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األحياء الشعبية في مدينة الرياض
دراسة في الخصائص والتوزيع الجغرافي

اإعداد 

 د. ابت�سام اإبراهيم القا�سي

ق�سم اجلغرافيا - كلية الآداب

جامعة المرية نورة بنت عبدالرحمن

مقدمة :
كان منو مدينة الريا�ض يف بداية ن�ساأتها حول نواة متثلت 

امتدادا  ,وذلك  وال�سوق  احلكم  وق�سر  اجلامع  امل�سجد  يف 

خطة  هناك  يكن  ,فلم  الإ�سالمية  العربية  للمدينة  تاريخيا 

مو�سوعة اأو نظام يحكم امتدادها وتو�سعها. بل كان يتم عن 

باإقامة  ,اأو  املدينة  �سور  داخل  الف�ساء  الأرا�سي  ملء  طريق 

املباين عند اأطرافها .

تو�سعت   ) م   1930( 1350هـ  عام  ال�سور  هدم  بعد  ثم 

املدينة يف الجتاهات املختلفة باأ�سلوب تراكمي حلقي , بحيث 

املحيطة  الب�ساتني  و  الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  منت 

حتويلها  بعد  جماورة  �سغرية  قرى  تبتلع  ,و�سارت  باملدينة 

اإىل ا�ستخدامات �سكنيه وذلك مع اإغراءات الأ�سعار املرتفعة 

بال�ساحات  يتميز  حينها  املدينة  �سكل  وكان  لالأرا�سي. 

الطني  من  املبنية  التقليدية  وامل�ساكن  امل�ساحة  املحدودة 

واخل�سب وال�سوارع ال�سيقة امللتوية الكثرية الأزقة .

من  املواطنني  ال�سكان  ونزوح  ومنوها  املدينة  ات�ساع  ومع 

من  اأمناطا  القدمية  الأحياء  ,�سكلت  لأطرافها  و�سطها 

ا�ستخدامات الأرا�سي غري املنظمة , والتي مثلت عقبة اأمام 

تطوير املدينة , لت�سبح على غرار املناطق األع�سوائية ,حيث 

مناطق  ,كونها  معينة  واقت�سادية  اجتماعية  ب�سمات  تت�سم 

تركز الفقراء و ذوي الدخل املحدود والعمالة الوافدة . كما 

غري  ح�سرية  بيئة  ,و�سكلت  التنظيم  بعدم  عمرانيا  ات�سمت 

�سحية , اأي غري لئقة �سكنيا , كما اأنها تعرت�ض عملية التنمية 

احل�سرية وتعيقها وخا�سة مع النمو ال�سكاين املت�سارع .

أهمية الدراسة : 
مع النمو ال�سريع ملدينة الريا�ض عمرانيا و�سكانيا ,فقد بلغ 

عدد �سكانها5188286 عام 1431 هـ )م�سلحة الإح�ساءات 

الأحياء  وجود  مثل  ,و   )49 2010,�ض  واملعلومات,  العامة 

ال�سعبية يف داخل املدينة عائقا اأمام تطوير املدينة ,و �سكل 

النمو  ب�سبب  الريا�ض  مدينة  منها  تعاين  مل�سكالت  بوؤرة 

العمراين الع�سوائي مع بدايات منوها وتو�سعها يف اخلم�سينات 

وال�ستينات من القرن الع�سرين امليالدي ,والذي نتج عنه اآثار 

�سلبية انعك�ست على كافة اأ�سكال احلياة يف داخل املدينة.

وتكمن اأهمية اإجراء هذه الدرا�سة عن الأحياء ال�سعبية يف 

اأنها ت�سلط  مدينة الريا�ض درا�سة يف التوزيع و اخل�سائ�ض 

ال�سوء على حيز هام من تركيب املدينة له انعكا�ساته املوؤثرة 

على  لي�ض  والأمنية  الجتماعية  و  القت�سادية  النواحي  يف 

 , الدولة  م�ستوى  وعلى  بل  وح�سب  الريا�ض  مدينة  م�ستوى 

خا�سة واأنه مل جتر درا�سات جغرافية �سابقة لتحديد الأحياء 

ا�ستخدامات  وت�سنيف  املدينة  داخل  يف  توزيعها  و  ال�سعبية 

و  العمرانية  خ�سائ�سها  من  جوانب  وتناول  فيها  الأر�ض 

وحتديد  ل�ستك�ساف  املا�سة  احلاجة  تبدو  لذلك   , ال�سكانية 

ومدى  لل�سكنى  مالءمتها  م�ستوى  ودرا�سة  الأحياء  هذه 

اململكة  مثل  دولة  مع  اقت�ساديا  يتنا�سب  مل�ستوى  حتقيقها 

العربية ال�سعودية.

كما يوؤمل اأن يكون لنتائج هذه الدرا�سة و تو�سياتها فائدة 

ل�سناع القرار.

مشكلة الدراسة و أهدافها :
تو�سع مدينة  الذي �ساحب  الع�سوائي  العمراين  للنمو  كان 

الريا�ض يف الن�سف الثاين من القرن الع�سرين اآثاره ال�سلبية 

على كافة اأ�سكال احلياة يف داخل املدينة حيث اأن هذا النوع 

من النمو زحف على الأرا�سي الزراعية اخل�سبة و اأثر �سلبا 

النمو  ع�سوائية  اأن  ,كما  الأر�ض  ا�ستخدام  اقت�ساديات  على 

بيئة  وتلوث  الأر�ض  ا�ستخدامات  تداخل  اإىل  اأدى  والتو�سع 

املدينة وتدهورها, وهو ما ينجم عنه تفاقم امل�سكالت البيئية 

والعمرانية والأمنية.

هدف البحث:
تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف على الأحياء ال�سعبية يف 

مدينة الريا�ض وت�سنيفها وتوزيعها املكاين , والوقوف على 

نوع ا�ستخدامات الأر�ض يف تلك الأحياء ودرجة الرتكز اأملوقعي 

ل�ستخدامات الأر�ض فيها مقارنة با�ستخدامات الأر�ض على 

املتوطنة  وامل�ساكل  ال�سكانية  املدينة ودرا�سة �سماتها  م�ستوى 

يف تلك الأحياء.

تساؤالت الدراسة: 
حتاول الدرا�سة الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية :
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وكم   , الريا�ض  مدينة  يف  ال�سعبية  الأحياء  توجد  اأين   .1

عددها ؟ وامل�ساحة التي ت�سغلها ون�سبتها اإىل امل�ساحة الكلية 

للمدينة؟

تفي  وهل  األأحياء  تلك  يف  الأر�ض  ا�ستخدامات  نوع  ما   .2

باحتياجات �سكانها ؟

3. ما هي ال�سمات املميزة لتوزيع ال�سكان يف هذه الأحياء؟

الأر�ض يف  ل�ستخدامات  اأملوقعي  الرتكز  درجة  ما هي   .4

م�ستوى  على  الأر�ض  با�ستخدامات  مقارنة  ال�سعبية  الأحياء 

املدينة؟

يف  التخطيط  غياب  على  ترتبت  م�سكالت  توجد  هل   .5

الأحياء ال�سعبية عند ن�ساأتها ؟

منهج الدراسة :
ال�ستقرائي  العلمي  املنهج  الدار�سة  هذه  ت�ستخدم  �سوف 

الذي يعتمد على الو�سف والتحليل. بالإ�سافة اإىل الزيارات 

املالحظات  وت�سجيل  الأحياء  لتلك  املبا�سرة  امليدانية 

,كذلك  الدرا�سة  ت�ستلزم  ما  ح�سب  امليدانية  وامل�ساهدات 

�سوف ت�ستعني بالأ�ساليب الكمية ل�ستخال�ض النتائج ومتثيلها 

"برنامج  الآيل  احلا�سب  برامج  با�ستخدام  بيانيًا,وذلك 

 location( وتطبيق معامل ن�سبة الرتكز اأملوقعي , "excel
يف  الأر�ض  ا�ستخدامات  توزيع  على  للتعرف   )  quotient
الأحياء ال�سعبية ومقارنتها مبعدل ا�ستخدامات الأرا�سي يف 

الأ�سلوب  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل  بالإ�سافة   , الريا�ض  مدينة 

تبيان  بهدف   , والأ�سكال  اخلرائط  لر�سم  الكارتوجرايف 

خ�سائ�سها  تنميط  و  وت�سنيفها  ال�سعبية  الأحياء  �سمات 

اجلغرافية , والتحليل املكاين لالأحياء ال�سعبية وخ�سائ�سها 

لإنتاج خرائط مو�سوعية. 

الدراسات السابقة :
املدن  اأي مدينة من  املركزية يف  باملنطقة  الهتمام  يعترب 

مدينة  باملدينة,وحظيت  العام  الهتمام  اأولويات  مقدمة  يف 

الريا�ض بدرا�سات ا�ست�سارية وبحوث تناولت منوها وتركيبها 

الداخلي ,متثلت يف التايل :

�ساملة  تخطيطية  درا�سات  الريا�ض  مدينة  در�ست   -

اأعدتها �سركات عاملية ,بهدف التخطيط لتو�سعها احل�سري 

امل�ستقبلي, كما يف املخطط  التوجيهي الأول ملدينة الريا�ض 

)خمطط دوك�سياد�ض 1420-1388( .

)�سركة  الريا�ض  ملدينة  التنفيذي  الرئي�سي  املخطط   -

املخطط  لدرا�سة  ا�ستكمال  وهي   )1998 انرتنا�سونال  �سث 

التوجيهي الأول )دوك�سياد�ض(. 

ا�ستخدامات  توزيع  اأمناط  هـ("   1407, ال�سيخ  )اآل   -

الهدف  الريا�ض",  ملدينة  املركزية  املنطقة  يف  الأرا�سي 

املكانية  الأمناط  معرفة  حماولة  هو  الدرا�سة  من  الرئي�سي 

بداية  ولتكون  املركزية  املنطقة  اأحياء  �سمن  لال�ستعمالت 

درا�سات تهدف ملعرفة البنية احل�سرية ال�ساملة ملنطقة من 

مناطق مدينة الريا�ض ذات الأهمية القت�سادية والتاريخية 

و الثقافية والإقليمية على م�ستوى املدينة. 

يف  العمراين  التوزيع  "درا�سة  درا�سة)ال�ساعر,1413(   -

مدينة الريا�ض با�ستخدام ال�سور اجلوية واملناظر الف�سائية 

ر�سم  هما:1-   هدفني  لتحقيق  ت�سعى  1989"التي   -  1950

التو�سع  تو�سح  الآيل  احلا�سب  بوا�سطة  دقيقة  خرائط 

العمراين ملدينة الريا�ض 2-وح�ساب م�ساحة املنطقة املبنية 

ل�سنوات معينة يف تلك الفرتة. 

املقارن  "التحليل اجلغرايف   ) درا�سة )اخلالدي,1426   -

للمخطط التوجيهي الأول ملدينة الريا�ض خمطط دوك�سياد�ض 

املخطط  تنبوؤات  قدرة  مدى  اختبار  بهدف   "  2000-1968

,وحتديده  للمدينة  احل�سري  التطوير  كامل  ا�ستيعاب  على 

احلجم  جتاوز  والذي  املخطط  غري  املكاين  النمو  حلجم 

املكاين الذي حدده املخطط التوجيهي األأول, واإجراء مقارنه 

املمتدة  للفرتة  الدرا�سة  اإعداد  فرتة  يف  املدينة  حجم  بني 

من 1390 - 1420,واإعطاء ن�سبا متثل حتليال مقارنا حلجم 

املدينة املكاين وال�سكاين يف تلك الفرتة 0

ال�سكنية  "اخل�سائ�ض   )1417 ال�سيخ,  )اآل   -

 " الريا�ض  ملدينة  املركزية  املنطقة  لأحياء  والدميوغرافية 

اجلغرافيني  جلمعية  والت�سعني  ال�ساد�ض  للقاء  مقدم  بحث 

الأمريكية ,بت�سربغ ,بن�سلفينيا,2000. 

- ثم )الفقري,2000(منطقة و�سط الريا�ض "اخل�سائ�ض 

والتحديات" درا�سة يف اجلغرافيا احل�سرية, ركزت الدرا�سة 

)CBD(املدينة و�سط  ملنطقة  الداخلي  الرتكيب  على 

وحددتها الدرا�سة يف خم�سة اأحياء من حيث مراحل تطورها 

وتركيبها  املدينة  منو  بنماذج  ,ومقارنتها  وخ�سائ�سها 

تطوير منطقة ق�سر  وم�ستقبل جتربة م�سروع  واقع  ,وتقومي 

احلكم وم�ساريع القطاع اخلا�ض لإحياء دور و�سط املدينة

- )القباين , احل�سني 1425( "التمركز ال�سكني للوافدين 

وقد  والتوزيع"  اخل�سائ�ض  يف  درا�سة  الريا�ض  مدينة  يف 

األحياء الشعبية في مدينة الرياض د. ابت�سام اإبراهيم القا�سي
دراسة في الخصائص والتوزيع الجغرافي
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اأبعاد هذه  و  للوافدين  ال�سكني  التمركز  ال�سوء على  �سلطت 

الظاهرة وانعكا�ساتها من النواحي القت�سادية والجتماعية 

ميدانية  درا�سات  قبلها  جتر  مل  اأنه  و  خا�سة   , والأمنية 

متخ�س�سة ملثل هذه الظاهرة باملدينة. واعتمدت على بيانات 

التعداد ال�سكاين لعام 1413هـ.

