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 (*) سيد أحمد سالم قاسم. د
  

 الحدائق العامة أحد أهم اسـتخدامات       تمثل: موضوع ومنطقة البحث  
 في المدينة مـن خـالل وظيفتهـا         Recreation حاألراضي لغرض التروي  

 يقوم فيها المتنزه    )١(فة واحدة هي الخدمات   الترفيهية التي تعد أحد أفراد وظي     
Excursionist     إذ أن   )٢( سـاعة  ٢٤فترة تقل عن    بقضاء  وهو زائر مؤقت 

تنقل توصيفه إلى سـائح     الزيادة عن هذا الوقت مع سفره خارج محل إقامته          
Tourist)مع أنهما يشتركان في جوانب من أهمها قضاء وقـت الفـراغ             )٣ 

Free Timeواالبتهاج  ول على المتعة والرغبة في الحصLeisure)٤(.  
أنهـا  : أوالبعدد من الجوانب أهمها     الحدائق العامة في هذه الدراسة      وتتحدد  

 بمدينة بريـدة  زهات الخضراء العامة داخل زمام المخطط العمراني        نتالمتضم  
زهات كالصخرية فـي المنـاطق المرتفعـة    نتحيث توجد أنماط أخرى من الم  

 ح التـروي  أنمـاط  أنها تعـد أحـد       :وثانيا )٥(المنخفضةوالمائية في المناطق    
 الـذي يمارسـه    غير النظـامي     دخل ضمن الترويح  ي )٦(خارج البيت الخلوي  

 الموجـه مـن األنديـة        ضمن الترويح  إشراف أو توجيه وليس   األفراد دون   
 هتصف بخصائص تميز  أن المتنزه بها ي   : وثالثا )٧(الرياضية واألدبية والمهنية  

                                                 
   . جامعة أسيوط–كلية اآلداب   (*)
عيانه، جغرافية العمران، دراسة تحليلية للقرية والمدينـة، دار          فتحي محمد أبو     -١

  .٢١٥ت، ص:المعرفة الجامعية، د
 محمد صبحي عبد الحكيم، حمدي أحمد الديب، جغرافية السياحة، مكتبة األنجلو            -٢

  .٤، ص٢٠٠١المصرية، سنة
3- Bahatia, A.K., The Business of Tourism, cencepts and 

strategies, sterling, New Delhi, 2007, P.56.  
4- Boniface, B., and cooper, C., Worldwide Destinations, The 

Geography of Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, 
London, 2003, P.3.  

 طارق محمد القيعي، تصميم وتنسيق الحدائق، منشأة المعـارف، اإلسـكندرية،            -٥
  .١٩٨، ص١٩٨٦

ك الفري، جغرافية الترويح، ترجمة محبات الشرابي، دار الفكر العربـي،            باتري -٦
  .٢٦ت، ص:القاهرة، د

 محمد علي قطان، وسائل الترويح في المدينة السعودية، كتاب أبحاث المـؤتمر             -٧
، المعهد العربي إلنماء المدن، الريـاض،       ١٩٨٠السادس لمنظمة المدن العربية     

  .٢٠٨، ص١٩٨٠
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وقـت الفـراغ،    قـضاء   ة األخرى منها االختيار الشخصي،      عن جوانب الحيا  
  .)١(بناء، بدون مردود ماديالهدف ال

وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع في مدينة بريدة التي تقع شـمال شـرق              
أنها عاصـمة إمـارة     : ألسباب منها أوال  ) ١(المملكة العربية السعودية شكل   

 في المملكـة    إمارة١٣غ عددها   البالاإلدارية  ) اإلمارات(القصيم أحد المناطق    
 المرتبة الثامنة في عدد السكان بين مدن        أنها تنال : وثانياالعربية السعودية،   

، تمثـل الحـدائق     )٢(٪ مـنهم  ٢٠ألكثر عددا، يشغل األجانب نـسبة     المملكة ا 
 حتى يمكنهم التأقلم والتكيف    ايفادهميا متعارفا عليه في مناطق      متنفسا ترويح 

Acclimatization   مما ضاعف من أهميتهـا وضـرورة       بيئة المدينة   في
لسكان بمنطقة البحث كجزء مـن      ألكثر ا الخصوصية الثقافية   : الثتنميتها وثا 

 المتعارف عليها فـي     حالمجتمع السعودي الذي الزالت بعض جوانب التروي      
 ،نوعيـا وكميـا    موجودة   رمجتمعات الدول المجاورة كالسينما والمسارح غي     

ـ  و ية بديلة لحدائق العامة كمنافذ ترويح   همية ا مما ضاعف من أ    البعـد  : ارابع
في المدينة بصفة عامة الذي يـشعر فيـه الفـرد بعـدم الراحـة               المناخي  

Discomfort    الحدائق الخضراء حيـث   أهمية ممما يدعأغلب شهور السنة
يتصف مناخ منطقة الدراسة بارتفاع معدالت الحـرارة خاصـة فـي فـصل             

د متوسط  م يزي °٣١,٢ الحرارة الشهري فيه   درجةالصيف الذي يصل متوسط     
  .)٣(م°٤٠الدرجات العظمى خالله عن

تطلب التحليل الجغرافي لموضوع الدراسة األخـذ       :  الدراسة وأساليبمناهج  
الموضوعي لتناول الموضوع بكامل جوانبـه مـن        : بعدد من المناهج أهمها   

لبيان إلقليمي   بالمدينة وا  ححيث أبعاده الجغرافية وأهميته بين جوانب التروي      
 حديقة الدراسة    المتنزهين في  أقاليمتوزيع الحدائق على إقليم المدينة وتحديد       

 حيـث   مـن باألرقـام     الكمي لوصف وتصنيف الحدائق    يالتطبيقية والوصف 
 ثـم تحليـل التوزيـع        بالمدينة  الحدائق توزيعو أشكالها وترتيبها المساحي  

فـي   وخصائص رحلة التنـزه     بيان دوافع التنزه  ل والسلوكي   المكاني للحدائق 
  .الدراسة التطبيقية

                                                 
، ص ص   ١٩٩٨لسدحان، الترويح، مكتبة العبيكان، الريـاض،        ناصر ا   عبد اهللا  -٨

٦٥، ٦٤ .  
المملكة العربية السعودية، وزارة االقتصاد والتخطيط، النتائج األوليـة للتعـداد            -١

  .٧٩، ص ٢٠٠٤، مصلحة اإلحصاءات العامة، ٢٠٠٤العام للسكان والمساكن 
الكتـاب اإلحـصائي    المملكة العربية السعودية، وزارة االقتصاد والتخطـيط،         -٢

  .٢٨-٢٧، ص ٢٠٠٧-١٩٩٠السنوي، عدد سنوية خالل الفترة 
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  ٢٠١٠موقع وحدود مدينة بريدة ) ١(شكل 
  :المصدر

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، خريطـة           -
: ١، مقيـاس رسـم      ٢٠١٥مراحل النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى       

 .٢٠٠٤لقصيم، بريدة، ، أمانة منطقة ا١٥٠٠٠٠
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal 

and Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land 
Use Map, Buraydah City, Deputy Ministry for 
Town Planning, Scale 1: 20000, 1988.  
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يب والطـرق  وألجل توفير البيانات الخاصة بالدراسة تم األخذ بعدد من األسال        
 والعينات والمقابالت الشخـصية خـالل       )١(الحصر الشامل واالستبانات  : منها

 كما تم استخدام بعض األساليب مثـل مقيـاس الـشعور         م٢٠١٠شهر إبريل 
 للتـرويح  الجغرافيـة الدراسة واستنادا إلى أن  Comfort Indexبالراحة 

ـ        بكل من الطلب عل    تهتمبصفة عامة    سهيالت يه والحركة إلـى مكانـه والت
  : يتضمن موضوع الدراسة عددا من العناصر هي)٢(المقدمة بشأنه

 .االستخدام الحدائقي لألراضي وخصائصه ونصيب السكان -١
 .وأنماط توزيعهااألبعاد الجغرافية المؤثرة في توطن الحدائق  -٢
دراسـة تطبيقيـة فـي      -حديقة مركز الملك خالد الحـضاري      -٣

  .جغرافية الترويح
  

  ي لألراضي وخصائصه ونصيب السكان  االستخدام الحدائق-١
   االستخدام الحدائقي-١-١
:  لألراضي حسب اتجاهات العمران بالمدينـة       االستخدام الحدائقي  -١-١-١

تعد الحدائق أحد أهم استخدامات األراضي بالمدينة، وتشير بيانـات جـدول            
إلى تباين مساحات األراضي المشغولة بالحدائق بمدينة بريـدة حـسب           ) ١(

ت العمران التي تم تحديدها بداية من نـواة المدينـة بطريقـة عمـل               اتجاها
 يلتقيان في نواة المدينة التي يمثلها المسجد الكبير         )٣(محورين على الخريطة  

أحدهما يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي واآلخر يمتد من الشمال            
) ٢(،  )١(ي  الغربي إلى الجنوب الشرقي حيث تم تحديد أربعة اتجاهات جدول         

  :مرتبة تنازليا حسب األقل في المساحة هي

يعد أكثر جهات المدينة من حيث مساحة كل مـن الكتلـة            : اتجاه الشمال  -
 علـى التـوالي بنـسبة       ٢كم٩,٣،  ٢كم٤٤,٨العمرانية والحدائق العامة    

٪ من مساحة األراضي المشغولة بالمباني أهمها       ٢٠,٨استخدام للحدائق   
، ٢م١٣٢٠٠٠لبلدية بحي الصفراء ومـساحتها      الساحة ا : حدائق كل من  

، منتزه  ٢م١٢٠٠٠٠حديقة منتزه البلدية قرب وكالة الخدمات ومساحتها        
 )٤(، حديقة مركز الملك خالد الحـضاري      ٢م١١٠٦١٢البحيرة ومساحته   

                                                 
تم تطبيق استبانة عن شعبية التنزه في الحدائق وأخرى عن المتنزهين في حديقة              -١

  .الملك خالد، يراجع في ذلك المالحق
محمد مدحت جابر عبد الجليل، معجم المـصطلحات الجغرافيـة والبيئـة، دار              -٢

  .٥٩٩، ص ٢٠١٠عية، اإلسكندرية، المعرفة الجام
المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، خريطة مراحل تطور   -٣

، أمانة  ١٥٠٠٠٠: ١، مقياس رسم    ٢٠١٥النمو العمراني لمدينة بريدة حتى سنة     
  .٢٠٠٤منطقة القصيم، بريدة، 

  . دراسة تطبيقية-ري سيتم خالل الدراسة تناول حديقة مركز الملك خالد الحضا -١
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، باإلضافة إلى منتزهات أخرى في مناطق كـل         ٢م١٠٩٨٠٠ومساحتها  
 .ن وغيرهاالصفراء، الفايزية، اإلسكان، حي األم: من

  
  االستخدام الحدائقي لألراضي حسب اتجاهات )  ١(جدول 

  االمتداد العمراني بمدينة بريدة 

  االتجاه  م
  مساحة

  الكتلة العمرانية
  ٢كم

  مساحة
  الحدائق

  ٢كم

االستخدام 
  الحدائقي

٪  
١  
٢  
٣  
٤  

  الشمال
  الشرق
  الغرب
  الجنوب

٤٤,٨  
٣١  

٢٥,١  
١٢,٢  

٩,٣  
٧,١  
٥,٢  
١,٤  

٢٠,٨  
٢٢,٩  
٢٠,٧  
١١,٥  

  ٢٠,٣  ٢٣  ١١٣,١  جملة

 قياس وحساب الباحث حسب االتجاهات الرئيسة للمدينـة         :المصدر
بطريقة عمل محورين على الخريطة يلتقيان في نواة المدينـة          
القديمة التي يمثلها المسجد الكبير أحدهما يمتد مـن الـشمال           
الشرقي إلى الجنوب الغربي واآلخر يمتد من الـشمال الغربـي           

  .شرقيإلى الجنوب ال
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of 

Municipal and Rural Affairs, Muster 
Directive Plan, Land Use Map, Buraydah 
City, Deputy Ministry for Town Planning, 
Scale 1: 20000, 1988.  

 محمد زكي فارسي، خريطة ودليل القصيم، مدينة بريدة، مقياس          -
  .٢٠٠٤دة، ، ج٣٠٠٠٠: ١رسم 

  . الدراسة الميدانية-
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االستخدام الحدائقي من الزمام العمراني حسب اتجاهات المد ) ٢(شكل 
  العمراني 

   ٢٠١٠بمدينة بريدة 
  :المصدر

  )١(بيانات الدوائر النسبية عن جدول  -

خريطـة  المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة،          -
: ١، مقيـاس رسـم      ٢٠١٥مراحل النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى       

 .٢٠٠٤، أمانة منطقة القصيم، بريدة، ١٥٠٠٠٠
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal 

and Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land 
Use Map, Buraydah City, Deputy Ministry for 
Town Planning, Scale 1: 20000, 1988.  

 كم



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٢١  

تقل مساحة الحدائق والمنتزهات في هذا االتجاه مقارنـة         : اتجاه الشرق  -
 من جملة مساحة الكتلـة      ٢كم٧,١باالتجاه السابق حيث تصل مساحتها      

٪ ٢٢,٩، تصل نسبة استخدام الحدائق بهـا  ٢كم٣١العمرانية فيه البالغة  
، منتـزه الهديـة     ٢م١٦٢٢٩٠الرفيعة ومساحتها   : أهمها حدائق كل من   

 باإلضافة إلى عدد من الحـدائق األخـرى مثـل           ٢م١٠٠٠٠٠ومساحته  
 .الشروق، منتزه جنوب اإلمارة، حديقة دوار الهدية

تتعدد الحدائق العامة في غرب المدينة أهمها المنتزه العام         : اتجاه الغرب  -
 يليه في المساحة حديقة الشماس      ٢م٧١٠٢٥في حي المنتزه ومساحته     

، ثم يأتي منتزه الـساحة البلديـة        ٢م٢٣٠٠٠ماس بمساحة   في حي الش  
، تصل نـسبة االسـتخدام      ٢م٨٢٣٠بالموطأ في المدينة التالية بمساحة      

٪ حيث تصل جملة مساحة الكتلـة       ٢٠,٧الحدائقي في هذا االتجاه نسبة      
 .٢كم٥,٢ ومساحة الحدائق ٢كم٢٥,١العمرانية به 

 الحدائق العامة كمـا أن      يعد أقل جهات المدينة من حيث     : اتجاه الجنوب  -
الموجود منها يتصف بضيق المساحة أشهرها حديقة رواق ومـساحتها          

، ٢م٧١٠٧، حديقة الساحة البلدية بحي الخليج ومـساحتها         ٢م٨٨٠٠٠
٪، ويرجع ضـيق    ١١,٥تصل نسبة االستخدام الحدائقي في هذا االتجاه        

ح التـي   إلى طبوغرافية السطهذا االتجاهمساحات العمران والحدائق في     
تنتشر فيها الكثبان الرملية والمناطق المنخفضة بينها المعروفة محليـا          

  .باسم الخبوب
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   حسب اتجاهات من حيث المساحةتوزيع أهم الحدائق العامة)  ٢(جدول 
  الزمام العمراني  بمدينة بريدة

  ٢المساحة م  الحديقة وموقعها  االتجاه  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  

  الشمال

  الساحة البلدية بالصفراء غرب اإلستاد
  منتزه البلدية غرب وكالة الخدمات

  منتزه البحيرة باإلسكان
  منتزه حديقة الملك خالد بالصفراء

   الرابية–منتزه الصفا 
  منتزه مناخ العقيالت بالصفراء

   اإلسكان–منتزه اإلسكان الشرقي 
  الساحة البلدية بالفايزية ب
  جنوب المرورالساحة البلدية بالصفراء 

  ساحة الصفراء
  الساحة البلدية بالفايزية أ

   األمن–ساحة األمن 
   الصفراء–حديقة البريد 

١٣٢٠٠٠  
١٢٠٠٠٠  
١١٠٦١٢  
١٠٩٨٠٠  
٨٧٠٣٢  
٥٢٨٥٠  
٣٦٠٠٠  
٢٦٠١٤  
١٦٥٢٠  
١٢٩٨٠  
١٢٣٩٧  
٨٩٠٠  
٥٢٨٥٠  

  ٧٧٧٩٥٥  جملة
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  

  الشرق

   الرفيعة–منتزه الرفيعة 
   الشرقي الدائري–منتزه الهدية 

   الضاحي–منتزه الشروق 
  حديقة جنوب اإلمارة
   الهدية–حديقة دوار الهدية 

١٦٤٤٩٠  
١٠٠٠٠٠  
٧٣١٢٥  
٣٥١٦٤  
٢٥٣٥٠  

  ٣٩٨١٢٩  جملة
١٩  
٢٠  
٢١  

  الغرب
  حديقة المنتزه الغربي 

  حديقة الشماس
  الساحة البلدية بالموطأ

٧١٠٢٥  
٢٣٠٠٠  
٨٢٣٠  

  ١٠٢٢٥٥  جملة
٢٢  
  واق حي ر–منتزه رواق   الجنوب  ٢٣

  الساحة البلدية بالخليج
٨٨٠٠٠  
٨١٠٧  

  ٩٦١٠٧  جملة
  ١٣٧٤٤٤٦  المجمــوع

للحدائق التي تزيد مساحة كـل منهـا         تصنيف وتوزيع الباحث     :المصدر
  :اعتماد علىم ٨٠٠٠عن 

 المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، إدارة         -
  .٢٠١٠بريدة، الحدائق بلدية بريدة، تقارير غير منشورة، 

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of 
Municipal and Rural Affairs, Muster 
Directive Plan, Land Use Map, Buraydah 
City, Scale 1: 20000, 1988. 

 تم تحديد الجهات بطريقة عمل محورين على الخريطـة يلتقيـان            -
ا يمتـد مـن     أحـدهم ) المسجد الكبير (في نواة المدينة القديمة     

الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي واآلخر يمتد مـن الـشمال           
  .الغربي إلى الجنوب الشرقي

  . الدراسة الميدانية-
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 ٣٢٣  

 توزيع االستخدام الحـدائقي علـى النطـاق العمرانـي حـسب             -٢-١-١
إلى أن الكتلـة    ) ٣( تشير بيانات جدول     )١() مخطط -عشوائي(مورفولوجيته  

هرت بداية نـشأتها منـذ تواجـد نـواة المدينـة            العشوائية القديمة التي ظ   
 حيـث تـم البـدء فـي         ١٩٨٠م حتى سنة  ١٥٥٢ الموافق   )٢(هـ٩٥٨سنة

تمتد أطوالها في خطـوط     . التخطيط الحضري بالمدينة شأن المدن السعودية     
كـم  ٤,٥كم شـماال،    ٥مستقيمة في كل اتجاه رئيسي من نواة المدينة بنحو          

ساحتها العمرانية في كتلـة متـصلة   كم غربا تصل م   ١,٦كم شرقا،   ٤جنوبا،  
 حيـث تـصل     ٢كم٢,٥، تنال الحدائق منها مساحة قدرها       ٢كم١١,١األرجاء  

كما تشير بيانـات الجـدول إلـى أن        . ٪٢٢,٥نسبة االستخدام الحدائقي بها     
 ١٩٨٠الكتلة المخططة التي تحيط بالكتلة السابقة التي يؤرخ لها بداية سـنة           

يات امتدادات الكتلة السابقة في االتجاهـات       تصل امتداداتها بالقياس من نها    
كم غربا تصل مـساحاتها     ٠,٨كم شرقا،   ٦كم جنوبا،   ٧ شماال،   كم٩الرئيسة  

 من الحدائق مما يجعل نسبة االسـتخدام        ٢كم٢٠,٦ منها   ٢كم١٠٢العمرانية  
٪ وتشير بيانـات الجـدول إلـى أن نـسبة االسـتخدام        ٢٠,٢الحدائقي بها   

٪ وهي نسبة تقـل     ٢٠,٤دام العمراني تصل إلى     الحدائقي العامة من االستخ   
٪ ويرجع ذلـك إلـى      ٢٢,٥ في الكتلة العشوائية التي تصل فيها        اعن مثيلته 

انخفاض مساحة الكتلة العمرانية القديمة مقارنة بمساحة الكتلة الحديثة فـي           
الوقت الذي كان يتخللها وعلى أطرافها أراضي فضاء تم اتخاذها حدائق فـي     

قديمة حول مباني البلدية وبعض المناطق الفضاء جنوب غرب         شمال الكتلة ال  
المدينة في حي الموطأ ومناطق أخرى شرق المدينة في الجهة الشرقية مـن      
المستشفى المركزي وما حولها وهي مناطق وقعـت مـن نـصيب الكتلـة              

يضاف إلى ذلك أن مناطق الحواف في الكتلة القديمة         . العشوائية من الحدائق  
ترة تفعيل عوائد البترول من خالل نشأة مبان حكوميـة إداريـة            نالت بداية ف  

ويقية لزم األمر ترك مناطق حولهـا منهـا مـا تـم             وصحية وتعليمية وتس  
  .استخدامه حدائق عامة

                                                 
  :جميع األرقام الواردة بدون مصدر من قياس وحساب الباحث على خريطة -١

 المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، خريطة مراحـل           -  
، ١٥٠٠٠٠: ١، مقياس رسم ٢٠١٥تطور النمو العمراني لمدينة بريدة حتى سنة    

  .مصدر سابق
، معجم بالد القصيم، الجـزء الثـاني، مرجـع سـابق،            محمد ناصر العبودي   -٢

  .٤٧٣ص
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 ٣٢٤  

  استخدام األراضي للحدائق العامة تبعا للنطاق ) ٣(جدول 
  العمراني العشوائي والمخطط بمدينة بريدة

  استخدام األرض
  الكتلة  م

  جملة  أخرى  حدائق
بة االستخدام نس

  الحدائقي٪
١  
٢  

  العشوائية
  المخططة

٢,٥  
٢٠,٦  

٨,٦  
٨١,٤  

١١,١  
١٠٢  

٢٢,٥  
٢٠,٢  

  ٢٠,٤  ١١٣,١  ٩٠  ٢٣,١  جملة
  :قياس الباحث عن: المصدر

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of 
Municipal and Rural Affairs, Muster 
Directive Plan, Land Use Map, Buraydah 
City, Scale 1: 20000, 1988 . 

  . الدراسة الميدانية-
  

وتشير بيانات الجدول أيضا إلى انخفاض نسبة االستخدام الحدائقي في الكتلة           
٪ على التوالي، ويرجـع     ٢٢,٥٪،  ٢٠,٢المخططة مقارنة بالكتلة العشوائية     

لـة  ذلك إلى صغر مساحة المباني نسبيا مقابل مـساحة الحـدائق فـي الكت             
العشوائية مقارنة بالكتلة المخططة كما أن هذه األرقام ليست قرينـة علـى             

وتعـد مدينـة    . ارتفاع نصيب الفرد من مساحة الحدائق في الكتلة العشوائية        
كمصدر للخدمـة   بريدة ذات خصوصية في ارتفاع نسبة االستخدام الحدائقي         

ع ذلك إلـى أن     ويرجالترويحية في منطقتها المركزية مقارنة بالمدن األخرى        
تلقى تشجيعا من المخطط الحضري     الحدائق تمثل أهم المنافذ الترويحية التي       

بالمدينة ولعدم توطن غيرها من منافذ الترويح التي توجد عادة في مراكـز              
 والمقاهي واألندية الثقافية التي تتناسـب       المدن مثل دور السينما والمسارح    

  .)١(رتفعةالكثافة السكانية الملمرورية وفي الحركة امع الكتل الكبيرة 
  
 خصائص الحدائق حسب الترتيب الحجمي المساحي وطول المضمار         -٢-١

  والشكل
يمكن تبيين التراتب الحجمي    :  الترتيب الحجمي المساحي للحدائق    -١-٢-١

المساحي للحدائق بمدينة بريدة من خالل تصنيف أهم حدائق المدينة األكبـر            
٪ من جملة عدد الحدائق التـي تـم         ٣٧,٣ حديقة بنسبة ٢٢مساحة وعددها   

من خالل الفئـات المـساحية   ) ٤(، )٢(حصرها على خريطة المدينة جدولي    
  :الخمس التالية

                                                 
 فتحي محمد مصيلحي، جفرافية الخدمات، اإلطار النظري وتجـارب عربيـة،            -١

 .٢٥٣، ص٢٠٠٧، دار الماجد للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢طبعة 
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 ٣٢٥  

هي أكثر الفئات مـن حيـث عـدد       : ٢م٢٥٠٠٠ إلى أقل من     ٨٠٠٠من   -
 الشماس فـي غـرب المدينـة        : كل من  حدائق هي ٧الحدائق حيث تنال    

 في حـي الـصفراء      ٢م١٦٥٢٠، الساحة البلدية بالصفراء     ٢م٢٣٠٠٠
 ٢م١٢٨٩٠شمال المدينة، ساحة الصفراء في حي الصفراء ومـساحتها          

، سـاحة األمـن     ٢م١٢٣٩٧ الساحة البلدية بالفايزية     في شمال المدينة،  
 ٢م٨٢٣٠ ساحة األمن بالموطأ في غرب المدينة ومـساحتها          ،٢م٨٩٠٠

  .٢م٨١٠٧جنوب المدينة، الساحة البلدية بالخليج 

 حـدائق بنـسبة     ٤تـضم عـدد     : ٢م٥٠٠٠٠ى أقل من     إل ٢٥٠٠٠من   -
حديقـة اإلسـكان   :  حدائق الدراسة هي كل مـن      عدد٪ من جملة    ١٨,٢

 فـي شـمال المدينـة، حديقـة جنـوب اإلمـارة             ٢م٣٦٠٠٠الشرقي  
حديقة دوار الهدية ومـساحتها     ،  ٢م٢٦٠١٤منتزه الفايزية   ،  ٢م٣٥١٦٤
 . في شرق المدينة٢م٢٥٣٥٠

تـشمل ثـالث حـدائق بنـسبة        : ٢م٧٥٠٠٠ إلى أقل من     ٥٠٠٠٠من   -
 الـشروق بحـي الـضاحي       :٪ من جملة الحدائق هي كـل مـن        ١٣,٦

 شرق المدينة، حديقة المنتزه العـام فـي حـي           ٢م٧٣١٢٥ومساحتها  
ثم حديقة منـاخ العقـيالت       ٢م٧١٠٢٥المنتزه غرب المدينة ومساحتها     

 .في شمال المدينة ٢م٥٢٨٥٠بالصفراء ومساحتها 
تضم هذه الفئة كل من حديقـة       : ٢م١٠٠٠٠٠ إلى أقل من     ٧٥٠٠٠من   -

 بحي رواق جنوب المدينة، حديقة الـصفا        ٢م٨٨٠٠٠رواق ومساحتها   
 في حي الرابية شرق المدينة، تمثل هـذه الفئـة           ٢م٨٧٠٣٢ومساحتها  

 .٪ من جملة حدائق الدراسة٩,١نسبة 
٪ مـن جملـة     ٢٧,٣حدائق بنسبة   ٦تضم عدد   :  فأكثر ٢م١٠٠٠٠٠من   -

الرفيعـة بحـي    : حة بالمدينة أهمها حدائق كل مـن      الحدائق األكبر مسا  
، منتزه البلدية غرب وكالـة الخـدمات        ٢م١٣٢٠٠٠الرفيعة ومساحتها   

البحيـرة بحـي اإلسـكان ومـساحتها         ،حديقة٢م١٢٠٠٠٠ومساحتها  
. ٢م١٠٠٠٠٠، حديقة الهدية بمنطقة الوسيطي ومساحتها       ٢م١١٠٦١٢

ئق األخـرى فتقـع فـي    ويالحظ أن األخيرة تقع باتجاه الشرق أما الحدا     
اتجاه الشمال بما يؤكد استحواذ شمال المدينة علـى أكبـر عـدد مـن               

 .الحدائق الواسعة المساحة
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 ٣٢٦  

   الحدائق ألهمالفئات الحجمية المساحية ) ٤(جدول 
  من حيث المساحة بمدينة بريدة

  ٪  عدد  ٢م/ الفئات الحجمية   م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  ٢٥٠٠٠ إلى أقل من ٨٠٠٠
  ٥٠٠٠٠من  إلى أقل ٢٥٠٠٠
  ٧٥٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠٠٠
  ١٠٠٠٠٠ إلى أقل من ٧٥٠٠٠

   فأكثر١٠٠٠٠٠

٧  
٤  
٣  
٢  
٦  

٣١,٨  
١٨,٢  
١٣,٦  
٩,١  
٢٧,٣  

  ١٠٠  ٢٢  جملة
  :المصدر

٪ ٣٧,٣حديقة هي األكبر في المساحة بنـسبة        ٢٢ يضم الجدول    -
نتائج الحـصر   (حديقة  ٥٩الحدائق بالمدينة البالغ    من جملة عدد    
  ).الشامل للحدائق

  :م قياس المساحات عن كل من ت-
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of 

Municipal and Rural Affairs, Muster 
Directive Plan, Land Use Map, 
Buraydah City, Scale 1: 20000, 1988 . 

: ١ محمد زكي فارسي، خريطة ودليل مدينة بريدة، مقياس رسم           -
 .٢٠٠٤، جدة، ٣٠٠٠٠

  .يدانية الدراسة الم-
  

يمثـل مـضمار    : أطوال مضامير رياضة المشي بالحـدائق      فئات   -٢-٢-١
المشي في الحديقة أهم أحد استخدامات األراضي بها مما يجعل الحدائق التي            

وجد بها مضمار أو أن مضمارها قصير الطول أقل أهمية في جذب قطاع             يال  
ـ   وتنقسم فئات مضامير الحدائق     . معين من المتنزهين   ، )٥(دولي  من خالل ج

  : إلى أربع فئات حسب أطوالها هي)٦(

 حـدائق   عـدد ٪ من جملة    ٢٧,٣حدائق بنسبة   ٦تضم  : م٥٠٠أقل من    -
حديقة األمن في حـي األمـن وطـول مـضمارها     : الدراسة هي كل من  

م، الساحة البلدية في حي الخليج جنوب المدينة وطول مـضمارها           ٤٥٧
م يضاف إلى ذلك    ١٣٢م، حديقة البريد بالصفراء وطول مضمارها       ٣٦٥

الحدائق التي ال يوجد بها مضمار مثل منتـزه رواق جنـوب المدينـة،              
حديقة جنوب اإلمارة، منتزه الهدية عند تقاطع طريق الهدية مع الدائري           

 .الشرقي
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 ٣٢٧  

 ٪ من جملة  ٣٦,٤حدائق بنسبة   ٨تضم  : م١٠٠٠ إلى أقل من     ٥٠٠من  
كالة الخـدمات    منتزه البلدية غرب و    : حدائق الدراسة أهمها كل من     عدد

م، منتزه مناخ العقـيالت شـمال المدينـة وطـول           ٨٨٠طول مضماره   
 م، حديقـة  ٧٤٦ حديقة المنتـزه وطـول مـضمارها         م،٨٣٨مضماره  

م، الساحة البلديـة بالـصفراء وطـول        ٧٠٠ الشماس وطول مضمارها  
م، حديقة دوار الهدية شرق المدينة وطـول مـضمارها          ٥٨٦مضمارها  

  .م٥٣٩
 

  ال مضامير المشي في أكبر الحدائق مساحة فئات أطو) ٥(جدول 
  بمدينة بريدة

  المرتبة  ٪  عدد  م/ فئات األطوال   م
١  
٢  
٣  
٤  

  ٥٠٠أقل من 
  ١٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠
  ١٥٠٠ إلى أقل من ١٠٠٠

   فأكثر١٥٠٠

٦  
٨  
٣  
٥  

٢٧,٣  
٣٦,٤  
١٣,٦  
٢٢,٧  

٢  
١  
٤  
٣  

  -  ١٠٠  ٢٢  جملة
  :المصدر   

  : أطوال المضامير من حساب الباحث عن-
المملكة العربية السعودية، وزارة الـشئون البلديـة والقرويـة،            

بلدية بريدة، إدارة الحدائق، تقـارير غيـر منـشورة، بريـدة،            
٢٠١٠.  

