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 فرضية الدراسة:
أولياااة  إااباااةتمثااا  ال رضاااية حااا ت مسااابقات لمواااكمة البحاااث التاااي ىاااي تعبيااار عااان 

لموكمة البحث, حيث يحاو  الباحث صيارة فرضية الدراسة اعتمادات عمى ما ااات فاي 
, والتااي تمثماات بال رضاايات التيااةس لقااد توسااعت منطقااة الدراسااة بواااك  موااكمة الدراسااة

كبياارع عباار مراحميااا المورفولوايااة, وكااان ىااذا التوساا  رياار مخطااط فااي الباادت ممااا اثاار 
عمااى كافااة خاادمات المدينااة التااي اصاابحت ال تتناسااب ماا  حاااة السااكان, وأن توزيعيااا 

 وأة.عمى االحيات رير متوازن السيما في االحيات حديثة الن
 حدود منطقة الدراسة

النصااا  الوااامالي الوااارقي مااان الكااارة األرضاااية باااين  ان منطقاااة الدراساااة تقااا  فاااي
, ٜٗ, ٖٖوخااط طااو     , ( وااماالت ٖٖ°, ٕٔ, ٜ(,  ٖٖ°, ٚٔ, ٚٗداصرتااي عاارض   

 .( ( ورقات ٖٗ°, ٗٗ, ٛ٘  , (ٖٗ°
 محاور التوسع الحضري:

لمحاااااددات الطبيعياااااة تختمااااا  المساااااتقرات البوااااارية فاااااي مديناااااة ال موااااااة بحساااااب ا
مكانيااة تااوزىااا باسااتعما  األساااليب والطاار   واالصااطناعية والمسااتقبمية المحيطااة بيااا وا 

 ويوم  التوس س , ال نية الك يمة بالتوس 
س إن عممية التوس  الحضرم لمنطقة الدراساة فاي ىاذا الناوع التوسع أحادي االتجاه -أ 

من مركزىاا وتوقيعياا عماى  أم إخراج ال عاليات الرصيسة, عمى وك  أحادم االتااه
فمااة , مسااار الطرياا  الاارصيس كمااا ىااو الحااا  بدايااة المرحمااة التوسااعية الثانيااة لممدينااة

يكاااان ىناااااك سااااوة توساااا  باتااااااه واااار  النياااار الااااذم واااام  حااااي المعتصااااة وحااااي 
 الرصافي. 

إن عمميااة توساا  ونمااو المسااتقرات البواارية فااي منطقااة التوسععع متعععدد االتجا ععات:  -ب 
نواتيا عماى واك  دواصار متمركازة وخطياة عماى محااور الطار   الدراسة تحدث خارج

                                                           

  )د عمى برامايات نظة المعمومات الاغرافية. تة استخراج احداثيات الموق  باالعتما 
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ن التوس  في ىذا الاانب عمى وك  طر  حمقية حو  المنطقة الموّيدة , الرصيسة وا 
وىاااذا ماااا ن حظاااو بالمرحماااة التوساااعية , لتخ يااا  االزدحااااة عااان المنطقاااة المركزياااة

ة نحااو الوااار  الثالثااة والرابعااة لمديناااة ال مواااة حيااث أخاااذ التوساا  باتااىااات متعااادد
 والوما  والانوب.

 أنماط التوسع الحضري في منطقة الدراسة
تعد زيادة التوس  الحضرم في مدينة ال مواة من خا   التطاّور الاوظي ي وزياادة 

والتاااي أصااابحت , ع قاتياااا مااا  األقاااالية الماااااورة لياااا إحااادة سااامات العصااار الحاااديث
عماااى ىاااذا التوسااا  وساااارعة بسااابب عااادة القااادرة لمساااايطرة , مواااكمة تواااااو اميااا  الماااادن

 س (ٔ ويمكن تحديد أنماط التوس  في منطقة الدراسة بما يمي, تحّضرىا وزيادة سكانيا
ويحدث في المناط  المركزية من منطقة الدراساة  نمط التوسع واالمتداد العمودي: -ٔ

ويكااون ىااذا االمتااداد عمااى حساااب تياادية , حيااث يصاا  التنااافس عمااى الموقاا  مااداه
اذ يكااون توساا   لتقااوة األبنيااة الحديثااة المتعااددة الطواباا  باادالت منيااااألبنيااة التراثيااة 
وىذا ما ن حظو في وما  ال مواة حيث يواد مث  ىذا النمط في , المدينة عموديات 

العمااارات السااكنية, فضاا ت عاان عمميااة تياادية فااي األحيااات القديمااة لمنطقااة الدراسااة 
ُيساتغ  الطااب  األرضاي  وتحويميا إلى عمارات ذات اساتعما  ساكني تااارم حياث

لمتاااااارة والطواباااا  األخاااارة لمسااااكن كمااااا ىااااو الحااااا  فااااي الااااازت الغربااااي ماااان حااااي 
 الرصافي. 

يكاون التوسا  الحضارم فاي مديناة بناء األراضي الخالية المنتشرة داخع  المدينعة:  -2
ال موااااة فاااي بعاااض األحياااان خاضااا  لمسااامطات التخطيطياااة المركزياااة عااان طريااا  

الدولااة بتوزياا  قطاا  األراضااي السااكنية عمااى المااواطنين اذ تقااوة  التاادخ  الحكااومي,
فيكون التواو مخططات ومنظمات عن طري  توسي  الحدود البمدياة وتحويا  األراضاي 

                                                           

خالص حسني األوعب, المديناة العربياة, التطاور, الوظااص , الُبنياة, التخطايط, المنظماة العربياة ( ٔ 
 .ٖٙ,صٕٜٛٔلمتربية والثقافة والعموة, معيد البحوث والدراسات العربية, بغداد, 
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أمااااا إذا كااااان التوساااا  الحضاااارم رياااار , المحيطااااة بالمدينااااة إلااااى اسااااتعما  حضاااارم
خاض  لمسمطات الحكومية أو رير منظة عان طريا  التاااوزات الحاصامة أو ساوت 

وتغير االستعما  من خ   مميت األراضي ال اررة وريار المساتغمة مان , طيطالتخ
قباا  الم سسااات الحكوميااة باسااتعما  مغاااير أو سااكن مخااال   عوااواصي(, وىااذا مااا 
ن حظو في وما  ررب مديناة ال موااة ورربياا, حياث تحّولات مسااحات كبيارة مان 

ية وررب المدينة كما فاي األراضي الزراعية وما  ال مواة والمتمثمة بمنطقة االزرك
 بساتين عرَيْة وحسن بيك وبيت كّنة. 

 سياسات اتجا ات التوسع الحضري لمنطقة الدراسة
إن دراسة اتااىات التوس  الحضرم في مدينة ال مواة ووض  سياسات ممنياة 

النيااة يمثمااون العنصاار المتغياار لمتوساا  الحضاارم, فيااتة  يتطمااب معرفااة تاّمااة بالسااكان,
ت التوسا  فاي المديناة مان خا   تواياو التصامية األسااس باالتاااه الااذم تنظاية اتااىاا

يضاااامن التوساااا  الصااااحيم والممااااني , معتماااادات عمااااى قاااارارات وقااااوانين توااااريعية  خااااذين 
وماااااان , بالحساااااابان كثافااااااة السااااااكان, ونمااااااوه, واسااااااتعماالت األرض المااااااااورة لمتصاااااامية

لزراعيااااة الم قتااااة أو المعاااارو  أن التوساااا  يتاااااو نحااااو االراضااااي الواااااررة أو العقااااود ا
ووفااا  القاااانون , األراضاااي ال قيااارة التاااي تعاااود عاصاااديتيا لمدولاااة وبتصااار  م قااات ل فاااراد

سااتراتياية يمكاان لمدولااة أن تسااترد تمااك األراضااي ماان اااا  اقامااة المواااري  التنمويااة واال
بإعدادىا  ٜٜ٘ٔلذا فإن سياسة الدولة اإلدارية تغيرت وتبّدلت منذ عاة , لتوس  المدينة

,   تصمية أسااس حياث ساارت سياساة لتوسا  لممديناة باتاااه الوار  بصاورة منتظماةأو 
لاااذ اقتطعااات مسااااحات واساااعة ماااان , وباتاااااه الواااما  والاناااوب بصاااورة ريااار منتظماااة

