ون عجلاليددد و خ ادددجلاوواوتخدددشونذندددجل او دددجلويددداالبغوضدددلوو(09)و2550 دددن و

 واونذلينددد ون دددىومت دددموض ددداو ع دددجللوال نتددد  يونذنيقيددد و   دددا وضنا ددد ون لالن ددد وضدددووضنا ددد وناع دددجللونذااديددد

عخد ون ادونيلو مديوو%10،و%19مسجل   ا ي،ويخ وا شو  دانسوادموضدوونفناد انونذصداي و ن  جلااداجل   ولناد  و

ضددددوون   جل دددد وضنيقيدددد وناجددددوالواوجمددددجلالنون ا ددددجلال و ن   ددددجلال .و أتيتونفنادددد  ون ادددد وسي واونذات دددد وو ييددددجل

ن اددد وسينوضدددووناي دددجلبون ادددشن  ون   دددون   وذ وناي دددجلبون جلضاددد ول دددلونفناددد جلنون ادددجلل  ولاددد بوم دددا و

نذياا ون انر د واو  دان ونذليند وي دلوإوي داوضدن يواونذندجل اون   دون   و دو ول دضونا داون دىورجلضدسو

يلي  و  ول ضون ا وسينون ويوويات اواو ع جللوراي د وضدووضنا د ووإياللوضاجلان يون  لمي وذ وضاجلاو

عخدددد ون اددددونيلوو%010،و%2ادددد   يواونذات دددد واددددموضددددوون   ن ددددنو ون اددددوسن  نولنادددد  وناع ددددجللونذااديدددد ،وي

  عدددجل  وذ وعدددلسوضدددوونفناددد جلنونا دددا وادددجل قخ  ن نو ن شدددوالينو ونفناددد جلنون  اي  ددد و مسدددةمي،وتصدددمو

وضوومجخ وعلسون اشجلا.و%910 ا ا يوذ و

 (18جدول )
 8002راسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة تركيب السكان حسب اجلنسيات والنوع يف منطقة الد

نسلللبة التلللوط  النسلللللللللللللللللبة  مجلة إانث ذكور اجلنسية
                                                 

نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون   ددم،وت ايدداوعددلسون  ددجلضخنوياددبونفنادد  و ليندد ولايددل ،ومسددةوضن ددوال ،و اجل دد ون ددو نال و  دد واون   ددم،و(و09)
و.22/0/2550ضشابولايل واو
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النوعيلللللللللللللللة  % عدد % عدد % عدد
 للذكور

 ب  السعودي 

وعلسون  نيجل   
و%

و021
و92

و0و2210
و2

و022و012
و155

و021و2029و29

وعلسونهلنلي 
و%

و299
و29

و00و2019
و11

و052و2212
و155

و209و210و22

وسعلونذصاي 
و%

و102
و20

و05و1010
و10

و252و2212
و155

و021و000و19

وعلسون  جلاااجل   
و%

و199
و22

و20و1212
و12

و129و1011
و155

و055و020و10

وعلسون ا وسي 
و%

و20
و99

و25و012
و01

و90و1212
و155

و-و210و0

وعلسون   ن  
و%

و29
و92

و2و211
و2

و05و0
و155

و09و1105و2

وعلسون اوسن   
و%

و09
و21

و2و012
و19

و22و019
و155

و05و205و010

وعلسور ا ا
و%

و02
و22

و15و912
و12

و22و012
و155

و105و025و910

وعلسومجخ 
و%

و1120
و2910

و100و155
و1510

و1295و155
و155

و-و200و155

ض دد وو00نذصددلالتوعددلسون اددشجلاولااي دد ون يصددجلبون  ددجلضمو اددشجلاوع ندد وع ددون   وضددوونذاددجلاووعددلسمجلو

 دددشن جلواوضنا ددد ونال دددايلنغون ادددشينوض ددد وو905ضدددوومجخددد ونذ دددجل ون  دددجل  وعدددلسمجلوو%012 دددشن جلولناددد  و

و.2552ن اجل لو نا  ون لالن  ون اا     و اللون لالن  ونذ لن   واوذلايمو ن و

و(.0يانجلواوا شول جل نوجل لو) -

ون نا  ون نوع  و خواوال و-
وعلسون واوال

و155×و
وعلسون  ث

  اي  وياجل وتو ووعلسونفنا  ولنون اشجلاون ا وسينولااي  ت -
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ونا  وناجن   علسونف
و155×

وعلسونفنا  ون ا وسي 

ور جل جلوعخ وياجل وتو ووعلسونذ جلجايوولنون اشجلا

و0091يانجلواوا شتوصقوحو ة،ون  يلونفيانا،وضاجلو جللا،وصو

(وذ ونالتقددجلسون نادد  ون نوع دد و خددواوالواوع ندد و0(و شددشمو)10ن رتا ددبون نددوع توي ددةوجددل لو)و-2-2-2

 خدواوالو ن  ثوعخد ون ادونيلوو%1510،و%2910ي لولخيسون ناد  وو%200وضنا  ون لالن  و اصموذ 

 أييتوا دددشومت ددد جلوضدددلون دددا انالوتي دددبوض دددجلالا ون  ثولناددد  وضاتق ددد وعدددوون   دددمواونذ خشددد وي دددلوت دددلو

ا دجلوياجدلوا دشووو(00)ضووذمججليلورو ون   دموو%10ض جلالاا يوضوو رمون نابون  جلذ  ولنون ل لوتصموذ و

جلاومدديوضددوون   ددجللوناججل ددبون ددويووالوتادد توضات ددجل يوذ ونصددايجل وعددجل ال يوي ددلوذ و او ا دداون اددش

نفناددد جلنونا دددا و جلصددد ووي اصددداو جدددوسون  دددجل النوعخددد ون ادددشجلاون اددد وسينو ذنا ددد و رخ دددموضدددوو  دددانس

ن  ال دد .و يوعددتونفددل لوتو يددلون رتا ددبون نددوع وعخدد ونفنادد جلنوي ددلوت ددنو او ا دداونفنادد جلنوتددون  واو

 خدددواوالو ن  ثوعخددد ون ادددونيل.وذاوتصدددمون ناددد  وو%01،و%99ن ندددوع ومددد ونفناددد  ون اددد وسي وون رتا دددب

 ياجدددلوا دددشو وجدددوسوعدددلسوضدددوونا ددداون اددد وسي واول دددضونذادددجلاوون دددىواوذيالهلدددجلوو%210ن نوع ددد وهلدددجلو

 نددلي  جلو ذنا دد ون اددشن  و مدد و اددبو ددصون ادد وسينواوضنا دد ون اددشوون   ددون  و  دد وي ددلوتصددمو

يخ  ددجلونفنادد  ون اددوسن   وو(02)و%2919،و%0512واوالو ن  ثو ددلي يوعخدد وضادداو ونذليندد وذ و ادد  ون دد

يددداصوعدددلسوضدددوو  دددانسونفناددد جلنون  ال ددد وعخددد ونصدددايجل و  ددداميواخ دددجلوو  دددانوذ و%19،و%21لناددد  و

 ضشووهليوا شو ضدجلونردمونفناد جلنواو اد  ون  ثومد ونفناد  ون  نيجل  د وي دلوجدجلبون رتا دبون ندوع وهلدجلو

                                                 

،وصو2555/2551،وض  اد ونامددانغو خرتمجد و ن ن ددا،ون  دجلما ،و ددن و2551/و2555ن  ندشون دل يل،وت ايدداوعدوون ان  دد واون  دجلإو ددن و(و00)
و.209

و.09،وضصلالو جللا،صو2552نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،و  نال ونالراصجلسو ن ايا  ،ون ناجل جونا    و ا لنسون اشجلاو نذاجلاوو(و02)
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 أييتوا ددشوالكقددجلضو جددوالوو%2029عخدد ون اددونيلولنادد  و وع دد و خددواوالوو%2،و%92خددواوالو ن  ثو 

ون  نيجل   و جلوالويا توهليون مو ق جلنونصايجل و  امي.ن   جل و

(و12 رو ون   متوميشووت دنوا دشوضدوو داللوت اد يوع ند ون لالن د وجدل لو)ون   اقون رتا بو-2-2-0

وذ ومخسو  جلنوم ت

ضدوومجخد وع ند ون لالن د و مد و اد  وتاقداوو%9 اد  ولناد  وو110 دن تولخد وعدلسمجلوو10وون ق  ونرموضو-

ضددلوجما ددلو ا دداو  ددانسهوضددوون   ددجللوناججل ددبومسددةونذصدداي نو  ددجل ال ي،و مسخدد  يو ددل ونا دداون ادد وسي و

و ل ضون  جل النون  ال  .

 (14جدول )
 8002ة سنة الرتكيب العمري للسكان يف منطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريد

 % العدد الفئة العمرية
و10 رموضوو

و10-29
و05-22
و20-09

و95 ا اوضوو

و110
و002
و090
و129
و10

و9
و05
و20
و10
و1

و155و1295ومجخ 
 املصدر:

و.2552 اجل جون لالن  ونذ لن   واوذلايمو -

ض ددد و دددشن جلولناددد  وو00عدددلسون ادددشجلاوعدددوون يصدددجلبون  دددجلضمو ادددشجلاوع نددد وضدددوونذادددجلاووعدددلسمجلو -

ض دددد و ددددشن جلواوضنا دددد ونال ددددايلنغون اددددشينون اددددجل لوو905 ونذ ددددجل ون  ددددجل  وعددددلسمجلوضددددوومجخددددو012%

 (.0 نا  ون لالن  ون اا     ويانجلواوا شول جل نوجل لو)
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ضددووو%05 ادد  ولنادد  وو002 وضددوولددنون ق ددجلنوعددلسمجلو ددن توتنددجللونذات دد ون  جل  دد29-10ن ق دد وضددوو -

 ضخنواو ع جللون لضجلنو ن ن جل  .مجخ وعلسون اشجلاو ا اميوضوون   جللون  نيجل  نون  جل

 قوضددجلوو%20 ادد  ولنادد  وو090 ددن تومت ددمو ا دداون ق ددجلنو ددشجل ويصددموعددلسمجلو22-05ن ق دد وضددوو -

ي دددا وضدددوو صدددفوعدددلسون ادددشجلا،ويدددل مو   دددجلومسجل   ددد و  دددانسونفناددد جلنون دددويووي  خدددواواوراجلعدددجلنو

 ن ا جلال و ن  نجلب.

 نددد و ا ددداميوضدددوونفناددد جلنواننوضدددوومجخددد و دددشجلاون  و%10 دددن توتندددجللو اددد  و09و–و20ن ق ددد وضدددوو -

 ن رب واوجمجللون ا جلال و ن لضجلنواجل   ن نو نهلنوسو نذصاين.

 ا داميوو%1 اد  ولناد  وو10 ن تومت موعلسنوتل سنوضووي ديون   ند ويصدموذ و95ن ق  و ا اوضوو -

 ضوونا اون ا وسي ونذوجوس و ذنا  .

يددل خواواورددو ون   ددموو%95 ادد  ولنادد  وو1102(وذ و او ا دداون اددشجلاو عددلسميو10 ي ددةوجددل لو)

 دن و ليند ولايدل و10 ا  وصديجلالون ادوو ردموضدووو م و ا  وتيجلياو     ونجملا لون ا وسقون وقوتاتقلو  ب

ضدددووذمجدددجليلوعدددلسون ادددشجلا،و ياجدددلوا دددشوذ و او ا ددداومددد البون ادددشجلاومددديوضدددووو(09)و%0912 اصدددموذ و

وناججل بون ون ليوواو وون   م.

