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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

ولئن سألتهم من خلـق السـموات واالرض ليقـولن 

)الـذي جعـل لكـم 9خلقهن العزيز العلـيم (

االرض مهدا وجعل لكم فيهـا سـبال لعلكـم 

  ) 10تهتدون (

  

  صدق اهللا العظيم

  الزخرفسورة 



 د 
 

  ))10-9(اآلیة (

  شرفإقرار امل
  

   اوو ار إداد ذه إند أ

ــةالتوزيــع املكــاني الســتعماالت االرض احلضــرية يف ب��ـ ((  مدين

اف�راح  (( اط    تا د     ))حمافظة بابـل  يفاملدحتية 

   إراد م ت  ))اب����راھیم ش����مخي االس����دي

را ن ادا   /ل      ل تط ن زء و ،

 ردرا   را راا   

        

                                           

                                             

                                                      

        

  

  

  

  . ارء  و ارف، أر ذه 
  

  

  
  

  

  م ارا رس

  د وم ند.أ.م. 

وا  

رفديد. م.أ. اد ام ارد ا ء   

/     /     ر2009ا  
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 إقرار املقوم اللغوي

التوزيع املكاني السـتعماالت بـ ((أشھد أن الرسالة الموسومة        

ا    ))حمافظــة بابــل  يفاملدحتيــة  مدينــةاالرض احلضــرية يف 

دت  طا )) ق��د ج��رت  ))اف��راح اب��راھیم ش��مخي االس��دي

مراجعتھ��ا وتص��حیحھا لغوی��اً تح��ت إش��رافي حت��ى أص��بحت بأس��لوب س��لیم  

  من األخطاء اللغویة. 

  

      

  

  

  

 إقرار املقوم العلمي

التوزيـع املكـاني السـتعماالت ((أشھد أن الرس�الة الموس�ومة        

ا    ))حمافظــة بابــل  يفاملدحتيــة  مدينــةاالرض احلضــرية يف 

دت    طا )) ق�د ج�رت   ))اف�راح اب�راھیم ش�مخي االس�دي

مراجعتھ��ا وتص��حیحھا علمی��اً تح��ت إش��رافي حت��ى أص��بحت بأس��لوب س��لیم  

  من األخطاء العلمیة. 

     

  

  

وا   

  ام . أ.م.د. د ا د اوب 

وا   

  ام . أ.د. د  اف
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  إقرار جلنة املناقشة
نشھد نحن أعض�اء لجن�ة المناقش�ة ق�د اطلعن�ا عل�ى الرس�الة الموس�ومة        

 يفاملدحتية  مدينةالتوزيع املكاني الستعماالت االرض احلضرية يف ((

)) ف�ي   اف�راح اب�راھیم ش�مخي االس�ديوناقش�نا الطالب�ة((  ))حمافظة بابل 

محتویاتھ��ا وفیم��ا ل��ھ عالق��ة بھ��ا، ونعتق��د أنھ��ا ج��دیرة ب��القبول لنی��ل درج��ة 

  وبتقدیر (                  ).  ارا ار الماجستیر 

  

  

  

  

  

  

  

  مصادقة جملس الكلية 

را  س دق    ن ادا         رار  ل 

.ا  

  
  

  

  

 اذ اد ادور

  ر دي اوري

ن ادا  را  د  

   ل

/       /  

 أ.م.د. ء د ارم اد 

روا و  

  أ.م.د. وب د اري

  وا

 ا  رةزد ا .أ.د  

س ار  

  أ.م.د. د اب  رد

  وا
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  اإلهـــــــــداء

  

  

  الى بحر المحبة والحنان ....

  والدي العزیز ....

  اطال هللا عمره ....

  

  

  

  الباحثة

  



 ح 
 

  

  شكر وتقدير

  واسلم على رسولھ محمد وعلى الھ الطیبین الطاھرین . واحمده واصلِّ اشكر هللا تعالى 

ال�ى اس�تاذي ال یسعني وانا انتھي من اعداد ھ�ذه الرس�الھ اال ان اق�دم ش�كري وتق�دیري 

الفاضل الدكتور صفاء عبد الكریم االسدي لتفضلھ باالشراف على ھذه الرسالھ ولما ل�ھ 

م��ن اراء قیم��ھ وتوجیھ��ات علمی��ة س��دیده ك��ان لھ��ا دور كبی��ر باظھ��ار الرس��الھ بش��كلھا 

  الحالي .

كافة في كلیة التربی�ة جامع�ة باب�ل  كما اتقدم بالشكر والتقدیر الى اساتذة قسم الجغرافیة

ال��دكتور عب��د االل��ھ رزوق��ي كرب��ل وال��دكتور عای��د س��لوم الحرب��ي  م��نھم خ��ص بال��ذكروا

والدكتور عبد الزھرة الجنابي واالستاذ عامر راجح نصر واالستاذ علي كریم . كما اتقدم 

  بالشكر الجزیل الى الدكتور عبد الستار مھدي .

جامع�ة باب�ل وال�ى  كاف�ة ف�ي وكما اتقدم بالشكر والتق�دیر ال�ى م�وظفي المكتب�ة المركزی�ة

  امین مكتبھ قسم الجغرافیھ االستاذ محمد علي (ابو موسى ) .

كما اتقدم بالشكر والتقدیر الى كافة موظفي الدوائر الحكومیة في ناحیة المدحتیة  والى 

  االخ ( ابو فاطمھ ) لما ابدوه من مساعدة قیمھ لي التمام الدراسة .

ال�ى ج�انبي ف�ي  الوقوفھ� واالمتنان الى عائلتي الكریمةكما اتقدم بوافر الشكر والعرفان 

  ھذا المشوار الطویل 

  وفق هللا الجمیع ....

  

  الباحثة
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Abstract   

 

Madhatiya is one of the ways districts followed to province of 

Hashemyae in Babil governorate,its area is (584-723) hectares 

and its population is(45316)consist of(5 ) living quarters( Al imam 

Hussein, Ameer, Zahra, Hor hajab) . The letter is aimed for 

studying the uses of urban land within the municipal boundaries to 

Madhatiya  and to know the nature and the geographical 

distribution of those uses, and the factors are responsible for this 

distribution, this letter also aims to know the important problems 

suffered by urban land uses for the purpose and place appropriate 

solutions to these problems till the year (2027).  

there isn’t avail able enough information on the uses of urban land 

in the town the researcher designed a form of questionnaire 

(303)special  form to for population and housing, and (200)special 

form to commercial and industrial shops for  purpose for stepping 

the reality of the different land uses in Madhatiya  

Found through the study that the religious factor played an 

important role in the emergence and development of Al-madhatiay 

 district in addition to the growth of the other land,uses  where 

residential use occupy  (441.429) per hectare (75.5%) of the total 

use and commercial use occupy  (0,584) per hectare (0.09 %) and 

the industrial use occupy (0,125) per hectare (0.02%) and the 

educational use occupy (3.5) per hectare (0.6%), while the healthy 

use occupy(0.2) per hectare (0.03%) also take administrative use 

occupy(2.18) per hectare ( 0.4%), while the religious use occpy an 

(0.74) per hectare (0.12%), while the entertainment (26.6) and per 

hectare (4.54%), and a transport occupy (109.365) per hectare 

(18.7%) of the total land use. As the study  in chapter four that city 

needs all uses in the various uses of the land in accordance with 

dependant  planning standards and finally the letter  was 

concluded a number of conclusions and recommendations.  
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 املقدمة

والمؤسس�ات تعد استعماالت االرض م�ن الموض�وعات الھام�ة الت�ي تولیھ�ا ال�دول         

ب��ر ع��ن الحال��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الت��ي تعیش��ھا المدین��ة او اھتمام��ا خاص��ا النھ��ا تع

ان المعرفة باستعماالت االرض ازدادت اھمیتھا  فضالً عناالقلیم في فترة زمنیة معینة ، 

الدول المتحضرة للسیطرة على مواردھ�ا الطبیعی�ة التخ�اذ  عھالتي  تضمع زیادة الخطط ا

  القرارات الصائبة للتغلب على مشاكل تدھور استعماالت االرض .

والھمی��ة ھ��ذا الموض��وع فق��د تناول��ت ھ��ذه الدراس��ة التوزی��ع المك��اني الس��تعماالت        

  المدحتیة . مدینةاالرض في 

ل الت�ي ش�كلت ص�ورة توزی�ع انم�اط تنصرف ھ�ذه الدراس�ة ال�ى كش�ف دور العوام�       

استعماالت االرض ، فضال عن معرفة خص�ائص ھ�ذه االس�تعماالت واھ�م المش�اكل الت�ي 

  .ھا واتجاھات تطورھا في المستقبل تواجھ

  شكلة الدراسة م

  -یمكن صیاغة مشكلة الدراسة باالسئلة االتیة :

ھ��ل للعوام��ل الجغرافی��ة اث��ر ف��ي توزی��ع اس��تعماالت االرض الحض��ریة ف��ي منطق��ة  -1

  الدراسة ؟ 

  ماصورة توزیع استعماالت االرض في منطقة الدراسة ؟ - 2

  فرضية الدراسة 

   -یمكن صیاغتھا باالجوبة االتیة :

ان للعوامل الجغرافیة ( الطبیعیة والبشریة) اثر واضح في توزیع استعماالت االرض  - 1

  منطقة الدراسة . في

تتوزع استعماالت االرض في منطقة الدراسة توزیع�ا عش�وائیا دون مراع�اة المع�اییر  - 2

 طیة .یالتخط
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 حدود منطقة الدراسة 

التي تبلغ مس�احتھا تشمل منطقة الدراسة حدود التصمیم االساس لناحیة المدحتیة 

  .) ھكتار وھي ناحیة تابعة لقضاء الھاشمیة في محافظة بابل  584,723(

  

  -هدف الدراسة :

التع�رف عل�ى واق��ع اس�تعماالت االرض الحض��ریة ف�ي مدین��ة المدحتی�ة واھ��م  -1

  العوامل التي ساعدت على ابراز ھذا التوزیع .

ومعالج��ة المش��كالت ی��ر ف��ي انم��اط اس��تعماالت االرض تغمعرف��ة اتجاھ��ات ال -2

 التي تتعرض لھا المنطقة لتوجیھھا نحو االستعمال االمثل .

توضیح اھمیة الوظیفة الدینیة في المدینة وما لھذه الوظیفة م�ن اث�ر كبی�ر ف�ي  -3

 نشؤء المدینة وتطورھا وتفعیل الوظائف االخرى .

  

  مربرات الدراسة 

   -اسة ھي :الباحثة الى اختیار موضوع الدر تان المبررات التي دفع

  افتقار منطقة الدراسة الى دراسة تفصیلیة  -1

االس���ھام بانج���از دراس���ة جغرافی���ة حض���ریة تس���اھم ف���ي عملی���ات التخط���یط  -2

 العمراني المستقبلي للمدینة .
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  منهجية الدراسة 

ض��وع الدراس��ة عل��ى الم��نھج الوص��في مول اعتم��دت الباحث��ة ف��ي معالجتھ��ا         

  دراسة المنطقة دراسة علمیة تفصیلیة .ضافة الى المنھج التحلیلي لغرض ا

  

  مصادر الدراسة 

   -: اآلتییناعتمدت الدراسة في جمع معلوماتھا على المصدرین 

  الدراسات النظریة ( المكتبة ) . المعلومات التي اعتمدت على -1

        وھ��ي المعلوم��ات المعتم��دة عل��ى الكت��ب والرس��ائل واالط��اریح الجامعی��ة واالبح��اث 

( الدوریات ) الجغرافیة وغیر الجغرافیة الت�ي لھ�ا عالق�ة بموض�وع الدراس�ة فض�ال 

ع�ن البیان�ات المنش��ورة وغی�ر المنش��ورة المت�وفرة ف�ي المكتب��ات وال�دوائر الحكومی��ة 

  لخدمة الدراسة . االستفادة منھاالتي تم 

  .المعلومات التي اعتمدت على الدراسة المیدانیة  -2

   -وھي المعلومات التي تم الحصول علیھا من خالل مایلي :

/ وھ��ي اح��دى طرائ��ق جم��ع المعلوم��ات  المالحظ��ة او المش��اھدة المباش��رة  - أ

وتتمثل باالطالع المباشر على منطقة الدراسة ، فضال عن القیام بعملیة مسح 

الستعماالت االرض الحضریة لغرض وصف استعماالت االرض وتصنیفھا 

  الخرائط .وتمثیلھا على 

/ ت�م م�ن خاللھ��ا اج�راء المق�ابالت م�ع بع�ض م��وظفي  المق�ابالت الشخص�یة   - ب

ال���دوائر الحكومی���ة وس���كان االحی���اء الس���كنیة واص���حاب المح���الت التجاری���ة 

والصناعیة وبعض زوار المرقد الشریف لغرض الحص�ول عل�ى المعلوم�ات 

 المطلوبة 
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الس�تبیان الخاص�ة رات ا/ تضمن تصمیم نماذج من استما استمارة االستبیان  - ت

 -تطلبت الدراسة اعداد نموذجین ھما :بالمدینة و

  النموذج االول / خاص بسكان المدینة والوحدات السكنیة 

  النموذج الثاني / خاص بالمحالت التجاریة والصناعیة 

تم اختیار حجم العینة على اساس عدد الوحدات السكنیة في منطقة الدراسة والبالغ�ة 

دة سكنیة وقد بلغت عدد االستمارات الموزعھ بالنسبة للنموذج ) وح 6060عددھا ( 

% ) وزع����ت اس����تمارات االس����تبیان بطریق����ة 5) اس����تمارة بنس����بة (  303االول ( 

  )1(عشوائیة على احیاء المدینة الخمسة . 

ام���ا النم���وذج الث���اني الخ����اص ب���المحالت التجاری���ة والص����ناعیة فق���د بلغ���ت ع����دد 

  استمارة . ) 200االستمارات المعده لھ ( 

% ) 5% ) ، وخط��أ مس��موح ب��ھ ق��دره ( 95احتس��بت حج��م العین��ة بمس��توى ثق��ة (  

  )2( -وبحسب المعادلة االتیة :

 
2)

6
(
D

Z
N  

  = عدد االستمارات  Nحیث 

Z القیمة المقابلة لمستوى الثقة =  

  = االنحراف المعیاري  6

D مقدار الخطا المسموح بھ =  

  

                                                             
  ) .2ملحق رقم ( - 1
الي والبح��ث عب��د المجی��د حم��زة الناص��ر ، عص��ریة الم��رزوك ، العین��ات ، وزارة التعل��یم الع�� - 2

  . 86، ص1989جامعة الموصل ،  العلمي ، بیت الحكمھ، 
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  الدراسات املشابهه 

دراسة صباح محم�ود محم�د الخطی�ب ، مدین�ة الحل�ة الكب�رى وظائفھ�ا وعالقتھ�ا  -1

لمدین��ة الحل��ة والتط��ور راس��ة الخص��ائص الطبیعی��ة والبش��ریة االقلیمی��ة تن��اول فیھ��ا د

  )3(التاریخي الستعماالت االرض وانماط ھذه االستعماالت .

د ، تن��اول فیھ��ا دراس��ة ص��الح فل��یح حس��ن ، تط��ور الوظیف��ة الس��كنیة لمدین��ة بغ��دا -2

تطور اس�تعماالت االرض الس�كنیة ف�ي مدین�ة بغ�داد وق�د ح�دد مجموع�ة م�ن االق�الیم 

الس��كنیة معتم��داً ف��ي تقس��یمھ ھ��ذا عل��ى عم��ر المس��كن ومس��احة االرض الت��ي یحتلھ��ا 

  )4(وقیمة االیجار والمظھر الخارجي للمسكن .

مكانی�ة الس�تعماالت دراسة عبد الصاحب ناجي البغدادي ، تناول فیھ�ا المالئم�ة ال -3

  )5(االرض السكنیة في مدینة النجف .

دراسة محمد حمید عباس الش�ھابي ، تناول�ت ھ�ذه الدراس�ة الخص�ائص الطبیعی�ة  -4

  )6(والبشریة لمدینة النجف وانماط الطرق في المدینة .

دراسة عباس ھاشم خالد ، تناولت ھذه الدراسة اث�ر العوام�ل الطبیعی�ة والبش�ریة  -5

  )7(انماط استعماالت االرض في مدینة العزیزیة . في توزیع

                                                             
مدین��ة الحل��ة الكب��رى وظائفھ��ا وعالقتھ��ا االقلیمی��ة ، رس��الة ص��باح محم��ود محم��د الخطی��ب ،  - 3

  .1973جامعة بغداد ،  ماجستیر ، (منشورة ) ، مقدمة الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ،
) ،رس�الة  1970 – 1950صالح فلیح حسن ، تطور الوظیفة السكنیة لمدینة بغداد الكب�رى (  - 4

 .1976كلیة االداب،جامعة بغداد، ماجستیر(غیر منشوره)،مقدمھ الى مجلس

المالئم��ة المكانی��ة الس��تعماالت االرض الس��كنیة ف��ي مدین��ة  الص��احب ن��اجي البغ��دادي ،   عب��د - 5
( غی�ر منش�ورة ) ، مقدم�ة ال�ى مرك�ز التخط�یط الحض�ري واالقلیم�ي ،  هالنجف، اطروحة دكتورا

  .  1999جامعة بغداد ، 
ت االرض الغ�راض النق�ل ف�ي مدین�ة النج�ف ، رس�الة محمد حمید عباس الش�ھابي ، اس�تعماال - 6

  . 2002ماجستیر ، ( غیر منشورة ) ، مقدمة الى مجلس كلیة التربیة ، جامعة المستنصریة ، 
عباس ھاشم خالد ، استعماالت االرض في مدینة العزیزیة ، رسالة ماجستر ، (غیر منش�ورة)  - 7

  . 2002صریة ، ، مقدمة الى مجلس كلیة التربیة ، جامعة المستن
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دراس��ة اس��راء موف��ق رج��ب ال��دلیمي ، تناول��ت فیھ��ا دراس��ة اس��تعماالت االرض  -6

الحضریة والریفیة من خالل دراسة العوامل الطبیعیة والبشریة واثرھما على توزیع 

  )8(استعماالت االرض . 

االرض الحض�ریة ف�ي مدین�ة ھی�ت ، استعماالت دراسة بالل بردان علي الحیاني -7

  )9( باستخدام الخرائط .

ب حس��ین الخزرج�ي ، تن��اول فیھ�ا مقدم��ة تاریخی�ة ع��ن مدین��ة دراس�ة ط��ھ مص�ح -8

ال��دجیل واث��ر العوام��ل الطبیعی��ة والبش��ریة عل��ى اس��تعماالت االرض الحض��ریة ف��ي 

  )10(مركز قضاء الدجیل . 

یة عالمكاني للخدمات المجتم ، كفاءة التوزیعان  الجمیليدراسة ریاض كاظم سلم -9

لیمی��ة والترفیھی��ة وانم��اط التعوف��ي مدین��ة ك��ربالء ، تن��اول فیھ��ا الخ��دمات الص��حیة 

  )11(.توزیعھا

  

  هيكلية الدراسة 

تن��اول ھ��ذا الفص��ل  ،/ خلفی��ة نظری��ة الس��تعماالت االرض الحض��ریة الفص��ل االول

ع المك��اني مف��اھیم عام��ة ف��ي اس��تعماالت االرض الحض��ریة ونظری��ات انم��اط التوزی��

االستعماالت ، كما تناول اھم العوامل الم�ؤثرة ف�ي التوزی�ع وانم�اط اس�تعماالت  هلھذ

                                                             
اس��راء موف��ق رج��ب ال��دلیمي ، اس��تعماالت االرض الحض��ریة ف��ي ناحی��ة الراش��دیة ، رس��الة  - 8

  . 2003ر ، ( غیر منشورة ) ، مقدمة الى مجلس كلیة االداب ، جامعة بغداد ، یماجست
دراس��ة ب��الل ب��ردان عل��ي الحی��اني ، اس��تعماالت االرض الحض��ریة ف��ي مدین��ة ھی��ت، رس��الة  - 9

  . 2005، ( غیر منشورة ) ، مقدمة الى مجلس كلیة التربیة للبنات ، جامعة بغداد ،  ریماجست
ب حس��ین الخزرج��ي ، التوزی��ع المك��اني الس��تعماالت االرض الحض��ریة لمرك��ز ط��ھ مص��ح - 10

قضاء الدجیل ، رسالة ماجستیر ، ، ( غی�ر منش�ورة ) ، مقدم�ة ال�ى مجل�س كلی�ة التربی�ة ، جامع�ة 
  . 2006بغداد ، 

یة (التعلیمی�ة عدراسة ریاض كاظم سلمان الجمیلي ، كفاءة التوزیع المكاني للخدمات المجتم - - 11
، الص�حیة ، الترفیھی��ة ) ف��ي مدین�ة ك��ربالء ، اطروح��ة دكت��وراه ، ( غی�ر منش��ورة ) ، مقدم��ة ال��ى 

  . 2007مجلس كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 



7 
 

متمثل��ة ( بالس��كن ، التج��ارة ، الص��ناعة ، الخ��دمات العام��ة ) كم��ا اخ��تص ل ا االرض

  بدراسة طرق واھداف ومبررات تنظیم استعماالت االرض الحضریة .

  / الخصائص المكانیة لمنطقة الدراسة  الفصل الثاني

متمثلة بـ ( السطح ، المناخ ، ل ا اختص ھذا الفصل بدراسة الخصائص الطبیعیة     

متمثلة بـ ( نمو السكان ، توزیعھم ل االتربة ، الموارد المائیة ) ، الخصائص السكانیة

  حتیة .استعماالت االرض الحضریة في المد في، تركیبھم ) واثر ھذه الخصائص 

  . منطقة الدراسة/ تحلیل واقع استعماالت االرض الحضریة في  الفصل الثالث

اختص بدراسة نشاة المدحتیة ومراحل نموھ�ا العمران�ي ، حی�ث قام�ت الباحث�ة       

      تھا حت�ى الوق�ت الحاض�رلمدین�ة عل�ى ( س�ت ) مراح�ل من�ذ نش�ابتقسیم مراحل نمو ا

اسة الواقع الحالي الستعماالت االرض في منطق�ة ) ، كما قامت الباحثة بدر2009( 

الدراسة متمثلة باستعماالت ( السكنیة ، التجاریة ، الصناعیة ) واستعماالت االرض 

دینی�ة ،متمثلة بالخدمات المجتمعیة ( تعلیمیة ، صحیة ، اداری�ة ، ترفیھی�ة ال الخدمیة 

، بری��د اتص��االت ، ) وخ��دمات البن��ى االرتكازی��ة ( م��اء ، كھرب��اء ، مج��اري ، نق��ل 

  محطات الوقود).

/ س���تراتیجیات تنظ���یم اس���تعماالت االرض الحض���ریة ف���ي منطق���ة  الفص���ل الراب���ع

  الدراسة.

اختص بدراسة اھم المشاكل التي تعانیھا استعماالت االرض واحتیاجات ك�ل         

) لف�رض الوص�ول بالمدین�ة ال�ى  2027استعمال من المساحھ المطلوبة حتى ع�ام ( 

  تنسجم مع المعایر التخطیطیة المعتمدة .حالة 

  واخیرا ختمت الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصیات .
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  الفصل االول

  

  خلفية نظرية يف استعماالت االرض احلضرية
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  استعماالت االرض احلضرية  1-1

یقصد باستعماالت االرض الحضریة التوزیع المكاني للوظائف المتعددة التي          

الوظیف��ة الس��كنیة كان المن��اطق المحیط��ھ بھ��ا متمثل��ة  (بتق��دمھا المدین��ة لس��كانھا وس��

  )12(.  )الترفیھیة،التجاریة ،الصناعیة، الخدمیة ،

ي وعرف��ت ایض��ا بانھ��ا الفعالی��ات الت��ي یمارس��ھا االنس��ان عل��ى االرض والت��        

عة ، الخ�دمات ) ، ب�ـ ( الس�كن ، التج�ارة ، الص�نا یرتبط بھا ارتباط�اً مباش�راً متمثل�ة

ل��ذلك یمث��ل مفھ��وم اس��تعماالت االرض الحض��ریة مجم��ل الفعالی��ات واالنش��طة الت��ي 

أي التغی�ر المس�تمر ف�ي عالق�ة االنس�ان  ،یمارسھا او یقوم بھا االنس�ان عل�ى االرض

ویزداد اعتم�اد االنس�ان عل�ى االرض  اد حالة من التوازن فیما بینھما باالرض وایج

و السكاني لكونھا البعد المكاني ال�ذي یس�تقر علیھ�ا ویس�تغل بمرور الزمن بسبب النم

  )13(.  ھا ومواردھا في سبیل سد احتیاجاتھ وتحقیق رفاھیتھثروات

وتعد الوظیفة مبرر وجود المدین�ة ومح�دد نم�ط الحی�اة فیھ�ا فھ�ي االس�اس ف�ي        

  )14(قیام وتشكیل المدینة . 

الحتیاج�ات التع�دد الوظ�ائف ولحی�اة فیھ�ا معاصرة مدینة تعقدت الذا فالمدینة ال       

  )15(نتیجة للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والحیاتیة االخرى .

لذلك تتنوع استعماالت االرض داخل المدینة ویبدو كل جزء منھا قد تخصص        

تش�كل مجم�ل  المدینة االخرى بھذا االستعمال و في استعمال معین یمیزه عن اجزاء

ان من اھم االمور االساسیة عند اصبح ، حیث للمدینھھذه االستعماالت الھیكل العام 

 تركیبھ��ا وحس��ب ا،  )16(دراس��ة الم��دن تقس��یمھا حس��ب نم��ط اس��تعمال االرض فیھ��ا .

                                                             
، 1986جغرافی�ة الم�دن ، مدیری�ة دار الكت�ب للطباع�ة والنش�ر ، جامع�ة الموص�ل ، صبري فارس الھیت�ي  ، ص�الح فل�یح حس�ن ،  - 12

  .83ص
  .347، ص 2006محمد مدحت جابر ، جغرافیة العمران الریفي والحضري ، مكتیة االنجلو المصریة ، القاھرة ،  - 13
  .174جمال حمدان ، جغرافیة المدن ، القاھرة ، ( بال تاریخ ) ، ص - 14
  . 59، ص 1990 خطاب ، جغرافیة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، الموصل ، عادل عبد هللا - 15
  .150، ص 2005عیسى علي ابراھیم ، جغرافیة المدن  دراسة منھجیة تطبیقیة ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ،  - 16
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 ادت الت�ي الرئیسة وبالعوامل نموھا بمراحل للمدن الوظیفي التركیب ویرتبط الوظیفي

  )17(. سابقة وظائف اختفاء او جدیدة وظیفة بوجود تتمیز ةمرحل فكل النمو ھذا الى

 الجغرافی����ة ف����ي موض����وعاً  او فرع����اً  تمث����ل االرض اس����تعماالت دراس����ة ان         

 س��طح عل��ى القائم�ة الظ��اھرات لك��ل ش�امل مس��ح اج��راء عل�ى ترك��ز حی��ث االقتص�ادیة

 تغییرات من علیھا مایطرأ وتتبع معینة فترة خالل متغیرة او ثابتة كانت سواء االرض

)18(. االرض الستعماالت خاصة خرائط على ذلك توقیع ثم
 الدراسات ھذه مثل تھدف 

 مح��ددة زمنی��ة فت��رة خ��الل مع��ین نط��اق ف��ي ل��الرض االنس��ان اس��تغالل كیفی��ة توض��یح

 االمكانی��ات ب��ین التواف��ق وم��دى ل��الرض االنس��ان اس��تغالل مس��توى اب��راز ع��ن فض��الً 

   )19(. اخر جانب من ونوعیتھ وحجمھ اللالستغا ومستوى جانب من المتاحة یةالبیئ

 الحاصلة للتغییرات نتیجة مستمر نمو في الحضریة االرض استعماالت ان وبما        

 سیاس�ات ال�ى تحت�اج فھ�ي ل�ذا واالجتماعی�ة االقتص�ادیة والتط�ورات الس�كان اعداد في

 احتیاج��ات تلبی��ة دون عش��وائي بش��كل نموھ��ا س��یكون واال النم��و ھ��ذا لتنظ��یم مس��تمرة

  . المختلفة السكان

  

   االرض لالستعماالت املكاني التوزيع امناط نظريات -1-2

 كم�ا الواح�دة المدین�ة ف�ي اخ�رى ال�ى منطق�ة م�ن للمدن الداخلي التركیب یختلف         

 والجغ���رافیین الم���دن مخطط���وا ق���اموا الس���بب لھ���ذا اخ���رى ال���ى مدین���ة م���ن یختل���ف

 االرض استعماالت لتفسیر عامة نظریة مفاھیم جادالی عدیدة بمحاوالت واالجتماعیین

 ال��ى لالتوص�� لغ��رض المختلف��ة االس��تعماالت ھ�ذه ب��ین العالق��ات وبح��ث المدین��ة داخ�ل

                                                             
والبشریة ، دار النھضة للطباعة والنشر ، بیروت ،  جودة حسین جودة ، فتحي محمد ابو عیانھ ، قواعد الجغرافیة العامة الطبیعیة - 17

  .452 -451، ص 1986
3- David Rhind and Ray Hudson , Land Use , United states ,Americd 1980 p32.  

  .12، ص 1988محمد خمیس الزوكة ، دراسة استغالل االرض في الجغرافیة االقتصادیة ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ،  - 19
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)20(. عھاوتوس� نموھا وعملیة للمدن الداخلي التركیب تشكیل في اسھمت التي العوامل
 

  -: ھي النظریات وھذه

   : املرتاكزة الدوائر نظرية-1-2-1

 ارنس��ت االجتم��اعي الباح��ث قب��ل م��ن )1925( ع��ام ف��ي النظری��ة ھ��ذه ظھ��رت          

 ع�دّ  حی�ث )C.B.D ( واح�د مرك�ز لھ�ا انطقة خمس الى المدینة بتقسیم قام الذي سبرج

  )21(. حولھا متمركز بشكل االنطقة تلك لتكوین االساس المحرك ھو السوق قوى

   : القطاعات نظرية -1-2-2

 ف�ي اس�تند وق�د )1939( ع�ام مرھوی�ت ھو االمریكي الباحث النظریة بھذه جاء         

 ذل��ك واث��ر الس��كنیة للمن��اطق االیج��ار وقیم�ة االرض بس��عر تتعل��ق حق��ائق عل��ى نظری�ة

 ی�تم المدین�ة نم�و ان الباح�ث واعتق�د المدینة في االخرى االرض استعماالت قیمة  على

  )22(. للمدینة فةالمختل المواصالت شبكة طول على تعتمد متعددة قطاعات شكل على

   :املتعددة وىنال نظرية -1-2-3

 الم���دن ان فترض��ا ا حی��ث  الم���ن وادوارد ھ��ارس الباحث��ان النظری���ة ھ��ذه تبن��ى        

 النوای�ا وظ�ائف ع�ن تختل�ف ین�ةمع وظیف�ة ن�واة لك�ل وان نوای�ا ع�دة م�ن تتكون الكبرى

 الم�دن ف�ي ن�وىال ظھ�ور الى تؤدي التي العوامل اھم ان الباحثان افترض وقد االخرى

  )23( -: ھي

                                                             
  .127، ص 2003، دار النھضة العربیة ، لبنان ،  3، ح 1عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ، ط  -1

2- James H.Ohnson , Urban Geography , 2nd Edition , printed in Great Britain by Willian Clowes . Sons 
Limited , London , 1972 ,p170 . 
3- Chapin , F . Stuat , Urban and Land Use Planning , University of Illinois press – USA 1972 – PP 
(16-17). 

  .141-138لمصدر السابق ، ص ا، 3عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ، ج - 4
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 م��ن التق��ارب ال��ى وحاجتھ��ا والمؤسس��ات النش��اطات بع��ض ب��ین المتب��ادل االعتم��اد -1

 ط�رق ع�ن فض�الً  واس�عة مس�احات ال�ى تحت�اج الصناعیة فالمنطقة البعض بعضھا

  . السھلة المواصالت

 فیم�ا المتبادل�ھ المنفع�ة بس�بب البعض بعضھا من لتقاربا الى تمیل اخرى نشاطات -2

 م��ن لالس��تفادة واح��دة منطق��ة ف��ي التكت��ل ال��ى المف��رد بی��ع ن مخ��از می��ل لمث�� بینھ��ا

 . البعض بعضھا

 . السكن ودور الثقیلة الصناعات مثل االخر البعض مع التنسجم النشاطات بعض -3

 ت�يال المؤسس�ات بع�ض ط�رد الى یؤدي قد لالرض العالي والسعر االیجار ارتفاع -4

 ف�ي لھ�ا المناس�بة المواق�ع ارتخت�ف دخلھ�ا قلة بسبب المطلوب االیجار دفع التستطیع

 نظری��ات )1( ش��كل ویوض��ح ، المدین��ة ف��ي ن��وى ش��كل عل��ى وتظھ��ر معین��ة منطق��ة

 . االرض الستعماالت المكاني التوزیع
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  )1( شكل

  االرض الستعماالت املكاني التوزيع نظريات

   املرتاكزة الدوائر نظرية 

  

  المركزي التجاریة المنطقة -1
  االنتقالیة المنطقة -2
 العمال سكن منطقة -3
  الوسطى الطبقة سكن منطقة -4
   واالیاب الذھاب منطقة -5

  

   القطاعات نظریة

   المركزیة التجاریة المنطقة -1
  الخفیفة والصناعات الجملة تجارة منطقة -2
  الفقیرة الطبقات سكن منطقة -3
  المتوسطة الطبقات سكن منطقة -4
  الغنیة الطبقات سكن منطقة -5
  الثقیلة الصناعات منطقة -6
  خارجیة تجاریة منطقة -7
  السكنیة الضواحي منطقة -8
   الصناعیة الضواحي منطقة -9

  

  

  

  

   المتعددة النوى نظریة

  

4 

3 

2 

1 

5 

4  

  

  

3  

 3    

5 

3 

  

2  

       2 3 

4 
3 

2 1 
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   املدينة داخل االرض استعماالت ضوابط -1-3

 ل�م الس�ابقة النظریات بحثتھا كما المدینة داخل الحضریة االرض استعماالت ان         

 للمن�اطق النھائی�ة البنی�ة النت�اج تظ�افرت متع�ددة عوام�ل ھنال�ك وانما عفوي بشكل تات

  -: العوامل وھذه الحضریة

   -: وتضم الطبیعیة العوامل -1-3-1

  الطبوغرافي العامل -1-3-1-1

)24(. وتوس��عھا الم��دن نم��و اتج��اة تحدی��د ف��ي ض االر طبوغرافی��ة ثرت��ؤ           
 حی��ث 

 الناحی�ة م�ن اھمی�ة م�ن لھ�ا لم�ا الس�ھلیة المواق�ع اختی�ار ال�ى الحض�ریة النش�اطات تمیل

)25(. س�كانلل جذبا المواقع اكثر من تكون بذلك وھي االقتصادیة
 عن�ھ نج�م ال�ذي االم�ر 

 ف��ي تح��ول ال��ى ادى وھ��ذا النق��ل ط��رق ط��ول عل��ى الس��یما العمرانی��ة المح��الت تك��اثف

 المح�وري ال�نمط او االذرع المتع�ددة الش�كل علیھ�ا غل�ب يالت� المعاصرة المدن اشكال

                                                             
سعدي محمد ص�الح الس�عدي ، محم�د خ�الص روؤف حس�ن ، مض�ر خلی�ل العم�ر ، جغرافی�ة  - 24

  . 102، ص  1990 االسكان ، مطابع دار الحكمة ، اربیل ،
 2006محمد خمیس ا لزوكة ، في جغرافیة العمران ، دار المعرفة الجامعیة ، االس�كندریة ،  - 25

  .26، ص

5 

3 

3 

6 
9 8 

7 

 James H.Ohnson , Urban Geography , 2nd Edition , printed in Great Britainالمصدر / 

by Willian Clowes . Sons Limited , London , 1972 ,p172 .  
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 ماك�ان عك�س وھ�ذا الحض�ري بالمركز بطةترالم البریة النقل خطوط مع یتناسب الذي

 اختیار تحبذ الحضریة االستعماالت فیھا كانت التي التاریخ عصور من كثیر في سائدا

)26(. الكافیة الحمایة لھا توفر التي المرتفعة المناطق او االنھار من القریبة المواقع
   

  

   املناخ -1-3-1-2

 المدین���ة مرك��ز ب��ین یتب��این بھ��ا خ��اص محل��ي من��اخ ذات بانھ��ا المدین��ة تمت��از          

)27(. فیھا الحیاة وطبیعة المدینة طبیعة من ینشئ ھاواطراف
 بوضوح المناخ اثر ویظھر 

 ون��وع االجتماعی��ة الحی��اة وف��ي الغ��ذاء عل��ى الحص��ول وط��رق االقتص��ادیة الحی��اة ف��ي

 ال�ى لمن�اخا ی�ؤثر فم�ثال المواص�الت وط�رق م�دنال وتخطیط المسكن وطبیعة المالبس

 الصناعات ونوع المختلفة الفصول في المنقولة البضائع ونوع النقل طرق في كبیر حدّ 

 رقل�ةع واالعاص�یر الترابی�ة والعواص�ف دةالش�دی الریاح تسبب وكما لمدنا في المقامة

 والمنش�ات والمب�اني االرواح ف�ي الكبی�رة الخس�اره ع�ن فضالً  ، الحدیدیة سككبال النقل

 فف��ي ی��ةالجو ب��االحوال كبی��ر ح��دّ  ال��ى الم��دن تخط��یط ی��رتبط كم��ا ، المزروع��ات وتل��ف

 الش�وارع تك�ون ان یستحس�ن الش�مس اشعة من كبیر بقدر تمتعالت التي الباردة المناطق

 ق�در عل�ى الحص�ول م�ن مس�كن ك�ل ی�تمكن حت�ى االرتف�اع ش�دیدة غیر والمباني متسعة

 من قدرا شوارعھا تتطلب التي الحارة المناطق في العكس على الشمس اشعة من كافِ 

 ف�ي المن�اخ ی�وثر وكم�ا ، جانبیھ�ا على واالشجار ضیقة عادة شوارعھا یجعل مما الظل

 اخ�رى ان�واع تس�تخدم الح�ارة المنطقة شوارع ففي الرصف في المستخدمة المادة نوع

 ف�ي كبی�ر اث�ر واتجاھھ�ا وللری�اح . الش�مس بح�رارة التذوب حتى كاالسمنت القار غیر

 المس���ببة المص���انع توض���ع ان الیج���ب اذا للمدین���ة بالنس���بة والم���داخن المص���انع موق���ع

                                                             
، دار ص�فاء للنش�ر  2عثمان محمد غن�یم ، تخط�یط اس�تخدام االرض الریف�ي والحض�ري ، ط - 26

  .43، ص2008والتوزیع ، االردن ، 
  .177، ص1990، مطبعة اطلس ، االسكندریة ،  صالح الدین الشامي ، استخدام االرض - 27
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 من��ھ تھ��ب الت��ي الجان��ب ف��ي الج��و ال��ى ھاب��دخان ت��دفع الت��ي والم��داخن الكریھ��ة لل��روائح

  )28(. الریاح

 ل�ذلك الحض�ریة االرض اس�تعماالت  توقی�ع ف�ي كبی�ر ت�اثیر للمن�اخ ان سبق مما یتضح

 الس��كنیة وال��دور المب�اني تص��میم عن��د المن�اخ عناص��ر اث��ر االعتب�ار بنظ��ر االخ��ذ یج�ب

  . لسكانل والرفاھیة واالمان الراحة تحقیق من تمكنن حتى الشوارع فتح وعند

  

   الرتبة -1-3-1-3

 العوام�ل م�ن وبنیتھ�ا الترب�ة بتركی�ب یتعل�ق فیم�ا وخصوص�اً  الترب�ة عامل یعد            

 درج��ة تح��دد الت��ي ھ��ي الترب��ة فبنی��ة ، الحض��ریة االرض الس��تعماالت المح��ددة المھم��ة

 طواب�قال تع�ددةم المب�اني لبناء تستغل التي فالمناطق علیھا المقامة للمباني التربة تحمل

 التق���دم ان م���ن رغمال��� عل���ى التحم���ل عل���ى وق���ادرة قوی���ة ببنی���ة اتربتھ��� تمت���از ان الب���د

 بنیة في الضعف عامل على التغلب استطاع قد والعمارة االنشاء مجال في التكنولوجي

 تحدی�د ف�ي ب�ھ الیس�تھان دورا یلعب الحاضر وقتنا حتى مازال العامل ھذا ان اال التربة

)29(. وضبطھا ةالحضری االرض استعماالت
   

   االقتصادية العوامل -1-3-2

 م�ن قطع�ة اس�تعمال تح�دد الت�ي االقتص�ادیة العوام�ل اھ�م م�ن االرض سعر ان           

 دون م���ن تركھ���ا او والزراعی���ة والس���كنیة والص���ناعیة التجاری���ة الغ���راضل االرض

 االرض عل�ى اقامتھ یجب الذي البناء نوعیة یعین االرض سعر ان عن فضالً  استعمال

 نظری��ة ع�ادة یطب�ق االرض باقتص��اد المخ�تص ان ، م�ھیترم وامكانی��ة ارتفاع�ھ ویح�دد

                                                             
، 1994، منش��اة المع��ارف ، االس��كندریة ،  3ف��ؤاد محم��د الص��قار ، التخط��یط االقلیم��ي ، ط - 28

  .94-92ص
عثم���ان محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الریف���ي والحض���ري ، المص���در الس���ابق ،  - 29

  .43ص
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 بس��وق تح��دد قطع��ة ای��ة اس��تعمال ان اذا االرض اس��تعمال عل��ى االقتص��ادي الت��وازن

 ھ��ذا ف��ي وھ��ي الس��وق ف��ي تع��رض س��لعة كای��ة االرض ال��ى وینظ��ر الحض�ریة االرض

 تح�دد اخ�رى عوام�ل ھنال�ك كذل� ع�ن فضالً  والطلب رضالع قوى الى عرضھ السوق

 الت�ي النس�بیة الوص�ول س�ھولة عام�ل بینھ�ا م�ن الحض�ریة االرض م�ن قطع�ة ای�ة سعر

 فیھ�ا المرغوب االخرى االرض استعماالت الى قربھا او وموقعھا االرض بھا تتصف

 الوص�ول بس�ھولة تتص�ف الت�ي االم�اكن ب�ان الب�دیھي م�ن اص�بح لذلك استعمالھا ونوع

 بالنس��بة افض��لیة االق��ل المواق��ع م��ع ن��ھر ابالمق�� اعل��ى س��عر لھ��ا نیع��ی المفض��ل عوالموق��

