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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مدى توازن الكتل العمرانية مع املساحات املتاحة 
 لنمو املدن السعودية الرئيسة

 أ.د. مساعد بن عبد الرمحن اجلخيدب
 امللخص 
التنموية إطار براجمها يف ململكة العربية السعودية ايف وبلدايت املدن الكربى  أماانتوضعت 

الستيعاب تضخم  العمراينعلى تسميته ابلنطاق فيما اتفق  املكاينمساحات مستقبلية لالمتداد 
ا من حنوها، فاملدن تتضخم ابلريفيني النازحني هلو بفعل اهلجرة أن عرب الزايدة الطبيعية لسكاهنا املد

ن اهلجرة من املدن أكما   ،و التأثر ابحلياة احلضريةأ ياملعيشمناطق استقرارهم بغرض حتسني املستوى 
الكربى. ولقد ، وخباصة املدن التضخميف من اخلارج عوامل سامهت  طاب العمالةواستقالصغرية 

املتغري األساس )منو سب منها حزايدة حجم الكتلة العمرانية لكل يف سهم تضخم املدن السعودية أ
 العمراينلة العمرانية مع النطاق عن مدى توازن الكتالكشف يف . ويتبلور هدف الدراسة السكان (

اليت ك املساحات لتل الفعلياحلسبان االحتياج يف حيث األخذ ن السعودية من مو املداملتاح لن
ن من عدمه بني املتغريين )الكتلة التواز يف تسهم اليت العوامل اجلغرافية ، وحتديد يشكلها النطاق

حة مسا إمجايلو الدراسة للكتلة العمرانية  فرتيت بني، مع رصد لنسبة التغري ما ساحة (وامل ،العمرانية
 . املدن

اليت لبعض املتغريات  الكميقيق تلك األهداف عند األخذ مبنهج التحليل وميكن الوصول إىل حت
مت اليت النتائج ، ومن للمدن الكربى املستقبليراء آاثرها على التوسع واستق العمراينالنمو يف تؤثر 

 2م 131 إىل ه 4143م عا 2م  383املعمور ارتفع من ن معدل نصيب الفرد من أوصل إليها الت
لية ( قادرة على االستيعاب ، واملستقباملساحات املعدة للمدن )املخططةكما   ،ه 4121عام 

من تلك كرب أالسعودية ترتبع على مساحات  صبحت املدنأوعلى هذا عاما .  15مبعدل يزيد عن 
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غرافية األمر الذي سينعكس اجلاألوضاع يف تشاهبها اليت الدول يف  السكاينها ابحلجم متاثلاليت املدن 
 ظل كثافات سكانية منخفضة. يف ( تها املكانيةية اخلدمات )تغطعلى عامل وفر 

 ةمقدم
إطار براجمها التنموية يف لعربية السعودية اململكة ايف وضعت أماانت وبلدايت املدن الكربى  

زايدة الطبيعية الللمدن عرب  احلجميظل التضخم يف  العمراينمستقبلية معدة للنمو مساحات 
هلا من مناطق استقرارهم بغرض ا أو بفعل اهلجرة حنوها، فاملدن تتضخم ابلريفيني النازحني لسكاهن

ب اهلجرة من املدن الصغرية واستقطاأو التأثر ابحلياة احلضرية، كما أن  عيشياملحتسني املستوى 
وأسهم تضخم املدن . الكربىوخباصة املدن  ،التضخميف سامهت  ملواعالعمالة من اخلارج 

وترتب  ،(ساس )منو السكانسب املتغري األحجم الكتلة العمرانية لكل منها حزايدة يف السعودية 
 مساحاهتا. يف ا ستؤول إليه املدن وضع وإعداد تصورات مستقبلية ملعليه 

 اليتلبعض املتغريات  الكميىل حتليل وتفسري مقبول عند األخذ مبنهج التحليل وميكن الوصول إ
املقارانت  يوتوح ،للمدن الكربى املستقبليراء آاثرها على التوسع واستق العمراينالنمو يف تؤثر 

متاثلها ابحلجم اليت  مساحات أكرب من املدنعلى  عاملدن السعودية أصبحت ترتب األولية أن
 وفرةالذي سينعكس على عامل  األوضاع اجلغرافية األمريف تشاهبها اليت الدول يف السكاين 

يف  ادور  ى العامل اجلغرايفكثافات سكانية منخفضة . ورمبا أدظل  يف اخلدمات )تغطيتها املكانية( 
 ظل هتيؤ الطبوغرافية املناسبة. يف والعكس ابلنسبة لبعضها اآلخر  ،بعض املدناتساع 

نب اجلواختطيط املدن بعد أن كان الرتكيز أحاداي )على  وبدأ اهتمام الدراسات احلضرية يركز على
فيه أطروحات اقتصادية  متعددة تندرجبح التخطيط مزجيا مشرتكا لتخصصات ، وأصاهلندسية (
مسعى إلجياد يف واالجتماعية ومشاكل النمو والتنمية قتصادية بغرض رصد املشاكل االواجتماعية 

 احللول املناسبة.
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 : اإلجراءات املنهجية يف الدراسةأوال
  مشكلة الدراسة
وكان  ،احلضري عن التخططشغلت املسؤولني اليت ات العاملية ملدن من الظاهر تعد مسألة توسع ا

عام يف  عقدتاليت فانكوفر بكندا و  مدينةيف عمال الدورة الثالثة للمنتدى احلضري العاملى أآخرها 
يط هبا حتاليت سكان األحزمة العشوائية يف املدن والزايدة ركزت على مشكلة توسع اليت و  ،م 2552

ن السعودية بشكل متضاعف . وإن منو املد (http:// www. un. org) اد البىن التحتيةدون إعد
التنظيمية وجود مساحات متاحة وضعتها اجلهات منها  ،ملته ظروف متعددةأقد  ،العمرانية كتلهايف  

. الكتلة العمرانية  خارج إطاراملستهدفة األراضي تلك يف  املستقبليالفرصة للتوسع احلضري  إلاتحة
القائمة واملساحات املتاحة للنمو ضعف التوافق بني الكتل العمرانية يف تتبلور ن املشكلة أإال 

حسب شغل هذه املساحات ابملساكن يف زنة وخملخلة غري متوامما جيعل التنمية العمرانية  ،يلاملستقب
القادرة على  والتسهيالت اإلدارية ،وبعدها عن الكتلة القائمة ،مثاهناأو  ،األرضضوابط ملكية 

قل أزمن يف مار تثاالسن هذه املساحات رمبا يعمها أكما   مار العقاري .إدراجها يف مزادات االستث
 حالة إشغال هذه املساحات ابلعمران فإنيف اخلطط التنموية املستقبلية . و يف مما هو مستهدف 

مما جيعل  ،سكانيةفاهتا الكثايف  مساحاهتا املكانية املخلخلة يف املدن ستصنف ضمن املدن العمالقة 
قة حاليا . وتتلخص تبعات املشكلة املطبظل دوائر التخدمي يف قل أواخلاصة العامة تشغيل اخلدمات 

عند اخنفاض كفاءة رة تعديل دوائر التخدمي ابلزايدة وضرو  ،والتنظيمي ،ضعف الضبط اإلدارييف 
 كرب. ألوصول إىل اخلدمة ا مما جيعل مشقة ،تشغيل اخلدمة

مما جيعل األنسجة العمرانية غري  ،تصغرهااليت عض املدن ببمن املتوقع التحام املدن الكربى  نهأا كم
 متشاهبة. 

 املكاني والزماني  اإلطار
يف السكاين جتاوز حجمها اليت حدودها املكانية و يف الكربى السعودية ستقوم الدراسة مبعاجلة املدن 

( . وتشكل هذه املدن 4جدول ) (4)مدينة  24، وتشمل لف نسمةأ 455 ـه 4121 دتعدا
                                                           

 الدراسة. يتنظرا لعدم وجود بياانت مكتملة هلما يف فرت  ،ال يتضمن التحليل مدينتا الطائف واحلوية (4)
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عمرانية فيها على التنمية ال(، وتشرف 4شكل ) (2)ارات املناطق ومدن بعض احملافظات الرئيسة إم
ون تلك دموضوع البحث على تلك املدن  . ولعل اقتصارابألماانت والبلدايتممثلة  تنظيميةجهزة أ

حجمها  أنعالوة على  ،أوضحاسة بشكل مشكلة الدر تظهر هبا  أهناتصغرها انشئ عن اليت 
 بقدر كبري خالفا للمدن األخرى .  الزمنيتسارع مع السكاين 

ستة عشر مدينة ني مدن داخلية ومدن ساحلية بواقع ب جتمع فهيهلذه املدن يف التوزيع اجلغرا أما
ملدن على هلذا النوع من ا متثيالكثر أية . وتكون املنطقة الشرقمدن ساحلية سداخلية مقابل مخ

 ربع نقط استقرار. أاململكة بواقع مستوى مناطق 
 املسافة فيما بينهما.  يفكثر املدن تقاراب أوعنيزة من  بريدةومدينتا  ،هباأدينتا مخيس مشيط و وتعد م

صادقة عن الوضع تكامل مع حدوده املكانية إبعطائه صورة للدراسة  الزماينالتحديد يف و 
، وجاء هـ( 4121حىت  هـ 4143تد ألكثر من عشر سنوات )ل فرتة متللمدن خال التخطيطي
. وتعد لالشامالسكاين عن احلصر  أخذتاليت املعلومات السكانية  أساسرتة على حتديد الف

ات وتشكل إحصاء ،على املتغري التابع أهبا ميكن معرفة ما طر اليت دى الوسائل جأاملقارانت الزمنية 
 فرتة الدراسة. يف للمقارانت الزمانية داة الرئيسة وزارة الشؤون البلدية والقروية األ

                                                           

حجما ويوجد هبا  لكل منطقة عاصمة غالبا ما تكون املدينة األكرب إداريةيوجد ابململكة العربية السعودية ثالثة عشر منطقة  (2)
وأخذ من هذه  ،املنطقة (، ويصغر هذه املدينة مدن أخرى تكون مقرات للمحافظات التابعة للمنطقة إمارةالتمثيل اإلداري للمنطقة )

 نسمة.  455.555ط تلك اليت يزيد عدد سكاهنا عن املدن فق
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 ـه 1241ألف نسمة عام  111ة اليت جتاوز سكاهنا ( املدن السعودية الرئيس1جدول )

ه 4121عام  ه 4143 عام   
ةاملنطقة اإلداري املساحة  املدينة 

ساحة امل عدد السكان الكلية/هكتار
رالكلية/هكتا  عدد السكان 

 الرايض الرايض 2٧٧25٠2 4٠2182 158٧412 3585٠2
 جدة مكة الكرمة 2512214 ٧1٧22 2854184 32242٧
 مكة املكرمة مكة الكرمة ٠212٠٧ ٠4532 42٠1428 ٠45٠8
نة املنورةيدامل 2582٠1 14341 ٠4888٠ 2٧858 نة املنورةديامل   
ةقيالشر  823311 14422 455٧2٧2 81٠٠1 ةيضر احلالدمام    
418٠5 1٧2٠58 42123 11٠٧51 ةحلضريا االحساء الشرقية   
 الطائف مكة الكرمة 142424 448٠2 1242٧3 ★

 تبوك تبوك 2٠2111 ٠122 114314 45323
ميلقصا 218232 41٧33 3٧8122 284182  بريدة 
 مخيس مشيط  عسري 24٧8٧5 4٧528 3٧22٠1 8٠455
 حائل حائل 4٧2٧1٧ 43513 22٧551 4٧4٧٠
رانجن ٠5٠83 2٧2٠4 212885 32245  جنران 
 حفر الباطن الشرقية 43٧٧٠3 ٧٧21 234٠٧8 ٧88٧

 اجلبيل الشرقية 415828 3351 222111 2٧32٧
 أهبا عسري 442342 2٠1٠ 254٠42 2825
 اخلرج الرايض 4125٧4 ٧235 255٠18 ٠845
 ينبع املدينة املنورة 44٠84٠ 4142 488135 2345

ةيالشمال احلدود 458511 ٠335 41123٧ 4٧٧11  عرعر 
ةياحلو  مكة الكرمة ٠3888 ★ 4325٧8 ★  

 عنيزة القصيم ٠4452 1242 428٠35 44255
 سكاكا اجلوف 21٧٠3 4458٠ 422282 44٠5٠
 جازان جازان 12121 3214 4552٠1 31٧2
وفاجل ٧2٠24 2411 455132 242٧  القرايت 

 اجملموع - 45481515 245115 41٧85513 41211٠8
 إىل:  اتنادسا املصدر: حساب الباحث
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هـ،  4143لعام  ، النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكنمصلحة اإلحصاءات العامة -
 الرايض .  ،صاد الوطينقتوزارة املالية واال

ارة وز  ،ه 4121النتائج األولية للتعداد العام للسكان واملساكن  ،اإلحصاءات العامةمصلحة  -
 الرايض .  ،طيصاد والتخطقتاال
الوزارة وكالة  ،13هـ، عدد  4143إحصائيات البلدايت لعام  ،إدارة اإلحصاء والبحوث -

 .  11 -2٠ص ص  ،الرايض ،قرويةوالوزارة الشؤون البلدية  ،للتخطط والربامج
، وكالة الوزارة 11هـ، عدد  4121، إحصائيات البلدايت لعام إدارة اإلحصاء والبحوث -

 .والقروية، الرايض ؤون البلدية، وزارة الشوالربامجط يللتخط
 ال تتوفر معلومات . ٭

 هـ 4121لف نسمة عام أ 455ا عن هنسكاعدد  يزيداليت ( املدن السعودية الرئيسة 4شكل )  

 
 هــ . 4121 ،2ط ،املصدر : إعداد الباحث اعتمادا على : هيئة املساحة اجليولوجية السعودية
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النتائج األولية للتعداد  ،التخطيط واالقتصاد الوطين وصنف الباحث املدن حسب : بياانت وزارة
 الرايض . ،مصلحة اإلحصاءات العامة ،هـــ 4121العام للسكان واملساكن 

 ومربراتها راسة أهمية الد
الذي حل ابملدن  العمراينمناقشة طبيعة التوسع املساحي والنمو  عاقالدراسة من و  أمهيةتنطلق 

بتحديد نسبة  ،ى منها خصوصا خالل مدة زمنية تزيد عن ثلث قرنلكرب السعودية عموما واملدن ا
ن استمرار أ(، حيث ـه 43/4121عاما ) 42مداها فرتة زمنية يبلغ يف التغري الذي حصل للمدن 