وارتباطه  احل�سري  الفقر   " )النعيم,2009(  درا�سة   -

اجلانب  على  ركزت  الريا�ض"  مدينة  يف  الداخلية  بالهجرة 

الجتماعي للفقر ل�سكان عدد من الأحياء ال�سعبية -التابعة 

اإىل  اأخرى  اإدارية  مناطق  من  -الوافدين  البطحاء  لبلدية 

مدينة الريا�ض .

- درا�سة )ال�سواط( عن " اأ�سباب هجرة الأ�سر ال�سعودية 

يف  ت�ساهم  دوافع  خم�سة  وحدد   " املدينة  و�سط  اأحياء  من 

, الدوافع  هذا النتقال ,هي الدوافع التجارية وال�ستثمارية 

البيئية  الدوافع   , املرورية  الدوافع   , والثقافية  الجتماعية 

واخلدمية, واآخرها الدوافع العمرانية واملعمارية والتي ركزت 

عليها الدرا�سة لعالقتها بتخ�س�ض الباحث.

منها  ت�ستفيد  ,بحيث  الأهمية  من  الدرا�سات  هذه  وجميع 

الدرا�سة احلالية لتوثيق وحتليل مراحل مرت بها املدينة يف 

الدرا�سات  عن  احلالية  الدرا�سة  واختلفت  �سابقة.  فرتات 

ال�سابقة بحداثة بياناتها ,خا�سة واأن مدينة الريا�ض �سريعة 

النمو والتغري مما ي�ستدعي متابعة تلك األتطورات واجتاهاتها 

,كما تختلف يف املجال املكاين والذي يتناول الأحياء ال�سعبية 

ال�سعبية  الأحياء  تناولت  التي  الدرا�سات  اأن  ,ونالحظ 

على  وتقت�سر  لل�سكان   الجتماعية  اجلوانب  على  ركزت 

احلالية  الدرا�سة  اأن  ,بينما  فقط  واحد  احلالة حلي  درا�سة 

لن�ساأتها ومنط تخطيطها  تبعا  الأحياء  تلك  لت�سنيف  ت�سعى 

حيث  من  ل�سكانها  اجلغرافية  اخل�سائ�ض  ح�سب  كذلك  ,و 

الكثافة ال�سكانية ون�سبة غري ال�سعوديني فيها وتو�سيح جميع 

الدرا�سة  اهتمت  توزيعية.,كما  خرائط  يف  الظواهر  هذه 

ال�سعبية  الأحياء  داخل  الأر�ض  ا�ستخدامات  بر�سد  احلالية 

بغر�ض التعرف على الرتكز اأملوقعي لال�ستخدامات املختلفة 

يف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض.

المفاهيم اإلجرائية للدراسة:
الأحياء ال�ضعبية:

يخلط البع�ض ما بني الأحياء ال�سعبية والأحياء الع�سوائية 

لكونها جميعا اأحياء متهالكة و قدمية داخل املدينة , اإل اأن 

هناك فرقا ما بني الأحياء ال�سعبية والأحياء الع�سوائية ,من 

حيث اأن الأوىل عبارة عن اأحياء قدمية , قامت على اأرا�سي 

مملوكة, اأما الثانية هي عبارة عن اأحياء قدمية قامت على 

اأرا�سي غري مملوكة وبطرق غري �سرعية , اأي ما يعرف بو�سع 

اليد )الهاجري �ض 346 ,1424هـ(.

كما عرفها )غيث,1999,�ض120( باأنها املكان الذي توجد 

ال�سديد  بالزدحام  تتميز  املباين  من  جمموعة  اأو  مباين  به 

على  يرتتب  وما  املالئمة  غري  ال�سحية  والظروف  والتخلف 

وجود هذا كله من اآثار على الأمن والأخالق.

ويحددها )بدوي,1975,�ض124( باأنها عبارة عن مناطق 

بانحطاط  تتميز  اأطرافها  واأحيانا يف   , الكبرية  املدن  داخل 

 , الناحيتني الطبيعية والجتماعية  امل�ستوى املعي�سي بها من 

الأقليات  بع�ض  فيها  تتجمع  اأو  الطبقات  اأفقر  ي�سكنها  والتي 

الدينية اأو العن�سرية.

النطاق العمراين للتنمية العمرانية للمدينة :

خالل  من  العمرانية  التنمية  و�سبط  لتوجيه  �سيا�سة  هو 

تعيني احلدود املالئمة لتوطني الأن�سطة احل�سرية وا�ستيعاب 

النمو العمراين خالل فرتة زمنية حمددة وتوفري اخلدمات 

القت�سادية  الكفاءة  قدر من  اأعلى  لتحقيق  العامة  واملرافق 

وفقا  والقرى  للمدن  الأمثل  للحجم  للو�سول  املتاحة  للموارد 

الوطنية ,ولقد مت اعتماد  العمرانية  لتوجهات الإ�سرتاتيجية 

عام  حتى  اململكة  ملدن  العمراين  النطاق  حتديد  قواعد 

يف   157 رقم  املوقر  الوزراء  جمل�ض  قرار  مبوجب  1450هـ 

1428/5/11هـ

حدود النطاق العمراين: 

العمراين  النطاق  وثائق  خرائط  يف  املبينة  اخلطوط  هي 

التي تو�سح مراحل التنمية العمرانية املختلفة وحدود حماية 

الأن�سطة احل�سرية  لتوطني  التنمية, ومتثل احلدود املالئمة 

وا�ستيعاب النمو العمراين للمدن والقرى خالل فرتة زمنية 

حمددة. 

منطقة الدراسة :
الإدارية  الريا�ض  منطقة  اإمارة  يف  الريا�ض  مدينة  تقع 

و�سط اململكة العربية ال�سعودية , تقاطع  دائرة عر�ض 24 ’ 

28 �سمال مع خط الطول 46 ’ 43 �سرقا ) ال�سكل رقم 1 (.

هـ )2004 م(   1425 املدينة577كم2 عام  م�ساحة  وبلغت 
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حدود  �سمن  للمدينة  املطورة  املنطقة  امل�ساحة  تلك  ومتثل 

عام  الريا�ض  ملدينة  العمرانية  للتنمية  العمراين  النطاق 

1435 هـ )2014 م (والبالغة 2395 كم 2 ويطلق عليها نطاق 

مدينة الريا�ض الكربى) الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 

)اأطل�ض  حيا   146 اإىل   املدينة  وتق�سم   )28 ,1433هـ,�ض 

مدينة الريا�ض , 1427 هـ , �ض 3( تندرج هذه الأحياء �سمن 

خم�سة ع�سر بلدية فرعية ) الدليل اأخلرائطي ملدينة الريا�ض 

,1430, �ض 2(كما يف )ال�سكل 2( وقد بلغ عدد �سكان املدينة 

لعام  وال�سكان  الأ�سرة  م�سح  ح�سب  4.261.056ن�سمة 

هـ(  الريا�ض,1425  مدينة  لتطوير  العليا  )الهيئة  1425هـ 

ي�سكلون نحو 78% من اإجمايل �سكان منطقة الريا�ض األإدارية 

و نحو 18,8% من جملة �سكان اململكة العربية ال�سعودية تبعا 

لبيانات تعداد ال�سكان عام 1425 هـ.

يف   -  
1

حيا   23 عددها  -البالغ  ال�سعبية  الأحياء  وترتكز 

و�سط مدينة الريا�ض حيث اأنها متثل اأقدم الأحياء ال�سكنية 

يف املدينة,وت�سغل  م�ساحتها 21,37 كم2 متثل3% من م�ساحة 

على  معتمدة  الباحثة   2004)ح�ساب  عام  املطور  املدينة 

بيانات الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض()ال�سكل رقم2(.  

�سكل )1(: موقع مدينة الريا�ض يف منطقة الريا�ض الإدارية باململكة العربية ال�سعودية.

امل�سدر: هيئة امل�ساحة الع�سكرية ال�سعودية, اململكة العربية ال�سعودية, 1433هـ.

�سكل )2(: خريطة اأحياء مدينة الريا�ض وموقع الأحياء ال�سعبية.

بيانات  اأدرجت  بينهما,كما  تف�سل  رئي�سية  �سوارع  ولعدم وجود  يبع�سهما  لتداخل احليني  ١اندمج حي �سكريينة مع حي منفوحة اجلديدة وذلك 

احليني مدجمة ,كذلك احلال يف حي الدحو حيث اأدرجت بياناته مع حي القري .
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الدراسة والتحليل :
األحياء  نشأة  و  الرياض  لمدينة  العمراني  أوال:النمو 

الشعبية في المدينة وتوزيعها:
القرن  منذ  حجر  ا�سم  مكان  يحتل  الريا�ض  ا�سم  بداأ 

واحد عدة قرى �سغرية يف  نطاق  لي�سم يف  هـ )18 م(   12

�سوقا  لت�سبح  حنيفة.  وادي  تخوم  على  الواحات  منطقة 

حم�سنة �سميت بالريا�ض , والتي تعني احلدائق ) اجلا�سر , 

1386, �ض52(. ثم اكت�سبت مدينة الريا�ض اأهميتها وثقلها 

ال�سيا�سي بعد ا�ستعادة امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل 

م�سورة  اآنذاك  وكانت  1319 )1901م(  عام  للريا�ض  �سعود 

يف م�ساحة تقل عن الكيلومرت املربع الواحد )ال�سكل رقم3( , 

باأبعاد تبلغ 1125 م من ال�سمال اإىل اجلنوب , ومتتد 750 م 

من ال�سرق اإىل الغرب ) ال�ساعر , 1413, �ض13( و قدر عدد 

�سكانها حوايل 20000 ن�سمة.

ومع ا�ستتباب الأمن - بعد توحيد الدولة ال�سعودية - عام 

�سكل  على  وتتو�سع  تنمو  املدينة  بداأت  )1932م(,  1350هـ 

حلقات متحدة املركز . ليعقبها ت�سارع يف خطى النمو �سكانيا 

اأواخر الثالثينات  وعمرانيا , وذلك بعد اكت�ساف النفط يف 

خارج  والتو�سع  بالنمو  املدينة  بداأت  حيث   , امليالدية 

املدينة  جنوب  يف  وخا�سة  جديدة  اأحياء  فظهرت  الأ�سوار 

منطقة  الأحياء  تلك  ومتثل   , �ض281(   , )القا�سي,1419 

الأحياء ال�سعبية احلالية يف مدينة الريا�ض . 

�سمال,  )1950م(امتدت    1370 عام  ال�سور  هدم  بعد  و 

وزادت م�ساحة املدينة اإىل ما يقارب 3 كيلو مرت مربع, بن�سبة 

بـ  ال�سكان  وقدر عدد  1950م(   - 35% مابني )1932  زيادة 

80.000 ن�سمة, بن�سبة زيادة اأربعة اأ�سعاف عنه عام 1932 م 

وقد �ساعد على تو�سع املدينة توزيع منح الأرا�سي التي قدمها 

امللك عبد العزيز للوافدين اجلدد من الريف والبدو وكذلك 

لتي�سري تكلفة اإن�ساء الدوائر احلكومية والوزارات التي انتقلت 

من مدينة جدة اإىل الريا�ض وكذلك لتامني ال�سكن للعاملني 

فيها)اجلدول 1(.   

�سكل )3(: مدينة الريا�ض القدمية داخل الأ�سوار.

 امل�سدر: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض.
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اجلدول )1(اأرا�سي املنح يف عهد امللك عبد العزيز لالأعوام 

1366-1375هـ.

م�ضميات مناطق اأرا�ضي املنحالعام

-1366

1382

اأم �سليم - العجيليه - الو�سام - ال�سمي�سي 

- البديعة.

املرقب - حلة الق�سمان - ثليم - غميته.1371 هـ

امللز - ال�سليمانية - املعذر .1374 هـ

العود - غبرية - طريق اخلرج .1375 هـ

وقد حققت هذه املنح هدفني :

1- الهدف الأول تاأمني اأرا�سي للدوائر احلكومية واملطار 

اإىل م�ساكن ملوظفي هذه  ال�سكة احلديد ,بالإ�سافة  وحمطة 

الدوائر احلكومية والتي اأقيمت بنمط عمراين حديث يختلف 

عن منط البيئة املحلية وذلك يف الأحياء امللز - ال�سليمانية - 

املعذر - البديعة - الو�سام.

2- الهدف الثاين تاأمني م�ساكن للوافدين اإىل املدينة بحثا 

اأحياء �سعبية تتوافق  عن الرزق من البدو والريف وذلك يف 

مع طبيعة املهاجرين الوافدين وذلك يف الأحياء املرقب وحلة 

 - �سليم  اأم   - غبرية   - العود   - غميته   - ثليم   , الق�سمان 

العجيلية -وال�سمي�سي .

