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الملخص:
يُعتبررر التيايررد المسررتمر فررا مسرراحة الرقعررة المبنيرررة مرر لظررم اللررواظر التررا تواجررم المنررا العمرانيرررة،
والحضررية منهررا هوجرم ررا ت وقرد تبرردو ظررمش اللراظرة م رركلة عمرانيرة هحتررم ،علررى الرر م مر لنهرا فررا حقيقررة
األمر تمتد لتؤثر على جميع مناحا الحيراة اققتصرادية واقجتماعيرة والبي يرة تتتتت لرخت ومر ثتر حم هراح تحديرد ح رم
لمثل للمدن و دارة نموظا العمرانا لمراً ي رلل علمراء اققتصراد واقجتمرال والت مري منرم كهرور فكررة المدينرة
هصورتها الحالية الل القرن السراد ع رر وحترى ا نت و ُوخرع رالل ظرمش الفتررة العديرد مر المعرايير لتحديرد
الح ررم األمثررل للمدينررة ،قح لنحررم قررد لرروحا ت اظررل هع ر العوامررل المررؤثرة علررى ح ررم المدينررة ه ان ر العنصررر
اققتصادي ،وكملك لوحا اقعتماد علرى هعر ال ردماح فرا تحديرد الح رم األمثرل لهرا وت اظرل ردماح ل رر
تررؤثر علررى تحديررد ح ررم المدينررةأ كمررا ح
لن ل ح
ي منهررا لررم يسررفر عر قرريم ُمحررددة لح ررم المدينررة تتوافر مررع التليررراح
والتموراح المستمرة التا تدفع هاستمرار نحو تت تليُّر حدود الكفاءة المثلى للمدينة م فترة لى ل ر ت
ولملك تناول البحر تلرك اللراظرة اتيايرد الرقعرة المبنيرةر هالدراسرةأ لتحديرد العوامرل المرؤثرة علرى حردود
الكفررراءة المثلرررى للمررردن ،والترررا يُعبحرررر عنهرررا هوخرررع ح رررم لمثرررل للمررردن يرررتالء مرررع م تلررر كروفهرررا المبيعيرررة
واق قتصادية والتكنولوجية تتتت لخ ،وذلك مع مراعاة التليراح الم تلفة عبر اليم ت

 -1المقدمة
ن التيايرد المسررتمر فررا لعرداد السرركان ،مررع التليررراح الممحرردة فررا لوجررم الحيراة الم تلفررة ،انعكسر علررى
المنا العمرانية والكتل البنائية ه كل عا وعلى المدن ه كل ا ت مما جعل النمو العمرانا يمترد فرا جميرع
اقت اظاح هدون لي قيود -سواء رلسية لو لفقية -هل النلر عما ين م عر ظرما النمرو مر تلروي هي را وارتفرال
معردل اقددحرا والكثافرة السركانية وتباعرد ل رراي المدينرة و لرل فرا تقرديم وكائفهرا وخريال المقيرا ا نسرانا
وكهور لخرار صحية ونفسية واجتماعية على السكانتتتت لخت
ً
وم ثت حم ،كان ذلك دافعا ً وراء تحديد الح م األمثل للمدينة الل العقود الم تلفة ه ركل متبراي تبعرا للمقيرا
المستعمل فا تحديد ظما الح م ،والمي يحق الكفاءة المثلى لهات
هدددا الدراسددة :تهرردي الدراسررة لررى اسررتنبا العوامررل الرئيسررية المررؤثرة علررى الح ررم األمثررل للمدينررةأ مر
الل دراسة لسس تحديد ح م المدن منم ن أة المدينة ونقا القصور هها ،وهناءاً على ذلك سرتتناول ظرمش الورقرة
دراسة الح م األمثل للمدينة فرا حالرة نمرو المدينرة علرى تركل كتلرة عمرانيرة متصرلة ،ههردي اسرتعرا وتحديرد
العوامرل الترا تررؤثر علرى تحديررد الح رم األمثررل للمدينرة والتررا يمكر ا تبارظررا هرالمرئ ا حصررائية فرا دراسرراح
مستقبليحة ،ويمك تمبيقها على م تل البي احت
منهجيدة الححد  :يمكر تصرني البحر هأنرم هحر تفسريري ” ،“ Explanatory researchولرملك اتبررع
البحر المررنهس اقسررتمالعا الوصررفا فرا جيئررم األول ،حير تنرراول ال رريء األول مر البح ر عرخرا ً لل لفيررة
التاري يررة لتحديررد ح ررم المدينررة والمعررايير التررا تررم هنرراءاً عليهررا تحديررد ظررما الح ررم ،كمررا اتبررع البحرر المررنهس
اقستنبا ا فا ال يء الثانا المي يتناول وخع معايير لتحديد الح م األمثل للمدينةت

 -2الخلفية التاريخية لتحديد الحجم األمثل للمدينة
الح م األمثل للمدينة ) :(City Optimal Sizeظـو الح ـم المي تُ تحقـ عنـدش المدينـة لقصـى منفـعة
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اقتصرادية واجتماعيررة و دميررة لسرركانها ،وعنررد تعرردي ظررما الح رم تفقررد المدينررة الترروادن العضرروي هرري مكوناتهررات
و البا ً ما يعبر ع الح م األمثل همد سكانا معي ت اتكل رقم 1ر

المصدر :هتصري

م الباح



شكل رقم ( )1الح م األمثل للمدينة

تعتبررر محاولررة تحديررد الح ررم األمثررل مر الم رراقح التررا حلر هاظتمررا كبيررر منررم كهررور فكرررة الت معرراح
العمرانية الحضرية الل الحضاراح القديمة االحضارة الباهلية وا ريقيرة والرومانيرةرت ثرم تقردم الدراسراح
واألسس التا يحدد تبعا ً لها الح م األمثل هلهور علو اققتصاد وعلو الفلسفة وعلرو الت مري ت ومر ثرم يمكر
تقسيم مراحل دراسرة الح رم األمثرل للمدينرة لرى  -1عصرر مرا قبرل الثرورة الصرناعية و -2عصرر مرا هعرد الثرورة
الصناعيةت اتكل رقم 2ر

شكل رقم ( )2تقسيم مراحل دراسة الح م األمثل للمدينة

 -1-2عصر ما قبل الثورة الصناعية:
الل ظمش الفترة تم تحديد ح رم المدينرة اعتمراداً علرى المقيرا ا نسرانا وقردرة ا نسران علرى السرير ،وفرا
مرحلة متقدمة كهر تأثير الت ارة وا نتاج على تحديد ح م المدينةت
 ف الل الفترة م 2011ئت ت1011 :ئت ت :كان عدد سركان المردن ينحصرر هري  0آقي 11 :آقي نسرمة مثرلمدن السند ومدينة لور العراقيرة ،وها خرافة لرى دور المقيرا ا نسرانا فرا تحديرد ح رم المدينرة ،وكران للن را
 استنبا م :
 فتحا محمد لهو عيانة ،جلرافية العمران دراسة تحليلية للقرية والمدينة  ،دار المعرفة ال امعة ،1221،صــــــ،111،114110،111
 احمد الد عال  ،ت مي المدن ،مكتبة اقن لو المصرية ،1221،بعة لولى ،صـــــ211 احمد الد عال  ،سمير سعد علا ،مصمفى محمد الديناري ،الت مي ا قليما ،مكتبة اقن لو المصرية ،المبعة األولى 1220 ،،صـــــــ111
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اققتصادي تأثير واخح ،حي تتركيح اليراعة فا القر والتا كان تمثل الن ا األساسرا للم تمرع فرا ظرما
الوق  ،مما دعم تركي السكان ههات امحمد عيما1210،ر
 فررا العصررر ا ريقررا :كرران ق ددظررار ا نترراج والت ررارة واتسررال الوحرردة المحليررة دور فررا ديررادة ح ررمالمدينة ،حي ادداد عدد السكان ليصل لى  101لل  111 :لل نسمةت امحمد عيما1210،ر
 فرررا العصرررر الرومرررانا :ادداد ح ررر م المدينرررة نتي رررة قددظرررار الت رررارة وجلررر العبيرررد والبضرررائع للمررردنالرومانية ،حي وصل عدد السكان م  11آقي 211 :لل نسمةiت امحمد عيما1210،ر