مصطلح مدن إىل جتمعات حضرية عند  من العمراينسيؤدي إىل تغري املدلول معدل النمو ملدة مماثلة 
بعض املدن الكربى و عندما تزحف أ ،بعضببرية بعضها ا مسافات كتفصلهال اليت التحام املدن 

 حاضريتيف وهذا ما حصل ابلفعل  ،صورة التحام حضرييف على ما جاورها من املدن الصغرية 
 راجعة إىل مجلة من االعتبارات : فهيما مربرات الدراسة أألحساء . الدمام وا

ظل يف املستقبل متاحة وقت الراهن ورمبا اليف إن املساحات املخصصة لنمو املدن السعودية  (4
اخلدمات األساسية من قبل املستثمرين ط املتمثلة بتوفري بعض يشروط التخطباألخذ 

 السكنية. األراضي ير املخططات ( ىف جمال ختطيط )القائمني بتطو 
دة املعتمدة ال يقابله إشغال اتم للمخططات العمرانية املخططات اجلدييف  العمراينن النمو أ (2

لنظر إىل تلك اجلديدة ال يرتبط اباملخططات يف مما جعل التوسع  ،من قبل )بتاريخ سابق (
يتوفر هلا مرافق وخدمات عامة قد اليت و  ،من قبلاملخططة  األراضياإلمكاانت املتاحة من 

 بعض من املخططات اجلديدة .يف ال تتوفر 

عن  بغض النظر - ع املدينةالكربى سلبا على جمتم تنعكس عملية توسع مساحات املدن  (3
من خالل ضعف توفر اخلدمات  -املخططات اجلديدة يف  النسيب األراضي أسعاراخنفاض 

عالوة  ،و بعيدةأقة مالص أحياءيف متقطعة (  ،)مستمرةاخلدمة نوع حسب والرتدد عليها 
ا مجلهأمتغريات  زمانياقبول والذي حيكمه من احلد امل أطولالعمل ستصبح ن رحلة أعلى 
طبيعة االمتداد و  ،وشبكة الطرقواتساع عمران املدينة،  ،السكاين( ابلنمو ـه 414٠) القباين
 للمدينة. املكاين
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 سكنيةال لألراضي الفعليقبل اإلشغال  -املدن يف للكتلة املعمورة  املساحيقد يؤدي التوسع  (1
 ناطة هبا.بعض الصالحيات امل يف)البلدايت(  ةالتنظيميإىل ضعف اإلدارة  -املتاحة 

 أهداف الدراسة 
العمرانية واملساحات خالل العرض السابق حتاول الدراسة رصد مدى التوافق بني الكتلة من 

 حماولة تقوميية يكون األصل فيها حتقيق األهداف اآلتية:يف املتاحة لنمو املدن السعودية 
 ء  املدن السعودية )سواملتاحة لنمو مع املساحات ا ( الكشف عن مدى توازن الكتلة العمرانية4 

 لتلك املساحات . ياحلسبان االحتياج الفعليف من حيث األخذ ( و املستقبلية أاملخططة 
 العالقة واالرتباط بني الكتلة العمرانية والكثافة السكانية.( حتديد 2 

 .الدراسة حاهتا خالل فرتيتمسايف على املدن  طرأتاليت ( قياس نسبة التغري ملعرفة التغريات 3
 هيم واملصطلحاتاملفا

حول ، وحتتاج إىل مزيد من البسط واإليضاح ملنتايف ترد اليت ترتبط ابلدراسة بعض املفاهيم 
برز أ. ومن فهالذي مت تعريمرتبط ابملفهوم يف ن جيعل التحليل اجلغراأمعانيها، وهذا من شأنه 

 املفاهيم العلمية: 
ا حجمهيف متسلسلة  أجهزةتابعة املدن ارة ومط وإديتشرف على ختط ظيمية :تناجلهات ال

مصطلح جيمع تلك  دوجو لعدم  ونظراج(،  ،ب ،أوبلدايت بفئات ) أماانتاإلداري ما بني 
فقد مت إطالق على ما  ،املعاجلةيف دورها الداللة على يف ويستخدم  ،مسمياهتايف األجهزة 

م واإلدارة ظياهدافها ابلتن يفحيث تشرتك  ،التنظيميةوالبلدايت ( اجلهات  ،)األماانت جيمعها
 احلضرية للمدن . 
حسب اخلدمة خالهلا  قدم منيتؤخذ كمعايري اليت قات املكانية النطا هي دوائر التخدمي :

 ،الكتلة العمرانية يمتالصقة تغط شكل دوائر -نظراي  -مستوايهتا )الدنيا، والعليا(، وأتخذ 
على طبيعة اخلدمة وحجم االرتياد املتوقع هلا . ء بنا، وأخرىبني خدمة  وختتلف دوائر التخدمي ما

املفيد عدم االنسياق  نظرية األماكن املركزية . ولعل من العلمية من دوائر التخدمي فكرهتا وأخذت
من  التجانس املكاينيف النظر ط اخلدمات بدون يتنفيذ برامج ختطيف دوائر التخدمي دائما وراء 
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 فمثال ،حتدد كفاءة اخلدمةاليت و  ،النطاقات الدائرية يهاق علبحيث نوع استخدامات األرض املط
خدمتها مع نفس حجم يف ن تتوازى أال ميكن  تقع على استعماالت جتاريةاليت الدوائر التخدميية 

 ختدم استعماالت سكنية.اليت الدوائر 
( . ـه 415٠هناية اخلطة الرابعة )يف للمدن السعودية  العمراينقر النطاق أ النطاق العمراين : 

املالئمة لتوطن السكان عبارة عن احلدود املستقبلية  راينالعنقري أبن النطاق العم وأوضح
د استخدام املوار يف ومبا يضمن الكفاءة ، املصاحبة خالل فرتة زمنية حمددة احلضرية واألنشطة
سسات العقارية لدى بعض املؤ (، ويتطابق هذا التحديد مع ما 415، ص ه 4144 ،)العنقري

ن يتطابق مفهوم أ. وهبذه الرؤية ميكن يمار العقار حول مشاريع االستثمن نظرات مستقبلية 
 املستقبل. يف مع املساحات املتاحة لنمو املدن  العمراينالنطاق 

حبيث لن تبقى الدول صغرية املساحة، يف : يكون االلتحام احلضري مهيأ ضريااللتحام احل
بعض مدن يف ن يكون االلتحام أ. وميكن و العمرانأناء ن البو مواقع خالية مأزراعية  أراض

لقرب بعضهما من بعض .  ،هلذا االلتحاما الدول كبرية املساحة إذا ما هيأت مواقع مدهن
ي أن هناك مدينتني ابجتاه بعضهما البعض حىت ال تكو وااللتحام احلضري عبارة عن امتداد 

 مسافة فاصلة بني الكتل العمرانية. 
ملدن مبسافات ا، كانت تنفصل عن ريفية أحزمةدن بعض املبحتيط  :ضري الريفيالتداخل احل

، بشكل ظهر احلضرية والريفيةضري حصل التداخل بني االستخدامات احل، ومع التوسع حمددة
سهم هذا أ. و ا ميكن تسميته منطقة التداخلمباحلياة  يمنط رتاك للخصائص التفاعلية بنيفيه اش

ة ضمن صالحيات املالصقهذه النقط الريفية  أدرجت، عندما يمظيلتناالندماج ايف التداخل 
 ينهما تداخل.حصل هلا باليت بلدايت املدن 

تقدمي و أويكون إنشاء مكان ما، يف الذين يعيشون هو عدد السكان  العتبة( السكاين :اجملال )
. وتعد إجناحهاتقدمي اخلدمات و يف االستمرار وقفا على تواجدهم الذي يساعد على ي خدمة متأ
 من املدينة.  يو احلأطاع القيف السكاين هبا ميكن تقييم احلجم اليت كثافة السكانية من املعايري ال
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للوصول إىل ع الفرد حتملها ييستطاليت املسافة أبنه  اخلدمييعرف النطاق  النطاق اخلدمي :
أتخذ املسافة و متقطع . وألذي يكون الطلب عليها بشكل مستمر وا ،نوعهاحسب اخلدمة 
 ينمما يع ،على ال حيبذ غالبية األفراد جتاوزهأواآلخر  ،ع كل فرد حتملهيدىن يستطأحدمها أحدين 

 .  أخرىاالنصراف عنه إىل خدمة 
 دجتاوز عداليت املدن عندما مت اختيار  ،معني من املدنحبجم الدراسة  أخذت : ةيداملدن السعو 

الطائف  ينيتمد دبعد استبعا ،مدينة 24عاجلة على وهبذا احنصرت امل ،سمةلف نأ 455سكاهنا 
 هبا الدراسة.  أخذتاليت الفرتة الزمنية يف فية عنهما لومات كاعواحلوية لعدم توفر م

ملقارانت من خالل األخذ قادرة على احملاكاة وا سة على فرتة زمنيةاعتمدت الدرا نية :الفرتة الزم
 املساحيواملعيار  ،( ـه 4121 ،ـه 4143تني )جري خالل الفرت أالسكان الذي مبعيار عدد 

 رة الشؤون البلدية والقروية لنفس الفرتة . للمدن الذي متثله إحصاءات وزا

 الدراسةة منهجي
 املنهج واألساليب املستخدمة  -1

دراسة عالقات املعاجلة اجلغرافية أحدمها يف املدن اجتاهني جغرافية يف أتخذ مناهج البحث 
 املكايناملوقع واحلجم والتباعد وعالقات  ،عرب معرفة ظروف النشأةرجية وخصائص املدن اخلا

 ياألراضتركيب املدينة واستخدامات و دراسة بنية  الثاينأيخذ االجتاه بينما  ،فيواإلقليم الوظي
املعمورة جزء من ابعتبار أن الكتلة  الثايناالجتاه يف ضمنيا وتندرج هذه الدراسة  ،واخلدمات

 . استخدام األرض
لعمرانية اابلتوازن بني الكتلة  مع الظاهرة قيد الدراسة واملتعلقة االستقرائيويتالءم املنهج 

وعالقة ذلك ابملنظومة  من حيث معرفة اخلصائص التوزيعية ،املدنواملساحات املخصصة لنمو 
يع ن هذا املنهج يستطأ. كما املساحةوحدة  يفتتلخص أبعداد السكان والكثافة اليت السكانية 
احات لشغل املستوقعات املستقبلية العمرانية وبني الرنة بني معدل النمو العام للكتلة وضع مقا

إىل  الرامي اخلماسيلفئوي التصنيف ا أسلوبهذا املنهج على ويعتمد  .ابالستخدام السكين
القات االرتباطية وعقد املقارانت شكل جمموعات مدن إلبراز العيف املشكلة مناقشة موضوع 
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اة للتحليل والتفسري دا كأمتثيل بعض البياانت كارتوجرافييف كما يسهم التصنيف   ،كانيةامل
 اجلغرافيني. 
من األمور  علميحبث ي أيف اجلغرافية املدروسة ف البياانت اإلحصائية عن الظاهرة ويعد تصني

هذا احلكم قة دوتتوقف  .الظواهر واحلكم عليها إحصائيا ليل اجتاهات تلكحتديد وحتيف املهمة 
. واعتمدت هذا التصنيفيف املقياس املختار واملستخدم يعطيها اليت قة النتائج د درجة على

لسكانية إىل املساحية واإىل تقسيم البياانت  الرامي اخلماسيالفئوي الدراسة على التصنيف 
 (1، ح 3، ح 2موز: )ح ا، ح يرمز هلا ابلر  أربعةحتدد وفقا حلدود ( 4: فئات )ملحق سمخ
 تخرج هذه احلدود ابلصيغ التالية:وتس. 

 
 (41هـ، ص4141)احلميدي، 

 : متوسط جمموع القيم. -ن : عدد القيم . سحيث : مج س : جمموع القيم 
 : حد التطرف األعلى.  1ح        ألدىن . :حد التطرف ا 4ح

باطات املعدالت واالرتيف حساب بعض املعامالت اإلحصائية ب هجيتمنهيف البحث  دعموقد 
مت استخدكما   ،يدالتأمن  نوعاولتعطي لبعض األحكام  ،لتحقق أهداف البحثوالتوزيعات 

 متثيل العالقات بني املتغريات . يفبعض برامج الرسم احلاسوبية 
 بياانت الدراسة: - 4 

  :أساسيني معاجلته للظاهرة املدروسة وبشكل رئيس على مصدرينيف استند البحث 
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 يالبلدايت لعامروية الدورية املتمثلة إبحصائيات البلدية والقشؤون إحصاءات وزارة ال (4
 ،واملخططة ،ابملساحات )املشغولةمبقارنة ما جاء فيهما من بياانت ختتص  ،ه 43/4121

 ية لكون البلدايت قامت إبعدادها.ولأاملستقبلية (، وهذه البياانت تعد و 
للسكان ائج التعداد العام لك نتوكذ ،ه 4143 ( نتائج التعداد العام للسكان عام2 

والكثافة الصافية  ،السكاينـ، والذي حسبت على أساسه معدل النمو ه 4121واملساكن عام 
 املصدر األول .يف بداللة املساحات املتوفرة 

 ةري والدراسات السابقظالن اإلطار – 12
هبما من األعمال ة طمما جيعل اإلحا ،يتسع اجملال النظري والدراسات املوجهة لقضااي املدن 

هذا املوضوع فإن يف اجلوانب النظرية شكل هلما موسوعات ختصصية . وحلصر تن أميكن اليت 
 :يتالمس موضوع الدراسة وه اليتاحملاور األربعة االقتصار سيكون على جزئيات ضمن 

 بادلة على أحجام املدن تاهتما املوأتثي مية تنالنمو وال -1
أساليب الرصد حدث أالدول املتقدمة تقوم على يف للمدن دراسات النمو احلضري  أصبحت

 بوالية كاليفورنيا ملدينة فايل Herold عنيت دراسة هرولد فمثال ،القادرة على دعم نظرية النمو
الكتلة واالنتشار  النمو ما بني مرحلة احتاديف وحتديد حجم الذبذبة  املد املكاينمبصفوفة لقياس 

عتىن ابلنمو ومن الدراسات ما ا  Herold,2006)بعد )ن عار عاالستشاحلضري بواسطة 
الصني وجد أن املدن حتاول نقل الصالحية في ( فاحلضري احلدودي )على هوامش املدن 

