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الحمد هلل الذي تتم بحمده الصالحات، الحمد هلل الذي يرس لنا ما تعرس من أمورنا نحمده ونشكره       

ونستهديه الحمد هلل الذي أعطانا الصحة والقدرة عىل القيام بهذا العمل الذي قصدت من ورائه تحقيق الفائدة 

ي 
ن اىل أيد   ...  )مدينة المحاويل (ألبناء مدينت  ي عىل انجاز هذا   والشكر موصول بحبل متي 

كريمة امتدت لتعينتن

ف الفاضل ي انتىه إليه وعىل رأسهم أستاذي المرسر
الذي ، حسون عبود اجلبوري.م.د .1 العمل عىل الصورة الت 

افه، طيلةعشت معه حياة البحث وأصولها العلمية السليمة  ي هذه  اشر
ن
ة ف ي  الرسالة،واليوم أكمل معه المسي 

الت 

 . يداه، وليحفظه هللا ويرعاه برعايته ويلبسه ثوب العافية، فهو ذخر للعلم والوطن فبوركت وحرص،تابعها بدقة 

ي مرحلة البحث،  ...... 
ن
ي قسم الجغرافية وعمادة الكلية الذين كانوا معي ف

ن
ي ف

وال يمكن أن أنىَس فضل أساتذت 

ي إخراج هذه 
ن
 ف
ً
ي أحاورهم وأسألهم. فكان إسهامهم جميال

ن
ي هذا فهم أهل علم وال غر  ،الصورةهذه الرسالة ف

ن
ابة ف

 وأدب، فلهم وافر الشكر والتقدير. 

ي ان 
( معاون مدير مدرسة العراق احسان احمد لهمود )الدكتور كل من   أتقدم بوافر الشكر واالمتنان اىلوال يفوتتن

ي تربية المحاويل  و السيد امي  ضياء الدين الجديد 
ن
لمواكبتهم عمىلي طيلة أيام البحث، مدرس الرياضيات ف

طة طوارئ المحاويل( ي الدراسة الميدانية , واشكر  والشكر موصول اىل )شر
ن
ي دوائر  جميع لمساعدتهم ف

موظفن

ي المحاويل واذكر منهم  ي بلدية المحاويل والسيد جالل دوهان  المهندس ثامر جاسم الخفاج 
ن
السيد محمد  و ف

ي شعبة اىل مو  والشكر والعرفان موصول عبد الرضا مدير شعبة إحصاء المحاويل ,
ي الكلية ,الدراسات العليا ظفن

ن
 ف

ي مكتبة 
ن
ن ف ي الدراسة من طلبة واتقدم ب,  قسم الجغرافية والعاملي 

ن
ي ف

ي لجميع زمالت 
خالص شكري وامتناتن

ا اقدم  ,األخ )محمد رسول الشمري ( الذي كان خي  سند طيلة أيام الدراسة  همالدراسات العليا  واذكر من وأخي 

 يد  شكري اىل كل
ّ
ي انجاز هذه من مد

ن
ي عظيم االمتنان.  الرسالةالعون ف

 فلهم متن

 

احث        الب 

 
 شكر وتقدير
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 ))المستخلص((

لكبيرة التي تؤثر على تنمية أثار ألختالف انواعه من المشكالت واأمشكلة السكن العشوائي على  عد  ت       
 نتشار ظاهرة السكن العشوائي فيها, ألمدن التي تعاني من أحدى إ. ومدينة المحاويل لحضرية واستدامتهاألمناطق أ

مما نجم  2003, وقد ازدادت المشكلة وتفاقمت بعد عام  المدينةالى تدني نوعية الحياة الحضرية في  تدأ والتي
واألراضي الزراعية على األطراف الحضرية الريفية للمدينة هذا  التابعة للبلديةعنها من توسع عمراني على األراضي 

( 18ضمت منطقة الدراسة )وقد , في المدينة لعديد من السلبيات من فقدان الجمالية والتلوث البيئي ألى إبدوره أدى 
فيما بينها في جميع الخصائص السكانية والعمرانية  ختلفتا( نسمة 45072حي ومنطقة سكنية بحجم سكاني بلغ )

 ، ًا امام استدامة التنمية الحضرية للمدينةيمثل عائق وقد اصبح السكن العشوائي واالقتصادية واالجتماعية والبيئية,
صعوبة التعامل مع هذه و  ،المساكن العشوائية لسكنية بسبب انتشار أ لمناطقالحاصل في حجم ألتضخم أ جراء

الجهات التخطيطية والتنفيذية في المدينة، والبد من اتباع منهجيات حديثة تتماشى مع المطالب  من قبلالمناطق 
 ،في معالجة العشوائيات والتكامل مع المنطقة الحضرية المحيطة بها , التخطيطية وتتالءم مع الخصوصية للمدينة

راضي سواء كانت حكومية او اشخاص , اإلهمال من قبل مالكي األوهناك أسباب زادت من ظاهرة السكن العشوائي 
غياب الدور الرقابي والقانوني و من قبل االفراد ,  لالستعمالوهذا بدوره يجعل األراضي معرضة  ,والتردد في استغاللها

مما يشجع ويزيد من  , وعدم توزيع قطع أراض للمواطنين من قبل الدولة ,من جانب السلطات التنفيذية في المدينة
,  نمو السكاني الذي يؤدي الى زيادة الطلب على السكانالعامل الهجرة و ,  ضي بصورة غير رسميةاستغالل األرا

في  جداً كبيرة  قد اسهم مساهمة2003بعد عام   خاصةضعف الجهات الرقابية في تطبيق القوانين والتشريعات وكذلك 
 .حب التملك لدى البعض يقابله الطمع في أراضي الدولة وكذلك ال ننسى , نشوء هذه التجمعات 

التنمية الحضرية  ابعادهدف الدراسة الى معرفة واقع السكن العشوائي في مدينة المحاويل ومدى تأثيره في ت 
المستدامة، والسعي لوضع الحلول االزمة باعتماد أسلوب التنمية الحضرية المستدامة لتطوير المدينة والحد من 

الت التي تعاني منها، ووضع استراتيجية مناسبة بعد توفر قاعدة بيانات متكاملة. ومن اجل تحقيق ذلك المشك
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي مشفوعة بالدراسة الميدانية والمكتبية , ومن اجل تفسير وتحليل اثر هذه 

ارات الميدانية والمقابالت الشخصية واستخدام أساليب الظاهرة استخدمت وسائل عديدة,  منها استمارة استبيان والزي
ولغرض التحليل استخدم العديد من الجداول والخرائط واالشكال البيانية ( , sowtتحليل النوعية المتمثلة بأسلوب )

لت توصوالصور الفتوغرافية من اجل توضيح الظواهر الجغرافية والخصائص السكانية والسكنية لمنطقة الدراسة , وقد 
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السكن العشوائي في المدينة هو عوامل اقتصادية واجتماعية وتخطيطية عمرانية وسياسية  أةالدراسة ان سبب نش
 كماوالبيئية (,  جتماعيةالوا قتصاديةالا) لمستدامةالحضرية أ لتنميةا بعادأثر السكن العشوائي على أتشريعية , وقد 
تمتلك مجموعة من اإلمكانات التنموية منها ,وقوعها على طريق المرور الرئيس  مدينة المحاويلان  توصلت الدراسة

يام العديد بغداد ( واستواء السطح الذي يصلح لق –بغداد ( إضافة الى خط نقل سكك الحديد )بصرة  –الرابط )حلة 
تثماره في انشاء , إضافة الى وجود نهر المحاويل الذي يمر في وسط المدينة يمكن اسمن المجمعات السكنية 

ذي يصلح انشاء الأبو سديرة و  متاز بامتالكها الى غابات خنفارةالمتنزهات على جانبي النهر ومدينة العاب , وت
كما يتوفر في المدينة المنطقة الصناعية التي يمكن تنميتها بإقامة المشاريع الصناعية النظيفة  مجمع سياحي متكامل,

وقد , ستثمارهاافي حال في مدينة المحاويل  المستدامة لتنميةا من مقومات عد  ت   العواملجميع هذه و والصديقة للبيئة , 
التوجه نحو بناء وصت الدراسة الى تضمنت الدراسة مجموعة من السياسات لمعالجة السكن العشوائي في المدينة , أ

الجهات الشمالية والغربية والشرقية في األراضي الفارغة في لعامودية واطئة الكلفة ألسكنية ألمجمعات أمجموعة من 
ويتم منحها وبإجراءات تنظيمية تهدف الى بيئة امنة وإنسانية , , الطابقين , وفق مدة زمنية معينة  زتتجاو  , الللمدينة

 . ةالى سكان المناطق العشوائية بموجب قروض ميسرة من المصارف الحكومية , ويتم اخالء المناطق العشوائي



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ز                                             - 
 

 توياتالمحفهرست  
 الصفحة الموضوع

 أ اآلية 
 ب  العلمي  اقرار المشرف

 ت اقرار المقوم اللغوي 
 ث األولاقرار المقوم العلمي 
 ج الثانياقرار المقوم العلمي 
 ح اقرار لجنة المناقشة 

 خ اإلهداء 
 د والتقديرالشكر 

 ر -ذ المستخلص
 ض -ز المحتوياتفهرست 

 ع -ط فهرست الجداول
 غ -ع فهرست اإلشكال
 غ فهرست الخرائط

 ق -ف صورفهرست ال
 2-1 المقدمة

 38 – 3 والمفاهيم الخاصة بمنطقة الدراسة اإلطار النظري  الفصل األول : 
 12 -3 اإلطار النظري للدراسة المبحث األول :      
 3 مشكلة الدراسةاواًل :    
 3 الدراسة فرضيةثانيا :   
 4 هدف الدراسةثالثًا : ا   
 4   ةالدراسرابعًا : أهمية   

 5-4 لمنطقة الدراسة  حدود المكانية والزمانيةالخامسًا : 
 5 سادسًا : منهج الدراسة

 7 هيكلية الدراسة سابعًا : 
 8-7  ثامنًا : المعوقات والصعوبات التي واجهت الباحث



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - س                                             - 
 

 9 -8  الدراسات السابقة:  سابعاً 
 12-9  الدراسات المشابهة:  عاشراً  
 38-13 مفاهيم الدراسة: الثانيالمبحث   
 15-13 السكن العشوائي  مفهوم اواًل :   
 17-16 جغرافية التنمية مفهوم ثانيًا :  
 20-17 أهدافها  والتنمية  ثالثًا :   
 24-20 رابعا : مفهوم التنمية الحضرية ) عواملها , أهدافها (  
 25-24 خامسًا: مفهوم االستدامة  

 32-25  مفهوم التنمية المستدامة ) مقوماتها , ابعادها , مبادئها , أهدافها , معوقاتها (سادسًا :  
 38-33 الحضرية المستدامة ) مبادئها , أهدافها , مؤشراتها (سابعًا : مفهوم التنمية 

 89-39 راسةدالخصائص الجغرافية لمنطقة ال:  الثانيالفصل 
 39 التمهيد   
 62-40 المبحث األول : الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة   

 43-40  الموقع والمساحة  -أ
 44 الموضع    
 62 -45 لموضع الدراسةاواًل :الخصائص الطبيعية    

 47-45 السطح  -1
 59-48 المناخ  عناصر -2
 52-48 : درجة الحرارة  2-1 

 54-52 : االمطار 2-2
 56-54 : الرياح2-3
 59-56 : الرطوبة الجوية والتبخر  2-4
 60-59 التربة  -3
 62-60 الموارد المائية  -4
 89 -63 الخصائص البشرية المبحث الثاني:     
 67 -63 حجم السكان ونموهم  -1
 77-68 توزيع السكان ) التوزيع العددي والنسبي , الكثافة العامة( -2
 74 -68 أ : التوزيع العددي والنسبي  -2



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ش                                             - 
 

 77 - 74 الكثافة السكانية ب:  -2  
 82 -78 التركيب النوعي , التركيب العمري ( التركيب السكاني ) – 3

 80 -78 التركيب النوعي   : أ -3  
 82 -80 العمري التركيب  :ب  -3  

 84-82  طرق النقل-4
 89-85  2020استعماالت األرض الحضرية في مدينة المحاويل لعام  -5

 145-90 خصائصه–التوزيع المكاني للسكن العشوائي أسبابه  الفصل الثالث :
 91  التمهيد

 108 -91   واسبابهة العشوائي للمساكنالتوزيع المكاني المبحث األول : 
 92 أنواع المناطق العشوائية في منطقة الدراسة   
 98-93 أوالً  : التوزيع المكاني للمساكن العشوائية في مدينة المحاويل 
 91 -88 ثانيًا : أسباب السكن العشوائي  

 106-101 االقتصادية  اسباب -1
 107-106  االجتماعية اسباب -2
 108-107 تخطيطية عمرانية اسباب -3
 108 سياسية تشريعية  اسباب -4

 145 -109 خصائص السكن العشوائي في مدينة المحاويل  : المبحث الثاني
 126 -110 اواًل الخصائص السكانية : 

 113 -110 المستوى التعليمي لرب االسرة  -1
 116 – 113  مهنة رب االسرة  -2
 120-116 مستوى الدخل الشهري لرب االسرة  -3
 123-120  حجم االسرة -4
  126 -123 عدد االسر الساكنة في المسكن العشوائي  -5
 145 -126  الخصائص السكنية للمساكن العشوائية :  ثانيا  
 130-126 مساحة الوحدات السكنية للمساكن العشوائية في منطقة الدراسة   -1
 133 -130 نوع المواد المستخدمة في بناء جدران وسقوف المساكن العشوائية  - 2
 137-133 عائدية ملكية األرض للمساكن العشوائية  -  3

 138-137 اعداد الغرف وعدد غرف النوم في المساكن العشوائية  – 4



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ص                                             - 
 

 143-139 المرافق والخدمات العامة في المناطق العشوائية  - 5
 145-143 حالة الطرق والشوارع في المنطقة السكنية العشوائية   -6

 195 - 146 العشوائي في ابعاد التنمية الحضرية المستدامةثر السكن أ الفصل الرابع :
 146 التمهيد 

 149-147 لمحة عن تطور التنمية الحضرية المستدامة: 
 174-149 اثر السكن العشوائي في البعد االجتماعي  : األول المبحث

 155-151 اثر السكن العشوائي على الخدمات التعليمية   -1
 158-156  اثر السكن العشوائي على الخدمات الصحية  – 2
 161-158 اثر لسكن العشوائي على خدمات الكهرباء  – 3
 164-162 اثر السكن العشوائي على طرق النقل  – 4
 169-164 اثر السكن العشوائي على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب   – 5
 171-169 االثار االجتماعية واألمنية   – 6
 173-172 ظاهرة تريف المدينة   – 7
 174-173 اثر السكن العشوائي على الخدمات الترفيهية والخدمات العامة  -8

 195-175 واالقتصاديالبيئي  ينثر السكن العشوائي في البعدأ: الثاني  المبحث
 189-175 اوال  : اثر السكن العشوائي في البعد البيئي  

 182-181 التلوث الضوضائي -1
 186-182 التلوث البصري  -2
 189-186 تلوث الهواء -3

 195-190  اثر السكن العشوائي في البعد االقتصادي :   ثانيا    
 193-191 ثار على األراضي الزراعية ألا -1
 194 ارتفاع معدالت البطالة  -2
 195-194 ارتفاع أسعار اإليجارات والعقارات  -3

التنمية تحقيق  لعشوائي واستراتيجيات السكن ا معالجة سياساتالخامس: الفصل 
 الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل

196 - 220 

 196 التمهيد 
 207-197 مدينة المحاويل  في معالجة السكن العشوائي سياسات: المبحث األول 

 198-197 االرتقاء )االعتراف( األولى : السياسة  



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ض                                             - 
 

 200-198 ) االزالة الكلية , االزالة الجزئية (...  االزالة )عدم االعتراف(:   السياسة الثانية
 199-198 االزالة الكلية  -1
 200-199 االزالة الجزئية  -2

 202-200 التطوير والتجديد:  السياسة الثالثة
 203-202 السياسة الرابعة : المبادلة ) األرض مقابل الوقت (

 207-203 الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية للجهات المسؤولة في مدينة المحاويل
 220-208 في مدينة المحاويلالمبحث الثاني : استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة  

 209-215 (s.w.o.t) ستخدام اسلوب تحليل سواتإلمكانات التنمية با ياالستراتيج التحليل اواًل :
 211-210 أسلوب تحليل سوات للواقع السكاني لمدينة المحاويل -1
 212-211 أسلوب تحليل اسوات لقطاع اإلسكان في مدينة المحاويل  -2
 213-212 أسلوب تحليل اسوات لقطاع التعليم  -3
 215-214 أسلوب تحليل اسوات لقطاع الصحة  -4

 220-215 ثانيًا : إمكانية تأسيس لتنمية حضرية مستدامة 
   224-221 والمقترحاتاالستنتاجات 

 240-225 المصادر 
 250-241 المالحق

 A- B اإلنكليزي  المستخلص
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ط                                             - 
 

 فهرست الجداول
رقم 

 الجدول
 الصفحة  عنوان الجدول 

 43 2020 السكنية لسنةمساحة مدينة المحاويل بحسب الحي او المنطقة  1
 20 (2019 – 2000عدد ساعات سطوع الشمس الفعلي في قضاء المحاويل للمدة ) 2
لمدينة المحاويل بحسب العظمى والصغرى والمعدل السنوي  دل درجات الحرارةمع 3  

(9201-2000للمدة ) محطة الحلة المناخية  
51 

 الساقطة في منطقة الدراسة للمدة لألمطار والمجموع السنوي المعدل الشهري  4
(2000-2019) 

53 

 55 (2019-2000للمدة ) منطقة الدراسةمعدل سرعة الرياح في  5
 57 (2019-2000للمدة )منطقة الدراسة النسبية في  والشهري للرطوبةالمعدل السنوي  6
  منطقة الدراسة المعدل الشهري و المجموع السنوي لقيم التبخر في  7

 (2019-2000)للمدة 
58 

 مقارنة مع معدل نمو القضاء للمدةمعدل النمو السنوي لسكان مدينة المحاويل  8
(1997 – 2020) 

65 

 70 (2020 و 2007 و 1997) لألعوامالتوزيع العددي والنسبي للسكان في مدينة المحاويل  9
 75 (2020الكثافة العامة لمنطقة الدراسة لسنة ) 10
 80 (2020و 2007و 1997) لألعوامالتوزيع النسبي لمدينة المحاويل بحسب نسبة النوع  11
 81 2020التركيب النوعي لسكان مدينة المحاويل لسنة  12
 83 2020لسنة منطقة الدراسةأطوال طرق النقل الرئيسية والثانوية في  13
 86 (2020) لعام استعماالت األرض الحضرية لمدينة المحاويل 14
 94 (2020العشوائية في منطقة الدراسة لعام ) المكاني للمساكنالتوزيع  15
 102 م.2020لسنة  المحاويلاسباب اختيار السكن العشوائي في مدينة  16
 المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي المستوى التعليمي لرب االسرة 17

 2020لعام  
111 

 114 2020لعام  المحاويلفي مدينة  العشوائيلمناطق السكن  مهنة رب االسرة 18
 117 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائيدخل االسرة الشهري  19
 121 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي حجم االسرة 20



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ظ                                             - 
 

  المحاويللسكان المناطق العشوائية في مدينة  عدد االسر في المسكن الواحد 21
 2020 لعام

124 

 128 2020مساحة الوحدة السكنية لمنطقة السكن العشوائي في مدينة المحاويل لعام  22
 المواد المستخدمة في بناء جدران وسقوف المساكن العشوائية لمدينة المحاويل  23

 2020 لعام
131 

 134 2020لسنة نوع ملكية االرض في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل  24
 يوضح شراء االرض او عدم شرائها وسعر شراء األراضي في السكن العشوائي في  25

 م.2020مدينة المحاويل لعام 
136 

 عدد الغرف الكلية للوحدات السكنية في المناطق العشوائية لمدينة المحاويل  26
 م2020لعام 

138 

 140 م2020لعام  المحاويلفي مدينة  العشوائيخدمات البنى االرتكازية لمناطق السكن  27
 144 م2020 في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنةأنواع الطرق  28
 152 م2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات التعليمية  29
 155 المعايير التخطيطية والتربوية للخدمات التعليمية 30
 157 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات الصحية  31
 159 م 2020أثر السكن العشوائي على خدمات الكهرباء في مدينة المحاويل لعام  32
 163 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على طرق النقل  33
 165 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على شبكة الصرف الصحي  34
 167 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة الخصائص النوعية لمياه الشرب )االسالة(  35
 171 م 2020لعام  المحاويلمدينة  االثار االجتماعية للسكن العشوائي على سكان 36
 173 م 2020لعام  المحاويلمدينة  تريف سكاناثر السكن العشوائي في  37
 178 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على البيئة  38
 181 م 2020لمدينة المحاويل لعام الضوضائيالسكن العشوائي في احداث التلوث  أثر 39
 189 م 2019 لعامتراكيز الغبار المتساقط لبعض مناطق مدينة المحاويل  40
 190  ( م2019لعام ) احداثيات نقاط الفحص لقياس كمية الغبار المتساقط في مدينة المحاويل 41
 192 م 2020 السكن العشوائي على الحالة االقتصادية في مدينة المحاويل لعام أثر 42
في مدينة المحاويل  بسبب وجود المساكن العشوائيةمساكنهم ك رغبة السكان االصلين بتر  43

 م 2020  لعام
195 

 الوحدات السكنية المطلوب تشيدها لسكان المناطق العشوائي في مدينة المحاويل 44
 م 2020 لعام

200 



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ع                                             - 
 

السكنية للمناطق العشوائية  للمجمعاتوالتعليمية مقدار الحاجة من المؤسسات الصحية  45
 م2021لعام

201 

 209 (s.w.o.tمضمون تحليل سوات ) 46
 211 م 0202 لعام للواقع السكاني لمدينة المحاويلاسلوب تحليل سوات  47
 212 م 2020 لعام اإلسكان في مدينة المحاويلاسلوب تحليل سوات لقطاع  48
 213 اسلوب تحليل سوأت لقطاع التعليم 49
 214 لقطاع الصحة سوأتاسلوب تحليل  50

 ((  األشكال  فهرست  ))  

رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكل

 27 الثالثة للتنمية المستدامةاألبعاد  1
 51 م 2019 – 2000قضاء المحاويل للمدة عدد ساعات سطوع الشمس الفعلي في  2
لمدينة المحاويل بحسب محطة  العظمى والصغرى والمعدل السنوي  دل درجات الحرارةمع 3

م 9201-2000للمدة  الحلة المناخية  
53 

 للمدة منطقة الدراسةالساقطة في  لألمطار والمجموع السنوي لمعدل الشهري  4
 م 2000-2019 

55 

 57 م 2019-2000للمدة  منطقة الدراسةمعدل سرعة الرياح في  5
 59 م 2019-2000للمدة منطقة الدراسة النسبية في  والشهري للرطوبةالمعدل السنوي  6
 60 م 2019-2000 منطقة الدراسة للمدةلقيم التبخر في  والمجموع السنوي المعدل الشهري  7
 مقارنة مع معدل نمو القضاءمعدل النمو السنوي لسكان مدينة المحاويل  8

 م 2020 – 1997 للمدة
67 

 90 م 2020لعام  مدينة المحاويللاستعماالت األرض الحضرية  9
 95 م 2020العشوائية في منطقة الدراسة لعام  المكاني للمساكنالتوزيع  10
 102 م.2020لسنة  المحاويلاسباب اختيار السكن العشوائي في مدينة  11
 المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي المستوى التعليمي لرب االسرة 12

 م 2020لعام  
112 

 115 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي مهنة رب االسرة 13
 118 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة  السكن العشوائيلمناطق دخل االسرة الشهري  14
 122 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي حجم االسرة 15



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - غ                                             - 
 

 125 م2020 لعام المحاويللسكان المناطق العشوائية في مدينة  عدد االسر في المسكن الواحد    16
 129 2020 ممساحة الوحدة السكنية لمنطقة السكن العشوائي في مدينة المحاويل لعام  17
 134 2020نوع ملكية االرض في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة  18
 عدد الغرف الكلية للوحدات السكنية في المناطق العشوائية لمدينة  19

 م 2020المحاويل لعام 
138 

 141 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة  البنى االرتكازية لمناطق السكن العشوائيخدمات  20
 144 م 2020 في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنةأنواع الطرق  21
 152 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات التعليمية  22
 158 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات الصحية  23
 163 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على طرق النقل  24
 171 م 2020لعام  المحاويلمدينة  االثار االجتماعية للسكن العشوائي على سكان 25
 179 م 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على البيئة  26
 181 م 2020عامللمدينة المحاويل  الضوضائيالسكن العشوائي في احداث التلوث  أثر 27
 193 م 2020السكن العشوائي على الحالة االقتصادية في مدينة المحاويل لعام  أثر 28
 219 مقارنة بين وسائل النقل في مجال المساحة التي يشغلها كل نوع 29

 فهرست الخرائط
رقم 

 الخريطة
 الصفحة عنوان الخريطة

 6 م 2020التصميم األساس لمدينة المحاويل لسنة  1
 42 م 2020لسنة  المحاويل وقضاءموقع مدينة المحاويل من محافظة بابل  2
 46 م 2020 خطوط االرتفاعات المتساوية لسطح مدينة المحاويل 3
 62 الدراسةالموارد المائية في منطقة  4
 73 (م 2020و 2007و 1997) لألعوامالتوزيع النسبي للسكان في مدينة المحاويل  5
 77 م 2020  لسنة لكثافة العامة لمنطقة الدراسة 6
 84 م 2020في منطقة الدراسة لعام  ،بكة طرق النقل الرئيسية والثانويةش 7
 88 2020استعماالت األرض الحضرية لمدينة المحاويل لعام  8
 96 م 2020لعام  منطقة الدراسةلعشوائية في االتوزيع الجغرافي للمساكن  9
 2021للسكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة  المقترحة والمخصصةجمعات السكنية الم لما 10

 
207 



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ف                                             - 
 

 الصورفهرست  
 الصفحة   الصورةعنوان  الصورةرقم 

 61 م 2020 نهر المحاويل في وسط المدينة 1
 الشاكرية في منطقة الدراسة العشوائية في منطقة المساكن اصحابلقاء مع  2

 م 2020لعام 
104 

 في منطقة الدراسة لقاء مع أصحاب المساكن العشوائية في منطقة خنفارة 3

 2020  لعام 

104 

 132 م 2020لعام  منطقة الشاكريةالمساكن العشوائية المشيدة من مادة البلوك في  4
 خنفارة في منطقة العشوائيةفي بناء سقوف المساكن والخشب الصفيح استعمال مادة  5

 م 2020ابوبالو لعام و 
133 

 تجاوز المساكن العشوائية في منطقة خنفارة على مياه االسالة في منطقة الدراسة 6
 م2020لعام

142 

 في منطقة الدراسةتجاوز المساكن العشوائية في منطقة خنفارة على خطوط نقل الكهرباء  7
 م 2020لعام

142 

 145 م 2020 لمنطقة الدراسة السكن العشوائيفي  االزقة() الطرق الداخلية 8
 154 م 2020 لعام مدينة المحاويل 2في حي الفاروق/ فيها البناء متوقفة رسةمد 9
 المحاويلمدينة في ( 2)الجوادين/تجاوز السكن العشوائي على خطوط نقل الطاقة في حي  10

 160 2020لعام
 توضح توقف العمل بمشروع نقل الطاقة الكهربائية بسبب السكن العشوائي في مدينة     11

 م 2020 لعام المحاويل
161 

 توضح نقل مشروع رفع القدرة الكهربائية بسبب استغالل األرض من قبل السكن العشوائي 12
 2020 لعامالى ريف المحاويل 

161 

 على الساحة المخصصة لتفريغ وشحن البضائع في محطة قطار المحاويل النفاياتتراكم  13
 م 2020وتوقف تطويرها لسنة 

164 

 لتجمع المياه الثقيلة خاص بالعشوائيات بالقرب من الوحدات السكنيةمكان مكان  14
 م 2020في مدينة المحاويل لسنة 2لحي الجوادين/

165 

 167 م 2020لمديرية ماء بابل لسنة مختبر شعبة السيطرة النوعية  15
 منطقة الشاكرية وابوبالو فضالت العشوائيات فيتلوث مياه نهر المحاويل بسبب  16

 م 2020 لعام
169 

 حي الشهداء والعسكري  ضمن المناطق العشوائية البرك االسنة في انتشار 17
 م 2020 لعام في مدينة المحاويل

177 



 (References  .................................................................. (الفهارس

 - ق                                             - 
 

    في مدينة المحاويل 2الفاروق حي  ضمن المناطق العشوائية البرك االسنة في انتشار 18
 م 2020 لعام

177 

 م 2020 لعامفي مدينة المحاويل  2حرق النفايات الصلبة ليالً في حي الجوادين/ 19

 
179 

 180 م 2020 لعامفي مدينة المحاويل  2الفاروق/تربية الحيوانات في حي  20
 1الذي يربط حي الزهراء بحي الفاروق/ تراكم النفايات على طول الطريق 21

 م 2020 لعامفي مدينة المحاويل 
183 

التباين في االرتفاعات بين األبنية وعدم تجانس مشهد الشارع في منطقة الشاكرية  22
 م 2020لعام

184 

 االختالف في واجهات البيوت ومواد البناء في حي الصناعي والمعامل في منطقة  23
 م 2020لعامالدراسة 

184 

 التلوث البصري الناتج عن أسالك المولدات االهلية في منطقة الدراسة 24
 م 2020 لعام

185 

 أسالك الكهرباء في منطقة السعيدية في منطقة الدراسةأعمدة وعن التلوث البصري الناتج  25

 م 2020لعام 

186 

 الدراسةانتشار افران شوي األسماك في حي الزهراء والمشتل في منطقة  26
 م 2020 لعام

187 

 في 2والجوادين/ زحف البناء العشوائي على األراضي الزراعية في حي الزهراء 27
 م 2020 لعاممدينة المحاويل 

193 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الـــمقـــدمــــــة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introdaction                                                                             المقدمة

 

1 
 

  Introdaction ::المقدمة

عن  تحوذ مفهوم التنمية المستدامة على اهتمام العالم خالل العقدين الماضيين , كما ازداد الحديثاس      

ن هذه النسبة في ازدياد إسكان العالم يسكنون في المدينة , و  معظمن أالتنمية الحضرية المستدامة على اعتبار 

على ,متطلبات تحقيق التنمية الحضرية المستدامة لذا أصبحت الحاجة ملحة لتوفير  وخاصة في العراق ,

اعتبارها المخرج الذي يقضي تماما على العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه البشرية , مثل الفقر والتخلف 

ور رهان أساس مشتق من والعدالة والمشاكل االجتماعية والبيئية , لذا أصبحت التنمية الحضرية المستدامة مح

في يشكل المحور المهم  الذي الضوء على النظام البيئي الحضري  يسلطو المفهوم العام للتنمية المستدامة , 

و تحسين نوعية هو خلق مدن مستدامة, تحقيق االستدامة فيه , حيث اصبح الهدف األساس وينبغي  ة المدين

 . قتصادية والبيئية الحياة الحضرية سواء من الناحية العمرانية واال

في مدينة  المستدامة التنمية الحضرية فيهم المشاكل التي اثرت أ من  ا  د السكن العشوائي واحديع  و         

خاصة بعد وفي محيطها حياء السكنية ألهذه العشوائيات في النمو والتوسع في داخل ا بدأتوقد  , المحاويل

التنفيذية في تلك المرحلة , والزيادة السكانية والهجرة من  نتيجة غياب القانون وضعف السلطات 2003عام 

المساكن العشوائية انعكاسا للحالة االقتصادية لسكانها بسبب  تدني مستوى الدخل او  تع دالريف للمدينة , كما 

طقة هم المشاكل التي تواجه التنمية المستدامة في منأ انعدامه أحيانا , وبهذا أصبحت المساكن العشوائية من 

لوجوده , قد عانت المدينة العديد من التجاوزات على  ةقانوني والالدراسة ,بسبب التدهور العمراني للمساكن 

كذلك األراضي التي تعود لألشخاص  الملكيات العامة والتجاوز على المناطق ) الترفيهية و السكنية و الخدمية (

انها تشترك في معاناتها بمشاكل أساسية منها , عدم توفر ال إمعينين , وعلى الرغم من اختالف نشأة المساكن 

الخدمات وانتشار التلوث البيئي وتدني في الخصائص السكانية والسكنية , وعدم توفر شبكة الطرق النظامية , 

وان التعامل مع هذه المساكن ال يخلو من االثار االجتماعية واالقتصادية  ,مما يصعب التعامل مع هذه المناطق
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تنامت وبصورة سريعة , دون ان تخضع وقد وجدت الدراسة ان العشوائيات في مدينة المحاويل قد بيئية , وال

الي نوع من المعايير , وهي تعيش عموما ظروفا متشابهة من حيث النظافة والفوضى وهدر الكهرباء والماء 

لمعالجة السكن  تود استراتيجياوضعف االمن واالستقرار مع البيئة العمرانية غير الصحيحة , والُبد من وج

العشوائي في المدينة , في سبيل الحفاظ على هيبتها وثقافتها وتاريخها , وتحقيق توازن للحياة االجتماعية ,من 

 خالل اتباع أسلوب التنمية الحضرية المستدامة واستثمار كافة اإلمكانات المتوفرة في المدينة. 
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   The Theoretical framework of the studyاإلطار النظري:  المبحث األول /

  The study Problemاواًل / مشكلة الدراسة:  

يز عليها نظرا لكونها على الباحث الترك ينبغيالعلمي التي  كتابة البحث هم خطوة فيأ  الدراسةد مشكلة تع           
ن إ, بكل عناية  الدراسةالسبب الرئيس إلجراء البحث، ولذلك يجب على الباحث أن يكون ماهرا  في تحديد مشكلة 

عرض المشكلة هو الذي يقود الى بناء الفروض وهو التحليل الوافي لجمع الحقائق والتفسير المرتبط بالمشكلة 
عليه السير وفق منهجية محدد  عداد بحثه العلميإ  تى يتمكن الباحث من، وح(1)وعزل الحقائق التي ترتبط بها 

ومن اجل البحث في مشكلة الدراسة , وصياغتها الدراسةتحديد مشكلة   وواضحة متمثلة في عدة عناصر، وأهمها
 بالسؤال االتي : الرئيسة  وفقا للمنهج الجغرافي يمكن صياغة المشكلة 

 المستدامة( على التنمية الحضرية  ههي أثار وما السكن العشوائي في مدينة المحاويل  عواقهو  )ما     

 ومنها تنبثق مشكالت فرعية هي:       

 ؟المستدامةالجغرافية في مدينة المحاويل لتحقيق التنمية الحضرية  اإلمكاناتهي ما  -1
 به؟وماهي أسبا ؟السكن العشوائي في مدينة المحاويل واقع هو ما -2
 التنمية الحضرية المستدامة؟  في ابعادالسكن العشوائي  أثرهو ما  -3
 اعتمادها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل ؟   التي يمكنالستراتيجيات هي اما  -4

   The Hypothesis of the studyالدراسة: ثانيًا / فرضية 

  خالل:لمستدامة لمدينة المحاويل من يؤثر السكن العشوائي في التنمية الحضرية ا
 .امةالمستدتمتلك مدينة المحاويل إمكانات جغرافية لها دور كبير في تحقيق التنمية الحضرية  -1
يشغل السكن العشوائي أماكن واسعة في مدينة المحاويل , بتأثير عوامل كثيرة منها اقتصادية واجتماعية  -2

 .وأخرى قانونية وادارية 
 مة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.افي ابعاد التنمية الحضرية المستدثر كبير للسكن العشوائي أ -3

                                                           

 .58, ص 2004وجيه محجوب، أصول البحث العلمي ومناهجه، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ,  (1) 

https://www.manaraa.com/post/6096/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/6096/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%9F
https://www.manaraa.com/post/6498/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A/-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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تخص معالجة السكن العشوائي، وأخرى تخص التأسيس لتحقيق التنمية  سياسات عتمادأ يمكن  -4
 .الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل 

 Objectives of the studyثالثًا/ اهداف الدراسة: 

 لى:اتهدف الدراسة   
   .المستدامةالتنمية الحضرية  ابعادمعرفة واقع السكن العشوائي في مدينة المحاويل ومدى تأثيره في  -1
سلوب التنمية الحضرية المستدامة لتطوير المدينة والحد أعتماد من خالل ا السعي لوضع الحلول االزمة  -2

 .منهامن المشكالت التي تعاني 
 .بعد توفر قاعدة بيانات متكاملةفي المدينة  العشوائي لمعالجة السكن مناسبة استراتيجيةوضع   -3

 The importance of studyingرابعًا / أهمية الدراسة: 
ابرز المشاكل في الوقت الحاضر وهو  مشكلة انتشار ظاهرة من  ا  همية الدراسة بانها  تناولت واحدأ تكمن       

التي لم يسبق دراستها في مدينة المحاويل  وتعزيزا  ثرها في التنمية الحضرية المستدامةأالسكن العشوائي  و 
 ارآلثالحياة سكان هذه المناطق ومعرفة  للدراسات المشابهة لهذه المشكلة , كما يتم إعطاء صورة  واضحة 

المترتبة جراء هذا النمط من السكن وأيضا يتم وضع حلول مناسبة تساعدهم في تحسين أوضاعهم الحياتية, 
بعد ضم الظاهرة يساعد في تحسين الواقع الحضري للمدينة, هذه  ن العمل على معالجة أ كما يعتقد الباحث

إن معظم مناطق السكن , * ) باألسر الحضري( ىضمن ما يسم قرى عديدة من خالل توسع التصميم األساس
لبلدية االحدود  ضمن ن , وأصبحت ااَل على أراضي زراعية سابقا  العشوائي في مدينة المحاويل قد شيدت 

ومن ثم االخذ  أوالاألراضي الفارغة وعليه ينبغي الحد من انتشار هذه الظاهرة و حماية ما تبقى من  ,للمدينة
بعين االعتبار األفاق المستقبلية للمدينة في مجال النمو والتوسع الحضري وفق خطة مدروسة  يتم وضعها من 

وإيجاد حلول للمناطق السكنية العشوائية والحد من  قبل الجهات المختصة لمستقبل التنمية الحضرية للمدينة
نموها المستقبلي وإمكانية تحقيق االستدامة الحضرية حتى مع وجود هذه المناطق من خالل محاكاة بعض 

 . العشوائي  السكنمعالجة التجارب العالمية في مجال 
______________________ 

ية لألراضي والقرى الصغيرة المحيطة بالمنطقة الحضرية نتيجة التمدد عملية ضم المناطق الحضر هو  الحضري:)*( االسر 
 ((https://platform.almanhal.com/Files/2/91118 العمراني للمدينة.
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 Limist of the study Area الدراسة:خامسًا/ حدود منطقة 
الجزء  قع فيتري لقضاء المحاويل التي التي تمثل المركز اإلدا المحاويلالمكانية بدراسة مدينة تمثلت الحدود          

 ( 5 32, 40)   دائرتي عرض على فلكيا  وتقع  العراق،الواقعة في وسط  الشرقي والشمال الشرقي من محافظة بابل
 سكنية( حي ومنطقة 18) وشملت, هكتار (1)(9542البالغة مساحتها )و  شرقا ،°( 44,24وبين خطي طول ) شماال ،

فتمثلت دراسة السكن العشوائي الحدود الزمانية للدراسة اما  (،1ينظر خريطة ) نسمة  (45072وعدد سكان بلغ )
  2007و1997لالعوام )ومعلومات  وتقديرات واثره في التنمية الحضرية للمدينة وفقا  لما متوفر من بيانات

   .م2020و
 :Methodology of the study الدراسة:سادسًا/ منهجية 

مي هو الطريقة  العلمية التي  يتبعها الباحث في الوصول الى الحقيقة باستخدام مجموعة من المنهج العل         
منهج بأنه السلوك او ال يعني (2)ساليب التي تساعده في تحديد عملياتِه حتى يصل إلى نتائج من خالل العمل.ألا

فرضيته او اثبات معلومة  لظاهرة  استقصاءالطريقة  المتبعة في الدراسة أو األسلوب  الذي يتبعه الباحث لغرض 
  فضال  عن  خصائصها،في وصف الظاهرة ومعرفة والتحليلي  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي(3)معينة.

(  Gisاستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية )و بعض األساليب اإلحصائية في تحليل البيانات، االستعانة ب
والشبكة العنكبوتية   السابقةالمصادر المكتبية مثل الكتب والبحوث والدراسات تم االعتماد على و  لقياس المساحات،

 والمقابالت الشخصيةالفوتوغرافي والتصوير  استمارة االستبيانالدراسة الميدانية و  اعتمدتكما  ) مواقع االنترنيت(
التي , تبة جراء السكن العشوائي هم االثار المتر ا للوقوف على لبعض المسؤولين لمدراء الدوائر المعنية في المدينة 

( 1( استمارة استبيان ملحق )515) الباحث وزعوقد  ,المحاويل  نةمام التنمية الحضرية المستدامة لمديأتقف عائقا  
وحدة سكنية بطريقة  (5153البالغة ) كنية العشوائية في منطقة الدراسة( من مجموع عدد الوحدات الس%10وبنسبة)

استمارة استبيان  (300) , كما وزعت( حي ومنطقة سكنية ضمن مدينة المحاويل18وزعة على )العينة العشوائية م
سرة أ( 6000ة )االصلين في مدينة المحاويل والبالغ للسكان االسراعداد مجموع ( من %5) بنسبة( 2ملحق )

 . ( حي سكني ضمن منطقة الدراسة12) بطريقة العينة العشوائية موزعة على
                                                           

( بالعتماد على بيانات وزارة االعمار واإلسكان  10.2.2) GIS Arcتم احتساب المساحة باستخدام برنامج  (1) 

 .)غ.م( 2015دائرة بلدية المحاويل , تصميم األساس الجديد للمدينة لسنة  مديرية بلديات بابل , –والبلديات العامة 

 . 81, ص2000صفوح خير، الجغرافية الكمية موضوعها ومناهجها واهدافها، دار الفكر، دمشق،  (2)
   .43، ص1987مثنى عبد الرزاق العمر، منهجية البحث العلمي ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،  (3)
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 (1) خريطة
 2020تصميم األساس لمدينة المحاويل لعام ال

  ( Gisشعبة ) ، قسم إنتاج الخرائط ، مديرية التخطيط في محافظة بابل،  العراق , وزارة التخطيط جمهورية ر:المصدر            
  . 2020لعاملمدينة المحاويل تصميم األساس خارطة ال 
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  Structure of the study سابعًا / هيكلية الدراسة:

خمسة فصول تضم في محتواها من  ن تكون هيكلية الدراسة متكونةأاقتضت الضرورة العلمية للدراسة        
طار النظري والمفاهيم إلافقد تناول  الفصل األول  بالدراسة مجموعة من الجداول والخرائط واألشكال ذات العالقة

 مفاهيم يوضح ثاني المبحث الو  ,للدراسة لنظري ول اإلطار اأمبحث ,  ينيتضمن مبحثو  ,الخاصة بمنطقة الدراسة 
 الى األول تطرق  وهو على مبحثين , لمنطقة الدراسةالخاص الجغرافية  ناقشثاني الفصل ال ماأ , الدراسة

التوزيع المكاني للسكن  فقد تناولثالث الفصل ال , اماالخصائص البشرية ناقش ومبحث ثاني , الخصائص الطبيعية 
 التوزيع المكاني للسكن العشوائييوضح مبحث اول ,  مبحثينوقد تم تقسيمه الى وخصائصه أسبابه العشوائي 

الفصل اختص بينما  , العشوائي في السكنالخصائص السكانية والسكنية  يبين المبحث الثاني ماأوماهي أسبابه , 
مبحثين المبحث األول اثر السكن  , وتضمن ثر السكن العشوائي في ابعاد التنمية الحضرية المستدامةأالرابع بدراسة 

 ,العشوائي في البعد االجتماعي , اما المبحث الثاني ناقش اثر السكن العشوائي في البعدين البيئي واالقتصادي
التنمية الحضرية المستدامة في  سياسات معالجة السكن العشوائي واستراتيجيات تحقيقتناول  واخيرا الفصل الخامس

معالجة السكن العشوائي , في حين ناقش  سياساتاألول  المبحثتضمن  مبحثينم الى مدينة المحاويل , وقس
ثم خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات الثاني استراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة  المبحث

 .  والتوصيات وقائمة بالمصادر والمراجع وملخص باللغة اإلنكليزية

     الباحث:ات التي واجهت المعوقات والصعوبثامنًا:   

 .عن منطقة الدراسة الموضوعالنقص في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة بسبب حداثة  -1

 بمحور الجانعدم وجود قاعدة بيانات حديثة عن السكن العشوائي في مدينة المحاويل وخاصة في  -2
 العلمي.تصب في كتابة البحث  والاالجتماعي وان وجدت فهي غير دقيقة 

هنالك خوف وتردد من المواطنين باإلدالء بالمعلومات الصحيحة عن بعض أسئلة استمارة االستبيان مما  -3
 .جميعها  البيناتفي بمديرية شرطة المحاويل ومرافقة الباحث  دفع الباحث باالستعانة

ائحة كورونا جبسبب انتشار  الرصينة، صعوبة الحصول على المصادر المكتبية من الجامعات العراقية -4
وفرض الحضر الجزئي واغالق المكتبات الجامعية، مما دفع الباحث باالعتماد على المصادر االلكترونية 
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ى النظام في النت بسبب تحول الدراسة في العراق ال المتواصلالضعف  فضاُل عنوالمكتبات الخاصة، 
  .على الباحث خالل مسيرته البحثية ا  شديدا  االلكتروني مما ولد ضغط

 Previous studiesالسابقة: تاسعا: الدراسات 

 باإلطاروتمثل بمثابة الجزء الثاني المتعلق  العلمي،األجزاء المهمة في البحث  أحدالدراسات السابقة  ن  إ       
تمكن  الباحثون،ليه إجل البداء من حيث انتهى أومن  البحث،جزءا  اساسيا  في خطة  عدهاويمكن ا  النظري،

التي ساهمت بدعم الدراسة  األجنبية،العربية او  العراقية اماختيار بعض من الدراسات السابقة سواء  الباحث من
 كاالتي:ويمكن توضيحها  باخر،بشكل او 

الفصل الرابع تطرق  (1)الدراسة الموسومة ) المدن المتوسطة ودورها في التنمية الحضرية في محافظة بابل (  -1
في استراتيجيات  الفصل الخامس واختصالتنمية الحضرية الطبيعية والوظيفية , من االطروحة حول محددات 

التنمية باستخدام أسلوب  إلمكاناتفقد درس التحليل االستراتيجي  التنمية الحضرية للمدن المتوسطة ,
(SWOTرتكازية ( وجاء التحليل بناء  على قياس )مؤشرات الموارد الطبيعية والسكانية واالقتصادية والبنى اال

 ( . المجتمعيةومؤشرات الخدمات 

, تلخصت الدراسة  (2)(واتجاهات النمو الحضري للمدن الصغيرة في قضاء المحاويل  الدراسة الموسومة )واقع-2
بسبب زيادة السكان وهذا مرتبط بالعوامل الجغرافية وقد , بوجود مدن صغيرة قد شهدت نموا في المساحة 

 والتجاري كاالستعمال السكني والصناعي , استعماالت االرض الحضرية  حالقع هدفت الدراسة الى قراءة وا
والخدمات المجتمعية والبنى االرتكازية وقد هدفت الى تحديد اتجاهات النمو الحضري المستقبلي للمدن 

 الصغيرة في قضاء المحاويل .

                                                           

)غير   بل , أطروحة دكتوراه عامر راجح نصر , المدن المتوسطة ودورها في التنمية الحضرية في محافظة با  (1 (
 . 2014( كلية االداب , جامعة الكوفة , منشورة

شيماء محمد خليل محياوي , واقع واتجاهات النمو الحضري للمدن الصغيرة في قضاء المحاويل , رسالة ماجستير  (2)
 . 2017منشورة ( مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم االنسانية , جامعة بابل , )غير 
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تناولت ,الدراسة   (1)(ء المحاويلواستهالك مياه الشرب في قضا إلنتاجالتباين المكاني الدراسة الموسومة ) -5
مدى تباين مياه الشرب في الوحدات االدارية في قضاء المحاويل وكيف يتم تلبية حاجات السكان من المياه 
الصالحة للشرب وهل خصائص مياه الشرب تتباين صالحيتها من حيث المواصفات العراقية والعالمية وعلى 

هدفت الدراسة  فقدال انها قد ال تفي بالغرض وتلبية احتياج السكان إب الرغم من وجود مشاريع انتاج مياه الشر 
 2030مع النمو الحضري والريفي لغاية  انسجاما   الى وضع صورة مستقبلية لمياه الشرب في منطقة الدراسة 

 .  محاويل –وصت الدراسة بضرورة استكمال المشاريع الهامة وخاصة المشروع االستراتيجي قرى حلة أوقد 

  studies Similarالمشابهة: الدراسات  عاشرًا:
 إشارةفيها في منطقة الدراسة او محافظة بابل دراسات مشابهة، بل هنالك دراسات سابقة  ال توجد        

 الى موضوعات التنمية وكما يأتي: 

لتنمية  ا  تخطيطي ا  هجتناولت الدراسة من (2))التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق (الدراسة الموسومة  -1
اختص الفصل الثاني بالدراسة التحليلية و , في مدينة بغداد –الرسمية المتدهورة عمرانيا   رالمناطق السكنية غي

, وتضمن المبحث الثاني التنمية الحضرية  ألساليب وتجارب التنمية الحضرية للمناطق السكنية غير الرسمية
 .للمناطق السكنية المتدهورة عمرانيا  

 (3)(المستدامة في ظل التخطيط الحضري لمدينتي الرمادي وعنة دراسة مقارنة )التنمية الدراسة الموسومة -2
, تناولت الدراسة واقع استعماالت األرض في مدينة الرمادي وعنه و الوقوف على الواقع العملي في بلدية 

 خالل المعاير التنموية المعتمدة . الرمادي وبلدية عنه لمعرفة مدى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة من

                                                           

ثناء عبد العظيم رحيم عبد الكريم الصفار، التباين المكاني إلنتاج واستهالك مياه الشرب في قضاء المحاويل ,  (1)
 . 2019, جامعة بابل,  رسالة ماجستير   ) غير منشورة( مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم االنسانية

احسان صباح هادي السراي، التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق )منهج تخطيطي لتنمية المناطة  (2)
دراسة حالة مدينة بغداد , أطروحة دكتوراه )غير منشورة ( مقدمة الى  –السكنية غير الرسمية المتدهورة عمرانيا 
 .  2013معة بغداد , مركز التخطيط الحضري و اإلقليمي, جا

دبلوم دراسة مقارنة ,  -وعنة حسين علي كريم , التنمية المستدامة في ظل التخطيط الحضري لمدينتي الرمادي (3)
 . 2019)غير منشورة ( مقدمة الى مجلس كلية اإلدارة و االقتصاد , جامعة بغداد , عالي
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تناولت الدراسة البحث عن  (1)) انعكاس العشوائيات والتجاوزات على االستدامة البيئية ( الموسومة الدراسة -3
 تأسباب السكن العشوائي , التي أصبحت من المشاكل المنتشرة وبصورة كبيرة في مدن العراق , وتضمن

الموجودة بالمدينة ,مثل تردي بالعشوائيات والتجاوزات  تأثرهاهو حجم  وماالدراسة معايير االستدامة البيئية 
البيئة الطبيعية وقلة الفراغات الحضرية والمساحات الخضراء والتلوث البصري وتشوه المشهد الحضري وماهي 

 سبل معالجتها وفق االستراتيجيات الخاصة بمعالجة السكن العشوائي .

 البحوث المشابهة: عشر:حادي 
 اواًل: البحوث العراقية:

 (2)للتطوير(اليات تخطيطية مقترحة -المناطق العشوائية على االستدامة الحضرية  البحث الموسوم )تأثير -1
بعض المعالجات بحيث تضمن تحقيق تنمية حضرية مستدامة للمدينة من  إليجاد محاولة البحث تناول

يراعي معظم الجوانب االجتماعية و االقتصادية  جانب ومن جانب اخر تعالج المناطق العشوائية بشكل
 .والبيئية للسكان

م أ-المناطق العشوائية بين الواقع والطموح نحو بيئة حضرية مستدامة حالة دراسية البحث الموسوم ) -2
,تناولت الدراسة التطور العلمي الواضح والعالقة المستدامة بين التخطيط والتصميم الحضري  (3)(الورد

العشوائية وقد ركزت الدراسة على كيفية تطوير المناطق العشوائية في ظل المفاهيم الخاصة للمناطق 
 لالستدامة الحضرية وكيفية ادخال اسلوب التطوير المستدام .

                                                           

ى االستدامة البيئية , بحث دبلوم عالي )غير منشور ( داليا عواد سلطان , انعكاس العشوائيات والتجاوزات عل (1)
 . 2018مقدم الى كلية اإلدارة واالقتصاد , جامعة بغداد , 

احسان عباس جاسم، تأثير المناطق العشوائية على االستدامة الحضرية )اليات تخطيطية مقترحة للتطوير(,  (2)
 . 2016, ,  3مجلة العلوم الهندسية , جامعة القادسية , العدد 

المناطق العشوائية بين الواقع والطموح نحو بيئة حضرية مستدامة حالة دراسية )ام الورد (,  ,زينب راضي عباس (3)
 . 2008, بغداد , 18مجلة المخطط والتنمية , المعهد العالي , التخطيط الحضري واإلقليمي ,  العدد 
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معسكر -تحقيق االستدامة االجتماعية و الحضرية للمناطق العشوائية في مدينة بغداد البحث الموسوم ) -3
البحث دراسة السكن العشوائي بمدينة بغداد دراسة علمية واثرها على االستدامة  تناول (1)حالة دراسية (–الرشيد 

االجتماعية والحضرية وايجاد حلول للمناطق العشوائية والحد من نموها في ضل التزايد السكاني امكانية تحقيق 
 في مجال االسكان . االستدامة الحضرية حتى مع وجود هذه المناطق من خالل محاكاة التجارب العالمية

 االجنبية:البحوث  ثانيًا:   

دراسته ركز البحث في  (2)( مفتاح التنمية الحضرية المستدامة في المملكة المتحدة) :البحث الموسوم   -1
, من خالل معرفة العالقة بين الكثافة والجوانب االجتماعية التحديات التي تواجه التنمية المستدامة  على

في استخدام الساحات والعدالة البيئية  ة االجتماعية ) أي الوصول الى الخدمات والمرافق (وتحديدا العدال
                                                  . بريطانيةمدن الخضراء, من خالل دراسة ميدانية لخمس 

هذه الدراسة قضية كبيرة  تتناول (3)رسمية(المستوطنات غير  -)ترقية االحياء الفقيرة :البحث الموسوم -2
, وهي كيفية مواجهة التحديات التي ومنها دولة كولومبيا اليوم جميعها وموجودة في بلدان العالم النامي 

تخلقها االحياء الفقيرة لمدن اليوم , وركز البحث على استخدام مناهج التخطيط في سياق معالجة االحياء 
مشاريع في المناطق الفقيرة في سبيل النهوض بها , استنتج الباحث المتدهورة , وتتم من خالل تنفيذ برامج و 

ان تنفيذ هذه البرامج تولد مشاكل مع المناطق العشوائية على الرغم من وجود إرادة قوية نحو تحسين تلك 
 المناطق .

 

                                                           

ستدامة االجتماعية و الحضرية للمناطق العشوائية في مدينة تحقيق اال ،مهديوجدان عبد المطلب  سعيد،احمد عدنان  (1)
 . 2020,البحرين ,  1051, مجلة كامبريدج للبحوث العلمي,  العدد  دراسية(حالة –بغداد )معسكر الرشيد 

(2)   Nicola Dempsey , Caroline Brown, The key to sustainable urban development in UK 
cities? The influence of   density on social sustainability, Department of Landscape, University 
of Sheffield, Sheffield,p22, UK b,2012  . 

(3) CAMILO ANDRES CALDERON ARCILA , A case study of participatory slum upgrading in 
the emergence of new governance in the Medellin, Colombia Degree Project SoM EX,p9 2008. 
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التي تطرقت  البحث الدراسات السابقةتناول  (1) السكانية على المدن الحضرية( الضغوطات) الموسوم:البحث  -3
تطرق الى ماهي االعمال التي يمكن استخدامها كعمل لتعريف التنمية  إذللتنمية الحضرية المستدامة 

فقد بين انه , وكيفية ادارة البيئة الحضرية  واالجتماعية والبيئيةهداف االقتصادية ألاو  الطرق  وماهيالمستدامة 
على قدرة المدن الحضرية والسلطات يؤثر  الذياني النمو السك هوشد الضغوطات التي تواجهها المدن أمن 

  الفقيرة.الوطنية التعامل مع االقتصاد وماهي العواقب التي تحدث في البلدان 
ناقشت الدراسة المساهمة  (2)تحقيق التنمية الحضرية من خالل تطبيقات المدن الذكية () الموسوم:البحث  -4

ن جوهر أت البيئة الحضرية المستدامة في مجال البيئة , كذلك بين  المحتملة وأساليب وأدوات المدينة الذكية في 
األدوات والمنصات عبر االنترنيت بشكل كبير لقمع متطلبات  مساهمة هو في المدن الذكية المستدامة الدراسة 

 الطاقة والتلوث وبالتالي دفع المدن الى اقتصاد اكثر استدامة من الناحية البيئية .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) David Dra kakis-Smith, Third World Cities: Sustainable Urban Development, Urban Studies, Vol.p 5, 1995. 
  (2) Margarita Angelidou, Artemis Psaltoglou, Nicos Komninos, Christina Kakderi, Panagiotis  

Tsarchopoulos, Anastasia Panori "Enhancing sustainable urban development through smart 
city applications", Journal of Science and Technology Policy Management,P8 ,  2017.   
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 ( مفاهيم الدراسة)  انيالثالمبحث 

 :العشوائي السكنمفهوم  / اوالً      

لما يوفره من  وذلك المسكن ما هود من التطرق إلى لغرض توضيح المفهوم الشامل للسكن العشوائي الب             
ا للمأوى  نهإ إذ بدراسة المسكنمن الباحثين  أهتم الكثيرو  لإلنسان،وسائل الراحة والخصوصية   يشكل فرع 

نه المكان الذي أويمكن تعريف المسكن ب الطبيعة.ويتكون من عدد من الجدران تحيط باإلنسان لحمايته من 
المكان الذي يجد فيه االفراد  يعد بأنهيشعر به االنسان بالراحة و األمان ويستمتع بالخصوصية واالنتماء كما 

 وكما( 1)مسكن من اهم مكونات االستراتيجية القومية د الراحتهم ويحققون احتياجاتهم االقتصادية والبيئية لهذا يع  
الى امان وخصوصية ومكان يوجد فيه  احتاجوايعرف المسكن بانه الوحدة التي يأوي اليها الناس كلما 

لذلك يمثل مكان  (2 )خر.أوجوده في مكان  ماال يمكنوهو كافة مستلزمات الهدوء والراحة من الجوانب 
البد من التعرف على معنى  . االنسان الحتياجاتتوفر الشروط المهمة والبسيطة لالستقرار والسالم وذلك ل

العشوائية في اللغة هي العمل على غير هدى وهي تأتي من فعل )عشا( وهو العمل على غير بصيره مع عدم 
تشمل كل المخالفات والعشوائية في العمران هي البناء بعيدا  عن القوانين الساري العمل بها و  (3)المباالة بالعاقبة 

يعود  بشكل تام داخل وخارج التنظيم الفة التي يحدثها سكان المناطق داخل التنظيم على ابنيتهم واالبنية المخ
شهدتها بريطانيا في  والتي (4 )أو ما يسمى بالعشوائيات الحديثة إلى الثورة الصناعية  مفهوم السكن العشوائي

نيويورك في بداية القرن العشرين ، حيث انتقل )السكان( الفالحون من  عشر وايضا  كما شهدتها القرن التاسع
مناطق العالم فهي تنتشر في   الريف إلى المدن مع وجود منحى دائم وقوي لسكن أكبر المدن في مختلف 

                                                           

فقراء الحضر في مصر، دار الراتب،  ءوالتنمية المستديمة في الدول النامية، إيوا نر سليمان، اإلسكااحمد مني(1)
 .23,   ص1996, تالجامعية، بيرو 

, 1990الموصل , جامعة ، والبحث العلمي خطاب، جغرافية المدن، مطبعة التعليم العالي عادل عبد هللا(2 (
 .59ص

,  2004ربية، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية , اللغة الع عمعجم الوجيز، مجم (3 (
 .420ص

حيدر عبد الرزاق محمد , تحديد مقترحات لحل مشكلة السكن العشوائي , رسالة دبلوم )غير منشورة( ,معهد  ) 4)
 . 10,ص 2010التخطيط الحضري واإلقليمي , جامعة بغداد ,
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والمتجاوزين, مدن الصفيح  و  ي بالسكن القزمي ,مناطق كثيرة من العالم ، وأيضا تسمى مناطق السكن العشوائ
 (1 )قانونيالالسكن غير و 

مجموعة من  باإلمكان إعطاءلمفهوم السكن العشوائي من منطقة إلى أخرى  العامونظرا  لالختالف      
 نذكر منها:يعرف السكن العشوائي بعدة تعريفات  اذالتعاريف 

 ,قانونية تسمية المناطق العشوائية هي احدى المسميات التي تطلق على بناء المساكن بصورة غير ن  إ    
في معظم مدن العالم للمباني السكنية غير القانونية  حتمية للنمو الحضري السريع  كنتيجةوالتي ظهرت 

, عمليات البناء وتطويره  نعديمكن ان , ورغم تعدد المسميات اال انها تشترك جميعها بعامل واحد  , النامي
ويعرف المعهد العربي النماء المدن  . (2)هود الذاتية واالضافة اليه تمت بفعل االسرة واعتمادها أساسا على الج

ضي مملوكة للدولة ويملكها اشخاص ابأنها مناطق أقيمت مساكنها بدون تراخيص وفي ار  العشوائية()االحياء 
 (3).اخرون وغالبا ما تقام هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية بسبب عدم اعتراف الحكومة بها

ان االسرة في المناطق العشوائية بأنها مجموعة من ,مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ف كما عر          
وتفتقر الى االسكان الدائم او مساحة تكفي للعيش  ,لم يتم تخطيطها ,افراد يعيشون في منطقة حضرية

. (4)مونةوعلى حيازة لألرض مأ صحي،ويفتقرون الى الحصول على مياه صحية او الحصول على مرافق ,
بشكل تلقائي  سكانها،وكما تم تعريف السكن العشوائي هي العملية التي يتم بها تشيد المستوطنات من قبل 

وغير موجه بالتالي هي بدائية وتفتقر الى الخدمات المهمة واالساسية ولكنها مع ذلك توفر لسكانها الحد االنى 
 .ذلكللعديد من الحكومات تحقيق  ال يمكنقد  اوأحياناو أحيانا اقل بكثير من المساكن وبتكلفة اقل 

                                                           

يلي , العجز السكني في مدينة الصدر , سالة ماجستير ) غير منشورة ( معهد رياض حسون جبار العك (1)
 .  3, ص 2010التخطيط الحضري واإلقليمي , جامعة بغداد , 

 . 11, صقساب مصدرحيدر رزاق محمد , (2)

 
السكن العلي القيم، االحياء العشوائية وانعكاساتها األمنية، ندوة االنعكاسات األمنية وقضايا  عبد هللا(3)

 .11, ص2004والتنمية، القاهرة ,

 . 22. ص2010برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يوم الموئل العالمي، اليابان ,  (4)
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الدخل المحدود وهي  ألصحابتجمعات سكنية غير مخططة  كن العشوائي هيسخر للأ ا  ويستخدم تعريف        
او  مناسبةعندما يتوفر لهم الدخل وظروف  أفضلغير ثابتة وانما مؤقتة وبعد ذلك ينتشر سكانها في مساكن 

تم تعريف العشوائيات هي تشير الى  ماوك ظروفهم.يقة لتحسين دخلهم او تحسين طر  ال يجدون دائمة للذين 
تم تسميته هو  الفقيرة, كماتتمثل في االحياء  أكبرالن التجاوز هو السبب في توليد مشكلة  اال قانونيموقفها 

مما  سبق نستنتج  وعليه (1)اإلسكان غير القانوني في األراضي العامة التي تفتقر الى الخدمات العامة واالساسية 
التي تتكون من ,من ضمن التخطيط العمراني للمدينة  هو المناطق العفوية التي لم تدرجالسكن العشوائي ن أ

في   مالحظتهإسكان غير مرخص به وفي مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات األساسية وهذا ما يمكن 
انتشر اغلبها على اطراف المدن في بداية االمر بعد ,المناطق قد تعددت صور واشكال هذه المنطقة المدروسة 

ثم الى داخل المدينة وقد نشأت هذه المناطق في غياب التخطيط العام  , ذلك تسربت تدريجيا الى الضواحي
وعليه باتت ظاهرة السكن العشوائي للتجمعات السكنية مشكلة  (2)وخروجا عن القوانين المنظمة للعمران , للمدن 

لمية تظهر في مختلف بلدان العالم الثالث وان كانت في ظاهرها مشكلة عمرانية بل ال يمكن فصلها عن عا
يطلق مصطلح السكن العشوائي ه , و ر وتطو  هالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ساهمت في ابراز 

 في دراستنا على ما يأتي :

 تشيدها على أراضي تابعة للدولة او القطاع الخاص وتمكالصفيح المساكن المبنية بمواد بناء مؤقتة  -1
 .داخل التصميم األساس للمدينة

 .للمدينة البلديةالحدود  تقع ضمنالتجاوزات على األراضي الزراعية أو المتروكة التي  -2
 
 
 

                                                           

احمد عدنان سعيد و وجدان عبدالمطلب مهدي, تحقيق االستدامة االجتماعية والحضرية للمناطق العشوائية  (1)
,  1051لة دراسية (   , مجلة كامبريدج للبحوث العلمية , البحرين , العدد  حا –في مدينة بغداد )معسكر الرشيد 

 .   3, ص 2020
انتظار جاسم جبر و شروق نعيم جاسم , تطوير البيئة الحضرية للمناطق العشوائية )مدينة بغداد انموذجا( ,   (2)

 .358. ص 2012,  23مجلة البحوث الجغرافية , العدد 
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 Development Geography التنمية:جغرافية مفهوم  /ثانياً 

الفصل بينهما وقد اختلف معظم  ال يمكنعالقة جدلية بحيث  عدهاكن ن عالقة  الجغرافية بالتنمية يمإ          
نها تعتمد على اربعة أاالختالف على  ال يمكنهمالباحثين الذين يهتمون بالتنمية في تحديد مفهومها فمعظمهم 

انطالق على س المال والموارد الطبيعية والموارد البشرية والتكنولوجيا وجغرافية التنمية تمثل مرحلة أركائز هي ر 
افضل وذلك من خالل العالقة العلمية بين التخطيط والتنمية وان  لإلنسانطريق مساهمة الجغرافي في ايجاد بيئة 

الجغرافي بدوره يمكنه تقديم بعض الرؤى في سبيل الكشف عن المعوقات التنمية الجغرافية بمفهومها الواسع 
وينطلق المفهوم  .(1)باألرضالغازي والفضاء والمحيط  وابعاده المكانية في ما يشمل كل من  مجال الغالف

من يتكون  مجاال   عدهافالحقيقة يمكن  المكان،في البحث عن مختلف جوانب معرفة لجغرافي للتنمية من دورها ا
اجراء الفحص لها من وجهات نظر ثالثة بحيث يمكن  فالبد منوكما أوضح )هتنر(  ان واحد،إبعاد في  ثالثة

 هي:ه األبعاد وهذ إدراكها،

 الظاهرات.بين  القائمةالعالقات  -
 الزمني لهذه الظاهرات التطور -

 (2) المكاني لهذه الظاهراتاو التوزيع  التنظيم  -

 وبلورة تحديد من ون الجغرافي وتمكن ،المشكالت هذه بعض حل في,  الجغرافيا علم إمكانية تكمنوعليه        
 بطريقة حلها أو تحليلها في واإلسهام ،لها المكانية الخصائص إدراك من الجغرافية للظاهرات المكانية األبعاد

 لمفهوم معالجتها عند فالجغرافيا ،الجغرافية األساليب أو المفاهيم أو النظريات من كل تطبيق خالل   من جيدة

                                                           

دار الفرقان للطباعة  , 2ط تطبيق، -نظريات–مفاهيم  التنمية،جغرافية  الموسوي،وفواز  محمد دلف الدليمي (1)
  .14-13, ص 2009سوريا ,  والتوزيع، والنشر

 .32، ص 2011، مكتبة جزيرة الورد ، القاهرة ، 1مفاهيم نظرية وأبعاد مكانية ، ط –احمد محمد عبد العال ، التنمية (2) 
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 الحيز توى مس على التنمية مستويات تشكلها التي األنماط اكتشاف أو كشف على فقط اهتمامها يقتصر ال التنمية
  .األنماط هذه مثل وجود إلى أدت التي االسباب وتشخيص,فهم عن أيضا   تبحث وإنما ،مداه  كان أي ا الجغرافي

Development  ثالثا  التنمية:مفهوم ً /  

من الفعل نما أي زاد , ومن النماء يعني الزيادة و الكثرة ومنه  مصدر اشتقجاءت من  ة  التنمية لغ         
فعل للنماء والعمل على احداثه ) سواء في راس المال او غيره ( , اما وبهذا فان فالتنمية هي  ، ينمي ونماء  

التغير في االحوال نحو االفضل بطريقة ارادية بوسائل و اجراءات قد خطط لها  عدهاالتنمية اصطالحا فيمكن 
عكس التخلف ويعرف العلماء  ويمكن النظر إلى  التنمية بأنها (1)مسبقا وتم وضعها في موضع التطبيق .

التنمية التخلف بأنه توقف أو تأخر أو بطء في الحركة في تحقيق النمو أو في تحقيق التقدم إلى األمام، بمعنى 
شامل أو جزئي مستمر وتتخذ  لالستقرار والتطور اإلنساني واالجتماعي. وهي عملية تطور هي عنصر أساس

اإلنساني إلى الرفاه واالستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته أشكاال مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع 
 ىهي ارتقاء المجتمع واالنتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلوإمكانياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية 

عية عملية اقتصادية واجتما كما انهاوأفضل. وهي عملية تطور إلى األمام وتحسين مستمر شامل أو جزئي. 
وثقافية وسياسية وإدارية وليست محض إنجازات اقتصادية فقط، وهي شيء ضروري وهام لكل مجتمع إنساني، 
وذلك لتحقيق أهداف الناس والمجتمع، وعلى رأسها تحقيق مستوى معيشة أو حياة أفضل. والتنمية عملية شاملة 

ديدة من التقدم، وهي عنصر أساسي تضرب جذورها في مختلف جوانب الحياة وتنتقل بالمجتمع إلى مرحلة ج

 .(2) واالجتماعي والتطور اإلنسانيلالستقرار 

 

 

 

                                                           

 .23, ص 2019عمان ,  والتوزيع،, دار الرضوان للنشر  1ط جغرافي،المستدامة من منظور  ةبي، التنميالجنا الزهرةعبد  (1)

 .64, ص 2014القاهرة , دار الصفا للنشر والتوزيع ,  المستدامة،التنمية  حسن،فؤاد حسين   (2)
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 وعليه يمكن تحديد بعض التعريفات للتنمية:  

التنمية هي عملية ديناميكية تتكون من سلسلة من التغييرات الهيكلية والوظيفية في المجتمع، وتحدث نتيجة  - 1
المتاحة للمجتمع، وذلك لرفع مستوى رفاهية الغالبية من أفراد المجتمع للتدخل في توجيه حجم ونوعية الموارد 

 (1) عن طريق زيادة فعالية أفراده في استثمار طاقات المجتمع إلى الحد األقصى.

الحالة السلبية إلى الحالة  التنمية هي عملية مستمرة يشارك فيها أفراد المجتمع للعمل على نقل مجتمعهم من - 2
طريق إحداث بعض التغيرات اإليجابية في قطاعات العمل المختلفة التي تؤدي إلى زيادة وتحسين  اإليجابية عن

 في مستوى معيشة األفراد.