قبل  من  ن�سبيا  منظم  تخطيطي  عمل  اأول  ارتبط  وقد 

الوافدين  للمهاجرين  �سكنية  اأرا�سي  توفري  مع   - الدولة 

بعد  ,وذلك  اجلديدة  منفوحة  منطقة  يف  الريا�ض-  ملدينة 

-حتولت  والتي  م(   1937( هـ   1356 عام  يف  البلدية  اإن�ساء 

اإىل اأمانة عام 1375 هـ )1956 م( - حيث بداأ �سكل املدينة 

انطالقا  وتتو�سع  لتمتد  �ض27(   ,1386  , اجلا�سر   ( يتغري 

وحول  الرئي�سية  ال�سوارع  حماور  طول  على  املدينة  نواة  من 

مناطق جذب جديدة �سمال متثلت يف املطار و مقر الوزارات 

و املكاتب الإدارية احلكومية اجلديدة و م�ساكن موظفيها يف 

حي امللز.

وب�ساتني  القرى  والتو�سع على ح�ساب  النمو  كان هذا  وقد 

والبديعة  الفوطة  مثل  باملدينة  املحيطة  الكبرية  النخيل 

جمموعة  بداأ  حيث   )14 �ض   1413, ال�ساعر   ( والفريان 

بقطع  يقومون   » ال�سراكة   « ي�سمون  امل�ستثمرين  من 

 » خطة  بدون   « �سكنية  اأرا�سي  وبيعها  وتق�سيمها  النخيل 

م�ساحات  لتوفري  مراعاة  وبدون  �ض3(  )املقرن,1996, 

للخدمات واملرافق التي حتتاجها الأحياء ال�سكنية , وكل ذلك 

على ح�ساب الأرا�سي الزراعية.

الباحثة  بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارات  خالل  ومن 

الريا�ض  مدينة  اأحياء  يف  العمرانية  الأمناط  على  للتعرف 

القدمية بهدف تنميطها , اأمكن ت�سنيفها ح�سب خ�سائ�سها 

العمرانية اإىل الفئات التالية ) ال�سكل رقم5(:

وجميع  املدينة  نواة   ( القدمية  الريا�ض  مدينة  اأحياء   -1

حيا  ع�سر  ثالثة  ويبلغ عددها   ) ال�سور  داخل  كانت  الأحياء 

هي ) الديرة - القري -الدحو - جربة - معكال - الدوبية - 

�سالم - الو�سيطى - البطيحا - العود - ثليم - ال�سمي�سي -اأم 

�سليم ( وقد كانت كل البيوت يف تلك الأحياء طينية و ال�سوارع 

�سيقة و متعرجة , وظلت البيوت كلها طينية يف تلك الأحياء 

1386 , �ض27( ثم   , 1360هـ)1940() اجلا�سر  حتى عام 

هدم ق�سر احلكم الذي بناه امللك عبد العزيز وبني مكانه 

الريا�ض  منطقة  اأمارة  وظائفه  اإىل  �سمت  جديد  ق�سر 

مواد  فيه  ,ا�ستخدمت  الع�سرين  القرن  من  ال�سبعينات  يف 

الفرتات  102(لتبداأ يف  ,1417,�ض  البناء احلديثة )عثمان 

التالية خطط التطوير والتغيري لتلك الأحياء وتختفي معظم 

القلب  ميثل  واإداريا  جتاريا  مركزا  وت�سبح  القدمية  معاملها 

التجاري ملدينة الريا�ض. وتبلغ م�ساحة تلك الأحياء جمتمعة 

املدينة  م�ساحة  1,2%من  كم2متثل   8,49 )1425هـ(  عام 

املطورة ,وتبلغ 0,03%من م�ساحة املدينة)يف نطاق الريا�ض 

القلب  منطقة  يف  الريا�ض  مدينة  و�سط  يف  وتقع  الكربى(, 

املركزي .

تو�سعت  و   - بدون خطة منظمة  ـ  ن�ساأت  �سعبية  اأحياء   -2

داخل  والب�ساتني  الزراعية  الأرا�سي  ح�ساب  على  ع�سوائيا 

وخارج اأ�سوار املدينة القدمية , ول يزال يوجد فيها عدد من 

» اجليوب اخل�سراء « و م�ساحات كبرية من ب�ساتني النخيل 

كما يف الأحياء منفوحة و�سياح وعتيقة واجلرادية. ويبلغ عدد 

الأحياء يف هذه الفئة �ستة هي ) اجلرادية - �سّياح - عتيقة 

م�ساحتها  وتبلغ  غبرية(   - �سكريينة   - القدمية  منفوحة   -

جمتمعة عام )1425هـ( 11,35 كم2متثل 1,5% من م�ساحة 

املدينة املطورة ,وتبلغ ن�سبتها 0,05 %من م�ساحة املدينة)يف 

يحيط  حلقي  نطاق  يف  وتقع  الكربى(,,  الريا�ض  نطاق 

بالأحياء يف الفئة ال�سابقة التي متثل نواة املدينة امل�سورة.

ن�سبيا  بناء على - خطط منظمة  ن�ساأت  اأحياء �سعبية   -3

الوافدين  لل�سكان  الدولة  من  منح  اأرا�سي  معظمها  ميثل   -
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قطع  اإىل  اأرا�سيها  ق�سمت   , والبدو  الريف  من  للمدينة 

�سكنية ل تتجاوز اأبعادها )8-8 م( ب�سوارع �سيقة ل يتجاوز 

ال�سكنية  القطع  هذه  وزعت  وقد   , م   8 عن  معظمها  عر�ض 

املناطق  من  القادمني  البادية  اأبناء  على  جمانية(  )كمنح 

�ض264(   ,  1403, العنقري   ( الريا�ض  مبدينة  املحيطة 

داخل  الف�ساء  الأرا�سي  يف  خيام  يف  يعي�سون  كانوا  والذين 

اأحياء املدينة . وت�سم اأربعة اأحياء هي ) منفوحة اجلديدة, 

,اليمامة(. وتبلغ م�ساحتها جمتمعة يف  , املرقب  ال�ساحلية 

املدينة  م�ساحة  من   %0,9 كم2متثل   6,78 )1425هـ(  عام 

)يف  املدينة  م�ساحة  من   %0,027 ن�سبتها  وتبلغ   , املطورة 

نطاق الريا�ض الكربى(, ومتتد اإىل ال�سرق واجلنوب ال�سرقي 

بالن�سبة لأحياء الفئة الثانية يف هذا الت�سنيف .

4-  اأحياء حديثة خمططة بداأت يف الظهور بدءا من عام 

الريا�ض  مدينة  لتطوير  العليا  م()الهيئة   1940( 1360هـ 

املخطط 4,  , �ض11( مق�سمة اإىل اأرا�سي �سكنية م�ساحتها 

حل   , مرت   15 عر�سها  و�سوارع  مربع  مرت   500-300 مابني 

التقليدي  العمران  منط  حمل  ال�سكنية  الفيال  منط  فيها 

,و متثلت يف  ال�سابقة  الثالث  الفئات  الأحياء من  القائم يف 

الو�سام  البديعة -   - 2 امللز - املربع  �سبعة ع�سر حيا هي ) 

- علي�سة-  العليا - ال�سليمانية - املطار - ال�سفاء - املعذر- 

 - الرفيعة   - �سلطانة   - ال�سباط   - النا�سرية-الوزارات 

اخلالدية -املن�سورة (.

وهي متتد على �سكل ن�سف حلقة يبداأ  من اجلنوب الغربي 

الفئات  يف  بالأحياء  حميطا  ال�سرقي  وال�سمال  ال�سمال  اإىل 

ال�سابقة نحو اأطرافها. و بالتايل اأوجدت هذه الأحياء  منطا 

مدينة  يف  ال�سابقة  ال�سعبية  الأحياء  عن  خمتلفا  عمرانيا 

الريا�ض.

مدرو�سة  خلطة  ن�ساأتها  يف  خ�سعت  اأحدث  اأحياء   -5

توفري  راعى  عمراين  خمطط  بوجود  متيزت  منظمة, 

املت�سعة  امل�ستقيمة  وال�سوارع  ال�سكنية  لالأحياء  اخلدمات 

لتتنا�سب مع ا�ستخدام ال�سيارات , وترتاوح م�ساحة الأرا�سي 

700 مرت مربع, وبنيت امل�ساكن باأمناط   -300 ال�سكنية بني 

عمرانية م�ستوردة تختلف عن النمط التقليدي املحلي ال�سائد 

يف تلك الفرتة من حيث مادة البناء وتخطيط امل�سكن.

التنمية  �سندوق  اإن�ساء  مع  الأحياء  هذه  عدد  ازداد  وقد 

مي�سرة  قرو�ض  املواطنني  مينح  1974الذي  عام  العقاري 

الأرا�سي  منح  �سيا�سة  يدعم  كما  خا�سة  م�ساكن  لإقامة 

ال�سكنية باملجان , بحيث بلغت عدد الوحدات ال�سكنية التي 

�سيدت بتمويل قرو�ض �سندوق التنمية العقاري خالل الفرتة 

وحدة   98000 نحو   ) م   1986-  1975( هـ   1406-  1395

ومنح  مي�سرة  قرو�ض  �سكل  على  الدولة  من  �سكنية)بتمويل 

اأرا�سي جمانية ( وقد مثل �سكان الأحياء ال�سعبية املنتقلني 

هذه  �سكان  من   8/10 نحو  املدينة  و�سط  وجنوب  و�سط  من 

الوحدات ال�سكنية ) الفقري, 1992 م , �ض 244( مما يعني 

)بالتايل   , الأطراف  نحو  الو�سط  من  املدينة  �سكان  انتقال 

�سعوديني ( لوافدين جدد معظمهم غري  املدينة  تفريغ قلب 

وقد كان منو هذه الأحياء احلديثة �سريعا وغري مقيد حيث 

بلغت م�ساحة املدينة 476 كم مربع عام 1983 م اأي اأنها قد 

ت�ساعفت بن�سبة 9.5مرة عنها يف عام 1967 م , و لذلك �سدر 

العمراين  النطاق  بتحديد   1986 عام  الوزراء  جمل�ض  قرار 

للمدن ال�سعودية للحد من النمو غري املوجه للمدينة وتقليل 

اقت�ساديا واجتماعيا, فو�سعت قواعد حتديد  ال�سلبية  اآثاره 

النطاق العمراين ملدينة الريا�ض يف عام 1989 م واعتمدها 

جمل�ض الوزراء باإ�سدار خطة اإ�سرتاتيجية للتطوير احل�سري 

ملدينة الريا�ض. ) الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 1413 

هـ , �ض5(.

ح�سب  للت�سنيف  خ�سعت  قد  الريا�ض  مدينة  وكانت 

التي  الدرا�سة  يف  للمدينة  وال�سكانية  العمرانية  اخل�سائ�ض 

مع  م   1968 عام  دوك�سياد�ض  ال�ست�سارية  ال�سركة  اأعدتها 

بدايات النمو ال�سريع , حيث ق�سمت املدينة اإىل ثالثة اأق�سام :

1- و�ضط املدينة : �سديد الزحام وذو �سوارع �سيقة وغري 

ممتدة و ذو ا�ستعمالت متداخلة.

2- ال�ضمايل : طابع ح�سري حديث.

3- اجلنوبي : طابع القرية العربية املزدحمة )دوك�سياد�ض, 

1968,�ض12(.

مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة  بنت  اأ�سا�سه  على  والذي 

اإىل   ,لتق�سمها  م   1986 عام  للمدينة  ت�سنيفها  الريا�ض 

نطاقني كالتايل:

1-النطاق الداخلي :
وي�سمل و�سط املدينة ,والذي ينق�سم بدوره اإىل :

٢ان�ساأ امللك عبد العزيز ق�سر املربع يف اجلهة ال�سمالية من املدينة وخارج اأ�سوارها تبلغ م�ساحته ) 8000مرت مربع(مبنيا من اللنب والطني .



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 120121

األحياء الشعبية في مدينة الرياض د. ابت�سام اإبراهيم القا�سي
دراسة في الخصائص والتوزيع الجغرافي

�سكل )4(: مراحل النموالعمراين ملدينة الريا�ض منذ عام1950)1330 هـ( وحتى عام)1435( 2014

امل�سدر:الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض.

رئي�سية  ب�سوارع  وحتددها  املركزية  الو�ضط  منطقة  اأ. 

ولي�ض بح�سب الأحياء, فيحدها �سارع الإمام في�سل بن تركي 

�سمال , �سارع طارق بن زياد جنوبا , ومن الغرب طريق امللك 

فهد , ومن ال�سرق �سارع الر�ض.

 , معكال  جربه,   , الدحو  الديرة,  الأحياء  ت�سم  وبذلك 

, مع  القري  الو�سيطا,   , البطيحا   , , �سالم  العود   , الدوبيه 

, وجنوب  العمل   , ثليم   , اأحياء املرقب  الغربية من  الأجزاء 

حي الفوطة.

)املحيطة  املدينة  و�سط  ت�سمل   : الداخلية  املدينة  ب. 

مبنطقة الو�سط املركزية ( وحتدد ها كذلك بال�سوارع ولي�ض 

وعمر  الو�سم  �سارعي  يحدها  ال�سمال  ,ففي  الأحياء  ح�سب 

عبد  بن  حممد  الأمري  �سارع  اجلنوب  ومن   , اخلطاب  بن 

تتحدد  ال�سرق  ومن   , اجلنوبي  الدائري  والطريق  الرحمن 

ب�سارعي  الغرب  ومن   , البطحاء  و�سارع  اخلرج  بطريق 

امللك وت�سم  العزيز بن حممد وم�سلمة بن عبد  الأمري عبد 

منفوحة   - املن�سورة   - ال�ساحلية   - العمل   - ثليم  الأحياء 

- منفوحة اجلديدة-�سكريينة-اليمامة - عتيقة - �سياح  - 

اأم �سليم -  الو�سام -  الفوطة -  البديعة - �سمال حي  �سرق 

ال�سمي�سي .
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2- النطاق الخارجي :
و�سط  نطاق  خارج   الريا�ض  مدينة  اأحياء  جميع  وي�سمل 

املدينة �سمن حدود نطاق التنمية العمرانية للمدينة والبالغ 

عددها) 137(حيا عام 1425هـ.