إىل تفاعل  يحضري يرم املشرتكة فيما بينها وبني الريف إىل حتالف لألراضي اإلدارية
وأجهزة اإلعالم احمللية،  ،فيهاعات العمل وقطا ،احمللية للمدن حسب مستوايهتااحلكومات 

أن يقوم وله وكانت النتائج أن التحالف ميكن  ،إضافة إىل شرحية اجلالية الريفية )الفالحون (
 وجود يفق تتأكد عوائالن ربية إال أاملدن الغيف التعمري والنمو احلضري الكائن يف تشاهبات 

اطئة من من أحكام خ يغم مما أعطالر على  ،حلضريالنمو امقاومة اجلالية الريفية ضد حتالف 
 Xiaolong LUO and) الصينيةالتنمية احلضرية يف  امفقود أن قوة اجلالية تعد عامال

Jianfa SHEN, 2004 )  . 
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هو  العمراينط يط فإن املقصود ابلتخطيالتنمية ابلتخط -وكما هو معلوم  -رتبطت وعندما ا
مبا يتوافق مع معايري الجتماعية واخلدمية إلسكانية واسد احلاجات البشرية من املتطلبات ا

نمو والتنمية حمققة االنسجام بني الالتوازن بني  أغلب الدول مببدأخذ وأت ،جودة البيئة السكنية
بية السعودية اململكة العر يف ن حالة املدن أي اخلضري والطلب (، وذكر  ،التأثري )العرض قطيب

شكل امتداد يف حيث إن منوها السريع  ،والتنمية عالقة طردية بني منوهاقرب إىل وجود أتكون 
وتتواكب خطاءه أذا النمو تعا ج مشكالته و الحقه هلالوقت نفسه تنمية اتبعة يف يقابله ، يفقأ

العناصر . وهتدف التنمية الشاملة إىل حتقيق العديد من  (www. tdwl. net) معه
توفريها  والواجبدفة لدى املخطط املنظومة املسته تشكلاليت جتماعية ( واال ،)االقتصادية

املالية والسبق  اإلمكاانتتعتمد على  أولوايتقيقها بواسطة ، وميكن حتالسكاينللتجمع 
 لقطاعات املدينة.  املكاين

حالة التداخل يف إىل متغريات تدعم توسعها كما هو  املساحية أحجامهايف وختضع املدن 
أن توسع املدن وزحفها حنو حيث  ،بعض املدنريفية املالصقة للألشرطة الفي احلضري الري

وهذا ال خيتص فقط  ،وقد تكون متداخلةلريف أصبحت معه الفواصل املكانية شبه معدومة ا
أصبح هناك  الالدلتا الصينية مثفي ف ،كثرية من العاملبيئات  يف ابملدينة السعودية بل ظهر 

ذا )جماال( يسمح ابستيعاب مما جعله مالفي التفاعل احلضري الريانشئ عن  عمراينشكل 
. وأصبح منو  (George, 2001, p.66) فرتة ما قبل اإلصالحيف حنو املدن اهلجرة املتزايدة 

األفقية ختاذ املدن الصحراوية االمتدادات ، بسبب املحوظا على حساب املناطق الريفيةاملدن 
قدر بعض الباحثني . وقد عوديةاململكة العربية الس ، مبا فيهامتعددةبيئات يف هلا  ااجتاها سائد

يف  % 42يصل إىل  -متعددة واملرتبط أبسباب  -السنوات األخرية يف أن النمو احلضري 
أو رعوية أو صحراوية عذراء النمو السريع احلدود احلضرية إىل أراض زراعية ، ودفع هذا السنة

(Cooke et al ., 1985, p.35 . ) 
االرتفاع املتزايد ألسعار لمدن حتكمها متغريات متعددة منها و الفضفاضة لأتغرية وإن احلدود امل

 جيعل هناك إحلاح منملخصصة لالستخدامات احلضرية داخل احلدود األوىل، مما ا األراضي
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احلدود ن تتغري أرتفاع األسعار، وميكن اب املتناميسد الطلب إىل  األراضيومطوري  املستثمرين
وذلك حلاجة مثل هذه األنشطة  دالكربى هلذه احلدو  بعض األنشطة احلضريةابخرتاق للمدن 

اجلامعات القائمة هبا ومن ذلك مقرات  داخل احلدو داألرض في واسعة ال تإىل مساحات 
 مصاحبة هلذه االستخدامات العامة.  أنشطةستشفيات وغريها وهو ما يؤدي إىل ظهور وامل
 اين دواعي التوسع العمر  -4

إيضاح مدخل والتحليلية ملوضوع الدراسة حيسن  نب العلميةاجلوااستعراض يف قبل الشروع 
االنطباع العام المتدادها،  ين يعطأميكن اليت املدن و يف  العمراينألسباب التوسع في وص

 مهها:أبينها خملفة هذا التوسع ومن  وامل عديدة فيماحيث تتضافر ع
ن االجتاه أحيث ملدينة، جهات متعددة من ايف امتالك مساكن يف حتقيق رغبات األفراد ( 4 

، وهذا ما جعل املدن األرض السكنية امتالكيف الرغبات  يليبال  العمراينالنمو يف الواحد 
 متواز. وبشكل غري تنمو ابجتاهات متعددة من مراكزها

، جلديدةاابستحداث املخططات  -غالبا  -فضة السكنية املنخاألراضي  أسعار( ترتبط 2
 //:http)  اهلوامشيف األرض نتشار احلضري اخنفاض ورخص اال بابأسمن ن أحيث وجد 

business. baylor. edu) امتالك خفض األعباء املالية املرتبطة مبشاريع ، مبا يعمل على
يف األراضي سعار أملشكلة ارتفاع . وهذا حل الدخل متوسطياملساكن لكثري من األفراد 

 لية السيولة النقدية لديهم.العا حيفظ هبا ذوي الدخولاليت األقدم ملخططات ا
إىل االستقرار  الداعيتمع اجملاملرتفع لدى بعض أفراد  املعيشيع فيه تلبية للوض العمراين( إن النمو 3 

 ،مواقف سيارات ،نياخلية مساندة )مالحق للمستخدمدمبساكن مبواصفات خاصة وذات خدمات 
ذات القطع املخططات  عال تستطيوهذا ما  ،ة (مالعب ترفيهي ،حدائق ،مستودعات ،خزان مياه

 اهتا وأبسعارها املرتفعة حتقيقه.مساحيف السكنية احملددة 
إقباال حىت لو كانت قل أا الوحدات غري املشغولة هبيف م املخططات املعتمدة جيعل البناء د( تقا1 
مغايرا بىن غري املشغولة سيجعل املاألراضي على البناء ف ،سعارها مقبولة لفئات من شرائح اجملتمعأ

ن الرتكيبة السكانية أكما   ،طويالنه وقتا كبرية م  أجزاءالذي مضى على تعمري  ياحليف لنماذج البناء 
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ة اهلجرة بني رحل -عليها اخلضريي طلق أكما   -رن تظهأوميكن هنا  ،ةقد تكون غري متوافق أيضا
 .www. tdwl نية )خالل فرتة زم السكاينبتباين النسيج ألسباب ختتص  أتيتاليت األحياء و 

net) ) 
يزيد اليت املخططات القدمية السكنية ىف  األراضيبناء بعض يف االقتصادي مار ضعف االستث( 1

وق من ذلك عومما ي ،السكين ياخل احلدكون األرض  حالة ،و يوازي مردود االستثمار فيهاأمثنها 
 املتمثل بدورين فقط.  املباينع نظام ارتفا 

الغالب ال يف ر املستثممما جيعل  ،ر من املساكن املشيدةكثأاألراضي بيع يف ل سهولة التداو ( تعد 2
ناء ن اإلشراف على البأكما   ،بعض األحياءميتلكها ىف اليت  األراضيو تشييد أقبل على تعمري ي

األحياء املخططة داخل  األراضيضعف إشغال  أسبابمن ومتابعته والصعوابت املرتبطة ابلتنفيذ 
 ن. يتثمر من قبل املس

 سأ، حيث وفرت ر املدنتوسع  وابلتايل، ستحداث املخططاتان مت املسامهات العقارية د( زا٧
 ، وجلب اخلدمات األساسية هلا.رق، ورصف الطتسوية وتطوير املخططاتيف املال املمكن توظيفه 

 خصوصا بسبب ضخامةوللمدن الكربى  ،عا للمدن السعودية عمومانح السكنية توسمل( تشكل ا8
 . أخرىحتقيق فرص املنح املستقبلية من جهة يف املواطنني والطلبات املتزايدة من  ،من جهة أعدادها

املستأجرة من جة اجملتمع املتزايدة ابلطلب على املساكن ( فعلت استجابة القطاع اخلاص لسد حا٠
ائد ا على هوامش املدن لتحقيق العغلبهأل بناء جممعات سكنية يقع ، من خالتوسع املدن

 االقتصادي من وراء بنائها. 
 احلركيالتفاعل تنعكس على جوانب كثرية منها  ي، فهراينالعموتتعدد املشاكل املرتبطة ابلتوسع 

، ص ه 414٠ ،دراسة )القباين أوردتهما ري وأتثريها على رحلة العمل وهذا النقل احلضيف املتمثل 
مدينة يف بنية املدينة بط رحلة العمل وعالقته منيف العوامل املؤثرة مبعرفة  صخلاملتهدفها يف ( 2

اسب املرافق واخلدمات املخصصة ىف احلديث عدم تن العمراينمشاكل التوسع الرايض . ومن 
مسرقندي دراسة  وهذا ما توصلت إليه ،املكانية واالستيعابيةاملخططات اجلديدة مع الكفاءة 

خضعت للدراسة اليت دينة الطائف عينة من خمططات ميف هنا غري كافية أمن  ،هـ( 4128)
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ا مم ،للتنمية املستقبليةوهذا جيعل النمو ال يقابله إعداد وهتيئة  ،(212، ص ه 4128 ،)مسرقندي
 اهلا.تلك املخططات بعد اكتمال إشغيف للخدمات سيشكل عبئا على اجلهات الراعية 

  الرؤية العقارية حول توسع املدن -3
فامتالك  ،السعودية ارات بعدا لواقع التوسع الذي حل ابملدنالعق يفين تشكل رؤية املستثمر 

مستثمرة عند بعض األفراد،  نقدية غريبني ثالثة حماور عرض وطلب وسيولة السكنية يقع األراضي 
مما جعل تلك املسامهات املسامهات العقارية وجناح الكثري منها، ومتثل السيولة النقدية دافعا وراء قيام 

مرين العقاريني ن عند بعض املستثن يعلل توسع املدأمع الزمن . وميكن ع تسري بشكل متسار 
ن أالبعض من ومن ذلك ما كشفه  ،احلقيقيالسبب متثل هنا ال أإال  ،ت قد تكون مقبولةبتعليال

مدينة يف بعض املهتمني العقاريني كما يرى -حتمه  األفقيدية العربية السعو اتساع مدن اململكة 
وهذا وينظم هلذا التوسع ن خيطط أمام خياران : إما أن املخطط كان أحيث  ،التطور -الرايض 

اخلدمات وذلك بسبب تسارع الطلبات فاختار بتوفري التسهيالت و ن يقوم أو أ ،حيتاج إىل وقت
 ينا واضحا وملزما حول التوسع املكاج منهجن الرايض مل تنهأحيث نتج عنه  الثايناملخطط البديل 

 ( .  45412 ، عدده 4124 ،)اجلزيرة
لنمو املدن السعودية ؤال األكثر إحلاحا هل ميكن إجياد ضوابط وإن هذه الرؤية العقارية رمبا جتعل الس

 ،لاحللو ن تضع أاستطاعت اليت اخلربات العاملية على هذا حتتاج إىل االستفادة من  ؟ وإن اإلجابة
عندما جعل هناك حدا لطغيان  ،دنمن ضبط احلدود املكانية للم الربيطاينمتكن املخطط  فمثال

مقابل الشخصية الريفية بشكل دقيق ولتأكيد الشخصية احلضرية  ،عنده االمتداداملدن يقف 
 (. 422 - 42٠ص ص :  ،م 4٠٠8 ،)املنيس

املتوافق مع نظر املستثمرين العقاريني الطلب على املساكن  زايدة مساحة املدن من وجهةيف ومما يلح 
كأن تؤخذ دراسات توقعات   ،مقبولةحبدود ذا العامل مؤثر ولكن ميكن برجمته وه ،الزايدة السكانية

دراسات  أجريتلفعل للمدن . واب املساحين حيدد النمو أالطلب على املساكن كمعيار ميكن 
مليون وحدة  2.٠إىل ما يقرب من اململكة قدرهتا بعض الدراسات يف املساكن حول الطلب على 

( . 32هـ، ص  4121، يملكة العربية السعودية )احلريقمستوى املم على  2521سكنية حىت عام 
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م(  2552)ه  4121للمدن يف عام  املستقبليمع هذا التقدير ومقارنته ابلتوسع ولو مت التعامل 
 ت املخططة واملعدة للمستقبل لن يتم إشغاهلا قبل عشرات السنني. ن املساحاألوجد 

يف االستخدامات اجلديدة للمدن إىل استحداث بعض  املساحيو ويعزو البعض من الباحثني النم
خاصة  ،لرتفيهيةبني تلك االستخدامات اومن  ،األراضين تسهم ابلطلب على أميكن اليت املدن 

 ىتقتصر عل ومل ،استحوذ على نصيب من مساحة املدنما شكلت استخدااليت االسرتاحات 
منو مساحات يف ر أتثريا كثت اخلاصة وهى األاالسرتاحااالسرتاحات العامة بل تعدى ذلك إىل 

وعنيزة جريت على مدن بريدة أيف دراسة بلغ معدل مساحات االسرتاحات العامة  فمثال ،املدن
( . وتسهم 32هـ، ص  4122 ،)اجلخيدب على التوايل 2م11٧1، 2م1٠55 ،2م3٧31 والرس

سعار األيف تتدىن اليت مش املدن هوايف  املكاينالتوسع يف االستخدامات اجلديدة )االسرتاحات ( 
ملساحات مبرافق متوافقة مع طبيعة تشييد هذه ايف جيدون مشقة ن مالكها ال أخاصة و  ،نسبيا

 االستخدام . 
، ص املعمول فيها لبناء االسرتاحاتشروط الرتاخيحسب املدن يف  أحياءوشكلت االسرتاحات 

