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 الشكر والتقدير
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

لـىهللاسبحانهوتعالىبالـشكروالثناءعلىمـاانعموتفضل،وتعـجزكلماتاالمتنانانإاتوجه
تفيحـقاالحبةالذينوقفوامعيفيدراستيويسرواليسبلهاوكانوامناراتعلمشامخةواخصبالذكر

تقوم الرسالةيدائما ائخطامنكانتارشاداتهما عباس عبد الحسن أ.د.)أستاذّيالمشرفينعلىهذه
.( علي المولى جمعة أ.د. طارق )( والعيداني 

كمااشكرعمادةكـليةالتربيةللعـلوماالنسانيةالتييسرتلناسبلالعلموالتعلمومدتلنايدالعون
.معاونالعميدللشؤونالعلميةوالدراساتالعليا دي االسدي (يهن أ.د.اسعد عباس)واخصبالذكر

لدراساتاخصاساتذتيفيجهبخالصالشكرألعضاءهيئةالتدريسفيقسمالجغرافيةوباألوأتو
.(د.اسامة  مجيد حميد م.أ. بـ)العلياورئاسةقسمالجغرافيةمتمثلة

ومدّالبحثهــذامعالـمالبرازدورلهكانمنكلجهودذكرىتخليدعنعاجزةشكريكلماتتقفولن
(.م د.محمد اطخيخ المالكيأ)و(.د.صالح االسديأ)واخصبالذكرالصعابتذليلفيالعونيدلي

منعبدهللا العيداني (ماجدة ) م.د . ومنجامعةالمثنى( ماهر ناصر م.د..)أومنكليةالتربيةللبنات
.كليةالتربيةللعلوماالنسانية)أ.د. عبدالرحمن جري مردان (وكليةالتربيةبنات

كبيرفيالذيكانلهدور(.عمار عبد الرحيم د .أ)الىوتقديريشكريأقدمانبالجميلوعرفانا 
.الرسالةرسمخرائطمساعدتيل

والىجميعالدوائروالمؤسساتالحكوميةفيمدينةالعلياوشكريالمفعمبالودلزمالئيفيالدراسات
(والمهندسعبدنةواالستاذ حيدر عقرب في بلدية المديالمهندس مؤيد السعيد )وباألخصالمدينة

الباسطفيدائرةالمواردالمائيةفيمحافظةالبصرة
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 لمستخلصا

 العمران امتداد نتيجة ،وذلك يوم بعد يوما  تتناقصالْمَدْيَنة ألراضيالزراعيةالمحيطةفيمدينةا خذتا
وزيادة ، مارس التحضر نسبة فوقها إْذ ، الدراسة متضغوط السكاني النمو فيمنطقة ا  األراضي على زايدة

 ان إذْ ،المدينة الى الريفمن الهجرة بفعل ةالناجموالزيادة للسكان الطبيعية بالزيادة النمو هذا يتمثل،والزراعية
تؤدي ،األخرى البشرية والخدمات السكنراضيالغراضاأل على الطلب زيادة الى يؤدي السكان زيادة كما
دو النقل وسائل هاما   الطرق شق خالل من رانعلىاالراضيالزراعيةفيمنطقةالدراسةالعمزحف في را 
قامة  يساعدينةالمد في السليم التخطيط انعدام انكما ،الطرق هذه جوانب علىالتجارية واألنشطة المنشآت وا 
راضيالزراعية.األ حساب علىرانالعمتوسع على

 الدراسة هذه تناولت لمدينة العمراني المعلوماتالْمَدْيَنة)التوسع نظم باستخدام الزراعية االراضي (على
2020حتىعامباتجاهاالراضيالزراعيةمنذنشوءالمدينةيالتوسعالعمرانوالهدفمنهادراسةGISالجغرافية

المتمثلةاالسبابوالعواملالتيادتالىالتوسعالعمراني،والكشفعن السكانيةللمدينة، وضعفبالزيادة
وزحفالزراعيةقلةالمساحاتاثربشكلسلبيعلىوضعحدللمتجاوزينعلىاالراضيفياالجهزةاالدارية
العمرانعليها.

،إْذبلغتنسبةدراسةـالمنطقةفيبيرـكبشكلالزراعيةاألراضيمساحةفيتناقصالدراسةنتائجأظهرت
رمراحلتاريخيةـوعبـتتطوروتنماخذتالمـَْدْيَنةدينةكمابينتانم%(،54.56التغيرالعاملهذاالصنف)

ـوتخ متعددة المستخدمةالبناءوادـومالمساكنوبناءنمطهاعةـوطبيالمدينةنمولىـعانعكستطيطية
ساهمنيالذيسكالحراكوالنتيجةلتحسنالوضعاالجتماعيواالقتصادي،فيهاختلفةـالماالرضاالتـواستعم

 .فيالمدينةفينشوءاحياءسكنيةحديثةتميزتعناالحياءالقديمة

عمليةتنظيمعلىاالراضيالزراعيةيعملعماالتالستاستراتيجيمخططإعدادبضرورةالدراسةوأوصت
عليهاالمحافظةوالزراعيةلألراضيوالمستدامالمالئماالستخدامويحقق،السكانيةللتجمعاتالعمرانيالتطور

األخرىوالمحاصيلالخضرواتمنالسكانحاجةلسدبالمحاصيلوزراعتهااألراضياستثمارعلىوالتشجيع
ذاتالزراعيةاألراضيعلىالبناءمنبدالالزراعيةالقيمةالمتوسطةالمنطقةفيللبناءالمواطنينوحث

السكانمنالمتزايدةاألعدادالستيعابالمساكنبناءفيالرأسيالتوسع،كمااوصتالدراسةبالعاليةالخصوبة
 .حولالمدينةالمساحةعلىالحفاظاجلمنالحديثةالمتطلباتوفقوالعالمدولمنكثيرفيمتبعهوكما
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 -املقدمة :   
لى حساب األراضي والمناطق المحيطة ع توسع مدينة ما إلىيشير مصطلح التوسع العمراني    

 تدريجيًا وزيادة كثافتهاالمجاورة للمدن المحيطة و المناطق  بها، مما تؤدي هذه الظاهرة إلى تطوير
 فضاًل عن الزيادة السكانية هناك عوامل أخرى تساعد على التوسع العمراني،  السكانيَّة شيئا فشيئا

من خالل استحداث األحياء السكنية الجديدة في أو بالقرب وذلك أبرزها سياسة الدولة  في المدن
العامل او المحيطة بها ، فضاًل عن  المتواجدة في المدنوبساتين النخيل من األراضي الزراعية 

 خالل منالمادي الذي من خالله يتم أغراء أصحاب األرض الزراعية الواقعة في ضواحي المدن 
واستغاللها ألغراض غير زراعية، كما أن للعوامل األجتماعية دورًا بارزًا من خالل رغبة بيعها 

يقتطعون مساحات معينة من األراضي بعض سكان المدن في السكن في ضواحي المدينة ، إذ 
دور الكبير الفضاًل عن  فادة منها في الزراعة ،دون االستسكنية  يضاالزراعية ويحولونها إلى أر 

ادى الى انشطار الذي سن المستوى المعيشي النسبي للسكان ـقتصادية من خالل تحل األـلعوامل
 وبهذا تعرضت  المدينة الى خسارة مورداً ، تصلح الن تكون سكنا لهم  العوائل والبحث عن اراض  

كما ان فيها ، زراعية صالحة للزراعة ومزروعة فعال  مهما من خالل فقدان اراض   اقتصادياً 
لوسائل النقل والمواصالت دورًا مهمًا في زحف العمران على االراضي الزراعية من خالل شق 

قامة المنشآت واالنشطة التجارية على جوانب هذه انعدام التخطيط فضاًل عن الطرق ،  الطرق وا 
السليم في المدن وضعف القوانين العمرانية الرادعة ساعد على تقلص مساحة الرقعة الزراعية 

راضي الزراعية في مدينة لذا اخذت اال،  المنتجة وتوسع العمران على حساب االراضي الزراعية
والمحيطة بها تتناقص يومًا بعد يوم وذلك نتيجة امتداد العمران فوقها وزيادة نسبة التحضر  الْمَدْيَنة

 الْمَدْيَنةمدينة  شهدتأذ ، إْذ يمارس النمو السكاني المتزايد ضغوطًا على االراضي الزراعية ، 
االساس التي كانت بهكتارًا ( 1650.13الى ) فيه منطقة الدراسة وصلتتوسعًا عمرانيًا كبيرًا 

( 70333الى ) ليصلان هذا التطور رافقه تطور في نمو السكان إْذ عبارة عن اراضي زراعية 
ان هذه الزيادة في افراد السكان و ،  1997( نسمة عام24929كان )بعد ما  2020نسمة عام 

رافقة زيادة في اعداد االفراد داخل الوحدة السكنية مما دفع السكان للتفكير في انشاء وحدات سكنية 
باتجاه  ةنتج عنه نـهضة عمرانية افقيالذي جديدة بسبب ارتفاع المستوى االقتصادي النسبي 
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ة للحد من التوسع العمراني على االراضي اما دور سياسة الدول، االراضي الزراعية في المدينة 
سبب ، باما بعدها فلم يكن لها دور يذكر ،  2003محدودا لغاية عام  فكان الزراعية والبساتين

عدم تطبيق القوانين الخاصة بحماية االراضي الزراعية ، اما قبل هذه المدة فكان دور الدولة بعدم 
الكثير من االراضي قامت بمسح من ذلك فانها تغيير جنس االرض الزراعية ، ولكنها بالرغم 

الزراعية والبساتين وتم وتوزيعها كقطع سكنية على المواطنين فيما بعد مما ادى الى تقلص 
داث احياء حالبساتين داخل المدينة والمساحات الزراعية والتوسع العمراني عليها من خالل است

 .جديدة 

مشكلة الدراسة   -اولا   

 -:ية ـث باالسئلة االتـلة البحـمشكيمكن صياغة   

 ؟اثر في توسع المدينة على حساب االراضي الزراعية الْمَدْيَنةل للنمو السكاني في مدينة ـه -1
تغير جنس هذه ، وهل  الْمَدْيَنةاالراضي الزراعية في مدينة في  ماحجم التغير الحاصل  -2

 االراضي الى عمرانية؟
ضي الزراعية ام انها ساهمت في  االعمراني على االر هل للعوامل اثر في تحديد التوسع  -3

  ؟ توسع المدينة
 ؟ ةنَ يْ دَ مْ الفي مدينة ضي الزراعية التوسع العمراني على االر لمترتبة  اثارهل هناك  -4

الدراسةفرضية  - ثانياا   

العمراني عـلى االراضي الزراعية  لـه اسباب متعـددة ومن ابرزها النـمو المتزايد ان التوسع  -1
وانـخفاض اسعار االرضي الزراعية ، للسكـان )الطبيعي والهجرة من المناطق المجاورة( 

 وغيـاب دور القانون وكـذلك سوء تخطيط الدولة .
وان هذا التوسع ،  2003بعـد عام  في مساحتها ال سيماتزايد الكـبير  الْمَدْيَنةشهدت مدينة  -2

 . عـلى حساب االراضي الزراعية العمراني  كان
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على زيادة التوسع عامل المالي ـواالقتصادية والل االجتماعية ـساعد النمو السكاني والعوام  -3
العمراني على االراضي الزراعية ، كما ان هناك بعض المحددات التي وقفت عائقًا امام 

 توسع المدينة .
هناك العديد من االثار التي خلفها التوسع العمراني على االراضي الزراعية في منطقة  -4

 الدراسة .

 هدف الدراسة  -ثالثاا 

تهدف الدراسة الى معرفة حجم المساحات المتغيرة بسبب التوسع العمراني العشوائي   -1
 . عليها في مدينة المدّينة وبيان اسباب هذا التوسع وأثره على االرضي الزراعية

،  الْمَدْيَنةفي مدينة دراسة العوامل التي ادت الى التوسع العمراني على االراضي الزراعية  -2
المساحات الزراعية من خالل تتبع مراحل تتطور المدينة منذ نشؤها مما ادى الى تقليص 
، وكذلك معرفة المحددات التي وقفت باتجاه التوسع العمراني  2020الى الوقت الحاضر 

 . ومعرفة اتجاهات توسع المدينة
المشكالت الناتجة عن التوسع العمراني ومحاولة ايجاد الحلول االثار و الكشف عن ابرز   -3

 حصلالتناقص الذي ار مقد عن كشفوالمقترحات للحد من هذه المشكلة وكذلك ال
 . لالراضي الزراعية مقابل التوسع العمراني الذي حدث للمدينة

في تحليل بيانات منطقة الدراسة واخراجها  GISية ـيات نظم المعلومات الجغرافـاستخدام تقن -4
 . موضوعية بدقة عالية اتبهيأة خرائط ذ

 تغيرت التي المناطق عن فـوالكش ، السكنية والمناطق المباني يـف التغيرات طبيعة ليلـتح -5
 . الْمَدْيَنةمدينة  في تتغير لم التي والمناطق بالفعل

 .بها والنهوض تطويرها على تعمل الْمَدْيَنةفي مدينة  للتخطيطراتيجيات است وضع -6
ًالدراسةًًاهميةًً-رابعا ً

  -0ي :ـفيما يل الدراسة يةـأهم منـتك
 في منطقة الدراسة . واثارها العمراني التوسع مناطق وكشف تتبع  -1
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 الزحف العمراني على كشف ومراقبة على قادر تقني علمي سلوبأ االعتماد على -2
 قنياتـبت متمثال  )2020-1920 ( المدة خالل عليها العمران وتأثير الزراعية  االراضي
 .( GISلومات الجغرافية )ـنظم المع

على االراضي الزراعية النتشار العمران االفقي في مدينة الْمَدْيَنة وضع حد في الحاجة  -3
 .د من هذه المشكلة وتفاقمها حعن طريق وضع الحلول والمقترحات لل

 مربرات الدراسة  -اا خامس
ومن ثم في مدينة الْمَدْيَنة ادى الى نقصان االرضي الزراعية  حصلان التوسع العمراني الذي   -1

ى الى نقصان االنتاج الزراعي فيها وبالتالي ظهور احياء ومباني سكنية جديدة وصلت الى اد
 ( احياء سكانية في بداية نشؤها.5بعدما كانت ) 2020( حي سكني عام 16)

التي تمنع مالكي االراضي الزراعية من البناء فيها او بيع هذه والضوابط عدم تطبيق القوانيين  -2
 .2003بعد عام فيها االرضي  من اجل البناء 

في محافظة منطقة زراعية ومعروفه بقـدمها التاريخي  وموقعها الجغرافي مدينة الْمَدْيَنة ان  -3
 .وكذلك وقوعها على نهر الفرات  ادى الى نشاط الدور االستيطاني فيها البصرة 

حدود منطقة الدراسة-سادساا   

  -احلدود املكانية : -أ

--°16. 30-)و (47--°13. 30-ي تقع بين دائرتي عرض )ـالتالْمَدْيَنة مدينة دراسة ـتشمل ال    

الشمالي تقع في الجزء  إذْ ،  شرقاً   °(57. 30-°)30.°55. 30-( شمااًل وقوسي طول )47
مام األ قضاء ـيم ومن الجنوبمن الشمال ناحية عز الدين سلحدها الغربي من محافظة البصرة ي

 ( .1. خريطة ) اء الجبايشـقضمن الغرب دها ـين يحـفي ح الصادق ،

دى هذا التوسع الى الكثير من التغييرات في مما اواتسعت رقعتها  الْمَدْيَنة ت مدينةـنم   
لتوسع المستقبلي ا فضال عن دراسة، استعماالت االرض حتى وصولها الى حدودها الحالية 

للمدينة واعطاء صورة عن مقدار الحاجة المساحية الستعماالت االرض وخصوصا االستعمال 
 . 2020السكني لغاية 
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 ومحافظة البصرة الْمَدْيَنة( موقع منطقة الدراسة من قضاء 1خريطة )
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جمهوريةًالعراقً،ًوزارةًالمواردًالمائيةً،ًالهيأةًالعامةًللمساحةً،ًخريطةًالعراقًاالداريةًًباالعتمادًعلىًً-المصدر

ً.2019مطبعةًالهيأةً،ًبغدادً،ً

ً
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  -احلدود الزمانية  : -ب

     .  2020لغاية عام  الْمَدْيَنةتحددت منذ نشؤء مدينة    

منهجية الدراسة  -سابعاا   

لمي الدقيق  وكذلك المنهج التاريخي عن طريق تتبع ـدراسة على المنهج الوصفي العـاعتمدت ال   
مراحل تطور المدينة  وتغير استعماالت االرضي وتناقص االراضي الزراعية وزيادة االبنية 

لي من اجل بيان دور العوامل البشرية التي ادت الى العمرانية ، كذلك استخدام المنهج التحلي
التوسع الكبير على االرضي الزراعية ، وكذلك استخدام المنهج الوظيفي في تحليل استعماالت 

 .االرض الحضرية وكفاءتها واالعتماد  على المعايير التخطيطية المناسبة 

مصادر الدراسة  -ثامناا   

 اعتمد الباحث على جملة من المصادر المختلفة خالل دراسته وهي : 

تـــــــم االعتمـــــــاد علـــــــى مرئيـــــــات القمـــــــر الصـــــــناعي االمريكـــــــي المرئياااااااائيال: اااااااائي ي ي -1
(LandSat5-8 ) ،( والقمــــــــــرQuikBird2(  و للمــــــــــدة مــــــــــا بــــــــــين )2020-1997 )
معرفــــة تغيــــر مســــاحة المدينــــة  هــــوثــــالث مرئيــــات مختلفــــة   كــــان الهــــدف مــــن اعتمــــادو 

 وكذلك معرفة مساحة المعمورة من المدينة .
ي  -2 يوالرقمي  يالورقي  الحصول على الخرائط القديمة المحفوظة لدى دائرة  تم الخرائط

يوخرائط التصميم االساس  للمدينة وخرائط الكادسترو والخرائط القطاعية للمدينة، البلدية 
 ي.يوبعض الخرائط الرقمية

ي التقاري -3 يالحكومي  بعض البيانات الخاصة من تم الحصول على مجموعة من  ير
، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا الْمَدْيَنة  دائرة بلدية قضاء) رسمية كـالدوائر ال

، مديرية صحة محافظة البصرة ، مديرية  البصرة المعلومات ، مديرية تربية محافظة
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الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في محافظة البصرة ، الموارد المائية في محافظة البصرة ، 
 . (،مديرية الزراعة في محافظة البصرةمديرية الوقف السني والشيعي في محافظة البصرة

الزيارات من خالل الدراسة م دراسة منطقة ـتالزيارائيالميداني يوالمقابالئيالشخصي ي ي -4
المفصلة عن استعماالت االرض الحضرية ل تسجيل المعلومات ـدانية المتكررة من اجـالمي

من خالل المشاهدة او من خالل المقابالت التي اجراها الباحث مع عدد من ابناء المدينة 
وبعض المسؤولين في الدوائر ذات العالقة ، وكذلك توثيق بعض الحاالت ببعض من 

ييالصور الفوتوغرافية لمنطقة الدراسة الباحث  بلق ذلك تم اختيار عينة منوعلى اثر ،
التي تمثلت في استمارة االستبانة التي وزعت بطريقة العينة العشوائية على احياء المدينة 

من  (%10)( استمارة  بواقع 723ينة الموزعة )ـبلغ حجم الع، و ( حي سكني 16البالغة )
  2020عام لوحدة سكنية ( 7230)البالغة ة َـ الْمَدْيندات السكنية في مدينة ـمجموع الوح

 .(2ملحق )
ياالكاديمي  -5 ييالدراسائ ي والتقارير يالدراس  يبمنطق  يالخاص   قام الباحث الحكومي 

 والدوريات الكتب واالطاريح والرسائل وكذلك البحوثمـن بجمع البيانات والمعلومات 
 . التي تخص منطقة الدراسة على مواقع االنترنت  المنشورة

هيكلة الدراسة  -تاسعاا   

 -:لى النحو االتي عملت الدراسة على مقدمة واربعة فصول تاش

 ع ـي الكشف عن التوسـظم المعلومات الجغرفية فـدور ن االولتناول الفصل  يال:صلياالولي
، م التعريف بخريطة نظم المعلومات وتطورها التاريخي واهميتها ـت ، إذْ العمراني للمدينة 
دور نظم المعلومات الجغرافية في ادارة اراضي منطقة الدراسة والكشف كما تناول بيان 

بيان دور نظم المعلومات في دراسة ، فضاًل عن عن اماكن المكتضة عمرانيا فيها 
م استخدام ـت، واخيرًا  استعماالت االرض والكشف عن دورها في توزيع تلك االستعماالت

دينة ومتطلبات التوسع ـلنمو المستقبلي للمديد اتجاهات اـم المعلومات في تحـخريطة نظ
 .التي تحتاجها المدينة 
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 االراضي وتوسعها باتجاه المراحل التاريخية لنشوء المدينة وتطورها العمراني يال:صليالثاني
الكشف عن مساحة المدينة في كل ، و  2020الزراعية منذ مطلع القرن الثامن عشر لغاية 

  .األراض وبيان مساحة كل استعمال  والتوزيع المكاني لهمرحلة عمرانية واستعماالت 
 ادت الى التوسع العمراني للمدينة التي العوامل  دراسةهذا الفصل ناقش  : ال:صليالثالث

وهي العوامل الديموغرافية المتمثلة بحجم ونمو السكان وتركيبهم العمري والنوعي وكثافتهم 
والعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية  ، ومركز الثقل السكاني في منطقة الدراسة

بيان دور المحددات  في الحد من التوسع العمراني ولعل اهمها وشبكة النقل الحضري ، و 
على اثر التوسع العمراني ، كما تناول المباني الحكومية واالراضي والمحرمات النفطية 

 . في المدينةاالراضي الزراعية 
 ي ييالرابعال:صل منطقة  ضرية فيـاستعماالت االرض الحة ـالفصل الى دراستطرق هذا  

االستعماالت السكنية والتجارية  ناحيةودراستها بشكل مفصل من  2020عام الدراسة ل
االدارية الخدمات  ، مالتعلي، الصحة  ،النقل  ) وكذلك االستعماالت الخدمية، والصناعية 
االرض في زيادة التوسع العمراني  مع التاكيد على دور تطور استعماالت، والترفيهيه(

 وكذلك حساب نسبة حصة الفرد من كل استعمال ومدى كفاءة االستعمال ، للمدينة

 اللغة االنكليزية .بواخيرًا تم كتابة االستنتاجات والمقترحات والتوصيات والملخص 
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 الفصل الول 

 التقنيات ومراحل ومفاهيم الدراسة

لكونها من  ؛ تعد دراسة التوسع العمراني للمدن من الدراسات المهمة في الجانب البشري
 كون هذا التوسع غالباً لترافقها مجموع من المشاكل  ، إذْ السمات البارزه الغلب المدن العراقية 

يعد علم نظم المعلومات الجغرافية وسيـلة  ، وما يكون على حساب األرض الزراعية المجاورة 
الزمنية  ددالمهامة الستكشاف هذا التوسع وما يرافقه من تغيرات تطرأ على المدينة خالل 

 مة الخرائط  والمرئيات الفضائية.من خالل ترجالمتباعدة  ، فهي األداة األساس لرسم الواقع 

الهدف من اعداد خرائط استعماالت األرض الحضرية هو ادراك نتيجة تفاعل كل من ان 
ة  العوامل الطبيعية والبشرية ، ألجل معرفة وتقييم التوزيع الحالي الستخدامات األرض الحضري

وكذلك ابراز اتجاهات تطور هذه االستخدامات في المستقبل ، وتكوين صورة شاملة عن 
جانب أهميتها في المساعدة في تقييم تأثير االنسان على البيئة  إلىالعالقات المكانية بينها 

وقدرتها على تمييز التغير في استعماالت االرض ومعرفتنا لحجم التوسع الذي ، المحيطة به 
كما يعتمد نجاح هذا النوع من الخرائط على توازن العناصر المؤلفة لها   ،(1)طرأ على المدينة 

من نظام التضليل او التلوين بتدرجاته ، وعدد الفئات للقيم العددية لنسب المساحات الحضرية 
لى هذا االساس فقد مرت الدراسة بعدة مراحل تسلسلية للخروج بنتائج علمية دقيقة وتطورها ، وع

  -:كالتالي وهي

 الربامج املستخدمة يف الدراسة - أولا 
تعامـــــل الباحـــــث مـــــع كـــــم هائـــــل مـــــن المعلومـــــات والبيانـــــات التـــــي كـــــان البـــــد مـــــن تبويبهـــــا      

 تبنتــــائج علميــــة دقيقيــــة وواقعيــــة لمشــــاكال ومــــن ثــــم معالجتهــــا وتحليلهــــا للخــــروج، وتصــــنيفها 

                                                           
الطبع ياالولىي،يعماني،ياطاريجغرافييعامي،يي–عثمانيمحمديغنيمي،يتخطيطياستخدامياالرضيالري:ييوالح ريي(1)

ي.ي91،يصي2001االردني،يداريالص:اءيللنشريوالتوزيعي،ي
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اعتمـــــــد الباحـــــــث فـــــــي دراســـــــته علـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن البـــــــرامج الدراســـــــة ، ومـــــــن ثـــــــم  منطقـــــــة
  -المتخصصة وهي :

  ((ERDAS_V.9.1برنامج الـ -1
ــــــات الفضــــــائية       ــــــل المرئي ــــــع األدوات لمعالجــــــة وتحلي ــــــى جمي ــــــوي عل ــــــامج يحت وهــــــو برن

ــــــــــــات التصــــــــــــحيح  ــــــــــــة ، ويقــــــــــــوم بعملي وبعــــــــــــض تطبيقــــــــــــات نظــــــــــــم المعلومــــــــــــات الجغرافي
 Radiometric)واإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاعي  ، (Correction Geometric)الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

Correction)  للمرئيـــــــــــــــــــــــــات الفضـــــــــــــــــــــــــائية ، وأنـــــــــــــــــــــــــواع التحســـــــــــــــــــــــــينات المكانيـــــــــــــــــــــــــة
(SpatialEnhancement)  ،والطيفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة (SpectraEnhancement ،)

وتحاليـــــل ، ويتعامــــل مــــع كافــــة انــــواع المرئيــــات الفضــــائية لمختلــــف االقمــــار االصــــطناعية 
فــــــــــي ( Projects)نظــــــــــم المعلومــــــــــات الجغرافيــــــــــة ، وقــــــــــد اســــــــــتخدم الباحــــــــــث البرنــــــــــامج 

ـــــــي  ـــــــة الدراســـــــة ، وعمـــــــل التصـــــــنيف االل تصـــــــحيح مســـــــاقط الخـــــــرائط الطوبوغرافيـــــــة لمنطق
عـــــن التصـــــنيف البصــــــري  فضــــــالً ، بنوعيـــــة الموجهـــــه وغيـــــر الموجهــــــه لمرئيـــــات المنطقـــــة 

لتحديـــــــد المعــــــــالم الحضــــــــرية ومراقبــــــــة التغيــــــــرات علـــــــى الغطــــــــاء االرضــــــــي خــــــــالل المــــــــدة 
ـــــــــين عـــــــــامي )  عـــــــــن انتـــــــــاج معامـــــــــل (   ، فضـــــــــالً 2020و1997الفاصـــــــــلة للمرئيـــــــــات ب

 .(2020( للمنطقة المستخرج من مرئية عام )NDVIاالخضرار الطبيعي )

 (ArcGIS_V.10.2)برنامج الـ -2
وهــــــــو مــــــــن أهــــــــم بــــــــرامج نظــــــــم المعلومــــــــات الجغرافيــــــــة مــــــــن أنتــــــــاج شــــــــركة اســــــــري       

(ESRI) األمريكيــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــابع لمعهــــــــــــــــــــــــــــد أبحــــــــــــــــــــــــــــاث أنظمــــــــــــــــــــــــــــة البيئــــــــــــــــــــــــــــة           
(Environmenta System Research Institute)  نــــامج ر يتــــوفر فــــي الب، و

ــــــ) اجهـــــاتعـــــدة و  ــــــ)، ( ArcMapاهمـــــا ال ـــــى  مجموعـــــة ، ( ArcCatalogوال ـــــوي عل ويحت
جـــــراء العمليــــات الحســـــابية  كبيــــرة مــــن األدوات الفعالـــــة التــــي تســـــاعد علــــى فهـــــم البيانــــات وا 

ـــــة ـــــة بدقـــــة عالي ـــــة وبنـــــاء قاعـــــدة للبيانـــــات الجغرافي انـــــات ، فضـــــاًل عـــــن عـــــرض بي والمنطقي
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( Layoutعمليـــــــــات اإلخــــــــراج النهـــــــــائي)، و  الخــــــــرائط الرقميـــــــــة والتعامــــــــل مـــــــــع الطبقــــــــات
ــــــــد اســــــــتفاد الباحــــــــث مــــــــن  للخــــــــرائط وغيرهــــــــا مــــــــن الوظــــــــائف األخــــــــرى المســــــــتخدمة ، وق
ــــــاً  ــــــامج فــــــي كــــــل مراحــــــل الدراســــــة تقريب ــــــة هــــــذا البرن ــــــي توفرهــــــا بيئ ــــــة الت ــــــات الهائل  االمكان

ببنــــــاء قواعــــــد البيانــــــات للطبقــــــات  هــــــا ومــــــروراً مــــــن مرحلــــــة ادخــــــال البيانــــــات وتبويب ابتــــــداءاً 
بــــــاالخراج الخرائطــــــي  وتحليلهــــــا ومعالجتهــــــا وانتهــــــاءاً ، المكانيــــــة لمعــــــالم منطقــــــة الدراســــــة 

ــــة الدراســــة  ــــي منطق عــــن خــــرائط المراحــــل  فضــــالً ، لعوامــــل ومحــــددات التوســــع الحضــــري ف
 المورفولوجية والتوقع المستقبلي لها .

 ي(MicrosoftOffice)جمموعة برامج الـ-3
اســــتفاد الباحــــث منهــــا فــــي عمــــل االشــــكال البيانيــــة التوضــــيحية لــــبعض المتغيــــرات فــــي     

ــــــــامج الـــــــــ) ــــــــة الدراســــــــة مــــــــن خــــــــالل برن ( ، كــــــــذلك اســــــــتخدام برنــــــــامج Excel2010منطق

يي( في كتابة كافة فصول الدراسة ومتعلقاتها االخرى . Word2010الـ)

  األجهزة والدوات املستخدمة يف الدراسة -ثانياا 
فقـــــد اســـــتعان الباحـــــث بجملـــــة  ةَنـــــيْ دَ مْ الفـــــي ســـــبيل الخـــــروج بدراســـــة دقيقـــــة وواقعيـــــة عـــــن مدينـــــة 

يمن االدوات واالجهزه التمام متطلبات الدراسة وهي : 
(  Corei5( بقـــــدرة معـــــالج )hpنـــــوع ) اً شخصـــــي اً اســـــتخدم الباحـــــث فـــــي الدراســـــة حاســـــوب -1

 (.500GB) ن دائمةبسعة خز ( GB 4وذاكرة )
( Genxأجهـــــزة مســـــاعدة متمثلـــــة بوحـــــدة إدخـــــال المعلومـــــات )ماســـــح ضـــــوئي يـــــدوي نـــــوع ) -2

 .(TB 2، هارد خارجي سعة )( 32GBفالش رام سعة )
ملونـــــة  اســـــود وابـــــيض واخـــــرى كـــــانون وعطابعـــــة ليزريـــــة نـــــامـــــا وحـــــدات االخـــــراج فتمثلـــــت ب -3

 .الدراسة المنتجةطباعة خرائط استخدمتا في  (CanonG2411) نوع نافثة للحبر
ــــــع العــــــالمي ) -4 ــــــد الموق ــــــة ( GPSجهــــــاز تحدي ــــــاط المرجعي ــــــد النق اســــــتخدم فــــــي مجــــــال تحدي

ـــــــوع )جهـــــــاز  ـــــــة )( GARMIN78sن للتاكـــــــد مـــــــن بعـــــــض الظـــــــاهرات والمعـــــــالم  م (5بدق
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ميــــــدانيا ورصـــــــد نقـــــــاط التـــــــدريب التـــــــي اســـــــتخدمت فـــــــي عمليـــــــات التصـــــــنيف والتحلـــــــيالت 
 .( 1لمنطقة الدراسة ، الحظ صورة ) المختلفة للمرئيات الفضائية

 (1صورة )
 (GARMIN)( نوع GPSجهاز تحديد الموقع العالمي )توضح استخدام الباحث  

ي
ي.ي2021/ي4/ي3يبتاريخييالدراس يالميداني يالمصدر 

ي
للتصــــــــــــوير الفوتــــــــــــوغرافي نــــــــــــوع  الهــــــــــــاتف النقــــــــــــال الشخصــــــــــــي للباحــــــــــــث كــــــــــــاميرا   -5

(GalaxyNote9 ) بدقة(Megapixels 12 )  . 
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 مراحل العمل  -ثالثاا 
تمثلـــــت مراحـــــل العمـــــل فـــــي هـــــذه الدراســـــة بـــــثالث مراحـــــل رئيســـــة تخللتهـــــا مراحـــــل ثانويـــــة      

 -:كالتالي ( 1شكل )كما موضحة في ال

 املرحلة التمهيدية :  -1
وفيهـــــــا جـــــــرى االطـــــــالع والتجميـــــــع للمـــــــادة العلميـــــــة المتعلقـــــــة بالبحـــــــث موضـــــــوعًا ومكانـــــــًا   

كــــــــالمراجع العلميــــــــة والكتــــــــب والبحــــــــوث ورســــــــائل الماجســــــــتير واطــــــــاريح الــــــــدكتوراه والتقــــــــارير 
المنشـــــــورة وغيــــــــر المنشــــــــورة والـــــــدوريات ، كــــــــذلك تــــــــم فــــــــي هـــــــذه المرحلــــــــة الحصــــــــول علــــــــى 

والخـــــــرائط ذات ،  (1)(USGSســـــــاحة االمريكيـــــــة )مـــــــن موقـــــــع هيئـــــــة المالمرئيـــــــات الفضـــــــائية 
العالقــــــــة بالدراســــــــة كــــــــذلك جمــــــــع البيانــــــــات المناخيــــــــة والهيدرولوجيــــــــة والزراعيــــــــة والســــــــكانية 

 واإلدارية من مصادرها الرسمية . 

ـــة -2 ـــة العملي كمـــا  تضـــمنت هـــذه المرحلـــة عـــدة خطـــوات قـــام بهـــا الباحـــث وهـــيي ياملرحل
ي-:يلي

 العمل املكتبي ً- أ
ــــــــي تخــــــــص موضــــــــوع التوســــــــع   تضــــــــمنت جــــــــردًا ومراجعــــــــة للمصــــــــادر واألبحــــــــاث الت

فضــــــــاًل عــــــــن العمرانــــــــي، وقــــــــد ركــــــــزت علــــــــى الرســــــــائل واألطــــــــاريح الحديثــــــــة اإلنجــــــــاز ، 
المصــــــــادر الحديثــــــــة للتقنيــــــــات المســــــــتخدمة كمــــــــا ه يئــــــــت مجموعــــــــة مــــــــن الخــــــــرائط منهــــــــا 

ـــــى اإلحصـــــاءات ـــــة وخريطـــــة الكادســـــترو ، فضـــــاًل عـــــن الحصـــــول عل الرســـــمية  الطوبوغرافي
، كــــذلك تــــم فــــي هــــذه المرحلــــة مــــن الدراســــة اجـــــراء مــــن الــــدوائر ذات العالقــــة بالموضــــوع 

 المعالجات الرقمية لمرئيات منطقة الدراسة والمفصلة الحقا .
ي
 

                                                           
   glovis.usgs.govالموقعيالرسمييلهيئ يالمساح ياالمريكي ي يي(1)
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 (1شكل )
 مخطط مراحل عمل الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي.عمليالباحثيمنيالمصدري ي
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 العمل امليدانيً- ب

مـــــــن الحقـــــــائق أمـــــــام  اً تعـــــــد الدراســـــــة الميدانيـــــــة المصـــــــدر األساســـــــي الـــــــذي يوضـــــــح كثيـــــــر     
ظهـــــار الحقيقــــــة وا عطــــــاء  الباحـــــث ويرشــــــده نحـــــو االتجــــــاه الصــــــحيح فـــــي كســــــب المعلومــــــات وا 

وتــــتم مــــن خــــالل المشــــاهدة وكتابــــة المالحظــــات عــــن ، النتــــائج الجيــــدة لخدمــــة العلــــم والمعرفــــة 
الدراســــة الميدانيــــة للباحــــث فــــي احيــــاء المدينــــة ، إذ تــــم تحديــــد ، فضــــاًل عــــن منطقــــة الدراســــة 

( GPSباســــــتخدام جهــــــاز تحديــــــد المواقــــــع العــــــالمي) ع التــــــي تمــــــت مشــــــاهدتها ميــــــدانياً المواقــــــ
ــــك المواقــــع ، فضــــالً  ــــار تل ــــى طريقــــة المربعــــات فــــي اختي عــــن اجــــراء العديــــد مــــن  باالســــتناد عل

 المقابالت مع الشخصيات الرسمية وغير الرسمية في المدينة .

 املرحلة النهائية -3
الموضــــــــوعية بصــــــــورتها النهائيــــــــة المتعلقــــــــة تــــــــم انتــــــــاج الخــــــــرائط فــــــــي هــــــــذه المرحلــــــــة 

 .بالعوامل الجغرافية

 املستخدمة يف الدراسة الفضائية املعاجلة الرقمية للمرئيات - رابعاا 
تعـــــد المعالجـــــة الرقميـــــة مـــــن أهـــــم التقنيـــــات المســـــتخدمة فـــــي مجـــــال االستشـــــعار عـــــن بعـــــد     

  بشـــــــكل رقمـــــــيوقـــــــد ســـــــاعد فـــــــي تطبيـــــــق هـــــــذه التقنيـــــــة إمكـــــــان الحصـــــــول علـــــــى المعطيـــــــات 
وألطــــوال موجيـــــة متعـــــددة مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى التطـــــور الكبيـــــر الـــــذي تشـــــهده أجهـــــزة 

ـــــة مـــــن  ـــــةالحاســـــبات املي ـــــى تخزينهـــــا، اســـــرعة معالجتهـــــا للبي ناحي ـــــرة عل ـــــة الكبي ـــــات واإلمكاني ن
مكانيـــــــة تكرارهــــــا، ومحافظتهـــــــا  ومــــــن المزايـــــــا األساســــــية لتقنيـــــــة المعالجــــــة الرقميـــــــة تنوعهــــــا، وا 

المســـــــتخدمة فـــــــي عمليـــــــة  ةليـــــــاأل( 2الشـــــــكل )يوضـــــــح ، و  عطيـــــــات األصـــــــليةعلـــــــى دقـــــــة الم
تســـــتهدف هـــــذه المعالجـــــات فـــــي مجملهـــــا ،  و منطقـــــة الدراســـــةفـــــي المعالجـــــة الرقميـــــة للمرئيـــــات 

زيــــــادة إيضــــــاح الصــــــورة، وذلــــــك للوصــــــول إلــــــى أكبــــــر قــــــدر مــــــن المعلومــــــات عــــــن األشــــــياء 
بالهــــدف مــــن هــــذه المعالجــــة ، موضــــوع الدراســــة، وتــــرتبط أســــاليب المعالجــــة الرقميــــة للصــــور 

 -وتتمثل هذه األهداف في :
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 ( 2شكل )
 عملية قص المرئية منطقة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 
(يثااااميExtraction(يثاااامي)Spatial Analyst Tools(يثاااامي)Arc Mapعمااااليالباحااااثي)ماااانيالمصاااادري ي

(Extract by Mask)ي

 حتديد املرئيات الفضائية  -1
والقمــــــــر ( 5LandSat-8)تــــــــم االعتمــــــــاد علــــــــى مرئيــــــــات القمــــــــر الصــــــــناعي االمريكــــــــي 

(QuikBird2( للمشـــــــــــــهد )166/38)  و  10/6/2020و 10/6/1997التقـــــــــــــاط ) بتـــــــــــــاري
 هـــــوثـــــالث مرئيـــــات مختلفـــــة   وكـــــان الهـــــدف مـــــن اعتمـــــاد ،( علـــــى التـــــوالي  29/8/2011

 معرفة تغير مساحة المدينة وكذلك معرفة مساحة المعمورة من المدينة .

 قطع املرئية الفضائية -2
الـــــذي يطلـــــق  علـــــى ملـــــف تحديـــــد منطقـــــة االهتمـــــام  اعتمـــــاداً قطـــــع منطقـــــة الدراســـــة تـــــم      

كمــــــــا فــــــــي ، ( Image Subsetباســــــــتخدام طريقــــــــة الـــــــــ) Interest  of rea (AOI)عليــــــــه )
 (.2) الشكل
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 دمج احلزم الطيفية للمرئيات الفضائية  -3

ــــة )  ــــةBandsتــــم دمــــج عــــدة حــــزم طيفي ــــة معين ــــين المعــــالم (1)( بتوليفــــة لوني ــــز ب ــــادة التميي ، لزي
 ( . 3االرضية في المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة ، الحظ شكل )

 
 ( 3شكل )

 عملية تكوين المرئية الملونة

ي.يعمليالباحثيمنيالمصدري ييييي

 
                                                           

ي.ي2020(يفييمرئي يعامي7و6و4والحزمي)ي1997(يفييمرئي يعامي7و5و3تميدمجيالحزمي)ي(1)
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 تفسري و تصنيف املرئيات الفضائية   -4

 التفسري البصري : - أ
ـــــى      ـــــات الفضـــــائية بهـــــدف التعـــــرف عل ـــــدقيق وفحـــــص للمرئي ـــــة ت ـــــارة عـــــن عملي وهـــــو عب

االهـــــــداف او الظـــــــاهرات المـــــــراد دراســـــــتها ، ويســـــــتخدم فـــــــي هـــــــذه العمليـــــــة كميـــــــات مـــــــن 
 . (1)المعلومات اكثر من تلك المسجلة على المرئيات المراد تفسيرها

تحديــــــد االهــــــداف هــــــو مفتــــــاح عمليــــــة التفســــــير واســــــتخراج المعلومــــــات ،  وتشــــــمل  ان   
هــــــــذه العمليــــــــة محاولــــــــة رصــــــــد االختالفــــــــات بــــــــين االهــــــــداف ومحيطهــــــــا والمقارنــــــــة بــــــــين 
االهـــــداف المختلفـــــة مـــــن خـــــالل رصـــــد بعـــــض العناصـــــر المرئيـــــة )البصـــــرية( ومنهـــــا اللـــــون 

ودقــــة التمييــــز المكــــاني والتــــي والشــــكل والحجــــم والــــنمط والنســــيج والظــــل والتواجــــد والوقــــت 
 . (2)تم االستعانة بها في تفسير مرئيات منطقة الدراسة

 التصنيف اليل )الرقمي( - ب
ــــة الفضــــائية فــــي مجموعــــة      ــــي لهــــا نفــــس االنعــــاس بالمرئي وهــــو جعــــل كــــل المنــــاطق الت

ـــــس العـــــدد الرقمـــــي ) ـــــه نف ـــــي  ، (DNواحـــــدة ، وبمعنـــــى ادق جعـــــل كـــــل بكســـــل ل او تقـــــع ف
( ، Themes( فــــــــي مجموعــــــــة واحــــــــدة تســــــــمى )DN<150<35معينــــــــة مثــــــــل ) مــــــــدة

ـــــط كأســـــاس  ـــــى القيمـــــة الضـــــوئية للبكســـــل فق ـــــي ان التصـــــنيف الرقمـــــي يعتمـــــد عل وهـــــذا يعن
الباحـــــث وقـــــد تـــــم اســـــتخدامهما ،  (*)ن مـــــن التصـــــنيف االلـــــياللتصـــــنيف ويوجـــــد هنـــــاك نوعـــــ
 . لزيادة التمييز والفرز للمعالم الموجودة في المنطقة ، في تصنيف مرئيات الدراسة

 
                                                           

(1) John E. Estes,David S. Simone ,Manual of Remote Sensing , American 
society of photogrammetric , USA,1974,P882 . 

 .ي63،يصيي2015جمع يمحمديداودي،ياسسيوتطبيقائياالستشعاريعنيبعدي،يالقاهرةي،يالطبع ياالولىي،يي(2)
ياهناكينوعي(*) يالموجه يوالتصنيفيغير يالتصنيفيالموجه ي  يهما ينيمنيالتصنيفياالليي)الرقمي( ياالدارةي/ ي  يراجع

العام يلتصميميوتطويريالمناهجي،ياالستشعاريعنيبعدي،يالمؤسس يالعام يللتعليميال:نييوالتدريبيالمهنيي،يالرياضيي
 .يييي64لسعودي ي،يصيا
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  استخدام املؤشرات الرقمية : -5
وهـــــي عمليـــــات جبريـــــة مشـــــتقة مـــــن العمليـــــات الحســـــابية االساســـــية ال حصـــــر لهـــــا الغـــــرض    

، وتســــــتخدم االدلــــــة (1)منهــــــا انتــــــاج مرئيــــــة بصــــــرية تكــــــون اكثــــــر قــــــدرة علــــــى الشــــــرح والتفســــــير
ــــــة ) ــــــد مــــــن ( Index Digitalالرقمي ــــــات االستشــــــعار عــــــن بعــــــد فــــــي العدي المشــــــتقة مــــــن بيان

التطبيقـــــات التـــــي تهـــــتم بدراســـــة الكتلـــــة الحيويـــــة كاالنتاجيـــــة او جـــــودة النباتـــــات وقـــــد اســـــتخدم 
ــــــي منطقــــــة NDVIالباحــــــث معامــــــل االخضــــــرار الطبيعــــــي ) ــــــة النبــــــات ف ( للكشــــــف عــــــن حال

 الدراسة .  

 الرجاع اجلغرايف خلرائط منطقة الدراسة  -6
مــــن خــــالل جهــــاز الماســــح الضــــوئي  خــــال خــــرائط منطقــــة الدراســــة الورقيــــة الكترونيــــاً بعــــد اد   
(Scanner ـــــــم ـــــــدوائر الرســـــــمية ذات العالقـــــــة ت ـــــــم الحصـــــــول عليهـــــــا مـــــــن بعـــــــض ال ( التـــــــي ت

ـــــــــي لهـــــــــذه الخـــــــــرائط مـــــــــن خـــــــــالل اداة ) ـــــــــة ارجـــــــــاع جغراف ( Georeferencingاجـــــــــراء عملي
ــــة ) منهــــا برســــم معــــالم منطقــــة الدراســــة االســــتفاده ، ومــــن ثــــم ( ArcMapالموجــــودة داخــــل بيئ
 لتتوحد كافة طبقات خرائط الدراسة .،  (*)بالنظام االحداثي المتري

  بناء قاعدة البيانات لطبقات منطقة الدراسة -7
ــــــام الباحــــــث بانشــــــاء مجموعــــــة مــــــن الطبقــــــات )    ــــــة Shapefileق ــــــل معــــــالم منطق ( لتمثي

ــــــــــــــق نظــــــــــــــام  ــــــــــــــة ، مســــــــــــــاحية ( وف ــــــــــــــة ، خطي ــــــــــــــري الدراســــــــــــــة )نقطي االحــــــــــــــداثيات المت
(ProjectCoordinateSystems) ،  وتغذيــــــــــــــة تلــــــــــــــك الطبقـــــــــــــــات بكافــــــــــــــة البيانـــــــــــــــات

داخــــــل بيئـــــــة  الوصــــــفية واعــــــداد قاعـــــــدة معلومــــــات متكاملـــــــة لــــــربط تلـــــــك المعــــــالم جغرافيـــــــاً 
(Arcmap ) ، ــــــة ــــــرات الحاصــــــلة فــــــي منطق ــــــاج خــــــرائط موضــــــوعية للعوامــــــل والمتغي وانت

 ( .  2020 – 1997تدة بين )مة الدراسة المالدراسة وقياس تلك التغيرات خالل مد
                                                           

(1) Jian Guo Liu and Philippa J.Mason,Image Processing and GIS for Remote 
Sensing , Techniques and Applications ,2ed Wiley,USA,P26. 

 االحداثيائ وفق( Project Coordinate Systems) المتري النظام هو الدراس  في المتبع االسقاط نظام (*)
(WGS/1984/UTM/ZONE38N) 
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 املفاهيم اخلاصة بالدراسة -خامساا 
 العمراني لتوسعا -1

يقصد بمفهوم التوسع العمراني توسع المدينة وضواحيها على حساب األراضي الزراعية      
تؤدي هذه الظاهرة إلى تحويل المناطق الريفية إلى مدن كبيرة بكثافة  إذْ والمناطق التي تحيطها، 

سكانية عالية بشكل تدريجي، ويكون هذا التوسع غير منسق وغير منظم، وعلى الرغم من وجود 
بعض االختالفات في تعريف التوسع العمراني، إال أن هناك بعض النقاط التي تتشابه من 

وهذا يؤدي غير متكافئ وغير منظم وغير مخطط له بشكل  اً كون التوسع العمراني نمو  ناحية
عدم تساوي توزيع الموارد الطبيعية والخدمات، وهو مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول  إلى

اقترن التوسع العمراني للمدن بالزيادة السكانية واتساع الرقعة التي و ، (1)على مستوى العالم
التضخم الكبير للمدن هو المشكلة األصعب ألن القاعدة االقتصادية  ، إْذ يعدتشغلها المدينة 

في أكثر المدن غير قادرة على التعامل مع المشاكل االجتماعية الناجمة عن التضخم وسبب 
هذا التضخم هو الهجرة من الريف إلى داخل المدينة أو بسبب الهجرة من الخارج )اللجوء و 

لريف القريب من المدن الذي يعد الرئة التي تتنفس منها المدينة هذا التوسع في ا، وبدأ  النزوح (
وتحصل منه على أكبر المصادر الزراعية ، وظاهرة التوسع العمراني للمدينة على حساب 
االراضي الزراعية مشكلة اهتم بها المختصون في االقتصاد والتخطيط العمراني والسكان 

نظرًا لعشوائية وتداخل وتعدد ، تماعية والبيئة وغيرها والهندسة المعمارية وامثار والخدمة االج
وضياع معالم النمط األصيل للمدينة وتزايد درجة التلوث البيئي في ، أنماط التخطيط العمراني 

يرتبط مفهوم ، كما  هذه المدن وما نشأ عن اتساع مساحة األحياء المتخلفة وزيادة نسبة البطالة
يوكد الجغرافيون المهتمون بدراسة  إذْ  ةالت األرض الحضريالتوسع العمراني بمصطلح استعما
ل احدى غ( الذي هو جزء من أرض المدينة ويشland useالمدن بمصطلح استعمال األرض )

والصناعية ، والتجارية ، والترفيهية ، وعليه نجد  وظائف المدن األساسية كالوظيفة التجارية ،

                                                           
،ياإلسكندري ي،يداريالمعرف يي1فتحييمحمديأبويعيان ي،يجغرافي يالعمراني،يدراس يتحليلي يللقرىيوالمدين ي،يطي(1)

 .ي208،يصي1996الجامعي ي،ي
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عدد السكان  أي كلما ارتفع، مساحة هي عالقة طردية أن العالقة القائمة بين السكان ووحدة ال

 .(1) زاد الطلب على وحدة المساحة

 استعمالت الرض احلضرية -2
ــــــــي ر يقصــــــــد باســــــــتعماالت اال     ــــــــع المكــــــــاني للوظــــــــائف المتعــــــــددة الت ض الحضــــــــرية التوزي

تقـــــــدمها المدينـــــــة لســـــــكانها وســـــــكان المنـــــــاطق المحيطـــــــة بهـــــــا متمثلـــــــة )بالوظيفـــــــة الســـــــكنية ، 
 . (2) الصناعية ، الخدمية، الترفيهية( والتجارية 

ــــــى االرض       ــــــي يمارســــــها االنســــــاان عل يــــــرتبط بهــــــا و وعرفــــــت ايضــــــًا بانهــــــا الفعاليــــــات الت
ـــــــ)السكن، التجــــــارة ، الصــــــناعة ، الخــــــدمات(، لــــــذلك يمثــــــل مفهــــــوم  ارتباطــــــاً  مباشــــــرًا متمثلــــــة بـ

اســـــــتعماالت االرض الحضـــــــرية مجمـــــــل الفعاليـــــــات واالنشـــــــطة التـــــــي يمارســـــــها او يقـــــــوم بهـــــــا 
االنســــــان علــــــى االرض، أي التغيــــــر المســــــتمر فــــــي عالقــــــة االنســــــان بــــــاالرض وايجــــــاد حالــــــة 

د االنســــــان علــــــى االرض بمــــــرور الــــــزمن بســــــبب ويــــــزداد اعتمــــــا ، مــــــن التــــــوازن فيمــــــا بينهمــــــا
ـــــذي يســـــتقر عليهـــــا ويســـــتعمل ثرواتهـــــا ومواردهـــــا ، النمـــــو الســـــكاني  لكونهـــــا البعـــــد المكـــــاني ال

وان التغيـــــر فـــــي اســـــتعماالت األرض هـــــو ،  (3) فـــــي ســـــبيل ســـــد احتياجاتـــــه وتحقيـــــق رفاهيتـــــه
التحــــــــول الملحــــــــوظ الــــــــذي يحصــــــــل فــــــــي نــــــــوع ومســــــــاحة وخصــــــــائص تلــــــــك االســــــــتعماالت، 

كمــــــا أنهــــــا متغيــــــرة زمانــــــا  ، لمتغيــــــرات التــــــي تــــــرتبط باســــــتعماالت األرض كثيــــــرة ومتنوعــــــة وا
يعـــــد هـــــذا المفهـــــوم ، لـــــذا  ومكانـــــًا وبالنتيجـــــة تكـــــون اســـــتعماالت األرض هـــــي األخـــــرى متغيـــــرة

ــــــــدة  ــــــــاهيم الواســــــــعة والمعق ــــــــة ، مــــــــن المف ــــــــى العالق ومهمــــــــا تعــــــــددت أمراء فأنهــــــــا تجمــــــــع عل

                                                           
يمنيي(1) يللمدة ي يالتاجي يق اء يفي يالزراعي  ياالر ي يعلى يالعمراني يللزحف يالمكاني يالتحليل ي، يعلي يظاهر هدى
ي.49،يص2019 ياالدابي،يجامع يبغدادي،ي(ي،ياطروح يدكتوراهي،يكلي1997-2017)

صالحيفليحيحسني،يجغرافي يالمدن،يمديري يداريالكتبيللطباع يوالنشر،يجامع يالموصلي،يي،صبرييفارسيالهيتييي(2)
ي.83،يص1986

يي(3) ي، يجابر يمدحئ يالري:يالمحمد يالعمراني  يي جغرافي  ي، ي،القاهرة يالمصري  ياالنجلو يمكتب  ي، ،ي2006والح ري 
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الجغرافــــــي الــــــذي يمــــــارس فيــــــه أنشــــــطته المختلفــــــة والــــــذي  المتفاعلــــــة بــــــين اإلنســــــان والمســــــرح
 . (1)يتمثل باألرض

ي(GIS)نظم املعلومات اجلغرافية  -3
ــــة بتعــــدد المجــــاالت التطبيقيــــة لهــــا فكــــل يراهــــا      تعــــددت تعــــاريف نظــــم المعلومــــات الجغرافي

ـــــه  ـــــارة عـــــن إجـــــراءات وعمليـــــات منظمـــــة ويعـــــرف علـــــى انـــــه مـــــن وجهـــــة نظـــــره الخاصـــــة ب عب
ـــــأمين احتياجـــــات  ـــــق ومعالجـــــة المعلومـــــات واســـــترجاعها مـــــن اجـــــل ت ـــــى جمـــــع وتوثي تهـــــدف إل

ونظـــــم المعلومـــــات ، اكبـــــر قـــــدر ممكـــــن مـــــن البـــــاحثين وصـــــناع القـــــرار والمســـــتفيدين امخـــــرين 
جـــــــراءات منظمـــــــة تســـــــمح بتجميـــــــع  عـــــــن الجغرافـــــــي مـــــــن منطلـــــــق اخـــــــر هـــــــو عبـــــــارة اليـــــــة وا 

ــــــات )وتصــــــنيف وفــــــرز  ــــــاً  ، (Dataالبيان ــــــم معالجتهــــــا داخــــــل نظــــــام الحاســــــوب غالب  ومــــــن ث
ـــــــى معلومـــــــات ) ـــــــتمكن Informationوتحويلهـــــــا إل ( يســـــــترجعها اإلنســـــــان عنـــــــد الحاجـــــــة لي

مــــــن انجــــــاز العمــــــل أو اتخــــــاذ القــــــرار أو القيــــــام بوظيفــــــة تفيــــــد حركــــــة المجتمــــــع عــــــن طريــــــق 
 ظامالمعرفة التي يحصل عليها من المعلومات المسترجعة من الن

(2). 