 (11جدول )
 8002عمل واإلعالة ب  السكان يف منطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة قوة ال

 % العدد الفئة العمرية
و10صيجلالون اوو رموضوو

و95و–و10رو ون   مو
و95ا جلالون اوو ا اوضوو

ومجخ 

و110
و1102

و10
و1295

و9
و95
و1

و155
و15و110وذعجل  وصيجلالون او

                                                 

و.09،وضصلالو جللا،صو2552 ال  ون ا وسي ،و  نال ونالراصجلسو ن ايا  ،ون ناجل جونا    و ا لنسون اشجلاو نذاجلاوونذ خش ون (09)
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 % العدد الفئة العمرية
وذعجل  وا جلالون او
ون عجل  ون شخ  

ون عجل  ولنون اشجلا

و10
و129
و129

و111
و1111
و15

ونذصلالوعوت

ض ددد و دددشن جلولناددد  وو00عدددلسون ادددشجلاوعدددوون يصدددجلبون  دددجلضمو ادددشجلاوع نددد وضدددوونذادددجلاووعدددلسمجلو -

ض دددد و ددددشن جلواوضنا دددد ونال ددددايلنغون اددددشينون اددددجل لوو905ضددددوومجخدددد ونذ ددددجل ون  ددددجل  وعددددلسمجلوو012%

و(.0 نا  ون لالن  ون اا     ويانجلواوا شول جل نوجل لو)

 2552  ونذ لن   و اللوذلايمون لالن -

وذعجل  وصيجلالون او و-
وصيجلالون او

و155×و
ورو ون   م

و

وذعجل  وا جلالون او و-
وا جلالون او

و155×و
ورو ون   م

ون عجل  ون شخ   و-
ومجخ وصيجلالون اوو+ومجخ وا جلالون او

و155×و
ومجخ ورو ون   م

و

ون عجل  ولنون اشجلا و-
وومجخ وصيجلالون اوو+ومجخ وا جلالون ا

و155×و
ومجخ ون اشجلا

ضدوومجخد وو%15 اد  ولناد  وو129 ي ةونفل لو ييجلوذ و اون ادشجلاو دجلال وردو ون   دمويصدموعدلسميو

 داون  ال د ونذوجدوسواوضنا د و داون اد وسي و  وناعلسون اشجلاومسدجل   ا يوضدووصديجلالنو ادوونذنااد نوذ ونا

ضدددوومجخددد وو%15اوي دددلو صدددخسوذ ون لالن ددد و ردددلو ددداجوعدددووا دددشونكقدددجلضو اددد  ون عجل ددد ولدددنون ادددشجل
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 ادوونو اوصديجلالو%111  عجل  ون شخ  ،و يدسنسونكقجلضوذعجل  وا جلالون اوو  صموذ وو%11ن اشجلاو  وو

و.%15ذ و

(وذ و او ا داون ق دجلنوعدلسنوعخد ونذاداو و2(و شدشمو)19ن رتا بون ا خ   توي دةوجدل لو)و-2-2-2

ضوومجخ و  انسون   ن و م و اد  وت درت وضدوو اد  وو%21 ا  ولنا  وو150ن ا خ   و   وضووي ا و يشابو

 ياجدددلوو(95)و%9510تخدددشون ق ددد و دددل وناججل دددبوعخددد وضاددداو ونذ خشددد ون  ال ددد ون اددد وسي ون دددىوتصدددموذ و

ا شوذ و او ا او شجلاوتخشونذنا  وميوضوون   جللو نرا  نوناججل بون دويووي  خدواولا نتدبوضنيقيد و

ن ددددىوالوتااخددددبوضدددد مالنوسالن دددد  ويرت ددددلوا ي ددددجلوعددددوون   ددددمواوتخددددشواو ع ددددجللون ن جل دددد و ن لضدددد ونذند  دددد و

نجملجلالنو  وهوناجوال،وي الوا شو او ا داون ق دجلنونكقجلعدجلواون  دلسومديومحخد ونذد مالنون  خ دجلو عدلسميو

  مسخد  يوضدوون  دجلضخنواونجملدجلالنون ا جلاليد وض دموضندل يبوون   ند و  دانسضوومجخد وعدلسوو%2 ا  ولنا  وو25

ونذ   جلن.

(و ييدددجلوذ و اومجخددد وعدددلسويدددجلضخ وادددموضدددوونذددد مالنوناللالن  ددد و ن علنسيددد و ن  جل ويددد و19ي دددةوجدددل لو) و

و مسخ  يوضوون  جلضخنواون ا جلال و جمجلالنونذ  جلال.و%09ي يخواو ا اوضووثخلوعلسو  انسون   ن ولنا  و

 (19جدول )
 8002دينة بريدة سنة سنة يف منطقة الدراسة التطبيقية مب 11الرتكيب التعليمي للسكان فوق 

 % العدد الرتكيب التعليمي
و ض 

وي ا و يشاب
ونلالن  
وذعلنسق
واث وق
و عخ 

و02
و150
و20
و20
و00
و25

و10
و21
و11
و15
و10
و2

و155و205ومجخ 
                                                 

مددد،ومسددةوضن ددوال ،و اجل دد ون ايادد  و1220/1222نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون   ددم،وت ايدداوعددوونذادداو ون ا خ  دد و نفنادد  و خ ددجلغو(و95)
و ن ااويا،وضاادونذ خوضجلن.
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عددوول ددجل نو   ندد وضددوو ددشجلاوضنا دد ون لالن دد وو2552نذصددلالتو اددجل جون لالن دد ونذ لن  دد واوذلايددمو
 اد  ويانجدلوجدل لوو1120ضدووعدلسميون  دجل  وو%22لنا  وو ن و10 ا  و و و205ن اا     وعلسمجلو

و(.10)
 ددن وذ وجم ددوعانونا  وو10نرجل د ونا دداي توي صددلو دجلواومددوهون لالن دد وت ادد يونا دانسو ددو وو-2-2-0

مسددةوضاددد  (واومددوهون   ندد وو–لددل او  دداو ن  جل  دد وضددلو  دداميوي ددلويصدد بول ددجلاونرجل دد ون د نج دد و)ضاددد  و
يددددجل ا يوون   ددددجللوناججل ددددبون  ددددجلسضنو خ  ددددمواددددمو قدددداسهولددددمويصدددد بون ا  ددددسوضددددو  ددددانوااو مسخدددد  يوضددددوو

ون د نج  .
و%90لناد  وو200(وذ و او مسخبونا دانسواوع ند وضنا د ون لالن د و عدلسميو10 ي ةوجل لو)

ضوون دويووي   دواولدل او  داو دونبوادجل ونوضدوونذادد جنو إويصداي ونو  داميو  وإوياد جدونول دلوي دلو او
 ادددد  و     ددددواوضددددلو  دددداميوو10وون   ددددجللوناججل ددددبون ون ددددليو،و ضددددجلو ردددد ونا ددددانسو عددددلسميومسددددجل   ا يوضدددد

و. ي  خواونا اون ا وسي و ل ضونا اوناجن   و  جلص ون  ال  وضن جل
 (17جدول )

 8002سنة مبنطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة  11احلالة السرية للسكان فوق 
 % العدد الرتكيب األسري

و  ا ولل ا
و بو  ا 

و200
و10

و9012
و912

و155و205ومجخ 
عددوول ددجل نوع ندد وضددوو ددشجلاوضنا دد ون لالن دد ون اا    دد وو2552نذصددلالتو اددجل جون لالن دد ونذ لن  دد واوذلايددمو

 ادد  ،ويانجددلواوا ددشول ددجل نوجددل لوو1120ضددووعددلسميون  ددجل  وو%22 ددن ولنادد  وو10 خاددشجلاو ددو و
و(.10)
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 لعمل اليوميةالنشاط االقتصادي ورحلة ا -4-4-9
ضدددوون   دددجللواوضنا ددد ون لالن ددد وذ ون   دددمواوو%92ن ن دددجلطونالراصدددجلسقتويناادددبو دددووو-2-2-9-1

ن  اجلسون جلصو م و ا  وتاقاوضلو مه  ون  اجلسون جلصوعخ وضااو ونذ خشد ولصدق وعجلضد ون دوقويادايواو
ووضددجلوت اددلهو مددو(91)و2550 ددن وو%1212ضددوون   جل دد ول ن ددجلوينددجللون  اددجلسونرشددوض وو%2019عخدد و ادد  و

ن جلعد  وهلدجلووضوونذ  ادجلنو%92ل جل نون ا ض نجلنونالجا جلع  واونذ خش ولصق وعجلض ون ىوت ةوذ و او
ممددجلوج ددمونجتجلمددجلنونفيان  دد ونرلي دد وت  دديوضددووس الون  اددجلسوو(92)ل دد او لضدد ون   جل دد وض  اددجلنو جلصدد و

(وذ و اون   جل دد و9(و شدشمو)21،و ي دةوجددل لو)(90)ن دجلصوا يدلوتددجل الون ان  د واوضدلاون  ددجلإون  جل دلو
واوضنا  ون لالن  وتاو سوعخ وعلسوضوونا  ا ونالراصجلسي ون ا  ا و مه جل.

جتددجلال ونف خدد و ن ا د دد توينددجللومددونون ن ددجلطونذات دد ونا  واوع ندد وضنا دد ون لالن دد وضددووي ددلون  ددلسو  ددانوو-
ات ددبومددونون  اددجلسوعخدد وضددوومجخدد ون   جل دد و مدد و ادد  وتقددو و ادد  وتو%92عددجلضالولنادد  وو192ا ددبوييدديو

ا ددجلوتقددو و ادد  وضاددجلمهابوعخدد وضادداو ووو(92)و2550 ددن وو%1910ضادداو وضليندد ولايددل ون ددىوتصددموذ و
 أييتون ايوناومونون  اجلسوعخ ونذات  وناعخ واومدوهونذنا د و صدجل صوو(90)و%0نذ خش ون ىوتصموذ و

جددبوضدوون دايلنغوناالنعد و دجلوي د موناع جللون ا دجلالقو ذليند ولدمو اوتات  و ور  جلوع ووضنا  وضاادو
ونال ايلنغون ا جلالقون اشينون وقوي  مولبوراجلسوعايضوضووم البون اشجلا.

                                                 

 Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Economic and Planning, The Statistical )61(و

Inducator, Central Department of Statistics, Riyadh, 2004, P. 25. 

و.001نذ خش ون  ال  ون ا وسي ،وض  ا ون ن لون  ايبون ا وسق،ونذصلالون اجللا،وصو(و92)
 ,Petter, R. B., and Salau, A. T., Cities and Development in the Third World )63(و

Manscell, London, 1990, P. 5. 

نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون   ددم،وت ايدداوتو يددلون   جل دد وناجن  دد وعخدد ون ن ددا ونالراصددجلسي ون ا  ادد و   اددجلسون ددجلص،ومسددةوضن ددوال،و(و92)
وابوع مولايل .،وضش05/12/2550ذ وو1/1 اجل  ون و نال و   واون   موضوو

و.15،وصو1999ن ايلنغوناالضو ن ويجل ف،وضشا  و ي ون  ا ،وججلض  ون  جلما ،و ن وو– محلوت لوع لون  جلل،ونذلاون ا وسي و(و90)
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 (12جدول )
سنة مبنطقة الدراسة التطبيقية  90 – 11توزيع العدالة على األنشطة االقتصادية للسكان من 
 8002مبدينة بريدة سنة 

 % العدد النشاط
وجتجلال ونف خ و ن ا د  

وضجلنونالجا جلع  و نالراصجلسي ن ل
ون صنجلعجلنو نرا 

و  ا 

و192
و01
و22
و00

و92
و10
و2

و11
و155و055ومجخ 

-10ضدددوومجخددد ون ادددشجلاو  ددد وو%2910،وي ددديون   نددد و2552نذصدددلالتو ادددجل جون لالن ددد ونذ لن  ددد واوذلايدددمو
و(.10 ا  واوضنا  ون لالن  ون اا     ،ويانجلواوا شوجل لو)و1102 ن ون  جل  وعلسميو95
لضجلنونالجا جلع د و ن  يصد  تومت دمون ن دجلطون  دجل وضدووي دلونذات د واوعدلسون  دجلضخنولدبوذاوييديون  -

ضددووذمجددجليلوعددلسون  ددجلضخنواون ن ددجلطونالراصددجلسقو مسخدد  يوي  خددواواوو%10عددجلضالولنادد  وو01عددلسو
ن دلضجلنون  يصدد  واادجل  نو  وع ددجللو ددلضجلنو دل ون  ددااجلنو نذ  ادجلنون ا جلاليدد و  عددجل  وذ و

وجل  واونذاجلعيو تالنونرالر و مسةمجل.ن   
 صنجلعجلنو نرا توتييون  جلضخنواون  ليلوضوونرا واجل ن جلال و صنجلعجلنواموضوون  دد،ونذاللدس،و -

    ن .نوضووذمججليلون   جل  واو%2عجلضالولنا  وو22نايوي ،و مسةمجل.و علسميو

ن ن ددددددمو ن ايددددددديوو ن ن ددددددمونا  ددددددا ونا ددددددا توت دددددد مو ردددددد ونا  ددددددا ون ا  ادددددد واجل  نددددددجلبو ن ا دددددد  لو و -
ضددوومجخدد ون  ددجلضخنواوع ندد وضنا دد وو%11عددجلضالولنادد  وو00 نالتصددجلالنو نذددجللو مسةمددجل،وتيدديوعددلسو

 ن لالن  .

ن لالن  ول لسوضوون  ونضدمونذات اد ووثاواليخ ون   مون  وض  واوضنا  اليخ ون   مون  وض  توتا و-2-2-9-2
وجلت  جلالنون   مو ن ايا  ونرياقو جون بو  ا وضن 

نالت ددجلطومسجل   دد ون   جل دد واوضنا دد ون لالن دد و ا  ددا ون ا جلاليدد و ن لض دد ون ددىوت ددلوضددوو مدديون ددايلنضجلنوو-
و%019 نال دددايلنغون ا ددجلالقونردددااوو%2212ناالنعدد و دددجلوذاومت ددموض دددجل ونال ددايلنغون ا دددجلالقون اددشينو

ن ادددد وسينووي ددددلويددددو او صدددديجل وتخددددشوناع ددددجللو مسددددجل   ا يوضددددوو(99)ضددددوومجخدددد ون ددددايلنغوناالنعدددد و ددددجلو
وضاجلاوو خ  جللو عخ وض جلالو ع جلهليو  وراي  وضن جل.

                                                 

و(.0يانجلواوا شوجل لو)(و99)
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ن دىوت دا وتخ دجلو نا د ون   دبوي دلومت دمووC.B.Dرا وضنا  ون لالن د وضدووضنا د وناع دجللونذااديد وو-
و ميوضنجل اوجت  جلنون ا  جل ون   جل  و ذلين .

عنددلون ددومجل وذ و ضدددجلاوويدداصونا ددانسوعخدد ون   ددمو   ددا وضددووضندددجل اون اددشووجتن ددجلو نق ددجلنون ن ددموو-
ل  ل وي لوالوت مموضات جل يوشانبو  جلالننوممجلوج مون لالنج وم ون و  خ ونذاجلي وذووي  لوعدووتدموع خدبو
ضاجل  وي  دوعوو ةمجلوض  جلو اردلنغو جلصد و  اواليخد ون   دمومسجل  دجلوتاشداالوضداتنونا  وصد جلي  و ن  جل  د و

جل دجلوعخد وع دموراجلعدجلنوسن ايد وضااجلل د ويدولوضااددوضاجل   واموضن جلوتاي وواليخ وامدجل و اليخد وعدوس و ر 
وميشددددووت ادددد يواليخدددد ون   ددددمون  وض دددد وياددددبو  دددد خ ون ن ددددمو(90)نذليندددد وذ ا دددد ون ددددايلنضجلنوناالنعدددد و ددددجلو

و(وذ وثالث و اجلرجلنوم ت15نذاايلض و   جلون االرجلوضووضاادوضنا  ون لالن  وششمو)
واو ادددددجل وضنا ددددد ون لالن ددددد واننوادددددجل ون ايخددددد و دددددةنوعخددددد ون  دددددلنغتوييددددديون  دددددجلضخن و-2-0-9-2-1

نال دددايلنغون ادددشينون ا دددجلالقونذاخددد وعخددد ون  دددونالسون ا  اددد وهلدددجلوض دددموادددموضدددوونذخدددشوع دددلون  ديددددو)شدددجلالسو
ن   ددب(وشددارجلو ن صددنجلع ومسددا و ن جل ليدد وجنددو و ن ويددل و ددجلالو  عددجل  وذ ونالضاددلنسو ددجلال و اددجل وضنا دد و

وجددلوضنددجل اون اددون ويددولونذادد لون  ددلرو   ددون وضددرتوجنددو وي ددلوت255ن لالن دد ون اا    دد وعخدد ول ددلو
وضااخ جلنون ناجلبو   ون ون ومبو   ون ون يا ننو  عجل  وذ وضنجل او لضجلنونذجللو ن ن م.

ضدددرتنواونالجتجلمدددجلنون  ددد جل   وو105 يصدددموضاو ددد ونضادددلنسنهو دددجلال ويدددل سوضنا ددد ون لالن ددد و دددوو
 ددد ون لالن ددد وي دددلوأي دددوومدددونون نادددجل وشدددشالو ن  دددار  و ن يال ددد و اونجدددلوضندددجل اون ا دددجلال و   دددا وضدددووضنا

غول ن ددجلومياددلو005ضادداا الوياقدداوضددلوشددشموضنا دد ون لالن دد ،ومياددلو و ددبوضددوون  دد جللوذ ونفنددو ولاددولو
غوينجللومدونون نادجل ونذات د ونا  وضدووي دلون دا  جللبواادربوعدلسو055ضوون  ا وذ ون يا ولاولووعاعب

وضووذمججليلون   جل  و نا  ون لالن  .و%20ضوون   جل  ولنون  اجلعجلنون  الث ولنا  و
 (16جدول )

توزيع نطاقات رحلة العمل اليومية حسب وسيلة النقل الغالبة االستخدام لدى العامل  يف فئة 
 8002مبنطقة الدراسة التطبيقية مبدينة بريدة سنة  90 – 11العمر 

 % العدد النطاق
و ةنوعخ ونارلنغ
ولون ا ون لالنججلن
ولون ا ون ا جلالنن

و200
و05
و10

و20
و15
و0

و155و055ومجخ 
 املصدر: نتائج الدراسة امليدانية.

                                                 

 ,Charley, R.J., and Others, Models in Geography, Methuen and Co. LTD, London )67(و

1967, P. 339. 



222 

 ادد  وا ددجلوي ددةوو1102 ددن ون  ددجل  وعددلسميو95-10ضددوومجخدد ون اددشجلاو  دد وو%2910ي دديون   ندد و -
و(واوضنا  ون لالن  ون اا     .10جل لو)

لنيد وضددوو ادجل ون ايخد و  دلالنججلنتوحيد  و  نادجل ون ادجللاوعخد وشدشموضاداا موميادلولو-2-2-9-2-2
(،وييدديو ردد ونا ددون ونفنول دد و نا  ددا و15ادديوجنددو وشددشمو)0نرددل سون جلالج دد و خناددجل ون اددجللاو ددوو

اديوشدارجلو ض خ دجلو2نرا   و ن ا جلالي وعخد و دولوشدجلالسونذخدشوع دلون  ديددويدنوضدل مويد ون ادجلذ  و يدونيلو
  د خ ون ن ددموناا داوتددلن الوو دجلالو  دوو نيددلوا خدووضددرتومسدا وعخد و ددولو ايداونذخددشو  صدم،ومت دمون لالنجدد 

ون  قجل وعخ  جل.و ل ومسجل   ا يو  انو  ااونرانجل  جلوضجلس و   و  ونالياقجلظو جلواوضاجلان يو نكقجلض
 اددددجل ون ايخدددد و  ادددد جلالننتوييدددديون   ددددجللونذان خددددنوذ وضاددددجل جلنو ل ددددلوضددددوون ناددددجلرنوو-2-2-9-2-0

مجخدد ون   جل دد ،وتيدديول ددضون  ددجلضخنون ددويووضددووو%0ن اددجلل نواو الجددجلبونذليندد ،وينددجللومددونون ناددجل و ادد  و
 ددلي يو دد جلالننو جلصدد و  مسخدد  يوضددوون ادد وسينو ضددجلومسددةون ادد وسينو ددإ يوينا خددواولون ددا ون ادد جلالننون ددىو

 دددانسولون دددا و ددد جلالن يون جلصددد و  دددةو جددداوي دددا و صددديجل جلولددددو ن شدددلنسيو و قون دددويوويشدددل اواو  دددمونا
 ع ددددجلهليولون ددددا و ددد جلالننومججلع دددد و دددداصو ددددجلوشددددااجلنوووض دددا  وضددددووج دددد و  ون ددددويووينا خدددواوذ و ضددددجلا

وتوي فون   جللواو مسخبوناي جلاوضووج  و  ا .
 مشكالت السكن العشوائي وتقييم دوره الوظيفي: -1
ت دةون لالن د ونذ لن  د وذ و  دبوعخد ون دامسيوضدوو اون نق دجلنون  جلم دد وض دشالنون ادشوون   دون  توو-0-1

اي و رتنون  ليلوضوونذ دشالنونريداي واوري ون ايا  و ن ان   ونن ىوتنق  جلون اخاجلنون ا وسي وعخ
نذندجل اون ادشن  ووممدجلوج دمو(92)ضنا  ون لالن  وتخشون دىوتدات  و ذدلاولصدق وعجلضد وسن دموذ جلالمدجلون   دان و

و جلومسةوضالموال وذالو  جلوالو خووضوون  ليلوضوونذ شالنون ىوتا خاو  ايا  ون   ان و ن لضجلن.
ت ددددنومددددوهونذ ددددشالنوضددددوو دددداللوسالن دددد وذاددددجلي وضددددووضنا دددد ون اددددشوون   ددددون  واننوو ميشددددو

نال ايلنغون اشينون اجل لو نا د ون لالن د و ض جلال ا دجلو نا د و دشن  وممجلثخد وهلدجلواونذادجلي و نا د ون صدقانبو
و جللونذلين وضوو اللوجون بوضن جل.و(99)نذياا وييا و

(وذ وناوضاو د و صد بونذادشووضدوونذادجلي و25)وض شالنونذاشوتوت ةول دجل نوجدل لو-0-1-1
ل ن ددددجلولخيددددسواوو2غ2512و ددددجلواوا ددددشون  ددددونالسو نرددددجلالننو نرددددلن اولخيددددسواوضنا دددد ون اددددشوون   ددددون  

ي ةوذ وا جل  و نعي و خ اجلاوواوع ن ون اشوون   ون  وت المجلول دجل نونفدل لووممجلو2غ11111نذنا  و
                                                 

 Bennch, G., Environment Consequences of Different Patterns of Urbanization in )68(و

Population Environment and Development, United Nation, New York. 1994, P. 

