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  صــدق ا العظيــم                                   
  ٢٠٥ اآليةسورة البقرة                                                                                                                   
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  نعمه العادون الذي ال يبلغ يف مدحه القائلون وال حيصي احلمد 
  يكون حلقه قضاءاً ولشكره أداء والصالة والسالم  داًــــــــوال يؤدي حقه اتهدون مح    

  على رسول ا حممد بن عبد ا واله الطيبني الطاهرين
                   

  ل ــــاذي الفاضــــــــــــــى أستــــــتقدم بوافر الشكر والتقدیر الأال ان إال یسعني بعد انجاز هذه الدراسة                   
  ث ـــــتفضله باشراف على الرسالـــــــــة ، حیاالستاذ المساعد الدكتور عباس عبد الحسن كاظم العیداني لِ             
  حظاتهوكانت لتوجیهاته النیرة وافكاره القیمة ومالالعلمیة االخویة و أحاطني طیلة مدة الدراسة برعایته             
  ومـــــــــــــــن واجب  .متمنیًا له دوام التقدم واالبداع  فجزاه اهللا خیر الجزاء السدیدة نبراسًا النجاز الرسالة             
  السیما االستاذ  سرة التدریسیة في قسم الجغرافیـــــــــةألاتقدم بالشكر الجزیل الى أ في هذا المقام العرفان            
  راء وافكار الرعایته االبویة ودعمه المتواصل وذلك ما قدمه مــــــــن  الدكتور عبد الحسین جواد الســــریح            
   واالمتنان رــالدراسة علمیًا داعیًا من اهللا تعالى ان یجزیة الجزاء الحسن ، كما اتقدم بالشك فادتأ ةقیم            

  ذا ــــكفایة عبد اهللا العلي التي كانت لها فضل علي لیس في انجاز ه ورـــــــــــمساعد الدكتاالستاذ الالــى             
  صالح هاشم ور ـــن اشكر االستاذ الدكتأ، واود ایضًا ـــي طول مسیرتي العلمیة فحسب بل وفــــالعمل             
   . الرسالةزادت من رصانة لما قدمه من مساعدة علمیة االسدي             

  كما انني مدین بالعرفان واالمتنان الى االستاذ المساعد الدكتور حسین العیداني االستاذ في كلیة                
  جامعة البصرة لما بذله من جهد علمي لتعلیم نظم المعلومات الجغرافیة وكان تقیمه الحاسبات علوم             
  وتشجیعه لي االساس في ادخال نظم المعلومات الجغرافیة ضمن مشروع الرسالة فجزاه اهللا المستمــر             
  خدیجة عبد الزهرة حسین لما قدمته من مساعدة یدةواسجل امتناني وتقدیري الى الس. خیــــــــــر الجزاء             
  كما أشكر اخي وصدیقي مؤید حسن قاسم لما بذله من جهد ومتابعة. في نظم المعلومات الجغرافیة             
  سلیلي شاكر عباس رئیــ یدةالى السسجل امتناني الكبیر وا. وتقدیم مشورة العلمیة التي افادتني كثیرًا             
  ىوامتناني الـ وایضًا شكري،  یم ید العون طیلة مدة الدراسةالمساحین في بلدیة قضاء شط العرب لتقد            

  ةـــــــض الخرائط المتعلقلتقدیمها بعـــــــــ رجاء ناصر مراد رئیس مساحین اقدم لدائرة الموارد المائیة یدةالس            
  طخرائ لتقیمهم المساعد الدكتور حسن عداي والسید یحیى هادي المیالي شكر االستاذأو . بموضوع الدراسة              
  .مهمة جدًا عــن تاریخ مدینة شط العرب شكر السید جلیل الحامدي لتقدیمه معلومـــات أالدراسة ، كما             
  الشعبة الفنیة ورئیسواسجل امتناني الكبیر الى السید عبد اهللا ابراهیم معتوق مسؤول                      

  ، واشكر مساحین اقدم في بلدیة قضاء شط العرب لما قدمه من معلومات مفیدة        
  داود رئیس أحصائیین في مدیریة االحصاء االستاذ مصطفى ناصر                              

  الى كل من مد الجزیلواخیرًا اتقدم بالشكر .  السكاني في البصرة                                
                              زرع بذرة خیر والمساعدة ولو بكلمة طیبة من أجلید العون                                   

  .على طریق المستقبل                                                 
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  القرآنیة اآلیة 

  اإلهداء 
  إقرار المشرف 

  إقرار الخبیر اللغوي  
  إقرار الخبیر العلمي 

  الشكر وتقدیر 
  قائمة المحتویات  

  الجداولقائمة   
  قائمة الخرائط  
  قائمة األشكال 
  قائمة الصور 

  قائمة المالحق 
  المقدمة  

GIS 

  

  

  
  ١٣  الجغرافیةمفهوم نظم المعلومات  .١
  ١٧  لمحة تاریخیة لتطور نظم المعلومات الجغرافیة .٢
  ١٩  أهمیة نظم المعلومات الجغرافیة .٣
  ٢١  المكونات األساسیة لنظم المعلومات الجغرافیة .٤
  ٢٣  جمع المعلومات ومصادرها في نظم المعلومات الجغرافیة .٥
  ٢٥  أنواع نظم المعلومات الجغرافیة .٦
  ٢٨  الجغرافیةوظائف نظم المعلومات  .٧
  ٢٩  البرامج المستخدمة في الدراسة .٨
  ٣٣  مراحل تصمیم نظام معلومات جغرافي .٩
  
  ٣٩  ) ١٩١٣-١٦٠٠( المرحلة العمرانیة األولى  .١

  ٤٥  أنظمة الشوارع  - أ
  ٤٥  الطراز العمراني –ب    
  ٤٧  استعماالت األرض  -جـ    
  ٥٠  ) ١٩٥٧-١٩١٤( العمرانیة الثانیة المرحلة  .٢

  ٥٥  أنظمة الشوارع - أ 
  ٥٦  الطراز العمراني –ب    
  ٥٦  استعماالت األرض  -جـ    

 

 ز



  

  ٥٧  ) ٢٠٠٢ – ١٩٥٨( المرحلة العمرانیة الثالثة  .٣
  ٦٢  أنظمة الشوارع - أ 
  ٦٣  الطراز العمراني –ب    
  ٦٣  استعماالت األرض  -جـ    
  ٦٥  )٢٠١٣- ٢٠٠٣( العمرانیة الرابعة المرحلة  .٤

  ٦٥  أنظمة الشوارع - أ 
  ٦٧  الطراز العمراني –ب    
  ٦٧  استعماالت األرض  -جـ    

   

  
  ٧١  الموقع والموضع .١
  ٧٤  طبوغرافیة السطح  - أ

  ٧٥  الموارد المائیة -ب 
  ٧٨  التربة - جـ 
  ٧٩  المناخ - د  

  ٧٩  الحرارة .١
  ٨١  الرطوبة .٢

  
  ٨٢  النمو السكاني .١
  ٨٧  التوزیع الجغرافي للسكان .٢

  ٨٨  )٢٠٠٩ – ١٩٩٧( الكثافة العامة للسكان   - أ
  ٩٢  ٢٠٠٩الكثافة الحقیقیة لعام   -  ب

  ٩٦  ٢٠٠٩مدینة شط العرب لعام التوزیع العددي لسكان  .٣
  ٩٩  والسكاني المكانيالثقل  .٤
  ٩٩  المكانيمركز الثقل  -أ  
  ١٠١  مركز الثقل السكاني –ب   
  ١٠١  الحراك السكني .٥
  ١٠٣  متغیر مالئمة السكن للعوائل  - أ

  ١٠٦  متغیر الرغبة في تغییر السكن لعوائل منطقة الدراسة  -  ب
  ١٠٨  متغیر السكان االصلیین - جـ   

  

  
  ١١٧  السكنیة في مدینة شط العرب لوحداتا .١

  ١٢٠  القدیمة الوحدات السكنیة  - أ
  ١٢٢  واطئة النوعیة  الوحدات السكنیة  -  ب
  ١٢٥  المتوسطة النوعیة  الوحدات السكنیة - جـ 
  ١٢٧  جیدة النوعیةالالوحدات السكنیة  –د 

  ١٣٠  ) لنسقیةا( المتماثلة  الوحدات السكنیةهـ ـ 
  ١٣٠  كفاءة االستعمال السكني .٢

  ١٣١  عدد طوابق الوحدة السكنیة –أ     

 ح



  

  ١٣٣  تاریخ بناء الوحدة السكنیة –ب 
  ١٣٥  مساحة الوحدة السكنیة -ج 
  ١٣٧  عدد األسر في الوحدة السكنیة  –د 
  ١٣٩  السكنیةالحاجة   -هـ 
  ١٤٠  و ـ الكثافة السكنیة للمسكن          

  
  ١٤٧  المنطقة التجاریة المركزیة  .١

  ١٤٨  سعر األرض - أ     
  ١٤٩  كثافة المرور –ب     

  ١٥٠  الشوارع التجاریة  .٢
  ١٥٠  في االحیاء السكنیة والمحالت التجاریة التجمعات التجاریة   .٣

  
  ١٥٢  الصناعات في المنطقة التجاریة المركزیة  .١
  ١٥٤  الصناعات في الشوارع التجاریة الفرعیة   .٢
  ١٥٥  الصناعات المنتشرة بین األحیاء السكنیة   .٣

  
  ١٥٩  الخدمات التعلیمیة .١

  ١٦١  ریاض األطفال –أ   
  ١٦٤  التعلیم االبتدائي –ب   

  ١٦٥  التعلیم الثانوي - جـ         
  ١٦٧  الخدمات الصحیة .٢

  ١٦٧  المركز الصحي  –أ   
  ١٦٩  العیادات الخاصة والصیدلیات –ب   
  ١٦٩  المجمعات الطبیة - جـ   
  ١٧٠  الخدمات الدینیة .٣
  ١٧٢  الخدمات اإلداریة .٤
  ١٧٣  الخدمات الترفیهیة .٥
  ١٧٦  خدمات النقل  .٦

  ١٧٨  أنماط الشوارع الوظیفیة في مدینة شط العرب
  ١٧٩-١٧٨  الترفیهیة والخدمیة –الصناعیة د  -جـ –التجاریة  -ب –الشوارع السكنیة 

 

 
 

  

  
  ١٨٢  مرحلة ما قبل إصدار قوانین التصامیم األساسیة .١
  ١٨٥  مرحلة إصدار التصامیم األساسیة .٢
  ١٨٥  ) ١٩٧٩ – ١٩٦٢( المرحلة التخطیطیة األولى  ـــأ    
  ١٨٩  ) ١٩٩٣ – ١٩٨٠( المرحلة التخطیطیة الثانیة  ـــب     
  ١٩١  ) ٢٠٠٤ – ١٩٩٤( المرحلة التخطیطیة الثالثة  ـــ جـ    

 ط



  

  

  ٢٠٠  طرق النقل  .١
  ٢٠٢  العامل السیاسي .٢
  ٢٠٥  العوامل االجتماعیة  .٣
  ٢٠٥  الغزو والتراجع –أ    
  ٢٠٦  السیطرة والتدرج –ب   
  ٢٠٧  التركز والتشتت -جـ  
  ٢٠٨  العامل االقتصادي .٤
  ٢٠٩  النمو السكاني .٥
  

  ٢١١  محددات الطبیعیة   .١
  ٢١١  أ ـ األنهار  
  ٢١٢  ب ـ األراضي الزراعیة  
  ٢١٣  المحددات البشریة .٢

  ٢١٣  عائدیه ملكیة األرض –أ    
  ٢١٤  المؤسسات الحكومیة –ب   

  
  ٢١٥  األراضي الزراعیة في المدینة وما یجاورها تآكل .١
  ٢١٩  تأثیرات الزحف على األراضي الفارغة .٢
  
  ٢٢٣  قریة نهر حسن األولالمحور  .١
  ٢٢٤  المحور الثاني مزارع البیبان .٢
  ٢٢٥  قریتا كوت الجوع والصالحیةالمحور الثالث  .٣
  ٢٢٦  المحور الرابع قریة كوت الكوام .٤
  ٢٢٧  المحور الخامس مزارع االكوات .٥
  
  ٢٣٠  ٢٠٢٠التوقعات المستقبلیة للنمو السكاني حتى عام  .١

  ٢٣٢  ٢٠٢٠التوقعات المستقبلیة الحتیاجات استعماالت األرض حتى عام . ٢ 
  ٢٣٢  أ ـ تقدیر المساحة السكنیة والعجز السكني في المدینة  

  ٢٣٣  ٢٠٢٠ب ـ التقدیر المستقبلي لتوسع استعماالت األرض في المدینة حتى عام   
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 ي



  

  

  

  

   

  ٤٣  ٢٠١٣- ١٦٠٠السكنیة في مدینة شط العرب حسب فترات نشوئها  حیاءألا  ١
  ٤٨  استعماالت األرض في مدینة شط العرب وفقًا لمراحل نموها  ٢
  معدالت درجات الحرارة الصغرى والعظمى في منطقة الدراسة  للمدة   ٣

)٢٠١٠ – ١٩٨٠(  
٨٠  

  النسبیة في منطقة الدراسة  للمدة الرطوبةالمجموع السنوي ومعدل   ٤
  )٢٠١٠-١٩٨٠(  

٨٢  

عداد السكان ومعدالت نموهم السنویة في مدینة شط العرب مقارنة أتطور   ٥
  )٢٠٠٩- ١٩٤٧( بالمحافظة والعراق  

٨٤  

حسب تعداد ) هكتار/ نسمة( الكثافة السكانیة العامة في مدینة شط العرب   ٦
  ٢٠٠٩والحصر السكاني ١٩٩٧

٨٩  

حصر السكاني لل) هكتار/ نسمة( الكثافة السكانیة الحقیقیة في مدینة شط العرب   ٧
٢٠٠٩  

٩٤  

العرب لعام  مدینة شطألحیاء عدد السكان والنسب المئویة والمراتب الحجمیة   ٨
٢٠٠٩  

٩٧  

  ١٠٤  ٢٠١٣لعام حسب العینة حیاء مدینة شط العرب ألمالئمة السكن   ٩
  ١٠٧  ٢٠١٣لعام  حسب العینة مدینة شط العربلفراد اآلسر في مغادر المنزل أرغبة   ١٠
  ١٠٩  ٢٠١٣لعامنسبة السكان األصلیین مقارنة مع السكان القادمین من خارج المدینة   ١١
استعماالت األرض ونسبتها المئویة من مساحة مدینة شط العرب لعام مساحة   ١٢

٢٠١٣ 
١١٣  

،  ١٩٥٧(  سنواتعدد السكان ومساحة االستعمال السكني وحصة الفرد خالل ال  ١٣
٢٠٠٩،  ١٩٩٧(  

١١٦  

  ١١٨  ٢٠١٣في مدینة شط العرب لعام  وعددها السكنیةالوحدات   ١٤
ومواد البناء المستخدمة للوحدات  األسرمساحة الوحدات السكنیة وعدد نسب    ١٥

  ٢٠١٣لعام% حسب العینة السكنیة القدیمة في مدینة شط العرب 
١٢١  

ومواد البناء المستخدمة للوحدات  األسرمساحة الوحدات السكنیة وعدد نسب   ١٦
  ٢٠١٣لعام (%)حسب العینة  السكنیة واطئة النوعیة في مدینة شط العرب

١٢٤  

ومواد البناء المستخدمة للوحدات  األسرمساحة الوحدات السكنیة وعدد نسب   ١٧
  ٢٠١٣لعام (%)حسب العینة  السكنیة متوسطة النوعیة في مدینة شط العرب

١٢٦  

مساحة الوحدات السكنیة وعدد اآلسر ومواد البناء المستخدمة للوحدات نسب   ١٨
  ٢٠١٣لعام (%)حسب العینة  السكنیة جیدة النوعیة في مدینة شط العرب

١٢٨  

  ١٣٢  ٢٠١٣لعام (%) عینة العدد الطوابق في مدینة شط العرب حسب نسب   ١٩

 

 ك



  

الوحدات السكنیة في مدینة شط العرب بحسب تاریخ بنائها وفق عینة نسب   ٢٠
  ٢٠١٣لعام  (%)  الدراسة

١٣٤  

  ١٣٦  ٢٠١٣في مدینة شط العرب لعام األحیاءالسكنیة حسب  األرضنسبة مساحة   ٢١
حسب  الوحدة السكنیة في مدینة شط العرب من ضمنعدد األسر الساكنة نسب   ٢٢

  ٢٠١٣لعام  (%)العینة 
١٣٨  

  والوحدات السكنیة في مدینة شط العرب ومقدار العجز للمدة  األسرعدد   ٢٣
 )٢٠٠٩- ١٩٩٧(  

١٤٠  

عدد األشخاص والعوائل والغرف في الوحدة السكنیة لمدینة شط العرب  معدل  ٢٤
  ٢٠١٣لعام (%) حسب العینة 

١٤٢  

  عدد المؤسسات التجاریة ومساحتها في مدینة شط العرب للمدة   ٢٥
 )٢٠٠٩- ١٩٥٧ (  
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ترمي ھذه الدراسة الى الكشف عن التغییرات التي طرأت على تقلص االراضي الزراعیة     

حیث تمت مراقبة توسع المدینة على . لمدینة شط العرب على اثر الزحف العمراني علیھا 

أراضیھا الزراعیة منذ النشأة وحتى الوقت الحاضر من اجل استنتاج الدوافع والمؤثرات التي 

او دراسة  حف المدینة باتجاھات مختلفة وعبر مراحل تطورھا العمراني ،الى ان تز أدت

مستفیدین من التسھیالت  المحددات سواء كانت طبیعیة او بشریة التي وقفت بوجھ ھذا الزحف ،

الطبیعة أثر الخصائص  ودراسة ) .  GIS( التي توفرھا برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة 

الى المدینة وحاجتھم الى وحدات سكنیة  السكانجذب تأثیرھا على  في  والمتغیرات البشریة

 أھمیتھا إلى باإلضافةالتي تعد سلة غذاء المدینة الزراعیة  األراضيوبالتالي تأكل  لغرض السكن

العمراني للمدینة إذ جاءت ھذه الدراسة  الزحفتحدید اتجاھات و  .المناخیة والجمالیة والبیئیة 

، مع ندرة الدراسات التي تناولتھا التي لم تركز على  متع بھا ھذه المدینةمن األھمیة التي تت

  . بالرغم من التغیرات التي شھدتھا المدینة في نموھا السكاني والعمراني الزحف العمرانيجانب 

نھج   ى الم ة عل دت الدراس د اعتم اریخيوق ل  الت د مراح ي تحدی ي للف ة التطور العمران مدین

يواتجاھات توسعھا الع ة الخصائص ،  مران ي دراس ارن ف ل المق نھج التحلی ى الم اد عل واالعتم

ریة ،  رات البش ة والمتغی تعماالت األرض الطبیعی ل اس ي تحلی وظیفي ف نھج ال دت الم ا اعتم كم

  .الوظیفیة، وذلك باعتماد بعض المعاییر التخطیطیة المناسبة وكفاءتھاالحضریة 

جاءت الدراسة في اربع فصول بحثیة سبقتھا المقدمة وتبعتھا االستنتاجات ومستخلص باللغة 

ة الفصول ومضمونھا فشمل  وإشكالاالنكلیزیة وتضمنتھا جداول وخرائط  ا ھیكلی وصور ، ام

ة  األولالفصل  ات الجغرافی ة  GISتطبیقات نظم المعلوم ي للمدین ة التطور العمران ي دراس . ف

ا  ریة ومنھ رات البش ة والمتغی ائص الطبیعی اني الخص ل الث اول الفص ي ، ( وتن ع الجغراف الموق

اخ  ة ، المن وارد المائی ة ، الم طح ، الترب ة الس ع ) طبغرافی كاني والتوزی و الس ن النم ال ع فض

ي في حین تناول الفصل الثالث استعماالت . الجغرافي للسكان  األرض في مدینة شط العرب الت

اییر ) االستعمال السكني ، التجاري ، الصناعي ، الخدمي ( شملت  ع المع ا م مع امكانیة مقارنتھ



 

 

  

 
 

 

اول . المحلیة لمعرفة أدائھا الوظیفي د تن ع فق م اما الفصل الراب ن ث ي وم ل الزحف العمران عوام

ي ،  ف العمران ددات الزح اءمح ع ا وإعط ن الواق مولیة ع رة ش ثال نظ ة متم ي للمدین لتخطیط

یةبالمخططات  ن  األساس ل   ) ٢٠٠٤-١٩٦٢(  م ر تأك ان اث ة  األراضيوبی امالزراعی د  أم الم

  .العمراني ، مع تحدید اتجاھات التوسع العمراني المستقبلي للمدینة

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات كان من أھمھا ما یأتي

ل الت .١ الل مراح ة خ عت المدین احة اتس ي ، اذ سجلت مس ور العمران ار  ١٤,٥( ط ذ ) ھكت من

ة  وء المدین ة  ١٩١٣ – ١٦٠٠نش ة الثانی ا للمرحل ة عمرانی ة المدین -١٩١٤، ازدادت رقع

الدور الكبیر  ٢٠٠٢-١٩٥٨، في حین تمثلت المرحلة الثالثة ) ھكتار ٤٥,١( لتصل  ١٩٥٧

ً لتبلغ   ٢٠١٣-٢٠٠٣اما المرحلة االخیرة ، ) ھكتار ١٩٣,٧( في اتساع رقعة المدینة مساحیا

ً  ٢٠٠٣بعد عام  ومع التحسن االقتصادي واالجتماعي ة مساحیا ي توسع المدین  ، مما ساھم ف

 .)ھكتار  ٧٦١,٣( الى 

كانیة للبساتین الزراعیة  مساحة تتقلص .٢ ادة الس ر الزی ى اث ف عل ي الكثی امام الزحف العمران

أخذت األراضي  اذ،  ٢٠٠٩عام نسمة  ٥٠٧٥٠الى  ١٩٤٧عام نسمة  ٦٢٨٥ المتنامیة من 

دة  الل الم اقص خ ة بالتن ن )  ١٩٧٩-١٩٦٢( الزراعی ار  ٥٥٦,٢( م ى ) ھكت  ٣٤٦,٢( ال

ار ة ) ھكت دة التخطیطی الل الم ى )  ١٩٩٣-١٩٨٠( خ ة )  ٥٥,٨( وال دة التخطیطی           للم

 .ولحد مدة الدراسة ) ٢٠٠٤-١٩٩٤( 

زات  ٢٠١٣ینیات والتسعینیات وعام كشفت الدراسة ان عقد الستینیات والسبع .٣ م مرتك ن اھ م

ة شط العرب  ي مدین ة ف ى االراضي الزراعی ي عل القرارات .الزحف العمران ك ب ل ذل وتمث

الحكومیة التي تم بموجبھا البناء على االراضي الزراعیة ومنھا موقع جامعة البصرة وقرار 

ى االراضي مما وفر ارضیة مناسبة ل ٢٠٠٠لسنة  ١١٧وقرار  ١٩٧٠لسنة  ٨٠ لتجاوز عل

ساھم ذلك في بروز البناء العشوائي  ٢٠٠٣الزراعیة في المدینة  مع غیاب القانون بعد عام 

 .على االراضي الزراعیة مما ساھم في انحسار الرقعة الخضراء للمدینة

ع حال  .٤ ة لرسم واق بینت الدراسة ان ھناك ثالث مخططات أساسیة للمدینة ، سبقھا محاول

ك بخرائط الكادسترو  د ، المدینة وتمثل ذل ة ق دة للمدین یة المع ع التصامیم االساس اال ان جمی

د او الھجرة  و السكاني المتزای تیعاب النم تجاوز علیھا السكان او الجھات المعنیة لغرض اس

 . المدینة وھذا ما یفسر فشل المخططات األساسیة بعد فترة زمنیة من تنفیذھا الوافدة الى



 

 

  

 
 

 

 Abstract 
  

  

 

      The aim of this study to detect the changes accord on the reduction of 

agricultural land of the Shatt al-Arab District as a result of Urban sprawlerer 
So that it was monitored the sprawler of the city towards its agricultural lands 

since its commencement till yet to conclude the emotion and effect led to the 

Urban sprawler towards different direction during the stage of its Urban 

development or studying the limitation either natural or made by man opponent 

such this sprawler benefitting from the facilities provided by the GIS systems 

software . Studying the effects of natural characteristics and changes made by 

man in its effect or influence on attracting people to the city and there need for 

residential units for accommodation and then corrosion the agricultural lands 

which is deemed the basket of city food in addition to its importance pertaining 

the climate , beatification and environment . Identifying the trends of sprawler of 

the city so that this study impotence I merged from the importance of the city 

with the rerate of the studies argue this matter never focus on the Urban sprawler 

inspire of the change city is witnessed pertaining its population and Urban   

growth . 

     This study depends upon the historical curricula in appointing the stages of 

Urban development of the city and the trends of Urban sprawler on the 

comparative analytical curricula in studying natural specifications and human 

variables also it accredited the functional curricular in analyzing land usage in 

regards to its Urban aspects and its functional proficiency by accrediting some 

plan standards.       

      This study is divided into four chapters proceeded by introduction and 

followed by conclusion and abstract in English language including tables , maps , 

figures , whereas the structure and its implication is as follows. First chapter argue 

the application in studying Urban development of 9 the city , while the second 

chapter argue the natural features and human variables :  
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Geographical location , its topography soil , water resources and climate . In 

addition ,the population growth and the geographical distribution . In the third 

chapter it is argued the land usage in the Shatt Al Arab district included : 

Residential commercial ,industrial and service usages with the possibility with 

comparing it  with the local standards to identify its functional performance . 

Fourth chapter discussed the factor of Urban sprawler and then its limitation 

given entire overview the blank fact of the district represented by basic plans 

from 1962 till 2004 showing the effect of reduction the agricultural lands as a 

result of Urban sprawler with identifying the future trends of Urban expansion of 

the districts . 

     This study concluded group of findings the most important one of which are 

as follows: 

1. The district is expanded during the Urban development stage as it is 

registered are totaled 14.5 ha since the first construction of the city from 

1600 to 1913 , as the district are was increased for the second stage of its 

Urban expansion to be 45.1 ha ( 1914 to 1957) while third stage had the 

great rule in expansion the area of the district to be 193.7 ha ( from 1958-

2002 ) while the last stage upon the economical and social improvement 

beyond 2003 it is expanded to be 761,3 ha ( from 2003 to 2013) 

2. As a result of intensive Urban sprawler the area of agricultural farms is 

decreased as a result of growing population increment from 6285 in 1947 

to be 50750 in 2009 agricultural lands is reduced during the term ( 1962 to 

1979 ) 556.2 ha to be 346.2 ha during the planning period ( 1980 to 1993) 

and to be 55.8 for the planning period ( from 1994 to 2004 ) until the 

during of study . 

3. The study discovered that 1960 's and 1990 's and 2013 are of the most 

important points of Urban sprawler on the agricultural lands in Shatt Al 

Arab district. That’s represented by agricultural lands are done including 

the location of Basra University , resolution number 18 of 1970 , 

resolution number 117 of 2000 providing the relevant base of overlapping 
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on agricultural lands in the district and upon the sabotage beyond 2003 it I 

contributed in merging random construction on the agricultural lands 

illegally reducing the greenish yard of the district . 

4.    The study shows that there are basis plans of the district  proceeded by 

an attempt to describe the real situation of the district by drawing cad straw 

maps but all design were prepared for the district are overlapped on by 

people or the concerned destination to comprehend the population 

increasing growth or migration movement to the district which is 

interpreted the failure of the basic plans upon a time of its execution .   

               

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C 



 

 

  
 

 

 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
 

 

  املقدمة
  

من الموضوعات المھمة التي تھتم بھا جغرافیة المدن لكونھا  دراسة الزحف العمراني نإ   

ا  المشكالت إحدى ي یتركھ ل البصمات الت ث تمث الم  حی ع دول الع  اإلنسانالتي تعاني منھا جمی

ھ  اإلنسان، واالستجابة المتطورة والمتغیرة لحاجات ھذا من جھة  أرضھعلى  ة وتطلعات من جھ

ي أخرى دفة  وھ دة الص ن ولی م تك ال ن  وإنم اتكم ریة  وراءھ ة وبش باب طبیعی ة( أس و  اجتماعی

ن  .) اقتصادیة وسیاسیة وسكانیة  ة م مویعد عامل الزیادة السكانیة وسیاسیة الدول ذه  أسباب أھ ھ

ادة  ارس الزی ث تم كلة  حی ة المش رة ( الطبیعی كاني والھج و الس ى  )النم دة عل ً متزای غوطا ض

ي ة ن األراض اجتھمالزراعی ً لح را ص  ظ الي تقل كنیة  وبالت دات الس ن الوح دة م احةالمتزای  مس

سكان للتوزیع القطع السكنیة  علىفي حین تعمل سیاسة الدولة  الزراعیة داخل المدن ، راضياأل

ى حساب  دة عل كنیة جدی اطق س تحداث من ي اس اھم ف ا تس يمم ة  األراض ي الزراعی الي فھ وبالت

  .كنتیجة حتمیة لزحف العمران علیھا ینةللمد الزراعیة األراضي صغر مساحةتساھم في 

تفاقم أزمة فقدان األراضي الزراعیة اثر تنامي المتقدمة والنامیة على حٍد سواء الدول  شھدت 

دت  إحدى أشارتالزحف العمراني علیھا ، فعلى سبیل المثال  ات المتحدة فق الدراسات ان الوالی

ً ما یعادل  د  أما، ) ٢٠٠٠-١٩٧٢( للمدة   ھكتار) ١٦١٨٨٠(  سنویا ي مصر فق الزحف  أدىف

درتالعمراني اقتطاع  دن ق ز الم ي تحیط بمراك یما الت )  ٥٠٧٠,٩(  مساحات زراعیة كبیر الس

ً ھكتار ا السكان  .سنویا زداد فیھ ي ی ة الت دان النامی ن البل ھ م راق لكون وھذه الحالة تنطبق على الع

ة   حیث% ٣بمعدل نمو سنوي  ب، إذ بلغت مساحة األراضي الزراعی ذا الجان ي ھ تضررت ف

 لذلك .)١( ٢كم) ٥٣٨٩( دودحب ١٩٧٦ – ١٩٥٧ة مدالحضریة خالل الالمضافة إلى االستعماالت 

                                                             
  ك بالتجاوز  انھ على الزحف العمراني  یشیر ة ویشمل ذل التوسع الحاصل للمدینة الى ابعد من حدودھا الحالی

ك  ى تقلص تل ؤدي ال ا ت ا مم ا یجاورھ ة او م ز المدین على األراضي الزراعیة او المجاورة المتواجدة ضمن مرك

ادة المستمرة للسكان ى الزی ك ال ا  األراضي بفعل الزحف علیھا وتصبح مندمجة مع المدینة ، ویعزى سبب ذل مم

ران   دة تستغل للعم ى أراضي جدی تظم یتطلب الحاجة ال ي سكن من ك ف ان ذل تظم ،  أوسواء ك ر من وأفضل غی

  ینظر المصدر .مناطق للتوسع األراضي الزراعیة او الفارغة التي تحیط بالمدینة او ضمن مركزھا 

Ray . M .Northern , Urban Geography 2nd ,New York 1979. P467   

ابراھیم طھ العزاوي ، التوسع العمراني وأثره على استعماالت األرض في ناحیة یثرب ، مجلة الفتح ظافر  ) ١(

  .٥٩، ص  ٢٠٠٥،  ٢٢، العدد 



 

 

  
 

 

ة  أیضانجد ان مدینة شط العرب تشھد  ادة عمرانی رن العشرین وزی ذ منتصف الق رة من ى اكبی ل

  عــن زیادة في عدد الوحدات السكنیة المنتظمة  منھا او العشوائیة الناجمةرافق ذلك یومنا ھذا ، 

ل  رة بفع كانیة الكبی ارات الھجرة الزیادة الس د وتی و السكاني المتزای االنم ذه .  إلیھ ذا جاءت ھ لھ

أة  ذ نش ا من دداتھا وتأثراتھ بابھا ومح ان أس كلة وبی ذه المش م ھ ى حج وء عل لیط الض ة لتس الدراس

ةلما لألراضي الزراعیة  )٢٠١٣-١٦٠٠( الدراسة الحالیة وحتىالمدینة  ن أھمی رة  م اأن إذكبی  ھ

ي  تعد سلة غذاء المدینة ھذا من جانب ، ومن جانب اخر تعد كونھا متنفس بیئي وطبیعي وترفیھ

  .للمدینة 

 

 

  : ةاآلتی التتكمن مشكلة الدراسة بالتساؤ

حدود المدینة ؟  ضمناألراضي الزراعیة  مساحة أثر في تقلیصھل للزحف العمراني  .١

 وما مقدار ذلك ؟

الناجمة من ما حجم التغییر الحاصل في صنف استعماالت األرض في مدینة شط العرب  .٢

؟ وھل ھو متوافق مع التصمیم األساسي المعد من قبل الجھات اثر الزیادة السكانیة 

بشریة شجعت على ھذا الزحف  أونھ حصل استجابة لعوامل طبیعیة أ أمالتخطیطیة 

 لى بنیتھا وتطورھا العمراني؟وبطریقة غیر مدروسة؟ وما تأثیر ذلك ع

الطبیعیة والبشریة دورھا في الحد من زحف العمران على األراضي  تھل لعبت المحددا .٣

 ساھمت في توسع المدینة ؟  أمالزراعیة 

 

 .منطقة الدراسةل االرض في استعماالت الطبیعیة والمتغیرات البشریة اثرٌ  صللخصائ .١

ھناك و حیاء السكنیةألواضح في توزیع مساحة استعماالت األرض بین اوجود تباین  .٢

 .عوامل ومحددات سواء كانت طبیعیة او بشریة تكمن وارء ھذا التباین

مدینة للاستعماالت األرض  فيأھمیة نظم المعلومات الجغرافیة في تحلیل المتغیرات  .٣

 .تفصیلیة لھا كل استعمال ووضع الخرائط ال ةالسیما السكینة مع حساب مساح

 



 

 

  
 

 

 

     ً والتي  ب المركز اإلداري لقضاء شط العربشط العر مدینةبتمثلت منطقة الدراسة مكانیا

       وتمثل الجزء الشرقي من محافظة البصرةتقع في الجزء الجنوبي من السھل الرسوبي العراقي 

ً ودائرة عرض ٤٧,٥١( بین تقاطع قوس طول) ب - ١أ ،  – ١(خریطة  ً  ٣٠,٣١شرقا ) شماال

) ٢(خریطة ) حي سكني  ١٥( وتضم ) ٢كم٧,٧( أي ) ھكتار ٧٦١,٣( شغلت المدینة مساحة 

  .٢٠٠٩لعام ) نسمة ٥٠٧٥٠( وبحجم سكاني 

)  ٢٠١٣-١٦٠٠( حتى مدة الدراسة الحالیة  ةأما الحدود الزمانیة فقد حددت منذ النشأ      

ھذا التوسع الى تغییرات كثیرة في  وأدى رقعتھا المساحیةسعت حیث تنامت المدینة وات

ً عن دراسة  التوقع المستقبلي استعماالت االرض فیھا حتى وصولھا الى حدودھا الحالیة فضال

واعطاء صورة عن مقدار الحاجة المساحیة الستعماالت األرض السیما للزحف العمراني 

  . ٢٠٢٠االستعمال السكني حتى عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  یقصد بالمدینة هو الحیز الحضري المبني والمأهول الحدود ، وهو یختلف عن مفهوم المدینة بالنسبة للبلدیة
الخدمات للسكان ولیس حدود البناء المتصل لذلك تتجاوز مفهومنا للمدینة لیصل  إیصالالذي یركز على حدود 

مناطق ذات طابع ریفي الن هدف البلدیة إیصال الخدمات للسكان والى ابعد نقطة ممكنه ضمن حدود  إلى
 ٢٠٠٣- ١٩٤٧صالح هاشم زغیر مبارك االسدي ، التوسع المساحي لمدینة البصرة : المصدر  . صالحیاتها 

  ١٢، ص٢٠٠٥، جامعة البصرة ،  اآلدابدكتوراه ، كلیة  أطروحةراسة في جغرافیة المدن ، د



 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .٢٠٠٤لسنة  Land Sat 5مرئیة فضائیة للعراق من القمر . ١
  ، بغداد ١٩٩٧لسنة ) ١٥٠٠٠٠٠(مقیاس  الھیئة العامة للمساحة ، خریطة محافظة البصرة اإلداریة ،. ٢
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 :  
 ٢٠١٠لسنة    Google earthمن  مأخوذةمرئیة فضائیة  لمدینة شط العرب  .١
  ١٠٠٠٠٠/ ١، مقیاس الرسم  ٢٠٠٤التصمیم األساسي لمدینة شط العرب لعام  .٢

 



 

 

  
 

 

 

  : إلىتھدف الدراسة 

الى تقلص المساحات الزراعیة في مدینة شط العرب من خالل  أدتدراسة العوامل التي . ١

  األسباب، فضال عن  وحتى الوقت الحاضر نشوئھامنذ  للمدینة العمرانيتتبع التطور 

.التي وقفت بوجھ ھذا الزحفمحددات الو 

تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة في معالجة المعطیات المكانیة وتحلیل  بعض توظیف. ٢

بھیئة خرائط او جداول  إخراجھاقاعدة البیانات وتطبیقھا على منطقة الدراسة وبالتالي 

  .واإلخراج نفیذ والتصمیمعالیة من حیث الت وبكفاءة

الكشف عن مقدار التناقص في حجم البساتین الزراعیة مقابل التوسع الكبیر في مساحة . ٣

  . استعماالت األرض الحضریة اثر المخططات األساسیة للمدینة

احتیاجات النمو العمراني من خدمات حضریة داخل المدینة في ظل الزحف العمراني . ٤

ً من األرضجات المستقبلومعرفة العجز فیھا وتحدید االحتیا بغیة توجیھ السكان  یة مساحیا

نحو األراضي الفارغة دون الزراعیة كما یتحدد ذلك من محاور الزحف العمراني المستقبلیة 

  .للمدینة

 

عدم وجود دراسة اختصت بالزحف العمراني لمدینة شط العرب سواء كانت على مستوى  - ١

 حیاءألالسكانیة الحدیثة  اإلحصائیات إلىوبشكل تفصیلي التي تستند  هالدكتورا أوالماجستیر 

  . المدینة 

ً في كافة المجاالت سواء كانت  اجتماعیة أم اقتصادیة أم خدمیة  مدینة شط العربتشھد . ٢ نموا

اني كبیر كنتیجة عمر زحفمما مھد لحدوث  فیھاأسھمت في زیادة وتطور استعماالت األرض 

العمراني  الزحفلذلك جاءت ھذه الدراسة لتناول ھذه العوامل وتأثیرھا على  ، للعوامل السابقة

  .سلبا وإیجابا 

 اإلنتاجالمدینة وبالتالي یسبب تناقص  فيیلتھم األراضي الزراعیة العمراني  الزحفأن  -٣

  .  الوحدات السكنیة محلھا الزراعي وظھور 

  



 

 

  
 

 

 

  :حیث تكمن أهمیة الدراسة من 
وهي من المدن التي تستحق  ب المركز اإلداري لقضاء شط العربتعد مدینة شط العر  .١

بجملتها العدید من  أفرزتحروب وسلم وتغیرات جمة  أوقاتدراستها نظرًا لما مرت به من 
حسب التطور التاریخي بفیها و  األرضالزحف العمراني وتبدل استعماالت  اهأهمالممیزات 

 .لها
لما لها من خصوصیة زراعیة المعروفة بقدمها التاریخي منطقة الدراسة من المناطق ال إن .٢

من حیث موقعها الجغرافي لمجرى شط العرب وتوفر التربة الخصبة وانبساطها كلها 
 .عوامل شجعت على االستیطان فیها

نة مهما المدی أنالزراعیة للمدینة وطرق الحفاظ علیها على اعتبار  األراضي أهمیة إبراز .٣
أو بلغت من التقدم الحضاري فهي تعتمد على سلة الغذاء التي توفرها البساتین الزراعیة 

 .المحیطة بها
  :منهجیة الدراسة  : سابعاً 

 ولهـذاالبد من االعتماد على أسالیب علمیة بحثیة دقیقـة  دارسةجل تحقیق أغراض الأمن     
مــن المنـاهج لمعالجــة  اً اقتضـت ضـرورة الدراســة النابعـة مـن صــیاغة المشـكلة والفرضــیة إتبـاع عـدد

وكذلك استخدام  ي لتتبع التطور العمراني للمدینةإذ استخدم الباحث المنهج التاریخ ،هذا الموضوع 
هـــا علـــى المـــنهج التحلیلـــي المقـــارن لبیـــان دور الخصـــائص الطبیعیـــة والمتغیـــرات البشـــریة  فـــي تأثیر 

الــــوظیفي فــــي تحلیــــل اســــتعماالت األرض المــــنهج  إتبــــاعالزحــــف العمرانــــي للمدینــــة ، فضــــال عــــن 
  .الحضریة وكفاءتها الوظیفیة وذلك باعتماد بعض المعاییر التخطیطیة المناسبة

   - : كاآلتيوطریقة التعامل مع البیانات فهي  الدراسةأما مصادر 
  : طاریح ألإذ قام الباحث بجمع المعلومات من الكتب وا جمع المعلومات والبیانات

على سبیل المثال ال  یانات الخاصة من الدوائر الرسمیةوالرسائل فضال عن البحوث المنشورة والب

السكاني ودائرة بلدیة قضاء شط العرب فضال عن ذلك قیام الباحث  اإلحصاءالحصر دائرة 

 ١٣مقاطعة  –تنومة  ١٢مقاطعة ( وخرائط الكادسترو  امیم األساسیة للمدینةلى التصبالحصول ع

فضال عن الصور الجویة و المرئیات  ،وخرائط القطاعیة للمدینة ) ١٩٥٤ــ١٩٥٣كردالن لعام 

وقام الباحث بإجراء  ٢٠١٠و  ٢٠٠٢ لألعوامالفضائیة مثل مرئیات فضائیة للقمر الندسات 



 

 

  
 

 

ئیات والصور خاصة القدیمة منھا إلظھار مقدار الزحف العمراني مقارنات بین الخرائط والمر

  .للمدینة ومقارنتھا مع الخرائط الموضوعة وھي بمقاییس مختلفة 

  :  في  إدخالھاالبیانات من مصادرھا المختلفة ومن ثم  تجمیعفي ھذه المرحلة تم

 Arc( قواعد البیانات باالستعانة ببرنامج  اءبإنشبرامج خاصة لنظم المعلومات الجغرافیة التي تھتم 

Gis 9.3 - Arc Catalog   ( لغرض تنظیم البیانات المكانیة ثم نقلھا الى برنامج )Arc Map 

مختلفة ، فضال عن حساب المساحات لكل صنف او استعمال  إحصائیاتإلدارتھا وتحویلھا وعمل ) 

كما استخدم نظم المعلومات الجغرافیة في  صنفخاصة لكل ) خرائط ( توكرافیة كار أشكال وإنتاج

وبالتالي انتھاء بعرض الخرائط  ني للمدینة ورسم خرائط خاصة بذلكتحدید الثقل المكاني والسكا

  .بوصفھا مخرجات نظم المعلومات الجغرافیة  أشكال أوجداول  أوالمطلوب تصمیمھا للدراسة 

  : میدانی ً ً تمثل في الزیارات المیدانیة المتكررة لمنطقة الدراسة تطلبت الدراسة عمال ا

دقیقة عن كل ظاھرة متعلقة باستعماالت األرض الزراعیة المفصلة وال المالحظات تسجیلمن أجل 

 الباحث أجراھا التي المقابالتوالحضریة من خالل المشاھدة أو المالحظة الشخصیة أو من خالل 

ً عن توثیق بعض ، وبعض المسؤولین في الدوائر ذات العالقة  المدینةمع عدد من أبناء  ھذا فضال

ذلك اختیار عینة إلى جانب  ، المشاھدات بعدد من الصور الفوتوغرافیة لبعض مناطق الدراسة

المدینة  أحیاءالعشوائیة على  استمارة استبانھ التي وزعت بطریقة العینةالدراسة والتي تمثلت في 

من مجموع % ١٠استمارة  بواقع )  ٨٣٥( بحیث بلغ حجم العینة  سكني حي)  ١٥( البالغة  

وقد عرضت  ٢٠٠٩وحدة سكنیة عام )  ٨٣٥٠(الوحدات السكنیة في مدینة شط العرب البالغة 

 اإلرشادسعید جاسم االسدي من قسم الدكتور  األستاذاستمارة االستبیان على المختصین ومنھم 

كما تم تقییم خرائط الدراسة من قبل األستاذ المساعد . كلیة التربیة  – النفسي في جامعة البصرة

   . كلیة اآلداب –الدكتور حسن كرم هللا من جامعة البصرة 

  

  :ي  فصول فضال عن المقدمة وھــــــ الدراسة في أربعة ھیكلیةوقعت 

  :-   تناول ھذا الفصل نبذة عن تطور نظم المعلومات الجغرافیة ومصادره ووظائفھ

البرامج المستخدمة بالدراسة ، ومراحل تصمیم نظام معلومات جغرافي من  أھم إیضاحفضال عن 

ً بمرحلة  إدخالمرحلة  نظم المعلومات الجغرافیة في   وأھمیھالنتائج ،  إخراجالمعلومات وانتھاءا

والتي نمت وزحف  لمدینة شط العربمرانیة السیما دراسة مراحل التطور العمراني الدراسات الع



 

 

  
 

 

حیث المكونات  بع عشر وحتى مدة الدراسة الحالیةعلى األراضي الزراعیة منذ مطلع القرن السا

  .العمرانیة والمساحیة واستعماالت األرض والتوزیع المكاني لھا ونمط الشوارع وخطة المدینة  

 :- وقد تضمن  سكانیةتضمن ھذا الفصل الخصائص الطبیعیة والمتغیرات ال ً  اوال

أما  ،السطح والموارد المائیة والتربة والمناخ  ةالمظاھر الطبیعیة كالموقع والموضع وطبوغرافی

 ً السكاني للمدینة ودور السكان في زیادة الزحف العمراني  وقد تطرقت  والتغییرفقد تناول النمو  ثانیا

حسب الكثافة العامة والحقیقیة والتوزیع العددي للسكان  بالدراسة إلى التوزیع الجغرافي للسكان 

  .لمدینة شط العربفضال عن دراسة الثقل السكاني والحراك السكني 

  :- األرض في المدینة من حیث االستعماالت السكنیة  وفیھ تتبع الباحث استعماالت

مع )  النقلو الترفیھیة و اإلداریة والصحیة  والتعلیمیة ( والتجاریة والصناعیة فضال عن الخدمات 

التأكید على التطور السكني ومشكالتھ لكونھ المحور الرئیس لزحف العمران على األراضي 

دینة ومدى كفاءتھا ومالحظة العجز المرافق للزحف الزراعیة من حیث األقالیم السكنیة في الم

العمراني للخدمات السابقة والخدمات المتوقعة الحالیة في ظل التطور السكاني والمساحي للمدینة 

  .المعاییر التخطیطیة  وحسب

  :-  وقد تضمن ھذا الفصل العوامل األساسیة للزحف العمراني في المدینة فضال عن

ات وحتى یتتبع المخططات األساسیة لمدینة شط العرب منذ الستین مع محددات ھذا الزحف أھمتبیان 

كما اھتم ھذا الفصل بدراسة تأثیرات الزحف العمراني على األراضي الزراعیة  الوقت الحالي

وتحدید أھم محاور الزحف العمراني واتجاھاتھ المستقبلیة على اثر التوقعات المستقبلیة للسكان 

ومقدار الحاجة المساحیة وفق المعاییر المحلیة المخصصة لالستعماالت األرض السیما االستعمال 

وفي النھایة خرجت الدراسة  ،)  GIS( تعمال إمكانات تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة السكني باس

  .بجملة من االستنتاجات 

  



 

 

  

 
 

 

 
 
  
  

  
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
 
 



 

 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

في تفاصیل  والتبایناتیعد تطور المدن من العملیات المعقدة حیث تظهر في االختالفات   
، ویرى   Growth breed“النمو یولد النمو  أن) جدراك(الوحدات العمرانیة زمانیًا ومكانیًا

growth"  )١ (  
مدة الدراسة        وحتىمدینة شط العرب مرت بمراحل متعددة منذ نشأتها  نأومن هنا نجد       

وهذا  اإلنسانفالمدینة ال تبقى جامدة بل هي في حالة تغیر و تبدل مستمرین انعكاسًا لدائمیة 
ومن ثم على بنیتها المعماریة  التبدل یؤثر في الجانب البشري وعلى البناء الوظیفي للمدینة

عتماد على متغیرات متمیزة اال یمكن حیث ،والتخطیطیة مما انعكس ذلك على مراحلها العمرانیة
مراحل تختلف في العدد  إلى عن طریق تقسیم عمر المدینة ن المراحل التي تمر بها المدینة بی

واالمتداد والخصائص تبعًا لظروف وعوامل النشأة والتطور وبالتالي على واقع المدینة المعماري 
 ) ٢( واالقتصادي واالجتماعي

لبعض مفاهیم نظم المعلومات الجغرافیة                 مفصالً  اً شرحهذا الفصل  لاو سیتن     
 )( GIS  بمراحل تصمیم نظام معلومات جغرافي ، فضال عن استخدام هذه التقنیة في  وانتهاًء

ة وحساب مساحة من خالل تتبع المراحل العمرانیالتطور العمراني لمدینة شط العرب دراسة 
 عدادإ و حساب مساحة كل استعمال وفق تطوره التاریخي  إلى  باإلضافة المدینة لكل مرحلة

خطة المدینة ، (على مجموعة من المعاییر منها  كما ستعتمد الدراسة خرائط مفصلة عن ذلك
                                                             

، ٢٠٠٥-١٨٦٩عادل مكي عطیة الحجامي ، التحلیل الجغرافي للوظیفة السكنیة في مدینة الناصریة  )١(
  ٣٤، ص ٢٠٠٦جامعة البصرة ،  اآلداب ، كلیة  هدكتورا أطروحة

  أشكال مادیة متمیزة  أوفي التاریخ الحضاري لمنطقة ما تخلق نماذج  مدةیقصد بها أیة : المراحل العمرانیة
المدینة في تلك المرحلة  أوفي المظهر الحضاري لألرض لتسد حاجات أجماعیة واقتصادیة لمجتمع المنطقة 
المصدر ، خالص حسني . وتبقى هذه النماذج المادیة التي تمثل الوحدات المعماریة الممیزة كظاهرة موروثة 

سات العربیة ، الكویت ، مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر ، االشعب ، المدینة العربیة ، معهد البحوث والدرا
 . ١٩- ١٨، ص   ١٩٨٢

 

  

 ،٢٠١٠محمد صالح ربیع العجیلي ، جغرافیة المدن ، مطبعة الكتاب ، دار الوثائق والكتب ، بغداد ، ) ٢(
  .٣١٧ص

  
  نظم املعلومات اجلغرافية يف دراسة  بعض تقنيات: ل والفصل األ

  العمراني ملدينة شط العربالتطور                                    
  



 

 

  

 
 

 

فضًال ) ، نمط الشوارع  األرضاستعماالت النسیج المعماري ، المواد المستخدمة في البناء ، 
تطور المدینة واتساع  إلى بعید  أوعن إدراج بعض الوقائع والتواریخ التي تمد بصلة من قریب 

 التالیةالمراحل العمرانیة  إلى وفي حال دققنا النظر ،  زحفها العمراني عبر مراحلها المختلفة
السكنیة  أحیائهاع استحداث سیتضح تناسب مراحلها وفق التغییر الوظیفي والزمني والسیاسي م

     لكل مرحلة عمرانیة لذلك یمتد تطور المدینة عمرانیًا منذ نشأتها في القرن السابع عشر عام 
مدة الدراسة الحالیة  إلى وصوًال  فترة الحكم العثماني للواء البصرة ومنطقة الدراسة) ١٦٠٠( 

الكادسترو  ائطینة شط العرب وخر مرئیات فضائیة لمد( مدعومة بالخرائط والمأخوذة من ٢٠١٣
فضال عن استخراج األرقام الواردة  ، لكل مرحلة عمرانیة) للمدینة  األساسیةوالتصامیم 

  . ARC GIS 9.3ومساحات كل مرحلة عمرانیة بواسطة برنامج 
  
  

   ) GIS( نظم املعلومات اجلغرافية :  الأو
 

)   (Geographical Information Systemنظم المعلومات الجغرافیةیقصد بمفهوم       
 واإلفرادوالبرامج وقواعد البیانات  اآلليضم مكونات الحاسب ت هي نظم معلومات تخصصیة

المدربین ویقوم هذا التجمع بحصر دقیق للمعلومات المكانیة والوصفیة وتخزینها وتحدیثها 
حصائیةعملیات حسابیة ( ومعالجة البیانات  الشتقاق معلومات جدیدة ومن ثم وتحلیلها )  وإ

یجادوعرضها على شكل خرائط لغرض فهم    .)١(حلول للظاهرة قید الدراسة وإ
فهوم نظم المعلومات الجغرافیة على قدرة البرامج والتطبیقات في یشیر موبصورة عامة        

تحلیل وتوفیر مخزون متفاعل من المعلومات المكانیة والوصفیة التي تعتمد علیها في صنع 
وتخزین ومعالجة  بإدخالكما تعد نظم المعلومات الجغرافیة مختصة . القرارات المنطقیة 

وكل هذه الصفات جعلت االعتماد  الطبیعة الجغرافیة ات ذاتواسترجاع وتحلیل ونمذجة البیان
  غایة  أمراً على النظم المعلوماتیة والمكانیة في جمع ومعالجة وتحلیل وتمثیل المعلومات الجغرافیة 

                                                             

المملكة العربیة جمعة محمد داود ، المدخل إلى  الخرائط الرقمیة ، الطبعة األولى ، مكة المكرمة ،  )١(
  .٣، ص ٢٠١٢السعودیة ، 



 

 

  

 
 

 

ثر الزحف ألذلك یستفاد من هذه التقنیة في الدراسات العمرانیة ومن ضمنها  ) ١(األهمیة في 
ونتیجة للتطور الهائل  .مساحیاً  األثرالزراعیة وحساب مقدار هذا  راضياألالعمراني على حساب 

تنوع تطبیقات نظم إلى ذلك  أدىالبرمجیات  أنتاجفي تصنیع الحاسبات رافقه تطور مماثل في 
 لنظم المعلومات الجغرافیةنه لیس هناك تعریف ثابت أالمعلومات الجغرافیة ، ومن هنا نرى 

والختالف وجهات النظر حول تحدید وتصنیف األهداف  التي یعتمد علیها بسبب تعدد تطبیقاته
  : ومن تلك التعاریف ) ٢(التطبیقیة لتلك النظم 

 Doecar 1979 
هو نظام معلوماتي متمیز یحتوي على قواعد البیانات التي تعتمد على دراسة التوزیع المكاني 

  .خزنها واسترجاعها وعرضها خرائطیًا  للظواهر في المحیط المكاني وامكانیة
 Burrough 1986 

  جــــــــــــوالبرام اآلليالحاسب  أجهزةنظم المعلومات الجغرافیة عبارة عن مجموعة منظمة ومرتبة من 
وتخزین واستدعاء والمعلومات الجغرافیة والطاقم البشري المدرب صممت لتقوم بتجمیع ورصد 

یث وتحلیل وعرض جمیع المعلومات الجغرافیة المرتبطة بالشبكة الوطنیة ومعالجة وتحد
  .)٣(ومنها الوصفیة) المكانیة ( الجیودسیة المتریة 

 Cowen 1988 
لدعم القرارات بواسطة دمج المعلومات المكانیة لخدمة  أساسينظم المعلومات الجغرافیة هي نظام 

  .حل القضایا البیئیة 
  
  
  
  

                                                             

بدر الدین طه عثمان ، دعم صناعة القرار والتحلیل المكاني في نظم المعلومات الجغرافیة ، مجلة دوریة ) ١( 
 .١٢، ص ٢٠٠٣علمیة ، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ، جامعة الكویت ، 

البصرة ، العدد  آداب، مجلة  GISالنظریة لنظم المعلومات الجغرافیة  األطرخدیجة عبد الزهرة حسین ، ) ٢(
  .٢٦٨، ص  ٢٠٠٧،  ٤٢
باستخدام  ٢٠٠٨- ١٩٧٣لمنطقة هور الحمار للمدة  األرضيحسن سوادي نجیبان الغزي ، تغیر الغطاء  )٣( 

 .٢٤، ص  ٢٠١٠، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ،  هدكتورا أطروحةتقنیات االستشعار عن بعد ، 



 

 

  

 
 

 

 ESRI 1990 
  والبرامج اآلليیعرف نظم المعلومات الجغرافیة على انه مجمع متناسق یضم مكونات الحاسب 

 یةـــــــــوهذه مجموعة تقوم بحصر دقیق للمعلومات المكان اإلفراد إلى وقواعد البیانات باإلضافة 
 .وتخزینها وتحدیثها ومعالجتها وتحلیلها وعرضها 

 Chang 2002 
نظم المعلومات هو نظام حاسوبي لجمع وخزن واسترجاع ومعالجة وتحلیل البیانات ذات 

  .وتقاریر شكالأو المرجعیة المكانیة وعرضها على شكل خرائط 
مؤسس )  Dangermond( التعریفات قبوًال واستحسانًا هو تعریف دانجرموند  أكثرولعل     

مجموعة  بأنهاالذي یعرف نظم المعلومات الجغرافیة )  ESRI(ورئیس بحوث النظم والبیئة 
ویمكن من خالله تخزین وعرض مجموعة  ،تستخدم من خالل الكومبیوتر) امج بر ( تطبیقات 

   .)١(طبقات مركبة من المعلومات الجغرافیة 
 ERDAS 

هو نظام متفرد تم تصمیمه لتطبیقات خاصة قادرة على خزن وتحسین ومقارنة وتحلیل مجموعة 
وهو قادر أیضا على  ،من الملفات والبیانات الجغرافیة للحصول على معلومات قابلة للتفسیر 

التعامل مع مرئیات الحاسوب والخرائط الورقیة والبیانات اإلحصائیة التي تستخدم في مجموعها 
   .) ٢( لكثیر من المشكالتلحل ا
مفهوم نظم إلى التي أشارت  فیالتعار ذكره هناك الكثیر من  ما تقدمإلى  باإلضافة     

قدرة الحاسب  إلى یشیر مفهوم نظم المعلومات الجغرافیة لكن على اإلجمال  المعلومات الجغرافیة
كما انه یحتوي على عناصر منظمة  الجغرافیة واستخالص النتائج منهافي التعامل مع البیانات 

تتضافر فیما بینها ألداء وظیفة النظام وتشتمل هذه العناصر على البیانات الجغرافیة مركز النظام 
                                                             

   )ESRI  ( وهي اختصار لـ )Environmental System Research Institute   ( أنظمة معهد  
 .البحث البیئیة 
، مطبعة منشأة )أساسیات وتطبیقات للجغرافیین(نظم المعلومات الجغرافیة ، محمد الخزامي عزیز  )١( 

  .٢٣ -  ١٥، ص ٢٠٠٤سكندریة، الطبعة الثالثة، ألالمعارف، ا
 

في التباین المكاني لزراعة محاصیل الحبوب في  وأثرهامجید كاظم عبد عریبي القریش ، المالئمة المكانیة ) ٢( 
نظم المعلومات الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة تربیة صفي الدین الحلي ، جامعة  باستخداممحافظة واسط 

  .١٥ص  ، ٢٠١٠بابل ، 



 

 

  

 
 

 

سترجاع وتحلـیل التي تقـوم بحفظ وا Softwareوالمعلومات المستخلصة منها والبرمجیات 
ستخدم في تشغیل هذه البرمجیات التي ت Hardwareالمكونات المادیة  وأیضا ومعالجة البیانات

 المسئولین كانواوأخیرا األفراد سواء ، المستخدمة في تحلیل ومعالجة هذه البیانات  Methods والطرائق
   )١(شكل   المنتفعین بمنتجاته أوعن إدارة النظام 

  
  : اآلتیةویمكن تمثیل ذلك بالنقاط 

  خریطةرسم  إمكانیةوبالتالي  اإلحداثیاتظاهرة تعبیرًا ریاضیًا من خالل  أیةالتعبیر عن  .١
 .للمعلومات المدخلة 

 ةالظاهر  إجراءأمكانیة عرض خرائط المنطقة التي تمثل كل واحدة منها طبقة معلومات وبالتالي  .٢
 . إخفائها أوالطبقیة 

 االستفسار عن النظام الستخالص المعلومات إمكانیة .٣
 .البیانات الوصفیة أوصناعة النماذج من البیانات الجغرافیة  إمكانیة .٤

  )١(شكل 
  في نظم المعلومات الجغرافیة األساسیةالسمة 

  

،المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني ، ) المساحة ( نظم المعلومات الجغرافیة  إلى مدخل :  لمصدر ا
  .٦، ص ٢٠٠٦كة العربیة السعودیة ، الممل

  



 

 

  

 
 

 

 

تسهل أمكانیة الحصول على كم هائل  الي بثورة معلوماتیة وتقنیة ضخمةیتمیز العصر الح     
ان كثافة هذه المعلومات وصعوبة و من البیانات والمعلومات عن الظواهر الطبیعیة والبشریة 

یفها لالستفادة منها في مختلف المجاالت كان ا والسیطرة علیها واستیعابها وتوظهالتعامل مع
 ،السبب في ظهور نظام حاسوبي یقوم بكل تلك العملیات إال وهو نظم المعلومات الجغرافیة 

عشر وحتى یومنا هذا إذ الزال  التاسعحیث مر هذا النظام بمراحل عدیدة منذ منتصف القرن 
 أذ، ل على المعلومات من مخرجاته یتطور ویزداد أهمیة مع زیادة إمكانیاته وسهولة الحصو 

مع ظهور  ١٩٦٤ات وتحدیدًا  عام یالستین منذنظم المعلومات الجغرافیة باهتمام بالغ  تحضی
        على ید ) (Canada Geographical Information System- CGISالنظام الكندي

أجریت عملیة ترقیم للخرائط ف قب بأبي نظم المعلومات الجغرافیةالذي یل) روجر توملینسون ( 
 لأو  هوهذ ببعضهاوربطها بمعلومات وصفیة على شكل قوائم واعتماد نظام إحداثي لربط اللوحات 

على سبع  الجغرافیةنظم المعلومات  یحتوي وكان في وقته ، اآلليالحاسب  یستخدم فیها ةمر 
 راضياألت أمانیة واستخدالزراعة والتربة والثروة الحیوا(تمثلت في حقول مختلفة منها طبقات 
بتنظیم  ١٩٧٠ل مؤتمر متخصص في نظم المعلومات الجغرافیة في كندا عام أو عقد  )١() وغیرها

وقاعدة أساسیة لنجاح نظم  اً حقق انتشار  إذ من االتحاد الدولي للجغرافیین وبدعم من الیونسكو
تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في الوالیات المتحدة  أنتشار كما رافق ذلكالمعلومات الجغرافیة 

عملیات التخطیط لالستفادة من برمجیات في الموارد الطبیعیة  دارةإاألمریكیة حیث استخدمتها 
أطلقت  إذات عقد التحول التجاري یاعتبر عقد الثمانینفي حین ،  )٢(. التكنولوجیا  هومخرجات هذ

الذي حقق انتشارًا واسعًا  نظرًا  Arc Infoانفو / أرك   نظام)  ESRI(  األمریكیة أزريمؤسسة 
إلمكانیاته الضخمة في مجاالت دراسات البیئة والتخطیط العمراني واإلقلیمي والجیولوجیا 

توافق   Idrisi, Intergraph , Arc View(  مثل أخرىإطالق برامج فضال عن ذلك   والجغرافیا
ولذلك فقد  سواء نخفاض أسعار الحواسیب والبرمجیات على حدٍ عدد المختصین وا ازدیادذلك مع 
نظم المعلومات الجغرافیة التحدیدات والمعوقات التقنیة والتجاریة السیما بعد استخدامها  تجاوزت

                                                             
  .٣٣محمد الخزامي عزیز ، مصدر سابق، ص  )١( 

،المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني ، المملكة ) المساحة ( نظم المعلومات الجغرافیة  إلى مدخل )٢(

 .٩، ص ٢٠٠٦العربیة السعودیة ، 



 

 

  

 
 

 

ومشاریع بحوث البیئة الطبیعیة وتم استخدم  األرض تاماواستخدفي تخطیط الموارد الطبیعیة 
الحاسب اآللي في رسم الخرائط ومعالجة الصور نظرًا لسرعة تطویر البرامج واحتوائها على عدد 

  .كبیر من العملیات التحلیلیة 
الذي دعم  األثرات فقد انتشر نظم المعلومات الجغرافیة وتنوعت تقنیاته یعقد التسعین أما      

  ) Arc Infoة وكمیة حیث كان الستخدام برنامجحدث قفزة نوعیأمما  العالم یة دولغالبله أو تد
یقوم  أخرإنتاج برنامج  إلى الكبیر الذي دفع المصنعین  األثر)  ESRI( مؤسسة  أطلقتهالذي 

)  GIS( معقدة وبهذا ولدت النسخة الثانیة من  أخرىعملیات  إلى  ، باإلضافة بالمهمات نفسها
دخال أسالیب   Raster GIS & Vector GISالذي دمج بین )  Arc View( وهو برنامج  وإ

صناعة وتزاید .  GISلدول عربیة لبناء منظمة  التاو محظهور فضال عن  متعددة الوسائط
) ١( Arc Pad  - I Mapمستفیدة من التقدم التكنولوجي مثل أخرىونظم  الحواسیب الكفیة

عن بعد عالي الدقة  نظام تحدید المواقع واالستشعار) GPS ( استحداث تقنیات  إلىباإلضافة 
وكل هذه التقنیات ال زالت تستخدم  )٢() High Resolution Remote Sensing(المساحیة 

في دول عدیدة من العالم مع إمكانیتها العالیة في عرض الصور الفضائیة والرسم علیها إلنتاج 
  . ن الممیزات الهائلةخرائط دقیقة وغیرها م

العدید من البرامج التي  فينظم المعلومات الجغرافیة  بإنتاج)  ESRI( استمرت مؤسسة      
طرحت  حیث غرافیة وفي العدید من االختصاصاتلنظم المعلومات الج المضمون نفسهتحمل 

  ة ــــــــــــــــــــــت مؤسســــــــــزمنیة طرح مدةوبعدة  ١٩٩٩عام )  Arc Info 8( نسخة جدیدة حملت االسم 
 )ESRI  ( برنامج )Arc GIS 8  ( ٢٠٠١عام )واسعة  الذي احتوى على حقیبة برمجیة ) ٣

 Arc GIS(وبعد مدة وجیزة أنتجت النسخة المحدثة  ، حیث ان لكل برنامج له مهمات خاصة
التي )  Arc GIS 9.3( وبعد ذلك ظهرت النسخة الحدیثة )  Arc GIS 9.2( ثم )  9.1

  ي ــــــــــــــــــــه فــــــوقد رافق هذا التطور في البرمجیات تطور موازي ل أساسياعتمت علیه الدراسة بشكل 
   رةــــــــــــم المصغـــث Micro Processorوتمثل ذلك بالمعالجات المتصاغرة  Hard wareالمادیات 

                                                             

،    ٢٠٠٧،  األردننجیب عبد الرحمن الزیدي ، نظم المعلومات الجغرافیة ، مطبعة الیازوري ، عمان ، ) ١( 
  .٢١-٢٠ص 

  .٥، ص ٢٠٠٨في نظم المعلومات الجغرافیة ، السعودیة ، الریاض ،  أساسیاتوسام الدین محمد ، ) ٢(  
، الجامعة التكنولوجیا ،  لىو األأحمد صالح الشمري ، نظم المعلومات الجغرافیة من البدایة ، الطبعة ) ٣( 

  .٤٤، ص  ٢٠٠٧بغداد ، 



 

 

  

 
 

 

  . )١(لتساهم في نشر هذه التقنیة  Laptop – Pal Mapالمحمولة 
فقد كان للتطور الكبیر لنظم المعلومات الجغرافیة السیما األلفیة الثالثة التي أبرزت  عموماً      

ا استخدام البرامج الحدیثة في نظم المعلومات الجغرافیة وربطها بشبكة هالعدید من المتغیرات أهم
م التطور المذهل في مجال تقنیة نظم المعلومات أمااالنترنیت الذي اختصر الكثیر من العقبات 

الجغرافیة مما انعكس ذلك على الثورة الهائلة في مجاالت التصمیم واإلبداع الفني باستخدام هذه 
الحاسب لغرض تخزینها ومعالجة بیاناتها  أجهزة إلى التقنیة وبالتالي نقل الصور الجویة والخرائط 

  .ن في دعم القرارات التنفیذیة لدى أصحاب القرار ومن ثم أخرجها بالشكل الذي یضم
  

 

  : اآلتیةبصفة عامة یمكن تلخیص أهمیة نظم المعلومات الجغرافیة بالنقاط 
 نظم المعلومات الجغرافیة أداة مهمة جدًا في اتخاذ القرارات السلیمة السیما صناع القرار  إن

 المتنوعة یةاألرض شكالألوابیعیة كالبیئة والموارد الط أخرىومخططي المدن وفي مجاالت 
حیث یزود المخططین بالمعلومات  )٢( منطقة في العالم ةألیوفي عملیة التخطیط العمراني 

كما یقوم بعرض وتحلیل البیانات  وتقییم قاعدة البیانات المكانیة بواسطة التحلیلالمفیدة 
 أولمساعدة الجهات المختصة في اتخاذ القرار سواء كان على المستوى الوطني  اإلحصائیة
 .المحلي أواإلقلیمي 

 معالجة البیانات واالستفادة منها في عدة اتجاهات مثل االستعالم عن بیانات معینة  إمكانیة
تصمیم برامج خاصة تستخدم البیانات للحصول على  أوتحدید موقعها على الخرائط  أو

 .)٣( تقاریر مهمة تفید في اتخاذ القرارات السلیمة
  الربط بین المعلومات المكانیة والمعلومات الوصفیة المتمثلة في قواعد البیانات الجغرافیة

(Geodata Base)  ویمكن تمثیل ذلك عن طریق استعالم المكاني للبیانات الجغرافیة
 المدروسة 

                                                             

، الطبعة ) الجغرافیة وعصر المعلومات ( محمد عبد الجواد محمد علي ، نظم المعلومات الجغرافیة  )١( 
 .١١٥، ص  ٢٠٠١لى ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، و األ

سحر طارق عبد الكریم المال ، جیومورفولوجیة وادي شط العرب بمساعدة تقنیات التحسس النائي ، ) ٢(
 .٥٤ - ٥٣، ص٢٠٠٥، جامعة البصرة ،  اآلداب ، كلیة  هدكتورا أطروحة

الجغرافیة ، وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ، الریاض  ،  المعلوماتدلیل المصطلحات التخطیطیة لنظم ) ٣( 
 .٨، ص ٢٠٠٦لى ، و الطبعة األ



 

 

  

 
 

 

  تخفیض زمن اإلنتاج والعمالة وتكلفة إعداد الخرائط وحساب المساحات وغیرها 
 عالیة للقراءة والتحلیل بمختلف  دقة رقمیةائط واضحة ذات مخططات وخر  إصدار

 .وتوفیرها األصلیةبدون عناء البحث في الوثائق  حجامألواالمقاییس 
  مما یسهل تبادلها وانسیابها بین جمیع  الرقمیة بالدقة والسرعة المناسبةتوفیر المعلومات

 .أمنًا   أكثرو  وأسرع أسهلالمستخدمین ویخدم انجاز معامالت المواطنین بشكل 
  أومن ضمنها المشاریع العمرانیة  التنبؤ بها لتطویر المشاریع أووضع الخطط المستقبلیة 

 .ذا المجالـــمع وضع الحلول المناسبة له وبأخر التقنیات في ه ثارهآو دراسة الزحف العمراني 
  لزراعیة وتقلص اأمكانیة مراقبة التغییرات التي تطرأ على عناصر المكان مثل التغیرات

ظهار هذه التغییرات الحاصلة  المساحات الخضراء ورسوم  جداول المتوقعة على شكل  أووإ
 . خرائط أوبیانیة 
  الخرائط لمنطقة  أویوفر نظم المعلومات الجغرافیة إمكانیة وضع عدد من الطبقات

فوق ) ر، السكان، المباني، الطرقألنهاالجیولوجیا، التضاریس، الترب، ا(جغرافیة محدودة مثل 
تحلیل العالقات بین الظواهر  إلى بعضها البعض لبیان مدى توافق واختالف الظواهر لیصل 

إلیجاد العالقة مثًال بین التربة واألمطار ویتم ذلك من خالل عملیة تطابق الخرائط ومن إیجاد 
  . )١(الجغرافي الترابط بین الطبقات للحصول على نظریة شمولیة لصفات الموقع

  یتصفGIS  معلم من  أوبالمرونة العالیة والتغیر إلمكانیته في التحكم ألي ظاهرة
ة وتكوین خریطة جدیدة لكل المعالم من حیث اإلضافة والتحدیثات لقواعد البیانات المدخل

وبهذا توصف هذه التقنیة  الخرائط الصماء التي ال معنى لهاعلى العكس من  ، ظاهرة
 .)٢( واحد آنٍ بالتطویر والتجدید للخرائط وفقًا لمقاییس متعددة في 

 یساهم GIS  عملیات التحلیل المكاني المعقدة والحصول على نتائج بالدقة  إجراءفي
الزحف  محاور المتناهیة والسرعة الممكنة مثل حساب مراكز الثقل السكاني والمساحي ومعرفة 

 .بیانیة أشكال أوالعمراني  مع إمكانیة استخراج هذه العملیات على شكل خرائط 
  
  
  

                                                             

 .٢٢- ٢١، ص ٢٠٠٠لى ، عمان ، و المعلومات الجغرافیة ، الطبعة األ أنظمة قاسم الدویكات ، ) ١( 
 .١١٩محمد عبد الجواد محمد ، مصدر سابق، ص ) ٢(



 

 

  

 
 

 

 

محددًا  اماً نظرتبط نظم المعلومات الجغرافیة بمجموعة متآلفة من العناصر بحیث تعطي ی    
وعلى الرغم من كون نظم المعلومات . یقوم بعمله بشكل جید بغیة تحقیق الهدف من تصمیمه 

ومع ذلك فهي تتفق جمیعها في تكوین العناصر  من حیث أنظمتها وأنواعها تتطور الجغرافیة قد 
                                            .)٢(یة وهي كاألتي  شكل األساس

 

 

                                                                         
Hardware 

 أجهزةبوتتمثل )  GIS( یقصد بالكیان المادي هو الحاسوب المستخدم الذي یعمل علیه برنامج 
 Personal) صغر حاسبة شخصیة أ إلى وانتهاء )  main frame( الحاسب اآللي المركزیة 

Computer)  والتي تتكامل مع  خرىالعملیات األ أجهزةاإلدخال واإلخراج و  أجهزةفضال عن
  .بعضها لتؤدي مهام معینة ومحددة 

Software 
عمل بها نظم المعلومات الجغرافیة  توالتي تمثل البیئة التي  األنظمة أومجموعة من البرامج  وهي

والحاسب ذاته  جهزةواألومن ثم تقوم بتشغیل المعدات  امرو واألفهي تستقبل البیانات والمعلومات 
  . وخزن واسترجاع ومعالجة البیانات وغیرها إدخالفضال عن 



 

 

  

 
 

 

Data 
التي یستمد منها نظم المعلومات الجغرافیة مصادره  األساسیةالدعائم   تعد البیانات والمعلومات

  : أنواعوالمعلوماتیة المختلفة وهي على عدة  األساسیة
  خرائط المدن  أوو والخرائط الكادستر  الطبوغرافیةوتتمثل بالخرائط :  األساسیةالخرائط

 . GPS الصور الجویة والمرئیات الفضائیة وبیانات تحدید المواقع وأیضاوالقرى ، 
 الجغرافیة وموقعها على سطح  اإلحداثیاتویقصد بها : معلومات المساحیة والهندسیة ال

على درجة دقة المعلومة  أساسانجاح نظم المعلومات الجغرافیة تعتمد  إن إذ األرض
فضال عن ذلك هناك المعلومات  )فضائیة  أوجویة  أو أرضیة( كانت  ءالمساحیة سوا

 .)١( اإلداریةوالمعلومات  راضياأل تاماباستخدالتخطیطیة والمعلومات الخاصة 
 والتي تفید  راضياأل تاماباستخدالتي تظم مجموعة من المعلومات التي تتعلق  جداول ال

 .واإلحصائيفي عملیات التحلیل المكاني 
Operators 

 - Hardware – Software( یقصد به الهیكل اإلداري الذي یقوم بتحریك العناصر الثالثة 
Data    (ال قیمة لتقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ما لم تكن  إذ والعمل علیها والتفاعل معها

مون بتحلیل وتصنیف تلك هناك معلومات یتم الحصول علیها من قبل المختصین ومن ثم یقو 
من  األمرویعد هذا  معلومات الجغرافیةعد ذلك ینشئون قاعدة تصمیمیة لنظم الیو  المعلومات

 أومنطقة  ةألیمتطلبات نظم المعلومات الجغرافیة الالزم توفرها في بناء نظام معلوماتي متكامل 
)  GIS( االعتماد علىالمتخصصین في  أسرعهم  الجغرافیین أن على اعتبار )٢(معین  إقلیم

التصنیف وتوقیعها  وأسالیب التوجیه المكاني للبیانات  أسالیب التي تعتمدالنظم هذه بسبب طبیعة 
  .) ٣( على الخرائط

  
                                                             

   مجموعات أوحروف  أو أرقاموغالبًا ما تكون على شكل  هي حقائق خام/ البیانات.  
  . وتعطي معنى محددٍ  األصليعلیها عملیات معینة غیرت من شكلها  أجریتهي بیانات التي / المعلومات    
ل و ، رسالة ماجستیر،  الجز األ اإلقلیمیةیحیى هادي محمد المیالي ، محافظة القادسیة دراسة في الخرائط ) ١( 

  .٣٨، ص  ٢٠٠٩التربیة ، جامعة البصرة ، ، كلیة 
  ٢٦محمد الخزامي عزیز ، مصدر سابق ، ص  )٢( 

  .٨٤نجیب عبد الرحمن الزیدي ، مصدر سابق ، ص )٣( 



 

 

  

 
 

 

Method 
یقوم النظام بتجمیع ورصد وتخزین  إذالوظائف التي یقوم بها النظام  أوتشمل كل العملیات 
 إیجازیمكن  األساس وعلى هذا  ، المعلوماتحدیث وتحلیل وعرض جمیع واستدعاء ومعالجة وت

  . )٣(، شكل  تيآلكاوظائف نظم المعلومات  أهم
 النظام إلى وتخزین نظم المعلومات  إدخال  . أ

 معالجة وتحلیل المعلومات  . ب
  .النتائج بعد معالجتها  خراجإ .جـ

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

باحث في نظم المهام مشقة على ال أكثرتعد عملیة جمع المعلومات من مصادرها المختلفة      
مكان من نظرًا لتعدد مصادر البیانات الجغرافیة واختالف كمیتها وقیمتها  المعلومات الجغرافیة

ما تتطلبه هذه العملیة من المختص في تحضیر وتجهیز  آخرهذا من جانب ، ومن جانب  ألخر
خراجها ومعالجتها إدخالهاوتصنیف البیانات الجغرافیة والوصفیة تمهیدا لعملیة  حتى ) ٤(شكل  وإ

من مجموع % ٨٥حدد نسبة من الوقت في عملیة جمع المعلومات بلغت قد بعض الباحثین  إن
  . )١(الوقت الخاص ببناء قاعدة المعلومات 

  
  

                                                             
 .٢٢بي القریش، مصدر سابق ، ص یعرعبد مجید كاظم  )١( 



 

 

  

 
 

 

  :اآلتيوتشمل مصادر جمع البیانات والمعلومات  
  التحسس النائي(Remote Sensing ) ویشمل:  
 (Satellite Images)المرئیات الفضائیة  -
  .(Aerial photography)الصور الجویة  -
  .(Digital video photos)صور الكامرات الفیدیویة الرقمیة  -
  . GPS (Global positioning system)نظام تحدید الموقع العالمي -
  الخرائط الموضوعیة(Thematic maps): وهي مجموعة من الخرائط التي تخدم موضوع

  .الخ........األرضخرائط استعماالت  -خرائط المدن–محدد ،مثل الخرائط الطبوغرافیة 
  البیانات المجدولة(Tabular Data) :أوفیة عبارة عن مجمل البیانات اإلحصائیة والوص 

 أودوائر الدولة  أووالتي یمكن الحصول علیها من المسوحات الحقلیة  (Textual)النصیة 
  .جداول المكتبات والتي یمكن تمثیلها ب

  الجاهزة والتي یمكن الحصول علیها عن طریق االتصال الجغرافیة ملفات قواعد البیانات
 . بالبرید االلكتروني وشبكة االتصاالت العالمیة 

 

 

  
  .مصادر نظم المعلومات الجغرافیة : المصدر 



 

 

  

 
 

 

 

أن نظم المعلومات الجغرافیة صممت لتقوم بتجمیع ورصد وتخزین واستدعاء ومعالجة      
حسب تعریف بورو عام ( وتحدیث وعرض وتحلیل جمیع المعلومات المترابطة بالمكان الجغرافي 

كما تعد البیانات  ،بالمكان الجغرافي  ةً ن نظم المعلومات الجغرافیة ترتبط مباشر إفـولذلك )  ١٩٨٦
حسب الزمن ، ومن هنا بوبشكل مستمر )  Dynamic(  متحركةنظم المعلومات الجغرافیة في 

  ). ٥(نوعین شكل  إلى یمكن نصنفها 
 ) Spatial Data( المعلومات المكانیة -أ

 ) Attribute Data( المعلومات الوصفیة –ب 
 

 

  
 

  
إلى وتشیر  جغرافیة أوضمن مرجعیة مكانیة من مكانًا  أوهي تلك المعلومات التي توضح موقعًا 

مثل حدود مدینة ، طریق ، مجرى نهر ،  االصطناعیة في منطقة معینة أوالظواهر الطبیعیة 
  . مدارس وغیرها 

  



 

 

  

 
 

 

  :نوعین حسب طریقة التخزین والمعالجة إلى وتقسم 
 : وهي  أساسیةطرق تمثیل المعلومات المكانیة بمكونات  أووتشمل صیغ

 اإلحداثیاتالهندسة التحلیلیة البسیطة من خالل شبكة  أساسیعتمد على  إذ شیوعاً  كثراأل
 . ) ١(المتعامدة كعنصر رئیس 

صیغ  لتمثیلها            إتباعضمن هذا النوع البد من من بشریة  أمطبیعیة كانت  ةظاهر  أيولتمثیل      
  :وهي )  ٦(شكل 
  النقاطPoints  : إحداثیاتوهي البیانات التي توقع على الخرائط على هیئة  )X-Y  (

كما تحدد مواقع لبعض الظاهرات المتواجدة في  یس لها العرض الكافي لتمثل مساحةول
 .النخیل ، المدن الصغیرة ، المدارس وغیرها  أشجارالطبیعة مثل 

  البیانات الخطیة Line Data : على شكل خط  األرضیستخدم لتمثیل ظواهر سطح
الذي یبدأ بنقطة وتتبع بقیة الظاهرة حتى تنتهي بنقطة ویكون الخط ذات بعد واحد مثل 

 .وغیرها والسكك الحدیدیة  اإلداریةوالحدود  رألنهاواالطرق 
 المساحیة  البیانات  )Polygons Data : ( المضلعات التي تحیط  أوهي المساحات

 أوویتم تمثیل ذلك بواسطة خط  متعرج على شكل مضلعات خطوط  یةاألرضبالظاهرة 
معینة ترتبط فیها معلومات  إحداثیاتسالسل متصلة مع بعضها ویكون الشكل مغلقًا وفق 

ومن  )٢(له بحیث یكون لكل مضلع شكل ممیز شكالهاأ أوغیر مكانیة تتعلق بصفاتها 
 راضياألالرسم الكبیر واستخدام مقیاس الزراعیة والمباني في  راضياألمساحة  أمثلتها
 .وغیرها

 

 

 
                                                             

 باستخدام تقنیة نظم المعلوماتھبة محمد حمود شقیر ، توزیع وتخطیط الخدمات التعلیمیة في محافظة سلفیت  )١( 

–كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس  ) منشورة على االنترنت (  الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ،

  .٥٢-٥١، ص ٢٠٠٩فلسطین ، 

 مقارنة، دراسة  ١٩٩٧وسن كریم عبد الرضا الذھبي ، التمثیل الخرائطي للتوزیع المكاني لمحافظة بغداد   )٢( 

كلیة التربیة بنات ، جامعة بغداد،  رسالة ماجستیر ، بین الطرق التقلیدیة ونظم المعلومات الجغرافیة ، مقارنة

 .٣٨، ص ٢٠٠٤



 

 

  

 
 

 

 

 

  
 Raster Data( 

دخالتستخدم هذه الطریقة في تحلیل        إلى  بعد بیانات الصور الجویة واالستشعار عن وإ
الفضائیة تتكون من نقاط  أوالصور الجویة  أنویالحظ  برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة

وكل صورة تتكون من مجموعات  Pixel(( صغیرة جدًا على شكل مربعات وتسمى الواحدة منها 
) Array مصفوفة ( والرأسیة من الخالیا على شكل منظومة یطلق علیها  األفقیةمن الخطوط 

 أوكانت ذات بعد واحد  ءوالتعامل معها سوا بتخزین هذه المنظومات اآلليویتعامل الحاسب 
المشهور في  ) ERDAS Imagine 8.7( مثل برنامج   )١(بعدین وفق برامج حاسوبیة معینة 
دقة الصورة  أساس) الوحدة الصوریة ( ویعد حجم البكسل  ، معالجة وتحسین الصور الرقمیة 

    یساعد على زیادة وضوح الصورة صغر حجم البكسل  أنالفضایئة من حیث  أوالجویة 
وضوحًا من صورة  أكثرهي ) م ١ Xم  ١( بمعنى ان الصورة ذات البكسل  إي )٢( وبالعكس

  .م  ٥ Xم ٥حجم البكسل 
                                                             

  یتمثل البكسل )Pixel  ( ، بأنة كل خلیة تعطى قیمة معینة ، حیث تتوقف دقة الرسم على صغر تلك الخالیا

  )  Picture = Picture Element( وتتمثل في وحدة صوریة 

  .١٤٨نجیب عبد الرحمن الزیدي ، مصدر سابق ، ص  )١( 

رائد صالح طلب حلبي ، استخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استعماالت األرض في مدینة  )٢( 

ح الوطنیة ، نابلس  كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجا منشورة على االنترنت ، نابلس ، رسالة ماجستیر ،

 . ٤٦، ص  ٢٠٠٣فلسطین ، 



 

 

  

 
 

 

  

وهي  وهي مرتبطة بالمعلومات المكانیة هي تلك البیانات التي تعبر عن الصفات والحقائق    
  والعناوینتكون نوعیة كاألسماء  أن أو كثافتها أوتكون بصیغة كمیة مثل مساحة الظاهرة  أن أما

مالك العقار،  سمأمنطقة ،  أسمنصیة  مثل  أو هجدولیوتتمثل على الخریطة على شكل بیانات 
 أهمن ذلك من ألوال بد من ربط المعلومات الوصفیة بالمعلومات المكانیة  ،عدد السكان وغیرها 

  .) ١(  ممیزات نظم المعلومات الجغرافیة
  

 

لنظم المعلومات الجغرافیة الكثیر من الوظائف المهمة والمفیدة التي یجب على مستخدم       
)GIS ( إتباعهـا وهي )٢ ( .  

