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  فرضية البحث:

 اا إن ا)د ت  ا   رُهداد ام 

 ا   ، اة  ل ااء وا وو ت 

.(رام    

  :احلدود املكانية والزمانية للبحث

 أ  آ  ا    مود ات اا

)ل(٢٠٠٩ط   د يض(٤٤ْ ٢٦~٤٤ْ ٢١) وا دا و  (٠ 

٣٢ْ ٥~٣٢ْ) و (٤٩,٧٧٨٢)   ١) و   ،(

-٢٠٠٣ اود ام ع ا  ر اة  ا ة(

 (ا ل  ز  ل زدة امر اة   ت ٢٠١٣

 .ود ا  ة  

    منهجية البحث:

 را ا  ف را ا ا ااا   

 ا ا ط ا اذوظ  و  اما ت ام  تا

ا  لا وو رام  ةا اا أ و  

.ت اا  

  املبحث األول

  يف مدينة الكوفة السكن العشوائيدراسة واقع 

ف ا ا إ ااض  ا اا وأ اب امره        

        با و ،راا   اا ز حا ا أ

  ام  اة اة وا أدى ا         ت  ا،ى

           ات   و اا ة اظ ت وا  ا

ا  ري واا ا .  
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: مفهوم السكن العشوائي
ً
  أوال

ُ ي ل ار ردود ا ىأ اا ا   ول 

 ا ا   تت ا ا ا    

وا ،تا   اء  ام ا ،ذا  ام  م وان

ا  اب  دا واد و وا و  اول 

ا.ردة امز ادى إ    

)١ ا  سا ٢٠٠٩) ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
د ظر  ا اا أو   ات ا إ ارة 

 أوا  ركم  ث  أو ،ن اا  م  اا

 ،ض ا نا إ ا  لام  دت ازد اذ ن اا
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 اا ا  و ن او ا ا  ة ت

وا اطم واوز وا  امم ون ااخ ون ان 

  ).١و ن  ا وا ار وا وأء ااء(

 وا مم  رة ء ا    اا ا 

ت   اي ا   اول ا ا ك   ظ

  و ،اد اا  د ةا ط  م وا 

 وا وا ا اا   وا      

اموا موا وا)ا  ةا ر ا  ا ٢ ،(

) ر أ أر  اا ا  ٣و:(-  

١-  . راا را ل ا   أرض  ا ا 

٢-  .و أو ا   ء اد ا ا 

٣-  اا ا .  ا و ا  رج 

ا ا  أرض  أو    دا ورج ود  - ٤

.ا  

 اا   ا و اا ة اظ و

   ما ع اوار رام  ت وا  دا ا

    ا طار ا طه ا  و ا اوا ا

. اما ا  ل واا  

: نشأة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة
ً
  ثانيا

     ن اا و ان اول اا  ة إا   نا ُ

  ما ن وا إ   رج  وا ت ا اداا ُ

  ط م د  أي    ار ُا ا و ن اا

  ل إ   ن إ ان ال ا أن و ،

     اق و ت و  أن ل ان 

ا إ ن ا و  ظوف ا  اوب واارث 

)٤و.(  
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ه ا   نا  ا ى اذ و ة ز  ت

) با   ا  ص وو أ   ه١٧   (

ا وز ارا  ا، و أ اب ا ت   دئ 

 م إذ  ء دة ا  واا و و ادأ  ا

أ ا أاخ  ا، إذا وا ا وا وإذا دوا   زل

)  وا اأ ا ط  و م ة٥.(  

وم أن م أن ه اة او ر ا اا  ا اذ 

ا أ  ءوا ا  إن ذ   ،رة رة ث م 

)   ةرة اأ  ٢٢و/ن ٦٤٣  ا إ ا أ  (

) ذن ا  ز ء  ذن٦   إ ا  او ،(

 م اددة أوز ت اع ا وم ا   ارا 

ا ا  وة اا أ، و  ا ا ا   اب 

دورا   وز اة  ا   وذ ن اب  ما 

 دة از أدى إ ،ةا  قرج م   ك رون إن

ا  ،    أ  تا  ء ا أدى إ  

  ا امر اوا ت ا ل را ا  ت اوا

   ي إذا ن اا  رام  ى إ ة ز 

) ل ا أ و م١.(  

 اند ا أن  ا  دا ر واا إ اا د ا

)  ١٨٦٣ ا ما  ةا راا راا ُا  (

 ا ذ  راب اأ  اذ ،د دء ام ا  

   ااي و   و  ان و

 وذ وا دة واْا  ء ادر تظ ذ و،(ا)ا

)١٨٧٠  لدة اا إ  د وا راا راا   إذ (

  )،و م  ات  ان ا٢واة ا و  ان(

) و ،وا را   ا  ء١٩٧٥إم    (
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ا و ما د ذ   ا ١ ) ١٩٩١و  (