ذاهتا تدخل ضمن  يفاالسرتاحات ن أكما . شؤون البلدية والقرويةواملعتمدة من قبل وزارة ال
 فرتة الحقة.يف سيصبح جزءا منها مساكن اليت ، و يف الوقت الراهناملساحات املشغولة 

 دية خطة وتركيب املدينة السعو  -2 
كن تقيدها ولكن ال ميالنواة يف تشرتك  فهي ،عديدة من اخلطط أنواعالسعودية على تقوم املدن 

 ،املدينة املنورةيف كما هو   التقرييبلبعض منها مع الشكل الدائري بشكل موحد، فقد يتوافق ا
  الطويل( . وأتخذ بعض املدن السعودية الشكل 21٠، ص ه 4154 ،هبا )الفقريأمشيط و ومخيس 

يف م اشكال املدن بعد التسارع ظيتن وحرصت األماانت والبلدايت على مدينة جدة .يف كما هو 
املكانية أبن يف امتداداهتا  العشوائيعلى عدم متكني املدن من النمو  هلا حرصا منها العمراينالنمو 

األجزاء يف خذ ختطيطها أاليت مدينة الرايض يف وجهت منوها حنو األشكال املنتظمة كما هو 
 مربعة الشكل.  أحياء -م العمران يظمعها تنطبوغرافية يتعذر  تعيقهاال اليت  -الشمالية والشرقية 
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 هـ 1241/ 13ة السعودية بني عامي مات األرض الرئيسة يف املديناستخدا( 4جدول )

 النسبة%
 عام  ماالستخدا

 /هكتاره  4121
 % النسبة

  عام ماالستخدا
 هكتار ه / 4143

  نوع استخدام األرض
 ةاملدينة السعودي يف

 سكىن جتاري 4842413٠ 13.2 1٧5243٠٠ 18.1

 صناعي 412542٧ 1.2 824831٠ 8.1

8.3 ٧8513٧٠  متنزهات خضراء 23428٠1 28 
 أخرى 4481٠٧22 31 33٠21113 ٠.31
 اإلمجايل 3388122٧ 455 ٠٧28٧٠٠8 455

 املصدر: 
 كالة الوزارة ، و 13هـ، عدد  4143 إحصائيات البلدايت لعام، رة اإلحصاء والبحوثإدا

 . 22، ص ، الرايضوزارة الشؤون البلدية والقروية، والربامجط يللتخط

 وكالة الوزارة 11هـ، عدد  4121، إحصائيات البلدايت لعام صاء والبحوثإدارة اإلح ،
 . 23لدية والقروية، الرايض، ص ، وزارة الشؤون البوالربامجط يللتخط

ساسية أ -ات خدموما يلحق هبا من  لني مها املباينللمدينة عموما شك يوأيخذ الرتكيب الداخل  
تشمل مجيع االستخدامات اليت و لبحث ابلكتلة العمرانية هذا ايف طلق عليه أوهو ما  -و ترفيهية أ

 ذي يظهر معه بعض املؤشرات احلضرية ومنها:( وال2الرئيسة جدول )
رتبة األوىل لالستخدام على مستوى املدن الرئيسة بواقع والتجاري ال خذ االستخدام السكينأ( 4 

يف مع اختالف بني املدن  ،لسكناألصلية امر متوقع ألن املدن وظيفتها أهذا يقرتب من النصف و 
بينما تصل نسبة  ،كرمةمكة امليف من نسبة االستخدام العام  %٠3تصل إىل  فهي ،النسبة

 يوهذا يعط ،الدمام حاضرةيف من االستخدام العام  %41والتجاري إىل قرابة  السكيناالستخدام 
جل العالقة بني ري . وتسوالتجا ينالسك مؤشرا على أتثري وظيفة املدينة على نسبة االستخدام

( عند مستوى داللة 5.٠4بلغت )+التجاري عالقة موجبة  السكينالكتلة العمرانية واالستخدام 
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ثر مبساحات وهو ما قد يتأ ،التجاري نسبة االستخدام السكينيف على الرغم من التباين  5.54
 االستخدامات األخرى .

نظرا ألن بلدايت االستخدام  من إمجايل % 45تجاوز نسبة ال ت ي( يشكل االستخدام الصناع2
ضمن نطاقها و اخلدمة الصناعية )الورش( أ يصصة لالستخدام الصناعاملدن وضعت مساحات خم

املدن يف االستخدام اخنفاض نسبة يف بعض املدن ابلصناعات ساهم ، ولعل ختصص العمراين
 الدراسة. يتما بني فرت  %15ستخدام مبقدار ومما يالحظ منو هذا اال ،الرئيسة

استخدام األرض  من إمجايل %8بو على واملساحات اخلضراء مساحة تر ( أتخذ املنتزهات 3
خضراء دخلت فيما بعد ضمن النطاق ن املدن كانت حتاط أبحزمة أهذا راجع إىل و  ،الرئيسة

 وسكاكا.  ،وعنيزة ،وبريدة ،مثلة ذلك حاضرة األحساءأهلا ومن  لعمراينا
. ( خلالية )غري املستغلةان يطلق عليه املساحات أو ما ميكن تركيب املدينة فه من الثاينما الشكل أ

م يدول اخلليج األخرى ابلنسبة للتصاميف كة العربية السعودية منط املساكن مساكن مدن اململوتشبه 
يتم اليت حول الرغبة ابمتالك املساكن قوية و  جتماعياالن السلوك أكما   ،املعمارية ومواد البناء

و ابلبناء بتمويل أ ،العقاري املقدمة للمواطننيقيقها ابلبناء بعد احلصول على قروض البنك حت
عوامل  سباملعدة للسكن حاهزة ابلتقسيط . وختتلف املساحات بشراء املساكن اجلو أ ،شخصي
احلكومية األراضي على  حيث يغلب ،خاصة ( ،ذلك منها نوعية املخططات )حكوميةيف تتحكم 

 ،وتوفر اخلدمات ،األرض أسعاروتتحكم اخلاصة، ألراضي ت األرض مقارنة ابحااتساع مسا
 .السكين لالستثماريف املساحات املخططة والطرق 

 العمرانية  االسرتاتيجية -1
ما خيص  -عديدة  نواحيىف  العمراينلتقليدية من أتثريات التنمية على التوطن اجملتمعات ا تعاين

الضغط وتسارع  ،العامةمعدالت التحضر، وزايدة مشاكل املرافق  سرعةيف يتلخص  -منها املدن 
ن أم(  2551الكربى فقد ذكر املبارك ) املدنيف وشواهد ذلك تظهر املعدة للسكن. األراضي على 

من سكان مدينة  %81ن أ، و م 4٠81  -4٠٧1 يمرة ما بني عام 1٠جدة تضاعفت منطقة 
ىن بوضع اسرتاتيجيات تع(. وهذا ما حدا ٠٧ ص ،م 2551 ،خارجها )املباركالرايض ولدوا 
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 42٧رقم  العمرانية الوطنية بقرار جملس الوزراءحيث كان اعتماد االسرتاتيجية  ،ابلتنمية العمرانية
تنمية عمرانية متوازنة بني للدولة وهو حتقيق  االسرتاتيجيلتحقيق اهلدف  ه 28/1/4124واتريخ 
مستوايت والتقليل من الفوارق والتباينات ىف  ،دى البعيدامليف اململكة العربية السعودية مناطق 

املاضية تاج التطورات التنموية املتواصلة خالل العقود الثالث كانت من ناليت  التنمية بني املناطق و 
يف وحددت االسرتاتيجية ضرورة توجيه التنمية ، املاضيعينيات اهلجرية من القرن منذ بداية التس

 ،املراكز احلضرية الكربىواالقتصادية بعيدا عن مناطق النمو السريع و االجتماعية اجملاالت العمرانية و 
ذلك . ونظرا اإلقليمية والوطنية كآلية لتحقيق بدرجاهتا املختلفة احمللية و واتباع سياسة مراكز النمو 

ن أميكن  اإلدارية الثالثة عشرملكة وتنوع املوارد الطبيعية هبا مما جعل مناطقها التساع مساحة امل
 رض اململكةأعلى  مكاني أيف السعودي نسان إلصادية قوية حتقق الرفاهية لتكون كياانت اقت

للتنمية العمرانية لكل منطقة من مناطق  سرتاتيجيةإإعداد دراسة كد على ضرورة أ. وهو ما الواسعة
إطار ضع التنفيذ ىف املعتمدة ووضعها مو آليات تفعيل االسرتاتيجية العمرانية الوطنية اململكة كأحد 

ة مناطق اململكيف التنمية والذي يسعى إىل حتقيق  ،الساميم املناطق الصادر من املقالعمل بنظام ا
ن واستقطاب املد ،السلبية للتحضر السريعواحلد من املشاكل واآلاثر  ،وفقا مليزات كل منها النسبية

 ( .  4ص  ،الكربى للسكان واألنشطة )وزارة الشؤون البلدية والقروية

 و املناقشة :التحليل  : اثاني
 املساحية  أحجامهادن يف ملين بني اكاملالتباين ا -1

العام هلا يف اجلغراعلى الرغم من اتصاف املوقع  ،هبةالسعودية خلصائص متشاال ختضع املدن 
لسعودية للمدينة ا النسيبيف اجلغران خيلف املوقع أو احلارة . ولذا ميكن أاملناطق اجلافة ضمن بيئة 

 يويعط(. ٧ص  ،م 4٠٠1 ،على األمهية االقتصادية )الثمايل احلجمية املبنية بعض السمات
بني املدن  ينياان للتفاوت املكا( ب1) ،(3) الواردة يف جدويلللبياانت  يالتحليل التفصيل

بني  األحجام املساحيةيف اتساع الكتلة العمرانية القائمة والذي ظهر فيه اختالفا السعودية يف 
  الفرتتني.
 ( ه 4143وىل )الفرتة األ
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خذت أاليت وجنران على قائمة املدن السعودية  ،ملنورةواملدينة ا ،والدمام ،تربع مدن الرايض (4
املدن الثالث األوىل من هذه الفئة ويعد دخول  ،ية للكتلة العمرانيةمساحة مكانعلى أ

فقد يعود ما مدينة جنران أ ،ملكةامليف الرئيسة ( متوافق مع حماور التنمية  فع جدا)مرت
اتضاح مفهوم حساب مساحات الكتلة العمرانية لدى  بعدمانضمامها إىل هذه الفئة 

)جمموعة القرى احمليطة (، ق التبعية للبلدية إحصاءاهتا مناطيف  أدرجتهنا أو أالبلدية، 
 .ـه 4121عام يف مرتبة متوسطة  أخذتهنا أبدليل 

وهنما ك، وهذا يعود إىل ما سبق من  ة مرتفعةملكرمة مرتب، ومكة امدينتا جدة أخذت  (2
 يدخالن ضمن حماور التنمية.

يف التصنيف يف متوسطة وحفر الباطن مرتبة  ،واخلرج ،ئلوحا ،سجلت مدن مخيس مشيط  (3
إيعازه إىل الوظيفة التجارية ملدينة مخيس وهذا ميكن  ،ة العمرانية القائمةحجم الكتل

ما اخلرج فقد أ ،أتخذ وظيفة إدارية وجتاريةاليت مدينة حائل  علىينطبق وهو ما  ،مشيط
 ،املدينةاتساع حجم يف ( دور  منطقة الرايضيف مدينة  اثين)السكاين حلجمها  يكون

استقطبت جمموعات اليت لنمو سريع بسبب الوظيفة العسكرية بينما خضعت حفر الباطن 
 فيها.  سكانية كبرية مما استدعى بناء مدينة حديثة

القائمة تصنف كتلتها العمرانية اليت ملدن السعودية ضمن الفئة الرابعة تدخل بقية ا (1
حيث تبلغ  ،املرتبةهذه يف لها عولعل التصنيف الفئوي املقارن ابملدن األخرى ج ،مبنخفضة

ما أهكتار .  2131ه  4143عام حات الكتلة العمرانية لتلك املدن معدالت مسا
 جم الكتلة العمرانية منخفضة جدا. حية لكون مرتبة اتليف تقع  يفهجازان 

  (ـه 5241)لثانية الفرتة ا
ف التصنيمعايري  تغريت ـه 4121عام يف عاما وابلتحديد عشر  تتجاوز اثينبعد فرتة ال 

صبح أ. و ( 1)جدول ه  4143 عاميف عليه الوضع الفئوي للمدن السعودية عما كان 
 انه يف التحليلبيوهو ما ميكن  ،(2شكل ) ابني املدن واضح االتساع فيما
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 هـ 1213السعودية عام  مدناء للضيبدمة والخاملست األراضي( مساحة 3) جدول
التصنيف الكمي للمساحات حسب 

×بلية (املستق ،املخططة ،نوعها ) املشغولة  
 اإلمجايل

املساحة 
 املستقلة

املساحة 
 املخططة

ساحة امل
 املشغولة

 املدينة

داج مرتفع منخفض  ع جدامرتف   الرايض 25122 4211٠4 ٧2٧3 4٠2182 
تفعمر  دةج 24455 42255 14522 ٧1٧22 مرتفع متوسط   

داج مرتفع  مكة املكرمة 4٧235 44٠1٠ 24113 ٠4532 مرتفع متوسط 
داجمرتفع  متوسط منخفض ةنة املنور املدي 23351 8535 ٠٠٧٠ 14341   

 الدمام 32332 42221 2245 1442٧ مرتفع جدا   متوسط منخفض جدا  

 3٧44 2٧٧4 2514 42123 منخفض متوسط منخفض جدا  
 األحساء
ةاحلضري  

 تبوك 31٠٧ 2٠52 352٧ ٠122 منخفض منخفض منخفض
 بريدة 34٧4 2112 ٠542 41٧32 منخفض منخفض منخفض
 مخيس مشيط 428٧5 42٠8 2155 4٧528 متوسط منخفض منخفض

 منخفض
منخفض 

 جدا
لئحا ٧521 228 1344 43513 متوسط  

 منخفض جدا
منخفض 

 جدا
رانجن 22814 235 225 2٧2٠4 مرتفع جدا  

الباطن حفر 23٧8 138٧ 5 ٧٧21 متوسط متوسط منخفض جدا  
 اجلبيل 224٧ 4221 5 3812 منخفض منخفض  منخفض جدا
 أهبا 4812 ٠53 255 2٠1٠ منخفض منخفض  منخفض جدا
جاخلر  1125 4225 145 ٧235 متوسط منخفض  منخفض جدا  

