كلٌه التربٌه للبنات  /قسم الجغرافٌة
اسم المادة /جغرافٌة المدن
المرحلة الثالثة
المدرس المساعد  :دنٌا وحٌد عبد االمٌر

عنوان المحاضرة
استعماالت االرض للمدٌنة
توزٌع المراكز الخدمات الترفٌهٌة والتروٌحٌة
ان انماط االستعمال التجاري متعدد االصناف تتباٌن من حٌث (الموقع – المساحة
– المظهر الخارجً )
وتقسم االصناف الرٌئٌسٌه الى انماط ثانوٌه تخدم من حٌث
.1الحً السكنً او المحلة
.2المجمع السكنً

.3المدٌنة ككل

من اهم التصانٌف حسب مامٌزها الجغرافً الى ماٌلً :
.1المتنزه العام الكبٌر والذي ٌقع عند اطراف المدٌنة واحافتها الخارجٌة
 .2االشرطه او االذرع الخضراء التً تمتد على طول الواجهات المائٌة او الشوارع
الرئٌسٌه  .مثل االمتدادت الطولٌة واالراضً الخضراء حول قناه الجٌش
 .3المتنزهات الصغٌره مابٌن االحٌاء السكنٌة والمحالت
 .4الشوارع التً قد ٌمنع فٌها مرور وسائط النقل فً المنطقه القدٌمة لتكون شوارع
اللعب االطفال مثل بارٌس ونٌوٌورك
 .5الكازٌنوات والمسارح والمتاحف  :والتً تقع فً المنطقه المركزٌه وهناك
بعض المطاعم والكازٌنوات تقع عند اطراف المدٌنه لالبتعاد عن الضجٌج

استعماالت الخاصه بالنقل داخل المدٌنة
نهتم بالنقل الى جانب الجغرافٌون اختصاصات اخرى مثل الهندسة وعلم االجتماع
حٌث ان هذا الجانب لم ٌحظى باالهتمام من قبل االمرٌكٌن حتى الستٌنات االان
االوربٌون هم من اهتموا بهذا المجال بسبب ضٌق الطرقات فً المناطق القدٌمه وان
النقل هو اختصاص مستقل بحد ذاتة االبسبب االختناقات واالزدحامات المرورٌه
اصبحت الحاجه الملحه من الجغرافٌون االختمام بهذا الجانب اذلك اطلقو مصطلح
ماٌسمى (النقل الحضري) ( )Urban tranportion
وقسموا الى جزئٌن
االول ٌ /نظر الى النقل كاحد الخدمات والذي ٌاخذ حٌزا كبٌرا وان بدونه ٌصبح
التخصص الوظٌفً الستعماالت االرض امرا مستحٌال
الثانً  /عالج حركه النقل وتدفق المرور وانسٌابته اضافه الى كفاٌه الطرق
والشوارع وانظمتها  ,الن االزدحامات المرورٌه اصبحت من المشاكل التً تعانً
منها وخاصه المدن الكبرى اضافه الى حوادث الدهس
وان التركٌز على الدراسة هو استعماالت االرض داخل المدٌنه لذلك سوف نركز
على النقل كاحد الخدمات داخل المدٌنة وهً كاالتً :
.1طرق السٌارات
 .2مواقف السٌارات
 .3خطوط السكك الحدٌد الداخلً والخارجً المترو
 .4المطارات والشركات ووكاالت الطٌران

 .5الموانى النهرٌه والبحرٌه بما فٌها ارصفه والمنشاءات
 ان مقدار ماتشغلة طرق النقل وسكك الحدٌد تختلف من مدٌنة الى اخرى
 ان خدمات النقل تختلف من مدٌنة الى اخرى حٌث تعتمد على حجم المدٌنة
حٌث كلما اتسع حجم المدٌنة زاد خدمات النقل  .وهذا امر طبٌعً حٌث

ٌزداد امتالك وسائط النقل كما ٌزداد الضغط والزخم على طرق المدن
وخاصه فً المدن الكبرى