  لا ات وا  و ود ا  ا  ا ط

)را ٣  ،() ٢.(  

) أ ا اا   اط اورة  ا ٢٠٠٣(و

ل   م   و ا، وم  ا اس 

)  ٢٠٠٩ دا ا ا   و راا    (

و ا  ود    ه ا  تام ا اا ا ط

وا ر اا و رع ات وت اا ب  ٢ 

 ام   ا ا أ ،ا  راا راا  ة ا 

ن و ار و ما ت وااا   ،ت اا

  د ا ا دا راا راا  ا   تام ا

 ات وا اي وا     تاد اذ ام وا و

)   ،ب اا و وا ٢ا.(  

: اس
ً
  انتشار السكن العشوائي يف مدينة الكوفة بابثالثا

ُ ا از ط  امن وااره و ام  ظة 

 درا أ ى، و ة  ا   نما   ر

ر ا   يا ا   ل  يا اات ا

)ا أو  ماء أ ٤ا ر اب اما أ  و ،(

: و راا   اا -  

)١  ،دة ة  ن ا د  أ دة اا  :ما ا (

اا  د ات، ل   ادة ا ا   زدة د 

واة و  ا ام ن  أ اد ام إ اب 

)رج ا أ ن دااء أو م٥ا.( 

ادة ا : ادة ا ن ى ا وادي (أ) 

ت اا  ىو ول(وا ل و ،ن ا١ (
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) وا  ُا  ٢٠١٢- ١٩٧٧ ارع ل  ن  ا ة(

  ارع م ا ى ن ا، اذ زادت ت 

) ٢(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ا   اما ا   د ر: اا

  ا  سا ف، ا٢٠٠٩ا     تما ا  داتا
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م ا ا وا  اأة ا  ل  ات    

ى ا ت وا و ا  ما ا   ،ة 

ا   زدة اب أء اب اا اام، إذ  ادة       

) م   ادة ا ٣٠٢١٧)ا(١٩٨٧-١٩٧٧ا ة(

-١٩٩٧) م   ار ادة ا ة(  ٢٠٣٤٧)ا(١٩٩٧-١٩٨٧ة(

٢٠٠٧)ة(    ٣٥٩٣٥)ا دة اار ا و (٢٠١٢-٢٠٠٧) م١٩٤١٩)ا (

م ،و   أن ن ا   زدة ة  زدة ادات       

       دةز أدى ا  وا ا ر ا ل مطت اا و

 ار.

ا ن ا دورا   اع ا اا          ادة

         ات اا  دة از ي أدى ان اا  دةل ز

ار  أر ارات ا وارع ل ارات    ان           

.ل اوي ا ر ا  

  ٢٠١٢-  ١٩٧٧ن  ا   )١ول (

  

  

  

  
  

  

  ار:

  .١٩٧٧,١٩٨٧,١٩٩٧وزارة ا ، از اي ء، م اد -١ 

٢-   ن وا وا ا ء، م يز ا٢٠٠٧ا ،

٢٠١٢.  

   ا  ةا  :ة(ب) ا  ما اا  ة نا

أ ا  أر وم ادة  ات ا و اة 

:إ-   
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١-     ى   صل اام  و:اة اا

ف م  أ  ود ا اا، و  وح اا اي

ااج اري     م ا أو ارث ط أو 

)وا دا ات ١  ا ا ا و ،(

  ديا ع اار  ، د ز ل اوح اا

  تة حا  م ا د، أوا ا 

ار وا وود  ات ادار وا  ، ااءات 

اد ا   ا ا  أء ات ا و اب 

 ،اا    ا   اما اا وح اا  إن أ

) ٢٠٠٦ و طا    ا ع اوا  (

  ا ُ (ع)ا ي ا  اثأ  ا ا 

 ت، وا   زا ا ا وح، اذ ات ا 

 ُ)ولة(٢ ا  ة إاا ع ا  ٢٠٠٤)اذ -

(١٧١٨)(٢٠١٢ا  ادد أ ع ه و١٠٧٣٨) أ.م ( 

٢-   صل اام  و (روح اا):ا ا رة اا

ت اا   إ    ى    او

ا م ااط اي  آر ات ا أو ت ا ، وف

  رهم أي  أو ا    روح اا  د  

) از ادي  از  دا ااق إ  ا ٢ول(

  )٢٠١٢- ٢٠٠٤ة(
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ار: ا د ، داة اة وا   ا اف، 

   اء(مت  رة)