نخفض جدام  ينبع 4142 5 5 4142 منخفض  - 
 عرعر 4211 4211 2125 ٠335 منخفض  منخفض  منخفض 

 منخفض جدا
منخفض 

 جدا
ةيز عن 2111 ٧51 4521 1242 منخفض   

 سكاكا 3252 822 ٧51٧ 4458٠ منخفض منخفض منخفض
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 منخفض
منخفض 

 جدا
امنخفض جد  جازان 25٠ 488 2811 3212 

 منخفض جدا
منخفض 

 جدا
خفضمن تالقراي 41٧1 145 22٠ 2411   

 اجملموع 211382 4٠٠552 42٧1٠2 245٠85 - - -

ـ، عدد ه 4143، إحصائيات البلدايت لعام وكالة الوزارة للتخطيط والربامج :املصدر
 .، وزارة الشئون البلدية والقروية، الرايض13

 . حساب الباحث 

 ـه 1241السعودية عام  نللمد والبيضاءدمة خستامل األراضياحة س( م 2دول )ج
ها ) التصنيف الكمي للمساحات حسب نوع

×املستقبلية ( ،املخططة ،املشغولة  
 اإلمجايل

املساحة 
ةاملستقبلي  

املساحة 
 املخططة

املساحة 
 املشغولة

 املدينة

 الرايض 44٧31٠ 44٠315 ٧4152 3585٠1 مرتفع جدا مرتفع جدا مرتفع جدا
 جدة 8841٧ 422455 4118٧5 32242٧ مرتفع جدا مرتفع جدا مرتفع جدا

 مكة املكرمة 3٠٠88 221٠8 41144 ٠45٠٧ مرتفع مرتفع جدا متوسط
رةاملدينة املنو  3٠118 41824 4312٠ 2٧858 مرتفع متوسط منخفض  
 الدمام 21123 42٧2٧ 2٧51 81٠٠1 مرتفع جدا متوسط منخفض

 ٧425 ٧٧٧5 5 418٠5 منخفض منخفض -
األحساء 
 احلضرية

اخفض جدمن -  تبوك 15٠3 12٧5 5 45323 منخفض 
داجمرتفع   بريدة 15٠51 4٠2٧2 224153 284183 مرتفع متوسط 

 مخيس مشيط 14155 33255 1555 8٠455 مرتفع مرتفع منخفض
 حائل 45825 231٠ 1555 4٧4٧٠ منخفض منخفض منخفض
 جنران 34345 4855 3455 32245 متوسط منخفض منخفض
 حفر الباطن 1321 3123 5 ٧88٧ منخفض منخفض منخفض

جلبيلا 41325 4255٧ 5 2٧32٧ متوسط متوسط -  
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امنخفض جد -  أهبا 2545 845 5 2825 منخفض جدا 
داجمنخفض  ٧532 485 ٠845 منخفض منخفض   اخلرج ٧225 

جدامنخفض  - -  ينبع 2345 5 5 2345 
 عرعر 2511 3٧٧5 44٠25 4٧٧11 منخفض جدا منخفض منخفض
ادجفض منخ منخفض  عنيزة 3٠55 4255 2455 44255 منخفض 
امنخفض جد منخفض  سكاكا 32٧٠ 4252 ٧523 44٠58 منخفض جدا 

امنخفض جد منخفض جدا  جازان 4٠58 283 ٠81 31٧2 منخفض جدا 
امنخفض جد منخفض جدا  القرايت 4221 233 22٠ 242٧ منخفض جدا 

 اجملموع 112313 152313 124555 41211٠2 - - -

وزارة  ،11عدد  ،ه 4121، إحصائيات البلدايت لعام وكالة الوزارة للتخطيط والربامج :راملصد
 الرايض . ،الشئون البلدية و القروية

 .حساب الباحث
خلت دو  ،ه 4143كانت عليها عام اليت  نفس الفئة يف والدمام  ،استمرت مدينتا الرايض (4

بية اململكة العر يف ور التنمية الرئيس حمهنا جزء من أيف هذه الفئة ابعتبار مدينة جدة معهما 
 أربعةة قدرها دبزايلف هكتار أ 88عن ما ربت كتلتها العمرانية القائمة عند ،السعودية

اململكة على مستوى  ار منو كثن األمما جعلها من املده  4143يف عام حجمها  أمثال
 العربية السعودية. 

ومخيس  ،واملدينة املنورة ،ة املكرمةمجعت الفئة الثانية من التصنيف )مرتفعة( مدن مك (2
م كانت عليها عااليت  نفس الفئة يف بقيت اليت  يوتعد مكة املكرمة ه ،وبريدة ،مشيط

هذه الفئة األوىل )مرتفعة جدا( إىل من الفئة ما املدينة املنورة فقد حتولت أ، ه 4143
مدينتا مخيس ت نتقلوا ،هكتار خالل الفرتة 42455العمرانية بلغ ن منو الكتلة أابعتبار 

بفعل الزايدة الكبرية ومنخفضة ( إىل هذه املرتبة  ،سطةدىن )متو أدة من مرتبة وبري ،مشيط
 منو الكتلة العمرانية. يف 
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اجلبيل من  مدينةحيث قفزت  ،مدينتا جنران واجلبيلاقتصرت الفئة الثالثة )متوسطة( على  (3
عليه  يما ه مثالأمن سبعة ها العمرانية ن اقرتب منو كتلتأد الفئة بعالفئة األدىن إىل هذه 

ادية البنية االقتص أحجاميف خلفتها الزايدة اليت هـ. وهذا يرتبط ابالحتياجات  4143عام 
 لتلك املدينة وما تتطلبه من خدمات واستثمارات . 

يف ، وسكاكا الباطن، وعنيزة، وحفر وحاضرة األحساء، وتبوك ،واخلرج ،دخلت مدن حائل (1
فر الباطن من املرتبة وح ،اخلرج ،مدن حائلعة )منخفضة(، ولعل تغري تصنيف فئة الرابال

قل مما أن منو هذه املدن كان مبعدالت أئة انشئ عن إىل هذه الف هـ 4143األعلى عام 
مل تتغري يف تصنيفها  يبقية مدن هذه الفئة فهما أعليه منو مدن الفئات السابقة .  يه

 الفئوي . 

والقرايت  ،نوجازاهبا، أو  ،وعرعر ،جدا( مبدن ينبع)منخفضة  اختصت الفئة اخلامسة (1
ه  4143كانت عليها عام اليت  عن الفئة تصنيفها يف هذه املدن (، وقد تغريت 2شكل )

عليه بقية  يالعمرانية ملثل ما هالكتلة  منويف عدم جماراهتا مدينة جازان ألسباب منها  عدا
 ،هكتار 412 ،هكتار 855 ،هكتار 8٠1 عندما سجلت ،السابقةالفئات يف املدن 
اليت يف املوقع اجلغراوف طبوغرافية يضا بظر أن يعلل أوميكن  ،هكتار على التوايل 4٠5

تغري املدن بني الفئات يف التذبذب  يهبا . ويعطأمثل  تعيق التوسع العمراينن أميكن 
 . اينالنمو العمر يف التفاوت هـ إىل مصداقية  4121هـ،  4143 يتصنيفية لعامال

 ه  4121/  4143عامي ( الفئات التصنيفية للمدن السعودية ما بني 2شكل )
 . 1 ،3إىل جدول رقم  اتنادحث اسحساب البا احساب الباحث استناد: ملصدرا

 ة مجايل املساحو إيف الكتلة العمرانية  غرينسبة الت
فيه تصنيف والذي ميكن  ه 43/4121 يني عام( صورة لنسبة التغري ما ب1جدول ) ييعط

عام ملساحاهتا على النحو ال يلاإلمجاو أ، فيما خيص الكتلة العمرانية ءجمموعات سوايف املدن 
 :التايل
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 %424.1غ البالرة )املشغولة( فيها املعدل العام للكتلة املعمو ( مدن جتاوزت نسبة التغري 4 
 ،وبريدة ،ةومكة املكرم ،جدة يمدن وهواقتصر هذا على ست  ،مدن الدراسةعلى مستوى 
وهو ما حيسن  ،التغري نسبة يفوتتفاوت تلك املدن فيما بينها  ،وجازانواجلبيل،  ،ومخيس مشيط

ذلك عرب يف  أسهمتاليت ملعرفة املقومات واإلمكاانت  تفصيليدراسته بشكل يف التعمق 
 دراسات مشاهبة.

هذه املدن رمبا  و . لعامعدل ا)املشغولة( فيها امل ( مدن مل تصل نسبة التغري للكتلة املعمورة2
هـ( مما جعل الكتلة العمرانية  4143)املقارنة الزمنية  فيها مبكرة قبل عامكانت عجلة البناء 

 منوها إىل معدالت تتوافقيف تصل 
 هـ  4121/  4143ما بني عامي ة للمدن السعودية الفئات التصنيفي( 2شكل )
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/  1213املساحة للمدن خالل الفرتة  ايلالكتلة العمرانية وإمجيف ( نسبة التغي 1جدول )
 هـ  1241

 معدل
 النمو

 السكاين

وفق  ترتيب املدن
 يف إمجايل التغري

 مساحة املدن

 ترتيب املدن
يف  وفق التغري
 املساحة
 املشغولة

 يف نسبة التغري
 مساحة املدن إمجايل

% 

 نسبة التغري
 يف الكتلة

 % املعمورة
 املدينة

3.2٧  45 ٧ 1٠.٠٧  ٠1.2 لراي  ضا  
2.12 دةج 8.34٧ 38٠.٧2 3 1   
2.1٧  24 2 5.5٧  422.8  مكة املكرمة 
3.15  8 44 21.43  2٠.3 ة  ن ملدي نورة ا مل ا  
4.٧5  ٧ 45 22.44  85.3 م  لدما ا  
2.43  41 8 48.٠  ٠4.٠ ةضرياحل األحساء   
3.18  41 42 8.٧8  14.2  تبوك 
3.12  4 4 4844.21  44٠5  بريدة 
1.1٧  3 1 122.53  355  مخيس مشيط 
3.15  42 41 34.٧4  13.2 لئحا   
8.2٧  43 48 35.٧2  42.2  جنران 
1.11  4٠ ٠ 4.1٧ باطن 84.8  ل ا حفر   
3.88  2 2 244.2٧ 1٠4 اجلبيل   
1.54  4٧ 25 1.3٧  8.8  أهبا 
2.31  44 4٧ 31.28  اخلرج 33 
3.81  ٠ 43 23.43  23.4 نبع  ي  
2.15 2 42 ٠5.4٠  23.٧  عرعر 
2.٠3  1 41 4٧1.1  1٠.2  عنيزة 
1.32  42 24 ٧.38  2.3  سكاكا 
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1.٠2  48 1 2.4  243.3  جازان 
2.٧5 لقرايت 42.8 5.25 4٠ 25   ا
 املعدل 424.1 43٠.٧4 - - 3.41

 . 1 ،3إىل جدول  استنادااملصدر: حساب الباحث 
ة عمرانية قبل عام كرب كتلأتربعت على اليت فالرايض من املدن ، مع املقومات واإلمكاانت املتاحة  

هكتار(،  24455مثال مدينة جدة تقريبا ) أتوازي ثالثة كتلة   هيهكتار( و  25122) .ـه 4143
ما سرع  وهو ،منو كتلتها العمرانية مع الرايض قبل ذلكيف مدينة جدة مل تكن مشاهبة ن أ مما يعين

 هـ.  43/4121 يعام فيما بني % 38٠كتلتها العمرانية إىل يف  من نسبة التغري 
ربع مدن أيف وتتمثل  % 43٠.٧ مساحاهتا املعدل العام إمجايليف تغري ( مدن جتاوزت نسبة ال3
وهذا رمبا يتوافق ابلنسبة للمدن الثالث األوىل مع  ،وعنيزة ،واجلبيل ،مشيط ومخيس ،بريدة يوه

يف التغري سباب ارتفاع نسبة أا، ويضاف إىل الكتلة العمرانية كما ذكر آنفيف نسبة التغري يف التوسع 
ن )وزارة الشؤو  ياملستقبل العمراينهكتار ضمن نطاقها  224153ة إدراج ما يربو على مدينة بريد

ن عمر أقد تغري بعد  عمرايننطاقها الما مدينة عنيزة فإن أ(. 34، ص ـه 4121 ،البلدية والقروية
 .ـه 4143مساحتها اإلمجالية عام من  %٧5قرابة 

وميكن أن يكون  ،املعدل العام وهى غالب املدن امساحاهت إمجايليف ( مدن مل تصل نسبة التغري  1 
وسع احلاجة إىل مزيد من حجز األرض للتمن حيث  ،الكتلة العمرانيةيف ذلك انعكاس لنسبة التغري 

 . يأو ختطيط األراض ياملستقبل
يف ونسبة التغري هـ  43/4121 يالكتلة العمرانية ما بني عاميف وعند حتليل العالقة بني نسبة التغري 

ن العالقة ضعيفة جدا وتكاد أوجد للمدن السكاين فس الفرتة مع معدل النمو ملساحة اإلمجالية لنا
ا نوع من هذيف ، و التوايل( على  5.532 - ،5.511-هنا سجلت ) أ، حيث تكون صفرية نأ

ية، سبقت أبربع خطط تنمو اليت ، ة الزمنيةلك الفرت تبالعمرانية مل ترتبط فقط ن التنمية أالداللة على 
ما أ. ـه 43/4121 يلفرتة الزمنية احملددة بعامنسبة التغري يكون فقط ليف وعليه فإن ترتيب املدن 

مساحات املدن فيمكن قياسها بني ما   إمجايليف و التغري أالتنمية العمرانية يف احلقيقية نسبة التغري 
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سيكون شك  ه وبال 4121وبني عام  ه 43٠5عام يف خطط التنمية كانت عليه قبل الشروع 
 فا عن فرتة الدراسة. للمدن خمتلفيها نسبة التغري والرتتيب 

 ه4121عام يف ترتبع  فالرايض مثال ،صلة لرتاكم زمينمساحات املدن هى عبارة عن حم إن إمجايل
 تجوهذا ان ،هكتار( 3585٠1السعودية )ية ابلنسبة ملدن اململكة العربية مساحة إمجالكرب أعلى 