 ومتوازن، سواء كامل وشاملالتنمية هي انبثاق ونمو كل اإلمكانات والطاقات الكامنة في كيان معين وبشكل  - 3
ا أأ  جتمعا.م ممنظمة أ مجماعة أ مكان هذا الكيان فرد 

التنمية تطوي على عمليات تغيير اجتماعي )بالمفهوم الشامل لكلمة اجتماعي( عقالني مقصود ومخطط  - 4
 .      ومضبوط

ق اجراء تغيرات في االنشطة االقتصادية و ينها عملية التغير الى االفضل عن طر أوتعرف التنمية ب – 5
لعدالة و الرفاهية و التخلص من حاالت الفقر التي االجتماعية في سبيل زيادة النمو االقتصادي وتحقيق ا

   (2)دول العالم الثالث . معظمانتشرت في 

توجيهها للعمل نها )) هي عملية تعبئة وتنظيم جهود افراد المجتمع وجماعاته و أويعرف صالح العبد التنمية على -5
ع مستوى ابنائه اجتماعيا و اقتصاديا المشترك مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع ورف

 . (3) ((ومقابلة احتياجاتهم باالنتفاع الكامل لكافة الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة ,وصحيا و ثقافيا
                                                           

,دار الكتب  1ؤشراتها ,طمدحت أبو النصر وياسمين مدحت محمد ,التنمية المستدامة مفهومها , ابعادها , م - 1
 . 64,ص 2017المصرية , القاهرة ,

, المؤسسة  1ابراهيم حسين العسل , التنمية في الفكر االسالمي مفاهيم , عطاءات , معوقات , اساليب , ط - 2
 . 30-29, ص  2006و التوزيع ,  الجامعية للنشر

بيروت ,  العربية،دار النهضة  والبيئة،تنمية جغرافية ال راضي،ابو  عبد العزيزعيسى علي ابراهيم وفتحي  - 3
  .9,ص 2004
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 ,  يهدف الى تحقيق التقدم في مختلف المجاالت ,ن التنمية هي اسلوب علميإتقدم يمكن القول  من خالل ماو      
واعية تعبر عن رقي عقل االنسان وتستعمل مختلف االساليب بهدف تحقيق توازن  مستهدفةعملية  هاعدويمكن 

وان وجدت الموارد فان , متغلبة احيانا على ندرة الموارد الطبيعية  , لإلنسان واشباع حاجياته المادية والمعنوية
وايضا , بذلك حقوق االجيال القادمة  افظةحالى تعظيم القدرات وتنظيم الفائدة ومثالية استغاللها  تسعىالتنمية 

وبناء الخطط  القراراتالمحافظة على البيئة والعدالة في توزيع العائدات باإلضافة الى المشاركة المجتمعية في صنع 
  .ل نواحي الحياة التنمية عملية شاملة ومتكاملة في ك اذا  ,التنموية في مناخ تسوده الحرية والديمقراطية 

  نميةاهداف الت: 

 (1) من اهداف التنمية يمكن ان نذكر بعض منها:  

االساسية وتحقيق ذاته  ن تحقق تحسن في احوال السكان من خالل اشباع حاجات الفردأيمكن  -1
ايجاد فرص للمشاركة في  واالجتماعية ومحاولةوتمكين فرص للعدالة االقتصادية اإلنسانية 

  السياسية.العملية 

المجتمع  من اجل نمو والهيكلية الضروريةمن المتغيرات الوظيفية  مجموعة العمل على احداث -2
ويتم ذلك من خالل زيادة قدرة االفراد على استغالل الطاقة المتوفرة في سبيل تحقيق اعلى حد 

  الطبيعي.من معدل النمو  والرفاهية بأسرعممكن من الحرية 

نتاج وتوفير فرص العمل ومشاركته يكون فيها االنسان له القدرة على اإلاالنتقال الى مرحلة  -3
 .الجيدة وااليجابية على مستوى مختلف ومعاير عن المراحل السابقة

واقع  والمستقبل منتمكن االنسان وتهيئته بالسيطرة على بيئته ومكانيته وطاقته لبناء الحاضر  -4
 الصراع. االنساب االجتماعي والقدرة على المنافسة في عالم يسطر عليه منطق بمسؤوليةالشعور 

                                                           

,  2017, دار األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، االردن ,  1مصطفى يوسف كافي، التنمية المستدامة، ط (1)
 . 18ص
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الزمن الى اقامة التنظيم السياسي الذي  ممتدة منتامين االستمرار في زيادة دخل الفرد عبر مدة  -5
والعمل كبيرة من الكفاءات االدارية والتنظيمية  وايجاد اعداديمثل مصالح القوى الحقيقية في التنمية 

 حديثة.ت وخلق مؤسسات ومنظما والعادات والتقاليداجراء تغيرات في القيم  على

الفرص  والطغيان وقلةلبقاء التخلف ومن بينها الفقر  األساسي كافة العمل على ازالة المصادر  -6
  والسياسي.االقتصادية وايضا الحرمان والقهر االجتماعي 

 واصبحت الحقامن مجهودات التنمية هي االهتمام بالمكان وهذا ما يدعى بالتنمية المكانية  -7
سبيل ضمان  واستثماريا فياهتمت بخصائص االمكنة الجغرافية تشخيصيا لذا  االقليمية()التنمية 

 (1) المكانية.المكانية تحقيق اعلى قدر ممكن من النجاح للتنمية 

 ان هذه األهداف السبعة حين تحقيق أي منها سوف يؤدي الى تحقيق جزء من األهداف األخرى.   -8

The concept of urban development: التنمية الحضرية مفهوم /رابعًا         

األمم المتحدة  هيأةن أ الى البد من إيضاح متى ظهر مفهوم التنمية الحضرية تشير بعض الدراسات           
م حينما 1951قامت بدور فعال في نشر فكرة التنمية الحضرية على المستوى الدولي حيث بدا هذا منذ عام 

قة بين المجتمع المحلي والمجتمع القومي ولقد كان االهتمام منصبا قامت بدراسة المراكز االجتماعية وتلك العال
على المجتمعات الريفية حيث كان ينضر لها على أنها عملية تركز على تعاون السكان مع الجهود الحكومية 

أكد  1957بهدف التنسيق بين الخدمات الزراعية والصحية ولكن تقرير الحالة االجتماعية لسكان العالم عام 
وبالتالي وجه االهتمام إلي المجتمعات الحضرية من جانب األمم , الحضرية  ى ضرورة االهتمام بالمجتمعاتعل

م إمكانية استخدام تنمية المجتمع في  1958المتحدة وجاء في أحدى نشرات مكتب المستعمرات  البريطانية عام 
يعتري أ وطبيعة التغير الموجه الذي بد لناميةفي الدول ا متزايد بنمو المدن  المجتمعات الحضرية نظرا لالهتمام

المدينة من حيث ازدياد الكثافة السكانية واالشتغال بأعمال غير زراعية وكذلك تحديد وإقامة المباني والتغير 
الموجه نحو استخدام األرض شكلت في مجموعها سلسلة من التغيرات البنائية والوظيفية التي تصيب كافة 

تماعي للمجتمع الحضري وفي تزويد الحضر بعدد من المشروعات االقتصادية والتكنولوجية مكونات البناء االج

                                                           

 .180, ص 2014عمان ,  والتوزيع،, دار صفاء للنشر  2ط الصناعية،الجغرافيا  الجنابي،عبد الزهرة  (1)
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والخدمات االجتماعية وذلك مثل التعليم والصحة والمواصالت وذلك بهدف االرتقاء بالمستوى الحضاري والثقافي 
مساهمة بقدر في التنمية واالجتماعي واالقتصادي وإدماج الحضري المتخلف في الحياة القومية بما تمكنه من ال

د الوسيلة لتحقيق التنمية على مديات .  تمثل التنمية الحضرية مجموعة التوجهات المكانية التي تع  (1)الحضرية
زمنية مختلفة وبأبعاد مكانية محددة تهدف للتغيير وفق تلك المديات الزمانية والمكانية، بحيث تشمل المدينة وما 

ليم الحضري، وهذه التوجهات والخطط تهدف لتنظيم استعماالت األرض داخل وخارج يجاورها وهو ما ُيدعى باإلق
استراتيجية أو مجموعة  عدهاوكما يمكن (  2)حدود المخطط األساسي للمدينة مع مراعاة الظروف البيئية للمنطقة

الحضرية بحيث يتاح  االستراتيجيات التي تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية وتوجيه وضبط نمو وتوسع البيئات
وتتضمن  ,لألنشطة والخدمات الحضرية أفضل توزيع جغرافي وللسكان أكبر الفوائد من هذه األنشطة الحضرية

االستراتيجية الحضرية عادة تصورا  ورؤيا لما يمكن أن يحدث وتبنى هذه التصورات على تنبؤات قائمة على 
 ىوتشير التنمية الحضرية كذلك أل  (3)األساسية.ية اطرها معايير علمية واضحة تمثل النماذج والهياكل النظر 

نسمة في الكيلو متر مربع ، وكبر حجم المدينة بما يزداد عن  2000زيادة كثافة السكان بما يتعدى 
نسمة واشتغال األفراد في اإلنتاج ،وتوزيع التكنولوجيا وسيادة المهن التجارية والصناعية والخدمات 10000

لية من تقسيم العمل والتعقد االجتماعي ،وتنظيم التفاعل االجتماعي ، وترتبط التنمية بنمو ،ووجود درجة عا
الدولة ،ونمو وتنسيق الضبط االجتماعي الذى ال يقوم على االتجاهات االجتماعية األيكولوجية والثقافة التي 

المساكن وبناء العمارات  تغيراتتؤدى إلى تنمية المدن التغيرات الموجهة التي تعتري المدينة أو تشمل هذه ال
لعمليات التي ))وتعرف التنمية الحضرية مجموعة من ا .(4)الشاهقة و انشاء الشوارع و االحياء وغرس األشجار

استراتيجيا وتكنيكيا على  التقدم ألوجهوتحديد  كافة والطاقات والقوى  ناتتعلم االعتماد على النفس وتعبئة اإلمكا
ة الوظيفية منظور اليها في تطويرها من ناحية وبين القوى المعاصرة والضاغطة وكذا ضوء التفاعل بين الطاق

نها عملية نشأة المجتمعات أويعرفها حسين عبد الحميد رشوان ب (5)الواقعة لنا في عالم متغير من ناحية أخرى(( 

                                                           

 .70 -69, ص 2001منال طلعت محمود، التنمية والمجتمع، المكتب الجامعي الحديث , (1)
  ثائر شاكر محمود إلهيتي، التوجهات التخطيطية للتنمية الحضرية في البيئة الصحراوية، أطروحة دكتوراه    (2)

 .30، ص2004)غير منشوره(، المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد، 
 .27ص سابق،مصدر  نصر،عامر راجح  (3)
  . 12-311 ، ص1991والحضري، المكتب الجامعي الحديث، المجتمع الريفي  حسن،حسين علي (4)

   186ص ،2002 الحديث،المكتب الجامعي  االجتماعية،االتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة  محمد،محمد عبد الفتاح  (1)
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المدينة من حيث ازدياد الحضرية ونموها وتطوير المجتمعات الريفية الى حضرية والتغير الموجه الذي يعتري 
الكثافة السكانية واالشتغال بأعمال غير زراعية وبدرجة عالية من تقسيم العمل والتعقيد االجتماعي وتجديد وإقامة 

 (1 )المباني والتغير الجوهري في استخدام األرض 

  الحضرية:عوامل التنمية  -أ

  ة هي:رئيسربعة عناصر صنف جون ديكي المتغيرات التي تؤدي الى التنمية الحضرية الى أ

 والجماعات.نسان إلا -1

 الطبيعية.البيئة  -2

 االنسان.البيئة التي صنعها  -3

 النشاطات. -4

 يوضح مفهوم التنمية الحضرية الى العملية التي تهدف الى تنسيق التنمية العمرانية ، التي يجتمع         
قتصادية و االجتماعية لكل منطقة حضرية فيها التخطيط الحضري و التنظيم والتنفيذ و االدامة مع البنية اال

لدراسة وبالنظر لهذه المتغيرات نرى  انها تلعب دور أساسي في احداث التنمية الحضرية في مجتمع ا (2).
نمو السكاني المتزايد مما جعل الناس القيام بالبحث عن بيئة جديدة لمجموعة الهو  ان السبب الرئيس عدها

اطاتهم باإلضافة الى هذا تعود تنمية المدن الى تقدم االختراعات والكفاءة من الناس لكي يمارسو فيها نش
 المتزايدة في تكنولوجيا النقل والمواصالت . 

  

 

                                                           

 .183, 2000القاهرة ,  الحديث،المكتب الجامعي  الحضري،م االجتماع ماجدة عالم موضوعات في عل (2)
(3) Abdelbaki, M., Ibrahim, "Management of the Urban Development Operation in New   

Settlements   in Egypt",  AIN SHAMS UNIVERSITY, 1993, p4-6  .                           
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  األهداف:من تهدف التنمية الحضرية إلى جملة  - ب

  خلق عملية تنظيم مكاني، أي تبدل في هندسة الحيز من ريفي إلى غلبة الحياة الحضرية، ومن عمران
 (1) الوشائج.ثر منعزل إلى شبكة من المدن المترابطة ذات متنا

  زيادة حجم التنمية والعمل على تطوير القرى ورفع مستواها وتوفير المرافق والخدمات العامة فيها لكي
 تتمكن من تضييق الفجوة بين الريف والحضر وثم الحد من الهجرة إلى المدن.

 ت والمرافق التي يمكنها ان تخدم التجمعات الريفية المتناثرة إقامة مراكز جذب محلية تتركز فيها الخدما
 (2 ) وتقليل العبء عن المراكز الحضرية الكبيرة.

 سواء.على حد  جذب في أطراف المدينة في سبيل تخفيف العبء عن مركز المدينةنشاء مراكز إ 
 نة الطرق في داخل المدن العمل على تنمية المناطق الحضرية مثال تحديث وسائل النقل والمواصالت وصيا

 والكهرباء.واألحياء السكنية وشبكات المياه 
   .إتباع سياسة للتغلب على الزيادة السكانية وتوجيه النمو الحضري نحو المدن الصغيرة او القرى 
  المتطلبات الحالية وأيضا المستقبلية. بطرق تناسبإعطاء أهمية للتخطيط العمراني للمدن 
 من جديدة أو تطوير القائمة منها وبمنهج تخطيطي سليم سواء التابعة منها أد مديالتوجه نحو تشي 

 لإلقامة. مالمستقلة كمراكز جذب األفراد للعمل أ
ذكره أعاله من تعاريف ومفاهيم واهداف تخص التنمية الحضرية البد من توضيح لمفهوم  ما تممن خالل      

تنمية واسعة تتناول كافة القطاعات والجوانب  التنمية الحضرية والذي تبلور في ذهن الباحث هي
االقتصادية واالجتماعية والصحية والتي تحقق تنمية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع الحضرية مما يحقق 
النمو االقتصادي وتوزيع عادل للموارد والحفاظ على البيئة وحمايتها واحترام التنوع الثقافي للمجتمع , 

رؤية المستقبلية لتطوير العمران وتطوير المواصالت ومواجهة كافة التحديات باإلضافة يمكن وصفها ال
 االقتصادية والسكانية والبيئية التي تحتاج للتنمية المستدامة وتطوير التنظيم المكاني بكل مكونات المدينة .

 

                                                           

 .28ص سابق،صدر م نصر،عامر راجح   (1(
محمد إبراهيم أرباب، تطور النظام الحضري السعودي ونموذج التركيب المكاني، مجلة دراسات الخليج والجزيرة  (2)

 115، ص2002، جامعة الكويت 97العربية، عدد
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  :Sustainability االستدامة /خامسا   
 ,المستقبلو ان والبيئة الطبيعية في الحاضر ير افضل النتائج لإلنسنها المحاولة لتوفأتعرف االستدامة على         

انها تتعلق بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والمؤسسية والبيئية في المجتمع البشري والبيئة الطبيعية وكما 
تلبية وسيلة لتنظيم الحضارة و النشاط اإلنساني ليصبح المجتمع وافراده و اقتصاده قادرين على  عدهايمكن 

حاجاتهم والتعبير عن طاقاتهم القصوى وفي الوقت نفسه الحفاظ على التنوع الحيوي والنظام الحيوي الطبيعي 
مع التخطيط واالستمرار في ذلك لمدى زمني بعيد وكما انها تؤثر على كل مستويات التنظيم االجتماعي من 

يسي واالسمى لمفهوم االستدامة هو عنصر )المجاورة السكنية الى كامل الكرة األرضية ( وان الهدف الرئ
االنصاف ويمكن اإلشارة هنا الى العدالة لألجيال البشرية التي لم تلد بعد او لمن يعيشون اليوم والذين ال 

الذي يحقق  والمناسببالشكل الكفوء  استثمارهايجدون فرصا متساوية للحصول على الموارد الطبيعية وكيفية 
    (1)وبيئية وبشرية . ا من التلوث ويكمن هذا في عدة ابعاد اقتصاديةالحماية للبيئة وصيانته

االستدامة  ن  ألن االستدامة يمكن ان تقترب بمفاهيمها من مصطلح االصالة المتضمن مفهوم الديمومة إ       
املة ذ التنمية العمرانية الشإم المعنوي، أتفترض في جوهرها الحفاظ على المبادئ سواء بالحفاظ المادي 

والمستدامة تهدف الى تحقيق التوافق والتناغم بين احتياجات االنسان وبيئته المحيطة وذلك من خالل محاور 
مترابطة تشمل كفاءة استخدام مواد البناء القائمة والمتاحة في البيئة المحيطة وحسن توظيفها مع مراعاة الثوابت 

هذه المفاهيم جميعها تعكس االهتمام  التقنيتصادية والتطور والمتغيرات الجغرافية المناخية واالجتماعية و االق
المتنامي لدى القطاعات المختلفة بقضايا التنمية االقتصادية في ظل حماية البيئة وخفض االستهالل للطاقة 

                 (2)األمثل للموارد الطبيعية و االعتماد بشكل اكبر على مصادر الطاقة المتجددة. واالستثمار

         

                                                           

ة المخطط , مجل 7التخطيط والتصميم المستدام في السكن , العدد لإلمكانية رفيق مرجان , مفاهيم وتطبيقات ضياء  (1)
 .  115, ص 2013والتنمية , 

 

 .2ص, 2016، مؤتمر البلدي الخليجي التاسع عشر , المملكة العربية السعودية ,  السواطعلي بن محمد  (2)



 منطقة الدراسةبلمف اهيم الخاصة  االنظري و   اإلطار                                                                       األولالفصل  

25 

 

من خالل ما تقدم يمكن وضع رؤية لمعنى االستدامة هي الحفاظ على نوعية الحياة من خالل التأقلم مع        
ن يؤدي الى المحافظة على استمرار أالبيئة عن طريق استغالل الموارد الطبيعية  ال طول مدى زمني ممكن 

ب الغذاء العالمي والتقليل من معدالت الفقر الحياة فهي تهدف  الى توفير بعض الحلول للمحافظة على نس
وأيضا محاولة إيجاد الطرق البديلة لعالج االزمات االقتصادية وأيضا ضمان توفير تعليم شامل وكاف يحافظ 
على االستدامة والحرص على توفير قطاع صحي قادر على التقليل من نسب انتشار االمراض وتقديم 

ف االستدامة بانها مدى تلبية المدينة لحاجيات ومتطلبات سكانها مع تغير ن نصأالعالجات المناسبة  , يمكن 
حالة من التجدد المستمر وقابلة للتغير التي يمكن  عدهايمكن  فضال  عن ذلكالظروف التي يمكن ان تمر بها  

 ن تجعل المدن مستمرة بالحياة    أ
 Development Sustainable:     دامةالتنمية المست مفهوم /سادسا  

 لقد تعددت أنواع أو أشكال التنمية ومن بين تلك األنواع واألشكال لحديثة هي:

بمجموعة من  تتميزأومأ يطلق عليها أحيانا التنمية المستمرة أو التنمية المتواصلة، التي التنمية المستدامة       
بين البيئة بأبعادها المختلفة  أن اإلنسان فيها هو هدفها وغايتها ، مع تأكيدها على التوازن  منهاالخصائص 

على تحقيق كل من تنمية الموارد الطبيعية والبشرية دون أي إسراف أو تبذير  المتواصل والمتنوعة، وحرصها
ووفق استراتيجية حالية ومستقبلية محددة ومخططة بشكل جماعي وتعاوني وعلمي سليم، وذلك لتلبية احتياجات 

لمشاركة المجتمعية مع اإلبقاء على الخصوصية الثقافية والحضارية لكل الحاضر والمستقبل، وعلى أساس من ا
التنمية المستدامة: هي تلك التنمية التي يديم استمرارها الناس والسكان, اما التنمية المستديمة: هي  . مجتمع

د استخدمت التنمية المستمرة والمتواصلة بشكل تلقائي غير متكلف وفي كثير من الدراسات العربية المختصة ق
 .(1)المصطلحات مرادفين 

 

 

                                                           

,دار صفاء للنشر ,  1عثمان محمد غنيم و ماجدة ابوزنط , التنمية المستديمة قلسفتها و اساليب تخطيطها وادوات قياسها ,ط (1)
  12.ص 2010عمان , 
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 :                                        هناك بعض التعريفات المتاحة لمفهوم التنمية المستدامة نذكر منها

التنمية المستدامة هي مجموعة السياسات واإلجراءات التي تتخذ لالنتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل باستخدام  -
، لتحقيق التوازن بين بناء الموارد الطبيعية وهدم اإلنسان لها، في ظل سياسة (1) بة للبيئةالتكنولوجيا المناس

 .(2)(  محلية وعالمية للمحافظة على هذا التوازن 

التنمية المستدامة هي التنمية  ) ان 1987تقرير بورتالند الذي أصدرته اللجنة الدولية للبيئة والتنمية  عرف  -
        . (3)(لحاضر دون أن يعرض للخطر قدرة األجيال التالية على إشباع احتياجاتها التي تلبي احتياجات ا

كما عرفت التنمية المستدامة  هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات وكذلك االعمال التجارية  -   
ويواجه العالم  بشرط ان تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها ,

خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه من عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك 
       (4)المساواة والعدل االجتماعي .

 .( 5)التنمية المستدامة : هي مسار قائم على المشاركة ورشادة الحكم الديمقراطي للخيارات المجتمعية المشتركة  -

تعريف التنمية المستدامة :هي تحسين نوعية الحياة لإلنسان ولكن ليس على حساب البيئة , وهي في  كما تم -
 (6), بمعنى االستخدام األمثل للموارد المتاحة .العام عملية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة اكثر عقالنية  معناها

  

                                                           

 .  78مصدر سابق , ص مدحت محمد، نمدحت أبو النصر وياسمي (1)
وفاء احمد عبدهللا، مذكرة خارجية نحو وضع استراتيجية قومية للتنمية من منظور بيئي , معهد التخطيط القومي ,   (2)

 . 21, ص 1988

, دار  1أساليب تخطيطها وأدوات قياسها , طفلسفتها و  –عثمان محمد غنيم , ماجدة أبو زنط , التنمية المستديمة  (3)
 . 25, ص 2010صفاء للنشر والتوزيع , عمان , 

 . 11, ص  2015, دار الراية للنشر والتوزيع , عمان ,  1عبدالرحمن سيف سردار , التنمية المستدامة , ط(4)
 eptinitégrateurconc  ;éthitique du changement, durable development Antoine Da gumbo ,  )5(

, press polytechniques et territoriesdu  managementdurable et  development», n   principe action,
    . p26 , 2003, Ormond universities 

  .40ص , مصدر سابقعبد الزهرة الجنابي ,  ( 6)
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تمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي التنمية المستدامة هي عملية تطوير األرض والمدن والمج - 
احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور 
البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدالة 

خالل  كل  التعاريف اعاله  لمفهوم التنمية المستدامة بأنها  نستنتج من ,(1لشكل )كما في ا (1) .االجتماعية
، والتي ال جميعها التنمية المستمرة، والعادلة، والمتوازنة، والمتكاملة، والتي تراعي البعد البيئي في مشاريعها

نموذج تنموي بديل عن  دعلى حساب  أجيال قادمة وان التنمية المستدامة تع تجني الثمار ألجيال حالية
نسان وانها ليست مجرد قضية ألالذي كان هدفه بالدرجة األولى زيادة رفاهية ا نموذج التنمية السابق ذكره 

, بل من حق الدول او الشعوب ان تحافظ على  موارد البيئة  الطبيعية ترتبط بالموارد الطبيعية و االيكولوجية 
 ومتها لألجيال القادمة .         من االستنزاف او االستهالك من اجل ديم

 ( 1شكل )
 األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

 
 
 
 
 

 
                

 

 

التنمية المستدامة بين اإلطار الفكري والواقع العملي ، مؤتمر التنمية  محمد زكريا غنابزية و فرج مفتاح بسيبسو،المصدر :
                                     .10 ، ص2008،  ، جامعة طرابلس ، ليبيا المستدامة في ليبيا

                                                           

  .  70-69, ص 2001يث ,منال طلعت محمود , التنمية والمجتمع , المكتب الجامعي الحد (1 (
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 المستدامة:التنمية  اسسو  مقومات - أ

دور البارز للدول الة للتنمية المستدامة من خالل هم مقوم من المقومات الرئيسأ سان نإلنسان : يعتبر اإلا -1
ن اخذ في الحسبان تكوين لذلك البد م مباشر للسكانفي تحديد اهداف وبرامج سكنية يتم توجيهها بشكل 

السكان الهرمي بحيث كلما ارتفعت نسبة صغار السن نالحظ زيادة في المستقبل على الموارد في سبيل 
  (1). ضمان حقوقهم المستقبلية

المتجددة  خزان الموارد اعتباره الحيوي، علىالطبيعة: وهنا يمكن ان نمثلها بالمحافظة على توازن المحيط -2   
وان انتاج الموارد  األسماك،لموارد المتجددة وهي الغابات والمراعي والمزارع ومصائد  متجددة.لاغير  وأيضا

التنمية للموارد  انهي  غير متجددةالالموارد  ةوسالمالسابقة هو انتاج متجدد إذا يستمر توازن النظام البيئي 
رة النظم البيئية على العطاء( وفي نقيض استنزافه )تجاوز قد عدهايمكن  ,الطبيعية المتجددة وغير متجددة

بعد ان كانت مقومات االقتصاد في عهد الثورة الصناعية  ,وقتنا الحاضر في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية
 واالختراع.تمثل األرض ومواردها، امست اليوم هي الفكر والعلم 

 اليومية , الناسوكذلك في حياة  المجتمع التكنولوجيا : لقد اصبح التقدم التكنولوجي مترسبا في نسيج  -3
ايجاد تقنيات اخرى ففي من التقنية ليس لها حل اال عن طريق  أبسبب ان هناك الكثير من المشاكل تنش

 أوضحتالزمن الحديث سادت فكرة الحلول التكنولوجية لسائر المشكالت البيئية والصناعية ولكن التجربة 
والتطور التكنولوجي وان الحل االمثل والمؤقت  نسان والطبيعةالان المشاكل البيئية تنتج من تفاعل بين ا

يكون عبر وسائل تكنلوجية وان الحل التام لهذا الخلل يمكن عن طريق اصالح التفاعل وامكانية ايجاد 
    (2)طرائق يمكنها ان تتصل بالعناصر الثالثة في سبيل تحقيق التوازن في تفاعالتها .

 

                                                           

المركز الجامعي  ,7العدد  االقتصادي,من خالل برنامج االنعاش  زرمان كريم التنمية المستدامة في الجزائر,( 1)
 .9-8ص  ,2010,    خنشلة, الجزائر

 , 2009مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ,  االول،العدد  المستدامة،التخطيط من اجل التنمية  مهنا،سليمان ( 2(
    . 6-2ص
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 دامة:المستبعاد التنمية أ -ب   

ذكره من مصطلحات للتنمية المستدامة يتبين لنا ان لهذه التنمية ابعاد متعددة  ما تقدممن خالل                 
 وحاسمة:بينهما ويمكن االشارة الى خمسة ابعاد متفاعلة  فيمان تتداخل أيمكنها 

الموارد  تقليل تبديدتضمن حصة استهالك الفرد من الموارد الطبيعية وايضا تو  :يةاالقتصاد بعادألا -1
من تبعية البلدان النامية والعمل  المعالجة والتقليلمسؤولية الدول المتقدمة عن التلوث وعن طرق  الطبيعية،

على التنمية المستدامة للبلدان الفقيرة والمساواة بتوزيع موارد وتخفيف الفقر والعمل على تحسين المعيشة 
 لألغراضتحويل االموال من االنفاق  علىلتنمية المستدامة تعمل ومحاولة تقليل االنفاق العسكري بحيث ا

   (1)التنمية.العسكرية والمؤسسات االمنية ومحاولة النفاق على احتياجات 

تتخذ  بدأتالتي  األمورخالل هذه االبعاد يتم تثبيت النمو السكاني وهو من  االجتماعية: ومنبعاد ألا -2
يسبب ضغوطا على الموارد الطبيعية وتصبح الحكومات غير قادرة على ن النمو السريع ألاهمية بالغة وذلك 

ن تطور أوايضا دراسة السكان فاالتجاهات الحالية تشير الى توسع المناطق الحضرية و  الخدمات،توفير 
 الحكم.وايضا االسلوب الديمقراطي في  المرأة  دور ضخمة، واهميةببيئية  المدن الكبرى يسبب مشاكال  

 المستدامة،د العمود الفقري لعملية التنمية هو االهتمام بإدارة المصادر الطبيعية ويعَ  يئية:الببعاد ألا -3
وان عامل  األرضية،بحيث ان كل تحركاتنا تتركز بصورة أساسية على نوعية المصادر الطبيعية على الكرة 

اجة لمعرفة علمية إلدارة , لذلك نحن بححد العوامل التي تتعارض مع التنمية المستدامةأالبيئي االستنزاف 
 . (2)المصادر الطبيعية 

بالتنمية المستدامة هنا استعمال التكنولوجيا االنظف في مختلف الصناعات  التكنلوجية: ونقصداالبعاد  -4
التحول والسيما في الدول الصناعية الى  الن اغلبها مصدرا  لتلوث البيئة، ووال سيما الصناعات الهندسية ,

كمحاولة جميعها  تكنولوجيا نظيفة في المرافق الصناعية والتنمية تنقل المجتمع الى اكفأ, تكنولوجيا انظف و 
                                                           

,دار صفاء للنشر  1ط مستدام،المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو تخطيط استراتيجي  غضبان،فؤاد بن  (1)

  .54-49, ص 2014عمان ,  والتوزيع،

 

,  2006,  12, المجلد  1عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط  , التنمية المستدامة اطار فكري , العدد (2)
 158-157ص



 منطقة الدراسةبلمف اهيم الخاصة  االنظري و   اإلطار                                                                       األولالفصل  

30 

 

بها من ماء وهواء وارض الن تدفق النفايات يحتاج الى نفقات عالية الكلفة  ما يحيطللتقليل من تلويث 
 . (1)االحتباس الحراري  وخاصة في الدول النامية وايضا المحروقات التي تسبب

ن تم ثل اإلدارات والمؤسسات العامة اليد التنفيذية للدولة وذلك  بواسطتها ومن أيمكن المؤسسي :  البعد  -5
خاللها ترسم وتضع سياساتها التنموية االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتوفر الدولة الخدمات والمنافع 

على رفع  والعمل لمطرد للمجتمعات، لسكانها ومواطنيها , ومن َثم يمكن تحقيق التنمية المستدامة، والترقي ا
وتوفير اإلطار الصالح لاللتزام  بواجباتهم تجاه في سبيل تامين حقوقهم االنسانية   ألفرادهمستوى حياة جيدة 

المجتمع والدولة ،تتوقف كلها على مدى نجاح المؤسسة وإداراتها في تأدية وظائفها و واجباتها .من خالل ما 
ة فيه بقيت دامة اال أن المشكلة  الرئيسى الرغم من انتشار مفهوم التنمية المستسبق يمكن القول: إنه عل

الحاجة المهمة  إلى تحديد مؤشرات يمكن من خاللها قياس مدى التقدم في سبيل تحقيق التنمية 
 )*(.المستدامة

  المستدامة:مبادئ التنمية  -ج 

فيق بين متطلبات التنمية وطرق حماية البيئة في ما تتمثل المبادئ االساسية لتنمية المستدامة من خالل التو 

 (2) بين االجيال الحاضرة والقادمة:

من خالل ويظهر هذا الترابط بين التنمية والبيئة  البيئة :احتياجات التنمية وتدابير حماية التوفيق بين  -1
التقدم الصناعي مثل تتسبب التنمية في مشاكل عديدة منها ايكولوجية بسبب  أذ كل منهما في االخر تأثير

ويعتبر  األساسية ,التلوث في المقابل سوف يسهم في استنزاف الموارد وعدم القدرة على تلبية االحتياجات 
الدول  ما بينمبدا التوافق بين البيئة والتنمية الطريقة الجيدة لحل بعض الخالفات الهامة و الجوهرية في 

نه أعلى طريقة تؤيدها معظم الدول المتقدمة بشكل واسع وهي  الصناعية و الدول النامية ويشدد نفس المبدأ

                                                           

 . 200-199, ص 2003, المنظمة العربية للتنمية اإلدارية  ,  القاهرة ,  1نادية حمدي صالح , اإلدارة البيئية , ط (1)
 . 83-82,ص مصدر سابقمصطفى يوسف كافي ,  (2)

 )*( سوف يتم التطرق الى ابعاد التنمية المستدامة بشكل تفصيلي في الفصل الرابع من الرسالة.
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يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون االخذ البيئة بعين االعتبار عند العمل على اعداد سياسات انمائية  ال
 ومباشرة العمل بها . 

ن االجيال نه هنالك نوعان من العدالة هي عدالة ما بيأن نشير الى أيمكن  جيال:ألاالعدالة في ما بين  -2
بين  ماوالثاني هي العدالة  العجزة،بين الشباب و  ماباألولى العدالة فيوعدالة داخل االجيال فيقصد 

ويمكن ان نوضح على الصعيد الدولي يعني بها العدالة بين الشمال والجنوب  ،القادمةاالجيال الحاضرة و 
 ماعية.العدالة االجتوايضا بين الدول الغنية والفقيرة اما الثانية 

 المستدامة: اهداف التنمية  -د

 (1) من اهم اهداف التنمية المستدامة والتي من خاللها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للمجتمع:

كفاءة  وامكانية رفعالمياه تهدف االستدامة االقتصادية من خاللها الى ضمان امداد كاف من  المياه: -1
وان هدف االستدامة االجتماعية هو  والريفية،والصناعية والحضرية  استخدام المياه في التنمية الزراعية

دفها البيئية ه االستدامةللفئات ذات االغلبية الفقيرة اما المنزلي حصول على المياه لالستخدام التامين 
 العذبة. معات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه ضمان الحماية الكافية للمج

قليمي إلمن الغذائي األزيادة واالنتاج ويتم ذلك في سبيل تحقيق ا االقتصادية هومة هدف االستدا الغذاء: -2
االمن  وتوفيرالزراعة الصغيرة اما االستدامة االجتماعية هدفها تحسين االنتاجية وارباح  ،ولتصديري 

 ام والحفاظ علىالمستدالغذائي المنزلي وبالنظر الى االستدامة البيئية فيكون تركزها على تحقيق االستخدام 
   المياه.راضي والغابات والحياة البرية والمياه واالسماك وموارد ألا

الوقائية   الصحة: تهدف االستدامة االقتصادية فيها الى زيادة االنتاجية ويتم ذلك من خالل الرعاية الصحية -3
فرض معايير للهواء والمياه  ما االستدامة االجتماعية فيكمن هدفهاأماكن العمل أوتحسين الصحة واالمان في 

اية الصحية االولية لألغلبية الفقيرة وكما يتضح ان هدف نوالضوضاء في سبيل حماية صحة البشر وضمان الع

                                                           

 . 21-20, ص 2014, دار الراية للنشر والتوزيع , عمان , االردن ,  1ردار ,التنمية المستدامة , طعبدالرحمن سيف س (1(
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واالنظمة الداعمة  واالنظمة االيكولوجيةلوجية الكافية للموارد البيو  االستدامة البيئية هو من خالل ضمان الحماية
  (1)للحياة.

وهنا هدف االستدامة االقتصادية ضمان االمداد الكافي لموارد البناء ونظم المواصالت اما  مات:والخدالمأوى -4
الى توفير الصرف  باإلضافةالى ضمان حصول على سكن مناسب وبسعر مقبول  االستدامة االجتماعية تهدف

والغابات  لألراضيوالمستدام الصحي والمواصالت للفئة الفقيرة اما االستدامة البيئية هي ضمان استخدام المثالي 
 (2)والطاقة.

هو العمل على زيادة الكفاءة االقتصادية وتوفر فرص  يكون هدف االستدامة االقتصاديةن أيمكن  الدخل:-5
فها دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والعمل على خلق دما االستدامة االجتماعية هأعمل في القطاع الرسمي 

ي القطاع الغير رسمي وهدف االستدامة البيئية ضمان االستعمال المستدام للموارد الفقيرة ف لألغلبيةوظائف 
 والخاص.الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي في القطاع العام 

   المستدامة:معوقات التنمية  - ه   

 (3) هنالك مجموعة من المعوقات تواجه التنمية المستدامة هي :

 واالجتماعية.من المعضالت الصحية  لكثير ةالفقر وهو المسبب الرئيس -1

 البيئة.الحروب والنزاعات المسلحة واعمال االحتالل االجنبي التي تضر بسالمة  -2

 العشوائي.مدروس الذي بدوره يؤدي الى تدهور المعيشة في مناطق السكن الالتضخم في السكان غير  -3

 الحالي.انماط االنتاج واالستهالك الموارد الطبيعية بسبب استمرار استنزافها في سبيل دعم تدهور في   -4

 النامية.ومتطورة لتنفيذ برامج تنموية في البلدان  تكنولوجيا حديثةعدم توفر  -5

                                                           

 .  21عبدالرحمن سيف سردار , مصدر سابق , ص (1)
 . 86مصطفى يوسف كافي , مصدر سابق , ص (2)
، من اجل مشروع حضري مستدام يالبركاني، االستدامة الحضرية والتخطيط االستراتيج وفاطمة الزهراءفؤاد بن غضبان  (3)

 .31ص , 2017الرضوان للنشر والتوزيع , عمان ,  ،1ط
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 : Development Urban Developmentالحضرية المستدامة التنمية مفهوم/سابعا 

تنمية المستدامة الذي من المفهوم العام لل ا  تشكل التنمية الحضرية المستدامة رهانا  اساسيا  مشتق        
بما فيها النظام البيئي الحضري الذي يشكل احد اهم المحاور جميعها يسلط الضوء على األنظمة البيئية 

التي ينبغي تحقيق عوامل االستدامة فيها كما ان هذا النظام البيئي المعقد يخضع الى التغيرات عالمية وهي 
 .الحضري التغير  المدني،المجتمع التغيرات في  المؤسسي، التغير االقتصادي،التغير  البيئية،التحديات 

) تحسين نوعية في برلين بأنها 21ورد مفهوم التنمية الحضرية المستدامة ضمن مؤتمر العمران         
 ةواقتصادي ةواجتماعي ةوسياسي ةثقافيجوانب بيئي الويتضمن ذلك الى الجانب العمراني و الحياة في المدينة( 

ة وان الطموح ناتجة من استنزاف الموارد الرئيسوهذه األعباء تكون  القادمة، على االجيالاء دون ترك أعب
وكذلك المدخالت والمخرجات  والطاقة،هو التوصل الى المبدأ الذي يقوم على أساس التوازن بين الموارد 

وكما تعد التنمية , (1)مرانية.العالتي تؤدي دورا مهما  في جميع القرارات المستقبلية لتنمية المناطق  المالية،
وبالتالي يجب إعادة تعريفها حسب  المقاييسالحضرية المستدامة بانها مقاربة يتم ترجمتها على مستوى كل 

معالجة مشروع تهيئة جوهرية مشروع تهيئة حضرية على مستوى محلي ,  ال يمكن إذالمقياس الذي تتناوله 
, مختلفة يتم اعدادها حسب نوع المشروع الق والطرق واألدوات يمكن ان تتطاب ن التحديات واالهداف الأل

كما ظهر مصطلح المشروع الحضري المستدام وهو يخص المدينة على عكس المشروع الريفي , الذي تم 
اعداده من قبل العمرانيين , اما المشروع الحضري المستدام هو المشروع الذي يضم مختلف االبعاد 

)البعد العمراني ,والبعد االجتماعي , والبعد االقتصادي , والبعد البيئي ( ومشاركة  والمكونات نذكر من بينها
شروع مصيص , حي , منطقة , قطاع مدينة ( . فالخكل الفاعلين وفق مقاربة متعددة المقاييس )بناية, ت

الروابط الحضري في اصله هو مقاربة تعمل على الربط بين المناهج القطاعية وتخلق الحياة الجماعية و 
والوظائف و السكان اال ان المعطيات الجديدة التي يضيفها المشروع الحضري هي  بين المجاالت 

 , (2)التحديات البيئية والطاقوية .

                                                           

برنامج األمم  العامة،توجهات السياسات  المستدامة،تخطيط المدن  البشرية،التقرير العالمي للمستوطنات  (1)
 .5-2, ص 2009الشركة األردنية للصحافة والنشر ,  المتحدة،

 . 184-36,ص سهمصدر نففؤاد بن غضبان  (2)
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التنمية الحضرية المستدامة هي المقاربة االستراتيجية المتكاملة التي تهدف الى تحسين نوعية الحياة  ن  إ        
الجانب  أم( بيئة امنة للمدينة من اجل تحقيقة العمرانية ) التخطيط والتصميم األمثل الحضرية سواء من الناحي

) ترقية االقتصاد المحلي من اجل تحقيق زيادة في جاذبية المدينة( اما من الناحية االجتماعية   االقتصادي
االثار السلبية  ) تقليل  ( اما من الناحية البيئيةشكل صادق لطموحات السكان وظروفهمترجمة ب ) هي 

تم تطوير  (1)خلق مدن مستدامة .تهدف الى  التنمية التي  ىللنشاطات البشرية على البيئة الطبيعية ( أي بمعن
مصطلح التنمية الحضرية المستدامة بانها لتشمل تحسين نوعية الحياة في المدينة بكافة مكوناتها البيئية 

  (2 )األجيال القادمة واالقتصادية واالجتماعية دون ترك أعباء على 

كما يمكن تعريف التنمية الحضرية المستدامة بمفهومها الشامل هي نقل المجتمع من األوضاع القائمة         
كافة من جوانبه ,لتحقيق اهداف محددة تسعى لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل , الى أوضاع اكثر تقدما 

في  ,كافة الموارد واإلمكانات المتاحة استثمارق يعن طر  وذلك, جماليا و عمرانيا واجتماعيا و اقتصاديا 
عملية  عدهاوكما يمكن  , اف وحل مشكالت وتلبية احتياجات المجتمع في البيئات المختلفةدتحقيق اه

ذات غايات و اهداف محددة فهي تضرب جذورها جوانب  استراتيجيةوهي تمثل ,متشبعة ومتعددة االبعاد 
أوضاع عمرانية و اجتماعية و اقتصادية , و من قيم وعادات وسلوك وأساليب  زهال ما يميبككافة  الحياة 

 (3.) وسياسية وتقدم علمي وتقني يهدف تحقيق المتطلبات المختلفة للسكان والوصول بهم الى وضع افضل  

واطنين في التنمية الحضرية المستدامة تشير إلى دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومشاركة الم          
 2030 -2017دفع اهداف االستدامة في المدن على سبيل المثال خطة األمم المتحد للتنمية المستدامة لعام 

لتحقيق التقدم البشري والمعرفة في المجتمعات وتعزيز  واالتصاالت كوسيلةن تكنولوجيا المعلومات أيرى 
على  والصناعات المعدلةترقية البنية التحتية القديمة وزيادة كفاءة الموارد و  وحماية البيئةالتنمية االقتصادية 

                                                                                                                                                                         

      Rogers,R,Des Villes durables pour une petite planete editions Le Moniteur ,2008 ,P203. 1)) 

 
(2) Anastasias, & Metaxas, "Sustainable city and risk management", WIETE Annual Conference on 
Engineering and Technology Education, 2010, P22.                                                                                                
                                                       

على     المؤتمر المعماري الدولي الرابع العمارة والعمران مصر،االبعاد التنموية للتشريعات العمرانية في  عصام،علي (1 )
 .18, ص 2000المشارف االلفية الثالثة , 
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لتحضر المستدام والتنمية الحضرية المستدامة هي عملية ديناميكية ا (1)أساس مبادئ التصميم المستدام. 
موجهة نحو تحقيق الظروف المناسبة التي تعالج البيئة االقتصادية واالجتماعية وخلق توازن مناسب بين تلك 

اكثر باستخدام األساليب التي تتطلب مشاركة  جل خلق مدن وقرى صالحة للعيش وانتاجيةأالجوانب من 
ونتيجة لما  ما تم ذكره من تعريفات  (2)أصحاب المصلحة و أدوات جديدة لتمكين اتخاذ القرار. القرار وصناع 

لعمليات التنموية على دور المجتمع في مشاركته في ا ان معظمها يتركزلوحظ للتنمية الحضرية المستدامة 
وان نجاح  او فشل اي مشروع او خطة عمل هو سببها عدم  , ساس في تحقيق التنميةألنسان هو اإلن األ

مفهوم واسع وشامل يجمع في  هو اليهحسب ما تمكنا الوصول , و في وضع تلك الخطط  الجماعية  المشاركة 
االرتقاء بالمجتمعات الحضرية ووضع معاير   التي من شأنها حين اجتماعها ,  طياته الكثير من األهداف

مناسبة في سبيل تحقيق اهدافها التنموية ويمكن اعتبار المشاركة المجتمعية في التنمية ركيزة أساسية من 
ويمكن معرفة التنمية الحضرية واالزدهار  والتألقوتعبر عن التقدم  الركائز ودعائم التنمية الحضرية المستدامة

 .  ايجابيا مثل التقدم والتحسن ذا كانت تتخذ شكالإ

 المستدامة:مبادئ التنمية الحضرية  -أ

والمتمثلة  2000سنة  BERLMANوضعها التنمية الحضرية المستدامة في تلك التي  مبادئتتلخص 
 (3) باآلتي:التي يمكن تمثيلها 

 بيئة عالمية مستدامة دون بيئة عمرانية مستدامة.  ال يوجد -1
  الموارد.وهو مهم السترداد  الخطي،من التخطيط  أفضلني الدائري التخطيط العمرا -2
  العمراني.ان تكون هنالك حلول ببيئية عمرانية دون تخفيف الفقر  ال يمكن -3

                                                           

(1) Nurwati Badarulzaman,Mastura Jaafar,A Achievement to Sustainable Urban Development 
using City, Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 5; October 2011,p 2-4  .             
                                                    

(2) Margarita Angelidou, Artemis Psaltoglou, Nicos Komninos, Christina, Enhancing sustainable0 
 urban development through smart city applications, Journal of Science and Technology Policy  
Management,2018,p5. 

 .14-13ص سابق,ر مصد مهنا,سليمان (  3)
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ان يكون هناك حل دائم للفقر ولتدهور البيئة من دون مجتمع مدني قوي واستعمال جيد  ال يمكن -4
 لألراضي.

 دون:ول عمراني من ان يكون هناك تح ال يمكن -5
  وقواعد العمل.تغيير االنظمة المحركة القديمة  ●
  المشتركة.تشكيل شراكات تعاونية بين القطاعات  ●
 مستقلة.خالل شبكات اتصال  ربط المحلي بالعالمي من ●

 اجتماعية ومشاركةمن دون وجود عدالة  21القرن ال ان تكون هناك مدينة مستدامة في  ال يمكن -6
 بيئية.وكذلك فعالية اقتصادية واعادة احياء  سياسية
 مما, و ن تشكل نواة اساسية لتحقيق تنمية حضرية  مستدامة أتم ايجازها بحيث يمكن  المبادئهذه  ن  إ
 مناطق لمجموعة يتم أو حدة على منطقة لكل يتم المستدامة العمرانية التنمية تحقيق أن التأكيد يمكن سبق

 والعربية العالمية التجارب بعض على التعرف ويعد..واالجتماعية والطبيعية يائيةالفيز  المقومات في تتشابه
التنمية , اذا  (1)منها واالستفادة المعلومات ونشر الخبرات لتبادل ضرورة المستدامة، العمرانية التنمية مجال في

المدن لتكون اكثر في القرن الماضي نتيجة دافع  والمدن الذكية نموذجين للنمو المستدامة الحضرية  
توفر الظروف التي تعزز جودة الحياة العالية وتحافظ عليها وتعززها في  إذاستجابة الحتياجات المواطنين 

 .   (2)بيئة العولمة المتزايدة

 المستدامة:اهداف التنمية الحضرية  - ب
االجراءات  ذتنفيمد ة والتي يعتتدامة على عدد من االهداف الرئيسينطوي مفهوم التنمية المس         

بين كل من البيئتين الطبيعية والبشرية في  االزمة لتحقيق هذه االهداف على ايجاد الصلة االزمة ما
المدينة وذلك في سبيل احترام البيئة الطبيعية والحفاظ عليها الى جانب تحسين البيئة البشرية في ان 

 (3)اال من خالل : حققال يتواحد أي تحقيق تنمية حضرية مستدامة وهذا بمجمله 

                                                           

. November 2000 p: 2, Sustainable Cities Programme Habitat and UNEP 1)) 
2)Margarita Angelidou, Artemis Psaltoglou, Nicos Komninos, Enhancing sustainable urban development  ) 

2017,P3.                           through smart city applications, Journal of Science and Technology, STPM- 05  -, 

 .78فؤاد بن غضبان، مصدر سابق، ص  (3 (
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 (1) للعيش.الطاقة المتجددة التي تسمح للمدن من انشاء بيئة سليمة ومالئمة  البحث عن موارد -1
 الكربون.خلق مدن خالية من الى معرفة االنبعاثات الغازية من السيارات، والحد منها و السعي  -2
المركزية والواسعة النطاق التي تعمل على  بهدف تغيير الشبكات والماء المصغرةباء ر توفير شبكات الكه -3

 الطاقة.النقل لمسافات بعيدة نسبيا وهذا يؤدي الى هدر كبير لهذا النوع من 
 البيئي.زيادة المساحات المفتوحة كجزء من البنية التحتية الخضراء لتشجيع التنوع  -4
  المغلقة.بيئية الدائرية تحسين مستويات الكفاءة البيئية بتوجيه المدن الى اعتماد النظم ال -5
 قوي.تعزيز الحس بالمكان لخلق التزام قوي اتجاه المجتمع وبالتالي خلق راس مال اجتماعي  -6
 التقليدية.على الطاقة  االعتمادتحقيق النقل المستدام الذي يهدف الى خفض مستوى  -7
 حياء ألعلى ترقية هذه احياء الفقيرة باعتماد منهجيات مبتكرة تساعد ألنشاء مدن خالية من اإ-8
 الحضرية.وظروف الحياة  تتالءمضمان الصحة في المدينة بوضع سياسة للصحة العامة  -9

   .واالجتماعيضمان التنمية االقتصادية للمدن بخلق مخططات التطوير االقتصادي  -10
قد تتباين حيث  عدة توياتوتحتاج التنمية المستدامة الى احداث التوازن بين العديد من االهداف على مس      
العدالة االجتماعية في ظل التنامي االقتصادي لبعض المناطق ذات الوفرة االقتصادية على حساب  تتأثرقد 

من مسكن وخدمات وامتداد  لألفرادنه قد تتعارض االحتياجات المحلية أخرى ضعيفة الموارد , كما أمنطقة 
حفاظ على الموارد االساسية , وتحقيق هذا التوازن يحتاج الى االراضي الزراعية مع االحتياجات القومية لل

اجهزة ادارة وهياكل تنظيمية تقوم بوضع االهداف و االولويات و اتخاذ القرارات و العمل على ادارة تنفيذها 
 (2)ومتابعتها لتقديمها وتقويمها.

 

 

 
                                                           

 . 37-36فؤاد بن غضبان ,  فاطمة الزهراء البركاني، مصدر سابق , ص (1(
امجد ناهض سكيك , دور المشاركة المجتمعية في التنمية الحضرية المستدامة في مدينة غزة , رسالة ماجستير  (2)

 .19. ص 2012)غير منشورة( مقدمة الى كلية الهندسة , الجامعة االسالمية , غزة , 
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  المستدامة:مؤشرات التنمية الحضرية  -ج 
 (1) الحضرية المستدامة بما يلي:تتمثل مؤشرات التنمية     

 .المحليةدرجة ارضاء الساكن من طرف الجماعات مقدار   -1

 .النقلعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون الناتج عن استهالك الطاقة وتوزيع وسائط مدى انب  -2

 دد االياموعاستعمال التجهيزات العمومية دام المساحات الخضراء والعمومية درجة تمكن السكان من استخ  -3
  .جيدةالتي تكون فيها نوعية الهواء 

 .المدارسوسائل النقل التي يستخدمها االطفال للوصول الى  نوع -4

التسيير االجتماعي  مبادئتطبق ممارسات تحترم  والخاصة التي والمؤسسات العموميةنسبة المنظمات   -5
نسبة السكان المعرضين اإلجمالي, وماهي ك والبيئي ونسبة المواد التي تحمل طابع بيئي بالنسبة لالستهال

 االراضي.لشغل  والتوزيع المتوسطللتلوث الصوتي 

د المؤشرات أحد اآلليات ذات الفعالية لقياس مدى التقدم المستهدف للمجتمعات العمرانية بمستوياتها تع         
تمثل في مجملها أرضية صـلبة  المختلفـة صوب النتائج المنشودة للتنمية، ومن جهة أخرى فإن هذه المؤشرات

. فأما من حيث فعاليتها في القياس التنموي فإنها تقدم تـصور (2)وواقعيـة لعملية اتخاذ القرار التنموي الكفء 
بالمدن أو بالدول  افي معادالت ومقارنته اودمجه ايمكن حسابه ةمعيـاري بحيث يعطي صورة واضحة رقمي

حيث كفاءته في عملية اتخاذ القرار فإنه يمكن من خاللها متابعة التغيـرات  التنمية، وأما مناألخرى من ناحية 
العمرانية. كما او التراجع في تحقيق اهداف خطط التنمية المستدامة للمجتمعات الواقعية نحو التقدم الدوريـة 

ا  بخصوصية كل ن هذه المؤشرات ليست محدودة بعددها وابعادها فتحديد عددها يبقى رهينأيمكن اإلشارة الى 
 . (3)مدينة 

                                                           

 .86ص  سابق،مصدر  من اجل مشروع حضري مستدام االستدامة الحضرية والتخطيط االستراتيجي غضبان،فؤاد بن  (1)

ـة لمجتمعات العمرانية دراسـة حال -ايمن مصطفى،" توجيه التنمية العمرانية من خالل مؤشرات جودة الحيـاة (2)
 .43.ص2008 جامعة عين شمس. الهندسة،، كلية منشورة(دكتوراه )غير  الجديدة، اطروحة

 .43, ص 20012دار المعرفة الجامعية ,  تطبيقية،دراسة منهجية  –جغرافية المدن  إبراهيم،عيسى  (3)
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 تمهيد:

يبرز دور الخصائص الجغرافية من خالل تحكمها الكبير في النشاط البشري مهما كان المستوى ومرد ذلك الى 
ن هذه العوامل منها طبيعية وأخرى بشرية بحيث تتفاعل مع بعضها أو  محدودة،نسان على التحكم فيه إلن مقدرة اأ

تقتصر الجهود في هذا الصدد على التقليل من تأثيرها ومحاولة التعايش  للسكان وتكادفتكون بيئات اما جاذبة او طاردة 
تنمية الحضرية و وترتبط  ال نساني كلما كان هنالك تقدم في السلم الحضاري. إلمعها، ويقل التحكم بهذا النشاط ا

ما بصورة منفردة او بشكل مجتمع ونرى في أالجغرافية التي يبرز تأثيرها  بالخصائصاستدامتها في أي وحدة مكانية 
كثير من األحيان تداخل هذه العوامل و تتفاعل مع بعضها البعض بحيث يالحظ ان الجغرافي يهتم بدراسة العوامل 

, فقد نالحظ قة المكانية للظاهرة المدروسة تها وذلك من خالل قيامه بتحليل العالالمؤثرة على الظاهرة التي يقوم بدراس
ينصب االهتمام على معظم الخصائص الطبيعية و البشرية التي تمثل النقطة األساس لبداية التنمية الحضرية و 

لذلك  ا,موية في مجمل برامجهاستدامتها فيمكن مالحظة ان البيئة الطبيعية تمثل المكان الذي تمارس فيه العملية التن
االستجابة لرغباته والحاجة التنموية وان التحليل الدقيق يتم من خالل  ن يكيف هذه العوامل لغرضأنسان إلعلى ا

الدراسة الجيدة في ترشيد مختلف االستعماالت للموارد البيئية الطبيعية ومحاولة الحفاظ على عناصرها األساسية 
الحضري فضال عن  لمجتمععرض لها ايتوكل المخاطر التي  وديمومتها لألجيال القادمة في سبيل ابعاد مظاهر الفقر

والبشرية لمدينة المحاويل  الطبيعيةالخصائص قبل البدء في دراسة , و ات الحالية والمستقبلية للمجتمع اإليفاء باالحتياج
اآلراء إنها  من ا  قسمونذكر  ،التسميةفي الكثير من اآلراء  تختلفأ إذ لتاريخ المدينة بسيطمن أن نتطرق بشكل  دالب  

ويد عي آخرون إن تسمية المحاويل جاءت نسبة إلى الخان الُمشيد من  المنطقة،اشتقت من نهر المحاويل الذي يروي 
ِقَبْل )آل كبة( وبقي هذا الخان منُذ العهد العثماني حتى نهاية الثالثينات كمركز راحة ومحطة للمسافرين والزوار وملجأ 

وأصبحت ,  (1)المحاويل انقاضه في بناء معسكر واستخدمت 1940لبعض الفقراء في حينه. وقد أنهدم هذه الخان عام 
وفي العهد  ، 1921ناحية مركزها قرية الصباغية لمدة ثالثين عاما  ثم انتقل مركز الناحية إلى قصبة المحاويل عام 

ول حي هو الحي الجمهوري اذ يلي البيوت المنتشرة بالقرب من أالجمهوري تم توزيع األراضي وتطويرها وبناء 
/  515/ 660لتصبح قضاء بموجب المرسوم الجمهوري المدينة  ثم توسعت  النهر)القصبة القديمة/الصغير (

 .لتضم المحلة السكنية المعروفة بالقصبة القديمة، واستمرت بالنمو حتى بلغت الوضع الحالي لها. (2)1969

                                                           

 . 21, ص 2001محمود عبد حسن , لمحات من تاريخ المحاويل , وزارة الثقافة و االعالم , الدائرة اإلعالمية , بغداد ,  (1 (

 .2008بلدية المحاويل بيانات غير منشورة ,  (2)
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 األول(( ))المبحث

 الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة

تتمثل خصائص البيئة الطبيعية في مدينة المحاويل المتمثلة بالموقع والموضع التي بدورها تشمل    
المناخ , التربة , الموارد المائية ( ولدراسة الموقع والموضع أهمية في الدراسات  عناصركل من )السطح , 

ما جاذبة أيعية مع بعضها فتكون الجغرافية لما لهما من دور مهم في نشأة أي مدينة اذ تتظافر العوامل الطب
تتصف  إذو عامال مشجعا لالستدامة الحضرية أما يصبح عامال مؤثرا أاو طاردة للسكان وهذا بدوره 

العوامل الطبيعية  بالثبات النسبي بتأثيرها على االستدامة الحضرية سواء كان من ناحية إقامة البنى التحتية 
ن يدرس الجانب أ ترى الدراسةالخدمات الضرورية لإلنسان لذلك  توفير أمد المشاريع الصناعية يتشي أم

 .الطبيعي بشكل عام لمدينة المحاويل وذلك لالستفادة منها في شتى الجوانب 

 :   locaition and area-الموقع و المساحة  -أ

ياث ياؤثر بحواضامحاللها فاي نموهاا  حتاى الموقع بشكل كبير في مورفولوجية المدينة وحياتهاا، بال يبرز تاثير
 و لتوزيع الجغرافااي للسااكان وكثااافتهميتعلااق بااا بمااابصااورة مباشاارة فااي المظاااهر البشاارية والحضااارية، وخاصااة 

عنصار طبيعااي  أن يمثاال نال يمكاوالموقاع  .االقتصااادي، ونشااطهم المعيشاي مسااتواهم وتحركااتهم و  تاركيبهم
، والمواصاالتتطاور وساائل النقال ك بسابب وذلا , ى ألخار زمنية مدة تتباين أهميته من  إذثابت بل هو متغير، 

مان أكثار العوامال فجائياة فاي التاأثير علاى  يمكان  ان يعاد أو السياساي الاذي  اإلداري العامال فضال  عن ذلاك 
   .(1) المكانية وعالقتهأهمية الموقع 

وأيضاااا تعطاااي العوامااال الطبيعياااة المهماااة والتاااي لهاااا دور أساساااي فاااي كااال منطقاااة هاااو احاااد  عالموقااا       
للمكان افضلية واهمية كبيرة وخاصة في الدراساات الجغرافياة وذلاك بوصافه المساؤول عان تحدياد الخصاائص 

دراسااة مساااحة واسااعة ويرمااز لهااا بااالرمز  ويمثاالبالمكااان, الطبيعيااة المتنوعااة التااي تشااكل النساايط الااذي يحاايط 
ضاامن حاادودها اإلداريااة او التااي  منطقااة عكاام الموضااع الااذي ياادرس موضااع محاادد الااذي تقااوم عليااه المدينااة

الموقاع  الموقاع هاو  نعدن أتحتلها مساحتها المعمورة وقد عبر عن الموضع بالنقطة اذ من خالل ذلك يمكن 

                                                           

  .145ص,  1993اإلسكندرية ,  الجامعية،, دار المعرفة  4ط وتطبيقات،أسم  السكان،جغرافية  عيانة،فتحي أبو  (1)
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يعطاااي  يمكناااه ان الاااذي ، وهاااولاااه المجااااورة واالجاازاءة، مااادى ارتباطاااه بالمنااااطق المحيطاااهاااو  وماااا المكاااني، 
 .(1)والبشرية  الحضرية مؤشرات عن مدى تأثيره على المظاهر

تقع مدينة المحاويل على الطريق بين بغداد والحلة فتقع المدينة شمال محافظة بابل وجنوب محافظة       
فقد تمركز القضاء  (2) شماال كم (  20كم ( جنوبا وعن مدينة الحلة ) 70بغداد وتبعد عن العاصمة بغداد )

بابل متخذ شكال اشبه بالمستطيل يمتد باتجاه شمالي الجزء الشرقي و الشمالي الشرقي من محافظة و احتل 
من الجنوب الشرقي ناحية  اغربي جنوبي شرقي , يحيط بمركز المدينة  من الشمال ناحية المشروع ويحده

النيل ومن الشرق يحدها ناحية االمام التابعة لقضاء المحاويل و يحدها من الجنوب الغربي مركز قضاء 
(  يمر في 2لشمال الغربي ناحية سدة الهندية التابعة لقضاء المسيب خريطة)الحلة ومن جهة الغرب و ا

الذي يربط المدينة بمحافظة  بابل ومحافظة بغداد أي بمعنى انه يربط  مركز المدينة الطريق الرئيم
 الطرق الثانوية التي تربط المدينة فضال  عنمحافظات الجنوب ديوانية مثنى سماوة بصرة بمحافظات الشمال 

تبلغ مساحة مدينة المحاويل بحسب التصميم  ء وهي )المشروع والنيل واالمام (بالنواحي التابعة لمركز القضا
ونظرا لما تتمتع به مدينة المحاويل من موقع متميز وخصائص ( هكتار,  4295هو)2015الحديث لعام 

االقتصاد بصورة عامة وجعلها   جغرافية متنوعه جعلها ذات أهمية سكنية وتجارية وبالتالي أدى الى انتعاش
كان سبب في انتشار المساكن العشوائية وخاصة في وهذا بدوره   . (3) ومن ثم نموهم منطقة جذب للسكان

        والتي يسكنها في الوقت الحاضر (بغداد –حلة )على جانبي خط النقل لسكك الحديد  منطقة الدراسة
وقرية خنفارة   وهي قرية الشاكرية في أراضي تابعة لوزارة المالية ابتشييدهوحدة سكنية غير مرخص  (330 )

 وداخل وضمن الحدود البلدية للمدينة  ةغير منتظم مجمعات سكنيةوالتي أصبحت  وأبو بالو وقرية البدع 
 .للمدينة وهذا بدوره اثر على التنمية الحضرية المستدامة  تصميم االساس

 

 

                                                           

 .43ص,  2010عمان ,  ، تخطيط المدن والقرى صبري فارس الهيتي،  (1)

الجنابي واخرون، موسوعة الحلة الحضارية، المحور الجغرافي، مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية،  ةعبد الزهر ( 2)

 .145, ص 2012

 . 17, صمصدر سابقشيماء محمد خليل محياوي ,  (3(
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 (2)خريطة  
 2020 لعامموقع مدينة المحاويل من محافظة بابل 

   . , بيانات غير منشورة GIS   ,2020الباحث باالعتماد على , جمهورية العراق , وزارة التخطيط , مديرية تخطيط بابل , شعبة ,  (1)المصدر
 . 2015,( 10000: 1المخطط األساس لمدينة المحاويل بمقياس )( 2 ) 
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 (1جدول )
 2020 لسنة ةالسكنياو المنطقة  المحاويل بحسب الحيمساحة مدينة 

( باالعتماد على بيانات وزارة االعمار واإلسكان والبلديات  10,2,2)  Arc Gisتم احتساب المساحة باستخدام برنامط  الباحث:المصدر: 
 .بيانات غير منشورة  2015لسنة للمدينةمديرية بلديات بابل , دائرة بلدية المحاويل , تصميم األساس الجديد  –العامة 

 المساحة بالهكتار او المنطقة السكنية اسم الحي ت
 107 حي القصبة القديمة / الصغير 1
 222 حي الصناعي و المعامل 2
 350 حي الزهراء 3
 230 حي النور 4
 193 1حي الفاروق / 5
 93 الحي الجمهوري  6
 285 2حي الفاروق/  7
 171 حي القصبة القديمة / الكبير 8
 225 1حي الجوادين / 9

 207 حي الشهداء و العسكري  10
 350 2حي الجوادين /  11
 815 حي المشتل 12
 97 منطقة الشاكرية 13
 51 منطقة خنفارة 14
 230 منطقة ابوبالو 15
 232 منطقة السعيدية 16
 127 منطقة البدع الكبير 17
 310 منطقة البدع الصغير 18

 4295 المجموع                
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   site –الموضع  -ب  

 النقطاة  ةمباشار بصاورة  عليهاا المديناةام التاي تقا االرضتنصار  إلاى رقعاة  ةالموضع هو فكارة محليا
ايقاوم بادورا   إذقياام المديناة،  اياة في بد هيف (1)نسبية  المنطقة مطلقة و  يقاوم  راد الموضاع عنصاهاماا ، ويع 

العمرانية، و امتدادها واتساعها عبر الرقعة الجغرافية المتاحة، كما يعمل علاى  المحالتفي نشأة  فعالبدور 
الموضاع  يعاد  وأيضاا  والتوسع العمراني، فهو يحدد النمط المعمااري ،  السكاني توجيه وتحديد اتجاهات النمو

هااااو األرض التااااي تنشااااأ عليهااااا المدينااااة والتااااي ينبغااااي االهتمااااام بخصائصااااها الطبيعيااااة والتااااي تتضاااامن نااااوع 
علاى نهار  أوم علاى بحار أم جبلياة وهال موضاع المديناة علاى سااحل أم هضابية أالتضاريم هل هي سهلية 

مالحظاة كال ناوع مان  ومان خاالل وماهي المساحات المتوفرة و المخصصة للوظيفة السكنية في تلك المدينة
, وان للموضاع  (2) التضااريم ياتم وضاع المخطاط الخااص الاذي تشايد المسااكن المنفاردة والعماارات الساكنية 

علاى نماو المديناة وتطورهاا وهاو مسااحة محاددة مان األرض  ا  مساعد عامال   يعدُ اثر مهم ومكمل للموقع وهو 
 . (3) تنشأ عليها المدينة وتنمو وتتطور 

ن الموضع هو المساحة المحددة من األرض التي تشيد فوقها التجمعات السكانية أما تقدم  علىوبناء       
قع في الجزء الجنوبي الشرقي من اوتأخذ بمرور الزمن بالنمو والتطور وقد فرض موضع مدينة المحاويل الو 

بغداد( وخط سكك  -محافظة بابل و بسبب وقوع المدينة على طرق النقل الرئيسة و المتمثلة بطريق )حلة
بصرة ( ومن خالل هذا نرى هنالك تداخل بين الموضع و الموقع بحيث يكون هنالك تفاعال   -حديد )بغداد

من النواحي الوظيفية والطرق ينعكم على شكل المدينة وبناء  على ذلك يمكن دراسة الخصائص الطبيعية 
 لموضع المدينة بالشكل االتي :

 

  

                                                           

 . 277, ص 2000, مكتبة عالم الكتب , القاهرة , 2جغرافية المدن ,طجمال حمدان , (1)

 108صبري فارس الهيتي , مصدر سابق , ص  (2)

3) A.E. SMAILES.The Geography of town ,Hutchinson andlted, London,1953,P40. ) 
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  الدراسة:لموضع الخصائص الطبيعية اواًل: 

    :surfaceالسطح  (1
 إذالمباشر على نمو وتوسع التجمعات البشرية في المدينة  التأثيرالسطح من العوامل ذات  يعدُ        

 , فبعد االطالع على موقع محافظة بابل نالحظ ان شبه التام االستواءتتصف منطقة الدراسة باالنبساط و 
منطقة السهل الرسوبي الذي يعد من احدث واهم اقسام سطح العراق  من منطقة الدراسة  يمثل جزاءا   سطح

 10000من ترسبات النهرين التي جلبت في العصرين الرابع و الحديث والمقدرة بنحو  ن تكوينا ويتكو 
يالحظ  إذ (1)ت التربة وعمق الترسبات امليون طنا سنويا وهي بهذا تختلف من منطقة ألخرى من حيث ذر 

الذي يتصف بانبساط سطحه و انحداره التدريجي من الشمال الى الجنوب ,  (3) الخريطةمن خالل 
شمالية وتحديدا في في اقسامها ال ( م30)خطوط كنتور فيمر خط الكنتور المتساوي * ( 4)ويغطيها 

 يبدأثم  ومن من منطقة الدراسة وبالتحديد  حي المشتل المنطقة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي 
في منطقة المشتل م يكون مروره في  (29) المتساوي االرتفاع  للمدينة باتجاه خط  االنحدار التدريجي

 منطقة الدراسة  قلب في ا  يكون د( م وتحدي28االرتفاع )  خط يمرمركز المدينة  وفي  وقرية أبو بالو 
ومن ثم خط الشمال للجنوب  انحدارات ثانوية فضال عن االنحدار العام منفي حي القصبة القديمة وتوجد 

تنحدر األرض من  وبهذا  الذي يمر في حي الزهراء وحي القصبة القديم/ الكبير ,م  (27) االرتفاع
الجهات الشمالية والغربية باتجاه األجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية والذي هو امتداد السهل الرسوبي وعند 

 .خاصة بالموارد المائية خارطة الالومقارنتها مع   (3)الخريطة النظر الى 
 
 
 

 
                                                           

 .38, ص 2008بغداد ,  العراقية،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  العراق،جغرافية  السعدي،عباس فاضل  (1 (

( خط الكنتور : وهي خطوط وهمية وهي وسيلة ايضاحية لمظاهر سطح االرض يرسم على الخرائط ليدل على *)
 المصدر،االرتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر ويربط بين مناطق االرتفاعات المتساوية على سطح األرض . 

 .2003القاهرة ,  العربي،دار الفكر  وتطبيقات(،احمد الشريعي الخرائط العملية )نماذج 
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 ( 3) خريطة                                   
 2020لعام  مدينة المحاويل لسطحخطوط االرتفاعات المتساوية                                 

محافظة بابل المنتورية , المصدر/ عمل الباحث باالعتماد على جمهورية العراق , وزارة الموارد المائية , خارطة  
(  Arc GISخارطة خطوط الكنتور لمنطقة الدراسة , قسم التصميم , باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  )

(10,2.2. , )2020  , 
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الروائية المتفرعة منه والمبازل مع اتجاه االنحدار العام لمنطقة  ن جدول المحاويل والقنواتأنالحظ       
 , وهذا بدوره يساعد على جريان المياه بشكل طبيعي . (1)الدراسة 
ن خطوط االرتفاعات نادرا ما توازي شط الحلة وجداول الري وهذا بدوره يدل على أوكما يالحظ        

ارتفاع األراضي التابعة والمجاورة للنهر مقارنة مع األراضي البعيدة والتي تقع على االمتداد االفقي نفسه , 
تلك الخصائص التي تتمتع بها منطقة الدراسة انها أدت في النهاية الى اتساع رقعة المدينة ن أوقد تبين 

المساحية ونموها وهذا بدوره أدى الى زيادة المساكن و خاصة العشوائيات التي تم تشيدها بشكل بسيط 
األراضي  ومواد بناء بسيطة , واغلب هذه المساكن توجد على جانبي نهر المحاويل , وان معظم هذه 

كانت مخصصة للزراعة وذات تنوع زراعي جيد , وسبب النمو المتزايد للسكان وعدم وجود أراضي 
مخصصة للبناء , دفع األهالي الذين يعملون في الزراعة الى جر  بعض من األراضي الزراعية وانشاء 

المستدامة,  بحيث  وهذا بدوره ينعكم سلبا على التنمية الحضرية, المساكن عليها بصورة غير رسمية 
يكون هناك استنزا  للثروات الطبيعية وخاصة األراضي الزراعية التي تمتاز بخصوبتها , حيث اسفرت 

أجزاء كبيرة منها التي تم تغير جنم األرض من زراعي الى سكني وقد  المساكن العشوائية على ضياع
ية الهواء وداعم اقتصادي للمدينة , اذا   كانت هذه االراضي التي تحيط بالمدينة, وتشكل مناطق خضراء لتنق

زراعية  االراضيى حساب لع ن يكو  نأ نيمكقد يبرز اثر السكن العشوائي على مظاهر السطح من حيث 
توزيع التجمعات السكانية حسب استراتيجية  يكون عن  بسيناريوهاتترتبط ى حساب خطة وطنية قد لأو ع

 .ية او إقامة مشاريع تنموية مستقبل اقتصادية
 
 
 
 
 
 

                                                           

التحليل المكاني للخصائص الطبيعية في قضاء المحاويل , مجلة جامعة بابل  واخرون،جواد كاظم الحسناوي  (1)
  . 306, ص 2018,  8,العدد  26للعلوم اإلنسانية ,  المجلد 
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  Climate characteristicsالمناخ:  عناصر (2

 المناخية المؤثرة علاى التصاميم وصاوال الاى اختياار الحلاول المناسابة بماا عناصرد من التعر  على الب     
الكبياار وهااي )  التااأثيريالئاام راحااة السااكان الااذين يعيشااون فااي تلااك المباااني واهاام العناصاار المناخيااة التااي لهااا 

, ماع هاذا  (1)هطاول المطار السانوي , والرطوباة والتبخار ( درجات الحارارة , اشاعة الشامم , الريااو , وكمياة 
    نسااان ونشاااطاته اليوميااة وأساالوب حياتااه االجتماعيااة إلالمناااخ ماان العواماال الطبيعيااة المااؤثرة فااي حياااة ا يعاادُ 

ياؤثر المنااخ علاى التطاور الحاصال لمديناة و إمكانياة تخطيطهاا وطاراز البنااء وياؤثر  فقاد , (2)و االقتصادية 
ماان حيااث اتجاااه االشااعاع , المناااخ فااي حساااباته الخاصااة يضااع حتااى علااى نااوع المااادة التااي يبنااى بهااا اذا لاام 

 .(3)الشمسي وعدد ساعات السطوع وحركة الرياو و أنواع التساقط 

 Temperaturesالحرارة: درجة  :2-1

الحرارة الناتجة عن انعكاس اشعة الشمم وزاوية سقوطها و طول مدتها من عناصر  تعد           
ن الحرارة نوع من أنواع إ.  (4)الحياة بشكل عام فوق سطح األرض  المناخ المهمة وهي تؤثر في مظاهر

من الشمم بشكل مباشر مع االشعاع الشمسي او غير الجوي الطاقة التي يمكن ان تنتقل الى الغال  
تقع منطقة الدراسة ضمن المنطقة الوسطى من العراق ذات المناخ  . (5)مباشر من االشعاع األرضي 

وصفاء السماء طول أيام السنة مدة االشعاع الشمسي الصحراوي وهو السائد فيها الذي يمتاز بطول 
 (2وشكل ) (2)كما يالحظ من الجدول  الرطوبة،يالحظ زيادة التبخر وقلة االمطار، والتفاوت بتساقط 

( ساعة /اليوم  8,4)ان منطقة الدراسة تستلم كميات كبيرة من االشعاع الشمسي بمعدل سنوي يبلغ 
 كمية االشعاع الشمسي باالرتفاع من شهر شباط حتى تبلغ ذروتها في شهري تموز واب لتبلغ  تبدأحيث 

                                                           

 .  109, صمصدر سابقصبري فارس الهيتي , تخطيط المدن والقرى ,  ) 1(
2)Glean ,Trewartha , Ageography of population world patterns ,Newyork , 1969 , P 180.) 