)ة ا ض ن ١أن  دةز  ةا  عا ا أ ،(

د ا  اق إذرج ا  ا ت ا دة ل  ا  

) اة و د أاد  ١٨١١)ا(٢٠١٣-٢٠٠٣اة إ  ا ة(

)٨٣٢٣ا)٢) م.(  

  وراء م ا  رةب اا ا إن   

 اا ى أة إة اأن ظ ا  اتوا ا وا م

  ةا   ا  م   ،ا  تار اظ 

 أز ا  ل  ا  ا ا  ا ت 

 ،ا  ر اإ رات ور اع أل ار  ن وا ذ

 اتد وإ أدت اآ م و زرا أراض  ام ذات أ 

  وز  إ زرا  رضا ل وا  ىأدى إ 

.اما  

)٢(   ا  ا ا   إن :اما

ب ا ا  تا   ة أدى ا رة دة

ام، وا   ود      ار 

 را اا ر اام أدى ا  ا  ت اا

ارا اورة  ،م ا وة ط  إل  ت 

أ   ،ا ا) زها   ث ١٩٩٠سُّ و (

) أ ل(٢٠٠٩او م١٩) اي ام ا ما  لإ  (

  أي ا دا اا طا س أا ا  و

.اما   

)٣ ا دورا ا ا  :ام اا  (  تار اام 

)  و ٢٠٠٣ا   وت ا دور ا اذ أدى (

ا ظر     ق اام ا   اوز واء 
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 راا  ا   اذ ،راا راا  اا

 ط ورادون أي رادعا  ا ،   أ 

 ا اما   ونوا ت اا  ا و ا ا

 ا ا أدى  ذ ا أ،ا  ةر اوز واما

ا   وا ت اا   اق إا  ذة أو ا

   امر، وذ  اف  رة ر  ارات

أو ود  ااتام   ، ا ود  ف امر 

    ،  ا    اءاتا  ك ن

   راا   اا ا ط ن ها ت اا

  ا أو مإم ا ن   ت اا  

اه أء ه اط وإ  ض ال  أا  ات 

 ه اط  أء ات ام  ام وات ا

)،  ) ١ىوا   اد ا  اط  ة 

وا أدى ا  ا  ا وز  ارا ارا وامر 

  ون ا دات ماا  ةا راا 

 ا   ،ا   ة رب ك و 

)٢٠٠٢و١٩٩١ )ما دوا را  تا  (

)ا رة ادة ا  ارات  (ات١١٧/٢٠٠٠ا (

  ).١٥٦/٢٠٠١و(

)٤ع ارر ) ام ا ا ر: ات او ر اأ  د

 ر ات إ رع أل ار وذ ،ا   ةا

 ا ا  رات ااو  ،ا راا  روأ

أ  أء  أ) در١٠٠-٥٠)(٢٠٠٥- ٢٠٠٣ ارا ة(

) راتا    ىا ٢٠٠-١٢٥ا ور ار ود (أ

أت ار رع اذ  ل ار ا  ا ا اوح 

)٣٥٠-٢٥٠)و ا ا  رد (٧٥٠-٥٠٠أ   رد (أ
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  ا اء  وا  ت ار اذ رات ار اأ

  ى    رةر اا ر(*)، وا دا

 ا أدى او ،ا  اا ا وط ء ا وم 

 ا  رات ن  ودة وال اذوي ا و ء ا

 ى ل و  ات ام و زرا أراض  اء

.ا  ر  اء ر أوون أ  

)٥:ا د  - ) ا    قا ا  

      ة اااداودا

)، و ا  ان  ااق م  ا ٢اا)ت 

ا اي    ذ  ا او   رؤوس اال 

واد اء وإم ى إ اج ا ت  ارا  ء د 

)   اما ٢٠٠٣اب ا ( ورةا راا را

 ا ا  ارا ا ل ا  ل 

)  اوت  اد   د ا ود ا  ٣اول(

) ا  ا ار ا١٩٨٧) (ان ١٣١٣    ةو (

) ةا  ٦,٨وا ()ا ا ار ا ة ٩٠٧و (

) ة(١٩٩٧ا      (ع ٧,٤رود ا  (

)٢٠٠٧)ة(١٣٠٩)اا   ٧,٦) و  وار (

)٢٠٠٩)ة (١٤٦٣)إا   و  ة٧,٣) و.(  

وا مات اه ا ل و ا  ا ا  م

   ،رع أوار ا راا   ما ا و

 ر   وذ ما زدةاز  ت اذ أاث اأ

  ة ن ءإم  أدى إ  نا  

  ٢٠٠٩ - ١٩٨٧) ا ا   ا   ٣ول (
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 .١٩٩٧و١٩٨٧از اي ء، ااد ا ن  -١ار:  

 ٢-            ن وا وا ا ء، م يز ا٢٠٠٧ا ،

٢٠٠٩.  

