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ملخص: 
تعد احلدائق من اأبرز ا�ستخدامات االأرا�سي يف املدن يف الوقت احلا�رش، وهي ت�سكل 
ن�سبة جيدة �سمن املدن اجلديدة يف الدول املتقدمة، والغاية من تاأ�سي�ص احلدائق هو اإيجاد 
امل�سطحات اخل�رشاء املنا�سبة للرتويح، يف الوقت الذي تعاين منه معظم املدن من تلوث 

بيئي ناجم عن اال�ستخدامات ال�سناعية وغريها. 
وقد جاءت هذه الدرا�سة بهدف التعرف اإىل منط التوزيع اجلغرايف للحدائق يف مدينة 
اأن  كما  املدينة،  اأحياء  يف  ال�سكانية  للكثافات  اجلغرايف  بالتوزيع  ذلك  وعالقة  حائل، 
الدرا�سة تهدف اإىل ح�ساب متو�سط ن�سيب الفرد من احلدائق يف املدينة، وطبيعة التباين يف 

عدد احلدائق وم�ساحاتها يف اأحياء املدينة. 
الوقت احلا�رش نه�سة عمرانية  ت�سهد يف  اأن مدينة حائل  الدرا�سة يف  اأهمية  وتكمن 
كبرية ب�سبب ن�ساأة اجلامعة وتو�سعها فيها، وتاأ�سي�ص املنطقة االقت�سادية، ومبا اأن الرتويح 
يعد يف الوقت احلا�رش اأحد متطلبات الفرد ال�رشورية، فاإن هذه الدرا�سة تهدف اإىل حتديد 
م�ساحات احلدائق وتوزيعها ومنط التوزيع ون�سيب الفرد منها، وبذا فاإن نتائج هذه الدرا�سة 

�ست�سكل قاعدة بيانات للمخططني يف املدينة.
الرقمية  البيانات  حتليل  يف  التحليلي،  الو�سفي  االإح�ساء  منهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
من  العديد  فيه  ي�ستخدم  والذي  حائل،  منطقة  اأمانة  عن  ال�سادرة  املجدولة  والبيانات 
التقنيات االإح�سائية لتحديد منط التوزيع اجلغرايف للحدائق، وحجم الرتكز يف ذلك التوزيع، 
والعالقة بينه وبني الكثافة ال�سكانية، حيث ا�ستخدم مربع كاي ومعامل ارتباط بري�سون، 

ومنحنى لورنز.
مب�ستوى  تتمتع  حائل  يف  احلدائق  من   %73.3 نحو  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
خدمات ممتاز وجيد، اإال اأن نحو 79.9% من احلدائق ترتكز يف م�ساحة ال تتجاوز  %12.8 

من م�ساحة املدينة، مما يوؤكد ظاهرة الرتكز.
مدينة  اأحياء  اأنحاء  على  تتوزع  حدائق  باإن�ساء  االهتمام  ب�رشورة  الدرا�سة  وتو�سي 
حائل كافة، وتطوير اخلدمات التي تقدمها احلدائق العامة، بحيث ميكن حتويلها اإىل حدائق 

متخ�س�سة تنت�رش فيها املراكز التعليمية والثقافية. 
كاي،  مربع  بري�سون،  معامل  ال�سكانية،  الكثافة  التوزيع،  منط  الدالة:  الكلمات 

لورنز.  منحنى 
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Abstract:
Gardens are considered one of the most prominent land use in cities 

in the present time. They form a high percentage in new cities’ plans in all 
modern countries. The purpose of establishing parks is to find appropriate 
green areas for entertainment, while most cities suffer from environmental 
pollution. 

This study aims to identify the pattern of the geographical distribution in 
the city of Hail in relation to the geographical distribution of the population 
densities in city neighbourhoods. In addition, it aims to calculate the average 
share of individuals in the existing gardens in the city, as well as the nature 
of variation in the number and spaces of gardens in the city neighbourhoods. 

The importance of the study arises from Hail’s having a great 
constructional development in the present time which came as a result of 
establishing Hail University and due to the establishment of the industrial 
zone. According to the aims mentioned previously, the results of the study will 
hopefully be an important database for Hail’s city planners. 

The study used the descriptive analytical approach in analyzing digital 
and tabular data of Hail Municipality. Statistical techniques were used to 
identify the geographical distribution pattern for parks and the size of 
concentration in the distribution. Finally, Chi Square, Lorenz Curve and 
Parson Correlation were used to show the relation between the parks’ 
geographical distribution and the population density. 

The study has found that 73.3% of parks in Hail have excellent and good 
level of services. However, 79.9% of Gardens concentrate in an area no 
more than 12.8% from the total city area, which confirms the concentration 
phenomenon. 

The study recommends the necessity of paying more attention in 
establishing Gardens that distribute in all neighbourhoods of Hail city. 
Moreover, there should be a focus on improving all kinds of services in public 
Gardens in order to have specialised gardens that include educational and 
cultural centres. 

Key Words: Patterns Distribution, Population Densities, Chi Square, 
Lorens Curve, Person Correlation. 
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أوال- اإلطار النظري للدراسة: 

مقدمة: 
ونف�سية،  عملية  و�سغوط  عالية  وتقنية  تطور  من  يواكبه  وما  احلايل  الع�رش  اإن 
وميل ال�سكان نحو ال�سكن يف املدن، وارتفاع م�ستوى احلراك االقت�سادي واالجتماعي، 
اإىل  اأدى  العمراين،  واالمتداد  ال�سناعي  التقدم  عن  الناجمة  البيئية  امل�سكالت  وتفاقم 
ارتقاء مفهوم الرتويح عند االإن�سان. ما اأدى اإىل احلاجة الإن�ساء احلدائق وزيادة الرقعة 

اخل�رشاء يف املدن)1(. 
وتعد مدينة حائل اإحدى مدن اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سهد يف الوقت احلا�رش 
اأثر ذلك على زيادة عدد احلدائق  اأ�سعار االأرا�سي، وقد  نه�سة عمرانية مت�سارعة، وارتفاع 
العامة، ونتيجة للنمو االقت�سادي والتو�سع يف القطاعني التجاري وال�سناعي، وزيادة ن�سبة 
التح�رش يف خمتلف مناطق مدينة حائل، فقد �سعت اأمانة حائل اإىل زيادة م�ساحة االأرا�سي 
اخل�رشاء من خالل اإن�ساء احلدائق اجلديدة وتطوير القائم منها ليلبي طموح متلقي اخلدمة 

على اختالف ميولهم وفئاتهم العمرية. 
وال �سك يف اأن االمتداد العمراين الذي ت�سهده املدينة، اأدى اإىل زوال م�ساحات كبرية من 
الب�ساتني واالأ�سجار واملناطق اخل�رشاء التي كانت تظهر على �سفحة الالند�سكيب الطبيعي. 
كما اأدى النمو ال�سكاين الناجم عن الزيادة الطبيعية والهجرات الب�رشية الداخلية من الريف 
للمدينة والهجرات اخلارجية املتمثلة يف الوافدين للعمل يف القطاعات االقت�سادية كافة 
اأدى اإىل الطلب املتزايد على امل�ساحات الفارغة واحلدائق العامة التي ت�سًكل متنف�سًا عامًا 

ومكانًا للتخفيف من عناء العمل. 
االقت�سادي  الن�ساط  مركز  وهي  حائل،  منطقة  يف  االإمارة  مركز  حائل  مدينة  وتعد 
مدى  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هذه  يف  و�سنحاول  احلا�رش،  الوقت  يف  والتعليمي  والعمراين 
اهتمام املخطط يف املدينة باإن�ساء احلدائق واخلدمات املقدمة فيها، والعالقة التي تربط 
اأحياء  يف  ال�سكانية  الكثافات  توزيع  مع  للحدائق  التوزيع  ومنط  اجلغرايف  التوزيع  بني 

