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 هانموالمدن وأة نش

  ـــــــــــ

 ، إال أن الشواهدتجاه حديث نسبياًإتجاه السائد نحو االهتمام بالمدن هو على الرغم من أن اإل

. اء من حيث تخطيطها أو عمارتهالكل مدينة طابعها المميز سوالتاريخية تدل على أن لكل عصر و

لحكمه في حوالي  التي أنشأها مقراً تخطيط مدينة أخناتون  Fairman"فيرمان"قد وصف األستاذ و

العصر الحديث الذي يمتاز باالنفجار و. دينة يظهر فيها التخطيط بوضوحلعلها أقدم م، و.م.ق1370

أو بعبارة أخرى   Urban Explosion"االنفجار الحضري"بما يمكن أن يسمى  السكاني امتاز أيضاً

  .اتساعها بشكل كبيرنمو المدن و

تطورها، يجدر بنا أن نتعرف على مفهوم المدينة، و كيف تختلف عن ة المدن وشأقبل أن نتناول نو

المدينة هي المحلة التي : "ستثناءات مثل القولمن اإل فقد ظهرت تعاريف عامة تحمل كثيراً.  القرية

المحلة التي ال يقل عدد سكانها عن " :أو المدينة هي" يقوم معظم سكانها بأعمال غير الزراعة

لمنطقة  المدينة عبارة عن تجمع نقطي، تمثل مركزاً: "فيقول" والتر كرستلر"أما .  نسمة 5000

مجموعة : "بأنهاالمدينة " راتزال"هذا بينما يعرف  ".من هذا اإلنتاج هاماً إنتاج أما القرية فتمثل جزءاً

 توجد على مفترق الطرق التجاريةاكن تغطي مساحة كبيرة من األرض والمسدائمة من الناس و

  ".  الكبرى

محل إقامة مجتمع ال يعتمد في حياته على الزراعة : "فهي" فردريك فون ريتشوفن"ـ أما بالنسبة ل

منشأة "محمد سمير ركزنلي هي عبارة عن . المدينة عند دو".  يعتمد على التجارة والصناعةإنما 

ما  متداخلة غالباً تتأثر بعوامل عديدة وصادي و اجتماعي معقد، فهي تؤثر وحضرية ذات طابع اقت

يصعب الفصل بين تأثيراتها المختلفة، فهي إلى جانب تأثرها بالشبكة الحضرية على المستوى 

في توظيف أراضيها، مرتبط بتمركز العناصر االقتصادية الممارسة  معيناً القومي، فإنها تمثل نظاماً

يرى و .الخ …سكنة ودمات عامة وخاصخلنشاطات االقتصادية من إنتاجية وتجارية ولمختلف ا

أعمالها، سواء لذي تمارس منه الحكومة سلطاتها والمكان ا"الدكتور فاروق الخطيب أن المدينة هي 

بالنسبة للمدينة : "كما يضيف بأن". بالنسبة إلقليم المدينة أو بالنسبة لألقاليم األخرى المحيطة بها

لقد اتخذ و ".ى إقليم الدولة بأسرهالعاصمة فإن هذه السلطات قد تتجاوز هذه المساحات لتصل إل

  The Cityفي كتاب لهما عنوانه المدينة  Queenكوينو  Thomasأستاذان أمريكيان هما توماس 

القرية األمريكية، حيث يريان أن من عالمات تمييز المدينة ما خر في التمييز بين المدينة وآ اتجاهاً

  -:يلي
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  . خزانات المياهينها هنا وهناك المداخن وتظهر ب المتقاربةالمرتفعة و وجود المباني - 1

  .مكاتب لإليجاروجود منازل و - 2

عشرة آالف نسمة في يث تتراوح هذه الكثافة بين ألف وارتفاع كثافتهم بحكثرة السكان و - 3

  .الميل

ا هذا بعكس القرية التي تظهر فيه. التخصص الحرفي أدقالمهن والحرف متعددة و - 4

  .كحرف أساسيةالصيد الزراعة وتربية الحيوانات و

  .تقاليد أهل الريفادات وتقاليد مختلفة عن عادات وع - 5

  .وجود هيئات اجتماعية ال توجد في الريف - 6

  .العالمتعقد الروابط بين سكان المدينة والمدن األخرى بل بين المدينة وتعقد الحياة و - 7