ر واوف اظ  ،ا ات اا طا ا  ض

ااض ى د اد وارع  اء وأر ال،  إن 

ارع   اة ا أدى إ ارع ل ال اء(أة/ 

 اة اة ات ظ عأن ار   (/)أو( ةو

د ا دةوز)  ا  إ ة ٢٠٠٣ ات أ  (

.اا طا  ا ا ء ا   ء ارل ا   

و ل    ود م  د اات ا رم  أاد 

  رذات أ زرا أراض  ُ نر اوام  أدى إ ،

)  ا   ا ا رمو ،ا  اا ٢٠٠٩ا  (

)  اا د ا٢٠١٠)د ى ١)(٣٢٧٥) ا م ، (

ار اام  ا ا ت  راا ا  ا ا ، 

ى ا    ا ة  ط   ارا  ة 

  و  اة اة.

)اض ادودات ادرا ارا: ادى اض ادودات ٦(

اد را ارا   ا م رع  ا وء 

 ا ا او ا رات ار اض أة واا

  أب   رضع ارا، ا  ااز اح 

   اط و  ل   ةا ا راا

.راا   اا ر ام ط  و ،اما  

: التوزيع اجلغرايف ملناطق السكن العشوائي يف مدينة الكوفة
ً
  رابعا

 أوت ارا اا  ات ام ا اا وض     

 أ  ا ما ز ،م اا ز   تا  
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   ن  و ،و ا  ف إ يا اا   

 زح اإ اا اا ا  ض ا   اا 

.  

)  راا   اا ع ا ٣٢٧٥)(٢٠١٠  ز ،(

)  اا ع ا    ،ا ت ٧٩١٣)(٢٠١٣ (

ر اى ام  ل او  ة اظ زو ،ا  اا 

) ا١٢ا    ا  ر ور و    (

ات  ااي و اات و ا او و اب 

وا ة ا  تا   و ا ر او،ا 

    ر اا ا ،ت اان و ار و ما

  ات  ات ات

وا ر اا و رع ا٢و   و ،ب ا 

)اذ ات  ارا ارا و ارا ااة دا ا و ٤ول(

أطا ،  م ط ذات أ ام  دا ا اس 

)   ا ٣.(  

 أن از ام ط ا اا   ا   رة 

ا ز  م   اذ ،راا   و أو م دة و

    وا  ا ا ام  أن ا ا ا 

  ا  ان و ، ياو ا  امه ا أ و

  ا ا ا  ا ما   يا ن ذات اا

 و امر ا اا رة  اذ امت    اان رة

 ا     ،ا  ا ماء اأ   ا ما 

 ) وا ا ما  لا م  ة و ط أ ا

ا  دو إ ا إ (ا    إ ن ا ة 

    يوا ن ا  ام  ب اا  

 ا  اا ا ز  ة رة ا ا اذ ا ،(انا)
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   ازا   رو  أرا   ا إ أ 

راج اما   وا.  

  أن از ادي  اا   ا   رة 

و و  ا ا ، اذ  ار ا  ا  د 

ور اا  ا   اا ا )إ   ٥٠٣٢ى اذ (

)ر اا  د ا    ،١٥٩٧  ر  ا ، (

)د ا  ١٠٤٩ا ذا  ا ة إ ا ا  دو (

   ىوا ر اذات ا را راا   

ت ا ا وا  أ(اء واء وطق ا)   ه 

اا و  إد  ة   ارا وا ل  أن ك 

 ديوا ما زا  دط      ةا اوا

ت او راا.ا   

  ) ٤ول (

   ا   طا  اا ٢٠١٣ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١٣،)   ا ، اات،  مت  رة ١ار: (

  .٤/٤/٢٠١٣-١٦/١/٢٠١٣) ارا اام   ة ٢(
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٣( ا(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ار: ا د   ا اام   ا اف، 

  ا  سا ٢٠٠٩ا  
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  املبحث الثاني

  معاجلة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة طرق

ُ دوا امت اا  ا اا ر اظ 

  وا زا ا  نا ا ا ،ن ا 

،ِ    ء  ا ة ا   دة ا  ان ا

 ء اان، واا  ا مت اع ادي وموا ا ا

ادة وأا و      م ت ان واا و

)، اذ  ه اا   ١اات وا امم  ارض(

ه ا وا  ب اا   ا  أ  و

ت اب ذ  ه  ودت ال وا  اا

  ،نقاق. طا و ه ا   ول اا  ة  

 اض أا  راا    ا قا  ا 

 و و ة  ذ  ا ،ل ا وا   و اا

 ا طا  ض ا  و ،اا   

ا : -  

  ) اإلزالة الكاملة أو اجلزئية١(

ا ا   ذات ا راا  ا اا طا 

 ااا  ا  ا زا ،ت اا ط  

   فت اا  دةض إ اا طا  دء وإ

ا ا اا ُن، وا  رضا   ةا  ا 

  أدت إ  ة اا وا دت ام ة ت 

) قم  ب إا ا ع٢إ ،(  ا ف ا ا زاا ا

 ،ا زاا   ار اا  اا رة أ تاا

 و  و ت ا ر اا زاا  غّ و
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ان    ام ا اد إزا وإد    وان ن د