  صیغة  إلى صورًا وتحویلها  مأأم نصیة أم خرائط  هجدولیإدخال البیانات سواء كانت
 . رقمیة

  خزن البیانات ومعالجتها وفرزها وتحدیثها واسترجاعها . 
  حیث یقصد  ف التحلیلیة  كالتساؤل والتركیبالبیانات من خالل إجراء بعض الوظائتحلیل

وهي طریقة السترجاع البیانات من قاعدة البیانات  فمستخدم ) االستعالم(بعملیة التساؤل 
یب الترك أماقاعدة البیانات یتمكن من الوصول السهل والسریع للبیانات المخزونة ، 

من طبقة معلوماتیة معًا  أكثرمطابقة  أوأي سهولة دمج  الشرائحفیقصد به عملیة تطابق 
 .للحصول على طبقات جدیدة تتضمن مواصفات جدیدة

  األشكال البیانیة  أو جداول ال أوعرض البیانات بعدة أشكال ، كالخرائط . 
  
  
  

                                                             
المدائن ، دراسة في جغرافیة السیاحة والترفیھ باستخدام  ءنور صبحي عبد الدلیمي، إمكانات مركز قضا )١(

،  ٢٠٠٦الصور الجویة ونظم المعلومات الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة تربیة بنات ، جامعة بغداد ، 

 .٨٨-٨٧ص

  .٢٧٨الزھرة حسین ، مصدر سابق، ص خدیجة عبد  )٢(



 

 

  

 
 

 

 

  : وهيلغرض معالجة البیانات خالل الدراسة استخدام العدید من البرامج  تم
–Photo Shop 7.0 

وتحسین  األصلیةالتشوهات الموجودة في الخرائط  إلزالةهذا البرنامج في الدراسة  أهمیةتكمن 
الحاسب عن طریق      إلى الخرائط الورقیة  إدخالكما تم استخدامه في  ،دقتها ودرجة وضوحها 

 )Scanning ( لغرض استدعائها الحقًا في برنامج  ملف رقميإلى ومن ثم تحویله)Arc Map(  
وغیرها )  Arc Catalog   ) (Arc Map(نوافذ البرامج مثل برنامج  شكالألارسم  أضف إلیه

  .)٧(شكل 
–Excel 2007 

فضًال  المستخدمة جداول أستخدم هذا البرنامج في استخراج النسب المئویة لكل ظاهرة وحسب ال 
  .)٨(البیانیة في بعض ظواهر الدراسة شكل األشكالورسم  اإلحصائيعملیات التحلیل  إجراء عن

 

Photo Shop 7.0 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Photoshop تطبیقیات برنامج: المصدر 
 



 

 

  

 
 

 

 

Excel  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Excelبرنامج  تطبیقیات: المصدر 
  

 Arc GIS 9.3 
معهد ( وهو اختصار لعبارة  األمریكیة) ESRI(وهو أحد البرامج التي أنتجتها شركة        

ومن البرامج )  Environmental System Research Instituteأبحاث أنظمة البیئة 
ویعطي القدرة العالیة للتطویر والكشف والتســاؤل وتحلیل  المكتبیة القویة وسهلة االستعمال

البیانات المكانیة كما یحتوي على إمكانات عدیدة في المعالجة والتحریر وأدوات التحلیل الجغرافي 
مكانات متطورة  بیانیة شكالأ أو جداول مثل ال أخرىومعالجة الرسوم ونتائج  یحتوي  كما  أخرىوإ

وتطبیق ) Arc Map(و ) (Arc Catalogتعمل ضمن بیئته مثل نیةالنظام على برامج ضمهذا 
)Tool Box . (  
Arc Catalog 

 هذا البرنامج في استخدمحیث   GISمشروع  أليمن حیث االستخدام  لو األیعد هذا التطبیق  
 Personalللمشروع الجدید وبصیغة  بأنواعهاخلق المجلدات والملفات والبیانات ل الدراسة

Geodata base   ٩(شكل. (  



 

 

  

 
 

 

 

Arc Catalog 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  ) Arc Catalog( تطبیقات برنامج : المصدر 
  

Arc Map 
حیث یضم حقیبة كبیرة من العملیات )  Arc GIS 9.3( هو التطبیق المركزي في      

خراجالحسابیة والرسومیة والمعالجة البیانات  عدادالنتائج  وإ التقاریر وغیرها الكثیر من  وإ
في هذه الدراسة وذلك في رسم  يوقد تم االعتماد على هذا البرنامج بشكل أساس ،التطبیقات 
 Polygonوالمساحیة  Pointو النقطیة   Lineبأنواعها الثالث الخطیة )  Layers( الطبقات 

نشاء  أوحیاء السكنیة األوكذلك لقیاس المساحات والمسافات مثل مساحة  قاعدة بیانات لها وإ
الزراعیة فضال عن قیاس أطوال الشوارع وعرضها وتوحید  راضياألمقدار الزحف العمراني على 

فضال عن اإلرجاع الجغرافي لخرائط الدراسة  ئط  المختلفة والمرئیات الفضائیةالمقاییس للخرا
  .)١٠(شكل  النهائينتهاء في إخراجها بالشكل وا
Tool Box  

 حیثوهو ذو فعالیة عالیة  Arc Mapمع برنامج  Tool Box األدواتیرتبط صندوق         
نتائج وفق معلومات  إلىتؤدي في النهایة ل للتشغیل امر الجاهزةو األ من العدید علىیحتوي 



 

 

  

 
 

 

العدید من التطبیقات أهما  Tool Boxویستخدم ضمن . )١( حسابیة یدخلها المستخدم عن طریقه
وتحدید مركزیة الثقل السكاني والمساحي والعدید من التطبیقات التي ال حصر لها  األقربالجار 

فقد استعان الباحث على هذا التطبیق  في تحدید مركز  الكبیرةفي هذه الدراسة ونظرًا لفائدته 
  .ذلكوغیرها  الجغرافي اإلرجاعفضال عن الثقل السكاني والمساحي للمدینة 

 

Arc Map 
 

 
      

  )Arc Map ( تطبیقات برنامج : المصدر     
  
 GPSGlobal Positioning System 

 أووهو جهاز له القدرة على تحدید إحداثیات أي مكان  د به نظام تحدید المواقع العالميیقص     
بالدقائق والثواني (عن طریق تحدید خطوط الطول والعرض )م٣-١(نقطة بدقة تصل  أوموقع 

محطاتها  مع یةاألرضمدارات حول الكرة )  ٦(قمرًا اصطناعیًا في ) ٢٤(یتكون من ) ٢()وأجزائها
                                                             

مصباح محمد مصطفى عاشور ، استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد في تحدید  )١(

 ،٢٠٠٥أكتوبر ،  ٧، جامعة  اآلداب التوسع العمراني في مدینة مصراتھ ، رسالة ماجستیر ، كلیة  محاور

  .١٩١ص منشورة على االنترنت ، 

  .٥٦نجیب عبد الرحمن الزیدي ، مصدر سابق ، ص  )٢( 



 

 

  

 
 

 

یة  یزود كل األرضمدارات حول الكرة )  ٦(قمرًا اصطناعیًا في ) ٢٤(واجزائها ، ویتكون من 
من حساب الموقع )  GPS(  االستقبال أجهزةمنها معلومات دقیقة عن الوقت والموقع لتمكن 

استخدم هذا الجهاز في الدراسة لغرض  ، )١(بشكل خط طول ودائرة عرض  األرضعلى سطح 
  ).١(تصحیح الخرائط  صورة 

 

GPS 

  
  

 

بناء قاعدة معلومات جغرافیة لمنطقة الدراسة تتطلب الكثیر من البیانات والمعلومات  إن        
 اإلحصائیةفضال عن البیانات  الصور الجویة والمرئیات الفضائیةوالتي یمكن تمثیلها بالخرائط و 

  : جغرافیة لكان البد من تـأخذ المراحل االتیةوان ابناء قاعدة  ،من الدوائر الحكومیة 
  

 
الخرائط الكادسترائیة  أمثلتهاوتتمثل بالبیانات المكانیة التي لها ارتباط بالمكان ومن       

وتحدید  الصور الجویة والمرئیات الفضائیةو  ياألساس والخرائط القطاعیة وخرائط التصمیم 
حداثیاتها علیها النوع الثاني فشمل البیانات الوصفیة والتي تتمیز بالحقائق وترتبط  أما.  موقعها وإ

                                                             
  .نظام تحدید المواقع العالمي من البدایة وحتى االحتراف   www.Gisclub.Net االنترنت  ) ١( 

http://www.gisclub.net/


 

 

  

 
 

 

الجغرافیة ، ومن الجدیر بالذكر  الظواهر یناو وعن سمأ أوبالبیانات المكانیة مثل مساحة ظاهرة 
الجغرافیة عن غیرها  ما یمیز نظم المعلومات أهمالجمع بین هذین النوعین من المدخالت هو  أن

ذلك تم الحصول على البیانات من الدوائر الرسمیة مثل  فضًال عن  من برمجیات صنع الخرائط
منشورة التي عدت ال وغیرالعلمیة والدوریات والبیانات المنشورة  أوالسكانیة الرسمیة  اإلحصاءات

  .  مصادر لهذه الدراسة
  
  

 

  
) Photo Shop 7.0( برنامج إلى  Scanningالخرائط الورقیة عن طریق  إدخالتم      

   :وشملت ) Digital( ملف رقمي إلى لغرض تحویلها 
 ٥٠٠٠/ ١بمقیاس رسم  تنومة ١٢مقاطعة رقم / الكادسترو خریطة   . أ

 ٥٠٠٠/ ١بمقیاس رسم  كردالن ١٣مقاطعة رقم  / كادسترو خریطة ال  . ب
  ١٥٠٠٠٠٠/ ١بمقیاس رسم  ١٩٩٧، بغداد  اإلداریةخریطة محافظة البصرة التقسیمات   . ت
 ٥٠٠٠/ ١بمقیاس رسم  ١٩٩٤ي لمدینة شط العرب لعام األساس التصمیم   . ث
 ١٠٠٠/ ١بمقیاس رسم  ١٩٧٢طاعیة لمدینة شط العرب لعام خریطة ق  . ج
لمنطقة الدراسة )  Google Earth( الصور الجویة  والفضائیة من برنامج  إدخالتم  كما 

  :وحفظها لالستفادة من معطیاتها وشملت
 .Land Sat 5للقمر ) موزاییك ( المرئیة الفضائیة للعراق   . أ

 ٢٠٠٢لعام   Google Earthمرئیة فضائیة لمدینة شط العرب من   . ب
 ٢٠١٠لعام   Google Earth مرئیة فضائیة لمدینة شط العرب من . جـ 

  

عن طریق فتح  الحاسوب إلى تم إدخال البیانات الوصفیة عن الظواهر الجغرافیة المدروسة      
إدخال البیانات الوصفیة على  حیث تم وبواسطة لوحــة المفاتیح ) طبقة(جدول خاص بكل ظاهرة 

وتسمى قاعدة بیانات غیر مكانیة ، كما هي  المكانیةفتمثل الخصائص  وصفوف شكل أعمدة
عدد السكان والحجم المساحي بصیغة جدول لكل حي سكني ومن ثم استخراج الثقل  إدخالالحال 

   ) ١١( شكل  السكاني والمساحي للمدینة
  



 

 

  

 
 

 

 

 

  
 

  
  :وهي  األساسیةتضم هذه المرحلة العدید من الخطوات    

  
لمنطقة الدراسة التي تم ) الخرائط (البیانات المكانیة  إحداثیاتتمت خالل هذه المرحلة تحویل     

یقاس  حقیق إحداثیاتنظام إلى  ) Scanner(مسحها سابقًا بجهاز الماسح الضوئي 
تعتمد على دقة الخارطة األصلیة  عن طریق إدخال مجموعة من النقاط األمتار أوبالكیلومترات 

كذلك حددت إحداثیات هذه النقاط  معروفة إحداثیاتها الحقیقیة) GCP(ي األرضونقاط الضبط 
 Arc(ثم ُأدخلت هذه النقاط بواسطة برنامج ) GPS(وجهاز) Google Earth(بواسطة برنامج 

Map ( األمرنختار )Add Control Point(  وفق نظام إحداثیات شاشة الحاسوب وتخزن هذه
كما یعطي  آخرالنقاط في ملف خاص لغرض استدعاء الخریطة المرجعة جغرافیًا في وقت 

لكل نقطة والدقة الكلیة لجمیع النقاط بین Rms Error ((دقــة التحویـل ) Arc Map(برنامج 
االنحراف في مواقع النقاط على الخریطة بین ) Rms Error(اإلحداثیــــات ، إذ یحسب نظامي 

                                                             
  یقصد بھا الجذر ألتربیعي لمعدل الخطأ)Root Mean Square ( بالنسبة وھي الدقة التي على المخطط

  .للنقاط المأخوذة



 

 

  

 
 

 

لربط الجغرافي للظواهر نظام إحداثیات الشاشة ونظام اإلحداثیات الحقیقي للتأكد من دقة ا
 ) .١٢(شكل  لخرائط منطقة الدراسة)  ٠.٠٠٠٢٢ ) (Rms Error(حیث بلغت نسبة  الجغرافیة

لیقـــوم البرنامــج ببناء نسخة ) Rectify(بعد ذلك نستخدم إیعاز  دًا لدقة التحویلوهي نسبة جیدة ج
ر ثم یتم تحدید نظام اإلسقاط یجدیدة مصححة هندسیًا واإلبقاء على النسخة األصل من غیر  تغی

)Datum()(یعازإوالنطاق واإلحداثیات التربیعیة باستخدام  )١Coordinate System(  لتصبح
مرتبطة بنظام إحداثیات حقیقي ) الخرائط(المكانیة  البیانات

)WGS/1984/UTM/ZONE/38N .(  
 

Rms Error 

  
  

 أساسيالدراسة اعتمدت بشكل  إن) البیانات إدخال(  لىو األتبین من خالل المرحلة      
فضائیة ومجمل تلك الخرائط ذات  أوجویة  صور أوعلى الخرائط سواء كانت ورقیة 

ــمقاییس رس ـــ ــــ  كما في الخرائط القطاعیة) ١٠٠٠/ ١(  كبیرمختلفة فالبعض منها ذات مقیاس  مـ
خریطة محافظة البصرة ، ومن هنا كان )  ١/١٥٠٠٠٠٠(  صغیروالبعض األخر ذات مقیاس 

البد من توحید المقاییس كل الخرائط لكي یتم مطابقتها مع بعضها وتسقیط الظواهر والمعلومات 
                                                             

محمد أطخیخ ماھود المالكي ، قضاء المدینة دراسة في الجغرافیة اإلقلیمیة باستخدام نظم المعلومات  )١( 

  .٣٥، ص ٢٠٠٩الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب  ، جامعة البصرة ، 

  الجھات المعنیة ، وتشیر إلى  ھي خرائط ذات مقیاس صغیر یتم إعدادھا من قبل : الخرائط القطاعیة

  .استحداثات جدیدة في توسیع التصامیم األساسیة للمدینة



 

 

  

 
 

 

على الصور الفضائیة وقیاس المساحات والمسافات وأطوال  اإلداریةعلیها مثل توقیع الحدود 
یة لتلك الظواهر ، وقد تم االعتماد على قدرة توضیح أكثر إلى الطرق وغیرها بغیة الوصول 

  ). Arc Gis 9.3( برنامج 
  

بعد االنتهاء من عملیة التصحیح الهندسي للبیانات المكانیة وتوحید مقاییس الرسم للخرائط         
 ةهذه الطبقات من ثالث وتتمثل)  Arc Catalog( عملیة إعداد الطبقات في برنامج  أالننجري 

 Project Coordinateوفق نظام اإلحداثیات  ) نقطیة ، خطیة ، مساحیة ( عناصر رئیسة 
Systems )WGS/1984/UTM/ZONE/38N(  . التي تتمثل في شكل  الظواهرتضم

حیاء السكنیة ومقدار الزحف العمراني مقارنة مع سنوات ألمثل حدود ا)  Polygon( مساحي 
 أما السكان وغیرها عدادأمثل نخیل  Pointsالتي تظهر على شكل نقاط  الظواهر أما ةمعین

( وبعد االنتهاء من برنامج . ر وغیرها ألنهااو الشوارع  إلى فتشیر )  Lines( الخطیة  الظواهر
Arc Catalog  ( نقوم بعملیة ترقیم الخرائط مباشرة من شاشة الحاسوب بواسطة برنامج )Arc 

Map  (خرائط من صیغة لتحول ال )Raster  ( صیغة  إلى )Vector  ( عن طریق تتبع
قاعدة  إنشاءلمنطقة الدراسة ومن ثم ) نقطیة ، خطیة ، مساحیة ( الظواهر الجغرافیة المكانیة 

ربط ( حسب البیانات التي حصل علیها الباحث ببیانات لها بمعنى إعطاء قیمة لكل طبقة و 
  ).الظاهر بجدول یوضح خصائصها 

  

معلومات الجغرافیة في هذا یعد تحلیل البیانات والمعلومات من أهم النتائج التي یبرزها نظم ال  
عن إمكانیته المتطورة في التعامل مع البیانات المخزنة والمتصلة مع الخریطة  فضالً  المجال

من ضمنها التوزیع ات مثًال و تحلیل المرئیة الفضائیة وتشمل ذلك تحلیل خرائط التوزیع أوالرقمیة  
  وعلى شكل Arc Mapمدینة شط العرب ویكون تمثیلها بواسطة برنامج  لسكانالجغرافي 
  نــــــــع سنوات مختلفة ولیكن بیـــــــــــــــلها صلة مباشرة بحجم الزحف العمراني عند مقارنته مو طبقات 
  ن ثم استدعاء بیانات معینةــــــــــــــــــــوهذه العملیة تجمع بین تلك السنوات وم٢٠١٣-٢٠٠٢عامي 

مما تعطینا بالنتیجة خریطة استخالصیة توضح حجم الزحف  أكثر أوترتبط بظاهرة جغرافیة 
العمل في نظم المعلومات  ذاتهوهذا یمثل في حد  الزراعیة في المدینة راضياألالعمراني على 

  . الجغرافیة  والناتجة عن قوته التحلیلیة ودقة مصادره من بیانات ومعلومات مختلفة للظواهر
   



 

 

  

 
 

 

  :عملیة تحلیل نظم المعلومات الجغرافیة تتطلب القیام بمرحلتین  أنومن هنا نجد  
 .حد برامج نظم المعلومات الجغرافیةأاختیار البیانات الستخدامها في  .١
 أطوالفي حساب  أوتحلیلیة مثل حساب مساحة حي سكني  أوالقیام بعملیات حسابیة  .٢

الزراعیة  راضياألمعرفة مساحة الزحف العمراني على  أوشوارع المدینة وحتى قیاس عرضها 
  الخ... وفق سنوات مختارة كما تبین سابقاً 

  

حاسب اآللي والقیام باإلرجاع الجغرافي ال إلى بعد االنتهاء من عملیة إدخال البیانات      
ضافة كل العناصر في برنامج  لخرائط منطقة الدراسة ومن ثم توحید مقاییس الرسم لكل خریطة وإ

Arc Catalog   وبناء ) خطیة  –مساحیة  –نقطیة ( الظواهر المختلفة  إلى التي تشیر
خطوة ضروریة  إلى حتى نصل .  Arc Mapالطبقات لمنطقة الدراسة ومن ثم تحلیلها ببرنامج 

والمعدات   جهزةال وهي خزن قاعدة البیانات وحفظها من التلف واألعطال التي قد تصیب األأ
 أوقواعد البیانات في ذاكرة الحاسب اآللي  كأن تخزن في أقراص صلبة خزن وعلیة ال بد من 

ریتها لضمانها من التلف إذ تعد هذه الخطوة من أفضل الوسائل حمایة للبیانات وحفظ س متحركة
  . الفقدان أو

  

  
تعد هذه العملیة المرحلة النهائیة في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة والتي یتم فیها تمثیل        

النتائج النهائیة بعد مجموعة من العملیات السابقة وقد تم إخراج البیانات المكانیة الخاصة بخرائط 
تم االهتمام و ة ومرئیات منطقة الدراسة في صور مختلفة تمثل في طبقات لخرائط رقمیة متعدد

یة والفنیة لعملیة اإلخراج والمتمثلة بعملیات الترمیز والتلوین  والضالل وتطبیقها األساسبالجوانب 
على الخریطة لتكون واضحة ومیسرة في قراءتها والتعرف علیها وكذلك تصنیف الظواهر ورسم 

)  Insert (إدراجمة تنظیم عناصر الخریطة والتي تتمثل من قائ فضًال عنشكال البیانیة ، ألا
مكانیة  ،مقیاس الرسم ، مفتاح الخریطة ، اتجاه الشمال ، العنوان ، شبكة اإلحداثیات ، اإلطار وإ

تم أخراج واإلدراك البصري لها وقد  الخریطة أهمیة مع كن تلك العناصر بما یتوافقأماتغیر 
برنامج  إخراجها من فيذات دقة عالیة وهي بعد توحید مقاییسها  A4الخرائط بطباعتها على ورق 

Arc Map  ًمباشرة.  
  
  



 

 

  

 
 

 

  ملدينة شط العرب التطور العمراني: ثانياً 

  
أن مدینة شط العرب  إالقرون )  ٤( على الرغم من طول هذه المرحلة التي امتدت قرابة       

بشكل لم تتوسع في وظیفتها وطراز عمارتها ، حیث باتت مدینة مهملة  ١٦٠٠منذ تأسیسها عام 
معیشة  نأكما . أي تجربة تخطیطیة  أو من قبل السلطات السابقة أهتماماً  ىدون أن تلقعام 

السكان من غالبیة  أنلى على اعتبار و سكانها اقتصرت على اقتصادها الزراعي بالدرجة األ
والزوارق ) االبالم ( یعملون في زوارق صغیرة النسبة المتبقیة  إن أخرى جهةالفالحین ومن 

  .  التجاریة في المواني المحاذیة لشط العرب
لى لنشأة مدینة شط العرب والتي تقع و النواة األ )قردالن(قریة  اعتبرتفي بدایة األمر ف    
لمراكز االستیطان في موضع المدینة  لىو األشط العرب ، لتظهر المعالم  نهر ضفافعلى 

قلیمها ،  البیئة الطبیعیة التي هیأتها المنطقة  أنفي ذلك الدالئل التاریخیة  إلى أشارت  إذوإ
واحد وهذا ما تمثل في تشید قلعة  نآلتكون من المناطق العسكریة والزراعیة واالقتصادیة في 

الوظیفة  كانت إذ ١٦٠٠شط العرب الیسرى بدایات عام على ضفة ) قلعة قردالن(عسكریة 
حیث شجعت هذه القریة ،  )مدحت باشا( في عهـد الوالي  بناؤهاوتم  الدفاعیة أساسا لقیامها

رقعتها المساحیة حتى عام ع والدلیل على ذلك اتسا، ها أراضیالجماعات البشریة باالستیطان في 
تتبعها إداریا العدید من القرى  .لناحیة شط العرب  اً فیما بعد مركز  أصبحتوالتي  ١٦٦٨

  دد ـــــــــع ولذلك استوطنهارة ساكنیها بفعل تیارات الهجرة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــبسبب ازدیاد كث المجاورةالزراعیة 
  .)١(كبیر من السكان

                                                             
  وكان ھذا الوالي قد) الن ( الحكومة العثمانیة عینت والي علیھا أسمة  أن إلى ) قردالن(یعود سبب تسمیة 

 آنذاكبعض السكان حین استقر في القریة ، ولم یكن الناس یعرفون معنى قردالن حتى ان ) قرد(جلب معھ 

واستمرت تسمیتھا قردالن حتى " قردالن  إلى دعنا نذھب "  ألصاحبھكانوا یرغبون بزیارة القریة ویقول الفرد 

وتعني التل المرتفع ) قردالن ( لسھولة النطق ، والتفسیر الثاني سمیت ) كردالن (وقت قریب لیبدل تسمیتھا 

،   ١٩٨٢،خطط البصرة ، لواأل، موسوعة تاریخ البصرة ، الجزء  أعیانعبد القادر باشا : وھي لفظة تركیة انظر 

  ٢٤٩- ٢٤٧ص 

،  اآلداب ، كلیة ه أطروحة دكتوراحسین علي عبید المصطفى ، البصرة في مطلع العھد العثماني ،   )١( 

  .٧٩،ص١٩٩٨جامعة البصرة،



 

 

  

 
 

 

هما قلعة  قدیمتین  قلعتین عسكریتینمن وجود  آنذاكالقریة  إلى  المهاجروناستفاد السكان  إذ
حیث كانت تلك  االفرسیابیة رةمالألاللتان أصبحتا فیمـــــا بعد خاضعة  )١(القبان وقلعة الدورقي

  .القالع مكان لالستیطان البشري
القالع العسكریة ولذلك فان طرازها المعماري تمثل  أساسعلى )قردالن ( خططت القریة       

دارة الوالي و  اإلسالميفي النمط  وتجاریة داخل القالع   أداریةعامة لوظائف  أبنیةفأتخذ الجامع وإ
 األكواخو شیدة من الطین والقصب وحدات سكنیة متالصقة م بالقالعثر ذلك أحیطت إوعلى 

عملیة  ءالرغم من بطوعلى . السكان في معیشتهم على الزراعة والتجارة والنقل النهري  واعتمدوا
 األساس اعتبرت  أنها إال في قریة قردالناقتصرت التي  الزحف العمراني في هذه المرحلة

  . الحقة لتوسعات عمرانیة
وفي ضوء طبیعة المناطق التي نمت فترة الحكم العثماني یتضح ازدهار منطقة العشار       

حیث تنامت فیها المناطق  على الجهة الیمنى لضفاف شط العرببحكم موقعا المثالي الواقع 
طبقة من التجار األغنیاء الساكنین في مدینة البصرة القریبة من منطقة العشار  رتظهو  التجاریة

لهذا  اً واقتصادی اً باعتبارها مركزًا تجاریالسكان في البصرة  أعدادلكن مع زیادة .  آنذاكریة التجا
 األغنیاءتنامت رغبة حیث  اإلداریةحدودها  أطارضمن من  برزت فیها العدید من المشاكل

وتعاقب الحكومات التي ولدت زیادة  البصري لكثرة مشاكله هذا من جانبباالبتعاد عن المجتمع 
نعكس ا وظهور حاالت التمرد والقتل من جانب اخر السكان انتفاضةفي الثورات ضدها بسبب 

 لهم كسكن دائمواختیارها المناطق الشرقیة من شط العرب  إلى  األغنیاءعلى هجرة  األمرهذا 
البصرة من  أهاليرغبة البعض من كما تولدت  . آنذاكقریة كردالن التي كانت معروفة  كما في

خالل فصل الصیف بهدف كردالن  ذوي الدخل المتوسط في قضاء وقت استجمام في قریة
نهاالسیما  تحسین صحتهم مقارنة  )٢(تنعدم فیها المیاه الراكدة وتمتاز بجمالها وروعة بساتینها وإ

ر انتشار الدور الفخمة وهذا ما یفس مراضألمع مدینة البصرة التي تكثر فیها المستنقعات وا
 ١٨٠٠عام ضفاف الشرقیة لشط العرب حیث عثر الوالقصور المبنیة من الطابوق واالجر على 

ًال فض ،على قصر قدیم یقع في ریف البصرة في قریة كردالن على الضفة الشرقیة لشط العرب 
                                                             

 ، مجلة أبحاث البصرة ، المجلد٢٠٠٥رعد یاسین محمد ، مدینة شط العرب ، دراسة في جغرافیة المدن ،  )١(

 .٣٦٢، ص ٢٠٠٦، الجزء أ ،  ١، العدد ٣١

الكسندر ادموف ، والیة البصرة في ماضیھا وحاضرھا ، ترجمة ھاشم صالح التكریتي ، منشورات مركز  )٢(

  .٤٣، ص  ١٩٨٢رة ،  الجزء األول  ، دراسات الخلیج العربي ، جامعة البص



 

 

  

 
 

 

) قصر محمد الشعیبي (و ) قصر كاظم الشمخاني( وجود قصور شاخصة في المدینة وهما  عن
  . من الطابوق المفخور والطین بناؤهماوقد تم 
التاجر  أن إلى المصادر  أشارت إذوهناك شواهد تاریخیة أكدت قدم قریة كردالن          

نه إبعدما استوطنها وقیل  ١٨٠١أحمد بن محمد بن حسین بن رزق قد توفي عام ( المشهـــور  
ویبدو من واقع الحال أن قریة كردالن .  )١() لایر الف ومائة ألفما قیمته   األموالخلف من 
 الجهاتفي ناحیة شط العرب خالل هذه المرحلة مما فرض على  رئیساً  اً استیطانی اً غدت مركز 

فضال عن میناء التجاري فیها  وشید كماالمعنیة تركز الدوائر الخدمیة والعسكریة واإلداریة فیها 
وهذه اإلجراءات  ) ٢(الستبعاده عن لواء البصرة  ١٨٧٠ام ــــبناء المستشفى العسكري البحري ع

مدى نمو واتساع الرقعة الجغرافیة لالستیطان البشري في القریة وظهور االرتباطات  إلى تشیر 
وبروز عالقات   خرىاألتجاریة واالقتصادیة التي كانت تشهدها المنطقة مع المقاطعات الزراعیة ال

  .العالم بفعل تصدیر التمور والمنتجات الزراعیة  دولإقلیمیة مع 
جذب  مهم في لها دوٌر كان بناء القالع العسكریة في عهد مدحت باشا  أنمما تقدم  یتضح        
ربما العامل القبلي واالجتماعي  أون من الحروب والقتال مااأل إلى بسبب تطلعهم السكان 
كما . حتى نوه بعض المؤرخین عنها واعتبرها احد القالع المهمة في لواء البصرة  واإلداري
ضمنها القالع العسكریة مركز بللمنشات الحكومیة  األساسیةالوظیفة  أن إلىكتب التاریخ  وأشارت

القوة العسكریة التي  استخداملناحیة شط العرب بعیدًا عن  المجاورةالستیفاء الضرائب عن القرى 
        أن  سجالت ) ار عبد العزیز سلیمان نو (حتى یذكر  واألخركانت تستخدم سابقًا بین الحین 

الضفة ( كانت تدفع عن المنطقة الممتدة ما بین كردالن والخلیج العربي  ) تثبیت المیري( 
 إلى أضیفت  يظهرت بؤر جدیدة لالستیطان السكان ةوفي فترات الحق)   ٣() الشرقیة لشط العرب

                                                             
وبناء  وأنسابھم األعیانابراھیم بن صالح بن عیسى ، تاریخ بعض الحوادث في نجد ووفیات بعض )  ١( 

  .١٣٣، ص  ١٩٥٣لسنة  ھـ ، طبعة الریاض١٣٤٠-ھـ ٧٠٠بعض البلدان من سنة 

، جامعة  اآلداب خلود عبد اللطیف عبد الوھاب ، البصرة في العھد الحمیدي ، رسالة ماجستیر ، كلیة  )٢(

  .٣٠،  ص ١٩٩٢البصرة ، 
  عثمانیة الرسمیة من خراج وغیرھاضرائب الحكومة ال: تثبیت المیري.  

 .٧٩حسین على عبید المصطفى ، مصدر سابق ، ص  ) ٣(



 

 

  

 
 

 

أحد  )١(عامل التجنید اإللزامي العثماني الذي تم إقراره في القرن التاسع عشر  حیث یعدالمدینة 
 ناحیة شط العرب إلى  المجاورة مناطق ال أوهجرة سكان لواء البصرة  ة علىمحفز االسباب ال

في الجندیة وكانوا یستخدمون في الحروب التي تفتعلها السلطة العثمانیة  اإلجبارينتیجة للعمل 
عمال الشغب مما أعامل االضطرابات السیاسیة في أیام الثورات و  فضال عن،  أخرىضد دول 

هجرة وزحف السكان من لواء البصرة  إلى اقتصادیة واجتماعیة  أخرىوعوامل  تلك العوامل أدت
المناطق الشرقیة في شط  إلى  إیرانولوائي الناصریة والعمارة فضال عن النازحین من جنوب 

العرب باعتبارها بساتین یكسوها النخیل مع وفرة المیاه والمتمثلة بكثرة أنهارها صاحب ذلك توفر 
وكان اغلبها  شیدت مناطق سكنیة صغیرة نسبیاً  لذلكن من مالحقة السلطات العثمانیة لهم  مااأل

منزل  ١٣٠ التي كانتا یسكن فیها )الزعیر و مجر الجبش (من األكواخ في قریة كردالن  وقریتا 
حیث اتسمت هذه القرى بطابعها الریفي اعتمادًا على الزراعة  وكان  )٢(تعود لقبلیة العیدان 

ن االستیطان السكاني في هذه المرحلة أوكما یبدو . رألنهاتیطان السكان فیهما على ضفاف ااس
لذلك  الشخصیة والتراضي على األهواء اعتمد أساساً  ألنه بشكل عفوي وغیر مخطط قد أصبح

والشوارع  األكواخبرزت الدور السكنیة المتالصقة المبنیة من الطین والقصب وجرید النخیل و 
   .ملتویة  الضیقة ال

أصبحت مدینة شط العرب تتكون من ثالث قرى       ١٩١٣عام  لىو األومع نهایة المرحلة     
وقد بلغ ). ٣(وخریطة ) ١(جدول  ) زعیر ومجر الجبش في جنوبها وبیتكردالن شمال المدینة ( 

ذا ما استثنینا بقیة القرى ) ٣(١٩٠٥نسمة عام ) ١٧٠٠٠( عدد سكان ناحیة شط العرب   وإ
عدد سكان منطقة الدراسة یبلغ ما بین            إنیتضح لنا  للمدینة المجاورةوالمقاطعات 

  .نسمة ) ١٣٥٠ - ٦٥٥(
  
  
  

                                                             
قطر الشیخ خلیفة  أمیر، طبع على نفقة  لواأللوریمر ، دلیل الخلیج ، القسم الجغرافي ، الجزء . ج. ج  )١( 

  .١٣٩ -١٣٨بن حمد ، بدون تاریخ ، ص

 یومقریة مجر الجبش  ین فيساكنالأحد حد معمري المدینة وأناصر أحمد جبار مقابلة شخصیة مع السید  ) ٢(

 .٣١/١٠/٢٠١٢المصادف    األربعاء

 ٣٤٠ج ، لوریمر ، مصدر سابق ، ص . ج )٣( 



 

 

  

 
 

 

 

   
 

           

  حي الزراعة
  حي الحیانیة

  حي العسكري
  حي الشهداء

  حي الزراعة والدواجن
محلة الصحة وبهذا استكمل حي 

  الجاحظ 
  قاطع الجیش

  ٣٧/حي افراز 
  مركز الدفاع المدني الجدید

  ١حي الشهداء
  والمهجرین ٢حي الشهداء 
  حي الموظفین

  أستكمال حي االندلس
  ٣،  ٢محالت الجاحظ

  حي الغدیر
  حي الجامعة

دمج القرى زعیر مجر 
      الجبش واصبحت 

  )حي بیت زعیر( 
محلة جرف الملح 

  اصبحت
  حي الغدیر 

قریة التنومة 
  )محلة االندلس(

  ١محلة الجاحظ
محلة جرف 

  الملح
  
  

  القرى
  كردالن

  مجر الجبش
  زعیر

  

  : المصدر 
  الدراسة المیدانیة ) ١(
  ٢١/١/٢٠١٣االثنین مقابلة شخصیة مع السید جلیل الحامدي أحد ساكني المدینة ومن كبار السن لیوم ) ٢(
غیر  بیاناتالزراعیة ،  راضياألشعبة مدیریة زراعة البصرة ، مدیریة زراعة البصرة ، خرائط الكادسترو ،  ) ٣(

  .٢٠١٢منشورة ، 
قطر الشیخ خلیفة  أمیر، طبع على نفقة  لو األلوریمر ، دلیل الخلیج ، القسم الجغرافي ، الجزء . ج. ج )  ٤(  

  .١٣٩ -١٣٨بن حمدان ، بدون تاریخ ، ص
  

واحتلت مساحة  )١(١٨٧٥قضاء البصرة قبل عام  إلى ناحیة شط العرب كانت تابعة  أنعلمًا 
  .وسنورد توضیح للعناصر المكونة لبنیة المدینة ). دونم ٥٨(أي ) هكتار ١٤,٥(القرى آنذاك 

                                                             
المركز الثقافي ، مطبعة التعلیم العالي جامعة البصرة ، موسوعة البصرة الحضاریة ، المحور التاریخي ،  ) ١( 

  .٣٩٣، ص  ١٩٨٩البصرة ،



 

 

  

 
 

 

 

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المصدر 
 ١/٥٠٠٠كردالن ، مقیاس الرسم  ١٣تنومة ومقاطعة  ١٢خرائط الكادسترو مقاطعة  .١
  .مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن  .٢



 

 

  

 
 

 

  
 ، حیثنظام شوارعها أتسمت ببساطة التصمیم  أنهذه المرحلة في لالمدینة  خطة تتمثل       

بسبب قلة مساحة القرى وتركزها على شكل  االنسجام مع وسائل النقل المعتمدة آنذاكذلك حقق 
الحیوانات وبعض و معتمد على الحمالین  هاكان نظام النقل الشائع في شوارع حیث.انویة متعددة 

بدرجة كبیرة على النقل النهري عن طریق  اعتمادهم مع )١(العربات البسیطة بالدرجة الرئیسة 
منطقة الدراسة تخترقها العدید من القنوات  أن إلى ویعزى ذلك ) البلم العشاري ( القوارب المحلیة 
على اسم المنطقة  األحیانغلب أخاصة بها ویسمى في ال هالكل قریة انهار  أصبحالنهریة بحیث 

) نهر الشعیبي (   وعلى اسم قریة كردالن )  نهر كردالن(الزراعیة مثل األرضمالك  أوقریة ال أو
ملتویة في تلك القرى واحیانا المغلقة البرزت الشوارع الضیقة و . الشعیبي  األرضمالك  أسمعلى 

 محاور السكنیة بعضها البعض فال الوحداتمع سیادة الطرق العضویة المتداخلة التي تربط أجزاء 
صغر وحدة عمرانیة أ إلى السكنیة وصوًال  الوحداتثانویة من الطرق تغذي  ورمحاالرئیسة ترتبط ب

) كم٩(الطرق في هذه المرحلة  أطوالترابیة غیر معبدة وقد بلغ مجموع  نوعیة الطرق حیث كانت
لظهور الزحف العمراني في  لىو األوالتي اعتبرت النواة ) كردالن ، مجر الجبش ، زعیر (للقرى 
  .العربشط مدینة 

  

  
مع البیئة السائدة وهو  یتالءمالعمران في هذه المرحلة بطراز عمراني تقلیدي عربي  صفأت    

 أذ لىو األانعكاس للمستوى االقتصادي المنخفض الذي كان سائدا حتى نهایة المرحلة لعمرانیة 
 تخللهای األكواخوكان اغلبها من متراصة بعضها مع بعض  أبنیةاحتوت الوحدات السكنیة على 

   ) ٢(الضیقة والملتویة ویعزى سبب ذلك العتبارات مناخیة واجتماعیة وعسكریة وتخطیطیة  األزقة
ذلك فقد  إلى ، أضف  زیادة السكان إلى نتیجة  من العمران السكنيالنمط  حیث شید هذا        

الغرض  كان إذ) سم٥٠-٤٠(  عرضها مابین تراوحكانت جدران البناء سمیكة ومبنیة من الطین 
من أنشاء جدران بهذه السماكة العتبارات مناخیة وهي حمایة المسكن من الظروف  ياألساس

لتعذر وجود وسائل التدفئة والتبرید في هذه  الشتاء أوالمناخیة سواء كانت في فصل الصیف 
                                                             

خالص حسني االشعب ، المدینة العربیة ، معھد البحوث والدراسات العربیة ، الكویت ، مؤسسة الخلیج   ) ١(

  .٢٠، ص   ١٩٨٢للطباعة والنشر ، 

  .٢٤، ص  المصدر نفسھ  ) ٢(



 

 

  

 
 

 

 اإلنسانالذي یحیط بالغرف لیلبي حاجة ) الحوش ( احتوت الوحدة السكنیة على فناء  . المرحلة
وهذا ما أتضح  بیعة المواد المستخدمة في البناءالریفي منسجمًا مع البیئة المناخیة واالجتماعیة وط

بخصوص الجدران  أما ،من وجود مشاهد الدور القدیمة الباقیة في المدینة حتى یومنا هذا 
یة للوحدة العمرانیة فهي تكاد تخلو من النوافذ وان وجدت فهي صغیرة ومرتفعة تالمس الخارج

ویعزى السبب من هذا التصمیم العتبارات أجتماعیة  وغالبًا ما تكون مصنوعة من الخشبالسقف 
االعتبار المناخي فیساهم  أما، فاالعتبار االجتماعي هو الحفاظ على خصوصیة المسكن  ومناخیة

ن البیت هي وحدة سكنیة تعكس بخطتها أل ضوء والهواء من النوافذ المرتفعةالفي دخول 
هي سمة من ) الحوش(وأن الفضاءات الموجودة داخل  )١(وتصمیمها خبرة وحاجات الساكنین فیها

ذلك أمتازت الوحدة السكنیة بصغر مساحتها إذ  إلى یضاف  ، لىو السمات السائدة في المرحلة األ
 السیما) ٢م٤٠٠(  كنهاأمافي بعض  تجاوزت أنثم ما لبثت  )٢()٢م ١٢٠-٦٠(بینت ما تراوح

على ضفاف یومنا هذا  إلى طاللها عامرة أالتي ال زالت   القصور الفخمة العائدة لوجهاء المنطقة
  .شط العرب

ن أل في تصمیمهامسجد  أوان لكل مدینة عربیة ال تخلو من جامع  وكما هو معروف      
للتعلیم تحل محل  كنأماكدور للعبادة فحسب بل انها كانت  أهمیتهاالمساجد لم تقتصر 

 األشخاصتسمى وفق  وأحیاناالمحلة التي تقع فیها  باسموغالبًا ما یسمى المسجد  )٣(المدارس
جامع ( علیه  أطلقلذلك تم تشیید مسجد في قریة كردالن  تشییدهاى ـــــــــالذین ساهموا وأنفقوا عل

طراز المعماري التقلیدي هو الوكان  ١٩٠٦للمؤسس الشیخ حبیب صالح ال قریني عام ) كردالن
حیث كانت مادة البناء من الطابوق والجص  والسقف من جرید النخل وجذوع  )٤( اإلسالميالبناء 

على حساب لجذب السكان الذین استوطنوا في القریة وتوسعوا  اً األشجار وأصبح فیما بعد مركز 
ومع ذلك اتصفت المواد المستخدمة في البناء ببساطته على الرغم من تطورها  ، المجاورةالبساتین 

 أوالدور السكنیة قد بنیت من أكواخ القصب  أنحیث نجد  اخر مرحلتها العمرانیةأو  يـــــــــــــف
بالنسبة للسقوف فكانت تستعمل جذوع  أماوالطین التي تؤلف مساكن للطبقة الفقیرة  ،  الصرائف

                                                             
  .٩١، ص١٩٨٨حسن الخیاط ، المدینة العربیة الخلیجیة ، الدوحة قطر ،  ) ١( 

  .استمارة االستبیان) ٢(

  .٢٦٢ص  مصدر سابق ،موسوعة البصرة الحضاریة ، المحور التاریخي ،  ) ٣(

المصادف  وم االثنین یال قریني أحد ساكني قریة كردالن المقابلة الشخصیة مع السید قاسم  )٤(

٢٦/١١/٢٠١٢. 



 

 

  

 
 

 

واستخدم الطابوق والجص في  لخشبیة والقصب والبردي في تشیدهاوالنخیل واألعمدة ا األشجار
  .) ١(الحكومیة  المؤسساتأستخدم  لبناء  كمابناء الدور الفخمة 

  
في المدینة من المتغیرات المهمة في حالة دراسة المراحل  األرضتعد دراسة استعماالت    

 إذ. سمة التفاعل بینها وبین الشكل النهائي للمدینة  إیجادتساعد على  ألنهاالعمرانیة للمدن 
      زاو یتجال  یة بمحدودیتها على نطاق ضیق جداً التجاریة والصناع األرضأتسمت استعماالت 

ذ ابسبب استحو )  هكتار١٤,٥(من مساحة المدینة البالغة  )دونم  ٦( أي  )هكتار١,٥  (
بین  ویظهر التداخل واضحاً ،  خرىاأل األرضاالستخدام السكني على مجمل استعماالت 

، والواقع أن  أخرىاالستعمال السكني من جهة واالستعمالین التجاري والصناعي من جهة 
     عددها زاو یتجال  تجاریةالتي هي عبارة عن محالت  باألسواقتمثل  آنذاكاالستعمال التجاري 

بعض البساطي التي وجدت في قریة  مع وجود  وسعف النخیل مشیدة من القصب) محالت ٥( 
فیقع بالقرب من قریة مجر  األخرالسوق  أما )٢(جدول  شط العربلمجرى  على ضفافكردالن 

من  أما . المجاورةخدم هذه المحالت سكان المدینة والقرى تو  )٢( الجبش داخل بساتین النخیل
في  الناحیة التجاریة فقد تم تشیید میناء في كردالن لغرض التبادل التجاري مع دول الخلیج والعالم

  . تلك المدة
 ،بیتیة ( على ما توفره البیئة المحلیة أي صناعات االستعمال الصناعي في حین أقتصر       
بسیطة وبدائیة جدا نظرًا النعدام  أدواتلیشمل العمل الیدوي مستخدمین ) حیاكة،خیاطة  ،غذائیة 

ولم تظهر  ، آنذاك رباأو القوة البخاریة في  مع ةمقارنالمستوى التقني المستخدم في مجال الصناعة 
 بصناعة توتمثلعلى المنتج الزراعي  اعتمدتالتي صناعات السوى  صناعات أیة في المدینة

 بسطأالنحاسیة والفخاریة من  انيو واأل واألحزمةالحصران والمنسوجات القطنیة ومنادیل الرأس 
  . )٣( أنواعها

  
 

                                                             
، دار الوراق  ١الكسندر ادموف ، والیة البصرة في ماضیھا وحاضرھا ، ترجمة ھاشم صالح التكریتي ،ط )١(

  .٤٤ص ،٢٠٠٩للنشر ،
، لیوم األحد المصادف   المدینة، احد كبار السن في  عبد الحسین عباس السنافيمقابلة شخصیة مع السید  ) ٢(
٣/٣/٢٠١٣  
  .١٩٨ص ،  ٢٠٠٩الكسندر ادموف ، مصدر سابق، ) ٣( 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 -١٩٥٣لعام   ١/٥٠٠٠مقیاس الرسم ) خرائط التسویة ( خریطة الكادسترو (خرائط مدیریة المساحة العامة )١(
١٩٥٤.  

مدیریة بلدیة شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ،التخطیط والمتابعة ، شعبة البیئة ، بیانات غیر منشورة ) ٢(
،٢٠١٣  
  .١٩٥٥- ١٩٥٤، لسنة  لىو األالمحلیة ، الطبعة  اإلدارةأمین لطفي ، دلیل البصرة ، ) ٣( 
منشورات مركز دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، ) ١٩٨١-١٨٦٩( رجب بركات ، بلدیة البصرة ) ٤(

١٩٨٤.  
  المیداني  الدراسة) ٥( 

  ) ARC GIS 9.3( تم حساب المساحة المبنیة بواسطة برنامج   *

  
  
  
  

 

 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 





 

 

 



 



   

  ٩  
  

٢  ٥  
  

١٤.٥  ١  ٤  

  ٤٥.١  ٨  ٧  ٥  ١٦  ١٥  
  ٨١  ١٠٩  ٤٣  

  
١٩٣.٧  ١٦  ١٨  

  ٥٦٦.٩  ٣١  ٢١  ١٥٩  ٥٥٢  ٥٩  



 

 

  

 
 

 

كبر قدر من أصناعة التمور  فكانت على  أما ، اقتصر بیعها كلیًا على االستهالك الداخلي وقد
لسهولة  رألنهااعلى ضفاف محددة  كنأماحیث توزعت في صناعتها  أسالیباألهمیة رغم بدائیة 

: نوعین  إلى صنفت معامل مكابس التمور في المدینة حیث  كان النقل النهري هو السائد إذالنقل 
 )١(فصل الصیف خاللبمكابس وقتیة  اآلخرمكابس دائمیة في حین تمثل  لو األشمل النوع 

من  اآلخرمن لواء البصرة والقسم بصفة وقتیة   هاجرواالعاملین في تلك المعامل قد غالبیة و 
عدة مكابس من احتوت المدینة على كما  التمورفي موسم جني وكبس الناصریة للعمل و  ةالعمار 

وفي . تطورا خالل المرحلة العمرانیة الثانیة  اللذین) مكبس أصفر ، ومكبس الشمخاني ( ضمنها 
 الحاصالت الزراعیة خالل هذه المرحلة والمراحل القادمة أهمضوء ما تقدم یعد انتاج التمور من 

بریطانیا  إلى كة تجاریة كبیرة تمثلت بتصدیر التمور ظهور حر  إلى اشارت المصادر التاریخیة  إذ
 األرضاستعماالت  وبخصوص. )٢(أخرىوالهند ودول الخلیج والبحر المتوسط واسترالیا ودول 

 عدد المباني المخصصة التعلیمیة فقد عانت المنطقة شأنها شأن بقیة مدن العراق من نقص في
اقتصارها على التعلیم الدیــــني فكانت هناك بنایة ملحقة  المتداولةالمصادر ویستدل من  للتعلیم

المسجد تجري فیها العملیة التعلیمیة ویطلق علیها المدرسة  كما وجد نوع من التعلیم  أوبالجامع 
ویعود  ) ٣(في حینها وتكون ملحقة بالمساجد ابتدائیةالتي یمكن اعتبارها مدارس ) الكتاتیب سمي

 اإلداريوبالنسبة لالستعمال . السلطة العثمانیة بالتعلیم وتثقیف السكان  دم اهتمامعإلى سبب ذلك 
حكومیة  أخرىوبنایات  الشرطةفقد تمثل ببعض الدوائر المهمة التي تحتاجها الحكومة مثل مركز 

  ).٢(ومستشفى وكمرك في قریة كردالن ، جدول 
  
  
  
  
  
  

                                                             

  . ٢٢٢، ص  ١٩٥٥- ١٩٥٤، لسنة  لىو األالمحلیة ،  الطبعة  اإلدارةأمین لطفي ، دلیل البصرة ، ) ١(
حسین محمد القهواتي ، دور البصرة التجاري في الخلیج العربي ، مطبعة اإلرشاد ، منشورات مركز )  ٢( 

  ٣٥٤- ٣٥٤، ص  ١٩٦٧،دراسات الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، بغداد 
 .٢٤٩موسوعة البصرة الحضاریة ، المحور التاریخي ، مصدر سابق ، ص  ) ٣(



 

 

  

 
 

 

  

تبدأ هذه المرحلة بانتهاء الحكم العثماني وبدایة حقبة االحتالل البریطاني للعراق عام        
قلیمها  ١٩١٤  إنشاءعن طریق لالحتالل البریطاني  لىو األكانت البدایات و . مبتدئة بالبصرة وإ

ضمن لواء البصرة بما فیها منطقة الدراسة حیث تم  لهم )ثكنات عسكریة ثابتة(  مستقرات مكانیة
 القالع هممع اتخاذ میناء تجاري أخرواستحداث ) ١٩٢٠-١٩١٦(  للمدة تشیید سكة حدید

ربط العراق  هي الحدیدالغایة من مد سكة  وانلتواجدهم العسكري السابقة في كرالدن مستقرا 
سیطرتهم على المدن البصریة والعراق عمومًا   وأحكام خرىأللغرض نقل الجنود من منطقة  بإیران

 ، زراعیة أوسواء كانت صناعیة المنتجات لمختلف في االستیراد والتصدیر استخدامها فضال عن 
 إیران إلى القطارات لنقل السواح من العراق  واستخدمتوبعد سنوات تطور النقل بالسكك الحدیدیة 

  .)١( الماضيات من القرن یالعشرین مدةفي  السیماوبالعكس 
لزیادة اإلى شهدت المدینة نموًا تدریجیًا واستحداث محالت سكنیة جدیدة ویعود ذلك      

 إلى  خرىاأل المناطقمن  أو المجاورةالسكانیة الناجمة عن هجرة بعض السكان من القرى 
انعكست هذه آنذاك الزراعیة وظلمهم للفالحین  راضياألعلى  اإلقطاعالمدینة بسبب سیطرة 

   ى ــــــــــــــــــــإلوهي منطقة سكنیة صغیرة تقع   )قصبة التنومة ( أوقریة التنومة  العوامل على نشوء
                                                             

 شط العرب امتداد على ضفاف األخركردالن ، والمیناء  انشأ المیناء األول في ً   .لقریة التنومة ا

  ١١/   ٦وم  الثالثاء المصادف  یالمقابلة الشخصیة مع السید جلیل الحامدي أحد ساكني قریة التنومة   ) ١(

/٢٠١٢  

  بـ بخصوص تسمیة المدینة و .ھي منطقة سكنیة صغیرة نشأت بالقرب من مجرى شط العرب : التنومة

أخرى  وأشیاءكانت تبیع الحلوى ) نومة( امراة عجوز تسمى  ةقص إلى فیرجع ذلك ) تل نومة(  تنومة

عراق وبالعكس ال إلى  إیرانوكانت تسكن على تل مرتفع یتردد علیھا العابرون من  للساكنین والمسافرین

ذلك التل  ىلھم ومع مرور الوقت ولكون تلك المرأة مواظبة الجلوس عل استراحةھذا المكان مكان  واعتبر

وال زالت المدینة الحالیة ) تنومة(  إلى ) تل نومة ( بعد ذلك حور االسم من ) تل نومة( على المنطقة  أطلق

أصل  إنوالروایة الثانیة كما یذكرھا التاریخ ) العربمدینة شط ( تنومة بالرغم من تسمیتھا الحقیقیة  تسمى

ظر ین( صبغ شعر النساء وتستخدم أوراقھ في كان یزرع فیھا یسمى تنوم  األشجارنوع من ) تنومة ( تسمیة 
  ) ٢٤٨، ص   ١٩٨٢ل ،خطط البصرة ،و، موسوعة تاریخ البصرة ، الجزء األ أعیانعبد القادر باشا 

 
  



 

 

  

 
 

 

نالت نصیبًا من االهتمام والرعایة  إذ مجرى شط العرب وتحدیدًا في وسط المدینة الشرق من 
 وحداتنتجت عنها  ولذلك )١( )١٩٣٠-١٩٢١( بین عامي  آنذاكمن قبل الحكومة الملكیة 

       السیما أحیائهالمدینة و اإلى عامل توسیع الطرق المؤدیة  فضًال عن سكنیة  تخطیطیة 
الجهة المقابلة لقصبة  أماعلى الرغم من كونه طریق ترابي غیر معبدة ، ) الطریق العام للمدینة ( 

زراعیة اقتطعت من قریة كردالن لتشكل في  أراضيالتنومة فقد شیدت محلة الجاحظ ، وهي 
لذلك انتقل مركز المدینة من قریة كردالن الى  )حي الجاحظ ( أخرىمراحل الحقة مع محالت 

 عزأو في مجال التعلیم فقد  أما ).٤(خریطة  قصبة التنومة السیما على الشارع العام للمدینة
 إلى ترمي وضع قوانین جدیدة  ١٩٢١زمام السلطة في العراق عام تسلمهالحكم الملكي بعد 

صالحه ووضع   إغراض األساسیخدم بالدرجة لالوطني  التعلیم أسسالنهوض بالنظام التعلیمي وإ
المجتمع العراقي ومنطقة الدراسة من ضمنها لكن على الرغم من تأسیس دائرة المعارف عام 

االهتمام  أن إالمن المدارس في لواء البصرة  اً على عاتقها تشیید وتأسیس عدد أخذتالتي  ١٩١٧
منها صغر حجم القرى السكنیة وتباعدها  عدة ألسبابفي التعلیم لمنطقة الدراسة كان شبه معدوم 

  وزارة نوري السعید  أكدتالبصرة وعلى اثر ذلك  عن االهتمام بمدینةوانصراف الجهات المسؤولة 
 

                                                             
  كثرة فیضانات  شط العرب  سبب ابتعاد سكان قریة التنومة عن السكن بالقرب من ضفاف شط العرب هي

  .وعدم السیطرة علیھا مما توجب على السكان في السكن وسط المدینة 

 .٣٦٢رعد یاسین محمد ، مصدر سابق ، ص  )١(  
  

  ھناك نوعان من السكن في مدینة شط العرب  

ثم یأتي دور الدولة في ) البیت السكني ( یتم بناء الوحدات السكنیة وفق منظور مالك العقار /  سكن تخطیطي. أ

البیوت السكنیة عن بعض امتار سكنھم لغرض  أصحابتخطیط الشوارع والخدمات عن طریق تنازل 

 .استحداث شارع مستقیم بفصل بین المحالت السكنیة 

 وأنابیبمد أسالك الكھرباء ( من ضمنھا األخرىتقوم البلدیة باستحداث الشوارع والخدمات /  إفرازيسكن . ب

الدولة ویكون تخطیط  أو األھاليوبعد ھذه المرحلة یتم البناء السكني من قبل ) الماء وغیرھا من الخدمات

ً  ھاإلیبشكل مسبق ، وھذا النوع تم تطبیقھ على أحیاء سكنیة حدیثة سوف نتطرق  األرض : المصدر . الحقا

رئیس المساحین في بلدیة قضاء شط العرب یوم االثنین ) لیلى شاكر عباس ( مقابلة شخصیة مع السیدة 

  .١٥/٧/٢٠١٣المصادف 
  



 

 

  

 
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المصدر 
  ١٩٥٤- ١٩٥٣لسنة  ١/٥٠٠٠كرالدن ، مقیاس الرسم  ١٣تنومة و ١٢خرائط الكادسترو مقاطعة 



 

 

  

 
 

 

الثقافة العامة  النــــــــــــإعن ــــــــــــــــــــــفضال ع) ١( األمیةمكافحة ل إصرارها١٩٣٩بعد تولي المنصب عام 
وعود الحكومة  ولتنفیذ ،التعلیم وانتشال السكان من التخلف والتبعیة  رـــــــــــــع  بغیــــــة نشــــــــــــــــــللجمی

وكانت حصة مدینة شط   في عموم العراق مختلفةالعدید من المدارس الختصاصات  أنشئت
ومدرسة  ١٩٤٢العرب العدید من تلك المدارس  حیث أنشئت مدرسة ابتدائیة في قریة كردالن عام

 وكذلك شیدتفقط  ةأربع وكان عدد المعلمین ،١٩٤٤ابتدائیة للبنین في قصبة التنومة عام 
الجاحظ للفترة للبنین في منطقة  انمدرسة ابتدائیة للبنات ومدرست أحداهمامدارس أخرى كانت 

 ).٢(للبنین والبنات جدول  ابتدائیةمدارس )  ٨(  إلى حتى وصل عدد المدارس  ١٩٥٢-١٩٤٨
النمو الهجرة الى المدینة أضافة الى  التعلیم وزیادة عدد المدارس في المدینة في زیادة  وقد ساهم

داخل بساتین النخیل  السكاني وبالتالي ارتفاع عدد الدور السكنیة التي نمت بشكل عشوائي ومتفرق
الن التعلیم یساهم في استحداث مهن جدیدة وتوفر فرص عمل فضال عن  )منزل ١٠٠(اذ قدرت بـ

المدینة الناشئة بصماتها  إلى تركت الهجرة من الریف . ارتفاع المستوى التعلیمي البناء المدینة 
المفتوحة من  األراضيل فقد عمد المهاجرون الستغاللهذا یهم أو مع قلة المساكن التي ت السیما

ومع ذلك  األكواخدورهم السكنیة فیها وهنا وجد نمط البناء المتمثل بالصرائف و  إلقامةالبساتین 
تطویر وتوسیع خدمات المدینة بغیة تناسبها مع الحجم  إلى سعت السلطة المحلیة في الناحیة 

الذي یفصل بین قصبة  ١٩٤٨السكاني المتزاید  ومنها تعبید الشارع العام وتوسیعه في عام 
د تاریخیة توافقت وهناك شواه. )٢( )م٥( هالتنومة وبساتین النخیل التابعة لقریة كردالن وبلغ عرض

حیث برزت المقاهي الشعبیة  فترة األربعینیات وبدایة الخمسینیات وكان موقعها  مع هذه المرحلة
وتشیر ). مقهى سید جاســم ( و ) مقهى مال اهللا ( على الطریق العام مقابل قصبة التنومة ومنها 

 یط وقد حدد فیه واقع حال المدینةمدینة بوادر التخطالظهرت في  األربعینیاتحقبة  أنالمصادر 
  ذلك في مظهر الدور السكنیة وتصمیم الشوارع وانتشار دوائر الدولة على طول الشارع العاموتمثل 

                                                             
،  اآلداب ، رسالة ماجستیر ، كلیة  ١٩٥٨-١٩٢١باسم حمزة عباس ، تاریخ التربیة والتعلیم في البصرة )١(

 .٦٧، ص ١٩٩٢جامعة البصرة ، 

  .٢٠١٣مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، بیانات غیر منشورة ،  )٢( 



 

 

  

 
 

 

بالشارع الرئیس وعلى  المتصلةالمستقیمة الرئیس في المدینة كما ظهرت الطرق الفرعیة       
الدوائر  تشییدفضال عن . الجاحظ  جانبیها انتشرت الدور السكنیة لقصبة التنومة ومحلة

  .الحكومیة
جامع التنومة الكبیر ب تمثلالسیما االستعمال الدیني فقد االستعمال الخدمي  ما یخصوفی      

حیث تم  ا لتجمع المسلمینمركز  على اعتباره معلم عمراني وعامل جذب سكانيوهو مدینة الفي 
وفیما یخص وجود . صالة الجمعة فیه ولتقامات لیمثل وحدة المسلمین ییده في نهایة االربعینیتش

مجر ( المقابر في المدینة فتوجد مقبرتان أحداهما تقع داخل حدود المدینة بالقرب من قرى 
المقبرة الثانیة فتقع خارج حدود المدینة شرق  أمافقط ،  األطفالاستخدمت لدفن ) الجبش وزعیر 

  .من قبل سكان المدینة   )ناتمامقبرة األ( قریة كردالن وكانت تسمى محلیــًا 
قلیمهاتعرضت المدینة  ١٩٥٤وفي عام       خطر الفیضان ونجم عن ذلك  توقف عجلة إلى  وإ

مع تهدیم البیوت الطینیة والصرائف  في المدینة األرضاستعماالت  من ضمنهاالعمراني  الزحف
الذي شمل كل أجزاء  الكبیرة  أثارهلها لالحتماء من  المجاورةالقرى  إلىوهجرة السكان من المدینة 

تصب في مجرى و  إیرانر التي تنبع من ألنهاهذا الفیضان من ا ومصدر،  المدةالمدینة في تلك 
السد الواقع شرق على الرغم من جهود الحكومة والسكان المحلیین في ردم لكن و شط العرب 

الفترات التي مرت  أسو امن  المدةعدت هذه  وبالنتیجةالت باءت بالفشل و اكل المح إن إال المدینة
  .إلیها النازحینوعودة  المیاهسكانها لحین انحسار  ألعدادعلى المدینة مع تقلص كبیر 

                                                             
   نفسها  المدةللكمارك في محلة الجاحظ أیضا كما شید مركز للشرطة في  وأخرىأنشئت بنایة واحدة للشرطة

مثل  أخرىفي المنطقة نظرًا لعدم توفر وسائط نقل  األمنوكانت الشرطة تستخدم الخیول لغرض التنقل واستتاب 
السیارات ، كما احتوت المدینة على دوائر مهمة شملت دائرة مدیریة الناحیة ودائرة التجنید والنفوس ومشتل 

لى للماء والثانیة للكهرباء وقد أنشئتا بالقرب من ضفاف شط العرب و محطات األالالزراعة ، فضال عن أنشاء 
كما أنشى   الماء والكهرباء لسكان مركز ناحیة شط العرب إیصاللغرض  )٢(١٩٥٢عام  اوتم افتتاحهم

  . ٢٥٨ أمین لطفي ، دلیل البصرة ، مصدر سابق ، ص:   ینظر. في تلك الفترة األندلسمستوصف في محلة 
 
  غالبیتهم المدةسمیت المقبرة بهذا االسم تبعًا لطریقة دفن الموتى ، اذ كان السكان في تلك : مقبرة االمانات 

النجف االشرف ،  إلى العظمى من الفقراء وال یملكون ابسط مقومات الحیاة ، وبما فیها أجرة توصیل المیت 
، ولذلك یقومون بدفن الجثث  األسماك اداصطی أویعملون بمهن بسیطة مثل نقل التمور  أو فالحون ألنهم

 األموالوتجمیعها في مكان مرتفع مخطط لهذا الغرض ومن ثم یبنى الجدار من الطابوق والجص ، ولحین توفر 
   .إلى النجف بواسطة القطار آخرین تأموامع  بإرسالهاثم یقومون ه واستخراج المیتالالزمة یقومون بحفر قبر 

  
  



 

 

  

 
 

 

 ) نسمة ٦٢٨٥(مقارنة مع   نسمة)٩٨٠٧(  ١٩٥٧المدینة عام وعموما بلغ عدد سكان        

) . ٢(جدول ) دونم  ١٨٠,٤(أي  )  هكتار٤٥,١( إلى مساحة المدینة  توسعت ) ١( ١٩٤٧عام 
  .وسنورد فیما یلي تحلیل للعناصر المكونة لبنیة المدینة 

  

بكونها الشوارع  نظام تمثلتحیث  عن المرحلة السابقةفي هذه المرحلة نظام الشوارع  أختلف    
لى بكونه من و في حین تمثل في المرحلة األ من الكونكریت المعبد والمستقیمالعریض  من النمط

العمراني  التطورتعد هذه المرحلة قفزة نوعیة في تاریخ  لهذا ملتویة وغیر معبدةالالشوارع الضیقة و 
ضوء هذه   فيو  ، وقتنا الحاضر إلى  المدینة علیه استمرتالنمط من الشوارع وهذا  للمدینة

على نوعیة الوحدات  اً منعكس الشوارعفقد بدأت معالم تخصص وظیفي على امتداد هذه  التطورات
على منطقة الجاحظ و ) بة التنومة قص(جدیدة مثل  أحیاء ظهرتتوسع المدینة حیث في المعماریة 

نظام الشوارع المستقیمة والعریضة نمطًا  ةمتخذ مخططة) متالصقة( سكنیة متالحمة  شكل وحدات
الشریطي  بالنمطوتمیزت تلك الشوارع  )م ٥ ( بلغ معدل عرض الشارع حتى في تقسیماتها

ومن المتغیرات المهمة انتشار الدور السكنیة على  .التي تتقاطع مع بعضها بزوایا قائمة  المتعامد
كما اتصفت غالبیة الشوارع  ، شكل الشطرنجينمط الشوارع الوبالتالي اخذ  الفرعیةالطرق  جانبي
من الزمن  مدةلكن بعد  قصبة التنومة ومنطقة الجاحظ  معبدة كما في غیرشوارع ترابیة  بكونها

نظام الشوارع  في القرى القدیمة  أما ، تبلیطها أوطرأت علیها تغییرات تمثلت بصب شوارعها 
  .فقد بقیت على حالها دون تغییر) زعیر  ،مجر الجبش  ،كردالن (

مع تشیید العدید من ) كم  ١٥(في المدینة شوارع ال أطوالمجموع  بلغ ذلك فقدوعلى ضوء     
 ،الشمخاني  ،الحوامد ( نهار أعلى  السیما المجاورةالجسور التي تربط مركز المدینة مع القرى 

وتوافق ذلك مع بدایة استخدام السیارات للنقل على الرغم من قلتها في ) كردالن  ،الشعیبي 
  .)٢(المدینة

  
  
  

                                                             
، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ، مدیریة النفوس العامة ، إحصاء السكان لعام   المملكة العراقیة )١( 

١٩٥٧-١٩٤٧.  