املدينة. 
لذا �سندر�ُص احلدائق القائمة فعال، والتي يبلغ عددها )15( حديقة، مع تقدمي التو�سيات 

املنا�سبة اإىل اجلهات املعنية. 
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1- 2 أهداف الدراسة: 

تتلخ�س اأهداف الدرا�سة فيما ياأتي: 
معرفة منط التوزيع اجلغرايف للحدائق يف مدينة حائل.  ●
حتديد العالقة بني منط التوزيع اجلغرايف والتوزيع اجلغرايف لل�سكان.  ●
التعرف اإىل مدى الرتكز للحدائق يف اأنحاء معينة من مدينة حائل.  ●
معرفة ن�سيب الفرد يف حائل من احلدائق واملناطق اخل�رشاء.  ●

1- 3 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
وامل�ساحات  العامة  باحلدائق  االهتمام  زيادة  اإىل  التح�رش  معدالت  ارتفاع  اأدى 
اخل�رشاء، وتبذل احلكومات جهوداً كبرية حلمايتها من االمتداد العمراين، لتوفري االأماكن 
الالزمة للرتويح الب�رشي. وتتلخ�ص م�سكلة الدرا�سة يف حماولة التعرف اإىل النمط اجلغرايف 
ال�سكان  العامة يف مدينة حائل، وقيا�ص مدى تنا�سب م�ساحتها مع حجم  توزيع احلدائق 
يف مناطق االأمانة املختلفة. واأثر االنت�سار العمراين على تخ�سي�ص م�ساحات من االأرا�سي 

الأغرا�ص الرتويح والتنزه. 
وعليه، فاإن اأ�سئلة الدرا�سة تتلخ�س فيما ياأتي: 

ما هو النمط اجلغرايف لتوزيع احلدائق يف مدينة حائل؟  ●
هل هناك عالقة بني عدد احلدائق والكثافة ال�سكانية يف مدينة حائل؟  ●
هل يوجد تركز للحدائق يف مدينة حائل؟  ●
كم يبلغ ن�سيب الفرد من م�ساحات احلدائق يف مدينة حائل؟  ●

1- 4 أهمية الدراسة ومربراتها:
تربز اأهمية الدرا�سة من خالل التعرف اإىل منط التوزيع اجلغرايف للحدائق يف مدينة 
حائل، ذلك اأن منط توزيع احلدائق يرتبط بال�سيا�سة التي تتبعها اخلطط التنموية من اأجل 
اأنه من  لهم، كما  اإيجاد متنف�ص  لل�سكان، ومدى جناحها يف  ترويح منا�سبة  اأماكن  توفري 
تركزاً يف جهة  تبدي  واأن ال  ال�سكانية،  الكثافات  احلدائق مع  م�ساحات  تتنا�سب  اأن  املهم 
فيما  القرار  بيانات ملتخذي  قاعدة  الدرا�سة متثل  هذه  نتائج  فاإن  لذا  املدينة،  من  معينة 

يتعلق بتوافر مقومات ال�سياحة والرتويح الداخلي يف املدينة. 
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هذا وميكن تلخي�س م�سوغات الدرا�سة فيما ياأتي: 
ال توجد اأية درا�سة تتناول مو�سوع احلدائق يف مدينة حائل، لذا فاإن هذه الدرا�سة  ♦

جاءت يف حماولة من الباحثة ل�سد النق�ص يف هذا املجال. 
اإطار نظري ميكن من خالله تف�سري دور احلدائق يف جذب  ♦ احلاجة املا�سة لو�سع 

ال�سياحة والرتويح الداخلي، بحيث متثل نتائج هذه الدرا�سة باالإ�سافة اإىل نتائج الدرا�سات 
املماثلة يف اململكة قاعدة بيانات ملتخذ القرار واملخطط. 

ا�ستخدامات  ♦ اأبرز  من  احلديثة  املدن  يف  اخل�رشاء  وامل�ساحات  احلدائق  اأ�سبحت 
االأر�ص التي يعنى بها املخططون. 

1- 5 منهجية الدراسة: 

- منهج اإلحصاء الوصفي التحليلي )االستنتاجي(: 

اعتمدت الدرا�سة اأ�سلوب االإح�ساء الو�سفي التحليلي، يف عر�ص خ�سائ�ص احلدائق يف 
مدينة حائل، واُ�ستخدمت بع�ص اجلداول واالأ�سكال البيانية واملوؤ�رشات االإح�سائية للك�سف 
عددها،  حيث  من  العامة،  احلدائق  توزيع  بخ�سائ�ص  املرتبطة  وتف�سرياتها  احلقائق  عن 
واأعداد  فيها،  العاملني  واأعداد  فيها  املقدمة  واخلدمات  وم�ساحاتها،  اإن�سائها،  وتاريخ 
مرتاديها. كما اُ�ستخدمت بيانات و�سفية خا�سة باحلدائق من اإدارة احلدائق العامة، ُحدِّثت 
البيانات ال�سابقة وطوِّرت للخروج بخرائط وبيانات حديثة دقيقة عن اأعداد احلدائق وتوزعها 

اجلغرايف على �سفحة الالند�سكيب يف امل�ساحة اجلغرافية التي تتكون منها املدينة. 
اأهم الو�سائل واالأدوات التي ا�ستخدمت جلمع البيانات ومتثيلها.  وقد كانت اخلريطة 
اجلغرايف  التوزيع  تظهر  التي  والورقية  الرقمية  اخلرائط  من  عدد  على  احل�سول  مت  حيث 
اأحياء حائل  اأح�سيت احلدائق يف  اإدارة احلدائق العامة. فقد  للحدائق يف مدينة حائل من 
من  الفرد  ن�سيب  حل�ساب  ال�سكان  عدد  على  امل�ساحة  هذه  وُق�سمت  م�ساحاتها،  وُح�سبت 
عت  م�ساحة احلدائق العامة املخ�س�سة للتنزه والرتويح يف احليز اجلغرايف للمدينة. كما وقَّ
بت تنازليًا ح�سب  احلدائق يف املناطق اجلغرافية للمدينة، وُح�سب عددها يف كل حي، ورتَّ

عدد احلدائق يف كل منطقة ون�سبة االأرا�سي املخ�س�سة للرتويح ملقارنتها. 
وقد مثِّلت النتائج يف جداول واأ�سكال بيانية، الإظهار منط انت�سارها اجلغرايف، وت�سهيل 

مقارنتها، وتف�سريها. حيث اُ�ستخدمت االختبارات االإح�سائية االآتية: 
منحنى لورنز Lorenz Curve، الذي اُ�ستخدم للتعرف اإىل مدى تركز احلدائق . 1

يف مناطق اأمانة عمان الكربى، ومقارنته مع التوزيع املثايل للحدائق. 
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مربع كاي Chi- Square لقيا�ص منط التوزيع املكاين للحدائق يف مناطق اأمانة . 2
عمان الكربى 

عدد . 3 بني  العالقة  لقيا�ص   Person Correlation بري�سون  ارتباط  معامل 
احلدائق والكثافة ال�سكانية. 

�سياحة  حول  املا�سي  القرن  منت�سف  منذ  كتبت  التي  العاملية  االأدبيات  و�سكلت 
الرتويح يف احلدائق املحلية اأ�سا�ص االإطار النظري لهذه الدرا�سة. 

