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  بسم هللا الرحمن الرحیم  
 

  
  

]ياللْمِ إِالَّ قَلالْع نم يتُما أُوتمو[  
  

  صدق ا العلي العظيم                                                                              
  ))٨٥((سورة اإلسراء آية                                                                                
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  اإلهداء
  

د  یدنا محم ریة س ر البش م، خی ول األعظ ى الرس إل

اھرین   ین الط حبھ الطیب ھ وص ى آل ھ وعل لى هللا علی ص

  .وسلم

ً، أطال هللا إلى والدي ال ً واعتزازا   .عمرهعزیز حبا

 ً   .إلى والدتي التي نذرت حیاتھا من أجلنا جمیعا

  .خوتي الذین مھدوا لي طریق العلمإلى ا
  أھدي ثمرة ما وفقني هللا إلیھ                                     

  وسن                                                   

  ب



 

 
 

 

  شكر وتقدیر

بعد أن امحد ا سـبحانه وتعـاىل وأشـكره علـى توفيقـه  إلكمـايل متطلبـات البحـث         
أرى لزامــاً علــي ومــن دواعــي الوفــاء والعرفــان باجلميــل أن أتقــدم جبزيــل الشــكر واالمتنــان   

ــه مــن روح عل  والتقــدير ألســتاذي الفا ة وتوجيهيــة مســتمرة يــمضــل املشــرف ملــا أتصــف ب
  .شرافه على هذه الرسالةإ ورعاية متواصلة خالل

الرتبيـة   كما أجـد نفسـي مدينـة بالشـكر والتقـدير إىل رئاسـة قسـم اجلغرافيـة يف كليـة         
  .عدادي لكتابة البحثإيف تدريسي و للبنات رئيساً وأساتذة 

وأتقدم بالشكر جلميع مدراء الدوائر الرمسية ومنتسبيها يف مدينة النجـف ممـن قـدموا    
  .ى املعلومات املتعلقة مبوضوع البحثيل يد العون يف احلصول عل

ويدعوني واجب الوفاء والعرفان باجلميل إىل توجيه الشكر والتقدير إىل كل من أبـدى  
  .متام هذا البحثإيل املساعدة قوالً وفعال يف 
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  فھرست المحتویات
  الصفحة  الموضوع  الرقم

  أ  اآلية القرآنية  ١

  ب  اإلهداء  ٢

  ت  شكر وتقدير  ٣

  ح  فهرست المحتويات  ٤

  خ  فهرست الجداول  ٥

  د  فهرست الخرائط  ٦

  ك  فهرست األشكال  ٧

  هـ  فهرست الصور  ٨

  ١  المقدمة  ٩

١٠  
  الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة وانعكاساتها في بيئتها : الفصل األول

  الحضرية
  

  ٥  الموقع -  

  ٨  الموضع -  

  ١٠  السطح -  

  ١٢  التركيب الجيولوجي -  

  ١٢  المناخ -  

  ١٣  األشعاع الشمسي -  

  ١٦  درجة الحرارة -  

  ١٨  الرياح -  

  ٢٠  األمطار والرطوبة النسبية -  

  ٢٤  التربة -  

    المراحل المورفولوجية لمدينة النجف: الفصل الثاني  ١١

  ٢٦  المقدمة -  

  ٢٧  التسمية والنشأة التاريخية لمدينة النجف -  

  ٢٩  لمدينة النجف المراحل المورفولوجية -  

 ح



 

 
 

  ٢٩  المرحلة المورفولوجية األولى -  

  ٣٣  المرحلة المورفولوجية الثانية -  

  ٣٩  المرحلة المورفولوجية الثالثة -  

  ٤٢  المرحلة المورفولوجية الرابعة -  

  ٤٦  المرحلة المورفولوجية الخامسة -  

    السكان في مدينة النجف: الفصل الثالث  ١٢

  ٦٠  المقدمة -  

  ٦٠  )٢٠٠٧ – ١٩٤٧(تطور عدد السكان ونموهم في مدينة النجف للمدة من  -  

  ٦٢  النمو السكاني  -  

  ٦٤  مركز الثقل السكاني  -  

  ٦٩  التوزيع المكاني للسكان -  

  ٧٥  التوزيع النسبي -  

  ٨٣  الكثافة السكانية -  

  ٩٢  )درجة التزاحم(كثافة األشغال  -  

  ٩٥  التدرج الكثافي  -  

    استعماالت األرض الحضرية في مدينة النجف: ل الرابعالفص  ١٣

  ٩٦  المقدمة -  

  ٩٦  المحددات االقتصادية -  

  ١٠٠  المحددات االجتماعية -  

  ١٠٣  السلوك اإلنساني والمصلحة العامة -  

  ١٠٤  استعماالت األرض السكنية -  

  ١٠٩  استعماالت األرض التجارية -  

  ١١٦  استعماالت األرض الصناعية -  

  ١١٩  استعماالت األرض الغراض النقل -  

  ١٢٣  استعماالت األرض الغراض الخدمات المجتمعية -  

  ١٣٨  استعماالت األرض لألبنية العامة واالدارية -  

  ١٣٩  استعماالت األرض لخدمات البنى التحتية -  



 

 
 

    هاالتحديد المكاني للعالقات االقليمة بين مدينة النجف واقليم: الفصل الخامس  ١٤

  ١٤٣  المقدمة -  

  ١٤٤  طرائق تحديد اقاليم المدينة الوظيفية -  

  ١٤٤  الطرائق االستنتاجية -  

  ١٤٤  )نموذج نقطة القطع(طريقة  -  

  ١٤٥  الطرائق االستقرائية -  

  ١٤٧  االقليم االداري -  

  ١٥١  اقليم مدينة النجف لالنتاج الزراعي المسوق لها -  

  ١٥٧  اقليم المترددين  -  

  ١٦٢  اقليم الخدمات التعليمية  -  

  ١٦٢  اقليم خدمات التعليم المهني -  

  ١٦٥  اقليم خدمات التعليم العالي -  

  ١٧٢  اقليم الخدمات الصحية  -  

  ١٧٧  اقليم تدفق اليد العاملة الصناعية  -  

  ١٨٣  اقليم الخدمات التجارية  -  

  ١٨٣  اقليم تجارة المفرد  -  

  ١٨٦   اقليم تجارة الجملة -  

    التوجهات المستقبلية للنمو الحضري في مدينة النجف: الفصل السادس  ١٥

  ١٩٢  مستقبل النمو السكاني -  

  ١٩٤  مستقبل النمو المساحي -  

  ١٩٥  اتجاهات التوسع العمراني لمدينة النجف -  

  ١٩٩  الخالصة   ١٦

  ٢٠١  المصادر  ١٧

  ٢١٠  المالحق  ١٨

 1  الخالصة باللغة االنجليزية  ١٩

  