 م�ن افض�ل الس�كنیة المنطق�ة ض�من المواق�ع بع�ض ان نج�د فم�ثال )30(. معین الستعمال

 رب عم�ل ومك�ان واالس�واق المدارس الى اقرب النھا السكن لغرض االخرى المواقع

 . لس�كانھا الخ�دمات تل�فمخ بت�وفیر تمتعھ�ا عن فضالً  والتسلیة الراحة ووسائل االسرة

 مواق��ع نج��د ك��ذلك ، ) الص��حة – االتص��ال – الكھرب��اء – الم��اء خ��دمات ( ب��ـ متمثل��ھ

 لن��وع الس��تعمالھا ومفض��لھ االس��عار مرتفع��ھ المركزی��ة التجاری��ة المنطق��ة ف��ي االرك��ان

 تتباین كما ، الیھا الوصول وسھولھ السكان حركة من لقربھا المفرد بیع كمخازن معین

 حی�ث االیج�ار دفع على لقدرتھا تبعا الحضریة االرض استعماالت بین افسةالمن درجة

)31( ، االس���تعماالت تل���ك طلیع���ھ ف���ي التج���اري االس���تعمال ی���اتي
 المن���اطق الح���تالل ، 

 ی��اتي ح��ین ف�ي االیج��ار اعل��ى ودف�ع المنافس��ة عل�ى العالی��ة لقدرت��ھ نظ�راً  بھ��ا المرغوب�ھ

 االم�ر المنافس�ة عل�ى قدرت�ھ ف�ي الحض�ریة االستعماالت مؤخرة في السكني االستعمال

 االرض س�عر النخفاض نظرا االطراف نحو المشتتھ االستعماالت اول من جعلھ الذي

 م��ن بمجموع��ة الحض��ریة االرض اس��عار ت��رتبط عام��ة وبص��ورة المن��اطق تل��ك ف��ي

   )32 ( -: وھي العوامل

                                                             
  .66، ص1977بعة اسعد ، بغداد ، عبد الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مط - 30
صالح حمید الجنابي ،"  االستعماالت الضاغطة على االتساع المساحي لمدینة الموص�ل " ،  - 31

  .1998،  20-9) ، ص 38مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد (
ریة عبد االلھ ابو عیاش ، اسحاق یعقوب القطب ، االتجاھات المعاصرة في الدراسات الحض� - 32

  . 81، ص  1980، وكالة المطبوعات ، جامعة الكویت ،  1، ط
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 المنطق�ة م�ن االرض قطع�ة ق�رب فمثال المختلفة الفعالیات الى الوصول سھولة -1

 ارتف�اع عل�ى یعم�ل النق�ل وط�رق والخ�دمات االس�واق وم�ن المركزیة التجاریة

   . اسعارھا

 اجتماعی�ا مت�دھورة منطق�ة ف�ي ارض قطعة فوجود والنفسي االجتماعي العامل -2

 . قیمتھا من یقلل واقتصادیا وصحیا

 ءھ��ا انش��ا تك��الیف بانخف��اض المس��تویة االراض��ي تمت��از االرض طبوغرافی��ة -3

 استغاللھا امام عائقا تمثل التي المرتفعھ االراضي مع مقارنھ الخدمات لمختلف

 . الخدمات لمختلف

 ال ومم�ا االرض قطع�ة بھ�ا لتس�تغ الت�ي الزمنی�ة الفت�رة بھ ویقصد الزمن عامل -4

 الزمنی���ة التط���ویر خط���ط ب���اختالف تختل���ف االس���تثمارات ان���واع ان فی���ھ ش���ك

  )33( . بذلك المرتبطة واالھداف

  

   االرض قطعة على السائد االستثمار منط يف التغري -1-3-3

 احج�ام ف�ي النم�و لطبیع�ة نتیج�ة الثبات الى الحضریة االرض استعماالت تفتقر          

 وق�ت وف�ي المدین�ة ف�ي مع�ین موقع في القائم فاالستعمال الحضریة المراكز ومساحات

 ال��ى یض�طره ال�ذي االم�ر اخ�ر وق�ت ف�ي االس�تعمال نف�س الداء مؤھ�ل غی�ر یص�بح م�ا

 نظری�ة اش�ارت وق�د وتط�ور نم�و م�ن الی�ھ بوایص� م�ا لیحق�ق جدی�د نط�اق نح�و االنتقال

 مع�ین استعمال في تطور حدث ما اذا انھ بوضوح( ذلك الى لبرجس المتراكزة الدوائر

 القطاع�ات عل�ى س�یطغى فان�ھ المركزی�ة االعم�ال بمنطق�ة المحیطة القطاعات احد عند

 تعمالاالس� ویعد الخارج نحو متباعدة موجات شكل على التوسع یكون وھكذا تلیھ التي

                                                             
  182ریفي والحضري ، المصدر السابق، صعثمان محمد غنیم . تخطیط استخدام االرض ال - 33
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 قابلیت�ھ قل�ة بت�أثیر موض�عھ تغی�ر ف�ي س�رعة الحض�ریة االس�تعماالت اكث�ر م�ن السكني

  )34(. المنافسة) على

  

   ااور االستثمار منط يف التغري -1-3-4

 یش�غل ال�ذي االستثمار نوع في واضح تغیر الى الحضریة المناطق تتعرض              

 المم��ارس االس��تثمار نم��ط ف��ي تغی��ر المج��اورة المن��اطق یص��یب عن��دما المس��احة وح��دة

 الحی��ز م��ن وموقع��ھ االس��تعمال لنوعی��ة تبع��اً  المتغی��ر لھ��ذا االس��تجابة درج��ة وتتب��این

 جھ�ھ م�ن لحداثت�ھ نظ�راً  الحض�ري المرك�ز اط�راف عن�د التغی�ر ھذا ویظھر الحضري

 م�ن الحض�ري االستعمال نمط الى القدیم الریفي االستعمال نمط من فیھ التغیر وسرعة

 یتبع��ھ معین��ھ منطق��ة یص��یب تغی��ر أي ف��ان الداخلی��ة المدین��ة من��اطق ام��ا ، خ��رىا جھ��ھ

 وح�دة تع�رض حال�ة فف�ي ، التغی�ر لمنطق�ة المج�اورة المن�اطق ف�ي التغیرات من سلسلة

 س�تتاثر المج�اورة المس�احیة الوح�دات ف�ان ص�ناعي او س�كني غ�زو الى معینھ مساحیة

 كثاف��ة وعل��ى ایجارھ��ا ومق��دار اقیمتھ�� عل��ى ذل��ك وس��ینعكس الجدی��د االس��تثمار ب��نمط

  )35(. شوارعھا في الحركة

   االجتماعية العوامل -1-3-5

 العوام��ل جان��ب ال��ى للمدین��ة ال��داخلي التركی��ب عل��ى االجتماعی��ة العوام��ل ت��ؤثر          

 بظ�واھر الت�اثیر ھ�ذا ویتح�دد االخ�ر عن احدھما تاثیر فصل یمكن ال بحیث االقتصادیة

  )36( -: ليی بما تتلخص اجتماعیة

                                                             
محمد ازھ�ر الس�ماك ، ھاش�م خض�یر الجن�ابي ، ص�الح حمی�د الجن�ابي ، اس�تخدامات االرض  - 34

) ، دار الكتب 2000دینة الموصل الكبرى حتى عام (بین النظریة والتطبیق  دراسة تطبیقیة عن م
  . 60، ص 1985للطباعة ، جامعة الموصل ، 

ص��الح حمی��د الجن��ابي ، جغرافی��ة الحض��ر اس��س وتطبیق��ات ، مدیری��ة دار الكت��ب للطباع��ة  - 35
  . 126، ص 1987والنشر ، جامعة الموصل ، 

  .76المصدر السابق ، ص صبري   فارس الھیتي ، صالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، - 36
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   INVASION الغزو -1-3-5-1

 اخ�رى لمنطق�ة معین استعمال او السكان من جماعة تغلغل عملیة بالغزو یقصد          

 او الجماع���ة ع���ن واقتص���ادیاً  اجتماعی���اً  تختل���ف اس���تعماالت او جماع���ات م���ن تتك���ون

 تحرك��ات الغ��زو ظ��اھرة تس��اعد الت��ي الظ��روف وم��ن المتغلغل��ة الغازی��ة االس��تعماالت

 الت�ي والتغی�رات مج�اورة منطق�ة حس�اب عل�ى منطق�ة اج�زاء اح�د في والتوسع السكان

 او حالتھ�ا ت�دھور بس�بب للس�قوط تعرض�ھا او المس�اكن وتھ�دم النقل خطوط على تطرأ

 اع�ادة ال�ى ت�ؤدي والتي االقتصادي االساس على تطرأ التي والتغیرات استعمالھا تغیر

 النش�اطات ع�ن فض�الً  الس�كن موق�ع اختی�ار عل�ى السكان قدرة في وتؤثر الدخل توزیع

 ، معین�ھ منطقة في المساكن بناء على السكان لتشجیع الحكومیة كالمعونات االقتصادیة

 اكث��ر م��ن المركزی��ة االعم��ال منطق��ة ف��ي س��یما ال المدین��ة ف��ي الس��كني االس��تعمال ویع��د

  )37(. المنافسة على قابلیتھ لقلة وذلك الغزو بظاھرة تاثیراً  االستعماالت

    SEGREGATION التكتل -1-3-5-2

 االرض اس�����تعماالت ان�����واع تص�����نیف او تجم�����ع ع�����ن عب�����ارة ھ�����و التكت�����ل           

 نوعین التكتل ویتخذ معھا منسجم غیر نمط أي لظھور فعل كرد السكنیة والمجموعات

 ، ) الع�ام التكت�ل ب�ـ( ی�دعى والمتكامل�ة المتش�ابھ االرض اس�تعماالت ب�ین تكتل االول –

 المجموع�ات ب�ین او النوعی�ة المتش�ابھ االس�تعماالت عل�ى یقتص�ر تكت�ل فھ�و الث�اني اما

 صفة او التلقائي التنظیم صفة التكتل ویتخذ ) التخصص ( علیھ یطلق المتشابھ البشریة

 ف�ي الحض�ري المركز في التكتل ویظھر اقتصادیة اسس على یقوم لكنھ المتعمد التكتل

 التكت�ل اھرةظ تعد لذا سكانھ في والثاني الوظیفیة االرض استعماالت في االول جانبین

                                                             
  .141صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص - 37
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 تكت�ل تك�وین اج�ل م�ن اساس�اً  جاءت الغزو عملیة ان او الغزو لعملیة وامتداداً  استكماالً 

  )38(. المختلفة االرض استعماالت في

   SUCCESSION التعاقب او التتابع -1-3-5-3

 او اص�لي اس�تثمار مح�ل متغلغل�ة جماع�ھ او متغلغ�ل اس�تثمار اح�الل عملیة ھو          

 وتظھ�ر الغ�زو بعملی�ة مباش�راً  ارتباطاً  ترتبط التتابع عملیة ان یعني وھذا قدیمة جماعة

 امام المرتفع االیجار ذات الراقیة الدور تتراجع عندما واضحة بصورة العملیان ھاتان

 والص�ناعات التجاری�ة المؤسس�ات غ�زو او القط�اع مفھ�وم ف�ي المتوس�طة الطبق�ة غزو

 والص�ناعات السكان زحف یظھر وكما تجاريال المركز قرب السكنیة للمنطقة الخفیفة

  )39(واضح. بشكل الزراعیة االراضي على

    CONCENTRATION الرتكز -1-3-5-4

 المدین�ة ح�دود ض�من البش�ریة والفعالیات السكان تحشید او تجمع یعني التركز           

 كثاف�ة اساس على التركز عملیة قیاس ویتم السیطرة نتائج احد وھو معینھ منطقة في او

 وس�ائل م�ن الق�رب درج�ة اخ�تالف العملی�ة ھ�ذه ف�ي الم�ؤثرة العوام�ل بین ومن السكان

 الداء مع�ین موق�ع او للس�كن مك�ان ش�راء عل�ى االقتص�ادیة الق�درة وتب�این المواصالت

 الترك�ز لعملی�ة الش�ائعة النتائج ومن االرض استعمال من انواع او الوظائف من وظیفة

 الكثاف�ة تل�ك وانخف�اض منھ�ا ب�القرب او المركزی�ة المن�اطق يف� السكانیة الكثافة ارتفاع

 ترك�ز – منھا صور عدة في التركز ویبرز للمدینة الخارجي الحد الى وصوالً  بالتدرج

 ، الممارس�ة الفعالی�ة اس�اس عل�ى س�كاني وتركز المعاشي المستوى اساس على سكاني

  )40(. مبرمج وتركز دیني او قومي اساس على وتركز

                                                             
ص��الح حمی��د الجن��ابي ،" العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي التركی��ب ال��داخلي لمدین��ة الموص��ل" ، مجل��ة  - 38

  .  1998،  59-33) ، ص 37الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد (
  .  72ن ، المصدر السابق ،صعبد الرزاق حسی - 39
  . 145صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص - 40
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  DECONCENTRATION التشتت -1-3-5-5

 ال�ى او ض�واحیھا ال�ى المدین�ة من الفعالیات او السكان بعض ھجرة بھ ویقصد           

 الس����كان فتش����تت الترك����ز لظ����اھرة معاكس����ھ التش����تت فظ����اھرة ص����غیره تابع����ھ م����دن

 االطراف منطقة في تركزا یحدث المركزیة المنطقة من المختلفة االرض واستعماالت

 المراك��ز ف��ي لھ��م ترك��زا یخل��ق الریفی��ة المن��اطق س��كان تش��تت بینم��ا الحض��ریة الریفی��ة

  -: ھي التشتت عملیة على المساعدة العوامل اھم ومن الحضریة

 ارض م��ن معین�ھ مواق��ع اح�تالل ف�ي الوظیفی��ة المؤسس�ات ب��ین الح�ادة المنافس�ة -1

  . الحضري المركز

 االزاحة في تساھم التي المباشرة الواسطة لكونھا المستعملھ النقل وسائل تطور -2

 الت�ي واالس�تعماالت المنافس�ة على الضعیفھ القابلیة ذات لالستعماالت والتشتت

)41( . التحدي تخسر
  

   DOMINACE السيطرة -1-3-5-6

 م�ن المدین�ة ف�ي المن�اطق اح�دى تعرض�ھ ال�ذي الت�أثیر الس�یطرة بمفھ�وم یقصد           

 م�ن او ع�ادة الن�وع نف�س م�ن االخ�رى المن�اطق على االجتماعیة او االقتصادیة الناحیة

 ھ��ي المدین��ة ف��ي المركزی��ة التجاری��ة المنطق��ة تع��د فم��ثال الح��االت بع��ض ف��ي اخ��ر ن��وع

 وكمیتھ�ا والس�لع البض�ائع نوعی�ة حی�ث م�ن الثانوی�ة التجاری�ة المن�اطق عل�ى المسیطرة

 باكملھ�ا المدین�ة وعل�ى ت�اثیرا المنطق�ة عل�ى تف�رض الوق�ت فسن وفي فیھا تعرض التي

  )42( . السكان لجمیع العالي المستوى ذات سیما ال للبضائع تقدیمھا حیث من

   GRADIENT التدرج -1-3-5-7

                                                             
  . 146،ص  نفسھالمصدر  - 41
  153، المصدر السابق ، ص  3عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ج - 42
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 منطق�ة ت�اثیر نج�د ان الواض�ح فم�ن بالس�یطرة مباش�رة یتصل مصطلح التدرج           

 الت�اثیر یق�ل حی�ث البعی�دة ط�ق المن�ا ب�ین متس�اویة بصورة تتوزع ال المركزیة االعمال

 ت��اثیر یأخ��ذ وكم��ا المدین��ة مرك��ز ع��ن ابتع��دنا كلم��ا بالت��درج المنطق��ة ھ��ذه تفرض��ھ ال��ذي

 كان��ت فكلم��ا المس��افة م��ع الت��دریجي بالتن��اقص واالجتم��اعي االقتص��ادي الكبی��رة الم��دن

 بینھ�ا یسود الذي اطالنش بنوعیة تحكمھا درجة كانت مركزیھ واكبر حجما اكبر المدینة

 درج��ة ف��ي التن��اقص ھ��ذا وان اكب��ر ومركزی��ھ حجم��ا اق��ل اخ��ر حض��ري مرك��ز وب��ین

 واالیج�ار االرض س�عر ان وكم�ا بالت�درج ی�دعى االط�راف نح�و المرك�ز م�ن السیطرة

 االط�راف نح�و التج�اري المرك�ز من ایضا یتدرج وكثافتھ االستثمار ونوع االقتصادي

  )43( . المنطقة داخل االرض استعماالت تیبتر في یؤثر بدورة التدرج وھذا

   التكنولوجي التطور -1-3-6

 حی��ث التكنول��وجي ب��التطور ت��أثرا المن��اطق اكث��ر م��ن الحض��ریة المراك��ز تع��د           

 داخل النقل انظمة في او المعماري الفن في كان سواء المدینة مرافق كل في أثره ظھر

 ف��ي اث��رت التط��ورات ھ��ذه مجم��ل وان تھ��امراقب واس��الیب الش��وارع وانظم��ة المدین��ة

 المن�اطق تبق فلم ، المدینة في معینة بمواقع یشدھا الذي الربط ومقدار البشریة الطبیعة

 ف�ي واسع بشكل الناس انتشر وبذلك للسكنى المرغوبھ طق المنا من المكتظھ المركزیة

 كالمی�اه االساس�یة الحی�اة م�وارد ایص�ال ف�ي التط�ور ذل�ك ع�ن فض�الً  االط�راف مناطق

 مج�د غی�ر معین�ة بمواض�ع الن�اس ارتب�اط جعل والمجاري والكھرباء للشرب الصالحة

 الحدیث�ة التقنی�ة االس�الیب اس�تخدام ف�ان المعماری�ة الناحی�ة من اما ، الحاضر الوقت في

 . الحض��ري لالس�تثمار ص�الحة المدین��ة من�اطق ك�ل جع��ل المتط�ورة االنش�ائیة والم�واد

)44(
   

  

                                                             
   71عبد الرزاق حسین ،المصدر السابق ، ص  - 43
  .141-140جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص صالح حمید الجنابي ،  - 44
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   احلضرية االرض التاستعما امناط -1-4

   السكني االستعمال -1-4-1

 حی��اة م��ن اص��یل ج��زء بوص��فھ بالس��كن فروعھ��ا بع��ض ف��ي الجغرافی��ة تھ��تم            

 اب��رز م��ن ظ��اھرة یمث��ل الس��كن لك��ون االھتم��ام ھ��ذا تجس��د وق��د االرض عل��ى االنس��ان

 واح�د ثلیم السكنیة وحداتھ بین والتناقص التباین من الرغم على فھو البشریة الظواھر

 خصوص���یات تلب���ي الت���ي واالساس���یة الض���روریة االنس���انیة المتطلب���ات اھ���م ب���ین م���ن

)45( . واجتماعیة وعائلیة فردیة ورغبات
   

 فق�د اخ�رى ال�ى مدین�ة من السكني االستعمال یشغلھا التي المساحة نسبة تختلف          

 وص�لت حی�ث . للمدین�ة المعم�ورة المس�احة مجم�وع م�ن ) %40 و %30( الى تصل

 اص�بحت ث�م )1977( ع�ام ف�ي ) % 62.2( ال�ى بغ�داد مدین�ة ف�ي االس�تعمال ھ�ذا نسبة

 ع���ام %) 36.7 ( النس���بة بلغ���ت النج���ف مدین���ة ف���ي ام���ا )2000( ع���ام ) 53.6%(

   . ) 1970( لعام الحلة مدینة في ) 33%( ، )1973(

 نس��بة ان ف��ي والص��ناعیة التجاری��ة الوظیفی��ة ع��ن الس��كنیة الوظیف��ة وتختل��ف            

 المنافس�ھ ض�عیفھ انھ�ا ،كم�ا المدین�ة حج�م وتض�خم اتس�ع كلما تقل تشغلھا التي المساحة

 عالی�ة بمرون�ھ تتمت�ع الس�كنیة الوظیف�ة ف�ان ذلك من رغمال وعلى التجاریة الوظیفة امام

 الوظ�ائف لتط�ور حتمی�ة كاس�تجابة وتتس�ع الوظیف�ة ھ�ذه تنم�و اذ واالتس�اع الحرك�ة في

 وتوس�عھا نموھ�ا في اسرع الوظیفة ھذه ان اخرى حاالت في ظاھریا یبدو فقد االخرى

  )46( . ةالزراعی االرضي حساب على تتوسع ما غالبا اذ اخرى وظیفة أي من

  

                                                             
رعد عبد الحسین الغریباوي ،" الواقع السكني للقطاع الحضري لمحافظ�ة القادس�یة وتوقعات�ھ  - 45

،  236-207) ، ص 6)" ، مجل��ة البح��وث الجغرافی��ة ، الع��دد ( 2020-2005المس��تقبلیة للم��دة (
2005 .  

  . 131ح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، المصدر السابق ، ص صبري  فارس الھیتي ، صال - 46
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   التجاري االستعمال -1-4-2

 موقعھ�ا او المدین�ة حج�م ع�ن النظ�ر بغض مدینة الي التجاري االستعمال یعد            

 وحجم سعة وان ، المختلفة والخدمات السلع من سكانھا احتیاجات لتلبیة ملحة ضرورة

  )47(. سكانھا ومجموع المدینة حجم مع طردیاً  تتناسب الوظیفة ھذه

 والمبنی�ة المفتوح�ة االرض نس�بة ف�ي فق�ط ل�یس اھمیتھ�ا ع�ن الوظیف�ة ھذه تعد            

 وب�ین المبنی�ة الرقع�ة م�ن %)5-3( ب�ین م�ا ع�ادة تص�ل والت�ي المدین�ة م�ن تش�غلھا التي

 انم�اط عل�ى االھمی�ة ھ�ذه ت�نعكس وانما للمدینة الكلیة المساحة مجموع من %)1.5-3(

  . الوظیفة ھذه مثل یقدم الذي البناء واشكال واالسواق الشوارع

   -: فھي التجاري االستعمال انماط اما

   املركزية التجارية املنطقة -1-4-2-1

 المنطق�ة أي والخ�دمي االقتص�ادي الثق�ل ومنطقة ، للمدینة الرئیس المركز ھي           

 ، التجاری�ة االعم�ال مكات�ب ، ك�البنوك ()48(. الوظیفی�ة المؤسسات مختلف تحتلھا التي

 المدینة شوارع اھم فیھا وتقع ) ،المطاعم ،الفنادق التجاریة المحالت ، التامین شركات

  . نشاطاً  واكثرھا

   التجارية الشوارع -1-4-2-2

 تج�اري كس�وق والثانی�ة للنق�ل كط�رق االولى وظیفتین تحقق التي الشوارع ھي          

 ف�ي المح�الت وتعتم�د رعالش�وا ھ�ذه عل�ى ش�ریطیھ بص�ورة التجاری�ة االس�واق تمتد اذ

                                                             
دراسة في جغرافیة المدن ، مطابع جامعة الموص�ل ،  –ھاشم خضیر الجنابي ، مدینة دھوك  - 47

  . 51، ص 1985جامعة الموصل ، 
ص��الح حمی��د الجن��ابي ،" مرك��ز المدین��ة االقتص��ادي دائ��رة ف��ي المرك��ب الحض��ري "، مجل��ھ  - 48

  . 1985،  85-43) ، ص16افیة العراقیة ، المجلد (الجمعیة الجغر
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 عل�ى خدم�ة وت�وفر الش�وارع بھ�م ت�زدحم ال�ذین المش�اة م�رور عل�ى بض�ائعھا تصریف

  . المدینة في االحیاء مستوى

   املنفردة احملالت -1-4-2-3

 الخ�دمات وتق�دم الس�كنیة االحیاء داخل منفردة بصورة تنتشر التي المحالت ھي         

  )49(. السكان یحتاجھا التي الیومیة

   الصناعي االستعمال -1-4-3

 للمؤسس��ات اس��تقطاب مراك��ز الع��الم ف��ي التص��نیع ب��دایات من��ذ الم��دن كان��ت           

 واتس�اع الرخیصة العاملة األیدي كتوفر موقعیھ أھمیة من بھ تتمتع لما نظراً  الصناعیة

 الیھ�ا تج�ذب الت�ي المتغی�رات م�ن وغیرھا النقل خطوط من واسعة شبكة وتوفر السوق

  . الصناعیة ستعماالتاال

 بت�اثیر الحض�ري الحی�ز داخ�ل الص�ناعیة للمؤسس�ات الجغراف�ي التوزیع یتباین          

 الخفیف�ة الص�ناعات احتل�ت فمثالً  المؤسسات تلك حجم ضمنھا من المتغیرات من جملة

 حرك�ة من االستفادة اجل من ھوامشھا عند او المركزیة االعمال منطقة ضمن مواقعھا

 كثی�راً  یتع�دى ال المس�احة م�ن المؤسس�ات ھ�ذه متطلب�ات ان ذل�ك ع�ن فضالً  المتسوقین

 االعم��ال منطق��ة ض��من المؤسس��ات ھ��ذه تواج��د وان التجاری��ة االس��تعماالت متطلب��ات

 للص�ناعات بالنس�بة اما . فیھا والسكاني الوظیفي التركز حدة زیادة في ساھم المركزیة

 الملوث�ة المص�ادر اھ�م م�ن تع�د التي ضاالر من كبیرة مساحات الى تحتاج التي الثقیلة

 مث��ل عنھ��ا الناجم��ة االخط��ار م��ن للتقلی��ل المدین��ة اط��راف عن��د توقیعھ��ا فیفض��ل للم��دن

                                                             
،  2005فتحي محمد اب�و عیان�ة ، جغرافی�ة الحض�ر ، دار المعرف�ة الجامعی�ة ، االس�كندریة ،  - 49

  . 41 – 40ص 
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 وال����دخان والضوض����اء الكریھ����ة وال����روائح الكھرب����ائي والت����داخل االش����عاع اخط���ار

  )50(. المرور كثافة عن فضالً  السامة والفضالت

   العامة للخدمات االرض استعماالت -1-4-4

 للتط���ور االساس���یة العناص���ر م���ن العام���ة للخ���دمات االرض اس���تعماالت تع���د           

 الس��كان تواج��د ام��اكن ق��رب ع��ادة الخ��دمات ھ��ذه توقی��ع ی��تم واالجتم��اعي االقتص��ادي

 ، التس��لیة خ��دمات ، االداری��ة ، التعلیمی��ة ، الص��حیة الخ��دمات ( الخ��دمات ھ��ذه وتش��مل

 ، الم�اء ( وتش�مل االرتكازی�ة البن�ى وخدمات ) قاھيوالم ، الفنادق ، المطاعم ، الترفیھ

  )51(. ) الوقود محطات ، واالتصاالت البرید ، الطرق ، المجاري ، الكھرباء

   احلضرية االرض استعماالت تنظيم -1-5

 واس�تخداماتھا ل�الرض م�نظم منھج�ي تقییم بانھ االرض استعمال تنظیم یعرف           

 بطریق��ة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة الطبیعی��ة للعوام��ل تقی��یم بان��ھ یع��رف كم��ا ، القائم��ة

 االنت�اج زی�ادة من تمكن مستدامھ استخدام انماط اختیار على االرض مستخدمي تساعد

 دم�ج بان�ھ یع�رف كم�ا ، البیئ�ة عل�ى تح�افظ الوق�ت نف�س وف�ي الس�كان احتیاج�ات وتلبیة

 مس�بق وتوق�ع تقی�یم م�ع مع�ین الس�تعمال واالقتص�ادیة واالجتماعیة الطبیعیة المعطیات

  . المستقبلیة للحاجات

 مس�تقبلي وضع على یقوم شامل تخطیط من جزءاً  االرض استعماالت تنظیم یعد        

 ، االجتماعی�ة ، االقتص�ادیة ، االداری�ة ، لعمرانی�ةا ( بجوانبھا المستقبلیة للتنمیة واضح

 خط�ة ف�ي توثیق�ھ یتم التطور وھذا ) االرض استعماالت والنماط ثقافیة ، بیئیة ، خدمیة

                                                             
) ،دار الحری��ة للطباع��ة 58باس��م رؤوف ، ف��ن التخط��یط المعاص��ر ، الموس��وعة الص��غیرة ( - 50

  . 14 – 13، ص1980والنشر ، بغداد ، 
خ��الص االش��عب ، المدین��ة العربی��ة ، مؤسس��ة الخل��یج العرب��ي للطباع��ة والنش��ر ، الكوی��ت ،  - 51

  . 115 – 114، ص 1982
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 – مس�تویاتھ – سیاس�تھ التنظیم اھداف عادة تشمل االساسي) (التصمیم بـ تعرف شاملة

  )52(تحقیقھ. المطلوب النمو ومعدالت ادواتھ

 ، التجاری���ة ، الص���ناعیة ( االرض اس���تعماالت تنظ���یم الخط���ة ھ���ذه وتش���مل            

 ، التعلیمی��ة ، الص��حیة الخ��دمات ، الط��رق ، النق��ل ع��ن فض��الً  ، الترفیھی��ة ، الس��كنیة

 الخط�ة علیھا تركز التي الجوانب اھم من الصناعیة المواقع تحدید یعد كما ، ) االداریة

 خط�ط م�ن جزءاً  االرض استعماالت تنظیم كونی ان یمكن كثیرة احیان وفي ، الھیكلیة

)53(. المدینة مركز لتطویر
 )PLAN SFOR CITY CENTERS  ( قط�اع مب�دأ على تقوم التي 

 یعط���ي الن���ھ ونش���اطھا المدین���ة حیوی���ة مفت���اح وھ���و الحض���ریة المنطق���ة ف���ي االعم��ال

 م�ن ف�اً مألو یك�ون القط�اع ھ�ذا ان عل�ى التاكی�د م�ع للسكان المدینة عن الرئیس االنطباع

 اعلى فیھ والعقارات االراضي اسعار تكون ما عادة اذ الحضریة والمنطقة السكان قبل

 ص�یانة عملی�ات اج�راء ال�ى القط�اع ھ�ذا یحت�اج ل�ذلك المدین�ة ف�ي اخرى منطقة أي من

  . وحیوي مستمر بشكل وظیفتھ اداء من لیتمكن تجدید واعادة

 المجاورة السكنیة االحیاء لتطویر خطط االرض استعماالت تنظیم یتضمن كما          

 الس�كنیة االحی�اء بع�ض وتح�دیث ص�یانة عل�ى التنظ�یم ھ�ذا یرك�ز حی�ث المدین�ة لمركز

 فف�ي ، المختلفة وظائفھا تادیة في واستمرارھا حیویتھا لضمان المدینة بمركز المحیطة

 تنظ���یم یتض��من كم��ا ، الفقی��رة االحی��اء تط��ویر عل��ى زی��الترك ی��تم االحی��ان م��ن كثی��ر

 الت��ي المش��اكل اھ��م وان س��یما ال الم��دن ض��واحي لتط��ویر خط��ط االرض اس��تعماالت

  )54(. المختلفة االستعماالت الغراض االرض تقسیم في تتمثل الضواحي ھذه تواجھھا

  

  
                                                             

والحض���ري ، المص���در الس���ابق ،  عثم���ان محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الریف���ي - 52
  .  34 –32ص

والتوزی��ع ، ، دار ص��فاء للنش��ر  4عثم��ان محم��د غن��یم ، التخط��یط اس��س ومب��ادئ عام��ة ، ط - 53
  . 191، ص 2008االردن ، 

یف���ي والحض���ري ، المص���در الس���ابق ، عثم���ان محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الر - 54
  . 36ص
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   االرض استعماالت تنظيم اهداف -1-5-1

 البیئ��ة ظ��روف تحس��ین ال��ى المدین��ة داخ��ل االرض اس��تعماالت تنظ��یم یھ��دف            

 االقتص�ادیة االح�وال تحس�ین ال�ى تھ�دف كم�ا ، بھا المحیطة وللمناطق للمدینة طبیعیةال

 بم��ا االھ��داف ھ��ذه اجم��ال یمك��ن ، لھ��م الخ��دمات مختل��ف وت��وفیر للس��كان واالجتماعی��ة

  -یلي:

 العمرانیة الناحیة من -1-5-1-1
)55(:-  

 العام��ة والخ��دمات الص��ناعیة والمن��اطق والش��وارع المس��اكن ب��ین العالق��ة تحس��ین -1

 وایجاد االحیاء من حي احدھا من یحرم وال االخر القسم على منھا قسم یطغى ال بحیث

  . جمیعاً  بینھا االنسجام من نوع

 الس��كنیة االحی��اء ف��ي المكش��وفة والمن��اطق العام��ة المتنزھ��ات عل��ى االبق��اء امك��ان -2

 والمن�اطق باالش�جار االھتم�ام م�ع ف�راغھم اوق�ات لقض�اء ومكان�اً  للسكان متنفساً  لتكون

  الخضراء.

 ضوض��اء لتقلی��ل الص��ناعیة المن��اطق ع��ن االمك��ان بق��در الس��كنیة المن��اطق فص��ل -3

  . للسكان مضایقات تحدث ال حتى الكریھھ روائحھا او دخانھا او الصناعة

 ع��ن او ، للمب�اني خ�اص ط�ابع اتخ�اذ طری�ق ع�ن اجزائھ�ا بع�ض او المدین�ة تجمی�ل -4

 بعض�ھا المب�اني ب�ین التن�افر م�ن نوع�اً  توجد اال شأنھا من ھمعین اجراءات اتخاذ طریق

  . البعض

 بحی��ث والكراج��ات العرب��ات انتظ��ار وام��اكن لالس��واق خاص��ة من��اطق تخص��یص -5

  . االخرى المناطق متناول في المناطق ھذه تكون

  

                                                             
  . 281فؤاد محمد الصقار ، التخطیط اإلقلیمي ، المصدر السابق ، ص - 55
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   اخلدمات ناحية من -1-5-1-2

 تتف�ق والت�ي والمج�اري رةواالن�ا كالمی�اه الالزم�ة بالخ�دمات المدینة احیاء جمیع مد -1

 ف�ي وف�رة ھنال�ك تك�ون ال بحی�ث المب�اني وكث�رة الس�كان حجم مع ومرونتھا حجمھا في

  . االخر بعضھا في ونقصاً  االحیاء بعض

 العم�ال مس�اكن بوض�ع ام�ا ، العم�ل مواقع الى السكن محل من العمل رحلة تقصیر -2

 حرك�ة وتع�اون اجورھا وخفض المواصالت وسائل بتوفیر او العمل مناطق من قریبة

  . المدینة داخل في والمواصالت النقل

 او المج��اورة الریفی��ة المن��اطق س��یما ال االخ��رى بالمن��اطق المدین��ة اتص��ال س��ھولة -3

  . االسواق ومراكز الخدمات بمناطق او ، والعواصم بالموانئ

 یةوالقض���ائ والص���حیة التعلیمی���ة والخ���دمات والتنفیذی���ة االداری���ة المراك���ز انش���اء -4

 باالرھ��اق الس��كان یش��عر ال بحی��ث المختلف��ة المدین��ة من��اطق م��ن وغیرھ��ا والترویحی��ة

  . الیھا للوصول

  -:)56(واالقتصادية االجتماعية الناحية من -1-5-1-3

 للعم�ال المناس�ب العم�ل وایج�اد المدین�ة داخ�ل ف�ي والعم�ل المعیش�ة ظروف تحسین -1

  . المدینة داخل في العمل مناطق الى نقلھم محاولة او العاطلین

 بازدح��ام الس��ماح ع��دم طری��ق ع��ن للس��كان والص��حیة االجتماعی��ة االح��وال تحس��ین -2

  . والسكنیة الصحیة الشروط فیھا تتوفر ال مساكن ببناء السماح وعدم االحیاء بعض

 واالكث�ار المعیش�ة مطال�ب ت�وفیر طری�ق للمدینةعن التجاریة الحركة زیادة محاولة -3

  . المعیشة مستویات رفع طریق وعن التجاریة المحالت من

                                                             
  . 282فؤاد محمد الصقار ، التخطیط اإلقلیمي ، المصدر السابق ، ص - 56
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 خل��ق او جدی��دة ص�ناعیة مراك��ز بانش�اء للمدین��ة االقتص��ادي التط�ور زی��ادة محاول�ة -4

 النق��ل حرك��ة ض��غط زی��ادة ال��ى ذل��ك ی��ؤدي اال یراع��ي بحی��ث لالنت��اج جدی��دة مج��االت

  . المدینة داخل والمواصالت

   املدينة داخل االرض استعماالت تنظيم مربرات -1-5-2

 ھ�ذا لمث�ل ماس�ة حاج�ة لوج�ود نظ�راً  االرض اس�تعماالت بتنظ�یم االھتمام ظھر          

 حاجات الشباع وتوجیھھا االرض استعماالت ضبط على یعمل الذي التنظیم من النوع

 التنظیم من النوع بھذا االھتمام وزاد منھا یعانون التي المشكالت على والتغلب السكان

 یلي ما ااھمھ كثیرة ومبررات السباب
)57(:-  

 معرف��ة ف��ان المختلف��ة الع��الم ودول من��اطق ف��ي الس��كان الع��داد المس��تمر التزای��د -1

 االھمی�ة م�ن كبی�رة درج�ة عل�ى ام�ور ھ�ي یتزای�دون وای�ن الس�كان یتزای�د كیف

 ان�واع لتحدی�د ملح�ة حاج�ة ھنال�ك ان وكما االرض استعماالت لمنظمي بالنسبة

  . السكان حاجات اعاشب لضمان المثلى واستخداماتھا االراضي

 التق��دم ان م��ن ال��رغم عل��ى المختلف��ة الع��الم دول ف��ي االرض مس��احة محدودی��ة -2

 ان اال الطع�ام م�ن المزید انتاج من كبشر قدراتنا زیادة في سیستمر التكنولوجي

 مح�دداً  ایض�اً  س�یكون الس�كانیة الحاج�ات واشباع الطعام انتاج في الزیادة معدل

 . مرارباست تزداد االنتاج كلفة الن

 ومطلب�اً  ھ�دفاً  اص�بحت عناصرھا بكل والبیئیة الطبیعیة الموارد على المحافظة -3

 . اجتماعیاً 

 ذل�ك ك�ان سواء االجتماعیة العدالة تحقیق على االرض استعماالت تنظیم یعمل -4

 الخ�دمات وجمی�ع والم�دارس المس�اكن او والوظ�ائف االعم�ال توزیع مجال في

 . السكانیة والشرائح المناطق ولجمیع االخرى

                                                             
یف���ي والحض���ري ، المص���در الس���ابق ، محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الرعثم���ان  - 57

  .36ص



32 
 

 م���ن الكثی���ر وظھ���ور والغاب���ات المی���اه ومص���ادر الزراعی���ة االراض���ي ت��دھور -5

 مث�ل عل�ى التغل�ب ف�ي االرض مستخدمي وعجز كاالزدحام الحضریة المشاكل

 . المشاكل ھذه

 االس���تعماالت ب���ین تن���افس وج���ود حال���ة ف���ي االرض اس���تعمال تنظ���یم یس���اعد -6

 االراض��ي تخص��یص يف�� الریفی��ة االس��تخدامات تناس��ب الت��ي وتل��ك الحض��ریة

 . وموضوعیة علمیة اسس وفق المختلفة للنشاطات

 الوض�ع تغی�ر ال�ى الحاج�ة ف�ي یتمث�ل االرض استعماالت لتنظیم االساس الدافع -7

 تغی���ر عل���ى تعم���ل اس���تعمال انم���اط خ���الل م���ن االرض ادارة بتط���ویر الق���ائم

 ح�دوث ومن�ع االفض�ل الى السائدة والطبیعة واالجتماعیة االقتصادیة الظروف

 . السكان قبل من مرغوبھ غیر تغیرات

 ت�نجم التي المشاكل من الكثیر على التغلب في االرض استعماالت تنظیم یساعد -8

 المختلف��ة االس��تعماالت ب��ین كالتن��افس االرض اس��تعمال انم��اط ف��ي التغی��ر ع��ن

 )58(. العامة والمصلحة االرض مستخدمي مصالح بین والتضارب

  

   املدينة داخل االرض استعماالت لتنظيم االساسية املبادئ -1-6

  -: ھما رئیسیین مبدأین على االرض استعمال تنظیم عملیة تقوم

  -):59( االفضل االستخدام مبدأ -1-6-1

 تتح��دد ل��ذلك المدین��ة ف��ي معین��ة وظیف��ة ت��ؤدي ان ب��د ال االرض م��ن قطع��ة ك��ل          

 ارض م��ن ةقطع�� لك��ل االفض��ل االس��تخدام تحدی��د ف��ي االرض اس��تخدام تنظ��یم وظیف��ة

 الغ��راض تخص��ص م��ا ع��ادة االراض��ي فافض��ل العام��ة المص��لحة یخ��دم وبم��ا المدین��ة

                                                             
یف���ي والحض���ري ، المص���در الس���ابق ، عثم���ان محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الر - 58

  .38ص
  .43نفسھ ، صالمصدر  - 59
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 الحاج���ات ل���بعض تحقیق���اً  ذل���ك یح���دث ال الح���االت بع���ض وف���ي الزراع���ي االنت���اج

 تخص�یص الحكوم�ة ق�ررت عن�دما بریطانی�ا ف�ي ح�دث ما ذلك امثلة ومن واالعتبارات

 وف��ي ال��دولي ھیث��رو مط��ار ةاقام�� اج��ل م��ن لن��دن مدین��ة ح��ول الح��دائق اراض��ي افض��ل

 الم�دن ونم�و الحض�ري التوس�ع الغ�راض االراضي افقر تخصیص یتم االحیان بعض

 حی�ث ش�رقي ش�مالي باتج�اه نموھ�ا اتج�اه حدد التي القاھرة مدینة في تطبیقھ تم ما وھذا

 كج�زء كثی�رة حض�ریة احی�اء االراض�ي ھ�ذه ف�وق واقیمت الصحراویة االراضي تمتد

  . القاھرة مدینة من

 او االرض مال�ك عن�د االفض�ل االس�تخدام ان ھو بھا نقر ان بد ال التي والحقیقة          

 م�ع ممكنھ اقتصادیة منفعة اقصى یحقق الذي االستخدام ذلك في دائماً  یتمثل مستخدمھا

 اقتص�ادیة اث�ار ذلك عن الینجم  ان شریطة ذلك على والمستدام الحدیث التخطیط تاكید

 یمك��ن الت��ي ال��دنیا ح��دودھا ف��ي االث��ار ھ��ذه تك��ون ان االق��ل عل��ى وا وبیئی��ة واجتماعی��ة

  . ومعالجتھا علیھا السیطرة

  -: االستخدام تعدد مبدأ -1-6-2

 الواح�دة القطع�ة اس�تعماالت تش�جیع ال�ى االحی�ان من كثیر في المخططون یلجأ          

 ذات راض�ياال فیھا تبدو التي المحدودة المساحة ذات الدول في خصوصاً  االرض من

 توفرھ��ا م�ن ب�د ال اساس�یة خ�دمات فھنال��ك والمالئم�ة الجی�دة والمواص�فات الخص�ائص

 خ�دمات ، الت�رویح ، االستجمام خدمات ، السكن ( مثل السكان او االنسان استقر حیثما

 ھ�ذه ب�ین المنافس�ة ازدادت كلم�ا الس�كان كثافة ازدادت وكلما ) التجارة ، واالمن الدفاع

  . تلفةالمخ االستخدامات
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   االرض استعماالت تنظيم على السيطرة اساليب -1-7

   ZONNING التنطيق -1-7-1

 تص��میم عل��ى بن��اء متع��ددة من��اطق ال��ى االرض تقس��یم عملی��ة ب��التنطیق یقص��د            

 بمث��ل المحلی��ة واالدارات البل��دیات تق��وم وع��ادة المختلف��ة االرض واس��تعماالت المب��اني

 وك�ذلك معین�ھ وبمواص�فات مع�ین بن�اء خص�ائص منطق�ة لك�ل یكون بحیث العملیة ھذه

 الق���وانین بوض���ع المحلی���ة واالدارات ل���دیاتالب وتق���وم ، مع���ین اس���تعمال لھ���ا یك���ون

 باس��تخدام االراض��ي م��الّك عل��ى الض��غط خاللھ��ا م��ن ی��تم والت��ي الالزم��ة والتش��ریعات

 مھم��ة ف��ان ث��م وم��ن المحلی��ة الخط��ة تح��ددھا معین��ھ ونش��اطات مج��االت ف��ي اراض��یھم

 العام��ة المص��لحة یخ��دم بم��ا االس��تعماالت تل��ك توجی��ھ ھ��و االرض اس��تعماالت منظم��ي

  . عللمجتم

 ع�ام نیوی�ورك مدین�ة ف�ي متع�ددة من�اطق ال�ى االرض لتقس�یم عملی�ة اول بدأت           

 م��ع تتناس��ب لھ��ا ممك��ن اس��تخدام افض��ل ارض قطع��ة ك��ل تحق��ق ان اج��ل م��ن )1961(

  . والصناعي التجاري االستعمال عن السكني االستعمال انفصل وبذلك خصائصھا

 الممتلك��ات وص��یانة االزدح��ام من��ع ھ��و ی��قالتنط عملی��ة م��ن االس��اس الھ��دف ان          

 ، النقل حركة ویضبط المتجاورة المناطق خصائص في واالستقرار التجانس ویضمن

 والتراثی��ة الثقافی��ة المعطی��ات عل��ى المحافظ��ة ف��ي حاس��م عام��ل التنطی��ق اص��بح وح��دیثاً 

 رمع�ایی اربع�ة عل�ى التنطی�ق عملی�ة وتقوم ، واضح بشكل وابرازھا للمجتمع والجمالیة

   -وھي: رئیسة

  (USE) االستخدام  - أ

  (HEIGHT) االرتفاع  - ب

 (SIZE) الحجم  - ت

  ( DENSITY) الكثافة  - ث
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 م��ن تتح��دد الت��ي االس��تخدامات م�ن مجموع��ة ع��ادة یش��مل االس��تخدام معی�ار ان           

 یق�اس عادة ولكنھ اخرى الى منطقة من فیختلف االرتفاع معیار اما ، المحلیة السلطات

 باالنظم�ة الحج�م معیار ویرتبط المدینة مركز منطقة في ارتفاع اعلى مع وتناسب بنسبة

 ذات فھ��ي الكثاف��ة ام��ا المب��اني ارت��دادات ف��ي الح��ال ھ��و كم��ا االفق��ي البع��دب العالق��ة ذات والتعلیم��ات

)60( . القطعھ في بھ المسموح االشخاص او المباني او الوحدات بعدد عالقة
   

  

   

                                                             
  . 192-191عثمان محمد غنیم ، التخطیط اسس ومبادئ عامة ، المصدر السابق ، ص  - 60
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  الفصل الثاني

  

  اخلصائص املكانية ملنطقة الدراسة

  

  الخصائص الطبیعیة  -2-1

  الخصائص السكانیة  -2-2
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  استعماالت االرض احلضرية  1-1

یقصد باستعماالت االرض الحضریة التوزیع المكاني للوظائف المتعددة التي          

الوظیف��ة الس��كنیة كان المن��اطق المحیط��ھ بھ��ا متمثل��ة  (بتق��دمھا المدین��ة لس��كانھا وس��

  )61(.  )الترفیھیة،التجاریة ،الصناعیة، الخدمیة ،

ي ت الت��ي یمارس��ھا االنس��ان عل��ى االرض والت��وعرف��ت ایض��ا بانھ��ا الفعالی��ا        

ب�ـ ( الس�كن ، التج�ارة ، الص�ناعة ، الخ�دمات ) ،  یرتبط بھا ارتباط�اً مباش�راً متمثل�ة

ل��ذلك یمث��ل مفھ��وم اس��تعماالت االرض الحض��ریة مجم��ل الفعالی��ات واالنش��طة الت��ي 

نس�ان أي التغی�ر المس�تمر ف�ي عالق�ة اال ،یمارسھا او یقوم بھا االنس�ان عل�ى االرض

ویزداد اعتم�اد االنس�ان عل�ى االرض  اد حالة من التوازن فیما بینھما باالرض وایج

بمرور الزمن بسبب النمو السكاني لكونھا البعد المكاني ال�ذي یس�تقر علیھ�ا ویس�تغل 

  )62(.  ھا ومواردھا في سبیل سد احتیاجاتھ وتحقیق رفاھیتھثروات

دد نم�ط الحی�اة فیھ�ا فھ�ي االس�اس ف�ي وتعد الوظیفة مبرر وجود المدین�ة ومح�       

  )63(قیام وتشكیل المدینة . 