)أ ا ا ة وإزاا ا ٣إ .(  

  مناطق حتتاج إلزالة كاملة وجزئية يف عشوائيات مدينة الكوفة  ) أ(

 ج ا ط  ان ا   اا ط اما رات ااظ

 ط:ا زاا و   وذ،زاا-   

١-  ت او ت اوا ت ا رضل اع ام

.ا 

٢-  ا    ا اا طا إزا   ىا طا 

ما. 

٣-  ن أن و اا راا .  أرا   

٤ - . ا  اا اد اض أا 

٥- .  آ  ا رض ات ات ا ر 

 ٢ازا ا  ات   ا ط   ان  -٦

 ات إذ  و  اات واء ا ا  ات

 ا ،ت ا    أرا  ا ت ا

  با ا و    و  زا ج ا طا

 ااء ا وا   ات وات  ار 

 ت ا إذ ،ا   وا ع ا  د أرا

  رض  ت ات ارض

٧- .   أ  ا  

اإلزالة الكاملة طريقة ب مدينة الكوفة (ب) مراحل معاجلة عشوائيات

  واجلزئية

     اا  ا ا    اا ا   

 م  د واما راا  ،اوا ارؤ  و

.ا   ةا   ا أ  ل وذ  
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 ه ا و او ارة  ض  ا: اإلزالة الكاملة - ١

  ت وا ا   دا اا طا إزا   

   تا و     ا ذات  أراض

 ت ا   أرا  ت ا ات إذا

ااء واات  ام وذ    ا ا وات 

) ما وا ه ا ٢٠٠١ا  ٢) وأ  ء اوا

 رو أ أرا  ت طه ا  تا   ا

وا وزارة ا ا  د ادض أ طه ا ز  ،ر

  تا  د ا  ى اذطا  رم  إذا  ا

ات وا٢٠١) و(١٤٢(٢ا.اا   (  

 إزا ا اا ا    ض  اإلزالة اجلزئية:  -٢

ا ا او ا رج  ا و     ارا ذات

  ةوا ر اا  تات وا   اء اا

   زرا طه ا  راا ا زا  ر ارع ا

وا ا  ءام   وا   ء اأم   ء ا

  تا  اء اا  ري، وو  لذات ا

 رع ا  اا ا م  اا ا ت وا

 و  قط  ا ا و ه ا رأ  رعو

م ا ه اف ا وه ار ا   ااد  ا

ا، وأاء  ات ار ا و ا ار اد 

   و ر ارع ا  رأ  رع  ةا ق اط

)٤ا زاا  ض اة ) و ةا   او ا 

: رأ-  

١- . ا  موإ ا  مأ   ا 

٢- . را ا    م اذا ا أ  ا 

  ا ح ا زا ا اا  ه اط رة  وا

.اا  
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  مقرتحات ملعاجلة السكن العشوائي يف مدينة الكوفة

: إزا ا وا       اء البدیل األول

 ىأ ط  ة  اتو .  

ن : اض أاد ا وا املؤثرات االجيابية الختيار البديل األول

  زار وات ا نا   ا ة أوا  ةو 

.و را ر  طا  ا  دةا مأ  

: ان  ان ن ة امل  أهم حمددات اختيار البديل األول

  دواا م وذ طه ا ا  ط وم   ا

 ال ا     ت اا ا  را ا أ

 طه ا ن ان اما راا م  ا  ،ا  لما 

    ءا  ا ن ا تا إ 

.    ا ا  

إزا ه ا وا ز  أراض  و ا ا البدیل الثاني: 

 ا و ق ا ب اا   رض ات ا

ل ا ن و ة ا  رةا .  

) ٤(  
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  اما ا   د ر: اا ،فا

  ا  سا ٢٠٠٩ا  

   ن ه اط ت: املؤثرات االجيابية الختيار البديل الثاني

م ان ا  زاوا رض  ا ة ووا  ةو  ن

رض ات ا ا ا  طه ا را .  

ا ا ن ه اط مل  : أهم حمددات اختيار البديل الثاني

 ا ا و ،ا   ُ ة وذا ا ا  ر

ان مل ا  اط اذ  ُه اط ر و  ا أء 

ارف،  ان ا ا أرا اط اة  ذات     إطء 

 ا ط ءو  مان أ  ،ت اا    فا 

 ةى. اأ ط رم أ  ل واط ق و  

إزا ه ا وا ز  أراض  ورة ط  :البديل الثالث

  رضت اا  ة ت  ت اا  اذ ا

   أء     ات .