أصابحت سياساة  ٜٔٚٔاألراضي المااورة لمتصمية وُضّمت إلى حدوده. أماا فاي عااة 
ساااحات كبياارة ماان األراضااي التوساا  باتااااه الوااما  والانااوب والواار , لااذا اقتطعاات م

 المااورة لمتصمية وُضّمت لحدوده . 
وىنا ن حظ دور الدولة وسياستيا في اتااىات التوس  مان خا   ضاة المنااط  
العوواصية داخ  التصمية األساس بإصدار تصامية قطاعية لتنظية العوواصيات في حي 

 الاوالن والرسالة.
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ااااااه الواااار  والانااااوب, لااااذا أصاااابحت سياسااااة التوساااا  بات ٜٔٛٔأمااااا فااااي عاااااة 
وفي ىذه , اقتطعت مساحات كافية من األراضي المااورة لمتصمية وُضّمت إلى حدوده

المرحمة مان التصامية ن حاظ أيضاات الادور ال اعا  لسياساة اتااىاات التوسا  لمدولاة مان 
خا   تنظاية المنااط  العواواصية وضاميا داخاا  التصامية األسااس كماا فاي حاي التااأمية 

ويظياااار دور التخطاااايط الممااااني  والسياسااااة ال اعمااااة فااااي تحديااااد اتااىااااات , والخضاااارات
 التوس  لمحد من انتوار العوواصيات داخ  المدينة. 

سااااارت سياسااااة التوساااا  باتااااااه الانااااوب حيااااث اقتطعاااات  ٖٜٜٔأمااااا فااااي عاااااة 
أماااا فاااي عااااة  مسااااحات كبيااارة مااان األراضاااي الماااااورة لمتصااامية وضااامت إلاااى حااادوده.

وىاو  س  لمدولاة عماى تحاديث التصامية األسااس بحاي ادياداقتضت سياسة التو  ٕٓٔٓ
وقااد تااة االعتماااد عمااى متابعااة بعااض مراحاا  التوساا  حااي الاامعااة والموقاا  الاااامعي. 

كم واارات تساااعد فااي فيااة التوساا  الحضاارم وىااي التقانااات الحديثااة المتمثمااة بالمرصيااات 
لسانة  (ٕالندساات  قد تة الحصو  عمى مرصية القمارف, ال ضاصية ذات التواريخ المختم ة

 ٕٓٔٓلي الدقاة لسانة اعا (كوياك بيارد لمنطقة الدراسة ومقارنتياا بمرصياة القمار  ٜ٘ٚٔ
 (ٔانظر وك   , لممساعدة في متابعة التوس  وتطور منطقة الدراسة

ومرئية القمر  1975لسنة  2( عممية مطابقة مرئيتي القمرين الند سات 1شك  )
 Erdas Imagine8.4ببرنامج  2212كويك بيرد عالي الدقة لسنة 

 
 .الدراسة لمنطقة Erdasمن عم  الباحث باالعتماد عمى برنام  المصدرس 

 
 المراح  المورفولوجية لتوسع منطقة الدراسة
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من خا   مرااعاة  مراح  التوس  تقسية عمى فقد اعتمد الباحث من خ   ذلكو 
 التاريخيااةار األحااداث بنظاار االعتباا ين خااذخطاط التصااامية االساسااية لمنطقااة الدراسااة, 

 س الميمة وىي كما يمي
 . ٜ٘ٗٔ-ٓٚٛٔمة األولىس منذ النوأة المرح -ٔ
 . ٜٓٚٔ-ٜٙٗٔالمرحمة الثانيةس من  -ٕ
 . ٜٜٔٔ-ٜٔٚٔالمرحمة الثالثةس من  -ٖ
 . ٕٕٔٓ-ٕٜٜٔالمرحمة الرابعةس من  -ٗ

  1945-1872المرحمة األولى منذ النشأة 
نااا أن بااذور نوااأة مدينااة ال مواااة يتبااين ل التاريخيااةماان خاا   مرااعااة المصااادر 

 .ة فااي عصاار فااار الساا الت لكنيااا لااة تظياار كمدينااة ليااا أىميتيااا  ٖٓٓٓتعااود إلااى 
إال فااي أواخاار العيااد العثماااني بعااد أن قَااِدَة العثمااانيون عمااى تأساايس مدينااة الصااق وية 

وبمااااارور الااااازمن فقااااادت مديناااااة , لممحافظاااااة عماااااى إداماااااة صااااا حية اااااادو  الصاااااق وية
بعااد أن تحااّو  طرياا  النقاا  النياارم إلااى الطرياا   والساايماأىميتيااا التااريااة الصااق وية 

البااارم الاااذم يمااار بموضااا  مديناااة ال موااااة الحاااالي والاااذم أصااابم الطريااا  الااارصيس فاااي 
ويعاد إحادة المقوماات التاي أدت إلاى ظياور وتوسا  , التاارة والنق  والخادمات األخارة

 . (ٔ مدينة ال مواة ونواتيا
أة بطابعياا الري اي واأنيا واأن الكثيار مان المادن التاي يراا  وتميزت مرحماة النوا

وااااتت ىااذه المرحمااة تواصاا ت ماا  تااأريخ المدينااة الري ااي , أصااوليا إلااى النوااأة الزراعيااة
الااذم لااة تاادخ  النواااطات اإلداريااة والتااريااة والصااناعية والنقاا  والخدميااة كااأم مدينااة 

نواة األولى لمدينة ال مواة تحت حيث تة اختيار ال ,تحم  ن س الص ة التي نوأت فييا
ة فاو  مساتوة سااطم  ٘ٗعناد موضا  مرت ا  يبما   قد َنواأةاااااف, تاأثير عاما  التضااريس

وأخاااذت , رات لماااتخمص مااان أخطاااار ال يضااااناتالبحااار عماااى الضااا ة الوااارقية لنيااار ال ااا
 ة عمى فيضانات نير ال رات.المدينة تتوس  بعد أن تمت السيطر 
                                                           

  قاتياا االقميمياة, رساالة مااساتير  رياراحمد فياض صالم المحمدم, مدينة ال مواة وظاص يا وعٔ) 
 .ٙٔ, صمنوورة(, كمية الداب, اامعة بغداد
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ىااو بدايااة أو  نواااط مسااتقر يقااوة بوظي ااة  ٓٚٛٔ نةبسااإن تحديااد الماادة الزمنيااة 
حياث تاة إنواات خاان  عّوياد حّماو( عماى رارار الخاناات التاي انتوارت فاي تماك , خدمية

باوا بإنوات مركزات لماندرماة عناد بداياة  احة قواف  التاار وقاة الوالي مدحتالمدة الستر 
نااازحين ماان مدينااة ماان ال وباادأ التاماا  حولااو, ٘ٛٛٔ ساانة الاساار الخواابي الااذم ُأنوااأ

حياااث قااااة كااااظة , قبالاااة الخاااان ووااايدت ىاااذه المرحماااة بناااات أو  مسااااد, (ٔ الصاااق وية
ويعاد الااام   , الااام  الكبيار حالياات((ٕ باساموت المساد الاام  الاذم يسامى ببنا( باوا

وقد أصبم النواة األولى التي تركزت حولو الم سساات األخارة , أو  م سسة تبنى فييا
 والسايما ة العمران بالتوس  البطايت متخاذة طار  النقا  محاورات رصيسايات ليااواستمرت حرك

ان الاساار الااذم مكاا ٜٛٔٔبعااد إنوااات الاساار الخواابي الااذم أنوااأه البريطااانيون ساانة 
( ٓ٘ٔد المساااكن فييااا  حتااى بماا  عااد ٜٜٔٔ ساانة تومااا أن حماا, أنوااأه ماادحت باوااا

 .(ٖ ات مسكن
 ,كااز الحضاارم األو  فااي اإلقماايةأصاابحت مدينااة ال مواااة المر  ٕٜٙٔ ساانةوبعااد 

بعاااااد أن اكتسااااابت الصااااا ة اإلدارياااااة كمركاااااز لمقضاااااات بموااااااب اإلدارة الممكياااااة المااااارقة 
 والذم اعطاىا مركزيتيا الحضرية وتوس  خدماتيا. ,(ٗ (ٙٙٛ 

وتاة فاتم طريا  القاصمقامياة الاذم  ,فموااة القادية -تة توساي  طريا  بغاداد وبعدىا
ثااة بعاادىا تااة اسااتبدا  الاساار الخواابي الااذم , ٕٜٛٔ ساانةتميااز باتساااعو  نااذاك وذلااك 