الحتیاج�ات التع�دد الوظ�ائف ومعاصرة مدینة تعقدت الحی�اة فیھ�ا لذا فالمدینة ال       

  )64(نتیجة للتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والحیاتیة االخرى .

ء منھا قد تخصص لذلك تتنوع استعماالت االرض داخل المدینة ویبدو كل جز       

تش�كل مجم�ل  المدینة االخرى بھذا االستعمال و في استعمال معین یمیزه عن اجزاء

ان من اھم االمور االساسیة عند اصبح ، حیث للمدینھھذه االستعماالت الھیكل العام 

                                                             
ي ف��ارس الھیت�ي  ، ص��الح فل�یح حس��ن ، جغرافی�ة الم��دن ، مدیری�ة دار الكت��ب للطباع��ة ص�بر - 61

  .83، ص1986والنشر ، جامعة الموصل ، 
محم��د م��دحت ج��ابر ، جغرافی��ة العم��ران الریف��ي والحض��ري ، مكتی��ة االنجل��و المص��ریة ،  - 62

  .347، ص 2006القاھرة ، 
  .174ال تاریخ ) ، صجمال حمدان ، جغرافیة المدن ، القاھرة ، ( ب - 63
  . 59، ص 1990عادل عبد هللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، الموصل ،  - 64
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 تركیبھ��ا وحس��ب ا،  )65(دراس��ة الم��دن تقس��یمھا حس��ب نم��ط اس��تعمال االرض فیھ��ا .

 ادت الت�ي الرئیسة وبالعوامل نموھا بمراحل للمدن الوظیفي التركیب ویرتبط الوظیفي

  )66(. سابقة وظائف اختفاء او جدیدة وظیفة بوجود تتمیز مرحلة فكل النمو ھذا الى

 الجغرافی����ة ف����ي موض����وعاً  او فرع����اً  تمث����ل االرض اس����تعماالت دراس����ة ان         

 س��طح عل��ى القائم�ة الظ��اھرات لك��ل ش�امل مس��ح اج��راء ل�ىع ترك��ز حی��ث االقتص�ادیة

 تغییرات من علیھا مایطرأ وتتبع معینة فترة خالل متغیرة او ثابتة كانت سواء االرض

)67(. االرض الستعماالت خاصة خرائط على ذلك توقیع ثم
 الدراسات ھذه مثل تھدف 

 مح��ددة نی��ةزم فت��رة خ��الل مع��ین نط��اق ف��ي ل��الرض االنس��ان اس��تغالل كیفی��ة توض��یح

 االمكانی��ات ب��ین التواف��ق وم��دى ل��الرض االنس��ان اس��تغالل مس��توى اب��راز ع��ن فض��الً 

   )68(. اخر جانب من ونوعیتھ وحجمھ اللاالستغ ومستوى جانب من المتاحة یةالبیئ

 الحاصلة للتغییرات نتیجة مستمر نمو في الحضریة االرض استعماالت ان وبما        

 سیاس�ات ال�ى تحت�اج فھ�ي ل�ذا واالجتماعی�ة االقتص�ادیة والتط�ورات الس�كان اعداد في

 احتیاج��ات تلبی��ة دون عش��وائي بش��كل نموھ��ا س��یكون واال النم��و ھ��ذا لتنظ��یم مس��تمرة

  . المختلفة السكان

  

  

  

                                                             
عیس��ى عل��ي اب��راھیم ، جغرافی��ة الم��دن  دراس��ة منھجی��ة تطبیقی��ة ، دار المعرف��ة الجامعی��ة ،  - 65

  .150، ص 2005االسكندریة ، 
، قواع�د الجغرافی�ة العام�ة الطبیعی�ة والبش�ریة ، جودة حسین جودة ، فتح�ي محم�د اب�و عیان�ھ  - 66

  .452 -451، ص 1986دار النھضة للطباعة والنشر ، بیروت ، 
3- David Rhind and Ray Hudson , Land Use , United states ,Americd 
1980 p32.  

 محم��د خم��یس الزوك��ة ، دراس��ة اس��تغالل االرض ف��ي الجغرافی��ة االقتص��ادیة ، دار المعرف��ة - 68
  .12، ص 1988الجامعیة ، االسكندریة ، 
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   االرض لالستعماالت املكاني التوزيع امناط نظريات -1-2

 كم�ا الواح�دة المدین�ة ف�ي اخ�رى ال�ى منطق�ة م�ن للمدن الداخلي التركیب یختلف         

 والجغ���رافیین الم���دن مخطط���وا ق���اموا الس���بب لھ���ذا اخ���رى ال���ى مدین���ة م���ن یختل���ف

 االرض استعماالت لتفسیر عامة نظریة مفاھیم الیجاد عدیدة بمحاوالت واالجتماعیین

 ال��ى لالتوص�� لغ��رض المختلف��ة االس��تعماالت ھ�ذه ب��ین العالق��ات وبح��ث المدین��ة داخ�ل

)69(. عھاوتوس� نموھا وعملیة للمدن الداخلي التركیب تشكیل في اسھمت التي العوامل
 

  -: ھي النظریات وھذه

   : املرتاكزة الدوائر نظرية-1-2-1

 ارنس��ت االجتم��اعي الباح��ث قب��ل م��ن )1925( ع��ام ف��ي النظری��ة ھ��ذه ظھ��رت          

 ع�دّ  حی�ث )C.B.D ( واح�د مرك�ز لھ�ا انطقة خمس الى المدینة بتقسیم قام الذي سبرج

  )70(. حولھا متمركز بشكل االنطقة تلك لتكوین االساس المحرك ھو السوق قوى

   : القطاعات نظرية -1-2-2

 ف�ي اس�تند وق�د )1939( ع�ام مرھوی�ت ھو االمریكي الباحث النظریة بھذه جاء         

 ذل��ك واث��ر الس��كنیة للمن��اطق االیج��ار وقیم�ة االرض بس��عر تتعل��ق حق��ائق عل��ى نظری�ة

 ی�تم المدین�ة نم�و ان الباح�ث واعتق�د المدینة في االخرى االرض استعماالت قیمة  على

  )71(. للمدینة المختلفة المواصالت شبكة طول على تعتمد متعددة قطاعات شكل على

   :املتعددة وىنال نظرية -1-2-3

                                                             
،  2003، دار النھض���ة العربی���ة ، لبن���ان ،  3، ح 1عب���د هللا عط���وي ، جغرافی���ة الم���دن ، ط  -1

  .127ص
2- James H.Ohnson , Urban Geography , 2nd Edition , printed in Great 
Britain by Willian Clowes . Sons Limited , London , 1972 ,p170 . 
3- Chapin , F . Stuat , Urban and Land Use Planning , University of 
Illinois press – USA 1972 – PP (16-17). 



40 
 

 الم���دن ان فترض��ا ا حی��ث  الم���ن وادوارد ھ��ارس الباحث��ان النظری���ة ھ��ذه تبن��ى        

 النوای�ا وظ�ائف ع�ن تختل�ف ین�ةمع وظیف�ة ن�واة لك�ل وان نوای�ا ع�دة م�ن تتكون الكبرى

 الم�دن ف�ي الن�وى ظھ�ور الى تؤدي التي العوامل اھم ان الباحثان افترض وقد االخرى

  )72( -: ھي

 م��ن التق��ارب ال��ى وحاجتھ��ا والمؤسس��ات النش��اطات بع��ض ب��ین المتب��ادل االعتم��اد -5

 ط�رق ع�ن فض�الً  واس�عة مس�احات ال�ى تحت�اج الصناعیة فالمنطقة البعض بعضھا

  . السھلة المواصالت

 فیم�ا المتبادل�ھ المنفع�ة بس�بب البعض بعضھا من لتقاربا الى تمیل اخرى نشاطات -6

 م��ن لالس��تفادة واح��دة منطق��ة ف��ي التكت��ل ال��ى المف��رد بی��ع ن مخ��از می��ل مث��ل بینھ��ا

 . البعض بعضھا

 . السكن ودور الثقیلة الصناعات مثل االخر البعض مع التنسجم النشاطات بعض -7

 ت�يال المؤسس�ات بع�ض ط�رد الى یؤدي قد لالرض العالي والسعر االیجار ارتفاع -8

 ف�ي لھ�ا المناس�بة المواق�ع ارتخت�ف دخلھ�ا قلة بسبب المطلوب االیجار دفع التستطیع

 نظری��ات )1( ش��كل ویوض��ح ، المدین��ة ف��ي ن��وى ش��كل عل��ى وتظھ��ر معین��ة منطق��ة

 . االرض الستعماالت المكاني التوزیع

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .141-138لمصدر السابق ، ص ا، 3عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ، ج - 4
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  االرض الستعماالت املكاني التوزيع نظريات )1( شكل

   املرتاكزة الدوائر نظرية 

  

  المركزي التجاریة المنطقة -6
  االنتقالیة المنطقة -7
 العمال سكن منطقة -8
  الوسطى الطبقة سكن منطقة -9

   واالیاب الذھاب منطقة -10
  

   القطاعات نظریة

   المركزیة التجاریة المنطقة -10
  الخفیفة والصناعات الجملة تجارة منطقة -11
  الفقیرة الطبقات سكن منطقة -12
  المتوسطة الطبقات سكن منطقة -13
  الغنیة الطبقات سكن منطقة -14
  الثقیلة الصناعات منطقة -15
  خارجیة تجاریة منطقة -16
  السكنیة الضواحي منطقة -17
   الصناعیة الضواحي منطقة -18

  

   المتعددة النوى نظریة
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 James H.Ohnson , Urban Geography , 2nd Edition , printed in Great Britainالمصدر / 

by Willian Clowes . Sons Limited , London , 1972 ,p172 .  
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   املدينة داخل االرض استعماالت ضوابط -1-3

 ل�م الس�ابقة النظریات بحثتھا كما المدینة داخل الحضریة االرض استعماالت ان         

 للمن�اطق النھائی�ة البنی�ة النت�اج تظ�افرت متع�ددة عوام�ل ھنال�ك وانما عفوي بشكل تات

  -: العوامل وھذه الحضریة

   -: وتضم الطبیعیة العوامل -1-3-1

  الطبوغرافي العامل -1-3-1-1

)73(. وتوس��عھا الم��دن نم��و اتج��اة تحدی��د ف��ي ض االر طبوغرافی��ة ثرت��ؤ           
 حی��ث 

 الناحی�ة م�ن اھمی�ة م�ن لھ�ا لم�ا الس�ھلیة المواق�ع اختی�ار ال�ى الحض�ریة النش�اطات تمیل

)74(. س�كانلل اجذب المواقع اكثر من تكون بذلك وھي االقتصادیة
 عن�ھ نج�م ال�ذي االم�ر 

 ف��ي تح��ول ال��ى ادى وھ��ذا النق��ل ط��رق ط��ول عل��ى الس��یما العمرانی��ة المح��الت تك��اثف

 المح�وري ال�نمط او االذرع المتع�ددة الش�كل علیھ�ا غل�ب الت�ي المعاصرة المدن اشكال

 ماك�ان عك�س وھ�ذا الحض�ري بالمركز بطةترالم البریة النقل خطوط مع یتناسب الذي

 اختیار تحبذ الحضریة االستعماالت فیھا كانت التي التاریخ عصور من كثیر في سائدا

)75(. الكافیة الحمایة لھا توفر التي المرتفعة المناطق او االنھار من القریبة المواقع
   

  

   املناخ -1-3-1-2

                                                             
سعدي محمد ص�الح الس�عدي ، محم�د خ�الص روؤف حس�ن ، مض�ر خلی�ل العم�ر ، جغرافی�ة  - 73
  . 102، ص  1990سكان ، مطابع دار الحكمة ، اربیل ، اال
 2006محمد خمیس ا لزوكة ، في جغرافیة العمران ، دار المعرفة الجامعیة ، االس�كندریة ،  - 74

  .26، ص
، دار ص�فاء للنش�ر  2عثمان محمد غن�یم ، تخط�یط اس�تخدام االرض الریف�ي والحض�ري ، ط - 75

  .43، ص2008والتوزیع ، االردن ، 
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 المدین���ة مرك��ز ب��ین یتب��این بھ��ا خ��اص محل��ي من��اخ ذات بانھ��ا المدین��ة تمت��از          

)76(. فیھا الحیاة وطبیعة المدینة طبیعة من ینشئ ھاواطراف
 بوضوح المناخ اثر ویظھر 

 ون��وع االجتماعی��ة الحی��اة وف��ي الغ��ذاء عل��ى الحص��ول وط��رق االقتص��ادیة الحی��اة ف��ي

 ال�ى لمن�اخا ی�ؤثر فم�ثال المواص�الت وط�رق م�دنال وتخطیط المسكن وطبیعة المالبس

 الصناعات ونوع المختلفة الفصول في المنقولة البضائع ونوع النقل طرق في كبیر حدّ 

 رقل�ةع واالعاص�یر الترابی�ة والعواص�ف دةالش�دی الریاح تسبب وكما المدن في المقامة

 والمنش�ات والمب�اني االرواح ف�ي الكبی�رة الخس�اره ع�ن فضالً  ، الحدیدیة سككبال النقل

 فف��ي ی��ةالجو ب��االحوال كبی��ر ح��دّ  ال��ى الم��دن خط��یطت ی��رتبط كم��ا ، المزروع��ات وتل��ف

 الش�وارع تك�ون ان یستحس�ن الش�مس اشعة من كبیر بقدر تمتعالت التي الباردة المناطق

 ق�در عل�ى الحص�ول م�ن مس�كن ك�ل ی�تمكن حت�ى االرتف�اع ش�دیدة غیر والمباني متسعة

 من قدرا شوارعھا تتطلب التي الحارة المناطق في العكس على الشمس اشعة من كافِ 

 ف�ي المن�اخ ی�وثر وكم�ا ، جانبیھ�ا على واالشجار ضیقة عادة شوارعھا یجعل مما الظل

 اخ�رى ان�واع تس�تخدم الح�ارة المنطقة شوارع ففي الرصف في المستخدمة المادة نوع

 ف�ي كبی�ر اث�ر واتجاھھ�ا وللری�اح . الش�مس بح�رارة التذوب حتى كاالسمنت القار غیر

 المس���ببة المص���انع توض���ع ان الیج���ب اذا للمدین���ة س���بةبالن والم���داخن المص���انع موق���ع

 من��ھ تھ��ب الت��ي الجان��ب ف��ي الج��و ال��ى ب��دخانھا ت��دفع الت��ي والم��داخن الكریھ��ة لل��روائح

  )77(. الریاح

 ل�ذلك الحض�ریة االرض اس�تعماالت  توقی�ع ف�ي كبی�ر ت�اثیر للمن�اخ ان سبق مما یتضح

 الس��كنیة وال��دور المب�اني تص��میم عن��د المن�اخ عناص��ر اث��ر االعتب�ار بنظ��ر االخ��ذ یج�ب

  . للسكان والرفاھیة واالمان الراحة تحقیق من تمكنن حتى الشوارع فتح وعند

  

                                                             
  .177، ص1990صالح الدین الشامي ، استخدام االرض ، مطبعة اطلس ، االسكندریة ،  - 76
، 1994، منش��اة المع��ارف ، االس��كندریة ،  3ف��ؤاد محم��د الص��قار ، التخط��یط االقلیم��ي ، ط - 77

  .94-92ص
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   الرتبة -1-3-1-3

 العوام�ل م�ن وبنیتھ�ا الترب�ة بتركی�ب یتعل�ق فیم�ا وخصوص�اً  الترب�ة عامل یعد            

 درج��ة ح��ددت الت��ي ھ��ي الترب��ة فبنی��ة ، الحض��ریة االرض الس��تعماالت المح��ددة المھم��ة

 الطواب�ق تع�ددةم المب�اني لبناء تستغل التي فالمناطق علیھا المقامة للمباني التربة تحمل

 التق���دم ان م���ن رغمال��� عل���ى التحم���ل عل���ى وق���ادرة قوی���ة ببنی���ة اتربتھ��� تمت���از ان الب���د

 بنیة في الضعف عامل على التغلب استطاع قد والعمارة االنشاء مجال في التكنولوجي

 تحدی�د ف�ي ب�ھ الیس�تھان دورا یلعب الحاضر وقتنا حتى مازال العامل ذاھ ان اال التربة

)78(. وضبطھا الحضریة االرض استعماالت
   

   االقتصادية العوامل -1-3-2

 م�ن قطع�ة اس�تعمال تح�دد الت�ي االقتص�ادیة العوام�ل اھ�م م�ن االرض سعر ان           

 دون م���ن تركھ���ا او والزراعی���ة والس���كنیة والص���ناعیة التجاری���ة الغ���راضل االرض

 االرض عل�ى اقامتھ یجب الذي البناء نوعیة یعین االرض سعر ان عن فضالً  استعمال

 نظری��ة ع�ادة یطب�ق االرض باقتص��اد المخ�تص ان ، م�ھیترم وامكانی��ة ارتفاع�ھ ویح�دد

 بس��وق تح��دد قطع��ة ای��ة اس��تعمال ان اذا االرض اس��تعمال عل��ى االقتص��ادي الت��وازن

 ھ��ذا ف��ي وھ��ي الس��وق ف��ي تع��رض س��لعة كای��ة االرض ال��ى وینظ��ر الحض�ریة االرض

 تح�دد اخ�رى عوام�ل ھنال�ك ذل�ك ع�ن فضالً  والطلب رضالع قوى الى عرضھ السوق

 الت�ي النس�بیة الوص�ول س�ھولة عام�ل بینھ�ا م�ن الحض�ریة االرض م�ن قطع�ة ای�ة سعر

 فیھ�ا المرغوب االخرى االرض استعماالت الى قربھا او وموقعھا االرض بھا تتصف

 الوص�ول بس�ھولة تتص�ف الت�ي االم�اكن ب�ان الب�دیھي م�ن اص�بح لذلك ستعمالھاا ونوع

 بالنس��بة افض��لیة االق��ل المواق��ع م��ع ن��ھر ابالمق�� اعل��ى س��عر لھ��ا یع��ین المفض��ل عوالموق��

                                                             
عثم���ان محم���د غن���یم ، تخط���یط اس���تخدام االرض الریف���ي والحض���ري ، المص���در الس���ابق ،  - 78

  .43ص
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 م�ن افض�ل الس�كنیة المنطق�ة ض�من المواق�ع بع�ض ان نج�د فم�ثال )79(. معین الستعمال

 رب عم�ل ومك�ان واالس�واق لمدارسا الى اقرب النھا السكن لغرض االخرى المواقع

 . لس�كانھا الخ�دمات مختل�ف بت�وفیر تمتعھ�ا عن فضالً  والتسلیة الراحة ووسائل االسرة

 مواق��ع نج��د ك��ذلك ، ) الص��حة – االتص��ال – الكھرب��اء – الم��اء خ��دمات ( ب��ـ متمثل��ھ

 لن��وع الس��تعمالھا ومفض��لھ االس��عار مرتفع��ھ المركزی��ة التجاری��ة المنطق��ة ف��ي االرك��ان

 تتباین كما ، الیھا الوصول وسھولھ السكان حركة من لقربھا المفرد بیع كمخازن نمعی

 حی�ث االیج�ار دفع على لقدرتھا تبعا الحضریة االرض استعماالت بین المنافسة درجة

)80( ، االس���تعماالت تل���ك طلیع���ھ ف���ي التج���اري االس���تعمال ی���اتي
 المن���اطق الح���تالل ، 

 ی��اتي ح��ین ف�ي االیج��ار اعل��ى ودف�ع المنافس��ة عل�ى العالی��ة لقدرت��ھ نظ�راً  بھ��ا المرغوب�ھ

 االم�ر المنافس�ة عل�ى قدرت�ھ ف�ي الحض�ریة االستعماالت مؤخرة في السكني االستعمال

 االرض س�عر النخفاض نظرا االطراف نحو المشتتھ االستعماالت اول من جعلھ الذي

 م��ن بمجموع��ة الحض��ریة االرض اس��عار ت��رتبط عام��ة وبص��ورة المن��اطق تل��ك ف��ي

   )81 ( -: وھي العوامل

 المنطق�ة م�ن االرض قطع�ة ق�رب فمثال المختلفة الفعالیات الى الوصول سھولة -5

 ارتف�اع عل�ى یعم�ل النق�ل وط�رق والخ�دمات االس�واق وم�ن المركزیة التجاریة

   . اسعارھا

 اجتماعی�ا مت�دھورة منطق�ة ف�ي ارض قطعة فوجود والنفسي االجتماعي العامل -6

 . قیمتھا من یقلل واقتصادیا وصحیا

 ءھ��ا انش��ا تك��الیف بانخف��اض المس��تویة االراض��ي تمت��از االرض طبوغرافی��ة -7

 استغاللھا امام عائقا تمثل التي المرتفعھ االراضي مع مقارنھ الخدمات لمختلف

 . الخدمات لمختلف

                                                             
  .66، ص1977الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، عبد  - 79
صالح حمید الجنابي ،"  االستعماالت الضاغطة على االتساع المساحي لمدینة الموص�ل " ،  - 80

  .1998،  20-9) ، ص 38مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد (
، االتجاھات المعاصرة في الدراسات الحض�ریة عبد االلھ ابو عیاش ، اسحاق یعقوب القطب  - 81

  . 81، ص  1980، وكالة المطبوعات ، جامعة الكویت ،  1، ط



46 
 

 ال ومم�ا االرض قطع�ة بھ�ا لتس�تغ الت�ي الزمنی�ة الفت�رة بھ ویقصد الزمن عامل -8

 الزمنی���ة التط���ویر خط���ط ب���اختالف تختل���ف االس���تثمارات ان���واع ان فی���ھ ش���ك

  )82( . بذلك المرتبطة واالھداف

  

   االرض قطعة على السائد االستثمار منط يف التغري -1-3-3

 احج�ام ف�ي النم�و لطبیع�ة نتیج�ة الثبات الى الحضریة االرض استعماالت تفتقر          

 وق�ت وف�ي المدین�ة ف�ي مع�ین موقع في القائم فاالستعمال الحضریة المراكز اتومساح

 ال��ى یض�طره ال�ذي االم�ر اخ�ر وق�ت ف�ي االس�تعمال نف�س الداء مؤھ�ل غی�ر یص�بح م�ا

 نظری�ة اش�ارت وق�د وتط�ور نم�و م�ن الی�ھ یص�بوا م�ا لیحق�ق جدی�د نط�اق نح�و االنتقال

 مع�ین استعمال في تطور حدث ما اذا انھ بوضوح( ذلك الى لبرجس المتراكزة الدوائر

 القطاع�ات عل�ى س�یطغى فان�ھ المركزی�ة االعم�ال بمنطق�ة المحیطة القطاعات احد عند

 االس�تعمال ویعد الخارج نحو متباعدة موجات شكل على التوسع یكون وھكذا تلیھ التي

 قابلیت�ھ قل�ة بت�أثیر موض�عھ تغی�ر ف�ي س�رعة الحض�ریة االس�تعماالت اكث�ر م�ن السكني

  )83(. لمنافسة)ا على

  

   ااور االستثمار منط يف التغري -1-3-4

 یش�غل ال�ذي االستثمار نوع في واضح تغیر الى الحضریة المناطق تتعرض              

 المم��ارس االس��تثمار نم��ط ف��ي تغی��ر المج��اورة المن��اطق یص��یب عن��دما المس��احة وح��دة

 الحی��ز م��ن وموقع��ھ تعمالاالس�� لنوعی��ة تبع��اً  المتغی��ر لھ��ذا االس��تجابة درج��ة وتتب��این

                                                             
  182ریفي والحضري ، المصدر السابق، صعثمان محمد غنیم . تخطیط استخدام االرض ال - 82
محمد ازھ�ر الس�ماك ، ھاش�م خض�یر الجن�ابي ، ص�الح حمی�د الجن�ابي ، اس�تخدامات االرض  - 83

) ، دار الكتب 2000النظریة والتطبیق  دراسة تطبیقیة عن مدینة الموصل الكبرى حتى عام ( بین
  . 60، ص 1985للطباعة ، جامعة الموصل ، 
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 جھ�ھ م�ن لحداثت�ھ نظ�راً  الحض�ري المرك�ز اط�راف عن�د التغی�ر ھذا ویظھر الحضري

 م�ن الحض�ري االستعمال نمط الى القدیم الریفي االستعمال نمط من فیھ التغیر وسرعة

 یتبع��ھ معین��ھ منطق��ة یص��یب تغی��ر أي ف��ان الداخلی��ة المدین��ة من��اطق ام��ا ، اخ��رى جھ��ھ

 وح�دة تع�رض حال�ة فف�ي ، التغی�ر لمنطق�ة المج�اورة المن�اطق ف�ي تالتغیرا من سلسلة

 س�تتاثر المج�اورة المس�احیة الوح�دات ف�ان ص�ناعي او س�كني غ�زو الى معینھ مساحیة

 كثاف��ة وعل��ى ایجارھ��ا ومق��دار قیمتھ��ا عل��ى ذل��ك وس��ینعكس الجدی��د االس��تثمار ب��نمط

  )84(. شوارعھا في الحركة

  

  

  

   االجتماعية العوامل -1-3-5

 العوام��ل جان��ب ال��ى للمدین��ة ال��داخلي التركی��ب عل��ى االجتماعی��ة العوام��ل ت��ؤثر          

 بظ�واھر الت�اثیر ھ�ذا ویتح�دد االخ�ر عن احدھما تاثیر فصل یمكن ال بحیث االقتصادیة

  )85( -: یلي بما تتلخص اجتماعیة

  

   INVASION الغزو -1-3-5-1

 اخ�رى لمنطق�ة معین استعمال او السكان من جماعة تغلغل عملیة بالغزو یقصد          

 او الجماع���ة ع���ن واقتص���ادیاً  اجتماعی���اً  تختل���ف اس���تعماالت او جماع���ات م���ن تتك���ون

 تحرك��ات الغ��زو ظ��اھرة تس��اعد الت��ي الظ��روف وم��ن المتغلغل��ة الغازی��ة االس��تعماالت

                                                             
ص��الح حمی��د الجن��ابي ، جغرافی��ة الحض��ر اس��س وتطبیق��ات ، مدیری��ة دار الكت��ب للطباع��ة  - 84

  . 126، ص 1987والنشر ، جامعة الموصل ، 
  .76یتي ، صالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، المصدر السابق ، صصبري   فارس الھ - 85
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 الت�ي والتغی�رات مج�اورة منطق�ة حس�اب عل�ى منطق�ة اج�زاء اح�د في والتوسع السكان

 او حالتھ�ا ت�دھور بس�بب للس�قوط تعرض�ھا او المس�اكن وتھ�دم النقل خطوط على تطرأ

 اع�ادة ال�ى ت�ؤدي والتي االقتصادي االساس على تطرأ التي والتغیرات استعمالھا تغیر

 النش�اطات ع�ن فض�الً  الس�كن موق�ع اختی�ار عل�ى السكان قدرة في وتؤثر الدخل توزیع

 ، معین�ھ منطقة في المساكن بناء على السكان لتشجیع الحكومیة كالمعونات االقتصادیة

 اكث��ر م��ن المركزی��ة االعم��ال منطق��ة ف��ي س��یما ال المدین��ة ف��ي الس��كني االس��تعمال ویع��د

  )86(. المنافسة على قابلیتھ لقلة وذلك الغزو بظاھرة تاثیراً  االستعماالت

    SEGREGATION التكتل -1-3-5-2

 االرض اس�����تعماالت ان�����واع تص�����نیف او تجم�����ع ع�����ن عب�����ارة ھ�����و التكت�����ل           

 نوعین التكتل ویتخذ معھا منسجم غیر نمط أي لظھور فعل كرد السكنیة والمجموعات

 ، ) الع�ام التكت�ل ب�ـ( ی�دعى والمتكامل�ة المتش�ابھ االرض اس�تعماالت ب�ین تكتل االول –

 المجموع�ات ب�ین او النوعی�ة المتش�ابھ االس�تعماالت عل�ى یقتص�ر تكت�ل فھ�و الث�اني اما

 صفة او التلقائي التنظیم صفة التكتل ویتخذ ) التخصص ( علیھ یطلق المتشابھ البشریة

 ف�ي الحض�ري المركز في التكتل ویظھر اقتصادیة اسس على یقوم لكنھ المتعمد التكتل

 التكت�ل اھرةظ تعد لذا سكانھ في والثاني الوظیفیة االرض استعماالت في االول جانبین

 تكت�ل تك�وین اج�ل م�ن اساس�اً  جاءت الغزو عملیة ان او الغزو لعملیة وامتداداً  استكماالً 

  )87(. المختلفة االرض استعماالت في

  

   SUCCESSION التعاقب او التتابع -1-3-5-3

                                                             
  .141صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص - 86
ص��الح حمی��د الجن��ابي ،" العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي التركی��ب ال��داخلي لمدین��ة الموص��ل" ، مجل��ة  - 87

  .  1998،  59-33ص  ) ،37الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد (
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 او اص�لي اس�تثمار مح�ل متغلغل�ة جماع�ھ او متغلغ�ل اس�تثمار اح�الل عملیة ھو          

 وتظھ�ر الغ�زو بعملی�ة مباش�راً  ارتباطاً  ترتبط التتابع عملیة ان یعني وھذا قدیمة جماعة

 امام المرتفع االیجار ذات الراقیة الدور تتراجع عندما واضحة بصورة العملیان ھاتان

 والص�ناعات التجاری�ة المؤسس�ات غ�زو او القط�اع مفھ�وم ف�ي المتوس�طة الطبق�ة غزو

 والص�ناعات السكان زحف یظھر وكما تجاريال المركز قرب السكنیة للمنطقة الخفیفة

  )88(واضح. بشكل الزراعیة االراضي على

  

    CONCENTRATION الرتكز -1-3-5-4

 المدین�ة ح�دود ض�من البش�ریة والفعالیات السكان تحشید او تجمع یعني التركز           

 كثاف�ة اساس على التركز عملیة قیاس ویتم السیطرة نتائج احد وھو معینھ منطقة في او

 وس�ائل م�ن الق�رب درج�ة اخ�تالف العملی�ة ھ�ذه ف�ي الم�ؤثرة العوام�ل بین ومن السكان

 الداء مع�ین موق�ع او للس�كن مك�ان ش�راء عل�ى االقتص�ادیة الق�درة وتب�این المواصالت

 الترك�ز لعملی�ة الش�ائعة النتائج ومن االرض استعمال من انواع او الوظائف من وظیفة

 الكثاف�ة تل�ك وانخف�اض منھ�ا ب�القرب او المركزی�ة المن�اطق يف� السكانیة الكثافة ارتفاع

 ترك�ز – منھا صور عدة في التركز ویبرز للمدینة الخارجي الحد الى وصوالً  بالتدرج

 ، الممارس�ة الفعالی�ة اس�اس عل�ى س�كاني وتركز المعاشي المستوى اساس على سكاني

  )89(. مبرمج وتركز دیني او قومي اساس على وتركز

  

  DECONCENTRATION التشتت -1-3-5-5

                                                             
  .  72عبد الرزاق حسین ، المصدر السابق ،ص - 88
  . 145صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص - 89
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 ال�ى او ض�واحیھا ال�ى المدین�ة من الفعالیات او السكان بعض ھجرة بھ ویقصد           

 الس����كان فتش����تت الترك����ز لظ����اھرة معاكس����ھ التش����تت فظ����اھرة ص����غیره تابع����ھ م����دن

 االطراف منطقة في تركزا یحدث المركزیة المنطقة من المختلفة االرض واستعماالت

 المراك��ز ف��ي لھ��م ترك��زا یخل��ق الریفی��ة المن��اطق س��كان تش��تت بینم��ا الحض��ریة الریفی��ة

  -: ھي التشتت عملیة على المساعدة العوامل اھم ومن الحضریة

 ارض م��ن معین�ھ مواق��ع اح�تالل ف�ي الوظیفی��ة المؤسس�ات ب��ین الح�ادة المنافس�ة -3

  . الحضري المركز

 االزاحة في تساھم التي المباشرة الواسطة لكونھا المستعملھ النقل وسائل تطور -4

 الت�ي واالس�تعماالت المنافس�ة على الضعیفھ القابلیة ذات لالستعماالت والتشتت

)90( . التحدي تخسر
  

   DOMINACE السيطرة -1-3-5-6

 م�ن المدین�ة ف�ي المن�اطق اح�دى تعرض�ھ ال�ذي الت�أثیر الس�یطرة بمفھ�وم یقصد           

 م�ن او ع�ادة الن�وع نف�س م�ن االخ�رى لمن�اطقا على االجتماعیة او االقتصادیة الناحیة

 ھ��ي المدین��ة ف��ي المركزی��ة التجاری��ة المنطق��ة تع��د فم��ثال الح��االت بع��ض ف��ي اخ��ر ن��وع

 وكمیتھ�ا والس�لع البض�ائع نوعی�ة حی�ث م�ن الثانوی�ة التجاری�ة المن�اطق عل�ى المسیطرة

 لھ�اباكم المدین�ة وعل�ى ت�اثیرا المنطق�ة عل�ى تف�رض الوق�ت نفس وفي فیھا تعرض التي

  )91( . السكان لجمیع العالي المستوى ذات سیما ال للبضائع تقدیمھا حیث من

  

   GRADIENT التدرج -1-3-5-7

 منطق�ة ت�اثیر نج�د ان الواض�ح فم�ن بالس�یطرة مباش�رة یتصل مصطلح التدرج           

 الت�اثیر یق�ل حی�ث البعی�دة ط�ق المن�ا ب�ین متس�اویة بصورة تتوزع ال المركزیة االعمال
                                                             

  . 146،ص  نفسھالمصدر  - 90
  153، المصدر السابق ، ص  3عبد هللا عطوي ، جغرافیة المدن ج - 91
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 ت��اثیر یأخ��ذ وكم��ا المدین��ة مرك��ز ع��ن ابتع��دنا كلم��ا بالت��درج المنطق��ة ھ��ذه تفرض��ھ ال��ذي

 كان��ت فكلم��ا المس��افة م��ع الت��دریجي بالتن��اقص واالجتم��اعي االقتص��ادي الكبی��رة الم��دن

 بینھ�ا یسود الذي النشاط بنوعیة تحكمھا درجة كانت مركزیھ واكبر حجما اكبر المدینة

 درج��ة ف��ي التن��اقص ھ��ذا وان اكب��ر كزی��ھومر حجم��ا اق��ل اخ��ر حض��ري مرك��ز وب��ین

 واالیج�ار االرض س�عر ان وكم�ا بالت�درج ی�دعى االط�راف نح�و المرك�ز م�ن السیطرة

 االط�راف نح�و التج�اري المرك�ز من ایضا یتدرج وكثافتھ االستثمار ونوع االقتصادي

  )92( . المنطقة داخل االرض استعماالت ترتیب في یؤثر بدورة التدرج وھذا

  

   التكنولوجي طورالت -1-3-6

 حی��ث التكنول��وجي ب��التطور ت��أثرا المن��اطق اكث��ر م��ن الحض��ریة المراك��ز تع��د           

 داخل النقل انظمة في او المعماري الفن في كان سواء المدینة مرافق كل في أثره ظھر

 ف��ي اث��رت التط��ورات ھ��ذه مجم��ل وان مراقبتھ��ا واس��الیب الش��وارع وانظم��ة المدین��ة

 المن�اطق تبق فلم ، المدینة في معینة بمواقع یشدھا الذي الربط ومقدار البشریة الطبیعة

 ف�ي واسع بشكل الناس انتشر وبذلك للسكنى المرغوبھ طق المنا من المكتظھ المركزیة

 كالمی�اه االساس�یة الحی�اة م�وارد ایص�ال ف�ي التط�ور ذل�ك ع�ن فض�الً  االط�راف مناطق

 مج�د غی�ر معین�ة بمواض�ع الن�اس اطارتب� جعل والمجاري والكھرباء للشرب الصالحة

 الحدیث�ة التقنی�ة االس�الیب اس�تخدام ف�ان المعماری�ة الناحی�ة من اما ، الحاضر الوقت في

 . الحض��ري لالس�تثمار ص�الحة المدین��ة من�اطق ك�ل جع��ل المتط�ورة االنش�ائیة والم�واد

)93(
   

  

   احلضرية االرض استعماالت امناط -1-4

                                                             
   71بق ، ص عبد الرزاق حسین ،المصدر السا - 92
  .141-140صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، المصدر السابق ،ص  - 93
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   السكني االستعمال -1-4-1

 حی��اة م��ن اص��یل ج��زء بوص��فھ بالس��كن فروعھ��ا بع��ض ف��ي الجغرافی��ة تھ��تم            

 اب��رز م��ن ظ��اھرة یمث��ل الس��كن لك��ون االھتم��ام ھ��ذا تجس��د وق��د االرض عل��ى االنس��ان

 واح�د یمثل السكنیة وحداتھ بین والتناقص التباین من الرغم على فھو البشریة الظواھر

 خصوص���یات تلب���ي الت���ي واالساس���یة ریةالض���رو االنس���انیة المتطلب���ات اھ���م ب���ین م���ن

)94( . واجتماعیة وعائلیة فردیة ورغبات
   

 فق�د اخ�رى ال�ى مدین�ة من السكني االستعمال یشغلھا التي المساحة نسبة تختلف          

 وص�لت حی�ث . للمدین�ة المعم�ورة المس�احة مجم�وع م�ن ) %40 و %30( الى تصل

 اص�بحت ث�م )1977( ع�ام ف�ي ) % 62.2( ال�ى بغ�داد مدین�ة ف�ي االس�تعمال ھ�ذا نسبة

 ع���ام %) 36.7 ( النس���بة بلغ���ت النج���ف مدین���ة ف���ي ام���ا )2000( ع���ام ) 53.6%(

   . ) 1970( لعام الحلة مدینة في ) 33%( ، )1973(

 نس��بة ان ف��ي والص��ناعیة التجاری��ة الوظیفی��ة ع��ن الس��كنیة الوظیف��ة وتختل��ف            

 المنافس�ھ ض�عیفھ انھ�ا ،كم�ا المدین�ة حج�م وتض�خم اتس�ع كلما تقل تشغلھا التي المساحة

 عالی�ة بمرون�ھ تتمت�ع الس�كنیة الوظیف�ة ف�ان ذلك من رغمال وعلى التجاریة الوظیفة امام

 الوظ�ائف لتط�ور حتمی�ة كاس�تجابة وتتس�ع الوظیف�ة ھ�ذه تنم�و اذ واالتس�اع الحرك�ة في

 وتوس�عھا نموھ�ا في اسرع الوظیفة ھذه ان اخرى حاالت في ظاھریا یبدو فقد االخرى

  )95( . ةالزراعی االرضي حساب على تتوسع ما غالبا اذ اخرى وظیفة أي من

  

  

                                                             
رعد عبد الحسین الغریباوي ،" الواقع السكني للقطاع الحضري لمحافظ�ة القادس�یة وتوقعات�ھ  - 94

 ، 236-207) ، ص 6)" ، مجل��ة البح��وث الجغرافی��ة ، الع��دد ( 2020-2005المس��تقبلیة للم��دة (
2005 .  