ثانياً- الدراسات السابقة: 
ال�سياحي.  البحث  عن  دائمًا  منف�ساًل  اخلارجي  الرتويح  جمال  يف  البحث  بقي  لقد 
وتهتم  اخلا�ص،  القطاع  على  تعتمد  جتارية  اقت�سادية  ظاهرة  ال�سياحة  اعتربت  وتقليديًا 
بالتكاليف االقت�سادية والربح واخل�سارة. بينما ارتبط الرتويح بالقطاع العام غري الربحي، 

كاحلدائق العامة، وال�سواطئ البحرية، والغابات وامل�ساحات املفتوحة. 
فقد جاء يف درا�سة )مو�سى، 2000( )2( اأن هذا الف�سل بينها بداأ باالنح�سار التدريجي 
اأ�سبح  الغربي. حيث  العامل  الع�رشين، وبخا�سة يف دول  القرن  الثامن من  العقد  يف مطلع 
اجلغرايف  االنتقال  عملية  على  االأوىل  بالدرجة  يعتمد  والرتويح  ال�سياحة  بني  التفريق 
لالأموال. فينفق ال�سائح اأمواله يف اإقليم غري الذي يقطنه، وهو بذلك ي�سهم يف انتقالها من 
منطقة جغرافية الأخرى، وي�سهم يف دعم االأ�سا�ص االقت�سادي وتعزيزه لتلك االأقاليم. بينما 
يعاد تداول االأموال التي ينفقها املمار�سون لالأن�سطة الرتويحية �سمن حدود االإقليم الذي 

يعي�سون فيه. 
اإن الرتويح وال�سياحة اللفظني املتباينني لغًة واملرتابطني يف اجلوهر، يهدفان للتمتع 
والتنزه والرتفيه عن االإن�سان لياأخذ ق�سطًا من الراحة، بعد اأن يبذل اجلهد والعناء يف العمل. 
ويف درا�سة )دويكات واأخرين، 2009( )3( تو�سل الباحث اإىل اأن نحو 31% فقط من 
احلدائق يف  توزيع  اأن منط  تتمتع مب�ستوى خدمات جيد، وتبني  احلدائق يف مدينة عمان 
االإجمالية  امل�ساحة  قليلة من  املتجمع، ويرتكز على م�ساحة  النمط  اإىل  اأمانة عمان مييل 
الأمانة عمان الكربى، ووجود عالقة �سلبية بني الكثافة ال�سكانية، يف مناطق عمان وعدد 
ال�سكانية تقل ن�سبة م�ساحات احلدائق فيها، والعك�ص  الكثافة  احلدائق فيها. فحيث ترتفع 
من  ال�سكان  يحرمان  العمراين  واالزدحام  ال�سكانية  الكثافات  ارتفاع  اأن  ذلك  �سحيح. 

امل�ساحات اخل�رشاء واحلدائق العامة. 
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و�سعت الدرا�سة التي قام بها )cole, 1989( )4( اإىل التعرف اإىل اأثر الرتويح على البيئة، 
اال�ستخدامات  درا�سة  خالل  من  بالرتويح  ذلك  وعالقة  الطبيعية،  البيئة  حتطيم  وعمليات 
الرتويحية، واأثر اال�ستخدام الب�رشي على عنا�رش البيئة. وتو�سلت اإىل اأنه ميكن للجغرافيني 
ا�ستخدام مهارات م�سرتكة مع حقول جغرافية اأخرى ال�ستق�ساء اأثر اال�ستخدام الرتويحي على 
امل�سادر البيئية من خالل التباين اجلغرايف يف قدرة �سطح االأر�ص على حتمل اال�ستخدام 
واالهتمامات  الرتويحي،  اال�ستخدام  عن  الناجمة  لالآثار  اجلغرايف  والتوزيع  الرتويحي، 

االيكولوجية واالجتماعية يف تطوير برامج اإدارية يف الرتويح. 
وهدفت درا�سة )curry, 2001( )5( اإىل التعرف اإىل كيفية حت�سني اإمكانية الو�سول اإىل 
امل�سادر الرتويحية يف اإجنلرتا وويلز. وخل�ست اإىل اأن الزيادة يف تقدمي اخلدمات الرتويحية 
الذي  التوجه نحو الرتويح املنزيل  مل ي�ساحبه زيادة يف اال�ستخدام، وال�سبب يف ذلك هو 
اأ�سبح مركزاً للرتويح. وتو�سلت اإىل اأنه ال توجد فعالية يف تخ�سي�ص امل�سادر ورمبا عدم 
كما  للخدمات.  ا�ستخدامًا  االأكرث  هم  واجتماعيًا  ماديًا  الراقية  املهن  فاأ�سحاب  كفايتها. 
خل�ست الدرا�سة اإىل اأن الزيادة يف تزويد اخلدمات الرتويحية العامة واخلا�سة مل ي�ساحبه 
زيادة يف الطلب على اخلدمات الرتويحية. واأن القدرة اال�ستيعابية هي اأقل مما هو متوقع، 
الة.  ووجدت اأن اإ�سرتاتيجية ال�سوق عبارة عن ميكانيكية ل�سنع خدمات ترويحية قوية وفعَّ

ثالثا- دور احلدائق يف السياحة والرتويح: 

من  كثري  برعت  وقد  الب�رشي،  احل�ساري  التاريخ  بداية  اإىل  احلدائق  تاأ�سي�ص  يعود 
الرافدين، كما ورد يف احلديث عن حدائق  احل�سارات يف ت�سميم احلدائق كح�سارة وادي 
وبالرغم  القدم.  منذ  الب�رش  حياة  يف  الرتويح  اأهمية  على  موؤ�رشاً  ذلك  وُيعد  املعلقة.  بابل 
من ذلك فلم ياأخذ هذا املو�سوع حقه يف البحث والدرا�سة حتى نهاية القرن التا�سع ع�رش، 
االأعباء  اإىل زيادة  اأدى  الذي  التطور  ب�سبب  االجتماعية، وذلك  بالعلوم  االهتمام  زاد  حيث 

وال�سغوط التي تعاين منها املجتمعات )6( . 
ُت�سًيج  ما  وغالبا  متباينة.  مب�ساحات  بداخلها  اأو  املدن  قرب  العامة  احلدائق  تن�ساأ 
احلدائق باالأ�سجار والنباتات، اأو باجلدران اأو االأ�سالك ال�سبكية. وتبداأ احلدائق العامة مبداخل 
تتفرع منها املمرات التي تتزين جوانبها باالأ�سجار والنباتات واملقاعد واملظالت. وحتتوي 
التثقيفية  واللوحات  واملطاعم  االإدارة  وغرف  ال�سحية  والوحدات  املالعب  على  احلدائق 
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وامل�ساتل  اخل�رشاء  امل�ساحات  من  غريها  عن  العامة  احلدائق  مييز  ما  وهذا  واالإعالمية. 
حاجة  �سد  هو  احلدائق  تاأ�سي�ص  من  والغاية  واملتنزهات.  احلرجية  املناطق  اأو  والب�ساتني 

املنطقة للم�ساحات الفارغة واملناطق اخل�رشاء، ولتجميل الطبيعة وحت�سني البيئة )7( . 
خالل  من  للمواطنني  الرتويحية  االأغرا�ص  تخدم  ح�سارية،  واجهات  احلدائق  وتعد 
ممار�سة ريا�سة امل�سي واأمور ثقافية واجتماعية واإ�سباع غريزة حب اال�ستطالع. وهي اأي�سًا 
التلوث  اأزمة  العامل من  يعاين  احلا�رش، حيث  الوقت  املدن وخا�سة يف  مهمة يف تخطيط 
البيئي ب�سورة عامة، لذلك تًكون احلدائق النواة اخل�رشاء للمواطنني للتخل�ص من �سغوط 
العملية. ويزداد معدل زيارة  االأفراد يف حياتهم  الذي يعاين منه  العملية والروتني  احلياة 
االإثارة  درجة  زيادة  مع  ال�سكان  من  حولها  ومن  املدينة  �سكان  قبل  من  العامة  احلدائق 
املوجودة يف احلديقة وجمالها، وما حتتويه من قطع فنية اأو ن�سب تذكارية اأو حيوانات اأو 