  ن ه اط ت  املؤثرات االجيابية الختيار البديل الثالث:

 ا ا ة إوا  ةو  ن م ان ا  ،زاوا ا

 و    ل  ةا ا ل اما  طه ا ن ا

. ت اا 

رض  ا ا ت : أهم حمددات اختيار البديل الثالث

ارض ا  دي ا  ل اات ا  مع ات 

  ارض(*).

  ز  ه ا أرا    ءإم ح ا 

ا طن ا   راا   و   اد إزاا ا

  -ات ارض   رة وال ا  وذ د أب:
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  هارض ا  ع وا  ة م  اا طا  

 ان درة .

 وا ر ا  ا  مأ  .ا  ء 

  ىأ ط رم ا  ت ادوإ ء او  مأ

 ل  ار وذ    ا و ت اء واء 

. ف اوا 

  ) التطوير (االرتقاء) :٢( 

  ه ا  ذات ا راا  ا اا طا 

   ا اا طا و  دةض أ وا ا 

زاا  زام   ما ا وام ً داتا 

 اا اط اى  اأدواد

ة وذ ن ه اط ي    ا ا  ات

  ).١و ر ا  ط إدة  و ات(

 ط    و اا طا و  أ و

 او  ات   اط ا ت  ا ت  أرا

 وا و  اا ء اا  وإن ،راا راا

   ا ذ ف إو ا را  نا  وإ و

،ى افل ا  ا ادر اا   رة إر ا و

إن  ات ا   و او ا  أم إ  ات 

 وا ن اا و  ض ات اطا ا إ ا

  م دي إو ب ا  ب أا ا ُو

ظ٢(و. (  

  :مدينة الكوفة مناطق حتتاج اىل تطوير يف عشوائيات (أ)

اظت ارا اام ان  ط  اا   ارا ج     

  ا ط:ا وا   وذ ا-  

١- . طا   اد اع أار 
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و  رض  ت ات ارض مع ات ارض  -٢

 .ا اة

٣- . و و   تاا   ا راا  

 و ب ااي واوا ر اا  تا با ا و

ة ا  تاو وا ت واا ن، وا  ارعو 

ا  ه اط ت  أراض د  ع ا واص 

 م وذ مول واا ا  ُذ    طا  ا ،وا

 رض أ  ا   رةا وا   ى   

 اد اع أار ذ و رض ات ا ةت اا

 . وا ما ت ااو رع ا  تا   و   

  بأسلوب التطوير:  مدينة الكوفة ) مراحل معاجلة عشوائياتب(

ا و او ض  ط ا اا  ه 

 ا رةا  ا اي ووا ر ات اا   

 ة ا  تاو وات واا و ب اا

  و ، اد اع أر  طه ان، و  ارعو

 ر أ  ت  طه ا ن رض وذت اا 

)    و  ت أ   ٤. (  

١-  ا    ا اا ط ا  ه ا أ

 د زرا أرا  ت ا اي اذا  ع و 

اص إ آل  اء، وآ ا   أس ا ا اذ 

  و ،ا  دة  نا ا  ا  

 ا إل ات وذ ن ه اط    ات 

ا    و  دةإ  ا   وإ 

  ا و  (ات)   اات وات ااء .

٢-  ن واا دة داا اا طا ه ا  ا  و

  ا ا ُ ا راا راا  ت ود ا 
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و ود  ط     ات ارض 

   و ا ط  د و  ورةا   ةا

 وات واوا ب اا و ر ات اا

  ارعو ة ا  تان .و  

ارع ا ا وام   اط  :عملية التطويرأهم حمددات 

    ا و    ا  نا  ور

 .وت اا  

  ن ه اط ت ا : املؤثرات االجيابية لعملية التطوير

وازا  ان ا م ن  وة  واة و رض  ه 

 ،رض ات ا ا ا  طاموإ   تا 

،طا     اداتد ا وذ طا ا ا ن   دا ك

  ل  و أرا  ءا وت اء اإ  نا نا

   او إ و طا   ء  أ وذ 

 ،زاا  ر أب ان أا   ل وذ ا  ىأ

  د أرات و أ ا       

  اة . 