فرات حميد سريع المحمدي , اتجاهات التوسع المكاني لمدينة هيت , رسالة ماجستير )غير منشورة ( , مقدمة  (3)
 . 65, ص 2011الى كلية التربية للعلوم اإلنسانية  , جامعة االنبار , 

 . 147, ص 2009, دار الصفا للنشر والتوزيع , عمان ,  1خلف حسين علي , جغرافية الصحة , ط (4)

خطاب صكار العاني، جغرافية العراق ارضا وسكانا وموارد اقتصادية، دار الحكمة للطباعة والنشر، موصل ,  ( 5)
 .58, ص 1990
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 (2جدول )
 (2019 – 2000المحاويل للمدة ) قضاءعدد ساعات سطوع الشمم الفعلي في                

  

 

 

 

 
 
 
 

 .منشورةبيانات غير  ،2019 المناخ،قسم  الزلزالي،الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد  المصدر:                  

 (2) شكل
 (2019 – 2000قضاء المحاويل للمدة )عدد ساعات سطوع الشمم الفعلي في                

 (2جدول )على بيانات المصدر: الباحث باالعتماد             

 ساعات السطوع الفعلي ساعة / يوم  االشهر 

 6 كانون الثاني

 7.5 شباط

 7.7 اذار 

 8.4 نيسان

 9.9 مايس

 10.4 حزيران

 11.4 تموز

 11.3 آب

 9.8 أيلول

 5.9 األولتشرين 

 7.1 تشرين الثاني

 6 كانون االول 

 8.4 المعدل السنوي 
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ثم تأخذ بالتناقص ومن هذا تؤثر الحرارة في الظواهر الجوية  ,  ( ساعة /يوم 11. 3 , 11. 4)     
والمناخية من خالل تأثيره على الضغط الجوي والذي يندرج تأثيره على الكتل الهوائية وحركة الرياو 

فيمكنها للحرارة ان تؤثر على نشاط  والمنخفضات الجوية وما سيصاحبها ما الى ذلك من جفا  او تساقط ,
ان درجة الحرارة في مدينة المحاويل ناتجة من تفاعل (1)العناصر األخرى من النظام الحيوي  وعلىاالنسان 

مجموعة من العوامل كالموقع الجغرافي المتمثل بالموقع الفلكي ) خطوط الطول ودوائر العرض ( الذي 
عن طبيعة  ن يحدد زاوية سقوط االشعاع الشمسي وكذلك الموقع بالنسبة لليابم والماء , فضالأيمكنه 

 صوعلى أساس ذلك ما يخ و المنخفضات الجوية والغيوم. ةوالكتل الهوائي االسطح وسرعة الرياو واتجاهاته
تأثيرها واضح في تخطيط المدن واستعماالت األرض فيها، أذ اخذ السكن في المدينة درجة الحرارة نالحظ 

الحماية بين االبنية من اشعة الشمم الساقطة وتوفير  من حيث توفير ،شكال  غير منتظما بدرجة كبيرة
, ان درجات الحرارة العالية لها تأثير على المبنى اذ يؤدي الى تفكك البناء وتصدعه , اقصى ظالل لها 

فضال  من عمر المسكن ,  لأيضا زيادة حرارة سقو  األبنية وهذا بدوره سو  ينعكم على المبنى مما يقل
كبيرة على  ا  وبالتالي سو  يلحق اضرار  العشوائيات غير مطابقة للمواصفات العمرانية .ن معظم أ عن

لتنمية الحضرية التأسيم لعدم إمكانية  ,كذلكمساكن المدينة وسكانها بالمدينة مسكنا وسكانا اضرارا كبيرة 
باألبنية  ىيسم ففي هذا الصدد ظهر اتجاه  تخطيطي حديث في الدول العربية يدعو الى ما, المستدامة 

, وهذا يتم من خالل المالئمة بين مطلب الحداثة والتطور في العمران ويتم من  الخضراء او عمارة الظل*
خالل االستفادة من بيئة المناخ المحلية , ومن دون استنزا  للطاقة الكهربائية , ويتم ذلك االستفادة من 

وجود , وان مجمعات التي يتم انشائها حديثا للر سكن ومصدالطاقة الشمسية المتجددة والغير ملوثة للبيئة 

                                                           

 .71, ص 2009, دار صفاء، عمان ,  1نعمان شحاذة، علم المناخ، ط (1)

العمارة الخضراء عملية يتم من خاللها تصميم المبنى بطريقة تحترم البيئة ويأخذ بنظر االعتبار التقليل من )*( 
النسجام مع استهالل الطاقة والموارد والمواد مع تقليل االنشاء واالستعمال على البيئة إضافة الى ذلك تنظيم ا

الطبيعة: للمزيد: انظر مها سامي كامل، عمران المدن نحو مستقبل أفضل، مؤتمر اإلسكان العربي األول، المركز 
 .5  -4, ص 2010القومي لبحوث اإلسكان والبناء، القاهرة , 
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 لتخطيط الالزمةألنه ال يخضع للضوابط  ,  السكن العشوائي يقف عائقا وعامل مؤثر امام التنمية الحضرية
 السكن وخدمات البنية التحتية . 

 
( 3جدول )   

حسب محطة الحلة المحاويل بلمدينة  العظمى والصغرى والمعدل السنوي  دل درجات الحرارةمع          
  (9201-2000للمدة ) المناخية

معدل درجات الحرارة  االشهر
 العظمى  م  

معدل درجات الحرارة 
 الصغرى م  

متوسط المعدل 
 الشهري م  

 12,3 5,8 18,9 كانون الثاني
 14,2 7,4 21,1 شباط
 19,2 12 26,4 اذار

 24,23 16,5 31,8 نيسان
 29,4 21,7 37,2 مايس
 33,2 24,8 41,6 حزيران
 35,9 27,5 44,4 تموز

 35,9 27,2 44,7 اب
 32,2 23,7 40,8 أيلول

 26,1 18,3 34 تشرين االول
 17,8 11,3 24,4 تشرين الثاني
 12,5 6,5 18,6 كانون االول

   (غير منشورة بيانات) ،2019 المناخ،قسم  الزلزالي،الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد  المصدر:      
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( 3) شكل  
لمدينة المحاويل بحسب محطة الحلة  العظمى والصغرى والمعدل السنوي  دل درجات الحرارةمع          

  (9201-2000للمدة ) المناخية

 

 (3جدول ) على بياناتالمصدر: الباحث باالعتماد     

 The rains :االمطار: 2 -2

, تمتااز بتذبااذبها خاالل اشااهر عامال االمطااار مان العواماال المهماة اال انهاا قليلااة فاي منطقااة الدراساة يعاد        
 136,4نالحظ ان مجموع معدالت االمطار يبلاغ )ذ إ( 4والشكل )  (4على الجدول )االطالع  ومن السنة, 

التسااقط االمطاار بمعادل  معادالتقليلاة فاي شاهر تشارين األول فتكاون  بأعادادحيث تصل المنخفضاات  (ملم
ملم ( بحيث يبلغ معادل شاهري كاانون األول وكاانون  42,2ملم (  ثم تزداد في شهر تشرين الثاني ) 11,9)

اذ يالحااظ ان العااراق ومنطقااة الدراسااة فااي هااذا الفصاال  علااى التااوالي,ملاام (  20,5ملاام ( , ) 16,9الثاااني )
 لألمطااراعلاى نسابة تساجيل  نأ, وعليه نجاد متوسط تكون ممرا للمنخفضات السودانية ومنخفضات البحر ال

( ,  16, 9( , )  42,2في األشهر التالية ) تشارين الثااني , كاانون األول , كاانون الثااني ( , )  المدينةفي 
 و ,بالتنااقص بادأ  مان شاهر أياار المتسااقطة( ملم على التوالي , ثم بعد ذلك تأخاذ كمياة االمطاار  20,  5) 

الصيف ) حزياران و تماوز واب ( وذلاك لتوقاف وصاول المنخفضاات الجوياة بسابب االبتعااد تنعدم في اشهر 
انعكام ذلاك , عن الجهة القطبية الى الشمال مان البحار المتوساط وارتفااع درجاة الحارارة و انخفااض الرطوباة

  ,الدراسةعلى منطقة صفة الجفا   تغلب  وقد ,على المدينة  المتساقطةالتذبذب في كمية االمطار على 
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  (4جدول )
 (2019-2000الساقطة في منطقة الدراسة للمدة ) لألمطار والمجموع السنوي المعدل الشهري  

 

 

 

 

 

 

 

 . بيانات غير منشورة ،  2019الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، المصدر :               

 (4) كلش
 (2019-2000للمدة ) منطقة الدراسةالساقطة في  لألمطار والمجموع السنوي المعدل الشهري 

 . (4جدول رقم ) بيانات الباحث باالعتماد على المصدر:               

 معدل االمطار ) ملم ( األشهر

 20.5 كانون الثاني

 13.6 شباط

 19.6 آذار

 8.7 نيسان

 2.6 مايس

 __ حزيران

 __ تموز

 0.001 آب

 0.3 أيلول

 11.9 األولتشرين 

 42.2 تشرين الثاني

 16.9 األولكانون 

 136.4 المجموع السنوي
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من حدوث بعض  عوعلى الرغم من  أهمية االمطار في النشاط الزراعي واالقتصادي , هذا بدوره ال يمن
التأثيرات السلبية لألمطار على واقع المدينة , وخاصة واقع الخدمات ومنها الشوارع وحركة المرور , بسبب 
ردائه او انعدام شبكات الصر  الصحي , إذ يالحظ تراكم مياه االمطار في معظم االحياء السكنية السيما 

النشائية , مما تؤدي الى قصر عمر المسكن , عند فوق الطرق الضيقة , وتأثر الوحدات السكنية وموادها ا
قيام المؤسسات الحكومية في عملية تنموية واعدة من تصميم واقع الخدمات وغيرها من البرامط التنموية 

 المستقبلية نالحظ تقف هذه المساكن العشوائية عائقا أمام عملية التنمية  الحضرية في مدينة المحاويل.

 Wind  The :الرياح: 3 -2

ومااا ينااتط عنهااا ماان تغياارات فااي الظااواهر , هااي وساايلة تعماال علااى نقاال الطاقااة الحراريااة وبخااار الماااء        
الباالغ و  (الشامالية الغربياة , الغربياة والرياو السائدة فاي منطقاة الاد راساة هاي)و  (1), ألخرى ية من منطقه و الج

هباوب الريااو فاي منطقاة الدراساة وتعمال  من نسابةعلى التوالي  (16. 4,  19 .5,  25. 4نسبة هبوبها ) 
اما عند هبوبها في الشتاء, خفض درجة الحرارة العراق في فصل  واالناضول على االرياو القادمة من سيبيري

الشاارقية،  )الجنوبيااةمااا الرياااو أ, تعماال علااى تخفيااف حاارارة هااذا الفصاال وتلطيااف الجااو  فأنهااافصاال الصاايف 
بااالتوالي تكااون رياااو دافئااة م/ثااا  (2. 2,  4. 3,  7 .8ة هبوبهااا الرياااو )والتااي تبلااغ نسااب الغربيااة( ةالجنوبياا

هبااوب  حالااةاماا فااي  ومزعجااة،غيار مسااتقرة  أجااواءممااا تساابب ,  رطباة فااي الشااتاء وحاارة رطبااة فااي الصايف 
 .التوالي على م/ثا (  4 .3,  6. 5)    التي يبلغ نسبة هبوبها الشرقية( الشرقية والشماليةالرياو )

 الجادول ومان (2)فاي درجاة حارارة الصايف  وارتفااع شاتاء  تسبب انخفاضا شديدا  فاي درجاات الحارارة  فأنها       
قااد تجاااوزت الضااوابط السااكنية والتخطاايط  المساااكن العشااوائية معظااميمكاان مالحظااة ان ,  (5و الشااكل ) (5)

اتجااه الريااو ومااهي االثاار الجانبياة التاي  تأخاذالعمراني ومراعاة العوامال المناخياة فعناد الشاروع فاي البنااء لام 
تصاااميم فاااي  ا  ماااؤثر  وهاااذا بااادوره يقاااف عاااامال   ,المخلفاااات الصاااناعية عااان ناتجاااة يمكااان ان يخلفهاااا مااان ملوثاااات

كبياارة فااي الدراسااات  أهميااةالرياااو واتجاههااا العااام  لهبااوبحيااث ان المجمعااات السااكنية باتجاااه الرياااو السااائدة  

                                                           

ة النجف علي صاحب طالب الموسوي , دراسة تحليلية للخصائص المناخية وظواهر الطقم القاسي في محافظ (1 (
 . 179-141,ص 2001,  2االشر  , مجلة البحوث الجغرافية , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , العدد 

 . 36, ص 2004دار الفكر للطباعة والنشر ,  دمشق، المناخ،اساسيات علم  موسى،علي حسين (2)
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ن ياؤدي الاى أويمكان  ني العشاوائية المزدحماة تاؤدي الاى تقليال مان جاودة الهاواءن تراصف المبااإلتخطيطية و ا
في تحقيق التنمية المساتدامة  األساسالتنمية الحضرية هي الحجر  أصبحتوجود انفاق للرياو المحلية ,  لذا 

التااي   ولكاان عنااد تطبيااق االسااتدامة الحضاارية فااي المناااطق العشااوائية ناارى وجااود عائقااا امااام تنفيااذ المشاااريع
 نسان المناخية  .إلتهد  الى راحة ا

  (5جدول )
 ( 2019-2000للمدة ) منطقة الدراسةمعدل سرعة الرياو في 

 ) م/ثا(المعدل الشهري للرياح األشهر 

 1,7 كانون الثاني
 1,9 شباط
 2 آذار

    2,3 نيسان 
 2,3 مايس 
 2,7 حزيران 
 2,6 تموز 

 2 آب
 1,6 أيلول 

 1,4 تشرين األول
 1,4 تشرين الثاني 

 1,7 كانون األول
 1,9 المعدل السنوي 

  .بيانات غير منشورة 2019المصدر : الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، 
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 (5) شكل
 (2019-2000للمدة ) منطقة الدراسةمعدل سرعة الرياو في 

 

  . (5جدول )على بيانات المصدر: الباحث باالعتماد 

 Relative humidity and evaporation :تبخرالو  النسبية: الرطوبة 2-4

قصد بها هنا كمية بخار ويوالتساقط  التكاثفلحدوث  واالساسيةحد العناصر المهمة أالرطوبة  تعد   
عن  تعد  وعند محاولة معرفة رطوبة الهواء نستخدم الرطوبة النسبية وذلك النها  (1)الماء الموجود في الهواء 

نسان حيث إل, ويالحظ ان الرطوبة بدورها تؤثر على راحة ا (2)اقتراب او ابتعاد الهواء من درجة التشبع 
الحرارة عندما تكون مصحوبة بارتفاع درجات يشاهد عندما يكون الهواء المحمل بالرطوبة غير مريح وخاصة 

و الشكل ( 6جدول )ال ومن, ما التبخر يؤثر في خصائص وكمية المياه في المناطق الجافة وشبه الجافة أ
          ( ,%66, 1والثاني )  األولن الرطوبة النسبية تصل اقصى ارتفاع لها في شهري كانون أ نجد( 6)

من ثم بعد ذلك  أيلولباالنخفاض تدريجيا من شهر شباط وصوال لشهر  تأخذ% ( على التوالي ثم  63, 4) 
الى كانون الثاني وقد سجلت اقل نسبة للرطوبة النسبية في اشهر  األولتشرين تدريجيا من شهر  االرتفاع يبدأ

وهذا  التوالي على  % ( 29 ,5%( و ) 27 ,1( و )  %27, 6الصيف حزيران وتموز و اب حيث بلغت )
                                                           

 .416, 1997الدوحة ,  للطباعة،, شركة حديث  1ط المناخية،أسم الجغرافيا  بابكر، عبد هللااحمد ( 1)

 .168, ص 2006سوريا , دمشق، العربي،, دار الفكر  2ط المناخ،علم  موسى،علي حسن  (2)

1.7
1.9
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تشرين أيلول آبتموز حزيران مايس نيسان آذارشباط
األول

تشرين 
الثاني 

كانون 
األول

المعدل 
السنوي 



 الخصائص الجغرافية لمنطقة  الدراسة                                                         الفصل الثاني

 

57 
 

 (7)والشكل (7 ) جدولومن  .عكسية بين معدالت الرطوبة ودرجات الحرارة  تكون ن العالقة أ يؤكد بدوره
و نرى ( ملم تكون العالقة طردية بين كمية التبخر والحرارة  2185,2نالحظ ان مجموع التبخر السنوي بلغ )

لذا ترتفع معدالت التبخر في فصل الصيف فتصل  . (1)والعكم صحيحالتبخر ت الحرارة  ازداد كلما ازداد
( , ملم 314 ,8(، )325 ,1( , )  329, 1اعلى قيمة لها في شهر حزيران وتموز واب لتبلغ معدالت )

بالتالي يرجع ذلك الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات النهار و انخفاض الرطوبة النسبية وصفاء 
 .السماء

 (6جدول )

 (2019-2000للمدة )منطقة الدراسة النسبية في  الشهري للرطوبةو المعدل السنوي 
 معدل الرطوبة النسبية االشهر

 63.4 كانون الثاني

 57.6 شباط

 49.6 آذار

 41.4 نيسان

 34.5 مايس

 27.6 حزيران

 27.1 تموز

 29.5 آب

 35.7 ايلول

 43.9 تشرين االول

 61.9 تشرين الثاني

 66.1 كانون االول

 538.2 المجموع السنوي

 منشورة.بيانات غير  ،2019قسم المناخ  الزلزالي،الجوية والرصد  لألنواءالهيئة العامة  المصدر:

 

 

                                                           

رسالة ماجستير  التطبيقي(،في المناخ  )دراسةالموازنة المائية المناخية في محافظة النجف  الوائلي،مثنى فاضل ( 1)
 .40, ص 2004جامعة الكوفة ,  اآلداب،مقدمة الى كلية  منشورة(غير 0
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 (6) شكل
 (2019-2000للمدة )منطقة الدراسة النسبية في  والشهري للرطوبةالمعدل السنوي 

 
 . (6المصدر : الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 (7جدول )
  ( 2019-2000للمدة ) منطقة الدراسة المعدل الشهري و المجموع السنوي لقيم التبخر في 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . بيانات غير منشورة  ،2019 المناخ،قسم  الزلزالي،الجوية والرصد  لألنواءالهيئة العامة  المصدر:
 

63.457.649.641.434.527.627.129.535.743.9
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االول

تشرين 
الثاني

كانون 
االول

المجموع 
السنوي

 معدل التبخر) ملم ( األشهر

 54.8 كانون الثاني

 72.8 شباط

 135.9 آذار

 178.5 نيسان

 247.5 مايس

 329.1 حزيران

 325.1 تموز

 314.8 آب

 248.1 أيلول

 146.1 األولتشرين 

 73.8 تشرين الثاني

 58.7 األولكانون 

 2185.2 المجموع السنوي
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 (7) شكل
  ( 2019-2000) منطقة الدراسة للمدةلقيم التبخر في  والمجموع السنوي المعدل الشهري 

 
 ( 7الباحث باالعتماد على بيانات جدول رقم ) المصدر:

   Soil : التربة (3

مان حياث التااثير المتباادل ماابين الصاخور و  أهمياةان التباين في خصائص التربة ونوعيتها يكساب 
ذ يتاراوو إ آلخارالتي ساعدت على تفتيت وتكوين طبقة هشة مختلف سمكها مان مكاان (1)العوامل الطبيعية 

ماان بعااض ساانتمترات الااى عاادة امتااار وتتكااون ماان مجموعااة ماان المااواد المعدنيااة ناتجااة ماان تفتاات الصااخور 
ماا أوالترباة ناوعين  (2)ناتجة بفعل تحلل الكائنات الحية النباتية والحيوانية فضاال عان الهاواء و المااء  وأخرى 

تتكون من تجمع مواد مختلفاة  إذ (3)لمنقولة ن تكون منقولة او محلية وتعد تربة منطقة الدراسة من الترب اأ
ماان ماازيط ماان المااواد الصلصااالية ومااواد رمليااة او امااالو ذائبااة فضااال عاان االرسااابات الهوائيااة وتاام نقاال هااذه 

                                                           

 . 9, ص 2003, دار المنهل اللبناني بيروت ,  1كمال الشيخ حسين , علم التربة , ط (1)

 .  84, 2001, دار االهلية للنشر والتوزيع , عمان ,  1خلف حسين الدليمي , الجيومورفولوجيا التطبيقية و ط (2)

عها الجغرافي في محافظة بابل , جامعة البصرة , مجلة كلية عبداالله رزوقي كربل , خصائص التربة وتوزي (3)

  . 120, ص 1972,  6االداب , دار الطباعة الحديثة , العدد 

54.872.8135.9178.5
247.5329.1325.1

314.8
248.1146.173.8

58.7

2185.2

0

500

1000

1500

2000

2500

(ملم ) معدل التبخر



 الخصائص الجغرافية لمنطقة  الدراسة                                                         الفصل الثاني

 

60 
 

نهري الفرات ودجلة واالودية من خالل تفرعاته مناذ اال  السانين ومان خاالل ماتقادم  رواسبالتربة بواسطة 
 الدراسة الى:منطقة تربة ن نقسم أيمكن 

  ينتشار هاذا الناوع مان التربااة علاى كتاو  نهار المحاوياال فاي منطقاة الدراساة الااذي  :األنهةةاراكتةا   تربةة
اا ن ألهااذا النااوع ماان التربااة بارتفاااع مسااتواها بااالقرب ماان ضاافا  النهاار  متااازي إذر فااي مدينااة المحاوياال يم 

 الرواسب الدقيقة تلقي بها بعيدا من ضفا  النهرن أتلقي رواسبها الثقيلة بالقرب منها بينما يالحظ  االنهار
 . (1) قديما عند حدوث الفيضانات لهذا ما حص

   يسااود هااذا النااوع ماان التربااة فااي المناااطق البعياادة ماان  :والتربةةة المغمةةورة بةةالغيرين  األنهةةارتربةةة احةةوا
 تااأتي والرئيسااة وهااي تربااة طينيااة وان هااذا النااوع ماان التربااة يغطااي معظاام منطقااة الدراسااة  األنهااارمجاااري 
ن هذا النوع من التربة يؤثر على أيالحظ  كماللتربة من خالل الخصائص التي تمتاز بها ونوعيتها  األهمية

لاايالت المختبريااة , حيااث كشاافت الدراسااة ماان خااالل  الدراسااة الميدانيااة والتحعمليااة النمااو والتوسااع العمرانااي 
, وان مسااتوى عمااق المياااه  2( طاان/م4,5التااي أجرياات علااى تربااة منطقااة الدراسااة ان قوتهااا التحميلااة تبلااغ )

اا  (2)تحاات سااطح األرض 2(ساام200 -150الجوفيااة يبلااغ ) د هااذه الصاافات عواماال إيجابيااة فااي توسااع ,  وتع 
باتجاااه  ممااا أدى الااى اسااتقرار السااكان وامتاادادهم ,الوحاادات السااكنية بمختلااف انواعهاااالمدينااة فااي مجااال بناااء 

أدى الى المتزايد  يالتي تمتاز بغزارة انتاجها ولكن بسبب النمو السكان التي تصلح للزراعة  الفارغة األراضي
   . سكانلتصرفات الغير حضارية لال نتيجة التربةانتشار البناء وبالتالي اسهم في تلوث 

 Water Resources المائية:الموارد  (4

االقتصاادية وكماا يعااد  األنشااطة عنهاا فاي كال   وال غنااى األساسايةالنساان إهاام احتياجاات أ حاد أالميااه  تعاد        
الماااء عنصاارا مهمااا وفاااعال فااي كثياار ماان عمليااات التنميااة المسااتدامة سااواء فااي تشاايد البناااء او تشاايد بعااض 

ن كل زيادة في حجم المراكز الحضرية يرافقها زيادة الطلب على المياه أالخدمات العامة والمجتمعية فيالحظ 
  .المحاويل نهرومنها  األنهارامتدت على  المحاويل قدمناطق مدينة ان معظم  اال حضنفكما 

                                                           

ماجد السيد ولي , العوامل الجغرافية واثرها في انتشار االمالح في تربة مابين النهرين , مجلة الجمعية الجغرافية  (1)

 . 25,ص 1986,  17راقية ,  العدد الع

مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين ثامر جاسم الخفاجي، قسم تنظيم المدن، بلدية المحاويل , بتاريخ ,  ( 2)

18/10/2020 . 
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وقد تمثلت ميااه منطقاة الدراساة مان ثالثاة وتوزيعها، المياه في وجود المستقرات السكنية  أهميةوهذا دليل على  
ماان جاادول المحاوياال الااذي  مياااه النهاار, اعتماااد المدينااة علااى  بالدرجااة االولااى السااطحية()المياااه  تعااد   مصااادر

ويبلااغ الحيااة االقتصااادية للمديناة  أسااسنهار المحاوياال  يعااد  (4)يتفارع مان الجهااة اليسارى لشااط الحلاة خريطاة 
يتفاارع  ماان الجهااة الغربيااة لنهاار وأيضااا ( كاام17,5خاال مدينااة المحاوياال  تبلااغ )طولااه داامااا  ,( كاام  30)طولااه 

,  ( كاام  5,100يبلااغ ) المدينااةامااا طولااه داخاال  كاام  (20,600)  ولااذي يمتااد لمسااافةالمحاوياال جاادول الباادع 
,  منهااا مضااخة ماااء المحاوياال الرئيسااة ونصاابت مضااخات لتصاافية المياااه وتزويااد احياااء المدينااة بمياااه االسااالة

ان  نجادالزراعياة ومان هاذا  األنشاطةعلاى الساكن وقياام وهذا بادوره شاجع ومضخة ماء السعيدية و وأبو بالو , 
 الحفاارالعشااوائي فااي  األثاارسااكان المناااطق العشااوائية يعتماادون علااى مياااه جاادول المحاوياال وايضااا  يباارز  معظاام

علاى صاحة وساالمة الساكان  نهار مباشارة وهاذا عامال ماؤثر واسااسرمي نفاياات ميااه الصار  الصاحي الاى الل
 ألنهااامام تنمية المدينة وخاصة في استخدام المياه  بصورة مستدامة وتوفيرهاا لألجياال القادماة  ا  عائق يعد  وهذا 

من قبال عادد كبيار مان البياوت المنتشارة فاي المنااطق التاي تمتاد  قابلة للنفاذ في ظل هذا الهدر العشوائي للمياه
 . بها وحدة السكن العشوائي 

 ( 1صورة )                                           
 2020لعام  المحاويل في وسط المدينة نهر                                        

 .2020/  10 /12التقطت الصورة بتاريخ المصدر : الدراسة الميدانية, 
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 (4) خريطة
 2020لعام  الموارد المائية في منطقة الدراسة

المااوارد المائيااة فااي  ةدائاار  باباال، فااي محافظااة العااراق و مديريااة المااوارد المائيااةالمصاادر الباحااث باالعتماااد علااى جمهوريااة 
( فااي توضاايح جاادول 10,2)  Arc Gis, تاام اسااتخدام برنااامط 2010قضاااء المحاوياال , خارطااة مشاااريع الااري فااي باباال , 

 . 2020المحاويل 
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 ((الخصائص البشرية  :الثاني ))المبحث

نسان هو من يعطي إلن اأمهما في الجغرافية على اعتبار  عامال  العوامل البشرية تمثل أساسا  ن  إ     
هو المنتط والمستهلك لذلك  فيعد  لعناصر البيئة الطبيعية أهميتها ويكسبها قيمة عليا ويعطي لوجودها معنى 

ن أياته المتعددة ويالحظ يسعى ويبذل كل جهده في سبيل توفير احتياجاته مستغال  في ذلك قدراته وامكان
هذه األسباب تؤدي بدورها في مجتمع المدينة الى نمو المدينة وتوسعها على اعتبارها احدى الركائز 

تعتمد عليها الكثير من الدراسات الجغرافية في سبيل معرفة حجم  إذالمجتمع البشري  إلقامةاألساسية 
صلة عليها وأيضا تعتبر ذات أهمية في النواحي السكان الذين يعيشون في المدن وماهي التغيرات الحا

تعتبر المنطلق للنمو والتنمية فمن خاللها يمكن ان  إذ تعد  االقتصادية و السياسية واالجتماعية وغيرها 
  توفر للمخططين رؤية مستقبلية تمكنهم من تحديد الحاجة الفعلية للسكان 

 :لمدينة المحاويلالخصائص السكانية اواًل : 

 طكااالتخطيالعلااوم والميااادين المختلفااة  و الدراساااتالسااكان موضااع اهتمااام ومحااورا لكثياار ماان  عااد  ي     
واإلدارة والطااب واالجتماااع واالحصاااء والجغرافيااة ويباارز االخااتال  فااي هااذه الميااادين فااي طريقااة دراسااة 

السكان أهمية في وان لعامل  (1) السكان وماهي طبيعة األسئلة ونوعيتها التي باإلمكان اإلجابة عليها ,
كثياار ماان الناااواحي االقتصااادية والسياسااية ويمكااان اعتبارهااا اساسااا  لوضاااع الخطااط والسااتراتيجيات ومااان 

 الخصائص السكانية في منطقة الدراسة هي : 

 ونموهم:حجم السكان  (1
، واالجتماع، االحياءالمجال إلى علماء هذا ، ويعود الفضل في القدم منذبدراسة السكان االهتمام  برز      

العنصر البشرى داخل  راسةدور الجغرافي بد ويظهرالسياسية.  بالعلوموالمهتمين ، والجغرافيا، واالقتصاد
الحضري،  لالقتصاد وموجه اساسعنصر  فهو نظرا للدور المهم الذي يقوم به االنسان،,  الحضرية المراكز

مجتمع حضري تعنى الحاجة  اي الزيادة في نا, بها االهتماميجب ف الوقت نفسهفي  مستهلكو منتط وهو 
وأهميته في  ثارهأنمط توزيع السكان له   الاختإلى المزيد من المرافق والخدمات العامة، كما أن دراسة 

                                                           

  . 41, ص 1998, دار صفاء للنشر والتوزيع , عمان ,  1واخرون , مدخل الى الجغرافية البشرية , ط برهم،نسيم  (1)



 الخصائص الجغرافية لمنطقة  الدراسة                                                         الفصل الثاني

 

64 
 

, ويشكل حجر الزاوية في عمليات التخطيط وتحقيق المشروعات المستقبلية الهامة للسكان المجاالتمختلف 
نها أمط والخطط التنموية هو الزيادة في معدالت النمو السكاني اذ نرى وان أي تحدي رئيم يواجه البرا

في إيجاد العالقة بين السكان  وقد يكون النمو تغيرا إيجابياالبرامط  الخطط و تشكل عامل ضغط امام تنفيذ
من  نمو السكان  يعد   (1)والتنمية عندما تكون الموارد المادية والبشرية متاحة وبصورة خزين غير مستثمر 

حد الدعائم األساسية, ويعبر عنه بالتغير الكمي في أالديموغرافية في العصور الحديثة , و  المظاهرابرز 
نقصان ويحصل النمو بفعل حركتين في المجتمع وهي الحركة كان باتجاه الزيادة او باتجاه العدد الس

حركة الوافدين و  عنركة المكانية الناتجة الطبيعية التي تنتط عن حركة المواليد والوفيات وأيضا الح
السكاني والزيادات السكانية ظاهرة يتعرض  . وان النمو (2)نمو السكان بفضل تلك العوامل  فيتغيرالنازحين 

لها السكان بصورة عامة في أي مكان في العالم وليست ظاهرة محددة البعد بل لها الكثير من االبعاد 
 في السكان نمو نألألنظار بات  قدو  .(3)متربطة مع بعضها سواء فيما يتعلق بالفرد او البيئة المحيطة به 

 االقتصادية المشكالت من العديد يخلق ألنه وذلكالتخطيط،  مشكالت أبرز من األخيرة السنوات
عليه تغيرات كثيرة  قضاء المحاويل مر ن  أنرى فقد  (4) .متكاملة حضرية خطط غياب حالة في واالجتماعية

الهجرة العكسية  في معدالت النمو للسكان وهذا سببه الزيادة في الوالدات والهجرة من الريف للمدينة وايضا
حركة النازحين وغيرها من العوامل السياسية التي مربها العراق وخاصة بعد عام  من المدينة الى الريف 

الذي يبين تطور سكان الحضر لمدينة المحاويل ( 8والشكل ) ( 8)ول دومن خالل معطيات الج 2003
اخذت بالزيادة والنقصان , مدينة المحاويل قد في سكان معدالت نمو ال ن أ( نجد  2020 – 1997للمدة ) 

 -1977فقد بلغ معدل النمو للسكان في المدة ما بين ) ( 2020-1997حسب احصائيات السكان للمدة )
(نسمة , وان سبب هذه الزيادة هو تحسن الوضع الصحي 4094( بزيادة سكانية بلغت )4,6%( ) 1987

الريف الى المدينة  والزيادة الطبيعية في معدل الوالدات , في  واالقتصادي , إضافة الى  زيادة الهجرة من
(  17125) في السكان عدد( فقد بلغ  1997 -1987ل المدة )قد انخفض معدل النمو خال حين نالحظ 

                                                           
(  2017 – 1997ندى احمد امين، اسقاطات القوى العاملة , التعليم والصحة و التركيب العمري والنوعي للسكان في العراق للمدة ) ( 1)

 .  33, ص 2011بحث دبلوم عالي في اإلحصاء التطبيقي , مقدم الى كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد , 

 . 130, ص 2002, دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد ,  1السكان، ج ةعباس فاضل السعدي، جغرافي (2)

(، أطروحة دكتوراه 1997 - 1977حسين علي محمد الراوي، تغير سكان محافظة االنبار وحركاته المكانية للمدة ) (3)

 . 191, ص 1999مقدمة الى كلية االداب جامعة بغداد , ( غير منشورة )

 .485 ص ،1993 االسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،4ط وتطبيقات، اسم فتحي ابو عيانة، جغرافية السكان (4)
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 تأثير,  االنخفاض%( ويعزى سبب هذا  4,4( نسمة وبمعدل نمو )6005نسمة أي بزيادة عددية مقدارها )
 1980)  الحروب التي مر بها العراق ومنها الحرب العراقية اإليرانية التي استمرت لمدة ثمانية سنوات من

  , 1990حرب الخليط والحصار االقتصادي الذي فرض على العراق عام  فضال  عن( ,  1988 –

 (8)جدول رقم 

 (2020 – 1997) معدل نمو القضاء للمدةمقارنة مع معدل النمو السنوي لسكان مدينة المحاويل             

عدد سكان  السنوات 
 المدينة

عدد سكان  معدل النمو %
 القضاء

 معدل النمو %  

1987 11120 ----- 143610 ------- 
1997 17125 4,4 182069 2,4 

2007 23472 3,2 256811 3,5 

2020 45072 5,2 372922 2,9 

 – 1997للسكان )نتائج الحصر والترقيم    بابل،مديرية إحصاء  التخطيط،وزارة  العراق،جمهورية  المصدر: -1

 منشورة.بيانات غير  (2020

 المعادلة:تم استخراج معل النمو السكاني وفق  -1

R : يتم حساب معدل النمو حسب المعادلة التالية  = √
p1

P0

t
− 1 ) × 100 

 ان:حيث 

  R السنوية. نسبة الزيادةPT  الالحق. عدد السكان في التعدادPo السكان في التعداد  عدد
 السنوات بين التعدادين .  عدد tالسابق .

  308ص  ،2000 الموصل،جامعة  ،2ط السكان،جغرافية  الحديثي،طه حمادي  ينظر:
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 (8) شكل

  (2020 – 1997) مقارنة مع معدل نمو القضاء للمدةمعدل النمو السنوي لسكان مدينة المحاويل             

 (.8) بيانات جدول رقم المصدر: الباحث باالعتماد على

( نساامة , نجااد ساابب 6347( و بزيااادة سااكانية بلغاات ) 3,2(  بلااغ ) 2007-1997مااا معاادل النمااو للماادة ) أ
تراجع معدل النماو يعاود الاى انخفااض معادل الخصاوبة والظارو  التاي تبعات ساقوط نظاام الحكام  فاي العاراق 

ساااابب األوضاااااع الااااوالدات ب معاااادلوالعمليااااات اإلرهابيااااة والتهجياااار القسااااري , و االنخفاااااض فااااي  2003عااااام 
( اذ بلااغ معاادل النمااو  2020-2007خااذ معاادل النمااو باالرتفاااع خااالل الماادة   ) أثاام ,  االقتصااادية المترديااة

وان ساااابب هااااذه الزيااااادة يعااااود  ارتفاااااع معاااادل  2020(  لساااانة ,21600وبزيااااادة عدديااااة بلغاااات )  (  5,2%)
( نسمة لعام  2070مة والفارق يكون )( نس428ومعدل الوفيات ) مولود( 2498بلغ ) إذالوالدات في المدينة 

والهجرة من الريف الى المدينة وتعددت أسباب هذه الهجرة فمنها قسري بسبب تردي األوضااع فاي   (1)2020
ثاااار سااالبية فاااي القطاعاااات أ ط عنهاااا مااانناااتوماااا  (2)(816فقاااد بلاااغ عااادد الناااازحين ) 2003عماااوم الااابالد  بعاااد 

اصابح هنااك هجارة عكساية مان  إذمقارنة مع الرياف  ,في المدينةجميعها  االجتماعية والخدمية  االقتصادية و
( نساامة وهااذا سااببه هجاارة 81589) بلااغسااكان الريااف  اننجااد  2007عااام   تقااديراتالمدينااة الااى الريااف ففااي 

                                                           
  . 2020جمهورية العراق, وزارة الصحة , دائرة صحة بابل ,قسم التخطيط , شعبة اإلحصاء ) بيانات غير منشورة( , (1)

 . 2020غير منشورة (, جمهورية العراق , وزارة الهجرة والمهجرين , دائرة الهجرة والمهجرين في بابل ) بيانات  (2)
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إضاافة  ,بسبب توفر األراضي وأيضا يعد الريف منطقة آمنة وساله غاذاء للماواطن العراقاي ,السكان الى الريف
نجااد قااد بلااغ سااكان المدينااة  2020تحوياال األراضااي ماان زراعيااة الااى أراضااي سااكنية و وصااوال الااى تعااداد  الااى

االنتشااار للسااكن العشااوائي الااذي كااان  نتيجااةهااو النمااو  لارتفاااع معااد فااي  ن السااببأ, كمااا ( نساامة 45072)
هناك سبب رئيساي  ذلك فضال  عن  الدولة , سبب انتشاره هو عدم توفر األراضي المخصصة للسكن من قبل

 2015من زيادة معدل النمو هو زياادة حجام الساكان للمديناة بسابب توساع المخطاط األسااس للمديناة فاي عاام 
منااتظم , ال غيااروضاام العديااد ماان األراضااي الريفيااة الواقعااة علااى اطاارا  المدينااة التااي تمتاااز بالسااكن العشااوائي 

اذ اثاار السااكن  ,  رنااة بأسااعار العقااارات المرتفعااةأسااعار األراضااي بالمناااطق الزراعيااة مقا انخفاااض فضااال  عاان
 شاايوع 2003ناارى هناااك رغبااة كبياارة ماان سااكان المدينااة وخاصااة بعااد عااام  إذالعشااوائي علااى منطقااة الدراسااة 

سااار فاااي بنااااء مساااتقل وهاااذا دفاااع الساااكان بالتوجاااه الاااى ألظااااهرة االنشاااطار االساااري بسااابب رغباااة الكثيااار مااان ا
وهاااذا ماااا  ,ء الوحااادات الساااكنية بصاااورة غيااار رسااامية وأيضاااا غيااااب الرقاباااة المديناااة وبناااا فاااي الفارغاااةاألراضااي 

الباادع الكبياار ان هااذه  ومنطقااةابااو بااالو   ومنطقااةخنفااارة  ومنطقااةالشاااكرية وابااو سااديرة  مناااطقنالحظااه فااي 
ممااا زاد ماان سااكان المدينااة وكااان سااببا فااي ارتفاااع معاادل النمااو شاايدت عليهااا مساااكن عشااوائية   قااد المناااطق
 للسكان .السنوي 

ن أنجد  (8)الجدول  كما فيمقارنة معدالت النمو لمدينة المحاويل مع معدل النمو للقضاء  عندو         
 وهو معدل نمو مرتفع%(  4 ,4قد بلغت ) 1997 – 1987معدل النمو في مدينة المحاويل خالل المدة 

ن معدل أنالحظ  (2007 – 1997) بينما في المدة %( 2. 4)البالغ معدل النمو لسكان القضاء  اقف وقد
قل من معدل نمو سكان أفهو %( وعند المقارنة مع نمو سكان القضاء  3 ,2)للمدينة بلغ  نمو السكان

نرى هناك معدل نمو ( 2020 – 2007 )معدل النمو في المدينة للمدة ماأ % ( 5,3)      القضاء البالغ 
   لما يعاد( نسمة أي  21600زيادة مقدارها ) الدراسةمنطقة  حققت إذ متوازن ومعدل زيادة  مرتفع

ما عند مقارنة الزيادة السكانية للقضاء مع المدينة خالل أ,  سنة  13خالل  في السنة  ( نسمة 1661)
( نسمة  8931)  يعادل  ( نسمة أي ما 116111المدة نفسها نالحظ ان نسبة الزيادة السكانية قد بلغت )

وعمليات النزوو والتهجير القسري التي عصفت  ,2003 , وزيادة الهجرة خاصة بعدسنة 23في السنة خالل 
وجود توازن في عدم  وفي السنوات الالحقة نالحظ  ومنها شمال محافظة بابل ,محافظات العراق بمعظم

 .و القضاء سبة التغير للزيادات السكانية بين مدينة المحاويل ن
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 السكان: توزيع (2

توزيااع السااكان علااى خريطااة منطقااة المكااان الماادروس  بهااايقصااد بتوزيااع السااكان هااو الكيفيااة التااي يااتم       
وكثياار ماان المختصااون فااي موضااوع الجغرافيااة يهتمااون بتوزيااع السااكان الرتباطااه بالمكااان فهااو يوضااح ماادى 

مااان  تعاااد   فااااتهمالساااكان وكثاوان لدراساااة  ,  (1)تفاعااال كااال عنصااار فاااي البيئاااة الطبيعياااة ماااع العناصااار البشااارية 
تمكاانهم ماان اظهااار التباينااات فااي التوزيااع حسااب الوحاادات  إذاألمااور التااي يعطيهااا الجغرافيااون أهميااة خاصااة 

وهذا بدوره يمكن الباحث والمخطط من تحديد نوع التوزيع وماهي األسباب والمؤثرات التي تنتط عان  اإلدارية
التركاز والتشاتت داخال المديناة  مان األماور التاي تفسار  فضاال عانوان دراساة توزياع الساكان  (2)هاذا التوزياع 

 .والكثافة السكانية كاالتيتوضيح توزيع السكان ظاهرة النمو الحضري وسيتم 

  : التوزيع العددي والنسبيأ-2
سكان المحافظة ,وقد توضح  مجموعالوحدة اإلدارية من  بييقصد بالتوزيع العددي والنسبي , نسبة ما يص

معينة ,  مداتاو  مدة تطور تلك األهمية في الى أهمية المكان , و  النسب المئوية واختالفها مكانا و زمانيا  
الجغرافي تكمن في تحليل األهمية وبيان أسباب تغيرها وتطورها اعتمادا على ارقام التعدادات  وبإمكان
او المكان  ,  التي تسبب التوزيع في المنطقة اتوتكمن أهمية التوزيع النسبي في تحديد التباين , (3) المختلفة

ويرتبط التوزيع العددي ارتباطا , عوامل الطرد في المكان عوامل الجذب او  تأثيرالواحد والتي وقعت تحت 
هذه الخرائط وأكثرها شيوعا  يمكن فهم و تصور هذا التوزيع وان من افضل وثيقا بالخريطة و التي دونها ال

التوزيع بالنقاط وذلك لكونها تعطي صورة واقعية  واستخداما واضحا  تعبيرا في هذا المجال هي خريطة 
 وماهي األنماط التي يتوزعون بها في المكان وكما انها تعطي, النتشار السكان ودرجة تركزهم وتزاحمهم 

وكما انها توضح  حيث تقاربها وتباعدها و احجامها الممثلة منوذلك من خالل النقاط , إحساسا بالكثافة 

                                                           

محمد السيد غالب , محمد صبحي عبد الحكيم , السكان ديموغرافيا وجغرافيا , مطبعة االنجلو مصرية , القاهرة ,  (1)
 . 219,ص 1967

 .  131-130ص مصدر سابق ,, فاضل السعدي عباس (2)

 . 79عامر راجح نصر , مصدر سابق , ص  (3)
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بين عناصر البيئة الطبيعية و العناصر  وهي بمثابة صورة نهائية للتفاعل ما (1)األرض المأهولة بالسكان 
باإلمكان استجالء صورة التوزيع العددي والنسبي   , (2)البشرية فضال عن التمثيل لتمركز السكان الصحيح 

التباين في  نالحظذ إ( 9)الجدول  معطياتمن  ,(2020و  2007و  1997لمنطقة الدراسة لألعوام )
 . توزيع السكان العددي والنسبي لمنطقة الدراسة

وعلى مستوى االحياء  (1997 )في عام خالل التوزيع حسب التسلسل الزمني للمدينة, يالحظ فمن     
 حي الفاروق  ثم ,% ( 22,2( نسمة وبنسبة )3798سكانه )وبلغ عدد  المرتبة األولى الزهراءحي  سجلقد 

(  ,اما المرتبة الثالثة تمثلت بحي القصبة %21,9( نسمة وبنسبة )3750) سكانهبلغ عدد و بالمرتبة الثانية 
المرتبة الرابعة حي الجوادين  واحتل% (  19,9نسبة )( نسمة وب3393) اذ بلغ عدد سكانهالكبير /القديمة 

% ( اما المرتبة الخامسة فقد جاء حي الشهداء  12,8( نسمة وبنسبة ) 2073وبلغ عدد سكانه )
 ةالسادس المرتبة في النور وجاء حي% (  12,9( نسمة وبنسبة ) 2037) عدد سكانهوالعسكري وبلغ 

المرتبة األخيرة حي القصبة  في حين احتل% (  11,9( نسمة وبنسبة ) 1776بمجموع سكان )
 .  % (  1,7( نسمة وبنسبة ) 299) عدد سكانهبلغ و الصغير /القديمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

( , أطروحة  1997 – 1977الجغرافي لسكان محافظتي صالو الدين ونينوى للمدة ) جواد كاظم الحسناوي، التوزيع (1)
 . 28- 27, ص 2005دكتوراه )غير منشورة( مقدمة الى كلية االداب , جامعة بغداد , 

 .153, ص 2011, دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان ,  1علي عبد الرزاق جلبي، علم االجتماع السكان، ط (2)
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 (9جدول )

 (2020 و 2007 و 1997) لألعوامالتوزيع العددي والنسبي للسكان في مدينة المحاويل 

 , محافظة بابل  1997المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائط تعداد السكان لسنة ( 1)
تقاديرات ساكان العاراق  بابال،المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصااء، مديرياة إحصااء (2)

 (, بيانات غير منشورة . 2020( و ) 2007) لسنة

 . 2020لسنة  ( الدراسة الميدانية3)

سكان  المدينة ت

 المدينة

1997 

 النسبة 

% 

سكان 

 المدينة

2007 

 النسبة 

% 

سكان 

 المدينة

2020 

 

 النسبة 

  % 

حي القصبة  1

 القديمة/الصغير
299 1.7 245 1 281 0.6 

 حي الصناعي  والمعامل 2
------ ------ 10 0.4 23 0.1 

 13.1 5925 18 4253 22,2 3798 حي الزهراء 3

 6.9 3094 9.3 2179 10.4 1776 حي النور  4

 10 4509 13.7 3225 21.9 3750 1حي الفاروق / 5

 الحي الجمهوري 6
--------- -------- 2234 9.5 3160 7 

 5.6 2550 7.5 1764 ------- ------- 2الفاروق /حي  7

حي القصبة القديمة /  8

 الكبير
3393 19.8 561 2.4 848 1.9 

 8.9 3995 12 2796 12,1 2072 1حي الجوادين / 9

10 
 14.2 6380 20 4784 11.9 2037 حي الشهداء العسكري

 2.3 1035 3 694 ------- ------- 2حي الجوادين / 11

 2.2 1005 3.1 727 ------- ------- المشتلحي  12

 4.4 1978 ------- ------- ------- ------- منطقة الشاكرية 13

 5.4 2425 ------- ------- ------- ------- منطقة خنفارة  14

 4.2 1900 ------- ------- ------- ------- منطقة أبو بالو 15

 7 3197 ------- ------- ------- ------- منطقة السعيدية 16

 4.7 2100 ------- ------- ------- ------- منطقة البدع الكبير 17

 1.5 667 ------- ------- ------- ------- منطقة البدع الصغير 18

 100 45072 100 23472 100 17125 المجموع           
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قد تكون ذات تركز سكاني  1997في منطقة الدراسة خالل عام حياء السكنية ألن معظم اأوعليه نرى       
سكنية( فقط وان االحياء  احياء 7في تلك الفترة كان )حياء السكنية ألالتركز سببه عدد ا ان هذا عالي

 إذويتم استغاللها للسكن بصورة كثيفة ومركزة ماعدا حي القصبة القديمة  ،كانت ذات مساحة سكنية قليلة
 كانت معظم مساكن الحي قديمة وغير مؤهلة للسكن فيها وقد استغلت مناطق تجارية.

النحو تقريبا ,فقد  في  ( 2007) وتواصلت الصورة التوزيعية العددية والنسبية لمنطقة الدراسة لعام  
( ثم حي  %20( نسمة وبنسبة ) 4784احتل حي الشهداء والعسكري المرتبة األولى بحجم سكاني )

( اما حي الفاروق فقد جاء  %18( نسمة وبنسبة ) 4253)  وبلغ عدد سكانهالزهراء في المرتبة الثانية 
في المرتبة  1/( ثم حي الجوادين%13,7بلغت )( نسمة وبنسبة 3225) هسكان وعددهبالمرتبة الثالثة 

( في حين جاء بالمرتبة الخامسة حي الجمهوري %12( نسمة وبنسبة )2796ذ بلغ عدد السكان )إالرابعة 
( وجاء حي النور بالمرتبة السادسة بحجم سكاني %9,5( وبنسبة بلغت )2234وبلغ عدد سكانه )

( 1764وبلغ عدد سكانه)  2السابعة حي الفاروق / ( وبالمرتبة %9,3( نسمة وبنسبة بلغت )2179)
( نسمة وبنسبة  727( و احتل حي المشتل المرتبة الثامنة وبلغ عدد سكانه) %7,5نسمة وبنسبة بلغت )

( وجاء حي %3( ونسبته )  694بالمرتبة التاسعة وبلغ عدده ) 2/( ثم حي الجوادين %3,1بلغت )
ما حي القصبة أ( %2,4( وبنسبة بلغت )561اشرة وبلغ عدد سكانه )الع بالمرتبة القصبة القديمة/ الكبير

( واحتل %1( نسمة وبنسبة بلغت )245المرتبة الحادية عشرة  وبلغ عدد سكانه )  احتلالقديمة/ الصغير 
 ,( %0,4وبنسبة بلغت ) (10)  حي الصناعي والمعامل المرتبة الثانية عشرة واألخيرة وبلغ عدد سكانه 

زيادة عدد حياء وبنسبة تركز غير مرتفعة هو ألسبب هذ التوزيع المتباين للسكان في هذه ان أيالحظ 
 . االحياء السكنية و انتقال السكان اليها و إحالل الوظائف التجارية محل السكن في احياء مركز المدينة 

نسبي  لمنطقة ق كبير في التوزيع العددية والاتضح هناك فار : 2020اما في تعداد السكان لعام    
من المناطق التي  ا  وضم عدد 2015, وسببه هو توسع التصميم األساس لمنطقة الدراسة في عام الدراسة
أطرا  المدينة وأصبحت مناطق عشوائية داخل التصميم وضمن الحدود البلدية للمدينة,  علىكانت 

حي  احتل (5) وخريطة (9ومن بيانات الجدول ),  2020لسنة  حي ومنطقة سكنية (18عددها)واصبح 
حي , ثم  ( %14,2) ( نسمة وبنسبة بلغت6380المرتبة األولى وبلغ عدد سكانه )  والعسكري الشهداء 
حي  وجاء , (  %13,1بنسبة بلغت ) ( نسمة و 5925بالمرتبة الثانية وبلغ عدد سكانه )  الزهراء 
 , ( نسمة %10نسبته ) ( نسمة وبلغ 4509بالمرتبة الثالثة وبلغ عدد سكانه )  1/الفاروق 
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رتفاع هو موقعها المميز بحيث إلن سبب هذا اأحياء بارتفاع النسبة السكانية فيها و ألوتمتاز هذه ا      
ية صلألحياء األنها من اأ فضال  عنربها من  طرق النقل والمواصالت قتتوفر فيها معظم الخدمات و 

 ( نسمة 3995بالمرتبة الرابعة وبلغ عدد سكانه )  1/حي الجوادينللمدينة وليست حديثة التكوين , ثم جاء 
ونسبته  ( نسمة3160المرتبة الخامسة وعدد سكانه )  حي الجمهوري  , واحتل ( %8,9) وبنسبة بلغت

( نسمة وبلغت نسبتها 3197بالمرتبة السادسة  وبلغ عدد سكانها )  منطقة السعيدية , ثم جاءت ( 7%)
حي , ثم (%6,9نسبته )( نسمة وبلغ 3094السابعة وبلغ عدد سكانه ) بالمرتبة حي النور, وجاء  (7%)

منطقة , اما (  %5,6) وبنسبة بلغت ( نسمة و2550احتل المرتبة الثامنة وبلغ عدد سكانه ) 2الفاروق /
, ثم جاء في  (%5,4) وبنسبة بلغت ( نسمة2425سجلت المرتبة التاسعة وبلغ عدد سكانه )خنفارة 

احتلت  ثم نسمة , (%4,7) ( نسمة وبلغت نسبته2100المرتبة العاشرة منطقة البدع الكبير وعدد سكانه)
وجاء  (  %4,4) ( نسمة وبلغت نسبتها1978) وبلغ عدد سكانها المرتبة الحادية عشرة منطقة الشاكرية
في حين  . ( %4,2) نسبته مة وبلغ( نس1900وبلغ عدد سكانه )  منطقة ابوبالوعشرة  بالمرتبة الثالث

وجاء ( %2,3)بلغتونسبته ( نسمة 1035وبلغ عدد سكانه )  2حي الجوادين/ عشرة  احتل المرتبة الرابع
منطقة , ثم (  %2,2نسبته )( نسمة وبلغت 1005بالمرتبة الخامسة عشرة وبلغ عدد سكانه ) حي المشتل 

جاء   ( وبعدها%1,5نسبته )( نسمة  وبلغت  667عشرة وبلغ عدد سكانه ) صغير احتلت السادسالبدع ال
( %0,6نسبته )( نسمة وبلغ 281عشرة وبلغ عدد سكانه)  بالمرتبة السابع حي القصبة القديمة /الصغير

نسبته ( نسمة وبلغت 23وبلغ عدد سكانه )  الحي الصناعي والمعاملعشرة جاء بالمرتبة الثامن  وأخيرا 
عداد السكان في الحي الصناعي وحي القصبة القديمة /الصغير أ ان السبب في االنخفاض في  ,( 0,1%)

ارتفاع أسعار أراضي هذه االحياء لموقعها المتميز بالقرب من  فضال  عنهو صغر مساحة هذه االحياء 
ة وذلك لكونها كز المدينة فقد الحظ الباحث إحالل الوظيفة التجارية والصناعية في محل الوظيفة السكنير م

مام الوظائف األخرى لهذا اتجه السكان نحو مناطق واحياء أخرى , اما حي أتمتاز بضعف مقاومتها 
لى بعدها فضال  إالمشتل وحي الجوادين احياء حديثة التكوين وتمتاز بسعة مساحتها وقلة الخدمات فيها 

نها منطقة عشوائية أعتبار أ مات على , اما منطقة البدع الصغير فتمتاز بانعدام الخد عن مركز المدينة
 . كافة غير منتظمة وتنعدم فيها الخدمات البلدية
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 ( 5خريطة )

 (2020و 2007و 1997) لألعوامالتوزيع النسبي للسكان في مدينة المحاويل 

         2015خارطة التصميم األساس لمدينة المحاويل لعام  (10الباحث باالعتماد على بيانات جدول رقم )المصدر: عمل 
 . Arc Gis (102.2) باستخدام برنامط
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ن هذا التركز أو  خرآلن توزيع السكان قد تباين في منطقة الدراسة من حي أ نجدمن خالل ما تقدم        
بالقرب منها , وعامل الهجرة العالي في بعض المناطق كان سببه توفر الخدمات ووجود المساكن العشوائية 

وصحية ومريحة تلبي  ةالذي شهدته المدينة مما ينعكم سلبا على تنمية المدينة وتوفير مساكن منتظم
 مام تنمية المدينة . أصبح مشكلة تقف أنسان األساسية المادية والروحية وهذا بدوره احتياجات اإل

تنموية مستدامة وذات ابعاد زمنية ونوعية ومكانية بحيث بعاد أن التنمية الحضرية تهد  أيضا الى أ     
تنمية  جميعهمالسكان واالفراد   وان التنمية التي ال تستهد اتشمل المنطقة الحضرية المعينة وما يجاوره

   (1)ناقصة 

 : الكثافة السكانية ب: 2

معينااة منطقاة  ن للكثافاة الساكانية أهمياة خاصاة وذلاك ألنهاا تبااين مادى تركاز وتشاتت الساكان مان إ           
الخااام التااي هااي حاصاال قيمااة اجمااالي السااكان فااي دولااة معينااة او  ةالااى منطقااة أخاارى وتعاار  أيضااا بالكثافاا

هو ابساط أناواع  من هذا النوع من المقاييإو  (2)منطقة ما او أي حيز مكاني إقليمي على المساحة العامة له 
يسااااتخدم  (3)ال فكااارة بسااايطة عااان مااادى تركاااز الساااكان فاااي اإلقلااايم او المنطقاااة إ يبحياااث ال يعطااا مالمقاااايي

الباحثون الكثافة العامة ) الحسابية ( على مادى نطااق واساع كلماا كانات المسااحة للمنطقاة كبيارة كلماا كانات 
لية من المواد أحيانا وعلى الرغم من ذلاك فاناه وذلك لكون المساحة ذات قيمة خا (4)مؤشرات الكثافة مضللة 

قل تقدير ممكن مع إمكانياة التحليال أيبقى مؤشرا يفيد في إعطاء تصور عن ماهي طبيعة توزيع السكان في 
دراساااة لعاااام نالحاااظ ان الكثافاااة العاماااة لساااكان منطقاااة ال (10)المكااااني لهاااذا التوزياااع ,  ومااان خاااالل الجااادول 

 مناطق من حيث الكثافة السكانية : اربعةتم تقسيم المنطقة الى  وقد/ هكتار  نسمة( 11)قد بلغت  2020

 

                                                           
 احمد محمود السحيمات , تخطيط التنمية الحضرية في الكرك , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الدراسات العليا , الجامعة (1)

 .11, ص 1990األردنية , 

 (2)  JEromed . Fellmann , and others , Human Geography ( Lands capes of Huma octivities  ) Mc 
GramHill Hiyher Education , 2007 , P . 119  .                                                                                               

 .40, ص 2000,دار النهضة العربية، بيروت ,  5فية السكان، طفتحي أبو عيانه، جغرا -(3)

,  2002, بيت الحكمة، بغداد ,  1منصور الراوي، سكان الوطن العربي، دراسة تحليلية لمشكالت الديموغرافية، ج -(4)

 .115ص
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 (10)جدول 

   (2020) لعام في مدينة المحاويل  لسكانالعامة الكثافة 

 -على: من عمل الباحث باالعتماد  المصدر:     

)غير     بيانات  (،2020تقديرات السكان لعام ) بابل،مديرية إحصاء  لإلحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط، ةالعراق، وزارجمهورية  -1

 منشورة(.

دائرة بلدية المحاويل , شعبة تنظيم  بابل،مديرية بلديات  العامة،وزارة االعمار واإلسكان والبلديات واالشغال  العراق،جمهورية  -2

 . 2020المدن , بيانات )غير منشورة ( 

.  Gis ( 2020التسجيل العقاري المحاويل , الشعبة الفنية  مالحظيه بابل،مديرية التسجيل العقاري  العدل،وزارة  العراق،جمهورية  -3

 2020 منشورة(غير بيانات )

 الكثافة العامة  السكان المساحة بالهكتار المدينة ت

 هكتارنسمة /

 48 2425 51 منطقة خنفارة  1

 34 3160 93 الحي الجمهوري 2

 31 6380 207 حي الشهداء العسكري  3

 23.4 4509 193 1حي الفاروق 4

 20.4 1978 97 منطقة الشاكرية  5

 18 3995 225 1حي الجوادين/ 6

 17 2100 127 البدع الكبير 7

 17 5925 350 حي الزهراء 8

 14 3197 232 السعيدية  9

 14 3094 230 حي النور  10

 9 2550 285 2حي الفاروق / 11

 8.3 1900 230 منطقة ابوبالو 12

القديمة / حي القصبة  13

 الكبير

171 848 5 

 3 1035 350 2حي الجوادين / 14

حي القصبة القديمة/  15

 الصغير

107 281 3 

 2.2 667 310 البدع الصغير 16

 1.23 1005 815 حي المشتل 17

 0.1 23 222 حي الصناعي والمعامل 18

 269 45072 4295 المجموع
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شملت منطقة خنفارة وبلغت    وقد نسمة / هكتار( 48 –23,5وتتراوو ما بين )منطقة عالية الكثافة: -1
وان السبب من ارتفاع الكثافة السكانية في هذه المنطقة هو صغر المساحة , هكتار , ( نسمة/  48كثافتها )

و ارتفاع عدد السكان  2م (100)  زفضال  عن صغر مساحة  قطع األرض  السكنية السكنية والتي ال تتجاو 
ن منطقة خنفارة عشوائية  وغير منتظمة وتمتاز بالكثافة السكانية المزدحمة ,ثم أفي هذه المناطق على اعتبار 

( نسمة 31( نسمة / هكتار وحي الشهداء والعسكري وبلغت كثافته )34الحي الجمهوري  وبلغت كثافته )
العمق  فضال  عنياء هو المساحة الصغيرة وقربها من السوق , هكتار, ان سبب ارتفاع الكثافة في هذه االح/

  .التاريخي والروابط االجتماعية التي يمتاز بها سكانها , والتي شجعتهم على البقاء وعدم رغبتهم في ترك الحي 

وقد شملت هذه  هكتار(/  نسمة 23,4 – 14,1)بين  نسبتها ما وتتراوو الكثافة:منطقة متوسطة  -2
( 23,4وبلغت كثافته السكنية ) 1الفاروق/حي من  كل حياء ومنطقة سكنية وهيأالمرتبة خمسة 

وكثافته السكانية  1ثم حي الجوادين / هكتار،( نسمة /20,4)نسمة/هكتار ومنطقة الشاكرية وبلغت كثافتها 
 الزهراء حي واخيرا   نسمة /هكتار( 17) بلغت كثافتهو  الكبير البدعومنطقة نسمة /هكتار  (18بلغت )
 هكتار.( نسمة / 17سكانية )ال كثافةوبلغت 

شملت أربعة  وقد ( نسمة / هكتار14 -5,1وتتراوو نسبتها ما بين ) السكانية:منخفضة الكثافة  منطقة-3  
حي النور وكثافته ( نسمة/ هكتار, ثم 14احياء ومنطقة سكنية وهي منطقة السعيدية وبلغت كثافتها السكنية )

( نسمة/هكتار وأخيرا منطقة ابوبالو 9وبلغت كثافته السكنية ) 2( نسمة/ هكتار وحي الفاروق/14السكنية )
 ( نسمة /هكتار . 8,3وبلغت كثافته السكنية )

( نسمة / هكتار وشملت ستة احياء 5 -صفر) ما بين وتتراوو نسبتهامنطقة واطئة الكثافة السكانية:  -4
البدع /الصغير ,   ةالقديم , حي القصبة  2, حي الجوادينحي القصبة القديمة /الكبير ) ومناطق سكنية وهي 

 2و  3و  3و 5 ) السكانية على التوالي ( وبلغت كثافتهماحي الصناعي والمعامل حي المشتل ,  , الصغير
, وتميزت معظم هذه االحياء  والمناطق السكنية بحداثتها وسعة  نسمة / هكتار(  0,1و  1. 23و  2.

على و  , قسم منها صناعي وترفيهي وتجاري  إذ ,نوع االستخدامات لألرض فضال  عنالمساحة التي تشغلها , 
هو من حي المشتل سبب قلة الكثافة في لهذه االحياء والمناطق ضمن هذه الفئة   مساحة الالرغم من سعة 

ما بين مساحة القطعة السكنية الواحدة  (1)بلغت إذساحة القطع السكنية لسكنية التي تمتاز بسعة ماالحياء ا
 وجود الساحات الترفيهية واألسواق داخل االحياء. فضال  عن ( 2م450الى 2م300)

                                                           
 ام حمزة , نسيم صبيح ( .مقابلة شخصية مع مكاتب عقار االخوين  و مكتب البركة , في منطقة الدراسة )ضياء علي  و عص  -1
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   (6) خريطة                                     

 (2020) لسنة الكثافة العامة لمنطقة الدراسة*

 ARC GIS  .  (10.2.2)باستخدام برنامط  (10الباحث باالعتماد على بيانات جدول رقم ) عمل المصدر:
 . 2015ريطة التصميم األساس لمدينة المحاويل لسنة خ

 )*( تم تقسيم الفئات لكثافة السكان بواسطة طريقة تصنيف جينكز )اسلوب الفواصل الطبيعية(.
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    التركيب السكاني  (3
مجموعة من العوامل  ناتط منألنه وذلك ,  المهمة الديموغرافية من المظاهر التركيب السكاني  يعد            

للسكان , التي  (Quantitative)التركيب السكاني الخصائص الكمية ب ويقصدالتي تؤثر فيه وتتأثر به ,
الخصائص التركيب العمري والنوعي هم هذه أ التعر  عليها من بيانات التعداد العام للسكان , و  باإلمكان

 )Composition( أوتكوين  )structure(., وان لكلمة تركيب (1)يب االقتصادي والحالة االجتماعيةوالترك
وتقسيمها الى  قياسها  يمكنالتي جميعها  الحقائق المتعلقة بالسكان  يضم شامل و واسع السكان مفهوم 

خصائص معينة السيما تلك التي باإلمكان الحصول على بيانات حولها من التعدادات واإلحصاءات 
على تركيب وتوزيع السكان من احتياجات وبين  ببالعالقة بين ما يترت تهتم ن الرؤية التنمويةإ(2)الحيوية

وقد يؤثر التركيب والتغيرات التي تحصل فيه على هذه القدرة و االحتياجات  (3)القدرة على اإليفاء بها .
سبيل المثال تعتمد الديناميكية  فعلىاالجتماعية واالقتصادية ويساعد على تفسير بعض المشاكل التنموية 

ساس مصدر هذه أ يعدون ناث  في مرحلة الشباب الذين إلعلى عدد الذكور وا كبير   حد  الداخلية للعمالة الى 
العمالة , وكما يالحظ ان النمو السريع لفئة الشباب يحتاج الى توفير كل من الخدمات وفرص العمل وهذا 

القتصادية في المجتمعات النامية وعند عدم توفر تلك المتطلبات سو  يؤدي الى إعاقة للتنمية ا لما يحص
مر ضروري للمخططين وذلك في أن المعرفة في تركيب السكان أمن خالل ذلك يتضح لنا   (4)واالجتماعية 

و أ و سكنأو ترفيهية أحتياجات المطلوبة لكل فئة سواء خدمات تعليمية او صحية إلسبيل معرفة ماهي ا
التنمية  بصورة عامة  والتنمية الحضرية المستدامة بصورة  مستوى  في يؤثروهذا بدوره  خدمات بنى تحتية

 خاصة .

 

                                                           

آمناااااه أباااااو حجااااار، المعجااااام الجغرافاااااي )اول معجااااام شاااااامل بكااااال المصاااااطلحات الجغرافياااااة المتداولاااااة فاااااي العاااااالم -1
 .171, ص 2009, دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان ,  1وتعريفاتها(، ط

 . 390, ص 2015مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع , األردن , ,2عباس فاضل السعدي, جغرافية السكان, ج -2

 . 53حسون عبود دبعون الجبوري، مصدر سابق، ص - 3

  . 130,ص 1982,الجامعة األردنية , 1فوزي سهاونه , مبادئ علم الديموغرافيا ,ط - 4
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 النوعي  أ: التركيب  -1
ناث وا ذكورلى إحيانا  التركيب الجنسي , تقسيم السكان أو كما يطلق عليه أبالتركيب النوعي يعر        

المتطلبات  والرجل وتباينختال  ما بين قوى المرأة إلجتماعية بفعل اإلقتصادية واإلهميته اأ ولهذا التوزيع 
عدد الذكور على زاد ذا إناث و إلمن ا 100يوضح التركيب النوعي للسكان نسبة الذكور لكل  (1)منهما  لكل  

عر  تو ( 2)اناث عددا إلذا كان الذكور دون اإكثر من مائة في حين تقل عن مائة أاالناث كانت النسبة 
( أنثى 100( ذكر مقابل ) 105) تبلغ عموما عند الميالد نسبة النوع هي عدد الذكور الى عدد االناث وهي

 ويعد   (3 )وتأخذ نسبة النوع بالتناقص مع تقدم العمر بحيث ان ثمانية من كل عشرة معمرين هم من النساء 
هم الصفات الديموغرافية األساسية التي يمكن ان تؤثر بطريق مباشر على أ التركيب النوعي للسكان من 

الهجرة والبنية الحرفية والصفات السكانية األخرى  تتأثرن أ وباإلمكانوالوفيات وواقع الزواج اعداد المواليد 
 . (4)بالنسبة العددية 

 1997نسبة النوع في منطقة الدراسة قد بلغت في عام  نأ (11)خالل الجدول  لنا منيتضح     
ن النسبة أنالحظ   2007ما في عام أ,  (99في المحافظة والعراق )النوع نسبة على من أ  ( وهي101)

 في عام  ثم( 101العراق البالغة ) هي عليه في المحافظة و مماعلى أ ( وهي  103ارتفعت لتصل الى )
ع في نسبة النوع اوهذا المؤشر يدل على ارتف  ئة من االناثام ذكر لكل    ( 107الى ) ارتفعت قد 2020

عودة كثير من  فضال  عنلصالح الذكور وان السبب في هذا االرتفاع هو تحسن المستوى المعاشي هي و 
شهدت تدفقا كبيرا في  المدةن هذه أذلك  فضال  عنصلية ألالعوائل التي كانت مهاجرة الى مناطق سكناهم ا

مساحة  توسعالعمل وان  عداد الذكور )الفئة النشطة ( من المناطق الريفية الى المدينة والذين هم في سنإ 
ونتيجة لما حصل في المدينة  ,وضم مناطق أخرى أدى الى ارتفاع في حجم السكان2015المدينة في عام 

من توسع في األنشطة االقتصادية والسيما قطاع التجارة والبناء والتشييد للقطاعات الخاصة والحكومية 
من المؤثرات التي تحول دون ظهور  بكثيريكون مرتبطا   أي منطقةن نسبة النوع وتباينها في أ,المتعددة 

                                                           

ان وديموغرافية الوطن عبد علي الخفاف , محمد احمد عقلة المومني , جغرافية السكان دراسة في اداب السك (1)

 . 242, ص 2001, دار الكندي للنشر والتوزيع , االردن ,  1العربي , ط

 . 212,  ص 1981عباس فاضل السعدي , دراسات في جغرافية السكان , منشاة المعارف , اإلسكندرية ,  (2)

lned,in: pour laCSi, 2005,P5 . ,G.Pisonetl .Touslem on '.Sex ratio' (3)- 

 .  120فوزي سهاونه , مصدر سابق , ص- (4)  
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والهجرة والتباين في  والنزوو ( ومن هذه المؤثرات حالة الحرب105هذه النسبة ضمن الحد المطلوب )
 . للسكان قتصاديالوامعدالت المواليد والوفيات فضال  عن الوضع السياسي 

 (11جدول )

 (2020و 2007و 1997) لألعوامسبة النوع التوزيع النسبي لمدينة المحاويل بحسب ن

تقديرات السكان تعدادا و   بابل،مديرية إحصاء محافظة  لإلحصاء،الجهاز المركزي  التخطيط،وزارة  -1 المصدر: 
 منشورة(.)بيانات غير  2020- 2007 – 1997 لالعوام 

  100 ×*نسبة النوع = نسبة عدد الذكور / عدد االناث 
 . 297, ص 2010, دار وائل للنشر ,عمان ,  1يونم حمادي علي , مبادئ علم الديمغرافية , ط -المصدر:

 التركيب العمري:ب:  - 3 

قدرة الفرد على العطاء وعلى  من حيثفهي تعطي مؤشرا   , عمر مهمةال حسبدراسة السكان  د  تعُ          
جتماعية وهي المحدد لنسبة اإلعالة إلقتصادية والمالمح اإلنشطة اإلحيوية المجتمع وهي المعيار لسيادة ا

يعطي نسب المواليد والوفيات وكذلك  إذان التركيب العمري ذات أهمية ( 1) اة على عاتق الشباب المنتط ،الملق
يبين حيويتهم وقدرتهم اإلنتاجية ,ومن خالل التركيب السكاني يمكن معرفة اعداد السكان صغار السن والكبار 

وباإلمكان معرفة واقع التركيب العمري في   (2)في السن إضافة الى إمكانية معرفة النمو السكاني للمدينة 
 ( .12جدول )ال حسب سيم السكان الى ثالث فئات عمريةمدينة المحاويل من خالل تق

                                                           

 328، االسكندرية، ص2005فايز محمد العيسوي، اسم جغرافية السكان، دار المعرفة الجامعية، (1)

 .153, ص 1982مطبعة جامعة بغداد ,  العراق،جغرافية سكان  فليحة،احمد نجم الدين  (2)

 نسبة النوع*  عدد االناث عدد الذكور السنوات

 

1997 8623 8502 101 

 

2007 11930 11542 103 

 

2020 23272 21800 107 
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  سنة( 15فئة صغار السن )اقل من -1
من سكان منطقة  (% 45 ,7) نسمة وقد شكلت نسبة(  20600) ن عدد السكان ضمن هذه الفئة بلغإ     

طاقة بشرية الدراسة وتعد نسبة مرتفعة وهذا دليل على ارتفاع في الخصوبة السكانية مما يدل على وجود 
لها وبناؤها بشكل صحيح لتكون كافة واعدة في المستقبل من الضروري التخطيط لها وتوفير متطلبات الحياة 

 للمستقبل.من تنمية المدينة  البد  ذ إ ،لها دور في تحقيق التنمية مستقبال  

 : سنة ( 64اقل من  – 15فئة متوسطي السن )-2

هذه  ن  إ( %52,15نسمة بما يشكل نسبة تقدر ) (23501هذه الفئة في مدينة المحاويل ) يبلغ عدد سكان     
ن ارتفاع هذه النسبة إو  اقتصاديا ،عالة وهي الفئة النشطة ر في تقديم الخدمات وتقع عليها اإلالفئة لها دور كبي

ص عمل لهم من خالل إقامة توفير فر فرص العمل والبطالة لذا من الضروري  في المدينة جعلها تعاني من قلة  
 .المشاريع التنموية في المدينة

 (12جدول )                                  
 2020 لسنةمدينة المحاويل لسكان التركيب النوعي                      

 *نسبة االعالة      % (1)اعداد سكان الفئة      الفئة العمرية
  45.7 20600 سنة  15اقل من 

 
92 % 

 52,15 23501 سنة 64– 15
 2,15 971 سنة فاكثر  65

      100 45072 المجموع
       , بيانات  2020جمهورية العراق , وزارة التخطيط , مديرية إحصاء بابل , تقديرات سكان محافظة بابل  -1 -المصدر :
 غير منشورة (   )

 المعادلة:*نسبة االعالة تم الحصول عليها من خالل 
 100 × سنة فاكثر 65سنة + فئة كبار السن  15عدد سكان فئة صغار السن اقل من نسبة االعالة=     

 سنة  (65اقل من  -15عدد سكان فئة متوسطي السن )                   
 .153ص , 1982،جغرافية سكان العراق، مطبعة جامعة بغداد، بغداد  فليحة،احمد نجم الدين  المصدر:
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 : ( والذين هم فوق سن العملفأكثر 65فئة كبار السن )-3

منتجة وتعيلها الفئات األخرى وتكون في هذه الفئة نسبة الهذه الفئة من الفئات غير  ن نعد  أيمكن       
( وجد ان اعداد هذه الفئة منخفضة اذ بلغ 12معاينة الجدول ) الذكور ومن خاللاالناث مرتفعة على نسبة 

(  من مجموع سكان منطقة الدراسة , ومن %2,15)وبنسبة ( نسمة في مدينة المحاويل  971) اعدده
شخص في 100يتحمل مسؤوليتهم كل  بحيثخالل هذه الفئات العمرية الثالثة يمكن إيجاد نسبة االعالة , 

 المسؤوليةنسبة مرتفعه تسهم في زيادة  , وهذه  تعد   ( %92) وبهذا بلغت نسبة االعالة    (1)سن العمل 
 على الفئات الشابة في سن العمل في مدينة المحاويل . 