تن�سيق حدائقي، اأو وجود جو طبيعي هادئ )8( . 
العامة  واحلدائق  املتنزهات  مواقع  حتديد  عند  عدة  عنا�رش  مراعاة  من  بد  وال 
كامل�ساحة املنا�سبة، واإمكانية تطورها، وقربها اأو بعدها عن التجمعات الب�رشية، واالأو�ساع 
االجتماعية واالقت�سادية والثقافية لل�سكان، واالآثار البيئية املرتتبة على اختيار املوقع، 

اإ�سافة اإىل عدد ال�سكان، والكثافة ال�سكانية، وطبوغرافية املنطقة )9( . 
 ، . )ال�سكل رقم 1(   )10( ال�سفر  ال�سياحية  االأن�سطة  اإحدى  ويعد الرتويح �سمن احلدائق 
على  وي�ستمل  الفراغ،  وقت  نطاق  االأول خارج  يقع  االأن�سطة،  من  منطني  ت�سمل  فال�سياحة 
ال�سفر للعمل، ولغايات �سخ�سية كاإجناز االأعمال واال�سرتاك يف املوؤمترات والندوات العلمية، 
بينما يت�سمن الثاين ال�سفر للعمل والرتويح كزيارة االأ�سدقاء واالأقارب، اأو ممار�سة االأن�سطة 

الرتويحية غري املحلية اأو البعيدة عن املنزل. 
اأما الرتويح فهو عمل مُياَر�ُص خالل وقت الفراغ. وي�سرتك كل من الرتويح وال�سياحة 
الرتويحية يف  االأن�سطة  االأ�سخا�ص  العديد من املرافق امل�سرتكة. فاإذا مار�ص  ا�ستخدام  يف 
اأثناء ال�سفر، فهي اأن�سطة ترويحية غري حملية، واأما اأذا كانت تلك االأن�سطة حملية فهي تعد 
ترويحًا غري �سياحي. والرتويح هو جزء من �سناعة وقت الفراغ، ويت�سمن كل االأعمال التي 

تتم خارج وقت العمل. 



402

حائل مدينة  في  للحدائق  اجلغرافي  د. صفاء صبح صبابحةالتوزيع 

الشكل )1( 

البحث  عن  منف�ساًل  دائمًا  كان  اخلارجي  الرتويح  جمال  يف  البحث  اأن  واحلقيقة 
ال�سياحي. وتقليديًا اعتربت ال�سياحة ظاهرة اقت�سادية جتارية تعتمد على القطاع اخلا�ص، 
وتهتم بالتكاليف االقت�سادية والربح واخل�سارة. بينما ارتبط الرتويح بالقطاع العام غري 

الربحي، كاحلدائق العامة، وال�سواطئ البحرية، والغابات وامل�ساحات املفتوحة )11( . 
غري اأن هذا الف�سل بينهما بداأ باالنح�سار التدريجي يف مطلع العقد الثامن من القرن 
والرتويح  ال�سياحة  بني  التفريق  اأ�سبح  حيث  الغربي.  العامل  دول  يف  وخا�سة  الع�رشين، 
يف  اأمواله  ال�سائح  فينفق  لالأموال.  اجلغرايف  االنتقال  عملية  على  االأوىل  بالدرجة  يعتمد 
انتقالها من منطقة جغرافية الأخرى، وي�سهم  ي�سهم يف  بذلك  الذي يقطنه، وهو  اإقليم غري 
يف دعم االأ�سا�ص االقت�سادي وتعزيزه لتلك االأقاليم. بينما ُيعاد تداول االأموال التي ينفقها 

املمار�سون لالأن�سطة الرتويحية �سمن حدود االإقليم الذي يعي�سون فيه )12( . 
املتاحة  وال�سناعية  الطبيعية  امل�سادر  تقدير  على  اجلغرايف  املنهج  يعتمد 
وتقوميها.  واجلماعات  لالأفراد  الرتويحية  الرغبة  الإ�سباع  فر�سة  توافر  التي  للرتويح، 
الرتويحية، وحتليل  اخلدمات  على  والطلب  التزويد  عملية  ويحللون  اجلغرافيون  وي�سف 
اجلغرايف  املوقع  مميزات  ودرا�سة  الرتويحية،  والبيئة  االإن�سان  بني  املكاين  التفاعل 

 .  )13( الرتويحية  لتلك امل�سادر 
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وا�ستخداماتها  الرتويح  م�سادر  لتوزيع  اجلغرافية  االأمناط  ت�سنيف  عملية  اأن  كما 
ات  املختلفة وتو�سيفها، واأثر موقعها اجلغرايف على تكرار زيارتها وا�ستخدامها تعد من مهمَّ
املنهج اجلغرايف )14( . وترتبط درا�سة وقت الفراغ وال�سياحة والرتويح بدرا�سات اجلغرافيا 
الب�رشية،  للمجموعات  واالقت�سادية  االجتماعية  التق�سيمات  بدرا�سة  تهتم  التي  الب�رشية 
وتوزيعها اجلغرايف، والتوزيع املكاين لالأن�سطة املتباينة التي يقوم بها االإن�سان على �سطح 
االأر�ص، ومنها االأن�سطة الرتويحية. ف�ساًل عن ارتباطه بالنمو االقت�سادي للمجتمعات، وما 

يواكب ذلك النمو من تطور يف احتياجات ال�سكان اإىل املزيد من اأماكن الرتويح )15( . 

رابعاً- منطقة الدراسة: 
الشكل )2( 

منطقة الدراسة:
تقع حائل �سمال غرب اململكة العربية ال�سعودية بني درجتي عر�ص 25ء و29ء �سمااًل، 
وخطي طول 50- 38ء و 35- 43ء يف منطقة جبل �سمر غربي وادي االأديرع )وادي حائل( 
، وتبعد عن الريا�ص 690كم، وعن املدينة املنورة 450كم، وعن تبوك 800كم )16( . وتبلغ 
م�ساحة منطقة حائل 118.332 كم2، م�سكلة نحو 6% من م�ساحة اململكة، يف حني بلغ 

حجم ال�سكان 597144 ن�سمة لعام 2010م )17( . 
وتباينت اأراء الباحثني حول اأ�سل ت�سمية حائل، ولعل اأقربها اإىل ال�سحة هو اأن حائل 
�سميت بذلك لوجودها على �سفة وادي االأديرع، وعندما ي�سيل الوادي فاإنه يحول بني ات�سال 

�سكان اجلبلني اأجا و�سلمى )18( . 
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38ْم،  لتبلغ  �سيفًا  احلرارة  درجات  ترتفع  حيث  قاري،  مناخ  حائل  وي�سود 
اأحيانًا،  ال�سفر  دون  ما  اإىل  احلرارة  درجة  وتنخف�ص  15ْم،   -10 بني  �ستاًء  وترتاوح 
والربيع.  وترتفع مدينة حائل عن �سطح  ال�ستاء  االأمطار يف املنطقة يف ف�سلي  وت�سقط 

البحر حوايْل 915 مرتاً. 
وكانت حائل ممراً مهمًا لقوافل التجارة يف ع�سور خمتلفة، خا�سة يف ع�رش مملكة 
معني، ومملكة االأنباط، وتقع حائل على الطريق التجاري الرئي�ص الذي كان يربط جنوب 
اجلزيرة العربية ب�سمالها، واإىل جانب هذا الطريق كانت حائل ترتبط بطرق جتارية اأخرى 
مع اأدوماتو )دومة اجلندل( ، وتيماء وغريها من املراكز احل�سارية يف اجلزيرة العربية )19( 
. وكان لقبيلة طي التي ت�سكن حائل عالقات مع دولتي املناذرة يف احلرية والغ�سا�سنة يف 

