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 شكر وتقدير
وأوىف الفضل ، أجزل العطاء مبنه، احلمد هللا عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد احلركات والسكون   

والصالة والسالم علـى  ، فله احلمد والثناء عدد ما سجد جلالله وركع، اجلهد بتمامهوبارك ، بكرمه
خري املرسلني وإمام املعلمني حممد بن عبد اهللا صاحب اللواء املعقود واحلوض املورود وعلـى آلـه   

 .وصحبه أمجعني
فله ، جنازوبارك جهدي ومنحين فرصة البحث واالطالع واإل، حيث يسر أمري، الشكر هللا أوالً    

الـذي  ، أمحد الشـريعي / مث الشكر والتقدير ألستاذي الفاضل الدكتور، عظيم املن وخالص الشكر
ومل يبخل علي بالنصيحة والتوجيه والتشجيع طـوال  ، ومنحين من وقته الثمني الكثري، غمرين بعلمه
 على أوىل خطـوات  ووضعين، ويسر يلَ الكثري من العقبات، فقد أمدين بقبس من علمه، فترة إشرافه

زهـري عبـد اهللا   /كما أشكر سعادة الدكتور. حىت اشتد ساعدي بإمتام هذه الرسالة، البحث العلمي
وال يفـوتين أن  ، غذى جذورها حىت أينعت والذي، الذي كان احملتضن األول لفكرة البحث، مكي

 .ثقة الجناز حبثيأتقدم بامتناين الكبري لقسم اجلغرافيا جبامعة أم القرى الذي منحين ال
: كما أشكر كل من ساعدين من منسويب الدوائر واملؤسسات ذات العالقة ببحثي ومنهم    

عبد اهللا فطاين بقسم نظم املعلومات /واملهندس، نايف هوساوي مدير اإلدارة االلكترونية/األستاذ
كما أشكر ، للبحث على مساعدما يف مجع البيانات األولية، اجلغرافية بأمانة العاصمة املقدسة

محاد الساملي املشرف على /واألستاذ الكاتب، مناحي القثامي العضو بنادي الطائف األديب/املؤرخ
، عيسى القصري على معلومام التارخيية القيمة اليت تطلبتها الدراسة/واملؤرخ والكاتب، سوق عكاظ

 .تطلبها البحثقاسم الدويكات الذي أمدين ببعض األحباث اليت /كما أشكر الدكتور
الذي عاش ، مجيل موسى مليباري/كما أتقدم بتقديري وشكري اخلالص لزوجي الفاضل األستاذ    

وذلل يل ، ومل يتوانَ للحظة عن الدعم املادي واملعنوي، معي سنوات الدراسة والبحث مرها وحلوها
 تسهيل كل عسري ولوال جهوده وتفانيه يف، الكثري من الصعوبات خالل عملي املكتيب وامليداين

ملا ولدت هذه الرسالة واكتمل بناؤها بني ، وإخراج كل أمل مستحيل إىل حيز الوجود واإلمكان
وعوضه جزاء ما قدم بركة يف صحته وماله وعمره وولده وزاده من ، فجزاه اهللا كل خري، أيديكم
، ا يل ما بلغت املىنلوال دعوا الشكر اجلزيل لوالديت العزيزة ديدين ومالذي فوال يفوتين تقدمي، فضله

 .وأمتَّ اهللا علي النعمة
، مليباري على جهوده الكبرية يف إمتام العمل امليـداين محزة كما أخص بالشكر أخي العزيز عبد اهللا 

بسمة الرحيلي اليت قامت على العمل / وأشكر صديقيت الغالية الدكتورة، قأسأل اهللا له السداد والتوفي
كما كانت تدفعين دوماً حنو األمام فبارك اهللا فيهـا  ، اجلغرافية إلعداد خرائط الرسالة اخلاص بالنظم

 .وسدد مساعيها



ج 

الاليت ساعدنين يف مجـع املراجـع   ، كما أتقدم بكل التقدير واالمتنان ألخوايت وأسريت وصديقايت   
كما أسأل ، رمين اهللا منهمال ح، وطباعة الرسالة ودفعنين عند كل عثرة أو تراخٍ بالتشجيع واملساندة

 .اهللا العظيم أن يبارك فيهن وجيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي إنه مسيع وباإلجابة جدير
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 مستخلص البحث
إىل تتبع نشأة ومنو ظاهرة احملالت بالطرق التجاريـة واملراكـز وامعـات    تسعى هذه الدراسة     

الذي اختذته خالل الكتلـة  ودراسة منط توزعها اجلغرايف ، نةواهر احلضرية باملديكأحد الظ التجارية
مث ومـن  ، ية املـؤثرة عليهـا  وحماولة تفسري ذلك النمط من خالل دراسة العوامل اجلغراف، العمرانية

 .من خالل عدة أسس جغرافية ، تصنيفها يف جمموعات تربز النمط السائد ألسواق املدينة
ت الدراسة على البيانات األولية ألمانة العاصمة املقدسة واهليئة العليا لتطوير منطقـة  وقد اعتمد     

واعتمدت الدراسة على العمل امليـداين  ، مكة املكرمة عن األحياء والقطاعات ومساحاا وسكاا
كما أن دراسة األسواق تعتمـد بالدرجـة   ، بصفة أساسية لسد فجوات النقص يف مصادر الدراسة

اليت ، لذلك عمدت الدراسة للمسح الشامل لكل أسواق املدينة، على التطبيق أكثر من التنظري األوىل
إىل جانب دراسة خصـائص  ، ئصها املكانيةحددا الدراسة بتحديد املواقع اجلغرافية والفلكية وخصا

 البيانات املطلوبةجلمع كافة ، وباالعتماد على استمارة االستبيان وبطاقة العمل امليداين، املتسوقني فيها
مستخدمة لعدة أساليب إحصائية مثل حتليل كرينل واجلـار األقـرب   ، هـ1430-1428منذعام

النصيب املتعادل ومتوسط التباعد ونسبة التركـز يف  : إىل جانب عدة مقاييس منها، والتباين البسيط
جدول ومثانية ومخسني  ستنيمثلت يف  مث، نطقة النفوذ والدليل الوظيفياملساحة املعيارية وحساب م
 .شكالً وإحدى عشر صورة

الدراسة مثبته لتركز األسواق الشريطية يف أحياء القلب القدمي واملنطقة االنتقالية نتائج وقد ظهرت    
ونتيجة لذلك حازت أحياء حمدودة ، توزعت األسواق املركزية يف املنطقة االنتقالية واهلامشيةحني يف 

، اق وهي العزيزية والتقوى واملعابدة والشهداء واخلنساء والضيافة والعمرةعلى كال النوعني من األسو
، العمرة والعوايل وويل العهد واحلمراء وأم اجلود وامللك فهد: وهي، بينما خلت أسواق أخرى منهما
بينما تركزت األسواق يف مجيع القطاعات العزيزية واملعابدة والعتيبية ، وهو اختالل واضح يف التوزيع

وذلك بتأثري الطبيعة التضاريسية واحلجم السكاين والنمو العمـراين  ، خلت منهما الشرائع والعمرةو
ألسـواق  انفوذ تداخل نطاقات تيجة ن ،السياسات احلكومية وقوة املنافسةوواستخدامات األراضي 

لص نتيجة وتق ،حليز املكاين وحجم املتسوقنيطُبعت أسواق املدينة بصغر اوقد ، داخل وخارج املدينة
مازال املستفيدين ، مع ما تتمتع به من تنوع يف الشريطية وختصص يف املركزية، نطاق خدمتها لذلك

لتكون أقـدر  ، وتفعيل وظائفها املنوطة ا ،منها يتطلعون لرفع مستوياا ومعاجلة مشكالا املكانية
 .حاجات إشباععلى 

 
 ف على الرسالة        عميد كلية العلوم االجتماعيةاملشر                                 الطالبة 

 حممد مسفر القرين. د.أ       البدوي الشريعي  أمحد. د      أشواق بنت محزة مليباري     
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 املقدمة
 التعريف مبوضوع الدراسة )1-1(

ولذلك كانت  ء العديد من النظريات االقتصادية؛لقد لعبت املدرسة اجلغرافية األملانية دوراً بارزاً يف إرسا
وهذا ، فقد تبنت العديد من االجتاهات النظرية ،ةدرسة اجلغرافية األمريكيأما امل، حبق مدرسة النظريات

لذا فلموضوع الدراسة أمهيـة   ؛ما اختلف عنه دور املدرسة اجلغرافية الفرنسة املعتمدة على التطبيقات
 .خاصة لتبعيتها ألحد اجلوانب التطبيقية يف اجلغرافيا االقتصادية

اسـتقراراً يف  قد أضـحت أكثـر   ف، البشرية ااجلغرافي يف لطبيعية عنهجلغرافيا اوقد اختلف حمتوى ا    
وحىت حني دراستها كان ينظر إليها ، بالظواهر البشرية بسبب تأخر اهتمام اجلغرافيني، جلغرافيا الطبيعيةا

ة أن حمتوى اجلغرافيا البشرية خضع ملبدأ التجربة واخلطأ عند دراس بيد، ا نتيجة للعوامل الطبيعيةعلى أ
ونتيجة لذلك جند أن أوائل من اهتموا بالبحث  رية مقلدين يف هذا العلوم األخرى؛بعض الظواهر البش

وذلك خشية أن يتطرقوا إىل مواضـيع  ، يف جمال اجلغرافيا البشرية قد حصروا أنفسهم يف مواضيع حمددة
بنا أن نذكر وجهة نظر ويف هذا اال جيدر ، أخرى جتعلهم عرضة للنقد واخلروج عن احملتوى اجلغرايف

احليـاة  : أبو اجلغرافيا البشرية وهو يرتب مواضيع اجلغرافية البشرية وحيصرها يف ثالثة جمموعات " فلري"
 Patrickورمبا اختلف هذا وإىل حد كبري مع ما ذكره باتريـك جيـدز  ،واحلياة الطيبةاحلياة اجلديدة 

Goddes وال تـود   .دراسة املكان والعمل والناس والذي حدد نفس العلم بثالثة جوانب أساسية هي
وإمنا تشري إىل اتفاق اجلغرافيني على حمتوى اجلغرافيا الطبيعية وإن  ،ة اخلوض يف هذا املوضوع كثرياًالباحث

 .اختلفوا على حمتوى اجلغرافيا البشرية
أصل  هو ذوف -إذا جاز التعبري–نؤكد بأن موضوع الدراسة احلالية قد اكتسب ختم الصالحية  وهن    

وموضحة ، فاألسواق ظاهرة حمددة وواضحة ممثلة على األرض، جغرايف أصيل وله هوية جغرافية واضحة
، وهي ذات حيز مساحي كبري وهلا وظيفة أساسـية حمـددة  ، على اخلرائط التفصيلية اليت تعين باحلضر

يطـة ـا   ل والضوابط احملوختتلف يف منط توزيعها داخل منطقة الدراسة طبقاً لتأثري العديد من العوام
 .واليت تباينت عرب العصور، واملؤثرة عليها

ضوء ذلك ميكن القول أن اجلغرافيا امتازت بازدواجية الشخصية بني الطبيعي والبشـري مـن    ويف    
 :خالل عدة مفاهيم ستتعرض هلا الدراسة 

هوم مدرسة لتحقيق مف كظاهرة موجودة على األرض؛)قتصاديةظاهرة ا(وصف ظاهرة األسواق •
 .الالندسكيب املعين بوصف األرض

ط االقتصادي الذي متارسه األسواق؛ لتحقيق مفهوم املدرسة دراسة أثر البيئة الطبيعية على النشا •
 .احلتمية
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ذلك مفهوم و قعة املدينة وتفسريه؛دراسة التباين والتشابه بني األسواق من مكان آلخر على ر •
 .مدرسة التباين املكاين

ظيم املكاين لألسواق وفهم كيفية توزعها باملدينة متأثرة بـاتمع الـذي تعـيش    التن ةدراس •
 .لتحقيق مفهوم املدرسة اإلمكانية،فيه

واليت ، قيد الدراسة) األسواق(للظاهرة االقتصادية  هلا الدراسةاليت ستتناو ةوهذه هي اجلوانب الرئيس    
 .   ملدينةتعد من أهم الظواهر احلضرية ذات النشاط املباشر با

وإذا ما تتبعنا أصول منو مدينة مكة املكرمة؛ جند أن قدميها كان مركزاً ملمارسة األنشطة التجاريـة      
أما حديثها فقد تأثر يف ، واالجتماعية واالقتصادية، ومل تتميز عن بعضها إال بنوع السلعة والنشاط فيها

ية يف اململكة العربية السعودية، واليت من أبرزهـا  وظيفته ونشاطه بالتغريات اليت عاشتها البنية االقتصاد
واليت كانت نقطة حتـول ملختلـف جوانـب احليـاة     ، الطفرة االقتصادية الناجتة عن مدخالت النفط

جهـود   -لدى املسـتهلك -ونتيجة لذلك وجهت السيولة النقدية ادية والثقافية واالجتماعية؛االقتص
، وأقدر على تلبية متطلبات املستهلك احلديث، وقية أكثر حداثةإلجياد أمناط س ناالقتصاديني واملستثمري

االستهالكية وامعات التجاريـة   قفظهرت األسوا، )التقليدي(ختلف قطعاً عن املستهلك البسيطوامل
 .   األمر الذي يفتح جماالً واسعاً للبحث، وتباينت األمناط السوقية... ومتاجر السلسلة

يف ارتباطها بالنمو العمراين املتجدد املتأثر بظهور عدة مـتغريات اقتصـادية   وتتجلى أمهية األسواق     
، وأنعشت حميطاً صاحلاً لألسـواق ، ووالدة تقنية تكنولوجية أثرت اتمع السعودي حديثاً، واجتماعية

ة السـنوي مما أهلها لتلبية االحتياجات اليومية واألسبوعية و، باتت خادمة للحواضر الكربى وما جاورها
منحت نقـاط توزيعهـا مسـات    ، وهي حاجات متجددة )غذاء وكساء وكماليات(من الضروريات 

 .ومستويات متباينة البد من وضع حد فاصل وواضح بينها
 :مصطلحات الدراسة 1-2

عرض أهم املصطلحات واملفاهيم األساسية بالدراسة كأساس مهم إلبراز ما تتناولـه   لذا البد من    
وهـو   Market   مفهوم السوق:ولنبدأ بأبسط تلك املفاهيم، من دائرا البحثية وما خيرجبالتحديد 

ويقال تسوق القـوم أي  ، والشراء ويقع فيها البيع -السلع واخلدمات-املكان الذي تساق إليها األشياء
كمـا  ، أو حمل جتـاري حيمل مسمى حانوت أو دكان أو مؤسسة من السوق واملفرد  ،باعوا واشتروا

ــت تعــرف ــبالزا كان ــة، باســم اخلــان أو القيصــرية أو ال ــاً يف وســط املدين ، ويقــع غالب
فهو إذن مكان ميتد على رقعة جغرافية معينة، ومعناه املوقع املكـاين أو  ، )65ص،هـ1419،حبيب(

لسلعة معينة من االتصـال مـع    التنظيمي الذي يمكّن األفراد والبائعني واملشترين والشركات والدول
وقد اجتهت مواقع أسواق املدينة لالنتقال ، املعلومات املتعلقة ذه السلعة إلحاطة بكلالبعض، وا بعضهم
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على أبواب املسجد -بأنشطتها االقتصادية األولية والثانوية من التركز يف مناطق حمدودة من سطح املدينة
تسعى ليس للبيع  حىت أصبحت) اخلدمات(إىل انتشارٍ أوسع يف النظام احلضري يف األنشطة الثالثة-احلرام

والشراء وحده؛ وإمنا لتقدمي خمتلف خدمات سـاكين املـدن والقـاطنني يف األقـاليم التابعـة هلـا       
 ). 145ص،م2003،أبوصبحة(

ومن هذا املنطلق ميكن القول أن السياق املكاين ألنشطة التسويق ينقسم إىل منظورين خمتلفني متاماً،     
هتمام الدولية، ويف هذا اجلانب ينصب االبالتجارة  اًي باعتباره متعلقاملفهوم الواسع العامل ألولاملنظور ا

أما املنظـور  ، ةلدول، ومواقع ومراكز اإلنتاج واالستهالك الرئيسحول األمناط العامة للطلب من قبل ا
الثاين فهو املفهوم الضيق احمللي، والذي تتركز الدراسة فيه على احملالت التجارية الصـغرية، ويف هـذه   

حلالة يتركز االهتمام حول السلع التوزيعية لتجارة التجزئة، وجتارة اجلملة واألنشطة اخلدمية املتعلقة ا، ا
وذلك من منطلق أا مناطق جتمع مستهلكي هذه السلع واخلدمات واملراكز التجارية الواقعة داخل هذه 

 يتفق فيهـا  واليت، دراستنا اجلغرفيةوهذا املفهوم األخري هو البؤرة اليت ينساق حنوها موضوع ، املناطق
 حول أمهية املكان والتخطيط، وقياس مواقع األسواق وصوالً إىل التوقع بـاألداء  التسويقني واجلغرافني

يف إطار التفاعل اجلغرايف بني االنسان وحميطه بكل عناصره  واليت منـها  ، الوظيفي للمحالت التجارية
 . األسواق

العلم الذي يبحث يف دراسة أمناط األسواق ومنافذ التوزيـع  ية التسويق بولذلك يعين مفهوم جغراف   
ا وطرق قياسها وسلوك املستهلك وذوقه ورغباته بغية التوصل لتأثرياكوبناء على ذل، اوامتداد نطاقا 

فجغرافية التسويق تتناول دراسة املكان من خالل التسلسل املكاين للسلعة من املصنع ملنفـذ التوزيـع   
جغرافية التسوق بدراسـة أوجـه    بينما تعىن، )423-422ص،هـ1412 ،حممد( لتفاعل املكاينوا

التفاعل املكاين هلذه التسلسالت بواسطة الظروف املكانية اليت تتدفق فيها البضائع واملعلومات والسكان 
ون توافق دولكن ، أي أن جغرافية التسوق جزء من جغرافية التسويق، عن طريق التبادل اليومي للسلع

بني  اًحلقي اًوهذا يظهر ترابط، ية تبحث يف طبيعة األداءوإمنا دراسة وصفية حتليل، يف توجهها التطويري
 Davidوتعود أصوهلما النظرية البتداع ديفيد تورب  -وجهان لعملة واحدة-ومها تكامليان، املفهومني

Thorpe   ومـا  ، ة األحباث يف اململكة املتحدةدراسة أمهية جتارة التجزئة واإلمجايل بوحدوالباحث يف
واليت ركزت على واقع املراكز التجارية وحدودها ، ستعكسه على مستقبل جغرافية التسويق الربيطانية

 :مما شكل منطني متكاملني للدراسات، ونطاقاا اجلغرافية
 )     ه األمريكيالتوج( املكاين ملراكز التسويق باملدن وتأثريها على الريف ااور عدراسة التوزي •
ملعرفة املنابع الـيت  ، دراسة مواقع مراكز التسويق وعالقتها التبادلية بني مدا والضواحي ااورة هلا •

 )التوجه الربيطاين(تتفجر منها تدفقات املتسوقني حنو تلك املراكز 
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ص أو وقد تكون منتجات املستهلك ومنتجات األعمال يف شكل سلع أو خدمات أو أفكار أو أشخا 
وتركز الدراسة هنا على دراسة األسواق املقدمة للسلع واخلدمات، لذا بات مـن الضـروري   ، أماكن

 : التفريق مابني مفهومي السلعة واخلدمة
سلع ملموسة أي اليت ميكن ملسها باليد أو رؤيتها بالعني أو تذوقها، مثل األطعمة واملالبـس  ال •

والصحة والتعليم واخلدمات سة مثل خدمة النقل وغريها، أما اخلدمات فتمثل أشياء غري ملمو
  .العامة والتروحيية

بينما يصعب ذلـك يف اخلـدمات، فيصـعب    ، ميكن إنتاج وحدات من السلعة متماثلة متاماً •
احلصول على خدمات متماثلة متاما من نفس السوق، وحىت من نفس املكتب اخلدمي، ولـو  

 . كان لنفس املتسوق يف أوقات خمتلفة
 شـيئاً  السلع عن شخصية من قام بإنتاجها، بل نقوم باستهالك وحداا دون أن نعرفتنفصل  •

 حمـل  عن شخصية منتجها، وال ميكن فصل اخلدمة عن شخصية مؤديها، فيحرص الفرد على
 . معني للحصول على خدماته مثالً

م السلع قابلة للتخرين ويترتب على ذلك اختالف وقت إنتاجها عن وقت استخدامها، ويقـو  •
التخرين بتحقيق التوازن بني الوقتني، أما اخلدمات فهي غري قابلة للتخزين، وبالتـايل جيـب   
تسويق كل الوحدات املنتجة منها يف نفس الوقت، فال ميكن ختزين مقاعد السينما أو املسرح 

 . اخلالية من املشاهدين
بينمـا يتقلـب    ينتظم الطلب على كثري من السلع ويتميز بشكل معني حسب طبيعة السلعة، •

وغالبا ال ميكن حتديد شكل منتظم له على مدار السنة؛ مثل الطلب على ، الطلب على اخلدمات
 .اخلدمات الصحية والفندقية والسياحية

املسـتفيد مـن    بينماال يتدخل مستهلك السلعة يف نظام إنتاجها أو تسويقها بشكل مباشر،  •
داء اخلدمة علـى  أوتتوقف جودة ، داءا األ أدائها ويؤثر على مستوى هذاخلدمة قد يتدخل يف

 . املستفيد منها وخصائصه وإمكانياته وتقبله للخدمة
اليت تشكلت منها كافة أنواع االستخدام التجاري الـيت  املقدمة للسلع واخلدمات ووالسوق هو النواة 

  : ستتناوهلما الدراسة، ومنها منطني فقط، متخض عنها عدة أمناط
 :  Ribbon Development Shoppingالشريطية  األسواق: أوالُ    
تأخذ ، وهي عبارة عن مؤسسات جتارية متباينة يف مساحاا متتد على جانيب الطرق التجارية باملدينة    

وذلك نظراً الرتباطها ، وميكن تسميتها باألسواق احملورية أو الشريطية ،شكل احملور الذي متتد على طوله
تنبع من منطقة األعمال املركزية حـىت   وهي، عليه وبه تضمن البقاء فهي حتيا) الطريق(الوثيق باحملور 

 )23-19ص،1419،النحاس(تصل املدينة مبراكز عمرانية أحدث 
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فهي ، وخدمات سريعة التجهيز واإلعداد اًأا تقدم سلع: ومتتاز هذه املنشآت بعدة مسات من أبرزها    
بسبب ضرورة السلع املباعة  ،كما أن رحلتها السوقية هلا يومية، ة باحلد األدىن ملتطلبات املتسوقمرتبط
لذلك فهي مرتبطة بالتدفق املروري على الطرق الواقعة  عليها؛ والذي يعكس ارتفاع حجم الطلب، فيها

 )359-358ص، م2001،مصيلحي(عليها 
 :Shopping Centreاألسواق املركزية : ثانياً 
 خـالل الفتـرة  ملراكـز التجاريـة الـيت بـدأت يف االنتشـار      وهي مفهوم يضم امعات وا      

علـى   واليت ميكن إيضاح مفهوميها ) 41ص،هـ1406،  أبو ركبة(  هـ باململكة1395/1405
 :النحو التايل

 :املراكز التجارية/1
والذي يسهل ، وتقدم نشاطاً واحداً يف الغالب، وهي املنشآت املفتوحة واليت تتمركز يف موقع واحد    

وقد وصفتها وزارة الشـؤون البلديـة   ، على العمالء املقارنة بني األسعار ومستوى جودة املعروضات
قد يكـون   .والقروية بأا املراكز التجارية املتكونة من جمموعة من احملالت املفتوحة واملمتدة أفقياً فقط

يف سلعة حمـددة أو   اًتخصصوقد يكون م، تديره إدارة واحدة، يف موقع واحد اً أو عدة مبانمبىن واحد
 . متنوع السلع

 :امعات التجارية/2  
، رأسياًضخمة ممتدة أفقياً و وهي مبان، واحد يضم أكثر من دور هي منشآت مغلقة تتكون من مبىن    

) رمت6-2(تتباين املسافات الفاصلة بينها، اخلدمات يف أجنحة متالصقة وأخرى متقابلة ويتجاور مقدموا
أما أنشطتها وبضائعها فهي أكثر تنوعاً ، نيفقية والرأسية خدمات خاصة للمتسوقمتدادات األويتخلل اال

وهلـا إدارة  ، فهي تقدم النشاطات التجارية واخلدمية والثقافية والترفيهية، واتساعاً من املراكز التجارية
 )هـ1425،املقدسة أمانة العاصمةبيانات (...مركزية حتافظ على أمنها ونظافتها وصيانتها

، وختتلف امعات التجارية عن املراكز التجارية اختالفاً بسيطا يف املورفولوجية اليت تتكون منـها     
حيث تقتصر املراكز التجارية على االمتداد األفقي ومساحة أقل للمركز وختصصات أضيق يف السـلع  

والتزحلق علـى  لبلياردو والبولنج ا: وتنعدم فيها صاالت الترويح وحمالت األلعاب املغلقة مثل، املباعة
 .الكافيترياتواملقاهي و، اجلليد

ما عدة وقد يض، ني عليه أفقياً ورأسياًيف وجود قلب مركزي لتوزيع املتسوقيف حني أما يتشاان     
مع باملشاة فمن املداخل اجلانبية للـدور األرضـي   ، ترتبط مع بعضها أفقياً، متجاورة مبانأما تغذية ا
ويتعامل كل ، أما السالمل اآللية فتظهر يف القلب املركزي لربط األدوار، ث املصاعد والسالمل العاديةحي

لذا تتميز بارتفاع أسعارها ، الزائرين مع احملالت املطلة على الطرقات احمليطة بالقلب وهي األكثر جاذبية
كمـا   (١٢p.http:www.momra,gov.s/stip) عن احملالت الداخلية يف املمرات الفرعية نقالً عن
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إما حول السـوق أو يف  ، أو مساحية ةتشتمل امعات واملراكز التجارية على مواقف للسيارات طولي
 .أدوار سفلية له

، حتت مسمى واحد يعرف باألسواق املركزية) املراكز وامعات التجارية(وميكن مجع هذين املفهومني 
، ويظهر خلط كبري بني هذين النوعني. ة اليت يشملها هذا املفهومباعتبارمها أحد األمناط السوقية احلديث

وبالتايل كان ، ا كمؤسسات تسويقية مكملة لتجارة التجزئة ارمبا يعود هذا اخللط إىل حداثة ظهورمه
 وهو اجلانب الذي تسعى الدراسة احلالية لتحليله، ا حمدوداً من حيث التنظيم والدراسةماالهتمام. 

 :عامة هلا وهي مساتاملركزية على  األسواقترطت الدراسة مشول وحدات الدراسة من وقد اش    
 .التخطيط املسبق لالستعمال التجاري •
 .تنوع احملال التجارية وتكاملها •
 .امللكية املوحدة للسوق •
 .اإلدارة املركزية املوحدة للسوق •
 )19-16ص،هـ1406، أبو ركبة.( املواقف املخصصة للسيارات •
 .كحد أدىنحمالت  10عدد احملالت التجارية بالسوق املركزي عن  أن ال يقل •

يف حني طُبقت الدراسة يف األسواق الشريطية على الشوارع التجارية باملدينة فقط؛ واليت اعتمـدا      
 .أمانة العاصمة املقدسة يف تصنيفاا

، واملوزعة داخل األحيـاء ) تالبقاال(هذه الدراسة احملالت الصغرية احلجم  وبناء على ذلك تستثين    
كما خيرج ، والتابعة حملطات البنزين) 5ص،هـ1404إيالم ،(وبالتحديد املتآمخة مع ااورات السكنية 

خيرج أيضاً  -كخيام التسوق-األسبوع أو يف يوم أو موسم معلوماألسواق املؤقتة اليت تقام مرة يف  منها
توجد أيضاً أسواق األحياء السكنية والـيت  كما ، ع املستعملةتوحة اليت تبيع السلأسواق احلراج املف منها

 املنطقة القدمية واملعروفـة يف إال أن من أبرزها احملالت التجارية ب، تركز على السلع الغذائية وامللبوسات
املكون من مبىن واحد كبري احلجـم ودور   Super Marketومنها امع االستهالكي ، املدن العربية

اليت تصنف كل نوع من السلع يف أقسـام   Department Stores مجد متاجر األقساكما تو، واحد
اليت تتشابه يف تصـميمها وسـلعها املباعـة     Chain-Storesكما توجد متاجر السلسلة ، متخصصة

كمـا  ، ومجيع هذه األمناط القدمية واحلديثة خترج من إطار دراسـتنا ، وتتوزع يف عدة أحياء من املدينة
، الدراسة األبراج التجارية اليت تضم املكاتب واملصارف والعيادات الطبية كنشاط حبت خيرج من هذه

واليت يشغل فيها النشاط ، سكنية املركزية التابعة ألبراج أو مبانأيضاً يستثىن من هذه الدراسة األسواق 
الـيت سـبق    كما ستستثىن مجيع األنـواع ، يتبع الوظيفة السكنيةالتجاري جزءاً منها كنشاط ثانوي 

أو األسواق الشريطية الـيت مل  ، إيضاحها واليت ال ينطبق عليها خصائص األسواق املركزية سابقة الذكر
 .ترد يف بيانات أمانة العاصمة املقدسة
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 : موضوع الدراسة وأمهيتها 1-3
تلـف  تعد األسواق أحد أهم النقاط احليوية يف املدينة واليت حيتاجها سكان املدن خاصة وعلـى خم    

خضـوعها  حيـث إن  ، ومع ذلك تفتقر إىل الدراسة والتخطيط املسبق لنشأا، مستويام وحاجام
واليت من أبرزها االختناقات املرورية وصـعوبة  ، لكثري من املشكالت املكانية والبشريةولد ا للعشوائية

عليها عوامـل   تضافرخاصة إذا ما ت...وفقدها للصيانة والرقابة واملتابعة، الوصول؛ وضمور نشاطها
مما يشري إىل وجود عوامـل  ، واليت يصعب جتاوزها أو االستغناء عنها، املكان والزمان بتعقيد مشكالا

إذا ما ارتبطت بوظيفة املدينة  تضعف دورها الوظيفي البالغ يف ضرورته؛ خاصة، طبيعية وأخرى بشرية
حىت أصـبحت  ، وجه هلذا النوع من األسواقإىل جانب توائم الظروف االقتصادية املشجعة للت، الدينية

وهذا من أقوى دوافع الباحثة لسـرب أعمـاق هـذا    ، أكثر جاذبية لدى اتمع السعودي من ذي قبل
 .تصادية وجغرافية التسوق والتسويقاالق اكما غذا ميول الباحثة حنو أحباث اجلغرافي.املوضوع

يف مدينة مكة املكرمة وتطور أسواقها لتصـل إىل  لذلك ستتناول الدراسة بذور النشاط التجاري و    
ومن ، فهم طبيعة العوامل اجلغرافية املؤثرة عليهالحماولة يف ، زيع األسواقالصورة العامة خلصائص منط تو

 .وإبراز أهم مساا، مث تصنيفها وتنظيمها
ة معلومـات رقميـة   وهي دراسة تطبيقية تعتمد على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية لبناء قاعد    

، واليت تسهل كثرياً من عملية التحليل اليت تأيت على الدقة املطلوبة، لألسواق والعوامل املكانية والبشرية
ومدى حاجة تلـك املواقـع إىل   ، يف الكشف عن طبيعة العالقات واألمناط التوزيعية يف الوقت الراهن

      .هلا ى احتياج املناطق اجلديدةومد، تطوير لتؤدي وظيفتها التجارية باملستوى املطلوب
اجلغرافيون واملشتغلون بالشؤون االقتصـادية  وتعترب دراسة مواقع األسواق من األمور اليت اهتم ا     

ج العلمي للبحث إال أن املنه، ، وإن اختلفوا يف الزوايا املبحوثة واحملتوى املدروس هلاوالتخطيط اإلقليمي
عملية تكاملية لتحليل وحدة ب للخروج، نظيم البيانات واملعلومات واألفكارطريقة ت وهو، هو ما جيمعهم

واليت واكبتها عدة ظـروف  ، وهي مرتبطة مبراحل النمو باملدينة، الدراسة كنقاط خدمية مهمة باملدينة
وال شك أن وضوح طبيعة منط التوزيع سيخدم خمططي ، وطفرات اقتصادية وأخرى اجتماعية وسياسية

بتفعيـل أدوار العوامـل   ، ومن مث سدها بتحديد املواقع املثلى هلا، تبع ثغرات التوزيع احلايلاملدن يف ت
د هذا سيساع، وتقليص العوامل اجلغرافية ذات العالقة السلبية معها، اجلغرافية ذات العالقة اإلجيابية ا
ويكسبها ، ط املدينةنشا يعد عنصر السكان القالب الذي ينصهر فيه إذالوضوح يف فهم رغبات الناس؛ 

والشك أن مثل هذا النوع من الضبط سيخدم رجال األعمال ، اهليكل التنظيمي الذي يضمن هلا البقاء
ولذلك ستضفي هذه الدراسة خطوة واحملقق لرحبية أكثر؛ ، اطق األفضلإىل املن ملتوجيه برامج استثمارا
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ومن مث إمكانية التعديل أو تـاليف  ، لألسواقإجيابية مساعدة إلبراز جوانب القصور يف التوزيع الراهن 
 . الوقوع فيها مستقبالً

جلعل الوظيفة التجارية ، واليوم تتضافر العوامل املوضعية والسكانية والتكنولوجية مبدينة مكة املكرمة     
تياجـات  ا لتلبية احتياجات التنوع السكاين املتجدد واالحواليت هيأ، مع متطلبات العاملية أكثر تناسباً

وهـي النقطـة   ، من خالل أمناط سوقية أحدث وأوىف مبتطلبات االقتصاد احلديث، املعيشية املتصاعدة
وتزايدت ا أعداد احملالت التجارية مساورة للطرق ، احلامسة اليت ولدت بني أحضاا األسواق احلديثة

بوابه يف مدينة مكة املكرمـة  واليت تطمح الدراسة احلالية لتناوهلا كموضوع حيوي مل تطرق أ، احلضرية
 .على وجه اخلصوص

 -الباحثـة  على حد علـم  -تتمثل يف كوا أول دراسة علمية  ةهلذه الدراسة أمهية أكادمييكما أن     
ومدى عدالته ، متتبعة للنشأة والتطور والتوزيع، املركزية مبدينة مكة املكرمةالشريطية وتتناول األسواق 

 ،ت اجلغرافية كـأداة معتمدة يف ذلك على نظم املعلوما، ومن مث تصنيفها، نةبني أحياء وقطاعات املدي
املركزية  خبصائصها املكانية والوصفية يف قاعدة بيانات و حصرت مواقع كافة األسواق الشريطية حيث

 .لظاهرة األسواق توفر جمموعة من اخلرائط احلديثة والرقمية من مثو، جغرافية واحدة
 :مشكلة الدراسة  1-4

والذي ال ، إن من أبرز مشكالت مدن الدول النامية النمو السريع غري احملكوم لنطاق املدينة العمراين    
واليت من املفترض مراعاا لتوازن املدينة أثنـاء  ، خيضع إىل تنظيم متكامل بني خطط اجلهات احلكومة

، تصال والترابط بـني أجزائهـا  مما يولد الكثري من مشكالت اال، امتدادها وتوزع الثقل اخلدمي عليها
ومدينة مكة املكرمة ، ها عنهاوفجوات تعاين من فقد اخلدمة أو بعد ،تتركز فيها اخلدمات اًويشكل بقع

واليت متتاز بالنمو السكاين السريع  مـن خـالل   ، ية باململكة العربية السعوديةدن الرئيسامل ىحدهي إ
مما يتطلب تزايد املساكن الستيعاب تلـك الزيـادات   ، عيةوالزيادة الطبي -اخلارجية والداخلية-اهلجرة 
وهي تغذي ، حىت أصبحت الوظيفة السكنية هي الوظيفة األوىل التابعة للوظيفة الدينية للمدينة، السنوية

لذلك فهي حتتاج أن تزداد نقـاط   لقائية الناجتة لالستقرار واإلنتاج؛الوظيفة الت؛ربيبتها الوظيفة التجارية
األمـر الـذي   ، اممما يعكس مدى قوة الترابط والتداعي فيما بينه، عاً لتلك الزيادة يف النموأسواقها تب

والذين يبحثون عن الـربح  ، هلوى ورغبات املستثمرين ورجال األعمال ختضعو، جعلها تفتقد للتنظيم
مـن   ترتـب عليـه الكـثري   مما ، السوقألقصى حد دون مراعاة السمات املكانية للمنطقة املقام فيها 

واليت تؤثر بالتأكيد على عملية التسوق وحتفها ، املشكالت البيئية واملرورية والعمرانية والسكانية املعقدة
لتبحث يف أصول ارتباط مدينـة مكـة   ، مما حفز الباحثة لتناول هذا املوضوع، بالكثري من الصعوبات

كما تسـعى  ، عليها ية والبشريةعوكيف أثرت العوامل الطبي، وما منط التوزيع فيها، املكرمة بأسواقها
املتتبع ألمنـاط   كما أن، الباحثة للكشف عن أبرز مسات التوزيع وتتبع العناصر الرئيسية لنظام التسوق
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مما يفـتح  ، سرعة يف النمو وتزايد العددو، منافذ البيع يالحظ مدى ما تتمتع به من تباين يف املستويات
والنطاق  ومدى جدواها يف خدمة املستثمر، اوجتاوم معهأرحب لدراسة مدى استجابة السكان  اًآفاق

ومنها تشـجيع  ، كما يعكس طبيعة الظروف االقتصادية يف الفترة األخرية، املكاين والبشري احمليط ا
بتوفري القروض امليسرة والبيع باألقساط وزيادة ، البنوك احلكومية واألهلية للتوجه حنو هذه االستثمارات

خاصـة وأن  ، مما سيدفع بالكثري من املستثمرين لطرق هذا الباب، ة للمواطن السعوديالرواتب السنوي
بوالدة أمناط حديثة  مما ينبئ، قد اندفعت حنو التسوق االستمتاعي يعادات الشراء للمستهلك السعود

حنا وهذا مين، تشهدها األسواق املكية يف السنوات القادمة ،سلوك املتسوقنيمن ومبتكرة من األسواق و
وهـو  ، كأحد الظواهر احلضرية املهمة ،وفروع التطور لظاهرة األسواق ،فرصة الربط بني أصول النمو

مما ، تسعى الدراسة احلالية لوضع لبنة يف بنائها األصيل، جانب حيوي خاضته دراسات ونظريات كثرية
 .جديرة بالبحث واليت باتت، علمية ملوضوعهاالة األمهيينم عن 

  :راسةأهداف الد  1-5
وإقليمها الـذي   بقدر اهتمامها بالعالقات املتبادلة بني الظاهرة، إن اجلغرافيا ال تم بالظواهر بذاا    

سعت الباحثـة إىل تتبـع األطـوار     لذلك تناول العالقة التفاعلية بينهما؛ لذلك فمن الطبيعي تقع فيه؛
ل أمناط التوزيع بغرض التعـرف   تناولت حتليمث. التارخيية اليت مرت باألسواق وربطها بأصول منو املدينة

من سلع ومواد غذائية يوميـة وأخـرى    واحتياجام، لتحقيق رغبات سكان املدينة تناسبهامدى على 
كما دف الدراسة احلالية إىل البحث عن أقوى العوامل اجلغرافية تأثرياً يف تشكيل منط ، دورية احلاجة

األمر ، مما يسهل به تفسري ظهورها ومدى دميومتها وتطورها، باملدينةتوزع األسواق املركزية والشريطية 
، كما صنفت الدراسة هذه األسواق يف جمموعـات منتظمـة  ، الذي ميكن من خالله التنبؤ مبستقبلها

وقد استخدمت الدراسة نظم املعلومات اجلغرافية يف ، معتمدة على أسس جغرافية نوعية وأخرى حتليلية
 .ايل ملواقع األسواق الشريطية واملركزيةتوثيق التوزيع احل

 :فرضيات الدراسة  1-6
أو هـي ختيـل   ، ترى الباحثة أن الفرضية اجلغرافية قضية تعرب عن العالقات بني الظاهرات املختلفة    

ويـتم  ، وهي تشبه الرأي لدى الشخص العادي يف يومه االعتيادي، علمي يستعان به يف تفسري الظاهرة
ومن األفضل أن تكون ، من خالل خطوات البحث القارئة للبيانات واملعلومات واحلقائقاختبار صحتها 

وعلى ضوء هـذا تبنـت   ) 91-88ص،م1979،بدر(على هيئة تصورات تستحق التحليل والتفسري 
 :الدراسة الفرضيات التالية

 .ازدادت الوظيفة التجارية تأصالً مبدينة مكة املكرمة يف العصر اإلسالمي •
 .نصيبها من األسواقمع قة عكسية ما بني مساحة األحياء والقطاعات توجد عال •
 .تنجذب مواقع األسواق حنو املناطق املتضخمة سكانياً بتركزات شديدة •



 10

يغلب على أسواق مكة املكرمة منط السوق الصغري سواء يف احلجم املكاين أو حجم املتسوقني  •
 .أو مدى نفوذها

 :ابقةاإلطار النظري والدراسات الس 7 -1
حيـث  ، جبغرافية التسويق عمقاً بعد احلرب العاملية الثانيـة  )ناألمريكيو(ازداد اهتمام اجلغرافيون      

األمر الذي انعكـس علـى االجتاهـات    ، شهدت تلك الفترة تطورات ضخمة على اتمع األمريكي
مراكز التسويق وحمالت فظهرت ، واليت وضعت يف أولوياا إرضاء املستهلك بالدرجة األوىل، التسويقية

هـذا  ، خدمة النفس على مدار الساعة وظهر نظام إيصال السلع للمنازل واتسع جمال البيع بالتقسـيط 
اليت ركزت على العالقات املكانية بني املراكز التجارية ومـا  ، التوسع انعكس على األحباث األمريكية

 .نظرية إىل دائرة التطبيق يف الدراسات احلقليةلتخرج اجلغرافيا من دراساا ال، جاورها من مناطق جتارية
انتقلت بعد ذلك جغرافية التسويق إىل مرحلة التطوير والتطبيق لنظريات التسويق املكانية بارتبـاط      

الذي وظف حبثه يف نظريـة املوقـع    Brian Berryاجلغرافيني واملخططني؛ وعلى رأسهم بريان بري 
  Lakshmananويف نفس االجتـاه سـار الكشـمانان   ، يكاغواملركزي ألغراض التخطيط بوالية ش

قيموا حجم تطور مراكز التسويق يف مدينة بالتيمور بتقدمي دراسة حقلية عن  نالذي Hansenوهانسن 
 .نظرية التفاعل العام 

واليت قام ـا  ، ولقد شهدت أوائل الثالثينات توجهات حنو دراسة تركيب أمناط التجارة يف املدن    
عن مدينة سنسيناين يف والية أوهايو؛ ورولف يف مدينـة بـالتيمور يف واليـة     Applebaumم أبليا

واليت صنفت املواقع املكانية ملراكز التسويق وأمناطها؛ حلقتها دراسـات حقليـة إلكمـال    ، بنسلفانيا
ع ز الفرعية وأسواق الشـوار واملراك ،التصنيفات السابقة بظهور منطقة تسويق مركزي ومراكز جوار

وقد عمل اجلغرافيون يف هذه املرحلة كمستشارين يف جمال التخطيط باملؤسسـات التجاريـة    ،الضيقة
الذي مارس التخطـيط يف وزارة اإلسـكان    William Camuthersومنهم وليام كاريثرس ، بلندن

، ةفقد اهتم باحلجم التسويقي باملدن اجلديد Diamondأما درك دياموند ، وجملس مدينة لندن الكربى
عن سلوك املستهلكني لتحديد وظائف وفوائـد  Daves Rossإضافة إىل دراسات حقلية لديفز روس 

 )444ص،هـ1412، حممد (مراكز التسويق يف مدينة كوفنتري
 :ليتمخض عن تلك القفزات عدة نظريات اقتصادية كان يف طليعتها   
، ارة السلع االستهالكية واخلدماتلدراسة منط جت وهو منوذج واضح :نظرية املوقع املركزي لكريستلر 

وميكن من خالهلا احلصول على أقصر الطرق من موقع اخلدمة إىل مجيـع  ، وعالقتها باملوقع وما جاوره
والـيت تقـدم   ، لتفسري منط التوزيع للمناطق املدنية الكـربى  واهلادفة، ملواقع داخل نطاق هذه اخلدمةا

كدراسة  ،لقد طُبقت على دراسة الكثري من الظواهر البشريةو، خدماا ملا جاورها من املناطق احلضرية
فهي ترى أن املكان املتوسط هو مركز ، توزيع املدارس واملستشفيات ومراكز الشرطة ومراكز التسوق
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وهو يتسم بأكرب قدر من سـهولة  ، تتبادل فيه السلع واخلدمات بني الوافدين هلذا املكان يالسوق الذ
مما يحدث منطـاً  ، وتتنافس تلك املراكز ألداء دورها الوظيفي، املناطق احمليطة االنتقال بالنسبة لسكان

والذي يمكِّن ، وختتلف نقطة البداية للحد األدىن من املتسوقني لكل مركز، منتظماً حسب هذه النظرية
تبـدأ مـن    فنقطة البداية للسوق املركزي باملدينة الكبرية، من القيام والبقاء يف تقدمي اخلدمة قاألسوا
كما بنيت هذه النظرية ، نسمة فقط2000بينما تبلغ نقطة البداية إلقامة احملل الصغري ، ألف نسمة15

وهي املسافة القصوى اليت جيد الناس يف أنفسهم االستعداد لقطعها ، اخلدمةمدى السلعة أوعلى أساس 
ت قصرية حلاجام اليومية يف حني االنتقال ملسافا إذ يفضل أناساً، السلعة أو اخلدمةواحلصول على تلك 

 ) 224ص، هـ1424،الوليعي(كيلومترات أو أكثر 10جيذب السوق املركزي أناس من مسافة 
القتناعهم بأنـه ال  ، ولقد قوبلت تلك املعايري بالنقد من قبل بعض الباحثني اجلغرافيني كوجهة نظر    

ا ال تعتمد يف حتديد مواقع خدماا علـى  إذ إايري على معظم مدن الدول النامية؛ ميكن تطبيق تلك املع
بل هو لتلبية حاجة السكان والوصول إىل الربح السـريع دون الرجـوع إىل   ، قرارات علمية مدروسة
-62ص،م2000،مصيلحي(الذي يبحث يف حتقيق العدالة واملساواة التوزيعية ، أسس التخطيط السليم

م إىل عدم املبالغة يف النظر إىل املدينة على أـا  1938يف عام   Mumfordبينما توجه ممفورد) 68
ـ ، مركز جتاري لتجمع األنشطة التجارية إىل جانـب  ، بأكملـه  اًبل هي قاعدة ملؤسسات ختدم إقليم

واليت ساد ، وهو األرجح نظرياً خاصة يف العصور احلديثة، وظائفها األخرى كالثقافية والفنية والسياسية
 .سع جمال التجارة املكاين ليمتد عرب املدن واألقاليم والدول والقاراتمما و، فيها االتصال عن بعد

، ونظرياً تتوزع األسواق املركزية يف مراكز األعمال اإلقليمية باألحياء اهلامشية يف مرحلتها األوىل     
ي أو احلديثة فهي تتجه حنو الضواح أما حركة النزوح، بعد نزوحها من منطقة األعمال املركزية القدمية

ليسهل تقدمي وظائفها التسويقية واملهنيـة والفنيـة   ، الكربى للمدناحملاور اهلامة داخل النسيج العمراين 
واألحياء ، واألحياء ااورة للمنطقة املركزية، ولقد شكلت احملاور النقلية السريعة وتقاطعاا، والتروحيية

يف ). 360-81ص،م2001،مصيلحي(ملركزية نقاط اجلذب لألسواق ا الداخلية املخططة عمرانياً أبرز
ولذلك فقد تبنت  ؛قد يكشف عن صورة مغايرة للجانب النظري ،حني أن الدراسة التطبيقية إلقليم ما

العديد من الدراسات موضوع األسواق يف أقاليم ومساحات خمتلفة الظروف والعوامل حبسب القالب 
 .املكاين هلا

مدن األسواق احمللية ومدن األسواق :دن التجارية متر بثالث مراحلومن الضروري التنويه إىل أن امل    
ومولـداا كانـت   ، فاألوىل وجدت يف كل اقتصاد مهما كان بدائياً، اإلقليمية ومدن التجارة العاملية

وهـذه النقـاط جتـذب    ، حنو االستقرار احلضـري Periodic الدورية  Floatingحركات الرحل 
مث حلت ثورة التطور النقلي فـدخلت  ، التابعة للحركة التجارية Servicesواخلدمات  Goodsالسلع

واتسع إشعاع املدن التجارية حنو اإلقليم احمليط لتدخل إىل ، مدن األسواق احمللية إىل مرحلة االضمحالل
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، التطور النقلي واالتصايل داألمر الذي ازداد عمقاً باضطرا، مرحلة األسواق اإلقليمية يف مرحلتها الثانية
واليت امتازت مبراكزها التجارية العاملية الكربى والتابعة لتضخم ، لتتبلور نتيجة لذلك فكرة وحدة العامل

وهذه املراحل الثالثة للمدينة التجارية هـي انعكـاس   ، األموال وحركات البنوك لتصل للمرحلة الثالثة
، وى اإلنتاج ارتفاعاً مضـطرداً فتطور الفائض أتى نتيجة الرتفاع مست، لديناميكية فائض وحاجة ونقل

 Levelأما تطور احلاجة فقد كان نتيجة الرتفاع مستوى املعيشة، تداعياً مع ارتفاع تكنولوجيا اإلنتاج

of Living  ،ــع ــرد واتم ــات الف ــد حاج ــل والصــيانة ، وتعق ــا النق ــور تكنولوجي وتط
 )564ص، م1977،محدان...(واحلفظ

فقد عرف عنها ، أحد أهم املدن التجاريةمن مدينة مكة املكرمة  تكانيف القرن السادس امليالدي و    
فمـن تلـك   ، وتأصلت تلك البصمات لتظهر يف أسواق اليوم، أا ذات قالب فريد بني مدن إقليمها

تتبع أبـرز مسـات    واليت حبثت يف) هـ1405(دراسة احلسن لدراسات اليت حبثت يف تلك األصولا
، إذ وصفت أهم أسواق املدينة، وبالتحديد يف العصر اململوكي، ملكرمةالنشاط التجاري يف مدينة مكة ا

كمـا  .هلـا  وفقاً للمنهج التارخيي الواصف، عة واخلدمات املقدمةمن حيث املوضع ونوعية السلع املبا
الـذي عـين   ) هـ1405(دراسات أخرى لوصف أسواق مكة القدمية مثل دراسة القثامي تطرقت 

أيضاً من تلك الدراسـات األصـولية   ، واق الدورية وخاصة سوق عكاظ بوصف الطبيعة البيئية لألس
واليت حبثت ، اليت قامت عليها الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة) هـ1418(دراسة الزهراين وآخر

األصول التارخيية املعززة لوظيفة التجارة وأمهية مكة املكرمة يف النظـام  :اجلانب األول: يف جانبني مها
بينما تناول اجلانب ، وحىت بدايات العصر احلديث، صادي خالل العصور التارخيية منذ نشأة املدينةاالقت
والتنظيمات االقتصادية اليت خضـعت  ، أبرز البضائع والسلع املباعة يف أسواق مكة املكرمة: منها الثاين

، ويق بني مدن إقليمهـا لسياسات تواترت عليها بالتنظيم والتخطيط؛ جلعلها أكثر مركزية يف جمال التس
وهو األمر الذي منحها مكانة جتارية رائدة رغم شح املـوارد  ، مستغلة بذلك استعدادها الداخلي لذلك

، الذي وصف أسواق مكة املكرمة الدائمة)هـ1421(حلقتها دراسة اهلاليب ، وقسوة الظروف الطبيعة
اليت حبثت يف األسواق الدوريـة  ) ـه1422(ودراسة اهلاليب ، واملتمركزة حول منطقة املسجد احلرام

واتسـعت  ، وكيف تطور منوها حىت أصبحت عناصر هامة من احمليط احلضري للمدينـة ، مبكة املكرمة
وهي اجلوانب اليت تناوهلا الفصل الثاين من هذه ، دائرة نشاطها يف التأثري على التجارة اإلقليمية للمنطقة

لألسواق دراسة شـاه باهـاي   أيضاً من أبرز الدراسات ، الدراسة كأساس تارخيي مهم لنشأة الظاهرة
مث ختصصت يف تفسـري  ، اليت تناولت خمتلف جوانب احلياة االقتصادية يف اجلزيرة العربية) هـ1422(

ومتثل هـذه  ، وذلك يف عصر ما قبل اإلسالم، أصول التجارة العربية إىل حتديد دور مكة املكرمة فيها
الترابط بني الظروف االقتصادية يف تلك احلقبة؛ وظروف املكان املتمثلة الدراسة حلقة قوية إلبراز مدى 
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حيث أسهبت يف تتبع آراء املؤرخني العرب وغري العرب ، يف مدينة مكة املكرمة موطن الدراسة احلالية
 . بصورة حيادية ناقدة

حلضـاري  كما تناولت عدة دراسات مدينة مكة املكرمة كبقعة جغرافية متوج على سـطحها ا       
والذي اختلفت حاالت عناصره بتأثري شبكات االتصال والتفاعل فيما ، تيارات النظام اجلغرايف لألسواق

ومن تلك ، حىت ظهرت أمناط سوقية متباينة املستويات والسلع ألسواق مكة املكرمة، بني تلك العناصر
املركزيـة يف مدينـة   عن أبرز مسات التوزيع اجلغرايف لألسواق ) هـ1406(الدراسات دراسة مكي

كمـا حبثـت يف   ، إىل جانب اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية للمتسوقني يف هذه األسواق، الرياض
وأهم املشكالت اليت تعاين منها الرحلة السوقية هلذه ، ونوعية السلع املشتراه، العادات الشرائية ملتسوقيها

، درست أهم أسواق مدينة مكة املكرمـة  واليت) هـ1413(أيضاً تناولت دراسة احلبيشي، األسواق
ونصبت احلج كعامـل  ، واملتوطنة باملنطقة املركزية من املدينة فقط يف تلك الفترة، الشريطية واملركزية

كما درست اخلصائص االقتصادية للحجاج أثنـاء  ، رئيسي يف اختيار األسواق ملواقعها وحتديد مبيعاا
كما حبثت ، الدينية للمدينة من جماالت سعت أسواق املدينة لتوفريها وما منحته الوظيفة، إقامتهم باملدينة

كالبيئة الطبيعية واملناخ ومنو السكان والعمران ، على إثراء النشاط التجاري ةيف العوامل اجلغرافية احملفز
تممة األمر الذي يشري إىل عمق االرتباط بني هذه الدراسة؛ والدراسة احلالية امل...واستخدامات األراضي

يف حتليل منط توزيع امعات التجارية الكـربى مبدينـة   ) هـ1413(الراشد كما حبثت دراسة ، هلا 
وذلك من خالل اخلصائص املكانيـة للسـوق   ، وتناولت أثر ذلك التوزيع يف حركة التسوق، الرياض

ـ ، كاملوقع ومساحة احلي املقامة فيه وحركة املرور حوله والنمط العمراين الذي يضمه ا تناولـت  كم
اخلصائص البشرية كخصائص املتسوقني االقتصادية والدميوغرافية والشرائية إىل جانب خصائص الباعة 

حىت تكاملت املنظومة السوقية هلا بالكشف عن طبيعة رحلة التسوق فيها على ضـوء سـلوك   ، فيها
نقـاط  : أوهلمابعرض منطني من األسواق املكية ) هـ 1414(يف حني امتازت دراسة إيالم .املتسوق

، واليت تنتشر على طول الشوارع التجارية واـاورات السـكنية   -البقاالت–التموين صغرية املساحة 
غري أن تفصيل الدراسة حبث يف التوزيع اجلغرايف ألسـواق السـلع   ، حياً باملدينة32واليت حددا يف 

والـيت  ، لسوقية يف تلك احلقبةواليت كانت من أحدث األمناط ا -السوبرماركت -االستهالكية الكربى
مث تناولت أبرز خصائص املتسوقني يف هذه األسواق  ،حياً فقط من املدينة13سوقاً يف 53حصرا بـ 

وهنا يظهر اتفاق هاتني الدراستني مع الدراسة احلاليـة يف املنطقـة   ، احلديثة اعتماداً على العمل امليداين
إال أما خلتا من حتليل منط التوزيع اجلغرايف لألسواق حتليالً ، اجلغرافية املبحوثة وبعض أمناطها السوقية

األمر الذي منح ، ومواقع األسواق املدروسة، يعتمد على أساليب إحصائية ختترب خصائص املكان، كمياً
وهذا ال يعين بطبيعة احلـال اقتصـار   ، الدراسة احلالية أمهية خاصة بني قريناا من الدراسات اجلغرافية

ت األسواق ملدينة مكة املكرمة وحدها؛ بل توجد عدة دراسات تناولت األسواق القدمية واحلديثة دراسا
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واليت حبثت يف دراسة منط توزيع ) هـ1419النحاس(كان منها دراسة ، من جوانب عدة مبدن اململكة
علـى   جلغرافيـة املـؤثرة  وذلك بتتبع أقوى العوامل ا، االستخدامات التجارية يف مدينة مخيس مشيط

 .ومن مث تصنيفها وفقاً لبعض املعايري اإلحصائية، توزيعها
) هـ1404(دراسة علوي : يف حني اتسعت دائرة البحث لنفس املبحث يف دراسات أخرى ومنها     

وتتبع الظروف ، واليت حبثت يف أصول نشأة أسواق السلع االستهالكية يف العامل حيث جذورها األوىل
حىت أخذت حيزها املكاين وتقبلها املستهلك السعودي؛ وذلك ، العربية السعودية اجلاذبة هلا يف اململكة

كما تناولت هذه الدراسة اخلصـائص الدميوغرافيـة للمشـتري    ، يف الرياض وجدة واملنطقة الشرقية
الـذي  ، وجعلتها حمور رحاهـا ، والذي تأثر بالظروف االقتصادية احلديثة باململكة، السعودي احلديث

واليت تناولت ظهور ) هـ1406(أيضاً من الدراسات األصيلة دراسة أبو ركبة وآخر ، لهمتحورت حو
يف حماولة جادة لدراستها كظاهرة حديثة ، وانتشار ظاهرة األسواق احلديثة يف اململكة العربية السعودية

، ع منوها التارخيياعتمد فيها على العمل امليداين لتتب، اليت مرت ا اململكة، أفرزا الظروف االقتصادية
وهي من أهم الدراسات على املسـتوى  ، ودراسة أبرز خصائص املتسوقني فيها ومن مث التنبؤ مبستقبلها

 . احمللي
، ومن خالل تتبع هذه الدراسات سعت الدراسة احلالية إىل سد بعض الفجوات بني تلك الدراسات    

يف إطار دراسة منـط  ، سواق الشوارع التجاريةبالبحث يف دراسة توزيع املراكز وامعات التجارية وأ
باستخدام األساليب الكمية والتقنيـة احلاسـوبية   ، التوزيع املكاين هلا على كتل أحياء املدينة وقطاعاا

ومن مث تصنيفها علـى أسـس   ، وربطها بالعوامل اجلغرافية املؤثرة يف توزيعها، املتاحة لتحقيق أهدافها
يداين كأول دراسة تستهدف هذا النوع من األسـواق يف مدينـة مكـة    من خالل العمل امل، جغرافية
وإخراج خرائط رقمية ، نظم املعلومات اجلغرافية للبحث يف منط التوزيع والتصنيفواستخدمت ، املكرمة

 . صف طبيعة الظاهرة وخترج قاعدة معلوماتية متيزت ا بني قريناات، أكثر مرونة وأعلى جودة
 :منهج الدراسة  1-8

يف يقني الكـثري مـن    وإذا كان قد استقر، تستمد اجلغرافية علميتها باملنهج أكثر منه باملوضوع      
من هؤالء أن يقدموا قوانني على األقـل حتكـم    رفإننا ننتظ، املتخصصني بأن اجلغرافيا أصبحت علماً

رى بنفس الطريقة اليت طبقها ومن غري اجلائز تطبيق قوانني العلوم األخ، وتفسر التوزيع املكاين للظاهرات
بيق التعميمات بـدالً مـن   أن يكتفوا بتط وبالتايل فعلى اجلغرافيني، والباحثني يف العلوم الطبيعية العلماء
 .القوانني

، ولذلك ميكن وصف املنهج بالطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف طبيعتـها     
األخذ يف االعتبار موطن الظاهرة وتوزيعها وخصائصها وارتباطهـا   املناسب البد من جوالعتماد املنه

ومبا وأن هذه الدراسة ستتناول مواقع األسواق املركزية والشريطية من وجهة نظر ، بغريها من الظواهر
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فالبد من األخذ بعني االعتبار اخلصائص الطبيعية والبشرية املميزة ملدينة ، تطبيقية يف مدينة مكة املكرمة
) طريقة القياس(لذا اعتمدت الباحثة على الطريقة االستنباطية ، املكرمة عن غريها من مدن اململكة مكة

يعمل االستنباط على تطبيق تلك القوانني واستخراج  إذ،اليت تبدأ من اجلزئيات وتنتهي عند العموميات
 )34-32ص،م1979،بدر(احلقائق منها بغية إثباا 

 :سوف تعتمد الباحثة على عدة مناهجواختبار الفرضيات ولتحقيق خطوات الدراسة     
من خالل الرجوع  الظواهر يف الوقت احلاضر وهو يدرس:  Historical Methodاملنهج التارخيي  •

والتوصل ، العوامل اليت أدت إىل تكوينها بشكلها احلايلتابعة التطورات اليت مرت عليها ووم، إىل نشأا
واليت ميكن أن ، من خالل تتبع جذورها التارخيية، رها والتنبؤ مبستقبلهالدالالت تساعد على فهم حاض

فقـد مـرت   ، تساعد يف فهم العقبات واحللول اليت تبناها اإلنسان حىت نضجت يف صورا الراهنـة 
ومـا  ، وامتداد وضمور متأثرة بعامل الـزمن  ،األسواق مبراحل امليالد والنمو بني نشاط واضمحالل

عـدس  ( كانية واجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية عـرب احلقـب التارخييـة      واكبته من ظروف م
 .)180-173ص،هـ1416،وآخرون

إن أوىل خطوات البحث لدراسة الظاهرة هو الوصـف  : Descriptive Methodاملنهج الوصفي •
والتعبري الكيفي هـو وصـف   ، ومن مث التعبري عنها إما كمياً أو كيفياً، عنها ومجع املعلومات الدقيقة

يبني مقدار وحجم الظاهرة ومدى ، أما التعبري الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً، ظاهرة وتوضيح خصائصهاال
وتظهر أمهية هذا األسـلوب يف تفـرده بدراسـة بعـض     ، ترابطها مع باقي الظواهر يف احليز املكاين

 وتتنوع أمناط الدراسات الوصفية، )255-247ص، م2004، عدس وآخرون(املوضوعات اإلنسانية
 Public ودراسة العالقات املتبادلة ودراسـة التتبعيـة    Survey Studiesفمنها الدراسات املسحية

Opinion . 
ودرسـت  ، حيث تتبعت أبـرز مساـا  ،  يف دراسة األسواقوقد طبقت الدراسة هذين األسلوبني    

 ،Market Survey واعتمدت على مسح السـوق ، العالقات بينها وبني العوامل املؤثرة يف توزيعها
حول جوانب اجلذب والطرد حنو األسواق املركزيـة   مهاس خصائص املتسوقني واستطلع آراءوالذي ق

وهذا النوع من التحليل مهم ألصحاب االستثمارات ومصممي اإلعالنـات واملـوزعني   ، والشريطية
ج وتبادل وعرض من إنتا ،من خمتلف اجلوانب والذين يهفون ملعرفة مدى تقبل اجلمهور للسلع، والتجار

وهي جوانب جوهرية يف البحث ، رتاديهامومدى قوة العالقة بني األسواق يف مكة و، ستهالكومن مث ا
  ). 283-279ص،م1979،بدر( اجلغرايف تعين بتفاعل املتسوق مع السوق

لنصف الثاين دايات استخدام األسلوب الكمي إىل اتعود ب:Method Quantitativeاملنهج الكمي •
وتسهل دراسة العالقـات  ، إذ تصاغ فرضيات البحث حبيث تكون قابلة لالختبار، العشرين من القرن

والنتـائج   تومن أهم مميزاته دقـة البيانـا  ، املتبادلة بني املتغريات اجلغرافية وحتليلها بأساليب إحصائية
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ات العالقة ذ، حيةونظراً النتماء األسواق املركزية والشريطية إىل الدراسات املس، واملوضوعية والتعميم
وعدد املتسوقني ومساحة السوق  مساحة احلي ومساحة القطاع وعدد األسواق( بالعديد من املتغريات
فهي حتتاج إىل الوصف الدقيق كيفاً وكماً؛ لذا كان هـذا هـو األسـلوب    ...) طوله وعدد احملالت

د ونسبة التركز يف املسـاحة  ومعامل التباع يط والنصيب املتعادلمثل املتوسط والوس، ااألنسب لظروفه
 ....والدليل الوظيفي، املعيارية

يعتمد األسلوب الكمي على األسس اإلحصائية اليت  :Analysis Methodاملنهج التحليلي  •
، ومعظم الظواهر اجلغرافية ختضع ألسلوب التحليل الكمـي ، متد الباحث بالوصف املوضوعي الدقيق
كون الظاهرة من عدة متغريات ميكن قياسها والتعـبري عنـها   ويشترط أن تتوفر عدة شروط منها أن تت

وقـد  ، ويستعني ببعض املعامالت واملقاييس اإلحصائية لوصف منط التوزيع و إجياد العالقـات ، كمياً
 .وحتليل كرينل، استخدمت الدراسة بعض األساليب مثل حتليل اجلار األقرب

ري مـن  تعد اخلريطة يف نظر الكـث  :Cartographic Methodمنهج التمثيل الكارتوغرايف  •
إذ ال يقتصر دور اجلغرايف على القراءة املبدئيـة للشـكل   ، ة للبحث اجلغرايفاجلغرافيني الوسيلة الرئيس

ات بل يتطلب منه إجادة استخراج القياسات واملسـاف ، الكارتوغرايف بألوانه ورموزه وحروفه وأشكاله
إال أن علم اخلرائط )  102-98ص، هـ1424، شريعيال(الظاهرة  والربط بني العوامل للتأثري على

هائلة متثلت يف حلول أجهزة احلاسـوب حمـل    ةمبجمله قد شهد يف السنوات األخرية تطورات جذري
وقد أظهرت األساليب احلديثة تفوقاً مذهالً علـى  ، الطرق التقليدية يف جماالت إعداد اخلرائط وإنتاجها

  .القدمية الطرق التقليدية
 ةقـادر واليت أصبحت ، GISرز الشواهد على ذلك االنتشار الكبري لنظم املعلومات اجلغرافية ومن أب 

على ختزين وحتليل كميات هائلة من البيانات إلنتاج خرائط حديثة مدققة على شاشـات أجهـزت   
 .احلاسوب قبل طباعتها

خلريطة لدراسة أمناط مثلتها ا اليت، وقد طُبق األسلوب التحليلي اإلحصائي يف حتليل األمناط املكانية    
وعلى هذا تعد اخلريطة لغة بصـرية تلخـص البيانـات    ، )46-19ص،هـ1423، شحاده(التوزيع

وهي وسيلة أساسية للتوضيح والتعبري عـن  ، وتعرضها كوسيلة من وسائل البحث العلمي، اإلحصائية
وإبراز ما توصل لـه مـن   ، فهي تساعد الباحث على عرض مادته العلمية، الظاهرة يف حميطها املكاين

وتعتمد على عدة أساليب كارتوغرافية لتمثيل البيانات منـها الـدوائر النسـبية    ، معلومات وقياسات
 ... )التدرج اللوين(واألعمدة البيانية والكوربلث

 :مصادر بيانات الدراسة 1-9
ل املـؤثرة عليهـا   وتعدد العوام، نظراً لتنوع متغريات دراسة ظاهرة األسواق املركزية والشريطية

 :فقد تنوعت مصادر بيانات الدراسة على النحو التايل، كنظام
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  املصادر األولية: أوالً

اإلصـدارات   أهم مصدرين للبيانات اليت مل تقـو ك يث مت االعتماد على االستبيان كأداة يف امليدانح 
 .احلكومية واألهلية على سدها

 : الدراسة امليدانية/1
كلة اليت تفرض نقسها اآلن على بساط البحث هي تباين وجهات النظر بني الباحثني يف لعل املش       

فهناك من ، وقد تولد هذا التباين نتيجة لتباين اختالف الفلسفات واملدارس األكادميية، وظيفة اجلغرافيا
ا أن هناك من كم، اعيةوهناك من يراها كأحد العلوم االجتم، ينظر إىل اجلغرافية كأحد العلوم الطبيعية

واليت تعتمد على استخدام العديد من األساليب ، ها مرتبط بتصنيفها ضمن العلوم التطبيقيةيظن أن بقاء
 .العلمية ولعل أمهها هو العمل احلقلي وامليداين

إذ سامهت بشكل كبري يف إكمال البيانات الوصفية  و تعد الدراسة امليدانية مصدراً مهماً هلذه الدراسة؛ 
، ا التقارير الرمسية واملطبوعات احلكوميـة  وعاجلت الفجوات اليت مل تف، راسةة لوحدات الدوالكمي

واالستبيانات Interviewsواملقابالت  Observationاملالحظة : وقد اعتمدت على عدة أدوات منها
Questionnaires ،ولقد مرت عملية املسح امليداين باخلطوات التالية: 

 :يف مصادرها قبل العمل امليداين تمرحلة حصر البيانا/أ
وأبـرز خصـائص   ، حصرت الباحثة مجيع اخلرائط اليت توضح مواقع أسواق مدينة مكة املكرمـة      

 وبيانات تقسيمات أحياء املدينة وقطاعاا، السكان االقتصادية من اهليئة العليا لتطوير مدينة مكة املكرمة
مشكورة الباحثة بتصنيف الشوارع التجارية يف مدينة مكـة   كما أمدت أمانة العاصمة املقدسة،البلدية

خريطة من كما حصلت الباحثة على  ،اليت تتبعها والقطاعات اًجتاري اًشارع22املكرمة واليت حددا بـ
بعض اخلرائط الطبوغرافية ملدينة مكة املكرمة من مدينة و، ملنطقة مكة املكرمة ةهيئة املساحة اجليولوجي

 .زيز للعلوم والتقنيةامللك عبد الع
وهي تعتمد على ، حدث وأدق يف طبيعتهاواليت تكون أ، مصادر البياناتيعد العمل امليداين من أهم و   

أو  دون الوصول إىل نتـائج ، وحتديد اخلصائص األولية هلا، العلمية املباشرة للظاهرة املدروسة ةاملالحظ
 .حقائق

 :مرحلة االستعداد للعمل امليداين/ب
نظام حتديد املواقع :هي املرحلة اليت قامت فيها الباحثة بتأمني األجهزة املستخدمة يف امليدان ومنهاو    

وذلك لتحديد املواقع ، GARMINواملنتج من شركة  Global Positioning System٨٠العاملي 
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ثيات الكيلومترية وقد مت ضبط اإلحداثيات وفقاً لإلحدا، الفلكية لألسواق املركزية والشريطية والتارخيية
UTM ،وذلك لالستفادة منه يف حتديد مواقع األسواق عرب خرائط الدراسة إذ هو النظام املعتمد فيها. 

التارخيية  وذلك اللتقاط صور حديثة لألسواق، أيضاً من األجهزة اليت تطلبتها الدراسة كامريا رقمية    
،  على األسـواق يدوي حلصر أعداد املتسوقني إىل عداد أيضاً احتاجت الدراسة، والشريطية واملركزية

 .وهي البيانات اليت مل تتوفر لدى أي جهة حكومية أو أهلية تعين بنشاط األسواق
 : العمل يف امليدان/2

تعتمد دراسة جغرافية األسواق على الدراسة امليدانية التجريبية أكثر من الدراسات والنظريـة إىل        
املسح سـنتني  استغرقت عملية  لذا، م مراحل العمل لتؤتى مثاره املرجوةولذلك البد من تنظي، حد ما
هـ وحىت اخلامس عشر من شـهر حمـرم   1428ابتدأت من اخلامس عشر من شهر حمرم  . كاملتني
وقد حرصت الباحثة على حصر أعداد ومواقع األسواق الشريطية واملركزيـة وأعـداد    ،هـ1430
يف األسواق الشريطية واملركزية أيام وسط األسبوع وخارج  )املعنيةلعدم توفرها لدى اجلهات (املتسوقني

وامـل  وهي عوامل مل تـدخل ضـمن ع  ، اليت يتغري فيها حجم املترددين إىل الضعف، املواسم الدينية
 :مراحل للرحالت وقد كانت على أربع، الدراسة

وحتديد مواقعها الفلكية  ،ملدينةمت فيه حصر أسواق ا، رحالت صباحية ملسح كافة أحياء املدينة الستني/ أ
، وحصر عدد احملالت التجارية التابعة هلا ونوعية السلع املباعة فيها، واجلغرافية والتقاط صور رقمية هلا

وتوقيعها على بطاقـة العمـل   ، األسواق جلمع أبرز خصائص السوق ومتت مقابلة أصحاب ومديري
اسـتغرقت هـذه    ،ت العامة لوحدات الدراسة فقطوذلك لألسواق اليت تكاملت فيها السما، امليداين
  .أشهر7 املرحلة

وذلك خالل أيام األسـبوع فقـط    سوق؛ني على المسائية حلصر أعداد املتسوقرحالت صباحية و/ب
مـن  أفـراد   وقد استعانت الباحثة بستة، بتغطية مجيع بوابات السوق، حلصر وظيفتها االعتيادية اليومية

وقد اسـتغرق  ، لسوق من مجيع البوابات منذ بداية الدوام اليومي وحىت ايتهل حلصر الداخلني، ئلتهاعا
 .سواق املركزيةيف األ شهرين هذا العمل

احملالت حبسب  بالعد الفعلي للمتسوقني علىألسواق الشريطية فقد مت عدد املتسوقني يف ا أما إحصاء    
خالل فتـرة العمـل   ، سوق شريطيبواقع حمل من كل عشرة حمالت يف كل ، عينة منتظمة عشوائية

حيث اضطرت الباحثة هلذه ، بغية الوصول إىل حجم تقرييب للمترددين على كل سوق شريطي، اليومية
كـل  يصعب معها حصر املترددين علـى  ، لكيلومترات عدة ةالطريقة نظراً المتداد األسواق الشريطي
 .راًشه12حوايل هذا العمل  احملالت ويف فترة زمنية واحدة استغرق
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على املرتادين للسوق حسب العينـة   )7ملحق(رحالت صباحية ومسائية لتوزيع استمارة االستبيان)ج
وقد استخدمت الباحثة لسحب عينـة  أشهر 3استغرقت ، املختارة من حجم املتسوقني من كل سوق

 :عدة خطوات -حجم املتسوقني-الدراسة من جمتمع الدراسة 
 
 : Stratified Sampleالعينة الطبقية*

ـ كثر دقة من التقديرات اليت حيصل عوتستخدم للحصول على تقديرات أ     تخدام الطريقـة  ليها باس
لذلك وضعت األسواق الشريطية واملركزية يف طبقات حبسب عدد املتسوقني يف كل  العشوائية البسيطة؛

 :على النحو التايل ىل طبقات ثالثإقسمت األسواق الشريطية ف، وعلى إثر أحجامهمسوق 
 )1(جدول رقم 

 طبقات األسواق الشريطية حسب عدد املتسوقني

/ فئات احلجم الطبقة
 يومياً

عدد 
 املتسوقني
 يف الطبقة

نسبتها 
 املئوية

عدد 
 األسواق الشرطية أسواقها

أكثر من  1
 عبد اهللا عريف-احلج-املسجد احلرام 3 35 42700 10000

2 10000-
5000 52500 43 8 

-هللا خياطعبد ا-املنصور-الضيافة
-ريع ذاخر-عمر القاضي -احلجون

 اخلنساء -خالد بن الوليد

 11 22 27200 5000أقل من  3

امللك -إبراهيم اجلفايل-أم القرى-اجلزائر
-عبد اهللا اخلليفي-األندلس-خالد

-وادي جليل-امللك عبداهللا-املنصورية
 الطاشقندي -الشهداء

 هـ1428الباحثة اعتمادا على العمل امليداين :املصدر
    
 :فهي على النحو التايلا طبقات األسواق املركزية حبسب أحجام املتسوقني فيها أم
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 )2(جدول رقم
 ة حسب عدد املتسوقنيطبقات األسواق املركزي

 الطبقة
حجم  فئات
 يومياً/ املتسوقني

عدد 
 املتسوقني

نسبتها 
 املئوية

عدد 
 يةاألسواق املركز أسواقها

 8 51 14500 1000أكثر من  1
-عامل السيارات-العزيزية-السالم-احلجاز
السوق -ذي ااز-الشرائع مول-الضيافة

 الصغري

2 1000-500 9950 35 15 

-القوافل-اهلجرة-العائلة-درة الشهداء-العتيبية
رياض -املرسى-الدواس-بلوتوث سنتر

-بقبق-اهلدا-الرصيفة-الوطن مول-العزيزية
 حممود سعيد-األنوار

 18 14 3950 500أقل من  3

-البحريات-املنصور-الصفا-التعاون املشترك
-احلازمي-العوايل-البسام-سييت اليتس

-العرب-العدل-الفقية-الدرة -التعاون
متاجر -احلارثي-القرشي-الكرم-املسفلة

 العرب
 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر

األسـواق الشـريطية    يف حمـالت  تسـوق م122400بلغ جمتمع الدراسة  وبناء على ذلك فقد     
وباستخدام جداول حجم العينة تمع الدراسة عند مستوى ، متسوق يف األسواق املركزية28400و

مـن األسـواق    اًمتسوق 379من األسواق الشريطية و  اًمتسوق 385ظهر حجم العينة  0.05داللة 
 : الطرق التالية علىدراسة لولتحديد العينة اعتمدت ا) 249ص، هـ1423،الضحيان ( املركزية

 : Proportional Attribution طريقة التخصيص النسيب*  
وهلـذا ال يكـون توزيـع    ، وهي اليت خيصص من كل طبقة من طبقات جمتمع الدراسة حسب نسبتها

ـ  ، املفردات املسحوبة منها متساوية كما يف طريقة التخصيص املتساوي ة واالعتماد على حجـم العين
 100ضرب حجم العينة املطلوبة يف النسبة املئوية لكل طبقة وقسم علـى   - 385/379-املطلوبة 

 :من كل طبقة على النحو التايل) 331-328ص،م1979،بدر(ومن مث حتددت العينة املسحوبة
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 :األسواق الشريطية / أ
 ،اًمتسوق135مت سحب :الطبقة األوىل*
 .اًمتسوق165مت سحب :الطبقة الثانية*
 .اًمتسوق85مت سحب : ةالطبقة الثالث*

 :األسواق املركزية/ ب
 .اًمتسوق195مت سحب :الطبقة األوىل*
 .اًمتسوق134مت سحب :الطبقة الثانية *
 .اًمتسوق50مت سحب :الطبقة الثالثة*

 :اعتمدت الباحثة على نولتحديد األسواق اليت ستوزع فيها استمارات االستبيا    
 :Purposive Sampleالعينة العمدية *
واليت اضطرت هلـا  ، Non Probability Samplesوهي إحدى أنواع العينات غري االحتمالية     

فاألسـواق  ، الباحثة لتجانس الطبقات من حيث احلجم وحلساسية اتمع من حيث التوزيع املكـاين 
ـ  ومل تتساو ،املركزية يف مكة مل توزع بالتساوي ا يف يف الظروف املكانية والسكانية مما حصر توزيعه

جغرافيـة  وسحبها بالعينة االحتمالية قد ال تأيت على أخذ أسواق من مناطق ، مناطق حمدودة ومعروفة
لذلك اعتمدت الباحثة على ) 277-276ص،هـ1423، الضحيان(وبالتايل لن متثل اتمع ، متفرقة

وخمتلفـة يف  ، ةاختارت األسواق من كل طبقة مراعية لتوزعها يف جهات متفرقة من املدينوهذه العينة 
وعلى ضوء هذا مت اختيار األسواق اليت سيوزع ا االستبيان  ،ية والسكانية واإلحصائيةخصائصها الطبيع

 :وهي
 :األسواق الشريطية/أ
 .سوقاستمارة لكل  68عبد اهللا عريف بواقع شارع شارع احلج و:الطبقة األوىل*
 .سوقاستمارة لكل 82 شارع الضيافة وشارع عمر القاضي بواقع:الطبقة الثانية*
 .سوقلكل 42شارع أم القرى وشارع اجلزائر بواقع :الطبقة الثانية*

 :األسواق املركزية/ب
 .استمارة لكل سوق 65احلجاز والعزيزية والشرائع مول بواقع :الطبقة األوىل*
 .استمارة لكل سوق44ائلة واملرسى بواقع القوافل والع: الطبقة الثانية*
 . استمارة لكل سوق 16لتعاون املشترك وسييت اليتس والفقية بواقع ا:الطبقة الثالثة*

 املصادر الثانوية :ثانياً
واألحباث اجلغرافية والتسويقية ، عربيةالغري عاجم اللغوية والكتب العربية ووتضم امل:املصادر املكتبية/1

 .ملكة وخارجهااولت األسواق ومرتاديها بأنواعها داخل املواالقتصادية والسلوكية، اليت تن
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جملة : ومن تلك الدوريات، واليت أصدرت عدة أحباث ومقاالت حول األسواق التارخيية:الدوريات/2
 .وإصدارات الغرفة التجارية الصناعية مبكة املكرمة، صحيفة عكاظ، دارة امللك عبد العزيز

تتبع املنـهج  جامعات واليت تصدر عن ، تعد البحوث العلمية أحد املصادر املهمة: األحباث العلمية/3
أهم األحبـاث  ومن  ،وتوجه إىل إتباع األسلوب السليم، إذ تفيد يف إثراء املادة العلمية العلمي احلديث؛

، الغرفة التجارية الصناعية مبدينة مكة املكرمـة حثة األحباث الصادرة عن منها البا العلمية اليت استفادت
 . .فية السعوديةواجلمعية اجلغرا ،والندوة اجلغرافية الكويتية

الصادرة عن جامعـة  ، نشورةاملغري لدكتوراه واملاجستري املنشورة وومنها رسائل ا: الرسائل العلمية/4
الـيت  و، وجامعة امللك فيصل وجامعة أسيوط امللك سعود وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة أم القرى

ملكرمة ومنطقة اإلحساء ومنطقة تعـز  تناولت األسواق مبختلف أنواعها يف مدينة الرياض ومدينة مكة ا
 .ومدينة أسيوط

واشتراطاا إلقامـة  ، خمطط التنمية الشامل الصادر عن أمانة العاصمة املقدسة: التقارير اإلحصائية/5
ـ 1424وبيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة  )2ملحق رقم ( السوق املركزي مـن  ، هـ

متناولة للبيئة ، ودراسة الفترة الراهنة هلا، هـ1420ة املكرمة يف عام حتديث املخطط اهليكلي ملدينة مك
... ماالت األراضيالطبيعية والطرق وتقسيم األحياء واخلصائص السكانية واالجتاهات العمرانية واستع

وبيانات مركز النظم واملعلومـات  ، هـ1425لعام  السكانية وكثافااإضافة إىل إحصاءات األحجام 
كما أمدت األمانة الباحثة مبسميات ومواقع الشـوارع  ، هـ1428بأمانة العاصمة املقدسة اجلغرافية

وأعداد األحياء وتقسيماا ومساحتها الكلية واملبنية كما حصلت ، التجارية باملدينة واألحياء اليت متتد ا
ا أمـدت الغرفـة   كم، خالل موقع األمانة على الشبكة العنكبوتيةالباحثة على القطاعات البلدية من 

كما اعتمدت على بيانات إدارة ،الدراسات التارخييةة املكرمة الباحثة ببعض التجارية الصناعية مبدينة مك
كتاب اإلحصائي السنوي الصـادر عـن مصـلحة    ال واعتمدت الباحثة على، مرور العاصمة املقدسة
بيانـات املنـاطق    للتعرف علـى ) هـ1428-1427( دد الثالث واألربعوناإلحصاءات العامة الع

 .ومقارنتها ببيانات منطقة الدراسة، اإلدارية
وقد ذكر دمياجنون أن احلقيقة اجلغرافية تظل جمردة من ، تعد اخلريطة األداة األوىل للجغرايف:اخلرائط/6 

وهي مستند مهم يساعد ، معناها وقيمتها الفعلية حىت توقع على اخلريطة ومن مث تصبح ذات مغزى قوي
، الشـريعي (وال واملواقع واملواضـع واملسـاحات   من خالل حتديد األط، البحث اجلغرايف على حتليل
 )1-1شكل(وقد اعتمدت الدراسة على خريطيت أساس خريطة األساس ) 98-96ص، هـ1424

  .وطبقت عليها دراسة التوزيع) 2-1شكل(و
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  )1-1(رقمشكل 
 هـ1428حدود أحياء مدينة مكة املكرمة عام

 
 .هـ1428، صمة املقدسةاالباحثة اعتماداً على بيانات أمانة الع: املصدر 
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 )2-1(رقم  شكل
 هـ1428مدينة مكة املكرمة حدود قطاعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .صمة املقدسة ألحياء املدينةاالباحثة اعتماداً على تقسيم أمانة الع: املصدر  
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 )3-1(رقم  شكل
 ة مسميات األسواق املركزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر                 
 .مما أوجد صعوبة يف إظهار مسمياا، وضحت األسواق على مقياس أكرب نظراً لتكتلها يف نقاط حمدودة من املدينة: ملحوظة             
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 :ناتمقاييس حتليل البيا 1-10
فسيكون من املفيد جداً استخدام بعـض  ، ملا كانت دراسة األسواق تتناول جانيب التوزيع والتصنيف  

  :وهي على النحو التايل، وجمموعات التصنيف الطرق اإلحصائية إلجياد منط التوزيع
 :Pearson Product Moment Correlation Coefficentمعامل ارتباط بريسون  •

من أقوى مقاييس االرتباط إال أنه صعب احلساب جلاجته إىل الكثري مـن البيانـات   يعترب هذا املعامل 
 1= ومعامل ارتباط بريسون، ملعادالت كاالحنراف املعياريوا

 ن                                                               
 )ص هـ ص)  (س-س هـ(جمـ ن

 ع ص       ع ص                
 .spssالدراسة طبقته باالعتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةإال أن 

 :Spearmanمعامل ارتباط اسبريمان  •
وهو االرتبـاط  ، املدروسةيستخدم هذا االرتباط لدراسة طبيعة تأثري العالقة ومدى قوا بني املتغريات 

 ومعادلته )356-343ص، هـ1420، الصاحل(األنسب عند دراسة املتغريات اليت على هيئة الرتب
 2جمـ د-1
جمموع مربعـات   2حيث أن ن هي عدد أزواج القيم للمتغريين س وص جمـ د)      1-2د(ن 

 الفروق بني رتبيت س ص
وقد طبقته الدراسة باستخدام برنامج ، قة بني رتبة الطريق وعدد األسواقوقد استخدم لدراسة العال

 .spssةاحلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعي
   : Form Guideدليل الشكل  •

القرى يف سـهل نوتنجهـام   لدراسة أمناط ، لذلك استعان اجلغرافيون ببعض األساليب الكمية احلديثة
اليت تناولت أمنـاط األشـكال يف    Hudsonودراسة هدسون ، Keatingقام ا كيتنج  واليتباجنلترا 

 2)طول أطول حمور داخل الشكل (=  دليل الشكل : وصيغته الرياضية هي ،املناطق احلضرية
 2مساحة املنطقة بكم×1.27                                                             

 (p٥٠,١٩٦٩,Hagget)      ثابت املسافة  1.27ن حيث إ    
 .بيد أن الدراسة اعتمدت على النظم احلاسوبية يف حتديده على الشكل

 : نقطة املركز املساحي •
يتم تطبيق هذا املقياس بتحديد نقطة تقاطع أقطار الشكل يف نقطة واحـدة هـي مركـز الشـكل     و
 .يف حتديد موقعها GISإال أن الدراسة اعتمدت على برنامج )144ص، هـ1425،اجلابري(
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  :Median Pointنقطة الوسيط •
وميثل مركز القلب ، اسةوهي النقطة اليت متثل مركز التوزيع بني األسواق املركزية يف منطقة الدر    

ويقـع النصـف اآلخـر إىل    ، حبيـث يقـع نصـفها إىل الشـرق منـه     ، لتوزيعهـا املكـاين  
كما يقع نصف النقاط إىل الشمال منه والنصف اآلخر إىل ، )212ص، هـ1420،الصاحل(الغرب

 ) 372ص، م2003، أبو صبحة( وتكمن أمهيته يف اختزال التوزيع يف موقع واحد، اجلنوب
 : Central Point ب املركزينقطة اجلذ •

ويتم حتديدها من ، األسواق املركزية وهي النقطة اليت متثل نقطة مركز اجلذب بالنسبة جلميع نقاط
ومن حاصل املعادلة ميكن حتديد القيمتني علـى  ، ن ÷ )ك س×م(جمـ =س الرياضية الصيغة خالل

قاطعهما تكـون نقطـة اجلـذب    وعند ت ،ن منهمااومن مث يقام عامود، احملورين السيين والصادي
 .GISبرنامج  مباستخداإال أن الدراسة حددت هذه النقاط الثالث  .املركزية لألسواق املركزية

 :   Equivalent Part النصيب املتعادل •
قاييس لدراسة التوازن بني الظاهرة اجلغرافية وما تشغله من املكان هو مقيـاس  املإن من أبسط      

لذي يعطي صورة عامة لطبيعة التوزيع ومدى ميلها حنو العدالة أو اإلجحـاف  وا، النصيب املتعادل
ويعد أسلوب النصيب املتعادل أحد األساليب  ،بقعة مكانية مرتكزة على مساحتها من نصيب كل

املساحة يف ك الوحدة املكانية املبحوثة إىل افيةاإلحصائية اليت تعتمد على نسبة توزع الظاهرة اجلغر
  عدد األسواق يف احلي  ÷  مساحة احليعلى سبيل املثال     . القطاعأو يف  احلي

                                            
 مساحة املدينة       جمموع األسواق

 :Spacing Mean متوسط التباعد •
، لم التباعداجلغرافيا بأا عWatsonوقد عرف ، من الناحية الكارتوغرافية هو التباعد بعينه عوالتوزي   

وبعداه النـهائيان مهـا التخلخـل     التبعثررد التقارب والتباعد أو التجمع ووهذا يعين  الكثافة أي جم
 ). 341-340ص،هـ1421، خري(التكاثف و

إذ تتمحـور طبيعـة   ، ودراسة التباعد تعين ماهية منط انتشار الظاهرة اجلغرافية يف مساحة حمدودة     
واليت تسهم بشكل فاعل يف الكشف ، ة اليت تفصل بني الظواهر املدروسةاالنتشار حول متوسط املساف
ومن مث احلصول على صـورة  ، وبالتايل احلكم على مدى كثافة الظاهرة، عن منط التوزيع الذي اختذته

ومن الصعب فهم طبيعة التباعد بني النقاط دون ربطها حبجمهـا  ، لوصف طبيعة التوزيع أكثر تكامالً
ـ ولـذلك  )195ص،م1977،محدان(فهما وجهان لعملة واحدة، وطيدة بينهما وهلذا فالعالقة ت طبق

 :معادلة التاليةالدراسة 
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 متوسط التباعد =1.0746× √ املسـاحة                    
 ) 170ص،م2005،الشمريي(                              عدد األسواق               

 : Standard Aria درجة التركز يف املساحة املعيارية •
إذ هو أحد أهـم مقـاييس   ، طبقت الدراسة هذا املعامل للتعرف على مدى التشتت يف الظاهرة      