لالأمناط  تبعا  املدينة  اأحياء  ت�سنيف  مقارنة  وعند 

العمرانية يف مدينة الريا�ض -ح�سب الدرا�سة احلالية بهدف 

لتطوير  العليا  الهيئة  تق�سيم  -مع  ال�سعبية  الأحياء  حتديد 

مدينة الريا�ض للمدينة,نالحظ:

املدينة  اأحياء  متثل  والتي  الأوىل  الفئة  اأحياء  تندرج   -1

القدمية �سمن حدود منطقة الو�سط املركزية.

ال�سعبية �سمن نطاق  الأحياء  الثانية من  الفئة  تندرج   -2

املدينة الداخلية.

نطاق  �سمن  ال�سعبية  الأحياء  من  الثالثة  الفئة  3-تندرج 

فهو  املرقب  حي  من  الغربي  اجلزء  عدا  الداخلية  املدينة 

يندرج �سمن نطاق منطقة الو�سط املركزية.

4- الفئتني الرابعة واخلام�سة وهي الأحياء املخططة ذات 

و�سط  منطقة  نطاق  خارج  وتقع  احلديث  العمراين  النمط 

املدينة.

الريا�ض  مدينة  ال�سعبية يف  الأحياء  بالتايل ميكن حتديد 

التي تقع داخل حدود و�سط  املدينة )النطاق  باأنها الأحياء 

الداخلي(ح�سب ت�سنيف الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 

وت�سمل ثالث وع�سرين حيا كما يف)اجلدول 2(. 

ثانيا:خصائص األحياء الشعبية :
اأول : الكثافة ال�ضكانية:

املدينة  حلجم  تبعا  املدينة  داخل  ال�سكان  توزيع  يتباين 

وتبعا  اأحياء,  اإىل  وتق�سيمها  الداخلي  وتركيبها  وم�ساحتها 

والأعمال  التجارة  حي  مثل  متار�سها  التي  الوظائف  لنوعية 

اإىل  يوؤدي  مما   , ذلك  وغري  وال�سكنية  ال�سناعية  والأحياء 

الأحياء  وت�سغل  الأحياء.  لتلك  ال�سكانية  الكثافة  تفاوت 

ال�سعبية يف مدينة الريا�ض -كما تبني من الدرا�سة -منطقة 

توزيع  لنمط  درا�سته  افرت�ض كالرك يف  ,وقد  املدينة  و�سط 

-با�ستثناء حي  كبرية  مدينة  كل  باأنه يف  املدينة  ال�سكان يف 

 - ال�سكان  من  قليله  باأعداد  يتميز  الذي  والأعمال  التجارة 

يف  الكثافة  تبداأ  ثم  الداخل  يف  ال�سكان  كثيفة  اأحياء  توجد 

 ,2004  , وهيبة   ( الأطراف  نحو  بالجتاه  تدريجيا  الهبوط 

يف  ال�سكانية  الكثافة  ح�ساب  عند  ذلك  28(,وينطبق  �ض 

الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض كما يف)اجلدول 3 وال�سكل 

6( ,ومنهما يت�سح ما يلي :

ال�سكانية  الكثافة  بارتفاع  ال�سعبية  الأحياء  متيزت   -1

الريا�ض  مدينة  يف  ال�سكانية  الكثافة  مبعدل  مقارنتها  عند 

ال�سعبية  الأحياء  جملة  م�ستوى  على  متو�سطها  حيث  من 

والبالغة 3,3 ن�سمة/مرت مربع مقارنة مبدينة الريا�ض البالغ  

0,5�سخ�ض/ مرت مربع.

2- تتدرج الكثافة ال�سكانية يف الأحياء ال�سعبية لتتناق�ض 

وتنخف�ض كلما ابتعدنا عن مركز املدينة .

�سكل )5(: ت�سنيف الأحياء ال�سعبية ح�سب الن�ساأة واخل�سائ�ض العمرانية.
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ال�سعبية  الأحياء  يف  املرتفع  ال�سكاين  الرتكز  يالحظ   -3

للكثافة  ن�سبة  اأعلى  بلغت  حيث  الريا�ض,  مدينة  اإىل  ن�سبة 

ال�سكانية يف حي الديرة 21 �سخ�ض/مرت مربع.

الكثافة  يف  ن�سبة  اأقل  والدوبية  �سالم  حي  �سجل   -4

�سخ�ض  من  اأقل  بلغت  حيث  ال�سعبية  الأحياء  بني  ال�سكانية 

/ مرت مربع , وذلك لأن هذين احليني متيزا باإعادة التاأهيل 

يف اأجزاء منهما من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 

باإقامة منتزه �سالم ليكون م�ساحة خ�سراء تخدم املدينة ككل 

متثل  مربع(  مرت   272588( م�ساحة  ي�سغل  ترفيهي  كمركز 

املحكمة  ت�سغل  الدوبية  حي  ,ويف  احلي  م�ساحة  من   %93,7

من  م�ساحات  مع  م�ساحة)100,000مرتمربع(  اجلزائية 

وت�سغل)42283مرتمربع(  بها  املحيطة  الف�ساء  الأرا�سي 

انخف�ست  وبالتايل  احلي  م�ساحة  من   %33,4 ن�سبة  متثل 

 4,4 اإىل  ترتفع  حني  يف  للحيني,  العامة  ال�سكانية  الكثافة 

حي  يف  مربع  7ن�سمة/مرت  �سالم,  حي  يف  مربع  ن�سمة/مرت 

الدوبيه عند ا�ستبعاد م�ساحة ال�ستخدامات غري ال�سكنية. 

الأحياء  معظم  يف  ال�سكانية  الكثافة  ن�سبة  تراوحت   -5

ال�سعبية )95%منها( بني 7,5ن�سمة/مرت مربع اإىل 2,9ن�سمة/

مرت مربع متثلت يف ت�سعة ع�سر حيا.

6- الأحياء العود وعتيقة و�سياح كانت �سمن الفئة الثالثة 

مربع(  �سخ�ض/مرت   5 من  )اأقل  املنخف�سة  الكثافة  ذات 

غري  الأخرى  ال�ستخدامات  من  وا�سعة  م�ساحات  لوجود 

األ�سكنية كما يف حي العود حيث ت�سغل مقربة العود 497615 

اخل�سار  و�سوق  احلي,  م�ساحة  من   %37 متثل  مربع  مرت 

املركزي يف حي عتيقة الذي ميتد على م�ساحة 186000 مرت 

ي�سم  الذي  �سياح  ويف  احلي,  م�ساحة  من   %14 متثل  مربع 

اأرا�سي ف�ساء)اأرا�سي زراعية حتولت اإىل خمططات اأرا�سي 

�سكنية اإل اأنها مل تطور حتى الآن ( متثل 103223 مرت مربع 

متثل 13% من م�ساحة احلي.

ال�سعبية  الأحياء  ل�سكان  ال�سكانية  الكثافة  اأن  تبني   -7

تتدرج نحو النخفا�ض من الداخل اإىل اخلارج بحيث تبداأ يف 

النخفا�ض كلما ابتعدنا عن منطقة الو�سط , وميكن متثيلها 

يف  ثالث نطاقات حلقية الأوىل يف حي الديرة ,يليها النطاق 

الثاين والذي يحيط بها كنطاق �سرقي غربي ت�سم الأحياء 

املرقب - منفوحة  اجلديدة - ثليم - اأم �سليم - القري,ثم 

ال�ساحلية  حي   - با�ستثناء  غربي-  جنوبي  ثالث  نطاق 

والعود  والبطيحا  جربه  و  والو�سيطا  معكال  �سرقا,ي�سمل 

واليمامة ومنفوحة و عتيقة واجلرادية  وغبرياء  وال�سمي�سي 

و�سياح و �سالم و الدوبيه .كما يف )ال�سكل رقم 6(. 

ثانيا : ن�ضبة غري ال�ضعوديني يف الأحياء ال�ضعبية:

من )اجلدول 4( ميكن ت�سنيف الأحياء ال�سعبية اإىل فئات 

ح�سب تواجد ال�سكان غري ال�سعوديني فيها,كالتايل:

1- يرتفع عدد ال�سكان غري ال�سعوديني يف الأحياء ال�سعبية, 

حيث يقدر عددهم 389774 ن�سمة عام 1425هـ ميثلون ن�سبة 

66,9% من �سكان تلك الأحياء.

2- يالحظ ارتفاع ن�سبة تركز 3  غري ال�سعوديني يف الأحياء 

ال�سعبية حيث تبلغ ن�سبة تركز غري ال�سعوديني يف تلك الأحياء 

 .%200

اإىل  ال�سعبية  الأحياء  يف  ال�سعوديني  غري  ن�سبة  ترتفع   -3

تبلغ 66,9% يف  ,حيث  الريا�ض ككل  ال�سعف عنه يف مدينة 

الأحياء ال�سعبية ,وتبلغ يف مدينة الريا�ض33,5 %.

اجلدول )3( ت�سنيف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض يف فئات ح�سب الكثافة ال�سكانية يف املرت املربع عام 1425هـ.

الأحياءالعددالفئة)�ضخ�ص/م2(الت�ضنيف

الديرة1اأكرث من 20كثافة �سكانية مرتفعة

7اأكرث من 5 -20كثافة �سكانية متو�سطة
القري والدحو, املرقب, منفوحة اجلديدة و�سكريينة, 

ثليم, اأم �سليم.

كثافة �سكانية 

منخف�سة
15اأقل من5

معكال, الو�سيطا, جرية,البطيحا ,العود , اليمامة, 

ال�ساحلية, منفوحة, عتيقة, اجلرادية, غبريا, 

ال�سمي�سي, �سياح. �سالم, الدوبية.

23-املجموع

٣ وميكن تف�سري قيم معدل الرتكز على اأ�سا�ض اأن ما دون 100 يعني اأنه ل يوجد تركز, وما زاد عن 100 يدل على تركز موقعي للظاهرة.
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�سكل )6(: الأحياء ال�سعبية ح�سب الكثافة ال�سكانية العامة ل�سكان الأحياء.يف املرت املربع عام 1425هـ.

�سكل )7(ن�سبة ال�سكان ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يف الأحياء ال�سعبية عام 1425 هـ
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ال�ضعوديني %غري ال�ضعوديني %احلي 

973معكال

955�سالم

937الدويبة

928الديرة

8812اأم �سليم

87,712.3البطيحا

8614ثليم

8218املرقب 

8020جربة

7624الو�سيطا

7327غبرية

70,3829.62ال�سمي�سي

70.329.7منفوحة

6832العود

6634منفوحةاجلديدة و�سكريينة

58.441.6ال�ساحلية

67.742.3القرى والدحو

52.647.4عتيقة

4258اليمامة

4159�سياح

34.975.1اجلرادية

اجلدول )4( ن�سبة ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يف الأحياء ال�سعبية عام 1425هـ.

اإعداد الباحثة اعتمادا على:الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض, بيانات م�سح ال�سكان 

ح�سب الحياء واجلن�ض واجلن�سية لعام 1425 هـ,الريا�ض.
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�سكل )8(ن�سبة ال�سكان ال�سعوديني وغري ال�سعوديني يف كل حي من الأحياء ال�سعبية عام 1425 هـ

4- ميكن ت�سنيف الأحياء ال�سعبية اإىل فئات ح�سب تواجد 

غري ال�سعوديني فيها كما يف )ال�سكل 9( ,كالتايل :

غري  ال�سكان  فيها  ي�سود  التي  الأحياء  الأوىل:  الفئة   -

ال�سعوديني حيث تزيد ن�سبتهم عن 90% من �سكان احلي يف 

الأحياء  وتقع هذه  الدوبية ومعكال  و  الديرة و�سالم  الأحياء 

يف و�سط مدينة الريا�ض ومتثل نواة املدينة القدمية امل�سورة.

- الفئة الثانية: وهي الأحياء التي يغلب فيها عدد ال�سكان 

غري ال�سعوديني فتبلغ ن�سبتهم اأكرث من 80% من �سكان احلي 

 ,  %20 عن  تقل  بن�سبة  اأقليه  فيها  ال�سعوديني  ميثل  بحيث 

وذلك يف الأحياء ثليم واملرقب و جربه والبطيحا و اأم �سليم 

وتقع يف امتداد �سريطي من ال�سرق اإىل الغرب , اإىل ال�سمال 

جنوب  متتد  وجربة   البطيحا  بينما  الأوىل  الفئة  نطاق  من 

نطاق الفئة الأوىل .

- الفئة الثالثة : اأحياء ت�سل ن�سبة ال�سكان غري ال�سعوديني 

و  منفوحة  و  وغبرية  الو�سيطا  وهي   %70 من  اأكرث  فيها 

اإىل  ال�سرق  من  الأوىل   الفئة  نطاق  جنوب  وتقع  ال�سمي�سي 

الغربي  ال�سمال  اإىل  يقع  الذي  ال�سمي�سي  حي  عدا  الغرب, 

الأحياء  جنوب  اأق�سى  يف  ومنفوحة  الأوىل  الفئة  نطاق  من 

ال�سعبية.