 

 
 

  فھرست الجداول
  الصفحة  الموضوع  الرقم

١  
معدل ساعات السطوع الفعلية والنظرية الواصلة الى مدينة النجـف للمـدة   

  )م٢٠٠٤ – ١٩٦٢(
١٤  

٢  
-١٩٦٣(معدالت درجات الحرارة العظمى والدنيا في مدينة النجف للمـدة  

  )م٢٠٠٤
١٧  

  ١٩  ثا/المعدل الشهري لسرعة الرياح السطحية في مدينة النجف م  ٣

٤  
معدل تكرار هبوب الرياح واتجاهاتها المختلفة ألشهر السنة بنسبة مئوية من 

  مجموع ايام الشهر في مدينة النجف
٢٠  

٥  
المعدالت الشهرية لعدد األيام التي تحدث فيها العواصف الغبارية في مدينـة  

  )م٢٠٠٤ – ١٩٦٢(النجف للمدة 
٢٢  

  ٢٣  )٢٠٠٤ – ١٩٧٠(جف للمدة في مدينة الن) ملم(معدالت سقوط المطر   ٦

  ٢٣  )٢٠٠٤ – ١٩٧٠(في مدينة النجف ) ملم(معدالت الرطوبة النسبية   ٧

  ٦١  )٢٠٠٧ – ١٩٤٧(تطور عدد السكان ونموهم في مدينة النجف للمدة   ٨

  ٧٠  ٢٠٠٧تعيين نقطة مركز الثقل السكاني لعام   ٩

١٠  
النجف لألعـوام  توزيع السكان بحسب المحالت واألحياء السكنية في مدينة 

)٢٠٠٧ – ١٩٩٧ – ١٩٨٧(  
٧٣  

١١  
توزيع السكان ونسب التركز بحسب المحالت واألحياء السكنية فـي مدينـة   

  )٢٠٠٧ – ١٩٩٧ – ١٩٨٧(النجف لألعوام 
٧٧  

  ٨١  )٢٠٠٧ –١٩٧٧(نسب سكان مدينة النجف الى سكان المحافظة خالل المدة   ١٢

  ٨٣  )٢٠٠٧ – ١٩٨٧(ة دليل الهيمنة الحضرية لمدينة النجف للمد  ١٣

١٤  
توزيع الكثافات السكانية الصافية والمساحة الصافية بحسب األحياء السـكنية  

  ١٩٩٧في مدينة النجف لعام 
٨٥  

١٥  
توزيع الكثافات السكانية الصافية والمساحة الصافية بحسب األحياء السـكنية  

  ٢٠٠٧في مدينة النجف لعام 
٨٧  

  ١٠٥  ٢٠٠٧حضرية لعام نسب ومساحة استعماالت األرض ال  ١٦

  ١١٣  المحالت التجارية لبيع المفرد في مدينة النجف  ١٧

 خ



 

 
 

  ١١٥  مؤسسات تجارة الجملة في مدينة النجف  ١٨

  ١٢٦  على األحياء في مدينة النجف ٢٠٠٧توزيع المؤسسات التعليمية لعام   ١٩

٢٠  
 ٢٠٠٧التوزيع المكاني للمؤسسات الصـحية فـي مدينـة النجـف لعـام      

  ت المتوفرة فيهاواالمكانا
١٢٩  

  ١٣٣  ٢٠٠٧توزيع المؤسسات الثقافية في مدينة النجف بحسب مناطقها لعام   ٢١

  ١٣٣  ٢٠٠٧توزيعات المؤسسات الدينية بحسب مناطق مدينة النجف لعام   ٢٢

٢٣  
معدل حصة الفرد من المناطق المخصصة بصفتها مناطق خضراء بحسـب  

  األحياء او المحالت السكنية
١٣٥  

  ١٣٨  تنزهات والحدائق والمساحات الخضراء في مدينة النجفالم  ٢٤

٢٥  
المحطات الكهربائية في مدينة النجف وسعتها وكمية تحويلها لألحياء التابعة 

  ٢٠٠٧لكل محطة لعام 
١٤٠  

٢٦  
الفحوصات الكيميائية لمشروع ماء النجف الموحد من شهر آذار الى تشرين 

  ٢٠٠٥األول لعام 
١٤١  

٢٧  
شمولة بشبكة المجاري واألحياء غير المشمولة بشبكة المجـاري  األحياء الم

  في مدينة النجف
١٤٢  

  ١٤٧  ٢٠٠٧نقاط القطع بين مدينة النجف ومراكز مدن اإلقليم التابعة لها لعام   ٢٨

  ١٥٠  ٢٠٠٧مساحة الوحدات اإلدارية لمحافظة النجف وسكانها لعام   ٢٩

  ١٥١  خطوط الزمن المتساوية لمدينة النجف  ٣٠

  ١٥٤  اقليم تسويق المنتجات الزراعية لمدينة النجف  ٣١

  ١٥٩  أهداف المترددين الوافدين الى مدينة النجف  ٣٢

  ١٦٠  اعداد المترددين على مدينة النجف بحسب مناطق سكناهم  ٣٣

  ١٦٤  اقليم خدمات التعليم المهني لمدينة النجف  ٣٤

٣٥  
دينـة النجـف للعـام    عدد الطالب ومناطق سكناهم في المعهد التقني في م

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧الدراسي 
١٦٧  

٣٦  
اعداد الطالب ومناطق سكناهم في كليات جامعة الكوفة في مدينـة النجـف   

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧للعام الدارسي 
١٧٠  

  ١٧٥  ٢/٧/٢٠٠٨ولغاية  ٢/٥اقليم الراقدين في مستشفيات مدينة النجف للفترة من  ٣٧



 

 
 