  .ةالحركة تميز المدين - 8

  .تعدد األقليات في المدينة - 9

  .فني وليست القرية كذلكي ومالمدينة مركز إشعاع ثقافي و  -10

        

على الرغم من أن هذا التعريف يميل إلى النواحي االجتماعية أكثر من الجغرافية، فإنه يقدم دليال و

هرة متطورة الحق أن المدينة ظا. اآلسيويةية مميزة عن المدينة األوروبية وعلى أن المدينة األمريك

فكم . الحضارة التي تتبعهاالمكان والذي تنتمي إليه و نلزمطبيعتها على ايتوقف شكلها وومتغيرة و

مع ذلك تلعب دورا يشابه دور المدينة األوروبية إال اليسير، ومن مدينة افريقية ال تمتلك من صفات 

الخالصة أن و. حولها من القرى مركز استقطاب لماألوروبية كمركز للنشاط التجاري والمدينة ا

ينطبق على كل المدن في كل البالد وفي كل  شامالً واحداً ن تعريفاًتعريف المدينة ال يمكن أن يكو

  .الحضارات

  

  نمو المدن و تطورها

  ـــــــــــ

  -:هييات الخاصة بنمو وتطور المدن، ونتناول فيما يلي بعض النظر

يرجع فيبر نمو المدينة إلى وظيفة   -:  Max Weber"ماكس فيبر"نظرية العالم األلماني  -1

يتسع لمنتجات القرى المجاورة، و تسويقياً تتوالها المدينة، بحيث تعتبر المدينة مركزاًالسوق التي 

هي تصنيع المنتجات وظيفة جديدة إضافة إلى التسويق ولقيامه ب تجارياً هذا المركز ليصبح مركزاً

، بهايظهر لها تنظيم إداري خاص قتصادي للمدينة تزداد أهميتها وبتطور النشاط االو ،الزراعية



  نشأة املدن ومنوها: اجلزء اخلامس                                                                          ECON (390)االقتصاد اإلقليمي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  50

المدينة ى أساس تقسيم العمل بين القرية وعلى ذلك فالنظرية تقوم علو. اسيةيسوتصبح لها مكانة 

  .تصنيعهخيرة بعملية تسويق هذا اإلنتاج وبحيث تختص األولى في اإلنتاج الزراعي بينما تختص األ

هي نظرية تعرض تفسير فيبر السابق،  -:  Ipsen & Tenbruck"ابسن و تنبرك"نظرية -2

تنظيم اجتماعي وإداري وسياسي،  أن يسبقها دائماًلوظيفة التسويقية للمدينة البد وها ترى أن الكون

 .المدينة كأساس لظهور المدينةى أساس تقسيم العمل بين القرية وتقوم عل إن كانت أيضاًو

لمية الثانية ظهرت هذه النظريات بعد الحرب العا - :نظريات نمو المدن في العالم الصناعي -3

ترجع النظرية النمو الحضري إلى الثورة و. مشاكل المترتبة على هذا النموالسة نمو المدن ولدرا

عن  الصناعية التي كان لها دورها الكبير في تدفق سكان الريف إلى المدن الصناعية الجديدة بحثاً

ل اتساع المدن بسرعة هائلة بشكر الذي أدى إلى انتشار المباني وفرص العمل بشكل كبير األم

  .وسائل المواصالت السريعةباني الشامخة والمصانع الضخمة وجعلها تتحول إلى كتل من الم

راحل التي تناولت م "ليو كالسين"نظرية لعل أهم النظريات التي ظهرت في اآلونة األخيرة هي و

   -:سمتها إلى أربعة مراحل أساسيةقالتطور الحضري و

زيادة سكان ا الهجرة الكثيفة لسكان الريف وههي المرحلة التي تظهر فيو :مرحلة التحضر - 1

  .المدن نتيجة للتوسع الصناعي

مرحلة تحدث مع نمو دخول األفراد بشكل ملحوظ نتيجة  :مرحلة النزوح إلى ضواحي المدن - 2

بة تفقد مرونتها نتيجة لصعوناعي وفيها تتعقد حياة المدينة ولزيادة أجر العمل في القطاع الص

ظهور بعض مشاكل ازدحام المرور وتدهور الخدمات أسعار السلع ورات والمعيشة وارتفاع اإليجا

  . الخ.. التلوثو

انخفاض أهمية ابقة نتيجة تناقص سكان المدينة وتتبع المرحلة الس :مرحلة التفكك الحضري - 3