                                                           

 .ٖٓمحمد واكر المحمدم, تأريخ ال مواة, مصدر ساب , صٔ)  
  ) كاااظة باواااس  وىااو صااير الساامطان عبااد الحميااد الثاااني, ُعااّين  ماارات لمخيالااة فااي بغااداد واتخااذ ماان

 مدينة ال مواة مقرات صي يات لو(.
اميوريااااة العاااارا , مديريااااة بمااااديات محافظااااة االنبااااار, الاااادلي  التعري ااااي لمديريااااة بمديااااة ال مواااااة,  ٕ) 

 .ٗ, صٜٜٜٔ
رسااالة مااسااتير  رياار منوااورة(, اامعااة  إبااراىية تركااي اعاطااة, قضااات ال مواااة, دراسااة إقميميااة, ٖ) 

 .ٜٕٕ, صٜٙٚٔ بغداد, كمية الداب,
 .ٖ, مصدر ساب , صالدلي  التعري ي لمديرية بمدية ال مواة( ٗ 
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م والااذ ٕٖٜٔ سانةعماى نياار ال ارات بالاسار الحدياادم  ٜٛٔٔ سانةأنوا  فاي المدينااة 
 . كان من أىة أسباب توس  المدينة

فمكا  حاارة مركاز أو ناواة , وكان تخطيط ىذه المرحمة يعتماد عماى نظااة الحاارات
 . (ٔ و  إلى مركز النواةتدور حولو المناز  بوك  مت ص  لسيولة الوص

تمياااازت ىااااذه المرحمااااة بطااااو  مراحميااااا التطوريااااة التااااي ماااارت بيااااا المدينااااة حيااااث 
مماااا أدة إلاااى اخااات ط  ,وريااار مخطاااط وكاااان التوسااا  فيياااا بطيصاااات  ,سااانة ٘ٚاساااتغرقت 

أصااابحت قطااا  األراضاااي  اذ ,اسااتعماالت األرض وتاااداخميا تحااات تاااأثير نظاااة الواااوارع
افتقااار المدينااة لمعديااد ماان النواااطات االقتصااادية ممااا رياار منتظمااة الوااك  والمساااحة و 

 .أدة إلى تكوين ركود اقتصادم أّثر عمى نمو وتوس  المدينة
أصااادرت مديرياااة الطاااابو وتساااوية األراضاااي خارطاااة موّضااام  ٜٓٗٔوفاااي عااااة 

, عمييا اتااه توس  المدينة وماالت وانوبات وورقات وبنص  داصرة تحيط بالمركز الحضرم
وتوسا  مناتظة , عوواصيات م  امتداد الطار  باالقرة الماااورة واماالت وانوباات وكان التوس  

 . (ٕ الاسر الحديد بمناط  ور  المدينةومخطط م  امتداد الطري  الذم يربط 
الساااارام او ىمااااا  طعااااس نّعااااومي( سااااكنيين  حيااااينظياااارت خاااا   ىااااذه المرحمااااة 

انظاااار , معتصااااة حاليااااات(الحصااااوة القديمااااة  ال اوو رابيااااة ال مواااااة( ,  الرصااااافي حاليااااات(
 .(ٔخريطة  

 
 
 

                                                           

دمات التعميمياااة فاااي مديناااة ال موااااة, رساااالة ضااايات خمااايس عماااي الااادليمي, التوزيااا  المكااااني لمخااا ٔ) 
 .ٔ٘, صٜٜٜٔ, مااستير  رير منوورة(, كمية التربية ابن رود, اامعة بغداد

كتوراه عبد اهلل فرحان عبد, المدينة المعاصرة بين ال كر التخطيطي واالدارة الحضرية, اطروحة د (ٕ 
 .ٜٓٔ, صٕٔٔٓ رير منوورة(, معيد التخطيط الحضرم واالقميمي, اامعة بغداد,
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 1945-1872من  لمفترةالتوسع الحضري لمنطقة الدراسة  حمة( مر 1خريطة)

 
 المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمى مرصيات االقمار ال ضاصية

 Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلسنة. 
 ات بطيصااات نااو كااان توسااعالااررة ماان التوساا  الحاصاا   نااذاك فااي المدينااة إال إعمااى و 

ورياااب التنظيمااات البمديااة وكااان توساا  نااواة المدينااة باتااااه الوااما  , دون خطااة مساابقة
وكاناات , ال مواااة -وباتااااه الواار  بمااوازاة طرياا  بغااداد, الغربااي ماا  امتااداد نياار ال اارات

 ,بساابب انخ اااض األرض ,ااادات  يصااةحركااة التوساا  فااي الااازت الانااوبي ماان المدينااة بط
فيما بعد عندما أوعازت السامطات إلاى معالاة ذلك وتة , سوب المياه الاوفيةوارت اع من

ولاااة تتاااااوز مسااااحة , (ٔ نااااط  المنخ ضاااة مقابااا  تمميكياااا لياااةاألىاااالي بااادفن تماااك الم
وىاااي موزعاااة عماااى اميااا  , (ٔ  ىكتاااار 4ٗٗٚلة فاااي ىاااذه المرحماااة عااان المديناااة المواااغو 
 .(ٔ, انظر الادو   االستعماالت

                                                           

ضااايات خمااايس عماااي, التوزيااا  المكااااني لمخااادمات التعميمياااة فاااي مديناااة ال موااااة, مصااادر سااااب ,  ٔ) 
 .٘٘ص

أحماااد فيااااض صاااالم المحمااادم, مديناااة ال موااااة, وظاص ياااا وع قاتياااا اإلقميمياااة, مصااادر سااااب , ( ٔ 
 .ٛ٘ص
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يع الجغرافي الستعماالت االرض في منطقة الدراسة في المرحمة ( التوز 1جدو  )
 االولى

المسعععععععععععععععععاحة  نوع االستعما  ت
 بالهكتار

النسععععبة المئويععععة 
 لك  استعما 

 4ٕٓٛٗ 4ٖٖٔٔ االستعما  السكني   -ٔ
 4ٕٗٓٚ 4ٖٜٕٓ استعما  النق    -ٕ
 4ٜٕٙٓ 4ٗ٘ٔ استعما  األراضي المكووفة والزراعية   -ٖ
 4ٖٛٗ 4ٖٙ لصناعياالستعما  التاارم وا  -ٗ
 4ٕٙٓ 4ٕٓ المناط  الخضرات والترفييية  -٘
 4ٖٗٗ 4ٕٖٖ االستعما  الخدمي   -ٙ
 4ٗٓٓ 4ٖٓ استعماالت أخرة   -ٚ

 %122 7444 المجموع

مديناااة , مااان عمااا  الباحاااث باالعتمااااد عماااىس أحماااد فيااااض صاااالم المحمااادمالمصااادرس 
 . ٛ٘ص, مصدر ساب , وظاص يا وع قاتيا اإلقميمية, ال مواة

أن اساااتعماالت األرض فاااي ىاااذه المرحماااة  اعااا هم لناااا مااان خااا   الاااادو  يتضااا
حياااث احتااا  االساااتعما  الساااكني المرتباااة األولاااى وتقاااّدر , موزعاااة عماااى مسااااحة المديناااة

أماا النقا  فقاد بمغات , % مان المسااحة الكمياة 4ٕٓٛٗوبمسابة  ات ىكتاار  4ٖٖٔٔمساحتو 
ة األراضااااي المكوااااوففااااي حااااين وااااكمت , %4ٕٗٓٚوبنساااابة  ات ىكتااااار  4ٖٜٕٓمساااااحتو 

أما االستعما  التااارم والصاناعي , %4ٜٕٙٓسبة وبن ات ىكتار  4ٗ٘ٔوالزراعية مساحة 
بساااااابب تااااااداخ  اسااااااتعما  , %4ٖٛٗوبنساااااابة  ات ىكتااااااار  4ٖٙمعااااااات فقااااااد بمغاااااات مساااااااحتو 

إلااى خمااط وظي ااي واضاام فااي الم سسااات التااريااة ماا  الم سسااات الصااناعية ممااا أدة 
, %4ٕٙٓوبنسابة  ات ىكتاار  4ٕٓفقد واكمت ت والترفييية أما المناط  الخضرا, االستعما 