انماط الشوارع والطرق داخل المدن
تدرس الشوارع واالنماط من وجهات نظر متعدده تقسم الى اصناف منها
 تصنف الشوارع وظٌفٌا التً تشغل الواجهه المطلة علٌها
 شوارع تجارٌه مقل شارع الرشٌد وشارع المستنصر
 شوارع صناعٌة مثل الشٌخ عمر والشٌخ معروف
 شوارع تروٌحه مثل ابو نواس
 تصنف الشوارع حسب بنائها وارتفاعها او عمقها على سطح االرض
 تصنف الشوارع حسب عرضها وسعتها واستٌعابها
 تصنف الشوارع حسب ال التً ترسمها على صفحه ارض المدٌنه

قدم بول سٌرفس البولندي مقترحات لتطوٌر النقل فً بغداد وصنفها
الى ماٌلً :
أ -الطرق الرئٌسه الحره /وهً الطرق التً تربط القطاعات بالمدٌنه بشكبه
من الطرق الفطرٌه ()75-55الى ()155-75
ب -الشوارع الرئٌسٌه  /وهً الشوارع ذات االهمٌه تخدم مسالك المرور
وتربط القطاعات مع بعضها او شبكه الشوارع االساسٌه ()65-45الى
()75-55
ت -الشوارع المرتبه  /وهً الشوارع ذات االهمٌه تخدم مسالك المرور
ضمن مركز المدٌنه والمدٌنه الترفٌهٌه والمدٌنه الصناعٌة والسكنٌة
وتربط هذه مناطق الشوارع الرئٌسه وٌكون عرضها ()25-15
ث -الشوارع الطوقٌه (الدائرٌه ) والتً ٌطلق علٌها خطوط النقل النقل
السرٌع حٌث تقل التقاطعات والتوقعات منها الداخلٌة والخارجٌة
 الشوارع الطوقٌه الداخلٌة  /وهً تطوق المدٌنه وهً تساعد على ربط جمٌع
الطرق االقلمٌمٌه داخل المدٌنه
 الشوارع الطوقٌه الخارجٌة  /تسهل حركه المرور بٌن اطراف المدٌنه

( تقسم شبكات الشوارع فً المدن الى انماط اهمها
.1

.2

.3

.4

)

النمط الرباعً الشطرنجً  /حٌث قسم المدٌنه الى مربعات او مستطٌل الن
كل شارع فٌها ٌقطع اخر بزاوٌه قائمه وٌمكن تمٌزه بسهوله وخاصه فً
بغداد فً قطاعات مدٌنه الصدر وٌصلح فً السهول السهلٌه المستطٌله
النمط الشعاي والرباعً  /وهو عباره عن نمط مكون من شوارع وطرق
ٌتفرع من الركز نحو االطراف او الخارج على ان توصل بٌنها شوارع
اخرى مستقٌم هاو شبه رباعٌة كما هو الحال فً مٌالنو فً اٌطالٌا
النمط الدائري /وفٌه تخطط الشوارع على شكل حلقات ٌحط الواحد باالخرى
وفً النهاٌه تتخذ المدٌنه شكال دائرٌا ومن ممٌزاته سهوله الحركه داخل
المدٌنه وربط االطراف مع بعضها كما هو الحال فً بغداد اذ سابقا ٌطلق
علٌها بالمدٌنه المدوره فً عهد ابو جعفر المنصور
النظام العضوي /وٌطلق على هذا الصنف بالنمط غٌر المنتظم او الشوارع
الملتوٌه حٌث التتبع الشوارع نمطا موحدا او منسجما المن حٌث االتجاه
والمن حٌث االتساع ولكن تسود الشوارع الضٌقه والملتوٌه غٌر السالكه فً
هذا الصنف مثل االحٌاء القدٌمه

( حركه النقل والمرور داخل المدٌنه )
اهم الجوانب التً ٌتناولها حركه النقل داخل المدٌنه هما
 دراسه شبكه الطرق والشوارع وانماطها وانظمتها وكفاٌه تلك االنظمه
وعٌوبها فً تلبٌه النقل وتطوره سوار كان تلك االنظمه رباعً /شعاعً/
دائري  /عضوي غً منتظم
 دراسه االنسٌابٌه (التدقق) فوق تلك الشبكه وحركه المرور علٌها