٪ ٣٧,٣حديقة هي األكبر في المساحة بنـسبة        ٢٢ يضم الجدول    -
يراجع مـصدر   (حديقة  ٥٩من جملة عدد الحدائق بالمدينة البالغ       

 ).الجدول السابق
حدائق، تقـع كلهـا فـي       ٣تضم عدد   : م١٥٠٠أقل من    إلى   ١٠٠٠من   -

شرق المدينة هي حديقة الصفا في حـي الرابيـة وطـول مـضمارها              
م، حديقـة الـشروق     ١٢٤٨م، حديقة الرفيعة وطول مضمارها      ١٤٦٠

 .م١٠٢٣بالضاحي وطول مضمارها 
حدائق تقع في شمال المدينة هـي الـساحة         ٥تضم  : م فأكثر ١٥٠٠من   -

م، حديقة مركز الملـك خالـد       ٢٠٠٠ مضمارها   البلدية بالصفراء وطول  
م، منتـزه البحيـرة فـي حـي اإلسـكان           ١٩٠٠الحضاري ومضمارها   

 في شقي الحديقة    ١٦٢٦م، منتزه الفايزية ومضماره     ١٧٠٠ومضماره  
 .م١٥٢٣أ، ب، منتزه اإلسكان بحي اإلسكان وطول مضماره 

 بيانـات   وحول بيان مدى ارتباط طول المضمار في الحديقة بمساحتها تشير         
  بشأن أهم الحدائق التي يزيد طول المضمار في كـل منهـا عـن              ) ٦(جدول
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 ٣٢٨  

توزيع أطوال المضمامير على المساحات في الحدائق التي يزيد ) ٦(جدول 
  م بمدينة بريدة٥٠٠طول مضمار كل منها عن 

  المضمار م  ٢المساحة م  الحديقة  م

طول 
/ المضمار
  المساحة

  ٢م١٠٠٠/م
  ٦١  ٥٠٠  ٨٢٣٠   الموطأ-الساحة البلدية   ١
  ٤٢,٣  ١٦٢٦  ٣٨٤١١  الساحة البلدية بالفايزية أ، ب  ٢
  ٤٢,٣  ١٥٢٣  ٣٦٠٠٠  منتزه اإلسكان  ٣
  ٤١,٠  ٥٣٠  ١٢٩٨٠  ساحة الصفراء  ٤
  ٣٥,٥  ٥٨٦  ١٦٥٢٠  الساحة البلدية بالصفراء جنوب المرور  ٥
  ٣٠,٤  ٧٠٠  ٢٣٠٠٠  حديقة الشماس بالشماس  ٦
  ٢١,٢  ٥٣٩  ٢٥٣٥٠  حديقة الهدية  ٧
  ١٧,٣  ١٩٠٠  ١٠٩٨٠٠  منتزه حديقة الملك خالد الحضاري  ٨
  ١٦,٨  ١٤٦٠  ٨٧٠٣٢   الرابية–منتزه الصفا   ٩
  ١٥,٩  ٨٣٨  ٥٢٨٥٠   الصفراء–منتزه مناخ العقيالت   ١٠
  ١٥,٤  ١٧٠٠  ١١٠٦١٢   اإلسكان–منتزه البحيرة   ١١
  ١٥,٢  ٢٠٠٠  ١٣٢٠٠٠   الصفراء–الساحة البلدية   ١٢
  ١٤  ١٠٢٣  ٧٣١٢٥  احيمنتزه الشروق بالض  ١٣
  ١٠,٥  ٧٤٦  ٧١٠٢٥  حديقة المنتزه الغربي  ١٤
  ٧,٦  ١٢٤٨  ١٦٤٤٩٠   الرفيعة–منتزه الرفيعة   ١٥
  ٧,٣  ٨٨٠  ١٢٠٠٠٠  منتزه البلدية غرب وكالة الخدمات  ١٦

  :تصنيف وتوزيع الباحث اعتمادا على: المصدر
 بلديـة    المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة،         )١(

  .٢٠١٠بريدة، إدارة الحدائق، تقارير غير منشورة، بريدة، 
    

  طول المضمار بالمتر                                          
  ــــــــــــــ= طول المضمار على المساحة ) ٢(

  ٢                                     مساحة الحديقة باأللف متر
  
  .زليا حسب الحديقة األقل في كثافة المضمارتم تريب الجدول تنا) ٣(
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 ٣٢٩  

 )١(٠,٧بين المساحة وطول المضمار تصل إلى        م إلى أن درجة االرتباط    ٥٠٠
وهو ارتباط يوصف بأنه فوق متوسط أي أنه ال يشترط في كل األحـوال أن               

  .يالزم الحديقة الواسعة مضمارا طويال
 المـضمار علـى      في أطـوال   نصيبكما تشير بيانات الجدول إلى أن أعلى        

 في حديقة الساحة البلدية بالموطـأ   ٢م١٠٠٠/م٦١مساحة الحديقة تصل إلى     
جنوب غرب نواة المدينة القديمة ويرجع ذلك النخفاض مساحتها التي تـصل   

م بينما تتدنى الكثافـة     ٥٠٠ في حين يصل طول مضمارها إلى        ٢م٨٢٣٠إلى  
البلدية غـرب    في حديقة منتزه     ٢م١٠٠٠/م٧,٣في حدائق أخرى لتصل إلى      

 وطـول مـضمارها     ٢م١٢٠٠٠٠وكالة الخدمات التي تصل مساحتها إلـى        
  .م٨٨٠

 يعـد  ،ويشار إلى أنه من مشاهدة الباحث لحركة المشاة في عدد من الحدائق         
 مـن   ٢م١٠٠٠/م١٧,٣معدل الكثافة في مركز الملك خالد الحضاري البـالغ          

ة دون تـزاحم     أطوال المضمار حيث يسير المـشا      في توزيع أنسب المعدالت   
  .مما يهيئ الفائدة المرجوة منه

  

                                                 
  . ارتباط بيرسون-١
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 ٣٣٠  
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 ٣٣١  

 تأثرت أشكال الحدائق في منطقة      : تصنيف الحدائق حسب أشكالها    -٣-٢-١
ني حيـث   مورفولوجية التخطيط العمرا  : أوال: الدراسة بعدد من العوامل منها    

جاءت أغلب الحدائق في المناطق التي توصف بالبناء العشوائي بأشكال غير           
شبكة الطرق  : وثانيا. هندسية في حين صاحب البناء المخطط أشكاال هندسية       

حيث ارتبط شكل العديد من الحدائق بالطرق المحيطة بها سواء كانت بسبب            
ل تلك الطـرق ممـا      التقاء الشوارع والطرق بها أو بسبب امتدادها على طو        

 تغلب على الحدائق كما جعل األشكال       اجعل األشكال المثلثة والمستطيلة أنماط    
  ".الدوار"الدائرية تنتشر عند التقاء العديد من الطرق فيما يعرف 

إلى أن أهم أشكال الحدائق حسب الـشكل الوصـفي     ) ٧(وتشير بيانات جدول  
  :إلطارها الخارجي كل من

حيث يبلغ عدد   ر أنماط األشكال شيوعا في المدينة       يعد أكث : الشكل المثلث  -
حديقة، ٥٩٪ من جملة عددها البالغ      ٢٥,٤حديقة بنسبة   ١٥ الحدائق فيه 

حديقة مدخل شارع عثمان    :  حدائق كل من   مثلتقع عند مفترقات الطرق     
بن عفان مع شارع الملك عبد العزيز، حديقة التقاء شارع الوسيطي مع            

ديقة جنوب المظلل شمال الورش الجنوبيـة       المحور الدائري الشرقي، ح   
 .في جنوب المدينة

حديقـة بنـسبة    ١٣يصل عدد الحدائق في هذا النمط       : الشكل المستطيل  -
: ٪ من جملة عدد الحدائق أكثرها يمتد على طول الطرق مثل كل من            ٢٢

 المنتزه، حديقة   يقةحديقة اإلسكان على طول شارع عثمان بن عفان، حد        
صل عند التقائه مع الطريـق الـدائري الـشرقي،          نهاية شارع الملك في   

 .حديقة شمال شارع الملك عبد اهللا
يمثل الشكل المنتشر في منتزهات التقاء الطرق الرئيسة        : الشكل الدائري  -

حيث قامت بلدية بريدة بتخطيط مناطق التقاء الطرق على شكل حـدائق            
 عنـد   دوار الـسادة  : دائرية مصغرة يعرف كل منها بالدوار مثل كل من        

التقاء شارع الملك عبد العزيز مع شارع السادة، دوار التقنيـة جنـوب             
مكتبة الملك سعود، دوار التقاء شارع األمير سلطان مع شـارع الملـك             

 .عبد اهللا شمال اإلمارة
يقترب شكل بعض الحدائق من المربع حيث بلغ عدد هذا          : الشكل المربع  -

حديقـة  : نها كل مـن   ٪ من إجمالي عددها م    ٨,٥حدائق بنسبة   ٥النمط  
البلدية، الحديقة المقابلة لها من شارع األربعين، حديقة شـرق المطـار           

 .القديم المطلة على شارع الملك فيصل
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 ٣٣٢  

  أشكال الحدائق العامة بمدينة بريدة) ٧(جدول 
  ٪  عدد  الشكل  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  المثلث
  المستطيل
  الدائري
  المربع

  أشكال أخرى

١٥  
١٣  
١٢  
٥  
١٤  

٢٥,٤  
٢٢  

٢٠,٤  
٨,٥  
٢٣,٧  

  ١٠٠  ٥٩  جملة
ا مـن   حصر الحدائق وتحليل أشكاله   : المصدر

  :منخالل الدراسة الميدانية وكل 
 - Kingdom of Saudi Arabia, 

Ministry of Municipal and Rural 
Affairs, Muster Directive Plan, 
Land Use Map, Buraydah City, 
Scale 1: 20000, 1988 .  

لـسعودية، وزارة الـدفاع      المملكة العربية ا   -
والطيران، خريطة النطاق العمراني لمدينـة      

، المساحة العـسكرية،    ٥٠٠٠٠: ١بريدة،  
٢٠٠١.  

  . الدراسة الميدانية-
 
حديقة يتداخل في كل منها مـساحات مـن         ١٤ تضم عدد    :أشكال أخرى  -

المباني أو األراضي الفضاء مثل حديقة شـمال شـارع الـسادة غـرب       
اء شارع الملك عبد اهللا مع شارع الريـاض القـديم           المدينة وحديقة التق  

 .مما جعل الحديقة غير واضحة الشكل
) ٨(تشير بيانـات جـدول     :  نصيب السكان من الحدائق بمدينة بريدة      -٣-١

 وهـي مـساحة تفـوق       ٢م٤٩,٨إلى أن نصيب الفرد في المدينة يصل إلى         
يـصل إلـى    نصيب الفرد في العديد من الدول النامية والمتقدمة ففي مـصر            

 ويأتي ارتفـاع    )١( ٢م٢١، وفي الواليات المتحدة األمريكية يصل إلى        ٢م٤,٢
التوسع األفقي لزمـام  : نصيب الفرد في منطقة الدراسة إلى عوامل منها أوال 

المباني بالمدينة حيث يفضل السعوديون بناء مساكنهم من دور واحـد مـن             
 فـي   ٢م٤٥٠جهة وكل مسكن منها على مساحة واسعة يـصل متوسـطها            

األحياء المخططة مما نتج عنه انخفاض الكثافة السكانية وبالتـالي يرتفـع             

                                                 
  .٤٠محمد محمد كذلك، المرجع السابق، ص -١
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 ٣٣٣  

أن التخطيط الحضري للمدينة هيـأ      : نصيب الفرد من مساحة الحدائق، وثانيا     
الفرصة للمخططين من تخصيص مواضع الحدائق ضمن مخططات األحيـاء،          

ت مـن  أن أجزاء من الحدائق ال تغطيها الخـضرة بـل هـي سـاحا         : وثالثا
األراضي الفضاء خاصة في مناطق حوافها الستخدامها كمواقف للـسيارات          
مما يضاعف من نصيب الفرد من المساحة المحسوبة كحدائق وتشير بيانات           
الجدول إلى تباين نصيب األفراد من مساحات الحدائق مـن خـالل مقارنـة              

  .نصيب الفرد في أقاليم جهات المدينة

 خدمة حدائقية بين األقاليم حيث يصل نصيب        ينال أعلى : اإلقليم الشمالي  -
نسمة، تصل جملة   ١٢٠٠٤٧ إذ يضم هذا اإلقليم عدد       ٢م٧١,٦الفرد به   

منتزه البحيرة، حديقة   :  أهمها حدائق كل من    ٢كم٨,٦مساحة الحدائق به    
الملك خالد الحضاري، منتزه اإلسكان وغيرها من الحدائق األقل مساحة          

لفايزية، الـصفراء، اإلسـكان ويرجـع       ا: التي تنتشر في أحياء كل من     
ارتفاع نصيب الفرد في هذا اإلقليم فـي المقـام األول إلـى التخطـيط               
الحضري الذي يغلب على مورفولوجية هذا اإلقليم إذ أن التخطيط يمثـل            

 .التحضر المنظم للمدن
يضم أحياء أهمها الضاحي، السالم، البساتين، الرفيعـة،     : اإلقليم الشرقي  -

فق، خضراء، النقع، القاع، الـشروق ينـال هـذا اإلقلـيم           الوسيطي، األ 
المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من المنتزهات بعد إقلـيم الـشمال             

فرد نظرا إلى أن عدد الـسكان بـه يـصل إلـى       / ٢م٦٣حيث يصل إلى    
 ومن أهم حدائق هذا اإلقليم      ٢كم٥,٢نسمة ومساحة الحدائق به     ٨٢٥٠٣

 .صفا، الشروق، حديقة جنوب اإلمارةالرفيعة، الهدية، ال: كل من
ينخفض فيه عدد السكان عن اإلقليمين السابقين حيـث         : اإلقليم الجنوبي  -

٪ من جملة سكان المدينة تخـصه       ٤,٩نسمة بنسبة   ٢٢٧١١ينال عدد   
مساحة تقترب من كيلو واحد من الحدائق أهمها منتزه رواق مما جعـل             

اإلقليمين السابقين حيث   نصيب الفرد يتدنى من مساحة الحدائق مقارنة ب       
 .٢م٤٤يصل 
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 ٣٣٤  

  نصيب الفرد من الحدائق العامة حسب األقاليم بمدينة بريدة) ٨(جدول 
  اإلقليم  م  ٢كم/ الحدائق   نسمة/ السكان 

  ٪  عدد  ٪  عدد
  فرد/  ٢م

١  
٢  
٣  
٤  

  الشمالي
  الشرقي
  الجنوبي
 الغربي

  األوسطو

١٢٠٠٤٧  
٨٢٥٠٣  
٢٢٧١١  
٢٣٨٢٣٩  

٢٥,٩  
١٧,٨  
٤,٩  
٥١,٤  

٨,٦  
٥,٢  
١,٠  
٨,٣  

٣٧,٢  
٢٢,٥  
٤,٤  
٣٥,٩  

٧١,٦  
٦٣,٠  
٤٤  

٣٤,٨  

  ٤٩,٨  ١٠٠  ٢٣,١  ١٠٠  ٤٦٣٥٠٠  جملة
  :المصدر

  :بيانات السكان عن) ١(
) ١٧(جـدول    الـواردة فـي      ٢٠٠٩سـنة   جملة عدد السكان      

 لسكان على األحياء فـي    توزيع ا موزعة حسب النسب المئوية ل    
ية، وزارة الشئون   المملكة العربية السعود  :  إقليم الواردة عن   كل

البلدية والقروية، مشروع دراسات أولويات التنمية العمرانيـة        
، ٢٠٠١بمدينة بريدة، وكالة الوزارة للتخطيط، بلدية بريـدة،          

  .٢٥ص
  :مساحة الحدائق عن) ٢(

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of 
Municipal and Rural Affairs, Muster 
Directive Plan, Land Use Map, Buraydah 
City, Scale 
1: 20000, 1988 . 

: ١ محمد زكي فارسي، خريطة ودليل مدينة بريدة، مقياس رسم           -
  .٢٠٠٤، جدة، ٣٠٠٠٠

  . الدراسة الميدانية-
  .تم ترتيب الجدول تنازليا حسب أقل األقاليم خدمة بالحدائق) ٣(
  

    ٢ترمبال     مساحة الحدائق                        
  ــــــــــــــ= نصيب الفرد ) ٤(

      عدد السكان                           
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 ٣٣٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بمدينة العمران حسب اتجاهات نصيب الفرد من الحدائق العامة) ٤(شكل 
   ٢٠١٠بريدة 

  :المصدر

  )٨(بيانات جدول  -

 خريطـة  المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة،         -
: ١، مقيـاس رسـم      ٢٠١٥مراحل النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى       

 .٢٠٠٤، أمانة منطقة القصيم، بريدة، ١٥٠٠٠٠
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal 

and Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land 
Use Map, Buraydah City, Deputy Ministry for 
Town Planning, Scale 1: 20000, 1988.  

 كم
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يعد أقل األقاليم من حيث نـصيب الفـرد مـن           : اإلقليم الغربي واألوسط   -
: األول:  بـين إقليمـين همـا       فيه يزيفرد، يمكن التم  / ٢م٣٤,٨الحدائق  

الشقة، النخيل، الروضة، المنتـزه،     : الغربي يضم عدد من األحياء منها     
ريمـضي، المريديـسية،    المنار، الصفا، الحمر، البريدي، حـويالن، الع      

على عـدد الـسكان     ٢كم٣,٤اللسيب، تتوزع مساحة الحدائق به البالغة       
نسمة مما جعل نصيب الفرد أقل من األقاليم السابقة وهو          ٩٤٥٥٤البالغ  

فرد ويأتي انخفاض نصيب الفرد فيه من الحدائق نظـرا لنـدرة            / ٢م٣٦
 انتـشار  وجود الحدائق خاصة في مناطقه الجنوبية الغربيـة التـي أدى    

الكثبان الرملية بها إلى عدم توافر مناطق مستوية يمكن استغاللها فـي            
يمثل أقل األقاليم من ناحية نـصيب     األوسط  : ، والثاني إقامة حدائق عامة  

الفرد من الحدائق العامة وذلك ألنه أكثر األقاليم ازدحاما بالـسكان مـع             
لـساحة البلديـة    انخفاض مساحة الحدائق به التي منها حديقة البلدية، ا        

فرد، يضم هـذا    / ٢م٢٨,٢بالموطأ منتزه الخليج، يصل نصيب الفرد به        
الجنوب، البلد، الخبيب، الموطأ، الخلـيج، النـور،        : اإلقليم أحياء أهمها  

 .النسيم
وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع نصيب الفرد من الحدائق في أقـاليم المدينـة              

ال تظهـر لـه مـشكالت بفـضل     السابقة اإلشارة إليها في الوقت الحاضـر        
المقومات المتوفرة لدى جهات البلدية من توفير الري والنظافة واإلشـراف           
على الخدمات بها وهي ظاهرة خاصة حيث أن المدينة بصفة عامة يالزمهـا             

  .)١(مشكالت حضرية متعددة داخل وخارج إطارها العمراني
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Bennech, G., Environment Consequences of Different Patterns 

of Urbanization in Population Environment, United Nation, 
New York, 1994, P.160.    
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  وأنماط توزيعها األبعاد الجغرافية المؤثرة في توطن الحدائق -٢
علـى   قياسا: ية بالمدينة حشعبية الحدائق العامة بين الخدمات التروي      -١-٢

أنه من الجوانب المنظمة للسياحة في المنطقة الثقافة والنظـام االجتمـاعي            
 خـارج   ان مدينة بريدة على جوانب التـرويح      يظهر اتفاق غالبية سك    )١(بها

  :مساكنهم في مجاالت أهمها

زهات العامة التي تتعدد استخدامات األراضي      نتوهي الم : الحدائق العامة  -
في كل منها مثل المسطحات الخضراء، مضمار المشي، مالعب األطفال،          

 .بعض الخدمات
ساهمت عوامل اقتـصادية    : االستراحات خارج المساكن الخاصة لألفراد     -

واجتماعية في وجود نمط االستراحات التي يمثل كل منها مبنـى يغلـب             
 وجود جناحين كل منهما له مدخل أحـدهما للرجـال           ولوجيتهعلى مورف 

واآلخر للنساء، منها ما يملكها األفراد ومنها ما يتم استئجارها، يـرتبط            
 استراحة تتـوزع حـسب   ١٩١أكثرها بزمام بناء المدينة، وصل عددها      

 استراحة لكـل    ٤٩،  ٣٣،  ٥٥،  ٥٤اتجاهات المدينة الرئيسة على عدد      
لغرب، الجنوب على التوالي، يصل متوسط البعـد        من الشرق، الشمال، ا   

كم، ومتوسط المسافات بين كل منهـا       ١٠,٩لكل منها عن مركز المدينة      
 .)٢(م٢٩٩,٥

 المحيطـة بزمـام كتلـة       من المباني  يقصد بها المناطق الخالية   : البادية -
لغرض قضاء  ) التخييم(يتم فيها إقامة الخيام     حيث  البناء المتصل للمدينة    

 .حيةفترات تروي
هي المنشآت التي تقع داخل نطاق مباني المدينة بهـدف          : مدن المالهي  -

 .تنزه األسر خاصة منهم النساء وصغار السن
ن مرتبة شعبية الحدائق العامة بين هذه الجوانب الترفيهيـة مـن            ويمكن تبي 

عدد المتنزهين، عدد مرات    : خالل المقارنة معها في خصائص تتعلق بكل من       
دد أفراد األسرة من المتنزهين، بعض خصائص تركيـب         الرحالت، متوسط ع  

  .المتنزهين كالنوع والعمر والجنسية

                                                 
1- Cooper, C., and others, Tourism, Principals and Practice, 

Prentice Hall, London, 1998, P.190.   
 السياحي مع المقومات واإلمكانيات المتاحة  مساعد عبد الرحمن الجخيدب، التفاعل   -٢

بمنطقة القصيم، مجلة سلسلة رسائل جغرافية، الجمعيـة الجغرافيـة الكويتيـة،            
  .٦٢، ص٢٠٠٨، إبريل٣٣٥العدد
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 عدد المتنزهين بالحدائق العامة مقارنة بـأهم مجـاالت التنـزه            -١-١-٢
 عدد مـن أربـاب      استبانةالتي تضم نتائج    ) ٩( جدول   تشير بيانات : األخرى
  :جوانب منهاإلى عدد من ال )١(من غير السعوديين٪ منهم ٢٠األسر 

أن الحدائق العامة تنال المرتبة األولى من حيث عـدد المتنـزهين فـي               -
٪ من جملة أربـاب     ٤٨  أسرة بنسبة   رب ١٢٠المدينة حيث خصها عدد     

ويأتي ذلك إلـى أن أكثـر       .  رب أسرة  ٢٥٠ البالغ عددهم    االستبانةأسر  
سـر  الحدائق تقع في حيز المباني للمدينة كما أنها أكثر أمنا ألفـراد األ            

خارج المساكن باإلضافة إلى أن الحدائق العامة يتم الدخول إليهـا دون            
رسوم نقدية مما يشجع األسر على التنزه فيها خاصة األجانب الـذين ال             

 .تتيسر لهم مجاالت أخرى للترفيه غيرها
أن االستراحات التي هي عبارة عن بنايات خارج السكن العـائلي التـي              -

ي يتم استئجارها لغرض قـضاء األوقـات أو         تمتلكها بعض األسر أو الت    
٪ مـن جملـة     ٢٤,٨ رب أسرة بنسبة     ٦٢اختيار عدد   المناسبات نالت   

، ويأتي انخفاض النسبة بها مقارنة بالحدائق العامة إلـى          االستبانةأفراد  
 .أن الذهاب إليها يقتصر في الغالب على السعوديين دون األجانب

لمتنزهون خارج نطاق مباني المدينة     التي يذهب إليها ا   ) البر(أن البادية    -
سواء كانت إقامتهم بها في الخالء أو في الخيام نالت المرتبة الثالثة بين             

٪ من جملـتهم، يغلـب      ١٦ رب أسرة وبنسبة     ٤٠أفراد االستبانة بعدد    
 .على المتنزهين في هذا المجال الجنسية السعودية

حيـث  لمتنزهين،  أن مدن المالهي نالت المرتبة األخيرة من حيث عدد ا          -
٪ من جملة أفراد االستبانة ويأتي ذلـك لعـدم          ٤أفراد بنسبة   ١٠ خصها

السعودية على هذا النمط في مجاالت الترفيه كما أن التنزه          اعتياد األسر   
فيه يقتصر على اإلناث أو العائالت بصفة عامة باإلضـافة إلـى أنهـا               

ـ        ام العديـد  مجاالت تتطلب رسوما نقدية عند دخولها مما يؤدي إلى إحج
من األسر في الذهاب إليها خاصة األجانب ذوي الدخول المحدودة الذين           

 .يفضلون الحدائق العامة
  
  

                                                 
٪ من جملة أفراده من األجانب استنادا إلى أن األجانب ٢٠ضمت االستبانة نسبة    -١

  :عن. ٪ من جملة السكان٢٠,٤في المدينة يشكلون 
 المملكة العربية السعودية، وزارة االقتصاد والتخطيط، النتائج األولية للتعداد          -  

  .٧٩، المصدر السابق، ص ٢٠٠٤العام للسكان والمساكن 
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  مقارنة بأهم في جذب عدد المتنزهين الحدائق العامة مرتبة ) ٩(جدول 
  ٢٠١٠سنة مجاالت التنزه األخرى بمدينة بريدة 

  المرتبة  ٪  عدد  مجال التنزه  م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  الحدائق
  ستراحاتاال

  البادية
  مدن المالهي

  مجاالت أخرى

١٢٠  
٦٢  
٤٠  
١٠  
١٨  

٤٨  
٢٤,٨  
١٦  
٤  

٧,٢  

  األولى
  الثانية
  الثالثة
  الرابعة

-  
  -  ١٠٠  ٢٥٠  جملة

٪ ٢٠ رب أسـرة     ٢٥٠ عدد   استبانةنتائج بيانات   : المصدر
 اعتمادا على أن    -منهم من أرباب األسر غير السعوديين     

 -جملة الـسكان  ٪ من   ٢٠,٤األجانب في بريدة يمثلون     
  :، يراجع في ذلك٢٠١٠إبريل 

 المملكة العربية السعودية، وزارة االقتصاد والتخطـيط،        -
، ٢٠٠٤النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن،       

  .٧٩مصدر سابق، ص
  
 

 لم يتقيدوا بـأي     االستبانة٪ من أفراد    ٧,٢تشير بيانات الجدول إلى أن       -
هاب إليها إال نادرا أو االتجاه لمجاالت تنزه        من المجاالت السابقة لعدم الذ    

زيارات األقارب أو االقتصار على التنزه خالل التـسوق         تتمثل في   أخرى  
 .الذي يمثل خروجا لألسر من مساكنهم عدة مرات خالل أيام األسبوع

 عدد مرات ارتياد المتنزهين للحدائق العامة مقارنة بأهم مجاالت          -٢-١-٢
 الرحالت إلى مناطق التنزه     عددإلى تباين   ) ١٠(جدول  يشير  : التنزه األخرى 

 من نصف أفراد    أكثرفي المدينة حسب مجاالتها ففي الحدائق العامة يرتادها         
 رب أسـرة    ٥٥ عدد مرة واحدة على األقل في األسبوع حيـث أن            االستبانة
 يرتاد كل منهم الحدائق مرة واحـدة  االستبانة٪ من جملة أفراد  ٤٥,٨بنسبة  

يرتادونها مرتين فـي    جملة أفراد االستبانة     من٪  ٢٧,٥بوع كما أن    في األس 
٪ لمن يرتادها أكثر من مـرتين       ١٩,٢األسبوع، تقل النسبة بين السكان إلى       

٪ ممـا يجعـل     ٧,٥ نسبة الذين يرتادونها نادرا فتقل إلـى         ا أم عفي األسبو 
  .الترفيه في الحدائق العامة نمطا شعبيا بين سكان المدينة

دول أيضا إلى أن إقبال السكان على خدمة التنزه في االسـتراحات            ويشير الج 
٪ من جملة الذين    ٣٠,٨خارج مساكنهم الخاصة يكون مرة واحدة لدى نسبة         

مرتين أسبوعيا أمـا    يرتادونها  ٪ من جملتهم    ١٠,٨شملتهم الدراسة ونحو    
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٪، وأخيـرا فـإن   ٤,٢الذين يقبلون عليها أكثر من مرتين تقل نسبتهم إلـى     
  .٪ من جملتهم٥٤,٢ن يذهبون نادرا إلى االستراحات تصل نسبتهم إلى الذي

ويتضح من الجدول أن نسبة المتنزهين الذين يرتادون البادية بقصد التنـزه            
٪ يرتادونها مرتين   ١٥٪ وأن نسبة    ٢٢,٥ تصل إلى    عمرة واحدة في األسبو   

٪ مـن  ١٠,٨في األسبوع، أما الذهاب إلى البادية أكثر من مرتين فيصل إلى       
. ٪ منهم يذهبون إلى الباديـة نـادرا       ٥١,٧أفراد االستبانة وأن نسبة      جملة

وتشير بيانات الجدول إلى أنه يغلب على األسر عدم ارتياد مدن المالهـي إذ              
٪ من السكان يذهبون إليها نادرا وأن أكثر النـسبة الباقيـة            ٧٤,٢أن نسبة   

  .تذهب إليها مرة واحدة أسبوعيا
  
  

ات ارتياد المتنزهين إلى الحدائق العامة مقارنة مع أهم عدد مر) ١٠(جدول 
  ٢٠١٠ سنة  بمدينة بريدة خالل األسبوعمجاالت التنزه األخرى

  اثنان  واحدة  مجاالت التنزه  م
أكثر 
من 
  اثنان

  جملة  نادرا

الحدائق   ١  ١٢٠  ٩  ٢٣  ٣٣  ٥٥  عدد
  ١٠٠  ٧,٥  ١٩,٢  ٢٧,٥  ٤٥,٨  ٪  العامة

  االستراحات  ٢  ١٢٠  ٦٥  ٥  ١٣  ٣٧  عدد
٪  ١٠٠  ٥٤,٢  ٤,٢  ١٠,٨  ٣٠,٨  

  البادية  ٣  ١٢٠  ٦٢  ١٣  ١٨  ٢٧  عدد
٪  ١٠٠  ٥١,٧  ١٠,٨  ١٥  ٢٢,٥  

  مدن المالهي  ٤  ١٢٠  ٨٩  ٢  ٤  ٢٥  عدد
٪  ١٠٠  ٧٤,٢  ١,٧  ٣,٣  ٢٠,٨  

٪ ٢٠ ن من أرباب األسر المتنـزهي     ١٢٠ عدد   استبانةنتائج بيانات   : المصدر
  .٢٠١٠ شهر إبريل - منهم من غير السعوديين
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  بعض جوانب شعبية التنزه في الحدائق العامة مقارنة بأهم) ٥(شكل 
  ٢٠١٠ سنة  مجاالت التنزه األخرى بمدينة بريدة

 الحدائق حسب الجنسیة مقارنة بأھم مجاالت التنزه توزیع المتنزھین في

عدد مرات ارتیاد المتنزھین إلى الحدائق العامة مقارنة مع أھم مجاالت 

   بأھم مجاالت التنزه األخرى مقارنةمرتبة التنزه بالحدائق
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  )٩(جدول : املصدر

  )١٠(جدول : املصدر

  )١٤(جدول : املصدر
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ـ             -٣-١-٢ أهم  متوسط عدد أفراد الرحلة إلى الحـدائق العامـة مقارنـة ب
 المتنزهين في   إلى أن أكثر  ) ١١(ول  تشير بيانات جد  : مجاالت التنزه األخرى  

٪ من جملة مـرات     ٩٠مجموعات حيث أن    يذهبون إليها في    الحدائق العامة   
 كل منها عن اثنين أما المتنزهين فـرادى          أفراد التنزه إلى الحدائق يزيد عدد    

 ويـأتي ذلـك     االستبانة٪ من جملة أفراد     ٣,٣إلى الحدائق فتقل نسبتهم عن      
ن المساكن وإمكانية ذهاب أكبر عدد من أفـراد         بسبب قرب توطن الحدائق م    

وتتـوزع الـرحالت الوافـدة إلـى        . األسرة إليها والعودة منهـا بـسهولة      
 فرد، اثنان، أكثـر  :٪ لكل من الفئات  ٣١,٧٪،  ٣٥٪،  ٣٣,٣االستراحات بين   

من اثنين على التوالي بما يعني انخفاض عدد الرحالت التي تجمع أكبر عدد             
  نــة بمــا عليــه حــال الحــدائق العامــة فــي  مقارمــن أفــراد األســرة

  
أهم متوسط عدد أفراد الرحلة إلى الحدائق العامة مقارنة ب) ١١(جدول 

  مجاالت 
  ٢٠١٠ سنة التنزه األخرى بمدينة بريدة

  اثنان  فرد  مجاالت التنزه  م
أكثر من 

  اثنان
  جملة

  ١٢٠  ١٠٨  ٨  ٤  عدد
  الحدائق العامة  ١

٪  ١٠٠  ٩٠  ٦,٧  ٣,٣  
  ١٢٠  ٣٨  ٤٢  ٤٠  عدد

  االستراحات  ٢
٪  ١٠٠  ٣١,٧  ٣٥  ٣٣,٣  

  ١٢٠  ٥٨  ٥٥  ٧  عدد
  البادية  ٣

٪  ١٠٠  ٤٨,٤  ٤٥,٨  ٥,٨  
  ١٢٠  ٦١  ٥٧  ٢  عدد

  مدن المالهي  ٤
٪  ١٠٠  ٥٠,٨  ٤٧,٥  ١,٧  

أسـر   مـن أربـاب      ١٢٠ عدد   استبانةانات  نتائج بي : المصدر
 شـهر إبريـل      خالل ت التنـزه  مجاال أهمفي   زهينـالمتن

٢٠١٠.  
  