ويتم حسـابه  ، وهو يشبه االحنراف املعياري يف مفهومه، واملستخدمة يف اجلغرافيا االقتصادية، التشتت
التوزيع وإن تالصقت احملالت التجارية وتكمن أمهيته يف أنه يعطي وصفاً لكثافة ، وفقاً ملساحة معيارية

كمـا يف األسـواق   (أو تناثرت أسواق قليلة العدد يف مساحات واسعة ) كما يف األسواق الشريطية(
دراسة درجة تركز توزيع األسواق على مساحات منتظمة يأيت على تفسريات أوضح  إذ إن، )املركزية

وقد افترضتها الدراسـة بــ   ، هاتأيت الدقة لدى حتديدواليت قد ال ، بعيدا عن تأثري املساحات املتباينة
وقد طبقت ملعرفـة نسـبة تركـز    ، من املساحة املعمورة باملدينة% 1.35إذ متثل نسبتها  2كم100

 : وفقاً للمعادلة التالية، من مساحة املدينة 2كم1األسواق يف كل 
 س× م  =درجة التركز يف املساحة املعيارية 

 )191ص،م2005،املصدر السابق(    ح                                           
 عدد األسواق = م
  )1802(املساحة املبنية  متوسط= س
  2كم100املساحة املعيارية وهي = ح

 .فقد مت تطبيق املعادلة على املساحة املعمورة بالكيلومترات ،ونظراً العتماد الكيلومتر كمساحة معيارية
لتصنيف املـدن وظيفيـاً   Weebوهو أسلوب اعتمد عليه  :Functional Guide الدليل الوظيفي •

 :ولقد طبقته الدراسة وفقاً للصيغة التالية ،لغرض التمييز بينها
  جمموع مؤسسات الشارع× عــــدد مؤسسات سلعة ما بالشارع       =الدليل الوظيفي

    متوسط عدد املؤسسات التجارية يف كل الشوارع                  
 .وأعلى القيم الناجتة حتدد الوظيفة اليت اختص ا السوق) 32ص،هـ1419،النحاس(

 :   Influenced Areaذحساب مساحة منطقة النفو •
  :ةوذلك من خالل الصيغة احلسابية التالي

 قطر دائرة نفوذ السوقنصف   = √ السوق جمموع املتسوقني يف× مساحة احلي
 )323ص،م1983،يمانسل(     ـيإمجــايل سكـــان احل   
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 : Analysis of Varianceحتليل التباين •
ويعرف حتليل التباين يف ، وهو وجود متغري مستقل وآخر تابع ِ طبقت الدراسة أبسط أنواع حتليل التباين
وقد استخدم لبحث  One-way Analysis of Varianceهذه احلالة بتحليل التباين يف اجتاه واحد 

واملتوسط املسـاحة يف األحيـاء    -متغري تابع-اإلمجالية لألحياء والقطاعاتاختالف درجات املساحة 
تربيع تلك االحنرافات يف املساحات عـن متوسـطها احلسـايب    ومن مث -متغري مستقل -والقطاعات 

 :  الرياضية وصيغتها، )116ص ، هـ1423، الضحيان( وقسمتها على عدد هذه املساحات
  جمموع املساحات=و س    حنراف املعياريع هو اال     2)س -س(جمـ =2ع  

 ن                                     ن                                
   1-ولدقة اكرب نقسم على ن

يف حساب التباين بني مساحات أحياء وقطاعات  ١٠.٠  spssغري أن الدراسة اعتمدت على برنامج 
 .املدينة

دايس أول من حاول استخدام عنصر املسافة بني املواقع األقرب  لقد كان :حتليل صلة اجلوار •
 :وذلك على أساس، إىل بعضها لقياس مدى ابتعاد هذا النمط عن العشوائية يف التوزيع

 .تساوي نقاط التوزيع يف احليز املكاين الذي تنتشر فيه/أ
 .تساوي فرص املساحات املدروسة يف عدد النقاط املوزعة/ ب
 )426-425ص،هـ1425، اجلراش.(لنقاط عن بعضها البعضاستقاللية ا/ج

يف حني لو زادت عـن  ، فإذا كانت قيمة منط التوزيع واحد صحيح يعين أن النمط عشوائي التوزيع    
ولو قلت عن هذه القيمة يعين أن التوزيع متجمـع   ،Dispersedهذه القيمة يعين أن التوزيع متباعد 

Clustered ،وهي درجة احنراف منـط  ، لى قوانني االحتمال الرياضية ونظرياتهويعتمد هذا املعيار ع
فيما لو كانت تلك النقاط موزعة ، )التوزيع النظري(عن توزيعها املتوقع ) التوزيع احلقيقي(توزيع النقط 

، ويتدرج املدلول الكمي هلا من صفر عندما تكون جمتمعة يف مكان واحـد ، يف نفس املنطقة عشوائياً
عنـدما  2.1491وينتهي عند ، من واحد صحيح تكون النقاط موزعة توزيعاً عشوائياًوكلما اقترب 

، توزيعها الشكل املنـتظم ويأخذ ، تكون النقاط موزعة يف أقصى بعد لبعضها عن بعض بطريقة منتظمة
 .اًالقيمة عن الواحد باجتاه الصفر كان التوزيع متجمع وكلما قلت

 ن ×  م2=ل: ادلة التاليةويعتمد حتليل اجلار األقرب على املع 
 ح       اجلار األقرب                         = ن لحيث إ  
متوسط املسافة الفاصلة بني النقاط=م 
 عدد النقاط =ن
 مساحة املنطقة املدروسة=ح
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وعلى ضوء ذلك تتحدد ثالث أمناط من  2.15يف صلة اجلوار ببني صفر وبني ) ل(وتنحصر قيمة 
 :التوزيع
   Clustered) عنقودي( متجمع/1
 Randomعشوائي /2
 Disposedمشتت و متباعد /3
 :ليل ااور األقرب لدينا فرضيتانويف حت

 .فرض العدم وهو التوزيع العشوائي /1
 .فرض البحث وهو التوزيع غري العشوائي/2
قرب املتوقعة علـى  وهنا البد من عمل مقارنة نتيجة قيمة ااور األقرب احملسوبة مع قيمة ااور األ   

فإذا كانت احملسوبة أكرب مـن  ، بناًء على املسافات املالحظة املتوقعة، افتراض التوزيع العشوائي للنقاط
لتوزيع مييـل إىل  وإذا كانت احملسوبة أقل من املتوقعة فإن ا، املتوقعة فالتوزيع مييل إىل التباعد العشوائي

اليت تفصل بـني  ، ألقرب على موازنة متوسط املسافاتويعتمد حساب مؤشر اجلار ا،التجمع العنقودي
النقاط وجاراا األقرب يف توزيع مكاين فعلي مع متوسط املسافات اليت تفصل بني تلك النقاط وجاراا 

وقد طبقت الدراسة هذا املقياس باالعتماد )203ص، هـ1997، شحادة( يف توزيع عشوائي نظري
 .على النظم اجلغرافية وبطريقة آلية

وتظهـر منـاطق تركزهـا    ، يعد حتليل كرينل أحد األساليب اليت تقيس اجتاه التوزيع: رينلحتليل ك •
وقد اعتمدت الباحثة على برنـامج  ، بتحديد نقطة نواة للتوزيع تنطلق منها موجات االنتشار للظاهرة

 )3ص،هـ1429، الشيخ(لتحديدهالنظم 
 :الصعوبات اليت واجهت الباحثة  1-11

نات إحصائية أو وصفية عن األسواق املركزية أو الشـريطية كحصـر شـامل    عدم توفر بيا •
وذلك بسبب ، أو تاريخ ظهورها، ألعدادها أو مساحاا أو أعداد حمالا أو ختصصات سلعها

 .فقد املرجعية املوحدة هلا يف املؤسسات والدوائر احلكومة
وخوفهم علـى  ، العمل امليدايناملركزية ألمهية و الشريطية عدم تفهم غالبية أصحاب األسواق •

ممـا اضـطر   ، وعدم إدالئهم عن بعض البيانات كعدد املتسوقني أو دخل السوق ماستثمارا
كما امتنعوا عـن السـماح   ، خراجها من متغريات الدراسةإىل مجعها من امليدان أو إالباحثة 

 .اط األمن مثالًللباحثة بإحصائها ميدانياً أو مساعدا يف توزيع االستبيانات بتعاون ضب
اإلحصائيات الصادرة عن اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة وبيانات العاصـمة   تضارب •

بعض البيانات األساسـية كعـدد    ونقص، املقدسة حول عدد السكان أو مساحات األحياء
 .مما اضطر الباحثة جلمعها ميدانياً، احملالت يف الشوارع التجارية
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مما ضـاعف  ، على األسواق حصراً فعلياً لرفض أصحاا اإلدالء عنهاني حصر أعداد املتسوق •
 .الوقت واجلهد املبذول للحصول على البيانات األساسية للدراسة

، أعداد الشوارع التجارية ومسـمياا : بة للدراسة مثلوطلحلداثة املطلوبة يف البيانات املفقد ا •
 .جود غريها اضطرت هلا الدراسةإال أن عدم و، وفقدها ملنطقية تصنيف التجاري منها

 :هيكل الدراسة 1-12
 :على النحو التايل  والنتائج اخلامتة تضمنتهافصول  ستة لقد مت تقسيم الدراسة إىل

 :مقدمة الدراسة وخطتها/ الفصل األول
وفرضيات الدراسـة واإلطـار   ، ومشكلة الدراسة، وقد اشتملت على موضوع الدراسة وأمهيتها    

وطرق حتليل ، الدراسةومنهج الدراسة ومصادر بيانات ، وأهداف الدراسة، اسات السابقةالنظري والدر
 .وهيكل الدراسة، الصعوبات اليت واجهت الباحثةو، البيانات

 :التطور التارخيي لظاهرة األسواق/الفصل الثاين
، عثمـاين الاأليـويب و ، اإلسـالم  ،ما قبل اإلسالم: وقد قسمت مراحل التطور إىل مخسة مراحل    

 .وأهم األمناط السوقية لكل مرحلة ،السعودي
 : الشريطيةواق املركزية وتوزيع األس/الفصل الثالث

مث تنـاول التوزيـع علـى مسـتوى     ، وقد تناول هذا الفصل التوزيع اجلغرايف على مستوى املدينة    
 .مستوى قطاعات البلدية مث،األحياء

 :يف توزيع األسواقالعوامل اجلغرافية املؤثرة /الفصل الرابع
 .تناول هذا الفصل دراسة العوامل الطبيعية والبشرية املشكلة لنمط توزيع األسواق احلايل باملدينة    

 :تصنيف األسواق ومناذج تطبيقية هلا/سالفصل اخلام
وحسب نوعية ، مت يف هذا الفصل تصنيف األسواق حبسب احلجم املكاين كمساحة وطول السوق    

تناول هذا ، وحسب مناطق نفوذ األسواق،وحسب خصائصهم، وحسب حجم املتسوقني، ةالسلع املباع
من حيث املوقع الفلكي واجلغرايف واملساحة أو الطول والسلع ، الفصل دراسة أسواق خمتارة من الدراسة

 .املباعة واخلدمات املقدمة وجهة التشغيل القائمة على السوق
 :اخلامتة والنتائج/الفصل السادس

 .النتائج والتوصيات اليت توصلت هلا الدراسةواخلامتة ناول هذا الفصل ويت 
 



 الفصل الثاين
 

 نشأة أسواق مدينة مكة املكرمة وتطورها
 

 ة مكة املكرمةدينمنو احلجم السكاين مب •
 عصر ما قبل اإلسالم: املرحلة األوىل •
 اإلسالمما بعد عصر : املرحلة الثانية •
 ديالعصر السعو :ة الثالثةاملرحل •
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 انشأة أسواق مدينة مكة املكرمة وتطوره
، صاغها وحرمها يوم خلـق السـموات واألرض  ، كان موقع مدينة مكة املكرمة اختياراً إهليا أزلياً    

قد بدأ منذ خرج إبـراهيم عليـه   ، غري أن تأريخ التواجد البشري فيها، وستظل كذلك إىل يوم القيامة
اهللا تعـاىل    هاجر من الشام إىل إحدى األودية احلجازية بأمر من وأمهم ومعه ابنه إمساعيل الرضيع السال

ربنـا  (:وقد خلد القران الكرمي هذا احلدث العظيم بقوله تعاىل، سكوناملغري يف ذلك املكان ، ليتركهما
بمِ ررحالْم كتيب دنعٍ عري زرِ ذغَي ادي بِوتيذُر نم تكَني أَساسِ إِنالن نةً مدلْ أَفْئعلَاةَ فَاجوا الصيمقيا لن

 إبراهيمسورة  ))37(مرات لَعلَّهم يشكُرونَتهوِي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّ
، لقد أوجزت هذه اآلية الكرمية الكثري من املدلوالت بوصـف املكـان بأنـة واد غـري ذي زرع        

جرف السيول ووجود الوحـوش  :ومن تلك املخاطر، املخاطر الطبيعية تبعا جلغرافيتها واملعروف بكثرة
فهو بفطرته اليت أوجده اهللا عليها وهو واقـع  ، حىت يكون ذا زرع ما أنه مل يستأنسك،وتعدد الدروب

 .جبوار بيت اهللا احلرام 
واشتد صـراخ الرضـيع؛   ، مكثت هاجر ورضيعها يف ذلك املوضع إىل أن نفد املاء الذي جاءوا به    

، أحدمها امتداد جلبل أيب قبيس وهو الصـفا ، فأخذت أمه تسعى بني اجلبلني ااورين هلا حبثاً عن املاء
والذي ، حىت أرسل اهللا إليها الروح األمني جربيل عليه السالم، واآلخر امتداد جلبل قعيقعان وهو املروة

وبلهفة األم أخذت هاجر حتيضه خوفـاً مـن   ، جارٍ لتظهر بئر زمزم فإذا هو ماء ضرب برجله األرض
ـ 1419،فريوزي( باجلزيرة العربية جيري اًولوال ذلك لكان ماء زمزم ر، ضياعه ) 63-56ص،هـ

وهذه داللـة علـى   ، وإجابة لتلك الدعوة مرت م قافلة جتارية من جرهم عائدة من الشام حنو اليمن
حيـث  ، بـدأت والدة مكـة  وجود املاء وبسبب ، الدينيةأسبقية خط القوافل التجارية لظهور املدينة 

على سفوح اجلبال احمليطة بالوادي ليشكلوا بذلك أول استيطان بشـري   استقرت تلك القافلة وأقامت
 . وتشكلت منه املدينة يف أعقاب تارخيية الحقة، م .ق2500قبل ما يقرب من 

فأقبل أول وفود احلجيج يقتفون أثر اخلليـل   بعد ذلك شرع اهللا وظيفة املدينة وخلدها لتبقى عامرة   
، أقام بعضهم مع جرهم بعد احلجو، وقد عاد بعضهم، م.ق2829قدرها الفريوزي بعام ، عليه السالم

والثاين مشال املسـجد  ، األول عند سفوح أجياد، يف الوقت الذي انقسمت فيه مكة إىل حيني سكنيني
املصـدر  (حني خال الوادي مـن املسـاكن    يف، ب عامراحلرام يف أعايل مكة املكرمة واملعروف بشع

 )59ص،هـ1419،السابق
 :   منو احلجم السكاين حباضرة مكة املكرمة2-1 

إثر أحداث تصـدع  خاصة بعدما قدمت خزاعة لإلقامة ا ، ن يف مكة عاماً بعد عامازداد الساكنو    
لك خزاعة على الكعبة بـاملطعم  وقد قام م، أقامت عالقات مصاهرة مع ساكنيهاو، ودم سد مأرب

ومل ترجح املصادر ، األمر الذي جذب الكثري من القبائل لالستقرار فيها، والكسوة ألهلها وااورين هلا
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األمر الذي يشري بكلتا يديه ليؤكد مولـدها يف  ، التارخيية موقعاً آمناً إلقامة األسواق ا يف ذلك احلني
، والذي بلغت فيه مكة مبالغ احلنكة والتنظيم اإلداري، كالب خاصة يف عهد قصي بن، العهد القرشي

 .وذلك يف القرن اخلامس امليالدي
ية طوال العام ووظيفتها دينة حضارية تنمو بوظيفتها الدينولقد وظف الدين مبختلف شرائعه إلقامة م    

ن عملـوا جاهـدين   والذي، منذ بدايات تشكلها كمركز لقبائل قريش وحلفائها، التجارية يف املواسم
حتولت فيه مكة من منطقة قالقل وحروب إىل منطقة أكثر أمنا ، لتنظيم كيان جتاري مستقرٍ على أرضها
وتأيت بعدها القفزة احلامسة اليت انتقلت فيها املدينة التجارية إىل .واستقراراً بني أقاليم شبه اجلزيرة العربية

ضـمان التقـاء الطـرق فيهـا وسـهولة الوصـول       مرحلة االنتخاب بني املواقع األكثر تناسـباً ل 
 ). 42ص،م1977،محدان(إليها
الذي يربط مابني الشام ، حىت أصبحت حاضرة مكة حتتل موقعاً متوسطاً على طريق التجارة القدمي    

األمر الذي أوجد جسـور التفاعـل   ، مشاالَ واليمن جنوباَ كأكرب املستعمرات السكانية يف ذلك احلني
حىت اشتهر القرن  ،بني حركات بشرية وأخرى سلعية، امكة واألقاليم احلضرية احمليطة واالتصال بني 

واليت ميكـن  ، أسهم يف منو املدينة املقدسة وتشكيل أوىل مالحمها، السادس امليالدي ببعد اقتصادي مميز
 )1-2(يف الشكل رقم تتبعها
 الشرقي وغرب ناحية الشمال قد امتد، ن اجتاه النمو العمراينجند أ )1-2(من خالل حتليل الشكل    

وجند أن امتدادها يتبـع أوديـة احلركـات    ، جمرى وادي إبراهيم واألودية املنحدرة عرب اإلقليم اجلبلي
ويظهـر  ، واليت انتابت الدرع العريب خالل األزمنة اجليولوجيـة القدميـة  ، والتصدعات واالنكسارات

تتخللها بعض املساحات اخلالية من املباين يف حي املعابـدة  ، االًامتدادها من املسفلة جنوباً إىل املعالة مش
وبذلك اجتمع هلا أمن ، وهو موقع يشري إىل حتصن املدينة جبباهلا اليت علتها القالع كما هو ظاهر، حالياً

وهي إضافة مهمة إىل موقعها الديين املهم الذي ساهم يف وجود الكثري ، الطريق واملال واملوقع املركزي
األسـواق املومسيـة والدائمـة     والذي بدوره أدى إىل نشأة، التنموية اليت ضت باملدينةالعمليات  من
  )33ص ،هـ1424،كتيب(فيها
قسمتها الدراسة احلالية األسواق التجارية يف مكة وتطورها جيد أا مرت بعدة مراحل  واملتتبع لنشأة    

 :مراحل على النحو التايل إىل ثالث
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 )1-2(مرق شكل
 م1807/هـ1222ببطن وادي إبراهيم  ع مدينة مكة املكرمة وامتداداهاضمو

 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .57ص،هـ1426، مرزا : املصدر            
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 ما قبل اإلسالمعصر : املرحلة األوىل 2-2
، جبفاف البيئة وشح املواردظروفاً جغرافية تتسم ، املدينة ت الظروف املكانية والبشرية لنشأةلقد ولد    

، والذي ازدادت له احلاجة تبعاً لتزايد أعداد الساكنني، األمر الذي قلل كثرياً من فرص إجياد الغذاء فيها
لـذلك   اليت تقع فيها مدينة مكة املكرمـة؛ األمر الذي مل يكن سهالً يف ظل الظروف املكانية املناخية 

وسامهت ظروفها املكانية كمحطـة  ، ارسة النشاط الرعويدفعت تلك الظروف البيئية بسكاا إىل مم
لتجارة باملدينة ذكـر  وللتدليل على عمق جذور ا ،جارية على ممارسة النشاط التجاريعلى الطرق الت

يعين  )∗عليكم بالبز فإن أباكم كان بزازاً:( ما روي عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قالالشيباين في
 ) 165ص،هـ2005،آل زيد ( السالم إبراهيم اخلليل عليه 

فثمة صورة أخرى ال ، رخيية ملدينة مكة املكرمة ملصقة بالكعبة وقدسيتهاوإذا كانت الشخصية التا    
وهي صورة التاجر الذي سخر كافة اإلمكانيات واملرافق مبا فيها الكعبـة يف  ، تنفصل عن هذه املدينة
دينة من جتمع سكاين صغري يف بقعة جمدبـة إىل أشـهر   فقد تدرجت هذه امل، ةسبيل مصاحله االقتصادي

لتبـادل  رية كانت جتمع سكان احلاضرة والبداوة ن أسواقها الصغإذ إ، اكز االستقطاب لقبائل العربمر
 .  وذلك قبل أن تطل على جتارة الشرق وتصبح الوسيط احملوري هلا، السلع والبضائع فيما بينها

مـن خـالل   ، الرئيس وظف القرشيون التجارة لتكون مصدر رزقهملقرن السادس امليالدي ومنذ ا    
وإمنا اعتمدت ، فهي مل ختلط بني العبادة واملراحبة والعشوائية، تنظيم األسواق املومسية املقترنة مبوسم احلج

الوقت الذي امتنعوا فيه  يف، حيث أمنوا طريقها باألمن واحلماية واملعاهدات، التدبري والتخطيط املسبق
ـ  حيث جلبت، يهاتفعيل دور األسواق يف محل ألوان الترف إلو، يبب والسالغصعن  ة املالبس احلريري

ت بشـكل مباشـر يف   أسهمهذه املهرجانات ، ديةوالسروج املطرزة والسيوف اهلنوالعطور والطيب 
 ):2-2(وهو جانب ميكن دراسته من الشكل ، اتساع إقليمها اخلدمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 )203ص،م1997، ابن منظور(البيت أو السالح ودخل فيه الدرع والسيفبائع الثياب أو متاع : البزاز ∗
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 )2-2(رقم شكل
 م1814/هـ1339مكة املكرمة مدينة 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .61ص،هـ1426،مرزا:املصدر          

 
 
 

    
 



 37

جند ،   John Lewis Burckardtوالذي رمسه الرحالة بوركهارت )2-2(من خالل حتليل الشكل 
هـات  وهي تصف مناطق واجتا، 2م2500ها حنو كرمة قد ازداد منوها لتصل مساحتأن مدينة مكة امل
ية فقط على العوامل الداخل والذي مل يتغذَ، هلا جسد املدينةخال يت مناوهي االجتاهات ال، األودية واألزقة
، اليمن من اجلنـوب حيث يظهر ارتباطها ب، طرق خارجية سامهت يف منو احلركة التجارية بل يأت له

وإىل ، تنصب يف قلب املدينـة وهي شرايني ، والشرق وباملدينة والطائف من الشمال، وجبدة من الغرب
ح هلم النزاع الدائر بني الفرس والروم مما أتا: على إنعاشها منهاعملت عوامل سياسية خارجية  جانبها

أثـر يف ظهـور طريـق الـرب      املالحة يف البحر األمحركما أن اضمحالل ،سهولة التعامل مع الطرفني
والذي ربط بني اجلنوب والشمال لتحل ، يمنوهو طريق رحلة الصيف والشتاء بني الشام وال، احلجازي

وقد أفاد هذا التحول من جتارة البحـر  ، حمل جتارة البحرين بني عدن القدمية وخليجي السويس والعقبة
 . إىل جتارة الرب لعرب احلجاز السيما قريش

زراعـي  الطائف ذات الطابع ال يف، كما أن اختالف النمط اإلنتاجي يف مراكز االستقرار احلجازي    
حقق ملكة بعض التوازن قبل ) الصناعي-التجاري-الزراعي(والصناعي؛ أو من يثرب ذات اإلنتاج املتنوع

ساعد على ذلك عدة عوامـل  ) 82-81ص،بدون تاريخ،بيضون( ،أن تؤول إليها الزعامة يف التجارة
 :موضعية وسياسية أسهمت يف بناء كياا التجاري على النحو التايل

فترق طرق القوافل العربية بني اخلليج و العراق واحلبشة واليمن وبالد الشام وقوع مكة على م •
 .كمراكز جتارية عظمى يف ذلك الوقت

تعرج عادة باجتاه حيث الطرق ت، تطورها إىل حمطة مرور على غرار احملطات اليت يتوفر فيها املاء •
 .العيون

إذ كانت الوحيدة اليت تتمتع ، يةني األطراف القرشجتانس التركيب السكاين وتضامن املصاحل ب •
بصورة إجيابية على مصاحلها التجارية املزدهرة وقوة  مما انعكس، ذ احلد النسيب من االنسجام

 .مركزها بني القبائل
حىت أصبحت أكثر جاذبية للتجـار يف  ، ونشأة أسواق داخلية، يحتول مكة إىل مركز خدم •

 كضرائب املرور وشؤون:تنظم املعامالت املاليةتشجيعهم علي تكوين املؤسسات التجارية اليت 
فضال عن النشـاط االجتمـاعي والثقـايف    ، مني علي السلعالربا والصيارفة واملضاربة والتأ

 .السنوي والتجاري
هو القوة احملركـة   كانالذي )ات العظمىأمن الطريق دون حلف مع الوالي(أثر نظام اإليالف •

عندها قي تلحىت أصبحت حلقة مركزية واسعة ت ،ضربداوة والتحتستوعب الل اليت دفعت مكة
املصـدر  (وظهرت مواقع أسـواقها حـىت عصـور الحقـة      ،مصاحل الدول الكربى حينها

 :و ميكن مالحظتها يف الشكل التايل)94-66ص،بدون تاريخ،السابق
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 )3-2(رقم  شكل
 م1880/هـ1397م مواقع األسواق الداخلية واملناطق التجارية احمليطة باملسجد احلرا

 
 .73ص،هـ1426، مرزا: املصدر
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من خالل حتليل الشكل السابق جند ارتباط األسواق الداخلية ببوابات املسـجد احلـرام كسـوق        
، ودار الندوة من اجلهة اجلنوبية الغربيةوهو سوقها الرئيس الذي يقع مالصقاً للمسجد احلرام ، احلزورة

الثقافية كانت تقام يف هـذه  لدينية واالقتصادية واالجتماعية ة اوالذي كان يشهد معظم فعاليات املدين
حىت ضـم إىل مسـاحة   ، هااخلدمات اليت تقدمولقد تنوعت يف هذا السوق صنوف التجارة و، املنطقة

املخصصة لبضـائع كـل   ) التكيات(إىل جانب املناطق التجارية. املسجد احلرام يف القرن الثاين اهلجري
 .    لتكية املصرية يف جنوب غرب املسجد احلرامواليت منها ا، منطقة

ف وحرصـها علـى   نعاش التجارة املكية من عقد لألحـال وال خيفى الدور الذي لعبته قريش يف إ    
واليت منها دار صفوان ، استتباب األمن لتأمني خمتلف متطلبات التجارة من سلع وقوافل ودور للتجارة

ليجتمـع  ، ألن القوافل تأتيها من مصر فتقيم أمام هذه الدار ر؛أمية يف جنويب مكة وتسمى دار مصابن 
والـيت ميكـن   ، وعلى غرارها دار الشام ودار اليمن، لذلك نسبت له الناس ويشتروا منه املتاع املصري

  .مالحظة مواقع بعضها
يـة  مل حتدد املصـادر التارخي أيضاً من أهم األسواق يف هذه املرحلة سوق الكثيب وسوق األبطح     

أيضاً من أهم األسواق قرن . القوافل القادمة للتجارة من السراة والطائف ماوكانت حتط فيه، مواقعها
كما  -يستخدم لدبغ اجللود-ويباع فيه مثر القرظ، القرض وموقعه أسفل جبلي أجيادين الكبري والصغري

ور القوافل واملبايعة بني واليت كانت تشهد حض، شاركت أفنية البيوت املكية يف إثراء النشاط التجاري
 )316-314ص، هـ1422، اهلاليب(ومن تلك األفنية فناء دار أم أمنار القارية ، ساكنيها وجتارها

والـيت امتـازت   ، بذات الشهرة اليت حظيت ا أسواق مكة الدورية إال أن هذه األسواق مل حتظَ    
نظمت على أساس أال يكـون  ، حدةواليت تشترك يف دورة زمنية وا، Market Ringبالشكل احللقي 

وقد تبلور دورها يف إشباع حاجات التبادل التجاري ، هناك سوق يف مكانني متجاورين يف اليوم نفسه
األمـر  ، ليصبا يف إقليم مكة التجاري... يف الطائف واملدينة، يكولوجية ذات حماصيل خمتلفةبني أقاليم إ

إضافة إىل عـدة أسـباب   ، لاللتقاء باملنتجني يف مكان واحدالذي ساهم يف تلبية رغبة التجار املتنقلني 
حيث ظهر هذا النوع من التنظيم املكـاين بتـوافر   ، اجتماعية وثقافية تسعى لتفعيل نشاطها التجاري

لذلك مال غالبية الباحثني إىل استخدام مصطلح التوافق الزمين واملكاين  ري انتظام الزمان واملكان؛عنص
 :ومن أشهرها)22-18ص، هـ1419، حبيب(
 :سوق عكاظ/1

ومنه قـالوا  ...عكاظ متسوق العرب كانوا جيتمعون فيه فيتنافسون ويتفاخرون:(قال عنه الزخمشري    
ومسي بذلك ألن العرب جتتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضاً ) تعاكظوا يف مكان كذا إذا اجتمعوا أو تزامحوا

وقـد وصـفها    ،م500ن نشأا تعود إىل ما قبل أ وقد أكد األفغاين إىل، بالفخار واخلصام واحلجج
 .بأا عبارة عن قرية هلا من املزارع والنخيل واملياه الكثري:اإلدريسي
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 32َ 40ْمشـاالً وخـط طـول    24ً 28َ 21ْويقع سوق عكاظ عند نقطة التقاء دائرة عـرض       
ت اجلهات املختصة يف يعن لقدو، وهي تتبع حالياً حملافظة الطائف، )هـ1428،العمل امليداين(شرقا8ًً

هـ حيث ترجح موقعـه يف مشـال شـرق الطـائف     1426العهد السعودي بتحديد موقعه يف عام 
، وحدوده من اجلنوب الغريب األثيداء، فهو يتمركز مبوضع جغرايف ممتاز بني مكة والطائف، كم45بـ

تبلغ مساحته ، األخيضرومن الغرب وادي ، ومن اجلنوب الشرقي العبالء ومن الشمال الشرقي اخلريرة
  .2كم10.5728

فيجتمعـون  ، منذ أول أيام ذي القعدة ببداية خروج الناس إليه أما إطاره الزمين فقد حدده األزرقي    
كما ، به عشرين ليلة يعرضون أسواقهم وسلعهم ويدخل بعضهم يف بعض للبيع والشراء يف بطن السوق

 .عن كونه مومسياً جيتمعون يف يوم اجلمعة واألحد أسبوعيا فضالً
األدم العكاظي الذي اشـتهر بـه يف   : ومن أهم السلع والبضائع اليت تباع يف سوق عكاظ سابقاً     

مبختلف أنواعـه  ) 110-88ص، هـ1423، إبراهيم(اجلزيرة العربية والذي تنتجه الطائف خاصة 
كما ، ان والزبيب والنبيذوال ختلو عكاظ من فواكه الطائف وخاصة العنب والرم، املذهب منه واملطلي

 فيـه   كما راجـت  ،جللود والشحومتباع احليوانات من اجلمال واخليل واإلبل ومنتجاا من السمن وا
واليت تأيت ا التجارة ، الشعري والقمح واألرز والسمسم: ومن أمهها، جتارة األطعمة واملالبس والشراب

كما تباع العطور مثل املسك ، ة من خمتلف البلدانواألسلح هكما يباع التمر بأنواع، من الشام واليمن
أصـباغ  (كما اتسعت مبيعات األصباغ كاحلناء والكتم والومسة والزعفران والورس ، والكافور والعود

 ).الشعر
ومل يقتصر نشاط هذا السوق على النشاط التجاري وحده بل راجت به األنشطة الثقافية بني الشعر      

من خالل االحتفاالت الدينية واملتعبـدات   ضافة إىل النشاط الديين الذي برزإ، والنثر وذيب األلفاظ
ويف هذا النطاق املنفتح على خارج مكة كان حممد صلى اهللا عليـه  ، ف واملواثيقعقد األحالاجلاهلية و

 األمر الذي يربز أمهية سوق عكاظ كمركز ثقايف، وسلم يعرض دعوته على خمتلف القبائل اليت تقيم فيه
وكانت ) 172-165ص، هـ1423، املصدر السابق( يضم األنشطة السياسية واالجتماعية والدينية

واستغىن النـاس  ، م746/هـ129مرحلة زواله واندثار عكاظ فقد جاءت مواكبة لفتنة اخلوارج سنة
   نقالً عن ،انشغاهلم بالفتوحات اإلسالميةإىل جانب ، عنها بأسواق مىن وعرفات

 )ence.com/servers/gall-http://www.arab (  حىت عاد إحياء نشاطه يف أول مهرجـان أديب
 )7ملحق رقم (هـ 1429ثقايف يف صيف 

 :   سوق جمنة/2  
وصفه ابـن   وقد، نسبة لعذوبة مياهها وغزارا نسبياً، وجمنة اسم مشتق من اجلنة اليت هي البستان    

، ابـن منظـور  (وكان يقام ا العـرب  ، بأنه موضع يف مكة على بعد أميال: األثري يف لسان العرب

http://www.arab
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وميتد حيزها املكاين يف أسفل مكة يف نقطة التقاء ، وهي لكنانة وهلم فيها آبار وماء )19ص، م1997
 .لسوق عكاظ امنةمتزوقد كانت ايتها  ،وم ومير جبوارها وادي مر الظهرانوادي فاطمة باجلم

ذي القعدة وحىت  20 وبالتحديد من، أما حيزها الزماين فيبدأ بعد عشرة أيام من اية سوق عكاظ    
وشأن هذا السوق كعكاظ يأتيها الناس حمرمون باحلج ويباع فيها ما بقي من البضائع ، أول ذي احلجة

 .اليت عرضت بسوق عكاظ
وذلك ، هـ1430احلكومة السعودية إلحيائه الذي كان عام كما نال جانباً من االهتمام من قبل    

ويعرض السوق العديد من النقوش ، يف منتزة البهيتة وتستمر فعالياته عشرة أيام، بإقامة مهرجان الربيع
األثرية واملناظر الطبيعية والبيئية يرجع تارخيها إىل مئات السنني إىل جانب العديد من األنشطة القدميـة  

 )15ص،هـ1430،جلزيرةا(واحلديثة 
 :سوق ذي ااز/3

إذ تقام ، أميال من عرفات3واشتق امسه من إجازة احلجيج اليت تكون منها إىل عرفات وهي مسافة     
ويعد ثاين أكرب أسواق العـرب  ،  قامت بعكاظ ولكن ليس بذات السعة نفسهافيه خمتلف األنشطة اليت

عن حيزها املكاين فقد أشار إليه الواقدي بأنه يف موضع  أما، ًقبل اإلسالم بعد سوق عكاظ يف األمهية
 )7انظر ملحق(وقد حددت حديثاً يف مشال شرق حي الراشدية ، خلف عرفات

وهي ، اليوم األول من ذي احلجة ويقيمون به حىت يوم الترويةأما اإلطار الزمين لذي ااز فيمتد من     
، قد باعوا كل ما جاءوا به للتجـارة  ام السبع يكونونفخالل هذه األي، آخر أسواق التجار واحلجاج

ـ 1423، إبراهيم(، بل هي أيام عبادة حبتة يف أيام احلج حيث يتوقف تبادل املنافع ) 99-88ص، هـ
لَـيس علَـيكُم    :(قال تعاىل، حىت جاء اإلسالم منعشاً هلا باحلث على تبادل املنافع حىت يف أيام العبادة

تبأَنْ ت احنج كُمبر نلًا موا فَضامِ  ◌  غررِ الْحعشالْم دنع وا اللَّهفَاذْكُر فَاترع نم متفَإِذَا أَفَض  ◌  وهاذْكُرو
 الِّنيالض نلَم هلقَب نم متإِنْ كُنو اكُمدا هولقد حددت مواقع سوق عكاظ . سورة البقرة ))198(كَم

 )7انظر ملحق (كان منها كروكي خبط اليد حلمد اجلاسر ، طبقاً لبعض املؤرخنيز وجمنة وذي اا
    اإلسالم عصر:املرحلة الثانية 2-3

املتخصصة بالسلعة  السابع امليالدي انتقلت أسواق مكة إىل مرحلة األسواق/ يف القرن اهلجري األول    
، زاد من رواج وازدهار أسواق مكة الداخليةن تزايد الشعوب اليت انضمت لراية اإلسالم إذ أ، الواحدة

وكثرة ااورين للمسجد احلرام من ، بفضل التنوع السلعي الذي تبع ذلك التزايد يف الشعوب املسلمة
إىل جانب افت سكان القرى الزراعية احمليطة ا لبيع حماصيلهم ومنتجـات  ، طالب العلم واملعتمرين

يد السكاين لقاطين مكة يف املواسم الدينية أوجد مواسـم للنشـاط   كما أن التزا، ماشيتهم يف أسواقها
وقد أشار اإلدريسي بأن ملكة مومسني ، خاصة بعد أن حل اإلسالم، التجاري متناغمة مع موامسها الدينية

ـ 1418، الزهراين وآخر(أحدمها يف شهر رجب واآلخر يف شهر ذي احلجة : جتاريني -16ص، هـ
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حمل 1300م إىل 1080ت أعداد أسواقها إىل أن بلغ عدد احملالت يف عام وتبعاً لذلك فقد ازداد) 21
والذي ، مثل سوق حزورة، مع اندثار بعضها تبعاً لظهور التخصصات) 166ص،م2005، آل زيد(

وقد امتازت تلك األسواق بالتخصص يف سلعة واحدة ويف ، تالصقت به العديد من األسواق املتخصصة
أصحاب احلرفة الواحدة فيما يشبه املؤسسة النقابية ويرأسهم فيهـا شـيخ    وانتظم فيها، أقسام متفرقة

، السرياين(وبالتايل ارتفاع مستوى احلرفة ، مما بلور مستوى املنافسة بني أصحاب املهنة الواحدة، الطائفة
 ).53ص،هـ 1405

 :امتاز نظام التخصص السلعي بعدة مزايا وبصفة عامة
 .السلع املتماثلةاتساع نطاق املنافسة بني جتار  •
سهولة حصول املشتري على أفضل السلع بأقل مثن بعد أن يتجول ويطلـع علـى األسـعار     •

ستغراق املشتري لكثري مـن الوقـت   إال أن أبرز عيوب هذا النظام هو ا، والبضائع املعروضة
ألن كل سوق بـه نـوع    ؛اجلهد يف قطع املدينة طوالً وعرضاً للحصول على كل احتياجاتهو

 )275ص،هـ1405، احلسن( ن البضائعواحد م
رغم افتقادها لتنظيم املوقع ، ويف هذه املرحلة حتولت الكثري من دور التجارة إىل جممعات جتارية وحرفية

 ...كوجود سوق احلدادين جبوار سوق الفاكهة وسوق الرطب، واحلرف غري املتناسبة مع بعضها
، ذه املرحلة فهي النقاط املقابلة لبوابات املسجد احلرامأما عن التوزيع املكاين الذي اختذته أسواق ه    

وقـد  ، وكلها تفضي إىل أسواق متخصصة وأخرى شاملة، يف جهاته األربع اًواليت تزيد عن عشرين باب
كن مالحظـة بعضـها يف   واليت مي، سوقاً متخصصة27بلغت أعداد األسواق يف هذا القرن بأكثر من 

 :)4-2(الشكل رقم
: والذي مثل باللغة التركية جند أن أهم األسواق القدمية يف هذه املرحلة )4-2(الشكلخالل حتليل من 

 .السوق الصغري سوق املسعى وسوق الليل و
 :سوق الليل /1

، واملسجد احلـرام  وهو بني الغزة، شرق املسجد احلراممشال يعد من أهم أسواق هذه املرحلة ويقع     
، وكان يطلق على هذا املزاد حراج العصر، ر لبيع األدوات املستعملةبعد صالة العص ويقام به مزاد يومي

حيث ختصص مبعامل صنع األواين ، حىت أطلق اسم السوق على احلي كامالً وغدا من أشهر أحياء مكة
نه أضيف إىل سـاحات  أما اآلن فال أثر هلذا السوق إذ إ، الفخارية وحمالت للنجارين وصانعي األثاث

يضم هذا السـوق  كما ، )167ص، م2005، آل زيد(األخرية التوسعة السعودية  املسجد احلرام يف
 .سوق الفاكهة والرطب والبهارات واأللبان واحلدادة والنجارة: عدة ختصصات منها
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 )4-2(رقم  شكل
 م1880/هـ1398يف الفترة مواقع بعض األسواق 

 .75ص، هـ1426،مرزا: املصدر                    
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 :سوق الصغريال/2
وكان يبـاع فيـه   ، املسجد احلرام واملسفلةغرب يقع يف غرب املسجد احلرام وهو بني الشبيكة و    

، كما تعرض به بعض املأكوالت اهلندية واليمنية، األطعمة الشعبية واحللويات واخلبز واللحوم والبقول
، م2005، آل زيـد (احلرام  ويف التوسعة السعودية األخرية أزيل و أضيفت مساحاته ألرض املسجد

أسواق اخلياطة والعطارة الواقعة قرب املسجد احلرام جهـة  : ويضم عدة أسواق صغرية منها) 167ص
 )226ص، هـ1401، مكي(وسوق الصيارفة والغزل والعلف بأول أجياد ، باب بين شيبة

 :سوق الغنم واملاشية/3
مث انتقل إىل عدة أماكن يف ، مر من الغربالذي يقع على ضفة وادي إبراهيم مقابل مدفع شعب عا    

وأخـرياً  ، مث اخلرمانية مث ريع ذاخر، منطقة معروفة اليوم بربحة الرشيدي بشرق شعب عامر:مكة منها
 .استقرت باملعيصم حىت وقتنا احلاضر

 :سوق املعال/ 4
هذا السوق موجوداً  وال يزال، ويقع بني اجلودرية ومقابر املعال، ويعد من أهم أسواق هذه املرحلة     
كما يوجد به البقالون ، سوق احلبابة وسوق النحاسة: وهو عبارة عن عدة أسواق متداخلة منها، مبكة
 .اخلردة واألحذية طارون وبائعووالع
 :سوق القشاشية/ 5

وختصصت حمالا ، والذي ال ميكن الفصل بينهما، ويقع شرق املسجد احلرام إىل جوار سوق الليل    
، رية وحمالت النجارة واحلدادة والعطارة وتنجيد األثاثوتوجد به معامل األواين الفخا، حالسال بصناعة

ولقد ضمت مساحاته إىل املسجد احلرام يف التوسعة السعودية األخرية مـن  ، كما يباع فيه البقر واإلبل
 .ناحية الصفا

 
 :سوق القرب والصوف ومنتجات البادية/6

وكانت تباع فيه القرب جبميع أحجامها كما كان ، سوق املدعى واجلودرية يقع هذا السوق على امتداد
كما كان سوقاً لبيع الصـوف  ، جراب السكني والسياط اجللدية:بعض املنتجات اجللدية منها فيه يباع

أما القرب فانتقلـت إىل سـوق   ، والذي انتقل موقعه إىل مدخل شعب عامر، اخلام والصوف املغزول
 .املدعى

 :لزل والشمال واملشاحل واملفروشاتسوق ا/ 7
املفروشـات و املصـنوعات   ( الـزل   يشتهر بصبغ الصوف وبيعويقع جبوار أسواق مكة عند املروة 

فالزل يأخـذ أشـكاالً   ، ومها مصنوعان من الصوف غري أما خيتلفان يف الشكل، والشمال) الصوفية
بني أجـزاء بيـوت   تعمل يف عمل القواطع أما الشمال فهي أكثر استطالة لذلك تس، مستطيلة ومربعة 
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ـ ، الشعر يف البادية ى أما املشاحل فتصنع من الصوف للتدفئة والزينة والبعض منها يصنع من احلرير وحيل
 .ويضم احلجامة والزينة واحلبوب و السمن والعسلكما  بالقصب

خلياطة والبقـالني   سوق الرقيق الواقع عند جبل أيب قبيس وسوق ا: كما توجد أسواق أخرى منها    
وسوق الوراقني أسفل مكة ، وسوق احلطب عند الشبيكة جهة اهلجلة، الواقع عند دار أم هاين باحلزورة

مثل السوق املصـري والسـوق   ، كما اشتهرت أسواق هذه املرحلة بالسلعة الواحدة من البلد الواحد
 )169-116ص،هـ1299، آل زيد(العراقي والسوق اليمين والسوق الشامي والسوق اهلندي 

والـيت  ، ولقد امتازت هذه املرحلة بظهور أسواق مومسية راجت بعد اإلسالم يف عرفة و أيام مىن     
أما مىن فاشتهرت ، ختصصت عرفة بسوق كبرية لبيع املأكوالت حىت، اهليةقامت إبطاالً ألحواهلم يف اجل

 )278ص، هـ1405، احلسن( ببيع اجلوهر النفيس من اخلرز واألمتعة
انتعاش سوقي تأثر بدخول مكة يف حالة فقد عرف ب العاشر امليالدي/القرن الرابع اهلجريأما بداية      

من قبـل  (والذي أبطل الضرائب اجلائرة على احلجاج ، خاصة يف عهد صالح الدين األيويب، استقرار
وقد أخرب ابـن  ، كةطرق التجارة املؤدية إىل مكما أمن األيوبيني ، م1176/هـ572سنة ) الفاطميني

الذي امتاز جبمعه ملختلف خريات وذخـائر  ، م1183/هـ579جبري عن موسم حجه يف هذه الفترة 
والسـمن   ااحلبوب بأنواعه:مما أوجد األمن الذي دفع بالكثري من املواد الغذائية إىل مكة منها، األرض

واألقمشة مبصادرها ، ه واجللود بأشكاهلاوالنب بأنواع، مبصادره املتعددة واألمساك اململحة والفواكه اففة
مما أوجد ، )عامل السياسات حكومية(كما أسهم ظهور العملة األيوبية يف إنعاش أسواق مكة، املتعددة

ومن أهم أسواق هذه الطفرة أظهره ) 156ص،م1998،املقريزي( السوقيةرواجاً سوقياً يف نقاط البيع 
 ):5-2(الشكل رقم 
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 )5-2(رقم  شكل
 السعودية واألسواق احمليطة به قبل التوسعةجد احلرام املس

 
      .129ص،هـ1426، مرزا: املصدر                                    
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، متراً من أبوابـه 150املسجد احلرام املناطق احمليطة بامتداد قطر  جند أن )5-2(شكلمن خالل حتليل     
وهذه نواة األسواق الشريطية اليت تفرعت عنـها يف العصـور   ، ها مواقع األسواق يف تلك الفترةتواليت قابل
والسوق الصـغري يف  ، سجد احلراموسوق املسعى يف ميني امل، منها سوق سويقة يف أعلى املخطط، الالحقة

التارخيية كمـا   وصفتها املصادرواليت ، أيضاً أسواق الشامية يف مشال غرب املخطط، املسجد احلرام برغ
 :  يلي
 : سوق املسعى/ 1

ويعد من أشهر األسواق لكثرة ازدحام النـاس فيـه   ، طول املشعر من الصفا إىل املروة والذي ميتد على    
األقمشة والسيوف والساعات : ومن أهم سلعها، اليت تليب حاجات سكان املدينة وحجاجها، وتنوع بضائعه

 .ويشتهر بكثرة احلالقني خلدمة احلجاج واملعتمرين، ملسابح واهلداياواملخطوطات من القرآن والعطور وا
 :سوق سويقة/ 2
وغالبية بضائعه مقدمـة  ، الشرقي من املسجد احلرامالشمايل وهي تقع بالقرب من طرف املروة للجانب    

ملرجـان  اخلرز والعطور واألخشاب والصبار والبخور واملالبس واألقمشة الراقية وعقـود ا : للحجاج مثل 
 .إضافة إىل موقع خاص ببيع العبيد، واللؤلؤ الصناعي والعقيق األمحر

       :سوق الشامية/3
وأسواقه قليلة طول العام ماعدا موسم  ،ويقع مشال املسجد احلرام وبالتحديد يف الطرف الشرقي لسويقة   

سبح واألقمشة اهلندية والتركيـة  وتباع فيه ال، وهو يشبه األسواق التركية، نشاطهاحلج الذي يبلغ فيه أوج 
كما يعرض يف املوسم خمتلف األقمشـة احلريريـة الدمشـقية    ، العقيقوبه الكثري من الفصوص والياقوت و

 .السجاد التركياحلرير اللبناين وو، وقصب الذهب والفضة، واحللبية والقطنية والنابلسية
كة من آثار الغزو ه أسواق محيث عانت في، تبدلت فيه الظروف السياسية اململوكيوحني حل احلكم     

وتـدخل  ، أيضاً الصراعات بني األشراف ومبكـة ، والذي أثر على حركة التجارة باحلجاز، املغويل لبغداد
ـ 830كمنع الباعة من عرض البضائع باملسجد احلـرام ، املماليك يف شؤون التجارة املكية ، م1426/هـ

قلت األسواق حىت أنه مل يعرف مـن  و، اد وارتفعت األسعارونتيجة لتلك العوائق واألزمات فقد عم الكس
سوق باب إبراهيم وسوق التمارين وسوق الصيارفة وسوق : أسواق هذا العهد إال عدة أسواق من أشهرها

حىت حل العهد العثماين والذي عـىن  . العطارين وسوق الليل وسوق املعالة وسوق الرقيق وسوق الصاغة
) 245ص،م1998،املقريـزي (اق يف هذه الفترةانعكس إجياباً على نشاط األسومما ، مبكة ودورها الديين

 .ن أكثر نضجاً يف املرحلة التاليةوها لتكاألمر الذي هيأ
 العصر السعودي:املرحلة الثالثة  2-4

والذي شهد ثورة سوقية تـأثرت  ، التاسع عشر امليالدي/هـ1344عاموقد بدأت هذه املرحلة حبلول     
، قت هلا الطرق املعبـدة وشسيارة هي وسيلة النقل بني املدن فقد أصبحت ال، نية ومكانيةبعدة ظروف زم
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ليبدأ اتمع السعودي مرحلة جديدة ألكثر انفتاحاً ، وطُورت وسائل احلفظ والتربيد والنقل للمواد الغذائية
، اخلارجالسفر إىل تاح ووعادات استهالكية مثل االنف ونتج عن عائدات النفط قيم، على الثقافات اخلارجية

% 60-40الذي وجه ، مما زاد من صرفها وتوجهها حنو االستهالك التريف، وتعددت مصادر دخل األسرة
، ومثلها على العالج والترفيه والسـياحة  ،على الكساء% 20-15من دخل األسرة السنوي على الغذاء و

األمر ، ثلها للسكن ومثلها مدخراتللتعليم وم% 15-5و، ائيةعلى األثاث واألجهزة الكهرب% 10-5و
مما نتج عنه تضخم يف ، يةالذي نتج عنه ثورة سوقية تأثرت بعدة ظروف زمنية ومكانية واقتصادية واجتماع

األمر الذي امتـازت بـه   ، دفع مبستثمريها إلقامة أنشطة مضمونة الربح قليلة التكلفة يف التشغيل، األموال
وقد أثرت تلك التغريات االقتصادية يف تغيري الـنمط  ، ة احلضرية باملدينةاألنشطة التجارية بني باقي األنشط

يف مبيعاا مـن   واملتباينة، اق املركزية الضخمةإذ قامت تبعاً لذلك األسو، السوقي لبنية األسواق ووظيفتها
ـ ، أسواق احلطب والفحملفواكه وأسواق املاشية وأسواق املواد الغذائية وامللبوسات واخلضر وا افة إىل إض

ـ 1418، الزهراين(حمل92208 حوايل هـ1417 حىت بلغت يف عام، اخلدمات املصرفية -45ص،هـ
92( 
يف أشـكاهلا   تباينت، متداد الطرق املؤدية إليهوتوجه اجتاه التوزيع للتمركز حول املسجد احلرام وعلى ا    

نظمت هلـا  ، مالية واجلملةتنوعت بني الك، وأحجامها من متاجر صغرية ومنفتحة الواجهات على الشوارع
قام اهليكل السوقي ولقد ، تنظيم السوق ومراقبة تنفيذ أحكام الشريعةمؤسسات إدارية وظيفتها اإلشراف و

على تشكيل بؤر مركزية لألسواق املتخصصة يف منط تقليدي بوظيفة جتارية أرقى تنظيماً من أسواق املراحل 
 : اليت حتوي متاجر التجزئة ئدة من األسواقالساحيث كان النمط ، السابقة

اليت متتاز بتنوع سـلعها   ،املكونة من جمموعة من احملال التجارية املتخصصةوأسواق وسط املدينة من أمهها 
بتعـدد  ووتتسم بالقـدم يف التصـميم   ، وكثافة نسبية يف أعداد املتسوقني، املباعة بني الضرورية والكمالية

 :لتهاومن أمث، تلف االجتاهاتمداخلها من خم
 .باملسفلة ةحلقة اخلضار والفاكه/1
 .السوق املركزي باملسفلة/2
 .سوق اجلميزة للخضار والفواكه/3
 .سوق املعابدة للخضار والفواكه/4
 .سوق بيع املواشي واألغنام واألبقار واجلمال على طريق الليث/5
 .لطائفسوق بيع املواشي واألغنام و األبقار واجلمال مشال شرق مكة على طريق ا/6
 .سوق بيع األعالف واحلطب والفحم على طريق الليث والطائف/7
 ) 132-128ص، هـ1413،احلبشي(أسواق التنعيم الشعبية /8
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جند أن األسواق القدمية ، األسواق وتطورها مبدينة مكة املكرمة ن خالل هذه الدراسة الوصفية لنشأةوم
جد احلرام والتضاريس املهيمنة على قلبها املركزي املوقع اجلغرايف حول املس: قد تأثرت بعوامل حمدودة

والطرق النابعة من املركز واملنساقة حنو األطراف واستخدامات األرض الدينية للمدينـة والسياسـات   
عـرب   النشـاط  وميكن هنا تلخيص قفزات ذلك، احلكومية اليت نظمتها احلكومات املتواترة على املدينة

 .األسواق املراحل التارخيية باعتبار عدد
نالحظ أن النشاط السوقي قد مر مبراحل عديدة بني نشـاط  حيث ) 6-2(من خالل حتليل الشكل وذلك 

ة اعتماداً على عدد األسواق يف وقد مثلتها الدراس، البشريةتأثراً بالعديد من العوامل الطبيعية و، واضمحالل
ا الشكل أثر اإلسـالم يف إنعـاش   ويوضح هذ، وهو مؤشر مناسب لتمثيل قوة النشاط السوقي، كل فترة

األمر الذي يكشف عن عمق العالقة ، حيث بلغ أقصى ارتفاع يف أعدادها يف عصر اإلسالم، األسواق املكية
بالوظيفـة   -بشـكل عـام   -وهذا يطابق ارتباط املدن ، بني الوظيفة الدينية للمدينة والوظيفة التجارية ا

متخض عنه توطن مسـتقبلي  ، واليت تتوج بفائض أو تثقل بعجز، رالتجارية كوظيفة الحقة ملرحلة االستقرا
نجـد أن  ف) 7-2(وهو اجلانب الذي يعرضـه شـكل  ، لألسواق يف نقاط حيوية تثري نشاطها التجاري

ن بذور انتشارها قد إذ إ، اً مهماً من كياا احلضاريتشكل جزءمات التجارية بأصنافها املختلفة االستخدا
، نقاط متقاربة من املسجد احلرام ويف أحشاء الكتل السكنية كما يظهرها الشـكل على ، بدأت يف الظهور

كما يظهر هذا الشكل االقتران ، واليت أخذت يف التبلور على أصناف أكثر حداثة من مراحل النمو السابقة
 مناطق خمتلفة كما يظهر توزعها يف، واليت ختتص باملنتجات احمللية، الواضح ما بني املناطق الصناعية والتجارية

األمر الذي ينم عن متثيل هذا الشكل لبدايات ظهـور األسـواق   ، من املدينة دون تركزها يف نقاط بعينها
منذ القدم وحىت يشري إىل عمق تأثري العوامل املكانية والبشرية يف تشكيل النظام السوقي باملدينة و ،املركزية

ويف ، احلديثة مبختلف أمناطها ومستوياا األسواق مرحلة لتنتقل األسواق يف هذا العصر إىل، العصر الراهن
وهي بنات الطفـرة األوىل لألسـواق   ، طليعتها املراكز التجارية وامعات التجارية واملراكز االستهالكية

وازدادت أعـدادها خـالل الفتـرة    ، هـ1396كان بزوغها كنمط لالستثمار منذ عام  واليت، املركزية
 ) 26ص،هـ1406، ةأبو ركب(هـ1400-1405
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 )6-2(رقم  شكل
 تطور النشاط السوقي عرب العصور التارخيية

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحثة: املصدر                  
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السعوديالعثماين  اململوكياأليويب  الفاطمياالسالمقبل االسالم

عدد األسواق
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 )7-2(رقم  شكل
 م1973/هـ1393االستخدامات التجارية مبدينة مكة املكرمة عام

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 .20ص،هـ1426، مرزا: دراملص                                
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اليت متتد جذورها التارخييـة إىل   ،وخنلص من هذا إىل أن ظاهرة األسواق هي إحدى الظواهر اجلغرافية    
 منذ املهد وحـىت ، غذا عدة ظروف مكانية وبشرية، هاواليت منت وتطورت تبعاً لنمو، املدينة نشأةأصول 

 :إجيازها فيما يلي واليت ميكن، بلغت أوج نضجها يف العصر الراهن
 .شكل موقعها حلقة مابني األقاليم ااورة:املوقع اجلغرايف/1
 .لتتجه حنو التجارة، قلصت من تبين مكة لألنشطة البدائية للمدن كالزراعة: الطبيعة الطبوغرافية/2
 أسهمت السياسات اليت توالت على مدينة مكة املكرمة منذ وصـول اخلـزاعيني  : السياسات احلكومية/3

سبل االستقرار ومن مث اإلنتاج فالفائض مث  مما هيأ، وعقبه احلكم القرشي، التجار من اليمن واستقرارهم ا
يف ، وهذا يشري لقوة تأثري السياسات احلكومية، عزز تلك الرعاية مكانتها الدينية يف نفوس احلكام، التبادل

والذي منح املدن الدينية ، ي بتداعياته االقتصاديةإىل أن حل العهد السعود، تأصيل جذور التجارة القدمية ا
األمر الذي يقضي بعمق االرتباط بني وظيفة املدينة الدينية الرئيسـية  ، لتفعيل دورها الوظيفي، أمهية خاصة

 .كعنصر فاعل يشغل حيزاً من كتلة املدينة، واليت تستمد منها قوا وتضمن هلا تطورها ودميومتها، وأسواقها
هلي ...املناطق الصناعيةوعلى جوانب الطرق وب، ملسجد احلرامفمجاورة أبواب ا: ات األراضياستخدام/4

مما أوجد منطاً خاصاً يف ، سة بينهاوبالتايل ظهور املناف، من أهم االستخدامات اليت تسعى األسواق جلوارها
كجانب جوهري ال ، يفمربر قوي يدفعنا لبحث أبرز مسات تواجدها ودراسة توزعها اجلغرا وهذا، توزيعها

 .غىن للدراسات اجلغرافية عنه



 الفصل الثالث
 

 التوزيع اجلغرايف لألسواق الشريطية واملركزية مدينة مكة املكرمة
 

 املظهر العام لتوزيع األسواق •
 التوزيع اجلغرايف لألسواق على مستوى أحياء املدينة •
 قطاعات املدينة  التوزيع اجلغرايف لألسواق على مستوى •
 األسواق املركزيةو يل منط توزيع األسواق الشريطيةحتل •
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 يف مدينة مكة املكرمة الشريطية واملركزية لألسواق التوزيع اجلغرايف
كمـا أن  ،وخطوة الزمة لفهم سلوك أي ظاهرة جغرافية، يعد التوزيع نقطة البداية ألي دراسة جغرافية    

وهذا يعين أن التوزيع ، زع الظاهرات يف املكان وفق منط خاصالتوزيع يعين الترتيب أو التنظيم الناتج عن تو
يترتب عليها موقع الظاهرة وحجمها وبعدها ، أو احملصلة النهائية موعة من العالقات، ميثل الصورة احلالية

 .     عن غريها من الظاهرات
وهي تتمحور حول ، تحليلوذلك من خالل املالحظة والوصف وال، وتعين دراسة التوزيع بأينية األشياء    

 .Relative Locationيف مفهوم  يعرف باملوقع النسيب ، بالنسبة ملا جاورها من عناصر مكانية امواقعه
وهذا يعين البحث   Pattern Analysisوقد جتاوز اجلغرافيون دراسة التوزيع ليبحثوا يف حتليل األمناط     

فقد تكون الظاهرة متقاربة وعلى مسـافات  ، هرة اجلغرافيةعن الطريقة والشكل واالجتاه الذي اختذته الظا
كما قد يكون الـنمط  ، منتظمة أو غري منتظمة أو قد تكون متباعدة وعلى مسافات منتظمة أو غري منتظمة

 .أو يأخذ شكل احملور أو الشكل الرباعي أو السداسي أو أي شكل آخر، اًعشوائي
كأحد املالمح املهمـة إلبـراز   ، الظواهر الطبيعية والبشريةولقد طبقت هذه اجلوانب على العديد من     

وهي مـن  ، ولعل من أبرز مالمح احلواضر بصفة عامة ظاهرة األسواق، شخصية املكان من منظور جغرايف
 .الظواهر اجلغرافية اليت خضعت لدراسة التوزيع بغية فهم العوامل والظروف اليت شكلت تلك الظاهرة

الـذي   Pattern Regularityريكز هذا الفصل على دراسة مدى انتظام النمط ومن هذا املنظور س     
ومن ، وذلك باالعتماد على التحليل الوصفي واإلحصائي من خالل دراسة مواقعها، اختذته األسواق باملدينة

ي فه، عالتوق وحتليل العمليات املؤثرة يف هذا التوزيع ومن مث، فدراسة منط االنتظام احلايل، امث التوقع مبستقبله
 ) 67-65ص،هـ1400،الفرا(ها وال ميكن فصلها يف ظل ديناميكية تغري، حلقات متصلة ببعضها البعض

 :املظهر العام لتوزيع األسواق3-1
القائم على وصف وحتليل وتفسري أهم مسات ، إن دراسة التوزيع املكاين هو أساس العمل اجلغرايف اجلاد    

ومدى ميله ،أهم خصائص التوزيعالبد من تتبع ، األسواق الشريطية واملركزية ويف دراستنا لتوزيع، الظاهرة
ومـدى   Pattern of Scatterواليت ستعتمد على دراسة  منط وطبيعة االنتشـار  ، حنو التبعثر والتمركز

ارتباط ذلـك كلـه    يف ما من شكو ،Pattern of Dispersionوكذا منط التشتت  Spacingالتباعد 
مما يشكل أمناطاً خمتلفـة للتوزيـع   ، ةمبعثرأو  ةشريطيفهي إما دائرية أو ، ة وشكلها احلضرياملدينبطبيعة 

نظراً ألمهية تأثري الشكل اخلارجي لإلقليم املدروس على مـدى  ، يصعب معها االعتماد على الوصف وحده
لذي يؤثر وا) 375ص، هـ1424، الشريعي( التفاعل بني السكان والظروف واملقومات البشرية للمنطقة
يف حني لو كان ، فسيفتح جماالً للتوزع املتقارب اًعلى طبيعة التوزيع فلو كان شكل املنطقة املدروسة دائري

ملكرمـة وضـعت الدراسـة    ولتطبيق ذلك على مدينة مكة ا، فسيدفع التوزيع حنو التباعد ريطياًشكلها ش
  :)1-3(الشكل
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 )1-3(رقم شكل 
 كة املكرمةتوزيع األسواق على كتلة مدينة م

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر         
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يتضح أن الصورة التوزيعية العامة لألسواق غري متعادلة يف مجيع أحنـاء  ) 1-3(من خالل حتليل الشكل     
وتبدو العالقة واضحة  ،وظيفيةانية أو عمرانية أو واليت قد تكون حمكومة بظروف طبوغرافية أو سك، املدينة

سواء لسـكان املدينـة أو    Accessibilityفسهولة الوصول ، املدينةني مواقع األسواق والطرق داخل ب
وإذا ما حاولنا . ها وضمان دميومتها يف النشاطومنو من أهم عوامل جناح األسواقللقادمني من خارجها هلي 

تركز األسواق املركزيـة والشـريطية يف   فإننا نالحظ وبشكل عام ) 1-3(شكلالتتبع مناطق توزعها من 
وباملقابل اخنفضت كثافـة توزيـع   ، وبدرجة أكرب يف جهة مشال وشرق املدينة، املنطقة احمليطة مبركز املدينة

ـ  ،من كتلة املدينة ةاألسواق املركزية يف املناطق اهلامشي دث وخاصة يف اجلنوب والغرب واليت تعد من أح
مما يشري إىل بعدها عن العدالة ، بينما انعدمت األسواق الشريطية فيها، اجلهات اليت ميتد فيها النمو العمراين

والذي يدلل على وجود عوامل قوية جعلتها ، يف التوزيع بني املناطق املركزية واالنتقالية واهلامشية من املدينة
 .تتوطن يف مناطق بعينها دون غريها

  The Burgess Concentricبريجس احللقية  نظريةمع  مدينة مكة املكرمة توافقهذا  ويظهر من    
توزع أسواق مدينة مكة املكرمة املركزيـة  حيث ت، يطة باملركزاليت صنفت املنطقة التجارية ضمن احللقة احمل

السرياين اليت أرجعـت   وهذه نتيجة غري متوافقة البتة مع دراسة ،والشريطية يف املناطق املتامخة ملركز املدينة
وهذه نقطـة جوهريـة   ، )60ص،هـ1405،السرياين(شكل الكتلة العمرانية لنظرية مدن ما قبل الصناعة

  .سيتم مناقشتها يف الفصل الرابع من الدراسة
أن الشكل ميزة : وهي م اجلغرايف لعدة أسباب منها، ويعد شكل املدينة أحد السمات الوصفية للمكان    

املناخ وغريها من وله من األمهية ما للتضاريس و، ضبطة باخلصائص الطبيعية ألي وحدة من األرمكانية مرت
ومساعدة اجلغرايف على اكتشاف ، املدن والقرى تكما ال خيفى دوره يف وصف امتدادا، اخلصائص الطبيعية

 .ةعالقات مكانية جديد
   Compactness and Elongationاالندماج واالستطالة : وللشكل خصائص وصفات متعددة منها    

إذ )1-3(الذي ميكن مالحظته من خـالل الشـكل   و، )268-265ص، هـ1420، آخرالصاحل و(
تأثراً مبوضع املدينة القدمية يف قلب ، حنو االستطالة أكثر من االندماج ةنالحظ ميل شكل مدينة مكة املكرم

 :طبقت الدراسة معادلة دليل الشكل االستطالةالختبار مدى و، الوادي وامتداده حنو الشعاب وعلى السفوح
طول أطول حمور داخل الشـكل مـن أقصـى مشـال املدينـة إىل أقصـى جنـوب هـو         اليت تتطلب 

تعين اسـتدارة    1والقيمة ، 2كم130012أما مساحة املدينة ، كم97.45كم ومربعها48.728766
 .الشكل
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وصغر القيمة باجتاه الصفر يدل على أن ، 0.5غ دليل الشكل بل دليل الشكل وفق القيم السابقة وبتطبيق    
وهذا يعين أن املسافات غري متساوية مـن  ، وهو شكل قريب من املعني غري املنتظم، مييل لالستطالةالشكل 

والذي يفضي لتفاوت الرحالت احلركية للسكان إثر بعد شكل املدينة عن الشكل ، مركز املدينة حنو أطرافها
وقد أثبت القياس امليداين امتداد كتل املدينـة  ، ذي يفترض تساوي أطوال أقطارها املارة باملركزال، الدائري

ـ  ،من احلدود الشمالية حلي العمرة اجلديدة مروراً باملركز ي العكيشـية مسـافة   وحىت احلدود اجلنوبية حل
 غالبيةلتمركز نظراً  )هـ1428،العمل امليداين(دقيقة60مت قطعها خالل مسافة زمنية ساعة ، كم26طولية

نقطة الوسيط واجلذب  حتديد ألسواق الشريطية يففستكون ممثلة ل، الشوارع التجارية األسواق املركزية على
 .  املركزية فقط

 ":اهلندسي"املركز املساحي  •
 : يف الشكل التايلالدراسة على النظم يف حتديد موقعها والذي ظهر  توقد اعتمد
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 )2-3(مشكل رق

 ملدينةكتلة اتوزيع األسواق حول املركز اهلندسي ل

 
  GISوتطبيق املركز باالعتماد على برنامج ، هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر    
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تساعد على ، للمدينة) ندسياهل(ركز املساحي نقطة املنالحظ أن  )2-3(ومن خالل حتليل الشكل رقم     

لكشف عن مـدى تـوازن   ل، للمدينة وربطها بالنقاط الفعلية لألسواقنقطة املوقع املركزي بالنسبة حتديد 
مـن  % 95كما يظهر توزع ، جنوب منطقة املسجد احلراموجند أن املركز املساحي يقع ، التوزيع حوهلا

 يف حني توزعت النسـبة الباقيـة يف جنوـا   ، لهالشريطية يف مشامن األسواق % 77األسواق املركزية و
واتفقتا يف توزعهما حنو الشمال ، إذ اجتهت املركزية حنو اجلنوب بينما اجتهت الشريطية حنو الشرق ،وشرقها

) أكرب األحيـاء يف احلجـم السـكاين   (املركز املساحي عن حي اهلنداوية وتبعد نقطة  ،والشمال الشرقي
بينما وقع املركز املساحي للمدينة بعيداً ، م األحجام السكانية يف مركز املدينةمما يشري إىل تضخ، كم2.6بـ

عـن  ، مما يشري إىل بعد مواقع األسواق، كم6.35نصيباً من األسواق مبسافة عن حي اجلامعة أكرب األحياء 
ا مـن  ق بعينهيشري إىل وجود عوامل قوية حتكم هذا التركز يف مناط كما، املوقع املركزي من كتلة املدينة

نظراً لتطابق األسواق يف غالبية مواقعهما و ،دون البحث عن التوازن يف التوزيع حنو كل االجتاهات، املدينة
واليت ميكنها متثيل مواقع األسـواق  ، طبقت الدراسة نقطة الوسيط واجلذب املركزي على األسواق املركزية

 .نظراً لتبعية غالبيتها يف معظم املناطق، الشريطية
 :Point Medium نقطة الوسيط •

النقطة اليت يكاد أن تتوزع حوهلا األسواق املركزية توزيعاً عادالً يف كـل  يف  املكاين د الوسيطيدمت حتقد ل 
، أسواق10-7موعات متساوية تضم من وقد قسمت هذه النقطة توزع األسواق إىل أربع جم، اجتاه باملدينة

 ):2-3(وميثلها الشكل
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 )3-3(رقم شكل

 هلا األسواق حول نقطة الوسيط املكاينتوزيع 

 
 GISوتطبيق الوسيط اعتماداً على برنامج ، هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر
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 تقع يف مشال املسجد يتضح أن نقطة الوسيط لألسواق املركزية) 3-3( ومن خالل حتليل الشكل رقم     
مما يشري إىل حـرص  ،  كم3.72بـ  -يف السكان أكرب األحياء حجماً -وتبعد عن حي اهلنداوية ، احلرام

أكرب األحياء نصيباً  -األسواق على التمركز بالقرب من الثقل السكاين بينما يبتعد الوسيط عن حي اجلامعة
مما يشري إىل حرص األسواق على ، الوسيطها وبين وهذه مسافة طويلة، كم6.19بـ -من األسواق املركزية

وتبعد نقطة الوسيط عن املركز املساحي باملدينة مبسافة ، اتساع نطاق سلعها بعيداً عن املنافسة قدر اإلمكان
 .سواء للشريطية واملركزية،وهو االجتاه السائد للتوزيع ، منه كم ناحية الشمال الشرقي4.45
   Central Point:نقطة اجلذب املركزية •

، لتحديـدها  GISعلى برنـامج   الدراسة  اعتمدت ولقد، وهي النقطة اليت تقع يف قلب النطاق السوقي
 :ساحي والوسيط يف الشكل التايلوربطها باملركز امل

جند أنه حتدد موقع نقطة اجلذب املركزية لألسواق املركزيـة يف  ) 4-3(ومن خالل حتليل الشكل رقم     
وهي ال متثل سوى املعدل احلسايب جلميـع  ، اهلندسي للمدينة ووسيط األسواق املركزيةمشال شرق املركز 

بأي حال من األحوال أن األسواق الواقعة عليها ذات أمهية سكانية أو  وال تعين، األسواق املركزية يف املدينة
سيط لألسواق مبسافة تقارب واضح بني نقطة اجلذب املركزية والو كما يظهر، وظيفية أو جتارية يف املنطقة

نقطـيت   ومن هذا خنلص إىل أن، كم5يف حني ابتعدتا عن املركز املساحي مبتوسط قدره ، كم1.5قدرها 
وبشكل عام ميكن القول أن توزيـع  ، الوسيط واجلذب املركزي قد ابتعدتا عن املوقع املتوسط لكتلة املدينة 

ر الشكل أن متوسط املسافة الفاصلة بـني النقـاط   ويظه، نقاط األسواق املركزية مييل إىل الشكل املتجمع
 .وهي مسافة شبه متقاربة، كم3.5الثالثة 

عموماً ميكن القول أن صورة التوزيع املكاين للنقاط الثالثة قد انتشرت حوهلا األسواق املركزية ناحيـة      
 الوسـيط  ويزداد تركزها حـول نقطـيت  ، الشرق بشكل متقارب وناحية الشمال والغرب بشكل متباعد

ارتباط شكل  قوةوهذا يشري إىل ، يف مشال منطقة الدراسة) اللتان تقيسان توزيع األسواق(واجلذب املركزية 
 وبدأت خوض مرحلة التحرك بعيداً، مركزها املساحي لقرا مناملدينة بنمط توزع األسواق املركزية تبعاً 

اليت تسعى إلجياد املسافات بني االسـتخدامات   تأثراً مبخططات التنمية ،عن التمركز حول املسجد احلرام
والذي بات أحد التحـديات  ، التجارية واالستخدامات اإلدارية باملدينة سعياً لتوسيع جمال سهولة الوصول

 .اليت يعاين منها مركز املدينة املزدحم
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 )4-3 (رقم شكل

 املكاين هلا وسيطمن موقع املركز املساحي وال املركزية ملواقع األسواقنقطة اجلذب 

 
 .GISوتوقيع نقطة اجلذب باالعتماد على ، هـ 1428الباحثة اعتماد على العمل امليداين: املصدر   

       
 
 
 
 

     



 62

 
وعلى ضوء ذلك فإن مدينة مكة املكرمة متر مبرحلة عدم االستقرار اليت وصفها جون فريد مان يف نظريته     
وأمساها مبرحلة ، واليت صنفها باملرحلة الثالثة من مراحل النمو ،Central Growth Theoryز النمو مراك

وتظهـر  ، النضج الصناعي حيث تستمر سيطرة مركز املدينة على املدينة ولكن بدرجة أقل مـن سـابقتها  
ذ ميتد مدى خدماا إ ،ختصصات وظيفية باملدينة تعمل على تأدية وظائف حضارية ختدم املدينة وما جاورها

ولعل هذا ينطبق إىل حد كبري على منطقة العابدية التعليمية ومنطقة شـارع  ، ويزداد بزيادة مركزية املدينة
، وهي حتافظ على توطنها بالقرب من مقوماا اليت تقتات منها، ...احلج الصناعية ومنطقة العزيزية التجارية

عالية من سهولة الوصول تالفياً لالختناقات املرورية  وتتمتع بدرجة، )151-136ص، م1977، محدان (
أي  Route Breakكما تتوطن املناطق التجارية عند انقطاع الطريـق  ، اليت تزداد تأزماً يف أوقات الذروة

طريـق التجـارة    وبالتايل ينقطع عند مكـة ، كما عرب عنها راتزل Traffic Dammingانسداد احلركة 
وبرغم ما تقدمة تلك املناطق إال أا تظل لفترة؛ جيوباً صغرية خارج العملية ، اريةوتتركز فيها الوظيفة التج

إذ بدأت الكثري ، االستقرارلذلك وصفت  هذه املرحلة بعدم ، التنموية يضعف الترابط بني مركزها واهلامش
أبو (نطقة املركزية يتسع فيها نطاق اخلدمات للم، من األحياء االنسالخ من أمناطها القدمية إىل أمناط أحدث

وقد شكلت مرحلة عدم االستقرار أمناطاً متباينة للكتلة العمرانية باملدينة )108ص،هـ1425، رمان وآخر
طبعـت  ، وما انطبع عليها خصائصه اجلغرافيـة ، وبالتايل تنوعت مسات املساحات العمرانية، حمل الدراسة

 :هي على النحو التايلأسواق كل منطقة بطابع خاص تأثراً بطبيعتها املكانية و
وهي املنطقة التارخيية القدمية واليت يتوسطها املسجد احلرام ويتحدد بنائها : Heart Areaمنطقة القلب /1

والطـابع احلضـاري   ، كما كانت األسبق بني مناطق املدينة يف ظهور املباين الشاهقة ،منذ العصور القدمية
وحمدودية ، حركة املشاةويتميز القلب بدميومة  ، هويتهامما جعلها عرضة لالنسالخ احلضري وتغري، للمدن

وقد تتبعت الدراسة مراحل النمـو   ،املساحة املخصصة لوقوف السيارات واستغالل شامل ومكثف لألرض
 Classificationباسـتخدام وظيفـة التصـنيف    ، واعتمدت على اقتصاصها من كتلة املدينة، العمراين

 .إىل منطقة القلب واملنطقة االنتقالية واملنطقة اهلامشية،كتلةمت تقسيم ال Quantileوباختيار 
الشـبيكة  : جند أن املنطقة املركزية القدمية تضم تسعة عشر حياً وهي )5-3(خالل حتليل الشكلمن و    

علـي واجلميـزة    عامر ووأجياد والقرارة والنقا وحارة الباب والشامية واهلجلة وجرول واحلجون وشعيب
وتشكل ، لتيسري والبيبان واملنصور والطندباوي والسليمانية واملسفلة واملعابدة والضيافة والزهراءواملعابدة وا

وتشـكل  ، 2كم16وتقدر مساحة هذه املنطقة حبوايل  ، حياً 60أحياء املدينة والبالغة  من إمجايل% 31
واليت بلغـت  ، نسمة من السكان 377765حازت على  يف حني، فقط من إمجايل مساحة املدينة% 1.2

وقد حرصت األنشطة التجارية على التوطن ذه املنطقة حيـث الثقـل   ، من سكان املدينة% 27نسبتهم 
ساعدها على ذلك مرونة ، وكوا القلب احلركي هلا ،السكاين وسهولة الوصول العالية بباقي أجزاء املدينة
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وقد بلغ عـدد حمـالت   ، عها ومنافذهاولذلك يالحظ امتدادها على طول شوار، ارتباطها باملباين السكنية
حترص  كما، ومنها أسواق شارع خالد بن الوليد وأسواق شارع أم القرى، حمال1642ًاألسواق الشريطية 

لصفا والـدرة  ا:ومن هذه األسواق، اقسوأ10بلغت وقد ، األسواق املركزية على التوزع يف هذه املنطقة
  .والوطن مول واملسفلة

  Zone of Transition املنطقة االنتقالية/2
ولذلك يطلق عليها منطقة اإلطار اليت تتكون من احملـالت  ، وهي املنطقة املتامخة للمنطقة املركزية    

، التجارية الكبرية ومواقف السيارات واخلدمات الصحية والصناعة اخلفيفة ووظائف جتـارة اجلملـة  
لك توجد عالقة قوية بينهما أوجـدت  لذ، وبطبيعة موقعها فهي موظفة لدعم ومساعدة منطقة القلب

فهي ليسـت ضـمن   ، وعلى إثر هذا فقدت املنطقة االنتقالية هويتها احلضارية، التداخل بني املنطقتني
ومن أبرز مسات هـذه األحيـاء   ، بل هي مزيج هلما، األحياء القدمية باملدينة وال هي باألحياء احلديثة

 .ت االجتماعية واالقتصادية والعمرانيةومعاناا للكثري من املشكال، عشوائية النمو
جبل النور والعدل : ن حياًتضم واحداً وعشريجند أن املنطقة االنتقالية  )6-3(من خالل حتليل الشكل     

وريع ذاخر واألندلس والعتيبية والزاهر والشهداء والنزهة واهلنداوية والرصيفة وجرهم واخلالدية والشـوقية  
من إمجـايل  % 35وتشكل ، والروايب والروضة والعزيزية واملرسالت واجلامعةوالتقوى والكعكية وكدي 

أمـا  ، من إمجايل مساحة املدينـة % 6وتشكل ، 2كم77وتقدر مساحة هذه املنطقة حبوايل ، أحياء املدينة
مما يربز مدى الكثافة العددية . من سكان املدينة% 47نسمة ونسبتهم649566حجمها السكاين فقد بلغ 

وهنا بلغت ، طبعت أسواقها بعشوائية التوطن على طرقها وضمن مبانيها، املتبوع بكثافة عمرانيةللسكان و
كما أن .منها أسواق شارع عبد اهللا عريف وأسواق شارع الضيافة، حمال2730ًحمالت األسواق الشريطية 

مما جعلها تعاين من بعض ، أسواقها املركزية تعاين من ذات العشوائية يف مراعاا لظروف البيئية املناسبة هلا
ونظري ارتباطها بالقلب فقد حازت هذه املنطقة على النصيب األكرب من أسواق . املشكالت املوقعيه واخلدمية

 . سوق الرصيفة الدويل والعتيبية املركزي وسوق سيت اليت:منها ، اًسوق23املدينة املركزية بواقع
ن الثقل السكاين الذي تزداد حركات هجرا مـن  وتعكس هذه األرقام حرص األسواق على قرا م  

 .القلب حنو هذه املنطقة
  :Marginal Area املناطق اهلامشية /3

وقد تـدرجت يف  ، هـ حىت وقتنا احلاضر1375وهي املناطق اليت منت منذ بداية أول خمطط حديث     
نطقة من خالل الشـكل  وميكن تتيع أسواق هذه امل، منوها حيث بدأت مبخططات شبكية لشوارع متعددة

 :التايل
 

 



 64

 
 )5-3(شكل رقم 

 توزيع األسواق على أحياء منطقة القلب املركزي

 
 .لتصنيف األحياء حسب املساحةGISالباحثة اعتماداً على برنامج : املصدر
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 )6-3(شكل

 نطقة االنتقاليةاملتوزيع األسواق على أحياء 

 
 .لتصنيف األحياء حسب املساحةGISالباحثة اعتماداً على برنامج : املصدر
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 )7-3(شكل 

 امشيةاهل توزيع األسواق على أحياء املنطقة

 
 .لتصنيف األحياء حسب املساحةGISالباحثة اعتماداً على برنامج : املصدر  
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العكيشية وبطحاء قـريش  : ن حياً هيتضم عشري اهلامشيةجند أن املنطقة  )7-3(الشكلمن خالل حتليل  
واهلجرة والتنعيم والعوايل واملشاعر واخلضراء والراشدية وشرائع ااهدين والشرائع والعسيلة ووادي جليل 

ـ   ، دوالنسيم والعمرة اجلديدة والنواري والبحريات والسالمة واحلمراء وأم اجلود وامللك فهـد وويل العه
، 2كم1207وامتدت مساحتها حبوايل  ، من إمجايل أحياء املدينة أي ما يعادل الثلث تقريباً% 33وتشكل 

أما عـدد السـكان فقـد بلـغ     ، %  92واليت حازت على نصيب وافر من مساحة املدينة بلغت نسبته 
ذه املنطقـة  ومع ما تتمتع به ه، فقط من سكان املدينة% 25واليت بلغت نسبتهم حوايل، نسمة342719

حيث املسـاحات  ، فقد أفرزت أسواقاً مركزية تتمتع بكامل مساا املكانية والبشرية اخلدمية، بالتنظيم العايل
واقتراا مـن املسـتويات   ، واليت تتمتع بسهولة الوصول واالتصال، الواسعة املنظمة واملركزية يف موقعها

 ،ي يف طور النمو اخلدمي والتخطيطـي ومع ذلك فه، عالٍؤدي وظيفتها التجارية بتنظيم وت، املعيشية العالية
 زها أسوق طريق املدينة املنورة؛ومن أبر، حمال682ًوقد بلغ عدد احملالت التجارية التابعة لألسواق الشريطية 

ي وسـوق  سوق الشرائع مول ومركز احلـارث : ومنها ، أسواق مركزية فقط8  أما األسواق املركزية فهي
 .هذه املنطقة على أقل نصيب من أسواق املدينة هر حيازةوهذا يظ، البحريات

يف  اتمعـة و ،ويف الواقع فإن التجاذب الواضح بني مواقع األسواق ومواقع بعض اخلدمات اإلداريـة      
ولعل هـذا يتفـق ورأي   ، سهل الوصول إليها من مجيع أحياء املدينة ،منطقة ذات خدمة مواصالت جيدة

هذا يعـين  و، Susciquient Businessتناول فكرة التجاذب واألعمال التابعةعندما ،  Nelsonنلسون 
حيث ، املناطق السكنية احلديثةوبني منطقة القلب ) الطبيعية والزمنية(الزيادة العمرانية ستزداد املسافة أنه مع 

 اًون مرهونوهذا والشك سيك، تكون األرض مناسبة لظهور بعض األسواق ومناطق اخلدمات احمللية باألحياء
ومن املناسب هنا دراسة متوسط التباعد  (p٥٣,١٩٩٩,Nelson)بوصول املدينة إىل حجم سكاين كبري

كتلة املدينة حبلقات تبدأ من  ىت أطراف املدينة؛ ولذلك مت تغطيةلألسواق املركزية والشريطية من املركز وح
لنسبة اليت منحت الشكل حدود بينيـة  وهي ا، كم بني كل حلقة واليت تليها4املركز حنو األطراف بفارق 

 :)8-3(األمر الذي ميكن دراسته يف الشكل، شبه متناسقة يف منطها العمراين وقرا النسيب من املركز املدينة
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 )8-3(رقمشكل 
 ألسواق عن املركز املساحي للمدينةا تباعد مواقع

 
 لوضع النطاقات GISواالعتماد على برنامج ، هـ1428لى العمل امليداين الباحثة اعتماداً ع: املصدر
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 :نالحظ أن) 8-3(حتليل الشكل رقم  خالل ومن
مـن األسـواق املركزيـة    % 15كم قد توزع ا حوايل 4واليت تبعد عن املركز بـ: احللقة األوىل*

 .وهذا النصيب املتدين ألسواق الشريطيةمن احملالت التابعة ل% 18بينما ضم هذا النطاق ، باملدينة
، كم عن املركز قد ضمت أعلى نسبة من األسواق املركزية والشريطية 8واليت تبعد بـ :احللقة الثانية*

إذ بلغت نسبة األسواق املركزيـة ـا   ، مركز املدينةيطة باملنطقة االنتقالية احمللقة حول احملاحللقة وهي 
إذ تعـد   .منها% 72نصف حمالت األسواق الشريطية بواقع ر من أكثكما تركز فيها ،%66حوايل 

 .أوىل نقاط االستقبال ألوىل حركات توسع املدينة
من األسـواق  % 10وقد تركز فيها حوايل  ،كم12واليت تبعد عن مركز املدينة بـ :احللقة الثالثة*

واضـحة يف   اًا يظهر فروقمم، من حمالا% 5املركزية ونسبة أقل من األسواق الشريطية تقدر حبوايل 
 .بني ارتفاع مفاجئ حول املركز ومن مث احندار سريع حنو اهلوامش، أعدادها بني املركز واهلامش

من حمالت % 5من األسواق املركزية و% 7كم ويتوزع ا 16وتبعد عن املركز بـ :احللقة الرابعة*
 .األسواق الشريطية 

وهي احللقة اليت حازت على أقل نسبة بـني حلقـات    كم20وتبعد عن املركز بـ: احللقة اخلامسة*
إذ تعـد هـذه    .فقط بينما خلت من األسواق الشريطية% 2املدينة إذ بلغت نسبة األسواق املركزية 

 .احللقات األخرية آلخر حمطات االستقبال ملا يفرزه القلب خالل فترة منو املدينة
الفاصـلة   ملسافات )5ملحق(  سواق املركزية باملدينةاملصفوفة الكيلومترية لأل جدولومن خالل حتليل     

وهي تعكس تـأثري  ، ∗كم292يتضح أن متوسط التباعد الفعلي بني هذه األسواق هو، بني نقاط األسواق
مع تأثري األحجام السكانية ومسـتوياا  ، طبوغرافية املدينة املتباينة بني سالسل جبلية وأودية وشعاب ضيقة

التوزيع يف منطه احلايل يف تشكيل بيئة املدينة احلضارية واليت تنصب لبلورة ، االستهالكية االقتصادية وعادام
 .واملتسم بالتقارب الشديد بني النقاط إذا قارنا متوسط التباعد الفعلي باملساحة اإلمجالية للمدينة، باملدينة

، نطاق اخلدمي لألسواق املركزيةوتعكس نسب توزيع األسواق املركزية بني أجزاء املدينة مدى اتساع ال   
وذلك نظري تعدد اخلـدمات الـيت   ، مقابل األسواق الشريطية اليت احنصر ارتباطها بالطرق احملورية للمدينة

وكلما قلت أنواع ، فكلما تعددت أنواع السلع اليت تقدمها األسواق كلما زاد تباعدها عن بعضها، تقدمها
وكمـا يتـأثر   ، األمر الذي ينعكس على تشكيل منط توزيعها، البعضالسلع املقدمة زاد تقارا من بعضها 

شكلت منـط   إذن هي عملية تفاعلية بني املكان واألسواق، ها فهي تتأثر باحليز املكاين الذي تقع فيهتوزيع
وهو اجلانب الذي ميكن تناوله من خالل دراسة ، اً يف التوزيعواضح اًوأحدثت تباين -حمل البحث-توزيعها
والذي يعد أسلوباً مهماً إلبراز االختالفـات املكانيـة يف توزيـع    ، Spatial Analysisل املكاين التحلي

                                                
 GISحاصل مجع املسافات الفعلية بني األسواق املركزية باستخدام  ∗
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األماكن من حيث الظـاهرة املبحوثـة    Similaritiesوتزداد أمهيته لتحديد تشاات ، الظاهرة اجلغرافية
ـ  و) 89ص،م2001، مصيلحي( Generalizationوتأسيس التعميمات  ى لذلك اعتمدت الدراسـة عل

 .   األحياء والقطاعات التحليل املكاين على مستويني مها
 :أحياء املدينةألسواق على مستوى اجلغرايف لتوزيع ال 3-2

يقـع  ، تشكلت عرب مراحل النمو العمراين اليت مرت باملدينـة  اًتتكون مدينة مكة املكرمة من ستني حي    
ر وأحياء املنطقة يع أحياء القلب التسعة عشوهي تضم مج، منها داخل نطاق الطريق الدائري الثالث% 75

 .األحياء اهلامشية اخلمسةو، ناالنتقالية الواحدة والعشري
فقد امتـدت  ، يف بطن وادي إبراهيم اخلليل -املسجد احلرام-ونظراً لوقوع مركز مدينة مكة املكرمة     

ضاريسية اليت شكلت نقـاط انقطـاع   تمتأثرة يف أشكاهلا باحلواجز ال، أحياء املدينة عرب الشعاب واألودية
يف  اًخاص اًمما أكسب األحياء احمليطة باملسجد احلرام طابع، ملنطقةكة الواضحة بني اجلبال واألودية يف احلرا

 .ختتلف عن باقي األحياء ،اخلصائص املكانية
جمعات السكانية وال شك أن طبيعة الظروف قدمياً أثرت يف تشكيل املساحات اإلمجالية والعمرانية والت    