جنوب بالد ال�سام )20( . 
تتنوع اخل�سائ�ص الطبيعية والبيئية يف املنطقة بني �سهول اأهمها: )القاعد – واخلطة 
– والعدوة – واملحفر( ، وجبال، ومن اأهمها: �سال�سل جبال )اأجا و�سلمى( ، وه�ساب وتتمثل 
– وخيرب– والهتمة–  )غبطة  اأهمها:  ومن  وحرات،  – والتي�سية(  )االأجفر– واالأديرع  يف: 
وبني ر�سيد( واالأودية ومن اأهمها: )االأديرع – والعدوة – وال�سعبة – و�سمرياء( باالإ�سافة 

اإىل الرتكيب اجليولوجي للمنطقة مما اأدى اإىل تنوع م�سادر الرثوات الطبيعية )21( . 
ويبلغ عدد اأحياء مدينة حائل )28( حيًا، وهي: حي امللك عبد اهلل، حي البادية، حي 
امل�سيف حي اأجا، حي العزيزية، حي ال�سمراء، حي ال�سفا، حي التلفزيون، حي املطار، حي 
حي  برزان،  حي  �سماح،  حي  �رشاف،  حي  �سبابة،  حي  لبدة،  حي  االإ�سكان،  حي  املحطة، 
النقرة،  حي  العليا،  حي  الو�سيطاء،  حي  الغربي،  الدين  �سالح  حي  ال�رشقي،  الدين  �سالح 
حي احلوازم، حي الطريفي، حي اجلامعيني، حي املنتزة ال�رشقي، حي املنتزة الغربي، حي 

الزهراء، حي الزبارة. 

الكثافة السكانية يف مدينة حائل: 
بلغ عدد �سكان منطقة حائل 278525 ن�سمة عام 2010م، �ساملة للقرى، اأما م�ساحة 
املدينة وهي امل�ستهدفة يف الدرا�سة فيبلغ عدد �سكانها )191580( ن�سمة، ينت�رشون على 
م�ساحة 649كم2، وبذا تبلغ الكثافة االإجمالية لل�سكان فيها 295 ن�سمة/ كم2، وتتفاوت 
الكثافة   )1( اجلدول  ويظهر  اآخر،  اإىل  حي  ومن  اأخرى،  اإىل  منطقة  من  ال�سكانية  الكثافة 

ال�سكانية يف اأحياء حائل. 
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الجدول )1(
الكثافة السكانية حسب األحياء في مدينة حائل

الكثافة �سخ�س/ كم2ال�سكانامل�ساحة كم2احلي

3330212916اجلامعيني
198000421املطار
124276356النقرة

239847428اخلما�سية
1910212537�سالح الدين الغربي

189200511�سالح الدين ال�رشقي
142400171�سبابة
121800150�رشاف
4122480548برزان
129450787�سماح

324250133اأجا
142400171الزهراء

193800200اخلزامى
252615105ال�سالم

324800150العزيزية
213612172البادية

125221435الطريفي
182600144املحطة

192881152ال�سفا
223450157امل�سيف

324600143ال�سمرا
258240329الو�سيطاء

91450161لبدة
193250171الزبارة
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الكثافة �سخ�س/ كم2ال�سكانامل�ساحة كم2احلي

133200246العليا
346840201امللك عبداهلل

317800251التلفزيون
328760274االإ�سكان

212600124املتنزه ال�رشقي
16133483املتنزه الغربي

191580295املجموع

المصدر: من عمل الباحثة استنادا إلى البيانات المنشورة من موقع أمانة مدينة حائل. 

وفق  ال�سكانية،  الكثافة  ح�سب  جمموعات  خم�ص  يف  حائل  مدينة  اأحياء  �سّنفت  وقد 
اجلدول )2( االآتي : 

الجدول )2(
تصنيف أحياء مدينة حائل حسب الكثافة السكانية

احليفئات الكثافة ن�سمة/ كم2

املتنزه الغربياأقل من 100

لبدة، زبارة، املتنزه ال�رشقي، �سبابة، �رشاف، اأجا، الزهراء، ال�سالم، العزيزية، 100- 200 
البادبة، املحطة، ال�سفا، امل�سيف، ال�سمراء

العليا، امللك عبد اهلل، التلفزيون، االإ�سكان، اخلزامى200 – 300 
الو�سيطاء، النقرة. 300 – 400 
املطار، اخلما�سية، الطريفي400 – 500 
اجلامعيني، �سالح الدين ال�رشقي، �سالح الدين الغربي، برزان، �سماح. اأكرب من 500

المصدر: إعداد الباحثة. 

اأن  حني  يف  ال�سكانية،  الكثافات  اأقل  على  ي�ستمل  الغربي  املتنزه  حي  فاإن  وهكذا، 
حي اجلامعيني ي�سمل على اأعلى الكثافات ال�سكانية، ومما ال �سك فيه اأن هذا االختالف يف 
الكثافة ال�سكانية ناجت عن قدم املنطقة من الناحية التاريخية واأنواع امل�ساكن وا�ستخدامات 

االأرا�سي فيها، وم�ساحة كل حي، كما اأنه ناجم عن تباين اخلدمات املتوافرة يف كل حي. 
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- احلدائق العامة واملتنزهات يف مدينة حائل: 
فيها �رشوط  وتتوافر  وعاملة،  عنها  معلنًا  )15( حديقة  نحو  مدينة حائل  يوجد يف 
وال�سالالت  والنوافري  االأطفال،  واألعاب  اخل�رشاء،  امل�سطحات  وفرة  من  العامة،  احلدائق 
ن�ساأة احلدائق يف املدينة، فاأقدم احلدائق،  اأنه من املالحظ حداثة  اإال  العائلية،  واجلل�سات 
وهي حديقة ال�سمراء اأن�سئت عام 1998م، ثم توالت عملية اإن�ساء احلدائق يف املدينة، حتى 

اأ�سبحت اليوم 15 حديقة، اجلدول )3( . 
وعلى الرغم من اأن الدرا�سات ال�سابقة )22( قد خل�ست اإىل اأن ات�ساع العمران وامتداده 
اأدى اإىل اإنقا�ص م�ساحات احلدائق، فاإننا نالحظ اأن النه�سة العمرانية التي ت�سهدها مدينة 
الوعي  اإىل  يعود  وال�سبب  كذلك،  للحدائق  ونه�سة  ن�ساأة  يرافقها  احلا�رش  الوقت  يف  حائل 

باأهمية دور احلدائق �سياحيًا وبيئيًا. 
وت�سعى اأمانة حائل الإن�ساء احلدائق العامة ا�ستجابة لطلب ال�سكان الذين يعي�سون يف 
يف  احلدائق  وجود  باأن  علما  االأمانة.  ممتلكات  من  وكانت  االأر�ص،  توافرت  اإذا  املناطق، 
منطقة ما ال يوؤثر على اأ�سعار االأرا�سي فيها اأو يف املناطق املجاورة لها �سواء من حيث رفع 

االأ�سعار اأو خف�سها. 
الجدول )3(

الحدائق في أحياء مدينة حائل 

الفئة امل�ستهدفةاال�ستخداماتامل�ساحة م2املوقعاحلديقة

عاممزارع، �سالالت، مداخل جبلية93415عقدةقرية عقدة

م�سطحات خ�رشاء، �ساليهات، مطعم، األعاب 65400حي املتنزة الغربيقرية مرج الند
عاماأطفال

خيم جمهزة لالإيجار اليومي، مالهي، 94200حي م�سارقرية م�سار
عامم�سابح، مالعب، �سالل، بحرية، 