غري  ال�سكان  من   %60 ن�سبته  ما  ت�سم  الرابعة:  الفئة   -

و�سكريينة  اجلديدة  منفوحة  و  العود  الأحياء  يف  ال�سعوديني 

الفئة  اأحياء  ال�سرقي من  اإىل اجلنوب  والدحو,وتقع  والقري 

الأوىل.

ن�سبة  تت�ساوى فيها  التي  الأحياء  الفئة اخلام�ضة: وهي   -

تقريبا, كما  ال�سعوديني  ال�سكان  ال�سعوديني مع  ال�سكان غري 

على  تقع  التي  الأحياء  ,ومتثل  عتيقة  و  ال�ساحلية  اأحياء  يف 

اأطراف الأحياء ال�سعبية الأول �سرقا والثاين يقع يف اجلنوب 

الغربي و اأق�سى اجلنوب.

- الفئة ال�ضاد�ضة: ت�سم الأحياء التي تقل فيها ن�سبة غري 

ال�سعوديني اإىل ال�سكان ال�سعوديني رغم ارتفاع ن�سبتهم والتي 

ت�سل اإىل 40% , و تتمثل يف الأحياء اليمامة و �سياح وهي تقع 

يف اأطراف الأحياء ال�سعبية الغربية واجلنوبية.

ن�سبة  فيها  يفوق  التي  الفئة  ت�سم  ال�ضابعة:  الفئة   -

ال�سكان ال�سعوديني يف احلي بحيث ل تزيد ن�سبة ال�سكان غري 

ال�سعوديني عن 30% وبالتايل تقل الن�سبة عن املتو�سط العام 

لل�سكان غري ال�سعوديني على م�ستوى مدينة الريا�ض والبالغة  

الغربي  الطرف  يف  الواقعة  اجلرادية  حي  يف  33%.كما 

لالأحياء ال�سعبية.

5- نالحظ ارتفاع ن�سبة ال�سكان غري ال�سعوديني يف الأحياء 

ال�سعبية فتزداد ن�سبتهم كلما اجتهنا اإىل و�سط املدينة بحيث 

تبلغ 97% يف حي معكال و تنخف�ض كلما اجتهنا نحو اخلارج 

اليمامة  42% يف حي   , 30% يف حي اجلرادية غربا  فت�سجل 

جنوبا.

الأحياء  يف  ال�سعوديني  غري  ال�سكان  ن�سبة  تنخف�ض   -6

الواقعة نحو الغرب اأكرث منها يف ال�سرق فت�سل اإىل 41%يف 

ال�ساحلية  اإىل 58,4% يف حي  بينما ت�سل  حي �سياح غربا 

�سرقا. 
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ال�سكل )9( ت�سنيف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض يف فئات ح�سب ن�سب ال�سكان غري ال�سعوديني عام 1425هـ .

اجلدول)5( ت�سنيف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض يف فئات ح�سب ن�سب ال�سكان غري ال�سعوديني فيها عام 

الأحياءعدد الأحياء يف كل فئةالفئة %

اجلرادية1اقل من40-

اليمامة– �سياح402-

ال�ساحلية– عتيقة502-

العود– منفوحة اجلديدة و�سكريينة- القرى والدحو605-

الو�سيطا– غبرية– منفوحة- ال�سمي�سي704-

ثليم– املرقب– جربة–البطيحا– اأم �سليم805-

الديرة– �سالم– الدوبية– معكال904-

-23املجموع
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ثالثا: استخدامات األرض في األحياء الشعبية:
الرتكيب  لفهم  مهمة  خطوة  اأول  الت�سنيف  عملية  تعد 

الداخلي للمدن, حيث اأن خلريطة ا�ستخدام الأر�ض اأهميتها 

اإعادة تخطيط بع�ض مناطقها  اأو  يف عمليات تخطيط املدن 

بهدف الو�سول اإىل اأح�سن ا�ستخدام لالأرا�سي فيها, وبالتايل 

نالحظ من درا�سة ت�سنيف ا�ستخدامات الأر�ض يف الأحياء 

ال�سعبية مبدينة الريا�ض كما يف )اجلدول 6( ,ما يلي:

-ال�ضتخدام ال�ضكني:

ال�سعبية  الأحياء  يف  ال�سكني  ال�ستخدام  ن�سبة  ترتفع   

تزيد  جندها  وبالتايل  الأحياء  تلك  م�ساحة  من   %46 اإىل 

ب�سفة  املدن  داخل  ال�سكني  لال�ستعمال  العام  املعدل  عن 

احل�سرية  امل�ساحة  من   %  40-30 بني  ترتاوح  والتي  عامة 

)املو�سوي,2004,�ض1( وقد اأو�سح "Northam" اأن املدن 

41% من  يكون  ن�سمة  األف   100 �سكانها عن  التي يزيد عدد 

م�ساحة الأر�ض املطورة يف املدينة ي�سغلها ال�ستخدام ال�سكني 

العليا  الهيئة  اأن  بل   .)Northam R,1975,254ض�(

لتطوير مدينة الريا�ض قد حددت يف اإ�سرتاتيجيتها احل�سرية 

ا�ستخدامات  م�ساحة  من   %30 ن�سبة  امل�ستقبلي  للتخطيط 

الأحياءعدد الأحياءالفئة

�سالم-الدوبيه-معكال-الو�سيطي-القري والدحو- جربه- البطيحا–ال�ساحليه– �سياح3,99-010

ثليم-الديرة-املرقب-العود-عتيقة-اأم �سليم- اجلرادية.7,99-47

منفوحة اجلديدة و�سكريينة-غبريا- اليمامة- منفوحة- ال�سمي�سي.14-86

-23املجموع

 اجلدول )7( ت�سنيف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض اإىل فئات ح�سب ن�سب ال�ستخدام ال�سكني 

لكل حي جلملة الأحياء للعام 1425هـ.

 اجلدول )8( ت�سنيف الأحياء ال�سعبية اإىل فئات ح�سب عدد كثافة ال�سكان

 يف ال�ستخدام ال�سكني لعام 1425هـ.

الأحياءعدد الأحياءالفئة

الأحياءالعددالفئة

-0--

-519
عتيقة-منفوحة  العود-  البطحيا-  جربة-  الو�سيطا-  معكال-  ثليم-الديرة-�سالم-الدوبية- 

اجلديدةو�سكريينة- �سياح- غبريا- اليمامة- منفوحة- اأم �سليم - ال�سمي�سي-اجلرادية

املرقب- القري والدحو- ال�ساحلية.104-

-23جمموع

الأر�ض لال�ستخدامات ال�سكنية , وذلك يتفق مع نتائج كل من 

 Bartholomew (1955)( Montgomery  (1969 )
الأمريكية,  املدن  يف  الأر�ض  ل�ستخدامات  درا�ساتهم  يف 

وهذا  يدل على اأن الأحياء ال�سعبية يف مدينة الريا�ض تعاين 

من ال�سغط ال�سكاين على اخلدمات واملرافق يف تلك الأحياء, 

ويرتاوح  بال�سكان  ماأهولة  ال�سكنية  الوحدات  واأن  خا�سة 

4-7اأفراد  بني  الواحدة  الوحدة  يف  الأفراد  عدد  متو�سط 

)اجلدول8(.

�سكل )10( ن�سبة م�ساحة ال�ستخدام ال�سكني لكل حي اإىل 

جملة الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض 1425هـ .
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-ال�ضتخدام التجاري:

م�ساحة  من   %8,4 ن�سبة  التجاري  ال�ستخدام  يحتل 

ال�ستخدامات يف الأحياء ال�سعبية,بالتايل يزيد عن متو�سط  

املعدل العام لال�ستخدامات التجارية يف املدن والذي يرتاوح 

بني 3,7-4% يف معظم مدن العامل

h t tps : / /www.4geography.com/vb /
showthread.php?t=1806. �ض2(.

و�سط  يف  الأحياء  هذه  موقع  الرتفاع  لهذا  ال�سبب  ويعود 

و�سط  فمنطقة   , التجاري  املدينة  قلب  اأي  املركزي  املدينة 

املدينة تعد اأكرث املناطق جذبا للن�ساط التجاري ,خا�سة اأن 

الوظيفة التجارية هي الوظيفة الأ�سا�سية للمدن منذ الع�سور 

املدينة  و�سط  فيها  التجاري  ال�ستخدام  ويرتكز  الو�سطى 

بحيث يتواجد فيها جتارة اجلملة وحمالت التجزئة,ثم ياأخذ 

بالتبعرث كلما ابتعدنا عن الو�سط( �ض2

منطقة  (,ويف   https://www.4geography.com(

يرتكز  الريا�ض  مبدينة  ال�سعبية  الأحياء  اأي  الدرا�سة 

وغبرياء,   , وعتيقة  �سياح  الأحياء  يف  التجاري  ال�ستخدام 

واملرقب ,و اجلرادية , ثليم , ال�سمي�سي  , والديرة  كما يف 

احلد ال�سفلي لل�سكل )11(.

�سكل رقم)11( ن�سبة م�ساحة ال�ستخدام التجاري يف 

الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض 1425هـ .

 

ال�ضتخدام ال�ضناعي:

تكاد تنعدم ال�ستخدامات ال�سناعية يف الأحياء ال�سعبية, 

اإذ ل تزيد ن�سبتها عن 1,7%, وقد كان ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي 

وقلة الأرا�سي الف�ساء املنا�سبة لالأن�سطة ال�سناعية ,عامال 

ال�سناعات  لكون  الأحياء  تلك  يف  ال�سناعة  لتوطن  طاردا 

عن  والبعد  النقل  يف  و�سهولة  وا�سعة  م�ساحات  اإىل  حتتاج 

الزدحام.

يتوافق  ال�سناعي  ال�ستخدام  ن�سبة  يف  النخفا�ض  هذا  و 

مع الجتاه احلديث يف عدم وجود الن�ساط ال�سناعي داخل 

التلوث  معدلت  زيادة  يف  �سيء  اأثر  من  لذلك  ملا   , املدن 

اأن هناك ميال  اإىل   )Lowensteion(وقد ذكر , باأنواعه 

لت�ستت ال�ستخدام ال�سناعي و حتوله عن قلب املدينة عند 

تخطيط املدن عامليا) جابر,2003,�ض337(.

-ال�ضتخدامات الأخرى:

1-اخلدمات:

والدينية   %3,7 والتعليمية   %1 ال�سحية  اخلدمات  وت�سمل 

ل  والأخرية   %3 احلكومية  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة   %2,4

تقت�سر يف تقدمي اخلدمة ل�سكان الأحياء ال�سعبية, بل تقدم 

يف  )كما  الريا�ض  مدينة  ي�سمل  اأو�سع  م�ستوى  على  اخلدمة 

منطقة  لت�سمل  تتو�سع  ,بل  الريا�ض(  مدينة  اأمانة  خدمات 

الريا�ض  منطقة  اأمارة  خدمات  يف  )كما  الإدارية  الريا�ض 

وق�سر احلكم واملحكمة الكربى(. وت�سغل اخلدمات جمتمعة 

9,2% من م�ساحة ا�ستخدامات الأر�ض يف الأحياء ال�سعبية.

2- الثقافة والرتويح: 

وت�سغل  ال�ستخدامات  م�ساحة  من   %4,17 ومتثل 

م�ساحة  من   %4,1 واحلدائق  الرتويحية  ال�ستخدامات 

ال�ستخدامات يف الأحياء ال�سعبية ,وت�سم منتزه �سالم الذي 

يخدم مدينة الريا�ض كرئة خ�سراء جتذب ال�سكان من جميع 

اأنحاء املدينة. 

م�ساحة  من   %0,07 فتمثل  الثقافية  ال�ستخدامات  اأما 

تاريخي  كمتحف  امل�سمك  ق�سر  واأبرزها  ال�ستخدامات 

ال�سعودية ,وبالتايل يعترب مركزا ثقافيا على م�ستوى  للدولة 

الدولة ولي�ض خلدمة �سكان تلك الأحياء فقط.       

3- خدمات نقل ومرافق عامة وات�سالت:

وت�سغل 2% من م�ساحة ال�ستخدامات يف الأحياء ال�سعبية.

4- املقابر:

ت�سغل م�ساحة متثل 4,7%من م�ساحة ا�ستخدامات الأر�ض 

يف الأحياء ال�سعبية ومتثل 31%من م�ساحة املقابر على م�ستوى 

ال�سعبية عدد من  الأحياء  يتواجد يف  الريا�ض, حيث  مدينة 

املقابر القدمية خدمت �سكانها على مر تاريخ املدينة, البع�ض 

منها ممتلئة و اأخرى لزالت حتت ال�ستخدام ,الأكرب بينها 

من حيث امل�ساحة مقربة العود مب�ساحة 642613 مرت مربع 
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متثل 86,7% من جملة م�ساحة املقابر يف تلك الأحياء وتخدم 

�سكان املدينة وخ�س�ض جزء منها للعائلة امللكية.