160 

شددونالسواددموضددووضددرتوضالددلواوجنددو وشددا وضنا دد ون لالن دد و ددجللوض ددلناونفدداس وحيددلمجلو15555ضنا دد ون اددشوون   ددون  وتيدديوضاددجلي و(و99)
ن ىوتييوضنا د وممجلثخد وهلدجلواونذادجلي وت دلوجندو ومسدا ويد وونذيا ونذخشوع لون  ديدوشارجلو ن ويل و جلال.و ضجلويل سوضنا  ون اشو

ون صقانبوحيلمجلوشجلالسونذخشوع لون  ديدومسا و شجلالسوناضةو  صمولوولنلالوجنو .



222 

ض دجل و  د واونذنا د ونذيااد ونذ جلثخد و9ن د ون اا    د وض جللدموض د واوضنا د ون لالوو29ي لو صدخسوذ و
هلددجلواونذاددجلي وناضدداون ددوقومي ددموتدنمحددجلو خ  ددجل و ن ويددلننون اددشن  و   اددجليلوتدنيددلنواون ش جل دد ون اددشجل   و
ض جلال دددد و ذاددددجلاوواونذنددددجل اونذياادددد ،و ممددددجلويديددددلوضددددووض ددددشالنون اددددشوواوضنا دددد ون لالن دددد ونكقددددجلضو

نذياادد وو/وي ددا ول ن ددجلوتاتقددلوعددووا ددشواوع ندد ونذنددجل ا2غ9نر ددا وي ددلو صددخسوذ وضاو دد وضاددجلي و
/وي ددا و ممددجلوييددجلعفوضددووض ددشالنوعدد اونر دداننونالتقددجلسوض ددللون ادددنييواونذنددجل او2غ19 اصددموذ و

 ادد  /وي ددا ول ن ددجلوالويا ددل واونذنا دد ونذياادد و دداس/وي ددا و مدد و ا  دد و2ن   ددون   ون ددوقويصددموذ و
ت اددلهون لالن ددجلنونفيان  دد وضددوو اون ادددنييو نذادداو ونالراصددجلسقول ن  ددجلوعالردد وعشادد  وذانونالتقددلوك  دد وذددجلو

و(05) يلمهجلونكقضونآل ا.و
 (80جدول )

السكين مبنطقة الدراسة  مساحة خمتارة من منطقة االستخدامجوانب من خصائص املساكن يف 
 8002ي الصفرا  مشال املدينة سنة التطبيقية مقارنة مبنطقة مماثلة يف املساحة خمططة حضراي حب

مسلللاحة منطقلللة  املنطقة
 8الدراسة م

كثافلللللللللللللللللللة 
 املساكن

 نصللللللللللليب متوسللللللللللط
املسلللللللللللللللللكن ملللللللللللللللللن 

 8املساحة م

متوسلللللللللللللللللللللللللللللط 
مسلللللللللللللللللللللللللللللاحة 

 8احلجرة م

معللدل التللزاحم 
 فرد/ حجرة

ضنا دد ون اددشوون   ددون  و
و جللوض لناونفاس 

ضنا ددد ون ادددشوونذياددد و
جنددددددددددددو ومسددددددددددددا ويدددددددددددد و

ون صقانب

و15555
و

و15555

و29
و
و9

و252
و

و1111

و9
و

و19

و2
و

و110

 .8002املصدر: نتائج الدراسة امليدانية يف إبريل 
ت ددلوجنددو وشددا وضنا دد ون لالن دد ونذ لن  دد و ددجللوو2ضددرت15555ضنا دد ون اددشوون   ددون  وضاددجليا جلو -

وي ونفاس ،وحيلمجلوشجلالسونذخشوع لون  ديدوشارجلو شجلالسون ويل و جلال.
و ومسدا ويد ون صدقانبوحيدلمجلوشدجلالسونذخدشوت دلوجندو2ضدرت15555ضنا  ون اشوونذيا وضاجليا جلو -

 ع لون  ديدومسا و شجلالسوناضةو  صمولوولنلالوجنو .

ض ددددشخ و  ددددصونذ ددددجلهونذند  دددد توأتيتوض ددددشخ ورخدددد وضددددونالسونذ ددددجلهواوضنا دددد ون لالن دددد ولصددددق وعجلضدددد وو-0-1-2
 جلالون وقوياصفو فقجل و  دلال و د وطوو05ºو-و12º وجوسمجلوع وون ناجل ون ونرلولنو ا وعاضو

 ي ادددلوو(01)ناضاددجلالوالالت جل ددبو نددجل اون يددي ونفددوقون ا  ادد و عالرجل ددجلو  ددل ال ونهلون  دد و نجتجلمددجلنون ددا حو

                                                 

و.000و–و002لون اجللا،وصوصو محلوعخ وذاجلع م،وسالن جلنواوجيان   ونذلا،ونذاج(و05)
 .Miller, A. A., Climatology, Methuen, London, 1976, P. 252 )71(و
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ضخخ  دددرتو195ا دددشونكقدددجلضونذاو ددد ون ادددنوقو ش  دددجلنوض دددجلهوناضادددجلالواوضلينددد ولايدددل وي دددلو صدددموذ و
وضدوونذ دجلهو مد وا  د والوت مدموذ وتخ  د ونيا جلجدجلنون ادشجلاو(02)و2552و–و1995ضش بو داللون قدرت و

ال  صدد ون اشددجل  فو ممددجلويديددلوضددوومددوهونذ ددشخ ونكقددجلضوس ددوهليون ن ليدد و ددجلوالويادد توهلدديوضددووشددانبونذ ددجلهو
ن صي  ونذن و  و  ونذ    ونذاون ا واوتدالنون اادوياو ممدجلويديدلوضدوونذ دشخ وضدجلويا خداولنوع د ونذ دجلهونفو  د و

وون  نجلصدددداونذ ل  دددد وعددددوونذ ددددلالنونذادددد وحو ددددجلوون  اي دددد واو مسخددددبونذنددددجل اوي ددددلوتاتقددددلو ددددجلون  ليددددلوضدددد
اجل صددوسيوغو ن  وك دد وغو عنجلصدداو  ددا واجلرليددلو نذن ن دددو ن د ددشو ن نيددجل وناضدداون ددوقو س وذ ون خ ددوبو

جدددبواوو225غون ددىوتصددموا  دد ونذخويدد و ددجلوذ و1555غوذ و155 خ  ددجلهونفو  دد وعخدد وع دداويددرتن حوضددوو
جددبواوو055الاوي لوتصموا   وناضالحونذ  و  و ال دا الاونآلسضد و ال ا ونذخ واوممجلوع خ جلوصجلر 

و(00)نذخ وا.و
(وذ ول دضوجون دبوضدوو21جون بوضووض شالنون ايا  ونرياقتوت ةول جل نوجل لو)و-0-1-0

وض شالنون ايا  ونرياقوضن جلت
السونذنا ددد وغواوشددون19غوض جللددمو0ضنا ددد ون اددشوون   ددون  ون  ددونالستولخدد وضاو دد وعدداضون  ددجلالسواوو-

نذياادد وحبددد ون صدددقانبوممدددجلوي دددةوذ و اونذنا ددد ون   ددون   وت دددجل وصددد و نوعندددلوضدددا الونذاا دددجلنوي دددلوالو
 ا الو  جلال واونجتدجلهو نيدلواو يادوونردجلالن،وا دجلوت دةول دجل نونفدل لوذ ون دا جلض وويا تون  جلالسوذال

ن اددشوون   ددون  وي ددلوجددجلبوض شدداون  ددونالسواونذنددجل اونذياادد ول ن ددجلوجددجلبنو رددمون ددا جلض واوضنا دد و
وعخ ون اونيلوممجلوي ةوذ ونكقجلضواقجلب ون  ونالسو نا  ون لالن  .و(02)و%150،و%155ن ا ا و

(و ييدددجلونكقدددجلضو صددد بون  ندددجلبوضدددووضادددجلي ون  دددونالسواوع نددد و21 يايدددتوضدددوول دددجل نونفدددل لو)
وشوونذيا .اوضنا  ون او2غ125ل ن جلوتصموذ وو2غ22ضنا  ون اشوون   ون  و اصموذ و

 (81جدول )
جوانللب مللن خصللائص التخطلليط احلضللري يف مسللاحة مللن منطقللة السللكن العشللوائي مبنطقللة الدراسللة 

 8002التطبيقية مقارنة مبساحة مماثلة يف حي الصفرا  املخطط حضراي سنة 

                                                 

،و عددلنسو ددنوي ،و2552و–و1995نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ونالراصددجلسو ن ايادد  ،ون شاددجل ون يصددجل  و دداللون قددرت وضددوو ددن و(و02)
و.02و–و20نذصلالون اجللا،وصو

و.150و–و92اللق،ونذاجلون اجللا،وصون وهللاوت لوصجلحلوع ل(و00)
وض شاون ا ا ولااي  (و02)

ن ق خ دد و خاايداون ونصددمولدنو  ااددنونذادجل جلنو
و155×ووض خوضان

و رصاوضاجل جلنوتال ولنو قسون ن اان
ويانجلواوا شت

و.29،وصو1990ت لومخ سون د ا ،وجيان   ون ن م،وسنالونذ ا  ونفجلض   ،ون  شنلالي ،وو-
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 السكن املخطط السكن العشوائي اخلصائص
وضاو  وعاضون  جلالس/غ
وض شاوت ا ون  جلالسو%

و2ضاجلي ون  جلالس/وغ ص بونذ  وضوو
و2 ص بون قاسوضوونذاندمجلنون  جلض /وغ
و2 ص بون قاسوضوونذاندمجلنون جلص /وغ

و2 ص بونذ  ون اشينوضووضونرفون ا جلالنن/وغ

و019
و150
و22
و511
و511
وصقا

و19
و155
و125

و0
و2

و05
 .8002املصدر: الدراسة امليدانية يف إبريل 

شدددا وضنا ددد ون لالن ددد ونذ لن  ددد و دددجللووت دددلوجندددو و2غ15555ضنا ددد ون ادددشوون   دددون  وضادددجليا جلو -
وض لناونفاس ،وحيلمجلوشجلالسونذخشوع لون  ديدوشارجلو شجلالسون ويل و جلال.