 -2-2عصر ما هعد الثورة الصناعية:
نتي ررررة للهررررور األن ررررمة الم تلفررررة وه اصررررة الصررررناعية وانت ررررار التبررررادل الت رررراري وكهررررور وسررررائل
المواصال ح ،هدلح المدن تفقد المقيا ا نسانا فا تحديد ح مها ،وكهر توجحهي فا تحديرد ح رم المدينرة ظمرا:
الحمد كمال الدي عفيفا1221 ،ر
 معرار للح رم الكبيرر للمدينررة :ويميرل لرى وخررع حرد لمثرل لح ررم المدينرة فرا حرردود  11للر نسرمة كمرراتصررور  ، Ebenezer Howardوحررددش  Lewis Mumfordهمليررون نسررمةت وظررو الح ررم الررمي
يمك لن تعتمد عليم جامعةت
ً
 مؤيرد للح ررم الكبيررر للمدينررة :وظررما الرررلي يت رعتتبررر لن جكبتررر ح ررم المدينررة لرريس عيبرا ،كمررا لنررم لكررد علررى عرردوجررود دليررل علررى لن المرردن المتوسررمة الح ررم لكثررر صررحة م ر المرردن الكبررر  ،ولن الم رراكل العمرانيررة
النات ة ع تض م المدن يمك حلها ه كل لو هآ رت وم ظنرا فر ن الح رم األمثرل عنردظم يصرل لحيانرا ً لرى
ثالثررة ماليرري نسررمة كمررا فررا هعرر لعمررال  Le Corbusierلو لكثررر م ر ذلرركت الحمررد الررد عررال
وآ رون1220 ،ر

 -3معايير تحديد حجم المدينة
قا العديد م العلماء والباحثي هتحديد الح م األمثرل للمدينرة مر
توفير ال دماح األساسية ،واقعتباراح اققتصاديةت

رالل اقعتمراد علرى معرايير م تلفرة ظرا:

 -1-1تبع ًا للقدرة على توفير ال دماح األساسية:
كان م لوائل م تناول ح م المدينة هالدراسة ظو لفال رون الرمي حردد ح رم المدينرة  0آقي نسرمة علرى
لسا لنم رقم يسمح لكل النا هسرمال صروح ال مير  ،والم راركة فرا الحيراة السياسرية هالمدينرة والعمرل معرا ً
على تموير عالقتهم اقجتماعيرة المتعرددةت افتحرا محمرد لهرو عيانرة1221 ،ر ثرم تعرر كرل مر Ebenezer
 ii Howardلتحديد ح م المدينة ولسس ت ميمها ،و تس حمى ظرمش المدينرة هالمدينرة الحدائقيرةأ و Sir Thomes
 Moreالرررمي لعمررررى اظتمامرررا ً كبيررررراً لح ررررم المدينرررة فررررا كتاهرررم لول القرررررن السرررراد ع ررررت كمررررا توصررررل
 Leonardo da Vinci & Utopiaفرا نفرس الفتررة لرى نتي رة م راههم فرا مريالن  ،Milanوظرا لن ح رم
المدينرة الرمي سرما رالل ظرمش المناق راح همركري الت رارة ا قليمرا  Regional Trading Centerيحردد هعردد
سرركان  11للرر نسررمة ،وحصررلوا علررى ظررمش النتررائس مرر ررالل مالحلررة المرردن الناجحررةت ثررم تررال ذلررك تعررديل
الم ممرري لح ررم المدينررة لينحصررر هرري  11لل ر  01 :لل ر نسررمة علررى اعتبررار لنهررا تقاهررل معلررم اقحتياجرراح

 iوظو مد متسع جداً وق يعبر ع قيم منمقيةت
 : Ebenezer Howard iiا1221 :1101ر ظرو مؤل ر كترا  Garden Cities of Tomorrowفرا عرا  ،1121وص ر
اللم المدينة المثالية التا يعيش سكانها هانس ا مع المبيعة ،ولد ظما الكتا لى تأسيس حركرة المردن الحدائقيرة ،garden city
ولد لى ن اء العديد م المدن الحدائقية فا هريمانية مع هداية القرن الع ري ت ولن أ  Billerica Garden Suburbعا 1214
كأول لسكان فا الوقياح المتحدة األمريكية م م على ريقة Howard
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العاديررة دون دفررع ديررادة الحمررل الحسررا iiiلررد السرركانت وقررا
جيلي  -:ا 1211 ،J.E.Gibsonر
 القسم  Aوظو ما ي رمل الح رم المبيعرا فرا المرحلرة السراهقة -مركري الت رارة ا قليمرا -تبعرا ً للمقيراا نسانا  11لل نسمةت
 القسم  Bوالتا يقصد هها المنا  ،metropolisولوخح لنها البرا ً تنرتس مر تضراع القسرم  Aلرىع ررراح المررراح ،ولكررد لن ظررما القسررم يحترراج لررى هُعررد نلررر ررالل تصررميمم ومراحررل نمرروش حتررى ق
يهاجر منم السكانت
وفا لوا ر القرن التاسع ع ر ناد دعاة المدن الحدائقية فا هريمانيا لى تحديد الح رم األمثرل للمدينرة همرا
يتراوح هي  11لل  01 :لل نسمة ،وظو رقم يسمح م وجهة نلرظم هتلبية اقحتياجراح الب ررية سرواء كانر
بيررة لو تعليميررة لو اجتماعيررة لو اقتصررادية لو ثقافيررةت وقررد سرراد ظررما الرررلي مبكررراً هرري م ممررا المرردن األوائررل
اصة هالنسبة للمدن القريبة م المردن الكبرر كلنردن وجالسر و ،ورفرع الم ممرون فرا مرحلرة التاليرة االقررن
الع ررري ر رقررم الح رم األمثررل لررى  101للر نسررمةت افتحررا محمررد لهررو عيانررم1221 ،ر حير ترريداد ههررا نسرربة
ال دمـاح األساسية وييدحم هها المرور الي لن المدينة تحصل على منافع تعويضية مقاهل ديرادة عردد السركانرت
ا 1211 ،J.E.Gibsonر اتكل رقم 1ر
 "C.A. Doxiadisهتقسرريم ح ررم المدينررة لررى