 .١٠/٤/٢٠١٣مقابلة شخصیة مع السید جلیل الحامدي  أحد كبار السن في المدینة یوم األربعاء ) ٢ (



 

 

  

 
 

 

  

عدید من التغیرات نجم عنها طراز معماري مختلف عن المرحلة الفي هذه المرحلة  برزت      
واالقتصادي واالجتماعي  اإلداريلتقدم اإلى بطابع خاص میزها عنها ویعزى ذلك  واتصفت لىو األ

وحدات سكنیة جدیدة ساهمت قي تطویر الحركة  أنشاءنجم عن ذلك  وقدوالصحي للمدینة 
وایضًا اتسمت الهویة المعماریة ببناء وحدات سكنیة بسیطة التصمیم . العمرانیة في المدینة 

مع واقع  مالءمتهاهو من هذا التصمیم مع بعضها البعض وكان الغرض  متالصقة ومتشابهة
في  بنیةلذلك ترى واجهة عدد من األ،  آنذاك اإلنسانينظرًا لمحدودیة الفكر ، حال المدینة 

فضال عن عدم   واإلضاءة ،الشارع تبدو وكأنها واجهة موحدة دون وجود فراغات بینها للتهویة 
 ) ١( )٢م١٥٥(  زاو تتجبسبب صغر المساحة التي لم  وجود الحدیقة المنزلیة لكل وحدة سكنیة

القصوى من مساحة البناء المسموح  االستفادةالسكنیة في  البیوت أصحابرغبة  ذلك إلى أضف 
 ،فنشأت وحدات سكنیة متشابهة عادة ما تتسم بالتكرار كما في قصبة التنومة ومحلة الجاحظ  بها
 من حیث مواد البناء والتصمیم لىو األمعظم البیوت في هذه المرحلة جاءت تطویرًا للمرحلة و 

للبناء فضال عن  أساسیةالطابوق والجص كمادة  أوتم استخدام الطابوق والطین  إذ المعماري
لرصف أرضیات الدور  واستخدم الفرشي) عكادة ( الطابوق والحدید والشیلمان للسقف  استخدام

من ال یزال مستخدما في بنائه القصب والطین  وجذوع االشجار فمن الدور  األخرالبعض   أما
المادیة للسكان الجدد والنازحین من ضعف الحالة  إلى ضمن هذه المرحلة ویعود سبب ذلك 

  .المدینة  إلى  المجاورةالقرى 
  

  
الحضریة في مدینة  لألرضاهم استثمار ومثل برز االستعمال السكني خالل هذه المرحلة       

السیما قرى ومحالت سكنیة جدیدة مالصقة للشارع الرئیسي  ظهور شط العرب ونتج عن ذلك
مما  القرى القدیمة كردالن وبیت زعیر إلى باإلضافةجرف الملح و  التنومة ومنطقة الجاحظقصبة 

طولیة متالصقة مع  امتداداتشجع السكان في االستقرار وتشید الوحدات السكنیة على شكل 
الجرندي في جنوب المدینة والشمخاني ( ر المتمثلة في نهــــــــري ألنهاامتداد الشارع ونهایة حدودها ا

 امتازتكما ) اإلطفاءشارع ( ١٣محلة جرف الملح فقد أنشئت على امتداد شارع  أما) شمالهافي 
                                                             

  استمارة االستبیان ) ١(
  ٣٠(  أبعادنوع من الطابوق ذات : الفرشي X سم ٣٠(  



 

 

  

 
 

 

ازدادت مساحة الدور  إذ،  لىو األالسكنیة بكبر مساحتها مقارنة مع المرحلة  اتهاوحدبعض 
كانت مساحة  أنبعد  )١( )٢م١٥٥- ١٠٠( ة الجاحظ المضافة مابین السكنیة لقصبة التنومة ومحل

  .آنذاكفي المرحلة السابقة نظرا للحالة االقتصادیة للسكان  ٢م١٢٥ زاو تتجال فیها الدور السكنیة 
المخصصة مساحة ال من حیث صغرهذه المرحلة تشابه مع المرحلة السابقة  جدتأو كما     

على جانبي الطریق  أنشئتلالستعمال الصناعي والتجاري ما عدا بعض المحالت القلیلة التي 
االستعمال الصناعي مساحة  أحتلفي حین ) محًال تجاریاً  ١٦ إلى الرئیسي للمدینة والتي وصلت 

     على شكلمتناثرة من المدینة وكانت  كنأماالمحالت الصناعیة في توزیع  وتمثلت في صغیرة 
لها مثل  المجاورةاغلبها مرتبطة بأذواق سكان المدینة واحتیاجات سكان القرى ) ورش صغیرة  (

الحدادة لصناعة المعدات  ورشإلى  باإلضافة الخشبي وصناعة الحدادة واألثاثورش الموبیلیات 
عدد المحالت ) ٢(جدول  ویوضح ، راو المجالتي تحتاجها العملیات الزراعیة في الریف البسیطة 
في حین ازدادت المساحة المخصصة لالستعمالین التجاري ) دكاكین  ٥( التي سجلت  الصناعیة
  .)دونم١٠( أي) هكتار ٢,٥( إلى والخدمي 

مع المساحة المخصصة للمرحلة  ةمقارن فقد شغل مساحة كبیرةاالستعمال التعلیمي  أما      
تعلیمیة بمراتبها  مدارس)  ٨( تمثلت في زیادة عدد المباني المخصصة للمدارس السابقة حیث 

 القرىتخدم سكان التخدم سكان المدینة فحسب بل  وهي) هكتار٣( إجمالیةمساحة وبالمختلفة 
  مؤسسات وهي )  ٧( إلى عدد مؤسسات الدولة  ازدادكما . فیها  مدرسة أیةلم توجد  إذ المجاورة

والكمارك ، مدیریة ناحیة شط العرب ، دائرة الكهرباء واإلسالة ، خط البرق ، مركز الشرطة ( 
  .)مستوصف

  

   

ووضع خطط تنمویة بغیة  ١٩٥٨تموز  ١٤تبدأ هذه المرحلة مع بدایة الحكم الجمهوري في      
شهدت  وقد. االهتمام بالبنى التحتیة ومشاریع توسعیة في عموم العراق ومنها منطقة الدراسة

       توسیع الشارع العام وتبلیطه لیبلغ عرضه إعادةمنها  التوسعیة اإلجراءاتالعدید من المدینة 
الدور السكنیة على الشارع  أصحابفي المراحل السابقة مع تعویض ) م ٥( بعدما كان ) م ٢٠( 

داخل البساتین  أوالشارع العام الرئیس  على ظهرتالعام من جراء هذا التوسیع وبالنتیجة فقد 
لهذا   )حي الحیانیةو محلة الزراعة والدواجن و مثل حي الجامعة الجدیدة  حیاءألاعدد من الزراعیة 

                                                             
  استمارة االستبیان )١(



 

 

  

 
 

 

 إذ،  امتدت من ضفاف شط العرب غربًا حتى الشارع الدولي شرقاً  مدینة شط العرب قد أننجد 
النمو العمراني في جمیع مرافق الحیاة فالزیادة الحاصلة في  على أثرت تغیرات عدیدة أجریت

ي عداد السكان الناجمة عن الزیادة الطبیعة والهجرة السكانیة مع توفر عناصر االستقطاب فأ
االستعمال السكني سواء  السیماشجعت على نمو المدینة  أخرىكما سیتضح وعوامل  ، المدینة

على  أو) كردالن ومجر الجبش وزعیر و التنومة ومحلة الجاحظ ( كان ذلك في القرى القدیمة 
 ،الغدیر  ، األندلس ،الجاحظ (مثل  األحدث األحیاءالزراعیة الممتدة ضمن  راضياألحساب 
  . )الحیانیة  ،الجامعة 

 زحفهمسكان المدینة في  كان لها الدور الكبیر في تحفیز تركت هذه المرحلة سمة بارزة     
  ١٩٥٨الزراعي عام  اإلصالحقانون  إصدار لو تمثل العامل األالزراعیة  راضياألالعمراني نحو 

بعض السكان إلى  ةوالمستأجر  المملوكة للدولة تم بموجبه مصادرة البساتین الزراعیة حیث
اتخذت  راضياألتلك  المترتبة على الضرائبنفذین مثل صفیة الشعیبي  ونظرًا لعدم دفع تالم

من المتعاقدین  األراضياستیالء الدولة على تلك  إلى  أدىالجهات المعنیة أسالیب معینة مما 
الزراعي لم یسلب  اإلصالحومن هنا نجد أن قانون  )١(ممتلكات الدولة  إلى وضمها  ١٩٦١عام 

قامت بلدیة شط العرب في اقتالع  األراضيتلك  ةوبعد مصادر  )٢(المالك حقوقهم بل قلصها 
سكنیة ومن ثم توزیعها على  أراضيقطع إلى الزراعیة وتخطیطها  األرضأشجار النخیل وجرف 

محلة دور الصحة الواقعة ضمن  ياألرضوحالیًا یطلق على هذه  دولةالمواطنین السیما موظفي ال
  .حي الجاحظ 

ي الشمال قریة كردالن والجنوب فف ات عبارة عن قرى متفرقةیبدایة الستینفي كانت المدینة    
 أمافي الشرق فكانت بساتین زراعیة  أماالتنومة  قریة وفي الوسطقرى بیت زعیر ومجر الجبش 

اتخاذ ولغرض ربط وضم القرى مع المدینة تم  . اً طبیعی اً محددفیعد شط العرب الغرب من جهة 
استحداث شارع على  تربط مركز المدینة  مع   إضافیةشوارع  فتحًال أو منها  اإلجراءاتالعدید من 

                                                             
   أراضي( وزارة المالیة بصفة  إلى الزراعیة في قضاء شط العرب تعود ملكیتھا  األراضيھناك العدید من 

رة للمدینة فھناك العدید من اوففي مدینة شط العرب تمثلت ببستان صفیة الشعیبي اما القرى المج) امیریة 

 )البوارین  –الدعیجي  –كتیبان ( البساتین المملوكة للدولة مثل قرى 

  .٢٩٩رجب بركات ، مصدر سابق ، ص  )١(
رسالة    ، ) ١٩٦٨-١٩٥٨(أزھار عبد الرحمن عبد الكریم ، البصرة دراسة في أحوالھا االقتصادیة ) ٢(

  .٣٥، ص ٢٠٠٣كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، ماجستیر ، 



 

 

  

 
 

 

دخالهضفاف شط العرب یربط بین مركز المدینة وقریة كردالن   األساس ضمن التصمیم من  وإ
 األحیاءیربط المدینة مع  ١٣یربط المدینة مع قریة نهر حسن وشارع  ٤٠وشارع  )١( للمدینة

  .الرابط مع حي بیت زعیر ٤وتوسیع شارع ) جرف الملح سابقاً (الحدیثة مثل حي الغدیر 
تشیید جامعة البصرة في مدینة على الزحف العمراني فقد تثمل ب المحفز العامل الثاني أما     

المدینة موضعًا  اختیارالواقعة شرق المدینة اذ جاء الزراعیة  راضياأل السیما علىشط العرب 
السكنیة  األرضمن تغییرات في استعماالت  أحدثتهات وما یالستین مدةلجامعة البصرة خالل 

 )٢( ١٩٦٤ل عام و تشرین األ ٢٤حیث بدأت جامعة البصرة حیاتها في ، والتجاریة والخدمیة 
وقد ). والبصرة  والمثنىالناصریة والعمارة ( لتخدم النهضة العلمیة في محافظات جنوب العراق 

  ٣ومحلة ٢محالت السكنیة كما في محلة الجاحظ  فظهرتافرز هذا الواقع نمطًا جدید في البناء 
ف على ضفا١ومحلة االندلسوالدواجن الزراعة دور وبناء البیوت السكنیة النسقیة كما في محلة 

) حي بیت زعیر ( لتصبحذلك اندماج قریة مجر الجبش مع قریة زعیر إلى  إضافة، شط العرب 
ضمن هذه المرحلة والمرحلة من بعد توسعها السكني الكبیر و ) منطقة جرف الملح (  وتوسیع
حي ( إلى مع تحویل قریة كردالن ) حي الغدیر ( إلى ر تسمیتها ینتج عن ذلك تغی الالحقة
 في استقطابفضال عن  مساهمتها  )١( جدول   زحف العمراني للمدینةالشمل ب ألنه) كردالن 

لغرض العمل في خدمات الجامعة انعكس ذلك على زیادة   المجاورةالعدید من سكان القرى 
 راضياألمن الدور السكنیة الفقیرة على حساب  اً نمط جدتأو دور سكنیة وبالتالي إلى الحاجة 

 الجهات عزتأو  وبالتاليتحدیاته  ن الواقع الجدید افرزأللموضع الجامعة  المجاورةالزراعیة 
وشملت  ،لجامعة  المجاورةالزراعیة والفارغة  راضياأل السیما العائدة لها راضياألالمعنیة بتوزیع 

) حي الحیانیة (ًا ـــــــــــساكنیها وبهذا سمیت تلك المنطقة الحقى ـــــــــــــــــإلالبیوت العشوائیة  تملیك على
الفقیرة في المدینة نتیجة  األحیاءیعد حي الحیانیة من كما  ، المتصرف الحیاني باسمتیمنا  )٣(
بشكل رضائي بین السكان قسمت  ألنها  حجم مساحة الوحدة السكنیة أوتنظیم شوارعه  عدمل

والعامل الثالث المحفز  .الحي لسكان خرىالخدمات األبتوفیر الطرق  شقوقامت البلدیة بعد ذلك 
)  األرضتفتیت (  ي الحیازات الزراعیة ظالزراعیة هو تش راضياأللزحف العمران على حساب 

بیع بستانه الزراعي المحاذي ) عبد الكاظم الشمخاني ( عندما رغب  ١٩٦٤كما حدث عام 
                                                             

 ٢٠١٣، لسنة  بیانات غیر منشورةمدیریة بلدیة شط العرب ، شعبة التخطیط والمتابعة ،  )١(  

  .٢٧٣ص  ، مصدر سابقرجب بركات ، )  ٢( 

مقابلة شخصیة مع السید عبد هللا إبراھیم معتوق ، مسئول الشعبة الفنیة ورئیس المساحین السابق في بلدیة قضاء شط  ) ٣(
 .٥/٢٠١٣/ ٢٢العرب یوم 



 

 

  

 
 

 

شوارع نظامیة  إلى ه أراضیوبعد ذلك تدخلت البلدیة وقسمت  السكان إلى لضفاف شط العرب 
      وبلغت مساحة الوحدات السكنیة ما بیـن  بالخدمات الضروریة للسكان إمدادهامستقیمة وتم 

  .)١( )م  ٢٤٠-١٥٥( 
ة بعدًا حیویًا وزیادة سكانیة كبیر  عدیجامعة البصرة في المدینة  اختیار أن مما الشك فیه       

جدید للمدینة  كما سیرد  مساحي في بیعها بعدٌ ي الحیازات الزراعیة ورغبة مالكها ظذلك تش رافق
مما اثر سلبًا على  ١٩٦٩من ذلك حدث فیضان في المدینة عام  على الرغملكن  ،ذكره تباعًا 

العدید من  نزوح في األمرهذا  أسهم حیث  سواءوجامعة البصرة على حٍد  المحلیینان السك
إن  .)٢( لمدة ثالثة شهور لحین انحسار الفیضان عن المدینة المجاورةالقرى  إلى  سكان المدینة

ارتفاع مستوى الدخل وتحسن الوضع االقتصادي في هذه المرحلة السیما بعد تأمیم النفط عام 
وزیادة العائدات المالیة للدولة والتي استثمرت في تطویر البنى التحتیة لمدن العراق ومنها  ١٩٧٢

لویات الزحف العمراني لمدینة شط العرب وقیام أو ط الشوارع من منطقة الدراسة فضال عن تخطی
قامت البلدیة بجرف  إذعلى المواطنین كما في محلة دور الصحة  أراضيالدولة بتوزیع قطع 

 ) ٣( )م٦(وتصمیم الشوارع المستقیمة والعریضة والتي بلغ متوسط عرضهــــا  فیهابساتین النخیل 
نمت المدینة وتوسعت وعلى اثر ذلك )  ٢م ٤٠٠-٢٠٠(ت مابین تراوحلیحل محلها قطع سكنیة 

-١٩٧٠( المدةلمیاه الشرب في  أخرىكما استحدثت محطة لتوزیع الكهرباء ومحطة  أطرافها
  .)٥(خریطة  لغرض توفیر الخدمات لسكان المدینة) ١٩٧٢

  
 

 

 

 

 

 
                                                             

  استمارة االستبیان  ) ١(

یوم الثالثاء ) ثر الفیضان فیھا أحد سكان المدینة وشاھد على أ (مقابلة شخصیة مع السید جلیل الحامدي  )٢( 

٦/١١/٢٠١٢. 

  )  Google Earth( الباحث باالعتماد على برنامج  )٣( 



 

 

  

 
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
 ١٠٠٠٠٠/ ١، مقیاس الرسم  ١٩٩٤ي لمدینة شط العرب لعام األساسالتصمیم  .١
  .  ٢٠٠٢المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .٢



 

 

  

 
 

 

تطور في ال أوالنمو العمراني  أشكالمن  شكلات لم تشهد المدینة أي یحقبة الثمانین في أما     
نجم عنها  إیرانوموقع المدینة الحدودي مع  اإلیرانیةبسبب الحرب العراقیة  األرضاستعماالت 

الزراعیة والبیوت  راضياألتخریب  وبالتاليساحة حرب  إلى تحولت المدینة حتى  هجره سكانها 
          بعدما كانت سابقًا جاذبة للسكان للمدة األرضطاردة الستعماالت المدینة  أصبحت إذ،  السكنیة 
١٩٧٩ -١٩٦٠.  
 عادت)  ٢٠٠٢-١٩٩٠( للمرحلة العمرانیة وتحدیدًا بین عامي  ةاألخیر في السنوات و     

على حالها تقریبًا بسبب الحصار  األرضالمدینة مع بقاء استعماالت  إلىالعوائل السكانیة 
لكن سرعان ما نمت  األمرهذا في بدایة  ،االقتصادیة على سكان المدینة  وأثارهاالقتصادي 

وتوزیع البصرة بعد تهدیم جامعة  ٢٠٠٠ت في نشوء حي الجامعة عام وحدات سكنیة تمثل
كما تم توزیع قطع سكنیة من قبل مدیریة البلدیة على الموظفین  ،على شرائح الموظفین  هاأراضی

وشملت التوزیع  ٢٠٠٢-١٩٩٤وتمثل ذلك بین عامي  سكریین والمعلمین وموظفي البلدیةمن الع
والموظفین والشهداء والعسكري  وهذا عامل مهم سیساهم في  ٣٧محلة دور الصحة وحي افراز 

  .  المرحلة العمرانیة التالیة في اتساع رقعة المدینة العمراني
الزیادة ث مهمة في تاریخ مدینة شط العرب من حیالمرحلة مرحلة  تعد هذه بصفة عامة     

) ٣٥٦٠٣( إلى نسمة ارتفع )  ٩٨٠٧(  ١٩٥٧السكانیة فبینما كان عدد سكان المدینة لتعداد 
وهذا العامل انعكس على زیادة المساحة )  ٢٥٧٩٦( بزیادة مطلقة بلغت ١٩٩٧نسمة عام 

             الزراعیة اذ بلغت المساحة المستغلة للسكن  راضياألالمستغلة للوحدات السكنیة على حساب 
في المدینة ضمن  األرضاستعماالت  لاو وسنتن). ٢(جدول  )اً دونم ٧٧٤,٨(أي ) اً هكتار  ١٩٣,٧(

  .األرضمة الشوارع والطراز المعماري واستعماالت ظهذه المرحلة من حیث أن
  

 لىو األساد في المرحلة  إذالشوارع في هذه المرحلة ما بین القدیم والحدیث  أنظمةجمعت      
ارع الشریطیة المستقیمة نوعا ما في المرحلة نظام الشوارع العضویة في حین تمثلت بنمط الشو 

 أنظمةمن  نوعینتصمیم الشوارع في هذه المرحلة فقد جمع ما بین  المرحلتین لیشكل  أما الثانیة
ستقیمة المالجدیدة التي ظهرت فقد تتبع في تخطیطها الشوارع  حیاءأللفبالنسبة  .الشوارع 

،  األندلس( حیاء ألالمحالت الحدیثة  أستكملت لذلكوالعریضة المتعامدة مع بعضها البعض 
  .حي الجاحظ  إلى دور الصحة التابعة  السیما محلة) الجاحظ 



 

 

  

 
 

 

ال  أنها إالفبالرغم من حداثة بعضها ) بیت زعیر  ،الغدیر ، الحیانیة (  لألحیاءوبالنسبة     
حاالت النمو العمراني بصورة  أصبحت ولهذا غیر المخططزالت تتبع نظام الشوارع العضویة 

الشرقیة نهایات ال السیما رألنهااتدریجیة تزحف نحو البساتین الزراعیة مخلفة ورائها اندراس معظم 
توسع  ساهم حیث )الشعیبي، الشمخاني ، الجرندي ، الحوامد  ،نهر الصالحیة (  كما في رألنهال

نهایة  فيو  ، داخل البساتین الزراعیة  تشجیع النمو العمراني علىشوارع المدینة بشكل كبیر 
تم تبلیط غالبیة الشوارع في المدینة وتم استخدم السیارة بشكل واسع في حیزها  ٢٠٠٢المرحلة عام 

  .كم )٤٣( اطوال الشوارع في المدینة   مجموع حتى بلغالحضري 

  

 حیثفي هذه المرحلة ) الغربي  –الشرقي ( لقد تمیزت الوحدات السكنیة بالنمط الهجین       
مزجت األصالة العمرانیة العربیة بالنمط الغربي فأصبحت الوحدة السكنیة مفتوحة نحو الخارج 

في المرحلة  زاو تتجفبعدما كانت ال  الوحدة السكنیة ،نظرًا التساع مساحة ، وذات حدیقة منزلیة 
كما في بعض المناطق )  ٢م٢٥٠(عن  تزیدأصبحت في هذه المرحلة ) ٢م١٥٥( السابقة عن 

السكان على التصامیم الغربیة التي جاءت عن طریق دول  اطالعمع  في محلة دور الصحة
فان الغالبیة ذات طابق  المظهر العام الرتفاع المباني أما.  العمرانیةالخلیج في نهایة المرحلة 

صممت  التيالسكنیة ما عدا بعض البنایات الحكومیة والبیوت السكنیة  األحیاء إجماليواحد من 
في  األرضوهذا ما سیتم مناقشته بشكل تفصیلي في الفصل الثالث الستعماالت ، ذات طابقین 

  .المدینة

  
السابقة  اختلفت عن المرحل األرضستعماالت شهدت هذه المرحلة تغیرات واسعة في ا      

فنالحظ سیطرة االستعمال السكني  ،وضوحًا واقل تداخًال  أكثربشكل كبیر فضًال عن كونها 
 ) اً دونم ٧١٢(أي ) اً هكتار ١٧٨(  مساحة احتل حیث لألرض خرىاألعلى مجمل االستعماالت 

توافق ذلك مع ازدیاد حجم ) ٢(جدول  ) اً هكتار  ١٩٣,٧( البالغة   مساحة المدینة يمن أجمال
 أصبحتفي المرحلة السابقة ، ) ٢م ١٥٥-١٠٠( زاو تتجالوحدة السكنیة فبعدما كانت ال 

بلـــغ عدد  حیثتطورًا واسعًا  االستعمال التجاري فقد شهد أما. ) ١( ) ٢م٢٤٠ -١٥٥(  المساحـــة
                                                             

  استمارة االستبیان) ١( 



 

 

  

 
 

 

) هكتار٢,٧(بمساحة بلغت تجاریًا  محالً ) ١٠٩(التجاریـــــــــة في نهایة المرحلة الثالثة المحالت 
  .) ٢(جدول  للمدینة اإلجمالیةمساحة المن 

ن أل السابقة المراحلجذریًا عن  اختالفااالستعمال الصناعي حیث أظهر  وفیما یخص     
بسیطة وحرفیة في حین شكلت هذه المرحلة قفزة نوعیة مع اهتمت بصناعات  السابقة المرحل

ظهور محالت صناعیة متعددة ومتخصصة في مجاالت متنوعة  لتشغل مناطق مخصصة فقد 
قرب شارع  أخرىومنطقة ) منطقة صناعیة ( ظهرت منطقة صناعیة في شمال شرق المدینة 

كائن ومحالت لصنع غراض تصلیح السیارات والمألالتابع لحي األندلس مخصصة ) ١٦(
المؤسسات الصناعیة الخفیفة  فضًال عنورش تصلیح والحدادة والنجارة ، و  واألبوابالشبابیك 

معامل مكابس التمور في المنطقة  تتطور كما المنتشرة في المنطقة التجاریة والشارع التجاري 
التي  حربظروف اللات یالثمانین مدةمن تناقصها  على الرغم شط العرب القریبة من مجرى

في الصناعیة  المحالبلغ عدد لقد ، ومن ثم انعدامها نهایة المرحلة الحالیة  ثمان سنواتامتدت 
في  األرضاستعماالت  من مساحة )هكتار ٢(بمساحة  و اً صناعی محالً  )٨١(  هذه المرحلة

المؤسسات والدوائر  أعدادفي  اً الخدمي فقد شهد تطورًا كبیر  لالستعمال وبالنسبة.  المدینة
 وامتدتالمدارس في المدینة  أعدادازدادت  فقدالتعلیمیة  وبخصوص الخدمات .الحكومیة

    )  ٢٠٠٢-١٩٥٨( فقد بلغ عدد المدارس المشیدة للمدة   المجاورةخدماتها لتشمل سكان القرى 
االهتمام بالخدمات العلمیة  ورافق ذلك)  ٢٠٠٢(  مدرسة منها روضة واحدة عام )  ١٦( 

شهد تطورًا من  فقدالترفیهي  بالنسبة لالستعمالو  . ١٩٧٢المكتبة العامة في المدینة عام  كتأسیس
السكان وحاجاتهم المستمرة  أعدادوهذا األمر یعكس مدى ازدیاد  د  المنتزهات العامةیخالل تشی

حسب تعداد بنسمة ) ٣٥٦٠٣( قد بلغ وان عدد السكان  السیما تلك االستعماالت المتنوعة إلى 
١٩٩٧.  

  
  
  

                                                             
 قائم مقامیة شط العرب ، مزرعة الدواجن ( دائرة حكومیة وهي )  ١٨(  ةتمثل الدوائر الحكومیة بما مجموع

المدینة ، مركز شرطة شط  األحوالفي حي الزراعة والدواجن ، دائرة الزراعة ، دائرة الموارد المائیة ، دائرة 
    لمدني ، العرب ، محكمة شط العرب ، دائرة البرید واالتصاالت ، دائرة الكهرباء ، دائرة الماء ، الدفاع ا

  ).التجنید  



 

 

  

 
 

 

  

 راضياألالتهم العدید من  اً كبیر  اً عمرانی اً شهدت المدینة خالل هذه المرحلة نموًا وزحف    
فبعدما كانت  على جانبي الشارع العام و  والشمالیة والجنوبیة الشرقیةجوانبها  جمیعالزراعیة من 

لذلك  ٢٠١٣عام )هكتار ٥٦٦.٩( إلى  ارتفعت ٢٠٠٢عام ) هكتار١٩٣,٣( المدینة مساحة 
 نخیل وأشجارزراعیة التي كانت في مراحل سابقة بساتین و  الزراعیة راضياألزحفت المدینة نحو 

رفع و  سقوط النظام البائد وظهور حالة االنفتاح بعد ٢٠٠٣بدأت هذه المرحلة بعد عام  .
 من ضمنهاالحصار االقتصادي على العراق ودخول مجموعة من المتغیرات على بنیة المدینة 

تصامیم  تغیرات عدیدة فيعنها نتج والتي  مدینة شط العربسكان  ألغلبیةارتفاع مستوى الدخل 
على  ازدیاد مساحتها وبالتالي زیادة الرقعة المساحیة بشكل سریع نسبیًا والدلیلو الوحدات السكنیة 

بلغ عدد السكان  حیثفي المرحلة السابقة  هذلك ازدیاد عدد سكان المدینة عما كان علی
،  ١٩٩٧نسمة عام )  ٣٥٦٠٣ ( یقابله  ٢٠٠٩نسمة وفقًا للحصر السكاني عام ) ٥٠٧٥٠(

توسع عمراني لیتوافق مع اتساع في الوحدات السكنیة وبالتالي كبیرة تطلبت السكانیة الزیادة ال هذه
     السكاني كما في  الزخمعلى ظهور أحیاء جدیدة استجابة لهذا  األمرانعكس هذا الزیادة تلك 

 ،الزراعة والدواجن  ،قاطع الجیش ، الشهداء والمهجرین  ، ١الشهداء ، الحیانیة، حي الزراعة ( 
 راضياألواتخذ النمو العمراني نمط النمو بالزحف باتجاه  ، )١(جدول ) الموظفین  ، ٣٧/افراز 

خریطـة  من الدراسة الحقاً  كما ظهر النمو بالقفز كما سیتبن أطرافهاالشرقیة من المدینة باتجاه 
  . تحلیل للعناصر المكونة لبنیة المدینة یأتيوسنورد فیما ) . ٦(

  

ض تعد هذه المرحلة من حیث تصمیم شوارعها استمرارًا للمرحلة السابقة على الرغم من بع     
 أطوالها وزیادةالشوارع فیها باالستقامة  أنظمةتمثلت  إذفي عرض الشوارع  السیمااالختالفات 

السكنیة الجدیدة التي تم  األحیاءفي  السیماوغالبیة الشوارع قد تم تعبیدها ) م ١٠( وعرضها لتبلغ 
) الشوارع الشبكیة (  األصلیةتخطیطها من قبل بلدیة المدینة مع محافظتها على خطة المدینة 

في حین كانت المرحلة السابقة   م٢٠-٦وبعرض  كم) ٥٩(الشوارع فیها  أطوالمجموع  بلغ حتى
   . )م٦(لم تزد عن  إذرضًا لشوارعها اقل ع
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 ١٠٠٠٠٠/ ١مقیاس الرسم  ٢٠٠٤العرب لعام  ي لمدینة شطاألساس التصمیم  .١
  . ٢٠١٠المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .٢



 

 

  

 
 

 

  

یختلف الطراز المعماري لهذه المرحلة عن المراحل العمرانیة السابقة من حیث نمط البناء      
والتقالید األصیلة في نمط  العامل االجتماعي والعادات أنالمساحة المبنیة ومواد البناء حیث نجد و 

هجینة  أنماطخالل المراحل السابقة قد تالشت وحلت محلها  سائدةبناء الوحدات السكنیة التي 
الوحدات السكنیة لهذه المرحلة أخذت التصامیم  إن. الوحدات السكنیة الغربیة  لطرازمیال  أكثر

المعماریة مع وجود بعض التداخل مع البیت العربي التقلیدي والمحور  االغربیة بكل تفاصیله
كما برز عامل اتساع المساحة المخصصة للوحدة السكنیة . حسب الحالة االقتصادیة للسكان ب

ذات تأثیر كبیر في اختیار نمط البناء ویمكن مالحظة ) م  ٣٠٠-٢٠٠( ت ما بین تراوحالتي 
ساد  اذ) ، والشهداء والمهجرین ، ومحلة الصحة  ١وظفین ، الشهداءالم( الحدیثة  اإلحیاءذلك في 

ى ــــــــــــــــــي تسمــــــالتو مع ظهور الوحدات السكنیة العالیة ذات الطابقین  األحیاءفي تلك  األفقيالبناء 
سمنت م الطابوق واالالمواد المستخدمة في بناء الوحدة السكنیة فتمثل استخدا أما ،) دبل فالیوم ( 

كما تطورت . حسب المواصفات الهندسیة المطلوبة بالثرمستون و  فضال عن والجص للبناء
  .لمعظم واجهات المباني   الحدیدیة األبوابالخشبیة لیحل محلها  واألبوابالشبابیك 

  
داخل المدینة وفي كل المجاالت   األرضتعد هذه المرحلة مرحلة تغییر شامل في استعماالت       

 إجمالیةمساحة  استحوذت علىو  األرض الستعماالت لىو األالسكنیة المرتبة  الوظیفةاذ احتلت 
جدول ) هكتار ٥٦٦,٩( البالغة اإلجمالیةمساحة المدینة من  ) اً دونم ٢١٢٠( أي ) اً هكتار  ٥٣٠(
التجاریة  المحال وتمثل ذلك في األهمیةبالمرتبة الثانیة من حیث  االستعمال التجاري وجاء). ٢(

مع ظهور محالت خصصت  تجاریاً  محالً ) ٥٥٢( بشكل ملفت للنظر في المدینة حتى سجلت 
ولم یقتصر في المراحل السابقة  اً لتجارة الجملة والمفرد وهذا النوع من التغییر لم یكن موجود

،  المجاورةالمتمثل بالقرى  إقلیمهاوسكان فحسب بل  االستعمال التجاري على خدمة سكان المدینة
التجاري حتى ازدیاد حجم المساحة المخصصة لالستعمال  األرضفي استعماالت  التطور لقد رافق

ما  ةً عادالتي و  ) اً دونم ٣٢(أي ) هكتار٨(في نهایة المرحلة  بلغ حجم المساحة المخصصة له
جاریة موزعة على جانبي الشارع العام نظرًا الن المحالت التتكون متداخلة مع االستعمال السكني 

  .ضمن الوحدات السكنیة من  للمدینة



 

 

  

 
 

 

االستعمال الصناعي فمع التحسن االقتصادي لسكان المدینة وامتالك العدید منهم  أما     
 تصلیحلى في و السیارات الشخصیة أنشئت العدید من الورش الصناعیة التي اهتمت بالدرجة األ

 إلى الكهربائیة  إضافة  جهزةلتصلیح المعدات الزراعیة واأل أخرىالسیارات ، فضال عن ورش 
 صناعیة مؤسسة) ١٥٩( عدد المؤسسات فیها  غبل إذالعدید من المخابز الصناعیة   استحداث

شوارع كما وجدت من ضمن  ، وتتوزع هذه المؤسسات بشكل متفرق على جانبي الشارع العام
المساحة المخصصة  رافقه توسع في) ١٦ ،١٣(  يشارعل األندلسحي في السكنیة  حیاءألا

السكان في هذه المرحلة فقد رافق ذلك زیادة ملحوظة في  أعدادنظرًا لزیادة التعلیمیة   بنیةلأل
مختلفة من  أحیاءمدرسة موزعة على ) ٣١(المساحة المخصصة لالستعمال التعلیمي والذي شغل 

  . المدینة
         دائرة حكومیة شغلت مساحة )  ٢١( إلىفقد وصلت  اإلداریة بخصوص الخدمات أما   

الدوائر في حیز واحد  وقد تركزت تلك اإلجمالیةمن مساحة المدینة  )دونم ٣١( أي )  هكتار٧,٧(
فضال عن تشیید العدید من المتنزهات والحدائق ووضعها  ،على الضفة الیمنى لنهر شط العرب 

            متنزهات على مساحة)  ٤( عدادهاأوصلت للمدینة حتى األساس من ضمن التصمیم 
  ).هكتار٦ (

قد توسعت  بأنهاضوء ما تقدم من دراسة التطور العمراني لمدینة شط العرب اتضح  فيو    
عام  لىو األحجم المساحة في نهایة المرحلة  بلغو  الدراسة الحالیة ولغایةمساحیًا منذ نشوئها 

نهایة المرحلة الثانیة عام )  اً هكتار  ٤٥,١( إلى حجم المساحة  ارتفع) هكتار  ١٤,٥(  ١٩١٣
         الزراعیة حتى بلغت مساحیًا  راضياألعلى  ةً مستحوذ باالتساعواستمرت المدینة  ١٩٥٧

، وذلك على اثر مجموعة من العوامل جاء  ٢٠٠٢نهایة المرحلة الثالثة عام )  اً هكتار  ١٩٣,٧( 
نیة الناجمة عن التحسن االقتصادي واالجتماعي فضال عن بروز في مقدمتها الزیادة السكا

في حین بلغ الزحف  ،باختیار المدینة موضعًا لجامعة البصرة الستینیات والمتمثلة  مدةمتغیرات 
على اثر )  اً هكتار  ٥٦٦,٧( حتى وصلت مساحة المدینة  ٢٠١٣نهایة عام  أشدهالعمراني على 

 راضياألوبذلك انحسرت ) ٧(خریطة لمعاشي لسكان المدینة  التحسن في المستوى االقتصادي وا
  .الزراعیة بشكل كبیر كما سیتضح ذلك من مناقشة الفصل الرابع
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 ٥٠٠٠ /١ كردالن مقیاس الرسم ١٣تنومة و ١٢خرائط الكادسترو مقاطعة  .١
 .٢٠١٠ – ٢٠٠٢المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب  .٢
  .٢٠٠٤ – ١٩٩٤یة للمدینة األساسالتصامیم  .٣



 

 

     

 
 

 
  
  
  

 
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

     

 
 

 
 

   
 
  
 األراضيتعد الخصائص الجغرافیة ذات تأثیر واضح في زحف العمران على حساب        

الخصائص  تناولتحیث  السكانیةالزراعیة والتي تمثلت بالخصائص الطبیعیة والمتغیرات 
واتساع رقعتها العمرانیة مستفیدة من  مدینة شط العربالطبیعیة موضع البیئة التي نمت علیها 

في . وشملت طبوغرافیة السطح والموارد المائیة والتربة والمناخ الخصائصالجوانب االیجابیة لهذه 
الزراعیة مع  األراضيالقوة الدافعة لعملیة زحف العمران على  السكانیة المتغیراتحین شكلت 

 يحالة الزحف العمراني ه تولما كان. ت واضح بین كل خاصیة وتأثیرها على المدینة أو تف
للموقع  والسكانیةالخصائص الطبیعیة  یبینفان هذا الفصل سوف  الدراسة ،األساس في 

 في المدینة من ثم دراسة النمو السكاني وأنماط توزیعهم الجغرافي ، والموضع وخصائص الموضع 
 یعكسهیحضى بأهمیة كبیرة في الدراسات السكانیة لكونه موضوعًا مهمًا لما  الن التوزیع الجغرافي

كن تواجدهم وبالتالي إبراز صورة هذا التوزیع السكاني وفق العوامل اأممن توزیع السكان وفق 
ستعتمد معرفة مناطق التركز والتخلخل السكاني في المدینة ، لذلك كذلك التي تتحكم في ذلك و 

فضال عن التوزیع العددي ) الكثافة العامة والكثافة الحقیقیة (  هعلى التوزیع الكثافي بشقی الدراسة
أهمیة  ظهارإبغیة  دراسة حالة الحراك السكني في المدینة معالسكاني والمساحي ، وتحدید الثقل 

  . تلك الخصائص وأثرها على الزحف العمراني في المدینة
  

ً أو   اخلصائص الطبيعية  : ال
 

  
 

برز المقومات الجغرافیة في تأثیرها على اتساع المدن أتعد خصائص الموقع والموضع من      
 أوتتحكم في نموها العمراني وتطوره ، فالموضع هو المكان  إنها إذ ،وأنماط توزیع حجم المدینة 

حیزها الحضري وتتحدد فیه  أورقعتها المساحیة  االمدینة مباشرة وتتركز فیه هاتقوم علی التيالبقعة 
في مضمونها العام  یتضحو  المحلیة التي یمتاز بها المكان  للظواهرزحفها العمراني تبعًا  محاور

الجیولوجي ومصادر  مظاهر السطح والتضاریس ونوع التربة ودرجة انحدار األرض وتركیبها

  اخلصائص الطبيعية واملتغريات السكانية ملدينة شط العرب: الفصل الثاني   



 

 

     

 
 

منها المدینة في شتى مراحل  تستفیدالتي  مظاهر الطقس والمناخ المحلي یتین ایضاً كما ، المیاه 
المنطقة المحیطة بالمدینة وتبدأ عند نهایة الحدود  إلىفـي حین یشیر المـوقع  ) ١(ا العمرانيزحفه

الخارجیة لموضعها فهو یتحكم في حیاة المدینة ونموها وعالقاتها الوظیفیة القائمة مع المراكز 
المدن االهتمام  لذلك یمنح جغرافیو )٢(ویؤثر في بقائها ومستقبلها الحضري  خرىالحضریة األ

العالقة بین المدینة مع  إلىحد عناصر البیئة ذات النشاط السكاني لیشیر أالكبیر للموقع لكونه 
  .)٣(التي تقع خارج حدودها المعمورة  أو بها  ةالمناطق المحیط

تقـع مدینـة شـط  إذیمكن توضـیح موقـع المدینـة مـن خـالل تحدیـد موقعهـا الجغرافـي والفلكـي ،     
  العرب جغرافیًا في الجزء الجنوبي من السهل الرسوبي العراقي والجزء الشرقي من محافظة البصرة 

من جهة الغرب فیمثل  أماان  ومزارع االكوات من جهة الجنوب بیحدها من جهة الشرق مزارع البی
شغلت ). ١(وملحق ) ٨(خریطة  ومنطقة نهر حسن من جهة الشمــال شط العرب حدوده الطبیعیة

مـن مسـاحة % ٥,٠٤أي بنسـبة  )٤( )٢كم ٧,٧( أي ما یعادل  ) اً هكتار  ٧٦١,٣( المدینة مساحـــة 
من حیـــث موقعها الفلكـي لـدوائر العـرض وخطـوط الطـول فتقـــع  أما) . ٢كم٢٠٥٥(القضاء البالغـة 

  ) شماًال  ٣٠,٣٣(مع دائرة عرض ) شرقاً  ٤٧,٥٢( تقاطع قـــوس طول  عنـــــد
بــرز الخصــائص الحیاتیــة للمــدن الســیما فــي تحدیــد مركزیــة أجغرافیــًا مــن  یعـد موقــع المدینــةو      

المدینـة وأهمیتهــا وعالقاتهــا مــع المنـاطق المحیطــة بهــا التــي تقــع خـارج حــدودها والتــي تشــكل معهــا 
داریة اجتماعیة أوسیاسیة  أوعالقات إقلیمیة سواء كانت اقتصادیة    . )٥(وإ

فمن الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة كان لموقع المدینة على الضفة الیمنى لمجرى شط العرب   
موقع المدینة على شریط زراعي مروي من أهمیة كبیرة في جذب السكان العتبارات عدیدة منها 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نمو أیضاوساهم  منذ زمن  استیطان السكانشجع على  العاملنهر شط العرب هذا 
                                                             

  . ٤٧، ص٢٠١٠محمد صالح ربیع العجیلي ، جغرافیة المدن ، مطبعة بغداد ، ) ١(
الصحراویة ، دراسة تحلیلیة لمدینة السماوة ، رسالة ماجستیر ، معهد هیفاء جواد الشیخ ، تخطیط المدن  )٢(

 .٦١، ص٢٠٠٦التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
صبري فارس الهیتي ، وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة )  ٣( 

  .٤٤، ص  ١٩٨٦الموصل ، 
 ) Arc Gis 9.3( بل الباحث باالعتماد على نظم المعلومات الجغرافیة حسبت مساحة المدینة من ق)٤( 
،  اهدكتور  أطروحةریاض عبد اهللا أحمد السامرائي ، تحلیل مقارن للنمو العمراني لمدینتي تكریت وسامراء ،  )٥(

 ١٢، ص  ٢٠١١كلیة التربیة أبن رشد ، جامعة بغداد ، 
  



 

 

     

 
 

 
 

 
  

  :المصدر 

  ٢٥٠٠٠/ ١الھیئة العامة للمساحة ، خریطة فھرس مقاطعات محافظة البصرة ، مقیاس الرسم  



 

 

     

 
 

الزراعیـة مـن خـالل مـا  األراضـيعلـى حسـاب التـدریجي العمراني  الزحفوتطور المدینة وبالتالي 
منحته البیئة الطبیعة مـن مـواد إنشـائیة اسـتخدمت فـي بنـاء المسـاكن بالشـكل الـذي عـزز االسـتقرار 

حیــث  الســكانيبشــكل اكبــر فــي موضــع تــوفرت فیــه كــل العناصــر والمعطیــات االیجابیــة لالســتقرار 
غالبیــة  نإـفـ مــن الناحیـة االقتصــادیة أمـا. انعكسـت أیضـا علــى البنیـة الوظیفیــة والمعماریـة للمدینــة 

نمـا فـي حــرف  صــالح السـفن إضـافة  أخـرىالسـكان ال یعملـون فقـط بالزراعــة وإ  إلــىمثـل البـواخر وإ
 .ضـمن حـدود المدینـة مـن بأخر في جذب السكان  أوالمهن اإلداریة  كلها عوامل ساهمت بشكل 

العـــرب ومـــا تمخـــض عـــن ذلـــك اتخـــذت المدینـــة كمركـــز إداري لقضـــاء شـــط  اإلداریـــةومـــن الناحیـــة 
الــدوائر الحكومیــة وحاجــة ســكان تلــك  تواجــد إداریــا مــع المركــز بحكــم المجــاورةارتبــاط جمیــع القــرى 

كما تعد  . هم لذلك عدت مركز جذب للسكان الجهات الحكومیة لغرض ترویج معامالت إلىالقرى 
یران عن طریق المنفذ الحـدودي السـیما مـع ) الشـالمجة(  المدینة حلقة وصل تجاریة بین العراق وإ

 إلــىتــوفر طــرق النقــل بالســیارات الكفــوءة والرابطــة مــع كثافــة حركــة نقــل البضــائع والســلع وحاجتهــا 
الصـــفة اعتبـــرت عنصـــر جـــذب سكانـــــي لغـــرض العمـــل  هـــذهالعمـــل ممـــا ســـاهم فـــي تطـــور المدینـــة 

شـــجع علـــى اســتقرار الســـكان فـــي المدینــة لحاجـــة العـــاملین  أخــرى جهـــة، ومـــن  جهــةالتجــاري مـــن 
كنتیجـة لزیـادة السـكان  المجـاورةفضـال عـن عالقاتهـا المحلیـة مـع القـرى   بالقرب مـن محـل إقـامتهم

  .رافقها  زیادة في العمران  فقدفي المدینة 
یــــة الســــلبیة فــــي  تشــــكل البن أواالیجابیــــة  ثــــارهآو ولغــــرض تســــلیط الضــــوء علــــى أهمیــــة الموضــــع  
الســـطح ، التربـــة ، ( ة األساســـیالبـــد مـــن مناقشـــة عواملـــه  كـــان لوظیفیـــة والعمرانیـــة داخـــل المدینـــةا

  .التي لها صلة بموضوع الدراسة ) الموارد المائیة ، المناخ 

– 
من السهل الرسوبي الذي یتمیز بانبساطه النسبي وقلة انحداره مـع  اً مدینة شط العرب جزءتعد    

ممــا ســببت  واألخــرالفرعیــة بــین الحــین  األنهــاركــري  عــن ةوجــود بعــض التباینــات المحلیــة الناجمــ
اذ ترتفع هذه المستویات في المناطق الواقعة على جوانب .  المجاورة األراضيارتفاعها مقارنة مع 

منــاطق ضـــفاف  عــنكلمــا ابتعــدنا    )١()م ١,٥  – ١( إلـــىوتــنخفض  )م ٣( إلــى األنهــارمجــاري 
تذبـــذب كمیـــات  إلـــىویرجـــع مصـــدر التبـــاین فـــي مســـتویات الســـطح  شـــرق المدینـــة باتجـــاه األنهـــار

                                                             

حقلیة مقترحة في قضاء شط الجغرافیة ومدى مالئمتها لزراعة محاصیل  اإلمكاناتعلي العیساوي ،  إبراهیم )١(
  .٣٥، ص ٢٠١١، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةالعرب ، 



 

 

     

 
 

بــرز أن عامــل الســطح  مــن إـلهــذا فــ .)١(الرواســب المنقولــة مــن مجــرى شــط العــرب باتجــاه الشــرق 
ســاهم انبســاط  وقــدالزراعیــة  ،  األراضــيالخصــائص الطبیعیــة المشــجعة فــي زحــف العمــران علــى 

م أمـاالمدینة العدید من االیجابیات ، فمن جانب لم یشكل السطح عائقـا طبیعیـا  أعطاءالسطح في 
التوسع الحضري والعمراني والخدمي بـل ربمـا أصـبح محفـزا لعملیـات التوسـع نحـو األجـزاء الشـرقیة 

الســكنیة الحدیثــة فــي شــرق  حیــاءاألوالجنوبیــة والشــمالیة مــن المدینــة ویتضــح ذلــك مــن خــالل نشــأة 
 الزراعیـــة ةكـــان لوجــود التربـــ أخـــرومـــن جانــب  .المدینــة والـــدور الســكنیة وســـط األرضـــي الزراعیــة 

 إذالـــري والبـــزل مـــع إمكانیـــة اســـتعمال المكننـــة الزراعیـــة  جـــداولالمنبســـطة دور فـــي ســـهولة شـــق 
ســـاهمت هـــذه المیـــزة أیضـــا فـــي تـــوطین الســـكان منـــذ وقـــت ســـابق باعتبارهـــا مـــن المنـــاطق الجیـــدة 

طـرق النقـل  تشـییدهـي سـهولة  خـرىوالمیـزة األ. لالستثمار الزراعي وبالتـالي منطقـة جـذب سـكاني 
نظــرًا لقابلیــة الســطح   المجــاورةالســكنیة  فضـال عــن القــرى  حیائهــاأت وربــط المدینــة مــع والمواصـال

ممــا أعطــى لعامــل  ، المرنــة فــي النمــو الطبیعــي الــذي ال یكلــف تســویة األرض مبــالغ مادیــة كبیــرة
  . في اتساع رقعة العمران في المدینة   األكبرالسطح الدور 

  

– 

المصـدر المـائي الـرئیس فـي مجـرى شـط العـرب شـط العـرب تتمثل الموارد المائیة فـي مدینـة      
، الحوامـد ، الشـامیة صـالحیة ، لانهـر كمـا فـي   المتفرعـة منـه النهـارواوشریان الحیـاة بالنسـبة لهـا 

التـي  فضال عن وجود المیـاه الجوفیـة ، )٩(ي خریطة و االحویز ،الشعیبي ، الشمخاني ، الجرندي 
تقـــف حــــاًال امــــام البنـــاء العمرانــــي نظــــرًا لحاجــــة البنـــاء لكلــــف مادیــــة كبیـــرة الجتیــــاز ملوحــــة التربــــة 

جانــب  إلــىدورا مهمـا فــي نشــأة مدینــة شـط العــرب  األنهــارلعبــت  حیــث. المدینـة شــرق فــي المتواجـدة 
  اط السطح ،ــــــــــــــــــــــــــانبس
  

                                                             

الوضع الجیولوجي والسطح في محافظة البصرة ، موسوعة البصرة الحضاریة ،  داود جاسم الربیعي ، )١( 
 .١٦، ص  ١٩٨٨بصرة ، المحور الجغرافي ، جامعة البصرة ، ال

  اال أنھا عدیمة الفائدة  األرضعلى الرغم من وجود كمیات كبیرة من المیاه الجوفیة وقربھا من سطح

كاظم : ینظر .  م /دیسیمنز)  ١٦ -٨( لإلغراض الزراعیة او للشرب بسبب ارتفاع نسبة ملوحتھا التي قد تصل 

، كلیة  هدكتورا أطروحةجواد حمادي   ، تحلیل جغرافي لزراعة البستنة في محافظتي البصرة ومیسان ، 

  .٨٨، ص ١٩٩٦، جامعة البصرة ،  اآلداب



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
  .٢٠١٢دائرة الموارد المائیة في قضاء شط العرب ، بیانات غیر منشورة ، لسنة 



 

 

     

 
 

الزراعیة عن طریق نظام فرید وهو تأثر  األراضيفي عملیة إرواء  األنهاراستخدمت  البدایة فمنذ
 شط العرب بظاهرة المد والجزر التي تحدث في الخلیج العربي والتي تتكرر مرتین في الیوم الواحد 

 المــد فتســاهم فــي عملیــة الــري وتنحســر أثنــاء الجــزر محدثــة بــزالً  أثنــاءبحیــث ترتفــع میــاه النهــر  )١(
بســـاتین النخیـــل  أرواءن شـــط العـــرب یســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي إـلألراضـــي الزراعیـــة لهـــذا فـــ اً طبیعیـــ

المحاصــیل الزراعیــة ومنهــا الخضـــروات  أنتــاجالنهریــة فضــال عــن  جــداولالمنتشــرة علــى جــانبي ال
فـي مجـال النقـل  األنهـاركما اسـتخدمت . والفواكه التي كانت تزرع في المدینة ولمساحات شاسعة 

ى والثانیـة  للمدینـة وشـكلت لـو األراحـل التطـور العمرانـي خـالل م الزوارق الصغیرةوالتجارة بواسطة 
عصــــب الحیــــاة نظـــــرًا لــــدورها المباشــــر فـــــي الحركــــة االقتصـــــادیة ووســــیلة للنقــــل تمثلـــــت فــــي نقـــــل 

 إلــىمــن قــرى  یجاورهــامــن المدینــة ومــا ) التمــور ، الخضــروات ، الحبــوب (المحصــوالت الزراعیــة 
وكثــرة حجـم البضــاعة  وبـأجر رخـیصمثلـى للنقــل النهریـة وســیلة  جـداولال ةً مســتخدم أخـرىمنـاطق 

في المیناء القریب في منطقة العشار ، وهذا مـا یفسـر اسـتقرار السـكان وانتشـار  أووسهولة التفریغ 
  . هجداولالعمران بشكل خطي على ضفاف مجرى شط العرب و 

فـي رســم  اهتمـتوتفرعاتهـا  األنهــران المیــاه السـطحیة المتمثلـة فـي  إلیـه اإلشـارةتجـدر وممـا      
 الـذي األنـدلسحـي بالسـكنیة القدیمـة ، ویتمثـل ذلـك  حیـاءاأل السیمامالمح التوزیع المكاني للمدینة 
مــن الجنــوب نهــري الجرنــدي والحوامــد ومــن الشــمال الشــارع  یحــده إذأنشــئ وفــق المنظومــة النهریــة 

بالنسـبة  أمـابي ، العام كذلك الحـال فـي حـي الجـاحظ اذ یحـده مـن الشـمال نهـري الشـمخاني والشـعی
ي ومـن الجنـوب نهـر كـردالن وكـذلك الحـال فـي حـي و الحي كردالن فیحده مـن الشـمال نهـر الحـویز 

ومـن الشـمال نهـر  الصـالحیةمن الجنـوب نهـر  همااذ یحد )ابقًا سجرف الملح (والغدیر  بیت زعیر
مـــن  اً الســـكنیة وكانـــت جـــزء حیـــاءاألكمحـــددات وفواصـــل بـــین  األنهـــارعـــدت تلـــك  وقـــد. الحوامـــد 

معینـة مـن تاریخهـا ، لكـن سـرعان  مـدةفـي  السـیمامكونات المدینة ذات التأثیر فـي بعـض جوانبهـا 
 التكنولــوجيم الزحــف العمرانــي نظــرًا للتقــدم أمــا اً ال تشــكل عائقــ األنهــار وأصــبحتمــا تغیــر الحــال 

المدینـة وبالتـالي تالشـى دورهـا كمحـدد للزحـف  أجـزاءالطـرق والجسـور الرابطـة بـین  بإنشاءالمتمثل 
      .اتصال المدینة مع بعضها البعض مأما طویلة تقف حائال لمدةبعدما كانت 

   
                                                             

زینب مزبان الهزاع ، تأثیر صنف الحیازة ونمط العالقة الزراعیة في أستثمار االراضي الزراعیة في قضاء  )١(
  .١٠٣، ص  ٢٠١٠ر ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، شط العرب ، رسالة ماجستی



 

 

     

 
 

  

تعد التربة من المصادر الطبیعیة المهمة لإلنسان حیث یعتمد علیها اعتمادًا كلیًا في بناء     
ومن المعروف  .) ١(في التربة من محاصیل زراعیة مسكنه وتوفیر غذائه وكسائه على ما ینمو 

التي تكونت  المنقولةالسهل الرسوبي ولهذا تعد من الترب  ةتربة المدینة هي امتداد طبیعي لترب أن
دجلة والفرات وشط العرب خالل موسم  األنهارخالل العصور الجیولوجیة الحدیثة بفعل ما جلبته 

بالنتیجة على صنف ونوعیة التربة ولهذا  أثرتبتأثیر عملیات الري مما  أوالفیضانات المتعاقبة 
  . ) ٢(صنفت التربة ذات نسجة طینیة غرینیة ناعمة 

     وتسمى األنهارتربة ضفاف ب لو األتمثل النوع نوعین  إلىتصنف تربة مدینة شط العرب        
هذا النوع  لنهر شط العرب ، اذ تكون الشرقیةعلى امتداد الضفة التي تقع )  األنهاركتوف  ةترب( 

كما یعد . حسب الحمولة النهریة والمواد العالقة بطویلة من الزمن و  ولمدة النهریــة اإلرساباتبفعل 
 لىأو هذا النوع من التربة جیدة التصریف نظرًا الرتفاع نسبة خصوبتها ولذلك كانت من 

ردالن وقریة تنومة وقریة بیت زعیر لكون هذه المستقرات البشریة في المدینة كما هي الحال قریة ك
االیجابیة إمكانیة ممارسة النشاط الزراعي علیها  اومن ممیزاته. التربة جیدة لإلنتاج الزراعي 

 جداولبسبب وجود المادة العضویة بنسب جیدة  كما ذكرت ، مع توفر المیاه السطحیة المتمثلة ب
لالكتفاء الذاتي لغذاء  األساسيالري والبزل حیث ساهمت في انتشار الزراعة التي تعد المصدر 

ن الغذاء من األمور الهامة أللنشوء المدینة واالستقرار البشري فیها  ىلو األالسكان منذ المراحل 
 عملیة تقلص في إلىتعرضت  أنها إاللكن على الرغم من ایجابیاتها . ألي مجتمع سكاني 

الزراعیة  بسبب زیادة السكان وحاجتهم الملحة للوحدات السكنیة مما نجم عن  أراضیهامساحة 
 إلىالزراعیة  االراضيوالذي قام بتحویل الزراعیة  األراضيذلك زحف عمراني كثیف على حساب 

  .وحدات سكنیة وهذا ما سیناقش في الفصل الرابع
  
  
  

                                                             

  .١٤، ص  ١٩٨١علي حسین شلش ، جغرافیة التربة ، البصرة ، جامعة البصرة ،  )١(
نصــر عبــد الســجاد عبــد الحســن الموســوي ، التبــاین المكــاني لخصــائص تــرب محافظــة البصــرة ، دراســة فــي  )٢( 

 .١٦٤، ص  ٢٠٠٥جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةجغرافیة التربة ، 



 

 

     

 
 

 جداولالتي تقع في شرق المدینة عند نهایة ال األنهارالنوع الثاني فهي ترب ذنائب  أما      
الزراعي وبالتالي  لإلنتاجناعمة وشدیدة الملوحة  لهذا ال تصلح  ةونسجالنهریة تمتاز بكونها ذات 

 ىلو األالتربة منذ البدایات  هفهي تصلح للسكن فقط  وهذا ما یفسر عدم تواجد السكان في هذ
  .لنشوء المدینة

– 

یعد المناخ أحد الخصائص الطبیعیة المؤثرة في التطور الحضري الناتج عن النمو السكاني    
الزراعیة ، ویبرز  األراضيعامل مساهم في زحف العمران على هو عامل الهجرة وبالتالي  أو

ذلك من خالل تأثیره على اإلنتاج الزراعي الذي یعد من األنشطة االقتصادیة الرئیسة في منطقة 
عدمها في  أوغذاء ، فضال عن تباین شعور السكان بالراحة ال إلىالدراسة نظرًا لحاجة السكان 

  .ظل الظروف المناخیة المختلفة 
لمدینــة عمرانیــًا وجــد الباحــث اعتمــاد عنصــر الحــرارة ثــر المنــاخ علــى زحــف اأولغــرض دراســة    

لعــدم ) مطــار ، الریــاح  ألا(  خــرىا بموضــوع الدراســة مــع اســتبعاد العناصــر األمــوالرطوبــة لعالقته
  . تأثیرهم في هذا الموضوع

  
تصنف )  Bsh(وحسب تصنیف كوبن ) شماًال  ٣٠( تقع منطقة الدراسة ضمن دائرة عرض     
المناخ الشبة جاف من حیث ارتفاع درجات الحـرارة خـالل فصـل الصـیف وانخفاضـها خـالل  حسب

  ٢٥,٣( بلـغ معـدلها إذام لـدرجات الحـرارة ارتفـاع المعـدل العـ إلى) ٣(جدول ال یشیرو . فصل الشتاء
،  ٣٥,٢(  لتبلغ معدالتها ) حزیران ، تموز ، أب ، (  أشهردرجة حرارة في  أعلىوقد سجلت ) مْ 

     لألشــهردرجــات الحــرارة خــالل فصــل الشــتاء  أدنــىكمــا ســجلت . علــى التــوالي ) مْ  ٣٦,٣،  ٣٦,٨
   .لياعلى التو ) مْ  ١٤,٧، ١٢,٢،  ١٣,٧( لتبلغ معدالتها ) ، كانون الثاني ، شباط  لو األكانون ( 

لمحاصــــیل الزراعیــــة علــــى ا كبیــــرا أثــــراتبـــاین فــــي درجــــات الحــــرارة بــــین الصــــیف والشــــتاء لل إن    
ســواء ، ففــي فصــل الصــیف ترتفــع درجــات الحــرارة ممــا تســاهم فــي زیــادة كمیــات والســكان علــى حــٍد 

تعویض الكبیرة من المیاه لغرض  تكمیا إلىوبالتالي تحتاج المحاصیل الزراعیة التربة من  التبخر
المدینـة  إنعلـى اعتبـار  ، خـرىاألبالمیـاه والعناصـر النباتـات التربة والتي تمد عن نقص المیاه في 

الحــــرارة دورًا فــــي نمــــو  لعنصــــر أن أخــــرى، ومــــن جهــــة  جهــــةهــــذا مــــن ضــــمن رقعــــة زراعیــــة مــــن 
درجــة حــرارة ســجلت فــي فصــل  قــلأ نإوعلــى ذلــك فـــب درجــة الحــرارة ، ســحبتوقفــه  أوالمحاصــیل 



 

 

     

 
 

لـذلك یعـد )ْ  صـفر ( مـن درجـة التجمـد  اعلـىوهـي )ْ  ١٢,٢(الشتاء كانت فـي شـهر كـانون الثـاني 
طـــول الســـنة وعـــدم التـــأثر فـــي التطـــرف علـــى  الزراعیـــة مـــو المحاصـــیلعامــل الحـــرارة ایجـــابي فـــي ن

      ). االنجماد( الحراري 
 

 

– 
  

  

  .٢٠١٢الجویة ، قسم المناخ ، بیانات غیر منشورة ،  لألنواءالهیئة العامة : المصدر 
  
  
  

 

 



 



 

 ١٨,٠  ٧,٥  ١٢,٢  
 ٢١,٠  ٩,٣  ١٤,٧  

 ٢٥,٦  ١٣,٤  ١٩,٢  
 ٣٢,٤  ١٩,٤  ٢٥,٧  
 ٣٨,٨  ٢٤,٨  ٣١,٨  

 ٤٢,٧  ٢٧,٢  ٣٥,٢  
 ٤٤,٧  ٢٨,٨  ٣٦,٨  

 ٤٤,٨  ٢٧,٩  ٣٦,٣  
 ٤١,٩  ٢٤,٥  ٣٢,١  

 ٣٥,٩  ٢٠,٠  ٢٧,٣  
 ٢٦,٧  ١٣,٦  ١٩,٥  

 ١٩,٩  ٨,٨  ١٣,٧  
 ٣٢,٧  ١٨,٧  ٢٥,٣  



 

 

     

 
 

نوع المواد المعماري و فقد تمثل ذلك بالطراز تأثیر عنصر الحرارة على سكان المدینة  أما    
في  أثرتلهذا فقد  ىلو األالمرحل العمرانیة  السیماالمستعملة في عملیة البناء ونظام الشوارع 
الحوش (طراز المعماري المتمثل بالفناء كان الحیث الماضي بحیاة سكان مدینة شط العرب  

هي الصفة ) ٢م١٠٠( جاوزتتذات المساحة الصغیرة التي ال  والبیوت السكنیة المتالحمة  )المفتوح
وجاء هذا التصمیم نتیجة لضعف مقدرة اإلنسان على تخطي   الغالبة لیتوافق مع البیئة الطبیعیة

ن السقوف كانت تالمس بعضها البعض أحیانا لغرض حجب أكما و . الظروف المناخیة آنذاك
اشعة الشمس لتوفیر أكبر قدر من الظل صیفًا ، فضال عن وجود نمط  الشوارع الضیقة والملتویة 

وما  ) ١(ثر الریاح والعواصف  الترابیة أالتي هي نتاج البیئة الطبیعیة وإلبعاد البیوت السكنیة من 
فیما  أما. كما في حي كردالن وحي الغدیر   آلنا حتىك باقیة زالت أثار الوحدات السكنیة تل

 یتراوحیخص مادة البناء فكان النمط السائد هو البیت المبني من الطین مع جدران سمیكة التي 
تقلیل من درجات الحرارة صیفًا واعتدالها خالل فصل لمع النوافذ العالیة ل) سم ٦٠- ٤٠(عرضها 

لكن مع .  خالل المراحل العمرانیة االولى والثانیة كما سیتضح الحقاً  ، اذ استمر هذا النوع الشتاء
ال تنسجم  ألنهاالتقدم التكنولوجي وارتفاع المستوى االقتصادي للسكان اندثرت معالم الفناء الداخلي 

ثر عنصر المناخ على النواحي العمرانیة في شكل البناء  أفضال عن انخفاض  . مع روح العصر
أدخلت التصامیم الغربیة حیز التنفیذ ولم یعد  أنوظهرت  تصامیم حدیثة للوحدات السكنیة بعد 

نما التباعد واتساع الشوارع وظهور البیت المغلق فضال عن استخدام  االهتمام بوحدة التقارب وإ
  .اً فئة شتاءأجهزة التبرید صیفًا وأجهزة التد

  

 
     ویتضـــح مـــن جـــدول .یقصـــد بالرطوبـــة النســـبیة كمیـــة بخـــار المـــاء الموجـــودة فعـــًال فـــي الهـــواء     
ویظهـــر تـــأثیر الخلـــیج العربـــي % )  ٤٥,٦( معـــدل الســـنوي للرطوبـــة النســـبیة لیصـــل الارتفـــاع ) ٤(

الرطوبـة النسـبیة ، و هنـاك عالقـة عكسـیة بـین درجـات الحـرارة  أنبشكل واضح  كما نالحـظ  أیضـا 
تــؤثر الرطوبــة النســبیة خــالل فصــل الصــیف علــى  نشــاط اإلنســان مــن حیــث عــدم قدرتــه علــى  إذ
هــذا  أب خصوصـًا فــي شـهري تمـوز ووشـعوره بالضـیق وعــدم الراحـة بشـكل طبیعــي عمالـه أ لـةاو مز 

مـن جانــب ، ومــن جانــب أخــر تــؤثر علــى كفـاءة البنایــات وقــدرتها علــى مواجهــة الظــروف المناخیــة 
                                                             

ـــاطق العمرانیـــة فـــي العـــراق ،  مجلـــة  )١( ـــاخ بتخطـــیط المن ـــل ، عالقـــة عوامـــل المن ـــد الحســـن مـــدفون ابـــو رحی عب
 .١٥٤-١٥٢، ص ٢٠٠٢، لسنة  ٣البحوث الجغرافیة ، العدد 



 

 

     

 
 

حیث تعمل الرطوبة مع درجات الحرارة العالیـة علـى تأكـل مـادة  ،في بنیتها وعمرها الزمني وخاصة
نــه یجــب إـفــ المتزایــد ، ونتیجــة للزحــف العمرانــي  )١(البنــاء وتقلیــل عمــر الوحــدة الســكنیة االفتراضــي

من حیث نوع البناء واختیار الدراسة في منطقة  السكنیةالوحدات  إنشاءعنصر الرطوبة في  مراعاة
توفر مادة البناء العازلة بغیة التقلیل من الرطوبة والحرارة المرتفعـة  األقلعلى  أوالهندسة المالئمة 

  .االفتراضي المسكنفي المدینة وزیادة عمر 
  

 

  
 



 

        

 



 



 

 

 

٤٥,٦  ٦٩  ٥٦,٤  ٤٢,٦  ٣٢  ٢٩,١  ٢٧,٤  ٢٨,٣  ٣٣,٧  ٤٤  ٥٢,٩  ٦١,٦  ٧١,١  
  

  .٢٠١٢، بیانات غیر منشوره  ، قسم المناخ ، الهیئة العامة لألنواء الجویة : المصدر 
  

  ) السكانيةاملتغريات ( ثانياً 

  

یتصف  إذ ، المدنالتي تهتم بها جغرافیة المهمة  المواضیع أحدالسكاني  دراسة النموشكل ت   
النقصان العددي  أوالمجتمع بطبیعة دینامیكیة بسبب الحركة الدائبة التي یتمخض عنها الزیادة 

وینتج هذا التغییر من خالل الفرق بین معدل الموالید ومعدل  للسكان فال وجود لمجتمع ساكن
 أوزیادتها تحدد التي عامل الهجرة  إلیهایضاف  ) ٢( الوفیات ویعرف بمعدل الزیادة الطبیعیة

 .) ٣(تناقص فالهجرة الوافدة عامل تزاید بینما الهجرة النازحة عاملنقصانها بحسب اتجاهاتها ، 
 كان البد منولغرض إظهار التغیرات التي طرأت على حجم ونمو السكان في منطقة الدراسة 

وانتهاًء بالحصر  ١٩٤٧االعتماد على نتائج التعدادات السكانیة التي أجریت فیها اعتبارًا من تعداد 
  .٢٠٠٩السكاني عام 

                                                             

  .٥٠، ص مصدر سابقاالسدي ، مبارك صالح هاشم زغیر )  ١( 
 .١٤٩،ص٢٠١٠، بیروت ،١عبد اهللا عطوي ،جغرافیة السكان ،دار النهضة العربیة، ج )٢(

تیر   )٣( الة ماجس ر منشورة(جواد كاظم الحسناوي، التباین السكاني لخصائص سكان محافظة بابل، رس  ،)غی

 .٣٠، ص١٩٩٩كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 



 

 

     

 
 

التطور العددي لسكان مدینة شط العرب ومعدالت نموها  إلى) ١٣(وشكل ) ٥(یشیر جدول و   
من %) ١٦,٦(بنسبة ) نسمة ٦٢٨٥(نحو  ١٩٤٧السكان بحسب تعداد  عددبلغ  حیثالسنویة 

في حین تواصل حجم السكان بالتغیر لصالح ) نسمة ٣٧٧٠٣(مجموع سكان القضاء البالغ عددهم 
بمعدل ) نسمة ٣٥٢٢(بلغت بزیادة عددیة مطلقة ) نسمة ٩٨٠٧( ١٩٥٧في تعداد  فأصبحالنمو 

  ١,٧( والمحافظة والعراق البالغة  معدالت النمو في القضاءوهي نسبة تفوق %) ٤,٥(  نمـو سنـوي
  .والهجرة الزیادة الطبیعیة للسكان بفعل الوالدات إلىوتعود هذه الزیادة  على التوالي%)  ٢,٩،  ٣,١،

،  ٩٨٠٧( سجلت زیادة مرتفعة إذ بلغ حجم السكان )  ١٩٦٥-١٩٥٧( التعدادیة  المدةوخالل     
% ) ٢٢(وبنسبة ) نسمة٤٤٣٨(الي خالل التعدادین، بزیادة مطلقة بلغت على التو )نسمة  ١٤٢٤٥

من  أعلىوهي %)  ٤,٨( من مجموع سكان القضاء كما شهدت ارتفاعًا في نسبة النمو السنوي 
الزیادة في حجم السكان  إلىویعزى سبب ذلك % )  ٣,١،  ٣,٧( نسبة المحافظة والعراق البالغة 

وما تالها من عنصر استقطاب للسكان حیث ) ١٩٦٤(في المدنیة عام نظرًا إلنشاء جامعة البصرة 
بما یخدم  خرىمن المهاجرین لغرض العمل في التجارة والخدمات األ ةً عداد كبیر أاستقطبت المدینة 

 أوالعملیة التربویة والطلبة وسكان المدینة لذلك حدثت قفزة نوعیة سواء لحیاة السكان األصلیین 
مما انعكس ذلك ، نتج عنها تنوع في نشاط المدینة وتغیر واسع الستعماالت األرض  المهاجرین إلیها

على توسیع رقعة المدینة من خالل إنشاء دور سكنیة على حساب األراضي الزراعیة بالقرب من 
 إلىالجامعة واستخدمت كسكن ألعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة على حٍد سواء ، وبهذا أضیفت 

ودور ) القدیمة ( سكنیة على حساب األراضي الزراعیة كما في محلة الجاحظ المدینة وحدات 
 ١٩٥٨ضاع الحیاتیة في المدینة منذ عام و تحسن األ إلىوهناك عامل أخر یعود  ، الزراعة والدواجن

السیما في المجاالت الصحیة فانخفضت نسبة الوفیات وخاصة عند األطفال مع ارتفاع معدل 
  .)١(الوالدات في المدینة

  
 

 

 

 
                                                             

احد الموظفین اإلداریین العاملین في مستوصف ناحیة ) عالء حسین عباس    ( مقابلة شخصیة مع السید  )١(
 . ٢٩/٤/٢٠١٣شط العرب لیوم االثنین المصادف 



 

 

     

 
 

 



  
  

  
  سنة التعداد

  
  المكان

    عدد السكان
  الزیادة المطلقة

معدل النمو 
  التعداد الثاني  لواألالتعداد   %السنوي 

  
١٩٥٧-١٩٤٧   

  

  ٤,٥  ٣٥٢٢  ٩٨٠٧  ٦٢٨٥  المدینة
  ١,٧  ٧٢٥٠  ٤٤٩٥٣  ٣٧٧٠٣  القضاء

  ٣,١  ١٣٤٥٣١  ٥٠٣٣٣٠  ٣٦٨٧٩٩  المحافظة
  ٢,٩  ١٥٢٣٧٧٥  ٦٣٣٩٩٦٠  ٤٨١٦١٨٥  العراق

  
١٩٦٥-١٩٥٧   

  

  ٤,٨  ٤٤٣٨  ١٤٢٤٥  ٩٨٠٧  المدینة
  ٢,٤  ٩٤٧٣  ٥٤٤٢٦  ٤٤٩٥٣  القضاء

  ٣,٧  ١٧٠٢٩٣  ٦٧٣٦٢٣  ٥٠٣٣٣٠  المحافظة
  ٣,١  ١٧٥٧٢٧٠  ٨٠٩٧٢٣٠  ٦٣٣٩٩٦٠  العراق

  
١٩٧٧-١٩٦٥   

  

  ٢,٢  ٣٥٩٥  ١٧٨٤٠   ١٤٢٤٥  المدینة
  ٢,٦  ١٩٨٠٤  ٧٤٢٣٠  ٥٤٤٢٦  القضاء

  ٣,٤  ٣٣٥٠٠٣  ١٠٠٨٦٢٦  ٦٧٣٦٢٣  المحافظة
  ٣,٣  ٣٩٠٣٢٦٧  ١٢٠٠٠٤٩٧  ٨٠٩٧٢٣٠  العراق

  
١٩٨٧-١٩٧٧   

  

  ١,٧  ٣٢٠٢  ٢١٠٤٢  ١٧٨٤٠  المدینة
  ١,٥-  ١٠٩٧٢-  ٦٣٢٥٨  ٧٤٢٣٠  القضاء

  ١,٤-  ٨٩٩٥٩-  ٨٧٢١٧٦  ١٠٠٨٦٢٦  المحافظة
  ٢,٨  ١٣٦٤٥٠-  ١٦٣٣٥١٩٩  ١٢٠٠٠٤٩٧  العراق

  
١٩٩٧-١٩٨٧    

  

  ٥,٣  ١٤٥٦١  ٣٥٦٠٣  ٢١٠٤٢  المدینة
  ٠,٥  ٢٩٣٩  ٦٦١٩٧  ٦٣٢٥٨  القضاء

  ٥,٦  ٦٨٤٢٦٩  ١٥٥٦٤٤٥  ٨٧٢١٧٦  المحافظة
  ٢,٩  ٥٧١١٠٤٥  ٢٢٠٤٦٢٤٤  ١٦٣٣٥١٩٩  العراق

  
٢٠٠٩-١٩٩٧   

  

  ٢.٨  ١٥١٤٧  ٥٠٧٥٠  ٣٥٦٠٣  المدینة
  ٦,٧  ٧٨٣٩٢  ١٤٤٥٨٩  ٦٦١٩٧  القضاء

  ١,٧  ٣٥٦٠٨٨  ١٩١٢٥٣٣  ١٥٥٦٤٤٥  المحافظة
  ٣,٢  ١٠٢٨١٧٦٧  ٣٢٣٢٨٠١١  ٢٢٠٤٦٢٤٤  العراق

  
٢٠٠٩-١٩٤٧  

  ٣,٣  ٤٤٤٦٥  ٥٠٧٥٠  ٦٢٨٥  المدینة
  ٢,٢  ١٠٦٨٨٦  ١٤٤٥٨٩  ٣٧٧٠٣  القضاء

  ٢,٦  ١٥٤٣٧٣٤  ١٩١٢٥٣٣  ٣٦٨٧٩٩  المحافظة
  ٣,٠  ٢٧٥١١٨٢٦  ٣٢٣٢٨٠١١  ٤٨١٦١٨٥  العراق



 

 

     

 
 

  
  :عمل الباحث باالعتماد على  : المصدر 

  استخرج معدل النمو السنوي من المعادلة 
   * Clarke, John, I ,Population Geography,2nd Edition-Oxford . New 
York.1970,P138   

 .١٩٤٧السكان لعام  إحصاءوس العامة ، المملكة العراقیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، مدیریة النف )١(
، لتسجیل السكان عام   اإلحصائیةوزارة الداخلیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، لواء البصرة ، المجموعة  )٢(

١٩٥٧. 
  .١٩٦٥السنویة  العامة   اإلحصائیة، المجموعة  اإلحصاءالجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، دائرة  )٣(
 .١٩٧٧، نتائج التعداد العام للسكان   لإلحصاءوزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  )٤(
 .١٩٨٧، نتائج التعداد العام للسكان لسنة لإلحصاءوزارة التخطیط، الجهاز المركزي  )٥(
 .١٩٩٧، نتائج التعداد العام للسكان لسنة لإلحصاءهیأة التخطیط، الجهاز المركزي  )٦(
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( السكاني  لإلحصاءزي وزارة التخطیط ، الجهاز المرك )٧(
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٥(جدول : المصدر 
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قد شهدت انخفاضًا واضحًا في نسبة معدل النمو )  ١٩٧٧- ١٩٦٥( التعدادیة  المدة  أما     
% )  ٣,٤،  ٢,٦( قیاسًا مع القضاء والمحافظة البالغة %) ٢,٢(السنوي في المدینة لتسجل 

بزیادة عددیة ) نسمة ١٧٨٤٠(   ١٩٧٧بلغ عدد السكان في المدینة عام  إذ. على التوالي 
 المدةثمان سنوات ، ویعود سبب انخفاض النمو السكاني في تلك خالل ) نسمة ٣٥٩٥( مقدارها 
 المجاورةباتجاه القرى  همونزوح ١٩٦٨عام  ثر فیضانهاأعلى هجرة سكان المدینة  إلىالزمنیة 

 مدینة إلىالسكان هذا من جانب ، وانتقال بعض كلیات الجامعة  أعدادتقلص  فيسلبًا  أثرت التي
على نشاط المدینة التجاري والخدمي  أثرت لذا  وغیرها )واالقتصاد اإلدارة،  اآلدابكلیة ( البصرة 

  . أخروبالتالي انخفاض عدد السكان فیها من جانب 
قلیمها على حد سواء )  ١٩٨٧-١٩٧٧(التعدادیة  المدةوخالل  هجرة  إلىتعرضت المدینة وإ

انخفاض  فيبظاللها  ألقت حیثوما بعدها من السنوات بسبب ظروف الحرب  ١٩٨٠قسریة عام 
بزیادة المطلقة للسكان ) نسمة  ٢١٠٤٢(  ١٩٨٧معدالت النمـــو فیها، فقد بلــغ عدد السكان عـــام 

 النمو وهي نسبة منخفضة مقارنة مع معدالت%) ١,٧(وبمعدل نمو السنوي  ) نسمة ٣٢٠٢( 
    للعراق  البالغ السنوي نمو العد هذه النسبة منخفضة قیاسًا مع معدل تالسابقة للمدینة ، وكذلك 

     سنوي بالسالب لكل من قضاء شط العرب ومحافظة البصرة النمو ال، في حین سجل %) ٢,٨( 
 حداثألاهجرة سكان المدینة بسبب  إلىعلى التوالي ویعود سبب ذلك % ) ١,٤-،  ١,٥- ( 

 إذ )١٩٨٨-١٩٨٠( اإلیرانیةوالتطورات السیاسیة في تلك الحقبة التي تمثلت بالحرب العراقیة 
  .) ١(بابل وكربالء والنجف سطو األمدن الفرات  باتجاهكبیرة من سكان المدینة للهجرة  عدادأبدفعت 
لعدد سكان المدینة من  اً واضح اً ارتفاع تسجل) ١٩٩٧-١٩٨٧(  التعدادیة المدة أما      

من مجموع % )  ٥,٣( وبمعدل نمو١٩٩٧عام ) نسمة٣٥٦٠٣( إلى١٩٨٧عام ) نسمة٢١٠٤٢(
بالرغم من الحصار االقتصادي على العراق  )نسمة١٤٥٦١(سكان القضاء وبزیادة مطلقة بلغت 

ذلك لم یحول دون ازدیاد حجم سكان  إن إال، االقتصادیة  ضاعو األات وتردي یالتسعین مدة
مناطق عودة النازحین من  إلى إضافةالمدینة عن طریق زیادة الوالدات وانخفاض الوفیات ، 

 ١٩٨٨الحرب عام  اءانته مدینة شط العرب بعد إلىوبقیة محافظات العراق  سطو األالفرات 
تفع مقارنة مع القضاء وبذلك سجلت نسبة نمو سنوي مر السیاسیة للمدینة  ضاعو األواستقرار 

                                                             

محمد سمیر حمد الجراح ، التباین المكاني للتركیب االجتماعي في مدینة البصرة ، رسالة ماجستیر ،  )١( 
  ٤٧، ص ٢٠٠٩كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

  



 

 

     

 
 

العراق نسبة النمو السكاني في  تتجاوزفي معدالت نموها ل اً كما سجلت ارتفاع%) ٠,٥(والبالغ 
في حین انخفضت نسبتها مقارنة مع المحافظة التي بلغت نسبة  للمدة نفسها%) ٢,٧( والبالغ

  %). ٥,٦(نموها السنوي 
بلغ  ١٩٩٧ عامالسكان، ففي  عدادأعة في زیادة متسار )  ٢٠٠٩ - ١٩٩٧(  المدةشهدت       

 ١٥١٤٧(بزیادة مطلقة بلغت )  نسمة ٥٠٧٥٠( إلىارتفع  ثم )نسمة ٣٥٦٠٣( عدد السكان
بلغ معدل كما من مجموع سكان القضاء ، % ) ٣٥( وهو ما یشكل نسبـة  ٢٠٠٩لعام ) نسمة 
نة مع بعض معدالت وهي  نسبة جیدة للنمو السكاني مقار % ) ٢,٨(  السنوي للمدینة النمو 

من نصف قرن ، مقارنة مع معدل النمو السنوي للقضاء  كثرألالنمو السابقة التي سجلت 
ویعزى سبب الزیادة في ) %  ٣,٢،  ١,٧،  ٦,٧(والمحافظة والعراق التي بلغت معدالت نموها 

ضاع السیاسیة واالقتصادیة وارتفاع و المدینة كما أسلفنا فضًال عن استقرار األ إلىعودة النازحین 
  . المستوى ألمعاشي  لمعظم سكان المدینة

بلغت  )٢٠٠٩-١٩٤٧(من  المدةخالل مطلقة  سكانیةشهدت مدینة شط العرب زیادة     
مع تذبذب واضح في معدالت نموها السكاني ما بین ارتفاع وانخفاض بالمقارنة نسمة  ٤٤٤٦٥

 المدینة قدالزیادة في أعداد سكان  إنحیث . حافظة والعراق مو مع القضاء والممع معدالت الن
سیادة االستعمال السكني مما خلق  السیماالحضریة  األرضضغطًا كبیرًا على استعماالت  تولد

سواء  الزراعیة مما دفع بالسلطات المعنیة والسكان على حدٍ  األراضيحالة المنافسة على حساب 
اب الحجم المتزاید لسكان بغیة استیع أفقيبالتعدي على األراضي الزراعیة لتحقیق زحف عمراني 

   .المدینة 
  

 

لغرض تعد دراسة التوزیع الجغرافي للسكان وفق استخدام خرائط التوزیعات المطلقة والنسبیة      
من  البعض تناقصهم في مناطق محددة مقارنة مع بعضها أوتحدید حجم السكان ونسبة تزایدهم 