5- الأرا�ضي الف�ضاء: 

الأحياء  يف  ال�ستخدامات  م�ساحة  من   %5 ت�سغل 

اأو  منتجة  زراعية  اأرا�سي  ت�سغلها   % ال�سعبية,منها3,1 

بعد,  تطور  �سكنية ومل  اإىل خمططات  زراعية حولت  اأرا�ض 

ويالحظ انخفا�ض ن�سبة الأرا�سي البي�ساء يف داخل الأحياء 

ال�سعبية بحيث ل تزيد عن 1,9% من م�ساحة الأحياء, حيث 

)و�سط  الداخلي  النطاق  يف  واملبنية  املطورة  الأرا�سي  اأن 

.ويتكرر  واأطرافها  املدينة  هوام�ض  يف  منها  (اأكرب  املدينة 

مثل ذلك يف كثري من دول العامل ففي �سيكاغو وجد اأن %90 

من الأرا�سي التي تبعد اأقل من 8 ميل عن مركز املدينة هي 

اأرا�سي مطورة, و تتناق�ض الن�سبة لت�سل اإىل 50% يف مناطق 

تبعد 16 ميل عن مركز املدينة )اأبو �سبحة,2003,�ض264(.

6-غري معروفة: 

اأرا�سي  و  ال�سعبية مبدينة الريا�ض عقارات  ت�سم الأحياء 

غري معروفة امللكية, اأو ي�سعب اإثبات ملكيتها , وبالتايل تظل 

الأحياء  داخل  و�سحيا  اأمنيا  تهديدا  ومتثل  م�ستخدمة  غري 

م�ساحة  جملة  من   %8 ت�سغل  امللحق(و  1-2-3-يف  )ال�سور 

لي�ست  م�ساحة  وهي  الأحياء  تلك  يف  الأرا�سي  ا�ستخدامات 

بال�سئيلة مما ي�ستلزم النظر يف تنظيمها وا�ستثمارها .   

الرتكز املوقعي ل�ضتخدامات الأرا�ضي يف الأحياء 

ال�ضعبية يف مدينة الريا�ض:

 location( اأملوقعي  الرتكز  معيار  الدرا�سة  ا�ستخدمت 

quotient( بهدف قيا�ض مدى الرتكز لأربعة ع�سر ا�ستخداما 
من ا�ستخدامات الأر�ض يف الأحياء ال�سعبية بحيث ي�ستخدم 

ال�ستخدامات  تلك  من  ا�ستخدام  لكل  الرتكز  مدى  لقيا�ض 

من  اأملوقعي  الرتكز  معيار  يعترب  ,و  الريا�ض  مبدينة  مقارنة 

معايري قيا�ض النمط املكاين الأكرث ا�ستخداما,  حيث يقي�ض 

منط توزيع الظاهرة املدرو�سة وبيان مدى اختالف توزيعها 

عن املتو�سط العام ,كما يظهر يف اجلدول)9( ومنه تبني ما 

يلي:

1- تتوطن املقابر يف الأحياء ال�سعبية فقد بلغ معيار الرتكز 

اأملوقعي 6714% مقارنة مبدينة الريا�ض.

2-تالها تركز ال�ستخدامات التجارية فقد بلغت %1400 

مقارنة مبدينة الريا�ض , نظرا لوجود القلب التجاري �سمن 

نطاق الأحياء ال�سعبية, وترتفع ن�سبة ال�ستخدام التجاري يف 

الرتتيب �سياح 13,8%  وعتيقة  التالية على  الأحياء  كل من 

واملرقب 4,6%,و اجلرادية %3,5,  , وغبرياء %7,1,   %12,8

ثليم 3,3%, ال�سمي�سي 2,9% , والديرة %2,4 .

ال�سعبية  الأحياء  للم�ساجد يف  اأملوقعي  الرتكز  3- يالحظ 

مبدينة الريا�ض بن�سبة تركز موقعي و�سل اإىل 1200% والتي 

عددها  والبالغ  العيد  م�سليات  و  واجلوامع  امل�ساجد  ت�سمل 

م�ساحة  جملة  من   %2,4 وت�سكل   , وم�سجدا  جامعا   410

ال�ستخدامات يف الأحياء ال�سعبية عام 1425هـ.

يف  ال�سكنية  لال�ستخدامات  اأملوقعي  الرتكز  يرتفع   -4

 %796 بلغت  حيث  الريا�ض  مبدينة  مقارنة  ال�سعبية  الأحياء 

جملة  اإىل  ال�سكنية  لال�ستخدامات  ن�سب  اأعلى  �سجلت  وقد 

الأحياء ال�سعبية يف الأحياء التالية: منفوحة اجلديدة%13,8 

من جملة ال�ستخدام ال�سكني يف الأحياء ال�سعبية , اليمامة 

11,1% , غبرياء 9,3% , منفوحة 8,3% , ال�سمي�سي %8,3 , 

عتيقة %7  .

مبدينة  ال�سعبية  الأحياء  يف  اخلدمات  تركز  يتفاوت   -5

من  اأو�سع  نطاق  اأنها معظمها موجه خلدمة  فنجد  الريا�ض 

�سكان تلك الأحياء اإما اإىل خدمة على نطاق �سكان املدينة اأو 

على نطاق �سكان منطقة الريا�ض الإدارية , فترتكز اخلدمات 

اأن م�ست�سفى امللك �سعود  ال�سحية فيها بن�سبة239 % وجند 

من  كبرية  لفئة  ال�سحية  اخلدمة  يقدم  ال�سمي�سي  حي  يف 

�سكان مدينة الريا�ض ومتاح جلميع ال�سكان غري املواطنني يف 

املدينة  ,اأما اخلدمات التعليمية فهي ت�سم يف حي البطحاء 

مركزا ملباين جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية والتي 

انتقلت  اأن  بعد  البنات  لكليات  اأ�سبحت مقرا لفرع اجلامعة 

عام  اجلديدة   مبانيها  اإىل  البنني  وكليات  اجلامعة  اإدارة 

التابعة  للبنني   ال�سرعية  املعاهد  فيها  توجد  كما  1420هـ  

جلامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ,بالإ�سافة اإىل كلية 

اإعداد املعلمات للمرحلة البتدائية )والتي انتقلت اإىل املباين 

الفرتة وذلك  بعد هذه  املدينة  اجلامعية اجلديدة يف �سمال 

خدماتها  تقدم  التعليمية  املرافق  ,وهذه  1430هـ(  عام  يف 

�سكان  على  تقت�سر  ول  وخارجها  الريا�ض  مدينة  ل�سكان 

واملعاهد  الكليات  هذه  جميع  تنتقل  و�سوف  ال�سعبية  الأحياء 

املباين  ا�ستكمال  بعد  املدينة  �سمال  الأحياء باجتاه  تلك  عن 

التي هي حتت الإن�ساء يف تلك الفرتة, يف حني اأن اخلدمات 

احلكومية جند اأن خدماتها تقدم على م�ستوى اإقليمي ووطني 

)ممثلة يف اأمارة مدينة الريا�ض وق�سر احلكم واأمانة مدينة 
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الريا�ض واملحكمة الكربى واملحكمة اجلزائية(اإذ اأن اخلطة 

الإ�سرتاتيجية لتطوير مدينة الريا�ض ت�سعى اإىل توطن هذه 

اخلدمات احلكومية يف و�سط املدينة .

6- رغم انخفا�ض ن�سبة ال�ستخدامات الثقافية والرتويحية 

بن�سبة%204  تركز  فيها  يوجد  انه  اإل  األ�سعبيه  الأحياء  يف 

امل�سمك  متحف  لوجود  الريا�ض,وذلك  مبدينة  مقارنة 

الوطني واملكتبة الوطنية ومنتزه �سالم وهذا يدل على ندرة 

ال�ستخدامات الثقافية والرتويحية يف مدينة الريا�ض.

جدول)9( الرتكز املوقع ل�ستخدامات الأر�ض يف الأحياء ال�سعبية مبدينة الريا�ض عام 1425هـ

ا�ضتخدامات الأر�ص
امل�ضاحة يف مدينة 

الريا�ص م 2
%

جملة امل�ضاحة يف الأحياء 

ال�ضعبية م2
الرتكز املوقعي %%

1823000006786091145770�سكني

20410000128533025�سناعي 

3233000012424951134م�ستودعات وتخزين

3835000012658932124خدمات نقل 

1237000011469961212ات�سالت ومرافق عامة

18940000114167408336جتاري 

1160000011909081294خدمات مهنية واأعمال

8140000037024694154خدمات حكومية

2390000076699145731مقابر 

4930000024562089خدمات �سحية 

2464000016684554484خدمات تعليمية 

7090000040764021027م�ساجد 

126000007783201103ثقايف 

6248000027527504215ترويحي وحدائق 

7637000024991063117زراعي وا�ستخراج موارد

23930000007633351351925اأرا�سي بي�ساء 

1600000005139362116غري معروف 

312986000010017526777100100جمموع

اإعداد الباحثة اعتمادًا على: الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض, بيانات غري من�سورة.

يف  البي�ساء  الأرا�سي  ن�سبة  تركز  انخفا�ض  7-يالحظ 

ال�ستخدامات  ,وكذلك  اىل%4  فتنخف�ض  ال�سعبية  الأحياء 

ال�سناعية بن�سبة %94 
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دراسة تحليلية لواقع األحياء الشعبية:
كان للهجرة احل�سرية و املتغريات القت�سادية اإ�سافة اإىل 

�سوء التخطيط احل�سري الأثر البالغ يف تدهور اأو�ساع اأحياء 

مدينة  و�سط  منطقة  يف  الو�سع  بلغ  حتى  القدمية,  املدينة 

الريا�ض عام 1401هـ )1981( حدا حمرجا , متثل يف تدهور 

حالة املباين ونق�ض املرافق امل�ساندة و�سعوبة الو�سول , ومن 

ثم انخفا�ض الأداء التجاري مقارنة بالأحياء اجلديدة. مما 

املكانة  حيث  من  املدينة  و�سط  منطقة  ب�سخ�سية  يليق  ل 

التاريخية اأو القيمة املعمارية حيث ي�سم اأقدم مباين واأحياء 

املدينة ,وكذلك انعك�ض على دوره التجاري حيث ميثل املركز 

,2001,�ض  )الفقري  لعدة عقود  الريا�ض  للعا�سمة  التجاري 

.)29

ا�ستخدامات  تخطيط  توجيه  اإىل  احلاجة  ظهرت  لذا 

الأر�ض ,بهدف تنظيم و�سبط ال�ستخدامات لإ�سباع حاجات 

اأهمها  اأخرى  ومربرات  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  ال�سكان 

و  العدالة الجتماعية �سواء يف جمال توزيع الأعمال  حتقيق 

,مما  املختلفة  واخلدمات  ا  واملدار�ض  امل�ساكن  اأو  الوظائف 

ا�ستلزم و�سع �سيا�سات تق�سي بتنفيذ برامج حت�سني و تطوير 

عامليا  ال�سيا�سات  تلك  ,وتتلخ�ض  القدمية  املناطق  اأحياء 

�سمن هذا الهدف يف اإجراء احد البديلني:

الأول :يق�سي بتح�سني كافة الأو�ساع ال�سكنية واخلدمية .

الثاين :تبني قيام برامج اإ�سكانية عامة بعد اإزالة املناطق 

نقل  وي�سبقه  جزئي  اأو  كامل  ب�سكل  الع�سوائية  ال�سعبية 

ل�ساكنيها .

 ويعد معظم اخلرباء اخليار الأول هو الأف�سل مثلما حتقق 

يف التجارب العاملية.اإل اأن هذا الإجراء مل يثبت جناحه يف 

و�سط  منطقة  تطوير  حماولت  تعرثت  فقد  الريا�ض  مدينة 

الأول  اخليار  يف  التطويرية  الإجراءات  ح�سب  الريا�ض 

تلك  يف  واخلدمية  ال�سكنية  الأو�ساع  حت�سني  اإىل  وال�ساعية 

الأحياء واإعادة تاأهيلها.

التي  والتو�سيات  املقرتحات  من  العديد  تطبيق  تعرث  ومع 

تخطيط  يف  املتخ�س�سة  ال�ست�سارية  ال�سركات  قدمتها 

للنمو  نتيجة  انرتنا�سونال(  و�ست  املدن)دوك�سياد�ض, 

والتوقعات  التنبوؤات  فاق  الذي  العمراين  والتو�سع  احل�سري 

,فقد  امل�ستقبلية  خططها  ال�سركات  تلك  عليها  بنت  التي 

توالت جهود واإجراءات الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض 

)والتي اأن�سئت عام 1394 )1974( للعمل على اإعادة احليوية 

هذا  لتحقيق  م�ساريع  عدة  واإعداد  املدينة  لو�سط  والن�ساط 

الهدف , بداأتها منذ عام 1396)1976( , بعد اأن تدهورت 

اأو�ساع و�سط املدينة نتيجة لنتقال ال�سكان املواطنني من تلك 

الأحياء ) مع حت�سن الدخول وارتفاع امل�ستوى املعي�سي ( اإىل 

اأحياء اأخرى جديدة اأكرث حداثة , فاأ�سبحت الأحياء ال�سعبية 

حملهم  وحلت  الأ�سليني  �سكانها  من  مهجورة  �سبه  القدمية 

جعل  النظامية(,والذي  وغري  النظامية   ( الوافدة  العمالة 

الوافدين  معظم  لكون  ال�سعودية  لالأ�سر  طرد  مناطق  منها 

للممار�سات  مقرا  الأحياء  تلك  اأ�سبحت  ,كما  عزابا  اأفرادا 

ال�سلبية ) القباين واحل�سني,142 �ض76(.