ــــــع متناســــــق بــــــين اجهــــــزة الحاســــــوب ( نظــــــم المعلومــــــات  ESRI وتعــــــرف ) بانــــــه تجمي
بأنواعهــــــــا كافــــــــة والبرمجيــــــــات الخاصــــــــة والمعلومــــــــات الجغرافيــــــــة ويضــــــــاف اليهــــــــا التصــــــــميم 

التـــــــي تـــــــوفر امكانيـــــــة خـــــــزن البيانـــــــات وتحـــــــديثها ومعالجتهـــــــا وتحليلهـــــــا  والتنظـــــــيم الشخصـــــــي
 .(3)وعرض المعلومات الجغرافية 

تعـــــرف نظــــــم المعلومـــــات الجغرافيـــــة بانهــــــا نظـــــام تكـــــاملي لجمــــــع وتخـــــزين ومعالجــــــة كمـــــا     
وهــــذا النظــــام يعتمــــد علــــى انظمــــة الحاســــوب إلدخــــال وتخــــزين ، وتمثيــــل البيانــــات الجغرافيــــة 

                                                           
شمخييفيصلياألسدي،ياالتجاهائيالمكاني يلتغيرياستعماالئياألرضيالزراعي يفييق اءيالمناذرة،يأطروح يدكتوراهيي(1)

ي.10صي،1996أبنيرشدي،يي،كلي يالتربي يي،جامع يبغدادي
 
الكمي يفييسميحياحمديعودة،يدورينظميالمعلومائيالجغرافي يفييإعداديالخرائطيلخطوطيالتساوييالسيمايبالبيانائيي(2)

ي.45،يص2004المدن،يمجل يابحاثياليرموك،
 

(3)  Andy Mitchell, understanding Gis the Arc/Info Method, California ESRI, 
1993, pp. 1-3. 
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بانهـــــــــــا  ،ييR.W.Greeneوعرفهــــــــــا  ،(1)وادارة وتحليــــــــــل واخــــــــــراج المعلومـــــــــــات الجغرافيــــــــــة 
تقنيــــة برمجيــــة قويــــة تســــمح بــــربط كميــــات غيــــر محــــدودة مــــن المعلومــــات بــــالموقع الجغرافــــي 

ــــاطق  ــــاليم والمن ــــة االق ــــة تســــمح للمســــتخدم برؤي ــــة بخــــرائط رقمي ــــل ، مقترن ــــة لتحلي وهــــي اداة قوي
 .(2)العالقات بين اكثر من نوع من البيانات 

 (R.Sالستشعار عن بعد ) -4
، و كبيـــــرة االستشـــــعار عـــــن بعـــــد مـــــن العلـــــوم الحديثـــــة التـــــي شـــــقت طريقهـــــا بســـــرعة  يعـــــد    

قـــــد ســـــاعد علـــــى هـــــذا التقـــــدم الدقـــــة المتناهيـــــة فـــــي الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات المرســـــلة مـــــن 
ـــــــوم  ، األقمـــــــار الصـــــــناعية والطـــــــائرات ـــــــه أصـــــــبح مـــــــن العل ـــــــم إال أن ـــــــة هـــــــذا العل ورغـــــــم حداث

المتعلقــــة بــــاألرض والظــــروف الطبيعيــــة، األساســــية المســــتخدمة فــــي حــــل كثيــــر مــــن القضــــايا 
ـــــل الـــــذي يقدمـــــه ويعالجـــــه معالجـــــة رقميـــــة بواســـــطة  وذلـــــك مـــــن خـــــالل الكـــــم المعلومـــــاتي الهائ

يعــــــرف االستشــــــعار عــــــن بعــــــد هــــــو القيــــــاس أو الحصــــــول علــــــى  ، كمــــــا (3) تكنولوجيــــــا عاليــــــة
المعلومــــــات عــــــن خصــــــائص ظــــــاهرة مــــــا عــــــن طريــــــق جهــــــاز تصــــــوير ال يالمــــــس الظــــــاهرة. 

هـــــذه الخصـــــائص اإلشـــــعاع الكهرومغناطيســـــي، وتســـــتعمل فـــــي ذلـــــك أجهـــــزة مثـــــل ومـــــن أمثلـــــة 
فاالستشــــعار عــــن بعــــد هــــو  ،آالت التصــــوير والليــــزر وأجهــــزة الراديــــو وأنظمــــة الــــرادار وغيرهــــا

ـــــــــل القياســـــــــات الكهرومغناطيســـــــــية المنعكســـــــــة مـــــــــن  األهـــــــــداف   ـــــــــم يضـــــــــم  تحليـــــــــل وتأوي عل
. (4) هــــــــــــذه األهــــــــــــداف والمســــــــــــجلة انطالقــــــــــــا مــــــــــــن  جهــــــــــــاز االستشــــــــــــعار دون مالمســــــــــــة

                                                           
ي،داريص:اءيللنشري،1طي،ينظميالمعلومائيالجغرافي يالعربي يوعصريالمعلومائي،يمحمديعبديالجواديمحمديعليي(1)

ي.111-110صي،2001ي،عمان
(2)  R.W. Green. GIS in Public policy xpp:ww.in.dov/GIS/GIS.101.htm. 

(3) Thomas M. Lillesand and others, Remote Sensing and interpretation, 5th 

ed. John witey 8 Sons, USA, 2004, p. 1. 

-،يداريجامع يصنعاءيللطباع يوالنشر،يالجمهوري ياليمني ي1محمدياحمديمياس،ياسسياالستشعاريعنيبعد،يطي(4)
 .26،صي2013صنعاء،ي
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 الفصل الثاني 

ةالتطور التارخيي ملدينة 
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
 وتوسعها امل

 اـهأتشـا ونـل تسميتهـواص ةـنـديـاملوم ـهـفـم -اولا 
حلي ـلهجة المحلية أو بالسياق المـمأخوذ من تصغير )المدينة( بال (ةنَ يْ دَ مْ مية )الـتسان    

بالمكان  وأن اللغة تقول )مدن(، للمنطقة بتسكين الميم وفتح الدال وبتسكين الياء وفتح النون 
فاالسم تعبير عن الفرح والتحبب ،  أو مثقالً  مخففاً  المدينة )مدائن() مدن( عوجم، الذي أقام به 

لى إ واستناداً ، (1)ية على شكل سومري مندرس قبل أكثر من خمسمائة سنةبقيام بنية حضار 
 وموقعها وظروف نشأتها وتطورها يبدو انها بدأت كأي حاضرة ريفية ةنَ يْ دَ مْ للالخلفية التاريخية 

تميزت بحكم موقعها الجغرافي  تقع على خطوط نقل استراتيجية تربط بين حواضر مجاورة
الزراعية لى جانب تميزها بوجود الثروة إالفرات بنشاطي الزراعة والصيد  ومحاذاتها لفروع نهر

التطور التدريجي في الحاضرة كما ان  ، لمحافظة البصرة أسوة ببقية المدن والحواضر التابعة
االنشطة االقتصادية باتجاه ما يسود عادة في  واكتسابها صفة ادارية كمركز قضاء تغير نمط

  .يزها عن الحواضر الريفيةالمجتمعات الحضرية ويم
مغطاة بالمياه عدا بعض ها كانت اغلب مناطق، إْذ السومريلى العصر إ تاريخياً  ةنَ يْ دَ مْ التعود    

التي تسمى بالشين ) جمع اشيان وتعني  التالل التي كانت عامرة بالسكان منذ ذلك العصر
يعتقد كما  ، و الصالبي  والصلين (ب)أ بقيت بعض االثار منها في تاللو  ،االرض المرتفعة ( 

ستة  قبلللعصور السومرية رجع ي تيت على احد تلك التلول االثرية الأان المدينة الحالية نش
 ةنَ يْ دَ مْ اللم يكن نمو ، و مما يؤكد لنا وجود سكان في تلك المنطقة انذاك ، بل الميالد ق عشر قرناً 

زراعية  وجود اراض  منها بل جاء نتيجة لعدة اسباب وعوامل ترتبط ببعضها  وال فوضوياً  عفوياً 
تعرضت ، كما  لى توسع العمران على هذه االراضي تدريجياً ت إشاسعة تحيط بالمدينة اد

لى فيضانات عديدة من نهر الفرات الذي يحيط بها إ ةنَ يْ دَ مْ الاالراضي الزراعية في مدينة 

                                                           
 .ي4،يصيي2001البصرةي،يي،كاظميوهيميالخ:اجيي،يتاريخيمدين يالمدين ي،يمطبع يالحدادي(ي1)
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كانت تعد من اكبر اهوار العراق قبل انحسار المياه ، فهي غمرت المياه مساحات واسعة منها و 

لى إ فعالً  ومزروعةتحولت من اراضي زراعية  اال ان هذه االراض   ،عن مساحات واسعة منها 
ار منذ قديم ظمحطة لالنو ها وثرواتها الطبيعية ئبيئة جميلة بما ةنَ يْ دَ مْ الكانت فجرداء ،  ارض  
كانت التي المسكونة قبل الفتوحات االسالمية ()لى وجود البطائحإشير بعض الكتب ، وت الزمان

وقد دخلت هذه في الفتوحات االسالمية وكان يطلق عليها اسم البطائح في ، (1) عامرة بأهلها
بعد الضعف الذي أصاب الدولة العباسية ، و (2)شهدت ثورة الزط ثم الزنجو العصر العباسي 

تمكن سكان االهوار ، و  السالجقة ظهرت الحركات االنفصالية في أقاليم الدولة العباسية ةوسيطر 
-ه329من تأسيس أدارة لهم استقلت فيه عن الدولة العباسية بقيادة عمران بن شاهين سنة )

حتى عودتها من جديد  هؤ وتوارثها أبنا، سنة ( 40) على البطائح اً استمر أمير الذي ،  م(949
 -1180)هللا العباسي  لدين عندما تولى الخالفة العباسية الناصرو  ،(3)العباسية لى الدولةإ

وقضى على تفكك األقاليم وانهى أدارة ، الدولة العباسية  سلطة م حاول أعادة قوة وهيبة (1225
طي اعو ، ( ةالحالي ةنَ يْ دَ مْ ال)الجزاير( )تسمية ثم قرر منح الجزائر ، بني شملة في عربستان 

، وقد ولى على  انتصر ابن عليان الطائي، و ( ةلمساعدتهم له في محاربة )أعادة شمل ةمكافأ
وبذلك ان حكم المنطقتين ، ربيعة على منطقة نهر عنتر  بننهر صالح فيما ولى مخزوم 

كان  ةنَ يْ دَ مْ الان نشوء  إذْ  ، (4)شكلت النواة االولى للمركز االداري والحضري في منطقة الجزائر
                                                           

البطائحي ييطلقياسميالبطائحيعلىيذلكيالمنخ:ضيمنياالرضيالذييكانييتعرضيلغمريالمياهيبشكليمنتظمي،يوقديي)*(
يالبصرةي يوشمال يواسط يو يالكوفه يبين ي يال:رائ ينهر يمن ياالس:ل يالجزء يمن يالواقع  يالمستنقعائ يعلى يالعرب اطلقها

يئحيالبصرةيويالكوفهيويواسطي.وجنوبهايوغالبايمايطلقيعليهايالبطائحياييجمعي)يبطيح ي(يتشمليبطا
 .ي7للمزيديينظريالىيكاظميوهيميالخ:اجيي،يمصدريسابقيي،يصيي

ي.ي30،يي29،يصي2015داريالص:اءي،يعماني،ييجغرافي يالمدني،ييعثمانيمحمديغنيميوزمالءهي،ي(1)
ي.ي9ص،يييالنجفي،ييترجم يعبديالجليليالظاهر،يريريالسرييلالستخبارائيالبريطاني (قالعشائريالسياسي ي)التي(2)
ي.358ص،ي1957،يالقاهرةي،يمطبع يالنه  يالمصري ي،يفتوحيالبلدانيي،يالبالذيي(3)
يالسياسي يوال:كري ي،يابراهيميجدوعيمحسنيي(4) منذيالقرنيالرابعيالهجريي/يأمارةيالبطائحيالعربي يدراس يفيياحوالها

،يكلي ياالدابي،يرسال يماجستيريالميالديي،ييالثانييعشريي\العاشريالميالديييحتىيمنتصفيالقرنيالسادسيالهجريي
ي.46،يصيي1986،ييالبصرةجامع ي
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وتشكل ( 19) مقاطعة رقمضمن تسمى باالسم نفسه  توهي قرية مازال، في منطقة نهر صالح 

فيما استقر مخزوم بن عامر أمير ،  ةنَ يْ دَ مْ اليقع على نهر الفرات غرب مركز مدينة  مرتفعاً  تالً 
( التي 2) لى األن وهي مقاطعة رقمإوهي تسمى باالسم ذاته ، تر عنقبيلة ربيعة في منطقة نهر 

وهي ،  لين(صقرية )في واستدعى أخوته وأقاربه وأسكنهم ،  ةنَ يْ دَ مْ التقع شرق مركز مدينة 
هذه ، بقيت مرتفعة عن األهوارتكون  (101المسجلة بالرقم ) ةنَ يْ دَ مْ الأحدى مقاطعات قضاء 

المنطقة شبة مستقلة طيلة الحكم العباسي حتى سقوط الدولة العباسية وبعدها تعرضت لغزو 
عندما وصل العثمانيون للعراق كانت سلطتهم على عشائر الجنوب و  (1)الصفويين في العراق

ولم يتمكن العثمانيون من ، م  1546ضد العثمانيين عام  ةنَ يْ دَ مْ الوقفت عشائر ، ثم  ةاسمي
السيطرة على المنطقة بسبب وعورة طبيعتها الجغرافية على الرغم من احراق جزء كبير من 

تم بناء اول  1552تموز  29في  وبعد ست سنوات تحديداً  ،(2)فيها النخيلو الثروة الزراعية 
         عامحدة ادارية مستقلة كو  ةنَ يْ دَ مْ التشكلت وبعدها  ، فيه ةقامت الصال ةنَ يْ دَ مْ الجامع في 

والجميع البصرة  قلى سنجإكانت تسمى ناحية نهر عنتر وهي تابعة ، و ( 1574-1575)
لى الشرق من مقر البناية إلى يومنا هذا بهذا االسم تقع إنهر عنتر المعروفة منطقة يعرف 

سنة  وبعد هذا التاري  تحديداً  ، اثار قديمة وفيها مواطن ةنَ يْ دَ مْ الالحالية لقائممقامية قضاء 
بسب االوضاع  ، لى المناطق القريبةإوا ألتجأو  ةنَ يْ دَ مْ الهالي مدينة هاجر الكثير من ا  1617

أصبحت والية لهم ثم و سيطر العثمانيون على المنطقة  1850ي عام فو  ، المضطربة انذاك
واستمر ة يات العثمانيمالحاهاجم بعض القبائل  ، إذْ المنطقة  في ضعفتبدأت سلطة العثمانيين 

 .(3) 1890عليها عام  تالصراع على هذه المنطقة حتى سيطر 

                                                           
صي،ييي1989،يمطبع يالشرك يالعالمي يللكتابي،ييبيروئوالح اريي،ييالتاريخيالعباسييالسياسي،ييابراهيميايوبي(1)

ي.243
،يجامع يالبصرةيي،أطروح يدكتوراهي،يكلي ياألدابي،يالبصرةيفييمطلعيالعهديالعثمانييي،حسينيعلييالمصط:ىيي(2)

ي.153ص،ي1998
(يميالديي1718-1546فييالعهديالعثمانيي)المدين ي)جزائريالبصرة(يي،مشتاقيعيدانيأعبيديوييحساميطعم يناصري(3)
ي.33صي،ي2015،ييللطباع يوالنشريوالتوزيعييداريالك:يل،ي
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  1868على بغداد  استند مدحت باشا الذي عين والياً  ةنَ يْ دَ مْ ال ناحيةأما فيما يخص تأسيس 

لتنظيم ادارة البالد ، فعرف العراق الول مرة  1864سنة  لى قانون الواليات العثماني الصادرع
ارتبطت بواسطته انحاء العراق كافة بمراكز ادارية رئيسة هي  محكماً  العصر الحديث تنظيماً في 

        بينما ترتبط االخيرة بالسناجق ، على هي االقضية أ اكز ر النواحي التي ارتبطت بدورها بم
 م أصدرت الدولة العثمانية1871في عام ، و اوسع هي الواليات  )االلوية( التي تشكل تنظيماً 

قام تحالف الصيامر  1895في عام و  ،(1)ةناحية تابعة لقضاء القرن ةنَ يْ دَ مْ اليجعل منطقة  أمراً 
ها فيالعشائري بثورة ضد العثمانيين فهاجم العثمانيون المنطقة وقطعوا خمسة أالف نخلة وبنو 

 طانية وتحديداً يوات البر قالاهتمت  1918عام في ما ، أ(2) ةمجعلوها مقرا للناحية وللجندر  معقالً 
بالبنى التحتية خاصة ان االمطار كانت تعرقل حركتهم في فصل الشتاء لذلك اول مشروع 

ومنها تم تطوير جهاز االطفاء في مدن البصرة  1920 عامفي ، و (3)اشغل تفكيرهم هو الشوارع
والسريعة من ادخال سيارات اطفاء مجهزة بالساللم والمضخات القوية من خالل  ةنَ يْ دَ مْ ال مدينة

بسبب وجود الصرائف وكثرة بساتين  ،الحرائق التي كانت تحدث بصورة مستمرة  داجل اخما
  زراعة النخيل بالزراعة خصوصاً  ةنَ يْ دَ مْ ال قضاء من القرن الماضيوفي السبعينات ،  النخيل
  النخيل سابقاً كان يسمى بمدينة و كبيرة  يشكل مساحات زراعية ، إذْ  الزراعيةمن االقضية النها 
نهر الفرات المصدر د عي  ، و  محصول الطماطمبإلنتاجيته  البصرةاألول في  كان القضاءإْذ 

إال أنَّ يمر في منتصف القضاء ويقطعه إلى مركز ونواحي، إْذ ، الرئيس للمياه في القضاء 
، كما  على الزراعة والثروات الطبيعية كاألسماك والطيور عملية تجفيف االهوار قد اثرت سلباً 

كونه يتمتع بمزايا المناخ ؛ للى مصاف المدن السياحية إالقضاء بمقومات تؤهله لالرتقاء  يتمتع
 ةنَ يْ دَ مْ اليمارس السكان الحضر في مركز قضاء ، و  المالئم لنجاح مشروع كهذا في فصل الشتاء

                                                           
مطبع يي،يمصط:ىيكاظميالوانع ي،ينصوصيمنيالوثائقيالعثماني يعنيتاريخيالبصرةيفييسجالئيالمحكم يالشرعي ي(1)

ي.37صي،يي1982،يجامع يالبصرةي
ي.ي83ي-ي82،يصي1979،يبغدادي،يارفيمعمطبع يال،ييأهواريجنوبيالعراقعامريحسكي،ي(2)
يالديني ي(3) يومزاراتها يومراقدها يومتسلموها يوالتها يالبصرة ياسحقييعقوبي، يالعظيم يالنصاريوعبد يعجيل ييييحسنيثجيل

ً.101يصي،ي2015البصرةي،ييي،داريالمرت ىيللطباع ي،يالعشاري
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والصناعات الحرفية ، الوظائف المدنية الشائعة والضرورية في مراكز المدن تتمثل في التجارة 

والثقافة  ةوصناعة السياح دمات التعليم والصحة، فضاًل عن خاإلدارة واألمن  وأالبسيطة 
 والقطاع ةوالتحويلي االستخراجية الصناعات لى جانب ممارستهم العمل فيإالدينية هذا 

 .(1)الزراعي

 ة ـنـديـة ملـيـوجـولـورفـل املـراحـامل –ثانياا 
ْ
 ـامل
َ
 يد
ْ
 ـ
َ
 ةـن

يقصد بالمورفولوجية هو تفاعل الشكل مع الوظائف ليستنتج عنها المدينة أو الجزء المرئي     
وقطع األراضي واالستعماالت التي تعلوها أو ، ونظام الشوارع ، بما في ذلك أشكال األبنية  منها

ولوجية ـرحلة المورفـينة أو المـية المدـفولوجـكما يمكن أن تعرف مور ،(2)جزء منها فيالتي تستقر 
معرفة عمر  هي عمودياً و  ، ساحاتمونظام الشوارع وال، دراسة األبنية  هي ياً ـنية المدينة أفقـلب

ان المورفولوجية ، كما ونوعية المواد االنشائية المستعملة فيها ، وشكل تلك األبنية ، البناء القائم
لها  النها تتمتع باهمية كبيرة تشكل ارشيفاً ؛ العام ها هر ظمو أالخارجي  المدينة شكلتعني 

وهذا يعني ، طات والتغيرات والعمليات التي تحدث في داخل المدينة ايحتوي ويعكس كل النش
 المدينةة وخصائص الوظائف التي تؤديها عان مورفولوجية اي مدينة ماهي اال انعكاس لطبي

ساعد على فهم طبيعة التحوالت التي وتعالقة  بين الشكل والوظيفة الهي تعبير عن ومن ثم 
في المنطقة يكون عن طريق دراسة شكل  دراسة الجوانب العمرانية نَّ ، لذا أ شهدتها المدينة

التي  ودراسة خطة شكل المدينة، وتركيب الوحدة السكنية من ناحية  ، وانماط الشوارع، االبنية 
تكون مرتبطة بالجوانب التاريخية للنمو  ما و المنطقة شكلها المميز وهي غالباً أتعطي المدينة 

لتغيير خصائص ؛ لى الماضي إالرجوع من دراسة اي مدينة ال بد لنا لو ، من ناحية اخرى 
 مدديار تمراحل المتتالية لتطور المدينة ، وذلك عن طريق اخاللكشف عن وااالشكال الحالية 

 ) خطة الشوارع ، التالية كل عنصر من العناصرلزمنية متباينة تبين حدود واتجاهات النمو 

                                                           
ً.ي31،ييصييمصدريسابقكاظميوهيميالخ:اجيي،يً(1)
الديواني ي،يرسال يماجستيري،يكلي ياالدابيجامع يالقادسي يرعديعبديالحسينيالغريباويي،يالوظي: يالسكني يلمدين يً(2)
ً.87،يص2002،ي
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  ومكانياً  زمانياً  تحتل مساحة من ارض المدينة وتشهد تغيراً ، فهي عماالت االرض( ـاست، االبنية 

 . (1)لى اخر إوهذا التغيير يختلف من وقت 
انعكست تتطور وتنمو عبر مراحل تاريخية وتخطيطية متعددة  ةنَ يْ دَ ْـ مالاخذت مدينة      

على نمو المدينة وطبيعة نمطها وبناء المساكن ومواد البناء المستخدمة واستعماالت 
ى ـالية للمدينة ـولوجـراحل المورفـتم تقسيم الموعلى هذا االساس االرض المختلفة فيها ، 

 -كل صحيح وهي كالتالي :ـاريخي لها بشى التطور التـل التوصل إلـمـن اجخمسة مراحل 

 (1920منذ نشوء املدينة اىل )ى ـة األولـيـوجـولـة املورفـلـرحـامل -1

 أذْ  رت بها منطقة الدراسة ـي مـية التـل المورفولوجـراحـلة من أطول المـمرحـذه الــعد هـتّ      
 بطيئاً  تغيراً و في الوظيفة السكنية  اً شهدت تغير و  ، هكتاراً  (173.77) فيها ةنَ يْ دَ مْ الت مساحة ـبلغ
هذه في  ةنَ يْ دَ مْ ال مدينةكانت إْذ ، الرغم من طول المدة الزمنية على طراز العمارة في  جداً 

( 2( وخريطة )1تحتوي على خمسة احياء فقط كما موضحة في جدول ) المرحلة صغيرة جداً 
سوق األول ـال يـح، وسجـل  ةنَ يْ دَ مْ ـالمـوزعـة بـيـن أحـيـاء صب والبردي ـقـمن ال ( بـيـتاً 250بواقع )

، في حين سجل حي البوشاوي أدنى مساحة بلغت  هكتاراً ( 53.86أعـلى مساحة بلغت )
 قد بلغ ةنَ يْ دَ مْ الان عدد سكان مدينة  1917طانية عام يذكرت الوثائق البر ، و  هكتاراً ( 16.20)
متقاربة من بعضها البعض ومتماسكة بشكل وثيق للغاية تتكون من مناطق ، و نسمة ( 10000)

 اربـطع ما يقـمرحلة قـفي هذه الكـما تـم كم ،  (  16)  محمية بواسطة سدة ترابية كبيرة بمحيط
وبعدها انشأت قلعة )قشلة( التي جعلتها السلطة العثمانية ،  ةنَ يْ دَ مْ ال ناحيةخمسة أالف نخلة في 

ولغرض فهم البناء الداخلي لهذه المرحلة سوف نقوم بدراسة كل ،  (2)ناحيةاللمدير  مركزاً 
ي-من:

                                                           
استعماالئياالرضيفييحييالتامييمي)منطق يالبياعي(،يرسال يماجستيريياميرةيمحمديعلييحمزةيسعيدياالسديي،يً(1)

ً.45،يصيي2006كلي يالتربي يبنائي،يجامع يبغدادي،ي

يعبيدي(2) يعيدان ي)ي،يمشتاق ي يالبصرة يجزائر يوالتوزيعيي1959_ي1546المدين  يوالنشر يللطباع  يالك:يل يدار ي، يم )
ي.ي151،يصييي2019
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 (1جدول )

عام لغاية  ةنَ يْ دَ مْ المدينة المرحلة المورفولوجية االولى لفي والمساكن األحياء ومساحة عدد 
1920 

 ت اسم الحي تاري  النشوء بالهكتار المساحة عدد المساكن

 1 السوق 1889 53.86 50

 2 الكصوان السعيد 1900 24.72 60

 3 البوشاوي 1883 16.20 40

 4 البدران 1883 48.25 35

 5 الميرعثمان 1883 30.74 30

 المجموع --- 173.77 250

 -من عمل الباحث باالعتماد على : -المصدر     

( م ، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع  1959_ 1546مشتاق عيدان عبيد المدينة جزائر البصرة  ) -1
 . 151، ص   2019

 مديرية بلدية المدينة ، قسم االراضي ، ارشيف االراضي ، بيانات غير منشورة .   -2

 
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 (2خريطة )

                      الْمَدْيَنة خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة األولـىاالحياء السكنية في مدينة 
 (1920منذ نشوء المدينة الى )

 
 منشورة. غير بيانات ، الكادسترو خرائط ، االساس التصميم خرائط ، المدينة قضاء بلدية مديرية -المصدر  
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 ي ـرانـمـعـراز الـطـال – أ
الظروف المناخية عند انشاء  يتقليدي مراعطراز تمثل الطراز العمراني في هذه المرحلة بأنه    

 تكان هافو فأن سق، مع البيئة المحلية في هذه المرحلة توافقت اشكال المساكن ، لذا المسكن 
هذا و  طـوسـاع السقف من الـانبين مع ارتفـمن ج ائالً ـم كـان هـاض منـبعـجانب واحد والمن  مائالً 

بيئة بسبب توفرها في ،  النوع يتمثل في المساكن التي كانت تسقف من القصب وجذوع  النخيل
فيكون  المساكنما بعض أمن االمطار ،  تهاوكذلك الطين من اجل حماي، منطقة الدراسة 

 فـصـل ر فيـحـداد الـتـام اشـاي صوصاً ـوقها خـلوس فـلجلل هكذا سقوف ـوتصلح مث اً ويـا مستـهـفــسق
و وجود فتحة في أخارجية  ةللنوم وقت الليل مع وجود فتحات تهوي هااسخدام وكذلك، الصيف 

في هذه المساكن ، كذلك تميزت (1)تهالمحافظة على خصوصيلالسقف من اجل التهوية واإلنارة  
 - 20عن االخر حوالي ) واحديبعد كل ، و  هااغلبها غير نظامية مع وجود باحة فيالمرحلة بأن 

 .( 2) حيواناتللعلى حظيرة  هامن بعضالحتوي وي، كثرأو أ( متر 30

 (خطة املدينة ) الـشـوارعانـظـمـة  -ب
شوارعها الضيقة بة ـلـرحـمـذه الـفي ه المدينةناحية ديمة منها ـقـلب المدن العربية الـتتصف اغ    

ل في ـالنقط ـرتبإْذ إ ،(3)المتالئمة مع وسائل النقل السائدة وهي العربات التي تجرها الحيوانات
ود ـن وجـع فضالً  ، بمجموعة من الشوارع الترابية المتماشية مع وسائل النقل ةنَ يْ دَ مْ المدينة 

هـذه دة في ـسائهي الحركة الرية ـركة النهـكانت الحـد قـف، وقت ـك الـفي ذليةريـرق النهـطـال
 وسوقها خصوصاً  المدينةلى إفي زيادة سرعة الوصول  الطريق النهري دوراً ادت إْذ  الـمرحلة

                                                           
كلي ي،يعلييمصط:ىيمهوسيالصبيحي،يتحليليمكانييلنوعي يالبيئ يالح ري يفييمدين يالقرن يي،ياطروح يدكتوراهي(ي1)

 34،يي2019االدابي،يجامع يالبصرةي،ي
يي(2) ي، ياالشعب يالعربيخالصيحسني يالمدين  يالخليجيي مورفولوجي  يمؤسس  ي، يالعربي  يوالدراسائ يالبحوث يمعهد ،

 .ي20صيي،ي1982،يللطباع يوالنشري

يي(3)ي يالجنابي يعلي يالزهرة يي،عبد يالح ري  يوالو ي:  يالتاريخي يالعمق يبين يالمدين  يالجمعي يي،مورفولوجي  مجل 
 .130صيي،1997ي،ي(يحزيران35العددي)ي،الجغرافي يالعراقي ي
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عززت قواتها و استخدمت القوات العثمانية نهر الفرات و  ،المناطق القريبة عليها  ذلك الوقت 

استخدمته كدورية في نهر الفرات الذي كان و  الموجودة بزورق بخاري حربي يسمى )مرمريس(
 .(1)بين القرنة والجبايش  اً متواجد

شوارع ترابية يعاني منها سكان  عبارة عنهذه المرحلة ـل ةنَ يْ دَ مْ المدينة في كانت الشوارع  ذاـل   
كانت الفرعية الشوارع اما بسبب ارتفاع المياه عليها ، ، في فصل الشتاء  خصوصاً  ةنَ يْ دَ مْ ال

الشارع فيما  كان  ،) متر ونصف (فيها  عبارة عن شوارع ضيقة ال يتجاوز عرض الشارع
ارع العلم الذي تم انشاءه من قبل شقضاء القرنة يسمى و  ةنَ يْ دَ مْ ال الرابط بين مدينةالرئيس 

 ()دق الحالياالص االمام بقضاءيتصل و شارع ترابي ينتهي بقضاء القرنة  االهالي وهو ايضاً 
سوق ،  بوشاوي شارع )سوقفي هذه المرحلة هي الشوارع التي كانت مرسمة أما  ،طلحة سابقاً 

تم  1920 عامفي ، و  (نصيري، ثمان عمير ، سوق بدران  ،  سابقاً  (نهر عنتر)سعيد المسمى 
 هولكن بسبب عدم وجود شارع يربط؛ بقضاء الجبايش  ةنَ يْ دَ مْ الانشاء اول جسر حديدي يربط 

ومن ناحية ، لى القضاء إيرة من اجل الوصول غمع قضاء الجبايش تم استخدام السفن الص
   وهو مقارب لمكان الجسر الحالي في منطقة الدراسة . الهويرمع ناحية  ةنَ يْ دَ مْ الاخرى يربط 

 الت الرض ـمـاستع –ج 
جل معرفة البنية الوظيفية لرأرض في هو الاألرض للمدينة عماالت الهدف من تحليل استأن    

معرفة كيفية التوزيع المكاني للوظائف الحضرية التي يمكن ومن خاللها  ،منطقة الدراسة 

                                                           
ي.ي129صي،يمصديسابق،مشتاقيعيدانيأعبيديي(1)

(يالمنعقدي69استنادًايإلىيموافق يمجلسيمحافظ يالبصرةي،يالمرقمي)يسابقاي(ناحي يطلح كانئيتسمىي)الصادقي يي)*(
،يصادقئيوزارةيالبلديائيواألشغاليالعام يعلىيتغييرياسميناحي ي)طلح (يسابقًايفييق اءيي2006/يي4/يي12بتاريخي

/ي10/يي9بتاريخيوي(ي،ي6مي/يي1669ناحي ياألماميالصادقي)ع(ي،يباألمريالمرقمي)يإلىالمدين ي،يمحافظ يالبصرةي
تميرفعيي6/24789/ي4ذييالعدييالىيق اءيالصادقيبموجبيالقرارييليالناحي يتحويوافقئيوزارةيالتخطيطيعلىيي2019

 .ي(ي35101والذيياعطييالرمزي)ييدرج يناحي ياالماميالصادقيالىيق اء
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والعالقات المكانية لتلك الوظائف التي تتسبب في التباين الوظيفي ، تستثمرها ارض المدينة 

    .فيما يبين القطاعات داخل المدينة 
ذه ـفي ه ةرض الحضريـعماالت األلغت است( ب4( شكل )2يتبين من معطيات جدول )   

مال ـالنصيب األكبر لالستعكان و اقتصرت على استعماالت محددة و (هكتارًا ،173.77المرحلة )
%( من اجمالي 69.9شكل نسبة مقدارها ) هكتاراً  (121.53بلغت )الزراعي بمساحة 

 رى ـاالخ رضـاالت االاستعمتصدر فهو ياستعـماالت األرض الحـضرية في هـذه المرحلة ، 
وذلـك الن منطقة الدراسة بطبيعتها منـطقة زراعية لذـلك احتل االستعمال الزراعي جابنبًا كبيرًا 

( 35.1في بـدايـة الـنشوء ، امـا االستعمال السكني جــاء بالـمرتبة الثانية بـمساحة بـلغـت )
ن من الحاجات الحاجة للسك نَّ أل ةنَ يْ دَ مْ ل%( من اجمالي المساحة الكلية ل20.2هكتارًابنسبة )

وت ـيـمع البـتج ةنَ يْ دَ مْ الدت ـشهكما الضرورية لإلنسان والمرتبطة بصمام االمان والراحة له ، 
في حين  ، عشوائياً كان  توزيعاً  بل اـً مـظـتـنمـوزعة تـوزيعًا مـ تليس اكنهـواحدة ولـة الـمنطقـن الـضم

%( من 4.1( هكتارًا بنسبة )7.04شغلت االستعماالت المخصصة الغراض النقل مساحة )
اجمالي استعماالت االرض في هذه المرحلة ، وكانت مقتصرة على الطرق الترابية في منطقة 

بنسبة هكتارًا ( 3.8مساحة قدرها ) هذه المرحلة في شغل  التجاري االستعمالأما الدراسة ، 
االول  : ن معمول بهمااامظن هناك ناكاجمالي استعماالت االرض الكلية ، و  %( من2.2)

ت وصل ، إذْ لى خارج البلد إومن ثم ، لى مدينة البصرة إوهو عن طريق التجارة التي تصل 
عموم  فيطن الف  ( 50 -15 ) هذه المرحلةمن محافظة البصرة في  ةالتمور المصدر كمية 

ام االخر وهو المعمول به مع المناطق المجاورة ظما الن، أ(1)االولىالحرب العالمية قبل البصرة 
تصدر) التمور  ةنَ يْ دَ مْ الكانت  ،إذْ عن طريق استبدال المنتجات الزراعية بسلع اخر ةنَ يْ دَ مْ اللمدينة 

ما المنتجات االخرى كانت فقط لسد أ،  ( القمح، الطماطة ،  الباذنجان، البطي  ، الرقي ، 
لى االن تجاري في سوق، كما تم في هذة المرحلة انشاء اكبر  لها المحليةالحاجة   ذلك الوقت وا 

 
                                                           

يي(1) يسن  يالعثمانييحتى يالعهد ياواخر يالبصرة يلمدين  يالصحي يالتاريخ ي، يالمنصور يالدايم يعبد يداريي1939جع:ر ،
ي41،يصيي2017ال:يحاءيي،ي
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 ( 2جدول )

         خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة األولـى الْمَدْيَنةفي مدينة استعماالت االرض الحضرية 
 (1920) منذ نشوء المدينة الى

 النسبة )%( المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 20.2 35.1 سكني

 2.2 3.8 تجاري

 1.4 2.5 صناعي

 2.2 3.8 خدمات

 4.1 7.04 نقل

 69.9 121.53 فضاءات وبساتين

 100 ( *)173.77 المجموع الكلي للمدينة

 باالعتماد على مديرية بلدية المدينة ، قسم االراضي ، ارشيف االراضي ، بيانات غير منشورة . -المصدر
 .( هكتار 1476.36والبساتين المحيطة بالمدينة كانت تبلغ مساحتها ) المناطق الزراعية )*(

 ( 4شكل )

خالل المـرحـلـة  الْمَدْيَنةفي مدينة التوزيع النسبي الستعماالت االرض الحضرية 
 (1920المورفـولـوجـيـة األولـى ) منذ نشوء المدينة الى

 

 .(  2جدول )باالعتماد على ال -المصدر   

20.2, سكني  
2.2, تجاري  

1.4, صناعي  

2.2, خدمات  

4.1, نقل ,  فضاءاتًوبساتين 
69.9 
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أما  فيما حصل،  (1)ةنَ يْ دَ مْ الة ــدرســهو سوق القيصرية قرب السراي وم اثاره موجودة
%( من اجمالي 2.2( ، هكـتارًا بنسبة )3.8بـلـغت مساحتها )ة ـرض الخدمياستعماالت األ

على  كان مقتصراً الذي ليم ـلتعاستعماالت األرض الكليـة ، وشملت هـذه االستعماالت ا
كانت طريقة التعليم بواسطة الكتاتيب في ف، الرجال فقط ومنهم الوجهاء والشيوخ واالعيان 

 االبتدائية  ةنَ يْ دَ مْ المدرسة ، ومنها  1920المدارس الحكومية عام  أتبادئ االمر وبعدها انش
ة مقتصرة على مركز ومالخدمات الصحية كانت شبه معدأما ،  ومدرسة البدران االبتدائية

،واخيرًا جاء االستعمال (2)من القصب والطين اً منطقة وكان مبنيالحي واحد في عموم ص
%( من اجمالي استـعـماالت 1.4( هكتارًا بنسبة شغلت )2.5بلغت )الصناعي بأقل مساحة 

طين( وصناعة  منية مثل صناعة التنانير )ـبدائفي هـذه المرحلة كانت الصناعات األرض، و 
  في المياه( ساعات تقريبا 6ترك ـالشباك التي ت، السيلة ، اداوات الصيد مثل) الطاروف 
القطن ، البسامير ، القير ، لتي يستخدم الخشب في صناعتها االسفن الصغيرة ) المشاحيف( 

 .(  ة الرجاليةءالعبا عةصنا ،

 (1950-1921) ةـيـانـة الثـيـوجـولـورفـة املـلـرحـامل -2
، واصبح حسك  م 1921للمرة الثانية عام  ةنَ يْ دَ مْ البعد استحداث ناحية بدأت هذه المرحلة      

توسعت الناحية واصبحت من ، و م (  1921 / 2 /23) لها وباشر وظيفته بتاري  المبارك مديراً 
القديم الذي كان  العمراني تعد هذه المرحلة مرحلة تغير من الطرازو ، اوسع نواحي لواء البصرة 

رت مكما  م الطابوق من اجل البناء ،ااستخد إلى يستخدم فيه الطين والقصب لبناء البيوت
لى إعاد الناس  1935 عامورة احداث ثبعد ، و  في هذه المرحلة بظروف سياسية ةنَ يْ دَ مْ ال

عبارة عن ارض زراعية متجانسة صغيرة  ةنَ يْ دَ مْ الفكانت مدينة ، م األمن واالستقرارعأعمالهم و 

                                                           
ي.34-33،ييصييمصدريسابقيعامريحسكي،يي(1)
يمديري يبلدي يالمدين ي،يقسميتخطيطياالرا يي،ييارشيفياالرا يي،يبيانائيغيريمنشورةي.ي(2)

يمنيالمساح يالكلي يللمدين يالحالي ي)173.77شكلئيالمدين يمساح )ي)*( (يوالتييكانئيتحتوييعلىي2020(هكتارًا
يهكتاري.ي1476.36اذيشكلئيي،يبستاتينيزراعي يتحتوييعلىيالنخيليوالكثيريمنيالمزروعائ
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التي  هابدأت بالتوسع في أحياءثم المساحة يسود فيها عامل الخدمات واألسواق الصغيرة 

ونتيجة للزيادة السكانية التي ، (1) على المنتوجات الزراعية في معيشتهااعتمدت بالدرجة األساس 
،مما ()ةنَ يْ دَ مْ اللناحية  1936 عامنسمة ( 20.000) لىناحية المدّينة إحدثت وصل عدد سكان 

بية ـلتل ةنَ يْ دَ مْ ال مدينةلحاجة نحو توسع منطقة الدراسة اهذه الزيادة السكانية التي شهدتها تطلبت 
الظهور بأعداد و بدأت بعض القرى بالنمو و ظهرت بعض األحياء السكنية و  ، متطلبات السكان
، وانما دون أي قرار تخطيطي أو تنظيمي بتوسع باتجاهات متعـددة واخذت بالسكانية متفاوتة 

موضعها أو مكان أقامتها لذلك أطلق اسم القرية على المجموعة التي في كان لها اختيار 
لها بالقرب من  راً ـاتخذت بعض القرى مستق، و لة التي ينتمون لهاقبيتسكنها بنفس اللقب أو ال

 (2)ملون بهاـأو بالقرب من األرض الزراعية التي يع المواصالتالموارد المائية أو طرق النقل و 
داخل ساكن إنشاء بعض الم ، كما تمرقة ـمت بصورة عشوائية ومتفن ةنَ يْ دَ مْ الفي ساكن الماما 
شهدت هذه المرحلة بداية نشوء المدارس ، و اتين النخيل بشكل متباعد عن بعضها البعض ـبس

( 23)ثالث مدارس بكادر تعليمي بلغ  في هذه المرحلةالمدارس بلغ عدد  فقد،  ةنَ يْ دَ مْ الفي 
 التعليم في استحداث مهن وأعمال جديدة ، إْذ ساهم وبعدها تم تشييد المدارس األخرى  ، اً معلم

  ةنَ يْ دَ مْ العن ارتفاع المستوى التعليمي في  فضالً ، وتوفر فرص عمل غير األعمال الزراعية 
وزيع ونمو المدن والمراكز ـمو السكان في تـيؤثر نها، لذا أو السكن قرب إليهارة ـزيادة الهجو 

 .(3)في التوسع العمراني والخدمات فيهاو العمرانية 
 فاف نهر الفرات في محلة السوق الحاليةـعلى ضفي هذه المرحلة  ةنَ يْ دَ مْ النمت مدينة    
أظهرت هذه المرحلة المعالم األولى التي تميزت فيها منطقة الدراسة في االستيطان حول و 

حصلت ، و  الميرعثمان(،  البدران، البوشاوي  ،  )الكصوان االحياءمناطق السوق ثم جزء من 
                                                           

ً.182صي،ييمصدريسابقي،يي1959-1546اعبيدي،يالمدين يجزائريالبصرةييمشتاقيعيدانً(1)
(ًً)ًيالىيق اءيهذايالعاميثميتحولئيبعدي1979ناحي يقبليعاميي ن يي يد يم يالكانت. 
يق اءيي(2) يفي ي يوالصحي  يالتعليمي  يوخدماتها يالري:ي  يللمستقرائ يالمكاني يالتباين ي، يالتميمي يحن ل يجاسم نجالء

ي.107ص،يي2018،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،يجامع يالبصرةي،ييالمدين ي،يرسال يماجستير
ً.2/2/2021مقابل يشخصي يمعياحديوجهاءيالمنطق يجاسميمحمديحسنيبتاريخيً(3)
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كانت مساحة  إذْ ، الحضرية على حساب األرض الزراعية المحيطة بها  مساحة االرضزيادة 

وهذا يبين لنا مدى التوسع دونمًا ،  (300قبل وأصبحت )دونمًا  (500) فيها يةاألراضي الزراع
يرات التاريخية للسكان في منطقة ـتبع المتغـومن خالل ت، (1) ةنَ يْ دَ مْ الة ـمراني الذي شهدته مدينـالع

الذي يعد من العناصر األساسية  ةنَ يْ دَ مْ الالدراسة تبين لنا هنالك زيادة ملحوظة في عدد سكان 
وذلك لما يرتبط به السكان من عالقات تفاعلية متبادلة  ، التي تسبق أي عمل تخطيطي للمدينة

له  ةنَ يْ دَ مْ الاألرض ودراسة التوسع الذي شهدته عماالت الن دراسة است ،األرضعمال مع است
وهم الهدف ألي سياسة  ارتباط وثيق بخصائص السكان على اعتبار أن السكان هم الوسيلة

 .(2) المدينة الن أي مورد للعملية التخطيطية يعود الى السكان ةموية مستهدفنت
، كما تم انشاء نمو السكان واستغاللهم العديد من المهن الزراعية ب لذا تميزت هذه المرحلة   

ازدهرت مهنة نقل ، و  )*(( الذي يسمى بالقّيصرية1934- 1933اول مجمع تجاري في سنة )
أصبحت و  لمدن العراقية بواسطة السفن الشراعية التي تدفع باليدالى إ ةنَ يْ دَ مْ الالتمور من مدينة 

لزوارق القادمة أو الذاهبة لغرض التزود بالمنتوجات الزراعية اأبنية بمحطة استراحة  ةنَ يْ دَ مْ لل
وكذلك بعض الصناعات اليدوية التي كانت المهنة السائدة في ذلك الوقت وهي  ، وأهمها التمور

 ةنَ يْ دَ مْ الهذه األسباب أصبحت مدينة نتيجة لو  ، (3)من المنتوجات التي ينتجها سكان المنطقة 
وعلى ضوء هذا تمركزت ، تستقطب السكان من اجل الحصول على مورد مالي من اجل العيش 

، وترجع هذه الحالي( وما حوله  ناطق القريبة من )حي السوق األولالمالزيادات السكانية في 
في السكان لسببين هما الزيادة الطبيعية التي نتجت عن الفرق بين معدل الوالدات ومعدل الزيادة 

                                                           
ي.2020ي،ي،يقسميالتخطيطي،يبيانائيغيريمنشورةيوزراةيالزراع ي،يمديري يزراع يالبصرةيي(1)
ي،1ط،ييعماني،يداريالص:اءيللنشريوالتوزيع،ياألسسيالجغرافي يلتخطيطيالمدني،يعبديالناصريصبرييشاهريالراويي(2)

ي.111ص،ي2017
ي.يتلكيالمداخلينبالقيصري ي يعبارةيعنيمجمعيتجارييلهيعدةيمخارجيومداخليوتكونيالمحاليالتجاري يمنيجواي)*(
 .يي2020شعب يزراع يالمدين ي،يقسميالتخطيطي،يبيانائيغيريمنشورةي،يوزارةيالزراع ي،يمديري ييزراع يالبصرةي،ييي(3)
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 نحو جداْ  ةوالهجرة التي حدثت من قبل سكان االهوار المجاورة وان كانت بنسبة قليل، الوفيات 

 . (1) ةنَ يْ دَ مْ ال
ن على شكل قرى متباعدة واغلب سكان كا خالل هذه المرحلة سكن ال ناحيةإما من     

 المناطق السكنية في مدينة أحيطت، و  ()لى جد واحد أي ما يسمى )بالعشيرة (إالمنطقة ينتمون 
لحماية السكان من  ةنَ يْ دَ مْ الأهالي  شيدت من قبل (*)بسدة ترابية عالية تدعى الطوفة ةنَ يْ دَ مْ ال

الغرق بسبب ارتفاع مياه نهر الفرات بين الحين واألخر نتيجة لعده أسباب منها طبيعية ومنها 
الن محيطها كان اشبة بنقاط محددة لعبور الزوارق والسفن من ؛ حدثت بسبب عوامل بشرية 

لى داخل منها إأنشاء عدة نواظم تدخل المياه ، كما تم ويسمى هذا المكان المزلق  ةنَ يْ دَ مْ اللى ا  و 
أدى  ةنَ يْ دَ مْ الفيضان في مدينة حدث  1943عام وفي  فيها ،منطقة الدراسة من اجل الزراعة 

لحماية منطقة الدراسة من الفيضانات  ئتأو السدة الترابية التي أنش ةلى اقتالع جزء من الطوفإ
وهو  ةنَ يْ دَ مْ الاألراضي الزراعية الموجودة في  علىبل  الفيضان ليس على األفراد فقطهذا اثر ، و 

هدم  فيسبب ، مما ت ةنَ يْ دَ مْ الامتاز بسرعة المياه الداخلة نحو ، إْذ ألهل المنطقة  كان مفاجئاً 
أدى  ، كماالسكان القريبين من نهر الفرات  وتشريد بعض السكان خصوصاً  ،العديد من المنازل 

 بسيطة  ةتوقف الحركة العمرانية وان كانت حرك، و لى أتالف جزء كبير من المساحات الزراعية إ
بقيت إْذ  ، ة واقتصرت على أصالح ما دمره الفيضانمدفي هذه ال ةنَ يْ دَ مْ المدينة لم تتوسع لذا 

وبعدها ، نقل األشخاص بواسطة الزوارق  علىالعمل في مهملة مدة من الزمن واعتمدت 
الن غالبية  ؛الحرف والصناعات اليدوية بعدما كان االعتماد على الزراعة بشكل رئيستطورت 

في هذه المدة ارتفع ليصل  ةنَ يْ دَ مْ السكان ناحية  ددـما ع، أ الزراعة ةمهنبالسكان كانوا يعتنون 

                                                           
 .2020\ي11\8مقابل يشخصي ياالستاذيعدييحاتمي،يمديريبلدي يق اءيالمدين ييفيييومياالحديالموافقيي(1)
مصطلحيقديمياستخدمت يالعربيبمعناهيوقديورديهذايالل:ظيفييالقرانيالكريميقاليتعالى)وانذريعشيرتكييالعشيرةي  *()

يأيياالجتماعي يوالمعاشرة يمنيالعشر يوهييمشتق  يللمزيدياألقربيني( ييجمعهم يواحد يينتمونيالىيجد يوهم والمصاحب 
مكتب يالحكم ي،ييداريالكتبيوالوثائقيفييبغداد،يعشيرةياالمارةيوعشائريق اءيالمدين ي،يعبديالزهرةياالمارةيي انظر
 .21ص،يي2013ي،يكربالء