شكل رقم ( )3تمور ح م المدينة بقا ً راء هع
الرئيسية
المصدر :هتصري م الباح

المفكري اعتماداً على مد توافر ال دماح

 -2-1اعتماد ًا على اعتباراح اقتصادية:
ل -عررري  David W. Rasmussenعررا  1211الح ررم األمثررل لمدينررة علررى لنررم الح ررم الررمي عنرردش يكررون
صررافا لرهرراح المدينررة ع ر لقصررى قيمررة لررم ،وهررملك فقررد لعمررى لولويررة لقيمررة األرهرراح التررا تحققهررا المدينررة
هالمقارنة هقدرتهـا على توفيـر احتياجاح السركان رالل تحديرد ح مهرا األمثرلت وقسرم ح رم المدينرة لرى ثرالي
مراحل على النحو التالا اتكل رقم4ر :ا1973 ،David W. Rasmussenر

 iiiديادة الحمل الحسا :وذلك يحدي عندما ييداد عدد السكان ع قردر معري  01 :11-للر نسرمة -ممرا يسرب خرلما ً نفسريا ً علرى
األت ا أ يدفع كل فرد نفسيا ً ل ل مساحة محيمة هم يت اظل فا ارظا كل األت ا المتواجدي ويعتبرظا ملكا ً اصا لمت وذلك
لتقليل ا ثار النفسية السي ة النات ة ع ديادة عدد السكان .ا 1211 ،J.E.Gibsonر
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المرحلررة األولررى ا OAر تكررون اللهررا قيمررة صررافا لرهرراح المدينررة فررا ديررادة سررريعةت المرحلررة الثانيررة اABر
و اللها تستمر قيمة صافا لرهاح المدينة فا التيايد همعدقح لقل م المرحلرة السراهقةت المرحلرة الثالثرة افيمرا
هعررد Bر و اللهررا تتنرراقم قيمررة صررافا األرهرراح التررا تحققهرا المدينررةت وعلررى ذلررك فأصرربح نقمررة اBر ظررا
النقمة التا يقاهلها عدد سكان يعبر ع الح م األمثل للمدينةت

شكل رقم ( :)4مراحل ح م المدينة وصو ً
ق لى ح مها األمثل
المصدرDavid W. Rasmussen,1211:
 توصرررل  iv I. Hochلرررى لن د رررل العررراملي يتناسررر مرررع ح رررم المدينرررة ،ولوخرررح لن تكلفرررة المعي رررةكا ي ار ،وتكلفة النقل والتلروي وال ريمرة ليضرا ً تتناسر مباتررة مرع ح رم المدينرة ،كمرا لن ارتفرال الرد ل
يعررو عر التكلفررة ا خررافيةت وههررما ينررتس ترروادن ،ألن الررد ل الحقيقررا ي ر لن يكررون متعررادقً فررا المرردن
م تلفررررة الح ررررم للحفرررراك علررررى الترررروادن هرررري الح ررررو الم تلفررررة للمرررردن تبعررررا ً لنلريررررة الرتبررررة والح ررررمت
ا 1211 ،J.E.Gibsonر
جرـ -وقررد حرردد كررل مر "B.J.L. Berry ،1210 "W.R. Thompson ،1212 G.M. Neutze
 ،1210عردد السركان مر  201للر  011 :للر نسرمة هاعتبرارش يمثرل الح رم األمثرل للمدينرة مسرتندي علرى
هع فرخياح التكلفة الحديرة االتكلفرة القصرو ر اقجتماعيرة المتيايردة لتخرافاح األ رر للسركان مقاهرل
ديادة عدد السكانتا2112 ، Abdulaziz A.Alkhedheiriر
د -وهع المدافعون ع الح رم األمثرل اتفقروا علرى لنرم يترراوح مرا هري  11آقي :مليرون نسرمة  vاعتمراداً علرى
جوانر التكلفررة للح ررم ،مررع ت اظررل النلررا الحضررري ذو الترردرج المبيعررا للمرردن م تلفررة الرتبررة والح ررمت
ا1210 ،John Friedmannر
ظرـ -تبَّر  H.W. Richardsonالنلريرة القياسرية لثبراح الح رم الحضرري " the standard theory of
" ، the firm to urban sizeوذلرك هاعتبرار التكلفرة ومنحنيراح ا نتراج مقاهرل السركان ،هردقً مر التكلفررة
المألوفة ومنحنياح الد ل الم ممرة كدالرة فرا وحرداح ا نتراجت ورسرم عالقرة هيانيرة هري عردد السركان وكرل
م متوسر ا نتراج  APومتوسر التكلفرة  ،ACكمرا موخرح اتركل رقرم 0رت فكانر النقمرة  P1تمثرل الحرد
األدنرى للسركان وتكرون عنردظا المدينرة يرر قرادرة علرى اقسرتمرار P2،تمثرل الحرد األدنرى لمتوسر التكلفرة
ACت وقد لكد علرى لن  P1,P2ق يمرثال الح رم األمثرل للمدينرةت ا1211 ،J.E.Gibsonرت ومر ثرم ليرد وجرود
 I. Hoch ivصاح مقال هعنوان  ،Urban Studies ، Income and city Sizeم لد رقم  ،2عدد  ،1حي لوخح اللم لن
المدن الكبيرة يرجع سب كبر ح مها لى وجود ميياح تنافسية بيعية ههات ولوخح ليضا ً لنم م المنمقا لن الد ل المالا للعاملي
يتناس مع ح م المدينةت
 vوظو مد متسع جداً ق يعبر ع قيم منمقيةت
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لكثررر م ر ح ررم لمثررل للمدينررة لمكر تحديرردظا مر ررالل العالقررة هرري متوس ر التكلفررة متوس ر ا نترراج ،AP
وا نتاج الحدي القصى نتاجر  ، MPوعدد السكان األمثل للمدينة Pت ا 1211 ،J.E.Gibsonر

شكل رقم ( )5العالقة هي عدد السكان وكل م متوس ا نتاج  APومتوس التكلفة AC
المصدرJ. E. Gibson, 1977:
وم ثم حصل علرى لرهرع لح را مثاليرة للمدينرة وظرا تلهرر فرا الحراقح المفروخرة ظنرا ويرمري لهرا هرالرمود
 O1, O2, O3, O4على النحو التالا اتكل رقم 1ر :ا 1211 ،J.E.Gibsonر
 عندما يكون الفرئ هي متوس التكلفة ومتوس ا نتاج عند لقصى قيمة لم: P=P3
…when
)O1= max (AP- AC
 عندما يتساو لقصى نتاج مع التكلفة القصو : P=P4
…when
O2: MC=MP
 عندما تت اود قيمة لقصى نتاج قيمة التكلفة القصو هما يعادل تكلفة عادة وخع السكان فا مدن ل ر : P=P5
(and possibly P5/ ) when… O3: MP= MC+ opportunity cost
 عندما يكون الفرئ هي التكتل اققتصادي ل ركة ما وتكلفة ال دماح فا ظمش المدينة عند لقصى قيمة لم:) O4= max (agglomeration economics for that firm- cost of services in that city