   رةا وا     ا اا ا ط ا

 ما ت ااو رع ا  تا   و ا

ض  ت ات ارض وا، و ا  أن ود ر

ا اة  آ   إذ  أرا ه اط ض 

)    مو  ت طل ووأ ر ط ١إ (

 ا ا د ا ا اا  ه اط، أ ا د 

) ٥٢٣) و(٥٤٢) و(٧٠١ا ا اذ  ع ا   اط(ا ا

  اا، وا   ا أ   ا  ه اط أ أن 

     -ا ح  إزا ه اط وذ ة اب:

١- ا   موا ا ع اار.ط  
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٢- . ع ا د تاا   ا راا  

٣- .مما م ةاو ء اأ    دو  

  اا ة اظ   توم أ    دة و 

 اما رات اأظ  ا  ى  اا طا   ك أن

  ا ارة  وا ا   ا  أب دون 

.آ  

  -التحزيم للحد من انتشار السكن العشوائي يف مدينة الكوفة:) ٣(

 فه ا ،اوا اا ة ار ظام  ا إ  و

   اا د ا ا  ت و ط  وذ 

: د و ا طا -  

 مات ا وا  ارا ارا ا   ود ا  (أ)

 و ت اا   ورةا راا  او   وا ارا

ر اام   وذ   وزت اا  ءل إط  وذ

زت اا رض وإا و  فا،    وذ

 و ارا ارا    أرا  اذ  زا ه 

 د اي رادعدون و  ا    اذ ت اا  

. ه ا ا  ت اما  ا راا  

 ط ا اا  ل و  ات ا  ارا (ب)

. را إ  ت واا  وا ا ذات ا را 

   اور ا وا ا وارا. (ج)

     ارض زا اط ااد امء ر . (د)

  البحث لصخم

 وا   ا ات ا        وز ا ا  ل       

         ة ار ظام  ول ان ا ا م اذ ،ا ا وا

       زرا وا ت اا   ات  ة و ،اا
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       ن، وا  رضت اا  اتا   ا ما و

      ه ا ءت ان (ا   اا    قوط ا

ِ درا  اذ(ع ا   مول اا ا  ، 

    ةب اا ا  اذ ،ا  اا ا و وا ر  اام 

ا  اا زو  ااا ما ا ور ،   قط  ِ ،

و ا . ة م إ  

ان امر ا اا   ا ء م  ن ا وارع       

      ا ا   ا ا   ةت ا

    ما ا ا   ،ا\  ا      ا   اا

        ب اوأ وا ا زاب ا ا  ال ا

.وا  

Abstract 
The importance of the research lies in that it tackled a real life 

phenomena which is considered one of the most effective problems on 

the urban structure. Most of the developing countries has the problem of 

random residential units and all its negative effects on the main services 

and basic infrastructure as well as on the planning sector and the land use 

in the cities,From this point, the research began tackling this problem 

within its two chapters. The first chapter comprised the theoretical and 

conceptual aspect of the subject and concentrated on the issue of random 

residence in the city, it included the main factors that affects the spread 

of the phenomena and its geographical distribution,  As The second 

chapter social the suggestions for dealing with the issue, To achieve the 

aims of the was a result of the, the researcher depended on gathering the 

data and information by adopting field  research, The research reached 

several results, of which is: 

The other reasons for such phenomena in Al-Kufa was a result of 

adding to that the growth of the population, the increase in immigration, 

the lack of the residential account and the unorganized area expansion of 

the city, The research also proved the  possibility of  tackling the problem 
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of randoms in the city through using some of the methods like the full 

and partial destruction of the units and developing method.    

  االستنتاجات

درا ا  ا اا   ا واب امر  ل 

: ت وة ا ا ا-  

 وة اوف ا وإ ٌُ  ر  ا  و ا ان  -١

) ا  ا١٧ ة ةا  ر ه  ة وا ( ت

 ا      ام طوا اام    ا

 ادي وا ن. 

او ا ان ك  م ود  ز ا اا اذ ز  -٢

 ة اا زا  ا ا  ا  ا ما 

)  ذ٧٣٦٣ا) ا مذ اا   (٥٤٠ (

وإدار وا دوا ط ا ة طر وذ ٠ 

٣-   ا ا   ةت ا عوار ن ا  ان

  ا   ا ا .ةا   ةب از اا 

و ا ان ا اا   ا  در   اس  - ٤

زدوا طا    ا  تا  ك ا  يا ا

.و  دة 

ا ارا ا ان ا اا ة مر  ب ار -٥

. ا أ ا م اء مماءات اا    ة  

  
  

  هوامش البحث

)١ (          ر ،اا ا  رات ا  وزاتا ،ا اأ 

  ا ا ،(رة )،اد  ،ي وا١٩٨٦ا ،

  .١٢ص
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)٢       ) ر، را   ا ا ،ر ا ن ضر(

  .٣، ص٢٠١٠رة)  ا اي  وا  ،اد،

 )    زم، اات ا درا  ا ان دار ااي         ٣(

 .٧٣،ص٢٠١٣ واز ،اد
  

 
 

)٤ ، ر ،اا ا ،ا (٢٨، ص٢٠٠٩.  

)٥ ،فا  ةار اطي، ازه ا  (١ ،ا، وا دار ا ،

  .٩، ص٢٠٠٧

 .٣٨) ن ،  ا وح ، ر  ، ص ٦(

)١  (  ،ن ،وا  دار ا ، ا ة ام ا ،

  .١٨١-١٨٠، ص٢٠٠٥

)٢    ري آلا  إ  ا  (٢١/٨/٢٠١٣. 