سدةيانشاءئيالطوف ي يسدةيترابي يانشاءئيحوليالمدين يلحجزيالمياهيعنهايودرءيال:ي انائي،يويقاليانيهذهيالي(**)
 ميالدي.فييالقرنيالسابعيعشري
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 بواقع ةنَ يْ دَ مْ القريبة على مركز ال مناطقالموزعين بين  1947 عام( نسمة 21612)إلى 

المناطق البعيدة عن األحياء القريبة للسوق التي   وبين بعض( ، 3جدول ) .نسمة  (4786)
   ي ـضان فـدث فيـح كما ،  يدة بعضها عن البعض األخرـكان سكانها موزعين بصورة متفرقة وبع

بعض من بساتين واللى تلف العديد من المحاصيل الزراعية إادى في نفس العام  ةنَ يْ دَ مْ ال مدينة
عام  وفي ، الطينية منها بسبب انخفاض مستواها كذلك بعض المساكن خصوصاً ، النخيل 
الجسر الرابط بها والرئيس على نهر  اءانش وتممن الناحية العمرانية  ةنَ يْ دَ مْ التطورت  1950
تطورت السابقة ، كما  ةنَ يْ دَ مْ الإلى خارج حدود أحياء وقرى جديدة امتدت  توظهر ، الفرات 

 همةـديدة ومـج رحلةـم ةــنـَ يْ دَ ْــ مـاللت ـدخ 1956ام ــع، امـا في  ض منهاـدت البعـعبفيهـــا و شوارع ــال
كما ، ألرض فيها عماالت اوتطورت است،  أصبحت من المدن المهمة في محافظة البصرةو 

،      السكانية مع زيادة الهجرة من المناطق المجاورة لها الكثافة في  ملحوظاً  ارتفاعاً  ةنَ يْ دَ مْ الشهدت 
ولكن هذا ، أحياء جديدة  ووظهور البيوت المتباعدة ، فساهم ذلك في زيادة التوسع األفقي 

 .    الخدمات األساسية نقص أذ عانى سكان المدينة من، السليم  لى التخطيطإالتوسع افتقر 
 

 (3جدول )

 1947 والمناطق القريبة منها لعام ةنَ يْ دَ مْ المدينة عدد السكان 
 اسم الحي عدد السكان

 السوق  1356

 البدران 580

 الكصوان والسعيد 790

 البوشاوي 1218

 الميرعثمان 461

 2حي السوق 381

 )*(المناطق االخرى  17287

 المجموع 21612

 .1947النفوس العامة ، إحصاء السكان لعام المملكة العراقية ، وزارة الشؤون االجتماعية ، مديرية  –المصدر 
ة وأخرى مدلم تعرف عدد السكان بسبب الحركة  المستمر لسكان االهوار والمناطق الزراعية بين  -المناطق االخرى *( )

 ومن منطقه الى أخرى .
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الـمرحلة لتصل مساحتها توسعت في هذه  ةنَ يْ دَ ْـ مال( ان مديـنة 3( والخريطة)4يوضح الجدول )

وبعدد سبعة احياء  اً ( هكتار 173.77رحلة السابقة )ـا كانت في المـ( هكتارًا بعدم210.26) إلى
تم ( هكتارًا ، إْذ 37.49بعدما كانت في المرحلة السابقة خمسة أحياْء بزيادة عددية بلغت )

يحاذي حي السوق  وهو  اً ( هكتار 27بمساحة بلغت ) ةنَ يْ دَ مْ اللى مدينة إ 2اضافة حي السوق
حي الغدير ، و  حي الغدير غرباً و االول من جهه الشمال وحي البوشاوي من جهه الشرق 

    عليه الطابعطغى الشرقية الذي   ةمن جه 2يحاذي حي السوق  اً ( هكتار 7.35بمساحة بلغت )
مرحلة المورفولوجية االولى ـان في الـبعدما ك همساحت تراجعت 1ما حي السوق، أ الصناعي

%( ، في 31.24-( هكتارًا بنقصان بلغ)22.62المرحلة ) ح في هذهـاصب اً كتار ــ( ه53.68)
حين  اخذ حي السعيد والكصوان بالتوسع نحو الغرب والجنوب الغربي ، إْذ اتجه باتجاه محلة 

( 24.72( هكـتارًا بعـدما كان في المـرحلة االولى )30.4العلوان والحسين واصبح بمساحة  )
(هكتارًا ، كما اخـذ حي البوشاوي بالتوسع باتجاه االراضي 5.62يادة مطلـقـة بلغت )هكتار بز 

 %( هكتاراً 14.94( هكتارًا بزيادة مطلقة بلغت ) 63.19الزراعية غــربــًا واصبحت مساحته )
( هكتارًا ، اما حي البدران  فتوسع باتجاه 48.25بعدما كان في المرحلة السابقة يشغل مساحة )

( هكتارًا بزيادة مطلقة بلغت  27.66والجنوب الشرقي من الحي واصبحت مساحته )  الجنوب
( هكتارًا ، وتوسع  حي المير عثمان في هذه المرحلة نتيجة للنمو السكاني والعمراني 11.46)

( هكتارًا 30.74قلياًل من الجنوب الغربي بعدما كان مساحته )  ءً في اتجاه الجنوب وجز 
ولغرض فهم البناء الداخلي لهذه ( هكتارًا، 1.36ارٌا اي بزيادة بلغت ) ( هكت32.10اصبحت )

 -المرحلة سوف نقوم بدراسة كل من:

 يـرانـمـعـراز الـطـال -أ
أول مركز  دمنظم في منطقة السوق التي تعفي هذه المرحلة بانه  الطراز العمراني اتصف     

بصورة مستقيمة في خط واحد مع فتم انشاء البيوت في هذه المرحلة  ، ةنَ يْ دَ مْ الفي  يتجار 
 قـالمناط أما،  كانت هذه المنطقة عبارة عن تجمعات واضحة وكثيرة للمساكن، و بعضها البعض
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 (4جدول ) 

 (1950-1921) للمدة  الْمَدْيَنةعدد ومساحة األحياء في المرحلة المورفولوجية الثانية لمدينة 

 الزيادة المطلقة   المساحة السابقة  بالهكتار المساحة الحي ت
 31.24- 53.86 22.62 1السوق  1
 5.62 24.72 30.34 الكصوان والسعيد 2
 11.46 16.2 27.66 البدران 3
 14.94 48.25 63.19 البوشاوي 4
 1.36 30.74 32.10 الميرعثمان 5
 - - 27.0 2حي السوق  6
 - - 7.35 الغدير 7

 37.49 173.77 210.26 المجموع

 -باالعتماد على : -المصدر
 . 2020مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن  ونظم المعلومات الجغرافية ، بيانات غير منشورة ،  -1
 . Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية   -2

 هببساطت البناءامتاز ، و عن منطقة السوق فتمثلت بالطراز القديم  ابتعدت تدريجياً  التي     
شبابيك أو فتحات التهوية مع الرياح ال في المسكنشأ ، فينمع مراعاة الظروف الطبيعية 

من ت ئللبناء فان أكثر األبنية أنشعملت أما المواد التي است، الصيف  فصل السائدة في
من في البناء والشيلمان )العكادة( ،  (2صورة ) و الطابوق والجصأالطابوق مع الطين 

 رارةــحـالدرجـة اع ـارتفـب الــمتـمثـلةروف ـظــال ياً ــراعــرارة مــحـة الـير درجــدة في تغــــمساعــل الــاج
بعرض األبنية )الحائط( التي  في هذه المرحلةالبناء  كما اتصف (1)الرطوبة في المنطقةو 

 السبب وراء ذلك هو من اجل حماية المسكن يرجع و ، سم ( 50) لىإيتراوح عرض بعضها 
 شتاء ـي الـن فـمسكـلى دفء الـد عــاعـط يســائـحــرض الـــن أن عــالمسك ئـشـمناد ـــتقـالع ضاً ـوأي

ي

                                                           
ي.ي28،يمصدريسابقيي،يصخالصيحسنيياالشعبيي(1)



 

 

46 

 

 التطور التاريخي لمدينة الْمَدْيَنة وتوسعها  ........................................... الثانيالفصل  

 
 (3خريطة )يي

        الثانية للمدة خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة  الْمَدْيَنةاالحياء السكنية في مدينة 
(1921-1950)  

 
 منشورة. غير بيانات ، الكادسترو خرائط ، االساس التصميم خرائط ، المدينة قضاء بلدية مديرية -المصدر 
 

ي
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 (2صورة )

 الطراز العمراني في المرحلة المورفولوجية الثانية

 
 . 2020 / 10 / 11بتاري   1الدراسة الميدانية في حي السوق  -المصدر  

ولم تكن ، ة رحلوجود وسائل التبريد والتدفئة أثناء هذه الم ذرلتع؛ والتبريد في الصيف    
ن ــساكـمـلب الـولكن اغ، ر ـــن وأخـن مسكـيـت بـفـلــل اختـا بـفسهـة نـمساحـم والـجـحـن بالـمساكـال

بوجود باحات ومساحات  وتمثلت م (300تجاوزت مساحتها )، إْذ حجمها ر امتازت بكب
وفر لرأسرة عدة وظائف منها التهوية واالناره تي تفي منتصف البيت ال تهوية داخل أو
 .(1)والخصوصية

امتاز العمران في هذه المرحلة بالطراز العربي التقليدي الذي ينعكس على المستوى  لذا   
 في منطقة الدراسة .   االقتصادي المتوسط الذي كان سائداً 

 ) خطة املدينة ( وارعـشـة الـمـظـأن -ب
ها مازال يسمى ئوكذلك اسم أحيا، بأسمائها القبلية مرحلة الشوارع في هذه الاستمر تسمية     

 أو هانظاملم يتغير و ، ة أو مجموعة السكان الذين يسكنون الحي من نفس الجد يبنفس اسم القبل
                                                           

ي.90ص،ي1988،يقطر،يالدوح ي،يالمدنيالعربي يالخليجي ي،يحسنيالخياطيي(1)
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بعدم استقامتها وكثرة  مدة اتسمتالشوارع في هذه الأن  جزء قليل منة خصوصاً  الإيتطور 

، مع التخطيط الحضري  منسجمةغير و تعاني من ضيقها كما انها  ، التفرعات الموجودة فيها
    حسب اتفاقبمن قبل مالكي األرض بها الن أكثرها تم التبرع  ؛ ضيق هذه الشوارع ويرجع سبب
  (1)أمتار ةلى ستإ ةال تتجاوز في اغلب األحياء خمس هيترك كل منهم مسافة أمام منزلبينهم إن 

 حي السوق األولناطق القريبة من ــدا المــنظامية عبرية داخلية رق نقل ــلم تكن هنالك ط، و 
     رور المشاةـات تسمح بمــرعـرة التفـثيـوية كـتـة ملـن أزقـبارة عـانت عــد كــا التي تبعـأم ( ،3صــورة )

على النقل في هذه المرحلة تم االعتماد ، كما  الحيوانات لسحبها عملالتي يستوبعض العربات 
لى مدينة إالبضائع التي كانت تذهب  النهري في عملية نقل األشخاص والبضائع خصوصاً 

 مدينة القرنة . إلى  وكذلك البضائع التي تذهب، سوق الشيوخ باتجاه مدينة الجبايش 
 (3) صورة

 المرحلة المورفولوجية الثانيةنظام الشوارع خالل 

 
 . 2020/  11 /12بتاري   2الدراسة الميدانية في حي السوق  -المصدر

                                                           
مقابل يشخصي يمعيالسيديعباسيابراهيمي،ياحديكباريمنطق يالدراس يوشاهديعلىياالحداثيالتييمرئيبهايبتاريخيي(1)

ي.يي22/9/2020
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 األرضالت ـمـعـاست -ج
كبر هكتارًا ا( 210.26توسعت استعماالت األرض الحـضرية في هـذه المرحلة لتصل إلى )     

هكتارًا ، واستحوذ  (173.77مقدارها )رفولوجية األولى التي كان ـمما كانت علية في المرحلة الم
 بلغت مساحةت االراضي الفارغة والبساتين شغلعمال الزراعي على اكبر المساحات فقد االست
( ، 5( شكل )5جدول )من مساحة المدينة الكلية %( 54.7) مقدارها بنسبة ( هكتاراً 114.9).

السكنية وابتدأت بالزحف نحو البساتين الموجودة في المدينة ، إْذ بلغت  يفةـكما تطورت الوظ
وبنسبة من مجمل مساحة  اً ( هكتار 67.74مساحة االرض المخصصة لالستعمال السكني )

 %( من اجمالي استعـمـاالت االرض في منطـقة الـدراسة ، اما استعماالت االرض32.2المدينة )
%( من اجمالي مساحة 5.8( هكـتارًا بنسـبة )13.1) إلىتوسعت  النقل الغراضلتي خصصت ا

  ةنَ يْ دَ مْ الالشوارع التي ترتبط القرى مع  وخصوصاً  ةنَ يْ دَ مْ الفتح شوارع داخل المدينة الكلية ، نتيجة ل
من %( 2.6)بنسبة  هكـتاراً  (5.5)في هذه المرحلة لتصل إلى  توسعت التجاريةاما الوظيفة 

كما توسعت استعماالت االرض الخدمية ايضًا  في  ، اجمـالي استعماالت األرض الحضـرية 
%( من اجـمالي مساحة المدينة الكلـية ، 2.4( هكتـارًا بنـسبة )5.1هذه المرحلة  ليصل إلى )

بعد ما كان نشاء الكثير من المدارس بأوكان للخدمات التعليمية ظهور في هذه المرحلة تمثلت 
الكلمات أطفال  دوترد الدرسيعلم بواسطة الحفظ بعدما يقرأ المعلم يم في المرحلة السابقة التعل

( هكتارًا 3.9بلغت مساحته )اما االستـعمال الصناعي  ، (1)في مكان معين  هالمنطقة من بعد
كل حرف صناعية صغيرة ـهر على شـوظ،  ةنَ يْ دَ مْ ال%( من اجمالي مساحة 1.9بنسبة بلغت )

انتشرت بعض الصناعات الصغيرة إْذ  ، ةنَ يْ دَ مْ الوبدائية كان لها انتشار واسع في مركز 
 ( . 1949) عاموبعض المعامل التي افتتحت  ، )الحرف اليدوية(كـ

                                                           
يالبريطانيي)ي(1) ياالحتالل يفييالعراقيفييعهد يتاريخيالتعليم يالرزاقيالهالليي، ي،يط1921_1914عبد يلبنانيي1( ،

ي.57_56،يصيي2017بيروئيالحراي،ي
ي)ي)*( يالوقئ يذلك يفي يالمدين  يمساح  يمساحتهايي210.26بلغئ يفبلغئ يوالبساتين يال:ارغ  يالمناطق ياما ي، يهكتارًا )
يمنيالمساح يالكلي يللمدين يالحالي ياييب:ارقي)1439.87) (يعنيالمرحل يالسابق يوهوييبينيلناي36.93(يهكتارًا

يالتوسعيعلىياالر ييالزراعي يمابينيالمرحلتيني.
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 (5جدول )

المورفولوجية الثانية للمدة  خالل المرحلة ةنَ يْ دَ مْ المدينة الحضرية في  استعماالت االرض
(1921 – 1950 ) 

 النسبة )%( المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 32.2 67.74 سكني

 2.6 5.5 تجاري

 1.9 3.9 صناعي

 2.4 5.1 خدمات

 6.2 13.1 نقل

 54.7 114.92 بساتين

 100 210.26 المجموع الكلي للمدينة

 .  المدينة ، شعبة تنظيم المدن ، ارشيف المدينة ، بيانات غير منشورةمديرية بلدية -باالعتماد على : -المصدر
 ( هكتارًا عن المرحلة السابقة37.49( هكتارًا وبفارق)1439.87تبلغ مساحة االراضي المحيطة بالمدينة ) )*(
 . ( هكتاراً 1476.36بلغت االراضي الزراعية المحيطة بالمدينة وزحف العمران نحوها مستقبال )و 

 

 (5) لشك
 ( 1950 – 1920الثانية) خالل المرحلة ةنَ يْ دَ مْ الستعماالت االرض لمدينة التوزيع النسبي ال

 

 ( .5)جدول باالعتماد على ال -المصدر    

32.2, سكني  

2.6, تجاري  

1.9, صناعي  

2.4, خدمات  

,  نقل
6.2 

54.7, بساتين  
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 (1979 - 1951 )ة ـثـالـثـة الـيـوجـولـورفـة املـلـرحـامل -3
على اثر  واجتماعياً  واقتصادياً  عمرانياً  وراً ـتطو  اً واسع ماماً ـاهتفي هذه المرحلة  ةنَ يْ دَ مْ الشهـدت     

وزيادة عائدات العراق النفطية كل هذا انعكس على زيادة ،  1950انشاء مجلس االعمار سنة 
سيس أتم ت، و هر اهتمام واسع بالمشاريع الخدمية ، كما ظ بعض المشاريع في منطقة الدراسة

حياء أالسوق الذي يغذي اغلب عدة مشاريع خاصة بالمياه المخصصة للشرب مثل مشروع ماء 
كان المصدر الرئيس لمياه الشرب في ذلك ، و على حي السوق االول  ةالقريب ةنَ يْ دَ مْ المدينة 

ي ذالذي يغ( 1 ةنَ يْ دَ مْ ال)وسمي هذا المشروع بمشروع ماء ، الوقت يقع على ضفاف نهر الفرات 
وحي الشهداء وحي  ةنَ يْ دَ مْ المنطقة السوق والبوشاوي وجزء من المساكن القريبة على مستشفى 

 ناطق الشروق والجنانية والعبارة مي ذوبعدها تم انشاء مشروع ماء العبارة  الذي يغ ،(1)البدران
الكصوان الجنوبي والشمالي  )مناطق القريبة للسوق منها حي الالذي يزود  ةنَ يْ دَ مْ الومشروع ماء 

2. ) 
االعمارية اهتمامها بالمشاريع و الدولة وبرامجها التنموية  ةضمن خط، و  1958 وفي عام   

افتتاح العديد من الطرق ومنها الطريق  فينصيب منها  ةنَ يْ دَ مْ للمدينة لوالبنى التحتية كان 
كز اعدة طرق تربط بين المر  تومن ثم افتتح ة ،بقضاء القرن ةنَ يْ دَ مْ ال قضاءالرئيس الذي يربط 

 جالل(والسودان ، ال جنانيةوالمثل افتتاح طريق )العبارة  اوبعض المناطق المتصلة به ةالحضري
، الحاج حمدي ، العباس ، العلي  شوارع ) توكذلك افتتح، الرئيسة  ةنَ يْ دَ مْ الوربطها بشوارع ، 

تم افتتاح جسر  ، كماترتبط هذه الشوارع كلها بحي السوق األول ، إذ ( الشاهين، البوحلوة 
 .في هذه المرحلة  (2)الخليفة

ديد من النتائج منها ـات في ناحية المدينة افرزت العـحدثت اضطراب 1959في عام اما  
وبعد هذه ، (3)الفالحين بار المالكين وتوزيعها على ـمصادرة الكثير من اراضي االقطاعين وك

                                                           
ي.ي2020،يبيانائيغيريمنشورةي،ييالمدين ي،يشعب يتخطيطيالمدنيق اءيدي بليمديري ي(1)
يمديري يبلدي يالمدين ي،يشعب يتنظيميالمدني،يارشيفيالمدين ي،يبيانائيغيريمنشورةي.يي(2)
ي.ي(196،يي195،يي194مشتاقيعيدانياعبيدي،المدين يجزائريالبصرةيي،ييمصدريسابقي،يصي)يي(3)
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نشاءتم بناء الكثير من المؤسسات الحكومية ، إْذ  عمرانياً  ازدهاراً  ةنَ يْ دَ مْ الشهدت  المدة العديد  وا 

ين والمعلمات التي كان يسكنها من يعمل بالتعليم ـانشاء دار للمعلم، فضاًل عن من المدراس 
تحوالت اقتصادية  ةنَ يْ دَ مْ الشهدت كما  ،الذهاب واإلياب اليها يومياً  ةلصعوب؛  ةنَ يْ دَ مْ المن خارج 

بالدرجة  تعتمد فيها التي كانت ةعيشملى تحسين مستوى الإتغيرات ادت  تثدواجتماعية كبيرة اح
وبعض ،  ةنَ يْ دَ مْ اللى خارج إتصدير التمور  االساس على المنتوجات الزراعية وخصوصاً 

العديد من السكان للعمل فيها ومنها  تي شجعتالصغيرة ال ةالصناعات الزراعية والحرف اليدوي
طورات توسعت ونتيجة لهذا الت،  العمل في النقل النهري الذي كان يعتمد على نهر الفرات

بمنطقة السوق مثل حي الكصوان والسعيد مع منطقة السوق  المساكنبعض  تاتصلو  ةنَ يْ دَ مْ ال
في  ةتداد لبعض الدكاكين التجاريام، كما بسبب الزيادة في بناء الدور السكنية ، االول الحالي 
 هبعد أانش ، ثمالقبلة  السوق وسمية بجامع تم انشاء اول جامع في منطقة، و  منطقة السوق

، فهو السوق الذي سمي فيما بعد بشارع جامع القبلة وله تفرعات كثيرة  عشارع رئيس وهو شار 
المحاذية لنهر الفرات ومن جنوبه بحي  ةلى السدة الترابيإى شماله صيتصل بين السوق من اق

بعدما كان الشارع  1960عام  ةنَ يْ دَ مْ الو  تم انشاء الشارع الذي يربط بين القرنة كما ،( 1)البدران
 ةنَ يْ دَ مْ التعرضت مدينة بعد هذه االحداث العمرانية  1969، وفي سنة ( )الرئيس هو شارع العلم

بمنطقة  ة الدراسة وتحديداً قالتي تحيط بمنط ةمن اسفل السدة الترابي أابتدمنها غرق جزء ل
 . الزراعية فيها لى تلف بعض المحاصيلها مما ادى إمن الكصوان الحاليه

المدة على وجه الخصوص بين  ةنَ يْ دَ مْ التعد هذه المرحلة من اهم المراحل التي شهدتها لذا      
ت عدد دزداا( نسمة ، كما 11740( ، إْذ ازداد عدد سكانها ليصل إلى )1978 -1974)

من مراحل العصر ، لذا فهي تعد  (2)1977( مسكن عام 1354المساكن فيها لتصل إلى )

                                                           
ي.ي2020\ي9\ي30يبتاريخي،ييب يتخطيطيالمدنعمسؤوليشي،عيالمهندسيمؤيديالسعيديمقابل يشخصي يمي(1)
 منياجليانييصبحيدالل يللمارةيباالتجاهيالصحيحيللشارع يسمييبهذاياالسميالنيكانييو عيعلميكبيريشارعيالعلمي *()
يالو ي:ييألي(2) يالتغير ي، يخ ير يعباسيكريم يالبصرةياتعمسهب  يلمدين  يالمركزي  يالتجاري  الئياالرضيفييالمنطق 

 .23،يصيي2017،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةيييجستيريارسال يم،ي(يي2017ي-يي1974للمدةي)
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من خالل تصدير المنتجات  ةزيادة العوائد الماليلالعراق على وجهه العموم  به الذهبي الذي مر

، لذلك حدثت  1972بعد تأميم النفط عام  ادرات النفط العراقي وخصوصاً وص ،الزراعية 
تبنت الدولة تخطيط الشوارع والمساكن والبنى التحتية ، ، إْذ تطورات كبيرة في منطقة الدراسة 

ن شأنها ان ـافة التي مـواصدرت في هذا الوقت قرار اعطاء الصالحيات للحكومات المحلية ك
الحالة  وتطور، ي المدن ـل تطور الوضع العمراني فـللمواطنين من اجدم الخدمات ـتق

بعد ما وضعت الحكومة المحلية يدها على بعض االراضي  تماعية فيهاـواالج االقتصادية
فين ظتم توزيعها على بعض المواطنين ومنهم المو ومن ثم  ،صالحة للزراعة الالزراعية غير 
تم ي روض المالية من المصرف العقاري وبإرباح قليلةهم بعض القحتم من، كما والعسكريين 

ي التي تم هذه االراضاكن في سملى بناء الكثير من الإمما ادى ، خالل مدة طويلة  هاتسديد
 . (1)حياء جديدة أ ئتمن خاللها انشو توزيعها 

بلغت في هذه المرحلة ان مساحة المدينة قد  (4خريطة )وال( 6جدول )اليتبين من      
تارًا، ـ( هك125.12تارًا وبزيادة مطلقة بلغت )ـ( هك210.26( هكتارًا بعدما كانت )335.38)

اضافة حي الشهداء في هذه المرحلة ثمانية أحياء ، إْذ تم  من سبعة إلى ءزيادة عدد االحيا وتم
 1مساحة حي السوق إخذت( هكتارًا ، واخذت االحياء بالتوسع ، إْذ 41.35بمساحة بلغت )

بعدما كان يشغل مساحة  (  هكتارًا 35.1)مساحته  فبلغتهر الفرات نبالتوسع شماال باتجاه 
، في حين توسعت  عن المرحلة السابقة هكتاراً  (12.48اي بزيادة بلغت )( هكتارًا 22.62)

      ابقة( هكتارًا بعدما كان في المرحلة الس66.24مساحة حي الكصوان والسعيد لتصل إلى ) 
وسع ـذ بالتـا حي البدران اخـام هكتارًا ، (35.9)  قدرهاقة ـبزيادة مطلهكتارًا ( 30.34) تبلغ 
( هكتارًا بعدما كان يشغل مساحة 29.26)مساحة تبلغ المرحلة ذه ـوصلت مساحته في هـا فـجنوب

 مساحة حي البوشاويفيما وصلت ( هكتارًا ، 1.6)( هكتارًا وبزيادة مطلقة بلغت 27.66قدرها ) 

 
 

                                                           
ي.ي2020،يبيانائيغيريمنشورةي،ينظميالمعلومائيالجغرافي يويمديري يبلدي يالمدين ي،يشعب يتنظيميالمدنيي(1)
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 (6جدول )

      للمدة  ةنَ يْ دَ مْ المدينة المرحلة المورفولوجية الثالثة لاألحياء السكنية في ومساحة عدد 
(1951-1979) 

 الزيادة المطلقة  المساحة السابقة  بالهكتار المساحة الحي ت

 12.48 22.62 35.1 1السوق  1

 35.9 30.34 66.24 الكصوان والسعيد 2

 1.6 27.66 29.26 البدران 3

 12.02 63.19 75.21 البوشاوي 4

 5.35 32.10 37.45 الميرعثمان 5

 0 27.0 27 2حي السوق  6

 16.42 7.35 23.77 الغدير  7

 - - 41.35 حي الشهداء  8

 125.12 210.26 335.38 المجموع 

 -باالعتماد على : -المصدر

 . 2020المدن  وشعبة نظم المعلومات الجغرافية لعام مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم -1
 . Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية -2

ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 (4خريطة )

 الثالثة خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة  الْمَدْيَنةاالحياء السكنية في مدينة 

  (1979-1951للمدة )

 

 منشورة. غير بيانات ، الكادسترو خرائط ، االساس التصميم خرائط ، المدينة قضاء بلدية مديرية -المصدر     
يي
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( هكتارًا بعدما كان في المرحلة السابقة  12.02بزيادة مطلقة )و ( هكتارًا 75.21إلى) 

(  32.10( هكتارًا بعدما كان )37.45حي المير عثمان شغل مساحة )اما ( هكتارًا ، 63.19)
تم اضافة لم ي 2( هكتارًا ، اما حي السوق 5.35)  بلغت    زيادة بهكتارًا في المرحلة السابقة 

، فيما بلغت الزيادة ا وعدم قدرته على التوسع خارجه هاي توسع له بسبب االحياء التي تحد
( هكتارًا  23.77( هكتارًا ، اذ توسعت مساحته لتصل إلى )16.42 )المطلقة في حي الغدير

( هكتارًا  من خالل التوسع العمراني له باتجاه الغرب 7.35بعدما كان في المرحلة السابقة ) 
 -ولغرض فهم البناء الداخلي لهذه المرحلة سوف نقوم بدراسة كل من : ،والجنوب الغربي 

 يـرانـمـعـراز الـطـال -أ
، ألن  وتيرة بناء المساكن نتيجة الزدياد عدد السكان في تسارعمرحلة شهدت هذه ال     

اتسمت المباني ، و  تخطيط المسكن داخل المدن يعد من االمور التي لها اثر بالدخل االقتصادي
طغيان الطراز العمراني الشرقي عليها الذي ترك بصمة واضحة على المباني بفي هذه المرحلة 

استمر بناء البيت كما ، ( 4. صورة )لى االن شواهدها واضحة للعيان ا  راسة و في منطقة الد
 التقليدي الذي يراعي الظروف البيئية وأضيفت عليه متغيرات عديدة التي اعطت للمدينة طابعاً 

أما ،  في هذه المرحلة يالئم المستوى االجتماعي واالقتصادي لسكان منطقة الدراسة جديداً 
اكثر متانة من المرحلة التي سبقتها لها قدرة على العزل كانت في البناء لت التي استعممواد ال

الطابوق والجص واالسمنت لبناء الجدران وقل عرض الحائط عمل فاست، الحراري وتقليل التمدد 
     ماـم رـاكب ذت حجماً ــشبابيك اخـواب والـصصت لرأبـات التي خــمساحـان الا ـ، كم( سم 20لى )إ

 راتم طالء الجدران بمادة الجص الذي يمنح الد، و الحديد والخشب في صناعتها عمل سبق واست
  تعمل على امتصاص، و  ان مادة الجص تكون باردة باعتقاد السكان محلياً ر اكث االً ــمــمتانة وج
للسقف الطابوق مع الحديد) الشيلمان ( والجص ) العكادة ( عملت التي است، أما المواد   الحرارة

 يذو  السكان منبعض  يالجص لربط الطابوق ببعضه مع الحديد ، ولكن بقتعمل يس إذْ 
 ان ، لذا  تـف البيـسقلين ـواري والطـيل والبـذوع النخــة جـلـرحـمـذه الـفي همل ـعستـلة تـليـقـدخول الـال
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 (4) صورة

 الطراز العمراني في المرحلة المورفولوجية الثالثة

ي
 . 2020/  12 / 19حي البوشاوي  بتاري  الدراسة الميدانية في  -المصدر

ي

في هذه المرحلة يعكس حاجة االنسان ودرجة انسجامه مع الظروف المساكن تصميم  يييي
ما من ناحية المساحة شهدت ، أاشتداد الحرارة اثناء فصل الصيف نهاراً  عند الطبيعية خصوصاً 

 – 200بين )  مساحة البيت الواحد إذ قدرت ، في مساحة البيت بيوت هذه المرحلة تطوراً 
ما بعض االحياء تجاوزت االلف متر في بعض ، إ في حي السوق االول ( م خصوصاً 300

ي. (1)البيوت بسبب وجود المساحات

 )خطة املدينة( وارعـشـام الـظـن -ب

ضيقة وغير معبدة ولكن بمرور الزمن تطورت  بأنهاامتازت الشوارع في بداية هذه المرحلة     
 مرحلة التي شهدها البلد في هذه ال اتنتيجة لحركة التطور ، هذه الشوارع واتسع عرضها 

                                                           
الوظي: يالسكني يفييالمراكزيالح ري يفييق اءيالمدين ي،ياطروح يدكتوراه،يكلي يالتربي ييمريميخيريهللايخلفي،ي(1)

ي.22،يصي2015للعلومياالنساني ي،يجامع يالبصرةي،ي
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على  وانفتحت اتكانت تمتاز بااللتواء بعد ما هذه الشوارع تمتاز باستقامتها تقريباً  أصبحتو 

تي الة ( م في الشوارع الرئيس10- 8تراوح بين )الذي يرضها واتصفت بعبعضها البعض ، 
 الشوارع الفرعية في ( م  6 - 3ين ) وب ، لهاالمناطق المجاورة و والشوارع  باإلحياء ةنَ يْ دَ مْ البط تر 

ت على يبعرضها المتساوي وبقهذه المرحلة في  ةاتسمت الشوارع التي صممتها الحكومكما 
 كانتووضع المخططات االساسية لها اال انها   ةنَ يْ دَ مْ الحالها بالرغم من مسحها من قبل بلدية 

لى إالنظام الرباعي المنتظم الذي يقوم على تقسيم االرض  فيهالنظام السائد وامهملة وترابية 
 . اشكال مربعة ومستقيمة

 الرضالت ـمـعاست -ج
وازدياد اتساع الرقعه العمرانية في منطقة الدراسة  ( 6( شكل )7يتضح من خالل جدول )     

ستعمال السكني ( هكتارًا ، وحصل اال335.38مساحة االستعماالت الحضرية فيها ، إْذ بلغت )
( هكتارًا اي بنسبة 160.9) االخرى بمساحة بلغت رضالنصيب االكبر من استعماالت األعلى 

بالمرتبة البساتين جاءت فيما  %( من اجمالي استعماالت األرض في منـطقة الدراسة ،48)
%( من اجمالي استعماالت االرض في منطقة الدراسة 30.2 ( هكتارًا بنسبة )101.4بمساحة )

ما االستعماالت المخصصة الغراض أ ،بعد ما كان يشغل اعلى المساحات في منطقة الدراسة 
على المرتبة الثالثة  توسعت عما كانت عليها في المرحلة السابقة وحصلت النقل الحضري

من اجمالي أستعماالت األرـض في المـدينة  ( %8.3نسبة  )هكتارًا ب( 27.7) بلغتمساحة ب
من األجمالي الكلي ( %4.9بة )ـنسب  هكتاراً  (16.6)ليصل الى ي ـالخدمكما توسع االستعمال 

الخدمات التعليمية التي برزت في هذه المرحلة بعد الستعماالت األرض في المدينة ، وتمثل ب
 بأنشاء اول التي تمثلتالخدمات الصحية ، و تدائية المدارس االب بناء عدة مدارس وخصوصاً 

في  تم انشاء مشاريع االسالة، كما في حي الميرعثمان  1979  عام ةنَ يْ دَ مْ المستشفى في مدينة 
( هكتـارًا بنسبة 14.8) بمساحهيجاريـستعمال التاأل تاله  ،منطقة الدراسة خالل هذه المرحلة 

ل ــقتصر على المحالت التجارية في داخا%( من اجمـالي استعـماالت االرض الكــلية ، و4.4)
يازت ـــــتي امتـــة الـيـنــكـياء الســــل االحـــــرة داخــــصغيـن الـايــكــدكـــض الــــعـود بـــع وجـــوق االول مـــسـال
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 (7جدول )

 المورفولوجية الثالثة للمدة للمرحلة  ةنَ يْ دَ مْ الاستعماالت األرض الحضرية لمدينة 
(1951-1997) 

 النسبة )%( المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 48.0 160.9 سكني

 4.4 14.8 تجاري

 4.2 14 صناعي

 4.9 16.6 خدمات

 8.3 27.7 نقل

 30.2 101.4 بساتين

 100 335.38 المجموع 

نظم المعلومات و مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن   -:  الباحث باالعتماد على عمل الباحث -المصدر    

 . 2020 ، بيانات غير منشورة ،الجغرافية 
( هكتارًا التي توسعت المدينة  1314.75بلغت مساحة االراضي الزراعية التي كانت خارج المدينة في هذه المرحلة ) )*(

شملت جميع   ( هكتارًا 125.12عليها مستقباًل ، اما االرضي التي توسعت عليها المدينة في هذه المرحلة فبلغت ) 

ذا يبين لنا التوسع االراضي المحيطة بالمدينة ، وهوزحفت على  ةنَ يْ دَ مْ ضمن مدينة الاالراضي الزراعية التي كانت 

 العمراني الذي زحفت علية المدينة خالل هذه المرحلة  .

 

 

ي

ي
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 (6شكل )

للمدة  الرابعةالمورفولوجية للمرحلة  ةنَ يْ دَ مْ الستعماالت األرض الحضرية لمدينة التوزيع النسبي ال
(1951-1979) 

ي
  ( .7)باالعتماد على الجدول  –المصدر 

( 14)بالتوسع بمساحة بلغت ناعي ، كما اخذ االستعمال الص ببساطتها وصغر حجمها    
في المناطق القريبة  خصوصاً من اجمالي استعماالت االرض ،  %(4.2هكتارًا بنسبة مقدارها )

وبعض ، انشأت الورش الخاصة بصيانة وتصليح المعدات الزراعية  ، إذْ من السوق االول 
بعض الالمصانع الخاصة بالصناعات الزراعية التي اعتمدت على المنتجات الزراعية المحلية و 

تخدم فيها بقايا سعف النخيل ، واالواني سالصناعات الصغيرة مثل صناعة الحصران التي يمن 
يبية .والنحاسية والزوارق الخشالفخارية 

 (2002 – 1980 )ة ـعـرابـة الـيـوجـولـورفـة املـلـرحـامل -4
االحداث التي  رغم ةنَ يْ دَ مْ الدت هذه المرحلة دخول التصميم االساس حيز التنفيذ لمدينة ـشه   
 ،لذلك تم ربطها بالشوارع المارة بالريف  ولم تعش المدينة بمعزل عن الريف ، دها البالتشهد

لذلك نجد ان منطقة الدراسة اعتمدت  ،بذاتها  تستطيع العيش منعزلةال و قرية أالن اي مدينة 
، وخالل الحرب العراقية على المناطق المجاورة لها من خالل التبادل التجاري الداخلي بينهم 

العسكريين منهم  توزيع قطع االراضي على المواطنين وخصوصاً تم ( 1988 –1980) االيرانية

48, سكني  

4.4, تجاري 4.2, صناعي   

4.9, خدمات  

8.3, نقل  

30.2, بساتينً  
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في مقاطعة الخليفة ومقاطعة البدران اكتمل توزيع القطع رحى الحرب ، و وج وعوائل الشهداء

، المصرف العقاري بمنح القروض من اجل البناء العسكريين ، كما قام و والجرحى  حي الشهداءو 
وقيام البلدية بتحديد مساحة المساكن من استعماالت االراضي بعد ان دخل تصميم االساس 

يةنَ يْ دَ مْ الوتم تعبيد جزء منها وهذا ساعد على نمو ، نقل فيها وتطورت طرق ال، حيز التنفيذ 
 هنالك عامالً ، إْذ أْن في هذه المرحلة ( هكتارًا 651.13المدينة )مساحة  تفبلغ ،وتوسعها 

وتوسع مساحتها هو عامل الهجرة من بعض المدن والمناطق التي يةنَ يْ دَ مْ الساعد على نمو 
اغلب كان ، إْذ   ةنَ يْ دَ مْ اللى مدينة إكثير من االسر ال ءولجو  تعرضت للقصف خالل الحرب

،  ةنَ يْ دَ مْ اليسكن هذا لى يومنا إالفاو وال زال البعض منهم ئي ابي الخصيب و المهاجرين من قضا
بلغ عدد  إذْ  لى الزيادة في حجم السكان إهذا ادى مما ، لهم  مستقراً  ةنَ يْ دَ مْ المن مدينة  اجعلو و 

       لتصل إلى فيهاوازدادت عدد المساكن  ،1987( نسمة عام 23686) ةنَ يْ دَ مْ السكان مدينة 
 .  (1)( مسكن 2400) 
وزعت ، إْذ ما دور الدولة في تخطيط استعماالت االرض فتبنت الحكومة تقسيم االرض أ   

( 10)لها بعرض  ةم بعد ان رسمت الشوارع الرئيس( 250)االراضي في حي الشهداء بمساحة 
بدأ هذا الحي بشكل مخطط واصبح افضل حي من ناحية  ، و م ( 8) والفرعية بعرض،  م

ة على حالة مع وجود عدة اماكن مدحي الغدير في هذه ال في حين بقي،  التخطيط العمراني
 ان الشارع الرئيس فيه اصبح مكاناً ، كما  للخدمات ولكن لم تستغل اال بعد نهاية هذه المرحلة

 ة التي شارفت على نهاية هذه المرحلة وتحديداً مدال اما في، السيارات للورش ومحالت صيانة 
 اخذت الحكومة على عاتقها تجريف الكثير من بساتين النخيل(  2002-1996 ) في نهاية

ووضعت يدها على هذه االراضي وتم تعويض ، مزروعة البعض االراضي الزراعية غير و 
بلغت ، و  2003عام ولم توزع هذه القطع اال بعد ، ين عن ما تم تجريفه من البسات االهالي جبراً 

 .  (2)%(46.3) هكتارًا بنسبة( 310.53المساحة المخصصة للسكن  )
                                                           

ي.ي2020ي\ي9\ي8يبتاريخي،ي،يمسؤوليشعب يتنظيميالمدنمديري يبلدي يق اءيالمدين ييي(1)
ي.ي20،ييصيييمصدريسابقيي،ييمريميخيرهللايخلفي(2)
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مدينة  منجرة العكسية ـتويات العالية للهـفي هذه المرحلة هو المس ةنَ يْ دَ مْ ال مدينة ده فيـما نجو 
لتوفر حياة مريحة فيها،  في المدن الكبرىتاركين إرث امباء واألجداد للعيش  وضواحيها ةنَ يْ دَ مْ ال

وارد البشرية ـضعف المو  ةنـَ يْ دَ مْ العبة في ـبسبب الظروف السياسية واإلقتصادية واإلدارية الص
نتيجة ، مدينة البصرة ومراكز األقضية لرجال األعمال  وجذب ، دمات والبنى التحتيةـونقص الخ

من أهم نقاط الجذب للطبقة العاملة والمثقفة في مدينة تعد التي  وجود الموانئ والحقول النفطيةل
 منتزرع شهدت هذه المرحلة مسح مساحات واسعة من االراضي التي كانت ، كما  ةنَ يْ دَ مْ ال

جرف تلك و الجزء الشرقي لحي البدران الذي كان يحتوي على اعداد كبيرة من النخيل المثمر 
ما الجزء االخر ، أم ( 200) لىإطع االراضي وتقسيم ق، فيه  ةوتصميم شوارع رئيس، النخيل 

ضمن  القادرين على العمليةنَ يْ دَ مْ الالكثير من سكان ، كما هاجر  لم تصل اليه الحكومة انذلك
لعدم وجود مردود ، للعمل في محافظات اخرى وأهمها بغداد وسامراء  سنة  ( 65 - 15)  فئة

بسبب الوضع  ،بعد تجفيف مياه االهوار مالي يكفي للمعيشة في منطقة الدراسة خصوصاً 
السياسي  في ذلك الوقت فأشتعل العديد منهم في محافظة بغداد في اعمال البناء وورش تصليح 

 .(1)ةما في سامراء فكان العمل في االراضي الزراعي، أالسيارات 
، بسبب مارافقها من  ةنَ يْ دَ مْ الرت على مدينة ـمة التي مـراحل المهـد هذه المرحلة من المتعّ لذا    

( هكتارًا 651.13، لتصل مساحتها إلى )نة ـاللها على توسع المديـظلقت بأوامل ـاحداث وع
ادة مطلقة بلغت ـثالثة اي بزيـولوجية الـ( هكتارًا في المرحلة المورف335.38بعدما كانت )

لبدران ( هكتارًا ، وتم اضافة حي جديد للمدينة هو حي الصادق المحاذي لحي ا315.75)
(، 5( خريطة )8كما موضح في جدول ) ،( هكتارًا 25.94والمير عثمان الذي بلغت مساحته )

 2بالتناقص في مساحته ، بسبب اقتتطاع جزء منه الى حي السوق  1واخذ كلُّ من حي السوق
يتارًا اي ـكـ( ه35.1)درها ــل مساحة قــــغــًا يشـقـان سابـــا كـدمـعـتارًا بــكــ( ه33.96) تهت مساحـوبلغ

                                                           
ي10/ي14يبتاريخمقابل يشخصي يمعيالمهندسيرافعيسعيديالحجاجي،يمسؤوليشعب يالمشاريعيفييبلدي يالمدين ي،يً(1)
ي.ي2020/
ً.ي2020مديري يبلدي يق اءيالمدين ي،يشعب ياالمالكي،يبيانائيغيريمنشورةي(ي2)
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 (8جدول )

      للمدة  ةنَ يْ دَ مْ المدينة المرحلة المورفولوجية الرابعة لاألحياء السكنية في ومساحة عدد 
(1980-2002) 

 الزيادة المطلقة المساحة السابقة  بالهكتار المساحة الحي ت

 1.14- 35.1 33.96 1السوق  1

 81.07 66.24 147.31 الكصوان والسعيد 2

 1.5- 29.26 27.76 البدران 3

 14.57 75.21 89.78 البوشاوي 4

 89.99 37.45 127.44 الميرعثمان 5

 20 27 47 2حي السوق  6

 19.94 23.77 43.71 الغدير  7

 66.88 41.35 108.23 حي الشهداء  8

 -- -- 25.94 الصادق  9

 315.75 335.38 651.13 المجموع 

 -باالعتماد على : -المصدر

 . 2020 ، بيانات غير منشورة ،نظم المعلومات الجغرافية و مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن  -1

 .Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية  -2
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 (5خريطة )

 الرابعة الْمَدْيَنة خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة االحياء السكنية في مدينة 

  (2002-1980)للمدة 

 
 منشورة. غير بيانات ، الكادسترو خرائط ، االساس التصميم خرائط ، المدينة قضاء بلدية مديرية -المصدر    
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( هكتارًا ، وحي البدران الذي اقتطعت مساحة منه الى حي 1.14-بنقصان في مساحته بلغ )

هكتارًا  اصبح يشغل  (29.26الصادق بعدما كان في المرحلة السابقة يشغل مساحة قدرها )
( هكتارًا ، فيما توسع حي البوشاوي وبلغ 1.5-( هكتارًا  اي بنقصان بلغ )27.76مساحه )
ة ــ( هكتارًا بعدما كان سابقًا يشغل مساح89.78)بلغت  ( هكتارًا بمساحة14.47التوسع )

الفرات ر ــكرامة ونهــة الــاه محلـجـرقًا باتــع شـذ بالتوســصوان اخـكـي الـا حــ( هكتارًا ، أم 75.21)
( هكتارًا اي بزيادة نسبية 66.24( هكتارًا بعدما كان سابقًا يشغل مساحة )147.31بمساحة )
( هكتارًا بعدما كان 89.99توسع حي الميرعثمان  بزيادة بلغت )كما ،  اً ( هكتار 81.07بلغت )

( هكتارًا ،  نتيجة 127.44اصبح يشغل مساحة قدرها )اي ( هكتارًا 37.45يشغل مساحة )
( 108.23لتوسعه باتجاه الغرب ووجود اراضي مفتوحة ، فيما توسع حي الشـهداء ليصل إلى )

( هكتارًا ،  66.88( هكتارًا  اي بزيادة بلغت )41.35هكتارًا بعدما كان يشغل مساحة بلغت) 
صابين اثناء الحرب فين والعسكرين وعوائل لشهداء والمظنتيجة لفرز وتوزيع االراضي على المو 

 -ولغرض فهم البناء الداخلي لهذه المرحلة سوف نقوم بدراسة كل من :، 

  طراز العمرانيـال -أ
الشرقي والغربي اي ان  يننه يجمع مابين الطراز بإتميز الطراز العمراني في هذه المرحلة     

ام القديم والحديث مع وجود باحة في البيت من اجل ظالمساكن تميزت بانها تجمع مابين الن
تميزت بعض المساكن بوجود حديقة ، كما للسيارات داخل البيت  موقفوكذلك وجود ، التهوية 

، وابتدات معالم التصميم االوربي للمساكن باالنتقال إلى و اكثر أم ( 50) لىإداخلية قد تصل 
البيت نحو الخارج ولكنه بقى محافظًا على النمط الشرقي مثل وانفتح  ةنَ يْ دَ مْ المدينة طراز مساكن 

 .(5صورة ) وجود الحوش وسط المسكن.
في هذه المساكن لبناء فانها تميزت بالمتنانة العالية فاغلب عملت في ااما المواد التي است   

يستخدم مادة  من الطابوق والبلوك بصورة كبيرة مع االسمنت والقليل جداً ها ؤ المرحلة تم بنا
 ف ــي السقـديمة وهـقـيت على الطريقة الـقف البـــساء ـفي بنان ــكـض السـر بعـمـاست، كما  صـالج
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 (5) صورة

 الطراز العمراني في المرحلة المورفولوجية الرابعة

 
  . 2020\ 12 \ 19حي  السعيد والكصوان  بتاري  الدراسة الميدانية في  -المصدر 

      الكونكريت فالطابوق والحديد )العكادة( مع دخول السقف الحديث وهو السقبواسطة        
، في وهو قادر على تحمل البيت بناء طوابق متعددة فوقة  ،االسمنت (، ) الشيش  الحديد 

 مالبيوت من اجل ابراز جماليتها واالبتعاد عن استخدا ةجهفي و االسمنت الملون عمل استحين 
ض ــاء بعـالب عليها مع بقـحديد هو الغـان الـيك واالبواب فـالشباب، اما ات ــالجص في الواجه

تراوحت مساحة في هذه المرحلة  ب واتصفت المساكن،  ابواب وشبابيك الخشبمساكن ذات ــال
 .( 1)  2م( 250 – 200ا مابين) م

 ) خطة املدينة(انظمة الشوارع  –ب
تميزت الشوارع في هذه المرحلة بالتدرج نحو االستقامة خصوصًا بعد عمليات فرز االراضي     

تم تخطيطها بصورة و وتوزيعها من قبل الحكومه انذلك في االحياء وخصوصًا االحياء الجديدة ، 

                                                           
 .2020ي\ي9ي\ي10المنطق يفيييوميالخميسييوجهاءمقابل يشخصي يمعيالسيديعباسيابراهيمياحديي(1)
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، عكس شوارع  ع الشوارع ، وازدياد عدد السيارات في المدينة مستقبالً يتوس ةنظامية مع مراعا
 .المرحلة السابقة 

 استعمالت الرض  -ج 
الحضـــري تنـــوع فـــي اســـتعماالت األرض ولـــو ان بعـــض هـــذه  اوتوســـعهالمدينـــة ق نمـــو ـرافـــ     

وكـان  المدينـة  تها إال إنها تشغل حيزًا مكانيًا مـن مسـاحة مركـزأاالستعماالت كانت في بداية نش
وصــــلت إذ ظهـــر توســــع فـــي مســــاحة المنـــاطق الســــكنية الســــكني الســـتعمال لاالســـتحواذ األكبــــر 

( هكتــــارًا فــــي  335.38( هكتــــارًا بعــــدما كانــــت  )506.84مســــاحتها نهايــــة هــــذه المرحلــــة الــــى )
المرحلة السابقة ، اما من ناحية التخطيط السكني فشهدت المرحلة تخطيطًا واسعًا ، إذ تـم توزيـع 

العبـارة التـي كانـت تتبـع إلــى حـي الميـر وحـي  1989القطع السكنية في حي الميـر عثمـان سـنة 
 2000، أما في عام  1998عثمان ومحلة اليعقوب التابعة إلى حي الكصوان والسعيد في سنة 

للعسكريين في حي الخليفة والسوق والبوشـاوي والكصـوان ،  117تم توزيع القطع السكنية  بقرار 
لدراسة  ، كما اخـذت مسـاحة المسـاكن وهذا ما ادى إلى زيادة عدد الوحدات السكنية في منطقة ا

( م ، وكــــان لزيــــادة الســــكانية الــــدور فــــي ازديــــاد عــــدد  250 - 200بالتوســــع  قــــدرت مــــابين ) 
، مما ادى الى ازديـاد مسـاحة  1997(  نسمة عام 24292المساكن ، إْذ  وصل عدد السكان )

%( مـــن 46.3ة )( هكتـــارًا بنســـب301.51االســـتعمال الســـكني  فـــي هـــذه المرحلـــة ليصـــل إلـــى  )
اما االسـتعمال التجـاري ، (7( وشكل )9االجمالي الكلي لمساحة المدينة كما موضح في جدول )

( هكتـارًا 26اخذ بالتوسع ليخرج من التجمـع التجـاري المحصـور فـي منطقـة السـوق ويصـل إلـى )
التجـاري %( ، فقـد تـداخل االسـتعمال 4( هكتـارًا بنسـبة )14.8بعدما كان فـي المرحلـة السـابقة  )

فــي هــذه المرحلــة مــع االســتعمال الســكني خصوصــًا فــي حــي الســوق والغــدير والشــوارع الرئيســة 
إْذ يـتم اقتطـاع جـزء  ، بسبب القرب من محل العمل أو قد يكون المحل التجاري جزًا من المسـكن

من حديقة المنزل النشاء محل تجـاري هـذا ادى إلـى المفاضـلة مـن ناحيـة الرغبـة فـي السـكن فـي 
( 23.1، فـي حيــن شغــل األسـتعمال الصناعــي مسـاحة بــلغت ) ه األحياء مع األحياء االخـرىهذ
 %( من 3.5) تــغـبل سبةـة اي بنـــقـــابـة الســلــرحـمــي الـتارًا فــكـ( ه14ل )ـغـان يشــا كــم دـعـتارًا بــكـه



 

 

68 

 

 التطور التاريخي لمدينة الْمَدْيَنة وتوسعها  ........................................... الثانيالفصل  

 
 (9دول )ج

 المورفولوجية الرابعة للمدةللمرحلة  الْمدَْينَةاستعماالت األرض الحضرية لمدينة 

(1980-2002) 

مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن  ونظم المعلومات الجغرافية ، بيانات غير منشورة  -باالعتماد على : -المصدر
 ،2020 . 
 