,أمااا االسااتعما  %4ٗٓٓونساابة  4ٖٓأمااا االسااتعماالت األخاارة فوااكمت مساااحة قاادرىا 
 . من مساحة المدينة, %4ٖٗٗوبنسبة  ات ىكتار  4ٕٖٖالخدمي مساحة 
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  1972-1946المرحمة الثانية من 
ن مراحا  التوسا  فيياا , ةتميزت ىذه المرحمة بسرعة نموىا عند المرحمة الساابق وا 

اتااىات ىي االتااه الومالي الاذم يمثا  التوسا  فاي الاازت الاناوبي مان  ةوممت ث ث
حي الاوالن واالتااه الورقي الاذم يمثا  التوسا  فاي الاازت الوارقي مان حاي المعتصاة 

أمااااا االتااااااه الانااااوبي تااااة , وحااااي الرصااااافي وحااااي الاميوريااااة وااااازت ماااان حااااي الوحاااادة
انظاار , ناادلس والااازت الواامالي ماان حااي الرسااالة وااازت ماان حااي ناازا اسااتحداث حااي األ

 .(ٕ خريطة
 1972 -1946( مرحمة التوسع الحضري لمنطقة الدراسة لمفترة من 2خريطة )

 
 المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمى مرصيات االقمار ال ضاصية

 Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلسنة. 
بسبب واود عاص  طبيعي متمث  بنير  ,لة يحص  فيو توس  أما االتااه الغربي

ومن أبرز سمات ىذه المرحمة ىو استمرار ظاىرة الخمط الوظي ي الساتعماالت , ال رات
عمماااات  ٜٚ٘ٔلكاااان بعااااد عاااااة , األرض بساااابب النمااااو العوااااواصي السااااتعماالت األرض

و العواااواصي السااامطات المحمياااة عماااى تواياااو نماااو المديناااة وتنظيماااو والسااايطرة عماااى النمااا
حيااث قاماات الساامطات بتوزياا  قطاا  األراضااي الخاصااة باالسااتعما  الصااناعي وبأسااعار 

كماااا ووااايدت ىااااذه , رمزياااة وعاااز  ىاااذه األراضاااي الصاااناعية عاااان بااااقي االساااتعماالت
واتبعااات السااامطات  عما  الساااكني واالساااتعما  التااااارم,ماااا باااين االسااات ات المرحماااة تنافسااا
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ط ألنيااا تاارب د الطاار  والوااوارع داخاا  المدينااة,بيااالمحميااة طاار  وأساااليب ادياادة فااي تع
 المدينة بالطري  الدولي القدية.

تواااييد ونظااارات لتوسااا  الوحااادات الساااكنية وكثااارة الطااار  الحديثاااة المبمطاااة فقاااد تاااة  
صاابم ثاااني اساار موااّيد فااي عمااى نياار ال اارات لي, (ٔ ٖٜٙٔاساار ماان الكونكرياات عاااة 

 المدينة.
رم يتناساااب مااا  التطاااّور الحضاااارم تميااازت ىاااذه المرحماااة بظياااور نساااي  معمااااو 

المتمثا  بساعة مساااحة البناات واخت ااات المسااحات الداخميااة لتحا  الحااداص  فاي الواايااات 
واايدت ىاذه المرحماة محااوالت تخطيطياة باالعتماااد و , اد المساتخدمةاألمامياة وناوع الماو 

عماااى الخبااارات األانبياااة حياااث تاااة وضااا  أو تصااامية قطااااعي ساااكني حاااديث فاااي عااااة 
وركااازت فااي معالاتياااا التخطيطياااة عماااى تنظاااية  ,  واااركة  دوكسااايادس(ماان قبااا ٜٜ٘ٔ

وكاااان لياااذا التصااامية دور كبيااار فاااي تواياااو التوسااا  , االساااتعما  الساااكني فاااي المديناااة
تاااة بمواباااو توساااي  واااوارع المديناااة وفاااتم واااوارع اديااادة لتحساااين  ذإ ,الحضااارم لممديناااة

 وير الك اتة التخطيطية لممدينة .وتط
 1991-1971لمرحمة الثالثة ا

التاااي بااادورىا  ٜٔٚٔتميااازت ىاااذه المرحماااة باااالتطورات االقتصاااادية التاااي أعقبااات 
انعكسات  ثارىااا اإلياابياة عمااى النواااط االقتصاادم واالاتماااعي والخادمي والثقااافي فااي 

فض  عان اتسااع الحّياز الحضارم واساتحداث أحياات اديادة , امي  مراف  حياة المدينة
, (ٔ ٜٔٛٔ( لعاااااة ٜٖٚ , ٜٔٚٔ( لعاااااة ٙٛٔة  بموااااب التصااااامية األساسااااية المرقمااا

  والتاااي وااام  التوسااا  فيياااا كافاااة أاااازات المديناااة لتاااااوز العقباااات التاااي خّم تياااا المراحااا
 . السابقة نتياة التوس  العوواصي

                                                           

 .ٕٔلدلي  التعري ي لمديرية بمدية ال مواة, مصدر ساب , صا( ٔ 
 .ٖٓالدلي  التعري ي لمديرية بمدية ال مواة, مصدر ساب , ص (ٔ 
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م سساة المنصاور االستواارية الممغااة عماى  حيث تعاقد مامس بمدية ال مواة ما 
والااذم ييااد  إلاى إيااااد نااوع ( الايارةمعتمااد عماى وحاادة وضا  تصاامية أساساي لممدينااة 

لقاد حادد التصامية األساساي ث ثاة , (ٔ الوظي ية ضمن الحي السكني الواحادمن الك اتة 
األو  نحو الوما  والثاني نحو الور  والثالث , اتااىات لنمو المدينة في ىذه المرحمة

 اااض وذلااك بساابب انخ إال أنااو ظياارت عقبااات فااي التوساا  نحااو الوااما , نحااو الانااوب
فضاا ت عاان واااود عاااص   خاار متمثاا  بااالمقبرة , وارت اااع مسااتوة المياااه الاوفيااةاألرض 

توسعت نحو الور  وتمثمت و استحداث أحيات اديدة في ىذه المرحمة  تة والمقال  حيث
حاااي الوااارطة( ونحاااو , حاااي القادساااية, حاااي المعمماااين, حاااي الوحااادة,  حي الضاااباطاباااا

والواارقية وقسااة قمياا  ماان الااازت الانااوبي ماان حااي  األازات الواامالية ااااالوااما  وتمثماات ب
والاازت , وحاي التاأمية, وحي الخضرات, الاوالن( ونحو الانوب وتمثمت با حي اليرموك

 . (ٖانظر خريطة  , الانوبي من حي الرسالة(
 1991-1971( مرحمة التوسع الحضري لمنطقة الدراسة لمفترة من 3خريطة )

 
 اد عمى مرصيات االقمار ال ضاصيةالمصدرس من عم  الباحث باالعتم

                                                           

  )  وحدة الايرةسneighborhood  وىي تعني منطقاة ساكنية تحتاوم عماى مختما  الخادمات مثا )
 في القطاع السكني. األسوا , المدارس, الطوارئ, وساص  النق  التي تستخدة من الساكنين

أيااااد عاواااور الطااااصي, تخطااايط اساااتعماالت األرض لممااادن باساااتخداة التحساااس النااااصي, أطروحاااة ( ٔ 
 .ٖٚ, صٕٓٓٓدكتوراه رير منوورة, مركز التخطيط الحضرم واإلقميمي, اامعة بغداد, 
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Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلسنة. 
تميااازت ىاااذه المرحماااة بالتوسااا  العماااودم فاااي المنااااط  المركزياااة ومااا  واايااااات 
قامة المواري  التنموية التي ساعدت عمى زيادة أعداد الياارة داخا  المديناة  ,الووارع وا 

   فرز وتوزي  قط  األراضي وتوفير الُمنم مما أدة إلى زيادة الحّيز الحضرم من خ
 . والقروض ألرراض البنات

 2212-1992المرحمة الرابعة 
لقااااد تمياااازت ىااااذه المرحمااااة عاااان المراحاااا  السااااابقة بواااااود ظاااار  سياسااااي تمثاااا  
بالحصاااار االقتصاااادم عماااى الواااعب العراقاااي وماااا أعقباااو مااان عااادوان مسااامم واحااات   

عمى تدىور األوضاع  اّثر بدوره, و ى يومنا ىذاوالذم نعيش  ثاره إل ٖٕٓٓالعرا  عاة 
السياسية واالقتصادية والخدمية والثقافية والصحية وتدمير البنى التحتية في كافة أنحات 