امتداد الطرق وتشعبها مـع ظهـور    القتصادية اليت عاشتها اململكة علىإذ ال خيفى أثر الطفرة ا، واخلدمية
والذي أوجد األحيـاء  ، بقةالسيارة كوسيلة نقل يف توسيع النطاق العمراين بصورة أسرع من السنوات السا

 .دميةالقاألحياء وأكثر تنظيماً من  احلديثة يف مساحات أوسع
إن تباين أشكال ومساحات األحياء يف مركز املدينة عن أطرافها قد جاء تبعاً الختالف النشأة وطريقـة      

حيث  أثرت الطبيعة التضاريسية املعقدة للمدينة على مستوى الطرق اليت تربط بني أحيائهـا منـذ   ، النمو
ليظهر ذلك الفرق الواضـح يف  ، حنداردرجات التعرج والطول واال واليت تفاوتت يف، مراحل النمو األوىل

إذ متتاز هذه األحياء القدمية بصغر املساحة وبالتايل فهـي أكثرهـا   ، املساحات بني األحياء القدمية واحلديثة
مما دعا السكان للتركـز  ، وذلك يعود لعدة أسباب منها طول الفترة الزمنية اليت منت فيها، كثافة بالسكان

إضافة إىل التنافس القوي على ملكية األراضي أو حجم احليازة ، هولة الوصول افيها حرصاً على التمتع بس
لذلك فمن املناسب ، األمر الذي يرتبط مباشرة بنمط توزيع األسواق) 365ص، م2003، أبو صبحة(فيها 
من خالل حساب تشتت املساحة اإلمجالية للحـي عـن   ، تتبع مدى التباين يف املساحات بني األحياءهنا 

 :من خالل تطبيق حتليل التباين يف اجلدول التايل، وسط املساحة على مستوى األحياءمت



 71

 )1-3(جدول رقم 
 حساب التباين بني مساحات األحياء

One-Sample Test 
 

 spssواعتمادا على برنامج،هـ1428بيانات املخطط اهليكلي: املصدر                                                       

     
بلـغ   قد∗املتوسط احلسايب يتضح أن مربع الفرق الحنرافات املساحة عن حتليل اجلدولومن خالل     

ختالف القيم واجتاه كبري حنو التركز تبعاً التشتت لوهي نتيجة تدل على وجود نسبة بسيطة ل، ٤.١٨٥
نتيجة لبعدها عن التركز والتجمـع  ، بعدها عن التجانس يف املساحات وبالتايل، احلسايب املتوسط حول

فكلما زادت ، وهذا يظهر أن جتانس املساحات يتناسب عكسياً مع قيمة تباينها، حول املتوسط احلسايب
 )279ص، هـ1421، خري(وكلما قلت قيمته اجتهت حنو التركز ، القيمة اجتهت حنو التشتت

فاألحياء القدمية صغرية يف ، قد اختلف طابع األحياء القدمية خبصائصها عن مسات األحياء احلديثةلو    
مع ، والوفرة اخلدمية متع بالكثافات السكانية املرتفعةواليت تت، مساحاا وهي أحياء املركز وما جاورها

متع األحيـاء احلديثـة يف   وباملقابل تت، ما تعانيه من مشكالت صعوبة الوصول والعشوائية يف التخطيط
مع ختلخل واضح ، وسهولة االنتقال وإن طالت املسافة الزمنية، اهلوامش وما جاورها بالتخطيط العمراين

األحيـاء القدميـة واحلديثـة؛    منظومة  بنيهذا االختالل ، ونقص يف اخلدمات ،يف الكثافات السكانية
مما نـتج عنـه   ، لتايل منو سريع يف األطرافوبا استدعى موجات التخطيط والتنظيم للمنطقة املركزية

فبعد أن كانت األسواق أحد استعماالت املنطقة املركزية ، تغيريات جذرية لتوزع استعماالت األراضي
واختذت مواقعها اليت تتوافق مع طبيعة ما تقدمـه مـن   ، بدأت يف االنتقال والزحف إىل خارج نطاقها

واليت تضمن هلا أعلى ، املستهلكة هلام السكانية األكرب وبذلك أقرب من األحجا وهي ،ومرافق خدمات
 .مستوى من الرحبية

نصـيب كـل    فوظهر اختال، وبطبيعة احلال فقد تأثر توزيع األسواق بني تلك الوحدات املكانية    
 : اجلدول التايل األمر الذي يتطلب تتبع مواقعها على مستوى األحياء من خالل، منها

                                                
 هكتار مربع22500املتوسط احلسايب للمساحة  ∗

Test Value مساحة الحي 
T Mean Difference 

٢١٦٧.٧٨٨٣ ٤.١٨٥ 



 72

 )2-3(جدول رقم 
 توزيع األسواق حسب رتب املساحة على مستوى األحياء

هـ1428وبيانات العمل امليداين ، ـه1424، وير مدينة مكة املكرمةالباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتط: املصدر 

 أمساء األحياء 2املساحة بالكم ة احليرتب
احلجم 
السكاين 
 نسمة

% النسبة
 للسكان

 األسواق الشريطية األسواق املركزية
مساحة 
األسواق 
املركزية 

 2بالكم

طول 
األسواق 
الشريطية 

 بالكم

الترتيب 
طبقاً 

للحجم 
 السكاين

الترتيب 
طبقاً 

ملساحة 
األسواق 
 املركزية

الترتيب 
طبقاً 

ألطوال 
األسواق 
 %النسبة العدد %النسبة العدد الشريطية

احلمـراء وأم  /العوايل/ السالم/ املشاعر/ العكيشية/ويل العهد 50أكثر من  1
 2 4 5 44.917 0.00802 5 262 5 2 9 128144 العمرة/ النوارية/ امللك فهد/ اجلود

/ مالتنعـي / الشـرائع / الراشدية/ اخلضراء/ العسيلة/ البحريات 50-10 2
 15 200000 بطحاء قريش/ شرائع ااهدين/ وادي جليل

6 
 15 420 8 0.00239 16.57 4 5 3 

 5 2 3 11.039 0.08439 10 523 24 10 15 206913 كدي/اجلامعة/الشوقية/ العدل/ جبل النور/النسيم/اهلجرة 9-5 3

/ الرصـيفة / الزاهر/ األندلس/ ريع ذاخر/ الكعكية/ العزيزية 4-1 4
/ اهلنداوية/ التقوى/اخلالدية/الروايب/العتيبية/املرسالت /النزهة

 /املسفلة/جرهم/الزهراء/نساءاخل/املعابدة/الشهداء/الروضة
 احلجون

626028 46 18 44 2867 57 0.79 61,612 1 1 1 

 /الشـبيكة /اجلميزة/جرول/الطندباوي/الضيافة/أجياد/التيسري 1أقل من  5
القـرارةو  / السـليمانية / اهلجلة/البيبان/ شعب عامر/املنصور

 حارة الباب والشامية/النقا
213615 15 5 12 982 20 0.02837 11.851 2 3 4 

    145.989 0.20217 %100 5054 %100 41 %100 1375000   اموع
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فر األحياء حظاً ونصيباً من احليازة أونالحظ أن أحياء الرتبة الرابعة هي ) 2-3(من خالل حتليل اجلدول
وتضم العزيزية والكعكية وريع ذاخر واألندلس والزاهر والرصيفة والنزهة واملرسالت ، احلجمية للسكان

بية والروايب واخلالدية والتقوى واهلنداوية والروضة والشهداء واملعابدة واخلنساء والزهراء وجرهم والعتي
من األسواق املركزية باملدينـة   -بني األحياء-كما أا متتاز بأن نصيبها هو األكثر ، واملسفلة واحلجون

نت من أكرب األحياء يف وبالتايل كا، %57وكذلك نصيبها من األسواق الشريطية بنسبة ، %44بواقع 
مما يشري إىل قوة تأثري األحجام السكاين يف جـذب  ، مساحة األسواق املركزية وطول احملاور التجارية

ومن خالل تتبع توزع أطوال احملاور التجارية ومساحات ، حمالت األسواق الشريطية واألسواق املركزية
تبعـاً  ، ول امتداداً يف األحياء احلديثة واملتطرفةجند أن حمالت األسواق الشريطية أط، األسواق املركزية

وهذا يشري إىل قوة تأثري مساحة احلي على انتشار حمـالت األسـواق   ، التساع مساحة تلك األحياء
مما يقضـي  ، يف حني أن األسواق املركزية كانت أقل مساحة يف أحياء الرتبة األوىل والثانية، الشريطية

تشار حمالت األسواق الشريطية وضعف تأثريها على انتشار األسـواق  بقوة تأثري مساحة احلي على ان
والذي ال ، اليت حترص على جماورة األسواق املنافسة لضمان قرا من أكرب قدر من املتسوقني، املركزية

أما حمالت األسواق الشريطية فقد امتازت باالمتداد ملسافات أطول ، يتم هلا إال يف األحياء الصغرية نسبياً
واليت يقصـر  ، واليت تصنف ضمن احلاجات الضرورية اليومية، تيجة لطبيعة السلع اليت تقدمها للسكانن

 :وميكن عرض هذه اجلوانب يف الشكل التايل، مدى احلاجة هلا وتكرار رحلة التسوق إلشباعها
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 )9-3(شكل
 األحياء وفق رتب مساحتهاتوزيع األسواق على 

 
 هـ1428والعمل امليداين، هـ1424املصدر الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا ملنطقة مكة املكرمة   
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، األحيـاء من % 35 قد تركزت يفنالحظ أن معظم أسواق املدينة  )9-3(شكلمن خالل حتليل     
ة واملرسالت والعتيبية والـروايب  وهي العزيزية والكعكية وريع ذاخر واألندلس والزاهر والرصيفة والنزه

واخلالدية واهلنداوية والتقوى والروضة والشهداء واملعابدة واخلنسـاء والزهـراء وجـرهم واملسـفلة     
وقد حـددت بـاللون    ،دميةوهي من األحياء صغرية املساحة واحمليطة باملنطقة املركزية الق، واحلجون

طرديـة  ب وميكن القول، ركز حيث الثقل السكايناألمر الذي يؤكد على حرصها للت ،البنفسجي الفاتح
أحياء الرتبـة   يف حني كانت، فكلما ازداد الثقل السكاين زادت أعداد األسواق بنوعيها، العالقة بينهما

فقط من أحيـاء  % 15وهي تشغل حوايل ، أقل الرتب نصيباً من األسواق املركزية والشريطية األوىل
ة واملشاعر والسالمة والعوايل واحلمراء وأم اجلـود وامللـك فهـد    وتضم ويل العهد والعكيشي، املدينة

ية والنوارية والعمرة؛ وهي متتاز باتساع املساحة وتدين احلجم السكاين وبالتايل ختلخل الكثافة السـكان 
؛ ولذلك كانت أقل جذباً حملالت األسواق الشريطية واألسواق املركزيةواخلدمية نظري حداثة ختطيطها؛ 

اليت تزداد كلمـا  ، د عالقة عكسية بني مساحة احلي وأعداد األسواقالقول بشكل عام توج لذا ميكن
مما يشري بشكل أو بآخر إىل فقد العدالة يف التوزيع بني أحياء تتركز فيها األسـواق  ، قلت مساحة احلي
ل دون مراعاة لتساوي نصيب ك، وأخرى تقل فيها األسواق وتعيش احلاجة والنقص، وتشكل الفائض

واليت غالباً ال تقـوم  ، األسواق فقد املرجعية اإلدارية يف اختيار مواقعوقد يكون من أسباب ذلك ، حي
وعدم التقيد باشتراطات أمانة العاصمة  ،جتاوزات املستثمرين بسبب، على دراسات للجدوى االقتصادية

دى ذلك التفاوت اعتمـدت  والختبار م ،اً يف التوزيعكبري اًاألمر الذي أوجد تفاوت، )3ملحق(املقدسة
 . على أساس املساحة لقياس مدى العدالة يف التوزيعحساب النصيب املتعادل لألسواق  الدراسة على

  Equivalent Part النصيب املتعادل •
وذلك من  ،ومساحة احلي بق هذا املقياس لدراسة املوازنة مابني حمالت األسواق الشريطيةلقد طُ    

 :اجلدول التايلخالل 
 )3-3(دول رقم ج

 النصيب املتعادل من األسواق الشريطية لألحياء

 رتبة احلي
املساحة اإلمجالية 

 بالكم

مساحة أحياء 
إمجايل مساحة /الرتبة

 األحياء

حمالت األسواق 
إمجايل /الشريطية

 األسواق الشريطية

النصيب 
املتعادل من 
 األسواق

 142 0.05 7 50أكثر من  األوىل
 23 0.08 1 10-50 الثانية 

 34 0.10 3 5-9 الثالثة
 7 0.56 4 1-4 الرابعة
 31 0.19 6 1أقل من اخلامسة

 .  هـ1428هـ والعمل امليداين1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة : املصدر                
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األسواق الشريطية ألحياء املدينـة  جند أن النصيب املتعادل من حمالت )3-3(من خالل حتليل اجلدول
إذ أن تزايد نصيب املساحة مقابل عدد حمالت األسـواق الشـريطية   ، الستني بات ضرباً من املستحيل

مما أوجد حاجة ملحة تباينت يف درجاا بني األحياء ، واليت ال تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، املوجودة
فقد كانت أحياء الرتبة الرابعة هي األعلى نصيباً مقارنة ، باملدينة تأثراً ببعدها عن املنطقة املركزية القدمية

وهذا ينايف قيمة النصيب املتعادل (خيدمها حمل واحد من األسواق الشريطية 2كم7إذ كان ، باقي الرتب
وتشمل العزيزية والكعكية وريع ذاخر واألندلس والزاهـر  ، من أحياء املدينة% 35وذلك يف ، ))1(

نزهة واملرسالت والعتيبية والروايب واخلالدية والتقوى واهلنداويـة والروضـة والشـهداء    والرصيفة وال
وجند أن باقي الرتب قد تقاربت مع هذه الفئة ، واملعابدة واخلنساء والزهراء وجرهم واملسفلة واحلجون

حمل  حيث بلغ نصيب كل، بيد أن فجوة العجز كانت أشد يف أحياء الرتبة األوىل، ولكن على درجات
وهذه الفئة بعيدة جـداً عـن   ، لكل حمل من األسواق الشريطية2كم142من األسواق الشريطية فيها 

األمر الذي نستنتج منه عدم عدالة التوزيع حملالت األسواق ، %15وقد بلغت نسبة أحيائها )1(القيمة 
هو جانب مرتبط بطبيعة و، بل وبعدها كل البعد عن إيفائها لدورها اخلدمي بني أحياء املدينة، الشريطية

وهذه إشارة لعـدم  ، هذه األسواق ومدى اجنذاا حنو أحياء دون أخرى تشبع فيها أهدافها االستثمارية
كما أن هـذا النـوع مـن    ، خاصة املعمور منها، استيفاء الشوارع التجارية بتغطية كافة نطاق املدينة

 األمر الذي ميكن تفسريه، ر ضيق نطاق انتشارهاوهذا حد آخاألسواق قد ارتبط باملباين السكنية غالباً 
 ،وكال احلالني بعيدين عن النصيب املتعادل يف التوزيـع ، بوجود فوارق بينية بني تركز وختلل شديدين

 : وميكن تتبع هذه الفئات من الشكل التايل
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 )10-3(رقم  شكل
 النصيب املتعادل من حمالت األسواق الشريطية يف األحياء

 
    هـ1428والعمل امليداين، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا ملنطقة مكة املكرمة :املصدر 
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نالحظ أن أطراف املدينة قد أظهرت ارتفاع نصـيب حمـالت   ) 10-3(من خالل حتليل الشكل     
ي حميط بالكتلة احلضـرية  حلقشبه واليت يبدو امتداداها بشكل ، األسواق الشريطية املتعادل من املساحة

وهي الـيت  ، وذلك يف األحياء اهلامشية من املدينة، من الشرق حنو اجلنوب مث حنو الغرب وحىت الشمال
بينما  ،دون أن يزداد نصيبها من حمالت األسواق الشريطية ،تنمو فيها املساحات العمرانية بشكل سريع

قلب املدينة واملالصقة ل ،املمثلة باللون الفاتح، املساحة من يزداد الفقد لنصيبها املتعادل يف األحياء صغرية
وهـي  ، وبالتحديد من جنوب شرق ومشال شرق وجنوب غرب املسجد احلـرام  ،واألحياء احملاذية له

بسبب صغر مسـاحتها وقصـر أطـوال     ،األكثر قربا من النصيب املتعادل إذا ما قارناها بباقي الرتب
مما شكل كثافة سكانية تعاين من تدين استيفاء األسواق احلالية ، كاينأسواقها مقابل ارتفاع احلجم الس

 ،ويف مقدمتها صعوبة الوصول واالتصال، وبالتايل ترتب عليها العديد من املشكالت املكانية، حلاجاا
ووجود عالقة عكسية حقيقية بني مساحة احلي وعدد ، مثالية التوزيع وهذا يعطينا نتيجة واضحة لفقد

األمر الذي قد ختبو حدته يف األسواق املركزية األكثر تنظيماً مـن هـذه   ، ألسواق الشريطيةحمالت ا
 :لألسواق املركزيةتناول اجلدول التايل النصيب املتعادل  وللتحقق من ذلك، األسواق

 )4-3( جدول رقم 
 ألحياءملتعادل من األسواق املركزية لالنصيب ا

املساحة اإلمجالية  رتبة احلي
 2كم

إمجايل /حة أحياء الرتبةمسا
 مساحة األحياء

إمجايل األسواق /األسواق املركزية
 املركزية

النصيب املتعادل 
 من األسواق

 3 0.04 7 50أكثر من  األوىل
 4 0.14 1 10-50 الثانية
 0.5 0.24 3 5-9 الثالثة
 2.2 0.43 4 1-4 الرابعة
 50 0.12 6 1أقل من اخلامسة

 .هـ1428والعمل امليداين ، هـ1424باحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة ال:املصدر              

      
 :ميكن تصنيف أحياء املدينة إىل فئتني وفقاً للنصيب املتعادل) 4-3(من خالل حتليل اجلدول    

وهي أحيـاء  ): 1(القيمة  اربتالنصيب املتعادل إىل حد ما وق اء اليت حازت علىياألح :الفئة األوىل*
فقط مـن  %11وذلك يف ،لكل سوق مركزي يف هذه األحياء2كم0.5الرتبة الثالثة واليت بلغ نصيبها 

والـيت ضـمت    ،والعدل والشوقية واجلامعة وكدي وتشمل اهلجرة والنسيم وجبل النور، أحياء املدينة
مـن مسـاحة   %0.04وذلك يف  ،فقط%16واليت بلغت أسواقها املركزية ، من سكان املدينة15%

 .ومع ذلك فهي مل تنال النصيب املتعادل بدرجة تامة، املدينة
: وتشـمل  )1(يب املتعادل من األسواق املركزيـة األحياء اليت حازت على أقل من نص: الفئة الثانية*

ون من سكان املدينة يتوزع% 84و، من أحياء املدينة% 89وهي تضم ، الرتب الرابعة والثانية واألوىل
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يدلل على فقط العدالة  وهذا بون شاسع بني النسبتني، من أسواق املدينة املركزية% 24قابلها فقط، ا
وتضـم ويل العهـد والعكيشـية    ، يف التوزيع بني أحياء املدينة من األسواق واملساحة اليت تتوزع فيها

العمرة والـبحريات والعسـيلة   واملشاعر والسالمة والعوايل واحلمراء وأم اجلود وامللك فهد والنوارية و
واخلضراء والراشدية والشرائع والتنعيم ووادي جليل وشرائع ااهدين وبطحـاء قـريش والعزيزيـة    
والكعكية وريع ذاخر واألندلس والزاهر والرصيفة والنزهة واملرسالت والعتيبية والـروايب واخلالديـة   

ساء والزهراء وجرهم واملسفلة واحلجون والتيسري والتقوى واهلنداوية والروضة والشهداء واملعابدة واخلن
وأجياد والضيافة والطندباوي وجرول واجلميزة والشبيكة واملنصور وشعب عامر والبيبـان واهلجلـة   

-3(هذه الفئات من خالل الشـكل   وميكن متثيل. والسليمانية والقرارة والنقا وحارة الباب والشامية
11(: 
جند أن األحياء كبرية املساحة قد امتـدت يف مشـال وغـرب    ) 11-3(ومن خالل حتليل الشكل    

والذي يعاين من قلة اخلـدمات وتـدين   ، وجنوب وشرق الكتلة احلضرية وعلى النطاق اهلامشي منها
مما قلص من نصـيب   ،الكثافة النقلية وبالتايل نقص حاد يف األسواق مقارنة باملساحة اإلمجالية لألحياء

، بني نقاط تركزها اليت توزعـت ـا   الكثافة العددية وتفاوت البعد املسا يفإثر تدين ، األسواق فيها
فجميع أسواق هذا الرتبة تكتلت يف حي العوايل وحي احلمراء وأم اجلود والعكيشية والشوقية والعمرة 

سـواق  لكل مـن األ % 5واليت مل حتوز إال على ، والعزيزية والنوارية واملشاعر وويل العهد والسالمة
األمر الذي يوضح مدى النقص الذي تعاين منه هذه األحياء مقابـل مسـاحتها   ، يطية واملركزيةالشر

وذلك كردة فعـل  ، واليت واكبت قفزات النمو السريعة يف العمران خاصة يف اآلونة األخرية، الواسعة
تكاملة دون وضع خمططات م، طبيعية لعمليات التركيز على إعادة تطوير وختطيط أحياء القلب املركزي

وتركهـا ألهـواء   ، اخلدمات وحمددة ملواقع توزع األسواق بصورة متزنة بني تلك املساحات الواسعة
، من القرب السوقي ةماألقصى دون مراعاة للمساكن احملرووهي نظرة قاصرة حول الربح ، ناملستثمري

ولذلك ارتفع ، ملركزياألمر الذي متخض عنه تركز واضح لألسواق يف احللقة السكانية احمليطة بالقلب ا
ومتثـل  ، وهي أحياء الرتبة الثالثة والرابعـة ، نصيب األحياء الصغرية يف مساحاا من األسواق املركزية

من األسواق % 68من حمالت األسواق الشريطية و% 67وحازت على ، فقط من أحياء املدينة% 28
وهذا ،  مساحاا مع عدد األسواق املركزيةوهي املمثلة بالدرجة الفاحتة وتعد األكثر تناسباً يف، املركزية

 .يشري لفقد العدالة
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 )11-3(رقم  شكل
 يف األحياء النصيب املتعادل من األسواق املركزية

 
 هـ1428والعمل امليداين، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا ملنطقة مكة املكرمة: املصدر        
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خنلص من هذا إىل أن توزع األسواق بني األحياء قد تفاوت بني فائض يف النصيب املتعادل من األسـواق       
ومع ، وبذلك فهي أكثر اتزاناً يف التوزيع، أحياء املدينةمن % 15إال أنه حاز على العدالة يف، وأخرى قل نصيبها

وأحيـاء تـدين    -الرتبة الثالثة والرابعة واخلامسـة  -لنصيبذلك فهناك تطابق واضح بني أحياء شبه تناسب ا
أي ، مما ينم عن تركز شديد وختلخل متهالك للطبقة السوقية على حيز املدينة املساحي -الرتبة األوىل-النصيب

وهذا جانب آخر للتوزيع يتمحور حول مدى تقارب ، أن االنتشار املتساوي بات مفقوداً يف منط توزيع األسواق
 .وهو جانب ميكن قياسه من خالل حساب متوسط التباعد، اق أو تباعدها عن بعضهااألسو

  Spacing Meanمتوسط التباعد •
 :وقد طبقت الدراسة هذا املؤشر وفقاً ملعادلة متوسط التباعد يف اجلدول التايل

 )5-3(جدول رقم 
 األسواق الشريطية على األحياء حمالت متوسط التباعد بني 

 اسم احلي رقم
ملساحة ا

اإلمجالية 
 2بالكم

عدد 
األسواق 
 الشريطية

متوسط 
 التباعد

 - ٠ ٢٠٠.١٠٦ ويل العهد 1
 - ٠ ١٤٨.٧٦٥ العكيشية 2
 - ٠ ١١٩.٣٩٩ املشاعر 3
 - ٠ ١٠٩.٤٧٥ السالمة 4
 ٦.٥ ٢٤٦ ٩٠.٦٧٦ العوايل 5
 ٢٤ ١٦ ٨١.٢٦٢ و أم اجلود احلمراء 6
 - ٠ ٦٦.٤٩٤ امللك فهد 7
 - ٠ ٥٧.٦٦٨ النوارية 8
 - ٠ ٥٧.١٧٥ العمرة 9
 - ٠ ٤٦.٨٨٥ البحريات 10
 - ٠ ٤٢.٤٠٤ العسيلة 11
 ٦ ١١٤ ٣٤.٦٣٣ اخلضراء 12
 ٤.٤ ١٧٧ ٣٠.٣١٤ الراشدية 13
 - ٠ ٢٧.٤٥٤ الشرائع 14
 - ٠ ٢٣.٥٦٤ التنعيم 15
 ٤.٤ ١٢٩ ٢١.٦٥٩ وادي جليل 16
 - ٠ ٢١.٢١٤ التقوى 17
 - ٠ ١٨.٢٣٩ شرائع ااهدين 18
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 - ٠ ١٣.٠٧٩ بطحاء قريش 19
 - ٠ ٩.٤٤٣ اهلجرة 20
 - ٠ ٨.١٩٨ النسيم ٢١
 ٣ ٨٨ ٧.٠٦٩ جبل النور ٢٢
 ٦.٧ ١٧ ٦.٨٦١ العدل ٢٣
 - ٠ ٥.٥٥١ الشوقية ٢٤
 ١ ٤١٨ ٥.٢٤٢ اجلامعة ٢٥
 - ٠ ٥.٢١٦ كدي ٢٦
 ٢ ٩٩ ٤.٥٤١ العزيزية ٢٧
 - ٠ ٤.٣٥٩ الكعكية ٢٨
 ١.٧ ١٤٠ ٣.٧٤٦ ريع ذاخر ٢٩
 ١ ٣٧٤ ٣.٧٣٨ األندلس ٣٠
 ٢ ٨٦ ٣.٢٨١ الزاهر ٣١
 ١ ٢٧٢ ٣.٢٥١ الرصيفة ٣٢
 ٢.٥ ١٣٦ ٣.٠٦١ النزهة ٣٣
 ١ ٢٣٠ ٣.٠١٦ املرسالت ٣٤
 ١ ٣٠٨ ٢.٨٥٨ العتيبية ٣٥
 - ٠ ٢.٧١٩ الروايب ٣٦
 ٢.٤ ٥٢ ٢.٦٢١ اخلالدية ٣٧
 ١.٥ ١٠٣ ٢.١٣٦ الروضة ٣٨
 ٠.٨ ٣٣٩ ٢.١٣ اهلنداوية ٣٩
 ٢.٥ ٤٧ ٢.٠٦١ الشهداء ٤٠
 ٢ ٦١ ١.٩٢٧ املعابدة ٤١
 ٠.٧ ٣٥٩ ١.٧١٦ اخلنساء ٤٢
 ١ ١٥٢ ١.٥٣٢ الزهراء ٤٣
 ٢.٥ ٢١ ١.١٦٣ جرهم ٤٤
 - ٠ ١.١٣٠ املسفلة ٤٥
 ١ ٨٨ ١.٠٢٨ احلجون ٤٦
 ٢ ٢٣ ٠.٨٦٢ الضيافة ٤٧
 - ٠ ٠.٨٦٢ أجياد ٤٨
 ١ ٤٧ ٠.٨٥٦ الطندباوي ٤٩
 ١ ٦٠ ٠.٧٩٠ جرول ٥٠
 ١ ٩١ ٠.٧٠٢ اجلميزة ٥١
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 - ٠ ٠.٦٩٢ الشبيكة ٥٢
 ٠.٦ ١٥٤ ٠.٦٠٩ املنصور ٥٣
 ١.٤ ٣١ ٠.٥٩٨ شعب عامر ٥٤
 ١ ٦٠ ٠.٥٧٠ البيبان ٥٥
 - ٠ ٠.٥٤٢ اهلجلة ٥٦
 ٠.٧ ١١٤ ٠.٥١٤ السليمانية ٥٧
 ٠.٨ ١٤٥ ٠.٤٦٨ التيسري ٥٨
 ٠.٦ ٨١ ٠.٣٤٣ القرارة والنقا ٥٩
 ٠.٤ ١٧٦ ٠.٣٤١ الشامية ٦٠

 .هـ1428والعمل امليداين ، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة : املصدر                                         

أظهرت قيم متوسط التباعد بني حمالت األسواق الشـريطية اجتاهـاً   ) 5-3(جدولمن خالل حتليل   
ال تظهر التباين الواضح لتحليل اجلدول؛ األمر الـذي   واضحاً حنو أجزاء من الكيلومترات وهي قيم قد

 :  وهو ما صنف أحياء املدينة إىل فئات على النحو التايل، يتطلب مناقشتها بتحويلها إىل أمتار
وهي تضم مثانية أحياء  :)م100أقل من  إىل(ومتثل األحياء اليت تدىن فيها متوسط التباعد  :الفئة األوىل*

وتشمل اهلنداوية واخلنسـاء واجلميـزة واملنصـور    ، من أحياء املدينة% 13تها واليت بلغت نسب، فقط
مـن حمـالت األسـواق    % ٢٠واليت استحوذت على ، والسليمانية والتيسري والقرارة والنقا والشامية

اليت تشهد حتول جذري يف غطائهـا  ، ومجيع هذه األحياء من املنطقة املركزية القدمية، الشريطية باملدينة
فبعد أن كانت جاذبة هلذه احملالت أصبحت طاردة نتيجة الستحواذ الوظيفة السكنية علـى  ، اينالعمر

ومربر هذا التقلص يف متوسطات التباعد وتزايد نسبة التركز ، املناطق املركزية واخلادمة لوظيفتها الدينية
 يف التركز السوقي وبالتايل ارتفاع واضح، التجارية ضيق مساحة األحياء مع تضخم أعداد احملالتهو 
 .هلا
، حـي  28اليت تضم و ):متر فأكثر100(ومتثل األحياء اليت تراوح فيها متوسط التباعد  :الفئة الثانية*

العوايل واحلمراء وام اجلود واخلضراء والراشـدية  : حياً وتشمل وهي، من األحياء% 46تبلغ نسبتها 
وجبل والعتيبية والروضة واخلالدية هة واملرسالت والزاهر والرصيفة والنزوريع ذاخر واألندلس  واجلامعة

ووادي  وشعب عامر والبيبانوالعزيزية وجرول  والضيافة واملعابدة واحلجون والزهراء والطندباويالنور 
واليت تعـد  ، وهي تضم أحياء من املنطقة االنتقالية واملركزية القدميةوجرهم  والعدل والشهداء ،جليل

 .من حمالا%٧٢على  تحيث استحوذ، اق الشريطيةغىن بعدد حمالت األسواأل
بلغت نسبتها ، حي 24واليت بلغت عددها ، األحياء اخلالية من حمالت األسواق الشريطية:ةالثالثالفئة *

وتضم ويل العهد والعكيشية واملشاعر وامللك فهد والسـالمة والنواريـة والعمـرة    ، % 40 حوايل
يم والتقوى وشرائع ااهدين وبطحاء قريش واهلجـرة والنسـيم   والبحريات والعسيلة والشرائع والتنع
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من % 8واليت استحوذت على  ،والشوقية وكدي والكعكية والروايب واملسفلة وأجياد والشبيكة واهلجلة
يعين وجود عوامل قوية قلصت من امتداد الشوارع التجارية يف هذه  وهذا، حمالت األسواق الشريطية

     ):12-3(الشكل كن استنتاجه مناألمر الذي مي، األحياء
نالحظ الفقد الكبري يف األحياء من خالل املساحات البيضـاء يف  )12-3(من خالل حتليل الشكل     

يف حني يظهر التركز الشديد حملالت األسواق الشريطية يف أحيـاء  ، مشال وجنوب وشرق كتلة املدينة
قيمة كبرية تدل وهي  ،ة بقع إثر ضيق مساحااوذلك على هيئ، القلب يف مشال وغرب املسجد احلرام

إذ أن ، واليت تتوزع يف املناطق القدمية بشـكل واضـح  ، حمالت األسواق الشريطية على ضيق انتشار
األمر الذي يشري على ميلها حنو التركـز يف  ، ظهورها مرتبط بالطرق واملباين متعددة الطوابق يف الغالب

 :)6-3(أوردت الدراسة اجلدولتفاصيل ذلك  وللخوض يف نطاق حمدود من املدينة
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 )12 -3(رقم شكل 
 ألسواق الشريطية يف األحياءمتوسط التباعد بني حمالت ا

 .هـ1428 والعمل امليداين، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا ملنطقة مكة املكرمة: املصدر        
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 )6-3(جدول رقم 
 األحياء سط التباعد بني األسواق املركزية علىمتو

املساحة اإلمجالية  اسم احلي الرقم
 2بالكم

عدد األسواق 
 متوسط التباعد املركزية

 - - ٢٠٠.١٠٦ ويل العهد 1
 - - ١٤٨.٧٦٥ العكيشية 2
 - - ١١٩.٣٩٩ املشاعر 3
 - - ١٠٩.٤٧٥ السالمة 4
 10 1 ٩٠.٦٧٦ العوايل 5
 - - ٨١.٢٦٢ و أم اجلود احلمراء 6
 - - ٦٦.٤٩٤ امللك فهد 7
 - - ٥٧.٦٦٨ النوارية 8
 8 1 ٥٧.١٧٥ العمرة 9
 5 2 ٤٦.٨٨٥ البحريات 10
 - - ٤٢.٤٠٤ العسيلة 11
 3 1 ٣٤.٦٣٣ اخلضراء 12
 4 2 ٣٠.٣١٤ الراشدية 13
 - - ٢٧.٤٥٤ الشرائع 14
 - - ٢٣.٥٦٤ التنعيم 15
 5 1 ٢١.٦٥٩ وادي جليل 16
 - - ٢١.٢١٤ التقوى 17
 - - ١٨.٢٣٩ شرائع ااهدين 18
 - - ١٣.٠٧٩ بطحاء قريش 19
 - - ٩.٤٤٣ اهلجرة 20
 - - ٨.١٩٨ النسيم 21
 2 2 ٧.٠٦٩ جبل النور 22
 2.8 1 ٦.٨٦١ العدل 23
 - - ٥.٥٥١ الشوقية 24
 1  6 ٥.٢٤٢ اجلامعة 25
 - - ٥.٢١٦ كدي 26
 2 1 ٤.٥٤١ لعزيزيةا 27
 - - ٤.٣٥٩ الكعكية 28
 1 4 ٣.٧٤٦ ريع ذاخر 29
 2 1 ٣.٧٣٨ األندلس 30
 - - ٣.٢٨١ الزاهر 31
 2 2 ٣.٢٥١ الرصيفة 32
 2 1 ٣.٠٦١ النزهة 33
 2 1 ٣.٠١٦ املرسالت 34
 - - ٢.٨٥٨ العتيبية 35
 - - ٢.٧١٩ الروايب 36
 1 1 ٢.٦٢١ اخلالدية 37
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 1 1 ٢.١٣٦ الروضة 38
 - - ٢.١٣ اهلنداوية 39
 1 1 ٢.٠٦١ الشهداء 40
 1 1 ١.٩٢٧ املعابدة 41
 1 2 ١.٧١٦ اخلنساء 42
 1 1 ١.٥٣٢ الزهراء 43
 - - ١.١٦٣ جرهم 44
 1 1 ١.١٣٠ املسفلة 45
 1 1 ١.٠٢٨ احلجون 46
 0.4 5 ٠.٨٦٢ الضيافة 47
 - - ٠.٨٦٢ أجياد 48
 - - ٠.٨٥٦ الطندباوي 49
 - - ٠.٧٩٠ جرول 50
 - - ٠.٧٠٢ اجلميزة 51
 - - ٠.٦٩٢ الشبيكة 52
 - - ٠.٦٠٩ املنصور 53
 - - ٠.٥٩٨ شعب عامر 54
 - - ٠.٥٧٠ البيبان 55
 - - ٠.٥٤٢ اهلجلة 56
 - - ٠.٥١٤ السليمانية 57
 - - ٠.٤٦٨ التيسري 58
 - - ٠.٣٤٣ القرارة والنقا 59
 - - ٠.٣٤١ الشامية 60

 . هـ1428والعمل امليداين ، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة : املصدر                     

بني األسـواق   من خالل حتليل اجلدول ميكن تقسيم أحياء املدينة إىل فئات يف ضوء متوسط التباعد    
 :على النحو التايل املركزية

مـن  % 19ونسـبتها  ) كم 2أقل من( اليت تراوح متوسط التباعد بني أسواقهااألحياء  :الفئة األوىل*
دية لوتضم اجلامعة وريع ذاخر واخلا، من أسواق املدينة املركزية% 59وقد حازت على ، أحياء املدينة

وهي األحياء الصغرية يف ، زهراء واملسفلة واحلجون والضيافةوالروضة والشهداء واملعابدة واخلنساء وال
واليت حرصت على ، وهي املوطن األول ألسواق املدينة املركزية، تها وتقع ضمن املنطقة االنتقاليةمساح

وهذا يشري إىل اجتاه األسواق املركزيـة   .التركز فيها بغية قرا من سكاا وحتقيق أهدافها االقتصادية
 تقليص فرص االنتشـار  إذ سامهت أحياء املدينة الصغرية يف، للتركز يف األحياء كلما صغرت مساحتها

ولذلك حازت األحياء الكـبرية  ، وبالتايل تدىن متوسط التباعد بينها، واحنصارها ضمن نطاقات حمدودة
 . على متوسطات للتباعد أكرب
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ء من أحيـا % 15ونسبتها ):كم2-4(األحياء اليت تراوح متوسط التباعد بني أسواقها: الفئة الثانية*
وتضم اخلضراء والراشدية وجبل النـور والعـدل   ، املدينة املركزيةمن أسواق % 29وحازت ، املدينة

 .املساحة ألحياء الكبرية واملتوسطةوهي خليط ل، والنزهة واملرسالتوالعزيزية واألندلس والرصيفة 
ونسـبتها  : )كم4أكثر من (فيها متوسط التباعد بني أسواقها املركزية  األحياء اليت بلغ :لثالثةالفئة ا*
فقـط مـن   % 12األحياء اليت تدىن فيها عدد األسواق املركزية عند أدىن نصيب  ضمتو ،فقط% 6

ها من األحياء اهلامشـية  ومجيع ،يل والعمرة والبحريات ووادي جليلوهي العوا، أسواق املدينة املركزية
صت وحر، بعيداً عن املركزأسواقها واليت تعد من أحدث أسواق املدينة املركزية واليت خطت ، باملدينة

 .بيئياًهلا على التمركز يف األحياء األنسب 
مـن  % 60ونسبتها ، باعد لعدم وجود أسواق مركزية اأحياء ال يوجد ا متوسط ت :الفئة الرابعة* 

 ومل حتوز عليهـا إمـا  ، ق املركزيةمن األسوا خلتأي أن أكثر من نصف أحياء املدينة  ،أحياء املدينة
وبعدها عن حلداثتها  أو، صص باالستخدامات السكنية بالدرجة األوىللوقوعها يف القلب املركزي املتخ

وهي ويل العهد والعكيشية واملشاعر والسالمة والعوايل واحلمراء وأم اجلود وامللك ، كتلة العمران القدمية
فهد والنوارية والعمرة والبحريات والعسيلة واخلضراء والراشدية والشـرائع والتنعـيم ووادي جليـل    

ى وشرائع ااهدين وبطحاء قريش واهلجرة والنسيم وجبل النور والعدل والشـوقية واجلامعـة   والتقو
الرصيفة والنزهـة واملرسـالت والعتيبيـة    كية وريع ذاخر واألندلس والزاهر ووكدي والعزيزية والكع

 سفلة واحلجونوالروايب واخلالدية والروضة واهلنداوية والشهداء واملعابدة واخلنساء والزهراء وجرهم وامل
والضيافة وأجياد والطندباوي وجرول واجلميزة والشبيكة واملنصور وشعب عامر والبيبـان واهلجلـة   

 :  وهذا اجلهات ميكن تتبعها من خالل الشكل التايل، ارة والنقا والشاميةوالسليمانية والتيسري والقر
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 )13-3(شكل
 األحياء متوسط التباعد بني األسواق املركزية على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 هـ  1428والعمل امليداين، الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر      
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جند أن مناطق التقارب بني األسواق املركزية هي يف جنوب شـرق  ) 13-3(من خالل حتليل شكل    
، واليت تشتد فيها املنافسة بينها، وهي نقاط التركز والفائض من األسواق، راموجنوب غرب املسجد احل

الشـمالية الشـرقية   يف اجلهات  إىل اهلامشيةامتداداً من املناطق االنتقالية نت مناطق التباعد أكثر بينما كا
ـ   ، من املسجد احلرام والشمالية الغربية عة يف وهي مناطق الفجوات والنقص خاصـة يف األحيـاء املتس

وخاصة اجلهة الشمالية واجلنوبية والغربيـة  ، خلت باقي اجلهات من األسواق املركزية يف حني، مساحتها
وهي أحيـاء  ، عمراين األول هلاوقد ظهرت هذه االجتاهات نتيجة تتبع النمو ال، للقلب املركزي من املدينة

يف توزيع األسـواق املركزيـة بـني     األمر الذي يشري إىل ضعف تأثري مساحة احلي، نة يف مساحاامتباي
  .إذ مل يظهر ارتباط لتقارب األسواق باألحياء الصغرية أو تباعد بينها يف األحياء الكبرية، التقارب والتباعد

وهو ، زداد متوسط التباعد بني نقاط توزع األسواقكلما انسبة التركز تقل  ن إىل أنخنلص من هذا أ     
لذلك ، وهي األحياء اليت تباعدت فيها األسواق املركزية وقل التركز ا ،%81األحياء النمط السائد يف 

واليت طبقتها الدراسة على مساحة معيارية من املساحة املعمـورة  ، فمن األجدى دراسة نسبة ذلك التركز
 .مساحة افتراضية تكون أكثر تناسباً مع املساحة املعمورةمن خالل ، من املدينة

 Standard Aria احة املعياريةدرجة التركز يف املس •
من املسـاحة املعمـورة   % 1.35حيث متثل ، 100عمدت الدراسة على أن تكون املساحة املعيارية 

كما تتطلب حتديـد متوسـط   ، من مساحة املدينة 2كم1ملعرفة نسبة تركز األسواق يف كل ، باملدينة
  :خالل اجلدول التايل وذلك من 2.2=والذي بلغ س، املساحة على مستوى األحياء لتطبيقها

 )7-3(جدول
 2كم100كفاية األحياء من حمالت األسواق الشريطية يف مساحة معيارية 

 رتبة احلي
املساحة 
 املعمورة

 2بكم

عدد حمالت 
 األسواق الشريطية

 م
 م×س

نسبة التركز يف 
 2كم100املساحة

 م× س 
100 

 12 1224 537 5أكثر من  األوىل
 11 1190 522 3-5 الثانية
 50 5043 2212 1-2 الثالثة
 40 4065 1783 1أقل من الرابعة

 هـ 1428هـو والعمل امليداين 1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة عليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر                           

كز األسواق املركزية يف من خالل حتليل اجلدول ميكن تقسيم رتب األحياء إىل فئات حبسب نسبة تر    
 :على النحو التايل 2كم100املساحة 

): 2كـم 100يف املساحة املعيارية 30أكثر من (يت بلغت نسبة كفايتهارتب األحياء ال :الفئة األوىل*
األحيـاء الصـغرية يف    وتضم، الرتبة الثالثة والرابعة أحياء وهي، من أحياء املدينة% 76ومتثل نسبتها 
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املشاعر واهلجلة والشامية والسليمانية والروايب والقرارة والنقا وشعب  على رأسهاو، مساحتها املعمورة
عامر واجليزة وأجياد والبيبان واملنصور والشبيكة وجرهم وجرول والضيافة والتيسري والروضة واملسفلة 

 2كم100لكل  )نطاق خدمي(كم50ونسبتها ، واخلنساء واحلجون والطندباوي وكدي واملرسالت 
أما أحياء الرتبة الثالثة فهي الشهداء واألنـدلس والعتيبيـة والنسـيم والتقـوى     ، أحياء هذه الرتبة من

والعكيشية واملعابدة ووادي جليل والعسيلة والزهراء واهلنداوية واهلجرة والزاهر والعزيزيـة والسـالمة   
لكـل   كـم 40بنسـبة ئع ااهدين والرصـيفة  والكعكية والعدل وريع ذاخر والنزهة واخلالدية وشرا

وذلك نتيجة الرتباط هذه احملالت باملباين ، وهاتان درجتان عاليتان يف التركز، يف هذه الرتبة 2كم100
وهو النمط العمراين السائد على امتداد الشوارع التجارية ويف املنطقة القدمية ، السكنية متعددة الطوابق

 .على وجه اخلصوص
ومتثل ):  100يف املساحة املعيارية30أقل من (غت نسبة الكفاية فيهاوهي الرتب اليت بل :الفئة الثانية*

باتساع مساحة املعمور  ومتتاز هذه األحياء، وتضم الرتبة األوىل والثانية، فقط من أحياء املدينة% 24
وهي جبل النور والشرائع واحلمراء وأم اجلود والتنعيم وامللك فهد والنوارية واجلامعة وبطحـاء  ، فيها

أما أحياء الرتبة األوىل فهي اخلضـراء والشـوقية   ، 2كم100لكل  كم11واليت بلغت نسبتها ، قريش
وهي أحياء متتـاز  ، 2كم100لكل  كم12بنسبة ، والبحريات وويل العهد والعوايل والعمرة والراشدية

ـ ، بأا أحدث نسبياً من أحياء الرتبة الثانية ، راين احلـديث إال أن كال الفئتني متتاز بانتشار النمو العم
واملمتدة ملساحات أوسع ، والذي يشغل مساحات أكرب على نظام املنزل املستقل دون تعدد يف الطوابق 

، اجلانب الذي قلص من تركز حمالت األسواق الشريطية والتابعة للشوارع التجارية، من املباين السكنية
لقدمي يف تركز بقوة تأثري الطور العمراين امما يقضي ، وانعدمت يف غالبيتها حىت قلت يف املناطق اهلامشية

 :بطابع مكاين خاص ميكن مالحظته من خالل الشكل التايل مما ينبئ، األسواق الشريطية
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 )14-3(شكل
 2كم100حياء من حمالت األسواق الشريطية يف مساحة معياريةكفاية األ

 هـ  1428والعمل امليداين، وير منطقة مكة املكرمةالباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتط: املصدر

 
 

 
 



 93

جند أن اجتاه التركز املعياري قد اختذ منطاً أكثر تناسباً مع التوزيع ) 14-3(لمن خالل حتليل الشك    
حنو اجلنوب الشرقي والشمال الغـريب  ، والذي ظهر تركزه يف قلب املدينة، الفعلي لألسواق الشريطية

ويعد ، والذي ضم مجيع أحياء القلب وأجزاء من االنتقال واهلامش، املسجد احلراموالشمال الشرقي من 
األمر الذي يشري إىل تأثري االستخدامات ، وهي األكثر قرباً من املشاعر املقدسة، أعظم االجتاهات امتداداً

مـراين  كما جند أن اجتاهات التركز تساير اجتاهـات النمـو الع  ، الدينية يف جذب األسواق الشريطية
مما ينم عن ، فعل الرغم من قلة األسواق الشريطية يف حي العكيشية إال أن التركز بدا واضحاً، األسرع

وهذا يثبت لنا تأثري النمو العمراين علـى   ، تناسب األسواق مع املساحة املعمورة اليت تقل يف هذا احلي
) املباين متعددة الطوابـق (اين التقليدي نظراً الرتباطهما ببعض يف بوتقة النمط العمر، األسواق الشريطية

مما يعين وجود عالقة طردية بني حداثة احلي ، لذلك يظهر التركز يف املنطقة القدمية من الكتلة العمرانية
ومبعىن آخر تقل حمالت األسواق الشريطية كلما قل نضج ، والتركز السوقي حملالت األسواق الشريطية

لسكاين والعمران على حد سواء؛ وذلك نظراً لطبيعته التقليدية بـني  يف احلجم ا، احلي وارتفعت فتوته
وهو جانب ميكـن  ، األمر الذي قد ختتلف طبيعة تركزه يف األسواق األكثر حداثة منها، أسواق املدينة

 :دراسته من خالل اجلدول التايل
 )8-3(جدول

 2كم100كفاية األحياء من األسواق املركزية يف مساحة معيارية 

 املساحة املعمورة احليرتبة 
 2بكم

عدد 
األسواق 
 املركزية
 م

 م× س  م×س
100 

 0.18 18 8 5أكثر من  األوىل
 0.38 38 17 3-5 الثانية
 0.11 11 5 1-2 الثالثة
 0.24 24 11 1أقل من  الرابعة

 هـ1428العمل امليداين، هـ1424اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة:املصدر                                         

على النحـو   حتليل اجلدول ميكن وضع رتب األحياء يف فئات حبسب كفايتها من األسواقخالل من 
 :التايل

وهي تضم ) 100من املساحة املعيارية 0.24أكثر من ( حياء اليت بلغت نسبة رتب األ: الفئة األوىل*
وجند أن الرتبة الثانية هي األعلـى يف  ، من أحياء املدينة %51 أحياؤهاواليت متثل ، الفئة الثانية والرابعة

حيث استحوذت وحدها علـى  ، وتشهد أكرب تركز سوقي بني األحياء، اثة النسيبةومتتاز باحلد، نسبتها
د والتنعيم واحلمـراء  اجلامعة والنوارية وامللك فهوتضم بطحاء قريش و، ثلث األسواق املركزية باملدينة

بينما حازت أحياء الرتبة الرابعة واملمثلة لألحياء األقدم مـن املدينـة   ، ع وجبل النورالشرائوأم اجلود و
وهي احلجون واخلنساء واملرسالت وكدي والطندباوي ، هكتار24واألقل يف مساحتها املعمورة على 
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 واملسفلة والروضة والتيسري والضيافة وجرول وجرهم والشبيكة واملنصور والبيبان وأجيـاد واجلميـزة  
وهـي املـوطن األول   ، وشعب عامر والقرارة والنقا والروايب والسليمانية والشامية واهلجلة واملشاعر

ويبدو أا بدأت يف االختفاء والتناقص التـدرجيي منتقلـة إىل   ، لألسواق املركزية يف بدايات ظهورها
وهذا يضعف تـأثري  ، مااحبثاً على مناطق أنسب ملتطلباا وخد، جتد فيها ضالتها، مناطق أكثر اتساعاً

واليت متنحها مـا  ، ويعكس اجنذاا القوي حنو املساحات العمرانية احلديثة، املساحات العمرانية القدمية
من مساحات واسعة تساعدها على توفري خمتلف اخلدمات التابعة هلا مثل مواقف السـيارات  تصبو إليه 

 ...واملستودعات وحمطات التشغيل
يف 0.20أقـل مـن   (ب األحياء اليت بلغت فيها نسبة الكفاية من األسواق املركزيـة  رت:الفئة الثانية*

من أحيـاء  % 38واليت بلغت نسبتها ، وهي تضم أحياء الرتبة األوىل والثالثة) 100املساحة املعيارية
ئع وتضم الراشدية والعمرة والعوايل وويل العهد والبحريات والشوقية واخلضراء والرصيفة وشرا، املدينة

ااهدين واخلالدية والنزهة وريع ذاخر والعدل والكعكية والسالمة والعزيزية والزاهر واهلجرة واهلنداوية 
، والزهراء والعسيلة ووادي جليل واملعابدة والعكيشية والتقوى والنسيم والعتيبية واألندلس والشـهداء 

ومع ، انية اليت تركزت ا األسواق املركزيةإذ تعد البؤر املك، وهو خليط من املنطقة االنتقالية واهلامشية
مما يشري إىل ارتفاع مدى الكفاية ، املخدومة منهاوذلك فلم حتقق الكفاية املطلوبة مع املساحة العمرانية 

حيث قلـت يف اهلامشـية   ، من األسواق املركزية يف أحياء املنطقة االنتقالية أكثر من باقي أحياء املدينة
 :   وهي جوانب ميكن تتبعها من خالل الشكل التايل، وانعدمت يف املركزية
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 )15-3(شكل
 2كم100كفاية األحياء  من األسواق املركزية يف مساحة معيارية

 
 هـ  1428والعمل امليداين، الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر   
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جند أن األسواق املركزية قد انتشرت على مساحات أوسع من ) 15-3(من خالل حتليل الشكل     
حيث مت حساب مواقعها على املساحة املعمورة من األحياء واليت غالباً ما تتقلص يف ، األسواق الشريطية

سواق املركزية يف األحياء احلديثة األمر الذي أظهر تقارب األ، األحياء احلديثة وتتمدد يف األحياء القدمية
األمر ، وتساوت يف ذلك مع األحياء اليت تركزت ا األسواق املركزية، نظراً لصغر مساحة املعمور منها

الذي يشري إىل أن األسواق املركزية كانت أكثر انتشاراً وأقدر على اختيار مواقعهـا داخـل الكتلـة    
غري أن اختيارها ملواقعها احلالية أفقدها الكثري من تلك املزايا  ،من حمالت األسواق الشريطية، العمرانية

يف حني شذ عن ذلك حي املشاعر نتيجة خللـوه مـن   ، املشكالت املكانيةوحصرها يف نطاق تكثر به 
 واليت ال تعين زيادة التركز البتـة  ،املساحات املعمورة والتواجد السوقي لذلك ظهر ذه الدرجة اللونية

وعموماً فقد أشار هذا املقياس إىل ضعف . درجة التركز بني املعمور واملوجود من األسواق وإمنا تناسب
إال أن ، النمو العمراين على منو األسواق املركزية باملدينة على مستوى األحيـاء مساحة احلي وقوة تأثري 

اق على مسـتوى  احلصول على صورة أكثر عمومية يظهر إذا ما حاولنا حتليل التوزيع اجلغرافية لألسو
 . قطاعات املدينة

إن التباين واالختالف بني نقاط الظاهرة اجلغرافية من خالل التحليل املكاين على امتـداد  إداري       
ولقد اعتمدت الباحثة على التصنيف الذي حددته أمانة ، سيظهر صورة أكثر بعداً عن التفاصيل، أوسع

قطاعات بلدية اعتماداً على تقسيم األحياء  املدينة إىلوهو تقسيم ، هـ1423العاصمة املقدسة يف عام 
 . كنواة للتقسيم

 :التوزيع اجلغرايف لألسواق على مستوى قطاعات املدينة3-3 
، حرصت أمانة العاصمة املقدسة على وضع التقسيم اإلداري للقطاعات لتتوافق مع حدود األحياء     

وأن تتفق حدودها مع شبكة الطرق ، مل حدودهاحبيث يشمل كل قطاع على جمموعة من األحياء بكا
إضافة إىل التوافق قدر اإلمكان مـع  ، الرئيسية والدائرية وحدود املخططات املعتمدة واحلدود الطبيعية

قدراً  ،يف اعتبارها حتقيق قدر اإلمكان آخذة، ةنطاقات خدمات الشرطة والدفاع املدين وخدمات األمان
 .احتياج الدوائر احلكومية واخلدميةمن التوازن يف توزيع السكان و

أجياد والغزة واملسفلة :وطبقاً لذلك فقد تكونت مدينة مكة املكرمة من تسعة قطاعات رئيسية هي     
يتكون كل قطاع من جمموعة مـن األحيـاء   ، والعتيبية واملعابدة والعزيزية والشوقية والتنعيم والشرائع

اً للموقع من املسجد احلرام واملنطقة املركزية واملسـاحات  يتراوح عددها بني مخسة وتسعة أحياء طبق
فما مدى تشتت مساحات تلك القطاعات ، وبناء على ذلك ظهرت يف مساحات متباينة، املتاحة للتنمية

وتباعد مساحاا عن متوسطها على مستوى املدينة؟ ذلك جانب مهم ميكن قياسه من خالل مقيـاس  
ولقد طبقته الدراسة على النحـو  ، لدى تفسري منط التوزيع املكاين للظاهرةإذ يعد أساساً مهماً ، التباين
 :التايل
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 )9-3(جدول رقم 
 حساب حتليل التباين بني مساحات القطاعات 

One-Sample Test 
Test Value = مساحة القطاعات ٠ 

T Mean Difference 
  

١٥٧.٤٤٤٤ ٢.٦٥٦ 
  spssوبرنامج، هت1424،يكلي ملدينة مكة املكرمةالباحثة اعتماداً على املخطط اهل: املصدر                                          

 ∗من خالل حتليل اجلدول السابق وحبصولنا على مربع الفرق الحنرافات املساحة عن الوسط احلسايب    
درجة التباين والـيت  لينتج عن ذلك ، اموع على عدد القطاعات باملدينة وفقاً ملعادلة التباين وبقسمة

، واجتاه كبري حنو االنتشار يف املساحاتتشتت لل كبريةوهي قيمة تدل على وجود نسبة ، 2.65بلغت 
أكسب كالً منـها طابعـاً   ، التابع لكل قطاع واضحة يف احلجم السكاين والعمراين مما نتج عنه فروق

ا تتسع القطاعات كلما ابتعدنا عـن  بينم، فقطاعات املركز متتاز بضيق مساحتها، خاصاً ا عن غريها
إذ إن ، وإذا ما قارناها بالتباين يف األحياء جند أن األحياء أشد تبايناً منها، املركز واجتهنا ناحية األطراف

هذه اخلصائص ، جداً وبذلك هي أقل تركزا عن املتوسط الفروق املساحية مع املتوسط املساحي كبرية
ممـا أوجـد   ، ى مدى جاذبيتها أو طردها لألسواق الشريطية واملركزيةاملتباينة فيما بينها انعكست عل

باختالف مساحة القطاع وموقعه يف ، عن توزيع األسواق يف األحياء خصائص واضحة للتوزيع ختتلف
 :اجلدول التايل يفتوزيعها ذلك الفرق من ميكن تتبع  هيكل املدينة؛ و

 

                                                
 2كم157املتوسط احلسايب للمساحة ∗
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        ) 10-3( رقم جدول
 هلااحلجم السكاين القطاعات وفق  رتبعلى توزيع األسواق 

رتبة 
 القطاع

 احلجم السكاين
 نسمة

النسبة 
املئوية 
للحجم 
 السكاين

 أمساء القطاعات
 املساحة اإلمجالية األسواق الشريطية األسواق املركزية

 2للقطاع كم
النسبة املئوية 
 ملساحة القطاع

مساحة 
األسواق 
 املركزية 

 2كم

طول 
األسواق 
الشريطية 

 كم

ترتيب ال
حسب 
مساحة 
 القطاع

الترتيب 
حسب 
مساحة 
األسواق 
 املركزية

الترتيب 
حسب 
طول 

األسواق 
 %النسبة العدد %النسبة  العدد الشريطية

 األول
 
 

 77 110000أكثر من 
-املسفلة  -العتيبية 
 -الشوقية –املعابدة 
 العزيزية

35 85 4053 80 76454.3 59 0.19872 106.03 1 1 1 

-110000 لثاينا
90000 

 3 2 2 6.22 0.0413 29 37602.9 0.3 16 8 3 العمرة 7

 2 3 3 13 0.00332 12.2 1861.5 19.7 983 8 3 أجياد الغزة -الشرائع 16 90000أقل من  الثالث
    125.26 0.24334 100 130012 100 5054 100 41  100 1375000 اموع

.هـ1428العمل امليداين ، هـ1428وبيانات أمانة العاصمة املقدسة ، هـ1424ات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمةبيانعلى الباحثة اعتماداً : املصدر
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نة قد مت تقسيمها إىل رتب وفـق احلجـم   جند أن قطاعات املدي )10-3(من خالل حتليل اجلدول    
 : وضعها يف فئات على النحو التايل على إثر ذلك ميكنو ،السكاين

من % 55ونسبتها ) نسمة110000أكثر من (رتب القطاعات كبرية احلجم السكاين : الفئة األوىل*
العتيبية واملسفلة : وهي الرتبة األوىل اليت تضم، 2كم70000واليت جتاوزت مساحته ، قطاعات املدينة

وبالتايل فقد ، طيةوهي القطاعات األوفر حظاً من األسواق املركزية والشري، واملعابدة والشوقية والعزيزية
حازت على املرتبة األوىل بني باقي الرتب يف املساحة املشغولة منها لألسواق املركزية وأطوال األسواق 

وهي من القطاعـات  ، واليت تأثرت باتساع مساحة قطاعات هذه الرتبة مقارنة بباقي الرتب، الشريطية
مما ، فق مع قطاعات هذه الرتبة يف احلجم السكاينوالذي توا، ما عدا قطاع الشوقية، االنتقالية من املدينة

 .مقابل النقص الواضح فيها، يعين حاجة هذا القطاع لألسواق بنوعيها
وهـي  ، %33ونسبتها ) نسمة110000أقل من (القطاعات صغرية احلجم السكاين : الفئة الثانية*

وهي القطاعـات  ، وأجياد والغزة قطاعات العمرة والشرائع: واليت تضم، قطاعات الرتبة الثانية والثالثة
ا أا أقـل  كم، وتعد من أقل الرتب نصيباً من األسواق املركزية والشريطية، املركزية واهلامشية باملدينة

خاصة األسواق املركزية ، شري إىل أا إما قطاعات طاردة أو أقل جذباً لألسواقمما ي، القطاعات مساحة
حيـث  ، وباملقابل كانت األسواق الشريطية أكثر يف هذه الرتبة، اليت كانت أكثر نفره من هذه املناطق

األمر الذي يشري إىل أن األسواق الشـريطية   -هامشي -وقطاع الشرائع -مركزي -تضم قطاع أجياد
ـ ، على مستوى القطاعات كانت أكثر انتشاراً بني املناطق اهلامشية واالنتقالية واملركزية ت يف حني تنح

أكسبت كالً منها ، قالية والتوزيع املنخفض يف اهلوامشلتركز الشديد يف املنطقة االنتاألسواق املركزية با
 :طابعاً خاصاً يف التوزيع ميكن دراستها من خالل الشكل التايل
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 )16-3(شكل
 هلا جم السكاينتوزيع األسواق على رتب القطاعات وفق احل

 هـ  1428هـ والعمل امليداين1424ماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمةالباحثة اعت: املصدر     
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نالحظ أن الكتلة احلضارية املتضخمة بالسكان قـد امتـدت يف    )16-3(من خالل الشكل رقم     
سـواق  مـن األ % 95واليت تركز ا، املنطقة االنتقالية حنو اجلنوب واجلنوب الشرقي واجلنوب الغريب

وهي نسبة كبرية تشري إىل وجود ارتباط قوي بـني احلجـم   ، من األسواق املركزية% 88، الشريطية
وباملقابل ظهرت الكتلة اهلامشية من قطاعات الشمال والشـمال الشـرقي   ، السكاين واحلجم السوقي

ا سوى واليت مل يتركز ، والقلب القدمي كفجوات تقلص ا احلجم السكاين وكذلك احلجم السوقي
 .ومن األسواق املركزية% 12من األسواق الشريطية 5%
االنتقالية يف مشال وشرق يف قطاعات القلب ونالحظ تطابق توزيع األسواق الشريطية واملركزية  كما   

يف حني اجتهت  ،وامتداد القليل منها يف شرق الكتلة العمرانية وجنوا الشرقي، وغرب قطاعات القلب
مما يعين تدين العدالة التوزيعية بني قطاعات املدينة؛ إثر ، للتوزع يف مشال احليز احلضري األسواق املركزية

والختبار مدى العدالة يف التوزيع مقابل املسـاحة  ، اختالف خصائصها املساحية والسكانية والعمرانية
 .طبقت الدراسة معادلة النصيب املتعادل، اإلمجالية للقطاع

 Equivalent Part النصيب املتعادل •
على مستوى األحياء ستطبقها الدراسة على مستوى القطاعات من هلذا املقياس وعلى غرار تطبيقها    

 :خالل اجلدولني التاليني
 )11-3(جدول رقم 

 لقطاعاتية يف االنصيب املتعادل من حمالت األسواق الشريط

 القطاع
املساحة 
 اإلمجالية
 كم

مساحة 
 اإلمجايل/القطاع

 حمالت األسواق
 الشريطية

األسواق 
 اإلمجايل/الشرطية

النصيب 
املتعادل من 
 األسواق

 0 0 ــ 0.3 462.29 الشوقية
 0 0.0 16 0.2 342.45 العمرة
 0 0.0 291 0.1 284.23 الشرائع
 1 0.1 993 0.1 25.104 العزيزية
 0 0.2 1102 0.0 35.98 املعابدة
 0 0.1 684 0.0 2039 املسفلة
 0 0.2 1274 0.0 18.64 العتيبية
 0 0.0 201 0.0 3.41 أجياد
 0 0.0 493 0.0 2.91 الغزة

 0 0.0 5054 0.0 1421.34 اموع
 .هـ1428و العمل امليداين ، هـ1424الباحثة اعتماداً على حتديث املخطط اهليكلي لبيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة :املصدر

 

ونظراً ، قيماً واضحة تربز مواقع النصيب األوفر لألسواق الشريطيةا وجدنمن خالل حتليل اجلدول     
، إىل حتليلهما يف إطار واحد ذلك دفعنا، لتطابق نتائج هذا املقياس مع نتائج األسواق املركزية كما سريد
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وهو اهلدف الذي تبحث فيه دراسة التوزيع ، اممنه إىل مقارنات واضحة بني نصيب وكل بغية الوصول
 :على النحو التايل،توى القطاعاتعلى مس

 )12-3(جدول رقم  
 لقطاعاتيف االنصيب املتعادل من األسواق املركزية 

 املساحة اإلمجالية القطاع
 كم

مساحة 
 اإلمجايل/القطاع

عدد األسواق 
 املركزية

األسواق 
 اإلمجايل/املركزية

النصيب 
املتعادل من 
 األسواق

 0 0.0 1 0.3 462.29 الشوقية
 0 0.0 3 0.2 342.45 العمرة 
 0 0.0 3 0.1 284.23 الشرائع
 1 0.2 9 0.1 25.104 العزيزية
 0 0.2 11 0.0 35.98 املعابدة
 0 0.0 4 0.0 2039 املسفلة
 0 0.2 10 0.0 18.64 العتيبية
 0 0 0 0.0 3.41 أجياد
 0 0 0 0.0 2.91 الغزة

 0  41 0.0 1421.34 اموع
 .هـ1428والعمل امليداين ، هـ1424الباحثة اعتماداً على حتديث املخطط اهليكلي لبيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة :صدرامل                    

   
 :ميكن تقسيم قطاعات املدينة إىل جمموعتني)13-3) (12-3(حتليل اجلدولني خالل من 

عادل من األسواق املركزية والشـريطية مقارنـة   ز على نصيبها املتالقطاعات اليت مل حتو: الفئة األوىل*
أكثر من نصف قطاعات املدينة  ونسبتها ):صفر(واليت فيها بلغ النصيب املتعادل، باملساحات قطاعات

ن نسب توزع إذ إ، وهي الشوقية والعمرة والعتيبية والشرائع واملعابدة واملسفلة وأجياد والغزة،% 89
حيث تركزت األسواق يف قطاعات صغرية مثل العتيبية ، لقطاعاتمل تتناسب مع نسب ااألسواق فيها 

بينما وجدت قطاعات كبرية ومع ذلك اخنفض نصيبها من األسواق مثل قطاعات الشـوقية  ، واملعابدة
 .والشرائع والعمرة

 بلـغ  واليت، القطاعات اليت حازت على نصيبها املتعادل من األسواق مقارنة باملساحات :الفئة الثانية*
، هو العزيزية بواقع قطاع واحد فقط، فقط من القطاعات% 11ونسبتها) سوق 1(نصيب املتعادل هلا ال

ميزه ، حيث تناسبت مساحته اإلمجالية مع نسب توزع األسواق فيه، والذي يقع يف جنوب شرق املدينة
وهو بذلك  ،بذلك موقع هذا القطاع املركزي كحلقة وصل بني منطقة املسجد احلرام واملشاعر املقدسة

واليت بدأت يف االنتقـال إىل خـارج القلـب    ، يتوافق مع تبعية الوظيفة التجارية لوظيفة املدينة الدينية
شكلت بـذلك عـدة    ، حيث امتدت على هيئة حماور من القلب وباجتاه األطراف، املركزي من املدينة

،  Sectors Modelقطاعات وذلك توافقاً مع منوذج ال، قطاعات طولية متتد من املركز حنو الضواحي
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أو نويات متناثرة خارج املنطقة املركزية واليت حتتاج إىل التقارب فيما بينها جلذب الزبائن كما وصـفه  
مما ) 204-202ص، هـ1420، اجلار اهللا(  Multiply Nuclei Modelمنوذج النويات املتعددة

. ية لتحقيق أكرب جدوى اقتصادية تسعى هلابني احملاور النقلية وعلى عقدها املركز اًواضح اًأوجد تالزم
 )17-3(فئات يف الشكل وميكن متثيل تلك ال

ألسواق الشريطية مع لتطابق قيم النصيب املتعادل من نالحظ  )17-3(من خالل حتليل الشكلو     
ة اخنفاض املنسوب واتساع األودية وانبساطها قد ساعد على سرع لألسواق املركزية أنالنصيب املتعادل 

وبالتايل تضافر الظـروف الطبيعيـة   ، امتداد الشوارع التجارية وتقاطعها خالل مراحل النمو العمراين
) العزيزيـة ( هذا القطاعجلذب األسواق املركزية والشريطية على حد سواء للجهة الشمالية الغربية من 

احلرام وامللك عبد اهللا  املسجداألسواق الشريطية باملدينة مثل من % 18واليت توزعت عليها ، بالتحديد
وهذا يعين أن قطاع العزيزية حاز ، من األسواق املركزية باملدينة% 22و،وعبد اهللا خياط وامللك خالد

سوق السالم وسوق العزيزية وسـوق ذي اـاز   : ومنها، ثلث أسواق املدينةما يقارب وحده على 
وميكن تربير بعدها عن ،...لعوايل والبساموذي ااز والسوق الصغري والعائلة وا وسوق رياض العزيزية

االرتباط املباشر للقطـاع باملسـجد   هو هة اجلنوبية الشرقية من القطاع بالرغم من سهولة السطح  اجل
يف جـذب   ز مدى قوة تأثري املوضع املكـاين للحـي  احلرام من اجلهة الشمالية الغربية؛ األمر الذي يرب

، بني املسجد احلرام واملشاعر املقدسة Nodalityيف منطقة عقدية فهو يقع، األسواق هلذا املوقع بالذات
ويتمتع هذا ، األمر الذي جيعلها من أنشط القطاعات يف احلركات التجارية خالل مواسم العمرة واحلج

فقط من % 8نسمة وبنسبة 114263حيث حاز هذا القطاع على ، القطاع بتوسط احلجم السكاين
 ،2نسمة يف كل كم494.4أي بكثافة بلغت  2كم231.07 مساحة وقد تركزت يف، سكان املدينة

، إذ يعد ضمن األحياء األوىل باملدينة من حيث التنظيم، كما ميتاز هذا القطاع بتكامل املرافق واخلدمات
سـتويات  امل وذومـن  وبالتايل فإن سكانه يف غالبيتهم ، خالل الطفرة االقتصادية للدولةوالذي تشكل 

كل هذه  ،كما أنه نال حظاً ال بأس به  من اجلهات احلكومية لتفعيل دوره التجاري ،فعةرتاملقتصادية اال
مما يوحي بتقـارب   بشكل كبري يف إجياد نظام سوقي قوي املنافسة سامهتوالظروف جذبت األسواق 

 ):18-3( وهو أمر مالحظ من الشكل، يف هذا القطاع بالتحديد كبري بني نقاط توزيعها
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 )17-3(رقم شكل
 النصيب املتعادل حملالت األسواق الشريطية واألسواق املركزية يف القطاعات

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428العمل امليداين  و، هـ1424بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة  الباحثة اعتماداً على :املصدر       
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 )18-3(رقم شكل
 توزيع األسواق الشريطية واملركزية يف قطاع العزيزية

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                    
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ية وبنسبة أسواق مركز 9جند أن نصيب هذا القطاع قد بلغ ) 18 -3(من خالل حتليل الشكل رقم   
مـن  % 2والذي ال يشغل سوى، مما يزيد من شدة التنافس بينها، منها يف حي اجلامعة وحده% 77

، األمر الذي يؤكد على قوة عامل املنافسة يف تزايد أعدادها يف هذه البقعة من القطاع، مساحة القطاع
مما يفضي إىل ، عمن مساحة القطا% 51ألكثر من ه يف حني خال حي املشاعر من األسواق رغم شغل

فهل حي املشاعر غين عـن  ، ي دون غريههذا احلوجود عامل آخر يزيد من شدة التجمع السوقي يف 
 ؟التواجد السوقي؟ أم أنه ميتاز بنمط سوقي آخر أغناه عن األسواق املركزية والشريطية

باألسـواق   لقد كان من البديهي خلو املشاعر من السكان واملساكن إثر نشاطها املـومسي حـىت      
يف دميومة حركية يزداد عمقها بتزايد األعداد الوافدة ، عليها موجات بشرية سنوياً تتابعواليت ، املومسية

اليت تزداد أحجامها عاماً بعد عام تبعاً لتزايد التسهيالت والتنظيم الـذي تعـده   ، من احلجاج والعمار
أربعـة بنـوك   (ت التجارية واملصـرفية  امتاز هذا القطاع بتكامل اخلدما حيث، الدولة يف كل موسم

اجتهت  كما، موارتفاع األحجام السكانية ومركزية املوقع بني املشاعر املقدسة واملسجد احلرا) مصرفية
تسعى لتأصـيل الوظيفـة   ) ربج التجارة العامليك( سياسة احلكومة واالستثمار إلقامة عدة بؤر تنظيمية

حـىت  ، قات من اجلسور واألنفاق للمشاة واملركباتكما نظمت جهات التخطيط عدة حل، التجارية
أفضـى  ، هذا التقارب بني نقاط التوزيع ويف مساحة حمدودة من القطاع ،امتازت بسهولة وصول عالية

  .اخلدمة عن أجزاء أخرى من املدينةوبالتايل قصور  ،إىل تزايد فرص التركز وتداخل نطاقات خدماا
ويعين وجود قطاعات ، إىل العدالة بني قطاعات املدينة واق قد افتقرأن توزيع األسذلك من  نستنتج    

مما يضطر السكان لقطع مسافات زمنية ، أخرى خالية من األسواق الشريطية أو املركزية أو كالمها معاً
منط انتشارها بني  وهذه املسافة تزداد وتقل وفق، وطبيعية أطول للوصول إىل أسواق يف قطاعات أخرى

وصوالً ملعرفـة الـنمط   ، فاالنتشار يوصف مبتوسط املسافة اليت تفصل بني هذه األسواق ،القطاعات
وبالتايل التوصل إىل ختطيط مـوزون   ،بالتعرف على درجات التباعد بني األسواقوذلك ، التوزيعي هلا

 .تورسم صورة أكثر تكامالً لطبيعة انتشارها على مستوى القطاعا
 Spacing Mean متوسط التباعد •

فبالنسبة ملتوسط ، طبقتها الدراسة على قطاعات املدينة يق هذا املؤشر على مستوى األحياءتبعاً لتطب    
فمـا  ، كم6اختلفت طبيعة انتشارها  على مستوى املدينة لتبلغ  د بني حمالت األسواق الشريطيةالتباع

 :التايل وهو ما يظهر من خالل اجلدول، مدى اختالفها أو اتفاقها على مستوى القطاعات
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 )13-3(رقم  جدول
 القطاعات عد بني حمالت األسواق الشريطية علىمتوسط التبا

 املساحة اإلمجالية القطاع
 متوسط التباعد عدد حمالت األسواق الشريطية كم

 - - 462.29 الشوقية 
 5 16 342.45 العمرة 

 1 291 284.23 الشرائع
 0.5 993 25.104 العزيزية
 0.1 1102 35.98 املعابدة
 0.1 684 2039 املسفلة
 0.1 1274 18.64 العتيبية
 0.1 201 3.41 أجياد
 0.08 493 2.91 الغزة

 .هـ1428و العمل امليداين ،هـ1424الباحثة اعتماداً على حتديث خمطط مدينة مكة املكرمة اهليكلي: املصدر                                     

    
ل السابق ميكن تقسيم قطاعات املدينة إىل ثالث فئات حبسب متوسط التباعـد  من خالل حتليل اجلدو

 : على النحو التايل
أقـل مـن   (إىل  بني حمالت األسواق الشريطية قطاعات تدىن فيها متوسط التباعد: الفئة األوىل*
كز ـا  رتواليت ، والعتيبية واملعابدة والعزيزية واملسفلة وهي أجياد والغزة، %66ونسبتها  :)كم5

واليت ، بطبيعتها املتالصقة واحملاذية للشوارع التجارية اًتأثر، من حمالت األسواق الشريطية كبريعدد 
 تقارب واضـح بـني   مما يشري إىل، تتركز يف قطاعات املركز القدمي واملناطق احمللقة حول القلب

اليت تستغرق مسـافة  ، ترتب عليها الكثري من صعوبات الوصول، نتيجة حملدودية مساحتها، حمالا
بسبب االزدحـام املـروري والبشـري يف تلـك     ، زمنية طويلة رغم قصر املسافة الطولية حنوها

وهذا يعين أن ، وما تعانية من عشوائية التنظيم ملساكنها واألنشطة واخلدمات امللحقة ا، القطاعات
نتيجـة  ، الشـريطية أكثر من نصف األسواق الشريطية تعاين من تركز شديد حملالت األسـواق  

 .تضخمها يف مساحات ضيقة
من قطاعات % 22ونسبتها ): كم5أكثر من ( قطاعات جتاوز فيها متوسط التباعد : الفئة الثانية*

والواقعة يف ، وهي قطاعي الشرائع والعمرة ،أي ما يقارب ثلث حمالت األسواق الشريطية ،املدينة
حيث تبعد عن الشـوارع  ، عن املركز عد امتدادااواليت متتاز بب، مشال ومشال شرق هامش املدينة

األمر الذي أوجد أطواالً واضحة يف  ،لتبدأ يف التخلخل بني نقاط توزعها ،التجارية القدمية باملدينة
صـمت  واليت ب ،وتدىن أعدادها مع ما يقابلها من اتساع يف مساحة القطاع، املسافات فيما بينها

يف حـني  ، وتقلص فرص التوقف على جانبيهـا  ،املركباتة حركوسرعة  ،باالستطالة واالتساع
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مـن   ةظهرت على إثرها هذه األعداد البسـيط ، جانبية للخدمات مبوازاا اوفرت بعضها خطوط
 .األسواق

وهو قطـاع  ، نتيجة خلوها من الشوارع التجارية) خلت من متوسط التباعد(قطاعات  :الفئة الثالثة* 
وهو بقعة خصبة املـوارد   ،من قطاعات املدينة% 11 ميثل سوىوال -هامشي املوقع -الشوقية: واحد

ها للتغلغل يف أحشاء الكتل والطول الذي هيأ ملا يتمتع به من االتساع، لظهور هذا النوع من الشوارع
 وبالتحديـد يف هـذا  ) وقد ظهر منها شارع أم املؤمنني زينب اهلاللية( العمرانية احلديثة والسريعة جداً

صائص مركزية كالقرب من األسـواق احلديثـة يف ظهـور    كما يتمتع خب، الكتلة العمرانية االجتاه من
بسـبب منـو   ، إىل جانب تزايد الطلب على األراضي يف هذا االجتاه من املدينة، وارتفاع نسبة املنافسة

، ة باملدينـة واليت تقع ضمن املشروعات التطويرية احلديث، الطرق النقلية املتطورة يف املستقبل القريب ا
 :وميكن متثيل هذه الفئات من خالل الشكل التايل

تركز التوزيع حملالت األسواق الشريطية كانت أشد نالحظ أن ) 19-3(من خالل حتليل الشكل     
مشرياً بذلك لالجتاه ، التابعة للقلب املركزي ومنطقة االنتقال وحىت قطاع العوايل اهلامشي قطاعاتيف ال

تدىن فيها  حيث، الغزة والعتيبية وأجياد واملسفلة واملعابدةوهي ، رقي من كتلة املدينةناحية اجلنوب الش
واليت ختترقها الشوارع التجارية  ،ة بنسبة كبريةوازداد فيها التركز لألسواق الشريطي ،متوسطات التباعد

لقطاعـات العشـوائية يف   وغالبيتها من ا، يف املوقع واالتصال عاليةالركزية املباملدينة قدمية النشأة ذات 
زادت فيها املشكالت البيئية واالجتماعية واالقتصادية نتيجة التكتل يف األحجـام  ، تنظيماا العمرانية

فيها املوارد واخلدمات إثر  السكانية وتدنت فيها الكثافة تزدادسكانية يف قطاعات صغرية املساحة واال
السياسات احلكومية الـيت   نتيجة لتقلص  سطوة، ض أو تنظيم لهتزايد الضغط االستهالكي دون تعوي

بينما ازداد متوسط التباعد بني حمالت أسواق قطاع العمرة نتيجة .صعب عليها التنظيم هلذه القطاعاتي
كما أن تنظيم  مواقع األسواق ا الخنفاض نصيبها من األسواق الشريطية واتساع مساحتها اإلمجالية؛ 

وهذا يفضي لقوة العالقة بني النمـو العمـراين    ،د أثر على منط التوزيعقبل ظهور التكتالت السكنية ق
وباملقابل تقلص امتداداا يف مناطق النمو العمـراين املـنظم يف   ، العشوائي وتوزع األسواق الشريطية

األمر الذي يقودنا للتنبؤ باجتـاه خمتلـف   ، وذلك نتيجة لتوافق ظروف ظهور كليهما، أطراف املدينة
 .نتيجة للظروف االقتصادية اليت أثرت على ظهورها، ملركزيةلألسواق ا
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 )19-3( رقم شكل
 القطاعات بني حمالت األسواق الشريطية علىمتوسط التباعد 

 
 هـ1428العمل امليداين  و، هـ1424بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة  املصدر الباحثة اعتماداً على                 
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كبرية ال تهنسبوالذي ظهرت متوسط التباعد لألسواق املركزية على مستوى املدينة ولقد مت حساب     
بني األسـواق  فما مدى تفاوت درجات التباعد ، تقارب بصفة عامةمما ينبئ بتوزيع م، كم63حوايل 

 املركزية يف القطاعات؟
 )14-3( جدول رقم

   القطاعاتمتوسط التباعد بني األسواق املركزية يف
 املساحة اإلمجالية القطاع

 متوسط التباعد عدد األسواق املركزية كم

 231 1 462.29 الشوقية
 114 3 342.45 العمرة
 104 3 284.23 الشرائع
 56 9 25.104 العزيزية
 19 11 35.98 املعابدة
 24 4 2039 املسفلة
 14 10 18.64 العتيبية
 - 0 3.41 أجياد
 - 0 2.91 الغزة

 هـ1428و العمل امليداين ،هـ1424الباحثة اعتماداً على حتديث خمطط مدينة مكة اهليكلي: املصدر                              

ميكن تقسيم القطاعات إىل فئات حبسب قيمة متوسط التباعد بني  )14-3( جدولمن خالل حتليل     
 : األسواق املركزية

، من قطاعات املدينة% 22ونسبتها  ):كم20أقل من (متوسط التباعد قطاعات بلغ فيها: الفئة األوىل*
نتيجـة لصـغر مسـاحة    ، بني األسواق اًكبري اًحيث متثل هذه الفئة تقارب، وهي تضم العتيبية واملعابدة

حيث أثر ذلك علـى زيـادة   ، ا% 51وذلك بنسبة، ا وتركز أكثر من نصف األسواق ،القطاعات
وازدادت ، ونتيجة لذلك تدىن متوسط التباعد بينها، رتفعت الكثافة السوقية فيهاوا، التقارب فيما بينها

فكلمـا  ، مما انعكس على مساحاا الصغرية مقارنة بباقي أسواق املدينة، إثر ذلك املنافسة بني األسواق
رب بـني  وإن كان هذا التقا، نتيجة لتدين نطاقات نشاطها، تقاربت النقاط كلما صغر حجم األسواق

، إثر اختالف مساحة كل منهما،ذلك التقارب بني حمالت األسواق الشريطية األسواق املركزية مل يوازِ
 .وامتداد نطاق خدمات كل منهما على أثر ذلك

% 22ونسبة هذه الفئة أيضاً  ):كم60-20(قطاعات تراوح متوسط التباعد فيها ما بني: الفئة الثانية*
، مع توسط مساحتها %31 وبنسبة، ا ما يقارب ثلث األسواق اتركز ، العزيزية واملسفلة وتضم، 

بسبب اتساع مسـاحة هـذين   ، ئة السابقةالتباعد ملسافات أطول من الف نتج عن ذلك ازدياد متوسط
وزيادة قوة املنافسة  ،وهذه القطاعات امتازت بتوسط وارتفاع املستويات االقتصادية لسكاا ،القطاعني

 .رة يف أجزاء حمددة منهابني األسواق واحملصو
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ونسـبتها   ):كـم 60أكثر من ( قطاعات بلغ فيها متوسط التباعد بني أسواقها املركزية :الفئة الثالثة*
وهي ، من أسواق املدينة% 17واليت مل يتركز ا سوى ، فقط وتضم الشوقية والعمرة والشرائع% 33

وبالتايل ارتفع ، د املسافات بني األسواقازديانتج عن ذلك ، املتسعة يف مساحاامن القطاعات اهلامشية 
حني ، واجتهت أسواقه حنو التخلخل بدرجة أكرب من الفئتني السابقتني، ا معدل التباعد ألقصى درجاته

 .قيست مقارنة مبساحته الكبرية
 ،%22ونسبتها ، نتيجة خلوها من األسواق املركزيةقطاعات ليس هلا متوسط تباعد  :الفئة الرابعة* 

فهي البيئة الطاردة هلذه األسواق إثر عـدم تناسـب   ، وهي تضم قطاعات القلب القدمي أجياد والغزة
 : الشكل التايل هذه الفئات علىوالستيضاح أكثر طُبقت ، ظروفها املكانية مع طبيعة األسواق

ل القلب جند أن اجتاه التركز يف احلجم السوقي قد ارتكز يف مشا) 20-3(من خالل حتليل الشكل رقم 
أخذت بعد ذلك يف تباعد عـن بعضـها ناحيـة    ، ويف قطاعات االنتقال بالتحديد، املركزية للمدينة

مما يشري إىل نزوح األسواق املركزية حنـو  ، القطاعات اهلامشية يف جنوب شرق الكتلة احلضرية للمدينة
ملا امتازت به ، ملناسبة هلاواألقدر على توفري البيئة ا، حيث النطاقات األوسع، الشمال واجلنوب الشرقي

حني خلت قطاعات القلب منها  يف، من تنظيم وختطيط أكثر إذا ما قارناها مبحالت األسواق الشريطية
ـ  درجة التركز لألسواق املركزية تـدىن  أن القطاعات اليت ارتفعت فيهامن هذا نالحظ و، متاماً ا فيه

فكلمـا زاد  ، التركز اعد ودرجةالتب  متوسطوهي عالقة عكسية بني، متوسطات التباعد إىل أدىن درجة
ومبقارنة انتشـار   .القطاعات االنتقالية يف والذي تزداد حدته، اعد بني األسواقالتركز قل متوسط التب

 األسواق املركزية بانتشار حمالت األسواق الشريطية؛ نالحظ أن األسواق املركزية كانت أكثر تباعـداً 
وكرب  ،فيها تزداد بؤرته تبعاً لتعدد مستويات السلع املباعة نشاطها الذينظراً لكرب نطاق ، من الشريطية

يف واملتعددة  امساحايف حـني  ، واملساحات اليت تشغلها من القطاعـات ا وختصصات سلعها خدما
وحجم حمالـا   ،احملاذية للطرقكانت حمالت األسواق الشريطية أكثر تقارباً من بعضها نظري طبيعتها 

  .مقابل األسواق املركزية اخنفاض مستوى سلعهاة والصغري
ن اتسـاعها  إذ إ، توزيع األسواق املركزية القطاعات على تركزتأثري مساحة من ذلك قوة  نستنتج    

وهذا يظهر عالقة عكسية مابني تركز األسواق املركزية ،وضيقها يعين ارتفاع الكثافة ،يعين تدين الكثافة
 غري أن ،وذلك باستثناء قطاعات القلب املركزي، القطاع قلت األسواقفكلما اتسع ، ومساحة القطاع

 .مناسباً لقياس مدى التركز اخلاضعة للمعيارية لتعد مقياساًالتساوي يف املساحات املنتظمة و
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 )20-3(رقم شكل
 القطاعات تباعد بني األسواق املركزية علىمتوسط ال

 هـ1428العمل امليداين  و، هـ1424بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة  الباحثة اعتماداً علىاملصدر      
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 Standard Aria درجة التركز يف مساحة معيارية •
اجلـدول  يف ،2كـم 15متوسط املساحة وهو و2كم100عيارية املساحة امل بتحديد لقد مت تطبيقها    

 : التايل
 )15-3(رقم جدول

 2كم100كفاية القطاعات من حمالت األسواق الشريطية يف مساحة معيارية 

 القطاع
املساحة املعمورة 

 2بكم
 س

 عدد حمالت األسواق الشريطية
 م× س م

 م×س
 ح

 2.4 240 16 31.233 العمرة
 - - - 26.806 الشوقية
 43.65 4365 291 22.82 الشرائع
 148.9 14895 993 16.672 العزيزية
 165.30 16530 1102 12.857 املعابدة
 191.1 19110 1274 10.902 العتيبية
 102.6 10260 684 10.549 املسفلة
 30.1 3015 201 2.814 أجياد
 73.9 7395 493 2.332 الغزة

 هـ1428العمل امليداين ، هـ1428أمانة العاصمة املقدسة الباحثة اعتماداً بيانات : املصدر                                        

من خالل حتليل اجلدول السابق ميكن تقسيم قطاعات املدينة إىل فئات حبسب نسبة تركز حمالت     
 : على النحو التايل 2كم100األسواق الشريطية يف مساحة معيارية

ها ونسبت): 2كم100يف  100أكثر من ( قطاعات بلغت نسبة تركز األسواق الشريطية:الفئة األوىل*
وهي نفس القطاعات اليت تدىن ا  ،وهي العتيبية واملعابدة والعزيزية واملسفلة، من قطاعات املدينة44%

ومتثل قطاعات املدينـة   )2كم5أقل من(متوسط التباعد بني حمالت األسواق الشريطية عند أدىن درجة 
، كـالورش علـى درجاـا   صناعية الناطق بعض مواقعها بامل اقترنتحيث ، االنتقالية بالدرجة األوىل
فقد امتاز خبصائص سبق أما قطاع العزيزية ، وذلك يف قطاعي العتيبية واملعابدة، اواملصانع على مستويا

واليت بدأ ، أقدم قطاعات املدينة التجارية، أما أقل القطاعات تركزاً ذه الفئة فهو قطاع املسفلة ،ذكرها
نتيجة لعمليات التطوير السكنية وتناقص أعداد احملالت التابعة  ،دورها يف التراخي حديثاً مقارنة مباضيها

يؤكـد ذلـك   ، تأثراً بقوى الطرد لالستخدامات التجارية من القلب إىل خارجه، لألسواق الشريطية
 .قطاعات الفئة التالية

يف  10-100(قطاعات تراوحت نسبة تركز حمالت األسواق الشريطية فيهـا مـابني   : الفئة الثانية*
من % 22واليت بلغت نسبتها ، أجياد والغزة والشرائع، وهي قطاعات قلب املدينة القدمي) 2كم100

مع ما تعانيه من ارتفاع إجيارات ، واليت مازالت حتاول أن حتافظ على حمالا التجارية، قطاعات املدينة
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إضافة إىل صغر ، اليت تتطلبها كاملواقف مثالً ،األراضي وصعوبات الوصول واالزدحام وانعدام اخلدمات
األمر الذي يشكل ضغوطات ، واقتصارها على خدمة الزوار والعمار، مساحتها التابعة للمباين السكنية