( هكتارًا  من مساحة االراضي الزراعية التي 315.75بلغت االراضي الزراعية التي تم التوسع عليها في هذه المرحلة ) )*(

  الدراسة .من االراضي المحيطة بمنطقة دخلت حيز المدينة 
 

 (7شكل )
للمرحلة المورفولوجية الرابعة للمدة  الْمَدْيَنةالتوزيع النسبي الستعماالت األرض الحضرية لمدينة 

(1980-2002) 

 
 ( .9)جدول باالعتماد على ال -المصدر

46.3, سكني  

4.0, تجاري 3.5, صناعي   

4.4, خدمات  

12.2, نقل  

6.7, فضاءات  

بساتين ومناطق 
22.9, خضراء  

 النسبة )%( المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 46.3 301.53 سكني

 4.0 26 تجاري

 3.5 23.1 صناعي

 4.4 28.5 خدمات

 12.2 79.3 نقل

 6.7 43.5 فضاءات

 22.9 149.2 بساتين ومناطق خضراء

 100 651.13 المجموع
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المساحة الكلية للمدينة  ، ولم يقتصـر وجـود االسـتعمال الصـناعي علـى حـي الغـدير الـذي يحتـل 

وتمثل في بـروز معامـل ، اكبر مساحة من االستعمال الصناعي بل شمل اغلب الشوارع الرئيسة 
المساحة الكلية للمدينة  ، ولم يقتصـر وجـود االسـتعمال الصـناعي علـى حـي الغـدير الـذي يحتـل 

وتمثل في بـروز معامـل ، حة من االستعمال الصناعي بل شمل اغلب الشوارع الرئيسة اكبر مسا
الحـدادة واالثـاث وورش صـيانة الســيارات ومعامـل البلـوك فـي اغلــب منـاطق المدينـة التـي اتخــذت 

(  هكـــتارًا 28.5، فيمــا شـغـــل األســتعمال الخدمـــي مساحـــة ) (1)مــن الشــوارع الرئيســة مســتقرا لهــا
%( من المساحة الكـلية ، وتمثلت بخدمات التعليم والصـحة والميـاه والبنـى التحتيـة ، 4.4بنسبة )

( هكتــــارًا بنســــبة 79.3امــــا اســــتعماالت االرض الغــــراض النقــــل توســــعت توســــعت لتصــــل إلــــى )
االرض ورســـم خطـــة المدينـــة والشـــوارع  دور الدولـــة فـــي تخطـــيط اســـتعماالت%( نتيجـــة لـــ12.2)

بلغـــت مســـاحتها  المســـاحات الخضـــراء والبســـاتين والفضـــاءات رتفعـــتواالرئيســـة والفرعيـــة فيهـــا ، 
(140.2)() ( من المساحة الكلية للمدينة .22.9هكتارًا بنسبة )% ي

 ( 2020 – 2003 )ة ـسـامـخـة الـلـرحـامل -5
  لسرعة،  ةنَ يْ دَ مْ التعد هذه المرحلة من اكبر مراحل التوسع العمراني التي شهدتها مدينة      

، اال ( سنة 17والبالغة )ها لى الرغم من قصر المدة الزمنية لعالنمو العمراني في هذه المرحلة 
( 1650.13) لتصل إلى هكتارًا ( 651.13توسعت خارج الحدود السابقة البالغة ) ةنَ يْ دَ مْ ان ال

 ( ، فضاًل عن2003لعدم وجود رقابة قانونية ال سيما بعد عام )نتيجة  2019هكتارًا عام 
 ( حي16وصل عددها )التوسع احياء جديدة  هذا اظهر لتحوالت االدارية واالقتصادية ، إذْ ا

، إْذ بلغ عدد سكان المدينة زيادة الطلب على اعداد المساكن بسبب الزيادة الكبيرة للسكانـلنتيجة 
، واستمر في االرتفاع  2009( نسمة عام 25554، وارتفع إلى )2007( نسمة عام 24028)
النسبي  تحسناللعدة اسباب منها االرتفاع  ويعزى ذلك ،2020نسمة عام  (70333) إلى صللي
  ةوزيادة عدد السكان الطبيعي، لبعض االسر  الدخلمستوى وارتفاع ، مستوى المعيشة  في

                                                           
 .ي2020/ي11ي/ي8يبتاريخمقابل يمعيالسئيسمي يزيارةيكاظميي،يمديري يبلدي يالمدين ي،يشعب ياالمالكي،يي(1)
علىيالمناطقيالزراعي يالمحيط يي ن يي يد يم ياليرجعيسببيارت:اعيمساح يالبساتينيوالمناطقيالخ راءينتيج يلزحفيمدين يي*()

 بهايو مهايداخليحدوديمنطق يالدراس ي.
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 اراستمر ، مما ادى إلى لى بلدهم العراق إول اخرى من دعودة الكثير من المهاجرين فضاًل عن 
لم يتغير جنسها التي بساتين النخيل  وخصوصاً  ةاالراضي الزراعي لى حسابمراني عـالتوسع الع

 .زراعية نها ارض  أت مسجلة على يبل بق
 في 2012عام حياء وتوسعت هذه االحياء أ ةلى تسعإفي هذه المرحلة مقسمة  ةنَ يْ دَ مْ الكانت    

 لىإ  ةنَ يْ دَ مْ الوبعد اقرار التصميم االساس وصلت مساحة  2019عام  ، أما فيكافة االتجاهات 
بالتوسع العمراني بكافة اشكاله ومن جميع الجهات  ةنَ يْ دَ مْ الاخذت ، و  ( هكتـاراً 1652.13)

من  ةنَ يْ دَ مْ البألنه يحيط ؛ وسع في منطقة الدراسة ـللت محدداً ـد الذي يع يراالدلى نهر إ وصوالً 
 تي حصلت ـغيرات الجديدة الـللمت رية تبعاً ـالحضعماالت االـرض تنوعت است، كما اغلب جهاتها 

إْذ قام ، السابقة مقارنة بالمرحلة فنجد من خالل الدراسة الميدانية ان االستعمال السكني زاد فيها 
او بعض ممن   ةنَ يْ دَ مْ الوتقسيم شوارعها وبيع قطع االراضي على سكان مالك االراضي بمسحها 

التي تحد بين منطقة البدران وحي الشهداء  ةنجد هذا النوع في المنطق، و كان من خارجها 
 لغرض السكنمتر ( 200) ال تتجاوز بمساحات تم تقسيم قطع اراضي، إْذ  باتجاه شارع الوحيد

      ءإحياوأيضا تمثلت هذه الحالة في ، ومن ثم بيعها مع تجريف الكثير من بساتين النخيل  ، 
الكصوان( ، ، العلي ، النصيري ، العبارة الوحيد ،  الجالل ،  البوشاوي ، ) الميرعثمان 

 ةوالبعض االخر من اجل بناء مخازن تجارية وتتمثل هذه في الشارع الرئيس على السدة الترابي
بسبب  ةنَ يْ دَ مْ لللى شارع البوشاوي والعبارة التي كانت خارج التصميم االساس إمن منطقة السوق 

ولكن نتيجة للتوسع الذي  ،لى مخازن خارج المناطق التجارية إوالحاجة  ةنَ يْ دَ مْ الصغر حجم 
اصبح ضمن نطاق المدينة ، وكذلك تم انشاء بعض المعامل الخاصة  ةنَ يْ دَ مْ الشهدته مدينة 

بل تم وضع هذه ، بالخشب والبعض انشأ معامل خارج المنطقة الصناعية في حي الغدير
والبعض االخر في شارع سوق والكصوان والسعيد ، ، عبارة والسوق بوشاوي  عل في شار المعام

والزيادة الكبيرة في عدد ، بسبب غياب تطبيق القانون الزراعية ، اصبح التوسع على االراضي و 
( نسمة لعام 70333ارتفع ليصل إلى ) 1947( نسمة عام 4746فبعد ان كان )السكان 
استخدام القوانين و في هذه المرحلة سياسة الضبط في تنظيم االراضي  ةنَ يْ دَ مْ الفقدت ، لذا  2020
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، كذلك تم توزيع القطع (1)االراضي ماعدا االراضي التي وزعتها الدولة عماالت في توزيع است

  2009و 2008( قطعة ومقاطعة الخليفة والفرج  في عامي 84ء بعدد )االسكنية في حي الشهد
اتسع حجم الوظائف ، لذا  (2) قطعة سكنية (60في البدران للمهجرين بعدد ) (9\28)و مقاطعة 

االرض والمساحات التي تشغلها  استعمالهذه المرحلة اذ حصلت تطورات كبيرة في مستوى  في
تم الزحف ، كما  كانت نسبة االستعمال السكني في مقدمة استعماالت االرضو تلك الوظائف ، 

تم بناء  مقاهي ومالعب وكذلك  ، إذْ ( 7-6 كما هو في صورة ) على شؤاطى نهر ) الفرات (
 . محطات غسيل السيارات

 (6صورة )
 ملعب رياضي 

 
 .2020 \ 12 \19حي السعيد والكصوان باتجاه نهر الفرات في تاري  الدراسة الميدانية في  -المصدر

ي
ي

                                                           
ي.2020مديري يبلدي يالمدين ي،يالشعب يالقانوني ي،يبيانائيغيريمنشورةي،يي(1)
ً.ي2020،يبيانائيغيريمنشورةيي،يقسمياالرا ييمديري يبلدي يالمدين ي،ي (2)
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 ( 7صورة )

مقاهي شبابية

 
 . 2020\ 12 \19الدراسة الميدانية في حي الجزرة على نهر الفرات بتاري   -المصدر      

( 1650.13)مساحة المدينة  بلغت( 6( خريطة )10يتضح من استقراء معطيات جدول )    
( هكتارًا اي بزيادة مطلقة بلغت 651.13بعدما كانت في المرحلة السابقة ) 2020عام لهكتارًا 

لى المدنية بعد توسعها فبلغت االحياء ستة عشر حي إتم دخول احياء جديدة و ،  ( هكتاراً 999)
بالتناقص في مساحته  1حي السوق ، واخذبعدما كان في المرحلة السابقة تسع احياء فقط 

بعدما كان  اً ( هكتار 24.12) مساحته لتصل إلى توتناقصفاقتطعت منه مساحة لحي الجزرة 
، اما حي  ًا ( هكتار 9.84-)( هكتارًا بنقصان في مساحته السابقة بلغ 33.96يشغل مساحة ) 

ما ادى إلى مساحات منه لالحياء الجديدة  تلتوسع الجديد سحبنتيجة لالكصوان والسعيد 
( هكتارًا  49.71) اصبحت ( هكتارًا 147.3)  تبلغ بعدما كان يشغل مساحةته مساحنقصان 

شرق الجنوب و بأتجاه ال البدران لتوسع حي، ونتيجة ارًا هكت( 97.6-بلغ )بنقصان في مساحته 
بعدما كان يشغل  اً ( هكتار 36.63)لتصل إلى مساحته  ازدادتاعادة مساحة حي الصادق له و 

باتجاه البوشاوي  ، كما توسع حي اً ( هكتار 8.87بلغت ) مطلقة ( بزيادة27.76مساحة قدراها ) 
يتـبـلغ ة ـل مساحـان يشغـا كـدمـعـ(هكتارًا ب109.18ة )ـلـرحـمـت مساحته في هذه الـاصبحرب و ـغـال
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 (10جدول )

    للمدة  ةنَ يْ دَ مْ المدينة المرحلة المورفولوجية الخامسة لاألحياء السكنية في ومساحة عدد 
(2003-2020) 

 نسبة التغير  المساحة السابقة  بالهكتار المساحة الحي ت

 9.84- 33.96 24.12 1السوق  1

 97.6- 147.3 49.71 الكصوان والسعيد 2

 8.87 27.76 36.63 البدران 3

 19.4 89.78 109.2 البوشاوي 4

 51.09- 127.4 76.35 الميرعثمان 5

 9.59- 47 47 2حي السوق  6

 9.59- 43.71 34.12 الغدير  7

 44- 108.2 64.26 1حي الشهداء  8

 - - 63.1  2حي الشهداء  9

 - 25.94 14.46 الجزرة والصادق 10

 - - 295.5 الجالل والسودان 11

 - - 133 العبارة والجنانية 12

 - - 65.37 اليعقوب  13

 - - 221.2 النصيري 14

 - - 255.1 العلي 15

 - - 161 الكرامة 16

 999 651.13 1650.13 المجموع 
 -باالعتماد على : -المصدر

 . 2020وشعبة نظم المعلومات الجغرافية لعام مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن   -1
 . Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية -2
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 (6خريطة )

     الخامسة للمدة خالل المـرحـلـة المورفـولـوجـيـة  الْمَدْيَنةاالحياء السكنية في مدينة 
(2003-2020) 

ي
 منشورة. غير بيانات ، الكادسترو خرائط ، االساس التصميم خرائط ، المدينة قضاء بلدية مديرية  -المصدر     
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فيما   ( هكتارًا ،19.4بلغت ) مطلقة  اي بزيادةفي المرحلة التي سبقتها ( هكتارًا 89.78) 

ز بعض المساحات منه اافر  هالتصميم على عاتق بعدما اخذحي الميرعثمان  تناقصت مساحة
 بعدما كان اً ( هكتار 76.32قت به فبلغت مساحته في هذه المرحلة ) صبعض االحياء التي تالل

بقي ًا ، فيما ( هكتار 51.09-اي بنسبة سالبة بلغت )  اً ( هكتار 127.44يشغل مساحة قدرها )
، وازدات مساحة حي الغدير لتصل إلى على نفس المساحة في هذه المرحلة  2حي السوق 

( هكتارًا 43.71( هكتارًا بعد ماكان يشغل مساحة )5.41( هكتارًا بزيادة مطلقة بلغت )49.12)
اما حي الشهداء فبعد افراز مساحات جديدة له وتوزيع قطع االراضي على شرائح متعددة فتم ، 

 اً ( هكتار 64.26في هذه المرحلة ) بلغت مساحتهو منه  2وحي شهداء  1افراز حي الشهداء 
اي تناقصت مساحة  اً ( هكتار 108.23رها )بعدما كان في المرحلة السابقة يشغل مساحة قد

ولغرض  اً ( هكتار 60.1)  2حي الشهداء  ةبلغت مساحفيما ،  اً ( هكتار 43.97-)بمقدار  الحي
 -فهم البناء الداخلي لهذه المرحلة سوف نقوم بدراسة كل من :

 رانيـعمـراز الـطـال -أ
 (8صورة ) بالطراز الغربي للمساكنثلت مفي هذه المرحلة البيوت المتعددة الطوابق ت برزت     

عدم انفصال بعضها عن التي تمتاز بقة صهرت البيوت ذات االشكال الهندسية المتالكما ظ
طات لحدائق المنازل في طتم وضع مخ، كما امية ظفي االحياء الن عض االخر خصوصاً بال

  موقفنزل مع وجود بالحديقة االمامية للم ماخذ مصممو المنازل باالهتما، إْذ مقدمة المنزل 
خدام الطابوق والثرمستون مع انشاء بعض تهذه المرحلة باس تتميز ، كما خاص بالسيارة 

الدخل المنخفض بمادة البلوك مع االسمنت كمواد اساسية مستخدمة في البناء الصحاب البيوت 
   نسبة قليلة من المساكن ظما اغلب المساكن فكان سقفها من الكونكريت المسلح مع احتفا، أ

فضال ان استخدام السيراميك في بداية هذه ، باستخدام مادة الطابوق مع الشيلمان ) العكادة ( 
اما بعض المساكن فاستخدمت مادة الرخام ، المرحلة  في تغليف الجداران الداخلية والخارجية 

يمن اجل تغليف واجهات المنزل .
ي
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 (8صورة ) 

 الحديث ) الغربي ( للمرحلة المورفولوجية الخامسةالطراز العمراني 

 
 . 2020/ 11 / 17بتاري   2الدراسة الميدانية في حي الشهداء  -المصدر     

 ) خطة الشوارع(وارع ـشـة الـمـظـان -ب
اتصفت شوارع هذه المرحلة بان اغلبها مخططة وواسعة وامتازت بعرضها ، إْذ وصل البعض    

( متر ، فهي  اكثر 10 - 8( متر ، اما الشوارع الفرعية تراوح عرضها بين ) 12منها إلى )
كفاءة من شوارع المرحلة السابقة ، كما تم تطوير الشوارع السابقة وتعبيدها ورصف جوانبها مما 

، اما الشوارع التي كانت  من مساحة المدينة %(10بنسبة ) اً ( هكتار 300مساحة ) شغلت
مخططة في التصميم والتي لم يتم العمل بها اصبحت جاهزة وتم تعبدها ايضًا في هذه المرحلة  

كم وفي هذه المرحلة تم افتتاح شارع  (262.48)واصبحت اكثر كفاءة وبلغت اطوال الشوارع 
خليص  المدينة من ازدحام سيارات الحمل  الكبيرة من قبل وزارة النفط ويكون الهاللي من اجل ت

 دخولها من  الشوارع الخارجية للمدينة باتجاه حي البوشاوي الى ثم باتجاه شارع الكرامة  .
 
 



 

 

77 

 

 التطور التاريخي لمدينة الْمَدْيَنة وتوسعها  ........................................... الثانيالفصل  

 

 استعمالت الرض -ج
حصلت خالل هذه المرحلة تطورات كبيرة في ( 8( وشكل )11يتبين من معطيات جدول )    

بالمرتبة االولى بواقع وجاء  االستعمال السكنيفقد توسع ، استعماالت االرض وتنوعها 
نتيجة لتحسن %( من إجمالي استعماالت االرض الحضرية  47.68( هكتارًا بنسبة )789.76)

و أوكذلك لوجود قروض ممنوحة من مصرف االسكان ، للسكان النسبي الوضع المعاشي 
، كما ادى النمو السكاني والهجرة من  المصرف العقاري مما اسهم في زيادة الوحدات السكنية

،ييةنَ يْ دَ مْ الالمساكن ودخول العديد من االحياء حيز عدد إلى الزيادة في يةنَ يْ دَ مْ البالمناطق المحيطة 

( احياء  9بعدما اقتصرت في المرحلة السابقة على )  2020( حي لعام 16وصل عددها )يإذْ 
أما  ، مع المراحل السابقة ةتعمال السكني بالمقارنسوهذا ما يبين لنا الزيادة الكبيرة في اال فقط ،

( هكتارًا  وبنسبة 262.47استـعماالت األرض ألغراض النقل ارتفعت مساحاتها لتصل إلى )
التي تنتشر على جوانبها المحالت التجارية  الطرق %( نتيجة لتـوسع المدينة وشق15.91)

من توسع واستيراد الكثير من السيارات بكافة  ةنَ يْ دَ مْ الما شهدته لنتيجة وكوالورش الصناعية 
 .احجامها 

%( من اجمالي استعماالت 2.62( هكتارًا بنسبة )43.16اما االستعماالت الخدمية بلغت )    
االرض، وتمثلت بالخدمات االدارية التي شملت مديرية البلدية والمحاكم ومجلس البلدي ومديرية 

الشارع الرابط بين  في هاتركزت اغلبوالماء والكهرباء والخدمات المجتمعية كالتعليم والصحة 
، في حين توسعت استعماالت االرض التجارية  والخدمات الترفيهيةالسوق وحي الشهداء 

هي االخرى نتيجة لزيادة مساحة منطقة الدراسة وتوسعها الفضاءات والبساتين والصناعية 
 وزحفها نحو االراضي المحيطة بالمدينة .
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 (11جدول )
 المورفولوجية الخامسةللمرحلة  ةنَ يْ دَ مْ الاستعماالت األرض الحضرية لمدينة 

 (2020-2003) للمدة 
 النسبة )%( المساحة بالهكتار  نوع االستعمال ت

 47.86 789.76 سكني 1
 5.48 90.5 تجاري 2
 4.96 81.9 صناعي 3

 15.91 262.47 نقل 4
 2.62 43.16 خدمات  5
 7.83 129.21 فضاءات 6
 15.34 253.13 بساتين  ومناطق خضراء 7

 100 1650.13 المجموع

 . 2020مديرية بلدية قضاء المدينة ، قسم االراضي، بيانات غير منشورة ، المصدر:      
  . اً هكتار ( 999)ت مساحة االراضي الزراعية التي كانت خارج المدينة وتوسعت عليها المدينة في هذه المدة لغب )*(

 (8شكل ) 
المورفولوجية الخامسة للمدة للمرحلة  ةنَ يْ دَ مْ الستعماالت األرض الحضرية لمدينة التوزيع النسبي ال

(2003-2020) 

ي
 ( .11)جدول باالعتماد على ال -المصدر    

47.86, سكني  

5.48, تجاري  
4.96, صناعي  

15.91, نقل  

2.62, خدمات   

7.83, فضاءات  

بساتين  ومناطق 
15.34, خضراء  
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راحل ـة خــالل المــ( مــدى التوســع العمرانــي التــي شــهدته منطقــة الدراســ7لــذا يتضــح مــن خريطــة ) 

ورفولوجية االولـــى ـ( هكتـــارًا خـــالل المرحلــة المـــ173.77ســـة اذ اتســـعت مــن )امولوجية الخـالمورفــ
الــذي ادى  ( هكتــارًا خــالل المرحلــة الخامســة  نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان1650.13) لتصــل إلــى

وازدادت مســاحة ، والتجاريــة والصــناعية ، االســتعماالت الســكنية  بــدوره الــى زيــادة الطلــب علــى
، األراضي المخصصة ألغراض النقل المتمثلة بعد زيـادة عـدد السـيارات الخصوصـية والعموميـة 

الســكن علــى جميــع االراضــي الزراعيــة التــي كانــت متواجــده خــالل المرحلــة ممــا ادى الــى زحــف 
( ، كمـا ظهـر نـوع 2004بعـد عـام ) االولى والثانية والتوجه نحو االراضي المحيطة بهـا ال سـيما

من االهتمام الحكومي بالنشاطات االجتماعيـة أدى إلـى قيامهـا بإنشـاء بعـض الخـدمات الترفيهيـة 
زهــات الترويجيــة وتنوعــت الخــدمات اإلداريــة فــي هــذه المرحلــة وتمثلــت والرياضــية وعــدد مــن المتن

أمــــا خــــدمات البنــــى االرتكازيــــة  ،بـــدائرة القائمقاميــــة ومركــــز الشــــرطة والمــــوارد المائيــــة والزراعيــــة 
 فظهرت  دائرة للكهرباء ودائرة للماء ودائرة لإلطفاء ودائرة البريد واالتصاالت .
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 (7خريطة )

2020منذ النشأة حتى عام حـل المورفـولـوجـيـة اخالل المـر  الْمَدْيَنةمدينة العمراني لالتطور 

 

 -باالعتماد على : -المصدر
 . 2020مديرية بلدية المدينة ، شعبة تنظيم المدن  وشعبة نظم المعلومات الجغرافية لعام  -1
 . Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية  -2
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 الفصل الثالث   

ةعوامل وحمددات التوسع العمراني ملدينة 
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
 واثارها على الراضي الزراعية  امل

فــــي عمليــــة التوســــع العمرانـــــي المســــاهمة يهــــدف هــــذا الفصــــل إلــــى دراســــة وتحليــــل العوامــــل   
ــــــة الدراســــــة والتــــــي لهــــــا دور فــــــي تأكــــــل هــــــذه االراضــــــي  ــــــة فــــــي منطق ــــــى االراضــــــي الزراعي عل
وتغيـــــر نمـــــط اســـــتعمالها مـــــن اراضـــــي زراعيـــــة إلـــــى اســـــتعماالت ســـــكنية وتجاريـــــة ، ومـــــن هـــــذه 

ـــــة التوســـــع العمرانـــــي بأتجـــــاه  العوامـــــل الخصـــــائص الســـــكانية التـــــي شـــــكلت القـــــوة الدافعـــــة لعملي
لتوزيــــــــع ل، لمــــــــا يالْمَدْيَنــــــــةاالراضــــــــي الزراعيــــــــة ، ودراســــــــة نمــــــــوهم وانمــــــــاط تــــــــوزيعهم داخــــــــل 

الجغرافــــــي مــــــن اهميــــــة كبيــــــرة فــــــي الدراســــــات الســــــكانية ؛ النــــــه يبــــــرز صــــــورة تواجــــــدهم وفــــــق 
ـــــذلك اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى التوزيـــــ ع الحجمـــــي للســـــكان العوامـــــل التـــــي تـــــتحكم فـــــي ذلـــــك ،  ل

وتركيـــــب الســـــكان العمـــــري والنـــــوعي والكثافـــــة العامـــــة والحقيقيـــــة ، فضـــــال عـــــن توزيـــــع الســـــكان 
 فـــــي يالعـــــددي ، ومعرفـــــة منـــــاطق الثقـــــل الســـــكاني والمســـــاحي مـــــع دراســـــة حالـــــة حـــــراك الســـــكن

المحــــــددات التــــــي حــــــدت مــــــن النشــــــاط تضــــــمن هــــــذه الفصــــــل دراســــــة كــــــذلك ،ييالْمَدْيَنــــــة مدينــــــة
ــــة التوســــع العمرانــــي الســــكاني الســــتعم ال االراضــــي الزراعيــــة والتوســــع نحوهــــا مــــع بيــــان مايخلف

 من اثر على االراضي الزراعية في منطقة الدراسة .

 الدميوغرافيةصائ  اخل -اولا 

 حجم ومنو السكان : -1

 معــدل النمــو الســكاني يعــد اساســاً معرفــة تعــد دراســة النمــو الســكاني مــن الدراســات المهمــة ، الن      
يـدل مصـطلح حجـم ، و  (1)ة زمنيـة محـددة مـدلدراسـة درجـة التغيـر فـي حجـم السـكان فـي المدينـة خـالل 

ويــتم التعـرف علــى حجــم الســكان  ،السـكان علــى عــدد مـن األفــراد الموجــودين فــي مكـان وزمــان معينــين 
، إْذ مــن خــالل البيانــات الســكانية الثابتــة والمتحركــة والمتمثلــة بالتعــدادات الســكانية والســجالت الحيويــة 

                                                           
ي.306،يصيي2011يمطبع يجامع يالموصلي،يالطبع يالثالث ي،ي،يطهيحمادييالحديثيي،ييجغرافي يالسكانيي(1)
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ويتوقـــف مقـــدار هـــذا التغيـــر وفـــق عوامـــل بيولوجيـــة ، يتســـم حجـــم الســـكان بـــالتغير بـــين الحـــين واألخـــر 
لمكانيـــة لرأفـــراد ســـواء كـــان هـــذا التغيـــر بالزيـــادة او والحركـــة ا، الـــوالدات والوفيـــات  ناحيـــةوبشـــرية مـــن 

بـالنمو او  افي معـدل الحجـم السـكاني وخـالل مـدد معلومـة يطلـق عليهـ اتاالختالف هالنقصان ، وان هذ
ولمعرفة مقدار التباين في حجم السكان زمانيًا ومكانيًا في منطقة الدراسـة البـد مـن  ، (1)التغير السكاني

ضـمن معـدل الـوالدات ومايقابلـه دخل ان معدالت النمـو تـ، إْذ على مدد مختلفة مقارنة الحجم السكاني 
 . (2)وكذلك الهجرة التي لها دور كبير، من وفيات 

الســـكان بـــين الزيـــادة والنقصـــان للمـــدة عـــدد ( تبـــاين 12جـــدول )يتضـــح مـــن اســـتقراء معطيـــات       
لمنطقـة ومحافظـة البصـرة والعـراق ، فبالنسـبة  الْمَدْيَنـةوقضـاء يمنطقة الدراسـة( في 2020 – 1947)

فقد بــلغ  ()يالْمَدْيَنة قضاءاما  ، 1947نسمة  خالل تعداد   (4746) فيها بلغ حجم السكان يالدراسة
، ( نسـمة 368799بلـغ عـدد  سـكان محافظـة البصـرة ) فيمـا  ،( نسـمة  21612)  فيه عدد السكان

 .( نسمة 4816185سكان العراق )و 

ــةان مدينــة ـحجــم  سكــارتفــع  1957امــا فــي تعــداد عــام       وبزيــادة ، ( نســـمة 8662) إلــىييالْمَدْيَن
 ليبلـغسكان القضـاء  ا ارتفاع  في عدده، يقابل( %1.5مو )ـبمعدل ن ،( نسمة  1393ددية بلغت )ـع
امــــا ســـــكان ، ( %2.2) ســــكاني وبمعــــدل نمــــونســــمة ، ( 6495ادة عدديــــة )يبـــــز نســــمة و ( 25561)

ــــة بلغــــت ) ، ( 503330محافظــــة البصــــرة فبـــــلغ )          وبمعــــدل نمــــو ، ( نســــمة 170293وبـــــزيادة عددي
، ( نســمة 1757270)  وبزيــادة عدديـــة بلغــت ، ( نســمة 633996ســكان العــراق بلــغ )، و  (2.9%)

ــةوازداد ، ( نســمة %2.4وبمعــدل نمــو)  ( 10055)  ليصــل إلــى 1965فــي عــام  عــدد ســكان الْمَدْيَن
 لى تحسن الوضع إتعود هذه الزيادة %( و 1.5)بمعدل نمـو ، ( نسمة 1685وبزيادة عددية )، نسمة 

                                                           
مطبع يجامع ي،ي1عباسيفا ليالسعدي،يسكانيالعراقي)دراسائيفييأسسيالديموغرافي يوتطبيقاتهيالجغرافي (،يطيي(1)

ي.ي334،يصي2013بغدادي،ي
داريالمؤيديللطبعيوالنشري،يي،ي،يالسكانيالم:اهيميواالساليبيوالتطبيقائي،يالطبع يالثاني يبنيمحمديالخريفييرشودي(2)

 .ي21،يصي2008
 .1979 عامكانئيالمدين يناحي يفييهذايالوقئيالىيي)*(
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  (12جدول )

ومعدالت النمو السنوي في مدينة المّدينة و قضاء المدّينة  الزيادةالتوزيع العددي للسكان ونسبة 
  (2020-1947ومحافظة البصرة والعراق  للمدة )

 سنةًالتعداد المكانً عددًالسكانً المطلقةًالزيادة معدلًالنموًالسنويً

 التعدادًاالولً التعدادًالثانيً

 1947-1957 الْمدَْينَة 4746 8662 3916 6

 القضاء 21612 25561 3949 1,7

 المحافظة 368799 503330 134531 3,1

 العراق 4816185 6339960 1523775 2,8

 1957 -1965 الْمدَْينَة 8662 10055 1393 1,5

 القضاء 25561 32056 6495 2,2

 المحافظة 503330 673623 170293 2.9

 العراق 6339960 8097230 1757270 2.4

 1965-1977 الْمدَْينَة 10055 11740 1685 1,5

 القضاء 32056 71502 39446 8

 المحافظة 673623 1008626 335003 4

 العراق 8097230 12000497 3903267 3,9

 1977 -1987 الْمدَْينَة 11740 23686 11946 7

 القضاء 71502 149721 78219 7,4

 المحافظة 1008626 872176 136450- -1,5 

 العراق 12000497 16335199 4334702 3,1

 1987-1997 الْمدَْينَة 23686 24929 1243 0,5

 القضاء 149721 127495 -22226 -1,6

 المحافظة 872176 1556445 684269 5.8

 العراق 16335199 22046244 5711045 3

 1997-2009 الْمدَْينَة 24929 25554 625 0,2

 القضاء 127495 199891 72396 4.5

 المحافظة 1556445 2405434 848989 4.4

 العراق 22046244 32328011 10281767 3,8

2020-2009 الْمدَْينَة 25554 70333 44779 10  

-1.18  القضاء 199891 167768 -32123 

 المحافظة 2405434 3216583 811149 2,9

 العراق 32328011 42342200 10014189 2,7

 المصدر : عمل الباحث اعتمادا على :

لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات   المجموعة جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي  -1 
 ، بيانات غير منشورة . 1947االحصائية السنوية تقديرات 

الجمهورية العراقية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج التعداد العام لسكان محافظةة البصةرة للمةدة   -2
1957-1997. 

نمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومةات  المجموعةة جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون اال -3
 ، بيانات غير منشورة . 2009االحصائية السنوية تقديرات 

  جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيةا المعلومةات  المجموعةة  -4
 نات غير منشورة .، بيا 2020االحصائية السنوية تقديرات 
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عـدد سـكان القضـاء  ، فيمـا بلـغلـى قلـة عـدد الوفيـات وازديـاد حـاالت الـوالدات إممـا ادى  ، الصحي
عـدد امـا ، (%8غ )ـعدل نمـو بلــوبمـ، ( نسمة  39446مقدارها )سكانية ادة ـوبزي ، ( نسمة 32056)

 نســمة بمعــدل نمــو     ( 335003) عدديــةوبزيــادة ، نســمة  (673623)  سكـــان محافظــة البصــرة فبلــغ 
وبزيــادة عدديــة ،  ( نســمة8097230ن العــراق فــي نفــس الســنة فبلــغ ) ، كمـا ازداد عــدد ســكا (4%) 

اسـتمر االرتفـاع فـي  1977في تعـداد ، و  (% 3.9وبمعدل نمو بلغ) ،  ( نسمة  3903267بلغت )
( نســـمة 11964)بلغـــت  زيـــادة عدديـــة، ب( نســـمة 11740) ليصـــل إلـــى الْمَدْيَنـــة مدينـــة  عـــدد ســـكان

زيادة عددية بلغت ، ب( نسمة 71502اما قضاء المدّينة فقد بلغ حجم السكان ) ، %(7معدل نمو ) ب
 ، (  نسـمة1008626محافظة البصـرة )، فيما بلغ عدد سكان  %(7.4( بمعدل نمو بلغ )78219)

ويعـزى  سـبب هـذا التنـاقص (  1.5-وبمعـدل نمـو بلـغ )نسـمة ( 136450-عددي بلغـت )  بنقصان
فــي أعــداد الســكان نتيجــة مــا خلفتــه ظــروف الحــرب فــي تلــك المــدة مــن زيــادة فــي أعــداد الوفيــات عــن 
الخط الطبيعي ، وكذلك للحركة المكانية )الهجرة إلى المحافظات األخرى(  لموقع المحافظـة المكـاني 

ســتهدافًا ؛ لكونهــا مثلــت الشــريان بالنســبة للطــرف األخــر فــي الحــرب ، ألنهــا مــن المحافظــات األكثــر ا
( نســـمة وبزيـــادة عدديـــة 12000497قد بلـــغ )ـعراق فــــامـــا ســـكان الـــ، االقتصـــادي األقـــوى فـــي البلـــد  

داد الســكان علــى مســـتوى ـ%( ، واســـتمر االرتفــاع فــي اعـــ3.1مو )ـبمعــدل نــ، و ( نســمة 4334702)
وبزيـــادة ، ( نســـمة 23686لْمَدْيَنـــة ) بلـــغ عـــدد ســـكان مدينـــة ا ، إْذ  1987تعـــداد فـــي  الْمَدْيَنـــةمدينـــة 

وصـل عـدد سكــان قضـاء المدّينـة  %( ، فيما  0.5وبمعدل نمو بلغ) ، ( نسمة 1243عددية بلغت ) 
%( 1.6-وبمعــدل نمــو بلــغ ) ، ( نســمة 22226-عدديــة  بلغــت ) بنقصــان( نســمة 149721إلــى )

ويرجع هذا االنخفاض في معدل النمو بسبب الظرف االقتصادي الذي يمر بها البلد في تلـك المـدة ، 
نتيجــة الحصــار االقتصــادي ممــا اثــر ســلبًا علــى الظــروف المعيشــية والصــحية لرأفــراد ومــا تبعــه مــن 
ء نقص حاد في الخدمات الطبية  في حين كان معدل النمو في محافظة البصرة أعلى منه في القضا

إْذ شـــهدت زيـــادة فـــي أعـــداد الســـكان وبلـــغ حجـــم  ،%( وخـــالل المـــدة ذاتهـــا 5.8وبفـــارق واضـــح بلـــغ )
( نســمة  ، وبمعــدل 684269( نســمة وبزيــادة عــن التعــداد الســابق مقــدارها )872176الســكان فيهــا )
( نســـمة ، اي 16335199%( ، امـــا علـــى مســـتوى العـــراق فقـــد بلـــغ حجـــم الســـكان )5.8نمــو بلـــغ  )

%( ، وتعــزى هــذه الزيــادة الســكانية 3( نســمة ، وبمعــدل نمــو بلــغ )5711045دديــة بلغــت ) بزيــادة ع
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اإليرانيـة ( ، وحـرب الخلـيج  ، ممـا أثـر إيجابـًا علـى الحـد مـن أعـداد  –بسبب انتهاء الحرب )العراقية 
برام مـذكرة التفـاهم الـنفط مقابـل الغـذاء  ألوفيات ،  فضاًل عن تحسن األوضاع المعيشية والصحية ، وا 

()  الـــذي بـــدوره انعكـــس علـــى ارتفـــاع مســـتوى الزيـــادة الطبيعيـــة للســـكان ، وبعـــد ذلـــك وخـــالل تعـــداد ،
( نسـمة  ،  625) ( نسمة اي بزيادة عددية بلغـت 24929) ييييالْمَدْيَنةسكان مدينة بلغ عدد  1997

( 127495%( ، امــا حجــم ســكان  القضــاء بلــغ  )0.2وهــو عــدد قليــل جــدا اي بمعــدل نمــو بلــغ   )
وتأتـي الزيادة في حجم السكان  %( 4.5بمعدل نمو )نسمة ، ( 72396) بزيادة عددية بلغتنسمة ، 

 ، (1988–1980) للمدة من اإليرانية –كان يمر به البلد من ظروف الحرب العراقية هذه بسبب ما 
بعض مـن سـكان والـممـا دفـع العديـد مـن سـكان المنـاطق الحدوديـة والقريبـة مـن مرمـى نيــران المعـارك 

دها كونه في تلك المدة من المنـاطق اممنة نسبيًا وبعل القضاء مدينة القرنة المجاورة  إلى النزوح إلى 
ـــــاقي أجــــزاء المحافظــــة  ، إذ شــــهدت زيــــادة فــــي اعــــداد الســــكان بلغــــت عــــن الحــــدود إذا مــــا قورنــــت ببــ

( 22046244%( ، يقابلهـا ارتفـاع حجــم سـكان العـراق بلــغ )4.4( نسـمة بمعـدل نمــو )1556445)
فقــد بلــغ عــدد   2009%( ، امــا بالنســبة لعــام 3.8( بمعــدل نمــو )10281767نســمة بزيــادة بلغــت)

ــــةطقــــة الدراســــة )ســــكان من ( نســــمة ،  44779( نســــمة ، وبزيــــادة عدديــــة بلغــــت ) 25554( )الْمَدْيَن
    ( بــنقص عــن التعــداد الســابق مقــداره 199891%( ، فيمــا بلــغ ســكان القضــاء )10وبمعــدل نمــو  )

ويعـــزى ســـبب هـــذا التنـــاقص للهجـــرة %( 1.8-( نســـمة  ، وبمعـــدل نمـــو ســـالب مقـــداره ) 32123-)
ــة تيالــى مــدينالقضــاء مــن ســكان المعاكســة  البصــرة للبحــث عــن فــرص العمــل وارتفــاع اجــور و  الْمَدْيَن
وبنفس الخط الموجب للزيـادة السـكانية انطبـق الحـال علـى محافظـة البصـرة إذ بلـغ عـدد   العمل فيها 
( نسـمة 811149بلغـت ) 1997، وبزيادة عن تعـداد  2009( نسمة في تعداد 2405434سكانها )

%( ، ويرجع نمو السكان الموجب هذا بسبب التحسن النسبي ألوضاع المعيشية 2.9، وبمعدل نمو )
فيمــا ارتفــع  للســكان  وزيــادة مــدخالتهم الخاصــة ، ممــا انعكــس إيجابــًا علــى المســتوى الصــحي لرأفــراد 

%( ، 2.7ة بمعـدل نمـو )م( نسـ10014189( بزيـادة بلغـت )32328011عـدد سـكان العـراق إلـى )
                                                           

(ي)(يفييابريلي986برنامجيالن:طيمقابليالغذاءيهويبرنامجياألمميالمتحدةي،يالصادريبموجبيقراريمجلسياألمنيالمرقمي)
،يوهويبرنامجيسمحيللعراقيبتصديريجزءيمنين:طهيليست:يديمنيعائداتهيفييشراءياالحتياجائياإلنساني يي1995عامي

حبيبيعزالياالمارةيي،يالقوىيالعامل يفييق اءيالمدين يبلقيسيي-لشعبهيوتحئيإشرافياألمميالمتحدةي.يللمزيديينظري
 .14،يصيي2018رسال يماجستيري،يجامع يالبصرةي،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،ي،يي2016ويي1997لسنتيي
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ــةلنمــو الســنوي للســكان فــي مدينــة امــا بالنســبة لمعــدالت ا ( بلــغ عــدد 2020 - 2009وللمــدة )يالْمَدْيَن
( نسمة ، وبمعدل نمو بلغ  44779( ، وبزيادة عددية بلغت )  70333) ييالْمَدْيَنةالسكان في مدينة 

بســـبب انفصـــال الصـــادق قضـــاءًا ي،يالْمَدْيَنـــة% ( ، فـــي حـــين انخفـــض عـــدد الســـكان فـــي قضـــاء 10)
ــــةمســــتقاًل عــــن  ــــغ  167768بلــــغ عــــدد الســــكان)  يإذْ ،ييالْمَدْيَن         ( نســــمة ، وســــكان محافظــــة البصــــرة بل

%( ، فيما 2.6( نسمة ، وبمعدل نمو بلغ )811149( نسمة ، وبزيادة عددية بلغت ) 3216583) 
( نسـمة ، وبمعـدل نمـو  10014189( نسمة ، وبزيادة عدديـة )4234220بلغ حجم سكان العراق ) 

 %( . 2.7بلغ )

ــــةيتضــــح ممــــا تقــــدم ان حجــــم ســــكان مدينــــة       فــــي تطــــور مســــتمر خــــالل الســــنوات  الْمَدْيَن
(  ؛ وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــود 2020-2009( والتقــــــــــــــديرات الســــــــــــــكانية )1997 -1947التعداديــــــــــــــة )

لكـــــون اغلـــــب العوائـــــل للزيـــــادة الطبيعيـــــة فـــــي ارتفـــــاع عـــــدد المواليـــــد ، والهجـــــرة الوافـــــدة اليهـــــا ؛ 
فضـــــــاًل عـــــــن اســـــــتقرار   ، تركـــــــزت فـــــــي هـــــــذه المنطقـــــــةيالْمَدْيَنـــــــة التـــــــي نزحـــــــت باتجـــــــاه مركـــــــز

تســـــاع مســـــاحتها للســـــكان ، ممـــــا ادى إلـــــى ا النســـــبي االوضـــــاع وتحســـــين الوضـــــع االقتصـــــادي
وكـــــذلك العمـــــل فـــــي الشـــــركات  ، ةية  والصـــــناعيـــــالتجار  اتنشـــــاطالوتـــــوافر فـــــرص العمـــــل فـــــي 

 ملة .بعد استثمار النفط والحاجة الى االيدي العا النفطية خصوصاً 

سـكني انعكـس فيـة  حـي(  16) ضـمت الْمَدْيَنةمدينة ( ان 8وخريطة )( 13جدول )ويوضح      
وحصـل  توزيع السكان العددي في المدينة من خالل تفاوت اعداد السكان بالنسبة للوحدة المسـاحية 

ــــى حــــي )الجــــالل والســــودان(  ــــىعل ــــة االول          بلغــــت  ( نســــمة بنســــبة 11090بعــــدد الســــكان )  المرتب
ـــة بواقـــع(  النصـــيريجـــاء حـــي ) ، و %( 15. 8)     مقـــدارها ( نســـمة بنســـبة 8017)  بالمرتبـــة الثاني
بـاعلى النسـب  ) الجـالل والسـودان  والنصـيري (الحجم السكاني ويعزى سبب ارتفاع ، %( 11. 4)

  2020( هكتارًا على التوالي لعام 32.618( و )77.823لكبر مساحتهم المبنية التي وصلت الى )
المرتبـة الثالثـة  ) العلـي( يفيمـا نـال حـ،  الْمَدْيَنـة فهي تصـدرت مسـاحة االحيـاء السـكنية المبنيـة فـي

ي جاء حي ) الجزرة ( بالمرتبة االخيرة بعدد سكانحين  في %( ،9)  ( نسمة بنسبة  6328)بعدد 
 لصغر المساحة المبنية فيه . ( %2.2بنسبة )( نسمة  1526بلغ ) 
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 (13جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةعدد السكان ونسبتهم المئوية  والمرتبة الحجمية ألحياء مدينة 

 النسبة %  المرتبة الحجمية   2020السكان  الحي السكني ت

 15.8 االولى 11090 الجالل والسودان 1

 11.4 الثانية 8017 النصيري 2

 9.0 الثالثة 6328 العلي 3

 6.1 الرابعة 4291  2حي الشهداء  4

 5.8 الخامسة 4083 الكصوان والسعيد 5

 5.8 السادسة 4057 1السوق  6

 5.72 السابعة 4021 الكرامة 7

 5.71 الثامنة 4019 1حي الشهداء  8

 5.6 التاسعة 3919 2حي السوق  9

 5.4 العاشرة 3803 اليعقوب 10

 5.1 الحادية عشر 3611 البوشاوي 11

 5.0 الثانية عشر 3489 الميرعثمان 12

 4.5 الثالثة عشر 3160 العبارة والجنانية 13

 4.2 الرابعة عشر 2962 البدران 14

 2.7 الخامسة عشر 1930 الغدير  15

 2.2 السادسة عشر 1526 الجزرة 16

 100 70333 المجموع

 -باالعتماد على : –المصدر 

جمهوريــــة العــــراق ، وزارة التخطــــيط والتعــــاون االنمــــائي، الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء وتكنولوجيــــا المعلومــــات    -1
 .2020تقديرات ، بيانات غير منشورة  ،المجموعة االحصائية السنوية 

 . 2020مديرية بلديات البصرة ، دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة ،   -2

ي
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 (8خريطة )

 2020لعام الْمَدْيَنة المرتبة الحجمية ألحياء مدينة 

ي
 ( .13) جدولباالعتماد على ال –المصدر 

ي
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 تركيب السكـان : -2

ركيـــب الســـكان الخصـــائص الكميـــة للســـكان ، واهـــم هـــذه التراكيـــب هـــو التركيـــب العمـــري يقصـــد بت        
 .  والتركيب النوعي واالقتصادي والتعليمي

 الرتكيب النوعي والعمري للسكان ً- أ

 الرتكيب النوعي للسكان –1ييييييي

التركيـب يسمى هذا المصطلح ايضًا)البنية السكانية( أيضًا ، أو و هو من أكثر المقاييس شيوعًا          
ويعبـر عـن  الجنسي للسكان أو الميزان الجنسي ، وهـو يكشـف عـن عـدد الـذكور واإلنـاث بشـكل عـام

ـــاث  العالقـــة بينهمـــا ـــى اإلن ـــذكور ، ويـــتم حســـابها بقســـمة عـــدد الـــذكور عل بنســـبة الجـــنس أو نســـبة ال
ي.ي(1)ويضرب الناتج في مائة

، لتفصيل التركيب  2020والتقديرات السكانية لعام  1997تم االعتماد على تعداد عام      
( ان 9) وشكل( 14الذي يظهر لنا من خالل بيانات جدول ) الْمَدْيَنةالنوعي لسكان مدينة 

 ذْ ، إ(  2020و  1997) عامي في النسبة النوعية لسكان منطقة الدراسة خالل  هنالك تبايناً 
هذه النسبة ، و  1997وذلك بحسب تعداد ، لكل مائة انثى  ( ذكراً 93.82)نسبة النوع بلغت  

ن ع فضالً ، عن ماتركته الحروب وأثارها  نظراً ، توضح لنا الزيادة في عدد االناث على الذكور 
عن فرص  لى هجرة اعداد كبيرة من الذكور في التسعينيات بحثاً إالحصار االقتصادي الذي ادى 

، ى ـثـان مـائــة لــكـل اً ر ــ( ذك 100.42ارتفعت نسبة النوع فسجلت )  2020ما في عام أ ،العمل 
للظروف االقتصادية والمعيشية  يلتحسن النسبا، وور ـذكـن الـريـاجـمهـودة الـود الى عـذا يعـوه

ازدياد إلى  أدىمما ، لعمل لفر فرص تو  ، فضاًل عن الْمَدْيَنةستقرار الذي شهدته واال، سكان لل

ي.عدد سكانها 

ي

                                                           
يي(1) يالتركيبيالنوعييوالعمرييلسكانيالمملك ياالردني يالهاشمي يبحسبيتعداد يالعزيزيالعثماني، ي،1994باسميعبد

 .ي3،يصي2006سلسل يدراسائيسكاني ي،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةي،يمطبع يالجابريي،ي
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 (14جدول )

 (2020 -1997لعامي ) الْمَدْيَنةالتركيب النوعي لسكان مدينة 

 النوعنسبة  عدد االناث عدد الذكور  عدد السكان  سنة التعداد

1997 24929 12067 12862 93.82 

2020 70333 35241 35092 42 .100 

 -اعتمادا على : –المصدر 

عام نتائج التعداد العام لسكان محافظة البصرة  ،الجهاز المركزي لالحصاء  ،وزارة التخطيط  ،الجمهورية العراقية  (1)
1997. 

جمهوريـــة العـــراق ، وزارة التخطـــيط والتعـــاون االنمـــائي، الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء وتكنولوجيـــا المعلومـــات  المجموعـــة  (2)
 بيانات غير منشورة . ، 2020االحصائية السنوية تقديرات 

 ( 9شكل )

(2020 -1997لعامي ) الْمدَْينَةنسبة النوع في مدينة 

 

 ( . 14)جدول باالعتماد على ال -المصدر
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 الرتكيب العمري للسكان-ب 

يعد التركيب العمري من أهم العوامل الديموغرافية للداللة على قوة السكان اإلنتاجية ومقدار         
، ويقصد به توزيع أعداد السكان ونسبهم في األعمار (1)حيويتهم، كما أنه يشير إلى اتجاه نموهم

ومدى  يكشف عن حجم القوة البشرية في المجتمعالرئيسة أو بحسب فئات األعمار المختلفة ، فهو 
التعدادات  تعد بيانات السكان المتوفرة في سجلو ، (2)حيويتها االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية

العامة للسكان الذي تصدرة الدائرة السكانيه عبارة عن مصدر رئيس لمعرفة ودراسة التركيب 
عند دراسة  السكان يصنفإْذ يمكن تحديد االعمار الخاصة بالسكان من خاللة ، و  العمري للسكان

 تساعـد المخططين لمعرفـة نواحي كثيرة عن هؤالء السـكان التركيب العمري الى ثالث فئات عمرية
لمدن في المشاريع كافة السيمــا التخطيط العمراني للمدينة  اها اهمية بالغة في تخطيط كما ل

السكان وتوزيعهم يشكل عامل جذب من اجل انشاء احياء حجم عماالت االرض ، الن وتحديد است
توسع المدينه بمجملها ، وكذلك معرفة حاجة تلك الفئة من  جديدة او توسيع االحياء القديمة او

السـكان للخدمات االساسية ، الن معرفة عدد االطفال وكذلك الشباب وعدد كبار السن يساعد في 
فئات كما موضحة في ف الفئات العمرية إلى ثالثة نتص، لذا (3)العاملة في المدينة  معرفة القوى

 -(  على النحو اآلتي:10( وشكل )15جدول )

 (سنة  15اقل من  )فئة صغار السن  -1

تمثل هذه الفئة  األطفال الذين يشكلون قاعدة الهرم السكاني ، وتكون فئة غير منتجة ، ودون      
بنسبة بلغت  الْمَدْيَنة، وحصلت على المرتبة الثانية من إجمالي عدد سكان مدينة  سن العمل

من  ( نسمة 26101،  9528بواقع ) 2020و 1997%(على التوالي لعامي %37.1،38.2)
  . وبهذة النسب يمكن ان توفر ايدي عاملة يمكن استغاللها في المستقبل منطقة ،الإجمالي سكان 

ًًً
                                                           

 .220،يصيي2001،ييداريالكتبيالطباع يوالنشري،يبغدادي،ييي1عباسيفا ليالسعديي،يجغرافي يالسكاني،يجيي(1)
 ي31باسميعبديالعزيزيالعثماني،يالمصدريالسابقي،يصي (2)
عباااااديعلاااااييالخ:اااااافي،يجغرافيااااا يالساااااكانياساااااسيعامااااا ي،يداريال:كاااااريللطباعااااا يوالنشاااااريوالتوزياااااعي،يالطبعااااا يي(3)

ي.220،يصي2007الثاني ي،يعماني،ي
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 (15جدول )

 (2020 -1997لعامي ) الْمَدْيَنةلسكان مدينة  العمري والنسبيالتركيب 

 -اعتمادا على : –المصدر 

عام نتائج التعداد العام لسكان محافظة البصرة  ،الجهاز المركزي لالحصاء  ،وزارة التخطيط  ،الجمهورية العراقية  (1)
1997. 