٣٨  
ستشارية فـي مستشـفيات مدينـة    اعداد المراجعين للعيادات الخارجية واأل

  النجف
١٧٩  

٣٩  
اقليم اليد العاملة الصناعية للمتدفقين الى معمل األلبسة الرجالية الجاهزة فـي  

  مدينة النجف
١٨١  

  ١٨٥  اقليم تجارة المفرد في مدينة النجف  ٤٠

  ١٨٨  اقليم تجارة الجملة في مدينة النجف  ٤١

  ١٩٤  ٢٠١٧توقعات سكان مدينة النجف لغاية سنة   ٤٢

٤٣  
المساحات الحالية والمستقبلية الستعماالت األرض الحضـرية فـي مدينـة    

  )٢٠١٧ – ٢٠٠٧(النجف للفترة 
١٩٦  

  



 

 
 

  فھرست الخرائط
  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ٦  موقع مدينة النجف من العراق  ١

  ٧  موقع مدينة النجف من المحافظة  ٢

  ١١  خطوط االرتفاعات المتساوية في محافظة النجف  ٣

  ٣٢  ١٩٢٥حتى  ٧٨٧مراحل تطور مدينة النجف منذ نشأتها في سنة   ٤

  ٤٨  مشاريع التطور الحضري المقترحة لمدينة النجف القديمة  ٥

  ٥٩  )٢٠٠٧منذ نشأتها وحتى عام (التطور المورفولوجي لمدينة النجف   ٦

  ٦٦  ١٩٨٧منطقة الثقل السكاني لمدينة النجف لعام   ٧

  ٦٧  ١٩٩٧مدينة النجف لعام منطقة الثقل السكاني ل  ٨

  ٦٨  ٢٠٠٧منطقة الثقل السكاني لمدينة النجف لعام   ٩

  ٧٢  القطاعات السكنية في مدينة النجف  ١٠

التوزيع النسبي للسكان بحسب المحالت واألحياء السكنية في مدينة النجـف    ١١

  ٢٠٠٧لعام 
٨٠  

حياء السكنية لعام الكثافة السكانية الصافية لمدينة النجف بحسب المحالت واأل  ١٢

١٩٩٧  
٨٩  

الكثافة السكانية الصافية لمدينة النجف بحسب المحالت واألحياء السكنية لعام   ١٣

٢٠٠٧  
٩١  

  ١٠٧  ٢٠٠٧التوزيع الجغرافي الستعماالت األرض السكنية في مدينة النجف لعام   ١٤

التوزيع الجغرافي الستعماالت األرض التجارية في مدينـة النجـف لعـام      ١٥

٢٠٠٧  
١١١  

التوزيع الجغرافي الستعماالت األرض الصناعية في مدينـة النجـف لعـام      ١٦

٢٠٠٧  
١١٧  

  ١٢١  ٢٠٠٧توزيع شبكة الطرق في مدينة النجف لعام   ١٧

  ١٢٥  ٢٠٠٧التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية في مدينة النجف لعام   ١٨

  ١٣١  ٢٠٠٧التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة النجف لعام   ١٩

  ١٣٦  توزيع المناطق الخضراء في مدينة النجف  ٢٠

 د



 

 
 

  ١٤٦  ٢٠٠٧اقليم نقطة القطع لمدينة النجف لعام   ٢١

  ١٤٩  التقسيمات االدارية في محافظة النجف  ٢٢

  ١٥٢  اقليم خطوط الزمن المتساوية  ٢٣

  ١٥٦  اقليم تسويق المنتجات الزراعية  ٢٤

  ١٦٣  اقليم المترددين على مدينة النجف  ٢٥

  ١٦٦  اقليم خدمات التعليم المهني لمدينة النجف  ٢٦

  ١٦٩  اقليم خدمات المعهد الفني في مدينة النجف  ٢٧

  ١٧٣  اقليم خدمات التعليم العالي في مدينة النجف  ٢٨

  ١٧٨  اقليم الخدمات الصحية المتخصصة في مدينة النجف  ٢٩

  ١٨٢  اقليم تدفق اليد الصناعية في مدينة النجف  ٣٠

  ١٨٤  ليم تجارة المفرد في مدينة النجفاق  ٣١

  ١٩١  اقليم تجارة الجملة في مدينة النجف  ٣٢

  



 

 
 

  فھرست األشكال
  الصفحة  الموضوع  الرقم

معدالت ساعات السطوع الشمسي الفعلية والنظرية لمدينـة النجـف للمـدة      ١

  )٢٠٠٤ – ١٩٦٢(من
١٥  

للمـدة مـن   درجات الحرارة العظمى والصغرى والمعدل في مدينة النجف   ٢

)٢٠٠٤ – ١٩٦٣(  
١٨  

  ٢١  معدل هبوب الرياح باتجاهاتها المختلفة  ٣

  ٢٣  )٢٠٠٤ – ١٩٧٠(المعدالت الشهرية لألمطار والرطوبة النسبية للمدة من   ٤

  ٦٢  )٢٠٠٧ – ١٩٤٧(النمو المطلق للسكان في مدينة النجف للمدة من   ٥

  ٦٣  )٢٠٠٧ – ١٩٤٧(من معدالت النمو السكاني النسبي في مدينة النجف للمدة   ٦

  ٨٢  م٢٠٠٧حجم مدينة النجف بالنسبة للمحافظة لعام   ٧
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  المقدمة  
  

تحتل الدراسات الحضرية مكاناً بارزاً في األدبيات الجغرافية واالجتماعية واالقتصـادية  

وألهميتها أخذت أقالم المفكرين والمتخصصين تتسابق في تغطية عناصـرها  ... لتخطيطية وا

ن ومـا  آلوالسيما أن ما يشهده العالم ا. وتقويم نتائجها وتحليلها وتشخيص إشكاالتها وعالجها

سيؤول إليه في المستقبل من نمو سكاني كبير أدى الى تكدس حضري غير مسبوق في ضمن 

لمحدودة المساحة، مما أضاف اشكاليات جديدة ووسع القائم منهـا، أفضـت   الرقعة الحضرية ا

الى اختالل التوازن بين السكان والبيئة، األمر الذي حدا بالمجتمعات ألن تجتهد في سبيل حفظ 