ت ددلوجنددو ومسددا ويدد ون صددقانبوحيددلمجلوشددجلالسونذخددشوو2غ15555ضنا دد ون اددشوونذيادد وضاددجليا جلو -
 ضةو  صمولوولنلالوجنو .ع لون  ديدومسا و شجلالسونا

ضخش ا ددددجلوذ وعجلضدددد و  جلصدددد وي ددددلوت دددد مون  جلضدددد واددددموضددددوتوونذاندمددددجلنتوتن ادددديونذاندمددددجلنوياددددب -
نرددلن ا،ون نددجل والننو شددالالنونذ ددجلهون صددنجلع  ،ونذاددجليجلنون يددانبواو  دد ون  ددجلالس،ويصددمو صدد بو

اونذنددجل اونذياادد وو2غو0اوضنا دد ون لالن دد وضددوون اددشوون   ددون  وياتقددلوذ وو2غ511ن قدداسوضن ددجلوذ و
نا ددددانسواوضاددددجلان يو  واوناالنعدددد ومسددددةونذاددددشو  و دددد اليأو ضددددجلونذاندمددددجلنون جلصدددد ون ددددىومياخش ددددجلو

 اونذنجل اونذياا .و2غ2ل ن جلوتصموذ وو2غ511نكقجلع جلواونذنا  ون   ون   وذ و

(وذ ون  دددلنغو صددد بون قددداسوضدددووضونردددفون اددد جلالننواو21ضونردددفون اددد جلالننتوت دددةول دددجل نوجدددل لو) -
 ردو ون اد جلالننواون  دونالسون يد   و مد ويدجلما ووضنا  ونال ايلنغون ادشينون   دون  و  دانو صد ول 

 اعسو قا جلوعخ و ضجلاووع مو  جل مو  مون اشجلاواوتخشونذندجل اوي دلو مسخد  يوضدوون  دجلضخنواو
ضاددايلضنون ددلالنججلنواوو اددجل ورايددبوضددوون اددشووع ددمو ا دداميويددوم واوذ و ع ددجلهليوضرتجخددنو  

او صد بون قداسوضدووضونردفون اد جلالننو صدموينوت ةول جل نوضنا  ون صدقانبونذيااد و دشن جلوذ و 
ضرتنو  انوالتاجلسون  ونالسون ا  ا و نفجل    وضووج  و  شدربوضادجلي ون ويدل ون ادشن  و دجلويدو اوو05ذ و

 هلجلوض جللالو ا يجلواون  ونالسون   ن  و خ اجلاو.

(وذ وتدل ون دلضجلنون صدي  و خادشجلاواو22ت دةول دجل نوجدل لو)ون لضجلنون صدي  تو-0-1-2
ضددوومجخدد وعددلسوو%9ضددن يولنادد  وو12 ون اددشوون   ددون  وي ددلوت ددنوضددوو اددجل جونال ددا  جلاو اوعددلسوضنا دد

نرشوض  و  انوااو مسخبو شجل جلوضووناججل دبومسدةون  دجلضخنواوج دجلنوونال ا  جلاوينجل واون لض ون صي  
 ويادددجل يويددايوعخدددونرشوضدد وناضددداون دددوقوالوميددا  يو   دددال ونجملدددجل وعخدد و ق ددد ون ل  ددد وممددجلوج دددموعالج دددي

ن دددجلصو  وعخددد ويادددجل ون شق دددمو)ن  ددديصون دددوقوي  خدددواورادددجللب(و اونذ جللدددموي دددنونفدددل لو اوعدددلسو
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ضددوومجخدد وعددلسونال ددا  جل نواوضنا دد ون اددشوونذيادد ومدديوضددوونذادداق ليووو%2010 ادد  ولنادد  وو100
تيد ووهلديوضوون  ال ونرشوض وااو مسخ  يوضوون ا وسينو  وضووناججل بون  جلضخنواوج جلنويشوض  و

وياون  ال .
 (88جدول )

مقارنة بعدد مماثل اخلدمات الصحية والتعليمية احلكومية املتاحة لعدد من السكان مبنطقة الدراسة 
 8002من سكان منطقة السكن املخطط يف حي الصفرا  مبدينة بريدة سنة 

 التعليمية الصحية عدد السكان املنطقة
 % عدد % عدد

ون اشوون   ون  
ونذيا ون اشو

و255
و255

و12
و100

و9
و2010

و12
و195

و0
و25

واواموضوتو2552نذصلالتو اجل جونال ا  جلاو اللون لالن  ونذ لن   واوذلايمو
وضنا  ون اشوون   ون  و جللوض لناونفاس ،ويانجلوضصلالونفل لون اجللا. -
 ضنا  ون اشوونذيا واوجنو ومسا وي ون صقانب،ويانجلوضصلالونفل لون اجللا. -

  ن .و10و–و9ن لض ون ا خ    و خاشجلاولنول جل نو -

ن دددلضجلنون ا خ   ددد توتدددنيقضو اددد  ونذخاي دددنواون ا خددد يونرشدددوض و)نجملدددجل (واوضنا ددد وو-0-1-0
 دل و دشجلاونذندجل اوو%25ضدووعدلسونال دا  جلاول ن دجلوتاتقدلون ناد  وذ وو%0ن اشوون   ون  و اصموذ و

 اون   دددون   و مسخددد  يوضدددووناججل دددبوا دددجلو ددد  سواو دددشجلاونذندددجل ونذيااددد و ياجدددلوا دددشوا ددد جل وضن دددجل
  اجلعددجلنون جلصدد ومسددةونرشوض دد و قو  دديوضددوومسددةونذادد وحوهلدديوئلضدد ون ا خدد يونون شددجلال وضددوون  ددجلضخنوا

نرشوض ونجملجل ول ن جلويشواومسجل    و شجلاونذنجل اونذياا وض موي ون صقانبوضوون اد وسينو  وناججل دبو
نذ دددد و نو  ا خدددد يونرشددددوض .و رددددلوت ددددلوا ددددشون ا ددددجلالون ا خدددد يون ددددجلصوواونجملددددجلالنونرشوض دددد ون  ددددجلضخن

و)نامخ (واوضنجل اون اشوون   ون  و  لغوذكي ون ا خ يونرشوض .
 (71)تقييم الوظيفة السكنية مبنطقة الدراسة  -1-8

ميشددووت  دد يون ددل الون ددوي ق و خاددشوون   ددون  وضددوو دداللونت ددجلسونذددن جون ددونيتوعددوو ايدداون ددا  جلاو
 ا دشو ا دلياوضدل والعدجلميوعدووو(09)ضن يوضدووناججل دبوو%90علسوضوو شجل جلوضلون  خيو او ا  ووال ق

                                                 

 ادددجل جومدددونون ا  ددد يو  يدددا ال وسال ددد وميشدددوون   دددجل وعخ  دددجلوعندددلوت  ددد يوضندددجل اون  دددشجلاون   دددون  واوضدددلاون  دددجلإونا دددا و  دددانووالومت دددم(و00)
 صوص  و شجلاوضنا  ون لالن  وي لو او مسخد  يوضدووناججل دبون ون دليووضدووس لو  دا و   ادونوضدوون دو ن نوممدجلوع خ ديواو عدلوردلو

ومي.يشواو  يموممجلوعخ بويجلهليواولالس
و(.10يانجلوجل لو)(و09)
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جون دددبوو15(و ا دددنوسالجددد ون اعددد وعدددوو20جدددل لو)و(00)ن  ددد شواوضنا ددد ون لالن ددد و  ددداو دددسوسالالنو
 صون ايا  ون   ان وضووج  و ضل وتون اون لضجلنو دجلوضدووج د و  دا وي دلوت دةول دجل نونفدل لو

ضاو د ومجخد و اد  وسالالنومسدةوو(وذ وت جلال وضاو  ومجخ و ابوسالالنون اع وضل11)و(و ششم20)
عخ ون اونيلو أييتوا دشوذ و اومسجل   د و دشجل جلوناججل دبون ون دليووضدووجندو وو%2010،و%0010ن اع و

مدديوعخ ددبو ثنددجلبوذرددجلضا يواووشددا ور دد جلورددلضونوضددووضادداو ونجا ددجلع و ددشينو ض   دد ولصددق وعجلضدد و رددموممددجل
  ضدجلاوووي لوياليأو اومنجلاوجون بو  سوضووالعدجلميوض دموضوال و وج د وضنا د ون ادشوولالن  ضنا  ون 

ن اادددو و ناضدددوون  دددجلغو ضدددجلونفون دددبون دددىوإوتون ددداوالعدددجلميو شدددجلاو مه دددجلورخددد ون دددلضجلنون دددىويا  دددلمجلوهلددديوو
واقال ميون ا وسيواواجل ن مو ن صي و ن ا خ يو نذاشو.

(ونالتق دسواوادمو20 ا وجون دبوضدوولدنون   دا وجدل لو)ونفون بومسةونذاع وعن جلتو خسو-0-2-1
  دانو  دلغو جدوسو  دموعدجلغوو%90 لضد ون ن دمون  دجلغوو عالمدجلواون ناد  و%05ضن جلو ا  ومسةون اع وعوو

ا دد جل وضددوو مه ددجلو اومسجل   دد ون ادد وسينو ددلي يو دد جلالن يون جلصدد وناضدداوو(02))مجددجلع (وسن خدد واونذليندد و
ن   و  مسخدد  يوضدددووناججل دددبوتددل سقون دددل مومسدددةوالنعدد نوعدددوو  دددجل مون ددوقوج دددمو ددشجلاونذندددجل اون   دددوو

ي ددلوالوتوجددلو قوضاندمددجلنوو%95ن ا ددجلهليوذ و ضددجلاوو ع ددجلهلي،وتخ  ددجلو لضدد ونذاندمددجلنو ن ااددخ  ولنادد  و
عجلضدد و ينددلالوتونجدددلويددلن او جلصددد واوضاددجلاووضنا ددد ون لالن دد و  دددانو نددد حون اددد وسينوضن ددجلوذ وناي دددجلبو

ضاددجلان جلون ددىواجل ددسوت خ ليدد وذ وضاددجلاوونهلددل وضن ددجلولنددجلبو اددربوعددلسوضددوون يددا وون انر دد و ذيدداللو مسخددب
أتجةمددجلوس او ادد  وميشددووضددوو ال ددبوتونجددلوضاندمددجلنوا ددجلوناو  ددجل مون ااددخ  واجل ادد ن جلو نذادداحوواجددم

تن دددلغولاددد بون  دددجلسننو ن ا جل  دددلونحملخ ددد ،و ي دددةونفدددل لو ييدددجلوذ و او لضددد ون صدددي و  دددسوعدددلغون اعددد و
  دددانو  دددلغوذسالن ومسجل   ددد ون ادددشجلاوناججل دددبواون دددلضجلنون صدددي  ونرشوض ددد ونجملجل  ددد وناضددداوو%95لناددد  و

 جلصد واويجل د و خد ون شقدالبوعدوومدونون  ندلو خ دجلضخنوون وقوع موتشدجل  فون  دال و دلي يواجللو دجلوضشخقدجل
موذ وعوونذادجلاوو  د يتوضدوونالتقدجلسوض دللون اددنييون دوقويصدو%00 لي يو ضجلوعلغوالع ون اشجلاولنا  و

ضدوون اددشجلاوي   دواواوض دجلاو  اددسوض دل و خاددشووو(وضدووج د و  وجددوسوعدلس25 داس/وي دا وجددل لو)و2
ا دد جل وو%95ضددووج دد و  ددا .وا ددجلوي ددةونفددل لو ييددجلوذ وعددلغوالعدد ون اددشجلاوعددوو يددجل ق يولنادد  و

بواوضدوو مه ددجلوع ددمول يدد يواو   ددا وضيددجليا وعددوونذا جلردلوعخ  ددجلوض  دديو   ددلغون   نددجلاون اددشجلاوذ ون   ددجل
و. ع جلهليو لالج ون اوجسوسن  جلوضووتاي خ يوذ وس هليون ون ليووضن جل

                                                 

و.90محلقو محلون ليب،ونذاجلون اجللا،وصو(و00)
اوجتالدد ون ن ددمونف ددجلع واونذليندد وضنددووعددل و ددنوننو وتورددفوا دد جل وضن ددجلوعددلغوذر ددجللون ادد وسينوعخ  ددجلوالضدداالاواددموضددن يو دد جلال و(و02)

و جلص وعخ ونارم.
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 (88جدول )
دالالت رضى السكان عن بعض جوانب التخطليط العملراين واخللدمات يف منطقلة الدراسلة التطبيقيلة 

 8002سنة 
إمجلللللللللللللللللللللللللللللللللللا   دالالت عدم الرضى% دالالت الرضى% اجلوانب