جمهورية العراق ، وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات  المجموعة  (2)
 بيانات غير منشورة . ، 2020االحصائية السنوية تقديرات 

 (10شكل )

 (2020 -1997لعامي ) الْمدَْينَةالتوزيع النسبي لتركيب العمري لسكان مدينة 

ي
 . (10) باالعتماد على الجدول  -المصدر      
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 % 2020 % 1997 فئات العمر

 37.1 26101 38.2 9528 سنة 15اقل من 

 51.3 36090 46 11467 سنة 15-64

 11.6 8142 15.8 3934 سنة فأكثر 65

 100 70333 100 24929 المجموع
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 ( سنة 64-15)السن  يمتوسط فئة  -2
ناث  ، فهي منتجة اقتصادياً هذه الفئة تعد        تحتوي على العناصر الشابة من ذكور وا 
تسهم كما تكمن فيها خصوبة المجتمع ، تتتحمل عْب كل من الفئتين األولى والثالثة ، و و 

بتعويض ما يفقده  من وفيات وتصنف في بعض الدراسات إلى فئتين ثانويتين البالغون الصغار 
المرتبة نالت هذه الفئة ، و ( 1)نة ( س65-45) بين سن ( سنة والبالغون الكبار44-15)بين سن 

منطقة الدراسة إجمالي سكان  من( نسمة 11467سكاني بلغ ) ، وبواقع%( 46االولى بنسبة )
( 36090)بعدد سكاني  2020%( عام 51.3وارتفعت لتصل إلى )البصرة ،  1997لعام 

 .ى انخفاض نسبة االعالة وارتفاع نسبة من هم في سن العمل علوهذا مؤشر واضح نسمة ، 

 سنة فأكثر (  65)كبار السن فئة  -3
أقل ، وهي تشكل غير منتجة بل مستهلكة مقارنة بالفئات السابقة هذه الفئة عادة ما تكون    

بلغت  الفئات من مجموع السكان ، فضاًل عن كونها تضم أعدادًا كبيرة من األرامل واإلناث ، إذْ 
اما في عام  ،  1997لعام  ( نسمة3934%( من إجمالي عدد السكان وبواقع )15.8نسبتها )
هذه الفئة  بالخدمات ( نسمة ، وتتأثر 8142بواقع سكاني ) %( 11.6بلغت نسبتها ) 2020

  .الصحية مقارنة ببقية الفئات 

 كثافة السكان  -3
ان الغـرض و التوزيـع الجغرافـي لهـم  ،  ناحيةان السكان يمثلون ظاهرة جغرافية تمس الطبيعة من     

اذ نســتخدم ، كثــافتهم وتــوزيعهم داخــل المدينــة ناحيــة مــن هــذه الدراســة هــو معرفــة عــدد الســكان مــن 
دينــة خــرائط التوزيعــات مــن اجــل تحديــد حجــم  الســكان ومعرفــة نســبة التزايــد والتنــاقص فــي منــاطق الم

 -، لذا سيتم دراسة الكثافة الحسابية على النحو التالي :(2)

                                                           
 .177،يصي2002فتحييمحمديأبويعيان ي،يجغرافي يالسكنيوالسكاني،يداريالمعرف يالجامعي ي،ياإلسكندري ي،يي(1)
الري:اااييفاااييمحافظااا يالبصااارةي،يرساااال يماجساااتيري،يكليااا يالتربيااا يعبااااسيعباااديالحسااانيالعيااادانيي،ياالساااتيطانيي(2)

 .89،يصيي1997،يجامع يالبصرةي،ي
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)*(1997)الكثافة العامة للسكان ً- أ
- 2020 ) 

يقصــد بالكثافــه العامــة هــي معرفــة عــدد الســكان الــذين يســكنون فــي وحــدة مســاحية معينــة ولــتكن      
 اعتبــار نــوع االســتعمال الــذيمــن ارض المدينــة بــدون او الهكتــارات  باالميـال او بــالكيلومترات المربعــة

وذلك بقسمة عدد السكان علـى ، وهذا يدعى بمقياس الكثافة االجمالية ، الوحدة المساحية  ه  تصف بت
 . (1) المساحة الكلية للمدينة

ان الكثافة الحسابية العامة في ( 9( وخريطة )16توصلت الدراسة من خالل الجدول )     
،  تباينت بين االحياء السكنية في  1997نسمة / هكتار لعام ( 548.5)بلغت  الْمَدْيَنةمدينة 
( 120.8الكثافة العامة التي بلغت ) ناحيةالمرتبة االولى من على 1حي السوق وحصل  المدينة
( 78.1) بكثافة عامة بلغت 2حي السوق  بمن نصيإما المرتبة الثانية فكانت ، هكتار \نسمة
 كثافة تبلغليسجل  الْمَدْيَنةادنى كثافة عامة في بميرعثمان ـاء حي الـا جـفيم، هكتار  \نسمة 

ي. هكتار \( نسمة 25.3)

( نسمة / هكتار 1050.73( ارتفعت لتصل إلى ) 2020اما الكثافة العامة للسكان لعام )    
( وخريطة 17، فمن خالل مالحظة جدول ) 1997وهي تختلف عن التوزيع الكثافي لعام 

( نسمة 168.20بالمرتبة االولى في الكثافة السكانية العامة ليسجل ) 1( جاء حي السوق 10)
هكتار ، في  \( نسمة 145.15) 2هكتار ، فيما كانت المرتبة الثانية من نصيب حي السوق  \

هكتار ، واخيرًا  جاء  \( نسمة 108.022حين حصل حي الجزرة على المرتبة الثالثة بكثافة )
يتضح مما تقدم ان هكتار . \( نسمة 23.77)  كثافة حسابية بلغتحي العبارة والجنانية بأدنى 

 وارتفاعها في بعضفي محافظة البصرة  الْمَدْيَنةالسبب في تباين الكثافة الحسابية الحياء مدينة 
 صـغـرعن  الً ضـورة مستمرة  ، فبصان ـدد السكـفاع عـارت( إلى 2وسـوق 1االحـياء كـ)حي سـوق 

 
                                                           

لذاياعتمديالباحثيعلىيتعداديسن يي1997نظرايلعدميتوفريبيانائيسكاني ييتخصياحياءيمدين يالمدين ييقبليعاميي*() 
ي.2020وتقديرائيسن يي1997

 .ي220صيي،ي1977ي،مطبع ياسعديي،جامع يبغداديي،جغرافي يالمدنيي،عبديالرزاقيعباسيحسيني(ي1) 
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 (16جدول )
  1997هكتار ( حسب تعداد  /)نسمة  الْمدَْينَةالكثافة السكانية العامة في مدينة  

 1997الكثاف يالعام يييعدديالسكان المساح يالكلي ي الحييئ

 120.8 3618 29.96 1السوقيي1

 29.9 3205 107.32 الكصوانيوالسعيدي2

 57.1 1239 21.7 البدراني3

 41.0 3186 77.78 البوشاويي4

 25.3 2713 107.44 الميرعثماني5

 78.1 2109 27 2حييالسوقيي6

 64.9 1542 23.77 الغديريي7

 65.3 6327 96.93يحييالشهداءيي8

 66.3 990 14.94يالصادقيي9

 548.5ي24929 506.84 المجموعي

 -اعتمادا على :   -المصدر 

نتائج التعداد العام لسكان محافظة البصرة عام  الجمهورية العراقية ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، (1)
1997. 

وزارة البلديات ، مديرية بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ونظم المعلومات  برنامج نظم المعلومات الجغرافية   (2)
 . 2020،  بيانات غير منشورة ، لقياس المساحات 

 2020المرئية الفضائية لمدينة المدينة لعام  (3)
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 (9)  خريطة

  1997هكتار ( حسب تعداد  /)نسمة  الْمدَْينَةالكثافة السكانية العامة في مدينة 

ي
 ( .16)جدول باالعتماد على ال -المصدر
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 (17جدول )
  2020هكتار ( حسب تقديرات  /)نسمة  الْمدَْينَةالكثافة السكانية العامة في مدينة  

  2020الكثافة العامة  السكان  المساحة الكلية الحي ت

 168.20 4057 24.12 1السوق  1

 82.02 4083 49.78 الكصوان والسعيد 2

 80.86 2962 36.63 البدران 3

 33.38 3611 108.18 البوشاوي 4

 45.70 3489 76.35 الميرعثمان 5

 145.15 3919 27 2حي السوق  6

 56.57 1930 34.12 الغدير  7

 62.54 4019 64.26 1حي الشهداء  8

 68.00 4291 63.1  2حي الشهداء  9

 105.53 1526 14.46 الجزرة 10

 37.40 11090 296.54 الجالل والسودان 11

 23.77 3160 132.96 العبارة والجنانية 12

 58.59 3830 65.37 اليعقوب  13

 33.25 8017 241.13 النصيري 14

 24.80 6328 255.13 العلي 15

 24.98 4021 161 الكرامة 16

 1050.73 70333 1650.13 المجموع 

 باالعتماد على  –المصدر 

جمهوريـــة العـــراق ، وزارة التخطـــيط والتعـــاون االنمـــائي، الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء وتكنولوجيـــا المعلومـــات  المجموعـــة  (1)
 بيانات غير منشورة . ، 2020االحصائية السنوية تقديرات 

وزارة البلديات ، مديرية بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ونظم المعلومات  برنامج نظم المعلومات الجغرافية  (2)
 . 2020،  بيانات غير منشورة ، لقياس المساحات 

 .2019باستعمال المرئية الفضائية لعام   Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية  (3)
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 (10خريطة  )

  2020هكتار ( حسب تقديرات /)نسمة الْمدَْينَة الكثافة السكانية العامة في مدينة 

ي
 ( .17)جدول باالعتماد على ال -المصدر
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عام  2( كم 506.84ت مساحة االحياء السكنية من )في المدينة ، إذ ارتفع  حياءمساحة اال
، في حين هناك احياء  تنخفض فيها   2020عام  2( كم1650.13 ) لىإلتصل  1997

، العلي ، الكرامة( ، ويرجع ذلك لقلة عدد سكانها ، فضال نية )العبارة والجنا الكثافة السكانية كـ
عن قلة الضغط على المساحات ، وافتقارها  للنشاطات االقتصادية والخدمية بشكل ملحوظ 

على ذلك أنها اتسمت بخلخلتها السكانية مما  األمر الذي جعلها مناطق طاردة للسكان فترتب
 انعكس بالتالي على انخفاض مؤشر الكثافة العامة فيها .

  2020الكثافة احلقيقية لسكان مدينة املدينة  -ب

يقصد بالكثافة الحقيقية العالقة بين السكان ومساحة االستعمال السكني المشغول فعال،     
اإلدارية على مساحة االستعمال السكني المشغول،ونظرا قسمة عدد سكان الوحدة  وتستخرج من

لقصور الكثافة الحسابية في التعبير الصادق والموضوعي عن العالقة بين السكان واألرض 
ن إلى التنقيب عن صيغ أخرى أكثر دقة في التعبير عن تلك يالتي يعيشون عليها، دفع الباحث

التي غالبا ما يتجنبها الباحثون رغم اإلشارة إليها العالقة ومن تلك الصيغ هي الكثافة الحقيقية، 
 . (1)بسبب صعوبة الحصول على بياناتها بالدقة المتوخاة من الدراسة

( ان الكثافة الحقيقية الحياء المدينة بلغت 11( وخريطة )18يتبين من خالل جدول )    
حقيقية بلغت على المرتبة االولى بكثافة  1السوقهكتار ، وحصل حي  /( نسمة 71.3)
باالحياء مقارنة  الحيصغر مساحة ( نسمة/هكتار ، ويرجع ذلك الزدياد عدد السكان و188.1)

( 159.6حقيقية ) بالمرتبة الثانية بكثافة  2السوق  ،  فيما جاء حيالْمدَْينَة مدينة األخرى في 
 ة( نسم116.3بلغت )هكتار ، تاله حي الكصوان والسعيد بالمرتبة الثالثة بكثافة حقيقية /نسمة 

هكتار /( نسمة 41.1هكتار ، في حين سجلت ادنى كثافة حقيقية لحي ) البوشاوي ( بواقع )\
 .الذي يفسر انخفاض الكثافة العامة فيهي سكاناللحجم امقارنة ب الحيمساحة ويعزى ذلك لكبر 

                                                           
ي(1 قطري،يجامع يي،يمركزيالوثائقيويالدراسائياإلنساني ي،ييالرصيديالسكانييلدوليالخليجيالعربيي،يحسنيالخياط،(

ي.136،يصيي1982
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ي(18جدولي)
ي2020هكتاري(يعاميي/)ينسم ي الْمدَْينَةالكثاف يالسكاني يالحقيقي يفييمدين ي

 ت
 2020السكان  الحي السكني 

المساحة المبنية  
 بالهكتار 

 الكثافة الحقيقية 

 نسمة / هكتار 

 188.1 21.57 4057 1السوق  1

 116.3 35.1 4083 الكصوان والسعيد 2

 106.1 27.91 2962 البدران 3

 41.1 87.81 3611 البوشاوي 4

 67.8 51.48 3489 الميرعثمان 5

 159.6 24.56 3919 2حي السوق  6

 84.1 22.94 1930 الغدير  7

 97.4 41.27 4019 1حي الشهداء  8

 88.6 48.44 4291  2حي الشهداء  9

 110.3 13.83 1526 الجزرة 10

 56.6 195.82 11090 الجالل والسودان 11

 54.0 58.48 3160 العبارة والجنانية 12

 87.4 43.82 3830 اليعقوب  13

 64.3 124.62 8017 النصيري 14

 58.9 107.46 6328 العلي 15

 49.2 81.65 4021 الكرامة 16

 71.3 986.76 70333 المجموع 

 -باالعتماد على : -المصدر

جمهوريـــة العـــراق ، وزارة التخطـــيط والتعـــاون االنمـــائي، الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء وتكنولوجيـــا المعلومـــات  المجموعـــة  (1)
 ، بيانات غير منشورة . 2020تقديرات  االحصائية السنوية

وزارة البلديات ، مديرية بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ونظم المعلومات  برنامج نظم المعلومات الجغرافية  (2)
 . 2020لقياس المساحات ،  بيانات غير منشورة ، 

 .2020باستعمال المرئية الفضائية لعام   Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية  (3)



 

 

102 

 

 واثارها على االراضي الزراعية الْمَدْيَنةعوامل ومحددات التوسع العمراني لمدينة  ......... الثالثالفصل  
 

 (11خريطة )
 2020) نسمة / هكتار ( عام الْمدَْينَة الكثافة السكانية الحقيقية في مدينة 

 
  ( .18)جدول باالعتماد على ال  –المصدر   
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 الثقل املكاني ) املساحي (  والسكاني  -4

للسكان من حولها وكأنها محور االرتكازية في النقطة التي يتوازن التوزيع المكاني يقصد به     
 السكان يناظر لوحة نتخيل بان السكان يعيشون عليها بحيث أّن كل اتجاه منها يعيش فيه سكان

استخدم مركز الثقل السكاني لتوزيع السكان بهدف معرفة نمط التركيز  لذا ، (1)أي اتجاه اخر في
ميل السكان للتركز او التشتت داخل المدينة وللتعرف ، والتعرف على مدى  الْمَدْيَنةالسكاني في 

على كيفية توزيع السكان حول مركز المدينة ، وكلما كبرت نسبة التركز دل ذلك على شدة 
التركز والعكس صحيح ، كما ان نسبة التركز تكون صحيحة وتوزيع السكان يكون مثاليا اذا 

 .   (2)التوزيع غير مثالي وكلما زادت النسبة كان  اً كانت النسبة تساوي صفر 

يختلف مركز الثقل السكاني والمكاني بحسب نمو السكان من تعداد الى اخر وكثافة     
الوحدات االدارية، إْذ يؤدي انتقال المركزية السكانية والمكانية حسب التوسع العمراني الذي 
تشهده المدينة ، ولمعرفة مركز الثقل السكاني في منطقة الدراسة تم اخذ سنتين للمقارنة وهي 

استخدم الباحث الطرق الرياضية  الْمَدْيَنة( ، لتحديد االتجاه السكاني في توسع 2020- 1997)
 ( .Arc gis 10.2في حساب مركز الثقل المكاني والسكاني باستخدام برنامج ) 

بمــا يــؤثر فــي اتجاهــات نمــو  الْمَدْيَنــةيمكــن التعــرف علــى اتجــاه حركــة الســكان فــي مدينــة و     
النقطــة المركزيــة للســكان أو مركــز الســكان أو مــا يســمى بمركــز الثقــل المدينــة مــن خــالل معرفــة 

يمكن تحديد مركز  2020وتقديرات  1997السكاني )النقطة االرتكازية( وعلى أساس تعداد عام 
الثقــل الــذي يختلــف عــن المركــز المســاحي أو الهندســي للمدينــة وعنــد مقارنــة مركــز الثقــل مــا بــين 

نجد أن مركز الثقل السكاني قد تحرك من حي السـوق  (13، 12خريطة ) ،2020و1997عام 
 توزيع قطع االراضي والزيادة الطبيعية للسكان إلى حي الشهداء باتجاه الشمال ، ل 1997عام  1

                                                           
ً،ًالقاهرة،ًًدارًالثقافةًللنشرًوالتوزيعً،3ًطًً،ًاسسًعلمًالسكانًوتطبيقاتهًالجغرافيةاحمدًعليًاسماعيلً،ً(1ً(

 .203ًصً،1997ًً
 92صً،2017الطبعةًاالولىًً،ًالجنادريةًللنشرًوالتوزيعً،ًًجغرافيةًالمدنً،ً،ًًكايدًخالدًعبدًالسالمًي(2)
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 (12خريطة )

 1997لعام  الْمدَْينَةمركز الثقل السكاني والمكاني في مدينة 

 
باسةتعمال المرئيةة الفضةائية لعةام   Arc Gis. 10.2التحليةل المكةاني لمخرجةات نظةم المعلومةات الجغرافيةة  -المصةدر       

1997. 

 



 

 

105 

 

 واثارها على االراضي الزراعية الْمَدْيَنةعوامل ومحددات التوسع العمراني لمدينة  ......... الثالثالفصل  
 

 (13خريطة )

 2020لعام  الْمدَْينَةمركز الثقل السكاني والمكاني في مدينة 

 
 .2020باستعمال المرئية الفضائية لعام   Arc Gis. 10.2التحليل المكاني لمخرجات نظم المعلومات الجغرافية  -المصدر 

ً
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 نيتحســالوعامــل الهجــرة ســواء الخارجيــة او الهجــرة مــن المنــاطق القريبــة بصــورة اكبــر ، وكــذلك 
 الشهداء .لمستوى االقتصادي لسكان حي ل النسبي

ن هـذا المعيـار لـه نجد ان عدد السكان في حي الشـهداء  لذا      اسـرع مـن بقيـة االتجاهـات ، وا 
يســـاعدهم فـــي تحديـــد اتجـــاه النمـــو المســـتقبلي المتوقـــع وكيفيـــة وضـــع  هللمخططـــين لكونـــأهميـــة 

التوجهات التخطيطية والتصـميمية المالئمـة بمـا يحقـق كفـاءة أعلـى لالسـتعماالت الحضـرية فـي 
المدينــة ويجعلهــا اكثــر توازنــًا وعمليــة ، امــا مركــز الثقــل المكــاني قــد تحــرك مــن حــي الشــهداء 

 .  2020حي البدران لعام باتجاه الجنوب نحو 

 : القتصاديةعامل الي– ثانياا 

لى إفي المراكز الحضرية عامة والرئيسة بشكل خاص )مركز منطقة الدراسة(  الْمَدْيَنةتخضع     
ويقصد به القدرة الكامنة  ،من اهمها عامل المنافسة التي االقتصادية  العواملمجموعة من 

وتاتي هذه االفضلية  ،الحيز الحضري الجديد  هفضلية في احتاللااللالستعمال الحضري في اثبات 
يعد المردود ، إْذ من خالل الطلب المستمر والحاجة الماسة لهذا االستعمال في اشغال ذلك الحيز

الدخل الفردي  برمن جهة اخرى يع، و  االقتصادي لالستعماالت الجديدة االساس في حسم المنافسة
  يؤثر مستوى الدخل في مقدار ما ينفق على السكن إذْ  للسكانمعاشي وال عن المستوى االقتصادي

ان المصارف والمؤسسات المالية تحدد ، إْذ والفرص الممنوحة للحصول على القروض العقارية 
 .(1)مستوى القروض العقارية التي تقدمها للمواطنين على اساس مستوى الدخل الفردي داخل المدينة

التوسع العمراني مستوى الدخل الشهري يؤثر على (ان 14(وخريطة )19يوضح جدول )    
لمدينة،إذ أّن ارتفاع مستوى الدخل وانخفاضه لرأسرة عامالن مرتبطان بزيادة وتوسع المدينة  ل

لذا  ،ن قدرتهم الشرائية يوتحس، زيادة متوسط الدخل إلى  يؤديالفردي  مستوى الدخل ارتفاعألن 
يلى ــق عــفـما ينيــن فـمـكـــتري ـضـع الحـتوســو والــة النمـليـمـل وبين عــدخــمستوى الن ـة بيــالقـعـالأن ـف

                                                           
ي،مطبع يداريالحكم ييبغداديي،جغرافي يالسكانيي،يسعدييمحمديصالحيوخالصيمحمديرؤوفيوم ريخليليالعمري(1)

  .191-190صي،ي1990
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 (19جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة التوزيع العددي لمستوى الدخول في 

ياكثريمنيمليونييمليون-751ي750-500ي500-251يالفي250اقليمني العين ي الحييالسكنيي ت

 11 8 19 7ً5 50 1السوقي 1

 3 11ً14ً7ً12 47 الكصوانيوالسعيد 2

 6 11 9 6ي5 37 البدران 3

 4 6 15 8ي7 40 البوشاوي 4

 7 5 8 11ي8 39 الميرعثمان 5

 5 12 11 9ي- 37 2حييالسوقي 6

 9 2 9 -ي1 18 الغدير 7

ي6ي11ي2ي10ي13ي42ي1حييالشهداءي 8

ي7ي13ي6ي4ي10ي40ي2حييالشهداءي 9

ي6ي2ي3ي8ي-ي19يالجزرة 10

ي19ي29ي17ي14ي29ي108يالجالليوالسودان 11

ي4ي7ي1ي11ي8ي31يالعبارةيوالجناني  12

ي6ي8ي12ي5ي12ي43ياليعقوب 13

ي11ي13ي15ي16ي22ي77يالنصيري 14

ي7ي9ي4ي22ي14ي56يالعلي 15

ي4ي10ي13ي2ي10ي39يالكرام  16

 115 158ي151ي145ي157 723 المجموع

 . 2020االستبيان لعام اعتمادا على استمارة  -المصدر 
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 (14خريطة )      

 2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة التوزيع الجغرافي لمستوى الدخول في 

 
 ( .19)جدول باالعتماد على ال -المصدر
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، وهذا يؤدي إلى زيادة وتوسع النمط  والفرص الممنوحة للحصول على القروض العقارية ،السكن
وهذا ما وضحته الدراسة الميدانية العمراني فيها وذلك من خالل االنتقال الى مراكز المدن ، 

( لمستوى الدخول في منطقة 158بلغت ) للحاالت عددواستمارة االستبانة ، إذ سجلت أعلى 
خول المرتفعة اكثر من مليون بلغت دلمليون( ، فيما سجل ادنى عدد ل -751)الدراسة التي تقع بين 

( ، اما على مستوى االحياء حصل حي الجالل والسودان على المرتبة االولى ولجميع مستويات 115)
الدخل لكبر مساحته وارتفاع حجم السكان فيه ، فيما نال حي الجزرة على ادنى عدد لقلة حجمه 

ترتفع عند الدخل فوق المتوسط لرغبة يتضح مما تقدم أن توسع منطقة الدراسة  لذا، السكاني 
ساكني هذه االحياء بالتوسع العمراني الرتفاع مستوى دخولهم على العكس من اصحاب الدخول 

 .المحدودة

 العامل الجتماعي  -ثالثاا 

في زيادة الحجم السكاني في منطقة الدراسة  تعد العوامل االجتماعية من العوامل المؤثرة      
، فالقيم التركيب الداخلي للمدينة ونظام توسعها المساحي في المستقبل  ، وفيبشكل كبير 
وقيم ذات موروث  ، وأعراف، من عادات وتقاليد في منطقة الدراسة السائدة االجتماعية 

االثر الكبير في عملية النمو واالمتداد المساحي  ةنيحضاري وثقافي قديم يتميز به سكان المد
وتتكامل فيما بينها  ال تعمل بصورة مفردة وانما تتداخلهذه القيم ن ا علماً  ،لمنطقة الدراسة 

 ساعـواالتو، نمـل الـراحـوم، ضرية ـال االرض الحـمـعة استعـيقة لطبيـائية والحقـصورة النهـل الـلتشك
، فهي لها دور فعال في تشجيع العوائل  المساحي واالمتداد الحضري للمدينة حاضرًا ومستقبالً 

على انجاب اكبر عدد ممكن من االطفال أو تشجيع غير المتزوجين من كال الجنسين على 
الزواج المبكر الذي يتسم بارتفاع الخصوبة السكانية ، كذلك العالقات العشائرية بين االسر 

ة ، إذ ان وجود بعض االقارب وصلة القرابة عامل مهم للسكن جنبًا الى جنب في منطقة الدراس
يولد الرغبة في االنتقال والسكن بالقرب منهم ، مما ساهم هذا االمر في توسيع منطقة الدراسة 
وبأتجاهات مختلفة بسبب غياب القانون والتجاوز على هذه االراضي  الزراعية فيها وكان 

 -التوسع كالتالي :



 

 

110 

 

 واثارها على االراضي الزراعية الْمَدْيَنةعوامل ومحددات التوسع العمراني لمدينة  ......... الثالثالفصل  
 

 شرق منطقة الدراسة . توسع حي الكصوان باتجاه نهر الفرات شرق وجنوب  -1
 1توسع حي السوق باتجاه نهر الفرات شمال منطقة الدراسة وانقسم الى قسمين حي السوق  -2

 . 2وحي السوق 
 توسع حي البوشاوي باتجاه الجنوب وشمال غرب من نهر الفرات  .   -3
 باتجاه شرق حي البدران والصادق.وسع بالتحي المير عثمان اخذ   -4
 الجنوب وشرق حي المير عثمان . باتجاه حي البدران توسع  -5
وحي  1توسع حي الشهداء باتجاه الشرق والجنوب الشرقي وانقسم الى قسمين حي الشهداء   -6

 باتجاه حي البدران . 2الشهداء 
 توسع حي الغدير باتجاه حي الكصوان والسعيد شمال منطقة الدراسة .  -7

ونتيجـــــة للتوســـــع باتجـــــاه االراضـــــي الزراعيـــــة فـــــي منطقـــــة الدراســـــة بـــــرزت ظـــــاهرة الحـــــراك      
، وهـــــي ظـــــاهرة حضـــــارية إجتماعيـــــة تختلـــــف بـــــاختالف المجتمعـــــات او الجماعـــــات الســـــكني  

او قـــــد يكـــــون فـــــي مقـــــر العمـــــل بحيـــــث ، نـــــتج عـــــن التغيـــــر داخـــــل الحـــــي الســـــكني ذاتـــــة يوقـــــد 
وقـــــد تكــــــون حركـــــات طويلــــــة المســـــافة مــــــن ، تماعيــــــة والـــــروابط االج اليـــــؤثر علـــــى العالقــــــات 

يتطلــــــع االفــــــراد الــــــى ، إْذ هــــــي ظــــــاهرة مســــــتمرة فلــــــى اخــــــر إلــــــى اخــــــرى او مــــــن حــــــي إمدينــــــة 
لـــــى اخـــــرى احـــــدث منهـــــا قـــــد تكـــــون إتحســـــين ظـــــروف ســـــكنهم او ينتقلـــــون مـــــن امـــــاكن قديمـــــة 
 .   (1)مناطق تتوفر فيها خدمات افضل من تلك التي يشغلونها

ـــــة       ـــــةشـــــهدت مدين ـــــين للمـــــدة الواقعـــــة  الْمَدْيَن ـــــدة نتيجـــــة  2020- 2003)ب ( تطـــــورات عدي
ــــــاء ســــــكنية  لتحســــــن الوضــــــع االجتمــــــاعي واالقتصــــــادي حراكــــــاً  ســــــكينا ســــــاهم فــــــي نشــــــوء احي

وذلـــــك بفضـــــل توزيـــــع قطـــــع االراضـــــي الســـــكنية علـــــى ، حديثـــــة تميـــــزت عـــــن االحيـــــاء القديمـــــة 
ــــةســــكان  ــــة او مهنيــــ وفقــــاً  الْمَدْيَن ــــت وظيفي ــــرات ســــواء كان عــــن  اً وهــــذا اعطــــى انطباعــــ ة ،للمتغي

وجــــد ، لــــذا تنمــــط البنــــاء المعمــــاري واالجتمــــاعي لكــــل حــــي عــــن غيــــرة مــــن االحيــــاء االخــــرى 
 .متغير مالئمة السكن للعوائليومنها الْمَدْيَنةمتغيرات لدراسة واقع الحراك السكني في 

                                                           
ي،اطروح يدكتوراةيي،تباينيالتوزيعيالمكانييللخدمائيالمجتمعي يفييمدين يالبصرةيي،عباسيعبديالحسنيالعيدانييي(1)

 .ي53صيي،يي2002ي،جامع يالبصرةيي،كلي ياالدابي
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ان النسبة االعلى لعدم مالئمة السكن ( 11) وشكل( 20يتضح من خالل بيانات جدول )   
% 71.4لعوائل احياء منطقة الدراسة في كل من حي ) العلي والكرامة( وهي على التوالي )

لى مجموعة من االسباب التي كانت ضمن اراء العينة المدروسة جاء ذلك إويعزى  %( 69.2،
 كل  من %( في 51. 8 ،% 42. 5) بلغت نسبة  تتوفر الخدمات  شكل  في مقدمتها عدم 

المرتبة الثانية وهو من االسباب المؤدية لعدم بالبناء القديم ، في حين جاء احياء العلي والكرامة 
، %( على التوالي  18. 5،% 32. 5شكلت نسبتها )و مالئمة السكن لالحياء سابقة الذكر 

 واخيراً  ، لى التوالي%( ع22. 2 ،%10وبالمرتبة الثالثة جاء ضيق المسكن والذي بلغ نسبته )
 .%(على التوالي  7.4 ،% 15جاء تعدد العائالت بنسبة ) 

 : العامل السياسي -رابعاا 

 على حساب االراضي الزراعية للمدينة نيراالعم النمو تشجيع في السياسي العامل ساهم     
 إلى سكنية ضيراأ توزيع تم أذ،  بجديدة ليست المدينة في السكنية رضيرااأل توزيع فسياسة

 بعض استعماالت تحويلمما نتج عنه  العسكريين في بعض احيائها كحي الشهداء والعسكري
 وتغطية السكانية الزيادة استيعاب ذلك من والغرض سكني استعمال إلى راعية الز راضي األ

ومن اهم العوامل السياسية التي اثرت على توسع المدينة باتجاه  للسكن زايدة المت الحاجة
 -اضي الزراعية كالتالي :االر 

 التغري السياسي -1

، إْذ ساهم  السياسي من اهم العوامل التي تؤثر على نمو المدينة واتجاه نموهاالتغير يعد     
خالل القرن العشرين وبداية القرن  لْمَدْيَنةالعامل السياسي وبطرق عديدة على النمو العمراني ل

 ةــليـمـومـية وبطــرق شـتى في النهـوض بعــكـــمـت السياسات الـحـكــمــا اسـهـ ،(1)واحد والعشرينــال
 ماليةــالل التسهيالت الــدراسة من خــقة الـطـحضرية في منـز الـراكـمـتداد الحضري للــوسع واالمــالت

 
                                                           

كلي يي،مجل يجامع يال:يوميي،اثريالتدخليالسياسييفيينشأةيالمدنيالقديم يوالحديث يي،ايمنياسماعيليواخرونيي(1)
ي.ي19صي،2017ي(ي،2)يالعددي(ي،1)يالمجلد،يالهندس ي
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 (20جدول )

 الْمَدْيَنةنسبة مالئمة السكن لعوائل احياء مدينة 

 المتغير

 

 

 

 

 الحي السكني 

حجم  السكن للعوائلمالئمة 

 العينة

 اذا كان الجواب ال ماهوالسبب

 

بناء 

 قديم

ضيق 

 المسكن

تعدد 

العائال

 ت

 عدم توفر

 % ال % نعم خدمات

% % % % 

 13 26.1 43.5 17.4 50 46 23 54 27 1السوق 

 37.5 - 25 37.5 47 51.1 24 48.9 23 الكصوان والسعيد

 55 15 10 20 37 54 20 46 17 البدران

 47.8 13 13 23.1 40 57.5 23 42.5 17 البوشاوي

 54.2 - 29.2 16.7 39 61.5 24 38.5 15 الميرعثمان

 28.5 14.3 52.4 4.8 37 56.8 21 43.2 16 2حي السوق 

 57.1 - 42.9 - 18 38.9 7 61.1 11 الغدير 

 65.2 13 21.8 - 42 54.8 23 45.2 19 1حي الشهداء 

 26.9 19.3 50 3.8 40 65 26 35 14  2حي الشهداء 

 45.5 - 18.1 36.4 19 57.9 11 42.1 8 الجزرة

 52.1 16.9 19.7 11.3 108 65.7 71 34.3 37 الجالل والسودان

 42.1 21.1 10.5 26.3 31 61.3 19 38.7 12 العبارة والجنانية

 60.9 17.4 21.7 - 43 53.5 23 46.5 20 اليعقوب 

 55.7 13.5 21.2 9.6 77 67.5 52 32.5 25 النصيري

 42.5 15 10 32.5 56 71.4 40 28.6 16 العلي

 51.8 7.4 22.2 18.5 39 69.2 27 30.8 12 الكرامة

 . 2020اعتمادا على استمارة االستبيان لعام  -المصدر 

ي

ي
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 ( 11شكل )

 الْمَدْيَنةنسبة مالئمة السكن لعوائل احياء مدينة 

 
 ( .20)جدول باالعتماد على ال  –المصدر 

والقروض العقارية وتوزيع القطع السكنية التي قدمتها الدولة لشرائح مختلفة من المجتمع في    
سبعينيات القرن الماضي ، وكان للحكومة دور مهم من خالل دعمها للجمعيات التعاونية 

هذا من جهة ، وسياسة الحكومة من االسكانية بتوفير السكن الالزم الصحاب الدخل المحدود 
، وعند حدوث التغير السياسي في  الجانب المشجع في نمو المراكز الحضرية من جهة اخرى

االيرانية(  –مدة الثمانينات من القرن الماضي تأثرت منطقة الدراسة باحداث الحرب )العراقية 
قرى الحدودية باتجاه المناطق التي كان من نتائجها السلبية نزوح اعداد كبيرة من المناطق وال

، كما شهدت منطقة الدراسة  لْمَدْيَنةااالمنة البعيدة عن العمليات العسكرية المباشرة ومنها مدينة 
بيع فقد برزت ظاهرة اثر على استعماالت االرض الزراعية ،  اً سياسي اً تغير  2003بعد عام 

الشخص الواحد من هؤالء المالك ما بين ن التي تزيد مساحة ما يمتلكه يبساتين المالك الغائب
 (300، 250،  200، 150)تبلغ  وتقطيعها الى مساحات سكنية اً ( دونم25من  اكثر -10)
لذا  ،  منطقة الدراسةوبيعها بهدف تحقيق الربح مما ادى الى تقلص األراضي الزراعية في ،  2م
الن التوسع في ، رض الزراعية التي تواجه استعماالت األ العواملمن اخطر  العامل  اعد هذي

 استعماالت األرض إلغراض غير زراعية غالبًا ما يكون على حساب األراضي الزراعية
مرة في أعداد السكان سواء كان سكنًا تفالتوسع العمراني الناتج عن الزيادة المس،  الخصبة
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ية األمر إلى خلق غيره يؤدي إلى زيادة الطلب على األراضي الزراعية ويؤدي في نها ممنظمًا ا
غياب قانون تنظيم استعماالت األراضي لمختلف األغراض  ظل في خلل في التوازن البيئي

 . حافظةعلى مستوى الم

ةسياسة توزيع القطع السكنية ضمن حميط  -2
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
 امل

ــــةتعــــد سياســــة الدولــــة فــــي توزيــــع القطــــع الســــكنية هــــي االتجــــاه الــــذي يحــــدد اتســــاع        الْمَدْيَن
           تحـــــت عنـــــوان تجـــــاءالتـــــي تعـــــد مـــــن اهـــــم القـــــرارات ذه وهـــــ، باتجـــــاه االراضـــــي المحيطـــــة بهـــــا 

جســـــيد مفهـــــوم الضـــــمان االجتمـــــاعي ومســـــؤولية الدولـــــة نحـــــو مواطنيهـــــا للحـــــد مـــــن الفـــــوارق ) ت
 ،(الطبقيـــــة فـــــي المجتمـــــع فـــــي محافظـــــة البصـــــرة بشـــــكل عـــــام ومنطقـــــة الدراســـــة بشـــــكل خـــــاص

وزارة اإلعمـــــــار واإلســــــكان والبلـــــــديات  تقــــــوم بهــــــا عــــــدد مــــــن االمـــــــور  علـــــــىالقــــــانون  نــــــص و 
ــــة 21يالحــــظ مــــن الجــــدول )و ، () واألشــــغال العامــــة ــــي منطق ( عــــدد وامــــاكن القطــــع الموزعــــة ف

( قطعـــــة ســـــكنية توزعـــــت بـــــين احيـــــاء المدينـــــة بلـــــغ اعلـــــى عـــــدد 3803 بلـــــغ عـــــددها ) الدراســـــة
( قطعــــــــة ســـــــكنية لشـــــــريحة الشــــــــهداء 845الخليفـــــــة بواقـــــــع ) 14لهـــــــذه القطـــــــع فـــــــي مقاطعــــــــة 

بــــــــدران  9( قطعــــــــة ســــــــكنية لشــــــــريحة االســــــــرى والمفقــــــــودين ، ثــــــــم جــــــــاءت مقاطعــــــــة 817و)
ريحة العســـــكرين ( قطعـــــة ســـــكنية لشـــــ204بالمرتبـــــة الثانيـــــة فـــــي توزيـــــع القطـــــع الســـــكنية بعـــــدد )

( قطعــــة 2ميــــر عثمــــان بعــــدد ) 3، فــــي حــــين ســــجل ادنــــى عــــدد للقطــــع الموزعــــة فــــي مقاطعــــة 
 سكنية لشريحة العسكرين .   

                                                           
ً-:  قيامًوزارةًاإلعمارًواإلسكانًوالبلدياتًواألشغالًالعامةًبماًيأتيً*()

تهيئةًمساحاتًمالئمةًفيًجميعًمراكزًالمحافظاتًواألقضيةًوالنواحيًبالتنسيقًمعًالجهاتًذاتًالعالقةًكافةً،ًً-أ
ً. دنًأوًتنفيذًالجزءًغيرًالمنفذًمنًالتصميمًاألساسيلغرضًتوسعةًالحدودًالبلديةًللم

ًمتطلباتً-ب ًلجميع ًالمستقبلية ًالتوسعات ًاالهتمام ًبعين ًتأخذ ًحديثة ًعلمية ًبمعايير ًبناء ًمخططاتًوخرائط إعداد
ً. مؤسساتًالدولةًوإعدادًمخططاتًتراعيًالخصوصيةًباستخدامًموادًالبناءًالجديدةً،ًوتخفضًمنًاستخدامًالطاقة

تأليفًفرقًفيًالمحافظاتًالمعنيةًألغراضًالتوسعةًوفقًالقانونًفيًحالةًالحاجةًالىًتوسعةًحدودًالبلديةًعلىً-جـ
 .ً أنًتشملًاألراضيًاألميريةًغيرًالمثقلةًبحقوقًتصرفيةًأوًالعقودًالزراعيةًلحينًتعديلًقانونًاالستمالك

ً ،ً ًالمدينة ًقضاء ًبلدية ًمديرية ،ً ًالبلديات ًوزارة ً ًنظمًالمصدر: ًبرنامج ً ًالمعلومات ًونظم ًالمدن ًتخطيط شعبة
 .2020ًالمعلوماتًالجغرافيةًلقياسًالمساحاتً،ًًبياناتًغيرًمنشورةً،ً
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 ( 21جدول )

 الْمَدْيَنةمدينة التوزيع المكاني والزماني لقطع االراضي الموزعة على الشرائح المختلفة في        
ًتاريخًالتخصيصًالشريحةًالموزعةعددًالقطعًًرقمًالمقاطعةًرقمًالقطعةًت

2000ًلسنة117ًًالقرارًًالعسكرين206ًًالميرعثمان3ً3ًً .1

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين2ًًالميرعثمان5ً3ًً .2

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين223ًًالكصوان55ً16ًً .3

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين134ًًالبوشاوي150ً2ً .4

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين99ً البوشاوي207ً2ً .5

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين56ً البوشاوي208ً2ً .6

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين183ً البوشاوي230ً2ً .7

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين147ًًالسوق1ً1ً .8

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين46ًًالسوق2ً1ً .9

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين161ًًالبدران28ً9ً .10

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين204ًًالبدران31ً9ً .11

 2000لسنة117ًًالقرارً العسكرين162ًًالخليفة80ً14ً .12

2008ًعامةًًالمهجرين60ًًالبدران28ً9ً .13

 2008عامةًًالشهداء31ً البدران28ً9ً .14

 2008عامةً الشهداء28ً البدران31ً9ً .15

 2008عامةً الشهداء25ًًالخليفة80ً14ً .16

2009ًعامةً الشهداء845ًًالخليفة80ً14ً .17

 1988عامةًًاسرىًومفقودين817ً الخليفة80ً14ً .18

 1988عامةًًالشهداء121ً الخليفة80ً14ً .19

 1995عامةًًموظفين50ً السوق2ً1ً .20

 1992عامةًًالشهداء15ً السوق2ً1ً .21

 1995عامةًًالضباط32ً السوق2ً1ً .22

1989ًعامةًًالشهداء32ً الميرعثمان3ً3ًً .23

 1989عامةًًاسرى12ً الميرعثمان3ً3ًً .24

 1989عامةًًمعوقين4ً الميرعثمان3ً3ًً .25

 1989عامةًًالشهداء44ًًالعبارة4ً43ً .26

 1989عامةًًاسرى54ًًالعبارة2ً43ً .27

 1989عامةًًمعوقين12ًًالعبارة4ً43ً .28

 1989عامةًًاسرى3ًًاليعقوبًوالحسين15ًً .29

3803ًًالمجموع

  .2020العامةًً،ًمديريةًبلديةًقضاءًالمدينةًً،شعبةًاالمالكً،ًبياناتًغيرًمنشورةًًالمصدرً:ًًوزارةًالبلدياتًواالشغالً
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 شبكة النقل احلضري   -خامساا 

 ، إذْ ل المجال الحضري خقل الحضري أحد أكبر المقومات الحيوية والديناميكية دايمثل الن   
ما يتعلق بالتنمية فهو  في نمو المدن وتطورها في جميع النواحي خاصة في كبيراً  أنه يؤثر تأثيراً 

 العراقية ومن بين المدن ،  كما يوجه توجيها سليماً ، الذي يحدد حجم واتجاه التوسع العمراني 
يجب ان يقابله التوسع في  توسع المدينة ان ًا ، إْذ كبير  عمرانياً  التي شهدت توسعاً نطقة الدراسة م

المحرك الرئيس ألي نشاط اقتصادي بل يمكن ان نقول اليوجد اقتصاد ناجح د يعإْذ خدمات النقل 
حف الز مهما في دورًا  ؤدي، لذا ان وسائل النقل ت دون وجود طرق تماشي هذا التطور الحاصل 

قامة المصانع  والمنشآت واألنشطة العمران على األراضي الزراعية من خالل شق الطرق وا 
ينة وكذلك يجب أن نشير إلى انعدام التخطيط السليم في المد التجارية على جوانب هذه الطرق ،

فمنطقة الدراسة مما يساعد على توسع العمران على حساب األراضي الزراعية  عند شق الطرق ،
المدينة وخـارجة منه  تظهر فيـها الشوارع كأنها شرايين تنساب حركـة السكان فيها متجهه نحو قلب

، فالمدينة اليمكن ان تـؤدي وظائفها بدون حركة النـاس والبضائع ، لذا فـانها نسجت داخلها شـبكة 
من الشـوارع ألدامة صلة التفاعل فيما بين اجــزائها ، لذا لطرق النقل الدور بتوسع المدينة 

سمى) طوفة ( ، وبناء المساكن على باتجاهات متعددة فعند توسع طريق السداد الترابي سابقًا الم
وحي  1جوانبة والورش المتعددة ، ومحالت الجملة اثر بالتوسع  باتجاه الغرب من حي السوق 

، وحي الجزرة باتجاه البوشاوي ، وحي العبارة الى ان يصل الى الجالل والنصيري   2السوق
ادى هذا الى نمو وتوسع وكذلك باتجاه الشرق من حي السعيد والكرامة الى حي العلي مما  

 المدينة بأتجاهات متعددة .
( كم 763في منطقة الدراسة ) الشوارع( بلغ مجموع اطوال 15( وخريطة )22يوضح جدول )     

يقطع نهر الفرات باتجاه الشمال  يبشكل عام لها منفذ واحد رئيس عبر جسر )المدينة ( الذفهي ، 
بالطريق الرئيس الذي يربط بين محافظة ذي قار والطريق الخارجي الرابط في محافظة ميسان 

ومن جهة اخرى تحتوي منطقة الدراسة على منافذ ثانوية هي  ،ومحافظة البصرة من جهة ثانية 
 رئيسة ــوارع الــشــن الــة مــبكــ، وش يةـدسـهنـية الـناحـن الـرة مـقيـد ذات موصفات فـالطرق الريفية التي تع
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 (22جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة في )كم( اطوال الشوارع 

 طول الشوارع  اطوال الشوارع 

 113 شوارع  رئسية

 245 شوارع  ثانوية

 405 شوارع فرعية

 763 مجموع ال

للطرق والجسور، مديرية الطرق والجسور في محافظة البصرة ، وزارة اإلعمار واإلسكان ، الهيئة العامة  -المصدر
 2020الشعبة الفنية ، بيانات غير منشورة ،

في مجال ذلك  اً متكاثف تتكاثف داخل الحيز الحضري وخارجة مما يعطيها شكالً والفرعية التي       
 اً جيد اً تخطيطي اً تعد مؤشر كثير من التقاطعات الثالثية التي الجد يو اما بالنسبة للتقاطعات  ،الحيز 

في حي الشهداء واالخرى اهلية في حي  ةفي منطقة الدراسة ، فضال عن وجود محطة وقود حكومي
 د .يالسع

لذا يتضح مما تقدم وجود شبكة واسعة من الشوارع الرئيسة والفرعية في منطقة الدراسة ساهمت   
و المدينة بأتجاهات مختلفة نحو في تطور ونمو شبكة النقل الحضري مما ادت إلى توسع ونم

 االراضي الزراعية .

ة مدينةحمددات التوسع العمراني يف  -ساا ساد
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
 امل

 راعية الز  البلدان السيما العالم دول لمعظم معروفة ظاهرة للمدنراني العم الزحف ظاهرة تعد   
 هذه إلى المدن تعرضت، فقد  والمخططين رافية الجغ االختصاصات في كبيرة أهمية من لها لما

 من حاجتها لسد راضي الزراعية األ حساب على المدينة نمو بسبب واسع بشكل الظاهرة
 العوائق بعض تواجه المدينة أن نجد لهذا السكنية ومنها األرض استعماالت متطلبات

 ثلـم اإلنسان بفعل بشرية أخرىكاالنهار و  يةـبيعـط نهاي مـرانعمـال نموها قـريـط في دداتـحـمـوال
 



 

 

118 

 

 واثارها على االراضي الزراعية الْمَدْيَنةعوامل ومحددات التوسع العمراني لمدينة  ......... الثالثالفصل  
 

 (15خريطة )
 2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة طرق النقل في 

 
،  مديرية الطرق والجسور في محافظة البصرة، الهيئة العامة للطرق والجسور، سكان عمار واإلوزارة اإل -المصدر

  2020الشعبة الفنية ، بيانات غير منشورة ،
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 له التاريخي والبعد وموقعه لنوعيته تبعاً  محدد كل تأثير ويختلف المؤسسات الحكومية 
 . المدينة حدود داخل راني العم الزحف من الحد في تأثيرهما مدى يضاحيا يأتي فيما وسنحاول

 النـهـار  -1
 ومن ثمتقف بوجه الزحف العمراني ، فهي من اهم المحددات الطبيعية  يرانهر الدعد ي     
الفرات الذي يحيط بمدينة المدينة ومن اهمها نهر  ،العمراني في اتجاهات اخرى  لتوسع ا هتوج

تحتوي منطقة   ، كما بهذا الجانب يعيق التوسع وعمل كحاجز طبيعي في اغلب الجهات 
وما يهم في هذه الدراسة ، الدراسة على شبكة من االنهار الداخلية التي تتفرع من جانبي النهر 

 -وهي : (16خريطة )انهار  ةثالثالذي يشمل نهر الفرات هو الفروع التي تتفرع من 

يقع في منطقة البوشاوي ويتفرع من الجهة اليسرى لنهر الفرات   ينهر )الدريويشي( - أ
ع منها ماطمره السكان و ويمر في احياء )العبارة والجالل السودان ( ، ويحتوي على عدة فر 

بقي محافظًا نتيجة لتوسع العمراني الذي شهدته المدينة وغياب سلطة القانون ، في حين 
على الفروع الرئيسة فيه وهي ) علي بيك ، العبارة والفروع المتجهه الى السودان والعبارة ( 
 ساهمت هذه الفروع في الحد من التوسع العمراني باتجاه الشمال من حي العبارة والجالل .

، حي 1ينبع من الجانب االيمن لنهر الفرات ويمر في )حي السوق  نهر )جابر( :  - ب
، حي الشهداء، حي البدران ، النصيري ( ، وتم دفن الكثير من فروع النهر 2السوق

، وكذلك في حي البدران اال انه بقي محافظًا على  2خصوصًا المار في حي الشهداء 
( ، ويتصل عن طريق نهر )البدعة _  فروعة )الكرامي والجيبوت ، التيرة والشاهين والعلي

حدادية ( بنهر الصلي غرب المدينة  ، ساهم هذا النهر في الحد من التوسع العمراني في 
 الشمال والشمالي الشرقي والشمالي الغربي من حي النصيري  .

، وصوال 1:  يمر هذا النهر باالحياء  )الكصوان والسعيد ، الشهداء  )الصلي( نهر-ج
الى النصيري الذي يتصل بنهر جابر ( بالرغم ماتعرض له النهر من طمر في اغلب فروعه 

يروعة شاخصة الى يومنا وهي ) العلوان ــوسع االحياء باتجاهه وبقيت فـددًا لتــقي محـاال انه ب
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 (16خريطة )
 2020لعام  الْمَدْيَنةاالنهار في مدينة 

 
باسةةتعمال المرئيةةة الفضةةائية لعةةام   Arc Gis. 10.2التحليةةل المكةةاني لمخرجةةات نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة  -المصةةدر 

2020. 
ً
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والبدعة ، الحسين ، اليعقوب ، السواد (، ويعد نهر ) الداير ( من اهم افرع نهر الفرات  
المدينة خارج حدودها الحالية ، وذلك النه يحيطها من اغلب جوانبها لتوسع  الذي يعد محددا

  وعدم قدرة االهالي بطمرة لعرض مساحة النهر وعمقة  .
بشكل التي تمر فيها يتضح مما يتقدم ان االنهار في منطقة الدراسة حددت نمو االحياء     

 .ها شريطي مع اتجاه

 املؤسسات احلكـومية  -2

العمراني في المدينة التي الزالت لحد  لتوسعالحكومية من اهم محددات ا تعد المؤسسات     
من المتطلبات االساسية في نشوء المدن  ها التوسع السكني على الرغم ان ماالن تشكل عائقًا اما

المؤسسات الى القفز وراء هذه ، اال انها تعد من محددات توسع المدينة ، مما تضطر المدينة 
مما وجدت حاالت القطع في نموها العمراني مع ظهور حالة التدخل في  ، بمسافات مناسبة

ويالحظ هذا  ،استعماالت االرض مثل التداخل في االستعمال الصناعي مع االستعمال السكني 
 . الْمَدْيَنة من  باتجاه الجنوب

( ان عدة مؤسسات حكومية داخل التصميم 17( الخريطة )23يالحظ من خالل الجدول )    
( مؤسسة حكومية ، ومن اهمها التسجيل العقاري ، والدوائر التابعة لها 40االساسي للمدينة بلغ )

مثل المجلس المحلي وغيرها واخرى خاصة في القطاع الصحي من اهمها مستشفى المدينة العام 
التي تعد من اكبر المؤسسات الحكومية محددة لتوسع  المدينة ، فضاًل عن المستوصفات 

الموزعة داخل الحيز الحضري والمستشفى البيطري ، واخرى تابعة لقطاع الخدمات مثل الصحية 
ان كل هذه  تقدموالبطاقة الوطنية ، لذا يالحظ مما دوائر الماء والكهرباء  ومراكز الشرطة 

لالستعمال السكني في المناطق التي تحيط  اً الخدمات وما تملكة من حيز مكاني تكون محدد
 بها. 