لتخوض موجات التقلص واالرحتال حنو املنطقة ، األول اباتت مؤرقة هلا يف حمضنه، مكانية قوية التأثري
لنـازحني  احلديثة واليت تعد أحد نقاط استقبال ا األحياء ساورا يف نفس النسبة الشرائع أحد، االنتقالية

 .حنو األطراف 
واليت ال متثـل سـوى   ): 2كم100يف  10أقل من (قطاعات تراوحت نسبة تركزها من:الفئة الثالثة*

األمر الذي يعود ، والذي يعد من أقلها يف نسبة التركز، وهو قطاع العمرة، من قطاعات املدينة% 11
حيث تزداد سرعة املركبات كلما ابتعدنا عن املنطقـة  ، رية وبنطاق حمدود منهإىل ارتباطها بشوارع قص

قعة اوبالتايل تقل فرص التسوق من احملالت الو، مما يقلل من فرص التوقف وااللتفاف، االنتقالية املزدمحة
ا أوقعهـا  مم، وهلذا جند أن املنطقة املركزية تطرد واملنطقة اهلامشية تكبح توزع حمالا، على هذه الطرق

 .ودليل ذلك نسب تركزها فيها، ضمن املنطقة االنتقالية
، قطاعات خلت من حمالت األسواق الشريطية وهو قطاع واحد فقط يعرف بالشـوقية : الفئة الرابعة*

اليت يزداد فيها متوسط التباعـد وازداد فيهـا   ، وقد مجعت الفئة الثانية والثالثة والرابعة من القطاعات
 :  هذه الفئات من خالل الشكل التايل وميكن متثيل، أو خال منها ختلخل التوزيع

إذ ) 19-3(نالحظ تطابقاً تاماً مابني هذا الشكل والشكل رقـم   )21-3(من خالل حتليل الشكل 
وقياساً باملساحة املعيارية من املعمور من املدينة جند أن األسواق الشريطية  ،ميثالن وجهني لعملة واحدة

، صـم يبقطاعات القلب إحاطة السوار باملع االنتقال احمليطانتشاراً وامتداداً يف قطاعات  قد كانت أكثر
األمر الذي يثبـت  ، وهي العزيزية واملسفلة والعتيبية واملعابدة، واهلامش يف جنوب غرب مركز املدينة

ما عدا ، لتباعدوهي أيضاً أقل القطاعات يف قيم متوسط ا، تركز التوزيع حملالت األسواق الشريطية فيها
واملعتمدة على النمو الرأسي ، أجياد والغزة اليت ظهرت يف فئة أقل تركزاً نتيجة تدين الكتلة العمرانية فيها

قبل اكتشاف  واليت بدأ ظهورها، ضمن القطاعات العشوائية وهي القطاعات اليت تقع، أكثر من األفقي
مما أكسبها طابع ، هـ1400-1370السبعينات البترول وخالل الطفرة االقتصادية السريعة يف بداية 

فما مدى توافق هذه الدرجات مع درجة تركز األسواق املركزية؟ ميكـن   ،التكتل العمراين والسكاين
 :من خالل اجلدول التايل اإلجابة على هذا التساؤل
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 )21-3(رقم  شكل
  2كم100يف مساحة معيارية  األسواق الشريطيةحمالت كفاية القطاعات من 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428العمل امليداين ، هـ1428أمانة العاصمة املقدسة الباحثة اعتماداً بيانات : املصدر    
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 ) 16-3(جدول رقم
 2كم100كفاية القطاعات من األسواق املركزية يف مساحة معيارية 

 2املساحة املعمورة بكم القطاع
 س

اق عدد األسو
 املركزية
 م

 م×س م× س
 ح

 0.45 45 3 31.233 العمرة
 0.15 15 1 26.806 الشوقية
 0.45 45 3 22.82 الشرائع
 1.35 135 9 16.672 العزيزية
 1.65 165 11 12.857 املعابدة
 1.50 150 10 10.902 العتيبية
 0.60 60 4 10.549 املسفلة
 - - - 2.814 أجياد
 - - - 2.332 الغزة

 هـ1428العمل امليداين ، هـ1428أمانة العاصمة املقدسة بيانات على الباحثة اعتماداً : املصدر                                           

 
 : ميكن تقسيم القطاعات إىل فئات على النحو التايل )16-3(من خالل حتليل جدول   
ومتثـل   :)2كم100يف  1أكثر من (فيها  ةقطاعات بلغت نسبة تركز األسواق املركزي: الفئة األوىل*

واليت ، وهي املعابدة والعزيزية والعتيبية، من القطاعات% 33ونسبتها ، هذه الفئة ثلث قطاعات املدينة
وهي مـن  ، من أسواق املدينة%73فقد استحوذت وحدها على ، تعد من أعلى قطاعات املدينة تركزاً

مما يعين تفرد هذه القطاعات بظروف ، ة االنتقالية باملدينةالقطاعات اليت تضم مساحات كبرية من املنطق
وهي بـذلك  ، منحتها دون غريها هذه اجلاذبية القوية لألسواق املركزية باملدينة، مكانية وبشرية خاصة

واجلنوبية الغربية الشرقية من الكتلـة  ، تشكل بقعاً متركزة يف اجلهة الشمالية الشرقية من مركز املدينة
حيث امتازت هاتان اجلهتان بتوفر نقاط صناعية وطرق مركزية املوقع وخدمات مصرفية ، هلاالعمرانية 

، إىل جانب متتع هذه اجلهات بتكرر موجات بشرية خالل العام نتيجة كثافة اخلدمات الفندقية والسكنية
مصانع مع حيث مجعت موارد اإلنتاج من عمالة و، بالتايل ضمان أعلى درجات الرحبية وعلى مدار العام
مما يظهر تأثري تضافر عدة عوامل موقعيه وسـكانية  ، عناصر التصريف واالستهالك من أسواق وسكان

وهي يف ذلك تتطابق مع ، شكلت هذه البؤر النشطة ذه القطاعات، وأرضية وسياسية وصناعية وجتارية
 .األسواق الشريطية يف تركزاا العالية بنفس القطاعات ماعدا املسفلة

وهـي  ): 2كـم 100يف  1أقل من  (قطاعات بلغت نسبة تركز األسواق املركزية ا: ئة الثانيةالف*
% 44وتبلغ نسبة هذه القطاعـات  ، القطاعات اليت تعيش احلاجة والعجز لألسواق وملساحات واسعة

 ،وهي تضم قطاعات هامشية وانتقاليـة ، وهي العمرة والشوقية والشرائع واملسفلة، من قطاعات املدينة
األمر الذي يشري ، وجنوب مركز املدينة، ومتتد ناحية اجلهة الشمالية والشمالية الشرقية للكتلة العمرانية
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وإن كانت أقل تأثرياً من سـابقتها يف  ، إىل وجود عوامل جذب لألسواق املركزية حنو هذه القطاعات
وطرق إقليمية تربطهـا بأقـاليم   إال أا تتمتع بأحجام سكانية كبرية وبنمو عمراين سريع ، الفئة األوىل

 .وأضعف أمهيتها ل واضح من فعالية عواملها األخرىقلص بشك، زراعية ورعوية
مهـا  ، فقط من قطاعات املدينة% 22ومتثل ، قطاعات خلت من األسواق املركزية متاماً:ةالفئة الثالث*

رص على استغالل كـل  إذ حت قص طبيعية هلذا النوع من األسواق؛وهي فجوات ن، الغزة وأجياد قطاعا
ملا تتطلبه الوظيفة الدينية لتـوفري االسـتخدامات السـكنية    ، باملدينة ةجزء منها خلدمة الوظيفة الرئيسي

املتطلبة ملساحة كـبرية   -االستخدامات التجارية-تكون ا أقدر على طرد شريكتها ، كحاجة ملحة
مـن  ، صفات لتحقيق أهدافها االقتصـادية واليت يف الوقت نفسه تتطلب الكثري من املوا، خارج نطاقها

ب وهي جوان، … واملستودعات ومراكز التشغيل والصيانة تسهولة يف االتصال وتوفر املواقف للسيارا
ولذلك خطت األسواق املركزية القدمية للخـروج منـها   ، توفريها هلا مهمة تعجز املنطقة املركزية عن

وهذا تأثري غري مباشـر للنمـو   ،  الفترة الراهنة للمدينةوهو التغري الواضح يف، واالبتعاد حنو األطراف
 :وميكن تتبع توزيع هذا الفئات من خالل الشكل التايل. العمراين احلديث

تركزاً باألسواق املركزية هي العتيبيـة  أن أشد القطاعات  نالحظ) 22-3(من خالل حتليل الشكل    
وهي القطاعات اليت تقلص فيها التباعد بـني  ، لقلبا مشال وجنوب شرقالعزيزية الواقع يف و واملعابدة 
يف ، وهو يؤكد تركزها حىت ضمن املنطقة املعمورة ويف املساحة املعيـاري ، وزاد التركز ا، أسواقها 

البشـرية  حني خلت قطاعات القلب متاماً من تواجد األسواق املركزية نتيجة تقلص الظروف املكانية و
وهي املناطق اليت اختلفت فيها األسواق املركزية عن حمالت توزع األسواق ، املناسبة إلقامة األسواق ا

-من قطاعات املدينة% 44وبشكل عام فإن حمالت األسواق الشريطية كانت أشد تركزا يف .الشريطية
     .2كم100سوق لكل1- %33بينما تركزت املركزية يف -2كم100حمل لكل 100أكثر من 

 بني القطاعات يف كفايتها مـن األسـواق الشـريطية    اًق أن هناك تفاوتويتضح من العرض الساب     
وهي فكرة مبسطة تشري إىل عجز نقاط األسـواق املركزيـة   ، قياساً على املساحة املنتظمة ،واملركزية

وبعبارة أدق طول ، حبسب املساحة املعيارية املعمورةاملساحة  عن تغطيةوامتدادات األسواق الشريطية 
وهذا يربز قوة عنصر املسـافة يف تشـكيل   ، ونقاط احلاجة هلا األسواقبني نقاط فائض  رحلة التسوق

االنسياب واالتصـال للنـاس   واملؤثرة على حركات  ،هو أساس الفصل بني املواقعو، السوقيالنظام 
ـ 1420، اجلـار اهللا  ( Spatial Interactionالتفاعل املكاين حتت مفهوم والبضائع  ) 34ص، هـ

مستواه وقوته على ضوء حتليل مواقع الظاهرة اجلغرافيـة   ةوالذي ميكن دراس، اجلغرايفجوهر البحث 
 . املبحوثة
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 )22-3(شكل
  2كم100يف مساحة معيارية املركزيةاألسواق كفاية القطاعات من 

 هـ1428العمل امليداين ، هـ1428أمانة العاصمة املقدسة الباحثة اعتماداً بيانات : املصدر  
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   :  املركزياألسواق األسواق الشريطية وحمالت حتليل منط توزيع  3-4

يصعب دراسة منط  ولتحليل منط توزع حمالت األسواق الشريطية اليت اختذت الشكل اخلطي؛ واليت    
والذي يصعب اعتماده لدراسـة منـط   ، طبني النقا طول املسافة على واملرتكز، توزيعها باجلار األقرب

لذلك اجتهت الدراسة العتمـاد أسـلوب    الت األسواق الشريطية املتالصقة مبحاذاة الطريق؛حمع توزي
دراسة النقاط املشكلة للشكل قياس اجتاهات التوزيع إحصائي آخر يعرف بـتحليل كرينل األقدر على 

 .اخلطي
 : kernelحتليل كرنل :أوالً

ويعد أحد التحليالت اليت تساعد ،   Spatial Analyst Densityاملعين بتحليل الكثافة املكانية 
كتوزع كثافات النباتـات وامليـاه   ، أصحاب القرار يف الكشف عن مناطق شح املوارد أو تركزها

 ،املعاول اجلغرافيـة وهو جانب جوهري يربز ، واحليوانات والسكان واملساكن واجلرائم واألمراض
ة هذا التحليل يف تفسري منط التوزيع وإبـراز  والذي ينوه لفاعلي، اليت شكلت هذا النمط من التوزيع

وكلما ازدادت املسافة من نواة التوزيع حنو حد ، نواة الكثافة اليت يرتكز حوهلا التوزيع وقيمتها صفر
الدويكات ( kernelتظهر النواة و، دائرة التوزيع؛ علت قيمة السطح املمتد واملغطي لنقاط التوزيع

وأظهر . GISالدراسة هذا املؤشر اعتماداً على برنامج طبقتولقد   )900ص،م2008،وآخرون
لنا أن منط توزع كثافة حمالت األسواق الشريطية قد اختذ الشكل الدائري واملالحظ مـن خـالل   

 :الشكل التايل
اجتاه توزيع األسواق الشريطية قد امتد ليتـخذ الشـكل  نالحظ أن ) 23-3(من خالل حتليل الشكل

حيث علت قيمة كثافة النقـاط يف  ، ثافة السوقية حملالت األسواق الشريطيةليغطي مساحة الكالدائري 
واليت انطلقت منـها موجـات   )10ص، هـ1429، الشيخ( kernelمركز الدائرة وظهرت النواة 

واليت متركز موقعها يف منطقة الوسط بني حي الروضة من الشرق والسليمانية مـن الشـمال    ،التوزيع
وهي من أقدم أحياء املدينة وأنشطها باحلركـة  ، مر وعلي من اجلنوبواحلجون من الغرب وشعب عا

وقد امتدت حلقتها لتشمل كافة أحياء منطقة  ،يف شرق املسجد احلرام مركز املدينة ،السكانية واحلضرية
يف حني أخذت الكثافة يف التدين كلما اجتهنا حنو ، القلب املركزي واملنطقة االنتقالية من احليز احلضري

 ،وهي بذلك تضم قطاعي القلب املركزي الغزة وأجيـاد ، زاء اجلنوبية من األحياء اهلامشية للمدينةاألج
 .ومساحة بسيطة من قطاع العزيزية، ومساحات كبرية من قطاعات املعابدة والعتيبية واملسفلة
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اد لنواة لوجدنا أن هذا االمتد ،لنقطة اجلذب املركزية) 4-3(شكلوإذا ما حاولنا مطابقتها مع      
وهو أكثر امتداداً حنو جهات الشمال والشمال الغريب ، كم من مركز املدينة12التركز قد امتد حوايل

الشريطية كان من القلب املركزي  فاالجتاه العام لألسواق، والشمال الشرقي من مركز املدينة اهلندسي
د موجاته حىت أطراف املنطقة لتمت، حنو اجلهة اجلنوبية الشرقية مبسافات أطول من باقي االجتاهات

تأخذ شكل احملاور أو الشبكات اليت الظواهر اخلطية فهي من ، االنتقالية للمدينة حنو هذا االجتاه
Networks، والتدفقات اليت تشهدها سواء ، احلركة اليت تتم عليهايتركز حمور اهتمامهم بأطواهلا و إذ

 يف جمال املبادالت االقتصادية أو 
 )23-3(شكل

 ةاألسواق الشريطيحمالت  نمط توزيعكرينل ل لةها

 
ً على برنامج : المصدر              GISالباحثة اعتمادا
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مما يعـين   Spatial Diffusionودورها يف عمليات االنتشار املكاين، نتقال األفراد والبضائع واألفكارا
ي داللة واضحة للتقارب الشـديد  وه، وجود عوامل قوية حصرت انتشارها ضمن هذه اهلالة املكانية

لذلك فمن السهل تطبيق حتليل ، بينما كانت املسافات الفاصلة بني األسواق املركزية أطول منها، بينها
 .اجلار األقرب بدراسة منط توزيعها

 :Neighbor Analysis حتليل اجلار األقرب:ثانياً
وبتطبيق هذا املؤشر على ، األقرباجلار  من خالل ميكن اعتماد املسافة كأساس لتحليل منط التوزيع   

واعتماد املسافات بني النقاط أظهر الربنامج قيمة مؤشر اجلار األقرب الـذي  ، األسواق املركزية باملدينة
 :كما يف الشكل التايل0.54بلغ 
برنامج النظم قد أظهر نتيجة حتليل اجلار األقرب نالحظ أن ) 24-3(من خالل حتليل الشكل رقم    
ممـا  ، )التوزيع العشـوائي (ع بقدر بعد القيمة عن الواحداملتجمبتوزيع األسواق املركزية فاً لنمط مصن

األسواق وأن نقاط  وزيعتأسهمت يف إجياد هذا التكتل يف ، ةيقضي بوجود عوامل وقوى مكانية وبشري
الستنتاج نالحظ لتأكد من صحة اولفحص معنوية هذه النتيجة ول، حلظتبعاً للصدفة وا توزيعها مل يأت

وهذا يعين ،0.01وذلك عند مستوى معنوية  ،قيمة أكرب من قيمة صلة اجلوار احملسوبة، 5.6أن قيمة ز 
أي أن % 1أن هذا التوزيع املتجمع مبسافات فاصلة غري منتظمة بعيد عن النمط العشوائي وبنسبة خطأ 

، هـ1413، الراشد% (99فرضية وجود قوى وعوامل قوية تقف خلف هذا التوزيع مؤكدة بنسبة 
  clustersواليت بتجمعها يف مناطق حمدودة تشكل عناقيد ، أسهمت يف إجيادها مبواقعها احلالية) 39ص

 .يف دراسة التوزيع يعلو فيها التركز النقطي للظاهرة وهي أحد األوجه اليت يعين ا اجلغرافيون
، املكانية والبشرية وغذا الشرايني الشبكية بينها ؛ تأثر بالعناصراًجغرافي اًإذ تعد هذه املساحة نظام    

والذي يعكس مـدى  ، على سطح الالندسكيب التهومتخض عنها نظام سوقي ديناميكي متباين يف حا
الذي منى منذ القدم وتشعبت فروعه عرب مراحل ، البقعة من املدينة مبقومات النشاط االقتصادي غىن هذه

لذلك كان من املناسب دراسة   نسيج املدينة؛طه تبعاً لتزايد األسواق يفوالذي يزداد نشا، النمو للمدينة
لوقوف على أكثرهـا فعاليـة   حملاولة ا، من خالل الفصل التايل أهم العوامل اجلغرافية املؤثرة يف التوزيع

 األمر الذي ميكن من خالله التنبؤ باالجتاه الذي ستسلكه الظاهرة يف، لتشكيل هذه األمناط من التوزيع
دون أن تعتريها أي قفزات أو عقبات جديدة تغري من ، إذا ما سار النظام يف االجتاهات ذاا، املستقبل

 .مسارها احلايل
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 )24-3(رقم شكل

 نمط توزيع األسواق املركزية اجلار األقرب ل حتليل
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 GISلعمل على الربنامج الباحثة من ا: املصدر                            

     
 



 الفصل الرابع
 

 العوامل اجلغرافية املؤثرة على توزيع أسواق مدينة مكة املكرمة
 
 

 للموضع العوامل الطبيعية •
 الطرق •
 منواً وتركيباً وتوزيعاً: أوضاع السكان •
 مراحل النمو العمراين •
 كثافة األسواق املنافسة •
 منط استخدامات األراضي •
 السياسات احلكومية •
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 األسواق عالعوامل اجلغرافية املؤثرة يف توزي
أوهلا اإلنتاج األويل املعتمد على اخلام كاإلنتاج الزراعـي  : إن لإلنتاج البشري ثالثة أمناط ميكن متييزها    

أما الثالث فهـو  ، أما الثاين فهو اإلنتاج الثانوي املعتمد على التشييد والتصنيع، والغايب والبحري والتعديين
أما اخلطوة التالية لإلنتاج ، إنتاج األنشطة واخلدمات من جتارة التجزئة والنقل وخمتلف خدمات القوى العاملة

فاملواقع احلضرية اآلهلة بالسكان هي اليت ، والذي يقتضي تغيري ملكية السلع باجلملة أو التجزئة، فهي التبادل
 .يف األسواق نتج واملستهلكتلعب دور الوسيط بني امل

، يف درجة تأثري املسافة على النطاق احلضري ولقد اختلف منظور االقتصاديني عن اجلغرافيني االقتصاديني   
يف حني ترى الفئة الثانية عمـق تـأثري   ، داللة أكثر من املسافة ئة األوىل بتأثري الزمن كمتغري ذيإذ تم الف

ألمر الذي يساعد على فهم احلقائق املكانية امللموسة بالدراسـة  ا، املسافة املشغولة واملكان بالدرجة األوىل
هذه احلقائق املكانية تتباين يف طبيعتها بتباين العوامل اجلغرافية املؤثرة ) 25-24ص،هـ1412،حممد(أكثر 

وهي تعمل كمعاول أو موجهات ديناميكية تـؤثر يف طبيعـة   ، سواء أكانت طبيعية أو بشرية، يف حميطها
من هـذا  ، وهي بذلك تعطي تفسريات لنشأا ومنوها ومدى استمرارها مستقبالً، وزعها املكاينالظاهرة وت

وشكلت منطها  ،توزيع أسواق مكة املكرمة ا الفصل يف دراسة العوامل اليت أثرت علىاملنطلق سيبحث هذ
، اق حمـل الدراسـة  والذي ميكن من خالله تفسري مدى تأثريها سلباً أو إجياباً على ظاهرة األسو ،التوزيعي

وأوضاع السكان وأشكال منو العمران  ع والطرقالبيئة الطبيعية للموض:وستدرج دراستها على النحو التايل
   .   والسياسات احلكومية باملدينة وكثافة األسواق املنافسة واستخدامات األرض

    :البيئة الطبيعية للموضع 4-1
يف منطقة ال تشقها األـار  ، لإلرادة اإلهلية وحدها اًخاضعلقد كان اختيار موقع مدينة مكة املكرمة      

احلال لـدى معظـم املراكـز     كما هو، وال على مراكز حتكم جغرافية، وال تقع على ممرات مائية عاملية
يلتقي عندها سهل ، مياه قليلة وبيئة طبيعية صعبة وهي مع ذلك واد غري ذي زرع وذو، ةالعمرانية التارخيي
بني مدينة جدة غرباً والطائف شرقاً واجلموم   Pivotجببال السروات الدنيا؛ يف نقطة حمورية امة الساحلي

كما ترتبط مكانياً باملناطق والتجمعات الرئيسية باململكة من خالل شبكة من الطرق ، مشاالً والليث جنوباً
ومبدينـة  ، كـم 427لاملدينة السريع بطـو /حيث ترتبط باملدينة املنورة بطريق مكة، Highwayالسريعة

إضافة إىل ارتباطها مبدينة الطـائف  ،كم880الرياض عاصمة اململكة من خالل طريق سريع طوله حوايل
جدة السريع /ة من خالل طريق مكةكما ترتبط مبدينة جد،كم88كم وطرق السيل بطول80بطريقي اهلدا 

وهي مبثابـة  ) 29ص،هـ1424 ،اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة(  كم72الطريق القدمي بطولو
كما أا تشكل منعطفاً قوياً يف تعزيز الروابط الوظيفية واإلنتاجية بني ، شرايني تغذي جسد التجارة املكية

، الذي تصب فيه كامل حماور الشمال واجلنوب والوسـط  Coreوهي القلب ، املناطق اإلدارية يف اململكة
وكذلك ، أا -الباحة -الطائف  - مكة -وحمور جدة  ينةاملد -ينبع  -جدة  -مكة -مثل حمور الطائف 
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، وهي بذلك تربط مكة مبقومات طبيعية واجتماعيـة وتارخييـة يف إقليمهـا   ، جازان -مكة -حمور جدة 
ويتوافر حوهلـا منافـذ   ، فاملنطقة ملتقى للطرق اهلامة اليت تربط اململكة بالدول األخرى واململكة ببعضها

توجد تفاعالً بني حاجة مكة وفائض ، أخرى صناعيةانئ حبرية أو أقاليم زراعية ومو االتصال اخلارجي من
     (http://arch.arab.eng.org/news)نقالً عن ، أقاليمها احمليطة ا

واحلضارة هي كل منجزاتـه الـيت   ، لإلنسان يبين فيها حضارته ة الطبيعية مسرحالبيئ ومن املعروف أن    
واحلضارة كالطبيعة فكليهما عامـل مـؤثر يف النشـاط    ، وفنونه وأساليبه ومعتقداته هتقودنا ملعرفة اجتاهات
، لذلك تعد البيئة الطبيعية من أوىل العوامل اجلغرافية املؤثرة يف تشكيل الظواهر اجلغرافية، االقتصادي لإلنسان

تقع بني خطي جند أا  -منطقة الدراسة -تتبعنا موقع مدينة مكة املكرمة  وإذا ما  ،ومن أوىل أسسها املوقع
21ْعرض  وهو موقع متوسـط حمـوري يف   ، شرقا40ًْو00، 45َ 39ْوخطي طول  مشاالً 30َ 21ْو 20َ

يقع يف أول ممر طبيعي  والذي يعد موقعاً عقدياً، منطقة من أعقد األقاليم الطبيعية باململكة العربية السعودية
 -مر الظهـران  -أال وهو وادي اليمانية ، ة العربيةامة على البحر األمحر بوسط شبه اجلزير يصل سهول

وال ميكن جتاهل أمهية مواقع املدن يف نقاط تالقـي  ، ت وأوىل مداخلها من اجلنوبلريبط بني جبال السروا
  )19ص،هـ1416، الثمايل( الطرق 

در بـ مكة املكرمة متتد لتغطي مساحة واسعة تق حمافظةنالحظ أن ) 1-4(ومن خالل حتليل الشكل     
حمافظة الليث حتدها حمافظة اجلمـوم مشاالً و، قة مكةوتقع غرب منط، من منطقة مكة املكرمة% 5.31
وهو موقع ) 144ص، هـ1425، اجلابري. (ومن حمافظة الطائف شرقاً إىل حمافـظة جـدة غرباً، جنوباً

نتجات الزراعية والصناعية حىت أصبحت جتمع خمتلف امل، ميتاز مبركزية االتصال باملوانئ واملدن الداخلية
  .قدمياً وغريها من احلضارات اليمن واهلندمن ، واملستوردة من األقاليم ااورة

جند أن مدينة مكـة   1:300.000ومقياسها   ملدينة مكة املكرمة خريطة طبوغرافية ومن خالل حتليل    
ويبلـغ  ، وساحل البحر األمحر غربـاً  ،املكرمة يتوسط موضعها يف منطقة انتقالية بني جبال السروات شرقاً

 ويتدرج ذلك االرتفاع حىت تبلغ أعلى منطقـة ، م فوق مستوى سطح البحر300نحو متوسط ارتفاعها ب
السـهل السـاحلي يف   : وهي منطقة انتقالية بني إقليمني تضاريسيني مها، مبنطقة الطائف شرقاً) م2000(

 .وهضبة الطائف يف شرقها، غرا
ومن أبرزها ، أشكاالً طولية على هيئة سلسلة متعددة االمتدادات واالجتاهات شكال اجلبالوقد اختذت أ    

 الدائري بينما ينحى بعضها للشكلً، م587وجبل خندمة، م869وجبل األحدب ،م983جبل الطارقي 
د و هذا التباين يف االرتفاعات ساهم بشكل كبري يف إجيا، م642م وجبل النور 755مثل جبل ثور، نسبياً

مربزاً شكل القمم املنفردة لبعض اجلبال مثل جبل النور وجبل السرد وجبل ، منط اجلبال املنعزلة عما جاورها
    )144-62ص، هـ1417، جنيم(الضباع وجبل املرخيية 

 

http://arch.arab.eng.org/news)
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 )1-4(رقم شكل
 منطقة مكة اإلداريةموقع حمافظة مكة املكرمة يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ   1427 ةاملساحة اجليولوجيهيئة : املصدر               
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والثروة ، يف التأثري علي احلياة النباتية وتعترب التربة ثاين عناصر البيئة الطبيعية بعد املناخ من ناحية األمهيةهذا 
ونظراً لفقر ، ولكل نوع من أنواع األراضي خصائص طبيعية وكيماوية وعضوية تؤثر يف اإلنتاج، الزراعية

ة وجفافها يف مدينة مكة بشكل عام؛ فقد تنحى اإلنتاج الزراعي يف مناطق حمدودة منها الترب
لريتقي النشاط التجاري ملرتبة أعلى يعتمد عليه االقتصاد املكي بعد ، )167ص،هـ1424،الوليعي(

 )19ص،هـ1416،الثمايل(الوظيفة الدينية
وأثرت على ، العمراين ركيبة البنائيةبرز معامل التيف حتديد أ س مدينة مكة املكرمةأثرت طبيعة تضاري كما    

ويف مرحلة ، إبراهيم نقطة جتارية مركزية هلا اليت اختذت من وادي، مواقع مشروعات االستثمار التجاري
على  األسطح اجلبلية  أخرياً ليزحف، لسفوح اجلبلية األقل وعورةيف االمتداد حنو ا الحقة بدأ النمو العمراين

املرتفعة قيمة اكيومينية متجاوزة للخط التضاريسي احلاكم على  ة؛ وتبدأ القيم الكنتورياألكثر وعورة
واليت ، التكنولوجياخاصة يف ظل تطور خيارات ، بيئتهوهو ما يعكس مدى إمكانية تفاعل اإلنسان مع ، امتدادها

 :أثرت بالتأكيد على حتديد مواقع األسواق كما يظهره الشكل التايل
تظهر بصمة اهليمنة احلقيقية لتضاريس املدينة على املواقع اليت اختارا  )2-4(حتليل الشكل  من خاللو    

 وقد توزعـت  ،دينةنالحظ أن الشوارع التجارية قد امتدت يف وسط املو ، بصفة عامة األسواق الشريطية
يف ، %86 بنسـبة فوق سطح البحر  اًمتر373 -281مابنيعلى مناسيب  أكثر مواقع األسواق الشريطية

إال أن اقتراا بتلك ، فوق مستوى سطح البحر م467-374 فقط على ارتفاع مابني% 7حني توزعت 
تأثراً بسيطاً بالتضاريس كان مقروناً  األمر الذي يعكس -نواة املدينة–املواقع تأثر بالقرب من املسجد احلرام 

ومـع  ، ناسيب أخرى أكثر استواء منهاإذ خلت م، بالطرق اليت كانت أشد تأثرياً على توزيعات األسواق
حيث ، مما يشري إىل وجود تأثري نسيب وغري مباشر لطبوغرافية املدينة، ذلك مل تتوزع ا األسواق الشريطية

كما تظهر غلبة منـط األسـواق   ، أثبت كرينل امتدادها من منطقة املسجد احلرام بعيداً عن املركز املساحي
 .لتضرس السطح وتعقد شعابهنتيجة ، الشريطية القصرية جداً

يف جعل نقاط توزيعها أكثر منطقية  -غالباً-يف حني أثرت طبيعة األسواق املركزية املعتمدة على التخطيط   
 :وهو جانب ميكن دراسته من خالل الشكل التايل، بني حنايا التضاريس
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 )2-4(رقم شكل
 أثر التضاريس على توزيع األسواق الشريطية

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEMاملصدر الباحثة اعتماداً على بيانات           
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 )3-4(رقم شكل
 أثر التضاريس على توزيع األسواق املركزية

 
 DEMاملصدر الباحثة اعتماداً على بيانات              
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، االمتداد الطبيعي للمناطق املنبسطةنالحظ توزع األسواق املركزية حنو ) 3-4(من خالل حتليل الشكل     
مما جعلـها تعمـل   ، األمر الذي تأثر بالطبيعة التضاريسية للمدينة وبصورة مباشرة على منط توزع األسواق

واخلالية من العوائق الطبيعية كالكتل اجلبلية والسفوح املنحـدرة  ، جاهدة للتمركز يف املواقع األكثر استواًء
منها علـى  % 21حيث وقع  ،)39ص،هـ1413، الراشد(اري واألودية الضيقة والتالل املرتفعة أو ا

فتوزعت على مناسـيب متراوحـة   % 79أما النسبة الباقية ، 280-98مناطق منبسطة تراوحت مابني 
بيعـة  نسبة املستثمرين الذين اهتموا باختيار مواقع مركزية تتالءم وط وقد ارتفعت، م467  -281مابني

لوحظ تركـز األسـواق باألراضـي     )3انظر ملحق( العمل امليداين تجابات بطاقةفمن خالل اس، السطح
مـن  % 80املنخفضة املناسيب إلقامة السوق؛ وقد بلغت نسبة تلك األسواق حوايل واملنبسطة التضاريس 

 جمموع األسواق املركزية باملدينة؛ األمر الذي يكشف عن هيمنة العامل التضاريسي يف التأثري على منط توزع
ومـن تلـك   ، فهي تتسابق إىل األراضي األكثر انبساطاً  واتساعاً واألقل وعورةً وضيقاً، األسواق املركزية

أما النسبة الباقية واليت مل ، جممع الشرائع مول حبي الراشدية ومركز الرصيفة الدويل حبي الرصيفة: األسواق
ة تعكس مدى هيمنة اإلنسان وتفاعلـه  ؛ وهي نسب% 17تتحرى املواقع السهلية فقد بلغت نسبتها حوايل 

وذلك بتسخري التطور التقين واآليل الستصالح املناطق الوعرة وجعلها أكثر سهولة ، مع بيئة املكان الطبيعية
الوطن مول حبي الضيافة ومركز درة الشهداء :ومن تلك األسواق، وإن بدا تدين نسبة تأثرها والسيطرة عليها

فهي حتتاج إىل توفري مساحات ، سبه خيارات أوسع لالنتشار بني حنايا املدينةاألمر الذي أك. حبي الشهداء
حىت أصبحت مواقع األسواق ، عالوة على مساحة السوق نفسه، يلملواقف السيارات واملخازن ونقاط التشغ

سالت حي العزيزية وحي املر: ترتبط باملسالك والشوارع واألحياء األكثر اتساعاً يف األراضي املنبسطة مثل
: واليت تعاين من ضيق املسالك وصعوبات الوصول واالتصال مثل، وتبتعد عن املناطق الوعرة، وحي اجلامعة

   ) 30-29ص،هـ1424، اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة(حي احلمراء وحي كدي
األسواق مسـاحة احلـي   ع تغريات املكانية ذات العالقة بطبوغرافية املدينة وبنمط توزيأيضاً من أبرز امل     

  :من خالل اجلدول التايل واليت نعرضها، واليت تعد من أهم متغريات الدراسة، اإلمجالية
 )1-4(رقم جدول

 مساحة األحياء وما يقابلها من األسواق 
 اسم احلي رقم

 
املساحة اإلمجالية 

 باهلكتار
عدد األسواق 

 املركزية
عدد األسواق 

 الشريطية
 ٠ ٠ ٢٠٠١٠.٦ ويل العهد 1
 ٠ ٠ ١٤٨٧٦.٥ العكيشية 2
 ٠ ٠ ١١٩٣٩,٩ املشاعر ٣
 ٠ ٠ ١٠٩٤٧.٥ السالمة ٤
 ٢٤٦ ١ ٩٠٦٧.٦ العوايل ٥
 ١٦ ٠ ٨١٢٦.٢ و أم اجلود احلمراء ٦
 ٠ ٠ ٦٦٤٩.٤ امللك فهد ٧
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 ٠ ٠ ٥٧٦٦.٨ النوارية ٨
 ٠ ١ ٥٧١٧.٥ العمرة ٩
 ٠ ٢ ٤٦٨٨.٥ البحريات ١٠
 ٠ ٠ ٤٢٤٠.٤ العسيلة ١١
 ١١٤ ١ ٣٤٦٣.٣ ضراءاخل ١٢
 ١٧٧ ٢ ٣٠٣١.٤ الراشدية ١٣
 ٠ ٠ ٢٧٤٥.٤ شرائع ااهدينال ١٤
 ٠ ٠ ٢٧٤٥.٤ الشرائع  15
 ٠ ٠ ٢٣٥٦.٤ التنعيم 16
 ١٢٩ ١ ٢١٦٥.٩ وادي جليل  17
 ٠ ٠ ١٣٠٧.٩ بطحاء قريش 18
 ٠ ٠ ٩٤٤.٣ اهلجرة 19
 ٠ ٠ ٨١٩.٨ النسيم 20
 ٨٨ ٢ ٧٠٦.٩ جبل النور 21
 ١٧ ١ ٦٨٦.١ العدل 22
 ٠ ١ ٥٥٥.١ الشوقية 23
 ٤١٨ ٦ ٥٢٤.٢ اجلامعة 24
 ٠ ٠ ٥٢١.٦ كدي 25
 ٩٩ ١ ٤٥٤.١ العزيزية 26
 ٠ ٠ ٤٣٥.٩ الكعكية 27
 ١٤٠ ٤ ٣٧٤.٦ ريع ذاخر 28
 ٣٧٤ ١ ٣٧٣.٨ األندلس 29
 ٨٦ ٠ ٣٢٨.١ الزاهر 30
 ٢٧٢ ٢ ٣٢٥.١ الرصيفة 31
 ١٣٦ ١ ٣٠٦.٤ النزهة  32
 ٢٣٠ ١ ٣٠١.٦ املرسالت 33
 ٣٠٨ ٠ ٢٨٥.٨ العتيبية 34
 ٠ ٠ ٢٧١.٩ الروايب 35
 ٥٢ ١ ٢٦٢.١ اخلالدية 36
 ٣٣٩ ٠ ٢١٣.٨ اهلنداوية 37
 ١٠٣ ١ ٢١٣.٦ الروضة 38
 ٠ ٠ ٢١١.٤ التقوى 39
 ٤٧ ١ ٢٠٦.١ الشهداء 40
 ٦١ ٠ ١٩٢.٧ املعابدة 41
 ٣٥٩ ٢ ١٧١.٦ اخلنساء 42
 ١٥٢ ١ ١٥٣.٢ الزهراء 43
 ٢١ ٠ ١١٦.٣ جرهم 44
 ٠ ١ ١١٣.٠ املسفلة 45
 ٨٨ ١ ١٠٢.٨ احلجون 46
 ١٤٥ ٠ ٨٧.٨ التيسري 47
 ٢٣ ٥ ٨٦.٢ الضيافة 48
 ٠ ٠ ٨٦.٢ أجياد 49
 ٤٧ ٠ ٨٥.٦ الطندباوي 50
 ٦٠ ٠ ٧٩.٠ جرول 51
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 ٩١ ٠ ٧٠.٢ اجلميزة 52
 ٠ ٠ ٦٩.٢ الشبيكة 53
 ١٥٤ ٠ ٦٠.٩ املنصور 54
 ٣١ ٠ ٥٩.٨ شعب عامر 55
 ٦٠ ٠ ٥٧.٥ يبانالب 56
 ٠ ٠ ٥٤.٢ اهلجلة 57
 ١١٤ ٠ ٥١.٤ السليمانية 58
 ١٧٦ ٠ ٣٤,١ الشامية ٥٩
 ٨١ ٠ ٣٤.٣ القرارة والنقا ٦٠

 ٥٠٤٥ ٤١ ١٣٠٠١٢ اإلمجايل
 .هـ1428امليداين والعمل، هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات هليئة العليا لتطوير مدينة مكة املكرمة: املصدر                              

 :على النحو التايلمن خالل حتليل اجلدول ميكن وضع األحياء يف جمموعات حبسب تواجد األسواق ا    
مـن   %33واليت بلغت نسـبتها : األسواق الشريطية واملركزية معاً أحياء حازت على: اموعة األوىل*

ليل وجبل النور والعدل واجلامعة والعزيزيـة  وهي العوايل واخلضراء والراشدية والضيافة ووادي ج، األحياء
وريع ذاخر واألندلس والرصيفة والنزهة واملرسالت واخلالدية والروضة واخلنسـاء والزهـراء واحلجـون    

وباملقابـل  ، هي اليت توزعت ا النوعني من األسواق، ء املدينة فقطأي أن ما يقارب ثلث أحيا، والشهداء
 .قص األسواق فيها أو انعدامهاأحياء املدينة من ن يعاين ثلثا

وهي القرارة والنقا ، من أحياء املدينة%27ونسبتها : شريطية فقط أسواقأحياء توجد ا : اموعة الثانية*
والشامية والسليمانية والبيبان وشعب عامر واملنصور واجلميزة وجرول والطنـدباوي والتيسـري وجـرهم    

األمـر  ، وهو خليط من القلب واالنتقال واهلامش، ر واحلمراء وأم اجلودواملعابدة واهلنداوية والعتيبية والزاه
 ةكارتباطها بالطرق التجاري، الذي يشري بكلتا يديه إىل قوة القيود املكانية املقننة النتشار األسواق الشريطية

 . كنية الرأسية غالباًوارتباطها باملباين الس، السارية خالل األودية والشعاب باملدينة
*ا األسواق املركزية فقطتاألحياء اليت  :موعة الثالثةا فقط  من أحيـاء املدينـة  % 7ونسبتها : تواجد ،

وهذا يثبـت  ، اهلامشركز واالنتقال وامل وهي متباينة املواقع بني، وهي املسفلة والشوقية والبحريات والعمرة
 جرأة األسواق املركزية

دون ارتباطها بأحياء مـن منـط    ،دينة أكثر من األسواق الشريطيةوقدرا على االنتشار بعيداً عن مركز امل
 .خاص

وهـي اهلجلـة   ، %33ونسـبتها  :األحياء اليت خلت من األسواق الشريطية واملركزية:اموعة الرابعة*
والشبيكة وأجياد والتقوى والروايب والكعكية وكدي النسيم واهلجرة وبطحاء قريش والتنعـيم والشـرائع   

اهدين والعسيلة والنوارية وامللك فهد والسالمة واملشاعر والعكيشية وويل العهدوشرائع ا  . 
، ولتحليل ذلك إحصـائيا ، إىل سلبية تأثري مساحات األحياء اإلمجالية على تواجد األسواق ايشري وهذا 

 :خالل اجلدول التايل، اعتمدت الدراسة على معامل ارتباط بريسون لقياس العالقة
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 )2-4(رقم جدول
 معامل االرتباط بني مساحة األحياء واألسواق الشريطية

الشريطيةحمالت األسواق  مساحة احلي اإلمجالية    
 ٢٤٥.- ١.٠٠٠ Pearson Correlation مساحة احلي اإلمجالية

 Sig. (١-tailed) . .٠٣٠ 
 N ٦٠ ٦٠ 

الشريطيةحمالت األسواق   Pearson Correlation -.١.٠٠٠ ٢٤٥ 
 Sig. (١-tailed) .٠٣٠ . 
 N ٦٠ ٦٠ 

                             *  Correlation is significant at the ٠.٠٥ level (١-tailed). 
 .هـ1428العمل امليداين و،هـ1424طوير منطقة مكة املكرمة اهليئة العليا لت: املصدر                              

   
، 0.030أصغر من القيمة النظرية -0.245احملسوبةقيم ارتباط بريسون الل حتليل اجلدول جند أن من خ 

عدد عدم وجود عالقة حقيقية التأثري بني ب القائل ،قبول فرض العدم ورفض الفرض البديلاألمر الذي يثبت 
وهذا ينفي الفرضية الثانية ، %0.05وذلك بنسبة صدفة ، األسواق الشريطية ومساحة احلي الذي تقع فيه

 : وقد اتفقت معها األسواق املركزية يف ذات العالقة كما أظهرها جدول العالقة التايل ،يات الدراسةمن فرض
 )3-4(جدول رقم 

 معامل االرتباط بني مساحة األحياء واألسواق املركزية
 
 

 

                                            

                                          

 

                         

     هـ1428هـ والعمل امليداين 1424اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر                          

ممـا  ، النظرية من نظريا صغراحملسوبة أ ارتباط بريسونمن خالل حتليل اجلدول نالحظ أن قيمة معامل     
اق املركزيـة  األسـو لقاضي بعدم وجود عالقة بني عدد ا، ورفض الفرض البديليقضي بقبول فرض العدم 

وهذا يشري إىل جتاهل التجار واملستثمرين ملساحة احلي عند اختيـار مواقـع   ، ومساحة احلي الذي تقع فيه
 .مما أوجد  هذا النمط املتكتل من النقاط واخلطوط يف نطاق حمدود من املدينة، أسواقهم

يكون  ،اذبة لتمركز األسواقهي املناطق اجل ضفاف األودية العميقةو خنلص من هذا أن املناسيب السطحية 
د أمهية شبكة الطرق احلضرية واإلقليمية يف توزيـع  املكانية تؤك كل هذه املزايا، فيه الطريق حمور وجودها

  .كأحد العوامل اجلغرافية املهمة لتحقيق التفاعل املكاين، األسواق
 

  
مساحة احلي 

 اإلمجالية
املركزية األسواق  

اإلمجالية مساحة احلي  Pearson Correlation ١٥٨.- ١.٠٠٠ 
 Sig. (١-tailed) . .١١٤ 
 N ٦٠ ٦٠ 
املركزية األسواق  Pearson Correlation -.١.٠٠٠ ١٥٨ 
 Sig. (١-tailed) .١١٤ . 
 N ٦٠ ٦٠ 
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 :الطرق 4-2
والطريق ، فاحلركة هي نتاج عالقات مكانية ،كبرية ارتبط فيها بطبيعة املكان لقد حاز النقل على أمهية     

بل ويلعب دوراً أساسياً ، التقدم احلضاريال خيفى دوره يف إثراء التنمية ووالذي ، هو وسيلة هلذه العالقات
قين الـذي  ويشري إىل مدى النمو االقتصادي والـت ، يف تنفيذ وإجناح خطط التنمية االقتصادية والتقدم فيه

تزايد التفاعل والترابط ل حركة السكان وجناز يف تطوير شبكة الطرق يعين تسهيإ فكل، وصلت إليه الدولة
 )3ص، هـ1425، احلبسي(املكاين بينهم وداخل األقاليم 

وقد كانت أقوى قفزاا حنو التفرع ، وكانت بدايات التطور ختطو خطواا منذ مخسينات القرن املاضي    
حيث أسهم ارتفاع معدل ملكيـة  ، عقد األخري من نفس القرنلرتب وأطوال خمططة يف تصميمها خالل ال

 .وقلص من تأثري بعد مسافات الرحالت اليومية بني أحناء املدينة، السيارات يف سرعة تطورها
حيث اعتربت اجلغرافيـا  ، يف احليز اجلغرايف -األسواق–تعد املسافة عنصراً مهماً لفهم أي تنظيم مكاين     

ملسافة سواء أكانت مطلقة أم نسبية تشهد أنواعاً من التيارات واحلركة واالتصال بني نفسها علم املسافة فا
هي عبارة فاملسافة املطلقة ، فاعل املكاينوهذا ما يعرف بالت، املواقع واألنشطة املختلفة باملدينة حمل الدراسة

النسبية فتقاس باجلهد أو املال أو أما املسافة ، وتقاس بوحدة الكيلو أو امليل، عن الفاصل الطبيعي بني نقطتني
، وقد ساهم التقدم التقين يف وسائل املواصالت يف التقليل منها أو اختصارها، الزمن الالزم لقطع هذه املسافة

وألغت ، الطبيعية توال أدل على ذلك من األنفاق اليت نفذت داخل كتلة املدينة واختزلت العديد من املسافا
نظام األنفاق حلقة وصل للنظام اإلشـعاعي   حىت أصبح، والعزل بني األحياء رسيف الوقت نفسه عائق التض

وال ميكن جتاهل دورها الفاعل يف تيسـري احلركـة   ، املنبثق من مركز املدينة والدائري احمللق حول مركزها
 .اإلشعاعية والدائرية داخل املدينة

 10نفقاً للسيارات و44تباعد منها بإنشاء وربط امل، وقد عملت أمانة العاصمة املقدسة على شق الطرق   
وتشكل يف جمموعها العصب ، تربط ما بني املسجد احلرام ومشعر مىن وبني أحياء املدينة عامة، أنفاق للمشاة

حيث اخترقت اجلبال وشكلت حلقات متسلسلة بـني  ، الرئيسي لشبكة الطرق احلديثة بالعاصمة املقدسة
أنفاق الفيصلية وأنفاق طريق املشاة بالعزيزية وأنفاق طريـق  : ة ومنهاجمموع18بلغت يف جمملها ، األحياء

اهليئة العليا لتطوير منطقة مكـة  ...(د وأنفاق طريق املشاة املعيصمامللك عبد العزيز وأنفاق جسر امللك خال
مما سهل االتصال املباشر بني األحياء اليت كانت معزولة عن ما جاورهـا  ) 30ص، هـ1424، املكرمة

خاصة يف األحياء ، وقد ساعد هذا بال شك على سرعة انتشار األسواق الشريطية واملركزية، ب اجلبالبسب
واليت تؤخـذ يف  ، للوصولالتكلفة اليت تتطلبها  علىوتكمن أمهية املسافة ، اليت احتلت حديثاً أطراف املدينة

مما يؤدي إىل وجود ، ة البشرية املختلفةوتؤثر بالتايل يف ترتيب التوزيع املكاين لألنشط، اعتبار متخذي القرار
حىت بات من ، وطردها من مناطق أخرى، قوى جاذبة تعمل على جتميع األنشطة والسكان يف مواقع حمددة

سافة والتكلفة إىل احلد الواضح أن اختيار موقع السوق الشريطي واملركزي ما هو إال نقطة اختريت لتقليل امل
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مما أوجد عالقة طردية بني توفر شبكات النقـل والنشـاط    )35-34ص، هـ1420، جلار اهللا(األدىن
، فكلما توافرت شبكات النقل ساعد ذلك على االستغالل االقتصادي األمثل والعكس صحيح، االقتصادي
لذلك يعمل و) 20-19ص، هـ1425، احلبسي(النشاط التجاري دعامة مهمة يف جناح أو فشل لذا فهي 

،  اسة دقيقة حلركة املرور يف املنطقة اليت يقع ا السوق واملناطق ااورة لـه أصحاب االستثمارات على در
كما البد ، فاملوقع الذي متر به املركبات بسرعة شديدة جداً أو بطيئة جداً ال يصلح أن تتركز عليه األسواق

اعتبارهم تفضيل ن يف كما يأخذ املستثمرو، أفضل املواقعمن معرفة ساعات ذروة احلركة املرورية لتحديد 
األمر الـذي   ).185ص، هـ1416، الراشد(املتسوقني لألسواق كبرية املساحة وقصرية الرحلة التسوقية 

 .  يتطلب دراسة أبرز مسات هيكل الشبكة النقلية باملدينة
 :جند أن الطرق قد قسمت إىل مخسة أنواع وهي )5-4(من خالل حتليل شكل

 :الطرق اإلقليمية •
ور الوظيفي ملدينة مكة املكرمة جلعلها أكثر ارتباطاً بشبكة الطرق الوطنية والدولية على حد لقد أتاح الد    

اهليئة العليا لتطوير منطقـة مكـة   ( م 48يبلغ متوسط عرضها ، سواء، وذلك من خالل ستة مداخل برية
مكـة   وقد سهلت هذه الطرق االتصال واالنتقال بني مدن اململكة ومدينة) 29هـ،ص1424املكرمة، 

 دة الصناعي حنـو كالطائف الزراعية وج، إذ تأيت بالبضائع والسلع من نقاط توزيع الفائض ااور، املكرمة
مدينة مكة املكرمة مركز احلاجة الدائمة ملتطلبات املعيشة، كما تزداد أمهية هذه الطرق يف نقـل احلجـاج   

 .والعمار القادمني إىل أراضيها املباركة
  : الطرق احلضرية    
تعد مدينة مكة املكرمة أحد املدن السعودية أحادية النواة يف مركزها، لذا تنصب كل طرقها الداخلية حنو   

واليت ، مبعث احلركات البشرية املنسابة عرب الطرق احلضرية مبختلف أمناطها اهلرمية -راماملسجد احل - النواة
عنه، توافقاً مع التدفقات السكانية الضخمة منـه   تتسع كلما اقتربنا من املسجد احلرام وتضيق كلما ابتعدنا

 .وإليه
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 )4-4(رقم شكل
 الطرق احلضرية مبدينة مكة املكرمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة : املصدر      
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 )4-4(جدول رقم
 ة ومدى القرب النسيب من املسجد احلراماتساع الطرق احلضري
العرض  اسم الطريق

 القرب النسيب عن احلرم باملتر

 كم4 63 املزدلفة
 كم4 53 احلج

 كم3 50 الطائف
 كم2 41 املنصور
 كم2 35 أم القرى
 كم1 27 التيسري

 كم1 26 إبراهيم اخلليل
 م3 14 خالد بن الوليد

 )113-112ص،هـ1424،باحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمةال:املصدر                        

، عكسية العالقة بني عرض الطريق وقربه من املسجد احلـرام  نالحظ) 4-4(من خالل حتليل اجلدول    
حيكم ذلـك  ، اً كلما ابتعدنا عنهوهو بذلك يزداد اتساع، رض الطريقفكلما اقتربنا من املسجد احلرام قل ع

 Radial Lineوالذي تتفرع عنه الطرق بنمط إشعاعي ، مساحة املسجد احلرام ببطن وادي إبراهيم اخلليل
، األودية اليت تتشعب عرب اجلبال احتدد اجتاها، ينشأ من مركز موحد هو القلب املركزي حنو أطرف املدينة

 Generatedبـاملرور املتولـد   واملعروفـة   ،للمـرور   Local trafficواليت يتولد منها احلركة احمللية 

Traffic، وهي العملية التحليلية اليت تصف العالقة بني الفعاليات احلضرية والنقل واملتأثرة بنمط استعماالت
وتقسم ). 6-3ص،م2008،سيد(األرض واخلصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان وطبيعة نظام النقل 

 :موسومة بتدرج هرمي على النحو التايل، أربعة أمناط الطرق احلضرية إىل
 : الطرق الرئيسية •

ـ  اًوهي الطرق اخلادمة حلركة املرور الطويل والعابرة ملناطق جغرافية متباعدة، إذ تعد خليط     مـن   اًمركب
ويبلـغ  . ومن أبرز مساا االتساع طوالً وعرضاً يف االجتاهني، الطرق الدائرية والطولية واألنفاق اإلشعاعية

 .م41سط عرضها متو
 :الطرق الشريانية •

ويبلغ متوسط عرضـها حـوايل   ، وهي الطرق اليت تربط بني الطرق اإلقليمية والطرق الرئيسية يف املدينة   
نظراً ملواقعها املركزية فهي تربط مابني األحياء بربط الطرق الرئيسية ، يف األمهية ةوتلي الطرق الرئيسي، م34

  .ببعضها
 : الطرق التجميعية •
ويتمحور دورها الوظيفي يف ربط ونقل احلركة املرورية بني الطرق الشـريانية والطـرق احملليـة أو         

 . م20ويبلغ متوسط عرضها. التجميعية األخرى
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 :الطرق احمللية •
، وتقتصر خدماا على املرور احمللي وساكين اموعة السكنية، وتقع داخل املناطق وامعات السكنية    

اهليئة العليـا لتطـوير   .(م20ويبلغ متوسط عرضها أقل من .جتميعية أخرى ل بطرق حملية وطرقوهي تتص
 .وهي أدىن مرتبة يف شبكة الطرق احلضرية) 110-109ص،هـ1424،منطقة مكة املكرمة

كما أن نسبة التشعب أثرت على تلك ، يف مستوى اخلدمة فقد اختلفت أطواهلا ها اهلرميدرجونظراً لت
وميكن تتبع أطوال الطرق ، وبالتايل اختالف نصيب كل منها يف النصيب السوقي، ل املدينةاألطوال داخ

 :داخل املدينة من خالل الشكل التايل
قد حازت على املركز األول يف طوهلا بني طرق  حملليةنالحظ أن الطرق ا )6-4(حتليل الشكلومن خالل  

مما ، ضرية تبعاً لتشعبهاألوىل على مستوى الطرق احلوهي ا، من جمموع الطرق احلضرية% 44املدينة حبوايل 
طواهلـا  واليت بلغـت نسـبة أ  ، حلقتها يف املرتبة الثانية األسواق الرئيسة، جعلها من أطول الطرق احلضرية

واليت تشكل فواصل جامعة بني ، بينما كان أقصرها طوالً الطرق التجميعية. من إمجايل الطرق%  27حوايل
 :تتبع أطواهلا وأعراضها من خالل اجلدول التايل وميكن، باقي الطرق

 )5-4(جدول رقم 
 األسواق ورتبة الطرق اليت تقع عليها

نوع 
 الرتبة الطريق

عدد احملالت 
 التجارية

عدد 
األسواق 
 املركزية

/ متوسط العرض 
 املتر

متوسط 
 كم/الطول

 رتب الطرقنسبة 
من %التجارية 

 إمجايل الطرق

 0 40 48 4 0 5 إقليمية
 58 137 41 28 2924 4 رئيسية
 24 71 34 4 1181 3 شريانية
 3 39 20 0 164 2 جتميعية
 15 226 20أقل من 5 785 1 حملية

 %100  513  4916 اموع
، نظم املعلومات اجلغرافية، دسةبيانات أمانة العاصمة املق،هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة :املصدر              

 .هـ1428والعمل امليدانية ، هـ1428

من خالل حتليل اجلدول السابق جند أن الطرق التجارية واألسواق املركزية قد تركزت يف املرتبة األوىل      
رتبة  وهذه داللة واضحة على تأثري، اليت امتاز اتساعها النسيب، ةعلى أطول الطرق وهي رتبة الطرق الرئيسي

مما ، إذ تفضل الطرق الكثيفة يف احلركة واملتمركزة يف مواقع حساسة من املدينة، الطريق يف جذب األسواق
وإن ، ملا تتمتع به من سهولة يف الوصول، منحها اتصاالً مباشر بالسكان والكتل السكنية خاصة القدمية منها

ت اختيار مواقعها هو الوقوع على طريق رئيس إال أن من أوىل أولويا، كان يعاب عليها االزدحام املروري
مما يشري إىل قوة تأثري الطريق وللتحقق  ،تنصب فيه كل احلركات البشرية من باقي الرتب، )2انظر ملحق(

):8-4)(7-4(من ذلك مثلت الدراسة نسب توزع حمالت األسواق الشريطية واألسـواق املركزيـة يف  
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 )5-4(رقم شكل
 )هـ1424(دينة أطوال الطرق احلضرية بامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ٩,GISهـ وباستخدام برنامج 1428الباحثة من خالل العمل امليداين : املصدر 

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

كم

إقليمية
رئيسية
شريانية
جتميعية
حملية
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 )7-4(رقمالشكل 
 سواق الشريطية على الطرق وفق رتبتهااألحمالت نسبة  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين :صدرامل                       

 
 )8-4(رقم شكل

 سواق املركزية على الطرق وفق رتبتهانسبة األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين :املصدر                    

 
 
 
 

٠%

٢٤%٥٨%

٣%
١٥%

اإلقليمية

الرئيسية

الشريانية

التجميعية 

احمللية

١٠%

٦١%

١٠%

٠% ١٩% اإلقليمية     
الرئيسية       
الشريانية         
التجميعية     
احمللية     
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بواقع ، ا كل الرتبالطرق الرئيسة جباذبية فاقت فيه متتع) 8-4) (7-4(ويتضح من خالل الشكلني    
وبالرغم من ارتفاع رتبة اإلقليمية إال ، من األسواق املركزية% 61و، حمالت األسواق الشريطية% 58

األمر ، يف حني خلت من حمالت األسواق الشريطية متاماً ،من األسواق املركزية% 10أا مل جتذب إال 
مركزية موقعهـا  : ومنها، الذي يشري إىل وجود مزايا خاصة للطرق الرئيسة جذبت ا األسواق حنوها

حركة املركبات سرعة كما تتوسط ، إذ تقع غالبيتها على حدود األحياء املتضخمة سكانياً ؛بني األحياء
حمـالت   مما ميـز ، التوقف والتسوق منهاوإمكانية تكرار ، عليها نتيجة لتوفر نقاط التفاف للمركبات

 بينما تفاوت نصيب الطرق، قصر مدة ومدى رحالت التسوق منهاواألسواق الشريطية بسرعة التجهيز 
سـواق الشـريطية   مع تساوي واضح يف نصيب الطرق احمللية من األ، التجميعية واحمللية من األسواق

وللتحقق من ذلـك  ، مما يشري إىل فقد العالقة بني رتب الطرق وعدد األسواق الواقعة عليها، واملركزية
 :طبقت الدراسة املعامل التايل

 )6-4(جدول رقم
تبة الطريقمعامل ارتباط األسواق الشريطية بر  

Spearman's rho 

الطريقرتبة  االرتباط   الشريطية األسواق 

 الطريق رتبة
Correlation 
Coefficient ١٠٠.- ١.٠٠٠ 

Sig. (٢-tailed) . .٨٧٣ 
N ٥ ٥ 

 األسواق الشريطية
Correlation 
Coefficient -.١.٠٠٠ ١٠٠ 

Sig. (٢-tailed) .٨٧٣ . 
N ٥ ٥ 

 )هـ1428(الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                  

 )7-4(جدول رقم                                                          
 معامل ارتباط األسواق املركزية برتبة الطريق

سواقاأل االرتباط   
بةتر املركزية  الطريق 

سواقاأل  املركزية 
 

Correlation 
Coefficient ٤١٠. ١.٠٠٠ 

Sig. (٢-tailed) . .٤٩٣ 
N ٥ ٥ 

الطريق بةتر  

Correlation 
Coefficient .١.٠٠٠ ٤١٠ 

Sig. (٢-tailed) .٤٩٣ . 
N ٥ ٥ 

 هـ1428العمل امليداين: املصدر                       
ـ   جند أن ارتباط إسبريمان للرتب أكد) 6-4(من خالل حتليل اجلدول     اط عدم وجود عالقـة ارتب

-حيث بلغـت القيمـة احملسـوبة    ، منتظمة التأثري بني أعداد حمالت األسواق الشريطية ورتبة الطريق
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كما يظهر . مما يقضي بقبول فرض العدم ورفض الفرض البديل0.873وهي أصغر من نظريا 0.100
، .410األسواق املركزية قد جاءت بقيمته احملسوبة وعدد ق أن رتبة الطر) 27-4(جدول حتليل  من

ي يشري مما يقضي برفض فرضية البديل و قبول فرض العدم؛ والذ ،493وهي أصغر من نظريا النظرية 
سواء أكان الطريق إقليمياً أو رئيسياً ، رتبة الطريق  وتركز األسواق املركزيةإىل عدم وجود عالقة بني 

األسواق املركزية يق على اختيار مواقع مما يعكس  ضعف تأثري رتبة الطر، أو شريانياً أو جتميعياً أو حملياً
طرق وتبعاً لذلك فمن املناسب تناول توزيع األسواق على ، إذ مل ترتبط بتدرج رتبها ومتركزها عليها؛
 :)9-4(املدينة يف الشكل

نالحظ تالحق مواقع األسواق املركزية مبواقع األسواق الشـريطية  ) 9-4(من خالل حتليل الشكل    
بينما خرجت ، مع الطرق التجارية، من األسواق املركزية% 80حيث تالزمت ، ريةعلى الطرق التجا

 .ومتركزت على الطرق اإلقليمية والشريانية داخل كتلة املدينة، منها من نطاق الشوارع التجارية% 20
وهـذا يعـود   ، كما نالحظ أن األسواق الشريطية قد متركزت يف احمليط املتاخم للمنطقة املركزية    
صوهلا التارخيية اليت أصلت مواقعها يف حميط القلب القدمي املتكون من امتدادات سكنية تستقر عندها أل

باملرتبة األوىل بني باقي  ةسيسواق الشريطية على الطرق الرئونظراً لتركز األ. حمالت األسواق الشريطية
ـ   ،قة املرورية الطرق؛ فقد عانت تلك الطرق من تزايد يف حجم اإلعا ارع العتيبيـة العـام   مثـل ش

وشارع أم القرى الذي يبدأ من مدخل مكة من جهة طريق جدة السـريع وميتـد حـىت    ، )االجتاهني(
جـدة  /وشارع عبد اهللا عريف من مدخل مكـة ، )االجتاهني(وشارع  املنصور ، )االجتاهني(الشبيكة 
وهو مير بأكثر أحيـاء  ، أيضا من الطرق ضعيفة األداء يف أوقات الذروة طريق املسجد احلرام، السريع

مما أوجد تركزاً واضحاً لنسبة كبرية من األسواق املركزيـة  ، املدينة كثافة من حيث السكان واملساكن
ت بلغ عـدد احملـال   حيث) شعبة السري، هـ1428، املقدسةإدارة املرور بالعاصمة ( والشريطية عليه

) هـ1428، العمل امليداين(∗للمحالت  وهي قيمة أعلى من املتوسط العام، حمال2813ً التجارية فيه
والبد اإلشارة هنا إىل أن احلركة املرورية بالعاصمة املقدسة باتت من أصعب التحديات الـيت تواجـه   

تتمتع بتعاقب مستمر للموجات البشرية على ، وهي ردة فعل طبيعية لبيئة طبوغرافية معقدة، املنظمني هلا
وهو جانب جوهري البد من التطرق له ، عل بني املدينة وسكااوهذا يشري إىل عمق التفا، مدار العام

 . نظراً ألمهيته كعنصر مؤثر على توزيع األسواق
 
 

                                                
 حمالً على كل شارع 1229متوسط حمالت األسواق الشريطية  ∗
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 )9-4(شكل رقم
 توزيع األسواق الشريطية واملركزية على الطرق التجارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428داين الباحثة اعتماداً على العمل املي: املصدر                 
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 منواً وتركيباً وتوزيعاً:أوضاع السكان  4-3
 فهو املنتج والصانع واملوزع واملسـتهلك  ،العامل الرئيس الذي يشكل مجيع املوارد وه إن اإلنسان   

يف القوى االستهالكية فاملناطق الكثيفـة   اًاختالفين يف القوى العاملة كما يع اًيعين اختالف وهو ،للموارد
 .وبالسوق االستهالكية أكرب من املناطق قليلة السكان تع بتوفر القوى العاملةالسكان تتمب

الطبيعة (ابل هو إحدى دعامتيه، ويعد السكان عنصراً حيوياً يثري العالقة اجلغرافية بشكل جذري     
تعيش  ذيومتأثر بظروف احمليط الطبيعي الوهي تتباين يف مساا كمؤثر ، اليت ال تقوم إال ا )واإلنسان

، جوهر احلركة الديناميكية املشكلة لنظام املدينة ووهذا التفاعل الدائم بني الساكن واملسكون هل، عليه
 .كأحد أهم أمناط التحضر السكاين

ـ  اًواليت تعد ناجت، يةكانلشخصية السدراسة احلجم السكاين من أهم اجلوانب الواصفة ل وتعد      اًائي
وقـع  مفقد أثر ، امل واالجتاهات اليت تؤثر على تكوينه ومدى كرب تأثريهلتفاعل عدد من القوى والعو

، وأمهيتها الدينية على تزايد أحجام السكان إىل جانب الزيادة الطبيعية للسكان، وشكل ومساحة املدينة
 )72ص، هـ1400،الفرا(ومع هذا التزايد يزداد التعمري واإلرساب وما يتبعه من اتساعٍ عمراين 

 ،لنظام املدينة اليت  تكونت نتيجة موعة معقدة من العوامل اًمثالي اًمدينة مكة املكرمة منوذجوتعد     
لت البنية املكانية غري يتحكم ا عدد من القوى املركبة اليت شك، يف عملية ديناميكية مستمرةاليت تدور 
، يف املساكن والسكانلنمو وتتدرج قوى ا، إذ تؤثر طبوغرافية السطح بني اخنفاض وارتفاع املشاهدة؛

اهليئة العليا لتطوير منطقـة مكـة   (بشكل كبري على توزعهم املكاين وتباين التوزيع احلجمي للسكان و
 :وميكن مالحظة ذلك التباين بني األحياء من خالل اجلدول التايل) 46-39ص، هـ1424،املكرمة

 )8-4(جدول رقم 
 أعداد السكان وكثافتهم يف األحياء

املساحة اإلمجالية  احلياسم  رقم
 باهلكتار

املساحة 
املبنية 
 باهلكتار

 عدد السكان
الكثافة الصافية 
للسكان يف كل 

 حي

عدد 
األسواق 
 املركزية

عدد 
األسواق 
 الشريطية

 ٣٣٩ ٠ ٣٧٢ ٥٥٩٦٣ ١٥٠.٣ ٢١.٣٨ اهلنداوية ١
 ٠ ١ ١٠٧ ٥٥٨٢٥ ٥١٩.٩ ٥٥.٥١ الشوقية ٢
 ٨٨ ٢ ١٦٠ ٥٣٦٠٠ ٣٣٦ ٧٠.٦٩ جبل النور ٣
 ٨٦ ٠ ٢٩٣ ٥١٧٠٠ ١٧٦.٧ ٣٢.٨.١ الزاهر ٤
 ٥٢ ١ ١٩١ ٥٠١٨٨ ٢٢٧.٦ ٢٦.٢١ اخلالدية ٥
 ٤١٨ ٦ ١٠١ ٤٨١٢٥ ٤٧٨.١ ٥٢.٤٢ اجلامعة ٦
 ٠ ٠ ٩٦ ٤٧١٥٣ ٤٨٩.٤ ١٣.٠٧٩ بطحاء قريش ٧
 ٣٠٨ ٠ ٣٩٩ ٤٥٢٠٠ ١١٣.٣ ٢.٨٥٨ العتيبية ٨
 ٠ ٠ ١٠٩ ٤٤٦٨٨ ٤١١ ٦٦.٤٩٤ امللك فهد ٩
١
 ٢٧٢ ٢ ١٤٩ ٤٢٢٠٠ ٢٨٣.٩ ٣٢.٥١ الرصيفة ٠

١
 ١٥٢ ١ ٢٩٣ ٤٢٠٥٠ ١٥٢.١ ١٥.٣٢ الزهراء ١
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١
 ٠ ٠ ١٠١ ٣٩٧٣٨ ٣٩٣.٩ ٢٣.٥٦٤ التنعيم ٢

١
 ٢١ ٠ ٦٠٦ ٣٧٩٥٠ ٦٢.٦ ١.١٦٣ جرهم ٣

١
 ٠ ٠ ٣٠٧ ٣٧٩٥٠ ١٢٣.٥ ٢.١١٤ التقوى ٤

١
 ٢٣ ٥ ٥٤٩ ٣٧٥٠٠ ٦٨.٣ ٠.٨٦٢ الضيافة ٥

١
 ٣٧٤ ١ ٣٣٩ ٣٥٤٧٥ ١٠٤.٧ ٣.٧٣٨ األندلس ٦

١
 ٣٥٩ ٢ ٣٩٤ ٣٤٦٠٠ ٨٧.٨ ١.٧١٦ نساءاخل ٧

١
 ٦١ ٠ ٢٥٦ ٣٤٣٠٠ ١٣٤.٢ ١.٩٢٧ املعابدة ٨

١
 ٨٨ ١ ٢٩٤ ٢٨٦٠٠ ٩٧.٤ ١.٠٢٨ احلجون ٩

٢
 ٤٧ ٠ ٣٢٣ ٢٧١٢٠ ٨٣.٩ ٠.٨٥٦ الطندباوي ٠

٢
 ٢٤٦ ١ ٣٢ ٢٥٣٠٠ ٧٩١ ٩٠.٦٧٦ العوايل ١

٢
 ١٧ ١ ١١٨ ٢٤٧٥٠ ٢٠٩ ٦.٨٦١ العدل ٢

٢
 ١٧٧ ٢ ٢٤ ٢٤٧٥٠ ١٠١٢.٣ ٣٠.٣١٤ الراشدية ٣

٢
 ٠ ١ ٢٩٠ ٢٤٦٠٠ ٨٤.٨ ١.١٣٠ املسفلة ٤

٢
 ١٤٠ ٤ ١٠٧ ٢٣٠٠٠ ٢١٤.٢ ٣.٧٤٦ ريع ذاخر ٥

٢
 ٠ ١ ٢٣ ٢٢٢٧٥ ٩٥٠.٣ ٥ .٥٧١.٧ العمرة ٦

٢
 ٩١ ٠ ٤٣٣ ٢١٧٢٥ ٥٠.٢ ٠.٧ اجلميزة ٧

٢
 ١١٤ ٠ ٦٨٨ ٢٠٦٢٥ ٣٠ ٠.٥١ السليمانية ٨

٢
 ٠ ٠ ١٣٨ ٢٠٤٣٣ ١٤٨.٥ ٤٢ العسيلة ٩

٣
 ١٢٩ ١ ١٤٨ ٢٠٣٥٠ ١٣٧.٨ ٢١.٦٥٩ وادي جليل  ٠

٣
 ١٥٤ ٠ ٣٤٢ ١٩٩٦٢ ٥٨.٤ ٠.٦ املنصور ١

٣
 ٩٩ ١ ١٠٢ ١٩٢٥٠ ١٨٩.٣ ٤.٥٤ العزيزية ٢

٣
 ٠ ٠ ٥٢ ١٨٥٦٣ ٢٤٥.٣ ٢٧.٤٥ شرائع ااهدين ٣
٣
 ٢٣٠ ١ ١٨٨ ١٦٦٣٨ ٨٨.٧ ٣.٠١ املرسالت ٤

٣
 ٠ ٠ ٣١١ ١٦٥٠٠ ٥٣ ٠.٨٦ أجياد ٥

٣
 ٦٠ ٠ ٢٥٢ ١٦٥٠٠ ٦٥.٥ ٠.٧٩ جرول ٦

٣
 ١٠٣ ١ ١٨٥ ١٦٠٠٠ ٨٦.٦ ٢.١٣ وضةالر ٧

٣
 ١٤٥ ٠ ٢٠٤ ١٥٩٥٠ ٧٨.٣ ٠.٨٧ التيسري ٨

٣
 ٠ ٠ ٩٢ ١٤٥٧٥ ١٥٩.٢ ٩.٤٤٣ اهلجرة ٩

٤
 ١٣٦ ١ ٦٤ ١٤٤٣٨ ٢٢٥ ٣.٠٦٤ النزهة  ٠

 ١١٤ ١ ٢٤ ١٢٣٧٥ ٥٢٠ ٣٤.٦٣٣ اخلضراء٤
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١ 
٤
 ٠ ٠ ١٧٦ ١١٠٠٠ ٦٢.٥ ٦٩.٢ الشبيكة ٢

٤
 ٠ ٢ ١٣ ١٠٤٥٠ ٧٧٥.٤ ٤٦٨.٨.٥ البحريات ٣

٤
 ٠ ٠ ٥٢ ٩٩٠٠ ١٩١.٣ ١٠٩.٥ السالمة ٤

٤
 ٠ ٠ ٢٢ ٩٧٦٣ ٤٥٢.٨ ٥٧.٦٦ النوارية ٥

٤
 ٠ ٠ ١٢ ٩٤٨٨ ٧٨١.٩ ٢٠٠ ويل العهد ٦

٤
 ١٧٦ ٠ ٢٩١ ٨٢٠٠ ٢٨.٢ ٠.٣٤ الشامية ٧

٤
 ٠ ٠ ٣٦ ٧٠١٣ ١٩٣.٧ ٤.٣٥ الكعكية ٨

٤
 ٣١ ٠ ٢٢٢ ٧٠٠٠ ٣١.٦ ٠.٥٩٨ شعب عامر ٩

٥
 ٠ ٠ ٢٦٣ ٦١٩٥ ٢٣.٦ ٠.٥٤ اهلجلة ٠

٥
 ٠ ٠ ٥٢ ٦١٨٨ ٣٥٦ ٢٧.٤ الشرائع  ١

٥
 ٠ ٠ ٥٥ ٥٠٨٨ ٩٢.١ ٥٢.١٦ كدي ٢

٥
 ٠ ٠ ٤١ ٤٩٥٠ ١٢٠.١ ٨.١٩٨ النسيم ٣

٥
 ٠ ٠ ١٦٠ ٤٨١٣ ٣٠.١ ٢.٧١ الروايب ٤

٥
 ١٦ ٠ ١٢ ٤٤٠٠ ٣٥٢.٦ ٨١.٢٦ و أم اجلود احلمراء ٥

٥
 ٤٧ ١ ٤٣ ٤٤٠٠ ١٠٢.٨ ٢.٠٦١ الشهداء ٦

٥
 ٨١ ٠ ١٣٩ ٤١٠٠ ٢٩.٦ ٠.٣٤ القرارة والنقا ٧

٥
 ٠ ٠ ١٩ ٢٣٣٠ ١٢٥.٥ ١٤٨ العكيشية ٨

٥
 ٦٠ ٠ ٢٥ ١٢٣٨ ٤٩.٩ ٠.٥٧ البيبان ٩

٦
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١٩ املشاعر ٠

 ١٣٦٩١ ١٣٠٠ اإلمجايل
 

 ١٣٧٥٠٠
٥٠٤٥ ٤١  ٠ 

 .هـ1428والعمل امليداين ، هـ1424اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة ، حتديث املخطط اهليكلي ملدينة مكة املكرمة:املصدر  

     
 : ميكن تقسيم األحياء إىل فئات حبسب أعداد السكان على النحو التايل )8-4(من خالل حتليل جدول

الزهراء  :وتضم، %19ونسبتها) نسمة40000أكثر من  (أحياء كبرية احلجم سكانياً:الفئة األوىل* 
جبـل النـور والشـوقية    اء قريش واجلامعة واخلالدية والزاهر ولرصيفة وامللك فهد والعتيبية وبطحوا

وتقع يف املناطق احمليطة باملنطقـة  ، من سكان املدينة% 39بلغت نسبة احلجم السكاين فيها، واهلنداوية
وتعد من أبرز نقـاط االسـتقبال   ، املركزية للمدينة والواقعة يف منطقة بينية لألحياء اهلامشية واملركزية

 مسـتوى  ـا  إن تـدىن مواقع عملـهم و من  ان قرملا متتاز به م، للسكان النازحني عن قلب املدينة
مقابل مساحاا وذلك وعلى إثر ، تزايد ضغط السكان على املوارد الطبيعية والبشرية نتيجة، اخلدمات
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الحق هذه ، كم/نسمة 400-90لتتراوح مابني  املتباينة بني التوسط والضيق تزايدت الكثافة السكانية
مـن  % 34إذ بلغت نسبتها  ،يف أعداد احملالت باألسواق الشريطية اًاعاألحجام السكانية املتزايدة ارتف

احلريصة على حيازا ألكرب قدر ، واليت تتبع امتداد الشوارع التجارية باملدينة ،حمالت األسواق الشريطية
أعداد األسـواق   وسط فيهابينما ت، وخاصة أا تقدم السلع االستهالكية واليومية، ممكن من املتسوقني

وإن بلغت أعلى تركز هلا يف حي اجلامعـة  ، من األسواق املركزية% 31حيث بلغت نسبتها، ملركزيةا
 .من املعمور% 24بينما بلغت نسبة املساحة املبنية ، اكأكثر األحياء جذباً هلا على مستوى املدينة كله

، %32ها ونسـبت ) نسمة20000-40000( األحياء متوسطة احلجم سكانياً مابني: الفئة الثانية*
وتضم التنعيم وجرهم والتقوى والضيافة واألندلس واخلنساء واملعابدة واحلجون والطندباوي والعـوايل  

أي أن ، والعدل والراشدية واملسفلة وريع ذاحر والعمرة واجلميزة والسليمانية والعسيلة ووادي جليـل 
وهي خليط ، سكان املدينةمن % 39أكثر من ثلث األحياء تعترب كبرية يف حجمها السكاين ونسبتهم 

ا مم ،ان من املركز بدرجات متفاوتةواليت انتقلت إليها حركات نزوح السك، احلديثةواألحياء القدمية  من
تبعاً لتباين  وذلك، كم/نسمة450-20واليت تراوحت مابني ، يف قيم الكثافة السكانية اً بينيةأوجد فروق

وقد تضخم نصيب ، ن أبرز مساا توسط أحجمها السكانيةإال أ، املساحة اإلمجالية واملبنية من كل حي
 كما حازت على نصيب وافر، %37حيث بلغت نسبتها، حمالت األسواق الشريطية هذه األحياء من

أمـا معمورهـا فقـد بلغـت     ، من أسواق املدينة% 49وصلت نسبتها إىل ، األسواق املركزيةمن 
 %.52نسبته

تضم بـاقي  و، %50ونسبتها ) نسمة20000أقل من ( م سكانياًاألحياء صغرية احلج: الفئة الثالثة*
املنصور والعزيزية وشرائع ااهدين واملرسالت وأجياد وجرول والروضة والتيسـري  : أحياء املدينة وهي

واهلجرة والنزهة واخلضراء والشبيكة والبحريات والسالمة والنوارية وويل العهد والشـامية والكعكيـة   
والبيبان واملشـاعر واحلمـراء وأم    كيشية والروايب والنسيموالشرائع وكدي والعوشعب عامر واهلجلة 

وغالبيتـها مـن األحيـاء    ، فقط من سكان املدينة% 22ومل تتجاوز نسبتها ... النقااجلود والقرارة و
، هكتـار /نسمة350-10من  اخنفضت فيها الكثافة لذلك، واليت تتمتع باملساحات الكبرية، اهلامشية

كما قل نصيب هذه األحيـاء مـن األسـواق    ، %29إىل  الشريطية األسواقحمالت فيها كما قلت 
وهذا يشري إىل قوة تأثري األحجام السكانية الكبرية على ، %20اإلمجالية الكبرية إىل املركزية رغم توافر املساحات 

ومبقارنـة نسـب   ، %41زأما مساحتها املعمورة فلم تتجـاو ، جذب األسواق املركزية وحمالت األسواق الشريطية
نالحظ ارتباطاً واضحاً بني احلجـم السـكاين والسـوقي    ، وحجم السكاناألسواق مع املساحة املعمورة وكثافة 

مـن   أكثـر (تركزت غالبية األسواق يف األحياء الكـبرية سـكانياً   حيث، وضعف تأثري املساحة املعمورة والكثافة
تبعاً ، إجياد بقع متباينة يف نسب تركزها يف وزيعنسب التهذا التفاوت يف وقد ساهم ، )نسمة20000

ذلك التركز اعتمدت الدراسة على ولقياس مدى ، وتوزيع السكان عليها لتباين مساحة األحياء اإلمجالية
 : اجلدول التايل يف مؤشر التركز
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 )9-4(جدول رقم 
 مؤشر التركز السكاين على أحياء املدينة

% النسبة  املساحة اإلمجالية  اسم احلي رقم
النسبة عدد السكان س

 ص -س ص% 

 ٣.٩- ٤ ٥٥٩٦٣ ٠.١ ٢١٣.٨ اهلنداوية ١
 ٣.٦- ٤ ٥٥٨٢٥ ٠.٤ ٥٥٥.١ الشوقية ٢
 ٣- ٤ ٥٣٦٠٠ ١ ٧٠٦.٩ جبل النور ٣
 ٣.٨- ٤ ٥١٧٠٠ ٠.٢ ٣٢٨.١ الزاهر ٤
 ٣.٨- ٤ ٥٠١٨٨ ٠.٢ ٢٦٢.١ اخلالدية ٥
 ٣.٦- ٤ ٤٨١٢٥ ٠.٤ ٥٢٤.٢ اجلامعة ٦
 ٢- ٣ ٤٧١٥٣ ١ ١٣٠٧.٩ بطحاء قريش ٧
 ٢.٨- ٣ ٤٥٢٠٠ ٠.٢ ٢٨٥.٨ العتيبية ٨
 ٢ ٣ ٤٤٦٨٨ ٥ ٦٦٤٩.٤ امللك فهد ٩
 ٢.٨- ٣ ٤٢٢٠٠ ٠.٢ ٣٢٥.١ الرصيفة ١٠
 ٢.٩- ٣ ٤٢٠٥٠ ٠.١ ١٥٣.٢ الزهراء ١١
 ١- ٣ ٣٩٧٣٨ ٢ ٢٣٥٦.٤ التنعيم ١٢
 ٣- ٣ ٣٧٩٥٠ ٠.٠ ١١٦.٣ جرهم ١٣
 ٢.٩- ٣ ٣٧٩٥٠ ٠.١ ٢١١.٤ التقوى ١٤
 ٣- ٣ ٣٧٥٠٠ ٠.٠ ٨٦.٢ الضيافة ١٥
 ٢.٨- ٣ ٣٥٤٧٥ ٠.٢ ٣٧٣.٨ األندلس ١٦
 ١.٩- ٢ ٣٤٦٠٠ ٠.١ ١٧١.٦ اخلنساء ١٧
 ١.٩- ٢ ٣٤٣٠٠ ٠.١ ١٩٢.٧ املعابدة ١٨
 ٢- ٢ ٢٨٦٠٠ ٠.٠ ١٠٢.٨ احلجون ١٩
 ٢- ٢ ٢٧١٢٠ ٠.٠ ٨٥.٦ الطندباوي ٢٠
 ٥ ٢ ٢٥٣٠٠ ٧ ٩٠٦٧.٦ العوايل ٢١
 ١.٥- ٢ ٢٤٧٥٠ ٠.٥ ٦٨٦.١ العدل ٢٢
 ٠.٣ ٢ ٢٤٧٥٠ ٢.٣ ٣٠٣١.٤ الراشدية ٢٣
 ٢- ٢ ٢٤٦٠٠ ٠.٠ ١١٣.٠ املسفلة ٢٤
 ١.٨- ٢ ٢٣٠٠٠ ٠.٢ ٣٧٤.٦ ريع ذاخر ٢٥
 ٢ ٢ ٢٢٢٧٥ ٤ ٥٧١٧.٥ العمرة ٢٦
 ٢- ٢ ٢١٧٢٥ ٠.٠ ٧٠.٢ اجلميزة ٢٧
 ٢- ٢ ٢٠٦٢٥ ٠.٠. ٥١.٤ السليمانية ٢٨
 ٢.٢ ١ ٢٠٤٣٣ ٣.٢ ٤٢٤٠.٤ العسيلة ٢٩
 ١ ١ ٢٠٣٥٠ ٢ ٢١٦٥.٩ ليلوادي ج ٣٠
 ١- ١ ١٩٩٦٢ ٠.٠ ٦٠.٩ املنصور ٣١
 ٠.٧- ١ ١٩٢٥٠ ٠.٣ ٤٥٤.١ العزيزية ٣٢
 ١ ١ ١٨٥٦٣ ٢ ٢٧٤٥.٤ ااهدين شرائع ٣٣
 ٠.٨- ١ ١٦٦٣٨ ٠.٢ ٣٠١.٦ املرسالت ٣٤
 ١- ١ ١٦٥٠٠ ٠.٠ ٨٦.٢ أجياد ٣٥



 148

 ١- ١ ١٦٥٠٠ ٠.٠ ٧٩.٠ جرول ٣٦
 ٠.٩- ١ ١٦٠٠٠ ٠.١ ٢١٣.٦ الروضة ٣٧
 ١- ١ ١٥٩٥٠ ٠.٠ ٨٧.٨ التيسري ٣٨
 ٠ ١ ١٤٥٧٥ ١ ٩٤٤.٣ اهلجرة ٣٩
 ٠.٨- ١ ١٤٤٣٨ ٠.٢ ٣٠٦.٤ النزهة ٤٠
 ٢ ١ ١٢٣٧٥ ٣ ٣٤٦٣.٣ اخلضراء ٤١
 ١- ١ ١١٠٠٠ ٠.٠ ٦٩.٢ الشبيكة ٤٢
 ٣ ١ ١٠٤٥٠ ٤ ٤٦٨٨.٥ البحريات ٤٣
 ٨ ١ ٩٩٠٠ ٩ ١٠٩٤٧.٥ السالمة ٤٤
 ٤ ١ ٩٧٦٣ ٥ ٥٧٦٦.٨ النوارية ٤٥
 ١٤ ١ ٩٤٨٨ ١٥ ٢٠٠١٠.٦ ويل العهد ٤٦
 ٠.٥- ٠.٥ ٨٢٠٠ ٠.٠ ٣٤.١ الشامية ٤٧
 ٠.٢- ٠.٥ ٧٠١٣ ٠.٣ ٤٣٥.٩ الكعكية ٤٨
 ٠.٥- ٠.٥ ٧٠٠٠ ٠.٠ ٥٩.٨ شعب عامر ٤٩
 ٠.٤- ٠.٤ ٦١٩٥ ٠.٠ ٥٤.٢ اهلجلة ٥٠
 ١.٦ ٠.٤ ٦١٨٨ ٢ ٢٧٤٥.٤ الشرائع ٥١
 ٠.١ ٠.٣ ٥٠٨٨ ٠.٤ ٥٢١.٦ كدي ٥٢
 ٠.٧ ٠.٣ ٤٩٥٠ ١ ٨١٩.٨ النسيم ٥٣
 ٠.١- ٠.٣ ٤٨١٣ ٠.٢ ٢٧١.٩ الروايب ٥٤
 ٥.٩ ٠.٣ ٤٤٠٠ ٦.٢ ٨١٢٦.٢ أم اجلود احلمراء ٥٥
 ٠.١- ٠.٢ ٤٤٠٠ ٠.١ ٢٠٦.١ الشهداء ٥٦
 ٠.٢- ٠.٢ ٤١٠٠ ٠.٠ ٣٤.٣ القرارة والنقا ٥٧
 ١١.٩ ٠.١ ٢٣٣٠ ١٢ ١٤٨٧٦.٥ العكيشية ٥٨
 ٠ ٠.٠ ١٢٣٨ ٠.٠ ٥٧.٥ البيبان ٥٩
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ املشاعر ٦٠
١٣٧٥٠٠  ١٣٠٠١٢ اموع 

٧.٥- ١٠٠ ٠ 
 .هـ 1424، بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة:املصدر              

     
نالحظ مدى التباين بني النسب املئوية للمساحة وما يقابلها مـن   )9-4(جدولمن خالل حتليل     

حيث يزداد نصيب الفـرد مـن   ،العكيشية والسالمة بلغت أشد مفارقها يف حي ويل العهد و، سكان
    جند أـا تسـاوي  حساب جمموع الفرق بني س وص وعند ، املساحة ويقل مؤشر تركز السكان فيها

وهي نسبة تشري إىل ميل توزع السكان حنو التركز يف أحياء بعينها دون % 3.75-ونصفها ) 7.5-(
هذا التركـز العـايل   ، الذي يرمز ملثالية التوزيع بني املساحة والسكان، غريها بقدر بعدها عن الصفر

 للسكان ساهم بشكل واضح يف تركز األسواق املركزية والشريطية مبناطق حمدودة مـن املدينـة؛كما  
وهذا يقرر قوة تأثري التركزات السكانية على توزيع األسواق املركزية ، أظهرا جداول الفصل السابق

عالقة جد وت:وهلذا ميكن أن نقول، وبالتايل هيمنة احلجم السكاين يف جذب األسواق حنوها، والشريطية
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 يفالتوازن مما ينم عن فقد  ،ااملتباينة يف مساحا ي لألحياءطردية بني الكثافة السكانية والنصيب السوق
الذي ميكن قياسه من خالل النصيب املتعـادل بـني   وهو اجلانب اجلوهري ،ن واملساحةتوزيع السكا

 :  من خالل اجلدول التايل ومن مث ربطها باألسواق، سكان واملساحة يف أحياء املدينةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )10-4(جدول رقم 

 ان على األحياءالنصيب املتعادل من املساحة والسك

 اسم احلي رقم
/ املساحة 

إمجايل مساحة 
 األحياء

إمجايل / السكان
 سكان األحياء

النصيب املتعادل 
من املساحة 
 والسكان

عدد 
األسواق 
 املركزية

عدد األسواق 
 الشريطية

 ٣٣٩ ٠ ٠ ٠.٠٤ ٠.٠٠ اهلنداوية ١
 ٠ ١ ٠ ٠.٠٤ ٠.٠٠ الشوقية ٢
 ٨٨ ٢ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ جبل النور ٣
 ٨٦ ٠ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ لزاهرا ٤
 ٥٢ ١ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ اخلالدية ٥
 ٤١٨ ٦ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ اجلامعة ٦
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠١ بطحاء قريش ٧
 ٣٠٨ ٠ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ العتيبية ٨
 ٠ ٠ ١ ٠.٠٣ ٠.٠٥ امللك فهد ٩
 ٢٧٢ ٢ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ الرصيفة ١٠
 ١٥٢ ١ ٠ ٠.٠٣ ٠.٠٠ الزهراء ١١
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠١ التنعيم ١٢
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 ٢١ ٠ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ جرهم ١٣
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ التقوى ١٤
 ٢٣ ٥ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ الضيافة ١٥
 ٣٧٤ ١ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ األندلس ١٦
 ٣٥٩ ٢ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ اخلنساء ١٧
 ٦١ ٠ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ املعابدة ١٨
 ٨٨ ١ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٠ احلجون ١٩
 ٤٧ ٠ ٠ ٠.٠١٩ ٠.٠٠ الطندباوي ٢٠
 ٢٤٦ ١ ٣ ٠.٠١ ٠.٠٦ العوايل ٢١
 ١٧ ١ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ العدل ٢٢
 ١٧٧ ٢ ١ ٠.٠١ ٠.٠٢ الراشدية ٢٣
 ٠ ١ ٠ ٠.٠٧ ٠.٠٠ املسفلة ٢٤
 ١٤٠ ٤ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ ريع ذاخر ٢٥
 ٠ ١ ٢ ٠.٠١ ٠.٠٤ العمرة ٢٦
 ٩١ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ اجلميزة ٢٧
 ١١٤ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ السليمانية ٢٨
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ العسيلة ٢٩
 ١٢٩ ١ ١ ٠.٠١ ٠.٠١ وادي جليل  ٣٠
 ١٥٤ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ املنصور ٣١
 ٩٩ ١ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ العزيزية ٣٢
 ٠ ٠ ٢ ٠.٠١ ٠.٠٢ شرائع ااهدين ٣٣
 ٢٣٠ ١ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ املرسالت ٣٤
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ أجياد ٣٥
 ٦٠ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ جرول ٣٦
 ١٠٣ ١ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ الروضة ٣٧
 ١٤٥ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ التيسري ٣٨
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ اهلجرة ٣٩
 ١٣٦ ١ ٠ ٠.٠١ ٠.٠٠ النزهة  ٤٠
 ١١٤ ١ ٢ ٠.٠٠ ٠.٠٢ اخلضراء ٤١
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ الشبيكة ٤٢
 ٠ ٢ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٣ البحريات ٤٣
 ٠ ٠ ٥ ٠.٠٠ ٠.٠٣ السالمة ٤٤
 ٠ ٠ ٦ ٠.٠٠ ٠.٠٤ النوارية ٤٥
 ٠ ٠ ٢٢ ٠.٠٠ ٠.١٥ ويل العهد ٤٦
 ١٧٦ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ الشامية ٤٧
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ الكعكية ٤٨
 ٣١ ٠ ٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠ شعب عامر ٤٩
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ اهلجلة ٥٠
 ٠ ٠ ٤ ٠.٠٠ ٠.٠٢ الشرائع  ٥١
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ كدي ٥٢
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 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ النسيم ٥٣
 ٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ الروايب ٥٤
 ١٦ ٠ ١٩ ٠.٠٠ ٠.٠٦ و أم اجلود احلمراء ٥٥
 ٤٧ ١ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ الشهداء ٥٦
 ٨١ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ القرارة والنقا ٥٧
 ٠ ٠ ٧ ٠.٠٠ ٠.٠٤ العكيشية ٥٨
 ٦٠ ٠ ٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ البيبان ٥٩
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.٠٩ املشاعر ٦٠

 هـ1428والعمل امليداين  ،هـ1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر          

ميكن تصنيف األحياء إىل فئات تتفاوت يف نصيبها مـن املسـاحة    )10-4(ل حتليل اجلدولمن خال
 :والسكان على النحو التايل

والـيت  : )1أقل مـن  ( وتبلغ قيمتهتعادل من املساحة ز على نصيبها املاألحياء اليت مل حتو:الفئة األوىل*
، ادل فيها املساحة مع احلجم السكاين اوهي األحياء اليت مل تتع، من أحياء املدينة% 78نسبتها  بلغت

يف ، وأوجد ضغطاً سكانياً على خدمات وموارد تلك األحيـاء ، مما أفقد السكان نصيبهم من املساحة
اهلنداويـة  وهي ، من األسواق املركزية% 8املدينة و من األسواق الشريطية ب% 86على  حني حازت

والشوقية وجبل النور والزاهر واخلالديـة   بطحاء قريشواهلجرة واملشاعر والشامية والعتيبية وجرهم و
واجلامعة والرصيفة والزهراء والتنعيم والتقوى والضيافة واألندلس واخلنسـاء واملعابـدة واحلجـون    
والطندباوي والعدل واملسفلة وريع ذاخر واجلميزة والسليمانية والعسيلة واملنصور والعزيزية واملرسالت 

التيسري واهلجرة والنزهة والشبيكة والبحريات والشامية والقـرارة والنقـا   وأجياد وجرول والروضة و
 .والكعكية وشعب عامر واهلجلة وكدي والنسيم والروايب والشهداء والبيبان واملشاعر

، فقـط % 5وبلغت نسبتها :)1( املتعادل من املساحة األحياء اليت حازت على نصيبها:الفئة الثانية* 
ويف هذا النطاق الضـيق مـن   ، وتضم امللك فهد والراشدية ووادي جليل، ئاتوهي أدىن نسبة بني الف

األسـواق  ونسبة  األسواق الشريطيةحمالت من % 6 بلغت حيث، التعادل قل  التواجد السوقي أيضاً
مساحة من أي أن هذه األحياء فقط هي اليت حازت على نصيبها املتعادل ، و،فقط%  7 فيها املركزية

 . لسكانلاحلي 
واليت بلغت نسـبتها  : )1أكثر من  (املتعادل األحياء اليت حازت على أكثر من نصيبها :الفئة الثالثة *

وتضم العكيشية واحلمراء وأم اجلود والشرائع والعمـرة وويل العهـد   ، من أحياء املدينة %17حوايل 
الكبرية دون وجـود  حيث تتوزع املساحات ، والعوايل والنوارية والسالمة واخلضراء وشرائع ااهدين

يف حني خلـت  ، األسواق الشريطية من األسواق املركزية ومثلها من% 7وختدمها  ،متوازن للسكان
 .منها من األسواق الشريطية واملركزية على حد سواء% 10
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فكلما ، ويظهر هذا وجود عالقة عكسية بني النصيب املتعادل للسكان واملساحة ونصيبه من األسواق   
نسـتنتج  ، املتعادل من السكان واملساحة كلما قل نصيبها من األسواق املركزية والشريطيةزاد النصيب 

بـني   يمن أحيائها فاقدة لتناسب التوزيع املتساو% 95من هذا أن غالبية أحياء مكة املكرمة ونسبتها 
ـ : وهي نتيجة طبيعية لعدة عوامل منها، املساحة والسكان ى خطـط  عدم اعتماد املدينة منذ نشأا عل
حيـث  ، والذي بدأ بتنظيم عشوائي حيكمه املنافسة على القرب من املسجد احلرام، تنموية لدى منوها

يف توزيع األسواق بني تلـك األحجـام    اًواضح اًتباين مما نتج عنه، التكامل اخلدمي وسهولة  الوصول
ين واألسـواق مبعامـل   باختبار العالقة بني احلجم السكا، وهو اجلانب الذي ميكن دراسته، السكانية

 : والذي ظهرت نتيجته يف اجلدول التايل، االرتباط بريسون
 )11-4(جدول رقم

 األسواق الشريطية عمعامل ارتباط احلجم السكاين بتوزي
السكان حجم االرتباط   

 األسواق
 الشريطية

السكان حجم  
Pearson 

Correlation ٣٩٥. ١(**) 

Sig. (٢-tailed) . .٠٠٢ 
N ٦٠ ٦٠ 

 الشريطية األسواق
Pearson 

Correlation .١ (**)٣٩٥ 

Sig. (٢-tailed) .٠٠٢ . 
N ٦٠ ٦٠ 

**  Correlation is significant at the ٠.٠١ level (٢-tailed). 
 هـ1428اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة و العمل امليداين : للبينات املصدر

 
 )12-4(جدول رقم 

 جم السكاين بتوزيع األسواق املركزيةمعامل ارتباط احل

جماحل    
 األسواق
 املركزية

 احلجم

Pearson 
Correlation ٣٢٩. ١(*) 

Sig. (٢-
tailed) . .٠١٠ 

N ٦٠ ٦٠ 

املركزية األسواق  

Pearson 
Correlation .١ (*)٣٢٩ 

Sig. (٢-
tailed) .٠١٠ . 