يالحظ في هذه شق الطرق، ور وسائل المواصالت وقرب مكان السكن من العمل، خاصة مع تطو

  .بداية تدهور المساكن الموجودة بوسط المدينةصعوبة المعيشة و رحلة الزيادة فيالم

عدم ديد في حالة مساكن وسط المدينة وقدمها وتظهر مع التدهور الش :مرحلة إعادة التحضر - 4

ظهور تجمعات سكنية كبيرة في بنايات ضخمة ال يرتبط سكانها ها مع مطالب السكن الحديثة وتماشي

كما .  طباعهمواالجتماعية واختالف أذواقهم وستوياتهم الثقافية بأي عالقات اجتماعية الختالف م

يمة واألثرية التراث المعماري الخاص بها نتيجة لهدم المباني القدتفتقد المدينة طابعها التاريخي و

هذا ما أدى  . ب إعادة النظر في مشكلة التحضرإحالل بنايات حديثة محلها، مما يؤدي إلى وجوو
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ملة تزعمها المجلس األوروبي عرفت باسم الحملة األوروبية للنهوض بالمدن بالفعل إلى قيام ح

  .لمحاولة إصالح هذا الخلل

ي تعمل بصورة أو يتبين لنا من استعراض نظريات نمو المدن أن هناك العديد من العوامل الت

وسط ، لعل من أهمها التقدم العلمي والفني لإلنتاج، وانخفاض متتطور المدنبأخرى على نمو و

دى سهولة انتقال عناصر مج الخارجية والمحلية للمدينة، وظهور وفورات اإلنتاتكلفة النقل، و

االقتصاد العمراني "يلخص لنا الدكتور محمد حامد عبداهللا في كتابه و .توزيعها بين المدناإلنتاج و

  .  هاأهم العوامل التي تؤدي إلى نمو المدن أو انحسار" مع التطبيق على المدن العربية

  - :فيما يلي العوامل المؤدية إلى نمو المدنتتلخص و

وجود قطاع زراعي فعال حول المدينة أو بالقرب منها يتمتع باقتصاديات (اقتصاديات الحجم  - 1

  ).الحجم

للمنشأة منفردة، أهمية الموقع ومؤثراته الخارجية،  اقتصاديات الحجم( اقتصاديات التركز  - 2

  ).قتصادية الموجودةاألنشطة االاقتصاديات التحضر و

األفضلية النسبية لموقع المدينة بالمقارنة مع غيرها من األقاليم األخرى من حيث مواردها  - 3

  .الطبيعية

  .إليهالمواصالت منها وسهولة ا - 4

  .ازدياد الطلب على صادرات المدينة - 5

  .السياسات الحكومية - 6

  .ما شابهه من المميزات البيئيةالمناخ و - 7
  

  -:المدن فتتلخص في التالي أما عن عوامل انحسار    

  .ارتفاع تكاليف النقل و المواصالت - 1

  .تكاليف االزدحام - 2

  .انحسار الطلب على صادرات المدينة - 3

  .انحسار الموارد الطبيعية للمدينة - 4

  ).الوظائفان مع ثبات حجم الخدمات العامة ونتيجة لتزايد السك(تناقص الغلة  - 5
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  نمو المدينة السعودية

  ـــــــــــ

     

جود نظريات تخص نمو مدن العالم الثالث، فإن كل ما هو موجود يتمثل في محاوالت لعدم و راًنظ

إن كان لها وضعها الخاص، فإن والمدن السعودية و. م الصناعيلتطبيق نظريات النمو في مدن العال

. لهجرةلم الثالث من حيث النمو السريع والناتج عن زيادة السكان واشأنها شأن باقي المدن في العا

يتقرر أن . م1984" شخصية المدينة السعودية"بعنوان " فتحي محمد مصيلحي.د"في دراسة لـو

  -:بثالث مراحل تطورية هي المدينة السعودية قد مرت

العمراني للمدينة السعودية يسجل التطور  -):ما قبل الحرب العالمية الثانية(المرحلة النووية  -أوال

لمملكة العربية السعودية خاصة، اها شبه الجزيرة العربية عامة وب أطول فترة قاسية مرتأشد و

المتجول في الهوامش الصحراوية  كانت اقتصاديات شبه الجزيرة العربية قائمة على الرعي الفقيرو

ى الصيد البدائي مجموعات قليلة دائمة علوالزراعة الجافة والفقيرة في الواحات وقيعان األودية، و