ي
ي
ي



 

 

122 

 

 واثارها على االراضي الزراعية الْمَدْيَنةعوامل ومحددات التوسع العمراني لمدينة  ......... الثالثالفصل  
 

 (23)جدول 
 2020لعام  الْمَدْيَنةعدد المؤسسات الحكومية في مدينة 

 عدد الدوائر  الدائرة 
 3 بلدية قضاء المدينة

 1 قائممقامية قضاء المدينة
 2 دائرة الزراعة 

 1 دائرة الموارد المائية
 1 محكمة قضاء المدينة
 1 دائرة البريد واالتصاالت

 3 دائرة الكهرباء
 1 دائرة االحوال المدنية 

  16 دائرة الماء
 1 مركز شرطة المدينة
 1 دائرة الدفاع المدني
 1 مصرف الرافدين 

 1 دائرة التسجيل العقاري
 1 دائرة البيطرة

 1 مديرية شؤؤن المراة 
 3 دائرة مجاري المدينة 

 1 دائرة التموين في المدينة 
 2 االتحاد الرياضي في المدينة

 4 مستشفى المدينة العام   والمستوصفات
 40 المجموع

 .2020مديرية بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة ،  -المصدر

ي
ي
ي
ي
ي
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 (17خريطة )
 2020لعام  الْمَدْيَنةالمؤسسات الحكومية في مدينة 

 
باسةةتعمال المرئيةةة الفضةةائية لعةةام   Arc Gis. 10.2لتحليةةل المكةةاني لمخرجةةات نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة ا -المصةةدر     

2020. 
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  املؤسسات النفطية -3

المؤسسات النفطية اثنان من ( ان منطقة الدراسة تحتوي على 18يالحظ من خالل الخريطة )      
، كما هو الحال في المؤسسة النفطية التي تقع في حي  الْمَدْيَنةمنها ما اتخذ مكانًا في وسط 

التي خصصت من اجل الخدمات النفطية  2( كم2500الشهداء  والتي تحتل مساحة من االرض )
، مما ادى الى قفز المدينة الى ما وراء هذه المؤسسة واستمرارها بالنمو العمراني من الجانب 

، وحاجز عرضي للنمو  الْمَدْيَنةت كعامل محدد لنمو االخر، لذا يالحظ ان المؤسسات النفطية وقف
( ، إْذ  النفطية العمراني من جهة الشمال الغربي وهو وجود انبوب نفطي تابع لشركة )لوك اويل

، كما يوجد من الجهة االخرى وعند الحافة الجنوبية الشرقية  لْمَدْيَنةيتخذ مساره مع الحدود الغربية ل
و بئر نفطي  في )حي العلي( عند الحافة الجنوبية للحي جعل من هذا الموقع محدد اخر وه الْمَدْيَنة

 وها العمراني وتوسعها بهذا االتجاه .ملن اً محدد لْمَدْيَنةالمحاذي ل

 ثر التوسع على الراضي الزراعية أ - اا عساب        

هي المجال الحيوي لتوسع المدن ونموها وهذه  بالمدينةتعد االراضي الزراعية المحيطة       
ان  ، إذْ الظاهر تكاد تكون موجودة في جميع مدن العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص 
 المدينةنمو المدينة في االقليم المحيط بها يعد من اهم خصائصها انه اقليم زراعي تعتمد عليه 

في  المدينةلذلك تخسر  ،لخضروات والمنتجات الحيوانية لغذائها وتغذية المدينة با اً باعتباره مورد
حال الزحف على االراضي الزراعية والتمدد الحضري والعمراني عشرات الهكتارات من اراضيها 
الزراعية او القابلة للزراعة امام الزحف والتمدد العمراني القوي الذي يقوم بتحويل صفة نشاط 

ر ـصحـالت د من التصحر يسمى ـديـساهم في نشر نوع جالى صفة عمرانية ت االراضي الزراعية
وبما ان العراق بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص تعاني ، ()لالراضي الزراعية الحضري (

 الل االراضي ــغــستال اً ضطر ـواطن مـمـلا اصبحدة ــديــج دنـمشوء ـرض نـفـتي تـات سكانية الـناقـمن اخت

                                                           
التصحريالح ريي يهوياحديانواعيالنمويالعمرانييباتجاهياالرا ييالزراعي يالذيييعديمنياهميالمشاكليالتييتواج يي(*)

 .لزراعي يالتييتكونيمحاذي يللمدنياالرا ييا
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ستحداث إحياء سكنية نتيجة ا ،الزرعية المجاورة الى المدينة وتحويلها من زراعية الى سكنية 
وهي ) الجزرة ، الجالل والسودان ، العبارة والجنابية ، األراضي الزراعية هذه جديدة بالقرب من 

اصبحت  1997( احياء عام 9( بعد ما كانت )2اليعقوب ، النصيري ، العلي ، الكرامة ، الشهداء 
علمًا  ، السكن المالئم ومن جهة اخرى عجز القطاع الحكومي في توفير،  2020عام  اً ( حي16)

هذا النمو يكون  ، ومن ثمان هذه االراضي غير صالحة للسكن الفتقارها الى ابسط الخدمات 
مصدر لتاكل الحد  المصادر الغذائية المهمة وخسارة مساحات واسعة من االراضي الزراعية التي 

العامل المادي الذي  عن فضالً  ،في الحد من عملية التصحر في منطقة الدراسة  اً مهم تعد عامالً 
تعاني منطقة لبيعها الغراض سكنية وتجارية ، لذا من خالله يتم إغراء أصحاب االرض الزراعية 

الدراسة من مشكلة التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية الخصبة مما ادى الى تراجع في 
( 367( إلى )2001-2000الزراعي )( دونمًا للموسم، 460)من  مساحة األراضي الزراعية المنتجة

االراضي التي توسعت عليها فضاًل عن ( 24( ، جدول )2010-2019دونمًا للموسم الزراعي )
بسبب توسع ( 20- 19كما موضحة في الخرائط )، ( هكتارًا 1143.29)المدينة مساحية والبالغة 

غياب القانون ، كما ان ظل  النشاط العمراني غير المخطط له على حساب األراضي الزراعية في
الزيادة المستمرة في إعداد السكان تؤدي حتما الى الزيادة في التوسيع العمراني، وهذا األخير بدوره 

كما موضحة  في سوف يؤدي الى زيادة الطلب على السكن وذلك على حساب األراضي الزراعية، 
توجه السكان نحو زيادة بناء الدور السكنية واقتطاع جزء من األراضي الصالحة ( ، وان 9الصورة )

للزراعة مرتبط بزيادة عدد السكان وارتفاع مستواهم ألمعاشي وتوجههم الى تحسين مستوى سكنهم 
، فضاًل عن على حساب أراضيهم الزراعية وذلك من خالل بناء مساكن جديدة وذات إحجام كبيرة 

انخفاض إنتاجية و ائلة وانقسامها كان له األثر البارز في زيادة عدد الدور السكنية، تعدد إفراد الع
كونت هناك عدة عوامل و ،  بمهن أخرى غير الزراعةالمزارعين الدونم الزراعي وانشغال العديد من 

للتخلي عن االراضي الزراعية مما دفع اصحاب االراضي الى بيعها على انها اراضي سكنية   حافزاً 
  -: (1)ومن اهم هذه العواملالزراعية شجع على الزحف السكني باتجاه هذه االراضي ت

ي
                                                           

 .11/1/2021،ًبتاريخًمقابلةًشخصيةًمعًاالستاذًعباسًابوًالهيلً،ًمديرًدائرةًزراعةًمدينةًالمدينةًً(1)
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 ( 24جدول )

 (2020و 2000لسنتي ) )دونم( الْمَدْيَنةالمساحات المزروعة فعاًل في مدينة 

 2020 2000 نوع المحاصيل

 بستنة

 

 203 305 اشجار النخيل

 92 103 خضروات شتوية

 81 52 يفيةصخضروات 

 -- -- محاصيل حقلية 

 367 460 المجموع

ي.2020مديري يزراع يمحافظ يالبصرةي،يخط ياالنتاجيالنباتيي،يبيانائيغيريمنشورةي،يي-المصدريييييييييييي

 (9)صورة 

 الْمَدْيَنةالزحف العمراني على االراضي الزراعية في مدينة 

ي
ي.22/2/2020الدراس يالميداني يبتاريخيي–المصدريييي
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مع منافسة االستعمال التجاري لالستعمال  ،ارتفاع اسعار االراضي السكنية داخل المدينة  -1
 السكني وسط المدينة . 

 .وانخفاض قيمة المحصولاستيراد المحاصيل من الدول المجاورة ومنافسته للمحصول المحلي  -2
 تجاهل القوانين السيما القوانين الزراعية التي تمنع بيع االراضي الزراعية وتجريف البساتين  -3
عدم سد  ثم من، و عدم تحقيق المردود الربحي المناسب للفالح من االستثمار الزراعي  -4

 مصروفات هذا االستثمار مع غياب وجود الدعم الحكومي .
 شحة الموارد المائية. -5
فضاًل عن ذلك تأخر تسديد مستحقات  ،عدم وجود دعم مباشر من قبل وزارة الزراعة للفالحين  -6

 التسويق للموسمين الصيفي والشتوي.
االراضي القديمة او عدم شمول اراضي زراعية جديدة بقانون االصالح الزراعي واستصالح  -7

 االراضي التي تقع ضمن خطة زراعية قديمة .

 -:هي كاألتي في مدينة المدينة ومن أهم امثار التي يتركها الزحف العمراني على األراضي الزراعية

 . تراجع المساحات المزروعة حول المدن وزيادة مساحة المناطق المبنية .1
  .التصحرعلى األراضي الزراعية وانتشار العمران يساعد على تمهيد الطريق أمام  الزحف ان .2
 .في منطقة الدراسة . القضاء على الغطاء النباتي المحيط 3

 النخيل..تجريف البساتين 4

 كانت تروي البساتين و أشجار النخيل . .طمر العديد من األنهر الرئيسة والفرعية التي6
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 الفصل الرابع 

ةتطور استعمالت الرض احلضرية يف مدينة 
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
  امل

ةاستعمالت الرض احلضرية يف مدينة  -اولا 
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
 امل

التـــي تشــــمل علـــى الوظــــائف الســــكنية  ةالتوزيـــع المكــــاني لوظـــائف المدينــــة المتعــــددبهــــا يقصـــد     
تعــد دراســة اســتعماالت ، لــذا (ي1)وغيرهــا مــن االســتعماالتيوالصــناعية والتجاريــة والخدميــة والترفيهيــة

فهـي المعيـار الـذي يوضـح امـاكن العمـل والسـكن  العمرانـي للمدينـةم دراسـات الهيكـل ـاالرض من اهـ
والخــدمات باعتبــار ان هــذه العناصــر الثالثــة هــي المســيطر الرئيســي علــى التخطــيط لمدينــة وعليهــا 

 وظـائف فهـي تقـدم حجمهـا اختلـف مهمـا ةمدينـ كـل نّ أو ، تتوقف وبشكل كبير حركـة النقـل والمـرور 
 االســتعماالت تلــك قاســمتتو  مكانيــاً  تشــغل كــل وظيفــة حيــزاً إْذ ، المحيطــه المنــاطق ســكان او لســكانها
استعماالت االرض الحضرية داخل  لذا تشكل  ة ،المدين من ةالمعمور  االرض ضمن المكاني الحيز

المدينة العمود الفقري واألساس ألي عملية تخطيط تهدف الـى تحقيـق وتنفيـذ خطـط التنميـة لتطـوير 
ض ر اسـتعماالت اال تختلـفو وحل المشاكل الناجمة عن سوء توزيع استعماالت االرض الحضـرية ، 

ات المكانيــة وتأثيرهــا علــى التبــاين راني النهــا تفســر العالقـــدن الحضــرية بحســب تطورهــا العمـــفـي المــ
عـن المــدن الحضـرية االخــرى  التختلــف( الْمَدْيَنـة)مدينــة  ان ذاـلـ ، منــاطق المـدن المختلفــةلالـوظيفي 

 فضــالً ، نية والتجاريـة والصــناعية ـائف متنوعـة تمثلــت فــي االسـتعماالت السكـــفهـي تحتــوي علـى وظــ
 .النقل والترفيه ( االدارية و ماالت الخدمية المتمثلة بخدمات )ـعن االستع

ان مساحة استعماالت االرض في مدينة ( 21خريطة )و ( 25جدول )بيانات من يتضح    
على المساحة ني ـالسكاالستعمال  واحتل، هكتارًا  (1650.13بلغت ) 2020 ينة(  لسنة)المدّ 
بنسبة أ تار ـكـ( ه 789.76)بلغت  شغل مساحةاالخرى و  االت األرضـستعـمارنة ببقية اـبر مقـاالك
 الغراض النقل المرتبة  االرض %( من مساحة المدينة الكلية ، فيما حصلت اسـتعماالت47.86)

ي
                                                           

ياطروح يي(1) يالنجفي، يفييمدين  يالستعماالئياالرضيالسكني  يالمكاني  يالمالئم  يالبغداديي، يالصاحبيناجييرشيد عبد
 .10،ص1999مركزيالتخطيطيالح رييواالقليميي،يجامع يبغدادي،دكتوراهيغيريمنشورةي،ي
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 (25جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة في وحصة الفرد  الحضريةاستعماالت االرض 

 2م \حصة الفرد  النسبة )%( المساحة بالهكتار نوع االستعمال ت

 112.3 47.86 789.76 سكني 1

 12.9 5.48 90.5 تجاري 2

 11.6 4.96 81.9 صناعي 3

4 

مي
خد
ل ال

عما
الست

ا
 

 37.3 15.91 262.47 نقل

 خدمات  5
43.16 2.62 

6.1 

 129.21 فضاءات 6
7.83 

16.8 

 253.13 بساتين ومناطق  خضراء 7
15.34 

29 

 --- 100 1650.13 المجموع

 . 2020المصدر: مديرية بلدية قضاء المدينة ، قسم االراضي، بيانات غير منشورة ،          

ي

ي

ي

ي
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 (21خريطة )

 2020لعام  الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة 

 
 (.25)جدول باالعتماد على ال -المصدر 
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البساتين واالراضي %( ، ثم جاءت 15.9( هكتارًا بنسبة بلغت )262.47الثانية بمساحة )
 اغلب هذهوكانت %( 12.36) بلغت هكتارًا بنسبة (203.9بة الثالثة بمساحة )تالخضراء في المر 

 مستقبال الن تكون اراضيً  ئتفارغة وهي االرضي عبارة عن بساتين للنـخيل تحولت الى اراض  
عمرانية من مساحة منطقة الدراسة وهذا مايبـين لنا أثر التوسع العمراني على هذه االرضي الزراعية 

( 7.18( هكتارًا بنسبة )118.4، ثم جاءات الفضاءات بالمرتبة الرابعة بمساحة ) الْمَدْيَنةفي مدينة 
، الصحية ، خدمات ماء الخدمية التي شملت الخدمات ) االدارية ، التعليمية  االستعماالت ، تلتها

%( من 6.25( هكتارًا اي بنسبة )103.2االسالة ( بالمرتبة الثالثة بمساحة شغلت مساحة )
والصناعية المراتب االخيرة التجارية في حين شغلت استعماالت االرض  ،المساحة الكلية للمدينة 

مساحة %( على التوالي من 4.96، %5.48هكتارًا وبنسبة ) (81.9،  90.5)بمساحة بلغت 
د ي ن  ومن أجل معرفة تفصيالت كل استعمال من أرض مدينة ، المدينة  سوف نستعرضها على  الم 

 -:النحو امتي 

 الستعمال السكني  - 1

تعد الوظيفة السكنية من أوائل استخدامات األرض في المدينة والمحرك األول لنموها ويعد     
في المدينة وعادة ما تشغل  الداخلي او الوظيفيالنمو السكاني عاماًل رئيسيًا في نمط التركيب 

السكن أحد ، لذا يمثل  (1)الوظيفة السكنية أكبر مساحة من استخدامات األراضي في معظم المدن
، من خالل  أهم الحاجات األساسية التي ال يمكن أن يستغني عنها اإلنسان في حياته  أفرادًا وعوائل

يمثل المحاولة  فهو ما توفره الوحدات السكنية للسكان من مردودات اجتماعية وصحية واقتصادية
األولى لإلنسان في التفاعل مع البيئة والسيطرة عليها، التي تأوي الساكن البشري وتتوفر فيها 

الدور المنظم لجميع فعاليات االنسان التي تكون عادة  ، كما له (2)متطلبات االقامة والحماية
الجوية اشكاال هندسية واضحة وكثيفة وتبرز لنا من خالل استخدامنا للمرئيات الفضائية والصور 

بأبنيتها وكذلـك انعكاساتها المختلفة ، اذ تكـون الحاجة للسكن من الحاجات الفسيولوجية لإلنسان 
                                                           

 .308،يصي1992،ييالقاهرة،يلنشريوالتوزياعيلداريالثقاف يي،دراسائيفييجغرافي يالمدنيي،يياسماعيلياحمديعليي(1)
محمديازهريسعيديالسماكيوزمياله،ياستخدأمائياالرضيبينيالنظري يوالتطبيقيدراس يتطبيقي يعنيمدين يالموصليي(2)

 .51،ييص1985الكبرىي،يمطبع يجامع يالموصل،يالموصلي
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انها تتمتع  االة باألمان والراحة له ، وعلى الرغم من تشابه المساكن من الخارج طوالمرتب
ان وبيئته والتفاعل بينهما اذا كانت الجغرافية بصورة عامة تدرس االنسبخصوصية من الداخل، و 

فان جغرافية المدن تنظر الى المدينة كشكل من اشكال السكنى لذلك يعد السكن الوظيفة االساسية 
جاء االهتمام باالستعمال السكني نتيجة الرتباطه بتجمعات سكانية كبيرة وأكدت  ، إذْ  للمدن

الدراسات التي تناولت هذا االستعمال يتوسع في المدن العربية نتيجة لالمتداد االفقي للسكن على 
الرغم من االختالف في المساحة بين مدينة واخرى من وقت الخر وبين مرحلة واخرى داخل 

ية ـويشترك مع بق، (1)يحتل اعلى النسب قياسا باالستعماالت االخرىفهو دة المدينة الواح
 . ي السيطرة على مساحة الحيز الحضري ـاالستعماالت االخرى ف

تطور االستعمال السكني في منطقة الدراسة ( 12وشكل )( 26يتضح من معطيات جدول )     
( 67.74منذ نشوء المدينة لتصل الى )( هكتارًا 34.1فقد بلغت ) ،  2020منذ النشوء حتى عام 

( هكنارًا خالل المدة 789.76( واستمرت باالرتقاع لتصل إلى )1950-1921هكتارًا للمدة )
 اكما وضحناالستعمال السكني هذه االرتفاع في حصة  سبب( ويرجع 2020-2003االخيرة )

اتساع مساحة الوحدة ، فضاًل عن السكان وزيادة متطلباتهم من هذا االستعمال  سابقًا الزدياد عدد
كذلك عامل  المعاشي وما رافقه من تغيرات اقتصادية واجتماعية  النسبي السكنية وارتفاع المستوى

، مما أدى إلى زيادة الطلب على وانشطار العوائل  2003عودة المهاجرين للمدينة بعد عام 
ي السكنية ، ودور المصرف العقاري في توفير األراض  دور البلديةفضاًل عن الوحدات السكنية ، 

الوظيفة السكنية  نموفي تسليف المواطنين لبناء المنازل كل هذه العوامل األساسية ساهمت في 
في معظم أنحاء  الـحـضـريز ـيـحـن الـلت أوسع مساحة مـاحتي ـية فهـزراعـاه االراضي الـفها باتجـوزح

 وما السكانية الزيادة حجم على الضوء تسليط ولغرضوبأنماط متباينة من الدور السكنية  المدينة
المراحل  خالل الفرد حصة ها معـتـقارنـم من دــالب كان يةــالسكن وحداتــداد الــأع في ادةــزي من رافقها

  

ً

                                                           
يدكتوراه أطروح  ،،يي2002-1977للواقعيالسكنييفييمدين يبغداديللمدةي الجغرافي التحليل ، حسون خ ير كريم لقاءي(1)
 .204 صي،ي 2005 ، بغداد جامع  ، رشد أبن تربي  لي ك
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 (26جدول)

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمَدْيَنةفي مدينة االستعمال السكني وحصة الفرد تطور 

 2حصة الفرد م السكان المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 - - 35.1 1920 -منذ النشوء 

1921- 1950 67.74 4746 142.7 

1951-1979 160.9 11740 137.1 

1980- -2002 301.53 24929  121 

2003-2020 789.76 70333  112.3 

 الباحث باالعتماد على –المصدر 

دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط  ،عامة ، مديرية بلديات محافظة البصرة لوزارة البلديات واالشغال ا  -1
 2020المدن ، بيانات غير منشورة 

، تقديرات النمو لعام 1997، 1957، 1947وزارة التخطيط ،  احصاء البصرة ، نتائج التعداد السكاني لعام  -2
2020. 

 (12شكل )

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمدَْينَةفي مدينة مساحة االستعمال السكني تطور 

 
 ( .26)جدول باالعتماد على ال  –المصدر 
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حصة الفرد في منطقة الدارسة ، (  26)جدول للمدينة ، إذ يوضح  التي مرت بها  لمورفولوجيةا
انخفضت حصة الفرد ، فيما ( 1950 -1921) لمدة/فرد ل2م( 142.7بلغت  حصة الفرد )  فقد
( 112.3، واستمرت باالنخفاض لتصل ) /فرد2م (137.1) ىلتصل إل( 1979-1951ي المدة )ف
 ، وهذا يوضح ان حصة الفرد من االستعمال السكني غير مطابق للمعيار التخطيطي لها / فرد2م

 (.27كما موضحة في جدول )المساحة لتجاوزه الحد االعلى من ،  2( م50) البالغ 
 

 (27جدول )  

 المعايير التخطيطية المقترحة لحصة الفرد الواحد الستعماالت األرض الحضرية 

 2م/  المساحة  الوظيفيالصنف  ت

 50 السكنيةاألرض استعماالت  1

 2 التجارية األرضاستعماالت  2

 25 والحركة للنقل  األرضاستعماالت  3

 8 الصناعية األرضاستعماالت  4

 9,3 التعليمية األرضاستعماالت  5

 1,8 الصحية األرضاستعماالت  6

 6,4 للمناطق الخضراء األرضاستعماالت  7

 30,4 الترفيهية األرضاستعماالت  8

 المصدر: باالعتماد على :

 . 1977، بغداد  ،  أسس ومعايير التخطيط الحضري، هيئة التخطيط اإلقليمي  ،( وزارة التخطيط 1)

)2) Ministry of Housin and cont sruction state of organization for housing , housing technical standards 

and codec of practice part two , Baghdad , 1982p(175-180). 
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ة)الوحدات السكنية يف مدينة  -أ
َ
ن
ْ
ي
َ
د
ْ
   (امل

حاولت أن تصنف الوحدات عد هذا المعيار من المعايير المهمة في الدراسات االكاديمية التي     
السكنية حسب عمرها الزمني أو تاري  إنشائها ، وتكمن أهمية هذا المعيار في وجود اختالف 

قتصادي واالجتماعي اللمختلفة بسبب التغير في الواقع اواضح بين الوحدات السكنية خالل المدة ا
في شكلها وتصميمها عن ت في مدة زمنية مبكرة تختلف ئالثقافي ، فالوحدة السكنية التي انشو 

ت في المدة االخيرة،وبذلك يظهر التباين واضح بين تلك الوحدات ، مما ئالوحدات السكنية التي انش
يتيح الفرصة للباحث التمييز بينهما اعتمادا على هذا المعيار، إْذ إن لهذا المعيار عالقة مع بقية 

في مساحة الوحدة السكنية ، وعدد الخصائص السكنية االخرى من خالل تأثيره الواضح السيما 
الغرف ، وغرف النوم ، وعدد الطوابق ، ومادة البناء ، اذ كلما كان البناء حديثا كانت المواصفات 

( تاري  الوحدات السكنية 13( والشكل )28ويوضح الجدول )،  (1)المعمارية للوحدة السكنية أفضل
( لهذا فقد 1على احيائها الستة عشر ملحق )موزعة بنسب مختلفة ،في منطقة الدراسة واعدادها 

 .( تصانيف للوحدات السكنية 4( على )الْمَدْيَنةاحتوت مدينة )

  (1970-1940)ذات عمر  السكنية الوحدات-1

( وحدة 54( بلغ خالل هذه المدة )1970-1940ان عدد الوحدات السكنية ذات العمر )      
 اي بداية نشوءها.  الْمَدْيَنة%( ، وتشغل هذه الوحدات مركز 7.5سكنية بنسبة مقدارها )

  (1990-19971)الوحدات السكنية ذات عمر -2

( وحدة 123( ليصل إلى )1990-1971ارتفع عدد الوحدات السكنية خالل هذه المدة )    
( وحدة سكنية ، وتشمل هذه الوحدات المنطقة المحاذية لمنطقة 69سكنية وبزيادة مطلقة بلغت )

 .الْمَدْيَنةنواة 
 

                                                           
يابحاثيي(1) يمجل  يالكبير، يالمجر يفييمدين  يللوحدائيالسكني  يالتركيبيالداخلي ي، يالموسوييواخرون يعربيتعم  محمد

 .ي137-136،يصي2015ميساني،يالمجلديالحادييعشري،يالعدديالثانييوالعشروني،يالسن ي



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

140 

 

 (28جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةالوحدات السكنية في مدينة عدد 

 الزيادة المطلقة عدد الوحدات السكنية  عمر الوحدة السكنية  ت

1 1940-1970 54 --- 

2 1971-1990 123 69 

3 1991-2002 184 61 

4 2003-2020 362 178 

 . استمارة االستبيان –المصدر    

 ( 13شكل )

 2020لعام  الْمَدْيَنةالوحدات السكنية في مدينة  التوزيع النسبي لعدد

 
 .(28)جدول باالعتماد على الالمصدر:          

1940-
1970, 

54 

1971-1990, 123 

1991-2002, 184 

2003-2020, 362 
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  (2002-1991)الوحدات السكنية ذات عمر  -3

( وحدة سكنية بزيادة 184( بلغت )2002-1991ان عدد الوحدات السكنية في هذه المدة )    
االيرانية( وتعد  -( وحدة سكنية ، فقد نمت هذه الوحدات السكنية بعد الحرب )العراقية61مطلقة  )

 في هذه المدة. الْمَدْيَنةهذه الوحدات السكنية نمو 

 ( 2020 -2003)الوحدات السكنية ذات عمر  -4

( وحدة سكنية 362استمر االرتقاع في عدد الوحدات السكنية خالل هذه المدة لتصل إلى )    
وحدة سكنية ، وتعد هذه الوحدات السكنية االكثر نسبة في المدد  (178وبزيادة مطلقة بلغت )

 المدروسة .

 كفاءة الستعمال السكني  -ب

البيئة السكنية هي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ويزاول فيه مختلف نشاطاته وفعالياته     
وتهتم الدراسات الحضرية في تحليل وتقييم البيئة التي يعيش فيها اإلنسان  ،الحياتية واليومية 

للتطور ويعمل اإلنسان على تهيئة هذه البيئة المصغرة بما يالئم احتياجاته ومتطلباته على وفق 
الحاصل في أعداد ونوع مواد البناء وطرازه، ولذلك شرعت القوانين واألنظمة العالمية بوضع معايير 

  -كالتالي : تالئم كل مرحلة عصرية 

 عدد طوابق الوحدة السكنية  -1       

 المسكن بناء مسالة وتعتمد قديمة، أم حديثة السكنية الوحدة كانت إذا ما الطوابق معيار ي حدد    
الديموغرافي  الوضع يؤدي توافره حالة وفي ، االقتصادي الجانب على وطوابقه وحجمه نوعيته في

 يرتبط كما،   ومستقبال أنيا أفراد األسرة عدد الستيعاب للمسكن طابق من أكثر لبناء مهما دافعاً 
 بناء الوحدة تاري  مؤشرًا على كونه عن ، فضال النوم غرف الغرف،وعدد بعدد المتغير هذا
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الذين  المرتفعة الدخول ذوي من لرأسرة مستقبليا منظورًا  الطابقين ذو البيت ويمثل ، السكنية
 .(1)أبنائهم استقاللية لتحقيق دائما يطمحون

هو  الْمَدْيَنةأن نمط البناء السائد في  (22( وخريطة )29جدول )معطيات يتضح من     
%( من 62.9( وحدة سكنية شكلت نسبة تبلغ )455بواقع )واحد الالطابق  والنمط األفقي ذ

على اعلى  الجالل والسودانحي  وحصل، اجمالي الوحدات السكنية في منطقة الدراسة 
الوحدات السكنية اجمالي من ( %18.7)بلغت  للوحدات السكنية ذات الطابق الواحد نسبة

في حي وادناها كانت ، دة سكنية ( وح85وبواقع )( استمارة 108)البالغة المشمولة بالعينة  
الوحدات السكنية ذات الطابق اجمالي من  (%38)( وحدة سكنية بنسبة 11بواقع ) 2السوق
( وحده 256بواقع ) ذات الطابقينوجاءت في المرتبة الثانية الوحدات السكنية ذات ، الواحد 

 %( من اجمالي الوحدات السكنية في مدينة 35.4نسبتها ) بلغتسكنية مشمولة بالعينة 
من %( 10.9) ( وحدة سكنية بنسبة بلغت28اعلى عدد بلغ ) 1ونال حي السوق   الْمَدْيَنة

اجمالي الوحدات السكنية ذات الطابقين ، فيما سجلت ادنى نسبة في حي الجزرة بلغت 
دات السكنية ذات الثالث طوابق ( وحدات سكنية ، واخيرًا حصلت الوح6%( بواقع )2.7)

( 12%( من اجمالي الوحدات السكنية في منطقة الدراسة بواقع )1.6ادنى النسبة بلغت )
اعلى   1( عينة ، وتصدر حي السوق 723وحدة سكنية مشمولة بعينة الدراسة  البالغة )

طوابق   ة%( من اجمالي الوحدات السكنية ذات الثالث25( وحدات سكنية بنسبة )3عدد بلغ )
، العلي (  2، في حين حصل كل من حي ) البدران ، البوشاوي ، الغدير ، حي الشهداء 

%( من اجمالي الوحدات السكنية ذات ثالث 8.3( وحدة سكنية فقط بنسبة بلغت )1على )
يطوابق.

ي

                                                           
يللعلوميي(1) يالتربي  يكلي  ي، يدكتوراه ياطروح  ي، يالسماوة يمدين  يفي يالسكني  يالوظي:  يك:اءة يعبدهللاي، يناصر ماهر

 .ي152،يصي2013االنساني ي،يجامع يالبصرةي،ي



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

143 

 

 (29جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةالطوابق في مدينة التوزيع العددي والنسبي لعدد 

 % ثالث طوابق % طابقان % طابق العينة االحياء
 25 3 10.9 28 4.2 19 50 1السوق 

 - - 7.4 19 6.2 28 47 الكصوان والسعيد
 8.3 1 4.3 11 5.5 25 37 البدران
 8.3 1 5.1 13 5.7 26 40 البوشاوي
 - - 5.9 15 5.3 24 39 الميرعثمان
 33.3 4 8.6 22 2.4 11 37 2حي السوق 
 8.3 1 2.0 5 2.6 12 18 الغدير

 - - 7.0 18 5.3 24 42 1حي الشهداء 
 8.3 1 9.8 25 3.1 14 40 2حي الشهداء 
 - - 2.3 6 2.9 13 19 الجزرة

 - - 9.0 23 18.7 85 108 الجالل والسودان
 - - 2.7 7 5.3 24 31 العبارة والجنانية

 - - 5.5 14 6.4 29 43 اليعقوب
 - - 9.4 24 11.6 53 77 النصيري
 8.3 1 5.9 15 8.8 40 56 العلي
 - - 4.3 11 6.2 28 39 الكرامة
 100 12 100.0 256 100.0 455 723 المجموع

% 62.9 35.4 1.6 
 .المصدر : استمارة االستبيان 
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 ( 22خريطة )

 2020لعام  الْمَدْيَنةالتوزيع الجغرافي لعدد الطوابق في مدينة 

ي

 ( .29)جدول باالعتماد على ال -المصدر     
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 تاريخ بناء الوحدة السكنية  -2

د ي ن  يختلف تاري  بناء الوحدات السكنية في مدينة       وتاري  تبعًا لالحياء السكنية  الم 
يدت الوحدات السكنية القديمة في شفقد والمستوى االقتصادي واالجتماعي للسكان ، نشوئها 

البدران ، الكصوان والسعيد ، والبوشاوي ، المير االحياء السكنية القديمة كحي ) السوق ، 
في حين شيدت غالبية الوحدات ، (  2، الغدير ، حي الشهداء 2عثمان ، حي السوق 

، 1وهي كل  من حي )سوق  2012السكنية الحديثة في االحياء التي استحدثت بعد عام 
لجالل والسودان ، العبارة ، الجزرة ، اليعقوب ، النصيري ، العلي ، الكرامة ، ا1حي الشهداء 
 والجنانية ( .

المشيدة خالل الوحدات السكنية  تصدرت (23(  خريطة )30يتضح من بيانات جدول )    
%( 50.1( وحدة سكنية بنسبة )362بعدد ) ( المرتبة االولى 2020-2003)االخيرة المدة 

( وحدة سكنية وحاز حي 723من اجمالي الوحدات السكنية في منطقة الدراسة البالغ عددها )
%(  من اجمالي الوحدات السكنية 8( وحدة سكنية بنسبة )29النصيري على اعلى عدد بلغ )
%( 2.8ي حي الغدير بنسبة )، فيما سجلت ادناها  ف الْمَدْيَنةالمشمولة بالعينة في مدينة 

( 2002-1991( وحدة سكنية ، ثم جاءت الوحدات السكنية المشيدة خالل المدة )10بواقع )
%( من اجمالي الوحدات السكنية 25.4( وحدة سكنية بنسبة )184في المرتبة الثانية بواقع )

ة بلغت ( عينة واستأثر حي النصيري بأعلى نسب723المشمولة بعينة الدراسة البالغة )
( 5وحدة سكنية ، وادناها كانت من نصيب حي الجورة بواقع ) (23%( بواقع )12.51)

( على 1990-1971في حين حصلت المدة ) %(،2.7وحدات سكنية شكلت نسبة بلغت )
% ( 17( وحدة سكنية بنسبة )123المرتبة الثالثة في عدد الوحدات السكنية المشيدة بلغت )

ودان ـوالس ، ونــال حي الجالل الْمَدْيَنةلمشمــولة بالعينة في مـدينة  اجمالي الوحدات السكنية ا
         لـكـل مـن  اـاهـادنفـيمــا كــانت  دات السكنية ،ـمالي الوحـ%( من اج20.3لغت )ـسب بــلى النـاع

ي
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 (30جدول )

 2020لعام  بنائهابحسب تاري   الْمَدْيَنةلوحدات السكنية في مدينة التوزيع العددي والنسبي ل

 2020-2003 2002-1991 1990-1971 1970-1940 العينة الحي السكني

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 7.5 27 7.6 14 4.9 6 5.6 3 50 1السوق 

 6.4 23 6.0 11 7.3 9 7.4 4 47 الكصوان والسعيد
 5.8 21 3.8 7 5.7 7 3.7 2 37 البدران
 3.9 14 4.9 9 8.1 10 13.0 7 40 البوشاوي
 4.7 17 4.3 8 3.3 4 18.5 10 39 الميرعثمان
 6.1 22 4.3 8 4.1 5 3.7 2 37 2حي السوق 
 2.8 10 3.3 6 1.6 2 - - 18 الغدير

 6.6 24 8.7 16 1.6 2 - - 42 1حي الشهداء 
 7.5 27 5.4 10 2.4 3 - - 40 2حي الشهداء 
 3.3 12 2.7 5 1.6 2 - - 19 الجزرة

 14.4 52 10.3 19 20.3 25 22.2 12 108 والسودان الجالل
 4.7 17 3.8 7 3.3 4 5.6 3 31 العبارة والجنانية

 5.5 20 8.2 15 6.5 8 - - 43 اليعقوب
 8.0 29 12.5 23 17.1 21 7.4 4 77 النصيري
 6.4 23 8.2 15 8.9 11 13.0 7 56 العلي
 6.6 24 6.0 11 3.3 4 - - 39 الكرامة
 100 362 100 184 100 123 100 54 723 المجموع

% 7.5 17 25.4 50.1 
 .المصدر : استمارة االستبيان 

ي

يي

ي

ي
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 (23خريطة )

 2020لعام  بحسب تاري  بنائها الْمَدْيَنة التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية في مدينة

 
 (30)جدول باالعتماد على الالمصدر:           
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%( من اجمالي 1.6( وحدة سكنية شكلت نسبة )2،الجزرة ( بواقع ) 1الغدير ، الشهداء  )احياء 
الوحدات السكنية في منطقة الدراسة ، اما المرتبة االخيرة والرابعة كانت من نصيب الوحدات 

(  وحدة 54( بلغت )1970-1940خالل المدة) سنة  (80) جاوز تاري  بنائهاالسكنية التي ت
( عينة ، وحصل حي الجالل والسودان على اعلى 723سكنية من اجمالي العينة الموزعة البالغة )

%( من اجمالي 22.2( وحدة سكنية بنسبة )12عدد للوحدات السكنية القديمة بلغ عددها )
( على ادنى نسبة  2)البدران ، السوق يحي احاز ،  في حين  الْمَدْيَنةالوحدات السكنية في مدينة 

ع عدد الوحدات السكنية  ا( وحدة سكنية ، وهذا يوضح لنا ارتف2%( لكل منهما بواقع )3.7بلغت )
 مع حداثة المدينة .

  :مساحة الوحدة السكنية  -3          

 ان هناكان مساحة الوحدات السكنية في منطقة الدراسة تختلف من حي الخر كما موضحة  
تباينًا كبيرًا في مساحة الوحدة السكينة في المدينة، وقد ظهر هذا التباين في األحياء السكنية 
القديمة وأيضًا الحديثة والقريبة من المركز التي تميزت بصغر مساحة الوحدات السكنية ، وتتباين 

ان  هذه المساحة في الحي الواحد بحسب نمط الوحدات السكنية فيها ، فهي في بعض االحي
تنخفض في المساكن ذات الطراز الشرقي التقليدي وتزداد في المساكن ذات الطراز الحديث ، وقد 

، ويعود ذلك أن بعض األحياء  2( م100تنخفض مساحة بعض الوحدات السكنية إلى أقل من )
واقعة في قلب المنطقة التجارية المركزية للمدينة التي عادًة ما  (2الجالل والسوق) يحيوخصوصًا 

 .(1)تكون الوظيفة السكنية المتداخلة معها ضعيفة المنافسة مع الوظيفة التجارية والصناعية
 الواقعة بين لوحدات السكنية ذات المساحةشغلت افقد ( 24( وخريطة )31جدول )يتضح من     

 %(37.5) قدرت ( وحدة سكنية بنسبة271) تبلغقد للوحدات السكنية اكبر عدد  م ( 201-400)
  ددـــعى ــلــاعسودان ــالل والـــجــوالي ــحصدر ـوت ،  ة الدراسةـفي منطقنية ـدات السكــوحــمالي الــمن اج

ي

                                                           
 .131مصدريسابق،يصوصالحيفليحيحسني،يصبرييفارسيالهيتييي(1)
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 (31جدول )

  2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة في  مساحة االرض السكنية حسب االحياء السكنيةالتوزيع العددي والنسبي ل

 400اكثر من  400-201 200-151 150-101 او اقل 100 العينة الحي السكني

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 5.1 4 6.3 17 5.1 13 11.7 11 21.7 5 50 1السوق 

 3.8 3 5.9 16 10.5 27 0.0 0 4.3 1 47 الكصوان والسعيد

 11.5 9 4.8 13 3.9 10 5.3 5 0.0 0 37 البدران

 14.1 11 5.9 16 3.5 9 4.3 4 0.0 0 40 البوشاوي

 7.7 6 6.6 18 5.1 13 2.1 2 0.0 0 39 الميرعثمان

 0.0 0 3.0 8 4.3 11 12.8 12 26.1 6 37 2السوق

 0.0 0 0.7 2 6.2 16 0.0 0 0.0 0 18 الغدير

 1.3 1 6.3 17 8.2 21 3.2 3 0.0 0 42 1حي الشهداء 

 0.0 0 4.8 13 9.7 25 2.1 2 0.0 0 40 2حي الشهداء 

 2.6 2 3.3 9 1.9 5 3.2 3 0.0 0 19 الجزرة

 19.2 15 15.9 43 10.9 28 13.8 13 39.1 9 108 الجالل والسودان

 3.8 3 4.4 12 3.9 10 6.4 6 0.0 0 31 العبارة والجنانية

 2.6 2 5.2 14 7.8 20 7.4 7 0.0 0 43 اليعقوب

 14.1 11 10.0 27 9.3 24 16.0 15 0.0 0 77 النصيري

 9.0 7 14.4 39 3.1 8 0.0 0 8.7 2 56 العلي

 5.1 4 2.6 7 6.6 17 11.7 11 0.0 0 39 الكرامة

 100 78 100 271 100 257 100 94 100 23 723 المجموع

% 3.2 13.0 35.5 37.5 10.8 

 .المصدر : استمارة االستبيان 
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 (24خريطة )

  2020لعام  الْمَدْيَنةمدينة  التوزيع الجغرافي لمساحة االرض السكنية حسب االحياء السكنية في

 
 . (31)جدول باالعتماد على ال -المصدر   
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اجمالي الوحدات السكنية ، فيما نال حي السوق من %( 15.9( وحدة سكنية بنسبة )43بلغ )
%(  ، في حين نالت الوحدات السكنية ذات 3( وحدات سكنية بنسبة )8ادنى عدد بلغ ) 1

%( من 35.5( وحدة سكنية بنسبة )257( م المرتبة الثانية بواقع )200-151المساحة من )
ل والسودان  اعلى نسبة بلغت السكنية في منطقة الدراسة وحاز حي الجاجمالي الوحدات ال

( وحدات 5( وحدة سكنية ، فيما سجل حي الجزرة على ادنى عدد بلغ )28%( بعدد )10.9)
%(  ، اما المرتبة التالثة كانت من نصيب الوحدات السكنية التي تراوحت 1.9سكنية بنسبة )
%( من اجمالي 13وحدة سكنية شغلت نسبة ) (94( م بلغت )150-101مساحتها بين )

وسجل حي النصيري اعلى عدد للوحدات السكنية بلغت  يالْمَدْيَنة في مدينة الوحدات السكنية 
بنسبة  2%( وادناها كانت لحي المير عثمان و الشهداء 16( وحدة سكنية بنسبة )15)
( وحدة سكنية من اجمالي الوحدات السكنية  ، ثم جاءت الوحدات السكنية 2%( بواقع )2.1)

( وحدة سكنية شغلت نسبة 78واقع )( م بالمرتبة الرابعة ب400التي تبلغ مساحاتها اكثر من )
%( من اجمالي الوحدات السكنية في منطقة الدراسة وسجلت اعالها في حي الجالل 10.8)

( 1بعدد ) 1%( وادناها كانت لحي الشهداء 19.2( وحدة سكنية بنسبة )15والسودان بواقع )
مساحاتها  %( ، في حين حصلت الوحدات السكنية التي تبلغ1.3وحدة سكنية فقط بنسبة )

اجمالي %(  من 3.2( وحدة سكنية بنسبة )23( م او اقل المرتبة االخيرة بواقع )100)
، ونال حي الجالل والسودان اعلى نسبة  الْمَدْيَنةالوحدات السكنية المشمولة بالعينة في مدينة  

( وحدات سكنية ، فيما سجل حي الكصوا ن والسعيد ادنى نسب 9%( وبواقع )39.1بلغت )
( وحدة سكنية اجمالي الوحدات السكنية المشمولة بعينة الدراسة في 1%( وبواقع )4.3غت )بل

-201يتضح مما تقدم انتشار الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها بين ). الْمَدْيَنةمدينة  
، وقلة عدد الوحدات السكنية ذات  الْمَدْيَنة( م في اجمالي في مدينة  200-151( و)400

 .  100التي تقل عن  المساحات
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 عدد األسر يف الوحدة السكنية  -4

تعد دراسة اعداد االسر وحجومها من االمور المهمة التي لها عالقة بتقدير المعيار 
، المعايير التي تستخدم لقياس مقدار الكثافة االسكانية في المدينة  التخطيطي المالئم النها من

 اإلسكان يفضل حين في الكبيرة لرأسر المنفردة الدور توفير إلى التخطيطية األساليب بلأغ تميلو 
 . 1))( اشخاص 2 لغاية(  الصغيرة لرأسرارات ( العم( العمودي

مابين  تباين توزيع االسر في منطقة الدراسة ( 25)(  والخريطة 32الجدول )يتبين من 
قتصادية االلعوامل ، وهذا يرجع لعدد من اوارتفاع في أخرى عدد من االحياء  انخفاض في

بأعلى النسب بلغت المشغولة بأسرة واحدة فقد تصدرت الوحدات السكنية جتماعية االسياسية و الو 
( وحدة سكنية من اجمالي الوحدات السكنية المشمولة بعينة الدراسة في 380بواقع )%( 52.6)

على اكبر عدد للوحدات السكنية البالغة  الجالل والسودان( وحاز حي 723البالغة ) الْمَدْيَنةمدينة  
،  المشغولة باسرة واحدة فقط %( من اجمالي الوحدات السكنية15.8( وحدة سكنية بنسبة )60)

( وحدات سكنية ، ثم 7%( وبواقع )1.8فيما حصل حي العبارة والجنانية على ادنى نسبة بلغت )
( وحدة سكنية شغلت نسبة 134نية بواقع )المرتبة الثابجاءت الوحدات السكنية المشغولة بأسرتان 

 فقد اسر%( ، اما المرتبة االخيرة كانت للوحدات السكنية المشغولة بثالثة 3حدات سكنية بنسبة )
( وحده سكنية بنسبة 16وبلغ اعلى عدد فيها )%( 12.3شكلت نسبة )( وحدة سكنية و 89بلغت )

دات ح%( من اجمالي الو 1.1ط بنسبة )( وحدة سكنية فق1%( وادناها في حي الجزرة بلغت )18)
ان غالبية الوحدات السكنية السكنية المشغولة بثالث اسر في منطقة الدراسة  ، وهذا ما يوضح لنا 

 في منطقة الدراسة تسكنها اسره واحدة فقط  .

ي

ي

ي
                                                           

ي1) يكلي ي( يمجل  ي، ي يالعراقي  يالمدن يفي ياالحتياجائيالسكني  يلتحديد يالتخطيطي  يالمؤشرائ يالموسويي، يعبد يكاظم سهام
 .ي251،يص2016التربي ي،يالعدديالثالثيوالعشروني،ي
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 (32جدول)

 2020م لعا الْمَدْيَنةعدد االسر الساكنة ضمن الوحدة السكنية الواحدة في مدينة التوزيع العددي والنسبي ل

 عدد االسر في الوحدة السكنية العينة الحي السكني
 اربع اسر واكثر ثالث اسر اسرتان اسرة

 % العدد % العدد % العدد % العدد
  0 5.8 7 3.7 5 10.0 38 50 1السوق 

 5.6 5 6.7 8 8.2 11 6.1 23 47 الكصوان والسعيد
 3.4 3 1.7 2 6.0 8 6.3 24 37 البدران
 7.9 7 9.2 11 4.5 6 4.2 16 40 البوشاوي
 5.6 5 6.7 8 4.5 6 5.3 20 39 الميرعثمان
 3.4 3 0.0 0 6.0 8 6.8 26 37 2حي السوق 
 0.0 0 2.5 3 3.7 5 2.6 10 18 الغدير

 5.6 5 5.8 7 10.4 14 4.2 16 42 1حي الشهداء 
 2.2 2 9.2 11 0.0 0 7.1 27 40 2حي الشهداء 
 1.1 1 4.2 5 0.0 0 3.4 13 19 الجزرة

 18.0 16 16.7 20 9.0 12 15.8 60 108 الجالل والسودان
 12.4 11 7.5 9 3.0 4 1.8 7 31 العبارة والجنانية

 11.2 10 4.2 5 9.0 12 4.2 16 43 اليعقوب
 13.5 12 8.3 10 14.2 19 9.5 36 77 النصيري
 10.1 9 5.8 7 9.7 13 7.1 27 56 العلي
 0.0 0 5.8 7 8.2 11 5.5 21 39 الكرامة
 100 89 100 120 100 134 100 380 723 المجموع

% 52.6 18.5 16.6 12.3 
 .المصدر : استمارة االستبيان 
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 (25)خريطة 

 2020لعام  الْمَدْيَنةالتوزيع الجغرافي لعدد االسر الساكنة ضمن الوحدة السكنية الواحدة في مدينة    

 
 ( .32)جدول باالعتماد على ال -المصدر    
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%( من 14.2( وحدة سكنية بنسبة )19%( وسجلت اعالها في حي النصيري بواقع )18.5) 
 ( 4ن ، وادناها كانت في حي العبارة والجنانية بواقع )ياجمالي الوحدات السكنية المشغولة باسرت

  التجاري الستعمال  –2

من الفعاليات التي تسيطر على نسبة عالية من العاملين في النشاطات الحضرية بالرغم من  دتع    
 من مساحة المدينة (%5) أنها ال تمثل إال نسبة قليلة من مساحة المدينة والبالغة في المعدل

وتتباين مساحة هذا االستعمال من مدينة ألخرى بحسب حجم المدينة وأهميتها، وتبعًا الختالف 
عها ووظيفتها ودرجة تطورها الحضري والمستوى المعاشي للسكان ، فقد تزداد حصة االستخدام موق

، اما في مدن العراق فتنخفض هذه النسبة في  (1)وتتسع كلما ازدادت عالقات المدينة وكبر حجمها
%( في 2.2بينما تصل هذه النسبة الى ) (2)%( في مدينة الكوت1.3بعض األحيان لتصل الى )

 .( 3)ة الرماديمدين
تعد هذه الوظيفة من الفعاليات األساسية المهمة التي تقوم بها المدينة لخدمة سكانها وسكان     

المناطق المحيطة بها ، وتشتمل هذه الفعاليات مؤسسات ) البيع بالمفرد ، البيع بالجملة ( وتختلف 
، وعدد المستهلكين الذين تخدمهم هذه الفعاليات في أهميتها وأحجامها تبعًا لمواقعها في المدينة 

ونوعية البضائع ، وأعداد العاملين فيها ، ولهذه الوظيفة أهمية مكانية داخل المدينة من خالل 
سيطرتها على أفضل المواقع واستحواذها على نسبة عالية من األيدي العاملة في النشاطات 

 ( هكتارًا 90.5لوظيفة التجارية )مساحة افلكل مدينة خصوصيتها ونشاطها فقد بلغت  ،(4)الحضرية

                                                           
 .129صبرييفارسيالهيتييوصالحيفليحيحسني،يجغرافي يالمدني،يمصدريسابقي،يصي(1)
يكلي يالتربي ييي(2) ي، يدكتوراه يأطروح  يالكوئي، يتطورياستعماالئياألرضيالتجاري يفييمدين  يالوائليي، علييفوزييسعيد

 .ي67،يصي2017جامع يواسطي،
يي(3) يالجنابي يكشاشيعبد يبغدادييحسن يجامع  ي، ياآلداب يكلي  ي، يدكتوراه يأطروح  ي، يالرمادي يلمدين  يالوظي:ي ياإلقليم ،

 .161صي،يي2006
،يمطبع يالعانيي،يبغدادييي11ميديالجنابيي،يالتركيبيالداخلييلمدين يأربيلي،يالجمعي يالجغرافي يالعراقي ي،يمصالحيحي(4)

 .323،يص1980



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

156 

 

( 41( والشكل )33ويوضح الجدول )،  لْمَدْيَنةل من المساحة اإلجمالية%( 5.48نسبة )شغلت 
 ،  2020منذ النشوء حتى عام  التطور المساحي الستعماالت االرض التجارية في منطقة الدراسة

( 1950-1921( هكتارًا للمدة )5.5( هكتارًا منذ نشوء المدينة لتصل الى )3.8فقد بلغت )
ارًا خالل المدة االخيرة ت( هك90.5باالرتقاع لتصل إلى )مساحات االستعماالت التجارية واستمرت 

السكان  الزدياد عدد التجاريةاالستعمال هذه االرتفاع في حصة  سبب( ويرجع 2003-2020)
هذا  اح التي يجنيهاكثرة االرباًل عن المواد الغذائية والسلع االستهالكية ، فضوزيادة متطلباتهم من 

مع االستعماالت االخرى ، مما ادى الى زحف هذا االستعمال على الوظيفية  مقارنة االستعمال 
السكنية والزراعية في منطقة الدراسة من خالل تأجير او تحويل عدد من المنازل الغراض تجارية 

 .نظرًا لما تدره من ارباح 
تباينت من تعداد الى اخر فيالحظ في تعداد فقد من االستعمال التجاري اما حصة الفرد      
( 26نسمة وبمساحة مخصصة الستعمال التجاري بلغ )( 24929( بلغ عدد السكان )1997)

وبلغت حصة الفرد في هذا العام  ،( مؤسسة تجارية 192وبعدد مؤسسات تجارية بلغت ) اً هكتار 
( نسمة  70333 ( فقد بلغ عدد السكان في هذا العام )2020، اما في عام ) 2( م10.4)

( 804وبعدد مؤسسات تجارية بلغت ) اً ( هكتار 90.5لالستعمال التجاري بلغ )وبمساحة مخصصة 
وهي تجاوزت الحد االعلى للمعيار التخطيطي ،  2( م12.9اما نصيب الفرد بلغ )، مؤسسة تجارية 

 . 2( م2البالغ )

وهذا يرجع الى ارتفاع عدد السكان الى مساحة استعماالت االرض التجارية يتضح مما تقدم ارتفاع 
وكماهو ، بسبب التحسن النسبي للمستوى االقتصادي ،  1997اضعاف ما كان عليه في عام 

 تحتل الدراسة فهي  منطقة في المواقع افضل تحتل ستعماالت االرض التجاريةا ان معروف
 السكنية استعماالت االرض االخرى كاالستعماالت من أكثر الجذب فيها عامل يكون التي المناطق

 وتتركز اهأصحاب إلى تجلبها  التي العالية االقتصادية والخدمية، ويعزى ذلك للعائدات والصناعية
 الشوارع والبوشاوي والكصوان والسعيد والغدير وفي 2وحي السوق  1حي السوق  في المواقع هىذه