عاممزارع، ا�سرتاحات، متنزة94365اأجاقرية نقبني
متنزة االأمري �سعود 

م�سطحات خ�رشاء، م�سمار للم�سي، جل�سات 72684حي املتنزهة الغربيبن عبد املح�سن
عامعائلية، األعاب اأطفال

للرجال�سالالت، م�سطحات خ�رشاء، األعاب اأطفال15216حي ال�سالممتنزة ال�سالم

م�سطحات خ�رشاء، نوافري، بحرية، األعاب 28600اخلما�سيةحديقة االأمري �سلطان
عاماأطفال، مطعم. 
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الفئة امل�ستهدفةاال�ستخداماتامل�ساحة م2املوقعاحلديقة

م�سطحات خ�رشاء، م�سمار للم�سي، األعاب 7450طريق املطارحديقة الرواد
عاماأطفال

م�سطحات خ�رشاء، م�سمار للم�سي، األعاب 32450حي املتنزة الغربيحديقة الزيتون
عاماأطفال

عامم�سطحات خ�رشاء، األعاب اأطفال8200حي �سماححديقة �سماح

خيام جمهزة لالإيجار، األعاب اأطفال، 18600حي اأجاقرية اأجا بارك
عائالت فقطجل�سات. 

عائالتمالهي واألعاب17455حي اخلما�سيةقرية �ستار الند

91230جبل ال�سمراءمتنزة ال�سمراء
م�سطحات خ�رشاء، األعاب اأطفال، نوافري 
و�سالالت مياه، ا�سرتاحات، مواقف على 

ارتفاعات جبلية

عائالت، ولل�سباب 
فقط اجلمعة والثالثاء

جل�سات عائلية، األعاب اأطفال، اأ�سواق 82300اأجامتنزة املغواه
عام�سعبية يف املنا�سبات، �ساالت لالحتفاالت. 

م�سطحات خ�رشاء، مالعب لل�سباب، األعاب 64500حي اأجامتنزة ال�سباب
اأطفال، م�سمار للم�ساة مب�سارين

المصدر: إدارة الحدائق والتجميل في حائل، تقارير غير منشورة، 2010م. 

اإىل  مل�ساحاتها  تبعاً  حائل  مدينة  اأحياء  يف  العامة  احلدائق  تق�سيم  ميكن 
املجموعات االآتية: 

الرواد . 1 حديقة  وهي  10000م2،  عن  م�ساحتها  تقل  التي  وهي  �سغرية:  حدائق 
وحديقة �سماح. 

حدائق متو�سطة امل�ساحة: وهي التي ترتاوح م�ساحتها بني 10000- اإىل اأقل . 2
من 30000م2، وهي حديقة متنزة ال�سالم، وحديقة االأمري �سلطان، وحديقة قرية اأجا بارك، 

وحديقة قرية �ستار الند. 
حدائق كبرية امل�ساحة: وهي التي ترتاوح م�ساحتها بني 30000- اإىل اأقل من . 3

50000م2، وهي حديقة الزيتون. 
حدائق �سخمة امل�ساحة: وهي التي تزيد م�ساحتها عن 50000م2، وهي حديقة . 4

قرية مرج الند، وقرية م�سار، وحديقة متنزة االأمري �سعود بن عبد املح�سن، وحديقة متنزة 
ال�سمراء، وحديقة متنزة املغواة، وحديقة متنزة ال�سباب، وحديقة قرية عقدة، وحديقة قرية 

نقبني. 
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قرية  حديقة  تعد  حني  يف  املدينة،  حدائق  اأ�سغر  تعد  الرواد  حديقة  فاإن  وبذا 
اأكربها.  نقبني 

اأما بالن�سبة مل�ستوى اخلدمات فيها، فقد �سنفتها اإىل ثالث فئات: ممتاز، جيد، متو�سط، 
ومت هذا الت�سنيف وفق و�سع مقيا�ص تراوح بني )0- 20( ، وقد اختري هذا املقيا�ص بناء 
احلدائق  يف  توافرها  يتوقع  التي  اخلدمات  اأُدرجت  وكذلك   ،  )23( ال�سابقة  الدرا�سات  على 
واأُعطيت كل منها عدداً من النقاط، وُعر�ست القائمة على ثالثة حمكمني من ق�سم اجلغرافيا 
وعلم االجتماع، الأخذ راأيهم، ثم اأجريت م�سحًا ميدانيًا لالطالع على واقع اخلدمات املقدمة 

يف احلدائق، واأعطيت النقاط املالئمة، وبعد ذلك �ُسنِّفت احلدائق على النحو االآتي: 
حدائق ذات م�ستوى ممتاز: وهي احلدائق التي ح�سلت على تقومي تراوح بني )16 . 1

االأمري �سعود بن عبد املح�سن،  – 20( نقطة: وهي: حديقة قرية مرج الند، وحديقة متنزة 
فاإن احلدائق ذات اخلدمات املمتازة متثل  ال�سباب، وبهذا  �سلطان، ومتنزه  االأمري  وحديقة 

ن�سبة )26.7%( من جمموع حدائق املدينة. 
حدائق ذات م�ستوى جيد: وهي احلدائق التي ح�سلت على تقومي تراوح بني )10 . 2

– 15( نقطة، وهي: حديقة قرية عقدة، وحديقة قرية م�سار، وحديقة قرية نقبني، وحديقة 
ال�سمراء، وحديقة متنزة املغواة.  اأجا بارك، وحديقة قرية �ستار الند، وحديقة متنزة  قرية 

وبهذا فاإن احلدائق ذات اخلدمات اجليدة متثل ن�سبة )46.6%( من جمموع حدائق املدينة. 
حدائق ذات م�ستوى متو�سط: وهي احلدائق التي ح�سلت على تقومي تراوح بني . 3

)5- 10( ، وهي: حديقة متنزة ال�سالم، وحديقة الرواد، وحديقة الزيتون، وحديقة �سماح. 
وبهذا فاإن احلدائق ذات اخلدمات املتو�سطة متثل ن�سبة )26.7%( من جمموع حدائق املدينة. 

حدائق ذات م�ستوى متدن: وهي احلدائق التي ح�سلت على تقومي اأقل من 5 نقاط، . 4
ومل يوجد يف هذه الفئة اأي حديقة. 

احلديقة املمتازة: 

وحتى ٌتعد احلديقة ذات م�ستوى ممتاز اأو جيد، يجب اأن تتوافر فيها اخلدمات والعنا�رش 
اجليدة التي يحتاجها املواطن عند ارتياده للحديقة وهي: امل�سطحات اخل�رشاء، وجل�سات 
باالأ�سجار،  مزروعة  كبرية  وم�ساحات  خ�سبية،  وكرا�سي  مبلطة،  وممرات  وم�رشفة،  مظللة 
و�سبكة  لالأطفال،  واألعاب  ريا�سية،  ومالعب  �سحية،  ووحدات  واالإ�رشاف،  لالإدارة  ومبنى 

طرق معبدة، ومواقف لل�سيارات، واأك�ساك بيع خلدمة الزوار، وم�سمار للم�سي. 
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وجود  وعدم  واجليد،  املمتاز  امل�ستوى  يف  تندرج  حائل  حدائق  معظم  اأن  ويالحظ 
حدائق ذات م�ستوى �سيء، مما يدل على حداثة ن�ساأة احلدائق ومراعاتها الأف�سل املقايي�ص 
العاملية يف ت�سميم احلدائق، ووجود طاقم متابعة واإ�رشاف للرقابة على احلدائق ممثل يف 

اأمن احلدائق، وعمال النظافة. 