راضلللللللللللللللللي  راضي الدالالت %
 جدا

شلللللللللللللللللللللديد 
 الرضا

غللللللللللللللللللللللللري  مجلة
 راضي

غللللللللري راضللللللللي 
 جدا

غللللللللللللللللللللللللللللري 
 مناسب

مج
 لة

و1
و2
و0
و2
و0
و9
و0
و2
و9

و15

وضوال و وج  وضنا  ون اشو
ونذاشو

و ضجلاوون ااو 
ونذاندمجلنو ن ااخ  

ون ا خ ي
ون صي 

ون ن مونف جلع ون  جلغ
ون صا ون صي و نذيخقجلن

ون صخ  
وناضوون  جلغو نفامي 

و ن وي ق

و05
و2

و05
و0

و15
و0
و1

و05
و10
و11

و20
و0

و25
و2
و2
و2
و2

و22
و25
و12

و25
و15
و25
و5
و9
و2
و5

و20
و95
و10

و00
و20

و155
و15
و25
و15
و0

و20
و90
و25

و0
و25
و5

و25
و0
و2
و2
و2
و2

و20

و2
و20
و5

و20
و2

و22
و0
و2
و0

و20

و15
و25
و5

و20
و05
و05
و95
و0
و5

و15

و20
و00
و5

و95
و25
و95
و90
و10
و0

و95

و155
و155
و155
و155
و155
و155
و155
و155
و155
و155

 اددد  وو055ذ لن  ددد واوادددمونفون دددبوعدددلسمجلونذصدددلالتو ادددجل جوع نددد وضدددوو دددشجلاوضنا ددد ون لالن ددد ون
و(.20ضوومجخ و شجل جل،وجل لو)و29%

(و20نفون ددبونذاعدد وعن ددجلتو خددسو الل دد وجون ددبوضددوولددنونفون ددبون   ددا وجددل لو)و-0-2-2
 ا دشوالتصددجللوضنا د ون لالن دد وو%155 ضددجلاوون اادو ولنادد  وو-مد ويادبوسالجدد ون اعد واددموضدوتو  ال

و%90ناضدوون  دجلغو نفاميد ولناد  وو–وجدلو مديونا دون واونذليند و اث  دجلو   خبون ا جلالقو ذلين وي دلوت
 ددلو اوتا  دداون  ددجل واوحبدددغورخددموضددوونفاميدد و جلصدد وضن ددجلونذا خ دد و العاددلنبوعخدد وناضددونل،و  شددجلسولددنوي

ويتوا دددشولادد بوضدددل أيو%20 مجدددلونذددونسون صدددخ  ولنادد  وضدددينو اث  ددجلون صدددا ون صددي ون نددجل ونالالت ددجلحونا
ا ون صي واوضنا  ون لالن  و  عجل  وذ و جوسوع جل  وضشخق و  دلونذدونسون صدخ  و)ن   جلضد (و لض ون ص

 يقادداو دد بوا ددشوذ وو%00ضوال و وج دد وضنا دد ون اددشوون   ددون  ولنادد  وو- ددونلو ددجلعجلنون  ددوغو النل ددجل
 خق ددد وذرجلضددد و دددشجلاوضنا ددد ون لالن ددد وي دددلومددديوضدددووناججل دددبون ون دددليووضدددوولدددالسو  دددة وض دددمولدددن الس و

ااددداجلاو ل دددضون ددد السون  ال ددد وادددجل   وو ن ادددوسناو مددد وضندددجل او  ادددسو  يدددموممدددجلوعخ دددبويدددجلهليو نا ددد و  
ون لالن  .

 ليندد ولايددل ون ادد وسي وو   دةنوياليددأو اوت  دد يون اعدد وعددوون اددشوون   ددون  واوضنا دد ون لالن دد 
ضددوواددواو ددشجل جلوومي ددمو صوصدد  و خ نا دد وض جلال دد و ذنددجل اون   ددون   واوضددلاون  ددجلإوأتيتوتخددشون صوصدد  

ضدووناججل ددبو  مسخدد  يوضددوون ون دليووضددووس لوجنددو وشددا ور دد جلون ق دة وض ددمولددن الس و  اادداجلاو نهلنددلو
و   اونوضووعجلض ون   بون ا وسقوناضاون وقوالوميشوور جل وضلاون  جلإوعخ  جل.
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 خالصة وتوصيات

اد وسي وسالن د وجيان  د وتنجل لون  يلوضوعوسون اشوون   دون  و ليند ولايدل وعجلصد  وذضدجلال ون  صد يون 
ي ددلوت دددنو اونالتقدددجلسون دددل ولون ن ليدد و   دددانسونذ رت ددد و الراصدددجلسون  ددرت يلوضدددووج ددد و ن اياددد  ونريددداقو

 ن دد وذنددجل اون اددشوون   ددون  ولددموضددووج دد واث  دد وإويا ددلو قوضن  ددجلوذو1920 خ ليندد ون ددوقولددل وضنددوو ددن و
ل ددلو اووLow Cost Housingتيددةنوضددووجددانبوا ددشول ددضو صجل صددبوي ددلوإوي ددلو ددشنجلوشدد   جلو

 ص تو مسخبو شجل بوضووناججل بولا بوم ا ون ا وسينوضنبوذ وناي جلبونذياا ون انر  وا دجلوإوتصد تو
  دددانو ادددون اون  ليدددلوضدددووجون دددبون  ن ددد ونا جل ددد  وادددجل ش ا بووSlum Areaضنجل  دددبون ادددشن  وضادددلموال و

جل صواددددموضددددوو ادددد  وضوال و وج دددد و ن صددددا ون صددددي وا ددددجلول نددددسون لالن دددد و اون   ددددون   وتا  ددددمواو صدددد
ناي جلبون ادشن  ون   دون   و لن د ونذادجلاوو تاو  دجلو تاا دبو دشجل جلوناضداون دوقو رداو ذندجل اون   دون   و

وض جلاموتا خاو ذاجلاوو ن ايا  ونرياقو ن لضجلن.
  د  و تو يدلوضندجل اون ادشوون   دون  وي دلوو– تي نسون لالن  ومخا وجون دبوال  اد ومد تونا لو

و1920ن   ددلون دددضينوذ و اددجلرنور ددمو ددن ووضشددوول ددجلاوا ددشوضددوو دداللوت ادد يون اددشوون   ددون  وياددب 
ومدددووضندددجل اون ادددشوون   دددون  وضدددوو ددداللوسالن ددد وادددموضدددووو- ل دددلمجلو ل دددجلاو صدددجل صوادددموضن دددجلو ن  دددجل 

ر دموتق  دموعجل دلننون  درت لو ون قدرت ون اجل  د وو1990نجتجلمجلنو   ونلو ضاجليجلنون ن وون ادشينويدنو دن و
 ضا  و وج دد ون نادد جوو ومددجلطو-هلددجلو ل ددجلاو ثدداون  ونضددمونفيان  دد ون ا    دد و ن   دداي واوتخددشونفون ددبو ن  جل ددل

ن اشينون   ون  وضوو اللول جلاو ومجلطون نا جون   ان ونذندا يو شد بونذندا يو نذاقدا و ول دجلاوضوال و وج د وو
سالن دد وتا    دد وضدووي ددلو مه دد وسالن ددا جلوادموضن ددجلو ن انلددلتوضنا د ون اددشوون   ددون  و ددجللوض دلناونفدداس ،و

ض ددشالنون اددشوون   ددون  و ت  دد يوو- ن ددجلضسو نخ ددموجيدداناوفون   ددجلون اددشن  و ن اددشجل   و نالراصددجلسي 
س الهون وي ق ومم الوا شواول جلاواموضووض شالنون ايا  ون   دان و   دصون دلضجلنو وت  د يوسالالنو

ون اع وعوونا عجلسون اشن  واونذنا  .
ون ددددبون لض دددد وضددددوون اوصدددد جلنون ددددىو ددددصون ايادددد  ون   ددددان وضددددووج دددد و نف ون لالن دددد وعددددلسنو تدددداو

و ا . ن ان     وضووج  و 
 توصيات التخطيط العمراين -1

االنعدد ون قيددجلبونذ خوادد و   ددانسواوي دددوضنددجل اون اددشوون   ددون  ونوعددا ال و رددفون  نددجلبوا -1-1
اانددىونذ ا شدد و  صددجل ون ددىو نويددمونذ ددجل ومسددةونذيصصدد و خاددشوو جلصدد وض ددجل ون اددو ون

ضدددوومجخددد ونذ دددجل واوضنا ددد ون لالن ددد ون اا    ددد وذ و النعددد و يدددجلبواجدددموو(09)و%10ت ددديمو
ذعجلسوضنجل وو ضاندمجلنو يانبو  ايق فوا جل د وناالنعد ونذ ن د ون دىوتصدمواوضنا د ون لالن د و

                                                 

و(0يانجلوجل لو)(و09)
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جلواوت ن ن دجلواوضوومجخ ونذاجلي واون ورسون وقوالوعو و  بو اوت يمونذ دجل وا دو%20ذ و
    دددد ونوذاوي ددددلون دددداياللون ضشجل  ددددجلنونذاجليدددد واو(25)ضددددوومجخدددد ونذاددددجلي وو%95ضصدددداوعددددوو

و(21) توي ق جلوضووجون بون ايا  ونفيانا.و
توج بون سنال ونرياي واونذلين وذ وعلغومدلغونذادجلاوون ا ن د ون ا خ ليد ونذوجدوس واوضنا د و -1-2

(و0ضاددجلاووضنا دد ون لالن دد ون اا    دد وجددل لو)ضددوومجخدد وو%0ن اددشوون   ددون  ون ددىومت ددمو
ن   ددجلال وي ددلوت دد بوض ددجل ونذنددجل اون  لميدد واو  ددانو ا  دمددجلون   ددان واوجون ددبون  ن دد و  نددواو

ن  ليدلوضددووضانادددونذددلاون ددىوت ددا وضنجل   دجلو    صدداي و مددوون دديوشددجل لواي ددجلبونا ددون واو
س الون ل   و نهل  دجلنونذاد و  واون ا دجلالو توص ون لالن  و مه  وو(22)نذلاون  ال  ون  الض  .و

 دددا وض  جلاليددد وتادددون او دددجلون اددد جلنون  دددار  ون  دددالض  و ن     ددد ويدددنوميشدددوو اونددداقأونذدددلاو
 جلصدد و  اوض  دديونذددلاون خ   دد ورددلو  ن ددسوناي ددجلبوو(20)ن ادد وسي ولاددجلللوض  ددجلالقوشددار و

 (22)ن  لمي و اون ا لنهلجلو يااجلنويلي  .و

اددد  ون  دددونالسواوضنا ددد ون ادددشوون   دددون  و نذاصدددخ و نا ددد وناع دددجللون   دددموعخددد وذعدددجلس و  -1-0
شدددد اون  ليددددلوضددددوونذددددلاوتددددات  وونذااديدددد و  دددد ونذليندددد و جلصدددد و  اوياادددد ون ن ددددمواونذليندددد 

 (20) يلسننوضوو مه جلونالجتجلهوذ وي وناع جللونذاادقواوتل او ياا وسن   .و

قيدجلبوضدووناي دجلبون ادشن  ون   دون   وعدووعا ال وت د ةون  دونالسوليداضون ديند واونذندجل اون  -1-2
 ايدداوت دد ةمجلولدالنعدد و  ددجلكنونذنددجل اونذ جلثخدد وهلددجلواوعا عدد جلونذنجل  دد وض ددمو  ددجلكنواددموضددوو

 (29)ن ص جلال ن،ون ني م،ون ل غو مسةمجلوضوون ن جلكنوسن   ون يا و ن نقي  و

جلنوجدندجللاو نفاناضجلاوومسةونذيصص وهلونون يداضوض دمون  نون   موعخ ونرلوضوون اشووا -1-0
 خاددشوو ددجلوالويديددلوعددووشدديصو  وشيصددنواوو ت نددنوسالجدد ون ادددنييواونذ ددجل ونذيصصدد 

                                                 

و.1925،و ن و09،ون  لسو02الريووجايل ون ورجل لونذصاي ،ون  جل وا(و25)
 .Johnstons, R. J., Human Geography, Blackwell, London, 1986, P. 414 )81(و

و.99 محلوعخ وذاجلع م،وسالن جلنواوجيان   ونذلا،ونذاجلون اجللا،وصو(و22)
،و1922خشد ون  ال د ون اد وسي ،و دن وحبدوثوجيان  د ،وسنالون صدالح،ون دلضجلغ،ونذ و– اي وت لوضص خي ،وشيص  ونذلين ون ا وسي و(و20)

و.120صو
عخددد و دددجلعوال،وضادددا  مونذدددلاون  ال ددد ،واادددجل ون ندددل  ونفيان  ددد ونا  و)نفيان  ددد و نذ دددجلامون     ددد و نالجا جلع ددد ونذ جلصدددا (،واخ ددد ونآلسن و(و22)

و.100،وصو1990 ن  خوغون  اجل   ،وججلض  وسض ا،و ن و
 ,White, H. P., and Senior, M. L., Transport Geography, Longman, London, 1993 )85(و

P.122. 