 طرق النقل : 4

صورة عامة نحو بنسان و إلعلى فعاليات ا ا  كبير  ا  واثر  ا  النقل من العناصر المهمة التي لها دور  يعد     
 مما المدينةرفع قيمة األرض في  فيالنقل  ق دور طر  توسع المدينة ونموها العمراني والتنموي حيث يبرز

األخرى ويساهم أيضا بتشتت كثير  االستعماالتينتط عنه دخول استعماالت مختلفة للمنطقة مقابل تراجع 
ن مدينة المحاويل يخترقها أتبين  (7)  وخريطة(  13)من خالل معطيات جدول و  (2)من وظائف المدينة 

االقتصادية للمدينة والذي بلغ طوله  الناحيةالطريق الرئيم الذي يربط حلة بغداد وهذا له دور مهم من 
بصرة ووجود  –( كم وأيضا يمر بمنطة الدراسة خط سكك الحديد بغداد 4,109داخل منطقة الدراسة  )

اما الطرق الثانوية , ( كم  3,750المدينة ) محطة سكك المحاويل وقد بلغ طول سكك الحديد في داخل
بغداد الرئيم ويربط ثالثة احياء وهي  -يمتد من طريق حلة األول الطريق الثانوي تمثلت المدينة  داخل

الذي يمتد من طريق حلة , ثم الطريق الثانوي الثاني حي الشهداء وحي الجوادين وحي الجوادين الملحق 
 ماأبالمناطق والنواحي التابعة لها كما ويربط المحاويل بقضاء الصويرة ,  مدينة المحاويل  الذي يربط بغداد

( 3,850جموع الطرق الثانوية )وبلغ م ,طريق الثالث الذي يربط حي المشتل بالطريق الرئيسي حلة بغداد ال
الترابية  وبلغ الطرق  , ( متر طول 108,185مجموع الطرق في المدينة ) بلغ بصورة عامة, و كم
ن السكن العشوائي قد امتد أ( متر طول , ونرى 4225)  اما الطرق المبلطة بلغت ,متر طول ( 66140)

                                                           

 . 94عامر راجح نصر، المدن المتوسطة ودورها في التنمية الحضرية في محافظة بابل، مصدر سابق، ص (1)

محمد أزهر السماك واخرون، استخدامات األرض بين النظرية والتطبيق، مديرية دار الكتب للطباعة  (2)

 .57, ص 1985والنشر، جامعة الموصل , 
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واستغل محرم الطريق بصورة غير رسمية بأنشاء العديد من , بغداد  - بجانب الطريق الرابط بين حلة
ن المساكن بجانب سكة الحديد المحالت التجارية والمساكن ذات الطابع التجاري , أيضا امتدت العديد م

مام أي مشروع تطوير واقع أ ا  أصبحت تشكل معوق إذوأصبحت هذه المساكن مجمعات عشوائية كثيرة ,  
 السكان  هو قيام يحدث داخل الحي السكني العشوائي  يالحظ ان ما وكما المدينة الحالي والمستقبلي

وغير  ةعشوائي وبصورةكثيفة متالصقة  األبنية فتبدورقعة االرض  كلبنية السكنية على ألبناء ابعملية 
بنية ألعليها ا تسيطرو ,  من نصيبها من المساحات التنظيميةخرى الجوانب األ تلكمما يحرم ,  ةمدروس
وعلى الرغم من الموقع المتميز للمدينة  الواسعة المنظمةالى ضرورة وجود الشوارع  اهتمامإلادون  السكنية

بغداد لكنها مازالت مدينة فقيرة تعاني من مشكلة السكن العشوائي فيها والذي اصبح  -الرابط بين حلة 
بعض الطرق أصبحت عائقا  ن  أ( بحيث 7يشكل عقبة عند التخطيط لتطويرها وكما موضح في خريطة)

من المدينة في جهة الشرق عن الجانب  ا  كبير  ا  مام توسع المدينة بسبب موقع الطريق الذي يفصل جانبأ
 خر في جهة الغرب وبهذا استغلت بصورة عشوائية .اال  

 (13جدول )
 . 2020لسنة منطقة الدراسةأطوال طرق النقل الرئيسية والثانوية في 

 طول الطريق/كم داخل منطقة الدراسة نوعه            اسم الطريق ت

 كم 4,109 رئيسي بغداد -طريق المرور السريع  حلة 1

 كم2,260 رئيسي سدة -طريق  المرور محاويل  2

 كم 1,750 ثانوي ناحية االمام  –طريق محاويل  3

4 

 

 طريق محاويل _ حي الشهداء           

 2وحي الجوادين وملحق الجوادين/

 كم1 ثانوي

 كم1 ثانوي حي المشتل -طريق محاويل 5

 كم 3,750 رئيسي طريق خط سكة الحديد  6

 وجساور طارق  مديرياة,  والجساور للطارق  العاماة الهيئاة,  واالساكان االعمار وزارة, العراق جمهوريةالمصدر/ عمل الباحث باالعتماد على 
  Arc Gis تم احتساب االطوال باستخدام برنامط  , بابل محافظة في والجسور الطرق  خارطة,  والتصاميم التخطيط قسم,  بابل محافظة

. (10.2.2)  
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 (7) خريطة
 2020لعام  مدينة المحاويلفي  والثانوية شبكة طرق النقل الرئيسية

 طرق  مديرية والجسور، للطرق  العامة الهيئة واالسكان، االعمار وزارة العراق، جمهورية ىباالعتماد علالباحث  المصدر:
 لعام 250000:1. بمقياس بابل محافظة في والجسور الطرق  خارطة والتصاميم، التخطيط قسم بابل، محافظة وجسور

 .  Arc Gis (10.2.2)برنامط  باستخدام لتم احتساب االطوا , 2020
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 2020مدينة المحاويل لعام الحضرية في استعماالت األر  : 5

تمثاال عملياااة اسااتعماالت األرض فاااي منطقاااة الدراسااة جانباااا  مهمااا  فاااان لكااال مدينااة اساااتعماالت متنوعاااة     
, شاهدت مديناة المحاويال العدياد مان التغيارات معاينومتعددة تقسم أراضايها حتاى اذا كانات تشاتهر باساتعمال 

المجااااالت الساااكنية والعمرانياااة والبناااى التحتياااة والمجتمعياااة ,وقاااد مااارت باااثالث مراحااال تطويرياااة للتصاااميم  فاااي
ار تا( هك 230,1(وبلغت مسااحة التصاميم ) 1958 – 1889األساس , المرحلة األولى تمثلت مابين عام )

( 533,1084لتصميم األساس للمدينة )( وبلغت مساحة ا 1990 – 1959ما المرحلة الثانية تمثلت بعام )أ
( فااااي تاااااريخ 660قضاااااء حسااااب المرسااااوم الجمهااااوري )تغياااارت المدينااااة ماااان ناحيااااة الااااى مركااااز  إذهكتااااار 

, وبسبب الهجرة من الريف للمدينة وتحسن األوضاع االقتصادية دفاع السالطات التنفيذياة فاي  15/5/1969
ما المرحلة الثالثة وتمثلات أالتصميم األساس بسبب زيادة الحجم السكاني للمدينة .  بتوسيع مساحة المدةتلك 

( لقاااد شاااهدت هاااذه الفتااارة تغيااارات كثيااارة مااان كافاااة االساااتعماالت األرض الحضااارية  2020 – 1991بعاااام )
 27اريخ للمدينة فقاد اتجهات السالطات المحلياة للمديناة بزياادة المسااحة المقاررة للتصاميم األسااس للمديناة  بتا

بسبب الزيادة الساكانية  المساتمرة فقاد بلاغ عادد ساكان المديناة عاام ( هكتار ,  4295وبلغت )  2015 / 4/
( نسامة  واساتمرت الزياادة  23475حتاى وصال الاى ) 2007( نسمة وزاد العدد في عام  17125) 1997

التطاااورات التاااي حلااات باااالعراق  فضاااال  عااان (1) 2020( فاااي عاااام 45072حتاااى وصااال عااادد الساااكان الاااى )
المديناااة باتجااااه الشااامال والشااارق والجناااوب  فقاااد توساااعت , 2003وبمديناااة المحاويااال بشاااكل خااااص بعاااد عاااام 

األراضااي الفارغااة والبساااتين واألراضااي المتروكااة والخاليااة ممااا ساامح الااى ظهااور العديااد ماان  مسااتغلةالشاارقي 
ساتعماالت للبلدية مان خاالل ماا تقادم يمكان ايجااز هاذه االالعائدة  االراضيالمساكن العشوائية والتجاوز على 

  . (8( و خريطة )9والشكل ) ( 14) الجدول  كما في

 

 

 
                                                           

 2007, 1997للسكان في محافظة بابل لألعوام )والتقديرات  اد الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائط التعد (1)
 .منشورة(( بيانات )غير 2020,
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 (14ل ) جدو 

 (2020) لعام استعماالت األرض الحضرية لمدينة المحاويل

 .2015خارطة المخطط األساسي لمدينة المحاويل لعام  -1 المصدر: الباحث باالعتماد على:  
 . Gis Arc (10. 2 .2)احتسبت المساحة باستخدام برنامط  -2                          

 

الهاارم رأس  هااوفااي مقدمااة االسااتعماالت لمنطقااة الدراسااة االسااتعمال السااكني  يعااد   االسااتعمال السااكني          
يسايطر االسااتعمال الساكني عاادة علااى النسابة الكباارى مان مساااحة ن تقاادمها أللوظاائف التاي يمكاان للمديناة 

ونارى للمديناة  مان مجماوع المسااحة الكلياة (  %65,6 )وتصل تلك النسابة إلاى ماا يقارب ,الحضري الحيز 
فاااي نسااابة ماااا يساااتثمر فاااي هاااذا االساااتعمال تبعاااا  الخاااتال  خطاااة المديناااة وطبيعاااة انتشاااار  ا  هنااااك اختالفااا

عاادم هكتااار وان هااذه النساابة مرتفعااة بسااب ( 2817شااغل االسااتعمال السااكني بمااا يقااارب )فقااد ,االسااتعمال 
مااا أ. معالجتهااا  اتخاااذ الجهااات المختصااة اإلجااراءات صااارمة لوقااف حالااة التوسااع العشااوائي والعماال علااى

( مااان %17,29( هكتاااار وبنسااابة بلغااات ) 743)حاااوالي  بلغااات مسااااحتهاراضاااي الخالياااة والبسااااتين قاااد األ
 لية والبساتين تحيط بالمدينة وقدالمساحات الزراعية والخا بعضك وهنامساحة المدينة 

 نسبة االستعمال % المساحة بالهكتار نوع االستعمال ت
 65.6 2817 االستعمال السكني 1
 17.29 743 الخالية والبساتيناألراضي  2
 5.029 216 خدمات مجتمعية 3
 2.63 113 خدمات ترفيهية 4
 6.123 263 االستعمال ألغراض النقل  5
 1.16 50 االستعمال الصناعي 6
 0.838 36 االستعمال التجاري  7
 0.86 37 خدمات البنى التحتية  8
 0.47 20 الدوائر الحكومية 9

 100 4295 المجموع
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 (8) خريطة
 2020لسنةاستعماالت األرض الحضرية لمدينة المحاويل 

 2015لعام   10,000: 1س المخطط األساس لمدينة المحاويل بمقيا -1: المصدر : عمل الباحث باالعتماد على 
 Arc Gis  (2.2 10,. ) باستخدام برنامط 
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هذا شجع على ظهور العديد من المساكن العشوائية و للمدينة  بعد التوسع للمخطط األساس ةضمتها المدين
ما خدمات أفي هذه المناطق ومنها منطقة السعيدية و أبو بالو و خنفارة والبدع الكبير والبدع الصغير. 

ذ بلغت مساحة إ( من مساحة المدينة , %6,123( هكتار وبنسبة تقدر  ) 263النقل بلغت مساحتها )
( م اما الطرق 66140احتلت الطرق غير المبلطة المساحة األكبر وبلغت ) 2م(  108,185الطرق )

م. وبهذا  فان المدينة بحاجة لتنمية حقيقية في مجال الطرق التي تعتبر شريان  4225المبلطة بلغت 
( هكتار ونسبة 216الحياة للمدينة .اما الخدمات المجتمعية فقد جاءت بالمرتبة الرابعة بمساحة بلغت )

( متمثلة بعدد من المدارس الثانوية واالبتدائية  ولكنها تعاني من الزخم في اعداد  %50,29حجمها ) مئوية
الطلبة في كل مدرسة بسبب عدم توزيع المداس بشكل عادل وعدم وجودها في المناطق الريفية مما يؤدي 

يات والمراكز الصحية البالغ الى توافد الطلبة من الريف الى المدارس المتواجدة في المدينة وكذلك المستشف
ما الخدمات الترفيهية أعددها ثالثة فقط وكذلك الصيدليات والجوامع المتوزعة في احياء ومناطق المدينة . 

( من مساحة االستعماالت للمدينة 2,635( هكتار وبنسبة )113جاءت بالمرحلة الخامسة بمساحة )
االستعمال الصناعي ما أي ومركز شباب المحاويل. وتمثلت بمالعب لكرة القدم ونادي المحاويل الرياض

الصناعات في منطقة الدراسة تركزها في الحي الصناعي والذي يقع في  ومعظماحتل المرتبة السادسة 
وتتنوع ( من مساحة المدينة %1,16هكتار وبنسبة ) (50الجزء الجنوبي من المدينة وقد بلغت مساحته )

 فضال  عنهربائية وتصليح سيارات وغيرها من الصناعات المتنوعة الصناعات فيها من حدادة وأجهزة ك
ما الخدمات للبنية التحتية أوجود العديد من الورش الصناعية ومعامل البلوك والكاشي ومعامل تنقية المياه. 

( وتشمل دوائر الماء %0,86) ة( هكتار وبنسب38احة بلغت )ودوائر الدولة احتلت المرتبة السابعة بمس
 .اري والكهرباءوالمج
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 (9شكل ) 

 (2020لعام ) مدينة المحاويللاستعماالت األرض الحضرية  

 (15)عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول  المصدر:        

ساااتعمال إليشاااغل مسااااحة صاااغيرة مقارناااة با ناااهأويالحاااظ  المرتباااة الثامناااةب جااااء ماااا االساااتعمال التجااااري أ          
ن سابب أو ( مان مسااحة االساتعمال %0,838) وبنسابة تبلاغهكتاار  (36) تبلغ مسااحته فاي المديناة إذكني الس

زيادة مساحة االستعمال التجاري عن األعوام السابقة هو تحول بعض الشوارع داخل المديناة وخاصاة المنااطق 
الكثياار ماان المحااالت سااتعمال السااكني فقااد نالحااظ امتااداد أصاابحت جاازءا  ماان اإللااى شااوارع تجاريااة و إالعشااوائية 

. وجاااء بالمرتبااة التاسااعة بغااداد(حياااء القصاابة القديمااة وعلااى جااانبي طريااق )حلااة أعلااى جااانبي نهاار المحاوياال و 
متمثلاااة بااادائرة اإلحصااااء ومصاااار   (0,47هكتاااار ونسااابة تقااادر ) (20واألخيااارة دوائااار الدولاااة بمسااااحة بلغااات )

 المدينة. مركز( التي تتمركز في )فرع المحاويلالرافدين والزراعي 

نياالستعمال السك
66.6

األراضي الخالية والبساتين
17.29%

خدمات مجتمعية
5.029%

ةخدمات ترفيهي
2.63%

ل االستعمال ألغراض النق
6.123%

ياالستعمال الصناع
1.16%

ياالستعمال التجار
0.838%

تية خدمات البنى التح
0.86%

ةالدوائر الحكومي
0.47%

االستعمال السكني األراضي الخالية والبساتين خدمات مجتمعية خدمات ترفيهية

االستعمال ألغراض النقل  االستعمال الصناعي االستعمال التجاري خدمات البنى التحتية 

الدوائر الحكومية المجموع
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ني للسكن العشوائي توزيع المكاال
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 :تمهيد

نسان في المجتمعات هو سعيه لتوفير السكن المالئم بحيث يستقر فيه ويحميه من إلمن أولى اهتمام ا       
ن العيش في آخر وهو التحدي الحضري ألمخاطر وتقلبات الطبيعة وبهذا اصبح العالم يواجه تحديا من نوع 

ي البلدان النامية ويالحظ ان نسبة المدينة اصبح سمة من سمات الرقي والتحضر نتيجة لتخلف الريف ف
الحضر اخذت بالتزايد وهذا بدوره يحمل العديد من المشاكل وبهذا يعد النمو الحضري العشوائي للتجمعات 

وان هذا النمط من السكن يبرز من خالل احتالل  (1)الدول النامية  معظمالسكنية ظاهرة عالمية تمتاز فيها 
ناس أوتحويلها الى مناطق عشوائية يسكنها او تعود ألشخاص معينين  ولة للد التي تعود  لألراضي األشخاص

المدينة  جماليةت العشوائيات غير فقد  , فيه تطاول على القانون  ا  امر  مما يعد ذلك، من سكان المنطقة  ليس
افة اض ،شبكات الماء والمجاري والكهرباء البيوت المتجاوزة علىمن واصبحت الخدمات متهالكة بفعل آالف 

من خالل استغالل مساحات  العشوائيات  ساكني لدنمن  للكسبالمهن المستحدثة كوسيلة في  الى اختالف
الفوضى وتتكدس  فيها  المناطق ورش عمل تعمهذه  صبحت بعض أ، حتى  من األراضي مقابل مساكنهم 

وزيع المكاني للمساكن العشوائية وتكثر فيها المشاكل االجتماعية , سيتم في هذا الفصل دراسة الت "فيها النفايات
 وأسباب ظهور العشوائيات في منطقة الدراسة ومن ثم دراسة الخصائص للسكان والمسكن . 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( 4-3مريم خير هللا خلف العلوان، محمد اطخيخ ماهود المالكي، السكن العشوائي في مدينة الزبير، العدد ) (1)
 .179, ص 2011, مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة ,  39مجلة الخليج العربي المجلد 
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 واسبابه  ةالعشوائي للمساكنالتوزيع المكاني : األول المبحث 

ظهور هذا النمط  ن سكككببأمنطقة الدراسكككة و التي تعانيها  ةالرئيسكككالمشككككالت  السككككن العشكككوائي من عد  ي         
لريف الى المدينة اهذا من جانب والهجرة من  سكككككككنيةالوحدات عدد الالفجوة الحاصككككككلة بين عدد األسككككككر, و  هو

سككواء أكان مخططا أم  انسككانتلفت نظر أي  داخل المخطط األسككاس المسككاكن كما إن هذه ,  خرآمن جانب 
ة المحاويل وبصورة سريعة وملفتة للنظر بعد وقد برز هذا التوسع في السكن العشوائي في مدين , غير مخطط

بسكككككككككككبب االنفالت األمني مما أدا الى ظهور اسكككككككككككتعماالت بشككككككككككككل غير مخطط ومتداخل وغير  2003عام 
أراضككي تعود ملكيتها  فضككال  عنالتجاوزات وقعت  وان هذا النوع من منسككجم مع النسككيج العمراني المخطط له 

ات الخضككككراء واألراضككككي الخالية  وبخاصككككة األراضككككي الواقعة على فضككككال عن التجاوز على المسككككاح  للدولة,
ظاهرة سككككككككككككلبية في مجال بصككككككككككككرة (  وقد كان نتيجة هذا التجاوز بروز  –جانبي خط السكككككككككككككك الحديد) بغداد 

باإلضكككككافة  الى , للمدينة الذي حدده المخطط  والشككككككل اسكككككتعماالت أألر  نوع  تغيير  وهي المدينةتخطيط 
التجارية والصكككككناعية والخدمات والنقل والسككككككن مما ينعكس سكككككلبا على تخطيط المدن  اتالنشكككككاطتغيير نسكككككب 

في منطقة الدراسكككككة في سكككككبيل معرفة توزيعه المكاني   سككككككن العشكككككوائي سكككككيتم دراسكككككة التوزيع المكاني لل لذلك 
لفقر أو ا ازمة, لقد أصككككككبحت العشككككككوائية هذه التجمعاتاألسككككككباب التي دفعت السكككككككان الى السكككككككن في هي وما

المخالفات أمرا واقعيا يزداد يوما بعد يوم بازدياد عدد السككككككككككان, وارتفاع أسكككككككككعار  ةأو أبنيالسككككككككككن العشكككككككككوائي 
 . في منطقة الدراسة المساكن النظامية 

تزايد وانتشار ظاهرة السكن العشوائي ضمن المخطط األساسي لمدينة  نجدالميدانية خالل الدراسة فمن       
( نسككمة من مجموع 12267بلغ عدد سكككان المناطق العشككوائية )إذ  ,الحدود البلدية للمدينة وضككمن  المحاويل

نسبة وبهذا يشككل السككن العشكوائي في منطقة الدراسكة 2020(  لسكنة  45072سككان مدينة المحاويل البالغ )
لى عندما توسككككككككعت ع, ( مسكككككككككن 5153, وبلغ عدد المسككككككككاكن العشككككككككوائية )( من حجم سكككككككككان المدينة27%)

فقد  ة و خط سكككككككك الحديد الذي يمر بمنطقة الدراسككككككةوبجانب الطرق الرئيسككككككاألراضككككككي الزراعية المجاورة لها 
لها تداعيات خطيرة جدا  وتسكككككككككبب العديد من المشكككككككككاكل والتي  حزمة تحيط بالمناطق الحضكككككككككرية أ صكككككككككبحتأ

 مؤثرا في تقديم الخدمات التوسع عامالهذا  صبح أيصعب معالجتها بسبب تأثيرها على الهيكل الحضري وقد 
جتماعي إلا بالنسكككيججانب ما تسكككببه من إخالل  فضكككال  عنالحضكككرية في المدينة ووقوفها عائقا لبالة التطوير 

  قتصادي للمدينة.إلاالوضع و 
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 في منطقة الدراسة: أنواع المناطق العشوائية   

 مين رئيسين هما: إلى قس منطقة الدراسة فيتنقسم المناطق العشوائية على أساس موقعها 

توجد داخل المدينة ومتداخلة مع هي مناطق ينة )االحياء الرسمية(: مناطق السكن العشوائي داخل المد –أ 
ما على أن نوع التجاوز هو إحي سكني رسمي( 12حياء الرسمية الحديثة والقديمة والبالغ عدد هذه االحياء )األ

على المناطق الخضراء والمالعب والطرق في المدينة وعلى األبنية المساحات الفارغة التابعة للدولة أو التجاوز 
و حي المشتلوغيرها من االحياء  1كما هو الحال في حي الشهداء و حي النور و حي الفاروق / الحكومية

 .النظامية في منطقة الدراسة 

في منطقة الدراسة  تقع هذه المساكن العشوائية بالتصميم األساس : المحيطةمناطق السكن العشوائي   -ب
غالبا ما تكون فوق أراضي حدود البلدية ,  ضمنومن وخارج نطاق الخدمات الحضرية  نةالمديأطراف على 

التي تم اطفاؤها من قبل البلدية ومازال أصحابها متمسكون الزراعية الهامشية  او ألشخاص كاألراضي ملك الدولة
مت الى نوعين مساكن هشة وذات بناء قليل الجودة وغالبا وقد انقسأو على أطراف المناطق الصناعية بها , 

ما النوع الثاني أكثر تطورا, أحياء أوتعد مرحلة انتقالية يتم من خاللها االنتقال الى  ةما تكون وقتية وغير دائمي
وأبو , كما هو الحال في مناطق خنفارة و الشاكرية من المساكن يكون دائمي وذات بناء يتميز بالجودة العالية 

 . بالو والبدع الكبير والبدع الصغير
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  ة في مدينة المحاويل :كن العشوائياسمالتوزيع المكاني للواًل: أ

  التوزيع المكاني أليَّة ظاهرة على سطح األر  نقطة البداية في الدراسات الجغرافية , يعد           
ة المخطط والجغرافي حصاء صنوان , "فإذإلفالتوزيع هو أ سلوب علمي , فهو وا ا كانت االحصائية عدَّ

تاهما بوجه عام"  تهما على المستوا االقليمي , ولذلك فهنَّ عدَّ .  (1)على المستوا القومي فالخريطة عدَّ
يتباين التوزيع الجغرافي  ,( 2) (علم التوزيع لألشياء غير المعزولة التي ترتبط مع بعضها)فالجغرافية هي 

، والمساحة التي في اعدادها ونسبهاتتباين  إذ في مدينة المحاويل مكانيا، وائيةالعش المساكنلمواقع 
العشوائيات في منطقة الدراسة فهي تتباين بالكثافة السكنية، وهذا التباين يظهر بوضوح  معظمتشغلها 

العشوائية ويتضح من  المناطقعلى مستوا االحياء والمناطق ضمن الحدود البلدية، وعلى مستوا 
 إذالعشوائية بمنطقة الدراسة  للمساكنتباين في  التوزيع المكاني ال( 10والشكل )  (15)ل الجدول خال

على االطراف الخارجية من بعض األحياء السكنية للمدينة  فقد اتخذت  المساكنانتشرت قسم من هذه 
وسط األحياء  من األراضي الزراعية المتروكة وغير صالحة للزراعة موقعا لها , وأ خرا تغلغلت في

صة  ستعماالت لالالسكنية , تمكنت من استغالل  المساحات الخضراء والفضاءات الشاغرة المخصَّ
مثل  للوزارات الدوائر التابعة  )غير االستعمال السكني(  وقسم استغل المناطق التابعة لبعض االخرا 

األراضي التي  نوع ملكية اختلفث ثار و وزارة الشباب والرياضة بحيوزارة النقل و وزارة المالية و واآل
وكذلك نوع االستعمال  ,من حيث نوع ملكية األر  وجنسها  , العشوائية مواقعا  لها المساكناستغلتها 

الوظيفي المخصص لها من مكان آلخر في المدينة, بلغ مجموع الوحدات السكنية العشوائية في مدينة 
 ,  (9خريطة )وزيعها ضمن الحدود البلدية للمدينة وهي تتباين في ت وحدة سكنية *(5153المحاويل )

 

 

 

                                                           

 .58, ص  1966, القاهرة ,  1ج ائط،الخر علم  الليثي،محمد صبحي عبد الحكيم وماهر عبد الحميد  (1)

  .16، ص1970النظري للجغرافية، مطبعة األيمان، بغداد،  اإلطارعبد الرزاق عباس حسين،  (2)

 . 2020( لسنة 15( الدراسة الميدانية جدول )3)
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 (15جدول )

 (2020العشوائية في منطقة الدراسة لعام ) المكاني للمساكنالتوزيع  

ن.             ,قسم التخطيط  ,وحدة تنظيم المديات واالشغال العامة دائرة بلدية المحاويل, وزارة البلد العراق،جمهورية  (1)المصدر: 
 2020 (بيانات غير منشورة)مديرية شرطة المحاويل  ( 2)

 . 2020 لسنةالدراسة الميدانية , (3 )          

 النسبة % عدد المساكن العشوائية اسم الحي او المنطقة      ت

 .......... ........ حي القصبة القديمة / الصغير  -1

 7 350 حي الصناعي والمعامل  2

 6 300 حي الزهراء 3

 .......... ......... حي النور 4

 3 150 1حي الفاروق / 5

 ......... .......... الحي الجمهوري  6

 4 250 2حي الفاروق/ 7

 2 150 حي القصبة القديمة / الكبير 8

 4 200 1حي الجوادين / 9

 5 270 حي الشهداء والعسكري 10

 5 250 2حي الجوادين/ 11

 1 50 حي المشتل  12

 10 500 منطقة الشاكرية  13

 12 613 منطقة خنفارة  14

 9 450 منطقة أبو بالو 15

 20 1020 منطقة السعيدية 16

 9 450 منطقة البدع الكبير  17

 3 150 منطقة البدع الصغير  18

 %100 5153 المجموع           
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 (10)شكل 

 (2020العشوائية في منطقة الدراسة لعام ) المكاني للمساكنالتوزيع  

 (15المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول رقم )   

منطقة السعيدية التي بلغت ولى ألبالمرتبة ا تباين توزيع المساكن العشوائية في منطقة الدراسة فقد جاءت      

عشوائيا وبنسبة ) (1020) ن موقع هذه المساكن إو العشوائية في المدينة المساكن من مجموع  (%20مسكنا  

انضمت للمدينة بعد توسعها في عام وذات أراضي زراعية خارج التصميم األساس وضمن الحدود البلدية 

 نها نتاج عملية االسر الحضري. إأي  2015
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 (9) خريطة

 2020لعام  منطقة الدراسةلعشوائية في التوزيع الجغرافي للمساكن 

 Gisباستخدام نظم المعلومات الجغرافية  و يدانيةالدراسة الم (15)رقم  على جدولباالعتماد  المصدر: الباحث 
   . 2020, بيانات غير منشورة  ((2. 10.2
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كانت مشغولة بالمساكن ذات التصميم الريفي وعندما أصبحت داخل الحدود البلدية للمدينة انتشر فيها  إذ

صبح فأالمدينة  السكن العشوائي بشكل ملفت للنظر وذلك لرخص أسعار األراضي فيها وبسبب الزخم داخل

( وحدة  613انتشار واسع للمساكن بصورة كبيرة وغير منتظمة , من ثم بالمرتبة الثانية منطقة خنفارة بواقع )

بالمرتبة  ( من المجموع الكلي للوحدات السكنية العشوائية,  ثم منطقة الشاكرية%12سكنية وبنسبة بلغت )

منطقة و ( من مجموع الوحدات السكنية العشوائية , %10) ( وحدة سكنية عشوائية وبنسبة500بواقع ) الثالثة

( من مجموع %9وبنسبة ) مسكن (450وبلغ عدد مساكنها العشوائية )  جاءت بالمرتبة الرابعة البدع الكبير

( وحدة سكنية غير منتظمة عشوائية وبلغت نسبتها  450, وخامسا منطقة ابوبالو بواقع )العشوائيةالمساكن 

ن معظم هذه األراضي هي أراضي زراعية تابعة لوزارة إع الكلي للوحدات السكنية العشوائية و ( من المجمو 9%)

دخولها في التصميم األساس تم  ة  ثم النشأ المالية , ويعد كل من منطقة خنفارة والشاكرية من المناطق القديمة

بنائها من البلوك وقسم من للمدينة وذات المساكن المتهالكة وغير منتظمة وعبارة عن ازقة ضيقة ومعظم 

كم( وقسم من الوحدات السكنية في منطقة 1 -م 500الصفيح وقريبة من مركز المدينة بمسافة ما بين ) 

امتد البناء بجانب سكة القطار  من جهة  إذخنفارة قد شيدت على أراضي محرمة تابعة الى سكك الحديد 

( %7بنسبة )و  ( مسكنا  350)عدد المساكن بلغ  إذدسة بالمرتبة السا الغرب , وجاء الحي الصناعي والمعامل

, والسبب في ذلك باشرت وزارة البيئة بإزالة معمل الطابوق بسبب مساهمته من مجموع المساكن العشوائية

بالتلوث البيئي, وقد تم بناء العديد من المساكن العشوائية  في تلك الفترة في سبيل الحصول على عمل ومعظم 

 حي الزهراء بالمرتبة السابعة تاما المساكن العشوائية في المناطق النظامية جاء,ة ورديئة المساكن متهالك

مدينة المحاويل ( من مجموع المساكن العشوائية في %6بنسبة ) عشوائيا  و ( مسكنا  300)عدد المساكن وبلغ 

طابو زراعي( وهي  موافقات رسمية على أراضي  زراعية من نوع ) دون , هذه الوحدات السكنية قيد شيدت 

م( وذات  500هذه المساكن تبعد عن قائمقامية المحاويل)  إذضمن التخطيط العمراني )شارع حولي ومنتزه( 
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للسكان االصلين في حي الزهراء , واحتل المرتبة السابعة حي القصبة القديمة الكبير  ا  متنفس ويعد  موقع متميز 

( من المجموع الكلي وعند اجراء الدراسة  %3)  نسبتهو  ( مسكن 150)عدد المساكن العشوائية فيهوبلغ 

الميدانية لوحظ ان توزيع العشوائيات قد امتد بجانب نهر المحاويل وان األراضي تابعة للموارد المائية وبسبب 

دائرة الموارد المائية  لألراضي التابعة لها تم استغاللها بالبناء العشوائي وبيع معظم  لدنعدم المتابعة من 

ثم جاء  حي الشهداء والعسكري وبلغت اعداد مساكنه  األر  على شكل قطع سكنية وبصورة واسعة , 

بالمرتبة  2حي الفاروق /مجموع المساكن العشوائية ,  وجاء  ( من%5( مسكن وبنسبة )270العشوائية )

على ار   (  ومعظم هذه المساكن تجاوزت %5)     ( مسكن عشوائي وبنسبة بلغت 250) منه التاسعة

في  ساسية المتوفرة الخدمات األ بعض االستفادة منفي سبيل  تابعة للبلدية ومخصصة )ألنشاء منتزه( وذلك

 2في حين جاء حي الجوادين / الصحة والتعليم وكذلك النقل  والكهرباء  و الماءاالحياء المجاورة لها مثل 

( من مجموع المساكن العشوائية ثم جاء في %5) ( وبنسبة250بالمرتبة العاشرة وبلغت مساكنه العشوائية ) 

(  وجاء حي القصبة %4( وبنسبة )200وعدد مساكنه العشوائية )  1المرتبة الحادية عشرة حي الجوادين/

( من مجموع المساكن %2( مسكن عشوائي وبنسبة بلغت ) 150القديمة/ الكبير بالمرتبة الثاني عشرة وبلغ ) 

( %3( وبنسبة بلغت )150وعدد مساكنه العشوائية ) 1لثالث عشرة جاء حي الفاروق/العشوائية , وفي المرتبة ا

( , ثم جاء %3( وبنسبة )150, وفي المرتبة الرابع عشرة منطقة البدع الصغير وبلغ عدد مساكنه العشوائية )

( وحدة  50عدد المساكن العشوائية و بلغ عددها )  جانببالمرتبة الخامس عشرة واألخيرة حي المشتل من 

( من مجموع السكن العشوائي في المدينة وقد امتدت بجانب سكة الحديد  %1سكنية عشوائية  وبنسبة ) 

ضمن المحرم المخصص للسكك , وان السبب في قلة العشوائيات في حي المشتل كونه حي تم افرازه حديثا 

 وغير مزدحم بالسكان .وذات بناء منتظم  2م 250 -200ومعظم مساحة القطع السكنية تتراوح بين 
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  أسباب السكن العشوائي –ثانيًا 

معالجتها من  ان يتم  , ومن الخطأ بالعديد من المتغيرات وذلك الرتباطهاالسكن العشوائي ظاهرة مركبة                 
 ألخرمن مكان  ,ان مفهوم المناطق العشوائية يختلف وفعاليتههمية ذلك البعد أ  تبعدَا واحدَا بذاته مهما بلغ خالل

البلدان فعند النظر الى  مساكن  السائدة , االجتماعيةمجتمع  والقيم والنظم  الظروف المعيشية لكلوذلك حسب 
ألعداد كبيرة من الفقيرة موطنا  األحياءالفقيرة تشيد من الصفيح او الكارتون ومواد غير ثابتة اخرا اذ تشكل 

لسكن العشوائي بالنمو في منطقة الدراسة كردة فعل لعديد من , بدأت مشكلة ا (1)سكان المناطق الحضرية 
العوامل منها طبيعية ومنها قد تكون بشرية ) اقتصادية واجتماعية وسكانية وتخطيطية ( وهذا دفع  لبعض 
السكان من داخل المدينة وخارجها الى اللجوء الى هذا النوع من السكن دون االهتمام والتقيد بملكية األر  او 

خطيط العمراني فقد برزت في مدينة المحاويل العديد من المناطق العشوائية قسم من هذه المناطق يعود الى الت
متمثلة بمنطقة الشاكرية وخنفارة  اللتان تقعان داخل حدود البلدية ولكن خارج التصميم  وقسم من  1988عام 

السلطات التنفيذية في المدينة وغياب بسبب ضعف  2003المناطق العشوائية اخذ بالظهور والتوسع بعد عام 
هذه المناطق تجاوزت على أراضي تابعة للبلدية و وزارة المالية داخل المدينة  ومعظمالقانون اثناء فترة االحتالل 

. يمكن االستنتاج ان السكن العشوائي هو بناء عفوي يمتاز بالتدهور العمراني والمساكن والمتردية والتي تعاني 
و في أطرافها مستفيدة من األراضي الفارغة الواسعة أما داخل المدينة ألسكاني وتنشأ هذه المساكن من التزاحم ا

والتي سواء كانت هذه األراضي تابعة للدولة او ألشخاص وان هذا النوع يمتاز باالختالف في معظم الخصائص 
اء والمناطق السكنية وعادة مثل هذا حيأليجعله مختلفا عما يجاوره من ا إذالعمرانية واالجتماعي واالقتصادية 

و بسبب وقوعه في مناطق غير مشمولة أالنوع يكون محروما من الخدمات والمرافق العامة وذلك لمخالفته القوانين 
 ن أسباب نشأة السكن العشوائي هي:أين ن نب  أيمكن  ممن خالل ما تقدو  ( 2)بالتخطيط العمراني 

اشخاص والتردد في استغاللها وهذا بدوره  أمكانت حكومية  مالكي األراضي سواء لدناإلهمال من  -1
 يجعل األراضي معرضة لالستغالل من قبل االفراد. 

                                                           

 .3، مصدر سابق، صجاسمسان عباس اح (1)

,  2013دن، دار الفراهيدي للنشر والتوزيع، بغداد , حسن محمد زنكة، العشوائيات السكنية دراسة في جغرافية الم (2)

 .73  -17 -16ص
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غياب الدور الرقابي والقانوني من جانب السلطات التنفيذية في المدينة مما يشجع ويزيد من استغالل  -2
 األراضي بصورة غير رسمية.

والماء والخدمات األساسية التي يتم جبايتها من سكان المدينة الهروب من تسديد الضرائب واجور الكهرباء  -3
 وغياب هذا النوع في المناطق العشوائية.

 لشرائح المواطنين الذين يتميزون بضعف دخلهم. قعجز الدولة وعدم امكانيتها من توفير السكن الالئ -4
 نمو السكاني الذي يؤدي الى زيادة الطلب على السكان.العامل الهجرة و  -5
 المخصصة لذوي الدخل المحدودوضعف الدعم الحكومي لقطاعات اإلسكان العامة  غياب -6
في المدينة قانون التعمير والسكن وتسخير هذا القطاع من اجل تحقيق البلدية تجاهل رؤساء المجالس  -7

 ة مثل األهداف االنتخابية وغيرها.بعض األغرا  واالهداف الذاتية على سبيل المصلحة العام
 (1) القوانين اإلدارية في السكن في االحياء النظامية التعقيد في  -8
  .انخفا  المستوا المعاشي ومحدودية الدخل وارتفاع نسبة البطالة أدا الى التوجه نحو السكن العشوائي -9

البحث عن قطعة مرحلة هاجسا محبطا للكثير من المواطنين بدء من اصبح  السكن  هذا النوع من ان مشكلة          
  بدورها بمعضلة ارتفاع اإليجارات التي ومرورا  بمحاولة تشييدها في ظل محدودية الدخل ,  ءواالنتهانية ار  سك

 الوافدين إلى توفير مأوا لهم بأقل تكاليف ممكنة , ودون تخطيط العديد من  تمتص كل هذا الدخل مما دفع ان 
 مثل هذه التجاوزات قد اسهم مساهمةفي صة ضعف الجهات الرقابية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاوكذلك 

حب التملك لدا البعض يقابله الطمع في أراضي الدولة , وكذلك ال ننسى في نشوء هذه التجمعات  جدا  كبيرة 
ا  إفراز وبيع قطع األراضي بمبالغ كبيرة  من خاللليام البعض بالمتاجرة  فضال  عن اتساع رقعة النمو وايض 

وأصبحت مناطق عشوائية غير منتظمة وغير القرا المجاورة  ضم المدينة الىأدا إلى بدوره  العمراني الذي 
مخدومة بلديا بحيث ال تستطيع دائرة بلدية المحاويل من تقديم الخدمات  لهذه المناطق بسبب عشوائية المناطق 

 قد, وبمرور الوقت , وعدم تخطيطها ومن هذه المناطق ) السعيدية , البدع , خنفارة , الشاكرية , أبو بالو (
بعد عام  في زيادة واتساع المناطق العشوائية تي عصفت بالعراقاسهمت االوضاع األمنية , وعمليات التهجير ال

ضعف مستوا وال يمكن ان نهمل  ق.الدور في هذه المناط وايجار سوق لبيع وشراء وقد أدا الى ايجاد,  2003
على  وقلة إلمامهم بالقوانين التخطيطية مما يدفعهم إلى التجاوز المواطنين،من  العديدالوعي التخطيطي لدا 

                                                           

 . 109, ص 2013ازوري , عمان , بفؤاد محمد الشريف، مدخل الى الجغرافية االجتماعية، دار ال (1 (
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 افي منطقة الدراسة قد شيدو  المهاجرين من القرا أو المناطق الريفية وكما تم مشاهدة العديد من ،الدولةأراضي 
عل تج بدورها التيو التشريعات التصميمية المرتفعة بسبب ارتباطهم االجتماعي, ان سكنهم في منطقة واحدة 

جعل محدودي الدخل يتوجهون نحو مثل هذه ي مما اإلسكان الخاص الرسمي فوق متناول قدرة العديد من االسر،
في منطقة  السكن العشوائي وجودالتي ادت الى  االسباب (  تبدو11( والشكل )16جدول )ومن ال (1)المناطق.

 شريعية ويمكن توضيحها كاالتي:الدراسة وتوزعت الى ما بين اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ت
حيث هناك  متباينة من منطقة الدراسة  فإن أوضاع سكان االقتصاديةمن الناحية  قتصادية :إلا سباباأل-1

أماكن  المناطقمن هذه  ااتخذو عن ذلك فإنهم فضال   فراد وارتفاع نسبة البطالة ,ألاانخفا  في معدل دخل 
 معدالتمن ارتفاع  على الرغماليدوية الحرفية البسيطة  االعمال ومزاولةاالقتصادية  ألنشطتهم  ومجاالتسكنية 

ن األسباب أالبطالة ,فمن خالل الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية مع العديد من سكان هذه المناطق تبين 
ي , انخفا  المستوا المعاشالتي دفعت بكثير من السكان  الى السكن في هذه المناطق هي عديدة منها

في  ا  مه عامال  يعد  ر  سعر األانخفا    ( من حجم عينة الدراسة, كما ان%84للمتجاوزين وبلغت نسبتهم )
 فبسبب ارتفاع, (  من حجم العينة المدروسة%79فقد بلغت نسبتها) العشوائية في المدينة االحياء والمناطقنشأة 

نحو شراء األراضي الى التوجه  ها تدفعهم ئشرا منالسكان  امكانيةسعار األراضي في األحياء المخططة وعدم أ
يتمكنوا لكي  الثمن بالمقارنة مع سعر األراضي في األحياء المخططة  متوسطةذات الجنس الزراعي والتي تكون 

 ا  شعور تعطي لإلنسان  هم الحاجات البشرية التي أ الحاجة السكنية واحدة من  على اعتبار ان من انشاء مساكنهم 
ذ إ األطراف،االتجاه نحو  عند وينخفض المدينة،يرتفع في مركز  االراضي ن  اسعارأ. وبما تقرار واالس باألمن

األحياء النظامية ( في مليون دينار عراقي 40 -10) ينب (2م250قطعة األر  ذات المساحة ) يبلغ معدل سعر
 في أحياء مليون(5 –مليون ) بينفي المناطق العشوائية بنسبة تتراوح  سعرهابينما ، وحسب الموقعوالمخططة 

في األحياء التي تقع وسطا بين  (دينار مليون  10أكثر من ويبلغ المعدل ) للمدينة،االطراف الخارجية  ومناطق
سعر االر  الى منافسة االستعمال التجاري لالتباين  السبب فيويعود  ،*() األطرافأحياء المركز وأحياء 

  عنسعر االر  في الحي الواحد تبعا للقرب والبعد  في ا  اختالف الكهن أن فضال  عن السكني، واالستعمال

                                                           

تحديد مقترحات لحل مشكلة السكن العشوائي لمدينة بغداد، مشروع  ر الموسوي،حيدر رزاق محمد ال ُشبــــ   (1)

 .16-15ص  ،2010بغداد، واالقليمي، جامعةالمعهد العالي للتخطيط الحضري  ج دبلوم عالي،تخر

عقار التبارك، بأدارة عصام  ب)*( مقابلة شخصية مع مكتب عقار اليقين، بأدارة ضياء علي الخفاجي، ومكت

 .27/11/2020حمزة المسعودي، بتاريخ 
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 (16)جدول 

 م.2020لسنة  المحاويلاسباب اختيار السكن العشوائي في مدينة  

 النسبة % العدد اسباب اختيار السكن العشوائي ت

 %84 433 انخفاض المستوى المعاشي 1

 %56 287 الحصول على فرص عمل 2

 %79 407 الرضانخفاض سعر ا 3

 %61 312 انخفاض تكلفة البناء 4

 %74 382 المعارف واالقارب 5

 %50 257 زيادة عدد افراد االسرة 6

 الصراعات االجتماعية والحروب 7

 والتهجير

183 35% 

 %64 330 ارتفاع االيجارات 8

 ()استمارة االستبيانالباحث بناء  على نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: اعداد
 ( مسكن عشوائي515)*( حجم العينة )         

  (11شكل )

 2020لعام  لمنطقة الدراسةاختيار السكن العشوائي أسباب 

 (16لمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على جدول )ا 
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الذي يمر وسط المدينة والشوارع الرئيسة والتقاطعات وكذلك مدا بغداد (  -ة مثل طريق )حلةالطرق الرئيس 
غير  ألنهاسعار مناسبة أاألراضي ذات بسبب ان  الخدمات لذلك يتوجه اكثر السكان لسكن في األطراف,  وجود

وبسبب ,  اطفائها من قبل البلديةما تم ان  و معينين  ألشخاصوال تعود ملكيتها بعد  مخصصة لالستعمال السكني
ضمن حدود  وأصبحتالتي تم اطفائها  بالتوسع في ارضيهمبناءهم أالمزارعين و معظم  خذأ الراهنة ظروف البلد

التي تتالءم ومستوا دخلهم و طراف لتوجه نحو أراضي األفي االسكان ذوي الدخل المنخفض  لذلك يلجا , المدينة
حتى  ثمنا   اقلاألراضي الزراعية )العقد الزراعي( والتي تكون  امثالنحو األراضي زهيدة الثمن  توجههم فضال عن

 المتمثلة بوزارةعدم متابعة الجهات المسؤولة هو  و الزراعي( , ومما يشجع على ذلك من األراضي ذات )الطاب
, ووزارة الموارد المائية على اعتبار قسم من األراضي تابعة لها والتي تقع على جانبي نهر المحاويل الزراعة 

 تلكينهما بوضع اليد على مدة العقد ب انتهاء سابقا وبعد ام الفالحون المتعاقدون مع وزارة الزراعةيلحيث ب
ه ككككهو علي ما مع مقارنةقل بكثير أوبيعها على السكان بأسعار  وتقسيمها الى شكل قطع أراضي سكنيةاألراضي 

مما في بادئ األمر  ( الف دينار25اذ ال يتجاوز معدل سعر المتر المربع الواحد فيها ),  في األحياء المخططة
لمناطق سكان ا لمعظم المنخفض مستوا الدخل كما ان المدينةفي  العشوائية للمناطقسريع التوسع الا الى د  أ

( من مجتمع الدراسة حسب استمارة االستبيان %54وارتفاع نسبة البطالة والكسبة حيث بلغت نسبتهما ) العشوائية
 سية والضروريةاألساالحاجة الى السكن من الحاجات  ان  و وتمثل نسبة كبيرة جدا بسبب الوضع االقتصادي الراهن 

على اقتنائه بسبب  قدرتهالحصول على المسكن المالئم مع عدم في نسان إلن رغبة األذا ف في حياة االنسان
المناطق  تدفعه للحصول على السكن في االيجارو  سعار العقاراتأوفي ظل االرتفاع في  المعاشيانخفا  مستواه 

والتي تكون األراضي الشاغرة  علىنحو التجاوز احيانا    يتجه ور  منخفضا األحياء التي يكون فيها سعر األو 
في حي الزهراء ومنطقة  وهذا ما تم مشاهدته ,فرة فيهااستفادة من الخدمات المتو في سبيل اال قريبة من المدينة 

اعة حيث تم التجاوز على أراضي تابعة للدولة وراضي تابعة لوزارة الزر  ,بة القديم /الكبيرصحي المعلمين وحي الق
 مساكنهميستخدم في بناء ومن خالل الدراسة الميدانية تم مالحظة الباحث هناك قسم من السكان   والموارد المائية,

نقلها بسهولة  باإلمكانوالمواد التي او الطين  أو البلوك  رمستون ثلفرة كااالمواد الرخيصة والمتو بعض العشوائية 
( من حجم %61وبلغت نسبتها )والحصران والبلوك  والصفيحبية الخش كاألعمدة اخرا واعادة البناء فيها مرة 

مرة ثانية في حالة ازالة مساكنهم  تلك المواد امكانية استخدام فضال  عن( , 3و2عينة الدراسة كما في الصورتين )
 هذه األسباب دفعت السكان الى اتخاذ هذه المناطق مأوا لهم.  ل، كالرقابيةمن قبل الجهات 
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 (2صورة )            
 2020الشاكرية في منطقة الدراسة لعام  العشوائية في منطقة المساكن اصحابلقاء مع 

 18/10/2020 بتاريخالتقطت الصورة الساعة الثانية مساء  المصدر:      
 2020في منطقة الدراسة لعام  ( لقاء مع أصحاب المساكن العشوائية في منطقة خنفارة3صورة )

 15/10/2020 بتاريخلصورة الساعة الثانية مساء  ا المصدر: التقطت 
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رغبة العديد من سكان هذه المناطق  في الحصول على عمل دفعهم الى السكن في هذه المناطق  ذلكك     
قل من أالذي يبلغ  نتيجة انخفا  مستوا الدخل الفردي ( من حجم مجتمع الدراسة %56وبلغت نسبتهم )

مثل)مكبس تمور  مر الذي دفع بالسكان العمل بالمشاريع المنتشرة بالمدينةألاالف دينار عراقي شهريا  250
المحاويل , معمل اعالف الغدير , معمل تحلية مياه المحاويل , معمل غاز المحاويل , معمل طابوق المحاويل 

 زراعيوغيرها من المشاريع األخرا ونتيجة لتخلف الريف وتدهور الواقع ال , معامل بلوك وكاشي المرتضى (
سكان الريف الى ترك األراضي الزراعية التي كانت تحيط بالمدينة وتزود المدينة بالسالت الغذائية  ذلك شجع 

مدينة المحاويل ب المحيطةعدد المزارعين في األراضي الزراعية  وغيرها وبهذا قل   والتمور كالخضروات والفواكه
مقارنة في األعوام  2020( مزارع لعام 529المزارعين) الظهير االقتصادي للمدينة فقد بلغ عدد  تعد  والتي 

 ( مزارع 1500ما يقارب ) 2007السابقة فقد كان عدد المزارعين في عام 
في بيوت ال  لما دعاهم للسكن (1)

ضعف دعم الدولة لقطاعات  فضال عنتتوفر فيها ابسط مستلزمات الراحة وانعدام شروط السالمة الصحية 
يزداد السكن  المعيشي للفرد انخفض المستوا لذلك كلما ,  ذوي الدخل المحدود كانإلساإلسكان المخصصة 

منطقة الدراسة في منطقة خنفارة والشاكرية تمتاز بالبناء القديم والمتهالك بحيث يبدو واضحا في , العشوائي 
ديد من أصحاب هناك الع الدراسة الميدانية انومن خالل  , إضافة الى هذا تبينالكسبةومعظم سكانها من 

الدخل المرتفع وذات وضائف مرموقة في الدولة يسكنون في المناطق العشوائية مثل )منطقة حي المعلمين ( 
في سبيل تمليك الدولة لهم  يبسبب موقعها المتميز وان السبب في هذا السكن هو وضع اليد على االراض

ويتم  او مركز صحي ةخل المدينة الى مراكز تجاريإضافة  الى المنافسة التجارية و تحويل مساكنهم الرئيسية دا
للحصول على المردود  هذا من خالل اخذ الموافقات األصولية في تأسيس تلك مجمعات صحية اهلية وذلك

المادي إضافة الى العديد من السكان يتوجهون الى السكن في المناطق المفتوحة بسبب زخم السكان داخل 
 بعض األسباب االقتصادية التي أدت الى ضهور السكن العشوائي :ويمكن توضيح  المراكز الحضرية

 .تقسيم األراضي الزراعية وبيعها لتراجع مردود اإلنتاج الزراعي 
 .تحول نمط اإلسكان من االيجار الى التمليك بالنسبة للسكن العشوائي 
 .انخفا  دخل الفرد 
 مما جعله يتجه نحو السكن العشوائي. الفوائد الكبيرة على القرو  وعدم قدرة المواطن على تسديدها 

                                                           

معاون مدير شعبة زراعة المحاويل و السيد فاروق رافع  الزراعي وليد صاحب، سمقابلة شخصية مع المهند (1)

 . 2020 /25/10مسؤول التخطيط في شعبة زراعة المحاويل , تاريخ المقابلة , 
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 االحياء التي تمتاز بوجود الخدمات مثل بشكل كبير وخاصة في  رتفاع ليمة العقارات وبدالت االيجارا
 .حي الزهراء وحي القصبة وحي الفاروق وحي المشتل وحي النور

لمناطق العشوائية في منطقة ومهم في زيادة ا ا  بارز  ا  ان لألسباب االجتماعية دور  جتماعية :إلا سباباأل-2
الدراسة فقد تبين من خالل الدراسة الميدانية ان تواجد المعارف واالقارب كان لهها الدور األساسي في جذب 

( من حجم مجتمع الدراسة , كما ان ارتفاع  معدل %74السكان الى السكن في هذه المناطق فقد بلغت نسبتهم )
,فمن خالل هذه الزيادة السكانية,  2020% ( لعام  5,2فع بحيث بلغ )النمو السكاني في منطقة الدراسة مرت

سكان ( نسمة في المسكن الواحد وثبات مساحة األراضي دفع 7-5وزيادة عدد افراد االسرة التي بلغت كمعدل)
بالزحف على االراضي الزراعية اضافة الى امتداد السكن العشوائي بجانب نهر المحاويل واألراضي  المدينة

حياء السكنية والمخصصة ضمن التخطيط العمراني للمدينة ) منتزه او مدرسة أللزراعية والمناطق الفارغة في اا
( من حجم العينة %50بلغت نسبة أسباب السكن  العشوائي نتيجة زيادة عدد افراد االسرة ) إذاو ملعب (  , 

ة السكن العشوائي في منطقة الدراسة فمن المدروسة , وتعد العوامل االجتماعية ذات اثر كبير في اتساع نسب
خالل الدراسة الميدانية والتعرف على محل اإلقامة السابق لألسرة في المناطق العشوائية في منطقة الدراسة 

( , وبشكل عام ان الزيادة %35بلغت نسبة الوافدين من خارج المدينة بسبب الصراعات االجتماعية والحروب )
المدينة والمناطق المحيطة بها من خالل الهجرة الغير مبرمجة  من الريف الى المدينة السكانية التي حصلت في 

وكذلك هجرة االسر الفقيرة من مراكز المدن الى أطرافها والسكن في هذه االحياء والمناطق العشوائية او التجاوز 
المعرو  من األراضي  على احياء المدينة ومن ثم تغير استعمال األر  فيها ويحدث هذا أيضا نتيجة قلة

للسكن نتيجة التوسع العمراني وارتفاع ليمة األر  مما يؤدي بدوره الى االستمرار في ظاهرة السكن العشوائي 
وبهذا اتسعت رقعة المناطق العشوائية في منطقة الدراسة .وقد ظهر في السنوات األخيرة ان العديد من النزاعات 

لى شكل فردي او جماعي وذلك بسبب الخالفات داخل العشيرة الواحدة العشائرية كانت سبب في هجرة االسر ع
من ألوهذا سببه انعدام ا 2003وأيضا هناك مسألة مهمة وهي مشكلة الثأر والتي برزت بشكل كبير بعد عام 

وهذه الظاهرة تسود في المناطق الريفية اكثر من المناطق ذات الحضرية , وكما هو معلوم  ان مدينة المحاويل 
ساهم عامل القرابة بالسكن في المناطق الحضرية سواء ايجار  تحيط بها العديد من العشائر العربية العريقة , كما

او سكن عشوائي , مما يؤدي الى نشوء التجمعات السكانية داخل المدينة الحضرية وكال  حسب انتمائه العشائري 
ريف الحضري على سبيل المثال منطقة خنفارة و وأيضا ساهمت هذه الظاهرة في ابراز ظاهرة كبيرة وهي الت

المناطق العشوائية على حث سكان  منطقة البدع الكبير وحي الزهراء وحي الجوادين إضافة الى ذلك ليام بعض
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تشكيل  , في سبيل رغبتهم في التجمع ومجاورة بعضهم لبعض ل وذلكمجانية السكن ،و قاربهم للسكن بجوارهم ا
, وهناك عوامل  على إخالء مساكنهم العشوائية بأبجارهم يقوم  أي تهديد رسمي أو شعبي اتجاهبقوة فيما بينهم 

 وانتشارمنها سوء الحالة الصحية  ةاجتماعية عديدة ساعدت في ظهور السكن العشوائي في منطقة الدارس
ظهور مشكلة اإلسكان الجهل, وزيادة الهجرة من الريف للمدينة أدت الى ارتفاع معدالت النمو السكاني المتزايد و 

 .2020( شخص للهكتار الواحد لعام  11بمقدار ) على مستوا المدينة السكانية ةوزيادة الكثاف

هنالك العديد من العوامل التخطيطية التي ساهمت وساعدت في نشأة  التخطيطية والعمرانية: سبابألا-3
سر في ألالفرق بين مجموع ا الذي يمثلومنها العجز السكني , وتطور السكن العشوائي في مدينة المحاويل 

يصبح ( عاما فأكثر 40فأن الوحدة السكنية التي مضى على عمرها ) , المدينة ومجموع الوحدات السكنية فيها
هناك عجز سكني كبير في عدد مساكن تعاني منطقة الدراسة من ازمة سكنية اذ  ( 1) .للسكنغير صالح 

عدم االهتمام بالريف والتدهور الذي , و  لتوجه الى المناطق العشوائيةادفع السكان با االمدينة المخططة مم
أو  فرص عمل عن للهجرة نحو المدينة بحثا   أصاب الواقع الزراعي بسبب شحة المياه دفع سكان الريف

الوظائف,  ومن خالل الدراسة الميدانية تبين ان سكان المناطق العشوائية هم مهاجرين من الريف لتدهور 
النمو الحضري بسبب اهمال الريف  اسبابهم أ  احدالنزوح الريفي  يعد  الريفي ال سيما شحة المياه , و  الواقع

, ويمكن اجمال ابرز لم يكن محروما   بين الريف والمدينة ان   ما في توزيع الخدمات المجتمعية الفوارق وزيادة 
 : باالتي ئيالعوامل التخطيطية والعمرانية االتية أدت الى ظهور السكن العشوا

  ضعف دور التنمية اإلقليمية بين الريف والحضر 
  انتشار بعض الصناعات العشوائية مثل معامل تحلية المياه ومعامل انتاج االعالف ومعامل صناعة

البلوك والكاشي وغيرها خارج حدود المدينة ونتيجة لرخصها تجمع السكان حولها وعند توسع المدينة 
 أصبحت ضمن حدود المدينة.

 ل النمو السكاني المتزايد.يط لتوفير وحدات سكنية رسمية في ظانعدام التخط 
 المدن. تدهور الواقع الريفي والهجرة الى 
 .ارتفاع تكاليف المناطق المخططة 

                                                           

الموصككككككل , أسككككككس وتطبيقات، دار الكتب للطباعة والنشككككككر،  الجنابي، جغرافية الحضككككككر، حبش صككككككالح حميد (1)
 .214ص  ،1986
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  ضعف القانون او غيابه من جانب األجهزة البلدية في مدينة المحاويل وعدم قدرتها على رصد الزحف
 عة للدولة والحد من توسعها. العشوائي على األراضي التاب

  مكتملة للمدن والتأخر في السبب انتشار هذه الظاهرة في مدينة المحاويل هي التصاميم األساسية غير
انجاز المشاريع الخدمية وتنفيذ وزراعة الشوارع والمناطق الخضراء مما سمح بترك مساحات فارغة 

 قوانين العرالية المعمول بها .يسهل التجاوز عليها واستغاللها خالفا  للضوابط وال

عدم وجود سياسة اسكانية مستقرة واضحة ويقصد بها اإلجراءات  ان  السياسية والتشريعية:  سبابألا -4
والمادية وكذلك البشرية في سبيل التشريعية والتنفيذية التي تعمل على تنظيم واستخدام الموارد الطبيعية 

 العشوائية مد بعض المناطقوليام الحكومات المحلية ب(1) تحقيق األهداف العامة ضمن خطط التنمية
األخرا  والمناطقساكني هذه المناطق  العديد من بالخدمات األساسية ) الكهرباء والماء ،( ولد قناعة لدا

) واقع حال( مفرو  على الدولة وال يمكن أخالء مناطقهم  لها الخدمات بأنهم اصبحوا تصللم  التي
جود في مناطق البدع الكبير ومنطقة خنفارة ومنطقة الشاكرية. وكذلك قانون بيع وايجار مستقبال كما هو مو 

وعلى وفق ضوابط تعهدها وزارة االعمار واإلسكان، من خالل تطبيق  (2)2013( لسنة 21أموال الدولة رقم )
عدم فهم القرار من هذا القانون توجهت العديد من الدوائر بإيجار األراضي التابعة لها وهذا أيضا ساهم في 

 .قبل سكان المناطق العشوائية مما ساهم في تفاقم مشكلة السكن العشوائي

 

 

 

 

 

                                                           

مقدمة  منشور(رسالة ماجستير )غير  معالجتها،شكلة السكن في العراق واقعها وسبل م علي،نجالء  محمد، عبد هللا (1(
 .125, ص 1980جامعة بغداد ,  واالقتصاد،الى مجلس كلية اإلدارة 

 .15ص/19/8/2013(، تاريخ العدد, 4286) المصدر: الوقائع العرالية، العدد(1)
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  الثاني المبحث

 دينة المحاويلفي م السكن العشوائي خصائص                     

تي ضمن المساحات ال في منطقة الدراسةاتخذ هذا النوع من السكن اشكاال  ونماذجا  ومواقع مختلفة     
 يمكن توضيحها كاالتي:

ة والخضراء الخدمات والمساحات الفارغ)كمناطق  ضمن التصميم األساسي وداخلة فارغةمساحات  -1
شخصية  المواطنين مقابل عقود علىبيعها  من ثمقطع متفاوتة المساحة  الى تم تقسيمها إذوالمفتوحة( 

وذلك  ,سكنيا مشوها لجمالية المدينةمما يخلق نمطا مناطق للسكن أو بدونها وتم استغاللها بوصفها 
تفاوت في ال فضال  عن ,المجاورة لها االحياء بناءعن مواد  مختلفةخالل استخدامها لمواد بناء  من

على التعدي  فضال  عنالعام للمدن  جمالية المظهرمساحاتها وأخذت تشكل مظهر ال يتالءم مع 
 .ي العائدة للبلدية والبناء عليهااألراضالعديد من 

ووزارة البلديات أو  الماليةلوزارة الحكومية التابعة  والدوائر دولةللالتابعة األمالك على التجاوز والتعدي  -2
بيوت وكذلك استغالل التعليمية، وبعض المؤسسات ثار او الموارد المائية ووزارة النقل والصحة اآل

ر التجنيد وبعض مقرات )حزب ومواقع الجيش ودوائ المؤسساتودوائر  المنحلفي النظام  المسؤولين
 .2003تدميرها بعد أحداث  والتي تم المنحل(البعث 

 وثم الغائبين ألسباب مختلفة والبناء عليهااألشخاص بعض  األمالك التي تعود الىعلى  االستحواذ -3
 بيعها. أوتأجيرها و  تحويلها إلى وحدات سكنية

على حساب العشوائية الوحدات السكنية  صحابأالعديد من  اعتمده الذيغير المخطط البناء واالمتداد  -4
التي الفضاءات استغالل  إضافة الى سكك الحديد المتداد الطولي بجانبواالرئيسة او الفرعية  الطرق 

سلبا على وظيفة تلك الشوارع  إثرتحويلها إلى حدائق مما السكنية والعمل على أمام الوحدات  تقع
 واألرصفة واستعماالتها.
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 : صائص السكانيةالخ –واًل أ

 تشمل مجموعة من الخصائص لسكان المناطق العشوائي التي يمكن اجمالها باآلتي:

 سرة:األلرب  التعليميالمستوى  -1

احد المؤشرات االساسية للمجتمع حيث ال يقاس البلد على عدد سكانه وإنما  يعليمتاليعد المستوا      
مية اقتصاد البلد نر العلمي والثقافي ألي بلد له دور هام في تن التطو أم و يعلتيقاس على عدد المخرجات من ال

للجانب التعليمي اهمية كبيرة لتوضيح الفرص االقتصادية ومدا امكانيات المجتمع لإلفادة أن  فضال  عنوتطوره 
منها وتحديد اثر عامل التعليم في كثير من مشاكل االسرة ، وان لياس مستوا التعليم يعد مؤشرا للمستوا 

ن المستوا التعليمي مؤهال  أكما يشار الى  (1)المعيشي ومقياسا للحكم على  مدا التطور الثقافي واالجتماعي .
 (2)وادائه , فهو يؤثر في السلوك االجتماعي للفرد افكارهعلمي ا  أتمه الفرد و يعطي صورة واضحة عن مستوا 

ن هناك اختالفات في المستويات التعليمية أ (12والشكل )  (17معطيات الجدول )من خالل و ومستوا وعيه 
( , جاءت %36اذ بلغت ),  االبتدائية فقد ارتفعت النسبة لمستوا خريجي الدراسة  الدراسةاأل سر لعينة  ألرباب

بلغت نسبة خريجي الدراسة االعدادية  في حين( %29بلغت ) المتوسطة التي بعدها نسبة خريجي الدراسة
( , في حين %12) االسر الذين اليحملون تحصيل علمي )امي( نسبة بلغت  ارباب( , وبلغت نسبة 14%)

وبهذا احتلت النسبة األدنى من حجم  ( , %9) الذين يحملون شهادة جامعية او اكثر نسبة بلغت بلغت نسبة 
منطقة  أنالسكنية في منطقة الدراسة فقد ظهر والمناطق العشوائية األحياء  على مستوا  أم ا , العينة المبحوثة

( لكل %17و تلتها منطقة أبو بالو والشاكرية بنسبة ) (%25وقد بلغت ) (لألميين)أعلى نسبة  سجلتخنفارة 
نسب واحياء المناطق وتراوحت  ,(%3بلغت ) إذ منطقة البدع الصغيرأقل نسبة في  سجلتبينما  ،منهما

 سجلتمن خريجي الدراسة االبتدائية فقد  األ سر فيما يخص ارباب أم ا .  (%9و  4بين ) العشوائية األخرا ما
( وتلتها منطقة %12, ومن ثم منطقة خنفارة بنسبة )%(  25) منطقة السعيدية بنسبةفي  لهذه الفئةأعلى نسبة 

 . ( %3وقد بلغت ) 1الجواديننسبة في حي  أقل سجلتبينما  ( %11الشاكرية ونسبتها )

 

                                                           

 .130 ص، 2001,  نوالتوزيع، عما، دار صفاء للنشر 1ط السكان،علي سالم حميدان، محمود الحبيس، جغرافيا  (1)
حيدر عطية عبد ناصر القرعاوي التحليل المكاني لواقع ظاهرة السكن العشوائي في مدينة الكوفة، رسالة  (2)

 .80, ص2014جامعة الكوفة ,  اآلداب،كلية مقدمة الى  (،منشورة )غير ماجستير



 الفصل الثالث                                         التوزيع المكاني للسكن العشوائي أسبابه و خصائصه

 

111 
 

  (17جدول ) 

 2020لعام  المحاويلفي مدينة  اطق السكن العشوائيلمن المستوى التعليمي لرب االسرة

 (1)استمارة استبيان ملحق  -المصدر: 

 

 المجموع فاكثر جامعة اعدادية متوسطة ابتدائية امي الحي او المنطقة ت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 - - - - -   - - -  - حي القصبة القديمة /الصغي 1

 35 13 6 4 7 7 10  4 7 9  5 المعاملو  حي الصناعي  2

 30 4   2 7  5 7 10 5 10 5  3 حي الزهراء 3

 - - - - - - - - - - - حي النور 4

 15 2  1  5 4 3 4 3  6 -   1حي الفاروق / 5

 - - - - - - - - - - - الحي الجمهوري 6

 25 11 5 4 3  5 7  5 10 - - 2حي الفاروق/  7

 15  4 2 4 3 - - 5 10 - - حي القصبة القديمة /الكبير 8

 20 - - 4  3 5 7 3 5 9 5 1حي الجوادين / 9

 27 11 5 - - 7 10  6 12 - - حي الشهداء و العسكري 10

 25 4 2 11 8 2 3  6 12 - - 2حي الجوادين /  11

 5 6 3 3 2 - - - - - - حي المشتل 12

 50 4 2 8 5 10 15 11 20 17 10 منطقة الشاكرية 13

 61 - - 8 6 12 18 12 22 25 15 منطقة خنفارة 14

 45 21 10 3 2 5 8 8 15 17 10 منطقة ابوبالو 15

 102 11 5 20 15 20 30 25 47 8 5 يديةمنطقة السع 16

 45 9 4 11 8 12 18 6 11 7 4 منطقة البدع الكبير 17

 15 - - 8 5 5 8 - - 3 2 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 47 100 74 100 148 100 187 100 59 المجموع
 100 %9   %14   %29   %36   %12    النسبة
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 (12شكل )

 2020المستوا التعليمي لرب االسرة لسكان المناطق العشوائية في مدينة المحاويل لعام 

 
  (17جدول )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

سبب ذلك عدم ادراكهم أهمية التعليم،  ن  أو ( %6و  5ما بين ) خرا األ  والمناطق  األحياءوتراوحت نسب     
احتل  قدبشكل عام و  العمل،عن ضعف المستوا المعيشي لهم مما جعلهم يزجون أبنائهم في سوق  فضال

لكون هذه المرحلة اقل تكاليف سر الحاصلين على الدراسة االبتدائية المرتبة األولى ألالتحصيل العلمي ألرباب ا
  التعليم.المراحل الالحقة فضال  عن الزامية من 

منطقة السعيدية أعلى نسبة لهم في المتوسطة فقد ظهرت  يحملون الشهادة الذينمن  األ سر ارباب أم ا      
تراوحت في حين  ( , %5بلغت ) منطقة البدع الصغير بنسبة نسبة في  أقل سجلت( , بينما %25) بلغت

 حاملي الدراسةمن  األ سر فيما يخص ارباب أم ا(  %12و  7ما بين ) خرا األ   والمناطق  األحياءنسب 
أقل نسبة في  سجلت في حين ( , %11اذ بلغت ) 2الجوادينفي حي  لهمنسبة  أعلىاالعدادية فقد ظهرت 

اما  (.%8و 5ما بين ) األ خرا والمناطق  األحياء(  . وتراوحت نسب %4وقد بلغت ) الصناعي والمعاملحي 
اذ بلغت  منطقة أبو بالوفي  ألرباب االسرنسبة  أعلىفقد ظهرت فاكثر  يةحملة الشهادة الجامعص في خصو 

منطقة البدع الصغير سجل تحين لم  في( , %13ومن ثم حي الصناعي والمعامل بنسبة بلغت )( 21%)
ذا مؤشر جيد وه%(  11و 4ما بين ) األ خرا  األحياءوتراوحت نسب  تذكر. وخنفارة وحي الجوادين اي نسبة
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من ارباب االسر الحاصلين على الشهادة الجامعية فاكثر في المناطق العشوائية ويعود سبب ذلك الى ان 
بعض الخريجين كسبة وعاطلين عن العمل وبسبب انخفا  دخل االسرة مما يدفعهم الى السكن في المناطق 

ان  الدراسة الميدانيةحظ  من خالل ويالالعشوائية والبحث عن فرص عمل من اجل تامين مستلزمات الحياة 
هناك تفاوتات بسيطة في المستويات التعليمية لسكان االحياء العشوائية والسبب ال يقتصر على المستوا 

االقتصادي فقط , بل ان ازمة السكن وقلة المعرو  من األراضي واالرتفاع المستمر ألسعارها وعدم مبادرة  
البلدية بتوزيع االراضي السكنية المخططة والمخدومة بشبكة من الخدمات  الجهات الحكومية المتمثلة بدوائر

شرائح المجتمع للقبول بالسكن في المناطق العشوائية امال  في وصول الخدمات  معظمالمجتمعية والخدمية دفع 
السكاني  عن عن رغبة العديد من سكان االحياء النظامية بالخروج من طائلة االزدحام والتكدس الحقا ,فضال  

مدارس ال توفرعن  في االحياء المخططة وما يترتب عليها من ضغوطات نفسية واجتماعية وخدمية , فضال  
المناطق العشوائية اما المدارس الثانوية فتخلو المناطق العشوائية منها مما يضطر التالميذ بعض االبتدائية في 

عدادية مما يدفهم الى ترك المدرسة والبقاء على قطع مسافات الطويلة للوصول الى المدارس المتوسطة او اإل
 .التحصيل العلمي للدراسة االبتدائية فقط 

 مهنة رب االسرة: -2

قوته واستمرار  الحصول على في سبيلاالنسان  يمارسها التي نوعا من النشاط االقتصاديالمهنة هي     
على مستوا البناء ونوعية المواد  مع البيئة وتعكس تعامله  واشباع حاجاته المتمثلة بالسلع والخدمات وجوده

تؤثر المهنة التي يزاولها السكان على مستوياتهم االقتصادية مما ينعكس على مستوياتهم المستخدمة , كما 
مهنة )الكسبة( من ارباب يتضح ان  ( 13( وشكل )18)الثقافية واالجتماعية ومن خالل معطيات الجدول 

( من مجموع عينة الدراسة واحتلت منطقة السعيدية المرتبة األولى %40ولى بنسبة )االسر قد جاءت بالمرتبة األ
( وحي الصناعي %11( ومنطقة الشاكرية )%14(  ويليها منطقة خنفارة بنسبة )%21من هذه الفئة بنسبة )

بين  حياء تراوحت ما(  اما بقية األ%2القصبة القديمة) قل نسبة سجلت في حيأ(  في حين %10والمعامل )
( من مجموع عينة الدراسة وان االرتفاع في نسبة الكسبة هو دليل على ان معظم سكان المناطق 7% – 4)

( من  %26)المتقاعدين بلغت نسبتهم العشوائية يعانون من ظروفا  اقتصادية واجتماعية متدنية , في حين مهنة
 (  . %26على نسبة لهم في منطقة السعيدية بواقع )أ حجم العينة وقد تركزت 
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 (18جدول )

 2020 لعام المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي مهنة رب االسرة            

 (1)استمارة استبيان ملحق  -المصدر: 

 

 المجموع اخرى  العمل عاطل عن كاسب متقاعد موظف الحي او المنطقة ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 - - - - - - - - - - - الصغيرحي القصبة القديمة / 1

 35 14 4 - - 10 20 5 6 6 5 المعاملحي الصناعي و 2

 30 7 2   4 8 8 10 11 10 حي الزهراء 3

 - - - - - - - - - - - حي النور 4

 15 - - - - 6 12 - - 3 3 1حي الفاروق / 5

 - - - - - - - - - - - الحي الجمهوري 6

 25 7 2 - - 5 10 4 5 9 8 2حي الفاروق/  7

 15 - - - - 2 4 5 6 6 5 الكبيرحي القصبة القديمة / 8

 20 7 2 9 5 2 3 3 4 7 6 1حي الجوادين / 9

 27 7 2 9 5 4 8 3 4 9 8 العسكريحي الشهداء و 10

 25 7 2 7 4 5 10 3 4 6 5 2حي الجوادين /  11

 5 - - - - 1 3 2 2 - - حي المشتل 12

 50 7 2 22 13 11 23 5 8 4 4 منطقة الشاكرية 13

 61 10 3 14 8 14 30 11 15 6 5 منطقة خنفارة 14

 45 17 5 14 8 6 12 10 13 8 7 منطقة ابوبالو 15

 102 7 2 11 6 21 44 26 35 8 15 منطقة السعيدية 16

 45 10 3 14 8 7 15 10 14 6 5 منطقة البدع الكبير 17

 15 - - - - 2 5 5 7 3 3 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 29 100 57 100 207 100 133 100 89 المجموع
 100  6   11   40   26   17  % النسبة
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 (13شكل ) 
 2020مهنة رب االسرة لمناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة 

  (18جدول )بيانات المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على 

ما أاي نسبة تذكر ,  1( فيحين لم يسجل حي الفاروق %10بدع الكبير بنسبة )( وال%11ومنطقة خنفارة )  
شكلت  ( من حجم العينة من مهنة المتقاعدين , في حين%8-2حياء والمناطق تراوحت نسبهم ما بين )ألبقية ا

نسبة (  وقد احتل حي الزهراء المرتبة األولى في هذه الفئة ب %17)نسبة الذين لديهم عمل حكومي موظفين  
(  في حين لم يسجل حي المشتل أي نسبة تذكر وتلتها بقية %9( ومن ثم حي الشهداء والعسكري )11%)

تنوعت مهنهم بين )مدرس  إذ( من مجموع عينة الدراسة %8-3االحياء والمناطق بنسب تتراوح ما بين )
ختلف مستواهم سر يأل,ضابط في الجيش العراقي، ،معلم، وشرطي، وحارس وموظف خدمة ( وان هذه ا

 . المعاشي عن االسر االخرا وذلك بسبب  اختالف الدخل

وهذا ما تم مالحظته حيث نوع  وطبيعة البناء وما يحتويه المسكن نعكس ذلك على طبيعة المسكن من  وي 
ي, ن بعض المساكن في هذه المناطق العشوائية تدل على ارتفاع المستوا االقتصادأمن خالل الدراسة الميدانية , ب

           استحوذت منطقة الشاكرية على النسبة األكبر بواقع ( %11اما نسبة العاطلين عن العمل فبلغت نسبتهم )
( لكل منهما , وحي الجوادين والشهداء والعسكري %14( ثم مناطق خنفارة وأبو بالو والبدع الكبير بنسب )22%) 

ق واالحياء العشوائية لم تسجل نسبة تذكر ومنها منطقة ( لكل مهنة,  وقسم من المناط%9سجلت نسبة متساوية )
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,  في حين احتلت المهن األخرا نسبة  2وحي الفاروق 1البدع الصغير وحي الصناعي والمعامل وحي الفاروق 
(  %17( من حجم العينة واختلفت تلك المهن من) نجار وتاجر( استحوذ منطقة ابوبالو على النسبة األكبر )6%)

( ومنطقة البدع الكبير وخنفارة بنسبة %14الدراسة   ثم حي الصناعي والمعامل ) من مجموع عينة
حياء والمناطق لم تسجل نسبة تذكر منها منطقة البدع أل. وبعض االنسبة نفسها ( لكل منهما%10متساوية)

اوية وحي المشتل ما االحياء والمناطق المتبقية قد سجلت نسبة متس 2وحي الفاروق 1الصغير وحي الفاروق 
الحرة واحيانا يكون أجرها قليل، وطبيعة هذه  سكان هذه المناطق االعمال معظم( لكل مهنة ويمتهنون 7%)

,اما عدد العاملين  المهن انعكس سلبا على دخل الفرد و المستوا المعاشي للمناطق العشوائية في منطقة الدراسة
( من حجم العينة المدروسة في حين  %51) حسب االجرة قد بلغت نسبة االسرة التي يعمل فيها شخص واحد

سر التي يعمل فيها ثالثة اشخاص او اكثر بلغت نسبهم ألما اأ(  %37نسبة االسر التي يعمل فيها شخصان )
( ,وهنا نجد ان النسبة األكبر لألسر ذات العامل الواحد فيها وهذا مايدل على تدني المستوا المعاشي 12%)

صبح أن توسع السكن العشوائي تحت هذه الظروف أمساكن العشوائية مما يعني وقلة فرص عمل للسكان في ال
 معوق من معوقات التنمية الحضرية في المدينة .