  . 131صبري  فارس الھیتي ، صالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، المصدر السابق ، ص  - 95
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   التجاري االستعمال -1-4-2

 موقعھ�ا او المدین�ة حج�م ع�ن النظ�ر بغض مدینة الي التجاري االستعمال یعد            

 وحجم سعة وان ، المختلفة والخدمات السلع من سكانھا احتیاجات لتلبیة ملحة ضرورة

  )96(. سكانھا ومجموع المدینة حجم مع طردیاً  تتناسب الوظیفة ھذه

 والمبنی�ة المفتوح�ة االرض نس�بة ف�ي فق�ط ل�یس اھمیتھ�ا ع�ن الوظیف�ة ھذه تعد            

 وب�ین المبنی�ة الرقع�ة م�ن %)5-3( ب�ین م�ا ع�ادة تص�ل والت�ي المدین�ة م�ن تش�غلھا التي

 انم�اط عل�ى االھمی�ة ھ�ذه ت�نعكس وانما للمدینة الكلیة المساحة مجموع من %)1.5-3(

  . الوظیفة ھذه مثل یقدم الذي البناء واشكال واالسواق الشوارع

   -: فھي التجاري االستعمال انماط اما

  

   املركزية التجارية املنطقة -1-4-2-1

 المنطق�ة أي والخ�دمي االقتص�ادي الثق�ل ومنطقة ، للمدینة الرئیس المركز ھي           

 ، التجاری�ة االعم�ال مكات�ب ، ك�البنوك ()97(. الوظیفی�ة المؤسسات مختلف تحتلھا التي

 المدینة شوارع اھم فیھا وتقع ) ،المطاعم ،الفنادق التجاریة المحالت ، التامین شركات

  . نشاطاً  واكثرھا

  

                                                             
دراسة في جغرافیة المدن ، مطابع جامعة الموص�ل ،  –ھاشم خضیر الجنابي ، مدینة دھوك  - 96

  . 51، ص 1985جامعة الموصل ، 
المرك��ب الحض��ري "، مجل��ھ ص��الح حمی��د الجن��ابي ،" مرك��ز المدین��ة االقتص��ادي دائ��رة ف��ي  - 97

  . 1985،  85-43) ، ص16الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، المجلد (
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   التجارية الشوارع -1-4-2-2

 تج�اري كس�وق والثانی�ة للنق�ل كط�رق االولى وظیفتین تحقق التي الشوارع ھي          

 ف�ي المح�الت وتعتم�د رعالش�وا ھ�ذه عل�ى ش�ریطیھ بص�ورة التجاری�ة االس�واق تمتد اذ

 عل�ى خدم�ة وت�وفر الش�وارع بھ�م ت�زدحم ال�ذین المش�اة م�رور عل�ى بض�ائعھا تصریف

  . المدینة في االحیاء مستوى

   املنفردة احملالت -1-4-2-3

 الخ�دمات وتق�دم الس�كنیة االحیاء داخل منفردة بصورة تنتشر التي المحالت ھي         

  )98(. السكان یحتاجھا التي الیومیة

   الصناعي االستعمال -1-4-3

 للمؤسس��ات اس��تقطاب مراك��ز الع��الم ف��ي التص��نیع ب��دایات من��ذ الم��دن كان��ت           

 واتس�اع الرخیصة العاملة األیدي كتوفر موقعیھ أھمیة من بھ تتمتع لما نظراً  الصناعیة

 الیھ�ا تج�ذب الت�ي المتغی�رات م�ن وغیرھا النقل خطوط من واسعة شبكة وتوفر السوق

  . الصناعیة ستعماالتاال

 بت�اثیر الحض�ري الحی�ز داخ�ل الص�ناعیة للمؤسس�ات الجغراف�ي التوزیع یتباین          

 الخفیف�ة الص�ناعات احتل�ت فمثالً  المؤسسات تلك حجم ضمنھا من المتغیرات من جملة

 حرك�ة من االستفادة اجل من ھوامشھا عند او المركزیة االعمال منطقة ضمن مواقعھا

 كثی�راً  یتع�دى ال المس�احة م�ن المؤسس�ات ھ�ذه متطلب�ات ان ذل�ك ع�ن فضالً  المتسوقین

 االعم��ال منطق��ة ض��من المؤسس��ات ھ��ذه تواج��د وان التجاری��ة االس��تعماالت متطلب��ات

 للص�ناعات بالنس�بة اما . فیھا والسكاني الوظیفي التركز حدة زیادة في ساھم المركزیة

 الملوث�ة المص�ادر اھ�م م�ن تع�د التي ضاالر من كبیرة مساحات الى تحتاج التي الثقیلة

                                                             
،  2005فتحي محمد اب�و عیان�ة ، جغرافی�ة الحض�ر ، دار المعرف�ة الجامعی�ة ، االس�كندریة ،  - 98

  . 41 – 40ص 
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 مث��ل عنھ��ا الناجم��ة االخط��ار م��ن للتقلی��ل المدین��ة اط��راف عن��د توقیعھ��ا فیفض��ل للم��دن

 وال����دخان والضوض����اء الكریھ����ة وال����روائح الكھرب����ائي والت����داخل االش����عاع اخط���ار

  )99(. المرور كثافة عن فضالً  السامة والفضالت

  

   العامة للخدمات االرض استعماالت -1-4-4

 للتط���ور االساس���یة العناص���ر م���ن العام���ة للخ���دمات االرض اس���تعماالت تع���د           

 الس��كان تواج��د ام��اكن ق��رب ع��ادة الخ��دمات ھ��ذه توقی��ع ی��تم واالجتم��اعي االقتص��ادي

 ، التس��لیة خ��دمات ، االداری��ة ، التعلیمی��ة ، الص��حیة الخ��دمات ( الخ��دمات ھ��ذه وتش��مل

 ، الم�اء ( وتش�مل االرتكازی�ة البن�ى وخدمات ) قاھيوالم ، الفنادق ، المطاعم ، الترفیھ

  )100(. ) الوقود محطات ، واالتصاالت البرید ، الطرق ، المجاري ، الكھرباء

  

   احلضرية االرض استعماالت تنظيم -1-5

 واس�تخداماتھا ل�الرض م�نظم منھج�ي تقییم بانھ االرض استعمال تنظیم یعرف           

 بطریق��ة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة الطبیعی��ة للعوام��ل تقی��یم بان��ھ یع��رف كم��ا ، القائم��ة

 االنت�اج زی�ادة من تمكن مستدامھ استخدام انماط اختیار على االرض مستخدمي تساعد

 دم�ج بان�ھ یع�رف كم�ا ، البیئ�ة عل�ى تح�افظ الوق�ت نف�س وف�ي الس�كان احتیاج�ات وتلبیة

 مس�بق وتوق�ع تقی�یم م�ع مع�ین الس�تعمال واالقتص�ادیة واالجتماعیة الطبیعیة المعطیات

  . المستقبلیة للحاجات

                                                             
 ) ،دار الحری��ة للطباع��ة58باس��م رؤوف ، ف��ن التخط��یط المعاص��ر ، الموس��وعة الص��غیرة ( - 99

  . 14 – 13، ص1980والنشر ، بغداد ، 
خ��الص االش��عب ، المدین��ة العربی��ة ، مؤسس��ة الخل��یج العرب��ي للطباع��ة والنش��ر ، الكوی��ت ،  - 100

  . 115 – 114، ص 1982
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 مس�تقبلي وضع على یقوم شامل تخطیط من جزءاً  االرض استعماالت تنظیم یعد        

 ، االجتماعی�ة ، االقتص�ادیة ، االداری�ة ، لعمرانی�ةا ( بجوانبھا المستقبلیة للتنمیة واضح

 خط�ة ف�ي توثیق�ھ یتم التطور وھذا ) االرض استعماالت والنماط ثقافیة ، بیئیة ، خدمیة

 – مس�تویاتھ – سیاس�تھ التنظیم اھداف عادة تشمل االساسي) (التصمیم بـ تعرف شاملة

  )101(تحقیقھ. المطلوب النمو ومعدالت ادواتھ

  

  

 ، التجاری���ة ، الص���ناعیة ( االرض اس���تعماالت تنظ���یم الخط���ة ھ���ذه وتش���مل            

 ، التعلیمی��ة ، الص��حیة الخ��دمات ، الط��رق ، النق��ل ع��ن فض��الً  ، الترفیھی��ة ، الس��كنیة

 الخط�ة علیھا تركز التي الجوانب اھم من الصناعیة المواقع تحدید یعد كما ، ) االداریة

 خط�ط م�ن جزءاً  االرض استعماالت تنظیم كونی ان یمكن كثیرة احیان وفي ، الھیكلیة

)102(. المدین��ة مرك��ز لتط��ویر
 )PLAN SFOR CITY CENTERS  ( مب��دأ عل��ى تق��وم الت��ي 

 یعط�ي الن�ھ ونش�اطھا المدین�ة حیوی�ة مفت�اح وھ�و الحضریة المنطقة في االعمال قطاع

 م�ن ف�اً مألو یك�ون القط�اع ھ�ذا ان عل�ى التاكی�د م�ع للسكان المدینة عن الرئیس االنطباع

 اعلى فیھ والعقارات االراضي اسعار تكون ما عادة اذ الحضریة والمنطقة السكان قبل

 ص�یانة عملی�ات اج�راء ال�ى القط�اع ھ�ذا یحت�اج ل�ذلك المدین�ة ف�ي اخرى منطقة أي من

  . وحیوي مستمر بشكل وظیفتھ اداء من لیتمكن تجدید واعادة

 المجاورة السكنیة االحیاء لتطویر خطط االرض استعماالت تنظیم یتضمن كما          

 الس�كنیة االحی�اء بع�ض وتح�دیث ص�یانة عل�ى التنظ�یم ھ�ذا یرك�ز حی�ث المدین�ة لمركز

 فف�ي ، المختلفة وظائفھا تادیة في واستمرارھا حیویتھا لضمان المدینة بمركز المحیطة

 تنظ���یم یتض��من كم��ا ، الفقی��رة االحی��اء تط��ویر عل��ى زی��الترك ی��تم االحی��ان م��ن كثی��ر

                                                             
والحض��ري ، المص��در الس���ابق ،  عثم��ان محم��د غن��یم ، تخط��یط اس��تخدام االرض الریف��ي - 101
  .  34 –32ص
، دار ص��فاء للنش��ر والتوزی��ع ،  4ومب��ادئ عام��ة ، ط عثم��ان محم��د غن��یم ، التخط��یط اس��س - 102

  . 191، ص 2008االردن ، 
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 الت��ي المش��اكل اھ��م وان س��یما ال الم��دن ض��واحي لتط��ویر خط��ط االرض اس��تعماالت

 المختلف��ة االس��تعماالت الغ��راض االرض تقس��یم ف��ي تتمث��ل الض��واحي ھ��ذه تواجھھ��ا

.)103(  

  

  

   االرض استعماالت تنظيم اهداف -1-5-1

 البیئ��ة ظ��روف تحس��ین ال��ى المدین��ة داخ��ل االرض اس��تعماالت تنظ��یم یھ��دف            

 االقتص�ادیة االح�وال تحس�ین ال�ى تھ�دف كم�ا ، بھا المحیطة وللمناطق للمدینة طبیعیةال

 بم��ا االھ��داف ھ��ذه اجم��ال یمك��ن ، لھ��م الخ��دمات مختل��ف وت��وفیر للس��كان واالجتماعی��ة

  -یلي:

 العمرانیة الناحیة من -1-5-1-1
)104(:-  

 العام��ة والخ��دمات الص��ناعیة والمن��اطق والش��وارع المس��اكن ب��ین العالق��ة تحس��ین -1

 وایجاد االحیاء من حي احدھا من یحرم وال االخر القسم على منھا قسم یطغى ال بحیث

  . جمیعاً  بینھا االنسجام من نوع

 الس��كنیة االحی��اء ف��ي المكش��وفة والمن��اطق العام��ة المتنزھ��ات عل��ى االبق��اء امك��ان -2

 والمن�اطق ارباالش�ج االھتم�ام م�ع ف�راغھم اوق�ات لقض�اء ومكان�اً  للسكان متنفساً  لتكون

  الخضراء.

 ضوض��اء لتقلی��ل الص��ناعیة المن��اطق ع��ن االمك��ان بق��در الس��كنیة المن��اطق فص��ل -3

  . للسكان مضایقات تحدث ال حتى الكریھھ روائحھا او دخانھا او الصناعة

                                                             
یف��ي والحض��ري ، المص��در الس���ابق ، عثم��ان محم��د غن��یم ، تخط��یط اس��تخدام االرض الر - 103
  . 36ص
  . 281فؤاد محمد الصقار ، التخطیط اإلقلیمي ، المصدر السابق ، ص - 104
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 ع��ن او ، للمب�اني خ�اص ط�ابع اتخ�اذ طری�ق ع�ن اجزائھ�ا بع�ض او المدین�ة تجمی�ل -4

 بعض�ھا المب�اني ب�ین التن�افر م�ن نوع�اً  توجد اال أنھاش من معینھ اجراءات اتخاذ طریق

  . البعض

 بحی��ث والكراج��ات العرب��ات انتظ��ار وام��اكن لالس��واق خاص��ة من��اطق تخص��یص -5

  . االخرى المناطق متناول في المناطق ھذه تكون

  

   اخلدمات ناحية من -1-5-1-2

 تتف�ق والت�ي مج�اريوال واالن�ارة كالمی�اه الالزم�ة بالخ�دمات المدینة احیاء جمیع مد -1

 ف�ي وف�رة ھنال�ك تك�ون ال بحی�ث المب�اني وكث�رة الس�كان حجم مع ومرونتھا حجمھا في

  . االخر بعضھا في ونقصاً  االحیاء بعض

 العم�ال مس�اكن بوض�ع ام�ا ، العم�ل مواقع الى السكن محل من العمل رحلة تقصیر -2

 حرك�ة وتع�اون ااجورھ وخفض المواصالت وسائل بتوفیر او العمل مناطق من قریبة

  . المدینة داخل في والمواصالت النقل

 او المج��اورة الریفی��ة المن��اطق س��یما ال االخ��رى بالمن��اطق المدین��ة اتص��ال س��ھولة -3

  . االسواق ومراكز الخدمات بمناطق او ، والعواصم بالموانئ

 والقض���ائیة والص���حیة التعلیمی���ة والخ���دمات والتنفیذی���ة االداری���ة المراك���ز انش���اء -4

 باالرھ��اق الس��كان یش��عر ال بحی��ث المختلف��ة المدین��ة من��اطق م��ن وغیرھ��ا ترویحی��ةوال

  . الیھا للوصول
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  -:)105(واالقتصادية االجتماعية الناحية من -1-5-1-3

 للعم�ال المناس�ب العم�ل وایج�اد المدین�ة داخ�ل ف�ي والعم�ل المعیش�ة ظروف تحسین -1

  . المدینة داخل في العمل مناطق الى نقلھم محاولة او العاطلین

 بازدح��ام الس��ماح ع��دم طری��ق ع��ن للس��كان والص��حیة االجتماعی��ة االح��وال تحس��ین -2

  . والسكنیة الصحیة الشروط فیھا تتوفر ال مساكن ببناء السماح وعدم االحیاء بعض

 واالكث�ار المعیش�ة مطال�ب ت�وفیر طری�ق للمدینةعن التجاریة الحركة زیادة محاولة -3

  . المعیشة مستویات رفع طریق وعن التجاریة المحالت من

 خل��ق او جدی��دة ص�ناعیة مراك��ز بانش�اء للمدین��ة االقتص��ادي التط�ور زی��ادة محاول�ة -4

 النق��ل حرك��ة ض��غط زی��ادة ال��ى ذل��ك ی��ؤدي اال یراع��ي بحی��ث لالنت��اج جدی��دة مج��االت

  . المدینة داخل والمواصالت

  

  

  

   املدينة داخل االرض استعماالت تنظيم مربرات -1-5-2

 ھ�ذا لمث�ل ماس�ة حاج�ة لوج�ود نظ�راً  االرض اس�تعماالت بتنظ�یم االھتمام ظھر          

 حاجات الشباع وتوجیھھا االرض استعماالت ضبط على یعمل الذي التنظیم من النوع

                                                             
  . 282المصدر السابق ، ص فؤاد محمد الصقار ، التخطیط اإلقلیمي ، - 105
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 التنظیم من النوع بھذا االھتمام وزاد منھا یعانون التي المشكالت على والتغلب السكان

 یلي ما ااھمھ كثیرة ومبررات السباب
)106(:-  

 معرف��ة ف��ان المختلف��ة الع��الم ودول من��اطق ف��ي الس��كان الع��داد المس��تمر التزای��د -9

 االھمی�ة م�ن كبی�رة درج�ة عل�ى ام�ور ھ�ي یتزای�دون وای�ن الس�كان یتزای�د كیف

 ان�واع لتحدی�د ملح�ة حاج�ة ھنال�ك ان وكما االرض استعماالت لمنظمي بالنسبة

  . السكان حاجات اعاشب لضمان المثلى واستخداماتھا االراضي

 االرض مس��احة محدودی��ة -10

 زیادة في سیستمر التكنولوجي التقدم ان من الرغم على المختلفة العالم دول في

 الطع�ام انت�اج ف�ي الزیادة معدل ان اال الطعام من المزید انتاج من كبشر قدراتنا

 ت���زداد االنت���اج كلف���ة الن مح���دداً  ایض���اً  س���یكون الس���كانیة الحاج���ات واش���باع

 . مرارباست

 الم���وارد عل���ى المحافظ���ة -11

 . اجتماعیاً  ومطلباً  ھدفاً  اصبحت عناصرھا بكل والبیئیة الطبیعیة

 اس���تعماالت تنظ���یم یعم���ل -12

 توزی��ع مج��ال ف��ي ذل��ك ك��ان س��واء االجتماعی��ة العدال��ة تحقی��ق عل��ى االرض

 ولجمی�ع االخ�رى الخ�دمات وجمی�ع والم�دارس المساكن او والوظائف االعمال

 . لسكانیةا والشرائح المناطق

 االراض������������ي ت������������دھور -13

 الحض��ریة المش��اكل م��ن الكثی��ر وظھ��ور والغاب��ات المی��اه ومص��ادر الزراعی��ة

 . المشاكل ھذه مثل على التغلب في االرض مستخدمي وعجز كاالزدحام

 اس����تعمال تنظ����یم یس����اعد -14

 تناس�ب الت�ي وتل�ك الحض�ریة االس�تعماالت ب�ین تن�افس وجود حالة في االرض

                                                             
یف��ي والحض��ري ، المص��در الس���ابق ، عثم��ان محم��د غن��یم ، تخط��یط اس��تخدام االرض الر - 106
  .36ص
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 اس�س وف�ق المختلف�ة للنش�اطات االراض�ي تخص�یص ف�ي الریفیة االستخدامات

 . وموضوعیة علمیة

 لتنظ�����یم االس�����اس ال�����دافع -15

 ادارة بتط��ویر الق��ائم الوض��ع تغی��ر ال��ى الحاج��ة ف��ي یتمث��ل االرض اس��تعماالت

 االقتص���ادیة الظ���روف تغی���ر عل���ى تعم���ل اس���تعمال انم���اط خ���الل م���ن االرض

 مرغوب�ھ غی�ر تغیرات حدوث ومنع االفضل الى السائدة والطبیعة واالجتماعیة

 . السكان قبل من

 اس��تعماالت تنظ��یم یس��اعد -16

 انم�اط ف�ي التغی�ر ع�ن ت�نجم الت�ي المش�اكل م�ن الكثی�ر عل�ى التغل�ب في االرض

 مص�الح ب�ین والتض�ارب المختلف�ة االستعماالت بین كالتنافس االرض استعمال

 )107(. العامة والمصلحة االرض مستخدمي

  

   املدينة داخل االرض ستعماالتا لتنظيم االساسية املبادئ -1-6

  -: ھما رئیسیین مبدأین على االرض استعمال تنظیم عملیة تقوم

  -):108( االفضل االستخدام مبدأ -1-6-1

 تتح��دد ل��ذلك المدین��ة ف��ي معین��ة وظیف��ة ت��ؤدي ان ب��د ال االرض م��ن قطع��ة ك��ل          

 ارض م��ن قطع��ة لك��ل االفض��ل االس��تخدام تحدی��د ف��ي االرض اس��تخدام تنظ��یم وظیف��ة

 الغ��راض تخص��ص م��ا ع��ادة االراض��ي فافض��ل العام��ة المص��لحة یخ��دم وبم��ا المدین��ة

 الحاج���ات ل���بعض تحقیق���اً  ذل���ك یح���دث ال الح���االت بع���ض وف���ي الزراع���ي االنت���اج

 تخص�یص الحكوم�ة ق�ررت عن�دما بریطانی�ا ف�ي ح�دث ما ذلك امثلة ومن واالعتبارات

                                                             
یف��ي والحض��ري ، المص��در الس���ابق ، عثم��ان محم��د غن��یم ، تخط��یط اس��تخدام االرض الر - 107
  .38ص
  .43نفسھ ، صالمصدر  - 108
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 وف��ي ال��دولي ھیث��رو مط��ار اقام��ة اج��ل م��ن لن��دن مدین��ة ح��ول الح��دائق اراض��ي افض��ل

 الم�دن ونم�و الحض�ري التوس�ع الغ�راض االراضي افقر تخصیص یتم االحیان بعض

 حی�ث ش�رقي ش�مالي باتج�اه نموھ�ا اتج�اه حدد التي القاھرة مدینة في تطبیقھ تم ما وھذا

 كج�زء كثی�رة حض�ریة احی�اء االراض�ي ھ�ذه ف�وق واقیمت الصحراویة االراضي تمتد

  . القاھرة مدینة من

 او االرض مال�ك عن�د االفض�ل االس�تخدام ان ھو بھا نقر ان بد ال التي والحقیقة          

 م�ع ممكنھ اقتصادیة منفعة اقصى یحقق الذي االستخدام ذلك في دائماً  یتمثل مستخدمھا

 اقتص�ادیة اث�ار ذلك عن الینجم  ان شریطة ذلك على والمستدام الحدیث التخطیط تاكید

 یمك��ن الت��ي ال��دنیا ح��دودھا ف��ي االث��ار ھ��ذه تك��ون ان االق��ل عل��ى او وبیئی��ة واجتماعی��ة

  . ومعالجتھا علیھا السیطرة

  -: االستخدام تعدد مبدأ -1-6-2

 الواح�دة القطع�ة اس�تعماالت تش�جیع ال�ى االحی�ان من كثیر في المخططون یلجأ          

 ذات اض�ياالر فیھا تبدو التي المحدودة المساحة ذات الدول في خصوصاً  االرض من

 توفرھ��ا م�ن ب�د ال اساس�یة خ�دمات فھنال��ك والمالئم�ة الجی�دة والمواص�فات الخص�ائص

 خ�دمات ، الت�رویح ، االستجمام خدمات ، السكن ( مثل السكان او االنسان استقر حیثما

 ھ�ذه ب�ین المنافس�ة ازدادت كلم�ا الس�كان كثافة ازدادت وكلما ) التجارة ، واالمن الدفاع

  . لفةالمخت االستخدامات

  

   االرض استعماالت تنظيم على السيطرة اساليب -1-7

   ZONNING التنطيق -1-7-1
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 تص��میم عل��ى بن��اء متع��ددة من��اطق ال��ى االرض تقس��یم عملی��ة ب��التنطیق یقص��د            

 بمث��ل المحلی��ة واالدارات البل��دیات تق��وم وع��ادة المختلف��ة االرض واس��تعماالت المب��اني

 وك�ذلك معین�ھ وبمواص�فات مع�ین بن�اء خص�ائص منطق�ة لك�ل یكون بحیث العملیة ھذه

 الق���وانین بوض���ع المحلی���ة واالدارات ل���دیاتالب وتق���وم ، مع���ین اس���تعمال لھ���ا یك���ون

 باس��تخدام االراض��ي م��الّك عل��ى الض��غط خاللھ��ا م��ن ی��تم والت��ي الالزم��ة والتش��ریعات

 مھم��ة ف��ان ث��م وم��ن المحلی��ة الخط��ة تح��ددھا معین��ھ ونش��اطات مج��االت ف��ي اراض��یھم

 العام��ة المص��لحة یخ��دم بم��ا االس��تعماالت تل��ك توجی��ھ ھ��و االرض اس��تعماالت منظم��ي

  . عللمجتم

 ع�ام نیوی�ورك مدین�ة ف�ي متع�ددة من�اطق ال�ى االرض لتقس�یم عملی�ة اول بدأت           

 م��ع تتناس��ب لھ��ا ممك��ن اس��تخدام افض��ل ارض قطع��ة ك��ل تحق��ق ان اج��ل م��ن )1961(

  . والصناعي التجاري االستعمال عن السكني االستعمال انفصل وبذلك خصائصھا

 الممتلك��ات وص��یانة االزدح��ام من��ع ھ��و ی��قالتنط عملی��ة م��ن االس��اس الھ��دف ان          

 ، النقل حركة ویضبط المتجاورة المناطق خصائص في واالستقرار التجانس ویضمن

 والتراثی��ة الثقافی��ة المعطی��ات عل��ى المحافظ��ة ف��ي حاس��م عام��ل التنطی��ق اص��بح وح��دیثاً 

 رمع�ایی اربع�ة عل�ى التنطی�ق عملی�ة وتقوم ، واضح بشكل وابرازھا للمجتمع والجمالیة

   -وھي: رئیسة

  (USE) االستخدام  - ج

  (HEIGHT) االرتفاع  - ح

 (SIZE) الحجم  - خ

  ( DENSITY) الكثافة  -  د

  

 م��ن تتح��دد الت��ي االس��تخدامات م�ن مجموع��ة ع��ادة یش��مل االس��تخدام معی�ار ان           

 یق�اس عادة ولكنھ اخرى الى منطقة من فیختلف االرتفاع معیار اما ، المحلیة السلطات
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 باالنظم�ة الحج�م معیار ویرتبط المدینة مركز منطقة في ارتفاع لىاع مع وتناسب بنسبة

 ذات فھ��ي الكثاف��ة ام��ا المب��اني ارت��دادات ف��ي الح��ال ھ��و كم��ا االفق��ي بالبع��د العالق��ة ذات والتعلیم��ات

)109( . القطعھ في بھ المسموح االشخاص او المباني او الوحدات بعدد عالقة
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

حتليل واقع استعماالت االرض احلضرية يف 

  مركز ناحية املدحتية 

                                                             
  . 192-191المصدر السابق ، ص عثمان محمد غنیم ، التخطیط اسس ومبادئ عامة ،  - 109
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  تمھید -3-1

  نشاة مدینة المدحتیة  -3-2

  استعماالت االرض الحضریة في مركز ناحیة المدحتیة  -3-3

  

  

  متهيد  -3-1

تعد دراسة استعماالت االرض من اھم دراسات الھیك�ل العمران�ي           

للمدینة فھي المعیار الذي یوضح ام�اكن العم�ل والس�كن والخ�دمات باعتب�ار 

ان ھذه العناصر الثالثة ھي المسیطر الرئیس على التخطیط للمدینة وعلیھا 

القائم�ة  تتوقف وبشكل كبیر حركة النقل والم�رور وم�ن اھ�م س�مات المدین�ة

   )110(اختالف االنشطة وتعارضھا .

  

ل��ذلك یحت��اج ھ��ذا الن��وع م��ن الدراس��ة ال��ى االعتم��اد عل��ى خ��رائط          

الستعماالت االرض لتوضیح مواقع ومساحات االس�تعماالت المختلف�ة لھ�ذا 
                                                             

عالء ھاشم داخل الساعدي ،استعماالت االرض الحضریة في ناحیة بغداد الجدی�دة ، رس�الة  - 110
  . 39، ص 2006ماجستیر ، ( غیر منشورة ) ، مقدمة الى مجلس كلیة االداب  ، جامعة بغداد ، 
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فقد استعانت الباحثة لدراسة واقع استعماالت االرض الحضریة ف�ي منطق�ة 

عملیة جمع المعلومات فضالً عن یم االساس ، الدراسة على خارطة التصم

باالعتم��اد عل��ى المالحظ��ة المباش��رة لتل��ك االس��تعماالت ومراجع��ة ال��دوائر 

الحكومی��ة ذات االختص��اص (ك��دائرة البلدی��ة والناحی��ة والم��اء والكھرب��اء ) 

  وغیرھا من الدوائر .

  

ذ عین�ة كما تم اجراء المسح المیداني لالحیاء السكنیة م�ن خ�الل اخ�         

%) للحص���ول عل���ى معلوم���ات تخ���ص الحال���ة االقتص���ادیة 5بمق���دار   ( 

واالجتماعیة لالس�ر الس�اكنة ف�ي تل�ك االحی�اء اض�افة ال�ى معلوم�ات تخ�ص 

عدد الطوابق ) من  –نوع مادة البناء  –المسكن ( كمساحة الوحدة السكنیة 

خ��الل اس��تمارة االس��تبیان الخاص��ة لھ��ذا الغ��رض ، كم��ا ت��م الحص��ول عل��ى 

علومات تخص الحالة االقتصادیة الصحاب المحالت التجاریة والصناعیة م

واھ��م المش��اكل الت��ي یع��انون منھ��ا م��ن خ��الل اس��تمارة اس��تبیان خاص��ة بھ��م 

  ) .1ویمكن مالحظة استمارة االستبیان في ملحق (

  

  نشاة مدينة املدحتية . -3-2

قری�ة ص�غیرة تق�ع تعود البدایات االولى لنشاة مدینة المدحتیة الى            

حول مرقد االمام الحمزة(ع) یطل�ق علیھ�ا ( قری�ة الحم�زة الغرب�ي ) ، تع�د 

ھ��ذه القری��ة ھ��ي الن��واة االول��ى للمدحتی��ة الت��ي یرج��ع تاریخھ��ا ال��ى س��نة ( 

م ) وكان��ت ھ��ذه القری��ة ص��غیرة الحج��م ال یزی��د ع��دد س��كانھا ع��ن (  1800
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ع���ة وتربی���ة نس���مة ) وك���ان ھ���ؤالء الس���كان یمتھن���ون حرف���ھ الزرا 1000

 – 70دار ) تتمیز بان مس�احتھا تت�راوح ب�ین ( 150الحیوان وتتكون من ( 

وكان��ت ھ��ذه المس��اكن مالص��قة لبعض��ھا ال��بعض ومش��یدة بم��ادة  2) م 100

الطین وجذوع النخیل وم�ن ث�م اخ�ذت اع�داد الس�كان بالزی�ادة نتیج�ة لھج�رة 

لحم�زة (ع) ل�ذا اعداد كبیرة من السكان الى ھذه القریة لوجود مرقد االمام ا

یع��د العام��ل ال��دیني ھ��و اس��اس نش��وء ھ��ذه المدین��ة وتط��ور وظائفھ��ا وكم��ا 

اما االحیاء السكنیة الت�ي  –نشطت حركتھا التجاریة مع المناطق المجاورة 

ظھ��رت فھ��ي ( العرای��ا ، الربض��ھ ، روبیان��ھ ، والص��جیري ) ام��ا انظم��ة 

توی�ة تس�مى محلی�ا الشوارع المؤدي لھذه االحی�اء فھ�ي االزق�ة الض�یقة والمل

م) وق�د  4 – 1.5ب�ـ ( العك�ود او ال�درابین ) والت�ي یت�راوح عرض�ھا ب�ین ( 

شھدت المدینة حركة توسع عمراني حیث تم ازالة ال�دور المج�اورة للمرق�د 

لغرض فتح شارع حول المرق�د الش�ریف كم�ا ف�تح ش�ارع اخ�ر اطل�ق علی�ھ 

ل��ى ج��انبي ھ��ذه اس��م (ش��ارع القبل��ة ) واخ��ذت المح��االت التجاری��ة تنتش��ر ع

  الشوارع مما كان لھ الدور المھم في زیادة الحركة التجاریة في المدینة .

  

  

ش�ھدت المدین�ة توس�ع كبی�ر باتج�اه الجن�وب نتیج�ة لقی�ام  1977اما في ع�ام 

/ ال�دبال 4الدولة بتوزی�ع قط�ع االراض�ي الس�كنیة الواقع�ة ض�من مقاطع�ة ( 

ذا الح��ي اس��م ( ح��ي ومش��یمش وروبیان��ھ ) عل��ى الم��وظفین واطل��ق عل��ى ھ��

) نس���مة ،  11655) (  1977الجمعی���ة ) وبل���غ ع���دد الس���كان ف���ي ع���ام ( 

تمیزت ھذه المرحلة بتن�وع اس�تعماالت االرض ب�ین   ( س�كني ، تج�اري ، 
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ظھ�ور مؤسس�ات اداری�ة وخدمی�ة لتلبی�ة احتیاج�ات فض�الً ع�ن ص�ناعي ) ، 

مس�احة  ) ھكت�ار حی�ث بلغ�ت 98.86السكان وبذلك بلغت مساحة المدینة ( 

)ھكتار من مجموع مساحة المدینة بینما بلغت  49.71االستعمال السكني ( 

) ھكت��ار مس��احة  2.23) ھكت��ار ، (  1.65مس��احة االس��تعمال التج��اري ( 

)  2) ھكت���ار مس���احة الخ���دمات االداری���ة ، ( 2االس���تعمال الص���ناعي ، ( 

  ھكتار لطرق النقل .

) ی���ربط المدین���ة  1978تمی���زت ھ���ذه المرحل���ة بانش���اء اول طری���ق ع���ام ( 

 -ش��وملي   –باالحی��اء الس��كنیة وبالمن��اطق المج��اورة ھ��و طری��ق ( مدحتی��ة 

  نعمانیة ) .

  

عملی���ة توس���ع عمران���ي باتج���اه الش���رق   1985كم���ا ش���ھدت المدین���ة ع���ام 

والجنوب الشرقي ، حیث تم توزیع قطع االراضي الواقعة ضمن مقاطعة ( 

یس��مى ھ��ذا الح��ي ب��ـ ( الح��ي / الع��الك ) عل��ى منتس��بي وزارة ال��دفاع ، 7

العسكري ) ، یعد ھذا الح�ي م�ن اكب�ر االحی�اء الس�كنیة مس�احة وس�كاناً ف�ي 

الوق�ت الحاض�ر ، تتمی�ز ھ�ذه المرحل��ة بارتف�اع ع�دد الس�كان اذ بل�غ ع��ددھم 

) ، كما ظھرت ضمن ھ�ذه المرحل�ة احی�اء  1985) نسمة عام (  15468(

تس�عت مس�احة المدین�ة اذ سكنیة متمثلة (بح�ي مكص�د وح�ي الس�الم) ل�ذلك ا

) ، كم�����ا ازدادت المس�����احة  1985) ھكت�����ار ع�����ام (  175.63بلغ�����ت ( 

) ھكتار ، وتمیزت ھ�ذه المرحل�ة بظھ�ور  83.52المخصصھ للسكن الى ( 

  الطرق الداخلیة التي تربط احیاء المدینة مع بعضھا البعض .
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(  ) 1997واس��تمر التوس��ع العمران��ي للمدین��ة حت��ى بلغ��ت مس��احتھا ع��ام ( 

 –تم�وز   30 –/ نیس�ان 7) ھكتار واستحدث احیاء جدیدة وھي حي (498

)نسمة ،  33069) (  1997حي البعث ) ، وبلغ عدد السكان حسب عام ( 

) وح�دة س�كنیة وتع�د الوظیف�ة  4144اما عدد الوحدات السكنیة فبلغ�ت    ( 

 الدینی��ة والتجاری��ة ف��ي ھ��ذه المرحل��ة م��ن الوظ��ائف االساس��یة للمدین��ة ل��ذا

اصبحت المدینة مركز للخدمات والوظائف المختلفة وتوسعت عالقاتھا م�ع 

  المناطق المجاورة وال سیما مع القرى التابعة للمدینة .

) حیث شغل  2007) ھكتار عام (  584.723بینما بلغت مساحة المدینة ( 

) ھكتار وبواقع خمس احیاء سكنیة  441.429االستعمال السكني مساحة ( 

وھي    ( حي االم�ام ، ح�ي الحس�ین ، ح�ي االمی�ر ، ح�ي الزھ�راء ، ھ�ور 

) ھكتار ، (  0.584) اما االستعمال التجاري فبلغ   ( 5حجاب ) خارطة (

) ھكتار لالستعمال الصناعي ، اما النق�ل فق�د احت�ل المرتب�ة الثانی�ة  0.125

) ھكتار ، اما عدد  26.6بعد االستعمال السكني من حیث المساحة اذ بلغ ( 

) وح��دة س��كنیة موزع��ھ عل��ى احیائھ��ا  6060الوح��دات الس��كنیة فبلغ��ت ( 

 الخمس، وتمیزت بعض ھ�ذه الوح�دات بطرازھ�ا المعم�اري الح�دیث ، كم�ا

تمیزت ھذه المرحلة بنمو الوظیفة التجاریة والصناعیة بشكل ملح�وظ عل�ى 

 –ش��وملي  –ج��انبي ش��وارع المدین��ة ال س��یما الش��ارع ال��رئیس (  مدحتی��ة 

نعمانی���ة ) ، ونتیج���ة للزی���ادة الس���كانیة وض���غط االس���تعمال التج���اري عل���ى 

بي االستعمال السكني فقد تم توزیع قطع االراضي الواقعة عند المدخل الغر

  للمدینة وسمي ھذا الحي بـ ( ھور حجاب ) .
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  ) 5خارطة (

  2007عام  ناحية املدحتية خارطة االحياء السكنية يف مركز
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  استعماالت االرض احلضرية يف مركز ناحية املدحتية  -3-3

تضم منطقة الدراسة عدد من اس�تعماالت االرض الحض�ریة الت�ي تخ�دم بھ�ا          

سكانھا وسكان المناطق المجاورة لھا ، فقد بلغت المساحة التي تش�غلھا مجم�وع ھ�ذه 

ذه االس�تعماالت ) . وتشمل ھ 17) ھكتار الحظ جدول (  584.723االستعماالت ( 

( اس����تعماالت االرض الس����كنیة ، التجاری����ة ، الص����ناعیة ، التعلیمی����ة ، الص����حیة ، 

  ). 6) ، خارطة ( 12االداریة ، الدینیة ، الترفیھیة ، النقل ) شكل (

  

  )17جدول (

  ) 2007استعماالت االرض احلضرية يف مركز ناحية املدحتية لعام ( 

  %  المساحة ( ھكتار )  نوع االستعمال

  75.5  441.429  سكني

  0.09  0.584  تجاري

  0.02  0.125  صناعي

  0.6  3.5  تعلیمي

 2007المصدر : مدیریة البلدیة لناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام 
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  0.03  0.2  صحي

  0.4  2.18  اداري

  0.12  0.74  دیني

  4.54  26.6  ترفیھي

  18.7  109.365  نقل

  100  584.723  المجموع

المصدر / مدیریة بلدیة المدحتیة ، قسم تخطیط المدن ، بیانات غی�ر منش�ورة ، لع�ام 

2007.  