  .التوازن بين اعداد سكانها ومواردها المتاحة

يزتهـا عـن   اما ظاهرة النمو الحضري في مدننا العراقية فقد اتصفت بصفات عـدة م 

غيرها منها حجمه الكبير وسرعته وارتفاع وتيرته وبأنه أسرع من عملية التصنيع،وهذا نـابع  

  .من طبيعة الظروف والعوامل واألمكانات المعبرة عن خصوصيته

اتصفت مدينة النجف بسرعة نموها الحضري اعتماداً على توفر امكانات التسـريع، اذ  

المختلفة ليس لسكان األقلـيم المباشـر   ) مدينة دينية(كونها  تتوفر فيها عناصر الجذب المختلفة

فحسب وأنما المناطق البعيدة عنها نسبياً، مما تسبب في ارتفاع معدالت النمو السكاني سـواء  

الناتجة من الزيادة الطبيعية أم تلك الناتجة من تيارات الهجرة الوافدة إليها ومن مناطق مختلفة 

كبيرة، مما أفرز حجماً سكانياً كبيراً أفضى الـى بروزهـا مدينـة    وبأبعاد ومستويات ومديات 

  .في ضمن  اقليمها الكثيف والواسع) سكانياً ومساحياً(مهيمنة وطاغية حضرياً 

  .ومن هنا كان النمو الحضري لمدينة النجف عنواناً ومضموناً لموضوع الدراسة

 

قة الجنوبية الغربية من العـراق، عنـد الحافـة الجنوبيـة     تقع منطقة الدراسة في المنط

الى غرب نهر الفرات، وتقع فلكيـاً علـى خـط طـول     ) كم١٠(للصحراء الغربية على بعد 

هذا الموقع جعـل منهـا الحيـز الحضـري     ) شماالً ٣١.٥٩(ودائرة عرض ) شرقاً ٤٤.١٩(

نة النجف منذ نشأتها األولـى  الرئيس في محافظة النجف، وقد امتدت الدراسة زمنياً لتشمل مدي

  ).٢٠٠٧(وحتى زمن الدراسة 

ْ ْ 



 

 
 

 

  :وتكمن في النقاط اآلتية

هل أن لخصائص الموضع الطبيعية أثراً في البناء الـداخلي للمدينـة او التوزيـع     -١

المكاني الستعماالت األرض فيها؟ وهل أثرت في شكل وتصميم الكتلة المعمارية فيهـا؟ ومـا   

  همتها في توجيه وتحديد مسارات النمو الحضري؟مقدار مسا

؟ ومـا هـي   ٢٠٠٧هل أن مدينة النجف حققت نمواً حضرياً منذ نشأتها وحتى عام  -٢

  االتجاهات التي انصرفت إليها في توسعها هذا؟

  هل أن نمو المدينة يسير وفق ضوابط النمو الحضري؟ -٣

 

  :وتتحدد في النقاط الرئيسة اآلتية

أن للخصائص الطبيعية لموضع المدينة، اثراً تحديدياً صارماً في البنـاء الـداخلي    -١

وفي تحديد مسـارات النمـو   ) المدينة القديمة(للمدينة وفي شكل معمورها الحضري وتصميمه 

  .الحضري فيها وتوجيهه

ينات على الرغم من النمو البطيء للمدينة منذ نشأتها فقد شهدت نمواً سريعاً منذ ثمان -٢

 –القرن العشرين، وقد انصرف توسعها العمراني باتجاه الشمال مـع امتـداد محـور نجـف     

  .كربالء

لقد عانت مدينة النجف عبر تاريخها من عشوائية النمـو الحضـري فيهـا ومـع      -٣

اعتمادها للمخططات األساسية ضمن مرحلتها الحديثة والمعاصرة فهي مازالت تعاني من كثير 

  .رية، جراء افتقار التخطيط الحضري للمقومات المالئمة لطبيعة المدينةمن المشكالت الحض

 

  :تهدف الدراسة الى

تشخيص البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسة وانعكاساتها على النمو الحضـري لمدينـة    -١

  .النجف

ر النمـو  التعرف الى واقع المدينة المورفولوجي من خالل تتبع مراحل نموها وتطو -٢

  .الحضري خالل هذه المراحل

دراسة سكان المدينة من حيث النمو والتوزيع وتدرج الكثافة وحركة مركـز الثقـل    -٣

  .السكاني



 

 
 

  .دراسة استعماالت األرض لمعرفة نسبها وتطورها  وتوزيعها الجغرافي -٤

  .بيان العالقة مابين المدينة واقليمها -٥

  .دراسة مستقبل النمو الحضري -٦

 

اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع التي وفرت البيانات والمعلومـات  

  :الضرورية الالزمة لبناء الرسالة ومنها

الكتب والرسائل واألطاريح الجامعية واألبحاث والـدوريات والنشـرات والتقـارير     -

  .الرسمية

  الخرائط -

ة واعتماد اسلوب االستبانة من خـالل خمـس   الدراسة الميدانية والمقابالت الشخصي -

، أمـا  %١٠تم توزيعها على األحياء السكنية بنسبة مقـدارها  ، استبانات، األولى تشمل السكان

االستبانة الثانية فشملت المترددين على المدينة، وقد وزعت الثالثة على المسوقين الـزراعيين  

  .المدينة على التواليوغطت الرابعة والخامسة تجارتي الجملة والمفرد في 

 

العرض الجدولي واستخراج النسب والتحليل الجغرافي لعالئق االرتباط بين الظواهر  -

  .الطبيعية والبشرية

  .األسلوب الكارتوغرافي الخاص بتمثيل البيانات على الخرائط واألشكال البيانية -

  .ل الهيمنة الحضريةتطبيق بعض القوانين مثل قانون المدينة األولى ودلي -

 

  :وألجل تحقيق هدف الدراسة فقد اقتضت طبيعة البحث اعتماد ثالثة مناهج هي

المنهج التاريخي وقد استعمل في الفصل الثاني المختص بمراحل النمو المورفولوجي  -

  .للمدينة

فـي  السـكان  (المنهج الوصفي الكمي وقد استعمل في الفصل الثالث الـذي يـدرس    -

والفصل الخامس المختص بدراسة العالقات االقليمية والفصل السادس الـذي يعنـى   ) المدينة