  األسرة:مستوى الدخل الشهري لرب  -3

سرة في سنة واحدة )اذ ان هذه الفترة تغطي جزاء  كبيرا  من ألن يحققه الفرد او اأهو ما يمكن  الدخل يعد       
ذب في الدخل ( ويعد مستوا دخل الفرد عامل مهم في لياس درجة التحضر لما له من أهمية في القدرة التذب

الشرائية فارتفاع دخل الفرد يمكنه من اقتناء الكثير من الحاجات المادية إضافة الى زيادة فعالياته ونشاطاته 
سكن  فضال  عنوالحصول على تغذية أفضل  المرتفع يؤدي الى زيادة االنفاقكذلك الدخل  (1)االجتماعية وغيرها 

مناسب وخدمات عالجية اوفر ويوفر ظروف صحية تكون أكثر مالئمة، فالعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع 
( 19ومن خالل الجدول ) ,تمتاز بارتفاع مستواها التعليمي وتوفر الخدمات الصحية والعوامل المحافظة على البيئة

في مستويات  الدخل لسكان المناطق   العشوائية لمدينة المحاويل وهي  ا  هناك تباين( يتضح ان 14والشكل )
 كاالتي :

                                                           

 .246العبيدي، مصدر سابق، صمالك إبراهيم الدليمي ومحمد جاسم  ( 1)
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 ( 19جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائيدخل االسرة الشهري 

 (1)استمارة استبيان ملحق  -المصدر: 

 

 المجموع أكثر من مليون  مليون   -751 750 -501 500 -251 250اقل من  الحي او المنطقة ت
  

 % العدد % العدد % العدد % العدد % دالعد 
 - - - - - - - - - - - حي القصبة الصغير القديمة / 1

 35 12 5 - - 15 10 - - 11 20 المعاملحي الصناعي و 2

 30 - - 8 5 15 10 - - 8 15 حي الزهراء 3

 - - - - - - - - - - - حي النور 4

 15 5 2 8 5 - - 3 5 2 3 1حي الفاروق / 5

 - - - - - - -   - - الحي الجمهوري 6

 25 23 10     - - 8 15 2حي الفاروق/  7

 15 19 8 8 5 - - - - 1 2 حي القصبة القديمة / الكبير 8

 20 9 4 9 6 - - 6 10 - - 1حي الجوادين / 9

 27 - - 27 17 - - - - 6 10 العسكريحي الشهداء و  10

 25 - - - - - - 9 15 6 10 2حي الجوادين /  11

 5 - - - - - - 1.2 2 2 3 حي المشتل 12

 50 - - - - 15 10 15.2 25 8 15 منطقة الشاكرية 13

 61 - - 9 6 8 5 18.2 30 11 20 منطقة خنفارة 14

 45 5 2 5 3 8 5 9 15 11 20 منطقة ابوبالو 15

 102 17 8 15 10 31 20 18.2 30 19 34 منطقة السعيدية 16

 45 5 2 8 5 8 5 15.2 25 5 8 الكبير منطقة البدع 17

 15 5 2 3 2 -  5 8 2 3 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 43 100  64 100  65 100 165 100 178  المجموع         

 100  8    12   13   32   35  % النسبة         
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  (13شكل ) 
 2020منطقة السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة ل دخل الفردمستوا 

  (19جدول ) على بياناتالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد 

( من حجم %35نسبة )سجلت : الف دينار عراقي ( 250سر التي معدل دخلها الشهري ) اقل من األ -1
( لكل منهما ومن ثم %19سبة )المرتبة األولى لهذه الفئة لمستوا الدخل بناحتلت منطقة السعيدية العينة 
في (  لكل منطقة %11وحي الصناعي والمعامل سجلت نسب متساوية ) منطقة الشاكرية  خنفارةمنطقة 

اما نسبة الدخل لبقية المناطق  ( لمستوا الدخل في هذه الفئة%1سجل حي القصبة القديمة ادنى نسبة ) حين
 %( على التوالي. 8و 6و 5و  2و1حياء لهذه الفئة تراوحت نسبهما )ألوا

 االعينة، امحجم  ( من%32شكلت نسبة ): ألف( 500 -251)سر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين ألا  -2
لكل منطقة ( %18,2اعلى نسبة بلغت )على مستوا المناطق العشوائية فقد سجلت منطقة خنفارة والسعيدية 

( في حين %15,2المدروسة ثم منطقة الشاكرية بنسبة بلغت )من حجم العينة خل لهذه الفئة من مستوا الد
سكان  ومعظم( من حجم دخل االسرة لهذه الفئة، %1,2سجل حي المشتل أدني نسبة لمستوا الدخل وبلغت )

 المتقاعدين. جزء من سكان هذه المناطق من فضال  عنهذه المناطق كسبة ودخلهم يعتمد على االجر اليومية، 
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على مستوا ( %13فبلغت نسبتها ): الف( 750 501سر التي يبلغ مقدار دخلها الشهري ما بين )ألا -3
( %31األعلى لمستوا الدخل في هذه الفئة وبلغت ) النسبةمنطقة السعيدية سجلت  المناطق العشوائية، فقد

( لكل %15بلغت ) إذمتساوية  بنسبثم الحي الصناعي والمعامل ومنطقة الشاكرية وحي الزهراء جاءت 
( %8يضا  سجلت نسب متساوية لمستوا الدخل وبلغت )أمنطقة خنفارة و ابوبالو و البدع الكبير  امامنهم، 

 في حين بقية االحياء والمناطق لم تسجل نسبة تذكر ضمن هذه الفئة لمستوا الدخل.
(   %12) تهابنسب بلغتر عراقي( :  مليون دينا – 751التي يتراوح دخلها الشهري ما بين )  سرألا -4

سجل حي  حياء فقدألما على مستوا المناطق واأ,  من مجوع حجم العينة المدروسةعلى مستوا المدينة , 
المرتبة الثانية من هذه الفئة  منطقة السعيدية ت( في حين سجل%27المرتبة األولى بنسبة ) والعسكري  ءالشهدا

وفي منطقة خنفارة والحي ( %3) في منطقة البدع الصغير بنسبةدنى نسبة سجلت أما أ( %15بنسبة )
لم يسجل أي نسبة تذكر لمستوا الدخل 2الجمهوري وحي الصناعي والمعامل  وحي المشتل و حي الجوادين

لهذه الفئة بسب محدودية دخلهم  حسب استمارة االستبيان,  في حين تراوحت نسبة االحياء والمناطق األخرا 
 .(  على التوالي من حجم العينة المدروسة لهذه الفئة9و8و 5ما بين  )

( من  %8لمرتبة األخيرة وبنسبة بلغت )ا :احتلتكثر من مليون ( أسر التي بلغ دخلها الشهري )ألما اأ -5
( وحي القصبة القديمة %23بنسبة ) 2,وتمثلت بحي الفاروق  مجتمع العينة المدروسةالدخل الشهري لحجم 

 1(  وحي الجوادين%12( وحي الصناعي والمعامل سجل )%17( ومنطقة السعيدية )%19الكبير ونسبته )/
( من حجم العينة المدروسة  اما ادنى نسبة سجلت في احياء ومناطق ابوبالو والبدع الكبير والبدع الصغير 9%)

حياء ألذلك فان هنالك بعض ا فضال  عن( لكل منهم من مستوا الدخل الشهري لألسرة %5وبنسبة بلغت )
والمناطق لم تسجل أي نسبة لمستوا الدخل الشهري لالسرة ضمن هذه الفئة ومنها حي الزهراء وحي الجمهوري 

وقد تم مالحظة هناك وجود تباين بين مستوا الدخل لألسر التي تسكن في منطقة ,  2وحي المشتل والجوادين
وأيضا االختالف في المهن بين ارباب االسر او الدراسة وسبب هذا يعود الى تعدد العاملين في االسرة الواحدة 

ذلك  فضال  عنفي نوعية المهنة الى وجود فارق في معدل الدخل الشهري ,  فبقية افرادها، أدا هذا االختال
كسبة , وهذا  معظمهمان معظم االسر في منطقة الدراسة تمتاز بذات دخل شهري  يكفي للمعيشة فقط  كون 

شرا  على عدم قدرة االسر على شراء أراضي في المناطق المخططة مما دفعهم الى ن نعتبره مؤ أبدوره يمكن 
كما ان االنخفا  في مستوا الدخل الشهري  األراضي في المناطق العشوائية والبناء عليها , الحصول على

تؤمن الدخل العمل وارتفاع نسبة البطالة إضافة الى  العمل في هذه المهن البسيطة ال فرص يرجع الى عدم توفر 
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المناسب لألسرة , في حين نجد قسم من األ سر تتميز بمستوا دخل شهري متوسط  واحيانا مستوا دخل جدا 
عالي كونهم يعملون في مهن تعتمد على تحصيلهم الدراسي , وقسم منهم  أصحاب محال  تجارية وعقارات وكما 

مرتفع يسكنون في المناطق العشوائية وذلك بسبب تم مشاهدته خالل الدراسة الميدانية ان قسم من ذوي الدخل ال
وكذلك رغبتهم في السكن في األراضي  سعر األر  المنخفض مقارنة بأسعار المناطق المخططة والمخدومة بلديا

ن أ فضال  عنالزراعية لسعة مساحة المسكن والحصول على متنفس ومناطق خضراء افضل من ازدحام المدينة 
وماتزال عامل جذب للكثير من السكان سبب سعة ألراضي الفارغة ومحاولة أصحاب  المناطق العشوائية كانت

الدخل المرتفع في السيطرة على هذه االراضي مستفيدين من ضعف القوانين على الرغم من انعدام خدمات البنية 
ة الخدمات المخطط مالتحتية واالجتماعية في معظم منطقة الدراسة, وكل هذا يشكل عقبة امام مشاريع التنمية وإقا

 لها في المدينة.

   االسرة:حجم  -4

ومن خالله يتبين ما هو مدا حجم التزاحم في المساكن  ,سرة في المسكن الواحدأليقصد به عدد افراد ا      
ن المعيار العراقي يؤكد على ضككرورة توفير غرفة واحدة لشككخصككين وطفل ال أ إذ ,والسككيما المناطق العشككوائية 

ثار اجتماعية وصحية سلبية آفراد في المسكن الواحد ينتج عنه ألزدحام اأن أله عن عشر سنوات يتجاوز عمر 
 3-1فرادها ما بين )أاأل سكككككككككرة التي يبلغ عدد ان ,  (1) ال سكككككككككيما انتشكككككككككار االمرا  بين افراد االسكككككككككرة الواحدة

أ سكككككككرة أشكككككككخاص( هي 6 -4)التي يبلغ عدد افرادها ما بين  األ سكككككككرة, و  الحجم ةصكككككككغير  أشكككككككخاص( هي أ سكككككككرة
 ةهي أ سرة كبير شخصا(  12-10أشخاص( و) 9-7)التي يبلغ عدد افرادها ما بين  األ سرة, و  الحجم ةمتوسط
تفتقر و  بعض المسكككاكن أنها مزدحمة في عدد أفراد األ سكككر نأنجد ( 15( والشككككل )20جدول) , ومن(2) الحجم

 ,شروط السكن الصحيإلى أبسط 

 

  

                                                           

عادل مكي عطية الحجامي , التحليل الجغرافي للوحدات السكنية في مدينة الناصرية , أطروحة دكتوراه )غير منشورة (  (1)
 .  124, ص 2006مقدمة الى كلية اآلداب , جامعة البصرة , 

  . 169, ص مصدر سابق فليجة،أحمد نجم الدين  (2)
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 (20جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة  لمناطق السكن العشوائي حجم االسرة 

 (1استمارة استبيان ملحق ) -المصدر: 

 ت
 المنطقةالحي او 

 المجموع فاكثر10 نسمة 9-8 نسمة7-6 نسمة  5-4 فأقل نسمة3
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 - - - - - - - - - - - حي القصبة القديمة /الصغير 1

 35 - - - -  6 4 8 20 8 11 الصناعي و المعامل ي ح 2

 30 -  - - 8 5 4 10 11 15 حي الزهراء 3

 - - - - - - - - - - - ورحي الن 4

 15 -  - - - - 2 5 8 10 1حي الفاروق / 5

 - - - - - - - - - - - الحي الجمهوري 6

 25 - - - - 3  2  2 5 13 18 2حي الفاروق/  7

 15 - - - -- - - 3 7 6 8 الكبير  حي القصبة القديمة / 8

 20 - -  - - - 6  17 2 3 1حي الجوادين / 9

 27 - - - - 5  3 6 17 5 7 داء و العسكري حي الشه 10

 25 - - -- - 3  2  7 20 2 3 2حي الجوادين /  11

 5 - - - - - -  2 5 - - حي المشتل  12

 50 - - - -  5  3  12 33 11 14 منطقة الشاكرية 13

 61 27,3 3 24  9  14  9  11 30 8 10 منطقة خنفارة 14

 45 18,2 2  22 8  8 5 9 25 4 5 منطقة ابوبالو 15

 102  36,3 4 46 17  29 19 16 42 15 20 منطقة السعيدية 16

 45 18,2 2  8 3  16 11  8 22 5 7 منطقة البدع الكبير  17

 15 - - - -  3 2  4 10 2 3 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 11 100 37 100 65 100 268 100 134 المجموع
 100  2   7   13  52   26  %  النسبة
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 (15) شكل
 2020 االسرة لسكان المناطق العشوائية في مدينة المحاويل لسنه حجم

  (20جدول )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات 

فرادها أالخاصة بمنطقة الدراسة تبين ارتفاع نسبة االسر التي يتراوح عدد راسة الميدانية الدنتائج ومن خالل    
 3فراد فيها )اقل من أل( جاءت بعدها االسر الصغيرة التي يتراوح عدد ا%52شخص( اذ بلغت ) 5-4) نما بي

( %13سبة )شخص( ن7-6( في حين سجلت االسر الكبيرة التي تتراوح ما بين )%26شخص( بنسبة بلغت )
سر أل( .في حين احتل المرتبة األخيرة ا%7شخص( بلغت نسبتها ) 9-8سرة التي يتراوح عدد افرادها بين)ألما اأ

ما على مستوا المناطق أ ( من حجم االسر المدروسة.%2شخص فاكثر( بنسبة بلغت ) 10التي عدد افرادها )
فاقل( المرتبة الثانية واحتلت منطقة السعيدية المرتبة افراد 3واالحياء قد سجلت نسبة االسر التي عدد افرادها )

اما وان معظم هذا النوع من االسر يتكون من المتزوجين حديثا  ( , %15األولى ضمن هذه الفئة بنسبة بلغت )
( لكل منطقة , في حين تراوحت نسب %2ومنطقة البدع الصغير وبلغت ) 2دنى نسبة سجلت في حي الجوادينأ

  شخص( 5-4اما االسر التي يتراوح عدد افرادها ما بين )( %10-5المناطق لهذه الفئة ما بين )بقية االحياء و 
 1دنى نسبة حي المشل  وحي الفاروق أ(  بينما سجل  %16سجل المرتبة االولى منطقة السعيدية بنسبة بلغت )

 ( ,%9-3ذه الفئة ما بين )حياء والمناطق العشوائية  لهأل( , وتراوحت  نسبة بقية ا%2وبلغت )2وحي الفاروق 
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أما . بحيث تتكون من الزوجين واألوالد سر حديثة التكوينألسر في ضمن هذا المتغير معظمها من األن اأو  
على نسبة لها في منطقة السعيدية حيث جاءت أ شخص(  سجلت  7-6سر التي يتكون عدد افرادها ما بين )األ

( ثم منطقة خنفارة بنسبة %16( ثم منطقة البدع الكبير بنسبة )%29بالمرتبة األولى في هذه الفئة بنسبة بلغت )
( وتراوحت بقية %3ومنطقة البدع الصغير وبلغت ) 2دنى نسبة سجلت في حي الجوادينأما أ( %14بلغت )

شخص ( تركزت 9 -8سر التي تتكون من) أل(   اما ا%8-5االسر في االحياء والمناطق لهذه الفئة ما بين )
(  وادنى نسبة سجلت في منطقة %22(  وابوبالو )%24( و منطقة خنفارة )%46عيدية بنسبة )في منطقة الس

فأكثر( احتلت المرتبة األخيرة  10سر التي تتكون من )ألسر في حين األ( مجوع ا%8البدع الكبير بنسبة بلغت)
( و %27,3ة خنفارة )( ثم منطق%36,3وجاءت منطقة السعيدية بالمرتبة األولى في هذه الفئة بنسبة بلغت )

, العشوائية في منطقة الدراسةاالسر من مجموع حجم  (18,2( ومنطقة البدع الكبير )%18,2منطقة أبو بالو )
سر الممتدة وذلك ألحفاد والتي يطلق عليها تسمية األوان معظم هذه االسر تكون من األبناء المتزوجين وكذلك ا

سر تكون ذات أصول ريفية تتحكم في طبيعة ألد وان األغلبية  لهذه اتضم اكثر من جيلين في المسكن الواح ألنها
ن حجم السكان أ( يتبين 21نشأتها العادات والتقاليد التي ورثوها من األجيال التي سبقتهم ومن خالل الجدول )

تتكون ساكن التي ن العالقة طردية بحيث يرتفع حجم التزاحم في المألوذلك اخر وتزاحمه متباين من مسكن الى 
 .نسمة فاقل ( 3( اما انخفا  حجم التزاحم يبرز في المساكن التي تكون عدد افرادها )افراد8اكثر من )

ان مناطق السكن العشوائي في طبيعة تكوينها ال تختلف   العشوائي:عدد االسر الساكنة في المسكن -5
سر ألدة السكنية بحيث تعد صفة تعدد اعن غيرها من المناطق السكنية في التباين بعدد االسر الساكنة في الوح

واحيانا يقتصر االمر على سكن  ,ظاهرة شائعة فالعديد من االسر تسكن في  بيت واحد تجمعهم فيه صلة القرابة 
ومن ممتدة  رغي باألسراسرة واحدة مكونة من االبوين او كليهما واطفالهما الغير متزوجين ويعبر عن هذا النوع 

المحاويل مدينة سر في عشوائيات أل( نالحظ هنالك تباين كبير في عدد ا 16والشكل ) (21)الجدول  معطيات 
( %23(  وسجل في منطقة  السعيدية نسبة بلغت ) %45فقد بلغت نسبة المساكن التي تضم اسرة واحدة )

نى دأ( في حين سجلت %11( ومنطقة أبو بالو )%13( ومنطقة خنفارة بنسبة بلغت )%14ومنطقة الشاكرية )
 ( من حجم هذه الفئة, %2بنسبة بلغت ) 1نسبة في حي الفاروق 
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  (         21جدول )
 2020لسنه  المحاويللسكان المناطق العشوائية في مدينة  عدد االسر في المسكن الواحد

  (1استمارة استبيان ملحق) -: المصدر    

 المجموع اكثر من ثالث ثالث اسر اسرتان اسرة واحدة الحي او المنطقة ت

 % العدد   % العدد %  العدد % العدد

 - - - - - - - - - حي القصبة القديمة / الصغير 1

 35 - - - - 13 25  4 10 حي الصناعي و المعامل  2
 30 - -   10 20 4  10 حي الزهراء 3
 - - - - - - - - - حي النور 4
 15 - -   5 10 2 5 1حي الفاروق / 5
 - - - - - - - - - الحي الجمهوري 6
 25 - - - - 8 16 4  9 2حي الفاروق/  7
 15 - - - - 4 8 3  7 الكبير حي القصبة القديمة / 8

 20 - - - - 9 17 2 3 1حي الجوادين / 9
 27     8 5 7 13 4 9 حي الشهداء و العسكري  10

 25 - - 5 3 8 15 3 7 2حي الجوادين /  11
 5 - - - - 3 5 - - حي المشتل  12
 50 - -   5 3 7 14 14 33 منطقة الشاكرية 13
 61 24  7 16  10 7 14 13 30 منطقة خنفارة 14
 45 31 9 10 6 3 5 11 25 منطقة ابوبالو 15
 102  35 10 32 20 10 20 23 52 منطقة السعيدية 16
 45 10 3 21 13 4 8 9 21 منطقة البدع الكبير  17

 15 - - 3 2 2 3 4 10 منطقة البدع الصغير 18
 515 100 29 100 62 100 193 100 231 المجموع

 100  5   12   38   45  % النسبة
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 (16شكل )     

  2020مدينة المحاويل لسنه في مناطق العشواية للاالسر في المسكن الواحد  عدد        

  (21على بيانات جدول )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد       

والمناطق العشوائية لهذه الفئة , جاء حي القصبة القديمة /الكبير وحي حياء ألباقي اسر في ألما عدد اأ       
وحي الصناعي  2(  لكل منهم , ثم حي الشهداء والعسكري وحي الفاروق /%3بنبة متساوية ) 2الجوادين /

( لكل منهم  وأخيرا منطقة البدع %4والمعامل و حي الزهراء ومنطقة البدع الصغير سجلت نسب متساوية )
ألسر قد تكونت بعد هذه ا معظم( من حجم عينة مجتمع الدراسة , وان السبب يعود الى %9الكبير ونسبتها )

( من خالل ما يعرف باالنشطار العائلي فمعظم هذه االسر قد انفصلت رغبة منها بامتالك بيت خاص 2003)
سر كان سكنهم ألهذه ا فمعظمهم الى الزواج وتكوين اسرة جديدة يتالءم مع حجم اسرتهم في ظل تطلع أبنائ

سرة ألالسابق في مناطق قديمة وانتقلت الى المناطق العشوائية بسبب صغر مساحة المسكن القديم وكذلك حجم ا
( من حجم العينة المدروسة وتباينت في توزيعها  %38ما المساكن التي تظم اسرتان فبلغت نسبتهم )أالمرتفع , 

(  ثم حي الزهراء ومنطقة %13المكاني قد سجل حي الصناعي والمعامل اعلى نسبة في هذه الفئة بلغت )
في حين ادنى نسبة سجلت   (,%9ه)ونسبت 2( لكل منهم , ثم حي الجوادين%10السعيدية ونسبتهم متساوية )

مساكنهم في المناطق  باعت سرا  أ(  وتضم هذه المساكن %3هي حي المشتل ومنطقة ابوبالو بنسبة بلغت )
القديمة من المدينة بسبب صغر المساحة والرغبة في الحصول على مساكن تمتاز بسعة مساحتها وتكون مناسبة 
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( على التوالي ,  في  8و 7و 5ما بقية االسر في االحياء والمناطق العشوائية جاءت نسبهم )أسرة , ألمع حجم ا
وسجلت منطقة السعيدية من حجم العينة (  %12لغت نسبتها )حين المساكن التي تتكون من )ثالث اسر ( ب

(  بسب اغلب سكانهم ذات الطابع الريفي الذي يمتاز بتعدد %32المرتبة األولى في هذه الفئة بنسبة بلغت )
(  %10( ومنطقة أبو بالو )%16( و منطقة خنفارة )%21االسر في المسكن الواحد , ثم منطقة البدع الكبير )

سر المدروسة لهذه الفئة أل( من حجم ا%5ونسبته ) 2( وحي الجوادين /%8هداء والعسكري ونسبته )ثم حي الش
( المساكن التي تتكون من) ثالث اسر فاكثر سرة , اماألوالسبب في ذلك يعود الى انخفا  المستوا المعاشي ل

(  في %24( وخنفارة)%31( وابوبالو )%35وتركزت في منطقة السعيدية بنسبة بلغت ) (  %5بلغت نسبتهم )
وتضم هذه المساكن اسر أصحاب  ( من حجم الفئة ذاتها%10دنى نسبة بلغت )أحين سجلت منطقة البدع الكبير 

سكن األب وولده اثناء الدراسة الميدانية الباحث وكما تم مالحظة ,هذه االسر بحجمها  معظماألر  اذ احتفظت 
بسبب الطلب المتزايد و لبا وبالتالي أدا الى ارتفاع نسبة األسر المتزوج في مسكن واحد وهذا بدوره انعكس س

على السكن وارتفاع سعر األر  والوحدات المؤجرة في مدينة المحاويل وكذلك بسب المستوا االقتصادي المتدني 
، حيث ان تعدد االسر في المسكن الواحد له اثار سلبية على المسكن من الناحية الصحية والخصوصية لألسرة

لشخصية فضال  عن تزايد الضغط على المسكن وتدهور حالته العمرانية , كما ان تعدد االسر في المسكن الواحد ا
ينذر في المستقبل على توسع المساكن العشوائية مما يزيد ذلك من الضغط على الخدمات وبالتالي تدني كفاءتها 

 .عل كفاءة البيئة الحضرية بشكل عام روهذا ما يؤث

 خصائص السكنية للمساكن العشوائية:ثانيًا: ال

  :منطقة الدراسة للمساكن العشوائية فيمساحة الوحدات السكنية  -1
دراسة مساحة الوحدة السكنية ذات أهمية في دراسة وتحليل البنية السكنية للمساكن سواء كانت منتظمة  عد  ت  

حة المساكن واسعة كلما امتازت بمعايير فكلما كانت مسا المعايير،لعالقتها الطردية مع بقية  وذلكاو عشوائية 
سبل الراحة والرفاهية للسكان وذلك من خالل اتساع مساحة الفناء الداخلي وتوفر الحدائق مما يسهم في توفير 

وتختلف مساحة  ، لألسرةالتهوية الجيدة والرفاهية الجيدة كما تعكس مساحة المسكن الواسعة الحالة االقتصادية 
الزمنية وتتباين من منطقة ألخرا في مدينة المحاويل تتعلق مساحة المدينة بمجموعة  المدةب الوحدة السكنية حس

كذلك اإلجراءات القانونية واإلدارية التي تقع على , من العوامل التي تتوفر في االراضي المخصصة للسكن 
سرة وتوفر ألوترتبط بحجم ا مسؤولية البلدية التي بدورها هي من يقوم بتحديد مساحة قطعة األراضي وعائديتها
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وبخصوص مساحة المساكن العشوائية في مدينة المحاويل  (1)القدرة المالية والمستوا االجتماعي والثقافي لالسر.
 تتراوح مساحتهان المساكن التي أ( يتضح لنا  17( والشكل)22خالل معطيات الجدول ) منمساحة فقد تباينت ال

 المدروسة( من حجم العينة   %47العشوائية سجلت المرتبة األولى بنسبة )( في المناطق 2م200-100) ما بين
( %18( وثم منطقة خنفارة بنسبة )%19وسجلت منطقة السعيدية المرتبة األولى ضمن هذه الفئة بنسبة )

(  في حين ادنى نسبة سجلت في حي %10( ومنطقة البدع الكبير ونسبته )%12ومنطقة ابوبالو بنسبة )
دون تخطيط في المناطق العشوائية و ( بسبب تجزئة مساحة األر  وبيعها %2العسكري بنسبة بلغت )الشهداء و 

قد احتلت المرتبة   م(100ما مساحة االرا  للوحدات السكنية التي تبلغ )اقل منأبسب الظروف االقتصادية , 
( من %20ئة بنسبة بلغت )( وسجلت منطقة الشاكرية المرتبة األولى ضمن هذه الف%28الثانية بنسبة بلغت )

( اما ادنى %11( وثم حي الزهراء ونسبته )%12حجم هذه الفئة ثم حي الشهداء والعسكري وبلغت نسبته )
تدني المستوا المعيشي في ذلك الى   ويعود السبب( , %2نسبة سجلت في حي القصبة القديمة /الكبير وبلغت )
خاصة األراضي العشوائية في المدينة  عن ارتفاع أسعار للسكان وعدم قدرتهم على شراء مساحات كبيرة فضال

في اآلونة األخيرة وتحديدا بعد ويالحظ 1في احياء الزهراء والقصبة القديمة /الكبير وحي المشتل وحي الفاروق 
الى  السكان معظممليون دينار عراقي ( مما أدا الى توجه 10حيث بلغ سعر االر  السكنية ) 2012عام  

او اقل  2م100الوحدة السكنية الواحدة الى جزأين داخل المدينة بحيث تتكون مساحة األر   تقسيم مساحة
مما زاد من االلبال على  2005شعور السكان باالطمئنان بعدم إزالة مساكنهم والسيما بعد  فضال  عنمنها 

مساحة  ماأ,2م (100شراء األراضي التي كانت ذات أسعارها مناسبة تتباين بين مليون وخمسمائة الف لكل )
( من حجم العينة %17بنسبة بلغت )المرتبة الثالثة سجلت  (فاكثر 2م 300-201ما بين )األر  التي تتراوح 

( من حجم هذه الفئة وتالها حي الصناعي %34المدروسة واحتلت منطقة السعيدية المرتبة األولى بنسبة )
( في حين ادنى نسبة سجلت هي في %10بة بلغت )( ومنطقة البدع الكبير بنس%11والمعامل بنسبة بلغت )

  ( ,%2منطقة البدع الصغير وبلغت )
 
 

                                                           

الغزالي، البعد الجغرافي للوظيفة السكنية في مدينة الحلة )دراسة في جغرافية المدن(،  جاسم شعالن كريم (1)

 .147, ص 2007أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة المستنصرية , 
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 (22جدول )

 2020مساحة الوحدة السكنية لمنطقة السكن العشوائي في مدينة المحاويل لعام 

 (1استمارة استبيان ملحق) -المصدر: 

 المجموع فأكثر  -301 م300 -201 م200-100 م100اقل من  الحي او المنطقة ت

 % عددال % العدد % العدد % العدد
 - - - - - - - - - الصغير حي القصبة القديمة / 1
 35 2.5 1 11 10 6 15 6 9 و المعامل حي الصناعي 2
 30 - - 6 5 4 9 11 16 حي الزهراء 3
 - - - - - - - - - حي النور 4

 15 - - - - 3 7 6 8 1حي الفاروق / 5
 - - - - - - - - - الحي الجمهوري 6
 25   3 3 6 15 5 7 2حي الفاروق/  7
 15 - - 2 2 4 10 2 3 الكبير/ حي القصبة القديمة 8

 20 - - 3 3 3 8 7 9 1حي الجوادين / 9
 27 - - 6 5 2 5 12 17 حي الشهداء والعسكري 10
 25 - - 6 5 3 8 9 12 2حي الجوادين /  11
 5 - - - - 1 2 2 3 حي المشتل 12
 50 - - 6 5 6 15 20 30 منطقة الشاكرية 13
 61 15 6 6 5 18 42 6 8 منطقة خنفارة 14
 45 12.5 5 6 5 12 30 3 5 منطقة ابوبالو 15
 102 47.5 19 34 31 19 45 5 7 منطقة السعيدية 16
 45 20 8 10 9 10 23 3 5 منطقة البدع الكبير 17

 15 2.5 1 2 2 3 8 3 4 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 40 100 90 100 242 100 143 المجموع

 100  8   17   47   28  النسبة %
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 (17شكل )
 2020 في مدينة المحاويل لسنه للمساكن العشوائيةلمنطقة مساحة الوحدة السكنية 

 
 (22)جدول  بيانات المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على      

مزارعهم  اتركو من الريف الذين  ومعظمهم من ذوي الدخل المتوسط ن معظم سكانهاأالسبب في ذلك  نإو   
وعاداتهم وتقاليدهم العشائرية  . ورغباتهمالمناطقبسبب تدهور اإلنتاج الزراعي مما تحولوا الى السكن في هذه 

سر في ألسرة وتعدد األفي حجم ا التضخم فضال  عنلهم من السكن في وحدات سكنية صغيرة  يحبذون ال 
.  اما مساحة المساكن التي كسبة يبحثون عن عمل ومعظمهمبسبب المستوا المعاشي المنخفض و  المسكن

( وأيضا تمركزت منطقة السعيدية بالمرتبة األولى لهذه الفئة %8) نسبتها  بلغتفأكثر(  301تتراوح ما بين )
حجم مساحة العينة من  (%2,5دنى نسبة سجلت في منطقة البدع الصغير ونسبته )أ( و %47,5بنسبة بلغت )

شيدت في مناطق  اغلبها تمتاز بملكية زراعية )الطابو الزراعي او  العقد  ن هذه الفئة من المساكنأالمدروسة, 
 السكنية ةوتتوفر فيها الحدائق وتعدد الغرف في الوحد لذا تكون ذات مساحة واسعة و أراضي فارغة(أالزراعي 

                                                           

االنتاج التي تحمل سندا قانونيا يعطي حق التصرف للمزارع الستغاللها في  يقصد به االراضي الزراعي: رالطابو  *((
االراضي الزراعية التي تخضع الى عقد بين  يقصد به:  الزراعي(العقد ) ، الزراعيةالحيواني والنباتي وانشاء المشاريع 

فيها، الدوائر المعنية والمزارع وتنص على استثمار االر  في االنتاج الزراعي فقط وعدم اعطاء لمزارع حق التصرف 
 .للسكن وتابعة للبلدية ولكن لم يتم توزيعها بعد  اراضي مخططة تعني الفارغة(:االرض )
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( من هذه الفئة ثم الزراعية %15ت بمنطقة خنفارة التي احتلت نسبة )فارغة تمثلهي  زراعية و فارغة األراضي,
  .   من العينة المدروسة ( %12,5تمثلت بمنطقة ابوبالو بنسبة بلغت )

 :العشوائية المساكن جدران وسقوف بناء نوع المواد المستخدمة في  -2

 ،الواقع السكنيهمية في دراسة أ ذات للسكان و  واالجتماعيةمادة بناء المسكن انعكاسا  للحالة االقتصادية  عد  ت       
مراحل تطور المجتمع مرحلة من  عدهالذلك يمكن  للسكان , للمسكن ولحالة العمرانية  مهما  لتقييم امؤشرا  تعد   فهي

مواد  فضال  عن, ويبنى المسكن عادة من مواد  يمكن ان تتوفر في البيئة المحلية   وحضاريا   واجتماعيا   اقتصاديا  
حيانا تجلب من أماكن بعيدة مثل مواد األحجار السيما اذا كانت المواد ألغرا  جمالية أالبناء ومواد مصنعة و 

من خالل الدراسة الميدانية تم مشاهدة  هنالك تتعدد في   (1)االقتصادية واالجتماعية  وترتبط مادة البناء بالحالة
 طين ,و الثرمستون و الالبلوك و الطابوق بين  ية فقد تنوعتللمساكن العشوائجدران ال المواد المستعملة في بناء

نوع واحد من المواد من حيان ألا كثرأحياء النظامية التي تكون في ألفي ا الموجودة مختلفة عن المساكنوهي 
شيدت عدد المساكن التي  نجد ارتفاع  ,(4)والصورة  (23) جدول  معطياتخالل ومن  .في البناء المستخدمة

( من مجموع  الوحدات السكنية لمنطقة  %48من البلوك فقد سجلت المتبة األولى و بلغت نسبتها )ا جدرانه
ومنطقة البدع النسبة األكبر من  2الدراسة وقد احتلت منطقة الشاكرية وخنفارة  والسعيدية و ابوبال وحي الفاروق /

أصحاب  ومعظمهمعاشي ذات دخل متوسط البناء بمادة البلوك وذلك الن معظم سكانها يمتازون بالمستوا الم
 %45اعمال حرة , فمن خالل استمارة االستبيان بلغت نسبة الذين يعملون بمهن مختلفة  كالبناء وسائق وفالح )

( من حجم العينة المدروسة , وهذا دليل على انخفا  الحالة االقتصادية دفعهم الى البناء بمادة البلوك . اما 
من حجم العينة   (%42نسبة ) , جاءت بالمرتبة الثانية وبلغت الطابوق مادة انها من المساكن التي شيدت جدر 

بعض المناطق تمتاز بالبناء الجيد وذات مواصفات ونقش بالحجر, وتركز هذا النوع في منطقة ) حي  بحيث
سكان هذه  معظمن ألوحي المشتل( وذلك  1المعلمين وحي الزهراء وحي القصبة القديمة الكبير وحي الفاروق 

اما المساكن التي تم بنائها من مادة وموظفين في الدولة, الدخل لسكان المساكن يمتازون  بارتفاع بمستوا 
ووزنها الخفيف وكلفتها  هاسبب كبر حجم من مجموع مساكن منطقة الدراسة، (%4)سجلت نسبة  الثرمستون فإنها

السرعة في البناء ولها القدرة العالية على عزل االصوات كذلك تمتاز بخلوها من االمالح و , االقتصادية المنخفضة 
                                                           

أبو دشير( حالة  –)الدورة بغداد المناطق العشوائية وأثرها على الخدمات في مدينة  كاظم،انتصار جابر  (1)
 .258.ص2011بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة،  ة(، جامعدراسية، كلية تربية )ابن رشد
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استخدم بعض السكان في منطقة الشاكرية هذه المادة في البناء بسب التزاحم الشديد في  المنبعثة من الخارج،
المتوسطة وكذلك  سر التي تمتاز بنسبة الدخولألاهذه المادة من قبل بعض منطقة الدراسة لقد تم استخدام 

تلك  اما مادة البناء التي تم استخدامها في بناء السقوف للمساكن العشوائية قد تباينت   .دخول الجيدةأصحاب ال
 جتماعيةإلحالة االقتصادية واالعلى وذلك العتمادها  ,خر آلى إ مسكنخرا ومن ألى إمن منطقة  المواد المستعملة

سقوفها بطريقة  تم بناءالمساكن التي نسبة  ياع فارتف ( يالحظ هنالك23فمن خالل معطيات الجدول ) لألسرة ,
من حجم العينة المدروسة لمساكن  (%56,5) هنسببالمرتبة االولى  واحتلت (+ جص  العَكادة )طابوق + شيلمان

وتركزت في )مناطق السعيدية و خنفارة و منطقة الشاكرية , و منطقة ابوبالو و منطقة البدع الكبير( , العشوائية
بسب حداثة  الشيلمانالفئة في حين سجل حي المشتل ادنى نسبة لسقوف المساكن المبنية من من مساكن هذه 

قد كان في السابق يقتصر استعمال هذه المادة على األ سر التي تمتاز , و  بناء الحي وقلة المساكن العشوائية فيه
متاز بارتفاعها اذا ما تم مقارنتها لكون أسعار تلك المواد ت ,بدخل اقتصادي مرتفع والتي لها القدرة على البناء

تستخدم مادة الشيش في التي اما المساكن , حياء النظامية الرتفاع أسعارهاألبالمواد االخرا المستخدمة في ا
منطقة  ( من مجموع الوحدات السكنية في%36نسبة )المرتبة الثانية ب السقوف )الكونكريت المسلح(  فقد احتلت

 .الزهراء وحي الصناعي والمعامل و حي الشهداء والعسكري وتركزت في حي  , الدراسة
 (23جدول )

 2020العشوائية لمدينة المحاويل لعام  وسقوف المساكنفي بناء جدران  المستخدمةالمواد  

 (1ستبيان ملحق )المصدر : استمارة اال      

 نوع المواد المستخدمة في بناء سقوف المساكن  نوع المواد المستخدمة في بناء جدران المساكن  

 النسبة% العدد نوع مادة بناء السقف ت النسبة% العدد نوع مادة البناء ت

 %36 187 صب كونكريت 1 %42 128 طابوق  1

 %56,5 291 شيلمان 2 %48 244 بلوك 2

 %6 29 صفيح 3 %10 53 ثرمستون  3

 1,5 8 خشب 4 ---- ---- طين +اخرا  4

 %100 515 المجموع      %100 515 المجموع      
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 (4صورة )
 2020لعام  منطقة الشاكريةالمساكن العشوائية المشيدة من مادة البلوك في  

 (2020 \ 10 \ 20الصورة بتاريخ ) تالميدانية، التقطالدراسة  المصدر:     

 عن فضال   يعزو سبب استخدام هذه المواد في سقوف المنازل هي تحسن الحالة المعاشية لسكان هذه المناطق    
وتوجد في منطقة السعيدية و خنفارة   (%6 التي تستعمل الصفيح سجلت نسبة ) المساكن ماأعملهم في التجارة , 

ال تمتاز بالمتانة لى كونها في بناء سقوف المساكن إ انخفا  نسبة استعمال مادة الصفيح السبب في وان و ابوبالو
عنه  ينتج، مما صورة   بدرجة حرارتها العالية تمتاز  إذ الصيففي فصل  وبالتحديدمرغوبة بالبناء  وانها غير

ويستخدم هذا النوع في بناء السقوف  األضرار الناجمة عنه  خالل فصل الشتاء فضال  عنارتفاع حرارة المسكن ، 
وكذلك  ومن خالل الدراسة الميدانية تباين تواجد هذا النوع من السقوف  التي تمتاز بحالة مادية متدهورة لالسر

( وأصبحت مهجورة من قبل سكانها,  %1,5المساكن التي تم بناء سقوفها من الخشب او مواد أخرا لم تبلغ سوا )
بسب انتقالهم الى مساكن مجاورة لها بسسب رداءة بناء السقوف بالخشب وصعوبة العيش فيه , وخاصة في فصل 

المناطق العشوائية لمدينة المحاويل , بسبب هدم   ,وقد تمتاز بقلة وجود البيوت ذات السقوف الخشب في الشتاء
وهذه المساكن تشوه المنظر الجمالي للمدينة وتعكس تدني حالتها تلك الدور من قبل ساكنيها وبناء دور جديدة بعد , 

حسب اعتقادهم والظروف إضافة الى اطمئنان ساكنيها , الجمالية الذي يمثل جزء من موضوع التنمية الحضرية 
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الى تحسن الحالة االقتصادية  ة وضعف السلطات التنفيذية بانه ال توجد هناك مسألة قانونية بحقهم اضافة األمني
 (.5وارتفاع مستوا دخل  بعض االسر,  ينظر صورة رقم ) 2003للسكان بعد عام 

 (5صورة ) 
 2020ابوبالو لعام خنفارة و  في منطقة العشوائيةفي بناء سقوف المساكن والخشب الصفيح استعمال مادة   

 (2020\10\18الصورة في )المصدر: الدراسة الميدانية: تاريخ التقاط      
 العشوائية:ملكية األرض للمساكن  عائديه-3

األمالك العامة وعلى األمالك الخاصة  علىتجاوز السكان السكن مؤشرا واضحا على مدا ار  ملكية  عد  ت       
 لتي تعود ملكيتهاألراضي المفوضة بالطابو, واألراضي األميرية اا ومنهادولة, للالمملوكة  يقصد بها االراضيالتي 

األراضي تحتل مواقع  تلك , ومما تجدر اإلشارة إلية إن بعض الوزارات االخرا أراضي إضافة الى  لوزارة المالية 
التي طاع الخاص للق ومنها ,عشوائية داخل الكيان الحضري شكل الجزر الفأخذت  المدينة,جغرافية مهمة في 

 ( ,18والشكل )  (24)معطيات جدول  خاللما  ومنعرف )بالزراعي(, ي
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 (24جدول )
 2020نوع ملكية االر  في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة 

 

 .( 1استمارة استبيان ملحق )المصدر:               

 

 (18شكل )
 2020نوع ملكية االرض في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة 

 
 . (24جدول ) بيانات المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على
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يز الحضري األراضي الزراعية سواء داخل الحالعشوائي قد تجاوز على  المناطقسكان  معظمن أب اتضح      
مجموع حجم العينة، قد احتلت مناطق السعيدية و خنفارة و من ( %70)نسبتها  او األطراف المدينة وبلغت

حي الزهراء النسب األعلى، ومعظم هذه المناطق قد شيدت مساكنهم على أراضي زراعية صنف )طابو زراعي( 
عينة من مجموع  (%20 بعة للدولة بلغت)األراضي التانسبة المتجاوزين على وللدولة حق التصرف بها. اما 

وتركزت في مناطق الشاكرية وخنفارة وابوبالو  , الدراسة, وقد برز هذا التجاوز في األراضي التابعة لوزارة المالية
 1,  وقسم اخر تجاوز على أراضي تابعة لبلدية المحاويل كما في حي الصناعي والمعامل وحي الفاروق 

الزهراء, وقسم  من المساكن تجاوزت على األراضي التابعة لوزارة النقل كما في حي ونسبتهما وحي  2والفاروق 
بغداد ( وخط سكك حديد )بغداد  –المشتل , بحيث هذه التجاوزات شملت محرمات طريق النقل الرئيسي ) حلة 

ة, إما األراضي بصرة ( التي تقع بالجهة الغربية للمدينة وتم استغالل هذه األراضي ألغرا  سكنية وتجاري  -
واحتلت منطقة السعيدية النسبة  ( من حجم العينة %10) فتشغل نسبة التابعة ألشخاص معينين واراضي اخرا 

من االهالي   قسمتوجه  فضال  عناألعلى ثم تلتها مناطق ابوبالو وخنفارة والبدع الكبير ومنطقة الشاكرية  , 
داخل لتابعة لوزارة المالية او الزراعة او الموارد المائية في  او ا التابعة الى بلدية المحاويل االر بيع الى 

بداعي  ,ومدارس ومالعب  وشوارع ضمن التصميم االساس للمدينة وهي مخصصة مساحات خضراء , المدينة 
وضعف السلطة سابقا  لهم ولم يعوضوا من قبل الحكومة السابقة، وبعد تغيير النظام كانت  ن عائديه األر  أ

وتقسيمها الى قطع االراضي من قبل مالكيها السابقين  السيطرة على تلكتم الراهن  األمني الوضعو  يةالتنفيذ
كما في منطقة الحي العسكري المجاورة الى بناية مستشفى المحاويل من السكان  ةعلى مجموع سكنية وبيعها

كانت عائدتيها الى اشخاص  من خالل الدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة وجد ان بعض االراضي (1)العام,
معينين وقد استغلها بعض األشخاص بحسب سلطتهم التنفيذية وقسم من األراضي تم شرائها  ومن خالل 

( من حجم العينة المدروسة  ومعظمها أراضي  %52فقد بلغت نسبة األر  بدون شراء )  (25)الجدول 
 زراعية  قد ورثوها من ابائهم ,

 

   

                                                           

 الحظين حسين مكطوف المعموري مسؤول رفع التجاوزات في بلدية المحاويل   مقابلة شخصية مع رئيس م  (1)
 . 2020- 11-20بتأريخ 
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 (25جدول )

 .2020ي السكن العشوائي في مدينة المحاويل لعام يوضح شراء االر  او عدم شرائها وسعر شراء األراضي ف    

 (1)ملحقالمصدر: عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية استمارة االستبيان      

ن قسم من تلك األراضي أ( من مجتمع منطقة الدراسة فقد تبين  %48نسبة شراء األر  فقد بلغت نسبنها ) ماأ    
ر  لهم وان الدولة في النظام السابق قد سحبت األر  منهم ولم تعوضهم , تابعة ألشخاص يدعون ملكية األ

االشخاص وضمت تلك األراضي التي تقع ضمن المخطط االساس للمدينة في  هؤالءولكن الدولة قد عوضت 
الحكومة الجماعات بان  تلكادعت  2003بعد عام  العراق زمن النظام السابق وبعد تغيير النظام السياسي في

عو  اصحاب هذه االراضي فقامت بتقسيم هذه االراضي الى قطع وبيعها وكانت هذه االراضي تلم  سابقةال
إضافة الى األراضي التي تحيط بمستشفى المحاويل في الحي العسكري وحي القصبة مخصصة لمساحات خضراء 
ن للدولة حق في أبو زراعي ( و وعند االطالع على ملكية األر  تبين انها ) طا  ( 1)القديمة/ الصغير وحي النور

سمح لهؤالء األشخاص بالتحكم باألر  ,بها ولكن كما تم ذكره ضعف السلطات البلدية في المحاويل التصرف 
وبيعها بدون موافقات أصولية , اما األسعار في منطقة الدراسة فقد بلغ نسبة سعر شراء االراضي بمبلغ اقل من 

                                                           

معاون قسم  الخفاجي،ثامر جاسم و المهندس مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين نبراس صبحي محمود، رئيس قسم تنظيم المدن  (1)
 ,6/12/2020, بتاريخ ة شخصية مع أصحاب مكاتب العقار ,بلومقا,  5/11/2020ية المحاويل , بتاريخ بلد المدن، فيتنظيم 
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ما نسبة أ( %31مليون( حوالي ) 4-1سبة سعر شراء االراضي بين )(. في حين بلغت ن %24واحد مليون )
 8(. في حين بلغت نسبة شراء االراضي بين )%16مليون( ) 7-مليون ومئة ألف دينار5شراء االراضي بين )

(, %20مليون دينار( )10. وبلغت نسبة شراء االراضي بين )أكثر من %21مليون(  10-مليون ومئة ألف دينار
( 2020 – 2003) المدة( من حجم العينة بان مساكنهم تم بنائها خالل %46بناء المسكن فقد أجاب )اما تاريخ 

ن تاريخ بناء مساكنهم يرجع الى ما قبل أ( ب%44وهو يمثل المرتبة األولى من حجم العينة، في حين أجاب )
 المدة(، مما يعني ان 2020 – 02010( بان تاريخ بناء مساكنهم كانت خالل الفترة %10, فيما أجاب ) 2003

 .  ( من حجم العينة الذين تم بناء مساكنهم%56سجلت نسبة ) 2003بعد 

 : عداد الغرف وعدد غرف النوم في المساكن العشوائيةأ-4
كثر من أن وجود أل للساكنين،يمثل عدد الغرف في البيت الواحد مؤشرا للوضع االقتصادي واالجتماعي       

 ةالذي يحتوي على غرفتين فقط سوف ينتج عنه بعض الظروف الصحية واالجتماعيأربعة اشخاص في البيت 
السلبية الن ازدحام المسكن يساهم في انتشار االمرا  والعوامل االجتماعية السيئة مما ينعكس سلبا  على 

ن ا (19( والشكل )26)خصوصية واستقالل الفرد في الغرفة. من خالل معطيات األرقام الواردة في جدول 
( من مجموع حجم العينة اما المساكن التي تضم غرفتان  %7المساكن التي تضم غرفة واحدة بلغت نسبتها )

% ( من مجموع مساكن العشوائية  لمنطقة الدراسة , وبلغت نسبة المساكن التي تضم  37فقد بلغ نسبتها ) 
توي على ثالث غرف فاكثر بلغت %( من مجموع العينة المحسوبة  اما عدد المساكن التي تح 48ثالث غرف )

ناحية الوحدات السكنية تختلف من ( من حجم من عينة الدراسة , وهذا بحد ذاته يعد دليل على ان %8نسبتها )
هو  السكنية وسببهحيث يشاهد  تباين واضح بين الوحدات العمرانية للمسكن  تعدد الغرف وذلك  استنادا  للحالة

 والعكس صحيح،الغرف معها عدد  يزداداالسرة بحيث كلما زاد عدد افراد  ،سرةأل  ا حجم فضال  عنالمسكن  مساحة
سرة الواحدة مع ألفراد اأبين عدد  ا  يكون هناك تناسبن المنطقي أفمن لألسرة,  عن المستوا االقتصادي فضال  

ء ازدحام عدد الغرف المخصصة لهم داخل الوحدة السكنية من اجل تجنب االثار السلبية التي تنتج من جرا
من وجود حديقة في المسكن في سبيل ممارسة النشاطات الترفيهية والمنزلية ,  المسكن ومن خالل ما تقدم البد  

ديقة في المنزل نسبة ليمتها على ح ي ولكن لصغر المساحة في منطقة الدراسة , قد بلغت المساكن التي ال تحتو 
 من حجم عينة منطقة الدراسة .( 64%)
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 (26جدول )

 2020الغرف الكلية للوحدات السكنية في المناطق العشوائية لمدينة المحاويل لعام  عدد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا
 

 (1)ملحق استمارة استبيان  -لمصدر:     
 ( 19)شكل 

2020 الغرف للوحدات السكنية في المناطق العشوائية لمدينة المحاويل لعامعدد        

 
 (26)جدول  بيانات المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على
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 الماء والكهرباء والطرق()خدمات البنى االرتكازية في المناطق العشوائية  -5
 :خدمات الماء والكهرباء في المناطق العشوائية -1

والمتمثلة في المؤسسات االجتماعية  نقص في الخدماتبأنها تمتاز ب العشوائية  للمناطقالدائمة  لصفاتا نإ         
نها تعاني من نقص شديد في خدمات الركائز الفنية المتمثلة أاالجتماعية واإلدارية والصحية والتعليمية ولترفيهية كما 

فمن خالل  ومواقف السيارات (1)الكهرباءبكة في الشوارع واألرصفة وشبكة مياه الشرب ومجاري الصرف الصحي وش
, تتميز بكونها مخدومة بشبكة مياه الشرب معظم المساكن العشوائية ن  تبين أ (20) والشكل (27)معطيات الجدول 

( واالعتماد على %44ل عام فان مصادر المياه في المناطق العشوائية كانت باالعتماد على االسالة بنسبة )بشك و
( , من حجم %25ن حجم العينة المدروسة , بينما كانت نسب من يعتمد على الخزانات الجوالة )( م%2النهر )

, ( %14( وتلتها منطقة خنفارة ونسبتها)%23المرتبة األولى بنسبة) العينة المدروسة واحتلت منطقة السعيدية 
( من الفئة ذاتها للمساكن %2وحي القصبة القديمة /الكبير بنسبة بلغت) 1وسجلت ادنى نسبة منطقة حي الفاروق 

 ,2الجوادين , البدع الكبير  ,الشاكرية ,أبو بالو ,خنفارة )المناطق مثل هناك بعض  ن  أ العشوائية , حيث تم مالحظة
 مدينة الاالنابيب الرئيسة في  علىالتجاوز  على المياه من خاللتحصل  المساكن العشوائية( وغيرها من السعيدية

او غيرها  ةالمنزليفي مختلف االستعماالت هدر كميات كبيرة من المياه  ذه المناطق مما يسببالتي تمر من خالل ه
هذه الخدمات  وبالرغم من توفرمثل استخدامها في غسل السيارات في المناطق العشوائية ,  خرا ألمن االستعماالت ا

انقطاعها لوقت طويل إضافة الى  ل اليهمالتي تصان معظم المناطق العشوائية تعاني من قلة في كميات المياه  اال  
السكنية  للوحدات المزودة نسبة خدمات الكهرباء في حين بلغتواحيانا التصل اليهم وخاصة المناطق البعيدة, 

 مسجلةبوجود شبكات كهرباء  ( من حجم الوحدات السكنية العشوائية ,  وتمتاز%37المحاويل )العشوائية في مدينة 
ة في المدينة وتم منحه بطاقة كهرباء ذات لو على الشبكة الرئيس منها يكون متجاوز اخر وقسم ضمن دوائر الكهرباء

( ثم منطقة الشاكرية %21وسجلت منطقة السعيدية المرتبة االولى بنسبة بلغت ) )احمر(* دليل على التجاوز,
دمات الكهرباء عن ومن خالل المسح الميداني اتضح ان البعض من المساكن تحصل على خ( %13ونسبتها )

كثر من دار في مد اسالك الكهرباء ويتم بطريقة بدائية خطرة أطريق التجاوز ويتم ذلك بنصب اعمدة خشبية ويشترك 
 . (7و6)صورة 

  

                                                           

، دار الحرية للطباعة، 1مالك إبراهيم الدليمي، محمد جاسم العبيدي، التخطيط الحضري والمشكالت االنسانية، ط (1)
 .548ص, 1990الموصل، .

 .*( بطاقة )الحمراء(: هي بطاقة جباية ألجور الكهرباء تمنح للدور العشوائية )
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 (  27جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة  خدمات البنى االرتكازية لمناطق السكن العشوائي 

 (1)ملحق استمارة استبيان  -المصدر: 

 

 

 

 

 

 المجموع مركز صحي مدرسة  ماء  كهرباء الحي او المنطقة ت

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 - - -  -  - - - الصغير / حي القصبة القديمة 1
 35 21 5 7 5 4 10 8 15 المعامل حي الصناعي و 2
 30 13 3 7 5 5 12 5 10 حي الزهراء 3

 - - -  -  -  - حي النور 4
 15 8 2 4 3 2 5 3 5 1حي الفاروق / 5
 - - -  -  -  - الحي الجمهوري 6

 25 8 2 4 3 5 12 4 8 2حي الفاروق/  7
 15 4 1 7 5 2 5 2 4 الكبير  ديمة /حي القصبة الق 8
 20 13 3 7 5 3 6 3 6 1حي الجوادين / 9

 27 17 4 6 4 4 9 5 10 العسكري حي الشهداء و  10
 25 8 2 4 3 5 12 4 8 2حي الجوادين /  11
 5 - - - - 1 3 1 2 حي المشتل  12
 50 8 2 7 5 8 18 13 25 منطقة الشاكرية 13
 61 - - 16 11 14 31 10 20 منطقة خنفارة 14
 45 - - 7 5 11 25 8 15 منطقة ابوبالو 15
 102 - - 14 10 23 52 21 40 منطقة السعيدية 16
 45 - - 7 5 9 21 10 19 منطقة البدع الكبير  17
 15 - - 3 2 4 8 3 5 منطقة البدع الصغير 18

 515 100 24 100 70 100 229 100 192 المجموع
 100  5   14   44   37  % النسبة
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 (20) شكل

 2020خدمات االرتكازية واالجتماعية في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنة للتمثيل بياني 

 .(27باالعتماد على بيانات جدول )المصدر: من عمل الباحث       

ما خدمة الطرق المبلطة وخدمة شبكة صرف المياه وخدمات اخرا ال توجد في منطقة الدراسة ولم تسجل أ     
الخدمات التعليمية انخفضت نسبتها بشكل واضح وتم مشاهدة نسبة المدارس والروضة , في حين أي نسبة تذكر 

سكان هذه  معظمن أو  الدراسة لمنطقةمن حجم العينة  *(%14غت نسبتها )بل ةالعشوائيالموجودة في المناطق 
تعاني المناطق العشوائية و  ,المناطق العشوائية ال توجد فيها المدارس وانما توجد مجاورة لهم في االحياء الرسمية 

 فضال   , م( 1600-1000الخدمات التعليمية حيث تبعد المدارس عن المساكن ما يقارب )حاد في  من نقص 
ما الحدائق على الرغم من أهميتها في توفر أ . تتوفر خطوط لنقل الطالب الى حيث تتوفر المدارس عدم عن

العيش الهادئ والمريح للساكنين وتخفيف من حدة الظروف المناخية متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة في فصل 
ية عدم وجود خدمات صحية )مؤسسات صحية( وقد اظهرت الدراسة الميدان ,, الصيف لكن ال توجد نسبة تذكر

 , في االحياء والمناطق  العشوائية بل يكون اعتمادها كليا على الخدمات الصحية الموجودة في مركز المدينة

______________ 
ها وعند إجابة السكان على )*( ان اغلب هذه المدارس ال توجد في المناطق العشوائية وانما في المناطق الخاصة باألحياء الرسمية المجاورة ل 

 ية.استمارة االستبيان كانت إجابة معظم سكان هذه المناطق العشوائية بوجود مدارس ألنهم يعتبرون مساكنهم العشوائية جزء من االحياء الرسم
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 (6صورة )

 2020عامفي منطقة الدراسة ل االسالةتجاوز المساكن العشوائية في منطقة خنفارة على مياه 

 2/11/2020الدراسة الميدانية : التقطت الصورة بتاريخ  المصدر: 

 (7صورة )
 2020عاملعلى خطوط نقل الكهرباء في منطقة الدراسة خنفارة تجاوز المساكن العشوائية في منطقة 

 7/11/2020المصدر : الدراسة الميدانية : التقطت الصورة بتاريخ 
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( من حجم المساكن %5ناطقهم العشوائية إذ بلغت نسبتهم )و في األحياء المخططة المجاورة او القريبة من مأ
( %17( ثم حي الشهداء والعسكري بنسبة بلغت )%21العشوائية , وتركزت في حي الصناعي والمعامل بنسبة )

( لكل منهما ,اما ادنى نسبة سجلت في حي القصبة القديمة/الكبير %13ونسبتهما )1وحي الجوادين وحي الزهراء
في حين بعض المناطق ومنها السعيدية و ابوبالو و البدع الكبير والبع الصغير ومنطقة خنفارة لم ( %4ونسبتها)

لخدمات األمنية )مراكز للشرطة( تفتقر المناطق العشوائية في منطقة الدراسة بصورة اتسجل أي نسبة تذكر. كذلك 
ؤر لمشاكل لكونها مغلقة ويصعب السيطرة عامة إلى وجود مثل هذه الخدمات، مما جعلها معوقا  كبيرا  للتنمية وب

مناطق  كونهاالبلدية  بالخدماتهذا فان المناطق العشوائية غير مشمولة  فضال  عن عليها من قبل الجهات اأَلمنية،
  وال يوجد فيها تصميم قطاعي وتم بناء المساكن بدون تراخيص وموافقات أصولية. , غير مخططة عمرانيا  

 العشوائية: في المنطقة السكنية حال الطرق والشوارع-2

لكن  متر 10, وأن  ال يقل عرضها عن  قانون تقسيم األراضي على أن  تت رك مساحة خاصة للشوارع حسب       
عن عدم مراعاة  إضافة الىتقسيم االراضي في مناطق السكن العشوائي يتم دون استعانة بالمخططين أو مهندسين ,

يقوم مالك االر  في المناطق العشوائية بتقسيم  ي وانما يتم بمعرفة أصحابها , إذاالراض الشروط الواردة بقانون تقسيم
 وتحليل نتائج استمارة االستبيان المسح الميداني. ومن خالل  (1)االراضي بأنفسهم من أجل استغالل أكبر قدر ممكن

وجاءت  في منطقة الدراسةهي السائدة  (المغطاة بالحصى أن  )الطرق  اتضح (21)والشكل   (28)المتمثلة في الجدول 
 وضيقة كون بعض الوحدات السكنية غير منتظمةل وذلكالطرق من بين انواع  (%60األولى وسجلت نسبة )المرتبة ب

المنطقة او الحي السكني بحيث بدت االعتبار أهمية الشوارع داخل ولم يتم االخذ بعين  ومتداخلة مع بعضها البعض
تبلغ سعة الشارع  فيها جود طرق داخلية تتميز بو المحاويل بعض االحياء في مدينة و متعرجة اغلب الشوارع بصورة 

تتصف بانها ضيقة  إذكما في منطقة حي الزهراء و منطقة الشاكرية  (8)وتسمى )باألزقة ( صورة   ,م( 3-2بين )
حركة  اوا تقتصر على حركة المشاة انه إضافة الى مغلقة النهايات ترابية او طينية والغالبية العظمى تكون للغاية 

 لحركة بعض المركبات مثل سيارات االطفاء او اإلسعاف  . تكون هناك صعوبةوبالمحصلة النهائية ، فقط العربات
       

  
 

                                                           

احمد خالد عالم , يحي عثمان شديد, ماجد محمد مهدي , تجديد االحياء , مكتبة االنجلو المصرية , القاهرة   (1)
  79ص . 1997, 
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 (28جدول )

    2020 في مناطق السكن العشوائي في مدينة المحاويل لسنةأنواع الطرق 

 النسبة المئوية نوع الطريق

 %22 رصيف مع طريق معبد

 %60 طريق مغطى بحصى

 %18 طريق ترابي

 %100 المجموع

 (.1المصدر: استمارة االستبيان ملحق )                 

 (21شكل )     
 2020مدينة المحاويل لسنة في الطرق في مناطق السكن العشوائي  انواع               

 . (28جدول )نات على بياالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد          
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 (8صورة )
 2020 لمنطقة الدراسةفي منطقة خنفارة و الشاكرية   السكن العشوائيفي  االزقة() الطرق الداخلية

 3/11/2020اعة العاشرة صباحا  بتاريخ سالمصدر: الدراسة الميدانية، التقطت الصورة ال
السكن  هذه الطرق في منطقة ومعظم( %22ت نسبة )وقد سجل( بالمرتبة الثانية معبدة مع رصيف )الطرق  جاءتو    

هذه الطرق مخصصة لألحياء الرسمية المخططة  معظمن إ .2الشهداء والعسكري والجوادين/ لعشوائي في حي الزهراء
 للناس جميعا  هي ملك عام الشوارع موجودة في أراضي زراعية و  ن  أوعلى الرغم من المجاورة للمناطق السكن العشوائي 

وتحويلها الي شخص االستيالء عليها إال أن نا الحظنا قسم من المساكن تجاوز على ارصفة الطريق بطرق شتى ,ق وال يح
( من حجم العينة المدروسة وقد %18ما الطرق الترابية في المناطق العشوائية بلغت نسبتها )أالى محالت تجارية .

طقة الدراسة , وسجلت منطقة السعيدية وخنفارة المرتبة األولى تركزت في المناطق الفارغة التي كانت سابقا زراعية في من
و وحي الشهداء والعسكري 2( لكل منطقة في حين ادنى نسبة سجلت في منطقة حي الجوادين /%23بنسبة بلغت )
المناطق العشوائية ذات بناء دون تخطيط عمراني بحيث ال توجد مساحات  معظمن إ( لكل منهما , %2بنسبة بلغت )

توجد في المناطق  ومعظمها( امتار , وان وجدت فتكون غير جيدة  4-3وتبليط الطرق ويتراوح سعة الشارع بين ) لمد
 بجهودهميقوم  المناطق العشوائيةسكان هذه  من ا  قسم ن  إ فضال  عنالعشوائية  التي تربطها مع شوارع االحياء الرسمية . 

 .الخاصة همنفقتعلى و تنظيم وتحسين الطرق  في سبيلشخصية ال
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 التمهيد:

والفقر البطالة وازدياد معدالت منطقة الدراسة والتضخم الحاصل في  السكان مشكلةل قد كان     
التي كبر المشاكل أمن  الذي يعد  تنامي ظاهرة السكن العشوائي أدت الى حضرية البيئة الالتدهور في و 

هذا األثر  وينموبشكل خاص ,  المحاويلبشكل عام ومدينة  في الدول النامية والعراق المدن تهدد
بدورها التي ( والبيئية االقتصادية واالجتماعيةالمشاكل)أحداث العديد من و بشكل واسع  بمرور الزمن 

, وقد برز هذا مدينةالفي  المستدامة حضريةوأعاقت بشكل واضح تحقيق التنمية الالمجتمع أثرت في 
 وهنا في هذاالمشاريع التنموية في المدينة و غير مباشرة بسبب إعاقة تشيد أاشرة األثر بصورة مب

 السكن العشوائي ثارآهم أ وماهي التنمية الحضرية المستدامة مفهوم سيتم تسليط الضوء على الفصل 
نموذجا  مدينة المحاويل , وتعدوالبيئي  االقتصاديو  بالبعد االجتماعيالمتمثلة  بعاد التنميةأ على

الحضرية في  نميةللمدن التي تعاني من انتشار هذه الظاهرة التي ساهمت وبشكل كبير في عرقلة الت
طق جذب للكثير من منا بعدها ساسيألالتصميم احدود البلدية وداخل الضمن  مختلف اشكالها

 مشاكلالى حدوث ادى مما  النواحي, كافةسلبية من ظاهرة  وبهذا اصبحت االيهالسكان الوافدين 
  .ةعام بصورةبالغة على مستوى المجتمع 
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  المستدامة:التنمية الحضرية لمحة عن تطور 

ة يالبيئ واالهدافلمحددات لصياغة توازن وإعادة عن حالة  التنمية الحضرية المستدامة تعبيرا   تعد       
بين استدامة الموارد الطبيعية و استدامة  والسياسية في المدن وانها تجمع ماواالقتصادية واالجتماعية 

نمو المناطق  التقنية االقتصادية واالجتماعية , قد تزايد االهتمام بالتنمية الحضرية المستدامة مع تزايد
من  صبح هذا المفهومأ, وخاصة في المدن الكبيرة في حجمها كما في الدول النامية , حيث الحضرية 

في معظم المؤتمرات والمنتديات العالمية والمحلية التي  المصطلحات المشهورة والمتداولة في الوقت الراهن
تهتم بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية وحتى السياسية , وقد باتت مسألة مهمة ورئيسية 

واالرياف , مثل اجتماعات المنتدى  في جدول اعمال معظم الحكومات التي تعنى بالمدن والبلديات
 أعلنوالذي .  (1)2010الذي انطلق في سويسرا يناير االقتصادي العالمي الذي انبثق عنه منتدى دافوس و 

والتي كانت تهدف الى تعزيز الدور الفعال في مواجهة  إطالق مبادرة العواصم العالمية المستدامة عن
التحديات التي تواجه التخطيط العمراني , وربما ان المفكر العربي الكبير ابن خلدون احد السابقين في 
اإلشارة الى هذا المفهوم وتعريفه عندما اخص في مقدمته المشهورة )ان الحفاظ على مراكز المدن بتاريخها 

العمراني وتركيبتها االجتماعية , لن يكتب له النجاح ولن يتحقق مالم تأخذ من البعد  الحضاري ونسيجها
مفضال  لإلقامة لدى البشر في مختلف , ان المدن قد أصبحت مقصدا  ( 2)االجتماعي خطا  ومسارا  لها( 

  ن اكثر منمن مساحة األرض , اال انه يسكنها اال(  %2 )زال تتجاو انحاء العالم ومع ان مساحة المدن 
وان االستمرار بهذه االتجاهات الحالية يعني ان نسبة كبرى من هؤالء الناس . (3)من سكان العالم( 50%) 

سيعيشون في مرحلة الفقر في المناطق العشوائية ودون أي فرصة في الحصول على الخدمات ومسكن 
  الحضرية.ومياه شرب والصرف الصحي وهذا بدوره ينعكس على استراتيجيات التنمية 

                                                           
(1) Antoine Charlot, Du quartier a la vill durable : vers un nou veau modele urbain , editions 
Victoires 20 12,p44.                                                                                                                                            
                     

رير , دار محمد علي بيضون , تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والب (1(

 . 87, ص 1971الكتب العلمية , بيروت , لبنان , 

(3) La ville durable en question, Revue durbanisme N363, NOV-Dec, Institut durbanisme de, paris, 

2008, p33.                                                                                                                                                 
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إيجابي للغاية  ل, أي بمعنى انه مدلو  والتألقزدهار والتقدم إليتطابق مفهوم التنمية مع مفاهيم اوقد     
ثار آن ترافقها أعلى عكس النمو الذي يقترب اكثر الى الزيادة , وتبعا  للوسط الذي تتدخل فيه يمكن 

للتخطيط ان هذه القاعدة تعتبر مهمة  (1)ن واجب النمو يظهر دائما  كضمان للمصداقية أال إسلبية 
يكون فقط التنبؤ بالمشاكل الحضرية ولكن يكون قادر على بناء تنمية تجنب تدهور  الالحضري بحيث 

التنمية الحضرية المستدامة ن إ, (2)حلة التجديدر مالمدن التنمية الحضرية في اوربا دخلت وتحقيق المدينة 
جميعها محور رهان أساسي مشتق من المفهوم العام للتنمية المستدامة والذي يسلط الضوء على األنظمة 

هم المحاور التي يتعين تحقيق أ حد أالبيئية الكونية , بما فيها النظام البيئي الحضري الذي يشكل 
ختصاصات والذي يخضع لعديد إلعديد من االبعاد وااالستدامة فيه , وهذا النظام الذي نتج عن طريق ال

قد تم تعريف التنمية الحضرية  . (3)الناجمة عن التغيرات العالمية في البيئة العمرانية  التأثيراتمن 
, (المستدامة خالل مؤتمر العمران الواحد والعشرون في برلين بانها ) تحسين نوعية الحياة في المدينة 

ويتضمن ذلك فضال  عن الجانب العمراني الجانب البيئي والثقافي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي من 
دون ترك أعباء لألجيال القادمة , هذه األعباء الناتجة من استنزاف الموارد الرئيسية والتوصل الى المبدأ 

ت والمخرجات الحالية , التي تؤدي الذي يقوم على أساس التوازن بين الموارد والطاقة , وكذلك المدخال
التنمية الحضرية المستدامة هي  . (4)المستقبلية لتنمية المناطق العمرانية (جميعها دورا مهما في القرارات 

واجتماعية بما في ذلك االستعماالت السكنية والتجارية والصناعية وتصميم تنمية اقتصادية وبيئية 
المواصالت العامة بشكل أفضل والحفاظ على الفضاءات  نأفضال  عن الممرات والشوارع االمنة 

 , ( 5)االجتماعية للسكانالمفتوحة والمتنزهات وسياسات تحسين البيئة التي من شأنها تحسين الحياة 

                                                           
(1) Ignacy Sachs, Quelles villes pour quell development? Editions Presses universitaires de 
France ,1996, p 2.   