التوزيع اجلغرايف للحدائق على أحياء مدينة حائل: 
يتفاوت التوزيع اجلغرايف على اأحياء املدينة، فقد وجد يف حي اأجا )6( حدائق، اأي اأن 
)40%( من احلدائق ترتكز يف حي اأجا، فاحلي- رغم قدمه- ي�سهد يف الوقت احلايل نه�سة 
�ساملة ب�سبب تو�سع جامعة حائل فيه، مما اأدى اإىل امتداد العمران اإليه ب�سكل وا�سح، ورافق 
هذه النه�سة العمرانية االهتمام الكبري بتوفري م�ساحات خ�رشاء للتنزة، وتبلغ م�ساحة هذا 

احلي )32كم2( ، يف حني يقطنه )4250( ن�سمة. 
حدائق   )3( فيه  يوجد  حيث  احلدائق،  عدد  يف  ثانيا  الغربي  املتنزة  حي  وجاء 
بن�سبة )20%( من عدد احلدائق يف املدينة، اجلدول )4(، ويوجد يف حي اخلما�سية نحو 
وحي  ال�سالم  وحي  ال�سمراء  حي  من  كل  يف  يوجد  حني  يف  احلدائق،  عدد  من   )%13(
 )23( والبالغة  حائل  اأحياء  باقي  اأما  منها،  كل  يف  واحدة  حديقة  املطار  وحي  �سماح 

حي فال يوجد فيها حدائق. 
 الجدول )4(

توزيع الحدائق على أحياء حائل

ن�سبة م�ساحة احلدائق %م�ساحة احلدائقن�سبة احلدائق %عدد احلدائقاحلي

64044738057اأجا
32017053421،7املتنزة الغربي

213،3460555،8اخلما�سية
16،79123011،6ال�سمراء
16،7152162ال�سالم
16،782001�سماح
16،774501املطار

15100786065100املجموع

المصدر: إعداد وحساب الباحثة. 
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وي�سمل حي اأجا على اأكرب ن�سبة يف م�ساحة احلدائق، حيث بلغت )57%( ، مما يدلل 
 4250 اإىل  فيه  ال�سكان  ن�سبة  انخفا�ص  رغم  احلي،  هذا  يف  احلدائق  م�ساحة  كرب  على 
ن�سمة، وا�ستمل حي املتنزة الغربي على )21.7%( من م�ساحة احلدائق، وهو حي منخف�ص 
الكثافة ال�سكانية، حيث مل تتجاوز 83 ن�سمة/ كم2، وجاء حي ال�سمراء ثالثا حيث ا�ستمل 
على )11، 6%( من م�ساحة احلدائق مع اأنه ال توجد فيه �سوى حديقة واحدة، وتفوق على 

حي اخلما�سية رغم وجود حديقتني يف احلي. 

نصيب الفرد من احلدائق العامة: 

ومن خالل تق�سيم م�ساحة احلدائق يف مدينة حائل )786065م2( على جمموع ال�سكان 
اخل�رشاء،  امل�ساحات  من  الفرد  ن�سيب  معدل  على  احل�سول  اأمكن   ،)191580( وهو  فيها 
حيث بلغ نحو )4م2/ فرد( ، ويتفاوت ن�سيب الفرد من امل�ساحات اخل�رشاء يف اأحياء مدينة 
حائل، فنجده يرتفع يف حي اأجا اإىل )105م2( ب�سبب وجود )6( حدائق، )5( منها ت�سنف 
على اأنها �سخمة تزيد م�ساحتها عن 50000م2، وحديقة واحدة فقط وهي حديقة اأجا بارك 

متو�سطة امل�ساحة. 
، حيث يحوي )3(  اإىل )128م2(  الغربي  الفرد يف حي املتنزة  وكذلك يرتفع ن�سيب 
حدائق، وت�سنف حديقة مرج الند وحديقة االأمري �سعود بن عبد املح�سن على اأنها �سخمة 

امل�ساحة، تزيد عن )50000م2( ، وحديقة الزيتون كبرية امل�ساحة. 
وينخف�ص ن�سيب الفرد يف حي اخلما�سية اإىل )7.4م2( رغم وجود حديقتني متو�ستطي 
امل�ساحة فيها، حيث تبلغ م�ساحتهما معًا نحو )46055م2( ، يف حني يرتفع عدد ال�سكان 

فيها اإىل )9847( ن�سمة. ال�سكل )3(
اإىل  يرتفع  الفرد  ن�سيب  فاإن  ال�سمراء،  واحدة يف حي  الرغم من وجود حديقة  وعلى 
)20م2( ، فحديقة ال�سمراء �سخمة امل�ساحة، وتبلغ )91230م2( ، يف حني يبلغ عدد ال�سكان 

)4600ن�سمة( . 
ويبلغ ن�سيب الفرد من احلدائق يف حي ال�سالم )6م2( ، لوجود حديقة واحدة متو�سطة 
حي  يف  الفرد  ن�سيب  وانخف�ص  ن�سمة،   )2615( �سكان  وعدد   ، )15216م2(  امل�ساحة 
بعدد  ومتتاز  امل�ساحة،  متو�سطتا  اأنهما  اإال  حديقتني،  وجود  رغم  )7.4م2(  اإىل  اخلما�سية 

�سكان كبري يتجاوز )9847ن�سمة( . اجلدول )5( 
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اأما حي �سماح وحي املطار فقد انخف�ص ن�سيب الفرد فيهما من احلدائق اإىل اأقل من 
)1م2( وذلك ب�سبب وجود حديقة واحدة �سغرية يف كل حي، يف حني متتاز املنطقتان بعدد 

�سكاين كبري. يف حني اأن ن�سيب الفرد يف باقي االأحياء )�سفر( . 
الجدول )5( 

متوسط نصيب الفرد من مساحة الحدائق في أحياء مدينة حائل

ن�سيب الفرد م2عدد ال�سكانم�ساحة احلدائق يف احلي )مرت مربع( احلي

4473804250105اأجا
1705341334128املتنزة الغربي

4605598474،7اخلما�سية
91230460020ال�سمراء
1521626156ال�سالم
820094500،9�سماح
745080000،9املطار

�سفر151484�سفرباقي االأحياء
7860651915804املجموع

المصدر: إعداد وحساب: الباحثة. 
الشكل )3( 

نصيب الفرد من الحدائق العامة في أحياء مدينة حائل

المصدر: إعداد الباحثة، 2012م. 
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التحليل اإلحصائي لنمط التوزيع للحدائق: 

 :Chi Square أوالً- مربع كاي

ملقارنة التوزيع املتوقع للحدائق يف مثل م�ساحة حائل، بالتوزيع احلقيقي للحدائق 
فيها، اُ�ستخدم قانون مربع كاي )24( االآتي: 

كاي2 = مج      )اأ – ب(2
                              ب

حيث اأن: 
اأ = التوزيع املالحظ 

ب = التوزيع املتوقع 
التي حتتوي على  �سبكة مكونة من 30 مربعًا تغطي م�ساحة املناطق  ُو�سعت  حيث 
اأن قيمة مربع كاي املح�سوبة )املالحظة( من  احلدائق. وقد ات�سح من خالل )اجلدول 6( 

خالل املعادلة ال�سابقة ت�ساوي )91( . 

مربع كاي= مج )اأ – ب(2 = 91
                            ب

وعند مقارنة هذه القيمة مع قيمة مربع كاي املتوقعة مقابل درجة احلرية امل�ساوية 
ل29 )وهي عدد املربعات 30 ناق�ص واحد( ، وعند م�ستوى الداللة املعنوية )0.05( تبني 
اأن قيمة مربع كاي هي )42.557( . وعند مقارنة قيم مربع كاي املالحظة واملتوقعة تبني 
اأن املح�سوبة هي اأكرب من املتوقعة، )امللحق 1( ، وهي بعيدة عن ال�سفر. وهذا يعني اأن منط 

توزيع احلدائق يف مدينة حائل هو منط متًجمع ولي�ص ع�سوائيا. 