ومنيا مدينة ال مواة التي أوق ت العما  فاي الكثيار مان الموااري  التنموياة التاي , العرا 
احاا  التوساا  فااي ىااذه المرحمااة تمثماات مر , كبياار فااي توساا  وتطااّور المدينااة أثااركااان ليااا 

التوس  الضمني ل راضاي ريار المعماورة  فض ت عن, باتااىين وىما الورقي والانوبي
أمااا االتااااه الواامالي والغربااي فقااد توقاا  عاان التوساا  الحضاارم , داخا  األحيااات القديمااة

ووايدت ىاذه , نحوىا لواود عواص  متمثمة بواود سكة الحديد وماالت ونير ال رات ررباات 
لمرحماااة اساااتحداث أحياااات اديااادة فاااي الاااازت الاناااوبي الوااارقي مااان المديناااة ىاااي  حاااي ا

 (.ٗانظر خريطة  , (والاامعة والمنصور, والس ة, والمأمون, األمين
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 2212-1992( مرحمة التوسع الحضري لمنطقة الدراسة لمفترة من 4خريطة )

 
 ية المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمى مرصيات االقمار ال ضاص

Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلسنة. 
دعت الحااااة إلااى توسااي  التصاامية األساااس حيااث تااة إصاادار التصاامية الماارقة فاا

وقاد اعقاب ىاذا , في التوس  الحضارم لممديناة اسيةالذم , (ٔ ٖٜٜٔب( لسنة -ٜٖٚ 
ساكنية حياث تاة  التصمية إصدار ماموعاة مان التصاامية القطاعياة لتاوفير قطا  أراضع 

إلى مساحة المدينة في الازت الانوبي وىي رير مستغّمة حاليات  ات ( ىكتار ٓٓ٘ٔضافة  إ
وكاناات حاادود البمديااة مغمقااة , (ٔ المدينااة وعاادة تااوفر الخاادمات فييااا لبعاادىا عاان مركااز

بوأن التوس  في الناحية الومالية لواود عاص  المتمثا  بساكة الحدياد والانوبياة لبعادىا 
 دماتيا. عن مركز المدينة وقّمة خ

انعااااداة  ٖٕٓٓمااااا وواااايدت ىااااذه المرحمااااة وخاصااااة بعااااد االحاااات   األمريكااااي ك
وظيااور البنااات رياار القااانوني فااي أطاارا  المدينااة , الساامطة القانونيااةالتخطاايط وضااع  

                                                           

 .ٖٔالدلي  التعري ي لمديرية بمدية ال مواة, مصدر ساب , ص ٔ) 
ديااة االنبااار, مديريااة بمديااة ال مواااة, مقابمااة وخصااية ماا  الميناادس أكاارة نااورم, وزارة البمااديات, بمٔ) 

 .ٖٕٔٓ/ٔ/ٕٛمدير وحدة التااوزات, القسة ال ني, في 
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االساااتعما  عناااد تحويااا   والسااايماليواااك  عبصاااات فاااي تاااوفير الخااادمات ل حياااات الساااكنية 
 . تعما  سكني عوواصيالخدمي أو مناط  خضرات أو م توحة إلى اس

 2212-1872( مراح  التوسع الحضري لمنطقة الدراسة لمفترة من 5خريطة )

 
 المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمى مرصيات االقمار ال ضاصية

Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلسنة. 
 :منطقة الدراسة فيالتوسع الحضري لعوام  المؤثرة عمى ا

وىناك ماموعة من العوام  الم ثرة في نمو وتوس  المدينة ويمكن إياازىاا بماا  
 س يأتي
 ودور ا في التوسع الحضري البشرية عوام الأواًل: 

 وىيس منطقة الدراسةوالتي توم  ماموعة من العوام  الم ثرة عمى توس  
 ويااا ثر الحضاارم المدينااةتوساا  ىناااك حالااة ماان الت اعاا  بااين السااكان و  السععكان: .ٔ

فزياااادة اعاااداد الساااكان يعناااي زياااادة الحاااااة الاااى وحااادات ساااكنية , أحااادىما باااالخر
وىاذه الزياادة فاي الوحادات الساكنية يعناي , إليوات اعداد اضافية من الساكان اديدة

فضااا  ت اساااتحداث , الحاااااة لمتوسااا  بالخااادمات واساااتحداث وحااادات خدمياااة اديااادة
مماااا يااا دم الاااى توسااا  , ةمحااا ت تاارياااة لمواكباااة حاااااة الساااكان وتمبياااة طمبااااتي

ن  المدينااة نحااو االطاارا  واسااتحداث اراضااي ادياادة ماان اااا  اسااتيعاب التوساا . وا 
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لطبيعاي أو ىذا الماتم  معّرض لمتغير بالزياادة لساكان المديناة عان طريا  النماو ا
 .(ٔ الحركة الداصمة لمسكان

 من خ   س  منطقة الدراسةوتوس   وويمكن معرفة تأثيرات السكان في نم
الزيااااادة السااااكانية كافااااة المتغياااارات التااااي  تمثاااا يااااادة السااااكانية النمو الطبيعااااي(س الز  .أ 

تحدث عمى السكان وت دم إلى زيادة حامو أو نقصانو ب ع  الوالدات أو الوفيات 
وتعاااد الزياااادة الساااكانية مااان العوامااا   .(ٕ عناااى ال ااار  باااين الاااوالدات والوفيااااتأم بم

حيااث إن زيااادة السااكان أو نقصااانو فااي  توساا  منطقااة الدراسااةالميمااة والماا ثرة فااي 
المديناااة مااارتبط باااا الوالدات والوفياااات( وىماااا بااادورىما يتاااأثران بامماااة مااان األساااباب 

ياا ثر عمااى اإلنااااب  ومااا, تااوفر اإلنتاااج الغااذاصي, والع اااي ومنيااا الطااب الوقاااصي
ك وىناااا, ومساااتوة الصاااحة العاماااة, زواجكالااادخ  ودرااااة الاااتعمة والميناااة وسااان الااا

حسااب الزياادة  وتاة.(ٔ الازواج المبكارو  ,مثا  تعادد الزوااات من النس  عوام  تزيد
حسب معد  النمو وف  معادلة بو  ٜٖٕٓلغاية  ٜٚٗٔالسكانية المتوقعة من سنة 

 (.ٕ, انظر ادو   تقدير السكان
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٕ٘, صٜٛٚٔفتحي أبو عيانة, اغرافية السكان, دار النيضة العربية, بيروت, ٔ)  
(2) John. I. Klark, Population Geography, Pergamon press Ltd., Oxford, 

1968, P.138.  
 . ٖٔ, صٜٛٙٔفيميب رفمة, اإلنسان وعمران األرض, مكتبة اإلنامو المصرية, القاىرة,  ٔ) 
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 ( الزيادة السكانية والمتوقعة لسكان منطقة الدراسة2جدو  )
 (2239-1947)لمفترة من 

معّدل النمو مقدار الزيادة كانعدد الس السنوات ت
(1)

 . 

1.  1441 14441   

2.  1451 14844 8841 6,1% 

3.  1465 36334 16486 1,85 % 

4.  1411 63454 26124 4,14 % 

5.  1481 144131 46681 5,64 % 

6.  1441 153134 43444 3,42 % 

1.  2444 243165 44435 2,35% 

8.  2414 256281 53122 2,34% 

4.  2424 334325 18438 2,64% 

14.  2434 435463 141638 2,68% 

 المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمىس 
إحصااااات , مديريااااة الن ااااوس العامااااة, وزارة الواااا ون االاتماعيااااة, المممكااااة العراقيااااة -ٔ

 .  ٚ٘ٔص, ٔادو  رقة , ٔج, بغداد, ٜٚٗٔالسكان لعاة 
صاااصية الماموعااة اإلح, مديريااة الن ااوس العامااة, وزارة الداخميااة, المممكااة العراقيااة -ٕ

 .  ٕٕص, ٛادو  رقة , بغداد, مطبعة الزىرات, ٜٚ٘ٔلتساي  عاة 
التعاداد العااة , مديرياة األحاوا  المدنياة العاماة, وزارة الداخمياة, الاميورية العراقياة -ٖ

 اداو  رير منوورة. , ٖادو  رقة , ٜ٘ٙٔلمسكان لسنة 

                                                           