  )الكثافة الحقیقیة  – العامةالكثافة ( لدراسة مقاییس  ةاألساسیالمتطلبات 
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 

     

 
 

   
، وتعد  یشغلونها التي  األرضمساحة  إلىالعامة هي نسبة عدد السكان الكثافة ب یقصد      

في توزیع  العامةاستخدام الكثافة  أنأبسط المقاییس المستخدمة لدراسة الكثافة السكانیة إال  من
نظرًا  .)١( ةــال یعطینا صورة حقیقیة عن طبیعة العالقة بین السكان والموارد االقتصادیالسكان 

هو  األخروالسبب مع الوحدات العمرانیة،  خرىاألرض األ واستعماالتلتداخل األراضي الزراعیة 
ومع  سواء تركز السكان وفق المساحات المشغولة والخالیة من السكان على حدٍ الكثافة العامة  أن

  ، تطبیقها هولةسذلك هي شائعة االستخدام بین الباحثین لتوفر البیانات الخاصة بها و 
هناك تباینًا واضحًا من حیث توزیع الكثافة  أن) ١٠(وخریطة ) ٦(جدول یتضح من     

حي الغدیر قد حظي بالمرتبة  أنالسكنیة ، فنالحظ  حیاءاألبین  ١٩٩٧السكانیة العامة لسنة 
بالمرتبة  األندلسوجاء حي ) اً هكتار / نسمة ٨٢,٢( من حیث الكثافة العامة التي بلغت  ىلو األ

كثافة عامة  أدنىفي حین احتل حي الزراعة والدواجن )  اً هكتار / نسمة  ٧٦,٥( الثانیة لیسجل 
    السكنیة في الجزء الشرقي من المدینة  حیاءاأل أما ،) ًا هكتار / نسمة  ٢٠,٦(في المدینة بواقع 

فكانت معدومة ) الجامعة  ،الشهداء  ،الموظفین  ،العسكري  ، مركز الدفاع المدني ،  ٣٧ افرزا( 
الحدیثة التي یرجع تاریخ نشوئها ما بین عامي  حیاءاألكونها من  إلىالكثافة ویعزى سبب ذلك 

 خرىاأل حیاءاألارتفاع الكثافة العامة في حي الغدیر وبفارق كبیر عن بقیة  أن). ٢٠١٣-٢٠٠٠(
الكثافة  انخفاض مؤشر أما ،السكني وصغر مساحة الحي  همن حیث ارتفاع عدد سكان أسبابهله 

 مساحتهافجاء نتیجة اتساع ) بیت زعیر وكردالن والزراعة والدواجن (  خرىاأل حیاءاألالعامة في 
   .السكنیة حیائهاأمتداخلة مع  التي تكون اتین الزراعیةسالب وجود فضًال عن وقلة عدد سكانها 

من حیث التوزیع  ١٩٩٧عنها في عام  فكانت مختلفة  ٢٠٠٩بالنسبة للكثافة العامة عام و       
وخریطة ) ٦(كما یتضح من جدول  . السكنیة حیاءاألالعام للكثافات مع وجود تباین واضح بین 

 ) اً هكتار / نسمة ٢٢١,٢( لتسجل في نسبة الكثافة  ىلو األاحتل حي الجاحظ المرتبة  إذ )١١(
 احتلها حيوالمرتبة الثالثة ) هكتار/ نسمة  ١٤٣,٨( بالمرتبة الثانیة  االندلسیأتي بعده حي 

صل یحتى  الكثافة العامةوهكذا یستمر االنخفاض في نسب ) اً هكتار / نسمة  ١٣٢,٦(  الغدیر
  و ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا التباین هــــــــــر سبب هــــــــــــــــهم ما یفسأو  ٣٧/افرازفي ) هكتار/ نسمة ٠,٤(   إلى

 
                                                             

  ً  . ٢٠٠٩و  ١٩٩٧لذلك اعتمد الباحث على تعداد  ١٩٩٧توفر توفر احصاءات سكانیة تخص احیاء المدینة قبل عام  ملعدنظرا

  .٤٩، ص ١٩٨٠عباس فاضل السعدي ،دراسات في جغرافیة السكان ، منشأة المعارف اإلسكندریة ، ) ١(



 

 

     

 
 

 


 

  

 
 

 
  

  ٢٢١,٢  ٧٥,٩  الجاحظ
  ١٤٣,٨  ٧٦,٥  األندلس
  ٦١  ٤١  كردالن

  ٤٦,٥  ٢٧,٥  زعیربیت 
  ١٣٢,٦  ٨٢,٢  الغدیر

  ٨٠,٩  ٢٠,٦  الزراعة والدواجن
  ١٥٢,٧  ٣٥,٥  الحیانیة
  ١٣٢,٣  ٠  الجامعة
  ٤١ ٠  العسكري

  ٢٧,١ ٠  مركز الدفاع المدني
  ٤٦,١ ٠  قاطع الجیش 

  ٦١,٩ ٠  ١الشهداء 
  ٥,٩ ٠  الشهداء والمهجرین

  ١,١ ٠  الموظفین
  ٠,٤ ٠  ٣٧/ افراز 

  ١١٤٥,٥  ٣٥٩,٢  المجموع
  

  الباحث باالعتماد على : المصدر    
 في قیاس المساحات Arc Map 9.3برنامج  )١(
 .١٩٩٧هیأة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  )٢(
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )٣(

 

 

 



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
 .٢٠٠٢المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .١
  ) ٦( جدول  .٢



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر
 .٢٠١٠الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  المرئیة .١
  ) ٦( جدول  .٢



 

 

     

 
 

 أدى قد استغلت األراضي والبساتین الزراعیة لصالح الوحدات السكنیة مما األندلسحي الجاحظ و 
  .  تقلصها بشكل كبیر كما سیتضح في الفصل الرابع  إلى
التي تبلغ صغر مساحة الحي  إلىكثافة العامة الحي الحیانیة فیرجع سبب ازدیاد  ما یخص أما  
انخفاض حجم  كما یبین الجدول ذاته. نسمة  ١١٠٠نیة مرتفعة بلغت مع زیادة سكا) هكتار ٧(

قاطع ، الشهداء والمهجرین ، و الشهداء  ٣٧ إفرازالعسكري و (الحدیثة لألحیاءالكثافة العامة 
مساحة كل حي وعدد حسب ب وأخرمع تباین واضح بین حي ) لمركز المدني الجدید ، الجیش 
التباین في الكثافة هذا ببت س العوامل السابقة إلى إضافة أخرىهناك عوامل  أن إذ .  سكانه

الزیادة السكانیة بفعل الزیادة الطبیعیة وعودة المهاجرین  ومنهاالسكنیة  لألحیاءالسكانیة العامة 
ان المناطق في شرق المدینة  إلىاإلیرانیة ، إضافة  ـــــ المدینة بعدما تأثرت بالحرب العراقیة إلى

اذ  ١٩٩٧مستغلة من الناحیة العمرانیة وشبه خالیة من االستیطان البشري خالل تعداد كانت غیر
وما  ٢٠٠٠سكنیة ما بعد عام  أحیاءالتسعینیات وأصبحت تم توزیعها على المواطنین في نهایة 

 حیاءاألالعدید من  أفرزتتالها من تحسن في المستوى االقتصادي واالجتماعي للسكان التي 
والمهجرین والعسكري و  ١،٢الشهداء (إحیائها السابقة كما في   إلى إضافةالسكنیة الجدیدة  

فرازالموظفین وقاطع الجیش   )للسكن مفروزة أراضي والمنطقة الصناعیة الملغاة وكذلك ٣٧ وإ
) الجزء الشرقي منها( شرق المدینة  إلىاتجهت  ٢٠٠٩الكثافة السكانیة العامة  أنوبالتالي نجد 

كما ) والجاحظ  األندلس(  أحیاءبعدما كانت الكثافة السكانیة  محصورة في وسط المدینة في 
  .یتضح من دراسة الثقل السكاني للمدینة

  

 
مؤشـــرًا مهمـــًا لقیـــاس الكثافـــة الســـكانیة ألنهـــا توضـــح العالقـــة بـــین حجـــم  تعــد الكثافـــة الحقیقیـــة     

اسـتبعاد المسـاحات غیـر المأهولـة  خرآالسكنیة ، بمعنى  حیاءاألالسكان والمساحات المعمورة من 
 إلىقد یتعدى األمر  أوالمناطق الزراعیة  والغابات الكثیفة  أوالمناطق الفارغة مثل بالسكان كافة 

دقة في توضیح التباین المكاني لتوزیع السكان في المدینـة وفـي  أكثرأبعد من ذلك من اجل نتائج 
دراســة المــدن تســتبعد مســاحات المنــاطق التــي ال یعــیش فیهــا الســكان عــادةً مثــل الطــرق والشــوارع 

لغــرض معرفــة الفــرق بــین الصــورة المضــللة التــي  ،والمبــاني العامــة الواســعة والحــدائق والمالعــب 
  .)١(تعكسها خریطة الكثافة العامة والصورة الحقیقیة التي تعكسها الكثافة الحقیقیة للسكان

                                                             

 .١٢٦، مصدر سابق ، ص یحیى هادي محمد المیالي  )١(



 

 

     

 
 

الســـكنیة مـــن حیـــث  حیـــاءاألالتبـــاین الكبیـــر بـــین ) ١٢(والخریطـــة ) ٧(یالحـــظ مـــن الجـــدول  إذ    
مــن  ىلـو األحـي الجـاحظ أحتـل المرتبـة  أنصـور توزیـع الكثافـات الحقیقیـة لسـكان المدینـة فــنالحظ 

 ٢٣٨,٩( تالها حـي كـردالن لیسـجل ) اً هكتار / نسمة  ٢٦٧,٧( حیث الكثافة الحقیقیة التي بلغت 
/ نســمة ٢١٥( مــن حیــث الكثافــة الحقیقیــة  األنــدلسوالمرتبــة الثالثــة احتلهــا حــي ) اً هكتــار / نســمة 
 إنوهكـذا نالحــظ ) ًا هكتــار / نسـمة  ١٧٤,٦(حــي الحیانیـة لتسـجل الكثافــة الحقیقیـة بعـدها ) هكتـار

نسـبة لهــا فـي حـي المــوظفین  أدنـى إلــىالكثافـة الحقیقیـة فــي المدینـة تأخـذ باالنخفــاض حتـى تصـل 
الوحدات السكنیة التي ارتفعت فیها  إن إلىویعزى سبب هذا التباین ) هكتار/ نسمة ١١,٥( بواقع 
من صغر مساحة وحداتها السكنیة التي  نتجتوكردالن  األندلسالحقیقة في حي الجاحظ و ة ـالكثاف

السـكنیة د سكانها مقابل بقاء مساحة الوحدة اعدأمع الزیادة في ) ٢م١٥٥-١٠٠( ما بین  تراوحت
ضـــمن الوحـــدة مـــن األســـرة وبقـــائهم  أفـــرادزیـــادة فـــي عـــدد   أدقعلـــى حالهـــا دون توســـع ، بمعنـــى 
الحدیثــة الواقعــة فــي الجــزء الشــرقي مــن المدینـــة ذات  حیــاءاأل أنالســكنیة نفســها ، فــي حــین نجــد 

           مــــا بــــین تراوحــــتكبــــر مســــاحة تلــــك الوحــــدات التــــي  إلــــىكثافــــة حقیقیــــة منخفضــــة ویرجــــع ذلــــك 
یـة فیها ألنها خططت ووزعت من قبـل الجهـات المعنمع انخفاض عدد السكان ) ٢م٣٠٠-٢٠٠( 

  :هيو  منطقة الدراسةأربع مناطق للكثافة الحقیقیة لسكان  إلى) ١٢( وتشیر خریطة . فــي المدینة 
  

  :منطقة الكثافة المنخفضة . ١
وقـــاطع الجـــیش والمـــوظفین  ٣٧ إفـــرازالســـكنیة   حیـــاءاألوتشـــمل  اً هكتـــار / نســـمة  ٤٠أقـــل مـــن   

  والمهجرینوالشهداء 
  منطقة الكثافة المتوسطة. ٢
  .حي الزراعة والدواجن وبیت زعیروتتمثل في حي الشهداء و )  اً هكتار / نسمة  ٩٩ – ٤٠(    
  منطقة الكثافة العالیة. ٣

و ) الملـح سـابقًا  جـرف( و الغـدیر السـكنیة  حیاءاألوتشمل )  اً هكتار / نسمة  ١٩٩ – ١٠٠(    
  .الحیانیة والجامعة ومركز الدفاع المدني والزراعة والدواجــــــن

 

  . و كردالن والعسكري األندلسالسكنیة الجاحظ و  حیاءاألوتضم ) هكتار / نسمة   فأكثر ٢٠٠(  
 

 

 



 

 

     

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 ٢٦٧,٧  ٤٠,٥  ١٠٨٤٢  
 ٢١٥  ٥٩,٣  ١٢٧٥٠  

 ٢٣٨,٩  ٢٢,٥  ٥٣٧٦  
 ١٠٤,١  ٤٢,٧  ٤٤٤٧  

 ١٥٥,٥  ٣٨,٩  ٦٠٥١  
 ١١٢,٢  ٢٣,٨  ٢٦٧١  

 ١٧٤,٦  ٦,٣  ١١٠٠  
 ١٣٨,٧  ٢٥,٧  ٣٥٦٥  

 ٢٣٤,٧  ٧,٤  ١٧٣٧  
 ١٣٨,٢  ٥,٦  ٧٧٤  

 ٤٠,٢  ٣,٨  ١٥٣ 
 ١٢٦,٧  ٨,٨  ١١١٥  

 ٤٥,٨  ١,٢  ٥٥  
 ١١,٥  ٤  ٤٦  

 ٣٠,٩  ٢,٢  ٦٨  
 ٢٠٣٤,٧  ٢٩٢,٧  ٥٠٧٥٠   

  :عمل الباحث باالعتماد على: المصدر 
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )١(
 في حساب المساحات)  Arc Map 9.3( برنامج  )٢(

  
  

 



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
 .٢٠١٠المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .١
  ) ٧( جدول  .٢



 

 

     

 
 

  
 تاو یتفتجمعًا سكنیًا )  ١٥(أن مدینة شط العرب تضم ) ١٣(وخریطة ) ٨(جدول  یتضح من    
ممــا انعكـس ذلـك علـى صـورة توزیـع السـكان العــددي . بالنسـبة للوحـدة المسـاحیة  سـكانه عـدادأفـي 

             لیســـــجلمـــــن حیـــــث عـــــدد الســـــكان  ىلـــــو األالمرتبــــة علـــــى  األنـــــدلسحـــــي  اســـــتحوذ إذفــــي المدینـــــة 
 )نســمة ١٠٨٤٢( وجــاء حــي الجـاحظ فــي المرتبــة الثانیــة  % ٢٥,١نسـمة أي بنســبة ) ١٢٧٥٠( 

وبنســـبة  )نســـمة ٦٠٥١( بالمرتبـــة الثالثــة ) جــرف الملـــح ســابقًا ( ثـــم حــي الغـــدیر % ٢١,٣بنســبة 
بنســـبة ) نســـمة ٥٣٧٦( ویـــأتي حـــي كـــردالن فـــي المرتبـــة الرابعـــة مـــن حیـــث عـــدد الســـكان % ١٢

) نســمة  ٤٦( مــن حیــث عــدد الســكان  األخیــرةحــي المــوظفین فقــد جــاء فــي المرتبــة  أمــا% ١٠,٦
العوامـل الطبیعـة والبشـریة  إلىالنسب  أعلىبوالجاحظ  األندلسویعود سبب استئثار % ٠,١بنسبة 
مــن قبــل تــم تخطیطهــا  قــد حیــاءاألهــذه  أن إلــى إضــافةى لتطــور المدینــة ، لــو األالمراحــل  الســیما

لــذلك )   ٢م ٢٠٠-١٥٠(مــا بــین  تراوحــتات مــن القــرن الماضــي وبمســاحات یالدولــة منــذ الســتین
 إنهمــامــن المدینــة ،  كمــا  خــرىاأل حیــاءاألحالــة ارتفــاع فــي كثافتهــا الســكانیة مقارنــة مــع  أفــرزت

الخدمیة المختلفة فضال عن  الزیادة  واألنشطةالتجاریة  واألنشطةًا في تركز الفعالیات ظح فرو األ
 األجـزاءمقارنـة مـع  واالجتماعي للسكان الطبیعیة وعامل الهجرة والتحسن في المستوى االقتصادي

         ن مدینــــة شــــط العــــرب تضــــم إعــــداد ســــكانیة بلغــــت إـفــــ األســــاسوعلــــى هــــذا  الشــــرقیة مــــن المدینــــة 
الزیـادة ســاهمت  هوهـذ ،١٩٩٧عــام ) نسـمة٣٥٦٠٣(مقارنــة مـع   ٢٠٠٩لعـام ) نسـمة  ٥٠٧٥٠( 

في إعادة توزیع السكان في المدینة مما انعكـس ذلـك علـى زحـف السـكان علـى األراضـي الزراعیـة  
ن الوظیفة السكنیة  نمت وتوسعت على أواألراضي الفارغة لغرض استخدامها للسكن ، حیث نجد 

قــاطع  وبشــكل عشــوائي كمــا فــي أحیائهــافــي بعــض  واألراضــي الفارغــة حســاب البســاتین الزراعیــة
الجیش في القسم الشرقي من المدینة ویقابلها أیضا سكن عشوائي في المركز المدني الجدید وحـي 

  . والجاحظ  األندلسالزراعة وأجزاء من حي كردالن و 
  

 

 

 

 

 



 

 

     

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 ٢١,٤  الثانیة  ١٠٨٤٢  
 ٢٥,١  ىلو األ  ١٢٧٥٠  

 ١٠,٦  الرابعة  ٥٣٧٦  
 ٨,٨  الخامسة  ٤٤٤٧  

 ١٢  الثالثة  ٦٠٥١  
 ٥,٢  السابعة  ٢٦٧١  

 ٢,٢  التاسعة  ١١٠٠  
 ٧  السادسة  ٣٥٦٥  

 ٣,٤  الثامنة  ١٧٣٧  
 ١,٥  الحادیة عشر  ٧٧٤  

 ٠,٣  الثانیة عشر  ١٥٣  
 ٢,٢  العاشرة  ١١١٥  

 ٠,١  الرابعة عشر  ٥٥  
 ٠,١  الخامسة عشر  ٤٦  

 ٠,١  الثالثة عشر  ٦٨  
 ١٠٠    ٥٠٧٥٠  

  
  : المصدر    

 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )١(
 



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
 .٢٠١٠المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .١
  )٨( جدول  .٢



 

 

     

 
 

 

تعد طریقة تحدید مركز الثقل السكاني للتعرف على كیفیة توزیعها حول المركز ، ومن ثم    
دراسة انتشارها من تركزها وتشتتها في الحیز المكاني من الظواهر المهمة في الكشف عن 

النقطة التي یكاد  بأنهمركز الثقل السكاني  یعرف إذ .)١(الغموض حول توزیع تلك الظواهر
عادًال في كل اتجاه من المدینة ، ویطلق علیها العدید من  توزیعایتوزعوا حولها  أنالسكان 
وهي تختلف عن مركز الثقل  )المركز الوسیط  ،مركز الجاذبیة  ،مركز السكان (       التسمیات
.  )٢(وفي كل االتجاهات ياو بالتسالمنطقة التي تتوزع حولها المساحة  إلىشیر ی الذيالمكاني 
حسب كثافة الوحدات اإلداریة ونمو السكان في المدینة ب كانيمركز الثقل السكاني والمویختلف 

حسب اتجاه الزحف العمراني  كانیةالم أوانتقال المركزیة السكانیة  إلىمما یؤدي  ألخرومن تعداد 
 ١٩٩٧ لسنةلمدینة شط العرب السكاني دراسة مركز الثقل  أنوتركز السكان في المدینة ، فمثال 

 ٢٠٠٩ولتكن  أخرىسنة  أخذنا إذایعد قلیل األهمیة وال یحدد ظاهرة المركزیة بشكل صحیح لكن 
ومن هنا استعمل الباحث الطرق . توسع المدینة  السكاني في عندئذ نستطیع تحدید االتجاه

  .) Arc Gis 9.3( لمساحي والسكاني باستخدام برنامجالریاضیة في حساب مركز الثقل ا
  

  

مع ثبات ) ٢٠٠٩-١٩٩٧( لم یكن هناك تغییر في مساحة المدینة الفعلیة خالل السنوات      
الثالث المعد  األساسيالتصمیم  إلىویرجع سبب ذلك  السكنیة فیها ، حیاءاألحدود المحالت و 

 أوبالمناطق الزراعیة  األخذتم حصر المناطق المستغلة فعًال دون  إذ)  ٢٠٠٤-١٩٩٤(للمدینة 
) المساحي ( جاء مركز الثقل المكاني حیثللمدینة  األساسيالفارغة والتي هي جزء من التصمیم 

 واحدا في موقعه في الجزء الجنوبي الشرقي للمدینة في حي الزراعة والدواجن  أعالهللسنوات 
  ). ١٤(خریطة 

  
  
  
  

                                                             

،  ٢٠٠٧- ١٩٧٧التعلیمیة وتباینها المساحي في مدینة البصرة  األرض استعماالتسلمان مغامس عبود ،  )١( 
 .٧٩، ص ٢٠١٢، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحة

أحمد علي أسماعیل ، دراسات في جغرافیة المدن ، القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الرابعة ،  )٢( 
  .٣٣٨، ص  ١٩٨٨
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 ٢٠٠٩-١٩٩٧هناك تباینًا في مركزیة الثقل السكاني لسنوات  أن) ١٤(یتضح من خریطة     
جد أو حدوث العدید من التغییرات في توزیع السكان مما  إلىفي مدینة شط العرب ویعود ذلك 

بعدما قامت الدولة بعملیة توزیع كبیرة لقطع  السیمافي مركز الثقل السكاني  اواضح اً اختالف
حدث تغییرات في هیكل المدینة العام ، فضال عن أسكنیة في الجزء الشرقي للمدینة مما  أراضي

مع التحسن في  إلیهایعیة وعامل الهجرة وعودة النازحین الزیادة السكانیة بفعل الزیادة الطب
بلغ      ١٩٩٧عدد السكان حسب تعداد  أننجد  إذالمستوى االقتصادي واالجتماعي والسیاسي ، 

وزیادة %) ٢,٨( بمعدل نمو سنوي  ٢٠٠٩عام ) نسمة ٥٠٧٥٠(  إلىارتفع ) نسمة  ٣٥٦٠٣( 
 أحیاء) ٧(السكنیة من  حیاءاألوزیادة ملحوظة في عدد ) نسمة ١٥١٤٧( مطلقة التي بلغت 

في  اً واضح اً هناك تغیر  أنولذلك نجد  ٢٠٠٩حي سكني عام )  ١٥( إلى ١٩٩٧سكنیة عام 
في  ١٩٩٧كان مركز الثقل السكاني عام  حیث،  أعالهمركز الثقل السكاني للمدینة للسنوات 

لیحتل مركز الثقل السكاني في   ٢٠٠٩جنوب المدینة تغیر ذلك في عام  األندلسمتوسط حي 
یتجه نحو شرق )  الثقل السكاني (  أنوهذا دلیل واضح على حي الجاحظ في موقع شرقي للمدینة  

  . ٢٠٠٩-١٩٩٧بین سنتي  )١() م  ٤٥٩,٥( المدینة وان التغیر لمركز الثقل السكاني بلغ 
 كانيبین مركزیة الثقل الم اكبیر  اً هناك تباعد أن ذاتهاخریطة الوعلى العموم یتضح من    

وان اتجاه الزحف العمراني نحو المناطق  ٢٠٠٩-١٩٩٧للمدینة مع الثقل السكاني لسنوات 
  .  سواء في ذلك األراضي الزراعیة والفارغة على حدٍ  تجاوزالشرقیة للمدینة 

  

 

في دراسة وتفسیر التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة  سكنيلظاهرة الحراك ال أخذنا إن     
 أنالزراعیة ، نابعة من منطلق  األراضيالمؤثرة على زحف الوحدات السكنیة على حساب 

تغیر الهدف االجتماعي  أوالطبقة  أو اآلسرة أوتغیر في الوضع االجتماعي للفرد  السكنيالحراك 
عن  آخروضع اجتماعي  إلىیقود  أویعدل  أویخلق  أنشيء یمكن  أي أوالقیمة االجتماعیة  أو

                                                             
 Arc Gis( من قبل الباحث اعتماد على برنامج  ٢٠٠٩- ١٩٩٧حسبت المسافة بین مركزیة الثقل السكاني لسنوات  )١( 

  .في حساب المسافات)   9.3
  



 

 

     

 
 

ظاهرة اجتماعیة  هوالسكني  لهذا فالحراك. )١(فال حراك بال تغییر اإلنسانيطریق النشاط 
الجماعات التي تتفاعل ضمنها،  أووتباین المجتمعات  أنماطهاحضاریة تختلف وظائفها باختالف 

بحیث ال یؤثر على  السكني ذاته  قد یكون داخل الحي أوال ینتج عنه تغیر في مقر العمل  وقد
 أقصىآخر من  إلىوقد یكون هذا االنتقال من حي  العالقات والتصرفات والروابط االجتماعیة

الحراك  أن إذ.  أخرى إلىبشكل یستلزم حركات طویلة المسافة من مدینة  أو أقصاها إلىالمدینة 
هناك تغیرات اقتصادیة ففي ظروف التحسن االقتصادي  أنفي المدینة ظاهرة مستمرة طالما 

تحسین ظروف سكنهم  إلى فراداألیتطلع  البناء العمراني حیثفي قطاع  السیماوالتطور التقني 
ة وفي مناطق تتوفر فیها خدمات بصور ، احدث من تلك التي یشغلونها  أخرىكن أما إلىباالنتقال 

الوحدات التي یتركها هؤالء  إلىبینما یتطلع آخرون  .  من خدمات مناطقهم التي یتركونها أفضل
  .) ٢(االستئجار أوسواء عن طریق التملك 

الوضــــع  تحســــنمــــع  الســــیمامدینــــة شــــط العــــرب فقــــد شــــهدت تطــــورات عدیــــدة ب فیمــــا یتعلــــقو     
فیهـــا   الســـكنيانعكســـت علـــى الحـــراك )  ٢٠١٣-٢٠٠٣( الواقعـــة  للمـــدةاالقتصـــادي واالجتمـــاعي 

ختلـف عـن مسـكنیة تمیـزت بطـابع  أحیـاءسـاهم فـي نشـوء فقد شهدت المدینة حراكًا سـكنیًا وبالتالي 
 هأفرزتـــوالـــدلیل علـــى ذلـــك مـــا . یكـــون طابعـــًا ذا بعـــد طبقـــي  أنالمدینـــة لدرجـــة  أحیـــاءغیرهـــا مـــن 

الوظیفـة  أوالمهنـة السـكنیة علـى السـكان وفـق متغیـرات  األراضـيتوزیـع قطـع  منالجهات المعنیة 
لكـل حـي خصائصـه االقتصـادیة  أن يأمما انعكـس ذلـك علـى نمطیـة البنـاء معماریـًا واجتماعیـًا ، 

مســـماة وفقـــاً   أحیـــاءاً فـــرز الحـــراك الســـكني أممـــا  األحیـــاءواالجتماعیـــة التـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن 
 األحیـــاءالفقیـــرة،  األحیـــاءالقدیمـــة،  األحیـــاءاري لســـاكنیها، كللوضـــع االقتصـــادي والمهنـــي والحضـــ

  . مسماة وفقاً  للوظائف وهكذا أحیاءالمهاجرین و  أحیاءالراقیة، 
  
  
  
  

                                                             

عباس عبد الحسن كاظم و محمد سمیر ، الحراك السكني ومتغیراته االجتماعیة في مدینة البصرة ، مجلة )١(
 ٢٠٩ص  ٢٠١٠لسنة  اآلداب، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثاني لكلیة  ٢المجلد  ٥٤، العدد  اآلدابكلیة 

 هدكتورا أطروحةعباس عبد الحسن كاظم،  تباین التوزیع المكاني للخدمات المجتمعیة في مدینة البصرة ،  )٢( 
  .٥٣، ص  ٢٠٠٢، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة 



 

 

     

 
 

  :وهناك العدید من المتغیرات لدراسة واقع حال الحراك السكني في المدینة وهي
  

 

 أحیــاءمالئمــة المســكن لعوائــل نســبة لعــدم  أعلــى أن) ١٥(وخریطــة ) ٩(یتضــح مــن جــدول        
  كل من قـاطع الجـیش ومركـز الـدفاع المـدني وكانـت علـى التـوالي  أحیاءمنطقة الدراسة وجدت في 

التـي كانـت مـن ضـمن أراء العینـة   األسـبابمجموعـة مـن  إلـىوهـذا یعـود %  ) ٧١,٥، % ٨٠( 
فــي  )%  ٨٠,٢، % ٥٣,٨(  والــذي شــكل مــا نســبته المســكن المدروســة جــاء فــي مقــدمتها ضــیق

فـــي حـــین جـــاء عـــدم تـــوفر الخـــدمات فـــي  ،كـــل مـــن قـــاطع الجـــیش ومركـــز الـــدفاع المـــدني  أحیـــاء
والتـي بلغـت  الـذكرسـابقة  لألحیـاءالمؤدیة لعدم مالئمة المسكن  األسباببالمرتبة الثانیة من حیث 

مثــل تعــدد العــائالت  خــرىاأل لألســباب بالنســبة أمــا%  ) ١٩,٨، % ٣٠,٧( نســبها علــى التــوالي 
البناء القدیم فلم تحتل نسب مرتفعة نظرًا لكون قاطع الجیش  أو) الوحدة السكنیة ( ضمن المسكن 
لعدم مالئمة المسكن تزداد عن  العواملوهذه  ، ٢٠٠٣ذات بناء حدیث بعد عام  والمركز المدني 

نسـبة التـي تقـل الفـي حـین انخفضـت  ،سـابقة الـذكر  لألحیاءالعینة المدروسة  أفرادمن % ) ٥٠( 
ن العوامل المشجعة على البقـاء فـي المسـكن إـوبالتالي ف% ) ٥٠(فیها نسبة المالئمة المسكن عن 

انخفضت نسبة عدم المالئمة  اذ ،تأثیر  أكثریكون ن الحراك السكني إـوبالتالي ف سلبیة أكثرتكون 
 حیـــاءاأللكونهـــا مـــن %) ١٢,٩(لتســـجل مـــا نســبته  ١الحدیثـــة كمــا فـــي  حـــي الشــهداء حیـــاءاألفــي 

ممــا   )٢م٢٠٠(الحدیثـة وذات طـراز جدیــد وتخترقهـا الشــوارع العریضـة  وتــزداد حجـم مســاحته عـن
ضـمن الوحـدة السـكنیة مـن  ةالعائلـة الواحـد أفـرادالخدمات وقلة  وتوفیرالحدائق   أقامةیساعد على 

  . سكناهم  كنأماعلى البقاء في  حیاءاألالعوامل المشجعة لسكان هذه ، وبذلك تعد من 
الحدیثـة السـیما فـي الجـزء الشـرقي مـن المدینـة ترتفـع فیهـا مالئمـة  حیـاءاأل إنمما سـبق یتضـح    

المدني فهي تنخفض المالئمة المكانیة للسكن ویعود  الدفاع المسكن ما عدا قاطع الجیش والمركز
ذات الســـكن العشـــوائي وعـــدم تـــوفر الخـــدمات والســـكن الصـــحي ممـــا  حیـــاءاألمـــن  أنهـــا إلـــىذلـــك 

حینمـــا تتـــوفر الظـــروف  أخـــرىمنـــاطق  إلـــىســـینعكس بالتـــالي علـــى انتقـــال الســـكان مـــن منـــاطقهم 
  .المالئمة لذلك
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 ٧,٥  ٥,٦  ٥٦,٦  ٣٠,٣  ١٥٩  ٥٣,٥  ٨٥  ٤٦,٥  ٧٤  

 ١١,١  ٨,٣  ٣٣,٤  ٤٧,٢  ١٠١  ٣٠,٦  ٢٤  ٦٩,٤  ٧٧  

 ١١,٤  ٢٢,٨  ٤٠,١  ٢٥,٧  ٨٣  ٣٦,٢  ٣٠  ٦٣,٨  ٥٣  

 ٠  ٢٠  ٨٠  ٠  ٧٤  ٣٥,٣  ٢٦  ٦٤,٧  ٤٨  

 ٢٠  ١٠  ٤٥  ٢٥  ١٠٧  ٥٨,٤  ٦٣  ٤١,٦  ٤٤  

 ٢٦,٣  ٥,٢  ٣٦,٨  ٢١,٧  ٩٦  ٦٦,٢  ٦٩  ٣٣,٨  ٢٧  

 ٢٥  ١٩,٢  ٢٥,٣  ٣٠,٥  ١٦  ٦٦,٦    ١٠  ٣٣,٤  ٦  

 ١,٥  ٢٤,٧  ٧٠,٣  ٣,٥  ٦٧  ٣٤,٨  ٢٧  ٦٥,٢  ٤٠  

 ٤٢,٨  ١٤,٤  ٤٢,٨  ٠  ١٤  ٤٦,٦  ٥  ٥٣,٤  ٩  

 ١٩,٨  ٠  ٨٠,٢  ٠  ٣٠  ٧١,٥  ٢٢  ٢٨,٥  ٨  

 ٣٠,٧  ١٥,٥  ٥٣,٨  ٠  ١٥  ٨٠  ١٢  ٢٠  ٣  

 ٣٣,٤  ٦٦,٦  ٠  ٠  ٣٢  ١٢,٩  ٥  ٨٧,١  ٢٧  

 ٠  ١٠٠  ٠  ٠  ٢  ٥٠  ١  ٥٠  ١  

 ٥٠  ٥٠  ٠  ٠  ٢  ٥٠  ١  ٥٠  ١  

 ٢٤,٨  ٧٥,٢  ٠  ٠  ١٤  ٣١,٣  ٤  ٦٨,٧  ١٠  

 ٣٢,٥  ١٤,٢  ٥٣,٣  ٤,٣  ٢٣  ٣٠,٥  ١٠  ٥٦,٥  ١٣  

 ٨٣٥    ٣٩٤    ٤٤١          

  استمارة االستبیان: المصدر    



 

 

     

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المصدر 
  ) ٩(جدول  .١

 



 

 

     

 
 

 

منطقة الدراسة قد  حیاءألرغبة العوائل في تغییر المسكن  نأ) ١٠(یتضح من جدول      
نسبة  أعلىفقد سجلت  ، أو المحلة السكنیة بین ارتفاع وانخفاض وحسب الحي السكني تتاو تف

، % ٧٣,٣( واستحوذت على نسب  ، اذ واألندلسقاطع الجیش  أحیاء فيللرغبة في االنتقال 
من  أكثرأي % ) ٦٠(  زتاو تجن الرغبة في تغییر المسكن إـوبالتالي ف على التوالي %)٦٢,٤

حیث جاء ، وراء الرغبة في تغییر المسكن لهذه العوائل  األسبابوتعددت  المستبیةنصف العینة 
بغیة  إقامتهمالعائلة وبالتالي رغبة تلك العوائل في تغییر محل  أفرادكثرة  األسبابفي مقدمة 

حیث سجلت نسبها  اء من اجل تلبیة متطلبات العائلةالحصول على مزایا من ناحیة المساحة والبن
ساهم في رغبة العوائل  أخروهناك عامل  على التوالي ، المذكورة حیاءأل)  %٤٢، % ٤٤,٤( 

        في تغییر محل سكناهم وتمثل في صغر مساحة المسكن ما بین  أعاله حیاءاألضمن من 
احتلت المرتبة الثانیة من حیث التأثیر والذي بلغت نسبه  أخرى اً أمور ن أكما و ) ٢م١٧٠-١٠٠( 
لسكني والمتمثلة بالزواج المشجعة على الحراك ا األسبابانخفضت كما %) ٣٦، % ٥٥,٦( 

 ٣٧وافراز  ١الشهداء أحیاءفي حین انخفضت الرغبة في تغییر السكن واالنتقال في  .والعمل 
 حیاءاأللهذه  المستبیةالعینة  أفرادمن %) ٥٠(  وهي اقل من% ) ٢٤,٢، % ١٢,٩(لتسجل 

لسكانها من ناحیة مساحة الوحدة السكنیة وتوفر  حیاءاألمالئمة هذه  إلىوالسبب في ذلك یعود 
 إلى إضافةالحدیثة  حیاءاألالخدمات ووجود مساحات كافیة للتوسعات المستقبلیة لكونها من 

في عدم توفر الرغبة  حیاءاأل همالئمة البیئة االجتماعیة في توفیر االنطباع الشخصي لسكان هذ
  .في تغییر مساكنهم 

ما تقدم یعد العامل االقتصادي والمتمثل باالرتفاع في المستوى المعاشي لمعظم  إلى باإلضافة   
عموم منطقة الدراسة عامل مهم في تغییر محل السكن وهذا ما الحظته الدراسة ان غالبیة السكان 

ذلك العامل  إلى أضفمحل سكناهم بمجرد ارتفاع مستواهم االقتصادي ،  انتقلوا منقد 
حیاءوخیر دلیل ان حي بیت زعیر  ور مساهم في تغییر محل السكنكان له د االجتماعي  وإ

العشائریة  األصولأخرى قد سكنت من قبل جماعات كانت تسكن خارج مدینة شط العرب بفعل 
  .  وعامل المجاورة 

                                                             

 عینة من السكان  هي) أمور أخرى( المقصود بـ أنتبین للباحث ومن خالل الدراسة المیدانیة :  أخرى أمور
 .المسكن مؤجر  أوالمستبینین یرجحون عوامل غیر المذكورة باالستبیان كأن تكون مشاكل عائلیة او مادیة 



 

 

     

 
 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  

 

     

 ٢٧,٥  ــ  ٣٠  ٤٢,٥  ١٥٩  ٥٤,٧  ٨٦  ٤٥,٣  ٧٣  
 ٣٦  ــ  ٢٢  ٤٢  ١٠١  ٣٧,٦  ٤١  ٦٢,٤  ٦٠  

 ٣٤,٤  ٦,٨  ٦,٨  ٥٢  ٨٣  ٦٥,١  ٥٥  ٣٤,٩  ٢٨  
 ٤٠  ــ  ــ  ٦٠  ٧٤  ٧٠,٥  ٥٢  ٢٩,٥  ٢٢  

 ١٦,٢  ٦,٦  ٧٧,٢  ٢٠  ١٠٧  ٥٥,٥  ٦٢  ٤٤,٥  ٤٥  
 ٢٩,٦  ٣,٨  ٣,٧  ٦٢,٩  ٩٦  ٥٩,٤  ٦٦  ٤٠,٦  ٣٠  

 ٥,٩  ١٦,٦  ــ  ٧٧,٥  ١٦  ٦٦,٦  ١٠  ٣٣,٤  ٦  
 ــ  ٢,٤  ١٧,٥  ٨٠,١  ٦٧  ٦٠,٦  ٤٢  ٣٩,٤  ٢٥  

 ــ  ــ  ٥٠  ٥٠  ١٤  ٧٤,٦  ١٢  ٢٥,٤  ٢  
 ٤٠  ــ  ــ  ٦٠  ٣٠  ٧٠,١  ٢٢  ٢٩,٩  ٨  

 ٥٥,٦  ــ  ــ  ٤٤,٤  ١٥  ٢٦,٧  ٤  ٧٣,٣  ١١  
 ــ  ٧٦,٢  ٢٣,٨  ٣٢  ٨٧,١  ٢٨  ١٢,٩  ٤    

 ــ  ــ  ــ  ١٠٠  ٢  ٥٠  ١  ٥٠  ١  
 ــ  ــ  ١٠٠  ــ  ٢  ٥٠  ١  ٥٠  ١  

 ١٦  ــ  ٤٥  ٣٩  ١٤  ٧٥,٨  ١١  ٢٤,٢  ٣  
 ٦٩,٢  ٧,٦  ٧,٩  ١٥,٣  ٢٣  ٥٦,٥  ١٣  ٤٣,٥  ١٠  

 ٨٣٥    ٥٠٦    ٣٢٩          
  استمارة االستبیان: المصدر  
  



 

 

     

 
 

 

بنسب المدینة فالبعض یحتفظ  أحیاءالسكاني في  التباین إلى) ١٦(وخریطة ) ١١(یشیر جدول      
، % ٧٩,٧(  اً بیت زعیر وكردالن والجاحظ لتشكل نسب أحیاءكما في  األصلیین سكانهمرتفعة من 

 إلىالعینة المستبینة ویعود السبب في ذلك  أفرادمن % ٧٠من  أكثرأي % ) ٧٥,٥، %  ٧٩,٦
 واألعرافالقدیمة التي كانت فیما سبق قرى زراعیة والتي ال زالت تحتفظ بالعادات  حیاءاألكونها من 

ضمن المسكن الواحد على الرغم من صغر مساحة من العائلة  أفرادالتقلیدیة السیما تواجد كل 
  .) ٢م٢٠٠(  أحوالها أحسنفي  تتجاوزالمسكن التي ال 

المركز المدني الجدید وحي الشهداء والمهجرین  استحوذتفقد  المهاجرینبالنسبة للسكان  أما    
والتي  األسبابجملة من  إلىوهذا یعود  %)٥٠، % ٥٠،   %٥٥,٣( النسب  أعلىبوالموظفین 

ى لو األالمدینة في المرتبة  أحیاءجاء المنتقلین من  حیثالعینة المدروسة ،  أراءكانت من ضمن 
كل من الشهداء والمهجرین ومركز  أحیاءفي % )  ٥٠،% ٥٠، % ٦٠,٢( والذي شكل ما نسبته 

جدیدة تتسم  أحیاء إلى في االنتقالرغبة السكان  الدفاع المدني ، وهذا االرتفاع في النسب ناجم عن
بتوفر مساحات واسعة مقارنة مع مساكنهم القدیمة نظرًا الرتفاع مستواهم االقتصادي واالجتماعي بعد 

            اً المدینة بالمرتبة الثانیة لتسجل نسب إلى إیرانمن  نسبة العائدینفي حین جاء  ، ٢٠٠٣عام 
نیة التي ارتفعت فیها نسبة السكان األحیاء السك أما.  لألحیاء نفسها % )٥٠، % ٥٠، %  ٢٣,٣( 

%) ٧٠,٣(في حي الزراعة والدواجن  أعالهاالمدینة فكان  إلىمحافظة البصرة  أقضیةالمهاجرین من 
، فضال عن  الیومیةعامل القرب من مكان العمل ولتجنبهم التقلیل من طول رحلة العمل بسبب 

مدینة شط  إلى خرىاألالنقل وبالتالي تساهم في ظهور الحراك السكني من االقضیة  أجورانخفاض 
السكان  أما. والتي تمثلت بالتجاوز على األراضي المملوكة للدولة وفرة القطع السكنیة العرب مع 

 ةنسب أعلىسجلت  ا، لذ ألخرالتباین من حي  أصابها خرىاألمن محافظات العراق هي  القادمون
    %).٣,٥( وانخفضت في حي كردالن لتسجل نسبة %) ١٠,٧(حي الغدیر لها في 

غالبیة سكان المدینة قد ولدو فیها بینما نسبة اقل قد ولدوا خارجها وكان  نإیتبین لنا مما سبق     
 أما إیرانالعائدین من  أومحافظة البصرة  أقضیةسیما من یالدهم من مناطق خارج المدینة الم

فهي من سكان المدینة لكن تحسن الوضع االقتصادي ساهم في ظهور حالة حراك  خرىاألالنسب 
  . السكنیة في المدینة  حیاءاألسكني داخل 

 

 



 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

     

 ٧,٨  ٥,١  ٧١,٣  ١٥,٨  ١٥٩  ٢٤,٥  ٧٥,٥  
 ١٣,٢  ٧,١  ٢٩,٥  ٥٠,٢  ١٠١  ٢٤,٧  ٧٥,٣  

 ٩,٨  ٣,٥  ٣٦,٦  ٥٠,١  ٨٣  ٢٠,٤  ٧٩,٦  
 ٦,٩  ٦,٦  ٥٦,٢  ٣٠,٣  ٧٤  ٢٠,٣  ٧٩,٧  

 ٤٢.٣  ١٠.٧  ٣٧.٥  ٩.٥  ١٠٧  ٤١,٦  ٥٨,٤  
 ١٧,١  ٥,٤  ٧٠,٣  ٧,٢  ٩٦  ٣٣,٤  ٦٦,٦  

 ٢٣,٤  ــ  ٢٥,٨  ٥٠,٨  ١٦  ٢٣,١  ٧٦,٩  
 ــ  ٨,٨  ٧٩,٧  ١١,٥  ٦٧  ٣٦,٣  ٦٣,٧  

 ـــ  ـــ  ٣٠  ٧٠  ١٤  ٣٠,٧  ٦٩,٣  
 ٢٣,٣  ـــ  ١٦,٥  ٦٠,٢  ٣٠  ٥٥,٣  ٤٤,٧  

 ٢٠  ـــ  ٢٠  ٦٠  ١٥  ٢٥,٧  ٧٤,٣  
 ٣,١  ٧,١  ٦٩,٨  ٢٠  ٣٢  ٤٥  ٥٥  

 ٥٠  ــ  ــ  ٥٠  ٢  ٥٠  ٥٠  
 ٥٠  ـــ  ــ  ٥٠  ٢  ٥٠  ٥٠  

 ــ  ــ  ٧٧,٩  ٢٢,١  ١٤  ٣٣,٤  ٦٦,٦  
 ١٣,٧  ٣,١  ٥٦,٩  ٢٦,٣  ٢٣  ٢٦,١  ٧٣,٩  

     ٨٣٥          
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  ) ١١(جدول 



 

  

 

 
  

   
  
  


  

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 
 

   
 

  
تفسر  ألنهاحسب تطورها العمراني بفي المدن الحضریة تختلف  األرضاستعماالت  إن    

لذا ال تختلف مدینة  وظیفي بین مناطق المدن المختلفةالعالقات المكانیة وتأثیرها على التباین ال
تحتوي على وظائف متنوعة تمثلت في  فهي األخرىشط العرب عن المدن الحضریة 

     االستعماالت السكنیة والتجاریة والصناعیة فضال عن االستعماالت الخدمیة المتمثلة بخدمات 
  . ) والترفیه الصحةو  واإلدارةالنقل والتعلیم ( 

 ٢٠١٣لسنة  مدینة شط العربفي  األرضمساحة استعماالت  أن) ١٢(یالحظ من جدول      
االستعمال السكني یغلب على بقیة  أنحیث  ) اً دونم ٣٠٤٥,٢( أي اً هكتار ) ٧٦١,٣(  بلغت

من % ٥٨,٢بنسبة  اً هكتار ) ٤٤٣,٧( فقد بلغ مساحة هذا االستعمال األخرىاالستعماالت 
الخدمي المرتبة الثانیة لیشغل مساحة       في حین احتل االستعمال،  المساحة اإلجمالیة للمدینة

 األخیرةالتجاریة المرتبة  األرض، في حین احتل استعماالت % ٩,٤بنسبة  )هكتار ٧٢,٩( 
وهي نسبة ضئیلة  للمدینةمن المساحة اإلجمالیة %  ٠,٧بنسبة ) هكتار ٤,٦( لیشغل مساحة 

أهمیتها كبیرة جدًا من ناحیة ما تقدمه لسكان  إن أال ما قورنت مع االستعمال السكني اإذجدًا 
قلیمها من خدمات ومنتجات متنوعة جعلتها في مقدمة االستعماالت  خریطة  األخرىالمدینة وإ

  ). ١٤(وشكل ) ١٧(
  

 

 

 

 
                                                             

   لذلك سوف تعتمد الدراسة في ھذا الفصل على الصور الفضائیة المتوفرة في برنامـــــج )Google earth  

- Google Map  (للقمر الصناعي )Land sat 7   ( للمدة من )فضال عن االعتماد على )   ٢٠١١-٢٠٠٢

  .١/١٠٠٠، والخرائط القطاعیة بمقیاس  ١/٥٠٠٠مدینة بمقیاس رسم لل )خرائط التسویة( خرائط الكادسترو 

  استعماالت األرض يف مدينة شط العرب:  الثالثالفصل   



 

  

 

 
  

 

 
 

    

  ٥٨,٣  ٤٤٣,٧  السكني  ١
  ٠,٧  ٤,٦  التجاري  ٢
  ١,٢  ٨,٦  الصناعي  ٣
٤  

مي
خد

ل ال
عما

ست
اال

  
  

  ١,٤  ١٠,٥  اإلداري
  ٠,٢  ١,٦  الدیني  ٥
  ٦,٥  ٥٠  النقل  ٦
  ٠,٥  ٤  التعلیمي  ٧
  ٠,٧  ٥.٥  الترفیهي  ٨
  ٠,١  ١,٣  الصحي  ٩
  ١٢  ٩١,١  البساتین الزراعیة  ١٠
  ١٨,٤  ١٤٠,٤  الفضاءات المفتوحة  ١١

  ١٠٠    ٧٦١,٣   المجموع 
  

  ) Arc Map 9.3( وبرنامج  ٢٠١٠لعام  لمدینة شط العرب مرئیة فضائیة: المصدر 
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
 .٢٠١٠المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .١
 .٢٠٠٤لمدینة شط العرب لعام  األساستحدیث التصمیم  .٢



 

  

 

 
  

 

 

  
  )١٢(جدول : المصدر       

  

  

 

ن جغرافیة المدن إـف وبیئته والتفاعل بینهما اإلنسانكانت الجغرافیة بصورة عامة تدرس  إذا      
حیث  )١(السكنى لذلك یعد السكن الوظیفة األساسیة للمدن شكالأالمدینة كشكل من  إلىتنظر 

وأكدت الدراسات التي  كبیرةجاء االهتمام باالستعمال السكني نتیجة الرتباطه بتجمعات سكانیة 
على الرغم من  هذا االستعمال یتوسع في المدن العربیة نتیجة لالمتداد األفقي للسكن لتاو تن

وبین مرحلة وأخرى داخل المدینة  ألخراالختالف في المساحة بین مدینة وأخرى ومن وقت 
ویشترك مع بقیة  األخرىالنسب قیاسًا باالستعماالت  أعلىاالستعمال یحتل  وان هذا )٢( الواحدة

  ة ــــــــن مساحـــــــــــم% ٤٣احتل حیث السیطرة على مساحة الحیز الحضريفي  األخرىاالستعماالت 
                                                             

، صبراتة ، دار  اآلدابمحسن عبد الصاحب المظفر ،  جغرافیة المدن ، جامعة السابع من ابریل ، كلیة ) ١(
  .١٤٦، ص  ٢٠١٠الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ،

التربیة ابن رشد ،  سمیر فلیح حسن المیالي ، الوظیفة السكنیة لمدینة كربالء ، رسالة ماجستیر ، كلیة) ٢(
 .١٠٥، ص  ٢٠٠٥جامعة بغداد ، 
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  .)١( مدینة الكوتمن مساحة % ٦١و لمدینة الرماديالحیز الحضري 
فقد  األساسي تصمیمهامدینة شط العرب نسبة كبیرة ضمن في شغل االستعمال السكني       

مجمل مساحة من  %٥٨,٢أي ما یعادل اً هكتار ) ٤٤٣,٧(بلغت مساحة االستعمال السكني 
عداد أولغرض تسلیط الضوء على حجم الزیادة السكانیة وما رافقها من زیادة في .  المدینة

حیث  .للمدینة المراحل العمرانیةمع حصة الفرد خالل تها من مقارنكان البد  الوحدات السكنیة
نسمة وكان مساحة  ٩٨٠٧بلغ  ١٩٥٧عام  فيأن عدد سكان المدینة ) ١٣( جدول یبین

وهي نسبة ) فرد/ ٢م٤٠,٨ (وبلغت حصة الفرد ) دونم ١٦٠( هكتاراً )  ٤٠( االستعمال السكني
عندما بلغ عدد ) فرد /٢م٥٠,٦( إلىنسبیًا حصة الفرد  ارتفعت ١٩٩٧لكن في عام ، منخفضة 

 أما.  )دونم ٧٢٠( اً هكتار ) ١٨٠(وشغلت مساحة االستعمال السكني) نسمة  ٣٥٦٠٣(  السكان
رافق ذلك زیادة مساحة االستعمال ) نسمة  ٥٠٧٥٠(  بلغ عدد السكانفقد  ٢٠٠٩في عام 
 ١٠٤,٦( إلىحصة الفرد  ارتفعتوبذلك فقد  ) دونم٢١٢٤(  أي هكتار) ٥٣١(  إلىالسكني 

  ) .فرد/٢م
 

 
  

    

٤٠,٨  ٤٠  ٩٨٠٧  ١٩٥٧  
٥٠,٦  ١٨٠  ٣٥٦٠٣  ١٩٩٧  
١٠٤,٦  ٥٣١  ٥٠٧٥٠  ٢٠٠٩  

  

  :عمل الباحث باالعتماد على : المصدر 
وزارة الداخلیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، لواء البصرة ، المجموعة اإلحصائیة ، لتسجیل السكان عام  ) ١(

١٩٥٧. 
 .١٩٩٧هیأة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  ) ٢(
 )٢٠٠٩سكاني لعام نتائج الحصر ال( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  ) ٣(
  )Arc Map 9.3( حسبت مساحة االستعمال السكني برنامج  ) ٤(

                                                             
، رسالة ) دراسة في جغرافیة المدن (تحسین جاسم شنان االزیرجاوي ، االنماط السكنیة في مدینة الناصریة ) ١(

 .٤١، ص ٢٠٠٤ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، 



 

  

 

 
  

مـا  اإذجـدًا  ةً یحتل مساحة كبیـر  شط العرب االستعمال السكني في مدینة نأیظهر  مما تقدم      
 ضـــعیفة المنافســـة مـــع تلـــك االســــتعمالین  أنهـــا إالقورنـــت مـــع االســـتعمالین التجـــاري والصـــناعي ، 

 أخـــرىاســـتعماالت  إلـــىحات التـــي كانـــت یشـــغلها یتخلـــى هـــذا االســـتعمال عـــن المســـاســـرعان مـــا و 
تطیع ســــال ی االســــتعمال الســــكني أن إلــــىویعــــزى ذلــــك  الخــــدمات أو وخاصــــة االســــتعمال التجــــاري

قــد تــتقلص فالتــي تــدفعها الوظیفــة التجاریــة فضــال عــن ذلــك  واإلیجــارات ارتفــاع األســعارمجــارات 
عریضـة علـى حسـاب الوحـدات السـكنیة ممـا الشـوارع الوذلـك باسـتحداث كني مساحة االستعمال الس

التـي تتكـدس فیهـا الـدور السـكنیة مثـل حـي كـردالن و القدیمـة  األحیـاءفي  السیماتقلصها  إلىیؤدي 
ن االستعمال السكني ینمو ویزحف بشـكل أسـرع إـوبالرغم من ذلك ف ،زعیر والغدیر وبیت األندلسو 

وهـذا مـا حـدث عنـدما  ،الزراعیـة  األراضـيوبالتـالي یتوسـع علـى حسـاب  األخرىمن االستعماالت 
دافعـًا للكثیــرین فــي تشــیید ســكن مــن خــالل  شــكلالقطــع الســكنیة ممــا  أو اإلیجــارات أســعارارتفعـت 

غیــاب القــانون والســلطة الرادعــة وعــدم فضــال عــن  حرمــاتالم أوالزراعیــة  األراضــيعلــى  تجــاوزال
هــذا مـــن جانــب ، ومــن جانـــب ثــاني توزیــع قطـــع ســكنیة مــن قبـــل وجــود سیاســیة أســـكانیة واضــحة 

 السلطات المعنیة على المـواطنین وتغییـر جـنس االرض مـن زراعـي الـى سـكني اسـهمت باالجمـال 
حــي ســكني )  ١٥( إلــىات یالخمســین مــدة ســكنیة إحیــاء) ٤(الســكنیة مــن  األحیــاءارتفــاع عــدد  فــي
  . مدة الدراسة الحالیة لحد

 

لفهـم الواقـع السـكني  األساسـیةالسـكنیة فـي مدینـة شـط العـرب مـن المفـاهیم  الوحـداتیعد تحدیـد    
 الوحــداتتصــنیف فـي  وبالتــالي تقـویم كفــاءة الوحـدات الســكنیة باالعتمـاد علــى عـدة معــاییر  فیهـا

ومدى مالئمتها للسكن وتأثیرها على الزحف العمراني علـى  لها التوزیع الجغرافي بغیة فهمالسكنیة 
وحــدة   ٨٣٦١ بلــغ عــدد الوحــدات الســكنیة فــي منطقــة الدراســةحیــث . الزراعیــة  األراضــيحســاب 

  لهذا فقد  ) ٢( ملحق  ،الخمسة عشر حیائهاأموزعة بنسب مختلفة على  )١( ٢٠٠٩سكنیة لعام 
) ١٤( جــدول  ســكنیة كمــا موضــح فــيال للوحــداتتصــانیف ) ٥(احتــوت مدینــة شــط العــرب علــى 

  ).١٨(خریطة و 
  

                                                             
  حدة السكنیة ، معدل عمر الوحدة السكنیة ، معدل عدد األسر مساحة الو : المعاییر المستخدمة لتحدید األقالیم السكنیة

  .في الوحدة السكنیة  ، وجود حدیقة في المنزل ، طبیعة مواد البناء ، تماثل الوحدات السكنیة ونسیقاتها
  )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )١( 



 

  

 

 
  

 

 
  

    

  ٣١,٧  ٢٦٥١  القدیمة الوحدات السكنیة  ١
  ١٦,٣  ١٣٦٤  واطئة النوعیة  الوحدات السكنیة  ٢
  ٣٣,٦  ٢٨٠٧   متوسطة النوعیةال الوحدات السكنیة  ٣
  ١٧,٨  ١٤٨٥  جیدة النوعیة ال الوحدات السكنیة  ٤
  ٠,٦  ٥٤  ) النسقیة(المتماثلة  الوحدات السكنیة  ٥
  ١٠٠  ٨٣٦١  المجموع  

  

  :المصدر      
لیة للحصر في قضاء شط العرب ، و السكاني في محافظة البصرة ، جدول نتاج األ اإلحصاءمدیریة ) ١(

ـــحصر ، لسكان الحضر ، بیانات غیر منش ٦، المركز ، نموذج  ناحیة شط العرب  .٢٠٠٩ورة لسنة ـــــــــــــــ
  )٢(ملحق ) ٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  الدراسة المیدانیة

  



 

  

 

 
  

 

لنشوئها كما  لىو األوتمثل النواة  مدینة القدیمة من منطقة الدراسةتنتشر الوحدات السكنیة في ال   
مجموع الوحدات السـكنیة فیهـا  اذ بلغ )جرف الملح سابقاً ( دیر الغو زعیر  بیتو في أحیاء  كردالن 

  المدینــــةمــــن مجمــــل الوحــــدات الســــكنیة فــــي %) ٣١,٧( أي مــــا نســــبته   وحــــدة ســــكنیة ) ٢٦٥١( 
 فــي كمـا موضــح  بمجموعــة مـن الخصــائص  بصـفة عامــةتتصــف الوحـدات القدیمــة  )١٤(جـدول 
فـي حـي  اأعالهـقد سـجلت ) ٢م١٠٠(مساحة الوحدة السكنیة البالغة  نسبة أنحیث  ) ١٥( جدول

فقـد ) ٢م١٥٥ -١٠٠(نسـبة المسـاحة  أمـا، % ١٤,٨في حي بیـت زعیـر  وأدناها% ٣٦,٣الغدیر 
 ةنســـب أمـــا ،% ٢٤حـــي كـــردالن  فـــينســـبة  وأدناهــا% ٢٩,٧زعیـــر  بیـــتفـــي حـــي  أعالهـــاســجلت 
وأدناهـا فـي % ٣٥,٣ والتـي سـجلت في حي بیـت زعیـر أعالهافكانت ) ٢م٢٠٠-١٥٥(  المساحة

فـي حــي  أعالهـالتســجل ) ٢م ٤٠٠-٢٠٠(المسـاحة  ةلكـن انخفضــت نسـب ،% ٢٦,٦حـي الغـدیر 
فــــي نســــب  تاو التفــــویرجــــع ســــبب  %١١,٦نســــبة فــــي حــــي الغــــدیر  أدنــــىو  % ٢٠,٢بیـــت زعیــــر 

ن أكانــت ســابقًا قــرى زراعیــة قبــل  أنهــاآخــر  غیــر نظامیــة بمعنــى األحیــاءكــون هــذه  إلــىالمســاحة 
  .ات من القرن الماضيیالتسعین مدة شط العرب مدینة إلىتنضم 
كـردالن وبیـت زعیـر  إلحیـاءالساكنة ضمن الوحـدات السـكنیة  األسرنسب عدد  بخصوص أما    

% ٧٥,٦ حیـث سـجلت حـي بیـت زعیـرل أسـرة واحـدة فـي الوحـدة السـكنیة ةفقد ارتفعت نسـب والغدیر
ضمن أسرتان فـي وحـدة سـكنیة  منالساكنة  األسروسجلت نسب  %٥٣,٣وأدناها في حي الغدیر 

واســـــتمر  % ٩,٤وأدناهــــا فــــي حـــــي بیــــت زعیــــر % ٣٨,٣فــــي حــــي الغـــــدیر  نســـــبة أعلــــى فكانــــت
فــي حــي % ١٥,٦نســبه  أعلــىالتــي تســكن ثــالث اســر فــي مسـكن واحــد لتســجل  األســراالنخفـاض 

  %.٨,٤نسبة في حي الغدیر  أدنىو  كردالن
الطــابوق والطــین  أومــواد البنــاء فقــد ســجلت الوحــدات الســكنیة المبنیــة مــن الطــین  طبیعــة أمــا     

ارتفاعهــا فــي حــي  وســبب % ٢,٧فــي حــي كــردالن وأدناهــا فــي حــي الغــدیر %  ١٢نســبة مرتفعــة 
ات  یات والسـتینیبقاء بعض وحداتها السكنیة على حالـة البنـاء القـدیم منـذ الخمسـین إلىكردالن یعود 

فـي حـین تغیــر نمـط البنــاء فـي احیــاء بیـت زعیــر والغـدیر بســبب التحسـن فــي المسـتوى االقتصــادي 
ر وحـداتهم السـكنیة وذلـك یـممـا حفـز النـاس علـى تغی والسـنوات التـي تلتهـا ٢٠٠٣عد عـام ب للسكان

   .وحدات سكنیة جدیدة بناء أوبهدمها وبنائها 
 

 



 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

      

 

   

 



 

 

  ٥٦,٦  ٤٣,٤  ١٥,٦  ١٩,٢  ٦٥,٢  ١٥,٥  ٣١,٦  ٢٤  ٢٨,٩  كردالن

  ٣١,٧  ٦٨,٣  ١٥  ٩,٤  ٧٥,٦  ٢٠,٢  ٣٥,٣  ٢٩,٧  ١٤,٨  بیت زعیر

  ٥٢,٨  ٤٧,٢  ٨,٤  ٣٨,٣  ٥٣,٣  ١١,٦  ٢٦,٦  ٢٥,٥  ٣٦,٣  الغدیر 

    



 



 



 

  

 

   

  ٢٠,٤  ٦٦,٢  ١٣,٤  ٤,٨  ٦  ٣٥,١  ١٦,٨  ٢٥,٣  ١٢  كردالن

  ٣٥,٢  ٥٩  ٥,٨  ٥,٨  ٢٣,٥  ٢٩,٦  ١٧,٦  ٢٣,٥  -  بیت زعیر

  ٢٢,٢  ٦٤  ١٣,٨  ٥,٥  ٨,٦  ٥٥,٥  ١٦,٦  ١١,١  ٢,٧  الغدیر 
  

  استمارة االستبیان: المصدر 
  

 %٢٥,٣نســبة للوحــدات الســكنیة المبنیــة مــن الطــابوق والجــص فــي حــي كـــردالن  أعلــىوســجلت 
الوحـدات السـكنیة المبنیـة مـن الطـابوق واالسـمنت فقـد سـجلت  أمـا %١١,١وأدناها في حي الغدیر 

النســـب  تأختلفـــ % )١٧-١٦الن وبیـــت زعیـــر والغـــدیر كـــرد(  األحیـــاءتقریبـــًا فـــي  یةاو متســـنســـبة 
 أدنــى أمـا% ٥٥,٥للوحـدات السـكنیة المبنیــة مـن البلـوك فقــد سـجلت نسـبة مرتفعــة فـي حـي الغــدیر 

وبخصـوص المـواد المسـتخدمة مـن الثرمسـتون فكانـت ، % ٢٩,٦نسبة فكانت في حـي بیـت زعیـر 
ارتفـاع لهـا فـي حـي بیـت زعیـر  أعلـىبحیث سـجلت  ة مقارنة مع المواد سابقة الذكرنسبها منخفض

% ٩,٥وبالنسبة لنوع التسقیف فان نسـبة % . ٦نسبة لها في حي كردالن لتسجل  أدنىو % ٢٣,٥
یـة جـدَا مـن الوحـدات السـكنیة مسـقفة مـن ونسـبة عال )الجینكـو ( السـكنیة مسـقفة مـن  من الوحـدات

نسـبة لهـا  فـي حـي  أدنـىفـي حـین سـجلت % ٦٦,٢نسـبة فـي حـي كـردالن  أعلـىالعكادة وسـجلت 



 

  

 

 
  

 إلــىالمســلح  تــنخفض هــذه النســب لســقوف الوحــدات الســكنیة مــن الكونكریــتو  % ٥٩بیــت زعیــر 
  % .٣٥,٢وسجلت نسبة مرتفعة في حي بیت زعیر % ٢٠,٤نسبة لها في حي كردالن  أدنى
  مـن  أكثـربلغـت  كـردالن وبیـت زعیـر والغـدیر فقـد أحیـاءفـي نسبة عمر الوحدات السـكنیة   أما    

 ) )١(أسـرة/ فـرد  ٧,٤( ةنسـب لألحیـاءفـي الوحـدة السـكنیة  ةاألسـر  أفرادبلغ معدل عدد و  )سنة ٥٠( 
) الحـوش( بارزه في جمیع الوحدات السكنیة اذ تحتوي على مساحة وسطیة  ةفضال عن وجود سم

الدراسة  كما الحظت ،الشمس  أشعةدخول  أولغرض التهویة  أمامتنوعة  ألغراضوالتي تستخدم 
       الســــكنیة  أحیائهـــاالحـــدائق وهـــي ذات نســـب متباینـــة فبلغـــت حســـب  إلـــى افتقـــار الوحـــدات الســـكنیة

 أدنــىو % ٦٨,٣بیــت زعیــر مرتفعــة فـي حــي  ةحیـث ســجلت نســب) الغــدیر كـردالن وبیــت زعیــر و( 
 إلـىإضـافة  التـي ال تحتـوي علـى حدیقـة منزلیـةمـن الـدور السـكنیة  %٤٣,٤نسبة في حي كردالن 

غـراض أمنیـة هـذا مـن جانـب ألسـبب ذلـك یعـود و  وارع العضـویة الضـیقة والملتویـة تواجـد نمـط الشـ
  .الخاصة  األرضلحیازة  أوفصل الصیف  ثناءأوالجانب األخر لتوفیر الظل الكافي للمارة 

نمـاالقدیمة على مـا كانـت علیـه  األحیاءوعلى العموم لم تحافظ      تغییـر واضـح  إلـىتعرضـت  وإ
نظــرًا لتحســن المســتوى االقتصــادي للســكان لــذلك حــدث تغیــر فــي نمــط البنــاء والمــواد المســـتخدمة 
وارتفـــاع المبـــاني فقـــد وجـــد نمـــط البنـــاء ذو الطـــابقین بمـــا یـــتالئم مـــع التحســـن االقتصـــادي بعـــد عـــام 

من تلك الوحدات قد جـرى تغیـر نمـط % ٥٥,٨  نسبة إنومن هنا نجد  ومتطلبات العصر ٢٠٠٣
            لحــــــي كــــــردالن و) %  ٤٢,١( فبلغــــــت نســــــبة  ٢٠٠٣بنائهــــــا وتهــــــدیم القــــــدیم منهــــــا بعــــــد عــــــام  

  . في حي الغدیر%) ٥٦,٦( في حي بیت زعیر و نسبة % ) ٦٨,٩( 
  

 

 الســیماالسـكنیة  األحیــاءتتـوزع الوحـدات الســكنیة واطئـة النوعیــة فـي المدینــة بشـكل متــداخل مـع    
 األنـــدلسفضـــال عـــن محلـــة ، فــي حـــي الزراعـــة والـــدواجن وقـــاطع الجـــیش والمركـــز المـــدني الجدیـــد 

الن غالبیتهــــا  محلــــة دور الصـــحة وعلــــى ضـــفاف مجــــرى شــــط العـــرب فــــي حـــي كــــردالن طـــرافأو 
النســـبة  أمــاعلــى مســـاحات تلــك المنـــاطق، % ٩٦نســـبة ب ) اتتجــاوز ( ئي ســكن عشـــوا العظمــى 

                                                             
 استبیاناستمارة  ) (١

  أوسكنھ  إلى ، باإلضافةاستغاللھا للمنفعة الشخصیة  أوالدولة  أراضيالتعدي على  زاوبالتجیقصد 

ً لما یقرره القانون لقاء كریم خضیر حسون ، التحلیل الجغرافي للواقع :  المصدر .یتخذھا سكنا لھ خالفا
، كلیة تربیة أبن رشد ، جامعة بغداد ،  هدكتورا أطروحة، ٢٠٠٢-١٩٧٧السكني لمدینة بغداد للمدة 

  ) ٢١٠،ص٢٠٠٥



 

  

 

 
  

السـكنیة  عـدد الوحـدات أننالحـظ  ،ة المتبقیة من تلك الوحدات فهي وحدات سـكنیة نسـقیة متشـابه
وبهذا فقد  ستثناء الوحدات السكنیة النسقیة وحدة سكنیة في حالة ا) ١٣٦٤(واطئة النوعیة سجلت 

  . )١٤(جدول  من مجموع الوحدات السكنیة في المدینة% )  ١٦,٣(احتلت نسبة 
یتضح حیث  السكنیة  لألحیاءمساحتها  نسب بالتباین فيهذا النوع لتتصف الوحدات السكنیة     

وأدناها في ) ٢م١٠٠(لمساحة % ٣٣,٣نسبة سجلت في قاطع الجیش  أعلى أن) ١٦(من جدول 
 أعلىلتسجل ) ٢م١٥٥-١٠٠( ارتفعت هذه النسب للمساحة  ، %٦,٦الجدید  المركز المدني

، انخفضت هذه % ٤٠,١نسبة في قاطع الجیش  أدنىو % ٦٦,٦ الدفاع المدنينسبة في المركز 
 أدنىو % ٢٦,٦نسبة في قاطع الجیش  أعلىسجلت  إذ)  ٢م ٢٠٠ – ١٥٥( النسب للمساحة 

  %. ١١,٤نسبة في حي الزراعة والدواجن 
نسبة سجلت في  أعلى تضمن تلك الوحدات فكانمن الساكنة  األسرنسب  ما یخص أما      

وجود   هذا فیما یخص% ٤٣,٧في حي الزراعة والدواجن وأدناها  %٧١,٤المركز المدني الجدید 
 أسرتینالتي تحتوي على  األسرفي حین نالحظ انخفاض معدل عدد  ،في المسكن  ةأسرة واحد

 %٢٦,٣نسبة  أدنىو  % ٣٧,٧ في حي الزراعة والدواجنلها نسبة  أعلى في مسكن واحد لتسجل
في المركز انخفاض لثالث عائالت في الوحدة السكنیة  أدنىوسجل  في المركز المدني الجدید

  %.١٨,٦ارتفاع لها في حي دور الزراعة والدواجن  أعلىو %  ٢,٣المدني الجدید 
نتیجة  ٢٠٠٣بنیت بعد عام  أنهاأي بمعنى  )سنة  ١١( فكانت عمر البناء  معدل أما  

ة األسر  أفرادعدد  معدل سجلتكما . لالنفالت األمني وضعف الجهات الرقابیة في هذا الجانب
      نسبة أنتوفر حدیقة في المنزل فقد وجد  وفیما یخص.  ) أسرة/فرد  ٧,٦( في مسكن واحد 

غیر الشوارع الترابیة نمط كما وجد  ، حدائق منزلیة إلىر من الوحدات السكنیة تفتق% ) ٧٠,٤( 
 أو األحیاءكونها من  إلىویعود سبب ذلك  والضیقة في البعض منها أحیاناوالملتویة  المعبدة

  ). سكن عشوائي(  علیها من قبل السكان تجاوزالمالمحالت 
لسكنیة تم بنائها بواسطة الوحدات امن % ) ٧٧,١(ن نسبة إـوبالنسبة لطبیعة مواد البناء ف        

انخفضت هذه النسبة للوحدات السكنیة التي استخدمت الطابوق واالسمنت في البناء فقد  البلوك
نسبة لها في قاطع الجیش  أدنىو % ٣٧,٥نسبة لها في حي الزراعة والدواجن  أعلىسجلت 

من تلك المساكن مسقفة من % ) ٣٢,٣( سقف الوحدات السكنیة فكانت نسبة  أما% . ٦,٦
في % ٦٢,٥الحدید والجینكو ، ارتفعت هذه النسبة لسقف الوحدات السكنیة من العكادة لتسجل 

  انخفضت نسب الوحدات %. ٤٠نسبة سجلت في قاطع الجیش أدنىحي دور الزراعة والدواجن و 
 



 

  

 

 
  

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



 

      

 

   

 



 

 

  ٣٧,٥  ٦٢,٥  ١٨,٦  ٣٧,٧  ٤٣,٧  ١٠,٣  ١١,٤  ٥٠,٨  ٢٧,٥  الزراعة والدواجن

  ٥٣,٤  ٤٦,٦  ٦,٦  ٢٦,٨  ٦٦,٦  ٠  ٢٦,٦  ٤٠,١  ٣٣,٣  قاطع الجیش

المركز المدني 
  الجدید

٢٦,٦  ٧٣,٤  ٢,٣  ٢٦,٣  ٧١,٤  ٦,٨  ٢٠  ٦٦,٦  ٦,٦  

    



 



 



 

      

 

  ٨,٣  ٦٢,٥  ٢٩,٢  ٠  ٦,٤  ٢٩,١  ٣٧,٥  ٢٧  ٠  الزراعة والدواجن

  ١٣,٤  ٤٠  ٤٦,٦  ٠  ٠  ٨٠  ٦,٦  ١٣,٤  ٠  قاطع الجیش

المركز المدني 
  الجدید

٢٨,٥  ٥٠,١  ٢١,٤  ٠  ٠  ٧٨,٥  ٢١,٥  ٠  ٠  

  استمارة االستبیان: المصدر 
  

نسبة في حي الزراعة  أدنىو في المركز المدني الجدید  % ٢٨,٥ إلىالمسقوفة من الكونكریت 
  %.٨,٣والدواجن 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
  

 

 لواطئـــة النوعیـــة والجیـــدة النوعیـــة تمثـــل هـــذه الوحـــدات منطقـــة وســـطیة بـــین الوحـــدات الســـكنیة ا   
یســتثنى منــه الوحــدات النســقیة البالغــة  األنــدلسحــي حــي الحیانیــة و ویمكــن مالحظــة هــذا النــوع فــي 

      عـــدد الوحـــدات الســـكنیة  بلـــغ ،حـــي الجـــاحظ  إلـــىالتابعـــة  دور الصـــحةومحلـــة وحـــدة ســـكنیة ) ٥٤(
  مـــــن مجمـــــوع الوحـــــدات الســـــكنیة فـــــي المدینـــــة %) ٣٣,٥(مـــــا یعـــــادل  أووحـــــدة ســـــكنیة ) ٢٨٠٧( 

فـي المسـاحة المسـتغلة لبنـاء المسـاكن فضـال نوعـًا مـا بالتشابه  تتصف هذه الوحدات. ) ١٤(جدول
        نســــبة المســــاحة  أن) ١٧( یتضــــح مــــن جــــدول  حیــــث البنــــاءونوعیــــة مــــواد  شــــوارعها تصــــمیمعــــن 

%  ٢٠,٧ األنـدلسنسبة سجلت في حـي  أدنىو % ٤٦في حي الحیانیة  أعالهاسجلت ) ٢م١٠٠( 
 أدنـىو % ٣٢فـي حـي الجـاحظ  أعالهـالتسـجل ) ٢م١٥٥-١٠٠(فـي حـین ارتفعـت نسـب المسـاحة 

 ٢یسـتثنى مــن ذلــك محلــة الجــاحظ   %٢٣,١ الحیانیــةنسـبة ســجلت لهــذه المســاحة كانـت فــي حــي 
بین  ما انفردت بحجم المساحة المستغلة للسكن لتبلغ حیث الواقعة على ضفاف مجرى شط العرب

النســب  أعلــىمــن وحــدات الســكنیة لهــذا الــنمط ،  فــي حــین ســجلت % ٩وبنســبة  ٢م ٢٤٠- ١٥٥
% ٣٠,٩ إلـىفـي حـین انخفضـت  % ٣٩,٦  بنسـبة األنـدلسفي حي ) ٢م٢٠٠-١٥٥ (للمساحة 

  .في حي الحیانیة 
نسبة سكن عائلة واحـدة مرتفـع فـي  أنضمن الوحدة السكنیة  فقد وجد من عدد العائالت  أما     

وبخصــوص %  ٦٥,٣لتســجل  األنــدلسالنســبة فــي حــي هــذه  تانخفضــ، %٧٦,٩ حــي الحیانیــة 
فــي حــي  نســبة  أعلــىحیــث ســجلت فــي الوحــدة الســكنیة  أســرتینضــمن مــن ة الســاكنة األســر  نســب

فــي حــین   % ٢٣نســبة  ثــالث اســر فقــد ارتفعــت فــي حــي الحیانیــة لتســجل  أمــا% ١٦,٤الجــاحظ 
  . % ١٤,٤في حي الجاحظ  اً ملحوظ اً سجلت انخفاض

الجـدران تـم بنائهـا مـن الطـابوق  وان نیة في هذا النمط بالطراز الغربيامتازت الوحدات السك      
فـي حــین ، % ٦,٢نســبة فـي حـي الجــاحظ  أدنـىوســجلت  األنـدلسفــي حـي % ٢,٢والطـین بنسـبة 

 أدنـىفـي حـي الجـاحظ و % ٤٤ إلـىارتفعت نسبة الوحدات السكنیة المبنیة مـن الطـابوق والجـص 
فــــي حــــي الحیانیــــة ، ارتفعــــت هــــذه النســــب للوحــــدات الســــكنیة المبنیــــة مــــن الطــــابوق % ٢٠نســــبة 

،  الجــاحظفــي حــي %  ٢٦,٤وأدناهـا % ٣٤,٦ األنــدلسواالسـمنت لتســجل نســبة مرتفعـة فــي حــي 
فـي حـي الجـاحظ ارتفعـت هـذه % ١٥انخفضت نسب الوحدات السكنیة المبنیة من البلوك فسجلت 

واستمر االنخفاض بالنسـبة للوحـدات السـكنیة المبنیـة مـن % ٤٦,٦النسبة في حي الحیانیة لتسجل 
  . لطابوقالثرمستون وا أوالثرمستون 



 

  

 

 
  

       

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 



 

      

 

   

 

  

ما عدا  األندلس
  الوحدات النسقیة

٤٨,٥  ٥١,٥  ١٩,٩  ١٤,٨  ٦٥,٣  ١٣,٩  ٣٩,٦  ٢٥,٨  ٢٠,٧  

الجاحظ ما عدا 
محلة دور 

  الصحة

٣٥,٣  ٦٤,٧  ١٤,٤  ١٦,٤  ٦٩,٢  ٨,٨  ٣٤,٢  ٣٢  ٢٥  

  ١٥,٤  ٨٤,٦  ٢٣,١  ٠  ٧٦,٩  ٠  ٣٠,٩  ٢٣,١  ٤٦  الحیانیة

    



 



 



 

      