  

  )12شكل (

  نسب استعماالت االرض احلضرية يف مركز ناحية املدحتية
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  )17المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  

  

  

  

  )6خارطة (

  ) 2009استعماالت االرض احلضرية يف مركز ناحية املدحتية لعام (
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  ).2008المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ،لعام (المصدر / مدیریة بلدیة ناحیة 
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  استعماالت االرض السكنية  -3-3-1

ی�اتي االس�تعمال الس�كني ف�ي مقدم�ة االس�تعماالت الحض�ریة لمنطق�ة الدراس�ة         

%) م��ن مجم��وع  75.5) ھكت��ار ویش��كل نس��بة (  441.429فھ��و یش��غل مس��احة ( 

  ). 2007استعماالت االرض الحضریة لعام ( 

) وح��دة س��كنیة  6060بلغ��ت ع��دد الوح��دات الس��كنیة ف��ي منطق��ة الدراس��ة (         

) ان ح��ي الحس��ین احت��ل  18موزع��ة عل��ى احیائھ��ا الخم��س ، یتض��ح م��ن ج��دول ( 

) وح�دة س�كنیة ش�كل نس�بة (  2000المرتبة االولى بعدد الوحدات السكنیة اذ ض�م ( 

 1740حي االم�ام (  %) من مجموع الوحدات السكنیة في منطقة الدراسة ، یلیھ33

) وح����دة بنس����بة (  1220%) ، ث����م ح����ي الزھ���راء ( 29) وح���دة س����كنیة بنس���بة ( 

) 1060/40%) اما حي االمیر وھور حجاب فبلغ�ت ع�دد وح�داتھا الس�كنیھ(20.13

) ،ولغ�رض  13% ) على التوالي ، ش�كل (  0.7% و  17.05وحدة شكلت نسبة (

س��ة اعتم��دت الباحث��ة عل��ى الدراس��ة تمیی��ز انم��اط االس��تعمال الس��كني لمنطق��ة الدرا

المیدانی��ة لجم��ع المعلوم��ات الخاص��ة لمس��احة الوح��دة الس��كنیة ون��وع م��ادة البن��اء ف��ي 

معدالت اشغال الوحده السكنیة وفیما یلي دراستھا فضالً عن تشیید الوحدات السكنیة 

  بشئ من التفصیل .
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  )18جدول (

  ) 2007مركز ناحية املدحتية لعام ( عدد الوحدات السكنية حسب االحياء يف 

  %  عدد الوحدات السكنیة  الحي السكني

  33  2000  حي الحسین

  29  1740  حي االمام

  17.5  1060  حي االمیر

  20.13  1220  حي الزھراء

  0.7  40  ھور حجاب

  100  6060  المجموع

لع�ام    المصدر / مدیریة بلدیة المدحتیة ، قسم تخطیط المدن ، بیانات غی�ر منش�ورة ،

 )2007 (  
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  )13شكل (

  )2007عدد الوحدات السكنية حسب االحياء يف منطقة الدراسة لعام (
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  )18المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مساحة الوحدة السكنية  -3-3-1-1

تعد مساحة الوحدة السكنیة من العوامل المھمة في تحدید اال نماط السكنیة ،           

تتب��این ھ��ذه المس��احة العتب��ارات عدی��دة تتعل��ق ( بحج��م االس��رة ، الحال��ة االقتص��ادیة 
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س��عر فض��الً ع��ن واالجتماعی��ة ، ط��راز البن��اء ، م��دى ت��وفر االراض��ي ف��ي المدین��ة 

  االرض ) .

) ان الوح��دات الس��كنیة الت��ي تت��راوح مس��احتھا ب��ین                  19( یتض��ح م��ن ج��دول         

%) م��ن مجم��وع الوح��دات 38) احتل��ت اعل��ى نس��بة اذ بلغ��ت (  2م300 – 201( 

%) بینم��ا 35) وبنس��بة (  2م200 – 101وتلیھ��ا الوح��دات الس��كنیة ذات المس��احة ( 

،  400 – 301،  100بلغ�ت نس��بة الوح�دات الس��كنیة الت��ي تت�راوح مس��احتھا ب��ین ( 

  ) .14%) على التوالي الحظ شكل (5% ) ( 11% ، 11) (  2م500 – 401

یتض��ح م��ن الج��دول الس��ابق ان ح��ي الحس��ین وح��ي االم��ام وح��ي االمی��ر ق��د         

احتوى على جمیع المساحات ولكن بنس�ب متباین�ة . فف�ي ح�ي الحس�ین ارتفع�ت ع�دد 

معظم اراضیھ وزعت قطع بمساحة ) الن  2م250الوحدات السكنیة ذات المساحة ( 

) ، ام��ا  2م 400الوح��دات الس��كنیة ذات المس��احة () بینم��ا انخفض��ت نس��بة 2م 250(

) فم�ن خ�الل الدراس�ة المیدانی�ة  2م 150الوحدات السكنیة التي تق�ل مس�احتھا ع�ن ( 

اتضح انھا تنتشر في اطراف حي الحسین من جھھ الجنوب محاذیة لشط الحلة وم�ن 

  ذیة لنھر الباشیة .جھھ الشرق محا

اما بالنسبة لحي االمام فان معظم وحداتھ السكنیة ذات مس�احة تت�راوح ب�ین                        

) باس��تثناء بع��ض ال��دور المنتش��رة عل��ى ش��ارع المستوص��ف  م��ن  2م 200 - 150( 

) . اما في حي االمیر ترتف�ع فی�ھ  2م 400الجانب االیمن والتي تزید مساحتھا عن ( 

) . ام�ا ف�ي ح�ي الزھ�راء  2م 300الوحدات السكنیة الت�ي تزی�د مس�احتھا ع�ن (  عدد

) ، اتض��ح م��ن خ��الل الدراس��ة  2م150ف��ان معظ��م وحدات��ھ الس��كنیة ذات مس��احة ( 

المیدانیة ان القسم االكبر من ھذه الوحدات غیر مسجلة في الطابو والتي یبلغ ع�ددھا 
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حي ھي وقف للدولة ، وم�ن ث�م ف�ان ) وحدة سكنیة باعتبار ان اراضي ھذا ال 750( 

  )111(ھذه الوحدات تعد تجاوز . 

عل��ى ال��رغم م��ن ذل��ك نالح��ظ ارتف��اع ع��دد الوح��دات الس��كنیة ف��ي ھ��ذا الح��ي          

بصورة مستمرة حیث یضم ھذا الحي اصحاب الدخول المنخفضة  الذین ال یمتلكون 

  عمل على الرغم من افتقار ھذا الحي الى كافة الخدمات الضروریة .

  

  ) 19جدول (

  )2009 منطقة الدراسة لعام (مساحة املساكن وعددها حسب االحياء السكنية يف

اقل من   الحي السكني

  2م100

101-200 

  2م

201-300 

  2م

301-400 

  2م

 2م 401-500

  فاكثر

  

  3  5  45  40  10  حي الحسین

  2  7  15  27  9  حي االمام

  8  22  20  5  2  حي االمیر

  1  -  20  25  12  حي الزھراء

  -  -  15  10  -  ھور حجاب

  303  14  34  115  107  33  المجموع

%  11  35  38  11  5  100  

  

  ) 1المصدر / الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( 

  

                                                             
  . 6/4/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع بعض سكان حي الزھراء بتاریخ  - 111
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  )14شكل (

  )2009نسب مساحة املساكن حسب االحياء السكنية يف مركز ناحية املدحتيه لعام (
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  ).19المصدر / من عمل الباحثھ باالعتماد على جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  نوع مادة البناء -3-3-1-2

لم��ادة البن��اء اھمی��ة كبی��رة ف��ي دراس��ة الواق��ع الس��كني النھ��ا تؤش��ر الحال��ة          

العمرانی���ة للمس���اكن وتوزیعھ���ا المك���اني وتعك���س الحال���ة االقتص���ادیة واالجتماعی���ة 

لشاغلیھا ، كما توضح ایضاً تقنیات البناء المس�تعملة ل�ذلك فھ�ي تمث�ل مراح�ل تط�ور 

  )112(اجتماعیاً وحضاریاً.المجتمع اقتصادیاً و

%) ام��ا 90.80) ( 1997بلغ��ت نس��بة ال��دور المبنی��ة بم��ادة الط��ابوق لع��ام (        

%) ، بینما بلغت نس�بة ال�دور المبنی�ة 74) بلغت (2009بالنسبة لعینة الدراسة لعام (

) ام���ا نس���بة ال���دور 2009%) لع��ام (21) ، ( 1997%) لع���ام (8.9بم��ادة البل���وك (

) 2009%) لع�ام (5) ( 1997%) عام (0.19طین فقد شكلت نسبة (المبنیة بمادة ال

  ) .15) ، شكل ( 20الحظ جدول (
                                                             

سعدي محمد صالح السعدي ، محمد خ�الص روؤف حس�ن ، مض�ر خلی�ل العم�ر ، المص�در  - 112
  .139السابق ، ص
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اتض��ح م��ن خ��الل الدراس��ة المیدانی��ة ان ع��دد ال��دور المبنی��ة بم��ادة الط��ابوق          

واالسمنت مرتفعة مقارنھ بالمواد االخرى المستخدمھ في  البناء الن منطقة الدراس�ة 

تجاه نحو المساكن ذات المواد الجیدة في البناء ، كما تختلف تاخذ طابع التحضر واال

ھذه المواد من ح�ي س�كني ال�ى اخ�ر ،فم�ثال   ح�ي االم�ام ان معظ�م وحدات�ھ الس�كنیة 

مبنی��ة بم��ادة الج��ص والط��ابوق ( الك��ورة ) الن��ھ منطق��ة قدیم��ة وك��ذلك الح��ال بالنس��بة 

م��ادة االس���منت ل��بعض ال��دور ف��ي ح��ي الحس��ین وح���ي الزھ��راء . بینم��ا اس��تعملت 

  والطابوق (المیكانیكي ) في بناء الوحدات السكنیة في االحیاء الحدیثة التكوین .

اتضح من خالل المسح المیداني ان نسبة استخدام مادة الجص والطابوق ف�ي         

%) 40.1%) في حین بلغت نسبة استخدام المواد الجی�دة ف�ي البن�اء ( 45.2البناء ( 

%) وان ھ��ذا الن��وع م��ن 14.7تخدام م��ادة الط��ین والبل��وك (ف��ي ح��ین بلغ��ت نس��بة اس��

الوحدات السكنیة ینتشر في جمیع احیاء منطقة الدراسة السیما عند اطراف كل ح�ي 

  )113(النھا مناطق لتجمع السكان من ذوي الدخول المحدودة .

  )20جدول (

  )2009 – 1997عدد الوحدات السكنية حسب نوع مادة البناء لعامي ( 

1997  2009   

عدد الوحدات   نوع مادة البناء

  السكنیة

عدد الوحدات   نوع مادة البناء  %

  السكنیة

%  

  74  223  طابوق  90.80  3763  طابوق

  21  65  بلوك  0.07  3  حجر

                                                             
  . 7/4/2009بتاریخ  الدراسة المیدانیة - 113
 - ) 1الدراسھ المیدانیھ ،تحلیل استمارة االستبیان ،نموذج.(  
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  5  15  طین  8.9  368  بلوك

        0.19  8  طین

        0.04  2  غیر مبین

  100  303    100  4144  المجموع

المركزي لالحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان المصدر / وزارة التخطیط ، الجھاز 

  ح).17) ، محافظة بابل ، ناحیة المدحتیة ، جدول ( 1997عام (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )15شكل (

  ) 2009 – 1997نسبة الوحدات السكنية حسب نوع مادة البناء لعامي (
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  ).20المصدر:من عمل الباحثھ باالعتماد على جدول (
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  الكثافة السكانية واالسكانية  -3-3-1-3

الكثاف��ة الس��كانیة ببس��اطة ھ��ي توزی��ع الس��كان عل��ى المس��احة الت��ي یعیش��ون          

. تع��د الكثاف��ة الس��كانیة م��ن المؤش��رات الت��ي یك��ون لھ��ا الت��اثیر الكبیرعل��ى )114(علیھ��ا

انم��اط نم��و المدین��ة ف��ي منطق��ة معین��ة م��ن حی��ث ع��دد الوح��دات الس��كنیة الموج��ودة 

نوعیتھ��ا والخ��دمات الواج��ب توفرھ��ا داخ��ل الوح��دة الس��كنیة وم��ن ث��م تقی��یم مجم��ل و

  )115(استعماالت االرض في المدینة على ضوء الكثافات السكانیة .

) نسمھ / ھكت�ار 113) ان اعلى كثافة للسكان بلغت ( 21یتضح من جدول (         

ی��ز بتق��دیمھا مختل��ف ف��ي ح��ي االم��ام باعتب��اره المنطق��ة التجاری��ة المركزی��ة الت��ي تتم

) نسمة / ھكتار  111الخدمات للسكان ، یلیھ حي الزھراء اذ بلغت الكثافة السكانیة ( 

والس�بب یع�ود ف�ي ذل�ك  ال�ى ق�رب ھ�ذا الح�ي م�ن المنطق�ة التجاری�ة المركزی�ة عل��ى 

الرغم من ذلك تتسم اراضیھ بانخفاض اسعارھا الن اراضیھ تع�د وقف�اً للدول�ة ، كم�ا 

الخدمات الض�روریة . ام�ا بالنس�بة لح�ي الحس�ین وح�ي االمی�ر بلغ�ت  تفتقر الى كافة

  ) نسمھ/ھكتار على التوالي . 59و  94الكثافة السكانیة    ( 

  

  

  

  

  
                                                             

  .642طھ الحدیثي ، المصدر السابق ، ص - 114
 – 1977عامر راجح نصر ، التوسع الحضري واتجاھات�ھ  ف�ي مدین�ة الحل�ة الكب�رى للم�دة ( - 115

) ، رسالة ماجستیر ، ( غیر منشورة ) ، مقدمة الى مجلس كلی�ة االداب ، جامع�ة الكوف�ة ،  2001
  .68، ص 202
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  )21جدول (

  ) 2007التوزيع الكثايف لسكان منطقة الدراسة حسب االحياء السكنية لعام ( 

  العامة نسمھ / ھكتارالكثافة   السكان (نسمة)  المساحة (ھكتار)  الحي السكني

  94  19870  212  حي الحسین

  113  10858  95.7  حي االمام

  59  8493  142.8  حي االمیر

  111  5945  53.5  حي الزھراء

  2  150  65.6  ھور حجاب

  )12) وجدول (11المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

) مسكن / ھكتار بینما 8.3) بلغت ( 1997اما بالنسبة للكثافة االسكانیة لعام (        

  ).22) مسكن / ھكتار جدول (10.3) ( 2007بلغت عام (

  

  )22جدول (

  ) 2007 – 1997الكثافة العامة يف منطقة الدراسة لعامي (
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  مسكن / ھكتار )الكثافة العامة (   المساحة ( ھكتار )  عدد الوحدات السكنیة  السنوات

1997  4144  498  8.3  

2007  6060  584.723  10.3  

  -المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على :

وزارة التخط�یط ، الجھ��از المرك�زي لالحص��اء ، نت��ائج التع�داد الع��ام للس��كان  -1

  ح).12) ، محافظة بابل ، ناحیة المدحتیة ، جدول ( 1997عام (

قس�م تخط�یط الم�دن ، بیان�ات غی�ر منش�ورة ، مدیریة بلدی�ة ناحی�ة المدحتی�ة ،  -2

 ).2007لعام (

) اس��رة 1) ( 1997ام�ا مع�دل اس�رة / مس�كن فق��د بل�غ حس�ب احص�اء ع�ام (         

) اس�رة / مس�كن ، ام�ا بالنس�بة لعین�ة الدراس�ة بل�غ 2) (2007/مسكن بینما بلغ ع�ام (

ب احص�اء ( ) اسرة / مسكن ، اما ع�دد االف�راد ف�ي المس�كن الواح�د فق�د بل�غ حس�2(

) 2007) فرد / مسكن في عام (7.4) فرد / مسكن في حین وصل الى (8) (1997

  ).23) فرد / مسكن . جدول (9.4اما لعینة الدراسة (

  

  )23جدول (

  )2009، 2007،  1997معدل اشغال ( فرد ، اسرة ، مسكن ) لالعوام ( 

مجموع الوحدات   مجموع االسر  مجموع السكان  السنوات

  السكنیة

 *معدل اشغال 

  اسرة/مسكن

معدل اشغال 

  فرد/مسكن

1997  33069  4353  4144  1  8  

2007  45316  9205  6060  2  7.4  

                                                             

  ).1الدراسھ المیدانیھ ،تحلیل استمارة االستبیان،نموذج ( -*
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2009  2864  456  303  2  9.4  

  

  )  9المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على جدول ( 

  

  

  

  

  

  

) فرد/غرفة بینما بلغ معدل 2) (1997اما معدل فرد /غرفة فقد بلغ حسب احصاء ( 

  ) 24) فرد/غرفة الحظ جدول ( 3) (2009االشغال لعینة الدراسة لعام (

  

  ) 24جدول ( 

  ) 2009،   1997عدد السكان وعدد الغرف يف منطقة الدراسة لعامي (

1997  2009  

معدل اشغال   عدد الغرف  السكان

  فرد/غرفة

  معدل اشغال   عدد الغرف  السكان

  فرد/غرفة

                                                             

سر/عددالوحدات السكنیھ.المصدر:صبري ف�ارس الھیتي،ص�الح حمی�د **ـمعدل االشغال=عدد اال
  .106،ص1983الجنابي،مطبعة جامعة بغداد،جامعة بغداد،

 - ) 1الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج . (  
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33069  15769  2  2864  854  3  

  

المصدر /  وزارة التخط�یط ، الجھ�از المرك�زي لالحص�اء ، نت�ائج التع�داد الع�ام 

  ح).10) ، محافظة بابل ، ناحیة المدحتیة ، جدول ( 1997للسكان عام (

  

  

) ان 25اما بالنس�بة الش�غال العوائ�ل للوح�دات الس�كنیة یتض�ح م�ن ج�دول (          

) وح�دة س�كنیة ش�كلت 3967عدد الوحدات السكنیة التي تشغلھا اسرة واح�دة بلغ�ت (

) ف�ي ح�ین 1997) % من مجموع الوحدات الس�كنیة حس�ب احص�اء (96نسبة    ( 

) 37)% ، (3) وحدة بنسبة (131بلغت عدد الوحدات السكنیة التي تشغلھا اسرتان (

  %) .0.9وحدة تشغلھا ثالثة اسر فاكثر شكلت نسبة (

) بلغت عدد الوحدات السكنیة التي تش�غلھا 2009اما بالنسبة لعینة الدراسة (         

) 57%)  اما عدد  الوحدات التي تش�غلھا اس�رتان (73) بنسبة (221اسرة واحدة ( 

%) م��ن 8غلھا ثالث��ھ اس��ر ف��اكثر وبنس��بة () وح��دة تش��25%) ، (19وح��دة بنس��بة (

  ) .16مجموع الوحدات السكنیة . شكل (

  

  )25جدول (

  )2009 -1997عدد الوحدات السكنية حسب حجم االسرة لعامي (

                                                                                                                                                                              
 -  معدل االشغال = عدد االفراد / عدد الغرف  

رؤوف حس��ن ، مض��ر خلی��ل العم��ر ، المص��در / س��عدي محم��د ص��الح الس��عدي ، محم��د خ��الص 
 . 72المصدر السابق ، ص 
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  حجم االسرة

  

عدد الوحدات السكنیة لعام 

)1997(  

عدد الوحدات السكنیة لعام   %

)2009(  

%  

  73  221  96  3967  وحدة تشغلھا اسرة واحدة

  19  57  3  131  وحدة تشغلھا اسرتان

  8  25  0.9  37  وحدة تشغلھا ثالثة اسر فاكثر

  -  -  0.2  9  غیر مبین

  100  303  100  4144  المجموع

  

وزارة التخط��یط ، الجھ��از المرك��زي لالحص��اء ، نت��ائج التع��داد الع��ام  المص��در /

  ح ). 6) ، محافظة بابل ، ناحیة المدحتیة ، جدول ( 1997للسكان عام (

  

  

  

  

  

  

  

  )16شكل (

  )2009-1997نسبة  الوحدات السكنية حسب حجم االسر لعامي (

  
                                                             

 - ) 1الدراسھ المیدانیھ ،تحلیل استماره االستبیان،نموذج.(  

80

100

120

ة 
سب

الن

نسبة عام ١٩٩٧
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  )  25المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على جدول ( 
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  التوزيع املكاني المناط السكن يف منطقة الدراسة  -3-3-1-4

تختلف الدراسات التي تناول�ت تقس�یم المدین�ة ال�ى انم�اط س�كنیة تبع�ا لنوعی�ة          

المعاییر او المقاییس المستعملة في التصنیف ، اذ ان نظریة التركیب الداخلي للم�دن 

اعتم���دت عل���ى اس���اس العالق���ة ب���ین موق���ع الوح���دات الس���كنیة والحال���ة االقتص���ادیة 

اما بالنس�بة للدراس�ات الحدیث�ة ل�بعض الم�دن  )116(.واالجتماعیة لشاغلیھا او مالكیھا 

العراقیة فقد اتخذت مع�اییر بعض�ھا احص�ائیھ واالخ�رى وص�فیھ تحلیلی�ھ اذ اعتم�دت 

في تقسیم المدینھ الى اقالیم سكنیة على المتغیرات السكانیة واالجتماعیة او باالعتماد 

معی�ة ، ام�ا على الخصائص السكانیة والسكنیة وسھولة الوصول ال�ى الخ�دمات المجت

الدراسات التحلیلیة فاعتمدت في التصنیف عل�ى المع�اییر المعماری�ة واالجتماعی�ة او 

  )117(باالعتماد على التاریخ العمراني للمساكن ومساحتھا وطراز البناء ومادتھا .

مس�احة  –استنادا على نتائج الدراسة المیدانیة المتمثلھ ( نوع مادة البن�اء المس�تخدمھ 

المس��توى االقتص��ادي للس��كان ) توص��لت  –المظھ��ر الخ��ارجي  – القطع��ة الس��كنیة

الباحثة الى امكانیة تقسیم االستعمال السكني في منطقة الدراسة الى االنم�اط الس�كنیة 

  االتیة .

  

  منط الوحدات السكنية الواطئة النوعية  -3-3-1-4-1

                                                             
  .133عادل عبد هللا خطاب ، جغرافیة المدن ، المصدر السابق ، ص - 116
ة جاسم شعالن كریم الغزالي ، البع�د الجغراف�ي للوظیف�ة الس�كنیة ف�ي مدین�ة الحل�ة ، اطروح� - 117

،  2007دكت��وراه ، ( غی��ر منش��ورة ) ، مقدم��ة ال��ى مجل��س كلی��ة التربی��ة ، جامع��ة المستنص��ریة ، 
  .174ص
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نیة لمنطق�ة ینتشر ھذا النمط من الوحدات الس�كنیة عن�د اط�راف االحی�اء الس�ك        

الدراسة ، یمتاز ھذا النمط بان وحداتھ ذات تصمیم بسیط من حی�ث ن�وع م�ادة البن�اء 

المستخدمھ وشكلھا ، كم�ا ان مس�احة الوح�دة الس�كنیة ض�من ھ�ذا ال�نمط تت�راوح ب�ین 

) ام���ا ن���وع م���ادة البن���اء المس���تخدمھ فھ���ي الط���ابوق والبل���وك والط���ین 2م 80-150(

كون من غرفتین فقط غرفة لطبخ الطعام وغرفة والجص وان معظم ھذه الوحدات تت

للنوم والمعیشة معا . اما طبیعة الشوارع التي تنتشر بین ھذه الوحدات فھي ش�وارع 

ترابیة غیر مبلطھ ، كما تفتقر ھذه الوحدات السكنیة الى كافة الخدمات الضروریة ( 

ر مخطط لھ ماء وكھرباء ومجاري ) العتبار ان ھذا النمط من الوحدات تجاوز وغی

واتضح من خالل الدراس�ة المیدانی�ة ان الم�دارس االبتدائی�ة تبع�د ع�ن ھ�ذه الوح�دات 

-1كم ) اما المدارس المتوسطة والثانویة تبع�د مس�افة تق�در ب�ـ(  1.5مسافة تقدر بـ( 

  كم ) . 1 –م  500كم ) اما المركز الصحي فیبعد عنھا مسافة (  1.5

دات السكنیة عند اطراف حي الحسین م�ن الجھ�ة ینتشر ھذا النمط من الوح          

الجنوبیة والشرقیة المعروفھ باس�م ( الباش�یة ) لوقوعھ�ا عل�ى نھ�ر الباش�یة وف�ي ح�ي 

الزھراء وبعض الوحدات السكنیة في ھور حجاب وحي االمام الس�یما ف�ي ( منطق�ة 

%) وف�ي ح�ي 25القصبة القدیمة ) ، بلغ�ت نس�بة ھ�ذه الوح�دات ف�ي ح�ي الحس�ین ( 

%) ف��ي ح��ي االمی��ر وح��ي الزھ��راء عل��ى الت��والي . 45% ، 17%) ، ( (6م��ام (اال

وان سبب الحالة المادیة لھؤالء السكان باعتب�ار ان معظ�م س�كنت ھ�ذه الوح�دات م�ن 

ذوي ال��دخول المنخفض��ة ل��ذلك ال یس��تطیعون االنتق��ال ال��ى س��كن افض��ل تت��وفر فی��ھ 

ع عین��ة الدراس��ة و ( % ) م��ن مجم��و85مختل��ف الخ��دمات اذ ش��كلوا ھ��ؤالء نس��بة ( 

%) م��ن ا لس��كان ال یفض��لون االنتق��ال وذل��ك بس��بب وج��ود االق��ارب واالص��دقاء 15

.)118(  

  

                                                             
  ).1الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 118
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  منط الوحدات السكنية املتوسطة النوعية  -3-3-1-4-2

 -150تمتاز الوحدات السكنیة ضمن ھذا النمط بان مس�احتھا تت�راوح ب�ین (          

قتص�ادي واالجتم�اعي المتوس�ط ، كم�ا ) وتسكنھا الطبق�ات ذات المس�توى اال2م 250

تمتاز معظمھا باحتوائھا عل�ى الح�دائق والمس�احة الداخلی�ة المفتوح�ة للوح�دة الس�كنیة 

وذات طوابق متع�دده ، ام�ا ن�وع م�ادة البن�اء المس�تخدمھ فھ�ي الط�ابوق واالس�منت و 

 یمتاز ھذا النمط من الوحدات بتوفر كافة الخدمات الضروریة ( كالمدارس والمراكز

الصحیة والماء والكھرباء ) ، ینتشر ھذا النمط في حي الحسین وحي االمام واجزاء 

من حي الزھراء وحي االمیر حیث بلغت نس�بتھ ف�ي ح�ي االم�ام حس�ب نت�ائج العین�ة 

% ) ف�ي ح�ي 33% ، 47%) ف�ي ح�ي الحس�ین ، (45%) ، ( 35) ( 2009لعام (

  الزھراء وحي االمیر على التوالي .

م��ن ھ��ذه الوح��دات الس��كنیة عملی��ات تجدی��د ال س��یما بع��د تحس��ن  ش��ھد قس��م        

المستوى االقتصادي لبعض السكان مما دفعھم ھذا الى اعادة بناء مساكنھم بتص�امیم 

حدیثة وال سیما في حي االمیر وحي الحسین ، اما بالنسبة لحي االمام فق�د تعرض�ت 

ری�ة ال�ى عملی�ات تغیی�ر بعض وحداتھ السكنیة وال سیما الواقعة عل�ى الش�وارع التجا

  )119(بسبب غزو االستعمال التجاري لھذه الوحدات وتحولھا الى محالت تجاریة .

  

  منط الوحدات السكنية العالية النوعية  -3-4ـ3-3-1

یتمی��ز ھ��ذا ال��نمط م��ن الوح��دات بان��ھ نش��أ ف��ي فت��رة مت��اخرة مقارن��ة باالنم��اط         

) وذات تص��امیم 2م700-300ن (االخ��رى وان مس��احة وحدات��ھ الس��كنیة تت��راوح ب��ی

حدیث��ة كم��ا تمت��از بارتفاعھ��ا ع��ن مس��توى س��طح االرض وبتع��دد طوابقھ��ا ووج��ود 

الحدائق الواسعة والساحة المفتوحة (الحوش) ، أما نوع مادة البن�اء المس�تخدمھ فھ�ي 

                                                             
  ).1الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 119
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استخدام انواع ممیزة من النقوش فضالً عن الطابوق واالسمنت والكونكریت المسلح 

نة ، كما یمتاز ھذا النمط بتوفر مختل�ف الخ�دمات الض�روریة وینتش�ر والرسوم الملو

ھذا النمط من الوحدات في حي االمیر وال سیما في حي دوالر اطلق علیھ ھذا االسم 

  ) .2للطریقة الحدیثة في البناء صورة (

وفي حي االمام السیما في الجھة الغربیة على شارع المستوص�ف وبع�ض الوح�دات 

الس��كنیة ف��ي ح��ي الحس��ین الت��ي ق��ام اص��حابھا بأع��ادة تجدی��دھا بم��ا ی��تالئم م��ع الواق��ع 

الح��الي ومس��تواھم االقتص��ادي . تب��ین م��ن خ��الل الدراس��ة المیدانی��ة ان نس��بة ھ��ذه 

%) في حي 25حي االمام ، ( %) في50%) في حي االمیر ، (59الوحدات بلغت (

الحس�ین ، كم�ا نالح�ظ ان س�كنت ھ��ذه الوح�دات الس�كنیة م�ن ذوي ال�دخول المرتفع��ة 

) تب�ین االنم�اط الس�كنیة ف�ي منطق�ة 7خارط�ة ( )120((كاالطباء واالساتذه والتجار) . 

  الدراسة .

  )2صورة (

  طراز البناء احلديث يف حي دوالر

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ) .1االستبیان ، نموذج (الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة  - 120
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  2/3/2009بتاریخ المصدر // الباحثة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )7خارطة (

  )2009االمناط  السكنية يف مركز ناحية املدحتية لعام (
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  استعماالت االرض التجارية  -3-3-2

تعد الوظیفة التجاریة في منطقة الدراسة من الوظائف االساس�یة من�ذ نش�أتھا          

وحت��ى الوق��ت الحاض��ر فكان��ت والت��زال المدحتی��ة المخ��زن ال��ذي تص��در الی��ھ جمی��ع 

المنتجات الزراعیة السیما انھا تتوسط اقلیم زراعي من جھھ الشرق والغ�رب ، كم�ا 

ھ�ا حلق�ة وص�ل ب�ین المحافظ�ات ف�ي الش�رق لعب موقع المدحتی�ة دوراً ھام�اً ف�ي جعل

بالمحافظات في الغرب لذلك اصبحت الناحیة محطة استراحة للمسافرین مما انعكس 

  ھذا على تطور وظیفتھا التجاریة .

%) م��ن 0.09) ھكت�ار ونس��بة (0.584یش�غل االس��تعمال التج�اري مس��احة (         

االس��تعمال التج��اري مجم��وع اس��تعماالت االرض الحض��ریة ، كم��ا ھ��و مع��روف ان 

یحت��ل افض��ل المواق��ع. ام��ا بالنس��بة لمنطق��ة الدراس��ة تترك��ز النس��بة االكب��ر للمح��الت 

التجاریة في المنطقة التجاریة المركزیة بسبب االرباح العالیة التي تجلبھا الصحابھا 

، تقع ھذه المنطقة في حي االمام ق�رب المرق�د الش�ریف ، كم�ا تنتش�ر ھ�ذه المح�الت 

نعمانی�ة) وش�ارع  –ش�وملي  –) شارع (مدحتیة 60الرئیسة كشارع ( على الشوارع

. م�ن خ�الل الدراس�ة المیدانی�ة ت�م تقس�یم )121(العالوي یس�مى محلی�ا (س�وق الع�رب) 

االستعمال التجاري في منطقة الدراسة الى االنم�اط الثالث�ة االتی�ة . كم�ا موض�ح ف�ي 

  ).8خارطة (

  

  

                                                             
  .2/5/2009بتاریخ الدراسة المیدانیة  - 121
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  )8خارطة (

  )2009مركز ناحية املدحتية لعام (االستعمال التجاري يف 
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  )2009المصدر / مدیریة بلدیة ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام (

  

  

  املنطقة التجارية املركزية -3-3-2-1

ھي المركز الرئیس في المدینة  ومنطقة الثقل االقتصادي والخدمي ، تتمثل           

ھذه المنطقة في حي االمام السیما قرب المرق�د الش�ریف تمت�از ھ�ذه المنطق�ة بترك�ز 

كثیف للمحالت التجاریة التي اخذت اعدادھا بالزیادة على حساب االستعمال السكني 

ستعمال السكني على المنافسة وقدرة االستعمال والسبب یعود في ذلك الى ضعف اال

التجاري على دفع اعل�ى االس�عار مقارن�ة باالس�تعماالت االخ�رى حی�ث تتص�ف ھ�ذه 

المنطقة بارتفاع سعر االرض فقد یصل سعر المتر المرب�ع الواح�د م�ن االرض ال�ى 
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ة الف دینار) بینما یص�ل ف�ي المن�اطق البعی�دة ع�ن المنطق�ة التجاری�ة المركزی� 250(

   )122(الف دینار) . 95الى (

) 12-8كم��ا تمت��از ھ��ذه المنطق��ة بكثاف��ة حرك��ة الم��رور الس��یما م��ن الس��اعة (        

  )123() مساء .7-5صباحاً ومن الساعة (

) محالً منھا 469بلغ عدد المحالت التجاریة في المنطقة التجاریة المركزیة (        

الً لبی�ع االلبس�ة الج�اھزة واالقمش�ة ، ) مح�103) محالً لبیع الم�واد الغذائی�ة ، (165(

) مح��الً للكمالی��ات أم��ا مح��الت بی��ع االخش��اب واالث��اث والس��جاد والمفروش��ات 35(

) مح��الً عل��ى الت��والي ، ام��ا مح��الت بی��ع الم��واد االحتیاطی��ة 28،19فبلغ��ت ع��ددھا (

  ) .26) محالً على التوالي . جدول (30،29واالجھزة الكھربائیة بلغ عددھا (

%) م��ن مجم��وع ھ��ذه 80اتض��ح م��ن خ��الل الدراس��ة المیدانی��ة ان ح��والي (         

%) منھا تجمع ب�ین البی�ع ب�المفرد 20المحالت التجاریة متخصصة للبیع بالمفرد و (

وبالجمل��ة  ، كم��ا اتض��ح ان المح��الت الخاص��ة ببی��ع الم��واد الغذائی��ة تنتش��ر بالدرج��ة 

المس�قف) ال�ذي یق�ع ف�ي  –االساس في الس�وق التقلی�دي المس�مى ب�ـ (س�وق الخض�ار 

الجھة الشرقیة من مرقد االمام ،كما تنتشر ھذه المحالت على الشوارع المؤدی�ة ال�ى 

مركز المدینة السیما ق�رب الوح�دات الس�كنیة لتلب�ي احتیاج�ات الس�كان ، ام�ا بالنس�بة 

لمحالت بیع االقمش�ة وااللبس�ة الج�اھزة ف�نالحظ انتش�ارھا ح�ول ا لمرق�د الش�ریف ، 

ت مح��الت بی��ع الس��جاد والمفروش��ات المنزلی��ة عل��ى ط��ول ش��ارع االم��ام بینم��ا ترك��ز

(ش��ارع القبل��ة) بینم��ا توج��د مح��الت بی��ع المص��وغات الذھبی��ة والس��اعات ف��ي س��وق 

خ�اص بھ�ا یطل�ق علی�ھ اس�م (س�وق ال�ذھب) ك�ان ھ�ذا الس�وق س�ابقاً عب�ارة ع��ن دور 

  سكنیة .

                                                             
  . 13/4/2009-12مقابلة اجرتھا الباحثة مع اصحاب محالت بیع العقارات بتاریخ  - 122
  . 14/4/2009بتاریخ  الدراسة المیدانیة - 123
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ة لالس�تفادة م�ن مردودھ�ا قام اصحابھا بتھدیمھا وبناء مجمع�ات تجاری�ة كبی�ر        

  االقتصادي العالي .

%) م�ن اص�حاب ھ�ذه المح�الت 95واتضح من خالل الدراسة المیدانی�ة ان (        

%) 5التجاریة یفضلون البق�اء ف�ي محالتھ�م ض�من المنطق�ة التجاری�ة المركزی�ة و ( 

منھم یفضلون االنتقال ال�ى من�اطق اخ�رى ذات مس�احة واس�عة ال س�یما مح�الت بی�ع 

م��واد االنش��ائیة واالخش��اب واالث��اث الن مث��ل ھ��ذه المح��الت تحت��اج ال��ى مس��احات ال

  واسعة لغرض عرض سلعھم المختلفة .

اما اھم المشاكل التي یعانون منھ�ا اص�حاب ھ�ذه المح�الت فق�د  اتض�ح م�ن           

%) م�نھم 25%) منھم یعانون م�ن ارتف�اع تك�الیف النق�ل و ( 70خالل الدراسة ان (

%) یع�انون م�ن انقط�اع التی�ار الكھرب�ائي 5ارتفاع اسعار االیج�ار ام�ا ( یعانون من 

.)124(  

اما اھم مشكلة یعانون منھا جمیع اصحاب المحالت التجاریة ھي وج�ود ( الح�واجز 

  )125() ( العوارض ) التي تمنع دخول سیارات نقل البضائع الى المحالت .

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 124
  .14/4/2009اجرتھا الباحثة مع بعض اصحاب المحالت التجاریة بتاریخ مقابلة  - 125
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  )26جدول (

  )2009ة الدراسة لعام (توزيع املؤسسات التجارية يف منطق

عدد المحالت   المؤسسات التجاریة

الموجودة في المنطقة 

  التجاریة

عدد المحالت الموجودة 

  على الشوارع التجاریة

عدد المحالت الموجودة 

في الشوارع التجاریة 

  الثانویة

  عدد العاملین

  1263  54  85  165  المواد الغذائیة

المنسوجات وااللبسة 

  الجاھزة واالقمشة

103  45  20  175  

  60  7  15  35  الكمالیات

  85  18  38  21  المواد االنشائیة

  143  6  25  19  االخشاب واالثاث

  46  5  13  28  السجاد والمفروشات

  185  -  65  29  االدوات االحتیاطیة

  57  8  15  30  االجھزة الكھربائیة

  23  -  2  17  الساعات وصیاغة الذھب

  145  8  24  22  االجھزة الكترونیة

  2182  126  327  469  المجموع

  

  ) .2المصدر/ الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج (
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  الشوارع التجارية الرئيسة  -3-3-2-2

تتفرع ھذه الشوارع م�ن المنطق�ة التجاری�ة المركزی�ة باتج�اه االط�راف وھ�ذه         

  -الشوارع:

  شارع االمام ( شارع القبلة ) -

م) یب��دأ م��ن ب��اب االم��ام 700) یبل��غ طول��ھ ( 1966انش��ا ھ��ذا الش��ارع ع��ام (         

الرئیس�ة وینتھ��ي عن��د التق�اطع او م��ا یس��مى ب�ـ (تق��اطع الس��اعة)، تنتش�ر عل��ى جانبی��ھ 

) للبیع 9) منھا للبیع بالمفرد ،(44) محالً (53المحالت التجاریة حیث یحتوي على (

على جانبي ھذا الشارع ھي (  المواد الغذائیة ،  بالجملة اما اھم البضائع المعروضة

االجھ��زه الكھربائی��ة ، الس��جاد الی��دوي ، مح��الت بی��ع االدوات االحتیاطی��ة ، الم��واد 

  )126(االنشائیة).

  

  شارع العالوي  -

یمت��د بدای��ة ھ��ذا الش��ارع م��ن وس��ط ش��ارع االم��ام م��ن جھ��ھ الش��رق ویس��تمر          

كم ) ، یعد ھذا الشارع ھ�و 1بامتداده حتى یصل الى نھایة حي االمام ، یبلغ طولھ ( 

الشارع االول في الناحیة ویمتاز ھذا الشارع بكثافة محالتھ التجاریة وكثرة شوارعھ 

خض�ار ، یع�د ھ�ذا الش�ارع مرك�زاً لتجم�ع اھ�الي الفرعیة ، كما یحتوي عل�ى عل�وة لل

                                                             
  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 126
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الق��رى ل��ذا یس��مى محلی��اً ب��ـ (س��وق الع��رب ) حی��ث یقص��ده الفالح��ون لبی��ع المنتج��ات 

الزراعیة في علوة الخضار وفي نفس الوقت یتبضع الفالحون من المحالت التجاریة 

ع ) یق 2م800الموجودة في ھذا الشارع كما یوجد فیھ كراج صغیر یتراوح مساحتھ( 

ق�رب مدرس��ة ام س�لمھ لنق��ل الفالح��ین ال�ى قری��ة الوھ��ب والخمیس�یة والع��وادل والب��و 

  درباش .

) مح�الً للبی�ع بالجمل�ة 132یبلغ عدد المحالت التجاریة في شارع العالوي ح�والي ( 

والمفرد وكما یمتاز ھذا الشارع بانھ یجم�ع ب�ین الوظیف�ة التجاری�ة والص�ناعیة حی�ث 

مح�الت الخاص�ة بص�ناعة الش�بابیك واالب�واب واالث�اث یحتوي على عدد كبی�ر م�ن ال

 )127(محالت صناعة االلمنیوم والمفروشات ( الندافة ) .فضالً عن المنزلیھ 

  شارع املستوصف  -

یمت��د ھ��ذا الش��ارع م��ن وس��ط ش��ارع االم��ام م��ن الجھ��ھ الغربی��ة ( أي یقاب��ل ش��ارع 

لمدین�ة المدحتی�ة العالوي) ویستمر في امتداده حتى یصل الى بدای�ة الم�دخل الغرب�ي 

ك��م ) ، یمت��از بحرك��ة  1.5ق��رب محط��ة تعبئ��ة الوق��ود ، یبل��غ ط��ول ھ��ذا الش��ارع ( 

تجاریة نشطھ على الرغم من وجود عدد كبیر من الوحدات الس�كنیة ف�ي ھ�ذه الجھ�ھ 

حی��ث یع��د ھ��ذا الش��ارع منطق��ة لتجم��ع اھ��الي الق��رى ال س��یما قری��ة ( العویس��ات ، 

مت�از ھ��ذا الش�ارع بحرك�ة مروری�ة خاص�ة م��ن مش�یمش ، س�عیدان ، الب�و س�مندر ) ی

) ص���باحاً الن معظ���م اص���حاب ھ���ذه الق���رى یجلب���ون منتج���اتھم  12 – 6الس���اعة ( 

الزراعی��ة م��ن خض��ر وفواك��ھ ومنتج��ات االلب��ان ال��ى ناحی��ة المدحتی��ة ، یص��ل اع��داد 

) مح�الً القس�م االكب�ر منھ�ا متخصص�ھ 25المحالت التجاریة في ھ�ذا الش�ارع ال�ى ( 

الغذائی�ة بالجمل�ة والمف�رد ام�ا القس�م االخ�ر فیش�مل مح�الت بی�ع االدوات  ببیع الم�واد

ذل��ك توج��د مح��الت لتص��لیح المول��دات فض��الً ع��ن االحتیاطی��ة واالجھ��زة الكھربائی��ة 

الش��وارع المتفرع��ة من��ھ فض��الً ع��ن الكھربائی��ة والثالج��ات ، كم��ا یع��د ھ��ذا الش��ارع 

                                                             
  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 127
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س��بب ع��دم وج��ود س��احات س��احات لوق��وف الس��یارات ال س��یما ف��ي اوق��ات الزی��ارة ب

الضوض�اء فض�الً ع�ن لوقوف السیارات لذا یعاني ھذا الشارع من االزدح�ام الش�دید 

الناتج من محالت تصلیح االجھزه الكھربائیة ، اتضح من خالل الدراسة المیدانیة ان 

ھنالك خلل كبیر في الجمع بین الوظیفة السكنیة والتجاری�ة ف�ي ھ�ذا الش�ارع ال س�یما 

كبیر من اصحاب ھ�ذه ال�دور بتحوی�ل الواجھ�ات االمامی�ة ل�دورھم ال�ى  بعد قیام عدد

محالت تجاریة على الرغم من ض�یق ھ�ذه الش�وارع م�ن دون مراع�اة وج�ود ال�دور 

  )128(السكنیة المجاورة لھم .