 معد  النمو السكاني ويستخرج وف  المعادلة التالية س  (ٔ 

 
 = معد  النمو السكاني. rحيث أن س 

P1  ,التعداد ال ح  أو األخير =Po. التعداد الساب  أو األو = 
pT عدد السنوات ما بين التعدادين = 

, ٕٓٓٓ, بغااداد, ٕلممزيااد ينظاارس طااو حمااادم الحااديثي, اغرافيااة لسااكان, مطاااب  التعمااية العااالي, ط
 .ٖٖٔص
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اموعاااااة الم, الايااااااز المركااااازم ل حصاااااات, وزارة التخطااااايط, الاميورياااااة العراقياااااة -ٗ
 ٜٕٓٓونتاص  الحصر والترقية لسنة  ٜٜٚٔو ٜٚٛٔو ٜٚٚٔاإلحصاصية لعاة

واساتخراج سانة  ٜٖٕٓ, ٜٕٕٓ, ٜٕٔٓمعادلة تقدير السكان لمسنوات المتوقعاة  -٘
  nاليد  من خ   المعادلة التاليةس 

يااار محااا  الساااكن بقصاااد اإلقاماااة يالمكانياااة وانتقاااا  األفاااراد والاماعاااات وتغالحركاااة  .ب 
الداصمة والحصو  عمى االستقرار والرز  في المكاان الميااار إلياو بسابب العواما  

ويصاااااحب ىاااااذا االنتقاااااا  تغيااااار فاااااي البنياااااة , التااااي تااااادفعية لتغيااااار محااااا  اإلقاماااااة
يارة السكان من بمث  توت, الظرو  التي تدخ  حياتية الاديدةاالاتماعية بسبب 

 بياارة الياارة تمثماتو  الري ياة المنااط  المناط  المحيطاة بمديناة ال موااة وخاصاةت 
إن الزيادة الكبيرة  .من محافظات العرا  الى مدينة ال مواة ٖٕٓٓالسكان ما بعد 

 ,ي واالقتصاادمنافي حاة سكان المديناة لياا  ثاار سامبية تا ثر عماى الييكا  العمرا
 .والديموررافي لممدينة ,والحضرم ,واالاتماعي

عمى الماتم  وما ترتب عميو من عواما  إن التغيرات التي طرأت  انشطار األسرة: -ٔ
تحويا   يا دم إلاى ,أدت إلى زيادة عدد األسار وتناامي حامياا فاي الوحادة الساكنية

والتي تتكون من األب واألة وأوالدىة وأح ادىة إلاى عاصماة  العاصمة من وكميا الممتد
وبالتاااالي يحااادث االنواااطار األسااارم مماااا  ,تقتصااار عماااى الااازوج والزوااااة وأط اليماااا

عد عمااى زيااادة الطمااب ل راضااي والوحاادات السااكنية ماان أااا  أن تكااون األساارة يسااا
دة اتسااع مديناة ال موااة ن تعيش بدون األى  مما يا دم إلاى زيااألوبحااة مستقّمة 
 .مساحيات 
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ويعااد عاماا  الاادخ  ماان العواماا  الميمااة والماا ثرة فااي نمااو وتوساا  مدينااة ال مواااة 
يادة قابمية األسر المنوطرة عمى استي ك أم ز , من خ   الطمب المكاني عمى السكن

 . (ٔ  المزيد من المساحات السكنية واالنتقا  إلى وحدات سكنية أفض 
يااا مدينااة ال مواااة تحتاااج إلااى إفااراز إن زيااادة انوااطار األساار فااي أم مدينااة ومن

ن زيااادة , وبالتااالي ياا ثر عمااى خاادمات البنااى التحتيااة واالاتماعيااة وال نيااة ,( سااكني وا 
وبالتااالي تاانعكس , ل ساار الادياادة ياا دم إلااى ارت اااع الكثافااة السااكانية واإلسااكانية ال اارز

 .ى االرتكازية المقدمة لممدينةنالخدمات الماتمعية والبك اية وك اتة عمى عدة 
ذات أىميااة كبياارة ال  الاياادة النقاا  وااوارعتعااد  والرغبععة باالنتقععا : الشععوارع الجيععدة -ٕ

وقاد تازامن االىتمااة وظيور أحياصياا,  ة ال مواةمدين نووت وتوس يمكن إر اليا في 
حياااث ظيااارت مراكاااز حضااارية , بياااا مااا  تطاااّور التوسااا  بأبعااااده المكانياااة والزمانياااة

اديدة ليا أىمية في إعطات نظرة عامة وواممة من أا  تخطيط التصمية األساس 
كونيااا تضاامن تحااّرك السااكان بساايولة وُيساار بااين مواقاا  سااكناىة ومناااط   ,لممدينااة

لييا أو ضمنياالع ماى تاوفير الواساعة ع الواوارعحياث سااعدت , م  خارج المدينة وا 
النق  واالنتظاة في  ووارعمن خ   التطور الحاص  في  الخدمة والحركة ل نسان

                                                           

ساانات ساااطم عباااس, فاارح رااازم محمااد, ماا ثرات اعااادة اإلفااراز السااكني, دراسااة تحميميااة لمنطقااة  ٔ) 
 .ٛ-ٚ, صٕٔٔٓ, بغداد ,ٕٓٔٓ-ٕٙٓٓرع فمسطين, لم ترة من وا

  ) ماان يقااوة بعمميااة اإلفااراز إلااى أااازات  بوساااطةال اارز السااكنيس وىااو تقسااية األرض أو ااازت منيااا
لغاارض البياا  حاليااات أو فااي المسااتقب  أو لغاارض السااكن, وبيااذا ىااي تحتاااج إلااى خارطااة  ؛متعااددة

تصااادي  مااان قبااا  ماماااس التخطااايط, وتتطماااب عممياااة ال ااارز وااااود قاااوانين معيناااة لغااارض التن ياااذ 
قاااوانين إفاااراز األرض( التاااي تاااوفر الخطاااوات العاماااة ضااامن المخطاااط الواااام  لممديناااة. وتسااامى  
 ينظرس 

- Gallion, Arther & Einser, Simon, "The Urban Pattern City, Planning 
design, fourth edition, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 
U.S.A, 1980, P.237.  
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فظيارت ررباة عناد األفاراد , بنات البيوت والذم ينساة م  تخطايط الواوارع والطار 
تحاات ونماات وتوسااعت  وااأةنَ مناااط   باالنتقااا  ماان المناااط  التقميديااة القديمااة إلااى

  .القرار التخطيطي
 ,س وتعد من العوام  الم ثرة فاي نماو وتوسا  المديناة الحضارماإلجراءات الحكومية -ٖ

ماااا   يااات تةالمتّبعاااة مااان الدولاااة والاياااات البمدياااة بماااا  السياساااةوذلاااك مااان خااا   
داريااة تساااعد, مصاامحة الماتماا  عمااى  فقااد تقااوة الدولااة باتخاااذ إاااراتات سياسااية وا 

كااأن تقااوة الايااات المساا ولة بإحااداث تغياارات داخاا  مدينااة ال مواااة  ,توساا  المدينااة
  األراضي السكنية عمى أصحاب الدخ  المانخ ض ياألبنية الحكومية وتوز  كإنوات

نوااااات واااابكة موّسااااعة ماااان الطاااار  النافااااذة, فااااي محاااايط المدينااااة بأسااااعار زىياااادة , وا 
عن   . اكن في األراضي السكنيةبنات مس التسيي ت النقدية من أا فض  ت

فاااي عممياااة  وتعاااد مااان العوامااا  المااا ثرة :وتحديعععد جعععنس االسعععتعما  األرض سععععر  -ٗ
ورالبااات مااا يتاااو التوساا  إلااى  ات ألن التوساا  يحتاااج أرضاا التوساا  الحضاارم لممدينااة,

, األراضاااي المنخ ضاااة األساااعار والتاااي يمكااان تحديااادىا عماااى أسااااس مقااادار الطماااب
دياااااد إمكانياااااة توسااااا  المديناااااة وتطورىاااااا ساااااكنيات فقيماااااة األرض عامااااا  مياااااة فاااااي تح

ن زياااادة الطماااب عماااى وحااادة المسااااحة فاااي المديناااة يااا دم إلاااى ارت ااااع , ومسااااحيات  وا 
 .(ٔ  فييا أسعار األرض