  .رى مماثلة على خدمة الحج في المدن الحجاز المقدسةأخو.. على السواحل

لعملية االستقرار البشري وغلب عليها مجتمع افتقرت الجزيرة العربية حينذاك إلى األمن الالزم 

بار تظهر اآلالبشري، فأينما توجد العيون و التجول حيث كانت المياه أهم دعائم االستقرارالبداوة و

أشبه تميزت التجمعات العمرانية شبه المستقرة بأنه عشائرية أو قبلية كل منها و. التجمعات العمرانية

تاريخها بدويلة لها مجالها األرضي ومواردها ومراعيها وأسوارها وأبراجها وحاكمها وجنودها و

  .العسكري

  -:لعل أهم خصائص تلك التجمعات العمرانية يتلخص في اآلتيو

ر الحقبة الطويلة ، كانت تبحث عن أفضل موضع استقرا أن معظم التجمعات العمرانية في هذه - 1

  .توفر لها ظروف الحماية الطبيعية من غارات المجموعات المجاورةلسكانها يتميز بتوافر المياه و

الحماية فأقيمت األسوار تميزت هذه المراكز العمرانية بالتحصينات البشرية لزيادة إمكانيات  - 2

دة عزلة هذه المراكز العمرانية وتجمد ابات، مما أدى إلى زياأقيمت البوحولها، وبنيت األبراج و

  .تركزه داخل األسوار حول النوية النووية لهذه المراكز العمرانيةنموها و

تختلف بطون العشيرة الواحدة التي تقطن المركز العمراني الواحد أي تتعدد النويات المسورة  - 3

  ).مثال مدينة حريمالء(داخل المركز العمراني
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تلتف حولها مباني القرية التقليدية المركز العمراني الجامع الكبير وساحة السوق وسط نوية تتو - 4

  .و التي تحددها شبكة من الشوارع الضيقة

ى بطء النمو يرجع ذلك إلوالبطء واالنغالق، والركود هذه المراكز بالتجمد العمراني و تتميز - 5

  . تعوق النمو من ناحية أخرى ظروف التحصينات المتتالية التيالسكاني من ناحية، و

أسدل الستار بقيام الدولة السعودية في بداية الثالثينات من القرن العشرين على أقسى حقبة زمنية و

  . تشهدها المملكة

     

  -) :1934/1973(التكوينية  المرحلة -ثانيا

  1956-1934الفترة  - أ

 نموها كقوة سياسية وليدة عدداًدية، وولة المملكة العربية السعوشهدت هذه الفترة التي أعقبت نشأة د

  -:من االتجاهات أهمها

في المنطقة الشرقية، األمر الذي أدى إلى تطور الدخل القومي  1938اكتشاف البترول في  - 1

حويلية و ظهور الصناعة الت) البترول(تعاظم القطاع التعديني اإلستخراجي وره والسعودي بظه

  .قيام موانئ التصديروكيماويات فيما بعد، وناعة البترصو) تكرير البترول(األولية

الحضرية في نهاية  قيام نظام البلديات في المدن لإلشراف على تنمية وإدارة المناطق - 2

كان لذلك األثر الواضح على النمو العمراني للمدينة السعودية التي تجاوزت أسوارها األربعينات، و

  .االتجاهاتفي جميع ضع جديدة قريبة من تلك األسوار وإلى موا

) رعوي فقير–زراعي (تعد هذه المرحلة مرحلة انتقالية من فترة قديمة ذات اقتصاد بدائي معاشي و

جتمع يتجه بسرعة مو أكثر تنوعاًو مجتمع بدوي مفكك، إلى فترة أحدث ذات اقتصاد أسرع نمواًو

  .نحو االستقرار والتحضر

  1963-1956الفترة  - ب

في الفترة االنتقالية  نتيجة لما حدث من تغيرات كبيراً اًعمراني سجلت فيها المدينة السعودية معدالً

ما تبع ذلك من توظيف لنسبة ال بأس بها من فيها إنتاج البترول وتصديره، و التي تمالسابقة و

إلى اتجاه الدولة  كما يرجع النمو العمراني أيضاً. العمالة أدت إلى سرعة نمو مدن المنطقة الشرقية
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ريع من تشجيع الصناعات األمر الذي استدعى حدوث تطور وتحول سقتصادية ونحو التنمية اال