  .بالتوجهات المستقبلية للنمو الحضري

  .منهج التحليل المكاني الذي اعتمد في كل فصول الدراسة الى جانب المناهج األخر -



 

 
 

 

  :تة فصول وهي على النحو األتيوقد تطلبت الضرورة العلمية ان تقسم الرسالة الى س

فالفصل األول ينظر في تحليل البيئة الطبيعية لمنطقة الدراسة وعالقتها بالنمو الحضري 

  .فيها

منذ نشـأتها وحتـى زمـن    (ويتناول الفصل الثاني النمو الحضري للمدينة عبر تاريخها 

  ).م٢٠٠٧الدراسة 

  .ويتعرض الفصل الثالث للسكان في منطقة الدراسة

  .الفصل الرابع فقد اكد على دراسة استعماالت األرض الحضرية في مدينة النجفأما 

  .ويتناول الفصل الخامس التحديد المكاني للعالقات االقليمية لمدينة النجف واقليمها

ويخلص الفصل السادس الى دراسة التوجهات المستقبلية للنمو الحضري فـي منطقـة   

  .الدراسة

ثـم قائمـة المصـادر    ، خطوط العريضة التي تم بحثهـا وفي خاتمة الدراسة خالصة لل

  .والمالحق ومستخلص باللغة االنجليزية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  الفصــل األول
  

  الخصائص الطبیعیة لمنطقة

  الدراسة وانعكاساتھا في 

   بیئتھا الحضریة

    
  
  

    
  



 

 
 

  :المقدمة
و وتتطور حتى وصلت إلى مـا هـي عليـه اآلن،    لم يكن للبيئة المشيدة ان تظهر وتنم

بمعزل عن البيئة الطبيعية والعنصر البشري، إذ تعد األولى نتاجاً للثانية، وعليه فقـد اختلفـت   

البيئات المشيدة بما فيها المستقرات البشرية باختالف البيئات الطبيعية التي تظهر فيها، وتعـد  

البيئة الطبيعية، إذ حاول اإلنسان وعبر تاريخـه   البيئة المشيدة أرقى صور التكيف البشري مع

الطويل ان يسخرها لصالحه في حدود إمكاناتـه وقدراتـه الفعليـة ومسـتواه االقتصـادي،      

  . )١(والحضاري والتقني الذي افرز بيئته المشيدة

ولما كانت الدراسة تنصرف إلى دراسة النمو الحضري في منطقة الدراسة بعينها، كان 

اسة خصائص بيئتها الطبيعية بالشكل الذي يخدم البحث، كـالموقع والموضـع   من األجدى در

  .والتضاريس والتركيب الجيولوجي والمناخ والتربة

Location 

 ٣١ ١٩شرقاً ودائـرة العـرض    ٤٤ ١٩تقع مدينة النجف فلكياً عند تقاطع خط الطول 

) ١(تقع إلى الغرب من العـراق خريطـة   شماالً، وهي بهذا الموقع الجغرافي من المدن التي 

وهي تمثل بوابة انتقال بين إقليمين فيزيوغرافيين مهمين همـا السـهل الرسـوبي والهضـبة     

وهي بهذا تشارك مدينتي كربالء والسماوة في الخاصية الموقعية نفسها، وقد عرفـت  ، الغربية

مـدى تاريخهـا، وقـد     هذه المدن بحركة واسعة لتبادل المنتجات بين السهل والصحراء على

  .حصل من خاللها أن دخلت القبائل البدوية للعراق واستقرت في ريفه ومدنه

تعد المدينة مركزاً لمحافظة النجف، وهي تأخذ امتدادها العام من الجنوب الغربي عنـد  

منخفض بحر النجف إلى الشمال الغربي عند نهاية حدود المخطط األساس باتجـاه محافظـة   

مدينة النجف مجموعة من المراكز الحضرية من الشمال مدينة الحيدرية ومن كربالء،وتحيط ب

، وهي تبعد عن مدينـة  )٢(الشرق مدينة الكوفة ومن الجنوب الشرقي مدينة المناذرة، خريطة 

وعـن مدينـة   ) كم٧٨(وعن مدينة كربالء ) كم٦٠(وعن مدينة الحلة ) كم١٦٠(بغداد حوالي 

  .)٢( )كم٦٥(الديوانية 

                                                
اطروحة دكتوراه  – وحلهر بين الشم –النمو الحضري في ساحل حضرموت  ،محمد سالم سعيد الجوهي) ١(

   .٢، ص١٩٩٨مجلس كلية اآلداب، جامعة بغداد،  إلى مقدمة) غير منشورة(
، ٢٠٠٠عبد الصاحب البغدادي وكريم دراغ، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشأتها وحتـى عـام   ) ٢(

  .٢٨٣، ص٢٠٠١، ٥٧مجلة كلية اآلداب، العدد 

ْ ْ َ َ 



 

 
 

  

 .٢٠٠٧العراق، الهيأة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية جمهورية : المصدر



 

 
 

  

  .٢٠٠٧جمهورية العراق، الهيأة العامة للمساحة، خارطة النجف اإلدارية مقياس  -١: المصدر
 .المديرية العامة للتخطيط العمراني، خارطة التصميم األساسي لمدينة النجف -٢          



 

 
 

، الـذي اكسـبها   )عليه السالم(ونظراً لوظيفة المدينة الدينية بسبب احتضانها مرقد اإلمام علي 

أهمية كبيرة فقد اصبحت مقصد الماليين من السكان لزيارة المرقد الشريف، واصبحت محطة 

للزائرين واستراحة للمسافرين مابين بغداد والجنوب وبالعكس، وبسبب هذه الوظيفة الدينية فقد 

تسع اقليمها المنفصل ليغطي العراق والعالم اإلسـالمي، ولـم تنحصـر متغيـرات الموقـع      ا

الجغرافي بالمسافات الفاصلة بين المدينة والمدن األخر، وأنما بالعديد من الظواهر الجغرافيـة  

التي تحيط بالمدينة والمنطقة الواسعة المحيطـة بهـا التـي يطلـق عليهـا اقلـيم المدينـة        

Cityregion)٣(.  