شكل رقم ( :)6تح ديد النقا التا تعبر ع الح م األمثل للمدينة م وجهة نلر اقتصادية
المصدرJ. E. Gibson, 1977 :
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و -حراول  Fujitaتحديرد ح ررم المدينرة مر ررالل الردمس هرري اقعتبراراح اققتصرادية والمنفعررة العامرة لسرركان
المدينة ،وعلى ذلرك عرري الح رم األمثرل للمدينرة علرى لنرم الح رم الرمي يحقر لقصرى منفعرة عامرة ،واعتمرد
علررى العديررد م ر الوكررائ والمتليررراح لتحديررد الح ررم األمثررل ،والتررا تضررمن :ا، Masahisa Fujita
1989ر
 uالمنفعة العامة للمدينة N ،ح م سكان المدينةت
) g (Nالنراتس الحردي -األقصرى -ال را هالعمالرة والترا تمثرل اققتصرادياح ال ارجيرة المتسراوية فرا جميرع
تركاح المدينةت
) F (Nدالة ا نتاج الكلا لـ  Nم السكانت
) Y (u, Nدالة مداد الد ل لو معكو دالة مرداد السركان والترا تمثرل د رل األسررة ،حير ي ر التأكرد مر
لن يوجد عدد  Nم السكان سوي يُدعم م اققتصاد الو نا للمدينةت
وم الل م موعة م العملياح والعالقاح الرياخية توصل  Fujitلى لن:
 ua0تمثرل لعلررى منفعررة ويتحقر عنرردظا ح ررم مدينررة  ،Na0حير الصررفر  Na0مرراق نهايررة ،و uaامسررتو
الفائدة الو نار يمثل همنحنى اتكل رقم1ر ،وعند ذلك يمثل  Na0الح م األمثل للمدينةت

شكل رقم ( )7الح م األمثل للمدينة لد
المصدرMasahisa Fujita,1989:

Fujita

ي -ترح  Glaeser & Gottliedعا  2111العالقرة هري ح رم المدينرة واألجرور ولكردح جميرع النترائس الترا
حصلوا عليهرا مر تحليرل  2111حالرة وجرود عالقرة سرلبية هري المتليرري ت ولن ان فرا معردقح ال ريمرة
وعد وجود ميايا هالمدينة ها خافة لرى تروافر ال ردماح اقجتماعيرة الحضررية يعرو سركان المدينرة عر
ان فا األجورت ا2111 ،Edward L. Glaeser, Joshua D. Gottliebر

 -4تحديد الحجم األمثل للمدينة
وخرع  J.E. Gibsonفرا كتاهرم  Designing the New City: A Systemic Approachمبردلي
لتحيد الح م المثالا للمدينة ظما :ا 1211 ،J.E.Gibsonر
 ق يوجد ح م مثالا واحد :ألنم ي تل هرا تالي قيمرة ا ن راءاح والصرفاح المتاحرة ،ومر ثرم ق ينرتسح م مثالا واحدت
 المثاليرة متليرررة :القريم م تلفررة وهرملك الصررفاح النات رة عر ظرمش القرريم ليضرا ً م تلفررة ،و يضراح لكثررر:على سبيل المثال التليراح التكنولوجية لنفس ال اصية تنتس مثالياح م تلفةت
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ولكد على لن المثالية تعتمد على لسا ثقرافا :فالثقافرة مرا ظرا ق م موعرة مر القريم المقبولرة لرد جماعرة
م السكان ،ذا تليرح ظمش القيم م ثقافة لى ثقافة يتبعم تلير فا تعرير مصرملح المثاليرة ،وهالترالا تليرر فرا
صفاح المثالية ونتائس الحساهاحت
هعد استعرا الدراساح الساهقة ال اصة هكيفية تحديد ح م المدينة يمك التأكيد على هع النقا ا تية-:
 - 1لم يتم اقعتراي هوجود ح م لمثل ممل للمدينةت
 - 2ت اظل هع العوامل المؤثرة على ح م المدينة ه ان العنصر اققتصاديت
 - 1اقعتماد على هع ال دماح فا تحديد الح م األمثل وت اظل ردماح ل رر ترؤثر علرى تحديرد ح رم
المدينةت
 - 4ت اظل البعد اليمنا والتموراح التكنولوجية كعنصر مؤثر فا تحديد ح م المدينةت
 - 0ت اظل بو رافية األر وعالقة المدينة ه قليمها المحي ت
 - 1تم تحديد مد واسع جداً للح م األمثل للمدينة ق يعبر عر قريم منمقيرة ،فمرثالً ترم تحديرد الح رم األمثرل
هاقعتماد على اقعتباراح اققتصادية هما يتراوح هي  11آقي :مليون نسمةت

 -1-4العوامل المؤثرة فا حدود الكفاءة المثلى للمدينة فا حالة نموظا ككتلة عمرانية متصلة:
يمك استنبا العوامل الرئيسية المؤثرة على الح م األمثلأ م الل دراسة لسرس تحديرد ح رم المردن منرم
ن أة المدينة ونقا القصور هها كما تم استعراخم فا ظما البحر  ،ها خرافة لرى تحليرل النمرو العمرانرا لربع
المدن ودراسة العوامل التا لثرح على تلير ح مهات viوعليم يمك تحدد العوامل كما موخح هـاتكل رقم 1ر

شكل رقم ( )8العوامل المؤثرة على تحديد الح م األمثل للمدينة
ولمعرفة كيفيحة تأثير ظمش العوامل فا وخع حدود للكفاءة المثلى للمدينة يتم دراسة كرل متليرر -عامرل مرؤثر
علررى تحديررد ح ررم المدينررة -مررع افترررا ثبرراح جميررع المتليررراح األ ررر  ،وحي ر لن الورقررة البحثيررة ق تتسررع
لعر ودراسة كل عامل وا تبارش على حردش ،فيكتفرا ظرما البحر هوخرع تصرور افتراخرا ل ركل العالقرة هري
ظررمش العوامررل وح ررم المدينررة افررا صررورة لترركال هيانيررة افتراخرريةر ،ويوصررا البح ر هاسررتكمالها ه رركل لكثررر
تفصرريالً م ر ررالل دراسررة لح ررا المرردن وتررأثير ظررمش العوامررل هررالتمبي فررا البرررامس ا حصررائية مثررل SPSS
ق تبار معامل اقرتبا ومنم التوصل لى وخع العالقة فا صورة صيلة رياخيةت

 viتم التوصل لى ذلك الل دراسة رسالة ماجستير هعنوان دارة النمو العمرانرا لمردن قلريم ترمال الصرعيدأ دراسرة حالرة مدينرة
المنيا الهريل 2112 ،ر ،م الل تحليل م موعة م العوامل المؤثرة على تلير ح م المدن ألمثلة عالمية ومصرية خم المدن
التالية :امدينة هاريس ،سول ،موسكو ،هكي  ،دلها ،الدوحة ،دها ،الريا  ،القاظرة ،لسيو  ،سوظاجرت وكان المصرادر الرئيسرية
لدراسة ظمش المدن الكت والمراجع امراجع هقائمة مراجع لرقا 22،12 ،21 ،21 ،12 ،11 ،11 ،11 ،10 ،11 ،1 ،4 ،1 ،2ر
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منبسمة و ير صالحة لليراعة وقادرة على
 : Topographyكلما كان األر
ل  -بو رافية األر
تحمل القو النات ة ع ن اء المبانا ،كلما ساعد ذلك على اتسال الرقعة المساحية المكاف ة للح م األمثل فا
رديت اتكل رقم  2ر
المدينةت وعليم فتلهر العالقة هي بو رافية األر وح م المدينة فا صورة تناس