ما عدا  األندلس
  الوحدات النسقیة

٤٤,٥  ٤٩,٦  ٥,٩  ٥,٩  ٥,٩  ٢٤,٧  ٣٤,٦  ٢٦,٧  ٢,٢  

الجاحظ ما عدا 
محلة دور 

  الصحة

٣٤,٥  ٥٥,٥  ١٠  ١,٨  ٦,٢  ١٥  ٢٦,٨  ٤٤  ٦,٢  

  ٢٠  ٤٠  ٤٠  ٦,٦  ٦,٦  ٤٦,٦  ٢٠,٢  ٢٠  ٠  الحیانیة
  

  استمارة االستبیان: المصدر  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

اذ نجد ان سقف الوحدات السكنیة مـن الجینكـو قـد  أیضا وه سقف الوحدات السكنیة فقد تباین أما
وبالنســـبة للوحـــدات الســـكنیة المســـقوفة مـــن العكـــادة % ٤٠نســـبة فـــي حـــي الحیانیـــة  أعلـــىســـجلت 

فـــــي حـــــي الحیانیـــــة  % ٤٠نســـــبة  أدنـــــىو % ٥٥,٥نســـــبة لهـــــا فـــــي حـــــي الجـــــاحظ  أعلـــــىفســـــجلت 
وأدناهـا % ٤٤,٥ األنـدلسفـي حـي  أعالهـاوبخصوص سقف الوحدات من الكونكریـت فقـد سـجلت 

بسـبب التحسـن فـي المسـتوى االقتصـادي حالـة التجدیـد  إلـىویرجـع السـبب % ٢٠في حي الحیانیـة 
ن اغلـــب ســـكانه مـــن الطبقـــة إـفـــي حـــي الحیانیـــة فـــ أمـــا،  والجـــاحظ األنـــدلسفـــي حـــي واالجتمـــاعي 

  . الفقیرة
  في الوحدة السكنیة  األفرادبلغ معدل عدد  ).سنة ٥٠( ل عمر الوحدة السكنیة كما یبلغ معد      

مــن تلــك الوحــدات توجــد فیهــا حدیقــة فــي المنــزل % ٤١,٨نســبة  وان )وحــدة ســكنیة / فــرد   ٧,٩(
 بكــون األحیــاءوتتســم هــذه ضــمن وحــداتها الســكنیة ، مــن ال تحتــوي علــى حــدائق %  ٥٨,٥ونســبة 
فیهـا علـى ) م ٦-٣( عرضـها مـا بـین حاو تـر یالعـریض والمسـتقیمة نسـبیًا حیـث   ها من الـنمطشوارع

  . الوحدات القدیمة والواطئة النوعیة أنماطخالف 
  

 

وتظهـــر هـــذه  الجـــزء الشـــرقي الحـــدیث مـــن المدینـــةتقـــع الوحـــدات الســـكنیة جیـــدة النوعیـــة فـــي      
وافـــراز  المــوظفین ،العســكري ، الشــهداء والمهجــرین  ، ١الشــهداء، الجامعــة  (الوحــدات فــي أحیــاء

حیث شكلت عدد الوحدات  )ضمن حي الجاحظ من الواقعة  عن محلة دور الصحة فضال ٣٧/
مــن مجمــوع  الوحــدات الســكنیة فــي % ١٧,٧وحــدة ســكنیة أي بمــا یعــادل ) ١٤٨٥(  فیهــا الســكنیة

 ، السـابقة األقـالیمویعد هذا النوع من الوحدات حدیثًا مقارنة مـع  ،) ١٤(جدول  مدینة شط العرب 
) ٢م٢٠٠-١٥٥(  أن مســاحة الوحـدات السـكنیة مــابین ) ١٨(مــن خـالل جـدول  الحظـت الدراسـةو 
-٢٠٠و  ٢م١٠٠( النســب مقارنــة مــع المســاحات الســكنیة  أعلــىســجلت  أعــالهالســكینة  حیــاءألل

) ٢م١٥٥-١٠٠( لمســاحة % ٦٤,٥قــد ســجل نســبة مرتفعــة  ١حــي الشــهداء أننجــد  إذ) ٢م٤٠٠
ارتفعـت هـذه النسـب  ،لحـي المـوظفین% وصفر% ١٠,٦ الجامعةنسبة لها في حي  أدنىوسجلت 
  % ٦٠,٦نسبة  أعلى الجامعةاذ احتل حي ) ٢م٢٠٠-١٥٥( لمساحة 

                                                             
  ن ة لك دة النوعی ن المحالت السكنیة جی ا الشمالیة وحداتتعد محلة دور الصحة م ي أطرافھ  السكنیة توجد ف

ا  األراضيز على اوغیر نظامیة نتجت بفعل التج ة شط العرب كم ة بلدی ى مدیری الزراعیة والتي تعود ملكیتھا إل

  . من دراسة التطور العمراني للمدینة ألوللك في الفصل ااشرنا إلى ذ



 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

      

 

   

 

  

  ٤٥,٥  ٥٤,٥  ٣  ٢٢,٧  ٧٤,٣  ٤,٦  ٦٠,٦  ١٠,٦  ٢٤,٢  الجامعة

  ٨٠,٦  ١٩,٤  ٣,٤  ٣٥,٤  ٦١,٢  ١٣,١  ٩,٦  ٦٤,٥  ١٢,٨  ١الشهداء 

الشهداء 
  والمهجرین

١٠٠  ٠  ٠  ٥٠  ٥٠  ٠  ٥٠  ٥٠  ٠  

  ٢٦,٦  ٧٣,٤  ٦,٦  ٢٦,٨  ٦٦,٦  ٦,٦  ٦٠  ١٣,٣  ٢٠,١  العسكري

  ٥٠  ٥٠  ٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٠  ٠  الموظفین

  ٤٣,٥  ٥٦,٥  ٤,٥  ٨,٦  ٨٦,٩  ٤٣,٤  ٢١,٧  ١٣,٢  ٢١,٧  محلة دور الصحة

    



 



 



 

      

  ٤٢,٥  ٥٠  ٧,٥  ٤,٥  ٩  ٢٨,٧  ٤٥,٧  ١٢,١  ٠  الجامعة
  ٧٩,٤  ١٨,١  ٢,٥  ٢٢,٥  ١٦,١  ١٢,٩  ٢٩  ١٩,٥  ٠  ١الشهداء 

  ١٠٠  ٠  ٠  ٥٠  ٠  ٠  ٥٠  ٠  ٠  الشهداء والمهجرین
  ٦٦,٦  ٢٠,١  ١٣,٣  ١٣,٤  ١٣,٣  ٤٠  ٣٣,٣  ٠  ٠  العسكري

  ١٠٠  ٠  ٠  ٥٠  ٠  ٠  ٥٠  ٠  ٠  الموظفین

  ٦٢,١  ٢٩,٣  ٨,٦  ٤,٣  ٤,٦  ١٣  ٤٧,٨  ٢٦  ٤,٣  محلة دور الصحة
  

  استمارة االستبیان: المصدر 
  
  
  
  



 

  

 

 
  

) ٢م٤٠٠-٢٠٠(وبخصـوص المســاحة  ،%٩,٦ سـجلت نســبة  متدنیـة فـي حــي الشـهداءفـي حـین 
%. ٤,٦نسـبة فـي حـي الجامعـة  أدنـىو % ٤٣,٤نسبة سجلت في محلة دور الصـحة  أعلىفكانت 

ارتفـــاع لهـــا فـــي حـــي  أعلـــىالســـاكنة ضـــمن الوحـــدات الســـكنیة فقـــد ســـجلت  األســـروبالنســـبة  لعـــدد 
%  ٥٠والمهجـرین والمـوظفین  نسـبة لهـا فـي حـي الشـهداء أدنىو الواحدة  لألسرة% ٧٤,٢ الجامعة

فــي وحــدة ســكنیة فقــد ســجلت  أســرتیننســبة الوحــدات الســكنیة التــي تحتــوي علــى  أمــا، لكــل منهمــا 
نســبة فــي  أدنـىو لكـل منهمــا  % ٥٠ والمهجــرین والمـوظفین لتســجل ارتفــاع فـي حــي الشـهداء أعلـى

ضـمن الوحـدة السـكنیة لتسـجل مـن سـاكنة  أسرةثالث  ة، انخفضت نسب% ٨,٦محلة دور الصحة 
  %.٦,٦ونسبة مرتفعة في حي العسكري  الجامعةفي حي % ٣نسبة 
مثل  تاء تبنالنسبة العظمى من ال أنمن حیث نوع المواد المستخدمة في البناء فقد وجد  أما      

النسب  أعلى والموظفین احتل حي الشهداء والمهجرین إذبالطابوق واالسمنت في أحیائها السكنیة 
الوحدات السكنیة المبنیة من  أما، % ٢٩نسبة في حي الشهداء  أدنى توسجللكل منهما  %٥٠

نسبة سجلت في حي الشهداء  أدنىو % ٤٠نسبة لها في حي العسكري  أعلىفقد سجلت البلوك 
محلة دور في % ٤,٦ إلىنسب الوحدات السكنیة المبنیة من الثرمستون  تانخفضو ، % ١٢,٩

في حین تباینت الوحدات السكنیة المبنیة % ١٦,١نسبة سجلت في حي الشهداء  أعلىو الصحة 
 لكل منهما% ٥٠ والمهجرین لها في حي الشهداءارتفاع  أعلىالثرمستون فقد سجل من الطابوق 

سقف الوحدات السكنیة فقد احتل  ما یخص أما.  %٤,٣نسبة في محلة دور الصحة  أدنىو 
% ١٠٠بنسبة والشهداء والمهجرین النسب لیسجل في حي الموظفین  أعلىالكونكریت المسلح 

فقد سجلت  تةاو متف سقف العكادة بنسب ثم جاء %٤٢,٥الجامعة نسبة سجلت في حي  أدنىو 
% ١٨,١ الشهداءنسبة سجلت في حي  أدنىو %  ٥٠ حي الجامعةي ــــــارتفاع لها ف أعلى

% ٢,٥ انخفضت بشكل كبیر لسقف الوحدات من الجینكو لتسجل نسبة متدنیة في حي الشهداء
سبب انخفاض نسب مواد البناء في حي الجامعة  یعود %١٣,٣نسبة في حي العسكري  أعلىو 

وضعف الحالة االقتصادیة للسكان یرافقها  ٢٠٠٠السكنیة التي بنیت عام األحیاءكونها من  إلى
  .قلة المواد الجیدة للبناء

غالبیة و فضال عما تقدم تمیزت الوحدات السكنیة بطراز معماري حدیث وفق النمط الغربي        
     وان نســـبة.% ٢٦,٦بنســـبة ) دبـــل فـــالیوم ( مـــا یعـــرف بـــــ  أووحــداتها الســـكنیة تتكـــون مـــن طـــابقین 

 كثـرمن وحداتها تحتوي على حدیقة منزلیة ، ونظام شوارعها امتاز باالسـتقامة واأل% )  ٥٠,٧(  
 ) سنوات ١٠( بخصوص معدل عمر الوحدات السكنیة فیها بلغت  أما. م  ١٠-٥عرضًا ما بین 



 

  

 

 
  

الزراعیــة التــي وزعتهــا  األراضــيوأیضــا تعــد مــن  ٢٠٠٣الحدیثــة أي بعــد عــام  األحیــاءلكونهــا مــن 
  . أكثرف ٢م٢٠٠الموظفین العاملین في دوائر الدولة وبمساحة  إلىالدولة 

  

 

اتبــع هــذا  إذامتــاز هــذا الــنمط بالتشــابه والتماثــل مــن حیــث البنــاء العمرانــي لوحداتــه الســكنیة      
هــو  إنشــائهاالحكــومي وكــان الغــرض مــن  اإلســكانات مــع بدایــة مشــاریع یالســبعین مــدة فــيالــنمط 

 األسـاسضـمن التصـمیم  التـي مـن المنـاطق السـیمااستغالل المناطق المحیطـة بـالمركز الحضـري 
ومحلـة الزراعـة  األنـدلسوتم توزیع هذا النوع في محلـة  ، ة بغیة توزیعها على موظفي الدولةللمدین

وزعــــت علــــى مــــوظفي دائــــرة )  ٢م٤٠٠ -٢٠٠( مســــاحتها  تراوحــــتوالــــدواجن وهــــي دور ســــكنیة 
فوزعـــت علـــى بعـــض شـــرائح  األنـــدلسفـــي محلـــة  أمـــا،  ةســـكنی اً دار ) ٣٥( الزراعـــة وكـــان عـــددها 

مـن مجمـل مسـاحة الوحـدات % ) ٠,٦(  أي بنسبة ) سكنیة  اً دار  ١٩( عدادها أالموظفین وبلغت 
وان المـادة  یمها على طـابق واحـد وحدیقـة كبیـرةاحتوت في تصم )١٤(جدول   السكنیة في المدینة

سـقف الوحـدات السـكنیة فكـان مـن  العكـادة  وبلـغ  أمـا خدمة في البنـاء هـي الطـابوق والجـصالمست
  ).سنة ٥٠( معدل عمر بنائها 

  

  

لتحلیـــل البنیـــة الســـكنیة للمـــدن منهـــا مـــا ركـــز علـــى  لهـــااو تنتباینـــت الدراســـات الجغرافیـــة فـــي       
ا ، فــي حــین حــددت المعــاییر المعماریــة والتــي تمثلــت بعــدد الطوابــق وملكیــة الوحــدة الســكنیة وغیرهــ

وكذلك الحاجة  لشاغلهأ ةاألسر والحالة التعلیمیة ونوع  األعمارالمعاییر السكانیة واالجتماعیة فئات 
بینمــا ركــزت دراســات أخــرى علــى دراســة المعــاییر االقتصــادیة ومعـــاییر  اإلشــغالالســكنیة ومعــدل 

لـىومادة البناء وعـدد الغـرف و  أجارها أووالخدمات العامة بحسب ملكیة الوحدة السكنیة  اإلنسانیة  إ
الدراسة علـى مجموعـة مـن المعـاییر لدراسـة كفـاءة الوحـدة  اعتمدتوتبعًا لذلك فقد ،  ) ١( غیر ذلك

والتــي لهــا  الزراعیــة األراضــيزحــف العمرانــي علــى العلــى  ثارهــاآو الســكنیة فــي مدینــة شــط العــرب 
  .  الدراسةعالقة بموضوع 

  
  

                                                             
 .١٤١-١٣٧عبد الرزاق عباس ، مصدر سابق ، ص )١( 



 

  

 

 
  

  :یأتيوقد تمثلت هذه المعاییر بما 
  عدد طوابق الوحدة السكنیة                            .أ

  تاریخ بناء الوحدة السكنیة. ب 
  مساحة الوحدة السكنیة                                 .  جـ
  في الوحدة السكنیة  األسرعدد   . د
  الحاجة السكنیة . هـ  
  الكثافة السكانیة للمسكن. و
  

 

فضًال عن  یعد متغیر عدد طوابق الوحدة السكنیة انعكاسًا للمستوى االقتصادي لألسرة     
كما وان الوحدة السكنیة التي تتكون من طابق  ،ارتباط هذا المتغیر بعدد الغرف وعدد غرف النوم 

على تاریخ بنائها فضًال عن كونه یمثل انعكاسًا لألسرة  طابقین في أي مدینة هو مؤشٌر  أوواحد 
ة وأبنائها في األسر والذي یحدد قابلیتها على استثمار الحیز المحدود في استیعاب عدد أفراد 

  .)١( المستقبل
الطابق  اتذ األفقيأن نمط البناء السائد في المدینة هو النمط  )١٩(جدول من  یتضح     

طع قا وقد سجل ،من مجموع الوحدات السكنیة المشمولة بالعینة % ٧٨,٤ نسبة تبلغ إذواحد ال
احتل حي  بالنسبة للوحدات السكنیة ذات الطابق الواحد بینما %١٠٠اعلى نسبة الجیش 
   من وحداتها السكنیة% ٥٠ لتسجل اقل مرتبة والشهداء والمهجرین الموظفین

ن مجموع الوحدات السكنیة م% ٢١,٣ ما نسبته ینما شكلت الوحدات السكنیة ذات الطابقینب     
على الشهداء والمهجرین الموظفین و حي  استحوذ حیث التي شملتها العینةفي مدینة شط العرب و 

بینما سجل حي الجامعة مرتبة وسطیة بالنسبة للوحدات السكنیة  لكل منهما% ٥٠نسبة  أعلى
% ٥نسبة في حي الغدیر والزراعة والدواجن اقل  في حین سجلت % ٢٨,٨ذات الطابقین بنسبة 

ومحلة  األندلس ي حيــــــــــــــــطوابق فقط ف ةنسبة الوحدات السكنیة ذات ثالث توجاء ، لكل منهما 
  . من مجموع الوحدات السكنیة التي شملتهم العینة %  ٤,٣، %  ١,٤دور الصحة ذات نسب 

  

 
                                                             

جاسم شعالن كریم الغزالي ، البعد الجغرافي للوظیفة السكنیة في مدینة الحلة ، دراسة في جغرافیة المدن ،  )١(

  .١٥٩، ص  ٢٠٠٧، كلیة التربیة ، جامعة المستنصریة ،  هدكتورا أطروحة



 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

   

و المركز الدفاع المدني  ٣٧/افراز 
  الجدید

٢٠  ٨٠    

    ٠  ١٠٠  قاطع الجیش
    ٦,٧  ٩٣,٣  العسكري

   ٣٢,٣  ٦٧,٧  الشھداء
   ٥٠  ٥٠  الشھداء والمھجرین

   ٥٠  ٥٠  الموظفین
  ٤,٣  ٣٩,٢  ٥٦,٥  محلة دور الصحة

  ١,٤  ٢٧,٤  ٧١,٢  األندلس
    ٢٨,٤  ٧١,٦  الجاحظ
    ٥  ٩٥  الغدیر

    ٥  ٩٥  الزراعة والدواجن
    ١٠,٩  ٨٩,١  كردالن
    ٢٨,٨  ٧١,٢  الجامعة
    ٧,٧  ٩٢,٣  الحیانیة

    ٦,٨  ٩٣,٢  بیت زعیر
  ٠,٣  ٢١,٣  ٧٨,٤  النسبة

  

  استمارة استبیان: المصدر 
  
  

في عدد طوابق الوحدات السكنیة في المدینة ویرجع ذلك تبعًا  تاً او تفیتضح مما سبق أن هناك     
للحالة االقتصادیة للسكان السیما بعد التحسن في المستوى االقتصادي واالجتماعي بعد عام 

وما تالها من تغییرات شملت كل نواحي الحیاة وكان في مقدمتها طراز الوحدة المعماریة  ٢٠٠٣
الموظفین ، ( الحدیثة  األحیاءرغبة في بناء الوحدات السكنیة ذات الطابقین وتمثل ذلك في وال

  )، الشهداء والمجرین ، الجامعة  ١محلة دور الصحة ، الشهداء
  



 

  

 

 
  

 

سنة  ٦٠تاریخ بنائها  تجاوزعدد الوحدات السكنیة التي  نسبة أن) ٢٠(یتضح من جدول     
 نسبة في حي الجاحظ أعلىسجلت  إذ لوحدات السكنیة المشمولة بالعینةمن مجموع ا% ٦بلغت 
قرى من الكونها  إلىسبب ذلك ویرجع  بیت زعیرفي حي % ٩,٤سجلت نسبة  أدنىو  %٢٨,٩
 سكنیة حیاءأ إلىوتحولت  التسعینیات مدةمدینة شط العرب  إلىانضمت  قدیمة البناء زراعیة

تاریخ بنائها بین  بلغنسبة الوحدات السكنیة التي  تفي حین بلغ ،ضمن تصمیمها األساسي 
في حین % ٤٥,٨نسبة  أعلىاستحوذ حي الزراعة والدواجن ب %٩,٨ما نسبته  ١٩٩٠-١٩٧١
 للمدة بین بناؤهاالوحدات السكنیة التي تم  أما ،%  ٥,٤نسبة في حي بیت زعیر  أدنىسجلت 
 أدنى أما% ٣٠,٤نسبة  أعلىب الجامعةحي  حظي% ٨,٢فقد بلغت نسبتها  ٢٠٠٢ -١٩٩١

، نظرًا لتكامل محالته السكنیة ما عدا محلة دور الصحة  %٨,٨نسبة فقد سجلت في حي الجاحظ 
 للمدة% ٧٦ نسبتهافقد بلغ  األحیاء الحدیثة في منطقة الدراسةبقیة الوحدات السكنیة السیما  أما

  .الدراسة الحالیة  إلى ٢٠٠٣ما بعد 
الحدیثة بنسبة  األحیاءالسكنیة في مدینة شط العرب هي من  األحیاءغالبیة  نإفـعموما و        

الزراعیة الذي قلص  األراضيوهذا دلیل واضح على مقدار الزحف السكني الكبیر نحو % ٧٦
) والجاحظ ودور الزراعة  األندلسو كرالدن وبیت زعیر والغدیر (  حیاءأفي  السیماالعدید منها 
مركز الدفاع المدني ( المناطق الشرقیة كما في  السیماالفارغة  المناطقعلى  هتجاوز فضال عن 

  .% ١٠٠وبنسبة)  وقاطع الجیش والعسكري والشهداء
الوحدات السكنیة في المدینة وفق تاریخ البناء ال بد من مقارنتها  كفاءةولغرض معرفة مدى     

  من الوحدات السكنیة في مدینة شط %  ١٥,٨ما نسبته  أنوعلیه نجد   مع المعیار التخطیطي
 

 
                                                             

 حددت الشركة الوطنیة العراقیة جملة من المعاییر في تقدیر عمر الوحدة السكنیة والبعض منھا یخص كفاءة 

تعویضھا عند  أویجب استبدالھا )  سنة ٤٠( ان الوحدات السكنیة التي یزید عمرھا عن " الوحدات السكنیة 

  ". ة السكنیة للمدینةتقدیر الحاج

،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةي الزھیري ، الكفاءة الوظیفیة لمدینة العمارة ، وي خألأوقاسم مھ: المصدر 
  .١٨٨، ص  ١٩٩٧جامعة البصرة ، 



 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

        

و المركــز الــدفاع  ٣٧/افــراز 
  المدني الجدید

      ١٠٠  

  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  قاطع الجیش
  ١٠٠  ٠ ٠  ٠  العسكري
  ١٠٠  ٠ ٠  ٠  الشهداء

  ١٠٠  ٠ ٠  ٠  الشهداء والمهجرین
  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  الموظفین

  ١٠٠  ٠  ٠  ٠  محلة دور الصحة
  ٣٧,٦  ١٠,٨  ٣٤,٨  ١٦,٨  األندلس
  ٢٥,٧  ٨,٨  ٣٦,٦  ٢٨,٩  الجاحظ
  ٥٦,٦  ٢٦,٦  ٦,٦  ١٠,٢  الغدیر

  ٥٤,٢    ٤٥,٨  ٠  الزراعة والدواجن
  ٤٢,١  ١٤,٧  ١٩,٢  ٢٤  كردالن
  ٦٩,٦  ٣٠,٤  ٠  ٠  الجامعة
  ٨٤,٦  ١٥,٤  ٠  ٠  الحیانیة

  ٦٨,٩  ١٦,٣  ٥,٤  ٩,٤  بیت زعیر
  ٧٦  ٨,٢  ٩,٨  ٦  النسبة

  

  استمارة استبیان: المصدر
          هاتجاوز لبناء كلیًا نظرًا النتهاء مدة صالحیتها وفق هذا المعیار  أعادة إلىالعرب بحاجة 

مما سینعكس ذلك على  العجز السكني في المدینة إلى هذه تضاف) سنة ٤٠( المدة المقررة 
  ذا ـــــــــــــشجع ه ممالغرض استخدامها للسكن السیما مع زیادة السكان   األراضيزیادة الطلب على 



 

  

 

 
  

النسبة المتبقیة فهي وحدات سكنیة جدیدة  أما ،الزراعیة  األراضيعلى زحف الكتل العمرانیة نحو 
المدة المقررة  بناؤها تجاوزلم ی األخرىالوحدات السكنیة  في حین أن)  ٢٠٠٣تم بنائها بعد عام( 
  .ترمیم لتكون صالحة للسكن إلىحسب هذا المعیار وعلیه فهي بحاجة ب
  

 

مسـتوى محالتهـا السـكنیة  ألخـر وعلـىتتباین مسـاحات الوحـدات السـكنیة فـي المدینـة مـن حـي     
فضال عـن وجـود اختالفـات فـي الحالـة  ،الزمنیة التي ظهرت فیها المحلة السكنیة  للمدةتبعًا  أیضا

 والظــروف  األراضــياالقتصــادیة والكثافــة الســكانیة ونمــط البنــاء الســائد وحجــم العائلــة ومــدى تــوفر 
القانونیة المتعلقة بالملكیة لذلك نجد ان منطقة الدراسة تباینت في مساحة وحداتها السـكنیة مـا بـین 

مسـاحة الوحــدات  نسـبة ان )٢١(جــدول  مـنیتضـح  .)  ٢م٤٠٠مـن  أكثــر إلـى ٢م١٠٠(اقـل مـن 
فـــي المدینـــة مـــن مجمـــوع مســـاحة الوحـــدات الســـكنیة %) ٢١,٢( بلغـــت اقـــل  أو  ٢م١٠٠الســـكنیة 
%)  ٣٣,٣، % ٣٦,٣، %  ٤٦( وقاطع الجیش  لها في حي الحیانیة والغدیر ةنسب أعلىوبلغت 

ـــــإل ٢م١٥٥ – ١٠٠مــــن مســــاحة الوحــــدات الســــكنیة  نســــب تفــــي حــــین ارتفعــــ ،علــــى التــــوالي          ىــــ
وادنـــى نســـبة فـــي حـــي  % )٦٤,٥( ةبنســـب ١الشـــهداءلهـــا فـــي حـــي  نســـبة أعلـــىوبلـــغ %) ٣١,٢( 

) ٢م٢٠٠-١٥٥( حجــم مســاحة الوحــدات الســكنیة فــي المدینــة مــا بــین  أمــا ،%) ١٠,٦(الجامعــة 
 هالتسـجل نسـب الجامعـة والعسـكريارتفـاع لهـا فـي  أعلـىتمثـل و %) ٣٣,٩(  إلـىنسبها  تفقد ارتفع

    إلــى) فـأكثر ٢م٤٠٠-٢٠٠( مسـاحة  انخفضــت نسـبةبینمـا %) . ٦٠، %  ٦٠,٦( علـى التـوالي 
نســـبة لهـــا فـــي حـــي الجامعـــة  وأدنــى% ٤٣,٤فـــي محلـــة دور الصـــحة  أعالهـــاوســجل  %)١٣,٧( 
)٤,٦ (% .  

فنجــد الصــفة الغالبــة علــى  مســاحتهاممــا تقــدم یتضــح لنــا ان الوحــدات الســكنیة قــد تباینــت فــي    
، فــــي حــــین ازدادت المســــاحات  ٢م١٥٥-١٠٠القدیمــــة ذات مســــاحات صــــغیرة مــــا بــــین  األحیــــاء

ما كما في حي الموظفین والشهداء ومحلة دور الصحة لتبلغ  الحدیثة األحیاءللوحدات السكنیة في 
نهاو من قبل الجهات المعنیة  التخطیط الجید  إلىویعود ذلك  ٢م٤٠٠ - ٢٠٠  بین وزعت على  إ

رغبـاتهم ور ــــــــوتطالمدینـة تحسن االقتصادي لمعظم سكان ال إلى باإلضافة فئات معینة من السكان
 األخـرىاتساع الرقعة المساحیة للمدینة مـع بقیـة االسـتعماالت  إلى أدىبالسكن الواسع المریح مما 

  .باتجاه شرق وشمال شرق المدینة
  



 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

       
 

و المركز الدفاع المدني  ٣٧/افراز 
  ٦,٨  ٢٠  ٦٦,٦  ٦,٦  الجدید

  ٠  ٢٦,٦  ٤٠,١  ٣٣,٣  قاطع الجیش
  ٦,٦  ٦٠  ١٣,٣  ٢٠,١  العسكري
  ١٢,٩  ٩,٦  ٦٤,٥  ١٢,٨  ١الشهداء

  ٠  ٥٠  ٥٠ ٠  الشهداء والمهجرین
  ٥٠  ٥٠  ٠  ٠  الموظفین

  ٤٣,٤  ٢١,٧  ١٣  ٢١,٧  محلة دور الصحة
  ١٣,٩  ٣٩,٦  ٢٥,٨  ٢٠,٧  األندلس
  ٨,٨  ٣٤,٢  ٣٢  ٢٥  ما عدا محلة دور الصحة الجاحظ
  ١١,٦  ٢٦,٦  ٢٥,٥  ٣٦,٣  الغدیر

  ١٠,٣  ١١,٤  ٥٠,٨  ٢٧,٥  الزراعة والدواجن
  ١٥,٥  ٣١,٦  ٢٤  ٢٨,٩  كردالن
  ٤,٦  ٦٠,٦  ١٠,٦  ٢٤,٢  الجامعة
  ٠  ٣٠,٩  ٢٣,١  ٤٦  الحیانیة

  ٢٠,٢  ٣٥,٣  ٢٩,٧  ١٤,٨  بیت زعیر
  ١٣,٧  ٣٣,٩  ٣١,٢  ٢١,٢  النسبة

  

  استمارة االستبیان: المصدر
  
  
  



 

  

 

 
  

 

مــن  ألنهــامهمــة جــدَا  الســكانیةفــي المنــزل الواحــد مــن الناحیــة  األســرتعــد دراســة معــدل عــدد      
مقـدار  إلـىوبالتـالي یشـیر لنـا  )١(فـي المدینـة  اإلسكانیةالمعاییر التي تستخدم لقیاس مقدار الكثافة 

) ٢٢(جـدول  یبـین. وتحدید مقـدار العجـز السـكني فـي المدینـة  الكفاءة الكمیة إلسكان المواطنین
 نظرا أخرىسكنیة وارتفاع في  حیاءأما بین انخفاض في  أسرهافي عدد  متباینةمنطقة الدراسة  أن

بلغــت نســبة الوحــدات الســكنیة المشــغولة بأســرة واحــدة  ، أذلعوامــل اقتصــادیة وسیاســیة واجتماعیــة 
% ٨٦,٩النســـب  أعلىبــ محلــة دور الصـــحةفـــي المدینــة اســـتحوذ  األســرمــن مجمـــوع %)  ٦٥,١(

لم یعـد المتزوجـون  إذ أسرهم رغبة المتزوجین باالنفصال عن فضال عن الراقیة  األحیاءلكونه من 
الحصـول علـى سـكن منفصـل بسـبب  إلـىفـي السـكن بـل یسـعون  أسرهمحدیثًا یقبلون فكرة مشاركة 

، في حـین سـجل حـي ارتفاع المستوى المعاشي لمعظم السكان وتغیر نمط الحیاة نحو االستقاللیة 
 األحیـاءلكونه مـن و المكتظة سكانیًا   األحیاءلكونه من % ٤٣,٧بة منخفضة الزراعة والدواجن نس

الوحدات السكنیة المشغولة  أما ، )ات تجاوز ال( سكن عشوائي % ٩٠الفقیرة التي یشغلها ما نسبته 
المـــوظفین فـــي المدینـــة شـــغل حـــي  األســـرمـــن مجمـــوع عـــدد % ٢٥,٥بأســـرتین فقـــد احتلـــت نســـبة 
% ٨,٦قــل نســبه ســـجلت فــي محلــة دور الصـــحة أو  لكـــل منهمــا% ٥٠والشــهداء والمهجــرین نســبة 

وبخصوص الوحدات السكنیة  ،لكونه من المناطق حدیثة النشأة ویسكنها الطبقة الغنیة في المدینة 
فــي المدینــة   األســرمــن مجمــوع عــدد % ٩,٤نســبتها  تفقــد بلغــ أو أكثــر التــي یشــغلها ثــالث اســر

زیـادة عـدد السـكان فـي الحـي  إلـىویعـود سـبب ذلـك % ١٩,٩ نسبة بواقع أعلى األندلساحتل حي 
دور العامـــل  إلـــى إضـــافةذات الهیئـــة التـــي شـــیدت علیهـــا مـــع بقـــاء مســـاحة الوحـــدة الســـكنیة علـــى 

مــن فــي تمســك الســكان بالعــادات والتقالیــد المتوارثــة بخصــوص تجمــع العائلــة االجتمــاعي المتمثــل 
یجاراتهـاالبیوت السكنیة  أسعارالعامل االقتصادي وارتفاع وایضًا  ضمن وحدة سكنیة واحدة   أمـا وإ

 أكثـر  إلـى أولألسـر السـاكنة ثالثـة  همـافیفقـد انخفضـت النسـبة  والمركـز المـدني القـدیم  ٣٧ إفراز
الحدیثــــة والواســــعة المســــاحة أمــــا المركــــز المــــدني  األحیــــاءمــــن  ٣٧ویعــــود ذلــــك ان افــــراز % ٢,٣

  . فیتصف بسكن عشوائي وقلة أعداد األسرة الساكنة فیه
                                                             

 .٣٧٥رعد یاسین محمد ، مدینة شط العرب ، مصدر سابق ، ص )١(
  فــي العــراق علــى انـــه ال یجــوز أن تشــغل الوحــدة الســـكنیة  اإلســكانيمــن معــاییر الـــنمط  الأو نصــت الفقــرة

التخطـیط االقلیمـي ، اسـس ومعـاییر مبـاني الخـدمات  أةوزارة التخطیط ، هی: المصدر  .من آسرة واحدة  أكثرب
 .١٥العامة ، بغداد ، ص



 

  

 

 
  

 

 
  

 

 
 

   

و المركـــــــز الـــــــدفاع المـــــــدني  ٣٧/ إفـــــــراز
  الجدید

٢,٣  ٢٦,٣  ٧١,٤  

  ٦,٦  ٢٦,٨  ٦٦,٦  قاطع الجیش
  ٦,٦  ٢٦,٨  ٦٦,٦  العسكري
  ٣,٢  ٣٥,٤  ٦١,٤  ١الشهداء

  ٠  ٥٠  ٥٠  الشهداء والمهجرین
  ٠  ٥٠  ٥٠  الموظفین

  ٤,٥  ٨,٦  ٨٦,٩  محلة دور الصحة
  ١٩,٩  ١٤,٨  ٦٥,٣  األندلس
  ١٤,٤  ١٦,٤  ٦٩,٢  ما عدا دور الصحة الجاحظ
  ٨,٤  ٣٨,٣  ٥٣,٣  الغدیر

  ١٨,٦  ٣٧,٧  ٤٣,٧  الزراعة والدواجن
  ١٥,٦  ١٩,٢  ٦٥,٢  كردالن
  ٣  ٢٢,٨  ٧٤,٢  الجامعة
  ٢٣,١  ٠  ٧٦,٩  الحیانیة

  ١٥  ٩,٤  ٧٥,٦  بیت زعیر
  ٩,٤  ٢٥,٥  ٦٥,١  النسبة

  

  استمارة استبیان: المصدر 
هـي زیـادة % ٣٤,٩ ةنسـب أنوعند تطبیق المعیار التخطیطي في مدینـة شـط العـرب  یتضـح      

مـــا ســـیولد ضـــغطًا ســـكنیًا علـــى المســـاحة ملمدینـــة شـــط العـــرب للوحـــدات الســـكنیة  األســـرفـــي عـــدد 
الزراعیـــة  األراضـــيللمســـكن وبالتـــالي ســـوف یســـاهم فـــي زحـــف الوحـــدات الســـكنیة علـــى  المجـــاورة

تحتــوي  األحیــاءن هــذه أوكــردالن والغــدیر وبیــت زعیــر الســیما و  األنــدلس أحیــاءالفارغــة  كمــا فــي و 
  .زراعیة خصبة تتبع ملكیة شخصیة أراضيعلى 

  
  



 

  

 

 
  

 

یقصد بها المدى الـذي یكـون فیـه الرصـید السـكني عـاجزاً  عـن تـوفیر وحـدة سـكنیة لكـل أسـرة      
المؤشــرات الموضــوعیة األساســیة للتعــرف علــى مســتوى وهــو یعــد مــن  )١(فــي المجتمــع األســرمــن 

مجمـوع الوحــدات  أن) ٢٣(ویبـین جـدول . الكفـاءة الكمیـة إلسـكان المـواطنین وتحدیـد مقــدار العجـز
وحـــدة ســـكنیة ویمثـــل  ٦٧٢٠بلغـــت  ٢٠٠٩فـــي مدینـــة شـــط العـــرب لعـــام  المشـــغولة فعـــًال الســـكنیة 

 ٨٠٩مقـــدار العجــز الســكني فیهـــا  أننجــد وهنــا  ،آســرة  ٧٥٢٩تشـــغلها   الرصــید الســكني للمدینــة
  وحدة سكنیة   ٧٤،  ٢٣٧البالغ   ١٩٩٧و١٩٨٧ن مقدار العجز عام ــــــــــــم أعلىوحدة سكنیة  وهو 

      تكــــوین اســــر جدیــــدة  إلــــى ٢٠٠٩فــــي الوحــــدة الســــكنیة لعــــام  األســــرویعــــود ســــبب ارتفــــاع معــــدل 
الصغیرة غیر قادرة على السكن في وحدات  األسرضمن العائلة الكبیرة وهذه ) سر نوویة صغیرةأ(

ومـــواد البنـــاء  األرضوســـعر   واإلیجـــاراتســـكنیة مســـتقلة بســـبب ارتفـــاع أســـعار الوحـــدات الســـكنیة 
غالبیة السكان  من ذوي الدخول المحـدودة هـذا مـن جهـة  ف، في تشیید الوحدات السكنیة المستعملة 

بعد الزواج العائلة  معاالجتماعیة لسكان المدینة التي تعد السكن  والتقالید ثانیة العادات جهةومن 
وهـــذه األســـباب  ، داخـــل الوحـــدة الســـكنیة ةاألســـر الجیـــدة علـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع عـــدد  األمـــورمـــن 

وعلــى  حســب معیــار الحاجــة الســكنیةبضــعف كفــاءة االســتعمال الســكني  بالتأكیــد انعكســت علــى 
حسـب معــاییر مدیریـة التخطــیط العمرانـي فــي ) ٢م٢٠٠(كنیة معـدل مســاحة الوحـدة الســان اعتبـار 

لتغطـــي احتیاجـــات ) ًا هكتـــار ١٦,٢) (دونـــم ٦٥(مســـاحة تقـــدر بــــ إلـــىن المدینـــة بحاجـــة إـالعـــراق فـــ
  . ٢٠٠٩السكان من االستعمال السكني لسنة 

  
  
  
  
  

                                                             

والتنبؤ بها سناء عباس حسن ، أثر الخصائص السكانیة واالجتماعیة على الحاجة السكنیة لمدینة بعقوبة ) ١( 
،             ٢٠٠٨، رسالة ماجستیر ، معهد التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد ،  ٢٠٢٦حتى عام 

  .١٤-١٣ص 



 

  

 

 
  

 

  
  

    

٢٣٧  ٦٤٧  ٨٨٤  ١٩٨٧  
٧٤  ٢٦٤٦  ٢٧٢٠  ١٩٩٧  
٨٠٩  ٦٧٢٠  ٧٥٢٩  ٢٠٠٩  

  

  :المصدر    
 .١٩٨٧التعداد العام للسكان لسنة وزارة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج  )١(
 .١٩٩٧هیأة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  )٢(
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )٣(
 أستمارة االستبیان )٤(

  .لكل سنة األسرنیة من عدد من خالل طرح عدد الوحدات السكاستخرج العجز السكني * 
 

 

مدینــة  آیــةالمهمــة فــي دراســة الوظیفــة الســكنیة فــي  المقــاییستعــد دراســة الكثافــة الســكنیة مــن     
فــي معرفــة  تســاهم إذ وكفاءتهــالمعرفــة مــدى القــدرة االســتیعابیة للوحــدات الســكنیة وتــوفر الخــدمات 

االحتیاجـات مـن الوحـدات السـكنیة داخـل الوحـدة السـكنیة وبالتـالي تحدیـد حجـم  )١( درجـة االكتظـاظ
وتأثر الكثافة السكانیة بمجموعة مـن المتغیـرات أهمهـا الزیـادة السـكانیة وتغییـر مسـاحة  )٢(مستقبًال 

  . ) ٣( الزمنیة التي مرت بها المدینة المدةالوحدات السكنیة حسب 
  
 

                                                             

الوحدة السكنیة سواء  أشغالالسكني مفهوم مكمل للكثافة السكنیة لكونه یعبر عن ارتفاع معدل  االكتظاظ) ١( 
ومساحة الوحدة السكنیة وفقًا لمعاییر محددة ، علمًا ان ) عدد الغرف( بالمقارنة مع حجم الغرف  أسرة أو أفراد

 .١٧سناء عباس حسن ،مصدر سابق ، ص : المصدر) . غرفة/  فرد ٢(المعدل المقبول عالمیًا 
  .١١٨سمیر فلیح حسن المیالي ، مصدر سابق ، ص  )٢(
ي ، الوظیفــــة الســــكنیة لمدینــــة الدیوانیــــة ، دراســــة فــــي جغرافیــــة المــــدن ، رســــالة أو رعــــد عبــــد الحســــین الغریبــــ) ٣( 

  ١٠٦-١٠٥، ص  ٢٠٠٢، جامعة القادسیة ،  اآلدابماجستیر ، كلیة 



 

  

 

 
  

/ فرد  ٢( من  أكثرإذا كان یعیش فیها  الدور مكتظة سكانیاً أن اإلسكان في العراق  مخطط ویعد
كونه یتعلـق  أخرى إلىمن مدینة  أو أخرى إلىیتباین من دول  األشغالن معدل أكما و  )١( )غرفة 

فقـد بلغـت نسـبة  .لتلـك المدینـة  أوالعمرانیة واالجتماعیة واالقتصادیة  لذلك البلد  ضاعو األبتطور 
فـي الـدول النامیـة  أمـا ،) غرفـة /  فـرد ٠,٥(  ١٩٧٠ عام األمریكیةفي الوالیات المتحدة  اإلشغال

وفـي العـراق بلغـت ) غرفـة / فـرد ٢,١( وفـي المغـرب بلغـت ) غرفة /  فرد ٢,٨( فبلغت في الهند 
فــي  األشــغالفیمــا یخــص المــدن العراقیــة فقــد بلــغ معــدل  أمــا )غرفــة /  فــرد ٢,٦(  األشــغالنســبة 
فــي  أمــا فــي مدینــة الكــوت) غرفــة / فــرد ٢,٣( و) غرفــة /  فــرد ١,٧(  ١٩٨٧بغــداد لعــام مدینــة 

  .)٢(٢٠٠٤لعام ) غرفة / فرد ١,٩(  األشغالمدینة هیت فبلغ معدل 
فـي الوحـدات السـكنیة متباینـة بـین  األشـغالن نسـب أ إلـىالـذي یشـیر ) ٢٤(یتضح من جدول     

/  فــرد ٤,٧ الجـاحظنســبة لهـا فـي حــي  أعلـىسـجلت  فقــد فـي مدینـة شــط العـرب وأخــرحـي سـكني 
مـن  أكثـر إلـى األسـرصغر مساحة الوحدات السكنیة وارتفاع عدد  إلىوحدة سكنیة  ویعود السبب 

فـي حـین  سرة واحدة في الوحدة السكنیة حیث تعـد هـذه النسـبة مرتفعـة مقارنـة مـع المعیـار العراقـيأ
لكــون الوحــدات الســكنیة ذات مســاحة  % ١,٩نســبة لهــا فــي حــي محلــة دور الصــحة  أدنــىســجلت 

  .ویسكنها الطبقة الغنیة في المدینة) ٢م٤٠٠-٢٠٠(ما بین  تراوحتكبیرة 
معدل عدد األشخاص في الوحدة السكنیة فقد تباینت هي أیضا بین حي سكني  وبخصوص      

وحدة سكنیة وانخفضت /  فرد ٨,٥في المدینة  إذ شهدت ارتفاعًا في حي الزراعة والدواجن  خرآو 
عـدد األشـخاص فـي  معـدلوعنـد مقارنـة  ،وحدة سـكنیة /  فرد ٥,٩ معدلهاصل یفي حي الشهداء ل

وحــدة /  فــرد ٢,٥(بلغــت الوحــدة الســكنیة مــع دولــة أجنبیــة مثــل الوالیــات المتحــدة األمریكیــة التــي  
مــع مدینــة  المعــدل امنطقــة الدراســة فــي حــین لــو قورنــت هــذ أحیــاءنجــدها مرتفعــة جــدًا لكــل  ســكنیة

نجـــدها منخفضـــة جـــدًا لكـــل  )٣( )وحـــدة ســكنیة /فـــرد  ١١,٢(ربیـــل التــي بلغـــت أمدینـــة عراقیــة مثـــل 
مــن العوامــل منهــا  مجموعــة إلــىویرجــع ســبب هــذا التبــاین  الســكنیة فــي مدینــة شــط العــرب األحیــاء

موقـــع الحـــي  عـــن فضـــالً وعـــدد الوحـــدات الســـكنیة لكـــل حـــي ســـكني  األســـرعـــدد الســـكان ومجمـــوع 
  .السكني بالنسبة للمدینة والمستوى االقتصادي واالجتماعي لهم 

  

                                                             
تعماالت )  ١( ر اس ة وتغی اییر التخطیطی مري ، المع ل الش د عكی الح محم ریة  األرضص ي ( الحض ة محلت ة حال دراس

  .٦٩، ص  ٢٠٠٩في الزعفرانیة ، رسالة ماجستیر ، المعھد التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد ،  ٩٥٩-٩٧٩

صفاء عبد الكریم االسدي ، المشاكل العمرانیة للنمو الحضري ، رسالة ماجستیر ، معھد التخطیط الحضري ، ) ٢( 
  .٢٢٣، ص ١٩٨٥جامعة بغداد ، 

  .٧٠مصدر سابق ، ص  صالح محمد عكیل الشمري ، ) ٣( 



 

  

 

 
  

 

 
 

 

 

 



 







 

 

 



 

 







 







   

 

 

 

 



 

 

 

راز  ز  ٣٧/إف و المرك
  الدفاع المدني الجدید

٢,٤  ٧,٥  ٣,١  ١,٢  ١٤  ٣٤  ١٨  ١٠٦  

  ٢,٢  ٧,٤  ٣,٢  ١,٣  ١٥  ٣٤  ٢٠  ١١١  قاطع الجیش
  ٢,٣  ٧  ٣  ٠,٥  ١٦  ٣٧  ٢٢  ١١٢  العسكري
  ٣  ٥,٩  ١,٩  ١,٤  ٣١  ٩٤  ٤٤  ١٨٤  الشھداء

  ٣  ١١  ٣,٦  ٢  ١  ٣  ٢  ١١  الشھداء والمھجرین
  ١  ٩  ٣  ١  ١  ٣  ١  ٩  الموظفین

  ٣  ٦  ١,٩  ١,١  ٢٣  ٧١  ٢٧  ١٣٨  محلة دور الصحة
  ٢,٨  ٧,٢  ٢,٥  ١,٥  ١٠١  ٢٩٠  ١٥٨  ٧٣١  األندلس
  ٢,٦  ٧  ٤,٧  ١,٤  ١٥٩  ٤٢١  ٢٣٤  ١١٢٠  الجاحظ
  ٢,٣  ٧,٣  ٣,١  ١,٢  ١٠٧  ٢٥٢  ١٣٤  ٧٨٥  الغدیر

  ١,٩  ٨,٥  ٤,٣  ١,٥  ١٢٧  ٢٥١  ١٩٧  ١٠٨٤  الزراعة والدواجن
  ٢,٧  ٧,٨  ٢,٨  ١,٦  ٨٣  ٢٢٨  ١٣٨  ٦٥٥  كردالن
  ٢,٥  ٦,٦  ٢,٦  ١,٢  ٦٧  ١٦٩  ٨١  ٤٤٦  الجامعة
  ٢  ٦,١  ٣  ١,٤  ١٥  ٣٠  ٢٢  ٩٢  الحیانیة

  ٢,٧  ٧,١  ٢,٥  ١,٣  ٧٥  ٢٠٨  ١٠٣  ٥٣٧  بیت زعیر
  ٢,٤  ٧,٤  ٣,٠١  ١,٣  ٨٣٥  ٢١٢٥  ١٢٠١  ٦١٢١  المجموع 
  ٢٠١٣الكثافة السكنیة لمدینة شط العرب                 

  
  استمارة االستبیان  :المصدر 

  عدد وحدات السكنیة ÷ة األسر عدد افراد = في الوحدة السكنیة  األسرمعدل عدد 
  عدد الغرف الكلیة ÷ ةاألسر عدد افراد =  األشغالمعدل 

  عدد الوحدات السكنیة 	÷ األفرادعدد = في الوحدة السكنیة  األشخاصمعدل عدد 
  . عدد الوحدات السكنیة   ÷عدد الغرف الكلیة =  معدل عدد الغرف في الوحدة السكنیة 

دراســة فــي جغرافیــة المــدن ، ،  ي ، الوظیفــة الســكنیة لمدینــة الدیوانیــةو ارعــد عبــد الحســین الغریبــ :للمزیــد ینظــر 
  ١٢٢-١٢١، ص  ٢٠٠٢، جامعة القادسیة ،  اآلدابرسالة ماجستیر كلیة 



 

  

 

 
  

ن الكثافـة الســكانیة للمســكن لهـا صــلة مباشــر بزیـادة اتســاع رقعــة العمــران إـوعلـى العمــوم فــ        
بمــا تفــرزه مــن ارتفــاع فــي معــدالتها ومنهــا معــدل اإلشــغال المرتفعــة وزیــادة معــدل األشــخاص فــي 

انخفـــاض عـــدد الغـــرف فـــي الوحـــدة الســـكنیة یرافقهـــا ارتفـــاع فـــي حجـــم العوائـــل  أوالوحـــدة الســـكنیة 
وحدة سكنیة وبالتالي یولد ضغطا سكانیا یشجع على /  فرد ٧,٤ إلىوتعددها التي وصلت كمعدل 

  . المجاورةالزراعیة  األراضيزحف العمران على 
  

 

یعد النشاط التجاري من الفعالیات األساسیة التي تقدمها المدینة لسكانها وسكان المناطق     
 األنشطةمن الفعالیات التي تستحوذ على نسبة عالیة من العاملین في  أنهاالمحیطة بها كما 

من إجمالي مساحة % ) ٥ -٢( ما بین  حاو تتر بالرغم من احتاللها مساحة  األخرىالحضریة 
على جذب  یحفزو  للمدناالقتصادي  األساسفي االستعمال التجاري ساهم ی حیث ) ١(المدن 

مؤشرات كبیرة للنمو وتطور االستعمال التجاري وبالتالي  أعطاءعلى  ، فضال عن قدرتهالسكان 
نظرًا لقدرتها التنافسیة العالیة مع بقیة االستعماالت  )٢(حتل أفضل المواقع داخل المدینة ی نهإـف

  .بعیدًا عن المواقع المركزیة األخرىالتي تزیحها وتحتل موقعها وتدفع بالوظائف  األخرى
 )اً دونمـــ ١٨,٤ (أي ) هكتـــار٤,٦( مدینـــة شـــط العـــرب مســـاحة یشـــغل االســـتعمال التجـــاري فـــي   

للمدینــــة وهــــذه النســــبة ضــــئیلة جــــدا مقارنــــة مــــع  اإلجمالیــــةمــــن المســــاحة %) ٠,٧(  وتشــــكل نســــبة
      ارتفعــت نســبتها  التــيبغــداد كمــا فــي مدینــة  اقیــةغلــب المــدن العر أالمســاحة التــي تخصــص لهــا فــي 

  .وثقلها التجاري  أهمیتها  إلىویعزى ذلك %)  ٦,٢(  
مــع الخــدمات المصــرفیة والبنــوك الــذي یعــد  مدینــة شــط العــربتشــترك الوظیفــة التجاریــة فــي      

نشاطها مكمال للوظیفة التجاریـة كونهـا تشـكل حاجـة مهمـة لالسـتهالك البشـري ممـا یجعلهـا مكملـة 
،  األخــرى األرضلــذلك فقــد اثــر النشــاط التجــاري فــي المدینــة علــى اســتعماالت  للوظیفــة التجاریــة

األسعار واإلیجارات وبالتالي ساهم في زحـف الرقعـة  أعلىدفع  في فضال عن قدرة هذا االستعمال
التجـاري واالسـتقطاب عنـد الزراعیة بسبب قوة الطرد من المركز  األراضيالمساحیة للمدینة باتجاه 

                                                             
مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، ، مركز المدینة االقتصادي، دائرة المركب ، صالح حمید الجنابي  ) ١( 

  .  )٥٥-٥٤( ص، ١٩٨٥، مطبعة العاني،  ١٦الحضري، مجلد 
 دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة جغرافیة الحضر أسس وتطبیقات ،مدیریة ،صالح حمید الجنابي  )٢(

  ١٥٣ -١٥٢ ، ص مصدر سابق  ١٩٨٧الموصل ،



 

  

 

 
  

ة ســكان المدینــة حفــز هــذا األمــر فــي اســتحداث مؤسســات تجاریــة تلبــي حاجــ لــذلكالمدینــة  أطــراف
   .المتزایدة وسكان المناطق المحیطة

حسب سنوات التجاري وحصة الفرد لالستعمال  التطور المساحي) ٢٥( من جدولویتضح       
  ال التجاري ــــــــــــنسمة وشغل االستعم ) ٩٨٠٧( بلغ حجم السكان  ١٩٥٧ففي عام التعداد السكاني 

 المحالتمن هذا االستعمال وكان عدد )  ٢م٠,٣(وبلغ نصیب الفرد  )هكتار ٠,٣( مساحة
      عندما بلغ عدد السكان١٩٩٧عام )  ٢م٠,٣(نصیب الفرد  بقىثم  محًال تجاریاً )  ١٦(التجاریة 

فقد  ٢٠٠٩في عام  أما محًال ن) ١٠٩(  المحالت التجاریةعدد  وزیادة فينسمة ) ٣٥٦٠٣( 
بلغ عدد السكان حسب الحصر السكاني و ) اتهكتار  ٤( حة أحتل االستعمال التجاري مسا

 ٢م٠,٧(نسمة وبذلك ارتفعت حصة الفرد من االستعمال التجاري بشكل ملحوظ لتبلغ ) ٥٠٧٥٠(
  .  محالً )  ٥٥٢( إلىالتجاریة  المحالتوازداد أیضا عدد ) 

      

 

  
  

  

 



 

 

٠,٣  ١٦  ٠,٣  ٩٨٠٧  ١٩٥٧  
٠,٣  ١٠٩  ١,٢  ٣٥٦٠٣  ١٩٩٧  
٠,٧  ٥٥٢  ٤  ٥٠٧٥٠  ٢٠٠٩  

  

  : الباحث اعتماد على : المصدر 
وزارة الداخلیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، لواء البصرة ، المجموعة اإلحصائیة ، لتسجیل السكان عام   )١(

١٩٥٧.  
 .١٩٩٧هیأة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  )٢(
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )٣(
  .١٩٥٤ -١٩٥٣خرائط الكادسترو لعام  )٤(
 )   ARG MAP 9.3( استخرجت المساحات بواسطة برنامج  )٥(
 )٢(جدول  )٦(
  
  



 

  

 

 
  

االستعمال التجاري قد تمثل في قلب المدینة على جانبي الشارع  أن) ١٩(خریطة  من یتبین   
والجاحظ  األندلس(  أحیاءلیشمل  الشارع الدولي شرقاً  إلىالعام الممتد من نهر شط العرب غربًا 

وكذلك شغل مساحة من الشوارع الفرعیة ) ودور الزراعة والجامعة ومركز الدفاع المدني الجدید 
السكنیة بشكل  األحیاءالمتصلة مع الشارع العام ، فضًال عن توزیع المحالت التجاریة داخل 

 أوالمحال التجاریة سواء داخل المحلة السكنیة  إلىانعكس ذلك على سهولة الوصول حیث مبعثر 
ساعد على مما السكنیة  األحیاءاتساع الشوارع الفرعیة داخل  بسببالمحال على الشارع العام 

  .    هاظهور 
 أنماط إلىالكثیر من الدراسات الوقوف على طبیعة هذا التوزیع للتوصل  لتاو حلقد     

 نماطلى في تصنیف وترتیب األو وتعد الدراسات األمریكیة األ ،االستعمال التجاري داخل المدینة  
الذي اهتم )  Proud Foot(الموقعیة لالستعمال التجاري في المدن ومنها تصنیف بریدفوت 

 أما ،كبیرة ومتوسطة الحجم  اً مدن لاو تننالمخازن التجاریة الفردیة عندما  أوبدراسة المؤسسات 
في حین  ،فقد اهتم بالتطورات التي ظهرت على البنیة التجاریة  )١( ) Murphy( تصنیف میرفي 

، وعلى  ) ٢(التوزیع التجاري نماطعلى ظاهرة التسوق كأساس أل)  Burns( اهتم تصنیف برنس 
ایة حال فأن التصنیف التجاري القریب على مدینة شط العرب هو تصنیف میرفي والذي قسم 

 –) الخارجیة(  المخططةالمناطق التجاریة  –المنطقة التجاریة المركزیة ( نموذجیًا لتشمل  شكالً 
مراكز  –التجمعات والمخازن المعزولة  –الشوارع التجاریة المحلیة  –الشوارع التجاریة الرئیسیة 

  .)٣()مناطق تجارة الجملة الجدیدة  –مناطق تجارة الجملة  –التسوق االقلیمیة 
 

 

 

 

 
                                                             

)١(Raymond E. Murphy, The American Urban Geography ,New York 

,Macgrow ,Hill book Co. 1966, P. 254  

  .١٥٨مصدر سابق ، ص جغرافیة الحضر ، صالح حمید الجنابي ،  )٢(

  .٩٩المصدر نفسة ، ص )٣(



 

  

 

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
 .٢٠١٠المرئیة الفضائیة لمدینة شط العرب لعام  .١
  .الدراسة المیدانیة  .٢



 

  

 

 
  

من من التصانیف التي ذكرناها  أنواع ةهناك ثالث أنومن خالل الدراسة المیدانیة تبین      
التصانیف  وغیابموجود في منطقة الدراسة  هو متطابقة مع ما)  میرفي( ضمن تصنیف 

 الشوارع التجاریة،  المنطقة التجاریة المركزیة ( وشملت. بسبب صغر مساحة المدینة  األخرى
  ) .، المحالت التجاریة المتفرقة  تجاریةالتجمعات ال، 

 

كثافة لالستعمال التجاري وال  أعلىتعد المنطقة المركزیة قلب المدینة التجاري حیث ضمت       
السیما في تركز المؤسسات التجاریة في مختلف في المدینة  أخرىأي منطقة تجاریة علیها  تتفوق

 األندلسكما في حي الجاحظ و  لألحیاء میةمااألالواجهات  معالتي تواجدت  حجامهاأو  أنواعها
یفصل بین  حیث) ٢٦(والمركز المدني الجدید وقاطع الجیش جدول  والدواجن والجامعة والزراعة

، اذ بلغ مجموع المحالت التجاریة          لعام الرئیس الذي یتوسط المدینة الشارع ا األحیاءتلك 
.عامًال )  ٥٨٩( یعمل فیها و محًال موزعة بنسب متفاوتة على أحیاء المدینة )  ٥٠٤(  

 

 
  

  

 

 

 



 

 

 

  ٣٩,٤  ٢٣٢  ٤٠,٣  ٢٠٣  األندلسحي    ١
  ٢,٥  ١٥  ٢  ١٠  حي الزراعة  ٢
  ١,٧  ١٠  ١,٦  ٨  المدنيالمركز   ٣
  ١٢,٦  ٧٤  ١٠,٣  ٥٢  حي الجامعة  ٤
  ٤٢,٨  ٢٥٢  ٤٤,٨  ٢٢٦  حي الجاحظ  ٥
  ١  ٦  ١  ٥  قاطع الجیش   ٦

  ١٠٠  ٥٨٩  ١٠٠  ٥٠٤  المجموع  
  

  الدراسة المیدانیة : المصدر 
  
  
  



 

  

 

 
  

التي  الرئیسيالبؤرة التجاریة على امتداد الشوارع الفرعیة المرتبطة بالشارع  وتمثل تلك المحالت
قلیمهاالسكنیة في المدینة  األحیاءتخدم  في سهولة الوصول بالنسبة ذلك ساهم  وقد راو المج وإ

 أخرهذا من جانب ومن جانب  أفضلالمنطقة التجاریة بصورة  إلى إقلیمها أولسكان المدینة 
  .لوسائل النقل كالسیارات والدراجات أوتزدحم في المنطقة المركزیة حركة المرور سواء للمارة 

بل   المنطقة التجاریة المركزیة ال تحتوي على استعماالت تجاریة فحسب أن أیضاً ویالحظ      
أخرى كالصناعات الخفیفة فضال عن االستعماالت الخدمیة وهذا النمط هو  استعماالتتوجد فیها 

تجاریة من مساكنهم الخاصة التي  فتح محال إلىحیث عمد الكثیر من سكان المدینة  الغالب
على محالت مخصصة لبیع الخضروات والمواد الغذائیة  واشتملتتطل على الشارع العام 

مؤسسات مصرفیة ومطاعم التي تكون  مع وجودوالمالبس والمجوهرات ومحالت بیع الجملة 
والدراجات  متداخلة مع المؤسسات الصناعیة وخصوصًا الخفیفة منها مثل ورش تصلیح السیارات

وفي ضوء ذلك حددت  ، ومكاتب العقارات وغیرها واألطباءالناریة والكهربائیات والعیادات 
التي انطبقت على واقع  كثافة المرورو  األرضسعر  معیارین هماالمنطقة التجاریة على أساس 

  . حال المدینة
  

  

كان استعمالها سلعة ثابتة غیر قابلة للنقل وتخضع عند عرضها في  یاأ األرضتعد قطعة       
تحدد سعرها وفق مجموعة من العوامل في مقدمتها یسوق العقار لقانون العرض والطلب وبالتالي 

ما  أوالسكنیة ونوعیة االستعماالت السائدة في الموقع  األرضالحضریة ومنها  األرضقیمة 
ومن هذا المنظور  )١(وسهولة الوصول النسبیة ونوع االستثمار وكثافة البناء ونوعیته  رهااو یج
التجاري في مركز المدینة باالرتفاع مقارنة مع المناطق التجاریة الثانویة  األرضمیز سعر ت

   ٧٥٠-٤٠٠ ما بین تراوحتاإلیجارات التي  أسعارارتفاع  إلى إضافة)  طرافألا( المجاورة
 ، اذفي المنطقة التجاریة  األرضكثافة استغالل  إلىدینار للشهر الواحد ویعود سبب ذلك  ألف

قیمة سعر  أننجد  لذلكللمنطقة التجاریة   األرض سعارأكبیرة في  تاو تفالحظت الدراسة وجود 
ملیون ) ١٢٥٠٠٠٠(  والجاحظ  یصل األندلس إحیاءالمتر المربع الواحد في الشارع العام ضمن 

البعیدة عن المركز التجاري  طرافألادینار ، بینما ینخفض سعر المتر المربع الواحد في مناطق 
                                                             

یحیى عبد الحسن فلیح الجیاشي ، النمـو الحضـري وأثـره فـي اتجاهـات التوسـع العمرانـي فـي مدینـة السـماوه ،  ) ١(
  .٨٨، ص  ٢٠٠٨رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب ، جامعة القادسیة ، 



 

  

 

 
  

في الشوارع  أما، والدواجن الزراعة  دینار كما في حي الجامعة و ألف) ٩٠٠٠٠٠(  إلىلتصل 
فینخفض سعر المتر  ٤٠وشارع  ١٧وشارع  ١٦وشارع  اإلطفاءكما في شارع  الفرعیةالتجاریة 

  . )١(دینار  ألف) ٧٥٠٠٠٠(  إلىالمربع الواحد 
 وأطرافهابالنسبة للمنطقة التجاریة  األرضفي أسعار  اً وبصفة عامة نالحظ ان هناك تباین      

ًال ، وثانیًا ساهم االستعمال أو هذا  باألطراففي االرتفاع في المركز وتنخفض  األسعارتبدأ  إذ
یمیلون  األرضقطعة  أصحابالتجاري في دفع االستعمال السكني نحو أطراف المدینة نظرًا الن 

وان االستعمالین التجاري  ،استثمار  وأحسنیضمن تحقیق أكبر فائدة  أفضلاستغاللها بشكل  إلى
عند  قتصاديالامردود لل نظراً  تفضل مركز المدینة) صناعات الحرفیة الخفیفة لل( والصناعي 

 طرافألاه باالستعمال السكني ولهذا یدفعان الوحدات السكنیة لتحتل المرتبة الثانیة نحو تمقارن
الزراعیة داخل  األراضيوبالتالي ساهمت في زحف العمران نحو  بسعر منخفض و  األرضلتوفر 

  .خارجها أوللمدینة  األساسالتصمیم 
  

 

المــرور مــن المعــاییر المهمــة المســتخدمة فــي الدراســات الحضــریة لتحدیــد المنطقــة  كثافــة نإ     
ة حركـــ أوســواء  للســكان  ة عالیــةمروریـــ تشــهد المنطقـــة التجاریــة المركزیــة كثافــةالمركزیــة ، لــذلك 

         ســــیما مــــن الســــاعةالوتمثــــل ســــاعات الــــذروة للمنطقــــة التجاریــــة الســــیارات خــــالل ســــاعات النهــــار 
   صــباحا و ) ١١ -٨( خــالل فصــل الصــیف ومــن الســاعة مســاءًا )  ٧-٥(صــباحًا و )  ١٠-٨( 
المنطقـة  أن إلـىحیـث تكـون ذروة حركـة التسـوق ویعـزى ذلـك مساءًا خـالل فصـل الشـتاء ) ٦-٤( 

مــن المؤسســات التجاریــة فــي المدینــة لــذلك تنشــطت حركــة % ٩٥مــن  أكثــرالمركزیــة تتركــز فیهــا 
 إلى المجاورةن القادمین من القرى یذلك حركة السكان المحلی إلى، یضاف سكانیة لغرض التسوق 
.  عرض منتوجاتهم الزراعیة لذلك تنشط حركة تجاریة كثیفة في المدینة أوالمدینة لغرض التسوق 

معدل حركة المشـاة خـالل  أن انیة للباحث عند نقاط رصد مختلفةوتبین من خالل المالحظة المید
فـي الشـارع العـام بـین حـي صـباحًا ) سـاعة / شخصـًا  ١٣٠٠( ساعات الذروة األنفة الـذكر بلغـت 

فــي  صــباحاً  )ســاعة / شخصــًا   ٤٢٠( إلــىهــذا المعــدل فــي حــین انخفــض  ،والجــاحظ  األنــدلس
  .الشارع العام بین حي الزراعة والدواجن والجامعة

                                                             
 .١٠/٢/٢٠١٣مقابلة شخصیة مع السید سالم عبد اهللا حسن سالم  مدیر مكتب عقارات الساحل ، بتاریخ ) ١( 
   ٣/٢٠١٣/ ١٦في یوم السبت  أطرافهاتم رصد حركة المشاة داخل المنطقة المركزیة وفي.  



 

  

 

 
  

 

تفرع منه شبكة واسعة من الشوارع الفرعیة تمدینة شط العرب على شارع رئیسي تحتوي       
ما عدا  من الناحیة التجاریة أهمیةالسكنیة ومع ذلك لیس كل شارع له  األحیاءالمتداخلة مع 

قدرة  إلىویعزى ذلك )  ٤٠و١٧و١٦وشارع  اإلطفاءشارع ( بعض الشوارع التجاریة المهمة مثل 
یربط المدینة مع حي كردالن  ٤٠فشارع  المجاورةتلك الشوارع على ربط مركز المدینة مع القرى 

یربطان مع حي ) ١٧-١٦( یربط مع قریة الصالحیة وشارعي اإلطفاءوقریة نهر حسن وشارع 
یحتوي على  اإلطفاءشارع  أن ٢٠١٣لسنة  وفي ضوء ذلك أظهرت الدراسة المیدانیة ،الغدیر

     احتوى علـــى  ١٧وشارع )  محالت تجاریة ٦(احتوى على  ١٦وشارع ) حًال تجاریاً م٦٣(
ومجمل تلك المؤسسات )  محًال تجاریاً  ٤٢(احتوى على  ٤٠وشارع )  محًال تجاریاً  ٢٧(

  .والجملة ومحالت لتجارة المفردتخصصت في بیع المواد الغذائیة والخضر 
ال تفي بحاجة الفرعیة للمدینة الشوارع  تتواجد معالمحال التجاریة المتوفرة  أنیظهر مما تقدم    

خارجها یفضلون الذهاب  أوالكثیر من السكان الذین یسكنون داخل المدینة  أنالمواطن ولهذا نجد 
بغیة  البصرةمدینة الرئیسة في  األسواق إلى أو) سوق المدینة (  المنطقة التجاریة المركزیة إلى

  . الحصول على جمیع حاجیاتهم الیومیة 

  

السكنیة تجمعات لمؤسسات تجاریة تخدم سكان المحلة الواقعة فیها  األحیاء ضمنمن توجد       
الذي  األندلسكما في مجمع حي  ات من القرن العشرینیفي الثمانینبنیت هذه المجمعات وقد 

بیع السلع االستهالكیة للمواطنین في  تخصص) محل ١١(  افیه المحالت التجاریةیبلغ عدد 
بالقرب من مجمع المؤسسات الحكومیة )  محالً  ٢٨(وهناك محالت متجمعة أخرى یبلغ عددها 

بغیة التخلص من االزدحام المروري في الشارع  ٢٠٠٨عام  بناؤهاتم والذي  األندلسفي حي 
الرئیس إال أن ذلك المخطط لم ینجح باستقطاب المتسوقین وبالتالي استخدمت هذه المحالت 

تصلیح الدراجات الناریة وقطع غیارها وصناعة األثاث وصناعة الشبابیك وتركیب الزجاج ، كما ل
  . يسیورد ذكره الحقًا في االستعمال الصناع

السكنیة العدید من المحال  األحیاء معبخصوص المحالت التجاریة المتفرقة فتوجد  أما   
الزیادة الكبیرة  إلىویرجع سبب تواجدها  وأخرالتجاریة التي تتوزع بشكل متباین بین حي سكني 

العدید من القدرة الشرائیة مما حفز  ازدیادالسكان وارتفاع المستوى المعاشي لهم وبالتالي  أعدادفي 



 

  

 

 
  

الوحدات السكنیة بفتح محل تجاري ضمن مسكنه الشخصي وبلغ عدد المحالت التجاریة  أصحاب
  .  اً تجاری محالً ) ٧٤(السكنیة  األحیاءفي 

  

 

ما من مدینة عصریة في الوقت الحالي أال ویشكل االستعمال الصناعي فیها حصة رئیسة     
الذي یسهم و كبیر في البناء االقتصادي والوظیفي للمدن  لما تؤدیه من دور ) ١(في تكوینها 

مما ینعكس ذلك على جذب السكان وزیادة حاجتهم من  )٢( بتشغیل عدد كبیر من األیدي العاملة
الوحدات السكنیة لتلبیة الطلب المتزاید على االستعمال السكني وبالتالي زحف العمران على 

 في منطقة الدراسة وبحكم جذورها التاریخیة لموقعها على مجرى شط العربف. الزراعیة األراضي
فقد استقطبت العدید من المؤسسات الصناعیة مع بدایات القرن العشرین على الرغم من بساطتها 

الصناعات الخفیفة مثل صناعة القوارب الخشبیة ومعامل كبس التمور  السیما األمر بادئفي 
 مدةبعد  السیمازیادة سكانیة مرتفعة  مدینة شط العربوصناعات أخرى یدویة لهذا شهدت 

رافقها االنتعاش االقتصادي للمدینة بعد تأسیس جامعة البصرة كما ذكر سابقًا وما  التيات یالستین
ظهور  إلى أدىالذي  األمرع زیادة عدد السیارات والمكائن الزراعیة  م السیماتالها من تطورات 

أخذت  األساسوعلى هذا  سواء محالت صناعیة تخدم وسائل النقل والمكائن الزراعیة على حدٍ 
مع االستعماالت السكنیة والتجاریة  بالتداخل وذلكمواقع جدیدة  إلى باالنتشارالمحالت الصناعیة 

شهد االستعمال الصناعي توسعًا على حساب الدور  جهةفمن  ،مع ارتفاع قابلیتها على التنافس 
لهذه  المجاورةعلى حساب الفضاءات  أو الفرعیةالشوارع  أو الرئیسيالسكنیة المطلة على الشارع 

  .طراف المركز الحضري أعند  أوومن جهة أخرى تداخلت مع االستعمال التجاري  ، الشوارع
من %  ١,٢بنسبة )  اً دونم ٣٤,٤(  أي) هكتار  ٨,٦(احتل االستعمال الصناعي مساحة     

وهذه نسبة منخفضة لكونها صناعات ) ١٢(جدول الحضریة في المدینة  األرضمجموع استعماالت 
واسعة إلقامتها وعند مقارنة نسب هذا االستعمال مع مدن أخرى نجدها خفیفة وال تتطلب مساحات 

من مساحتها % ٥االستعمال الصناعي فیها  ةمثل مدینة البصرة التي ترتفع نسب جداً  منخفضة
                                                             

،ص ٢٠١٢لى ، عمان ، االردن ، ورة ، جغرافیة المدن ، دار المسیرة للطباعة ،الطبعة األأوعلي سالم الشو )١( 

٣٢٦  

 (2) Weber A,Theory of the Location of Industries, University of Chicago 

press, Chicago, 1909,pp:12-15  



 

  

 

 
  

 أنماطمنطقة الدراسة تحتوي على  أن وعموما نجد. )١(في مدینة النجف% ٧ونسبة  اإلجمالیة
  ).٢٠(خریطة االتیة كما موضح في صناعیة 

  

  

 خدمیة الوالمؤسسات  والجملة تجارة المفردلتعد المنطقة التجاریة المركزیة مركزًا لتجمع مؤسسات      
كلفة نقل ممكنة  بأقلتتمیز بخاصیة إیصال المنتج الصناعي التي صناعیة  وجود محال فضال عن

المستهلك وهي على اتصال دائم بأذواق المستهلكین ومیولهم وعلى اختالف أذواقهم ویعزى سبب  إلى
غلبها أیعتمد على الصناعات الخفیفة و هنا االستعمال الصناعي  أن إلىالتداخل بین االستعمالین 

 مساحة صغیرة لتشغلها ، فضال عن قدرتها على المنافسة بدفع إلىصناعات یدویة والتي تحتاج 
اإلیجارات أسوة باالستعمال التجاري كما لها القدر على جذب الزبائن نحو السوق لالستفادة من زبائن 

في  أنواعهااختالف  علىمجموع المحال الصناعیة  وقد بلغ،  المنطقة التجاریة في تصریف منتجاتها
  .)  ٢٧(عامالً  جدول )  ٢٥٠( یعمل فیها )  ً محال ٢٠٦( المدینة 

 

 

     
  ١٠,٨  ٢٧  ١٠,٢  ٢١  الغذائیة
  ٦  ١٥  ٧,٣  ١٥  الخیاطة
  ٧,٦  ١٩  ٨,٢  ١٧  واألثاثالخشب 

  ١٧,٢  ٤٣  ١٧  ٣٥  اإلنشائیةالصناعات 
  ٣٠,٨  ٧٧  ٢٩,١  ٦٠  الصناعات الحدیدیة

  ٦,٨  ١٧  ٦,٣  ١٣  والزجاج األلمنیوم
  ٢٠,٨  ٥٢  ٢١,٩  ٤٥  المنسوجات والجلود

  ١٠٠  ٢٥٠   ١٠٠  ٢٠٦  المجموع
  الدراسة المیدانیة : المصدر 

 

 

 
                                                             

، جامعة بغداد ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةعلي لفتة سعید ، اإلقلیم الوظیفي لمدینة النجف الكبرى ،  )١( 
  .١٦٦،   ص  ٢٠٠٧
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فـي  السـیمافـي منطقـة الدراسـة  الفرعیـةتتوزع المحال الصناعیة على امتداد الشوارع التجاریة      
تبین من خـالل الدراسـة المیدانیـة ارتفـاع  إذ،  كما أشرنا سابقاً  ٤٠و ١٧و١٦وشارع  اإلطفاءشارع 

 نســبة المحـــال الصــناعیة فـــي تلـــك الشــوارع لقربهـــا مـــن المنــاطق الســـكنیة التـــي تقــوم بخدمـــة ســـكان
تشكل حاجة یومیة لطبیعة و  نظرًا التصالها المباشر بالمواطن المجاورةالمدینة فضال عن المناطق 

تلــك الشــوارع قــدرتها علــى  ةمــن أهمیــ زادالمســتهلك فیمــا یخــص الجانــب الغــذائي والتصــنیعي وممــا 
بــربط مركــز المدینــة مــع القــرى  اإلطفــاءحیــث ســاهم شــارع  المجــاورةربــط مركــز المدینــة مــع القــرى 

 ٤٠شــارع  أمــا المدینــة مــع حــي الغــدیر الــذي ربــط ١٧فــي جنــوبي المدینــة وكــذلك شــارع  المجــاورة
لقــد كانــت واجهــات تلــك  ، لهــا المجــاورةفیــربط المدینــة مــع حــي كــردالن وقریــة نهــر حســن والقــرى 

التحســــن لكــــن بعــــد عبــــارة عــــن دور ســــكنیة یســــكنها الســــكان المحلیــــین  ٢٠٠٢الشــــوارع قبــــل عــــام 
الــدور الســكنیة  أصــحاب حفــزتكــل نواحیهــا ومــا تالهــا مــن تطــورات فـي  ٢٠٠٣عــام   االقتصـادي

 محالت صناعیة  إلىواجهات المنازل القدیمة  غالبیةتحویل  إلىالمتواجدة على امتدد تلك الشوارع 
المحــال التجاریــة والخدمیــة لتتناســب مــع  ألیهــاتســتغل مــن قبــل الصــناعات فحســب بــل امتــدت  لــمو 

الزراعیـة فـي المدینــة  األراضــيطبیعـة الزیـادة السـكانیة تلــك ممـا انعكـس علــى زحـف العمـران علـى 
  .وبیت زعیر وحي الغدیر  األندلسكما في محلة 

حســب بالصــناعیة للشــوارع الفرعیــة فــي مدینــة شــط العــرب و  األهمیــة إلــى) ٢٨(جــدول  یشــیر    
یقـدم الخـدمات الصـناعیة  اً صـناعی محـالً  ١٤٨بلغ عـدد المحـالت الصـناعیة اذ وموقعها ،  أنواعها

علـى  ةو عـال ، عـامالً  ١٧٩یعمـل فـي هـذه المهنـة و لهـا  المجـاورةالقـرى  أوالمختلفة لسـكان المدینـة 
ي الجـــاحظ لحـــالمحاذیـــة لـــدوائر الدولـــة  المدینـــة الســـیما المنطقـــةتجمـــع صـــناعي فـــي  هنـــاكذلـــك  

 واألثــاثصــناعة الخشــب  علــى تملتشــواصــناعي  كمركــزاســتخدمت  محــالً )  ٢٨(علــى تحتــوي و 
صـلیح تبالمرتبة الثالثة محـال  تلى والصناعات الحدیدیة بالدرجة الثانیة في حین جاءو بالدرجة األ

  .شخصًا  ٣٣الدراجات وكمالیات السیارات وقد بلغ عدد العاملین فیها  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 

 
  

 

 



 

 

 

 ١٢٠  
  

تركیب  –صناعات معدنیة  –صناعات غذائیة   ١٣٢
 – الكهربائیة األجهزةتصلیح  – األلمنیوم –زجاج 

 – بأنواعهاتصلیح الدراجات  –تصلیح السیارات 
  نافر أمخابز و 

 حاسوب  أجهزةتصلیح  –صناعات معدنیة   ٢٠  ١٧– 
صناعة  –صناعة الخشب  –تصلیح السیارات 

  قطع غیار السیارات – األلمنیوم
 ومخابز  أفران –الكهربائیة  األجهزةتصلیح   ١٧  ٨– 

  كمالیات السیارات 
 تصلیح الدراجات  –ومعجنات  أفران  ١٠  ٣  

 ١٧٩  ١٤٨    
  

  الدراسة المیدانیة: المصدر 
  

  

ذات صـناعات  بأنهـامنطقة الدراسة وتتمیز محالت و حیاء أتنتشر هذه الصناعات في أغلب      
المكـاني بشـكل مبعثـر وهـي صـناعات ال تطلـب طـرق  موقعهـاخفیفة تخـدم المحلـة السـكنیة ویكـون 

 ) ١( )صــناعة الخــدمات ( أو) صــناعة المجتمــع(ـمســاحات واســعة لقیامهــا وتســمى بــ أونقــل ســریعة 
مثـــل صـــناعة الخشـــب  أخـــرىالبلـــوك وصـــناعات  صـــناعة ومنشـــآتلصـــناعة الخبـــز  تآمنشـــمثـــل 

والشــبابیك الحدیدیــة والخیاطــة وتصــلیح المولــدات الكهربائیــة وتصــلیح  األبــوابوصــناعة  واأللمنیــوم
 فیــهیعمـل  اً صـناعی محــالً ) ١٧(هنـاك  أنالحظـت الدراســة مـن خـالل المســح المیـداني  ، السـیارات

  .المدینة أحیاءكن متفرقة من أمافي  موزعةشخصًا ) ٢٣(
                                                             

  .١٢١صبري فارس الھیتي وزمیلھ ، مصدر سابق ، ص) ١( 



 

  

 

 
  

 

الخدمیة عامًال مهما مـن عوامـل تحدیـد نمـو واتجاهـات زحـف المدینـة  األرضتعد استعماالت      
بعــادا مكانیــ الســكنیة لتتناســب مــع متطلبــات  األحیــاءضــمن ة نیــاوزم ةفضــال عــن إعطائهــا شــكال وإ

وتطــورهم االجتمـاعي واالقتصـادي ممــا یـنعكس ذلـك علــى تبـاین توزیـع المؤسســات  المتزایـدةسـكانها 
  . )١(ة  للمدینةالخدمیة ضمن الرقعة الجغرافی

الخدمیــة مــن  األرضولغــرض معرفــة التغیــر الحاصــل فــي المســاحة المخصصــة الســتعماالت     
مراحــل تطــور  إلــىمــدة الدراســة الحالیــة كــان البــد مــن الرجــوع  إلــىمجمــوع مســاحة المدینــة وصــوال 

جراء مقارنة بین مساحة استعماالت  الخدمیة وحصة الفرد خالل سنوات  األرضالمدینة العمراني وإ
التطـــور المســـاحي المخصـــص لهـــذا االســـتعمال مـــن ) ٢٩(یتضـــح مـــن  جـــدول . التعـــداد الســـابقة 

عنـدما )  اً هكتـار ٨,٥( ١٩٥٧حیث  بلغـت مسـاحة االسـتعماالت الخدمیـة فـي عـام  المدینة مساحة 
مـــن االســـتعمال ) ٢م٨,٦(وبـــذلك فقـــد بلغـــت حصـــة الفـــرد الواحـــد) نســـمة ٩٨٠٧(الســـكان  عـــددبلـــغ 

)  ٢م٤٢,٥( الـذي حـدد بــ نسـبة منخفضـة عنـد مقارنتهـا مـع المعیـار المحلـي الهـذه وتعد  الخدمي 
ویعــود ســبب ذلــك )  ٢م  ١٠,٧(  فقــد بلغــت حصــة الفــرد  ١٩٩٧عــام  أمــا ، )٢(للشــخص الواحــد  

ومـن شـأن  إلى زیادة مساحة استعماالت األرض وبالتالي مـن الطبیعـي إن ترتفـع حصـة الفـرد منهـا
وأیضــا تعــد ) اً هكتــار  ٣٨,٢(توســیع رقعــة االســتعمال الخــدمي للمدینــة لتبلــغ مســاحتها  ذلــك فقــد تــم

بلغــت حصــة  ٢٠٠٩نســبة منخفضــة جــدًا عنــد مقارنتهــا بالمعیــار المحلــي الســابق الــذكر وفــي عــام 
 ٤٢,٥( وهي تعد نسبة مخفضة عند مقارنتها بالمعیار المحلـي الـذي حـدد   )٢م١٤,٣(الفرد الواحد

ولهذا حـدثت قفـزة ) نسمة ٥٠٧٥٠(إلىللشخص الواحد بالرغم من ارتفاع عدد سكان المدینة )  ٢م
مــن )  اً هكتــار  ٧٢,٩(نوعیــة وكمیــة فــي جمیــع االســتعماالت الخدمیــة للمدینــة حتــى بلغــت مســاحتها

   :وتشمل تلك االستعماالت كاألتي ) ٢١(خریطة مجموع مساحة المدینة 
  

  
  
  

                                                             
تیر  وأثرهلدلیمي ، التغیر السكاني ایونس ھندي علیوي  )١(  الة ماجس ادي ، رس ة الرم في التوسع العمراني لمدین

  ٩٦ص .٢٠٠٢جامعة بغداد ،  –، كلیة التربیة ابن رشد 

 .١٣٦یحیى عبد الحسن فلیح الجیاشي ، مصدر سابق ، ص )  ٢(



 

  

 

 
  

 

  
  

  

 

 

٨,٦  ٨,٥  ٩٨٠٧  ١٩٥٧  
١٠,٧  ٣٨,٢  ٣٥٦٠٣  ١٩٩٧  
١٤,٣  ٧٢,٩  ٥٠٧٥٠  ٢٠٠٩  

  

االجتماعیة ، لواء البصرة ، المجموعة اإلحصائیة ، لتسجیل السكان عام  وزارة الداخلیة ، وزارة الشؤون  )١(
١٩٥٧.  