وتبعا لعمليات التطوير واإعادة التاأهيل الرامية اإىل حتويل 

و�سط املدينة اإىل مركز تاريخي و اإداري واقت�سادي و ثقايف 

العمرانية  للتنمية  ا�سرتاتيجي  كهدف  الوطني  امل�ستوى  على 

والتي حدثت يف الأحياء ال�سعبية كاأحياء قدمية و�سط مدينة 

الريا�ض,ميكن ت�سنيف الأحياء ال�سعبية كالتايل :

1-اأحياء تعر�ست لالإزالة والهدم واإعادة التعمري ) منطقة 

ق�سر احلكم يف حي الديرة(.

,اإل  باإمدادها باخلدمات واملرافق  تاأهيلها  اأعيد  2-اأحياء 

اأنها مازالت بحاجة للتجديد احل�سري)بناء على املالحظات 

وامل�ساهدات يف الزيارات امليدانية ملنطقة الدرا�سة ( ,وذلك 

للأ�ضباب التالية :

1. تعاين الطرق من تعرجها و�سيقها فترتاوح بني 3-5 م .

2. عدم توفر مواقف لل�سيارات .

3. اأن م�ساحات امل�ساكن �سغرية جدا ترتاوح بني 70-120م .

4. وجود م�ساكن طينية بحاجة للرتميم مما يعر�سها للتهدم 

والنهيار , وخا�سة امل�ساكن املهجورة التي ل يظهر لها مالك 

اأو ل توجد لدى اأ�سحابها الوثائق النظامية لإثبات امللكية.

لل�سكن  املباين  ت�ستخدم  حيث  ال�ستخدامات  تداخل   .5

وم�ستودعات للتخزين .

و حددت اخلطة الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية لتطوير وجتديد 

لها  خطط  والتي  الأحياء  من  لعدد  الريا�ض  مدينة  و�سط 

وهدم  اإزالة  طريق  عن  وذلك  �سكنية  كاحياء  تطوير  اأعمال 

,ليقام  تعمريها  اإعادة  ثم  الأحياء  تلك  يف  املباين   جميع 

حتقيق  بهدف  وخمتلفة  جديدة  �سكنية  وحدات  منها  بدل 

ي�سجع  وحتى   , والعمل  لالإقامة  جاذبة  بيئة  اإىل  حتويلها 

و�سط  يف  والعمل  لل�سكن  وا�ستقطابهم  املواطنني  عودة 

املدينة,و�سينفذ هذا امل�سروع من خالل اإن�ساء �سركات تطوير 
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حكومية تتوىل م�سوؤولية اإدارة التطوير لو�سط املدينة لت�سمل 

الو�سيطا,  الدوبية,  معكال,  جربة,  الأحياءهي  من  عدد 

وال�ساحلية  واملرقب  العود  اأحياء  من  واأجزاء   , البطيحا 

تنفيذ  �سبيل  يف  و�سعت  ,وقد  �سليم  واأم  وال�سمي�سي  وثليم 

تلك ال�سرتاتيجة , خطة زمنية مق�سمة اإىل مراحل اإىل عام 

1450هـ تت�سمن حتقيق الأهداف التالية:

�سكنية  ووحدات  بكثافات  ال�سكني  للتطوير  مناطق   -1

خمتلفة يف تلك الأحياء.

ويح�سن  املطورة  باملنطقة  يحيط  دائري  طريق  اإن�ساء   -2

منظومة النقل.

3- زيادة م�ساحات املناطق املفتوحة واحلدائق .

4- اإعادة ا�ستقطاب ال�سكان ال�سعوديني اإىل و�سط املدينة .

واإداري  تاريخي  مركز  اإىل  املدينة  و�سط  حتويل   -5

واقت�سادي وثقايف على امل�ستوى الوطني.

اإدارة  م�سوؤولية  تتوىل  حكومية  تطويرية  �سركة  اإن�ساء   -6

وتطوير منطقة و�سط الريا�ض .

المشكالت التي تعاني منها األحياء الشعبية:
مدينة  يف  ال�سعبية  لالأحياء  امليدانية  الزيارات  خالل 

الريا�ض والتي اأجريت يف اأوقات متفرقة بني العامني 1434 

هـ -1435هـ)2013-2014( بلغت )ما يقارب مائة �ساعة( 

اأمكن خاللها عمل زيارات ا�ستطالعية لتلك األأحياء و مقابلة 

عدد من اأ�سحاب املكاتب العقارية وطرح اأ�سئلة �سفهية لعدد 

ال�سعوديني,  وغري  ال�سعوديني  من  الأحياء  تلك  �سكان  من 

كذلك زيارة عدد من املباين وامل�ساكن �سواء التي ت�سم اأ�سرا 

تعاين  التي  امل�سكالت  اأهم  اأن  تبني  وقد  اأو عزابا.  وعائالت 

منها, هي:
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�سيق ال�سوارع1

1- ل ت�ستوعب حركة ال�سيارات وبالتايل الزدحام املروري �سواء يف ال�سوارع 

الرئي�سية والتجارية اأوالفرعية داخل احلي.

2- �سعوبة تاأمني مواقف كافية لل�سيارات وخا�سة مع ندرة املوا�سالت العامة يف 

املدينة.

م�ساكل الإيواء2

1- ارتفاع عدد الأ�سخا�ض يف الوحدة الواحدة اإذ يرتاوح عدد الأفراد يف الوحدة 

الواحدة مل�ساكن الأفراد العزاب يف ما بني 15-25�سخ�ض يف مبنى ل تزيد 

م�ساحته عن مائة مرت مربع.

2- �سغر م�ساحة الوحدات ال�سكنية التي تعي�ض فيها الأ�سر والعائالت واملكونة 

من 4-6 اأ�سخا�ض والتي ل تزيد عن 50 مرت مربع.

3- ا�ستخدام امل�ساكن كم�ستودعات وخمازن.

3
غياب امل�ساحات اخل�سراء 

واأماكن الرتفية

نتج عن ذلك:

1- تلوث بيئي.

2- حرمان ال�سكان من اأماكن الت�سلية والرتفيه.

3- ارتفاع ن�سبة ال�سو�ساء وال�سجيج.

4- ال�سغط على اخلدمات واملرافق لرتفاع ن�سبة ال�ستخدام ال�سكني والتجاري.

4

التلوث ال�سو�سائي وقد 

اأثبتت الدرا�سات اأن %75 

من �سو�ساء املدن ت�سببها 

حركة املرور.

1- ترتفع ن�سبة ال�سو�ساء يف الطرق الرئي�سية التي متر بالأحياء ال�سعبية 

)الدائري اجلنوبي- طريق امللك فهد-  الأمري حممد بن عبد العزيز- حممد 

بن عبد الرحمن- البطحاء( اإىل ما يقارب 85 دي�سبل وهوما يتجاوز املعدلت 

امل�سموح بها وفق املعايري العاملية بحيث ل تزيد عن 70 دي�سبل.

2- املعدلت امل�سموح بها عامليا يف املناطق ال�سكنية والتي حتوي امل�ساجد 

واملدار�ض والفنادق وامل�ست�سفيات ل تزيد عن 60 دي�سبل وهذا مال يتوفر يف 

الأحياء ال�سعبية وخا�سة يف املناطق الواقعة يف املناطق التجارية.

3- ت�سري نتائج الأبحاث التي اأجريت يف الريا�ض اإىل اأن ال�سو�ساء فيها قد 

بلغ )80-92 دي�سبل( وهي ن�سبة �سو�ساء عالية وال�سبب هوال�سيارات وو�سائل 

النقل الأخرى , ويقدر ازدياده �سنويا بواحد دي�سبل نتيجة لزيادة عدد املركبات 

)باهمام 1998م(.

4- تداخل ال�ستعمالت ووجود املدار�ض يف الأحياء ال�سكنية وال�سكن مع 

ال�ستخدام التجاري وكذلك امل�ستودعات واملخازن بني امل�ساكن مما ي�سبب كثافة 

عدد ال�سيارات وكرثة الختناقات املرورية) ال�سهري,20,�ض 45(.
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5
التلوث البيئي ب�سبب قربها 

من عدة م�سادر للتلوث 

1- م�سفاة البرتول والتي تقوم بتكرير حوايل 150.000 برميل يوميًا وينتج 

من عملية التكرير العديد من املكونات اأهمها اأك�سيد الكربيت والكربونات 

الهيدروجينية واأول اأك�سيد الكربون واأك�سيد النيرتوجني والعوالق ال�سلبة.

2- م�سنع ال�سمنت وتنتج �سركة ا�سمنت اليمامة )التي تقع على طريق اخلرج 

جنوب الأحياء ال�سعبية(من �ستة اأفران با�ستخدام الزيت اخلام عدة ملوثات من 

�سمنها غاز ثاين اأك�سيد الكربيت.

3- حمطات توليد الطاقة الكهربائية: تعترب حمطات توليد الطاقة الكهربائية 

اأكرب م�سدر ثابت على الإطالق غري امل�سادر املتحركة مثل ال�سيارات وذلك 

ل�ستخدام الوقود والوقود اخلام والديزل يف توليد الطاقة,  حيث يوجد حمطة 

لتوليد الكهرباء يف حي اجلرادية.

4- و�سائل النقل من اأهم م�سادر تلوث الهواء يف مدينة الريا�ض نتيجة 

الحرتاق التام وغري التام لوقود ال�سيارات وو�سل عدد الرحالت اليومية 

يف مدينة الريا�ض 4.5 مليون رحلة يوميا اغلبها يف و�سط املدينة )املطلق,  

2003,�ض40(.

6
الفقر وانخفا�ض م�ستوى 

الدخل 

وينتج عنه :

1- اجلرمية وال�سرقات.

2- النحرافات ال�سلوكية والأخالقية.

3- ارتفاع ن�سبة البطالة بني ال�سكان ال�سعوديني.

4- تدين امل�ستوى التعليمي.)اأطل�ض مدينة الريا�ض,الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الريا�ض(

امل�ساكن املهجورة7

وينتج عنها :

1- م�ساكن متدهورة مهجورة اآيلة لل�سقوط.

2- توؤوي املهاجرين غري النظاميني.

3- ت�ستخدم كاأوكار ميار�ض فيها خمالفات غري نظامية.

8
تبوير الأرا�سي الزراعية 

والزحف العمراين عليها

وينتج عنها :

1- تقل�ض الأرا�سي الزراعية وفقدانها.

2- تناق�ض ن�سيب الفرد من الأرا�سي الزراعية.

3- حرمان املدينة من تاأمني احتياجاتها الزراعية اليومية ولوب�سكل جزئي من 

املناطق القريبة, مما يرتتب عليه تكلفة مالية عالية لتاأمني و�سولها للمدينة 

وحمايتها من التلف من املناطق الزراعية البعيدة.

األحياء الشعبية في مدينة الرياض د. ابت�سام اإبراهيم القا�سي
دراسة في الخصائص والتوزيع الجغرافي
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النتائج :
1- يختلف تعريف الأحياء ال�سعبية عن الأحياء الع�سوائية 

لختالف ن�ساأة و تركيب كل منهما.

ال�سعبية  الأحياء  عن  اجلغرافية  الدرا�سات  ندرة   -2

اأهمية  الع�سوائية,رغم  الأحياء  درا�سات  على  واقت�سارها 

البحث والدرا�سة للم�سكالت التي تعاين منها الأحياء ال�سعبية 

بانعكا�ساتها على حياة املدينة امنيا واجتماعيا واقت�ساديا.

و�سط  يف  الريا�ض  مدينة  يف  ال�سعبية  الأحياء  تركزت   -3

احلاجة  الدرا�سة  بينت  .وقد  اأحيائها  اأقدم  متثل  و  املدينة 

لحتياجات  التف�سيلية  الدرا�سات  من  مزيد  اإىل  املا�سة 

وافدين  فقراء  ميثلون  ال�سعوديني  ال�سكان  )غالبية  �سكانها 

للعمل   ) البالد  و�سمال  جنوب  الواقعة  الإدارية  املناطق  من 

يف  واإ�سراكهم  الدخل  وحت�سني  املعي�سي  م�ستواهم  رفع  على 

عمليات الإنتاج من خالل التعليم والتدريب.

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  حلقيا  املدينة  منو  كان   -4

متباعدة  اأحياء  يف  ع�سوائيا  املدينة  تو�سعت  ثم   , الع�سرين 

جمل�ض  قرار  �سدر  حتى  التو�سع  هذا  يحدد  نظام  ودون 

عام  العمراين  النمو  وتنظيم  حتديد  ب�ساأن  املوقر  الوزراء 

1986 ب�سدور قرار جمل�ض الوزراء رقم 175,ثم قرار حتديد 

نطاق التو�سع العمراين وحتديد قواعد النطاق العمراين عام 

على  ال�سلبي  تاأثريه  الع�سوائي  التو�سع  لهذا  كان  1989,وقد 

الأحياء ال�سعبية.

�سمن  الريا�ض  مدينة  يف  ال�سعبية  الأحياء  ن�ساأت   -5

مرحلة النمو املمتدة بني 1932-1967, ومتثل منطقة اأحياء 

و�سط املدينة و التي منت ع�سوائيا اأي  قبل البدء يف عمليات 

امل�ساكل   من  عديد  من  تعاين  احل�سري,ولزالت  التخطيط 

بهدف  تبذل  التي  املتوالية   التخطيطية  اجلهود  بذل  ,رغم 

تطويرها.