تعد مدينة النجف ذات موقع تاريخي لكونها وريثه مدينة الكوفة الواقعة إلى شرقها التي 

وبهذا فقد تولى المعنيون . )٤(تعد هي األخرى وريثة مدينة المناذرة الواقعة إلى جنوبها الغربي

بشؤون مدينة النجف توفير الخدمات الضرورية والبنى التحتية التـي مـن شـأنها ان تلبـي     

ات سكانها وبما يتفق والمكانة التاريخية التي هي عليها، منها ايصال الماء الـذي يعـد   احتياج

عن نهر الفرات في جهتهـا  ) كم١٠(المقوم األساس للمدينة، والسيما انها تبعد مسافة تقدر بـ

 ٢٦(الشرقية، فضالً عن ارتفاع مستوى سطحها عن مستوى سطع األرض، كلما اتجهنا غرباً 

وق مستوى سطح البحر، كما جرت محاوالت عدة عبر تاريخها اليصال المـاء  ف) مترا٥٥ً –

كذلك شق الطرق الرئيسة منها والخارجية التي تصلها بما يحيط بها من مناطق االقلـيم  . إليها

  .والمدن المجاورة لها، مما اسهم في اتساع مساحة المدينة وتطورها

site 

ل الوحيد المساعد على النمو والتطور بـل ان للموضـع   اليمكن عد الموقع الجيد العام

آثاره المهمة والمكملة، لذلك تكتسب دراسة الموضع اهمية كبيرة لـدى المهتمـين بجغرافيـة    

  .)٥(المدن، ألنها تعطي تحليالً مكانياً لواقع الخصائص البيئية للحيز الذي تمثله بنية المدينة

او المساحة التي تحتلها المدينة وتشمل على  ويقصد بالموضع الصفات الطبيعية للمنطقة

السطح والتضاريس األرضية ودرجة األنحدار التي تقوم عليها المدينة وتركيبهـا الجيولـوجي   

                                                
) ٤(لحضارة، المجلـد  عبد علي الخفاف وعبد الحسين صبيح علي، مدينة السليمانية دراسة في الموضع وا) ٣(

  .٦، ص١٩٧٨مجلة انكو العلمية لإلنسانيات، جامعة السليمانية، ، )١(العدد
نشأة مدن العراق وتطورها، معهد البحوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة،    ، عبد الرزاق عباس حسين) ٤(

  .٩٤، ص١٩٧٣
  .٣١، ص١٩٨٢ليقضة، الكويت، احمد حسن ابراهيم، مدينة الكويت، دراسة في جغرافية المدن، مطبعة ا) ٥(



 

 
 

واحتماليه تعرض المدينة إلى هزات أرضية والبراكين والمناخ المحلي، الذي يسـود منطقـة   

  .)٦(المدينة وغير ذلك من الصفات الجغرافية الطبيعية

موضع النواة القديمة لمدينة النجف التي تمثل األساس التاريخي لها على هضبة النجف تت

فوق مستوى سطح البحر، كمـا أن جهتهـا الجنوبيـة    ) متراً ٥٥(التي يقدر ارتفاعها حوالي 

الغربية تشرف على اراضي منبسطة، وأن جهتها الشمالية والشـمالية الغربيـة تطـل علـى     

قبرة العامة، أما جهة الغرب فهي عبارة عن اراضي جـرداء تمثلهـا   أراضي واسعة تمثلها الم

الصحراء الغربية، في حين ان جهتها الشرقية تأخذ انحداراً تدريجياً باتجـاه مدينـة الكوفـة،    

، فقـد احتشـدت   )النقل والحركة(وبسبب الطريق الرابط بين المدينتين الذي يعد شرياناً حيوياً 

كثير من المؤسسات الحضـرية المختلفـة، عبـر مراحـل نموهـا      المسافة الفاصلة بينهما بال

. الحضري بصفته ذراعاً حضرياً نامياً تمخض عنه استنفاد التخصيصات المساحية بهذا االتجاه

وأن مركزيتها تمثلت حول المرقد إذ ضمت المناطق السكنية والتجارية، فضالً إلـى الوظيفـة   

دينية والمقابر، ونتيجة زيادة عديد السكان في مدينـة  الدينية التي تمثلت بالمدارس والمساجد ال

النجف فضالً عن زيادة االمكانيات االقتصادية والتقنية فقد نمت المدينة عمرانياً واتسعت بشكل 

زاحف باتجاه الشرق على الطريق المؤدي إلى مدينة الكوفة وباتجاه الشمال على محور نجـف  

لديوانية، لذلك ادى إلى قيام مناطق سكنية بعيدة عـن  كربالء، والطريق المؤدي إلى مدينة ا –

  .مركز المدينة

ومن التحوالت االقتصادية الكبيرة هو تطور شبكة النقل بعدما كانت عبارة عـن نقـل   

إال ان التحوالت االقتصـادية  . )٧(البضائع والسكان عن طريق العربات التي تسحبها الحيوانات

تي شهدتها المدينة، وفقاً الحتكاكها وتفاعلها مع غيرها مـن  واالجتماعية والحضارية والتقنية ال

المدن بصفتها قناة حضرية، قد انعكست على مجمل اداءاتها الوظيفية، عامة وعنصـر النقـل   

الحضري خاصة لماله من اهمية استثنائية في حياة المدينة إذ لواله الصبح وجودها مسـتحيالً،  

ليمها مما ادى إلى نموها وظيفياً ومكانياً، ألثره الكبيـر  فقد اسهم في ربط المدينة مع مناطق اق

في التفاعل المكاني بين مختلف استعماالت األرض الحضرية داخل المدينة من جهـة وهـذه   

  .األخيرة ومناطق األقليم من جهة اخرى

                                                
، جامعة ٣٥فؤاد عبد اهللا محمد، موضع وموقع المدينة دراسة في فلسفة المكان، مجلة اداب البصرة، العدد) ٦(

  .١٤٣، ص٢٠٠٢البصرة، 
رسالة ماجسـتير  ، محسن عبد الصاحب المظفر، مدينة النجف الكبرى دراسة في نشأتها وعالقتها األقليمية) ٧(

  .٢٤، ص١٩٧٥ة إلى كلية اآلداب، جامعة بغداد، مقدم، )منشورة(



 

 
 

لـذا  . )٨(وتتجلى أهمية الموضع في أنه يحدد الوظيفة التي قامت مـن اجلهـا المدينـة   

الذي تمكنت منه مدينة النجف واستقرت فيـه  ) الموضع(ناصر الحيز المكاني سنتطرق إلى ع