 .Zahran, M. A., The Vegetation of Egypt, Chapman and Hall, London, 1992, P.P )86(و

223- 224. 
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نر ا ون ونيل و مووالريوإويصمول لوذ وضجلوت  خبول ضون دل لونذا لضد وي دلوتدا و اون داريو
 (20)شيص/وي ا .وو512و–و519نذ  ولو خادنييولصق وعجلض وعبو اويشواولنو

 نظيمية:توصيات خدمية وت -8

نددددجل اون اددددشوون   ددددون  وياددددبوتاا ددددبونفنادددد جلنوي ددددلوي ددددشموضوذعددددجلس وتو يددددلون اددددشجلاواو-2-1
(وعددددوو ايدددداوت دددد  لوذرجلضدددد و10ضددددوومجخدددد و ددددشجلاوضنا دددد ون لالن دددد ون اا    دددد وجددددل لو)و%90ناججل ددددبو

ون و ن نو   جلوينوميشووتقجلسقونذ شالنونذ رت  ولا   جلنوناججل بواوضنا  وض  ن .
نو اددددو ةونذ ددددجلهون صددددي  و)ض ددددجلهون  ددددا (وجمددددجل واوضنددددجل اوضاقاردددد و نددددجل اون ادددددشووع ددددمو دددددن و-2-2

صدددوالمجلونذ  ددد  و ضددداويامددداواجلمدددمون ادددشجلاو صددديجل وناجدددوالوون   دددون  و جلصددد و  اوجخ  دددجلوضدددوونذادددجلجاوا
نذال   و ينويشفوراجلسوضن يوعووجخ  جلوضوو دن نونذ جلهون صي  و جلال ونذنا د ون ادشن  ون   دون   واو

ونو جلص و يومسةوصي  .ع ون
عدا ال وضونج دد وض دجلماون ايايددبوعخدد ونذادجلاووذاوجندديوعدوو دد جلس وناججل ددبواونذنا د وضددووي ددلوو-2-0

ن  لسون ا جلالواموضوون شاجل نو ن ا وغو ن خويجلنون ا جلالي ومسدةون  ال د و تدالنول دلونا  بو ناليا جلجدجلنو
ل ضوناضدجلاوواوضنا د ون ادشوون   دون  وض دمونا  وي ولمو صموناضاوذ وذ ال و اجلبومسةوتخ  وعخ و

وذ يو اةال و)ن يولخل ومنلي (وعخ وضنا  واوي ون   بو ذلين .
ضلو لض ون ن مونف جلع وذ وضنجل اون اشوون   ون  و جلص وضن جلونجملدجل ال و  خدبونذليند ون ا دجلالقوو-2-2

ضدلونكقدجلضوس دوهليون ن ليد ون دىو خان موسن دمونذليند ولون دا و د جلالننوناتدول س،وي دلو اوا دشوياون داو
الوتادد تو رانددجلبو دد جلالننو جلصدد ولددموتاون دداوضددلونراصددجلس نون ن ددمونف ددجلع وااو  س وت جلضددمونا ددانسوضددلو

ن يو دد جلال وضددوضددووج دد و   ددلغو جددوسوضونرددفو خادد جلالننوتاددلومتخددشواددمو(22)  ددجل مون ن ددموي خددمون اشخقدد و
و جلص وضووج  و  ا .

)ن  خليدد (وعخدد و يدددونلونذ   ددنواوضنا دد ون لالن دد وضددووي ددلوع دددوسوعددا ال وذشددان وذسنال ونذليندد وو-2-0
صدجليبونذادشوو اث    دجلون ادجلاوونفليدلوممدجلويد سقوون ااشنوي لومسجل  جلوضدجلويدايولدنو دا نو  د و  هل دجل

ذ وعددلغوت ندددنوض دددلالنون ادددنييو صدددي ونذادددجلاووي ددلومت دددمون سنال ونريددداي واونذليندد و يدددلوضااخ جل دددجلوو
و(29)ان جلغو اييامجل.و

                                                 

و.21،وصو1929ت لوشور وذلانم يوضش ،ونذل موذ و ا  ونذلا،وسنالونذايخو خن ا،ون ا ض،و ن و(و20)
 .Harold, C., The Study of Urban Geography, op. cit, P. 159 )88(و

 ,Carter, H., The Study of Urban Geography, Edward Arnold, London )89(و

1977, P. 38. 
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 ن  وضنجل اون اشوون   ون  ونذااقخ وعخ وناي جلبون اشن  ونذياا وييدا و جلصد ون   موعخ وذو-2-9
ضن جلونذالص  و خ ونالسون ا جلالي وض موشجلالسونذخشوع لون  ديدو  ونجملجل ال وذنجل اون ااو و دجلوض دمو  دون وادمو

وضنا  ونذ جلالضو مسةمجل.ضوتوضش ،ون ني مولال ن،و
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السكن العشوائي مبنطقة الدراسة التطبيقية استبيان عن خصائص 
 مشال ميدان اجلردة مبدينة بريدة

 بياانت املستجوب: -1
و(و)و    وووو(و)و وسونذاا و تواااوو-1-1
و(و)ووونفنا  توو-1-2
ون ق  ون   اي و-1-0

و(و)و29-10ووو(و)ووو10 رموضووو
و(و)وو09-20ووو(و)ووو22و–و05و
و(و)ووو95 ا اوضووو

و ا خ    نرجل  ونو-1-2
و(و)وي ا و يشابوووو(و)ووو ض وو
و(و)ووذعلنسي ووو(و)ووونلالن   وو
و(و)وججلض  و  عخ ووو(و)ووواث وي و

ونرجل  ونا اي و-1-0
و(و)وو بو  ا وووو(و)وولل او  ا 

ون وي ق و-1-9
و(و)وو لضجلنووو(و)وووجتجلال 

و(و)وو  ا ووو(و)ووصنجلعجلنو يا 
 ل جل نونذاشو -2

و وسونذاشوو-2-1
و(و)وو  الووو(و)ووو ع جلالوو
و(و)وعنجللاو ع شووو(و)وووت خ لقو

ولن  ونذاشوو-2-2
و(و)وووووووو و و نبو  ن

و(و)ووووووو و و انىو   فوصجل 
و(و)ووووووو و و انىو يليلوضاخت

ون ايلنغونذاشوو-2-0
و(و)وووووووو شينو جل ص
و(و)وووووووو شينوجتجلالق

و(و)وووووووومسةوض لو خاشو
و(و)وووووووووعنجللا
و(و)وووووووووع ش
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وناس ننونذند   و-2-2
ومسةوضوجوسووووضوجوسوووو
و(و)ووو(و)وووضش فو
و(و)ووو(و)وووثالج و
و(و)ووو(و)ووو  ا و
و(و)ووو(و)وواجلضمون  ن  و
و(و)ووو(و)ووولل اولن  و

 البنية األساسية -8-1
ومسةوضوجوسووووضوجوسوووو
و(و)وووووووووووووو(ووووووووووووووووووووووووووو)وووووووض جلهوشا و
و(و)ووو(و)وووا ا بو
و(و)ووو(و)ووصا وصي و
و(و)ووو(و)وووضاندمجلنو
و(و)ووو(و)ووضورفو  جلالننو

 سالج ون ادنيي -0

و(و ا او)و(و)وثالث ووو(و)ونثنجلاوو(و)و اس/وي ا وو نيلو
و(و ا او)و(و)وثالث ووو(و)ونثنجلاوو(و نيلو)ووووو اس/وعنرب
و(و ا او)و(و)وثالث ووو(و)ونثنجلاوو(و)و نيلووووو اس/وع  

    خ ون ن م -2

و(و)وي وناو  موو(و)و ةنوعخ ونارلنغ
و(و)و  جلال و جلص وو(و)ووسالنج 

و(و)وو  موعجلغوو(و)و  جلال و جا 
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 ت   يويجل  ون اعجلوعوون اشوون   ون   -0

وعلغون اع ون اع ونفجل بوغ
النعدددددددددددددددددد ووالنع 

وجلن
شددددددددددددددددددددددددددليلو

ون اع 
مسدددددددددددددددددددددددددددةوومجخ 

والنع 
مسددددددةوالنعدددددد و

وجلن
مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددةو

وضنجل ب
ومجخ 

و1
و2
و0
و2
و0
و9
و0
و2
و9

و15

وضوال و وج  وضنا  ون اشو
ونذاشو

و ضجلاوون ااو 
ونذاندمجلنو

ون ا خ ي
ون صي 
ون ن مو

ون صا ون صي 
وناضوون  جلغ

ون وي ق 

وووووووو

 اددد  ولناددد  وو055 ادددجل جول دددجل نوع نددد وضدددوو دددشجلاوضنا ددد ون لالن ددد ون اا    ددد واوادددمونفون دددبوعدددلسمجلو
و(10ضوومجخ و شجل جلوجل لو)و29%
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 صادر واملراج: امل
 أوال: املصادر واملراجع ابللغة العربية:

لددددانم يوناي ددددل ،ونذيددددجل اون ا    دددد واونذ خشدددد ون  ال دددد ون ادددد وسي و ا ق دددد وضونج ا ددددجل،وسالن دددد وذ -1

و.1999جيان   ،وضاجلللون لالع  ،ون ا ض،و ن و

جلما ،و ددددن و محددددلوعخدددد وذاجلع ددددم،وسالن ددددجلنواوجيان  دددد ونذددددلا،وسنالون   جل دددد و خاو يددددلو ن ن ددددا،ون  دددد -2

1995. 