)٣          ريا ة اا ا راوي ان ا   ا  (

٢٠١٣/ ٢٠/٨ ا. 
 

 

  .٣٢١ا  ا، درا  ا ان، ر ، ص )٤(

)٥   دول ا  يا وا ش، اأ ا و ب ا أ(

 ،١ا،ت،اا ٢٧٩، ص١٩٨٠، و. 

اوح اا  ، أ(   زان ر ر  ، ادئ ا ن١(

 ،اوح اوع ا ،ود  ،٥، ص٢٠٠٥د. 

)١   ةا  ،ة وا ة، اا  ،وند وآو ردر (

 ،٦٧، ص٢٠٠٤ا.  

 . ٢٠١٣رة) )داة اة وا   ا ، اء مت (٢(

)١   ف، را ا    ،اا م  ا   (

 ر دا ٢٠١٣/ ٣/ ١٦ا. 

       دةرات اا  بأ  تا  د ى اأ(*)

 ر ارا.ارا و ار   ار  وأ

)٢      ا ،ا ا   ،ول اا  نا ،اا  اإ(

 .٨، ص١٩٦٨ا، اد اا، ا ا، اة، 
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)١         ت ا يا ا ء، م يز اا ،وزارة ا(

  اا   ٢٠١٠ا. 

)١          ، ر ،درا  ردا أ راا  ،اا ا ،ا  (

 .١٤ص
 

 )٢    اوا ا ت ااا ،ت اط ةا ا م(

  .٦، ص٢٠٠٢اوى اة اء،  اورة ا ة، 

)٣  ، ر ،اا ا   ت  ،يا  ر رزاق(

 .٢٤ص

           راه ا  ا ا داتا وأ ات اا  (*)

 راا    ت اوا اما راا م.  

)١(    ،كا اق إإ        ، ر ،اقا  ا ا  ءرا 

 ٣ص

  . ٧)م ا اة طت ا ،ر ، ص٢(

  و املراجع املصـادرقائمة 

١ -  ،فا  ةار اطزه، ا  ،ي١ا ،وا دار ا ،

٢٠٠٧ا.  

، دار ا  واز،  ١ا ان، إ، ا ، درات  - ٢

  .١٩٨٨اة 

٣ -   ةا  ،ة وا ة، اا  ،ردد، رو

 ،٢٠٠٤ا. 

٤ -  ، ا ة ام ا ، ،٢ ،وا  دار ا ،

 .٢٠٠٥ن، 

زم   ،، اات ا درا  ا ان، دار  - ٥

 .٢٠١٣ااي  واز ،اد 

ا ،، ا اا  ، ااوي، ا او، دار  - ١

 .٢٠٠٩ا ا، اة 
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ا اي  دول ا، أ ب، أ ش،  ا، ا و - ٢

 ،ا ١ا ،ت، اا ١٩٨٠و. 

٣ -   ، اوح ان ا دئ اا   ،ر زان ،ر

 ،اوح اوع ا  ،ود  ،د أ ٢٠٠٥.  

٤ -   ، حو ا  ، ،ن  يا  ،

  ،ا ،١٩٧٩ا. 

١٠-  ر ،اا ا  رات ا  وزاتا ،اأ ،ا

  .١٩٨٦( رة)، ا ا  اي وا  ،اد،

١١-    ا ر، ا ن ضر ،ا ) ر، را

  .٢٠١٠رة)  ا اي  وا  ،اد،

١٢-  ،د ر (درا  ردا أ راا )اا ا ،،ا 

  .٢٠٠٨ ا اي وا  ،اد،

١٣-   ، ر رزاق ،يوع ا ،اا ا   ت

  . ٢٠١٠د ،  ا اي وا  ،اد،

١٤-  ا    ر  ،ول اا  نا ، اإ ،اإ

  .١٩٦٨ا، ا ا، اد اا، ا ا، اة، 

١٥-  ت ا يا ا ء، م يز اا ،وزارة ا

  ا   ا٢٠١٠ا.  

اك، إق إا ، ارء  ا ا  ااق، وزارة ان  -١٦

  .٢٠٠٨وار 

١٧- ت اط ةا ا م اوا ا ت ااا ،

  .٢٠٠٢اوى اة اء، اورة ا ة، 

١٨ -     ري آلا  إ  ا  ٢١/٨/٢٠١٣. 

١٩-  ة اا ا راوي ان ا   ا   

 .٢٠/٨/٢٠١٣ ا  اري

٢٠-  ف، را ا    ،اا م  ا   

 ر دا ٣/٢٠١٣/ ١٦ا. 
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