 .١٩٩٧هیأة التخطیط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  )٢(
 )٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  )٣(
  .١٩٥٤ -١٩٥٣خرائط الكادسترو لعام  )٤(
 )  ARG MAP 9.3( استخرجت المساحات بواسطة برنامج  )٥(
 . استخرجت حصة الفرد من قسمة مساحة الخدمات على عدد السكان )٦(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  الدراسة المیدانیة

  



 

  

 

 
  

  

تعد الخدمات التعلیمیة من االستعماالت المهمة التي توفرها المدینة لسكانها وسكان المناطق     
ات وحتى یمنذ الخمسین اً شهدت مدینة شط العرب نموًا مساحیًا وعمرانیا كبیر  إذ،  لها المجاورة

ل ذلك ارتفاعًا ـــــــــیصاحب كن أالوقت الحاضر لیتوافق مع الزیادة السكانیة وعلیه كان من الطبیعي 
 التل استعماــــشغ، عدادها وعدد الدارسین فیهاأعداد المؤسسات التعلیمیة من حیث مساحتها و أفي 

في  األرضاالت ـــمن مجموع االستعم اً دونم ١٦ أي )اتهكتار ٤ (إلغراض التعلیم مساحة األرض
ي حین سجل مجموع الكادر ــــــوطالبة ف اً طالب) ١٤٠١٥(عداد الطلبة أالمدینة وقد بلغ مجموع 

ة ـــمؤسس) ٣١(وهناك  ،)٣٠(جدول  ٢٠١٣-٢٠١٢لسنة  اً ومدرس اً معلم) ٧٢٧( التدریسي 
  . ) ٢٢(وخریطة  )٣١(جدول  المدینة إنحاءتعلیمیة بمختلف مراحلها موزعة بشكل متباین في 
 

 

   
  ٥,٥  ٤  التعلیمیة
  ١٤,٤  ١٠,٥  اإلداریة

  ٦٨,٦  ٥٠  خدمات النقل
  ١,٨  ١,٣  الصحیة
  ٢,٢  ١,٦  الدینیة

  ٧,٥  ٥,٥  الترفیهیة
  ١٠٠  ٧٢,٩  المجموع

  

  .لحساب المساحات Arc Map 9.3وبرنامج ) ١٢(جدول :  المصدر 
 

  

      
  ٢,٢  ٢٨٤  ١  ٦  ١  األطفالریاض  
  ٦٩,٢  ٩٧١٢  ٥٢  ٣٧٨  ٢٠  االبتدائيالتعلیم 

  ٢٨,٦  ٤١٢٩  ٤٧  ٣٤٣  ١٠  التعلیم الثانوي
  ١٠٠  ١٤٠١٥  ١٠٠  ٧٢٧  ٣١  المجموع

المدیریة العامة لتربیة محافظة البصرة، التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء التربوي، بیانات غیر : المصدر 
  ٢٠١٣منشورة، 



 

  

 

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  الدراسة المیدانیة



 

  

 

 
  

  

تعد ریاض األطفـال مرحلـة تربویـة هامـة ألنهـا تشـكل الركیـزة األساسـیة فـي السـلم الدراسـي والتـي   
تســاهم فــي تنمیــة شخصــیة الطفــل بجوانبــه الجســمیة والعقلیــة واللغویــة وبالتــالي تســهل عمیلــة الــتعلم 

ویتضــح مــن خریطــة ) . ســنوات ٥-٤(المدرســة ویتحــدد العمــر فیهــا مــن  إلــىالتــدریجي مــن البیــت 
هنــاك مؤسســة واحــدة لریــاض األطفــال فــي المدینــة تقــع فــي حــي  أن ) ٣٣،  ٣٢( يوجــدول) ٢٠(

-٢٠١٢بلـــغ عـــدد األطفـــال الملتحقـــین فـــي الروضـــة لعـــام ) ٢م ٣٣٥١(وتبلـــغ مســـاحتها  األنـــدلس
   شـــعب  كمـــا بلغـــت نســـبة األطفـــال لكـــل شـــعبة)  ٤(وطفلـــة مـــوزعین علـــى  طفـــالً ) ٢٨٤(  ٢٠١٣

بكثیــــر مـــن المعیــــار المحلـــي والعــــالمي الـــذي حــــدد           أعلـــىوتعــــد هـــذه النســــبة ) شـــعبة / طفـــالً  ٧١(
ضـغطًا كبیـرًا علـى هـذه الخدمـة التعلیمیـة فـي المدینـة  یشكلالذي  )١( طفًال للشعبة الواحدة) ٢٠(بـ 

  .وال یتوفر للمعلمة الفرصة الكافیة للعنایة التربویة لكل طفل باألطفالوبالتالي قلة االهتمام 
تكون المساحة المخصصة للطفل  أنالمعیار المساحي فقد حدد المعیار العالمي ضرورة  أما     

ــــــــى مســــــــاحة   ) ٢( )٢م ٣٥( األطفــــــــالالواحــــــــد فــــــــي ریــــــــاض  ــــــــي عل           بینمــــــــا اعتمــــــــد المعیــــــــار المحل
المســـاحة التـــي تخصـــص لكـــل  أن آخـــر بمعنـــى ، طفـــل) ١٢٠-١٠٠(لكـــل ) ٢م ٣٥٠٠-٣٠٠٠(

    النصـــــیب الفعلـــــي للطفـــــل الواحـــــد  إن أال) طفـــــل/ ٢م ٣٥-٣٠(بـــــین  حاو تتـــــر طفـــــل فـــــي الروضـــــة 
وهـــي نســـبة  ٢٠١٣لعـــام ) ٢م ٣٣٥١(البالغـــة  اإلجمالیـــة األطفـــالمــن مســـاحة ریـــاض ) ٢م ١١,٧(

انعكـس ذلـك  فـي المدینـة ةبسـبب وجـود روضـة واحـدقلیلة جدًا مقارنة بالمعیـارین المحلـي والعـالمي 
علــى أطفــال المدینــة اذ ال یتســنى للكثیــر مــنهم دخــول هــذه المرحلــة المهمــة وبالتــالي ضــعف قابلیــة 

  .التعلیم في هذه المرحلة إلزامیةنظرًا لعدم  ستفادة من هذه الخدمات التعلیمیةالتعلم وعدم اال
 األطفـــالمـــن ریــاض  إضــافیة عــدادأ إلـــىرب تحتــاج وبنــاء علــى مـــا تقــدم  فـــان مدینــة شــط العـــ   

ریـاض )  ٩(  إلـىتحتاج المدینـة  إذالملتحقین بها في الوقت الحاضر  األطفال إعدادلتتناسب مع 
لكـي تقلـل مـن الضـغط الواقـع علـى البنایـات الحالیـة واالقتـراب مـن المعیـار المحلـي  إضـافیة أطفال

  .نسمة) ٥٠٠٠(الذي حدد روضة واحدة لكل 
                                                             

ــدلیمي ، التوزیــع المكــاني للخــدمات  )١(  فــي مدینــة الفلوجــة ، رســالة ماجســتیر ،  التعلیمــةضــیاء خمــیس علــى ال
  .١٣٢،ص ١٩٩٩كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

والمســـتوطنات البشـــریة ومعـــاییر مبـــاني الخـــدمات  اإلســـكان، قســـم اإلقلیمـــيوزارة التخطـــیط ، هیـــأة التخطـــیط  )٢( 
 ٣٥ص .١٩٧٧العامة، بغداد، 



 

  

 

 
  

 إلـــىفـــان مدینـــة شــط العـــرب تحتـــاج  األطفــالالمطلوبـــة لریـــاض  اإلضــافیةبالنســـبة للمســـاحات  أمــا
لتــوفیر المجــال المناســب لتغطیــة ) اتهكتــار  ٣,٢( أي مــا یعــادل )  ٢م ٣١٥٠٠(مســاحة تقــدر بـــ 

النقص الحاصل في المساحات المخصصة لكل طفل ملتحـق بالروضـة بالشـكل الـذي یوصـل هـذه 
 البنایـــات أعـــدادوان زیـــادة  ، لكـــل طفـــل) ٢م ٣٠(المقـــرر محلیـــا وهـــو  دنـــىالحـــد األ إلـــىالریـــاض 

زحـف السوف تساهم في الضغط على الوحدة المساحیة وبالتالي تساهم في  للروضاتالمخصصة 
  .الزراعیة للمدینة األراضيالعمراني على 

 

  
  

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

  ١١,٧  ٧١  ٤  ٢٨٤  ٦  ٣٣٥١  ١  األندلس
  

المدیریة العامة  لتربیة محافظة البصرة، التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء التربوي، بیانات غیر : المصدر 
  .٢٠١٣منشورة، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

  

 
  

 
 

  ٣٥,٢  ١٤١٦  ٣٠  ٣  ٤٣,٨  ٤٢٤٩  ٤٠  ٨  ١٠٠  ٢٨٤  ١٠٠  ١  ١٢٧٥٠  األندلس 
  ٢٦,٨  ١٠٧٦  ٢٠  ٢  ٤,٢  ٤١٢  ٥  ١       ١٠٨٤٢  الجاحظ
      ٢٠  ٢  ١٢,٦  ١٢٢٦  ٢٠  ٤     ٥٣٧٦  كردالن

                     ٤٤٤٧  بیت زعیر
  ١١  ٤٤٤  ١٠  ١  ١٣,٤  ١٢٩٨  ١٠  ٢     ٦٠٥١  الغدیر

دور الزراعــــــــــــــة 
  والدواجن

٢٦٧١     
                

مركز الدفاع 
  المدني الجدید

٧٧٤     
١١,٥  ١١١٤  ١٥  ٣          

  ٨,٧  ٣٤٨  ١٠  ١  ١٤,٥  ١٤١٣  ١٠  ٢     ٣٥٦٥  الجامعة
                     ١٥٣  قاطع الجیش

                     ١١٠٠  الحیانیة
                     ١٧٣٧  العسكري
  ١٨,٣  ٧٣٥  ١٠  ١             ١١١٥  ١الشهداء

الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء 
  والمهجرین

٥٥     
                

                     ٤٦  الموظفین
                     ٦٨  ٣٧افراز 

  ١٠٠  ٤٠١٩  ١٠٠  ١٠  ١٠٠  ٩٧١٢  ١٠٠  ٢٠    ٢٨٤    ١  ٥٠٧٥٠  المجموع

  :المصدر
المدیریــة العامــة لتربیــة محافظــة البصــرة، التخطــیط التربــوي، شــعبة اإلحصــاء التربــوي، بیانــات غیــر منشــورة،  .١

٢٠١٣ 
  ).٢٠٠٩نتائج الحصر السكاني لعام ( وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء السكاني  .٢

 



 

  

 

 
  

  

وقد  لكونها القاعدة األساس للمراحل الالحقة كبیراً  اماً اهتملقد اهتمت الدولة بهذه المرحلة التعلیمیة 
عــداد المــدارس االبتدائیــة عــن طریــق اســتحداثها وتوســیع المبنیــة منهــا أتجلــى هــذا االهتمــام بزیــادة 

لمـن هـم فـي سـن  إللزامـياوزیادة دعم هذه المرحلـة التعلیمیـة مادیـا ومعنویـا وتطبیـق قـوانین التعلـیم 
 عـــدادأالمـــدارس وفـــي  عـــدادأحـــدوث تطـــور كمـــي فـــي  إلـــى أدىوهـــذا األمـــر   السادســـة مـــن العمـــر

الطلبة انعكس ذلك على توسیع الرقعة المساحیة  للمؤسسـات التعلیمیـة فـي جمیـع  وأعدادالمعلمین 
بلــــغ عــــدد المــــدارس االبتدائیــــة فــــي المدینــــة للعــــام الدراســــي  . مــــدن العــــراق ومنهــــا منطقــــة الدراســــة

 ٣٥٩٣٠(بنایـــات لتشـــغل مجمـــوع مســـاحتها )  ١٠( مدرســـة موزعـــة علـــى ) ٢٠(  ٢٠١٣-٢٠١٢
وطالبــة   اً طالبــ) ٩٧١٢(فــي حــین بلــغ  مجمــوع الطلبــة المســتمرین بالدراســة فــي هــذه المرحلــة   )٢م

حصــة التلمیــذ الواحــد  تــتاو تفام ثالثــي  كمــا جمیــع تلــك المــدارس تعمــل بــدو  إنعلمــًا ) ٣٤(جــدول 
توزیــع المــدارس  نأوبهــذا نجــد )  ٢م٣,٥( وســجل معــدل حصــة الطالــب ) ٢م ٤,٧-١,٨( مــابین 

كمــا فـي حــي القدیمـة  أحیائهــابــل تركـز فــي بعـض  أواالبتدائیـة فـي المدینــة لـم یكــن علـى نحــو متسـ
مدارس فـي حـین لـم نجـد أي بنایـة لمؤسسـة )  ٤( مدارس وحي كردالن )  ٨(التي بلغت  األندلس

  ). ٣٣(جدول  )الحیانیة والعسكري والزراعة وقاطع الجیش والموظفین (  حیاءأتعلیمیة في 
                نســـــــــمة تبلـــــــــغ مســـــــــاحاتها  ٢٥٠٠لـقـــــــد حـــــــــدد المعیـــــــــار المحلــــــــي مدرســـــــــة ابتدائیـــــــــة لكــــــــل        

معـدل مســاحة  أنوعنـد تطبیـق هــذا المعیـار علـى مدینــة شـط العـرب نجــد  )١()٢م٦٠٠٠-٥٠٠٠( 
الــذي جعــل  األمــروهــو اقــل مــن المعیــار المحلــي فیهــا ) ٢م٢٠٠٠(  المدرســة الواحــدة فــي المدینــة 

ممـــــا یتطلـــــب زیــــادة مســـــاحیة للمدرســـــة الواحـــــدة ) ٢م٣٥٩٣٠( مجمــــوع مســـــاحات المـــــدارس فیهــــا 
، ممـــا ســـوف یـــنعكس علـــى زحـــف  األقـــلالحـــد التقریبـــي مـــن المعیـــار المحلـــي علـــى  إلـــىللوصـــول 

التزایـد فـي عـدد سـكان المدینـة وبالتـالي زیـادة عـدد  حالـة ءمساحي للبنایـات المدرسـیة لغـرض احتـوا
       بمســــاحة ) بنایــــة  ١٠(  إلــــىن المدینــــة بحاجــــة فعلیــــة إـوبــــذلك فــــ، التالمیــــذ للمــــدارس االبتدائیــــة  

توســیع المــدارس القدیمــة ل أخــرىذلــك مســاحة  إلــى إضــافة، ) هكتــارات ٥( بمعنــى ) ٢م٥٠٠٠٠( 
  .بغیة تناسبها مع المعیار المحلي

  
  

                                                             
  . ٣٧، ص ١٩٧٧ومعاییر مباني الخدمات العامة ، وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط اإلقلیمي ، أسس  )١(



 

  

 

 
  

 



 

      

  ٤,١  ١٢٢٦   ٥١٢٠  ٤  كردالن  ١
  ٤,٧  ٤٢٤٩  ٢٠١٠٠  ٨  األندلس  ٢
  ٦,١  ٤١٢  ٢٥٤٠  ١  الجاحظ  ٣
  ٢  ١٢٩٨  ٢٦٠٠  ٢  الغدیر  ٤
  ١,٨  ١٤١٣  ٢٥٧٠  ٢  الجامعة  ٥
  ٢,٦  ١١١٤  ٣٠٠٠  ٣  ٣٧افراز   ٦

  ٣,٥المعدل   ٩٧١٢  ٣٥٩٣٠  ٢٠  المجموع
  

ـــة : المصـــدر  ـــة تربی ـــر منشـــورة، مدیری ـــات غی ـــوي، بیان محافظـــة البصـــرة، التخطـــیط التربـــوي، شـــعبة اإلحصـــاء الترب
٢٠١٣  

  

  

أن عـدد المـدارس الثانویــة لمدینـة شـط العـرب للعـام الدراســي     ) ٣٥،  ٣٣( يیظهـر مـن جـدول     
 )اعــــدادیتانمدرســــتان ( متوســــطة و ) مــــدارس  ٨( مــــدارس منهــــا )  ١٠(  تبلغــــ ٢٠١٣-٢٠١٢

بنایـات وتكـون ذات دوام ثالثـي تشـترك مـع المـدارس االبتدائیـة وقـد بلــغ )  ٧( تشـغل هـذه المـدارس 
   .وطالبة اً طالب)  ٤١٢٩(مجموع الطالب 

 أنضرورة بالمعیار هذا حدد  الذيالمعیار المساحي  وعند مقارنة مساحة المدارس الثانویة مع    
للمـدارس المتوسـطة ) ٢م ٢٢-٢٠(الثانویـة  المـدارستكون المساحة المخصصة للطالب الواحد في 

مدینة شط العرب تبلغ مسـاحة المـدارس الثانویـة فیهـا  أنلهذا نجد  اإلعدادیة للمدارس ) ٢م ٢٥(و 
مـن المسـاحة الكلیـة وهـو ) ٢م٣,٩(بحیث یكون نصیب كل طالب هو  ٢٠١٣لعام ) ٢م١٨٠٠٠(  

تزایـد اإلقبـال علـى التعلـیم الثـانوي مـع  إلـىمعدل منخفض جـدا مقارنـة بالمعیـار المحلـي ویعـود هـذا 
مدینة شط العـرب بحاجـة  نإـومع ذلك ف ،المدارس المخصصة لهذا المستوى من التعلیم  إعدادقلة 
  ةـــــــــإعدادی) ٢(متوسطة و) ٦(قعبوا مدرس) ٨(عدد إضافي من المدارس الثانویة یبلغ عددها  إلى



 

  

 

 
  

 



 

      

  ٢,٥  ١٠٨٧  ٢٨٠٠  ٢  األندلس  ١
  ١١  ٤٣٩  ٤٨٤٠   ٢  كردالن  ٢
  ٢,٣  ١٠٧٦  ٢٥٤٠  ٢  الجاحظ  ٣
  ٥,٨  ٤٤٤  ٢٦٠٠  ١  الغدیر  ٤
  ٧,٦  ٣٤٨  ٢٦٧٠  ١  الجامعة  ٥
  ٣,٤  ٧٣٥  ٢٥٥٠  ٢  الشهداء  ٦

  ٢م٣,٩  ٤١٢٩  ١٨٠٠٠  ١٠  المجموع
  

  عمل الباحث باالعتماد على: المصدر     
  الستخراج مساحة المؤسسات التعلیمیة)  ARG MAP 9.3 ( برنامج )١(
 ٢٠١٣البصرة، التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء التربوي، بیانات غیر منشورة، مدیریة تربیة محافظة  )٢(

  
  

الملتحقـة والمسـتمرة بالدراسـة  عـدادأللتـوفیر اإلعـداد المناسـبة لهـا ل) هكتـارات  ٤(  أضافیةبمساحة 
تى یصل عددها وفق المعیـار ح غط الواقع على مدارس هذه المرحلةللمدارس الثانویة لتخفیف الض

 نســمة) ١٠٠٠٠(نســمة ومدرســة إعدادیــة واحــدة لكــل ) ٥٠٠٠(وهــو متوســطة واحــدة لكــل  المحــدد
  .٢٠٠٩لسنة 

  
  
  
  
  
  
  



 

  

 

 
  

  

تعد الخدمات الصحیة ذات أهمیة كبیرة في حیاة السكان نظرًا لما توفره من خدمات تشكل        
ومن هنا نجد ان  ) ١(لصحة اإلنسان مما ینعكس ذلك في زیادة قدراته وقابلیته اإلنتاجیة  األساس
هو كیان كامل جسمیًا وعقلیًا ولیس مجرد  أن اإلنسان" المتحدة للصحة أكد على  األممدستور 

 ) ٢(اجتماعي  وعلى هذا األساس فأن الصحة لیست مجرد طب بل هدف "  اإلمراضخلوه من 
وتأتي دراسة واقع الخدمات الصحیة في مدینة شط العرب ومدى مالئمتها وتوازن توزیعها 

) هكتار ١,٣( شغلت الخدمات الصحیة مساحة  ، المختلفة ضرورة مهمة أحیائهاالجغرافي على 
من % )  ٠,١( الخدمیة في المدینة ونسبة  األرضمن حجم استعماالت % )  ١,٧(أي بنسبة 

كما و المؤسسات الصحیة في المدینة  توزیع) ٢٢( تبین خریطة و ، مجموع مساحة المدینة الكلیة 
  :یأتي

 

ویعد المركز الصحي الوحید في ) ١٩٥٤(عام وقد شید  األندلسیقع هذا المركز في حي    
یحتوي على تشكیالت  المجاورةمدینة شط العرب یقدم خدماته لسكان المدینة وسكان القرى 

والطفل  األممنها اختصاصات طبیة عامة وخدمات وقائیة وبرامج لرعایة  وخدمات مختلفة
والتلقیحات الخاصة بها كما یحتوي على صالة للوالدة وشعبة لفحص الراغبین بالزواج  فضال عن 

یحتوي على  كماضمن الجانب الصحي من عمال الرقابة الصحیة على المؤسسات التي تعمل أ
جانب إسهامه في تحسین  إلى ،صیدلیة ومختبر للتحلیالت المرضیة ووحدة الصحة المدرسیة 

یعمل في  ، وتطویر تلك الخدمات من خالل قیام بعضها بتقدیم الخدمات التعلیمیة والبحثیة
طبیب  ناو مع)  ١٧( و عام اختصاص أطباء) ٧( المركز الصحي طبیب اختصاص واحد و

)  ٤٠(و اً ممرض) ٣٤( وأیضا احتوى على   مختبر يمساعد) ١٠(و ینصیدالنی )٤( فضال عن
  ).٣٦(جدول  اً موظف )١١٣( أي ما مجموعه  اأداری اً موظف

 
                                                             

فیصل عبد منشد ، تقییم كفاءة الخدمات الصحیة في محافظة البصرة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ،  )١( 

  .٢٣٤، ص ٢٠٠٠، لسنة  ٤٣العدد 

، جامعة  آلداباأسامة إسماعیل عثمان الراشد ، مدینة الدیر دراسة في جغرافیة الحضر ، مجلة كلیة  )٢( 

  .٢١٩، ص ٢٠٠٨، لسنة  ١٢البصرة ، العدد  



 

  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 





 












































































 

 



 

         

 

  

بیانات غیر المركز الصحي في مدینة شط العرب ، دائرة صحة البصرة ، قطاع شط العرب ، : المصدر 
  ٢٠١٣، منشورة 

      
 قدمنطقة الدراسة تعاني من نقص حاد في مستوى الخدمات الصحیة و  نامما تقدم نجد      

من سكان المدینة غیر راضین عن مستوى تلك الخدمات % ٦٨نسبة بالعینة  إفرادآراء تبین من 
 كما تبین من المقابلة الشخصیة ، حاالت الصحیة للسكانالالكادر الصحي ب اهتماملعدم  نظرا

منهم یفضلون العیادات % ٩٣الباحث مع عدد كبیر من سكان المدینة ان نسبة  أجراهاالتي 
 الصیدلیات أوفي العیادات الخاصة  یتلقون العالجن المرضى أو  ، الخارجیة على المركز الصحي
 أسعارفي مدینة البصرة لغرض العالج على الرغم من زیادة  أوالمنتشرة في منطقة الدراسة 

 نهاأو للمدینة السیما في هذا القطاع الحیوي  لهذا ینبغي االهتمام ، والمستلزمات الصحیة األدویة
أحیائها السكنیة في وزیادة  وتوسعاً تشهد زیادة مستمرة في حجمها السكاني ونموًا كبیرًا لمركزها 

الحالي مما یتطلب ذلك دعم هذا القطاع كمًا ونوعًا وتوزیعًا بشكل یتناسب مع حجم السكان 
   .والمستقبلي 

 أطباء)  ٧( یحتوي المركز الصحي في المدینة على للسكان  األطباءمعیار عدد لووفقًا      
 وهو معدل كبیر جدًا مقارنة بالمعیار التخطیطي المعتمد) نسمة١٠٠٠٠ یعالجطبیب  ١( وكل 

 والقرى التابعة لها مدینة شط العرب أننجد  األساسوعلى هذا  )١()نسمة١٠٠٠/ طبیب  ١(
                                                             

مصدر سابق ،  التباین المكاني للخدمات المجتمعیة في مدینة البصرة ، عباس عبد الحسن كاظم العیداني ، ) ١(

  .١٦٣ص



 

  

 

 
  

وهذا المستفید من الخدمات الصحیة  اإلقلیمسكانها وسكان  احتیاجاتلسد ) اً طبیب ٦٢( إلىبحاجة 
یخصص للمركز  إذیبرز مدى الزخم الحاصل علیه بحیث تنخفض مستویات خدماته للسكان 

الستقبال  ةتكون كافی األدویةتوفیر  أوحصة سواء كانت على مستوى الكوادر العاملة فیه 
  .في المدینة نسمة) ١٠٠٠٠(

من السكان مركز صحي واحد ال تقل ) نسمة ١٠٠٠٠( المعیار المساحي فقد حدد لكل  أما    
         عدد السكان المخدومین فقد بلغ أعالهوكما یتضح من الجدول  )١()٢م٥٠٠٠( مساحته عن 

مراكز صحیة وبمساحة )  ٦(  إلىتحتاج  مدینة شط العرب أننجد  ومن هنا) نسمة ٦٥٦٣٧(  
السكان المخدومین  احتیاجاتلتغطي   ٢٠١٣لسنة  )اتهكتار  ٣(  أي )٢م٣٠٠٠٠(   إجمالیة
الزراعیة مما  األراضيعلى زحف العمران على حساب  اً عد الزیادة المساحیة انعكاستو ، كافة 

  . للمدینة األساسيضمن المخطط من حجم المساحات المزروعة  حتماً  سیقلص

  

وما یتبعها من صیدلیات ومختبرات  الخاصةتشمل هذه المؤسسات على العیادات الطبیة    
على جانبي الشارع العام في  السیماوتتركز هذه العیادات في مركز المدینة .  للتحلیالت المرضیة

قلیمیة  ١٦شارع  مثلالمدینة فضال عن الشوارع التجاریة  وتؤدي هذه العیادات وظیفة صحیة محلیة وإ
وطبیبة وفي  اً طبیب )١٣(یعمل فیها  خاصةعیادة ) ١١( تضم مدینة شط العرب  . في الوقت نفسه

والسونار  واألشعةوالنسائیة والتولید  واألطفالوالكسور  واألسنانمختلف االختصاصات الباطنیة 
الصیدلیات ومخازن األدویة فهي  أما ، والجاحظ األندلسفي حي  تتوزعاختصاص عام  إلى إضافة
صیدلیة في المدینة مستفیدة من ) ١٤(في المركز التجاري إذ بلغ عددها  كثیفتركزت بشكل  األخرى

الذي تحققه مع العیادات الطبیة الخاصة بفعل التقارب الوظیفي والتخصصي والتي لحقت  راو التج
  .)٢٢(  خریطة  مختبرات) ٥(من  كثربها المختبرات الصحیة التي ازداد عددها أل

 

) عامطبیب واحد ( تحتوي مدینة شط العرب على مجمع طبي واحد یقع في حي الجاحظ یعمل فیه    
  . یخدم سكان المدینة فقط

  
  

                                                             
  . ١٦٨، ص  عباس عبد الحسن ، مصدر سابق )  ١(



 

  

 

 
  

  

تتمثــل االســتعماالت الدینیــة فــي مدینــة شــط العــرب بالمســاجد والحســینیات فضــال عــن المقــابر      
المراســیم والشــعائر الدینیــة  أداءكبیــرة مــن الســكان لغــرض  اً أعــدادوالمشــاهد الدینیــة والتــي تســتقطب 

مــــن مســــاحة %)٢,١(بنســــبة ) هكتــــار ١,٦(والعبــــادة  ولهــــذا فقــــد شــــغل هــــذا االســــتعمال مســــاحة 
فیمـــا یخـــص التوزیـــع و . للمدینـــة  اإلجمالیـــةمـــن المســـاحة %) ٠,٢(الخدمیـــة و األرضاســـتعماالت 

التـي توضـح ) ٢٣(خریطـة  علـىالدینیـة فـي المدینـة یمكـن إظهارهـا  األرضالجغرافي الستعماالت 
القریبة  األحیاءان نسبة كبیرة من هذا االستعمال تتركز في المنطقة التجاریة المركزیة من المدینة و 

االستعماالت التي لها میل كبیر للتوقیع المركزي مما یعلـل ارتفـاع  أهمكونه من لمنها ویعزى ذلك 
لمنـاطق المتوســعة حـدیثا ولهــذا وانخفــاض نسـبته فــي ا) التنومـة( كثافتـه فـي قصــبة المدینـة القدیمــة 

ن نســبة كبیــرة مــن المســاجد والحســینیات تتركــز علــى الشــارع العــام الــرئیس فــي المدینــة وقــد بلــغ إـفــ
في حي الجـاحظ  أثنانیتوزع منها    )٣٧(جدول  مساجد)  ٦(  منها )   ٤٤(   اإلجماليعددها 

بالنسـبة للحسـینیات  أمـا ، زعیـر بیتو   األندلسو كردالن و الجامعة  األحیاءو مسجد واحد لكل من 
حســینیات فــي حــین ) ١٠( بـــ   األنــدلسحســینیة فــي المدینــة حضــي حــي )  ٣٨( فقــد بلــغ عــددها 

هذه  ورة عشوائیة مع العلم ان جمیعالسكنیة في المدینة وبص األحیاءالمتبقیة على  األعدادتوزعت 
 أصـــحابهاتعــود ملكیتهــا لســـكان المدینــة وغالبیتهــا  كانـــت عبــارة عــن بیـــوت قدیمــة قــام  الحســینیات

 ) ٢م٢٥٠-١٥٠(مساحتها بین حاو تتر و  مساجد لتكون وقف لهم وصدقة جاریةبهدمها وبنائها بهیأة 
 )ع(مقـام الرضـا (  ل في حـي بیـت زعیـر و بالنسبة للمشاهد الدینیة فالمدینة تضم مشهدین األ أما ،

المشــهد  أمــا ان المدینــة وســكان محافظــة البصــرة هــذا المقــام بخصوصــیة كبیــرة بــین ســك ویتمتــع) 
  . األندلسفي حي ) مرقد سید قاسم ( تمثل بـ  اآلخر
المقـابر فهـي تعـد مـن االسـتعماالت الشـائعة فـي المـدن وهـي تمیـل للتـوطن عنـد  وفیمـا یخـص     

وتتمثـل بمقبـرة واحـدة تقـع فـي حـي بیـت  )دونـم ٣(بلغ مساحة هذا االستعمال حیث المدینة  إطراف
بــالرغم مــن تــداخل هــذه المقبــرة مــع النســیج  األطفــالزعیــر وهــي مقبــرة محلیــة  تقتصــر علــى دفــن 

في حین كانت هناك مقبرة . انها غیر مسیجة وحالیًا زحف علیها العمران بشكل كبیر أالالحضري 
علیهـــا  كمـــا مـــر ذكرهـــا ســـابقًا فـــــــــــــي حـــي كـــردالن وحالیـــًا زحـــف) نـــات مامقبـــرة األ( قدیمـــة تســـمى 

فـي الوقـت  ةحي سكني تمثل في حي الموظفین ولم تعد المقبرة موجودجزء من العمران وأصبحت 
  . الحاضر
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  ٢٦,١  ١٢  ١  ١٠  ١  األندلس  ١
  ٢٦,١  ١٢  ٠  ١٠  ٢  الجاحظ  ٢
  ٢١,٧  ١٠  ١  ٨  ١  بیت زعیر  ٣
  ٦,٥  ٣  ٠  ٢  ١  كردالن  ٤
  ٨,٦  ٤  ٠  ٤  ٠  الغدیر  ٥
  ٢,٢  ١  ٠  ١  ٠  الزراعة والدواجن  ٦
  ٢,٢  ١  ٠  ١  ٠  العسكري  ٧
  ٢,٢  ١  ٠  ١  ٠  الشهداء  ٨
  ٢,٢  ١  ٠  ٠  ١  الجامعة  ٩

  ٢,٢  ١  ٠  ١  ٠  والمهجرین ٢الشهداء  ١٠
  ١٠٠  ٤٦  ٢  ٣٨  ٦  المجموع

  

  الدراسة المیدانیة: المصدر 
  
  

، دائرة البلدیة ، وتشمل قائمقامیة قضاء شط العرب  واإلداریةالمؤسسات الحكومیة ب تتمثل   
الموارد المائیة والماء والمجاري  فضال عن دائرة ، دائرة زراعة قضاء شط العرب ، شرطة المركز 

، دائرة الدفاع المدني ، المجلس البلدي ، محكمة قضاء شط العرب ، المدینة  واألحوالالجنسیة 
لىالماء و ودائرة دائرة الكهرباء ، محطة وقود شط العرب  في  األخرىغیر ذلك من المؤسسات  إ

  .  المدینة



 

  

 

 
  

من  %١٤,٤ بنسبة) اً دونم٤٢(  أيات هكتار  ١٠,٥مساحة بلغــت  اإلداریةالمؤسسات  احتلت
   .في المدینة  األرضمن مجموع استعماالت %) ١,٤( مجموع االستعماالت الخدمیة ونسبة 

ویتضح ذلك ما تقدمه هذه المؤسسات من  اإلقلیمیةمن الخدمات  اإلداریةتعد الخدمات     
یقوم  حیث اإلداریةالتي ترتبط بها من الناحیة مدینة وسكان المناطق المحیطة خدمات لسكان ال

الحصول على الخدمات واستكمال معامالتهم  ألجلسكان تلك المناطق بمراجعة الدوائر المختلفة 
لموقع الجغرافي الذلك كان  المجاورةلتطویر العالقات بین مركز المدینة والمناطق  أدى األمروهذا 

 اإلداریةاذ تتجمع غالبیة المؤسسات  الغ في اختیار مواضع تلك الدوائرالب األثرلتلك المؤسسات 
ضمن رقعة مساحیة محددة في المركز المدینة على الضفة الیسرى من مجرى شط العرب من 

   .)٢٣(خریطة  األندلسضمن حي 
الكفاءة الوظیفیة فلم تحقق المستوى المطلوب من الناحیة المساحیة لخدمـة سـكان ب وفیما یتعلق   

حیــث بلغــت  )١() ٢م٣,٨٢( المدینــة الســیما عنــد مقارنتهــا مــع المعیــار التخطیطــي المتعمــد البــالغ 
وهــي نســـبة اقـــل مـــن )  ٢م ٢(فـــي مدینــة شـــط العـــرب  اإلداریـــةحصــة الفـــرد الواحـــد مــن الخـــدمات 

  .المعیار التخطیطي المقترح 
  

  

الخدمات الترفیهیة دورا مهما في بناء قاعدة اجتماعیة سلیمة بدنیا ونفسیا من خالل  تلعب     
قات الفراغ إلشباع الرغبات أو ما توفره المناطق الترفیهیة من خدمات وتسهیالت ومجاالت لقضاء 

والهوایات لألعمار كافة ولمختلف الشرائح االجتماعیة مما ینعكس ایجابیا على تحسین الصحة 
ة والنفسیة والجسمیة وخلق النمو االجتماعي من الفرص الترفیهیة المتنوعة فضال عن دور العقلی

مالئمة للعیش من خالل تشیید  أكثرالترفیه في تطویر البیئة الطبیعیة وجعل المحیط البیئي 
كما وتعد الخدمات الترفیهیة بمثابة  )٢(الحدائق والمناطق الخضراء وغیرها السیما لساكني المدن

رئات التي یتنفس من خاللها المواطنون والمكان الذي یجدون فیه الراحة والهدوء بعیدًا عن حیاة ال
في مدینة شط العرب  الترفیهیةالصخب والضجیج التي تعیشها المدن وبهذا نجد ان الخدمات 

الحدیثة فضال عن مقاهي  األلعابتمثلت بالحدائق العامة والمالعب الریاضیة وصاالت 
   .االنترنت

                                                             

  .١١١ یحیى عبد الحسن فلیح الجیاشي ، مصدر سابق ، ص)  ١(
 .٤٢، ص١٩٨٩سعدي محمد صالح السعدي، التخطیط اإلقلیمي، بیت الحكمة، جامعة بغداد، ) ٢(



 

  

 

 
  

من %) ٧,٥( بنسبة ) دونم ٢٢(أي ) هكتار  ٥,٥( احتلت الخدمات الترفیهیة مساحة     
جدول مساحة المدینة  أجماليمن % )  ٠,٧(  و  )٣٠(جدول  الخدمیة االستعماالتمساحة 

 )٢٤( خریطة  األندلسجمیعها موزعة في حي و  متنزهات ةأربعشملت هذه المساحة  )١٢(
مركزین لنوادي الشباب وخمس وجود  إلى إضافة وحدیقة واحدة للحیوانات في حي كردالن

ضمن الشارع العام الرئیس في من االلكترونیة موزعة  لأللعابمحالت لالنترنت وثالث صاالت 
  .فضال عن مكتبة عامة واحدة . المدینة 

لزوارها لحد مدة الدراسة على  أبوابهاالذكر لم تفتح  األنفةجمیع المتنزهات  أنوعلى العموم     
بلدیة  أن إلىویعود سبب ذلك ووسائل الترفیه فیها  أشجارهاالرغم من تكامل تصامیمها وتوزیع 

لسكان  أبوابهاوبالتالي فتح  )١( إیجارهاللمزایدة العلنیة لغرض  إعالنها تنتظرقضاء شط العرب 
العینة غیر راضین عن مستوى  أفرادمن % ٧٦ما نسبة  أننجد  األساسوعلى هذا المدینة 

هم مقتنعین نوعا ما عن مستوى الخدمات الترفیهیة % ٢٤ونسبة  الترفیهیة في المدینةالخدمات 
  . في المدینة 

وعند مقارنة االستعمال الترفیهي في المدینة مع المعیار المعد من قبل هیأة التخطیط في     
وهي ) شخص/ ٢م٠,١( حصة الفرد في المدینة بلغت  أننجد ) شخص /٢م٦,٥( العراق والبالغ 

حاصل في المدینة وفق المعیار  اً عجز نجد هناك لذلك  نسبة متدنیة جدًا بالمقارنة مع هذا المعیار
توفر لسكان مدینة شط العرب وبهذا سوف نجد ت إنیفترض ) اتهكتار  ١٠( لیبلغ  أعالهالمذكور 

  .ات المدینة من هذا النوع من االستعماالت توسع مساحي بغیة سد احتیاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  ٣/٦/٢٠١٣مدیر بلدیة قضاء شط العرب االثنین ) مازن كاظم كریم ( مقابلة شخصیة مع السید  )١( 
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 السـیمامع بعضـها الـبعض  األرضلم تتفاعل استعماالت  تنمو وتتطور ما أنال یمكن للمدن     
لذلك تعد شبكة خطوط النقـل المحـور األسـاس  )١(الذي یشغلها هذا العنصر األرضعنصر النقل و 

 األرضلتحدید مالمح الزحف العمرانـي للمدینـة مـن حیـث تحكمهـا فـي توزیـع الشـوارع واسـتعماالت 
واصــل بــین مركــز كمــا تســاهم فــي ربــط المدینــة مــع المنــاطق المحیطــة بهــا عــن طریــق الت األخــرى

لـه الـدور األساسـي فـي ربـط الوظـائف واألنشـطة  إنكما   المجاورةالمدینة والظهیر الزراعي للقرى 
  .أخر  إلىوالخدمات في المدینة لتحقیق سهولة الوصول والحركة من مكان 

التخطـــیط الجیـــد ســـواء فـــي تصـــمیم المحـــالت  إلـــى  افتقـــرت الطـــرقفمنـــذ تأســـیس المدینـــة        
 إحیــاءكمــا فــي  أزقتهــاشــوارعها نجــم عــن ذلــك الشــوارع العضــویة الملتویــة الضــیقة فــي  أوالســكنیة 

هــذه الشــوارع بــالرغم مــن بســاطتها فهــي دلیــل واضــح علــى أثــر  حیــث عــدتكــردالن وبیــت زعیــر ، 
طــرق  أطــوالمجمــوع  حتــى بلــغ  آنــذاكضــمن المحــالت الســكنیة مــن النمــو الطبیعــي لحركــة النقــل 

 أنمـاط بتغیـر وذلـك) كـم ١٥(  إلـىفقد وصـلت  ١٩٥٧في عام  أما، ) كم ٩(  ١٩١٣النقل عام  
اسـتجابة لمتطلبـات النمـو الحضـري وظهـور السـیارات وزیـادة إعـدادها بشـكل  كفاءتها زیادةالطرق و 

قـل ممـا في الكفاءة الوظیفیة لطـرق الن اً حقق قصور  األمرسریع تناغمًا مع زیادة السكان ففي بدایة 
الشــوارع وزیــادة رقعتهــا المســاحیة تماشــیا مــع التغیــرات  أنمــاطتوجــب علــى الســلطة الحكومیــة تغییــر 

ومحلـــة الجـــاحظ وتغیـــر نظـــام الشـــوارع مـــن  األنـــدلسالحدیثـــة وبالفعـــل أضـــیفت قصـــبة التنومـــة فـــي 
زیـادة بسـبب  الطرق أطوالتوسعت  ١٩٧٢وبعد عام ،  الشوارع المستقیمة والعریضة إلىالعضوي 

منطقــة الدراســة ومنهـا العائـدات المالیــة بعـد تــأمیم الــنفط ومـا رافقهــا مـن تطــورات فــي عمـوم العــراق 
لالســتقامة واالتســاع وانتظــام مســاراتها باتجــاه محــور الطریــق  الفرعیــةلــذلك خضــعت شــبكة الطــرق 

) جـــرف الملـــح ســـابقاً (ســـكنیة جدیـــدة مثـــل حـــي الغـــدیر أحیـــاء فـــي ظهـــورالـــرئیس ممـــا ســـاهم ذلـــك 
  .واستكمال حي الجاحظ  مع توسیع الشارع العام وتبلیطه  وربطه بالشارع الدولي 

مـع اسـتمرار نمـط الشـوارع ) كـم٤٣(  إلـىالطـرق فـي المدینـة  أطـوالوصـلت  ٢٠٠٢عام وفي     
رافقهـا اتســاع و ركـة العمـران اتسـعت ح ٢٠٠٣وبعــد عـام المسـتقیمة  المتعامـدة مـع بعضـها الـبعض 

علیها عملیات استحداث منها  تكبیر لطرق النقل وفي كل اتجاهات المدینة حتى الجسور فقد جر 
                                                             

 ءالجز ) دراسة كارتوغرافیة ( الحضریة لمدینة الفلوجة  األرضأحمد سلمان حمادي الفالحي ، استعماالت ) ١( 
  ١٠٦، ص ٢٠٠٥، كلیة التربیة ، جامعة المستنصریة ،  هدكتورا أطروحة،  لو األ



 

  

 

 
  

وكـــذلك  انشـــاء ،  ٢٠١٢فـــي عـــام   جســـر التنومـــة الجدیـــد الـــذي یـــربط المدینـــة مـــع مدینـــة البصـــرة
في ) كردالن  ،الشمخاني  ،الشعیبي  ،الحوامد ( كما في انهار  األنهارعلى  أقیمتالجسور التي 

 وقد ) ١() م١٤مشروع لتوسیع شارع الكورنیش على ضفة شط العرب لیبلغ عرض الشارع (المدینة 
  .    )٢٢( خریطة و  )٣٨(جدول  ٢٠١٣عام) كم  ٥٩(وارع الش أطوالبلغ مجموع 

 

 

 
 

  

٩  ١٩١٣-١٦٠٠  
١٥  ١٩٥٧-١٩١٤  
٤٣  ٢٠٠٢-١٩٥٨  
٥٩  ٢٠١٣-٢٠٠٣  

  

ــــم حســــاب  earth Googleالباحــــث اعتمــــاد علــــى خریطــــة الكادســــترو والخــــرائط المســــحوبة مــــن : المصــــدر  وت
  )Google earth – Arc Map 9.3(برامج مساحات الشوارع لكل مرحلة اعتمادا على 

  
      أي ما یعادل  ) دونم ٢٠٠(  اي )اً هكتار  ٥٠(  خدمات النقل في المدینة مساحةاحتلت      

من %) ٦,٥( الخدمیة وبنسبة  األرضمن مجموع المساحة المخصصة الستعماالت %) ٦٨,٦( 
 األندلسفي حي )  كراجان( الشوارع هناك  إلىتضمنت باإلضافة  ،المساحة اإلجمالیة للمدینة 

) اثنان( فضال عن ذلك توجد محطات لتعبة الوقود التي بلغت  )٢م٤٠٠٠( ماوتبلغ مساحته
تمثلت خدمات النقل في المدینة اعتمادا على الشارع العام  )٢م٤٣٥٠( ومجموع مساحتهما

الشارع العام یشهد حركة مرور كثیفة ویتمثل ذلك  أنالرئیس والشوارع المتصلة معه ومن هنا نجد 
 الذروة قاتأو ظاهرة یومیة انعكست على النشاط الحركي في  هذهبوقوف السیارات على جانبیة 

واإلیجارات على  األراضيكما وان انخفاض أسعار .  )مساءاً  ٧- ٥( ومن ) صباحًا  ١٠-٨  من
السیارات  عدادأفضال عن زیادة  طرافألاطول الطرق الممتدة بعیدًا عن مركز المدینة وباتجاه 

                                                             
 .١٧/٣/٢٠١٣مقابلة شخصیة مع المھندس مازن كاظم كریم ، مدیر بلدیة قضاء شط العرب ، األحد  )١( 



 

  

 

 
  

بفتح الشوارع وامتداد الطرق وتفرعاتها جعل منها عامل رئیسي في زحف العمران وتوسعه على 
  .حساب المناطق الزراعیة 

 

موضوع طرق النقل حسب الباحثین واغلبیه هذه المعاییر  لتاو تنتعددت المعاییر التي     
الشوارع مثل النظام الشعاعي والنظام الرباعي والعضوي ، في حین وجد  أنماطحسب ب وضعت

شوارع سكنیة  إلىمثل تصنیف الشوارع  نتبعًا للمعیار الوظیفي المستخدم في المد أخرتصنیف 
 أوكما وجد تصنیف ثالث تمثل في نوعیة الطرق الرئیسة  ،وتجاریة وصناعیة وشوارع خدمیة 

الشوارع حسب المعیار الوظیفي كما موضح  أنماطوالذي یهمنا في هذا الموضوع  .طرق ثانویة 
  ). ١٥( وشكل )  ٣٩( في جدول 

١ 

هي الشوارع التي یمارس على جانبیها االستعمال السكني ففي مدینة شط العرب بلغ مجموع و  
 أما ، الشوارع في المدینة والأطمن مجموع %  ٨٠,٧كم بنسبة ٥٢,١٥الشوارع السكنیة   أطوال

في  م٥-٣الحدیثة وبین األحیاءم  كما في ١٠-٦مابین  تراوحبخصوص عرض الشوارع فقد 
من مجموع مساحة الشوارع في المدینة وبنسبة    اً هكتار  ٢٦القدیمة واحتلت مساحة   األحیاء
٥٨,٧ %  .  

 

ویمكن مالحظتها في مدینة شط ، وهي الشوارع التي تمارس على جانبیها االستعمال التجاري 
حركة  تسهیلالعرب في الشارع العام وبعض الشوارع الفرعیة المتصلة بالشارع العام وظیفتها 

الشوارع  أطوالمن مجموع   كم ٥,١١ها أطوالالبضائع والخدمات والمتسوقین ویبلغ مجموع 
بخصوص  أما) م١٢-٨( سجلت عرض الشوارع في هذا النمط ما بین و %  ٧,٩وبنسبة 

المخصصة  اإلجمالیةمن المساحة % ١٦,٩وبنسبة  هكتار ٧,٥المساحة التي تحتلها فقد بلغت 
  .لطرق النقل

 

یقصد بالشوارع الصناعیة هي تلك الشوارع التي تتوزع على جانبیها االستعماالت الصناعیة لذلك 
كم وبنسبة   ٥,٥الصناعیة  الشوارع أطوالكن متفرقة من المدینة فقد بلغ مجموع أمافهي تحتل 



 

  

 

 
  

من مجموع % ٢٠,٩ة  بنسب هكتار ٩,١فیما یخص المساحة التي احتلها فتمثلت  أما%  ٨,٥
  )م١٤-٨( عرض شوارعها ما بین  تراوحتالشوارع وقد مساحة 

 

 ١,٩ها أطوالمجموع  ، بلغ والترفیهشوارع التسلیة  أوهي الشوارع التي تخدم المؤسسات الحكومیة 
من %  ٣,٨بنسبة هكتار  ١,٧الشوارع واحتلت مساحة  أطوالمن مجموع % ٢,٩بنسبة  كم

  ).م١٤-٦یبلغ متوسط عرضها .الشوارع في المدینةمجموع مساحة 
 

 
  

   
 

 

  ٥٨,٧  ٢٦  ٨٠,٧  ٥٢,١٥  السكنیة
  ١٦,٩  ٧,٥  ٧,٩  ٥,١١  التجاریة
  ٢٠,٥  ٩,١  ٨,٥  ٥,٥  الصناعیة

  ٣,٩  ١,٧  ٢,٩  ١,٩  الخدمي والترفیهي
  ١٠٠  ٤٤,٣  ١٠٠  ٦٤,٦٦  المجموع

  

 )وبرنامج )  Google earth( عمل الباحث اعتمادًا على مرئیة فضائیة  المتوفرة في برنامج : المصدر 
ARG MAP 9.3)   الشوارع ومساحاتها أطوالفي حساب.  

  

 

 

  
  ) ٣٩( جدول : المصدر        
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نمـاالزراعیـة لـم تكـن ولیـدة الصـدفة  األراضـيعملیة الزحف العمراني على حسـاب  نإ    تكمـن  وإ
 أخـــرىى الزحـــف وعوامـــل هنـــاك عوامـــل شـــجعت علـــ أدقبمعنـــى و  طبیعیـــة وبشـــریة أســـبابورائهـــا 

 أوعلیهــا تحــویرات  أجریــت ألنهــاطویلــة  لمــدةمحــددات وقفــت بوجــه الزحــف العمرانــي لكــن لیســت 
نماولم تعد كمحددات  تجاوزهاكلف مالیة وتم  إضافة وتمثل  ، ساهمت في عملیة زحف العمران وإ
. لسـكنیة علیهـا الزراعیة مساحات واسعة كنتیجة حتمیة لزحف الوحـدات ا األراضي في فقدانذلك 
نمـا أسـهمت عوامـل جغرافیـة مختلفـة أدت بصـورة  أن المدینة لم تنشإـلذا ف بفعل تأثیر عامل واحد وإ

  . في تسریع النمو في المدینة أخرىب أو
لمدینـــة شـــط التـــي صـــممت  ةاألساســـیم المخططـــات یتحلیـــل وتقیـــ إلـــىهـــذا الفصـــل  یهـــدف       
فــي حســاب )   GIS(كبیــر لــنظم المعلومــات الجغرافیــة فــي فتــرات زمنیــة متباینــة والــدور ال العــرب

خــرائط  بإنتــاجذلــك بالبیانــات الوصــفیة والكمیــة المتمثلــة  إیضــاحمســاحة كــل مرحلــة تخطیطیــة مــع 
 أوالزراعیة  األراضي كلآتمع توضیح تأثیرات الزحف العمراني من خالل  ، لاو وجدموقعیة دقیقة 

عطــاءا ینــتج عنهــا مــن اتجاهــات فــي المســتقبل  ، الزحــف العمرانــي ومــ محــاورالفارغــة  وتحدیــد   وإ
في المدینة وفق المعاییر  األرضنظرة مستقبلیة عن حجم السكان والمساحة المطلوبة الستعماالت 

  .لمدینة شط العربالتخطیطیة من اجل فهم طبیعة الزحف العمراني 
  

  ة ملدينة شط العرباألساسياملخططات : ثالثاً 
نمائیة وعمرانیة رئیسة ساس بأنة یعرف المخطط األ       وصفه الدستور الذي بصفة تنظیمیة وإ

عامًا یتعامل مع وحدتي  أطاراً  یوجه حركة األعمار والتطویر في المدن ولهذا یوصف بكونه
قلیمها مسئوال عن تحدیدها . ) ١(الزمان والمكان بمتغیراتهما المختلفة التي یكون مجتمع المدینة وإ

ساس محصلة الدراسات واألبحاث المیدانیة والنظریة الالزمة لتكوین الخلفیة كما یعد التصمیم األ
الحضریة بصورة عامة فكلما ازداد  األرضالضروریة لتحدید احتیاجات المدینة وترشیدها من 

                                                             
مبدأ المشاركة الشعبیة ،  باعتماد اوالفلمدینة  األساسيالتصمیم  كفاءةعثمان الراشد ، تقییم  إسماعیلأسامة ) ١(

  .٢٨٤، ص  ٢٠١٢لسنة  ٦٢البصرة ، العدد  آدابلة مج

  
  التحليل املكاني دينة شط العرب ومل األساسيةاملخططات : الفصل الرابع 

  ) وآفاقها املستقبلية(  على األراضي الزراعيةللزحف العمراني 
  

 



 

 

 
 

 

متطلبات  إلىلبنى التحتیة وبالتالي تزداد الحاجة االخدمات و  إلىسكان المدینة تزداد الحاجة 
لضمان كفاءة التوزیع الوظیفي للفعالیات البشریة المختلفة والتحدیث في  األرضاستعماالت 

المدینة ومع ذلك على المخطط األساس أن یستوعب ویهیئ المواقع الصالحة والمناسبة لتلبیة هذه 
  .) ١(المتطلبات

سیطرة على نمو ال لةاو محة هو األساسیعداد مخططات التصامیم أمن  األساسيإن الهدف 
وفق ضوابط معینة تتخذ في هذا المجال وترتبط عملیة السیطرة تلك عن طریق  تحدید تلك المدن 

مكانیة توسعه مساحیًا بحیث ال یؤثر على  مكان كل استعمال من استعماالت ارض المدینة وإ
لمدینة معینة ال بد من توفر درایة كافیة  أساسولغرض وضع مخطط . )٢(خرىاالستعماالت األ

نبها بما في ذلك معدالت النمو السنوي للسكان والمستوى المعاشي لهم بواقعها وفي كل جوا
وفي ضوء المعطیات .  أخرىتلك المدینة وعوامل  إلىوتوجهاتهم االقتصادیة ونظرة الدولة 

المتوفرة عن المدینة حالیًا ومستقبًال یتم وضع التصمیم لها والذي یمر بعدة مراحل تستند في 
ألهداف منها اتجاه نمو المدینة وتطورها على المدى البعید التي یروم آلیة تحدید ا إلىمضمونها 

  .المخطط في رسم هذه الصورة للمدینة دون غیرها
وعلـــى هـــذا األســـاس شـــهدت مدینـــة شـــط العـــرب منـــذ بـــدایات القـــرن العشـــرین عملیـــات نمـــو      

نمـــو وتوزیـــع هـــذه  أن أالوتوســـیع فـــي مختلـــف الفعالیـــات الســـكنیة والصـــناعیة والتجاریـــة والخدمیـــة 
ولغـرض الوقـوف علـى .   غیر منتظمة كما سیتضح من الدراسـةو الفعالیات جاء بصورة عشوائیة 

   :مرحلتین  إلىة في المدینة البد من تقسیمها األساسیواقع حال التصامیم 

 

األربعینیـــات والخمســـینیات  مـــدةعـــرب خـــالل لقـــد اتصـــف النمـــو العمرانـــي فـــي مدینـــة شـــط ال     
التخطیط والدراسة التي تحدد اتجاهات الزحف العمراني والتوزیـع المكـاني  إلىبالعشوائیة وبافتقارها 

شــامل یوجــه المدینــة  أساســيعــدم وجــود مخطــط  إلــىویعــود الســبب فــي ذلــك  األرضالســتعماالت 
لسكنیة فـي المدینـة قـد نمـت بشـكل عشـوائي فیها لهذا نجد أن الوحدات ا األرضوینظم استعماالت 

كمــا فـي قریــة كـردالن التــي تقــع فـي شــمال غـرب المدینــة ، وقریتــا   األطــرافتمثلـت بقــرى متباعـدة 
بیت زعیر ومجر الجبش في جنوبها وقریة التنومة ومحلة الجاحظ في الوسط ومع ذلـك فقـد قامـت 

                                                             
البیئیة على مدینة بغداد ،  وأثارھاي ، الزحف العمراني على المناطق الخضراء واد سلمان العزواوداد د )١( 

 .٥٣، ص ٢٠٠٧، جامعة بغداد ،  يیمواإلقل، معھد التخطیط الحضري  هدكتورا أطروحة

  .١٤٣ص  صدر سابق ،م صالح ھاشم زغیر مبارك االسدي  ،) ٢(



 

 

 
 

 

فـــــي رســـــم واقـــــع   حین مـــــن الهنـــــدتمثلـــــت بمســـــا أجنبیـــــةالدولـــــة باالســـــتعانة  بمســـــاحین مـــــن دول 
وبشـكل تفصـیلي ) خـرائط التسـویة ( المقاطعات الزراعیة وعلى اثر ذلك تم رسم خرائط الكادسـترو 

مدینـة شـط  أن) ١٦(شـكل مـن یتضـح و  ، عن المقاطعات الزراعیة من ضـمنها مدینـة شـط العـرب
كـردالن مـع اإلشـارة  ١٣تنومه ومقاطعـة  ١٢وهما مقاطعة  زراعیتینمن مقاطعتین  ةالعرب متكون

المتمثلـة بمواقـع بعـض المؤسسـات الحكومیـة والخدمیـة مثـل الشـارع  األرضبعـض اسـتعماالت  إلى
تحدیــد األنهــار الفرعیــة والبســاتین و العــام ومحطــة لتوزیــع الكهربــاء ومركــز الشــرطة وجــامع التنومــة 

السكنیة مـع ابـراز نظـام واتضح جلیًا االستعمال السكني الذي تمثل في نمطیة الوحدات ،  الزراعیة
) الشــرقیة المفتوحــة ( شــوارعها فقــد تمثلــت القــرى كــردالن وبیــت زعیــر بالوحــدات الســكنیة التقلیدیــة 

ونظام الشوارع العضویة الملتویة في حین امتـازت قریـة التنومـة ومحلـة الجـاحظ بالوحـدات السـكنیة 
  . والشوارع المستقیمة العریضة نسبیاً )الغربیة المغلقة ( 
نمــاالمدینــة  لــم تشــهد أي جهــد تخطیطــي  إنوفــي ضــوء ذلــك نجــد        ةكانــت الجهــود منصــب وإ

 إعـدادالخدمیـة  وان  أوعلى رسم واقع حال المقاطعات الزراعیة دون االهتمام بالفعالیـات السـكنیة 
تنمو من  أساسيخرائط الكادسترو جاءت لتثبت ما موجود على ارض الواقع ولیس لوضع مخطط 

وتـداخلها مـع بعضـها  األرضدینة بشكل منظم وهذا مـا توضـح مـن عشـوائیة اسـتعماالت خالله الم
  .في توزیع الفعالیات المختلفة داخل المدینة اً البعض مما ولدت ارباك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  اتیات والخمسینیكوادر متخصصة في مسح وتنظیم الخرائط خالل حقبة األربعین إلىنظرا الفتقارھا.  



 

 

 
 

 

 

 

 
  :المصدر 

   ٥٠٠٠/ ١، بیانات غیر منشورة ، مقیاس الرسم  زراعیةال األراضيمدیریة زراعة محافظة البصرة ، شعبة  

 



 

 

 
 

 

  

  :ة لمدینة شط العرب مر بمراحل عدیدة أهمها األساسیإن التسلسل التاریخي إلعداد التصامیم 

  

نمـا  أساسلم تكن معدة كتصمیم للمدینة  أعدتخرائط الكادسترو التي  إن      واقـع  ضـحتأو  وإ
یقــــود المدینــــة ویــــنظم  أساســــيتصــــمیم  إلــــىحــــال المدینــــة وبنــــاء علــــى ذلــــك ظهــــرت حاجــــة ماســــة 

.     فیهـــا ویحـــدد اتجاهـــات النمـــو العمرانـــي  واالبتعـــاد عـــن العشـــوائیة فـــي البنـــاء  األرضاســـتعماالت 
من قبـل  ١٩٦٢مقترح عام  أساسيصمیم ل تأو شهدت مدینة شط العرب خالل هذه المرحلة والدة 

بلدیة ناحیة شط العرب والذي اتسـم ببسـاطة  التنفیـذ وعـدم التعقیـد حیـث شـمل هـذا المخطـط توزیـع 
الســــــیما الوحــــــدات الســــــكنیة المقترحـــــة مــــــع االهتمــــــام باالســــــتعمالین التجــــــاري  األرضاســـــتعماالت 

نمـو المدینـة بشـكل متـوازي  كما حدد هـذا التصـمیم توجـه) ٢٥(والصناعي كما موضح في خریطة 
علــــى المحــــددات الطبیعیــــة المتمثلــــة باألنهــــار والبســــاتین  التجــــاوزعلـــى جــــانبي الشــــارع العــــام دون 

قصبة التنومة على الشارع العام یقابلها محلـة الجـاحظ وهـي  األساسالزراعیة ولهذا ابرز التصمیم 
ه فــي تصــمیم وحــداتها الســكنیة  وحــدات ســكنیة منظمــة بنیــت علــى الطــراز الغربــي وغالبــًا مــا تتشــاب

أما الحدود الخارجیة للمدینة فقد حددت في نهر . فضال عن تصمیم شوارعها المستقیمة والنظامیة 
الغرب فتمثل نهر شط العرب  جهةمن  أماالجرندي في جنوب المدینة ونهر الشمخاني في شمالها 

فـي  األسـاساهـتم المخطـط . ق الشـر  جهـةنهایـة حـدود المدینـة مـن  جامعة البصرة تفي حین تمثل
توسیع الشارع العام وتبلیطه مـع االهتمـام بـربط الشـوارع الفرعیـة التـي تفصـل الوحـدات السـكنیة فـي 

 األرضقصبة التنومة ومحلة الجاحظ مع الشارع العام  فضال عن اهتمامـه فـي توقیـع اسـتعماالت 
ة تم توقیع مستوصـف صـحي للمدینـة فمن الناحیة الخدمی ،السكنیة والخدمیة والصناعیة والتجاریة 

ضـفاف الشـرقیة لنهـر شـط العـرب ، فضـال العلى الشارع العام وتم اختیار المناطق الترفیهیة علـى 
عـــن تركـــز المؤسســـات الحكومیـــة علـــى جـــانبي الشـــارع العـــام ومنهـــا دائـــرة المـــاء والكهربـــاء ومركـــز 

  .الناحیة وغیرها 
  
  

  
  
  



 

 

 
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  .٢٠١٢مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، بیانات غیر منشورة ، 



 

 

 
 

 

االستعمال الصناعي فقد حدد المخطط توقیع المنطقة الصناعیة في شمال شرق المدینة  أما     
المدینــة عــن مصــادر التلــوث  إبعــادات صــحیة الســیما نظــرا العتبــار )  األساســيخــارج التصــمیم ( 

بالنســبة لالســتعمال التجــاري فقــد حــدد  أمــا. تضــر بصــحة الســكان إنوالضوضــاء التــي مــن شــأنها 
المخطط توزیع األنشطة التجاریة على جانبي الشـارع العـام مـع تشـیید مجمعـات تجاریـة تمثلـت فـي 

ضـمن مـن  من قبل بلدیة شط العـرب وحـددتالتي أنشئت  واألسواقسوق السمك والسوق التجاري 
  . األندلسمن حي  وأجزاءمحلة الجاحظ 

لمدینـــــة شـــــط العـــــرب بـــــین عـــــامي           األساســـــيوعلـــــى العمـــــوم فقـــــد بلغـــــت مســـــاحة المخطـــــط      
احتلـــــــــت االســـــــــتعماالت الســـــــــكنیة مســـــــــاحة ) دونـــــــــم٢٢٤(  آي) هكتـــــــــار  ٥٦( ١٩٧٩ – ١٩٦٢

للمدینـــــة بینمـــــا بلغـــــت مســـــاحة  اإلجمالیـــــة ســـــاحة مـــــن م% ٥٥,١أي مـــــا یعـــــادل ) هكتـــــار ٣٠,٩(
علــــى التــــوالي ) هكتــــارًا  ٤،  ١٩،  ٠,٥( االســــتعماالت التجاریــــة والصــــناعیة والخــــدمات مســــاحة 

   ، فـي حـین احتـل اسـتعماالت النقـل مسـاحة  علـى التـوالي% ) ٧,١، %  ٣٣,٩، % ٠,٩( بنسب 
  .  )٤٠(جدول % ) ٢,٩( وبنسبة ) هكتار  ١,٦( 

أسـباب كـان  ةل ویعـود ذلـك لعـدو على المخطـط األسـاس األقطاعیة  تصامیمجرت عدة لقد     
وما تالها من ازدیاد في معدالت  ١٩٦٤في مقدمتها اختیار المدینة كموضع لجامعة البصرة عام 

بناء  إلىعن ذلك الحاجة  وقد تمخضمن بقیة أقضیة البصرة  أو المجاورةالهجرة سواء من القرى 
حدات السكنیة لغرض السكن بالقرب من موقع العمل وبالتالي سـاهم هـذا العامـل فـي العدید من الو 

فـي  ١٩٧٠لسـنة ) ٨٠(الزراعیة ، واالعتبار الثاني فقد أسـهم القـرار  األراضيزحف العمران على 
بلدیــة شــط العــرب ممــا ســهل فــي توســع رقعــة المدینــة  إلــىمــن وزارة المالیــة  األراضــيانتقــال ملكیــة 

الزراعیة من قبل البلدیة  األراضيى تصمیمها األساس عن طریق تجریف العدید من عل زیناو متج
بي وبســتان كــاظم الشــمخاني المــار ذكرهمــا وبالتــالي تــم تقســیم تلــك یالســیما فــي بســتان صــفیة الشــع

  ).٢م٢٤٠-١٥٥(  ما بین حتاو تر السكان وبمساحات  إلىقطع سكنیة تم بیعها  إلى األراضي
  

ــــد       لــــم یأخــــذ بالحســــبان  إذلمخططــــي مدینــــة شــــط العــــرب  ل فشــــالً و المقتــــرح األ التصــــمیم یعَ
التطـــورات الكبیـــرة فـــي المدینـــة الســـیما تفـــاقم أزمـــة الســـكن التـــي بـــدأت بـــالظهور مـــع بـــدایات تشـــیید 

حداث التي مرت بهـا المدینـة بعـد سـنوات قلیلـة مـن ألالمدینة رافق ذلك ازدیاد الحجم السكاني بعد ا
  ة ــــالقرى السكنیة القریب لم یضم األساسالتصمیم  أنس لها ، والعامل الثاني وضع التصمیم األسا

 

                                                             
   عملیة تقسیم التصمیم األساس إلى قطاعات وبالتالي یعمل لكل قطاع تصمیم خاص بھ یقصد بالتصامیم القطاعیة ھي

 ً   .٢٠١٣ضاء شط العرب شعبة تنظیم المدن  بیانات غیر منشورة ، مدیریة بلدیة ق: المصدر . یكون أكثر تفصیال
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  ٤٠,٦  ٢٦٦,٨  ٤٣  ٢٩٧,٧  ٦١   ٧٠,٨  ٥٥,٢   ٣٠,٩  السكني
  ٠,٧  ٤,١  ٠,٧  ٤,٦  ١,١   ١,٣  ٠,٩  ٠,٥  التجاري

  ١,٦    ١٠,٤-  ١,٢  ٨,٦  ١٨   ٢٠,٩  ٣٣,٩   ١٩  الصناعي
  ٥  ٣٣,٤  ٥  ٣٥  ١,٢   ٢   ٢,٩   ١,٦   استعماالت النقل

    ٢١,٨   ٧,١   ٤  الخدمي
  

٢,٩  ١٨,٧  ٣,٣  ٢٢,٧  ١٨,٧  

  ٤٩,٢  ٣٢٣,٣  ٤٦,٨  ٣٢٣,٣         الزراعیة والفضاءات األراضي
  ١٠٠  ٦٥٦,٧  ١٠٠  ٦٩١,٩  ١٠٠  ١١٦  ١٠٠  ٥٦  المجموع

  :عمل الباحث اعتماد على : المصدر 
  .٢٠٠٤-١٩٩٤ األساسيمدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، خرائط التصمیم  ) ١(
  ٢٠١٣مدیریة التخطیط العمراني محافظة البصرة ، بیانات غیر منشورة ، لسنة ) ٢( 
  ) Arc Map 9.3( من قبل الباحث باالعتماد على برنامج  األرض استعماالتحسبت مساحة ) ٣(
  .١٩٥٤-١٩٥٣ يكردالن لعام ١٣تنومة ومقاطعة  ١٢رو مقاطعة خرائط الكادست) ٤(
  

حتــى قریــة كــردالن وهــذا مــا یفســر  أومــن مركــز المدینــة كمــا فــي قریــة مجــر الجــبش وقریــة زعیــر 
 مـدةقطاعیـة  تصـامیملتـي تمثلـت فـي ال و األ األساسـيظهور العدید مـن التعـدیالت علـى التصـمیم 

الزراعیـــة  األراضـــيزحـــف الوحـــدات الســـكنیة علــى حســـاب زیــادة لالســتینیات والســـبعینیات اســـتجابة 
زمنیـــة قصــیرة مـــن إعــداد التصـــمیم  مــدةوبالتــالي الخــروج عـــن حــدود التصـــمیم المقتــرح بعـــد مــرور 

  .األنفة الذكر  للمدةاألساس 
  
  
  



 

 

 
 

 

– 

فــي حــل الكثیــر ١٩٧٩ - ١٩٦٢عـامي  ل المعــد للمدینــة  بــینو لـم یــنجح التصــمیم األسـاس األ   
الزراعیـة مـن قبـل  األراضـيمن اإلشكاالت التـي عانـت منهـا المدینـة السـیما أزمـة السـكن وتفتیـت  

الســـكنیة  األرضتـــداخل اســـتعماالت  إلـــى إضـــافةالســـكان المهـــاجرین  إلـــىمالكیهـــا ومـــن ثـــم بیعهـــا 
تصــمیم  إلــىاجــت المدینــة والتجاریــة والصــناعیة بعضــها مــع بعــض وفــي ضــوء تلــك المتغیــرات احت

بغیـة معالجـة  لو األیأخذ بعین االعتبار المشاكل التخطیطیة التي حدثت مـن خـالل التصـمیم  أخر
وكان أهم ما ورد فیه هو ) ٢٦(خریطة  ١٩٨٠عام  المصادقة علیه تنقاط الضعف فیه وفعًال تم

السـیما وان التصــمیم  توسـیع حـدود البلدیـة لتشـمل الظهیـر الزراعـي للمدینـة بفعـل التوسـع الحضـري
الجدید قد وضع العدید من الحلول في مقـدمتها زیـادة عـدد الوحـدات السـكنیة عـن طریـق اسـتحداث 

 األنـدلسحـي  إلـىحیـث تـم الغـاء قصـبة التنومـة وتحولـت ،  أخـرىتكامل أحیـاء  أومحالت سكنیة 
نیـة القریـب وظهـر حـي الحیا ٣و ٢بعدما أضیفت محالت جدیدة  كما تـم اسـتكمال محلـة الجـاحظ 

فضال عما تقدم فقد خطط فـي  ،الستینیات  مدةمن موقع جامعة البصرة بعدما كان محلة الحیانیة 
واســتحداث مبــاني حدیثــة  األنــدلسهــذه المرحلــة تجمیــع المؤسســات الحكومیــة فــي موقــع واحــد لحــي 

ویرًا للمؤسسـات تطـ أومثل دائرتي الماء والكهرباء ودائرة الزراعة ومركـز للشـرطة وغیرهـا اسـتكماًال 
 األنـدلسأما فیما یخص الجانب الخدمي فقد تم توقیع ثـالث مـدارس  فـي حـي  ،الحكومیة القدیمة 

متمـثال فـي  مسـتقالً  اً صـناعی اً كمـا اظهـر التصـمیم األسـاس تخصصـ، ومدرسة في محلـة الجـاحظ  
مال وشـارع اإلطفـاء مـع الحفـاظ علـى المسـاحة المخصصـة لالسـتعمال الصـناعي فـي شـ ١٦شارع 

ل ، فضال عن بقاء االستعمال التجاري على حاله و المدینة  كما حدد لها في التصمیم األساس األ
  . ر وهو توزیع المحالت التجاریة على جانبي الشارع العام یدون تغی

ــــــغ مجمــــــوع المســــــاحة المقترحــــــة للمخطــــــط             ١٩٩٣-١٩٨٠للمدینــــــة بــــــین عــــــامي األساســــــيبل
) هكتـار ٧٠,٨(احتلـت االسـتعماالت السـكنیة مسـاحة ) دونم  ٤٦٤( اي ما یعادل ) هكتار ١١٦(

للمدینة ،بینما بلغت مساحة االستعماالت التجاریـة والصـناعیة  اإلجمالیة من مساحة % ٦١بنسبة 
فـــي حـــین % ) ١٨,٨، %  ١٨، % ١,١( بنســـب ) هكتـــارًا  ٢١,٨،  ٢٠,٩،  ١,٣(  والخـــدمات 

ما  إلىإضافة .  )٤٠(جدول % ) ١,٢( بنسبة  )   هكتار ٢( النقل مساحة   خصص الستعمال
االمتـداد الحضـري قـد ظهـر بشـكل محـوري مـع  أنتقدم یتضح من خـالل التصـمیم األسـاس الثـاني 

طـراف حیــث كانـت مدینـة شــط العـرب آنــذاك ألالشـوارع الفرعیـة والطریــق العـام مـن المركــز باتجـاه ا
  ةــــــــــــة والجنوبیة والشرقیــــــــــــــــــــــا الشمالیــــــــــــــــــــــــــب جهاتهــــــــــي اغلــــــــــــــمحاطة بالبساتین الزراعیة ف



 

 

 
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :المصدر 
  .٢٠١٢نات غیر منشورة ، مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، بیا

  



 

 

 
 

 

األجهزة التخطیطیة في المدینة توخت أعلى درجـات الحـذر فـي السـیطرة علـى  أنولهذا نجد      
محور التوسـع لـم یخـرج عـن مسـتوى الشـارع العـام ولهـذا السـبب ظهـرت   أننجد  كماعملیة التوسع 

الستعماالت السكنیة في حي الجاحظ مع ظهور واضح  ل أخرىوالحیانیة ومحالت  األندلسحیاء أ
  .والصناعیة والتجاریة في المدینة

فرزه التصمیم الجدید من ایجابیات فـي عملیـة تخطـیط المدینـة وحـل أكن على الرغم  مما ل       
المخطـــط قـــد توقـــف عـــن العمـــل   أن إالفیهـــا كمـــا تبـــین انفـــًا  األرضبعـــض مشـــكالت اســـتعماالت 

ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن هجـــرة ونـــزوح ) ١٩٨٨-١٩٨٠(  اإلیرانیـــة –الحـــرب العراقیـــة   أحـــداثبســـبب 
ساحة حرب لم تسكنها  إلىوتحولت المدینة  خرىالمحافظات األ إلىكبیرة من سكان المدینة  أعداد

التصـــمیم الثـــاني لـــم یحقـــق مـــا ورد فـــي تخطیطـــه  لحـــین  أنلهـــذا نجـــد ، ســـوى الوحـــدات العســـكریة 
  .المدینة إلىائل السكنیة العو  وعادتاالستقرار  حیث حل ١٩٨٨انتهاء الحرب عام 

  

– 

وتوســعیة فــي تخطــیط مدینــة شــط قفــزة نوعیــة   ١٩٩٤المحــدث عــام  األساســيیعــد التصــمیم     
لیــة هــذا مــن جهــة ، و اذ اســتفاد هــذا المخطــط مــن اإلخفاقــات التــي حــدثت فــي التصــامیم األ العــرب

بشـكل مـنظم مـن  األرضالعـرب والتخطـیط العمرانـي بتوجیـه اسـتعماالت واهتمام مدیریة بلدیة شـط 
كما تعد هذه المرحلة حصیلة ما توصلت إلیه المدینة من بنیـة عمرانیـة ) ٢٧(خریطة   أخرىجهة 

أســباب منهـا الزیــادة  لعـدةالزراعیـة  األراضــيوسـكانیة وفقـدان الســیطرة علـى الزحـف العمرانــي نحـو 
وتوفر فرص العمـل والخـدمات فـي منطقـة  المجاورةاالقضیة  أومن القرى  السكانیة وزیادة الوافدین

وهـــذه عوامـــل كـــان لهـــا الـــدور األبـــرز فـــي الضـــغط علـــى ، الدراســـة وتحســـن الوضـــع االقتصـــادي  
لقـد  .فیهـا  األرضمخططي المدینة في زیادة مساحة المنطقة الحضریة وبالتالي تغیر اسـتعماالت 

مع زیادة واضحة في حجم الحیز  ٢٠٠٤-١٩٩٤سنوات من ) ١٠( اً زمنی اً سقف التصمیمحدد لهذا 
بعض البساتین  وشمل تغییر جنسالحضري مقارنة مع المساحة المخصصة في التصامیم السابقة 

المشـهد  لتنضـم إلـى سكنيجنس  إلىالسكنیة وتحویلها  األحیاءضمن  المفروزة األراضيالزراعیة و 
 مــدةوبعــد  ١٩٩٤عــام  األمــري كــردالن فــي بــادئ حــ االساســيالتصــمیم  إلــى تأضــیفو الحضــري 

 محــاوربعــد دراســات میدانیــة مــع تحدیــد  األســاسالتصــمیم  تحــدیثتــم  ٢٠٠٠فــي عــام  أيزمنیــة 
  المدینة الــــــــــى احیـــــــــــــــــــــاء ةــــــــــي الجامعــــــــح أضیفولذلك  ًا الزحف العمراني كما سیتضح الحق

  



 

 

 
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  وتحدیثاته القطاعیة ، مقاییس الرسم ٢٠٠٤التصمیم األساسي لمدینة شط العرب لعام 

  .١٠٠٠/ ١و   ١٠٠٠٠٠/  ١ 



 

 

 
 

 

 األراضــيص الثالــث للمدینــة بالعدیــد مــن االیجابیــات منهــا تخصــی األساســياتصــف التصــمیم     
التــي تقــع فــي المحــور الشــرقي للمدینــة التــي تعــود ملكیتهــا للدولــة كســكن مســتقبلي اذ وزعــت علــى 

 الزراعیة األراضيصریح على  زاو تجالعسكرین والموظفین وكان هذا القرار  إلىشكل قطع سكنیة 
حیـاء أ ىإلـالموزعة مسـبقًا  األراضيوقد قسمت ، وعامل مشجع في زحف العمران نحوها  والفارغة

فیها مثل االستعمال الخدمي مـن مـدارس ومؤسسـات حكومیـة  األرضسكنیة مع توقیع استعماالت 
وتثبیــت خطــوط الكهربــاء لغــرض تهیئــة  فیهــا ومتنزهــات ومالعــب فضــال عــن شــق وتعبیــد الطــرق

كمـــا حـــدد هـــذا التصـــمیم مواقـــع المراكـــز التجاریـــة والصـــناعیة  ،الخـــدمات بشـــكل مناســـب للســـكان 
ذلــك  التوســع الكبیــر فــي مجــال طــرق النقــل وتحدیــد المنــاطق العمرانیــة فــي  ضــال عــنفوالصــحیة 

بعـد  أثـرتوبنسب مختلفة والتـي  عدا الغربیة توسعها في كافة االتجاهات إلىبالنتیجة  أدىالمدینة 
  .      في المدینة األرضتوزیع استعماالت  أعادةعلى  إنشائهاسنوات من 

حـــدود  إلـــىجدیـــد  حیـــاًء أضـــم  إذ ٢٠٠٢تحـــدیث قطـــاعي عـــام  إلـــىتعـــرض التصـــمیم الجدیـــد     
جدیــدة  أحیـاءفضـال عـن ظهـور ) جـرف الملـح سـابقا( المدینـة ومنهـا حـي بیـت زعیـر وحـي الغـدیر 

ومع التحسن االقتصادي واالجتماعي لمعظم سكان  ٢٠٠٣وبعد عام  مثل حي الشهداء والعسكري
سـاهمت تلـك العوامـل فـي زیـادة ، صـورة خاصـة ب رهـااو یجالعراق بصورة عامة وسكان المدینة وما 
التـي تـم توزیعهـا علـى مـوظفي الدولـة والواقعـة   األراضيالزحف العمراني في المدینة السیما على 

السـكنیة كمـا  األحیـاءضمن من على البساتین الزراعیة المنشرة  أوفي المحور الشرقي من المدینة 
جدیدة  أحیاءالغدیر مما انعكس ذلك على ظهور والجاحظ وكردالن وبیت زعیر و  األندلسفي حي 

ومــع ذلــك بــرزت ، المملوكــة للدولــة  األراضــيعلــى  زاو تجــبشــكل  أو أصــوليســواء كانــت بشــكل 
وقـــاطع الجـــیش والمركـــز  ٣٧/إفـــرازمـــن  وأجـــزاءالعســـكري والمـــوظفین والشـــهداء والمهجـــرین  أحیـــاء

بوجـود تحـدیث لتصـامیم  إالیتكامـل لـم  ١٩٩٤عام  األساسيلذلك نجد ان التصمیم  المدني الجدید
وحــدات ســكنیة وهــي  إلــىالســكان للمدینــة وحــاجتهم  إقبــالبفعــل زیــادة  إلیهــاقطاعیــة دعــت الحاجــة 

والمتمثلــة بعــودة  إیــرانصــور طبیعیــة جــراء النمــو المتزایــد وتــدفق تیــارات الهجــرة ســواء كانــت مــن 
 حتــىزال هـذا التصــمیم معمـول بـه وال یـ أخــرى ،مـن محافظـات  أوالمدینــة  إلـىالسـكان المهـاجرین 

  .مدة الدراسة  
فاقـــت المســـاحات المخصصـــة للتصـــامیم  األرضلقــد حـــدد لهـــذا التصـــمیم مســـاحة كبیــرة مـــن      
والتحـــدیثات القطاعیـــة مـــا بـــین عـــامي  األساســـياذ بلغـــت مســـاحة المخطـــط ) ٤١(جـــدول  قةالســـاب

حتلت االستعماالت السكنیة ا) دونم  ٢٧٦٧,٦( اي ما یعادل ) هكتار ٦٩١,٩(  ٢٠٠٤ -١٩٩٤
 اإلجمالیـــة مـــن مســـاحة % ٤٣بنســـبة ) هكتـــار ٢٩٧,٧( مســـاحة كبیـــرة مـــن حیـــز المدینـــة لتســـجل  



 

 

 
 

 

مــــن مســــاحة % ٠,٧بنســــبة) هكتــــار  ٤,٦( للمدینــــة ، بینمــــا بلغــــت مســــاحة االســــتعمال التجــــاري 
، %  ٣,٣سـبةبن) هكتـار  ٢٢,٧( االستعمال الخـدمي فقـد شـغل مسـاحة   أماللمدینة ،  اإلجمالیة 

بعــد ان %  ١,٢بمــا یعــادل) هكتــار  ٨,٦(  إلــىفــي حــین انخفضــت مســاحة االســتعمال الصــناعي 
تغیـر  إلـىویعـزى ذلـك  ١٩٨٠حسـب التصـمیم الثـاني لعـام ) هكتـار  ٢٠,٩( كانت تشـغل مسـاحة 

 إلـىالمخصصة لالستعمال الصناعي التي تقع فـي  شـمال شـرق المدینـة  وتحویلهـا  األرضجنس 
كمـا واحتلـت المسـاحة المخصصـة  ،وزة للسكن وزعت على الموظفین في قطاع الدولة ارضي مفر 

بلغـــت و  ،فـــي المدینـــة  األرضمـــن مجمـــوع مســـاحة %  ٥بنســـبة) هكتـــار  ٣٥(الســـتعماالت النقـــل 
 اإلجمالیــة مــن المســاحة % ٤٦,٧بنســبة) هكتــار ٣٢٣,٣( مســاحة البســاتین والفضــاءات المفتوحــة 

  .للمدینة
ة    األساسـیان مسـاحة المدینـة قـد ازدادت مـا بـین سـنوات التصـامیم إلـى  ) ٤٠( یشیر جـدول      
  والفضـاءات المفتوحـة الزراعیـة األراضـيعلـى حسـاب ) هكتـار  ٦٥٦,٧(بمقدار   ٢٠٠٤-١٩٦٢

 تفـي حـین احتلـ% ٤٠,٦بنسـبة ) هكتـار  ٢٦٦,٨( احتلت المسـاحة المتغیـرة لالسـتعمال السـكني 
نظــرا لتركـــز هــذا االســـتعمال % ٠,٧بنســبة) هكتـــار  ٤,١( ال التجــاري المســاحة المتغیــرة لالســـتعم
حجـم المسـاحة المخصصـة لهـذا  اما االستعمال الصـناعي فقـد انخفـضعلى جانبي الشارع العام ، 

) ١٠,٤-( سـكنیة واحتلـت نسـبة فـي السـالب  إلـىالصـناعیة  األرضاالستعمال وذلك لتغیر جـنس 
أي ) هكتـار ٣٣,٤(  إلـىاحة المخصصة إلغراض النقل حجم المس في حین ارتفع%  ١,٦بنسبة 

ممــا یشـــكل ) هكتــار ١٨,٧( وشــغل االســتعمال الخــدمي مســـاحة متزایــدة شــغلت %   ٥مــا یعــــــادل
مـن % ٤٩,٢بنسبة ) هكتار٣٢٣,٣(  الزراعیة والفضاءات مساحة األراضيبینما احتلت   %٢,٩

  .مجموع مساحة المدینة
النمــو العمرانــي باتجــاه شــرق  محــاورد مــن االیجابیــات منهــا توجیــه تــوفر لهــذا التصــمیم العدیــ     

كمـا توضـح ذلـك فـي الفصـل الثـاني  مـن خـالل تحدیـد الثقـل السـكاني واتجاهـات الزحــف ( المدینـة 
بعدما كان السكان یتوزعون على الشارع العام  كما خصص مسـاحة أكبـر لالسـتعمال   )العمراني 

مخصصـة للمتنزهـات وزیـادة حجـم المسـاحة المخصصـة للمالعـب الخدمي السیما زیادة المساحة ال
تركــز واضـــح لتوزیــع المؤسســـات الحكومیـــة بعــدما كانـــت مبعثــرة خـــالل المخططـــات مـــع الریاضــیة 

ســبها مــع الجدیــدة علــى الــرغم مــن عــدم تنا األحیــاءعــداد المــدارس فــي أزیــادة  فضــال عــن ،الســابقة 
ط في توسیع شبكة خطوط النقل مع تعبید الكثیر من كما ساهم هذا المخطالحجم السكاني المتزاید 

فرعیــة بعــدما كانــت تلــك الطــرق مقتصــرة فــي الشــارع العــام وبعــض  أمالطــرق ســواء كانــت رئیســة 



 

 

 
 

 

 أحیــاء إلــىللمدینــة وتحولــت  رةاو مجــكمــا دخلــت ضــمن المخطــط األســاس قــرى  ،الطــرق الفرعیــة 
  ) .سابقاً  جرف الملح(سكنیة  مثل قریة كردالن وبیت زعیر والغدیر 

منهــا  لكـن علـى الـرغم مــن االیجابیـات فـي هــذا المخطـط إال انـه ال یخلـو مــن بعـض السـلبیات    
شـارع اإلطفـاء ، (المهمـة مثـل  الفرعیةتركز االستعمال التجاري على الشارع العام وبعض الشوارع 

ل ممــــا خلــــق حالــــة مــــن االزدحــــام المــــروري الكثیــــف وبشــــكل یــــومي ، كمــــا اغفــــ) ٤٠،  ١٧،  ١٦
التصـمیم األســاس تــداخل االســتعمال الصــناعي مــع االســتعمالین الســكني والتجــاري ممــا خلــق حالــة 

وزیادة الضوضاء داخل المدینة مما اثر ذلك علـى صـحة السـكان والـذي كـان مـن المفتـرض  أرباك
ي أو توزیــع المــدارس بشــكل متســ األساســيكمــا اغفــل التصــمیم  ،خــارج حــدود المدینــة  إلــىان ینقــل 

مـدارس  أكثـفالسكنیة واقتصر ذلك على بعض المـدارس القدیمـة التـي تعـد حالیـًا مـن  حیاءاألبین 
حلــوًال  األساســيذلــك لــم یضــع التصــمیم  إلــى باإلضــافة. المدینــة ازدحامــًا للطلبــة وذات دوام ثالثــي

الزراعیـة  التـي انتشـرت بشـكل متبـاین بــین  األراضـيالسـكن العشـوائي علـى حسـاب  ةجذریـة لظـاهر 
 األنـــدلسمـــن حـــي  وأجـــزاءالســـكنیة الســـیما فـــي حـــي الزراعـــة والـــدواجن و قـــاطع الجـــیش  ءاألحیـــا

والجـــاحظ وحـــي كـــردالن والمركـــز المـــدني الجدیـــد علـــى الـــرغم مـــن التحـــدیثات القطاعیـــة حتـــى عـــام 
٢٠٠٤.  
خطـــوة ناجحـــة فیعـــد )  ٢٠٠٤-١٩٩٤( للمرحلـــة الثالثـــة  األساســـيالمخطـــط  أمـــا ایجابیـــات      

الزحــف  محــاورانفــًا اذ تمكــن مــن تحدیــد  ألیهــایح بــالرغم مــن الســلبیات المشــار نحــو الطریــق الصــح
السـیما السـكنیة  األرضسـع السـتعماالت أو العمراني للمدینة باتجاه الشرق مع تخصیص مساحات 

منها نظرا للزیادة السكانیة وما تتطلبها من توسعات مستقبلیة في الوحدات السـكنیة التـي لـم توفرهـا 
والتــي لــم تتمتــع بمرونــة عالیــة فــي فهــم واقــع حــال مدینــة شــط العــرب  الســابقة ةساســیاألالتصــامیم 

  . ٢٠٠٤باستثناء المخطط الثالث الذي اقترح حتى عام 
ضــعف الجهــات  إلــىمــن نقــاط ضــعف نتیجــة هــذه التصــامیم لــم تخلــو وعــالوة علــى مــا تقــدم      

في المدینة  األرضال استعماالت التخطیطیة والتنفیذیة وعدم وجود دراسات مستفیضة عن واقع ح
  .حجم السكاني وتوجهاتهمال آلیةفهم  أو

جدیــد فــي  أساســيهیكلــة لمخطــط  إعــادةوجــود عملیــة  إلــى اإلشــارةال بــد مــن كــان ومــن هنــا     
تطـــــــــــــــویر محافظـــــــــــــــة البصـــــــــــــــرة فـــــــــــــــي مشـــــــــــــــروع                                                   لمدینـــــــــــــــة شـــــــــــــــط العـــــــــــــــرب ضـــــــــــــــمن خطـــــــــــــــة 

ة لهـذا المشـروع مـن األساسـیوقـد وضـعت المخططـات ) لمدینـة البصـرة األساسيع التصمیم توسی( 
بالشـراكة مـع المدیریـة العامـة للتخطـیط العمرانـي فـي ) الهولندیة  –التشیكیة  BOCP( قبل شركة 



 

 

 
 

 

مراحــل وضــعت مــن خاللهــا العدیــد مــن ) ٦( وكانــت علــى  )١( ٢٠٠٦محافظــة البصــرة منــذ عــام 
لمدینة البصرة وشط العرب ،  األرضاستعماالت ( ة المقترحة مثل األساسیات التصامیم والمخطط

طـــرق النقـــل والجســـور المقترحـــة ، تحدیـــد االســـتعماالت التجاریـــة والصـــناعیة والخدمیـــة المقترحـــة ، 
) فـــي مدینــة البصــرة وغیرهـــا  األحیــاءتحدیــد الكثافــات الســكانیة المقترحـــة  ،  القطاعــات الســكنیة و 

الســتیعاب النمـو الســكاني المتزایـد فــي مدینــة  لــةاو محوهـي )   ٣٠،  ٢٩،   ٢٨(  ینظـر الخــرائط 
ویعـزى  ومدینـة شـط العـرب مـن ضـمنها  شـط العـرب  قضـاءضـمن محـور مـن البصرة وتوزیع ذلك 

ان تتوســع علـــى  تســتطعان مدینــة البصــرة قــد اصــطدمت بمحـــددات طبیعیــة وبشــریة لــم  إلــىذلــك 
 ألنــهبغیــة انتقــال الزحــف العمرانــي نحــو قضــاء شــط العــرب  حســابها لــذلك جــاءت هــذه المخططــات

زراعیـــة وفضـــاءات مفتوحـــة مـــن الممكـــن الزحـــف علیهـــا وفـــق مـــا تـــراه تلـــك  أراضـــيیحتـــوي علـــى 
  .الهولندیة ومدیریة العامة للتخطیط العمراني  –المخططات المعدة من قبل الشركة التشیكیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .٢٠١٣مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، بیانات غیر منشورة ،  )١( 
 



 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
















 



 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

























 



 

 

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















 



 

 

 
 

 

  عوامل  الزحف العمراني يف املدينة : ثانياً 

  
طرافها فبواسطته أیعد عامل النقل أحد العوامل المهمة في نمو المدینة وتطورها العمراني وتباعد    

 المجاورةلقیام بالتبادل الوظیفي مع المناطق ار عالقاتها و تستطیع المدینة مد مساحتها المبنیة وتطو 
لما لشبكة النقل من دور مهم في أداء وظائف المدینة من خالل ربط الفعالیات المختلفة ونقل  )١(

فرصة  أتاحمحیطها الخارجي وبالعكس حیث أن التقدم في وسائط النقل  إلىالحركة من مركزها 
  .ل خطوط النقل والمواصالتللمدینة بالزحف الحضري على طو 

على  العشرینات من القرن یاعتمدت مدینة شط العرب منذ النشوء وحتى منتصف الثالثین    
من  للعدید احتوائها إلى وسائل نقل بدائیة تمثلت بالحیوانات والعربات والزوارق النهریة ویعزى ذلك

فضال عن   )يو االحویز  ،كردالن  ،الشعیبي  ،الشمخاني  ،الجرندي  ،الحوامد  ،الشامیة (االنهار
 لذا) كردالن وبیت زعیر ومجر الجبش ( والملتویة كما في القرى القدیمة وجود الشوارع الضیقة

تركت هذه الوسائل بصمات واضحة على شكل المدینة وأنظمة شوارعها وكان هذا النوع من النقل 
ل نظرَا لصغر مساحة القرى وعلى هذا الحركة والتنق إلىالبري یلبي حاجة السكان  أوسواء النهري 

مؤشرات  ةلم تعطي هذه الطرق أیو  البطيءمن النمو  ةفأن منطقة الدراسة كانت تعیش حال األساس
  . وسائط النقل الحدیثة كالسیاراتللزحف العمراني حتى دخول 

واتساعها السیارات في المدینة عامالً محفزًا في استحداث طرق نقل جدیدة  شارتأنظاهرة  عدت    
مع بعضها المدینة  أجزاءمع ازدیاد عدد المناطق السكنیة الجدیدة ، ساعدت تلك الطرق على ربط 

كما في  بناء الدور السكنیةو طرق النقل  ًا فيلذلك سببت اتساعوبالتالي تغیر شكل المدینة كلیًا 
توسیع  اذ تم راعیةالز  األراضيعلى  التجاوز ذلك أدىمما الشمخاني بستان صفیة الشعیبي وبستان 

الذي امتد من ضفاف شط العرب غربًا حتى شارع   الخمسینیات مدةل مرة و الشارع العام للمدینة أل
حیث توسعت  المجاورةالمدینة مع القرى تربط مركز  فرعیةشرقًا فضال عن استحداث شوارع  ١٦

  .ومحلة الجاحظ على الشارع العام) التنومة ( قریة 
السكان استحداث  عدادأعداد السیارات كنتیجة طبیعیة في ارتفاع أجدید في زیادة أفرز الواقع ال     

خارجیة ، فمن الشوارع الخارجیة شارع كردالن الموازي لمجرى شط العرب  أخرىشوارع داخلیة و 
نشاء  خرىاألالذي یربط المدینة مع قریة نهر حسن والقرى ) ٤٠(وشارع  توسیع و  اإلطفاءشارع  وإ

                                                             
مسلم كاظم حمید الشمري ، التحلیل المكاني للتوسع واالمتداد الحضري للمراكز الحضریة الرئیسة في محافظة  )١(

  .٧٢، ص  ٢٠٠٦، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( توراه ، كلیة التربیة دیإلى ، أطروحة دك
  



 

 

 
 

 

اخذ الزحف  آخررع العام مرة ثانیة والشوارع المتصلة معه هذا من جانب ، ومن جانب وتعبید الشا
المدینة كموقع لجامعة البصرة  اختیارمع  السیماالعمراني یتجه نحو المناطق الشرقیة كنتیجة حتمیة 

       قدیمة وبذلك شجع هذا األمر على جذب الوظیفة السكنیة وخروجها من المدینة ال ١٩٦٤عام 
كما امتدت الوحدات السكنیة على جوانب الطرق المتفرعة من مركز  األطرافباتجاه ) التنومة( 

للنمو السكني ، وبعد عدة سنوات توسعت القرى السكنیة المحاذیة لمركز  محاورالمدینة على شكل 
تحویلها وربطت بشبكة من طرق النقل وتم ) كردالن وبیت زعیر والغدیر ( ة ــالمدینة كمــــا في قری

 األثر المجاورةكان لفتح الطرق الخارجیة التي تفرعت من المدینة باتجاه القرى  إذأحیاء سكنیة  إلى
المحالت السكنیة الخارجیة التي  لأو و السكنیة على جوانب تلك الطرق  األحیاءالملموس في ظهور 

ال عن ظهور محلة نمت بالقرب من موقع الجامعة هي محلة الحیانیة ودور الزراعة والدواجن فض
منها جسر كردالن  وأطرافهاالعدید من الجسور الرابطة بین المدینة  أنشاء إلى إضافةجرف الملح 

  .والشعیبي وجسر الحوامد والدعیجي وبیت زعیر
نظرًا لتحسن الوضع االقتصادي  اتیالسبعین مدةالسكنیة بالنمو والتوسع السیما  األحیاء أخذت     

وزیادة العائدات النفطیة واستثمارها في تطویر البالد ومنها منطقة ١٩٧٢ط عام بعد قرار تأمیم النف
) والحیانیة  والدواجن الزراعة(كما في  أحیاء إلىوعلى اثر ذلك نمت تلك المحالت وتحولت الدراسة 

مما انعكس هذا التطور على زیادة فعالیة طرق النقل والمواصالت والبنى التحتیة ومن بینها تعبید 
فضال عن توسع شبكة  السابق الذكر) ٤٠(في المدینة ومنها شارع ة ـــبیاعدید من الطرق التر ال

  .السكنیة  األحیاءالشوارع الداخلیة المتمثلة بنمط الشوارع الشبكیة المستقیمة والمخططة داخل 
اسـطة جسـر بو ) العشـار( ات فقد تـم ربـط مدینـة شـط العـرب بالجهـة المقابلـة یفي بدایة الثمانین أما    

  ) والماطورات  الطبكة( ن الجهتین یتم بواسطة ــــــــــــــــــــــــــــــان النقل بیــــــا كـــــــــــبعدم حدیدي عائم
ومـع نهایـة   ، إیـرانحـرب مـع لنتیجـة ل أخـرىمحافظـات  إلـىلكن حدث توقف للعمران وهجـرة السـكان 

الكوادر العسكریة العاملـة مـن ضـباط  إرضاءولغرض  حینات وانتهاء الحرب وعودة الناز حقبة التسعینی
المدینــة فضــال عـــن  شــرق فــيشــهدت المدینـــة أكبــر عملیــة لتوزیــع قطــع ســـكنیة   آنــذاكورجــال الدولــة 

وعلـــى اثـــر ذلـــك قامـــت البلدیـــة باســـتحداث وتبلـــیط العدیـــد مـــن   توزیـــع أراضـــي فـــي محلـــة دور الصـــحة
نشــاء تبلیطهـا أعـادة أو والفرعیــةالطـرق الرئیسـة   جسـر حدیـدي یــربط بـین جهـة شــط العـرب والعشــار  وإ

علـى زحـف  األهمیـةوهـذا العامـل حفـز علـى تحسـن خـدمات النقـل وبالنتیجـة یعـد عامـل النقـل اثـر بـالغ 
الثانیـــة ظهـــرت  األلفیـــةومـــع بدایـــة ، الفارغـــة مـــن المدینـــة  أوالزراعیـــة  األراضـــيالعمـــران علـــى حســـاب 

  .وحي الغدیر حي الجامعة جدیدة تمثلت في  أحیاء
                                                             

  ى : الطبكة ً وھي أشبة بالسفینة المصغرة تنقل السكان والسیارات من جانب العشار إل تتكون من اندماج ماطورین معا
  .١٩٨٦مدینة شط العرب وبالعكس واستمر العمل بھا حتى عام 



 

 

 
 

 

فقد تطورت المدینة في شتى المیادین وكان عامل النقل ) ٢٠١٣-٢٠٠٣( المدة الزمنیة  أما      
 إیرانمن ضمنها نتیجة للزیادة السكانیة وعامل الهجرة من محافظات القطر وعودة النازحین من 

ى تطویر قطاع طرق ومن ثم ارتفاع دخل الفرد مما ساهم في زیادة الوحدات السكنیة انعكس ذلك عل
 جسر ثاني عائم أنشاءالنقل التي شملت فتح طرق جدیدة فضال عن الطرق الموجودة فیها رافق ذلك 

، كلها عوامل ساهمت في تطویر  ٢٠١٢یربط المدینة مع العشار عام ) جسر التنومة(  حدیث
العسكري ( ثل حـــي م أخرىجدیدة  أحیاءرق فیها وظهور الط أطوالالبنى التحتیة للمدینة مع زیادة 

  ) ٣٧ إفراز ،الموظفین  ،والمهجرین  ٢الشهداء  ، ١الشهداء ،
 إلى أدىمما وعلى العموم فقد فرض عامل النقل تأثیرات اقتصادیة وهیكلیة على واقع المدینة    

طرافها أالحضریة وعمل على تشتیت وظائفها ونقلها من مركز المدینة نحو  األرضرفع قیمة 
عدم لنظرًا  طراف المدینةأ إلىالتجاریة التي دفعت بالوحدات السكنیة  برزت المحالو الخارجیة، 
ساهم في إعادة توزیع السكان  أخروهذا عامل ، المرتفعة في المنطقة التجاریة  سعارمجاراتها لأل

 أخرالزراعیة من جانب  األراضيوزحف سكني كثیف نحو  سواء على حدٍ  األرضواستعماالت 
 األندلسو  )سابقاً  جرف الملح( لبساتین الواقعة في حي بیت زعیر وكرالدن والغدیرعلى ا السیما

دورًا  یلعب وهكذا لعب هذا العامل وال یزال مناطق الشرقیة كما في حي الزراعةوالجاحظ وبعض ال
  .محوریًا في توسع المدینة

  

  

 

لنمو العمراني للمدینة خالل القرن العشرین العامل السیاسي وبطرق شتى في تشجیع اساهم      
تم  أذالسكنیة في المدینة لیست بجدیدة  األراضيسیاسة توزیع ف، وبدایة القرن الواحد والعشرین 

مل في عالباحثین عن  المجاورةالمهاجرین من القرى  إلىات أراضي سكنیة یالستین مدة توزیع في
وبالتالي  المجاورةع تردي الوضع االقتصادي بالنسبة للقرى نظرا لتوفر العمل فیها مقارنة م، المدینة 

تردي  إلىالمدینة ، وبالنظر  طرافأ سكنواالذین  األریافاستقطبت المدینة العدید من سكان 
ضاعهم االقتصادیة والمعیشیة فقد استوطنوا في أراضي زراعیة تعود ملكیتها للدولة مما فرض أو 

التي  األراضيمعینة الحتواء هذه الحالة عن طریق تملیكهم على السلطات المعنیة أخذ تدابیر 
) حي الحیانیة ( بـوسمي الحي بعد ذلك ) محمد الحیاني ( آنذاكیسكنوها في عهد متصرف البصرة 

الحكومیة في  اإلجراءاتساهمت ) ٢٠٠٠ -١٩٩٤( ات یفي حقبة التسعین أما ، الواقع شرق المدینة
 السیماشرائح الموظفین  إلىشط العرب عن طریق توزیع قطع سكنیة اتساع الرقعة العمرانیة لمدینة 

للمدینة  األساسداخل التصمیم  أخرىمنتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة ، اتبعها توزیع قطع سكنیة 
                                                             

  



 

 

 
 

 

 ١٥/١/٢٠١٣قطعة سكنیة بتاریخ ) ٤٠٠(توزیع  تمفي الوقت الحاضر فقد  أما ،لشرائح الموظفین 
موظفي الدولة وفي شتى القطاعات في أراضي  إلى ٢٤/٣/٢٠١٣ة بتاریخ قطعة سكنی)  ٣٧٠(و 

  )١( االكوات وحي الموظفین شرق المدینة
 األساسيبتعدیل حدود التصمیم  ذات العالقة بالعملیات التخطیطیةكما ساهمت الجهات      

لحالة  وما تالها من سنوات نظراً  ١٩٦٢عام  لو األ األساسيللمدینة عدة مرات منذ التصمیم 
 إلىالزراعیة  األراضيبعض  استعماالتالزحف العمراني التي تحدث في المدینة من جراء تحویل 

والغرض من ذلك استیعاب الزیادة  )وسیتضح مناقشة ذلك خالل هذا الفصل ( استعمال سكني 
لواقع في ا) صفیة الشعیبي( السكانیة وتغطیة الحاجة المتزایدة للسكن كما هو الحال بتحویـل بستان 

لمدینة  األساسيضمن التصمیم من سكني وغیرها من البساتین  إلىاعي ر من جنس ز  األندلسحي 
  .شط العرب 

خارج  أوبناء العدید من المجمعات السكنیة داخل من حالیًا ما یتم  إلى والبد من اإلشارة       
اب اكبر عدد ممكن من استقط إلىالحالي للمدینة في فكرة طموحة تهدف  األساسيحدود التصمیم 

) دونم ٥٦(  السكان ، ویتضح ذلك جلیًا في إنشاء مجمع سكني في حي الموظفین یشغل مساحة
والمجمع السكني الثاني یقع إلى الشرق من الشارع الدولي  )٢(صورة  )هكتار١٤(أي ما یعادل 

في إعادة توزیع  اً محوریهذا العامل لعب دورا  أنولهذا نجد ) ٣(صورة   األساسخارج التصمیم 

                                                             

في مدیریة بلدیة قضاء شط العرب  األمالكمسؤول شعبة ) سم كریم لطیف جا( مقابلة شخصیة مع السید  )١(
  .٢٣/١/٢٠١٣  األربعاء، بتاریخ 

  في حي الموظفین بمساحة  ٢٠١١تمت المباشرة ببناء مجمع سكني في مدینة شط العرب عام        
العامة المحدودة  التاو للمقوالتعمیر والموكل تنفیذه من قبل شركة الرشید  اإلسكانمن قبل وزارة ) هكتار ١٤(

وكل عمارة تحتوي على اربع ) شقة ٦٤٠(، یحتوي المشروع على ) ملیون دوالر  ٥٨٤٠٥( أجمالیةوبكلفة 
، ویتضمن مع هذا ) شقق ٨( طوابق والطابق الواحد یحتوي على شقتین أي بمعنى كل عمارة تحتوي على 

، وجامع وسوق  ٢،ومتوسطة عدد  ١ائیة عددو مدرسة ابتد ١ة هي روضة عددیوحدات تكمیل أنشاءالمشروع 
ویعد .  ٢٠١٤وسیتم تسلیم المشروع نهایة  األمنیةكبیر مع توفر مركز صحي ومركز شرطة وغرف للوحدات 

بها الجهات الحكومیة في تحویل نمط البناء السائد في  لاو تحلى والطموحة التي و هذا المجمع الخطوة األ
  .منخفضة  إنشائیةوبكلف  األرضمودي مما سیختزل اكبر مساحة ممكنة من النمط الع إلى األفقيالمدینة من 
  مقاطعة (وحدة سكنیة في مزارع البیبان) ١٥٠(وذلك ببناء  صلین أهاليإلى  اتهكتار )  ١٠( خصصت مساحة
بق واحد وهي الواقعة إلى الشرق من الشارع الدولي خارج التصمیم األساسي الحالي ، واتسم التصمیم بكونه ذات طا) ٢٨

) ٢م ٢٠٠( وبمساحةمن الوحدات السكنیة المتماثلة بنیت من الثرمستون واالسمنت لتقلیل من تكلفة البناء وسرعة انجاز 
 .٢٠١٣وتم توزیعها على الفئة المعنیة بدایة عام  ٢٠١٢بنائها نهایة عام  استكمالوتم 

  



 

 

 
 

 

ضمن رقعة المدینة في كل االتجاهات ما عدا الجهة الغربیة المتمثلة بشط العرب الذي من السكان 
  .یعد محدد طبیعي للزحف العمراني 

 

  
  

  

 

  
   ٥/٦/٢٠١٣ عاء المصادفاألرب تاریخ التقاط الصور یوم

  



 

 

 
 

 

 
ویمتازون بتعقد مظاهر  حرفًا غیر زراعیة یزاولونان وهم تجمعیه للسك اً تعد المدن بؤر      

لذلك تؤثر العوامل  المجاورةالحیاة العامة مقارنة مع المظاهر السائدة في المناطق الریفیة 
توزیعها وتخصصها داخل المدینة ویكون عملها الحضریة و  األرضاالجتماعیة على استعماالت 

في  األرضبشكل متداخل ومتفاعل في التأثیر لتعكس الصورة النهائیة عن طبیعة استعماالت 
 إیجازهاعلى زحف العمران یمكن  وأثرهادور العوامل االجتماعیة  إیضاحولغرض .  المدینة

  :اآلتیةبالعوامل 

 
تتصف  رةاو مجاستعمال معین في منطقة  أوتغلغل جماعة من السكان یقصد بالغزو    

استعماالت الغازیة  أواقتصادیًا عن جماعة  أو اجتماعیااستعماالت تختلف  أوبجماعات 
ویقسم  ، استثمار جدید بدیل عن االستثمار السابق إیجاد إلىالمتغلغلة وتهدف عملیة الغزو 

 إلىوالذي یمثل حركة السكان من الریف ) االیكولوجي  الغزو(  لو األنوعین یمثل  إلىالغزو 
  . )١() بعضها البعض األرضغزو استعماالت ( المدینة في حین یمثل الثاني 

المدینة منذ القرن  إلىوالمتمثل بالهجرة من الریف ) الغزو االیكولوجي ( حیث ساهم      
المدینة  طرافأضمن من المهاجرین  استیطان السكان إلىالعشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین 

الزراعیة والفارغة ویمكن  األراضيمما ساهم بالنتیجة في نمو المدینة وتوسیعها وغزو العمران 
فرازالحیانیة و الغدیر والشهداء ودور الصحة (  أحیاءمالحظة ذلك في  والموظفین  ٣٧/ وإ

حالة  إلىفقد تعرض مركز المدینة )   األرضغزو استعماالت ( النوع الثاني  أما،  )والمهجرین 
التجاریة والصناعیة والخدمات نظرًا لتمتع هذه المنطقة بمیزة  األرض استعماالتغزو من قبل 

وكان المسیطر االستعمال  أعاله المار ذكرهابین استعماالت  اً سهولة الوصول لذلك شهدت تنافس
  .خرىاألالتجاري على بقیة االستعماالت 

مل السیاسي المار ذكره دورًا بارزًا في عملیة الغزو من خالل توزیع قطع كما وان للعا     
سكنیة في شرق المدینة على حساب البساتین والمناطق الفارغة مما شجع السكان األصلیین 

 كما في أحیاء شرائها من أصحاب العالقة أوالقطع السكنیة  على بناءسواء  والمهاجرین على حدٍ 
  ). العسكري والحیانیة والشهداء والموظفین الجاحظ و الجامعة و ( 

                                                             
  .١٤٢ -  ١٤١، ص در سابق مصصالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر أسس وتطبیقات ، ) ١(



 

 

 
 

 

یقابل عملیة الغزو عملیة التراجع والتي یقصد بها إزاحة االستعمال من مكانه األصلي بشكل    
وهذا ما حدث للوظیفة السكنیة  أخرىتدریجي بفعل الغزو الذي تعرض له من قبل استعماالت 

زیة فعندما استوطن االستعمال التجاري في بفعل غزو االستعمال التجاري لمنطقة اإلعمال المرك
طرد هذا االستعمال الوظیفة السكنیة ) اإلطفاءوشارع  - ٤٠ – ١٧ – ١٦( الشوارع الفرعیة 

مواقع جدیدة نظرًا لعدم قدرتها على منافسة االستعمال التجاري  إلىواجبرها على التراجع والتشتت 
بین المناطق  اوٍ متسالتجاریة ال یتوزع بشكل ان تأثیر المنطقة  أخرهذا من جانب ، ومن جانب 

   .البعیدة حیث یقل التأثیر بالتدریج كلما ابتعدنا عن المركز وحسب المسافة
 تةاو متفومجمل هذه التغیرات جاءت متوافقة مع عاملي الغزو والتراجع مما أسهمت بنسب     

  .الزراعیة في المدینة األراضيفي زحف العمران على 

 

 یقصد بمفهوم السیطرة التأثیر الذي تفرضه إحدى المناطق في المدینة من الناحیة االقتصادیة   
 )١( حجماً  اقل أخرىوقد یتعدى ذلك سیطرة مدینة على مدینة  خرىواالجتماعیة على المناطق األ

تجاریة الثانویة حیث تعد المنطقة التجاریة المركزیة في المدینة هي المسیطرة على المناطق ال ،
على جانبي الشوارع الداخلیة   الموزعةوكذلك سیطرتها على المحال التجاریة  الواقعة شرق المدینة

السكنیة من حیث نوعیة البضائع والسلع المعروضة فیها فضال عن تقدیمها  األحیاءضمن من 
من مكنها  أخرىنها تحتوي على سوق تجاري وصناعات خفیفة وخدمات أالسلع المتنوعة السیما و 

لكن من ناحیة ، تحتل الصدارة والسیطرة التجاریة على مركز قضاء شط العرب بأكمله  أن
المسیطرة على مدینة شط فتعد مدینة البصرة هي  ونوعیة البضائعالنشاط التجاري وأصناف السلع 

 األسواقع على اكبر مراكز لتجم احتوائهافضال عن  المجاورةالعرب في هذا الجانب نتیجة لعامل 
بالجملة انعكس ذلك على عامل جذب الكثیر من  أووالمخازن التجاریة سواء كان البیع بالمفرد 

  . المجاورةبفعل عامل  السكان السیما سكان مدینة شط العرب
طراف ألا إلىالتناقص في درجة السیطرة من المركز  إلىي حین یشیر مفهوم التدرج ف     

 األرض أسعارلعامل تطور النقل ومستوى المسافة ومستوى التدرج و الخارجیة من المدینة تبعًا 
بین المناطق  اوٍ متسال یتم بشكل  األرض أسعاروان تحكم المنطقة التجاریة في  واإلیجارات

 أسعارولتقریب المفهوم تعمل المنطقة التجاریة في المدینة على بقاء ،  البعیدة عن مركزها
                                                             

الحضریة لمدینة المدحتیة في  األرضافراح ابراھیم شمخي االسدي ، التوزیع المكاني الستعماالت ) ١( 

 .٢٠، ص  ٢٠٠٩جامعة بابل ، ) صفي الدین الحلي ( محافظة بابل ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة 



 

 

 
 

 

باالنخفاض التدریجي  سعاراألبة منها مرتفعة جدًا في حین تبدأ القطع السكنیة القری أو األراضي
الزراعیة  األراضيكلما ازدادت المسافة عنهما لتفقد المنطقة التجاریة السیطرة في تأثیره على 

الزراعیة لشدة الطلب على  األراضيالقطع السكنیة مما ساهم في زحف العمران على  أوالبعیدة 
  .  التجاري  ي القریبة من المركزاألرض

 

كما یعرف  المدینة ضمن حدود المدینة فعالیاتو تركز السكان  إلىیشیر معنى التركز       
مثل میل  النوع نفسه إلىمن الترابط بین الظواهر االجتماعیة واالقتصادیة التي تعود  بنوع

ها في مكان معین لتكون التقارب مع بعض إلى األرضاألصناف المتشابهة من استعماالت 
 األرضومن المشاهدة المیدانیة یتضح تكتل استعماالت . وحدات تجمیعیة تختلف عن غیرها

الوظیفیة داخل مدینة شط العرب من خالل تكتل محالت بیع المالبس والمصوغات الذهبیة في 
شوارع  تكتل الصناعات الخفیفة ومحالت التصلیح في فضًال عنالمنطقة التجاریة المركزیة 

أما بخصوص التركز . ومحالت المنطقة المخططة بالقرب من مركز المدینة )  ١٦، اإلطفاء(
السكاني فیظهر في المدینة بإشكال متباینة تبعًا للمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة ، فمن الناحیة 

 ١محلة دور الصحة وحي الشهداء( ذات مستوى اقتصادي جید مثل حیاءأاالقتصادیة توجد 
   ذات مستوى اقتصادي منخفض مثل أحیاء  أخرى أحیاءفي حین هناك ) لشهداء والمهجرین او 

دورًا من الناحیة االجتماعیة فقد لعبت األصول العشائریة  أما ،) كردالن و بیت زعیر والغدیر( 
ط والغدیر لكون تلك المناطق زراعیة ویتركز فیها النم األندلس أحیاءفي كما  تركز السكان  في

  .العشائري 
تعني هجرة بعض السكان والفعالیات من المدینة  حیثعملیة التشتت فتختلف عن التركز  أما    
ت اجتماعیة واقتصادیة نتیجة لتأثیر قوى الرغبات وحاج استجابةوجاءت هذه العملیة  إطرافها إلى

 اإلیجاراتو  األرض أسعارمثل ارتفاع  عن مجموعة من المتغیرات الناجمةالطرد المركزیة 
طراف المدینة بوفرة أ تتسمالسكنیة وصغر مساحة المسكن في حین  الدور أوللمحالت التجاریة 

وهذا العامل ساهم في  المنخفض نسبیاً  واإلیجارالزراعیة واسعة المساحة ذات الثمن  األراضي
السكنیة منها ألنها غیر قادرة على منافسة  السیماالمختلفة  األرضتشتت استعماالت 

فضال عن تولد رغبة لدى العدید من السكان مع تحسن الوضع  خرىاأل األرضاالستعماالت 
االقتصادي لهم في الحصول على مساكن أكثر سعة وتتوفر فیها كافة متطلبات الحیاة العصریة 

التشتت واالنتقال من المناطق القدیمة ذات المساكن الصغیرة المتواجدة ضمن  إلىمما دفعهم 



 

 

 
 

 

حیث المساكن ذات المساحة الواسعة األمر الذي ساهم في  الحدیثة األحیاء إلىة مركز المدین
  .تقلص البساتین الزراعیة بسبب زحف الوحدات السكنیة علیها  

 

الزراعیــة    األراضــي علــى حســابفــي الزحــف الحضــري  محوریــاً یلعــب العامــل االقتصــادي دورا 
سكان یعملون في دوائر حكومیة سواء كانت خارج مدینـة شـط العـرب أي غالبیة ال أن اعتبارعلى 

تــــأتي داخلهـــا وبالتـــالي فــــأن دخـــل غالبیــــة الســـكان  أو األخــــرىفـــي محافظـــة البصــــرة والمحافظـــات 
تصرف لهم في هذا الجانـب ،  وأجورمن خارج حدود المدینة على شكل رواتب  مدخوالتهم المادیة

االقتصـادیة والتجاریـة خـارج حـدود المدینـة  األنشـطةالعـاملین فـي  السـیما لإلفرادوایضًا هناك دخل 
مثـــل مدینـــة البصـــرة ولهـــذا نجـــد أن الـــدخل المـــادي لمعظـــم ســـكان المدینـــة نـــاتج مـــن خـــارج  حـــدود 

تولــد القــوة الشــرائیة  والتــي تنــتج مــنللمحــالت التجاریــة  األساســیةالمدینــة ولــیس فقــط مــن الفعالیــات 
فعالیـات غیـر ومـن جهـة أخـرى هنـاك   ، هذا مـن جهـة والمتمثلة بالقرى المجاورة لها خارج المدینة

ة التـــي تخـــدم الطلـــب المحلـــي علـــى البضـــائع والخـــدمات وتتضـــمن صـــرف األمـــوال التـــي تـــم أساســـی
االقتصـــادي العامـــل  نجـــد أن  لـــذلكو  ، مـــن جهـــة أخـــرى ةاألساســـیالحصـــول علیهـــا مـــن الفعالیـــات 

أثـر مباشـر فـي زیـادة لـه وبالتـالي  التوسع على حساب األراضـي الزراعیـةفي یساهم بشكل أساسي 
ازدیاد أعداد الوحدات السـكنیة بـوتیرة عالیـة متجـاوزین والدلیل على ذلك  النمو العمراني في المدینة

في ذلك األراضي الزراعیة والفارغة على حـدًا سـواء مـع غیـاب الـرادع الحكـومي والمتمثـل بضـعف 
مــن القــرى المجــاورة أو مــن ان المهـاجرین الســك اســتقطاب ممــا أنعكــس ذلـك علــى األجهـزة الرقابیــة 

  . للسكن في المدینة محافظات العراق األخرى
على نمو العمران في مدینة شط العرب حسب ما تبین من  وعند تطبیق هذا العامل وأثرة     

حالة الزحف العمراني تجاوزت كل المحددات السیما األراضي ان نجد خالل المالحظة المیدانیة 
لفارغة والملكیة األرض وشمل ذلك القرى المجاورة للمدینة مما اثر بالتالي على الزراعیة وا

انحسار الرقعة الخضراء سواء كانت داخل حدود المدینة او في القرى المجاورة  كنتیجة حتمیة 
 أنوبما ، لهم للقدرة الشرائیة العالیة للسكان في استمالك قطع سكنیة بغیة تشیید وحدات سكنیة 

المختلفة وبالتالي فهو یحدد  األرضصورة انعكاسیة لطبیعة استخدامات  أالما هو  ضاألر سعر 
تزحف  أوطراف ألا  وهذا بدوره جعل من الوظیفة السكنیة تتوسع باتجاه)١(جهة الزحف العمراني 

                                                             
ره ف ) ١(  الكي ، التوسع الحضري وأث رج الم ب ف ة غری ر استعماالت خول ة األرضي تغی ي مدین ة ف  الزراعی

  ٦٧، ص  ٢٠١١، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،  هبغداد ، أطروحة دكتورا



 

 

 
 

 

الزراعیة مع بقاء الوظیفیة التجاریة في  األرضساتین الزراعیة نظرًا النخفاض قیمة البعلى ب
  .األرضدینة لقدرتها العالیة على المنافسة مع بقیة استعماالت مركز الم

  

ن بسبب توفر طویلة من الزمن من المدن الجاذبة للسكا لمدةمدینة شط العرب كانت  أن       
ات وازدادت أهمیتها خالل عقد الستینات الختیارها یالخمسین فرص العمل فیها خالل عقد

صرة فضال عن زیادة نسبة الوالدات وقلة الوفیات بفضل التقدم الصحي كموضع لجامعة الب
 مدةوزیادة معدالت الخصوبة مع توفر اإلنتاج الغذائي وارتفاع مستوى الدخل بعد تأمیم النفط 

عدادهم بوتیرة أسكان المدینة ازدادت  أنولهذا نجد بئة واإلمراض و من األ للتخلصات یالسبعین
نسمة )  ٦٢٨٥(بلغ عدد سكان المدینة  إذ ،ل عامل من العوامل السابقة متدرجة تبعًا لتأثیر ك

  ٢٠٠٩نسمة عام )  ٥٠٧٥٠(  إلىوازداد  ١٩٧٧نسمة عام ) ١٧٨٤٠( إلىارتفع  ١٩٤٧عام 
مقدار الزیادة السكانیة في مدینة شط العرب من مجموع سكان محافظة ) ٤١(ویبین جدول 

ي ارتفاع معدالت النمو الحضري في المدینة وهذا واضح مع الزیادة السكانیة ففقد سجلت البصرة 
اذ بلغت على )   ٢٠٠٩، ١٩٥٧،١٩٩٧(من ارتفاع نسب المعدل السنوي في المدینة لسنوات 

      لتسجل  للسنوات نفسهامقارنة مع محافظة البصرة %)  ٣,٣،  ٢,٧،  ٤,٨،  ٤,٥( التوالي 
    للمدةما عدا انخفاض سكان المدینة والمحافظة في سنوات الحرب %)  ٣,٦،  ٥,٦،  ٣,١( 
  %) .  ١,٤-( والمحافظــة % )  ١,٧(  لتبلغ نسبها في المدینة )  ١٩٨٨-١٩٨٠( 

في زیادة الوحدات السكنیة في المدینة  اً مساهم عامالً المدینة  إلىكما یعد عامل الهجرة     
قد ) عائلة ٩٧١( أنالهجرة   إحصائیةبینت  إذ األراضيلى وبالتالي تشجیع الزحف العمراني ع

   . )١( ٢٠١٢-٢٠٠٧من  للمدةمدینة شط العرب  إلىوفدت 
النمو السكاني كان له دور مشجع في اتساع رقعة العمران في  أنوفي ضوء ما تقدم نجد      

الي زیادة الطلب على وبالت األرضزیادة الطلب على  عادةً  المدینة الن الزیادة السكانیة یرافقها
خارج حدود  أوالسكن والخدمات العامة ولسعي السكان في الحصول على ارض سكنیة داخل 

فرازفتح مناطق جدیدة للعمران  إلى أدىمما  األرضالبلدیة هذه الحالة ضغطت على     األراضي وإ
 

 

 

                                                             
 .٢٠١٣وزارة الھجرة والمھجرین ، دائرة الھجرة والمھجرین في البصرة ، بیانات غیر منشورة ،  )١( 



 

 

 
 

 

 

  

     

٣٦٨٧٩٩  -  ٦٢٨٥  ١٩٤٧  -  
٣,١  ٥٠٣٣٣٠  ٤,٥  ٩٨٠٧  ١٩٥٧  
٣,٧  ٦٧٣٦٢٣  ٤,٨  ١٤٢٤٥   ١٩٦٥  
٣,٤  ١٠٠٨٦٢٦  ٢,٢  ١٧٨٤٠  ١٩٧٧  
١,٤-  ٨٧٢١٧٦  ١,٧  ٢١٠٤٢  ١٩٨٧  
٥,٦  ١٥٥٦٤٤٥  ٢,٧  ٣٥٦٠٣  ١٩٩٧  
٣,٦  ١٩١٢٥٣٣  ٣,٣  ٥٠٧٥٠   ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٩والحصر السكاني )  ١٩٩٧-١٩٨٧-١٩٧٧-١٩٦٥-١٩٥٧- ١٩٤٧( التعدادات السكانیة لسنوات  )١(
،  ٢٥، مجلة كلیة اآلداب ، العدد ) ٢الجزء ( عبد المهدي سلیم المظفر ، عوامل التوسع المساحي لمدینة البصرة  )٢(

 .٢، ص  ١٩٩٦
مملوكة للدولة  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألراضما تكون هذه  الزراعیة ومن ثم توزیعها على المواطنین وغالباً 

الجامعة و العسكري و ( حیائها السابقة مثل حي أ إلىسكنیة جدیدة  أحیاءوبهذا فقد أضیفت  ،
فرازالحیانیة و الشهداء و الموظفین  ي األرضالبساتین بتفتیت  أصحابفضًال عن رغبة )  ٣٧ وإ

هذا من جانب وقلة المردود المادي من المحاصیل  أثمانهاعیة ومن ثم بیعها نظرًا الرتفاع الزرا
  . أخرالزراعیة والخضروات من جانب 

 
  

  

  العمراني حمددات الزحف:  ثالثاً 
  

البلدان  السیماتعد ظاهرة الزحف العمراني للمدن ظاهرة معروفة لمعظم دول العالم       
یة كبیرة في االختصاصات الجغرافیة والمخططین وعلماء االجتماع الزراعیة لما لها من أهم

هذه الظاهرة بشكل واسع  إلىإذ تعرضت المدینة  ،ومدینة شط العرب واحدة منها )١( واالقتصاد
 األرضالزراعیة لسد حاجتها من متطلبات استعماالت  األراضيبسبب نمو المدینة على حساب 

نة تواجه بعض العوائق والمحددات في طریق نموها العمراني المدی أنلهذا نجد  ومنها السكنیة
                                                             

 العلوم(یة، مجلة أبحاث البصرة تحسین جاسم شنان، محددات التوسع المساحي في مدینة الناصر )١( 

  .١١٠، ص٢٠٠٨، )٢(، العدد )٣٢(، كلیة التربیة، جامعة البصرة، المجلد )اإلنسانیة
 



 

 

 
 

 

محددات  خرىالزراعیة واأل األراضيولیس لإلنسان دخل في وجودها كاألنهار و ) طبیعیة ( منها 
ویختلف تأثیر كل  األرضملكیة  هوعائدیبفعل اإلنسان مثل الدوائر الحكومیة ) بشریة (مصطنعة

فیما یأتي استیضاح مدى تأثیرهما في  لاو سنحو ، التاریخي له  وموقعه والبعد تهمحدد تبعًا لنوعی
  . خل حدود المدینة االحد من الزحف العمراني د

 

  

 أثارهالتقلیل من  أو هإیقافمحددًا طبیعیًا للزحف العمراني ویتمثل ذلك في  األنهارتعد       
الداخلیة المتمثلة بنهر الشامیة  فاألنهار . أخرىجاهات وبالتالي توجیه النمو العمراني في ات

ي المتصلة مع نهر شط العرب اعتبرت و االحویز ، كردالن ، والشعیبي  ، الجرندي، والحوامد 
نهر  أن أساسلتطور المدینة على  والثانیة لىو األ المرحلتینفي  السیماكمحددات للنمو العمراني 

كونه ممرًا مالحیًا مهما لباتجاه الغرب والشمال الغربي  المدینة لنمو أساسيشط العرب محدد 
في الفصل  أشارت الدراسةكما و ، یزال یعیق النمو العمراني للمدینة  بالنسبة للعراق فكان وال

لنشوء المدینة عندما كانت قرى  لىو األفي البدایات  السیما لألنهار اً كبیر  اً بأن هناك دور  لو األ
من كل الجوانب نظرَا لعدم توفر وسیلة للنقل سوى النقل  األنهاردتها زراعیة صغیرة ومتباعدة حد

الحالیة مثل الشوارع والجسور لربط القرى مع بعضها  اإلمكاناتوجود  انعدامالنهري فضًال عن  
ن كانت محاطة بنهري كردالن م) حي كردالن حالیًا (البعض والدلیل على ذلك قریة كردالن 

) حي بیت زعیر حالیًا ( وأیضا قریة مجر الجبش و بیت زعیر  شمال ،ي من الو االجنوب والحویز 
لكن مع تدخل توجهات الدولة  الشمال جهةالشامیة من الجنوب و نهر الحوامد من  بنهرمحاطة 

 وتجدیدها خالل الداخلیة للمدینة األنهرعدة جسور على  إقامة إلىات شرعت یفي بدایة الخمسین
        دخول وسائط نقل بریة تزامنا مع الشوارع  أطوال ازدادت فقد ذاوبه  الحالیةمدة الدراسة 

) التنومة ( على ربط مركز المدینة  اإلجراءاتشوارع المدینة انعكست تلك  إلى) السیارات( 
في  أساسيلتأسیس مدینة شط العرب وساهمت بشكل  لىو األوظهرت النواة  المجاورةبالقرى 

  .حدد لنمو المدینة كم األنهار أهمیةالتقلیل من 
  

                                                             
  لعام ً تشیید العدید من الجسور الحدیثة والتي تربط بین األحیاء السكنیة بعدما أزیلت الجسور القدیمة  ٢٠١٣یتم حالیا

 .لتلبیة متطلبات المدینة الحالیة ) جسور  ٦(وبلغ عددھا ) م١٤(، كما وازدادت عرض الجسور الحدیثة إلى 



 

 

 
 

 

  

الزراعیة وبساتین النخیل من محددات الزحف العمراني للمدینة نظرًا لوجود  األراضيتعد          
ضمن محرمات النمو العمراني للوحدات من علیها على اعتبارها  التجاوزالقوانین التي تمنع 

عام  األساسيتین الزراعیة ضمن التصمیم السكنیة وهذا ما یفسر وجود العدید من البسا
        ما یعادل أي )دونم ١٣٨٤,٨(احتلت البساتین الزراعیة مساحات كبیرة بلغت حیث ١٩٩٤

وأجزاء متفرقة من حي الغدیر  األندلسكما في  حي كردالن وبیت زعیر و ) اً هكتار ٣٤٦,٢( 
وما تالها من  ٢٠٠٣لكن بعد عام  ،**والزراعة والدواجن حتى ظهر لدینا النمو العمراني القافز

بظاللها على  ألقتتغیرات جوهریة شملت كل جوانب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
واختفائها في حي  األندلستقلیص حجم البساتین الزراعیة كما في حي كردالن وبیت زعیر و 

  ).اً هكتار ٥٥,٨(الغدیر ودور الزراعة وبلغ مجموع المساحات الزراعیة  
للمدینة أي بعد  األساسالزراعیة سواء كانت داخل التصمیم  األراضين إـفوبصفة عامة         

 تعمل على أبطاءللتوسع  اً في المناطق المحاذیة للمدینة تكون محدد أوالعمران علیها  زاو تج
أنماط اجتماعیة اقتصادیة وتجعل من المدینة تأخذ اتجاهات و  أسبابعلیها لعدت  التجاوزعملیة 

 الزراعیة لعملیة الزحف العمراني الذي تحدثه المدینة نتیجة األراضي مةاو مقللتوسع تبعًا لدرجة 
أال أن دورها كمحدد للتوسع في المدینة قد  . لحاجتها ألراضي جدیدة بفعل عامل النمو الحضري

   فتیتها بشكل كبیر جدًا مما شجع السكان على ت هاأسعار بسبب ارتفاع  ٢٠٠٣انخفض بعد عام 
 السیما األموالومن ثم بیعها للحصول على اكبر قدر ممكن من ) ي الحیازة الزراعیة ظتش( 

  . األساسيداخل التصمیم  األراضي

                                                             
تفصلھا عنھا منطقة زراعیة أو غیر ) مركز ( ھناك تجمعات سكنیة تظھر في مناطق بعیدة عن المدینة : النمو القافز *  *

ً مشكلة  مع المركز منطقة ذلك ولكن ترتبط معھا بعالقات وثیقة ، ولكن من الممكن أن تتطور ھذه المناطق مستقبال

حضریة متصلة ویحدث القفز ھذا ألسباب عدیدة أبرزھا تعدد عائدیھ األرض ألكثر من جھة حكومیة بحیث ال یمكن 

ً أو ارتفاع األسعار في مركز المدینة وعدم مقدرة السكان على  التجاوز علیھا أال بموافقتھا مما یجعل القفز أمر محتما

ً أو بسبب حالة التزاحم الشدید في المركز وعدم مواجھة ذلك االرتفاع مما یضطرھم  إلى البحث عن مواقع أرخص نسبیا

صالحیتھ للسكن وخاصة عند العوائل ذات الدخول العالیة مما یؤدي بھم إلى التوجھ إلى المناطق المفتوحة وبخاصة 

،  ٢٠٠٣-١٩٤٧رة ،التوسع المساحي لمدینة البصصالح ھاشم زغیر مبارك االسدي  :المصدر  .الزراعیة منھا
  .١٩ ، ص  ٢٠٠٥أطروحة دكتوراه ، كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، 

  
 



 

 

 
 

 

 

  

 أوفي مدینة شط العرب في السابق من معوقات توسع المدینة  األرضملكیة  ةعائدی كانت     
غلب أن ألبالرغم من صالحیة تلك المناطق للسكن  المجاورةمن حدودها على المناطق ضمن 
وزارة  إلىتها ات كانت بساتین نخیل عامرة تعود ملكییات والثالثینیالعشرین مدةخالل  األراضيتلك 

لشخصیات معروفة مثل الشیخ  تهاوالبعض األخر تعود ملكی ) أراضي أمیریة( ـة المالیــة بصفـ
خان والشیخ صباح الكویتي وصفیة شعیبي وجبرائیل اصفر والشیخ خزعل الشمخاني وال كاظم

التي  األراضيالسیما المواطنین  إلىالشعیبي وجزء قلیل جدًا من الوحدات السكنیة تعود ملكیتها 
ن المهاجری أعدادونتیجة للنمو السكاني المتزاید وازدیاد  ،تقع على جانبي الشارع العام في المدینة 

ات واختیار موضع یات وحتى بدایة الستینیات والخمسینیاألربعین في المجاورةالیها من القرى 
وحدات سكنیة اضافیة الستیعاب النمو السكاني  إلىجامعة البصرة في المدینة أصبحت الحاجة 

ات توسیع الشارع العام من قبل السلطات الحكومیة وهذا یالخمسین مدةالمتزاید ولذلك ظهر في 
ات فقد قامت بلدیة شط یالستین مدةعلى اثر ذلك التوسع ، اما في  صحابهاأل اً طلب تعویضت

حي كردالن ( العرب بفتح شارع على ضفاف شط العرب یربط مركز المدینة مع قریة كردالن 
 وتمثل ذلك باقتطاع جزء من اراضي الشیخ كاظم الشمخاني لغرض تنفیذ هذا المشروع ) حالیًا 

رغبة  إلىكردالن وتوسیع شوارعه الداخلیة ویعود سبب ذلك  أراضياستمالك  كما رافق ذلك
ومن هنا نشطت حالة التوسع السكني  )١(مركز مدینة شط العرب إلىالحكومة بضم قریة كردالن 

ویتضح ذلك ١٩٧٠ لسنة ٨٠ات نتیجة  لصدور قانون رقم یالسبعین مدةفي المدینة مع بدایة 
بساتین الزراعیة الاستمالك العدید من بات المعنیة بشكل مباشر جلیًا من خالل تدخل الجه

وجزء كبیر من ) االكوات حالیًا ( بلدیة شط العرب كما في المناطق الشرقیة  إلىوضمت 
 تمتوافق مع التغییرات الحاصلة في المدینة لل ونتیجة ، الجاحظ و  األندلس أحیاءفي  األراضي

                                                             
 وزارة المالیة  إلىھي بساتین زراعیة تعود ملكیتھا : األمیریة  األراضي.  
  
  .٣٠/١/٢٠١٣األربعاء  ،مقابلة شخصیة مع المھندس مازن كاظم كریم  مدیر بلدیة شط العرب ) ١(  
   للمدینة تسجل  األساسيالمملوكة لوزارة المالیة وداخل التصمیم  األمیریة األراضيكل " ونص القانـــون

  "ملكیتھا للبلدیة بدون بدل نقدي 
   للمدینة تسجل  األساسيالمملوكة لوزارة المالیة وداخل التصمیم  األمیریة األراضيكل " ونص القانـــون

  "ملكیتھا للبلدیة بدون بدل نقدي 



 

 

 
 

 

قطع سكنیة مع إمدادها بخطوط  إلىوتقسیمها  ةالمستملكجرف العدید من البساتین الزراعیة 
ونتج  الكهرباء والخدمات ومن ثم توزیعها على المواطنین بغیة استیعاب النمو السكاني المتزاید

  . والجاحظ فضال عن بدایة ظهور حي الحیانیة األندلسعنها استكمال أحیاء سكنیة كما في حي 
یعد من محددات الزحف العمراني على الرغم من  رضاألعامل ملكیة  أنلذلك نالحظ       

مقارنة مع مردودها المادي الزراعیة  األراضي أسعارارتفاع  إلىویرجع سبب ذلك  أهمیتهتناقص 
 في األراضيتلك مالك الناجم من المنتوج الزراعي وبالتالي فقد تولدت رغبة عند الكثیر من 

بعد اقتالع أشجار النخیل  )٢م٢٥٠- ١٠٠(ت وتقسیمها على شكل قطع سكنیة بمساحاتفتیتها 
 التجاوزوبالتالي بیعها توافق ذلك مع غیاب واضح للسلطات الرقابیة التي كانت فیما سبق تمنع 

  . الزراعیة  أراضيعلى 

  

لت امحددات الزحف العمراني في المدینة والتي ال ز  أهمتعد المؤسسات الحكومیة من       
حیث اتخذت هذه  ةاألساسیالتوسع السكني على الرغم من كونها من المتطلبات  أمام اً عائقتشكل 

على اتساع  أثرتو  الخدمیة األرضالمؤسسات موقعًا مهما في حیز المدینة وهي من استعماالت 
القفز ما وراء هذه المحددات بمسافات مناسبة  إلىرقعة المدینة وبالتالي فان المدینة قد اضطرت 

 األرضجدت حاالت القطع في نموها العمراني مع ظهور حالة التداخل في استعماالت أو  مما
التداخل وظهور حالة  ١٦مثل تداخل االستعمال الصناعي مع االستعمال السكني كما في شارع 

مثل تداخل االستعمال التجاري مع استعمال الصناعي  األرضوعدم االنتظام الستعماالت 
  .لشارع العام والسكني على جانبي ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 
 

 

   تأثريات الزحف العمراني: رابعاً 
  

تسارع الزحف الحضري الذي تشهده مدینة شط العرب أثر سلبًا على حساب المناطق  نإ      
أخذت الهیاكل  حیثدون استثناء من  رهااو یجما  أوأحیائها السكنیة  فيالزراعیة المتواجدة 

الزراعیة   األراضيلذلك ولهذا نجد ان  اً لم تجد محدد العمرانیة تزحف بشكل ملفت للنظر ما
جانب تغیر نمط االستعمال الوظیفي  إلىأخذت تنحسر وتتراجع أمام الضغط السكاني المتزاید 
 األراضي تآكلسوف نبین مدى  هناومن . لألرض والوحدات العمرانیة وتنامي الفعالیات البشریة 

 ٢٠٠٤-١٩٦٢ ة األساسیوفق التصامیم  رهااو یجما  وأ مدینة شط العربفي والفارغة الزراعیة 
  .ولحد مدة الدراسة الحالیة

  

  

ولحــد  ١٩٦٢عـام  أساســيتصـمیم  لأو منطقـة الدراســة قـد وضــع لهـا  أن اتضـح فیمــا سـبقلقـد     
الزال معمــول  الــذي ٢٠٠٤ام وتحدیثاتــه القطاعیـة نهایــة عــ ١٩٩٤الثالــث عــام  األساســيالتصـمیم 

تمثلــت فــي زحــف  ٢٠١٣-١٩٦٢وقــد حــدثت عــدة تغیــرات بــین عــامي  الدراســة الحالیــة حتــى فیــه
التـي عملـت بشـكل  مساحیة واجتماعیة واقتصادیة بعادأ ةنحو البساتین متخذ ثالث العمرانیةالكتل 

عـام  األساسـيخطـط الجانب المساحي فقد شـغلت المدینـة حسـب الم أما ،متزامن وفي الوقت ذاته 
لجمیــــــع االســــــتعماالت الســــــكنیة % ٧,٤أي مــــــا یعــــــادل ) هكتــــــار  ٥٦( مســــــاحة  ١٩٧٩-١٩٦٢
تنومـة ومحلـة الجـاحظ ودور المدینـة تمثلـت فـي قصـبة ال أن اعیة والتجاریة والخدمیة واتضـحوالصن

مسـاحة  زراعیـة التـي شـغلتالالجزء المتبقي الواقـع خـارج التصـمیم فتمثـل فـي البسـاتین  أما الزراعة
والتـي كانــت تضــم قـرى زراعیــة كمـا فــي قریــة كـرالدن شــماًال وبیــت % ٧٣بنســبة ) هكتـار ٥٥٦,٢(

 أجـزاءجنوبًا فضـال عـن بعـض البسـاتین الزراعیـة المنتشـرة فـي ) جرف الملح سابقًا ( زعیر والغدیر
خـــارج التصـــمیم بلغـــت مســـاحتها  )فارغـــة (  غیـــر زراعیـــة أراضـــيمـــن شـــرق المدینـــة كمـــا وجـــدت 

 ١٩٩٣-١٩٨٠التخطیطیــة الواقعـــة  المـــدة أمــا ، )٤٢( جـــدول  %١٩,٦بنســبة ) هكتــار ١٤٩,١(
بزیـــادة مســـاحیة للمدینـــة %  ١٥,٢أي مـــا یعـــادل ) هكتـــار ١١٦( فتوســـعت المدینـــة مســـاحیا لتبلـــغ 

والجاحظ فضال عن دور الزراعة  األندلسالزراعیة في  األراضيعلى حساب ) هكتار  ٦٠(بلغت 
عمــا كانــت علیــه فــي % ٤٥,٥هكتــار بنســبة  ٣٤٦,٢ إلــىمســاحات الزراعیــة ولهــذا فقــد تقلصــت ال

بنسـبة  هكتـار ٢٩٩,١ إلـى) الفارغـة ( زراعیـة الغیـر  األراضـيالسابق في حین ازدادت مسـاحات 
تـدفق  إلـىویعـزى ذلـك  لـىو التخطیطیـة األـــــــالل المرحلـة ــــــهكتـار خ ١٤٩,١بعدما كانـت % ٣٩,٣



 

 

 
 

 

بســبب تــوفر العمــل فــي  المجــاورةمــن االقضــیة  أوالمدینــة  إلــىالزراعــي  تیــارات الهجــرة مــن الریــف
كـوادر متنوعــة لخدمـة المســیرة العلمیـة هــذا  إلــىالمدینـة مــن جـراء موضــع جامعـة البصــرة وحاجتهـا 

 ١٩٧٢ارتفاع المستوى االقتصادي لعموم السكان بعد تأمیم النفط عام ومن جانب أخر من جانب 
الوحدات السكنیة  وظهورالزراعیة  األراضيالعمران على حساب  شجعت هذه العوامل على زحف

  .     فیها
 



  

 

 

 



 

 

  

 

 
 
 

 
 





 

  

 

 

 







 

 

 
 
 

 
 

مساحــــة المدینة 
  حســب مدة التصمیم

٧٤,٥  ٥٦٦,٩  ١٥,٢  ١١٦  ٧,٤  ٥٦  

 األراضيمساحـــة 
     الزراعیة

٧,٣  ٥٥,٨  ٤٥,٥  ٣٤٦,٢  ٧٣  ٥٥٦,٢  

 األراضيمساحة 
  فارغةال

١٨,٢  ١٣٨,٦  ٣٩,٣  ٢٩٩,١  ١٩,٦  ١٤٩,١  

مجموع مساحة 
  ة المدینـ

١٠٠  ٧٦١,٣  ١٠٠  ٧٦١,٣  ١٠٠  ٧٦١,٣  

     

  باالعتماد على : المصدر    
  .  ١٩٥٤-١٩٥٣كردالن ،  ١٣تنومة و  ١٢الكادسترو لمقاطعة خرائط ) ١(   
  ) Arc Map 9.3( حسبت المساحة من قبل الباحث اعتمادا على برنامج ) ٢(   
  .٢٠١٣مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، بیانات غیر منشورة ، )  ٣(   
  )٤٠( جدول  )٣(

  



 

 

 
 

 

فقـــد توســــعت ) ٢٠١٣(مــــدة الدراســـة  وحتـــى ٢٠٠٤ -١٩٩٤المـــدة التخطیطیــــة الثالثـــة  إمـــا     
بزیــــــــادة مســــــــاحیة ســــــــجلت %  ٧٤,٥بمــــــــا یعــــــــادل ) هكتــــــــار ٥٦٦,٩(المدینــــــــة مســــــــاحیًا لتشــــــــغل 

وهنـا نالحـظ  ١٩٧٩-١٩٦٢  لـىو األار عن المساحة المخصصة للمرحلة التخطیطیة هكت٥١٠,٩
) هكتـار ٥٥,٨(  أي) دونـم٢٢٣,٢( الزراعیـة التـي بلغـت  األراضـيتقلص حـاد مـن حیـث مسـاحة 

عـــــن المرحلـــــة ) ارهكتـــــ ٥٠٠,٤( أي مـــــا یعـــــادل) دونـــــم ٢٠٠١,٦(  بتنـــــاقص بلـــــغ% ٧,٣بنســـــبة 
) هكتار  ١٣٨,٦(الفارغة التي سجلت  األراضي ض مساحةانخفا إلى إضافة ، لىو األ التخطیطیة

التـي بلغـت  ١٩٩٣-١٩٨٠المرحلة التخطیطیة الثانیة لعامي  فيعما كانت علیه % ١٨,٢بنسبة 
  . هكتار للمرحلتین الثانیة والثالثة ١٦٠,٥بمعدل نقصان ) ٢٩٩,١( 

وبالتـالي یخفـض نسـب   البسـاتین الزراعیـة كـلآت یسـببالزحـف العمرانـي لكونـه  خطـورةبرزت      
مــــدادهممــــوارد غــــذاء الســــكان   األراضــــيوبــــذلك بــــدأت  بالمنتجــــات الزراعیــــة النباتیــــة والحیوانیــــة وإ

الزحـف الحضـري الـذي یقـوم بتحویـل جـنس  أمـامالمزروعة والقابلـة للزراعـة فـي المدینـة باالنحسـار 
حلـول جذریـة  إلـىتـاج حضریة وهـي ظـاهرة جـدیرة باالهتمـام والمتابعـة وتح إلىمن زراعیة  األرض

مدیریة بلدیة قضاء شط العـرب ومدیریـة التخطـیط  السیمامن قبل الجهات المعنیة في هذا المجال 
البســـاتین الزراعیـــة یبتلـــع ســـلة غـــذاء المدینـــة وتلـــك حســـاب علـــى  يزحـــف العمرانـــالن  ألالعمرانـــي 
 السـیماسـتهالك الیـومي الضـروریة وذات اال تزود المدینة بمختلف السـلع والمـواد الغذائیـة األراضي

ات یالســبعین مــدةالخضــروات  أغلبیــةكانــت و المنتوجــات الحیوانیــة  فضــال عــنالخضــروات والتمــور 
مركــز المدینــة قبــل ان لالقــرى القریبــة  مــن  أومــن أراضــي المدینــة  ات تنــتج یات والتســعینیــوالثمانین
بیــت ، كــردالن   يكمــا فــ ٢٠١٣ -٢٠٠٣ المــدةســكنیة ویزحــف العمــران علیهــا فــي  أحیــاءتصــبح 
مـن المنـاطق الشـرقیة  وأجـزاءالزراعـة والـدواجن ) جـرف الملـح سـابقاً ( الغـدیر  ،  األنـدلس،  زعیر 

  .)١(للمدینة 
بــین عــامي   الســیماالمدینــة  إلــىتــدفق المهــاجرین بشــكل كبیــر  أدىالبعــد االجتمــاعي فقــد  أمــا    

شــط العــرب مــن مركــز محافظــة مدینــة قــرب عدیــدة منهــا  أســبابوالناتجــة مــن  ٢٠١٣  - ٢٠٠٣
تمثــل  أخــرالبصـرة لــذلك تعـد مركــز جـذب للســكان البـاحثین عــن فـرص عمــل كمـا كــان للدولـة دور 

 ٧٧٠الزراعیة وتوزیعها كقطع سكنیة والتوزیع الثاني للقطع السكنیة شـمل  األراضيعلى  التجاوزب
وانشـغال العدیـد مـن الـدونم الزراعـي  إنتاجیـةفضال عن عامل انخفـاض  ،٢٠١٣عام قطعة سكنیة 

                                                             
ة )١(  ي  مقابل ي ح زارعین ف د الم ي اح ي السنیس اتم عل د السالم ح ید عب ع الس دلسشخصیة م ن  األن وم

  .١٧/٤/٢٠١٣المعمرین في المدینة األربعاء 
  



 

 

 
 

 

غیــر الزراعــة مثــل الوظــائف الخدمیــة للتعــویض عــن الخســائر الناجمــة مــن  أخــرىالفالحــین بمهــن 
الســـكان  إلـــىتفتیـــت الملكیـــة الزراعیـــة وبالتـــالي بیعهـــا  إلـــىبالنتیجـــة  أدتالمحاصــیل الزراعیـــة ممـــا 

 إذمدینـة شـط العـرب هذه العوامل انعكست سلبًا على الواقع االجتماعي ل)  ٤( صورة المهاجرین  
غیر متجانس من السكان مع اختالف واضح فـي العـادات والثقافـات  اً أصبحت المدینة تضم خلیط

  .االجتماعیة
العوامل في زحف العمـران علـى المنـاطق  أهممن  الذي یعدلبعد االقتصادي في حین تمثل ا     

قــد  ســعارحتــى ان األ األراضــي أســعارالزراعیــة ولــیس هــذا فحســب بــل عامــل مشــجع علــى ارتفــاع 
المحاذیــة لحــي  األرض أســعارمـا موجــود فــي داخــل المدینــة وخیـر دلیــل  األحیــانتـوازي فــي بعــض 

المنطقة التجاریة بسبب بحـث السـكان عـن مسـاحات كبیـرة  أطرافوالجاحظ یعادل سعرها  األندلس
ت في تشجیع بعیدًا عن حالة الضوضاء وصغر الوحدات السكنیة في مركز المدینة وبالتالي ساهم

كبیــرة  أرباحــاً تــدر  ألنهــاقطــع ســكنیة حضــریة  إلــىالفالحــین فــي تفتیــت أراضــیهم الزراعیــة وتحویلــه 
سكني  إلىالمتغیر صنفها من زراعي  األراضي ةزراعیة ، بلغت نسب أراضيمقارنة فیما لو كانت 

فـي % ٧٣,٤و األنـدلسفـي حـي % ٧١,٢في حي الزراعـة و % ٧٥في دور الزراعة و%  ٥٦,٥
 . )١(في حي بیت زعیر% ٩٤,١في حي الغدیر و % ٧٢,٢حي كردالن و 

الزراعیة في داخل المدینة لیست هـي  األراضيان كذلك وتبین من خالل الدراسة المیدانیة       
نماالوحیدة التي تعرضت لزحف العمران  ة یلمدینة شـط العـرب مثـل قریـة الصـالح ةر او المجالقرى  وإ

عبـارة عـن بسـاتین زراعیـة % ٢٥أصبحت وحدات سكنیة ونسبة  % ٧٥ونهر حسن وان ما نسبته 
وهــذا مــا ســیناقش فــي المنــاطق المرشــحة ) ٢(وغیــر زراعیــة تنتظــر التغیــر لصــالح الزحــف العمرانــي 

  .للزحف العمراني المستقبلي
 

 

 

 

                                                             
 أستمارة استبیان )١(

دن ، )٢( یم الم عبة تنظ رب ، ش ط الع اء ش ة قض ة بلدی ات غ مدیری نة یبیان ورة  لس ص ،  ٢٠٠٦ر منش

٣٧.  
 