N ٦٠ ٦٠ 
*  Correlation is significant at the ٠.٠٥ level (٢-tailed). 

 هـ1428و العمل امليداين ،اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر                                
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فقد ظهرت قيمة االرتبـاط  ، اجلدولني السابقني نالحظ تطابق نتائج اختبار العالقة حتليل ومن خالل   
 قوية التأثري ونتيجة لذلك فهي تشري إىل وجود عالقة طردية ية؛أكرب من قيمة من نظريا النظراحملسوبة 

وهذا يثبت الفرضية الثالثة من ، املركزية فيهاالشريطية و بني حجم السكان يف كل حي وعدد األسواق
يؤكد األمر الذي ، %99-95وبنسبة  ،0.01و 0.05عند مستوى داللة  فرضيات الدراسة وذلك

لضمان قرا من  ،ألحياء األكرب حجماًمواطن ايف  لتوقيع األسواق رحرص املستثمرين وأصحاب القرا
وحتقيق الربح األقصى بتقصري املسافة املكانية من مناطق تولد رحـالت التسـوق إىل   ، املستفيدين منها

 ).األسواق(نقاط استقرارها 
متجاهلـة  ، ـا  وحترص على التركز، سكانياً الكبريةأن األسواق تبحث عن األحياء من هذا نستنتج  

لباقي املشكالت املكانية اليت تعاين منها كسوء التنظيم والتخطيط وصعوبات الوصول والضغوط علـى  
الكثافة  وهو العامل الذي يؤثر بشكل مباشر على، كما ظهر سابقاً ملساحة احليمع جتاهلها ، خدماا
لشريطية واألسواق املركزية؟ الختبار فما مدى تأثريه على توزيع حمالت األسواق ا، يف األحياء السكانية

 :ذلك أوردت الدراسة اجلداول التالية
 
 
 
 
 
 )13-4(جدول رقم 

 باألسواق الشريطية معامل ارتباط الكثافة الصافية للسكان
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                         *  Correlation is significant at the ٠.٠٥ level (٢-tailed). 
.من حساب الباحثة: املصدر                                 

الذي اخترب العالقة اإلحصائية ما بني كثافة السكان وتوزيع حمالت  )13-4(من خالل حتليل اجلدول   
وجود عالقة قويـة  ، أثبت كرب القيمة احملسوبة الرتباط بريسون عن نظريا النظرية، األسواق الشريطية

السكان كثافة    
 األسواق
 الشريطية

السكان كثافة  
Pearson 

Correlation ٢٧٥. ١(*) 
Sig. (٢-tailed) . .٠٣٣ 

N ٦٠ ٦٠ 

 الشريطية األسواق
Pearson 

Correlation .١ (*)٢٧٥ 
Sig. (٢-tailed) .٠٣٣ . 

N ٦٠ ٦٠ 
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كلما زادت الكثافة السكانية ف، األسواق الشريطية يف األحياء ونصيبها منالكثافة السكانية  التأثري مابني
الكثافة السكانية على األسـواق  مما يعكس قوة تأثري احلجم و، زادت أعداد األسواق الشريطية يف احلي

وتقليص بؤرة توزعها على األحياء الصـغرية املتضـخمة سـكانياً يف    ، الشريطية على وجه اخلصوص
مما يعين مشكالت مكانية ، التجارية باملدينة عروبالتايل كثافة عالية ختللها امتداد الشوا، مساحات ضيقة

األمـر الـذي يشـري إىل    ، لتخطي كل تلك العقبات، وصعوبات يف االنتقال وطول يف املسافة الزمنية
، وهو جانب ستختلف مالحمه بالتأكيد على مستوى األسواق املركزيـة ، عشوائية التوزيع هلذه احملالت

 :وميكن التحقق من هذا من خالل جدول التايل، قعهااألكثر منطقية ومرونة يف اختيار موا
 )14-4(جدول رقم 

 معامل ارتباط الكثافة الصافية للسكان باألسواق املركزية
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 من حساب الباحثة :املصدر                               

حيث بلغت ، من خالل حتليل اجلدول ظهر ضعف العالقة بني كثافة السكان وتوزع األسواق املركزية    
مما  ،0.05وذلك عند مستوى داللة  ،نظريا  النظرية وهي أصغر من، . 022قيمة االرتباط احملسوبة 

وقد ظهر هذا نتيجة الختالف مناطق توزعها بني أحيـاء   ،يقضي بقبول فرض العدم ورفض الفرض البديل
وميكن تتبع صـورة أكثـر   ، مما أضعف من عامل الكثافة السكانية على توزيعها، صغرية ومتوسطة وكبرية

 .جد السوقي بدراسة  اجلدول التايل لتوزع السكان على مستوى القطاعاتمشولية للحجم السكاين والتوا
 )15-4(رقم جدول

 أعداد السكان وكثافتهم يف القطاعات

 السكان القطاعات
املساحة 
 اإلمجالية
 كم

املساحة املبنية 
 باهلكتار

 الكثافة الصافية
 نسمة لكل كم

عدد 
األسواق 
 املركزية

عدد 
األسواق 
 الشريطية

 1274 10 239 1090.2 462.29 260601 العتيبية
 684 4 245 1054.9 342.45 258752 املسفلة
 1102 11 193 1285.7 284.23 248950 املعابدة
 - 1 6 2680.6 25.104 181072 الشوقية

 
السكان كثافة    

 األسواق
 املركزية

السكان كثافة  

Pearson 
Correlation ٠٢٢. ١ 

Sig. (٢-
tailed) . .٨٦٦ 

N ٦٠ ٦٠ 

املركزية األسواق  

Pearson 
Correlation .١ ٠٢٢ 

Sig. (٢-
tailed) .٨٦٦ . 

N ٦٠ ٦٠ 
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 993 9 68 1667.2 35.98 114263 العزيزية
 16 3 30 3123.3 2039 96526 العمرة
 291 3 36 2282 18.64 82309 الشرائع
 201 0 287 281.4 3.41 80777 أجياد
 493 0 221 233.2 2.91 51750 الغزة

 5054 41  13691 1421.34 1375000 اموع
     هـ1428هـ والعمل امليداين1424الباحثة اعتماداً على بيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة: املصدر                      

جلدول السابق  نالحظ أن أكرب القطاعات حجماً هو قطاع العتيبيـة حيـث بلغـت    من خالل ا     
، من أسواق املدينة% 25كما حاز على أكرب نسبة من األسواق الشريطية بلغت حوايل ، %19نسبته

القطاع قد استحوذ على ربع أسواق  اأي أن هذ، %24وعلى نسبة كبرية من األسواق املركزية بلغت 
من ضـيق مسـاحة   بالرغم ، ن األحياء القريبة من املنطقة القدميةلكوا م، ة واملركزيةاملدينة الشريطي

غـزة  البينما كان قطاع ، مما أوجد كثافات سكانية عالية نسبياً مقابل حجمها السكاين الكبري، أحيائها
فاض تبعه اخن، وقابلها تناقص واضح يف املساحة ،%3من أصغر القطاعات يف حجمها السكاين ونسبتهم

% 9بينما تركز فيها حوايل ، انعدمت فيه األسواق املركزية لذالك، واضح يف الكثافة الصافية للسكان
 .األسواق الشريطية باملدينةحمالت من 
ذ ميتـاز  إ، حلجم السكان بالقطاعات ∗ويعد قطاع الشوقية من أكثر القطاعات قرباً من النمط السائد    

، وهو من أكرب القطاعات مساحة، مل يف البناء والتشييد يف الوقت احلايلمبثابة ورشة ع بسرعة النمو فهو
ونظراً حلداثته فلم يتواجد به سوى سوق مركزي ، وبالتايل أصبح من أقل األحياء السكنية كثافة بالسكان

تركزت  ولقد، اليت بدأت تشق طريقها للوجود يف الفترة الراهنة ،واحد مع خلوه من األسواق الشريطية
مع وجود أحيـاء أكثـر   ، يف قطاعات العتيبية واملعابدة والعزيزية العشوائية يف تنظيمها بنويعها سواقاأل

وبلغـت نسـبة   ، ل نصيبها من األسواقكالشوقية والعمرة إال أا مل تناتساعاً و تنظيماً وأقل ازدحاماً 
عن % 56نسبة الباقية يف حني اخنفضت ال، من القطاعات% 44القطاعات اليت جتاوزت النمط السائد 

ويربر هذا التباين يف األحجام تباين مسات كل قطاع مـن  ، النمط السائد للقطاعات يف حجمه السكاين
واتساع وضـيق يف  ، بني حداثة وقدم وبني تنظيم وعشوائية، القطاعات اليت تبدو املفارقات بينها كبرية

ومن هذا التحليل يظهـر أن أكثـر    ،ساحة املبنيةالعمرة من أكثرها اتساعاً  يف املقطاع إذ يعد ، املساحة
والذي يعد نواة ملنطقـة جتاريـة   األحياء تكامالً يف احلجم واملساحة اإلمجالية والكثافة هو حي الشوقية 

املساحة وارتفاعاً يف أما أشدها تضخماً يف السكان وضيقاً يف ، ستطرح مثارها قريباً بفضل تلك اخلصائص
متتعتا بكثافة سوقية عالية يف املركزية والشريطية على حـد   عتيبية واملعابدة واللذانا القطاع الكثافة فهما

مما يؤكد وبقوة جاذبية األسواق املركزية والشريطية حنو األحجام السكانية الضخمة و إن ضاقت ، سواء

                                                
 نسمة152777مط السائد للسكان يف القطاعاتالن ∗



 156

ـ  ر السكاين مل يأتغري أن العنص، املساحة التابعة لذلك التضخم ة مكـة  على عرق واحد وخاصة مبدين
 .وهي البوتقة اليت انصهرت فيها خمتلف األعراق والشعوب، املكرمة الدينية

 :     اخلصائص العرقية •
اليت جعلتها عبارة عن خليط من ، لقد تأثرت التركيبة السكانية للمدينة مبكانتها وقدسيتها الدينية      

، ولة من دول العـامل اإلسـالمي  د35واليت تتحدد من أكثر من ، األعراق املتوطنة باألراضي املقدسة
حىت تكونَ ، قياإضافة إىل مناطق األقليات اإلسالمية يف الصني واهلند وبورما ودول آسيا الوسطى وأفري

مثل أحياء املالوي واهلنداويـة والشـامية   ، ها من أصول سكاانتيجة لذلك أحياء عرقية اختذت أمساء
از املدينة بتشكيالا السكانية املختلطة سـواء  لتمت) 258-256ص، هـ1422، الغامدي(والعتيبية 

 :فالسعوديون ينقسمون إىل قسمني، أكانت سعودية أو غري سعودية
يف حي العتيبية والشرائع والعزيزية وجبل ، يقطنون اجلهات الشمالية والشرقية من مدينة مكة :قبليون/1

 .النور
 .لرصيفة واهلجرة واحلمراء واملسفلةيقطنون يف الغرب واجلنوب من املدينة يف منطقة ا:حضر/2

غـري  وتتوغل الفئـات   ،ا عن األخرحدامهجتمع مابني اخلليطني دون حدود أل وتوجد عدة أحياء     
فالقـادمون   :سعودية للسكن يف املناطق العشوائية البعيدة عن التخطيط وهم على فئتني أوسع انتشاراًال

والقادمون من اهلند ، روا حبارة الشامية والفلق وشعب عليمن أندونيسيا وماليزيا وتايلند سكنوا واستق
كمـا  ، مبختلف هلجام سكنوا املسفلة وجبل عمر وبالتحديد يف منطقة كانت تعرف بدحلة الرشـد 

أما القادمون من اليمن فقد سكنوا ، غزة مبنطقة تعرف بقوز النكاسةاليف اخلالدية والكعكية و نيتمركزو
أما األفارقة فيقطنون يف حي املنصور واهلنداوية ، وجبل السودان وجبل هنديقمم اجلبال مثل جبل عمر 

بينما سكنت اجلالية األفغانية يف حي السليمانية بالقرب مـن مقـربة   ، والطندباوي وأجزاء من املسفلة
ومسرقند وتركيا وروسيا فقد سكنوا يف مواقع خمتلفة مـن  القادمون من تركستان وخبارى أما ، املعالة

املرسلة تتطلب إعادة بلورة البيئات املستقبلة لتليب  تفاختالف البيئا، )47ص،هـ1421،كتيب(دينة امل
فتجد أن كل منطقة تبيع السلع اخلاصة بكل جالية فعلى سيبل املثال جتد األقمشة ، حاجة هذه اجلاليات

األفريقية يف أسواق شارع وكذلك األزياء ... اهلندية والباكستانية منتشرة يف أسواق املسفلة واخلالدية 
أيضاً جتد البقاالت البائعة للمواد الغذائية اخلاصة باجلالية االندونيسية يف الشـامية  ، املنصور وأم القرى

والبد من اإلشارة هنا إىل أن أغلب اجلاليات املتمركزة يف مدينة مكة املكرمة هي اجلاليـة  ...والقرارة
وهي من أكثر اجلاليات إجادة للعمل يف البيع ، غري السعودية من إمجايل اجلنسيات%19بنسبة  ،اليمنية

 . والشراء
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بتوزع احملالت التجارية املتخصصة بسلع كل عرق  تق ارتبطاعرة لتوزيع األيهذه الصورة العموم    
حىت أن املتجول بني تلك األحياء ليدرك مـن الوهلـة األوىل   ، التركز حول مساكنهمعلى وحرصت 

 .لب واحدايف ق معها بل والتفاعل رته على امتصاص كل القادمني حنوهاملكي وقدمتاسك اتمع ا
 :اخلصائص االجتماعية •

تعد اخلصائص االجتماعية من أهم القوالب اليت تشكل طبيعة التفاعل بني السكان واألسواق علـى     
والـيت  ، كزية والشريطيةوهلذا ستتناول اجلوانب ذات العالقة املتبادلة مع األسواق املر، اختالف أمناطها

 :من أمهها
 :توزع السكان حسب احلالة االجتماعية/1

سـنة  18سـكان  المن إمجايل %61امتاز سكان مكة املكرمة بارتفاع نسبة املتزوجني بنحو لقد     
األمر الذي يعكس حجم األسر من جمموع ، %65وتزيد هذه النسبة للمقيمني حىت وصلت إىل ، فأكثر

الوافدة على اصطحاب كما حرصت املوجات السكانية ، سلعمن ال ممتطلبا اتساع بالتايلو، السكان
وباملقابل كانـت فئـة العـزاب     ،الفئة املستفيدة من هذه األسواق األمر الذي يزيد من نسبة، اأسره
 .وهي جزء مهم من قوة العمل يف املدينة ،من إمجايل السكان%33بنحو
-15(نسبة الفئة العاملـة  يف  اًأن هناك ارتفاع ملنطقة مكة املكرمة ياولقد أثبتت دراسات اهليئة العل    
اهليئة العليا لتطوير (وهي الفئة القادرة على اإلنتاج وزيادة الدخل ، من مجلة السكان%61بنحو) 64

بينما تزيد بـني املقـيمني   ، %60وهي بني املواطنني بنحو) 49ص، هـ1424، منطقة مكة املكرمة
وهي الفئة ، وافد بغية العمل يف مدينة مكة املكرمة مما يشري إىل توفر األيدي العاملةكمؤشر للت% 61إىل

اليت متيل إىل التسوق من األسواق املركزية فضالً عن أن هذه الفئة تكون أكثر تقبالً لتجريب عـادات  
أما إمجايل السكان الذين تقـل أعمـارهم عـن    ) 23ص، هـ1403،علوي وآخر(شرائية جديدة 

وهي إحدى الفئات املرجعية املؤثرة يف ، من إمجايل عدد السكان باملدينة% 36فقد بلغت حنو ، سنة15
، سنة فأكثر 30كما وجد ارتفاع ملحوظ يف سن ) 256ص، هـ1421، سليمان(اختاذ قرار الشراء 

 .ويعود ذلك إىل ارتفاع الذكور عن اإلناث حيث يعد العمل هدفهم الرئيسي من اإلقامة
، سنة بنسب أكرب من اإلناث30زيادة نسبة الذكور يف الفئات العمرية  تأوضحت اإلحصائيا كما     
يف ســن   ثوأما عدد اإلنا، ذلك الرتفاع نسبة املقيمني من أجل العمل يف املدينة املقدسةعزى وقد ي

، %55وترتفع هذه النسبة بني املـواطنني إىل  ، %54فقد بلغت حنو ) سنة49-15(اإلنــجاب 
وهذا مؤشر يساهم يف التنبؤ بالنمو السكاين يف املدينة من ، من اإلناث املقيمات% 54ما تصل إىل بين

 )50ص، هـ1424، اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة(خالل الزيادة الطبيعية املتوقعة 
 :اخلصائص االقتصادية •

واليت حتـدد  ، احمليطة باملستهلكوف باختالف الظرتتعدد أمناط السلوك الشرائي بني فئات اتمع      
، فهي من أوىل اهتمامات املسـتثمر  وبالتايل، لديه Habitual Choiceأبرز مالمح العادات الشرائية
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فهذا يضمن للمستثمر استمرارية الطلب على ، فألن املستهلك يتحول للشراء وفقاً للعادة وبشكل تلقائي
لـذلك  ، وبالتايل سرعة اختاذ قرار الشراء، ت من التفكريتلك السلع اليت اعتاد احلصول عليها بأقل وق

عاً من الـوالء فـال   مما خيلق نو، عن استخدام السلع عدة مرات اًناجت اًعاطفي اًتعترب العادة الشرائية قرار
 اًسابق اًوهذا جانب جوهري يعده املستثمر جناح، هلا نتيجة لقوة إشباعه من هذه العادة يبحث عن بديل

واإلمكانـات  ، لذلك يهتم أصحاب األسواق بإجراء مسح للمنطقة اليت سيقع فيها السوق، اًومستمر
 .التسويقية كمتوسط دخل سكان املنطقة وما ينفقونه يف التسوق

لقد أظهرت دراسات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة نتائج عدة تربز أهـم مسـات الطـابع       
والذي يقترب من ، نقدي للسكان يف املدينةرزها مستوى اإلنفاق الواليت من أب، االقتصادي ملدينة مكة

أمـا  ، ريال3000من األسر يقل فيها متوسط اإلنفاق الشهري عن % 55كما أن حنو  ،ريال700
يف حني قلت األسر ، %35ريال فقد بلغ حنو 6000-3000نسبة األسر اليت يتراوح إنفاقها الشهري

مما يعكس مدى توسط اإلنفـاق الشـهري لـدى األسـر     ، %9ريال وأعلى بنحو6000اليت تنفق 
واليت من املتوقع أن ترتفع ) 45ص،هـ1425،عطية( لتلبية متطلباا) يف مدينة مكة املكرمة( السعودية

، وما منحته السياسات احلكومية من زيادة يف الـدخل  ،يف ظل توجه اتمع حنو توسيع قاعدة الدخل
، ...االستثمار وتنمية االقتصاد وعمل املرأة اتساع جماالت  إىل جانب، هـ1428/1430خالل عام

القـادمني  (وسيخدم ذلك توفر قوة العمـل  ، التنبؤ بتزايدها مستقبالً اميكن من خالهل ةوهي بيئة جيد
% 26مسـتغلون و % 73منهم، ألف نسمة328والذين بلغت نسبتهم حوايل ) للعمل والراغبني فيه

فكلما ارتفع املستوى االقتصادي يف املدينة دل ، لشراء منهاقني القادرين لايل يئ املتسووبالت. عاطلون
، تفاع املستوى االقتصـادي لذلك يتوقع تزايد أعداد األسواق مع ار، ذلك على ارتفاع معدل اإلنفاق

يا اهليئة العل(دوى العمل التجاري يف األسواقأهم العناصر البشرية جل فالعاملون واملنفقون واملستثمرون هم
 )7ص، هـ1427، لتطوير منطقة مكة املكرمة

من العاملني يف مهنة البيـع نالحـظ مـا     -بصورة عامة-وإذا ما تتبعنا نصيب منطقة مكة املكرمة    
 :من خالل اجلدول التايل، امتازت به عن باقي املناطق اإلدارية

 )16-4(رقم جدول
 ناطق اململكةالعاملون يف مهنة البيع مب

املنطقة  الرقم
 اإلدارية

 العاملون بالبيع
 هـ1428سنة  هـ1427سنة

 49.669 43.511 الرياص 1
 58.226 48.583 مكة املكرمة 2
 10.640 11.864 املدينة املنورة 3
 13.558 14.060 القصيم 4
 32.083 40.031 املنطقة الشرقية 5
 7.824 10.522 عسري 6
 3.801 4.360 تبوك 7

 .م2007ي السنوي الصادر عن مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات بوزارة االقتصاد و التخطيط الكتاب اإلحصائ: املصدر
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 ،وباملقارنة مابني التزايد يف عدد العاملني مبناطق اململكة اإلداريـة  )16-4(من خالل حتليل جدول    
كمـا أظهـر   ،ة البيعنالحظ أن منطقة مكة املكرمة هي األوىل دون منازع يف تزايد أعداد العاملني مبهن

حلقتها يف املرتبة الثانية منطقة الرياض رغم ، اجلدول أا أكثر احملافظات تزايداً يف أعداد العاملني يف البيع
قلب الدولـة  فيها مما يشري إىل قوة العوامل اجلغرافية واالقتصادية مبنطقة مكة غلبت ، مركزها السياسي

 . السياسي
لص إىل مدى توفر الثروات السكانية املنتجـة  خنريعة للعامل السكاين ومن خالل هذه القراءات الس   

قريبة للتكامل يف نضوج السكان جنسياً  وهي، واملستهلكة  القادرة على تفعيل النشاط التجاري باملدينة
 : عزز ذلك الدور عدة عوامل اقتصادية واجتماعية منهاعياً واقتصادياً وعمرياً واجتما

 .ملعيشي للفرد واتساع نطاق احتياجاته من السلع واخلدماتارتفاع املستوى ا/أ
 .جمال للترفيه والترويحإىل حتول التسوق /ب
 .واحدغبته يف احلصول على كافة متطلبته من موقع تكامل احتياجات الفرد من السلع واخلدمات ور/ج

 .زيادة تأثري املرأة واألسرة يف الشراء/هـ
 .تطور فنون العرض يف  األسواق/و
 .لدى املستهلك الذي بات حريصاً على الوقت تتزايد أمهية مواقف للسيارا/ز
 .حتول منطقة وسط املدينة من مركز جتاري إىل مركز خدمات بسبب تكاثف احلركة املرورية فيها/ح
 )23ص، هـ1406، أبو ركبة(
 
 :مراحل النمو العمراين 4-4

وناته من املناطق الفرعية أو كل األحياء داخل تشكل املدينة الواحدة نظاماً تتكون عناصره ومك     
واليت تعمل على فهم املدن بشكل ، ويشكل هذا املفهوم إطاراً مهماً لدراسة جغرافية املدن، املدينة

وبالتايل فتأسيس مركز جتاري ، صحيح ألن أي تغيري يف أحد عناصر النظام يؤثر على العناصر األخرى
 .يؤثر والشك على حيوية أنشطة جتارية أخرى يف مدينة مثل مدينة مكة املكرمة

ها؛ والحقتها املساحات العمرانيـة باملدينـة   رق املدينة املقدسة جمارية لشعاا وأوديتلقد سارت ط    
مثل شـعب عـامر   ،ومغطية لسفوح جباهلا خاصة يف املنطقة احمليطة للحرم ، متأثرة بتضاريسها الوعرة

 Agglomeratedمما نتج عنه منط عمراين متكتل ، بة ومناطق املسفلةومنطقة القرارة والنقا وجبل الكع

Settlement  وسالمل ومدرجات حادة االرتفـاع ومغطيـة   ، ذو أزقة ضيقة متعرجة، عايل الكثافة
فقد سار العمران مبحاذاا ، وكما أشرنا سابقاً بأن الطرق امتدت عرب منافذها الطبيعية، لسفوح اجلبال

وقد كان من أثر ذلك ظهور بعض ، ت آخذاً الشكل اإلشعاعي منطاً لهز بنفس االجتاهامتدفقاً من املرك
وال ميكن إنكار أثـر   ،األنشطة التجارية احملدودة و املتمثلة يف أحياء أجياد والشامية والقرارة واملسفلة
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ويف مدينـة   توجهات الدولة يف تطوير اخلدمات األساسية واالجتماعية والثقافية يف كافة مدن اململكة
كما أثرت القـروض امليسـرة ومـنح     ،الدينية المتيازها بالوظيفة، على وجه اخلصوص مكة املكرمة

حيث بدأ العمران ينتقل من مرحلـة  ، األراضي يف أطراف املدينة على إجياد طفرة واضحة يف العمران
نتج عنه ) 261-256ص، هـ1422، الغامدي(التكتل يف املركز إىل مرحلة االنتشار حنو األطراف 

 )187-185ص،م2000، مصيلحي ( الشكل الشاذ البعيد عن دائرية املدينة
وملواجهة هذا التغري اجتهت البلديات ومكاتب التخطيط اإلقليمي إلعداد اخلطط والدراسات الـيت      

جارية وذلك مبواكبة املؤسسات الت، حتفظ توازن النشاط التجاري باملدينة كأحد األنشطة احلضرية املهمة
: أوهلمـا ، األسواق املركزيةو مما أوجد اجتاهني النتقال األسواق الشريطية، لالمتداد العمراين احلديث

مثل مركز ، التمركز حنو املناطق الوسطى املركزية بالقرب من وسط املدينة وإىل جوار األحياء السكنية
حنـو  : يف حني اجته ثانيهمـا ، حلراماملسفلة ومركز العتيبية واألسواق املمتدة على طول طريق املسجد ا

اهلجرة واألسواق املمتدة على طـول  مثل سوق القوافل و، ينة وضواحيهااألحياء احلديثة بأطراف املد
حيث ساعد االجتاه الثاين على تقليل الضغط وختفيضه )هـ1428،العمل امليداين( طريق إبراهيم اجلفايل

مرحلة التحضر والنمو إىل مرحلة النزوح حنو أطـراف  من  وهذه نقلة نوعية، على منطقة املركز باملدينة
 . )50-49ص، هـ1413، الراشد(  املدينة
حيث ظهرت متكونة من أحد عشـر  ،هـ1341عام  ولقد مر عمران املدينة بقفزات أبرزها كان    

والفلق النقا ل وأجياد والشبيكة وحارة الباب والشامية والقرارة وسوق الليالقشاشية و: حياً فقط وهي
هـ تعددت 1375مث حبلول ، فقط 2كم1.4واليت بلغت مساحتها جمملة ،وشعب عامر وشعب علي

جرول والعزيزيـة والطنـدباوي    ):إضافة إىل األحياء السابقة(اء املدينة وأصبحت أربعني حياً وهيأحي
راء والزاهر والنزهـة  والسليمانية واجلميزة واملعابدة والعتبية والفيصلية ومىن والرصيفة واهلنداوية والزه

والتنعيم وبطحاء قريش واهلجرة والغسالة والعدل والشرائع والعوايل وجبل النور والنوارية والـبحريات  
فقـط   2كـم 7.11وأصبحت مسـاحتها جمملـة    ،واخلنساء والشيشة والروضة واخلالدية واحلمراء

فيها الطـرق  حىت حل عصر الطفرة االقتصادية اليت امتدت ) 137-135ص، هـ1415،كوشك(
 :)10-4(ها يف الشكل منومراحل وميكن تتبع ، اًحي60هـ1424لتصبح يف عام ، ملسافات أطول

وفقـاً   -مراحـل   نة مكة املكرمة إىل أربعتقسيم تطور النمو العمراين يف مديميكن والذي من خالله  
                         :على النحو التايل -لإلحصاءات املتوفرة

 :هـ1403-1390نة خالل الفترة عمران املدي •
طفـرة   بـدأت بعـدها  ، يالحظ من الشكل أن العمران كان حمصوراً يف منطقة احلرم وما أحاط به  

وصول اليف احلركة وسهولة  وما ترتب عليه من حرية، ويسر احلصول عليهالالنتقال استعمال السيارات 
Accessibility واليت منت منواً حثيثاً  بعيداً عن قيود احلدود  ،تغري جذري يف البيئة العمرانية؛ أدى إىل
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متدد فيها العمران حنو منافذ األودية و ،)28-13ص،هـ1405، السرياين(املسافات القريبة الضيقة و
امتدت على جانيب طرقها حمالت األسـواق  ، خاصة يف شرق وغرب املدينة كشرايني ألذرع العمران

وهـذه  ، ع خالد بن الوليد والشوارع احمليطة باملسجد احلراموشار، الشريطية يف شارع املسجد احلرام
تالحقت مع تلك الظروف طفرة اقتصادية عاشتها اململكة ، نواة االمتداد اجلنويب الشرقي ألسواق املدينة

حيث تضاعف حجـم  ، الذي أثر على النمو العمراين مباشرةو، لسعودية بفعل االقتصاد النفطيالعربية ا
مثـل  ، ويف هذه الفترة ولدت عدة خمططات حديثـة التنظـيم   ،عاما12ًمرتني خالل اهليكل العمراين 

 .اخلالية من األسواق املركزيةوهي من األحياء  ،النواريةوخمططات العمرة و، ططات الشرائعخم
مـن  % 9وهو ما يعادل، هكتارا1391ًوقد بلغ إمجايل مساحة النمو العمراين يف هذه الفترة حنو      

ويعين هذا أن الكثافة ، نسمة301000بينما كان احلجم السكاين للمدينة يقدر بنحو ، اليةاملساحة احل
يشري إىل أن مدينة مكة املكرمة كانت ، وهو تركز سكاين كبري، هكتار/شخص216الصافية قد بلغت 

ـ  ، مبثابة جتمع صغري يف بداية عصر التحول إىل مرتبة املدن الكربى عة وهو العصر الذي بدأ مـع التوس
 )61-60ص،هـ1424، اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة( السعودية األوىل للحرم املكي

 
 
 
 
 

 )10-4(رقم شكل
  للمدينة مراحل النمو العمراين

 هـ 1403هـ                                         يف عام  1391يف عام               
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 هـ1424يف عام  هـ                                          1410يف عام               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 26هـ ص1422،الغامدي: املصدر  
 
 
 
 
 
 

أوىل املراكـز   وقد تلخصت اجتاهات النمو العمراين هلذه الفترة يف مخسة اجتاهات توزعت عليهـا     
   :التجارية

 .الشرائع االجتاه الشمايل الشرقي على طريق السيل باجتاه/ 1
ظهـر عليـه مركـز التعـاون     ، االجتاه الشمايل الغريب على طريق املدينة املنورة باجتاه النواريـة /2

 ).هـ1400(املشترك
الذي ظهر عليه مركز العزيزيـة  ، االجتاه اجلنويب الشرقي على طريق الطائف باجتاه العزيزية و العوايل/3

 ).هـ1409(التجاري عام
 . على طريق الليث باجتاه منطقة الكعكية ووادي السلويلاالجتاه اجلنويب الغريب/4
وزارة الشؤون البلديـة  .(االجتاه الدائري جنوب مدينة مكة املكرمة على امتداد الطريق الدائري الثالث 

 )4ص،هـ1425، والقروية لتخطيط املدن
 ):هـ1410،هـ1403(عمران املدينة خالل الفترة  •
وازداد فيهـا  ، داد ملرحلة الطفرة االقتصادية وانتعاش سوق العمرانلقد كانت هذه الفترة هي امت     

اليت تربطها بباقي أجزاء اململكة وخباصة على حمـور  ، التصاق النمو العمراين باحملاور اإلشعاعية للمدينة
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ـ  ، طريق املدينة باجتاه الشمال ة حيث التحم العمران مع جتمع النوارية وظهر مركز اهلجـرة يف مرحل
وتأسست يف هذه املرحلة خمططات منح األراضـي  ، كما امتد على طريق الشرائع جهة الشرق ،الحقة

جنوب شرائع ااهدين ومشال شـرقي ناحيـة    ؛قدسة يف أجزاء متفرقة من املدينةمن أمانة العاصمة امل
ـ 1400(كما ظهر مركز الدواس ، أحد الشوارع التجارية إضافة لشارع الشهداء شارع احلج ) هـ

 .احلازمي وحلقته عدة حمالت جتارية تقدم غالبيتها األثاث املنزيل تتبعاً ملراكز املنطقةوفراج 
كما بدأ النمو يف منطقة العوايل جنوب ، ويف هذه الفترة ظهر مشروع اإلسكان يف منطقة الرصيفة    

جارية يف املدينة ومنه تفرع شارع إبراهيم اجلفايل أحد أهم الشوارع الت، الطائف/املدينة على طريق اهلدا
اهليئـة  (والذي غلب عليه تقدمي السلع الغذائية كسلع أساسية حتتاجها املناطق السكنية احلديثة ذا احلي

ومن أحدث املخططات املنظمة يف تلك الفترة ) 63ص،هـ1424، العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة
اين وخمططـات وادي السـلويل   خمطط السبهاين وخمطط بطحاء قريش وخمطط السفياين وخمطط اللحي

وميكن ، أما غرب املدينة فقد كان أبطأ منواً من باقي اجلهات). 5، 4، 3، 2، 1(وخمططات الشرائع 
وهو االجتاه الذي تقلص فيه توزيع األسـواق  ، تربير ذلك بتكتل اجلبال بشكل واضح يف ذلك االجتاه

 ) 30ص، م1986،السرياين( ،الشريطية واملركزية على حد سواء
 :حمدداً بأربعة حماور رئيسية هي ليأخذ الشكل العمراين شكالً

 .حيث النمو الواضح ملخططات الشرائع،الطائف /طريق السيل/1
 .املدينة حيث منت املخططات السكنية ملنطقيت العمرة والنواريه/طريق مكة /2
3/اطريق اهلدا الطائف إذ نضجت منطقه العواىل وأصبحت أكثر تكامال يف خدما. 
 .احملاط مبخططات وادي السلويل ثاللي/طريق مكة/4

امتدت من خالهلا معظم الشوارع التجارية يف مدينة مكـة املكرمـة يف    وتعد هذه الطرق أصوالً     
وقد بلغ إمجايل املساحة العمرانية ، مرحلة الحقة وتتفق هذه األذرع منطقيا مع متطلبات النمو للمدينة

وهو يعكس ، من مساحة الكتلة العمرانية%63وهو ما يعادل، اًهكتار9537 يف اية هذه الفترة بـ
هــ بلـغ احلجـم السـكاين للمدينـة حنـو       1410ويف عام ، مدى تضاعفها خالل سبعة أعوام

وهذا يظهر تدين الكثافة ، نسمة لكل هكتار87مبا يعين كثافة سكانية صافية بلغت ، نسمة831000
ت هـذه  وبذلك هيأ، كان يف الفترة السابقةمقارنة بكثافة الس، السريع الصافية مع تزايد النمو العمراين

 .املرحلة لظهور مراكز جتارية جديدة أكثر نضجاً وتكامالً من سابقتها
 ): هـ1424،هـ1410( خالل الفترة عمران املدينة •

والـذي  ، ينالعمرا  Equilibriumمع بداية هذه الفترة بدأت املدينة يف الدخول إىل مرحلة االتزان    
اهليئة العليـا  ( حيث انتهت الطفرة االقتصادية ، ظهر من خالل معدل منو العمران ومعدل منو السكان

واكتملت البنية التحتية ا من جسـور وشـبكات   ) 63ص، هـ1424،لتطوير منطقة مكة املكرمة
عيـادات  من أمن وإطفاء ومستشفيات و ةإضافة إىل اخلدمات األساسي، كهرباء ومياه وصرف صحي
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حلقهـا  ، كما ولد يف هذه الفترة عدة خمططات أوهلا خمطط الشوقية، صحية ومراكز الدعوة والتوجيه
مما يشري إىل منو متوقـع  ، بطحاء قريش والربوة وروايب كدي واملناطق املستصلحة منها يف جنوب مكة

) 254ص،هـ1422، الغامدي(مع تكاملها يف البنية التحتية تبعاً الستوائها وقلة منحدراا ، مستقبالً
نصور واملسـجد  ومع هذا االمتداد ظهرت عدة أسواق مركزية وأخرى شريطية مثل أسواق شارع امل

عن العمران يف هذه % 37بزيادة قدرها ،اًهكتار15159ملساحة العمرانية وبلغت ا، احلرام وأم القرى
ليصـل احلجـم   ، %3 حدود بينما كان معدل النمو السكاين يف ،%3مبعدل منو يقترب من ، الفترة

، هكتار/شخص 90لتبلغ الكثافة السكانية الصافية ، نسمة1375000هـ 1424السكاين يف عام 
اهليئة العليا (األمر الذي يشري إىل نضج عمراين يوافقه منو سكاين أكثر من فترات النمو السابقة لكليهما

 )63ص، لتطوير منطقة مكة املكرمة
 )17-4(رقم جدول    

 )هـ1424ـ1391(سكان والكتلة العمرانية مبدينة مكة املكرمةمنو ال
مساحة الكتلة  السنة

 )هكتار(العمرانية 
 عدد

 السكان  نسمة
الفترة الزمنية 

 )سنة(
معدل منو 

 العمران السنوي
معدل منو 

 السكان السنوي
األسواق 
 املركزية

1391 1391.2 301000 0 - - - 
1403 4315.8 566460 12 9.9% 5.4% 2 
1410 9536.7 831000 7 12% 5.6% 3 
1424 15159 1375000 14 3.4% 3.7% 21 
 .64هـ ص1424حتديث املخطط اهليكلي ملدينة مكة املكرمة : املصدر               

الكشف عن مدى االرتباط بـني معـدالت النمـو     ومن خالل حتليل اجلدول جند أنه من املمكن    
ف عالقة طردية يزداد فيها النمو العمراين تبعاً لزيادة النمـو السـكاين   والذي يص، السكاين والعمراين

وهي ، لكن ما يستوجب اإلشارة له أن النمو يف السنوات األخرية كان أسرع من سابق عهده، السنوية
حـىت زادت مسـاحة الكتلـة    ، نتيجة طبيعية لتطور وسائل التشييد والبناء والتعمري واالتصال والنقل

مـن خـالل    ظازداد تبعاً هلا عدد األسواق لذلك فمن املناسب تتبع ذلك التذبذب يف النمو، ةالعمراني
 :الشكل التايل

نالحظ التزايد الطردي بني منو الكتلة العمرانية ملدينة مكة وتزايد  )11-4(من خالل حتليل الشكل     
نتيجـة للظـروف    ،خـرية سرعة منوها بقيم عالية يف السـنوات األ  تزدادواليت ا، األسواق املركزية

، ت الظروف املناسبة لنمو األسـواق ما طرأت عليها من حركات تطوير هيأو ،االقتصادية لنمو املدينة
 .مستقبالً إمكانية التنبؤ بتزايد أعداد هذه األسواقعلى األمر الذي يشري بكلتا يديه ليؤكد 

ترابط والتماسك بني رقع العمـران  لنخلص من ذلك كله إىل أن هذه املرحلة تتسم بالتوجه حنو ال    
حتول فيها التجمع الصغري احمليط باحلرم واملرتبط باملشاعر إىل مدينة هو تغري جذري و، املركزية وأطرافها

 .مليونية مترامية األطراف ومتعددة الوظائف واألنشطة
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ة عـدد األسـواق   لزياد ذي هيأ لوجود حميط فاعللقد امتازت هذه املرحلة بالتكامل العمراين ال     
حيث اتسعت األحياء املأهولة وزادت املسـافات املقطوعـة للوصـول    ، املركزية واألسواق الشريطية

 .مما زاد من أطوال احملاور التجارية وتبعته زيادة حمالته التجارية، ألسواق املدينة يف املركز
ومركز السالم ، والشوقيةبالضيافة )هـ1410(مركز األنوار والقوافل :ومن أبرز أسواق هذه املرحلة

ومركـز العـوايل   ، باخلنساء و العمرة)هـ1414(ومركزي الصفا واهلجرة، باجلامعة) هـ1413(
بالرصيفة ) هـ1417(تال ذلك ظهور الرصيفة الدويل ومتاجر العرب والتعاون ، بالعوايل)هـ1416(

 .وجبل النور ووادي جليل
معـات  االنتقال إىل مرحلة جديدة عرفت مبرحلة ابدأت األسواق بصفة عامة واملركزية خاصة ب     

حىت خرجت إىل جماالت أوسع ، األكثر تنوعاً يف سلعها وبضائعها وخدمااالتجارية األضخم حجماً و
 واليت جاءت لتكمل النقص الواضح يف املركز التجاريـة مـن  ، حنو الرفاهية وأساليب الترويح العصرية

استخدامات األراضي يف التمركز حول نويات مركزية نتيجـة انتقـال    لتبدأ، ناحية التنظيم والتصميم
الرحالت التسـويقية   رلتساهم هذه النويات يف اختصا، ومنو التوسع العمراين حنوها الكثافات السكانية

مع تزايد يت قد تتكامل وال) 188-71ص، هـ1405، مصيلحي(لسكان أطراف املدينة وضواحيها 
وهذا يربز تزايد هذه النقاط التسويقية تبعاً لتزايد املساحة العمرانيـة  ، مستقبالًأعداد األسواق املركزية 

مثل أسواق شارع ، ةإىل جانب أعداد األسواق الشريطية املتزايد مع تزايد أطول احملور الرئيسي، للمدينة
 )  هـ1428،العمل امليداين(أم القـرى وأسواق امللك عبد اهللا 

 
 )11-4( رقم شكل

 األسواق املركزيةبعدد )هـ1391(لنمو العمرايناارتباط 
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 .هـ وبيانات العمل امليداين1424بيانات املخطط اهليكلي ملدينة مكة املكرمة : املصدر               

 
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والكرم ، بالنزهة) هـ1418(جممع احلجاز: ومراكز هذه الفترة Hypermarket معاتاومن أبرز 
العائلة  بعد ذلك ظهر مركزا، واملسفلة  العزيزيةبريع ذاخر و) هـ1419(املسفلة عاموالسوق الصغري و

أيضاً من ، بريع ذاخر) هـ1421( ومركز الدرة عام، باجلامعة والراشدية) هـ1420(واحلارثي عام
فقيه للسجاد يف ريع  واكبه ظهور مركز، بالضيافة)هـ1422(ضيافةجممع ال: عات التجارية الكربىام
ـ 1423(والبحريات واملرسى والبسام يف عـام  كز القرشي أيضاً من املرا، ذاخر يف اخلضـراء  ) هـ

حلق ذلك ظهور جممع ذي ااز ومركـز حممـود سـعيد واملنصـور     ، والبحريات والضيافة واجلامعة
 وهي، )هـ1424(عام

ظهـور  ) هـ1425(حيث شهد عام، سريعةفيها أعداد األسواق املركزية بصورة  تالفترة اليت ازداد
الوطن مول واهلدا وعامل السيارات والعرب وبلوتوث سنتر وبقبق ومدينة األضـواء  : عدة أسواق وهي
وهي موزعة يف الضيافة واحلجون وجبل النور والروضـة واخلالديـة والرصـيفة    ، والعتيبية املركزي

، موقع جيمع بني خدمة املركز واألحياء احمليطة به وهي األحياء املتامخة للمنطقة املركزية يف، واألندلس
باخلضراء والشرائع مؤكداً هـذا التزايـد   ) هـ1426(ليأيت جممع الشرائع مول ومركز درة الشرائع 

حلقها ظهور متارا سنتر وفجر العوايل والنخيل بالزا بالعوايل ، وهو من أحدث امعات التجارية، املتوقع
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تدخل يف إطار وحدات الدراسة؛ ولكنها مل ) هـ1428،العمل امليداين(اخر والسريع بريع ذوالرصيفة 
 .ا مازالت حتت اإلنشاء خالل فترة املسح امليداينإذ إ
   
      :كثافة األسواق املنافسة  4-5

واملنافسة فيه ومرونة الطلب علي ، وتنظيمه، مقدار الطلب، حجمه: يؤثر السوق مبظاهره املختلفةو    
هذا التنوع يف األنشطة يزيد من ، التابعة له األنشطة االقتصادية املختلفة ىوأسعارها وأرباحها علالسلعة 

 .مدى جاذبيته جلذب أسواق أخرى للتمركز بالقرب منه
من البديهي أن خيتار أصحاب األسواق املركزية املواضع اليت تزداد ا األنشطة التجاريـة املماثلـة   و  

ومن املالحظ أن كثرة األسواق يف موقع واحد يؤدي إىل اختيـار كـل   ، قنيلضمان القرب من املتسو
ممـا يعـين    ،من خالل التنظيم للخصومات وترتيب املسابقات، سوق ألساليب تروجيية جلذب الزبائن

 . تكاليف إضافية على املستهلك
يظهر من فصـل  كما س(جم الصغريويف مدينة مكة املكرمة جند أن معظم األسواق املركزية من احل    

واليت بدأت يف اآلونة األخرية الترويج للسـلع  ، واليت تقوم على املتطلبات األساسية وتوابعها) التصنيف
ولذلك تقلص نطاقها اخلدمي وبالتايل اشتدت املنافسة ، )36ص،هـ1406، مكي( الكمالية والترفيهية

   :ايلالشكل التبني األسواق وتالصقت وتكتلت نقاط توزيعها كما يظهرها 
 
 

األمر الذي نتج عنه تدخل ، والبشريةوموارده الطبيعية  سمات املكانلدون دراسة  يسعى املستثمر للربح     
وهو جانب أوضـحته  ، يف نفس  السمات شاركتها األسواق الشريطيةو، نطاقات نفوذها وشدة املنافسة بينها

 .يف نطاقات ضيقةالدراسة يف تكتالت حمالت األسواق الشريطية 
 ،ا إىل التنافس مع أسواق املدن الكربى ااورة هلااملنافسة على أسواق املدينة وإمنا تعد تقتصر ومل    

الدراسـة نظريـة التفاعـل     وقد طبقت ، والطائف واملدينةمثل جدة  ،واملتباينة يف ختصصاا الوظيفية
Interaction Model اذبية اعتمـاداً علـى   ؛ وذلك حبساب اجلعلى حاضرات منطقة مكة املكرمة

أثبتت قوة عالقة التفاعل بني مدينة مكة وجدة نتيجة لكـرب  واليت ، أحجام املدن واملسافة الفاصلة بينها
وفقـاً لتعـداد    3.95والذي بلغـت قيمتـه  ، كم79حجم ساكنيهما وقصر املسافة الفاصلة بينهما

وهي املدينة التجارية ، امل اخلارجيوال عجب فمدينة جدة تعد نافذة املنطقة الغربية حنو الع، هـ1425
ويؤكد حقيقة ذلك التفاعل تأثري الطريق السريع لتوجيه منو ، والصناعية والسياسية والثقافية والسياحية

ومـع هـذا التمـدد    ، حبرة وحبرة ااهدين: وظهور أحياء ومستوطنات عديدة بينهما منها، املدينتني
كما تتصل مكة مع نظريا املدينة املنورة مبسـافة  ، تتقلص املسافةالعمراين من املدينتني يزداد التفاعل و
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 ،وهي عالقة قدمية ربطت صناعاا بزوار مكة،10898بلغت قيمة التفاعل بينهما ، كم137تقطعها 
يف حني كان التفاعل أقل بني ، مما شكل حلقة ترابط بينهما ،كما تشتركان يف استقبال احلجاج والعمار

بسـبب   )هـ1428إدارة املرور بالعاصمة املقدسة(كم88يت ال تنفصل عنها إال بـمكة والطائف وال
إذ تعد الطائف من أكرب املدن  160066عن مكة حىت بلغت قيمة التفاعل بينهما  الطائفصغر حجم 
ذلك على دلل ، لذا جتد رواجاً ملنتجاا يف مكة فقرية األمطار قليلة املوارد، لفائض الزراعياملتخصصة با

مصلحة اإلحصاءات العامـة  (،منها اهلدا والغمري والغربة ،و العديد من املستوطناتيناميكية التفاعل حند
وضعف تـأثري   ،بشكل عام عزز هذا االتصال ارتفاع املستوى املعيشي لألسرة السعودية) هـ1425

ته مدينة مكة بـني  قيمة املوقع البؤري الذي اختذ وهذا يظهر، املسافة املقطوعة يف رحلة االتصال بينها
 . يةوالطائف الزراعية واملدينة احلرفجدة التجارية 

 

 :منط استخدامات األراضي 4-6
 ،استخدام حيز املدينة الذي يقيمون فيهـا ألغراضـهم املختلفـة   كان غالباً بإشغال وتنظيم ويقوم الس

 .األراضيتخدامات الس ختتلف حاجتهمكما ،جمال الستعماالت خمتلفة أووخيصصون ما حيتاجون من حيز 
وبالتايل التأثري على العالقة التفاعلية بـني   ،األرض على توجيه حركة املرور وال خيفى تأثري استعمال    

وذلـك بدراسـة مايكـل وبـاركن      ،أول تطوير هلذا االجتاه م1953حيث ظهر يف عام ، األسواق
Michelle and Par kinأن املرور هو دالة الستعماالت إذ توصل الباحثان إىل ، من جامعة بنسلفانيا

األرض وأن التغيري يف استعماالت األرض يولد أنواعاً خمتلفة من حركات التفاعل الـيت قـد تكـون    
 )3ص،م2008، سيد( األسواق أحد االستعماالت الناجتة عنها

ملتسـم  و ا، وتتأثر الوظيفة التجارية مبدينة مكة املكرمة مبد وجزر املواسم التعبدية يف كـل عـام      
 Olimsهائلة من الوافدين اًفهي تستضيف أعداد،  Fluctuations Economiesباقتصاديات متقلبة 

ففـي عـام   ، يزداد عدد سكاا حلوايل ثالثة أضعاف السـكان املقـيمني  ، ألداء شعائر احلج  العمرة
هـ أصبح عددهم 1425ويف عام ، زائر120000هـ كان عدد الوافدين من خارج اململكة 1420

األمـر  )/www.spa.gov.sa(نقالً عن % 18مبعدل زيادة سنوية نسبتها  زائر؛ أي2500000
وهنا تظهر مدى احلاجة امللحة لتـوفري املـواد   ، الذي يعكس مدى الزيادة يف كل عام لألعداد الوافدة

األوىل هي  ن احلجفمشكلة مد ،وتوفري مكان االستقرار واإلقامة بالدرجة الثانية، الغذائية بالدرجة األوىل
هـذه احلاجـة هـي نقطـة     ، أن معظمها يقع يف مناطق فقرية يف إنتاجها الغذائيخاصة و، التموين
والذي البد ، الفائض العاملي يف مرحلة الحقةو، ائض احمليط اإلقليمي يف مرحلةلف  Pull Pointاجلذب

  Multiracialاجلنسـية وتباين الثقافات احلضارية واملستويات املعيشية واألخالط  فأن يراعي اختال
مما يشكل عاملاً مفتوحاً حيتويه اتمع املكي املستقر ويتعايش ، يةبائع األخالقية واالحتياجات املومسوالط

هذا التفاعل املتباين . وقدرة بالغة يف التوافق مع خمتلف احلضارات والثقافات والعادات، معه بأفق مرن
مـن  % 50إىل % 45دة اإلقامة املومسية تنفق املدينة فخالل م، يف عناصره يتطلب مصروفات باهظة

http://www.spa.gov.sa/
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فة التجارية ملدينة مكة وهو األمر الذي يعكس مدى عمق الوظي، إمجايل اإلنفاق االستهالكي السنوي هلا
 .إلشباع وظائفها القائمة ا، حيث تسخر كافة استخدامات املدينة، املكرمة

ة اسـتخدامات األرض وتسـخريها لإليفـاء    اسبذلت جهود كبرية منذ أوقات مبكرة لدر لذلك   
ومن تلك النظريـات  ، وضع منوذج ميكن بواسطته تفسري أمناط هذه االستعماالتوحماولة ، بوظائفها

يف  واليت ميكـن دراسـتها  ، ونظرية النويات املتعددة ية لربجس ونظرية القطاعاتنظرية الدوائر املركز
 :)12-4(من الشكل كرمة وذلكحماولة ملطابقة األقرب منها ملدينة مكة امل

 :بورجس احللقي منوذج/1
وفق ايكلوجيا  منوذجه أظهر فيها بورجس ، م1933على مدينة شيكاغو عام  هذه النظرية طُبقت    

وطبقها على مدينـة   secessionوالتنافس واإلحالل  invasionحيث استعار عمليات الغزو، النبات
والذي يأخذ شكل نطاقات ، للمدينة يراسة التركيب الداخلشيكاغو لتفسري منوذجه الذي يبحث يف د

اجلار (  اًمعين اًويشغل كل نطاق من هذه النطاقات استخدام، كم5-2ويتراوح اتساعها بني ، دائرية 
وارتفاع أسـعار األراضـي   ، مفترضاً يسر طرق النقل يف كافة االجتاهات) 201ص،هـ1420، اهللا

، جابر( يولد ضغطاً مما ينقل بعض االستخدامات إىل النطاق الذي يليه  والنمو فيه، نتيجة لشدة املنافسة
وبدوره يزداد الضغط الذي ينتقل ، ويشكل ضغطاً على نطاق االستخدام التجاري) 296ص، م2003

وهكذا بني غزو وإحالل للفئات السكانية واستخدامات جديدة حمـل  ، إىل النطاق الثالث مث الذي يليه
وعدم ، املواصالتافتراض تساوي مستويات وسائل  ومن أبرز عيوبه، ات السابقةالفئات واالستخدام

 منطقية
 )12-4(شكل رقم 

 نظريات منو املدن 
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 .63-53ص،هـ1423، اهلييت: املصدر              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولدى مقارنة هذا النموذج ) 202ص، هـ1420، اجلار اهللا(ستخدامات االتداخل بني املغري تقسيمه 
ة والبشرية لوحـدة  بني الظروف الطبيعي كبرية مع وجود اختالفات (مو يف مدينة مكة املكرمة نمط النب
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حول املسجد احلرام كنواة مركزية امتدت خارج مداه مساكن املدينة منت  فقد ) التطبيق ومدينة مكة
على  مل تأتا إال أ) 54-53ص،هـ1405، السرياين(أحاط بتلك النواة هالة من األسواقو، املدينة

امل التضاريسي يف فرض أمنـاط خاصـة   العطغيان إثر ، انتظام امتداد احللقات الذي جاء به النموذج
 . الستخدامات األراضي

 :منوذج القطاعات/2
والذي ، منوذج منو املدينة Homer Hoytاقتراح االقتصادي هوم هويت  )15-4(كما يظهر الشكل  

وهو يرى أن النمـو احلضـري   ) 300ص، م2003، جابر(كية مدينة أمري142طبق حتليالته على 
يف ، للمدينة ميتد يف اجتاهني األول حيدث بتوسع املدينة من املركز حنو اخلارج ويعرف بالنمو املركـزي 

حني حيدث التوسع الثاين على طول طرق املواصالت من املركز إىل األطراف مشكالً لقطاعات معمورة 
، فاملناطق ذات اإلجيار املرتفع تسكنها الفئات السكانية مرتفعة الـدخل  ،مكونة بذلك الشكل النجمي

أما متوسطي الدخل فيترك هلـم  ، -غالباً-املمتد مبحاذاا األسواق ةهي تابعة لقطاعات الطرق الرئيسو
التركيز : ومن أبرز عيوب هذا النموذج) 61-59ص، هـ1423، اهلييت( املناطق البعيدة عن املركزية 

كما أن هـذه املنـاطق االجتماعيـة    ، يل املناطق االجتماعية أكثر من استخدامات األراضيعلى حتل
وقد أغفل هذا النموذج الضواحي؛ أحد أهم النتائج ، والنطاقات السكنية متداخلة ال ميكن الفصل بينها

، اجلـار اهللا (  جالطبيعية لتطور طـرق املواصـالت الـذي كـان إحـدى مرتكـزات النمـوذ       
أطوال حماور النقل مـن   تتزايد عندمامكة املكرمة ذج على النموهذا وينطبق ) 203ص،هـ1420

مما ، الظروف الطبوغرافية املعقدة للمدينةمن رغم بال لتعمل جاهدة بالربط بينهما، املركز حنو األطراف
على  األمر الذي أثر وبشكل مباشر، تتباين خالله أسعار األراضي د شكالً إشعاعياً للنمو العمراينأوج

 .    إال أا ليست بالبينية ذاا يف النموذج، توزع الفئات االجتماعية بني فقراء املركز وأغنياء الضواحي
 :منوذج النويات املتعددة /3

وقد قدمه اجلغرافيان تشونسي هـاريس وادوارد  ، لقد قام هذا النموذج تعديالً للنموذجني السابقني    
، إمساعيـل (إىل ظهور نويـات أخـرى    وقد يؤدي منومها، ر من نواةبافتراض النمو حول أكث، أوملان

إمـا  ، وهي تتباعد يف ظهورها، تلف أعداد تلك النويات من مدينة ألخرىوخت) 276ص، هـ1413
أو تتجمع بعضها للحصول ، ألن بعضها يتطلب مساحات كبرية من قلب املدينة وسهولة وصول عالية

يف حني أن بعض النشاطات ال ، مما يزيد من املنافسة يف التسوق، ةعلى الفائدة كتجمع األسواق املركزي
أيضاً يـؤدي ارتفـاع   ، تنسجم مع بعضها مما يوجد تنافراً بينهما؛ كتجاور املناطق الصناعية للسكنية

، إجيارات األراضي إىل طرد بعض االستخدامات إىل مناطق أرخص تتناسـب وأهـدافها االقتصـادية   
ألطـراف  تتجه ل بدأتولذلك ، يتطلب مساحات واسعة للسوق ومرافقه التابعةفالسوق املركزي مثالً 
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انسـجام بـني   إذن فهي تتكون نتيجة لتنـافر و )64ص،هـ1423، اهلييت( من املناطق القدمية أكثر
 .        االستخدامات األرضية

وذلك ألن لكـل   ؛معينة انطباقاً كامالًتنطبق على مدينة  من منوذج من تلك النماذجوالواقع أنه ما     
وإن كانت تفيد يف أا تضع اخلطوط العريضة لفهم منـو التركيـب   ، منها شخصية مورفولوجية مميزة 

الوظيفي للمدن العامة اليت تنمو من الداخل حنو اخلارج وعلى حماور النقل اليت تفـرع مـن وسـط    
املساحي تساع االالنزوح و ومدينة مكة املكرمة يف مرحلتها حنو) 263ص، م2004، أبو عيانة(املدينة

، ن أفضل النماذج تناسباً معهاإذ يعد م ،وما صاحبها من هجرات؛ لينطبق عليها منوذج بورجس احللقي
شكلت نويات جذب لالسـتخدامات   ،وال أدل على ذلك من تركز األسواق يف أحياء معروفة باملدينة

 . فة وحي اجلامعةمثل حي الضيا، التجاري
ساعد علـى  ) النشاط الديين باحلج والعمرة(لك أن النشاط املولد الستعمال األرضمن ذنستنتج       
 كلما اقتربنا من املسجد احلرامراضي على استخدامات األ السكنية بشىت أنواعهااالستخدامات  هيمنة

ـ  فالوظيف ،والزمتها االستخدامات التجارية ،تكتل الطبقة العمرانية ، ةة التجارية تابعة للوظيفـة الرئيس
 :)13-4(كما يظهره الشكل، ية من خالل مساحااويثبت تلك األمه
مبساحات  ستأسدتالسكنية كوظيفة ا تنالحظ مدى غلبة االستعماال )13-4(شكلمن خالل حتليل 

ملضطرد لالسـتعماالت  النمو ا حيث جاء، واالستخدامات السكنيةاالستعماالت التجارية  من واسعة
حـىت  ، من الزيادة الطبيعية واهلجرات املتتابعة من األرياف ،د أعداد السكاننتيجة طبيعية لتزايالسكنية 

 . أصبحت تصنف من مدن اململكة السريعة يف منوها العمراين والسكاين على حد سواء
إضافة إىل اخلدمات ، واكتملت البنية التحتية ا من جسور وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي    

ويف هذه الفترة كان  ،صحية ومراكز الدعوة والتوجيه ومستشفيات وعياداتاألساسية من أمن وإطفاء 
وهي مناطق تفتقر لألسواق ، بطحاء قريش والربوة وروايب كديسريع لحلقه منو ، مولد خمطط الشوقية

، ويالحظ أن املناطق املستصلحة هي األكثر اتساعاً يف جنوب مكة، املركزية والشريطية على حد سواء
تتوفر فيه سهولة الوصول وتأسيس البنية التحتية تبعاً و، هو املتوقع منوه الحقاًى أن هذا االجتاه مما يدل عل

التوسع يف  وقد استفيد من هذا) 254-252ص، هـ1422، مديالغا( الستوائها وقلة احنداراا
ق ور وطريطريق املنص: مثل، إنشاء العديد من األسواق خاصة املركزية وظهور بعض احملاور التجارية

 :)18-4(من جدولوميكن دراسة أهم استخدامات املدينة  ،املسجد احلرام وطريق أم القرى
 
 
 

 )13-4(شكل رقم 
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 استخدامات األراضي يف املدينة

 
 .10ص،م2002،الغامدي:املصدر       

    
 
 
 

     
 
 

     
 )18-4(جدول رقم 



 174

 )هـ1425-1406(ات األراضي باملدينة تطور مساحات استخدام
 هـ1425 هـ1424عام  هـ1406عام نوع االستخدام

 النسبة املئوية املساحة النسبة املئوية املساحة النسبة املئوية املساحة 
 %23 9713 %39 6050 %9 975 سكين
 %1 479 %3 471 %1 178 جتاري
 %9 4111 %2 417 %3 307 خدمي/حكومي

 %4 2022 %16 2564 %17 1723 طرق
 %1 726 %1 180 %0.91 92 صناعي

 %27 11449 %17 3199 - - املشاعر املقدسة
 - - %5 878 %19 2012 أراضي فضاء

 .هـ 1424هـ وبيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة1425بيانات أمانة العاصمة املقدسة : املصدر
 .اعتمدت الباحثة على البيانات املتوفرة يف املقارنة: مالحظة

إثـر   ،عاماً بعد عـام  اًنالحظ أن مجيع االستعماالت تتزايد منو) 18-4(حتليل اجلدولمن خالل      
حيث كانت االستعماالت السكنية واخلدمية واحلكومية هي أكثر ، عمليات مراحل النمو العمراين املتتابعة

، وظيفة الدينيـة واليت ختدم ال، اخلطط التنظيمية للدولة توذلك ألا من أوىل اهتماما، االستعماالت منواً
، الشخصـية  تواليت متتد تبعاً لنمو االستثمارا، سرعة النموية بلتأيت االستعماالت التجارية يف املرتبة الثان

كردة فعل لزيادة االسـتعماالت السـكنية    اًواضح اًبالوظيفة الدينية فهي تسجل تزايد اونظراً الرتباطه
فيها االستعماالت التجارية كلما ازدادت االستخدامات  لترتبط بعالقة طردية تزداد، واحلكومية واخلدمية

األمر الذي يفسر ارتباط األسـواق  ، السكنية واحلكومية واخلدمية والطرق داخل نطاق املدينة احلضري
واليت تتركز فيها املباين متعـددة الطوابـق السـتيعاب    ، الشريطية باملناطق املركزية واالنتقالية من املدينة

املقابل تعاين العجز عـن تتبـع   بو، فتسعى هذه األسواق للتركز يف حمالت تابعة هلا، نيةالزيادات السكا
مما مينح األسواق املركزية فرصاً أكرب لالستحواذ علـى  ، األمناط احلديثة من املساكن يف املناطق اهلامشية

 . املتسوقني من هذه املناطق
ويغلب ، هكتار3199دودها الشرعية حوايل ح أما استخدامات املشاعر املقدسة فتبلغ مساحتها وفق   

. وشاهد ذلك بقاء مراكزها خالية باقي أيـام السـنة  ، على االستخدامات التجارية ا الطابع املومسي
ختطـيط  ، أمانة العاصمة املقدسة(وتزداد تلك االستخدامات مساحةً خالل موسم احلج بدرجة كبرية 

، املناطق الشريطية واملركزية على التركز يف هذهولذلك حترص األسواق  )40ص، هـ1405، املدن
 . وبالتحديد يف اجلامعة واملرسالت التابعة هلذا القطاع، خاصة يف قطاع العزيزية

، من إمجايل مساحة الكتلة العمرانية للمدينة% 3حنو  الصناعية فقد بلغت مساحتها االستخدامات أما   
، ومشال طريق احلج وشرقها على طريق الشرائع، ملدينة املنورةويتوزع أغلبها يف مشال املدينة على طريق ا

واملعتمدة على املصنوعات احمللية ، املركزية على وجه التحديدالشريطية و وإذا ما تتبعنا مواقع األسواق
قـد  ، من األسواق الشريطية% 13و من جمموع األسواق املركزية % 31جند أن  ،تزويدها بالسلعل
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موفرة بذلك املسافة املقطوعة بني نقاط التصنيع ونقاط التوزيع لتلك  ،اه من املدينةتركزت يف هذا االجت
على منتجات عاملية التصنيع يف تزويـدها  % 69يف حني تعتمد بعض األسواق املركزية بنسبة ، السلع
 .صناعية على توزعهالذلك ال تأثري لالستخدامات ال، بالسلع

ومتثـل  ، تعمل مبثابة شرايني احلياة يف جسد املدينـة  ن الطرقوقد ختلل هذه االستخدامات شبكة م   
، التجارية وخاصة األسواق الشريطية وترتبط ا االستخدامات، من مساحة الكتلة العمرانية% 16.9

وهو من أقوى العناصر املؤثرة يف ، شارع احلججد احلرام وريع ذاخر ومنها شارع عبد اهللا عريف واملس
صها على جماورة الطرق التجارية الستخدامات أرضية ن ذلك تكتل واضح يف حربرها، توزيع األسواق
 .حمددة من املدينة

 

 :      السياسات احلكومية 4-7
واشتراطات البناء وضوابط  ،ال خيفى دور السياسات احلكومية التنظيمي يف وضع املعايري التخطيطية     

حىت تصل باملدينة إىل ، األرض لتفعيل دورها احليوي واليت تعمل جاهدة على تنظيم استخدامات، التنمية
 .مع أنشطتها القائمة التتوافق ، الواقع املفترض يف دراساا التخطيطية

والـيت  ، ومن تلك اجلهات املعنية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط املدن بالعاصمة املقدسة     
تقـومي   حيث تعمـل علـى  ، السلطات البلدية واحملليةكافة معممة على تقوم بإعداد معايري للتخطيط 

إىل جانـب  ، وحماولة رفع مستوياا، األسواق الشريطية ومتابعة نشاطها ضمن حدود سالمة املتسوق
وتتبع أبرز املعايري واألسس اليت ، واقعهايف ختطيط وتصميم ودراسة متنظيم األسواق املركزية فهي تتباين 

وعموماً فهي تعتمد على مبدأ احلرية االقتصادية ، تلبية حاجات السكان تقوم عليها ومدى جدواها يف
، وهو جانب ال غبار عليـه ، واليت تستمد جذورها من العقيدة اإلسالمية، كمنهج للسياسة السعودية

فوجود حمالت تطل ، مخيار يتبع أصحاب االستثمارات وتوجها فتأسيس األسواق واختيار موقعها هو
 العوامـل املـؤثرة يف   يف موقع متميز هلو أوىلأو امتالك أرض ذات مساحة واسعة  على شارع جتاري

عدالة التوزيع يف مجيـع أحنـاء    تنظيم ذلك اجلانب يف ظلغري أنه من الضرورة ، اختيار موقع السوق
 وذا الصدد، تكتل األسواق يف مناطق حمدودة واحلد من تأثريه علىوهو جانب البد من تأطريه ، املدينة

ليشمل ، بأمهية عمل مسح ميداين لنطاق اخلدمة التجارية قبل إقامة السوق) م1978(يشري ربونستني 
( نوعية املواصالت والطرق املؤدية إليه ومواقع امعات املنافسة والسمات السكانية والقوة الشـرائية 

دون دراسـة   ودليل ذلك القصور إقامة غالبية أسواق املدينة) 103-102ص، هـ1424، الشيحه 
سـنة   ةأي قبل إحدى عشر) هـ1417(جدوى مستفيضة للمنطقة املخدومة خاصة القدمي يف نشأته 

نتيجـة النفـراد   ، املوفرة للنشاطات احلديثة التابعـة للتسـوق  وهي تفتقر إىل البيئة اجلذابة ، من اآلن
ضـاربة  ، كن من الـربح املستثمرين باملرجعية والذين يبحثون بالدرجة األوىل على حتقيق أكرب قدر مم

  .للسوقبعرض احلائط املقومات اجلغرافية 
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ومن أهم تلك املعايري ما وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية واهليئة العليا لتطوير منطقة مكـة       
ل عرضه عن أن يكون املوقع على شارعني أحدمها جتاري ال يق: املكرمة إلقامة األسواق املركزية باملدينة

 )2انظرملحق( ...لالستعمال التجاري يف املخططات املعتمدة و يف موقع خمصصم أ30
ومع كل هذه اجلهود فالزالت تلك املعايري والتوجهات التخطيطية تفتقـر إىل ديناميكيـة التنظـيم       

انعكس ذلك علـى   الذيو، كما تعاين هذه املعايري يف كثري من جوانبها من اجلمود والنظرية، والتطبيق
دلل علـى  ، باملدينةواملركزي  الشريطيةت عليها غالبية األسواق اخللل يف بعض األسس اليت قاموجود 

كما ، م50وهو أقل يف عرضه من ، حملي الرتبةذلك وقوع سوق العتيبية املركزية على شارع األندلس 
املنصـور والشـرائع مـول    :منها2م5000قلت مساحات بعض األسواق عن  كما، جياور مدرستني

 .لذي قلص من دورها الوظيفي بشكل ملحوظاألمر ا، توث سنتروبلو
بني العوامـل اجلغرافيـة   هو الناتج النهائي لعملية التفاعل  األسواق توزيعمن ذلك أن منط  نستنتج     

، اتتنظيم املعلوموهذا التحليل املفصل يتطلب ،واليت اختلفت بني طرد وجذب وصف وقوة ،واألسواق
ا من خالل فصل تصنيف األسواقووضعها يف جمموعات تظهر التباين والترابط يف مسا. 

 



 الفصل اخلامس
 

 والنماذج التطبيقية هلا تصنيف األسواق يف مدينة مكة املكرمة
 

 تصنيف األسواق وفق احلجم املكاين هلا •
 تصنيف األسواق وفق نوع السلع املباعة فيها •
 تصنيف األسواق وفق حجم املتسوقني  فيها •
 ألسواق وفق مساحة منطقة نفوذهاتصنيف ا •
 خصائص املتسوقني يف األسواق الشريطية واملركزية •
 مناذج تطبيقية لألسواق الشريطية واألسواق املركزية •
 اخلامتة  •
 النتائج •
 التوصيات •
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 تصنيف األسواق يف مدينة مكة املكرمة والنماذج التطبيقية هلا
ووضـعها يف  ، لتنظيم أبرز املعلومات عن الظاهرة اجلغرافية املدروسـة  اًمهم اًحتليلي اًيعد التصنيف إطار    

مما يسهل عمـل املقارنـات وإبـراز    ، جمموعات تعكس مدى التشابه واالختالف بني اموعات املصنفة
كما يعد التصنيف اخلطوة األوىل الكتشاف واستنباط النظام والنموذج املمثـل  ، شخصية الظاهرة اجلغرافية

 .للظاهرة
والذي حيتـاج  ، وللتصنيف دوره الرائد والفاعل يف عملية التخطيط احلضري للظاهرة يف نطاقها احليوي    

وهنا تظهر أمهية التصنيف ، إلبراز العالقات والتنبؤ مبختلف النتائج املترتبة على تطويرها والقرارات التابعة هلا
وقد عرفت هـذه  ، العامة لدراسة توزيع الظاهرةوالذي تكتمل به الصورة ، كعنصر مهم يف املنهج اجلغرايف

وما ، العملية بأا الطريقة اليت ميكن بواسطتها التعرف على ما تشابه من اخلصائص بني جمموعات الظواهر
ادة ولذلك فمن املمكن  دراستها وفق أسس ومعايري تساعد يف االستف، وصوالً  للتنبؤ مبستقبلها ،تنحى منها

ومن هذا املنطلق ستعتمد الدراسة احلالية على  )509ص،هـ1424،الشريعي(تخطيطية اجلوانب ال منها يف
 :تصنيف األسواق وفق عدة معايري وأسس ترتبط بالنظام السوقي

 :ألسواقالتصنيف وفق ألطوال ومساحات ا 5-1
خمتلف التفاعالت ومتارس فيها ، إن من أبرز عناصر النظم اجلغرافية املساحة املكانية اليت تشغلها الظاهرة    

حيث تعد ، الكل منها تأثريا، وتفرز من خالهلا حاالت خمتلفة السمات والصفات، واألنشطة بني عناصرها
 .دراسة احلجم املكاين أحد أهم اجلوانب املبسطة إلبراز النمط السائد هلا يف احمليط املكاين املعين بالبحث

خالل فترات النمو العمراين وحداثة األسواق املركزية بالنسبة ونظراً لقدم األسواق الشريطية يف نشأا      
ممـا  ، أظهر منحى مميزاً هلا عن غريها مما، ها وأطواهلا متأثراً بأوىل مراحل منو املدينةتوزيعقد اجته منط وهلا؛ 

األمـر الـذي   ، أطواهلا واملساحة اليت تشغلها من األحياءوفق  نوعيهاستدعى ضرورة تصنيف األسواق با
ظهر أبرز كخطوة أوىل ت، انعكس بالطبع على مدى حميطها اخلدمي؛ بني الطول والقصر والضيق واالتساع

 :يعرض اجلدول التايل أطوال األسواق الشريطية  ولذا، العامةمساا املكانية 
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 )1-5(رقمجدول 
 أطواهلا  وفقتصنيف األسواق الشريطية 

 ة املئويةالنسب طول السوق م اسم السوق الرقم
% 

 16 11584 احلج 1
 16 11305 املسجد احلرام 2
 8 5968 امللك عبداهللا 3
 7 4864 إبراهيم اجلفايل 4
 5 3581 امللك خالد 5
 5 3421 عمر القاضي 6
 5 3377 أم القرى 7
 4 3198 اجلزائر 8
 4 3061 احلجون 9
 4 2856 وادي جليل 10
 3 2551 الضيافة 11
 3 2469 ريع ذاخر 12
 3 2193 عبد اهللا خياط 13
 3 2035 الشهداء 14
 3 1972 اخلنساء 15
 2 1647 عبد اهللا عريف 16
 2 1417 املنصور 17
 2 1343 عبداهللا اخلليفي 18
 2 1340 املنصورية 19
 2 1074 الطاشقندي 20
 1 694 األندلس 21
 1 692 خالد بن الوليد  22
 100 72671 اموع 

 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                 

 
من خالل حتليل اجلدول السابق ميكن تصنيف األسواق الشريطية إىل جمموعات حبسب أطواهلا على    

 :النحو التايل
 ت أسـواق وتضم حمال): م5000 (األسواق الطويلة وهي اليت بلغ طوهلا أكثر من: اموعة األوىل*

فقط من أسواق املدينة % 14إىل  وقد تدنت نسبة هذه اموعة، وامللك عبد اهللا املسجد احلرام واحلج
، املركزيـة واالنتقاليـة   وقد ساعدت أطواهلا لعدة أمتار على مرورها بعدة أحياء من املنطقة، الشريطية

جعلـها مـن أهـم    مما ، لف السلعختإثرائها مب وقد أسهمت يف، ووصوهلا ملناطق شبه هامشية باملدينة
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وبالتايل امتداد نفوذ خدماا ليغطي مساحات كبرية ومتفرقة من  ،األسواق املتخصصة بالسلع املتنوعة
 .املدينة

تضم أسـواق  و):م1500-5000(أطواهلا  تتراوح واليت متوسطة الطولاألسواق  :اموعة الثانية*
طريق امللك خالد وطريق إبراهيم اجلفايل وطريق عمر طريق احلجون وطريق اجلزائر وطريق أم القرى و

 وادي جليـل وطريق  وطريق ريع ذاخر وطريق عبداهللا خياط وطريق الشهداء وطريق الضيافة القاضي
أي ، من األسواق الشـريطية % 59هذه اموعة نسبة ومتثل ، وطريق اخلنساء وطريق عبد اهللا عريف

 .ةاألسواق الشريطية باملدينأكثر من نصف 
طريق األندلس  أسواقوتضم : )م1500أقل من( أطواهلاالطول بلغت  األسواق قصرية:اموعة الثالثة*

، وطريق خالد بن الوليد وطريق الطاشقندي وطريق املنصورية وطريق عبد اهللا اخلليفي وطريق املنصور
 :)1-5(لها على الشكلوميكن متثي، من األسواق الشريطية%27ومتثل هذه اموعة حوايل 

نالحظ أن الطرق الطويلة قد تركز يف مشال املسجد احلرام ويف اجلهـة  ) 1-5(من خالل حتليل الشكل
( أما النمط السائد فقد كان للطرق املتوسـطة  ، وهي من املناطق األكثر تضرساً باملدينة، الشرقية منه

األعظم كان يف اجلهة الغربيـة   بيد أن تركزها، واليت كانت أكثر انتشاراً يف أحناء كتلة املدينة) % 86
ولذلك كانت أكثر انتشاراً يف هـذه  ، وهي املناطق األكثر انبساطاً باملدينة، والشمالية للمسجد احلرام

فقد ظهرت األسـواق  ، يف حني كانت األسواق الصغرية جداً متأثرة بالقرب من املسجد احلرام، اجلهة
، بسبب التكتل يف املساحة املعمورة أيضاً، وائية يف منوهااألقصر يف األحياء الصغرية يف مساحاا والعش

واملتغلغلة داخل النسـيج  ، الضيقة بطبيعة سطح املدينة املوسوم بكثرة األودية طوهو جانب وثيق االرتبا
وهذا يظهر هيمنة القوة التضاريسية على تشكيل احليز ، والذي شكل اهليكل العام جلسم العمران، القدمي

وهـو  ، مو العمـراين واليت يتوقع تزايدها كلما ازدادت مساحة الن، رة األسواق الشريطيةاملكاين لظاه
 :ولدراسة هذا اجلانب تناولت اجلدول التايل، اجلانب الذي قد ختتلف حدته األسواق املركزية
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 )1-5(رقم شكل
 تصنيف األسواق الشريطية وفق أطواهلا

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GISالباحثة اعتماداً على برنامج: املصدر          
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 )2-5(جدول رقم 
 مساحتها األسواق املركزية وفق تصنيف

مساحة السوق  األسواق الرقم
 2م

النسبة 
 %املئوية

 15 35747 القوافل 1
 11 26853 التعاون املشترك 2
 8 19844 الضيافة 3
 6 14877 الرصيفة 4
 5 13386 احلجاز 5
 5 12334 امل السياراتع 6
 4 11785 الدواس 7
 4 10170 السالم 8
 4 9468 العزيزية 9
 4 8685 البحريات 10
 4 7763 رياض العزيزية 11
 3 7078 العائلة 12
 3 6558 ذي ااز 13
 2 5587 اهلجرة 14
 2 4314 العرب 15
 2 4252 حممود سعيد 16
 2 3779 األنوار 17
 2 3010 املرسى 18
 1.1 2897 درة الشهداء 19
 1.1 2847 الدرة 20
 1.1 2840 احلازمي 21
 1 2429 العوايل 22
 1 2394 التعاون 23
 1 2394 العتيبية 24
 1 2186 الفقية 25
 1 1786 العدل 26
 0.67 1644 سيت اليتس 27
 0.65 1598 املسفلة 28
 0.5 1400 بقبق 29
 0.5 1378 الكرم 30
 0.5 1356 احلارثي 31
 0.5 1280 الصفا 32
 0.5 1171 البسام 33
 0.5 1130 السوق الصغري 34
 0.5 1025 الشرائع مول 35
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 0.4 986 الوطن مول 36
 0.3 945 القرشي 37
 0.3 749 اهلدا 38
 0.1 388 املنصور 39
 0.1 376 بلوتوث سنتر 40
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 100 244025 اموع
 هـ1428الباحثة اعتمادا على العمل امليداين: املصدر                                         

    
 :ساحاا إىل جمموعات على النحو التايلم وفق من خالل حتليل اجلدول ميكن تصنيف األسواق املركزية

ـ  وتضـم ) 2م10000أكثر من (األسواق الكبرية وهي اليت بلغت مساحتها :اموعة األوىل* ة مثاني
، القوافل والتعاون املشترك والضيافة والرصيفة واحلجاز وعامل السيارات والدواس والسالم:أسواق وهي

 .إذ تعد فئة متوسطة يف حجم تواجدها باملدينة، فقط من األسواق املركزية باملدينة% 20ومتثل 
وتضم ): 2م5000إىل  -10000(األسواق املتوسطة واليت تراوحت مساحتها مابني:اموعة الثانية*

، وهي السالم والعزيزية والبحريات ورياض العزيزية والعائلة وذي ااز واهلجـرة ، ستة أسواق مركزية
 .وتعد أقل اموعات تواجداً باملدينة% 14بلغت نسبتها 

سبعة وتضم ): 2م5000أقل من(األسواق الصغرية وهي اليت بلغت مساحتها املكانية  :اموعة الثالثة*
وهي العرب وحممود سعيد واألنوار واملرسى ودرة الشهداء والدرة واحلـازمي  ، ن سوقاً مركزياًوعشري

والعوايل والتعاون والعتيبية والفقية والعدل وسييت اليتس واملسفلة وبقبق والكرم واحلـارثي والصـفا   
سنتر ومتاجر والبسام والسوق الصغري والشرائع مول والوطن مول والقرشي واهلدا واملنصور وبلوتوث 

 .وهي النمط السائد بني األسواق املركزية باملدينة، من أسواق املدينة %66بلغت نسبتها ، العرب
وتوسط نسبة األسواق املركزيـة  ، نستنتج سيادة منط األسواق املركزية الصغرية بني أسواق املدينة    

وهـي يف طريقهـا   ، فترة الفتـوة  املدينة تعيشب املركزية سواقاألأن  إىلالكبرية؛ وهي إشارة واضحة 
فقد بدأت األسواق املركزية يف الظهور بنمط صغري املساحة منذ بدايات الطفـرة  ، للنضوج والتكامل

وتشرب اتمـع  ، ومع تتابع طفرات التطور التقين واالنفتاح على العامل اخلارجي، االقتصادية للمملكة
عليها النظام السوقي مستقبالً حىت تصـبح مجيـع    كونت قاعدة صلبة سينمو، املكي للثقافات الدخيلة

خاصة وأن التطوير التخطيطي للمدينة يف مناطق عـدة سـينقل   ، أسواق املدينة ضمن اموعة األوىل
األسواق القدمية الصغرية من خدمة النطاقات الضيقة؛ إىل أسواق كبرية املساحة قادرة على خدمة مناطق 

حيث البعد عن تعقيدات السطح والقـرب مـن   ، يف أطراف املدينة واليت ستكون بطبيعة احلال، أوسع
 :)2-5(وميكن متثيلها على الشكل ، مراكز اإلنتاج الصناعي والزراعي واألسواق اخلارجية
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 )2-5(شكل رقم 
 تصنيف األسواق املركزية وفق مساحتها

 
 GISبرنامج  الباحثة اعتماداً على:املصدر             
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جند أن النمط السـائد لألسـواق املركزيـة هـي  األسـواق      ) 2-5(من خالل حتليل الشكل     
واليت ظهر انتشارها يف مناطق متفرقة باملنطقة االنتقالية يف مشال شرقي وجنـوب  ، )مساحتها(الصغرية

وهي متثل االمتدادات ، ب الشرقيويف املنطقة اهلامشية يف الشرق واجلنو، شرقي وغرب املسجد احلرام
بينمـا  ،األمر الذي يشري إىل تأثري الكتلة العمرانية يف توزيع األسواق، األولية لعمران املدينة على احملاور

وهي اجلهات ، تركزت األسواق الكبرية يف اجلهات الشمالية الغربية واجلنوبية الغربية من املسجد احلرام
وهي املدينـة  ) ملكة العربية السعوديةماملنفذ الغريب األول لل(يناء جدة األقرب للطريق اإلقليمي حنو م

كمـا تغـذي   ، واليت امتد نفوذ جاذبيتها ملتسوقي مكة، الساحلية والصناعية العظمى يف اإلقليم الغريب
مما أوجد تركزاً واضحاً لألسواق املركزية الكربى يف هذه اجلهات مـن  ، أسواق مكة بالسلع والبضائع

