
أشكال استغالل اإلنسان للمجال في المدن

:مقدمة

تتنوع وظائف المدن حسب تنظیم مجالھا الجغرافي جھویا وطنیا ودولیا ویشكل النشاط الصناعي أبرز وظائفھا وتتحكم في توزیعھ 
.عوامل طبیعیة وبشریة غیر أن إنتشاره المكثف بطرح خطر على البیئة

:دن بالعالم عدة خصائصیطیح تنظیم المجال الحضري للم
:معرفة تنظیم المجال الحضاري بمدن العالم

تتباین أشكال المدن بالعالم حسب حجمھا نتیجة ظاھرة التمدین وتتواجد من میلونیة ارتباط بتكدسھا بالسكان مع تباین النمو 
: ان النامیة تتباین أشكال النمو الحضري الحضري فھو بطيء في أمریكا والیابان متوسط ببعض دول آسیا ومرتفع في باقي البلد

.فھو منظم بالدول المتقدمة حیث تأخذ أشكاال مختلفة إما شكل دائري أو شریطي خطي
تتوسع المدینة بشكل واضح وتتطور إنطالقا من نواتھا األصلیة وتمتد مشكلة مدینة عمالقة مستفیدة من سھولة المواصالت التي 

.أنشطتھاتربط بین كل أطرافھا وتوزیع

:أمیز بین وظائف المجال الحضري بمدن العالم

الوظیفة ھي النشاط الذي تضطلع بھ المدینة داخل المناطق المحیطة بھا من جھة والمدن األخرى من جھة ثانیة وتعتبر الوظیفة -
.من أھم میزة المدن وتعتمد عدة معاییر للتصنیف الحضري

.وقاريذات إشعاع دولي: مراكز عالمیة *
.وھي عواصم سیاسیة وإقتصادیة لھا إشعاع وطني: عواصم وطنیة *
.وھي من جامعیة أو عواصم لجھات إقتصادیة: عواصم جھویة *
.وتكون أھم مركز حضري باإلقلیم: مدن محلیة *
وظیفة (میة ومقر لألمم المتحدة وقد یمتد إشعاع بعض المدن على الصعید العالمي مثل نیویورك وھي مقر ألكبر البورصات العال*

أو یكون لھا إشعاع على الصعید الوطني مثل بعض المدن الكبرى التي تربط مع بعالقات مع المدن حسب مؤھالت الطبیعیة ) قیادیة
.والعوامل البشریة ووظائف اإلنتاج والخدمات

:تتباین أشكال استغالل المجال بین المدن الدول النامیة والمتقدمة
:ھر استغالل اإلنسان بالمجال عدن الدول المتقدمةمظا

.یتوسع مجال المدن بالدول المتقدمة بشكل منظم فالمدینة تمتد صوب النواھي مع نقل لبعض األنشطة
یضم مركز التجارة واألعمال ثم األحیاء السكینة وتلیھا بعض المصانع التي أقیمت خارج المدار الحضري لتجاوز : مركز المبنیة -

.ظاھرة التلوث وتساھم شیكة المواصالت في تنقل السكان بین مقر اإلقامة والعمل
.اة األولى وتغیب في الثانیةتباین النسیج الحضري بین المدن األوربیة واألمریكیة حیث توجد النو-
.كثرة البنایات وانتشار العمارات یكون أحیانا على حساب المساحات الخضراء مع عدم كفایة المرافق واالزدحام-

:مظاھر استغالل اإلنسان لمجال بمدن الدول النامیة

.یاء الھامشیة بفعل الھجرة القرویةیطبع الخصائص توسع المجال الحضري لمدن الدول النامیة ضعف التنظیم حیث تكثر أح
مركز المدینة، مركز األعمال، : تتواجد األحیاء الوظیفیة إلى جانب سكنیة تندرج أحیاء المدن البلدان النامیة على الشكل التالي -

.أحیاء راقیة قم أحیاء الصفیح
.ة وتعدد األحیاءوالنتیجة ھي تناقضات في مرفولوجیة المدینة وتعدد الفئات المھن اإلجتماعی
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:اكتشف المخاطر الناتجة عن كثافة استغالل اإلنسان للمجال بالمدن
:یطرح توسع مدن العالم العدید من المشاكل اإلقتصادیة

توسع المدن یتم على حساب األراضي الزراعیة نتیجة قلة األراضي وارتفاع اشعارھا مما ینعكس على تراجع اإلنتاج الفالحي 
لإلستیراد كما تظھر مشاكل أخرى ضرورة توفر الموارد المالیة إلقامة المرافق والتجھیزات من طرف مدارس، واللجوء

.مستوصفات
.سوق اتظیم المجال الحضري ینسب في عدة حوادث نتیجة عدم تركیز الصناعات في مناطق بعیدة عن التجمعات الحضریة-

:یة وبیئیةیترتب عن توسع مدن العالم عدة مشاكل اجتماع

وعینت سكانھا في ظروف ) أحیاء الصفیح واألعتاب(ظھور أحیاءھا بالمدن : تدخل المدن والھجرة قصد العمل تفرز عدة مشاكل -
.مزریة مع غیاب بنیات والتجھیزات تفشي األمراض واألوبئة إرتفاع نسبة الوفیات إنحراف أو إجرام

:ظاھرالتلوث البیئي بمختلف أنواعھا–
.ئي لموائي نتیجة كثرة النفیات وحركة التصنیع مما یؤدي إلى إستمرار األمراض وتصاعد خطورة التلوث البیئيما

.ویجب الحد من التلوث الحفاظ على البیئة

:خاتمة
.یتمیز استغالل اإلنسان في المجال في المدن بكشافة مما یطرح عدة مشاكل اقتصادیة اجتماعیة وبیئیة
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