وزع رحالت التنزه إلى البادية بين فردين وأكثر من فـردين بنـسبة             حين تت 
وأخيرا فإن مدن المالهي يندر ذهاب الفـرد        . ٪ على التوالي  ٤٨,٣٪،  ٤٥,٨

بمفرده إليها حيث أن المتنزهين من األسر يتراوح عددهم بـين فـردين أو              
أكثر من فردين لخصوصية دخولها التي تتمثل في أن أغلب مرتاديها هم من             

  .األطفال المرافقين ألولياء أمورهم



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٤٣  

 للمتنزهين بالحدائق العامـة مقارنـة بـأهم         )١( التركيب النوعي  -٤-١-٢
 إلـى تبـاين     )١٢( تشير بيانات جدول     :الخدمات الترفيهية األخرى بالمدينة   

تنزه الرئيسة في مدينة بريـدة      مجاالت ال أهم  خصائص التركيب النوعي بين     
  :من خالل كل من

 العامة يشكلون النسبة الغالبة بين المتنزهين حيث        الحدائقي  أن اإلناث ف   -
 وذلـك   االستبانةمن جملة أفراد    ٪  ٧٥ متنزهة بنسبة    ١١٤بلغ عددهن   
تمثل أقرب جهة للمساكن كما أنهـا أكثـر الجهـات أمنـا              ألن الحدائق 

للعائالت وألن الذكور يذهبون إلى أماكن أخرى للتنزه غير الحدائق مثل           
 .لباديةاالستراحات وا

   
 

  التركيب النوعي للمتنزهين بالحدائق العامة مقارنة بأهم خدمات ) ١٢(جدول 
  ٢٠١٠ سنة التنزه األخرى بمدينة بريدة

  جملة  إناث  ذكور  مجاالت التنزه  م
  الحدائق العامة  ١  ١٥٢  ١١٤  ٣٨  عدد
٪  ١٠٠  ٧٥  ٢٥  

  االستراحات  ٢  ٩٥  ٣٧  ٥٨  عدد
٪  ١٠٠  ٣٨,٩  ٦١,١  

  البادية  ٣  ٦٧  ١٢  ٥٥  عدد
٪  ١٠٠  ١٧,٩  ٨٢,١  

  مدن المالهي  ٤  ٧٢  ٥٩  ١٣  عدد
٪  ١٠٠  ٨١,٩  ١٨,١  

زهين مـن خـالل     ـ المتن استبانةنتائج بيانات   : المصدر
 رب  ٥٨ وعددهم    في مجاالت التنـزه   أرباب أسرهم 

 ٢٢ رب أسرة في االستراحات،      ٢٧أسرة بالحدائق،   
 خـالل    رب أسرة للمالهـي،    ٢٣رب أسرة للبادية،    

  .٢٠١٠ر إبريل شه
 

أن عدد المتنزهات اإلناث في االستراحات على عكس الحـدائق العامـة             -
٪ علـى   ٣٨,٩٪،  ٦١,١ متنزهـا بنـسبة      ٣٧،  ٥٨يفوق عدد الذكور    

ويرجع تزايد عـدد   .  متنزها ٩٥التوالي من جملة أفراد االستبانة البالغة       
 .الذكور على اإلناث لوجود استراحات خاصة بالشبان فقط

                                                 
تم استقاء المعلومات الخاصة باإلناث من خالل استبانة أرباب األسر المـرافقين         -١

  . لهم وأغلبهم من الذكور
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 ٣٤٤  

٪ علـى   ١٧,٩٪،  ٨٢,١الذكور مقابل عدد اإلناث في البادية       غلبة عدد    -
 متنزها ويرجع ذلك إلى أن      ٦٧التوالي من جملة أفراد االستبانة البالغة       

تكون عـادة فـي الخـالء أو         بطبيعتها وظروف اإلقامة بها التي    البادية  
  .الخيام تعد أقل جذبا لإلناث

٪ ٨١,٩اث بنـسبة    أن عدد المتنزهين في مدن المالهي أغلبهم من اإلن         -
 .حيث أن عددا منها يمنع دخول الذكور فوق سن معينة مع العائالت

  

 التركيب العمري للمتنزهين في الحدائق العامـة مقارنـة بـأهم            -٥-١-٢

إلـى خـصائص    ) ١٣(يـشير جـدول     : مجاالت الترويح األخرى بالمدينـة    

 التنزه  في الحدائق من حيث تركيبهم العمري مقارنة بأهم مجاالت         المتنزهين

  :األخرى من خالل كل من

نة مقارنة بالفئـة    س٢٠ عدد المتنزهين في الفئة العمرية أقل من         ارتفاع -

٪ من جملـة  ٦٨,١٪، ٦٩,٧ متنزها بنسبة  ٤٩،  ١٠٦ سنة٢٠العمرية  

 في مجالي الحدائق ومدن المالهي على التوالي نظرا إلى          االستبانةأفراد  

 عـدد فـي حـين تـنخفض       أن أغلب الوافدين إليهما هم من األطفـال         

٪، ٥٤,٧المتنزهين في تلك الفئة في كـل مـن االسـتراحات، الباديـة           

 .االستبانة٪ على التوالي من جملة أفراد ٤٠,٣
سنة ترتفع نسبتها فـي االسـتراحات       ٢٠أن الفئة العمرية أكثر من      

٪ على التوالي فـي حـين تـنخفض         ٥٩,٧٪،  ٤٥,٣والبادية إلى   

ق العامة ومدن المالهي من جملة      ٪ للحدائ ٣١,٥٪،  ٣٠النسبة إلى   

ويرجـع ذلـك إلـى أن    . عدد المتنزهين في كل منها على التـوالي   

االستراحات يقصدها في الغالب كبار الـسن خاصـة مـن الرجـال             

والشباب لقضاء أوقات فراغهم بعيدا عن ضوضاء المدينة كمـا أن           

ب البادية التي يقيم المتنزهون مخيماتهم فيها تضم في الغالب الـشبا    

األكبر عمرا نظرا لطبيعة البادية األكثـر وعـورة مقارنـة            والفئات

 .بمجاالت كل من المالهي والحدائق داخل المدينة
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 ٣٤٥  

  التركيب العمري للمتنزهين في الحدائق العامة مقارنة ) ١٣(جدول 
  ٢٠١٠  بمدينة بريدةى األخرمجاالت التنزهبأهم 

أقل من   مجاالت التنزه  م
٢٠  

 ٢٠من 
  جملة  فأكثر

  ١٥٢  ٤٦  ١٠٦  عدد
  الحدائق العامة  ١

٪  ١٠٠  ٣٠,٣  ٦٩,٧  
  ٩٥  ٤٣  ٥٢  عدد

  االستراحات  ٢
٪  ١٠٠  ٤٥,٣  ٥٤,٧  

  ٦٧  ٤٠  ٢٧  عدد
  البادية  ٣

٪  ١٠٠  ٥٩,٧  ٤٠,٣  
  ٧٢  ٢٣  ٤٩  عدد

  مدن المالهي  ٤
٪  ١٠٠  ٣١,٩  ٦٨,١  

ـ   أرباب أسر  استبانةنتائج بيانات   : المصدر  زهينـ المتن
 ٢٧ رب أسرة بالحدائق،     ٥٨م   وعدده في كل مجال  

 رب أسرة للباديـة،     ٢٢رب أسرة في االستراحات،     
  .٢٠١٠ رب أسرة للمالهي خالل شهر إبريل ٢٣

 
ـ            -٦-١-٢ أهم  توزيع المتنزهين في الحدائق حـسب الجنـسية مقارنـة ب

تأتي أهمية دراسة الحدائق العامة     : مجاالت الترفيهية األخرى بمدينة بريدة    ال

ال الهام والوحيد غالبـا للترفيـه لـدى األجانـب بجانـب             في أنها تعد المج   

 السعوديين مع   عددإلى تقارب نسب    ) ١٤( حيث تشير بيانات جدول    الوطنيين

  ٪ على التوالي من جملة ٦٠٪، ٤٠األجانب 

 األجانـب فـي     عدد بينما يغلب أفراد الجنسية السعودية على        االستبانةأفراد  

٪ في مجال االسـتراحات،     ٩١,٦ون  باقي مجاالت الترفيه األخرى حيث يشكل     

التميـز   هـذا    ويرجع. ٪ في مدن المالهي   ٨٨,٩دية،  ٪ في مجال البا   ٩٥,٥

بالنسبة للحدائق العامة إلى أنها تابعة لبلدية المدينة وأن الدخول إليها غالبـا   

 برسوم كمدن المالهـي أو      األخرىيكون مجانيا بينما تكون مجاالت الترفيه       

  . األجانب بهاعددستراحات وهي عوامل تقلل من أنها ملك لألسر مثل اال
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  توزيع المتنزهين في الحدائق العامة حسب الجنسية مقارنة ) ١٤(جدول 
  ٢٠١٠بأهم مجاالت التنزه األخرى بمدينة بريدة سنة 

غير   سعودي  مجاالت التنزه  م
  جملة  سعودي

  ١٠٠  ٦٠  ٤٠  ٪  الحدائق العامة  ١  ٣٢٠  ١٩٢  ١٢٨  عدد
  ١٠٠  ٨,٤  ٩١,٦  ٪  االستراحات  ٢  ٩٥  ٨  ٨٧  عدد
  ١٠٠  ٤,٥  ٩٥,٥  ٪  البادية  ٣  ٦٧  ٣  ٦٤  عدد
  ١٠٠  ١١,١  ٨٨,٩  ٪  مدن المالهي  ٤  ٧٢  ٨  ٦٤  عدد

نتائج بيانات استبانة أرباب أسر المتنــزهين       : المصدر
 ٢٧ رب أسرة بالحدائق،     ٩٥في كل مجال وعددهم     

 للمالهـي خـالل     ٢٣ للبادية،   ٢٢في االستراحات،   
  .٢٠١٠ إبريل شهر

  
 ببيـان   تهتم الجغرافية :  الحدائق زيع األبعاد الجغرافية الطبيعية في تو     -٢-٢

ـ            ةالعالقة بين السكان والموارد الطبيعية وهو االتجاه االيكولـوجي للجغرافي
بل أن الجوانب البشرية ترتبط      )١(الذي يركز على العالقة بين اإلنسان وبيئته      

 نحو البيئة الطبيعيـة حيـث تـستقي منهـا           بالعلوم الطبيعية في اتجاهاتها   
بعـاد  وتظهـر أهـم األ     )٢(معلومات تتعلق بكل من الطقس والمناخ وغيرها      

 جيومورفولوجية  :الطبيعية في تواجد الحدائق بمدينة بريدة من خالل كل من         
  .الموضع، المناخ وموارد المياه

  مظاهر السطح الـسائدة    أثرت:  جيومورفولوجية موضع المدينة   -١-٢-٢
، ٦٠٠ في موضع المدينة الذي يقع على هضبة نجد في ارتفاع يتراوح بـين   

فوق مـستوى منـسوب سـطح البحـر فـي مـساحة تتـصف                )٣(م٦٥٥
مورفولوجيتها بانتشار ظاهرتين األولى هي األراضي المنبسطة شمال نـواة          

  .المدينة والثانية نطاق الكثبان الرملية في جنوبها وجنوبها الغربي

تـزداد  يث حوشمال شرق المدينة،   في شمال    تنتشر: سطةاألراضي المنب  -
 التي  مساحات الحدائق العامة بها مقارنة بالمناطق الجنوبية من المدينة        

                                                 
1- Bradford, M. G., Human Geography, Oxford Univ- Press, 

London, 1977, P.144.  
2- David, L., A Social Geography of the City, Harber and Row 

Publishers, New York, 1983, P.9.  
المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، خريطة منطقة بريدة           -٣

، وكالة تخطـيط المـدن،      ١٠٠٠٠: ١، مقياس رسم    ٥٤ Hلوحة   الطبوغرافية
١٩٨٣.  
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 ٣٤٧  

دائق حيث يشير    نظرا لصالحيتها في إقامة الح     تنتشر بها الكثبان الرملية   
على خط مستقيم   المخطط  إلى زيادة أطوال االمتداد العمراني      ) ٢١(جدول

ـ ١٠,٥، الشرق   كم١٤تصل في الشمال إلى     لمدينة  من نواة ال   ، وقـد   مك
قابل هذا االمتداد زيادة في مساحات األراضي المبنية المخدومة بالحدائق          

 .٢كم٣١، الشرق ٢كم٤٤,٨في الشمال ) ١(بلغت كما يشير جدول
تعرف هـذه الظـاهرة محليـا باسـم منـاطق           : مناطق الكثبان الرملية   -

ب غرب المدينة حيـث يـصل عـدد         تنتشر في جنوب وجنو    )١(الخبوب
  تتوسطه النـواة القديمـة     )٢(كم١٥خبا في محيط قطره     ٤٥الخبوب بها   

لمدينة بريدة مما جعل المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة تقـل بهـا             
 .مساحات الحدائق العامة

 
درجة الحرارة من   يتالزم دور   : درجة الحرارة والرطوبة النسبية    -٢-٢-٢

ـ   في   سبية من جهة أخرى   جهة والرطوبة الن    تواجـد وتوزيـع     ىالتأثير عل
وارتفـاع  الحدائق العامة الخضراء بالمدينة التي يغلب على مناخها الجفاف          

وإذا كان الموقع الفلكي بصفة عامة يساهم بـدور محـدود            .درجة الحرارة 
فإنه في   )٤(خاصة في جوانب التخطيط العمراني     )٣(األهمية في جغرافية المدن   

شـماال  ° ٢٦ ١٩التي تقع عند التقاء دائرة العـرض         ة الدراسة حالة منطق 
يتـصف بالـدفء     أي ضمن المنـاخ الـذي        )٥(شرقا° ٥٣ ٥٨ وخط طول 

 ا يكـون لـه تـأثير      )٦(والجفاف شتاءا وشدة الحرارة والجفاف أيضا صـيفا       
زهات كأحد الجوانب الضرورية في تخطيط      نت على ضرورة تواجد الم    اواضح

في جوانب أهمها الحـرارة والرطوبـة        يره على مناخها  المدينة من خالل تأث   
  .وتساقط األمطار

                                                 
  :مفردها خب وتعني محليا الوادي المنخفض بين كثيبين رمليين طوليين -١

أحمد محمد الشبعان، منطقة الخبوب في القصيم، دراسة في جغرافية العمـران              
الريفي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،           

  . ١٧، ص١٩٩٢تماعية، قسم الجغرافية، الرياض، كلية العلوم االج
محمد صالح العبد اهللا الربدي، مدينة بريدة، دراسة في الخـصائص الطبيعيـة              -٢

والسكانية ونموها الحضري وعالقاتها اإلقليمية، مكتبة العبيكان للطباعة والنشر،      
  .٣٠، ص١٩٩٢الرياض، 

  .٢٧٧ت، ص:رة، دجمال حمدان، جغرافية المدن، عالم الكتب، القاه -٣
محمد خميس الزوكة، التخطيط اإلقليمي وأبعـاده الجغرافيـة، دار الجامعـات             -٤

  .١٤٢ -١٤١، ص ص١٩٨٤المصرية، اإلسكندرية، سنة 
المملكة العربية السعودية، الجمعية الجغرافية السعودية، دليل المواقع الجغرافية          -٥

  .١١١، ص٢٠٠١اض، بالمملكة العربية السعودية، مكتبة العبيكان، الري
6- Ali, A. A., Climatic Classification of Saudi Arabia using Factor 

Analysis Techniques, Bulletin of the Egyptian Geographical 
Society, Vol.69, Cairo, 1996, P.86.  
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 ٣٤٨  

  
  متوسطات درجات الحرارة والرطوبة النسبية الشهرية ) ١٥(جدول 

   بمدينة بريدة٢٠٠٧-١٩٩٠خالل الفترة 

  األمطار  م°حرارة   الشهر  م
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 وزارة االقتصاد   المملكة العربية السعودية،  : المصدر

والتخطيط، الكتاب اإلحصائي السنوي، مـصدر      
  .٣٨ -٢٧سابق، ص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة وكميات األمطار بمدينة ) ٦(شكل 
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 ٣٤٩  

 خـالل   م°٢٥,٧ويمثل ارتفاع درجة الحرارة التي يصل متوسطها الشهري         
 أحد أهم دوافع الترويح التي من أبرزها        ٢٠٠٧ سنة -١٩٩٠الفترة من سنة  

التنزه في الحدائق الخضراء األمر الذي جعل منطقة الدراسـة فـي حاجـة              
ضرورية إلى الحدائق خاصة خالل فترات ارتفاع درجات الحرارة التي يصل           

م لـشهور كـل مـن       °٣١,٥م ،   °٣٣م،  °٣٣,٨م،  °٣٤,٥متوسطاتها إلى   
كمـا أن متوسـط درجـة       . سطس، يوليه، يونيه، سبتمبر على التـوالي      أغ

الرطوبة النسبية ترتفع خالل الشهور األقل حرارة مثـل ينـاير، ديـسمبر،             
٪ على التوالي مما يتطلب معه الحاجة إلى الخروج         ٣٧٪،  ٥٨٪،  ٦٧فبراير  

ا والتنزه في الحدائق بالمدينة وهو ما يجعل الحاجة إلى الحدائق مطلبا شعبي            
  .  طوال العام
من خالل بيانات جـدول   Comfort Indexة الشعور بالراحة ينوتشير قر

عـن   وذلـك    يةيتهبعد تحويل درجات الحرارة من المئوية إلى الفهرن       ) ١٥(
 Temperature Humidity Index مقياس الحـرارة والرطوبـة   طريق

 ين في راحة األفـراد حـسب مقيـاس        ربوصفهما العنصرين الرئيسين المؤث   
  :الذي طبق المعادلة اآلتية) م١٩٨١سنة ( Oliverأوليفر 
  )١()٥٨ –ح ف ) ( ر ن × ٠,٥٥ – ٠,٥٥ (–ح ف = م ح ر 
  معامل الحرارة والرطوبة= م ح ر   : حيث أن

  )فهرنهيت(متوسط درجة الحرارة = ح ف    
  متوسط الرطوبة النسبية ٪= ر ن     
  قيم ثابتة = ٥٨ ، ٠,٥٥  

 الذي يقـصد بـه الراحـة        Comfortالبشري  للجسم  ن الجو المريح    أ -
 النـاتج عـن   Physiological Comfortة للجسم البـشري  عيالطبي

 التي يـشعر ويحـس   Temperature Sensibleة سالحرارة المحسو
م ٥٣٧بها الفرد بالراحة إذا كانت تتناسب مع درجة حرارة جسمه وهي            

الـشتاء  جاء في الشهور التي تنخفض فيه درجة الحرارة خالل فـصلي           
وأن أكثر الـشهور راحـة      والخريف في يناير، فبراير، نوفمبر، ديسمبر       

 .هو يناير وذلك النخفاض درجة الحرارة

                                                 
 ٦٠ أن معامل الحرارة والرطوبة الذي تترواح قيمته بـين          Oliverيرى أوليفر    -١

 لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالجو، أمـا         Comfort يشير إلى راحة     ٦٥ -
٪ من أفراد المجتمـع     ٥٠ فيشير إلى أن ما يقرب من        ٧٥إذا كان ناتج المعادلة     

 تكون حالـة    ٨٠ وعندما يزيد ناتج المعادلة عن       Discomfortفي غير راحة    
  :يراجع في ذلك. الجو غير مريحة لجميع أفراد المجتمع

ة سيد أحمد طلبة، أثر المناخ على راحة اإلنسان بمنطقة المدينة المنورة،             شحات -
دراسة في المناخ التطبيقي، المجلة الجغرافية العربية، الجمعيـة الجغرافيـة           

  .٢٧٩ - ٢٧٨، الجزء الثاني، القاهرة، ص ص ٤٤المصرية، العدد 
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 ٣٥٠  

فـصلي   خـالل خاصة  Discomfortة غير مريحة   ية شهور السن  ن بق أ -
جعل النطـاق  يالربيع والصيف في شهور إبريل، مايو، يونيه، يوليه مما     

 .دائق ضرورة ترويحيةاألخضر داخل المدينة ممثال في الح
  
تأتي أهمية المياه بمنطقـة الدراسـة كأحـد أهـم         :  موارد المياه  -٣-٢-٢

عوامل قيام الحدائق العامة خاصة وأن نصيب الفرد بها ينخفض عن العديـد             
 تـر مألف  ١,١من مدن المملكة األخرى إذ يصل نصيب المشترك بها سنويا           

ألـف  ٤,٤ المنورة ونحو  مكعب في المدينةترمألف ٢,١مكعب في حين يبلغ  
  .)١(٢٠٠٣في الرياض سنة  مكعب ترم
توجد منطقة الدراسة في النطاق الواقـع بـين         :  مياه األمطار  -١-٣-٢-٢

شماال وهو نطاق يتصف بندرة تساقط األمطـار         °٣٠ -°١٨دائرتي عرض   
ألسباب من أهمها االرتباط بمناطق الـضغط الجـوي الرئيـسة وعالقاتهـا             

ومع ذلك تأتي بعض السنوات بكميـات        )٢(اتجاهات الرياح بالدورة الهوائية و  
 إلـى   )١٦(،  )١٥ (يوتشير بيانات جدول   )٣(ممللي١٥٠من األمطار تصل إلى     

أن متوسط جملة كمية األمطار المتساقطة سنويا على منطقة الدراسة خـالل            
 وهي كمية ال تمثل     اممللي١٦٠ تصل إلى    ٢٠٠٧سنة -١٩٩٠ سنة الفترة من 

ن من المعتاد أن    حدائق في منطقة الدراسة خاصة إذا كا      العالة  موردا كافيا إل  
 حسب الحاجة مع مالحظـة أن        واحدة أو ريتان في اليوم     تروي الحديقة رية  

مربع الواحد مـن     ال ملترات لل ٧المقننات المائية في الرية الواحدة تصل إلى        
من جهة وأن معـدالت التبخـر بهـا تـصل إلـى              )٤(المسطحات الخضراء 

تساقط إال أنه مما جعل لها قيمة وقتية في هذا الشأن            )٥( سنويا امليمل٤٢٠٠
ديسمبر، يناير،  : ٪ منها في فترة الشتاء وأوائل الربيع في شهور كل من          ٨٤

فبراير، مارس، إبريل من جهة والنخفاض نسبة التبخر خالل تلك الفترة من            
بين كـل مـن      إذ أنه من أوجه االستغالل األمثل للبيئة الموائمة          جهة أخرى 

                                                 
1- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Economy and Planning, 

The Statistical Indicator, Central Department of Statistics, 
2004, P.55.   

2- Miller, A. A., Climatology, Methuen, London, 1976, P.252. 
 يوسف عبد المجيد فايد، الخلفية المناخية لألراضي الجافة في العالم اإلسـالمي،          -٣

جامعة اإلمام محمد بـن سـعود       منشورات المؤتمر الجغرافي اإلسالمي األول،      
  .٢٣٠، ص١٩٨٤اإلسالمية، المجلد األول، الرياض، 

محمد محمد كذلك، أسس وقواعد تشجير وتجميل المـدن، منـشأة المعـارف،              -٤
  .٧٧، ص٢٠٠٧اإلسكندرية، 

إبراهيم سليمان األحيدب، السياحة والتنزه البيئي في المملكة العربية الـسعودية،            -٥
  .٢٤هـ، ص ١٤٢٤وطنية، الرياض، مكتبة الملك فهد ال
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 ٣٥١  

 مما يهيئ الفرصة ألمـرين أولهمـا إمكانيـة          )١(التحضر والمتغيرات المائية  
 بالحدائق العامة خالل الشهور األكثر مطرا       األخضر الغطاء   المساهمة في ري  

مثل كل من إبريل، يناير، نوفمبر وثانيهما إمكانية تزويد الخـزان الجـوفي             
 وتـشير بيانـات     .اآلبـار الضحل حيث يظهر تأثيرها في رفع مناسيب مياه         

فيـه  األمطـار    الجدول أيضا إلى أن ما يقرب من نصف العام يندر تـساقط           
خاصة في شهور كل من يونيه، يوليه، أغسطس التي لم يـسجل فيهـا أي               
كميات لألمطار مما يجعل االعتماد كليا على المياه المنقولة إلى تلك الحدائق            

  .بطريقة المواسير أو الشاحنات
  
تمثل المياه الجوفية المورد التقليدي للـسكان       : المياه الجوفية  -٢-٣-٢-٢

 اقتصرت مصادرها على الخـزان الجـوفي        ،عبر ذاكرة التاريخ في المنطقة    
ـ  ٣٠ -١٠ يتمثل في اآلبار الضحلة على عمق يتراوح بين           الذي لالضح ا م

تلك التي كانت ترتفع مناسيبها أوقات تساقط األمطـار والجريـان الـسيلي             
 الرسوبية ذات المناسيب المنخفضة إال أن تزايد استهالك         ي المناطق خاصة ف 

المياه في ظل النمو الحضري وارتفاع معدالت استهالك الفرد قللت من قيمة            
هذا المورد حيث ندر مردود تلك اآلبار مما دفع إلى البحث عن مياه أعمـق               

 حيث  ١٩٥٣العميق في يوليه     تم الوصول إليها فيما عرف بالخزان الجوفي      
م ثـم   ١٠٠جاء الكشف عنها مصادفة عند تعميق أحد اآلبار إلى أكثر مـن             

م ذات المياه التي تصل     ١٠٠٠توالى حفر اآلبار التي يزيد عمق بعضها عن         
 أي أنها تقع ضـمن فئـة الميـاه          )٢(جزء في المليون  ٤٨٠الملوحة بها إلى    

ة جزء في المليـون التـي ليـست حلـو         ٥٠٠ -١٦٦المعتدلة الملوحة بين    
 وبالتالي ليس بها أي صالحية طويلة المدى في ري الحدائق إال بعد             )٣(تماما

  .معالجات تقنية
  
  

                                                 
1- Cooke, R. U., Geomorphology in Environment Management, 

Oxford University Press, Oxford, 1977, P.133.  
محمد صالح العبد اهللا الربدي، مدينة بريدة، دراسة في الخـصائص الطبيعيـة              -١

  .١٠٣ -٩٨والسكانية، مرجع سابق، ص
ت، :أحمد، الماء في حياة النبـات، جامعـة الموصـل، د          رياض عبد اللطيف     -٢

  .٤٢٩ص



 م٢٠١١  ديسمرب– العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج 

 ٣٥٢  

  توزيع مصادر الري للحدائق العامة حسب الشهور) ١٦(جدول 
   بمدينة بريدة٢٠٠٧-١٩٩٠خالل الفترة 

  مصدر الري  ماألمطار مللي  الشهر  م
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  -  ١٦٠  المتوسط السنوي

المملكـة العربيـة الـسعودية، وزارة االقتـصاد        : المصدر
تاب اإلحصائي السنوي، مصدر سـابق،      والتخطيط، الك 

  .٣٨ -٢٧ص
  . مطراأقل الشهور تم ترتيب الجدول تنازليا حسب -

  
النطاق العمراني للمدينـة    من    مناطق يفد صوب :  مياه السيول  -٣-٣-٢-٢

 شـعيب الفـاجرة، شـعيب       شعاب أهمها وادي الرمة،   العديد من األودية وال   
ة بسبب أثـر الـسيول فـي        الوادي وهي مناطق ال تصلح إلقامة حدائق عام       

جرف تربتها وإزالة مزروعاتها خاصة وأن الشواهد في األعـوام الـسابقة            
 وتهدم عدد مـن المنـازل       ١٩٨٢بمدينة بريدة أثبتت حدوث حالة وفاة سنة      

 وجرف التربة وتهدم عدد من المساكن باإلضافة إلى عدد من           )١(١٩٨٣سنة
ائق العامة يتجنب منـاطق      األمر الذي جعل إقامة الحد     )٢(٢٠٠٨الوفيات سنة 

  .الجريان السيلي
  

                                                 
إبراهيم سليمان األحيدب، المخاطر الطبيعية في المملكة العربية السعودية وكيفية           -١

 -٢٢٢، ص ص  ١٩٩٦ دراسة جغرافية، مطابع الدرعية، الرياض،       -مواجهتها
٢٢٣.  

  .٢٠٠٨زيارة استطالعية آلثار سيول وادي الرمة جنوب بريدة سنة  -٢
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 ٣٥٣  

   األبعاد الجغرافية البشرية في توطن الحدائق العامة-٣-٢
 خالل العقـود    شهدت المدينة نموا سكانيا مطردا    :  النمو السكاني  -١-٣-٢

 تطلب نموا موازيا في عدد ومساحات الحدائق حيث تزايـدت           الثالثة الماضية 
المملكة من جملـة الـسكان إذ كانـت          الحضر بصفة عامة في       سكان نسبة

 يتوقع أن تـصل فـي       ٢٠٠٠٪ سنة ٨٦,٢ ارتفعت إلى    ١٩٧٥٪ سنة ٥٨,٤
 ويؤكد ذلك الوضع السكاني لمدينة بريدة حيث يشير         )١(٪٩٠ إلى   ٢٠١٥سنة

كـان عـددها    إذ  إلى أنهـا شـهدت نمـوا سـكانيا واضـحا            ) ١٧(جدول  
  وإلـى  ٢٠٠٤نـسمة سـنة   ٣٧٩٦٢٥ زاد إلى    ١٩٩٢نسمة سنة ٢٤٨٦٠٠
تقـدر الزيـادة    ٪  ٤,٤بنسبة زيـادة سـنوية       ٢٠٠٩نسمة سنة ٤٦٣٥٠٠

وفد أغلبها من األريـاف المجـاورة    )٢(٪١,٦٪ والهجرة ٢,٨الطبيعية منها  
من إجمالي سـكان محافظـة      ٪  ٧٥حتى أصبح سكان مدينة بريدة يشكلون       

 وقـد   )٤( مما يجعل مجتمع المحافظة يوصف بالمتمـدن       )٣(٢٠٠٤سنة بريدة
مطرد للسكان بمدينة بريدة نموا في عدد ومساحة الحـدائق          صاحب النمو ال  

 مما  ١٩٨٠العامة بسبب تالزم النمو السكاني مع التخطيط الحضري منذ سنة         
جعل مدينة بريدة تختلف عن مدن العالم الثالث التي تنتـشر بهـا منـاطق               
السكن العشوائي بسبب قدوم المهاجرين إليها من الريف بحثا عـن العمـل             

  .)٥(مسبقدون تخطيط 
  
  ارتبطت خصائص الحدائق العامة بمدينة بريدة      : )٦( النمو العمراني  -٢-٣-٢

بمراحل النمو العمراني وتخطيطه حيث يمكن التمييز بين ثالث مراحل زمنية           
  :رئيسة للنمو العمراني هي

                                                 
المملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربي الـسعودي، التقريـر الـسنوي             -١

، ٢٠٠٣، اإلدارة العامة لألبحاث االقتـصادية واإلحـصاء، الريـاض،           ٢٠٠٣
  .٣٢٣ص

 محمد صالح الربدي، مدينة بريدة دراسة في الخصائص الطبيعية والسكانية، المرجع            -٢
  .١٧٩السابق، ص

 السعودية، وزارة االقتصاد والتخطيط، النتائج األوليـة للتعـداد          المملكة العربية  -٣
  .٧٩العام للسكان والمساكن، المصدر السابق، ص 

أحمد علي إسماعيل، دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة للتوزيع والنـشر،             -٤
  .٣٥، ص١٩٩٠القاهرة، 

5- Dwyer, D. J., People and Housing in Third World Cities, 
Longman, London, 1975, P.45.  