  .وهي داللة على قوة تأثري املنافسة بني أسواق املدينة وأسواق اإلقليم الذي تقع فيه، نةاملدي
ن مرتكزة على عامل احلجم املكاين بل تعداها لعوامل أخرى أسهمت أن حيوية نشاطها مل تكغري     

بل إن ما ، احلياة ي اقتصادها ومتنحها نبضيتنتظر األيام املومسية لتح، يف إجياد بؤر حيوية حمدودة النطاق
، ويعزز دورها االقتصـادي ، تقدمه للمتسوق من سلع وخدمات هو القلب الذي ميدها بأسباب البقاء

 . األمر الذي يدفعنا إىل تصنيف األسواق وفقاً للسلع املباعة فيها
 
 :نوع السلع املباعة فيها وفق األسواق صنيفت 5-2

لذلك فمـن   ت املكانية حنو املناطق املخدومة؛تنبعث منها العالقا يعد السوق البؤرة املكانية األوىل اليت     
اليت يعتمد عليها السوق لضمان بقائه وتطوره وصـموده أمـام    ،ةياملفيد التعرف على تلك األسس الوظيف

هادفة بذلك معرفة االجتاهات الوظيفية املسامهة يف تفعيل دورهـا  ، على نشاطه ةاألزمات والتغريات املؤثر
 بدراسةوذلك ، ومالحظة جوانب القصور يف نطاقاا السلعية إن وجدت، ي داخل املدينة وخارجهااحلضار

 نطاقهـا الـوظيفي   توسـع مـدى   يف والـيت ميكـن مـن خالهلـا البحـث     ، التصنيف الوظيفي هلا
، وبناًء على هذا فقد بات من الضروري تصنيف األسـواق تبعـاً للسـلع   ، )103ص،هـ1423،اهلييت(

 . احلركة السوقية ومرتكز مهم تقوم عليه ،حمرك للنشاط السوقيكعنصر مركزي 
بـني  ، تأثراً مبستوى السلع املعروضة وطبيعة احلاجة هلا، ومن املعروف أن األسواق تتباين يف مستوياا     

 وختتلف، ...والذين يتباينون يف خصائصهم االجتماعية واالقتصادية، فئات املتسوقني واملترددين على السوق
حبسب املشتري أو عمر السلعة أو وقت الشراء أو درجة الوالء أو تكرار الشراء ، أصنافها يف اال التسويقي

وذلـك خلدمـة أهـدافها    ، وكلها تصنيفات تبحث يف مدى جاذبية املستهلك حنوها، أو إدراك املستهلك
 -اجلانب اجلغرايف-   وقالتفاعل بني السوق واملتس غري أن ما يكفي ،)145ص،1421،سليمان(التسويقية

 :إىل مستويات على النحو التايل البحث يف طبيعة السلعة وخصائصها
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 )3-5(رقم جدول

 مستويات السلع التجارية يف األسواق
مستوى 
 السلعة

 دورية التسوق للحصول عليها اخلصائص جمموع السلع واخلدمات

 سبوعياًيومياً أو أ ضرورية جداً والطلب عليها كثري الدنيا األول
 شهرياً أقل ضرورة والطلب قليل نسبياً املتوسطة الثاين
 سنويا أو فصلياً كمالية احلاجة والطلب عليها نادراً العليا الثالث

 189ص،هـ1405،مصيلحي: املصدر          

     
ت ولقد تصدر، نالحظ تدرج أمهية السلع حبسب مستوى احلاجة إليها )3-5(من خالل حتليل اجلدول    

 تويف مقدمتها اخلبز واخلضـروا ، السلع االستهالكية واملواد الغذائية: سلع املستوى األول يف األمهية لتضم
السلع متوسطة احلاجة مثل األدوات املنزلية واملالبس : أما املستوى الثاين فيضم...لباناألوالفواكه واللحوم و

السيارات : يف حني يضم املستوى الثالث...والوقود وأدوات الزينة واألجهزة الكهربائية وصيانتها واملكتبات
وتتباين مدى احلاجة هلذه السلع تبعاً لتباين خصـائص املتسـوقني   ...الفارهة واألثاث والتحف واوهرات

، كما ترتبط مستويات السلع بعدد مرات التسوق هلا بعالقة عكسـية ، الشخصية واالجتماعية واالقتصادية
فـاملواد  ) 191-186ص،هـ1405،مصيلحي(لسلعة كلما اخنفض مستواها حيث يزداد مدى احلاجة ل

، ولذلك فهي أكثر انتشاراً -مؤسسة جتارية -صغرية  ا أسواقالغذائية من السلع الدنيا قصرية املدى تقدمه
تقدمها أسـواق كـبرية    -أطول يف مداها -وعلى العكس منها املالبس والكماليات فهي من السلع العليا

مهمة قامت عليها نظرية احملـالت املركزيـة    أسسوهذه ، ولذلك فهي أقل عدداً وانتشاراً)عأوجمممركز (
Central Places Theory لـذا  ، البد من أخذها باحلسبان عند تصنيف األسواق حبسب السلع فيهاو

 :جمموعاتحمالت األسواق الشريطية حبسب نوعية السلع إىل سبعة  تفصن
البقاالت واخلضروات والفواكه واللحوم واأللبان ومشتقاته واملطاعم : حمالت املواد الغذائية وتضم •

 ...واآليس كرمي واحللويات توالكافيتريا
األقمشة واملالبس اجلاهزة واألحذية والنظـارات  :حمالت املالبس وأدوات التجميل والزينة وتضم •

 .والعطور واوهرات واحلقائب والساعات واإلكسسوارات ومشاغل اخلياطة
 .والكهربائية واملفروشات والسجاد ةاألثاث واألدوات املنزلي:الت األثاث املنزيل وتشملحم •
مكاتب العقار واخلدمات العامة ومكاتـب اهلندسـة والسـفر    : البنوك واملكاتب اخلدمية وتضم  •

 .والشحن وعيادات األطباء
ضـاءة والـديكورات   أدوات البناء واألدوات الصحية والدهانات واإل: حمالت مواد البناء وتضم •

 ...اجلبسية واخلشبية واملنزلية واملكتبية
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معارض السيارات وتأجري السيارات واملعدات الصناعية : حمالت السيارات واملعدات الثقيلة وتضم •
 ...واألدوات الكهربائية والزراعية وقطع الغيار وزجاج السيارات والصيانة والزينة للسيارات

وات والتحف واهلدايا والصيدليات وحمطات الوقود واملياه والغاز اخلرد: حمالت متنوعة وهي تضم •
احلالقة واملشاغل النسائية واملغاسـل   واألدوات املكتبية ولوازم اخلياطة وألعاب األطفال وصوا لني

) 15-14ص،هـ1419، النحاس...( ومراكز التصوير وأجهزة االتصال من جواالت وحواسب
 :طية حبسب هذه اموعات على النحو التايلولقد توزعت حمالت األسواق الشري

 )4-5( جدول رقم
 نوعية السلع املباعة فيها سواق الشريطية وفقتصنيف حمالت األ
 %النسبة عدد احملالت نوعية السلعة

 ٢٨ ١٤٢٨ متنوعة
 ٢٢ ١١١٨ مواد غذائية
 ١٧ ٨٥١ األثاث املنزيل

 ١٥ ٧٤٣ السيارات واملعدات الثقيلة
 ٨ ٤٢٢ الزينة والتجميل املالبس وأدوات

 ٧ ٣٥٤ املكاتب والبنوك
 ٣ ١٣٨ مواد البناء
 ١٠٠ ٥٠٥٤ اموع

 .هـ1428،الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                  

    
ني حمـالت  باألعلى يف نسبتها نالحظ أن حمالت السلع املتنوعة هي  )4-5(من خالل حتليل اجلدول     

مما اضطرها ، وهذا يتناسب مع طبيعة هذه األسواق اليت متد املارين ا باخلدمات املطلوبة، األسواق الشريطية
حيث تقـدم سـلع   ، وبالتايل توزعها يف نقاط أكثر كما ظهر ذلك يف اجلدول، لالنتشار يف نطاقات أوسع

ستفيد منها فئـات  وهي السلع اليت ت، لنسائيةوخدمات الصيدليات واملغاسل والصوالني الرجالية واملشاغل ا
يف حني بلغت سلع البنـاء أدىن  ، وحتاول جاهدة التركز بالقرب من ااورات السكنية، واسعة من السكان

ومربر ذلك ضيق الفئة الباحثة عنها من رجال األعمـال واملقـاولني وأصـحاب    ، املراتب بني باقي السلع
تـتالزم مواقعهـا   واليت غالباً ما ، ناطق اليت تتوزع ا داخل الكتلة العمرانيةإضافة إىل حمدودية امل، األمالك

مما تسبب يف إجياد ذلك ، املؤدية للمخططات احلديثة املعتمدة وإىل جوار مكاتب العقار بالقرب من الطرق
يف تشـكيل   وهذا يشري إىل تأثري نوعية السـلع ، مقابل التقلص يف نسبة املستفيدين منها، التقلص بأعدادها

وهو اجلانب الذي ختتلف ظروفه ، والذي يؤثر بشكل مباشر على أحجام تلك النقاط، نطاق خدمة السوق
                                       :وذلك يف اجلدول التايل، بالنسبة لألسواق املركزية
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 )5-5(رقم جدول
 يهانوعية السلع املباعة فنيف حمالت األسواق املركزية وفق تص

 %النسبة عدد احملالت نوعية السلع

 ٥٠ ١٠٩٣ املالبس و الزينة و التجميل
 ٢٣.٩ ٥٢٩ األثاث املنزيل

 ١٦ ٣٥٦ متنوعة

 ٥ ١٠٧ الغذائية

 ٤ ٩٤ السيارات واملعدات الثقيلة

 ١ ٢٧ املكاتب والبنوك

 ٠.١ ٤ مواد البناء

 ١٠٠ ٢٢١٠ اموع

 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                                  

    
من خالل حتليل اجلدول السابق جند أن املالبس وأدوات التجميل قد استحوذت على نصيب األسـد        

ق وهي النسبة األعلى على مستوى مجيع األسوا، بني حمالا؛ وذلك بواقع نصف حمالت األسواق املركزية
بتخصصها يف  قد ينبئمما ، ل فيها أي سلعة من السلع هذا النصيب من األسواقواليت مل تن، نية بالدراسةاملع

على ) املستوردة(واليت تضم املالبس اجلاهزة وأدوات التجمل ذات املاركات العاملية ، هذا النوع من السلع
كمـا اختصـت   ، ...كرميـة إىل جانب اإلكسسوارات والساعات واوهرات واألحجار ال، نطاق واسع

اليت احتلت املرتبة الثانية مبا يعادل ثلـث حمـالت   ، جمموعات أخرى من هذه األسواق ببيع السلع املنزلية
إال أن ارتفاع املستوى املعيشي للمجتمـع  ، وذلك بالرغم من طول دورية احلاجة إليها، األسواق املركزية

من االكتفاء بالضروريات حنو احلرص على ، لسلوك الشرائيالسعودي قد أينعت مثاره يف التأثري على تغيري ا
ولتكامل تلك الوظيفتني اخلدميتني تنحت السلع املتنوعة ، ووسائل الرفاهية يف سبل املعيشة، اقتناء الكماليات

والـيت تتمثـل يف   ، كسلع تابعة لنشاط الرتب العليا ذه األسواق ةتليها اخلدمات التمويني، للمرتبة الثالثة
انب الترفيه يف هـذه  كمكمالت جل، ت واملسليات الغذائيةالعارضة للحلويا وبعض احملالت تسوبر ماركال

وذلك ، أما املعدات الثقيلة واملكاتب والبنوك ومواد البناء فهي السلع اليت تنحت يف املراتب الدنيا، األسواق
زيع احملالت وفق سلعها يف األسواق وميكن تتبع نسب تو ، نظري تدين حبث املتسوقني عنها يف هذه األسواق
 : الشريطية واملركزية من خالل الشكلني التاليني
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 )3-5(رقم شكل
 فيهااملباعة السلع  التوزيع النسيب حملالت األسواق الشريطية وفق نوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر              

 
 )4 -5(رقم شكل

 نوعية السلع املباعة فيها حملالت األسواق املركزية وفق التوزيع النسيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428الباحثة اعتمادا على العمل امليداين: املصدر                        
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 من عدد احملالت يف األسـواق سلعة يف نصيب كل  اًنسبي اًتدرجنالحظ ) 3-5( شكلليل من خالل حت  
، يف حني قاربتها سلع املواد الغذائية يف املرتبة الثانية، حازت فيه السلع املتنوعة على املرتبة األوىل ،الشريطية

، ا نظراً لضرورا االسـتهالكية لطلب هلواملتميزة بقصر دورية ا، وهي سلع استهالكية من الدرجة األوىل
قاربتها املعدات الثقيلة ،  مدى احلاجة هلايف وهي األطول، حازت بعد ذلك السلع املنزلية على املرتبة الثالثة

واليت ختصصت ا شوارع معروفة باملناطق الصـناعية  ، يف املرتبة الرابعة% 15اليت مل تتجاوز  والسيارات
، يف حمالت األسواق الشريطية لتأيت املالبس وأدوات الزينة واملكاتب ومواد البناء يف املراتب الدنيا، باملدينة

ة املتسوقني يف احلصول على السلعة من هذه احملالت عند ادين مستوى دون البحـث عـن   يعود ذلك لرغب
كما أن متسوقي هذه احملالت يفضل احلصول على بغيته بأقل كلفة زمنية ومسافية ومادية ، خيارات متعددة

وقوفاً ذلك و، األمر الذي دفع بالتجار لتعدد احملالت للسلعة الواحدة، وهي توجهات اإلنسان االقتصادي، 
 ، فئة حمـدودة بحث عنها إال يواليت ال  ،بينما جتد الفئات القليلة من متسوقي اخلدمات، عند رغبة املتسوقني

األمر الـذي  ، احلديثة يف منوها مثل املكاتب والبنوك املوجودة ومواد البناء املقرونة يف توزيعها باملخططات
مث ، املهـم وحىت املعيشية يف سلم هرمي بداية من األهم  األسواق الشريطية للمتطلبات تنوع سلعيشري إىل 

بينما جند أن اختالفاً واضحاً يف توزيع التخصصات السلعية ، األقل أمهية يف قاعدة هرم االحتياجات اليومية
 .يف األسواق املركزية 

 ،حمددة املركزية قد اجتهت حنو التخصص يف سلع نالحظ أن األسواق) 4-5(الشكلمن خالل حتليل و    
الذي ال تعنيه املسافة والكلفة املادية والزمنية بقدر ما يعنيه تعـدد  ، تشبع فيها حاجات اإلنسان االجتماعي

اختصت هذه األسـواق   كما، عصر ما بعد احلداثةوهذه من إفرازات ، اخليارات وإشباع خمتلف األذواق
وهي حمصلة ، ها للمتعة دون احلاجة امللحةواليت حيرصون علي، بإشباع احلاجات االستمتاعية لدى املتسوقني

واسـتغلت اجلهـات االسـتثمارية    ، تكالبت على ساكن املدينـة ، طبيعية لعدة ظروف نفسية واجتماعية
طبعت الوجه االستهالكي ، توالتسويقية هذه الظروف لتحقيق أرباحها؛ يف اية سلسلة متتالية من التغريا

وبالتايل زيادة ، بالتحضر مث ارتفاع املستوى التعليمي لرب األسرة بدايةً، للمتسوق السعودي بسمات حديثة
األمر الذي أسهم ، وتأثريها يف حتديد االحتياجات الغذائية واالستهالكية واملعمرة لألسرة ،مركزية الزوجة

 أثر االنفتاح علـى العـامل  كما ، يف توجيه احتياجات األسرة) فرادكأ(بشكل فاعل يف زيادة تأثري األطفال
يف تلـك اتمعـات؛    Consumer Cultureالثقافة االستهالكية و، املتعددةعرب وسائل االتصال  اخلارجي

عزز هـذا  ، من خالل اإلشباع االستمتاعي ملتطلباا احلياتية، احلريصة على إبراز املكانة االجتماعية لألسرة
، سية لتقبل ظهور األسـواق املركزيـة  التوجه تكامل العناصر التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والنف

فازدادت أعداد احملالت ، والذي أظهر التطابق الواضح والقوي مع تلك املتطلبات، وامتصاص كل ما تعرضه
وتوفري سبل الرفاه والراحة؛ يف املأكل وامللبس ، والعناية باجلسم، وأدوات التجميل والزينة، العارضة لألزياء

واليت دف لتعميق النزعة ...نب حرصها على توفري صاالت الترفيه والترويحإىل جا، ...واملسكن واملركب
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واليت تؤثر سلباً على التنشئة ، لتحقيق أهدافها االقتصادية -كجيل صاعد-االستهالكية لدى األطفال خاصة 
فاألطفال من هذه الفئة ال يشعرون بالرضا والسـعادة  ) 226-224ص،هـ1421،سليمان(االجتماعية 

معتمدين على املنطق يف خيارام ، ال الذين خيتارون احتياجام من نطاق ضيق ويف ظروف حمددةكاألطف
بسـبب  ، بارتفاع مستقبلي للتفاعل معها نتيجة ارتفاع معدالت الوالء هلا مما ينبئ ،وهم بذلك أكثر سعادة

هذا ال يعين سلبية التأثري و ،اق القوي يف توجيه سلوك املتسوقوهذا يشري إىل تأثري هذه األسو، تلك التنشئة
 . وإمنا هي عالقة تبادلية واضحة ال ميكن التغاضي عنها

وميل األوىل حنو التسوق ، كما يظهر من هذا كله االختالف اجلذري بني األسواق الشريطية واملركزية     
إىل جانـب   الكمالياتالعصري الباحث عن  واألخرى للتسوق، التقليدي املليب للحاجة عند أدىن مستوى

األمر الذي يشـري  ، مربر ذلك كله اختالف جذور نشأا وتوظيفها خلدمة النطاق احلضري، الضروريات
وبالتايل نظام تفاعلي خمتلف ، بشكل أو بآخر إىل تباين خصائص املتسوقني بني هذين النوعني من األسواق

 .بني التنوع والتخصص، التوجهات واحلاجات والرغبات
دليل التخصـص   هامن أشهرواليت ، ة التخصص السوقي بأحد األساليب التحليلية املعروفة ميكن دراسو    

Specialized Index ويساعد هذا الدليل على معرفة ختصص كل سوق اعتمادا على ، أو الدليل الوظيفي
 :)6-5(وقد ظهرت نتائجه يف جدول، معطيات صيغته الرياضية
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 )6-5(رقم جدول 
 ةل الوظيفي حملالت األسواق الشريطيالدلي

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428من حساب الباحثة اعتمادا على بيانات العمل امليداين: املصدر                 

وملعرفة ختصص ، السلعالوظيفي دليل الد أن األسواق قد تباينت يف قيم جن )6-5(خالل حتليل اجلدولمن 
األسواق الشريطية  صنفتومبقارنة القيم يف كل سوق ، يف كل سوق للدليل نتتبع القيمة األعلى كل سوق

  :إىل جمموعات على النحو التايل
املسجد احلرام واملنصـور وأم   شارع: وتضم األسواق املتخصصة يف السلع املتنوعة وهي: اموعة األوىل*

ومتثـل حـوايل   ، القرى واجلزائر وعبد اهللا اخلليفي والطاشقندي واملنصورية ووادي جليل وعبد اهللا خياط
فعلى سـبيل  ، حيث تعد من احللقات الرابطة بني األحياء األكثر حيوية باحلركة، من أسواق املدينة 41%

وهي مـن  ، صور والزهراء والتيسري واهلنداوية وجرهم واخلالديةاملثال يربط شارع املنصور مابني أحياء املن
مما أوجد ذلك التركز الواضح يف احملـالت  ، أكثر أحياء املدينة كثافة سكانية مع ضيق قي املساحات املتاحة

 .ةالتجارية على طرقها الرئيسي

 معدات ثقيلة مكاتب مواد بناء متنوع املنزلية مالبس الغذائية الشارع الرقم
 ١ ٠.٧ ٠ ٧ ٠.٤ ٠.٩ ٢ الطاشكندي ١
 ٨٨ ٢٩ ٥.٥ ٢٢٠ ٨٦ ٢٣٢ ١٠٨ عبد اهللا عريف ٢
 2 ٥ ٠ ٥ ٠.٦ ٠.٩ ٧.٥ الضيافة ٣
 ١.٣ ١.٨ ٠ ٢٢ ٠ ٤.٥ ١7 عبداهللا اخلليفي ٤
 ٣.٢ ٠.٢ ٠ ٢.٦ ٠ ٠ ٣.٤ لشهداءا ٥
 ٤٥٦ ١٠٣ ٤ ١١٦ ١٧٩ ٢٩ ١٣٣ احلج ٦
 ٢٣ ٢١ ٣٠ ١٣٦ ١٥٨ ١٥٥ ١١١ احلجون ٧
 ١٣٩ ٢٣ ١١ ١٤٢ ٧ ٢١ ١٣٨ اجلزائر ٨
 ٤ ٤١ ٩ ١٥٧ ٣٨ ١٢١ ٦٥ أم القرى ٩
 ٠ ٠.٤ ٠ ١٠ ٣.٥ ٢٨ 2 األندلس ١٠
 ١٣ ٧ ٨.٥ ٣٣ ٣.٥ ٤ ٤٦ ريع ذاخر ١١
 ١٧ ٣٤ ٢٠ ١٠٩ ٥٥ ١٩ ١١٣ عمر القاضي ١٢
 5 27 ٠ ٢٨ ٢ ٥ ٢٤ عبد اهللا خياط ١٣
 ٢ ٠.٢ ٠ ٠.٢ ٠ ٠ ١ امللك عبداهللا ١٤
 312 ٦١ ١١١ ١٠١٥ ٦٤ ٦٢٠ ٧٦٤ املسجد احلرام ١٥
 ٣٠ ٤٠ ١٢ ٨٠ ١ ١٠ ٨٨ إبراهيم اجلفايل ١٦
 ٠.٥ ٠ ٠ ١ ٠ ٠.٥ ٢ امللك خالد ١٧
 ٠ 9 ٠ ٣٨ ٨ ٥٩ ١٩ خالد بن الوليد ١٨
 ١٢٣ ٤٢ ٣٥ ١٥٧ ٧٢ ١٥٢ ٧٢ املنصور ١٩
 ٣٨ ٢٣ ٧ ٩٠ ١٨ ٥٨ 103 اخلنساء ٢٠
 ٤ ٢.٦ ٠.٦ ٧ ٢ ٠.٦ ٦ وادي جليل ٢١
 ١٣ ٠.٣ ٠ ١٥ ٠.٧ ٠.٣ ٤ املنصورية ٢٢
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ارع الشهداء وريع ذاخـر  أسواق ش: وتضم األسواق املتخصصة يف املواد الغذائية وهي :الثانية اموعة*
وهي شوارع ، أسواق املدينة% 31ومتثل ، وعمر القاضي وإبراهيم اجلفايل وامللك خالد واخلنساء والضيافة

وبالتايل فهي األقـدر علـى   ، أي أا من أدىن رتب الطرق داخل النطاق احلضري للمدينة، حملية وجتميعية
تلبية متطلبات السكان اليومية من  ألمهيتها يف ؛اورات السكنيةالتغلغل داخل الكتلة العمرانية واألقرب إىل ا

 . املواد الغذائية 
 

أسواق الشـوارع عبـد اهللا   : وتضم األسواق املتخصصة يف املالبس وأدوات الزينة وهي: اموعة الثالثة*
ام والواقعة وهي من الشوارع القريبة من املسجد احلر، فقط% 18ومتثل، عريف واألندلس وخالد بن الوليد

 .يف املنطقة القدمية من املدينة يف مناطق مركزية املواقع ونشيطة احلركة
وهو سوق شارع احلج أحـد األحيـاء   : وتضم األسواق املتخصصة يف املعدات الثقيلة :الرابعة اموعة*

عدات وورش وقد ختصص بقطع الغيار وامل، من أسواق املدينة% 9وال ميثل سوى ، ةالواقعة يف منطقة صناعي
والـيت  ، وهي املناطق األبعد عن املنطقة املركزية املزدمحة بالسـيارات ، الصيانة والسمكرة والتنجيد والزينة

لذلك كان املناسب تواجدها يف املناطق  وقوفها لتلقي اخلدمات اخلاصة ا؛يصعب توفري املساحات الكبرية ل
 .املتطرفة من املدينة

 وال ميثـل ، وهي سوق شارع احلجـون : سواق املتخصصة يف األثاث املنزيلوتضم األ:اموعة اخلامسة *
حلاجة هذا النوع من السلع ،  كانت أبعد نسبياً عن املنطقة املركزيةواليت، من أسواق املدينة% 4.5سوى 

كما أن وظيفتـها الصـناعية   ، ال ميكن توفريها يف املناطق مرتفعة األسعار يف أراضيها، إىل مساحات كبرية
إثر حركات ، ومع ذلك فهي اليوم من أكثف املناطق بالسكان، ستوجب تطرف مواقعها بعيداً عن السكانت

وهو اإلجراء الذي قد يتـأخر نتيجـة   ، السكيناألمر الذي يتطلب نقلها خارج النطاق ، النزوح املستمرة
ية املزدمحة يف القلب القدمي لتتكرر مشكلة املواقع التجار، لعشوائية التنظيم وغياب تنظيم جهات التخطيط هلا

 .سابقاً
يف حني نالحظ أن املكاتب والبنوك ومواد البناء مل تتخصص ا األسواق الشريطية بسبب توزعهـا يف      

تبعاً لضيق فئات املستفيدين منـها  ، بني حمالت األسواق الشريطيةأعدادها  وقلة، مناطق متفرقة من املدينة
وميكن متثيل هذا الدليل من خالل الشـكل  ، زل خاصةومقاولني واملالكني ملناباتمع بني مستثمرين وجتار 

)5-5:(  
جند أن األسواق الشريطية املتخصصة يف بيع السلع املتنوعـة تقـع يف   ) 5-5(من خالل حتليل الشكل    

ناطق اهلامشية وهي مواقع مركزية تتوسط امل، األحياء االنتقالية واملتصلة بصفة مباشرة بأحياء القلب املركزي
جـاء يف  ، بسبب تعدد احملالت العارضة هلا، واليت يبحث عنها املتسوق من أقرب مكان لسكنه، واملركزية

وهي مشكلة مدن احلج األوىل؛ لذلك حرصت على التـوزع يف  ، املرتبة الثانية التخصص يف السلع الغذائية
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تلتها الشوارع املتخصصة يف بيع املالبس ، احلاجة كل املناطق هل، مناطق أكثر انتشاراً من باقي التخصصات
وقد ، وذلك نتيجة لتكرر رحالت التسوق هلا على مدى أطول نسبياً من سابقتها، وأدوات الزينة والتجميل

اختذت مواقعها يف مناطق أكثر تركزاً يف نقاط حمدودة من املدينة؛ وذلك يف األجزاء الشرقية ملنطقة املسجد 
نسبة األسواق الشريطية املتخصصة يف املعدات الثقيلة وورش السيارات يف شارعني  يف حني تقلصت، احلرام
فالقاصد هلـا  ، إال أما من أطول األسواق الشريطية؛ وذلك نتيجة لطول مدى الرحلة السوقية حنوها، فقط

لوجود عالقة مما يشري ، يبحث عن أفضل احملالت قدر استطاعته يف قطع املسافات املكانية والزمنية الطويلة
 .طردية بني عدد األسواق يف ختصص ما ودورية التسوق منها

امللـيب  ، وكما شكلت متطلبات املدينة العربية القدمية منط وسلع األسواق الشريطية يف دورها التقليـدي   
عها أسهمت املدينة احلديثة بطابعها املولود حديثاً يف تشكيل األسواق احلديثة ودف، األساسية فقط للحاجات

حنو االستمتاع والترويح والترفيه مـن   اًمتجه، املتسوق العصري لتجعلها من أوىل أولوياا تلتقدمي متطلبا
فاملهم هو حتقيق اإلشباع الذي يطمح لـه  ، بأدىن جهد وإن علت الكلفة أو زادت املسافة، خالل التسوق

األسـواق   مل تقـو ق املركزية مما أوجد ختصصات حديثة لدى األسوا، بتعدد اخليارات حتت سقف واحد
 :   )7-5(يت ميكن تناوهلا يف اجلدول وال ،الشريطية على تقدميها
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 )5-5(شكل رقم
 تصنيف األسواق الشريطية وفق الدليل الوظيفي حملالا

 
 . من حساب الباحثة: املصدر             
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 )7-5(جدول رقم
 ملركزيةالدليل الوظيفي لألسواق ا

 مكاتب مواد بناء متنوع املنزلية مالبس الغذائية اسم السوق الرقم
معدات 
 ثقيلة

 - ١ - ٩ ٣ ١١٦ 16 احلجاز ١

 - ٣ - ٥٢ ٣ ٣٨٠ 47 الضيافة ٢

 - - - ٩ ٥ ١٦٦ 7 ذي ااز ٣

 - - - - - ١٠٨ ٢ العتيبية ٤

 - - - - ١٨ ١١٠٩ ٤ العزيزية ٥

 - - - - - ٤٦٥ ٢ السالم ٦

 - - - ١ - ٤ ١ شرائع مولال ٧

 ٩ - ٠.٤ ٠.٩ - ٠.٤ ٠.٩ رياض العزيزية ٨

 - - - ٢ - - ٠.٦ السوق الصغري ٩

 - - - ٢ ٠.٦ ٠.٣ ١ العوايل ١٠

 - - - - - - ٢ درة الشهداء ١١

 - ٠.٢ - ١ - ٠.٤ ٠.٤ الوطن مول ١٢

 - - - ٣ - - - العدل ١٣

 - - - ٣ - ٧ - الصفا ١٤

 - - - ٢ ١٥ - - الدرة ١٥

 - ٩ - - ٢٢ - ١ التعاون ١٦

 - - - ١٥ ١٣٧٥ - ٥ التعاون املشترك ١٧

 - - - ١١ ٧ ١٧ - البحريات ١٨

 - - - ٥ ١ ٧ ٢ العرب ١٩

 - - - - ٣٢ - ٠.٧ متاجر العرب ٢٠

 - - - ١٥ ٧ ٤ ١ بلوتوث سنتر ٢١

 - ١ - ٢٤ - ١٠٨ ٤ الرصيفة ٢٢

 - - - ١٤ - ٤ - سيت اليتس ٢٣

 - - - ٠.٥ ٠.٥ ٢ - سعيدحممود  ٢٤

 - - - ٠.٤ - ٢ - احلارثي ٢٥

 - - - ٠.٩ ٦ ٤ - القرشي ٢٦

 - - - ٢ - - ٠.٢ اهلدا ٢٧

 ١ - ٠.٨ ٦ - - ١ األنوار ٢٨

 - ٠.٤ - ٨ - ٠.٤ ٠.٤ املرسى ٢٩

 ٣ - ٠.٦ ٢ ٣ ٠.٦ ٨ القوافل ٣٠

 - - - ١ - ٠.٣ - بقبق ٣١

 - ٠.٨ - ٠.٦ - - ٠.٨ اهلجرة ٣٢

 - - - ٥٢ ٣ ٩٨ ٧ ائلةالع ٣٣

 - - - ٠.٩ ٤٩ - ٠.٩ الدواس ٣٤

 - - - - ٩ - - الفقية ٣٥

 - - - - ٢ - - الكرم ٣٦

 - - - - ٩ - - احلازمي ٣٧

 ١ ٠.٧ - ٢ - ٣ - املنصور ٣٨

 ٧٣ - - ٢ - - ١ عامل السيارات ٣٩

 - - - ١٣١ - ٢٥٩ ٨ املسفلة ٤٠

 - ٠.٧ - ٠.٥ ٠.١ ٠.٣ - البسام ٤١

 .من حساب الباحثة: املصدر                            
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جمموعـات حبسـب ختصصـها     م األسواق املركزية إىل مخسميكن تقسي )7-5(من خالل حتليل اجلدول
 :الوظيفي على النحو التايل

وهي اموعة اليت حازت : األسواق املتخصصة يف بيع املالبس وأدوات الزينة والتجميل :اموعة األوىل*
إذ بلغت نسـبة هـذه   ، النصيب األكرب بني السلع نظري توجهات هذه األسواق حنو التسوق العصري على

الشرائع ة والعزيزية والسالم ووتضم هذه الفئة أسواق احلجاز وذي ااز والضيافة والعتيبي، %39األسواق 
وهي مـن  ، ور واملسفلةمول والصفا والبحريات والعرب والرصيفة وحممود سعيد واحلارثي والعائلة واملنص

 .أحدث أسواق املدينة
مـن  % 24حيث حازت هي األخرى على نسبة ، األسواق املتخصصة بالسلع املتنوعة :اموعة الثانية*

وهي السوق الصغري والعوايل والوطن مول والعدل وبلوتوث سنتر وسييت اليتس واألنوار ، األسواق املركزية
 .واملرسى وبقبق واهلدا

تضـم  ، %22وقد بلغت نسـبتها  ، األسواق املتخصصة يف بيع األثاث املنزيل واملفارش :الثالثة اموعة*
وغالبيتها قد ، الدرة والتعاون ومتاجر العرب والقرشي والتعاون املشترك والدواس والفقية والكرم واحلازمي

 .تطرفت مواقعها باملدينة بالقرب من املناطق الصناعية يف اهلوامش
والذي ختصص به سوق ، فقط% 8ونسبتها ، األسواق املتخصصة يف بيع املواد الغذائية :رابعةال اموعة*

وهنا يظهر أن األسواق ، والذي ينافس عدة أسواق تعمل يف ذات التخصص، القوافل ودرة الشهداء واهلجرة
، فيها ةالرئيسيتابعة للسلع  اًاملركزية ال تفضل التخصص يف هذه السلع االستهالكية وتفضل أن تكون سلع

اليت يبحث فيها عن خيارات أوسع لسلع ، فهي ال تتعدى أن تكون مراكز لتموين املتسوق يف هذه األسواق
 .أخرى سبق ذكرها

فقط من % 5واليت مل تتجاوز نسبته حوايل ، األسواق املتخصصة يف بيع املعدات الثقيلة :اموعة اخلامسة*
يف  األسواق املركزية من% 87اللذان حازا على ، ارات ورياض العزيزيةعامل السي مها سوقاو، أسواق املدينة
لتخدم خمتلف أحياء املدينة وإن بعدت ، األمر الذي أثر بشكل مباشر على مد منطقة النفوذ، هذا التخصص

 .عنها
 ،وهو سوق البسام فقط، فقط% 2ونسبتها ، األسواق املتخصصة يف باملكاتب والبنوك :اموعة السادسة*

وتأجري السيارات ومكاتـب   والذي امتاز بتقدمي خدمات االتصال، والذي يعد من أصغر األسواق مساحة
 :وميكن متثيل قيم هذا الدليل يف الشكل التايل، اخلدمات فقط

جند أن األسواق املركزية املتخصصة ببيـع املالبـس وأدوات الزينـة    ) 6-5(من خالل حتليل الشكل     
إذ ، توزعاً يف كل أحناء املنطقة االنتقالية؛ لذا فهي أكثر انتشاراً من باقي التخصصاتوالتجميل كانت أكثر 

تبعتـها يف  ، وأدىن سلع األسواق املركزية يف دورية التسوق منـها ، تعد سلعة التسوق األوىل هلذه األسواق
ر أسواق املدينة يف وإن كانت من أصغ، األمهية السلع املتنوعة واملوزعة يف شرق وغرب املسجد احلرام فقط
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وهي أكثر تركـزاً  ، حلقتها أسواق السلع املنزلية اليت تركزت يف مشال ومشال شرق املسجد احلرام، املساحة
 . إذ يعد من السلع املعمرة، من سابقتها يف نطاق جغرايف حمدود

شكل خليطـاً  ة تولدى مقارنة ختصصات األسواق املركزية والشريطية جند أن حمالت األسواق الشريطي    
ـ إذ تعد هذه احملـالت  ، خيتار موقعه دون تنظيم أو ختطيط مسبق لتوزيع ختصصاا ،سلعي اً عشـوائي  منط
 ،ية بالدرجـة األوىل السلع االستهالك انصبت ختصصاا على، لصناعةتعود جذوره لعصر ما قبل ا ،النشأة

حيث قامت بتنظيم تسويقي مـدروس  ، األسواق املركزية تغرياً جذرياً بينما تغريت هذه الظروف عند نشأة
األمر الذي يشري إىل تأثري ، بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية واالقتصادية مرتبط بالتغريات العصرية لعصر ما

متباين  Polarityوهو استقطاب ، جذب العنصر البشري وتباين درجات، نوعية السلعة يف توزيعها مكانيا
وبالتـايل ظهـر    ،يات السلع ومدى ضرورا يف إشباع احلاجات السكانيةًالدرجات إثر تباين تأثري مستو

ونظراً ألمهية العنصر البشـري كعامـل مباشـر    ، االختالف يف نصيب كل منها يف حجم املترددين عليها
كان من الضروري تفسري تأثرياته من خالل نسبة احلجم السكاين باملدينة إىل حجم احملالت التجارية ،التأثري
 واحلـد األدىن  -املشكلة لتخصص السـوق -واملبين على فكرة وجود عالقة بني نوعية السلعة ، سواقباأل

سـتختلف   ،وبناًء على ذلك، واستعدادهم لقطع املسافات للحصول على سلعة ما، املطلوب من املتسوقني
أهـدافها  بسبب اخـتالف ختصصـاا و  ، صورة تلك العالقة يف األسواق الشريطية عن األسواق املركزية

ميكن استشفافها مـن   وهي جوانب أصيلة ،والرغبات اليت تسعى إلشباعها لدى املتسوقني فيها، التسويقية
 :  )8-5(اجلدول
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 )6-5(شكل رقم
 تصنيف األسواق املركزية وفق الدليل الوظيفي حملالا

 
 من حساب الباحثة: املصدر             
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 )8-5(جدول رقم 
 سكان املدينة لعدد احملالت التجارية باألسواق الشريطية نصيب

عدد احملالت  نوعية السلع الرقم
 التجارية

سكان املدينة حلجم  نصيب
 احملالت التجارية

 1230 1118 املواد الغذائية 1
 1615 851 املالبس وأدوات التجميل و الزينة 2
 3258 422 األثاث املنزيل 3
 962 1428 متنوعة 4
 9963 138 مواد بناء 5
 3884 354 مكاتب وبنوك 6
 1850 743 معدات ثقيلة 7

 .هـ1428العمل امليداين : املصدر                                    

تصنيف حمالت األسواق الشريطية إىل ثالثة أصـناف حبسـب   ميكن  )8-5(من خالل حتليل اجلدول     
 :نصيبها من سكان املدينة

*وهي حمالت السلع  :نسمة 3000يبها من السكان أكثر مناألسواق اليت يزيد حجم نص:موعة األوىلا
... ومواد البناء من دهانات وديكورات...مثل حمالت األثاث املنزيل كاملوكيت واملفارش واملطابخ، املعمرة

اليت ميتد هلا الطلب وهي السلع واخلدمات ...واملكاتب والبنوك من عقار وخدمات ومكاتب سياحة وسفر
لذلك يكـون لديـه   ، مما حيفز املستفيد على البحث عن أفضل اخليارات املوجودة، لعدة شهور أو سنوات

ولذلك قلـت  ، السلع واخلدمات استعداد لبذل جهد أكرب وقطع مسافات أطول الختيار متطلباته من هذه
 .وبالتايل تضخم نصيبها من سكان املدينة، أعدادها

وهي حمالت بيع  :نسمة3000 -1500األسواق اليت تباين نصيبها من السكان مابني : الثانيةاموعة *
وحمالت بيع املعدات الثقيلة كقطع ... املالبس وأدوات التجميل والزينة واألحذية والعطور واإلكسسوارات

وبالتايل كانت ، لشهرينواليت تطول دورية التسوق حبثاً عنها إىل الشهر وا...الغيار وورش الصيانة والكهرباء
  .أبعد مسافة عن املساكن مقارنة باموعة األوىلوحمالا أقل انتشاراً 

، وهي حمالت السلع املتنوعة: نسمة1500األسواق اليت يقل نصيبها من سكان املدينة عن :الثالثة اموعة*
واد الغذائية كالبقاالت واملخابر وحمالت امل... لواليت تضم صوالني احلالقة وأجهزة االتصال والعاب األطفا

فيكتفي بأقرب حمـل  ، وهي السلع اليت يود املتسوق احلصول عليها عند أدىن جهد...واملطاعم واحللويات 
لذا  طبيعتها االستهالكية وسرعة تلفها؛نظراً لتكرار طلبها اليومي املتأثر ب، يبيعها وإن قلت خياراا املعروضة

واملتغلغلة بـني حنايـا الكتلـة    ، نتشار يف نطاق أوسع عرب الطرق التجاريةحرصت هذه احملالت على اال
وإذا مـا تناولنـا   ، مقابل تزايد أعداد النقاط املزودة هلا، يهامما قلص من نصيبها من املتسوقني ف، يةالعمران

وهو أثر تـابع  ، األسواق املركزية من هذا اجلانب لوجدنا اختالفاً بينياً يف نصيب األسواق من سكان املدينة
 :يف اجلدول التايل، عن سابقتهاالختالف مساا وخصائصها ووظائفها 
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 )9-5(رقم  جدول
 سكان املدينة لعدد احملالت التجارية باألسواق املركزية نصيب
عدد احملالت  فئات السلع الرقم

 التجارية
نصيب احملالت التجارية من 

 سكان املدينة
 12850 107 املواد الغذائية 1
 2599 529 األثاث املنزيل 2
 1258 356 متنوعة 3
 3862 1093 املالبس و أدوات الزينة  4
 343750 4 مواد البناء 5
 50925 27 املكاتب و البنوك 6
 14627 94 املعدات الثقيلة 7

 .هـ1428من حساب الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                      

نصيبها من سـكان   جمموعتني وفقميكن تصنيف األسواق املركزية إىل ) 9-5(من خالل حتليل اجلدول    
 :على النحو التايل املدينة

وتضم املواد الغذائية ومـواد  : نسمة10000احملالت اليت زاد نصيبها من السكان عن  :اموعة األوىل*
هـذا  ، يف األسواق املركزيـة حمالا هي اموعة اليت قل عدد و، البناء واملكاتب والبنوك واملعدات الثقيلة

وهو تفسري ، جبهد أكرب إثر انتقاله من سوق مركزي آلخر اللبحث عنه سيدفع باملستفيد، النقص يف أعدادها
ختصصه يف سلع معينة قلل من فرص ظهور ختصصات ن إذ إ، يزداد الطلب كلما قل العرض منطقي لقاعدة

 .ا األسواق الشريطية بصورة أفضلقادت حمال،أخرى
وتضـم املالبـس وأدوات   : نسمة10000احملالت اليت تدىن نصيبها من السكان عن  :اموعة الثانية* 

ولـذلك  ، ا األسواق املركزية تختصصاليت وهي السلع ، التجميل والزينة والسلع املتنوعة والسلع املنزلية
ن تعـدد أنواعهـا   إحيـث  ، مما قلل نصيبها من السـكان  ،ةفمجال العرض فيها واسع واخليارات متعدد

فاملتسوق ال ينتقل من سوق مركزي ، ومستوياا يف هذه األسواق جيعل اجلهد املبذول للحصول عليها قليالً
 .يف هذه األسواق بسبب تعدد اخليارات عنها آلخر حبثاً

خيتلف عن نصـيب األسـواق    تسوقنيامل خنلص من هذا إىل أن نصيب األسواق املركزية من السكان     
ممـا أدى  ، منها ة السلع اليت تتخصص ا كلوذلك نتيجة الختالف نوعي، الشريطية اختالفاً معاكساً متاماً

وهـذا إشـارة    ،األسواق املركزيةاد يف أحجام املتسوقني يف األسواق الشريطية عن وجود تباين قوي وحل
وهو جانب مهم يثري البحث اجلغرايف البشري  ،رية التسوقلوجود عالقة بني حجم التفاعل البشري ودو

املتسوقني م تصنيف األسواق وفق حج األمر الذي يقودنا إىل أمهية، والقائم على التفاعل بني اإلنسان وحميطه
 .لدراسة التباين واالختالف بينها، هافي
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 :هاتصنيف األسواق وفق أحجام املتسوقني في  5-3
إىل فئات متثل كل فئـة حجمـاً    -األسواق–من التصنيف على تقسيم جمتمع الدراسة يعتمد هذا النوع    

هادفة ، جم سكااف املدن وفق حمن الدراسات اجلغرافية كتصني الكثري تناولته اًإذ يعد أساساً شائع، معيناً
بالتصـنيف   ويعرف هذا النوع من التصنيفات، بذلك التعرف على عوامل ذلك التفاوت والتباين فيما بينها

 .والذي يقسم جمتمع الدراسة إىل رتب، الرتيب
ووضعها يف ، وفق حجم املتسوقني فيهاوبناًء على ذلك ستقوم هذه اجلزئية من الدراسة بتصنيف األسواق   

، هادفة بذلك معرفة النموذج البارز بني أسواق املدينة، مع تتبع أبرز مسات تلك اموعات، جمموعات رتبيه
 Central Goods and Servicesتقـدمي السـلع واخلـدمات املركزيـة      ركـزي يف ودورهـا امل 

 .لسكان املدينة) 102ص،هـ1413،اهلييت(
كما ، ني على األسواق اليت تتمتع بإشباع رغبات متسوقيها الشرائيةسوقأحجام املتازدياد البديهي  إن من    

ولذلك فمـن الطبيعـي أن ختتلـف     قني حنوها؛متسوتتأثر هذه األسواق بتركيبتها الطبوغرافية يف جذا لل
تبعاً للمراحل العمرية الـيت  ، رغبات املترددين على األسواق الشريطية عن املترددين على األسواق املركزية

األسواق املركزية يف مرحلـة   تعيشبينما ، فاألسواق التقليدية تعيش مرحلة النضج، تعيشها تلك األسواق
ـ تأثرمها بالشرائح البشرية املترددة عليهتلفان يف تأثرياما ومنهما خيكالً إذ إن ، النمو املبكر وبالتـايل  ، ام

 :كن وضعه يف رتب على النحو التايلوالذي مي، امبينه اًواضح اًمما أوجد تباين، اختالف درجات التفاعل
 )10-5(جدول رقم 

 يهاتصنيف األسواق الشريطية وفق حجم املتسوقني ف
رتبة 
 السوق

حجم 
النسبة  العدد أمساء األسواق نسمة/ردديناملت

 املئوية
 35 42700 عريف عبد اهللا -املسجد احلرام -احلج 10000أكثر من  األوىل

 -ريع ذاخر-عمر القاضي-احلجون-خياط عبد اهللا-املنصور -الضيافة 5000-10000 الثانية
 43 52500 اخلنساء -خالد بن الوليد

عبداهللا  -األندلس -امللك خالد-إبراهيم اجلفايل -لقرىأم ا-اجلزائر 5000أقل من الثالثة
 22 27200 الطاشقندي -الشهداء  -وادي جليل -امللك عبد اهللا -اخلليفي املنصورية 

12240  اموع
0 100 

 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر             

ق الشريطية إىل رتب حبسب حجم مرتاديها على النحـو  ميكن تصنيف األسوا من خالل حتليل اجلدول    
 :التايل

وهي احلج واملسجد احلـرام  :متسوق10000عن  ني األسواق اليت زاد فيها عدد املتسوق :الرتبة األوىل*
 وهي تتمتع مبركزية يف موقعها، ومتتد هذه الشوارع يف مشال وشرق وغرب الكتلة العمرانية وعبد اهللا عريف

عدة طرق شريانية وأخرى  هاينصب يف رواليت ، ول الطرق باملدينة املارة حبدود األحياءحيث تعد من أط
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ومع أا ثالث أسواق فقط وال تشكل ، جتميعية وحملية تربط بني سلسلة من األحياء الكبرية باحلجم السكاين
ا شكل بيئة نشطة مم، املتسوقني باملدينةإال أا استحوذت على ثلث حجم ، من أسواق املدينة% 13سوى 

 .احلركة على ضفافها
إىل أقـل   -10000والـيت تراوحـت مـن     سـوقني األسواق متوسطة احلجـم يف املت  :الرتبة الثانية*

واليت تنوعت يف مواقعها بني ، وهي مزيج خمتلط من األسواق املتوسطة والقصرية الطول :متسوق5000من
ني وقد استحوذت على ثلث املتسوق، من أسواق املدينة %36وتبلغ نسبتها، أحياء املركز واالنتقال واهلامش

 .على أسواق املدينة
وهذا هو النمط : متسوق5000ني واليت تدىن حجمها عناألسواق صغرية يف حجم املتسوق:الرتبة الثالثة*

وغالبيتها طـرق قصـرية   ، أي أا قد جتاوزت النصف، من أسواق املدينة% 51ومتثل ، السائد يف املدينة
لذا ميكن القول بأن أسواق مكـة  ، مما قلص من نصيبها من تدفقات احلركة البشرية، ال حملية اخلدمةاألطو

وهو جانب ميكن تعليله بتعقيد طبوغرافيـة  ، الشريطية تتسم بالقصر يف أطوهلا وتدين أحجام املترددين عليها
مما جعل الشـوارع  ، ين غري املنظمإىل جانب عشوائية منوها املقرونة بالنمو العمرا، املدينة وتشعب أوديتها

نتيجـة  ، األمر الذي سيشهد تغرياً جذرياً بسبب طفرة التنمية العمرانية احلالية باملدينة، الطويلة فيها حمدودة
خاصـة وأن السياسـات   ، لألسواق الشريطية ـا  اًجديد اًوالذي سيظهر منط، توسيع املركز أفقياً ورأسياً

األسواق حسب حجـم   وميكن متثيل رتب. نقل قمة اهلرم التطويري باملدينةاحلكومية قد أولت الشبكة وال
 :خالل الشكل التايل فيها من املتسوقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

 
 )7 - 5( شكل رقم

 تصنيف األسواق الشريطية وفق حجم املتسوقني فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428داين الباحثة اعتماداً على العمل املي:املصدر                 
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جند أن األسواق الكبرية يف حجم املتسوقني فيها قد تركزت يف مشـال  ) 7-5(من خالل حتليل الشكل     
ملا متتعت به من طول منحها فرصة املركزية بني أشد األحيـاء  ) مركز املدينة(وشرق وغرب املسجد احلرام 

يف نفس املنـاطق الـيت   ، توسطة يف حجم املتسوقنيبينما ازداد عدد األسواق الشريطية امل، تركزاً بالسكان
بينما اتسعت دائرة نفوذ األسـواق  ، وإن كانت أكثر ابتعاداً عن مركز املدينة، امتدت ا األسواق الكبرية

مما يشري لوجود عالقة طردية مابني رتبـة  ، الشريطية الصغرية أكثر يف نفس مناطق تشعب األسواق الكبرية
ولقد أظهر التحليل اجلغـرايف  ،  فكلما قلت رتبة ما زادت أعدادها، وقني وأعدادهاالسوق وفق حجم املتس
الكبرية أكثر يف احمليط  تركز املراكز السوقية:عدة مسات جغرافية من أبرزها الشريطيةلطبيعة توزيع األسواق 

األسـواق  على  وهو جانب ميكن دراسته أيضاً)  حبسب قاعدة كريستلر( والصغرية أكثر انتشارا، اجلغرايف
 :من اجلدول التايل  املركزية

 )11-5(جدول رقم 
 جم املتسوقني فيهاتصنيف األسواق املركزية وفق ح

 رتبة األسواق
حجم 

املترددين على 
 نسمة/السوق

عدد  أمساء األسواق
 األسواق

النسبة 
 املئوية

أكثر من  األوىل
2000 

 4 2 السالم -احلجاز

-2000 الثانية
1000 

 14 6 السوق الصغري -ذي ااز-الشرائع مول -الضيافة -امل السياراتع -العزيزية

-1001 الثالثة
5000 

رياض -املرسى-الدواس-بلوتوث سنتر-القوافل-اهلجرة-العائلة-درة الشهداء-العتيبية
 36 15 حممود سعيد-األنوار-بقبق-اهلدا-الرصيفة-الوطن مول-العزيزية

 500أقل من  الرابعة
 -احلازمي -العوايل -البسام-سييت ليتس -البحريات-املنصور-الصفا-التعاون املشترك

متاجر  -احلارثي-القرشي -الكرم -املسفلة -العرب -العدل -الفقية-الدرة -التعاون
 العرب

18 43 

 100 41  اموع
 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر

نيف األسواق إىل ثالث جمموعات حبسب حجم املتسوقني ميكن تص ) 9-5(من خالل حتليل اجلدول     
 :فيها

وتضـم  : متسوق يوميا2000ًني على اليت يزيد فيها عدد املتسوق األسواق كبرية احلجم: اموعة األوىل*
 ومهـا ، فقـط % 4إذ ال تتجاوز نسبتها ، وهي من أقل الرتب تواجداً يف املدينة، سوقي احلجاز والسالم

 .سوقان فقط
متسـوق  1000-2000األسواق متوسطة احلجم اليت تراوح عدد املتسوقني عليها من :وعة الثانيةام*

وهي متوسطة احلجـم بـني بـاقي    ، من أسواق املدينة% 36وهي الفئة اليت بلغت نسبة أسواقها : يومياً
 .اموعات
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: يومياً متسوق5000-1001اليت يقل فيها حجم املتسوقني من  األسواق صغرية احلجم: اموعة الثالثة*
وغالبيتها متخصصـة يف السـلع   ، من أسواق املدينة% 36وهي الفئة اليت تضخم فيها عدد األسواق إىل 

حىت مال نشاط بعضها إىل املومسيـة  ، مما خفض منسوب املنسابني حنوها، املعمرة كاألثاث املنزيل واملالبس
 .والسنوية

: يوميـاً  متسـوق 500 تدىن فيها حجم املتسوقني إىل أقل من األسواق الصغرية جداً اليت:اموعة الربعة*
، من أسواق املدينة% 43واليت بلغت نسبتها ، ومتثل هذه اموعة النمط السائد لألسواق املركزية باملدينة

 )8-5(ن متثيل هذه اموعات على الشكلوميك، تها من األسواق القدمية باملدينةغالبي
، نالحظ تدين عدد األسواق الكبرية يف رتبتها حسب حجم السـكان ) 8-5(لمن خالل حتليل الشك      

بينما ازداد عـدد  ، باملدينة ةوهي من املناطق االنتقالي، واليت ظهرت يف غرب وجنوب شرق املسجد احلرام
ولكنها كانـت أكثـر   ، يف شرق وغرب املسجد احلرام، مما زاد من انتشارها، األسواق املتوسطة يف رتبتها

وظهر النمط السائد يف األسواق الصغرية جداً واليت اتسعت دائرة انتشارها حنو الشرق ، اراً من سابقتهاانتش
مما يشري لوجود تطابق واضح لرتـب األسـواق   ، ويف مشاله ومشاهلا الشرقي وجنوا، األقصى لكتلة املدينة

 .الشريطية واملركزية حسب أحجام متسوقيها
حصاداً طبيعياً لتفاوت درجات تأثري عالقات متبادلة احلركـة والتفاعـل يف    عةوتعد هذه األمناط األرب    

مترا  يتولد عنها أصناف، مؤثر ومتأثر فأحجام األسواق وأطواهلا ومساحاا ما هي إال، النظام السوقي املعقد
  .خل حميطها اجلغرايفيف األمهية دا ةتب

إذا ما قارناها بأسواق مدن أخرى يف نفس  ،نخفضة املركزيةم تعترب أسواق مكة املركزية أسواقاًوعموماً     
، واليت علت مركزيتها الوظيفية والسـكانية ، كمدينة جدة عاصمة املنطقة الغربية باململكة، املنطقة اإلدارية

وبالتايل األقدر على إشباع احلاجات املتجددة للباحثني عنـها  ، حىت أصبحت األقوى استقطاباً يف إقليمها
وقلص من ، والذي أثر بدوره على مركزية أسواق مكة، ملدينة وما جاورها من مدن وحواضر وقرىداخل ا

فإىل أي مدى ميتد ذلك النفوذ يف ظـل ارتفـاع   ، مبحدوديتها ؤاحمليط املكاين اخلادم هلا إىل بقع ميكن التنب
والتأثري عند دراسة أي وهذا جانب جوهري يتناول قوة التفاعل ، امستوى االتصال بينها وبني مدن إقليمه

 .مهماً يف التصنيف اًوالذي ميكن اختاذه أساس، عنصر حضري أو خدمي باملدينة
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 )8-5(شكل رقم

 تصنيف األسواق املركزية وفق حجم املتسوقني فيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : ملصدرا            
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 :    هانفوذتصنيف األسواق وفق مساحة مناطق  5-4
بتباين ، مهما كان حجم العالقات املتبادلة فيما بينها، لكل نقطة مركزية جمال تفاعلي يربطها مبا حوهلا     

 )221ص،هـ1423،اهلييت(فيما بينها  ةأحجامها السكانية واملسافات الرابط
ويف اجتاهات خمتلفـة  ، ذ نطاق خدمة السوق ميتد ملسافات متباينةويف دراستنا ملوضوع األسواق جند أن نفو

وكذلك من فترة ، وخيتلف نطاق النفوذ لكل سوق عن اآلخر، نظراً لضرورة دورها يف خدمة سكان املدينة
واليت ختلق حميطاً سهل االتصال والوصـول  ، وتتأثر بتالقي طرق ووسائل املواصالت والنقل، زمنية ألخرى
 .داء املدينة وبأقل تكلفة وإىل أدىن حمن كافة أحن

وهو مؤشر واضـح  ، وخيتلف إقليم السوق مابني التمدد والتقلص حبسب احلجم السكاين املستفيد منه     
، ميكن تعريف مفهومه بأنه منطقة التأثري وتصريف البضائع والسلع والذي، إقليمهملدى التفاعل بني السوق و

وهذه النقطة اليتُ تظهر عالقة تبادلية ، ل على متطلباا من السلع واخلدماتاليت تعتمد على السوق يف احلصو
اجلـار  (ومتتص منتجات اإلقليم االقتصادية والقوى البشـرية   تتنبعث منها السلع واخلدما، تكاملية التأثري

 )60-59ص،هـ1420،اهللا
تعتمد على الوصـف للمعـايري    فاألوىل، ولقد تعددت طرق حتديد منطقة النفوذ بني النوعية والكمية     

وهو جانب ، أما الثانية فتعتمد على أساليب إحصائية دقيقة حتلل العالقة بقيم عددية، املستخدمة يف حتديدها
ن العالقات التبادلية تتباين إذ إ، النقطة املركزية وما حوهلا يف ظل اعتمادها على الرابط ما بني قصعب التطبي

وتعدد بـدائل  ، وة االتصال واالنتقال وظهور صناعات واختفاء أخرىبسبب مدخالت ق، من عصر آلخر
فديكنسون ) 219ص،هـ1413،إمساعيل(نتج عنها تعدد العناصر احملددة ملنطقة النفوذ، الوقود واملواد اخلام
وهو اهلـدف الـذي   ، متأثرة جباذبيتها، سكانيةقات اقتصادية وروابط اجتماعية وأخرى يرى ارتباطها بعال

دراسة لتناوله وإبراز أهم اخلصائص السكانية واملكانية إلظهار العالقة املتبادلة ما بـني األسـواق   تسعى ال
فجاءت ، وقد طبقت الدراسة مقياس حساب منطقة النفوذ املشار له يف الفصل األول ،ومنطقتها املخدومة
 :التايل نتائجه على النحو
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 )12-5(جدول رقم 

 اق الشريطيةامتداد مناطق نفوذ األسو

عدد  اسم السوق الرقم
 املتردين

مساحة احلي 
الذي يقع 
فيه السوق 

 2كم

إمجايل 
سكان 
 احلي

نصف 
قطر دائرة 

نفوذ 
السوق 

 كم

رتبة 
 * الطريق

 رئيسي 2 288775 51.71 19000 احلج 10
 رئيسي 1 186388 15.89 12000 املسجد احلرام 1
 ياينشر 0.8 204839 12.60 11700 عبد اهللا عريف 3
 رئيسي 0.6 54688 2.31 9000 الضيافة 4
 رئيسي 0.6 222063 9.31 9000 املنصور 5
 حملي 1 48125 5.24 7500 عبد اهللا خياط 6
 رئيسي 0.6 243476 18.30 6000 احلجون 7
 شرياين 98 37.125 64.94 5500 عمر القاضي 8
 جتميعي 0.4 72350 5.56 5500 ريع ذاخر 9
 حملي 0.2 8200 0.341 5000 خالد بن الوليد 2
 جتميعي 0.3 34600 1.71 5000 اخلنساء 11
 شرياين 0.6 80675 6.59 4600 اجلزائر 12
 رئيسي 1.5 216523 94.37 4500 أم القرى 13
 حملي 4 253000 90.67 4500 إبراهيم اجلفايل 14
 رئيسي 0.6 64763 8.25 3500 امللك خالد 15
 حملي 0.5 35475 3.73 2800 األندلس 16
 حملي 0.3 243476 18.30 2000 عبداهللا اخلليفي 17
 شرياين 23 55963 2.13 1500 املنصورية 18
 رئيسي 0.3 64763 8.25 1200 امللك عبداهللا 19
 حملي 1 20350 21.65 1100 وادي جليل 20
 حملي 0.6 4400 2.06 800 الشهداء 21
 حملي 0.3 443476 3.25 700 الطاشقندي 22

 .يف الفصل السابق مت سابقاً توضيح مفاهيم رتب الطرق*                              
 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                                

     
 :تمن خالل حتليل اجلدول السابق ميكن تصنيف األسواق الشريطية إىل ثالث جمموعا 
وهي اموعـة األقـل بـني بـاقي     ): كم5أكثر من (أسواق ذات منطقة نفوذ كبرية :اموعة األوىل*

وهي اليت تناسـب فيهـا عـدد    ، من األشرطة التجارية باملدينة%13واليت مل تتجاوز نسبتها ، اموعات
وكليهما ، القاضي فقطوتضم هذه اموعة شارع املنصورية وعمر ، املتسوقني مع مساحة األحياء املخدومة

مما أكسبها عدداً كبرياً من املتسوقني فيها نسبة إىل ، طرق شريانية تربط مابني طرق رئيسية أعلى رتبة منها



 208

كما ساهم ختصص القاضي يف املواد الغذائية مع انعدام تواجد  ،حجم السكان ومساحة األحياء اليت ختدمها
، ساهم يف جذب أحجام كبرية حنوها) لشرائع كبرية املساحةخمططات ا(الشوارع التجارية يف تلك اجلهات 

، وهو يف الطرف اجلنويب من توزيع األسواق الشـريطية ، أيضاً يتخصص سوق املنصورية يف السلع املتنوعة
 . األمر الذي أسهم يف مد منطقة النفوذ ملساحات واسعة حول الطريق الذي تنتمي له

وهي اموعة اليت بلغت ): كم1-5(قة نفوذ متوسطة تراوحت مابني األسواق ذات منط :اموعة الثانية*
وتضم وادي جليل وإبراهيم اجلفايل وأم القرى وعبد اهللا خياط واحلـج  ، من أسواق املدينة% 27نسبتها 

نصفها يتوزع على طرق رئيسة تفصل مابني أحياء كبرية يف احلجم املساحي والسـكاين  ، واملسجد احلرام
وتسعى معظمها لتلبية حاجاا اليومية ، تقع بالقرب من ااورات السكنية، على طرق حمليةوالنصف اآلخر 

 . من السلع الغذائية واالستهالكية
% 63وهي اموعة اليت بلغت نسبتها ):كم1أقل من (األسواق ذات منطقة نفوذ صغرية  :اموعة الثالثة*

يافة وعبد اهللا عريف واحلجون وريع ذاخر وخالد بـن  وهي تضم أسواق املنصور والض، من أسواق املدينة
اعتماداً على حساب عـدد  ، مما دلل على أن هذا هو النمط السائد المتداد نفوذ األسواق الشريطية، الوليد

، وهي متتد على مركب خمتلط من الطرق على اختالف رتبـها ، سكان احلي ومساحته وعدد املتسوقني فيه
على %23على طرق جتميعية و% 13على طرق شريانية و% 9رئيسية وعلى طرق %18حيث وقع منها 

وميلها حنو التركز ، ميتاز بصغر املناطق املخدومة، مما يظهر منطاً حمدداً من مناطق النفوذ باملدينة، طرق حملية
 . على الطرق احمللية

 : ل التايلكما طبقت الدراسة مقياس منطقة النفوذ على األسواق املركزية والذي أظهره اجلدو
 )13-5(جدول رقم 

 امتداد مناطق نفوذ األسواق املركزية 

عدد  اسم السوق الرقم
 املترددين

مساحة احلي 
الذي يقع فيها 

  السوق
 )2م ألف(

إمجايل سكان 
احلي الذي 
يقع فيه 
 السوق

نصف 
قطر دائرة 

منطقة 
النفوذ 

 )2مألف(

عدد 
الطرق 
املؤدية 
إىل 
 السوق

 2 60 48125 5242 2500 السالم 1
 1 45 22275 57175 800 اهلجرة 2
 1 42 10450 46880 400 البحريات 3
 2 34 24750 30310 1000 الشرائع مول 4
 1 32 25300 90670 300 العوايل 5
 2 25 14438 3061 3000 احلجاز 6
 1 20 4400 2061 900 درة الشهداء 7
 1 17 16638 4541 1000 السوق الصغري 8
 2 14 48125 5242 2000 العزيزية 9
 1 14 20350 21650 200 التعاون 10
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 2 13 10450 4688 400 التعاون املشترك 11
 1 11 12475 34630 50 القرشي 12
 2 10 48125 5242 1000 ذي ااز 13
 2 9 35475 3738 900 العتيبية 14
 1 9 48125 5242 800 العائلة 15
 3 9 55825 5551 800 القوافل 16
 1 9 16000 2136 700 بلوتوث سنتر 17
 1 9 16638 3016 500 حممود سعيد 18
 2 8 28600 1028 2000 عامل السيارات 19
 2 8 48125 5240 600 رياض العزيزية 20
 1 8 24750 30310 50 احلارثي 21
 1 7 24750 6860 200 العدل 22
 2 6 37500 862 2000 الضيافة 23
 2 6 42200 3250 600 الرصيفة 24
 1 6 48125 5240 300 البسام 25
 1 6 23000 3740 200 احلازمي 26
 1 6 23000 3740 200 الفقية 27
 1 5 19962 1530 400 املنصور 28
 2 5 42200 3250 300 سيت اليتس 29
 1 4 34600 1760 400 الصفا 30
 1 4 23000 3740 100 الكرم 31
 2 3 23000 374 600 الدواس 32
 1 3 37500 862 600 طن مولالو 33
 1 3 37500 862 550 اهلدا 34
 1 3 37500 862 500 األنوار 35
 1 3 34600 1710 200 الدرة 36
 1 3 53600 7060 100 العرب 37
 2 2 24600 1130 100 املسفلة 38
 1 2 53600 7060 50 متاجر العرب 39
 1 1 37500 86 600 املرسى 40
 1 1 50188 262 500 بقبق 41

 .هـ1424وبيانات اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة، هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر                        

     
  :من خالل حتليل اجلدول السابق ميكن تصنيف األسواق املركزية إىل ثالث جمموعات على النحو التايل    

وقـد  ): ألف متر مربع30أكثر من (سواق كبرية النفوذ وهي اليت جتاوز نصف قطرها أ: اموعة األوىل*
ومجيعها من ، وتضم أسواق الشرائع مول والسالم واهلجرة والبحريات والعوايل، فقط % 12بلغت نسبتها 

ـ   ، وتقترب بشكل واضح من املناطق اهلامشية، األسواق البعيدة عن مركز املدينة القدمي ا الـيت تتسـع فيه
 .وقد تباينت يف مستويات سلعها من الدنيا للمتوسطة يف دورية التسوق منها، مساحات األحياء عموماً

وقد بلغت ): ألف متر مربع10-30(أسواق متوسطة النفوذ وهي اليت تراوح قطرها مابني:اموعة الثانية*
الصغري والعزيزية والتعاون وتضم أسواق واحلجاز ودرة الشهداء والسوق ، من أسواق املدينة% 20نسبتها 
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ومجيعها من األسواق املتخصصـة يف سـلع متباينـة املسـتويات     ، ذي ااز والتعاون املشترك والقرشي
بالرغم من ارتفاع ، إال أن توسط مساحات األحياء اليت تقع ا قد منحها مناطق نفوذ متوسطة، واخلصائص

 .نصيبها من حجم املتسوقني
واليت بلغت ): ألف متر مربع10أقل من (اق صغرية النفوذ وهي اليت بلغ نصف قطرهاأسو:اموعة الثالثة*

وتضم والعتيبية وبلوتوث سنتر والعائلة وعامل السيارات والقوافل ورياض العزيزية واحلارثي ، %68نسبتها 
الوطن مـول  والعدل الضيافة والرصيفة والبسام واملنصور واحلازمي والفقية وسييت اليتس والصفا والعرب و
وهي متثـل  ، واهلدا واألنوار والكرم والدواس والدرة ومتاجر العرب واملسفلة وبقبق واملرسى وحممود سعيد

 .النمط السائد لألسواق املركزية مبدينة مكة املكرمة
وسكان احلـي   )قد تكون غري معمورة(ومما يعاب على هذا املقياس أنه يأخذ يف حسبانه تناسب مساحة    

وجود :ومن أبرزها، وقد أغفل عدة متغريات فاعلة التأثري على اتساع وضيق منطقة النفوذ، تسوقنيوعدد امل
نتج عن ذلك ظهـور أسـواق   ، أسواق أخرى منافسة يف نفس احلي وإغفال مساحة السوق املعين بالقياس

داء والسـوق  ل سوق درة الشهأخرى كربى مبنطقة نفوذ كبرية مث اًصغرية جداً يف مساحتها وجتاور أسواق
إذ ، عرب الطرق مباشرة لـه وسهولة الوصول ، كما أغفل نوعية السلع املعروضة يف هذه األسواق ،الصغري

يف ، اتصلت بطريق واحد% 63و، من أسواق املدينة% 36بلغت نسبة األسواق اليت حازت على طريقني 
يعين سهولة وصول عالية تتناسب مما ، طرق مباشرة3 -1حني تفردت فئة األسواق الكبرية يف نفوذها بتوفر 

 .مع تعدد طرق االتصال
فمـن  ، إن الترابط واالتصال يف اإلقليم اجلغرايف يعد حلقة قوية التأثري على تشكيل النطـاق املخـدوم      

فهي الـيت  ، املعروف أن ارتفاع مستوى الشبكة ركن مهم الستمرارية التفاعل بني حلقات النظام اجلغرايف
لذلك أولت الكثري من الدراسات اجلغرافية  ؛وهي القادرة أيضاً على شل حركته متاماً، وتثري حركته يحتي

حىت أصبح من املسلم به تزايد ، اهتمامها باملسافة بني الظاهرات وموقعها من شبكة املواصالت واالتصاالت
نه وميكن القول إ، ل للوصولهد املبذواملكانية والزمنية واالقتصادية واجل ةمنوطاً باملساف أمهية املوقع اخلدمي

كلما كانت الطرق املؤدية لألسواق متكاملة العناصر بتناسب أطواهلا وأعراضها ومرافقها اخلدمية واألرصفة 
 )209ص،هـ1424،الشريعي(املوازية لضفتيها؛ كلما تزايد منو تلك األسواق وازداد عدد القادمني إليها 

خالل  بغية إظهار النمط السائد من) العينة(تسوقني حول األسواقولقد سعت الدراسة لتتبع نطاق نفوذ امل   
 : الشكل التايل
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 )9-5(رقم شكل
 األسواق الشريطية للمتسوقني مبحالت ةعدد األحياء املصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 .هـ1428الباحثة اعتماد على العمل امليداين: املصدر                

 )10-5(رقم شكل  
 للمتسوقني مبحالت األسواق املركزية ةء املصدرعدد األحيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1428العمل امليداين: املصدر                         

    
 

٠٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠

احلج

اجلزائر  

الضيافة     

أم القرى 

عبد اهللا عريف  

عمر القاضي 

عدد األحياء 
املصدرة   

٠٥١٠١٥٢٠٢٥٣٠

أضواء املدينة 

القــوافـل

احلـــجــاز

املرســى

بلوتوث سنتر 

ذي ااز 

التعاون املشترك 

الشرائع مول 

فقيــــة

األحياء املصدرة 
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حنو األسواق الشـريطية  سوقني تحركات املتاملوضح لألحياء املصدرة ل) 9-5(حتليل الشكلمن خالل     
فقد ظهـر  ، ألي سوق من أسواق املدينة اًحي 30ز والذي مل يتجاو ،يظهر مدى نفوذ األسواق الشريطية

وهي امللك فهـد  ، من أحياء املدينة%42اً وبنسبة حي25أعلى نفوذ ألسواق شارع عبد اهللا عريف بواقع 
وجرول واحلمراء وأم اجلود واخلنساء والرصيفة وريع ذاخر والزاهر والزهراء والشوقية والسالمة والشرائع 

زيزية والعمرة والكعكية واملنصور والنزهة واهلنداوية وجبل النور وجرهم والبيبان والطندباوي والعسيلة والع
واليت  ،ن أشدها دفعاً للمتسوقني الشرائع والشوقية والنزهة والزاهراكو، والشبيكة ووادي جليل واملرسالت

ب والذي جـذ ، يف حني كان أقل األسواق جاذبية أسواق شارع عمر القاضي، متسوق 5-7راوح من ت
وهي شرائع ااهدين والشرائع واهلنداوية واملنصور والعدل وجبل النور ، %13بنسبة  أحياء فقط 8سكان 

 5-7ائع وشـرائع ااهـدين   الشرمن ) يف هذا السوق(للمتسوقنيكان أشدها دفعاً و، والعدل والعكيشية
 .  متسوق

، كمنطقة خمدومة اًحي 25اوزت خط جتقد أن األسواق املركزية  )10-5(حتليل الشكل يف حني أظهر    
وهي امللك فهد والتنعيم واجلميـزة واخلنسـاء   ، %46وبنسبة  حيا28ًفقد ظهر أن سوق ذي ااز خيدم 

واخلالدية والرصيفة والزاهر والشرائع والشوقية والعتيبية والعزيزية والعمرة والعوايل وجبل النور والطندباوي 
يع ذاخر والبيبان وجرول والشامية روالنزهة واهلجرة وبطحاء قريش والغزة ووالسليمانية  دةواملسفلة واملعاب

أشد األسواق املركزية مما جعلها من ، ساهم على ذلك طبيعة التنوع السلعي واخلدمي للسوق، واملرسالت
يث ح، ان سوق التعاون املشترك هو أقل األسواق نصيباً من األحياء املخدومةيف حني ك، طوال العام جاذبية
وهي امللك فهد والتنعيم والعزيزية والعمرة واملنصـور والنواريـة واهلنداويـة    ، %13فقط  أحياء 8بلغت

الـيت ميتـد   ، فقد ختصص بالسلع املعمرة نوعية السلع املباعة فيهولقد كان هذا نتيجة ل، واحلمراء وأم اجلود
ية اليت اجتهت للسلع االستهالكية كما على عكس األسواق الشريط ،مدى التسوق هلا حنو السنوية أو املومسية

وميكن القول بوجود عالقة  ،وهذا يثبت تأثري نوعية السلع يف مد النطاق املخدوم، ظهر من الشكل السابق
فكلما قلت رحالت التسوق حنو سوق مـا زاد نفـوذه   ، طردية بني مساحة نفوذ السوق ودورية التسوق

أثرياً األمر الذي يزداد عمقه ت، األسواقكات السكانية حنو ريف توليد احل وهي عالقة مهمة، والعكس صحيح
  .كلما توافرت وسائل الوصول امليسرة

، السيارة اخلاصة أكثر الوسـائل حريـة  ف ،وال خيفى تأثري وسيلة الوصول على مستوى سهولة الوصول    
يلة األكثر فاعليـة يف تنشـيط   والوس، وأكثر استقاللية وأقل جهداً لتنفيذ الرحلة السوقية ،وأوفر اقتصادياً

الدراسـة   وللتحقق من هذا ناقشت، لوسائل يف مستوى سهولة الوصولوتتدىن باقي ا. احلركة حنو السوق
واليت تظهـر نسـبها يف   ، الفاصلة مابني السوق واملسكن ةكمؤشر للمسافة الزمنية واالقتصادياجلانب هذا 

 :اجلدول التايل
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 )14-5(جدول رقم 
 تسوق للسوقوسيلة وصول امل

 الرقم
 األسواق املركزية األسوق الشريطية

 %النسبة العدد %النسبة العدد وسيلة الوصول للسوق
 88 311 76 291 سيارة خاصة 1
 7 25 13 51 سيارة أجرة 2
 4 13 9 36 سرياً على األقدام 3
 0 1 0.2 1 حافلة النقل اجلماعي 4
 1 4 0.5 2 أخرى 5

 100 354 100 381 اموع
 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين :املصدر                  

، من خالل حتليل اجلدول جند أن أكثر من ثالثة أرباع العينة املدروسة قد اعتمدت على السيارة اخلاصة    
حرية احلركة وتدين  ملا متتاز به السيارة اخلاصة من، سواء يف انتقاهلا لألسواق الشريطية أو األسواق املركزية

جاء ، وهو النمط السائد بني وسائل النقل املعتمد عليها للرحلة السوقية، الكلفة االقتصادية واجلهد املبذول
أما ، يف املرتبة الثانية سيارة األجرة حيث اعتمد حوايل ربع العينة عليها للوصول للسوق الشريطي واملركزي

 -9واليت تراوحت نسبة الفئة املعتمدة عليها مـابني  ، لسري على األقداماملرتبة الثالثة من وسائل النقل فهو ا
عنـد   وهي نسبة متدنية نسبياً والسبب يف ذلك يعود إىل زيادة اجلهد والوقـت املبـذول  ، من العينة% 4

وقد كانت حافلة النقل العام هي ، لذلك قل االعتماد عليها للوصول للسوق،  باقي الوسائلبني استخدامها
إذ ال يعتمد عليهـا يف   ؛ني على حد سواءباملتسوقالوسائل نصيباً يف تغذية السوق الشريطي واملركزي أقل 

بينما بلغت وسائل أخرى نصيباً أقـل  ، تنقالم اليومية إال فئة قليلة من السكان من املتسوقني متدين الدخل
 .تكون عرضية الظروف واليت غالبا ما... خلدمة السوق مثل الدراجة اهلوائية أو سيارة صديق

ن املقارن بعني إذ إ، صول لدى النوعني من األسواقبني وسائل الو اًوهذا ال يعين بطبيعة احلال تطابقاً تام    
العمومية؛ جيد أن متسوقي األسواق الشريطية قد تباينت وسائلهم للوصول إىل السوق بني السري على األقدام 

مر الذي ميكن تربيره بتباين مستويات دخل املتسوقني واملتنحيـة حنـو   األ، وسيارة األجرة والسيارة اخلاصة
املقابل فقد تركـز  بو، وهو جانب سيبحث يف مدى صحته من خالل دراسة خصائص املتسوقني، الدونية

بارتفـاع   مما ينبـئ ، اصة بدرجة قد تكون كليةاعتماد املتسوقني يف األسواق املركزية على السيارات اخل
وهنا يظهر تأثري ، وحيازة غالبيتهم على سيارة خاصة تغين عن باقي الوسائل، صادي ملتسوقيهاملستوى االقت

، مستغنياً ا عن باقي الوسـائل ، املستوى االقتصادي يف االعتماد على السيارة اخلاصة للوصول إىل السوق
لسلعة باملسـتوى  بغية احلصول على ا، وال أدل على ذلك من استعدادهم لقطع مسافات أطول وأكثر كلفة

وهو اجلانب الذي متحور حوله اجلدول ، وإن زادت املسافة املكانية أو الزمانية التابعة لطول املسافة، املطلوب
 :التايل
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 )15-5(جدول رقم 
 املسافة الزمنية املستغرقة للوصول للسوق

 الرقم
 األسواق املركزية األسواق الشريطية

 %النسبة ددالع %النسبة العدد الوقت بالدقائق
 8.2 29 12 46 5أقل من  1
 25.1 89 25 96 10إىل أقل من-5من  2
 26.6 94 32 125 15إىل أقل من -10من  3
 17.5 62 17 65 20إىل أقل من-15من  4
 22.6 80 14 53 فأكثر20 5

 100 354 100 385 اموع
 هـ1428على العمل امليداين الباحثة اعتماداً: املصدر                

دقيقـة  15إىل أقـل مـن    -10اجلدول جند أن أكثر من ربع املتسوقني قد قطعوا من من خالل حتليل    
وهذه داللة واضحة على استعداد املتسوقني لقطع مسـافة زمنيـة   ، للوصول للسوق الشريطي أو املركزي

عوا مسـافات زمنيـة أقـل    أما الربع الثاين من املتسوقني فقد قط، بغية الوصول للسلعة املطلوبة، متوسطة
وهذا ، يف حني تقلص حجم العينة يف املسافة القصرية زمنياً للمتسوقني، دقائق10أقل من -5تراوحت مابني 

، يؤكد فكرة ضعف تأثري املسافة الزمنية واالقتصادية املقطوعة من السكن حنو السوق الشريطي أو املركزي
السعودي حنو اإلنسـان  ؤكدة بذلك على توجه املتسوق م، بعدامتيازات أخرى يف أسواق أ إذا ما توفرت
يف سبيل احلصول علـى  ومسافة زمنية به مبدى ما يتكبده من كلفة مادية وجهد مبذول اآلغري االجتماعي 

ففي عصر ما قبل الطفرة االقتصادية كانت الكلفة املادية والوقت املستغرق ، السلعة املطلوبة خبياراا املتعددة
أما اليوم فقد أثرت تغريات الطفرة يف ، ولويات اليت ختضع هلا عملية املفاضلة بني سوق وآخرللوصول من األ

والذي يبحث عن أقصى ، حتول تفكري اإلنسان االقتصادي الرشيد يف قراراته إىل االجتماعي احملكوم بالعاطفة
احلياة وتزايد الضغوط النفسـية   نتيجة لغلبة املادية على منط، إشباع لرغباته وحتقيق غاياته من رحلة التسوق

مما غري وجه التسوق التقليدي حنو التسوق ، حىت أصبح وقت التسوق مبثابة الترويح والتنفيس، واالجتماعية
أين تفضل أن يكون موقع السوق املركزي؟ وقـد  : وضعت الدراسة هذا التساؤل للمتسوقنيلذا ، احلديث

 :  فظهرت إجابات العينة على النحو التايل،ااألسواق املركزية نظراً حلداثتهاختص هذا ب
 
 
 

 
 
 
 



 215

 )16-5(جدول رقم 
 املوقع املفضل للسوق املركزي

 النسبة املئوية العدد املناطق الرقم
 26.6 94 وسط املدينة بالقرب من األسواق القدمية 1
 32.6 115 مناطق األحياء السكنية 2
 40.8 144 أطراف املدينة وضواحيها 3
 100 353 اموع 

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                         

عينة الدراسة من املتسوقني يفضلون أن يقع السوق املركـزي يف   خالل حتليل اجلدول جند أن ثلث من     
تسوق يف األسـواق  بينما فضل ربع العينة فقط ال، وهي فئة اإلنسان االجتماعي، أطراف املدينة وضواحيها

الـذي  ، اإلنسان االقتصادي وهي الفئة اليت متثل، املركزية الواقعة يف منطقة السوق القدمية ااورة للمركز
وهم ، واحلصول على أدىن مستوى منها ،نيةزمفضل احلصول على السلعة واخلدمة بأقصر مسافة مكانية وي

لسهولة الوصول خاصة حول األسواق املركزيـة  اخلافضة ، عرضة للكثري من مشكالت الطريق بذلك أكثر
فمن املعروف أن األسواق الواقعة يف املناطق العشوائية أدىن ، الواقعة يف األحياء العشوائية ونصف العشوائية

 :واليت عرضتها الدراسة يف اجلدول التايل، وضيق وتشعب الطرق قلةبسبب ، وأقل سهولة يف الوصول
 )17-5(جدول رقم 

 ليت واجهت املتسوقني يف طريقهم للسوقاملشكالت ا
 األسواق املركزية األسواق الشريطية

 %النسبة العدد %النسبة العدد املشكلة الرقم
 22.9 72 8 30 طول املسافة املستغرقة للوصول  1
 35.7 112 32 121 عدم وجود مواقف السيارات 2
 15 47 30 116 االزدحام املروري 3
 11.5 36 5 20 ارات املروركثرة التقاطعات وإش 4
 1.3 4 3 11 أخرى  5
 8.6 27 18 69 أكثر من مشكلة  6
 5.1 16 2 8 ال توجد مشكلة 7

 100 314 100 375 اموع
 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                           

ثرياً على رحلة التسوق؛ هو عدم وجـود مواقـف   من خالل حتليل اجلدول جند أن أقوى املشكالت تأ    
نظراً لتدين احلجم االسـتيعايب  ، يف األسواق الشريطية واملركزية %)36-32(للسيارات ومواقف لالنتظار

فقد عاىن ، طرق جانبية للخدماتوخلو غالبية الطرق التجارية من ، للمواقف املتاحة حول السوق املركزي
يف األسواق الشريطية وظهرت مشـكلة طـول   % 30االزدحام املروري الكثري من املتسوقني من مشكلة

وهي ثاين املشكالت اليت تعيق طريق املتسوق ، %23املسافة املستغرقة للوصول يف األسواق املركزية بنسبة 
ـ ، على طريق خدمات اًوالذي غالباً ما يكون واقع، واملركزية يف األسواق الشريطية الكـثري مـن    هتنظم
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يظهر من هذا كله مدى تعقيد عناصـر رحلـة   ... لتقاطعات اليت تشكل مشكلة يف حد ذاااإلشارات وا
األمر الذي يعكس تدين مستوى سهولة الوصول علـى  ، مما أوجد أكثر من مشكلة لدى املتسوق، التسوق

 .  الطرق التجارية وطرق األسواق املركزية
اهلالة اخلدمية ألسواق مكة تزداد يف االتساع كلما ومن خالل هذه النتائج اإلحصائية ميكن القول بأن      

األمر الـذي  ، وكانت تبعاً لذلك أكرب مساحة وأوسع جماالً يف تعدد اخليارات من السلع، بعدت عن املركز
أن الطابع العام لألسواق خاصة و، يؤكد حقيقة تأثري األسواق املركزية الكبرية واألسواق الشريطية الطويلة

وبالتايل صغر املناطق اخلادمة هلا داخل النطاق احلضري ، يف حجم املتسوقني وأنواع السلع اًمبكة بات صغري
 .للمدينة

ظـاهر   ظام متداخل العناصر متبادل التأثرينوجود  ما بني األسواق واملتسوقنيويظهر من طبيعة العالقة     
وهـي  ، التصاالت واالتصال يف العـامل بيد أن ثورة ا، طبقته الدراسة على خرائطها املكانية السابقة ،املدى

قد وضعت بصمتها يف تشكيل أمناط حديثة ملناطق النفـوذ  ، التجربة احلديثة اليت خاضها اتمع السعودي
وترعرعت حتت مسمى ثـورة  ، م1933وهي أفكار ولدت يف عامل املعلومات عام، املخدومة من األسواق

انفتحت فيها ااالت املكانية ، يعيش العامل يف قرية صغرية )م2009 (واليوم، املعلومات والتبادل واالتصال
وأصبح بإمكان العميل يف أي موقع بالعامل أن يشتري من أي ، إىل مدى أوسع زالت معه احلواجز اجلغرافية

وهنـا  ، عن طريق شبكة االنترنت دون احلاجة إىل االنتقال ملكانه بطريق أو وسائل مواصالت، بائع بالعامل
فمجرد فتح موقع علـى  ، مقارنة باألسواق االلكترونية ،ألسواق اجلغرافية حمدودة املدى اخلدميأصبحت ا

ال تعترف بتأثري طبوغرافية املكان أو عوامل املناخ أو شبكة ، شبكة االنترنت تصبح منافساً يف سوق جديدة
ثر بعامل واحد فقط؛ هـو  بل تتأ...الطرق أو النمو العمراين أو استخدام األراضي أو السياسات احلكومية

وذلك بتقدمي منتجات عالية اجلودة قادرة على تعزيـز سـلوك   ، مدى قدرتك على جذب املتسوقني حنوك
وهي بذلك أقل كلفة وأقصر وقتاً للحصـول  ، الذي تعددت أمامه اخليارات بتعدد املعروض لديها، الشراء

 .لية حنو العامليةلذلك تعد فرصاً مفتوحة للتبادل التجاري من احمل، على السلعة
، والفواتري االلكترونية والتعـامالت املصـرفية   األدلة املفهرسة لألسعاروتتم عملية التسوق فيها بتبادل      

وهو جانب يكشـف  ، مث التسليم ومتابعة إجراءات الدعم الفين بعد الشراء، لدعم عملية التفاوض والشراء
به التجارة االلكترونية بعداً جديداً لتنمية وتطوير الفكـر  أضافت  ،فاعل قوي خارج النطاق اجلغرايفعن ت

حيث استفادت منه يف تعزيـز اقتصـاديتها   ، كما كان له األثر األكرب يف دعم أساليب التسويق، التسويقي
وتزداد هذه التوجهات االقتصادية نضوجاً تبعاً لزيادة االعتماد على احلواسب الشخصية ، وقدراا التنافسية

ولكنها اختصت ، وهو نطاق واسع يتناغم مع طبيعة العصر، م املعلومات الرقمية وشبكة االنترنتواستخدا
  )51-47ص،هـ1424، خالف(معينةبسلع 
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وذلك نتيجـة  ، نستنتج من هذا أن ظاهرة األسواق هي إحدى الظواهر اجلغرافية املتجددة يف نشاطاا     
إذ تتشكل يف أنواعها ومسـتوياا  ، أي عصر وحتت كل ظرف لتفاعلها املستمر وفقاً ملتطلبات اإلنسان يف

وهو أيضاً الذي حيدد مستوى ، وميكن القول بأن اإلنسان هو املعرب األول عن حميطه اجلغرايف، تبعاً حلاجاته
وقد أثبتت الدراسة احلالية قوة االرتباط ما بني األحجام السـكانية وعـدد   ، هخدمة السوق ومدى امتداد

% 71من األسواق املركزية و% 80بواقع ، وأشارت إىل حرصها على التركز بالقرب منها، ااألسواق فيه
فقـط مـن   % 50من حمالت األسواق الشريطية يف األحياء الكبرية واملتوسطة باحلجم السكاين واليت متثل 

لتتفـرد  ، لصـغر إذ ومست غالبيتها با، وهنا يظهر تأثري السكان على امتداد هالة نفوذ السوق، أحياء املدينة
ساع نفوذها بسبب اتساع نطاق خدمتها حنو الكثافات السكانية األبعـد  األسواق البعيدة عن السكان بات

لدراسة أبرز اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعيـة واالقتصـادية    هذا التأثري القوي للسكانيدفعنا و، عنها
  .املركزية والشريطيةوالشرائية للمتسوقني يف أسواق مكة 

 :خصائص املتسوقني يف األسواق الشريطية واملركزية 5-5
تتحكم الكثري من السمات والعوامل الدميوغرافية والسلوكية املتعلقة باملتسوقني يف تشـكيل الكيـان        

وأثره على العالقة بني السوق ، مما يتطلب حماولة معرفة التفاصيل الدقيقة لعادات املتسوق وتقاليده، السوقي
ويرتبط السلوك الشرائي لدى املتسوق بعـدة علـوم اجتماعيـة منـها علـم الـدميوغرافيا        ،واملتسوق

Demography ،الة الزواجيـة واملؤهـل العلمـي    املختص خبصائص دميوغرافية مثل اجلنس والعمر واحل
واليت يسهل من خالهلا التعرف على قطاعات .... ستوى الدخل الشهري حجم األسرة ومكان السكن وم

واملسـلك  ، مث دراسة أمناطهم وتـوزيعهم اجلغـرايف  ، كني الذين يتصفون بصفات دميوغرافية معينةاملستهل
حوله األنشطة والتصرفات اليت ميارسها املتسوق أثناء حبثه عن السلع واخلدمات اليت  تاإلنساين الذي متحور