(2) Gilbert Benhayoum, Nathalie Gaussier, Economie des regions mediterraneennes et 
development durable, Editions Lharmattan, 1999, p29.  

(3) Claude Jacques, Batir des villes durables, editions Yves Michel 2011, p 13. 

الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة, حلقة نقاش واقع التخطيط العمراني ومستقبله, ديوان مصلحة التخطيط في   (4)
 .22, ص2011ليبيا, 

غير ) شكر، التحضر واالستدامة في المدينة العراقية )منطقة الدراسة قضاء كربالء(، رسالة ماجستير معمار عبد العظي (5)
 .25, ص 2013منشورة(، مقدمة الى مركز التخطيط الحضري واإلقليمي، الدراسات العليا , 
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التنمية الحضرية المستدامة هي المقاربة االستراتيجية المتكاملة والتي تهدف الى تحسين  كما تعرف      
ضرية سواء من الناحية العمرانية )التخطيط والتصميم األمثل للمدينة لتحقيق بيئة امنة ( نوعية الحياة الح

ومن الناحية االقتصادية )ترقية االقتصاد المحلي من اجل زيادة جاذبية المدينة ( ومن الناحية 
ثار السكان وظروفهم( , ومن الناحية البيئية ) تقلص من اآل تطموحااالجتماعية )تترجم بشكل صادق 

 . (1)السلبية البشرية على البيئة الطبيعية ( أي انها التنمية التي تهدف الى خلق مدن مستدامة 

مع تغير  للسكان للحاجات والمتطلبات االساسية خر هو مدى تلبية المدينة آيمكن تحديد مفهوم      
في توفير فرص العمل نها تتمثل في مدى المرونة التي تبديها المدينة أالظروف التي تمر بها كما 

من خالل ما تقدم يمكن ان نعرف  .وأماكن الراحة وقدرتها في استيعاب السكان الذين تسعى لخدمتهم 
نسان وتحقيق حياة أفضل له إلالتنمية التي هدفها األول هو االتنمية الحضرية المستدامة على انها تلك 

الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من من خالل تحسين ظروفه المعيشية وبالشكل الذي يحافظ على 
االستنزاف واحداث العديد من التغيرات في المدينة من خالل نوعية المساكن وبناء العمارات والتوسع في 

 المساحات الخضراء من خالل غرس األشجار واالهتمام في البنى التحتية .

 االجتماعي:األول: أثر السكن العشوائي في البعد  بحثالم

ن التنمية المستدامة تسعى الى تحقيق استقرار النمو السكاني ورفع مستوى الخدمات الصحية إ      
وتعكس هذه المؤشرات مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية المستدامة والتعليمية  

 (2) ,يما يأت من خاللاالجتماعية للتنمية المستدامة  بصورة فعلية وتتمثل مؤشرات
هم القضايا االجتماعية في التنمية المستدامة أ المساواة االجتماعية احدى  تعد   االجتماعية:المساواة -1

التي تعكس درجة كبيرة نوعية الحياة والمشاركة العامة وترتبط المساواة مع درجة العدالة والشمولية في 
العمل والخدمات العامة  الموارد وإتاحة الفرص واتخاذ القرارات وتتضمن فرص الحصول علىتوزيع 

واهمها الصحة والتعليم والعدالة ومن اهم القضايا المرتبطة بالعدالة هي مكافحة الفقر وتوزيع الدخل 
 األجيال. نما بيوالعمل وعدالة الفرص 

                                                           

, دار صفاء  1فؤاد بن غضبان، المدن المستدامة والمشروع الحضري نحو تخطيط استراتيجي مستدام، ط (1)
  .40-70, ص 2014للنشر والتوزيع، عمان , 

 .99- 55, ص 2017, دار األكاديميون للنشر والتوزيع، األردن ,  1مصطفى يوسف كافي، التنمية المستدامة، ط (2)
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بين الصحة والتنمية المستدامة فالحصول على المياه الصالحة  هناك ارتباط وثيق ما العامة:الصحة -2
 ةمؤشرات الرئيسالهم أ ن أاهم مبادْى التنمية المستدامة و  صحي ورعاية صحية دقيقة تعد   للشرب وغذاء
 األولية.المتوقع عند الوالدة ومعدالت وفيات األمهات واألطفال والرعاية الصحية  العمرللصحة فهي 

لتحقيق التنمية المستدامة وان اهم مؤشرات التنمية في جانب التعليم هي  ا  التعليم مطلبا رئيس التعليم:-3
 (1)المختلفة.معرفة القراءة والكتابة ومعدل االلتحاق بالمراحل الدراسية 

يعد توفير السكن المالئم للعيش من اهم مؤشرات التنمية المستدامة وكذلك حالة ونوعية  السكن: -4
التخطيط العمراني والحضري والفقر والبطالة والهجرة وتقاس حالة السكن في مؤشرات التنمية المستدامة 

 األبنية.عادة بمؤشر واحد هو نصيب الفرد من األمتار المربعة في 
االمن ويقصد به في التنمية المستدامة االمن االجتماعي وحماية الناس من الجرائم ومن اهم المسائل  -5

هي الجرائم والعنف ضد األطفال وتناول المخدرات وغيرها ويتم قياسها من خالل نسبة  باألمنالمتعلقة 
 الجرائم.مرتكبي 

والنمو السكاني فكلما زاد معدل النمو في دولة  بين التنمية المستدامة توجد عالقة عكسية ما السكان: -6
الموارد الطبيعية وقل النمو االقتصادي المستدام اهم مؤشر لقياسه هو معدل النمو  ما زاد معدل استهالك

   السكاني.
أن و  التنمية  اإلنسان هو غاية أي برنامج للتنمية وهو في الوقت نفسه وسيلة من وسائل تحقيق ان    

سواء أكانت خدمات  الخدمات معظمتفتقر إلى  السكن العشوائي في منطقة الدراسة مناطق واماكن 
 اذالمناطق إلى الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية،  هذهتفتقر كما انها مجتمعية وخدمات بنى تحتية ، 

هذه  ينجم عن حيثريبة منها الق النظامية في األحياء متوفرتعتمد في حصولها على تلك الخدمات على ما 
والتي لم تكن مهيأة لخدمة هذه  االحياء المخططةالخدمات المتوفرة في معظم  ضغط شديد على  التجاوزات

أنواع  مختلفخدمات البنى التحتية فأن نقصها يشمل من سكان المناطق العشوائية ، اما األعداد المتزايدة 
 . او صناعي أو خدمي وغيره من التجاوزاتتجاري كان منها سكني أو  التجاوزات ومناطقها سواء ما

 والكهرباء والصرف الصحي والطرق والشوارع المعبدة ، الصالح للشرب الماء شبكةتفتقر التجاوزات إلى و  
ينعكس أسالك الكهرباء مما  او أنابيب الماء بتوفير هذه الخدمات بالتجاوز على المتجاوزون  عتمدي وقد

 إضافة الى ذلك للتيار الكهربائي والماء ،  المتواصلالقريبة منها إلى القطع  المناطقتعرض  على تأثيرها
                                                           

 (1) United Nations, Agenda21, Chapter6, New York, 2002, p16-17.                                                   
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قد و  .مبلطة وتفتقر إلى التقسيم الهندسي  ضيقة وغيربكونها  العشوائيةالطرق والشوارع في مناطق  تمتاز
اكثر المناطق عرضة لوقوع الجرائم مناطق السكن العشوائي هي  ن  إاثبتت الكثير من الدراسات العالمية 

االجتماعية   فهي كما تم ذكره تخلو من معظم الخدمات (1)والمتاجرة بالممنوعات وارتفاع نسب االمية والطالق
الروابط فيها في هذه المجتمعات تتخللها الكثير من المشاكل فهي تعد معوقا للتنمية وبؤرة للمشاكل  نإو 

ن المناطق العشوائية في مدينة المحاويل أصبحت عائقا  وسببا  امام تنفيذ إ االجتماعية والصحية واألمنية
كما  انعكس اثره على سكان المدينة االصلين من الكثير من المشاريع التنموية الحضرية  الهامة للسكان  

االصلين  كافة النواحي االجتماعية والصحية والتعليمية فمن خالل الدراسة الميدانية لسكان مدينة المحاويل
اتضح ان سكان هذه االحياء يعانون من سكان العشوائيات وانها سوف تورث العديد من المشاكل لألجيال 

خدمات و  والذي يمثله خدمات المجتمعيةاالجتماعي  البعدويمكن إيضاح اثار السكن العشوائي في  القادمة
 -:وكما ياتي الخدمات هي ويمكن توضيح اهم االثار التي سببها على التحتية البنية 

 الخدمات التعليمية:السكن العشوائي على اثار  -1
 والموسسات الواقعة في االحياءالتعليمية  ضغطا  شديدا  على الخدمات تولد المساكن العشوائية ن  إ   

 (22) لوالشك  (29)فمن خالل معطيات الجدول . (2)التي نشات فيها تجمعات عشوائية النظامية السكنية
حيث  دور الحضانةو  األطفالتفتقر الى رياض  المحاويللمناطق العشوائية في جميع مدينة ان أاتضح 

   تركزت في احياء . سكان المدينة االصلين( روضة وهي مخصصة لل3التوجد في منطقة الدراسة سوى )
ما المناطق العشوائية تخلو من رياض األطفال مما سبب أ) الزهراء, حي المشتل , حي الشهداء والعسكري( 

ضغط على مامتوفر باالحياء القريبة من مناطق سكناهم , اذ بلغ عدد االطفال الملتحقين برياض االطفال 
   ( طفل أي بنسبة    93وبلغ عدد األطفال الملتحقين من المناطق العشوائية)  2020(طفل لسنة  460)

 بعض المناطقفأن  اما بالنسبة المدارس االبتدائية ، ال الملتحقين بالروضة ( من مجوع األطف20%) 

                                                           

(1)Rasoolimanesh, Mostafa .Achievement to Sustainable Urban Development using City 
Strategie                 A Comparison between Cities Alliance and the World Bank. Jo urnal 

definitions of Sustainable Development Vol. 4, No. 5; October 2011.p153.                      

البشرية ودورها في الحد من ظاهرة السكن العشوائي في مدينة  ةمزهر الحمزاوي، التنمي احسان فيصل(2)
 .194ص  , 2014قادسية , كلية اآلداب، جامعة ال غير منشورة(،)الديوانية، رسالة ماجستير 

 .2020)*( مقابلة شخصية مع األستاذ علي كريم، قسم تربية المحاويل، شعبة اإلحصاء، بيانات غير منشورة , 
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 ( 29جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات التعليمية 

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

  19 57 ازدحام المدارس 1

 24 73 رداءة التعليم 2

الى شطر دوام المدارس  3

 وجبتين او ثالث

75 25 

 5 15 التسرب من المدرسة 4

انتشار االمراض بين الطلبة  5

 بسبب االزدحام في الصف 

44 15 

سرعة استهالك األثاث  6

 المدرسي 

36 12 

 %100 300 المجموع

 (2ملحق)الباحث بناء  على نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: اعداد

 ( 22) شكل

 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات التعليمية 

 (29المصدر : عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )               

57

73 75

15

44

36

19
24 25

5

15
12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ازدحام المدارس رداءة التعليم شطر دوام المدارس 
الى وجبتين او ثالث

التسرب من المدرسة ن انتشار االمراض بي
حام الطلبة بسبب االزد
في الصف 

سرعة استهالك األثاث
المدرسي 

العدد %النيبة 1عمود



 السكن العشوائي في ابعاد التنمية الحضرية المستدامة  راث                        الرابع    الفصل  

 

153 
 

في حين , كما في ) منطقة الشاكرية و السعيدية و ابوبالو والبدع الكبير ( العشوائية توجد فيها مدارس ابتدائية     
خر من وجود مدارس ابتدائية , إذ تعتمد على المدارس االبتدائية الموجودة في األحياء السكنية اآلالبعض يخلو 

(  %16( تلميذ و بنسبة ) 2500المخططة القريبة منها أو المجاورة لها , حيث بلغ عدد تالميذ المناطق العشوائية) 
للعام ( تلميذ 14670)    اويل والبالغ عددهم من مجموع التالميذ الملتحقين في المدارس االبتدائية في مدينة المح

وانما اعتمادهم بشكل أساسي على  ,المدارس الثانوية فان المناطق العشوائية تخلو منهاما أ, 2020-2019 الدراسي
, حيث بلغ عدد الطالب الملتحقين للدراسة  المدارس الموجودة بالقرب من مناطقهم السكنية في االحياء النظامية

( من مجموع الطالب الملتحقين للدراسة الثانوية %33( طالب بنسبة بلغت )2870من المناطق العشوائية ) الثانوية
, وقد لوحظ التوقف عن انجاز 2020 -2019للعام الدراسيطالب  )*((8600في مدينة المحاويل والبالغ عددهم )

من سكان العشوائيات حول عائدية بعض المدارس  التي توجد بالقرب من المناطق العشوائية بسب المضايقات 
إضافة الى قلة التخصيصات المالية التي أدت الى توقف عن إعادة  (9صورة )األرض التي تعود الى بلدية المحاويل 

األحياء في  الموجودةأدى الى زيادة الضغط على المدراس  بناء المدارس التي تم ازالتها بسبب عدم صالحيتها , مما
( منهم بان ازدحام الطلبة %19حيث أجاب المبحوثين بواقع )داخل الصف الواحد  اعدادالطلبة في واالزدحامالنظامية 

( %24وردائته بنسبة )مما انعكس على المستوى التعليمي في الصف الواحد كان جزء منه بسبب السكن العشوائي ,  
توجه إدارات المدارس الى  إضافة الى ذلك أدى تواجد االعداد الضخمة للطالب في المدرسة الواحدة ,من حجم العينة 

هذا الزخم أدى الى انتشار العديد  ن  أ ا( من حجم العينة اجابو %25كثر, وان نسبة )أ الى شطر الدوام الى وجبتين او
( من %12ستهالك االثاث المدرسي بنسبة )( إضافة الى ذلك سرعة ا%5من االمراض بين الطلبة وبنسبة بلغت )

دائرة يالحظ ان مدارس مدينة المحاويل تستقبل الطلبة من جميع المناطق العشوائية وغيرها بحجم عينة الدراسة. 
كم ( حيث تشكل مدارسه للتعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي عامل استقطاب للطلبة بسب 4-1نصف قطرها من ) 

ليم فيها ومنها ثانوية المحاويل المطورة والمدارس المهنية حيث تستقبل من المناطق العشوائية اعداد موقعها وكفاءة التع
حيث ال توجد سوى اعدادية  , المهنية في المدارسقبول الطلبة السنوي   ( من مجموع%40)كبيرة من الطلبة بنسبة 

 النهاري والمسائي. ويتم فيها الدراسة)*(واحدة للدراسة المهنية في مدينة المحاويل 
______________ 

 . 15/12/2020)*( مقابلة شخصية مع السيد حيدر مظهر منذر , مسؤول شعبة المالك الثانوي في قسم تربية المحاويل بتاريخ            
 معاون مدير متوسطة القمم         )*( مقابلة شخصية مع السيد مؤيد غانم العلواني , مدير قسم تربية المحاويل , والدكتور احسان احمد لهمود  

 . 15/12/2020بتاريخ 
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  (10صورة )                                           

 2020لسنة  مدينة المحاويل 2في حي الفاروق/ فيها البناء متوقفة رسةمد

 ( 2020 \ 12 \ 9المصدر:  الدراسة الميدانية بتاريخ ) 

مستوى التعليم في مدينة المحاويل قد تأثر وبصورة مباشرة بسكان ( يظهر لنا 30, ومن خالل الجدول )    
عدد  زأصبح خارج المعايير التخطيطية التعليمية المعتمدة والتي تنص على ان ال يتجاو قد  . المناطق العشوائية

, في حين بلغ عدد طالب الصف الواحد (1)( طالبا  30-25)مراحل الدراسة جميعها الطالب في الصف في 
في المدرسة  تلميذ( 360التعليمية ) ةما حصة المدرسة للمرحلة االبتدائية حسب المعاير التخطيطيأ( طالبا  , 60)

                                                           

صفاء  دار,  2خلف حسين علي الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية )أسس. معايير. تصنيفات(، ط (1)
 65,ص 2015للنشر والتوزيع، عمان , 
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االبتدائية  كما موضح في الجدول, في حين تجاوز هذا العدد في اغلب مدارس مدينة المحاويل معدل يتراوح ما 
( طالبا  480, اما حصة طالب الدراسة الثانوية يبلغ )2020-2019( تلميذ للعام الدراسي  500 -400ين )ب

     منطقة الدراسة ما بينمدارس  معظمفي المدرسة حسب معاير الخدمات التعليمية , في حين بلغت في 
 . ( طالب700-900)

 (30جدول )
  للخدمات التعليمية والتربوية المعايير التخطيطية

 
 
 
 

            
 
 

 (.2006-1995وزارة التربية، المديرية العامة للتخطيط التربوي، خطة التنمية التربوية ) -المصدر:               
 .1977وزارة التخطيط، هيئة التخطيط االقليمي أسس ومعايير الخدمات العامة  -                       

     .254-253ص , 2016الوراق للنشر والتوزيع , , عمان،  1تخطيط المدن، ط صبري فارس الهيتي، -                        
, المؤسسة الحديثة  1دراسة في الجغرافية التنموية، ط –بشير ابراهيم الطيف واخرون، خدمات المدن  –

    253 -251, ص 2009للكتاب، طرابلس، لبنان , 
أطروحة  ،القادسيةتحليل مكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة  الجبوري،حسون عبود دبعون  -                        

  .86ص, 2014كلية االداب , جامعة الكوفة ,   منشورة(،دكتوراه )غير 
 .والطالب(والتلميذ  )الطفليشمل مصطلح متعلم  *()                             

 
 
 
 

 

المرحلة 
 التعليمية

 متعلم/ شعبة متعلم /معلم متعلم* /مدرسة 

 طفل/ شعبة  25-20 18-16 170 - 100 رياض االطفال 
 تلميذ/ شعبة   30-25 25-18 360 - 300 األبتدائي
 طالب/ شعبة   34-29 25-18 510 - 480 الثانوية 
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نها أي نشاط او منفعة يستطيع أي أالصحة بُتعرف  :الصحيةالخدمات  السكن العشوائي على ثرأ  -2
خر ومن الضروري ان تكون غير مادية )غير ملموسة( وال ينتج عنها ملكية أي آطرف تقديمها لطرف 

وال يمكن االستغناء  أهمية خاصة ذاتفي مدينة المحاويل الخدمات الصحية ن دراسة وضعية إ (1)شيء
إحدى  , إضافة الى ذلك تعدبصحة الفرد والمجتمع  الرتباطها المباشرو للسكان  االساسي لدورها وذلك عنها

كفاءة لذا البد من معرفة اثر السكن العشوائي على  ،الصحي مجالالمعايير قياس تقدم المجتمع في 
( نسمة مركز صحي 10000يحدد المعيار المحلي بأن يكون لكل )و  ,من هذا الجانب الخدمات الصحية

        ( شخص , أما المستشفى العام فيكون لكل 1000( وطبيب واحد لكل )2م25000)واحد بمساحة 
وهذا ما جعل الصحة من المؤشرات  ( 2)( شخص منهم سريرا  واحدا  200( نسمة ولكل )50000 )

المناطق العشوائية  معظمان   (3)الحاكمة للتنمية ،اذ انها تهدف الى ضمان حياة ممتدة دون علل وامراض
االحياء المخططة تقع على اطراف االحياء النظامية وقسم من المساكن العشوائية تكون متداخلة في 

وقد اظهرت الدراسة الميدانية انعدام الخدمات الصحية )المؤسسات والحدائق العامة في مدينة المحاويل 
ات من المؤسسات الصحية  الموجودة في سكانها على الخدم يحصلالصحية( في المناطق العشوائية حيث 

عداد أ ( لوحظ هناك زيادة وزخم في 23( والشكل )31ومن خالل الجدول )  االحياء النظامية  المجاورة لها
صلية للحصول على ألحياء األفي المدينة مما اثر سلبا على سكان االمراجعين للمؤسسات الصحية 

في   )*(( نسمة1800)  عدد يصل الىفقد بلغ حصة الطبيب الواحد من المراجعين الخدمات الصحية 
للمركز المراجعين  عدد فان ,نسمة (1000طبيب لكل/1البالغ ) المعتمدوهذا يفوق المعيار الشهر , 
حيث يوجد في   ,( نسمة45072البالغ ) من مجموع سكان مدينة المحاويل نسمة (22500)الصحي 
الخدمات الصحية المقدمة للسكان وزخم  ضعفمركز صحي ومستشفى واحد( وهذا دليل على 2المدينة ) 

بلغت نسبة  حيث االف نسمة( 10المحدد بـ)مركز صحي/بحيث يفوق المعيار  مستمر في اعداد المراجعين

                                                           
 . 124 حسون عبود دبعون الجبوري، مصدر سابق ص (1)

 .249ص سابق،مصدر  واخرون،بشير ابراهيم الطيف  (2)

للتخطيط والتنمية في الكويت وضع نموذج متكامل لتخطيط التنمية البشرية في دولة الكويت ,  األعلىاالمانة العامة للمجلس  (3)
 110,ص2005

مدير مستشفى المحاويل والمعاون الصيدالني مدحت كامل المعموري  ن)*( مقابلة شخصية مع الدكتور عباس مطرود، معاو
 . 15/1/2020,بتاريخ 
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ره يلقي بضالله على زيادة وهذا بدو  ( من حجم عينة الدراسة%47الزخم للمراجعين للمؤسسات الصحية )
( من حجم %23فقد أجاب )الطلب على بعض االدوية وشحة قسم منها ومن خالل الدراسة الميدانية 

العينة بان هنالك ندرة في بعض العالجات في المراكز الصحية جراء زخم المراجعين نتيجة لعدم وجود 
من االثار السلبية للسكن العشوائي  ذكره إضافة الى ما تم  صحية كافية الستقبال المراجعين , مؤسسات

في المدينة اذ توقف إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية  معائقا  اما وقففقد  على قطاع الخدمات الصحية 
بسبب السكن *( لالشعة والمفراس مشروع تنمية وتطوير مستشفى المحاويل العام في بناء جناح خاص )

فى والتي تعود ال شخاص يدعون ملكية األرض التي شيد عليها العشوائي واألراضي التي تجاور المستش
في زمن الحكومات السابقة  علما  انه قد تم تعويضهم بمبالغ مالية في حينها من قبل الدولة  المستشفى

اصبح هنالك فراغ واضح في المؤسسات  وبهذا**دونم( جنس طابو زراعي 30حيث تبلغ مساحة األرضي )
 سببه السكن العشوائي .الصحية في المدينة 

 ( 31جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على الخدمات الصحية 

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

1 
زخم المراجعين للمستشفى 

 و المراكز الصحية

140 47 

2 
زيادة عدد المراجعين على 

 الطبيب الواحد

91 30 

3 
االدوية شحة بعض أنواع 

 بسبب زيادة الطلب عليها

69  23 

  

 %100 300 المجموع      

 (2المصدر: اعداد الباحث بناء  على نتائج الدراسة الميدانية )ملحق
___________________ 

 .12/2/2021, بتاريخ مقابلة شخصية مع السيد حامد علي، معاون اإلداري لمستشفى المحاويل , شعبة الصيانة  *()

مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين، ثامر جاسم الخفاجي، مسؤول شعبة تنظيم المدن، بلدية المحاويل، بتاريخ ( *)*

10/1/2021. 
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 ( 23) شكل
 202أثر السكن العشوائي على الخدمات الصحية في مدينة المحاويل لعام 

 (.31باالعتماد بيانات جدول )المصدر: اعداد الباحث    

تعد  الكهرباء ركيزة أساسية لالقتصاد الوطني وذلك لتعدد  : خدمات الكهرباء العشوائي علىالسكن  ثرأ-3
الفرد من الطاقة الكهربائية يعد  هما يستهلكمجاالت الحياة وان  كافةالمجاالت التي تتطلب الكهرباء في 

بسبب التقدم التكنلوجي  يوملهذا المصدر يوما  بعد  وتزداد حاجة االنسان,  (1)مؤشرا  لمعرفة رفاهية المجتمع
من حي ألخر حسب الكثافة السكانية  ونمط بناء المسكن ونوع , ويختلف مقدار الحاجة للطاقة الكهربائية 

, تعاني تبعا  للتغير المناخي والتوسع في األعمال الصناعيةواعداد األجهزة الكهربائية في المسكن الواحد و 
( ساعات يوميا مما يولد 10لنقص التام في الطاقة الكهربائية بحيث تصل ساعات القطع الى )ا المدينة من

حاجة السكان الفعلية  تقدرالعديد من المشاكل االجتماعية والنفسية وخاصة في فصل الصيف وبشكل عام 
سد حاجة السكان الفعلية المختلفة في حين نجد ان حصة  ألجلواط   ( ميكا91للطاقة الكهربائية )

ما تقدم  فضال  عن,(2)( من الحاجة الفعلية%25( ميكا واط وبهذا تبلغ كمية العجز)68المحاويل تصل الى )
سكان المناطق العشوائية على الطاقة الكهربائية , إذ  يسعى  عنمن المخالفات الناتجة  المدينةتعاني  

سالك والتجاوز ألالعديد من سكان العشوائيات للحصول على الكهرباء بصورة غير قانونية من خالل مد ا

                                                           

رحيم حسوني زيادة السلطاني، الطاقة الكهربائية في العراق في الواقع والمستقبل، المجلة العراقية للعلوم االقتصادية  (1)
 . 66, ص 2014( , 41السنة الثانية عشر، العدد )

      دائرة كهرباء جمهورية العراق، وزارة الكهرباء، المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات األوسط، مديرية كهرباء بابل،  (2)
 .2020,  منشورة(المحاويل )بيانات غير 
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وبهذا يولد ضعف او التي تمر منها ,على الشبكة الرئيسة  الخاصة باالحياء النظامية القريبة من مناطقهم 
نظامية الكثير من الحوادث بسب قربها ال غيرإضافة الى ذلك تسبب هذه االسالك   الطاقة،ية ونقص في كم

فقد  (32من االرض أو عند حدوث تالمس مع بعضها , فمن خالل الدراسة الميدانية ومعطيات الجدول )
حت في حين أصبعلى الطاقة الكهربائية ,  ا  ن هناك ضغطأب ( من حجم العينة المبحوثة%29) اجاب

التجاوز على االسالك الناقلة للكهرباء بصورة غير نظامية منشرة بشكل كبير في معظم مناطق ظاهرة 
وبهذا  ,(10صورة)على وجود هذه الظاهرة ( من حجم العينة %32) وقد اجابالعشوائيات في المحاويل 

 االسالك بسبب منظر تلوث المدينة بصرياعلى جمال المدينة مما أدى الى  مد هذه االسالك تأثيرانعكس 
 ,جود ظاهرة االسالك المتدليةبو  ( من حجم عينة الدراسة%70)حيث اجاب المتدلية

 ( 32جدول )

 2020أثر السكن العشوائي على خدمات الكهرباء في مدينة المحاويل لعام 

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

الضغط على محطات  1

 توليد الكهرباء

88 29 

على االسالك  التجاوز 2

الناقلة للكهرباء بصورة 

 غير نظامية

95 32 

تلوث المدينة بصريا  3

بسبب منظر االسالك 

 المتدلية 

70 23 

التجاوز على حصة  4

 المدينة من الكهرباء

47 16 

 %100 300 المجموع

 (2المصدر: اعداد الباحث بناء  على نتائج الدراسة الميدانية )ملحق
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ضعف ونقص حاد في حصتهم من الطاقة من اصبح سكان المدينة في االحياء النظامية يعانون  وبهذا
( من عينة الدراسة, اضف الى ذلك هنالك مشاريع تطويرية تنموية  لخدمات %16) وقد اكد ذلكالكهربائية 

لطاقة الكهربائية الكهرباء في المدينة قد توقف العمل بها بسبب السكن العشوائي ونذكر منها مشروع  نقل ا
أبو غرق والذي توقف العمل بهذا المشروع  ناحيةلذي يخدم المدينة و ا ,مرورا  بمدينة المحاويل  من واسط
بسب تعارض مد أعمدة نقل الطاقة مع الوحدات السكنية العشوائية في منطقة البدع ,  2019منذ عام 

عملية صيانة وتطوير شبكة كهرباء منطقة , ايضا  توقف (11صورة )الكبير ضمن حدود البلدية للمدينة 
مشروع رفع القدرة الكهربائية  كذلك , األرض عائديهحول العشائرية  االعتراضاتالسعيدية وخنفارة بسبب 

تشيد مساكن العشوائية  على  بسببالذي كان مخصص للمدينة وتم نقله الى الريف خارج حدود البلدية 
 .(12قامة هذا المشروع والمشاريع المستقبلية صورة)والمخصصة إل االراضي التابعة للدولة

 (10صورة )             

  2020لسنةمدينة المحاويل في ( 2)الجوادين/ائي على خطوط نقل الطاقة في حي تجاوز السكن العشو 

 (12/1/2021تاريخ التقاط الصورة )المصدر: الدراسة الميدانية:  

 



 السكن العشوائي في ابعاد التنمية الحضرية المستدامة  راث                        الرابع    الفصل  

 

161 
 

 (11)صورة 
 2020 لعامالعشوائي في مدينة المحاويل بسبب السكن  الكهربائية نقل الطاقةتوضح توقف العمل بمشروع          

  (.10/1/2021التقطت الصورة بتاريخ )الدراسة الميدانية  المصدر:     

 (12صورة )
  2020بسبب استغالل األرض من قبل السكن العشوائي الى ريف المحاويل لسنة  مشروع رفع القدرة الكهربائيةتوضح نقل  

 ( اثناء نقل مشروع لرفع القدرة الكهربائية الى ريف المحاويل .10/1/2021الدراسة الميدانية التقطت الصورة بتاريخ ) المصدر: 
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وبمثابة القلب  في المدينة ةتمثل خدمات النقل الوظيفة الرئيس طرق النقل:ثر السكن العشوائي على أ-4
ن تؤدي وبدونها ال يمكن الستعماالت األرض الحضرية اأُلخرى )السكنية , التجارية , الصناعية( أالنابض 

وهي من الخدمات المهمة التي نما نقل البضائع  بكافة أنواعها إدورها  وال يقتصر على نقل األشخاص فقط و 
بدورها المهم في النقل فقد يتوفر  المحاويلوقد امتازت مدينة رها , يقاس على أساسها مدى تقدم الدول أو تأخ

إضافة بصرة (  -الحديد )بغدادسكك البغداد ( وطريق –المتمثل بطريق )حلة  للسيارات رئيس ق نقليفيها طر 
ان سكان األحياء  (24)والشكل  (33)الى الطرق الثانوية وقد أظهرت الدراسة الميدانية من خالل الجدول 

وان اغلب سكان االحياء  وبنسب متباينة بين أحياء منطقة الدراسة النقل العشوائية يعانون من نقص خدمات
 ( من حجم عينة الدراسة%24النقل والمواصالت وبلغت نسبتها )طرق المخططة يعانون من كثافة منظومة 

حيث أجاب  وية في وقت الذروة في الصباح والمساءازدحام على الطرق الرئيسة والثانوبالتالي تولد ضغط و  ,
( من حجم العينة المبحوثة لسكان المدينة االصلين ومن خالل الدراسة الميدانية لوحظ %19بنسبة ) بذلك

و ورش أمحالت تجارية  بشكلالعشوائية على محرمات الطرق وعلى األرصفة واستغاللها  المساكنتجاوز 
( من عينة الدراسة %27بنسبة بلغت )وهذا ما اكده السكان االصلين , صناعية او مواقف لغسيل السيارات 

, الى قصر عمر الطريق وتلفه  يؤديالى الطرق من المساكن العشوائية المياه  فان تسربإضافة الى ذلك 
فقد واجهت العديد من سكك الحديد الما طرق النقل بأ السكان المبحوثينمن  (%30) وقد أجاب بذلك

سكان هذه  معظمن أ فقد لوحظالمشاكل من قبل سكان العشوائيات وخاصة في منطقة خنفارة و الشاكرية 
  وجعلهاالخاصة بمحطة قطار المحاويل و وشحن الحمولة  غالساحة المخصصة لتفري يتجاوزون علىالمناطق 

ذلك توقف مشروع تطوير وتنمية فضال  عن لمسافرين وأصبحت منظر غير حضاري امام ا مكبا  للنفايات
على األراضي المحرمة والمخصصة للسكك المحاويل وتوسعها بسبب زحف البناء العشوائي قطار محطة 

بسبب تجاوز السكن العشوائي على محرم  2توقف اكساء )تبليط( في حي الفاروق/ ايضا    (13)الصورة 
 .سكان بصورة مباشرةالثر على أوان توقف هذا المشروع  الخاصة بالعمل االلياتالطريق مما يصعب دخول 
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 ( 33جدول )

 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على طرق النقل 

 % النسبة المئوية العدد التأثيرنوع  ت

تعدد كثافة منظومات النقل  1

 والمواصالت

72 24 

 19 58 ازدحام الطرق في وقت الذروة 2

التجاوز على المناطق  3

 المخصصة للطرق

80 27 

تسرب المياه الى الطرق مما  4

يؤدي الى قصر عمر الطريق 

 وتلفه

90 30 

 %100 300 المجموع

 (2ملحق)الباحث بناء  على نتائج الدراسة الميدانية  المصدر: اعداد

 ( 24) شكل

 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على طرق النقل 

 (33المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )
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 (13صورة )
 2020وتوقف تطويرها لسنة  قطار المحاويلوشحن البضائع في محطة  المخصصة لتفريغعلى الساحة  تراكم النفايات

 (15/1/2021التقطت الصورة بتاريخ )المصدر : الدراسة الميدانية , 

حياء مدينة المحاويل أسكان  معظم ن  إ :خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب السكن العشوائي على ثرأ-5
فيها سوى خطين واحد لنقل مياه االمطار  دال يوجحيث  من نقص حاد في خدمات الصرف الصحي  يعانون 

العشوائيات تجاوز سكان فصل الشتاء بسب  وخاصة فيوتعاني من الزخم واالنسداد  (1)والثاني لنقل المياه الثقيلة
وانما  خزانات و احواض التعفين الداخلية يستخدمون  ال الى ذلك ان اغلب سكان العشوائيات في المدينة إضافة

 حفر تتجمع فيها المياه االسنة وبالتالي تسبب الكثير من االمراض واالوبئة لسكان االحياء النظامية شق مبازل او
سكان المناطق العشوائية  معظم ن أ( تبين 46( و الصورة )34ومعطيات الجدول )ومن خالل الدراسة الميدانية 

 . السكان المبحوثين( من %26) وقد اكد ذلكلهم  تصريف المياه الثقيلة الى المناطق المجاورةيعملون على 

 

 

  (34جدول )
                                                           

               جمهورية العراق، وزارة البلديات واالشغال العامة، مديرية مجاري بابل، دائرة مجاري المحاويل , بيانات(1)

 .2020)غير منشورة(, 
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 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على شبكة الصرف الصحي    

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

تصريف المياه الثقيلة الى  1

 المناطق المجاورة

79 26 

 14 42 تلوث المياه الجوفية   2

انتشار االمراض  3

والحشرات والذباب 

 والفئران

66 22 

تجمع المياه االسنة على  4

 األراضي المكشوفة

113 38 

 %100 300 المجموع

 (2الميدانية )ملحقالمصدر: الدراسة 

 (16صورة )

   2020لعامفي مدينة المحاويل  2حي الجوادين/ل العشوائيات بالقرب من الوحدات السكنيةب مكان لتجمع المياه الثقيلة خاص

 .28/1/2020الصورة بتاريخ  تالميدانية، التقطالدراسة  المصدر:    
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بان تسرب المياه االسنة له دور كبير في تلوث المياه الصالحة عينة المن حجم ( %14)أجاب  كما
فضال عن تسربها الى باطن األرض وتلوث المياه  للشرب،للشرب جراء التكسرات في شبكة المياه الصالحة 

نهم يعانون من تجمع المياه االسنة بشكل برك مائية واسعة أ( من حجم العينة ب%38الجوفية , كما أجاب )
اما المياه الصالحة ها السلبية في جمالية المدينة ,وبئة فضال عن اثار ألكبير في انتشار األمراض والها دور 

في مدينة المحاويل   النظامية حياءألواللشرب فقد قام الباحث بأخذ عينات من الماء من المنطقة العشوائية 
تعد عملية قياس نوعية مياه الشرب من اهم مؤشرات  حيث ( 1)وتم تحليل العينة في مختبر السيطرة النوعية 

على نوعية مياه الشرب التي  تم التركيزو  نسانإلاصحة قياس جودة الحياة في المدينة وذلك لتأثيرها في 
الهيدروجيني , العكورة , االمالح المذابة ,  )االسعلى بعض العناصر وهي  المدينةتصدر من االسالة في 

السالب لتركز ايونات الهيدروجين فمن خالله يمكن تحديد مدى قاعدية  ماللوغاريت ويعبر (التوصيلة الكهربائية 
زاد عن هذا فهي مياه  ( تكون مياه متعادلة وما7المياه وحموضتها فالمياه التي تسجل اس هيدروجيني )

قد سجلت مياه الشرب في المناطق العشوائية  نالحظ (51و صورة )( 53فمن خالل الجدول ) (2)قاعدية 
حياء النظامية سجلت معدالت مقبولة وبلغت ألافي ما أ(   8,9معدالت غير مقبولة اذ بلغت معدالتها )

وان سبب  المناطق االصلية ختلف من المناطق العشوائية عنها في خصائص  نوعية المياه تن أين تب  ( 7.5)
الماء عن طريق  علىهذا االختالف ان سكان المناطق العشوائية الموجودين في االحياء النظامية يحصلون 

صبح سكان أمما يؤدي الى تلوث المياه وبهذا  سكنهممن  التجاوز على انابيب نقل المياه  المارة بالقرب
اما   ,بسبب التجاوزات المتكررة  ل الصيفيعانون من قلة تجهيزهم بالمياه وخاصة في فص النظامية حياءألا

 وتتأثراالمالح الذائبة وهي مواد كيميائية مذابة في المياه تتناسب طرديا مع خاصية التوصيلة الكهربائية 
ن أالمذابة مما ينعكس مدى صالحيتها لالستعمال البشري وخاصة مياه الشرب و  باألمالحالمياه ونقاوتها  

طق العشوائية افقد سجلت المن  (3)ملغرام/لتر(1500 -  500) يتراوح منهو  االمعدل المسموح به عالمي
 ملغرام/لتر(  625بلغت ) مقبولةحياء االصلية نسبة ألملغرام/لتر( في حين سجلت ا923بلغت ) مرتفعةنسبة 

 
 
 

                                                           

مديرية ماء محافظة بابل, شعبة السيطرة النوعية, جمهورية العراق, وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة,  (1(

 .2020بيانات غير منشورة, 
 280, ص 1990سعاد عبد عباوي , ومحمد سليمان حسن , الهندسة العلمية للبيئة , فحوصات الماء , دار الحكمة  , الموصل ,  (2)
. 
 .292, ص 2000, دار الشروق، عمان، األردن , 1سامح غرايبة، يحيى الفرحان، المدخل الى العلوم البيئية، ط (3)
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 (35جدول )
 2020لعام  المحاويلفي مدينة الخصائص النوعية لمياه الشرب )االسالة(  

 

 العامة،وزارة االعمار واإلسكان والبلديات  العراق،المصدر: عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية، جمهورية 

 . 2020مديرية ماء محافظة بابل , شعبة السيطرة النوعية , بيانات غير منشورة , 

  (15صورة )   

 2020لسنة  مديرية ماء بابللمختبر شعبة السيطرة النوعية 

  (20/12/2020بتاريخ )التقطت الصورة  المصدر: الدراسة الميدانية،     

قيمته في  اسم العنصر ت

االحياء 

 االصلية 

قيمته في 

المناطق 

 العشوائية

المسموح به الحد 

 عالميا

االس الهيدروجيني  1

(ph) 

7.5 8.9 6.5-8.5 

 ملغم/لتر

 2.9 6.3 5 NTU ( Turbعكورة ) 2

التوصيلة  3

 (Ecالكهربائية )

625 923 500-1000 

 ملغم/لتر

 صفر 5 2 بكتيريا القالون 4

 -94 187 75 (Caالكالسيوم ) 5

 ملغم/لتر200

 ملغم/لتر 10.4 19.1 50 (No3النترات) 6
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العشوائية هو التجاوزات على االنابيب الناقلة للمياه مالح في مياه المناطق ألن سبب ارتفاع نسبة اإ
مراض أنسان وتسبب إلوتلوثها , وان هذه النسبة العالية لتركز المالح في المياه سوف تؤثر على صحة ا

ما نسبة العكورة ويقصد بها قدرة المواد العضوية العالقة بالمياه من تشتيت أعسر الكلى والكبد في المستقبل ,
( في 5NTUنسبتها ) زوالتي ينبغي ان ال تتجاو  )*(( NTU طع عليها وبعثرته ووحدة قياسها هي)الضوء السا

فقد سجلت المناطق العشوائية   (1)سبيل بقاء المياه ضمن المستويات المقبولة والصالحة لالستهالك البشري 
( في حين بلغت نسبتها في االحياء النظامية نسبة مرغوبة  NTU 6,9نسبة مرتفعة وغير مقبولة بلغت )

ذلك فمن خالل الدراسة الميدانية لوحظ تعرض مياه نهر المحاويل الى العديد  فضال  عن(  2NTUبلغت ) 
 من الملوثات البشرية تمثلت بالفضالت التي تطرحها المساكن العشوائية التي توجد بالقرب من نهر المحاويل

الذي يتم بعد تنقيته تزويد المدينة بمياه االسالة , مما تسبب العديد من االمراض ومنها بكتيريا , (16صورة )
( في حين سجلت االحياء 5القولون  فقد بلغت نسبتة هذه البكتيربا في المناطق العشوائية نسبة مرتفعة بلغت )

المحاويل بوجود محطة مدينة تاز ن النسبة العالمية هي )صفر( , تمأ( في حين 2بلغت ) قلأاالصلية نسبة 
حي( وتوجد بالقرب من نهر المحاويل في الجهة 12حياء االصلية البالغة )ألتصفية رئيسة واحدة  خاصة با

وهي قديمة وتعاني من تأكل شبكتها وتكسرها من وتوجد بالقرب منها مناطق عشوائية وهي  الغربية للمدينة
صلية من المياه مما يسبب بانقطاع ألحياء األتتجاوز على حصة ا الشاكرية و أبو بالو ومعظم هذه المناطق
 صلية شراء المياه من السيارات الحوضية .ألحياء األمتواصل بالمياه مما دفع قسم من سكان ا

 

 

 

 

 

                                                           

 - Nephelometric Turbidity Unit اختصار لـ ,  NTU .العكارةقياس وحدات من أشهر  NTU تعد  وحدة )*( 
 nephleo) بادئة تعني ضبابية

 .288مصدر سابق, ص سامح غرايبة، يحيى الفرحان, ( 1)
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 (16صورة )

 2020منطقة الشاكرية وابوبالو لسنة  فضالت العشوائيات فيتلوث مياه نهر المحاويل بسبب 

 موقع سحب مياه محطة ماء المحاويل  ( من امام 25/12/2020لتقطت الصورة بتاريخ )ا الميدانية:المصدر الدراسة 

  تيظاهر كاالجتماعية واألمنية ,  الكثير من المشاكلالعشوائيات بانتشار  تمتاز :منيةألوا جتماعيةإلثار ااآل-6
, وحدوث التوترات العائلية , وكثرة حاالت الطالق , وتفاقم وتؤدي الى ارتفاع معدل الجريمة (, البطالةالتسول و  )

"وارتفاع معدالت التشرد والجهل طفال وجنوح األ ,( 1)األزمات النفسية , وانتشار تعاطي المخدرات ,  واالدمان"

تجمع األقارب هو  سكان في مدينة المحاويل قد انقسم الى قسمين القسم األولالن أيالحظ ,  ( 2)والوفيات" 
العلمي وغير مؤهلين للصداقة مع سكان االحياء االصلية  تأهلهمغرباء ويمتازون بعدم سكان  والقسم الثاني 

نجد  (25( والشكل )36)معطيات الجدول  من خاللو  , واالجتماعيبسبب االختالف في المستوى االقتصادي 

                                                           

 .138ص  2004, دار النهضة العربية، بيروت، لبنان ,  1علي فأعور، افاق التحضر العربي، ط (1)

حسين عبد الحميد احمد رشوان، مشكالت المدينة دراسة في علم االجتماع الحضري، مؤسسة شباب الجامعة،  (2)
 .115, ص 2005االسكندرية , 
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ظهرت أ كما( من عينة الدراسة %40) وقد أجاب بذلكهذه التجمعات العشوائية تولد العديد من المشاجرات  ن  إ
األحياء النظامية هو تجمع شباب المشاكل االجتماعية التي يعاني منها سكان من بين الدراسة الميدانية ان 

لمشاكل مع الجيران , اما السرقات تختلف من حي الى اوكذلك  الشوارع او في نهاية, العشوائيات  امام المدارس 
 لكل العشوائية مرتعا   المناطقتعد  , ( من العينة المبحوثة%15) وقد أجاب بذلك, افة السكان اخر حسب كث

بسبب  ن على اختالف توجهاتهم ,للمجرمي منا   آا  ذشكال الجريمة الجنائية والسياسية على حد سواء فهي مالأ
من سكان  السرقات من قبل جماعاتتحدث  وقد (1) المظلمة الملتوية الضيقة وشوارعها المنظمة غير مبانيها

الحصول  واثناء الدراسة الميدانية تم العشوائية مناطقهمللمدينة وليس في  النظامية األحياءالعشوائية في  المناطق
انهم  المحاويل الذين يعملون في مجال البناء,بعدد من سكان مدينة  المقابالتمن خالل  بعض المعلومات على 

التي نشأت حديثا والتي يعملون فيها بتشييد المنازل وبعد بحثهم  األحياءلبناء في قسم من واد امسرقة ل يتعرضون 
هذه المواد )الشيش المسلح من العشوائية و  المناطقتأكدوا ان السارقين هم سكنة تلك المواد المسروقة  عن

ظاهرة تناول الحبوب  ظهور 2003األخيرة وخاصة بعد  اآلونةوفي   , خشب(االبواب , الشبابيك , السمنت ,
وقد سجلت هذه الظاهرة حياء الرسمية ألعلى سكان اسلبا المخدرة بين اغلب شباب العشوائيات وهذا ينعكس 

( %23) فقد أجاب بذلك( من عينة الدراسة اما انتشار االمراض واالوبئة بين سكان العشوائيات %22نسبة )
لوحظ وجود مركز شرطة واحد في مدينة المحاويل وعدم ومن خالل الدراسة الميدانية من العينة المبحوثة 

حياء التي تجاورها ألوجودها في المناطق العشوائية وبهذا نالحظ ان اغلب احداث السرقة والجريمة تحدث في ا
حياء تعاني من المشاجرات ألوبهذا اصبح سكان هذه ا,  2وحي الجوادي/ 2المناطق العشوائية مثل حي الفاروق/

حياء أخرى تخلو من السكن أا أدى العديد من سكان هذه االحياء ترك منازلهم واالنتقال الى المتكررة مم
 العشوائي حفاظا على سالمة أبنائهم من االنحراف .

 

 

 

                                                           

 االمنية،, جامعة نايف العربية للعلوم 1ط واالرهاب،التكدس السكاني العشوائي  موسى،مصطفى محمد (1)
 .141, ص 2010الرياض, 
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  (36جدول )

 2020لعام  المحاويلمدينة  االثار االجتماعية للسكن العشوائي على سكان

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

 40 119 المشاجرات كثرة 1

 15 45 كثرة السرقات 2

 22 66 تناول الحبوب والمخدرات 3

 23 70 انتشار االمراض واالوبئة 4

 %100 300 المجموع

 (2المصدر : عمل الباحث نتائج الدراسة الميدانية )ملحق  

  (25) شكل

 2020لعام  المحاويلمدينة  االثار االجتماعية للسكن العشوائي على سكان

 (36عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر: 
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المدينة هو انتشار القيم والعادات الريفية في المنطقة الحضرية  فبتري  يقصد  :المدينة فتري  ظاهرة  -7
ويمكن وصف األحياء العشوائية بأنها " قرى منقولة بكامل تربتها وجذورها ال يمي زها عن قرى األرياف اال  

ظاهرة 2003انتشر في مدينة المحاويل  بعد و   (1)افتقارها لألرض وحاجة سكانها للزراعة وتربية الدواجن"
وهي حالة من نكوص الى المجتمع التقليدي وتعد ظاهرة سلبية برزت بسبب زيادة الهجرة  تريف المدينة

 بأطباعبحيث يتطبع المجتمع  من الريف الى المدينة وتزداد  هذه الظاهرة مع زيادة المهاجرين للمدينة
العديد من القرى وضم  2015وضعف االنتماء للمدينة وقد كان للتوسع التصميم األساس بعد ريفية 
والتي تحتوي على مجاميع كبيرة من السكان العشوائيات خلق بؤر وفقا النتمائهم  البلدية للمدينة  للحدود

بالمتطلبات  باإليفاءالريفي وبشكل عام ان زيادة سكان الريف في المدينة يؤدي الى عدم قدرة المدينة 
ومن   الريف فيطغى سلوكهم وينتشر التحضر الزائف,التالي تميل الكفة الى سكان سكانها االصلين وبل

انتشار وتغلغل القيم والسلوكيات العشائرية في ( ومن خالل الدراسة الميدانية نالحظ 37معطيات الجدول )
( من حجم العينة وتبرز هذه المظاهر في %26) بنسبة وقد تم تأكيد هذا الحياة العامة في مدينة المحاويل

انتشار ظاهرة المغاالة في  عملية, اما ووحي الفاروق وحي القصبة /الكبير  1وادين/حي الزهراء وحي الج
( من حجم  %23) بنسبة تاكد هذاالمناسبات من خالل الوالئم وبناء الخيم وشيوع المالبس الريفية فقد 

وفي  , 2/الفاروق وتبرز هذه المظاهر في حي الصناعي والمعامل وحي المشتل وحي العينة المبحوثة , 
وخاصة لدى األطفال في معظم احياء مدينة  التسولارتفاع ظاهرة  ظاهرة السنوات األخيرة انتشرت 

, اما نسبة الزواج المبكر وتعدد المحاويل وبصورة ملفتة للنظر وان معظم هؤالء هم من مناطق عشوائية 
اضف الى ذلك ان لعينة من حجم ا( %17بنسبة ) وتم تأكيد هذا الزوجات فقد برزت في مدينة المحاويل

سكان العشوائيات ال يجيدون القراءة  اغلباغلب سكان المناطق العشوائية  تمتاز بارتفاع وتيرة االمية الن 
والكتابة وهذا العامل يصاحبه الكثير من السلبيات اتجاه السكان االصلين بحيث يصعب التعامل معهم من 

 .النظامية  الحياء االعوامل اثرت بشكل أساسي على سكان  ان هذه ةوالثقافي االجتماعية العالقاتناحية 

 

 

 

                                                           

 .137, ص  مصدر سابق فأعور،علي (1)



 السكن العشوائي في ابعاد التنمية الحضرية المستدامة  راث                        الرابع    الفصل  

 

173 
 

 (37جدول )

 2020لعام  المحاويلمدينة  السكن العشوائي في تريف سكان أثر

 (2المصدر: عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية )ملحق

التي  ماكناأل الخدمات الترفيهية تمثل :العامةوالحدائق  الخدمات الترفيهيةالسكن العشوائي على  أثر -8
الى الراحة النفسية والذهنية لإلنسان وبما يتناسب مع عمره  تبعثوالفعاليات التي  نشطةمجموعة األ بها تجري 

 االنترنت،وصاالت  والمقاهي، والمالعب، ،الرياضيةوالنوادي  ،الخضراء مساحاتوال الحدائق،تشمل و  ،وثقافته
وان توفرها هو مقياس  والمطاعم. ثرية،األوالمناطق  الدينية،والمعالم  والمسرح، والسينما، العامة،والمكتبات 

( من مساحة المدينة لغرض الوظيفة %10لقد حدد للمساحات الخضراء والمفتوحة )ومؤشرا لراحة االنسان 
وأن ال تبعد مالعب الشباب  ( مترا  عن سكنهم ,400وعلى أن ال يبعد ملعب لألطفال الصغار ) الترفيهية،

 (1)( مترا  عن سكنهم 1500)
                                                           

 .142مصدر سابق، ص  واخرون،بشير ابراهيم الطيف (1)

  

 

 %النسبة العدد نوع التأثير ت

انتشار وتغلغل القيم والسلوكيات العشائرية في الحياة  1

 العامة

77 26 

 14 43 شيوع المظاهر الريفية في مجتمع المدينة 2

انتشار ظاهرة المغاالة في المناسبات من خالل  3

 الوالئم وبناء الخيم وشيوع المالبس الريفية

70 23 

 17 50 الزواج المبكر وتعدد الزوجات 4

ارتفاع وتيرة االمية الن معظم سكان العشوائيات ال  5

 يجيدون القراءة والكتابة

27 9 

 11 33 وخاصة لدى األطفال التسولارتفاع ظاهرة ا 6

 %100 300 المجموع
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ترفيهية  للخدمات سواء وجودينعدم فيها  أي   العشوائية ان المناطق اتضحالميدانية الدراسة  فمن خالل    
لمدينة لالحياء النظامية في ا اتواجده في حينمراكز شباب ,  ومناطق خضراء أ وساحات لعب أاو أكانت 

تعاني من تجاوز السكن  ولكنالخضراء ب ونادي رياضي باإلضافة الى الساحات يوجد مركز شبااذ 
العشوائي عليها واستغاللها فقد عملت دائرة شباب ورياضة المحاويل بتطوير مركز الشباب وزيادة مساحة 

بها  )*(نادي المحاويل الرياضي وبناء قاعة رياضية متكاملة ولكن بسب استغالل معظم األراضي التي تحيط
ات خضراء بالبناء العشوائي توقف العمل ولم حسااألساس للمدينة م موالتي كانت مخصصة ضمن التصمي

يتم تطويرها وان اغلب هذه المراكز الترفيهية تعاني من تجاوز شباب السكن العشوائي عليها واستغاللها 
 2, وحسب المخطط الحديث للمدينة قد خصص مساحة من األرض في حي الفاروق /بشكل غير حضاري 

الف متفرج ( ولكن لم يتم العمل به بسبب عائديه األرض التي 33لتشيد ملعب المحاويل الرياضي يسع )
باإلضافة الى  *(*)السابقيدعي بعض األشخاص بأنها تعود لهم بحسب وثائق تعود الى النظام 

أيضا متوقف   ةاالستعماالت السياحية في منطقة خنفارة مشروع )محمية خنفارة( حديقة حيوانات نموذجي
إضافة الى مشروع بحيرات صناعية  العمل بها بسبب السكن العشوائي المشيد بهذه المناطق وبصورة كثيفة 

  . األراضيومتنزه خنفارة ان هذه المشاريع التنموية لم ترى النور الى يومنا هذا بسب التجاوز على هذه 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

تنظيم المدن، بلدية المحاويل بتاريخ  معاون قسم)*( مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين، ثامر جاسم الخفاجي، 
27/12/2020. 

)**( مقابلة شخصية مع السيد احمد حميد ضايع ,  مسؤول األنشطة الرياضية , مركز شباب ورياضة المحاويل , 
 . 2020 /22/12بتاريخ 
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 :واالقتصادي البيئي ينالثاني: أثر السكن العشوائي في البعد المبحث

  أثر السكن العشوائي في البعد البيئي اواًل:

األمثل  رالتسييمجال التصنيع بهدف يوضح هذا البعد االستراتيجيات التي يجب توافرها واحترامها في 
على التوازن البيئي ويتم ذلك  رال تؤثالطبيعي بدال من تبذيره واستنزافه بطريقة غير عقالنية , لكي  للرأسمال

النفايات واستعمال الملوثات ونقل  انتاجمن خالل التحكم في استعمال الموارد وتوظيف تقنيات تتحكم في 
صر هذا البعد هي ) النظم االيكولوجية, الطاقة , التنوع اواهم عنالمجتمع الى عصر الصناعة النظيفة, 

درة على التكيف , االعالم والثقافة للجميع , الصناعة النظيفة ( وان اهم البيولوجي , اإلنتاجية البيولوجية , الق
 :(1)مؤشرات الخاصة بإدارة الموارد البيئية هي 

 مستنزفة.الحد من استنزاف الموارد الطبيعية حيث يتحقق من خالله بيئة مصانة غير -1
وباألخص مكافحة التصحر حيث تعد مشكلة التصحر من القضايا البيئية الملحة في عالمنا المعاصر -2

 . لألشجارصون الغابات والقضاء على القطع الجائر و ضبط النمو السكاني البيئات الجافة لذلك  في
يجب مشكلة بيئية يمثل قضية الطاقة حيث ان أي نقص في مصادر الطاقة في أي بيئة او دولة -3

 . االحفوريةالتصدي اليها لتحقيق امن الطاقة ويتم من خالل ترشيد استخدام الطاقة 
الحرق وتدوير النفايات واتخاذ  اوالنفايات وإعادة تدويرها ويتم التعامل معها من خالل الردم الصحي -4

 المستدامة. التنميةإجراءات تكفل تحقيق 
التنمية المستدامة من خالل المراقبة البيئية المستمرة وإقامة المحميات الطبيعية الحيوية ويمكن تحقيق -5

 الخضراء.العمارة  والدعوة الى المزيد من الدراسات والبحوث ودعم التوعية البيئية

 البيئي:وان اهم مؤشرات التنمية الحضرية المستدامة في الجانب 

الحرارة على مستوى العالم ومستوى مؤشرات لقياس االستدامة في المناخ وهي تتمثل بارتفاع درجات  -1
البيوت  وانبعاث غازات لألوزون المواد المستنفذة  واستهالكغاز ثاني أوكسيد الكاربون  ثانبعا

 وأنواعها.البالستيكية واستخدام المبيدات وكمياتها 

                                                           

  40-33عبد الرحمن سيف سردار، التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص (1)
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المؤشرات لقياس االستدامة في حماية البيئة من التلوث وتشمل درجة تركز الملوثات في البيئة  -2
وتلوث ومصادره  وتلوث الهواء وتدوير النفاياتالصناعية والمنزلية وتخزينها  وكمية النفاياتحضرية ال

 والضوضاء في البيئات المحلية وحاالت التلوث البصري.ومصادره  التربة
استغالل الموارد الطبيعية وتشمل التحول من الطاقة الناضبة الى المتجددة و كميات ومعدالت  -3

أنماط استعماالت األرض المختلفة وتغيراتها ومساحة كل  ىوترشيدها والحفاظ عل استهالك المياه
 .(1)استعمال مساحة األراضي المستخدمة كمستوطنات دائمة او مؤقتة.

خاصة في  من االثار السلبية على البيئة  كثيرالنشوء المناطق العشوائية في مدينة المحاويل كان للقد     
وان سبب هذا الضعف هو الضغط المتواصل على تلك الخدمات  ,  البنية التحتيةفي خدمات ما يتعلق 

إضافة الى زيادة نسبة التلوث في تلك المناطق من خالل انتشار العديد من , االصلين لسكان زيادة ا
ويمكن ان نقسم االثار البيئية للسكن العشوائي الى ( , 18و17الصورتين )كما في  ,البرك االسنة والنفايات

والثاني هو االثار السلبية التي تولدها  ذاتها,قسمين القسم األول يخص االثار في المناطق العشوائية 
بسبب  ال تتوفر فيها خدمات بلدية,اذ اغلب المناطق العشوائية بيئة المدينة , المساكن العشوائية على 

والمياه ينتج عن هذه التجاوزات العديد من البرك غير مخصصة للسكن وبالتالي تجاوزهم على أراضي 
 .داخل احياء مدينة المحاويل مما تسبب العديد من االمراض للسكان  االسنة

 

 

 

 

 

 
                                                           

,  2019, دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان ,  1عبد الزهرة الجنابي، التنمية المستدامة من منظور جغرافي، ط (1)
 .142-141ص 
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 (17صورة )                               
 2020لسنة  في مدينة المحاويل حي الشهداء والعسكري  ضمن المناطق العشوائية البرك االسنة في انتشار

 28/12/2020بتاريخ ة الدراسة الميدانية , التقطت الصور المصدر:              

 (18صورة )                                          
 2020لسنة  في مدينة المحاويل 2الفاروق حي  ضمن المناطق العشوائية البرك االسنة في انتشار       

 28/12/2020التقطت الصورة بتاريخ  الميدانية،الدراسة  المصدر:              
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لنا مدى معاناة سكان االحياء  يتضح( 26والشكل )( 38من خالل الدراسة الميدانية ومعطيات الجدول )و    
النظامية من االضرار التي يسببها سكان العشوائيات من خالل تكدس القمامة بكميات كبيرة  خاصة في حي 

هذه الظاهرة التي تقوم برمي النفايات  اثروحي الصناعي والمعامل, إذ بلغ نسبة  2وحي الفاروق/ 2الجوادين/
حيث يالحظ انتشار هذه النفايات الصلبة في الشوارع الرئيسية  ( من حجم مجتمع الدراسة %15) بالعراء

والثانوية واالزقة والساحات العامة , فضال  عن تكدسها َأمام المساكن وفي الساحات المخصصة ألغراض الترفيه 
ا انبعاث غازات مثل غاز الهيدروكربونات ,واكاسيد الكبريت مم مما تسبب من ثم يذهب سكانها لحرقها ليال   ,

واحيانا تسبب اندالع حرائق تصل إلى أسالك الكهرباء المنخفضة والمتدلية االختناقات لسكان المدينة تؤدي الى 
سكن العشوائي على بيئة المحاويل من لمن ناحية أخرى اثر ا    (19)الصورة الى  ينظر في المناطق العشوائية

باألعمال  عدم استطاعة عامل البلدية بالقيامبحيث   كمية النفايات التي يتم تسليمها الى عمال النظافةحيث 
 .( من حجم الدراسة%10وهذا ما أجاب به ) المناطة اليه بشكل جيد

 ( 38جدول )

 2020أثر السكن العشوائي على البيئة في مدينة المحاويل لعام    

 النسبة المئوية % العدد نوع التأثير ت

 28 85 حرق النفايات 1

 15 46 انتشار الروائح السامة   2

 14 41 زخم على الحاويات الخاصة بالنفايات 3

عدم استطاعة عامل البلدية بالقيام  4

باألعمال المناطة اليه بشكل جيد بحيث 

 يرمي النفايات بشكل عشوائي

30 10 

 14 43 انتشار تربية الحيوانات 5

 11 32 التجاوز على حدائق الخاصة بالمنازل 6

 8 23 فضالت الحيوانات وروائحها  7

 %100 300 المجموع

 . (2عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية )ملحق المصدر:
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 (26شكل )
 2020لعام  المحاويلفي مدينة أثر السكن العشوائي على البيئة    

 (38المصدر: عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )

 (21صورة )

 2020في مدينة المحاويل لسنة  2الصلبة ليالً في حي الجوادين/حرق النفايات 

          )ليالً( 2حي الجوادين / 27/12/2020التقطت الصورة بتاريخ  الميدانية:الدراسة  المصدر: 
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الحاويات المخصصة للنفايات من لعدم تزويدهم  رمي النفايات بشكل عشوائياذ يذهب سكان العشوائيات ب
وهذا  باالحياء النظاميةمما يسبب زخم على الحاويات الخاصة  لكونها سكن غير رسمي المحاويل وذلكقبل بلدية 

وصول  في تلك المناطق مما يصعب رداءة وضيق االزقة إضافة الى ( من حجم العينة المبحوثة %14) مااكده
وانات داخل احياء مدينة المحاويل , اضف الى ذلك انتشار ظاهرة تربية الحيسيارات البلدية وعمال النظافة اليها 

 , من قبل سكان المناطق العشوائية وتكون على شكل حظائر خاصة بالحيوانات والطيور ضمن المناطق العمرانية
لوحظ األثر الواضح لهذه  وقد , والروائح الكريهة وخصوصا في فصل الصيفوتعد مصدر للتلوث واالمراض 

 احد افراد العائلةنقل اد احد األشخاص بمعلومات بوأفتسبب مصدر ازعاج لهم  ,اذالظاهرة على سكان المدينة 
 والبعوض والحشرات والروائحنتيجة انتشار الكثير من الذباب  .* ب)الربو( ماصابتهالى المستشفى بسبب  اسبوعيا  

( من حجم %14رة )هذه الظاه أكدالمنبعثة من الحظائر القريبة من منزله التي تعود للسكان العشوائيات وقد 
( من العينة %8)اجاب  فقدالحيوانات  فضالتنسبة الروائح المنبعثة من المدروسة،اما بخصوص سكان العينة 

( من %11) فقد اجابالحدائق التي تعود الى منازل االحياء المجاورة لهم  التجاوز على ابذلك، امالمدروسة 
 (.20) الصورة العينة المدروسةحجم 

 (20صورة )
 2020في مدينة المحاويل لسنة  2الفاروق/تربية الحيوانات في حي 

 (2020 /10/12التقطت الصورة بتاريخ )الدراسة الميدانية  المصدر: 

___________________ 

 .12/12/2020بتاريخ  2روق/اسكان حي الف أحد)*( مقابلة شخصية مع المواطن عباس جاسم محمد 
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أصوات المولدات الكهربائية وبعض الورش الصناعية المنتشرة في  يكون مصدره لتلوث الضوضائي:أ -1
المدينة فقد أصبح السكان في مدينة المحاويل يعانون من هذه الظاهرة المنشرة بصورة كبيرة جدا  فمن خالل 

فقد كانت السبب الرئيسي للتلوث  (  لوحظ ان أعمال البناء27( والشكل )39الدراسة الميدانية والجدول )
الن معظم المناطق العشوائية في مدينة المحاويل تمر  , ذلك( من حجم السكان المبحوثين ب%36) اجاب

المنخفض لمعظم سكان العشوائيات  الدخلمستوى ,  بسبب بمراحل عديدة حتى يكتمل تشيد الوحدة السكنية
ساحات  اء أوالخضر وجود الساحات  اللعب بسبب عدم اثناءوتواجد األطفال في الشوارع  اصواتاما , 

لورش الصناعية واالصوات في حين بلغت نسبة انتشار ا  ,بذلك( من حجم العينة %40) باللعب فقد اجا
حيث تنتشر في  ,مدينة المحاويل في ( من حجم عينة الدراسة %24) فقد أجاب بذلكالمنبعثة منها , 

المناطق العشوائية معامل النجارة والحدادة بصورة كبيرة ,إضافة الى ذلك انتشار الباعة المتجولين والحافالت 
 بدون مراعاة خصوصية السكان .ذات النوعيات الرديئة والصاخبة الصوت 

 (39جدول )                                       
    2020لمدينة المحاويل لعام الضوضائيالسكن العشوائي في احداث التلوث  أثر       

  (2عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية )ملحق لمصدر:ا                 

 

 

 النسبة % العدد  نوع التاثير ت

 36 108 اعمال البناء 1

 

2 

تواجد األطفال في 
الشوارع وارتفاع 

 اصواتهم
120 40 

 24 72 الورش الصناعية 3

 100 300 المجموع
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 (27) شكل
   2020عامللمدينة المحاويل  الضوضائيالسكن العشوائي في احداث التلوث  أثر          

 

 (39عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول ) المصدر:

غير مرغوب بها يؤذي البصر وينفره من مناظر  يعرف التلوث البصري على انه كل ما البصري:التلوث -2
أي هو   (1)وغير متجانسة وغير متناسقة وعناصر مشوهة للشكل الجمالي للبيئة العمرانية بجميع مستوياتها 

منظر تقع عليه عين االنسان ويحس عند النظر اليه بعدم االرتياح والتقبل النفسي فهو نوع من  أليتشويه 
يحيط به من ابنية و شوارع واعمدة  شيءأنواع انعدام الذوق الفني باإلضافة الى اختفاء الصورة الجمالية لكل 

جمالية وبالمحصلة النهائية التفقد وبمرور الوقت على وجودها وتكرارها  (2)كهربائية وهندسية معمارية وحدائق
ويبرز التلوث البصري في المدن   الذوق العام وعدم الرضا بالصورة البشعة المنظر سلبيا وانعدام تمثل اثر

تحكمها قواعد ونظم  والتي ال الحضرية بسبب عدم وجود محددات وقيود تشريعية لمخططي ومصممي المدينة
 (3)المدينة خارج السياق العام للمشهد الحضري ,ظهور بنائية تخطيطية مما يؤدي الى 

                                                           

دراسات وبحوث  ةسوسن صبيح حمدان، أثر ارتفاع معدالت الكثافة السكانية في تلوث مدينة بغداد، مجل  (1)

 .229- 228, ص 2005,  17الوطن العربي، العدد

  .  162, ص 2008عبد الحكيم ناصر العشاوي، جغرافية المدن، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ,  (2)

سها فاضل عباس، أسباب ومظاهر التلوث البصري في بعض مناطق مدينة  ،لطيف محمد إبراهيم المشهداني (3)

   481, ص 2016, مجلة كلية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية ,  96جانب الرصافة، العدد  –بغداد 
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كان له  ةسكن العشوائي في المدينالمظاهر التلوث البصري في جميع احياء مدينة المحاويل وان  تتمثلو        
فمن خالل التوسع والزيادة في البناء العشوائي في معظم احياء المدينة األثر الكبير في تشويه منظر المدينة 

تدهور البيئة الحضرية للمدينة وبالنهاية تأثرت الصورة البصرية للمتلقي فمن خالل الدراسة الميدانية أدى الى 
للبناء في المناطق  انها تفتقر الى التخطيط الهندسي(  نالحظ 25,24, 23,  22, 21ومن خالل الصور )

واألسواق )الجنابر( المنتشرة مكتملة  والغير للوحدات السكنية  العشوائية إضافة الى الحالة العمرانية المتردية
الطرق ومخلفات  على جانبيالنفايات  تجمعبصورة كبيرة في معظم المناطق العشوائية بالمدينة إضافة الى 

 التلوث البصري . ساهمت في وجود مظاهرجميعها عوامل  ومولدات الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية البناء

 (21صورة )

 2020 في مدينة المحاويل لسنة 1طول الطريق الذي يربط حي الزهراء بحي الفاروق/ تراكم النفايات على

 (24/12/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ )
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 (22صورة )

    2020لسنة الشاكرية في منطقةتجانس مشهد الشارع  األبنية وعدمالتباين في االرتفاعات بين 

 (24/12/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ )  

 (23صورة )                                                        

   2020في منطقة الدراسة لسنة االختالف في واجهات البيوت ومواد البناء في حي الصناعي والمعامل      

 .24/12/2020المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ )    
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الكهرباء غير النظامية واالسالك المتدلية في األرض  أصبحت ظاهرة االعمدة التي تحمل اسالككما    
من المناظر التي تشكل التلوث البصري لسكان المناطق العشوائية التي تعود ومولدات الكهرباء االهلية 

متر( فيالحظ  5متر( واقسم االخر ال يتجاوز )12فقسم من االعمدة يزيد ارتفاعه عن )والجمالي للمدينة 
 تشابك في االسالك الناقلة من والى المولدة الكهربائية يشكل صورة غير مريحة عند النظر اليها. 

 (24صوة )
 2020أسالك المولدات االهلية في منطقة الدراسة لسنة عن  التلوث البصري الناتج

 (28/12/2020الدراسة الميدانية بتاريخ ) المصدر:
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 (25صورة )

 2020الكهرباء في منطقة السعيدية في منطقة الدراسة لعام  أسالكوأعمدة عن التلوث البصري الناتج 

 . (28/12/2020الدراسة الميدانية بتاريخ ) المصدر:

في  واضحا   ذلك بيئة الحضرية ويبدوتلوث المشاكل التي تؤدي الى يعد تلوث الهواء من ال الهواء:تلوث  -3
 ينةوالعيش في المد اإلقامةد اتجاه االنسان الى يزدايصبح مشكلة عندما و يبدأ تلوث الهواء و  ,عالمنا اليوم 

مشكلة التلوث تظهر بوضوح في  بدأتوقد  تواجدهاق الوقود ضرورة ر واتساع المجاالت التي اصبح فيها احت
البيئة الحضرية مع مجيئ الثورة الصناعية على وجه الخصوص في القرن العشرين حيث يحتوي الهواء على 

اذ تحمل الرياح هذه الجزيئات الصلبة الى  ف تركيز هذه المواد تبعا لمصدرهاالعديد من الملوثات ويختل
لبيئة التي يعيش فيها مثل االتربة والغبار التي تهب من مسافات بعيدة فتؤثر على االنسان والمناخ وا

 . (1)تسبب العديد من امراض الجهاز التنفسي والتياألراضي الخالية 

                                                           

حسين عبد الحميد , محمدرشوان , مشكالت المدينة)دراسة في علم االجتماع الحضري , مؤسسة شباب (1)

  . 36-35, ص 2005الجامعة , اإلسكندرية , 

 . 22/12/2020, كريم ثجيل مهدي , شعبة بيئة المحاويل ,  )*( مقابلة شخصية مع رئيس مهندسين اقدم
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الهواء فمنها ثاني أوكسيد الكربون ومركبات الكبريت وغيرها ملوثات وفي منطقة الدراسة اتضح وجود       
السيارات واالستعماالت المنزلية واحتراف النفايات، ان اهم ملوثات الهواء في مدينة  احتراق وقودالناتجة من 

و عوادم وان سبب تركزه العالي ه بهالمحاويل هو تركز نسبة الرصاص في الهواء اعلى من الحد المسموح 
إضافة الى  ,واالستخدامات المنزلية المختلفة 2003وخاصة بعد  في المدينةبسبب تضاعف عددها  ,السيارات

 شواءونشاطاتهم اليومية المختلفة في الصناعة واألسواق ومنها النظامية  العشوائية في االحياء  المساكن وجود
في  مما تسبب تلوث كبير ,غير متحضرة ( 26)ةصور  )بواسطة قطع الخشب ( بالطريقة التقليدية األسماك

من  ويتموالخشب المحروق وتصاعد االدخنة والروائح  كمن خالل تراكم بقايا األسما وسط االحياء السكنية 
اغلب العاملين بهذا العمل غير ان  إضافة الى  )الرصيف(الطرق على محرمات وضع االت الشواء  خالل

 , خاضعين لشروط السالمة الصحية 
 (26صورة )

 2020طقة الدراسة لسنة منفي  والمشتل شوي األسماك في حي الزهراء مصطباتانتشار 

 ( .25/1/2021بتاريخ ) تانالدراسة الميدانية التقطت الصور  المصدر:   
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بالمواصفات العالمية  وهي نسبة غير صحية مقارنة3( مايكرو/غرام/م2,9) بلغت نسبة تركز الرصاصوقد     
            العديد من االمراض ومنها تسبببدوره يؤدي الى نتائج وخيمة اذ   (1)3م/مايكرو/غرام( 2)المحددة 

وكما يالحظ تلوث جميع منطقة الدراسة بالغبار الذي يحتوي على دقائق ذات احجام مختلفة  . (السرطان )
الناتج من حركة السيارات  غبار الشارع وتشمل , وعالية الخطورة بسبب قدرتها على اختراق الجهاز التنفسي 

نتيجة العواصف  والغبار المتساقط والدقائق العالقة الكليةوغيرها , نتيجة لرداءة نوعية الشوارع في المدينة 
تسبب الورش الصناعية التقليدية  كما, ومنطقة الدراسة بشكل خاص بشكل عام الترابية التي تمر على العراق

و حي الزهراء وحي الصناعي  2المنشرة بصورة كبيرة في المناطق العشوائية في منطقة خنفارة و حي الجوادين/
على سكان المدينة االصلية من خالل المساهمة في زيادة حجم  االضرار الكبيرة 2مل وحي الفاروق /والمعا

السيارات اثناء ذهابهم وايابهم الى هذه الورش الصناعية مثل  التيارات الهوائية التي تسببهاالغبار المتطاير جراء 
في حي القصبة القديم/الكبير , ومن  منيو لأللموالعسكري ومعمل الهدى  دادة المرتضى في حي الشهداءمعمل ح

لوحظ ان كمية الغبار المتساقط خالل شهر )حزيران وتموز  ( 41( و احداثيات الجدول )40خالل الجدول )
واب و أيلول ( كانت متباينة بشكل كبير فقد بلغت النسبة االعلى لتركز الغبار المتساقط في المدينة هي امام 

الغبار  في نسبة,  في حين جاء ثانيا 2غم/م ( 62,92الحي الجمهوري بواقع )بناية المركز الصحي في 
(  48,39)   ) حي الزهراء( بنسبة بلغت نقطة الفحص متمثال  بإحداثيات السكني المتساقط من جراء االستخدام

وتمثل , )الثانوي والمهني(  متمثال  بمدارس التعليم  , اما الغبار المتساقط نتيجة  االستخدام التعليمي  2غم/م
في  العالية  ان سبب هذه النسب, )حي الشهداء والعسكري ( نقطة الفحص  بإحداثيات  تواجد هذه المدارس 

هو حركة المواصالت الكثيفة في الشارع من جراء المراجعين للمركز  هذه النقاط الثالثةتركز نسبة الغبار في 
التي المناطق العشوائية إضافة الى سكان  , من جميع احياء المدينة لمهني اوالمدارس الثانوية والتعليم  الصحي

وابوبالو( خنفارة والشاكرية والبدع الكبير و البدع الصغير  ) مثل منطقة والتعليميةالصحية  تفتقد الى الخدمات
اثناء مرورها, ومن مما تساهم في عملية تلوث بيئة المدينة ان اغلب طرق هذه المناطق ترابية وغير مبلطة 

خالل ما تقدم ان احد أسباب ارتفاع نسبة الغبار المتساقط كانت المناطق المكتظة بالسكان وخاصة االحياء 
  التي تتواجد فيها السكن العشوائي بسبب حركتهم المستمرة.