  :األرقام الواردة بدون مصدر من قياس الباحث عن كل من -٦
 المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، خريطـة مراحـل            -

، ١٥٠٠٠٠: ١مقياس رسـم    / ٢٠١٥النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى سنة       
  .٢٠٠٤أمانة منطقة القصيم، بريدة، 

لمملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، إدارة الحدائق، بلدية           ا -
 . ٢٠١٠بريدة، تقارير غير منشورة، بريدة، 
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    بمدينة بريدةاتجاهات النمو السكاني ) ١٧(جدول  
   ٢٠٠٩ حتى ١٩٩٢خالل الفترة من سنة 

  التغير السنوي  ٪التغير   السكان باأللف  لسنواتا  م

١  
٢  
٣  

١٩٩٢  
٢٠٠٤  
٢٠٠٩  

٢٤٨٦٠٠  
٣٧٩٦٢٥  
٤٦٣٥٠٠  

-  
٥٢,٧  
٢٢,١  

-  
٤,٤  
٤,٤  

  :المصدر
عبد الـرحمن صـادق الـشريف،       :  عن ١٩٩٢بيانات   §

جغرافية المملكة العربية الـسعودية، دار المـريخ،        
 .١٧٧، ص٢٠٠٢الرياض، 

الـسعودية، وزارة   المملكة العربية   :  عن ٢٠٠٤بيانات   §
التخطــيط واالقتــصاد، النتــائج األوليــة للــسكان 

 .٧٩والمساكن، مصدر سابق، ص
  أن  الباحـث اعتمـادا علـى      حساب من   ٢٠٠٩بيانات   §

 ٢٠٠٤ إلـى  ١٩٩٢ل الفترة مـن  خالمعدل الزيادة   
 .الواردة بالجدول

  
  
ا  منذ نشأته   االمتداد العمراني للمدينة   تضم: ١٩٦٠الفترة األولى قبل سنة      -

 سنة ميالدية حتى نهايـة      ٤٠٨م أي قرابة    ١٥٥٢ الموافق   )١(هـ٩٥٨سنة  
وهي الفترة التي لم تكن آثار البترول وضحت على تغيـر نمـط              ١٩٦٠سنة

االستيطان من البداوة إلى التحضر، تمثل كتلة عمرانية متصلة من الجنـوب            
  علـى طـول شـارع    وما يقابلهاإلى الشمال بداية من منطقة الصباخ جنوبا    

  مـع   ويتقارب هذا الطول   كم٣الخبيب وحتى تقاطعه مع شارع التغيرة شماال        
امتدادها من الشرق على طريق الرياض القديم حتى امتدادها في الغرب على            

 وصلت مـساحتها    ،طريق الخبوب المتجه صوب الجنوب الغربي من المدينة       
 كمصف  في كتلة واحدة متصلة، ون     ٢كم٤ منها   ٢كم٤,٥خالل تلك الفترة نحو     

 في مناطق متفرقة حول المدينة أهمها جزء من حـي الوسـيطي فـي     عمرب
وتوصف مورفولوجيـة هـذه     . جزء من حي السالمية في الجنوب     والشرق،  

الكتلة العمرانية بانخفاض كثافة الحدائق من جملة مساحة استخدام األراضي          
الحدائق بها باإلضافة إلى أن حدائق هذه الكتلة غير مخططة نظرا ألن إقامة             

  .جاء في مرحلة تالية داخل المتخلالت في مناطق المباني القائمة
 هذه الفترة بداية عوائد البتـرول       شهدت: ١٩٨٠ - ١٩٦٠الفترة الثانية    -

 مـن عـدم سـيادة نظـم         مالمادية التي تأثر بها النطاق العمراني على الرغ       

                                                 
محمد ناصر العبودي، معجم بالد القصيم، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطـابع     -١

  .٤٧٣، ص١٩٩٠الفرزدق التجارية، الرياض، 



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٥٥  

لتـي يـصل    ومع أن النمو العمراني خالل تلك الفتـرة ا        . التخطيط العمراني 
سنة ال يقارن زمنيا بالفترة السابقة إال أنه يقارن بمسافات          ٢٠طولها الزمني   

وصـل امتـدادها    امتدادات النمو العمراني المتقاربة فيها ففي شمال المدينة         
العمراني مسافة تقارب طول امتدادها اإلجمالي من الجنوب إلى الشمال خالل           

 على طول شـارع     كم٣امتدادها      تاريخها في الفترة السابقة حيث بلغ طول        
ــة     ــمال المدين ــي ش ــداده ف ــرف امت ــذي يع ــب ال ــشارع الخبي   ب

رع التغيـرة نهايـة   المدينة المنورة، يتحدد هذا الطول بداية من شـا  /  حائل
 المدينة خالل الفترة السابقة شماال وبداية امتداد هذه الفتـرة جنوبـا             امتداد

إلسكان من شارع الخبيـب     على طول شارع الخبيب حتى بداية تفرع شارع ا        
، كمـا   حديقة الملك خالد الحضاري    مجموعة من الحدائق أبرزها       تضم شماال

بلغ طول امتداد النمو العمراني خالل تلك الفترة من الـشرق شـمال حـي               
 تقريبا وإذ   كم٣ المعهد الزراعي قرابة      غرب حديقةالفايزية تجاه الغرب حتى     

 بقية جهات المدينـة خاصـة مـن         أضيف إلى ذلك االمتدادات العمرانية في     
الشرق والشمال الغربي نجد أن نمو مساحة المدينـة خـالل تلـك الفتـرة               

منـذ نـشأتها    القصيرة يزيد عن النطاق العمراني اإلجمالي لمساحة المدينة         
 إذ أن إجمالي مساحة النمو العمراني خالل تلك الفترة بلغ           ١٩٦٠وحتى سنة 

 ١٩٦٠دينة منذ نشأتها حتـى سـنة  في حين بلغت جملة مساحة الم      ٢كم٦,٢
ويالحظ أن اتجاه الشمال فقط فاق في نمـوه العمرانـي كـل             . ٢كم٤,٩نحو  

٪ ٦٦بنـسبة    ٢كم٤,١٣  مساحة للمدينة إذ يستحوذ على   االتجاهات األخرى   
  .من جملة مساحات امتداد المدينة خالل تلك الفترة

التخطيط فـي   هذه الفترة بداية    تمثل  : ٢٠٠٩ – ١٩٨٠الفترة الثالثة من     -
 وزارة الشئون البلدية والقروية في المملكة ممثلـة         تمدن المملكة حيث قام   

ببلديات المدن في تخطيط وإنشاء الحدائق العامة وهـو تقليـد أخـذت بـه               
 نالت هذه الفترة الحـظ      )١(البلديات في أوربا خاصة منذ مطلع القرن الماضي       
ك مساحات الحدائق العامـة     األوفر من االمتدادات والمساحات العمرانية وكذل     

بالمدينة حيث تضمنت امتدادات عمرانية يمكن توزيعها حـسب االتجاهـات           
  .الرئيسة للمدينة

 األول يقع بين التقـاء الطريـق الـدائري          :يشمل ثالثة محاور   :الشمال -

) الضلع الشمالي (مع الطريق الدائري الرئيسي     ) الضلع الشرقي (الداخلي  

: موعة من األحيـاء أهمهـا كـل مـن         حيث نمت حول هذا المحور مج     

الجامعيين، األخضر، الرابية، المندسة، عين الحمراء، امتدادات الفايزية        

                                                 
1- Davies, W. K., and Herbert, D. T., Communities within Cities 

An Urban Social Geography, Belhaven Press, London, 1993, 
P.139.    
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والثـاني   .٢م٨٧٠٣٢مثل منتزه الصفا ومساحته توجد بها حدائق عامة   

محور النطاق الممتد بين شارعي الحزم الشرقي واإلسكان، يضم كل من           

 الشرق وشارع اإلسكان الفاصل     أحياء الفايزية، األخضر، الجامعيين من    

بين حيي اإلسكان والبشر غربا ليشمل االمتدادات المضافة إلـى بعـض            

 باإلضافة إلـى ظهـور بعـض        ١٩٧٠األحياء التي كانت قائمة قبل سنة     

امتدادات حي الصفراء، حي    : األحياء الجديدة، وأهم مناطق نموه كل من      

ي اإلسكان وأهم حدائق    األمن، منطقة مدينة الملك عبد اهللا الرياضية، ح       

، منتـزه اإلسـكان     ٢م٨٩٠٠ كل من حديقة مساحة األمـن        هذا النطاق 

زهـات  نت، م ٢م١١٠٦١٢منتزه البحيرة باإلسكان    ،  ٢م٣٦٠٠٠الشرقي  

المدينة المنورة نحـو    / والثالث محور شمال طريق حائل    . حي الصفراء 

ري  يفترش مساحة تعدت في نموها امتداد الطريق الـدائ        ،الشمال الغربي 

المدينة المنـورة   / الداخلي صوب الشمال، يحده من الجنوب طريق حائل       

ومن الشرق شارع اإلسكان ومن الغرب طريق المعـارض، تبـع هـذا             

النطاق نموا عمرانيا في أقصى شمال امتداده شمل اتجاهين األول شرق           

طريق اإلسكان في منطقة مستودعات الهاتف والثـاني شـمال غـرب            

البشر، جميعانة،  :  هي كل من   المناطق عددا من    منطقة المعارض، يضم  

 .المعارض
طريق الملك فهد في الشمال من جهة وشـارع الجامعـة            يحده: الشرق -

 جنوبا من جهة أخرى، يتحدد النمو العمراني في هذا االتجاه من خـالل            

ثالثة نطاقات أولهما في الشمال الشرقي يمتد بين طريق الملك فهد مـن             

 يـضم امتـدادات     ،ملك فيصل من جهة الجنـوب     جهة الشمال، طريق ال   

الربوة، امتـداد منطقـة     : مناطق كل من  الملك عبد العزيز وكذلك     شارع  

الـشرقية  المنطقة  وثانيهما في   . المطار القديم حتى منطقة النقع الغربية     

لك، االوسطى يضم نطاق شمال مستشفى بريدة المركزي، امتداد حيي الم         

 منطقتـي ، منطقة القاع البارد، امتدادات    الرفيعة، امتدادات حي الوسيطي   

.  شمال طريقة الربيعة تجاه الزلفي     الفاخرية وابن صبيح، منطقة مخطط    

الحويقيـة،  : النطاق الجنوب الشرقي، يضم مناطق كل مـن       وثالثهما في   
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 به عدد من الحدائق     ،الورش الجنوبية، الروابي، حي الضاحي، التشليح     

 .شروق، دوار الهديةة، اليالرفيعة، الهد: العامة مثل
األول يمتـد   : يقع هذا النطاق غرب المدينة موزعا على نطاقين       : بالغر -

 حتـى   يالمدينة المنورة في امتداد عرض    / على طول جنوب طريق حائل    

طريق الحمر جنوبا في امتداد شمالي غربـي متتبعـا طريـق الـشقة،              

والثاني هو امتداد طريقي كل من الملك فهـد المتجـه صـوب الغـرب               

لواصل إلى طريق مطار القصيم، يضم نطاقين أحدهما جنـوب طريـق            ا

مشعل، القصور، سلطانة،   : المدينة المنورة ويضم مناطق كل من     / حائل

وثانيهما نطاق طريـق    . منطقة نهاية طرق الشقة السفلي، منطقة العليا      

منطقة شمال طريـق    : الملك فهد والجنوب حيث يضم هذا النطاق كل من        

حي المليداء، منطقة جنوب طريق الملك فهد، امتـدادات         الملك فهد تجاه    

طريق منطقة الخبوب، يضم عددا من الحدائق العامـة أهمهـا حديقـة             

 .المنتزه وحديقة الشماس والساحة البلدية بالموطأ
يأخذ هذا النطاق شكال سداسيا، ضلعيه في جهة الشمال شارع          : الجنوب -

اخلي بدايـة مـن شـارع    الجامعة من جهة الشرق والشارع الدائري الد     
الخبيب صوب الغرب عند التقائه مع الشارع الدائري الرئيسي ومن جهة           

امتداد  من امتداد غرب شارع الخبيب بداية    : الشرق يتحدد بضلعين األول   
: حي السالمية حتى نقطة التقاء هذا الطريق مع طريق الجامعة، والثاني          

سي أما ضلعه الخامس    الضلع الجنوبي الشرقي من الطريق الدائري الرئي      
وأخيرا ضلعه السادس   ) الضلع الجنوبي (الرئيسي  فيحده الطريق الدائري    

 يـضم  ،المتمثل في الجزء الجنوبي من الضلع الغربي للطريق الزراعـي  
 .عددا من الحدائق مثل منتزه رواق، الساحة البلدية بالخليج

 
   الطرق والشوارع-٣-٣-٢
 تنـال : مة على الطرق والشوارع    مواضع الحدائق العا   توزيع -١-٣-٣-٢

ا الشارع ذو االتجاهين بينهما جزيـرة       هالشوارع الرئيسة التي يقصد بكل من     
 الشوارع الرئيسة عدد    يخصحيث  ) ١٨(أكبر عدد من الحدائق العامة جدول     

٪ من جملة عدد الحدائق أهمها طرق وشوارع        ٥٢,٥ عامة بنسبة    ةقحدي٣١
  .الملك عبد اهللا، الملك فهدالدائري، الملك عبد العزيز، : كل من
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 ٣٥٨  

   عدد مواضع الحدائق العامة على الطرق والشوارع توزيع) ١٨(جدول 
   ٢٠١٠ سنة الرئيسة والثانوية بمدينة بريدة 

  التوطن
  نمط الطريق  م

  ٪  عدد المواضع

١  
٢  

  الطرق الرئيسة
  الطرق الثانوية

٣١  
٢٨  

٥٢,٥  
٤٧,٥  

  ١٠٠  ٥٩  جملة

الحصر الشامل للحدائق   من  حساب الباحث   : المصدر
  :عن

- Kingdom of Saudi Arabia. Ministry 
of Municipal and Rural Affairs, 
Muster Directive Plan, Land Use 
Map, Buraydah City, Deputy 
Ministry for Town Planning, Scale 
1: 20000, 1988. 

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية       -
وية، خريطة الطرق والنطاق العمراني لمدينـة       والقر

التخطيطية، بلديـة بريـدة،     بريدة، وحدة المعلومات    
  .٨٠٠٠٠: ١، مقياس رسم ٢٠٠٤

   الدراسة الميدانية-
  

  : الطرق والشوارع الرئيسة-١-١-٣-٣-٢

 يتوزع  )٧( شكل   يلتف حول المدينة على شكل مستطيل     : الطريق الدائري  -
كـم شـرقا،    ٢٥ات المدينة بين كل مـن       كم على جه  ٧٣,٣طوله البالغ   

كم جنوبا حيـث تـم اسـتخدام        ١٣,٧كم شماال،   ١٣,٣كم غربا،   ٢١,٣
المناطق المحيطة بعقد الطريق عليه مع الطرق األخرى في إقامة العديد           

٪ مـن جملـة     ٤١,٩منتزها بنـسبة    ١٣من المنتزهات التي بلغ عددها      
منتزهـا  ٣١ها  المنتزهات على الطرق والشوارع الرئيسة البـالغ عـدد        
الهدية، الملـك   : أهمها منتزهات التقاء الطريق الدائري مع طرق كل من        

المدينـة المنـورة، الـشقة،      / فهد، الزلفي شرقا، الطرفية شماال، حائل     
 .الرياض جنوبا/ الخبوب غربا، طريق عنيزة

-   
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  بمدينة بريدة أثر الطرق الرئيسة في توطن الحدائق العامة ) ٧(شكل 
  :المصدر

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، خريطـة           -
: ١، مقيـاس رسـم      ٢٠١٥مراحل النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى       

 .٢٠٠٤، أمانة منطقة القصيم، بريدة، ١٥٠٠٠٠
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal 

and Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land 
Use Map, Buraydah City, Deputy Ministry for 
Town Planning, Scale 1: 20000, 1988.  

  الدراسة الميدانية -

 كم
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 ٣٦٠  

   عدد مواضع الحدائق العامة على الطرق توزيع) ١٩(جدول 
  ٢٠١٠ سنة الرئيسة بمدينة بريدة 

  زيعالتو
  الطريق  م

  ٪  عدد 

١  
٢  
٣  
٤  

  الدائري
  عبد العزيزالملك 

  الملك عبد اهللا
  الملك فهد

١٣  
٧  
٦  
٥  

٤١,٩  
٢٢,٦  
١٩,٤  
١٦,١  

  ١٠٠  ٣١  جملة

  :حساب الباحث عن: المصدر
- Kingdom of Saudi Arabia. Ministry 

of Municipal and Rural Affairs, 
Muster Directive Plan, Land Use 
Map, Buraydah City, Deputy 
Ministry for Town Planning, Scale 
1: 20000, 1988 .  

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية       -
والقروية، خريطة الطـرق والنطـاق العمرانـي        
لمدينة بريدة، وحدة المعلومات التخطيطية، بلدية      

ــدة،  ــم ٢٠٠٤بري ــاس رس ، ٨٠٠٠٠: ١، مقي
  .مصدر سابق

   الدراسة الميدانية-
  

الجنوب إلى الشمال الغربي، يعد أهـم       يمتد من   : شارع الملك عبد العزيز    -
شوارع المدينة من حيث االتساع ومعدالت عدد مرور المركبـات خـالل      

حديقة مركز الملـك  : يمتد على طوله عدد من الحدائق العامة مثل  اليوم،
  .خالد الحضاري في الوسط، حديقة دوار التقنية، المنتزه شماال

نائي للمدينة شرق طريق الملك     يمتد عبر الحيز الب   : اهللا طريق الملك عبد   -
 الـشمالي والجنـوبي،     عبد العزيز، يتالقى مع محوري الطريق الدائري      

ا كل من حديقـة جنـوب اإلمـارة،         هيتوطن عليه عدد من الحدائق أهم     
االمتدادات الخضراء الطولية على طول الطريق، المنطقة الخضراء عند         

 .نقطة تالقيه مع طريق الرياض القديم
، يلتقي بشارع الملك عبـد      الغربيمتد من الشرق إلى     : فهدشارع الملك    -

العزيز عند برج بريدة ومركزها الحضاري، يتوطن على طوله عدد مـن            
 .الحدائق منها حديقة جنوب اإلمارة



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٦١  

 
أهم إلى أن   ) ٢٠( جدول   شيري: والطرق الثانوية  الشوارع   -٢-١-٣-٣-٢

ديقة عامة هي كـل     ح٢٨الطرق والشوارع الثانوية التي يتوطن عليها عدد        
  :من
 من شارع الملك عبد العزيـز غربـا حتـى           يمتد: شارع الرياض القديم   -

تالقيه مع محور الدائري الشرقي حيث يوجد العديد من الحـدائق منهـا             
، منتـزه  الوسيطي عند تفرع شارع الجراد، حديقة دوار الرمايـة    حديقة  

 .تقاطعه مع محور الطريق الدائري
عدد مواضع الحدائق العامة على طوله أبرزها       تت: شارع عثمان بن عفان    -

حديقة اإلسكان على جانبه باإلضافة إلى حدائق نقاط التقـاء اتجاهـات            
 .الطرق في أكثر من موضع حيث تتصف بأشكالها الدائرية

يمتد من دوار السادة بداية من شارع الملك عبد العزيـز           : شارع السادة  -
ضاء سـعت البلديـة إلـى       في اتجاه نحو الغرب حيث توجد به مناطق ف        

 .تحويل بعضها إلى حدائق
  

   عدد مواضع الحدائق على جوانب توزيع) ٢٠(جدول 
   ٢٠١٠ سنة الشوارع الثانوية بمدينة بريدة

  زيعالتو
  الطريق  م

  ٪  عدد 

١  
٢  
٣  
٤  

  الرياض القديم
  عثمان بن عفان

  شارع السادة
  شوارع أخرى

٤  
٣  
٢  
١٩  

١٤,٣  
١٠,٧  
٧,١  
٦٧,٩  

  ١٠٠  ٢٨  جملة

  :حساب الباحث عن: المصدر
- Kingdom of Saudi Arabia. Ministry 

of Municipal and Rural Affairs, 
Muster Directive Plan, Land Use 
Map, Buraydah City, Deputy 
Ministry for Town Planning, Scale 1: 
20000, 1988.  

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية       -
قروية، خريطة الطرق والنطاق العمراني لمدينـة       وال

بريدة، وحدة المعلومات التخطيطية، بلديـة بريـدة،        
  .، مصدر سابق٨٠٠٠٠: ١، مقياس رسم ٢٠٠٤

   الدراسة الميدانية-
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 ٣٦٢  

  
ويضاف إلى ذلك العديد من الحدائق العامة ذات المـساحات الخـضراء            

ـ         اءت مـسمياتها   الصغيرة التي تتخلل أغلبها المناطق السكنية والتي ج
حسب المنطقة الموجودة بها منها ما هو موجود في حي الصفراء مثـل             

عثمان بن عفان االبتدائية، حديقة جنوب مـستودع        حديقة شمال مدرسة    
  . المياه بحي الصفراء وغيرهالإصالح أعطا

  
 تـوطن  تتبـاين نـسب  :  امتدادات الحدائق العامة على الطرق -٢-٣-٣-٢

ال طرق الكتلـة العمرانيـة بـين شـوارع الكتلـة            امتداد الحدائق على أطو   
العشوائية من جهة والمخططة من جهة أخرى نظرا الختالف كثافة الحدائق           

  .ونمط التخطيط بها
إلى العالقة بين امتدادات الحدائق العامة مقارنـة        ) ٢١(وتشير بيانات جدول    

 في كل   بأطوال المد العمراني في كتلتي المدينة العشوائية على طريق مختار         
من االتجاهات الرئيسة بمدينة بريدة حيث تم اتخاذ نواة المدينة القديمة بداية            

  .النطالق الطرق المختارة

نواة المدينة ممثال في طريق الملك عبد العزيـز        من  يمتد  : طريق الشمال  -
ثم يتفرع منه طريق عثمان بن عفان حتى محور الدائري الشمالي، يمتد            

ر المخططة حتى قرب تقاطع شارع األمير بندر         الكتلة غي  هذا الطريق في  
 منهـا   م٤٠٠كم تستحوذ الحدائق على امتداد طوله       ٥بن فيصل لمسافة    

٪ أما نسبة توطن الحدائق في الجزء المخطـط         ٨بنسبة توطن تصل إلى     
من هذا الطريق بداية من نهاية الكتلة العشوائية على طول طريق الملك            

كم وامتـدادات   ٩مان بن عفان بطول     تفرعه في شارع عث   م  ثعبد العزيز   
٪ ويـأتي ذلـك     ٢٧,٨كم فتصل إلى    ٢,٥الحدائق على طوله التي تبلغ      

لوجود مخططات حدائق مثل منتزهات اإلسكان على الطرق في القطـاع           
  .المخطط جهة الشمال

يتمثل في شارع الملك عبد العزيز بدايـة مـن النقطـة            : طريق الجنوب  -
اه نحو الجنوب، توجد الحدائق على طوله       المقابلة للمسجد الكبير في اتج    

في نطاق محدود أهمها المناطق المحيطة بمـا كـان يعـرف بحـدائق              
العقيالت جنوب دوار السادة التي تتبع الكتلة القديمة للمدينة مما جعـل            

في المناطق العشوائية في أعلى مما عليـه         نصيب توطن أطوال الحدائق   
ول الشارع ناحية الجنوب حيث     نصيب المناطق التي تم تخطيطها على ط      

٪ بينهما على التوالي ويـأتي      ٢,٩٪،  ٦,٧بلغت نسبة أطوال االمتدادات     
انخفاض نصيب الكتلة المخططة إلى أن استخدام األراضي الغالـب بهـا            
استخدام تجاري صناعي وليس مناطق سكنية خالصة تتطلب منتزهـات          

 .عامة
 



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٦٣  

  ق مختار على طريامتدادات الحدائق العامة) ٢١(جدول 
   في كل من االتجاهات الرئيسة بمدينة بريدة

  ترماألطوال بال
  البيان  الفترة  الكتلة

  غرب  شرق  جنوب  شمال

  العشوائية
حتى 

  ١٩٨٠سنة

  مبان
  حدائق

٥٠٠٠  
٤٠٠  

٤٥٠٠  
٣٠٠  

٤٠٠٠  
٥٠٠  

١٦٠٠  
٢٠٠  

  مخططة
١٩٨٠-
٢٠٠٩  

  مبان
  حدائق

٩٠٠٠  
٢٥٠٠  

٧٠٠٠  
٢٠٠  

٦٠٠٠  
٩٠٠  

٨٠٠  
  صفر

  جملة
  مبان
  قحدائ

١٤٠٠٠  
٢٩٠٠  

١١٥٠٠  
٥٠٠  

١٠٠٠٠  
١٤٠٠  

٢٤٠٠  
٢٠٠  

أطوال الحدائق في المناطق نسبة 
  ٪ العشوائية 

١٢,٥  ١٢,٥  ٦,٧  ٨  

أطوال الحدائق في المناطق نسبة 
  ٪ المخططة 

  صفر  ١٥  ٢,٩  ٢٧,٨

                       األطوال العامة نسبة 
٪  

٨,٣  ١٤,٠  ٤,٣  ٢٠,٧  

  :حساب الباحث عن: المصدر
    أطوال امتداد الحدائق على الطريق                                          

  ١٠٠  ×   ـــــــــــــــــ =  االمتدادات الحدائقية أطوال نسبة -
                                              أطوال امتداد المباني على الطريق

  
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and 

Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land Use Map, 
Buraydah City, Deputy Ministry for Town Planning, 
Scale 1: 20000, 1988. 

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقرويـة، خريطـة           -
يـة،  الطرق والنطاق العمراني لمدينة بريدة، وحدة المعلومات التخطيط 

ــدة،   ــة بريـ ــم  ٢٠٠٤بلديـ ــاس رسـ   ،٨٠٠٠٠: ١، مقيـ
  .مصدر سابق

  . الدراسة الميدانية-
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 ٣٦٤  

 يظهر توطن امتدادات الحدائق العامة على شارع الريـاض       :طريق الشرق  -
القديم الممتد من شارع الملك عبد العزيز وسط المدينة إلى اتجـاه الـشرق              

ـ   ١٠كم في الكتلة العشوائية ونحو      ٤بطول   ة الحديثـة، تتقـارب     كم في الكتل
ـ  امتداد الحدائق على طول الشارع فـي        نسبة توطن  ٪، ١٢,٥ال الكتلتـين  ك

 .٪ على التوالي١٥
يمثله طريق الملك فيصل المتجه صوب مناطق الخبـوب         : طريق الغرب  -

غربا، يتصف بانخفاض نسبة االمتداد المخطط على طوله بسبب طبيعـة           
خاصـة فـي     ئق العامة  وجود الحدا  ندرةالسطح المضرس مما أدى إلى      

 تلك التي كانت بداية للتخطيط الحضري حيـث         ١٩٨٠الكتلة التالية لسنة  
 تـوطن امتـداد     نسبةتنفرد هذه الجهة بأن الكتلة العشوائية تصل فيها         

 النسبة في المباني التي ضمها حيز       تتدنى٪ في حين    ١٢,٥الحدائق إلى   
 في مناطق غير     نظرا إلى أن أغلبها مباني قامت      ١٩٨٠المدينة بعد سنة  

 .مخططة
 
العوامـل االقتـصادية     تتعـدد :  عوامل اقتـصادية واجتماعيـة     -٤-٣-٢

واالجتماعية المؤثرة في زيادة الطلب على الترفيه في المدن السعودية منها           
زيادة دخل الفرد، نقص ساعات العمل، تطور مستوى التعليم وتغير المفاهيم،           

 خاصة مـنهم    )١(ن قطاع من السكان   االستعمال المكثف للسيارة واالغتراب بي    
  .الوافدين األجانب للعمل في المجتمع السعودي

 دخـل الفـرد      متوسـط   نتج عن وصـول    :ارتفاع دخل الفرد السعودي    -
 تزايـد أوجـه   )٢(ريال للفرد شهريا  ٣١٠٠ إلى   ٢٠١٠سنةالسعودي في   

 في مجاالت متعـددة منهـا       اإلنفاق على الترويح  اإلنفاق التي من بينها     
 العامة التي تتطلب رحلة التنزه إليها مصروفات تتعلـق بالنقـل            الحدائق

ومتطلبات التسلية خاصة لألطفال مما جعل الحدائق العامة تمثـل أحـد            
 .أوجه التنزه لدى األفراد السعوديين وهي ثقافة تنتشر بينهم باضطراد

  ينقسم الترويح حسب مكان    :تطور مستوى التعليم وتغير بعض المفاهيم      -
 أو خارجهـا  Indoor - Recreationداخـل المبـاني   لـى  إمزاولته 

Outdoor - Recreation)وقد ظل قطاع من المجتمع الـسعودي   ،)٣
خاصة اإلناث قبل التغيرات االجتماعية الجارية يفضلون الترويح داخـل          
المباني، تلك التغيرات التي كان التطـور التعليمـي أبرزهـا حيـث أن              

                                                 
عبد الرحمن صادق الشريف، السيد العشري محمد، الترفيه في المدن السعودية،            -١

، المعهد العربي   ١٩٨٠كتاب أبحاث المؤتمر السادس لمنظمة المدن العربية سنة       
  .٣٥٥، ص١٩٨٠المدن العربية، الرياض، سنةإلنماء 

  ).مصادر متعددة (٢٠١٠متوسط تقديرات الدخل القومي للفرد السعودي خالل  -٢
نبيل الحوامدة، موفق الحميدي، الجغرافيـة الـسياحية فـي القـرن الحـادي               -٣

  .١٩، ص ٢٠٠٦والعشرون، دار الحامد، عمان، األردن، 



  ٢٠١٠احلدائق العامة مبدينة بريدة السعودية سنة  
  

 ٣٦٥  

سنوات فأكثر من الحاصلين علـى      ١٠من جملة السعوديين فئة     ٪  ٦٣,٧
إلـى نـسب كـل مـن        ) ٢٢(شهادات عامة يتوزعون كما يشير جدول     

٪ أعلى من   ٩,٣ثانوية،  ،  ٪١٣,٧٪ متوسطة،   ١٥,٦٪ ابتدائية،   ٢٥,١
غير الحاصلين على شهادات تعليمية الـذين       أن  ية يضاف إلى ذلك     والثان

ـ       ٣٦,٣تصل نسبتهم إلى     ب ٪ من جملة السعوديين نـصفهم يقـرأ ويكت
 .يمكنهم اإلطالع على ثقافة جوانب الترويحو