  

  

  )60نعمانية ) ( شارع  –شوملي  –شارع ( مدحتية  -

المج�اورة ، یمت�د بدای�ة  الشارع الرئیس الذي یربط منطقة الدراسة بالمناطق         

س�یاحي ) ویس�تمر ف�ي  –ھ�ذا الش�ارع م�ن جھ�ھ الغ�رب عن�د تق�اطع (مدحتی�ھ ـ حل�ة 

امتداده حتى یدخل  المدحتیة ویتفرع منھ شارع یمت�د باتج�اه الش�رق وھ�و م�ا یع�رف 

) في امتداده حتى یص�ل ال�ى ح�دود 60بـ  ( شارع المستوصف) ، ویستمر شارع ( 

ویمتاز ھذا الش�ارع بكثاف�ة المح�الت التجاری�ة والص�ناعیة كم)  30ناحیة الشوملي ( 

) معرض��اً لبی��ع  18) مح��الً ،(  87المنتش��رة عل��ى جانبی��ھ فق��د بل��غ ع��ددھا ح��والي ( 

السیارات تقع ھذا المعارض عند المدخل الغربي لمنطقة الدراسة قرب محطة تعبئ�ة 

عل��ى ج��انبي ھ��ذا  الوق��ود واعدادی��ة الص��ناعة ، ام��ا  ب��اقي المح��الت التجاری��ة تنتش��ر

) محالً لتصلیح السیارات ولبیع االدوات االحتیاطی�ة وتق�ع  12الشارع حیث یوجد ( 

ھذه المحالت في الجھة الجنوبیة للناحیة باالضافة ال�ى مح�الت بی�ع الم�واد االنش�ائیة 

.)129(  

                                                             
  .21/4/2009بتاریخ  الدراسة المیدانیة - 128
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  الشوارع التجارية الثانوية  -3-3-2-3

توج��د مث��ل ھ��ذه الش��وارع ب��ین االحی��اء الس��كنیة حی��ث تنتش��ر عل��ى جانبیھ��ا         

المحالت التجاریة لتلبي احتیاجات السكان في االحیاء البعی�دة ع�ن المنطق�ة التجاری�ة 

المركزیة تنتشر ھذه المحالت التجاریة في حي االمیر وحي الحسین وحي الزھ�راء 

) مح�الً وان القس�م االكب�ر منھ�ا 126ت ( وفي ھور حجاب فقد بلغ ع�دد ھ�ذه المح�ال

  )130(متخصص ببیع المواد الغذائیة والخضر والفواكھ .

  

  

  

  

  استعماالت االرض الصناعية  -3-3-3

شھد االستعمال الصناعي شانھ شان االستعماالت االخرى عملیة نمو وتوسع          

ءات عل���ى حس���اب ال���دور الس���كنیة المطل���ة عل���ى الش���وارع او عل���ى حس���اب القض���ا

) ھكتار  0.125المجاورة لھذه الشوارع . حیث شغل االستعمال الصناعي مساحة ( 

  %) من مجموع استعماالت االرض الحضریة لمنطقة الدراسة . 0.02شكل نسبة ( 

واعتماداً على الدراسة المیدانیة تم تقسیم استعماالت االرض الص�ناعیة ال�ى االنم�اط 

  -االتیة :

  اجدة يف املنطقة التجارية املركزية الصناعات املتو -3-3-3-1

                                                             
  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج ( - 130
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على الرغم من تعریف المنطقة التجاری�ة المركزی�ة عل�ى انھ�ا المرك�ز ال�ذي          

تتركز فیھ مؤسسات  تجارة المفرد والجملة والخدمات التجاری�ة وال�دوائر الحكومی�ة 

 لك�ن ظھ�رت ف�ي ھ�ذه )131(والمكاتب التي ت�رتبط بھ�ذه المؤسس�ات وظیفی�اً ومكانی�اً .

المنطقة بعض الصناعات الخفیفة لغرض االس�تفادة م�ن حرك�ة المتس�وقین ، فق�د بل�غ 

) 245) محالً اما عدد العاملین فیھا وص�ل ال�ى ( 89عدد ھذه المحالت الصناعیة ( 

) محالً وشمل محالت  41عامالً ، حیث بلغت عدد محالت صناعة المواد الغذائیة ( 

ریم ، معام�ل طح�ن الحب�وب ) ، ام�ا ع�دد ( صناعة المعجنات ، الصمون ، االیس ك�

) عامالً تتوزع ھذه المح�الت بص�ورة عش�وائیة ض�من المنطق�ة 168العاملین فبلغ ( 

التجاریة المركزیة لتلبیة احتیاج�ات الس�كان بینم�ا بل�غ ع�دد مح�الت تص�لیح االجھ�زة 

) ع��امالً ، ام��ا مح��الت  32) مح��الً یعم��ل فیھ��ا ح��والي ( 18الكھربائی��ة المختلف��ة (

) مح�الً تنتش�ر ھ�ذه المح�الت ق�رب مح�الت بی�ع 15یاطة المالب�س فبلغ�ت ع�ددھا (خ

) محالً 15االقمشة ، اما محالت تصلیح المصوغات الذھبیة والساعات بلغ عددھا ( 

  ) 27حیث تنتشر ھذه المحالت قرب المرقد الشریف . جدول ( 

  

  

  )27جدول (

  )2009لعام ( الصناعات املتواجدة يف املنطقة التجارية املركزية 

  عدد العمال  العدد  نوع الصناعة

  168  41  المواد الغذائیة

  23  15  الخیاطة

                                                             
  .113عبد الرزاق حسین ، جغرافیة المدن ، المصدر السابق ، ص - 131
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  22  15  ورش تصلیح الساعات والمجوھرات

  32  18  تصلیح االجھزة الكھربائیة

  245  89  المجموع

  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج (المصدر / 

  

  

  الصناعات املتواجدة على الشوارع الرئيسة  -3-3-3-2

نعمانیة )  –شوملي  –تنتشر ھذه الصناعات على الشارع الرئیس ( مدحتیة          

كذلك عل�ى الش�وارع الفرعی�ة الموج�ودة ض�من ش�ارع الع�الوي ، فق�د بل�غ ع�دد ھ�ذه 

لى اعداد ) ھذا دلیل ع28) عامال جدول (1124) محال یعمل فیھا (184المحالت ( 

) 60السیارات الھائلة في منطقة الدراسة ، تنتشر ھذه المحالت على ج�انبي ش�ارع (

م��ن جھ��ة الغ��رب وك��ذلك ف��ي ش��ارع الع��الوي ، بینم��ا بلغ��ت ع��دد مح��الت ص��ناعة 

) ع�امال وق�د ازدادت اع�داد ھ�ذه 285) مح�ال یعم�ل فیھ�ا ( 57االبواب والش�بابیك ( 

د في ذلك الى زیادة الطلب على ھ�ذه الس�لع المحالت في االونھ االخیرة والسبب یعو

نتیج��ة لتحس��ن االوض��اع االقتص��ادیة ل��بعض الس��كان ، تنتش��ر ھ��ذه المح��الت عل��ى 

) قرب متوسطة ام سلمة وكانت ھذه المحالت في السابق 60الجانب االیسر لشارع (

عبارة عن  وحدات سكنیھ قام اصحابھا بتحویلھا الى محالت تجاریة وصناعیة ، فقد 

من خالل الدراسة المیدانی�ة ان اع�داد ھ�ذه المح�الت ف�ي تزای�د مس�تمر باتج�اه  اتضح

الش��رق وم��ن الماخ��ذ عل��ى توزی��ع ھ��ذه المح��الت الس��یما مح��الت ص��ناعة االب��واب 

كثافة حركة الم�رور ال فضالً عن والشبابیك في ھذه المنطقة انھا مصدر للضوضاء 

س��طة الحری��ري وثانوی��ھ س��یما ان ھ��ذه المح��الت تق��ع ق��رب متوس��طة ام س��لمة ومتو

  وجود الوحدات السكنیة . فضالً عن المدحتیة للبنات 
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) عامل�ھ یمت�از ھ�ذا 345اما معمل السجاد الیدوي فقد بلغ عدد العامالت فیھ (        

المعم��ل بان��ھ ذو ك��ادر نس��وي معظم��ھ م��ن ( ناحی��ة المدحتی��ة ، الھاش��میة ، القاس��م ، 

اعتھ للبسط العربیة وتعد ھذه الصناعة من منطقة السیاحي ) یشتھر ھذا المعمل بصن

  اھم الصناعات التي تشتھر بھا المدحتیھ .

  

  )28جدول ( 

  )2009الصناعات املتواجده على الشوارع الرئيسية  لعام ( 

  عدد العمال  العدد  نوع الصناعة 

  57  14  االلمنیوم

  175  48  االخشاب 

  285  57  االبواب والشبابیك

  345  1  معمل السجاد الیدوي 

  8  1  معمل االسفنج

  254  63  تصلیح السیارات

  1124  184  المجموع

  ) .2الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نموذج (المصدر / 
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  الصناعات املنتشرة يف اطراف مركز ناحية املدحتية  -3-3-3-3

تقع في منطقة الدراسة تجمعات صناعیة عدیدة اذ توجد مثل ھذه التجمع�ات          

عند المدخل الغربي للمدینة ق�رب محط�ة تعبئ�ة الوق�ود عل�ى ج�انبي الش�ارع ال�رئیس 

ھكت��ار )  15س��مي ھ��ذا التجم��ع ب��ـ ( الح��ي الص��ناعي ) تبل��غ مس��احة ھ��ذا الح��ي ( 

) 275عدد العاملین فقد وصل الى (  ) محالً لتصلیح السیارات اما91ویتكون من ( 

) ، تم اختیار موقعھ ھذا لیكون بعیدا ع�ن 1978عامالً وقد انشا ھذا الحي في عام ( 

اتس�اع مس�احة ھ��ذه القطع�ة لتض�م اكب��ر ع�دد ممك�ن م��ن فض�الً ع��ن االحی�اء الس�كنیة 

المحالت الصناعیة ، كما یقع ضمن ھذا الحي معمل لصناعة الثلج بلغ عدد العاملین 

) ع��امالً ، اتض��ح م��ن خ��الل الدراس��ة المیدانی��ة ان اھ��م مش��كلة یع��اني منھ��ا 17ی��ھ ( ف

اصحاب ھ�ذه المح�الت ھ�و االنقط�اع المس�تمر للتی�ار الكھرب�ائي اض�افة ال�ى ان ھ�ذا 

الحي منذ نشاتھ الى الوقت الحاضر لم یجر علیھ أي تطور یذكر فال ت�زال ش�وارعھ 

راء یقع ایضاً في الجھة الغربیة من منطقة ترابیة غیر مبلطة . اما معمل الذرة الصف

الدراسة . اما المدخل الشرقي لمنطقة الدراس�ة فتنتش�ر عل�ى ج�انبي الش�ارع ال�رئیس 

) ع��امالً ج��دول ( 52) معم��ل یعم��ل فیھ��ا ( 17معام�ل لص��ناعة البل��وك بل��غ ع��ددھا ( 

) وان س��بب انتش��ار ھ��ذه المعام��ل ف��ي ھ��ذه الجھ��ھ بالتحدی��د نظ��راً لوج��ود مس��احة 29

فض�الً واسعة من االرض الن ھذا النوع م�ن الص�ناعات یحت�اج ال�ى مس�احة واس�عة 

ذلك قرب المواد االولیة منھا حیث توجد ھنالك س�احات لبی�ع الم�واد االنش�ائیة ( عن 

وج�ود س�یارات نق�ل خاص�ة لنق�ل فضالً ع�ن كاالسمنت والجص والحصو والرمل ) 

  ) 9 ھذه المواد مثل          ( المكائن ) . خارطة (

  

  

  



114 
 

  

  

  

  )29جدول (

  )2009الصناعات املتواجدة عند اطراف منطقة الدراسة لعام ( 

  عدد العمال  العدد  نوع الصناعة

  52  17  معمل  البلوك

  17  2  معمل الثلج

  146  1  سایلو الذرة الصفراء

  275  91  تصلیح السیارات

  490  111  المجموع

  

  ).2االستبیان ، نموذج ( المصدر / الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة 

  

  

  

  

  

  



115 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )9خارطة ( 

  االستعمال الصناعي يف مركز ناحية املدحتية 
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  )2009المصدر / مدیریة بلدیة ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام (

  

  

  استعماالت االرض اخلدمية  -3-3-4

تع��د اس��تعماالت االرض الخدمی��ة م��ن اھ��م االس��تعماالت ف��ي المدین��ة وت��زداد         

  اھمیة ھذه االستعماالت كلما تتسع المدینة وتتطور ویزداد عدد سكانھا .

  -تنقسم ھذه الخدمات الى نوعین :
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االداری�ة  –الص�حیة  –الخدمات المجتمعیة / تشمل الخدمات ( التعلیمی�ة  -3-3-4-1

  الترفیھیة )  –الدینیة  –

المجاري  –الكھرباء  –خدمات البنى االرتكازیة / تشمل خدمات ( الماء  -3-3-4-2

  النقل )  –محطات تعبئة الوقود  –البرید و االتصاالت –

  -اخلدمات اتمعية وتشمل : -3-3-4-1

  اخلدمات التعليمية  -3-3-4-1-1

مجموع مساحة ارض المدین�ھ ) ھكتار من 3.5تشغل ھذه الخدمات مساحة تقدر بـ ( 

  %)0.59وبنسبة ( 

  -ان دراسة الخدمات التعلیمیة لمنطقة الدراسة تشمل مایلي :

  ریاض االطفال   - أ

 المدارس االبتدائیة   - ب

 المدارس المتوسطة   - ت

 المدارس الثانویة   - ث

 المدارس المھنیة   - ج
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 رياض االطفال -أ

تفتقر منطقة الدراسة لریاض االطفال حیث ال توجد سوى روضة واحدة تقع         

) تلمی�ذ وتلمی��ذة ، بینم��ا بل�غ اعض��اء الھیئ��ة 57ف�ي ح��ي االمی��ر یبل�غ ع��دد تالمی��ذھا ( 

) طالب / صف 14) معلمة اما عدد التالمیذ في الصف الواحد بلغ ( 12التدریسیة ( 

  )30، جدول ( 

  

  )30جدول ( 

 – 2008االطفال وعدد التالميذ واعضاء اهليئة التدريسية للعام  (  عدد رياض

2009(  

عدد اعضاء   عدد الریاض  الحي السكني

  الھیئة التدریسیة

  طالب / صف  عدد الصفوف  عدد الطالب

  14  4  57  12  1  حي االمیر

المصدر / وزارة التربیة ، المدیریة العامة لتربیة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر 

  ) 2009-2008منشورة للعام ( 

  

  املدارس االبتدائية -ب

) مدرس��ة وبك��ادر 11بل��غ ع��دد الم��دارس االبتدائی��ة ف��ي منطق��ة الدراس��ة (           

 ) طالب وطالبة . 7629) معلم ومعلمة بینما بلغ عدد الطالب ( 566تدریسي (
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ع��دد ) ان ح��ي االم��ام احت��ل المرتب��ة االول��ى ف��ي 31یتض��ح م��ن ج��دول (          

) م�دارس تترك�ز ف�ي جھ�ة 3) م�دارس منھ�ا ( 5المدارس االبتدائیة اذ بل�غ ع�ددھا ( 

) مدرسة في جھة الش�رق وق�د بل�غ ع�دد الط�الب 2الغرب قرب المركز الصحي و (

) 251) طال�ب وطالب�ة ، ام�ا اعض�اء الھیئ�ة التدریس�یة ( 3125في ھذه الم�دارس ( 

) طال�ب ف�ي الص�ف الواح�د ف�ي 44معلم ومعلمة ، اما معدل طالب / صف فقد بلغ (

  )132() طالب / صف.30حین بلغ المعیار الرسمي ( 

) طال��ب ، ام��ا 625ام��ا ع��دد الط��الب ف��ي المدرس��ة الواح��دة وص��ل ال��ى (          

  ) طالب / مدرسة .480المعیار الرسمي (

) 3021) م�دارس ، حی�ث ض�مت (4وبلغ ع�دد الم�دارس ف�ي ح�ي الحس�ین (        

) معلم ومعلم�ة ، ام�ا ع�دد الط�الب ف�ي الص�ف الواح�د وص�ل 196طالب وطالبة ، (

) طالبا وطالبة 755) طالبا في حین بلغ عدد الطالب في المدرسة الواحدة (46الى (

.  

) معلم 119سة ، بكادر تدریسي () مدر2اما بالنسبة لحي االمیر بلغ عدد المدارس (

  ) طالب / مدرسة .741) طالب /صف ، (49) طالب وطالبة ، (1483ومعلمة ، (

ام��ا ف��ي ح��ي الزھ��راء وھ��ور حج��اب فكالھم��ا یفتق��ر ال��ى وج��ود الم��دارس         

االبتدائیة مما یدل ھذا على سوء توزیع المدارس على االحیاء الس�كنیة . اتض�ح م�ن 

انیة ان المسافة بین حي الزھراء وھ�ور حج�اب واق�رب مدرس�ة خالل الدراسة المید

مما یضطر  )133(م) .500م) في حین بلغ المعیار التخطیطي ( 1000ابتدائیة تبلغ ( 

  الطلبة الى قطع ھذه المسافة سیراً على االقدام .

  

                                                             
  معاییر ھیئة التخطیط العمراني . - 132
االس��كان الحض��ري ، لع��ام وزارة االس��كان والتعمی��ر ، ھیئ��ة التخط��یط االقلیم��ي ، مع��اییر  - 133

  .15، ص 1986
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  )31جدول (

االحياء عدد املدارس االبتدائية وعدد الطالب واعضاء اهليئة التدريسية حبسب 

  )2009- 2008السكنية للعام (

عدد اعضاء   عدد المدارس  الحي السكني

  الھیئة التدریسیة

عدد 

  الطالب

عدد 

  الصفوف

  طالب/مدرسة  طالب/صف

  625  44  70  3125  251  5  حي االمام

  755  46  56  3021  196  4  حي الحسین

  741  49  30  1483  119  2  حي االمیر

      156  7629  566  11  المجموع

/ وزارة التربیة ، المدیریة العامة لتربیة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر  المصدر

  ) 2009-2008منشورة للعام ( 
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  املدارس املتوسطة-ت

ان خ��دمات التعل��یم للمرحل��ة المتوس��طة ف��ي منطق��ة الدراس��ة تتس��م بض��عف           

) مدارس مزدوجة مع مدارس اخرى 3قدرتھا الوظیفیة بسبب قلة عددھا التي تبلغ (

حی��ث توج��د مدرس��ة متوس��طة واح��دة ف��ي ح��ي االمی��ر للبن��ات مزدوج��ة م��ع ثانوی��ة 

ینم��ا بل��غ المعی��ار التخطیط��ي ) طالب��ة ، ب571المدحتی��ة للبن��ات بل��غ ع��دد طالباتھ��ا (

  )134() طالب / مدرسة .360(

) مدرسة ، اما معدل طالب / صف بلغ 37اما اعضاء الھیئة التدریسیة فبلغ (        

) ، ام��ا بالنس��بة لح��ي االم��ام فتوج��د فی��ھ مدرس��تان االول��ى 32) طالب��ة ج��دول (43(

ة م�ع مدرس�ة مزدوجة مع ثانویة میسلون للبنات اما المدرس�ة االخ�رى فھ�ي مزدوج�

) م�درس 56) طال�ب وطالب�ة ، (985المدحتیة االبتدائیة ، فقد بلغ مجموع الط�الب (

  ) طالب / مدرسة .492) طالب / صف ،(41ومدرسة ،(

  

  )32جدول (

عدد املدارس املتوسطة وعدد الطالب واعضاء اهليئة التدريسية حبسب االحياء 

  )2009- 2008السكنية للعام (

عدد اعضاء   المدارسعدد   الحي السكني

  الھیئة التدریسیة

عدد 

  الطالب

عدد 

  الصفوف

  طالب/مدرسة  طالب/صف

  492  41  24  985  56  2  حي االمام

  571  43  13  571  37  1  حي االمیر

                                                             
وزارة االس��كان والتعمی��ر ، ھیئ��ة التخط��یط االقلیم��ي ، مع��اییر االس��كان الحض��ري ، لع��ام  - 134
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المصدر / وزارة التربیة ، المدیریة العامة لتربیة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر 

  ) 2009-2008منشورة للعام ( 

  

  الثانويةاملدارس -ث

) للبن��ین ، 3) م��دارس (5بل��غ ع��دد الم��دارس الثانوی��ة ف��ي منطق��ة الدراس��ة (          

) ان عدد المدارس الثانوی�ة ف�ي ح�ي االمی�ر بلغ�ت 33) للبنات یتضح من جدول (2(

) مدرس ومدرسة 168) طالب وطالبة ، (2016) مدارس اما عدد الطالب بلغ (3(

) طال�ب 672) طالب / صف ، (44الى ( اما عدد الطالب في الصف الواحد وصل

 )135() طالب / مدرسة .360في المدرسة الواحدة في حین بلغ المعیار (

) 48) طال�ب (500اما حي االمام فتوجد فیھ مدرسة واحدة بلغ عدد طالبھا (        

) طالب في الصف الواحد ، كما توجد مدرسة واحدة في حي الحس�ین 38مدرس ، (

) طال��ب / ص��ف الح��ظ ج��دول 39) م��درس ،(58) طالب��اً ، (559بل�غ ع��دد طالبھ��ا (

)33.(  

  

  )33جدول (

ب واعضاء اهليئة التدريسية حبسب االحياء عدد املدارس الثانوية وعدد الطال

  )2009- 2008السكنية للعام (

  طالب/مدرسة  طالب/صفعدد عدد عدد اعضاء   عدد المدارس  الحي السكني

                                                             
وزارة االس��كان والتعمی��ر ، ھیئ��ة التخط��یط االقلیم��ي ، مع��اییر االس��كان الحض��ري ، لع��ام  - 135
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  الصفوف  الطالب  الھیئة التدریسیة

  500  38  13  500  48  1  حي االمام

  672  44  45  2016  168  3  حي االمیر

  559  39  14  559  58  1  حي الحسین

المصدر / وزارة التربیة ، المدیریة العامة لتربیة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر 

  ) 2009-2008منشورة للعام ( 

  

 املدارس املهنية -ج

) مدارس مھنیة في بنای�ة واح�دة وھ�ي اعدادی�ة 3توجد في منطقة الدراسة (          

  تعبئة الوقود . الصناعة للبنین تقع ھذه المدارس في حي ھور حجاب قرب محطة

) 145) طالبا ، اما كادرھا التدریسي یبلغ (317یبلغ عدد طالب اعداد یة الصناعة (

) طالب��ا بك��ادر 144م��درس . ف��ي ح��ین بل��غ ع��دد ط��الب اعدادی��ة الحم��زة الزراعی��ة (

) طالب�ھ ، 80) مدرس . اما اعدادیة التجاره للبنات بل�غ ع�دد طالباتھ�ا (55تدریسي (

) توضح التوزیع الجغرافي للمؤسس�ات 10) . خارطة ( 34) مدرسة ، جدول (10(

  التعلیمیة في منطقة الدراسة .

  

  )34جدول (

عدد املدارس املهنيه وعدد الطالب واعضاء اهليئة التدريسية حبسب االحياء 

  )2009- 2008السكنية للعام (

  اعضاء الھیئة التدریسیة  عدد الطالب  الموقع  اسم المدرسة
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الصناعة اعداد یة  - 1

  للبنین

  145  317  ھور حجاب

اعدادیة الحمزة  - 2

  الزراعیة للبنین

  55  144  ھور حجاب

  10  80  ھور حجاب  اعدادیة التجاره  للبنات - 3

  210  541    المجموع

المصدر / وزارة التربیة ، المدیریة العامة لتربیة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر 

  ) 2009-2008منشورة للعام ( 
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  )10خارطة (

  )2009اخلدمات التعليمية يف مركز ناحية املدحتية لعام (
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  اخلدمات الصحية  -3-3-4-1-2

فضالً عن تعد الخدمات الصحیة من اھم الخدمات التي یحتاجھا سكان المدینة         

وص��حیة عل��ى س��كان اقلیمھ��ا المج��اور نظ��راً لم��ا لھ��ذه الخ��دمات م��ن اث��ار اجتماعی��ة 

المدین�ة اذ ان ت��وفیر ھ��ذه الخ�دمات بش��كل مناس��ب یعك�س المس��توى الص��حي للس��كان 

.)136(  

) % م���ن 0.3ھكت��ار ) اذ یش��كل نس��بة (  0.2یش��غل االس��تعمال الص��حي مس��احة (

  مجموع استعماالت االرض الحضریة في منطقة الدراسة .

ي ح�ي االم�ام وھ��و یوج�د ف�ي منطق��ة الدراس�ة مرك�زیین للرعای��ة الص�حیة اح�دھما ف��

مركز صحي الھدى واالخر في حي الحسین تم افتتاحھ ح�دیثاً نتیج�ة للزی�ادة الكبی�رة 

في عدد السكان واقبال جمیع سكان احیاء الناحیة الى مركز صحي الھدى فضالً عن 

االقب�ال الكبی��ر لس�كان الق��رى التابع�ة لمنطق��ة الدراس��ة مم�ا انعك��س ھ�ذا عل��ى ض��عف 

نقص في الخدمات الص�حیة الت�ي یق�دمھا للمرض�ى مم�ا دف�ع كفاءة المركز الصحي و

الجھات المسؤولة الى فتح مركز صحي نموذجي في حي الحسین لغرض التقلیل من 

اعداد المراجعین الى مركز صحي الھدى ، ویرجع سبب اختیار موقعھ ھذا في حي 

                                                             
  .220، مورفولوجیة المدینة ، المصدر السابق ،صخالص االشعب ، صباح محمود محمد  - 136
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تصادي الحسین الى ما یمتاز بھ الحي من ارتفاع عدد سكانھ وانخفاض مستواھم االق

  واالجتماعي .

  -ولغرض دراسة ھذه الخدمات بالتفصیل تم تقسیمھا الى ما یلي :

  المراكز الصحیة  –أ 

  العیادات الخارجیة والصیدلیات والمختبرات  -ب

  العیادات البیطریة  -ج

  

  

  

  

  -املراكز الصحية / تشمل مايلي :-أ

  مركز صحي اهلدى  -

)ویعم�ل ف�ي ھ�ذا  2م1500یق�ع ھ�ذا المرك�ز ف�ي ح�ي االم�ام وتبل�غ مس�احتھ (         

) طبیب اختصاص 5) موظفا من ذوي االختصاصات المختلفة وھم (120المركز ( 

) 11) مس��اعد مختب��ر ،(14) ص��یدلي ،(9) مع��اون طبی��ب ،(32) طبی��ب ع��ام ،(5،(

  ) موظف .26) ممرض ماھر ،(18ممرض ،(

) مراجع یومیا من داخ�ل ناحی�ة المدحتی�ة 150المراجعین حوالي ( بلغ عدد          

ومن القرى المج�اورة الس�یما قری�ة ( الب�و درب�اش ، الب�و ف�ارس  ، عویس�ات ، الب�و 
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قاطعین  )137(سمندر ، مشیمش ، العالك ، سعیدان ، الباشیة ، قریة االمام الحارث )

%) ام�ا 75ی�ف الناحی�ة (كم) بلغت نسبة المراجعین م�ن ر15-3مسافة تتراوح بین (

  %) 25نسبة المراجعین من داخل الناحیة (

  

  مركز صحي املدحتية النموذجي  -

) یعم�ل ف�ي ھ�ذا  2م1500یقع ھذا المركز في حي الحسین وتبل�غ مس�احتھ (          

) 1) مع���اون طبی���ب ،(15) طبی���ب اختص���اص ،( 2) موظ���ف وھ���م (61المرك���ز (

) موظ�ف ، 24) مم�رض م�اھر ،(14) مم�رض ،(3) مساعد مختبر ،(4صیدلي ،( 

) مراج�ع یومی�ا معظمھ�م م�ن ح�ي 54بلغ عدد المراجعین ال�ى ھ�ذا المرك�ز ح�والي (

  ) 35جدول ( )138(الحسین .

  

  

  

  

  )35جدول (

  )2009الصحية ومالكها يف منطقة الدراسة لعام (عدد املراكز 

اسم 

  المركز

طبیب   الموقع  نوعھ

  اختصاص

طبیب 

  عام

معاون 

  طبیب

مساعد   صیدلي

  مختبر

ممرض   ممرض

  ماھر

  موظف

                                                             
  .29/4/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع موظفي ھذا المركز بتاریخ  - 137
  .30/4/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع موظفي ھذا المركز بتاریخ  - 138
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حي   رئیسي  الھدى

  االمام

5  5  32  9  14  11  18  26  

المدحتیة 

  النموذجي

حي   رئیسي

  الحسین

2  -  15  1  4  3  12  24  

  50  30  14  18  10  47  5  7  -  -  المجموع

المصدر / وزارة الصحة ، دائرة صحة بابل ، قسم االحصاء ، بیانات غیر منشورة 

  ) .2009، لعام (

  

  العيادات اخلارجية والصيدليات واملختربات -ب

تقع ھذه العی�ادات ض�من المنطق�ة التجاری�ة المركزی�ة والش�وارع التجاری�ة            

) عیادة طبیة 25الرئیسة القریبة منھا ، بلغ عدد العیادات الطبیة في منطقة الدراسة (

) 4)  صیدلیة ، (10موزعة على التخصصات المختلفة ، بینما بلغ عدد الصیدلیات (

ھذه العیادات من داخل الناحیة ومن الق�رى المج�اورة مختبرات بلغ عدد المراجعین ل

  )139() مراجع یومیاً .65-15حوالي (

  

  

  

  

  العيادات البيطرية -ج

                                                             
  . 2/5/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع موظفي ھذه العیادات بتاریخ  - 139
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) عیادات تقع جمیعھا في شارع العالوي ، تقتصر 10بلغ عدد ھذه العیادات (        

خ���دمات ھ���ذه العی���ادات بص���ورة اساس���یة عل���ى ری���ف منطق���ة الدراس���ة ، بل���غ ع���دد 

  )140() مراجع یومیاً .13-7لى ھذه العیادات (المراجعین ا

  ) توزیع الخدمات الصحیة في منطقة الدراسة .11توضح خارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2/5/2009بتاریخ نیة الدراسة المیدا - 140
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  )11خارطة (

  )2009اخلدمات الصحية يف مركز ناحية املدحتية لعام (
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  )2009(المصدر / مدیریة بلدیة ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام 

  

  اخلدمات االدارية  -3-3-4-1-3

) دائ��رة تش��غل مس��احة 14بل��غ ع��دد ال��دوائر الحكومی��ة ف��ي منطق��ة الدراس��ة (         

%) من مجموع مساحة المدینة . اما عدد الموظفین في 0.37) ھكتار بنسبة (2.18(

لق�رى ) موظفاً ، تقدم ھذه الدوائر خدماتھا لس�كان الناحی�ة ول547ھذه الدوائر بلغوا (

  التابعة لھا .

كان موقع ھذه الدوائر في ح�ي االم�ام بوص�فھ مرك�ز المدحتی�ة ، لك�ن بع�د            

) ونتیج��ة للض��غط الش��دید عل��ى ھ��ذا الح��ي وف��تح دوائ��ر جدی��ده ل��م تك��ن 2003ع��ام (

ان ال�دوائر القدیم�ة ل�م تع�د تس�توعب االع�داد الھائل�ة فض�الً ع�ن موجوده في الس�ابق 

تھا فق���د ادى ھ���ذا ال���ى تش���یید ابنی���ة جدی���دة لھ���ذه ال���دوائر للم���راجعین لص���غر مس���اح

وبمساحات اكبر في المنطقة الواقعة بین حي الحسین وحي االمیر قرب كراج النق�ل 

( الموحد ) واصبح ھذه المنطقة كمجمع للدوائر الحكومی�ة ویع�ود س�بب اختی�ار ھ�ذا 
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ن ھذه القطع�ة الموقع نظرا لعدم توفر قطعة ارض اخرى ذات مساحة كبیرة ، كما ا

تمتاز بموقعھا الذي یتوسط جمیع االحیاء السكنیھ وقربھا من الشارع الرئیس وكراج 

) ان ال�دوائر الحكومی�ة الموج�ودة ف�ي ح�ي 12النقل ( الموح�د) یتض�ح م�ن خارط�ة (

االم��ام م��ن جھ��ة الغ��رب عل��ى ش��ارع المستوص��ف ھ��ي (دائ��رة الزراع��ة ، البلدی��ة ، 

) ھ��ي ( دائ��رة االرش���اد 60واقع��ة عل��ى ش���ارع (المرك��ز الص��حي ) ام��ا ال���دوائر ال

الزراعي ، دائرة االحوال المدنیة ) اما مرك�ز الش�رطة والمص�رف فیقع�ان ف�ي ح�ي 

) 60االمام على الجانب االیمن من شارع القبلة . اما دائرة العدالة فتقع على شارع (

ھ ، البری��د ض��من ح��ي االم��ام . ام��ا دائ��رة       ( الم��اء ، الكھرب��اء ، الم��وارد المائی��

واالتصاالت ، دائرة ناحیة المدحتیة ، مدیریة شرطة الناحیة ) جمیع ھذه الدوائر تقع 

في حي االمیر وھي دوائر حدیثة البناء . بینما تقع دائرة توزی�ع كھرب�اء الناحی�ة ف�ي 

  )141(الجھة الشرقیة على جدول الباشیة.

  

  )12خارطة (

  اخلدمات االدارية يف مركز ناحية املدحتية

  

  

  

  

  

  
                                                             

 3/5/2009الدراسة المیدانیة ،مقابلة اجرتھا الباحثة مع موظفي ھذه الدوائر بتاریخ  - 141
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  اخلدمات الرتفيهية  -3-3-4-1-4
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تعد الوظیفة الترفیھی�ة م�ن الوظ�ائف المھم�ة الت�ي تق�دمھا المدین�ة ال�ى س�كانھا         

وسكان اقلیمھا لكونھا تنقلھم الى عالم جدید یسوده الھدوء والجمال وراحة االعصاب 

بعد فت�رة م�ن العن�اء قض�وھا ف�ي العم�ل وبعی�دا ع�ن ازدح�ام المدین�ة وجوھ�ا المل�وث 

.)142(  

داخ����ل الم���دن اص����ناف متنوع���ة ومتع����دده وابرزھ����ا                تتض���من الخ����دمات الترفیھی���ة

( المتنزھ��ات العام��ة ، المالع��ب الریاض��یة ، ح��دائق الحیوان��ات ، االم��اكن االثری��ة 

  )143(المطاعم ، الفنادق ، الكازینوات ، المقاھي ) فضالً عن والتاریخیة  

  -ة :اما بالنسبة لمنطقة الدراسة تتكون من الخدمات الترفیھیة االتی

  المناطق الخضراء  –أ 

  المقاھي والمطاعم والكازینوات  -ب

  

  أ/ املناطق اخلضراء 

تشمل المناطق الخضراء احد اھم االحتیاجات االساسیة والجوھریة لتطویر           

المدینة ومن ثم تلبیة احتیاجات الساكنین فیھا ، الس�یما بع�د ان ش�ھدت المدین�ة تزای�دا 

وتنوع انشطتھا المختلفة مما یتطلب ذلك توفیر البیئ�ة المناخی�ة كبیرا في عدد سكانھا 

  )144(والترفیھیھ فیھا .

) جمیع االراضي الخض�راء الت�ي green areasوتشمل المناطق الخضراء (       

توجد داخل المدینة او خارجھا والتي تستخدم الغراض ترویحیة ، وغالبا م�ا ت�زرع 
                                                             

ص�بري ف�ارس الھیت�ي ،" اس��تخدامات االرض الترفیھی�ة ف�ي مدین��ة بغ�داد ،" مجل�ة الجمعی��ة  - 142
  .1982،  32-5) ، ص13الجغرافیة العراقیة ، المجلد (

  .235، المصدر السابق ، ص 3افیة المدن ، جعبد هللا عطوي ، جغر - 143
عل��ي ص��احب طال��ب الموس��وي ، عل��ي مھ��دي ال��دجیلي ،" تق��ویم كف��اءة التوزی��ع الجغراف��ي  - 144

،  52-17) ، ص6للمن��اطق الخض��راء ف��ي مدین��ة النج��ف" ، مجل��ة البح��وث الجغرافی��ة ، الع��دد (
2005.  
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) او بعض االشجار الظلیة الدائمھ الخض�ره  ھذه االراضي بالبساط االخضر ( الثیل

وفي بعض االحیاء تحتوي ھذه المن�اطق عل�ى المراك�ز الخدمی�ة الت�ي تق�دم الخ�دمات 

الس��ریعة ومالع��ب االطف��ال وتش��كل ھ��ذه المس��احات واجھ��ة خض��راء داخ��ل المدین��ة 

  )145(تجذب الیھا السكان لقضاء اوقات الفراغ .

تحت�وي عل�ى بن�اء لمختل�ف االس�تعماالت  وتعرف ایضا عل�ى انھ�ا االراض�ي الت�ي ال

  )146(وانما تحتوي على خضره واراضي واسعة مخصصة للنشاط الترفیھي .

تختلف المساحات المخصصة لھ�ذا الغ�رض م�ن مدین�ة ال�ى اخ�رى ب�ل وحت�ى داخ�ل 

المدین��ة الواح��ده ب��ین ح��ي واخ��ر فق��د تك��ون ھ��ذه المس��احات ص��غیرة تش��مل الح��دائق 

أي منطق��ة او مس��احة خاص��ة او عام��ة مخصص��ة  العام��ة والت��ي تع��رف عل��ى انھ��ا

الھداف جمالیة وترفیھي او ثقافیة ومھمتھا توفیر الراحة الفكریة والنفسیة والجمالی�ة 

  )147(وتنقیة الھواء .

او قد تكون ذات مس�احات كبی�رة تش�مل االحزم�ة الخض�راء المحیط�ة بالمدین�ة وتق�ع 

  ھذه االحزمة عند االطراف الحضریة الریفیة .

%) 4.54) ھكت�ار وتش�كل نس�بة( 26.6لمناطق الخضراء مس�احة تق�در ب�ـ ( تشغل ا

  من مجموع استعماالت االرض الحضریة لمنطقة الدراسة . 

) ان ح�ي الحس�ین یحت�وي عل�ى متن�زھین یق�ع االول 13یتضح من خارطة (         

) بینم��ا یق��ع المتن��زه 2م2000ف��ي الجھ��ة الش��رقیة ق��رب نھ��ر الباش��یة وتبل��غ مس��احتھ (

) . ام�ا بالنس�بة لح�ي االم�ام فیوج�د  2م1250الخر في وسط الحي وتبل�غ مس�احتھ ( ا

                                                             
كف��اءة التوزی��ع المك��اني  حس��ین وحی��د عزی��ز ، عای��د س��لوم حس��ین ، ع��امر راج��ح نص��ر ،" - 145

) ، 12للمن���اطق الخض���راء ف���ي مدین���ة الحل���ة الكب���رى" ، مجل���ة باب���ل للعل���وم االنس���انیة ، الع���دد (
  .2007،  186-168ص

146  - willia goad man، principle and practice of urban planning washing 
ton urban institute 1969 . p-185. 

دراس��ة نظری��ة ف��ي الطل��ب عل��ى الخ��دمات الترفیھی��ة وط��رق ص��فاء عب��د الك��ریم االس��دي "،  - 147
،  269-242) ، ص25-24التقدیر المس�تقبلي لھ�ا" ، مجل�ة الجمعی�ة الجغرافی�ة العراقی�ة ، الع�دد (

1990.  
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) ، 2م 2000فیھ متنزه واحد یقع على نھر روبیانھ من جھ�ة الغ�رب تبل�غ مس�احتھ ( 

) ویق�ع ھ�ذا المتن�زه ف�ي نھای�ة الح�ي 2م 1500اما حي االمی�ر تبل�غ مس�احة متنزھ�ھ (

تمت��از منطق��ة الدراس��ة باحاطتھ��ا  كم��ا )148(عل��ى نھ��ر روبیان��ھ م��ن جھ��ة الجن��وب .

  باالحزمة الخضراء من جمیع جھاتھا لكونھا تتوسط اقلیم زراعي .

  )13خارطة (

  اخلدمات الرتفيهيه يف مركز ناحية املدحتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2008مدیریة بلدیة المدحتیة ، قسم تخطیط المدن ، بیانات غیر منشورة ، لعام  - 148
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  ب/ املقاهي واملطاعم والكازينوات 

) مقھ�ى حی�ث یوج�د الع�دد االكب�ر 21بلغ عدد المقاھي في منطق�ة الدراس�ة (         

منھا في حي االمام والسیما شارع العالوي ( سوق العرب ) بلغ ع�دد الع�املین فیھ�ا 

) ع�امال 65) مطعم یعم�ل فی�ھ ح�والي (16) عامال في حین بلغ عدد المطاعم (54( 

مرق��د االم��ام الحم��زة (علی��ھ الس��الم )  تنتش��ر ھ��ذه المط��اعم بالدرج��ة االس��اس ق��رب

لغرض االستفادة من الزائرین وكما تقع بعض ھذه المطاعم على الش�ارع ال�رئیس ( 

  نعمانیة )  –شوملي  –شارع مدحتیة 

) ع�امال حی��ث 15) یعم�ل فیھ��ا (3ام�ا بالنس��بة للك�ازینوات فق��د بل�غ ع��ددھا (          

) في حي االمام  وعلى الشارع 2توجد         ( كازینو واحدة ) في حي االمیر ، ( 

  ) .36الرئیسي . الحظ جدول (
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  )36جدول (

  )2009عدد املقاهي واملطاعم يف منطقة الدراسة عام (

  العاملین عدد  العدد  المؤسسة

  54  21  المقاھي

  65  16  المطاعم

  15  3  الكازینوات

  134  40  المجموع

  

  . 6/5/2009المصدر / الدراسة المیدانیة بتاریخ 

  

  

  

  اخلدمات الدينية  -3-3-4-1-5

لعب العامل ال�دیني دوراً ھام�اً ف�ي نش�أة العدی�د م�ن الم�دن ب�ل وف�ي تط�ور            

  )149(مورفولوجیتھا.