شكل رقم ( )9عالقة ح م المدينة همبو رافية األر
 األوخال اققتصادية  :Economic conditionsتتضرح لظميرة ظرما العنصرر مر رالل الدراسراح السراهقةفرررا تحديرررد الح رررم األمثرررل للمدينرررة ،وظرررمش النقمرررة ت رررمل عنصرررري أ ظمرررا :ا مكانيررراح اققتصرررادية المتاحرررة
والمرصرودة لتوسرعاح المدينرة والالدمرة لترروفير البنيرة األساسرية Available potential economic for
 ، infrastructureحير كلمرا اددادح ا مكانيرراح اققتصرادية لتوسرع ولترروفير البنيرة األساسررية ادداد تبعرا ً لررم
ح م المدينة و البا ً مرا يكرون التليرر فرا التكل فرة تليرر تصراعدي فرا مقاهرل ديرادة ثاهترة فرا ح رم المدينرة ،لي لن
تيداد تكلفة الالدمة لتوسع البنية األساسية ه كل ييداد مرة تلو األ رر فرا حري ق يضراظيها مقاهرل فرا اتسرال
ح م المدينةت لما عر ا مكانيراح المتاحرة دا رل المدينرة لالسرتثمار و تاحرة فرر عمرل متيايردة Investment
 possibilities in the city and jobsفيلهر ارتبرا تحديرد ح رم المدينرة ههرما العامرل ارتبا را ً رديراً ،حير
كلما اددادح اقستثمار دا ل المدينة وتوفير فر عمل للسكان كلما ادداد ح م المدينةتاتكل رقم11 -a, bر

)(a
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)(b
شكل رقم ( )11عالقة ح م المدينة هاألوخال اققتصادية
جرـ -ال ردماح المتاحرة  :Available servicesكلمرا دادح ال ردماح المقدمرة مر قبرل المدينرة كلمرا مكنهرا ذلرك
م دمة عدد لكبر مر السركان وهرملك يريداد ح رم المدينرة لي لن العالقرة الترا ترره ظرما العامرل هح رم المدينرة
عالقررة رديررة ،وعنررد مرحلررة معينررة م ر التيايررد فررا ترروفير ال رردماح تُفتقررد السرريمرة علررى ديررادة ح ررم المدينررة
ويتضر م الح ررم اتصرربح المدينررة منمقررة متروهوليتررانا metropolitan areaر ،وق يلفررل البح ر التنويررم ع ر
كفاءة توديع ظمش ال دماح على مسرتو المدينرة ،حير تركيظرا فرا منمقرة واحردش ي عرل السركان ينيحرون ليهرا
ويقلل م كفاءتهات اتكل رقم 11ر

شكل رقم(  )11عالقة ح م المدينة هال دماح المتاحة دا لها
د -المرئ ووسائل النقل  :Roads and Transportationتعتبر المرئ ووسائل النقل مر لظرم النقرا المرؤثرة
علرى ح ررم المدينرةت فكلمررا دادح المرررئ  Roadsالمرصروفة ال يرردة واتسرع  ،سرراعد ذلررك علرى اسررتيعا كميررة
لكبر م وسائل المواصالح ،لي لن العالقة هي توفير المرئ ال يردة وح رم المدينرة عالقرة رديرة ،ق لنرم عنرد
مرحلة معينة م التوسع فا ن اء المرئ يحدي لل فا ظما العالقرة المرديرة وينحرري ال ر المسرتقيم الممثرل
الل ظمش الم رحلة ق يضاظا الييادة فا توفير المرئ ديادة مقاهلرة لرم فرا ح رم المدينرة ويرجرع ذلرك
لها ،حي
للعوامل األ ر التا تؤثر على ح م المدينة وتتكامل مع تروفير المررئ مثرل تروفير ال ردماح مرثالًت لمرا هالنسربة
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لوسرائل النقرل  ، Transportationفر ذا تروفرح وسرائل نقرل عامرة مريحرة وسرريعة وه مكانهرا الوصرول لرى لي
منمقة هالمدينة ،كلما قلل ذلك م است دا المواصالح ال اصرة واددحرا المررئ ،ومرا يترتر عليرم مر ادديراد
فا سرعة وسيلة المواصالح واتسرال الرقعرة المسراحية للمدينرة ،وعلرى ذلرك تررتب وسرائل النقرل هح رم المدينرة
هعالقررة رديررة ،ق لنررم عنررد مرحلررة معينررة يبرردل ح ررم ا لمدينررة فررا التضر م نتي ررة قدديرراد وسررائل النقررل ديرراداح
هسيمة ،حي تمثل وسائل النقل م رد حافي فا ظمش المرحلةت اتكل رقم 12- a, bرت

)(a

)(b
شكل رقم ( )12عالقة ح م المدينة هالمرئ ووسائل المواصالح
ر الل دراسررة تربكة النقرل والمواصررالح والمررئ علرى النحررو

ويمكر تحديرد الم ررال المكرانا لح رم المدينررة مر
التالا:
تحدد لقصى فترة دمنية لرحلة الساك ألي ظدي سواء كان العمل لو التسوئ لو الترفيرم دا رل المدينرة 10
دقيقررةأ ظررما فض رالً ع ر  0دقررائ انتلررار ،وتترررجم ظررمش الفترررة اليمنيررة لررى مسررافة متوقفررة علررى :افتحررا محمررد
مصلحا2111 ،ر
 سرررعة المركبررة ا ذ كانر سرريارة ق تييررد السرررعة عر  12كررم س سرراعة دا ررل نررول المركبررةالمنمقة الحضريةر
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 الحالة المرورية والكثافة المرورية حالة تبكة المرئً
وهما لن منمقة األعمال المركيية تعتبر لكثر المنا مقصدا للحركرة مر حير الح رم وتنرول األ ررا ،
لملك ن دظا فا معلم األحوال تت م مكانا ً مركييا ً وس النمائ العمرانا للمدينرةت ومرع األ رم فرا اقعتبرار
وخع لهعد ساك فا المدينرة مر منمقرة األعمرال المركييرة ،فر ن رول ظرمش الرحلرة انصر قمرر المدينرةر
لق تييد فترتهرا اليمنيرة عر  10دقيقرة ،سرتتراوح هري  11 :1كرم وظرا تعبرر عر نصر قمرر
والتا ي
2
الدائرة القصو لح م المدينة فا جميع اقت اظاح ،لتعبر ع مسراحة تترراوح هري 1ت4 -1ت 1كرم ت افتحرا
محمد مصلحا2111 ،ر اتكل رقم  11رت وتتلير ظرمش المسرافة هتليرر وسرائل المواصرالح و بيعرة المررئ
وانسيا حركة المرورت