  لىـون عـكـت فهيرف القديم ـمصـالبلديات والهاللي وال الشارع لـــمث هاـب ةـتصلـالم اتــوالتفرع الرئيسة

ً
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 ( 33جدول )

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمدَْينَةفي مدينة تطور االستعمال التجاري وحصة الفرد 

 2م /حصة الفرد عدد المؤسسات التجارية السكان المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 -- --- - 3.8 1920 -منذ النشوء 

1921- 1950 5.5 4746 --- 11.6 

1951-1979 14.8 11740 --- 12.6 

1980- -2002 26 24929  192 10.4 

2003-2020 90.5 70333  804 12.9 

 الباحث باالعتماد على  –المصدر 

دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن  ،وزارة البلديات واالشغال العامة ، مديرية بلديات محافظة البصرة  -1
 . 2020، بيانات غير منشورة 

، تقديرات النمو لعام 1997، 1957، 1947وزارة التخطيط ، احصاء البصرة ، نتائج التعداد السكاني لعام  -2
2020 

 (14شكل )

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمدَْينَةفي مدينة  التجاريمساحة االستعمال تطور 

 
 ( .33)جدول باالعتماد على ال –المصدر 

9.8, 1920 -منذ النشوء   
1921- 1950, 12.14 

1951-1979, 17 

1980- -2002, 26 2003-2020, 90.5 
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في  السكنية االحياء داخل الفرعية الشوارع، فضاًل عن  طول امتداد الشوارع وعلى كل الجانبين
ذات الدخل المحدود وان اتساع الشوارع الفرعية داخل االحياء السكنية ساعد على    الْمَدْيَنة مدينة

 من تصانيف، وقد صنفت االستعماالت التجارية في المدن الى عدة  ظهور المحال التجارية فيها 
 علالس بيع تعني التي المفرد لتجارة(  (Proud foot بريدفوت تصنيف مثل سابقةراسات د قبل

 الذي(  (Burns برنس وتصنيف، .ةلوالجم المفرد لتجارة (Murphy) ميرفي صنيفوت لالفراد ، 
 دراستنا هو  مع تتالئم التي التصانيف اكثر ان، و   التسوق اساس ىلع في تصنيفة  اعتمد

 المنطقةهي   رئيسة تجارية مناطق خمس وجود ميز حيث  Proud foot فوت بريد تصنيف
 شوارع، و  المركزية التجارية الطرق، و  الثانوية جيةر الخا التجارية المناطقو  المركزية التجارية
يالْمَدْيَنة لمدينة الميدانية الدراسات  خالل ومن،  (1) المعزولة المخازن تجمعات و التجارية األحياء

 صغر بسبب الدراسة  منطقة في موجودة سابقاً  اهرـ ذك التي التصانيف من اننوع ناكهه ان تبين
 -:هي كالتالي و  المنطقة مساحة

 التجارية املركزية  املنطقة  -1

وحي  2وحي السوق  1بحي السوق  الْمَدْيَنةتتمثل المنطقة التجارية المركزية في مدينة     
إْذ بلغ  (15) ( وشكل34كما موضحة في جدول )الكصوان والسعيد وحي البوشاوي وحي الغدير ، 

( عاماًل وتباين توزيع المحال 868( محاًل يعمل فيها )577التجارية فيها) المحالاجمالي عدد 
بواقع عدد  اعلى( تصدر 2حي )السوق ان يالحظ ، و منطقة الدراسة التجارية المركزية بين احياء 

 الْمَدْيَنة%( من اجمالي المحال التجارية المركزية في مدينة  41( محل تجاري شكلت نسبة )226)
%( من اجمالي العاملين في المحال  التجارية المركزية 43.3( عاماًل بنسبة )377يعملون فيها )

في حين حصل حي )الكصوان والسعيد( على ادنى عدد للمحال التجارية  في منطقة الدراسة ، 
%( 9( عاماًل بنسبة )87%( يعملون فيها )8.2( محل تجاري مركز بنسبة )53المركزية بلغت )

 .  الْمَدْيَنةمالي العاملين في المحال التجارية المركزية في مدينة من اج

                                                           
طالبيمصحبيحسينيالخزرجييوقاسمينصيفيجاسميالحدادي،يتقيميك:اءةيالوظي: يالتجاري يفييق اءيالدجيلي،يمجل يي(1)

 .232،يصي2012،ي7كلي يالتربي ياالساسي ي،يجامع يبابلي،يالعددي
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 (34جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة للمحالت التجارية  المركزية العددي والنسبي التوزيع 

 % عدد العاملين  % عدد المحالت التجارية الحي السكني  ت

 20.9 182 27.9 157 1السوق  1

 9 78 8.2 53 والسعيدالكصوان  2

 15.2 132 12.1 74 البوشاوي 3

 43.3 377 41 226 2حي السوق  4

 11.7 102 10.8 67 الغدير  5

 100 868 100 577 المجموع 

 .الدراسة الميدانية  –المصدر   

 (15شكل )
 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة وعدد العاملين لمحالت التجارية المركزية التوزيع النسبي ل

 
 . (34)جدول باالعتماد على الالمصدر :     
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 الشوارع التجارية :   -ب
( على عدد كبير من الشوارع التجارية الرئيسة التي تتفرع منها شبكة من الْمَدْيَنةتحتوي مدينة )    

وشكل ( 35، ويوضح جدول )تشكل فيما بينها شبكة من طرق النقل المتكاملة و الشوارع الفرعية 
) شارع القبلة ، شارع الغدير ، شارع البلديات ، شارع تنشر هذه المحال في الشوارع التجارية ( 16)

بلغ اجمالي المحال التي ة الشهداء ، شارع اكثم ، شارع الهاللي ، شارع المصرف القديم ( ، و فلك
فيها  عاماًل  يعملون( 731( محل تجاري يعمل فيها )527الشوارع التجارية ) طول هذه على تمتد

%( من 34.7( محل تجاري بنسبة )183وتركز اكثر عدد لها في شارع المصرف القديم بواقع )
( بنسبة 242اجمالي المحال الممتدة على طول الشوارع التجارية في منطقة الدراسة يعملون فيها )

وهذه  ( عاماًل من اجمالي العاملين في المحال التجارية التي تقع على الشوارع التجارية33.11)
، وجاءت في  المرتبة مالبس ، غذائية، كهربائية ، بيع الخضروات( المحالت مختصة في بيع )

%( يعملون فيها 23.5( محل تجاري بنسبة )124الثانية المحال المنتشرة على شارع القبلة بواقع )
غذائية ،  %( وهي محالت متخصصة في بيع المواد )مالبس ،20.79( عاماًل بنسبة )152)

( محل تجاري شغل نسبة 72بعدد ) ،اما في المرتبة الثالثة يأتي شارع فلكة الشهداءربائية(كه
%( وهي محالت متخصصة 13.41( عاماًل يعملون فيها بنسبة )98%(وبعدد عمالة بلغ )13.7)

في بيع )كماليات ، مفروشات( ، في حين سجل شارع الغدير اقل عدد بالمحال التجارية بواقع 
%( من اجمالي المحال التجارية الممتدة على طول الشوارع 6.6اري لنسبة )( محل تج35)

%( من اجمالي العاملين في 8.48( عاماًل بنسبة )62الْمَدْيَنة يعملون فيها )التجارية في مدينة 
المحال التجارية الممتدة على طول الشوارع التجارية في منطقة الدراسة وهي مختصة في بيع) مواد 

 ستهالكية ، كهربائية ( .غذائية ، ا

 
ي
ي
ي
ي
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 (35جدول )
 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة لمحالت على الشوارع التجارية لي والنسبي لعدداالتوزيع 

 نوع التخصص %  عدد العمال  % عدد المحالت التجاري  الشارع التجاري ت

 ، كهربائية  ،غذائية مالبس ،  20.79 152 23.5 124 القبلة 1

 ، استهالكية ، كهربائية  مواد غذائية  8.48 62 6.6 35 الغدير 2
 غذائية  ،موبيليات  ،مواد سيارات   6.98 51 5.3 28 البلديات 3

 مفروشات  ،كماليات   13.41 98 13.7 72 فّلكة الشهداء 4

 استهالكية  ،مواد غذائية  7.52 55 6.8 36 اكثم 5
 مالبس  ،كماليات ،مطاعم  9.71 71 9.3 49 الهاللي  6

مالبس ، غذائية، كهربائية ، بيع  33.11 242 34.7 183 المصرف القديم 7
 الخضروات

 100 731 100 527 المجموع   

 .الدراسة الميدانيةالمصدر :    

 (16شكل )
 2020لعام  الْمَدْيَنةلمحالت على الشوارع التجارية في مدينة لالتوزيع النسبي 

 
 ( .35)جدول باالعتماد على ال :المصدر        
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   الستعمال الصناعي-3

تعد الصناعة من األنشطة االقتصادية ذات األهمية الكبيرة لما لها من دور أساسي في        
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ، ويعود ذلك لمردودها االقتصادي االيجابي وتتجسد أهميتها 

ة مشكلة بدرجة أساسية في قدرتها على توفير الوظائف بمعدالت كبيرة ومن ثم المساهمة في معالج
حتل سوى مساحة محدودة من يال  االستعمال الصناعي اال انهة يوعلى الرغم من أهم ، (1)البطالة 

تزداد حصة االستعمال  فقد وتتباين هذه المساحة مع تباين أحجام المدن ،  ،الحيز الحضري 
الصناعي كلما أزداد حجم المدينة والعكس صحيح ، ويظهر ذلك من خالل دراسات متعددة أجريت 
على المدن األمريكية ، منها دراسة )مورفي( التي تبين من خاللها أن المدن التي ال يزيد عدد 

%( من 4.7ـ) تحتل الوظيفة الصناعية فيها مساحة تقدر ب ( نسمة100.000سكانها على )
%( في المدن التي يزيد عدد سكانها على 5.4مساحة المدينة ، وترتفع هذه النسبة الى )

يحتل هذا االستعمال  ، فقد في المدن العراقية  ، كذلك يالحظ ان هذه تحدث(2)نسمة( 250.000)
حة %( من مسا1.3، و)(3)%( من مساحة االستعماالت الحضرية في مدينة الديوانية 5.1نسبة )
 . (4)بغداد الجديدةمدينة 

نة ـتعماالت االرض الصناعية  في مديـ( التطور المساحي الس17( وشكل )36يبين جدول )   
 ( هكتارًا 3.9( هكتارًا منذ نشوء المدينة لتصل الى )2.5بلغت ) إذْ  ، 2020منذ النشوء حتى عام 

 (81.6باالرتقاع لتصل إلى )  الصناعي( واستمرت مساحات االستعماالت 1950-1921للمدة )
 استعمـاالت االرضالي ـ( من اجم %4.96وبنسبة )، (2020-2003مدة االخيرة )ـهكنارًا خالل ال

 
 

                                                           
يالمهي(1) يالمدين  يالح ري وظاهرة يللمراكز يالحجمي يللتراتب يتحليلي  يدراس  ي، يالعيداني يهللايطاهر يعبد يفييماجدة يمن 

يي.170،يصي2018محافظ يالبصرةي،ياطروح يدكتوراهي،يجامع يالبصرةي،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،ي
 .112صي،مصدريسابقييوصالحيفليحيحسن،صبرييفارسيالهيتييي(2)
 .54صيمصدريسابقي.الوظي: يالسكني يلمدين يالديواني ي،يرعديعبديالحسينيالغريباوييي(3)
الساعديي،ياستعماالئياالرضيالح ري يفييناحي يبغداديالجديدةي،يرسال يماجستيري،يكلي ياالدابييعالءيهاشميداخلي(4)

 .53،يصي2006،يجامع يبغدادي،ي
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 (36جدول )
  (2020 –للمدة )منذ النشوء   الْمَدْيَنةفي مدينة  عي وحصة الفرداتطور االستعمال الصن

 2م / حصة الفرد المؤسسات الصناعيةعدد  السكان المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 -- --- - 2.5 1920 -منذ النشوء 

1921- 1950 3.9 4746 --- 8.2 

1951-1979 14 11740 --- 11.9 

1980- -2002 23.1 24929  159 9.3 

2003-2020 81.9 70333  454 11.6 

 الباحث باالعتماد على –المصدر 
دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن  ،عامة ، مديرية بلديات محافظة البصرة لوزارة البلديات واالشغال ا -1

 .2020، بيانات غير منشورة 
، تقديرات النمو لعام 1997، 1957، 1947وزارة التخطيط ،  احصاء البصرة ، نتائج التعداد السكاني لعام  -2

2020 . 

 (17شكل )
 ( 2020 –للمدة )منذ النشوء   الْمَدْيَنةتطور مساحة  االستعمال الصناعي في مدينة 

 
 ( .36جدول) -المصدر

2.5, 1920 -منذ النشوء   1921- 1950, 3.9 

1951-1979, 14 

1980- -2002, 
23.1 2003-2020, 81.9 
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مدينة عصرية في الوقت الحالي اال ويشكل االرض الحضرية في منطقة الدراسة ، وال توجد اي   
لما تؤديه من دور كبير في البناء ، االستعمال الصناعي فيها حصة رئيسة في تكوينها 

هذا  ينعكس ، مما االقتصادي والوظيفي للمدن والذي يسهم بتشغيل عدد كبير من االيدي العاملة 
على جذب السكان وزيادة حاجتهم من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على االستعمال 

فان معرفة توزيع  منطقة الدراسة  العمران على األراضي الزراعية ففي توسع  من ثم السكني و 
فقد نهر الفرات وبحكم جذورها التاريخية لموقعها على مجرى الصناعات في المدينة اهمية بالغة 

استقطبت العديد من المؤسسات الصناعية مع بدايات القرن العشرين على الرغم من بساطتها في 
وصناعة الشبابيك واالبواب  الخشبيةبادئ االمر السيما الصناعات الخفيفة مثل صناعة القوارب 

زيادة  الْمَدْيَنةلهذا شهدت مدينة المتنوعة ، يدوية الصناعات الومعامل كبس التمور و  الخشبية
مدة الستينيات التي رافقها االنتعاش االقتصادي للمدينة كما ذكر سابقًا سكانية مرتفعة السيما بعد 

لسيارات والمكائن الزراعية األمر الذي أدى الى وما تالها من تطورات السيما مع زيادة عدد ا
تخدم وسائل التي  وورش تصليح السيارات وامالت والمكائن الكهربائية صناعيةالمحالت الظهور 

التداخل مع االستعماالت بالصناعية مما ساعد ذلك على انتشار المحال  النقل والمكائن الزراعية 
على حساب  مع  االستعمال السكني ال سيما لى التنافس ارتفاع قابليتها عو السكنية والتجارية 

الفضاءات االراضي الزراعية و  أو على حسابة والفرعية الرئيسوارع الدور السكنية المطلة على الش
مع االستعمال التجاري أو عند أطراف هذا االستعمال  تداخل ، فضاًل عنالمجاورة لهذه الشوارع 

( 9.3( ارتفاع حصة الفرد في االستعمال الصناعي من ) 36، ويوضح جدول ) المركز الحضري
، ويرجع ذلك االرتفاع بسبب  2020فرد  عام  \ 2(  م11.6لتصل  الى  ) 1997فرد عام \2م

 انشاء المعامل والورش الصناعية الكبيرة في منطقة الدراسة .
اتضح لنا ان هناك نوعين من الصناعات  الْمَدْيَنة مدينةلومن خالل الدراسة الميدانية      

 -المنتشرة فيها هي كالتالي :
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  الصناعات يف مناطق التجارة املركزية-أ

، الغدير ،  2، السوق  1تنتشر هذه الصناعات في منطقة الدراسة في كل  من حي ) السوق      
( صناعة يعملون فيها 282البوشاوي ، الكصوان والسعيد ، وبلغ اجمالي المحال المتواجدة فيها )

(  ، وتضمن صناعات عديدة منها صناعة ) الغذائية ، 18( وشكل )37( عاماًل  جدول )556)
ة ، الخشب واالثاث ، الصناعات االنشائية ، الصناعات الحديدية ، االلمنيوم والزجاج ، الخياط

المنسوجات والجلود ( ، وحصلت صناعة الخياطة على المرتبة االولى بأعلى عدد للمؤسسات 
%( من اجمالي المؤسسات الصناعية في منطقة 32.3( محاًل شغلت نسبة )91الصناعية بلغت )
المرتبة ، فيما جاءت الصناعات الحديدية ب(% 17.9بنسبة ) ( عامالً 103)فيها الدراسة يعملون 

 (%26.4بنسبة ) ( عامالً 152بعدد عمالة بلغ )%( و 18.8تشغل نسبة )محاًل ( 53)بواقع الثانية 
، في وتعد هذه النسبة مرتفعة الن هذا النوع من الصناعات يحتاج الى ايدي عاملة باعداد كبيرة 

%(  6.7( محاًل بنسبة )19حين حصلت صناعة المنسوجات والجلود على ادنى عدد بلغ )
%( من اجمالي العاملين في المؤسسات الصناعية في مدينة 4.7( عاماًل بنسبة )27يعملون فيها )

ً. الْمَدْيَنة

  الصناعات يف الشوارع التجارية -ب

صناعات منها الغذائية واخرى خاصة بالسيارات مع امتداد الشوارع التجارية الكثير من ال تمتد    
، وورش تصليح السيارت ، وبلغ اجمالي المحال الصناعية المنتشرة على الشوارع والدراجات 
( عاماًل توزعت هذه المحال على الشوارع التجارية في 325( محاًل يعمل فيه )223التجارية )

اكثم على المرتبة شارع ( ، وتصدر 19( والشكل )38منطقة الدراسة كما موضحة في الجدول )
% ( من اجمالي 27.4( محرأ بنسبة )61االولى بأعلى عدد للمحال الصناعية فيه بلغت  )

%( 26.5( عاماًل بنسبة )98)المحال الصناعية المنتشرة على الشوراع التجارية، وبعـدد عمال بلـغ 
ات ــصناعــالشوارع التجارية ، ومن اهم المن اجمالي العاملين في المحال التجارية المنتشرة على 

 الكهربائية(.زة ـــهـح االجـلـصـت ،ة ـيـذائـصناعات غ،  فـواتـهـة الــصيان )ارع ـشــذا الـــي هــدة فـمتواجـال



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

166 

 

 (37جدول )

 الْمَدْيَنةفي مدينة في المنطقة التجارية وعدد العاملين فيها  نواع الصناعاتالتوزيع العددي والنسبي ال
 2020لعام 

 % عدد العمال % العدد الصناعة ت

 8 46 13.8 39 الغذائية 1

 17.9 103 32.3 91 الخياطة 2

 10.6 61 8.9 25 الخشب واألثاث 3

 11.8 68 9.9 28 الصناعات االنشائية 4

 26.4 152 18.8 53 الصناعات الحديدية 5

 20.7 119 9.6 27 االلمنيوم والزجاج 6

 4.7 27 6.7 19 المنسوجات والجلود 7

 100 556 100 282 المجموع

 الدراسة الميدانية -المصدر    

 (18) شكل 

في مدينة في المنطقة التجارية المركزية وعدد العاملين فيها  نواع الصناعاتالتوزيع النسبي ال 
 ( 2020 –للمدة )منذ النشوء   الْمَدْيَنة

 

 ( .37)جدول باالعتماد على الالمصدر: 
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 (38جدول )
 الْمَدْيَنةفي مدينة في المنطقة التجارية وعدد العاملين فيها  نواع الصناعاتالتوزيع العددي والنسبي ال

  2020لعام 

عدد المحالت  الشارع التجاري ت
 الصناعية

 نوع التخصص % عدد العمال %

تركيب  ،صيانة الدراجات ، صيانة السيارات  18.9 70 18.8 42 الغدير 2
 ،مخابز وافران  ،صناعات غذائية ، الزجاج 

 تصليح االجهزة الكهربائية ، تصليح الهواتف النقالة 
صناعات  ،صيانة  سيارات ، افران  ومعجنات   16.8 62 17.0 38 البلديات 3

 ،صيانة الدراجات  ،صناعات بلوك، معدنية 
 صناعة الخشب

تصلح  ، صناعات غذائية  ،  صيانة الهواتف 26.5 98 27.4 61 اكثم 5
 االجهزة الكهربائية 

 ،ورش صيانة سيارات   ،تركيب زجاج  ،غذائية  12.2 45 11.7 26 البوشاوي  6
ورش صيانه الثالجات  ،ورش صيانة الدراجات 

 صناعة الخشب -والمكيفات
تركيب  ،صيانة  الدراجات  ،صيانة السيارات  8.4 31 8.5 19 القائممقامية 7

 ،مخابز وافران ،صناعات غذائية ، الزجاج 
 تصليح االجهزة الكهربائية، تصليح الهواتف النقالة 

مخابز وافران ، تركيب زجاج ،  ورش صيانة  17.3 64 16.6 37 الكرامة 8
سيارات ،  ورش صيانة الدراجات ،ورش صيانه 

 الثالجات والمكيفات 
 100 370 100 223 المجموع 

 . : الدراسة الميدانيةالمصدر 
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 (19شكل )
لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة في المنطقة التجارية وعدد العاملين فيها  نواع الصناعاتالتوزيع النسبي ال 

2020  

 

 ( .37)جدول باالعتماد على الالمصدر: 

( 70وبعدد عمالة ) ( محالً 42) بعدد محال بلغ (الغدير)شارع اما في المرتبة الثانية يأتي       
تركيب ،  صيانة الدراجات، ارات ي)صيانة السكـ واهم الصناعات المتواجدة  في هذا الشارع ، عامرأ 
 تصليح الهواتف النقالة تصليح االجهزة الكهربائية ( ،مخابز وافران ، صناعات غذائية ، الزجاج 

%( محاًل يعملون فيه 17( بنسبة )38وجاء شارع البلديات في المرتبة الثالثة الذي يحتوي على )
 سياراتالصيانة  ،افران ومعجنات )%( واهم الصناعات في هذا الشارع 16.8( عاماًل بنسبة )62)

، في حين سجل شارع  صناعة الخشب( ،صيانة الدراجات  ، بلوكة الصناع، صناعات معدنية 
%( وبعمالة بلغت 8.5( محالً بنسبة )19ادنى عدد بالصناعات المنتشرة عليه بلغت ) قائممقامية()ال

يانة ـص )ويشمل صناعة ( عامالً من اجمالي العاملين في هذه الصناعات في منطقة الدراسة ، 31)
تصليح الهواتف ، مخابز وافران ، صناعات غذائية ، تركيب الزجاج ، الدراجات صيانة   ،يارات ـالس

 .  تصليح االجهزة الكهربائية(،النقالة 
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 الستعمال اخلدمي   -4        
ي ـعد مفهوم الخـدمات 
() من المفاهيم الـتي القـت اهتمامًا كـبيرًا في امـونة األخـيرة ، وذلــك بسبب

واألساليب زيـادة حـاجة اإلنسان لـتلك الخدمات والـسيما بعد التطور الحاصل فـي التقنيات 
المسـتخدمة في توفيـر هـذه الخدمات ، إْذ إن االهتـمام بخدمات المدن وتسلـيط الضوء عـليها جاء 
أيـضًا لكونها تشـكل أساس التوسع العمراني  ألي مدينة ، ونظـرا ألهمية قطـاع الخدمات فقد أولتـها 

نسـانية اهتمامًا كبيرًا ، األمر الذي العديد من العلوم التخطيطية والهندسية والطبية والتطـبيقية واإل
جعـل الخدمات تحظى باهـتمام كبير في خـطط التنمية البشرية ألغـلب بلدان العالم ، وأصبح تطـور 

فالمدن األكثر تطورا هي التي تقدم ، هذا القطاع معيـارًا لقياس مستوى تطـور وتقـدم بلدان العالم
 .(1) سان وحاجـاته األساسيةأكـثر الخدمات تـنوعًا ـلسد رغبات اإلن

تطور استعماالت االرض الخدمية في منطقة الدراسة  ( 20شكل )( و 39ويوضح جدول )
( 5.5( هكتارًا منذ نشوء المدينة لتصل الى )3.8فقد بلغت ) ،  2020منذ النشوء حتى عام 

المدة ( هكتارًا خالل 43.16( واستمرت باالرتقاع لتصل إلى )1950-1921للمدة ) اً هكتار 
 ( .2020-2003االخيرة )

ما كانت مساحة ـ( عند1997عام ) فرد/2م (11.4)بلغت المساحة المخصصة للفرد اما 
اما في عام   ،( نسمة 24929وعدد السكان كان يبلغ ) اً ( هكتار 28.5ي تبلغ )ـاالستعمال الخدم

ً%( من المساحة2.62)وبنسبة ، فرد / 2م (14.7هذه النسبة لتصبح ) ارتفاع ( فيالحظ 2020)

ً

                                                           
(يي) ي-تصنفيالخدمائيإلىيعدةيأنواعيوهيي

 الخدمائيالمجتمعي ي يوتعنييخدمائيالتعليميوالصح يوالترفيه. -1
 الماءيوالكهرباءيوالمجارييوالهاتفيوالطرقي.يخدمائيالبنىيالتحتي ي)اإلرتكازي (ي يوهييخدمائ -2
 الخدمائياإلداري ي يوتعنييالخدمائياألمني يودوائريالدول ياإلداري ي. -3
يالخدمائيالروحي ي)الديني (ي يوالمتمثل يبالمساجديواأل رح ييوالمقابريودوريالعبادةيالمختل: ي. -4

1المؤسس يالحديث يللكتاب،يلبناني،يي(الجغرافي يالتنموي دراس يفيي)بشيريإبراهيميإلطيفيوآخروني،يخدمائيالمدنيي
 .ي17،يصي2009
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 (39جدول )

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمَدْيَنةفي مدينة  تطور االستعمال الخدمي وحصة الفرد

 2م /حصة الفرد السكان المساحة بالهكتار نوع االستعمال

 - - 3.8 1920 -منذ النشوء 

1921- 1950 5.5 4746 11.6 

1951-1979 16.6 11740 14.1 

1980- -2002 28.5 24929  11.4 

2003-2020 43.16 70333  14.7 

 باالعتماد على : -المصدر

دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة  ،وزارة البلديات واالشغال العامة ، مديرية بلديات محافظة البصرة  -1
 .2020تخطيط المدن ، بيانات غير منشورة 

، تقديرات 1997، 1957، 1947السكاني لعام وزارة التخطيط ،  احصاء البصرة ، نتائج التعداد  -2
 .2020النمو لعام 

 (20ل )شك

 (2020 –للمدة )منذ النشوء  الْمَدْيَنةفي مدينة  تطور االستعمال الخدمي وحصة الفرد

 
 ( .39)جدول باالعتماد على ال -المصدر

3.8, 1920 -منذ النشوء   1921- 1950, 5.5 

1951-1979, 16.6 

1980- -2002, 28.5 

2003-2020, 43.16 
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والتي بلغت لالستعماالت الخدمية الرغم ارتفاع المساحة المخـصصة  الكلية للمدينة ، وعلى
( نسمة مما ادى الى 70333( هكتارًا ومن جانبها ايضًا ارتفع عدد السكان الى )43.16)

فرد، وسيتم دراسة هذه االستعماالت \2( م14.7ارتفاع  النسبة المخصصة للفرد التي بلغت )
 -على النحو التالي :

 اخلدمات اجملتمعية  - أ

وهي الخدمات التي يلتقي عندها كل أو بعض من مجتمع المدينة أو اإلقليم لممارسة نشاطات 
اجتماعية أو تأدية وظائف معينة وبانتظام ، مما يجعل المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات ذات 
أهمية كبيرة في تحقيق العالقات االجتماعية وتطويرها األمر الذي يسهم في خلق بيئة استيطانية 

وتتمثَّل عادًة هذه الخدمات بمؤسسات التعليم والمؤسسات الصحية والترفيهية  ،دنية سليمة م
 .(1)وأماكن العبادة 

تعـد استعماالت االرـض للخدمات التعليمية من اهـم المرتكزات االساسية : اخلدمات التعليمية-ا
مـن خدمات ضرورية لسكان في مديـنة المدينة لما تشغلة من مساحة من ارض المـدينة ولما تقدمة 

 المدينة وسكان المناطق التي تجاور منطقة الدراسة .

مساحة شغلت  في منطقة الدراسة  الخدمات التعليمية ان( 21( وشكل )40يوضح الجدول )    
%( من اجمالي استعماالت االرض الخدمي في المدينة، وقد بلغ 26.9( هكتارًا بنسبة )11.6بلغت )

( طالب وطالبة 25790( مؤسسة تعليمية يلتحقون بها )61التعليمية  فيها )اجمالي المؤسسات 
تم توزيع هذه الخدمات على الشكل ، و ( 41( معلمًا ومدرسًا جدول )1109وبكادر تدريسي بلغ )

  -التالي :

 

                                                           
لكويت اخالص األشعب ، المدينة العربية ) التطور ، الوظائف ، البيئة ، التخطيط (، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ،  (1)

 .  125، ص
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 (40جدول )

 2020 لعام الْمَدْيَنةالتوزيع العددي والنسبي لالستعماالت الخدمية في مدينة 

 % / هكتار المساحة  االستعمال الخدمي   ت

 26.9 11.6 التعليمية  1
 8 3.44 الصحة 2
 13.7 5.9 الترفيهية 3
 7.7 3.325 ماء االسالة 4
 8.6 3.7 المجاري 5
 1.2 0.5. الكهرباء 8
 0.4 0.18 الهاتف واالتصاالت 9
 14.8 6.4 االدارية 10
 28.3 12.2 الخدمات الدينية 11

 100 43.16 المجموع

 باالعتماد على : -المصدر                           
شعبة االحصاء التربوي بيانات  –المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي  -1

 . 2020غير منشورة 

 .قسم االحصاء في مستشفى المدينة العام والقطاع الصحي االولي في قضاء المدينة ، وزارة الصحة مديرية صحة البصرة -2

وزارة البلديات واالشغال العامة ، مديرية بلديات محافظة البصرة ، دائرة بلدية قضاء المدينة ، شعبة تخطيط المدن ، وشعبة  -3
 .البيئة 

 .، دائرة الموارد المائية في قضاء المدينة ومديرية ماء المدينة وزارة الموارد المائية ، مديرية الموارد المائية في البصرة  -4

 .وزارة الكهرباء ، مديرية  كهرباء البصرة ، دائرة كهرباء قضاء المدينة  -5

ي

ي

ي

ي
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 (21شكل )

 2020 لعام الْمَدْيَنةالتوزيع النسبي لالستعماالت الخدمية في مدينة 

 
 ( .40)جدول باالعتماد على ال -المصدر            

 
 (41جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة الكادر التدريسي والطالب حسب المراحل التعليمية و اعداد المدارس 

 % عدد الطالب % عدد الكادر التدريسي اعدادها المؤسسة التعليمية ت
 1.8 454 1.3 14 2 رياض اطفال 1
 57.4 14804 51.2 568 36 المدارس االبتدائية 2
 40.8 10532 47.7 527 23 الثانوية المدارس 3

 100 25790 100 1109 61 المجموع
 شعبة االحصاء التربوي بيانات  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي 

 . 2020غير منشورة 
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 رياض الطفال -أ 

( 5 – 4تعد هذه المرحلة من أهم مراحل التعليم لكونها تقوم على تنمية قدرات األطفال في سن )
سنوات ، وهذه المرحلة العمرية من أهم مراحل النمو والتكوين والتلقي تتحدد فيها معالم شخصية 

مواهبهم  الطفل ، إذ تقوم هذه المؤسسة بإشباع رغبات األطفال النفسية والمعرفية واكتشاف وتنمية
 . (1)العقلية المبكرة بغية الوصول إلى رعاية الموهوبين منهم في المراحل التعليمية الالحقة 

ان منطقة الدراسة تحتوي على مؤسستين لرياض ( 26وخريطة )( 43-42يالحظ من الجدول )  
معلمة  (8هكتارًا وبكادر تعليمي ) (0.045االولى في حي )السعيد( وبمساحة ) يالحكوميياالطفال

( صفوف وبحصة لكل 5( طفاًل وبطاقة تصميمية في عدد الصفوف بلغ )200وبعدد اطفال بلغ )
هكتارًا   (0.16( بمساحة ) 1اما المؤسسة الثانية في )حي  الشهداء،  2( م2.25طفل بلغ )

( طفاًل وبطاقة تصميمية في عدد الصفوف بلغ 254( معلمة وبعدد اطفال بلغ )6وبكادر تعليمي )
بمعدل ( 8ما رياض االطفال االهلية فقد بلغت )ا، 2( م66.6( صفوف وبحصة لكل طفل بلغ )4)

، النصيري ، الميرعثمان ، الغدير  ، 1حي السعيد ، حي  الشهداء  كل  من ) واحدة  فيروضة 
عدد بلغ ،  هكتاراً ( 0.333بمساحة من االرض بلغت ) 2حي لشهداء  ( ، وروضتان فيالجالل

( 4.5 -2منها بين )نصيب الفرد تراوح  ( طفاًل،454ة يلتحقون فيها )( معلم14فيها )المعلمات 
 ( .27( جدول )فرد/2م9.3وهو اقل من المعيار المحلي البالغ )،  فرد \2م

ي
ي
ي
ي
ي

                                                           
يوالتحصيليي(1) يالل:ظي يالمحصول يعلى يبرياضياألط:ال يااللتحاق ياثر يهجرسي، يصالح يمهدي ي، يالكبيسي يثامر كامل

يالسن يالثالث ي،ي يالخامسي، يالعدد ي، يالصفياألولياالبتدائيي،يمجل يكلي يالتربي ي،يجامع يالبصرة الدراسييلتالميذ
 .60،يصي1981
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 (42جدول )
 2020للعام  الْمَدْيَنةفي مدينة  الحكومي اعداد رياض االطفال

 الطفل  ةحص طفل / شعبة عدد الصفوف عدد االطفال المعلمينعدد  / هكتارالمساحة  عدد الرياض  الحي 

 2.25 50 5 200 8 0.045 1 السعيد

 6.3 63.5 4 254 6 0.16 1 1حي الشهداء 

 4.5 113.5 9 454 14 0.205 2 المجموع

شعبة االحصاء التربوي  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي 

 .  2020بيانات غير منشورة 

 
 (43جدول )

 2020للعام  الْمَدْيَنةفي مدينة اعداد رياض االطفال االهلي 

عدد  عدد المعلمين / هكتارالمساحة  عدد الرياض  الحي 
 االطفال

حصة الطفل  طفل / شعبة عدد الصفوف
 الواحد

 3.9 46،6 3 140 3 0.055 1 السعيد
 3.4 29.8 4 119 3 0.04 1 1الشهداء حي 

 3.5 28.4 11 212 9 0.075 2 2الشهداء 
 3.4 42.7 3 128 3 0.043 1 الغدير

 2 37.5 4 150 4 0.03 1 المير عثمان 
 4.1 24.2 5 121 5 0.05 1 الجالل 
 4.5 33.3 3 100 2 0.045 1 النصيري 
 4.5 113.5 9 454 14 0.333 8 المجموع

شعبة االحصاء التربوي  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي 
 .  2020بيانات غير منشورة 

 
 



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

176 

 

 (26خريطة )

 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة واالهلية التوزيع الجغرافي رياض االطفال الحكومية 

 
 ( .43-42الجدولين )باالعتماد على  -المصدر    
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 التعليم البتدائي  -ب       

يعد التعليم االبتدائي الدرج االول في سلم العملية التعليمية اذ يعـد من االساسات القوية في     
ان عدد المدارس االبتدائية الحكومية بلغت ( 45-44) ينيالحظ من الجدول، و العملية التعليمية 

( تلميذ بكادر تعليمي 14804يلتحقون فيها )ًا ( هكتار 6.25)( بمساحة شغلت 27( خريطة )36)
)الجالل ، وحصل حيفرد   / 2( م4.2بلغت حصة الفرد فيها )فقد ومعلمة ،  اً ( معلم 568)

( 87بكادر تعليمي بلغ )( 27خريطة )( مدرسة 5والسودان( بأعلى عـدد للـمدارس االبتدائية بلغت )
، اما حصة الفرد  هكتاراً ( 0.85وبمساحة بلغت ) ( تلميذ2335وبعدد تالميذ تراوح )ومعلمة معلم 

اما اقل  ،( 27جدول ) فرد/2م (9.3وهو اقل من المعيار المحلي البالغ ) ، 2( فرد /م3.6فبلغت  )
دة ـ( الذي يحتوي على مدرسة واح الميرعثمان دارس هو حي )ـمـية عدد الـاحـاالحياء السكنية من ن

 ، وبلغت  هكتاراً ( 0.3بمساحة ) ( تلميذ333وبعدد تالميذ )ومعلمة  اً ( معلم14تعليمي بلغ ) ادرــبك
بلغت قد  االبتدائية االهلية في منطقة الدراسةاما المدارس  ، 2( فرد / م9حصة الفرد اذ بلغت )

(  0.2والغدير والبوشاوي  وبلغت مساحتها ) 1والشهداء  2( مدارس موزعة في حي الشهداء5)
(  4-1.9وبلغ حصة الفرد الفرد فيها ) تراوحت ،  اً تلميذ(  726، اما عدد التالميذ فيها )  هكتاراً 

 ( .27جدول ) فرد/2م (9.3البالغ )وهو اقل من المعيار المحلي ،  فرد \ 2م

 التعليم الثانوي  -ج

تمثل مرحلة التعليم الثانوي بشقيها المتوسط واإلعدادي مكانة مهمة في السلم التعليمي وتأثيرها    
( سنة 18-12بالغ في حياة الطالب وبناء شخصيته باعتبارها تمثل مرحلة عمرية مهمة بين سن )

ي.(1)ومدتها ست سنوات 

 

 
                                                           

ليمي يوالصحي يوالترفيهي يفييمدين يالناصري ييأطروح يدكتوراهيتحليليك:اءةيالخدمائيالتعتحسينييجاسميشنان،يي(1)
 .80صي،يي2010كلي يالتربي ي،يجامع يالبصرةي،
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 (44) جدول
 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة  (2ومساحتها وعدد الطالب وحصة الفرد )مالحكومية عدد المدارس االبتدائية 

 2حصة الفرد/م الكادر التعليمي عدد التالميذ هكتارً المساحة /  عدد المدارس الحي السكني ت

 4.1 74 1355 0.55 4 1السوق  1

 .,4 44 1296 0.6 3 الكصوان والسعيد 2

 3.7 47 965 0.36 2 البدران 3

 3.6 60 1646 0.58 4 البوشاوي 4

 9.0 14 333 0.3 1 الميرعثمان 5

 4.4 36 910 0.4 2 1حي الشهداء  8

 5.2 46 1063 0.55 2 2حي الشهداء  9

 3.6 87 2335 0.85 5 الجالل والسودان 10

 5.4 46 1013 0.55 3 العبارة والجنانية 11

 4.1 55 1468 0.6 4 النصيري 12

 5.1 32 693 0.35 2 العلي 13

 3.2 73 1727 0.56 4 الكرامة والفرج 14

 4.2 568 14804 6.25 36 المجموع

  شعبة االحصاء التربوي بيانات غير  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي    
 .2020، منشورة 

 (45جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة  (2عدد المدارس االبتدائية االهلية ومساحتها وعدد الطالب وحصة الفرد )م

المساحة /  عدد المدارس الحي السكني ت
 هكتار 

 2حصة الفرد/م الكادر التعليمي عدد التالميذ

 2.6 23 230 0.06 2 البوشاوي 1

 1.9 9 160 0.03 1 1حي الشهداء  2

 4 12 150 0.06 1 2حي الشهداء  3

 2.7 9 186 0.05 1 الغدير 4

 2.8 53 726 0.2 5 المجموع

 شعبة االحصاء التربوي بيانات  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي        
 .2020غير منشورة ، 

ي
ي
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 (27خريطة )
 2020لعام  الْمَدْيَنةعدد المدارس االبتدائية الحكومية واالهلية في مدينة 

 
 ( .45-44الجدولين )باالعتماد على  -المصدر    
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بلغت اجمالي المدارس الثانوية في  (28وخريطة )، ( 47-46) ينلجدوليتضح من معطيات ا
( طالبًا 10532( هكتارًا ، يلتحقون فيها )4.24( مدرسة بمساحة شغلت )23منطقة الدراسة )

تصدر / فرد ،  2( م4( مدرسًا ومدرسة بلغت حصة الفرد فيها )527بلغت )وطالبة وبهيئة تعلمية 
( مدرسًا 148 وبكادر تعليمي بلغ ) ( مـدارس6باعلى عدد للمدارس الثانوية بواقع ) 2حي الشهداء

، اما حصة  هكتاراً (   1.05وبمساحة مقدارها )، ( تلميذًا وتلميذة 2396ومدرسة يلتحقون بها  )
/الفرد ، فيما حصل حيا  )الكصوان والسعيد ، النصيري( على اقل عدد 2( م4.4الفرد فقد بلغت )
( مدرسًا ومدرسة وبعدد تالميذ تراوح 33-20مدرسة واحدة وبكادر تدريسي تراوح ) للمدارس بواقع

-4.1تراوحت حصة الفرد فيها بين )،  هكتاراً ( 0.3( تلميذًا وتلميذة بمساحة بلغت )383-740)
( 0.32 )بمساحة بلغتشغات مدارس (  7 )اما المدارس االهلية الثانوية بلغت ،/فرد 2( م7.8

حصة الفرد فيها  ( مدرسًا ومدسة ، بلغت74)طالبًا وطالبة ، بكادر تدريسي ( 2067بعدد )هكتارًا 
توزعت بواقع ثالث مدارس في حي البوشاوي ومدرستين في حي الغدير ومدرسة ، فرد  / 2م( 1.5)

    . 2في حي الشهداء 

يتضح مما تقدم انخفاص حصة الفرد من االستعمال التعليمي في منطقة الدراسة اقل بكثير من     
تتوافق  /فرد ، فال بد من اتباع استراتيجية للنهوض بالواقع التعليمي2( م9.3المعيار المحلي البالغ )

التوسع في بناء المدارس وخصوصًا المهنية من خالل  مع التوسع المساحي الذي شهدته المدينة
لرياض االطفال و توزيعها في  اتانشاء مؤسس، و والمعاهد التربوية لقلة اعدادها في مدينة البصرة 

، المدينة بشكل يتناسب مع المعايير التخطيطية ليتسنى لسكان المدينة الحصول على هذه الخدمة
ذلك بأنشاء مؤسسات ، و حل مشكلة قصور مستوى االداء الوظيفي للخدمات التعليمية في المدينة و 

ة االزدواج التي تعاني منه تعليمية جديدة و توزيعها وفق المعايير التخطيطية  وحل مشكل
منطقة الدراسة اذا بالرغم من التوسع المساحي الذي شهدته منطقة الدراسة المؤسسات التعليمية في 

الن التوسع كان عشوائيًا وغير  الى انها بقيت بحاجة كبيرة الى انشاء العديد من المدارس الثانوية
 وفق خطط استراتيجية .منظم 
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 (46جدول )
 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة  (2الثانوية الحكومية ومساحتها وعدد الطالب وحصة الفرد )م عدد المدارس

 حصة الفرد الكادر التعليمي عدد التالميذ  هكتارالمساحة /  عدد المدارس   الحي السكني  ت

 3.4 61 1765 0.6 3 1السوق  1

 4.1 33 740 0.3 1 الكصوان والسعيد 2

 4.4 79 1362 0.6 3 البدران 3

 3.7 66 1448 0.55 3 البوشاوي 4

 4.4 148 2396 1.05 6  2حي الشهداء  5

 5.8 27 520 0.3 2 الجالل والسودان 6

 1.8 67 1476 0.26 2 العبارة والجنانية 7

 7.8 20 383 0.3 1 النصيري 8

 6.3 46 442 0.28 2 الكرامة 9

 4 527 10532 4.24 23 المجموع 

شعبة االحصاء التربوي بيانات غير  –المصدر : المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي 
 2020منشورة 

 (47جدول )
 2020لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة  (2عدد المدارس الثانوية االهلية ومساحتها وعدد الطالب وحصة الفرد )م

 2حصة الفرد/م الكادر التعليمي عدد التالميذ هكتارالمساحة /  عدد المدارس الحي السكني ت

 1.3 35 1150 0.13 3 البوشاوي 1

 2.1 12 327 0.07 1 2حي الشهداء  2

 2 27 590 0.12 2 الغدير 3

 1.5 74 2067 0.32 7 المجموع

شعبة االحصاء  –المديرية العامة لتربية محافظة البصرة ، قسم تربية قضاء المدينة ، التخطيط التربوي  -:المصدر :باالعتماد على 

 2020التربوي بيانات غير منشورة 
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 (28خريطة )

 2020لعام  الْمَدْيَنةعدد المدارس الثانوية الحكومية واالهلية في مدينة 

 
 ( .47-46الجدولين )باالعتماد على  -المصدر    
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  اخلدمات الصحية -2

اذ تكون  ، دل على تطور المدنـتعد القابلية الخدمية للخدمات الصحية من اهم االسس التي ت     
الخدمات الصحية عادة ارقى خدمات في المدن على عكس الريف وكلما توسعت المدينة تنوعت 

الدراسة الى الحصول على المحاذية لمنطقة المناطق وهذا مايدفع بسكان ، فيها الخدمات الصحية 
 .(1) الخدمات الصحية من خالل مدينة المدينة

( بلغت المؤسسات الصحية في 29وخريطة )( 49-48يالحظ من خالل معطيات الجدول )     
 الْمَدْيَنة%( من اجمالي الخدمات في 8بنسبة ) اً ( هكتار 3.44)( مؤسسات 6) الْمَدْيَنةمدينة 

( هكتارًا ، وتصدرت 0.93( هكتارًا واالهلية )2.51الحكومية )موزعة بين الخدمات الصحية 
 اً ( شخص13585( هكتارًا وبسكان مخدومين )1.3مستشفى المدينة العام المساحات بلغت )

 اً ( معاون72عام و) اً ( طبيب11( طبيب اختصاص و)34( عاماًل موزعين بين )746)بمجموع 
عدد وبلغ  ، اً ( موظف210و) اً ( ممرض342( مساعد مختبر و)62و) اً ( صيدلي15و) اً طبي

وهم سكان مركز المدينة وناحية  نسمة (267297) الْمَدْيَنةالسكان الذين يتعالجون في مستشفى 
، اما عدد بعض من سكان قضاء الجبايش  ، فضاًل عن وقضاء الصادق  سليم  عز الدين

 نكانو الذين اجروا العمليات داخل المستشفى  خالل شهر  المرضى من خارج منطقة الدراسة
 شخص  . ( 71)بلغ  2020االول لعام  

( هكتارًا وبسكان مخدومين 0.06في حين نال مركز الميرعثمان اقل المساحات بلغت) 
( 0.5)حصة الفرد االجمالية من  تيعملون فيه وبلغ اً ( شخص29بواقع ) اً ( شخص14250)
( ، وهذا يوضح ان 27/ فرد جدول ) 2م( 1.8/فرد ، وهي اقل من المعيار التخطيطي البالغ )2م

النهوض بالواقع الصحي في منطقة فال بد ،  في الخدمات الصحية في منطقة الدراسة اً هناك عجز 
انشاء مشافي ومراكز صحية فيها وتوزيعها بشكل يوفر راحة اكثر للوصول اليها الدراسة من خالل 

ي.رض تحسين مستوى االداء الوظيفي الصحي في المدينة لتقليل الضغط المتولد عليها لغ

                                                           
حسينيعبديالحميدياحمديرشواني،ييمشكالئيالمدين ي)دراس يفييعلامياالجتمااعيالح اريي(ي،يمؤسسا يشابابيالجامعا يي(1)

يي.ي171،يصيي2005للنشري،ياالسكندري يمصري،ي
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 (48جدول )

لعام  الْمَدْيَنةفي مدينة وعدد العاملين في الخدامات الصحية  الحكومية  مساحة المؤسسات الصحية
2020 

المساحة  اسم المؤسسة الصحية 
 هكتار

عدد السكان 
 المخدومين

طبيب 
 اختصاص

طبيب 
 عام

معاون 
 طبيب 

مساعد  صيدلي
 مختبر

حصة  المجموع موظف ممرض
 الفرد

 0.05 746 210 342 62 15 72 11 34 267297  1.3 مستشفى المدينة العام 

 0.15 68 27 6 12 6 15 2 - 13585 0،2 1المركز الصحي 

صحية
مراكز 

 

 0.3 32 11 5 6 3 7 - - 13392 0.4 النموذجي

 0.03 29 6 7 8 3 5 - - 20796 0،06 الميرعثمان

 0.1 26 11 5 4 4 2 - - 14250 0.15 الجالل

 0.5 71 31 4 9 11 12 4 - 8310 0.4 قطاع الرعاية الصحية

 0.1 971 296 369 101 42 103 17 34 267297 2،51 المجموع

 وزارة الصحة مديرية صحة البصرة . قسم االحصاء في مستشفى المدينة العام والقطاع الصحي االولي في قضاء المدينةالمصدر : 
 2020بيانات غير منشورة 

 (49جدول )

 2020الْمَدْيَنة لعام في مدينة  العيادات الطبية والمجمعات والصيدليات الخاصة ) االهلية (

 / هكتار المساحة عددها  نوع المؤسسة  ت

 0.34 21 عيادات االطباء 1

 0.395 26 صيدليات ومختبرات 2

 0.19 4 مجمعات طبية  3

 0.93 48 المجموع

 . الدراسة الميدانية -المصدر                    

ً



       

ي

   الْمَدْيَنةاستعماالت االرض الحضرية في مدينة  تطور  .............................................الرابعالفصل  
 

185 

 

 (29خريطة )

 2020لعام  الْمَدْيَنةالتوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة 

 

 ( .47)جدول الباالعتماد على  -المصدر   
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 ةاخلدمات الرتفيهي -3

تعد األماكن والمراكز الترفيهية في المدينة من ابرز استعماالت األرض الحضرية ألنها تلبي 
 ، حاجة اإلنسان للراحة وتستوعب أوقات الفراغ ويزداد الطلب عليها كلما زاد حجم المدينة السكاني

إذ أصبحت الخدمات الترفيهية في الوقت الحاضر تشكل فعاليات أساسية ومطلبًا مهمًا من 
بلغت مساحة ( 30وخريطة )( 50يالحظ من خالل الجدول )، و متطلبات الحياة المعاصرة 

%( من المسـاحة االجمالية 13.7) بنسبةاي  اً ( هكتار  5.9 )الوظيفة الترفيهيـة في منطـقة الدراسة 
/ فرد ، وهي اقل بكثبر من 2( م0.8االجمالية لها )يوبلغت حصة الفرديالْمَدْيَنة في مدينة للخدمات

ر عدد ثاكقاهي العامة والكازينوهات وحازت الم ي/ فرد2( م30.4المعيار التخطيطي لها البالغ )
( هكتارًا ، فيما سجل اقل عدد لمؤسسات 2.2( مؤسسة بمساحة )29للمؤسسات الترفيهية بلغت )

( 0.2،  0.5( مؤسسة واحدة فقط  بمساحة ) 1والنوادي الرياضية ومكتبة المدينة بعدد ) تللمنتديا
من خالل  ير هذه الخدمات في جميع احياء المدينة بالتساويففال بد من تو ، هكتارًا على التوالي 

االلتزام بالمعايير المساحية المخصصة  باالستعماالت الترفيهية الخضراء على مستوى االحياء 
 .  والتوسع  العمراني للمدينة السكنية

 (50جدول )

 2020 الْمدَْينَة لعامفي مدينة  الخدمات الترفيهية 

 / هكتارالمساحة  عددها  المؤسسات الترفيهية ت
 1.05 4 المنتزهات 1
 0.5 1 المنتدى والنادي الرياضي  2
 0.2 1 مكتبة المدينة 3
 2.2 29 مقاهي عامة وكازينوهات   4
 0.09 5 صاالت االلعاب والبليارد 5
 1.9 24 مالعب  ونواد رياضية 6

 5.9 64 المجموع 
، المصدر : وزارة البلديات واالشغال العامة  ، مديرية بلديات البصرة ، مديرية  بلدية قضاء المدينة ،  شعبة تخطيط المدن 

 .2020بيانات غير منشورة ، 
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 (30خريطة )

 2020 الْمدَْينَة لعامفي مدينة  لخدمات الترفيهية التوزيع الجغرافي ل

 

 ( .49)جدول باالعتماد على ال -المصدر   
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 خدمات البىن الرتكازية  – ب

 خدمات ماء السالة -1

تعد خدمة مياه االسالة من اهم الخدمات التي تقدمها المدينة لمناطقها اذ يقيس مدى تطور ونمو        
 . امتداد شبكات اسالة الماء ناحيةالمدينة من 

أي بنسبة  اً ( هكتار 3.325مساحة ) سجلتان مشاريع ماء االسالة ( 51يتضح من جدول )     
بلغ عدد مشاريع ماء االسالة الدراسة  لالستعمال الخدمي في منطقة( من المساحة االجمالية 7.7%)
         مجمع ، وحصل للماء بمساحات مختلفة وبمناطق مخدومة مختلفة هي االخـرى  اً مجمع( 16)

 2، حي الشهداء  1مناطق )السوق  هذا المجمع( م يخـدم  0.3 )على اكبر مساحة بلغت ( 1) مدينة
، الحسين ومحلة السواد و اليعقوب( ، اما المجمعات التي حصلت على اقل المساحات هي مجمع 

   . لكل منهما 2( م 0.15ماء ) الجنانية ،والبوشاوي والبو حلوة والخليفة  بمساحة )

 اجملاري  -2
 1والجزرة والشهداء  2والسوق1توجد منظومة متكاملة لخدمات المجاري في احياء ) السوق      

والغدير وجزء من حي الكصوان والسعيد وحي البوشاوي والبدران والمير عثمان ( ،  2والشهداء 
ي وتضمنت هذه الخدمات بمحطات المعالجة والدوائر التابعة لها ، وتوزعت هذه المباني مابين ) ح

وحي البدران وحي البوشاوي ( ، وشبكات الصرف واالنابيب الناقلـة لذلك وقـد شغلت هذه  1الشهداء
في ي%( من مساحة الخدمات االجمالية8.6بنسبة )( هكتارًا 3.7الخدمات مساـحة من االرض )

ه المشكلة ، اما باقي االحياء التوجد فيها شبكة مجاري منظمة  فانها تعاني من هذ الْمَدْيَنةمدينة 
لذلك نشاهد اغلب االوقات تعاني من تدمير الشوارع المعبدة بسبب تجمع المياه في اغلب ايام 

وبسبب عـدم وجود شبـكة لمجاري مياه الصرف الصحي فـي المدينة، فـان االسلوب الـشائع  ،الشتاء 
ذه المياه وسحبها هو انـشاء خزانات ارضية وفـق مواصفات معينـة في الـدور والبنايات لتجميع هـ

 ت لقـي هـذه السيارات حموالتها عشوائيًا، مما يؤدي و بـين مـدة واخرى بواسطة السـيارات الحوضية، 

ً
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 (51جدول )

 2020للعام  الْمدَْينَةفي مدينة التوزيع المكاني لمجمعات اسالة الماء 

 المناطق التي يخدمها المشروع هكتارالمساحة /  اقطار االنابيب نوع االنابيب المستخدمة    المشروع
حديد / دكتايل  / ازبست / بولي  1مدينة 

 pvcاثلين / 
  - 2حي الشهداء  – 1السوق  0.22 4-6-8-10-14-20

 الحسين ومحلة السواد واليعقوب 
 الكصوان  – 2السوق  pvc 4-6-8 0.3ازبست /  2مدينة 

 المير عثمان –البوشاوي  Pvc  4-6-8 0.15 البوشاوي
 العبارة

Pvc 
 –العبارة جزء من الجنانية  0.19 4-6-8

 الشروق
 الجنانية

Pvc 
الجنانية محلة الشروق من حي  0.15 4-6-8

 النصيري
 الجالل Pvc 4-6 0.25 1الجالل 
 الجالل pvc 4-6-10 0.2بولي اثلين /  2الجالل  
 السودان Pvc 4-6 0.25 السودان

 الحاج سعد
 pvcبولي اثلين / 

 –النصيري _ محلة ) الجيبوت  0.17 4-6-8-10
 الحاج سعد (

 البو حلوة
Pvc 

محلة البو حلة الشاهين حاج  0.15 4-6-8
 حمدي

 العلي 
Pvc 

الشاهين  –العلي  محلة ) الوحيد  0.23 4-6-8
 ال عباس

 الخليفة_  السليم  –العلوان  pvc 4-6-8-14 0.185بولي اثلين /  العلوان
 1جزء من الشهداء  –الخليفة  pvc 4-6-8-12 0.15 اثلين /بولي  الخليفة
 السعيد

  pvcازبست 
الكصوان حي الشهداء  –السعيد  0.25 4-6-8

 اليعقوب –السواد  – 1
 النصيري 

Pvc 
النصيري وصوال الى مستشفى  0.23 4-6-8

 المدينة
 Pvc 4-6-12 0.25 الشهداء

 والخليفة  1الشهداء 
 3.325 المجموع

  .2020 ، المصدر : وزارة الموارد المائية ، مديرية ماء قضاء المدينة ، بيانات غير منشورة

الى اضـرار سلبية كبـيرة على البيئة وصـحة اإلنسان في داخـل أو خارج المدينة كذلك توجد بعض       
 .(1) االنهر من انابيب المجاري باألنهر الفرعية وهو ما ادى الى تلوث هذه اً المساكن ربطت بعض

ي
                                                           

1ي.ي2021ي\1\29شخصي يمعيمسؤوليشعب يتخطيطيالمدنيمؤيديكاظمي،ييبتاريخيالثالثاءيمقابل يي
. 
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 الكهرباء -3

ًا ( هكتار  0.5) بلغت الْمَدْيَنةفي مدينة  مساحة استخدامات البنى االرتكازية ) الكهرباء (بلغت      
تمثلت بدوائر الكهرباء الموزعة في  ، وقد%( من اجمالي الخدمات في منطقة الدراسة 1.2بنسبة )

وكذلك مغذيات الطاقة الكهربائية والبنايات التابعة ،  1والسوق  2وحي الشهداء  1حي الشهداء 
 . وحي العبارة والجنانية والجالل والعلي  1لها  في كل من حي الشهداء 

 اهلاتف والتصالت-4
لما توفره من اتصال داخـل  الْمَدْيَنةفي مدينة خدمات االتصال واحدة من الخدمات المهمة  دتعـ   

المدينة وخارجها ولخدمات الهاتف محطة واحـدة مع دائرة واحدة تقع في شارع البلديات في حي 
ًا بنسبة ( هكتار 0.18أي )  2م (1800وتحتل هذه الخدمة مساحة من االرض )، الشهداء 

لمدينة اال ان ، على الرغم من توسع مساحة ا%( من اجمالي الخدمات في منطقة الدراسة 0.4)
تتوسع ويقيت مقتصرة على دائرة واحدة فقط في ظل التوسع م خدمات الهاتف واالتصاالت ل
 العشوائي الذي شهدته المدينة .