  
 في   سنوات١٠التركيب التعليمي للسكان السعوديين أكثر من ) ٢٢(جدول 

  ٢٠٠٩  سنة مدينة بريدة

  أمي  الفئة
  يقرأ

  ويكتب
ابتدائ
  ية

متوس
  طة

  دبلوم  ثانوية
جامعي 
  فأكثر

  جملة

  ٣٤٤٧١١  ١٦٨٩١  ١٥١٦٧  ٤٧٢٢٥  ٥٣٧٧٥  ٨٦٥٢٣  ٥٩٢٩٠  ٦٥٨٤٠  عدد

٪  ١٠٠  ٤,٩  ٤,٤  ١٣,٧  ١٥,٦  ٢٥,١  ١٧,٢  ١٩,١  

، ٢٠٠٩ بمدينة بريـدة   ٢٠٠٩جملة عدد السكان طبقا لتقدير      : المصدر
موزعا حسب النسب المئوية للتركيب التعليمـي الـواردة         ) ١٧(جدول  

  :عن
 المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، مشروع         -

، وكالة الوزارة لتخطيط    ٢٠٠٥صيم  دراسة المخطط اإلقليمي لمنطقة الق    
  .٨-٤، ص ٢٠٠٥المدن، 

  
 
إلـى أن   ) ٢٣( تشير بيانات جـدول      :ارتفاع نسب األجانب بين السكان     -

٪ من جملة   ٢٠,٤نسمة بنسبة   ٩٤٥٥٤في بريدة يصل عددهم      األجانب
 يتوزعون على عدد    )١(٢٠٠٩نسمة سنة ٤٦٣٥٠٠سكان المدينة البالغ    

م في قطاعات العمل بين كـل مـن         من الجنسيات حسب مؤشر مساهمته    
٪، المصريون  ١٥,٩٪، الباكستانيون   ٢٤,٣البنغاليون  ٪،  ٢٤,٥الهنود  
، وهي جنسيات وفـدت مـن بيئـات         )٢(٪ والباقي جنسيات أخرى   ١٥,٣

وثقافات تمثل الحدائق العامة فيها أحد مجاالت الترويح مما يتطلب معـه       
  .ئرين إليهـا باضـطراد    إقامة العديد من الحدائق تلبية الرتفاع عدد الزا       

 

                                                 
  ).١٧(جدول  -١
السعودية، وزارة العمل، تقرير عدد العاملين حـسب الجنـسية          المملكة العربية    -٢

بمدينة بريدة، غير منشور، وكالة الـوزارة لـشئون العمـل، مكتـب بريـدة               
٢٨/٥/٢٠٠٧.  
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 ٣٦٦  

  ٢٠٠٩توزيع السكان حسب الجنسية بمدينة بريدة سنة ) ٢٣(جدول 
  ٪  عدد   الجنسية  م
١  
٢  

  سعودية
  أجنبية

٣٦٨٩٤٦  
٩٤٥٥٤  

٧٩,٦  
٢٠,٤  

  ١٠٠  ٤٦٣٥٠٠  جملة

 عن  ٢٠٠٩جملة عدد السكان سنة     : المصدر
موزعا حسب النـسبة المئويـة      ) ١٧(جدول  

  :الواردة عن
 السعودية، وزارة االقتصاد     المملكة العربية  -

والتخطيط، النتائج األولية للتعداد العام للسكان      
  .٧٩، مصدر سابق، ص٢٠٠٤والمساكن 

  
 

إلى ) ٢٤( جدول   تشير بيانات : ارتفاع نسب صغار السن بين السعوديين      -
٪ من جملة   ٥٧,١سنة يشغلون نسبة    ٢٠أن نسبة صغار السن أقل من       

  السعوديين
  

  ٢٠٠٩عمرية للسكان السعوديين في مدينة بريدة سنة الفئات ال) ٢٤(جدول 
  ٪  العدد   فئات العمر

  ٢٠أقل من 
٦٠ – ٢٠  
   فأكثر٦٠

٢١٠٦٦٨  
١٣٨٧٢٤  
١٩٥٥٤  

٥٧,١  
٣٧,٦  
٥,٣  

  ١٠٠  ٣٦٨٩٤٦  جملة
 عن  ٢٠٠٩جملة عدد السكان سنة     : المصدر
موزعا حسب النـسبة المئويـة      ) ١٧(جدول  

  :الواردة عن
، وزارة االقتــصاد  المملكــة العربيــة الــسعودية-

والتخطيط، النتائج األولية للتعـداد العـام للـسكان         
  .١٢، مصدر سابق، ص٢٠٠٤والمساكن 
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 ٣٦٧  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض خصائص السكان الداعمة ألهمية خدمات الترويح في مدينة ) ٨(شكل 
٢٠٠٩ سنة بريدة  

   سنوات في مدینة بریدة١٠التركیب التعلیمي للسكان السعودیین أكثر من 

حاصلون على شھادات تعلیمیة   

یقرأ ویكتب

أمیون

أقل من  ٢٠سنة

من ٢٠ - ٥٩ 

من ٦٠ فأكثر

  التركیب العمري للسكان في مدینة بریدة

سعودیون أجانب

  التركیب حسب الجنسیات في مدینة بریدة

٦٠ إلى أقل من ٢٠

  )٢٢(جدول : املصدر

  )٢٤(جدول : املصدر

  )٢٣(جدول : املصدر
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 ٣٦٨  

  
ـ       ذين لـديهم نزعـة إلـى       أغلبهم من طالب المدارس والجامعات ال

الترويح في مجاالت أهمها الحدائق من جهة كما أن لـديهم إجـازة             
أسبوعية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع يشغلها قطاع منهم          
في الحدائق من جهة أخرى، ويشير الجدول أيضا إلى أن الفئة مـن             

٪ ٣٧,٦ سنة التي تشكل أغلب فئة قوة العمل تشغل نسبة           ٦٠-٢٠
مـنهم  لسكان ترتفع بينهم نسبة البطالة بل أن العـاملين          من جملة ا  

تنخفض لديهم نسبة المشاركة الفعلية في العمل التـي تـصل إلـى             
 . يلجأ عدد منهم إلى قضاء وقت فراغهم في الحدائق)١(٪٣٤

  ):التركيز واالنتشار( أنماط التوزيع المكاني للحدائق -٤-٢
ة إليها خاصة ما يتعلـق منهـا        شارإلساهمت األبعاد الجغرافية التي سبقت ا     

ومورفولوجية النطـاق   بجيومورفولوجية موضع المدينة من جهة واتجاهات       
ي للحدائق بين التركيز     في تباين نمط التوزيع المكان     العمراني من جهة أخرى   

واالنتشار، يمكن تبينها من خالل حساب أنماط التقارب والتباعـد المكـاني            
 للمحـالت   اسا على حساب االنتشار والتوزيع    قيبينها داخل النطاق العمراني     

العمرانية حيث يمكن تبين ذلك على مستوى نطاق المدينة من جهة ونطاقات            
وذلـك  اتجاهات النطاق العمراني للمدينة حسب جهاتها مـن جهـة أخـرى             

  .)٢(معامل الجار األقربباستخدام 
                                    ن

   م      س  ٢) = ج ن(الجار األقرب 
  

  :مع األخذ في االعتبار للتطبيق على هذه الدراسة أن
  الفاصلة بين الحدائقمتوسط المسافة للمسافات = م 
  عدد الحدائق التي جرى القياس عليها= ن 

   التي تضم الحدائق التي جرى القياس عليها مساحة المناطق= س 
من حيث كونه   ق  أن نمط توزيع الحدائ   ) ٢٥( جدول   نتائج القياس حيث تبين   

  :يتمثل في كل منمنتشرا أو متركزا 

  يقترب من االنتظام  ١,٨=   النطاق العمراني للمدينة  -

 يقترب من التركيز  ٠,٨=   اتجاه الشمال  -
 يتجه نحو االنتظام  ١,٥=   اتجاه الجنوب -
 يتجه نحو االنتظام  ١,٥=   اتجاه الشرق -
 يقترب من االنتظام  ١,٩=   اتجاه الغرب  -

                                                 
-٢٠٠٠المملكة العربية السعودية، وزارة التخطيط، خطة التنميـة الـسابعة،            -١

 .١٧٨، ص٢٠٠٤، الرياض، ٢٠٠٤
  .١٤٣العمران، المرجع السابق، ص  فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية -٢
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 ٣٦٩  

 توضح تباينا في نمط التوزيع المكاني للحـدائق علـى مـستوى             وهي نتائج 

علـى  المدينة أو مناطقها حسب اتجاه العمران بها حيث جاء التوزيع منتظما         

ويأتي ذلك من خالل انتـشار       ١,٨بمعامل  مستوى النطاق العمراني للمدينة     

 في مواضع على أبعاد تتقارب في المـسافات الفاصـلة         الحدائق في المدينة    

حديقة، ويـشير   حيث ال توجد منطقة في المدينة إال وعلى مقربة منها           ها  بين

الجدول أيضا إلى التباين في التوزيع المكاني للحدائق بـين جهـات امتـداد              

 ٠,٨حيث وصل معامل الجار األقرب      حسب جهاتها   النطاق العمراني للمدينة    

لتقـارب  ويرجع ذلـك    مما يعني التركيز في توزيع الحدائق       في جهة الشمال    

أكثـر  بينما جـاء التوزيـع      عددها  مواضع الحدائق في الشمال بسبب زيادة       

أما في جهتي الشرق والجنوب فيـصل        ١,٩انتظاما في جهة الغرب بمعامل      

 أي أنه يتجه نحو االنتظام نظرا لقلة عدد الحدائق وزيـادة            ١,٥المعامل إلى   

  .التباعد بينهامتوسط 

انس بين انتشار ومساحات الحدائق مـن       إلى التج ) ٢٥(وتشير بيانات جدول    

حيث تبين أن جهة الشمال     من جهة أخرى    جهة وجملة السكان في كل نطاق       

تتقارب فيها النسب المئوية لكل من المـساحة        مع منطقة الدراسة    بالمقارنة  

٪ على التوالي كما يتقارب مع هذه       ٤٠,٤٪،  ٣٩,٦الكلية ومساحة الحدائق    

٪ مـن جملـة     ٤١,٤٪،  ٤١,٩دد الـسكان    النسب كل من عدد الحدائق وع     

جهة الغرب تتقارب مع جهة الشمال فـي        وأن  . نصيب المنطقة على التوالي   

٪ لكـل   ٢٢,٢حيث تتماثل نسب المساحة الكلية مع مساحة الحدائق         النسب  

عدد السكان، عدد الحدائق بها     منها، كما تقترب هذه النسبة مع نسبة كل من          

جعل توزيـع الحـدائق بهـا     ساعد علىعلى التوالي مما   ٪  ٢٢,٦،  ٪٢١,١

كما يشير الجدول أيضا إلى أن جهة الشرق يتقـارب بهـا            . يتصف باالنتظام 

٪، ٢٧,٤نسب كل من المساحة الكلية ومساحة الحـدائق وعـدد الحـدائق             

٪ من جملة المنطقة إال أن ما توصف به هذه الجهـة هـو              ٢٥,٨٪،  ٣٠,٩

٪ مـن جملـة     ١٦,٩دينـة   انخفاض نسبة السكان فيها من جملة سكان الم       

السكان ويرجع ذلك التساع مناطق المباني العامة خاصـة منهـا اإلداريـة             

  .والصحية
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 ٣٧٠  

   ٢٠١٠سنة التحليل المكاني للحدائق العامة بمدينة بريدة ) ٢٥(جدول 
  المساحة

  ٢كم
مساحة 
  الحدائق  السكان  ٢الحدائق كم

  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد  الجهات

متوسط 
المساحة 

بين 
/ الحدائق

  كم

معامل 
الجار 

راألق
  ب

  ٠,٨  ٠,٧  ٤١,٩  ٢٥  ٤١,٤  ١٩١٨٨٩  ٤٠,٤  ٩,٣  ٣٩,٦  ٤٤,٨  الشمال

  ١,٥  ١,٥  ٩,٧  ٦  ٢٠,٦  ٩٥٤٨١  ٦,١  ١,٤  ١٠,٨  ١٢,٢  الجنوب

  ١,٥  ١,٥  ٢٥,٨  ١٥  ١٦,٩  ٧٨٣٣٢  ٣٠,٩  ٧,١  ٢٧,٤  ٣١,٠  الشرق

  ١,٩  ١,٨  ٢٢,٦  ١٣  ٢١,١  ٩٧٧٩٨  ٢٢,٢  ٥,٢  ٢٢,٢  ٢٥,١  الغرب

  ١,٨  ١,٨  ١٠٠  ٥٩  ١٠٠  ٤٦٣٥٠٠  ١٠٠  ٢٣,٠  ١٠٠  ١١٣,١  جملة

  
  :تم قياس المساحة وعدد الحدائق عن: المصدر

وزارة الشئون البلديـة والقرويـة، خريطـة       المملكة العربية السعودية،     -
، قسم الدراسات   ٧٠٠٠٠: ١األحياء السكنية بمدينة بريدة، مقياس رسم       

 .م٢٠٠٥العمرانية، بلدية بريدة، 
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and 

Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land Use Map, 
Buraydah City, Deputy Ministry for Town Planning, 
Scale 1: 20000, 1988. 

بالمدينـة   من حساب الباحث اعتمادا على أن جملة السكان           السكان -
ى األحيـاء   حيث تم توزيعها عل   )١٧( جدول ٢٠٠٩ سنة   ٤٦٣٥٠٠

 :الواردة عنحسب النسب المئوية التي تخص كل منها 
المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، مشروع        

راسات أولويات التنمية العمرانية، وكالة الوزارة لتخطيط المـدن،         د
  .٢٠٠١بلدية بريدة، سنة 
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 ٣٧١  

ـ      – حديقة مركز الملك خالد الحضاري       -٣ ي جغرافيـة    دراسـة تطبيقيـة ف
   )١(الترويح

  
تأتي أهمية اختيار حديقة مركز الملك خالد الحضاري دراسة تطبيقية ألسباب           

أنها أحدى أهم الحدائق بالمدينة من حيث مـساحتها التـي تبلـغ      : منها أوال 
 مما جعلها تقع ضمن الفئة األكبر مساحة بين حدائق المدينـة            ٢م١٠٩٨٠٠

يها بالتنزه للنوعين الذكور واإلناث على      أنها من الحدائق المسموح ف    : وثانيا
أن : السواء والمصرح فيها بالدخول مجانا ودون النظر إلى جنسياتهم وثالثا         

 لمدينـة بريـدة ممـا سـهل وصـول          موقعها يتوسط زمام المباني المتصل    
أنها تطل على أهم طرق مدينة بريـدة ممثلـة فـي            : المتنزهين إليها ورابعا  

، األمير فيصل بن بنـدر، شـارع   عزيز، الملك فهدالملك عبد ال:  من طرق كل 
أنها تمثل أحد جوانب استخدام األرض فـي زمـام مـساحة            : العدل وخامسا 

مركز الملك خالد الحضاري الـذي يـضم اسـتخدامات لألنـشطة الثقافيـة              
ين لهـا   دوالترويحية تضاعف من أهميتها من خالل زيادة عدد روادها القاص         

  .لمركز الحضاري داخل امبعد انتهاء برامجه
  
   التحليل الجغرافي لموضع الحديقة-١-٣
موضع الحديقة في    يتواجد:  الموضع بالنسبة لزمام مباني المدينة     -١-١-٣

قلب زمام المباني المتصل للمدينة الذي يمكن تحديده مـن خـالل الطريـق              
يفصلها عن المحور الجنـوبي مـسافة       الدائري الرئيسي حول المدينة حيث      

كم ٨,٦ تقع على بعد     كما أنها كم  ٨,٤المحور الشمالي مسافة    كم وعن   ١٥,٥
كم من المحور الشرقي ، نتج عن هـذا الوضـع       ٩من المحور الغربي ونحو     

المكاني سهولة الوصول إليها بغرض التنزه خاصة للقـادمين مـن وسـط             
  .المدينة وشمالها وغربها

تأخـذ   : الموضع بالنسبة للطرق الرئيسة المؤدية إلـى الحديقـة         -٢-١-٣
ـ الحضري بعدد مـن الخطـط أهم  مدينة بريدة في مورفولوجية تخطيطها      ا ه

 من الطرق الدائرية، تلتف حـول المنطقـة         الدائرية التي تتصف بوجود عدد    
المركزية للمدينة، تتقاطع معها طرق شريانية تـصل بـين مركـز المدينـة              

                                                 
  : جميع األرقام الواردة بدون مصدر من قياس وحساب الباحث عن كل من-١

- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal and Rural 
Affairs, Muster Directive Plan, Land Use Map, Buraydah City, 
op. cit. 

رة الشئون البلدية والقروية، مخطـط حديقـة         المملكة العربية السعودية، وزا    -
  .١٠٠٠: ١ومركز الملك خالد الحضاري، بلدية بريدة، مقياس الرسم 

  . الدراسة الميدانية ونتائج االستبانة-  
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 ٣٧٢  

 وقد أثر ذلك في موضـع الحديقـة         )١(وخارجها مرورا بتلك الطرق الدائرية    
اإلشعاعية التي تصل بـين     حيث أحاطت به أربعة شوارع جميعها من الطرق         

مركز المدينة من جهة والطرق الدائرية والثانوية من جهـة أخـرى وهـذه        
 الغربية وهـو أحـد      شارع الملك عبد العزيز من جهتها     :  األول :الطرق هي 

 من المحور الجنوبي    كم٢٣ني بطول    الذي يقطع زمام المبا    الشوارع الرئيسة 
إلى المحور الشمالي للطريق الدائري حول المدينة، نتج عنه تسهيل وصـول    

شـارع  : المتنزهين إلى الحديقة من األحياء الشمالية والجنوبيـة، والثـاني         
كم ١٦في جهتها الجنوبية الذي يمتد من الشرق إلى الغرب بطول           الملك فهد   

 من األحياء الشرقية والغربية إلى الحديقـة،        مسهال حركة وصول المتنزهين   
شارع العدل في شرق الحديقة الذي يـؤدي إلـى تيـسير حركـة              : والثالث

الوصول إلى الحديقة من أحياء كل من الفايزية، الصفراء ومنـاطق أخـرى             
، شمال المدينة من جهة وأحياء الشرق األوسط للمدينة مـن جهـة أخـرى             

بندر في شمال الحديقة حيث ال يفصله عـن         شارع األمير فيصل بن     : والرابع
حيز برج مياه بريدة وهو أحد الشوارع الرابطة لحركة النقـل            الحديقة سوى 

بين شارع الملك عبد اهللا الممتد من الشمال إلى الجنوب في شـرق المدينـة    
  .من جهة وأحياء مناطق غرب المدينة من جهة أخرى

  
تشير بيانات  :  بموضع المدينة   كثافة السكان في األحياء المخدومة     -٣-١-٣

إلى ارتفاع الكثافة السكانية في األحياء المحيطة بالحديقـة عـن      ) ٢٦(جدول
 ٢كـم /نسمة١٩١٥،  ٢كم/نسمة٣١٠٠الكثافة العامة بالمدينة حيث تصل إلى       

على التوالي، يمثل حي الصفراء الذي يحيط بالحديقة من الشمال والـشرق            
حي المنتزه الذي يقابل الحديقة من      يليه   ٢كم/نسمة٤٠٧٦أكثر األحياء كثافة    

وأخيرا  ٢كم/نسمة٣٢٨٣ثم حي النور     ٢كم/نسمة٣٧٣٨جهة الشمال الغربي    
 وقد نتج عن ارتفاع كثافة السكان       ٢كم/نسمة١٢٦٤الحديقة   حي الصفا غرب  

في األحياء المحيطة بالمدينة ارتفاع عدد المتنـزهين إليهـا علـى عكـس              
زمام المباني بالمدينة التي تنخفض بها كثافة       الحدائق التي تقع على أطراف      

المتنزهين مثل أحياء جنوب غرب المدينة وأحيـاء شـمال شـرق المدينـة       
   .المالصقة لمحور الطريق الدائري الشرقي

  
  

  
  

                                                 
1- Martin, T. C., Analytical Urban Geography, Prentice – Hall, 

New Jersey, 1985, P.284.   
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موقع واستخدامات األراضي المحيطة بحديقة مركز الملك خالد ) ٩(شكل 
  الحضاري 

  :المصدر

 الدراسة الميدانية -
- Kingdom of Saudi Arabia, Ministry of Municipal 

and Rural Affairs, Muster Directive Plan, Land 
Use Map, Buraydah City, Deputy Ministry for 
Town Planning, Scale 1: 20000, 1988.  

  متر
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  كثافة السكان في األحياء المخدومة بالحديقة) ٢٦(جدول 

  بالكثافة العامة بالمدينة مقارنة 

المساحة   ٪  عدد السكان   األحياء  م
  الكثافة  ٪  ٢كم/

  ٢كم/نسمة
١  
٢  
٣  
٤  

  الصفراء
  المنتزه
  النور
  الصفا

٢٣٦٣٩  
١١٥٨٨  
٧٨٨٠  
٥٥٦٢  

٥,١  
٢,٥  
١,٧  
١,٢  

٥,٨  
٣,١  
٢,٤  
٤,٤  

٢,٤  
١,٣  
١,٠  
١,٨  

٤٠٧٦  
٣٧٣٨  
٣٢٨٣  
١٢٦٤  

جملــة األحيــاء 
  المحيطة

٣١٠٠  ٦,٥  ١٥,٧  ١٠,٥  ٤٨٦٦٩  

  ١٩١٥  ١٠٠  ٢٤٢  ١٠٠  ٤٦٣٥٠٠  جملة المدينة
  :المصدر

  ).١٧( جملة عدد السكان عن جدول-
  : توزيع السكان حسب النسب المئوية والمساحات عن-

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقرويـة، مـشروع          
دراسات أولويات التنمية العمرانيـة بمدينـة بريـدة، وكالـة الـوزارة        

  .٢٥، ص٢٠٠١ بلدية بريدة، للتخطيط،
  
  
حرص المخططـون   :  استخدام األراضي المحيطة بموضع الحديقة     -٤-١-٣

 في المملكة العربية السعودية مراعاة تحقيـق أكبـر قـدر مـن              الحضريون
الخصوصية لألسرة في المساكن والمتنزهات، يظهر ذلك من اختيار مواقـع           

 تحـيط بهـا مـساحات       الحدائق العامة كبيرة المساحة في مناطق     ومواضع  
 االستخدامات الحكومية ذات األبنيـة      أراضيمكشوفة كالشوارع الواسعة أو     

 النظر من   عدم أرضية تمنع االرتفاع الرأسي حفاظا على         طوابق المكونة من 
وقياسا على عمل نطاقات دائريـة متتابعـة        . أعلى لكشف خصوصيات األسر   

ـ            يمكـن تبـين     )١(احول مركز المدينة لمعرفـة اسـتخدامات األراضـي به
استخدامات األراضي المحيطة بموضع الحديقة من خالل عدد من الجوانـب           

  :منها

٪ هــي ١٠٠أن اســتخدامات األراضــي المحيطــة بالحديقــة بنــسبة  -
استخدامات تتمثل في الشوارع والمباني اإلدارية الحكومية حيث يحـدها          

 مـن   جنوب ممثال ذلك في شارع الملـك فهـد        الشوارع من الشرق وال   
 أما جهتـي    م٢٦ من الشرق بعرض     ل وشارع العد  م٣٢الجنوب بعرض   

                                                 
1- Charley, R. J., and others, Models in Geography, Methuen and 

Co. LTD, London, 1967, P.339.  
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 ٣٧٥  

مثال ذلك غربا في    حدها االستخدام اإلداري الحكومي م    الشمال والغرب في  
وترويحيـا  مبنى مركز الملك فهد الحضاري الذي يمارس نشاطا ثقافيـا           

وشماال منطقة برج مياه بريدة التابع لوزارة الميـاه والكهربـاء حيـث             
 ٣م٨٠٠٠ماته التي منها تخزين الماء بـسعة تـصل إلـى            تتعدد استخدا 

واالستخدام الترويحي من خالل استغالل الدور الثاني الذي يضم صـالة           
ـ ٤٢ على ارتفـاع     ٢م١٠٠٠واسعة تصل مساحتها     ا فـي الحفـالت     م

واالستقباالت الرسمية، كما يوجد أسفل البرج مجموعـة مـن المبـاني            
وهـو مـن     )١(مواقف للـسيارات  مياه و الالزمة لخدمة البرج وبحيرات     

 تتعلـق بالمـساحات     ابعـاد المناطق التي تضيف إلى منطقة الدراسـة أ       
 .الوظيفة الترويحيةالخضراء و

أن جميع المباني الحكومية المحيطة بالحديقة فيما عدا مبنى برج مـاء             -
بريدة تتكون من طابق أرضي كما أن العمل فيها يقتصر على دوام فترة             

لظهر مما يمنع من خلوها من األفراد خالل فترة ذروة          واحدة تنتهي بعد ا   
التنزه في الحديقة خالل الفترة المسائية خاصة وأن هذه الحديقة يرتادها           

 . واضحة مقارنة بالحدائق األخرىعددالنساء واألطفال ب
  
  
   خصائص واستخدام أراضي موضع الحديقة-٢-٣
ى مساحة تـصل    عليمتد موضع الحديقة    :  مساحة وشكل الحديقة   -١-٢-٣

داخل السور الحديد المحيط    : تنقسم إلى قسمين رئيسين األول     ،٢م١٠٩٨٠٠
 عبارة عن مـسطحات     ٢م٧٥٧٠٠بالمنطقة الخضراء على مساحة تصل إلى       

خضراء وعدد من المباني الخادمة للمتنزهين، تأخذ شكال شبه مستطيل فـي            
ع فـي   ا من الجنوب إلى الشمال وبعرض يتـس       م٣٠٠جهتها الشرقية بطول    

ا، يتصل بهذا المـستطيل     م١٧٠ويضيق في الشمال إلى     ا  م٢٨٠الجنوب إلى   
 عنـد مـدخل     الغربينتوئين كل منهما على شكل مثلث أحدهما في الجنوب          

 واآلخر في الشمال الغربي يحده من       الجنوبالباب الرئيسي للحديقة من جهة      
 تقع خـارج    يضم األراضي التي  : والثاني. الشمال زمام مبنى برج مياه بريدة     

وهي عبـارة عـن منـاطق       ) خارج سور الحديقة الحديدي   (النطاق األخضر   
فضاء تستخدم كمواقف انتظار لسيارات المتنزهين وأخرى يوجد بها بعـض           

  .٢م٣٤١٠٠الخدمات تصل مساحتهما معا 
إلى أنماط  ) ٢٧(تشير بيانات جدول    :  استخدام األراضي بالحديقة   -٢-٢-٣

  :هيو استخدام األراضي بالحديقة

                                                 
المملكة العربية السعودية، وزارة المياه والكهرباء، المديرية العامة للمياه بمنطقة           -٢

 تقرير غيـر  –القصيم، مشروع برج مياه بريدة، منشورات مديرية مياه القصيم       
  .منشور
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 بها جميع األراضـي الموجـودة       يقصد:  المسطحات الخضراء  -١-٢-٢-٣
 تصل مساحتها   ،يما عدا االستخدامات األخرى   فداخل السور الحديدي للحديقة     

 يضاف إليها بعض    ،ا مربعا وهي أراضي أغلبها مغطى بالحشائش      م٦٥٤٥٥
  . بأشجار الزينةالمغطاةالمناطق 

  
لمرتبة الثانية في المـساحة وذلـك       تمثل ا :  مواقف السيارات  -٢-٢-٢-٣

ر واألفراد التي تفد إلى الحديقـة، يقـع         النتشار السيارات الخاصة بين األس    
، يطل بضلعه   ٢م٣٤١٠٠أغلبها في جنوب الحديقة على شكل مثلث مساحته         

وضلعه الغربي على شارع الملك عبد العزيز       الجنوبي على شارع الملك فهد      
 االستخدام الغالب من حيث المساحة إذ توجد        حيث يمثل انتظار السيارات بها    

استخدامات أخرى مكملة للوظيفة الترويحية مثل مبنى متحف بريدة ومبـاني    
  .المشروباتبعض خدمات الطعام و

  
من أهم استخدامات الحديقة حيث يمثل المشي        يعد:  المضمار -٣-٢-٢-٣

ـ          سيارات مظهرا للترويح والعالج وممارسة الرياضة خاصة وأن استخدام ال
 صحية مقلقة أظهـرت     اوثقافة العيب من الترجل في الشوارع نتج عنه آثار        

  .أهمية استخدام المضمار في الحدائق كمظهر ترويحي عالجي
م وبمـساحة تـصل إلـى       ٤م، متوسط عرضه    ١٩٠٠ يصل طول المضمار  

ي مع سـور الحديقـة      ز تتوزع أطواله على نطاقين أولهما المحا      ،٢م٧٣٢٠
م في الشمال،   ٢١٠م في الجنوب،    ٣٦٠ :ع بين كل من   م، يتوز ١١٢٠بطول  
 وثانيهما عبارة عن مـضمار داخـل        ،م في الغرب  ٣٤٠م في الشرق،    ٢٨٠

 ينقسم إلـى ثالثـة      ،م٧١٠ هالحديقة يستخدم للمشي والباعة الجالسين طول     
أزرع أحدها يمتد وسط الحديقة من الجنوب إلـى الـشمال مبتـدئا بالبـاب               

م، أمـا   ٣٠٠ نهاية الحديقة من الشمال، طوله       الرئيسي في خط مستقيم حتى    
االثنين اآلخرين فيمتد كل منهما من الغرب إلـى الـشرق أطوالهمـا جهـة               

م، يستغل الجزء الغربي منه في النشاط التجـاري مـن           ٢٢٠الجنوب بطول   
 فـي   )١(الدراسةبائعة وقت   ٢٧خالل افتراش عدد من البائعات يقدر عددهن        

  .هو أقل أجزاء المضمار بالحديقة ارتيادام و١٩٠حين يبلغ طول اآلخر 
  
  

                                                 
  .٢٠١٠إبريل  الدراسة الميدانية خالل شهر -١
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  مورفولوجية األراضي حسب نمط االستخدام ) ٢٧(جدول 
   الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة مركزفي حديقة

  ٪  ٢م/المساحة   االستخدام  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  مسطحات خضراء
  مواقف سيارات

  مضمار
  مالعب أطفال

  مبان ومنشآت خدمية

٦٥٤٥٥  
٣٤١٠٠  
٧٣٢٠  
٢٢٠٠  
٧٢٥  

٥٩,٦  
٣١,١  
٦,٧  
٢,٠  
٠,٦  

  ١٠٠  ١٠٩٨٠٠  جملة
  :قياس وحساب الباحث عن: المصدر

 المملكة العربيـة الـسعودية، وزارة الـشئون         -
البلدية والقروية، مخطط حديقة ومركز الملـك       

: ١خالد الحضاري، بلدية بريدة، مقياس الرسم       
١٠٠٠.  