هذا . المناطق الحضريةلى المدن وزيادة معدالت الهجرة من الريف إالبداوة إلى االستقرار، و

باإلضافة إلى استقدام الكثير من العمالة األجنبية الالزمة لتنفيذ عمليات التنمية، كل ذلك كان من 

  .الطلب على الوحدات السكنيةيادة شأنه ز

  1973-1963الفترة  -ج

هذه السنوات العشرة هي السنوات االنتقالية التي تؤدي إلى المرحلة االنفجارية المعاصر، وقد 

يل التنظيمية كان من شأنها تسججموعة من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وشهدت الفترة م

  -:ص أهم هذه التغيراتيمكن تلخيمعدالت نمو عمرانية مرتفعة، و

نمية االقتصادية غير المبرمجة، وخاصة الصناعة والتنمية االستمرار في محاوالت الت - 1

  .الشبكات النقلية، حتى بدأت برامج التنمية الخمسية الجادة في بداية السبعيناتالعمرانية، و

رغم أن و). 1973(و الرابعة ) 1967(ثالثةاإلسرائلية ال -شهدت هذه الفترة الحرب العربية - 2

العمرانية، إال أن الحرب األخيرة قلبت موازين تعوق مسيرة التنمية االقتصادية و الحرب دائماً

أدت إلى ارتفاع أسعار البترول بثالثة أضعاف مما أدى إلى تضاعف االقتصادية و التقديرات

  الدخول القومية؟

  

  -):1973ما بعد (المرحلة االنفجارية  -ثالثا

المدن ورة العمرانية التي شملت الحضر والريف، وبداية لمرحلة الث 73أكتوبر عتبار حرب إيمكن 

رحلة اإلنفجارية للمدن يعبر عن هذه المرحلة بالمالكبرى، و إلىبجميع فئاتها من الصغرى و

  -:يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أهمهاالكبرى، و

الثانية للتنمية، وشارفت الخطة طتين األولى وتم االنتهاء من الختنفيذ برامج التنمية الجادة، فقد  - 1

مستوى المعيشة ليصبح تفاع الدخول الفردية وقد انعكس ذلك على ارالخمسية الثالثة على االنتهاء، و

  .هـ من أعلى الدخول الفردية في العالم1401متوسط نصيب الفرد السعودي عام 

الذي بمقتضاه لميسرة لبناء مساكنهم والقروض ا إنشاء صندوق التنمية العقارية لمنح المواطنين - 2

، بحيث ال يقل من العمر أو أي مواطن سعودي متزوجاً 25يحق لكل مواطن سـعودي يبلغ الـ

  . عام أن يقترض من هذا الصندوق لبناء السكن الخاص به 18عمره عن الـ
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وزراة الدفاع اريع السكنية مثل قيام أجهزة الدولة المختلفة بتأمين سكن لمنسوبيها بإنشاء المش - 3

  .الحرس الوطنيوالداخلية و

للمدن واألقاليم بهدف التحكم في  م بتبني إعداد مخططات رئيسية1973بدأت الحكومة في عام  - 4

  .تنسيقها بشكل يسمح بتحقيق األهداف التنموية في المملكة إلى أقصى حد ممكننموها و

قيلة، مثل الصناعات الصلبية الثاتجاه الدولة نحو إنشاء قاعدة ضخمة للصناعات األساسية و  - 5

الحرفية اعات الخفيفة، والمتوسطة وعن االتجاه نحو تنمية الصن هذا فضالً. غيرهاوالبتروكيماوية و

  .بالقطاع الخاص

  

الحضري السريع حيث أن النمو السريع للمدن السعودية في الفترات وهكذا كان النمو العمراني و

إن كان للنمو الحضري مشاكله التي ال مناص دة قرون، وا قطعته مدن أخرى في عالسابقة يعادل م

ريف بالتالي تدهور الت الهجرة من الريف إلى الحضر، ومنها، والتي تتبلور في صورة تزايد معدال

هذا بدوره يظهر مشاكل أخرى عديدة كالتلوث البيئي بأنواعه وازدحام المدن بشكل كبير، و

عن  هذا فضالً. تزايد مشكالت المروردحام الشوارع وفة، وانتشار الضجيج والضوضاء وازالمختل

قد لخص و .الخ.. نقلالخدمات المختلفة من كهرباء ومياه واتصاالت والضغط المتزايد على 

أهم المشكالت " التطبيقمو المدن السعودية بين النظرية ون"الدكتور محمد عبداهللا الحماد في دراسته 