 

 

 
 

 

 

 
  

  
  )حي الجاحظ الواقعة فيمحلة دور الصحة (  ٢١/٤/٢٠١٣المصادف  األحد تاریخ التقاط الصورة یوم

  

 

   ان  ٢٠١٣-١٩٦٢للمدینة بین عامي  ةاألساسیوحسب المخططات ) ٤٢(یتضح من جدول

                ١٩٧٩- ١٩٦٢ لىواألالفارغة كانت مساحتھا خالل المرحلة التخطیطیة  األراضي

َ  اإلجمالیة من المساحة % ١٩,٦بنسبة ) ھكتار١٤٩,١(  من الجھات  أجزاءللمدینة وتشغل حالیا

 ٢٩٩,١(  إلى ١٩٩٣-١٩٨٠الشرقیة للمدینة ازدادت مساحتھا خالل المرحلة التخطیطیة الثانیة 

من مساحة المدینة ویعود سبب ارتفاع مساحتھا مابین المرحلة %  ٣٩,٣وبنسبة ) ھكتار

الحرب العراقیة  أثناءالزراعیة  لألراضيحالة التجریف الواسعة  إلىوالثانیة  لىواألخطیطیة الت

خالل % ١٨,٢بنسبة ) ھكتار ١٣٨,٦(  إلىالفارغة  األراضي، لكن انخفضت مساحة  اإلیرانیة

قیام الجھات الحكومیة بتوزیع قطع سكنیة  إلىویعزى ذلك  ٢٠٠٤-١٩٩٤المرحلة التخطیطیة 

فین ضمن قطاع الدولة رافق ذلك التحسن في المستوى االقتصادي واالجتماعي مما على الموظ



 

 

 
 

 

الفارغة ضمن الجھات الشرقیة للمدینة  األراضيحفز في بناء العدید من الوحدات السكنیة في 

فارغة بسبب وجود  أراضيفي الجھات الشمالیة والجنوبیة للمدینة فال توجد  أما )٥(صورة 

إلیھ   سبق واشرناال زالت بساتین زراعیة رغم انخفاض مساحتھا كما  وأالوحدات العمرانیة 

  . خالل ھذا الفصل

 

    

  
  )حي الشهداء والمهجرین( ٥/٦/٢٠١٣تاریخ التقاط الصورة یوم األربعاء المصادف 

  
الزراعیـة  األراضيللزحف العمراني على حساب  أخرىما تقدم هناك تأثیرات  إلى باإلضافة

  : اآلتیةبالنقاط  إجمالهافي المدینة یمكن  رهااو یجوما 
تعـدد المشـاكل العمرانیـة  مـن ثـمالنـاجم عـن ارتفـاع الكثافـات السـكانیة و تلكأ العمـل الخـدمي  .١

الناجمـــة عنهـــا كمشـــكلة الصـــرف الصـــحي وتـــوفیر میـــاه الشـــرب والتطـــور فـــي الخـــدمات التعلیمیـــة 
 .والصحیة والترفیهیة

ظهــور مشــاكل فــي النقــل یتمثــل ذلــك باالزدحــام المــروري الن زیــادة الزحــف العمرانــي مــن  .٢
 أوزیادة استخدام طرق النقل مما یتطلب التوسع في شبكات الطـرق وتحسـینها  إلىشأنه ان یؤدي 

خــاللو نصــب الجســور وبالتــالي تكــدس االزدحــام المــروري وحــوادث مروریــة ومــا یســببه مــن تلــوث   إ
 .بالنظام البیئي



 

 

 
 

 

زراعیــــة ســــواء كانــــت الالزراعیــــة وغیــــر  األراضــــيعلــــى  التجــــاوزالزحــــف العمرانــــي یشــــجع  .٣
مملوكـــة مـــن قبـــل الدولـــة ممــــا یفـــرز حالـــة مـــن الفوضـــى وحـــدوث مشــــاكل  أو ألشـــخاصمملوكـــة 

مـن حـي  وأجـزاء األنـدلساجتماعیة وثقافیة كما هو الحال في مناطق دور الصـحة والزراعـة وحـي 
 .نكردال

المــزارع مــن  وأصــبحالــتهم الزحــف العمرانــي ســلة غــذاء المدینــة خصوصــا الخضــروات والتمــور .٤
 المنـــاطق أوالـــدول تكـــون مســـتوردة مـــن مـــا  ةً عـــادولتـــي لهـــا  اً كونـــه منـــتج للمـــواد الغذائیـــة مســـتهلك

 .رةاو مجال
ین الوحـدات الزراعیة یساهم في تشویة معالم المدینة نظرًا للتـداخل بـ األراضيان التعدي على  .٥

 .مما تؤثر على معالم الحیز الحضري) السكن العشوائي( العشوائیة  خرىالسكنیة النظامیة واأل
البسـاتین  أصـحابضعف المردود المادي الناتج من قبل زراعة المحاصـیل والخضـروات حفـز . ٦

جاریــة محــال ت أوكنیة ســوحــدات  أمــا بناؤهــا أوومــن ثــم بیعهــا  األراضــيالزراعیــة علــى تفتیــت تلــك 
 .أخرىو الزراعي المتذبذب بین سنة  اإلنتاجمقارنة مع  اً مرتفع امادی اً وبالتالي یعد ذلك مردود

  

  الزحف العمراني ملدينة شط العرب حماور - خامساً 
     

المدینة عبر سنوات مختلفة قد جرت في اتجاهات  تشهدهاعملیة الزحف العمراني التي  إن     
بمحددات طبیعیة  األمرفي واقع  اصطدامهابالرغم من  لوقت ذاتهافي  اإلبعادمتباینة  محاورو 

والمؤسسات  األرضوالبساتین الزراعیة ومحددات بشریة التي تمثلت بعائدیة ملكیة  كاألنهار
مع ازدیاد النمو السكاني والتطور  السیماالزحف العمراني  یحد منذلك لم  أن إال ،الحكومیة 

اشر للسلطات الحكومیة عن طریق توزیع القطع السكنیة على االقتصادي للسكان والتدخل المب
المدینة سوف تخرج عن تصمیمها األساس في المستقبل كنتیجة حتمیة  نإفـالمواطنین ولهذا 

حسب اتجاهاته بالتوسع العمراني  محاورومن هنا كان البد من معرفة ،  للعوامل سابقة الذكر
              .) ٣١(سواء كما موضح في خریطة  كل محور على حدٍ المقترحة مبینین االیجابیات والسلبیات ل

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المصدر 
  الدراسة المیدانیة

  



 

 

 
 

 

 

ینة حیث تشكل بساتین النخیل ما الشمال من المد إلىوهي منطقة تقع على نهر حسن      
 إلىالتي تعود ملكیتها  األراضيكونها من  إلى إضافة )١(من مساحة المنطقة % ) ٢٠( نسبته 

تعرضت منطقة نهر حسن في الوقت . خاصة  أمالكقاف والمواطنین باعتبارها و البلدیة واأل
 إلىوبیعها  یهاأراضعملیات تجریف واسعة وزحف عمراني كثیف بسبب تفتیت  إلىالحاضر 

من  أرضهاسواء مما انعكس ذلك على تغیر جنس  المهاجرین على حدٍ  أوین یالسكان المحل
كما یخترقها شارع مبلط في وسطها یربط مركز المدینة مع ، ) ٦( صورة سكني  إلىزراعي 
الذي یسیر بمحاذاة  الدوليومن ضمنها قریة نهر حسن  فضال عن دور الشارع  ةر او المجالقرى 

  .الشرقیة  الجهةمن  ریة نهر حسنق
 

 

  
   ٦/٧/٢٠١٣تاریخ التقاط الصورة یوم السبت المصادف 

  
  

                                                             
  . الدراسة المیدانیة )١(



 

 

 
 

 

    :ایجابیات المحور   
ال تبعد عن تتصف أراضي نهر حسن باالستواء فضال عن عامل القرب عن المدینة  التي   -أ 

  .)١( )كم١,٥( المركز سوى
بطریقین من  مركز المدینةنهر حسن بحریة الحركة نظرا الرتباطه مع قریة تصف ت -ب    

  . الطرق الرئیسة المعبدة  مع توفر وسائط النقل المختلفة
عداد السكان أزودت بخدمات الماء والكهرباء من قبل البلدیة نظرا للزیادة الكبیرة في  -جـ   

  . علیهابفعل امتداد الوحدات السكنیة 
  نمو المحور  معرقالت 

المواطنین مما یزید من صعوبة استمالكها من  إلىغالبیة أراضي نهر حسن تعود ملكیتها  -أ
  .أراضیها  أسعارقبل الحكومة نظرا الرتفاع 

  
  
  
  
  
  
  

 
  

لشارع تقع مزارع البیبان في الجزء الشمالي الشرقي من مدینة شط العرب وفي الشرق من ا   
دائرة وهي أراضي كانت مستغلة لإلنتاج الزراعي فیما سبق وفق عقود زراعیة مبرمة مع  الدولي

الثمانینات بفعل الحرب العراقیة اإلیرانیة  مدة وأهملتوقد خربت  زراعة قضاء شط العرب
  ) . ٧( صورة  البور واالسباخ األراضيأصبحت من و 

  :المحور ایجابیات
  .الدولة إلىوتعود ملكیتها ) سباخ ألا( رداء حالیًا الج األراضيتعد من . ١
  . ان تتوسع باتجاههایمكن للمدینة تحتل مساحة كبیرة . ٢
  .غراض الزراعیة في الوقت الحاضرألغیر مستغلة ل. ٣

 

 

 

 

 

                                                             
  الدراسة المیدانیة ) ١(



 

 

 
 

 

 

 

  
   ٦/٧/٢٠١٣المصادف  السبتتاریخ التقاط الصورة یوم 

  

 

زراعیة تروى من  أراضيالجنوب من المدینة وهي  إلىتقع قریتا كوت الجوع والصالحیة        
 قافو األ إلىمتنوعة فالبعض یعود  أراضیهماعائدیة  المتفرعة من مجرى شط العرب األنهار
فقد الوقت الحاضر  ، اما فيالعرب لمدیریة بلدیة شط  األخرملكیة خاصة والبعض  األخروالقسم 

 هاأسعار زحف العمران على هذه القرى من جراء عملیات بیع البساتین الزراعیة نظرًا الرتفاع 
الزراعیة عبارة عن مناطق صغیرة  األراضيمقارنة بالمناطق الداخلیة من المدینة كما أصبحت 

السكان في المستقبل  إلىكعقار  اوغیر منتجة اقتصادیًا مما سیشجع على تفتیت مساحتها وبیعه
  ) ٨( صورة 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  
   ٦/٧/٢٠١٣تاریخ التقاط الصورة یوم السبت المصادف 

  :المحور ایجابیات
  ).كم ٣( سوى مسافةال تبتعد عن مدینة شط العرب  .١

  

  :سلبیات المحور
  .والزراعة للبستنهزراعیة وتصلح  أراضیهامعظم . ١
خاصة مما یصعب استمالكها من قبل الجهات المعنیة بعملیة  ملكیةذات  أراضیها غالبیة. ٢

  .التوسع المستقبلي في المدینة
  

 

لىو ) كم٥(جنوب مدینة شط العرب بمسافة  إلىم اتقع قریة كوت الكو  الجنوب من قریة كوت  إ
 حولت واإلهمالسنوات  ألثمانأن ظروف حرب  أالاعیة خصبة زر  أراضيالجوع كانت فیما سبق 

تعود معظم كما  ، ٢٠٠٣العمران بعد عام علیها  وقد زحفغیر زراعیة أراضي  إلى معظمها
  ). ٩(السكان المحلیین  صورة  إلىیه أراضیها ملك

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  
  

 

لىجنوب شرق مدینة شط العرب و  إلىتقع مزارع االكوات     الغرب من مسار الطریق الدولي  إ
كانت فیما سبق مزارع خصبة اال ان ظروف الحرب مع ایران حال دون استثمارها زراعیًا وتحولت 

   ) ١٠( صورة  للدولة وهي مطلقة التصرف بها أراضیهاخالیة كما ان عائدیة  أراضي إلى
 

  
  

   ٦/٧/٢٠١٣تاریخ التقاط الصور یوم السبت المصادف 



 

 

 
 

 

المستقبلي لمدینة شط العرب متوفرة في هذه المناطق  الزحف إمكاناتن إـوبصورة عامة ف    
زحف العمران علیها  ان إالا عبارة عن مناطق زراعیة وبما ان البعض منها حالی،  ألیهاالمشار 
 أوالزراعیة  أمالكهمالتصرف وبعض المالكین بتقسیم مناطق واسعة من  أصحابیق قیام عن طر 
كوت  ،نهر حسن  ،الصالحیة ( الدولة وبشكل غیر قانوني كما في قرى  أمالكعلى  التجاوز
ستشوه وبالتالي برزت وحدات سكنیة اتسمت بالعشوائیة وعدم التنظیم مما ) كوت الجوع  ،الكوام 

السیما  الثالث األساسكما وان الحاجة الملحة لتوسیع التصمیم  . ي في المستقبلالنسیج الحضر 
توزیع قطع سكنیة جدیدة  إلىالمدینة یدعو  إلىالزیادة السكانیة المرتفعة وتدفق تیارات الهجرة 

 إلىكقطع سكنیة  األراضيتوزیع كل وهذا المطلب ال تستطیع المدینة حالیًا ان توفره بسبب 
  .تبقى من البساتین الزراعیة یعد ملكیة خاصة ال یجوز التعدي علیه السكان وما

 أجراءالزحف العمراني المستقبلي لمدینة شط العرب كان البد من  محاورجل فهم أومن      
  :) ٤٣( ، جدول  ) ١( اآلتیةالترجیحیة للمتغیرات  زانو األالذكر وفق  أنفةتحلیًال للمناطق 

 * األرضملكیة  .١
عادة إنعاشهااعیة حیث اعتبرت المناطق التي یمكن البیئة الزر  .٢ مناطق غیر  ألیهاالزراعة  وإ

 .**صالحة للتوسع  
المناطق التي ال یمكن  أوصالحة للزراعة الغیر  األراضيالعامل االقتصادي وهنا تعد  .٣

 **.*حها مناطق جیدة للزحف المستقبلي استصال
ان المناطق المحاذیة للمدینة جیدة للتوسع القرب من المدینة الحالیة على اعتبار  أوالبعد  .٤

 **.**والمناطق البعیدة غیر مالئمة للتوسع

                                                             

مدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، مقترح توسیع التصمیم االساس لمدینة شط العرب ،  )١(

  .٤٤، ص  ٢٠١٣بیانات غیر منشورة ، 
*   ً ً ترجیحیا   ٢= اعطي عامل الملكیة وزنا

*  * ً ً ترجیحیا   ٥= أعطي الجانب البیئي وزنا

ً  اعطي العامل االقتصادي**  * ً ترجیحیا   ٣= وزنا

*  *** ً ً ترجیحیا  ٣= أعطي عامل القرب من مركز المدینة وزنا



 

 

 
 

 

عالقة المناطق المرشحة  للتوسع المستقبلي مع الشارع الدولي على اعتبار ان المناطق  .٥
وسع نتیجة لحالة القطع مع المدینة للت تهاأهمییقلل من  الدوليالتي تقع بالشرق من الشارع 

 ****.* تندمج مع النسیج الحضري للمدینة وال الغرب منها  إلىي تقع والمناطق الت
غیر صالحة للتوسع  األساسعن التصمیم  ةتعد المناطق البعید إذعامل التكامل  .٦

ان عملیة التوسع تكون  إلىالمستقبلي والقریبة تكون صالحة للتوسع ویعود سبب ذلك 
لق بیئة غیر متكاملة ومتماسكة متباعدة وغیر مندمجة مع الكتلة الحضریة مما ستخ

 ***** * عمرانیًا 
 

 
  

  

 



 



 

  

  ٢+  ٢+  ١-  ٢+  ٢-  عامل الملكیة  ١
  ٥+  ٥+  ٥-  ٥+  ٥-  العامل البیئي  ٢
  ٣+  ٣+  ٣-  ٣+  ٣-  العامل االقتصادي  ٣
عامل القرب من التصمیم   ٤

  الحالي األساسي
+٣-  ٣-  ٢+  ٣-  ٣  

عامل القرب من الشارع   ٥
  الدولي

+٣-  ٣+  ٣+  ٣-  ٣  

عامل التكامل مع النسیج   ٦
  الحضري

+٢+  ٥-  ٢+  ٢+  ٢  

  ٦+  ٥+  ٢-  ١٢+  ٢-  الـمجموع
   
لمدینة شط العرب ، بیانات غیر  األساسریة بلدیة قضاء شط العرب ، شعبة تنظیم المدن ، مقترح توسیع التصمیم مدی :المصدر 

  .٤٤، ص  ٢٠٠٦منشورة ، 

المناطق المقترحة للتوسع المستقبلي لمدینة شط العرب هي    أفضل أن) ٤٣(یتضح من جدول   
،  ٦+،  ١٢( +زان ترجیحیة أو ت على والتي حصل) كوت الكوام  -االكوات  –مزارع البیبان ( 
+٥  . (  
  

                                                             
* **** ً ً  أعطي عامل القرب من الشارع الدولي وزنا  ٢= ترجیحیا

******  ً ً ترجیحیا   ٥= اعطي عامل التكامل وزنا



 

 

 
 

 

  التوقعات املستقبلية للنمو السكاني واملساحي ملدينة شط العرب : سادساً  

 

لما توفره من في جغرافیة المدن یعد التنبؤ بعدد سكان المدن من المواضیع الحیویة        
سقاطات یستفاد منها مخططي التخطیط العمراني في معرفة االحتیاجات المستقبلیة معطیات و  إ

زیادة الطلب  ةً الزیادة السكانیة یقابلها عاد أن إلىالتنبؤ السكاني  أهمیةوترجع . )١(لتلك المدن 
المختلفة وتشمل السكنیة والتجاریة والصناعیة والخدمات وطرق النقل  األرضعلى استعماالت 

ا المنطلق فأن متغیر السكان وتوقعاته المستقبلیة لمدینة شط العرب یعد من أهم ومن هذ
الزحف العمراني المستقبلي الستعماالت  محاورمتغیرات التي تساعد على معرفة  اتجاهات و ال

نظرًا . ٢٠٢٠حتى سنة  األرضوبالتالي تحدید الحجم المساحي األمثل الستعماالت  األرض
%) ٤,٥( والبالغ  ١٩٤٧السنوي لمدینة شط العرب منذ التعداد االول عام لتذبذب معدالت النمو 

لذلك سوف یعتمد الباحث على المعدل السنوي البالغ    )٢,٨( والبالغ  ٢٠٠٩الى التعداد االخیر 
ویعزى ذلك الى حالة االستقرار التي مرت بها )  ٢٠٠٩ – ١٩٩٧( ما بین تعدادین %) ٢,٨( 

  .ة المدینة خالل هذه المد
عـــام ) نســـمة  ٥٠٧٥٠(   مدینـــة شـــط العـــرب بلـــغســـكان  عـــددان ) ٤٤(یتضـــح مـــن جـــدول 

 )نسـمة ٦٨٧٦٤( إلـى ٢٠٢٠حسـب التقـدیرات لعـام بالمدینـة  في حـین سـیرتفع عـدد سـكان ٢٠٠٩
  .نسمة  ) ١٨٠١٤(أي بزیادة عن سنة األساس 

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
ى الحاجة السكنیة لمدین )١( ة عل ا سناء عباس حسن ، اثر الخصائص السكانیة واالجتماعی ؤ بھ ة والتنب ة بعقوب

  .١٣، ص  ٢٠٠٨، رسالة ماجستیر ، معھد التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد ،  ٢٠٢٦عام  حتى
  



 

 

 
 

 

 

– 
 

  

٥٠٧٥٠  * ٢٠٠٩  
٥٢١٧١  ٢٠١٠ 
٥٣٦٣٢  ٢٠١١  
٥٥١٣٤  ٢٠١٢  
٥٦٦٧٨  ٢٠١٣  
٥٨٢٦٥  ٢٠١٤  
٥٩٨٩٦  ٢٠١٥  
٦١٥٧٣  ٢٠١٦  
٦٣٢٩٧  ٢٠١٧  
٦٥٠٦٩  ٢٠١٨  
٦٦٨٩١  ٢٠١٩  
٦٨٧٦٤  ٢٠٢٠  

     
  عمل الباحث باالعتماد على : المصدر     

    ٢٠٠٩ركزي لإلحصاء ، نتائج الحصر السكاني لعام وزارة التخطیط ، الجهاز الم*    

  : تم التنبؤ المستقبلي حسب المعادلة اآلتیة ) ١(    
   

ـــــــ= تقدیرات السكان      ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ   ـــــ
  

،  ١٩٨٦عبد علي الخفاف ومخور الریحاني ، جغرافیة السكان ، مطبعة جامعة البصرة ،  :المصدر 
  .١٥٢ص
  
  

  دالتعداعدد السكان سنة  Xمعدل النمو السنوي    

١٠٠  



 

 

 
 

 

– 

 

یعـــد االســـتعمال الســـكني مظهـــرا عمرانیـــا مهمـــا وممیـــزا لشـــكل المدینـــة  وعـــامال مـــؤثرًا فـــي        
ا من أجزاء النسیج الحضري إذ انه یمثل حیزا واسعا من مساحة أساسیتركیبها ، كما انه یعد جزءا 

الدراســات الحضــریة تشــكل الركیــزة األســاس فــي المدینــة وتوزیعهــا ولمــا كانــت ، المنطقــة المعمــورة 
 إلــىالجغرافــي بــین أجــزاء المدینــة ومــا یمثلــه مــن دور فــي زیــادة الهیكــل العمرانــي األمــر الــذي دعــا 

  .إیجاد تقدیرات للمساحات السكنیة بما یتناسب مع الزیادة السكانیة المتوقعة للمدینة
نســمة )٥٠٧٥٠(بلــغ  ٢٠٠٩كان مدینــة شــط العــرب لعــام عــدد ســ أن إلــى) ٤٤(یشــیر جــدول     

أي  )نســـمة ٦٨٧٦٤( إلـــىســـكان المدینـــة ســـیرتفع  عـــدد نإـفـــ ٢٠٢٠وحســـب تقـــدیرات النمـــو لســـنة 
 األرضالســـتعماالت ، وبتطبیـــق المعیـــار التخطیطـــي  )نســـمة١٨٠١٤(بزیـــادة عـــن ســـنة األســـاس 

              )هكتـــــــــارًا ٩٠,١ ( لـــــــــىإللشـــــــــخص الواحـــــــــد  فـــــــــان المدینـــــــــة بحاجـــــــــة  ٢م )٥٠(الســـــــــكنیة البـــــــــالغ 
وان تــوفیر هــذه  خــرىبمعــزل عــن بقیــة االســتعماالت األلالســتعمال الســكني ) دونمــاً  ٣٦٠,٣( أي 

    محــاور ةجـدناها مـن خـالل ثالثـأو التوسـع التـي  محــاور أفضـلیةالمسـاحة ممكـن فـي ظـل معطیـات 
یـات فـي اسـتیعاب النمـو العمرانـي ممـا لـه مـن إمكان) مزارع البیبان ، االكوات ، قریة نهر حسـن ( 

  . المستقبلي 
عـدد ســكان مدینــة شــط العــرب  أن إلــى) ٤٥(فیشــیر جــدول  العجــز السـكني مــا یخــص أمـا      

وبهـذا كـان مقـدار العجـز السـكني  أسـرة ٧٥٢٩ األسـرنسمة وكـان عـدد  ٥٠٧٥٠بلغ  ٢٠٠٩ لعام
،  ٢٣٧البالغـة  ١٩٩٧،  ١٩٨٧من مقدار العجز السكني لسنوات  أعلىوحدة سكنیة وهي  ٨٠٩
 إلــى مدینــة شــط العــرب المتوقــع أن یصــل عــدد الســكان ، لــذلك مــن وحـدة ســكنیة علــى التــوالي ٧٤

 ٢٠٢٠عام ) نسمة ١٨٠١٤ (ستصل الى وعلیة فان الزیادة السكانیة ٢٠٢٠ لعامنسمة  ٦٨٧٦٤
ستصل  ٢٠٢٠- ٢٠٠٩بین عامي أن عدد األسر وفقا لفرق الزیادة و  )*عائلة  ٩٨٢٣(  بمقدار

وحــــدة ســــكنیة  بتــــأثیر النمــــو ) ٢٢٩٤( إلــــىن المدینــــة بحاجــــة  إـفــــ ولهــــذا )آســــرة   ٢٢٩٤ ( الــــى
   أجماليلیصبح  ٢٠٠٩وحدة سكنیة بتأثیر العجز لعام ) ٨٠٩(السكاني المتوقع یضاف إلیها 

                                                             
  ن اسر یقصد بالعجز السكني المدى الذي یكون فیھ الرصید السكني عاجز عن توفیر وحدة سكنیة لكل أسرة م

  .١٤-١٣، ص  مصدر سابقسناء عباس حسن ، المصدر  . المجتمع

  * حسب  ٧.٥ولم یزید عن  ٦.٥لم یقل عن  األسرةكون معدل حجم ) ٧(اعتمد معدل حجم االسرة ھو
  .استمارة االستبیان



 

 

 
 

 

 

  

   

 



 

٢٣٧  ٦٤٧  ٨٨٤  ٢١٠٤٢  ١٩٨٧  
٧٤  ٢٦٤٦  ٢٧٢٠  ٣٥٦٠٣  ١٩٩٧  
٨٠٩  ٦٧٢٠  ٧٥٢٩  ٥٠٧٥٠  ٢٠٠٩  

 السكان لعامتقدیرات 
٢٠٢٠  

٢٢٩٤  ٧٥٢٩  ٩٨٢٣  ٦٨٧٦٤  

  

  الباحث اعتمادا على : المصدر 
  . ٢٠٠٩والحصر السكاني  ١٩٩٧،  ١٩٨٧لسكانیة نتائج التعدادات ا) ١(
  .لكل سنة األسراستخرج العجز السكني من خالل طرح عدد الوحدات السكنیة من عدد ) ٢(
  

وحـدة سـكنیة ، وحسـب معیـار الحاجـة السـكنیة المعـد مـن قبـل ٣١٠٣العجز في الوحدات السكنیة 
 أننجــد  لــذلك) ٢م٢٠٠(دة الســكنیة المدیریــة العامــة للتخطــیط العمرانــي فــأن معــدل المســاحة للوحــ

لتغطیـــة العجـــز الســـكني  )دونمـــاً  ٢٤٨,٢( أي ) هكتـــار ٦٢,١ (مســـاحة تقـــدر إلـــىالمدینـــة بحاجـــة 
  . ٢٠٢٠ حتى عام

  
  

 

متقدم بتأثیر العدید من العوامل الزحف العمراني ظاهر معروفة لجمیع بلدان العالم النامي وال    
اتخذت اتجاهات معینة  شط العرب مدینة أنولهذا نجد  ، والتي اشرنا الیها في مقدمة هذا الفصل

، ولغرض أعطاء صورة واضحة عن التقدیر وشغلت المساحات الزراعیة والفارغة ضمن المدینة 
ددة حتى یتسنى لنا معرفة المستقبلي كان البد من االعتماد على أسس ومعاییر تخطیطیة مح

علمًا أن الباحث أعتمد على .  ٢٠٢٠االحتیاجات المستقبلیة من استعماالت األرض حتى عام 
  .نمط النمو األفقي لكل استعماالت األرض ألنه النمط السائد في المدینة

 ٢٠٠٩هكتار لعام  ٤,٦االستعمال التجاري شغل مساحة  إن) ٤٦(یتضح من جدول      
 ٢٠٢٠عامحتى هكتار  ٨,١ إلىمن مجموع مساحة المدینة وان المدینة بحاجة % ٠,٦بنسبة 

  االستعمال  أما ، هكتار ٤شخص أي بزیادة مقدارها  ٢,٢المعیار التخطیطي البالغ ى ــاعتمادًا عل



 

 

 
 

 

 

 
  

المعاییر    ٢٠٠٩  السنة
تخطیطیة ال

المعتمدة 
 ٢م(

للشخص 
  )الواحد

٢٠٢٠  
  ٦٨٧٦٤   ٥٠٧٥٠  عدد السكان

  

  األرضاستعماالت 
المساحة 

  هكتار
  
%  

المساحة هكتار 
وفقا للزیادة 

  المتوقعة

المساحة 
  الكلیة هكتار

  
%  

  ٦٩,١  ٤٤٥,٥  ٩٠,١  ٥٠  ٤٦,٧  ٣٥٥,٤  السكنیة
  ١٤,٨  ٩٥  ٤٥  ٢٥  ٦,٦  ٥٠  النقل

  ٣,٥  ٢٣  ١٤,٤  ٨  ١,١  ٨,٦  الصناعیة
  ١,٣  ٨,٦  ٤  ٢,٢  ٠,٦  ٤,٦  التجاریة

استعماالت 
ض

األر
 

الخدمیة
  

  ٣,٢  ٢٠,٨  ١٦,٨  ٩,٣  ٠,٥  ٤  التعلیمیة
  ٠,٧  ٤,٤  ٣,٢  ١,٨  ٠,١  ١,٢  الصحیة
  ٢,٣  ١٥,٤  ٥,٢  ٢,٩  ١,٣  ١٠,٢  االداریة
  ٤,٨  ٣٠,٧  ٢٥,٢  ١٤  ٠,٨  ٥,٥  الترفیهیة
  ٠,٣  ١,٧  ٠,٢  ٠,٠١٢٥  ٠,٢  ١,٥  الدینیة
یة البساتین الزراع

  والمناطق  والمفتوحة
٣٢٠,٣  
  

  ــــــ  ٤٢,١
  

  ـــــ  ــــ  ـــــ

  ١٠٠  ٦٤٥,١  ٢٠٤,١  ١١٣,٢  ١٠٠  ٧٦١,٣  المجموع
            

  :عمل الباحث باالعتماد على : المصدر              

  .٢٠٠٤غداد ، اإلنمائي ، مدیریة التخطیط العمراني ، أسس ومعاییر التخطیط الحضري ، ب ناو والتعوزارة التخطیط ) ١(

  :اآلتیةالحضریة من خالل المعادلة  األرضتم استخراج التقدیر المستقبلي الستعماالت ) ٢( 

مساحة + المعیار المعتمد لكل استعمال × ) األساسعدد السكان في سنة  –عدد السكان في سنة الهدف (

  .١٣٦ر سابق صیحیى عبد الحسن فلیح الجیاشي ، مصد: المصدر  ).األساساالستعمال في سنة 

  



 

 

 
 

 

مـن مجمـوع مسـاحة %  ١,١أي مـا یعـادل  ٢٠٠٩هكتـار لسـنة  ٨,٦الصناعي فقد شغل مساحة 
هكتار باالعتماد على المعیار  ٢٣مساحة  إلىفسوف تحتاج المدینة  ٢٠٢٠في عام  أما ةالمدینــــــ

ر هكتــا ٨مســاحة إضــافیة تقــدر  إلــىوبــذلك فهــي تحتــاج  الواحــد للشــخص ٢م٨التخطیطــي البــالغ 
إلغـــراض النقـــل فقـــد  األرض ســـتعماالتالبخصـــوص الحاجـــة المســـتقبلیة  أمـــا ، ٢٠٢٠حتـــى عـــام

ن مجمــوع مســاحة المدینــة ـــــــــــــــــــــــــــــم% ٦,٦هكتــار وبنســبة  ٥٠مســاحة  ٢٠٠٩شــغلت المدینــة عــام 
ر هكتا ٩٥مساحة  إلىشخص فأن المدینة سوف تحتاج /  ٢م٢٥ووفق المعیار التخطیطي البالغ 

الخدمیـة فقـد شـغل االسـتعمال  األرضوبالنسبة السـتعماالت  ،هكتار  ٤٥بزیادة  ٢٠٢٠حتى عام 
وباعتمـاد علـى المعیـار  ٢٠٢٠أمـا فـي عـام % ٠,٥بنسـبة  ٢٠٠٩هكتار عام  ٤التعلیمي مساحة 

هكتــــار أي  ٢٠,٨مســــاحة  إلــــىشــــخص فــــأن المدینــــة ســــوف تحتــــاج /٢م٩,٣التخطیطــــي  البــــالغ  
بنسـبة  ٢٠٠٩هكتـار لعـام  ١,٢وبخصوص االستعمال الصـحي فقـد سـجل ، هكتار ١٦,٨ بإضافة

مســــاحة تقدیریــــة وفــــق المعیــــار التخطیطــــي البــــالغ  إلــــىوســــتحتاج  مــــن مســــاحة المدینــــة %  ٠,١
فقـــد بلغـــت مســـاحته  اإلدارياالســـتعمال  أمـــا ،هكتـــار  ٣,٢هكتـــار أي بزیـــادة ٤,٤شـــخص /٢م١,٨

وفـق  ٢٠٢٠هكتـار عـام  ١٥,٤مسـاحة  إلـى وسـیحتاج ٢٠٠٩عـام %  ١,٣هكتار وبنسبة  ١٠,٢
وبالنسبة لالستعمال ، ٢٠٠٩هكتار عن  ٥,٢شخص أي بزیادة /٢م٢,٩المعیار التخطیطي البالغ 

مسـاحة تقدیریـة  إلـىوسـیحتاج % ٠,٨وبنسـبة  ٢٠٠٩هكتار عـام  ٥,٥الترفیهي فقد سجل مساحة 
 ١٤خطیطــــــي البــــــالغ هكتــــــار وفــــــق المعیــــــار الت ٢٥,٢هكتــــــار أي بزیــــــادة  ٣٠,٧بـــــــ  ٢٠٢٠عــــــام 

، والنســـبة المتبقیـــة والمتمثلــة بالبســـاتین الزراعیـــة والمنــاطق المفتوحـــة ضـــمن التصـــمیم شــخص /٢م
األساسي فأغلبیـة أراضـیها موزعـة علـى شـكل قطـع سـكنیة تنتظـر أشـغالها مـن قبـل مالكیهـا والقسـم 

ل مالكیها ومن ثم األخر من األراضي الزراعیة تنتظر زحف العمران علیها من جراء تفتیتها من قب
  . ٢٠٢٠اختفائها كلیًا حتى عام  أوبیعها وبالتالي انحسار الرقعة الخضراء 

) هكتار ٢٠٤,١( مساحة إضافیة تقدر بـ  إلىمدینة شط العرب بحاجة  أننستنتج مما تقدم      
التي ینبغي  األرضالمستقبلیة الستعماالت  الحاجةلتغطي  ٢٠٢٠حتى عام ) دونماً  ٨١٦,٤( أي 

هذا من جهة ، وعلى  وانحسارها على أراضیها الزراعیةتوفرها وبالتالي سوف تزحف المدینة 
المستقبلیة من  في سبیل تغطیة حاجاتهاالمجاورة خارج حدودها من جهة ثانیة  األراضي

على اثر  المجاورة للمدینة اختفاء البساتین الزراعیة أومما یستدعي  تقلیص   األرضاستعماالت 
اختیر أفضلها ترشیحًا وهذا ممكن مع وجود محاور الزحف العمراني والتي ران علیها زحف العم

  ) .قریة كوت الكوام ، مزارع االكوات   مزارع البیبان ،( للتوسع المستقبلي 



 

 

  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

 
 

 االستنتاجات

  
  

  
    

الزراعیة  راضياألشكل التطور العمراني دورًا بارزًا في عملیة الزحف العمراني على حساب  .١
منطقة زراعیة نتیجة لتوفر كافة  األساسمدینة شط العرب هي في  أن إلى، والذي أشار 

حیث كانت مساحة المدینة منذ نشوئها عام  ،الزراعي  لإلنتاجالمقومات الطبیعیة والبشریة 
رقعتها المساحیة على حساب  أزادتومن ثم )  اً هكتار ١٤.٥( ١٩١٣عام   إلى ١٦٠٠

 ٢٠١٣ـ  ٢٠٠٢ للمدةالزراعیة وبساتین النخیل حتى وصل مساحتها  راضياأل
 Google(والصورة الفضائیة من برنامج  اعتمادًا على خرائط الكادسترو) رهكتا٥٦٦.٩(

Earth  ( وبرنامج نظم المعلومات الجغرافیةGIS. 
الهجرة  أوعي المتغیرات البشریة والمتمثلة بالنمو السكاني المتزاید عن طریق النمو الطبی أدت .٢

زیادة الطلب على الوحدات السكنیة فكان التوسع على حساب  إلىمن القرى الریفیة المجاورة 
، حیث الحظت الدراسة التطور في  الزراعیة والبساتین السبیل الوحید لتحقیق ذلك راضياأل
انعكس  ٢٠٠٩عام ) نسمة  ٥٠٧٥٠(  إلى ١٩٤٧عام ) نسمة  ٦٢٨٥( عداد سكانها من أ

مساحة بعدما كانت  ، )هكتار ٧٦١,٣( لتصل  ٢٠١٣لى تطور مساحة المدینة لعام ذلك ع
 .حسب التصمیم األساس األول للمدینة ) هكتار ٥٦( ١٩٧٩-١٩٦٢ للمدةالمدینة 

 أهممن  ٢٠١٣ فضال عنات یالسبعینیات والتسعینالستینیات و  عقود أنكشفت الدراسة  .٣
تمثل ذلك  حیث. الزراعیة في مدینة شط العرب  راضياألمرتكزات الزحف العمراني على 

صدار،  بموضع جامعة البصرة في المدینة هذا من جهة   أثرت التيالقرارات الحكومیة  وإ
 ١٩٧٠لسنة  ٨٠قرار السیما  أخرىمن جهة سكنیة  إلىالزراعیة  راضياألعلى تحویل جنس 

البلدیات وبدون مدیریة  إلىالزراعیة من وزارة المالیة  راضياألتحویل ملكیة  هوالذي تم بموجب
 أراضيوالذي تم بموجبه توزیع قطع  ٢٠٠٠لسنة  ١٧٧، وثانیًا قرار  أوالبدل نقدي هذا 

على حساب سكنیة كثیرة  أحیاءالدولة ، نتج عن ذلك بروز  أجهزةالعاملین في  إلىسكنیة 
حي سكني عام )  ١٥( إلىأحیاؤها ت مدینة شط العرب وصل إنحتى الزراعیة ،  راضياأل

 .األطرافمتناثرة و  صغیرة الحجم بعدما كانت قرى ٢٠١٣
وذلك من  الحضریة في مدینة شط العرب األرضالدراسة واقع حال استعماالت  أظهرت .٤

المعتمدة من قبل وزارة  )عمرانیة اجتماعیة اقتصادیة ومساحیة ( خالل تطبیق عدة معاییر 



 

 

  

 
 

االستعمال التجاري  فضًال عن، سكنیة  أقالیم)  ٥( المدینة تتكون من  أنتبین  إذالتخطیط 
والصناعي وأهمیتهما بالنسبة لمدینة شط العرب والقرى المجاورة على حٍد سواء ، وكذلك 

االستعمال السكني قد احتل أعلى  أنأهمیة االستعمال الخدمي لسكان المدینة ، واتضح 
من مجموع % ٥٨,٢وبنسبة ) هكتار  ٤٤٣,٧( في المدینة  األرضنسبة من استعماالت 

) هكتار  ٤,٦( مساحة لتسجل أدنى، في حین احتل االستعمال التجاري  األرضاستعماالت 
وعند .  ٢٠١٣لعام ) هكتار ٧٦١,٣( من مجموع مساحة المدینة البالغة % ٠,٧وبنسبة 

كافة  أنمعاییر المحلیة  وجد الحضریة في المدینة مع ال األرضمقارنة كفاءة استعماالت 
 .لتلك المعاییر  األدنىدون الحد ) السكنیة ، التجاریة ، الصناعیة ، الخدمیة ( االستعماالت 

العمراني التجاهات  االمتدادیعد تطور طرق النقل في المدینة من العوامل المهمة في  .٥
ساد النقل ) ١٩٥٧-١٦٠٠( والثانیة  األولىفخالل المرحلة العمرانیة . ومحاور مختلفة 

لنقل البضائع واألشخاص ، ولم تكن هناك سوى الطرق الضیقة والملتویة  كأساسالنهري 
داخل قریة التنومة ، حتى بلغ  أو) كردالن ، بیت زعیر ( المتمثلة في القرى المتباعدة 

وسعت نحو طرق النقل وت أهمیة، في حین ازدادت ) كم١٥( الطرق فیها  أطوالمجموع 
ساهم في ربط القرى الریفیة مع مركز المدینة  األمرالقرى المجاورة  بعد الستینیات ، وهذا 

 .   ٢٠١٣عام ) كم ٥٩( الطرق  أطوالحتى وصل مجموع 
للمدینـــة مـــن خـــالل تأثیراتـــه  العمرانـــي الزحـــفیـــدخل العامـــل االجتمـــاعي فـــي تحدیـــد معـــدالت  .٦

 إلـىوالتـي تضـطر المدینـة فـي اغلـب األحیـان  رضاألالواضحة في إعادة ترتیـب اسـتعماالت 
أیجاد مساحات جدیدة لتلبي احتیاجات ذلك الترتیب وقد أوضح العرض لتأثیر هذا العامل انه 

 أدتینطلق من مسمیات عدیدة تتمثل بالغزو والتراجع والتركز والتشتت والتسلط والتدرج وهذه 
 .  فیها  في إعادة تنظیم وتوزیع االستعماالت اً واضح اً دور 

الزراعیة  في مدینة شط  راضيبالرغم من استمرار الزحف العمراني الحاصل على حساب األ .٧
األنهار ، ( ا طبیعیة هذلك اصطدم بمحددات متنوعة ، من إن أالالعرب عبر سنوات الدراسة 

ممـــا  )، المؤسســات الحكومیــة  األرضملكیــة  هعائدیــ( وأخــرى بشــریة ) الزراعیــة  راضــيواأل
  .تقلیل من اثر الزحف وبشكل نسبيفي ساهمت 

وجود ثالثة مخططات أساسیة لمدینة شط العرب خططت من قبل  إلىأشارت الدراسة  .٨
الخبراء العراقیین ، لكن سبقت هذه المخططات محاوالت لرسم واقع حال المدینة وتمثل ذلك 

هذه  أولكان  إذ. من قبل مساحین من الهند  ١٩٥٤-١٩٥٣في خرائط الكادسترو لعامي 



 

 

  

 
 

بتوسیع المدینة على محاور الطرق الذي اقترح  ) ١٩٧٩ -١٩٦٢ (المخططات األساسیة
التي امتدت المدینة بشكل طولي من شرق نهر شط العرب وحتى موقع جامعة البصرة  ةالعام

وبلغت مساحة ) الزراعیة  راضياأل،  األنهار( ، دون التجاوز على المحددات الطبیعیة 
 – ١٩٨٠( الثاني  األساسيالمخطط  أما) . هكتار٥٦(  األرضالمدینة لكل استعماالت 

 األندلسحي  إلىفقد توسعت فیه المدینة وتحولت بعض القرى مثل قریة التنومة )  ١٩٩٣
 أما)  هكتار  ١١٦(مساحة المخطط  توظهور محلة الجاحظ ومحلة جرف الملح ، وبلغ

 راضيفقد توسعت المدینة وزحف على األ) ٢٠٠٤-١٩٩٤( لة التخطیطیة الثالثة المرح
المساحة الحالیة  أماهكتار، )  ٦٩١.٩(مساحة المدینة توأصبحالزراعیة في كل االتجاهات 

 .هكتار )  ٧٦١,٣( فقد بلغت  ٢٠١٣للمدینة  لعام 
نهر حسن ، ( زراعیة وهي قرى محاور للتوسع العمراني )  ٥( الدراسة بأن هناك  أوضحت  .٩

اتجاهات  أفضل ان، و ) مزارع البیبان ، كوت الجوع والصالحیة ، كوت الكوام ، االكوات 
وفق معادلة ) االكوات ، مزارع البیبان ، كوت الكوام ( مدینة شط العرب هي  الممكنة لتوسع

الرغم من كونها على  أنفاً  ةالمحاور المختار  نأ إلى اإلشارةوهنا البد من . األوزان الترجیحیة 
ریفها  إلىالتوسع الحضري لم یقف عند حدود المدینة بل تجاوزها ووصل  أن أالقرى زراعیة 
مخاطر الزحف العمراني مما قلص حجم  إلىقد تعرضت وبشكل كبیر ف وبالتاليالزراعي ، 

نتج الفالح من كونه م وأصبح، اإلنتاجیة الزراعیة فض الزراعیة فیها وبالتالي خ راضياأل
 . سكني  إلىمن زراعي  األرضجنس  تحویل مستهلك ، حیث ساهم ذلك في  إلىزراعي 

ستبلغ  ٢٠٢٠توقعات نمو السكان في مدینة شط العرب حتى سنة  أنبینت الدراسة   .١٠
السكان المعتمدة على معدل النمو السنوي البالغ  إسقاطاتوذلك حسب ) نسمة ٦٦٣٨١(
جمیع استعماالت هذا یمثل ) هكتار  ٢٠٤,١( ، مما یتطلب توسعًا مساحیًا یقدر بـ%)٢,٨(

وحدة سكنیة  ٣١٠٣  إلى ٢٠٢٠العجز السكني فیصل في عام  أما ،في المدینة  األرض
 للشخص ٢م٢٠٠وفق المعیار التخطیطي ) هكتار  ٦٢,١(  افیةضإمما یتطلب مساحة 

 .الواحد



 

 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 
 

 

 الـمصادر

  

  

  
  

    املصادر باللغة العربية

  الكتب

  القران الكریم 
الكسندر ، والیة البصرة في ماضیها وحاضرها ، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي ، دموف ، أ .١

 .١٩٨٢، ترجمة هاشم صالح التكریتي ،  األولجامعة البصرة ،  الجزء 
، دار الوراق  ١الكسندر ، والیة البصرة في ماضیها وحاضرها ، ترجمة هاشم صالح التكریتي ،طدموف ، أ .٢

 . ١٩٨٨للنشر ،   
، الطبعة  والتوزیعأحمد علي ، دراسات في جغرافیة المدن ، القاهرة ، دار الثقافة للنشر  ، إسماعیل .٣

 .١٩٨٨الرابعة ، 
خالص حسني ، المدینة العربیة ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، الكویت ، مؤسسة الخلیج ،  شعبأ .٤

 .  ١٩٨٢للطباعة والنشر ، 
 .١٩٨٢، خطط البصرة ،  األول، عبد القادر ، موسوعة تاریخ البصرة ، الجزء  باشا عیان .٥
، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي ،   ١٩٨١-١٩٦٩بركات ، رجب ، بلدیة البصرة ،  .٦

 .١٩٨٢جامعة البصرة ، 
بن صالح ، تاریخ بعض الحوادث في نجد ووفیات بعض األعیان وأنسابهم  إبراهیمبن عیسى ،  .٧

 .هـ ، طبعة الریاض ١٣٤٠ -هـ  ٧٠٠بعض البلدان من سنة  وبناء
 .١٩٨٧وتطبیقات ، جامعة الموصل ، الموصل ،  أسسالجنابي ، جغرافیة الحضر  .٨
 .١٩٧٧مطبعة اسعد ، ،  األولىالطبعة حسین ، عبد الرزاق ، جغرافیة المدن ،  .٩

مطبعة منشأة )  رافیینللجغوتطبیقات  أساسیات( الخزامي ، محمد ، نظم المعلومات الجغرافیة  .١٠
 .٢٠٠٤، الطبعة الثالثة ،  اإلسكندریةالمعارف ، 

 .١٩٨٨الخیاط ، حسن الخیاط ،المدینة العربیة الخلیجیة ، الدوحة ، قطر ،  .١١
 .٢٠٠٠، عمان ،  األولىالمعلومات الجغرافیة ، الطبعة  أنظمةالدویكات ، قاسم ،  .١٢
، الطبعة األولى ، مكة المكرمة ، المملكة  داود ، جمعة محمد ، المدخل إلى الخرائط الرقمیة .١٣

 .٣، ص ٢٠١٢العربیة السعودیة ، 



 

 

  

 
 

 

، جغرافیة السكان ، مطبعة جامعة البصرة ،  الریحاني مخور الریحاني ، عبد علي الخفاف و .١٤
١٩٨٦. 

،  األردنالزیدي ، نجیب عبد الرحمن ، نظم المعلومات الجغرافیة ، مطبعة الیازوري ، عمان ،  .١٥
٢٠٠٧. 

 .١٩٨٩، بیت الحكمة ، جامعة بغداد،  اإلقلیميي ، سعدي محمد صالح ، التخطیط السعد .١٦
 .١٩٨٠،  اإلسكندریةالسعدي ، عباس فاضل ، دراسات في جغرافیة السكان ، منشأة المعارف  .١٧
 . ١٩٨١الشلش ، علي حسین ، جغرافیة التربة ، جامعة البصرة ، البصرة ،  .١٨
 األردن، عمان ،  األولىالشووارة ، علي سالم ، جغرافیة المدن ، دار المسیرة للطباعة ، الطبعة  .١٩

 ،٢٠١٢. 
،  األولى، الطبعة  النهایة إلى الشمري ، أحمد صالح ، نظم المعلومات الجغرافیة من البدایة .٢٠

 .٢٠٠٧الجامعة التكنولوجیا ، بغداد، 
 .١٩٧٧طبعة اسعد ، بغداد ، عباس ، عبد الرزاق ، جغرافیة المدن ، م .٢١
العجیلي ، محمد صالح ربیع ، جغرافیة المدن ، مطبعة الكتاب ، دار الوثائق والكتب ، بغداد،  .٢٢

٢٠١٠. 
 .٢٠١٠عطوي ، عبد اهللا ، جغرافیة السكان ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  .٢٣
الجغرافیة وعصر ( علي ، محمد عبد الجواد محمد علي ، نظم المعلومات الجغرافیة  .٢٤

 .٢٠٠١، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،  األولىالطبعة ) المعلومات
، بغداد،  اإلرشادالقهواتي ، حسین محمد ، دور البصرة التجاري في الخلیج العربي ، مطبعة  .٢٥

 .١٩٦٧ي ، جامعة البصرة ، منشورات مركز دراسات الخلیج العرب
 .١٩٥٥-١٩٥٤، لسنة  األولىلطفي ، امین ، دلیل البصرة ، اإلدارة المحلیة ، الطبعة  .٢٦
، طبع على نفقة أمیر  األول، دلیل الخلیج العربي ، القسم الجغرافي ، الجزء . ج. لوریمر ، ج .٢٧

 .قطر الشیخ خلیفة بن حمد ، بدون تاریخ 
 .٢٠٠٨في نظم المعلومات الجغرافیة ، الریاض ، محمد ، وسام الدین ، أساسیات  .٢٨
،  اآلدابالمظفر ، محسن عبد الصاحب ، جغرافیة المدن ، جامعة السابع من ابریل ، كلیة  .٢٩

 .٢٠١٠صبراتة، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان ، 
موسوعة البصرة الحضاریة ، المحور التاریخي ، جامعة البصرة ، المركز الثقافي ، مطبعة  .٣٠

 .١٩٨٩لتعلیم العالي ، ا
، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان ،  األولىالهیتي ، صبري فارس ، جغرافیة المدن ، الطبعة  .٣١

٢٠١٠. 



 

 

  

 
 

 

الهیتي ، صبري فارس ، وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  .٣٢
 .١٩٨٦جامعة الموصل ، 

  
  : اجلامعية  الرسائل واالطاريح

الحضریة لمدینة المدحتیة  األرضافراح ابراهیم شمخي ، التوزیع المكاني الستعماالت االسدي ،  .١
 .٢٠٠٩جامعة بابل ، ) صفي الدین الحلي ( في محافظة بابل ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة 

صفاء عبد الكریم ، المشاكل العمرانیة للنمو الحضري ، رسالة ماجستیر ، معهد  االسدي ، .٢
 .١٩٨٥التخطیط الحضري ، جامعة بغداد ، 

 أطروحة،  ٢٠٠٣-١٩٤٧التوسع المساحي لمدینة البصرة االسدي ، صالح هاشم زغیر مبارك ،  .٣
 ،  ٢٠٠٥، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا

حمد ، التباین المكاني للتركیب االجتماعي في مدینة البصرة ، رسالة محمد سمیر الجراح ،  .٤
 .٢٠٠٩ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

في اتجاهات التوسع العمراني في مدینة  وأثرهیحیى عبد الحسن فلیح ، النمو الحضري الجیاشي ،  .٥
 .٢٠٠٨، جامعة القادسیة ،  اآلدابالسماوة ، رسالة ماجستیر ، كلیة 

-١٨٦٩عادل مكي عطیة ، التحلیل الجغرافي للوظیفة السكنیة في مدینة الناصریة الحجامي ،  .٦
 .٢٠٠٦جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحة، ٢٠٠٥

كلیة ، الحسناوي ، جواد كاظم ، التباین السكاني لخصائص سكان محافظة بابل، رسالة ماجستیر .٧
 .١٩٩٩جامعة بغداد، ، اآلداب

سناء عباس ، أثر الخصائص السكانیة واالجتماعیة على الحاجة السكنیة لمدینة بعقوبة حسن ،  .٨
، رسالة ماجستیر ، معهد التخطیط الحضري واإلقلیمي ، جامعة بغداد  ٢٠٢٦والتنبؤ بها حتى عام 

 ،٢٠٠٨. 
، ٢٠٠٢-١٩٧٧لقاء كریم خضیر ، التحلیل الجغرافي للواقع السكني لمدینة بغداد للمدة حسون ،  .٩

 .٢٠٠٥، كلیة تربیة أبن رشد ، جامعة بغداد ،  هدكتورا أطروحة
رائد صالح طلب ، استخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استعماالت حلبي ،  .١٠

نشورة عبر االنترنت ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة األرض في مدینة نابلس ، رسالة ماجستیر ، م
 .٢٠٠٣النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

 أطروحةكاظم جواد ، تحلیل جغرافي لزراعة البستنة في محافظتي البصرة ومیسان ، حمادي ،  .١١
 .١٩٩٦، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا



 

 

  

 
 

 

في مدینة الفلوجة ، رسالة  التعلیمیةني للخدمات ضیاء خمیس على ، التوزیع المكاالدلیمي ،  .١٢
 .١٩٩٩ماجستیر ، كلیة التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

في التوسع العمراني لمدینة الرمادي ،  وأثرهالدلیمي ، یونس هندي علیوي ، التغیر السكاني  .١٣
 .٢٠٠٢جامعة بغداد ،  –رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ابن رشد 

المدائن ، دراسة في جغرافیة السیاحة  ءمركز قضا إمكاناتالدلیمي ، نور صبحي عبد ،  .١٤
والترفیه باستخدام الصور الجویة ونظم المعلومات الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة تربیة بنات ، 

 .٢٠٠٦جامعة بغداد ، 
،  ١٩٩٧افظة بغداد  الذهبي ، وسن كریم عبد الرضا ، التمثیل الخرائطي للتوزیع المكاني لمح .١٥

كلیة التربیة بنات  رسالة ماجستیر ، دراسة مقارنة بین الطرق التقلیدیة ونظم المعلومات الجغرافیة ،
 ٢٠٠٤، جامعة بغداد، 

، كلیة  هدكتورا أطروحةالوظیفیة لمدینة العمارة ،  الكفاءةالزهیري ، قاسم مهاوي خالوي ،  .١٦
 . ١٩٩٧، جامعة البصرة ،  اآلداب

دراسة في جغرافیة ( االزیرجاوي ، تحسین جاسم شنان ، االنماط السكنیة في مدینة الناصریة  .١٧
 .٢٠٠٤رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، ) المدن 

السامرائي ، ریاض عبد اهللا أحمد ، تحلیل مقارن للنمو العمراني لمدینتي تكریت وسامراء ،  .١٨
 .٢٠١١ة أبن رشد ، جامعة بغداد ، ، كلیة التربی هدكتورا أطروحة

،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةعلي لفتة ، اإلقلیم الوظیفي لمدینة النجف الكبرى ، سعید ،  .١٩
 .٢٠٠٧جامعة بغداد ، 

شقیر ، هبة محمد حمود ، توزیع وتخطیط الخدمات التعلیمیة في محافظة سلفیت باستخدام  .٢٠
ماجستیر ، منشورة عبر االنترنت ، كلیة الدراسات العلیا ، تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة ، رسالة 

 .٢٠٠٩فلسطین ، –جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس 
       صالح محمد عكیل ، المعاییر التخطیطیة وتغیر استعماالت االرض الحضریة الشمري ،  .٢١

الحضري في الزعفرانیة ، رسالة ماجستیر ، المعهد التخطیط  ٩٥٩- ٩٧٩دراسة حالة محلتي ( 
 .٢٠٠٩واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

الشمري ، مسلم كاظم حمید ، التحلیل المكاني للتوسع واالمتداد الحضري للمراكز الحضریة  .٢٢
 ٢٠٠٦، جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( ، كلیة التربیة  هدكتورا أطروحةالرئیسة في محافظة دیالى ، 

راسة تحلیلیة لمدینة السماوة ، رسالة هیفاء جواد ، تخطیط المدن الصحراویة ، دالشیخ ،  .٢٣
 .٢٠٠٦، جامعة بغداد ،  واإلقلیميماجستیر ، معهد التخطیط الحضري 



 

 

  

 
 

 

عاشور ، مصباح محمد مصطفى ، استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن  .٢٤
ر االنترنت بعد في تحدید محاور التوسع العمراني في مدینة مصراته ، رسالة ماجستیر ، منشورة عب

 .٢٠٠٥أكتوبر ،  ٧، جامعة  اآلداب، كلیة 
، رسالة ماجستیر ، كلیة  ١٩٥٨-١٩٢١باسم حمزة ، تاریخ التربیة والتعلیم في البصرة عباس ،  .٢٥

 .١٩٩٢، جامعة البصرة ،  اآلداب
، ) ١٩٦٨-١٩٥٨(عبد الكریم ، أزهار عبد الرحمن ، البصرة دراسة في أحوالها االقتصادیة  .٢٦

 .٢٠٠٣ستیر ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، رسالة  ماج
 اآلداب، رسالة ماجستیر ، كلیة  ألحمیديعبد الوهاب ، خلود عبد اللطیف ، البصرة في العهد  .٢٧

 .١٩٩٢، جامعة البصرة ، 
التعلیمیة وتباینها المساحي في مدینة البصرة  األرض استعماالتعبود ، سلمان مغامس ،  .٢٨

 .٢٠١٢، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحة،  ٢٠٠٧- ١٩٧٧
وداد داود سلمان ، الزحف العمراني على المناطق الخضراء واثارها البیئیة على مدینة العزاوي ،  .٢٩

 .٢٠٠٧، معهد التخطیط الحضري واالقلمیي ، جامعة بغداد ،  هدكتورا أطروحةبغداد ، 
اني للخدمات المجتمعیة في مدینة العیداني ، عباس عبد الحسن كاظم،  تباین التوزیع المك .٣٠

 . ٢٠٠٢، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةالبصرة ، 
حقلیة مقترحة  الجغرافیة ومدى مالئمتها لزراعة محاصیل اإلمكاناتعلي ،  إبراهیمالعیساوي ،  .٣١

 .٢٠١١، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةفي قضاء شط العرب ، 
رعد عبد الحسین ، الوظیفة السكنیة لمدینة الدیوانیة ، دراسة في جغرافیة المدن ، الغریباوي ،  .٣٢

 .٢٠٠٢، جامعة القادسیة ،  اآلدابرسالة ماجستیر ، كلیة 
جاسم شعالن كریم ، البعد الجغرافي للوظیفة السكنیة في مدینة الحلة ، دراسة في الغزالي ،  .٣٣

 .٢٠٠٧، كلیة التربیة ، جامعة المستنصریة ،  هدكتورا أطروحةجغرافیة المدن ، 
-١٩٧٣لمنطقة هور الحمار للمدة  األرضيالغزي ، حسن سوادي نجیبان ، تغیر الغطاء  .٣٤

، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ،  هدكتورا أطروحةباستخدام تقنیات االستشعار عن بعد ،  ٢٠٠٨
٢٠١٠. 

دراسة ( الحضریة لمدینة الفلوجة  األرضالفالحي ، أحمد سلمان حمادي ، استعماالت  .٣٥
 .٢٠٠٥، كلیة التربیة ، جامعة المستنصریة ،  هدكتورا أطروحة،  األولالجز ) كارتوغرافیة 

قریش ، مجید كاظم عریبي ، المالئمة المكانیة واثرها في التباین المكاني لزراعة محاصیل  .٣٦
رسالة ماجستیر ، كلیة تربیة الحبوب في محافظة واسط بأستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، 

 . ٢٠١٠صفي الدین الحلي ، جامعة بابل ، 



 

 

  

 
 

 

الزراعیة في  األرضفي تغیر استعماالت  وأثرهالمالكي ، خولة غریب فرج ، التوسع الحضري  .٣٧
 ٢٠١١، جامعة بغداد ،  اآلداب، كلیة  هدكتورا أطروحةمدینة بغداد ، 

باستخدام نظم  اإلقلیمیةسة في الجغرافیة المالكي ، محمد أطخیخ ماهود ، قضاء المدینة درا .٣٨
 .٢٠٠٩، جامعة البصرة ،  اآلدابالمعلومات الجغرافیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة 

، كلیة ه دكتورا أطروحةحسین علي عبید ، البصرة في مطلع العهد العثماني ، المصطفى ،  .٣٩
 .١٩٩٨، جامعة البصرة، اآلداب

المال ، سحر طارق عبد الكریم ، جیومورفولوجیة وادي شط العرب بمساعدة تقنیات التحسس  .٤٠
 .٢٠٠٥، جامعة البصرة ،  اآلداب، كلیة  ه دكتورا أطروحةالنائي ، 

الموسوي ، نصر عبد السجاد عبد الحسن ، التباین المكاني لخصائص ترب محافظة البصرة ،  .٤١
 .٢٠٠٥جامعة البصرة ،  اآلدابكتورا ، كلیة د أطروحةدراسة في جغرافیة التربة ، 

سمیر فلیح حسن ، الوظیفة السكنیة لمدینة كربالء ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة المیالي ،  .٤٢
 .٢٠٠٥ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

، رسالة ماجستیر،   اإلقلیمیةالمیالي ، یحیى هادي محمد ، محافظة القادسیة دراسة في الخرائط  .٤٣
 .٢٠٠٩الجز االول ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

زینب مزبان ، تأثیر صنف الحیازة ونمط العالقة الزراعیة في استثمار األراضي الهزاع ،  .٤٤
 .٢٠١٠الزراعیة في قضاء شط العرب ، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، 

 

واألحباث لدوريات   
ل ، عبد الحسن مدفون ، عالقة عوامل المناخ بتخطیط المناطق العمرانیة في العراق ،  رحی أبو .١

 .٢٠٠٢، لسنة  ٣مجلة البحوث الجغرافیة ، العدد 
مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، ، مركز المدینة االقتصادي، دائرة ، الجنابي ، صالح حمید .٢

 .١٩٨٥، مطبعة العاني،  ١٦المركب الحضري، مجلد 
البصرة  آداب، مجلة  GISالنظریة لنظم المعلومات الجغرافیة  األطرحسین ، خدیجة عبد الزهرة ،  .٣

 . ٢٠٠٧،  ٤٢، العدد 
دلیل المصطلحات التخطیطیة لنظم المعلومات الجغرافیة ، وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ، الریاض   .٤

 .٢٠٠٦، الطبعة األولى ، 
،  اآلدابعثمان ، مدینة الدیر دراسة في جغرافیة الحضر ، مجلة كلیة  إسماعیلالراشد ، أسامة  .٥

 .٢٠٠٨، لسنة  ١٢جامعة البصرة ، العدد 



 

 

  

 
 

 

مبدأ المشاركة  باعتمادلمدینة الفاو  األساسيالتصمیم  كفاءة، تقییم عثمان  إسماعیل أسامةالراشد ،  .٦
 .٢٠١٢لسنة  ٦٢البصرة ، العدد  آدابالشعبیة ، مجلة 

داود جاسم ، الوضع الجیولوجي والسطح في محافظة البصرة ، موسوعة البصرة الربیعي ،  .٧
 .١٩٨٨الحضاریة ، المحور الجغرافي ، جامعة البصرة ، البصرة ، 

شنان ، تحسین جاسم ، محددات التوسع المساحي في مدینة الناصریة، مجلة أبحاث البصرة  .٨
 .٢٠٠٨، )٢(، العدد )٣٢(مجلد ، كلیة التربیة، جامعة البصرة، ال)العلوم اإلنسانیة(

عثمان ، بدر الدین طه ، دعم صناعة القرار والتحلیل المكاني في نظم المعلومات الجغرافیة ،  .٩
 .٢٠٠٣مجلة دوریة علمیة ، الجمعیة الجغرافیة الكویتیة ، جامعة الكویت ، 

ي ناحیة یثرب ف األرضعلى استعماالت  وأثرهطه ، التوسع العمراني ،  إبراهیمالعزاوي ، ظافر  .١٠
  ٢٠٠٥،  ٢٢، بحث منشور على االنترنت ، مجلة الفتح ، العدد 

العیداني ، عباس عبد الحسن كاظم و محمد سمیر ، الحراك السكني ومتغیراته االجتماعیة في  .١١
، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثاني  ٢المجلد  ٥٤، العدد  اآلدابمدینة البصرة ، مجلة كلیة 

 .٢٠١٠لسنة  اآلدابلكلیة 
 أبحاث، مجلة ٢٠٠٥محمد ، رعد یاسین ، مدینة شط العرب ، دراسة في جغرافیة المدن ،  .١٢

 .٢٠٠٦، الجزء أ ،  ١، العدد ٣١البصرة ، المجلد 
، مجلة كلیة ) ٢الجزء ( المظفر ، عبد المهدي سلیم ، عوامل التوسع المساحي لمدینة البصرة  .١٣

 .١٩٩٦،  ٢٥، العدد  اآلداب
صل عبد ، تقییم كفاءة الخدمات الصحیة في محافظة البصرة ، مجلة الجمعیة منشد ، فی .١٤

 .٢٠٠٠، لسنة  ٤٣الجغرافیة العراقیة ، العدد 
، المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب ) المساحة ( نظم المعلومات الجغرافیة  إلىمدخل  .١٥

 .٢٠٠٦المهني ، بحث منشورة على االنترنت ، 
  

  الرمسية املطبوعات والتقارير 
السنویة العامة  اإلحصائیة، المجموعة  اإلحصاءالجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، دائرة  .١

١٩٦٥. 
 ٢٠١٣) بیانات غیر منشورة ( الزراعیة  األراضيدائرة زراعة قضاء شط العرب ، شعبة  .٢
بیانات غیر ( شط العربدائرة صحة البصرة ، قطاع شط العرب ، المركز الصحي في مدینة  .٣

  ٢٠١٣) منشورة 
 ٢٠١٢) بیانات غیر منشورة ( مدیریة التخطیط العمراني في محافظة البصرة  .٤



 

 

  

 
 

 

التربوي ، بیانات غیر  اإلحصاءشعبة مدیریة العامة لتربیة محافظة البصرة ، التخطیط التربوي ،  .٥
 ٢٠١٣منشورة 

 ٢٠١٣، بیانات غیر منشورة ،  شعبة التخطیط والمتابعة -مدیریة بلدیة قضاء شط العرب  .٦
 ٢٠١٢، بیانات غیر منشورة ،  شعبة تنظیم المدن -مدیریة بلدیة قضاء شط العرب  .٧
لمدینة شط العرب ، بیانات غیر  األساسيمدیریة بلدیة قضاء شط العرب ، مقترح توسیع التصمیم  .٨

 ٢٠١٣منشورة ، 
 ٢٠١٣منشورة ،  ، بیانات غیر الزراعیة األراضيشعبة - مدیریة زراعة البصرة  .٩

السكان لعام  إحصاءمملكة العراقیة ، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ، مدریة النفوس العامة ،  .١٠
١٩٤٧ 

 ١٩٩٧، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  لإلحصاءهیأة التخطیط ، الجهاز المركزي  .١١
 ٢٠١٢، ، بیانات غیر منشورة الجویة العراقیة ، قسم المناخ  لألنواءهیئة العامة  .١٢
 ١٩٧٧السكاني ، نتائج التعداد العام  لإلحصاءوزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  .١٣
 ١٩٨٧السكاني ، نتائج التعداد العام  لإلحصاءوزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  .١٤
 ٢٠٠٩السكاني ، نتائج الحصر السكاني لعام  لإلحصاءوزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  .١٥
 ١٩٧٧مباني الخدمات العامة لسنة  ومعاییر، أسس  اإلقلیميوزارة التخطیط ، هیأة التخطیط  .١٦
، لتسجیل  اإلحصائیةوزارة الداخلیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، لواء البصرة ، المجموعة  .١٧

 ١٩٥٧السكان عام 
 ٢٠١٣، بیانات غیر منشورة ، وزارة الهجرة والمهجرین في محافظة البصرة  .١٨
والمستوطنات البشریة ومعاییر مباني  اإلسكان، قسم  اإلقلیميالتخطیط ، هیأة التخطیط  وزراه .١٩

 .١٩٧٧الخدمات العامة ، بغداد ، 
 

  املقابالت
مقابلة شخصیة مع السید ناصر أحمد جبار احد معمري المدینة وأحد الساكنین في قریة مجر الجبش  .١

 .٣١/١٠/٢٠١٢المصادف    األربعاءلیوم 
، لیوم   األندلسأحد المزارعین في حي مقابلة شخصیة مع السید عبد السالم حاتم السنیسي ،  .٢

 . ١٧/٤/٢٠١٣المصادف   األربعاء
لیوم ) احد سكان المدینة وشاهد على اثر الفیضان فیها ( مقابلة شخصیة مع السید جلیل الحامدي  .٣

 .٦/١١/٢٠١٢الثالثاء 



 

 

  

 
 

 

حد الموظفین اإلداریین العاملین في مستوصف أ) ن عباس  عالء حسی  ( مقابلة شخصیة مع السید  .٤
 . ٢٩/٤/٢٠١٣ناحیة شط العرب لیوم االثنین المصادف 

مقابلة شخصیة مع السید سالم عبد اهللا حسن سالم  مدیر مكتب عقارات الساحل ، بتاریخ  .٥
١٠/٢/٢٠١٣. 

  ٣/٦/٢٠١٣االثنین مدیر بلدیة قضاء شط العرب ) مازن كاظم كریم ( مقابلة شخصیة مع السید  .٦
في مدیریة بلدیة قضاء شط  األمالكمسؤول شعبة ) لطیف جاسم كریم ( مقابلة شخصیة مع السید  .٧

 .٢٣/١/٢٠١٣،  األربعاءالعرب ، 
 .٢٦/١١/٢٠١٢حد ساكني قریة كردالن ، االثنین ، أقریني ، مقابلة شخصیة مع السید قاسم ال .٨
مقابلة شخصیة مع السید عبد الحسین عباس السنافي ، احد كبار السن في المدینة ، یوم األحد  .٩

 . ٣/٣/٢٠١٣المصادف  
الشعبة الفنیة ورئیس المساحین  مسئول) عبد اهللا ابراهیم معتوق ( مقابلة شخصیة مع السید  .١٠

 .اسبق في بلدیة قضاء شط العرب 
 

  املصادر باللغة االنكليزية 
    

1. Ray . M .Northern , Urban Geography 2nd ,New York 1979. 

2. Clarke, John, I ,Population Geography,2nd Edition-Oxford . New York.1970,   
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التسلسل على 
  الخریطة

  

التسلسل على   المقاطعة
  الخریطة

  

  المقاطعة

  المقاطعات الزراعیة في ناحیة النشوة  الزراعیة في مركز قضاء شط العربالمقاطعات 
  طالع الدرجة والشھبان  ٣٣  الطویلة والشمشومیة  ١
  طالع ابو غرب  ٣٤  البوارین وشلھة االغوات  ٢
  المفاتي  ٣٥  الدعیجي  ٣
  البو مشیح  ٣٦  السلیمانیة  ٤
  أبو غرب  ٣٧  نھر جاسم  ٥
  الالفیة  ٣٨  كوت سوادي  ٦
  النشوة  ٣٩  الكوام كوت  ٧
  طالع الدرجة والشھبان  ٤٠  كوت الجوع  ٨
  البیجیة  ٤١  العجراویة الشمالیة  ٩
  الحوافظ وابو دفلة  ٤٢  الصالحیة  ١٠
  اراضي ومزارع الحوافظ  ٤٣  العجراویة الجنوبیة  ١١
  البوبصیري  ٤٤  التنومة  ١٢
  الرضیة والخلیلھ  ٤٥  كردالن  ١٣
  البوبصیرياراضي مزارع   ٤٦  نھر حسن  ١٤
  كوت النزال  ٤٧  الكباسي الكبیر  ١٥
  سید علي نور  ٤٨  الكباسي الصغیر  ١٦
  اراضي مزارع المیاح  ٤٩  جزیرة الفیحاء االولى  ١٧
  الحویة والجلیبة  ٥٠  جزیرة الفیحاء الثانیة  ١٨
  الشاملي  ٥١  جزیرة الفیحاء الثالثة  ١٩
  الشیبازیة  ٥٢  جزیرة الفیحاء الرابعة  ٢٠
  الدوة والعبودة  ٥٣  الحوطة  ٢١
  المیاح والسویب  ٥٤  باب جلیع  ٢٢
  الخیابر  ٥٥  كتیبان  ٢٣
      الزریجي  ٢٤
      الكریمیة واراضي الزریجي  ٢٥
      اراضي السبخ والبور  ٢٦
      مزارع االكوات  ٢٧
      البیان  ٢٨
      مزارع باب زید  ٢٩
      اراضي ومزارع كتیبان  ٣٠
      كوت ھمالن   ٣١
      الشالمجة  ٣٢

  ٢٠١٢عمل الباحث باالعتماد على دائرة زراعة شط العرب ، بیانات غیر منشورة ، :  المصدر



 

 

  
 

 

 
 

  

    

  ١٥٩  ١٥٩٥  )القدیم والحدیث ( الجاحظ   ١
  ٢٣  ٢٣١  دور الصحة محلة  ٢
  ٦٧  ٦٦٩  الجامعة  ٣
  ٣٢  ٣١٨  الشهداء  ٤
  ٢  ١١  الشهداء والمهجرین  ٥
  ٢  ٦  الموظفین  ٦
  ١٤  ١٤٥  العسكري  ٧
  ١٦  ١٦٢  الحیانیة  ٨
  ٧٤  ٧٤٨  بیت زعیر  ٩
  ١٠٧  ١٠٧٠  الغدیر  ١٠
  ٩٦  ٩٦٩  الزراعة والدواجن  ١١
  ٨٣  ٨٣٣  كردالن  ١٢
  ١٠١  ١٠١٢  )٣،  ٢،  ١(  االندلس  ١٣
  ١٤  ١٤٠  ٣٧/افراز   ١٤
  ١٥  ١٥٣  قاطع الجیش  ١٥
  ٣٠  ٢٩٩  المركز المدني الجدید  ١٦

  ٨٣٥  ٨٣٦١  المجموع
  :المصدر 

    للحصر في قضاء شط العرب األولیةالسكاني في محافظة البصرة ، جدول النتائج  اإلحصاءمدیریة 
  .٢٠٠٩، بیانات غیر منشورة ، لسنة   ٦/، نموذج حصر ) المركز ( 

  



 

 

  
 

 

 
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  كلیة التربیة –جامعة البصرة    

 
  الكریمة المواطنة أختي... أخي المواطن الكریم 

البحث العلمي فقط ومكرسة لمساعدة الباحث في أعداد رسالة  إلغراضأن هذه االستمارة مخصصة  
ماجستیر الموسومة           

 GIS   السبل  أفضلمن أجل تحقیق  األسئلةبكل دقة وعلى جمیع  اإلجابةلذا یرجى
ذا علمًا بأن المعلومات الواردة في ه... النتائج بما یخدم مدینتنا  والمسیرة العلمیة  أفضلوالحصول على 

                                    وشكــرًا لتعاونكم .االستبیان سیتم التعامل معها بسریة تامة 
 

 

 
الغدیر      كردالن      بیت زعیر      الزراعة             األندلسالجاحظ     :   الحي السكنيأسم .  ١

والمهجرین      قاطع الجیش      ٢الجامعة       العسكري     الحیانیة      الشهداء     الشهداء

  دور الصحة      ٣٧/إفراز

  .....إناث   ...... ذكور............     ة؟الساكنین ضمن الوحدة السكنی األسرة أفرادعدد .   ٢  

      .....ثالث أسر       ......أسرتان      .....أسرة واحدة   عدد األسر في الوحدة السكنیة ؟. ٣  

  .......أكثر من ثالث اسر أذكر عدد                                        

       ١٩٩٠  - ١٩٧١بین عامي         ١٩٧٠-١٩٤٠بین عامي  ؟ متى تم بناء الوحدة السكنیة. ٤  

         ٢٠١٣- ٢٠٠٣بین عامي        ٢٠٠٢ -١٩٩١بین عامي                                      

     ..... أخرى  ......وقف للدولة   .....أیجار  .....ملك خاص :    ملكیة السكن. ٥  

  .دینار......... اذكره  ؟ الشهري اإلیجارالشقة مؤجرة ، فما قیمة  أوأذا كانت الوحدة السكنیة . ٦  

    ......ال      .....؟  نعم  من سكان المدینة أنتهل . ٧  



 

 

  
 

 

  ...........؟ كانت تسكن العائلة  أین،  أصالاذا لم تكن من سكان المدینة . ٨  

      ....أخرىمحافظة  ....محافظة البصرة  ......؟ قضاء شط العرب ما هو مكان سكنك السابق. ٩  

  ............  اذكرها 

      ٢م ٢٠٠ – ١٥٥ .....٢م ١٥٥  - ١٠٠بین  .....٢م ١٠٠مساحة :  مساحة المسكن. ١٠ 

  .......٤٠٠من أكثر     ...... ٢م ٤٠٠ -٢٠٠

       ....ثالث غرف     .....غرفتان    ......غرفة واحدة  ؟  كم عدد الغرف في الوحدة السكنیة. ١١  

   .....غرف فأكثر  أربع                                             

   ......ثالث طوابق     .....طابقین ....طابق واحد  ؟  كم عدد الطوابق في الوحدة السكنیة. ١٢ 

  .....ال     ......نعم  ؟  هل یوجد حدیقة في المسكن. ١٣ 

اكتب اسم المنطقة ........................ (  للعائلة قبل السكن في هذا المنزلمكان السكن . ١٤  

   )المحافظة  أوالحي  أو

     طین       طابوق وطین       ؟  ما هي طبیعة المواد المستخدمة في بناء الوحدة السكنیة. ١٥  

  طابوق واسمنت      بلوك واسمنت      ثرمستون      طابوق وثرمستون       ابوق وجصط  

       ...... واأللمنیومحدید  ؟  ما نوع المواد المستخدمة لسقف الوحدة السكنیة.  ١٦

  ...... كونكریت مسلح    ......) عكادة ( طابوق وشیلمان         

      ...بناء قدیم: كان الجواب ال ما هو السبب  أذا ....ال  ....نعم ؟  هل السكن مالئم للعائلة. ١٧  

   ....عدم توفر الخدمات      .....ضیق المسكن  

  .....ال        .... نعم   ؟العائلة مغادرة المنزل  أفرادهل  یرغب احد . ١٨

   أخرى أمورالعائلة       الزواج       العمل      أفرادكثرة عدد : كان الجواب نعم ما السبب  أذا

  ؟   هل المعتقدات الدینیة والعادات والتقالید العشائریة دور في اختیار موقع السكن.  ١٩



 

 

  
 

 

المعتقـدات الدینیـة        العـادات االجتماعیـة       :  إلـىكان نعم فهل ذلك یعـود  أذا       ..... ال  ....نعم 

  العشائریة األمور

  .....ال   ...نعم    ؟ راض عن مستوى الخدمات الصحیة في مدینة شط العرب أنتهل . ٢٠

ذا    ...ال  ...نعــم    هــل تفضــل العـــالج فــي المستوصــف الصـــحي ؟. ٢١ كــان الجـــواب بــال فـــأین  وإ

  ......  العیادات في مدینة البصرة ......  العیادات الخارجیة ......  المجمع الطبي     تفضل العالج ؟

  .....ال   ...نعم    ؟ في مدینة شط العرب الترفیهیةراض عن مستوى الخدمات  أنتهل  .٢٢

  ......ال .......     نعم    في محلتك السكنیة ؟) بساتین النخیل ( ھل توجد منطقة خضراء . ٢٣
  

  ....ال.....  نعم   )ة السكنیةالمح(منطقتك ھل ھناك زحف عمراني على المناطق الخضراء في  .٢٤
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