شكل رقم ( :)13تمور وسائل المواصالح وتأثيرظا على اتسال ظوامش المدينة
المصدر :فتحا محمد مصليحا، 2111 ،صــــ111
ظررـ -عالقررة المدينررة ه قليمهررا والمنررا المحيمررة :City relationship with its surrounding areas
وت رررمل ظرررمش النقمرررة عنصرررري  ،وظمرررا البعرررد اقجتمررراعا والتمررروراح التكنولوجيرررةت فالعنصرررر األول االبعرررد
اقجتماعا Social dimensionر :البرا ً مرا يبحر ا نسران عر منمقرة تتناسر مرع المقيرا ا نسرانا ،وذلرك
لت ن ا ثار النفسية ال ضارة النات ة عر خرياعم والناهعرة مر ديرادة الحمرل الحسرا viiلرد األفررادت وفرا حالرة
اكتفاء المنرا المحيمرة هالمدينرة ذاتيراً ،مر حير تروفير ال ردماح وفرر العمرل والحيراة المريحرة ،يقرل ترأثير
الحمل الحسات ولملك ،فكلما دادح ظمش المنا دادح المساحة العمرانية هالمدينة ه ركل متكامرل ومتروادن ،لي
رديرا ً مرع ح رم المدينرة ،لرى لن نصرل لمرحلرة تمثرل لقصرى حمرل حسرا يقاهرل ح رم
لن الحمل الحسا يتناس
لمثل للمدينة هعدش ييداد الحمل الحسا ه كل كبير فا مقاهل لي ديادة فيفة فا ح م المدينةت
العنصرر الثرانا االتمروراح التكنولوجيرة Technological developmentsر :لن التمروراح التكنولوجيرة فرا
م ال اقتصاقح وسهولة الحصول على المعلوماح م الل تبكاح المعلومراح يقلرل انتقراقح السركان ،ومر
ثم يؤثر على تبكاح النقل ه ف معدقح اددحامهات وعليم ،يمك استيعا لعداد متيايردة مر السركانت وكرملك
التمور الحادي فا وسائل المواصالح وسرعتها يكون لم تأثير فرا تقرار األ رراي المتراميرة للمدينرة ،لي لن
رديا ً مع التمور التكنولوجات اتكل رقم 14- a, bر
ح م المدينة يتناس

 viiديادة الحمل الحسا :وذلك يحدي عندما ييداد عدد السكان ع قدر معري  01 :11-للر نسرمة -ممرا يسرب خرلما ً نفسريا ً علرى
األت ا أ يدفع كل فرد نفسيا ً ل ل مساحة محيمة هم يت اظل فا ارظا كل األت ا المتواجدي ويعتبرظا ملكا ً اصا لمت وذلك
لتقليل ا ثار النفسية السي ة النات ة ع ديادة عدد السكان .ا 1211 ،J.E.Gibsonر
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)(a

)(b
شكل رقم ( )14عالقة ح م المدينة ه قليمها والمنا

المحيمة

و -التلرروي البي ررا  :Environment pollutionي ررتمل التلرروي البي ررا علررى اتلرروي الترهررة ،تلرروي الميرراش،
التلوي الضوخائا ،التلوي ال وير ،ويقتصر المكر رالل البحر علرى التلروي الضوخرائا والتلروي ال روي،
حي لنهمرا لكثرر لنروال التلروي البي را ترأثيراً علرى ح رم المدينرة ،التلروي الضوخرائا  :Noise pollutionمر
المعروي لن تعر ا نسان للضوخاء يرؤثر علرى قلبرم ولعصراهم وسرمعم هدرجرة واخرحة جرداً ،حير يصربح
ا نسان لديم قاهلة نفسيا ً للتوتر واقنفعاقح العصبيةت وم ثتم وخرع هعر المواصرفاح الترا لوخرح لنرم ق
ينبلا ديادة مستو الضوخاء دا ل المنيل ع  40ديسريبل و 00ديسريبل رارج المنريلت ق لن حركرة السرير
العاديرة ترؤدي لررى مسرتو خوخرراء حروالا  11ديسرريبل ،وتييرد كلمررا داد عردد السررياراح وال راحناحت امحمررد
توفير لهررو العررال1211،رت ولرملك ي ر تحديررد الحرد األقصررى للسررياراح دا رل المدينررة همررا يتناسر مررع مسررتو
الضوخاء والكثافة المرورية للمرئ دا ل المدينة كالً حس سعتمت
التلوي ال وي  : Air Pollutionالمصادر المتحركرة كوسرائل النقرل مصردر نتراج لول لكسريد الكرهرون السرا
والرمي يتحررد مرع ظيموجلرروهي الررد هنسربة عاليررة تصررل لرى  111مرررة نسربة اتحرراد األكسرروجي هالرد ممررا يسررب
لخراراً جسيمةً على صحة ا نسانت امحمرد توفير لهرو العرال1211،رت وذلرك يتملر مر دارسرا البي رة البحر
ع مصادر للوقود لقل تلوثا ً للبي ة ولقل خرراً على صحة ا نسانت
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وقرد لوخرح  F.E. Horton & B.J.L. Berryلن ظنرا مسرتويي ح ميري للعالقرة هري ح رم المدينرة
والتلوي البي ا وظو  111لل  :مليون نسمة ،ذ ينتقل هعدظا التلوي لى مستوياح لعلىت اتكل رقم 10ر

شكل رقم ( :)15العالقة هي ملوثاح الهواء وح م المدينة
المصدر :فتحا محمد مصيلحا،2111 ،صــــــ41
فدون ظما الرقم امليون نسمةر يمك العيش هأمان ،وفيمرا هعرد ظرما الررقم يريداد المرردود السرلبا مثرل الضوخراء
والتلوي ال وي ،وتيداد معدقح ال ريمة وان فا نوعية البضائع وال ردماح العامرةأ ذن سرتت اود التكلفراح
العوائررد فيمررا هعررد المليررون نسررمةت افتحررا محمررد مصرريلحا2111 ،رت وعلررى ذلررك يناس ر مقرردار التلرروي ال رروي
تناسبا ً رديا ً مع ح م المدينة حتى يصل لى مرحلة تسب فيهرا لي ديرادة فيفرةت فرا ح رم المدينرة ديرادة كبيررة
فا التلوي ال و ت
لمرا عر التلروي الضوخررائا فريالحا لن العالقررة الترا ترهمررم هح رم المدينررة عالقرة رديررة ولكر ق يمثلهررا ر
مسررتقيم حي ر ادديرراد ح ررم المدينررة همقرردار ثاه ر يقاهلررم ادديرراد فررا التلرروي الضوخررائا همقرردار تصرراعدي لررى
الوصول لمرحلة يكون فيهرا ديرادة ح رم المدينرة هرأي قردر هسري يسرب تريداد التلروي الضوخرائا ه ركل مبرال
فيم ،وذلك يرجع لتدا ل العوامل األ ر المؤثرة على ح رم المدينرة علرى سربيل المثرال ادديراد المررئ ووسرائل
النقلت اتكل رقم 11- a, bر