ل إلـى   تشغل مالعب األطفال مـساحة تـص      :  مالعب األطفال  -٤-٢-٢-٣
 تتوزع على منطقتين األولى في جنوب المنطقة الخـضراء وهـي            ٢م٢٢٠٠

مالعب مكشوفة تضم عددا من أدوات اللعـب التقليديـة تـصل مـساحتها              
 والثانية في شمال شرق الحديقة وهي مالعب مـسورة ومغطـاة            ٢م١٧٠٠

  .٢م٥٠٠مساحتها 
ة بين   موزع ٢م٨٢٥تصل مساحتها   :  المباني الملحقة بالحديقة   -٥-٢-٢-٣

 يقع في   ٢م٢٢٥عدد من المنشآت هي مبنى شالل المياه ومساحته تصل إلى           
الركن الجنوبي الشرقي من الحديقة عند تالقي شارع الملك فهد مع شـارع             

، باإلضافة إلى أربـع     ٢م١٥٠العدل، مبنى المقصف على مساحة تقترب من        
  .٢م١٠٠دورات للمياه متوسط مساحة كل منها يقرب من 

  
قياسا على أنه من مكونات الجـذب       : مات المتنزهين بالحديقة   خد -٣-٢-٣

الترويحي في المنطقة كل من الموقع واإلمكانيات واالتساع المكاني والميـاه           
 فإن تواجد المتنزهين في الحديقة لوقت قد يزيـد عـن            )١(والنبات والبنايات 

  :عدة ساعات صاحبه توافر العديد من الخدمات بها أهمها

                                                 
1- Bhatia, A. K., op. cit, P.77.  
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استخدامات األراضي بحديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة ) ١٠(شكل 
  بريدة

  :المصدر

  .٢٠١٠ إبريل –الدراسة الميدانية  -

المملكة العربية السعودية، مخطط مركز الملك خالد الحضاري بمدينة  -
  بريدة، مقياس رسم

  .٢٠١٠، بلدية بريدة، ١٠٠٠: ١
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يمكن للمتنزه الحصول على الوجبات الخفيفة      : روباتمنافذ الطعام والمش   -
صف الكائن وسـط الحديقـة فـي جهتهـا          قوالمشروبات من خالل الم   

الجنوبية كما يمكن الحصول على وجبات كاملة من المطعـم الخـارجي            
الموجود في جنوب غرب الحديقة يضاف إلى ذلك وجـود العديـد مـن              

دخل الحديقة كما يمكـن     سيارات المشروبات والمثلجات الموجودة في م     
 من الباعة الجالـسين فـي الممـر         وبعض المأكوالت شراء المشروبات   

 .الرئيسي وسط الحديقة
توجد مقاعد الجلوس في جنبات الحديقة وهي عبـارة         : مقاعد الجلوس  -

عن مقاعد حجرية كل منها يتسع لثالثة أفراد، تنتـشر علـى جوانـب              
 .وسط الحديقةممرات المشي ومضمار الالغطاء األخضر حول 

 تقريبـا محـددة     ٢م٢٠٠يوجد مسجد على مساحة تصل إلـى        : المسجد -
بسياج من األشجار، يتم الصالة فيها تقع على اليسار من الباب الرئيسي            

 أن تكون مقـرا     يلزم وهي مساحة غير مبنية       في جنوب الحديقة   للدخول
 .لمبنى المسجد

را ألن األطفال أقل    نظ: منافذ التسويق لبعض مستلزمات األطفال واإلناث      -
 بصفة عامة،   )١(٪ من جملة المتنزهين   ٣٥سنوات يشكلون نسبة    ١٠من  

قام عدد مكن الباعة بجلب العديد من السلع الممثلة في لعـب األطفـال              
وبعض المأكوالت والمشروبات وبعض أدوات مستلزمات اإلناث لبيعهـا         

لرئيـسي  بالحديقة حيث يفترش الباعة وأغلبهم من اإلناث غرب الممر ا         
 . في ظاهرة تمثل سوقا مصغرامتد من الغرب إلى الشرقاألوسط الم

توجد أربع دورات للمياه، تتوزع على جهـات الحديقـة          : دورات المياه  -
إحداها في مدخل الحديقة الرئيسي، وبقية الدورات تقـع داخـل نطـاق             

 .الغطاء األخضر
  )٢( خصائص المتنزهين-٣-٣
زائـرين  الإلـى أن    ) ٢٨(يانات جدول تشير ب :  الرحلة الغرض من  -١-٣-٣
  : األول من الرحلة إلى ثالث مجموعات هيالغرضلحديقة ينقسمون حسب ل

هدف التنزه المرتبة األولى بين الوافدين إلى الحديقـة          يمثل   :زهوننالمت -
 البـالغ عـددهم   االسـتبانة ٪ من جملة أفراد    ٦٥ بنسبة   اوافد٢٠٨لعدد  
ل في المقام األول ثم أفراد الفئات       نسمة يضم أفراد هذه الفئة األطفا     ٣٢٠

                                                 
  )٣٢( جدول -١
رب أسرة من الزائرين للحديقـة      ٩٥بيانات المتنـزهين عن نتائج استبانة عدد        -٢

٪، ٦٠رب أسرة سعودي بنـسبة      ٣٨رب أسرة غير سعودي،     ٥٧موزعين بين   
  ).٣٦(٪ على التوالي تبعا لنسب تركيب الجنسيات في الحديقة جدول٤٠
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 ٣٨٠  

العمرية دون العشرين الذين يرغبون في الحركة والخروج من المساكن          
 .للترويح في الحدائق مرات متعددة

 يأتون في المرتبة الثانية بعد الفئة السابقة عددهم         :المرافقون للمتنزهين  -
 ٪ من جملة أفراد الدراسة أغلـبهم مـن اإلنـاث          ٢٠,٩وافدا بنسبة   ٦٧

ألطفالهم أو الرجال المرافقين ألسرهم حيث يلزم كـل أسـرة            المرافقين
   .وجود رجل واحد على األقل ألهداف أكثرها حتمية مثل قيادة الـسيارة           

 
  توزيع الوافدين إلى الحديقة حسب الهدف األول لهم من الزيارة ) ٢٨(جدول 

  )اءيوم الثالث( مساء وسط األسبوع ١٠-٨خالل فترة الذروة اليومية 
  المرتبة  ٪  عدد  الهدف  م
١  
٢  
٣  

  التنزه
  مرافق للمتنزه

  أخرى

٢٠٨  
٦٧  
٤٥  

٦٥  
٢٠,٩  
١٤,١  

  األولى
  الثانية
  الثالثة

  -  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
رب أسـرة المـرافقين     ٩٥نتائج االسـتبانة لعـدد      : المصدر

مساءا أيام  ١٠-٨ألسرهم إلى الحديقة خالل فترة الذروة       
  .٢٠١٠ إبريل -الثالثاء

 
مقابلـة األصـدقاء، قـضاء      : كل مـن  في   ها تتمثل أبرز  :أهداف أخرى  -

مصلحة معينة، التسويق من خالل الباعة الجالسين أو الجـائلين، بلـغ            
 .االستبانة٪ من جملة أفراد ١٤,١فردا بنسبة ٤٥عددهم 

   التركيب النوعي-٢-٣-٣

 التركيب النوعي حسب فترتي الذروة والتراجع العددي خـالل          -١-٢-٣-٣
 الفترة المسائية التي تنخفض فيها درجة الحرارة من         تمثل: ناليوم للمتنزهي 

 األسر بعد عودة أربابها من أعمالهم واألبنـاء         جهة والتي يجتمع شمل أفراد    
 إلى الحدائق خالل اليـوم      ة فترة الذهاب المعتاد    من جهة أخرى   من المدارس 

 ثـم   مساءحيث يظهر تدفق الوافدين إلى الحديقة منذ بداية الساعة الخامسة           
 أقبلت ساعات الليل حتى تصل إلى ذروة عدد المتنـزهين           يتزايد عددهم كلما  

مساء ثم يتناقص العـدد تـدريجيا   ١٠-٨في الحديقة التي تتمثل من الساعة     
  .بعد بداية الساعة العاشرة

إلى تباين التركيب النـوعي للمتنـزهين حـسب         ) ٢٩(وتشير بيانات جدول  
روة مقارنة بفترة التراجع العددي حيـث       ساعات التنزه بالحديقة في فترة الذ     

٪ مقابل  ٧٤متنزهة بنسبة   ٢٣٧يتزايد عدد اإلناث في فترة الذروة ليصل إلى         
 البـالغ   االسـتبانة ٪ من جملة أفـراد      ٢٦متنزها من الذكور بنسبة     ٨٣عدد  

  . متنزها٣٢٠عددهم 
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 ٣٨١  

  التركيب النوعي حسب فترتي الذروة والتراجع ) ٢٩(جدول 
  )الثالثاء (لحديقة يوم وسط األسبوع الزائرين لعددفي 

  فترة الذروة
   مساء١٠ - ٨من 

فترة التراجع 
  العددي

  النوع  م   مساء١٠بعد 

  ٪  عدد  ٪  عدد

  المتوسط
٪  

١  
٢  

  إناث
  ذكور

٢٣٧  
٨٣  

٧٤,١  
٢٥,٩  

١٠٨  
٧٢  

٦٠  
٤٠  

٦٧  
٣٣  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٨٠  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
هم إلى الحديقـة     رب أسرة المرافقين ألسر    ٩٥ عدد   استبانةنتائج  : المصدر
 أيـام    في فترة التراجع العـددي     أسرةرب  ٥٥ فترة الذروة وعدد     لخال

  .٢٠١٠ إبريل –الثالثاء 
  

أما فترة التراجع العددي في عدد المتنزهين بالحديقة التي تبدأ من الـساعة             
العاشرة مساء فيظهر فيها تراجع نسبي في عدد اإلناث مقابل عدد الـذكور             

٪ على التوالي من جملة أفراد الدراسة،       ٤٠٪،  ٦٠متنزها بنسبة   ٧٢،  ١٠٨
اإلنـاث الـذين ال   وويرجع ذلك إلى أن فترة الذروة ترتفع فيها نسبة األطفال   

يقدرون على السهر أو تستدعي العادات والتقاليد عدم غيابهن فترة طويلـة            
عن المسكن، أما فترة بعد العاشرة مساء فتضم األسر قليلة العدد التي تتكون             

  .زواج قليلي األطفال في أغلب الحاالتمن األ
) الخمـيس ( التركيب النوعي في يوم عطلة نهاية األسـبوع          -٢-٢-٣-٣

إلى التركيب  ) ٣٠(تشير بيانات جدول    ): الثالثاء (العمل الرسمي مقارنة بيوم   
) الخمـيس (النوعي للوافدين إلى الحديقة في يوم الخميس العطلة األسبوعية       

فـي فتـرة ذروة تواجـد       ) الثالثـاء ( العمل الرسمي     الدوام في  مقارنة بيوم 
مساء إلـى عـدد مـن       ١٠-٨المتنزهين بالحديقة التي تتمثل في الفترة من        

  :الجوانب منها

٪ وهي نسبة تزيد عن     ٧٩,١أن نسبة اإلناث في يوم األجازة تصل إلى          -
٪ كما أنهـا    ٧٤,١نسبتهم في كل من يوم العمل الرسمي التي تصل إلى           

ط العام لعددهن خالل يومي المقارنة التـي تـصل إلـى            تقل عن المتوس  
مثل الفترة الترويحية ألفراد األسرة     ت٪ ويأتي ذلك إلى أن األجازة       ٧٦,٦

التي يخرج أكثر عدد من أفرادها مع األم وبصحبة األب أو أحد األخـوة              
الذكور الذي يحرص على مرافقة أفراد أسرته إلى الحديقة في سـيارته            

 .م مرة أخرى إلعادتهمعلى أن يعود إليه
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 ٣٨٢  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  التركيب النوعي للمتنزهين في الحديقة) ١١(شكل 

  
  
  

ذكور 

إناث

ذكور 

إناث

 
  

ذكور 

إناث

 

ذكور 

إناث

 

 )٢٩(جدول : صدرامل

 )٣٠(جدول : صدرامل
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 ٣٨٣  

التركيب النوعي للوافدين إلى الحديقة في يوم العطلة ) ٣٠(جدول 
  )الخميس(األسبوعية 

  ساءام١٠-٨خالل فترة الذروة من ) الثالثاء( الرسمي الدواممقارنة بيوم 
  الخميس  الثالثاء

  النوع  م
  ٪  عدد  ٪  عدد

  المتوسط
٪  

١  
٢  

  إناث
  ذكور

٢٣٧  
٨٣  

٧٤,١  
٢٥,٩  

٢٧٧  
٧٣  

٧٩,١  
٢٠,٩  

٧٦,٦  
٢٣,٤  

  ١٠٠  ١٠٠  ٣٥٠  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
  .تم ترتيب الجدول حسب النوع األكثر عددا

 رب أسرة المرافقين ألسرهم إلى الحديقـة        ٩٥ عدد   استبانةنتائج  : المصدر
رب أسرة أيام العطلة األسبوعية     ١٠٩ أيام الثالثاء، وعدد     عوسط األسبو 

مـساءا خـالل شـهر إبريـل        ١٠-٨خالل فترة الذروة من     ) الخميس(
٢٠١٠.  

  

٪، ٢٥,٩أن نسبة الذكور في يوم العمل الرسمي ترتفع عن يوم األجازة             -
رتفـع  ت نظرا ألن المتنزهين إلى الحديقة في يوم العمل الرسمي           ٪٢٠,٩

تزوجين حديثا الذين يذهبون للتنزه فـي حـين تـنخفض    بينهم نسبة الم  
٪ يوم األجازة نظرا ألن أغلب الزائرين هم مـن          ٢٠,٩نسبة الذكور إلى    

 في الذكور    قطاع من  ها حيث يلجأ  عدداألسر التي ترتفع نسبة اإلناث في       
تلك األسر إلى منافذ أخرى للتنزه كالذهاب إلى كل مـن االسـتراحات أو    

 .البادية
 التركيب حـسب    أمكن تمييز : التركيب النوعي حسب الجنسية    -٣-٢-٣-٣

 أرباب األسر وأيضا من خالل المشاهدة التي لهـا          استبانةالجنسية من خالل    
) ٣١( حيث تشير بيانات جـدول     )١( في توصيف الحقائق الجغرافية     فعاال ادور

ن إلى تزايد نسبة الذكور الوافدين إلى الحديقة لدى األجانب مقارنة بالذكور م           
 ث٪ على التوالي مقابل تزايد نسبة اإلنـا       ٢٣,٢٪،  ٢٩,٢الجنسية السعودية   

٪ ويرجع ذلـك إلـى أمـرين        ٧٠,٨٪،  ٧٦,٨لدى السعوديين مقابل غيرهم     
األول حرص الذكور األجانب على مرافقة اإلناث من أسرهم فـي المنـاطق             

التركيب النوعي لدى األجانـب يـرجح كفـة     أنالعامة كالحدائق من منطلق     
ذكور من جملتهم باإلضافة إلى أن عددا من الذكور السعوديين كثيـرا مـا              ال

يتركون اإلناث عند مدخل الحديقة مع أحد محارمهم والذهاب لقضاء بعـض            
   .مصالحهم ثـم العـودة إلـيهن للرجـوع إلـى المـساكن مـرة أخـرى                

  

                                                 
1- Brunches, J., Human Geography, G, Harrap and Co. LTD, 

London, 1952, P.63.  
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 ٣٨٤  

  التركيب النوعي للوافدين إلى الحديقة حسب الجنسية ) ٣١(جدول 
  )الثالثاء (مساء وسط األسبوع١٠-٨ذروة خالل فترة ال

  جملة  غير سعودي  سعودي
  النوع  م

  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد
١  
٢  

  إناث
  ذكور

٩٦  
٢٩  

٧٦,٨  
٢٣,٢  

١٣٨  
٥٧  

٧٠,٨  
٢٩,٢  

٢٣٤  
٨٦  

٧٣,١  
٢٦,٩  

  ٣٢٠  ١٩٥  ١٢٥  عدد
  جملة

٪  ٣٩,١  
١٠٠  

٦٠,٩  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  

  .تم ترتيب الجدول حسب النوع األكثر عددا
رب أسـرة المـرافقين   ٩٥ أفراد أسر عـدد      استبانةتائج  ن: المصدر

مـساء أيـام   ١٠-٨ألسرهم إلى الحديقة خالل فترة الذروة من   
   .٢٠١٠ إبريل –الثالثاء 

  
   التركيب العمري-٣-٣-٣

 التركيب العمري للمتنزهين فـي فترتـي الـذروة والتراجـع         -١-٣-٣-٣
من  في فترتي الذروة      التركيب العمري للمتنزهين   يتباين: العددي خالل اليوم  

مساء مقارنة بفترة التراجع العددي للمتنزهين بعد العاشـرة مـساء           ١٠-٨
  :إلى عدد من الجوانب منها) ٣٢(حيث يشير جدول

 يصل متوسط نسبة تواجدها بالحديقة      :سنوات١٠الفئة العمرية أقل من      -
مساء إلـى   ١٠-٨٪، ترتفع النسبة في فترة الذروة من        ٣٥خالل اليوم   

مـساء  ١٠٪ في فترة التراجع العـددي       ٣٠حين تنخفض إلى    ٪ في   ٤٠
 ويرجع ذلك إلى عودة صغار السن إلى مساكنهم فـي الـساعات             ،فأكثر

من األولى من الليل لعدم قدرتهم على السهر باإلضافة إلى أن فئة منهم             
 . المدارس االبتدائية التي تتطلب النوم في مواعيد معتادةتالميذ

 يبلغ متوسط نسبة وجودها خـالل اليـوم         :سنة٢٠إلى أقل من    ١٠من   -
مساء التـي  ١٠-٨٪ وهي نسبة تنخفض عن نسبة ساعة الذروة  ٢٨,٦

٪ في فتـرة التراجـع العـددي مـن     ٢٧,٢٪ مقابل نسبة ٣٠تصل إلى   
ويرجع ذلك أيضا إلى أن غالبية أفراد هذه الفئـة مـن            مساء فأكثر   ١٠

يقة والعـودة  الملتحقين بالمدارس الذين يحرصون على التسرب من الحد       
 .إلى مساكنهم للنوم أو لمذاكرة دروسهم

 متوسط النسبة العامة لهذه الفئـة بـين         يصل: سنة٣٠ إلى من    ٢٠من   -
٪ من جملتهم وهـي نـسبة تزيـد عـن      ١٦,٩المتنزهين بالحديقة إلى    

٪ بينما تقل عن مثيالتها     ١٠,٩مثيالتها في فترة الذروة حيث تصل إلى        
 ويرجع ذلك إلى أن قطاعا عريضا من        ٪٢٢,٨في فترة التراجع العددي     
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 ٣٨٥  

غير المتزوجين الذين يتسع    من   هذه الفئة من المتزوجين حديثا أو        أفراد
 .الوقت لديهم للسهر خارج مساكنهم

 االسـتبانة ٪ من جملة أفراد     ٢٠ ترتفع نسبتهم إلى     :فأكثرسنة   ٣٠من  
 ٪١٩,٦في فترة التراجع العددي مقارنة بالنسبة العامة التي تصل إلـى            

٪ ويرجع ذلك إلى أن كبار      ١٩,١الذروة التي تصل إلى      أو بالنسبة لفترة  
السن لديهم القدرة على السهر من جهة كمـا أن قطاعـا مـنهم لـيس              
مرتبطا بأعمال ترتبط بالمواعيد الرسمية في العمل من جهة أخرى ممـا          

 .يجعل نسبتهم ترتفع فيما بعد فترة الذروة
  

  فدين إلى الحديقة في فترتي الذروةالتركيب العمري للوا) ٣٢(جدول 
  مساء وسط األسبوع١٠-٨والتراجع العددي فترة الذروة اليومية 

  التراجع العددي  الذروة
  التركيب العمري  م   مساء١١ – ١٠   مساء١٠ – ٨

  ٪  عدد  ٪  عدد

  متوسط
  النسبة

٪  
١  
٢  
٣  
٤  

  ١٠أقل من 
  ٢٠ إلى أقل من ١٠
  ٣٠ إلى أقل من ٢٠
   فأكثر٣٠

١٢٨  
٩٦  
٣٥  
٦١  

٤٠  
٣٠  

١٠,٩  
١٩,١  

٥٤  
٤٩  
٤١  
٣٦  

٣٠  
٢٧,٢  
٢٢,٨  
٢٠  

٣٥  
٢٨,٦  
١٦,٩  
١٩,٦  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٨٠  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
رب أسرة خـالل فتـرة      ٩٥ أفراد أسر عدد     استبانةنتائج  : المصدر

رب أسرة في فترة التراجع     ٥٥، وعدد   مساء١٠-٨الذروة من   
 أيـام  مساء المرافقين ألسـرهم إلـى الحديقـة     ١٠العددي بعد   

  . ٢٠١٠ إبريل –الثالثاء 
 
مقارنة ) الخميس( التركيب العمري يوم العطلة األسبوعية       -١-١-٣-٣-٣

يتباين التركيب العمري للمتنزهين فـي يـوم        ): الثالثاء(العمل الرسمي   بيوم  
) ٣٣(حيث يشير جـدول     مقارنة بيوم الثالثاء    ) الخميس(العطلة األسبوعية   

  :إلى عدد من الجوانب منها

سنوات يوم العطلة لتصل    ١٠سبة صغار السن في الفئة أقل من        ارتفاع ن  -
٪ يوم وسط األسبوع ويرجع ذلك إلى أن عطلـة          ٤٠٪ مقابل ٥٠,٩إلى  

المدارس وأسرهم   تمثل موعدا لقطاع عريض من تالميذ        عاألسبونهاية  
 .للتنزه في الحديقة

سنة يوم وسط   ٢٠ إلى أقل من     ١٠ارتفاع نسبة المتنزهين في الفئة من        -
٪ ويأتي ذلـك  ٢٦ مقارنة بيوم العطلة نهاية األسبوع  ٪  ٣٠سبوع إلى   األ

 الفئة من المؤهلين للخروج اعتمـادا علـى أنفـسهم           إلى أن أفراد هذه   
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 ٣٨٦  

والتنزه بعيدا عن مصاحبة بعض أرباب األسر مقارنة بالفئـة العمريـة            
  .السابقة

  
عية التركيب العمري للوافدين إلى الحديقة يوم العطلة األسبو) ٣٣(جدول 

  فترة الذروة اليومية) الثالثاء(مقارنة بيوم العمل الرسمي  )الخميس(
  مساء١٠-٨ 

  التركيب العمري  م  يوم الثالثاء  يوم الخميس
  ٪  عدد  ٪  عدد

  متوسط
٪  

١  
٢  
٣  
٤  

  ١٠أقل من 
  ٢٠ إلى أقل من  ١٠
  ٣٠ إلى أقل من ٢٠
   فأكثر٣٠

١٧٨  
٩١  
٤٢  
٣٩  

٥٠,٩  
٢٦  
١٢  

١١,١  

١٢٨  
٩٦  
٣٥  
٦١  

٤٠  
٣٠  

١٠,٩  
١٩,١  

٤٥,٥  
٢٨  

١١,٥  
١٥,١  

  ١٠٠  ١٠٠  ٣٢٠  ١٠٠  ٣٥٠  جملة
 أسـرة وعـددهم     رب٩٥نتائج استبانة أفراد أسر عـدد       : المصدر

رب أسـرة   ١٠٩ وسط األسبوع أيام الثالثاء، وعـدد        فردا٣٢٠
-٨أيام العطلة الخميس خالل فترة الـذروة        فرد  ٣٥٠وعددهم  

  .٢٠١٠إبريل-مساء١٠
  

سـنة بـين   ٣٠ إلى أقل مـن      ٢٠فئة من   تقارب نسبتي المتنزهين في ال     -
٪ على التوالي نظرا إلى     ١٠,٩٪،  ١٢يومي العطلة ويوم وسط األسبوع      

 فـي   ءأن أغلبهم من المتزوجين حديثا أو غيرهم غير المرتبطين بأبنـا          
مراحل التعليم يتقيدون بالعودة إلى المساكن لمراجعة دروسهم أو للنـوم       

ر من مرة خالل األسـبوع دون       مبكرا وهؤالء يترددون على الحديقة أكث     
 .التقيد بيوم معين

سنة يوم وسـط األسـبوع إلـى        ٣٠تفوق نسبة الفئة العمرية أكثر من        -
٪ ويرجع ذلك إلى أن أغلـب أفـراد         ١١,١٪ مقارنة بيوم العطلة     ١٩,١

هذه الفئة من المتزوجين أو من األفراد الذين يرتبطون بقضاء مـصالح            
ي الحديقة في أيام تنخفض بها كثافـة        معينة تحتاج إلى التفاهم بشأنها ف     

 .رواد الحديقة في أيام وسط األسبوع مقارنة بأيام العطالت
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 ٣٨٧  
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 ٣٨٨  

  : تركيب المتنزهين حسب الجنسية-٤-٣-٣

ن حسب فترتي الذروة     المتنزهون السعوديون وغير السعوديي    -١-٤-٣-٣
إلى أن أغلب األجانـب يمثلـون       ) ٣٤(جدولتشير بيانات   : والتراجع العددي 

بين المتنزهين في الحديقة شأن أغلب الحدائق العامة بالمدينة         النسبة األكبر   
٪ علـى التـوالي     ٣٢٪،  ٦٨ حيث تصل النسبة بينهما      مقابل نسبة الوطنيين  

الترويحي المجاني الوحيد باإلضـافة  ويرجع ذلك إلى أن الحدائق تمثل المنفذ       
أخرى أمام األجانب كاالستراحات والبادية التي       إلى عدم وجود أماكن ترويح    

وتشير بيانات الجدول أيضا إلى التقارب النسبي فـي         . يلجأ إليها السعوديين  
نسب عدد األجانب من جهة والوطنيين من جهة أخرى في فترة الذروة مـن              

٪ في حين يزداد    ٣٩,١٪،  ٦٠,٩) يوم الثالثاء (مساء وسط األسبوع    ١٠-٨
مـساء يـوم    ١١-١٠الفارق في النسبة بينهما في فترة غير الـذروة مـن            

ويرجـع  . ٪ على التوالي  ٢٥٪،  ٧٥الخميس لتصل بين األجانب والسعوديين      
ذلك إلى بقاء األجانب في الحديقة أكبر وقت ممكن لعدم وجود أماكن بديلـة              

  .ن تـرويح أخـرى للمـواطن الـسعودي        للترويح في حـين تتعـدد أمـاك       
  

توزيع المتنزهين السعوديين وغيرهم إلى الحديقة في فترتي ) ٣٤(جدول 
  الذروة 

  )يوم الثالثاء( وسط األسبوع والتراجع العددي
  التراجع العددي  الذروة

  البيان  م   مساء١٠بعد    مساء١٠ – ٨
  ٪  عدد  ٪  عدد

  متوسط
  النسبة

٪  
١  
٢  

  غير سعودي
  سعودي

١٩٥  
١٢٥  

٦٠,٩  
٣٩,١  

١٣٥  
٤٥  

٧٥  
٢٥  

٦٨  
٣٢  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٨٠  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
من الزائـرين   رب أسرة   ٩٥ أفراد أسر عدد     استبانةنتائج  : المصدر

رب ٥٥، وعـدد    فردا٣٢٠ وعددهم   للحديقة خالل فترة الذروة   
 أيام الثالثاء   فردا،١٨٠ وعددهم   أسرة في فترة التراجع العددي    

  . ٢٠١٠ إبريل –
  
 يـوم العطلـة األسـبوعية       حسب الجنسية  تركيب المتنزهين    -٢-٤-٣-٣

إلى أن  ) ٣٥( بيانات جدول  تشير: )الثالثاء(مقارنة بيوم العمل وسط األسبوع      
عطلة نهايـة   المتنزهين بالحديقة يختلف يوم     التركيب العددي حسب جنسيات   

من خـالل أن نـسبة      ) الثالثاء (العمل الرسمي عن يوم   ) الخميس(األسبوع  
 حيـث تـصل     ب في يوم العطلة تتزايد عن نسبتهم يوم وسط األسبوع         األجان

٪ على التوالي وذلك لعدم ارتباط قطاع منهم في         ٦٠,٩٪،  ٧٣ النسبة بينهما 
بمواعيد رسمية مما يهيئ لهم فرصـة للـسهر فـي           ) الجمعة(اليوم التالي   

يوم العطلـة    الحديقة، أما السعوديين فترتفع نسبتهم يوم وسط األسبوع عن        
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 ٣٨٩  

٪ على التوالي وذلك لوجود منافذ أخـرى لـدى          ٢٦,٩٪،  ٣٩,١) لخميسا(
السعوديين للترويح خارج الحدائق في االستراحات أو في البوادي أو زيـارة            

  .األقارب خارج نطاق مدينة بريدة
تشير بيانـات جـدول     :  تركيب المتنزهين السعوديين وغيرهم    -٣-٤-٣-٣
ب جنسياتهم إلـى عـدد مـن       بشأن توزيع المتنزهين في الحديقة حس     ) ٣٦(

  :الجوانب منها
  

توزيع القادمين إلى الحديقة حسب جنسياتهم يوم العطلة ) ٣٥(جدول 
  )الخميس(األسبوعية 

-٨خالل فترة الذروة اليومية ) الثالثاء(مقارنة بيوم الدوام الرسمي 
  مساء١٠

  يوم الثالثاء  يوم الخميس
  الجنسية  م

  ٪  عدد  ٪  عدد
١  
٢  

  غير سعوديين
  وديون سع

٢٥٦  
٩٤  

٧٣  
٢٧  

١٩٥  
١٢٥  

٦٠,٩  
٣٩,١  

  ١٠٠  ٣٢٠  ١٠٠  ٣٥٠  جملة
فردا ٣٢٠رب أسرة وعددهم    ٩٥نتائج استبانة أفراد عدد     : المصدر

رب أسـرة وعـددهم     ١٠٩وسط األسبوع أيام الثالثاء، وعدد      
مـساء  ١٠-٨فردا أيام العطلة الخميس خالل فترة الذروة        ٣٥٠

  .٢٠١٠ إبريل –
 
  

ب في كل الفئات العمرية تتزايد عن نسب تواجـد          أن نسب تواجد األجان    -
السعوديين وهو أمر يتوافق مع الزيادة العددية لألجانب بصفة عامة بين           

 ).٣٥(المتنزهين جدول
أن أكبر نسبة لتواجد األجانب مقارنة بالـسعوديين جـاءت فـي الفئـة              -

٪ على التوالي ويرجع ذلـك  ٣٦,٩٪، ٦٣,١سنوات  ١٠العمرية أقل من    
حدائق هي من أهم مجاالت الترويح لألجانب بالمدينة نظرا لعدم          إلى أن ال  

  .اعتيادهم الترويح في االستراحات أو البوادي
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 ٣٩٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع المتنزهين السعوديين وغيرهم في الحديقة) ١٣(شكل 
  

  ) ٣٤(جدول : المصدر
  
  
  
  

غیر سعودي

سعودي

غیر سعودي

سعودي

) مساء١٠ -٨من (وقت الذروة   

)بعد العاشرة مساء(وقت التراجع العددي   
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 ٣٩١  

  سب التركيب العمريتوزيع جنسيات الوافدين إلى الحديقة ح) ٣٦(جدول 
  )الثالثاء(مساء وسط األسبوع ١٠-٨خالل  فترة الذروة اليومية 

  جملة  غير سعودي  سعودي
  الفئة العمري  م

  ٪  عدد  ٪  عدد  ٪  عدد

  ١٠أقل من   ١
  عدد
٪  

٤٨  
٣٦,٩  

٨٢  ٣٨,٤  
٦٣,١  

١٣٠  ٤٢  
١٠٠  

٤٠,٦  

  ٢٠ إلى أقل من ١٠  ٢
  عدد
٪  

٣٨  
٤٠,٤  

٥٦  ٣٠,٤  
٥٩,٦  

٩٤  ٢٨,٧  
١٠٠  

٢٩,٤  

  ٣٠ إلى أقل من ٢٠  ٣
  عدد
٪  

١٥  
٤٢,٩  

٢٠  ١٢  
٥٧,١  

٣٥  ١٠,٣  
١٠٠  

١٠,٩  

   فأكثر٣٠  ٤
  عدد
٪  

٢٤  
٣٩,٣  

٣٧  ١٩,٢  
٦٠,٧  

٦١  ١٩  
١٠٠  

١٩,١  

  جملة
  عدد
٪ 

١٢٥  
٣٩,١  

١٩٥  ١٠٠  
٦٠,٩  

٣٢٠  ١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  

رب من الزائـرين للحديقـة      ٩٥نتائج استبانة أفراد عدد     : المصدر
الثاء، فتـرة الـذروة     فراد وسط األسبوع أيام الث    ٣٢٠وعددهم  

  .٢٠١٠مساء، إبريل١٠-٨
تتعـدد  :  توزيع المتنزهين غير السعوديين حسب جنـسياتهم       -٤-٤-٣-٣

) ٣٧( غير السعوديين المتنزهين بالحديقة حيث تشير بيانات جدول          جنسيات
  :إلى أنهم يتوزعون على جنسيات أهمها

 حيـث    تواجدها العددي   تمثل أهم الجنسيات من حيث     :الجنسية المصرية  -
 من األسر التـي يعمـل       أغلبهم٪ من جملة األجانب بالحديقة و     ٦١تنال  

 .مها التعليم، التجارة، الحرف األخرىهأربابها بالمدينة في قطاعات أ
٪ مـن جملـة     ١٩تمثل المرتبـة الثانيـة بنـسبة        : الجنسية السودانية  -

 أيضا من األسر التي يعمل أربابها فـي إطـار           بالحديقة وهم المتنزهين  
  .ينة خاصة في الجوانب التجارية واألعمال الحرةالمد

 تضم الجنسيات العربية التي أبرزها الجنسية الـسورية         :جنسيات أخرى  -
واليمنية، وجنسيات جنوب شرق آسيا خاصة منهم المـرافقين لألسـر           

 . والسائقينالسعودية من الخادمات
 



 م٢٠١١  ديسمرب– العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج 

 ٣٩٢  

  نسياتهم توزيع الوافدين غير السعوديين إلى الحديقة حسب ج) ٣٧(جدول 
  )الثالثاء(مساء وسط األسبوع ١٠-٨خالل فترة الذروة اليومية 

  الجنسية  م  يوم الخميس
  ٪  عدد

١  
٢  
٣  

  مصريون
  سودانيون

  آخرون

١١٩  
٣٧  
٣٩  

٦١  
١٩  
٢٠  

  ١٠٠  ١٩٥  جملة
رب أسرة مـن    ٥٧نتائج استبانة عدد    : المصدر

المتنزهين غير السعوديين فـي الحديقـة       
أيــام ) ٣٦( فــردا جــدول١٩٥وعــددهم 

 إبريل  –مساء  ١٠-٨الثالثاء فترة الذروة    
٢٠١٠.  