  -:يليالناشئة عن نمو المدن السعودية فما 

  .الهجرة الداخلية للسكان - 1

 .تركيز الصناعات في المدن الكبرى - 2

 .زيادة نسبة التلوث البيئي - 3

 .مشكلى الضجيج و الضوضاء - 4

 .انتشار بعض أنماط من السلوك التي لم تكن معروفة من قبل - 5

  .تطلعات المواطنين إلى مزيد من خدمات الرفاهيةالتطور االجتماعي الكبير، و - 6
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  )نمو -تطور –تاريخ (ة مدينة جد 

  ــــــــــــــــــ

عام، و تبعها بعد ذلك تجار من أصل  2500كانت قبيلة كوده هي أول من سكن جدة منذ أكثر من 

نمت . فارسي قاموا ببناء ميناء مسور للمدينة، و إلى الشرق منها سهل الطريق إلى مكة المكرمة

أهميتها متصلة بأهمية و ازدهار مكة المكرمة، و  المدينة بعد ذلك و أقيمت فيها المباني، و كانت

و مع ظهور الدين اإلسالمي الحنيف عززت . للقوافل منذ العصور الغابرة هاماً التي كانت مركزاً

  .هذه الوظيفة بحركة مرور الحجيج و الحاجة إلى الغذاء الضروري لتموين المدينتين

كان بها حامية إلمبراطورية التركية، ومن ا خالل القرن العاشر الهجري أصبحت جدة جزءاًو

توسعت ينة باألمم المتاجرة من الغرب، وبدأ احتكاك المد. عسكرية في الحصن المبني خارج المدينة

عد انسحاب األتراك ب. أكثر بفتح قناة السويس لتصبح بعد ذلك أهم مركز تجاري على البحر األحمر

ن فيها الشريف حسين بن علي حاكما عليها لمدة منها جدة بفترة من االستقالل كانعمت الحجاز و

  . من الكيان الكبير للمملكة العربية السعودية بعد ذلك ، ثم أصبحت جزءاًتسع سنوات تقريباً

كانت مساحتها عندما أزيلت طة باألسوار على مضي قرون عدة، واحظلت مدينة جدة محصنة و م

كان لجدة . ألف نسمة 40يتجاوز حينها  عدد سكانها لم، و2كم 1هـ تقارب 1367أسوارها عام 

من أهم هذه القرى أو الضواحي، نها تمثل كل منها قرية مستقلة، والعديد من الضواحي القريبة م

كان معظم سكان هذه الضواحي من . الكندرةة بني مالك، الرويس، البغدادية والنزلة اليمنية، نزل

  .ي صيد األسماك أو تجارة األغناماألجانب المستوطنين أو من البدو الذين يعملون ف

لألراضي لبناء مساكنهم التي كانت تبنى  هـ بدأ نزوح سكان المدينة إلى الضواحي طلبا1368ًمنذ و

نمت المدينة بصورة هائلة خالل الفترة . من الطين و األسمنت غير المسلح أو السقوف الخشبية

بدأت المباني الحديثة القطاع النفطي، ولية الناشئة عن هـ بسبب زيادة الموارد الما1383- 1397

في الظهور بعدها ليمتد العمران بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت مساحة المدينة ما يقارب 

قامة التي اشتملت على إالخطة الخمسية األولى للتنمية، وهـ بداية 1390كما شهد عام . 2كم100

بارتفاع أسعار النفط في و. خطة التنمية الثانية ة، تلتهاالبنية األساسيالعديد من مشاريع الخدمات و

رتفعة بدأ نزوح السكان من ذوي الدخول المنمو واتساع المدينة بشكل كبير وتلك الفترة زاد 

، أما عن مساحتها مليون نسمة تقريباً 1.8تزايد عدد سكانها ليصل إلى والمتوسطة إلى الضواحي، و

  .2كم472فتقدر بـ 
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الذي جاء الذي عاشته وتعيشه مدينة جدة، وتعكس حركة النمو الهائل والسريع هذه الزيادة الهائلة 

ظهرت و. ها األثر الواضح في هذا النموالمسببات التي كان لتيجة لتضافر العديد من العوامل ون

  .ازدحام أي مدينةالمشكالت التي تصاحب عادة نمو و نتيجة النمو الحضري العديد من

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  