بین الدین وحیاة المدینة عالقة قدیم�ة ووثیق�ة فال�دین ال یم�ارس بح�ق اال  وان العالقة

  )150(في المدینة .

                                                             
  .8مورفولوجیة المدینة ، المصدر السابق ، صخالص االشعب ، صباح محمود ،  - 149
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ان اس��اس نش��وء وتط��ور ناحی��ة المدحتی��ة ودیمومتھ��ا ھ��و احتض��انھا لمرق��د          

االمام الحمزة ( علیھ السالم) االمر الذي اكسبھا اھمیة تاریخیة ودینیة كبیره وممیزه 

ئھا وظیفة دینیة متمیزه وكم�ا ان العام�ل ال�دیني ھ�و المح�رك على مر التاریخ واعطا

االساس للفعالیات التجاریة السیما في مواسم الزیارات مم�ا انعك�س ذل�ك عل�ى كثاف�ة 

  االستعماالت التجاریة والخدمیة في المدینة .

یقع المرقد الشریف في حي االمام في الجھة الشمالیة لمنطقة الدراس�ة ، تبل�غ         

م) ام��ا 22) ، یتك��ون المرق��د م��ن قب��ھ كبی��رة ذات ارتف��اع (2م 7400تھ الكلی��ة (مس��اح

م) مش��یدة بالط��ابوق والكاش��ي الكربالئ��ي المل��ون ذات النق��وش االس��المیة 30س��عتھا (

الجمیلة ، ویوجد على جانبي سطح المرقد منارتان صغیرتان یبلغ ارتفاع ك�ل منھم�ا 

ي الجان��ب االیم��ن لب��اب القبل��ھ یبل��غ م ) وكم��ا توج��د من��اره كبی��رة واح��دة تق��ع ف�� 2(

  ) .3م) ، صورة ( 30ارتفاعھا اكثر من (

كما یتكون المرقد م�ن ص�حنین ، ص�حن داخل�ي تح�یط ب�ھ االیوان�ات ام�اكن ا         

) تح�یط 1976عدت لراحة الزائرین اما الصحن الخارجي الذي تم انشاؤه في ع�ام (

م��ن الحدی��د وكم��ا ت��م حالی��ا تنفی��ذ ب��ھ المح��الت التجاری��ة وت��م م��ؤخرا تس��ییجة بس��یاج 

مشروع لتسقیف الصحن الخارجي للمرقد لتوفیر الراحة للزائرین واستیعاب االعداد 

  الھائلة السیما اوقات الزیارات .

فض�الً ع�ن یعد یوما الخمیس والجمعة من االیام المخصصة لزیارةا لمرق�د           

ائرون من مختل�ف انح�اء الع�راق ب�ل ایام االعیاد والمناسبات الدینیة حیث یقصده الز

-1000وحتى من الدول المجاورة ویتراوح عدد الزائرین في اوقات الزی�ارة ب�ین ( 

  )151() زائر .100) زائر ، اما في االوقات االعتیادیة یبلغ عدده (2000

                                                                                                                                                                              
،  2001، دار النھظ���ة العربی���ة ، لبن���ان ، 1، ج 1عب���د هللا عط���وي ، جغرافی���ة الم���دن ، ط - 150
  .177ص
  .7/5/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع سدنة المرقد الشریف بتاریخ  - 151
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اتضح من خالل الدراسة المیداینة ان أھم مشكلة یعاني منھا الزوار ھي ع�دم         

مخصصة لوقوف السیارات مما ادى ھذه الى تح�ول ش�وارع االحی�اء وجود ساحات 

  )152( السكنیة الضیقة الى ساحات وقوف السیارات .

اما بالنسبة للمساجد والتي تقع ضمن الخدمات الدینیة ، بلغ عددھا في منطقة          

) مس�جد یع�ود 2) مساجد منھ�ا (8) مساجد ، حیث یوجد في حي االمام (9الدراسة (

ملكیتھا للدولة اذ یقع المسجد االول على الشارع الرئیس ( مقابل الكراج الع�ام ) ام�ا 

ام ف�ي ( س�وق الخض�ار ) ام�ا ب�اقي المس�اجد فھ�ي عب�ارة الثاني فیقع قرب مرقد االم�

عن بیوت قدیمة قام اصحابھا بھدمھا وبناء مساجد لتكون وق�ف الص�حابھا وتت�راوح 

)وتنتشر ھذه المساجد بصورة عش�وائیة ف�ي ح�ي االم�ام  2م250-150مساحتھا بین (

الح�ي ) تق�ع ف�ي نھای�ة 1997بینما توجد حسینیة واحدة في حي الحسین شیدت ع�ام (

(مقابل المركز الصحي ) ، ونالحظ من خالل توزیع ھذه المساجد ان ھنالك خلل في 

توزیعھا فمثالً (حي الزھراء ،ھور حجاب ، حي االمیر ) ال تحت�وي عل�ى مث�ل ھ�ذه 

  )14المساجد . الحظ خارطة (

  

  

  

  

  

  

  )14خارطة (

                                                             
  .8/5/2009مقابلة اجرتھا الباحثة مع الزائرین بتاریخ  - 152
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  اخلدمات الدينية يف مركز ناحية املدحتية
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  )2009المصدر / مدیریة بلدیة ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام (

  

  )3صورة (

  مرقد االمام احلمزة ( عليه السالم )
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  .7/5/2009المصدر :الباحثھ بتاریخ 

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات البىن االرتكازية -3-3-4-2

  خدمات النقل -3-3-4-2-1

النقل شریان المدین�ة وعص�ب الحی�اة فیھ�ا ، اذ ب�دون النق�ل ال یمك�ن للم�دن ان        

تتطور وتنمو وال یمكن ان تتفاعل مع بعضھا البعض ویصبح من الصعب ان ت�ؤدي 

االستعماالت االخ�رى ف�ي المدین�ة التجاری�ة والص�ناعیة والس�كنیة وظائفھ�ا ل�ذا یمك�ن 

) ومن فوائد  Land Useاستعماالت االرض (القول ان النقل والحركة ھما من نتاج 

الطرق ایضاً لیس فقط للنقل والحركة بل تعد كمناطق تتجمع حولھ�ا وعل�ى امت�دادھا 

  مختلف مؤسسات النشاطات الحضریة داخل المدینة وخارجھا .
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تختلف النسب المخصصة لطرق النقل داخل المدینة وفق�ا لعوام�ل كثی�رة منھ�ا        

صادي للبلد او االقلیم الذي تقع فیھ واحجامھا ووظائفھا وعالقاتھا درجة التطور االقت

االقلیمیة وخصائص مواضعھا ومواقعھا ودرجة تطور استعماالت االرض االخ�رى 

التي تشكل بنیتھ�ا العام�ة . فف�ي الم�دن الحدیث�ة ت�اتي ھ�ذه النس�بة بالمرتب�ة الثانی�ة بع�د 

لمدن المتقدمة ب�ان نس�بة االرض االستعمال السكني من حیث المساحة وقد وجد في ا

التي تخصص للشوارع وسكك الحدید والمطارات والموانئ قد تزید على ثلث ارض 

المنطقة المعمورة من المساحة الكلیة للمدینة وتعد ھذه النسبة قلیل�ة اذا اض�یفت الیھ�ا 

الزیادة المستمرة في فضالً عن استعماالت االرض التي تخصص لوقوف السیارات 

سكان المدینة مم�ا یترت�ب عل�ى ذل�ك م�ن زی�ادة طردی�ة ف�ي اس�تعماالت االرض عدد 

ام�ا بالنس�بة لم�دن الع�راق تش�غل اس�تعماالت االرض لغ�رض  )153(الغراض النق�ل .

  )154(%) من مساحة المدن .32-%16النقل بین (

) ھكت��ار م��ن 109.365فف��ي منطق��ة الدراس��ة بلغ��ت مس��احة ھ��ذا االس��تعمال (       

%) ل��ذا احت��ل 18.7تعماالت االرض الحض��ریة وش��كلت نس��بة (مجم��وع مس��احة اس��

  المرتبة الثانیة بعد االستعمال السكني من حیث المساحة .

اما انماط شوارع النقل فھنالك عدة معاییر لتصنیفھا فمنھا على اساس الشكل          

حی��ث ص��نفت ال��ى النظ��ام الرب��اعي والنظ��ام الش��عاعي والنظ��ام ال��دائري والعض��وي 

الرباعی�ة كم�ا یوج�د  –سبة لمنطقة الدراسة یسود فیھ�ا نظ�ام الش�وارع الش�عاعیة فبالن

النظام العضوي الذي یطلق علیھ ایضاً بالص�نف غی�ر المن�تظم او الش�وارع الملتوی�ة 

العش���وائیة وفی���ة ال تتب���ع الش���وارع نمط���اً موح���داً او منس���جماً ال م���ن حی���ث االتج���اه 

في االحیاء السكنیة القدیم�ة الس�یما ف�ي  یسود ھذا النمط من الشوارع )155(واالتساع.

  حي االمام.

                                                             
  .243-242، المصدر السابق ، ص 3هللا عطوي ، جغرافیة المدن ، طعبد  - 153
  .202خالص االشعب ، صباح محمود ، مورفولوجیة المدینة ، المصدر السابق ،ص - 154
  .166عبد الرزاق حسین ، جغرافیة المدن ،المصدر السابق ، ص - 155
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ام�ا المعی�ار االخ�ر فھ�و وظیف�ي فللش��وارع والط�رق وظ�ائف معین�ة تق�وم بھ��ا         

وكثیرا ما تتصف الشوارع بنفس الوظیفة الت�ي تؤدیھ�ا المن�اطق الحض�ریة واالحی�اء 

ة وص�ناعیة التي تمتد خاللھ�ا او توص�ل بینھ�ا فمنھ�ا ش�وارع س�كنیھ وش�وارع تجاری�

وشوارع للتسلیة والترفیھ وشوارع للنقل والمواصالت على اخ�تالف انواعھ�ا . فف�ي 

منطقة الدراسة من الطبیعي توجد شوارع سكنیة منتشرة ب�ین االحی�اء الس�كنیة كح�ي 

االمی��ر وح��ي الحس��ین وح��ي االم��ام وح��ي الزھ��راء ، بینم��ا نج��د الش��وارع التجاری��ة 

 –ش�وملي  –بعضھا البعض كشارع ( مدحتی�ة  والصناعیة على االغلب مختلطة مع

ش�وارع فرعی�ة اخ��رى فض�الً ع��ن نعمانی�ة ) وش�ارع الع�الوي وش��ارع المستوص�ف 

باستثناء شارع االم�ام ( ش�ارع القبل�ة ) والش�ارع المح�یط بالمرق�د الش�ریف ( ش�ارع 

  الدورة ) فھما متخصصان لالغراض التجاریة فقط .

لى اساس سعة الشارع  حی�ث ص�فت ال�ى الط�رق اما المعیار االخیر فھو ع          

  )156(العامة السریعة والطرق العامة الرئیسة والطرق الثانویة والطرق المحلیة .

اما بالنسبة لساحات وقوف السیارات ( الكراجات ) یوجد في منطقة الدراسة          

ن�ب مرآب واحد ( الكراج الموحد ) یق�ع ھ�ذا الم�راب عل�ى الش�ارع ال�رئیس م�ن الجا

) س�یارة منھ�ا 650االیمن مجاور دائرة ناحیة المدحتیة ویض�م ھ�ذا الم�راب ح�والي (

) راك�ب وبل�غ 11) س�یارة ذات حم�ل (450) راك�ب و (5) سیارة ذات حمل (200(

 –ك�ربالء  –) سائقا ، ام�ا خط�وط النق�ل فھ�ي ( مدحتی�ة بغ�داد  650عدد العاملین ( 

وكم�ا  )157(س�یاحي وموح�د )  –ة حل� –قاسم  –ھاشمیة  –نعمانیة  –كوت  –نجف 

توجد داخل منطقة الدراس�ة كراج�ات غی�ر رس�میة لنق�ل الس�كان ال�ى من�اطق مختلف�ة 

سواء داخل الناحیة ( ب�ین االحی�اء الس�كنیة ) او خارجھ�ا مم�ا س�ببت ھ�ذه الكراج�ات 

ازدحام���ات مروری���ة الن اص���حاب بع���ض ھ���ذه المركب���ات یتخ���ذون م���ن الش���وارع 

س��یما مركب��ات ح��ي االمی��ر وح��ي الحس��ین وذل��ك لع��دم كراج��ات لوق��وف مركب��اتھم ال

  توفر كراجات خاصة بھم .
                                                             

  .208،ص خالص االشعب ، صباح محمود ، مورفولوجیة المدینة ، المصدر السابق - 156
  .2009نقابة النقل في المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام  - 157
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  امناط الطرق داخل منطقة الدراسة  -3-3-4-2-1-1

  الطرق الرئيسة  -أ

ھي الطرق المسؤولة عن ربط قطاعات المدینة مع بعضھا البعض م�ن جھ�ة         

وظیفتھا المروریة فضالً عن ومع الطرق الخارجیة من جھة اخرى وان ھذه الطرق 

فانھا تعد مكانا للوظیفة ( التجاریة ، الصناعیة ، الخدمات العامة ، السكن ) وكمواقع 

 )158(للفعالیات االجتماعیة ومن ثم فھي جزء حی�وي م�ن النس�یج الحض�ري للمدین�ة .

  -یوجد في منطقة الدراسة طریق رئیس واحد وھو :

  نعمانية ) –شوملي  –طريق ( مدحتية  -

ھو من الطرق المھمة التي تربط محافظة بابل بمحافظة واسط عب�ر قض�اء           

النعمانیة ماراً بناحیتي المدحتیة والشوملي مخترقا الحقول الزراعیة والقرى ، وانشا 

) م�ن قب�ل مدیری�ة ط�رق وجس�ور محافظ�ة باب�ل وھ�و 1978ھذا الطریق ف�ي ع�ام ( 

ك�م ) ویتك�ون م�ن مم�رین 7دراس�ة ( طریق م�بلط یبل�غ طول�ھ ض�من ح�دود منطق�ة ال

للذھاب واالی�اب تتوس�طھ ج�زرة وس�طیة ابت�داًء م�ن دائ�رة العدال�ة ف�ي المدحتی�ة ال�ى 

دائرة ناحیة المدحتیة اما الجزء الباقي من الطریق ضمن ح�دود منطق�ة الدراس�ة م�ن 

المدخل الغربي والشرقي فھو ذات ممر واح�د لل�ذھاب واالی�اب وی�تم حالی�ا اس�تكمال 

لطریق لیكون بممرین وبج�زرة وس�طیة ض�من الح�دود البلدی�ة لمنطق�ة الدراس�ة ھذا ا

                                                             
راف��د موس��ى عب��د حس��ون الع��امري ، اث���ر النق��ل الحض��ري ف��ي البن��اء ال��وظیفي والتوس���ع  - 158

العمراني لمدینة الدیوانیة ، رسالة ماجستیر ، (غیر منشورة ) ، مقدم�ة ال�ى مجل�س كلی�ة االداب ، 
  .2007 ، 74جامعة القادسیة ، ص
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كما لھذا الطریق اھمیة كبیرة لكونھ یربط مدینة المدحتی�ة ب�القرى التابع�ة لھ�ا الس�یما 

  )159من جھة الشرق .(

  طرق االحياء السكنية -ب

فض�الً  ھي الطرق التي تتفرع م�ن الش�ارع ال�رئیس باتج�اه االحی�اء الس�كنیة          

الشوارع الفرعیة المنتشرة في ھ�ذه االحی�اء ، ان القس�م االكب�ر م�ن ھ�ذه الط�رق عن 

) ك�م ام�ا الط�رق غی�ر 61.3096مبلطة حیث یبلغ مجموع اطوال الطرق المبلط�ة ( 

  )15خارطة ( )160() كم .41.0554المبلطة تبلغ (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

وزارة االعمار واالسكان ، الھیئة العامة للطرق والجسور ، مدیریة طرق وجسور محافظ�ة  - 159
  .2009بابل ، بیانات غیر منشورة ، 

  .2009مدیریة بلدیة ناحیة المدحتیة ، الشعبة الفنیة ،بیانات غیر منتشرة ، لعام  - 160
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  )15خارطه (

  طرق النقل يف مركز ناحية املدحتيه
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خارط��ة الط��رق مقی��اس  –المص��در / مدیری��ة الط��رق والجس��ور ف��ي محافظ��ة باب��ل 

  .2008، لعام  1/1000

  

  خدمات ااري ( الصرف الصحي ) -3-3-4-2-2

ان زیادة عدد السكان في المدینة وزیادة نشاطاتھم ین�تج عن�ھ زی�ادة ف�ي حج�م         

  الفضالت التي یجب التخلص منھا عن طریق نظام المجاري .

تع��اني معظ��م االحی��اء الس��كنیة ف��ي منطق��ة الدراس��ة م��ن ع��دم ت��وفر خ��دمات           

  عامة .الصرف الصحي وان توفرت فانھا تعاني من ضعف كفاءتھا بصورة 

%) م�ن مجم�وع 40فقد بلغت نسبة المخدومین بشبكات الص�رف الص�حي (         

%) وان معظ���م المج���اري 60الس���كان ام���ا غی���ر المجھ���زین بھ���ذه الخدم���ة بلغ���وا (

الموج��ودة ف��ي منطق��ة الدراس��ة ھ��ي المج��اري المكش��وفة ویوج��د ھ��ذا الن��وع ف��ي ح��ي 

من حي الحسین وھور حج�اب  االمام و  حي الزھراء وحي االمیر ، بینما یفتقر كال

لوج��ود ش��بكات الص��رف الص��حي وكم��ا تفتق��ر منطق��ة الدراس��ة ال��ى وج��ود محط��ة 

لمعالجة المیاة الثقیلة حیث یتم تجمع ھذه المیاه في ( محطة تجمع المیاه ) الواقعة في 

بدایة حي االمیر على الشارع الرئیس وثم تنقل ھذه المیاه بواسطة انابیب وتلق�ى ف�ي 



151 
 

تعد ھذه المیاه من المصادر الرئیسة الملوثة لشط الحلة مما لھ�ا اث�ر ب�الغ شط الحلة و

  )161(على صحة االنسان.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات الكهرباء  -3-3-4-2-3

تعد ھذه الخدمات من الخدمات االساسیة في المدینة ومن الطبیعي ال یمكن ان         

  تقام قریة او مدینة اذا لم تتوفر فیھا مثل ھذه الخدمات .

) ان ع��دد المخ�دومین بالطاق��ة الكھربائی�ة ف��ي منطق��ة 37یتض�ح م��ن ج�دول (         

%) 82ة وبنس�بة () بین وح�دات س�كنیة ومح�الت تجاری�5594الدراسة وصل الى (

) معظمھ��ا وح��دات س��كنیة تترك��ز ف��ي ح��ي 1243ام��ا غی��ر المخ��دومین بل��غ ع��ددھم (

الزھ��راء وھ��ور حج��اب ومنطق��ة الباش��یة ف��ي ح��ي الحس��ین م��ن جھ��ة الش��رق وبلغ��ت 

%) نظ��را لع��دم ت��وفر مح��والت للطاق��ة الكھربائی��ة ف��ي ھ��ذه الوح��دات 18نس��بتھم (

                                                             
  ).1ذج ( الدراسة المیدانیة ، تحلیل استمارة االستبیان ، نمو - 161
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اص�حاب ھ�ذه الوح�دات ال�ى  بوصفھا  تجاوز وغیر مخط�ط لھ�ا مم�ا اض�طره معظ�م

التج��اوز عل��ى  الش��بكة الوطنی��ة وذل��ك بم��د اس��الك كھربائی��ة م��ن الوح��دات الس��كنیة 

  القریبة منھا التي تمتلك طاقة كھربائیة او من اقرب محولة كھربائیة لمساكنھم .

كما تع�اني منطق�ة الدراس�ة م�ن االنقط�اع المس�تمر للتی�ار الكھرب�ائي ل�ذا لج�أ          

ى اس�تخدام المول�دات الكھربائی�ة حی�ث بل�غ ع�دد المش�تركین م�ن المول�دات الس�كان ال�

  %) یستخدمون مولداتھم الخاصة .5%) من مجموع السكان ، (95(

  

  )37جدول (

  )2009عدد املخدومني وغري املخدومني بالطاقة الكهربائية يف منطقة الدراسة لعام (

  مولدات خاصة %  )مولدات عامة%(  %  غیر المخدومین  %  عدد المخدومین

5594  82  1243  18  95  5  

المص��در / مدیری��ة توزی��ع كھرب��اء باب��ل ، دائ��رة توزی��ع كھرب��اء ناحی��ة المدحتی��ة ، 

  ). 2009بیانات غیر منشورة ، لعام (

  

  

  خدمات املاء  -3-3-4-2-4

تعد المیاه من اھم المقومات االساسیة الستمرار الحیاة والتنمیة ، یتضح من           

) ان منطقة الدراسة یوجد فیھا مجمعین مائیین بقع االول في حي االمی�ر 38جدول (

/ ساعة ) ، اما المجمع  3م900على الجھة الیسرى لشط الحلة تبلغ طاقتھ التشغیلیة (

                                                             
 - 17/5/2009بتاریخ  الدراسة المیدانیة.  
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ل��ى الجھ��ھ الیس��رى لش��ط الحل��ة تبل��غ طاقت��ھ التش��غیلیة االخ��ر یق��ع ف��ي ح��ي الحس��ین ع

  ).16/ ساعة ) خارطة ( 3م300(

%) 60) بنسبة (3605بلغ عدد المخدومین بشبكة المیاه الصالحة للشرب (          

) شكلوا نس�بة  1965من مجموع السكان في حین بلغ الغیر مخدومین بشبكة المیاه (

%) من مجم�وع 8) متجاوز شكلوا نسبة (490%) اما عدد المتجاوزین بلغوا (32(

) ، تع�اني منطق�ة الدراس�ة م�ن انخف�اض ف�ي كمی�ة المی�اه او 17السكان الحظ ش�كل (

انقطاعھا في فترات معینة السیما فصل الصیف وذلك بسبب انخفاض منسوب المیاه 

  زیادة استھالك المیاه في ھذا الفصل .فضالً عن في فصل الصیف 

  

  )38جدول (

ملائية ومواقعها وعدد املخدومني وغري املخدومني باملياه الصاحلة للشرب امعات ا

  )2009يف منطقة الدراسة لعام (

الطاقة التشغیلیة   موقعھ  اسم المجمع المائي

  / ساعة 3م

عدد 

  المخدومین

غیر   %

  المخدومین

%  

  32  1965  60  3605  900  حي االمیر  مجمع حي االمیر

          300  حي الحسین  مجمع حي الحسین

المصدر / مدیریة ماء بابل ، مركز ماء ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة ، لعام 

)2009.(  

  

  

  



154 
 

  )16خارطة (

  امعات املائية يف مركز ناحية املدحتية
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المصدر / مدیریة الموارد المائیة في ناحی�ة المدحتی�ة ، بیان�ات غی�ر منش�ورة ، لع�ام 

)2009(  

  

  )17(شكل 

  )2009نسبة السكان املخدومني وغري املخدومني بشبكة املياه الصاحلة للشرب لعام (
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  )38المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خدمات الربيد واالتصاالت  -3-3-4-2-5
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لخ��دمات الھ��اتف اث��ر كبی��ر ف��ي التق��دم الحض��اري لكونھ��ا وس��یلة اتص��ال ب��ین         

)خ�ط  حی�ث بل�غ  5000السكان ففي منطقة الدراسة توجد بدالة واحدة تبلغ س�اعتھا (

) خط بین وح�دات س�كنیة ومح�الت تجاری�ة 2725عدداالشتراكات لخطوط الھاتف (

حسین وحي الزھراء الى ھ�ذه یفتقر ھور حجاب وبعض الوحدات السكنیة في حي ال

   )162(الخدمات 

  

  خدمات حمطة تعبئة الوقود  -3-3-4-2-6

توج�د ف��ي منطق��ة الدراس�ة محط��ة واح��دة تق��ع ض�من الح��ي الص��ناعي عل��ى           

ری�ف ) تبل�غ  –الشارع الرئیس وتقدم ھذه المحطة خدماتھا لس�كان الناحی�ة ( حض�ر 

) ع�امال تحت�وي 22الع�املین فیھ�ا () بینم�ا بل�غ ع�دد 2م 2000مس�احة ھ�ذه المحط�ة( 

) مض�خات 5) مض�خات لتعبئ�ة الب�انزین( 4مض�خات ) منھ�ا(  8ھذه المحطة على (

) خزان�ات 5)مضخة لتعبئة النفط االبیض كما تحتوي المحط�ة عل�ى (1لتعبئة الكاز (

كبیرة لخزن المشتقات النفطیة. تجھز ھ�ذه المحط�ة بالمش�تقات النفطی�ة م�ن مس�تودع 

  )163(سیارات حوضیة حكومیة . الحلة بواسطة

  

  الفصل الرابع

                                                             
  .2009دائرة برید واتصاالت ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة لعام  - 162
  . 25/5/2009بتاریخ  الدراسة المیدانیة - 163
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سرتاتيجيات تنظيم استعماالت االرض 

  احلضرية يف منطقة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  متهيد  4-1

یعد تخطیط المدن من التخصصات ذات العالقة بتخصص الجغرافیة ، فھو           

یمثل في الواقع مزیجا من الفن والعلم وانھ یھدف الى التوص�ل الع�ادة تنظ�یم افض�ل 

  استعماالت االرض داخل المدینة وتحدید مواقع النشاطات المختلفة .
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المدن ذلك لما توفره المعرفة  یسھم الجغرافي بدور فاعل في عملیات تخطیط        

الجغرافی��ة م��ن فھ��م للعالق��ات المكانی��ة للظ��واھر الطبیعی��ة والبش��ریة فالجغرافی��ا م��ن 

  )164(الناحیھ النظریة تمثل فلسفة المكان وعملیا ھندسة المكان . 

ان التخط���یط الس���لیم للم���دن یعتم���د بالدرج���ة االس���اس عل���ى تخط���یط النم���و          

تھ بالوضع العمراني الحالي والمستقبلي ومجم�ل اس�تعماالت المستقبلي للسكان وعالق

االرض المستقبلیة ، حیث ان معرفة عدد السكان الحالي والمس�تقبلي یعطین�ا ص�ورة 

واضحة عن التغیرات الھیكلیة التي ستحدث في المدینة وذل�ك لم�ا تتطلب�ھ م�ن ت�وفیر 

  فضاءات لمختلف استعماالت االرض وفق المعاییر التخطیطیة .

فف��ي الفص��ل الس��ابق ت��م توض��یح واق��ع ح��ال اس��تعماالت االرض ف��ي مرك��ز          

ناحیة المدحتیة سنحاول في ھذا الفصل تقدیم ستراتیجیات لتنظیم استعماالت االرض 

  ).2027في المدینة حتى عام (

  

  اثر االجتاهات املستقبلية لنمو السكان على تطور استعماالت االرض  -4-2

تمثل الدراسات السكانیة نقطة البدء للتخطیط حیث توجد عالقات وثیق�ة ب�ین          

زیادة سكان المدن والطلب على السكن واستعماالت االرض االخ�رى ، وتك�ون ھ�ذه 

العالق��ات طردی��ة أي كلم��ا ازداد ع��دد الس��كان ازدادت الحاج��ة ال��ى ت��وفیر وح��دات 

  سكنیة وخدمات ووظائف جدیدة .

لتع�دادات الس�ابقة لس�كان مدین�ة المدحتی�ة ان ع�دد الس�كان الحض�ر اخ�ذ لقد اظھرت ا

)        1987) ع�����ام ( 27081) ال�����ى (1977) نس�����مة ع�����ام (11655بالزی�����ادة م�����ن ( 

) نسمة ، بینما 45316) (2007) حتى اصبح حسب تقدیر عام (1997) (33069(

                                                             
ریاض ك�اظم س�لمان الجمیل�ي ، الوظ�ائف االساس�یة ف�ي مدین�ة الحم�زة وعالقاتھ�ا االقلیمی�ة ،  - 164

، ص  2001رسالة ماجستیر ( غیر منش�ورة ) مقدم�ة ال�ى مجل�س كلی�ة االداب ، جامع�ة القادس�یة 
129  



160 
 

 %) ع�����ام3.2) ، (1987%) ( 2%) ، (8.7) (1977بل�����غ مع�����دل النم�����و ع�����ام (

  ).9) جدول (1997(

) ت�م االعتم�اد عل�ى تق�دیرات الس�كان لع�ام 2027ولغرض التنبؤ بالسكان حتى ع�ام (

  )39%) وكانت الزیادة السكانیة كما موضحھ في جدول (3) ومعدل نمو (2007(

  )39جدول (

  )2027توقعات سكان منطقة الدراسة حىت عام (

  السكان  السنوات
2012  52533  
2017  60900  
2022  70599  
2027  81843  

  المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على المعادلة االتیة :

Pn=P0(1+r)n  

  حیث 

Pn عدد سكان سنة الھدف =  

P0عدد سكان سنة االساس =  

R معدل النمو السنوي = 

n  عدد السنوات بین تعدادین =  

، مدیری��ة دار الكت��ب  1، جالمص��در / عب��اس فاض��ل الس��عدي ، جغرافی��ة الس��كان 

  . 304، ص  2001للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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  حاجة املدينة من استعماالت االرض مستقبال   -4-3

  االستعمال السكني  -4-3-1

) بینم��ا 1997) وح��دة س��كنیة ع��ام ( 4144بلغ��ت ع��دد الوح��دات الس��كنیة (           

) ، ب���ذلك یك���ون مق���دار العج���ز الس���كني لع���ام 2007) وح���دة ع���ام (6060بلغ���ت ( 

) وح��دة س��كنیة لع��ام  3145%) ، ( 5) وح��دة س��كنیة بنس��بة عج��ز (209) (1997(

  ) .40%) الحظ جدول (34) بنسبة عجز (2007(

  

  )40جدول (

  )2007-1997عجز السكني يف منطقة الدراسة لعامي ( ال

عدد الوحدات   مجموع االسر  السنوات

  السكنیة

  نسبة العجز %  العجز السكني 

1997  4353  4144  209  5  

2007  9205  6060  3145  34  

  

  ) 23المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

                                                             
 -  مجموع الوحدات السكنیة  –العجز السكني = مجموع االسر  

  100موع االسر * نسبة العجز = العجز السكني / مج
 المصدر / ھیئة التخطیط العمراني .
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  ) ومساحة 2027) وحدة سكنیة عام ( 16369ومن المتوقع ان تحتاج المدینة الى ( 

  )41) ھكتار الحظ جدول ( 299.875تقدر بـ  (

  

  )41جدول (

  )2027حاجة املدينة للوحدات السكنية حىت عام (

حجم   السكان  السنوات

  االسرة

عدد الوحدات الواجب 

  )165(توفرھا 

عدد الوحدات الواجب 

اضافتھا او تشیدھا 

)166(  

المساحة الواجب 

  )167(توفرھا بالھكتار

2012  52533  5  10507  7970  199.25  

2017  60900  5  12180  9120  228  

                                                             
تم احتساب الحاجة ال�ى الوح�دات الس�كنیة م�ن خ�الل  قس�مة ع�دد الس�كان عل�ى حج�م االس�رة  - 165

وینتج عنھ عدد االسر او ما یقابلھ�ا ع�دد ال�دور الواج�ب توفرھ�ا عل�ى اعتب�ار ان لك�ل اس�رة وح�دة 
  سكنیة .

  -االتیة :تم احتسابھا من خالل الخطوات  - 166
  احتساب فرق الزیادة في عدد السكان بین كل تعدادین . -أ

  سنة) .40یحسب معدل االندثار السنوي من خالل قسمة عدد الوحدات السكنیة على ( -ب
  یضرب ناتج جمع الخطوة ( أ و ب ) فالفترة الزمنیة بین كل تعدادین . -ج

الواج�ب توفرھ�ا او تش�یدھا ف�ي مس�احة یتم الحصول علیھا م�ن خ�الل ض�رب ع�دد الوح�دات  - 167
  ) لیحول الى ھكتار .10000) وثم قسمة الناتج على  ( 2م250الوحدة السكنیة (
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2022  70599  5  14119  10450  261.25  

2027  81843  5  16369  11995  299.875  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

اما بالنسبة للكثافة االسكانیة وحصة الفرد الواحد خالل فترات التنبؤ ، تبین ان معدل 

) افراد في مسكن واحد ام�ا مع�دل حص�ة الف�رد 5كثافة اشغال ( فرد / مسكن ) بلغ (

  ) 42) جدول (2027م) لعام ( 37الواحد من السكن بلغ ( 

  

  

  )42جدول (

  كثافة االشغال ومعدل حصة الفرد من السكن

  حصة الفرد باالمتار  كثافة االشغال فرد/ مسكن  السكان  السنوات

2012  52533  5  38  

2017  60900  5  37  

2022  70599  5  37  

2027  81843  5  37  

  

  ) 41المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (
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  االستعمال التجاري  -4-3-2

)  2م 5840شغلت المؤسسات التجاریة المختلفة في المدینة مساحة تقدر بـ(          

ف�ي ح�ین ك�ان المعی�ار  2) م0.12بلغ معدل حصة الفرد الواحد من ھذه االستعمال ( 

) مم��ا ی��د ھ��ذا عل��ى وج��ود عج��ز مس��احي ق��دره             2م 2التخطیط��ي لحص��ة الف��رد ( 

ي ت��وفیر مس��احة مخصص��ة لھ��ذا االس��تعمال لع��ام ) لك��ل ف��رد ، ل��ذا فینبغ�� 2م 1.88( 

  ) بحسب المعیار التخطیطي للفرد الواحد . 2م 163686) قدرھا  ( 2027(

  

  االستعمال الصناعي  -4-3-3

) من ارض المدینة بینما بلغ حصة الفرد  2م 1250یشغل ھذا االستعمال (           

) في حین بلغ المعیار التخطیطي لحصة الفرد  2م 0.02الواحد من ھذا االستعمال ( 

) ، ام��ا  2م 7.98) مم��ا ی��دل ھ��ذا عل��ى وج��ود عج��ز مس��احي ق��درة (  2م 8الواح��د (

) لع�ام  2م 654744بالنسبة لتقدیر احتیاج المدینة م�ن االرض لھ�ذا االس�تعمال بل�غ (

)2027. (  

  اخلدمات االدارية -4-3-4

) بلغ معدل حصة الفرد     2م 21800در بـ ( تشغل ھذه الخدمات مساحة تق           

) مم�ا ی�دل عل�ى وج�ود عج�ز ق�دره  2م 1.5) اما المعیار التخطیط�ي بل�غ ( 2م0.48(

) 2027) ونتیج��ة لزی���ادة ع��دد الس���كان مس���تقبال س��تحتاج المدین���ة لع���ام ( 2م 1.02(

  ) 43) الحظ جدول ( 2م 122765مساحة تقدر بـ ( 
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  )43جدول (

  االدارية حسب املساحة احلاجة اىل اخلدمات

  2المساحة المطلوبة م  السكان  السنوات

2012  52533  787910  

2017  60900  91350  

2022  70599  105899  

2027  81843  122765  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  خدمات النقل  -4-3-5

) من ارض المدینة مما جعل  2م 1093650تشغل ھذه الخدمات مساحة (           

) وھ�ذا  2م 25) في حین بلغ المعیار التخطیط�ي ( 2م 24حصة الفرد الواحد منھا ( 

) یب�ین المس�احات المخصص�ة 44) ج�دول ( 2م 1یعني وج�ود عج�ز مس�احي ق�دره (

  لھذه الخدمات لكل سنة توقع.

  

  

  )44جدول (

  احلاجة اىل خدمات النقل حسب املساحة
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  2المساحة المطلوبة م  السكان  السنوات

2012  52533  1313325  

2017  60900  1522500  

2022  70599  1764975  

2027  81843  2046075  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  اخلدمات الصحية  -4-3-6

ان الحاج��ة ال��ى الخ��دمات الص��حیة وف��ق المع��اییر التخطیطی��ة تخص��یص            

) من المراكز الصحیة لك�ل ف�رد م�ن مجم�وع الس�كان وحالی�اً یبل�غ حص�ة  2م 0.35(

)  2م 0.31) اما مق�دار العج�ز فق�د بل�غ (  2م 0.04الفرد الواحد من ھذه الخدمات ( 

) مراكز صحیة 10اما بالنسبة لحاجة المدینة من المراكز الصحیة لسنة الھدف بلغ (

  )45) طبیب من المفترض توفرھم في ھذه المراكز الحظ جدول (55و (
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  )45جدول (

  احلاجة اىل املراكز الصحية واالطباء

   عدد االطباء الواجب توفرھم   المستوصفات المطلوبة  السكان  السنوات

2012  52533  7  35  

2017  60900  8  41  

2022  70599  9  47  

2027  81843  10  55  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  اخلدمات التعليمية  -4-3-7

  دور احلضانة -أ

) 2009ال توجد ف�ي منطق�ة الدراس�ة حض�انة لالطف�ال ف�ي الوق�ت الحاض�ر (        

وبم��ا ان التغی��رات االقتص��ادیة واالجتماعی��ة الت��ي تتع��رض لھ��ا المدین��ة اس��وة بب��اقي 

المدن العراقیة والتي من مظاھرھا دخول المراة مجال العمل وظھور االستقاللیة في 

ات لالطفال الرضع من عمر ( شھر سكن منفرد اصبح من الضروري توفیر حضان

                                                             
 - ) نسمة بمس�احة 8000تم توقع عدد المستوصفات المطلوبة على اساس مستوصف واحد لكل (
  ) 2م 2000(
 - ) نسمة 1500تم توقع عدد االطباء على اساس طبیب واحد لكل ( 
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%) من 12سنوات) وقد حددت نسبة الحضانات على اساس انھا تخدم حوالي (3الى 

م) ل��ذا ف��ان 300مجم��وع الس��كان وق��د ح��ددت فت��رة الوص��ول ال��ى الحض��انة وھ��ي (

  ) حضانة .12) ھي (2027الحاجة لحضانات االطفال لعام (

  

  رياض االطفال -ب

المدینة روضھ واحدة وھي غیر مناسبة لع�دد االطف�ال لس�ن حالیا توجد في           

) س��نوات واعتم��ادا عل��ى المع��اییر الت��ي وض��عتھا ھیئ��ة التخط��یط 5-4ھ��ذه المرحل��ة(

%) م��ن مجم��وع الس��كان ، ام��ام 6.9العمران��ي ف��ان نس��بة االطف��ال لھ��ذا الس��ن ھ��و (

ل لع�ام م) لذا فان الحاج�ة لری�اض االطف�ا 300المسافة بین الروضة والمسكن فھي (

  ) روضة . 14) ھي (2027(

  

  املدارس االبتدائية -ج

%) م�ن 17.5) سنة ویش�كلون نس�بة (11-6تمثل اعمار ھذه المرحلة بین (          

) طال�ب / ص��ف ام�ا مس��احة 30) طالب/مدرس��ة و ( 480مجم�وع الس��كان ومع�دل (

مس��كن ) ام��ا بالنس��بة للمس��افھ ب��ین ا لمدرس��ة وال 2م 7500-6000المدرس��ة تق��در ب��ـ(

) مدرس�ة 11.علما ان عدد المدارس الحالی�ة ف�ي المدین�ة ھ�و ()168(م) 500قدرت بـ (

) طالب��ا وطالب��ھ وعل��ى ض��وء ذل��ك س��تكون 7629ومجم��وع ط��الب ھ��ذه المرحل��ة ( 

  ) .46) مدرسة جدول (30) ھو (2027الحاجة الى المدارس االبتدائیة حتى عام (

م��ع الكثاف��ات الس��كانیة والبع��د والت��ي م��ن المؤم��ل ان تت��وزع بش��كل من��تظم یتناس��ب 

  المكاني السیما ان بعض االحیاء تفتقر لوجود المدارس االبتدائیة .
                                                             

 معاییر ھیئة التخطیط العمراني  - 168
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  )46جدول (

  )2027-2012احلاجة اىل املدارس االبتدائية من (

  االحتیاج عدد المباني   السكان  السنوات

2012  52533  19  

2017  60900  22  

2022  70599  26  

2027  81843  30  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  املدارس املتوسطة  -د

                                                             
 -  / عدد الطالب / سعة المدرسة  100عدد المباني = عدد السكان * نسبة طالب المرحلة =  
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تفتق��ر مدین��ة المدحتی��ة لوج��ود المب��اني الخاص��ة للم��دارس المتوس��طة حی��ث            

توجد ھذه المدارس مزدوجة مع المدارس الثانوی�ة ، ویش�كلون ط�الب ھ�ذه المرحل�ة 

) س�نة ام�ا مس�احة المدرس�ة 14-12%) من مجموع السكان وھم ما بین (7.5نسبة (

) طالب / ص�ف 30) طالب/ مدرسة و (  360) وبسعة (  2م10000-9000فتبلغ (

  .)169() م   800اما المسافة بین المدرسة والمسكن یجب ان ال تزید عن ( 

واعتم�ادا عل��ى ھ��ذه المع��اییر ف��ان حاج��ة المدین�ة ال��ى الم��دارس المتوس��طة حت��ى ع��ام 

  ) 47) مدرسة الحظ جدول (17) فھي (2027(

  

  

  

  )47جدول (

  )2027-2012احلاجة اىل املدارس املتوسطة من ( 

  االحتیاج عدد المباني  السكان  السنوات

2012  52533  11  

2017  60900  13  

2022  70599  15  

2027  81843  17  

  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

                                                             
) 1986وزارة االسكان والتعمیر ھیئة التخطیط االقلیمي ، معاییر االسكان الحضري ، لعام ( - 169

 . 15، ص 
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  املدارس الثانوية -هـ 

) ، وط�الب ھ�ذه المرحل�ة 2009) مدارس ثانویة لع�ام (5توجد في المدینة (         

%) م��ن مجم��وع الس��كان بل��غ ع��دد  6.8) س��نھ ویش��كلون نس��بة (17-15ھ��م م��ابین (

) 30) طال��ب و (360ع��اییر التخطیطی��ة (الط��الب ف��ي المدرس��ة الواح��دة حس��ب الم

) ام��ا المس��افة ب��ین 2م 12000-10000طال��ب / ص��ف ام��ا مس��احة المدرس��ة فتبل��غ (

) بین الحاجة الى المدارس 48جدول ( )170(م)  800المسكن والمدرسة وصلت الى (

  الثانویة .