بيـد أن حمورنـا   ... اروهي سلسلة من عمليات اختاذ القر، ...ومن مث تقييمها وشرائها ،يسعى إلشباعها
ودراسة تلك العملية التبادلية ، ثرة واملتأثرة باملكاناملؤ، كان الدميوغرافية واملكانيةاجلغرايف يعين خبصائص الس

أثبتت أن األفراد الذين يعيشون يف منطقة جغرافية واحدة جتمعهم حاجات ورغبات وعادات وتقاليد شرائية 
نطقة جغرافية دات وتقاليد العائالت واألفراد الذين يعيشون يف مختتلف عن حاجات ورغبات وعا، مشتركة

فعلى سبيل املثال ال احلصر حتتم طبيعة املناخ والتضاريس يف كـل إقلـيم   ، الظروف املكانيةأخرى خمتلفة 
حيـث  ، على سيبل املثـال  فراد واملقيمني يف اإلقليم ألنواع معينة من السياراتمعينة لأل تفضيالتايف جغر
؛ وساكين كسكان مدينة أاذات عزم قوي كالسيارات اجليب واجليمس  تاملناطق املرتفعة إىل سيارا حتتاج

املدن الزراعية يفضلون سيارات الوانيت مثل سوزوكي وتويوتا حلاجتهم املستمرة لنقل منتجام وحماصيلهم 
ا بني اخلصـائص الدميوغرافيـة   ولذلك فإن فهم طبيعة التفاعل فيم..دينة الطائف واملدينة املنورةكساكين م

ة واجلغرافية واالجتماعية والثقافية والسلوكية ملنطقة ما؛ سيساعد بالتأكيد يف وضع صورة واضحة وحمـدد 
واخلصائص االجتماعية والثقافية ... فمن أبرز اخلصائص الدميوغرافية العمر واجلنس، لطبيعة جمتمع الدراسة
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أما اخلصائص السلوكية فمثل عادات الشراء وعدد مرات ...سرة مثل املستوى التعليمي والدخل وحجم األ
وأما التفاعل مـع  ) 112ص ، 1421، سليمان(الشراء و األوقات املفضلة للتسوق واأليام املفضلة أيضاً

، واملشكالت املكانية املقلصة لسهولة الوصول ،والسلع املستهدفة ،تيار السوق وموقعهباخ املكان فسيظهر
، وانب اليت تربز نقاط التالقح فيما بني املتسوق وحميطه السوقي ضمن بوتقة جغرافية خاصـة وهذه أبرز اجل
 :ومن أبسطها

  :اجلنس •
واليت تنسحب عنها عدة تأثريات علـى  ، يعد اجلنس من أبسط اخلصائص السكانية الواصفة للطبيعة النوعية

 :وميكن حتليل ذلك من خالل اجلدول التايل ،املدروسة العينة
 )18 -5(رقم  جدول

 تصنيف املتسوقني حسب احلالة االجتماعية
 القدوم للسوق

 املركزية الشريطية
 أنثى ذكر أنثى ذكر

 14 96 16 261 فرد
 93 137 80 61 عائلة
 107 233 96 277 اموع

 340 373 ∗جمموع املتسوقني
 هـ1428داً على العمل امليداينالباحثة اعتما: املصدر                                            

 

، جند أن حجم املتسوقني الذكور األفراد كانوا أكثر يف األسواق الشـريطية ) 18-5(من خالل حتليل     
يقضي الرجل مبفرده حاجات أسرته اليوميـة واملتجـددة مـن    إذ  ،املفضلة هلذه األسواقوهي فئة املارة 

مـن متسـوقي األسـواق    % 70فقد بلغت نسبتهم ، هاأقصر مداً يف تكرار التسوق من وهي، الشريطية
من متسوقي األسـواق  % 25كما بلغت نسبة األفراد يف املركزية، قابله اخنفاض واضح لإلناث، الشريطية
علـى   -غالباً–قدر األ إذ يعد، األمر الذي تأثر بطبيعة الرجل%) 4(وهي نسبة أعلى من اإلناث، املركزية

مع املعلومات عن البدائل حيكمه املنطق جب ، املستند على مبدأ الرشد االقتصادياختاذ القرار الرشيد والعقالين
وعلى ، وعلى ضوء ذلك كله خيتار أنفعها، وما يتبعها من خدمات الضمان والصيانة، واملقارنة بينها املتاحة

هم أكثر بينما كان الذكور املصطحبون ألسر، ضوء ذلك ازدادت نسبة املتسوقات مع أسرهم يف الشريطية
، بينما توزعت النسبة الباقية على األفراد واإلناث بأسرهم% 37يف األسواق املركزية من اإلناث بأسرهم 

ل تقبل الرجو، واتساع جمال مشاركة املرأة يف قرارات الشراء، التسوق منهاوكان ذلك نتيجة لطول مدى 
جتماعيـة والنفسـية غـري    فع االالذي حتركـه الـدوا  و -غالباً– االجتماعي بالرغم من توجهها، لذلك
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رارات غري رشيدة حتكمهـا  وهي ق، للذاتاً وإن عال مثنها حتقيق، هذه السلعة كشعوره أنه يستحق،املشبعة
  .وهذه مسة واضحة يف متسوقي األسواق الشريطية واملركزية على حد سواء، العاطفة

وخلـق  ، التأثري على طبيعة األسـواق وابة تأثري جنس املتسوق يف االستج وهذه تعد صورة عامة ملدى     
بيد أن هذا ال يعين بالضرورة انطباق  ،توجهات حديثة تبحث يف إشباع رغبام والوفاء مبتطلبام املختلفة

إذ ختتلف السمات بني كل فئة نتيجـة الخـتالف اخلـربات    ، هذه الصورة متاماً على كل الفئات العمرية
 .عىن به اجلزئية التاليةوهو جانب ت، اجتاهات التسوقيف  واالهتمامات وطريقة تفكريه لكل منها

 :العمر •
نتيجة التغريات العصرية اليت  ،يعد العمر عنصراً عميق التأثري يف االجنذاب والتفاعل لكال النوعني من األسواق
 ر حنللتوضيح الصورة أكثول، تواكب كل جيل ختتلف يف تأثرياا على العادات والسلوكيات الشرائية للفرد

 :اجلدول التايل
 )19-5(جدول رقم 

 العمريةتصنيف املتسوقني وفق الفئة 
 األسواق املركزية األسواق الشريطية الفئة العمرية

 128 126 25أقل من 
 135 123 35إىل أقل من -25من 
 70 90 45إىل أقل من -35من
 20 36 55إىل أقل من-45من

 3 7 فأكثر55من
 356 382 ∗جمموع املتسوقني

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين: املصدر                                            

يف حني ، حنو التسوق بشكل عام لفئات العمرية الدنيا نالحظ ميل ا )19-5(من خالل حتليل اجلدول    
واضحاً يف حجم املتسـوقني يف   اًخممما يعين تض، تبدأ النسب يف التدين كلما كربت الفئة العمرية للمتسوق

% 74من املتسوقني يف األسواق الشريطية و% 65بنسبة، خاصة يف األسواق عاما35ًالفئة العمرية أقل من 
، وحماولة اقتنائهجبرأة أكثر ورغبة أقوى يف البحث عن كل جديد وهي الفئة اليت تتمتع ، يف األسواق املركزية

كفئة منتجة عاملة قادرة على ، ومن هذا يظهر غلبة فئة الشباب، تمتاعيكوسيلة إلشباع رغبة التسوق االس
وهي الفئات اليت تدىن حجم املتسوقني ، املعالة من األطفال وكبار السن وغري العاملني تتلبية حاجات الفئا
مما يكشف عن وجود تباين بني السـكان يف  ، فقط من جمموع الفئات العمرية% 2-1منها إىل أدىن نسبة

فئات هرمية الترتيب تعكس تـدرجها واختالفهـا يف االهتمامـات    ووجود  ،وفق العمر االجنذابة درج
فكلما ، من كل فئة عمرية املتسوقني حجموجود عالقة عكسية بني العمر وتثبت  واليت، والرغبات والقيم

فالفئة املنتجة ، تسوقنيعداد املية قل العمر ت الفئةكلما زاد، زاد عدد املتسوقني والعكس يةالعمر تدنت الفئة
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وتـؤثر   ،الشراءأسلوب  املسامهة يف تنميط، وبلورة املكانة االجتماعية، لتشكيل التفاعل، هي احملور الرئيس
وهي جوانـب  ، وحتدد هوياته وأساليب ترفيهه، نوعية السلع واخلدمات واحملالت التجارية اليت ينتقيها على

وبالتايل توفري ما تستهويه تلك الطبقـات  ، السائد يف منطقة ما مهمة تساعد املستثمرين للتعرف على النمط
 .واليت ميكن دراستها من خالل مؤشر آحادي  مثل الوظيفة أو الدخل أو املستوى التعليمي، االجتماعية

 :املستوى التعليمي •
تضع و، إليها الفردواليت ينتمي ، يعترب املؤهل التعليمي أحد أهم املؤشرات املعربة عن الطبقة االجتماعية     

مما يشري إىل وجود عالقة طردية بني التعليم ، واختيار السلع واخلدماتإلنفاق ل اًأسلوبله إطاراً شرائياً و
:انب جوهري يتناوله اجلدول التايلوهو ج، والدخل يف أغلب األحوال
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 )20-5(جدول رقم 
 املؤهل التعليمي والدخل الشهرياملتسوقني وفق تصنيف 

 علمياملؤهل ال

 األسواق املركزية األسواق الشريطية

أقل 
 4000من

إىل 4000من
أقل من 
6000 

إىل 6000من 
أقل من 
8000 

إىل  8000من 
أقل من 
10000 

من 
10000 
 فأكثر

غري 
 حمدد

أقل من 
4000 

 4000من
ىل أقل من إ

6000 

 6000من 
إىل أقل من 
8000 

إىل 8000من 
أقل من 
10000 

من 
10000 
 فأكثر

غري 
 حمدد

 - 3 - - - - - - - - - - ق جامعيفو
 - 50 24 17 40 27 - 38 26 22 29 30 جامعي
 1 16 13 15 30 47 - 17 14 23 42 66 ثانوي
 - 2 1 7 9 26 - - 3 3 10 36 متوسط
 - - - - 1 8 - 1 - 1 4 13 ابتدائي

 - - - - - - - - - - - 6 غري متعلم
 1 71 38 39 80 108 - 56 43 49 85 151 اموع

 337 384 ∗جمموع املتسوقني
 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر                  
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واملؤهل التعليمـي   الشهري جند أن العالقة الطردية واضحة مابني الدخل )20-5(من خالل حتليل اجلدول
من املتسوقني % 62الذي أظهر أن و، ية املتدنية أقل دخالً والعكسحيث ظهرت الفئات التعليم ،للمتسوق

، الـدخول الشـهرية   وهم متباينو، دون املؤهل اجلامعي يف األسواق الشريطية قد اقتصر تعليمهم على ما
وهو يشري إىل أن املتسوقني يف األسواق ، فأكثر10000-6000ط تباينت دخوهلم مابنيمنهم فق% 39و

طبقـة   هـي و، شهرية متوسطة ومتدنية خولد نتج عنه ،مستويام التعليمية بشكل عاالشريطية أدىن يف م
إذ ، والواقعة على طريقهم، اجتماعية منخفضة تفضل قضاء حاجاا من احملالت الصغرية ااورة ملساكنهم

كما أن أصحاب احملالت الصغرية يبيعون هلم باألجل نظـري معرفتـهم    ،خاصة تسيارا ال ميتلك بعضهم
، وما فوق ةاجلامعي تاملؤهالمن أصحاب  من متسوقي األسواق املركزية% 48 وباملقابل جند أن، الشخصية

نتج عنـه ارتفـاع واضـح يف    ، أي ما يقارب نصف املتسوقني هم من أصحاب املؤهالت العلمية العالية
أمـا  ، إال أن السمة البارزة هو جذب األسواق الشريطية واملركزية للمتسوقني من كافة الدخول، الدخول
بينما كانت جاذبية األسواق املركزية ، هو يف جاذبية األسواق الشريطية األقوى للدخول املتوسطةالفارق ف

وتنظر ، األمر الذي يشري إىل تأثري ثقافة االستهالك على اتمع السعودي، أقوى للدخول املنخفضة واملرتفعة
املمتازة واملعروضـات اجلذابـة   تفضل ارتياد األسواق ذات اخلدمة الشخصية  ،لتسوق بأنه عملية ترفيهيةل

وهي من أكثر الطبقـات االجتماعيـة   ) 211-210ص،هـ1421،سليمان(واملناخ الداخلي احلديث 
، فكلما ارتفع الدخل زاد اإلنفاق والعكس صحيح، وذلك حتقيقاً لقوة العالقة بني الدخل واإلنفاق، تسوقاً

ن أقوى العوامل املؤثرة يف تشكيل النمط السـائد  ن الدخل والتعليم يعتربان مكن أن نقول إونتيجة لذلك مي
بداية من األسـرة إىل كامـل   ، مستويات معيشية تؤثر وتتأثر باحليز االجتماعي ومها يشكالن، للمتسوقني

 .ومن تلك السمات املؤثرة على عملية التفاعل مابني السوق واملتسوق حجم األسرة، اتمع
 :حجم األسرة •

سواء أكانت صـغرية أو متوسـطة أو   ، رائية اليت تتخذها األسرة باختالف حجمهاتتأثر القرارات الش     
إذ يصعب حتديد أين ، وتزداد املسألة تعقيداً كلما كرب حجم األسرة ،وتتأثر بعدد األطفال وأعمارهم، كبرية

ـ ، بسبب اختالف األدوار وتشـعبها ، وكيف ومىت ومن سيؤثر يف اختاذ قرار اختيار السوق والشراء ن وم
ويضعف ذلك التأثري  ،ن كقوة مباشرة يف اختاذ القرار الشرائياألسر الصغرية تعتمد على الوالدي املعروف أن

أفراد؛ وإذا مـا   مخسةولقد امتازت األسر السعودية عموماً بتوسط أحجامها إىل ، كلما كرب حجم األسرة
جند شـيئاً مـن    -اختالف البون بينهمامع -قارناها بأحجام األسر يف الدول الصناعية واملتقدمة اقتصادياً

يف  2.63قد بلغ متوسط حجم األسر فيها  ةفعلى سبيل املثال جند أن الواليات املتحدة األمريكي، االختالف
فـرد يف عـام    3.14وكان و، م1980يف عام  فرداً 2.76 وقد كان متوسط حجمها ، م1990عام 

ــاض ومــن املالحــظ أن متوســط اإلجنــاب يف اتمــع، م1970 ــدأ يف االخنف     ،العــريب قــد ب
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، أفراد 3 -2أصبحت اليوم تكتفي بـ ،أفراد 8-7فبعد أن كانت األجيال السابقة تصل يف أحجامها إىل 
 املسـتويات  حرص اجليل اجلديد مـن ذوي و ،األمر الذي يترتب عليه تأثريات بالغة يف تغري سلوك الشراء

األمر الذي يظهر أثره يف تطبيع السلوك التسويقي ، فضل السلعالبحث واحلصول على أ التعليمية املرتفعة يف
على تصنيف املتسوقني إىل فئـات  الدراسة لذلك حرصت ) 241ص،هـ1421،سليمان(لدى املتسوق 

 :وذلك من خالل اجلدول التايل، إليها سب حجم األسرة اليت ينتمونحب
 )21-5(جدول رقم 

 أحجام أسرهمتصنيف املتسوقني وفق 
 رةحجم األس

 األسواق املركزية األسواق الشريطية
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 18 62 16 58 3أقل من 
 43 149 45 161 5-3من 
 39 136 41.8 157 فأكثر 6

 100 347 100 356 ∗جمموع املتسوقني
 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين:املصدر                                        

     
 األسواق الشـريطية كانـت   املتسوقني يفأسر غالبية أحجام  جند أن) 19-5(من خالل حتليل اجلدول    

 نسبة األسـر  يف حني قاربتها، %45بنسبة قاربت نصف العينة املدروسة ،أفراد 5-3من متوسطة احلجم
نفس االجتـاه ملتسـوقي   وهو ، %15الصغرية إىل  بينما بلغت نسبة األسر، %44بنسبة) أفراد6(الكبرية

األمر الذي يثبت توجـه اتمـع   ، %43واليت سادت فيها األسر املتوسطة أيضاً بنسبة، األسواق املركزية
 اتساع نطاقيف  ياتمع السعودكما أثرت مرحلة شباب ، املكي مستقبالً من احلجم الكبري للحجم الصغري

مـن  وهي املرحلة املعروفة بارتفاع معدل اإلنفاق ، احلديثواليت تعيش فترة الزواج ، نووية باملدينةاألسر ال
 بسبب ،أعلى معدل شرائيوهي تسجل دائماً ، ت واألنشطة الترفيهية األخرىالدخل على املالبس والرحال

التـأثر السـريع    إىل جانـب ، الظروف اجلديـدة  حميط غياب اخلربة يف التخطيط لإلنفاق واالستهالك يف
مما يفرض العديد من ، يلحق هذه املرحلة وصول املولود اجلديد، درجة سريعة وكبريةباإلعالنات التجارية وب

، مما يزيد اإلنفاق على مدخالت األسرة املالية، املتطلبات املتعلقة بالتغذية والتنظيف والصيانة والعناية باملنزل
مما جيعلها أكثر ، ن االتزانلبعيد عاImpulse Buying حنو الشراء االندفاعي  وبالتايل دفع املتسوقني منهم

 .تكراراً للتسوق
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 :عدد مرات التسوق •
واالندفاع خلف كل مثري وحديث ، الشرائية تتعترب األسر الصغرية أكثر سرعة وجرأة يف اختاذ القرارا     

يف حني أن األسر الكبرية أكثـر  ، جانب متطلبام السلعية باحثة عن خدمات أخرى إىل، تطرحه األسواق
نظراً لتعدد ، للشراء باجلملة غالباً وميلها، وختطيطاً يف قرارات شرائها للسلع األساسية وبأقل األسعار حذراً

لـذلك  ، جوانب تشبعها األسواق الشريطية وهي، وتضخم كمياا متطلبام تبعاً لتعدد أعمار األفراد فيها
وميكن اسـتنتاج  ، ااء عملية االتصال بينهميعد تزايد قوة التفاعل بني السوق واملتسوق عنصراً مهماً يف إثر

 :ذلك التصنيف من خالل اجلدول التايل
 )22-5(جدول رقم 
  عدد مرات التسوق تصنيف املتسوقني وفق

 %النسبة العدد %النسبة العدد عدد مرات التسوق
 - - 1 4 يومياً

 16.5 67 18.5 71 مرة كل شهر
 18.8 11 18.5 69 مرتني كل شهر

 17.1 59 15.7 60 وعمرة كل أسب
 47.6 170 46.7 179 حسب الظروف
 100 307 100 383 ∗جمموع املتسوقني

 .هـ1428الباحثة اعتماد على العمل امليداين: املصدر                      

حنـو   املرتبطة بعدد حركات التسـوق  تباين عادات الشراءنالحظ  )22-5(من خالل حتليل اجلدول     
مثل ارتباطها بأيام صرف الرواتب ، ارتبطت ببعض الظروف االقتصادية واالجتماعية والطبيعية واليت، السوق

الزواج مـثالً   تكما أن املناسبات االجتماعية كاحتفاال، الشهرية كإحدى الظروف املشجعة على التسوق
لسـهرات وأدوات  واليت تكثر خالل اإلجازات الفصلية والسنوية لتشهد إقباال كبرياً على شراء فسـاتني ا 

يشكل فصل الشتاء عامالً طبيعيـاً يف   كما، التجميل والزينة واهلدايا وألعاب األطفال وخمتلف سبل الترفيه
ن على شراء املالبس الصيفية وباملقابل يقبل املتسوقو، األغطيةاإلقبال على شراء املالبس الشتوية واملدفئات و

األمر الذي أسهم بشكل كـبري يف توجيـه   ، يف فصل الصيفالتكييف والتربيد  وصيانة أجهزةواملشروبات 
واليت بلغت نسـبتها  ، وبالدرجة األوىل حسب الظروف، حركات اجلذب حنو األسواق الشريطية واملركزية

يف حني بلغت مرات ، وهي تشري إىل فقد التنظيم يف رحالت التسوق لدى اتمع املكي، %47.6حوايل 
-67حيث تراوحت مـابني ، األسواق الشريطية واملركزية على حد سواء التسوق كل شهر نسبة عالية يف

وهنا البد أن نشري ، وتزامنا مع صرف الرواتب الشهرية ،الدخل للمتسوقني ارتباطاً بغالبية حمدودي، 71%
األمر الذي ميكن ، أن األسواق املركزية قد تساوت يف نصيبها من الزيارات األسبوعية مع األسواق الشريطية

واليت تسد حاجة املتسوق من خالل ، رجاعه لقلة األسواق املركزية املتكاملة يف مرافقها اخلدمية مبدينة مكةإ
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تبعـاً   ،شريطية جبذب املتسوقني يومياًيف حني تفردت األسواق ال، وبالتايل قوة جذا، رحلة تسوق واحدة
غري أن هذه الـرحالت ال تتسـاوى يف   ، احلاجة املتجددةب واملتسمةلطبيعة سلعها سريعة التلف يف الغالب 

ستراتيجية اليت يتخذها املتسـوق  ة أن مقدار الوقت املتاح حيدد االفقد أثبتت دراسات عد، األوقات واأليام
واليت قد حتد بضغوطها من إمتام اإلشـباع الكامـل لكـل    ، والبحث عن سلعة ما، خالل اختياره للسوق

 .متطلبات الرحلة
 :ضلة للتسوقاأليام واألوقات املف •

البد من اإلشارة إىل أنه كلما ، نظراً ألمهية الوقت املتاح يف إثراء أو إضعاف الدافع للقيام برحلة التسوق    
وهي عالقـة طرديـة   ، كانت فترة التسوق طويلة كلما كان التفاعل املكاين أقوى بني املسكن واألسواق

يف تشكيل العادات الشرائية من خـالل اجلـدول   و قد تناولت الدراسة هذا اجلانب كعنصر مهم ، بينهما
 :التايل

)23-5(جدول رقم   
 األيام واألوقات املفضلة للتسوق

 األيام
 

 األسواق املركزية األسواق الشريطية

 مساًء صباحاً
يف 

الوقتني 
 معاً

 مساًء صباحاً
يف 

الوقتني 
 معاً

  19 193 4 17 188 1اية األسبوع
 4 75 20 1 75 31 وسط األسبوع
 - 8 3 - 12 7 بداية األسبوع

 2 22 - 1 18 3 يومياً
 1 6 1 - 4 - حسب الظروف

 8 299 41 6 302 60 اموع
 348 368 ∗جمموع املتسوقني

 هـ1428على  العمل امليداين  الباحثة اعتماداً: املصدر                               

الشريطية واملركزية قد تساوتا يف جاذبيتهما للمتسـوقني يف  من خالل حتليل اجلدول جند أن األسواق      
من املتسوقني يف % 59إىل حوايل  وذلك حلرص املتسوقني على استغالل اإلجازة األسبوعية، اية األسبوع

أيضاً تطابقتا األسواق الشريطية واملركزية يف جذم ألعداد كبرية ، اية األسبوع لكال النوعني من األسواق
شي تأثريات املناخ شديد احلرارة اوذلك لتح، من املتسوقني %86-82ملتسوقني يف الفترة املسائية مابنيمن ا

لذلك فهي تفضل الفترة املسائية  يف تلك الفترة؛ للحركة البشرية خارج املساكن واملقلص ،واجلفاف باملدينة
ودليل ذلـك تسـاوي اسـتقطاا    ، يةوهذه نقطة قوة متتاز ا األسواق املركز ،األدىن يف درجات احلرارة
كما أثبتت دراسات دميوغرافية وجود اختالفات يف مستويات اليقظة يف الصباح  ،للمتسوقني يف الفترتني معا
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سليمان (بينما يكون مرتفعاً يف الفترة املسائية، حيث ينخفض مستوى اليقظة يف الفترة الصباحية، عن املساء
  )278ص ،هـ1421،

فلو انتهت الزيارة بنتـائج  ، يف كل مرة  حيكم على مدى قبوهلا الرحالت انطباعات تلكومن خالل      
رتفع لديه معدل حىت ي ،زيارة هذا السوق قراراً روتينياً إىل حد كبريت صبحلديه التجربة وأ إجيابية تعززت

آخذا حبسبانه ، مرة أخرى يعيد املتسوق عملية التقييم واالختيارذا كانت نتائج الزيارة سلبية فسأما إ، الوالء
اجلغرايف للسوق ونوع اخلدمات املقدمـة  املوقع : عند التقييم مثل، والنفسية ةالظروف املكانية واالجتماعي

بوجود عوامل جذب للمتسوق حنـو   األمر الذي ينبئ، والتصميم اخلارجي إذا كان من األسواق املركزية
ملـاذا  : هذا التساؤل على عينة الدراسـة حت الدراسة لذلك طر، من نفس النوعأسواق بعينها دون غريها 

 :فضلت هذا السوق بزيارتك دون غريه؟ فجاءت االستجابات على النحو التايل
 )24-5(جدول رقم 
 أسباب اختيارهم للسوقتصنيف املتسوقني وفق 

 أسباب اختيارك هلذا السوق
 األسواق املركزية األسواق الشريطية

 %نسبةال العدد %النسبة  العدد
 27 96 35 133 توفر السلع املطلوبة
 10 37 20 75 اخنفاض األسعار

 7 25 - - عرضه ألحدث السلع
 18 63 26 100 فربه من السكن

 1 3 - - توفر اهلدايا والعروض
 3 10 - - )دورات املياه -املسجد( توفر املرافق اخلدمية

 7 25 8 32 وقوعه على طريق املتسوق
 5 18 1 5 أخرى

 22 80 10 39 أكثر من سبب
 100 357 100 384 ∗جمموع املتسوقني

 هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر           

من خالل حتليل اجلدول السابق جند أن أقوى عوامل اجلذب للمتسوقني حنـو األسـواق الشـريطية         
حيـث  ، تفضيل القرب املكاين للسوق من موقع السكنة تالها يف درج، السلع املطلوبةواملركزية هو توفر 

وبعبارة أخرى مييل املتسوق ، ارتباطاً عكسياً باملسافة بني السوق ومكان السكن اختيار الفرد للسوق يرتبط
ما مل يتسم السوق البعيد ، وينأى عن الذهاب لألسواق البعيدة، إىل التسوق من األسواق القريبة من سكنه

إذن فالقاعدة العامة اليت حتكم الفرد هي املسافة الفاصـلة  ، ع املتسوق على الذهاب إليهبعوامل جذب تشج
مثل توفر بضائع ، ما مل تكن هناك عوامل هامة جاذبة للمتسوق حنو السوق البعيد، مابني السوق واملسكن

فلم  والتخفيضاتتوفر العروض واهلدايا  أما،ذات جودة عالية أو سهولة الوصول أو توفر مواقف السيارات 
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مث ، كما جذبت األسواق املركزية املتسوقني الباحثني عن السلع املطلوبة بالدرجة األوىل، %1جتذب سوى 
من متسوقي األسواق % 18كما يفضل قربه من السكن بنسبة، توفر أكثر من سبب الختيارهم هلذا السوق

أي أكثر من ربـع  % 26 ث بلغت نسبتهمإال أن متسوقي الشريطية أشد متسكاً ذا السبب حي، املركزية
تال ذلك حبث املتسوقني عن أقـل األسـعار يف األسـواق الشـريطية     ، املتسوقني يف األسواق الشريطية

 .%10-20واملركزية
كقرب السوق من ، متيازاا املكانيةطية كانت هي األشد جذباً يف ظل اوعموماً جند أن األسواق الشري     

بينما امتازت األسواق املركزية جبذا ، وبالتايل سرعة إشباعه حلاجته، ق املتسوقالسكن ووقوعه على طري
 اوعرض أحدث السـلع وتقـدمي اهلـداي   ، للمتسوقني من خالل األساليب التسويقية مثل اخنفاض األسعار

تـوفر   غري أن السبب األقوى جلذب املتسوقني يف الشريطية واملركزية هو، والعروض وتوفري املرافق اخلدمية
 . السلع املطلوبة

 :هالسلع املشترا •
ما هي : التساؤل التايل على عينة الدراسة دراسةطرحت ال، ونظراً ألمهية السلع كعناصر حمركة للمتسوقني 

 :السلع اليت تشتريها من هذا السوق؟ فظهرت االستجابات يف اجلدول التايل
 )25-5(جدول رقم 

 ن السوقم نيف املتسوقني وفق السلع املشتراهتص
 السلع املشترى

 األسواق املركزية األسواق الشريطية
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 17.7 63 27.9 107 املواد الغذائية
 5 18 2.9 11 األثاث املنزيل

 19 66 34 129 املالبس وأدوات التجميل
 1.4 5 10.4 4 قطع الغيار والورش

 - - 0.3 1 مستلزمات البناء والديكور
 0.6 2 - - دايااهل

 52 188 22.1 85 سلع متنوعة 
 - - 0.8 3 بنوك وخدمات مكتبية

 3.7 13 2 8 أخرى
 100 355 100 384 ∗جمموع املتسوقني

 .هـ1428الباحثة اعتماداً على العمل امليداين : املصدر                

وقني حنو األسواق الشريطية هـي  جند أن أقوى السلع جاذبية للمتس )25-5(من خالل حتليل اجلدول     
تبعتها املواد الغذائية يف املرتبة ، %34بنسبة بلغت حبوايل ، املالبس وأدوات التجميل والزينة بالدرجة األوىل

يف حني ارتفعت قوة جاذبية األسواق املركزية لبيع السلع املتنوعة الـيت  ، %28الثانية بنسبة بلغت حوايل 
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بينما جاءت السلع الشخصية كاملالبس وأدوات ، من املتسوقني فيها% 52سبةبن ترضي خمتلف فئات اتمع
وتؤكد اجتاهات موجات االجنذاب هذه على حقيقة توفري األسـواق  ، ا ةالتجميل والزينة يف املرتبة الثاني

يف حني اجتهت األسواق املركزية إلشـباع خمتلـف السـلع    ، الشريطية للسلع األساسية واملعيشية اليومية
ومع ذلك فال ختلو هذه ، األدوات املنزلية واهلدايا وسلع أخرى أقل أمهيةمن املالبس و، ية واملعمرةاالستهالك

 .الرحالت من مشكالت مكانية تتخللها
 :املشكالت •
وهو اجلانب ، السوق ة بتقليص نشاطواملتعلق، ما يعنينا كجغرافيني هو تأثري املشكالت املكانية خاصة 

 :ول التايلالذي تناوله اجلد
 )26-5(جدول رقم 

 أهم املشكالت اليت تواجه املتسوق داخل السوق
 املشكالت داخل السوق

 األسواق املركزية األسواق الشريطية
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 37 133 30 113 اختالف األسعار لنفس السلعة
 11 40 17 64 االزدحام دخل السوق
 12.5 45 8.4 32 عدم وجود دورات مياه

 12.5 45 5.5 21 عدم وجود مسجد
 20 68 - - عدم وجود صاالت ألعاب

 2 7 1.8 7 أخرى
 2 7 35.7 136 وجود أكثر من مشكلة

 3 10 2.1 8 ال توجد مشكلة
 100 355 100 381 ∗جمموع املتسوقني

 هـ1428الباحثة اعتماداً العمل امليداين: املصدر        

جند أن أقوى املشكالت تعلقاً بذهن املتسوق االختالف يف أسـعار   )26-5(دولمن خالل حتليل اجل     
لذلك يضطر املتسـوق  ؛ من املتسوقني يف األسواق الشريطية واملركزية% 40-30السلع من نفس الصنف

لتشديد  ،وهي ناجتة عن عدم وجود جهة ختتص حبماية املستهلك، ثاً عن األسعار املناسبة لهإىل التجوال حب
األمـر  ، وعية املتسوق حبقوقه وواجباتهوت، السلع واخلدماتنع تضاعف أسعار وم، قابة داخل األسواقالر

أما ثاين املشكالت تأثرياً يف رحلة ، ة جل اهتمامها حلفظ حقوق املستهلكالذي البد أن توليه اجلهات املعني
وخاصة يف األسواق ، ل السوقالتسوق هو تعدد املشكالت املتعلق منها بنقص اخلدمات وشدة التزاحم داخ

واليت غالباً ما تضيق مساحتها لصاحل الطريـق  ، واليت تعاين من ضيق األرصفة احملاذية هلا، %17الشريطية
، مع صغر مساحة حمالا التجارية ،إىل جانب ضيق املمرات اليت جتري خالهلا حركة املتسوقني، الذي متر به

نتيجة الرتفاع الكثافة اإلنسانية بدرجة عاليـة يف   ،بعدم الراحةوميكن وصف التزاحم بأنه شعور املتسوق 
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وأن حركته أصبحت حمدودة بسبب ضيق املكان والسيطرة على املوقـف غـري   ، املكان الذي يتواجد فيه
األمر الـذي  ، لفترات طويلة عند احملاسبة رمما يتسبب يف ضجر املتسوقني نتيجة الضوضاء واالنتظا، مقبول

، جيل بعض املشتريات غري املهمة أو تقليص التحركات البشرية حنو حمالت جتارية أقل ازدحاماًيدفعهم إىل تأ
 )283ص،هـ1421،سليمان(بغية ختفيض االضطراب النفسي واحملافظة على درجة الرضا 

خنلص من هذا كله إىل أن املتسوقني يف أسواق مدينة مكة قد امتازوا خبصائص دميوغرافية وجغرافيـة        
والتوجـه  ، قننتها طبيعة املكان اجلغرايف للمدينة وانعكاساا املناخيـة ، اجتماعية ونفسية وشرائية خاصةو

األمر الذي ، وقد أظهرت انعكاسات واضحة فيما بينها، النفسي ملختلف الفئات العمرية والشرائح السكانية
 .ص أبرز مسااوحماولة تلخي، د از النمط السائابربغية إ، عنا إىل دراسة تطبيقية لنماذج لألسواقيدف
 :ألسواق الشريطية واملركزيةمناذج تطبيقية جلغرافية ا 5-6

استخالص النمط السائد والسمات العامة جلغرافية ظاهرة األسواق يف مدينة مكة املكرمة ليتطلـب   إن    
احملليـة   متثل البيئـة  وذلك بعرض مناذج عن طريق اختيار وحدات منطية بطريقة متزنة، شيئاً من التلخيص

واليت شكلت مالحمها جغرافيـة  ، يف إبراز الصورة العامة ألسواق مكة املكرمة وهو جانب مهم، لألسواق
والـذي وضـع   ، على نتائج الدليل الوظيفي سابق التطبيق دراسةوقد اعتمدت ال، املدينة يف شكلها احلايل

 مواقع األسواق  كما روعي يف اختيار النماذج، احدوداً فاصلة لتصنيف األسواق وفقاً للتخصص السلعي
متحاشية قدر اإلمكان ) لية واألطرافالقلب واالنتقا(لتكون بواقع سوق واحد فقط من كل منطقة باملدينة 

 كما أخذت باعتبارهـا اخـتالف  ، حترياً التزان االختيار خصائص املتسوقني اليت تناولت) العينة(أسواق 
مت اختيار ثالثة  وفق هذه احلدود؛، واحدةه األسواق اليت مل تتخصص يف سلعة مستبعد، السلعية التخصصات

وسوق شـارع إبـراهيم   ، وسوق شارع األندلس، سوق شارع املسجد احلرام:أسواق من الشريطية وهي
 .سوق الضيافة وسوق رياض العزيزية وسوق التعاون: ومن األسواق املركزية ثالثة أسواق وهي، اجلفايل
 :ألسواق الشريطيةذج لمنا :أوالً

 :سوق شارع املسجد احلرام •
حيث بدأت أوىل ، م1978إذا ما تتبعنا تاريخ نشأة هذا السوق جند انه قد بدا يف الظهور منذ عام     

وهو يعد مبثابة الضلع الشـرقي جلسـد   ، معامل هذا الشارع يف االرتسام على اخلرائط اجلغرافية للمدينة
وقد كان يعرف باسم حوض البقر ألنه ، املباين السكنية عرب وادي العزيزية الذي امتدت حوهلا، املدينة

 Zoned)املخططات(وهي الفترة اليت مل تظهر بعد املناطق التنظيمية ، للمزارع وتربية املاشية اًكان مكان

Areas من أشهر ، ويعد شارع املسجد احلرام) 248ص،هـ1422،الغامدي(باستثناء خمطط الرصيفة
، وهذا يشري إىل مدى طول عمـره الـزمين  ، اليت ظهرت مبانيها يف تلك احلقبة الزمنية، دينةشوارع امل

 .وسرعة منوه املقرونة مبركزية موقعه
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 : املوقع/1
ويتقـاطع مـع   ، سجد احلرام باملشاعر املقدسة يف الناحية اجلنوبية الشرقية من املدينـة يرتبط شارع امل     

أحد أهم املنافذ على املنطقة ، يف حني يرتبط من مشاله بشارع احلجون، خالدشارعي امللك عبد اهللا وامللك 
وبني دائريت  48ً  53َ  39ْوخط طول 41ً 49َ  39ْمابني خطي طول  أما موقعه الفلكي فيمتد، ةالقدمي
 .وهذا يشري إىل امتداد طويل أكثر من عرضي. 32ً 26َ 21ْو   30ً  23َ  21ْعرض
يبدأ امتـداده  ، ايف فهو ميتد يف شرق وجنوب شرق املسجد احلرام قلب املدينة النابضأما موقعها اجلغر     

بعد ذلك فاصالً  نتج عنه، مث الروضة والعزيزية، السليمانية واملعابدةالقرارة واجلميزة ومن شعب عامر ومير ب
جه حنو اجلنـوب الشـرقي   من قلبها القدمي حنو املناطق االنتقالية ومت فهو نابع، ني املرسالت واجلامعةما ب

إذ يعد من أقوى احللقات احليوية الرابطة بني ، مما أكسبه مركزية موقعيه خاصة، وصوالً حلي املشاعر املقدسة
األمـر  ، ولك أن تصف أمهيته بالعصب الرابط بني القلب وأطراف اجلسد، املسجد احلرام واملشاعر املقدسة

لتأدية وظيفـة  ، ت البشرية خالل العام ويف املواسم التعبديةالذي يعكس حساسيته يف شل أو تنشيط التدفقا
حىت شكل هذا الطريق هدفاً حيوياً لضمان جنـاح أي  ، واليت تعد الوظيفة احلضرية األوىل هلا، املدينة الدينية

وهذا االمتداد يشري إىل حيازته على مسافة جيدة مسحت له بربط األحياء القدمية ، نشاط جتاري على ضفافه
ومـن اجلـدير   ، لذلك فهو ميثل سوقاً قدمياً يف القلب ويف االنتقال حنو األطراف، نتقالية حنو األطرافباال

سيتضح من خالل السـطور  ما بالذكر تركز عدد كبري من األسواق املركزية على جانيب هذا الشارع وهو 
 .الالحقة

 :الطول/2
فقد امتد ملسافة طويلـة بلغـت   ، املتعمق يف الوادي نظراً لطبيعة األحياء اليت امتد فيها هذا الشارع و     

من % 16أي ما يعادل ، وهي املسافة الفاصلة ما بني املسجد احلرام واملشاعر املقدسة، م11305حوايل 
حىت أصبح ، وهنا يظهر تأثري تعانق الظروف الطبوغرافية والبشرية احمليطة به، أطوال الطرق التجارية باملدينة

األمر الذي أثر بشكل كـبري يف إنعاشـها   ، تتمثل يف جتمع عدة طرق يف جمراه، ول عاليةيتمتع بسهولة وص
 .حىت استحوذت على نصيب وافر من حجم املتسوقني، باملتسوقني املومسيني والدائمني

 :              حجم املتسوقني/3
الثانية بني الطرق التجاريـة  لقد أثر طول شارع املسجد احلرام وموقعه املركزي يف استحواذه على املرتبة  

وقد ختصص هـذا  ، يومياً متسوق12000حيث بلغ عدد املتسوقني فيه حوايل ، باملدينة بعد شارع احلج
 .السوق يف نطاق واسع من السلع

 :أنواع السلع/4
والـيت منـها   ، من البضائع اًواسع اًواليت تضم نطاق، لقد اختص شارع املسجد احلرام بالسلع املتنوعة    

لصيدليات واخلردوات واألدوات املكتبية والعطارة وحمالت الغاز ولوازم اخلياطة وأجهزة االتصال ومغاسل ا
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املالبس و السجاد ومراكز التصوير والتحميض وألعاب األطفال وصوالني احلالقة الرجالية ومشاغل التجميل 
مـن حمـالت األسـواق    % 5.5وذلك بنسـبة ، وقد توزعت يف عدد كبري من احملالت، النسائية واهلدايا

 .الشريطية
 : عدد احملالت التجارية/5

وهو نصيب وافر جتاوز املتوسـط  ، حمال822ًجارية بشارع املسجد احلرام حوايل بلغ عدد احملالت الت    
يعين أنه حاز على ما يقارب ربع حمالت املدينة على % 16حيث بلغت نسبته، بالطرق التجارية229العام

 .شوارعها التجارية
 :نظام التشغيل ووقت العمل/6
شـريطة التـزام كـل مسـتأجر     ، تعمل هذه احملالت التابعة للمباين السكنية عن طريق تأجري مالكيها   

مع ، ةواليت منها أهم عناصر السالمة والنظافة واحملافظة على البيئ، باشتراطات ومعايري أمانة العاصمة املقدسة
اورة ووقت البيعمراعاة التنظيم املكاين والسلع ا. 

ظهراً لغالبيـة  1صباحاً وتنتهي 10األوىل صباحية تبدأ من : وتعمل غالبية احملالت التجارية على فترتني    
ما عدا حمالت املواد الغذائية فهي متارس نشاطها حبسب نوعية املواد الغذائية والوقت الذي ، احملالت التجارية

فتبدأ مـن  ) املسائية(أما الفترة الثانية ، ليال11ًالفجر مباشرة وحىت وميتد بعد صالة ، حيتاجها فيها السكان
 .ليال11ًعصراً وحىت 5

 :األندلس •
مـن  وهـي  ، يعد شارع األندلس فرعاً من جمموعة طرق تربط شارع احلجون بشارع املسجد احلرام    

إذ يشكل حلقة وصل بني شارع ، وحيتل قلب املنطقة التجارية الشمالية من املدينة، القدمية باملدينةالشوارع 
 .ويعد من أصغر األسواق الشريطية باملدينة، احلجون من اجلنوب وشارع اجلزائر من الشمال

 :املوقع/1
ويعد جزءاً من احلد الفاصل ما بني حي األنـدلس شـرقاً   ، يقع شارع األندلس يف مشال املسجد احلرام    

، بني طريقني جتاريني، مشال املنطقة املركزيةة طرق جتارية يف وهو موقع مركزي تلتقي فيه عد، والعتيبية غرباً
 . م373وقد اختذ موضعه يف منطقة سهلية ال يتجاوز ارتفاعها . وهي اجلزائر واحلجون

 26َ  21ْو 19ً  26َ 21ْوبني دائريت عـرض   14ً 49َ 39ْأما موقعه الفلكي فيمتد ما بني خطي طول
 . مع قصر طول امللحوظ، تطالة أكثر من االستعراضوهو يشري إىل تنحيه حنو االس، 41ً
 : الطول/2

% 1أي ما يعـادل  ، م694يعد طريق األندلس من أقصر الطرق التجارية باملدينة والذي ال يتجاوز      
ونتيجة لقصره وضيقه وارتباطه بتلك الطرق التجاريـة ظهـرت   ، فقط من أطوال الطرق التجارية باملدينة
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األمـر  ، مما ترتب عليها صعوبات بالغة للوصول، بصفة مزمنة تعاين منها املنطقة، روريمشكلة االزدحام امل
 . الذي سيؤثر بالتأكيد على نصيبه من املتسوقني

 :حجم املتسوقني/3
من حجـم  % 0.2وهو ما يعادل ، فقط يومياً اًمتسوق280لقد تقلص حجم املتسوقني ليبلغ حوايل      

 .وهي نسبة بسيطة جداً ال تكاد تذكر، يةاملتسوقني يف الشوارع التجار
 :عدد احملالت/4

فقط من عدد احملالت علـى  % 2ونسبتها ، حمل102بلغ عدد احملالت التجارية على طريق األندلس      
مما أسهم يف تدين ، وهي تعكس كثافة سوقية احنصرت يف هذا الطريق القصري جداً، الطرق التجارية باملدينة
اليت كانـت  ، ويعد هذا الطريق منوذجاً جيداً يعكس منط األسواق القدمية، رافق العامةمستوى اخلدمات وامل

وتعرجه حىت أنه ال يتسع إال ، فهو يعاين من ضيق الطريق، حميطة باملسجد احلرام قبل محالت التطوير احلديثة
رغم من حيوية حركـة  بال، كما أنه يفتقر للكثري من اخلدمات العامة، واحد فقطلسيارة واحدة ويف اجتاه 

 ...فيه لسكان احلي والسكان الساكنني يف أحياء املنطقة املركزية كالغزة والشبيكة املتسوقني
 :أنواع السلع املباعة/5

 توالـذهب واـوهرا  ، ملالبس اجلاهزة وأدوات الزينة والتجميـل القد ختصص طريق األندلس ببيع     
حيث يعمـل فيهـا   ، واألقمشة ولوازم املناسبات واألفراحواإلكسسوارات والعطور والساعات واألحذية 

، منها يعمل يف بيع السلع املتنوعة مثل أجهزة االتصال واخلردوات% 23و، من حمالت هذا الطريق% 61
أما أقل السلع نصيباً من حمالت ، فقط يف بيع السلع املنزلية مثل التحف و األواين املنزلية% 8يف حني يعمل 

، يف الكافيتريات والبقاالت واحللويات واآليس كـرمي  ةواملتمثل، %6املواد الغذائية بنسبة هذا السوق فهي 
 .فقط منها% 1بينما بلغت نسبة املكاتب حوايل

 :نظام التشغيل ووقت العمل/6
وعلـى  ، تأجري الفردي من قبل أصحاب املباين القائمة على جانيب الشارعلتعمل حمالت هذا السوق وفقاً ل

إال أن أغلب حركة املتسوقني تتركز يف الفتـرة  ، احية ومسائية توافقاً مع شارع املسجد احلرام فترتني صب
عصـراً وحـىت   5مث الفترة املسائية من ، ظهرا1ًومتتد حىت  10فالفترة الصباحية تبدأ من الساعة ، املسائية
 .        ليال11ً

 :سوق طريق إبراهيم اجلفايل •
فيها  وهي الفترة اليت منا، م1992-1986 خالل الفترة الزمنية ما بنيلقد تشكل مصب هذا الشارع     

وأصبح هذا الطريق ، والذي شهد منواً كبرياً تأثراً بديناميكية طريق اهلدا الطائف، النمو العمراين حلي العوايل
وبية حيث أصبح حي العوايل كتلة عمرانية لنمو اجلهة اجلن، م2000-1992أكثر نضجاً ونشاطاً منذ عام 

 .الشرقية من كتلة املدينة
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 : املوقع/1

، دقيقة تقريبا15َويبعد عنه مبسافة زمنية ، الشرقية من املسجد احلرام ةيقع شارع اجلفايل يف اجلهة اجلنوبي    
وميكن حتديد موقعه بني األحياء بأنه يقع يف مشال حي العوايل أقرب منطقة من الكتلة العمرانية القدمية وحي 

،  40ً 54َ 39ْوخط طول   28ً 52َ 39ْأما موقعه الفلكي فهو ميتد ما بني خطي طول ، املقدسة املشاعر
وهو بذلك أكثر استطالة بني خطوط الطول من االمتداد بني ،  33ً 21َ 21ْو 59ً 20َ 21ْودائريت عرض 
إذ يتـراوح  ، شعبيف منطقة سهلية بعيدة كل البعد عن االرتفاعات الكتنورية والتضرس املت.دوائر العرض

وموقعها املدخلي على الطريـق  ، حيث أسهم هذا االنبساط السطحي، م فقط373-94ارتفاعها ما بني 
وبالتايل منو حي أصبح من أكثر أحياء ، الرابط مابني مكة والطائف؛ يف ارتفاع أسعار األراضي ذه املنطقة

اا يف تشكيل شارع اجلفايل وزيادة صالبته وهي جواذب جغرافية سيظهر انعكاس، املدينة تنظيماً وختطيطاً
واليت امتدت على مسافة قصرية نسبياً تبعاً هلامشية موقع هـذا  ، يف تغذية حي العوايل بالسلع املعروضة فيه

 .الشارع بني الشوارع التجارية األخرى
 :الطول/2

أطوال الطرق التجارية  نم% 6أي ما يعادل ، م4864لقد امتد شارع اجلفايل إىل مسافة بلغت حوايل     
وهنا ، من مساحة املدينة% 7وهي متثل ، 2م9067ويتغلغل يف مساحة مكانية حلي العوايل بلغت ،باملدينة

يظهر التناسب يف طول امتداد هذا الشارع كعامود فقري ميد احلي باحلركة والنشاط التجاري مع املساحة 
 .سوقني فيها على مدار اليوماألمر الذي أسفر عنه نشاط املت، املخدومة من احلي

 :حجم املتسوقني/3
وهذه إشارة إىل أمهيـة  ، متسوق يوميا4500ًلقد بلغ حجم املتسوقني يف شارع إبراهيم اجلفايل حوايل     

 .هذا الشارع يف إشباع حاجات السكان يف هذا احلي واملارين به
 :عدد احملالت التجارية/4

% 5بلغت نسبتها حـوايل ، حمال246ًحواذ شارع إبراهيم اجلفايل على أظهر العمل امليداين للباحثة است    
 إذبنمو مضطرد مستقبالً هلذا الشـارع   مما ينبئ، أي ما يعادل مخسها، ينةمن حمالت الطرق التجارية باملد

توسط العام املالسريع من جتاوز نصيب هذا الشارع  ووال أدل على ذلك النم، ارتبط بقلبها املركزي مباشرة
 .سواق الطرق التجاريةبأ
 :السلع املباعدة/5 
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لقد أظهر الدليل الوظيفي للسلع املباعة يف حمالت طريق إبراهيم اجلفايل ختصصه يف بيع املواد الغذائيـة      
واليت يفضل السكان البحث عنها يف اقرب مكـان  ، إذ حترص على إيفاء املتطلبات اليومية، بالدرجة األوىل
 .ز به هذا الشارع من التغلغل خالل األحشاء السكنية حلي العوايلملا ميتا، وبأسرع وقت

 
 :نظام التشغيل ووقت العمل/6

والذي يعتمـد علـى   ، تعمل حمالت هذا الشارع بنظام تشغيلي مطابق لباقي الشوارع التجارية باملدينة    
ألوىل صباحية والثانية مسائية على ا، وميتد وقت العمل لفترتني زمنيتني،تأجري احملالت امللحقة باملباين السكنية
 .غرار باقي األسواق الشريطية باملدينة

ومن خالل هذه القراءات يظهر لنا أن النمط السائد لألسواق الشريطية هو منط األسـواق الشـريطية       
، شـرية تتمركز يف املناطق األكثر ازدحاماً باحلركة املروريـة الب ، القصرية يف أطواله والكثيفة يف متسوقيها

من األسـواق  % 86ومن املالحظ أن ، وتعيش فترة النضج والتكامل اخلدمي يف تغطية كال جانيب الطريق
ن منوها كان غـري خمطـط ومـرتبط    إذ إ، نطقة االنتقالية احمليطة بهالشريطية قد امتدت يف قلب املدينة وامل

 قفقـط مـن األسـوا   % 14تبلغ فيما قلت نسبتها يف اهلامش احلديث ل، بالتكتالت السكانية واملساكن
رغم اتساع املساحة القادرة على احتواء أطوهلا ملسافات بعيدة وأعراض أوىف بسـهولة  ، الشريطية باملدينة

 .الوصول فيها
فظهرت عدة خمططات حديثة مثل خمطط السفياين يف الشمال وخمططات الشرائع يف الشرق وخمطـط      

وهي تشكل نويات عمرانية ستنبثق منها أهـم الشـوارع   ، لغربالسبهاين يف اجلنوب وخمطط احلمراء يف ا
الطريق  طريق أم املؤمنني زينب اهلاللية وهو:ومن تلك الشوارع التجارية املتوقع نضوجه، التجارية مستقبالً

أيضاً يوجد شارع ، واملتقاطع مع الطريق الفاصل مابني الشوقية وويل العهد، الفاصل مابني حي امللك فهد
ويسـهل  ، مما يعول ذلك انبساط السطح يف تلك املنـاطق ...املنورة الفاصل ما بني العمرة والنوارية املدينة

كما تشهد ثورة عارمة إثر اهلجرة السكانية من املناطق املركزية ، ترابط األحياء والطرق فيها ببعضها البعض
، سبب نزع امللكيات يف املنطقة املركزيـة ب، واليت تضم األحياء املركزية واالنتقالية باملدينة، احمليطة بالقلب

وإزالة األحياء املتخلفة وتطوير املنطقة مبشاريع منشطة لسهولة الوصول بني املسجد احلرام واألقاليم احمليطة 
األمر الذي سينعكس على توسيع دائرة امتداد األسواق الشريطية إىل مناطق أبعد حنـو أطـراف   ، باملدينة
والبد من التنويه هنا ، واالمتداد بني األحياء رواق احلالية من دائرة التركز حنو االنتشاكما خيرج األس، املدينة

إىل أن التطوير السطحي الذي يتلقاه سطح املدينة احلضري للقضاء على التخلف يف معظم أحناء جسـدها  
جذور العشـوائية يف   نإذ إ، ليعد ضرباً من املستحيلدون معاجلة ملسببات العشوائية القائمة وإجياد البدائل 

 .حتتاج ملعاجلة كافة مسبباا، النمو مشكلة معقدة



 235

بل البد من إيفاء متطلباا ، وعلى العموم فإن األحياء احلديثة ال يسد عوزها األسواق الشريطية وحدها    
وباملقابل ، يهإذ هي أحوج من ذي قبل إليها للقيام بدورها الوظيفي واخلدمي والترف، باألسواق املركزية أيضاً

ضيقة النفوذ وشديدة املنافسة وصغرية املساحة ، إاء معاناا مع التركز الشديد يف مناطق االزدحام القدمية
 .اخليارات؛ واليت اختارت منها الباحثة مناذج متنوعة التخصصات واملواقع من كتلة املدينة ةوبالتايل ضيق

 
 :ألسواق املركزيةمناذج ل :ثانياً

 :فةسوق الضيا •
والذي صمم على طراز معماري متناسـب  ، يعد سوق الضيافة أحد أسواق منطقة قلب املركز القدمي      

( م  1978ويقع حبي الضيافة أحد األحياء اليت بدأت نويات منوهـا منـذ   ، مع طبيعة املدينة الطبوغرافية
 ).هـ1428،العمل امليداين(هـ1422وقد نشأ هذا السوق يف عام)250ص ،هـ1422،الغامدي

 :املوقع/1
و ودائرة عرض 39ْو 48َوهو يتركز عند خط طول ، يقع سوق الضيافة يف مشال غرب املسجد احلرام     
وذلك يف موقع متطرف على احلد اجلنويب الفاصل مابني حي الضـيافة  ، يف موقع متطرف باحلي 21ْو 26َ

ويعد حي الضـيافة مـن   ، تجارية باملدينةوذلك على شارع الضيافة أحد الشوارع ال، مشاالً وحي اهلنداوية
األمر الذي ينم عـن مسـاحة صـغرية    ، 2م860000تجاوز مساحته والذي ال ت، صغر األحياء باملدينةأ

وهو موقع مركزي ، م373اليت ال تتجاوز ، وذلك يف منطقة منبسطة جتاورها بعض املناطق املرتفعة. للسوق
 . مشال املدينة منفذ احلجون لطريق املدينة املنورة ناحيةو
 :املساحة/2

، من مساحة األسواق املركزية باملدينـة %  2أي ما يعادل  ، 2م7078بلغت مساحة سوق الضيافة      
 . من مساحة حي الضيافة% 0.8وهي متثل

 :حجم املتسوقني/3
يقل تواجده  اًومرفقي اًخدمي الذين وجدوا تكامالً، أسهم هذا املوقع احليوي يف تزويد السوق باملتسوقني     

مبتوسـط  ، متسوق تقريباً يوميـاً 2000وقد بلغ حجم املتسوقني ، فقط% 7تجاوز تبنسبة ال ، يف املدينة
األمر الذي يشري بكلتا يديه إىل كثافة احلركة السوقية رغم ضيق مساحة السـوق  ، يف الساعة اًمتسوق222
وأبرز تفسريات ذلك هـو تعـدد   ، خفيضاتواسم التد يرتفع يف اإلجازات السنوية وموهذا العد، املكانية

 .واليت تعد مبتغى املتسوق األول، اخلدمات واملرافق إىل جانب تكامل أنشطة احملالت 
 :عدد احملالت/4

من حمالت الطرق % 4أي ما يعادل ،  حمال180ًلقد بلغ عدد احملالت التجارية يف سوق الضيافة حوايل     
أما الدور األرضي فقد اقتصر على ،طابق األول إىل جانب املكاتب اإلداريةمنها يف ال 177، التجارية باملدينة
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ويتكون مبىن سوق الضيافة من طابق أرضي وطابق أول وميزانني باإلضافة إىل قبو ، حمالت كبرية املساحة 3
 و امتازت بتوفر دورات املياه، سيارة وله ثالث بوابات60حيوي مواقف مظللة للسيارات تتسع ألكثر من 

مطعماً 12و، 2م1400متسوق وصاالت األلعاب لألطفال بلغت مساحتها200واملصليات اليت تتسع لـ
، والسـالمل الكهربائيـة والتكييـف املركـزي    ، واملصاعد للمتسوقني وأخرى للبضائع 2م25مساحتها 

إضافة ، والبيئة اجلمالية للسوق، واالستراحات وغرف قياس املالبس وعربات محل األطفال وعربات التسوق
كما تتوفر خمارج للطوارئ وشبكات ، إىل وجود اللوحات اإلرشادية واخلرائط املوضحة ملورفولوجية السوق

 .ذار للحريق وشبكة كامريات أمنيةإن
 :السلع املباعة/ 5

والعطـور وأدوات التجميـل   ، وقد ختصص سوق الضيافة ببيع املالبـس اجلـاهزة خاصـة املسـتوردة    
كمـا  ، حمالت السـوق % 62واليت استحوذت على ما يقارب ...و الساعات واإلكسسوارات واألحذية

والسلع ، %8والسلع الغذائية بنسبة ، من احملالت% 28تعرض عدة سلع أخرى منها السلع املتنوعة بنسبة 
 .فقط من حمالت السوق ومثلها مكاتب البنوك% 0.5املنزلية املوجودة يف حمل واحد للمفروشات ونسبتها

 :شغيل ووقت العملنظام الت/6
إذ تعد ، ويعمل هذا السوق حتت إشراف شركة الضيافة العقارية املتكفلة بإدارة السوق وتشغيله وصيانته    

األوىل : ومراعاة ألوقات العمالء يفتح السوق يومياً على فترتني، أحد أهم شركات االستثمار يف مدينة جدة
يع وهي الفترة اليت ال تفتح فيها مج، قط إذ يغلق قبل الظهرصباحاً وملدة ساعة واحدة ف10تبدأ منذ الساعة 

 .وهي فترة الذروة غالباً، ليالًالثاين عشر والنصف عصراً وحىت الرابعة  أما الثانية فتبدأ من، احملالت
 :سوق رياض العزيزية •

وقعه جاء الحقاً حىت أن م، م التصاله املباشر حبي العزيزية2000بدأ حي اجلامعة يف النمو ما بعد عام     
ونشأ سوق ،ل على تلك التبعية من تطرف موقعهوال أد، لألسواق املركزية الواقعة على شارع املسجد احلرام

 .من أحدث األسواق املركزية باحليوهو ، هـ1416رياض العزيزية بعد ذلك يف عام 
 :املوقع/1

أما موقعه اجلغرايف فهو يف شرق ، د احلراميقع سوق رياض العزيزية يف اجلهة اجلنوبية الشرقية من املسج     
وهو موقع هامشي بالنسـبة حلـي   ، حي اجلامعة على احلد اجلنويب الفاصل مابني حي اجلامعة واملرسالت

أما موقعـه  ، م عن مستوى سطح البحر281اليت ال يتجاوز ارتفاعه، لوادي العزيزية اًويعد امتداد، اجلامعة
 ْ.21و23َو 53ًودائرة عرض  39ْو 53َو1ًالفلكي فهو عند خط طول 

 :املساحة/2
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من مساحة األسواق املركزيـة  % 3وهي تقدر بـ، 2م7763تبلغ مساحة سوق رياض العزيزية حوايل    
فقط % 0.1والذي شغل ، لذلك فهو ميثل غالبية األسواق املركزية باملدينة املتميزة بصغر املساحة، باملدينة

 .كل مباشر على درجة استقطابه للمتسوقنيمما أثر بش، من مساحة حي اجلامعة
 :حجم املتسوقني/3

وهو حجم متوسط بالرغم مـن صـغر   ، متسوق600بلغ حجم املتسوقني يف سوق رياض العزيزية حوايل
وهذا يشري إىل ، أسهم يف ذلك جماورته لألسواق املركزية املتركزة حبي اجلامعة واملرسالت، مساحة السوق

 .بالرغم من تدين عدد احملالت به، قطاب احلركات البشريةقوة تأثري املوقع يف است
 :عدد احملالت/4

من عدد احملـالت يف  % 1أي ما يعادل ، حمالً 26بلغ عدد احملالت التجارية يف سوق رياض العزيزية     
 وهذا يقودنـا إىل ، للمحالت يف األسواق املركزية 53وهي أيضاً أقل من املتوسط العام، األسواق املركزية

 .البحث يف طبيعة السلع املباعة يف هذا السوق الصغري بكل املقاييس املساحية والبشرية والتكوينية
 :السلع املباعة/5

واملتمثلة يف قطع ، لقد أظهر الدليل الوظيفي ختصص سوق رياض العزيزية ببيع املعدات الثقيلة والصناعية    
إذ يعد ، ...ن اإلطارات واملفروشات والزيوت والزجاجالغيار واألدوات الكهربائية ومتطلبات السيارات م

وتقدم عدة حمالت ، %77وقد بلغ عدد حمالا ، السوق املركزي الوحيد املتخصص ذا النوع من السلع
ومواد البناء بنسـبة  % 4ملالبس بنسبة او، لكل منها% 8سلعاً أخرى مثل السلع الغذائية واملتنوعة بنسبة 

 .للغاية فقط وهي نسب ضئيلة% 3
 :نظام التشغيل ووقت العمل/6

يشرف على عمل هذا السوق باإلشراف املباشر من املالك شخصياً دون االستعانة بشركة أهليـة أو       
 .عقارية
، ما بعد الظهـر 2صباحاً وحىت  9األوىل صباحية تبدأ من: ويعمل سوق رياض العزيزية على فترتني      

ومن اجلدير بالذكر أن حمالت السلع الثقيلة والصـناعية ال  ، ليال10ًاً وحىت عصر5والفترة الثانية فتبدأ من 
اليت يفضل العميل قضاء حاجته منها يف تلك الفترة ، تقدم سلعها خالل فترة املساء وتكتفي بالفترة الصباحية

 .واليت يقل فيها اعتماده على سيارته اخلاصة
 :سوق التعاون •

وتتبـع ذلـك   ، ن املدينة يف النمو مع امتداد طريق احلج يف الوادي الشمايللقد بدأت األحياء الشمالية م   
 .هـ1417النمو إىل أن ظهر سوق التعاون يف عام 

 :املوقع/1
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على احلد الفاصل ما بني حي ، يف اجلهة الشمالية الشرقية للمسجد احلرام مركز املدينة نيقع سوق التعاو    
أما موقعه الفلكي فهو عند التقاء خـط  ، الصفا والدرة جياورها سوقاو، وريع ذاخر غرباً وادي جليل شرقاً

وهو موقع بعيد عن املنطقة املركزية باملدينة ويالصـق املنطقـة   ، 21ْو 27َبدائرة عرض  39ْو 50َطول 
إال أن موقـع  ،واملتميزة باتساع املسـاحة  ، لذلك فهو يعد ضمن األحياء اهلامشية باملدينة، االنتقالية القدمية

 .وبالتايل فإن املدى اخلدمي ميتد ملساحة حمدودة،السوق فيه يعد هامشيا نظرا لتطرفه على احلدود اإلدارية
 :املساحة/2

من % 0.2من مساحة احلي و% 0.1أي ما يعادل ، 2م2395لقد بلغت مساحة سوق التعاون حوايل    
 .ر على حجم املتسوقني فيهاأث، وهي بذلك مساحة صغرية جداً، مساحة األسواق املركزية باملدينة

 :حجم املتسوقني/3
وهو يعكس طابعاً ، % 1تقدر نسبتهم بـ ، متسوق يوميا200ًبلغ حجم املتسوقني يف سوق التعاون      

ن منط التوزيع العنقودي دوره يف صـغر املسـاحة وحجـم    إذ إ، األسواق املركزية باملدينة عاماً طُبعت به
 .والذي يؤكد حمدودية عدد احملالت التجارية فيه، ا اخلدمي ألقصى درجاتهوبالتايل تقلص جماهل، متسوقيه

 :عدد احملالت/4
من حمالت األسواق املركزية ومجيعها % 2أي ما يعادل ، حمال42ًلقد بلغ عدد احملالت يف سوق التعاون    

 .صغرية املساحة
 :السلع املباعة/5

املنزيل وجتهيزات املطابخ وغـرف النـوم    ثيف األثا ةتمثلوامل، ببيع السلع املنزلية نختصص سوق التعاو    
فهي % 5أما النسبة الباقية ، منها مكاتب% 29و، من حمالت السوق% 66ومتثل نسبتها ، واملفروشات

 .متخصصة ببيع السلع الغذائية
 :نظام التشغيل ووقت العمل/6

فر أبسط املرافق مثـل املصـليات أو   دون تو، يعمل سوق التعاون بنظام شخصي يديره املالك مباشرة     
العمـل  (لـيالً  احلادي عشرة صراً وحىت ى فترة مسائية فقط تبدأ من اخلامسة عويعمل عل...دورات املياه

 ).هـ1428،امليداين
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 اخلامتة 5-7 

وفق ظروفها وتتشكل  رتتبلو، لقد أضحت ظاهرة األسواق عنصراً حضرياً مهماً يف نظام املدينة احلديثة    
عن مسات خاصة متتعت ا أسواق مكـة  ، لذلك فقد أسفرت هذه الدراسة، املكانية وخصائصها البشرية

ومن اجلدير بالذكر أن هذه الدراسة طبقت علـى أحيـاء مكـة املكرمـة يف عـام      ، املكرمة دون غريها
واليت انتقلت حالياً ، وسةوعلى قطاعات البلدية اليت وضعتها بغية التوازن بني املساحات املدر، هـ1428

مثل املنطقة املركزية حول املسجد احلرام والطرق ، لطفرة التطوير العمراين ملناطق حساسة من جسد املدينة
األمر الذي ظهرت انعكاساته يف ظهور أسواق حديثة وبأمناط مغايرة ملـا  ، اإلقليمية الرابطة له خبارج املدينة

 .مما ينبئ مبالمح واجتاهات جديدة لتوزيعها ومساا مستقبالً، لنظام السوقيواختفاء أخرى من ا، ألفته املدينة
يف تناوهلا لتطور أمناط وتوزيع ظاهرة األسواق عـرب احلقـب   ، احلالية أمهية خاصة وهذا مينح الدراسة    

واقتصادية  واعتمدت يف ذلك على عدة مؤشرات مكانية ودميوغرافية وعمرانية، التارخيية وحىت الفترة احلالية
كما هدفت إلجياد التباين يف التوزيع علـى األحيـاء وعلـى    ، واجتماعية لقياس أمناط التوزيع اجلغرايف هلا

يف حماولة لتغطيـة   ،صورة فوتوغرافية11شكالً و57جدوالً و 62وقد اشتملت الدراسة على ، القطاعات
، ظاهرة جغرافية مستمرة التطور والذي يعد ، كعنصر حيوي يف نطاق املدينة احلضري، موضوع األسواق

غري وفقاً لظروف اإلنسان واليت تت، حيرص اإلنسان على ترقيتها لتكون أوىف بإشباع رغباته وتطلعاته املتجددة
وهذا يعين بطبيعة احلال مدى أمهية موضوع األسواق يف النظـام اجلغـرايف دائـم التفاعـل     ، احلضاري

 .خاص ويتأثر به يف سجال دائم ما دام نطاق املدينة قائموالذي مينح املكان طابع ، والديناميكية
واليت تتغري خالل العقود عن األمناط االستهالكية ، وال ننسى تأثري اإلنسان بعاداته وأمناطه االستهالكية    

وذلك اتسعت وتضاعف ، كما اختلفت تفضيالم وهوايام عن تفضيالت وهوايات السابقني هلم، السالفة
وأصـبحت  ، والعالمات التجارية املعروضة ا عدة أضعاف واشتدت املنافسة بني املنـتجني  تجاعدد املنت

وأقدر علـى جـذب   ، املواقع التسوق أكرب حجماً وأشد اتساع وأكثر استخداماً لوسائل العرض احلديث
 .وأصبح املتسوق يتوق للجديد والتجديد، املستهلكني إليها عما قبل
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االستهالكي لألفراد ومنو دخوهلم وزيادة خربام أسهم بشكل فاعل يف التأثري على كما أن ارتفاع الوعي   
حىت ظهرت األسواق مرآة عاكسة هلذا النظـام اجلغـرايف   ، السياسات والربامج احلكومية  واالستثمارية 

   .  والذي يتغري بتغري أي عنصر من عناصره، املترابط التأثريات
 :تائج نستعرضها فيما يليوقد توصلت الدراسة إىل عدة ن

 :النتائج 5-8    
نظرا لطبيعة الدراسة املتتبعة لتطور ظاهرة األسواق كجزء مهم فقد توصلت الدراسة لعدة نتائج نـدرجها  

 :على النحو التايل
والـذين  ، لقد ولدت التجارة املكية على أيدي القرشيني يف العصر قبل اإلسالمي يف عهد قصي بن كالب 

منذ بدايات تشكلها كمركز لقبائـل  ، مبختلف شرائعه إلقامة مكان أكثر حتضرا وأجدى رحبا وظفوا الدين
والذين حرصوا على إجياد كيان آمن حتولت فيه مكة من منطقة قالقل وحروب إىل منطقة ، قريش وحلفائها

باً مع سهولة الوصـول  مث انتقلت املدينة إىل مرحلة االنتخاب بني املواقع األكثر تناس، أكثر أمنا واستقراراً 
الذي يربط ما بني الشـام مشـاالً   ، حىت أصبحت مكة حتتل موقعاً متوسطاً على طريق التجارة القدمي. إليها

األمر الذي أصل جسور االتصال لنقل البشـر  ، ملستعمرات السكانية يف ذلك احلنيواليمن جنوباً كأكرب ا
وقد امتد ، شر ببعد اقتصادي مميز يشكل وجه املدينةوالسلع بني تلك احلواضر حىت اشتهر القرن السادس ع

وهو تـابع  ، منوها ناحية الشمال الشرقي وغرب جمرى وادي إبراهيم واألودية املنحدرة عرب اإلقليم اجلبلي
كما ساعدا الطرق ، وهو موقع يشري إىل حتصن املدينة جبباهلا وتالهلا، حلركات التصدعات واالنكسارات

وهي مبثابة شرايني تتشعب داخـل القلـب   ، شرقاً ا باليمن جنوباً وجدة غرباً والطائفاخلارجية بارتباطه
 .الطائف الزراعي واملدينة املنورة ذات النشاط املتنوعحيث ، ارجحنو اخل هاوتقذف

، تنظيمية عالية املستوىوذلك ضمن بوتقة ، وقد دفعت الظروف البيئية القاسية نشاط املدينة حنو التجارة    
وإمنا اعتمدوا التدبري والتخطيط املسبق لكل موسـم  ، واملراحبة العشوائية مل خيلطوا ما بني العبادة قرشينيفال
مل يف التأثري على نشاط من أقوى العوا تحىت كان ،صنوف السلع واألموال يف خزائنهم تنصب خالله، ديين

اخلليج والعراق واحلبشـة والـيمن    وقوع مكة على مفترق طرق القوافل العربية بنيويف مقدمتها :األسواق
تطورها إىل حمطة عبـور  ومن مث ، كز التجارية العظمى يف ذلك الوقتإذ كانت من أهم املرا، وبالد الشام

جتانس التركيب السكاين وتضامن كما أسهم ، ر ماء زمزم وتعدد ااري حنوهاومرور للقبائل إذ متيزها بتوف
مكة  تحتولحىت ، ع ذا احلد النسيب من االنسجامانت الوحيدة اليت تتمتإذ ك، املصاحل بني األطراف القرشية

وال ، ا مبوازاة بوابات املسجد احلـرام واليت ارتبطت مواقعه،دمي بظهور األسواق الداخلية فيهاإىل مركز خ
حىت أصبحت حلقة مركزيـة  ، أثر  نظام اإليالف كقوة حمركة استوعبت به مكة التحضر والبداوة خيفى 
إقامة دور للتجارة املكية اختصـت ببضـائع   متخض عن ذلك ، تلتقي عندها مصاحل الدول الكربىعة واس

ذه املرحلـة شـبكة األسـواق    كما تبلورت يف ه.متنوعة من خارج املدينة بني الشامية واملصرية واليمنية 
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ذات  يـة وجاإليكولواليت تشكلت يف دورة زمنية مستقلة حتافظ على نظام التبادل بني األقـاليم  ، الدورية
وقد ،الذي يبدأ من أول أيام ذي القعدةو، متسوق العرب وكان من أشهرها سوق عكاظ، احملاصيل املختلفة

حىت ، ومواثيق وأحالف وأشعار واحتفاالتبني بيوع ، امتاز بتعدد األنشطة التجارية والثقايف واالجتماعية
سوق جمنة والذي يبدأ : أيضاً من أسواقهم، ين اهللاأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو الناس فيه لد

ثها سوق ذي ااز الوث، يعرض فيه ما تبقى من السوق العكاظي، ذي القعدة وحىت أول ذي احلجة 20من 
األمر الذي يتم ضمن تنظيم ، حيث ينقطع الناس للعبادة البحتة، الذي يبدأ ببداية ذي احلجة وحىت الثامن منه

 ).الوظيفة الرئيسة(لمدينة دميومة نشاطها التجاري يف ظل وظيفتها الدينيةإداري دقيق حيفظ ل
: وأصبح ملكة مومسني جتـاريني  ، ويف القرن اهلجري األول انتقلت أسواق مكة حنو التخصص السلعي    

، حمـل 1300وأصبح عدد احملالت يف هذه الفتـرة  ، أحدمها يف شهر رجب و اآلخر يف شهر ذي احلجة
رغم افتقادها لتنظيم املواقع واحلـرف غـري   ، ك عدة دور جتارية إىل جممعات جتارية حرفيةحتولت بعد ذل

كمـا تضـخمت   ...) احلـدادة  (باحلرفية ...) البقالة(املتناسبة مع بعضها مبجاورة سلع متنافرة كالغذائية
بلغـت يف  ، األسواق الواقعة مقابل بوابات املسجد احلرام واتسع جماالت ختصصها بني التنوع والتخصص

 .سوقاً متخصصة مبثابة مراكز جتارية يف تتلك الفترة 27جمملها 
سوق الليل والسوق الصغري وسوق الغنم واملاشية وسوق املعالة وسوق :  ومن أشهر أسواق هذه الفترة   

وهـي  ، القشاشية وسوق القرب والصوف ومنتجات البادية وسوق الزل والشمال واملشاحل واملفروشـات 
كما ظهـرت أسـواق   ، ليت منت وجتذرت من جماورا ملداخل املسجد احلرام والطرق املساورة لهالفروع ا

كما ظهرت أسواق مومسية داخل مىن وعرفـات  ، متخصصة أخرى مثل السوق العراقي واليماين واهلندي
وسـار  ، هامما زاد من رواجها ونشاط، والتجارة حيث أصبحت جتمع مابني العبادة، يةلإبطاالً لعادات اجلاه

 موتقوية عالقة مكة باألقالي ،ظهور العملة األيوبيةعززه ، األيوبية يف فترة الحقة على إثر هذا التنظيم الدولة
كما راجت عدة أسواق داخلية يف هذه الفترة من أشهرها سوق املسعى وسوق سـويقة وسـوق   ،ااورة
نتيجة لعدة ظـروف  ، يف املؤشر التجاريوامتازت هذه الفترة بتذبذب موجات النشاط واخلبوت ، الشامية

سيطرة املماليك على مثل آثار غزو املغول على العراق والصراعات بني األشراف و ،سياسية مرت ا املنطقة
والـذي  ، حىت جاء العصر العثماين بتبعات نشاطه وازدهاره، األسعار ورفعمما زاد الكساد ، شؤون التجارة

     .وهو جانب أينعت مثاره يف املرحلة الالحقة، ق يف مكةجياباً على نشاط األسواانعكس إ
هـ وهو العهد الذهيب يف عمر األسواق املكية حيث سـاعدت  1344بدأت املرحلة الثالثة حبلول عام     

، تطورات التكنولوجيا يف النقل واحلفظ واالتصال والتعليم دورا بارزا يف رفع معدالت االدخار واالستثمار
ممـا  ، الثقافيـة جتماعية والسياسية واالقتصادية وريات االقتصادية والطفرة النفطية وتبعاا االعزز ذلك التغ

مل يسبق هلا بلوغه يف العصور ، أوجد حميطاً غين املوارد أنعشا األسواق وجذرها ومنحها طابعاً خاصاً ومميزاً
صت ببيـع اخلضـار والفاكهـة    اليت ختص، وعلى إثر ذلك كله ظهر خليط من األسواق التقليدية ،السابقة
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، واليت تعد النواة األوىل للمراكز التجارية باملدينـة ، واألغنام واألبقار واجلمال واألعالف واحلطب والفحم
شكلت هـذه  ، ت صغرية تالصقت على هيئة عنقوديةواملكون من حمال، بالرغم من طرازها التقليدي القدمي

، ة املكرمـة د أن أقوى عوامل التأثري يف إنعاش األسواق مبدينة مكوبتتبع هذه املراحل جن، األسواق التقليدية
مث عمق عالقة الوظيفة التجارية بوظيفة ، تعاقبت على حكمها بالدرجة األوىلاليت ، هي السياسات احلكومية

م غنيـة  وذلك يف موقع حلقي بني أقالي، وبالتايل ارتباط مصريمها معاً بعالقة تبادلية، )الدينية(املدينة الرئيسة
فمجاورة أبواب املسـجد احلـرام   ، متخض عنه تباين واضح يف استخدامات األراضي ، املوارد واملنتجات 

األمر الذي يشري إىل تأثريها ، وحماذاة الطرق التجارية ومقاربة املناطق الصناعية هلي املواقع املفضلة لألسواق
 .والتحليل يف إجياد منط توزيعي مميز ألسواق املدينة جدير بالدراسة

جند أا تتطابق نسبياً مع نظرية بريجس احللقي والذي صنف ، وبنظرة عامة لنقاط وحماور توزيع األسواق   
إال أا مل تأيت على انتظام تلك احللقات الذي ، املدن إىل حلقات جعل املنطقة التجارية حتيط باملركز القدمي

مما ، تضاريسية واحلضارية عن منطقة تطبيق النظرية األساسالبسبب اختالف طبيعة املدينة ، وذججاء به النم
، شكل امتداد املدينة غري املنتظم ساعد على ذلك، لعدالة والتساوي بني مناطق املدينةلفقد ايعين ميل التوزيع 

 )املثايل( وذلك بقدر بعدها عن الشكل الدائري، والذي مييل حنو االستطالة فهو قريب من املعني غري املنتظم
والذي حـدد اجتـاه التوزيـع    ، دراسة مقياس نقطة املركز املساحيمدى التوازن طبقت ال وللكشف عن

 يف حـني توزعـت  ، من األسواق الشريطية يف مشال املدينة% 77و، من األسواق املركزية% 95املتركز
واتفقتـا يف  ، والشريطية حنو الشرق، حيث اجتهت املركزية حنو اجلنوب، النسب الباقية يف جنوا وشرقها

وهي االجتاهات اليت أثبتـت نقطـيت   ، االجتاه ناحية الشمال والشمال الشرقي من املركز املساحي للمدينة
وبذلك ميكن القول ، وهي االجتاهات األوىل للنمو العمراين، الوسيط واجلذب املركزي توجه األسواق حنوها

لذا نستنتج من هذا أن ابتعاد نقطيت الوسـيط  ، اقأن املناطق األكثر تكامالً ونضجاً هي األشد جذباً لألسو
يف ، تشري إىل ميل منط توزيع األسواق حنو الشـكل املتجمـع  ، املركزي عن نقطة املركز املساحي واجلذب

 .  وهي مرحلة عدم االستقرار، مناطق بينية بني القلب القدمي واحللقة احلديثة
فمنطقة القلب املركـزي  ، تأثرت مبراحل النمو، املدينةوقد أثبتت الدراسة وجود تباين واضح يف كتلة     

وهي الشبيكة وأجياد والقرارة والنقا وحارة الباب والشامية واهلجلـة  ، يتكون من تسعة عشر حياً، للمدينة
وجرول واحلجون وشعيب عامر وعلي واجلميزة واملعابدة والتيسري والبيبان واملنصور والطندباوي والسليمانية 

فقط %1.2وتشكل ، 2كم16تقدر مساحتها حبوايل ، %31ونسبتها، املعابدة والضيافة والزهراءواملسفلة و
وقد بلغ نصـيبها مـن   ، %27ونسبتهم ، نسمة من السكان377765حازت على ، من مساحة املدينة

أما األسواق املركزية ، من حمالت املدينة باألسواق الشريطية%32وبنسبة ، حمل1642األسواق الشريطية 
تليها املنطقة االنتقالية واملكونة من ، من األسواق املركزية باملدينة%24وهي متثل ، أسواق 10د بلغت فق

وهي جبل النور والعدل وريع ذاخر واألندلس والعتيبية والزاهر والشهداء والنزهـة  ، إحدى وعشرين حياً
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والروايب والروضـة والعزيزيـة   واهلنداوية والرصيفة وجرهم واخلالدية والشوقية والتقوى والكعكية وكدي 
% 6وبنسبة 2كم77تقدر مساحتها حبوايل ، من إمجايل أحياء املدينة%35وتشكل ، واملرسالت واجلامعة

وهي إشارة لكثافة عددية ، %47ونسبتهم، نسمة649566أما احلجم السكاين فقد بلغ ، من كتلة املدينة
أما األسـواق  ، حمالت األسواق الشريطيةمن % 54حمالً وبنسبة 2730وقد نالت ، واضحة يف السكان
وهي بذلك أعلى مناطق املدينة يف نصيبها من ، من أسواق املدينة% 56سوقاً بنسبة 23املركزية فقد بلغت 

وهي العكيشية وبطحاء قـريش واهلجـرة   ، حلقت بعدها املنطقة اهلامشية اليت تضم عشرين حياً،األسواق
والراشدية وشرائع ااهدين والشرائع والعسيلة وادي جليل والنسـيم   والتنعيم والعوايل واملشاعر واخلضراء

وتشـكل  ، والعمرة اجلديدة والنوارية والبحريات والسالمة واحلمراء وأم اجلود وامللك فهد وويل العهـد 
أمـا سـكاا فقـد بلغـوا     ، %92وبنسبة  2كم1207امتدت مساحتها إىل ، من أحياء املدينة33%

أما األسواق املركزيـة فهـي   ، %13حمالً بنسبة 688وقد حازت على ، %25نسمة ونسبتهم34279
ولدى تقسيم الدراسة للمدينة حللقات تدرس التوزيع أظهرت الدراسة ، %20أسواق ونسبتها التتجاوز8

واليت متتد ، %)66(واملركزية%) 72(حيازة احللقة الثانية على أعلى نصيب من حمالت األسواق الشريطية 
قـد  ، كم عن مركز املدينة20يف حني كانت احللقة اخلامسة واليت تبعد ، ن مركز املدينةكم م8على قطر

األمر الذي يشـري لوجـود   ، وانعدمت فيها الشوارع التجارية، من األسواق املركزية%20تقلص نصيبها
، كـم 292واليت بلغت ، حسبتها الدراسة بني نقاط األسواق املركزية، مسافات كبرية بني نقاط األسواق

 .وهو ما تناولته الدراسة بالتحليل املكاين، شكلت منط توزيع خاص ألسواق املدينة
إذ ، وقد أثبتت الدراسة أن عدم التجانس يف مساحات األحياء قد أثر على طبيعة التوزيع املكاين لألسواق   

األحيـاء القدميـة    املتجه حنو التشتت البسيط تشري إىل وجود فروقات بينية بني مساحات، أن قيمة التباين
مما استدعى موجات التخطيط للمنطقة ، وبالتايل فروقات يف الكثافات السكانية واخلدمات العامة، واحلديثة
لـذلك توزعـت   ، األمر الذي متخض عنه زحف األسواق إىل نطاقات أبعد عن املركز القـدمي ، املركزية

، يف أحياء الرتبة الرابعة حبسب املساحة من حمالت األسواق الشريطية%57من األسواق املركزية و44%ا
واليت تضم العزيزية والكعكية وريع ذاخر واألندلس والزاهر والرصيفة والنزهة واملرسالت والعتيبية والروايب 

يف ، واخلالدية والتقوى واهلنداوية والروضة والشهداء واملعابدة واخلنساء والزهراء وجرهم واملسفلة واحلجون
األمر الذي يشري إىل قوة تأثري مساحة احلي علـى انتشـار حمـالت    ، تبة األوىل والثانيةحني قل نصيب الر
ممـا  ، كانت أقل مساحة يف أحياء املدينة األوىل والثانية، يف حني أن األسواق املركزية، األسواق الشريطية

على األسـواق   وضعف ذلك التأثري، يقضي بقوة تأثري مساحة احلي على انتشار حمالت األسواق الشريطية
وهو جانب أثبته مقياس النصـيب املتعـادل   ، مما أفقد األحياء العدالة املطلوبة يف توزيع أسواقها، املركزية

 .واليت تنال جانباً وافراً من التخطيط، لألسواق الشريطية واألسواق املركزية
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والـيت  ، 100أقـل مـن   من أحياء املدينة تدىن متوسط التباعد بينـها إىل  % 13وقد أثبتت الدراسة أن 
% 40يف حني خلت ، ومجيعها من األحياء الصغرية، من حمالت األسواق الشريطية% 29استحوذت على 

أما األسواق املركزية فقد كانت أشد تركزاًً يف حمالت األسواق ، من األحياء من حمالت األسواق الشريطية
، كم 2وقد بلغ متوسط تباعد بينها أقل من ، فقط من أحياء املدينة االنتقالية% 19منها يف %59الشريطية 

يف حني كانت أشـد تشـتتاً   ، حيث تشتد املنافسة،وذلك يف جنوب شرق وجنوب غرب املسجد احلرام
من األحيـاء مـن األسـواق    % 60بينما خلت %12واليت مل يتجاوز نصيبها ، فقط من األحياء%6يف

من األحياء تدين تركزهـا  % 76ساحة املعمورة ويف يف حني أشارت نسبة التركز املعيارية يف امل، املركزية
يف حني كانت األسواق املركزية أشد تركـزا يف  ، 2كم100يف املساحة املعيارية  30لتصل إىل أكثر من 

 .يف املساحة املعيارية 0.24من األحياء بنسبة% 38
طردي بـني احلجـم   ولدى دراسة التوزيع على مستوى القطاعات أثبتت الدراسة وجود ارتباط قوي و   

وقد تفرد ، وبالتايل وجود العديد من فجوات النقص يف األسواق، السكاين يف القطاع ونصيبه من األسواق
وقد ، قطاع العزيزية حبيازته على النصيب املتعادل من املساحة وحمالت األسواق الشريطية واألسواق املركزية

ي القطاعات منها االرتباط املباشر مع املسجد احلرام امتاز خبصائص ومزايا خاصة منحته طابع خاص بني باق
، %77وقد حاز حي اجلامعة وحده علـى  ، وارتفاع املستوى املعيشي للسكان، واملشاعر املقدسة باملدينة
وهنا البد من اإلشارة إىل عمق االتصـال مـابني األداء   ، من مساحة القطاع% 2والذي ال يشغل سوى 

وهو ما ، وهو عنصر مهم منح قطاع العزيزية حظاً وافراً من أسواق املدينة، ملدينةالسوقي والوظيفة الدينية با
األمر الـذي يـوحي بوجـود    ، جذب السياسات احلكومية والبنوك االستثمارية واألبراج التجارية حنوها

وهو  ،وبالتايل طول املسافة املقطوعة للوصول لألسواق يف أحياء أخرى، قطاعات أخرى تفتقر هلذه اجلوانب
كـم يف  5والذي أثبت تباعد حمالت األسواق الشريطية ألقل مـن  ، جانب تناولته الدراسة مبقياس التباعد

وقـد  ، وهو مسافة كبرية تفصل بينها، كم63أما األسواق املركزية فقد بلغ متوسط التباعد بينها، 66%
من % 51حيث حازت ، املركزية كان قطاعي العتيبية واملعابدة مها أشد قطاعات املدينة تركزاً باألسواق 

يف حني كان أشد القطاعات انتشاراً يف أسواقها ، من األحياء% 22أسواق املدينة بالرغم من تدين نسبتها 
وقد خلت أحيـاء القلـب   ، %17وال يركز ا سوى %33واليت متثل ، هي الشوقية والعمرة والشرائع
سبة التركز أن أشد القطاعات تركزا يف املساحة املعيارية كما أثبت مقياس ن، املركزي أجياد وغزة منها متاماً

يف حني كان أشدها ختلخالً هي العمرة والشـوقية والشـرائع   ، من املعمور هي املعابدة والعزيزية والعتيبية
كما أثبت حتليل كرينل لدراسة حتليل حمالت األسواق الشريطية أن توزيعها قد اختـذ الشـكل   ، واملسفلة

واليت أظهرت أن مركز النواة يف منطقة بينية حلي الروضة من ، ل حنو التركز الشديد يف التوزيعالدائري املائ
وذلـك يف شـرق   ، الشرق والسليمانية من الشمال واحلجون من الغرب وشعيب عامر وعلي من اجلنوب

فتوزيعها ميتد حنـو  ، يف حني أخذت كثافتها تتدىن كلما اجتهنا حنو األحياء اهلامشية اجلنوبية، املسجد احلرام
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واالجتاه العام حنو اجلنـوب الشـرقي   ، الشمال والشمال الغريب والشمال الشرقي من مركز املدينة اهلندسي
يف حني أظهر حتليل اجلار األقرب أن توزيع األسواق املركزية ميتاز بأنه ، مبسافات أطول من باقي االجتاهات

 .قوية هلا يف تلك البقعة اليت جتمعت اووجود عوامل وقوى جذب % 99توزيع متجمع بنسبة 
خاصـة األقـرب   % 91أما بالنسبة ألقوى العوامل اجلغرافية تأثريا يف توزيع األسواق الشريطية بنسـبة    

وهذا يشري إىل ، يف حني كانت األسواق املركزية أقدر على ختطي هذه اهليمنة للتضاريس، للمسجد احلرام
بني احلتميـة  ، يف اختيار مواقع األسواق، املستثمرين تالبيئة الطبيعية وقرارا وجود عالقة تبادلية التأثري بني

وميكـن  ، تأثراً بتطور تقنية اآللة القادرة على استصالح املناطق الوعرة وجعلها أكثر سهولة ، واالحتمالية
يب متباينة نسـبياً  مما جعلها متتد على مناس، القول بأن مواقع األسواق الشريطية كانت أقل تنظيماً وختطيطاً

، حنو النقاط السهلية واملنبسطة بنطاق أوسع من األسواق الشريطية، يف حني انساقت مواقع األسواق املركزية
والـيت  ، وهو جانب ختتلف فيه األسواق املركزية، األمر الذي يعلل بتبعية الشريطية للطريق وبصورة تلقائية

 .لى اختيار املواقع األكثر سهولةوهي األقدر ع، كانت أكثر تنظيما يف توزيعها
أما بالنسبة للطرق فقد أثبتت الدراسة أن الطرق الرئسية هي أشد الطرق جاذبية لألسـواق الشـريطية      
كما ثبت تأثري رتب الطرق ووجود األسواق قبول الفرض الصفري بنسـبة  ، %)61(واملركزية %)58(