  .بالقدر الذي ينهض بهذه الدراسة ويدعمها

                                                
  .٧٠، ص١٩٩٠عبد الفتاح محمد وهيبه، جغرافية العمران، األسكندرية، ) ٨(



 

 
 

Land forms 

تبدو الصفة العامة لمظاهر السطح في موضع مدينة النجف هو عدم التناسق النسبي، إذ 

البحر ولهذه المعالم التضاريسية اثر فوق مستوى سطح ) مترا٦٠ً – ٢٠(يتراوح ارتفاعها بين 

مهم في بيئتها العمرانية، وهنا تتخذ األرض في كل اقليم من األقاليم من صـور التضـاريس   

إذ تحـدد امتـداد   . )٩(مظهراً معيناً وشكالً خاصاً يكاد يميزها عن غيرها من البيئـات األخـر  

  .األرض الحضرية كما تحدد انواع استعماالت، العمران البشري واتساعه وأنماطه

تمثل محافظة النجف جزءاً من السهل الرسوبي والهضبة الغربية وتنحدر أرضها بشكٍل 

فوق مسـتوى سـطح البحـر،    ) مترا٤٢٠ً(عام من الجنوب الغربي إذ يكون اعلى ارتفاع لها 

أمتار عن مستوى سطح البحر عند منخفض بحـر   ١٠باتجاه الشمال الشرقي إذ تنخفض إلى 

وضمن هذا األنحدار العام يرتفع موضع النواة التاريخية بشكل كبيـر،  ) ٣(ريطة خ. )١٠(النجف

فوق مستوى سطح البحر ثم تنحدر ارضـها تـدريجياً باتجـاه    ) مترا٥٥ً(فيصل ارتفاعها إلى 

فوق مستوى سطح البحر، أما ) مترا٤٩ً(الجنوب التي تمثلها منطقة الجديدات إذ يبلغ ارتفاعها 

، فـي  )متـراً ٥٠(ة العامة الواقعة شمال وشمال غرب المدينة فهو بحدود متوسط ارتفاع المقبر

حين يتصل الجانب الغربي بمنخفض بحر النجف بانحدار مفاجئ أما الجانب الشرقي فيتـدرج  

حيث نهاية حدود المخطط األساس المتمثلـة بنهـر كـري    ) مترا٣٥ً – ٥٥(في أنحداره من 

فـي نهايـة   ) متـراً ٣٥ – ٥٥(اض باتجاه كربالء من وتأخذ الجهة الشمالية باالنخف. )١١(سعدة

  .حدود المخطط األساس للمدينة شماالً

وبشكل عام يتصف سطح المدينة كونه هضبياً في معظم اجزائه وان موضعها هذا يمثل 

  .)١٢(جزءاً من الخط الوهمي الفاصل بين اقليم الهضبة الصحراوي والسهل الرسوبي

اع المجالي للمدينة تقتصر على المحـور الشـمالي   وعلى وفق ما تقدم فأن فرص االتس

  ).ديوانية –محور نجف (والجنوبي الشرقي ) كربالء –محور نجف (

                                                
عطيات عبد القادر حمدي، جغرافية العمران دراسة موضوعية تطبيقيـة، دار المعرفـة، األسـكندرية،    ) ٩(

  .٧٣، ص١٩٦٥
شكال سطح األرض في محافظة النجف، رسـالة ماجسـتير   عايد جاسم الزاملي، تحليل جغرافي لتباين ا) ١٠(

  .٣٤، ص٢٠٠١جامعة الكوفة، ، كلية اآلداب، )غير منشورة(
عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالءمة المكانية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    ) ١١(

دراسـات العليـا، جامعـة    مقدمة إلى التخطيط الحضري واألقليمي لل، )غير منشورة(اطروحة دكتوراه 
  .١٠٢، ص١٩٩٩بغداد، 

، العـدد الخـامس   )٥(محمد حامد الطائي، تحديد اقسام سطح العراق، مجلة الجمعية العراقية، المجلـد  ) ١٢(
  .٢١، ص١٩٦٩الخاص ببحوث المؤتمر الجغرافي العراقي األول، 



 

 
 

  
  )٣(خارطة 
 اوية لمحافظة النجفخطوط االرتفاع المتس



 

 
 

Geological stricture 

تتحدد أهمية التركيب الجيولوجي لموضع المدينة بمظهرها الخارجي لما يتركه من اثـر  

بها وما لذلك من اثر فـي اسـتقرار المنطقـة ومـا تـوفره      في تحديد طبيعة الصخور وتركي

خصائص التربة ونسيجها وتركيبها من امكانية الشروع في بناء  الوحدات المعماريـة فضـالً   

عن دورها في تحديد مستوى مناسيب المياه الجوفية واثرها في وضع أسـس البنـاء وعمـره    

  .)١٣(الزمني

فوق مستوى سـطح  ) مترا٥٥ً(فاعها إلى تقع مدينة النجف على هضبة رملية يصل ارت

الذي تتكشف عليه صـخور  ) الطار(البحر ويفصلها عن منخفض بحر النجف حافة متمثلة بـ

رملية طينية تعود إلى عصور جيولوجية قديمة، تغطي هذه الهضبة طبقة من الجبس الثـانوي  

على ترسـبات   )موضع المدينة(وتشمل الهضبة . المخلوط بصخور فتاتية من الرمل والغرين

تعود للعصر الرباعي وهي بشكل عام تتكون الهضبة من رسوبيات هشة، تشمل علـى خلـيط   

من الرمل والحصى وان الحجر الرملي هو الصخر السائد، ويحتوي علـى كـرات طينيـة،    

أمـا  . )١٤(وهناك انواع اخر من الصخور مثل الحجر الطيني الغريني والحجر الغريني الطيني

ويتـوفر فـي التركيـب    . )١٥(الكوارتز وكميات قليلة من فئات الفلد سـبار  الرمل فيتكون من

الجيولوجي لمدينة النجف القشرة الجبسية والترسبات التي خلفتها الوديان فضالً عن الرواسـب  

المائية للوديان الضحلة والمنحدرات المتحركة كما تظهر فيـه رواسـب الوديـان لمـدرجات     