  

  

  

  

  

  )48جدول (

  )2027-2012احلاجة اىل املدارس الثانوية من (

  االحتیاج عدد المباني  السكان  السنوات

2012  52533  10  

                                                             
االقلیم���ي ، مع���اییر االس���كان الحض���ري ، لع���ام وزارة االس���كان والتعمی���ر ، ھیئ���ة التخط���یط  - 170
  .15) ن ص1986(
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2017  60900  12  

2022  70599  13  

2027  81843  15  

  ) 39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  تقدير مساحة املدينة واجتاهات التوسع -4-4

) واعتم��اداً 2007) ھكت�ار ع��ام (584.723بلغ�ت مس��احة مدین�ة المدحتی��ة (          

) ان المدین�ة 2027-2012عل�ى تق�دیرات اس�تعماالت االرض ف�ي المدین�ة م�ن ع�ام (

) مم�ا 49) الحظ جدول (2027) ھكتار لعام (838.89083ستحتاج الى مایقدر بـ (

ه الم�دخل الغرب�ي للمدین�ة (م�ن جھ�ة یجعل المدینة تأخ�ذ مح�وراً واح�داً للتوس�ع باتج�ا

) ، ان ھ�ذا الموق�ع التوج�د فی�ھ مش�اكل موقعی�ة او بیئی�ة ، 17مدینة الحل�ة) خارط�ة (

كما تتوفر فیھ المساحة المطلوبة للتوس�ع المس�تقبلي دون عب�ور أي مح�ددات طبیعی�ة 

فة على الرغم من ان الموقع بعیداً نسبیاً عن مركز المدینة وماتقدمھ من خدمات مختل

  وان ا لتوسع في ھذا االتجاه یغلق واجھة عمرانیة جمیلة للمدینة .

بینما توجد عدد من المحددات التي تقف عائقاً امام التوسع المساحي للمدینة           

م��ن ب��اقي الجھ��ات ، فم��ن جھ��ة الجن��وب یوج��د ش��ط الحل��ة ال��ذي یع��د م��ن المح��ددات 

لش��رق یوج��د ج��دول الباش��یة ایض��ا الطبیعی��ة الت��ي الیمك��ن تجاوزھ��ا ، ام��ا م��ن جھ��ة ا

محطة توزیع كھرباء ناحیة المدحتی�ة . كم�ا تنتش�ر ف�ي ھ�ذه الجھ�ة اراض�ي زراعی�ة 

خصبة مما یجع�ل كلف�ة تمل�ك ھ�ذه االراض�ي باھض�ة ال�ثمن الس�یما ان معظ�م الق�رى 

  التابعة لمدینة المدحتیة تقع في ھذه الجھة .

  )49جدول (
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االرض احلضرية يف منطقة الدراسة للمدة التقديرات املستقبلية الستعماالت 

)2012 -2027(  

  2027  2022  2017  2012  السنوات

  81843  70599  60900  52533  النفوس

حص�������������ة   االستعماالت 

   2الفرد م

المس������������������احة 

  بالھكتار

حص���������ة 

   2الفرد م

المس����احة 

  بالھكتار

حص�������������ة 

   2الفرد م

المس������������������احة 

  بالھكتار

حص��������ة 

   2الفرد م

المس������������������احة 

  بالھكتار

  409.215  50  352.995  50  304.5  50  262.665  50  سكني

  16.3686  2  14.1198  2  12.18  2  10.5066  2  تجاري

  65.4744  8  56.4792  8  48.72  8  42.0264  8  صناعي

  12.27645  1.5  10.58985  1.5  9.135  1.5  7.87995  1.5  اداري

  204.6075  25  176.4975  25  152.25  25  131.3325  25  نقل

خ��������������دمات 

اجتماعی���������ة 

  وترفیھیة

14  73.5462  14  85.26  14  98.8386  14  114.5802  

الخ����������دمات 

العام�����������������ة 

  والمرافق

2  10.5066  2  12.18  2  14.1198  2  16.3686  

  .623  -  538.46325  -  المجموع

925  

-  723.63975  -  838.89083  

  

  ).39المصدر / من عمل الباحثة باالعتماد على جدول (

  

  

                                                             
  ) 1986وزارة االسكان والتعمیر ، ھیئة التخطیط االقلیمي ، معاییر االسكان الحضري ، لع�ام (

 .15، ص
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  )17خارطة (

  ناحية املدحتيةاجتاهات توسع مركز 
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  االستنتاجات 

تتمتع مدینة المدحتی�ة بموق�ع جغراف�ي متمی�ز جعلھ�ا ذات مرك�ز ب�ارز م�ن خ�الل  -1

  ماتوفره من سھولھ االتصال بالمدن واالقالیم المجاورة .

لعب العامل الدیني دوراً بارزاً في نش�وء المدین�ة وتطورھ�ا م�ن خ�الل اس�تقطاب  -2

اجرین القادمین من المدن المجاورة لتوفیر فرص العیش المناسبة مما الكثیر من المھ

  ادى ھذا الى زیادة في عدد السكان ونمو وظائف المدینة واتساعھا مساحیاً .

شھدت مدینة المدحتیة نموا سكانیاً وعمرانیاً كبی�راً بش�كل الیتط�ابق م�ع التص�میم  -3

لمس�ؤولة وجع�ل المدین�ة تع�اني االساس الذي اعد لھ�ا مم�ا س�بب ثق�ال عل�ى الجھ�ات ا

  العدید من المشاكل.

تؤدي مدینة المدحتیة عدداً  من الوظائف التي تخدم بھا س�كانھا وس�كان المن�اطق  -4

المج��اورة لھ��ا مم��ا تع��ود تل��ك الوظ��ائف بم��ردورات اقتص��ادیة عل��ى المدین��ة وتع��د 

  االخرى.الوظیفة الدینیة من ابرز تلك الوظائف والمحرك االساس للوظائف 

احت���ل االس���تعمال الس���كني المرتب���ة االول���ى م���ن حی���ث المس���احة بلغ���ت نس���بتھ  -5

%) م��ن مجم��وع مس��احة المدین��ة وقس��م ھ��ذا االس��تعمال ال��ى نم��ط الوح��دات 75.5(

السكنیة الواطئة النوعیة ونمط الوحدات الس�كنیة المتوس�طة النوعی�ة ونم�ط الوح�دات 

ھ��ر الخ��ارجي للمس��كن ومس��احة القطع��ة الس��كنیة العالی��ة النوعی��ة اعتم��اداً عل��ى المظ

  السكنیة ونوع مادة البناء والمستوى االقتصادي للسكان .

%) من مجموع مساحة المدین�ة وق�د احتل�ت 0.09بلغ حجم االستعمال التجاري ( -6

المناطق التجاریھ مواق�ع متع�ددة مث�ل المنطق�ة المركزی�ة والش�وارع الرئیس�ة وك�ذلك 

  شوارع االحیاء السكنیة .
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%) من مجموع مس�احة المدین�ة وق�د احت�ل 0.02بلغ حجم االستعمال الصناعي ( -7

ھ��ذا االس��تعمال مواق��ع متع��ددة مث��ل المنطق��ة التجاری��ة المركزی��ة والش��وارع الرئیس��ة 

  ومناطق االطراف في المدینة .

تب��ین م��ن خ��الل الدراس��ة المیدانی��ة ارتف��اع الكثاف��ة الس��كنیة ف��ي ح��ي االم��ام وح��ي  -8

یع�ود ف�ي ذل�ك ال�ى زی�ادة ع�دد الوح�دات الس�كنیة ف�ي ھ�ذه االحی�اء  الزھراء والس�بب

  یرافقھا انخفاض في معدل مساحة القطع السكنیة .

اتض�ح م�ن خ��الل الدراس�ة المیدانی�ة وج��ود مش�كلة كبی�رة وھ��ي مش�كلة الوح��دات  -9

السكنیة المتجاوزة ال سیما في ( حي الزھراء وحي الحسین ) على التصمیم االساس 

ك مشاكل في خدمات المجتمعیة السیما ( الخدمات التعلیمی�ة ) فض�الص مما خلق ذل

  عن خدمات البنى االرتكازیة ( الماء ، الكھرباء ، المجاري ) .

تع���اني مدین���ة المدحتی���ة م���ن غی���اب عنص���ر التخط���یط ف���ي توزی���ع المؤسس���ات  -10

دین��ة التعلیمی�ة بم��ا ال یتناس�ب وع��دد الس��كان وت�وزیعھم عل��ى االحی��اء الس�كنیة ف��ي الم

فض��الً ع��ن ش��یوع ظ��اھرة االزدواج الس��یما الم��دارس المتوس��طة فض��الً ع��ن ط��ول 

  مسافة وصول الطلبة الى بعض المدارس .

تع���اني المدین���ة م���ن ض���عف كف���اءة المؤسس���ات الص���حیة حی���ث ت���زدحم ھ���ذه  -11

  المؤسسات بالمراجعین السیما من سكان القرى التابعة لمدینة المدحتیة .

س��ة م��ن ض��عف كف��اءة خ��دمات البن��ى االرتكازی��ة ( الم��اء ، تع��اني منطق��ة الدرا -12

  الكھرباء ، المجاري ، الطرق ، خدمات الھاتف ) .

ش���ھدت المدین���ة تب���دل وظیف���ي لكثی���ر م���ن الش���وارع حی���ث حص���ل تغی���ر ف���ي  -13

استعماالت االرض من سكنیة الى تجاریة وصناعیة السیما عل�ى الش�ارع ال�رئیس ( 

) والش�وارع الفرعی�ة االخ�رى مم�ا انعك�س ذل�ك  نعمانی�ة –شوملي  –شارع مدحتیة 

على كف�اءة ھ�ذه الش�وارع وم�ن جان�ب اخ�ر ادى ھ�ذا التب�دل ال�ى اخ�تالط االس�تعمال 

الس��كني م��ع االس��تعمال التج��اري والص��ناعي مم��ا ادى ال��ى ظھ��ور مش��اكل كثی��رة 
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كمشكلة الضوضاء والتلوث واالزدحام المروري فض�ال ع�ن تش�ویة جمالی�ة االحی�اء 

  .السكنیة 

تع��اني مدین��ة المدحتی��ة م��ن ع��دم وج��ود س��احات مخصص��ة لوق��وف الس��یارات  -14

وبذلك تحولت شوارع االحی�اء الس�كنیة الض�یقة الس�یما ف�ي ح�ي االم�ام ال�ى س�احات 

  لوقوف السیارات وال سیما في اوقات الزیارة .

  

  التوصيات 

س�كانیة  اتباع اسلوب علمي وتخطیطي لتطویر مدینة المدحتی�ة ق�ائم عل�ى تنب�ؤات -1

  لغرض توفیر مختلف الخدمات للسكان وفق المعاییر التخطیطیة المعتمدة .

تنظیم استعماالت االرض التجاریة والصناعیة في المدینة وذلك بأنشاء مجمع�ات  -2

  تجاریة وصناعیة خاصة بھم وتنظیمھا بشكل یتفق مع استعماالت االرض االخرى .

ؤسس��ات التعلیمی��ة وذل��ك بأنش��اء مؤسس��ات معالج��ة المش��اكل الت��ي تع��اني فیھ��ا الم -3

تعلیمیة جیدة وتوزیعھا وفق المعاییر التخطیطیة المعتمدة وحل مشكلة االزدواج التي 

  تعاني منھا بعض المدارس .

رفع كفاءة المؤسسات الصحیة في المدینة وذلك من خ�الل انش�اء مراك�ز ص�حیة  -4

ث��رت الم��راجعین للمرك��ز ف��ي الق��رى الت��ي تقتص��ر ال��ى ھ��ذه المراك��ز للتقلی��ل م��ن ك

  الصحي في حي االمام .

توفیر مواقف للسیارات وتوزیعھ�ا بش�كل مناس�ب بحس�ب متطلب�ات االس�تعماالت  -5

  الوظیفیة وكفایتھا وفق المعاییر التخطیطیة .

انشاء شبكة مجاري لتصریف المیاه الثقیلة والعمل على معالجتھا قبل ان تصرف  -6

  میاھھا الى شط الحلھ .
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  ھتمام بالخدمات الترفیھیة بما یتالئم مع حجم ومساحھ كل حي .اال -7

مراع��اة مب��دأ التخط��یط االس��كاني لك��ل ح��ي وذل��ك لت��وفیر الخ��دمات المجتمعی��ة  -8

  المناسبة والمالئمة لحجم السكان واستخدام االرض االستخدام االمثل.

  

  

  املصادر 

  املصادر العربية  -أ

  الكتب  -

غرافیة الم�دن ، دار المعرف�ة الجامعی�ة ، االس�كندریة ، ابراھیم ، عیسى علي ، ج -1

2005.  

االشعب ، خالص ، المدینة العربیة ، مؤسس�ة الخل�یج العرب�ي للطباع�ة والنش�ر ،  -2

  .1982الكویت ، 

االشعب ، خالص ، انور مھدي صالح ، الموارد الطبیعیة وصیانتھا ، دار الكتب  -3

  .1988للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

، دار الفك��ر  5اس��ماعیل ، احم��د ، اس��س عل��م الس��كان وتطبیقات��ھ الجغرافی��ة ، ط -4

  .1984العربي ، القاھرة ، 

، دار النھضة العربیة ، بیروت  5ابو عیانھ ، فتحي محمد ، جغرافیة السكان ، ط -5

 ،2000.  
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العربی�ة ، ابو عیانھ ، فتحي محمد ، الس�كان والعم�ران الحض�ري ، دار النھض�ة  -6

  .1984بیروت ، 

ابو عیانھ ، فتحي محمد ، جغرافیة الحضر ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة  -7

 ،2005.  

، دار صفاء  1ابو سمور ، حسن ، حامد الخطیب ، جغرافیة الموارد المائیة ، ط -8

  .1999للنشر والتوزیع ، عمان ، 

، دار  1یة المناخی�ة والنباتی�ة ، طابو راضي ، فتحي عبد العزیز ، اسس الجغراف -9

  .2004النھضة العربیة ، بیروت ، 

اب��و عی��اش ، عب��د االل��ھ ، اس��حاق یعق��وب القط��ب ، االتجاھ��ات المعاص��رة ف��ي  -10

  .1980، وكالة المطبوعات ، جامعة الكویت ،  1الدراسات الحضریة ، ط

ضة العربیة ، بی�روت البنا ،علي ، اسس الجغرافیة المناخیة والنباتیة ، دار النھ -11

 ،1968.  

جابر ، محمد م�دحت ، جغرافی�ة العم�ران الریف�ي والحض�ري ، مكتب�ة االنجل�و  -12

  .2006مصریة ، القاھرة ، 

، مكتب�ة االنجل�و المص�ریھ ،  1جابر ، محم�د م�دحت ، الجغرافی�ة البش�ریة ، ط -13

  2004القاھرة ، 

ع���د الجغرافی���ة العام���ة ج���ودة ، حس���ین ج���ودة ، فتح���ي محم���د اب���و عیان���ھ ، قوا -14

  .1986الطبیعیة والبشریة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، 

الجنابي ، صالح حمید ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، مدیریة دار الكتب  -15

  .1987للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 
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دراس�ة ف�ي جغرافی�ة الم�دن ، مط�ابع  –الجنابي ، ھاشم خضیر ، مدینة دھ�وك  -16

  .1985امعھ الموصل ، جامعة الموصل ، ج

  حمدان ، جمال ، جغرافیة المدن ، القاھرة ، (بالتاریخ). -17

، دار الكتب للطباع�ة والنش�ر ، جامع�ة  2الحدیثي ، طھ ، جغرافیة السكان ، ط -18

  .2000الموصل ، 

  .1977حسین ، عبد الرزاق عباس ، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، -19

الخشاب ، وفی�ق ، احم�د س�عید حدی�د ، ماج�د الس�ید ول�ي ، الم�وارد المائی�ة ف�ي  -20

  .1983العراق ، مطبعة جامعة بغداد ، جامعة بغداد ، 

خروفة ، نجیب ، مھدي الصحاف ، وفیق الخشاب ، الري والبزل ف�ي الع�راق  -21

  .1984والوطن العربي ، مطابع المنشأة العامھ للمساحة ، بغداد ، 

، عادل عبد هللا ،  جغرافیة المدن ، مط�ابع التعل�یم الع�الي ، الموص�ل ،  خطاب -22

1990.  

، دار  2الراوي ، صباح محمود ، عدنان ھزاع البیاتي ، اسس علم المناخ ، ط -23

  .2001الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

التعل�یم الراوي ، منصور ، دراسات في الس�كان والتنمی�ة ف�ي الع�راق ، مط�ابع  -24

  .1989العالي ، جامعة بغداد ، 

الراوي ، عادل سعید ، قصي عب�د المجی�د الس�امرائي ، المن�اخ التطبیق�ي ، دار  -25

  .1990الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 

) ، دار 58رؤوف ، باس��م ، ف��ن التخط��یط المعاص��ر ، الموس��وعة الص��غیرة ( -26

  .1980الحریة للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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الزوكھ ، محمد خمیس ، دراسة اس�تغالل االرض ف�ي الجغرافی�ة االقتص�ادیة ،  -27

  .1988دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ، 

الزوك���ھ ، محم���د خم���یس ، ف���ي جغرافی���ة العم���ران ، دار المعرف���ة الجامعی���ة ،  -28

  .2006االسكندریة ، 

، مرك��ز  1یة ، طالزغب�ي ، محم��د احم��د ، الكت�اب المرجع��ي ف��ي الثقاف�ة الس��كان -29

  .1994الدراسات والبحوث الیمنیة ، 

الزیني ، عبد الحس�ین ، عب�د الحل�یم القیس�ي ، االحص�اء الس�كاني ، مط�ابع دار  -30

  .1990الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 

،  1دراسة في جغرافیة السكان ، ط –السعدي ، عباس فاضل ، محافظة بغداد  -31

  .1976مطبعة االزھر ، بغداد ، 

الس��عدي ، عب��اس فاض��ل ، دراس��ات ف��ي جغرافی��ة الس��كان ، منش��أة المع��ارف ،  -32

  .1980االسكندریة ، 

، مدیریة دار الكت�ب للطباع�ة  1السعدي ، عباس فاضل ، جغرافیة السكان ، ج -33

  .2001والنشر ، بغداد ، 

س��عدي محم��د ص��الح ، محم��د خ��الص رؤوف حس��ن ، مض��ر خلی��ل الس��عدي ،  -34

  .1990العمر ، جغرافیة االسكان ، مطابع دار الحكمة ، اربیل ، 

الس���ماك ، محم���د ازھ���ر ، ھاش���م خض���یر الجن���ابي ، ص���الح حمی���د الجن���ابي ،  -35

دراس��ة تطبیقی��ة ع��ن مدین��ة الموص��ل  –اس��تخدامات االرض ب��ین النظری��ة والتطبی��ق 

) ، دار الكت���ب للطباع���ة والنش���ر ، جامع���ة الموص���ل ، 2000الكب���رى حت���ى ع���ام (

1985.  
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، بغ���داد ،  1الس���ماك ، محم���د ازھ���ر واخ���رون ، الع���راق دراس���ة اقلیمی���ة ، ج -36

1985.  

، دار الكت�ب  1الس�ماك ، محم�د ازھ�ر ، دراس�ات ف�ي الم�وارد االقتص�ادیة ، ط -37

  .1978للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

صي عبد المجید ، مبادئ الطقس والمناخ ، دار الیازوردي للنشر السامرائي ، ق -38

 .2008والتوزیع ، االردن ، 

الش��امي ، ص��الح ال��دین ، اس��تخدام االرض ، مطبع��ة اطل��س ، االس��كندریة ،  -39

1990 .  

، مطبع�ة جامع�ة البص�رة ، جامع�ة 1الشلش ، علي حسن ، جغرافیة الترب�ة ، ط -40

  .1981البصرة ، 

لي حسن ، ماجد السید ولي ، عبد االلھ رزوقي كربل ، مناخ العراق الشلش ،ع -41

  .1988، مطبعة جامعة البصرة ، جامعة البصرة ، 

ش�ریف ، اب�راھیم ، جغرافی�ة الطق�س ، دار الحكم�ة للطباع�ة والنش�ر ، بغ�داد ،  -42

1991.  

ش��ریف ، اب��راھیم ، عل��ي حس��ین الش��لش ، جغرافی��ة الترب��ة ، جامع��ة بغ��داد ،  -43

  .1985عة بغداد ، جام

،  2الصقار ، فؤاد محمد ، محمد رشید الفیل ، اص�ول الجغرافی�ة البش�ریة ، ط -44

  .1984وكالة المطبوعات ، الكویت ، 

، منشاة المعارف ، االسكندریة ، 3الصقار ، فؤاد محمد ، التخطیط االقلیمي ،ط -45

1994.  
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النھض�ة العربی�ة ، لبن�ان ، ، دار 3،ج1عطوي ، عبد هللا ، جغرافی�ة الم�دن ، ط -46

2003.  

، دار النھظ�ة العربی�ة ، لبن�ان ،  1، ج1عطوي ، عبد هللا ، جغرافیة المدن ، ط -47

2001   

، دار النھض��ة العربی��ة ، لبن���ان ، 1عط��وي ، عب��د هللا ، جغرافی��ة الس��كان ، ط -48

2001   

یدانیة ف�ي عصفور ، محمود عبد اللطیف ، السید ابراھیم البروى ، الدراسة الم -49

  . 1976جغرافیة العراق ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة ، 

، دار ص��فاء للطباع��ة  1عیس��ى ، ص��الحة مص��طفى ، الجغرافی��ة المناخی��ة ، ط -50

   2006والنشر ، االردن ، 

العكی��دي ، ولی��د خال��د ، ش��اكر محم��ود العیس��اوي ، مورفولوجی��ة الترب��ة ، دار  -51

  . 1989امعة  الموصل ، الكتب للطباعة والكتب ، ج

الع��اني ، خط��اب ص��كار ، ن��وري خلی��ل الب��رازي ، جغرافی��ة الع��راق ، مطبع��ة  -52

  . 1979جامعة بغداد ، جامعة بغداد ، 

، دار  2غنیم ، عثمان محمد ، تخطیط استخدام االرض الریفي والحضري ، ط -53

   2008صفاء للنشر والتوزیع ، االردن ، 

، دار ص�فاء للنش�ر  4التخطیط اسس ومب�ادئ عام�ة ، طغنیم ، عثمان محمد ،  -54

   2008والتوزیع ، االردن ، 

، دار المیسرة للنش�ر والتوزی�ع ،  2غانم ، علي احمد ، الجغرافیة المناخیة ، ط -55

   1968االردن ، 
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كربل ، عبد االلھ رزوقي ، ماجد السید ولي ، الطقس والمناخ ، مطبعة جامع�ة  -56

    1978صرة ، جامعة الب’ البصرة 

مرع��ي ، مخل��ف ش��الل ، اب��راھیم محم��د القص��اب ، الجغرافی��ة الزراعی��ة ،  – 57

   1996جامعة الموصل ، 

الناص�ر ، عب��د المجی��د حم�زة ، عص��ریة الم��رزوك ، العین�ات ، بی��ت الحكم��ة ،  -58

  . 1989جامعة الموصل ، 

ھس��تد ، ك��وردن ، االس��س الطبیع��ة لجغرافی��ة الع��راق ، ترجم��ة جاس��م محم��د  – 59

  . 1984، المطبعة العربیة ، بغداد ،  1خلف ط

الھیتي ، صبري ف�ارس ، ص�الح فل�یح حس�ن ، جغرافی�ة الم�دن ، مدیری�ة دار  – 60

   1986الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

جن��ابي ، جغرافی��ة االس��كان ، مطبع��ة الھیت�ي ، ص��بري ف��ارس ، ص��الح حمی��د ال -61

  . 1983جامعة بغداد ، جامعة بغداد ، 

وھیبة ، عبد الفتاح ، ف�ي جغرافی�ة العم�ران ، دار النھض�ة العربی�ة ، بی�روت ،  -62

1972   

  

  البحوث واالت 

االس��دي ، ص��فاء عب��د الك��ریم ،" دراس��ة نظری��ة ف��ي الطل��ب عل��ى الخ��دمات  -1

بلي لھا" ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقی�ة ، الترفیھیة وطرق التقدیر المستق

   2007) ، 12العدد (
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الجن��ابي ، ص��الح حمی��د ، "االس��تعماالت الض��اغطة عل��ى االتس��اع المس��احي  -2

   1998) ، 38مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد ( لمدینة الموصل "،

مدین��ة الجن��ابي ، ص��الح حمی��د ،" العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي التركی��ب ال��داخلي ل -3

   1998) ، 37الموصل "، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، العدد (

الجن��ابي ، ص��الح حمی��د ، "مرك��ز المدین��ة االقتص��ادي ، دائ��رة ف��ي المرك��ب  -4

  1985) ، 16الحضري" ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، المجلد  (

ء م�ن الجوذري ، جعفر حمزة ،" اج�راء المس�وحات الجیلوجی�ة االثری�ة لج�ز -5

قضاء الھاشمیة في محافظة بابل" ، مجلة القادسیة للعلوم االنسانیة  ، المجل�د 

  2009) ، 3) ، العدد (11(

الشمري ، رضا عبد الجبار سلمان ،" التوزی�ع المك�اني للس�كان ف�ي محافظ�ة  -6

) 6القادسیة العوامل المؤثرة فیھ واثاره" ، مجلة البحوث الجغرافی�ة ، الع�دد (

 ،2005 . 

، س�عدون ،" الت�وازن ب�ین نم�و الس�كان والتنمی�ة االقتص�ادیة ف�ي الع�الم شالل  -7

 . 2005) ، 16الثالث "، مجلة البحوث الجغرافیة ، العدد (

عب���د ھ���ادي ، س���الم س���الم ،" العوام���ل الطبیعی���ة ودورھ���ا ف���ي تب���این انت���اج  -8

) 8المحاصیل الزیتیة في قضاء الرمیثھ" ، مجلة البحوث الجغرافیة ، العدد (

 ،2007  

عزی��ز ، حس��ین وحی��د ، عای��د س��لوم حس��ین ، ع��امر راج��ح نص��ر ،" كف��اءة  -9

ب��ل للعل��وم التوزی��ع للمن��اطق الخض��راء ف��ي مدین��ة الحل��ة الكب��رى" ، مجل��ة با

 2007) ، 12االنسانیة ، العدد (

الغریباوي ، رعد عبد الحسین ،" الواقع السكني للقطاع الحضري لمحافظة  -10

)" ، مجلة البحوث الجغرافیة 2020 -2005بابل وتوقعاتھ المستقبلیة للمدة ( 

  2005) ، 6، العدد (
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كرب��ل ، عب��د االل��ھ رزوق��ي ، "خص��ائص الترب��ة وتوزیعھ��ا الجغراف��ي ف��ي  -11

 . 1972) ، 6جامعة البصرة ، العدد ( –محافظة بابل "، مجلة كلیة االداب 

الموسوي ، عل�ي ص�احب ، عل�ي مھ�دي  ال�دجیلي ، "تق�ویم كف�اءة التوزی�ع  -12

الجغرافي للمناطق الخضراء في مدینة النجف" ، مجلة البح�وث الجغرافی�ة ، 

 .2005) ، 6العدد (

دراس�ة فلس�فة المك�ان" ،  –ة محمد ، فؤاد عبد هللا ، "موضع وموقع المدین� -13

 . 2002) ، 35مجلة اداب البصرة ، العدد (

محمد ، فؤاد عب�د هللا ،" دور بع�ض الخص�ائص الموقعی�ة والموض�عیة ف�ي  -14

تش��كیل وتوجی��ھ التنمی��ة الحض��ریة ف��ي مدین��ة الحل��ة" ، مجل��ة القادس��یة للعل��وم 

 .2006) ، 2-1) ، العدد ( 9االنسانیة ، المجلد (

ارس ،" استخدامات االرض الترفیھیة في مدینة بغداد" ، الھیتي ، صبري ف -15

 .1982) 13مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، مجلد (

  

  

  

  

  الرسائل واالطاريح اجلامعية 

دراس�ة  –االسدي ، صفاء عبد الكریم ، المش�اكل العمرانی�ة للنم�و الحض�ري  -1

تحلیلیة لمدینة الكوفة ، رس�الة ماجس�تیر ، غی�ر منش�ورة ، مقدم�ة ال�ى مرك�ز 

  .1985التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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البغ���دادي ، عب���د الص���احب ن���اجي ، المالئم���ة الكانی���ة الس���تعماالت االرض  -2

الس�كنیة ف�ي مدین�ة النج�ف ، اطروح��ة دكت�وراه ، غی�ر منش�ورة ، مقدم�ة ال��ى 

 . 1999لتخطیط الحضري والریفي ، جامعة بغداد ، مركز ا

الجمیلي ، ریاض كاظم سلمان ، كفاءة التوزیع المكاني للخدمات المجتمعیة (  -3

الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة ) في مدینة كربالء ، اطروحة دكتوراه ، غی�ر 

 .2007منشورة ، مقدمة الى مجلس كلیة التربیة جامعة بغداد ، 

كاظم سلمان ، الوظائف االساسیة لمدینة الحمزة وعالقاتھا  الجمیلي ، ریاض -4

االقلیمیة ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، مقدمة الى مجلس كلیة االداب ، 

 .2001جامعة القادسیة ، 

-1950حسن ، صالح فلیح ، تطور الوظیفة السكنیة لمدین�ة بغ�داد الكب�رى (  -5

الى مجلس كلی�ة االداب ،  ) ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، مقدمة1970

 .1976جامعة بغداد ، 

الحیاني ، بالل بردان علي ، استعماالت االرض الحضریة في مدینة ھی�ت ،  -6

رس��الة ماجس��تیر ، غی��ر منش��ورة ، مقدم��ة ال��ى مجل��س كلی��ة التربی��ة للبن��ات ، 

 .2005جامعة بغداد ، 

تھ��ا الخطی��ب ، ص��باح محم��ود محم��د ، مدین��ة الحل��ة الكب��رى  وظائف��ا وعالقا -7

االقلیمی��ة ، رس��الة ماجس��تیر ، غی��ر منش��ورة ، مقدم��ة ال��ى مرك��ز التخط��یط 

 .1976الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

خال���د ، عب���اس ھاش���م ،اس���تعماالت االرض ف���ي مدین���ة العزیزی���ة ، رس���الة  -8

ماجس����تیر ، غی����ر منش����ورة ، مقدم����ة ال����ى مجل����س كلی����ة التربی����ة ، جامع����ة 

 2002المستنصریة، 

مص��حب حس��ین ، التوزی��ع المك��اني الس��تعماالت االرض  الخزرج��ي ، ط��ھ  -9

الحضریة لمركز قض�اء ال�دجیل ، رس�الة ماجس�تیر ، غی�ر منش�ورة ، مقدم�ة 

 2005الى مجلس كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 
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ال�دلیمي ، اس��راء موف��ق رج��ب ، اس��تعماالت االرض الحض��ریة ف��ي ناحی��ة  -10

ة الى مجلس كلیة االداب ، الراشدیة ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، مقدم

 2003جامعة بغداد ، 

الربیعي ، عامر راجح نصر ، التوسع الحضري واتجاھاتھ في مدینة الحلة  -11

) ، رس�الة ماجس�تیر ، غی�ر منش�ورة ، مقدم�ة  2001-1977الكبرى للمدة ( 

  2002الى كلیة االداب ، جامعة الكوفة ، 

لحض��ریة ف��ي ناحی��ة الس��اعدي ، ع��الء ھاش��م داخ��ل ، اس��تعماالت االرض ا -12

بغ�داد الجدی�دة ، رس�الة ماجس�تیر ، غی��ر  منش�ورة ، مقدم�ة ال�ى مجل�س كلی��ة 

 2006االداب ، جامعة بغداد ، 

الش��ھابي ، محم��د حمی��د عب��اس ، اس��تعماالت االرض الغ��راض النق��ل ف��ي  -13

مدین��ة النج��ف ، رس��الة ماجس��تیر ، غی��ر منش��ورة ، مقدم��ة ال��ى مجل��س كلی��ة 

 2002یة ، التربیة ، جامعة المستنصر

الع���امري ، راف���د موس���ى عب���د حس���ون ، اث���ر النق���ل الحض���ري ف���ي البن���اء  -14

الوظیفي والتوسع العمراني لمدینة الدیوانیة ، رسالة ماجستیر ، غیر منشورة 

 . 2007، مقدمة الى مجلس كلیة االداب ، جامعة المستنصریة ، 

نة الحلة ، الغزالي ، جاسم شعالن ، البعد الجغرافي للوظیفة السكنیة في مدی -15

اطروحة دكتوراه ، غیر منشورة ، مقدم�ة ال�ى مجل�س كلی�ة التربی�ة ، جامع�ة 

  2007المستنصریة ، 

  

  

  

  

  املطبوعات احلكومية واملصادر الرمسية 
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وزارة التخطیط ، الجھاز المرك�زي لالحص�اء ، نت�ائج التع�داد الع�ام  للس�كان  -1

  )  1997،  1987، 1977في محافظة بابل ( ناحیة المدحتیة ) لالعوام (

وزارة التخطیط ، الجھاز المرك�زي لالحص�اء تق�دیرات س�كان محافظ�ة باب�ل   -2

 )2007لعام (

ت االنش��ائیة ، مدیری��ة وزارة االس��كان والتعمی��ر، المرك��ز الق��ومي للمختب��را -3

مختب��ر باب��ل االنش��ائي ، قس��م تحری��ات الترب��ة ، بیان��ات غی��ر منش��ورة لع��ام 

)2009.( 

وزارة االس����كان والتعمی����ر ، ھیئ����ة التخط����یط االقلیم����ي ، مع����اییر االس����كان  -4

 1986الحضري لعام 

وزارة االس��كان والتعمی��ر ، الھیئ��ة العام��ة للط��رق والجس��ور ، مدیری��ة ط��رق  -5

  2008لعام  1/1000بل ، خارطة الطرق مقیاس وجسور محافظة با

وزارة النق��ل والمواص��الت ، الھیئ��ة العام��ة لالن��واء الجوی��ة ، قس��م المن��اخ ،  -6

 ).2001بیانات غیر منشورة لعام (

وزارة التخط��یط ، مدیری��ة زراع��ة محافظ��ة باب��ل ، ش��عبھ زراع��ة المدحتی��ة ،  -7

 ) 2009قسم االراضي ، بیانات غیر منشورة لعام (

الص�حة ، دائ��رة ص��حة باب��ل ، قس�م االحص��اء ، بیان��ات غی��ر منش��ورة  وزارة -8

 ) 2009لعام (

وزارة التربی���ة ، المدیری���ة العام���ة لتربی���ة محافظ���ة باب���ل ، قس���م االحص���اء ،  -9

 ) 2009بیانات غیر منشورة لعام (

المدیریة العامة للتخطیط العمراني في محافظة بابل ، بیانات غی�ر منش�ورة  -10

  1985لعام 

لم�وارد المائی�ة ف�ي محافظ�ة باب�ل ، ش�عبة قاع�دة البیان�ات ، بیان�ات مدیریة ا -11

 ) 2009غیر منشورة لعام (
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مدیریة توزیع محافظة بابل ، دائرة توزیع كھرباء ناحیة المدحتیة ، بیانات  -12

 ) 2009غیر منشورة لعام (

مدیری��ة م��اء محافظ��ة باب���ل ، مرك��ز م��اء ناحی���ة المدحتی��ة ، بیان��ات غی���ر  -13

 ) 2009منشورة لعام (

مدیریة بلدیة ناحی�ة المدحتی�ة ، قس�م تخط�یط الم�دن ، بیان�ات غی�ر منش�ورة  -14

  2007و  1997لعامي 

مدیری��ة بلدی��ة ناحی��ة المدحتی��ة ، الش��عبة الفنی��ة ، بیان��ات غی��ر منش��ورة لع��ام  -15

)2009 ( 

بیان��ات غی��ر  دائ��رة الم��وارد المائی��ة ف��ي ناحی��ة المدحتی��ة ، القس��م الفن��ي ، -16

 ) 2009منشورة لعام (

 ) 2009ابة النقل في ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة لعام (نق -17

 ) 2009دائرة برید واتصاالت ناحیة المدحتیة ، بیانات غیر منشورة لعام ( -18

مدیری����ة المس����احة العام����ة ، خارط�����ة المدحتی����ة الطوبغرافی����ة ، مقی�����اس  -19

 . 1990لعام  1/100000

 1/1000س�اس مقی�اس مدیریة بلدیة ناحیة المدحتی�ة ، خارط�ة التص�میم اال -20

  2008لعام 

 1/50000مدیریة الموارد المائیة لناحیة المدحتیة ، خارطة الري ، مقیاس  -21

 . 2008لعام 

  

  املقابالت الشخصية 

  -قامت الباحثة باجراء المقابالت االتیة :

   11/2/2009مقابلة مع المھندس جمیل ناصر حسین بتاریخ  -1

 15/3/2009المدحتیة بتاریخ مقابلة مع مدیر المشاریع في ناحیة  -2
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 1/4/2009مقابلة مع بعض العوائل المھجرة بتاریخ  -3

 6/4/2009مقابلة مع بعض سكان حي الزھراء بتاریخ  -4

  13/4/2009-12مقابلة مع اصحاب بیع العقارات بتاریخ  -5

 15/4/2009مقابلة مع اصحاب محالت تجاریة بتاریخ  -6

 30/4/2009-29مقابلة مع بعض موظفي المراكز الصحیة بتاریخ  -7

  2/5/2009مقابلة مع موظفي العیادات الطبیة الخارجیة بتاریخ  -8

  3/5/2009مقابلة مع موظفي الدوائر الحكومیة بتاریخ  -9

  7/5/2009مقابلة مع سدنة االمام الحمزة (ع) بتاریخ  -10

  8/5/2009مقابلة مع الزائرین بتاریخ  -11

  

  املصادر باللغة االنكليزية 

1- Pavid Rhind and Ray Hudson , Land Use , United States 

of , America , 1980. 

2- James , H.ohnson , Urban Geograph, 2nd Dition, Brinted 

in Great Britain By Willian Clowes , Sonslimited 

, London , 1972  

3- Chabin , F. Stuat , U rban and Land Use Blanning , 

University of Illiuois Press USA , 1972 . 

4- R ichard , G. Candpeter , H. Soclo , Economic Models in 

Geograph , London , 1970  

5- Gohn ,Iclark , Populution Geography , Second Edition , 

Bergarman Press , London , 1972  
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6- Willia Goadman , Principle and Practice of Urban 

Planning Washing ton Urban Ins�tut , 1969  

 

 

  )1ملحق (

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حمافظة بابل) – ناحية املدحتية (التوزيع املكاني الستعماالت االرض احلضرية يف

  استمارة االستبيان 
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  الباحثة 

 

  

  

  

  

  

  )1منوذج (

  بالسكان والسكنخاص 

  ----------------------اسم الحي السكني  -1

 ----------------------مھنة رب االسرة  -2

 -------------الدخل الشھري لرب االسرة  -3

 -عدد افراد االسرة والحالة العلمیة لھم كما یلي : -4

  

  شھادة علیا  جامعة  معھد  اعدادیة  متوسطة  ابتدائیة  یقرا ویكتب  امي  انثى  ذكر  ت
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  -------------كال ---------------ھل انت من سكنة المدینة  نعم -5

  اذا كان الجواب كال فاین كنت تسكن 

  --------------ناحیة  ------------------قضاء  -------------محافظة 

   2م----------------المساحة الكلیة للوحدة السكنیة  -6

ثالث ----------طابقین------------- عدد الطوابق في الوحدة السكنیة  طابق -7

 ----------طوابق فاكثر 

 ----------طین  --------------بلوك  ------------نوع مادة البناء طابوق  -8

-------ردیئ�ة  ----------متوسطة  ----------ھل تعتقد ان حالة البناء جیده  -9

- 

 -----------اس��رتان  ----------ك�م ع�دد االس�ر ف�ي الوح�دة الس�كنیة اس�ره  -10

 ----------اربع اسر فاكثر  -------------ثالث اسر 

ثالث  ---------غرفتان  --------كم عدد الغرف في الوحدة السكنیة غرفة  -11

 -----------اربع غرف فاكثر  ----------غرف 

اذا كان ایج�ار  ------------ایجار  ------------ملكیة الوحدة السكنیة ملك  -12

 -----------ر الشھري فما مقدار االیجا

 ------حدیقة  --------مرافق صحیة  --------ھل یوجد في المسكن حمام  -13

اذا  ----------------ك�ال  -------------ھل تفكر باالنتقال من المسكن نعم  -14

الحال��ة  -----------ك��ان ال��واب ك��ال ھ��ل بس��بب وج��ود االق��ارب واالص��دقاء 

---------العمل والخدمات االخ�رى قرب المسكن من محل  ---------المادة 

 -----------اذا ك��ان الج��واب نع��م ھ��ل تفك��ر باالنتق��ال ال��ى س��كن افض��ل  ---

 . -----------سكن ارخص 

 ھل یوجد في الحي السكني الخدمات االتیة  -15
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  مجاري  كھرباء  ماء  متنزه  مركز صحي  جامع

  

  

  

  

          

  

   -ھل یوجد في الحي السكني ما یلي : -16

 

   

  

  

  )2منوذج (

  خاص باحملالت التجارية والصناعية

   -------------موقع المحل  -1

 ------------عدد العاملین في المحل  -2

  اعدادیة  متوسطة  مدرسة ابتدائیة  روضھ  حضانة
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اذا كان ایجار فما مقدار  --------------ایجار ------------ملكیة المحل ملك  -3

 -------------االیجار الشھري 

 ساعة  ---------------عدد ساعات العمل الیومیة  -4

 --------------عدد زبائن الیومي للمحل  -5

م��ن خ��ارج  ------------م�ن ای��ن ی�اتي المتس��وقین للش��راء م�ن داخ��ل المدین�ة  -6

 ------------المدینة 

-----------ص�ناعي  -------------نوع النشاط الممارس في المحل تجاري  -7

 -----------------كالھما -

--------------كالھم�ا  ---------------ب�المفرد  -------------البیع بالجملة  -8

- 

اذا ك�ان  --------------كال  -----------ھل ترغب باالنتقال من المحل  نعم  -9

عل�ى الش�ارع  ----------الجواب نع�م أي االم�اكن تفض�ل ف�ي مرك�ز المدین�ة 

 ---------------معین یذكر  في حي -------------الرئیسي 

 اھم الصعوبات التي تواجھ عملك  -10

  ----------ارتفاع تكالیف النقل 

  ---------------قلة المردود االقتصادي 

  ---------------عدم وجود شوارع مبلطة 

  -----------------سبب اخر یذكر 

  اھم المقترحات لتطویر المناطق التجاریة والصناعیة في المدینة  -11

  

  

  )2ملحق (



197 
 

  عينة الدراسة

  %)5نسبة العینة (  عدد الوحدات السكنیة  الحي السكني  ت

  87  1740  حي االمام  1

  100  2000  حي الحسین  2

  61  1220  حي االمیر  3

  53  1060  حي الزھراء  4

  2  40  ھور حجاب  5

  303  6060  المجموع

  