:Lorenz Curve ثانياً- منحنى لورنز

وهو  حائل.  مدينة  يف  احلدائق  تبعرث  اأو  ترًكز  درجة  لقيا�ص  لورنز  منحنى  ا�ستخدم 
يقارن بني التوزيع الفعلي للحدائق، وتوزيعها املثايل اأو االفرتا�سي املنتظم. حيث ت�ستخدم 
فكرة التوزيعات املتًجمعة ال�ساعدة يف ر�سم املنحنى الذي يدل على مدى العدالة يف توزيع 
احلدائق على املناطق ح�سب م�ساحاتها. ويفرت�ص التوزيع املثايل ملنحنى لورنز اأن هناك 
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توزيعا عادال للظواهر يتنا�سب مع امل�ساحات التي تتوزع عليها. واقرتاب التوزيع الواقعي اأو 
احلقيقي اأو ابتعاده عن التوزيع املثايل يدل على مدى الرتكز اأو الت�ستت يف توزيع احلدائق. 
التوزيع  الفرق بني  الظواهر اجلغرافية يظهر  ومنحنى لورنز هو متثيل بياين لتوزيع 
اأو  احلقيقي  التوزيع  وبني  مثلثني،  اإىل  املربع  يق�سم  الذي  الوتر  خط  ميثله  الذي  املثايل 

الواقعي اأو املالحظ لتوزيع الظواهر. 
اأن  �سح  اتَّ  )4( ال�سكل  احلدائق يف مدينة حائل كما يظهر يف  ذلك على  وعند تطبيق 
والتوزيع  حائل،  اأحياء  على  للحدائق  املثايل  التوزيع  خط  م�سار  بني  كبرياً  تباينًا  هناك 

احلقيقي لها. 
الشكل )4( 

منحنى لورنز الذي يوضح مدى تركز الحدائق على أحياء مدينة حائل

االأمر الذي ي�سري اإىل توزيع غري متوازن واختالف كبري بني التوزيع احلقيقي واملتوقع 
التوزيع، كلما زادت امل�ساحة املح�سورة بني خط  التباين يف  اإذ يزيد حجم  اأو املفرت�ص. 
هذا  يف  التباين  ويتناق�ص  الواقعي،  اأو  احلقيقي  التوزيع  وخط  للحدائق  املثايل  التوزيع 
زيادة  على  لورنز  منحنى  دل  احلالة  هذه  ويف  بع�سهما.  من  اخلطني  اقرتاب  مع  التوزيع 
امل�ساحة الفا�سلة بني اخلطني كدليل على التوزيع غري املتوازن للحدائق على االأحياء. فعلى 
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�سبيل املثال يرتكز نحو 40% من جممل احلدائق يف مدينة حائل يف حي اأجا الذي ال ت�سكل 
م�ساحته �سوى 5% من امل�ساحة العامة للمدينة. وباملثل فاإن 20% من حدائق املدينة توجد 

يف حي املتنزة الغربي التي ال ت�سكل م�ساحتها �سوى %2.5. 
احلدائق يف مدينة حائل موجودة على  اأن 100% من جممل عدد  اأي�سا  كما يو�سح 
يف  للحدائق  �سديد  تركز  اإىل  ي�سري  وهذا  املدينة،  م�ساحة  من   %24.6 تتجاوز  ال  م�ساحة 

م�ساحة �سغرية. 

 :Person Correlation ثالثاً- معامل ارتباط بريسون

ال�سكانية  والكثافة  للحدائق  اجلغرايف  التوزيع  بني  العالقة  وحجم  طبيعة  الإظهار 
الأحياء مدينة حائل، اُ�ستخدم معامل ارتباط بري�سون. 

SPSS، ُك�سف عن طبيعة وحجم  وبا�ستخدام احلزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعية 
العالقة بني الكثافة ال�سكانية وعدد احلدائق يف اأحياء مدينة حائل كما يظهر ال�سكل )5(. 
وقد اأظهر التحليل اأن معامل ارتباط بري�سون �سالب 0.148، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن هناك 
ارتباطًا �سلبيًا بني الكثافة ال�سكانية وعدد احلدائق، مبعنى اأنه كلما انخف�ص معدل الكثافة 

ال�سكانية يف اأحياء حائل، كلما زاد عدد احلدائق فيها. 
الشكل )5( 

العاقة بين الكثافات السكانية وعدد الحدائق في أحياء مدينة حائل
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فيه  ال�سكانية  الكثافة  تبلغ  الذي  اأجا  احلدائق يف حي  حيث يالحظ وجود 40% من 
تتجاوز  ال  حني  يف  الغربي  املتنزة  حي  يف  احلدائق  من   %20 ويوجد  كم2،  فرداً/   133
الكثافة ال�سكانية فيه 83 �سخ�سًا/ كم2، ويوجد 13% من احلدائق يف حي اخلما�سية الذي 
تبلغ الكثافة ال�سكانية فيه 428 �سخ�سًا/ كم2، يف حني اأن حي اجلامعيني الذي ترتفع فيه 

الكثافة ال�سكانية اإىل 916 �سخ�سًا/ كم2 ال يوجد فيه حدائق. 
نتائج تحليل معامل االرتباط بيرسون

GNPOP

GNPearson Correlation1. 000- . 148

 Sig. (1- tailed) .. 213

N1919

POPPearson Correlation- . 1941. 000

 Sig. (1- tailed). 213 .

N1919

النتائج: 

تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج، ميكن عر�سها على النحو االآتي: 
تتمتع ن�سف احلدائق )46،6%( يف حائل تقريبًا مب�ستوى خدمات جيد، يف حني . 1

اأن نحو )26،7%( منها ذات م�ستوى خدمات ممتاز، ونحو )26،7%( ذات م�ستوى خدمات 
متو�سط، وال توجد حدائق يف فئة رديء. 

اأظهر حتليل مربع كاي اأن منط توزيع احلدائق يف مدينة حائل منط متجمع، ولي�ص . 2
ع�سوائيًا. 

منط توزيع احلدائق يف مدينة حائل مييل اإىل النمط املتجمع، ويرتكز على م�ساحة . 3
قليلة، كما اأظهر حتليل منحنى لورنز. 

وجود عالقة �سلبية بني الكثافة ال�سكانية وعدد احلدائق، كما ظهر من نتائج حتليل . 4
بري�سون، ففي االأحياء ذات الكثافة ال�سكانية تقل ن�سبة م�ساحة احلدائق فيها. 
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التوصيات: 

بناء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، فاإننا نو�سي مبا ياأتي: 

�رشورة االهتمام باإن�ساء مزيد من احلدائق يف جميع االأحياء التي ال يوجد فيها . 1
حدائق، وزيادة عدد احلدائق يف االأحياء ذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة، وذلك بهدف زيادة 

م�ساحة احلدائق التي �سكلت ن�سبة �سئيلة من م�ساحة املدينة. 
املتو�سط . 2 امل�ستوى  ذات  احلدائق  يف  وتطويرها  املقدمة  اخلدمات  زيادة  �رشورة 

للرقي بها للم�ستوى اجليد واملمتاز. 
حدائق . 3 اإىل  حتويلها  على  والعمل  العامة  احلدائق  تقدمها  التي  اخلدمات  تطوير 

متخ�س�سة تنت�رش فيها املراكز الثقافية والتعليمية التي تلبي احتياجات املواطنني كافة 
على اختالف رغباتهم وفئاتهم العمرية، وخلفياتهم الثقافية والتعليمية. 

حائل، . 4 مدينة  يف  االأرا�سي  ا�ستعماالت  خمططات  �سمن  احلدائق  تو�سع  اأن  يجب 
وذلك الأن العديد من اأحياء املدينة نا�سئة ومازالت يف طور االإعمار. 
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