 
  )١( خصائص رحلة التنزه-٥-٣-٣
فـي  يتباين عدد األفـراد     :  الفئات الحجمية ألفراد رحلة التنزه     -١-٥-٣-٣

رحالت التنزه بين أسر المتنزهين حيث تفد بعض األسر بكامل أفرادها بينما            
وتـشير بيانـات    . ين منهـا  يقتصر عدد بعض أفراد األسرة على فرد أو فرد        

 االسـتبانة ٪ من جملة أفراد     ٢,٥إلى أن الرحالت الفردية تشكل      ) ٣٨(جدول
فردا وبنـسبة   ٣٧في حين أن الرحالت المكونة من فردين يصل عدد أفرادها           

 إلى الحديقة األمر الـذي يجعـل الـسمة          االستبانة٪ من جملة أفراد     ١١,٦
فردا بنـسبة   ٢٧٥حيث تنال   فأكثر   الغالبة للرحالت التي يمثل كل منها فردين      

  .االستبانة٪ من جملة أفراد ٨٥,٩
وقياسا على الوصول إلى معدل الترويح السياحي بين الـسكان النـاتج مـن     

يمكن تبين معـدل التنـزه       )٢(١٠٠× جملة السكان   ÷ حساب عدد السائحين    
  :بين أفراد األسر الوافدة إلى الحديقة من خالل معرفة كل من

  
  

                                                 
األرقام الواردة من نتائج استبانة أرباب أسر المتنزهين في الحديقة موزعين بين             -١

٪ لغير السعوديين والسعوديين على التوالي اعتمادا على نـسب          ٣٩,١٪،  ٦٠,٩
 ٢٠١٠يوم الثالثاء إبريل ١٠ إلى ٨من الجنسيات في الحديقة خالل فترة الذروة      

  ).٣٤(جدول
2- Granderton, P., Mastering Geography, Macmillan, Hampshire, 

2000, 
 P.186.   
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 ٣٩٣  

  الفئات الحجمية لعدد أفراد رحالت المتنزهين ) ٣٨(جدول 
  ٢٠١٠إبريل -إلى الحديقة

  ٪  عدد األفراد  الجنسية  م
١  
٢  
٣  

  فرد
  اثنان

  أكثر من اثنين

٨  
٣٧  
٢٧٥  

٢,٥  
١١,٦  
٨٥,٩  

  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
  أفـراد  استبانةنتائج  : المصدر

ــدد  ــرة ٩٥عـ رب أسـ
المرافقين ألسـرهم إلـى     

 فردا٣٢٠ وعددهم   الحديقة
فتـرة  خـالل   ثاء  أيام الثال 

ــذروة   –مــساء ١٠-٨ال
  .٢٠١٠إبريل 

  .إجمالي عدد أفراد أسر المتنزهين -

 .إجمالي عدد األفراد المتنزهين في الحديقة منهم -
إلى  )١(رب أسرة من المتنزهين بالحديقة    ٩٥ لعدد   االستبانةحيث تشير نتائج    

أسرة وهو متوسط يقترب    / فرد٥,٨بمتوسط عدد    فردا٥٥ همأن إجمالي عدد  
 وفد  )٢(٢٠٠٥ سنة   أسرة/ فرد٥,٥ السعودية البالغ    ةن متوسط عدد األسر   م

فردا بما يفيد أن معدل التنزه بين أفراد األسـر          ٣٢٠منهم إلى الحديقة للتنزه     
ويعني هذا أن أكثر    ٪  ٥٧,٨ = ١٠٠ × ٥٥٤÷٣٢٠= الوافدة إلى الحديقة    

أن العـدد    يفدون للتنزه في الحديقة في حين        االستبانةمن نصف أفراد أسر     
الباقي يظل في السكن أو يتجه إلى وسائل ترفيه أخرى كالتسوق أو زيـارة              

 حـال تبـادل     االسـتبانة األقارب وغيرها، يرتفع هذا المعدل بين أفراد أسر         
  .األدوار في زيارة الحديقة بين أفرادها

الفتـرة  تمثل  : توزيع رحالت المتنزهين حسب ساعات القدوم      -٢-٥-٣-٤
زهين إلى الحديقة حيث تـشير      تنساء فترة ذروة توافد الم    م٨-٦الزمنية من   
مساء تنال المرتبة األولى مـن      ١٠-٨إلى أن الفترة من     ) ٣٩(بيانات جدول 

٪ مـن  ٤٤ من أرباب األسر بنـسبة  ٢٢وعددهم حيث الوافدين إلى الحديقة    
أفراد االستبانة، تتميز هذه الفترة بذروة في مرور السيارات شأن العديد من            

عالم يمكن من خاللها تمييز حركة السيارات المتجهة صوب خـدمات           مدن ال 
 يلي هذه الفترة الوافدين إلى الحديقة خالل الفترة مـن           )٣(التنزه واالستجمام 

                                                 
  .بيانات االستبانة -١
عبد الرحمن عبد العزيز النشوان، جغرافية المملكة العربية الـسعودية، مكتبـة             -٢

  .١٠٩، ص٢٠٠٩الملك فهد الوطنية، الرياض، 
3- Rodnor, J. P., and others, Transportation Engineering, John 

Wiley and Soncinc, New York, 1992, P.256.   
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 ٣٩٤  

٪ من جملة أفراد االسـتبانة  ٣٦متنزها بنسبة ١٨مساء حيث تنال عدد   ٨-٦
لـساعة  أما أقل الفترات التي وفد فيها المتنزهون إلى الحديقة تكـون بعـد ا         

  .٪ من جملة أفراد االستبانة٦العاشرة مساء حيث تنال 
  

  توزيع المتنزهين حسب ساعات القدوم إلى الحديقة ) ٣٩(جدول 
  ٪  عدد   مساء/الساعة 

  ٦أقل من 
  ٨ إلى أقل من ٦
  ١٠ إلى أقل من ٨

   فأكثر١٠

٧  
١٨  
٢٢  
٣  

١٤  
٣٦  
٤٤  
٦  

  ١٠٠  ٥٠  جملة
عـدد  ل االستبانةنتائج  : المصدر
أثنـــاء  رب أســـرة٥٠

خروجهم من الحديقة بداية    
 من الساعة الحادية عشر   

ــساء  ــاء م ــام الثالث ، أي
  .٢٠١٠ إبريل – الخميس

  
:  توزيع رحالت المتنزهين حسب فترات البقاء فـي الحديقـة          -٣-٥-٣-٣

إلـى  ) ٤٠(تتباين فترات بقاء المتنزهين في الحديقة حيث تشير بيانات جدول       
٪ مـن جملـتهم     ٦١,٩ فردا بنـسبة     ١٩٨أن العدد األكبر منهم الذي يبلغ       

يذهبون للتنزه لقضاء وقت يزيد متوسطه عن ساعتين بل يمتد لدى بعـض             
سنة غير  ٢٠ساعات وأغلب هؤالء من الفئات العمرية أكثر من         ٤األفراد إلى   

المرتبطين بأعمال تحتاج إلى دوام رسمي في اليـوم التـالي وتـأتي فئـة               
 دون تحديد فترة معينـة للبقـاء فـي          المتنزهين الذين يذهبون إلى الحديقة    
٪ من جملـة أفـراد      ١٤فردا بنسبة   ٤٥الحديقة في المرتبة الثانية وعددهم      

االستبانة أغلبهم من مرتادي الحديقة للقضاء في مـصالح تـرتبط بعالقـات         
 مجاالت العمل في المقام األول ثم تأتي فئة الـذين يقـضون وقتـا محـددا               

انات الجدول إلى أن أقل الفئات عـددا هـي          وأخيرا تشير بي  . بساعتين تقريبا 
٪ من  ٤,١التي تذهب للتنزه لقضاء فترة قصيرة تقل عن ساعة واحدة تمثل            

  .جملة عدد المتنزهين
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 ٣٩٥  
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 ٣٩٦  

  الحديقةمتوسط فترة بقاء المتنزهين في ) ٤٠(جدول 
  المرتبة  ٪  عدد  ساعة/ فترة   م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  

  أقل من ساعة
  ساعة
  ساعتان

  أكثر من ساعتين
  غير محدد

١٣  
٢٩  
٣٥  
١٩٨  
٤٥  

٤,١  
٩,١  
١٠,٩  
٦١,٩  
١٤,٠  

  الخامسة
  الرابعة
  الثالثة
  األولى
  الثانية

  -  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
مـن  رب أسـرة    ٩٥عدد  أفراد أسر    استبانةنتائج  : المصدر

خروجهم إلـى    خالل   فردا٣٢٠وعددهم   لحديقةل الزائرين
 - أيام الثالثـاء   الحديقة بعد الساعة الحادية عشر مساء     

  .٢٠١٠إبريل 
 في  تمثل الزيارة :  توزيع رحالت المتنزهين حسب أيام القدوم      -٤-٥-٣-٣

العطلة األسبوعية وخاصة يوم الخميس أكثر مـرات الزيـارة لـدى أفـراد              
. فـردا ٣٢٠ن جملـتهم البالغـة      ٪ م ٤٨,١ فرد بنسبة    ١٥٤ بعدد   االستبانة

ويأتي ذلك الرتباط أكثر أفرادها بالدراسة أو العمل في المؤسسات التعليميـة            
. حيث تمثل األجازة األسبوعية الموعد الدوري للذهاب إلى الحدائق العامـة          

 يـذهبون   االستبانة٪ من جملة أفراد     ٣٥وتشير بيانات الجدول أيضا إلى أن       
سبوع، تضم الرحلة جميع أو أغلب أفراد األسـرة         ن في األ  يإلى الحديقة مرت  

سواء كانوا من التالميذ أو العاملين حيث بينت الدراسة أن يـومي االثنـين              
  . أكثر األيام للذهاب إلى الحديقة في هذا النمطماوالخميس ه

٪ من المتنزهين ال يرتبطون بمواعيد دوريـة        ١٠,٦ أنوتشير الدراسة إلى    
وأخيرا ة أحيانا ومتباعدة في أحيان أخرى       ت متقارب إذ يذهبون إليها في أوقا    

ددون على الحديقة في زيارات يومية نـسبة محـدودة تـصل إلـى       ميمثل ال 
 أغلبهم من األجانب غيـر      االستبانة٪ من جملة أفراد     ٦,٣متنزها بنسبة   ٢٠

  .ةالمرتبطين بأعمال حرفية وتجاري
  يقة توزيع المتنزهين حسب أيام القدوم إلى الحد) ٤١(جدول 
  ٪  عدد  مواعيد الزيارة  م
١  
٢  
٣  
٤  

  العطلة األسبوعية
  نصف أسبوعية

  غير دورية
  يومية

١٥٤  
١١٢  
٣٤  
٢٠  

٤٨,١  
٣٥  

١٠,٦  
٦,٣  

  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
 أفراد أسـر عـدد     استبانةنتائج  : المصدر
 رب أسرة من الزائرين للحديقـة     ٩٥

 خالل فترة الذروة    فردا٣٢٠وعددهم  
  إبريـل  -مساءا أيام الثالثـاء   ١٠-٨

٢٠١٠.  
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 ٣٩٧  

يعد الشكل المكوكي   :  شكل حركة رحلة المتنزهين إلى الحديقة      -٥-٥-٣-٣
زه من المسكن إلى الحديقة مباشرة ثم العودة من         نتالذي يتمثل في انتقال الم    

كون له هدف آخر غير التنزه الـنمط الغالـب بـين            ينفس الطريق دون أن     
ـ    ٦٦,٩متنزها بنسبة   ٢١٤المتنزهين حيث بلغ عددهم      أفـراد  ة  ٪ مـن جمل

أما رحالت التنزه غير المنتظمة التي تكـون        . متنزها٣٢٠ وعددهم   االستبانة
 مـن  اغير مباشرة من المسكن إلى الحديقة بل تكون في إطار قـضاء عـدد     

األغراض خارج المسكن كالتسوق أو بعض المصالح األخرى ثم الذهاب إلى           
٪ مـن  ٣٣,١بة  متنزهـا بنـس  ١٠٦الحديقة فإنها تنال المرتبة الثانية بعدد     

جملتهم وفي هذا النمط يجعل المتنزه مقصده إلى الحديقـة أوال أو يجعلهـا              
 رحلة التنزه لم يكـن مباشـرا    خط طريقنهاية متطلباته وهذا يعني أن شكل   

  .من المسكن إلى الحديقة ثم العودة من ذات الطريق كما في النمط السابق
  

  شكل رحلة التنزه إلى الحديقة ) ٤٢(جدول 
  ٪  عدد  شكلال  م
١  
٢  

  )مباشرة(مكوكية 
  )غير مباشرة(غير منتظمة 

٢١٤  
١٠٦  

٦٦,٩  
٣٣,١  

  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
رب ٩٥ أفراد أسـر عـدد       استبانةنتائج  : المصدر

 فردا٣٢٠ وعددهم   أسرة من الزائرين للحديقة   
 -مساءا أيام الثالثاء  ١٠-٨خالل فترة الذروة    

  .٢٠١٠إبريل 
  
ساهم ارتفـاع   : سب وسيلة النقل   توزيع رحالت المتنزهين ح    -٦-٥-٣-٣

الدخل السنوي النقدي لدى األسر في المدينة شأن غالبية سكان المملكة فـي           
من أهمها سيارات   تحديد وسائل النقل المستخدمة في انتقال المتنزهين التي         

األفراد الخاصة بهم التي رفعت من معدالت الحركة لتحقيق أهداف أصـحابها      
٪ مـن جملـة     ٩٣,١إلى أن   ) ٤٣( بيانات جدول   حيث تشير  )١(داخل المدينة 

 يصلون إلى الحديقة بسياراتهم الخاصة من أحيـاء المدينـة           االستبانةأفراد  
  .المحيطة بالحديقة خاصة حي الصفراء

                                                 
1- White, H. P., ans senior, M. L., Transport Geography, 

Longman, London, 1993, P.122.  
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 ٣٩٨  

  توزيع المتنزهين إلى الحديقة حسب وسيلة النقل ) ٤٣(جدول 
  ٪  عدد  وسيلة النقل  م
١  
٢  
٣  

  سيارات خاصة
  مشاة

  سيارات أجرة

٢٩٨  
١٦  
٦  

٩٣,١  
٥  

١,٩  
  ١٠٠  ٣٢٠  جملة

رب ٩٥ أفراد أسر عدد     استبانةنتائج  : المصدر
 وعـددهم   أسرة من الزائـرين للحديقـة     

مساءا ١٠-٨ خالل فترة الذروة     فردا٣٢٠
  .٢٠١٠ إبريل-  الثالثاءأيام

  
٪، ٥جرة بنسب محدودة تـصل إلـى        األسيارات  ال أصحاب ثم   المشاةويأتي  

جلين خاصـة   م إلى الحديقة    ند من المتنزهي  ٪ على التوالي حيث يفد عد     ١,٩
 أمـا   م٥٠٠ يصل متوسـطها     هامن السكان المقيمين على مسافات قريبة من      
أغلبهم من األجانب أو مـن      فإن  الوافدين إلى الحديقة بواسطة سيارات أجرة       
  .إليهااألسر التي ليس لدى أي منها سائق ينقلها 

ـ       -٧-٥-٣-٣ تـشير بيانـات    : ة رضى المتنزهين عن رحالتهـم بالحديق
 الحديقـة حيـث أن      فيارتفاع نسبة الرضى لدى المتنزهين      إلى  ) ٤٤(جدول
 أعربوا عن رضاهم بالتنزه فيهـا بنقـاط         االستبانة٪ من جملة أفراد     ٨٠,٩

نقـاط مـن    بنقطة وإذا أضيف إليهم الراضون عن التنزه        ٧٥رضى تزيد عن    
وترجـع  . ٪٩٦,٢المتنزهين تصل إلى     نقطة فإن نسبة الرضى بين    ٧٥-٥٠

ــدول   ــات ج ــن اإليجابي ــدد م ــى ع ــا) ٤٥(أســباب الرضــى إل   :أهمه
  

  نسب رضى المتنزهين عن رحالتهم إلى الحديقة ) ٤٤(جدول 
  حالة الرضى  ٪  عدد  مائة/ نقاط الرضى 
  ٥٠أقل من 

  ٧٥ إلى أقل من ٥٠من 
   فأكثر٧٥من 

١٢  
٤٩  
٢٥٩  

٣,٨  
١٥,٣  
٨٠,٩  

  غير راضون
  راضون

  راضون جدا
  -  ١٠٠  ٣٢٠  جملة

رب ٩٥ أفراد أسر عـدد      استبانةنتائج  : المصدر
 وعـددهم   أسرة مـن الزائـرين للحديقـة      

مـساءا  ١٠-٨ خالل فترة الذروة     فردا٣٢٠
  .٢٠١٠ إبريل-أيام الثالثاء 

  

متنزها بنـسبة   ٣٠٨سهولة الوصول إلى الحديقة حيث رضي عنها عدد          -
وذلك إلشراف الحديقة على عدد مـن       ٪ من جملة أفراد االستبانة      ١٠٠

لطرق الجيدة الرئيسة الواصلة بينها وبين أحياء المدينـة مـن جهـة             ا
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 ٣٩٩  

زهين هم من مالك    ولوجود مواقف خاصة بالسيارات حيث أن أغلب المتن       
 .السيارات الخاصة

حيث صرح بذلك عدد    توافر جوانب األمن العائلي للمتنزهين في الحديقة         -
د نظام  ٪ من جملة أفراد االستبانة بسبب وجو      ٩٧,١متنزها بنسبة   ٢٩٩

محكم في الدخول والخروج إلـى الحديقـة وإزالـة أسـباب شـكاوى              
 .المتنزهين

  
   عن رحالت التنزه راضيينالالجوانب اإليجابية للمتنزهين ) ٤٥(جدول 

  ٪  عدد المتنزهين  الجانب اإليجابي  م
١  
٢  
٣  
٤  

  سهولة الوصول إلى الحديقة
  األمن في الحديقة

  استخدامات الحديقة
  قة الخدمات في الحدي

٣٠٨  
٢٩٩  
٢٩٦  
٢٨٣  

١٠٠  
٩٧,١  
٩٦,١  
٩٢  

 عـن   راضـيين النتائج استبانة األفـراد     : المصدر
متنــزها  ٣٠٨رحالت التنــزه وعـددهم      

من خالل بيانات أربـاب األسـر       ) ٤٤(جدول
  .٢٠١٠ إبريل -المتنـزهين المرافقين لهم 

  

 مثـل الغطـاء األخـضر       بالحديقـة  األراضـي    استخداماتالرضى عن    -
ومقاعد الجلوس ومواقف الـسيارات حيـث      ب األطفال   والمضمار ومالع 

 .من أفراد االستبانة ٪٩٦,١ متنزها بنسبة٢٩٦رضي عن ذلك عدد 
 عنهـا   راضـيين عـدد ال  الرضى عن الخدمات فـي الحديقـة إذ بلـغ            -

 حيـث تتـوافر     راضيين٪ من جملة المتنزهين ال    ٩٢متنزها بنسبة   ٢٨٣
، بيـع المـشروبات   المقصف، ومنافذ   كخدمات من أهمها منافذ التسوق      

 .ودورات المياه
الـذين تقـل نقـاط       راضـيين إلى أن عدد غير ال    ) ٤٦(وتشير بيانات جدول    

٪ من جملـة أفـراد      ٣,٨متنزها بنسبة   ١٢نقطة وصل إلى    ٥٠رضاهم عن   
االستبانة كلهم من السعوديين حيث أسندوا عدم رضاهم إلى سلبيات يـشير            

  : منها)٤٦(إليها جدول 

ن حيث يسمح للدخول ألفراد األسـر مـن الـذكور           االختالط بين الجنسي   -
بنسبة رب أسرة   ١٢واإلناث على السواء إذ أجمع على هذا الجانب عدد          

 وهؤالء يفضلون الفصل في التنزه بين       راضيين٪ من جملة غير ال    ١٠٠
 .الذكور البالغين من جهة اإلناث من جهة أخرى
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 عن رحلة راضيينلأهم الجوانب السلبية لدى المتنزهين غير ا) ٤٦(جدول 
  التنزه

  ٪  عدد المتنزهين  الجوانب السلبية  م
١  
٢  
٣  

  االختالط بين الجنسين
  سلوكيات وضوضاء المتنزهين

غلبة أعـداد الجنـسيات األجنبيـة بـين         
  المتنزهين

١٢  
١١  
١١  

١٠٠  
٩١,٧  
٩١,٧  

  ١٠٠  ١٢  جملة االستبانة
ة  عن رحل  راضييننتائج بيانات استبانة األفراد غير ال     : المصدر

مـن خـالل    ) ٤٤( متنـزها جـدول     ١٢التنـزه وعددهم   
 إبريـل   -استبانة أرباب أسر المتنـزهين المرافقين لهـم      

٢٠١٠.  
  

زيادة نسب أفراد المتنزهين من الجنسيات األجنبية مقابل السعوديين كما           -
 أن ذلك يـؤدي إلـى اكتـساب         راضيينسبقت اإلشارة حيث يرى غير ال     
يد يراها هؤالء غير إيجابية، تنـال هـذه         األفراد السعوديين عادات وتقال   

 .راضيين٪ من جملة عدد غير ال٩١,٧متنزها بنسبة ١١الفئة عدد 
٪ مـن جملـة عـدد األفـراد غيـر           ٩١,٧متنزها بنسبة   ١١يرى عدد    -

 أن الضوضاء التي يظهرها األطفال والتجمعات العائلية تـشكل          راضيينال
  .مظهرا سلبيا في الحديقة

  
  )١() للحديقةاإلقليم الخدمي(لحديقة منطقة نفوذ ا -٦-٣-٣
 تتعـدد العوامـل   :  العوامل المؤثرة في شكل وحدود اإلقلـيم       -١-٦-٣-٣

،  وموضـعها  المؤثرة في شكل وحدود األقاليم الخدمية للحديقة منها موقعها        
أنماط الترويح فيها، طاقتها االستيعابية، تنازع نطاقات أقاليمها مـع نطـاق            

  .الحدائق المجاورة لها
ساهم موقع الحديقة فـي تحديـد       :  موقع وموضع الحديقة   -١-١-٦-٣-٣

حيـز  أنها تقع في قلب  : أقاليمها الخدمية بالمدينة من خالل جوانب منها أوال       
 :البناء المتصل للمدينة حيث تحيط بها المناطق السكنية في أحياء كـل مـن             

 طـرق   يشرف موضع الحديقة على   : وثانيا. الصفراء، الصفا، النور، المنتزه   
هامة رئيسة مثل طريق الملك عبد العزيز الممتد من الشمال إلـى الجنـوب              
وطريق الملك فهد الممتد من الشرق إلى الغرب مما سهل الوصـول إليهـا              

كل مـن   لأدى موضع المدينة المجاور     : وثالثا .وبالتالي اتساع نطاق إقليمها   
لـذي يمثـل    متحف بريدة في جنوبها الغربي ومركز الملك خالد الحضاري ا         

                                                 
  .ل االستبانة األرقام الواردة بدون مصدر من نتائج حساب وقياسات الباحث خال-١
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 إلى اتساع نطاق إقليمهـا حيـث         في جنوبها   للنشاط الثقافي بالمدينة   امركز
  .يقصد العديد من زوار هذه المنشآت الحديقة ضمن رحلة واحدة

نتج عن تعدد أنماط الترويح     :  تعدد أنماط الترويح بالحديقة    -٢-١-٦-٣-٣
 حيـث يفـد     في الحديقة زيادة عدد المتنزهين إليها واتساع إقليمها الخدمي        

الزائرون إليها ألغراض ترويحية متعددة منها الجلوس على الغطاء األخضر          
وممارسة المشي على المضمار وكذلك اصطحاب األبنـاء لوجـود مالعـب            

  .ووسائل تسلية لهم

ـ  :قة االسـتيعابية  ا الط -٣-١-٦-٣-٣ اهمت مورفولوجيـة اسـتخدام      س

 ٢م٦٥٤٥٥ البـالغ    بالحديقة الممثلة في اتساع الغطـاء األخـضر       األراضي  

وتواجد مضمار   )١ (٢م٣٤١٠٠ مساحتها   التي تصل وتوافر مواقف السيارات    

تلك الحديقة علـى     في تفضيل العديد من الزائرين    للمشي وعدد من الخدمات     

ويمكن تبين حجـم    . غيرها من الحدائق وبالتالي زيادة الطاقة االستيعابية لها       

مل المؤثرة فيهـا مثـل مـستوى        الطاقة االستيعابية من خالل عدد من العوا      

 في الحديقة حيـث تظهـر       )٢(استخدام البنية التحتية ومتوسط البقاء لألفراد     

ال تصل إلى   الدراسة الميدانية أن استخدام البنية التحتية ذات الكفاءة العالية          

 أن مواقف انتظار    حيثكامل طاقتها بما في ذلك أوقات الذروة أيام األجازات          

 المثال ال تضيق بالسيارات حتى في ساعات الذروة من          السيارات على سبيل  

مساء وذلك بسبب تبادل األدوار بين المتنزهين في الدخول والخروج          ١٠-٨

 خروج مجموعة بمـا يعطـي        دخول مجموعة من المتنزهين يصاحب     إذ أن 

مرونة في استخدام بنية الحديقة وبما يحـافظ علـى الطاقـة االسـتيعابية              

 االسـتبانة ط بقاء األفراد في الحديقة من خالل نتائج  حيث أن متوس  هالمنشآت

 يصل  )٣(مساء١٠-٨رب أسرة من الزائرين في ساعات الذروة من         ٥٠لعدد  

 وهو متوسط ال يصل بالحديقة إلى كامل طاقتها االسـتيعابية           دقيقة١١٠إلى  

  بها،  الداخلين لها مع أفراد الخارجين النتهاء فترة تنزههم        عددحيث يتقارب   

ذلك من أن أكثر جهات الحديقة ازدحاما هي المنطقة الجنوبية منهـا            ويظهر  

فرد، أما المناطق   /٢م٧األقرب إلى الباب الجنوبي حيث تصل كثافة المتنزهين         

                                                 
  ).٢٧(جدول  -٢

2- Cooper, C., and others, op-cit, P.186.  
  . الدراسة الميدانية-٢



 م٢٠١١  ديسمرب– العدد الثاين والثالثون -الة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج 

 ٤٠٢  

فـرد فـي حـين أن الجهـة         /٢م١٤  فتصل الكثافة بها   الوسطى من الحديقة  

  .فرد/٢م٣٠الشمالية منها تنخفض فيها الكثافة إلى 

يتـصف اإلقلـيم الـوظيفي      :  المدينة نفوذية نطاق    ديناميك -٤-١-٦-٣-٣

بصفة عامة بأن التجانس يقل فيه تدريجيا باالتجاه نحو هوامشه حيث تكون            

 مما يؤدي إلى تنـازع      )١( الفاصلة بينه وبين األقاليم األخرى اعتبارية      حدوده

إقليم الحديقة مع أقاليم الحدائق األخرى المجاورة لها حيث ال توجـد نقـاط              

ق ينة تحد األقاليم بل أن أقاليم الحديقة تتـداخل مـع أقـاليم الحـدائ         قطع مع 

المنتزه في حـي المنتـزه شـمال غـرب          : القريبة منها مثل حدائق كل من     

الحديقة، حديقة بلدية بريدة في جنوب الحديقة، حديقة جنوب اإلمـارة فـي             

الحديقـة مثـل اتـساع       شرق الحديقة األمر الذي جعل الميزات النسبية في       

اقف السيارات وطول مضمارها مقارنة بالحدائق األخرى المجـاورة مـن           مو

  .عوامل اتساع إقليمها الخدمي

تتباين أشـكال وحـدود     :  شكل وحدود مناطق النفوذ للحديقة     -٢-٦-٣-٣

أقاليم الحديقة حسب وسيلة النقل إليها من جهة ومكان إقامة المتنزهين من            

يأتي ) ١٥(وشكل  ) ٤٧(قاليم جدول   جهة ثانية حيث يمكن التمييز بين ثالثة أ       

  ).١٥(ترتيبها حسب مدى قربها من مركز الحديقة شكل 

يأخـذ شـكال مثلثـا ويمثـل النطـاق          :  منطقة المترجلين  -١-٢-٦-٣-٣

أنـه  : المالصق للحديقة حيث تتقيد حدود وشكل هذا اإلقليم بجـانبين األول          

لحديقة جنوب  م في شمال ا   ٧٥٠يتمدد بمسافة يصل بعدها عن مركز الحديقة        

م فـي   ١٠٠٠حي الصفراء وجنوب غرب حي المنتزه، كما يمتد على بعـد            

جنوب الحديقة، تقل المسافة في شرق الحديقة لوجود مباني حكومية فاصلة           

بينها من جهة والمباني السكنية من جهة أخرى مما يجعل اإلقليم يأخذ شكال             

ن غالبية المجلين هـم     يتمثل في أ  : والثاني. مثلثا قاعدته في الشمال الغربي    

من األجانب أهمها الجنسيات المصرية والسودانية وجنسيات جنوب شـرق          

٪ مـن أفـراد   ٥متنزهـا بنـسبة   ١٦آسيا وغيرها، يفد من هذا اإلقليم عدد     

  .متنزها٣٢٠االستبانة البالغ عدده 
                                                 

 فتحي محمد مصيلحي، التخطيط اإلقليمي، اإلطار النظري وتطبيقـات عربيـة،         -١
  .٨٣، ص٢٠٠٥دار الماجد، القاهرة، 
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   ٢٠١٠أقاليم نفوذ حديقة الملك خالد بمدينة بريدة ) ١٥(شكل 
للمتنـزهين من اعتمادا على مكان اإلقامة ووسيلة النقل المتبعة : المصدر

  :خالل كل من

رب أسرة المرافقين ألسرهم إلى ٩٥نتائج استبانة أفراد أسر عدد  -
، يتوزعون ٢٠١٠ مساء، إبريل ١٠-٨الحديقة خالل فترة الذروة من 

ة ٪، سيارات أجر٥٪، مترجلون ٩٣,١سيارات خاصة : بين كل من
١,٩٪.  

المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية، خريطة  -
، قيم الدراسات ٧٠٠٠٠: ١األحياء السكنية بمدينة بريدة، مقياس رسم 

  . ٢٠٠٥العمرانية، بلدية بريدة، 
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  نطاقات نفوذ الخدمة حسب وسيلة النقل ومحل اإلقامة لحديقة ) ٤٧(جدول 
  ببريدةمركز الملك خالد الحضاري 

أقصى بعد عن مركز   ٪  عدد  النطاق  م
  الحديقة بالكيلومتر

١  
٢  
٣  

  المترجلون
  السيارات الخاصة
  السيارات األجرة

١٦  
٢٩٨  
٦  

٥  
٩٣,١  
١,٩  

٠,٧٥  
٥,٠  
٦,٠  

  -  ١٠٠  ٣٢٠  جملة
رب أسرة من المنتــزهين وعـددهم       ٩٥نتائج استبانة أفراد عدد     : المصدر

  .٢٠١٠ إبريل -فردا ٣٢٠
  .طاقات تنازليا حسب القرب عن مركز الحديقة تم ترتيب الن-
فـي شـكل    يلتـف   :  مستخدمي السيارات الخاصة   منطقة -٢-٢-٦-٣-٣

جلين ممتدا حتـى    محول اإلقليم المالصق للحديقة المعروف بإقليم ال      خماسي  
نطاق التنازع مع أقاليم الحدائق األخرى المتماثلة لها في الخدمات، يفد منـه        

٪ مـن جملـة أفـراد       ٩٣,١متنزها بنسبة   ٢٩٨هين  العدد األكبر من المتنز   
، يصل أقصى امتداد له عن مركـز        االستبانةالوافدين إلى الحديقة في بيانات      

كم جهة الشرق،   ٣كم جهة الجنوب،    ٢,٥كم جهة الشمال الشرقي،     ٥الحديقة  
  . تقع الحديقة في غربهاكم جهة الغرب مما يجعله يأخذ شكال شبه دائري٢
 يفد منه عدد قليل مـن       :مستخدمي سيارات األجرة   منطقة -٣-٢-٦-٣-٣

، وهو  االستبانة٪ من جملة أفراد     ١,٩متنزهين بنسبة   ٦المتنزهين يصل إلى    
 التنقل بواسطة النقل الجماعي أو سيارات األجـرة         ةانعكاس لعدم انتشار ثقاف   

 نجميا يتماشى مع الطرق الرئيسة التي       يأخذ شكال قليلة االنتشار في المدينة،     
ز بخاصيتين األولى أن المباني المقامة علـى جوانـب تلـك الـشوارع              تتمي

يسكنها غير السعوديين الذين ال يملك قطاع مـنهم سـيارات خاصـة بهـم               
والثانية أن هذه الشوارع تتوافر بها وسائل للنقل باألجرة بما يمكن هـؤالء             

 ذوي الدخول المادية المتدنية من الذهاب إلى الحديقـة والرجـوع          المقيمين  
رياالت أي ما يقـارب دوالرا  ٤منها بذات الوسيلة وبتكلفة رخيصة تصل إلى        

ويظهر الشكل النجمي لهذا اإلقليم في امتداداتـه        . واحدا في الذهاب واإلياب   
م، وفي شارع   ٥٠٠كم وجنوبا بطول    ١بشارع الملك عبد العزيز شماال بطول       

لى امتـدادات   كم باإلضافة إ  ٢,٥كم وغربا بطول    ١,٥ بطول   الملك فهد شرقا  
  .شارع العدل وشارع األمير بندر بن فيصل
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الدراسة موضوع الحدائق العامة في مدينـة بريـدة         تناولت  : النتائج -١-٤

دراسة في جغرافية الخدمات الترويحية وخلصت إلى عـدد مـن الجوانـب             
  :.منها

اصة المناخية مـن    خ ساهمت العوامل البيئية في منطقة الدراسة      -١-١-٤
غير شهور السنة  أن أغلب Comfort Indexخالل قرينة الشعور بالراحة 

م، °٢٥,٧حيث يـصل متوسـط درجـة الحـرارة الـشهري            مريحة مناخيا   
وانخفاض نصيب المنطقة من كميات األمطار التي يصل متوسطها الـسنوي           

 وما صاحب ذلك من تصحر واضح بالمنطقة في ضرورة تواجـد            ممللي١٦٠
  .دائق خضراء بالمدينةح
دفعت البيئة الثقافية إلى زيادة أهمية الحدائق العامـة الخـضراء          -٢-١-٤

ئل الترويح األخرى المألوفـة     كمنفذ ترويحي متعارف عليه حيث الزالت وسا      
ـ          لدى    ةأغلب الشعوب كالسينما والمـسرح والمقـاهي والمطـاعم المفتوح

 الذي يجعل الحديقـة أحـد       والمختلطة غير متاحة في منطقة الدراسة األمر      
  .مجاالت الترويح البديلة

 الدراسة إلى أن الحدائق العامة تنال المرتبة األولى بنسبة          أشارت -٣-١-٤
٪ من إجمالي األفراد المتنزهين من حيث كونهـا المقـصد األول بـين              ٤٨

مجاالت الترويح األخرى في المدينة كاالستراحات خارج المساكن والبـوادي          
بـة مـن المـساكن ويـتم        يويأتي ذلك ألسباب منها أنها قر     . يومدن الماله 

 .الدخول إليها للمواطنين والمقيمين على السواء ودون رسوم مالية
تأتي أهمية الحدائق في أن متوسط عدد أفراد الرحلة إليها يفوق            -٤-١-٤

٪ مـن أفـراد     ٩١مثيالتها من مجاالت التنزه األخرى في المدينة حيـث أن           
ل رحالتهم إلى الحدائق مجموعات كل منها أكثر مـن فـردين             تشك االستبانة

  .مما يهيئ الفرصة لترويح أكبر عدد من السكان
 يشكل اإلناث النسبة األكثر من المتنزهين في الحدائق حيث يفضل           -٥-١-٤

الرجال مجاالت أخرى للتنزه كالبوادي واالستراحات خارج المـساكن ممـا           
 بعض فرص الترويح الخلوي     ن تضيق لديه  يفتح مجاال لترويح اإلناث الالئي    

ـ      حيث أظهرت الدراسة   ،األخرى  تفـوق عـدد     د التطبيقية لحديقة الملك خال
٪ على التوالي في يوم وسط األسبوع، يتزايد        ٣٣٪،  ٦٧اإلناث مقابل الذكور    
٪، ٧٩في أيام األجـازات األسـبوعية       ر مقابل الذكور    بعدد اإلناث بنسبة أك   

  .٪ على التوالي٢١
 تمثل الحدائق العامة مجاال هاما للترويح لدى األطفـال وصـغار            -٦-١-٤

السن حيث أشارت بيانات التركيب العمري في حديقة الدراسة التطبيقية إلـى      
٪ في يـوم وسـط    ٦٣,٨سنة تصل نسبتهم    ٢٠أن الزائرين للحديقة أقل من      

  .٪٧٧األسبوع، تزيد نسبتهم في أيام عطالت األسبوع إلى 
 في الحدائق العامة يعد أكثر المجـاالت بـين أنمـاط             أن الترويح  -٧-١-٤

٪، ٤٠ الجنسيات حيث تـصل النـسبة إلـى    عددالترويح األخرى توازنا في   
٪ للسعوديين وغيرهم علـى التـوالي علـى عكـس مجـاالت أخـرى               ٦٠

٪ للـسعوديين وغيـرهم     ٨,٤٪،  ٩١,٦كاالستراحات التي تصل النسبة فيها      
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امة مظهرا للتعارف وإزالة الفوارق بـين        مما يجعل الحدائق الع    على التوالي 
  .المواطنين والمقيمين

 تأثر توزيع الحدائق العامة بجيومورفولوجية موضع المدينة حيث         -٨-١-٤
ارتفع االستخدام الحدائقي في أراضي شمال المدينة وشرقها عـن أراضـي            
المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية بـسبب سـيادة المنـاطق المـستوية            

 في النطاق األول بينما تنتشر مناطق الكثبان الرملية فـي النطـاق             المنسوب
  .الثاني

 ساهمت المتغيرات الديموجرافية في مدينة بريـدة فـي العقـود            -٩-١-٤
تزايد النمو السكاني المطرد بها الذي وصـل        : األخيرة من خالل كل من أوال     
٪ سـنويا حيـث وصـل عـدد سـكانها       ٤,٤معدله فـي العقـد الماضـي        

ارتفاع نسبة السكان األجانب بالمدينـة      : وثانيا. ٢٠٠٩نسمة سنة ٤٦٣٠٠٠
ارتفاع نـسب صـغار الـسن تحـت         : وثالثا. ٪ من جملة سكانها   ٢٠,٤إلى  
٪ من جملة السكان في أهمية الحدائق العامـة لمواكبـة           ٥٧,١سنة إلى   ٢٠

متطلبات النمو السكاني وحاجة األجانب واإلقبال المتزايد للسكان خاصة فئـة      
  .لسنصغار ا

 رفعت المتغيرات االقتصادية واالجتماعية مـن أسـهم تنميـة           -١٠-١-٤
االستخدام الحدائقي بالمدينة حيث كان لكل من االرتفاع في مستوى الـدخل            
النقدي لألفراد واقتناء السيارات وتطور مستويات التعلـيم دور فـي تغيـر             

  .المفاهيم الخاصة بالترويح في المدينة
 ضـمن   ١٩٨٠الحضري للمدينة الذي بدأ عـام      ساهم التخطيط    -١١-١-٤

التخطيط الحضري لمدن المملكة في ترسـيم الحـدائق ضـمن المخططـات             
العمرانية الجديدة بالمدينة مما جعل نصيب السكان في المنـاطق المخططـة            
خاصة الشمالية منها يزيد عن نصيب الفرد في المناطق العشوائية بالمدينـة            

  .يفرد على التوال/٢ام٣٤,١، ٧١,٦
 ارتفاع نسبة توطن مواضع الحدائق على الطرق الرئيسة حيث          -١٢-١-٤

٪ من جملة عدد مواضع الحدائق بالمدينـة        ٥٢,٥حديقة بنسبة   ٣١أن عدد   
تقع على جوانب الطرق الرئيسة بينما النسبة الباقية كانـت علـى شـوارع              

كما أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة تـوطن امتـدادات االسـتخدام            . ثانوية
ي المناطق المخططة مقارنة    فالحدائقي على طول الشوارع والطرق الرئيسة       

  .٪ على التوالي٨٪، ٢٧,٨بالمناطق العشوائية حيث تصل النسبة 
تناولت الدراسة حديقة مركز خالد الحضاري دراسـة تطبيقيـة           -١٣-١-٤

: أن موقعها يتوسط زمام المباني المتصل للمدينة وثانيـا        : ألسباب منها أوال  
أنها من أكبر   : ها تتوسط مناطق من أكثف األحياء سكانا في المدينة وثالثا         أن

حدائق المدينة مساحة، يرتادها السكان علـى اخـتالف النـوع والجنـسية             
  .وقوعها على أهم طرق المدينة مما يسهل الوصول إليها: ورابعا

 أوضحت الدراسة ارتفـاع نـسبة غيـر الـسعوديين مقابـل             -١٤-١-٤
٪ ٣٢٪،  ٦٨الحديقة حيث وصلت في يوم وسـط األسـبوع          السعوديين في   

على التوالي، ترتفع عن ذلك في أيام العطالت األسبوعية عن وسط األسبوع            
٪ على التوالي وأظهـرت الدراسـة أن أكثـر الجنـسيات غيـر              ٦١٪،  ٧٣
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السعودية تواجدا بالحديقة هي المصرية ثم السودانية ثم جنـسيات جنـوب            
  .شرق آسيا

 بيانات الدراسة للحديقة إلى عدد من خصائص الرحلـة           أشارت -١٥-١-٤
الزائرين إليها يزيد حجم أفراد كل رحلة لديهم عـن فـردين            أن  : أوال: منها

٪ من الرحالت تفد إلى الحديقة في الفترة الزمنية من          ٤٢,٣أن نسبة    :وثانيا
في الحديقة  ٪ من الزائرين تزيد فترة البقاء       ٦١,٩أن  : مساء وثالثا ٨ إلى   ٦
  .كل منهم عن ساعتينل
٪ من جملة الرحالت أخذت فـي       ٦٦,٩ أشارت الدراسة إلى أن      -١٦-١-٤

حركاتها إلى الحديقة الشكل المكوكي ممثال في االنتقال مـن المـسكن إلـى              
٪ من الزائرين يقصدون أهـدافا أخـرى        ٣٣,١الحديقة والعكس وأن نسبة     

  .الحديقةكالتسوق وزيارة األقارب بجانب زيارتهم 
 أن وسيلة النقل السائدة في رحـالت التنـزه هـي الـسيارات              -١٧-١-٤

من جملة الرحالت في حين أن النسبة الباقيـة تجمـع بـين             ٪  ٩٣الخاصة  
  .الترجل والتنقل بسيارات األجرة

ة ارتفاع نسبة الرضى عن التنزه في الحديقـة         س أوضحت الدرا  -١٨-١-٤
 لديهم قناعـة    ٪ من جملتهم أغلبهم ممن    ٩٦,٢ راضيينحيث وصلت نسبة ال   

  .قوية بدور الحديقة في خدمة التنزه
منطقـة نفـوذ     أظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة فـي          -١٩-١-٤

موقع الحديقة، أنماط الترويح فيها، الطاقة االسـتيعابية        :  هي كل من   الحديقة
 منـاطق النفـوذ   ثم أوضحت شكل وحـدود      .  الخدمي نفوذهالها، ديناميكية   

 وجنسيات المتنزهين   عدد النقل المستخدمة في الرحلة و     اعتمادا على وسيلة  
  .بها
  
 
زويد كل منها بمضمار    زيادة عدد الحدائق العامة وت     ترى الدراسة    -١-٢-٤

وزيادة أطوال المضمار في بعضها والعمل على تزويـد العديـد           للمشي عليه   
لعمرانـي  منها بنقاط لألمن خاصة منها التي توجد على أطـراف النطـاق ا            

  .المتصل
 يمكن تنمية الحدائق قياسا على ما تتطلبه التنمية السياحية مـن            -٢-٢-٤

حيث  )١(خالل توفير التسهيالت والخدمات التي يتم تنفيذها وفق برامج مرتبة         
تقترح الدراسة بناء مسجد وتجهيز كل من مطعم ومكتبة لألطفـال ومقهـى             

  .داخل أسوار الحديقة
الحديقة من   خال تعديالت على استخدامات أراضي     ترى الدراسة إد   -٣-٢-٤

 الـشمس    أشعة خالل العمل على تظليل قطاعا من مضمار الحديقة حماية من         
حتى يمكن استغالله وقت النهار وحمايته من المطر فـي مواسـم سـقوطه              

                                                 
1- Pran, N.S., Successful Tourism Management, Fundamental of 

Tourism, Sterling, 2006, P.130.  
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وكذلك عمال شالالت مائية وسط الحديقة تعـاد مياههـا إلـى ري نباتـات               
  .الحديقة

التي الدراسة التطبيقية   حديقة  لنباتات في   سة بتنويع ا   توصي الدرا  -٤-٢-٤
أنواع الصباريات، أصناف النخيل، أنواع الدوم وغيرها        :مثلتتالئم مع البيئة    

  .)١(من النباتات دائمة الخضرة والنفضية
 الدراسـة  لحديقـة ة بزيادة عدد المقاعد األسمنتية    توصي الدراس  -٥-٢-٤

 على األراضي الخضراء التي قـد تكـون          لتفادي جلوس المتنزهين   التطبيقية
  .مبللة في بعض األحيان كما أنها تمثل مظهرا ال يرتضيه البعض

 الدراسـة   حديقـة راسة ترتيب وضع الباعة الجائلين في        ترى الد  -٦-٢-٤
 عن طريق عمل مظالت في مكان محدود وبتصريح للباعة حتى يتم            التطبيقية

  .تسوق الزائرين في أمان
دراسة ضرورة تغيير نمط استخدام األرض في الجـزء          توصي ال  -٧-٢-٤

  الدراسـة التطبيقيـة    حديقـة زء الشمالي الغربي من     أو الج الجنوبي الغربي   
وتحويله من منتزه أخضر إلى حديقة مـصغرة للحيوانـات حتـى تـستكمل              

  .الحديقة أكبر عدد من أنماط الترويح
السيارات في  مواقف انتظار    ترى الدراسة ضرورة تنظيم نطاقات       -٨-٢-٤

 وعمل بوابة لهذا النطاق جهة شارع الملـك          الدراسة التطبيقية  حديقةجنوب  
عبد العزيز وأخرى جهة شارع العدل يمكن من خاللها تنظيم حركة السيارات            
إلى الحديقة، كما توصي الدراسة بضرورة استغالل مواقف الـسيارات فـي            

  .المنطقة الشمالية الشرقية خاصة أوقات العطالت
  بـشأن   توصي الدراسة من منطلق ما يراه العديد من المخططين         -٩-٢-٤

حد من زيادة    لل )٢(منع استخدام وسائل النقل في المنطقة المركزية المزدحمة       
، لدراسة التطبيقية خاصة من جهتها الجنوبيـة      ا حديقةحركة المركبات حول    

الملك كما ترى أن كوبري امتداد شارع الملك فهد جنوب الحديقة فوق شارع             
عبد العزيز الجاري تنفيذه سيزيد من نسبة الضوضاء مما يجـب الحيلولـة             

 بوضع عوازل تحد من ضوضاء الحركة مـن جهـة والمتنـزهين             ذلكدون  
  .بالحديقة من جهة أخرى

 من الحـدائق الجديـدة فـي    ا ترى الدراسة ضرورة إنشاء عدد  -١٠-٢-٤
ض فـي معـدل درجـة      شمال المدينة حتى تتلقف الرياح الشمالية التي تنخف       

  .)٣(٪ عن معدل درجة حرارة المدينة١,٥حرارتها 
  

                                                 
1- Zahran, M. A., The Vegetation of Egypt, Chapman & Hall, 

London, 1992, P.223-224.     
2- Carter, H., The Study of Urban Geography, Arnold, 

London,1995, P.159.  
 بعـض   أثر الرياح الشمالية في تلطيف درجة الحرارة فـي         جهاد محمد قربة،     -٢

، ٤٢مناطق المملكة العربية السعودية، مجلة الجمعية الجغرافية المصرية، العدد          
  .٣٨٨، ص٢٠٠٣
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   عن موضوعاستبانة
 في جغرافيةتطبيقية  دراسة –  السعوديةالحدائق العامة في مدينة بريدة

  )١(الترويح
شعبية الحدائق العامة بين مجاالت الترويح األخرى   االستبانة األولى عن-١

   بمدينة بريدة
   أكثر مجاالت التنزه ارتيادا-١-١

    المرتبة                     مجــال التنزه      
  (   )                الحدائق-
  (   )                البادية-
  (   )                االستراحات-
  (   )                المالهي مدن-
  (   )                غيرها مثل-

   في األسبوع عدد مرات الزيارة-٢-١
  ن فأكثرا    مرت  مرتان         مرة              

  (   )    (   )    (   )   الحدائق-
  (   )    (   )    (   )   البادية -
  (   )    (   )    (   )   االستراحات-
     )(    (   )    (   )   مدن المالهي-
  (   )    (   )    (   )   غيرها-

   حجم أفراد الرحلة-٣-١
  ن فأكثرا     اثن  اثنان     فرد      

  (   )    (   )    (   )   الحدائق-
  (   )    (   )    (   )   البادية -
  (   )    (   )    (   )   االستراحات-
  (   )    (   )    (   )   مدن المالهي-
  (   )    (   )    (   )   غيرها-

حديقة مركز الملك خالد  خصائص المتنزهين إلى الثانية عن االستبانة -٢
  الحضاري 

   خصائص المتنزهين بالحديقة-١-٢
   مكان القدوم-١-١-٢

  (   )       الحي -
  (   )       الشارع-
  (   )       أخرى-

  (   )  أنثى (   )        ذكر   :           النوع-٢-١-٢
    :  العمر-٣-١-٢

  (   )٢٠ أقل من  إلى١٠من  -  (   )  ١٠ أقل من -
  (   ) فأكثر ٣٠من  - (   )٣٠   إلى أقل من٢٠من  -

                                                 
 تم تطبيق االستبانة األولى والثانية على أرباب أسر المتنـزهين خـالل شـهر              -١

  .٢٠١٠إبريل 
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  : الجنسية-٤-١-٢
  (   )   غير سعودي وجنسيته-  (   )   سعودي-

   خصائص الرحلة إلى الحديقة-٢-٢
  (   )    شارع    (   )  حي  : جهة القدوم-١-٢-٢
  : الهدف من الرحلة-٢-٢-٢

  (   )    مرافق للمتنزه-   (   )    التنزه-
  (   )   أخرى-

  : توقيت الرحلة حسب أيام األسبوع-٣-٢-٢
  (   )   األحد    (   )  السبت  
  (   )  الثالثاء    (   )  االثنين  
  (   ) الخميس    (   ) األربعاء  
  (   )  الجمعة  

  : توقيت الرحلة حسب أيام العمل واألجازة-٤-٢-٢
  (   )      يوم األجازة-  (   )   يوم عمل-
  (   )    غير مقنن-

  : ساعات القدوم-٥-٢-٢
  (   )  ٧ إلى أقل من ٦من -  (   )   مساء٦ قبل -
  (   )  ٩ إلى أقل من ٨من-(   )٨ إلى أقل من ٧من -
  (   )  ١٠ أكثر من -(   )  ١٠ إلى أقل من ٩من -

  : حجم أفراد الرحلة-٦-٢-٢
  (   )     اثنان فأكثر   (   )  اثنان  (   )  فرد  

  
  : فترة البقاء في الحديقة-٧-٢-٢

  (   )  ساعتان فأكثر(   )    ساعتان(   )  قل من ساعة  
  : شكل وحركة الرحلة إلى الحديقة -٨-٢-٢

  (   )   مكوكية من السكن إلى الحديقة والعودة مباشرة-
أغراض أخرى شكل وحركة لقضاء  غير مكوكية أي ضمن -

  (   )          في الرحلة
  : وسيلة النقل إلى الحديقة-٩-٢-٢

  (   )     سيارات أجرة-   )(   سيارات خاصة-
  (   )         سيرا على األقدام-

  : الرضى عن الخدمات الحدائقية بالنسبة المئوية-٣
  ،  ،    والسبب   ) (    نسبة الرضى ٪-١-٣  
  (   )  ،   (   )    ،  (   )   المقترحات-٢-٣  
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  : المصادر والمراجع باللغة العربية:أوال

حيدب، المخاطر الطبيعيـة فـي المملكـة العربيـة          إبراهيم سليمان األ   -١
 دراسة جغرافية، مطـابع     -السعودية وكيفية مواجهتها  

 .١٩٩٦الدرعية، الرياض، 
ــــــــــ، السياحة والتنزه البيئـي فـي المملكـة العربيـة            -٢

السعودية، مكتبة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض،          
١٤٢٤. 

، دار الثقافة للتوزيـع     أحمد علي إسماعيل، دراسات في جغرافية المدن       -٣
 .١٩٩٠والنشر، القاهرة، 

أحمد محمد الشبعان، منطقة الخبوب في القصيم، دراسة في جغرافيـة            -٤
العمران الريفي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة       
اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية، كليـة العلـوم            

 .١٩٩٢االجتماعية، قسم الجغرافية، الرياض، 
ية الترويح، ترجمة محبات الـشرابي، دار الفكـر         باتريك الفري، جغراف   -٥

 .ت:العربي، القاهرة، د
 .ت:جمال حمدان، جغرافية المدن، عالم الكتب، القاهرة، د -٦
جهاد محمد قربة، أثر الرياح الشمالية في تلطيف الحرارة فـي بعـض              -٧

مناطق المملكة العربية الـسعودية، مجلـة الجمعيـة         
 .٢٠٠٣، ٤٢ الجغرافية المصرية، القاهرة، العدد

 .ت:رياض عبد اللطيف أحمد، الماء في حياة النبات، جامعة الموصل، د -٨
شحاتة سيد أحمد طلبة، أثر المناخ على راحة اإلنسان بمنطقة المدينـة             -٩

المنورة، دراسة في المناخ التطبيقي، المجلة الجغرافية       
، ٤٤العربية، الجمعية الجغرافيـة المـصرية، العـدد         

 .٢٠٠٤ة، الجزء الثاني، القاهر
 المعـارف،   أةطارق محمد القيعي، تصميم وتنسيق الحدائق، منـش        -١٠

 .١٩٨٦اإلسكندرية، 
عبد الرحمن صادق الشريف، جغرافية المملكة العربية الـسعودية،          -١١

 .٢٠٠٢دار المريخ، الرياض، 
ــــــــــ، السيد العـشري محمـد، الترفيـه فـي المـدن          -١٢

 المدن   السادس لمنظمة  ث المؤتمر االسعودية، كتاب أبح  
، المعهد العربي إلنماء المدن العربيـة،       ١٩٨٠العربية  

 .١٩٨٠الرياض، 
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عبد الرحمن عبد العزيز النشوان، جغرافية المملكة العربية السعودية،          -١٣
 .٢٠٠٩مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 .١٩٩٨حان، الترويح، مكتبة العبيكان، الرياض، د ناصر السعبد اهللا -١٤
، دراسـة تحليليـة للقريـة       عمران، جغرافية ال  ةفتحي محمد أبو عيان    -١٥

 .ت:والمدينة، دار المعرفة الجامعية، د
فتحي محمد مصيلحي، التخطيط اإلقليمي، اإلطار النظري وتطبيقـات          -١٦

 .٢٠٠٥، القاهرة،  للتوزيع والنشرعربية، دار الماجد
ــــــــــ ، جغرافية الخدمات، اإلطار النظـري وتجـارب          -١٧

 .٢٠٠٧توزيع والنشر، ، دار الماجد للعربية
محمد خميس الزوكة، التخطيط اإلقليمـي وأبعـاده الجغرافيـة، دار            -١٨

 .١٩٨٤الجامعات المصرية، اإلسكندرية، 
محمد صالح العبد اهللا الربدي، مدينة بريدة، دراسة فـي الخـصائص             -١٩

الطبيعية والـسكانية ونموهـا الحـضري وعالقاتهـا         
، الريـاض،   اإلقليمية، مكتبة العبيكان للطباعة والنشر    

١٩٩٢. 
محمد صبحي عبد الحكيم، حمدي أحمد الديب، جغرافيـة الـسياحة،            -٢٠

 .٢٠٠١مكتبة األنجلو المصرية، 
محمد علي قطان، وسائل الترويح في المدينة السعودية، كتاب أبحاث           -٢١

، ١٩٨٠المؤتمر السادس لمنظمـة المـدن العربيـة         
 .١٩٨٠المعهد العربي إلنماء المدن، الرياض، 

كذلك، أسس وقواعد تشجير وتجميـل المـدن، منـشأة          محمد محمد    -٢٢
 .٢٠٠٧المعارف، اإلسكندرية، 

محمد مدحت جابر عبد الجليل، معجم المصطلحات الجغرافية والبيئة،          -٢٣
 .٢٠١٠دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

 العبودي، معجم بالد القصيم، الجـزء الثـاني، الطبعـة           رمحمد ناص  -٢٤
 .١٩٩٠ارية، الرياض، الثانية، مطابع الفرزدق التج

مساعد عبد الرحمن الجخيدب، التفاعـل الـسياحي مـع المقومـات             -٢٥
ة لواإلمكانيات المتاحة بمنطقة القصيم، مجلـة سلـس       

رســائل جغرافيــة، الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، 
 .٢٠٠٨، إبريل٣٣٥العدد

المملكة العربية السعودية، الجمعية الجغرافية السعودية، دليل المواقع         -٢٦
، مكتبة العبيكان،   ةافية بالمملكة العربية السعودي   الجغر

 .٢٠٠١الرياض، 
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، مؤسسة النقد العربي السعودي، التقريـر       المملكة العربية السعودية   -٢٧
، اإلدارة العامة لألبحـاث االقتـصادية       ٢٠٠٣السنوي  

 .٢٠٠٣واإلحصاء، الرياض، 
 وزارة التخطيط، خطـة التنميـة الـسابعة،         ــــــــــــ، -٢٨

 .٢٠٠٤الرياض، ، ٢٠٠٤-٢٠٠٠
ــــــــــــ، وزارة االقتصاد والتخطيط، الكتاب اإلحصائي       -٢٩

 .٢٠٠٧-١٩٩٠ سنوية خالل الفترة عددالسنوي، 
ــــــــــــ، وزارة االقتصاد والتخطيط، النتائج األوليـة        -٣٠

، مـصلحة   ٢٠٠٤للتعداد العام للـسكان والمـساكن       
 .٢٠٠٤اإلحصاءات العامة، الرياض، 

رة الشئون البلدية والقرويـة، مـشروع       ــــــــــــ، وزا  -٣١
دراسات أولويات التنمية العمرانية بمدينة بريدة، وكالة       

 .٢٠٠١الوزارة للتخطيط، بلدية بريدة، 
ــــــــــــ، وزارة الشئون البلدية والقرويـة، مـشروع         -٣٢

، وكالة  ٢٠٠٥دراسة المخطط اإلقليمي لمنطقة القصيم      
 .٢٠٠٥الوزارة لتخطيط المدن، 

ــــــ، وزارة الـشئون البلديـة والقرويـة، إدارة         ــــــ -٣٣
الحدائق بلدية بريدة، تقارير غير منـشورة، بريـدة،         

٢٠١٠. 
ــــــــــــ، وزارة العدل، تقرير عدد العـاملين حـسب          -٣٤

الجنسية بمدينة بريدة، غير منشورة، وكالة الـوزارة        
 .٢٨/٥/٢٠٠٧لشئون العمل، مكتب بريدة 

ه والكهرباء، المديريـة العامـة      ــــــــــــ، وزارة الميا   -٣٥
للمياه بمنطقة القصيم، مشروع بـرج ميـاه بريـدة،          

  . تقرير غير منشور–منشورات مديرية مياه القصيم 

ي ادنبيل الحوامدة، موفق الحميدي، الجغرافية السياحية في القرن الح         -٣٦
 .٢٠٠٦والعشرون، دار الحامد، عمان، األردن، 

لمناخية لألراضي الجافة في العـالم      يوسف عبد المجيد فايد، الخلفية ا      -٣٧
اإلسالمي، منشورات المـؤتمر الجغرافـي اإلسـالمي        
األول، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المجلد        

 .١٩٨٤األول، الرياض، 
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محمد زكي فارسي، خريطة ودليل القصيم، مدينة بريدة، مقياس رسم           -٦٠

 .٢٠٠٤، جدة، ٣٠٠٠٠: ١
عودية، وزارة الدفاع والطيران، خريطـة النطـاق    المملكة العربية الس   -٦١

ــدة،   ــة بري ــي لمدين ــساحة ٥٠٠٠٠: ١العمران ، الم
 .٢٠٠١العسكرية، 

ــــــــــــ، وزارة الشئون البلدية والقرويـة، خريطـة         -٦٢
: ١، مقياس رسم    ٥٤ Hمنطقة بريدة الطبوغرافية لوحة   

 .١٩٨٣، وكالة تخطيط المدن، ١٠٠٠٠
 البلدية والقرويـة، خريطـة      ــــــــــــ، وزارة الشئون   -٦٣

، ٢٠١٥مراحل النطاق العمراني لمدينة بريدة حتى سنة        
، أمانة منطقة القصيم، بريدة،     ١٥٠٠٠٠: ١مقياس رسم   

٢٠٠٤. 
ــــــــــــ، وزارة الشئون البلدية والقرويـة، خريطـة         -٦٤

، ٧٠٠٠٠: ١األحياء السكنية بمدينة بريدة، مقياس رسم       
 .٢٠٠٥ية بريدة، قسم الدراسات العمرانية، بلد

وزارة الشئون البلدية والقرويـة، خريطـة       ــــــــــــ،   -٦٥
الطرق والنطاق العمراني لمدينة بريدة، وحدة المعلومات       
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