 اخلدمات الدارية-ج

دينة ـدم خدماتها االدارية لسكان المـتي تقـمؤسسات الحكومية الـذه االستعماالت الـه تتضمن  
شغلت المؤسسات االدارية  ، وقد الْمَدْيَنةلقضاء  المركز االداري الْمَدْيَنةتمثل و كان اقليمها ، ـوس

، من اجمالي الخدمات في منطقة الدراسة %( 14.8بما نسبته ) اً هكتار  (6.4مساحة بلغت )
هذه  تتمثلكما  ، دينة ـنطقة المركزية من المــتركز معظم المؤسسات االدارية ضمن المـتو 

     مثل المباني المؤجرة من قبل البلدية والتي تسمى  الْمَدْيَنةالتابعة الى بلدية  بالمؤسسات االستعماالت 
، كذلك بعض المؤسسات االمنية التي بلغ  1) الدور المحلية (  التي تقع في حي البوشاوي والسوق 

  .  1و واحدة في حي الشهداء 3بعدد  2( مؤسسات . تقع في حي  السوق 4عددها )
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 اخلدمات الدينية  -د

تتمثل الخدمات الدينية في منطقة الدراسة بوجود العديد من المؤسسات الدينية مثل المساجد      
في ( ان عدد المؤسسات الدينية 52يالحظ من خالل الجدول )، و والحسينيات والمراقد والمقامات 

من مساحة المدينة %( 0.75بنسبة )ًا ( هكتار 12.2 بمساحة )( مؤسسة 193) بلغت الْمَدْيَنةمدينة 
بينما يحتوي ، ( مساجد 7على اعلى نسبة من المساجد التي بلغت ) 2حي السوق، وحصل الكلية 

المراقد  ناحيةمن اما  ،( حسينية 19حي )الجالل والسودان ( اكثر عدد من الحسينيات بلغت )
    ناحيةمن و  ،ي حي النصيري ـثاني فالعبارة والجنانية( والن االول في حي )اوالمقامات فهناك مقام

( مؤسسة دينية وبنسبة 24العـدد الكلي فيأتي بالمرتبة االولى حي الجالل والسودان بواقع )
خيرة فيأتي حي )الجزرة( الذي يحتوي على ثالث مؤسسات دينيـة  فقط المرتبة األ، وفي %( 13.3)

مقبـرة واحدة تقع بين حي العلي من اجمالي الخدمات الدينية ، فضاًل عن وجود %( 1.2وبنسبة )
 . هكتاراً ( 0.3بلغت ) مساحة من االرض وسجلتوالبدران 

 خدمات النقل  ه

تعد خدمات النقل الشريان الرئيس للمـدينة اذ بدون الـنقل ال يمكن ان تنمو المدينة او تتطور      
 بشكل سريع وبالتالي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالنقل بالشكل الصحيح . 

 2020عام  اً ( هكتار 262.47( ان النقل احتل مساحة من االرض بلغت ) 53يتبين من الجدول )
( 37.3للمدينة  وبلغت حصة الفرد من هذا االستعمال )من المساحة الكلية  (%19.15بنسبة ) 

/ فرد ،  2( م25/ فرد وهو بهذا تجاوز الحد االعلى له حسب المعيار التخطيطي البالغ ) 2م
عبارة عن شبكة من خطوط  يوه، ( كم 405الشوارع الفرعية المرتبة االولى بطول )وتصدرت 

اما في المرتبة الثانية تاتي الشوارع ، 2( كم160.7النقل المتداخل داخل المدينة وبمساحة بلغت )
الشوارع  جاءتالمرتبة الثالثة ، وفي  2( كم83.9( كم وبمساحة بلغت )245الثانوية وبطول )
عبئة الوقود فتحتوي منطقة اما محطات ت،  2( كم20.8( كم وبمساحة بلغت )113الرئيسية بطول )

 . 2( م241.8ومحطة اهلية  في حي اليعقوب بمساحة ) 2الدراسة محطة واحدة في الشهداء 
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 (52جدول )

 2020حسب االحياء السكنية لعام  الْمَدْيَنةالتوزيع المكاني للمؤسسات الدينية في مدينة       

 ت
 الحي السكني

 المؤسسات
 العدد الكلي

% 
 مراقد ومقامات حسينيات ومؤسساتمساجد 

 5.7 11 - 8 3 1السوق  1
 6.2 12 - 11 1 الكصوان والسعيد 2
 4.7 9  9 - البدران 3
 7.3 14 - 12 2 البوشاوي 4
 5.2 10 - 10 - الميرعثمان 5
 8.3 16 - 9 7 2حي السوق  6
 3.1 6 - 5 1 الغدير 7
 5.7 11 - 9 2 1حي الشهداء  8
 7.3 14 - 11 3 2 حي الشهداء 9
 1.6 3 - 3 - الجزرة 10
 12.4 24 - 20 4 الجالل والسودان 11
 4.7 9 1 7 1 العبارة والجنانية 12
 5.2 10 - 8 2 اليعقوب 13
 9.3 18 1 15 2 النصيري 14
 8.3 16 - 16 - العلي 15
 5.2 10 - 9 1 الكرامة 16

 100 193 2 162 29 المجموع
 .2020بيانات غير منشورة ،  دائرة الوقف الشيعي والسني في محافظة البصرة ،المصدر :            
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 (53جدول )

 2020لعام  الْمَدْيَنةوالمساحة لمدينة  انواع الشوارع والطول

 هكتارالمساحة  طول الطريق )كم( نوع الطريق ت

 20.8 113 ةشوارع رئيس 1

 83.9 245 شوارع ثانوية 2

 160.7 405 شوارع فرعية 3

 262.47 763 المجموع

وزارة البلديات واالشغال العامة، مديرية بلديات محافظة البصرة ، بلدية قضاء المدينة ، شعبة  -المصدر 

 . 2020تخطيط المدن ، شعبة نظم المعلومات الجغرافية ، بيانات غير منشورة 

 الفضاءات - 5

خالية من اي اسـتعمال هي االراضي الضي الخالية داخل المدن االفضاءات او االر يقصد ب    
يمـكن من خالل هـذه  إذْ  ، عمراني داخـل المدن ويـمكن استخدامها فـي التوسع المستقبلي للمـدينة

، وتبايـنت  في اي منطقة الزراعية ياالراضي التخفـيف عن الضغط والـتوسع على االراض
ية ولـم تكن بصورة كبـيرة خالل المراحل الفضاءات  في منطـقة الدراسة خـالل مراحلها المورفولوج

، اما عن سبب  الثالث االولى بسبب القوانين التي تمنـع من تجريف االراضي وعدم تركها بوراً 
زيادة عدد السكان مما دعاهم الى تجريف المدد االخيرة نتيجة ضي الفارغة اارتفاع معدالت االر 

مما ادى الى ، بيعها  لى شكل قطع سكنية و تقسيمها علهم او  بعض االراضي واستخدامها سكناً 
تركت الكثير منها بدون استخدام عمراني وبقيت ، و هذه االراضي الزراعية وتغير استخدامها  تفتت

من  (%7.83 ) وشغلت نسبة 2020عام اً ( هكتار 129.21)بلغت  فارغة اذ شغلت مساحة 
 المساحة الكلية للمدينة .
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 ت اخلضراءالراضي الزراعية واملساحا - 6

بداية نشوء المدينة لغاية  ذفي مساحة  االرض الزراعية من اً لقـد شهدت منـطقة الدراسة تبايـن      
يزراع فيها التي من المناطق الزراعية المهمة في محافظة البصرة  الْمَدْيَنةفقد كانت مدينة ،  2020

كذلك السدر والطماطة والوبياء والذرة الصفراء ، العديد من المحاصيل ) النخيل بالدرجة االولى ( 
 2020اما في سنة ، ()والبيضاء والبامية والخيار والطرح والباقالء والبصل والثوم والرقي والبطي  

بعد ما كانت من المساحة الكلية للمدينة ( % 15.34) وبنسبة ، اً ( هكتار 253.13فقد بلغت )
%( خالل المرحلة المورفولجية االولى ويعزى 69.9تشغل اعلى نسبة الستعماالت االرض البالغة )

غياب تطبيق القوانين الزراعية و لتوسع الحضري للمدينة على حساب االراضي ل سبب انخفاضها 
عودة ن مالئم لهم وانشطار الكثير من العوائل كذلك اوازدياد حجم السكان وبحثهم عن مك

المهاجرين وارتفاع سعر االراضي داخل المدينة  ادى الى التوسع العمراني باتجاه الراضي الزراعية 
ان المشكلة التي تعاني منها المدينة بشكل عام هو ، إْذ  اً هكتار ( 999) التي بلغتداخل المدينة 

، فضاًل عليها نتيجة التجاوزات الحاصلة للزراعة بشكل كامل لمناطق المخصصة ا ثمارتاسعدم 
جعل سهولة بيعها وتقسيمها الى ، مما عدم وجود قوانين صارمة تمنع التجاوز من السكان عن 

 فرد(\ 2م36بلغ نصيب الفرد من هذا االستعمال )و سكنية وتجارية وصناعية ، اراضي عمرانية 
هذه ، فال بد للنهوض بواقع استعماالت  فرد /2( م6.4من المعيار المحلي البالغ ) اكثروهو 

 الخدمات  من خالل االلتزام بالمعايير المساحية المخصصة  لها على مستوى االحياء السكنية .

اء ـبق تناولهـا جــضرية داخل المدينة التي ســتباين مساحة استعماالت االرض الح يتضح مما سبق 
ية كــل منهــا علــى ـواهمــ، ذه االســتعماالت مــن جهــة ـدينة لكــل مــن هـــاين حاجــة ســكان المـــتبــ ةجـنتيــ

 ان المناطق المجاورة من جهة اخرى .ـمستوى سك

                                                           
 .ي2020المدين ي،يبيانائيغيريمنشورةي،يوزارةيالزراع ي،يمديري يزراع يمحافظ يالبصرةي،يشعب يزرع يي*()
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 النتائج

تطور و  ريق استخدام الخرائط والمرئيات الفضائيةـديد النتائج عن طـلدراسة الى العـتوصلت ا   
روج بالنتائج ـيمكن الخ ، لذا دة الدراسةـقة الدراسة ومراقبتها خالل مـمنط األرض في تماالـاستع
 -: امتية

في المرحلة  السيمادراسة ـبير في منطقة الـنف األراضي الزراعية بشكل كـمساحة ص انخفضت -1
 (هكتارًا . 1650.13االخيرة فقد بلغ التوسع المساحي والعمراني عليها ) 

لى نمو ـانعكست عطيطية متعددة ـر مراحل تاريخية وتخـو عبـوتنم تتطورالمـَْدْيَنة اخذت مدينة  -2
ختلفة فيها  ـاالت االرض المـواد البناء المستخدمة واستعمـعة نمطها وبناء المساكن ومـالمدينة وطبي

ن ـمـى خمس مراحل ـلإم تقسيم المـراحل المورفـولوجية للمدينة ـلى هذا االساس تـوعيالْمَدْيَنةمدينة 
 ى التطور التاريخي.ـاجل التوصل إل

نوات التعدادية ـطور مستمر خالل السـفي ت الْمَدْيَنةم سكان مدينة ـما تقدم ان حجـم تضحا -3
لزيادة الطبيعية في ارتفاع ـود لـ(  ؛ وهذا يع2020-2009سكانية )ـ( والتقديرات ال1997 -1947)
 دد المواليد.ـع

العددي في المدينة من خالل ة توزيع السكان ـانعكس في اً سكني اً يـ( ح 16ضمت ) الْمَدْيَنةان مدينة  -4
داد السكان بالنسبة للوحدة المساحية ، وحصل حي )الجالل والسودان( على المرتبة ـتفاوت اع

%( ، وجاء حي ) النصيري ( 15. 8( نسمة بنسبة بلغت )  11090االولى بعدد السكان ) 
سبب ارتفاع الحجم  %( ، ويعزى11. 4بة مقدارها )ـ( نسمة بنس 8017رتبة الثانية بواقع ) ـبالم

لى ـبنية التي وصلت اـبر مساحتهم المـالنسب لك بأعلىوالنصيري (  ،السكاني ) الجالل والسودان 
 .2020ي لعام ـ( هكتارًا على التوال32.618( و )77.823)

( ذكــرًا لـكــل مـائــة انـثـى ، وهـذا يعـود الى  100.42سجلت ) ـف 2020عام لفعت نسبة النوع ـارت -5
واالستقرار سن النسبي للظروف االقتصادية والمعيشية للسكان ، ـالتحودة الـمهـاجـريـن الـذكـور ، و عـ

وجود الشركات النفطية وزيادة الطلب  ال سيماّوفر فرص للعمل ـت، فضاًل عن الْمَدْيَنةدته ـالذي شه
أدى إلى ازدياد   ومن ثمعلى اليد العاملة مما ادى الى تشغيل الكثير من العاطلين عن العمل  

يعدد سكانها .
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  ، يالْمَدْيَنةمدينة  في لى اخرإختلف مركز الثقل السكاني والمكاني بحسب نمو السكان من تعداد ا  -6
( ،  2020- 1997م اخذ سنتين للمقارنة وهي )ـنطقة الدراسة تـولمعرفة مركز الثقل السكاني في م

رق الرياضية في حساب مركز الثقل ـاستخدم الباحث الط الْمَدْيَنةجاه السكاني في توسع ـلتحديد االت
 ( .Arc gis 10.2المكاني والسكاني باستخدام برنامج ) 

دة نتيجة لتحسن الوضع ـ( تطورات عدي 2020- 2003دة الواقعة بين )ـللم الْمَدْيَنةشهدت مدينة    -7
ساهم في نشوء احياء سكنية حديثة تميزت عن االحياء  اً نياالجتماعي واالقتصادي حراكًا سك

 القديمة .
النسبة االعلى لعدم مالئمة السكن لعوائل احياء منطقة الدراسة في كل من حي ) العلي  سجلت -8

ويعزى ذلك إلى مجموعة من االسباب التي ، %(  على التوالي 69.2 ،%71.4والكرامة ( وهي )
       توفر الخدمات شكلت نسبة بلغت  اء في مقدمتها عدم كانت ضمن اراء العينة المدروسة ج

 %( في كل  من احياء العلي والكرامة. 51. %8،  42. 5)
جه التوسع  ـه الزحف العمراني ومن ثم توـن اهم المحددات الطبيعية ، فهي تقف بوجـعد االنهار مـت -9

مدينة المدينة في اغلب الجهات مها نهر الفرات الذي يحيط بـالعمراني في اتجاهات اخرى ، ومن اه
، كما  تحتوي منطقة الدراسة على شبكة من  مل كحاجز طبيعي يعيق التوسع  بهذا الجانبـوع

 .ن جانبي النهرـاالنهار الداخلية التي تتفرع م
( 34.1،  فقد بلغت ) 2020كني في منطقة الدراسة منذ النشوء حتى عام ـتطور االستعمال الس -10

واستمر باالرتقاع ، ( 1950-1921( هكتارًا للمدة )67.74هكتارًا منذ نشوء المدينة لتصل الى )
سبب هذه االرتفاع ويرجع ، ( 2020-2003ارًا خالل المدة االخيرة )ت( هك789.76صل إلى )يل

الزدياد عدد السكان وزيادة متطلباتهم من هذا ، كما وضحنه سابقًا  في حصة االستعمال السكني
 االستعمال.

من المساحة اإلجمالية %( 5.48سبة )ـ( هكتارًا شغلت ن90.5بلغت مساحة الوظيفة التجارية ) -11
%( من مساحة المدينة ، وترتفع هذه 4.7تحتل الوظيفة الصناعية مساحة تقدر بـ) و  .لْمَدْيَنةل

 . ( نسمة250.000%( في المدن التي يزيد عدد سكانها على )5.4)النسبة الى 
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،  فقد  2020تطور استعماالت االرض الخدمية في منطقة الدراسة  منذ النشوء حتى عام - -12
واستمرت ، ( 1950-1921( هكتارًا للمدة )5.5( هكتارًا منذ نشوء المدينة لتصل الى )3.8بلغت )

ان مساحة و  ( .2020-2003هكتارًا خالل المدة االخيرة )( 43.16باالرتقاع لتصل إلى )
% ( من اجمالي الخدمات 8بنسبة ) ( هكتارًا  3.44 الخدمات الصحية في منطقة الدراسة بلغت )

 .الْمَدْيَنةمدينة في 
يـعد تطور طـرق النقل فـي منطقة الدراسة واحـدا من العـوامل المهمة فـي التوسع المساحي  - 15

توسعت طـرق النقل  خالل مراحلها العمرانية اذي المـدينة وفـي اتجاهات مخـتلفة والعمـراني ف
في المـدينة في مراحلها االخـيرة وازداد عرضها وطـول الشوارع ممـا ادى الـى ربط الـمدينة 

 بالمنـاطق المجاورة وكـذلك توسع السـكان عمرانية بمـحاذاة هذه الطرق .
مـن اجل معـرفة حجم التغير الـذي   GISتطبيق تـقنية نظم المعـلومات الجـغرافية تم  – 16

اصاب المـدينة في مـجال التوسع العمراني عـلى االراضي الـزراعية مـن خالل استعمال 
ة لـدى البلدية والصور والـمرئيات ظالبيـانات القديـمة كبعض المخـططات والخرائط المحفـو 

             بيـنما كانت ، 2020عام  ( 1650.13لى )إت مسـاحة المدينة وصل ، فقدالحديثة 
فـي المرحلة العمرانية االولى ، اما االرضي الزراعـية والبساتين الـتي كانت  ا  ( هكتار 173.77)

ونتيـجة التوسع العمـراني عليها اصـبحت  اً ( هكتار 1476.36تحيـط بالمدينة فبلـغت مساحتها )
بـلغ التوسع العمراني  ، إذْ مـن مـساحة المدينة  2020%( عام 15.34بة )( وبنس253.13)

 . اً ( هكتار 999خالل المراحل الخمـسة الى )

 اســــتثمار علــــى والتشــــجيع الزحــــف، هــــذا مخــــاطر عــــن التنبيــــه فــــي الزراعــــة وزارة دور غيــــاب -17
 . األخرى والمحاصيل الخضروات من السكان حاجة، لسد  بالمحاصيل وزراعتها األراضي
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 املقرتحات -ثانياا 

العمراني على  عن طريق النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي أظهرت مدى خطورة الزحف    
 إلى كلمن المقترحات التي يجب االخذ بها  اً عددالباحث ضع ، ي األراضى الزراعية بالبناء عليها

الزراعية من وطأة التوسع العمراني عليها ، من يهمه األمر ولمتخذي القرار للحفاظ على األراضي 
 وهي كامتي :

 يعمل الدراسة األرض الحضرية في منطقة  الستعماالت  استراتيجي عمراني مخطط إعداد -1
االستخدام االمثل  ويحقق ، السكانية للتجمعات العمراني التطور عملية تنظيم على

 .الزراعية لرأراضي والمستدام
 توعيةعن طريق المحافظة على األراضي الزراعية والحد من مشكلة الزحف العمراني  -2

 لبيان والمجالت النشرات توزيعمن خالل  اھوخطر العمراني الزحف مشكلة عن الموطنين
 .اضراره

من وزراعتها بالمحاصيل لسد حاجة السكان  الزراعية  التشجيع على استثمار األراضي -3
 وتقديم البناء فيمها واستخدا اهمالها من بدال،  األخرىالخضروات والمحاصيل 

 وكيفية ، الحديثة الزراعة طرق عن الزراعة في يعملون الذين للمزارعين اإلرشادات
 .والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة الزراعية امالت  استخدام

وكذلك الحد من  ، على االراضي الزراعية لوقف التجاوز المستمر الرادعة القوانين تفعيل  -4
وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة ، عمليات مسح االراضي الزراعية وبيعها للسكن 

 بحماية االرضي الزراعية  .
 المباني من بدال الطوابق متعددة المباني التشجيع على التوسع العمودي من خالل اقامة -5

 االراضي الزراعية المحيطة باتجاه ها وزحف االفقي التوسع من لتقليل الطابق الواحد  ذات
 . بمنطقة الدراسة 

الحاصلة في المساحات  التغيرات لمعرفة الْمَدْيَنةلمدينة  سنوات خمس كل دراسات عمل -6
 .  الزراعية
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لمنطقة الدراسة ومتابعة التطورات التي تحصل فيها اول بأول من انشاء قاعدة بيانات  -7
 . GISالجغرافية  نـظم المعلوماتاستـخدام التقنيات الحديثة وبرامج وتحليلها ب

 األراضي حمايةعمل دراسات لالثار التي يتركها الزحف العمراني على االراضي الزراعية ل -8
 لها . السليماالستراتيجي  والتخطيط العمران من الْمَدْيَنةالزراعية في مدينة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ييييييي

 

 

 

 

 



 ...............................................................الــمــصادر........................................................

ييييييي
202 

 

 املصادر العربية : -اولا 

 : القرآن الكريم

  الكتب العربية : -1

 ي.ي2002فتحييمحمدي،يجغرافي يالسكنيوالسكاني،يداريالمعرف يالجامعي ي،ياإلسكندري ي،ييأبويعيان ي، -1
،ياإلسكندري ي،يداريالمعرف يي1أبويعيان ي،يفتحييمحمدي،يجغرافي يالعمراني،يدراس يتحليلي يللقرىيوالمدين ي،يط -2

 .ي1996الجامعي ي،ي
ي،يداريالثقاف يللنشريوالتوزيعي،يالقاهرةي،ي3اسسيعلميالسكانيوتطبيقاتهيالجغرافي ي،ييطاحمديعليي،ي،يياسماعيل -3

 .ي1997
 .ي1992،يياحمديعليي،يدراسائيفييجغرافي يالمدني،يداريالثقاف يللنشريوالتوزياعي،يالقاهرةاسماعيل،يي -4
والدراسائيالعربي ي،يمؤسس يالخليجياالشعبي،يخالصيحسنيي،يمورفولوجي يالمدين يالعربي ي،يمعهديالبحوثي -5

 .ي1982للطباع يوالنشري،ي
يللكتاب،يي -6 يالحديث  يالمؤسس  يالتنموي " يخدمائيالمدني"دراس يفييالجغرافي  يوآخروني، يإبراهيم يبشير إلطيفي،

 ي.ي2009لبناني،ي
د،يمكتب يالحكم ياالمارةيي،يعبديالزهرةي،يعشيرةياالمارةيوعشائريق اءيالمدين ي،يداريالكتبيوالوثائقيفييبغدا -7

 .يي2013كربالءي،ي
 .ي2014ايوبي،يابراهيمي،يالتاريخيالعباسييالسياسيي،يبيروئي،ي -8
 .2006جابر،يمحمديمدحئي،يجغرافي يالعمراني يالري:ييوالح ري ي،يمكتب ياالنجلويالمصري ي،القاهرةي،ي -9
،يمطبع يالعانييي11لعراقي ي،يمالجنابيي،يصالحيحميدي،يالتركيبيالداخلييلمدين يأربيلي،يالجمعي يالجغرافي يا -10

 .1980،يبغدادي،ي
 .ي2011الحديثيي،يطهيحماديي،ييجغرافي يالسكاني،يالطبع يالثالث ي،ي -11
 .1979حسكيي،يعامري،يأهواريجنوبيالعراقي،يمطبع يالمعارفي،يبغدادي،ي -12
 .ي1977حسيني،يعبديالرزاقيعباسي،يجغرافي يالمدني،يجامع يبغدادي،يمطبع ياسعدي،ي -13
 .ي1972جمالي،يجغرافي يالمدني،يمطبع يعالميالكتبي،يالقاهرةي،يالطبع يالثاني ي،يحمدانيي،ي -14
يللطبعي -15 يالمؤيد يدار ي، يالثاني  يالطبع  يواالساليبيوالتطبيقائي، يالسكانيالم:اهيم ي، يبنيمحمد يرشود الخريفي،

 .يي2008والنشري،ي
 .ي2001،ييالخ:اجيي،يكاظميوهيمي،يتاريخيمدين يالمدين ي،يمطبع يالحدادي،يالبصرةي -16
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الخ:افي،يعبديعليي،يجغرافي يالسكانياسسيعام ي،يداريال:كريللطباع يوالنشريوالتوزيعي،يالطبع يالثاني ي،ي -17
 .ي2007عماني،ي

 ي.1988الخياطي،يحسني،يالمدنيالعربي يالخليجي ي،يالدوح ي،يقطر،ي -18
 .يي2015ىي،يداودي،يجمع يمحمدي،ياسسيوتطبيقائياالستشعاريعنيبعدي،يالقاهرةي،يالطبع ياالول -19
الدليميي،يخلفيحسينيعليي،يالتخطيطيالح ريي،ياسماءيوم:اهيمي،يالطبع ياالولىي،يالداريالعلمي يالدولي ي -20

 .يي2002للنشريوالتوزيعيوداريالثقاف يللنشريوالتوزيعي،ي
يالراويي،يعبديالناصريصبرييشاهري،ياألسسيالجغرافي يلتخطيطيالمدني،يداريالص:اءيللنشريوالتوزيعي،يعمان -21

 .ي2017،ي1،يط

يمؤسس ي -22 ي، ياالجتماعيالح ريي( ييمشكالئيالمدين ي)دراس يفييعلم ي، ياحمد يالحميد يحسينيعبد رشواني،

 ي.ي2005شبابيالجامع يللنشري،ياالسكندري يمصري،ي
،يالكتابي1السعديي،يعباسيفا لي،يسكانيالعراقي)دراسائيفييأسسيالديموغرافي يوتطبيقاتهيالجغرافي (،يطيي -23

 .ي2013منيالمشاريعيالريادي يلوزارةيالتعليميالعالييوالبحثيالعلمي،يبغداد،ي
 ي.ي2001،ييداريالكتبيالطباع يوالنشري،يبغدادي،ييي1السعدي،يعباسيفا لي،يجغرافي يالسكاني،يجي -24
السماكي،يمحمديازهريسعيديوزمياله،ياستخدأمائياالرضيبينيالنظري يوالتطبيقيدراس يتطبيقي يعنيمدين يي -25

 ي.1985الموصليالكبرىي،يمطبع يجامع يالموصل،يالموصلي
يالحكم يي -26 يدار يمطبع  يالسكاني، يجغرافي  ي، يالعمر يخليل يرؤوفيوم ر يوخالصيمحمد يسعدييمحمد صالحي،

 .ي1990بغدادي،ي
 ي.2017،يكايديخالدي،يجغرافي يالمدني،يالطبع ياالولىيي،يالجنادري يللنشريوالتوزيعي،يعبديالسالمي -27
يط -28 يالمعلومائي، يالعربي يوعصر يالمعلومائيالجغرافي  ينظم ي، يمحمد يالجواد يعبد يمحمد يداريص:اءي1عليي، ،

 .ي2001للنشر،يعمان،ي
ياألرضيالري:ييوالح ريي -29 ياستخدام يتخطيط ي، يعثمانيمحمد ي، يجغي–غنيم يإطار يعمان،يي1ط رافاييعاام، ،

 .ي2001األردن،يداريص:اءيللنشريوالتوزيعي،ي
 .2015غنيمي،يعثمانيمحمديوزمالءهي،يجغرافي يالمدني،ييداريالص:اءي،يعماني،ي -30
 .1957فتوحيالبلداني،يالبالذيي،ي،يمطبع يالنه  يالمصري ي،يالقاهرةي،ي -31
(يميالديي،يداريالك:يلي1718-1546لعثمانيي)مشتاقيعيدانيأعبيدي،يالمدين ي)جزائريالبصرة(يفييالعهدياي -32

 .ي2015للطباع يوالنشريوالتوزيعيي،ي
المعيوفي،يفيصليمناوري،يافاقيوتحديائيالتنمي يفييمحافظ يالم:رقي،يالطبع ياالولىي،يداريالقنديليللنشري -33

 ي.ي2011والتوزيعي،يعماني،ي
،يي1939واخريالعهديالعثمانييحتىيسن يالمنصوري،يجع:ريعبديالدايمي،يالتاريخيالصحييلمدين يالبصرةيايي -34

 .ي2017داريال:يحاءيي،ي
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يط -35 يبعد، يعن ياسسياالستشعار ي، ياحمد يمحمد يالجمهوري ي1مياسي، يوالنشر، يللطباع  يصنعاء يجامع  يدار ،
 ي.ي2013صنعاء،ي-اليمني ي

ي -36 يالعثماني يالعهد يفي ي( يالبصرة يجزائر ي) يالمدين  ي، يعبيد يعيدان يومشتاق يطعم  يحسام ي، -1546)ناصر
 .2015م(ي،يداريالك:يليللطباع يوالنشري،ي1718

النصاري،يحسنيثجيليعجيليوعبديالعظيمياسحقييعقوبي،يالبصرةيوالتهايومتسلموهايومراقدهايومزاراتهايالديني ي -37
 ي.ي2015،يداريالمرت ىيللطباع ي،يالعشارينيالبصرةي،يي

يالبريطانيي) -38 ياالحتالل يفييالعراقيفييعهد يتاريخيالتعليم يالرزاقي، يعبد ي،يط1921_1914الهالليي، ،يي1(
 .يي2017لبنانيبيروئي،يالحراي،ي

يجامع ي -39 يالكتبيللطباع يوالنشر، يمديري يدار يالمدن، يجغرافي  الهيتيي،يصبرييفارسي،يصالحيفليحيحسني،
 ي.1986الموصلي،ي

صيمنيالوثائقيالعثماني يعنيتاريخيالبصرةيفييسجالئيالمحكم يالشرعي ي،يالوانع ي،يمصط:ىيكاظمي،ينصويي -40
 .1982مطبع يجامع يالبصرةي،ي

 الرسائل واألطاريح )اجلامعية(: -2
االسديي،ياميرةيمحمديعلييحمزةيسعيدي،ياستعماالئياالرضيفييحييالتامييمي)منطق يالبياعي(،يرسال يماجستيري -1

 ي.ي2006دي،ي،يكلي يالتربي يبنائي،يجامع يبغدا
األسديي،يشمخييفيصلي،ياالتجاهائيالمكاني يلتغيرياستعماالئياألرضيالزراعي يفييق اءيالمناذرة،يأطروح ي -2

 ي.1996قسميالجغرافي ،يي–أبنيرشديي–كلي يالتربي يي–دكتوراهيجامع يبغدادي
رسال يماجستيري،ي،يي2016ويي1997بلقيسيحبيبيعزالي،يالقوىيالعامل يفييق اءيالمدين يلسنتيي،ياالمارةيي -3

 .ي2018جامع يالبصرةي،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،ي
يالنجفي،ي -4 يفييمدين  يالستعماالئياالرضيالسكني  يالمكاني  يالمالئم  ي، يالصاحبيناجييرشيد يعبد البغداديي،

 ي.1999اطروح يدكتوراهي،يمركزيالتخطيطيالح رييواالقليميي،يجامع يبغدادي،
 لي،يالتباينيالمكانييللمستقرائيالري:ي يوخدماتهايالتعليمي يوالصحي ييفييق اءيالتميميي،ينجالءيجاسميحن -5

 .ي2018المدين ي،يرسال يماجستيري،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،يجامع يالبصرةي،ي
،ياإلقليميالوظي:ييلمدين يالرماديي،يأطروح يدكتوراهي،يكلي ياآلدابي،يجامع يبغداديالجنابيي،يحسنيكشاشيعبدي -6

 .ي2006،ي
ي -7 ي الجغرافي التحليل ، خ ير كريم لقاء حسون، يللمدة ي،ي2002-1977للواقعيالسكنييفييمدين يبغداد ، 

 .ي 2005 ، بغداد جامع  ، رشد أبن تربي  دكتوراه،يكلي  أطروح 
خ يري،يهب يعباسيكريمي،يالتغيريالو ي:ييألستعماالئياالرضيفييالمنطق يالتجاري يالمركزي يلمدين يالبصرةي -8

 ي.2017(ي،يرسال يماجستيريي،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةييي2017ي-يي1974للمدةي)
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خلفي،يمريميخيريهللاي،يالوظي: يالسكني يفييالمراكزيالح ري يفييق اءيالمدين ي،ياطروح يدكتوراهي،يكلي ي -9
 ي.2015التربي يللعلومياالنساني ي،يجامع يالبصرةي،ي

استعماالئياالرضيالح ري يفييناحي يبغداديالجديدةي،يرسال يماجستيري،يالساعديي،يعالءيهاشميداخلي،ي -10
 .ي2006كلي ياالدابي،يجامع يبغدادي،ي

تحليليك:اءةيالخدمائيالتعليمي يوالصحي يوالترفيهي يفييمدين يالناصري ييأطروح يشناني،يتحسينييجاسمي،ي -11
 .ي2010دكتوراهي،ييكلي يالتربي ي،يجامع يالبصرةي،

مصط:ىيمهوسي،يتحليليمكانييلنوعي يالبيئ يالح ري يفييمدين يالقرن يي،ياطروح يدكتوراهييالصبيحي،يعليي -12
 .ي2019،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةي،ي

عبدهللاي،يماهريناصري،يك:اءةيالوظي: يالسكني يفييمدين يالسماوةي،ياطروح يدكتوراهي،يكلي يالتربي يللعلومي -13
 .ي2013االنساني ي،يجامع يالبصرةي،ي

يي،يهدىيظاهري،يالتحليليالمكانييللزحفيالعمرانييعلىياالر ييالزراعي يفييق اءيالتاجيييللمدةيمنيعل -14
 .2019(ي،ياطروح يدكتوراهي،يكلي ياالدابي،يجامع يبغدادي،ي1997-2017)
العيدانيي،يعباسيعبديالحسني،ياالستيطانيالري:ييفييمحافظ يالبصرةي،يرسال يماجستيري،يكلي يالتربي ي،ي -15

 ي.ي1997البصرةي،ييجامع 
ياطروح ي -16 ي، يالبصرة يفييمدين  يالمكانييللخدمائيالمجتمعي  يتباينيالتوزيع يالحسني، يعباسيعبد العيدانيي،

 ي.ي2002دكتوراةي،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةي،ي
المهيمن يالعيداني،يماجدةيعبديهللايطاهري،يدراس يتحليلي يللتراتبيالحجمييللمراكزيالح ري وظاهرةيالمدين ي -17

 .2018فييمحافظ يالبصرةي،ياطروح يدكتوراهي،يجامع يالبصرةي،يكلي يالتربي يللعلومياالنساني ي،ي
ي -18 يالديواني  يلمدين  يالسكني  يالوظي:  ي، يالحسين يعبد يرعد ي، يرسال يي–الغريباوي ي، يالمدن يجغرافي  يفي دراس 

 ي.2002ماجستيري،يكلي ياآلدابي،يجامع يالقادسي ي،ي
جدوعي،يأمارةيالبطائحيالعربي يدراس يفيياحوالهايالسياسي يوال:كري يمنذيالقرنيالرابعيالهجرييمحسني،يابراهيمي -19
الثانييعشريالميالديي،ييرسال يماجستيري،يكلي يي\العاشريالميالدييحتىيمنتصفيالقرنيالسادسيالهجرييي\

 .يي1986االدابي،يجامع يالبصرةي،ي
العثمانيي،يأطروح يدكتوراهي،يكلي ياألدابي،يجامع يالبصرةيالمصط:ىي،يحسينيعليي،يالبصرةيفييمطلعيالعهدي -20

 .ي1998،ي
الوائليي،يعلييفوزييسعيدي،يتطورياستعماالئياألرضيالتجاري يفييمدين يالكوئي،يأطروح يدكتوراهي،يكلي ي -21

 .يي2017التربي ي،يجامع يواسطي،
ي
ي
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 -دوريات والبحوث :لا -3
ي،مجل يجامع يال:يوميي،اثريالتدخليالسياسييفيينشأةيالمدنيالقديم يوالحديث يي،ايمنيواخرونيي،ياسماعيلي -1

 ي.2017ي(ي،2)يالعددي(ي،1)يالمجلد،يكلي يالهندس ي
مجل يالجمعي يي،مورفولوجي يالمدين يبينيالعمقيالتاريخييوالو ي: يالح ري يي،عبديالزهرةيعليي،يالجنابيي -2

 ي.1997(يحزيراني35العددي)ي،الجغرافي يالعراقي ي
،يالتوسعيالح رييالمدين يبغداديوأثرةيعلىياالرا ييالزراعي ،يحنانيحسينيدربولي،يسوسنيصبيحي،ييحمدان -3

ي.يي2013،ييالعدديالتاسعيوالسبعونيي،19مجلد،يمجل يكلي يالتربي ياالساسي ي
طالبيمصحبيحسينيوقاسمينصيفيجاسميالحدادي،يتقيميك:اءةيالوظي: يالتجاري يفييق اءيالدجيليي،يالخزرجي -4

 .ي2012،ي7،يمجل يكلي يالتربي ياالساسي ي،يجامع يبابلي،يالعددي
قطري،يحسني،يالرصيديالسكانييلدوليالخليجيالعربي،يمركزيالوثائقيويالدراسائياإلنساني ،جامع يي،يالخياط -5

 ي.ي1982
باسميعبديالعزيزي،يالتركيبيالنوعييوالعمرييلسكانيالمملك ياالردني يالهاشمي يبحسبيتعدادي،ييالعثماني -6

 ي.ي2006سلسل يدراسائيسكاني ي،يكلي ياالدابي،يجامع يالبصرةي،يمطبع يالجابريي،يي،1994
سميحياحمدي،يدورينظميالمعلومائيالجغرافي يفييإعداديالخرائطيلخطوطيالتساوييالسيمايبالبيانائيي،يعودة -7

 .2004الكمي يفييالمدن،يمجل يابحاثياليرموك،
كامليثامري،يمهدييصالحيهجرسي،ياثريااللتحاقيبرياضياألط:اليعلىيالمحصوليالل:ظييوالتحصيلي،يالكبيسيي -8

تدائيي،يمجل يكلي يالتربي ي،يجامع يالبصرةي،يالعدديالخامسي،يالسن يالثالث ي،يالدراسييلتالميذيالصفياألولياالب
 .ي1981

سهاميكاظميعبدي،يالمؤشرائيالتخطيطي يلتحديدياالحتياجائيالسكني يفييالمدنيالعراقي يي،يمجل ي،يالموسوييي -9
 .ي2016،يكلي يالتربي ي،يالعدديالثالثيوالعشروني

،يالتركيبيالداخلييللوحدائيالسكني يفييمدين يالمجرييعبوديدرجالوساميمحمديعربيتعم ي،يالموسوييي -10
 ي.ي2015الكبير،يمجل يابحاثيميساني،يالمجلديالحادييعشري،يالعدديالثانييوالعشروني،يالسن ي

 اجلهات الرمسية والتقارير الصادرة عنها : -4
 حصاءيوتكنولوجيايالمعلومائي.جمهوري يالعراقي،يوزارةيالتخطيطيوالتعاونياالنمائي،يالجهازيالمركزييلإل -1
يالمعلومائيي -2 يوتكنولوجيا يلإلحصاء يالمركزي يالجهاز ياالنمائي، يوالتعاون يالتخطيط يوزارة ي، يالعراق جمهوري 

 ،يبيانائيغيريمنشورةي.ي2020المجموع ييياالحصائي يالسنوي يتقديرائي
 يالعراقياالداري ي،يمطبع يالهيأةي،يجمهوري يالعراقي،يوزارةيالموارديالمائي ي،يالهيأةيالعام يللمساح ي،يخريط -3

 .2019بغدادي،ي
الجمهوري يالعراقي ي،يوزارةيالتخطيطي،يالجهازيالمركزييلالحصاءي،ينتائجيالتعداديالعاميلسكانيمحافظ يالبصرةي -4

 .1997-1957للمدةيي
محافظ يالبصرةييلجمهوري يالعراقي ي،يوزارةيالتخطيطي،يالجهازيالمركزييلالحصاءي،ينتائجيالتعداديالعاميلسكانا -5
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 (1)ملحق 
ًوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميًً

ًجامعةًالبصرةً/ًكليةًالتربيةًللعلومًاالنسانيةً

 قسمًالجغرافياً/ًالدراساتًالعليا

  
يستمارةياستبيانأم/ي

ي

يطيب يي يتحي ياختييالمواطن ي...يييييخييالمواطنأ

     الماجسـتير  الموسـومة  رسـالةانجةاز  مةن اجةل ان هذه االستمارة مخصصة ألغةراض البحةث العلمةي    
 (GIS)التوسعيالعمراناييلمدينا يالمدينا يعلاىيياالرا اييالزراعيا يباساتخدامينظاميالمعلوماائيالجغرافيا يبــ

 تهدف للحصول على البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة . التي

...  ارجــو التفضــل باإلجابــة بكــل صــدق وموضــوعية علــى االســئلة الــواردة فــي اســتمارة االســتبيان لــذا      
وال حاجـة لـذكر االسـم فـي االسـتمارة ... مـع خـالص علومـات بصـورة سـرية  ... وسيتم التعامل مع هـذه الم

 الشكر واألمتنان 

ي(ياماميماتراهيمناسبايمالحظ ي يي عيعالم ي)

 عنوانيالسكني)ييييييييييييييييييييي(ي -1

يالتحصاايليالدراسااييياماايي)ييي(ييييقاارايويكتاابي)يييي(يابتدائياا يي)يييي(يمتوسااط ي)يييي(ياعدادياا ي)ي(يجامعياا )يييي(ي -2
 .علياي)يييي(ي

الاذينيي(يي)يياخارىي)يي(كاسابي)ييي(ييموظافيي)يي(ييالعائلا يفاييالوحادةيالساكني يبحسابيعملهاميايييمازارعيأفارادعددي-3
ي.(ييييييييييييييييييييييييعملونيفييقطاعائياخرىيتذكر)يييي

 )ييي(اربعياسرياوياكثر)ييي(ثالثيأسر)ييي(يأسرتانيي)ييي(عددياالسريفييالوحدةيالسكني ايييأسرةيواحدةي -4

يي)ييي(ي1990ي–ي1971بينيعاميييي)ييي(ي1970–ي1940تاريخيبناءيالوحدةيالسكني يبينيعاميييي-5

ي)ييي(ي.ي2020ي–ي2003بينيعامييييي)ييي(ي2002ي–ي1991بينيعامييييييي
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ي)يييي(هليالحييالذييتسكنيفيهيمالئمييلكييايييييي-17

ي............................ييماهويسببيرغبتكيفييالبيعياي)ييي(وهليلديكيرغب يببيعيوحدتكيالسكني يي



 .......................................................ق ......ــالحـــمـــ...........ال...........................................

يييييي
212 

 

يييييييييييييييييي)ييي(يي200ي–ي151باااااااااااينيي)ييي(مييي150ي-100باااااااااااينيي)ييي(مييي100مسااااااااااااح يالمساااااااااااكنيياياقااااااااااالييي-18
ي)ييي(يي400اكثريمنيي)ييي(يييي400ي–ي200بيني

يكميعدديالغرفيفييالوحدةيالسكني ييايغرف يواحدةي...ييغرفتانيي...ييثالثيغرفي...ياربعيغرفيفأكثري...يي-19

يكميعدديالطوابقيفييالوحدةيالسكني يايطابقيواحدي...يطابقاني...يثالث يطوابقي...ي-20

ماييالمواديالمستخدم يفييبناءيالوحدةيالسكني يايييطين...ييييطابوقي......يبلوكييي...يثرمساتوني...يييطاابوقيي–ي21
يوثرمستوني...يطابوكيوبلوكي...ييجذوعيالنخيلي...ياخرىي

يماهييالمواديالمستخدم يلسقفيالوحدةيالساكني يايحديادي...ييشايلمانيوطاابوقي)يعكاادةي(ي...ييييكونكريائيمسالحي-22
ي...

هليسكنيمالئميللعائل ياينعمي...يالي...ياذايكانيغيريمالئميفماهويالسببييبنااءيقاديمي...ي ايقيالمساكني...يعادميي-23
يتوفريالخدمائي...ييياخرىي...

_يهلييرغبياحديافراديالعائل يبمغاادرةيالمنازلياينعامي...يالي..ييياذايكاانيالجاوابينعاميفماايالساببيايكثارةيافاراديالعائلا ي24
يالزواجي...يالعملي...ياخرىي......ي

هليللمعتقدائيالديني يوالعادائيوالتقاليديالعشائري يدوريفيياختياريموقعيالسكنيايينعمي...يالي...ياذايكانيالجاوابيي-ي25
ينعميفهليهييتعوديالىي يالمعتقدائيالديني ي...يييالعادائياالجتماعي ي...يييييالتقاليديالعشائري ي...ييييياخرىي....ي

يهليانئيراضيعنيمستوىيالخدمائيالتعليمي يفييمدين يالمدين يايينعمي...يالي...ي-26

يهليانئيراضيعنيمستوىيالخدمائيالصحي ييفييمدين يالمدين يايينعمي...يالي...ي-27

يهليت: ليالعالجيفييالمستش:ىياويالمستوصفيالصحييايينعمي...يالي...ي-28

يمجمعائيالطبي ي...يالعيادائيالخارجي ي...يالعيادائيفييمدين يالبصرةي...اذايكانيالجوابياليفأينيت: ليالعالجيايال

ي_يهليانئيراضيعنيمستوىيالخدمائيالترفيهيهييفييمدين يالمدين يايينعمي...يالي...ي29

يهليانئيرا ييعلىيمستوىيالخدمائيالتجاري ياينعمي.........يالي............ي-30

 

 ملتعاونك شكرا
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ي(2)ملحق 

د ي ن  الوحدائيالسكني يفييمدين ي يالم 

 4محلة  3محلة  2محلة  1محلة  عدد الوحدات السكنية حجم العينة السكان عدد  الحي السكني  ت
 50 4057 1السوق  1

500 
    

 47 4083 الكصوان والسعيد 2
470 

    الحسّين

 37 2962 البدران 3
370 

    الصادق

 40 3611 البوشاوي 4
400 

    المويـل

 39 3489 الميرعثمان 5
390 

    الزويطية

 37 3919 2حي السوق  6
370 

    

 18 1930 الغدير  7
180 

    

 42 4019 1حي الشهداء  8
420 

    الخليفة

 40 4291  2حي الشهداء  9
400 

    

 19 1526 الجزرة 10
190 

    

 108 11090 الجالل والسودان 11
1080 

    

 31 3160 والجنانيةالعبارة  12
310 

    

 43 3803 اليعقوب  13
430 

    السواد

 77 8017 النصيري 14
770 

 الشروق ابو حلوة ابوغزالن الجيبوت 

 56 6328 العلي 15
560 

 الحاج حمدي الشاهين العباس الوحيد

 39 4021 الكرامة 16
390 

 الحدادية السليم العلوان الفرج 

  7230 723 70333 المجموع 

 



 
 

A 

 

Abstract 

The surrounding agricultural lands in the city of Medina started 

decreasing day by day, as a result of the extension of 

urbanization above it, and the increase in the urbanization rate in 

the study area, as the population growth exercised increasing 

pressure on agricultural lands, and this growth is represented by 

the natural increase of the population and the increase caused by 

migration from the countryside to the city The increase in 

population leads to an increase in the demand for land for 

housing purposes And other human services, and means of 

transportation play an important role in the encroachment of 

urbanization on agricultural lands in the study area through the 

construction of roads and the establishment of facilities and 

commercial activities on the sides of these roads, and the lack of 

proper planning in the city helps to expand urbanization at the 

expense of agricultural lands. 

This study dealt with the urban expansion of the city (the city) 

on agricultural lands using geographic information systems 

(GIS). It, in addition to the increase in the number of city 

neighborhoods, and the weakness of the state in putting an end 

to the trespassers on the lands, negatively affected the lack of 

agricultural areas and the encroachment of urbanization on 

them. 

 

The results of the study showed a significant decrease in the area 

of agricultural land in the study area, as the general change rate 

for this type reached (54.56%). The land used and the various 

uses of the land therein, as a result of the improvement of the 

social and economic situation, a movement that contributed to 

the emergence of modern residential neighborhoods that were 

distinguished from the old neighborhoods in the city. 



 
 

B 

 

The study recommended the necessity of preparing a strategic 

plan for the uses of agricultural lands in the city that works to 

organize the urban development process of the population 

centers, achieve the appropriate and sustainable use of 

agricultural lands and their preservation, encourage the 

investment of lands and cultivate them with crops to meet the 

population’s need of vegetables and other crops, and urge 

citizens to build in the medium-value area Agricultural land 

instead of building on agricultural land with high fertility. The 

study also recommended vertical expansion in housing 

construction to accommodate the increasing numbers of the 

population, as is the case in many countries of the world and 

according to modern requirements in order to preserve space. 
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