)(a
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)(b
شكل رقم ( )16عالقة ح م المدينة هالتلوي البي ا
ويمك القول هأن كل م لنوال التلوي األ ر  ،سواء تلوي المياش السمحية وال وفية ،وتلروي الترهرة ،والتلروي
البصري ،هأنها ترتب هح م المدينة هعالقة م اههة تماما ً للعالقتري اللتري ترهمران التلروي الهروائا والضوخراء
هماح ح م المدينةت
وهررملك يكررون البحر قررد لتر حم اسررتعرا العوامررل التررا اعتبرظررا مررؤثرة علررى تحديررد الح ررم األمثررل للمدينررة،
ويتضح م ذلك ما يلا:
ً
 التأكيد على لن العوامل المؤثرة على تحديد الح م األمثرل للمدينرة جميعرا مر جهرة ،وح رم المدينرة مررديا ً مع هعضهما البع  ،ق لن منهم مر ينرتس عالقرة ميرة مرع ح رم المدينرة
جهة ل ر  ،تتناس
وآ ر عالقة منحنىت
 العالقرة الترا ترره كرل عامرل هرالح م األمثرل للمدينررة تأ رم تركل تصراعدي ثاهر المعردل تقريبرا ً حتررىتصل لى نقمة مرا ثرم تنحرري ،وعليرم فتمثرل ظرمش النقمرة الح رم األمثرل للمدينرة فرا رار دراسرة ظرما
العاملت
وهنلررة جماليررة لتررأثير ظررمش العوامررل علررى ح ررم المدينررة األمثررلأ يمكر تحديررد النقمررة التررا تمثررل الح ررم األمثررل
يتحق عندظا:
بو رافيرة األر
 الحد األقصى مر المسراحة السرمحية لرفر فرا نمرائ جلرافرا معري  ،تناسر
فيها قامة مدينةت
 لقصى استفادة لفوخال اققتصادية ،حي فيما هعد ظمش النقمة تيداد التكلفة ع العائدت
 لقصرى وخرع للمرررئ دا رل المدينرة ،حير هعردظا تريداد نسرربة المررئ وتصربح المدينررة مهلهلرة وتكثررر
التقا عاح ال مرةت
 لقصررى اقررة اسررتيعاهية لمرررئ المدينررة ام ر وسررائل المواصررالحر ،هعرردظا ترريداد الكثافررة المروريررة
وتيدحم المرئت
 لقصى قدر م ال دماح المتاحة يحق عائد لعلى م تكلفة ن ائهات
 لقصررى ح ررم للمدينررة يحق ر تكامررل هرري المدينررة و قليمهررا والمنررا المحيمررة دون التررأثير علررى البعررد
اقجتماعا وديادة الحمل الحسا لد القا ني ت
 لقصى ح م للمدينرة فيمرا هعردش يريداد التلروي البي را عر المعردقح المسرموح ههرا مرؤثراً هالسرل علرى
صحة القا ني ت
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انمالقرا ً مر حقيقرة ح
لن العوامرل المرؤثرة علررى تحديرد الح رم األمثرل للمدينرة جميعرا ً مر جهرة ،وح رم المدينرة مر
ً
رديرا مرع هعضررهما الربع أ وعلررى ذلرك يمكر ي رراد عالقراح مدم رة هرري ح رم المدينررة
جهرة ل رر  ،تتناسر
وجميع العوامل المرؤثرة عليرم ه ركل افتراخرا كمرا موخرح ه ركل البيرانا الترالا اتركل رقرم 11ر ،حير تمثرل
النقمة  Aح م المدينة المعبر ع  :ح م المدينة المي يتحق عندش كفاءتها المثلىت

شكل رقم ( )11الح م األمثل للمدينة
وعلى ذلك يكون قد توصل البح لى العوامل الرئيسية المؤثرة على تحديد الح رم األمثرل للمدينرة ،والترا
يمك ا تبارظا هالمرئ ا حصائية فا دراساح مستقبليحة للوصرول لرى صريلة رياخرية يمكر مر اللهرا
تحديررد الح ررم األمثررل للمدينرررة ،ويوصررا البحرر هاق تبررار التمبيقرررا لهررمش العوامررل واقسررتعانة هبررررامس
حصائية مثل  SPSSوتحديد معامل اقرتبا ومنم لى الصيلة رياخيةت

 -5النتائج والتوصيات
حاول الورقة البحثية عر موخول قد توق البح فيم منم فترة ويلرة وظرو تحديرد ح رم لمثرل للمدينرة
والمعايير المرتبمة هم ،ومعال ة التضار الرمي حردي فرا دراسرة ظرما الموخرول مرا هري مؤيردي لتحديرد ح رم
لمثل للمدينة وآ ري يرون لنم ق يمكر تحديرد ح رم لمثرلت ليقرر البحر هأظميرة تحديرد ح رم لمثرل لمدينرة يتوافر
مع ا مكانياح واللروي ويحق المتملباح اقجتماعية واققتصرادية وال دميرةت وعلرى ذلرك توصرل البحر لرى
م موعة م النتائس والتوصياح على النحو التالا:

 -1-0النتائس:
ل  -تررم تحديررد ح ررم المرردن ررالل العصررور الم تلفررة هررالتركيي علررى م موعررة مر المعررايير تمثلر فررا ترروفير
ال دماح األساسية واقعتباراح اققتصاديةت
 توجد م موعرة مر النقرا الترا ُ فرل عنهرا رالل الدراسراح السراهقة والمتعلقرة معرايير تحديرد ح رم لمثرلللمدينة أ وظا:
 ت اظل هع العوامل المؤثرة على ح م المدينة ه ان العنصر اققتصاديت اقعتمراد علرى هعر ال ردماح فررا تحديرد الح رم األمثرل وت اظرل رردماح ل رر ترؤثر علرى تحديرردح م المدينةت
 ت اظل البعد اليمنا والتموراح التكنولوجية كعنصر مؤثر فا تحديد ح م المدينةت ت اظل بو رافية األر وعالقة المدينة ه قليمها المحي ت Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol.41, No. 3, pp. 617644, May, 2013, E-mail address: jes@aun.edu.eg
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ج  -تم التوصل الل البح لى س عوامل تؤثر على تحديد الح م األمثل للمدينة ،وظا:
 بو رافية األر  :تضاريس األر  ،قدرتها على تحمل لحمال المن آحت األوخرال اققتصرادية :ا مكانيراح المتاحررة لتروفير البنيرة األساسررية ،ا مكانيراح المتاحرة لالسررتثماردا ل المدينةت
 ال دماح المتاحة :كمية ال دماح المتاحة دا ل المدينة ،كفاءة توديع ظمش ال دماحت المرئ ووسائل النقل :جودة المرئ واتساعها ،جودة وسائل النقل وم ال دمتهات عالقة المدينة ه قليمها والمنا المحيمة :البعرد اقجتمراعا واكتفراء المنرا المحيمرة ،التمروراحالتكنولوجية وتمور وسائل اقتصالت
 -التلوي البي ا :التلوي الضوخائا ،التلوي ال ويت