                                                           

جمهورية العراق، وزارة الصحة والبيئة، مديرية بيئة بابل، شعبة التخطيط، التلوث البيئي، بيانات )غير (1)

  .2020( ,ةمنشور
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  (40جدول )                                            
 2019طق مدينة المحاويل لسنة تراكيز الغبار المتساقط لبعض منا

 (** اليوجد قراءة بسبب االمطار) 
 .2019بيانات غير منشورة ,  بابل،مديرية بيئة  والبيئة،وزارة الصحة  العراق،جمهورية المصدر:    

 (41جدول )

 (2019الغبار المتساقط في مدينة المحاويل لسنة )احداثيات نقاط الفحص لقياس كمية 

العراق، وزارة الصحة والبيئة، مديرية بيئة بابل، شعبة نظم المعلومات،  ةالمصدر: عمل الباحث باالعتماد على، جمهوري

 2019( )بيانات غير منشورة( GPSتحديد  المواقع )

 فترة القياس 
 
 

  الشهر 

  Average موقع المحطة
 

 
   شهر/2غم/م

 المركز الصحي 
 حي الجمهوري 

 شهر/2غم/م

  سكني     
 حي الزهراء () 

 شهر/2غم/م

 تعليم ثانوي ومهني() 
 الشهداء والعسكري حي 

 شهر/2غم/م
  

 25.43 27.39 25.04 23.87 كانون الثاني

 38.20 27.40 40.39 47.80 شباط

 112.35 123.00 20 .61 101.70 اذار

 52.22 54.25 25.28 77.10 نيسان

 148.13 97.40 181.40 165.60 أيار

 41.66 19.85 35.77 39.36 حزيران

 56.29 43.90 66.70 58.26 تموز

 21.15 16.10 19.40 27.96 اب

 45.52 36.25 31.83 68.49 أيلول

 53.90 54.30 16.69 60.79 األولتشرين 

 18.06 20.56 12.48 21.14 تشرين الثاني

 ** ------ ----- ----- كانون األول

Average 62.92 48.39 47.31 54.81 

 االحداثيات موقع نقطة فحص االحياء النظامية ت

 N3614,145 E0444,054 (المركز الصحيحي الجمهوري )  1

 N  E04424.546 3239,216 (سكنيحي الزهراء ) 2

 N 3239.788  E04424.058 (تعليم ثانوي ومهني الشهداء والعسكري ) 3
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  االقتصادي:: أثر السكن العشوائي في البعد ثانياً 

ومعدل دخل  الرأسمالي،النشاط االقتصادي على تظهر المؤشرات المرتبطة بالنمو االقتصادي عادة       
صورة واضحة عن حقيقة  يال تعطالفرد والقوى الشرائية ضمن موازين السوق لكن مثل هذه المؤشرات 

المستدامة  التفاوت االقتصادي في توزيع الثروات او مصادر الدخل ويعكس تطوير المؤشرات االقتصادية
 المستدامة.سياسات االقتصاد الكلي على الموارد الطبيعية مما يعد من اوليات قياس التنمية  تأثيرطبيعة 

وتعد المؤشرات االقتصادية اهم مالمح المجتمعات المستدامة هي تلك التي توفر شعورا متناميا بالرفاه 
مهمة لقياس مدى  كأداة االجتماعي واالمن والعدالة المجتمعية ولهذا برزت مؤشرات الحضرية االقتصادية 

وى من العدالة بين افراد المجتمع تلبية الحاجات االقتصادية بدون التسبب بانهيار البيئة والحفاظ على مست
 (2).ويمكن ان نقول ان المجتمع امنا اذا توفرت فيه المالمح التالية  (1)الحضري 

 جتمعا مرنا  مليس فيه فرط اعتماد على صناعة معينة لتوفير الدخل لكي يكون  -1
 المستقبلية.عندما تؤخذ بعين االعتبار الحاجات  -2
 المحلين.عندما يتوفر فرص عمل للسكان  -3
 عندما تكون الصناعات والشركات والمؤسسات الخدمية سليمة بيئيا   -4
 االستيراد.تسريبها عن طريق  مال يتعندما تبقى الدخول ضمن المنطقة نفسها حيث  -5

 هي:فمن المؤشرات االقتصادية المستدامة 
 األساسية.ساعات العمل باجر من متوسط األجور المطلوبة لدعم االحتياجات  -1
 المحلية.تنوع الوظائف  -2
 تنوع في حجوم الشركات ومؤسسات العمل وتنوع الصناعات  -3
 الوظائف. إلنجازتباين في مستوى المهارة المطلوبة  -4
 المحلي.األجور المدفوعة في االقتصاد  -5

                                                           

ة لمدينة الحلة محمد علي االنباري , هيام حميد عبد المجيد , اخيار مجموعة من مؤشرات االستدامة الحضري (1)
 . 4, ص 3016, مجلة الهندسة والتنمية المستدامة , كلية الهندسة , الجامعة المستنصرية ,  3, العدد

( 2) Tracey Austin. Suzanne Shoemark, Sarah Stokes. Sarah Stone. Adam Terrill , 
(Developing a Set of Sustainability Indicators for the Shire of Cardinia) , Graduate 

School of Environmental Science Monash University,2001, p3-4 .  
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هو االجر المطلوب لشراء الحاجات األساسية من  عليه المؤشرات المستدامة ) ما زما تركهم أ و          
وقدرة سوق العمل على ان تكون مرونة في أوقات الستهالك المستدام , مرونة في سوق العمل حيث ا

 (1)(ويعني بها األجور المدفوعة في االقتصاد المحلي , مرونة مالية محلية التغير االقتصادي

يسيء وبشكل كبير الى االستثمار في مجال العقار ويفقد الدولة مجموعة من ان السكن العشوائي        
المشاريع المستقبلية في مجال السياحة واالستثمار الداخلي والخارجي إضافة الى مساهمته في تدني القيمة 

اذ يالحظ ان أصحاب الدخل العالي هم  العشوائية،الفعلية للعقارات في االحياء المجاورة للمناطق 
لمستفيدون من أي برنامج تنموي ومخطط مثل الخدمات وغيرها في حين تستبعد العشوائيات من أي ا

على  تأثيرها, قد بدى واضحا  تأثير العشوائيات على سكان مدينة المحاويل وذلك من خالل برنامج مخطط 
ير من االستثمارات فاعلية وكفاءة الخدمات وكفاءة بنية المدينة في المنافسة االقتصادية , وفقدت الكث

( والشكل 42لتطوير المدينة على مستوى السياحة والسكن فمن خالل الدراسة الميدانية ومعطيات الجدول )
( يمكن ان نوضح االثار االقتصادية التي سببها السكن العشوائي على البعد االقتصادي في مدينة 28)

 المحاويل وكاالتي : 
 (2)األراضي الزراعية المحيطة بالمدن مجال حيوي لتوسعها ونموها  ُتعد   الزراعية.راضي األ  ثار علىأل ا -1

 وانالى مناطق سكنية عشوائية اثر سلبا على اقتصاد المدينة  هاعلى تلك األراضي وتحويل ءوان االستيال
مساحة الى تقليص يؤدي  بهااالحياء النظامية أو المحيطة القريبة من راضي الزراعية تلك األضم 

أسواقها مصدر مهم لتزويد  القريبة من المراكز الحضرية  األراضيهذه  تعد  إذ , المزروعة  االراضي
 وان توسع السكن العشوائي على هذه االراضييسهم في تغذيتهم,  اوبالمحاصيل الزراعية المختلفة  المحلية

 وبالتالي  ةالمستورد ةالزراعي المحاصيلاالعتماد على  في خفضه وا ل االنتاج الزراعييقلت الى يؤدي
( من %16بلغت نسبة ضياع تلك األراضي )( 42فمن خالل جدول ) على الدخل القومي  هتأثير ينعكس 

من فوضى وانعدام االمن وضعف في ومارافقها من  2003بعد عام , وبدا ذلك واضحا حجم عينة الدراسة 
اصحاب االراضي  قام مجموعة من,اذ  ويلالمحافي عموم البالد ومنها مدينة  السلطات التنفيذية المحلية 

                                                           

 .4ص سابق،مصدر  المجيد،هيام حميد عبد  االنباري،محمد علي  (1)

ماجستير  ةالسكنية، رسالوطرق معالجتها في ضوء المعايير التخطيطية للمناطق  تاسماعيل، العشوائيانبيل طه ( 2)
 .37,ص 2010جامعة بغداد ,  واإلقليمي،)غير منشورة( مقدمة الى كلية التخطيط الحضري 
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في حي  دونم(10بمساحة بلغت )جريف بساتين )للنخيل والحمضيات( بتالمدينة المحيطة بإقليم الزراعية 
 مستغلين ,وبيعها للسكان بدون موافقات أصولية وتحويلها الى مناطق سكنية الزهراء بسبب موقعها التجاري 

إضافة الى حاجة المواطنين لالراضي  (,27صورة)االحياء المخططة النظامية االراضي في سعار اارتفاع 
الناتج عن بيعها كاراض مخصصة للسكن  المردود الماليالزراعي مقارنة  مع  في المنتوج والتراجع السكنية

بقطع األشجار التي تعود الى  2إضافة الى ذلك تجاوز سكان المناطق العشوائية في حي الفاروق/, 
سكان في الو أحيانا يتسببوا بحرقها مما اثرت هذه الظاهرة على صحة  (1)المحاويلمشروع غابات وبستنة 

 . ومتنفس طبيعي للمدينة محميات طبيعية لتنقية الهواء تلك المناطق اذ تعد هذه الغابات

 ( 42جدول )

 2020 السكن العشوائي على الحالة االقتصادية في مدينة المحاويل لعام أثر            

 (2المصدر: عمل الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية )ملحق 

 
 

                                                           

  3/1/2021مدير مشروع غابات خنفارة , بتاريخ ,  مهدي،مقابلة شخصية مع المهنس الزراعي قحطان محمود  (1)

 النسبة% العدد  نوع التأثير ت

 9 27 تدني أجور العمل 1

 13 40 قلة فرص العمل 2

 15 51 ارتفاع أسعار العقارات 3

 29 81 ارتفاع أسعار اإليجارات  4

 18 54 ارتفاع نسبة البطالة 5

6 
ضياع أجزاء كبيرة من األراضي الزراعية 
 التي تزود المدينة بالمحاصيل الزراعية 

47 16 

 %100 300 المجموع
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 ( 28) شكل
 2020السكن العشوائي على الحالة االقتصادية في مدينة المحاويل لعام  أثر            

 (42) باحث باالعتماد على بيانات جدولالمصدر: عمل ال 

 (27صورة )

 2020لسنة  في مدينة المحاويل 2والجوادين/ زحف البناء العشوائي على األراضي الزراعية في حي الزهراء

 (20/12/2020بتاريخ ) تانالتقطت الصور الميدانية،الدراسة  المصدر:
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 البطالة:رتفاع معدالت إ -2
بسبب انتشار  االحاجة اليه أو معدل البحث عن فرصة عمل بارتفاعحياء مدينة المحاويل أمتازت أ      

ضمان فرص  من خاللها ألعمال اليومية التي ال يمكناغالبية القوى البشرية يزاول إذ  كبير،بشكل  البطالة
( من حجم العينة %18بلغت نسبة البطالة ) (43من خالل معطيات الجدول )دائمة  ورةبصالعمل 

في  ارتفاع نسبة األميين ان,( من حجم العينة %13في حين بلغت نسبة الحصول على عمل ) المدروسة.
اثر سلبا على العاملين من سكان نشطة المهنية وقلة المهارة في األالمناطق العشوائية ورخص العمالة 

إضافة  للعمالة غير الماهرة ن العشوائيات تمثل جيوب العمل فأ انخفاض اجور من حيثاالحياء النظامية 
  الى انتشار عمالة النساء واألطفال بين صفوف سكان العشوائيات في المدينة.

 :العقاراتاإليجارات و  سعارأرتفاع أ-3
مهما في تقل ِّيل الضغط المادي على السكان إذ يعفي اأُلسرة من دفع مبالغ  عامال   لمسكنأامتالك  عد  يُ       

ؤدي الزيادة في الحجم السكاني للمدينة الى الزيادة في تحيث  المحدود.االيجارات والسيما اصحاب الدخل 
سر من خارج أُ  توافدأو  الزواج المبكر،جديدة نتيجة  االسر وأ اأُلسري،بسبب االنشطار  اأُلسر،أعداد 

 في الغالببين وظائف المدينة والتي  والتنافس ،السكنيةاالحياء الحراك السكني داخل  إضافة الى المدينة،
كل ذلك يدفع  جديدة سكنية وحداتفي انشاء  العمراني التوسع السكنية وقلةتكون على حساب الوظيفة 

تضيف عبأ أكبر  ات والتيااليجار و أسعار العقارات يؤدي الى ارتفاع  الطلب،كثرة  نتيجة السكن ازمةبظهور 
-200) المحاويلمقدار بدل ايجار المساكن في أحياء مركز مدينة  اذ بلغ المحدود.على كاهل ذوي الدخل 

اما أسعار العقارات فتراوح  ( 2003( دينار قبل عام )70,000في حين كان ال يتجاوز ) ألف دينار( 400
توجه  لوحظ  الدراسة الميدانية  ومن خالل,  ( *)دينار( 500,000 – 200,000ما بين ) دسعر المتر الواح

الى البحث عن وحدات سكنية لإليجار داخل في اطراف المدينة  العديد من االسر من المناطق العشوائية 
مما ولد ضغط وارتفاع في بدالت  عمل, حصولهم على بسبب توفر الخدمات وفي سبيل االحياء النظامية 

التجاوز ب ذهب القسم الثاني ( من حجم العينة اما%29) وقد أجاب بذلك, العقاراتااليجار وارتفاع أسعار 
على أراضي الدولة او المحرمات ليمتلكوا مسكنا  فيها يأويهم ويجنبهم دفع مبالغ االيجار وهذا بدوره أدى الى 

زيادة الطلب على األرض بسبب  2014الزراعية في اآلونة األخيرة في سنة في أسعار األراضي  االرتفاع

                                                           

 . 23/12/2020( مقابلة مع عدد من اصحاب مكاتب العقار في مدينة المحاويل بتاريخ   (*
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من خالل  الدراسة.مجموع عينة  ( من%15) وقد أجاب بذلكورخص ثمنها مقارنة في االحياء النظامية 
الدراسة الميدانية تم توجيه سؤال الى سكان االحياء النظامية في مدينة المحاويل حول رغبتهم بترك مساكنهم 

السكن العشوائي في مناطقهم السكنية فمن خالل معطيات الجدول  بسب بوجودواالنتقال الى منطقة أخرى 
احياء أخرى تكون خالية من السكن العشوائي الى  ( بلغ عدد الذين يرغبون باالنتقال من سكنهم الحالي43)
 نقصسبب رغبتهم في ترك مساكنهم الحالية هو ان ( من حجم عينة الدراسة %82) ( وبنسبة218)

وقلة  واالجتماعية إضافة الى عدم شعورهم في الراحة النفسية والكثافة السكانية المرتفعة في المدينة ماتدالخ
هجرة عكسية من المدينة الى الريف  2017, حيث برزت بعد عام شة بسبب الزحام وغالء المعي الوظائف

 , من الريف الى المدينةفي ظل سهولة الوصول و  تكلف كثيراالتي ال  الحياةلبساطة الهدوء و وجود  حيث
 ( وبنسبة 82) في حين بلغ عدد الراغبين بالبقاء ,وتطور التكنلوجيا واالتصاالت توفر خدمات النقل  حيث

مشكلة لفي البقاء كونهم من سكانها القدامى املين حل  م( من حجم عينة الدراسة وان سبب رغبته27%)
 .التجاوزات وعودة محالتهم السكنية الى عهدها السابق 

 (43جدول )

في  بسبب وجود المساكن العشوائيةمساكنهم ك لسكان االصلين بتر أرغبة  
 2020مدينة المحاويل لسنة 

 

 

 

               
. (2المصدر: عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية )ملحق                 

    

 النسبة% العدد التصويت
 73 218 نعم
 27 82 ال

%100 300 المجموع  
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 :التمهيد

مختلفةّّألسبابمنّالظواهرّالسلبيةّالتيّظهرتّفيّمدينةّالمحاويلّوكانتّّمشكلةّالعشوائياتُّتعدّ        
ّاقتصاديةّواجتماعيةّ ّالظاهّرمنها ّاثرتّعلىّالبيئّةوعمرانيةّوقدّأصبحتّهذه ّةتحتاجّالىّمعالجاتّلكونها

ّالحضريةّللمدينةّبماّتحتويهّمنّعددّسكانّكبيرّنتيجةّلعواملّعديدةّمنهاّالهجرةّمنّالريفّللمدينةّوتختلف
ّلتعاظمّهذهّالمشـــــكلةّوتداعياتها,ّفقدّأصبحتّمنّالقضاياّالملحةّالتيّوطئتهاّالمشكلةّوهذهّأبعادّ ,ّونظــرا

الىّّالمناطقّالعشوائيةفكرةّمعالجةّّوتعود,ّمواجهةّشاملةّللحدّمنّانتشارهاّومعالجةّأثارهاّالسلبيةتحتاجّإلىّ
علىّأساسّابقاءّالمناطقّالعشوائيةّشرطّانّتتوفرّفيهاّالخدماتّّتبنىعلماءّاالجتماعّالكالسيكيينّ,ّوالتيّ

ناءهاّمنّجديدّمعّمراعاةّالتأثيراتّاالجتماعيةّاالجتماعيةّوالفنيةّالالزمةّ,ّأوّعنّطريقّالهدمّواالزالةّومنّثمّب
يصعبّالتكهنّبماّستؤولّعليهّمشكلةّالسكنّّوّ.(1)واالقتصاديةّللسكانّفيّحالّنقلهمّالىّبيئاتّسكنيةّجديدةّ

معالجةّمكاناتّكبيرةّلإّيتطلبلدّالبالمترديّفيّّاالقتصادييفرضهّالواقعّّماّوانّالمحاويلّ,العشوائيّفيّمدينةّ
,ّيجعلّهذاّاالمرّاكثرّتعقيداالعشوائيةّوتوسعهاّفيّالمدينةّّالمناطقبقاءّّواحتمالّاستمرارّالعشوائيّّوالسكنّ

نفقاتّماليةّّيتطلبالعشوائيةّبعدّازالةّالعشوائياتّّالمناطقعلىّأراضيّالقيامّبمشاريعّتنمويةّمستدامةّّحيث
وليسّللدولةّالقدرةّعلىّانفاقهاّفيّظلّاألزمةّاالقتصاديةّالتيّيعيشهاّالبلدّفيّالوقتّالحاليّ,ّكماّإنّعاليةّ

وقدّيتسببّذلكّفيّاندالعّنزاعاتّداخليةّتؤثرّسلبًاّ,المشاكلّالخوضّفيّعمليةّاالزالةّمنّقبلّالدولةّيزيدّمنّ
مدينةّبحيثّتعدّنهجًاّتخطيطيًاّلنميةّالحضريةّللذلكّأصبحّالبدّمنّوضعّاستراتيجياتّللتّ,ّامنّالمدينةعلىّ

والبلديةّالمؤسساتّتسيرّعليه الداخليةّمؤشراتّالتنميّةفيّتحقيقّللمدينّةّالتخطيطيّة واإلمكانيّة بهدفّخلقّالقدرّة
.ّويمكنّالقولّإنّأهدافهاّوغاياتهاّتتضمنّرؤيةّوخطةّعملّاالقتصاديةللمدينةّفيّاستقطابّالسكانّواألنشطةّ

,ّ(2)الحضرّيمحليةّتزيدّفرصّالعملّوتوسيعّنطاقّالخدماتّوتخفيفّمستوياتّالفقرّّاقتصاديةتنميةّّلتحقيق
عليهّيرىّالباحثّوضعّاستراتيجياتّلمعالجةّظاهرةّالسكنّالعشوائيّتكونّخططهاّعقالنيةّوإمكانيةّتطبيقهاّّو

إمكانيةّاالستمرارّبالمشاريعّالتنمويةّلحلّمشكلةّالسكنّالعشوائيّوالحدّمنّاثارهّعلىّبيئةّالمدينةّوبالتاليّ
ّالمخططةّفيّالمدينةّالتيّكانّالسكنّالعشوائيّسببّفيّتوقفهاّ.

                                                           
رسالةّماجستيرّّالحلة(،دراسةّتحليليةّلمشاكلّالبيئةّالحضريةّ)مناطقّمختارةّمنّمدينةّّالشمري،كريمّكاظمّحماديّّ(1)ّ

 .201ّ,ّص2010ّبغدادّ,ّةواالقليمي،ّجامعمعهدّالتخطيطّالحضريّّمنشورة(،)غيرّ

غيرّ)إبراهيمّمســعودّالهموز،ّاتجاهاتّالتخطيطّالتنمويّلمدينةّنابلس،ّرســالةّماجســتيرّفيّالتخطيطّالحضــريّواإلقليميّ(2)
ّّ.120:ّص2008منشورة(،ّكليةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّالنجاحّالوطنية،ّنابلس،ّفلسطين،ّ
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 األول((المبحث ))

 :في مدينة المحاويل العشوائيمعالجة السكن  سياسات

منّاجلّالعملّعلىّاألسبابّالتيّأدتّالىّظهورّالسكنّالعشوائيّفيّمنطقةّالدراسةّّوقدّتنوعتّّّّّّّ
السياساتّّواساسيةّتمثلمدينةّالمحاويلّالبدّمنّتحديدّخطوطّعريضةّّفيّبهذهّالمناطقتطويرّواالرتقاءّ

ّ ّتفصيلية ّمخططات ّالى ّالسياسات ّتلك ّتترجم ّثم ّالعمراني ّلالرتقاء ّكأسلوب ّالمقترحة ّو ّومشاريعالرئيسة
منّالصعبّتحديدّّواصبحّنتائجها،هاّوّحسبّدراستهاّوتحليلبتنفيذيةّتتناسبّمعّخصائصّكلّمنطقةّ

علىّحلولّّتلكّالمشكالتّوسيتمّعرضّهذهّالسياساتّالتيّتمّالتركيزّفيهااوّبرامجّنموذجيةّلحلّّسياسات
ّ-:وسلبياتهاّّللمعالجةّبايجابياتهاّ

 )االعتراف(االرتقاء  االولى:السياسة 

ّلتأهيلبسياسةّالقبولّباألمرّالواقعّ)ّواقعّحال(ّّواعطائهاّصفةّقانونيةّوشرعيةّهذهّالسياسةّتسمىّّ
االرتقاءّّادخالّّكافةّخدماتّتلكّالمناطقّالعشوائيةّوتشمل البنيةّالتحتيةّوالخدماتّاالجتماعيةّالالزمةّوايضّا

ووضعّاستراتيجيةّّالحضريّوّيتضمنّأيًضاّإعادةّتخطيطّهذهّالمناطقّإلنعاشّالمنطقةّوالمجتمعّمنّجهة،
طارّلرفعّالمستوىّالعامّالذيّيشملّأتعملّعلىّربطّهذهّالتجمعاتّبخطةّشاملةّمنّجهةّأخرى،ّضمنّ

ضمنّإطارّاستراتيجيّلمعالجةّمشكلةّالسكنّالعشوائيّبشكلّ والثقافيةّ, واالجتماعيّة جميعّالنواحيّاالقتصاديّة
الحضريّالتيّطورتّلحلّمشكلةّمناطقّيطّوتعدّاحدىّالطرقّالرئيسةّفيّسياساتّالتخطّجذريّوفعالّ

انّمحاولةّاصالحّمناطقّّ,(1)المتجاوزينّمنّخاللّوضعّالياتّلضمانّحيازةّملكيةّاألرضّللمتجاوزينّ
ّالباهظةمنّالنواحيّالفنيةّوّالتخطيطيةّإضافةّالىّالتكاليفّّمعقدةالسكنّالعشوائيّبعدّنموهاّيمثلّعمليةّ

الّيمكنّانّتطبقّّ,ّّ(2)مقارنةّمعّاالحياءّاألخرىّالتيّيتمّتنميتهاّطبقًاّللقواعدّوالمعاييرّالتخطيطيةّالسليمة
المناطقّتمّّالعديدّمنّلكونّيؤديّالىّمشاكلّكبيرةّّبالتجاوزّاالعترافّايهذهّالسياسةّفيّمنطقةّالدراسةّ

ّالماليةّاوّوزارةّالمواردّالمائيةّّارضّتابعةّللبلديةتشيدهاّعلىّأراضيّزراعيةّاوّفيّ ومخصصةّاوّوزارة

                                                           

المؤتمرّالدوليّالتاسعّّمصر.تطويرّوتنميةّالمناطقّالعشوائيةّكنموذجّللسكنّالمتوافقّفيّّواخرون.نعماتّمحمدّّنظمي، (1)
 .19.ص2007ّاالزهر،ّابريلكليةّالهندسةّجامعةّ

القاهرةّّعليمّوالثقافة.والمستقبل.ّمؤسسةّهنداويّللتالقاهرةّنسيجّالناسّفيّالمكانّوالزمانّومشكالتهاّفيّالحاضرّّمحمد،رياضّّ(2)
ّ.326,ّص2000ّ,ّ
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ّ ّالمدينةّوبالتاليّتسببّمشاكلّعديدة ,ّّلتنميةّالحضريةّتعيقّالالستعماالتّأخرىّغيرّالسكنيةّتحتاجها
البناءّمختلفةّّفانماطالعمرانيةّوغيرّمنتظمةّّللهويةإضافةّالىّانّالعديدّمنّالوحداتّالسكنيةّالعشوائيةّفاقدةّ

كماّفيّكمناطقّخنفارةّوالشاكريةّّإضافةّالىّهناكّوحداتّسكنيةّعشوائيةّشيدتّ,ّدّوغيرّمتطورةّاالبعا
اكثرّرقياّوتعدّذاتّموردّاقتصاديّّألنهاعلىّأراضيّزراعيةّترفضّالجهاتّالحكوميةّتغيرهاّالىّسكنيةّ

نةّاكثرّمنّايجابياتهّفيّ,ّوعليهّفانّسياسةّاالعترافّبواقعّالسكنّالعشوائيّلهّسلبياتّعلىّالمديللمدينةّ
, والبيئيّة واالجتماعيّة وإيقافّالكثيرّللتوسعاتّّالنّبقاءهّالجوانبّاالقتصاديّة التنمويّة يعيقّالكثيرّمنّالمشاريّع

ّالمستقبليةّللمؤسساتّالعامةّ.
 االزالة )عدم االعتراف(  الثانية:السياسة 

ايّالهدمّواالزالةّلكافةّالمشيداتّفمنّحيثّالمبدأّماّبنيّعلىّباطلّفهوّّ(البلدوزرّ)استخدامّسياسةّّّ
باطلّفكيفّإذاّكانّالباطلّهوّالبناءّالعشوائيّبحدّذاتهّالذيّبنيّمنّدونّأدنىّحدودّللسالمةّاإلنشائيةّ

يرّأوّالشروطّالصحيةّأوّالخدميةّ،ّوتختلفّالرؤىّبشانّالتفاصيلّبعدّاالزالةّّفهناكّمنّيرىّيجبّتوف
اوّيمكنّالتعويضّببدالتّنقديةّاوّتركّ,ّوحداتّسكنيةّمؤقتةّّوترتيبّوضعهمّالسكنيّمنّقبلّالدولة

ّمنّاالزالةّّالنوعينسنوضحّّووجزئيةّّكليةاالزالةّالىّعمليةّّتنقسمّّوّ(1)المتجاوزينّبدونّايّتعويضات
ّوكماّيأتيّ:ّ

والتيّّبيئتهاتدنيّمنّتستخدمّعمليةّاإلزالةّالتامةّفيّالمناطقّالعشوائيةّالتيّتعانيّ االزالة الكلية: -1 العمرانيةّّ,
تصميمهاّهذهّالمناطقّ,ّوإعادةّّهدمّوّازالةمنّموادّغيرّثابتةّأوّمتهالكةّ,ّحيثّيتمّّمشيدةتكونّمساكنهاّ

غاءّوجودّبعضّالمناطقّمخططّجديدّيبينّاستعماالتّاألرضّ,ّوالهدفّمنهاّهوّإلّحضاريّوّبشكلّ
,ّأوّالقيامّببناءّمناطقّسكنيةّجديدةّفيّمناطقّخاليةّحولّالمدنّ,ّّالتيّشيدتّبدونّتخطيطّّالعشوائية

ونقلهمّإليهّا توطينّسكانّالمناطقّالعشوائيةّوتوزيعهّم مرتفعةّّ,ّ(2)وإعادّة السياسةّمنّاإلزالةّّبأنهّا تتميزّهذّه
بشكلّاستخدامهاّّويتمالتكاليفّ,ّولهاّاثارّسلبيةّتنعكسّعلىّالحياةّاالجتماعيةّلسكانّالحيّالعشوائيّ،ّ

                                                           

(1 )ّ Sietchiping, Remy, 2004, a geographic information systems and cellular automata model of informal 
settlement growth. school of anthropology, geography and environmental Studies ,the university of 
Melbourne,p35 

(1)ّّ ّللمستوطنات ّالمتحدة ّاألمم ّّالبشرية،برنامج ّالحضرية ّالتنمية ّّواستراتيجيةاستراتيجيات ّالمساعدة ّالتاسعةّّللفقراء،المأوى الدورة
  .6,ص2002عشرة,



 سياسات معالجة السكن العشوائي واستراتيجيات  تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل   .......    الفصل الخامس:

 

199 
 

بناءهاّبشكلّحضاريّ,ّاذّكانتّّوّ.لذاّيتمّهدمّهذهّالمساكنّواعادةّتصميمها(1)الحاالتّالنادرةّّضيقّفي
وفيّحالّكونّاالراضيّغيرّمخصصةّللسكنّوانماّالستعماالتّاخرىّفيتمّّاالرضيّمخصصةّللسكنّ,

ازالتهاّونقلّسكانهاّالىّمناطقّجديدةّواعادةّتوطينهمّوتوزيعهمّوتوفيرّكافةّالخدماتّلهمّمماّيجعلهاّتتطلبّ
مّازالتهاّويتّ.(2)تكاليفّباهظةّقدّالّتقوىّالحكوماتّالمركزيةّوالّالمحليةّعلىّتقديمهاّلسكانّتلكّالمناطق

ألنهاّتؤثرّعلىّالمشهدّالحضريّللمدينةّّ,النايلونّ(ّّ-الكارتوّنّّ-الطينّ–كانتّمنّ)الصفيحّبالكاملّاذاّ
,ّخاصًةّإذاّكانتّالمنطقةّتعانيّمنّمشكالتّأمنيةّ،ّوانعدامّكافةّالخدماتّويصعبّتطويرهاّلذاّالبدّمنّ

ّّ.2ّّروق/اكماّهوّالحالّفيّمنطقةّالشاكريةّوّخنفارةّوّحيّالفّ(3)ازالتها
ّهذاّالنمطّيتعاملّمعّاالزالةّبطريقةّّأكثرّاعتدااًلّحيثّيحلّالسكانّفيّّــــ  االزالة الجزئية : 2 إن 

ّ ّقد ّالتي ّاأَلضرار ّلتجنب ّوذلك ّنفسه ّعنالموقع ّاالجتماعيةّّتنتج ّالنواحي ّكافة ّومن ّالتامة االزالة
 .ّ(4)ادية,ّوعندّتطبيقّهذهّالسياسةّالبدّمنّاأَلخذّبعينّاالعتبارّالمعاييرّالتاليةّواالقتص
ّاألولويات.ووضعّّإزالة،تحديدّالمبانيّالتيّتتطلبّ -أ
ّالقربوفيّحالةّعدمّوجودّموقعّقريبّيتمّنقلهمّّالمؤقتلإلخالءّّةقعّمجاوّراالبحثّعنّمّو -ب

 الجديدة.منطقةّإلسكانهمّمؤقتّلحينّاالنتهاءّمنّتشيدّالمساكنّ
 أخليت.وإزالةّالمساكنّالتيّّالجديدة،نقلّالسكانّإلىّالمساكنّ -ت
ّاإلزالة.تتكررّهذهّالعمليةّحتىّإزالةّكلّماّيستدعيّ -ث

ّيمثلّاسلوباذّمكنّّتنفيذهّفيّمدينةّالمحاويلّالّيّاالزالةّبنوعيهّسلوبأتطبيقّّنّ أّمماّسبقّّنستنتجّّّّّّ
منّالسكانّوتشريدّشريحةّكبيرةّّأصحابّالدخلّالمحدوداجتماعيةّكبيرةّوخاصةّّأضرارّّوينتجنفعّمنهّّال

                                                           

ّ.35,ّص3002نيويورك, المتحدة، االمموالتحضر",  اإلسكانية"السياسات  آسيا، االقتصادية واالجتماعية لغربياللجنة  االسكو، (1)

احمدّعليّسليمّالبهنساويّ,ومحمدّعبدّالعزيزّعبدّالحميد,ّاستراتيجياتّّوالياتّتطويرّالمناطقّالعشوائيةّفيّالمملكةّالعربيةّّ(2)
 ,.www.alphnasawy.com       بحثّمنشورّعلىّالموقعّّ,12ّ,ص1993ّّالسعوديةّ,كليةّالهندسةّ,جامعةّاالزهرّ,مصرّ,

اآلداب،ّالجامعةّاإلسالمية،ّّةرسالةّماجستيرّ)غيرّمنشورة(،ّكليّغزة،ّتمحافظاّالعشوائيّفيّنالمصري،ّالسكايمانّجابرّرباحّّ(3)
ّ.202,ّص2012ّّغزةّ,ّ

(,ّمجلةّالمخطط2008ّ-2003ّ)جمالّباقرّمطلك,ّتحليلّمقترحاتّلحلّمشكلةّالسكنّالعشوائيّ)دراسةّتحليلهّلمدينةّبغدادّمنّ(4)
ّ.91,,ص33ّ,2016ّالتنميةّ,العددّ

 

http://www.alphnasawy.com/
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انّتكونّهناكّبدائلّمنهاّّّالبدّالسياسةنجاحّهذهّاّسبيلّفيّو,ّوتركهمّبدونّمأوىّمعّعدمّتوفيرّالبديل
عمالهمّّأعنّّقريبةتكونّهذهّالمساكنّّنّ أيجبّّوسكانّالمناطقّالمرادّازالتهمّ,ّبديلةّإليواءّّتوفيرّمساكنّ

وبالنتيجةّالىّّلىّمغادرتهاإّفيّالمستقبلالسكانّّلكيّالّيضطرّ, متطلباتّالمعيشّة مناطقّاخرىّتتوفرّفيهّا
ّ,ّتخلق انمناطقّعشوائيةّجديدّة السياسةّّكمّا ّيالسكانّالحجمإضافةّالىّّ,ليةالعاّالتكلفةّيتطلبتطبيقّهذّه

التيّّفيّظلّاالزمةّاالقتصاديةّلهذهّاالسرّّيصعبّإيجادّبديلّاذ(ّاسرةّعشوائية5183ّ)ّالبالغّالكبير
ّ.فيّحالّازالتهاّّالعشوائياتسكانّالحكومةّّوّّبينّالصداماتّيمرّبهاّالعراقّ,ّكماّستشهدّالعديدّمن

خاللّّّمنّالمناطقّغيرّالرسميةتطويرّعمليةّويقصدّبهّ :سياسة التطوير والتجديدّالسياسة الثالثة:
الظروفّالحضريةّاوّاالقتصاديةّاوّاالجتماعيةّاوّالبيئيةّمنّدونّاللجوءّّإلصالحالتدخلّفيّالمنطقةّ

وبيئيةّللتنازلّعنّّالىّاالزالةّ,ّوانّكانتّعمليةّاالزالةّضروريةّفيّبعضّالحاالتّإلزاحةّألسبابّامنية
حسبّخصائصهاّفالمساكنّالتيّنمتّبخرىّألىّإتختلفّسياسةّالتطويرّمنّمنطقةّّوّ,(1)هذهّالمناطق

راضيّتابعةّللدولةّتتطلبّعمليةّتختلفّعنّالمساكنّالمقامةّعلىّاالراضيّالزراعيةّاوّفيّقلبّأعلىّ
ضّالكتلّالعمرانيةّللمدينةّ,ّومنّاهمّاالجراءاتّالمتبعةّفيّعمليةّالتطويرّهوّوضعّبرامجّلتوفيرّالقرّو

الحكومةّفقطّ،ّوانماّّمسؤوليةّّليستّعمليةّالتطويرّأنّّ,والتسهيالتّالمناسبةّلتحسينّمستوىّالمساكنّ
طريقّالمشاركةّالشعبيةّوتدريبّاالهاليّلرفعّقدراتهمّفيّمجالّالتشييدّعنّطريقّّيمكنّانّتتحققّعن

تّخبرةّفيّالبناءّومؤهلهّدوراتّتدريبيةّمماّيؤديّالىّبناءّمساكنّبتكاليفّاقلّ,ّفضالّعنّكوادرّذا
ينتجّعنّذلكّمناطقّسكنيةّمعترفّبهاّمعّتوفيرّكافةّالخدماتّواالحتياجاتّ(2)خرّىأُّللعملّفيّمواقعّ

بالتاليّيتمّّاستخدامّاالرضّوفقّمخططّّو.ّ(3)االساسيةّالتيّتحفظّكرامةّاالنسانّفيّالمناطقّالعشوائية
وغيرهاّّالمؤسساتّالتعليميةّوالصحيةّالحيويةّللتوسعّمثلمامّالمؤسساتّأجديدّعنّطريقّافساحّالمجالّ

جذبّالصناعاتّالتيّتعدّصديقةّللبيئيةّّووانتعاشّالمدينةّبالعملّمنّاجلّالتقليلّمنّالفقرّوالبطالةّّ,

                                                           

ّةدراسّالعشـوائي،نحوّتعريفّموحدّللسكنّّ"العمراني،الهيئةّالعامةّللتخطيطّّالمصرية،والمرافقّوالتنميةّالعمرانيةّّالسكانوزارةّّ(1)
 .39-53ّ،ّص1986ّعشوائيالمقارنةّحولّمفهومّالسكنّ

ّ.91ّصّسابقمصدرّمطلك،ّجمالّباقرّّ(2)

ّ.8,ّص2007ّ,ةللنشر،ّالقاهّر,دارّالثقافة1ّطّ(،فيّالمجتمعّالعربيّ)ماهيتهاّوتداعياتهاّاالجتماعيةّتعرابي،ّالعشوائيامحمدّسيدّّ(3)
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لىّتزويدّالمنطقةّبخدماتّالبنىّالتحتيةّواالجتماعيةّلالزمةّإهذهّالسياسيةّتهدفّّنّ إ.(1)منهاوطردّالملوثةّ
يحصلّذلكّبصورةّمتكاملةّوعلىّّنّ أفضلّعلىّأللىّاإجلّتحسينّالوضعّالقائمّفيّهذهّالمناطقّأَّ,ّمنّ

ّّ.(2)مراحلّتتناسبّمعّاالوضاعّالقائمةّ
الهياكلّالعمرانيةّّ:ّاما سياسة التجديد تتكاملّفيهّا حضريّة النطاقّتهدفّإلىّتكوينّبيئّة واسعّة وهيّعمليّة

ا هذّه وتعّد الوسطّالحضريّللمدينةّ، العشوائية،ّمّع المناطقّالمتخلفّة فيّتطويّر الفعالّة إحدىّالوسائّل لسياسّة
والتجديدّالحضريّوالعملّعلىّتحسينّمستوىّالعيشّفيّالمدينةّعنّطريقّاستبدالّتلكّالمناطقّالعشوائيةّ

تعنيّتزويدّالمناطقّالغيرّرسميةّّناحيةّأخرّىّومنّ.ّ(3)ببيئةّصحيةّتتوافرّفيهاّجميعّالخدماتّالضرورية
هذهّالمناطقّالىّاقصىّحدّممكنّوتحسينّالوضعّالخاليّفيّّالالزمةبالبنيةّالتحتيةّوالخدماتّاالجتماعيةّ

انّيتمّبصورةّكاملةّويتمّعلىّمراحلّتتناسبّمعّالظروفّالقائمةّوتتصلّالواقعّالمحليّالحاليّّرطبش
.ّومنّأَهمّاإلجراءاتّالمتبعةّفيّسياسةّالتجديدّ(4)القدراتّالمتاحةّباالحتياجاتّالفعليةّوبطريقةّمتوازنةّمع

فضالًّعنّتزويدهمّبكافةّالمرافقّوالخدماتّ هيّتحسينّالوضعّالصحيّواالجتماعيّواالقتصاديّللمنطقةّّ,
ّذلكّفانّمفهوم.ّ(5)واالستغاللّاأَلمثلّلألراضيّمنّأجلّالمحافظةّعلىّالبيئةّوالقيمّالتاريخيةّوالحضارية

االرتقاءّبالمناطقّالعشوائيةّاستخدمّللتعبيرّعنّشموليةّالتطويرّالبنائيّواالقتصاديّواالجتماعيّضمنّ
السكنّالعشوائي مشكلّة اّإطارّاستراتيجيّلمعالجّة يشيرّالىّضرورّة المفهوّم لتعاملّبشكلّجذريّوفعالّوهذّا

                                                           

,ّدارّصفاء1ّطواالقليمي،ّدراساتّتطبيقيةّلبعضّجوانبّالتخطيطّالحضريّّالعاني،محمدّجاسمّمحمدّشعبانّّ(1)
 .237صّ,2009ّ,ّنوالتوزيع،ّعماللنشرّ

ّالتباينّالمكانيّالنتشارّظاهرةّالسكنّالعشوائيّفيّقضاءّالفلوجةّباستعمالّنظمّمصطفىّبحيصّكياصّ(2) ,
ّ.151مصدرّسابقّصّّ,gisالمعلوماتّالجغرافيةّ

خالصّاالشعب،ّإقليمّالمدينةّبينّالتخطيطّوالتنميةّالشاملة،ّمطابعّجامعةّالموصل،ّمنشوراتّدارّالحكمة،ّّ(3)
 .254صّ،1989بغداد،ّ

، بحث منشور، مجلة السكانالعشوائي في إطار تيسير  السكانالدروس المستفادة من  محمد،عبد السميع، عيد (4)

 .9-8ص,  2004 اسيوط،كلية الهندسة، جامعة 

(5)ّّ ّمحمد ّّمبارك،صالح ّفي ّالعشوائي ّالبناء ّمشاكل ّلمعالجة ّكأسلوب ّعمرانيا ّالمتدهورة ّالمناطق عدن،ّتنمية
ّ.206,ّص2009ّعدنّ,ّةالهندسة،ّجامعّةالثاني،ّكليالهندسيّّرالمؤتم
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انخراطهّالمقبولّبالنسيجّالعام،ّواستبدالّائيةّكواقعّقائمّيجبّمعالجتهّعنّطريقّمعّالمناطقّالسكنيةّالعشّو
ّ.ّ(1) لّهذاّالنوعّمنّالتجمعاتّالسكنيةالصورةّالسلبيةّالعالقةّفيّذهنّافرادّالمجتمعّحّو

ّناذّالّيمك,ّتطبيقّسياسةّالتطويرّوالتجديدّفيّمدينةّالمحاويلّّنالّيمكّالميدانيةّومنّخاللّالدراسة
فيّ)ّخنفارةّ,ّالشاكريةّ,ّأبوّبالوّ(ّوغيرهاّّمعالجةّاألبنيةّالمتهرئةّواآليلةّللسقوطّفيّالمناطقّالعشوائية

بحيثّالّيمكنّتنميتهاّوفقاّللقواعدّوالمعاييرّالتخطيطيةّّمقارنةّمعّاالحياءّ,ّعمليةّصعبةّومكلفةّّفانهاّّ,
لةّاالجتماعيةّفيّتلكّالمناطقّوالتيّيسكنهاّوكيفّسيتمّتطويرّالحاالنظاميةّالمخططةّتخطيطّسليمّ,ّ

اضافةّالىّذلكّانّاالعترافّبهذهّالمناطقّيعدّعاملّمشجعّللمخالفينّّ,العديدّمنّذويّالدخلّالمحدود
وترىّالدراسةّأنّهذهّالسياسةّلوّطبقتّكماّ,ّباالستمرارّبالتجاوزّفيّالبناءّالعشوائيّّالحجةواعطائهمّ

القصبةّالقديمّ/ّّيوح2ّالزهراءّ,ّالشهداءّوالعسكريّوحيّالفاروقّ/أحياءّ)المناطقّالعشوائيةّفيّّعلىّ
لكنهاّجيدةّّوّنشائيةاّلكونّمعظمّالوحداتّالسكنيةّذاتّحالةلكانتّناجحةّّالمحاويل(ّفيّمدينةّالكبير

ّنحوّاالفضلالصحيةّالعامةّّوّالتطويرّمنّناحيةّالخدماتّتحتاجّالىّ ّتوفيرتحتاجّّهذهّالسياسة,ّغيرَّأن 
لمّ,ّّالسياسيّومنيّألَّاّاالستقرارّوضعفّ،فيّالبالداالقتصاديةّولكنّاالزمةّّتنفيذها,منَّأجلّّماليّرصيد

ّالمحاويلّّ.ومنهاّمدينةّّمدنّالعراقتطبيقّسياسةّالتطويرّوالتجديدّفيّأغلبّتسمحّب
ّاألرض مقابل الوقتالمبادلة ) السياسة الرابعة: :ّ )ّ ّأساس ّعلى ّقائمة ّفكرة ّاألرضّوهي ّبين المبادلة

أيّبمعنىّإعطاءّمدةّزمنيةّلبقاءّالسكانّفيّهذهّالمناطقّّ,ّّالمتجاوزّعليهاّمنّقبلّالسكانّمقابلّالوقت
وهيّوضعّمعالجةّ,ّّالمقترحوهذاّيسمحّألجهزةّالدولةّمعالجةّالمشكلةّحينماّيتمّتنفيذّالجزءّالثانيّمنّ

احدّفيّمقابلّوهيّبمعنىّالتخليّمنّشيءّّوّالنهائيةّ,لألسبابّالحقيقيةّللسكنّالعشوائيّلوضعّالحلولّ
,ّاوّحالةّاالختيارّبينّاالثنينّمنّالخياراتّاوّتحقيقّالتوازنّبينّالمتطلباتّ الحصولّعلىّشيءّاخر

كماّانهاّتعرفّبانهاّاألسلوبّللتخليّعنّمطلبّواحدّمنّيمكنّتحقيقهاّجميعاّفيّنفسّالوقتّّالتيّال
األخرىّمنّاجلّتعظيمّالعائدّالكليّفيّظلّّالمرجوةالمطالبّالمرغوبةّمقابلّزيادةّالحصولّعلىّالنتائجّ

,ّانّهذاّالخيارّيحققّفرصةّّبديلةّبينّّظروفّيوجدّفيّالتخطيطّالحضريّتطبيقاتّعديدةّللمبادلةّ
بوجودّالعشوائياتّّوسكانّالعشوائياتّيرغبونّبإيجادّحلّّبالّيرغفالمجتمعّّّويرضيّالطرفينّالطرفين

                                                           

،ّالمجلدّالسالميةاحمدّحسينّأبوّالهيجاء،ّنحوّاستراتيجيةّشموليةّلمعالجةّالسكنّالعشوائي،ّمجلةّالجامعةّّ(1)
ّ.10،ّص2001،ّألولاالتاسع،ّالعددّ
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تطبيقّهذهّّنمنّخاللّالدراسةّالميدانيةّالّيمك,ّّ(1)لمشكلتهمّلذاّاعطاّالوقتّمقابلّحلّلهذهّالمشكلة
توجدّإمكانيةّوقدرةّماليةّبتوفيرّالبديلّللسكانّلحينّّاللذلكّإضافةّّ,السياسةّبسببّحجمّالسكانّالكبير

انّمنحّفترةّزمنيةّلسكانّالمناطقّالعشوائيةّبالمغادرةّلحينّاالنتهاءّمنّاكمالّالمشروعّّ,ّالمعالجةاكمالّ
الّتوجدّرغبةّمنّالسكانّّوسعرّالوحداتّالسكنيةّالبديلةّسوفّتكونّمرتفعةّّكماّانّالبديلّفيّالمستقبلّ,

المناطقّبالتخليّع األرضّمقابلّالوقتّسيمنحّاالعترافّبهذّه المبادلّة انّاتباعّطريقّة ,ّ القديمّة نّمساكنهّم
للدولةّاستغلتّبالعشوائياتّوانّاالعترافّّاستراتيجيةبعدّتحديدهاّوالّيخفىّعلىّالجميعّهنالكّاراضيّ

أصحابّالمساكنّالعشوائيةّلمشاريعّاالستثماريةّفيّالمستقبلّفيّحالّتمسكّسيحرمّالمدينةّمنّإقامةّابهّا
ّبهاّ.ّ

 المحاويل:لدراسة الميدانية والمقابالت الشخصية للجهات المسؤولة في مدينة ا 

ّّّّ ّ ّالمحاويل ّمدينة ّفي ّالدوائر ّلمسؤولي ّالشخصية ّوالمقابالت ّالميدانية ّالدراسة ّالمشهدّأظهرت تغير
ّّّمنّالسابقّّكثرّوضوحاًّأّالعشوائيةمنطقةّالدراسةّ,ّاذّأصبحتّالمناطقّفي2003ّّالحضريّبعدّعامّ

وضم2015ّفيّعامّّوخاصةّبعدّالتوسعّفيّالمخططّاألساسّودخلتّالىّاطرافّالمدينةّوداخلهّاوتنامتّ
عنّاالحياءّفيّموادّالبناءّّومختلفةالعديدّمنّالقرىّالتيّكانتّوماتزالّمناطقّعشوائيةّغيرّمخططةّ

ّالمخططةّوالرسميةّفيّالمدينةّ فيّظلّّحلهاّوصعوبةّومتشعبةمشكلةّكبيرةّّواصبحتتّاستفحلّوقد,
بينّالسكانّوالحكومةّفيّسبيلّإيجادّّجهودّلىّوقتّطويلّوتظافرّفيّالإتحتاجّكماّانهاّّالظروفّالحالية

فمنّخاللّالمسحّالميدانيّوتحليلّنتائجّاستماراتّالمقابلةّوالتيّّمناسبةّوالناجحةّلكالّالطرفينّّ,الحلولّال
عددّمنّالدوائرّالرسميةّفيّالمدينةّوهيّ)ّالمجلسّالمحليّ)ّالقائمّمقامّ(ّ,ّالبلديةّ,ّالزراعةّشملتّاراءّ

وعجزّالحكومةّاإليفاءّبالتزاماتهاّوإيجادّّ,ّالمواردّالمائيةّ,ّالنقلّوالمواصالت,ّدائرةّالتخطيطّفيّبابلّ(
قرارًاّفيّالمدينةّباتخاذّالمحليةّّتالسلطاتدعوّالحلولّفيّظلّاألزمةّالماليةّالخانقةّكانتّجميعّاآلراءّ

السماحّالمشكلةّالمتفاقمةّوضعّحلّنهائيّلهذّهّيمثلّالحلّالمناسبّفيّسبيلالمناطقّالعشوائيةّّببقاء وعدّم
المحليةّّالسلطاتهناكّرغبةّلسكانّالمناطقّالعشوائيةّفيّتبنيّّانإضافةّالىّّ,بتكرارهاّفيّمناطقّاخرّى

خدماتّكاملةّّبتقديمالحكومةّّتقوموبالتاليّّتطبيقّسياسةّالتطويرّوالتأهيلّلمناطقهمّ،ّبّالمحاويلفيّمدينةّ
مناسبةّلمرورّّهالسكانّهذهّالمناطقّمن ّسياراتّالخاصةّبالبلديةّوسياراتّاإلسعاف,توسيعّالشوارعّوجعلهّا

                                                           

احسان عباس جاسم، تاثير المناطق العشوائية على االستدامة الحضرية )اليات تخطيطية مقترحة(، مجلة  (1)

 .8-7, ص 2016القادسية للعلوم الهندسية، 
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ّ,ّوتسهيلّحركةّالسياراتّ العشوائيّفيّالمدينةّإمدادّمناطقّالسكنّّوّالعامةّوتشيدّمواقفّخاصةّلها
مّوتحسينّنمطّالبناءّليتالءّببعضّالخدماتّاألساسيةّمثلّمدّشبكةّالمياهّوشبكاتّالكهرباءّوالمجاريّ.

ّالمناطقّالسكنيةالتيّتحتاجهاّّاالخرّى,ّفضالّعنّتقديمّبقيةّالخدماتّّمعّالمناطقّالرسميةّفيّالمدينة
ّالقرارّوقد. ّالسبعينياتّاتخذّمثلّهذا المحافظاتّّاغلبمنّالقرنّالماضيّفيّّالثمانيناتّّوّخاللّفترة

ّالعراقيةّ عندماّأضيفتّمناطقّعشوائيةّالىّالمخططّاالساسّوتبنتّمديرياتّالبلدياتّآنذاكّتطويرّّو,
فعملتّعلىّتوسيعّّ,ّوتحسينّتلكّالمناطقّبماّينسجمّالمخططّاالساسيّللمدينةّومظهرّالمدينةّالخارجي

ولكنّتوجدّالكثيرّمنّّالمناطقّشاخصةّفيّالوقتّالحاضرّالشوارعّوتقديمّالخدماتّلهاّ،ّوالّتزالّتلك
ّ.السلبياتّفيّحالّتطبيقّهذهّالسياسةّ

لمعالجةّالسكنّالعشوائيّفيّمنطقةّالدراسةّواخذّاراءّالسلطاتّّةبعدّانّتمّدراسةّالسياساتّاالستراتيجيّّّّ
بالخدماتّّحال(ّوتزويدهاّ)كواقعتطبيقّسياسةّاالعترافّّوكانتّالنتيجةّهيالمحليةّفيّمدينةّالمحاويلّ

ّّّومنها:واجهتّهذهّالسياسةّالعديدّمنّالسلبياتّالمجتمعيةّوالبنيةّالتحتيةّ
ّالسياسةّ -1 ّانّبعضّاألراضيّتحتلّانّتطبيقّهذه ّللمتجاوزينّوالسيما ّوتشجيًع ّقانونيًا يعطيّغطاًء

 الخدمات.داخلّالمدينةّوالبعضّاالخرّساحاتّعامةّمقررًاّفيّالتصميمّلبعضّّاستراتيجياموقعًاّ
 .المنطقةّبالخدماتّوتجهيزالمشاريعّّذتنفيتحتاجّالىّوفرةّماليةّكبيرةّفيّسبيلّ -2
 .بتخطيطهاّابتداءًّانّأيّاحداثّتطويرّبالمدينةّيكلفّاموااًلّباهظةّمقارنةّ -3
 توجدّالعديدّمنّالوحداتّالسكنيةّمتهرئةّوانّبقائهاّيشوهّجمالّالمدينة. -4
منطقةّمكتظةّّفيّاالصلّوهيّالمدينة،ّمركزّفيواالعترافّبهمّّينّبالسكنّالعشوائيالمتجاوّزّانّبقاء -5

 تّالمدينة.ّتشوهاّمنّسيزيدّفيهاّمرتفعةّاالرضكماّانّأسعارّّمتنوعةّاستعماالتوذاتّّ،بالسكان
حقّالتصرفّوحصةّّزراعي(ّ)طابوالتيّتمّالتجاوزّعليهاّهيّأراضيّزراعيةّانّاغلبّاألراضيّّ  -6

 المستقبل.فيّوبالتاليّسوفّتحرمّهذهّالوزاراتّمنّإقامةّمشاريعّاستثماريةّّوّوزارةّالماليةالدولةّ
ورياضّومقاهيّّومناطقّخضراءّ)المالعبسوفّتحرمّالمنطقةّمنّالعديدّمنّمقوماتّالمدينةّمثلّ -7

 أطفال(.
 

ّ
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والتأجيلإنّعدّمّيرىّالباحثّوّّّّّ فيّمدينّةّالمباالّة المختصّة المحاويلّالمستمرينّمنّقبلّالجهاتّالمحليّة
ّ.الظاهرةمشكلةّالسكنّالعشوائيّيزيدّمنّالتفاقمّواالتساعّالّيجادّالمعالجاتّلهذهّّلحل
انّالحلّالمناسبّللسكنّالعشوائيّفيّمنطقةّالدراسةّهوّاصدارّالدولةّمجموعةّمنّالقراراتّالتيّتحدّّ    

العاموديةّّكنيةّبناءّمجموعةّمنّالمجمعاتّالسمنّالتجاوزّعلىّاألراضيّالتابعةّلهاّومنّثمّالتوجهّالىّ
دّواطئةّالكلفةّعلىّانّالّتتجاوزّالطابقينّلكونّمعظمّسكانّالمناطقّالعشوائيةّذاتّاطباعّريفيةّوالّتوج

ّتنتظرّوال.وبإجراءاتّتنظيمية،ّتهدفّإلىّضمانّبيئةّآمنةّوإنسانية,ّّالسكنّبأكثرّمنّطابقينرغبةّفيّ
ّخلفوانماّتعتمدّهذهّالخطةّوفقّمدةّزمنيةّمعينةّ,ّويمكنّتشيدّهذهّالمجمعاتّهباتّومساعداتّالدوليةّ

ّّومنطقةسكّة خنفارة منطقّة بعّد حيثّاألراضي2ّّ,وشرقّحيّالجوادين/2حيّالفاروق/ّوشرّقّأبوّبالوّالحديّد
ةّ,ّاذّكشفتّالدراس(10ّخريطةّ)ّوغيرّصالحةّللزراعةّّللبناءّومناسبةّالفارغةّوضمنّالتصميمّاالساس

وعمق2ّّ(ّطن/م4,5ومنّخاللّالتحليالتّالتيّأجريتّلتربةّمنطقةّالدراسةّانّقوةّتحملهاّبلغتّ)الميدانيةّ
التوسعّببناءّهذهّبّتسمحوانّهذهّالنتائجّّ(*)تحتّسطحّاألرض2ّ(سم200ّ-150المياهّالجوفيةّيبلغّ)ّ

ّ ,ّ ّاشكالها ّبمختلف ّالسكنية ّالوحدات ّايضًا ّّاستحداثيتم ّخاصة ّبوزارةّّبالعشوائياتدائرة ّارتباطها يكون
واالشرافّعلىّعمليةّالبناءّّفيهاجردّالعشوائياتّوعددّالساكنينّّومهمتهاّالبلديةّفيّدائرةّّالتخطيطّومقرها

وفقّّنظاميةّلهمّفيّهذهّالمناطقّ,ّوتمليكّالساكنينالسكنيةّالّوتسكينهمّفيّالمجمعاتنقلّالمتجاوزينّثمّّ,
اليةّمتبعةّبينّالطرفينّ,ّانّهذاّاالجراءّسيوفرّرصيدّمنّاألراضيّللدولةّمماّيمكنهاّإقامةّالعديدّمنّ

وتنفيذّالتصميمّالقطاعيّوفقّاستعماالتّاألرضّالمنصوصّعليهاّالمشاريعّاالستثماريةّفيّالمستقبلّاوّ
(ّلوحظّان44ّ).ّمنّخاللّالجدولّقطعّسكنيةّبعدّمسحهاّوتخطيطهاّبالتصميمّاألساسّللمدينةّوتوزيعهاّ

ينبغيّبناءّمجمعاتّسكنيةّّ***(5183فيّمدينةّالمحاويلّيبلغّ)ّالحقيقيةّالعشوائيةّاالسرعددّ وفقّوبهذّا
ّ.االسرهذهّّاعداد

ّ     ______________ّ
ّ.27/1/2021بلديةّالمحاويلّ,ّّالمدن،قسمّتنظيمّمعاونّمديرّّالخفاجي،)*(ّمقابلةّشخصيةّمعّرئيسّمهندسينّثامرّجاسمّّ

ّ.2021ّ/4/2,ّاحمدّمحمدّجدعان،ّمديريةّتخطيطّبابل،ّقسمّالتخطيطّالعمرانيّّس)**(ّمقابلةّشخصيةّمعّالمهند

ّ.2020ّّ)***(ّالدراسةّالميدانيةّلسنة

ّ

ّ
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ّ(44جدولّ)
2020ّالوحداتّالسكنيةّالمطلوبّتشيدهاّلسكانّالمناطقّالعشوائيةّفيّمدينةّالمحاويلّلسنةّ

ّّّّّسكنيةعلىّاعتبارّانّلكلّاسرةّوحدةّ(ّنسمةّّو5وهوّ)(ّحجمّاالسرةّفيّالمناطقّالعشوائية20ّتمّاالعتمادّعلىّجدولّ) -1
 ّ.(2020)ّالدراسةّالميدانيةّلسنةّ

التيّتقدرّمساحةّالوحدةّالسكنيةّمعدلّّ×تمّاحتسابّالمساحةّعنّطريقّضربّعددّالوحداتّالسكنيةّالمطلوبّبنائهاّ -2
ّالىّهكتار.ّلتحويل(10,000ّوهيّنسبةّافتراضيةّومنّثمّقسمةّالناتجّعلىّ)2ّم(250ّ)

وهيّوهيّمساحةّالطابقّاألرضيّفقطّ,2ّّّم(250ّوتمّاحتسابّمساحةّافتراضيةّلكلّوحدةّسكنيةّوهيّ)ّّّّ
وبهذاّتكونّهناكّرغبةّمنّقبلّسكانّالعشوائياتّعندّاكتمالّالمشروعّّللسكانّةلتحقيقّالرفاهيمساحةّمعقولةّ

12267ّ)عددّسكانهاّّالبالغّاماّحاجةّسكانّهذهّالمجمعاتّالسكنيةّّالمجمعات،ّالسكنية،الىّتلكّفيّاالنتقالّ
(ّورياض1ّ)ّمركزّصحيّالىّّسوفّتكونّالحاجةّّ(45ّحسبّالمعايرّالعراقيةّومنّخاللّالجدولّ)ّونسمةّ(ّ

هذهّالخدماتّباإلضافةّالىّالخدماتّلذاّالبدّمنّتوفرّ,ّّ(3رسّابتدائيةّومدارسّثانويةّ)امد(5ّ)(ّو3أطفالّ)
وبشكلّعامّفانّتغطيةّالحاجةّمنّّساحاتّوقوفّالسيارات(ّّومالعبّرياضيةّّو1خرىّمركزّشرطةّعدد)األ

ّسوفّتكوّنوفقّالحجمّالسكانيّعلىّخططّلهّّبحسبّماّوالصحيةّّوخدماتّالبينيةّالتحتيةّالمؤسساتّالتعليمية
ّّّبحالةّجيدةّ.للسكانّّالعمليةّالتربويةّوالصحيةّ

ّ(45جدولّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ*2021ّالعشوائيةّلسنةّّللمناطقالسكنيةّّللمجمعاتوالتعليميةّمقدارّالحاجةّمنّالمؤسساتّالصحيةّّ

ّ(/5000نسمة(ّ،ّ)ثانويةّ/2500ّنسمة(ّ،ّ)مدرسةّابتدائيةّ/5000(ّاعتمادًاّعلىّالمعاييرّالعراقيةّ)روضة.)ّنسمة
ّّ.مستشفى/نسمةّألف50ّ ,صحيّاالفّنسمة/ّمركز10ّّ

ّ

اعداد المساكن  السنة
 الحاليةالعشوائية 

 عدد االسر
 الحقيقية 

عدد الوحدات السكنية 
 (1)المطلوب تشيدها

المساحة الواجب توفرها 
 (2)بالهكتار

2020 5153 5183 5183 64,8 

 )*(والتعليمية مقدار الحاجة من المؤسسات الصحية  
المراكز  المستشفيات االدارية الوحدة

 الصحية
رياض 
 أطفال 

 مدرسة ثانوية مدرسة ابتدائية 

مجمع السكن 
 العشوائي 

--- 1 3 5 3 
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ّ(10)ّةخريطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
2020ّللسكنّالعشوائيّفيّمدينةّالمحاويلّلسنةّّالمقترحةّوالمخصصةالسكنيةّّلمجمعاتا      

ّوبرنامج10,000:1ّّبمقياسّاألساسّلمدينةّالمحاويلّّالمصدرّ:ّالباحثّباالعتمادّعلىّخريطةّالتصميمّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّArc Gisّ(10, 2.2.ّ)ّ

                                       



 سياسات معالجة السكن العشوائي واستراتيجيات  تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل   .......    الفصل الخامس:

 

208 
 

ّ((الثاني ))المبحث

 :في مدينة المحاويل  المستدامةالتنمية الحضرية استراتيجيات تحقيق 

ّّّّّ ّاالقتصاديةّتعد ّالمعايير ّوتحقيق ّالمكانية ّالمقومات ّكافة ّاستغالل ّالمدن ّتنمية استراتيجيات
واالجتماعيةّالتيّتهدفّإلىّتنسيقّعناصرّالتنميةّالمختلفةّلتحقيقّاالستغاللّاألمثلّلمواردها.ّوتهدفّ

يجياتّالتيّتعملّاستراتيجياتّالتنميةّإلىّصياغةّالرؤيةّالمستقبليةّللمدنّالمدروسة،ّوتحديدّاالسترات
خصائصّالرؤيةّومكوناتهاّعلىّتحقيقيهاّفيّضوءّعمليةّالتحليلّاالستراتيجي.ّوتتضمنّاالستراتيجيةّ

ّالمتعلقةّ ّاالستراتيجيات ّتتناول ّكما ّجوانب، ّعدة ّمن ّوتقييمها ّللمدينة ّتوافقية ّبرؤية ّالخروج وكيفية
ّبا ّالخاصة ّباألوليات ّاالستراتيجيات ّوربط ّالتنموية ّالمدروسةبالمجاالت ّصياغةّّ.(1)لمدن ّعملية إن

االستراتيجيةّتعنيّوضعّأهدافّمختلفةّوخططّعمليةّمناسبةّتشتملّعلىّسياسياتّوبرامجّوممارساتّ
ذلكّّخاللّومن .(2)لمدنيةلوخططّعمليةّلتحقيقّاألهدافّوالنتائجّالمرجوةّالتيّتسهمّفيّتحقيقّالرؤيةّ

للبيئةّالّألحداثينبغيّانّندرسّتوفرّاالمكاناتّ التنميّة انّالمناطقّمنطقةّالدراسةفيّّحضريةمثلّهذّه ،ّ
يتطلبّتطويرّواستحداثّنظمّاداريةّواتجاهاتّتهدفّّتواجهّمشكالتّكبيرةّمماّالمدينةالعمرانيةّفيّ

مالئمةّللحياةّوالعمل،ّايّبمعنىّتحسينّاالوضاعّالمعيشيةّفيّالمدنّهذاّمنّّأكثرالىّانتاجّمدنّ
امكانيةّاستمرارّالمدنّفيّالعملّمستقباًلّمنّناحيةّاخرىّوهذاّيعنيّتحقيقّاالستدامةّناحيةّوضمانّ

للمدينةّ,ّويمكنّبناءّاستراتيجيةّتنمويةّمستقبليةّمنّخاللّعناصرّالقوةّّحضريةفيّالتنميةّللبيئةّال
ّ ّناجحة ّاالستراتيجية ّوالتهديدات ّوالفرص ّ, والضعف ّالتيباالستفادة ّوالفرص ّالقوة ّنقاط تمتلكهاّّمن

ّ ّمن ّمعوق ّتمثل ّالتي ّالتهديدات ّمن ّوالحد ,ّ ّالضعف ّنقاط ّلمعالجة ّالتنميةّالمدينةّوالسعي معوقات
ّالمستدامةّفيّالمدينةّ.

                                                           

ّ.121ّصمصدرّسابق،ّ،ّزإبراهيمّمسعودّالمهمّوّ(1)

ّ.214ّعامرّراجحّنصر،ّمصدرّسابق،ّصّ(2)

)*(ّنحىّالباحثّفيّالتنميةّالحضـــريةّالمســـتدامةّمنحىّيدورّحولّإمكانيةّالتأســـيسّلمدينةّذكيةّمســـتدامةّوابتعدّعنّطريقةّ
ّّالخدمات.التقديراتّالمستقبليةّومقدارّالحاجةّمنّ
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  S.W.O.T( ()(.التحليل االستراتيجي إلمكانات التنمية باستخدام اسلوب اواًل : 

ّلهماوتحليرصدّنقاطّالقوةّوالضعفّّمنّخاللهاثلّالطريقةّالتيّيتمّّهوّاحدّاساليبّالتحليلّالنوعيّويمّّّّّّ
ّا ّوالمخاطر ّالفرص ّرصد ّوكذلك ّالدراسة ّلمشروع ّالداخلية ّالبيئة ّالخارجيةضمن ّالبيئة ّضمن ّالتهديدات ،ّو

الىّتشخيصّالوضعّالحاليّللمؤسسةّمنّخاللّتحديدّنقاطّالقوةّوالضعفّّسوأت،ّويهدفّتحليلّّهاوتحليل
ّوالتهدي ّالفرص ّوتحديد ّصياغةّالداخلية ّعلى ّوالمساعدة ّالدراسة ّاو ّالمؤسسة ّتواجهها ّالتي ّالخارجية دات

قوتهاّوضعفهاّّونقاطّالحاليةّاالستراتيجيةّبينّالعالقةّمدىيوضحّّ،(64الجدولّ)ّ(1)االستراتيجيةّالمستقبلية.
ّاتباعها.راتيجيةّالتنمويةّالواجبّثمّتحديدّاالستّالعملّوالفرصّوالتهديداتّبالمتغيراتّالتيّتجريّفيّبيئة

ّّ(46ّجدول)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ(s.w.o.tمضمونّتحليلّسواتّ)

 المصدر:
84ّص،2012ّ،نوالنشر،ّعماّةصفاء،ّللطباع،ّدار1ّطّاساليبّالتحليلّالنوعيّللتخطيطّالتنمويّوالعمراني،ّعثمانّمحمدّغنيم،(1)

منهجّمعاصرّ،ّالطبعةّالعربيةّ،ّدارّّاالستراتيجيوالتخطيطّّاالستراتيجيةينظر:ّخالدّمحمدّبنيّحمدانّووائلّمحمدّأدريسّ،ّّللمزيد
 .114،ص،2009ّاليازورديّ،ّعمانّ،ّ

 223.ص2010،ّدارّالمسيرة،ّعمانّ،1طّالتخطيطّاالستراتيجيّ،ّ،ّسكرانةباللّخلفّ(2)
االتجاهاتّالحديثةّفيّالتنميةّالشاملةّمعالجةّمحليةّودوليةّوعالميةّلقضاياّالتنميةّ،سلسلةّمجاالتّطيّعليّ،ّاماهرّابوّالمع(3)

 .277ّ،ص2012ّاالسكندريةّ،ّوطرقّالخدمةّاالجتماعيةّالكتابّالثامنّ،المكتبّالجامعيّالحديث،

                                                           

()ّّّمختصرّالكلماتتحليلّسوأتّوهو(sّ)(ّمختصرّكلمةstrengthsّّنقاطّالقوة)و(w(ّّمختصرّكلمة)weaknessesّ)ّنقاط
ّّ.التهديداتّ( (threatsمختصرّكلمةّ(t)الفرصّو(ّ(opportiesمختصرّكلمةoّّ) و)الضعفّ

ّّ.231ّحسونّعبودّدبعونّ,ّمصدرّسابقّ,ّصّ(1)

 تحليل البيئة الداخلية

 

 تحليل البيئة الخارجية

 

 sنقاط القوة 

 

 w نقاط الضعف

 

 

 (o) الفرص الخارجية

o  / s 

توظيف نقاط القوة لالستفادة من 

الفرص الخارجية المتاحة 

 )استراتيجية القوة والمبادرة(

o   /w 

توظيف الفرص الخارجية 

المتاحة للتغلب على نقاط 

 الضعف )استرتايجية التحول(

 

 T) المخاطر الخارجية القائمة )

t / s 

توظيف نقاط القوة الداخلية لتجنب 

المخاطر الخارجية)استراتيجية 

 التقويم او التنويع(

t / w 

الداخلية تقليل مواطن الضعف 

لمواجهة المخاطر الخارجية 

 )استراتيجية دفاعية(



 سياسات معالجة السكن العشوائي واستراتيجيات  تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل   .......    الفصل الخامس:

 

210 
 

نهجاًّتخطيطياًّيساعّدّالمستدامةّإنّاستراتيجيةّالتنميةّالحضريةّّّّ والبلديةّّالمدينةتعّد التخطيطيّة وهيئاتهّا
بهدفّخلقّالقدرةّواإلمكانيةّالداخليةّللمدينةّفيّاستقطابّالسكانّواألنشطةّّالتنميةّمؤشراتفيّتحقيقّ
تتضمنّرؤيةّوخطةّعملّلتحقيقّتنميةّاقتصاديةّمحليةّتزيدّفرصّالعملّّوّ,االقتصادية وغاياتهّا إنّأهدافهّا

ّا ّمستويات ّوتخفيف ّالخدمات ّنطاق ّالحضرّيوتوسيع ّّ.(1)لفقر ّعام ّالمزاياّّانوبشكل ّهي ّالقوة نقاط
وجودّقصورّاوّعجزّفيّّهينقاطّالضعفّّفيّحينتتميزّالبيئةّالداخليةّ،ّّمنّخاللهاّواالمكاناتّالتي

ماّتعنيّالفرصّوجودّمزاياّايجابيةّضمنّّفي،ّاالداءّفيّالبيئةّالداخليةّّتحددقدّّالتيالمواردّاوّالمهاراتّ
ّفيّالبيئةّالسلبياتّالتيّتمثلالتهديداتّاوّالمخاطرّّاماالبيئةّالخارجيةّ،ّ الخارجيةّعندّّيجبّتجنبها

ّ-ة:تياآلالجوانبّّفيّسوأت،ّويعتمدّتحليلّ(2)التخطيطّاالستراتيجي
ّ: للواقع السكاني لمدينة المحاويل تاسو اسلوب تحليل  -1

ويتمثلّبتحليلّاإلمكاناتّالديموغرافيةّلمدينةّالمحاويلّوتتمثلّبمعدالتّنموّالســــــــــــــكان،ّوتوزيعهمّ
وتركزهم،ّإضافةّالىّاتجاهاتّحركةّالسكانّتشتتًاّأوّتركزًا،ّوتركيبهمّالعمريّوالنوعيّواالقتصادي،ّألجلّ

ّةّمنّخاللّّتوفيرّاأليديّتحديدّحجمّالمجتمعّالســــــكانيّومقدارّدعمهّلعمليةّالتنميةّالحضــــــريةّالمســــــتدام
الذيّيمثلّأســـــــــاسّالعمليةّاإلنتاجيةّوتوزيعهاّحســـــــــبّالمنطقةّّاألكثرّأهمية,ّّكذلكّتحديدّالماهرةّالعاملةّ

قليلةّمنّّنســبهاوانّكانتّّاســتغاللهاّالمتاحةّوالممكننقاطّالضــعفّوالتهديداتّللمجتمعّالســكانيّوالفرصّ
ّّ.(47جدولّ)ّراحلّمتتاليةللتنميةّالحضريةّمكونةّمنّمّرسمّخطةّاجلّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

                                                           

ّ.120ّإبراهيمّمسعودّالهموز،ّمصدرّسابق،ّصّ(1)

ّّ.232حسونّعبودّدبعونّ,ّمصدرّسابقّ,ّصّ(2)
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ّ(47جدولّ)
0202ّّلسنةّّاسلوبّتحليلّسواتّللواقعّالسكانيّلمدينةّالمحاويل

ّ
ّاإلسكان في مدينة المحاويل :اسلوب تحليل سوات لقطاع  -2

تشــملّالخاصــةّبقطاعّاإلســكانّفيّمنطقةّالدراســةّوالتيّيتضــمنّهذاّالتحليلّعلىّمجموعةّمنّالمؤشــراتّّّّ
,ّتكاليفّالبناءّ(ّوغيرها,ّوتتنوعّفرصّتنميةّمنطقةّّعددّاالســـــــــر,ّحجمّاالســـــــــرةّ,ّّ)العقارمثلّّالمهمةّالركائز

ألجلّالوقوفّعلىّنقاطّالقوةّوالضــــــعفّعلىّجانبّّمنطقةكلّااليديّالدراســــــةّنرىّبضــــــرورةّتحليلّمؤشــــــراتّ
ّ(.48جدولّ)ّينةّقاطرةّللتنميةّالمحليةّللمدّتمثلحيّوالفرصّوالتهديداتّوالخروجّبأولوياتّلتنميةّكلّ

 عناصر الضعف عناصر القوة

 حداثة المجتمع السكاني ومعدل نمو مرتفع -1
 ( %65بنسبة بلغت  )ارتفاع نسبة الشباب الذكور-2
 .ي إن المجتمع السكاني مازال فتياأ

 . %52بنسبة  العملسن في ارتفاع نسبة الفئات الشابة التي -3
 السكانية.انخفاض بمستوى الكثافة -4
  ارتفاع نسبة النوع بتفوق عدد الذكور على عدد االناث-5

 .107حيث بلغت 
 

 ةأحياء قديمة النشتوزيع السكان غير متوازن بين اال-1

 والحديثة. 
 انخفاض بمستوى الكثافة السكانية.-2
 استمرار الهجرة من الريف الى المدينة -3
 .%45بنسبة  البطالةارتفاع معدل -4
 تراجع عدد العاملين في االنشطة االنتاجية وكثرة العاملين -5

 . %22بنسبة في االنشطة الخدمية 
 .رغم ارتفاع نسبة النوع قلة فرص العمل -6
 

 التهديدات الفرص

* توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من اجل تقليل نســـــــبة البطالة 
والتركيز على تشـــــغيل أصـــــحاب الشـــــهادات من والل  توفير القروض 

ال ســــيما الصــــناعات الصــــغيرة في الميســــرة إلقامة المشــــاريع الصــــغيرة 
 المدينة 

*عدم تشــــــغيل واســــــتثمار الطاقات الشــــــابة وأصــــــحاب الخ رة 
 واعتماد المحسوبية األجن ية الغير محلية واالعتماد على العمالة 

 في التوظيف .