حيااث  ,وتختماا  الكثافااة السااكانية بوااك  كبياار مااا بااين مركااز المدينااة وأطرافيااا 
رت اااع أسااعار الوحاادات اتتمتاا  أحيااات مركااز المدينااة بتااوفير كافااة الخاادمات األساسااية و 

 االراضاي عمى العكس من, دينار مميونسعر المتر المرب  فييا الى  اذ يص  ,السكنية
ماان قمّااة الخاادمات وانتوااار  العوااواصيات( فااي  تعاااني الواقعااة فااي أطاارا  المدينااة والتااي
الخاادمات الموااااودة والمخطااط لياااا فاااي  ك ايااة وك ااااتةبعااض منياااا ممااا يااا دم إلااى قمّاااة 
                                                           

, إسااحا  القطااب, االتااىااات المعاصاارة فااي الدراسااات الحضاارم, وكالااة عبااد اإللااو أبااو عياااشٔ)  
 . ٓٛ, صٜٓٛٔالمطبوعات, الكويت, 
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امااا المناااط   ,الاا  ٓٓٔ فييااا الااى قريبااة منيااا اذ يصاا  سااعر المتاار المرباا األحيااات ال
الا . انظار  ٓٓٗ-ٕٓٓالزراعية المحيطة بالتصمية االساساي يصا  ساعر المتار مان 

 (.ٖ الادو  
 عالقة سعر االرض بالتوسع الحضري: (3جدو  )

سععععععععععععععععر  االحياء سعر االرض االحياء

 االرض

 الف 344 الخضراء الف 154 القادسيت

 الف 325 اليرهوك هليوى 1,144 الشرطت

 الف 144 الوٌصور هليوى 1,444 الوعلويي

 الف 134 السالم الف 544 الجوالى

 الف 254 االهيي الف 154 الوحذة

 الف 184 الوأهوى هليوى 1,444 الضباط

 الف 154 الجاهعت الف 154 الجوهوريت

 الف 154 االًذلس الف 644 ًزال

 الف 454 الرسالت  الف 454 الوعتصن

 الف 444 التأهين الف 544 الرصافي

 .ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖالدراسة الميدانية  من عم  الباحث باالعتماد عمى سالمصدر
 :في منطقة الدراسة لتوسع العشوائيا

ان التوس  العوواصي وانتوارىا فاي منطقاة الدراساة لاو تاأثيرات سامبية عماى اميا  
ف بد من التعّر  في البادت , عية والُبنى االرتكازيةميادين الحياة ومنيا الخدمات الماتم

فقااد تناوليااا الكثياار ماان الباااحثين وعّرفيااا  ؟فمااا المقصااود منيااا عمااى ظاااىرة العوااواصيات
فياااي ُتعااار   عماااى أنياااا منااااط  قامااات بااادون تخطااايط أو , حساااب أوضااااع كااا  منطقاااةب

توفاة لمواروط ومبانيياا ريار مسا ,ترخيص قانوني تقا  فاي الغالاب عماى أطارا  المديناة
أو  ,توسعت عمى أم ك عامةف ,ضمن الحدود اإلدارية لممدينة ام, الصحية واليندسية

فيااااي ت تقاااار لمعديااااد ماااان الخاااادمات , أماااا ك خاصااااة بصااااورة عوااااواصية ورياااار مخططااااة
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كونياااا تواااك  بااا رة  ,وتعاااد مااان أىاااة المواااك ت التاااي تواااااو المديناااة, والمرافااا  العاماااة
 . (ٔ لصحيةمخاطر االاتماعية والبيصة الم

 والسيماتميزت العوواصيات في منطقة الدراسة بتااوزىا عمى استعماالت األرض 
, األراضااي الخضاارات والم توحااة واألراضااي الزراعيااة عمااى الاانااب الواارقي لنياار ال اارات

وماان المعمااوة أن مدينااة ال مواااة منااذ نوااأتيا كااان توسااعيا عوااواصيات كونااو رياار مخطااط 
ن البنات العوواصي يواك  نسابة , يور أو  تصمية أساسحتى بداية الستينات لحين ظ وا 

الخضارات( وىاذه , التاأمية, الرساالة, كبيرة من مساحة اربعاة أحياات ساكنية ىاي  الااوالن
األحيات تخمو من المباني والخدمات العاماة وتتخممياا أزقّاة ضايقة وبموكاات ساكنية ريار 

 .(ٕ تنظية العوواصيات فيياقطاعية لترتب عميو إعداد تصامية  االمر الذم ,منتظمة
 :2213المخطط االساس لغاية  خارج عشوائياتالتوسع ال 

سياسااات فاارض الواقاا  عمااى منطقااة الدراسااة ب ٖٕٓٓامتااازت ال تاارة مااا بعااد لقااد  
ين نتيااااة ضاااع  القاااوان ,وضاااوية وعواااواصيةمااان تواااكي  المديناااة بطريقاااة تكااااد تكاااون ف

لوضااا  االقتصاااادم الاااذم انعكاااس فاااي الرادعاااة لممتاااااوزين وان تااااح المنطقاااة وتحسااان ا
سااتعماالت االرض سااوات كااان داخاا  الماادروس البعااض اوانبااو عمااى االسااتغ   رياار 

معالااااااة تماااااك  االمااااار الاااااذم اصااااابم مااااان المساااااتحي  ,التصااااامية االساساااااي او خارااااااو
وت ساار اساااتعماالت االرض  توضااماالاااراتات ماا  ضااع  ساامطة تن يااذ القااوانين التااي 

دراسة ما يااور المديناة مان محاددات والبحاث فاي  عن فض ت , التصمية االساس داخ 
وماااان خاااا   الدراسااااة الميدانيااااة واالسااااتعانة بالمرصياااااات , امكانيااااات التوساااا  المسااااتقبمي

ان منطقة الدراسة توسعت باتااىين متااىمة االستعما  تضم لنا ا ,اال ضاصية وت سيرى
ببات فاااي ذلاااك مسااا ,مااادروس حاااو  الاااى اساااتعما  ساااكني عواااواصي ريااارت مالزراعاااي الاااذ

                                                           

محمد الوري , المناط  العوواصية بمكة المكرماة, الماماة العممياة لاامعاة المماك فيصا , الماماد  ٔ) 
  .ٔ, صٖٕٓٓالراب , العدد األو , 

 ار, القسة ال ني, بيانات رير منوورة.مديرية التخطيط العمراني في محافظة االنب ٕ) 
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اال  ,عمااى الخاادمات االساسااية والتااي صااممت وفاا  مساااحة وحاااة سااكان معااين ضااغطات 
 ةمباور  بصورة خدماتيا وتأخذمن المدينة  الواق  ازأ ت  باألمران تمك المناط  اصبحت 

 وك ايتياااااا ساااااتوة الخاااادمات ونوعيتياااااامعماااااى  سااااابب ارباكااااات  بااااادورهوىااااذا  ,ماااان المديناااااة
 .(ٔانظر مرصية  , وك اتاتيا

 2213 بعد عامالتصميم االساس ( التوسع العشوائي خارج 1مرئية )

 
 المصدرس من عم  الباحث باالعتماد عمى مرصيات االقمار ال ضاصية 

Quick Bird &IKonos &Landsat ETM  ٕٓٔٓلساااااانة 
 :االثار السمبية لمتوسع العشوائي غير المخطط في منطقة الدراسة

األماا ك الخاصااة واماا ك الدولااة والتااي أخااذت االعتاادات عمااى األراضااي الزراعيااة و  -ٔ
 ات عمرانياا ات تنتواار وتزحاا  عمااى مساااحات واسااعة ضاامن المدينااة ممااا أضااا  نساايا

 إلى الكتمة العمرانية األساسية.  ىات مووّ 
 صعوبة توايو توس  المدينة وامتدادىا.  -ٕ
ات افتقار الخدمات العاماة  ماتمعياة وارتكازياة( فاي تماك المنااط  ُيسابب ضاع ات كبيار  -ٖ

عمى الخدمات المتوفرة في المدينة وخاصةت األحيات الماااورة لممناا  العواواصية لساد 
الاااااانقص فااااااي احتيااااااااية لمخاااااادمات الم قااااااودة كالصااااااحة والتعمااااااية والتسااااااو  ولمااااااات 

 والكيربات...وريرىا. 
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بحيااث  قمااة ك اااتة وك ايااة الخاادمات األساسااية ماان قباا  سااكان المدينااة والعوااواصيات -ٗ
كمات ونوعات كمنظومة النق  ووابكة الطار   تياصمستوة ك ا ياصبحت تعاني من تدنّ 