 عاما.  31مت خالل  يار خدمماإلسكان وما يالزمه من استثيف قطاع ري كبري عن تفاعل استثما
 ةدن السعوديمليف اة لسكانيا ةافالكث -4
بعض  يتعطاليت ياسات احلضرية الكثافة السكانية، القيف يعىن هبا اليت املؤشرات احلضرية من  

 مدن السعودية خالل فرتيتالعامة لل، والكثافة السكانية حدة املساحةو يف الدالئل على االكتظاظ 
قل قيمة أن الكثافة العامة تعد أنسمة / هكتار . إال  21.2، 21.1تكون متساوية الدارسة تكاد 

نسبة السكان إىل الكتلة  تعيناليت تعيض عنه ابلكثافة الصافية و احلضري مما اسحماكاة الواقع يف 
 :لتايلبني منها ا( . ويت2جدول ) يظهرهااليت العمرانية القائمة و 

ينبع  مدينيتمث تبعتها  ،افة صافيةكثة أعلى  الدراس األحساء خالل فرتيت( سجلت حاضرة 4 
ه شكل  4121عام  اجدما ارتفعت فيها الكثافة من تصنيف مرتفعة إىل مرتفعة وتبوك عند

يف أن يعلل االرتفاع . وميكن  اأصبحت فيها الكثافة مرتفعة جداليت على مدينة أهبا  عالوة ،(3)
صعوبة يف أهبا فقد يشكل العامل الطبوغرايف أما  ،يمالصقتها لنطاق زراعحاضرة األحساء إىل 

ون من أسباب أن يكوميكن  ،كال الفرتتنييف  . وأخذت مدينة عرعر مرتبة اثبتة  التمدد املكاينيف 
منطقة يف هبا ابعتبارها املدينة األوىل للتحضر الذي حل  ستقطاهبا املكايناارتفاع الكثافة فيها 

 احلدود الشمالية.
الكثافة املتوسطة والقرايت على  ،وحفر الباطن ،زةوعني ،ومكة املكرمة ،قيت مدن الرايض( ب2

وميكن  ،(2الفرد من املعمور جدول ) على الرغم من اختالف نصيب ،(3) الفرتتني شكللكال 
 تلك املدن . يفالسكاين ذلك بتواز منو الكتلة العمرانية مع معدالت النمو  أن يعلل

 ،واخلرج ،مدن املدينة املنورةيف ( ارتفعت الكثافة الصافية من الفئة املنخفضة إىل املتوسطة 3 
والذي السكاين مو منو الكتلة العمرانية والنبني  ني. وهذا االرتفاع جاء بفعل التبا وسكاكا ،وحائل
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بفعل قدسية السكاين اخلرج االستقطاب و  ،املدينة املنورة ينيتمديف  . ويزيدالسكاين تفوق فيه النمو 
 الثانية.  يفوفرص العمل  ،األوىليف  املكان

وهذا يعود إىل  ،ه 4121كثافة املرتفعة إىل املتوسطة عام وجازان من فئة ال ،( حتولت مدينتا جدة1
 هـ، بينما 4143 عليه يف عام هيمثال ما أربعة أجدة عندما توسعت  ،يف الكتلة العمرانيةالتوسع 

 (.1 ،3:  كتار ما بني الفرتتني )انظر جدويله 4355مبقدار منت جازان 
 ،الفئة املنخفضة واجلبيل من الفئة املتوسطة إىل ،بريدة مدينيتيف ( تراجعت الكثافة الصافية  1

اجلبيل بلغ النمو في مقارنة بنمو السكان ف مرانيةعويعلل ذلك بتسارع منو الكتلة ال ،(3)شكل 
بناء املشاريع يف التوسع  أحدثهوالذي  ،% 1٠4الكتلة العمرانية  بينما كان منو % 3.88 السكاين
. .(،  . ،يوخدم ،وسكين ،)صناعى اجلبيل وما يالزمه من توسع عمراينيف العمالقة  الصناعية

ما يزيد عن عشر ه  4121عام  نطاقها العمراينيف  أدرجتاليت وهذا ما ينطبق على مدينة بريدة 
 إىله  4143 هكتار عام 34٧4رفع حجم الكتلة العمرانية هلا من يف ساهم  وهو ما قرى مالصقة

 هـ. 4121هكتار عام  15٠51
عندما  ،الصافية  الكثافة السكانيةيف قل أمرتبة يف وجنران  ،( جاءت مدينتا مخيس مشيط2

املنخفض جدا إىل  الثانية الكثافة من فئةبينما زادت ىف  ،ا لكال الفرتتنياستمرت األوىل يف رتبته
  .ه 4121ام عيف املنخفض 
 املدن السعودية الرئيسةيف ( الكثافة السكانية ونصيب الفرد من الكتلة العمرانية 6جدول )

لفرتة ة ا ي ن ا ث ل (ه 4121)  ا لفرتة  (ه 4143)ىلو األ ا  
يسة املدن رئ ل ا من نصيب الفرد   

ملعمور م2  ا
افة لكث ي ا ف لصا ةا  
ار/  نسمة هكت  

فر  نصيب ل نم دا  
ملعمور م2  ا

افة لكث ف ا لصا ة ا ي
ر/ نسمة ا هكت  

28٧  31.85  24٧  11.٠5 لرايض   ا
341  34.٧5  453  ٠2.٠٧ دةج   
35٠  32.15 482  11.٧5 املكرمة مكة   
12٠  23.35  383  22.45 ةياملد  نورة ن مل ا  
215  41.1  114  22.2 لدمام  ة ا احلضري  
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421  85.15  83 44٠.٠5 ة االحساء  احلضري  
441  82.٧5  423  84.35 ب  وكت  

4584  ٠.35  42٧  ٧8.15  بريدة 
4382  ٧.25  1٠5  42.٠5 طيشم سيمخ   
151  21.٧5  3٠٠  21.55  حائل 

4228  ٧.85  2٠15  3.15 رانجن   
482  13.25  4٧2  1٧.٠5 ل حفر  اطنبا  
288  41.15  41٧  23.15 لا  ي جلب  
455  455.15  421  25.85 هباأ   
324  2٧.٧5  31٠  2٧.85  اخلرج 
423  84.15  448  81.25 نبع  ي  

124  ٧5.25  442  82.45  عرعر 
353  33.45  228  3٧.35 يزة   عن
22٧  3٧.15  18٧  25.15 سكاكا   
4٠5  12.٧5  458  ٠2.85  جازان 
422  25.35  252  1٠.15 لقرايت   ا

131.3  14.٠  383.8  11.1 لعدل   ا

 . 1-3-4: ولإىل جدا ااحث استنادحساب الباملصدر: 
  هـ 4121/  43يف الفرتة ة يف املدن السعودية فيفة الصاا( الكث3شكل )   
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 .املصدر: إعداد الباحث

 لسعودية ة املساحة باحلجم السكاني للمدن اعالق
 ،ه 4143 يعام مساحة الكتلة العمرانية مع عدد السكان ما بني وجد عند حتليل العالقة بني

ة الثانية الفرت يف ( بينما 5.٠3الفرتة األوىل )+يف حيث سجلت  ،قيمة العالقةيف ختالفا ه ا 4121
على الزايدة  يم ال يعتمد بشكل كلالعا املساحين التوسع أإىل ويعزى هذا االختالف  ،(5.85+)

 ذه العالقة يبعض القياسات ومنها: يؤكد ذلك ارتباط هومما  ،السكانية
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، فبعد هـ 43/4121 يمستوى املدن ما بني عام الفرد من الكتلة املعمورة على( ارتفاع نصيب 4
 ، وهذا(2جدول ) 2م  131ارتفع ليصل إىل  2م 381ه  4143الفرد عام ب ن كان نصيأ

 ن املعمور قادر على استيعاب األحجام السكانية.أعلى  دليال ييعط
، ه 4121إىل عام ه  4143 نسمة / هكتار من عام 42.1الصافية مبقدار ( اخنفاض الكثافة 2
ة السكانية ( ألصبح دمتغري واحد )الزاي علىللمدن لو كان قائما  املساحين التوسع أ ذا يعينوه

 وابلتايل ،منو الكتلة العمرانيةمتالزم مع  املساحين التوسع أالكثافة الصافية ابعتبار يف ذلك ظاهرا 
 الكثافة السكانية. 

عندما سجلت خمتلفة ما بني الفرتتني،  ا  يضأملساكن فقد كانت عداد اأة و ما العالقة بني املساحأ
عند  (5.٠5ه )+ 4143العالقة عام حني كانت يف ( 5.83+)هـ  4121م  عايف قل أقيمة 

مهية من أللمدن  املساحية التوسع هذه العالقات مسألة العناية بدراس وتويل .5.54مستوى داللة 
 حتياج القائم ومعدالته السنوية. تدرج التوسع واملوازنة فيه مع اال حيث

يف  -املعدة قادرة ( أبن املساحات ٧الرئيسة جدول )للمدن  العمرايننمو ويتبني من معدالت ال
من الصعب سنة، وهذا الفرتة الزمنية  15معدل يزيد عن يف على استيعاب التوسع  -الغالب 

وافق مع الرؤية تالبنية قد ال تيف حتوالت وتغريات على املدن من  أطر جتاوزها ابلتخطط ملا قد ي
هلا ستيعابية ملا هو خمطط ال تتعدى الفرتة االاليت دن من ذلك بعض املن يستثىن أ. وميكن احلالية

وتتمثل زايدة املساحات املستهدفة ابلنمو يف إحلاحا وحاجة للنظر ر كثعاما، وهى املدن األ 41عن 
األجدى وضع معايري تقيس حجم . ومن اهبأ، و والدمام، والقرايت، واخلرج، وجنران ،مدن ينبعيف 

، قبلياملستوضع التصور يف يسري عليها املخطط  أداةلكل مدينة لتكون لكتلة العمرانية ايف التوسع 
طة تصل راض خمطأن يوضع هلا أهكتار سنواي  1٠ العمراينمنوها  معدلال ميكن ملدينة يبلغ  فمثال
 21 زمة إلشغال هذه املساحات املخططة تصل إىلهكتار مما سيجعل الفرتة الزمنية الال 3٧٧5إىل 

يف ي مساحة خمططة أهلا هكتار ال يوضع  22 العمراينمنوها كون معدل ي أخرىسنة، بينما 
 املستقبل.
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ملخططة/ )اوات إلشغال املساحة املعدة للمدن املتوقعة ابلسن( التقديرات 7جدول )
 ملستقبلية(وا

 إمجايل
 السنوات

 ملتوقعةا

 ملساحاتا
 ملستقبليةا

  املخططةحات ملساا
 معدل النمو العمراين

 رهكتاالسنوي / 
 التنميةخالل فرتة 

 تقدير الرئيسةاملدن 
 إلشغال/ سنةا

 

 / تقدير اإلشغال
 سنة

 الرايض ٦٦٧٦ ٦٣ ١٢ ٧٥

 جدة ١٧٢٢ ٨٤ ٣١ ٢٢١
 مكة املكرمة ٢٢٨٦ ٦١ ٢٦ ٨٧

 املدينة املنورة ٢٢١٥ ٢٦ ٢١ ١٧

 الدمام احلضرية ٢٤٥١ ٥ ٨ ٢٢
 احلضريةالحساء ا ١١٦ ٦٤ ١ ٦٤

 وكبت ٢٨٣ ٦٣ ١ ٦٣

٣١١  بريدة ٢٢٣٢ ٢٥ ٢٤٢ 

 مخيس مشيط ٢٨٥٢ ١٦ ٦ ١٣

 حائل ٦١٢ ٤ ٢٦ ١٢
 جنران ٤٢٧ ١ ٦ ٧

 حفر الباطن ٢١٨ ١٢ ١ ١٢

 يلباجل ٨٦٤ ١٥ ١ ١٥

 أهبا ٧٥ ٢٨ ١ ٢٨

 اخلرج ١١٥ ٢١ ٢ ٢٦
 ينبع ٣٣ ١ ١ ١

 عرعر ٧٢ ٣٨ ١١١ ١٣٣

 عنيزة ٢٢٢ ٢٨ ٧٧ ٣٢
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 سكاكا ٢٨ ٢٥ ٥٧ ٢١

 جازان ٧٧ ٢١ ٢٤ ٦١

 القرايت ٨٤ ٧ ٣ ٢٢

 املعدل ٥٦٣3٧ ١٢3٣ ٦١3١ ٧٦3٢

 . وأخذ معدل النمو العمراين على أساس(1جدول )انت بيا ىعل اعتماداحساب الباحث  ملصدر:ا
النمو  هـ. ومت حساب معدل 43٠5عام  بدأتأن التنمية العمرانية جلميع املدن ابعتبار سنة  31

 ونسبة اإلشغال على النحو التايل:  ،العمراين
 ساحة املشغولة عامامل =( ه 43٠5التنمية احلقيقية  السنوي )منذ بداية معدل النمو العمراين

 معدل النمو العمراين.  ÷املساحة املخططة  =إلشغال نسبة ا . 31÷ ه 4121
ططة أو املستقبلية حسب ما ورد خاصة ابملساحات املخ بياانت أيصفر : يعين أن املدن مل تسجل 

 ه . 4121دايت عام إحصاءات البليف 
 مدى توازن الكتلة العمرانية مع األراضي املخططة  -3
حماولة يف و سب املساحات املخططة إىل مساحة الكتلة العمرانية. ن (8) يوضح جدول -1

 :التايلجمموعات وجد يف لتصنيف املدن الرئيسة 

 الكتلة املنسوبة إىل املخططة األراضيعلى نسبة من مساحة أوجدة  ،( أتخذ مدينتا عرعر4
 ،جدة بسبب الطلب على السكنيف  ة املخططات السكنيةدن تعلل زايأالعمرانية . وميكن 

 التلقائيالسكنية املخططة قد تكون بفعل التوطني  األرضي ما عرعر فإن زايدة الطلب علىأ
ع وهذا يتوافق م ،االجتماعياحلياة  منطيف املدينة بعد التغري يف ابدية الشمال  لنسبة كبرية من

يف املرتبة الثانية يف  أتيتالشمالية  احلدودن منطقة أ( من ه 414٠)ما توصل إليه اخلريف 
 ( .8 5هـ، ص  414٠ ،)اخلريف اململكةتحضر بعد منطقة الرايض على مستوى سرعة ال