 األولويات

 تقليل نسبة معدالت البطالة، توفير فرص عمل وتشغيل أصحاب الشهادات او توظيفهم بالمؤسسات الحكومية. -
 ،  من والل تطوير االرياف  تحسين مستوى دول الفرد , تحقيق التوازن في فرص العمل لتقليل مخاطر الهجرة  -
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ّ(48جدولّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
2020ّلسنةّّاإلسكانّفيّمدينةّالمحاويلاسلوبّتحليلّسواتّلقطاعّّّّّّّ

ّّ

 :التعليملقطاع  سوأتاسلوب تحليل  -3

اعدادّالكادرّ،ّعددّالمدارس)ّمهمةّمثلالّالتعليميةيتضــــــــــــــمنّهذاّالتحليلّعلىّمجموعةّمنّالمؤشــــــــــــــراتّّّّّّّّّّّ
ّّ.(49جدولّ)ّالدراسةمنطقةّّفيّللتنميةّفرصةّوتنوعّإمكانياتهاّالمؤشراتّوتوفرّهذه(،ّكفاءةّالتعليم،ّالتعليمي

 الضعفعناصر  عناصر القوة

 . دتوفر االيدي العاملة االزمة لعملية التشيي -1
 وجود دراسة ومسح ميداني للحاجة السكنية. -2

 السكنية.وفرة االراضي ل ناء المجمعات  -3   -1
 واإلسكان.التسجيل العقاري وسلف  منح قروض -4  -2

 توفر العديد من المهندسين والمخططين في -5 

 مجال االسكان

 سكنية.عدم تخصيص قطع اراضي  -1 -1
 ارتفاع تكاليف مواد ال ناء. -2 -2
 ونوع ال ناء الرديء.ظاهرة السكن العشوائي  -3  -3

 ارتفاع أسعار قطع األراضي. -4
  فرد/ اسرة( 6-5والبالغ ) المدينةارتفاع متوسط حجم االسرة في  -5

 . 2020لسنة 
 .انتشار المساكن الم نية بال لوك والطين -6

 التهديدات الفرص

  في منح قروض المصرفيةعمل التسهيالت  -1-1

 اإلسكان. التسجيل العقاري وسلف-2
تخصـــــــــيص القطع الســـــــــكنية للموظفين ب بجديةالعمل  -2

 من أصحاب الدول المحدود . والمحتاجين

 دعم أصحاب معامل الطابوق وواصة المتوقفة منها–3ّ

ّالحاجة وطلب وتوجه نحو إنشاء مجمعات سكنية. -4

 اإلسكانية الحكومية . عدم وجود تمويل كافي للمشاريعّ-1

 عدم التنسيق بين دوائر اإلسكان والتخطيط العمراني. -2

 حدوث هجرة داوليه تس ب أزمة للسكن من جديد. -3

 ضعف ال نية التحتية الستقبال المشاريع اإلسكانية   -4

 )ماء ، كهرباء ، صرف صحي(. 

 عدم حماية المنتجات االنشائية المحلية )الطابوق واالسمنت( من المنتجات  -5
ّطابوق المحاويل الميكانيكي . لأدى الى قلة المنتوج في معمالمستوردة مما  -1

 األولويات

توفير ســكن مالئم للزيادات الســكانية نتيجة النمو الســكاني  ,ومعالجة النقص والعجز الحاصــل في عدد الوحدات الســكنية، وتجديد األحياء  -
الســكنية القديمة، فضــاًل عن تشــجيع على ال ناء العمودي بوصــفه احد ال دائل وبســعر مناســب ويكون مكان هذل المجمعات الســكنية باتجال 

 ء ومحاور الطرق الرئيسية للمدينة.                                                              األراضي الفضا
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ّ:التعليملقطاع  سوأتاسلوب تحليل  (49جدولّ)

 

 عناصر الضعف عناصر القوة

 في المرحلة االبتدائيةوجود قانون التعليم االلزامي  -1
  من الكادر التعليمي )معلم، مدرس(توفر عدد كاف  -2
 . وجود المدارس الثانوية واالبتدائية -3
 تنامي مؤسسات التعليم االهلي لخلق نوع من المنافسة  -4
 وجود مديرية فرعية لمديرية التربية في المدينة -5
 هناك توجه بالتوسع في بناء مدارس متطورة.  -6
 تركز المدارس الثانوية في مركز المدينة  -7
 توجه من ق ل أولياء أمور الطلبة بتشجيع ال نات  -8

 على مواصلة الدراسة حتى الجامعية .

 يم.لوف مكتظة بالطلبة مما إثر على نوعية التعفمعظم الص -1
( مدرســــــــة 4) ة( مدرســــــــة وابتدائي3في المدارس الثانوية بواقع )نقص   -2

 الصفوف والقاعات الدراسية. وبحاجة لعدد من
  .وارجيينبصفة محاضرين  يعملون المعلمين والمدرسين  العديد   -3
 معظم ال نايات متهالكة وغير مؤهلة وبعظها مضى عليه عقود طويلة.  -4
 قلة في عدد القرطاسية واالعتماد على الطالب بتوفيرها. -5
 عدم توزيع المدارس بصورة صحيحة بين االحياء السكنية.  -6
 انتشار ظاهرة التسرب من الدوام بين صفوف الطلبة الذكور.  -7
 نقص ك ير في بنايات رياض األطفال في المدينة.   -8
 انتشار مدارس ) الكرفانات ( بس ب عدم اكتمال األبنية المدرسية .-9

 شيوع ظاهرة عدم مواصلة الدراسة الجامعية بسب عدم التعيين -10
 بعد التخرج

 التهديدات الفرص

التوســــــــع في بناء المدارس والعمل على تأهيل األبنية  -1
 القديمة. 

العمل على رفع مستوى المعلمين والمدرسين من والل  -2
 الدورات التدري ية المقامة محليا ودوليا.

تشـــــــكيل لجان لمحاســـــــبة ومتابعة حاالت التســـــــرب   -3
المدرسي من والل التعاون بين ادراة المدارس واولياء 

 أمور الطلبة.
 احات واسعة من األراضي الفارغة ل ناءتوفر مس -4

 المدارس في التصميم الحديث للمدينة.  
بذل كل الجهود من اجل القضــــاء على ظاهرة االزدواج  -5

 بين المدارس عن طريق اكمال األبنية المتوقفة .

 .المكتبات والمخت رات العلمية عدم وجود -1
المخت رات اعتماد  وعدمضـــــــــعف االهتمام بمظهر األبنية المدرســـــــــية   -2

 واألساليب الحديثة في التعليم.
 الفقر ووطورة تسرب الطلبة.  -3
 معظم المناهج الدراسية غير مواكبة للتطور التكنولوجي. -4
 القرارات الغير مدروسة وتعدد األدوار االمتحانية للطلبة الراس ين. -5
عدم الرغبة في اكمال الدراســــــــة الثانوية بســــــــ ب ارتفاع نســــــــبة البطالة  -6

 معيشي المتردي.والمستوى ال
اصــبح معظم الكادر التدريســي مهتم بالراتب والتدريخ الخصــوصــي وعدم  -7

 اثناء الدراسة في الكلية فقط . هتطوير مهاراته معتمدا على ما تعلم

 األولويات

التحرك وبســـــــرعة في بناء نظام تربوي تعليمي وتجديدل من والل المديرية العامة وفروعها المنتشـــــــرة في المدينة والتوســـــــع  في بناء رياض  -
قية االطفال و المدارس االبتدائية والثانوية ذات مواصـــــــــفات حديثة لتقليص العجز في األبنية وتحديث المناهج التربوية وتفعيل الدروس التط ي

 واالرتقاء بالمالكات التعليمية مما يتناسب والتطورات العلمية المتسارعة .  الالصفيةروح الوطنية لدى الجميع من والل النشاطات وغرس 
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 :ّالصحةاسلوب تحليل سوات لقطاع  -3
ّلقطاعّالصحةّسوأتاسلوبّتحليلّ(50ّجدولّ)

 عناصر الضعف عناصر القوة

في المؤســـــــــســــــــــات  الط ية والفنيةتوفر العدد الكافي من الكوادر  -1
 .الحكوميةالصحية 

 الحكومية واالهلية وسعة الطاقة االستيعابية. تالمستشفياوجود   -2
 .(3) وجود مراكز الرعاية الصحية -3
 من اأُلسرة يفوق حجم السكان. كافيتوفر عدد   -4
 الصحية.في المؤسسات  المختلفة توفير االدويةالعمل على   -5
 تنامي الوعي الصحي بين افراد مجتمع المدينة.  -6
 تحسين فرص بقاء المواليد األطفال على قيد الحياة . -7

 الحكومية.المستشفيات والمستوصفات  تأهيلعدم   -1
 .قلة الكادر النسوي التمريضي في جميع المستشفيات -2
 عدم االعتماد على األجهزة الحديثة في تشخيص حالة المريض.   -3
 العراق.الحالة الصحية في المدينة متردية ومعتمدة على العالج وارج  -4
 ّالمفراس( )الرنين والنقص الحاد في أطباء اوتصاص   -5
 الحاجة.عدم تعيين أطباء االسنان بداعي الفائض عن  -6
وعدم كفاءة الطوارئ قلة اعداد ذوي المهن الصحية وو رتهم المتواضعة  -7

  في المؤسسات الصحية الحكومية.

 التهديدات الفرص

  الصحية فيوالمراكز  المستشفياتالعمل على زيادة اعداد  -1
 بما يتناسب مع حجم السكان.المدينة 

توفر مساحات واسعة من األراضي لتشيد مجمعات صحية ذات  -2
 مواصفات متطورة.

االستثمار في القطاع الصحي والسيما  تشجيعالعمل على  -3
 المستشفيات التخصصية.

 الرعاية األولية من والل حمالت التلقيح. االهتمام بجانب -4
المؤسسات الصحية في العمل على تعيين األطباء وتوزيعهم في  -5

لتقليل  على وفق المعايير التخطيطية وحصة كل ط يب المدينة
 المدينة.الضغط على 

 حي من والل الفرق الصحية والعالم الصحينشر الوعي الص -6
هنية من والل دورات الط ية والم تالمالكاالعمل على تطوير  -7

 يبة تدر 

 قلة التخصيصات المالية. -1
 انخفاض في حصة الفرد من االنفاق على الصحة والتامين الصحي. -2
 عجز واضح في التجهيزات الط ية وارتفاع نسبة االنفاق الشخصي -3

 اثناء مراجعة المراكز الصحية.
 وعدم االعتناء بالمريض. قلة االهتمام بالجانب اإلداري  -4
 غير رصينة. ءعلى األدوية واعتماد مناشي السيطرة النوعيةغياب  -5
 غياب قانون مراقبة عمل األطباء في المؤسسات الحكومية -6

 او في العيادات الخاصة.
االمراض الناتجة عن الحروب التي مرت بها ال الد وعدم االهتمام بالجانب  -7

 الصحي  .

 األولويات

 رعاية صحية شاملة ومتكاملة بطرق حديثة ومستدامة تضمن حياة المجتمع من المرض. االهتمام بواقع الخدمات الصحية وتقديم -1 -
 الطب.المعايير من اجل مواكبة التقدم في مجال  أحدثالعمل على اصالح النظام الصحي وتطوير وتدريب المهن الصحية /الط ية الساندة وفق  -2 -

 التحتية.وتطوير ال نية  كافية عيادات استشارية توسع المستشفى وبناء والعمل فيالتخطيط -3
ّ. دعم وتطوير ودمات الطوارئ في المستشفيات والعدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية -4  -
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وخالصةّالقولّبعدّاستعراضّاإلمكاناتّالمتاحةّفيّمدينةّالمحاويلّمنّخاللّتحديدّنقاطّالقوةّوالضعفّ
ّالفرصّ ّبياناتّلكلّقطاعّمنّالقطاعاتّّوالتهديدات،ومعرفة ّقاعدة ّيعنيّوجود وانّهذهّّالمدروسة،هذا

باإلمكانّّذالعالقة،ّاالخططّالتنمويةّلكلّقطاعّمنّقبلّالجهاتّذاتّّألعدادالبياناتّتمثلّالقاعدةّاألساسيةّ
السيماّفيّّتستهلك،مماّّأكثرتحقيقّنهضةّتنمويةّشاملةّفيّالمدينةّوالوصولّبهاّالىّمدينةّمستدامةّتنتجّ

ّوالصحة.مجاالتّاستخدامّالمياهّوإنتاجّالطاقةّوتطويرّالنقلّوالتعليمّ

  :في مدينة المحاويل  مستدامةة حضرية تأسيس لتنميالإمكانية ثانياً: 

,ّوماّتوفرهّمنّانشـــاءّمدنّمســـتدامة,ّلماّتقدمهّمنّحياةّصـــحيةّوامنةّالىّتتجهّمعظمّمدنّالعالمّّّّّّّّّّ
استخدامّللطاقةّوالكهرباءّوالمياهّ,ّخاصةّبعدّارتفاعّأسعارّهذهّالخدماتّ,ّإضافةّالىّاالعتمادّعلىّالطاقةّ
المتجددةّالنظيفةّمثلّالطاقةّالشمسيةّوالرياحّ,ّوإعادةّتدويرّالمخلفاتّمماّيساهمّفيّالقضاءّعلىّالتلوثّ,ّ

اعيةّوتجاريةّصديقةّللبيئةّ,ّقريبةّمنهاّفيّسبيلّتوفيرّفرصّوتحتويّهذهّالمدنّالمستدامةّعلىّمناطقّصن
اطعامّنفســـــــهاّمعّاعتمادّعملّوتقليلّاالنتقاالتّللعاملينّ,ّانّالمدينةّالمســـــــتدامةّينبغيّانّتكونّقادرةّعلىّ

ّانّالتطورّعلىّمصــــــــــــــــادرّالطــاقــةّالمتجــددةّ,ّاقليــلّعلىّالمنــاطقّالريفيــةّالمحيطــةّبهــاّمنّخاللّاعتمــادهــ
ـــــاالتالسريعّ ـــــولّنمطّالحياةّالسكانّفيّّوالمعلوماتّّالذيّحصلّفيّالشبكةّالعنكبوتيةّوتكنولوجياّاالتصـ حـ

ـــــــةّ)المساحية(ّوخدماتّالبنىّالتحتيةّّالمدن ـــــــدماتّالمجتمعيـ ـــــــىّالخـ ـــــــولّعلـ ـــــــىّللحصـ واقاليهماّسهلّلهمّعلـ
ــــــــــــــــــــــــــــنّخاللّربطّتلكّالمدنّب تقنيةّتكنولوجياّ)الخطية(ّوانعكسّذلكّعلىّتحســــــــــــــينّتلكّالخدماتّللمدنّمـ

المعلوماتّواالتصاالتّالتيّلهــاّالقــدرةّعلــىّتــوفيرّالمعلوماتّاآلنيةّعنّمختلفّمكوناتّالمدينةّفيّالزمانّ
والمكانّمنّخاللّتقنيةّاالســـــــتشـــــــعارّالتيّتزودّصـــــــناعّالقرارّفيّالمدنّبالمعلوماتّالكافيةّفيّاتخاذّالقرارّ

ــــــــــــــــةّفيّتلبيةّال خدماتّالحضــرية،ّلســكانّالمدينةّواقليمهاّوانّهذاّالتحولّالذيّالصــائبّمنّقبلّإدارةّالمدينـ
ـــــةّ ـــــنّجهـ ـــــارّمـ ـــــداعّواالبتكـ ـــــاءّنتيجةّالمعرفةّمنّجهة،ّوالتقنياتّالتيّأدتّإلىّتطورّاالبـ حدثّفيّالمدنّجـ

ّ:ّوإلمكانيةّتأسيسّتنميةّحضريةّمستدامةّالبدّمنّاجراءاتّعديدةّيمكنّتوضيحهاّفيّاالتيّّثانيـة،ّ

1- ّ ّوإعادة ّالرمادية ّالمياه ّوالغساالتّّاستخدامها:استثمار ّالمغاسل ّمن ّالخارجة ّالمياه ّالرمادية ّالمياه تمثل
نظيفةّإالّأنّنسبةّتعدّغيرّمنّأنّهذهّالمياهّّاألرضية،ّوبالرغموالمصارفّوالحماماتّّواحواضّالمطابخ

بطرقّمعالجةّالمياهّالرماديةّالممكنّّ(ّومنWC)ّالصرفّالصحيتلوثّمياهّبنسبةّاقلّمنّّتلوثهاّتكوّن
يلّغسّالمجاالتّمثلفيّبعضّّتدويرهاّواستخدامهانسبيةّوفيّنفسّموقعّإنتاجها،ّومنّثمّإعادةّّسهلة
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ّالشوارعّوّالسيارات ّوتشجير ّوالمتنزهات ّالحدائق ّمثل ّالمدينة ّفي ّالحضرية ّدراساتّّ,الزراعة ّقد رت ولقد
%ّمنّإجمالي35ّّّتسدأنّكميةّالمياهّالرماديةّالمنـزليةّالتيّيمكنّإعادةّاستخدامهاّقدّالمدينةّأقيمتّفيّ

.ّكذلكّيمكنّإعادةّاستخدامّالمياهّالرماديةّالتيّتنتجّعنّ(*)سكانّالمنزلّالواحدّكمي ةّالمياهّالتيّيستهلكهاّ
ّمنّالمبانيّسكني ةّمثلّالمطاعمّّواألبنيةّالغيرّ نّالغرضّمنّمعالجةّالمياهّواّالعامة،المدارسّوغيرها
ويفضلّعدمّخزنّالمياهّّوالحيوان،والبيئةّّوصحةّاالنسانّزالةّالموادّالتيّقدّتضرّبالنباتاالرماديةّهوّ

منّاجلّعدمّانبعاثّالروائحّ يتمّمباشرةّاستخدامهّا وانمّا فضالًّعنّإقامةّمعملّلتحويلّّمنها،بعدّمعالجتهّا
ّاسمدة ّالى ّالصلبة ّالصحي ّالصرف ّّمخلفات ّفي ّمنها ّاالستفادة ّّويمكن ّفنيّالزراعة، ّكادر استحداث

 .فيّمدينةّالمحاويلّّمتخصصّبتفعيلّادارةّهذهّالخدمة

ّواحدةفيّمدينةّالمحاويلّتعدّالنفاياتّالكهربائية:ّاستثمارّالنفاياتّالصلبةّمنّخاللّحرقهاّوتوليدّالطاقةّ -2
بسببّالتقدمّالكبيرّوظهورّاآلالتّوالمصانعّوالسياراتّوالمعلباتّبالمدينة،ّمنّالمشكالتّالتيّتعصفّ

ّكلهاّتعدّاليومّمصادرّللنفاياتّوالّبدّمنّمعالجتهاّوالتخلصّمنها.ّذهوهّوغيرها،ّتوالزجاجّوالفضال
حيثّبلغتّوزنّكميةّالنفاياتّّ(ّطنّشهريًا،3196)ّفيّمنطقةّالدراسةّالصلبةّحيثّيقدرّحجمّالنفايات

84ّبينماّيبلغّوزنّتراكمّالنفاياتّفيّقضاءّالمحاويلّ)ّ**(ّطنّتقريبًا35082ّ,)2020ّسنةّالمتراكمةّل
واالستفادةّمنهاّمنهاّفيّاعادةّتدويرهاّالطرقّللتخلصّمنّالنفاياتّهوّاالستفادةّّأبرزمنّّو(ّطنًا،295ّ,

ومعّالتطورّالعلميّوالتكنولوجيّاصبحتّعمليةّتوليدّالطاقةّاوّالكهرباءّّّكهربائية.الطاقةّالّفيّانتاج
ستخدامّالنفاياتّفيّتوليدّالكهرباءّاوّالطاقةّيعملّعلىّموازنةّنّااّعالية،منّالنفاياتّعمليةّآمنةّبدرجةّ

 ،ّالـــفحم(ّ,الغاز,ّريّ)النفطّّوانبعاثاتّالغازاتّالدفيئةّالناتجةّعنّانتاجّالطاقةّباستخدامّالوقودّالحف
ّ
ّ
ّ

_______________ّ

ّ.2021ّّ/3/2)*(ّمقابلةّشخصيةّمعّالسيدّعمرانّعليّمكطوفّالمعموريّ,ّموظفّفيّدائرةّمجاريّالمحاويلّبتاريخّ

ّ.3/3/2021بلديةّالمحاويلّبتاريخّجبارّمزعلّمسؤولّوحدةّالبيئةّفيّّرمالحظين،ّستارئيسّمقابلةّشخصيةّمعّ)**(ّ
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ّالصددّيمكنّاحالةّ الىّاالستثمارّمنّقبلّالشركاتّالمتخصصةّلسدّالمدينةّالنفاياتّفيّّمشروعوبهذا
المشروعّالمحالّللشركاتّاالستثماريةّانّيوفرّاألموالّالمخصصةّالكهرباءالمحاويلّمنّحاجةّ ويمكنّلهذّا .ّ

وبئةّالتيّقدّتخلفهاّمواقعّالطمرّالىّتقليلّنسبّالتلوثّوانتشارّاألمراضّواألّاضافة،ّالنفاياتشهرياّلطمرّ
ّ.ّفيّالمدينةّالصحي

المساحاتّالخضراءّّّ:ّانفيّالهواء(ّالمنبعث2Coّّعملّعلىّزيادةّالمساحاتّالخضراءّلتقليلّمنّغازّ)ال -3
إلحداثّتغييرّإيجابيّوتحقيقّالتنميةّالمستدامةّتوفرّّالحضريةّ المناطقّّولمدينةّالمحاويلّّ,فرصاًّكبيرّة تعّد

كماّتوفرّحلوالّلماّينتجهّالتحضرّالسريعّفيّالمدينةّ,ّ المدينةّخاللهاالخضراءّبمثابةّالرئةّالتيّتتنفسّمنّ
منّ(%80ّّ)فالمدنّمسؤولةّعن التيّتفتقرّالىّمقوماتّالتنميةّالمستدامةّمنّاثارّعلىّالصحةّوالسالمةّ,

لعملّعلىّزيادةّنسبةّالغطاءّاذّالبدّمنّا,ّّالحرارّيّاالحتباسظاهرةّوالمسببةّلالدفيئةّّالغازاتانبعاثاتّ
ّ ّّالنباتي ّخالل ّمن ّالمدينة ّاطراف ّعلى ّاو ّالحضرية ّالمدينة ّفي ّخنفارة ّغابات ّمشروع )غاباتّتنمية

،ّوذلكّمنّخاللّالتوسعّفيّشرقّالمدينةّّسديرهفيّغربّمدينةّالمحاويلّومشروعّغاباتّأبوّاصطناعيةّ(ّ
منعّعملياتّعلىّوالعملّ التيّتعدّحزامّاخضرّللمدينة,نعّعملياتّقطعّاألشجارّومّفيّزراعةّاألشجار

,ّتعدّالمناطقّالخضراءّدرعّالمدينةّّوخاصةّفيّالمناطقّوالمساحاتّالمزروعةّالعشوائيّالتوسعّالعمراني
لتقسيمّالمساحاتّّاألشجاراستعمالّّوباإلمكان,ّّالبيئةّالحضريةّللمدينةفيCo2ّّتلوثّالهواءّبغازّضدّ

إنّكانتّحدائقّّاألراضيحدودّّإلظهارالتشجيرّّاستخدامّإضافةّالىالكبيرةّوّتصنيفهاّبحسبّالحاجةّلهاّ
 .أوّمناطقّعمرانية

تعر فّالصناعاتّالصديقةّللبيئةّأوّماّيسم ىّبالصناعاتّّوّالتوجهّنحوّالصناعاتّالنظيفةّفيّالمدينةّ: -4
ّ ّوهيالخضراء ,ّّ ّونفاياتها، ّانبعاثاتها، ّحيث ّمن ّالبيئة ّعلى ّضررًا ّاألقل  ّالصناعية ،ّومكوناتهاالعمليات

تهدفّالصناعاتّّتهالكّوواستهالكهاّللمواردّالطبيعية،ّوتشملّهذهّالصناعاتّعملياتّالتدويرّوإعادةّاالس
لبيئة،ّوذلكّمنّخاللّالصديقةّللبيئةّإلىّتعزيزّأنماطّاستهالكيةّوإنتاجيةّأكثرّاستدامةّومحافظةّعلىّا

علىّمسؤوليةّتجاهّتأثيرّمنتجاتهّاتقديمّسلعّوخدماتّغيرّضار ةّبها،ّإلىّجانبّتحم لّالشركاتّالمصن عةّال
ّو ّالصناعاتّتخدمّالبيئةّ, ّوذلكّمنّخاللّتشريعّالسياساتّّهذه ّبالبيئة، وتجذبّاالستثماراتّالمهتم ة

مّعملياتّاإلنتاجّالصناعي زّتقد  ّّوّوالمبادراتّالداعمةّلها،ّوالتيّتعز  كفاءةّمنتجاتها،ّبهدفّتطويرّالنمو 
ّّ,ّاالقتصاديّالمستدام جيةّالنظيفةّهيّالتوجهّنحوّاألسواقّوالتوفيرّالماديّوانتاّتالصناعاومنّفوائد

صحيةّمنّخاللّالمحافظةّعلىّالمواردّالتيّيحتاجهاّالعملّفيّهذهّالصناعاتّومنّّةافضلّوتوفيرّبيئ
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بتعادّعنّالصناعاتّالتيّتسببّاستهالكّللمواردّوتنتجّكمياتّواالهذهّالصناعاتّالكهربائيةّوّااللكترونيةّ
 للبيئةّ.كبيرةّمنّالملوثاتّ

مثلّالطاقةّالشمسيةّاوّالغازّالحيويّالذيّّوالبديلةّالتوجهّنحوّاستخدامّالطاقةّالكهربائيةّالمتجددةّالنظيفةّ -5
يمكنّاالستفادةّمنّاالشعاعّالشمسيّالعاليّفيّّاذيتمّانشائهّمنّمياهّالصرفّالصحيّاوّطاقةّالرياحّ,ّ

(ساعة/اليومّ,ّوتبلغّذروتهاّفيّشهري8,4ّمدينةّالمحاويلّ,ّحيثّتستلمّالمدينةّاشعاعّشمسيّسنويّيبلغّ)
ويتمّتوليدّالطاقةّالشمسيةّمنّخاللّنصبّخالياّشمسيةّ,ّ(ساعة/يوم11,4ّّ,11,3ّّابّوتبلغّ)ّتموزّو

فوقّاسطحّالمنازلّوالدوائرّالحكوميةّفيّالمدينةّّلتوليدّالطاقةّالكهربائيةّ,ّوباإلمكانّاستخدامّالسكانّلهاّ
محليةّموقعيهّنظيفةّومستدامةّالّتسببّايّملوثاتّبيئيةّاوّاصدارّالضوضاءّفيّحياتهمّاليوميةّلكونهاّ

والّعلىّأجزاءّميكانيكيةّ,ّوتمتازّببساطةّاستخدامهاّّّيعندّانتاجهاّللطاقةّ,ّلكونهاّصامتةّثابتةّالّتحتّو
ّمنّخاللّتتح ّكذلكّتعملّعلىّتسخينّالمياهّعنّطريقّاشعةّالشمسّالمباشرة اجّالىّتقنياتّعاليةّ,

منّّالكهربائيةّيمكنّتوليدّالطاقةّاستخدامّالسخاناتّّالشمسيةّذاتّاالنابيبّالمفرغةّمنّالهواءّ,ّايضاًّ
فيّالجزرةّالوسطيةّاوّّعلىّجانبيّالطريقّتبيناتوّرمنّخاللّّنصبّالرياحّالمتولدةّمنّسيرّالمركباتّ

ّواكتظاظّيمرّفيّوسطّالمدينةبغداد(ّالذيّّ–للطرقّ,ّاذّتمتازّمنطقةّالدراسةّبوجودّخطّالمرورّ)ّحلةّ
بالسيارات ناجحاّّويتمّ,الطريقّدائمّا توليدّالطاقةّمنّخاللّحركةّالسياراتّفيّالشوارعّوسوفّيكونّمشروعّا

تقومّالسلطاتّالمسؤولةّبنصبّمولداتّكهروضغطيةّالستخراجّالطاقةّمنّحركةّّاذّاذاّتمّاالهتمامّبه,
داتّالكهروضغطيةّعبارةّعنّأجهزةّيمكنّمنّخاللهاّتحويلّمرورّالسياراتّعلىّالطريقّ,ّوانّهذهّالمول

 .ّطبقّعليهاّالىّتيارّكهربائيّباإلمكانّاالستفادةّمنهّمالضغطّالميكانيكيّال
الدوائر -6 وبقيّة والصحيّة النقلّالجماعيّفيّالمؤسساتّالتعليميّة انّالنقلّالحضريّالجماعيّاستخداّم ّّلألشخاصّ:

ينتجّمنفعةّفيّالزمانّوالمكانّبواسطةّشخصّطبيعيّاوّمعنويّيضمنّالتحولّالفيزيائيّّونشاطّللخدماتّيمثلّ
منّّ(1)لألشخاصّوالبضائعّفيّمجالّالمحيطّالحضريّعلىّمتنّمركبةّمعدةّلهذاّالغرضّولمسافةّمقبولةّ

علىّّعتمدتاجلّتأسيسّمدينةّمستدامةّالبدّمنّالتوجهّنحوّالتنقلّالمستدامّوهوّتقليصّعددّالمركباتّالتيّ
او10ّّويكونّالتوقفّكلّّّم400,ّاذّيجبّانّيتوفرّخطّللنقلّالجماعيّلكلّالتنقالتّالتيّتزيدّعنّالوقود

                                                           

النقلّالحضريّّالجماعيّوعالقتهاّبالبعدّاالجتماعيّللتنميةّالمستدامة،ّقلّالحضرّيالنّخدمةّالميةّعبيدّهللا،ّ(1)
نموذجًا،ّرسالةّماجستيرّ)غيرّمنشورة(ّ,ّكليةّالعلومّاالقتصاديةّوالتجاريةّ,ّجامعةّّ–الجماعيّفيّمدينةّباتنةّ

 . 15,ّص2011ّ,الجزائرّ,ّّ-باتنة-الحاجّلخضر
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صياغةّّمنوضعتّالتيّّأدواتّومفاهيمّالنقلّالمستدامّّتعد,ّ(1)ّةدقيقةّقربّالخدماتّوالمناطقّالتجاري15ّ
علىّاحياءّّنّتأسيسّخطوطّنقلّجماعيّموزعةّفيّسبيلّإنجاحّالنقلّالجماعيّالبدّمّو,ّعبارةّ"ّاالستدامة"

يشيرّالتنقلّالمستدامّالىّالتنقلّضمنّالياتّوانماطّذاتّ,ّّالمدينةّفيّسبيلّالحدّمنّصعوبةّتنقلّالسكان
ّّتأثير المشيّوركوبّالدراجاتّوالنقلّالميكانيكيّالجماعيّوالصديقّللبيئةّمثلّمثلّمنخفضّعلىّالبيئةّ,

ّاألكثرّاستدامةفالمشيّهوّبارّانهّصحيّوغيرّمكلفّومحددّفيّانتاجّالتلوثّالمركباتّالخضراءّعلىّاعت
ّ-65,وانّالنقلّوحركةّالمرورّالمنفردّتسببّضوضاءّالمدنّحيثّوجدّانّالسيارةّالصغيرةّتصدرّصوتّبقوةّ

وانّانبعاثّغاز120ّيصدرّصوتّمقدارهّّ*ديسلّوالدراجةّالناريةّ)ّالماتورّ(90ّ منّالمركبات2Coّّ ديسلّّ,
الجماعيّوبهذاّينبغيّالتوجهّفيّمدينةّالمحاويلّنحوّالنقلّتختلفّمنّالمركبةّالصغيرةّوالمركبةّالباصّ,ّ

 ّ.ّ(29اثناءّتوقفهاّكماّفيّالشكلّ)ّلتقليلّالمساحةّالتيّتستغلهاّالمركبات

ّ(29شكلّ)
ّمقارنةّبينّوسائلّالنقلّفيّمجالّالمساحةّالتيّيشغلهاّكلّنوع

دارّالصفاءّللنشر1ّّتقنياتّ"ّ,طّ–معاييرّّ–المصدر:ّخلفّحسينّعليّالدليميّ,ّتخطيطّالخدماتّالمجتمعيةّوالبنيةّالتحتيةّ"أسسّ
ّ.445ّ,ّص2009ّوالتوزيعّ,ّعمانّ,ّاألردنّ,ّ

                                                           

 .160ص سابق،مصدر  غضبان،فؤاد بن  (2)
بلة شخصية مع  السيد وحيد حمزة الربيعي الموظف في هيئة النقل الخاص في )مرأب المحاويل(  بتاريخ )*( مقا

4/3/2021 
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التوجهّنحوّالعمرانّالمستدام)ّالمسكنّالمستدامّ(ّوهوّالذيّيلبيّجميعّاالحتياجاتّالحقيقيةّللساكنينّفيّ -7
,ّلمّّ(1)وحدةّجيرةّامنةّومريحةّوالمحافظةّعلىّالبيئةّقالوقتّالحاضرّبشكلّجيدّواستغاللّالمواردّبماّيحق

حيثّالتوجهاتّالمستقبليةّتتعاملّمعّالمسكنّبوصفهّوحدةّضمنّفقطّّيعدّالمسكنّبوصفهّوحدةّبنائيةّ
تأسيسّمسكنّمستدامّفيّمدينةّّتجمعاتّاسكانيةّيمكنهاّانّتحققّمفهومّالمجتمعّالمستدامّ,ّاذًاّفيّسبيل

المحاويلّالبدّمنّمراعاةّالتخطيطّالمستدامّعندّتأسيسّوحدةّسكنيةّومنّهذهّاألمورّهوّاستعمالّالموادّالتيّ
أيّتتسمّّبقدرتهاّعلىّالبقاءّ,ّويساهمّفيّتقليلّالكلفةّالناتجةّمنّاستهالكّالموادّسريعةّتمتازّبديمومتهاّ

يّمجالّتكاليفّالصيانةّفيّالحاضرّوالمستقبلّ,ّلذلكّالبدّمنّاختيارّالتصميمّالتلفّ,ّإضافةّالىّالترشيدّف
فانّالشكلّالهندسيّّاخّالمنطقةّالسكنيةّ,ّالهندسيّالمناسبّللوحدةّالسكنيةّوتوجيهّالمسكنّبماّيتالءمّمعّمن

ّلرياحّالسائدةّفياّكلّمنّدرجاتّحرارةّالهواءّواالشعاعّالشمسيّ,ّبماّانّتأثيرللوحدةّالسكنيةّهوّمنّيحددّ
ّالدراسةّ ّالبدّمنّتصميمّ(ساعة/اليوم8,4واشعاعّشمسيّسنويّيبلغّ)ّالرياحّالشماليةّالغربيةهيّمنطقة ,

الطبيعيةّألطولّفترةّممكنةّ,ّوتقليلّتعرضّسقوفّالمبانيّفيّاالتجاهّالذيّيسمحّبمرورّاإلضاءةّوالتهويةّ
وبهذاّّمنّخاللّطليّاسطحّالبناءّباأللوانّالبيضاءّالفاتحةّالتيّتعكسّدرجةّالحرارةّّالشمسّالمبانيّإلشعاع

وبقاءّحرارةّالمسكنّمنّّوالتدفئةّوالتبريدالطاقةّالمستهلكةّفيّاإلضاءةّّوتقلّ,ّسوفّيقللّمنّاكتسابّالحرارة
ساكنّكاستخدامّاأللوانّالتيّإضافةّالىّاعتمادّالمعالجةّالمناخيةّفيّّطالءّواجهاتّالمّ,ّالداخلّاكثرّلطفاًّ

كماّينبغيّانّتكونّّتمتازّبقلةّجذبهاّألشعةّالشمسّمعّمراعاةّاأللوانّواالشكالّوعدمّتشويهّالذوقّالعامّ,ّ
وقليلةّفيّالواجهاتّالجنوبيةّالمطلةّعلىّاشعةّالشمسّّ, عددّالطوابقّالنوافذّصغيرّة وانّارتفاعّالمبانيّوزيادّة

(متر,ّّوان5ّ-2ارتفاعّالمبانيّمنّ)ّزمعّمعاييرّالتنميةّالمستدامةّبحيثّالّيتجاّوّمالّيتالءوالمبالغةّفيهاّ
وفيّسبيلّالشمسيّ,ّّباإلشعاعّالمسكنّّتأثرشكلّالمربعّفيّالبناءّيكونّافضلّمنّالمستطيلّمنّناحيةّال

مستوياتّانبعاثّالغازاتّالدفيئةّّأدنيتحقيقّمساكنّمستدامةّالبدّمنّتوفرّاستدامةّبيئيةّمنّخاللّتحقيقّ
والطاقة،ّوتوفرّاستدامةّاجتماعيةّمنّخاللّمساهمةّالمنزلّبتوفيرّاألمانّلساكنيهّوتقليلّمنّاستهاللكّالماءّ

منّعملياتّالسطوّوالجرائمّالمماثلةّ,ّوالبدّمنّتحقيقّاستدامةّاقتصاديةّمنّخاللّالتوفيرّالماليّفيّعملياتّ
ّّوالسكنّفيهّ.البناءّوخاللّاستخدامهّ

                                                           

العددّّوالتنمية،مجلةّالمخططّّالمسكن،التخطيطّوالتصميمّالمستدامّفيّّإلمكانيةمفاهيمّوتطبيقاتّّوفيق،ضياءّ(1)
   .117,ّص2013ّ,ّجامعةّبغدادّ,27ّّ
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 توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات وهي كاالتي: 
تمتاز منطقة الدراسة بالموقع الجغرافي المتميز الذي يدعم التطوير العمراني حيث ساعدت  .1

وقلة انحداره وتوفر الموارد المائية المتمثلة شبه التام العوامل الطبيعية متمثلة باستواء السطح 
 ود التربة الصالحة، شجع على التوسع في بناء المساكن.    بنهر المحاويل وجداوله، ووج

ليسجل  (2020و 2007و 1997) لألعوامالنمو السكاني لمدينة المحاويل  في معدالت التباين .2
عام ( نسمة 17125)ذلك لتطور اعداد السكان من  ( ويرجع2020-2007للمدة )( 5.2%)

 م.  2020نسمة في عام ( 45072)م و  2007( نسمة في عام 23472)و م  1997

بارتفاع الفئات الشابة وسن العمل، فضال عن تفوق نسبة النوع لصالح تمتاز منطقة الدراسة  .3
مما يوفر االيدي العاملة الرخيصة التي تساهم في عملية التنمية  (107الذكور حيث بلغت )

 اقتصاديًا للمدينة.

ية في مدينة المحاويل قد تنوعت بين اتضح من خالل الدراسة ان أسباب نشاءة المناطق العشوائ .4
) اقتصادية و اجتماعية و تخطيطية عمرانية وسياسية تشريعية ( بعضها داخلية وأخرى خارجية 

 للمناطق غير الرسمية نفسها . 

بسبب ضعف  2003كشفت الدراسة ان ظاهرة السكن العشوائي قد تنامت وازدادت بعد عام  .5
 الجهات الرقابية في المدينة .

( مسكن 5153من خالل الدراسة ان عدد المساكن العشوائية في مدينة المحاويل بلغ ) تبين .6
( من مجموع سكان مدينة %27( نسمة ونسبة بلغت )12168وعدد السكان لهذه المناطق بلغ )

 م. 2020( نسمة حسب تقديرات 45072المحاويل البالغ )

سجما مع مصالح أصحاب علمي ومنالمناطق العشوائية بعيدا عن أساليب التخطيط ال ان واقع .7
 بالخدمات.يمكن تنميتها او تزويدها  والاألراضي اذ اليمكن معالجتها 

اتضح من خالل الدراسة هناك تباين بين الخصائص العمرانية والموقعيه والقانونية واالجتماعية  .8
 والبيئية واالقتصادية في المناطق العشوائية.

 االستنتاجات
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ن المناطق العشوائية قد شيدت على االراضي الزراعية تبين من خالل الدراسة ان اغلب مساك .9
( من مجموع المساكن العشوائية اما النسبة المتبقية فقد توزعت على المناطق %70وبنسبة بلغت )

 . ( %10) واألشخاص معينين( %20بنسبة )الفارغة في احياء المدينة واألراضي التابعة للدولة 

ان المناطق العشوائية في  ،في المدينة  والتعليميةاتضح من خالل توزيع الخدمات الصحية  .10
موجود من خدمات  مدينة المحاويل تفتقر الى العديد من هذه الخدمات وانما يتم اعتمادهم على ما

حيث تبين ان المناطق العشوائية بحاجة الى مركز في االحياء النظامية القريبة من مناطق سكنهم 
مما اثر سلبا على الخدمات  (،3( ومدارس ثانوية )5ة )( ومدارس ابتدائي3( وروضة )1صحي )

 .  وولد ضغط على الخدمات  المخصصة لألحياء النظامية

اتضح من خالل الدراسة ان السكن العشوائي قد اثر في ابعاد التنمية الحضرية المستدامة  .11
 بشكل مباشر. والبيئية()االقتصادية واالجتماعية 

ي قد تسبب في توقف العديد من المشاريع في المدينة ومنها بينت الدراسة ان السكن العشوائ .12
و ملعب المحاويل الرياضي و تنمية وتطوير مستشفى المحاويل و  الكهربائية،مشاريع نقل الطاقة 

 خنفارة .  منتزه ومحميةالمشاريع االستثمارية األخرى المتمثلة بالجانب السياحي منها 

 والبصري،انتشار التلوث البيئي والتلوث السمعي أوضحت الدراسة ان المدينة تعاني من  .13
إضافة الى انتشار المظاهر الريفية  للكهرباء،بسبب انتشار المولدات االهلية وتدلي االسالك الناقلة 

 العشوائية،وتربية الحيوانات والطيور داخل االحياء النظامية من قبل سكان المناطق  المدينة،في 
    واالمراض.وانتشار األوبئة على جمالية المدينة  أثرمما 
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  قرتحاتامل

 المقترحاتمجموعة من  الى فضت الدراسةأ نتائج،بناًء على ما تقدم وما توصلت اليه الدراسة من 
 التنمية الحضرية المستدامة. وتحقيقالسكن العشوائي  معالجة الهدف منهاالتي 

ان تكون فائدة منها من قبل الجهات  اقترح تنموية،من استراتيجيات  الدراسة هما طرحتوفق   .1
 للمدينة،اجل تطبيق االستراتيجية المقترحة  ومن المدينة،الحكومية لمعالجة السكن العشوائي في 

تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي في مديرية التخطيط اقترح 
 .س المحافظةالعمراني في محافظة بابل ومديرية بلدية المحاويل ومجال

يمكن تبني طرق وبرامج لمعالجة المناطق العشوائية، من خالل انشاء مجمعات سكنية عمودية  .2
األراضي الفارغة في األجزاء  طابقين، ويتم تشيدها فيعن  المبنىواطئة الكلفة وال يتجاوز ارتفاع 

مصارف بموجب قروض ميسرة من ال لهموتمنح  المدينة،الشمالية والشرقية والغربية من 
له  طالحكومية، ويتم اخالء المناطق العشوائية وإعادة األراضي واستخدامها بحسب ما مخط

  بالتصميم االساس.

متابعة التجاوزات التي تحصل داخل التصميم األساس والحدود البلدية على األراضي العائدة  .3
ر حال للدولة او المخصصة كمناطق خضراء او ساحات لعب األطفال لغرض معالجة االم

 وقوعه وعدم ترك فرصة الستمرار تلك المشكلة.

 استثمار الميزة المكانية التي تتمتع بها مدينة المحاويل . واجراء برامج تنموية مستدامة للمدينة . .4

ضرورة وجود استثمار حكومي في جميع المجاالت الستيعاب االعداد الكبيرة من القوى العاملة  .5
ة الفقر في المدينة، ويتم من خالل انشاء الصناعات الصغيرة الشابة، مما يساعد من تقليل نسب

 والخفيفة وغير ملوثة الصديقة للبيئة.

مصادر  استخدامضرورة تقليل استهاللك الوقود االحفوري المعرض لالستنزاف، والتوجه نحو  .6
من  الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة االنظيفة في مختلف االستخدامات، ومنهالطاقة المتجددة 

تدوير النفايات الصلبة، إضافة الى استخدام المياه الرمادية بعد تدوير مياه الصرف الصحي 
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واستخدامها في سقي الحدائق وغسيل السيارات بما يصب في تنمية المدينة والمحافظة على 
 الموارد الطبيعية من االستنزاف.  

دارة الذكية واإلسراع في انشاء المشاريع السيما اإل المدينة،استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة  .7
الخدمية المهمة واالرتكازية لتحقيق ذلك لما لهذه اإلدارة من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في 

 الكترونيا.المشاريع الخدمية مباشرة من خالل االشراف عليها 

كسيد الكاربون العمل على تشريع قوانين للمحافظة على البيئة والحد من انبعاث غاز ثاني أو  .8
وحرق النفايات  منطقة الدراسةالناتج من المولدات االهلية وافران الشوي المنتشرة بصورة كبيرة في 

 تكدسها.الصلبة من قبل السكان بعد 

 فيالعمل على تنمية المدينة من خالل االستمرار في انجاز المشاريع المتوقفة والمخطط لها  .9
ه خنفارة وملعب المحاويل الرياضي وتنمية وتطوير التصميم األساس للمدينة ومنها منتز 

  بها.مستشفى المحاويل وإنجاز المدارس المتوقف العمل 

بحيث تكون عملية  في المدينةإتباع سياسة متوازنة في احداث تطوير وتنمية المناطق  .10
 في منطقة معينةتنمية  فياالستدامة عاماًل للتوزيع العادل في مجاالت التنمية الن التركيز 

المناطق االخرى واهمال الباقي سيؤدي الى عملية التفاوت في التنمية مشكاًل خلاًل  وتركالمدينة 
 أخرى.وسوف يؤدي الى ظهور مناطق عشوائية  ايضًا،كبيرًا 

اساس يمكن االستفادة من التجارب السابقة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء واتخاذها  .11
 لمدينة حضريةال للمناطقذج عملي لعمليات التنمية المستدامة نمو الوضع  االنطالق منه

 المحاويل  .

يمكن القيام به  مستدامة للمدينة والذي في سبيل انشاء تنمية التركيز على التوعية والتثقيف  .12
الموارد لضمان تلبية استغالل في  االستهاللمجتمع ذو ثقافة بيئية، وترشيد خالل  من

  والجامعات.وتبدأ عملية التثقيف من المدارس  ،مةالقاد االجيالاحتياجات 
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رقم االستمارة                                       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

كلية                                                                    جامعة القادسية    

                                                                         اآلداب 

                                                                     قسم الجغرافية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  ( -1-ملحق ) مارة االستبياناست                                    

........................................... المواطنة:اخي المواطن / اختي   

  وبركاته هللام عليكم ورحمة اللسا

 ةواثره في التنمية الحضريالسكن العشوائي  )عادل مجيد كسار ( بدراسة)يروم طالب الماجستير      
درجة   وهو جزء من متطلبات نيل( دراسة في جغرافية التنمية  –مدينة المحاويل المستدامة في 

واالسرة لوحدة السكنية جغرافية وتتضمن االستمارة مجموعة من األسئلة المتعلقة باالماجستير في ادأب 
واالفراد والخدمات والمشكالت التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة وأود أن أؤكـد هنـا، أن نجـاح 
الدراسـة الحاليـة يعتمـد إلـى حـد كبيـر علـى مـدى تعـاونكم الصـادق معنا في اإلجابة على جميع األسئلة 

والدقيقة خدمة للصالح العام علًما أن  الواردة فـي االستبانة لذا نرجو أدراج المعلومات الصحيحة
البيانات والمعلومات في هذه االستمارة هي معلومات عامة وال يشترط فيها ذكر االسم و يقتصر 

اإلجابة  حقلفي  (  ×  ) نرجو تعبئة االستمارة بوضع إشارة التعامل معها لغرض الدراسة فقط  
ية بحتة، راجين تعاونكم للحصول على أفضل وسوف تستخدم هذه البيانات ألغراض أكاديم الصحيحة

هذه االستبانة سوف تساعد في جعل هذا  علىفي اإلجابة   موضوعيتك النتائج ، .إن استجابتك و
      .بالمشاركة معكم البحث العلمي دقيًقا وتوصلنا إلى أفضل النتائج والطرق لجعل مدينة المحاويل افضل

...مع جزيل الشكر والتقدير  

)×(اإلجابة بعالمة  مالحظة:  

 ال تتطلب اإلجابة ذكر االسم 

 

 

          الباحث

- 1-  

 خصائص السكن العشوائي 
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:الحالة االجتماعية واالقتصادية معلومات السكان و األول:المحور   
 اسم الحي السكني او المنطقة السكنية: .1

.......................................  
 متقاعد )  ((   ( عاطل عن العمل )   (  كاسب )    موظف ) االسرة:مهنة رب  .2

 (  اخرى تذكر )
 (        انثى )    ( )   رب االسرة   ذكر جنس  .3
 (   )  5( اكثر من   )  5-4(   )  3-1عدد العاملين في االسرة الواحدة :  .4
 مهن حرة )  (فالح )  (  سائق )   ( عامل بناء )   ( بائع في السوق )   (  العمل:نوع  .5
    ( اكثر من زوجة )   (  زوجة واحدة )   االسرة:هل لرب  .6
 (  مطلق )   (    مفترق )    ارمل )  ((      ) متزوج هو:اذا كان رب االسرة ذكر هل  .7
 )     (       الكلي:عدد أفراد األسرة  .8
 ()    اكثر  )   (     ثالثة )   (   اسرة واحدة )   (    اسرتان الواحد: المسكنعدد األسر في  .9

 سنة فاكثر)  ( 65سنة )  (  (64-15سنة )  (  ) 15عدد العاملين في األسرة بعمر: اقل من  .10
     )   (جامعة(  ( إعدادية) ( معهد)  ) (  متوسطة)  (  ابتدائية )  امي االسرة:لرب التعليمي المستوى  .11
(    الف دينار)500 - 250)   (  الف دينار250من  لألسرة: اقلمستوى الدخل الشهري  .12

 مليون دينار)   ( اكثر من مليون دينار )    ( –الف 751 الف دينار)   ( 750 – 501
 )      ( 2003)      (  بعد  2003 الحي: قبلتاريخ السكن في  .13
 )     ( حضر )      ( : ريف2003قبل محل السكن  .14
  )   (   خارج المدينة(      ) داخل مدينة المحاويل : 2003محل السكن قبل  .15
    (       (    كال )     نعم ) اخرى:هل االسرة نازحة من محافظة  .16
 (     ( ايجار )   ملك )  السكن:نوع ملكية  .17
 (    ) فأكثر  201(   )  200 – 151(    )  150 – 100 االيجار:مقدار  .18
  (       سنة : ) (18عدد الذين تركو المدرسة من هم بعمر اقل من ) .19

 : نعم  )   (  ال   )   ( هل تعاني من مشاكل السرقات  .20
 هل تعاني من مشاكل مع الجيران : نعم )  (  ال )   ( .21
 )   ( ال )   ( المشاجرات :  هل تعاني من تجمع الشباب واثارة  .22
 :  نعم )  (  ال )   ( هل تعاني من مشكلة تعدد االسر في المسكن  .23
 هل تعاني من مشكلة الحيوانات السائبة : نعم )   (    ال  )  (  .24
 نعم )   (  ال  )   (  مسكنك :هل تعاني من تربية الحيوانات بالقرب من  .25
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:الخدمات في المنطقة و سكنيةال خصائص الوحدة الثاني:المحور             

  300 )     ( 2م300- 201)      (2م200-100)    ( 2 م100لمسكن اقل من ا بناءمساحة  .1
 فاكثر)     ( 2م

 (  )  2م150)   (    أكثر من 2( م150-100(   )  )  2 م100مساحة قطعة األرض: اقل من  .2
 دولة )   (  زراعية )   (  اشخاص )   ( نوع ملكية األرض :  .3
 (ة نعم يذكر السعر )      هل تم شراء ارض المسكن : نعم  )  (  ال )  (  اذا كانت اإلجاب .4
 كيف كانت األرض قبل البناء عليها: ارض فارغة )   ( ارض زراعية )   ( مباني حكومية )  (  .5

 حديقة عامة )   (
 عدد الطوابق: طابق واحد )      ( طابقين )      ( .6
 عدد الغرف في المسكن:  غرفة )    ( غرفتان )   ( ثالث غرف )   (  .7
 )    ( ال هل يوجد في البيت غرفة استقبال: نعم )    (    .8
 )    ( ال هل يوجد في البيت مطبخ :  نعم )    (        .9

 غرفتان )  ( ثالث غرف )  (  )    ( غرفة  عدد غرف النوم  : .10
 (    )   ال(      )   حديقة: نعمهل يوجد في البيت  .11
 )      ( ال هل يحتوي المسكن على كراج :    نعم )      (         .12
 )  (  طين )  (  اخرى)  (ترمسون (   )  (   بلوك   : طابوق ) الجدران ما نوع مادة بناء .13
 صفيح )   (  (   )   خشب(    حديد شيلمان )  (    هل سقف البيت :  صب كونكريت )  .14
 )   (  ال )   ( هل جرى تحوير وترميم للمسكن: نعم .15
 (   )  2019 – 2010(  )   2010 – 2003(      )2003تاريخ بناء المسكن قبل  .16
 ( متوسطة )   (  متدهورة )   (     جيدة ) المسكن:حالة بناء  .17
 هل تعاني من رداءة المسكن: نعم )    (     ال )     ( .18
 هل تعاني من ضيق المسكن: نعم )    (     ال )     ( .19
  ( مركز شرطة )  ( مركز صحي ( كهرباء ) ( مدرسة ) ماء )   :ما نوع الخدمات التي تفتقر لها  .20

نادي اجتماعي  )   ( روضة )  ( مطاعم )  (  مكتبة عامة )  ( حدائق عامة )  (  )  ( سوق )  (
 ( نادي رياضي ) 

 (   )  (  ال      ) نعممقدمة من قبل المؤسسات الصحية ؟ هل هناك خدمات . 22
  الصحية؟ما مقدار الوقت المستغرق للوصول للخدمات . 23

 )   ( دقيقة 20 اكثر من دقيقة )  ( 20الى  15 ،دقائق )  (  10الى  7دقائق )   (  7اقل من 
 (   أبار)  (   شراء من الخزانات الجوالة )  ((  النهر)   شبكة اإلسالة )  ما مصدر مياه الشرب:  .24
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    طريق معبد ) ( طريق )  ( طريق مغطى بالحصى )  (  لمنطقتك:ما نوع الطرق الرئيسية المؤدية  .25
 طريق ترابي )  ( 

 )     ( ال)    (      المنطقة: نعمهل توجد مجاري صرف صحي في  .26
 )   ( ال(     نعم ) المرور:يناسب حركة  الرئيسيةهل تعتقد ان عرض الشوارع  .27
 )     ( الهل تعاني من عدم وجود خطوط نقل قريبة : نعم )    (      .28
( ترميها خارج    ) كيف تتخلص من النفايات المنزلية : وضعها في حاويات وتسليمها الى عامل النظافة  .29

 )  ( ترميها في النهر او البزل القريب من سكنك )  ( المنزل )  ( تعمل على حرقها في الكثير من األحيان 
    العشوائي(السكن  )دوافعأسباب السكن العشوائي  الثالث:المحور 

هو  فما وبيئية(واجتماعية  اسباب )اقتصاديةكان سبب سكنك العشوائي هي  إذا  -1
  السكن:أسباب  برأيك

 ال )   (  (  نعم )  العشوائية:كان ضعف اإلمكانات المادية سببًا في سكنك في المناطق  هل
 )   (   الهل كان الحصول على العمل سببا في سكنك في المناطق العشوائية: نعم )   (    

 )   (  الهل كان انخفاض سعر االرض سببا في سكنك في المناطق العشوائية: نعم )   (    
 (سكنك في الحي : نعم )  (  ال ) هل كان انخفاض تكلفة البناء في المناطق العشوائية سبب في 

 ( كال )   (     هل كان لمعارفك او اقاربك دور في سكنك في هذا الحي: نعم )  
 هل لزيادة عدد افراد االسرة سببا في سكنك في المناطق العشوائية: نعم )   (    كال )   (  

  (اطق العشوائية : نعم )  (  ال ) سكنك في المن يهل كانت الصراعات االجتماعية والحروب والتهجير سبب ف
 ال )   (  (  نعم )   ارتفاع اإليجارات في المناطق األخرى سببا في سكنك في المناطق العشوائية :هل 

 سابقا ماهو سبب سكنك في المدينة ؟الريف  من سكاناذا كنت  -2
 هل كانت شحة المياه واالنخفاض في اإلنتاج الزراعي سببا في سكنك في هذا الحي : نعم )  (  ال )  (

 )  (  ال )  ( العشوائية: نعمهل كانت النزاعات العشائرية سببا في سكنك في المناطق 
 هل كان توفر الخدمات في المدينة سببا في سكنك في المناطق العشوائية: نعم )    (    ال )    (   

 
 ...مع فائق الشكر والتقدير ...
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 رقم االستمارة                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
                                                                        جامعة القادسية 

    اآلدابكلية 

                                                                     قسم الجغرافية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  ( -2-ملحق )استمارة االستبيان                                     

 اخي المواطن / اختي المواطنة: ...........................................

  وبركاته هللام عليكم ورحمة اللسا

السكن العشوائي واثره في التنمية يروم طالب الماجستير )عادل مجيد كسار ( بدراسة)      
وهو جزء من متطلبات نيل  ( دراسة في جغرافية التنمية –الحضرية المستدامة في مدينة المحاويل 

درجة الماجستير في ادأب جغرافية وتتضمن االستمارة مجموعة من األسئلة المتعلقة بالوحدة السكنية 
واالسرة واالفراد والخدمات والمشكالت التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة وأود أن أؤكـد هنـا، أن 

علـى مـدى تعـاونكم الصـادق معنا في اإلجابة على جميع  نجـاح الدراسـة الحاليـة يعتمـد إلـى حـد كبيـر
األسئلة الواردة فـي االستبانة لذا نرجو أدراج المعلومات الصحيحة والدقيقة خدمة للصالح العام علًما 
أن البيانات والمعلومات في هذه االستمارة هي معلومات عامة وال يشترط فيها ذكر االسم و يقتصر 

في حقل اإلجابة (  × )نرجو تعبئة االستمارة بوضع إشارة الدراسة فقط  التعامل معها لغرض 
وسوف تستخدم هذه البيانات ألغراض أكاديمية بحتة، راجين تعاونكم للحصول على أفضل  الصحيحة

النتائج ، .إن استجابتك و موضوعيتك  في اإلجابة على هذه االستبانة سوف تساعد في جعل هذا 
  .     وتوصلنا إلى أفضل النتائج والطرق لجعل مدينة المحاويل افضل بالمشاركة معكمالبحث العلمي دقيًقا 

...مع جزيل الشكر والتقدير  

× () اإلجابة بعالمة  مالحظة:  

اإلجابة ذكر االسم  بال تتطل  

 

 

   الباحث       

 

- 2-  

االصليين محور سكان المدينة  
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 ..................................... :السكنياسم الحي  أوال:

 ثانيًا: هل يوجد في منطقتك سكن عشوائي: نعم )   ( ال )   ( 

 اذا كان الجواب نعم : هل اثر السكن العشوائي في منطقة سكنك على : 

: نعم )   ( ال )  ( اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير :  ازدحام المدارس )   (  الخدمات التعليمية-1
( انتشار االمراض بين الطلبة بسبب      (المدارس إلى وجبتين أو ثالثشطر دوام رداءة التعليم )  (  

 االزدحام في الصف )  ( سرعة استهالك األثاث المدرسي )  (

نعم )   (  ال )   ( اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير: زخم المراجعين  الخدمات الصحية: -2
عين على الطبيب الواحد )  ( شحة بعض أنواع االدوية زيادة عدد المراجللمستشفى والمراكز الصحية)  ( 

 بسبب زيادة الطلب على أنواع معينة منها)  (

 : نعم )  ( ال )  ( المناطق الخضراء -3
 اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير: قطع األشجار )  ( 
 ( تلف الحدائق بسب تربية الحيوانات تكدس النفايات ورميها بصورة عشوائية )   

 األسواق العامة وغير منظمة )   (
 : نعم )  ( ال )   ( طرق النقل -4
اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير: تعقد كثافة منظومات النقل والمواصالت )  ( ازدحام الطرق في  

وقت الذروة )  ( التجاوز على المناطق المخصصة للطرق )  ( تسرب المياه  الى الطرق مما يؤدي الى 
 قصر عمر الطريق وتلفه )  (

 : نعم )  ( ال )   ( شبكة الصرف الصحي -5
كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير: الضغط على شبكات الصرف الصحي )    ( تصريف المياه  اذا

الثقيلة الى المناطق المجاورة )   ( تلوث المياه الجوفية  )    ( انتشار االمراض والحشرات والذباب 
 والفئران )  ( تجمع المياه االسنة على األراضي المكشوفة )    ( 

 :نعم )   ( ال )   ( .العشوائي الى اتساع ظاهرة تريف المدينةهل أدى السكن  -6
 اذا كان الجواب نعم كيف ساعد على ذلك : انتشار وتغلغل القيم والسلوكيات العشائرية في الحياة العامة ) (

 شيوع المظاهر الريفية في مجتمع المدينة  )  ( 
 انتشار ظاهرة المغاالة في المناسبات من خالل الوالئم وبناء الخيم وشيوع المالبس الريفية )  (  

 الزواج المبكر وتعدد الزوجات )  (
 ارتفاع وتيرة االمية الن معظم سكان العشوائيات اليجيدون القراءة والكتابة )  ( 
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 ارتفاع ظاهرة االستجداء وخاصة لدى األطفال )  ( 
نسبة البطالة في المدينة الن المعروض من قوة العمل غير الماهرة اكبر بكثير من متطلبات العمل زيادة  

 في المدينة )  (
 : نعم )   (  ال )   ( اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير: شبكة الكهرباء -7
 الضغط على محطات توليد الكهرباء )  (  -أ

 بصورة غير نظامية )  (  التجاوز على االسالك الناقلة للكهرباء  -ب
 ضعف في الطاقة الكهربائية )  (   -ت
 تلوث المدينة بصريا بسبب منظر االسالك المتدلية الى األرض لنقل الكهرباء )  (   -ث
 التجاوز على حصة المينة من الكهرباء )   (  -ج
 نعم )  (  ال )  (  تكدس النفايات:  -8

 اذا كان الجواب نعم كيف اثر: 
 حرق النفايات )   (  -أ

 انتشار الروائح السامة )  (   -ب
 زخم على الحاويات الخاصة بالنفايات )  (   -ت
عدم استطاعة عامل البلدية بالقيام باألعمال المناطة اليه بشكل جيد بسبب رمي النفايات بشكل   -ث

 عشوائي )  ( 
 كيف اثر : نعم )   (  ال )  ( اذا كان الجواب نعم  انتشار تربية الحيوانات: -9

رائحة الحيوانات )  ( أصوات الحيوانات )  ( فضالت الحيوانات )   ( التجاوز على الحدائق الخاصة 
 بالمنازل)  (

 نعم )   ( ال )  ( اذا كان الجواب نعم ما هو نوع التأثير : االثار العمرانية: -10
تدني نوعية مساكنهم واثرها في جمال المدينة )   ( عدم اكتمال  المباني السكنية )  ( الضغط على 

 المناطق الحضرية  المخططة )  ( 
 :  بشكل عام هل اثر سكان المناطق العشوائيات على -11
 تدني أجور العمل : نعم )  ( ال )  (  -أ
 قلة فرص العمل : نعم )  ( ال )   (  -ب
 ارتفاع أسعار العقارات : نعم )   (  ال )    (  -ت
 ارتفاع أسعار اإليجارات : نعم )  ( ال )   (  -ث

 (  اعمال البناء )  هل نتج عن السكن العشوائي تلوث ضجيجي: اذا كان الجواب نعم كيف اثر: -12
 ئي )  (الورش الصناعية داخل السكن العشواتواجد األطفال في الشوارع وارتفاع أصواتهم )  ( 
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 : نعم )   (  ال )   ( هل ترغب بتغير سكنك بسبب وجود المساكن العشوائية -13
 : نعم  )  ( ال )  ( هل حصلت الظواهر االتية في منطقة سكنك بسبب السكن العشوائي -14
 كثرة المشاجرات :  نعم )   ( ال )   ( -أ
 كثرة السرقات   :  نعم )   ( ال )   ( -ب
 والمخدرات : نعم )   ( ال )   (تناول الحبوب  -ت
 انتشار االمراض واالوبئة  -ث
 ( اذا كان الجواب نعم كيف اثر:نعم )  ( ال )   :هل اثر سكان العشوائيات في تدني سلوك اطفالكم -14

 التسرب من المدرسة )  (      
 األلفاظ الغريبة بسبب االختالط مع أطفال العشوائيات )  (  
 تعلم األطفال السرقة )  ( 
 : نعم )  ( ال )  (هل اثر السكن العشوائي على األراضي الزراعية المحيطة بمدينتك -15       

 اذا كان الجواب نعم كيف اثر:           
 ضياع أجزاء كبيرة من األراضي الزراعية التي تزود المدينة بالمحاصيل الزراعية ) (   -أ

 محميات  ) ( جرف البساتين التي تعتبر -ب

  

 
 

 *********************** مع التقدير  *************************
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(3)ملحق    

(2020في منطقة الدراسة لعام )الستمارات االستبيان  العدديالتوزيع    

( 0.10× ومنطقة سكنية  حي  المصدر: عمل الباحث باالعتماد على المعادلة التالية )عدد الوحدات السكنية العشوائية في كل  

 

اسم الحي او المنطقة      ت لكل  تعدد االستمارا النسبة % عدد المساكن العشوائية 

 حي او منطقة

1-  .......... .......... ........ حي القصبة القديمة / الصغير  

 35 7 350 حي الصناعي والمعامل  2

 30 6 300 حي الزهراء 3

 .......... .......... ......... حي النور 4

1حي الفاروق 5  150 3 15 

 .......... ......... .......... الحي الجمهوري  6

2حي الفاروق/ 7  250 4 25 

 15 2 150 حي القصبة القديمة / الكبير 8

1حي الجوادين 9  200 4 20 

 27 5 270 حي الشهداء والعسكري 10

2حي الجوادين/ 11  250 5 25 

 5 1 50 حي المشتل  12

 50 10 500 منطقة الشاكرية  13

 61 12 613 منطقة خنفارة  14

 45 9 450 منطقة أبو بالو 15

 102 20 1020 منطقة السعيدية  16

 45 9 450 منطقة البدع الكبير  17

 15 3 150 منطقة البدع الصغير  18

المجموع                       5153 100 515 
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(4ملحق )  

(2020حجم عينة دراسة السكان االصلين في مدينة المحاويل لعام )   

 
 (0. 05× كل حي المصدر: عمل الباحث باالعتماد على المعادلة التالية )عدد االسر للسكان في 

*تم توزيع استمارة االستبيان على سكان المدينة االصلين فقط وتم استبعاد االسر العشوائية من االحياء االصلية والمناطق 
 ( اسرة عشوائية.5183العشوائية في مدينة المحاويل والبالغ عددهم )

 حجم العينة *عدد االسر   السكنياسم الحي      ت

1-  3 56 حي القصبة القديمة / الصغير 

 2 20 حي الصناعي والمعامل 2

 53 1065 حي الزهراء 3

 28 568 حي النور 4

1/حي الفاروق  5  830 42 

 32 644 الحي الجمهوري  6

2حي الفاروق/ 7  482 24 

 7 148 حي القصبة القديمة / الكبير 8

1/حي الجوادين 9  670 34 

 56 1120 حي الشهداء والعسكري  10

2حي الجوادين/ 11  208 10 

 9 189 حي المشتل 12

المجموع        6000 300 
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  Abstract 

The problem of informal housing, despite its different types, is one of the major 

problems and impacts that affect the development and sustainability of urban areas. The city 

of Mahaweel is one of the cities that suffers from the spread of the phenomenon of random 

housing in it, and the spread of the phenomenon of random housing has led to a decline in 

the quality of urban life in the city, and the problem has increased and worsened after 2003, 

which resulted in urban expansion on the lands belonging to the municipality and 

agricultural lands on the urban and rural outskirts This, in turn, led to many negatives of 

the city’s loss of aesthetics and environmental pollution in the city. The study area included 

(18) neighborhoods and residential areas with a population size of (45072) people who 

differed among themselves in all demographic, urban, economic, social and environmental 

characteristics. An obstacle to the sustainability of the urban development of the city, due to 

the current inflation in the size of residential areas due to the spread of informal housing, 

and the difficulty of dealing with these areas by the planning and executive authorities in 

the city, and modern methodologies must be followed in line with the planning demands 

and compatible with the privacy of the city, in addressing slums and integration With the 

surrounding urban area, there are reasons for the increased phenomenon of informal 

housing, neglect by land owners, whether k You are governmental or people and the 

reluctance to exploit them, which in turn makes lands vulnerable to exploitation by 

individuals, the absence of a supervisory and legal role on the part of the city’s executive 

authorities, and the failure to distribute plots of land to citizens by the state, which 

encourages and increases the unofficial exploitation of lands, the immigration factor The 

population growth that leads to an increase in the demand for the population, as well as the 

weakness of the supervisory authorities in the application of laws and legislation, especially 

after 2003, has made a very large contribution to the emergence of these communities, and 

we do not forget the love of ownership of some that is matched by greed in the lands of the 

state. The study aims to know the reality of random housing in the city of Mahawil and the 
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 ( B ) 
 

extent of its impact on the dimensions of sustainable urban development, and strive to 

develop solutions to the crisis by adopting the method of sustainable urban development to 

develop the city and reduce the problems it suffers from, and to develop an appropriate 

strategy after the availability of an integrated database. In order to achieve this, the study 

used the descriptive and analytical method, accompanied by field and office study, and in 

order to interpret and analyze the impact of this phenomenon, many methods were used, 

including a questionnaire form, field visits, personal interviews, and the use of qualitative 

analysis methods represented by the (sowt) method. The graphs and photographs in order 

to clarify the geographical phenomena and the demographic and residential characteristics 

of the study area. The study found that the reason for the emergence of random housing in 

the city is economic, social, planning, urban and political and legislative factors. The impact 

of random housing on the dimensions of sustainable urban development (economic, social 

and environmental). The study shows that the city of Mahawil possesses a set of 

developmental potentials, including its location on the main traffic link (Hilla - Baghdad) in 

addition to the railway transmission line (Basra - Baghdad) and the flat surface that is 

suitable for the construction of many residential complexes, in addition to the presence of 

the Mahawil River that passes In the city center, it can be invested in the creation of parks 

on both sides of the river and the amusement park, and it is characterized by Owning it to 

the forests of Khanfara and Abu Sidira, which is suitable for establishing an integrated 

tourism complex. The city also has an industrial zone that can be developed by establishing 

clean and environmentally friendly industrial projects, and all of these factors are among the 

elements of sustainable development in the city of Mahawil in the event of its investment, 

and the study included a group of Policies to deal with random housing in the city, the 

study recommended the direction of building a group of low-cost vertical residential 

complexes in empty lands in the northern, western and eastern sides of the city, not 

exceeding the two floors, according to a specific period of time, and with regulatory 

measures aimed at a safe and humane environment, and it is granted to Residents of slums 

under soft loans from government banks, and slum areas are evacuated.. 
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