اإىل  الوافدين  ال�سعوديني  6- يرتكز �سكن املهاجرين غري 

مدينة الريا�ض يف تلك الأحياء ال�سعبية بن�سبة تزيد عن %66 

من ال�سكان يف اغلب تلك الأحياء .

7-  ارتفاع الكثافة ال�سكانية العامة يف تلك الأحياء بالن�سبة 

اخلدمات  على  ال�سغط  على  انعك�ض  والذي  الريا�ض  ملدينة 

واملرافق والزدحام املروري.

8- �سيق غالبية الوحدات ال�سكنية و�سغر م�ساحاتها والتي 

�سكنية  وحدات  عدة  وت�سم  مربع  مرت   120-70 بني  ترتاوح 

)�سقق ( ترتاوح م�ساحة الوحدة بني 50-70مرت مربع.

الأحياء فبع�سها ل  ال�سوارع وتعرجها يف معظم  9- �سيق 

ان�سيابية  على  انعك�ض  وبالتايل  اأمتار  ثالثة  ات�ساعها  يتعدى 

املرور يف هذه الأحياء,وعدم توفر مواقف ل�سيارات ال�سكان 

ال�سكان  ركن  مع  ليال  الطرق  تلك  انغالق  اإىل  يوؤدي  والذي 

ل�سياراتهم عند اأبواب منازلهم.

للتلوث  بوؤر  متثل  امللكية  معروفة  غري  عقارات  وجود   -10

البيئي ومتثل تهديدا اأمينا و�سحيا داخل الأحياء وت�سغل %8 

عام  ال�سعبية  الأحياء  الأرا�سي يف  ا�ستخدامات  م�ساحة  من 

1425هـ.

الدورية  الر�سمية  والإح�ساءات  البيانات  نق�ض   -11

عائقا  تقف  وامل�ساكن  ال�سكان  خ�سائ�ض  عن  والتف�سيلية 

الب�سرية  الظاهرات  حول  والدرا�سات  البحوث  اإجناز  اأمام 

ونتائج ن�ساطها الإنتاجي وال�سلوكي وتاأثريه يف حتقيق التنمية 

امل�ستدامة.

التخطيط  عمليات  يف  اجلغرافيني  اإ�سراك  اأهمية   -12

والتف�سري  التحليل  يف  العلمي  تخ�س�سهم  من  لال�ستفادة 

يف  ي�سهم  مما  والب�سرية  الطبيعية  للظاهرات  والربط 

معاجلتها وتقدمي احللول املنا�سبة. 

التوصيات : 
الباحثني  منها  يفيد  بيانات  قاعدة  توفري  اأهمية   -1

والقت�سادية  والجتماعية  ال�سكانية  الإح�ساءات  ت�سمل 

درا�سة  من  واملخت�سني  الباحثني  ليتمكن  والدميوغرافية 

احللول  تقدمي  يف  وامل�ساهمة  الب�سرية  الظاهرات  وحتليل 

للم�سكالت وامل�ساركة يف �سنع القرار التنموي.

امل�ساكن  م�سكلة  ملواجهة  تنفيذية  اآلية  و�سع  �سرورة   -2

املهجورة واملتدهورة والتي متثل بوؤر تهديد لالأمن وال�سالمة 

حيث اأن هذه امل�ساكن اإما اأن تكون:

1. عقار لي�ض لدى اأ�سحابه اإثباتات ر�سمية مللكيته.

2. انتقلت امللكية لعدد كبري من الورثة ولكرثتهم ي�ستلزم 

ح�سر الورثة واثبات امللكية جهد ووقت يرى هوؤلء اأن عائدها 

بعد تق�سيمه ل ي�ستحق ما يبذل من اأجله من اجلهد والوقت.

اأهملت ب�سبب وفاة  اأوجه اخلري ثم  اأوقفت يف  3. عقارات 

الأو�سياء عليها.

الأمالك  تلك  ملتابعة  خا�سة  اإدارة  تن�ساأ  اأن  من  لبد  لذا 

واإعادتها اإىل خزينة الدولة وال�سرف منها على م�ساريع يعود 

ريعها لوزارة ال�سوؤون الجتماعية.
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ال�سماح  وعدم  املخازن  للم�ستودعات  �سوابط  و�سع   -3

بتاأجري امل�ساكن كم�ستودعات ملا متثله من تهديد اأمني و�سحي 

وما يرتتب على ذلك من م�سكالت النقل واملوا�سالت.

4- �سرورة بناء خطة اإ�سرتاتيجية لتوزيع ال�سكان يف مدينة 

و�سط  يف  العالية    ال�سكانية  الكثافة  تركز  وعدم  الريا�ض 

املرافق  و  اخلدمات  على  �سغط  من  عليه  يرتتب  ملا  املدينة 

بالإ�سافة اإىل �سعوبة ال�سبط الأمني.

بهدف  ال�سكنية  لالأحياء  والهدم  الإزالة  عمليات  اأن   -5

امل�ستقبلية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  يف  املعتمدة  التاأهيل  اإعادة 

ما  تراعي  اأن  لبد   , الريا�ض  مدينة  و�سط  وجتديد  لتطوير 

يلي:

من  �سيجلون  الذين  لل�سكان  بديلة  م�ساكن  تاأمني   .1

م�ساكنهم يف املناطق التي �ستزال بالهدم.

2. حتقيق عوامل اجلذب ال�سكاين بعد اإعادة الأعمار لتلك 

الأحياء ومراعاة عدم تركز الفئات الفقرية فيها لأن ذلك لن 

يوؤدي اإىل تطويرها.

3. عند هدم واإزالة الأحياء ال�سعبية لإعادة تعمريها لبد 

يف  يقيمون  الذين  ال�سكان  خل�سائ�ض  درا�سة  ي�سبقها  اأن 

ميار�سونه  الذي  الإنتاجي  الن�ساط  ,ونوعية  املزالة  املباين 

يف تلك الأحياء حتى  ل يرتتب على اإجالئهم من م�ساكنهم 

اأهمية  مع  الإيجارات  يف  وارتفاع  الإ�سكان  يف  م�سكالت 

لتحقيق  الإنتاجية  اأن�سطتهم  ملمار�سة  لهم  الفر�ض  اإتاحة 

احتياجاتهم املعي�سية .

6- اأهمية ال�ستفادة من اجليوب اخل�سراء والب�ساتني يف 

بيئة  يخدم  ترويحي  �سياحي  ن�ساط  نواة  لتكون  الأحياء  تلك 

املدينة وي�سهم يف تنويع م�سادر الإنتاج القت�سادي للمدينة, 

وتاأمني فر�ض عمل ت�سهم يف رفع م�ستوى �سكان تلك الأحياء.

المراجع العربية :
اخل�سائ�ض   , )1417هـ(  العزيز  عبد   , ال�سيخ  اآل   -

املنطقة  ل�سكان  والقت�سادية  والجتماعية  الدميوغرافية 

والتخطيط  العمارة  �سعود  امللك  جامعة  جملة   , املركزية 

)العدد9( ,�ض 3 - 52 , الريا�ض 

- اخلليفة , عبداهلل )1411هـ( ,اأثر العوامل الجتماعية 

يف توزيع ال�سكان على اأحياء مدينة الريا�ض : درا�سة ميدانية, 

مركز اأبحاث اجلرمية  , وزارة الداخلية,الريا�ض.

- دوك�سياد�ض ) 1969( , الريا�ض الو�سع الراهن, وزارة 

الداخلية,الريا�ض .

العمراين  التوزيع  درا�سة   «  ,)  1993( عي�سى   , -ال�ساعر 

املناظر  و  اجلوية  ال�سور  با�ستخدام  الريا�ض  مدينة  يف 

اجلغرافية  اجلمعية   , جغرافية  بحوث  �سل�سلة   , الف�سائية« 

ال�سعودية , عدد 14 , جامعة امللك �سعود , الريا�ض.

- ال�سريف , عبدالرحمن )د.ت( , مدينة الريا�ض درا�سة 

يف جغرافيا املدن ,الريا�ض .

- الفقري , بدر )2002( , و�سط مدينة الريا�ض : درا�سة يف 

اجلغرافيا احل�سرية درا�سات جغرافية , اجلمعية اجلغرافية 

ال�سعودية ,)العدد 9(,الريا�ض.

احل�سني,�سعد,)1425هـ(,التمركز  و  حممد  القباين,   -

ال�سكني للوافدين يف مدينة الريا�ض:درا�سة يف اخل�سائ�ض 

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  النهائي,مدينة  التقرير  والتوزيع 

والتقنية,الريا�ض.

مدينة  يف  ال�سعبية  الهاجري,فريال)1424(,الأحياء   -

الثالث  ,امللتقى  والتوزيعات  اخل�سائ�ض  يف  درا�سة  الدمام 

للجغرافيني العرب:املدن الكربى يف الوطن العربي .

اخلا�سة  نقا�ض  حلقة  املقرن,خالد)1996(,ملخ�ض   -

الريا�ض,اأمانة  ملدينة  الهيكلي  والتكوين  العمراين  بال�سكل 

مدينة الريا�ض .

العمران,من�ساأة  )1989(,جغرافية  الفتاح  وهيبة,عبد   -

املعارف,الإ�سكندرية.

وارتباطه  احل�سري  النعيم,عزيزة)2009(,الفقر   -

بالهجرة الداخلية.درا�سة اجتماعية لبع�ض الأحياء ال�سعبية 

الداخلية يف مدينة الريا�ض,بحث مقدم للح�سول على درجة 

الدكتوراه,ق�سم علم الجتماع,جامعة امللك �سعود,الريا�ض.

اأ�سباب  عن  حممد)2003(درا�سة  ال�سواط,علي   -

بحث   , املدينة  و�سط  اأحياء  من  ال�سعودية  الأ�سر  هجرة 

العمارة  علم  املاج�ستري,ق�سم  درجة  على  للح�سول  مقدم 

والتخطيط,جامعة امللك �سعود , الريا�ض.

العلوم  حممد)واآخرون()1975(,معجم  بدوي,ال�سيد   -

الجتماعية,الهيئة امل�سرية العامة للكتاب , القاهرة.

الجتماعية  )1999(,امل�ساكل  عاطف  حممد  غيث,   -

وال�سلوك األنحرايف,دار املعرفة اجلامعية , الإ�سكندرية.

اجلغرايف  التحليل   ,)2005( �سعد  عبداهلل  اخلالدي,   -

)خمطط  الريا�ض  ملدينة  الأول  للمخطط  املقارن 

ال�سعودية,  اجلغرافية  اجلمعية  دوك�سياد�ض(1420-1388, 

الريا�ض .

األحياء الشعبية في مدينة الرياض د. ابت�سام اإبراهيم القا�سي
دراسة في الخصائص والتوزيع الجغرافي



املجلد ال�سابع )1( مارس ٢٠١٥ 138139

العمران  ,جغرافية   )2005( مدحت  حممد  جابر,   -

الريفي واحل�سري,ط1,القاهرة.

ط1,دار  املدن,  جغرافية  كايد)2003(  ابو�سبحة,   -

وائل,عمان.

اأطوار  عرب  الريا�ض  حمد)1386(مدينة  اجلا�سر,   -

التاريخ,من�سورات دار اليمامة,الريا�ض.

منطقة  يف  �سالح)1419(العمران  خالد  القا�سي,   -

وجغرافية  تاريخية  درا�سة  الريا�ض  الريا�ض.منطقة 

ملنطقة  والعمرانية  ال�سكانية  واجتماعية,اخل�سائ�ض 

الريا�ض,اأمارة منطقة الريا�ض.

يف  النه�سة  معامل  ,بع�ض  م�ساعد)1407(   , العنقري   -

وتركيبها  ال�سعودية:انت�سارها  املدن  الريا�ض,ندوة  مدينة 

الداخلي,ق�سم اجلغرافيا,جامعة امللك �سعود,الريا�ض.

املعلومات  نظم  ال�سهري,عزيزة)2009(,ا�ستخدام   -

مدينة  يف  ال�سو�ساء  ومنذجة  درا�سة  يف  اجلغرافية 

املاج�ستري,ق�سم  للح�سول على درجة  الريا�ض, بحث مقدم 

جغرافيا,جامعة امللك �سعود,الريا�ض. 

يف  الربجمية  البيئة  ,ا�ستخدام  فهد)1431(  املطلق,   -

نظم املعلومات اجلغرافية لت�سميم واجهة تفاعلية ديناميكية 

ل�ستعرا�ض خرائط تلوث الهواء بغاز ثاين اأك�سيد الكربيت يف 

مدينة الريا�ض لعام .

وامل�ساكن يف  لل�سكان  العام  للتعداد  التف�سيلية  النتائج    -

اململكة العربية ال�سعودية 1431هـ.

 , تقارير  ,عدة  الريا�ض  مدينة  لتطوير  العليا  الهيئة   -

�سنوات خمتلفة. 

العربية  ,اململكة  ال�سعودية  الع�سكرية  امل�ساحة  هيئة   -

ال�سعودية,.جدة,1433هـ.

- الدليل اأخلرائطي ملدينة الريا�ض)1430( ,اأمانة مدينة 

الريا�ض, الريا�ض.
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