اتلية للفئة األوىل يف مرتبة ومكة املكرمة  ،وتبوك ،واألحساء احلضرية ،( أتتى مدن الرايض2
رمبا  عودوهذا ي ،(%8٠.٠كرب من أ)املخططة إىل الكتلة العمرانية  يضنسبة األر ارتفاع يف 

 السكنية. ستشيد عليها املبايناليت  األراضيإىل املزيد من إىل تضخم تلك املدن وحاجتها 
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 ،أهبا ،اجلبيل ،الباطنحفر  ،مشيط مخيس ،بريدة ،املنورة( سجلت تسع مدن )املدينة 3
لعمرانية حيث املخططة إىل الكتلة ااألراضي مرتبة متوسطة ىف نسبة جازان (  ،سكاكا ،عنيزة

يف ورمبا حيكم هذه الزايدة املعتدلة الرغبة (، %33.٧كرب من أالثلث ) تزيد هذه النسبة عن 
فق مع معدل الطلب ن يتواأذي جيب اجلديدة وال األراضياحلفاظ على معدل مقبول ألسعار 

 .يعلى تلك األراض
 األراضيالقرايت ( معدل نسبة  ،اخلرج ،جنران ،ائلح ،مدن )الدمام سمخيف ( اخنفض 1

 ( 1كتلة العمرانية عن الثلث شكل )الاملخططة إىل 
 الرئيسة عام للمدن العمرايناضي داخل النطاق املساحي لألر ( نسب التوزيع ا2شكل )

 ه 1241

 
  الباحث.إعداد  :املصدر
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كما ت الراهن  الوقيف يف املخططات تواجه التوسع اليت وهذا رمبا يعود إىل الصعوابت املكانية 
 واخلرج .  ،امحاضرة الدميف هو 

نظرا ألن واحد، املخططات السكنية ال حيكم بضابط يف ن التوسع أمما سبق يتضح و 
الظاهرات ن البعض منها تقف أحبيث  ،املدن غري موحدةتعيشها اليت الظروف اجلغرافية 
و أ ،هباأمدينة يف نفقاته كما هو بزايدة  يطيدة التوسع التخطدون زايالطوغرافية املعقدة 

الكبرية وهو ما يواجه املدينة املقدسة  الواسعة املمثلة ابلكتل اجلبليةطاعات املكانية االنق
 ،مدينة اخلرجيف الزراعية دون التخطيط كما هو املكرمة (. وقد حتد االستخدامات  )مكة

 يحياان تعمل بعض األراضأو 
 هـ 1241 الكتلة العمرانية عام املخططة واملستقبلية إىل( نسبة املساحات 8) جدول

 املساحة 
 املستقبلية إىل

 الكتلة
%العمرانية  

 ةاملخطط املساحة
إىل الكتلة 

%العمرانية  

 املساحة
ة /املستقبلي  
 هكتار

 املساحة
/ املخططة
 هكتار

 الكتلة
 العمرانية/
 هكتار

 املدينة

25.8 454.٧ ٧4152 1544٠3  الرايض 44٧31٠ 
 جدة 8841٧ 422455 4118٧5 438.1 4٧2.8
 مكة املكرمة 3٠٠88 321٠8 41144 ٠4.1 32.3
 املدينة املنورة 3٠118 41824 4312٠ 1.3٧ 31.3
 الدمام 21123 42٧2٧ 2٧51 1.4٠ 45.2

ةياحلضر  األحساء ٧425 ٧٧٧5 5 4.45٠ 5  
 تبوك 15٠3 12٧5 5 453.1 5

 بريدة 15٠51 4٠2٧2 224153 4.1٧ 114.2
 مخيس مشيط 14155 33255 1555 21.2 ٧.٧

 حائل 45825 231٠ 1555 24.8 ٠.32
رانجن 34345 4855 3455 ٧.1 ٠.٠  
اطنبالحفر  1321 3123 5 82.1 5  
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 اجلبيل 41325 4255٧ 5 ٧8.3 5
 أهبا 2545 845 5 15.3 5

 اخلرج ٧225 23٧5 485 32.2 2.1
 ينبع 2345 5 5 5 5

 عرعر 2511 3٧٧5 44٠25 483.1 185
 عنيزة 3٠55 4255 2455 14 412.1
 سكاكا 32٧٠ 4252 ٧523 ٠.18 241.2
 جازان 4٠58 283 ٠81 31.8 14.2
رايتقال 4221 233 22٠ 41 42  

 اجملموع 114213 152313 124555 ٧1.3 ٠2.2

، 11هـ، عدد  4121البلدايت لعام ، إحصائيات ط والربامجيزارة للتخطاملصدر: وكالة الو 
 . وزارة الشئون البلدية والقروية، الرايض

 حساب الباحث. 
ط خلف يالتخطمر إىل ، مما يضطر معه املستثمرانيةاحملجوزة مسبقا دون التوسع املالصق للكتلة الع  

تكون األراضي اليت ن مع تلك ياملستفيدسب مساحية حمدودة حلني تكيف ن بنولك، األراضيهذه 
وهتيئتها بفعل اخنفاض اسعار األرض املشاعة األراضي تطوير  وأييت. عمرانية جديدةيف شكل نواة 

ويتم  ،عامة يكتتب فيها اجلمهور مسامهاتفتح يف سببا  -ط يالتخطقبل  -اغلب املدن يف 
 يرها لتكون جاهزة ملزادات البيع. إعدادها وتطو 

 
 
 
 املستقبلية( )ة املخطط األراضي غيالعمرانية مع مدى توازن الكتلة  - 2

ن مظل القائم يف مرانية عالاجة إىل مساحات مستقبلية للتنمية : هل املدن حب التايلؤال قد يطرح الس
م احلكيف أببعاد شىت مما جيعل الدقة ية ؟ إن اإلجابة على هذا التساؤل حمكومة املخططات السكن
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املدن الرئيسة جدول يف مية العمرانية وإن واقع املساحات املعدة للتنمرتبطة مبنظومة عوامل جغرافية، 
 توضيحا هلذا السؤال :  ييعطن أ ( ميكن8)
ن أابعتبار  ،القائمةاألراضي املدن إىل حجم املخطط من يف املستقبلية  ي( ختضع احلاجة لألراض4

كان هناك   املخططةاألراضي نه كلما زادت مساحة أمبعىن  ،الظروف العاديةيف العالقة عكسية 
السنوي  ومة مبعدل النمو العمراينن نسبة اإلشغال حمكأاملستقبلية سيما و املساحات إىل  قلأحاجة 

 .(٧)انظر جدول : 
نه ال توجد أاملخططة وجد األراضي املستقبلية و األراضي العالقة بني مساحات ( عند قياس 2

ابحلسبان  ن املساحات املستقبلية مل أتخذأ يعين(، مما 5.531-دما سجلت قيمتها )، عنعالقة
 ينبغيا طبيعة العالقة بينهميف فاألصل املخططة بتاريخ سابق .  يلألراض احلقيقيمسألة اإلشغال 

  ن تكون عكسية.أ
 %38ن أفئات وجد للتنمية العمرانية ىف ية املتاحة املستقبل األراضيحجم  يفوعند تصنيف املدن 

مل  ينبع ( ،اخلرج ،أهبا ،اجلبيل ،باطنحفر المخيس مشيط،  ،تبوك ،عدد املدن )األحساء ايلإمجمن 
من املدن  % 28.1ن أحني يف ( . 8جدول ) مساحة للتوسع أياسرتاتيجياهتا العمرانية يف أتخذ 

ال تزيد القرايت ( سجلت مساحات منخفضة  ،جنران ،حائل ،دمامال ،املدينة املنورة)مكة املكرمة، 
بينما  ،متوسطةالرايض وجازان فئة  وأخذتعمرانية لكل منها . الكتلة ال من إمجايل %15عن 

 ،عرعر ،بريدة ،دن )جدةامل إمجايلمن  % 4٠ مرتفع . وتربعتفئة يف  أصبحتمدينة عنيزة 
 الكتلة العمرانية املستقبلية إىل األراضيكانت نسبة حيث   ،جداسكاكا( على قمة التصنيف مرتفع 

حلت مبدينة اليت االقتصادية ريات غبفعل املت -الغالب يف  -جاء وهذا  %4٧1فيها تزيد عن 
ترسيم املدينة سهم أفرمبا ما مدينة بريدة أالعقارية فيها، خاصة بعد توظيف بعض االستثمارات  ،جدة

وابلنسبة ملدن عرعر  ،اتساع مساحتها املستقبليةيف كم(   ٧1داخل حدود الطريق الدائري هلا )
 املستقبليسهولة التوسع يف ائق مكانية دور املفتوح دون عو  اجلغرايففقد يكون للموقع  وسكاكا

 هلما. 
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حسب  املستقبليللتوسع املدن احتياجا  أكثرمن  وأهبا ،جواخلر  ،والدمام ،والقرايت ،وتعد مدن ينبع
سنة على  41 ،42 ،٧ ،1 ،5: بلغتاليت و فيها  األراضيديرات املتوقعة إلشغال املخطط من التق

حتول دون التوسع اليت املعوقات اجلغرافية ناك بعض ألن ه( . ونظرا ٧)انظر جدول :  التوايل
 يفمسميات هذه املدن ط لقيام مدن جديدة حتمل يكان التخطفإنه ابإلم ،املدنتلك يف املطلوب 
ن يتخذ هلا أوميكن  ،ى مسافة من املدينة األمحىت ولو كان عل العمرايناملهيأة للنمو  األراضي

 تطبيق املعايري القادرة على كما ميكن  ،مرت هبا تلك املدن اليتظل التجارب يف ختطيط مثاىل 
منت جبوار املدن اليت حية من املدن اجلديدة وتعد مدينتا اجلبيل وينبع صورا . منوذجية كثر أجعلها 

 القدمية هلا. 
فقد كانت املدينة  ،ثالثمراحل يف السعودية  املدينةمنوذجا المتداد ( 1)شكل  ين يعطأوميكن 
 دأتبوبعد التنمية  ،يعرف حاليا ابملنطقة املركزية عمراينايت التنمية حمصورة بنطاق بدايف ة السعودي

مث ظهر  ،السكنيةاألراضي من املدينة تنمو األحياء املالصقة مغطية احتياجات ومتطلبات سكان 
ابة استجابلكتلة العمرانية وكان ذلك  أجزائهض بعيف التوسع احلضري الذي ال يرتبط فيما بعد 

النمو يف حماور متعددة سامهت  يف وأطرافهان شبكة النقل بني وسط املديف ألسباب منها: التطور 
 اخلارجياألرض ابالجتاه  أسعارن اخنفاض أكما ذرع عمرانية.  أيسة مشكلة طرق الرئالهذه ابجتاه 

السكنية ابجتاه ية اخلطط عالوة على تلب ،املكاينإىل التوسع  األراضياجتاه مطوري يف للمدن سببا 
والبعد عن ما خيص املساحة واتساع الشوارع  ء  سواراسة غلب جمتمع الدأحاجة ورغبات األطراف 

 تداخلة.ن األنشطة االقتصادية املمواط
 ء ابملتطلبات السكانية الوفارهتا على مات وقددخلا -6

قبل الذي حيدد من دمي ختطيطية مبنية على نطاق التخ يتم تقدمي اخلدمات أبنواعها وفق معايري
يف االرتياد ما بني خدمات تكون سب نطاقات التخدمي حوختتلف  ،اجلهات الراعية للخدمات

ة يطيواسعة . وإن اتريخ إعداد املعايري التخطخرى أإىل  ،املساجديف هو نطاقات ضيقة كما 
وقت الراهن لايف مما جعل تطبيقها  ،ابملدن السعوديةت العامة جاء قبل التوسع الذي حل للخدما

يف تتجه حنو النقص بعد التوسع ن الكثافة السكانية أخاصة و  ،هميكن االسرتشاد بوإمنا  ،غري إلزاميا
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( ٠) جدوليشكلها اليت سر . وإن البياانت أ جمموعة امللكيات السكنية وانقسام األسر الكبرية إىل
خططة عند اكتمال اإلشغال ملااألراضي من املرافق واخلدمات املدروسة ىف تتنبأ عن حاجة مشاهبة 

ملساحات  مكاينظل اتساع يف إجياد بىن حتتية من اخلدمات (. مبعىن هل من املمكن 2هلا شكل )
املخططة  لألراضية اإلشغال املعدل العام لنسبيف سنة  24عن ظل فرتة زمنية ال تزيد يف املدن و 
 عاما.  35ن كثر مأالل خ( مقارنة مبا مت تشييده من خدمات ٧جدول : )انظر 

حدمها أختطط اخلدمات يف إن هذه املعادلة اخلدمية املكانية قد جتعل املخطط يضع خياران 
د هذه اخلدمات املصروفة على تشييوهذا سيزيد من النفقات املالية  ،االستمرار على املعايري القائمة

 واآلخر تعديل دوائر التخدمي مبا  ،وتشغيلها
 يننة السعودية املكامتداد املديمنوذج ال (1شكل )

 
 املصدر : إعداد الباحث .
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 الكتلة املخططة الكتلة العمرانية الكتلة املخططة الكتلة العمرانية تطبيق املعايري
 5 4 4٠ 433 القرايت
 4 2 11 412 جازان
 4 3 428 224 سكاكا
 4 3 42٧ 344 عنيزة
 3 2 355 421 عرعر
 5 2 5 481 ينبع
 2 2 48٠ 1٧8 اخلرج

 4 2 21 425 هباأ
 45 42 ٠12 424٠ اجلبيل

 3 3 281 311 حفر الباطن
 4 21 413 21٠3 جنران
 2 ٧ 488 824 حائل

 22 14 22٧1 1455 مخيس مشيط
 41 32 4131 321٧ بريدة
 1 1 125 151 تبوك

 2 2 24٠ 12٧ ء احلضريةاألحسا
 45 12 4542 124٧ احلضريةالدمام 
 42 34 4485 3414 املنورة املدينة

 2٠ 32 2٠43 2٧52 مكة املكرمة
 ٠٧ ٧5 ٠٧24 ٧54٠ جدة

 ٠1 ٠3 ٠154 ٠313 الرايض



45 

املعايري التخطيطية 
لبعض املرافق 

 واخلدمات العامة
 

 عدد املساجد

 

 عدد املستوصفات

 
 املصدر : حساب الباحث اعتمادا على :

 ية للمساجد .املعايري التخطيط ،ه ( 43٠٠) ،وزارة الشؤون البلدية والقروية
 املعايري التخطيطية للخدمات الصحية . ،ه ( 43٠٠) ،وزارة الشؤون البلدية والقروية