95 .% 
إذ أثبتت الدراسـة قـوة تـأثري    ، املؤثرة يف جذب األسواق أما بالنسبة للسكان فيعد من أقوى العوامل  

إذ توجد عالقة طردية ما بني احلجم السكاين ، التركزات السكانية على توزيع األسواق الشريطية واملركزية
حيث أثبتت الدراسة من خالل مؤشر التركز السكاين أن توزيعهم ، واحلجم السوقي يف األحياء والقطاعات

كما أثبتت أنه كلما ، وهي ذات البقع اليت تكدست ا األسواق الشريطية واملركزية، حمددة متركز يف أحياء
كما توجد ، زاد النصيب املتعادل من املساحة للسكان زاد نصيب األحياء من األسواق الشريطية واملركزية

 قل تأثري كثافة السكان يف حني، عالقة قوية التأثري ما بني الكثافة السكانية وعدد حمالت األسواق الشريطية
كما ، ولذلك تقل كثافات السكان فيها، على األسواق املركزية إذ تبحث على مساحات واسعة يف األحياء

حيث وجدت الدراسة أن جاليات كل حي طبعت ، أثرى التنوع العرقي يف التنوع السلعي باألسواق املكية
وبيع ...ة اهلندية والباكستانية يف املسفلة واخلالدية وال أدل على ذلك من بيع األقمش، سلعها بلع خاصة ا

) سـنة 61-15(كما ساعد توفر الفئات العمرية املنتجة....األزياء األفريقية يف أسواق املنصور واملنصورية
وقد أثبتت الدراسة امتياز مكة بني بـاقي  ، وخاصة الذكور منهم يف إجياد سوق عمل غنية باملوارد البشرية

 . ة بتزايد العاملني يف البيع عاما بعد عاممناطق اململك
حيث جتـد  ، أما النمو العمراين فقد كان من أهم العوامل املوجه لتوزيع األسواق الشريطية واملركزية     

حنو اجلهات الشمالية والشرقية واجلنوبية الشـرقية  ، أقدم األسواق باملدينة قد وقعت يف أوىل اجتاهات النمو
 . جتاهات اليت تظهر فيها املنافسة يف أوجهاوهي اال، باملدينة
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إذ حتكمهـا رغبـات   ، كما أثبتت الدراسة اشتداد املنافسة بني األسواق يف تلك املنـاطق بالتحديـد      
إذ ، هذا تنافس مكة أسواق خارجية تقع يف مدينة جـدة ، واهلادفة لبلوغ أقصى قدر من الربح، املستثمرين

ة هي أشد احلواضر ااورة منافسة مع أسواق مكة مقارنة بأسـواق  أن جد، أثبت حساب درجة التفاعل
أيضاً ال خيفى أثر استخدامات األراضي يف جذب األسواق ناحية املنـاطق  ، املدينة املنورة وأسواق الطائف

وذلك بالقرب من الطرق اإلقليمية وخالل املشاعر املقدسة وحول املسـجد  ، الصناعية والسكنية والدينية
حيث خرقت ، وهو جانب يعكس مدى تأثري السياسات احلكومية يف منح تلك املناطق أمهية خاصة ،احلرام

بصورة أبرزت فيها مدى تأثري السياسات احلكومية يف إنعاش ... هلا األنفاق ومدت اجلسور وشقت الطرق
 .وهو عامل قوي التأثري منذ قدم نشأا،أسواقها

فاألسواق الشـريطية يغلـب عليهـا الطـول     ، ها املكاينكما صنفت الدراسة األسواق حبسب حجم   
أقل (يف حني كانت األسواق الصغرية، من أسواق املدينة%59واليت بلغت نسبته)م1500-500(املتوسط

واملتركزة يف مشال شرقي وجنوب شرقي وجنوب ، هي النمط السائد يف األسواق املركزية) 2م5000من 
. واق املركزية ونضج األسواق الشريطية بسبب أسبقيتها يف الظهـور ومربر ذلك فتوة األس، املسجد احلرام

حيث ختصصت األسواق الشريطية بالسـلع املتنوعـة يف   ، كما صنفت األسواق الشريطية وفق ختصصاا 
 . منها بأدوات الزينة والتجميل% 39و أما األسواق املركزية فتخصصت ، من األسواق % 41
فقد كان أعلى نصيب يف حمالت األسواق الشريطية ، ب األسواق من السلعوعلى أساس هذا تباين نصي    

يف حني ، نسمة وذلك للسلع املعمرة واألثاث ومواد البناء والديكورات ومكاتب اخلدمات والبنوك3000
واليت تضم مراكز التموين الغذائي وصوالني احلالقـة وبيـع   ، كان أدناها نصيب هي حمالت السلع املتنوعة

 . وذلك نظراً لكثرة انتشارها، التصال وألعاب األطفالأجهزت ا
حمالت املواد الغذائية ومواد البنـاء واملكاتـب   ) نسمة1000(أما يف األسواق املركزية فقد فاق نصيب   

إىل أقل مـن  (بينما تقلص نصيب ، وهي السلع النادر تواجدها يف هذه األسواق، والبنوك واملعدات الثقيلة
وهي السلع اليت اختصت ـا  ، املالبس وأدوات التجميل واملالبس والسلع املنزلية حمالت) نسمة10000

 . كل نوع منها يف خصائص متسوقيها فوهذا يعين اختال، هذه األسواق
كما صنفت الدراسة األسواق وفق حجم متسوقيها؛ إذ ساد منط األسواق الصغرية يف حجم متسوقيها     

إذ أن توسط أطواهلا وميلها حنو القصر قلص مـن  ، أسواق املدينةمن % 51ومتثل ، متسوق5000ألقل 
كمـا  ، وهي عوامل متأثرة بطبيعة املدينة الطبوغرافية واملوسومة بتشعب الطرق والدروب، حجم متسوقيها

من أسواق % 43واليت بلغت نسبتها )متسوق يوميا500ًإىل أقل من (صنفت األسواق املركزية بالصغرية 
وهو جانب اختربته ، يعين تباين يف النطاقات اخلدمية احمليطة بكل سوق يف ضوء تباين أحجامهاوهذا ، املدينة

من األسواق الشريطية ذات نفوذ صـغري  %63والذي أظهر أن ، الدراسة من خالل حساب منطقة النفوذ
ـ   ، )كم1أقل من (املساحة ال يتجاوز نصف قطرها  ي يف حني كان النمط السائد لألسـواق املركزيـة ه
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% 36إذ أن ، من أسواق املدينة% 68كم ونسبتها0.01واليت مل يتجاوز نصف قطرها ، األسواق الصغرية
مما قلص من تدفقات ، بطريق واحد فقط% 63حظيت بطريقني خيدمها يف حني نالت ، من أسواق املدينة
وأعراضـها وتـوفر    فكلما كانت الطرق املؤدية للسوق متكاملة العناصر بتناسب أطواله، املتسوقني حنوها

وقد حصرت الدراسة التـدفقات  ، مرافقها اخلدمية كلما تزايد منو هذه األسواق وازداد عدد القادمني إليها
فظهر أن أعلى نفوذ هو يف حمالت أسواق شارع عبـد اهللا عريـف   ، الفعلية حلركة املتسوقني بني األحياء

هو األشد جذباً )األسواق املركزية(ذي ااز  بينما كان سوق، من أحياء املدينة%42حياً بنسبة 25بواقع
مـن املتسـوقني يف   % 88وقد أسهمت ملكية السيارة يف وصول . من األحياء%46حياً ونسبته 28لـ

لذلك تقلصت املدة الزمنية للوصول مـن  ، من املتسوقني يف األسواق الشريطية% 76األسواق املركزية و
من املتسوقني % 41دلل على ذلك تفضيل ، تيار مواقع تسوقهملذا قل تأثري املسافة يف اخ، دقيقة10-15

وهو ميل واضح للمتسوق حنو اإلنسان االجتماعي والبعيـد  ، للتسوق من أسواق أطراف املدينة وضواحيها
وهو جانب ترتبت عليه الكثري من املشـكالت يف  ، عن العقالنية بل وامليال حنو العاطفية يف اختيار أسواقه

واالزدحام املروري يف الشـريطية  %)35-%32( مقدمتها عدم توفر مواقف للسياراتيف، طريقه للسوق
وهي جوانب تفسر تقلص منطقة النفوذ ، %23وطول املسافة املستغرقة للوصول يف املركزية بنسبة 30%

 .املخدومة 
-277(كما أظهرت الدراسة غلبة جنس الذكور على التسوق يف األسواق الشـريطية واملركزيـة        
وهي الفئة العاملة واملنتجـة واملسـتهلكة   ، 35إىل أقل من 25والذين تتراوح أعمارهم من )متسوق233

من املتسوقني يف األسواق الشريطية قد اقتصر تعلـيمهم  % 62وقد أظهرت الدراسة أن ، بالدرجة األوىل
-6000ا بـني  منهم دخوهلم م%39، وهم بذلك متباينوا الدخل الشهري، على ما دون املؤهل اجلامعي

يف حـني جنـد أن متسـوقي    ، وهو يشري إىل ميل مستويات التعليم والدخل حنو الدونية، فأكثر10000
ترتب عليه ارتفـاع يف الـدخل   ، منهم من أصحاب املؤهالت اجلامعية فما فوق%48األسواق املركزية 

لـذلك فـالتعليم   ، واإلنفاق لذا فهم من أكثر الطبقات تسوقاً حتقيقاً لقوة العالقة ما بني الدخل، الشهري
ومها يعكسان مستويات ، والدخل من أقوى العوامل الدميوغرافية املؤثرة يف تشكيل النمط السائد للمتسوقني

فاألسر املتسـوقة يف األسـواق   ، والذي انعكس على حجم األسر، معيشية تؤثر وتتأثر باحليز االجتماعي
بيد أن ميل الشريطية كـان أقـوى   ، %45بنسبة )أفراد5-3(الشريطية واملركزية اجتهت لألحجام الكبرية

يف حني أن األسر يف األسواق املركزية ميالة ، %)39(وأما املركزية فنسبتها % 42بنسبة ) فأكثر6(للكرب 
وبناء على ذلك ختتلف متطلبات كل أسرة وعدد ،% 16ويف الشريطية مل تتجاوز%)18(لألسر الصغرية 
يف األسواق %  47ة أثبتت أن غالبية املتسوقني يتسوقون وفقاً للظروف بنسبةإال أن الدراس، مرات تسوقها

وهم يفضلون التسوق يف اية األسبوع ويف الفترة املسائية بالتحديد ، يف األسواق املركزية% 48الشريطية و
 كما أظهرت الدراسة أن أقوى عوامل اجلذب للمتسوقني، متسوق باملركزية188متسوق بالشريطية و193
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يف ، %34أما أهم السلع استقطاباً ملتسوقي الشريطية أدوات التجميل والزينة بنسبة ، هو توفر السلع املطلوبة
كما أثبتت الدراسة أن أهـم  ، %52حني أن السلع املتنوعة هي األكثر جاذبية يف األسواق املركزية بنسبة 
يف األسـواق   37-30للسلعة نفسهااملشكالت اليت يواجهها املتسوق داخل السوق هو اختالف األسعار 

 الشريطية واملركزية 
 

   . 
 التوصيات 5-9              

 :بناًء على ما سبق من نتائج فقد خلصت الباحثة إىل عدد من التوصيات
 .تعد هذه الدراسة حلقة ربط الستقراء نشأة وظهور وتطور ظاهرة األسواق يف مكة املكرمة •
اسة احلالة السكانية واملكانية للمدينة وفق نظرة شاملة تشـري  من در تالبد ألصحاب االستثمارا •

 .ومن مث حتديد مواقع استثمارام، لفجوات فقد األسواق
تفعيل دور الغرفة التجارية الصناعية يف مدينة مكة املكرمة وربطها بنظم أمانة العاصمة املقدسة لتأيت  •

 .على جوانب النقص واحلاجة فتشبعها ناملستثمري تقرارا
البد من طرح بدائل سكنية يف أطراف املدينة قبل جري السكان من املركز خالل طفـرة النمـو    •

األمر الذي سيمنح املواقع التجارية نقاطاً ومواقع أكثر اتزاناً على سـطح  ، )الفترة احلالية(العمراين
 .املدينة

دون ، ئية الالحقة للنمووعدم تركها للتلقائية والعشوا، التخطيط لظهور وحتديد الشوارع التجارية •
 .توفري خصائصها املناسبة من االتساع والطول واخلدمات العامة واملرافق

توظيف دور الترفيه والترويح لألسواق املركزية يف سد حاجة سكان املدينة للمناطق الترفيهية؛ واليت  •
ن احلاجة للقرب دو، األمر الذي سيمنح مواقعها منطقية أكثر، تعد فجوة واضحة يف وظائف املدينة

والذين سيحرصون على إشباع حاجتهم من تلك األسواق خاصة يف ظل استعدادهم ، من السكان
وهو الربح الذي ، احلايل لقطع مسافات أطول يف سبيل احلصول على حاجتهم باملستوى املطلوب

 .يسعى له املستثمرين
حبيث تكون أكثر ، اق الشريطيةتقترح الدراسة ختطيط الشوارع التجارية قبل امتداد حمالت األسو •

 . تكامالًً يف اخلدمات واملرافق العامة
 :تقترح الدراسة منوذجاً للسوق املركزي على النحو التايل •
، يقع خارج الكتلة العمرانية وعند التقاء جمموعة من الطرق مـع بعضـها الـبعض   : موقع السوق/1

وهي اجلهات اليت تشهد متدد ، ة اجلنوبية الغربيةوبالتحديد يف اجلهات الشمالية الشرقية واجلنوبية واجله
 .وا نقص حاد يف األسواق املركزية، عمراين مستقبلي
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إضـافة  ، حتتاج األسواق املركزية إىل تنظيم عصري يتضمن كافة التجهيزات األساسية وجبودة عالية/2
ن والترفيـة والتـرويح   إىل التجهيزات الثانوية والكمالية كألعاب األطفال واملطاعم ومراكز التمـوي 

 .كحاجات أساسية باتت أساسية مع متطلبات العصر
 :الفارق املكاين بني األسواق/3
إىل  5لكي تؤدي وظيفتها بطريقة جيدة يفضل أن يكون الفارق املكاين لكل سوق والذي يليه مـن   

 .  كم10
 قائمة املراجع

 :املراجع العربية:أوالً
 .القرآن الكرمي •
 .القاهرة، دار القاهرة ، الطبعة األوىل،تاريخ مكة املكرمة)هـ1299(عودالشريف مس،آل زيد •
الطبعـة  ، أسواق العرب التجارية يف شبه اجلزيرة العربيـة ، )هـ1423(حقي إمساعيل، إبراهيم •

 . عمان، دار الفكر ، األوىل
 .عمان، دار وائل،الطبعة األوىل،جغرافية املدن، )م2003(كايد عثمان،أبو صبحه •
ـ 1406(إبراهيم فـؤاد ، أمحد فاضل، مدين عبد القادر،حسن عبد اهللا،وآخرون أبو ركبة • ، )هـ

مركز البحوث و ، ظاهرة انتشار األسواق املركزية باململكة العربية السعودية تأثرياا واجتاهاا
 .جدة،جامعة امللك عبد العزيز، التنمية

ـ 1425(حممد جاسم العاين،ممدوح عبد اهللا ، أبو رمان • وأسـاليب التخطـيط    نظريـات )هـ
 .عمان،دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،اإلقليمي

دار الثقافة للنشـر  ،الطبعة اخلامسة،  دراسات يف جغرافية املدن)هـ1413(أمحد علي،إمساعيل •
 .القاهرة،والتوزيع

الندوة السـابعة  ، األسواق املركزية يف مكة املكرمة توزيعها وانتشارها)هـ1414(حسن،يالمإ •
جامعة امللـك  ،كلية اآلداب،املنعقدة يف قسم اجلغرافيا،قسام اجلغرافيا يف اململكة العربية السعوديةأل

 .الرياض،سعود
 .الكويت، وكالة املطبوعات، الطبعة اخلامسة، أصول البحث العلمي ومناهجه)م1979(أمحد،بدر •
العالقة مـع السـلطة    دراسة يف إشكالية احلجاز والدولة اإلسالمية)بدون تاريخ(إبراهيم،بيضون •

 .بريوت،دار النهضة للطباعة والنشر ، املركزية يف القرن األول اهلجري
، مكتبة األجنلو املصرية، الطبعة األوىل، جغرافية العمران الريفي واحلضري)م2003(مدحت،جابر •

 .القاهرة
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، داريـة حتليل النظام احلضري مبنطقة مكة املكرمة اإل، )هـ1425(نزهة يقظان صاحل ،اجلابري •
 .جدة،كلية التربية، رسالة دكتوراه غري منشورة،دراسة يف جغرافية العمران

الطبعة ، جغرافية احلضر مدخل إىل املفاهيم وطرق التحليل)هـ1420(أمحد اجلار اهللا، اجلار اهللا •
 .بدون دار نشر، األوىل

الدار السعودية ،وىلالطبعة األ، األساليب الكمية يف اجلغرافيا) هـ1425(حممد عبداهللا ، اجلراش •
 .جدة، للنشر والتوزيع

 .القاهرة، دار غريب ،الطبعة الثانية، جغرافية املدن) م1977(مجال،محدان •
البيئة احليوية ملنطقة احلرم املكي دراسـة يف اجلغرافيـا    )هـ1427(عواطف الشريف، احلارث •

 .سالميةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإل) 71(سلسلة الرسائل العلمية ، احليوية 
العوامل اجلغرافية املؤثرة يف توزيع شبكة الطرق الربية مبنطقة ) هـ1425(فاطمة عويد، احلبسي •

، جامعة أم القـرى ،الندوة الثامنة ألقسام اجلغرافيا جبامعات اململكة العربية السعودية، مكة املكرمة
 . مكة املكرمة

دامات التجارية مبدينـة مكـة   آثار احلج على االستخ، )هـ1413(سناء صاحل عبده، شيياحلب •
 . مكة املكرمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستري غري منشورة، املكرمة

دراسة حتليليـة عـن   ، األسواق الدورية يف منطقة جازان)هـ1419(حممد عبد الكرمي،حبيب •
ك جامعة املل، اجلمعية اجلغرافية السعودية)35(حبوث جغرافية، التنظيم املكان و الدور االقتصادي

 .الرياض، سعود
رسـالة  ،التجاري يف مكة املكرمة ي العصر اململوكي النشاط)هـ1405(سعاد إبراهيم، احلسن •

 .جامعة أم القرى،ماجستري غريمنشورة
سلوك املستهلك السعودي عند عدم الرضـا بعـد   ،)هـ1413(عبدالرمحن عبد العزيز،احلماد •

جملة ،الشرقية باململكة العربية السعودية دراسة تطبيقية على املستهلك السعودي باملنطقة،الشراء
 .32-3ص،العدد األول،الد اخلامس،امللك سعود

سلوك املستهلك السعودي عند الرضا بعد الشـراء  ،)هـ1416(عبد الرمحن عبد العزيز،احلماد •
 .86-82ص،399العدد،السنة اخلامسة و الثالثون،جملة جتارة الرياض،دراسة تطبيقية

التجارة االلكترونية يف ظل االقتصاديات الرقمية دراسة )هـ1424(داهللامايسة أسعد عب،خالف •
رسالة ماجسـتري غـري    ،تسويقية حتليلية من واقع منظمات األعمال السعودية بالقطاع اخلاص

 .جدة، جامعة امللك عبد العزيز،منشورة
 .ألردنا،الدار العلمية الدولية،التخطيط احلضري أسس ومفاهيم،)م2002(خلف حسني،الدليمي •
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التوزيع اجلغرايف للحدائق العامـة يف أمانـة   )م2008(خضرآيات ،آما الشيخ،قاسم، الدويكات •
-997ص،4العدد )24(سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،جملة أحباث الريموك،عمان الكربى

 .األردن،1029
الرياض يف أثر التوزيع املكاين للمجمعات التجارية يف مدينة ،)هـ1413(عائشة يوسف،الراشد •

جامعـة  ،اآلدابكليـة  ،مقدمة لقسم اجلغرافيا، رسالة ماجستري غري منشورة، منط حركة التسوق
 .الرياض،امللك سعود

الغرفة ، الطبعة األوىل،تاريخ مكة املكرمة)هـ1418(عادل حممد غباش، ضيف اهللا حيي، الزهراين •
 .مكة املكرمة، التجارية الصناعية مبكة املكرمة

اجلمعيـة  ، دراسة يف تطور النمو احلضـري ، مكة املكرمة، )هـ1405(حممودحممد ،السرياين •
 .الكويت، اجلغرافية الكويتية

سلوك املستهلك بني النظرية والتطبيق مع التركيز على السوق ،)هـ1421(أمحد علي،سليمان •
 .الرياض، مركز البحوث مبعهد اإلدارة العامة للطباعة والنشر،السعودي

، األسواق الريفية يف حمافظة الشرقية دراسـة جغرافيـة  )م1983(د حممدسليمان السي، سليمان •
 .القاهرة، جامعة عني مشس، رسالة دكتوراه غري منشورة

بعض مسات حركة املرور وآثارها يف تقاطع شارع اجلـامع حبـي   ) م2008(حممد حمسن، سيد •
 .املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي جبامعة بغداد، املشتل يف بغداد

دور مكة املكرمة يف احلياة االقتصـادية قبـل   ) هـ1422(جيهان بنت عبد الرمحن،شاه باهاي •
جامعـة  ، رسالة ماجستري غري منشـورة  ،اإلسالم دراسة ملا بني القرنني الرابع والسابع امليالديني

 .جدة، امللك عبد العزيز
دار الصفا للنشـر  ،بواحلاس ماألساليب الكمية يف اجلغرافيا باستخدا)م1997(نعمان، شحادة •

 .عمان،والتوزيع
دراسة تطبيقية علـى  :دراسات يف جغرافية العمران، )هـ1415(أمحد البدوي حممد،الشريعي •

 .القاهرة، دار الفكر العريب ،منطقة عسري باململكة العربية السعودية
، شريةالدراسة امليدانية أسس وتطبيقات يف اجلغرافيا الب)هـ1424(أمحد البدوي حممد،الشريعي •

 .القاهرة، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل
الة العلمية جلامعـة  ، املناطق العشوائية يف مكة املكرمة)هـ1424(حممد بن مسلط ،الشريف •

 .العدد األول، الد الرابع، العلوم األساسية والتطبيقية، امللك فيصل
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 ساسية يف حمافظة تعز بـاليمن اخلدمات األتوزيع احملالت العمرانية و )م2005(جنيب، الشمريي •
 .  جامعة أسيوط، قسم اجلغرافيا، اجلزء الثاين، رسالة دكتوراه غري منشورة،دراسة كرتوجرافية

تقييم ظاهرة انتشار امعات التجاريـة يف حاضـرة   ،)هـ1424(عدنان بن عبداهللا، الشيحة •
 .2العدد، الرابعالد ،لك فيصلالة العلمية جلامعة امل ،دراسة ميدانية:الدمام

حتليل منط توزيع احلدائق العامة النموذجية يف مدينة جدة باسـتخدام  )هـ1429(آمال،الشيخ •
امللتقى الوطين الثالث لنظم املعلومـات اجلغرافيـة باململكـة العربيـة     ، نظم املعلومات اجلغرافية

 .اخلرب،السعودية
إلحصـائية أسـس وتطبيقـات    اجلغرافيا الكمية وا)هـ1420(ناصر وحممد السرياين، الصاحل •

 .الرياض، مكتبة العبيكان،الطبعة الثانية،باألساليب احلاسوبية احلديثة
سلوك املستهلك مـدخل كمـي   ،)هـ1421(حممود جاسم وردينة عثمان يوسف،الصميدعي •

 .عمان،دار املناهج، الطبعة األوىل، وحتليلي
معاجلـة البيانـات    ،)هـ1423(سعود بن ضحيان وعزت عبد احلميد حممد حسن، الضحيان •

 .الرياض، بدون دار نشر،سلسلة حبوث منهجية، اجلزء الثاين ،١٠ spssباستخدام برنامج 
أساليب التحليل الكمي يف جمال التخطيط احلضري واإلقليمي )هـ1425(حممد جاسم، العاين •

 .عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، بني النظرية والتطبيق
معجم املصطلحات اجلغرافيـة  ، )م2006(حممد صفي،حممد مدحت جابر ،بو العزعبد اجلليل وأ •

 .جامعة املنيا، مركز البحوث و الدراسات البيئية، والبيئية
البحث العلمي مفهومه أدواتـه  )هـ1416(كايد عبد احلق ،ذوقان عبيدات،عبد الرمحن ،عدس •

 .الرياض،در أسامة للنشر والتوزيع، أساليبه
الذاتية يف اململكـة العربيـة    ةمنو تقنية متاجر اخلدم،)هـ1404(املصري  حسني حممد، علوي •

 .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية العلوم اإلدارية ،مركز البحوث، السعودية
 .اإلسكندرية، دار املغرفة اجلامعية، أسس جغرافية السكان)م2001(فايز حممد، العيسوي •
و العمراين واجتاهاته باستخدام بيانات االستشعار حتليل النم، )هـ1422(سعد أبو راس،الغامدي •

جملة جامعة امللـك  ،م2000-1978للفترة ، دراسة تطبيقية على مدينة مكة املكرمة، عن بعد 
 .جدة، عدد خاص، عبد العزيز 

تصنيف استخدامات األراضي يف مدينة مكة املكرمـة عـن   ، )م2003(سعد أبو راس،الغامدي •
اجلمعية اجلغرافيـة  ، )42(العدد، الة اجلغرافية العربية، صناعية مدجمةطريق معاجلة بيانات أقمار 

 .القاهرة، املصرية
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دراسة حتليلية نقديـة يف املفـاهيم واملـدارس    ، علم اجلغرافيا، )هـ1400(حممد علي، الفرا  •
 .الكويت، اجلمعية اجلغرافية الكويتية)حبوث جغرافية(واالجتاهات احلديثة يف البحث اجلغرايف

 .بدون دار نشر،مالمح من تاريخ مكة املكرمة)هـ1419(هاين ماجد،ريوزيف •
االستخدامات التجارية مبدينة مخيس مشيط باململكة العربية )هـ1419(أمحد مصطفى،النحاس •

 .الكويت) 221(رسائل جغرافية،دراسة جغرافية يف استخدام األرض، السعودية
، ية على استخدام األرض يف مكة املكرمـة أثر الوظيفة الدين)هـ1424(زهري حممد مجيل،كتيب •

جامعة الـدول  ، مقدمة لقسم اجلغرافيا مبعهد الدراسات والبحوث العربية، رسالة دكتورة منشورة
 . القاهرة، العربية

ـ    )هـ1421(زهري حممد مجيل، كتيب •  ةشخصية مكة املكرمة اجلنسـية دراسـة أنثـر بيولوجي
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 )1(ملحق رقم
 مفاهيم ومصطلحات متعلقة بالدراسة

فرع                              Economic Geography                          اجلغرافيا االقتصادية
 مثل اإلنتاج سة التفاعل بني اإلنسان واجلوانب االقتصاديةيعين بدرا

 وكيفية استغالل، اخلدماتوالتبادل للسلع والتوزيع املكاين واالستهالك و
 وتم اجلغرافيا ،رةمن حيث الوفرة و الند الثروة عموماً وحتليل للمورد

 ةكما تدرس اجلغرافيا االقتصادي، اإلنتاج املختلفة االقتصادية بعوامل
 اإلستخراجيه يف صورة أنشطة أولية كالزراعة و الصناعة النشاط اإلنساين
 الثالثية واألنشطة، ية اليت تعين بالصناعة التحويليةو األنشطة الثانو

 وحالياً تم بأنشطة رباعية خاصة باملعلومات، من جتارة ونقل وخدمات 
 .يالذي إذا تقاربٍ عامل ،ديثة وثورة االتصاالت و التنظيماحل

وهي                                                           Retailing , Geography جغرافية جتارة التجزئة
 ملواقع التجزئة بني األمناط املكانية ةختتص بدراسة العالقات البيئي

 ،للسلع من ناحية أخرى وتنظيمها من ناحية ؛ويبني سلوك املستهلك
 ،السياق على سلوك املتسوقني أو املستهلكنيويعول بصفة خاصة يف هذا 

 وأيضاً عالقة ذلك مبكونات ،ذلك بنظرية املكان املركزيوعالقة  
 .جغرافية التسويق

ــة ااجلغرافيــ      Geography    Commercial                                                  التجاري
 تركز على أنواعوكانت ، االسم القدمي للجغرافيا االقتصادية 

      .وأين وجدت،احملاصيل و السلع املنتجة 
                                                                 Marketing geographyجغرافية التسـويق     

 جمال دراسي يصل مابني اإلنتاج واالستهالك ويتضمن
 ويففالتسويق نظام معقد للغاية،  spatialبعداً مكانياً 
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 ظله تنقل السلع من نقاط اإلنتاج لتجمع وحتفظ، ويعاد
 .   جتمعها مرة أخرى أحياناً

                          Behavioral Geography                            اجلغرافيـا السـلوكية   
 وهي البيئات مصطلح يستخدم للتفريق بني البيئة املدركة موضوعياً

 اليت يراها اجلميع بنفس الصورة وبني البيئاتو كما تبدو يف الواقع
 ويتفاعل كل شخص مبنظوره اخلاص أي بناء على نظرة ذاتية يدركها

 األخرية تأكيد ات وزاد يف السنو، األفراد عادة مع البيئة حبسب إدراكهم
 بيئتهمعن  اجلغرافيني على ضرورة فهم الصورة الذاتية لألفراد

 .لصورة املدركةقرارام مبنية على هذه ا ألن
                                                                             Market thresholdعقبة السـوق     

 احلد األدىن من الطلب على سلعة أو خدمة والالزم لنشاط
 .العمليات التجارية يف السوق

                                                                                     Market townمدينة السـوق    
 تعبري يشري إىل أي مدينة هلا سوق دائم أو مؤقت خيدم

 وله معىن ثان يشري إىل . كمكان للتجارة لإلقليم احمليط ا
 نقطة أو مكان تتقاطع عندها طرق املواصالت، ويساعدها

 ستفيدةذلك على أن تضطلع على وظيفة السوق والتبادل م
 .تردد املتسوقني من كوا عقدة لتقاطع طرق املواصالت ومن كثرة

                                                              Diseconomy     املثالب االقتصـادية    
 ،مساوئ التوسع االقتصادي إنتاجاً واستهالكاً تعبري يشري إىل

 حني،يف العرض والطلب  كذلك، وعواقبه مثل التلوث بأنواعه 
 ترتفع األسعار بسبب زيادة الطلب على سلعة معينة أو زيادة اإلنتاج

 .يف سلعة على حساب أخرى
نظريـة    Distance Decay                                                              التالشي باملسافة

 ا يتناقصظاهرة م مهمة يف اجلغرافيا البشرية مؤداها أن حدوث
 ،التفاعل حىت يتالشى تأثري املركز وينتهي، بالبعد عن مركز معني

 كلما بعد ،املترددين على مركز جتاري ومن أمثلة ذلك قلة عدد
 يطلق على هذا التعبري تأثري التالشي باملسافةن موقع إقامة املتسوقو
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هي                       Friction of Distance                                            حمك املسافة
 مبعىن آخر دور  العوائق و العقبات اليت تواجه احلركة واالنتقال

 عوائق املسافة ال وجود لتكاليفودون ، التفاعل البشري املسافة يف إعاقة
 وتقوم مجيعاً، وتكون كافةاملواقع على نفس الدرجة من األمهية، النقل

 ويعين ذلك يف عامل الواقعا ليس له وجود موهو ، بدورها بكفاءة تامة
 وهو أساس ،مع زيادة املسافة اخلاصة باحلركةأن الكلفة تزيد طردياً  
 .منوذج اجلاذبية 

                                                             Market breakpointنقطة القطع بني سـوقني    

 واألخرى، دامها تتبع أحد األسواقاخلط أو احلد الفاصل بني منطقتني إح
 .املتمثل يف مدينة ذات حجم سكاين معني تتبع سوقاً أخرى ولكل منها مركزه

هو               Movement Space                                                          جمال احلركة
  اجلزء املدرك من البيئة الذي تنشط فيه احلركة

                                                                                Market cycle   دورة السـوق 

 أسواق دورية متثل ظاهرة ريفية، تؤمن القوة الشرائية
 للسكان بوجود وظيفة اقتصادية دائمة، ومثل هذه 

 األسواق يف جمموعة من املواقع متثل دورة سوق من حيث
 .أو احليزمن حيث املكان ية الزمان وحلقة سوق

                                                                                   Market area منطقة السوق  

 لتسوقهم دون مكان مركزياا مكاناً مركزياً املنطقة اليت  يقصد سك
 للحصول ملركزية األخرى وذلك حني يتسوقون آخر، أو األماكن ا

 .على سلعة أو خدمة
                     Pull Factors                                                        عوامـل اجلـذب  

 حنوه و ومن ذلك إجياد ع معني للبشر عوامل إجيابية تبدو يف جذب موق
 كمواقف، معات واملراكز التجاريةالعامة يف اواخلدمات  التسهيالت

 مما يساعد على إتاحة، ودورات مياه ومساجد االت ألعابجمانية وص 
 فعوامل اجلذب  لذلك، يف التسوقخمتلف جوانب الراحة و املتعة  

                     .أو غري ماديةإما أن تكون مادية 
ــرائية  ــوة الشـ                      Purchasing Power                                           القـ

 قدرة املستهلكني على شراء السلع و اخلدمات نظري  
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 .الدخول اليت حيصلون عليها 
أي                         Push Factors                                                    عوامل الطرد  

 عامل جيعل الفرد يترك وطنه ويرحل إىل مكان
 ه عوامل جذب ومن ذلك نقص اخلدمات العامةتتوفر في، آخر 

 ،يف املراكز و امعات التجارية وندرة اخلدمات الترفيه
 .باملتسوقني بعيداً عن هذه األسواقاألمر الذي يدفع  

تعبري                             Centrifugal Forces                                        قوى الطرد
 احلديث عن طرد وانتقال استخدامات يستخدم عند

 لالستفادة من ،من وسط وداخل املدينة حنو األطراف  
 و يف الوقت نفسه،أمثان األراضي املرتفعة يف وسط املدينة

 كامعات التجارية(انتقال االستخدامات اليت تتطلب مساحات كبرية 
 .إىل مناطق أرحب و أرخص يف ذات الوقت حنو األطراف)واملخازن 

                           Centripetal Forces                                        قـوى اجلـذب  
 اليت يشتد عليها، يستخدم للتعبري عن هجرة استخدامات األرض 

 الطلب يف وسط املدينة كاحملالت التجارية و السلع الغالية من 
 .ىأطراف املدينة إىل وسطها حيث أسعار األرض األعل

                      Centroid                                                          مركز اجلاذبيـة  
 ومركز اجلاذبية ، تعبري يستخدم يف نظم املعلومات اجلغرافية 

 .عادة يشري إىل األشكال و املساحات املضلعة اجلوانب، لشيء ما
السـوق        Domestic                                                                       سوق داخلية

 وهي ختتلف عن ، اخلاصة مبنطقة أو بلد معني 
     .السوق اخلارجي
 Periodic Markets                                                                         أسواق دورية

 تظم السوق كلبعضها يقوم يف قرى وين    
 ثالث أو رابع أو كل أسبوع أو غري ذلك من الفتراتعدة أيام  

 املعلومة للمتسوقني ويتم إحضار السلع للسوق سرياً على
   . األقدام أو بوسائل بسيطة كالدوالب 
يعين    Ribbon Development            االمتداد الشريطي اخلطي                                    

 هذا التعبري التمدد احلضري على طول الطرق الرئيسية متجها
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 ومثل هذا االمتداد قد يؤدي إىل ظهور جممعة ، من املنطقة املبنية
 هذا التعبري يف املنطقة املبنية ذاا دموقد يستخ  conurbationحضرية

 ول الطرقعلى ط من املدينة ليصف املناطق اخلطية من استخدامات األرض
 ) 469ص، م2003، جابر(حتتوي على املواقع اليت يسهل الوصول إليهاكز الرئيسية واليت إىل املرا

ــازار   Bazaar                                                                                           ب
 سوق املدينة التقليدي يف كثري من أقاليم الشرق األوسط

 الشوارع الضيقةن قدمية غري خمططة مثل احلارات ووعادة ما يوجد يف أماك
  .بعض منشآت التجارةاملناطق املسدودة وتقع يف الوسط وبعض  

                              Food Marketing Channels                            قنـوات تسـويق األغذيـة   
 نتاج وتوزيععمليات إ املؤسسات و الطرق املتضمنة يف تعبري يشري إىل

 التقليدية للتسويق كانت معتمدة على و الطريقة ، واستهالك الغذاء 
 .املزارع إىل جتار اجلملة مث إىل جتارة التجزئةقنوات من 

                      Opportunity Set                                                         حمـالت التجزئـة  
 ري إىل مواقع كل حمالت التجزئة تعبري غري مباشر يش

 وهو تعبري شائع ، اليت يتردد عليها املستهلك واملتسوق
 .ةيف الدراسات اجلغرافي

ــلع ــارة السـ                       Merchandise trade                                           جتـ
 ها وشراؤهاتعبري يشري إىل جتارة يف سلع ملموسة  يتم بيع

 .يف مقابل التعامل يف أشياء غري مرئية مثل قطاع اخلدمات
                    Central Good                                                            سلعة مركزية

 تعبري يطلق على سلعة أو خدمة أو وظيفة مهمة تقدم فقط يف      
 .مكان مركزي

                                                   Consumer Goods Model سـتهالكية منـوذج السـلع اال  
 منوذج يفترض أن النمو االقتصادي يحفر يف البداية بإنتاج

 ويتبع ذلك التوسع يف االنفتاح، السلع االستهالكية للسوق احمللية
 .وتصديره خارج املنطقة احمللية

                       Convenience Goods                                                   سـلعة ضـرورية  
 سلع يتم احلصول عليها من مناطق مركزية و وتتميز 

 وحيتاجها الفرد ، بأا رخيصة السعر و موحدة النوعية 
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 وهي ختتلف عن السلع املعمرة...مثل البقالة والغاز ،يومياً
 .ائماًو اليت ليست يف متناول اليد د

تعبري                        Basic Needs                                              احلاجات األساسية 
 صاغه االقتصادي االجنليزي دويل سيزر الذي افترض أن اإلمداد ذه احلاجات

 من العمل والرعاية الصحية ضروريةالغذاء واملأوى و األساسية وعلى وجه اخلصوص
  .القاع للقمة من واليت أصبحت من أهم مداخل التنمية، لويات التنميةأو 

                                                             Durable                                سـلع معمـرة  
 ، والسجادمثل األثاث ، ىن عنها يف وقت قصريسلع ال تبلى أو يستغ

 أعباء النقل ملسافات طويلة لى السلع اليت تتحملعكما يطلق هذا التعبري 
 .هو احلال يف بعض السلع االستهالكيةكما ، دون أن تتعرض للتلف 

                                    Free Goods                                                       السـلع الشـائعة  
 تستهلك بصفة دائمة معتادة  إىل الطلب على سلع شائعةتعبري يشري 

 .وليست نادرة الوجود
                  Geffen Goods                                                         سـلع متدنيـة  

 لالعتماد عليها يف الغذاء ،ة من ذوي الدخل احملدودالسلع املرغوب
 دة الطلبوترتفع أسعارها مع زيا، وما إىل ذلكاخلبز كالبطاطس و

 .يؤدي إىل اخنفاض الدخل احلقيقي للمستهلكمما ، وقلة العرض 
                          Low-order Goods                                    سلع متدنية الرتبـة   

 عليها يومياً،بكثرة ويقبل كل األفراد للحصول  السلع املتداولة
 عمرانية الواقعة يف قاع التراتب العمراين،اللذا فهي موجودة يف كافة احملالت  
 النقيض له هيملكان املركزي لكريستلر والتعبري حبسب نظرية اوذلك  
 واليت ال توجد سوى يف متاجر حمدودة العدد ويفالسلع عالية املستوى  

 .احملالت العمرانية الواقعة يف قمة التراتب
البيئة       Behavioral Environment                                                     بيئة سلوكية 

 املدركة من قبل الفرد أو اجلماعة و اليت حتدد كيفية
 وقد لوحظ أن األشخاص ، اختاذ األفراد لقرارام ووعيهم ا 

 ينظمون احلقائق اخلاصة بالبيئة يف صورة أمناط ويعطون لكل 
 .ةمنط قيمة ومعىن طبقاً خللفيتهم احلضاري
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                    Shopping Behavior اختـاذ القـرار                                                
 يف اختيار ويطبق لدى اجلغرافيني، اختيار استراتيجي لتحقيق هدف

 مستخدمني مفهومني املوقع و االستجابة ملخاطر البيئة وسلوك املتسوق
 ،االستفادة من املكان: والثاين ليل احلركةاألول تق: من مفاهيم جغرافية املدن

 أي economic man ييف البداية مبفهوم الرجل االقتصاد وقد ارتبط اختاذ القرار
 يعرف مبا لريتبط وتغري املعيار بعدها، الذي حيقق فائدة اقتصادية، صاحب القرار 
عبـد اجلليـل   (.أو مثاليـاً  الذي يبحث حلول مرضية دون أن يكون موهوبـاً  satisfierباإلنسان املليب 

 )م2006،وآخر
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 )2(ملحق رقم 
 هـ1425اشتراطات أمانة العاصمة املقدسة إلقامة سوق مركزي

 
جتاري رئيسي أو ضمن مراكز احلي الفرعية  جيب أن يكون املوقع خمصصا لالستخدام التجاري وعلى شارع •

  .أو يف املواقع االستثمارية للبلديات

الغاز أو أية منشآت قد تنتج عنها خطورة حبيث يفصل  كون املوقع بعيداً عن حمطات الوقود وأماكن بيعأن ي •
مترا أو قطعة أرض ال يقل عرضها  25املنشآت شارع ال يقل عرضه عن  بني موقع املشروع وأي من هذه

  .متر 25عن 

الطوارئ ميكن فتحها على خمارج ( فقط  أن تكون حركة الدخول واخلروج من جهة الشارع التجاري •
خمارج عند تقاطعات الشوارع وأال تقل املسافة بني ركن  ، وال يسمح بعمل مداخل أو)الشوارع الفرعية

 متراً؛ ملنع التسبب يف إعاقة املرور عند) 35(إىل حمور املدخل أو املخرج عن  املوقع عند التقاطع الرئيسي

  .التقاطع

خمصصة لالستعماالت كمراكز جتارية يف املخططات  علي املواقع الغري أخذ موافقة اجلهة صاحبة الصالحية •
  .التعليمات املنظمة لذلك اهليكلية للمدن والقرى وذلك حسب

احلد األدىن ملساحة املوقع ال ، مخسني مترا)م 50(طول واجهة األرض على الشوارع التجارية ال يقل عن  •
 ) أالف متر مربع ثالثة( 2م 3000يقل عن 
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 )3(رقم ملحق 

 بطاقة العمل امليداين
:اسم السوق  

 
:اسم الشارع الذي يطل علية السوق  

 
:املوقع الفلكي  

 
:املوقع اجلغرايف  

 
:ارتفاع املنطقة اليت يقع ا السوق عن مستوى سطح البحر  

 
:عدد احملالت التجارية  

 
:نوعية السلع املباعة فيه  

 
:تاريخ نشأة السوق  

 
:طبوغرافية اليت يقع ا السوقطبيعة املنطقة ال  

 
:سبب اختيار هذا املوقع للسوق  

 
:اجلهة املشغلة للسوق  
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)4(ملحق رقم   
 مواقع األسواق املركزية بني خطوط الطول ودوائر العرض

النسبة  العدد اسم السوق خط الطول
 المئویة

 ٥ ٢ مركز الھجرة-مجمع الحجاز 39ْ 46َ

 ١٧.٥ ٧ التعاون المشترك-البحیرات-مدینة األضواء-الرصیفة-االھد-األنوار-المرسى 39ْ 47َ

 ١٥ ٦ بقبق-القوافل-درة الشھداء-المنصور-عالم السیارات-الضیافة 39ْ 48َ

 ٥ ٢ المسفلة-العتیبیة 39ْ 49َ

 ١٧.٥ ٧ فقیھ-الصفا-الدرة-التعاون-الكرم-الدواس-فراج الحازمي 39ْ 50َ

 ١٢ ٥ السوق الصغیر -بلوتوث سنتر-العدل-متاجر العرب -العرب 39ْ 51َ

 ١٥ ٦ البسام -محمود سعید-العائلة-ذي المجاز -العزیزیة-السالم 39ْ 52َ

 ٥ ٢ العوالي -ریاض العزیزیة 39ْ 53َ

َ54 ْ39       

َ55 ْ39       

 ٨ ٣ الشرائع مول -الحارثي-القرشي 39ْ 56َ

      اسم السوق دائرة عرض

َ20 ْ21       

 ٢.٤ ١ العوالي 21ْ 21َ

 ٢.٤ ١ القوافل 21ْ 22َ

 ٢.٤ ١ ریاض العزیزیة 21ْ 23َ

-محمود سعید-السوق الصغیر-العائلة-ذي المجاز-العزیزیة-السالم-البسام 21ْ 24َ
 ٢٦ ١١ المسفلة-بقبق-مدینة األضواء-الرصیفة الدولي

 ٧.٢ ٣ المنصور-بلوتوث سنتر-الحجاز 21ْ 25َ

-األنوار-المرسى-العرب-عالم السیارات-العتیبیة-العدل-ربمتاجر الع-الضیافة 21ْ 26َ
 ٢٤ ١٠ الوطن مول-الھدا

 -الشرائع مول-الصفا -الدرة -التعاون -الكرم -الدواس -فراج الحازمي-القرشي 21ْ 27َ
 ٢٤ ١٠ الفقیھ-درة الشھداء

 ٤.٨ ٢ البحیرات-الحارثي 21ْ 28َ

َ29 ْ21       

 ٤.٨ ٢ التعاون المشترك 21ْ 30َ

َ31 ْ21       

َ32 ْ21       
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 )5(  لحق رقمم
 املصفوفة الكيلومتري بني األسواق املركزية

 ٢ ١ الھجرة 21ْ 33َ

َ34 ْ21       



مركز المسفلة 
التجاري  

مركز بقیق 
مركز الفقیھ  
للمفروشات

 

 
مركز القوافل  

 

مركز الھجرة
 

مركزالتعاون المشترك
 

مركز البحی
رات

مركز درة الشھداء 
 

مركز 
صورالتجاري

المن
سوق متاجرالعرب 
مركز العدل التجاري 

 

مركزالحارثي
مركز القرشي 
مركز العوالي 
مركز بلوتوث سنتر 

مركز محمود سعید 
صغیر 

مركز السوق ال
ض العزیزیة 

مركز ریا
 

مركزالعائلة
مجمع ذي المجاز 

 

مركز العزیزیة
 

مركزالسالم
مركز البسام 
 

ضیا
مجمع ال

فة
مجمع الحجاز 
مركزالوطن مول 

ضواء 
مركز مدینة اال

 

صیفة
مركز الر

سوق الھدا التجاري 
 

مركز االنوار
مركز المرسى  
للحواسب

مركز العرب 
 

مركزعالم السیارات 
 

مجمع العتیبیة 
المركزي

 

مجمع الشرائع مول
 

صفا
مركز ال

مركز الدرة 
 

 
مركزالتعاون

 

 
مركز الكرم

س 
مركز الدوا

مركز فراج الحازم 
 ي

 اسم السوق

٢.٥٨ ٤.٩٨ ٦.٣٧ ٨.٥٣ ١٤.٦٣ ٦.٠٥ ٧.٧٤ ٢.٩٩ ٤.٣٠ 
 مجمع الحجاز ٧.٦٠ ٧.٦٧ ٧.٧٧ ٧.٥٢ ٧.٤٣ ٧.٤٠ ١٧.٧٩ ٤.٣٥ ٣.٣١ ٨.٠٤ ١.٩٩ ١.٩٨ ٢.٠٣ ١.٣٢ ١.٨٢ ٢.٧٠ ٠.٠٠ ٢.٧٣ ٩.٦٨ ٩.٤١ ٩.٥٠ ٩.٦٠ ١٠.٣٩ ١٠.٨٧ ٨.٧٧ ٩.٤٦ ٧.٥٨ ١٣.٥٥ ١٧.٧٢ ١٧.٤٣ ٨.٧٤ ٨.٢٩

١.٥٨ ٢.٣١ ٤.٣٠ ٦.٥٦ ١٢.٨٩ ٧.٦٣ ٥.٠٦ ٣.٤٩ ٤.٠٧ 
 مجمع الضیافة ٤.٩٥ ٥.٠٠ ٥.٠٩ ٤.٩٦ ٤.٩١ ٤.٩٥ ١٥.٥٩ ٢.٠٤ ١.٣٣ ٥.٧٩ ٠.٧٥ ٠.٧٨ ٠.٧٣ ٣.٠٠ ٣.٥٨ ٠.٢٢ ٢.٧٣ ٠.٠٠ ٨.٦٤ ٨.٣٢ ٨.٤٢ ٨.٥٤ ٩.٣٨ ٩.٨٧ ٧.٥٤ ٨.٣٣ ٥.٨٧ ١٣.٣٧ ١٥.٥٦ ١٥.١٠ ٦.٤٩ ٦.٠٣

٧.٤٤ ٩.١٣ ١١.٧٧ ١٣.٦٨ ١٩.٦٧ ٧.٩٩ ٧.٦٧ ٦.٨٤ ٥.٤٣ 
 مركز البسام ٧.٣٥ ٧.٥٨ ٧.٧٢ ٦.٦٨ ٦.٤٣ ٦.١١ ١٠.١١ ٦.٨٩ ٧.٣١ ٥.٠٨ ٨.٩٥ ٩.٠٣ ٨.٦٧ ٨.٥٤ ٨.٤١ ٨.٤٥ ٩.٦٨ ٨.٦٤ ٠.٠٠ ٠.٣٥ ٠.٢٥ ٠.١٥ ٠.٧٣ ١.٢٢ ١.٢٢ ٠.٤١ ٣.٣٢ ٥.٦٠ ٩.٨٧ ١٠.٣٦ ٥.٠٠ ٥.٠٨

٧.١٣ ٨.٧٧ ١١.٤١ ١٣.٣٢ ١٩.٣٢ ٧.٩١ ٧.٣٣ ٦.٥٩ ٥.١٧ 
 مركزالسالم ٧.٠١ ٧.٢٤ ٧.٣٧ ٦.٣٤ ٦.٠٨ ٥.٧٦ ١٠.١١ ٦.٥٥ ٦.٩٩ ٤.٧٤ ٨.٦٣ ٨.٧٢ ٨.٣٦ ٨.٢٩ ٨.١٧ ٨.١٢ ٩.٤١ ٨.٣٢ ٠.٣٥ ٠.٠٠ ٠.١١ ٠.٢٢ ١.٠٦ ١.٥٥ ٠.٨٧ ٠.١٣ ٢.٩٦ ٥.٩٤ ٩.٨٨ ١٠.٣٢ ٤.٦٨ ٤.٧٥

٧.٢٤ ٨.٨٨ ١١.٥٢ ١٣.٤٣ ١٩.٤٢ ٧.٩٦ ٧.٤٢ ٦.٦٨ ٥.٢٧ 
 مركز العزیزیة ٧.١٠ ٧.٣٣ ٧.٤٧ ٦.٤٣ ٦.١٨ ٥.٨٦ ١٠.٠٨ ٦.٦٦ ٧.٠٩ ٤.٨٣ ٨.٧٤ ٨.٨٢ ٨.٤٦ ٨.٣٨ ٨.٢٦ ٨.٢٣ ٩.٥٠ ٨.٤٢ ٠.٢٥ ٠.١١ ٠.٠٠ ٠.١٢ ٠.٩٦ ١.٤٤ ٠.٩٧ ٠.١٧ ٣.٠٦ ٥.٨٥ ٩.٨٥ ١٠.٣٠ ٤.٧٦ ٤.٨٣

٧.٣٤ ٩.٠٠ ١١.٦٣ ١٣.٥٤ ١٩.٥٣ ٨.٠١ ٧.٥٣ ٦.٧٧ ٥.٣٦ 
 مجمع ذي المجاز ٧.٢١ ٧.٤٤ ٧.٥٧ ٦.٥٤ ٦.٢٩ ٥.٩٦ ١٠.٠٦ ٦.٧٧ ٧.٢١ ٤.٩٣ ٨.٨٥ ٨.٩٣ ٨.٥٧ ٨.٤٨ ٨.٣٥ ٨.٣٤ ٩.٦٠ ٨.٥٤ ٠.١٥ ٠.٢٢ ٠.١٢ ٠.٠٠ ٠.٨٤ ١.٣٣ ١.٠٩ ٠.٢٧ ٣.١٨ ٥.٧٥ ٩.٨٢ ١٠.٢٩ ٤.٨٥ ٤.٩٣

٨.١٧ ٩.٨٣ ١٢.٤٦ ١٤.٣٥ ٢٠.٢٩ ٨.٤٥ ٨.٢٧ ٧.٥٣ ٦.١٢ 
 مركزالعائلة ٧.٩٥ ٨.١٨ ٨.٣١ ٧.٢٨ ٧.٠٣ ٦.٧١ ٩.٨٣ ٧.٦١ ٨.٠٤ ٥.٦٤ ٩.٦٨ ٩.٧٦ ٩.٤٠ ٩.٢٤ ٩.٠٩ ٩.١٨ ١٠.٣٩ ٩.٣٨ ٠.٧٣ ١.٠٦ ٠.٩٦ ٠.٨٤ ٠.٠٠ ٠.٤٩ ١.٩١ ١.٠٧ ٣.٩٧ ٥.١٠ ٩.٥٦ ١٠.١٧ ٥.٤٩ ٥.٦٢

٨.٦٥ ١٠.٣٠ ١٢.٩٣ ١٤.٨٠ ٢٠.٧٢ ٨.٧٨ ٨.٦٨ ٧.٩٩ ٦.٥٩ 
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٦.٤٢ ٧.٩٢ ١٠.٥٥ ١٢.٤٥ ١٨.٤٥ ٧.٨٣ ٦.٤٨ ٦.٠٥ ٤.٦٤ 
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 مركز العوالي ١٢.٩٣ ١٣.١٦ ١٣.٣٠ ١٢.٢٧ ١٢.٠١ ١١.٦٩ ١٣.٠٨ ١١.٩٦ ١٢.٠٩ ١٠.٦٨ ١٣.٤٥ ١٣.٥٤ ١٣.١٨ ١٢.٢٤ ١١.٨٧ ١٣.١٥ ١٣.٥٥ ١٣.٣٧ ٥.٦٠ ٥.٩٤ ٥.٨٥ ٥.٧٥ ٥.١٠ ٤.٧٩ ٦.٧٨ ٦.٠٢ ٨.٨٥ ٠.٠٠ ١٢.٧١ ١٣.٨١ ١٠.٥٨ ١٠.٦٨

١٥.١٥ ١٤.٥٢ ١٦.٣٠ ١٧.١٣ ٢١.١٥ ١٧.٧٧ ١١.٢٥ ١٥.٥٦ ١٤.٢٤ 
 مركز القرشي ١١.١٧ ١١.٢٥ ١١.٢٦ ١٠.٨٥ ١٠.٨١ ١٠.٦٩ ٠.٤٣ ١٣.٥٥ ١٤.٥٠ ٩.٧٧ ١٦.١٩ ١٦.٢٦ ١٥.٩٩ ١٦.٩٨ ١٧.٠٩ ١٥.٤٥ ١٧.٧٢ ١٥.٥٦ ٩.٨٧ ٩.٨٨ ٩.٨٥ ٩.٨٢ ٩.٥٦ ٩.٣٩ ٩.٩٥ ٩.٧٦ ١٠.٢٧ ١٢.٧١ ٠.٠٠ ١.٧٢ ٩.٠٧ ٩.٥٣

١٤.٨٦ ١٣.٨٤ ١٥.٤١ ١٦.٠٥ ١٩.٧٥ ١٨.٠٥ ١٠.٥٠ ١٥.٤٨ ١٤.٢٣ 
 مركز الحارثي ١٠.٤٦ ١٠.٥١ ١٠.٥٠ ١٠.٢٤ ١٠.٢٣ ١٠.١٦ ١.٣٢ ١٣.١٤ ١٤.١٤ ٩.٣٩ ١٥.٧٨ ١٥.٨٤ ١٥.٥٩ ١٦.٧٩ ١٦.٩٧ ١٥.٠٢ ١٧.٤٣ ١٥.١٠ ١٠.٣٦ ١٠.٣٢ ١٠.٣٠ ١٠.٢٩ ١٠.١٧ ١٠.٠٨ ١٠.٢٤ ١٠.١٩ ١٠.٢١ ١٣.٨١ ١.٧٢ ٠.٠٠ ٨.٦٩ ٩.١٤

٦.١٨ ٥.٦٨ ٧.٩٤ ٩.٤٤ ١٥.٠١ ١٠.٣١ ٣.٠١ ٧.٠٠ ٥.٩٢ 
 مركز العدل التجاري ٢.٧٥ ٢.٩٤ ٣.٠٤ ٢.١٦ ١.٩٩ ١.٧٦ ٩.١٠ ٤.٤٨ ٥.٤٦ ٠.٧٠ ٧.١٣ ٧.١٩ ٦.٩٣ ٨.١٥ ٨.٣٨ ٦.٣٨ ٨.٧٤ ٦.٤٩ ٥.٠٠ ٤.٦٨ ٤.٧٦ ٤.٨٥ ٥.٤٩ ٥.٨٦ ٣.٩١ ٤.٥٩ ٢.٢٧ ١٠.٥٨ ٩.٠٧ ٨.٦٩ ٠.٠٠ ٠.٤٦

٥.٧٤ ٥.٢٥ ٧.٥٥ ٩.١١ ١٤.٧٨ ١٠.٠١ ٢.٧٢ ٦.٦١ ٥.٥٧ 
 سوق متاجر العرب ٢.٤٤ ٢.٦٥ ٢.٧٦ ١.٨١ ١.٦٢ ١.٣٦ ٩.٥٦ ٤.٠٢ ٥.٠٠ ٠.٢٥ ٦.٦٧ ٦.٧٣ ٦.٤٨ ٧.٧٢ ٧.٩٧ ٥.٩٣ ٨.٢٩ ٦.٠٣ ٥.٠٨ ٤.٧٥ ٤.٨٣ ٤.٩٣ ٥.٦٢ ٦.٠١ ٣.٩٤ ٤.٦٧ ٢.١٢ ١٠.٦٨ ٩.٥٣ ٩.١٤ ٠.٤٦ ٠.٠٠

٥.٣٣ ٣.٣٨ ٥.٢٩ ٦.٦٩ ١٢.٣٦ ١٠.٧٩ ٠.٣٣ ٦.٨١ ٦.٢٢ 
 مركز فراج الحازمي ٠.٠٠ ٠.٢٣ ٠.٣٨ ٠.٦٧ ٠.٩٣ ١.٢٥ ١١.١٢ ٣.٣٧ ٤.٤٠ ٢.٣٥ ٥.٦٩ ٥.٧٣ ٥.٥٨ ٧.٤١ ٧.٨٢ ٤.٩٣ ٧.٦٠ ٤.٩٥ ٧.٣٥ ٧.٠١ ٧.١٠ ٧.٢١ ٧.٩٥ ٨.٣٧ ٦.١٦ ٦.٩٤ ٤.١٠ ١٢.٩٣ ١١.١٧ ١٠.٤٦ ٢.٧٥ ٢.٤٤

٥.٤٤ ٣.٣٤ ٥.١٥ ٦.٥١ ١٢.١٤ ١٠.٩٨ ٠.١٠ ٦.٩٧ ٦.٤٠ 
 مركز الدواس ٠.٢٣ ٠.٠٠ ٠.١٦ ٠.٩٠ ١.١٦ ١.٤٨ ١١.١٩ ٣.٥٠ ٤.٥١ ٢.٥٦ ٥.٧٥ ٥.٧٨ ٥.٦٥ ٧.٥٢ ٧.٩٥ ٤.٩٩ ٧.٦٧ ٥.٠٠ ٧.٥٨ ٧.٢٤ ٧.٣٣ ٧.٤٤ ٨.١٨ ٨.٥٩ ٦.٣٩ ٧.١٧ ٤.٣٣ ١٣.١٦ ١١.٢٥ ١٠.٥١ ٢.٩٤ ٢.٦٥

٥.٥٦ ٣.٣٨ ٥.١١ ٦.٤٢ ١٢.٠٢ ١١.١٢ ٠.٠٥ ٧.١٠ ٦.٥٥ 
 مركز الكرم ٠.٣٨ ٠.١٦ ٠.٠٠ ١.٠٤ ١.٣٠ ١.٦٢ ١١.٢٠ ٣.٦٢ ٤.٦٣ ٢.٦٩ ٥.٨٤ ٥.٨٧ ٥.٧٥ ٧.٦٤ ٨.٠٧ ٥.٠٩ ٧.٧٧ ٥.٠٩ ٧.٧٢ ٧.٣٧ ٧.٤٧ ٧.٥٧ ٨.٣١ ٨.٧٢ ٦.٥٣ ٧.٣١ ٤.٤٧ ١٣.٣٠ ١١.٢٦ ١٠.٥٠ ٣.٠٤ ٢.٧٦

٥.١٣ ٣.٦٧ ٥.٧٩ ٧.٣٠ ١٣.٠٣ ١٠.٣٥ ٠.٩٩ ٦.٤٧ ٥.٧٧ 
 مركز التعاون ٠.٦٧ ٠.٩٠ ١.٠٤ ٠.٠٠ ٠.٢٧ ٠.٥٨ ١٠.٨٣ ٣.١٩ ٤.٢٤ ١.٧٠ ٥.٦٨ ٥.٧٢ ٥.٥٤ ٧.٢٢ ٧.٥٩ ٤.٩١ ٧.٥٢ ٤.٩٦ ٦.٦٨ ٦.٣٤ ٦.٤٣ ٦.٥٤ ٧.٢٨ ٧.٧٠ ٥.٤٩ ٦.٢٧ ٣.٤٤ ١٢.٢٧ ١٠.٨٥ ١٠.٢٤ ٢.١٦ ١.٨١

٥.٠٠ ٣.٧٥ ٥.٩٤ ٧.٥٠ ١٣.٢٧ ١٠.١٣ ١.٢٥ ٦.٢٩ ٥.٥٥ 
 مركز الدرة ٠.٩٣ ١.١٦ ١.٣٠ ٠.٢٧ ٠.٠٠ ٠.٣٢ ١٠.٨٠ ٣.٠٨ ٤.١٣ ١.٤٨ ٥.٦٢ ٥.٦٧ ٥.٤٧ ٧.٠٨ ٧.٤٤ ٤.٨٥ ٧.٤٣ ٤.٩١ ٦.٤٣ ٦.٠٨ ٦.١٨ ٦.٢٩ ٧.٠٣ ٧.٤٥ ٥.٢٣ ٦.٠٢ ٣.١٧ ١٢.٠١ ١٠.٨١ ١٠.٢٣ ١.٩٩ ١.٦٢

٤.٩٤ ٣.٩٣ ٦.١٩ ٧.٧٩ ١٣.٥٩ ٩.٩٢ ١.٥٨ ٦.١٤ ٥.٣٥ 
 مركز الصفا ١.٢٥ ١.٤٨ ١.٦٢ ٠.٥٨ ٠.٣٢ ٠.٠٠ ١٠.٦٩ ٣.٠٥ ٤.٠٩ ١.١٩ ٥.٦٤ ٥.٦٩ ٥.٤٧ ٧.٠١ ٧.٣٤ ٤.٨٧ ٧.٤٠ ٤.٩٥ ٦.١١ ٥.٧٦ ٥.٨٦ ٥.٩٦ ٦.٧١ ٧.١٣ ٤.٩١ ٥.٧٠ ٢.٨٥ ١١.٦٩ ١٠.٦٩ ١٠.١٦ ١.٧٦ ١.٣٦

١٥.٢٢ ١٤.٤٨ ١٦.٢١ ١٦.٩٩ ٢٠.٩١ ١٧.٩٧ ١١.٢٠ ١٥.٦٨ ١٤.٣٧ 
 مجمع الشرائع مول ١١.١٢ ١١.١٩ ١١.٢٠ ١٠.٨٣ ١٠.٨٠ ١٠.٦٩ ٠.٠٠ ١٣.٥٨ ١٤.٥٥ ٩.٨١ ١٦.٢٣ ١٦.٢٩ ١٦.٠٣ ١٧.٠٧ ١٧.٢٠ ١٥.٤٩ ١٧.٧٩ ١٥.٥٩ ١٠.١١ ١٠.١١ ١٠.٠٨ ١٠.٠٦ ٩.٨٣ ٩.٦٨ ١٠.١٥ ٩.٩٩ ١٠.٣٩ ١٣.٠٨ ٠.٤٣ ١.٣٢ ٩.١٠ ٩.٥٦

١.٩٥ ٢.٤٣ ٥.٠٨ ٧.٢٢ ١٣.٥٣ ٧.٧٤ ٣.٥٨ ٣.٥٦ ٣.٣٦ 
 مجمع العتیبیة المركزي ٣.٣٧ ٣.٥٠ ٣.٦٢ ٣.١٩ ٣.٠٨ ٣.٠٥ ١٣.٥٨ ٠.٠٠ ١.٠٥ ٣.٧٧ ٢.٦٥ ٢.٧١ ٢.٤٥ ٤.٠٤ ٤.٤٥ ١.٩١ ٤.٣٥ ٢.٠٤ ٦.٨٩ ٦.٥٥ ٦.٦٦ ٦.٧٧ ٧.٦١ ٨.١٠ ٥.٧٣ ٦.٥٥ ٣.٩١ ١١.٩٦ ١٣.٥٥ ١٣.١٤ ٤.٤٨ ٤.٠٢

٠.٩٤ ٢.٧٦ ٥.٢٢ ٧.٤٦ ١٣.٨١ ٧.٠٢ ٤.٥٩ ٢.٧٨ ٢.٩٦ 
 مركز عالم السیارات ٤.٤٠ ٤.٥١ ٤.٦٣ ٤.٢٤ ٤.١٣ ٤.٠٩ ١٤.٥٥ ١.٠٥ ٠.٠٠ ٤.٧٥ ١.٧٥ ١.٨٣ ١.٥١ ٣.٠١ ٣.٤٦ ١.١٤ ٣.٣١ ١.٣٣ ٧.٣١ ٦.٩٩ ٧.٠٩ ٧.٢١ ٨.٠٤ ٨.٥٣ ٦.٢١ ٧.٠٠ ٤.٦٠ ١٢.٠٩ ١٤.٥٠ ١٤.١٤ ٥.٤٦ ٥.٠٠

٥.٤٩ ٥.٠٥ ٧.٣٨ ٨.٩٨ ١٤.٧١ ٩.٨١ ٢.٦٥ ٦.٣٧ ٥.٣٥ 
 مركز العرب ٢.٣٥ ٢.٥٦ ٢.٦٩ ١.٧٠ ١.٤٨ ١.١٩ ٩.٨١ ٣.٧٧ ٤.٧٥ ٠.٠٠ ٦.٤٢ ٦.٤٩ ٦.٢٣ ٧.٤٧ ٧.٧٢ ٥.٦٨ ٨.٠٤ ٥.٧٩ ٥.٠٨ ٤.٧٤ ٤.٨٣ ٤.٩٣ ٥.٦٤ ٦.٠٤ ٣.٩٢ ٤.٦٧ ٢.٠١ ١٠.٦٨ ٩.٧٧ ٩.٣٩ ٠.٧٠ ٠.٢٥

١.٥٦ ٣.٠٠ ٤.٧٣ ٦.٩٨ ١٣.٢٦ ٧.٢١ ٥.٨١ ٣.٢٢ ٤.٠٤ 
 مركز المرسى للحواسب ٥.٦٩ ٥.٧٥ ٥.٨٤ ٥.٦٨ ٥.٦٢ ٥.٦٤ ١٦.٢٣ ٢.٦٥ ١.٧٥ ٦.٤٢ ٠.٠٠ ٠.٠٩ ٠.٢٨ ٢.٤١ ٣.٠١ ٠.٧٧ ١.٩٩ ٠.٧٥ ٨.٩٥ ٨.٦٣ ٨.٧٤ ٨.٨٥ ٩.٦٨ ١٠.١٧ ٧.٨٩ ٨.٦٦ ٦.٣٤ ١٣.٤٥ ١٦.١٩ ١٥.٧٨ ٧.١٣ ٦.٦٧

١.٦٥ ٣.٠٠ ٤.٦٩ ٦.٩٣ ١٣.٢٠ ٧.٢٦ ٥.٨٤ ٣.٢٩ ٤.١٣ 
 مركز األنوار ٥.٧٣ ٥.٧٨ ٥.٨٧ ٥.٧٢ ٥.٦٧ ٥.٦٩ ١٦.٢٩ ٢.٧١ ١.٨٣ ٦.٤٩ ٠.٠٩ ٠.٠٠ ٠.٣٧ ٢.٤٥ ٣.٠٥ ٠.٨٢ ١.٩٨ ٠.٧٨ ٩.٠٣ ٨.٧٢ ٨.٨٢ ٨.٩٣ ٩.٧٦ ١٠.٢٥ ٧.٩٧ ٨.٧٤ ٦.٤٢ ١٣.٥٤ ١٦.٢٦ ١٥.٨٤ ٧.١٩ ٦.٧٣

١.٢٨ ٣.٠٤ ٤.٩٠ ٧.١٦ ١٣.٤٦ ٧.٠٢ ٥.٧١ ٢.٩٨ ٣.٧٧ 
 ا التجاريسوق الھد ٥.٥٨ ٥.٦٥ ٥.٧٥ ٥.٥٤ ٥.٤٧ ٥.٤٧ ١٦.٠٣ ٢.٤٥ ١.٥١ ٦.٢٣ ٠.٢٨ ٠.٣٧ ٠.٠٠ ٢.٢٩ ٢.٨٨ ٠.٦٧ ٢.٠٣ ٠.٧٣ ٨.٦٧ ٨.٣٦ ٨.٤٦ ٨.٥٧ ٩.٤٠ ٩.٨٩ ٧.٦٢ ٨.٣٨ ٦.٠٩ ١٣.١٨ ١٥.٩٩ ١٥.٥٩ ٦.٩٣ ٦.٤٨

٢.٠٩ ٥.٣٠ ٧.١٢ ٩.٣٦ ١٥.٥٩ ٤.٩١ ٧.٦٠ ١.٧٤ ٣.١٢ 
 مركز الرصیفة ٧.٤١ ٧.٥٢ ٧.٦٤ ٧.٢٢ ٧.٠٨ ٧.٠١ ١٧.٠٧ ٤.٠٤ ٣.٠١ ٧.٤٧ ٢.٤١ ٢.٤٥ ٢.٢٩ ٠.٠٠ ٠.٦٢ ٢.٨٧ ١.٣٢ ٣.٠٠ ٨.٥٤ ٨.٢٩ ٨.٣٨ ٨.٤٨ ٩.٢٤ ٩.٧١ ٧.٧١ ٨.٣٥ ٦.٧٢ ١٢.٢٤ ١٦.٩٨ ١٦.٧٩ ٨.١٥ ٧.٧٢

٢.٥١ ٥.٨٦ ٧.٧٤ ٩.٩٧ ١٦.٢٠ ٤.٣١ ٨.٠٣ ١.٥٩ ٣.٠١ 
 مركز مدینة األضواء ٧.٨٢ ٧.٩٥ ٨.٠٧ ٧.٥٩ ٧.٤٤ ٧.٣٤ ١٧.٢٠ ٤.٤٥ ٣.٤٦ ٧.٧٢ ٣.٠١ ٣.٠٥ ٢.٨٨ ٠.٦٢ ٠.٠٠ ٣.٤٤ ١.٨٢ ٣.٥٨ ٨.٤١ ٨.١٧ ٨.٢٦ ٨.٣٥ ٩.٠٩ ٩.٥٥ ٧.٦٥ ٨.٢٤ ٦.٨٢ ١١.٨٧ ١٧.٠٩ ١٦.٩٧ ٨.٣٨ ٧.٩٧

١.٣٧ ٢.٤٣ ٤.٤٩ ٦.٧٦ ١٣.٠٩ ٧.٤٥ ٥.٠٥ ٣.٢٩ ٣.٨٥ 
 مركز الوطن مول ٤.٩٣ ٤.٩٩ ٥.٠٩ ٤.٩١ ٤.٨٥ ٤.٨٧ ١٥.٤٩ ١.٩١ ١.١٤ ٥.٦٨ ٠.٧٧ ٠.٨٢ ٠.٦٧ ٢.٨٧ ٣.٤٤ ٠.٠٠ ٢.٧٠ ٠.٢٢ ٨.٤٥ ٨.١٢ ٨.٢٣ ٨.٣٤ ٩.١٨ ٩.٦٧ ٧.٣٥ ٨.١٤ ٥.٧١ ١٣.١٥ ١٥.٤٥ ١٥.٠٢ ٦.٣٨ ٥.٩٣

٠.٠٠ ٣.٥٦ ٥.٨٤ ٨.١٠ ١٤.٤٤ ٦.١٩ ٥.٥٢ ١.٩٦ ٢.٥١ 
 مركز المنصور التجاري ٥.٣٣ ٥.٤٤ ٥.٥٦ ٥.١٣ ٥.٠٠ ٤.٩٤ ١٥.٢٢ ١.٩٥ ٠.٩٤ ٥.٤٩ ١.٥٦ ١.٦٥ ١.٢٨ ٢.٠٩ ٢.٥١ ١.٣٧ ٢.٥٨ ١.٥٨ ٧.٤٤ ٧.١٣ ٧.٢٤ ٧.٣٤ ٨.١٧ ٨.٦٥ ٦.٤٢ ٧.١٧ ٥.٠٤ ١١.٩٠ ١٥.١٥ ١٤.٨٦ ٦.١٨ ٥.٧٤

٣.٥٦ ٠.٠٠ ٢.٦٧ ٤.٨٠ ١١.١٢ ٩.٧٥ ٣.٣٦ ٥.٥١ ٥.٦٧ 
 مركز درة الشھداء ٣.٣٨ ٣.٣٤ ٣.٣٨ ٣.٦٧ ٣.٧٥ ٣.٩٣ ١٤.٤٨ ٢.٤٣ ٢.٧٦ ٥.٠٥ ٣.٠٠ ٣.٠٠ ٣.٠٤ ٥.٣٠ ٥.٨٦ ٢.٤٣ ٤.٩٨ ٢.٣١ ٩.١٣ ٨.٧٧ ٨.٨٨ ٩.٠٠ ٩.٨٣ ١٠.٣٠ ٧.٩٢ ٨.٧٦ ٥.٩٢ ١٤.٣٥ ١٤.٥٢ ١٣.٨٤ ٥.٦٨ ٥.٢٥

٥.٨٤ ٢.٦٧ ٠.٠٠ ٢.٢٧ ٨.٦١ ١١.٩٢ ٥.١٢ ٧.٧٨ ٨.١٨ 
 مركز البحیرات ٥.٢٩ ٥.١٥ ٥.١١ ٥.٧٩ ٥.٩٤ ٦.١٩ ١٦.٢١ ٥.٠٨ ٥.٢٢ ٧.٣٨ ٤.٧٣ ٤.٦٩ ٤.٩٠ ٧.١٢ ٧.٧٤ ٤.٤٩ ٦.٣٧ ٤.٣٠ ١١.٧٧ ١١.٤١ ١١.٥٢ ١١.٦٣ ١٢.٤٦ ١٢.٩٣ ١٠.٥٥ ١١.٣٩ ٨.٥٢ ١٧.٠٢ ١٦.٣٠ ١٥.٤١ ٧.٩٤ ٧.٥٥

٨.١٠ ٤.٨٠ ٢.٢٧ ٠.٠٠ ٦.٣٥ ١٤.١٨ ٦.٤٥ ١٠.٠٥ ١٠.٤١ 
 مركز التعاون المشترك ٦.٦٩ ٦.٥١ ٦.٤٢ ٧.٣٠ ٧.٥٠ ٧.٧٩ ١٦.٩٩ ٧.٢٢ ٧.٤٦ ٨.٩٨ ٦.٩٨ ٦.٩٣ ٧.١٦ ٩.٣٦ ٩.٩٧ ٦.٧٦ ٨.٥٣ ٦.٥٦ ١٣.٦٨ ١٣.٣٢ ١٣.٤٣ ١٣.٥٤ ١٤.٣٥ ١٤.٨٠ ١٢.٤٥ ١٣.٢٩ ١٠.٣٧ ١٩.٠٦ ١٧.١٣ ١٦.٠٥ ٩.٤٤ ٩.١١

١٤.٤٤ ١١.١٢ ٨.٦١ ٦.٣٥ ٠.٠٠ ٢٠.٤٧ ١٢.٠٦ ١٦.٣٨ ١٦.٧٦ 
 مركز الھجرة ١٢.٣٦ ١٢.١٤ ١٢.٠٢ ١٣.٠٣ ١٣.٢٧ ١٣.٥٩ ٢٠.٩١ ١٣.٥٣ ١٣.٨١ ١٤.٧١ ١٣.٢٦ ١٣.٢٠ ١٣.٤٦ ١٥.٥٩ ١٦.٢٠ ١٣.٠٩ ١٤.٦٣ ١٢.٨٩ ١٩.٦٧ ١٩.٣٢ ١٩.٤٢ ١٩.٥٣ ٢٠.٢٩ ٢٠.٧٢ ١٨.٤٥ ١٩.٢٦ ١٦.٣٦ ٢٥.١٨ ٢١.١٥ ١٩.٧٥ ١٥.٠١ ١٤.٧٨

٦.١٩ ٩.٧٥ ١١.٩٢ ١٤.١٨ ٢٠.٤٧ ٠.٠٠ ١١.٠٧ ٤.٢٥ ٤.٥٨ 
 مركز القوافل ١٠.٧٩ ١٠.٩٨ ١١.١٢ ١٠.٣٥ ١٠.١٣ ٩.٩٢ ١٧.٩٧ ٧.٧٤ ٧.٠٢ ٩.٨١ ٧.٢١ ٧.٢٦ ٧.٠٢ ٤.٩١ ٤.٣١ ٧.٤٥ ٦.٠٥ ٧.٦٣ ٧.٩٩ ٧.٩١ ٧.٩٦ ٨.٠١ ٨.٤٥ ٨.٧٨ ٧.٨٣ ٨.٠٣ ٨.١٦ ٩.٢٦ ١٧.٧٧ ١٨.٠٥ ١٠.٣١ ١٠.٠١

٥.٥٢ ٣.٣٦ ٥.١٢ ٦.٤٥ ١٢.٠٦ ١١.٠٧ ٠.٠٠ ٧.٠٦ ٦.٥٠ 
 مركز الفقیھ للمفروشات ٠.٣٣ ٠.١٠ ٠.٠٥ ٠.٩٩ ١.٢٥ ١.٥٨ ١١.٢٠ ٣.٥٨ ٤.٥٩ ٢.٦٥ ٥.٨١ ٥.٨٤ ٥.٧١ ٧.٦٠ ٨.٠٣ ٥.٠٥ ٧.٧٤ ٥.٠٦ ٧.٦٧ ٧.٣٣ ٧.٤٢ ٧.٥٣ ٨.٢٧ ٨.٦٨ ٦.٤٨ ٧.٢٦ ٤.٤٣ ١٣.٢٦ ١١.٢٥ ١٠.٥٠ ٣.٠١ ٢.٧٢

١.٩٦ ٥.٥١ ٧.٧٨ ١٠.٠٥ ١٦.٣٨ ٤.٢٥ ٧.٠٦ ٠.٠٠ ١.٤٢ 
 مركز بقیق ٦.٨١ ٦.٩٧ ٧.١٠ ٦.٤٧ ٦.٢٩ ٦.١٤ ١٥.٦٨ ٣.٥٦ ٢.٧٨ ٦.٣٧ ٣.٢٢ ٣.٢٩ ٢.٩٨ ١.٧٤ ١.٥٩ ٣.٢٩ ٢.٩٩ ٣.٤٩ ٦.٨٤ ٦.٥٩ ٦.٦٨ ٦.٧٧ ٧.٥٣ ٧.٩٩ ٦.٠٥ ٦.٦٦ ٥.٢٩ ١٠.٥٧ ١٥.٥٦ ١٥.٤٨ ٧.٠٠ ٦.٦١

٢.٥١ ٥.٦٧ ٨.١٨ ١٠.٤١ ١٦.٧٦ ٤.٥٨ ٦.٥٠ ١.٤٢ ٠.٠٠ 
 مركز المسفلة التجاري ٦.٢٢ ٦.٤٠ ٦.٥٥ ٥.٧٧ ٥.٥٥ ٥.٣٥ ١٤.٣٧ ٣.٣٦ ٢.٩٦ ٥.٣٥ ٤.٠٤ ٤.١٣ ٣.٧٧ ٣.١٢ ٣.٠١ ٣.٨٥ ٤.٣٠ ٤.٠٧ ٥.٤٣ ٥.١٧ ٥.٢٧ ٥.٣٦ ٦.١٢ ٦.٥٩ ٤.٦٤ ٥.٢٤ ٤.٠٢ ٩.٤٣ ١٤.٢٤ ١٤.٢٣ ٥.٩٢ ٥.٥٧
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 )6(لحق رقم م
 هـ1428/1430دليل جتاري لألسواق املركزية يف مدينة مكة املكرمة خالل الفترة 

 اسم الشارع اسم احلي اسم السوق الرقم
 طريق جدة السريع النزهة احلجاز 1
 الراشدية القرشي 2

 الراشدية احلارثي 3 املهندس عمر القاضي
 الشرائع الشرائع مول 4
 العمرة اهلجرة 5

 ة املنورةطريق املدين
 البحريات البحريات 6
 مدينة األضواء 7

 عبد اهللا عريف الرصيفة
 الرصيفة 8
 املرسى 9

 طريق جدة القدمي الضيافة
 األنوار 10
 الضيافة 11
 الوطن مول 12
 اهلدا 13
 امللك عبد اهللا اجلامعة البسام 14
 املسجد احلرام املرسالت حممود سعيد 15
 لعزيزيةرياض ا 16

 املسجد احلرام اجلامعة

 العائلة 17
 ذي ااز 18
 العزيزية 19
 السالم 20
 السوق الصغري 21
 إبراهيم اجلفايل العوايل العوايل 22
 التعاون املشترك 23

 ريع ذاخر
 شارع احلج

 فراج احلازمي 24
 الدواس 25
 الكرم 26
 التعاون 27
 الدرة 28
 الصفا 29
 فقية 30
 وادي جليل متاجر العرب 31
 النزهة املدينة املنورة عامل السيارات 32
 املسجد احلرام العزيزية بلوتوث سنتر 33
 األندلس العتيبية العتيبية 34
 املسجد احلرام املسفلة املسفلة 35
 الشهداء الشهداء درة الشهداء 36
 العرب 37

 العدل
 شارع احلج

 طريق السيل لالعد 38
 املنصور املنصور املنصور 39
 إبراهيم اخلليل الشوقية القوافل 40
 املنصور اخلالدية بقبق 41
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 )7(ملحق
 استمارة االستبيان

 باملتسوقني يف األسواق الشريطية االستبيان اخلاص)1( 
 عزيزي املتسوق

 
  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
حتوي هذه االسـتمارة جمموعـة مـن    . ث علمي لنيل درجة املاجستري من جامعة أم القرىبني يديكم استمارة خاصة ببح

ونظراً ألمهيتها نأمـل مـنكم   ، ستساعد إجاباا على مجع بيانات عن خصائص املتسوقني يف أسواق مكة املكرمة، األسئلة
فقط مع خالص شكري لتعاونكم إلثراء  أؤكد لكم أا لن تستخدم إال لغرض البحث والدراسة، التكرم اإلجابة عليها بدقة

 .البحث العلمي
 
 
 

 ولكم مين خالص الشكر وعظيم االمتنان                                                          
 أختكم الباحثة من قسم اجلغرافيا                                                             

 جامعة أم القرى                                                                     
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 : يف كل فقرة ختتارها)  √( أرجو وضع عالمة 
 ...............اسم الشارع) 2

اجلنس      ) 3                                   ذكر أنثى
 
 اجلنسية    سعودي) 4

                                 غري سعودي
     قدمت إىل السوق    ) 5 فرد

                               عائلة
                        العمر   )6 25أقل من 

                          45إىل  أقل من  25
                          55إىل أقل من  45
                           رفأكث 55من 

            املستوى التعليمي      )  7 جامعي
                                         ثانوية

                                      متوسط
                                       ابتدائي 

                                            غري متعلم  
       

            دد أفراد األسرة        ع) 8 أفراد 3أقل من 
3-5                                          
                                                                     قأكثر6

                    الدخل الشهري لألسرة     ) 9 4000أقل من
                                               6000إىل أقل من 4000
                                              8000إىل أقل من 6000
                                                                               10000إىل اقل من  8000

                                                    10000أكثر من 
 ...........اسم احلي الذي تسكن فيه) 10

                األوقات املفضلة للتسوق  ) 11 صباحاً
                                                                    مساًء
                األيام املفضلة للتسوق  ) 12اية األسبوع

                                               وسط األسبوع
                                              بداية األسبوع 

                                               يومياً
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                   التسوقعدد مرات )13 مرة على األقل كل شهر
                                            مرتني على األقل كل شهر 

                                               مرة كل أسبوع
                                            حسب الظروف

 
               وسيلة الوصول للسوق   ) 14 سيارة خاصة
                                                سيارة أجرة

                                                  حافة النقل العام
                                                  سرياً على األقدام

 ............أخرى أذكرها                                   
                الزمن املستغرق للوصول للسوق بالدقائق   )16 5من أقل 
                                                                  10إىل اقل من5
                                                               15اىل اقل من 10
                                                                20اىل اقل من15
                                                                   فأكثر 20من 
         أسباب اختيارك هلذا السوق      )17 توفر السلع املطلوبة

                                              اخنفاض األسعار
                                                 قربه من مكان سكنك
                                                 وقوعه على طريقك

 ...................................إن وجدت أسباب أخرى أذكرها   
                  ما هي جمموع السلع اليت تذهب للتسوق من أجلها     ) 18 مواد غذائية

                                                                                    أثاث منزيل ومفارش 
                                                                                  املالبس اجلاهزة وأدوات التجميل والعطور

                                                                                ألدوات الكهربائية وقطع غيار ا
                                                                                    مواد بناء دهانات ديكورات

                                                                                                مكاتب بنوك
 ........................أخرى اذكرها                                                                  

 
 طول املسافة املستغرقة للوصول                    هلذا السوق   يف طريقكأهم املشكالت اليت واجهتك ) 19 

                                                                                                                           تعدم وجود مواقف للسيارا
                                                                                            االزدحام املروري

                                                                                   كثرة التقاطعات وإشارات املرور
 ....................أخرى اذكرها                                                                                
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  يف هذا  السوقأهم املشكالت اليت واجهتك ) 20
                                                                      اختالف األسعار من حمل آلخر لنفس السلعة

                                                                     االزدحام                                                        
                                                                         عدم وجود دورات مياه

                                                                         عدم وجود مسجد
                                                                         وجود أكثر من مشكلة مما سبق ذكره
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 االستبيان اخلاص باملتسوقني يف األسواق املركزية)2(
 :مجيع ما ذكر يف االستبيان السابق إضافة إىل هذه الفقرات

 : ة فقط يف كل فقرة حسب األفضليةواحد)  √(  أرجو وضع عالمة 
    تفضل التسوق من أسواق مركزية     )1 داخل مدينة مكة املكرمة
                                               خارج مدينة مكة املكرمة

 
             املركزي يف    هل تفضل أن يكون موقع السوق )2 وسط البلد بالقرب من األسواق القدمية 

                                                                               مناطق األحياء السكنية 
                                                                       أطراف املدينة وضواحيها

 
                    أسباب اختيارك هلذا السوق    )3 توفر السلع املطلوبة

                                                  اخنفاض األسعار
                                                   عرض سلع جديدة

                                                    وفرة اخلدمات كدورة املياه واملسجد
 ...................................إن وجدت أسباب أخرى أذكرها   
 

                 أهم املشكالت اليت تواجه املتسوق يف السوق )4 سهااختالف األسعار للسلعة نف
                                                                      االزدحام داخل السوق
                                                                     عدم وجود دورات مياه

                                                                     وجود مسجد عدم
                                                                             عدم وجود صاالت ألعاب أطفال
                                                                      عدم وجود غرف لقياس املالبس 

        
 مع خالص شكري وعظيم امتناين لكم                                                                        
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 )7(ملحق رقم 
 األشكال والصور

 مواقع األسواق التارخيية القدمية) 1
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 هـ1363موقع سوق عكاظ وجمنة وذي ااز كما حدده محد اجلاسر    
 

 صور األسواق القدمية)2
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 1953أسواق مشعر مىن يف عام          
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 هـ1420أسواق مشعر عرفة عام            

 
 

 
            
 هـ1429جادة سوق عكاظ عام            
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 هـ1430سوق عكاظ عام             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ1430أحد معامل سوق عكاظ التارخيي يف حلته اجلديدة           
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 املوقع اجلغرايف لسوق ذي ااز         
 
 

 صور األسواق الشريطية  مبكة املكرمة/3
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارع املسجد احلرام جانب من حمالت         
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 جانب من حمالت شارع عبد اهللا عريف      
 

 صور لألسواق املركزية مبكة املكرمة/4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )حي الراشدية(ائع مول مبكة املكرمةجممع الشر          
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 )حي اخلالدية(أحد املراكز التجارية مبدينة مكة املكرمة        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 )حي النزهة(أحد امعات التجارية الكربى مبدينة مكة املكرمة       
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Abstract 
This study seeks to follw the emergence and grwth of the market as one 
modern phenomena of the city,and study of the pattern distribution 
geographic them which cluster taken during construction,and attempt to 
explain this pattern through the study of geographical factors affecting 
it,and then classified in groups highlight the pattern to the markets of the 
city,through several geographic basics.The study depend on primary data 
of the Amanat of Holy Makkah and the high authority for the 
developmentof the Makkah region for Districts and sectors, their area and 
their population,the study was depended on field work, mainly to fill 
decrees gaps in sources study,Also study the markets depend primarily on 

the application more than Endoscopies.                                                 
Therefore proceeded to study the comprehensive survey of each city,s 
markets ,identified by the study identified the geographical locations, 
astronomy, spatial characteristics, as well as study the characteristice of 
the shoppers, and depending on the from of a questionnaire and card 
work field, for all the required data since ١٤٣٠-١٤٢٨H used for several 
statistical methods such as analysis of Kirnl The closest Jar and contrast 
simple, along with several measures, including: assessment of equal 
spacing ,and the average concentration ratio in the space standard and the 
calculation of the influence and guide acaeer, then represented at the table 

and sixty-eight and fifty and eleven form an image.                                
The results of the study installed bar market concentration in the districts 
 of the old centers and the transitional district, while supermarkets were 
distributed in the transitional district and marginal, as a result it has won 
districts are limitd to both trypes of markets and are Aziziyah,Taqoa, the 
Al Moaabdah, Shohda,Khansaa, Dyafah and Umrah, whihe the other 
markets ago, namely:Umrah and Awali, Waii Alahhad prince,Hamera 
,Umm Aljood and King Fahd This is imbalance in the distribution, while 
focused on markets in all sectors Aziziyah, Al Moaabdah, and Oteibah, 
ampty them Shraah and Umrah because of effecting the nature of the 
impact of terrain and population size and urban growth, land use, 
government policies and the strength of competition as a result of the 
overlapping ranges of influence markets inside and outside the city, the 
city markets have been known small space, the volume of shoppers and 
diminished as a resuit the scope of service, whil the virtues of diversity in 
conditions and specialization in the central beneficiaries still looking 
forward to raise their levels and proving places problems and activate the 
their functions entrusted to be able to satisfy the needs of their shoppers.  
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