 -2-0التوصياح:
ل -يمك التوصل لرى تصرور فرا تركل صرورة هيانيرة توخرح العالقرة هري جميرع العوامرل المرؤثرة علرى ح رم
المدينة ،وح م المدينة األمثل والمي يمثل النقمة التا يتحق للمدينة عندظا ما يلا:
بو رافيرة األر
 الحد األقصى مر المسراحة السرمحية لرفر فرا نمرائ جلرافرا معري أ تناسرفيها قامة مدينةت
 لقصى استفادة لفوخال اققتصاديةأ حي فيما هعد ظمش النقمة تيداد التكلفة ع العائدت لقصرى وخرع للمرررئ دا رل المدينرةأ حير هعردظا تريداد نسرربة المررئ وتصربح المدينررة مهلهلرة وتكثرررالتقا عاح ال مرةت
 لقصررى اقررة اسررتيعاهية لمرررئ المدينررة ام ر وسررائل المواصررالحرأ هع ردظا ترريداد الكثافررة المروريررةوتيدحم المرئت
 لقصى قدر م ال دماح المتاحة يحق عائد لعلى م تكلفة ن ائهات لقصررى ح ررم للمدينررة يحق ر تكامررل هرري المدينررة و قليمهررا والمنررا المحيمررة دون التررأثير علررى البعررداقجتماعا وديادة الحمل الحسا لد القا ني ت
ً
 لقصى ح م للمدينرة فيمرا هعردش يريداد التلروي البي را عر المعردقح المسرموح ههرا مرؤثرا هالسرل علرىصحة القا ني ت
ً
 يوصا البح هأظمية استكمال دراسة ظمش العوامل ه ركل لكثرر تفصريال ،مر رالل دراسرة لح را المردنوتررأثير ظررمش العوامررل هرررالتمبي فررا البرررامس ا حصررائية مثرررل  SPSSق تبررار معامررل اقرتبررا ومنرررم
التوصل لى وخع العالقة فا صورة صيلة رياخية واقعية وليس افتراخيةت

 -6المراجــع
] [1لحمد الد عال  ،سمير سعد علا ،مصمفى محمد اليناري ،التخطيط اإلقليمي  ،المبعة األولى،
القاظرة ،مكتبة األن لو المصرية1220 ،ت
] [2لحمد صالح عبد الحميد ،رسالة الدكتوراش "سيا سات توجيه النمو العمراني لمدينة القاهرة" ،
رسالة دكتوراش ير من ورة ،كلية الهندسة  -جامعة عي تمس2111 ،ت
] [3لحمد علا سماعيل" ،المدن المصرية القسم األول مدن الصعيد"  ،تحرير لحمد علا سماعيل،
القاظرة ،الم لس األعلى للثقافة2111 ،ت
] [4لحمد كمال الدي عفيفا" ،دراسات في التخطيط العمراني"  ،المبعة الثانية ،القاظرة ،ممبعة
رؤوي1221 ،ت
] [5راتد سعد حس المموي" ،إستراتيجية التنمية العمرانية والتطوير لدولة قطر"  ،رسالة دكتوراش
ير من ورة ،كلية الت مي العمرانا ،جامعة ا سكندرية1222 ،
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 دار المعرفة، القاظرة،  جغرافية ال عمران دراسة تحليلية للقرية والمدينة،[ فتحا محمد لهو عيانة6]
ت1221 ،ال امعة
ت2111 ، جامعة المنوفية،  جغرافيا المدن اطار نظري وتطحيقات عربية،[ فتحا محمد مصيلحا7]
1210 ، محمد عيما،" "تاريخ ومحادئ التخطيط العمراني،[ محمد عيما لحمد موسى8]
 تلوث الحيئة كنتيجة للنمو العمراني في المدينة،  محمود اهراظيم حسي،[ محمد توفي لهو العال9]
 النمو العمرانا الحضري:  المؤتمر العا الثام،"العربية وأثر ذلك على التراث اإلنساني العربي
 منلمة المدن العرهية المنعقدة هالريا، ال يء األول، الم اكل والحلول- فا المدينة العرهية
ت1211  مار21 :22 ،المملكة العرهية السعودية
 رسالة ماجستير ير،" "محددات التنمية العمرانية لمدينة دبي،[ نهلة لحمد حميد القاسما10]
1224 ، جامعة القاظرة-  كلية الهندسة،من ورة
[11] Abdulaziz A. Alkhedheiri, "The Role of Secondary Cities in The National
Development Process of Saudi Arabia", First Published, 2002.
[12] David W. Rasmussen, “Urban Evonomics”, Harper and Row, San Francisco,
1973
[13] Edeard L. Glaeser, & Joshua D. Gottlied, “urbanresurgence and the Comsumer
City”, Urban Studies, Vol.43, No. 8, 2006
[14] Masahisa Fuiita, “Urban Econompc Theory: Land Use and City size”,
Cambridge University Press, 1989
[15] J. E. Gibson, "Designing the New City: A Systemic Approach", John Wiley
& Sons, Inc, 1977.
[16] John Friedmann & William Alonso, "Regional Policy Readings in Theory
and Applications", The Massachusetts Institute of Technology, 1975.
[17] Stanley D.Brunn & Jack F.Williams & other, "Cities of the World, World
Regional Urban Development", Harper & Row, 1983ت
[18]
http://www.sdi.re.kr/nfile/zcom_eng_bbs/Urban%20Management%20in%20
Seoul.pdf,
(Urban Management in Seoul, Policy Issues & Responses, WonYong Kwon and Kwang-Joong Kim, Seoul Development Institute,
2001)
[19]
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/238544/3_1Kim_Seoul_onlyEN
.pdf
(Chan-GonKim, Urban and Metropolitan Management of Seoul
Management Seoul: Past and Present, April 2006 Workshop)
[20] http://kodeks.uni-bamberg.de/russia/Moscow/MosPlan1892.htm
[21] http://delhiplanning.nic.in/Economic%20Survey/ES%202005-06/Chpt/1.pdf
(Cities of the world, world regional urban development, Stanley
D.Brunn & Jack F.Williams & other, 1983, Harper & Row, p.354)
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[22]
http://wtn.bdr130.net/28.htmlhttp://66.102.9.104/translate_c?hl=ar&langpair=e
n%7Car&u=http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-11043.html
[23]
http://212.100.198.18/Mokatel/data/Behoth/Dwal_Modn18/Dobai2000/Mokatel
1_6-2.htm#4
[24] http://www.arriyadh.com/About-Arri/LeftBar/Geo/-----------------_web1.pdf
، جامعة الملرك سرعود،  مدينة الريا،  الهي ة العليا لتموير الريا، ال لس مدينة الريا
 ر1222ظـ ا1412  عا،المبعة األولى
[25] http://www.arriyadh.com/Prints/Riyadh50.pdf
 عرا،  الهي رة العليرا لتمروير مدينرة الريرا، ظـرـ1424 -1114 ً االريا فا مسي عامرا
 ر2111ظـ ا1424

CRITERIA OF THE LIMITS FOR THE CITY OPTIMAL
EFFICIENCY
ABSTRACT
The continuous increasing of building area is the most important phenomenon
which occurs in urban areas. This phenomenon may seem purely as physical urban
problem, although it is affecting all life aspects like economy, society, environment
…etc.
Determining the city optimal size and management of city physical growth
becomes the focus of attention of economists, sociologists and planners since the
emergence of the city on the sixteenth century. In that period a lot of standards
were initiated to determine the city optimal size, with no specific values for its size
compatible with the changes and developments. That causes continuous changes of
the limits of the city optimal efficiency from time to time.
This paper explores this phenomenon (the increasing of building areas), aims
to determine the factors affecting limits of the city optimal efficiency, which will
be named "City Optimal Size” that suits with different environmental, economical,
technological consideration.... etc., taking into account the various changes over
time.
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