 (٠إعداد الباحث استنادا  إىل بياانت جدول )
( حجم مراكز الرعاية الصحية األولية املطلوبة للكتلة العمرانية واملخططة يف املدن حسب 2شكل )

 معيار دوائر التخدمي

 
 (٠د الباحث استنادا  إىل بياانت جدول )املصدر: إعدا

ما تستطيعه املوارد  الوصول بقدر مع مراعاة سهولة املستقبليف يتوافق مع تغطية هذه املساحات 
لتجربة على إىل مزيد من الدراسات واحيتاج  ين. وكال اخليار حداث وحدات اخلدمةاملتاحة من إ

موضوع الشراكة  حل هذه املسالة دعموالقادرة على  املناسبة ن البدائلولعل ماملدن قبل األخذ به . 
ق واخلدمات ضمن مشاريع استثمارية تستطع تقليص واجلهات الراعية للمرافبني القطاع اخلاص 

 تقبل. املسيف الفجوة املكانية للخدمات بني القائم واملؤمل به 
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ن تطبق أال تستطيع ا عندم ،الكفاءة اخلدمية -لغالب ايف  -وتضعف مع االتساع املكاىن للمدن 
املتاحة واملساحات الواسعة مما جيعل بسبب وقوعها حتت أتثري اإلمكاانت املعايري اخلاصة ابخلدمات 

حية األولية الصة كان عدد مراكز الرعاي  فالرايض مثال، يالكفاءة عكسيا مع احلجم املساحمنحىن 
يصل إىل  يمبعدل خدمو  ،2م ك41.2بنطاق خدمة يصل إىل   امركز  ٧٧ه  4121فيها عام 
بينما  ،(من جانبني )املساحة والسكان قلأكفاءة خدمية يف  نسمة / مركز وهذا جعلها  13585

يصل إىل  يخدمومبعدل  2كم   4٠.1دمة يصل إىل معدل نطاق اخلمدينة مثل بريدة كان يف 
كاكا ن سأحني يف  ،املساحة فقطقل من جانب أمرتبة يف نسمة / مركز وهو ما جعلها  48525

فيها ى من الناحية املساحية والسكانية معا، فاملراكز الصحية علأاءة اخلدمية فيها الكفتكون  مثال
 4٧12٧يصل إىل  يخدممبعدل  2كم   2.2مساحة تصل إىل  ولية ( ختدمأمراكز رعاية صحية  ٧)

ل يتعدى إىل على الناحية اخلدمية فقط ب أعباؤه للمدن ال تقتصر ينسمة / مركز . واالتساع املساح
بعض املرافق ية ل( دوائر التخدمي املساح٠املدن . جدول ) وأنشطةواملتابعة الشاملة لربامج  اإلدارة

 4121خططة للمدن السعودية عام ابلكتلة العمرانية القائمة واملارتباطها  ىواخلدمات العامة ومد
 ـه
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 ة اخلامت
 مناطق حضريةلف نسمة أ 155 سكاهنا عن ديزيد عداليت ، خاصة السعوديةاملدن  بحتأص

Urban zone،  وارتبط هذا التمدد  ،تساعاالعن التعبري عن  هذا املصطلح ما يغينيف ولعل
ن . للمد املساحيالتضخم  وابلتايل، ينالعمراط يوامل كثرية يسرت من تسارع التخطبع املكاين

ظف منها مع وما و ميتلكها اجملتاليت اإلمكاانت املادية وتعاضد هذه العوامل جاء بفعل 
 مارات العقارية. ابالستث

 الدارسة:يف مت التوصل إليها اليت ومن النتائج 
 4121 ،4143 تعدادالعمرانية ألغلب املدن فيما بني  ( مل يكن هناك ثبات لتصنيف الكتلة4 

الذي جعل بعض املدن  العمراينازي النمو تو عدم  انتجو النقصان وهذا ألزايدة ، وذلك إما ابه
مل  أخرىبينما  ،على سبيل املثالما كانت عليه كاجلبيل  أمثالإىل سبعة مو مبعدالت عالية تصل تن

 مدينة عرعر. يف ( كما هو  5.2الواحد )تصل املثل 
 ارتفع ليصل إىل 2م  383ن كان نصيبه أفبعد  ،املدنرض أ( ارتفاع حيازة ونصيب الفرد من 2

التطلع إىل املنازل الرحبة  نزعت ابلناس إىلاليت اعية ا بفعل التغريات االجتم، وجاء هذ2م  383
ماري تلبيته عن طريق زايدة الستثوهو ما استطاع القطاع ا ،واملالعبتشمل احلدائق واملسابح اليت 
ن مما جيعل أكما   ،م 4155 - 4555 م إىل معدل 155 - 155 معدلمن األراضي طحات مس

االستعماالت التجارية ود استعماالت مصاحبة مثل وجالفرد يرتفع من الكتلة العمرانية نصيب 
 عملت على ارتفاع حيازة الفرد .اليت واخلدمية والرتوحيية 

 -واملستقبلية ( قادرة احات املعدة للمدن )املخططة، ن املسأ وحت معدالت النمو العمراينأ( 3
عليها  أر ن يطأميكن وهذه الفرتة الزمنية  ،اماع 15على االستيعاب مبعدل يزيد عن  -الغالب يف 

 ال تتوافق مع الواقع الراهن.اليت التخطيطية الرؤى يف بعض التحوالت والتغريات 
ابعتبار  ،العمرانيةاملدن ال حتكم ابلكتلة يف ن املساحات املخططة للتوسع أ( اتضح من الدراسة 1
توسع ة املعقدة دون ن تقف الطبوغرافيأ فيمكن ،تعيشها املدن غري موحدةاليت ة ن الظروف اجلغرافيأ

 يسر.أللمخططات فيها  املكاين داملناطق السهلية يكون االمتدايف املدن ن أحني يف  ،بعض املدن
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-ا )ال رابط كبري بينهمنه أاملخططة األراضي املستقبلية و بدراسة العالقة بني املساحات ( تبني 1 
 ن تكون عكسية قوية.أقة ة العاليعطبيف ، فاألصل بينهماأبن ال يوجد توازن  ي(، وهذا يوح5.531

والعكس صحيح ابلنسبة للمدن  كفاءهتا منخفضا مع التوسع املكاينيف  ( يكون اجتاه اخلدمات 2
 قل. للمدن األ

ن تقنن من النمو أميكن اليت ئج وغريها ميكن وضع بعض التصورات واملقرتحات وإزاء هذه النتا
 التخصصات ذات العالقة:  وتكون خاضعة لدراسات متعددة يف ،للمدن ياملساح

والرامية إىل ضرورة  ه 4124عام  أقرتاليت لعمرانية إجياد حوافز ميكن هبا تفعيل االسرتاتيجية ا
بعيدا عن مناطق النمو السريع واملراكز قتصادية الجتماعية وارانية واالاجملاالت العميف توجيه التنمية 

 من الربامج:  جمموعةيف  وتكون احلوافز مثال ،رية الكربىاحلض
  لف أ 15تقل عن اليت نظومة املدن ونقط االستقرار كرب ملأتوجيه اإلقراض العقاري بشكل

 مرانية فيها. ععزز من التنمية الن هذا يأ، ابعتبار نسمة

  يف املدن الصغرية . على املنح احلكومية السكنية  -بقدر اإلمكان  -االقتصار 

   احلجم املدن متوسطة يف ارية انية االستثمشجيع املشاريع اإلسكجدوى تيف النظر
 (.لف نسمةأ 215 -415)

   املدن متوسطة احلجميف وضع التسهيالت القادرة على زايدة تشييد مصانع مواد البناء، 
 لضمان تفعيل احلوافز السابقة وغريها. 

  لصغريةاملدن املتوسطة وايف القطاعات املتاحة يف استقطاب األيدي العاملة السعودية.  

وترحيلها  ،الكربى املدنيف إمكانية احلد من توطن املشاريع االستثمارية العمالقة يف النظر 
ع نواة ملدن توابع تقوم جبميذاهتا يف عن حدودها لتكون  كم  35إىل مسافة تزيد عن 

 احتياجاهتا اخلدمية والوظيفية. 
ملنظومة الرصد الدوري  داة ميكن هباأملدن مجيع ايف د بناء نظام للمعلومات اجلغرافية يع

واحلركة ( وعالقتها النقل  ،اخلدمات ،يالتوسع املستقبل ،املتغريات املكانية )الكتلة العمرانية
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املراقبة يف نه يساهم أكما   ،املختصةاألجهزة يف ة يطيبوضع البدائل من قبل اإلدارات التخط
 املنتظمة لبعض األنشطة احلضرية.  الدورية

املمتدة  الذي يستطيع ضم األسرة الواحدة  العائلي الرأسي عمراينالتشجيع فكرة النمو 
ويكون  ،املتسارعدف تقليص مشكلة النمو هب ،بيت واحديف املتزوجني  وأبنائهكاألب 

 األحياء السكنية. يف وار داأل دذلك ابلسماح بتعد
امج عن طريق وضع بر  ،املدنيف حيسن عدم إغفال ثبات واستمرارية املقدرات املوجودة 

 ،بصيانة ما شيد من قبلالبىن دون االهتمام يف األصل التوسع  سفلي ،الصيانة للبىن التحتية
 ضرورة التوازن بني املقدرات القائمة واملستقبلية.  يعينمما 

يف والتعمق دراسات مكملة هبدف توصيف الظاهرة ن تضع الدراسة مقرتحات لأوميكن 
 جتاوز بعضيف  أسهمتاليت املقومات واإلمكاانت دراسة  متغرياهتا التفصيلية ومن ذلك :

ودراسة أتثري التوسع  ،الدراسة يتالعمرانية ما بني فرت املدن للمعدل العام لنمو الكتلة 
املتوقعة حلالة عدم التوازن بني ودراسة اآلاثر اجلغرافية  ،لمدن على كفاءة اخلدماتل العمراين

 دن .واملساحات املتاحة لنمو امل العمراينلنمو ا
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 ( 5)ملحق  
يف املستخدمة للبياانت اإلحصائية  اخلماسيفئوي التصنيف المت هبا تطبيق اليت اآللية 

 التطبيقات اجلغرافية 
 التايلالشكل يف التطرف وحدي التوسط كما يقوم التطبيق على حتديد حدي 

 
دينة وما م 24وتؤخذ نتائج هذه احلدود بداللة عدد القيم املظاهرة املدروسة وهي هنا 

( والبالغة حسب 4555 -4املخصصة يف التصنيف للقيم من ) يقابلها يف اجلداول
 جداول التصنيف

مدينة وما  24يم للظاهرة املدروسة وهى هنا وتؤخذ نتائج هذه احلدود بداللة عدد الق
حسب والبالغة (  4555-4التصنيف للقيم من )يف اجلداول املخصصة يف يقابلها 

 جداول التصنيف: 
إمجايل قيم الظاهرة )الكتلة العمرانية / الكتلة املخططة  × 5.55132٠55132٠ =4ح 

 . /. ) . . . 
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/ الكتلة املخططة  إمجايل قيم الظاهرة )الكتلة العمرانية × 5.521٠٧1521٠٧1 =2ح 
. ) . . . . / 

 / الكتلة املخططة قيم الظاهرة )الكتلة العمرانيةإمجايل  × 5.52٠22152٠221 =3ح 
. ) . . . . / 

/ الكتلة املخططة  قيم الظاهرة )الكتلة العمرانيةإمجايل  × 5.5٠5٠5٠5٠5٠5٠=   1 ح        
 . ) . . . . / 

تتوافق معها اليت القيمة سب ( يتم فرز املدن ح1/ح 3/ح 2ا/ح  ود الفئات )حوبعد استخراج حد
بينما املدينة  ،ضمنخفون تصنيفها يك 2ح  قل من قيمةأتكون مساحتها اليت  فاملدينة ،الشكليف 

مرتفع جدا وعلى هذا يتم التصنيف  يكون تصنيفها 1مة ح على من قيأتكون مساحتها اليت 
 لكافة املدن .
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  فئوي اخلماسي للبياانت اإلحصائية التصنيف ال ،عبدهللا بن عبدالعزيز ،احلميدي

ت جبامعاقسام اجلغرافيا للندوة اخلامسة ألحبث مقدم  ،املستخدمة يف التطبيقات اجلغرافية
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كلية   ،(2٠دد )ع ،البحوثمركز  ،احلجمي ومعدالت منوها السكاين تعريف املدن وتوزيعها

 . الرايض ،جامعة امللك سعود ،باآلدا



53 

 يف ة للمرافق العامة بيية واالستيعاالكفاءة املكان ،(ه 4128) ،عبد احلفيظ ،مسرقندي

الرتبوية واالجتماعية جملة جامعة أم القرى للعلوم  ،نة الطائفاحلديثة مبدياألراضي خمططات 

 .  21٠ - 251ص ص  ،2 عدد ،4٠جملد  ،واإلنسانية

  ودورها يف ارة العقارات واألراضي يف الرايض ، جتهـ( 4124، ) مؤسسة اجلزيرة الصحفية

 . 45412وتباطؤ اخلدمات، عدد التوسع 

  النامية ، مواجهة مشكلة اإلسكان يف الدول (ه 4144خالد بن حممد ) ،العنقري

 ،4٧ سنةال ،21عدد  ،يج واجلزيرة العربية)النموذج السعودي (، جملة دراسات اخلل

 . 421 – 44٠ص ص  ،الكويت

  رسالة  : دراسة مقارنة،ة السعوديةبيلعر مدن اململكة ا، هـ( 4154، ) ري، بدر عادلالفق

 . لية اآلداب، جامعة امللك سعود، كماجستري غري منشورة

 يف  دراسةحلة العمل يف مدينة الرايض : (، ر ه 414٠) ،حممد بن عبدالعزيز ،القباين

 ،جامعة امللك سعود ،باآلدا(، كلية 21عدد ) ،مركز البحوث ،حلضريجغرافية النقل ا

 الرايض . 

 وانعكاساته يس الدولة احلديثة التطور الوطين أتس ،م( 2551) ،فيصل عبدالعزيز ،املبارك

اإلصدارات اخلاصة مبركز سلسلة  ،ة السعوديةبيلعر على التنمية العمرانية الشاملة يف اململكة ا

 ( جامعة الكويت. 44) عدد ،ةبييرة العر جلز دراسات اخلليج وا
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