 والصر  الصحي والمياه والكيربات وريرىا من الخدمات. 
اكتساااب الصاا ة القانونيااة لممناااط  العوااواصية يحتاااج إلااى الكثياار ماان االسااتثناتات  -٘

 مما ي دم إلى عرقمة القوانين. 
خااادمات يترتاااب عمياااو تكاااالي    العواااواصية باااالمراف  األساساااية والطإن إماااداد المناااا -ٙ

 باىضو الثمن وتحمي  وبكات النية التحتية فو  طاقتيا التصميمية. 
أخاااذت ظاااااىرة العوااااواصيات اىتمامااااات كبياااارات ماااان قباااا  المختصااااين ووضاااا  سياسااااات  -ٚ

 بالحساابانخااذ لكاان الباارام  والسياسااات لااة تأ, طقااةماا  ظاارو  المن تاات تةوباارام  
وظياااااور االزدحاماااااات واالختناقاااااات , ةتاااااأثير تماااااك الظااااااىرة عماااااى خااااادمات المدينااااا

المرورياااة وتأثيرىاااا عماااى واااوارع المديناااة وعااادة اساااتيعابيا لمنماااو الساااكاني واألعاااداد 
 توس  المدينة.  اثر عمىالكبيرة المتنقمة مما 

 ياإلخاا   بااالتوازن االاتماااع الااىالتاازاحة الوااديد لممباااني وعاادة تاارك فرارااات أدة  -ٛ
فقدان الخصوصية وزيادة دراة التموث السمعي واالقتصادم لمساكنين في المدينة و 

 والبصرم وبالتالي األمراض البدنية والن سية. 
عااادة اإلعمااار وتأخيرىااا فاي المدينااة ممااا ياا دم إلااى عرقمااة  -ٜ إعاقاة باارام  التطااوير وا 

 عممية التخطيط. 
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 االستنتاجات
 من خ   ىذه الدراسة تة التوص  الى النتاص  التيةس

وانماا ىنااك , ة فاي نياياة القارن التاسا  عوار وليادة الصادفةلة تكن نوأة المدين -ٔ
ماموعاااة مااان العوامااا  الطبيعياااة والبوااارية التاااي اثااارت بواااك  مباوااار او ريااار 

فمقد ارتبط ظيورىا بالحم ت العسكرية القديمة في , مباور عمى النوأة االولى
لكنياااا لاااة تظيااار اىميتياااا ااّل فاااي أواخااار ,  .ة ٖٓٓٓعصااار فاااار السااا الت

 العثماني. العيد
ااّل انياااا , عماااى الاااررة مااان الموقااا  المتمياااز لمنطقاااة الدراساااة عماااى نيااار ال ااارات -ٕ

فكااان التوساا  فااي المرحمااة االولااى بطيصااات وعوااواصيات , توسااعت حااو  نااواة مركزىااا
رياااار مخطااااط باتااااااه الوااااما  والاناااااوب ممااااا ادة الااااى اخاااات ط اساااااتعماالت 

ظااااىرة الخماااط الاااوظي ي اماااا فاااي المرحماااة التوساااعية الثانياااة اساااتمرت , االرض
فمقد تة , ٜٜ٘ٔالستعماالت االرض الى ان تة اعداد او  تصمية اساس سنة 
امااااا المرحمااااة , توساااا  المدينااااة باتااااااه الواااار  وكااااان توسااااعيا احااااادم االتااااااه

التوسااعية الثالثاااة والرابعاااة فكانااات ثاااورة عمرانيااة لتوسااا  المديناااة تمثمااات بالساااكن 
فكاان توساعيا , كثير من البناياات الحديثاةالعمودم والتطورات اليندسية عمى ال

حمقاااي وباتااىاااات متعاااددة عااان طريااا  وضااا  ماموعاااة مااان التصاااامية لتنظاااية 
 المدينة.

ارتبطااات مراحااا  التوسااا  الحضااارم لممديناااة بالزياااادة الساااكانية مااان حياااث النماااو  -ٖ
, والتركيب والتوزي  وما صاحبو مان تغيارات فاي النوااط االقتصاادم والتعميماي

لتطور الصاناعي وارتباطاو بالتحضار باعتبااره عاما  اساساي من خ   حركة ا
 في نوأة المستقرات البورية وسبب من اسباب توس  المدينة.

ان ضااع  الساامطة القانونيااة ادة الااى ظيااور البنااات رياار القااانوني فااي اطاارا   -ٗ
وخاصاة ت , المدينة ليوك  عبصا ت في توفير الخدمات االساسية ل حياات الساكنية
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ستعما  الخادمي او المنااط  الخضارات والم توحاة الاى اساتعما  عند تحوي  اال
, سااكني عوااواصي ممااا ادة الااى ان يكااون عقبااة اماااة التوساا  الحضاارم لممدينااة

 لعدة قدرة وك اية خدمات المدينة في التعام  م  المويدات العوواصية
 المراجع:

يااة, رسااالة احماد فياااض صاالم المحماادم, مدينااة ال موااة وظاص يااا وع قاتياا االقميم .ٔ
 .ٜٜٓٔ, اامعة بغداد, كمية الداب, مااستير  رير منوورة(

دراسااة اغرافيااة اقميميااة, رسااالة مااسااتير  -ابااراىية تركااي اعاطااة, قضااات ال مواااة  .ٕ
 ٜٙٚٔ رير منوورة(, اامعة بغداد, كمية الداب, 

, تخطيط استعماالت األرض لممدن باستخداة التحسس النااصي, أياد عاوور الطاصي .ٖ
, اامعاة بغاداد, مركز التخطايط الحضارم واإلقميماي, حة دكتوراه رير منوورةأطرو 

ٕٓٓٓ. 
, التخطااايط, الُبنياااة, الوظااااص , التطاااور, المديناااة العربياااة, خاااالص حساااني األواااعب .ٗ

, بغاداد, لدراساات العربياةمعياد البحاوث وا, المنظمة العربية لمتربياة والثقافاة والعماوة
ٜٕٔٛ. 

المعاصاارة بااين ال كاار التخطيطااي واالدارة الحضاارية, عبااداهلل فرحااان عبااد, المدينااة  .٘
اطروحااااااة دكتااااااوراه  رياااااار منوااااااورة(, اامعااااااة بغااااااداد, معيااااااد التخطاااااايط الحضاااااارم 

 ٕٔٔٓواالقميمي, 
االتااىاااااات المعاصااااارة فاااااي الدراساااااات , إساااااحا  القطاااااب, عباااااد اإللاااااو أباااااو عيااااااش .ٙ

 .ٜٓٛٔ, الكويت, وكالة المطبوعات, الحضرم
 .ٕٓٓٓ, بغداد, ٕط, مطاب  التعمية العالي, اناغرافية لسك, طو حمادم الحديثي .ٚ
, التوزي  المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة ال مواة, ضيات خميس عمي الدليمي .ٛ

 .ٜٜٜٔ, اامعة بغداد, كمية التربية ابن رود, رسالة مااستير  رير منوورة(
 .ٜٛٚٔ, بيروت, لنيضة العربيةدار ا, اغرافية السكان, فتحي أبو عيانة .ٜ
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 .ٜٛٙٔ, اىرةالق, مكتبة اإلنامو المصرية, اإلنسان وعمران األرض, يب رفمةفيم .ٓٔ
المامااة العمميااة لاامعااة الممااك , المناااط  العوااواصية بمكااة المكرمااة, محمااد الوااري  .ٔٔ

 .ٖٕٓٓ, العدد األو , المامد الراب , فيص 
إصاادارات الماماا  الثقااافي واألدبااي , تااأريخ ال مواااة, محمااد واااكر حمااود المحماادم .ٕٔ

 .ٜٕٓٓ, الطبعة الثانية, ل مواةفي ا
الاادلي  التعري ااي لمديريااة بمديااة , مديريااة بمااديات محافظااة االنبااار, اميوريااة العاارا  .ٖٔ

 .ٜٜٜٔ, ال مواة
مقابماة وخصاية ما  المينادس , مديرياة بمدياة ال موااة, بمدياة االنباار, وزارة البمديات .ٗٔ

 .ٖٕٔٓ/ٔ/ٕٛفي , القسة ال ني, مدير وحدة التااوزات, أكرة نورم
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