 محدددلوت ددددلون  ددد  جلا،وضنا دددد ون  دددو واون  صدددد ي،وسالن ددد واوجيان  دددد ون   ددداناون ايقدددد ،وال ددددجل  و -0

مسددةوضن ددوال ،وججلض دد ون ضددجلغوت ددلولددوو دد وسون  ددالض  ،واخ دد ون  خددوغونالجا جلع دد ،وو–ضجلجادداةو

 .1992رايونفيان   ،و ن و

ضو ن ويددجل ف،وضشا دد و يدد ون  ددا ،ون ددايلنغوناالوو– محددلوت ددلوع ددلون  ددجلل،ونذددلاون ادد وسي و -2

 .1999ججلض  ون  جلما ،و ن و

،ون شويددس،و دددن و120ذاجلع ددموذلددانم يون  دد خوسال ،ونراصددجلس نون  ددشجلا،وعددجلإونذ ا دد ،ون  ددلسو -0

1922. 

 ميووع ا وع لون  خ ي،وسالن  ونخ خ  و الالت جلبو نجل اون  شجلاون   دون  و ذدلاونذصداي ،وال دجل  و -9

 .1992خ  ونهلنل  ،وججلض  و   وط،و ن وضجلجااةومسةوضن وال ،وا

،وض  اد ونامدانغو خرتمجد و ن ن دا،و2555/2551ن  نشون ل يل،وت اياوعوون ان  د واون  دجلإو دن و -0

 .2551/و2555ن  جلما ،و ن و

 .1925،و ن و09،ون  لسو02جايل ون ورجل لونذصاي ،ون  جل واوالريو -2

 .1900 ومججللومحلنا،وجيان   ونذلا،وعجلإون شاب،ون  جلما ،و ن -9
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محدددلقو محدددلون دددليب،ون   دددمونذ دددلن و نا دددجل  بون ش  ددد واونفيان  ددد ون   ددداي ،وضشا ددد وناجنخدددوو -15

 .2550نذصاي ،ون  جلما ،و ن و

 دد لو محددلورجل ددي،ون اددشوون   ددون  و ليندد و  دد وط،وسالن دد وجيان  دد وتا    دد ،وجمخدد واخ دد ونآلسن و -11

 .1999/و90 اسولن جل،وججلض  ون درجل يا،ون  لسون جلضس،و ن و

،ونخ ددددمو2550ن  صدددد ي،ونذ خشدددد ون  ال دددد ون ادددد وسي و ددددن وو–ددددددددد،ون  خددددبون ا ددددجلالقو ليندددد ولايددددل و -12

ججلض ددد وعدددنوو،وضااددددوحبدددوثون  دددا ونا  ددد ،25ن  دددلسوجيدددانا،وجمخددد وحبدددوثون  دددا ونا  ددد ،

 .2550 س،و ن و

 .1995صقوحو ة،ون  يلونفيانا،وضنجلم بو   جل   ب،وسنالونذايخ،ون ا ض،و ن و -10

ضادددا  مونذدددلاون  ال ددد ،واادددجل ون ندددل  ونفيان  ددد ونا  و)نفيان  ددد و نذ دددجلامون     ددد وجلعوال،وعخددد و ددد -12

 .1990 نالجا جلع  ونذ جلصا (،واخ  ونآلسن و ن  خوغون  اجل   ،وججلض  وسض ا،و ن و

ع دداون قددجلال  و دد لوالجددب،ونذليندد ونذنددوال ،ون رتا ددبون ددوي ق ،ون ن ددوو ن ايددةنن،و خاددخ وسالن ددجلنو -10

 .1900(،وض  لون  يوثو ن لالن جلنون  ال  ،ون  جلما ،و ن و9) جلص ،والريو

  اي وت لو لووع جل ب،وجيان   ون اشجلا،وسنالون ن ي ون  ال  ،ولة ن،وستن. -19

 اي وع لون  ديددو لدووالنعد ،ونا دجل  بون ش  د واونفيان  د ،وسنالونذ ا د ونفجلض  د ،ون  دشنلالي ،و -10

 .2555 ن و

حبددوثوجيان  دد ،وسنالون صددالح،ون ددلضجلغ،وو–ن ادد وسي و ايدد وت ددلوضصدد خي ،وشيصدد  ونذليندد و -12

 .1922ن ا وسي ،و ن و

 .1922دددد،وتاوالون  جلص  ونذصاي و ن  جلما ون شرب ،وسنالونذلين ونذنوال ،ون  جلما ،و ن و -19
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 نجتجلمجل دددجل،وسالن ددد وض لن  ددد ،و  دددا ون  يدددوثووددددددد،ويدددل سوضنا ددد وناع دددجللونذااديددد ون ا  اددد و   دددجلما  -25

 .1995ن  نجلن،وججلض  وعنو س،ون  لسون  جلشا،و ن ونفيان   ،واخ  و

 .2550 جلالون ن اقو تا   جلنوعال  ،وسنالونذجلجل،ون  جلما ،و ن ون و–دددد،ون ايا  ون رخ   و -21

اجلضدددموع دددلون نجلصددداو ر دددا ا،ون ن دددوون   دددان ون   دددون  ولصددد  لوضصدددا،وحبدددلوض دددلغوذ ونذددد متاو -22

 .1990صا ،واخ  ونهلنل  ،وججلض  و   وط،و ن ونذ  جلالقونا لو ن ان   ون   ان   واوص  لوض

 .1929ت لوشور وذلانم يوضش ،ونذل موذ و ا  ونذلا،وسنالونذايخو خن ا،ون ا ض،و ن و -20

سالن د واونفيان  د ون اا    د ،وو–ت لون  لالقوت لو   ب،و ا  ون  ن د ونا جل د  واوضليند ونذن دجلو -22

 .1992ججلض  ونذن جل،و ن ووسااوالنهومسةوضن وال ،واخ  ونآلسن ،وال جل  

ت دلومخد سون د اد ،ون اياد  ون رخ  دد و  ل دجلسهونفيان  د ،وسنالونفجلض دجلنونذصداي ،ون  ددشنلالي ،و -20

 .1922 ن و

 .1990دددد،وجيان   ون ن م،وسنالونذ ا  ونفجلض   ،ون  شنلالي ،و ن و -29

 .2550دددد،ونفيان   ونالجا جلع  ،وسنالونذ ا  ونفجلض   ،ون  شنلالي ،و ن و -20

ت دددلوصدددجلحلون   دددلوهللاون الدددلق،وضلينددد ولايدددل ،وسالن ددد واون صدددجل صون ا    ددد و ن ادددشجل   و ومومدددجلو -22

ونرياقو عالرجل جلون رخ   د ،وال دجل  وضجلجاداةوضن دوال ،ون    شدجلاو خا جلعد و ن ن دا،ون دا ض،و دن 

1992. 

جل ونهل ددا وضددوو ض ددشال جلواونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،وااددونذددلاوت ددلوع ددلوهللاونر ددجلس،و  دد   -29

ن ايددددفوذ ونذددددلاواون ددددو وون  ددددايب،وضن  دددد ونذددددلاون  ال دددد ،ونذ  ددددلون  ددددايبو ومددددجلبونذددددلا،و ددددن و

1929. 
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ضادجلللون قدا س ون ا جلاليد ،ووت لو صاون   وسق،وض  يولالسون  ص ي،ونفدبون  جل ،ون ا   ون  جل   ، -05

 .1995ن ا ض،و ن و

ا ون  شجل   و خ يجل  دجلن،وضادجلللوال  ن  و دفوممل حون ويل،و شجلاون   شو ن   ون  جلن،ون اي -01

 .1990نفليل ،ون  جلما ،و ن و

نذ خشددد ون  ال ددد ون اددد وسي ،ونف   ددد ونفيان  ددد ون اددد وسي ،وس  دددمونذونردددلونفيان  ددد و ذ خشددد ون  ال ددد و -02

 .2551ن ا وسي ،وضشا  ون    شجلا،ون ا ض،و ن و

،ون سنال ون  جلضد و  حبدجلثونالراصددجلسي و2550ددددد،وض  اد ون ن دلون  ددايبون اد وسق،ون ا ايداون اددنوقو -00

 .2550 ن يصجلب،ون ا ض،و ن و

ددددددد،و  نال ونالراصدددجلسو ن اياددد  ،ون شادددجل ون يصدددجل  ون ادددنوق،و عدددلنسو دددنوي وضا دددلس ،وضصدددخي و -02

 ن يصجلبننون  جلض ،ون ا ض.

جل نو،ول ددد2552ن اددشجلاو نذادددجلاوو دددن ووا دددلنسصدددجلسو ن اياددد  ،ون ناددجل جونا   ددد و دددددد،و  نال ونالرا -00

 .2552ضلين ولايل ،وضصخي ون يصجلبننون  جلض ،ون ا ض،و ن و

 .1999دددد،و  نال ون ا خ يون  جليل،و  خسونذ خش ون  ال  ون ا وسي ،ون ا ض،و ن و -09

دددد،و  نال ون   واون  خلي و ن  ا ي ،و  خسو اجل ون ن وون   ان وذلين ولايل ،و اجل د ون دو نال و اياد  و -00

 .1999نذلا،ون ا ض،و ن و

دددددد،و  نال ون   ددم،وت ايدداوعددلسون  ددجلضخنوياددبونفنادد  و ليندد ولايددل ،ومسددةوضن ددوال ،و اجل دد ون ددو نال و -02

 .22/0/2550   واون   م،وضشابولايل واو

م ايددددددد وو1220/1222ددددددددددد،و  نال ون   دددددددم،وت ايددددددداوعدددددددوونذاددددددداو ون ا خ  ددددددد و نفناددددددد  و خ دددددددجلغو -09

 نذ خوضجلن.غ(،ومسةوضن وال،و اجل  ون ايا  و ن ااويا،وضاادو2550)
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دددد،و  نال ون   م،وت اياوتو يلون   جل  وناجن  د وعخد ونا  دا ونالراصدجلسي ون ا  اد و   ادجلسون دجلص،و -25

،وضشاددبوع ددمولايددل ،و05/12/2550ذ وو1/1مسددةوضن ددوال،و اجل دد ون ددو نال و  دد واون   ددموضددوو

 .2559 ن و

صدددددجلبننون  جلضددددد ،و دددددن وددددددددد،و  نال ونذجل  ددددد و نالراصدددددجلسون دددددو ين،ونذ شددددداون يصدددددجل  ،وضصدددددخي ون ي -21

1909. 
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 اثلثا: اخلرائط:

نذ خش ون  ال  ون اد وسي ،و  نال ون  د واون  خليد و ن  ا يد ،و اياد وضنا د ولايدل ون ا ومسان  د ،و ويد و -02
H1920لا،ون ا ض،و ن و،و اجل  و ا  ونذ15555تو1،وض  جل وال يو02و. 
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Affairs, Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraudah City, 

Deputy Ministry for Town Planning, 1988, Scale 1 : 20000. 

ناددجل ون   ددان وذليندد ولايددل ،وض  ددجل ونذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون ددل جلسو ن اددةنا،و ايادد ون  -95
 .2551،ونذاجلي ون  اشاي ،و ن و05555تو1ال يو

 .2552،وجل ،و ن و05555تو1ت لو ا و جلال  ،و ايا و س  مون  ص ي،وض  جل وال يو -91

نذ خشدد ون  ال ددد ون اددد وسي ،و  نال ون  دد واون  خليددد و ن  ا يددد ،و ضجل ددد وضنا دد ون  صددد ي،وخماددد وضانيدددمو -92
،و دن و105555تو1،وض  دجل وال ديو2552/و1220لايل وينو ن وولين تاوالون ن وون   ان وذ

2552. 

نذ خشدد ون  ال دد ون ادد وسي ،و  نال ون  دد واون  خليدد و ن  ا يدد ،و ايادد وناي ددجلبون اددشن  و ليندد ولايددل ،و -90
و.2550،ورايون لالن جلنون   ان   ،ولايل ،و ن و05555تو1ض  جل وال يو
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