ومما ال شك فيه فأن هذا التركيب قد سـاعد علـى   . )١٦(حيةالتعرية فضالً عن الرواسب الري

توفير المواد األولية للبناء مثل الحصى والرمل والطين والجبس والصخور ونتيجة توفر هـذه  

فـال تحتـاج   ، المواد في التربة فقد ساعد على تماسك األرض مقارنة بارض السهل الرسوبي

ددة إلى أسس عميقة من اجل قيام اساسـاتها  المنشآت والمؤسسات والسيما ذات الطوابق المتع

  .في منطقة الدراسة

Climete 

                                                
(1) Brain berry, The ories of urban location, assosian of American geogra phers, 

resource paper, no(1), 1968,p29. 
ترجمه ازهار ) غير منشورة(انور مصطفى برواري وعزيز صليده، تقرير عن جيولوجية لوحة النجف ) ١٤(

  .١٩٩٥علي غالب، المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين، 
حافظة النجـف، مصـدر سـابق،    عايد جاسم الزاملي، تحليل جغرافي لتباين اشكال سطح األرض في م) ١٥(

  .٢٦ص
عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالءمة المكانية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    ) ١٦(

  .١٠٢مصدر سابق، ص



 

 
 

للمناخ بعناصره المختلفة اثر مباشر في صحة اإلنسان نفسه من ناحية بايولوجية وفـي  

األنشطة التي يمارسها وفي انماط مستقراته وطرز بنائها بل وفي مسكنه الخاص ونوع المـادة  

لبناء ويعد المناخ من أهم العناصر البيئية الطبيعية وهو يتفاعل مـع غيـره   التي يستعملها في ا

من عناصرها، من حيث تأثيره في شكل المدينة وامتداد شوارعها واتساعها وارتفاع مبانيهـا،  

  .ونوع المادة المستخدمة وبنائها واستعماالت األرض فيها

سـاباته، بوصـفه أهـم    ولم يكتب النجاح ألي عمل تخطيطي مالم يضع المناخ فـي ح 

محددات التخطيط سواء من حيث اتجاه اشعة الشمس وعدد ساعات سطوعها أم حركة الرياح، 

وكمية الرطوبة وانواع التساقط وكمياته والنتائج المترتبة على ذلك انطالقاً من االرتباط الوثيق 

  . )١٧(بين التخطيط والخصائص المناخية السائدة

Solar adiation 

يقصد باالشعاع الشمسي الطاقة االشعاعية التي تطلقها الشمس في جميـع االتجاهـات   

ويتضمن الضوء المرئي وغير المرئي من الطاقة االشعاعية، فهو مصدر الطاقـة الضـوئية   

والحرارية، إذ تقرر شدة وكمية االشعاع الشمسي التوزيع العام لدرجات الحرارة التي تـتحكم  

ويظهر تأثير االشعاع الشمسي في نشاط اإلنسان من خالل الكميـة  . )١٨(لمناخ األخربعناصر ا

الفعلية المباشرة الواصلة منه إلى سطح األرض، وايضاً كمية االشعاع النظري الذي يصل إلى 

 ٨.٩(ان المعدل السنوي في مدينة النجـف يصـل إلـى    ) ١(سطح األرض ويتبين في جدول 

/ سـاعة ١١.٨(تباين بين اشهر السنة، إذ يصل في شهر تموز إلى وهذا المعدل ي) يوم/ ساعة

خالل شـهر كـانون األول أمـا     ٦.٤في حين تنخفض عدد ساعات السطوع الفعلية إلى ) يوم

فـي  ) يوم/ ساعة ١٠(األشعة النظرية فانها تنخفض في شهر كانون األول ايضاً، إذ تصل إلى 

ويكون ذلك نتيجة تباين زوايـا االشـعاع    في شهر حزيران،) يوم/ساعة ١٤(حين ترتفع إلى 

الشمسي إذ يترتب عليها تسليم كميات كبيرة من االشعاع وبالتالي تتسبب في ارتفـاع معـدل   

درجة الحرارة، إذ تزداد القيم النظرية من شهر نيسان لتصل إلى اعالها في شـهر حزيـران   

  ).١(شكل . كما ذكرنا وتموز وآب ولكل منها على التوالي

                                                
  .٢٠محمد سالم سعيد الجوهي، النمو الحضري في ساحل حضرموت، مصدر سابق، ص) ١٧(
ن الخصائص المناخية في العـراق واختيـار اسـلوب    علي صاحب طالب الموسوي، العالقة المكانية بي) ١٨(

، ١٩٩٦مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة بغداد، ، )غير منشورة(وطريقة الري المناسبة، اطروحة دكتوراه 
  .١٠٢ص



 

 
 

  )١(جدول 

  )م٢٠٠٤-١٩٦٢(معدل ساعات السطوع الفعلية والنظرية الواصلة إلى مدينة النجف للمدة 

كانون   الشهر

  الثاني

تشرين   أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط

  األول 

  تشرين 

  الثاني

  كانون

  األول

  المعدل

معدل 

  ساعات

السطوع 

الفعلية 

  )ساعة(

٨.٩  ٦.٤  ٧.٣  ٨.٥  ١٠.٢  ١١.٢  ١١.٨  ١١.٦  ٩.٥  ٨.٦  ٧.٨  ٧.٦  ٦.٧  

معدل 

ساعات 

السطوع 

النظرية 

  )ساعة(

١٢.٣٤  ١٠.٠٠  ١٠.٢٨  ١٢.٢٥  ١٢.٢٠  ١٣.١٩  ١٤.٢٥  ١٤.٠٠  ١٣.٤٥  ١٣.٠٥  ١٢.٣٦  ١١.٠٦  ١٠.٢  

  

وزارة النقل والمواصالت، الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي فـي  : المصدر

  .م٢٠٠٥العراق، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، 

الهيأة العامة لألنواء الجوية العراقية، محطة األنواء الجويـة فـي النجـف     -

  .م٢٠٠٥األشرف، 

تعد األشعة الشمسية من العناصر المهمة في حياة اإلنسان والعنصـر األساسـي الـذي    

يعتمد عليه في الحصول على الدفء والضوء للوحدات المعمارية على اختالفها  عن طريـق  

هي األساس في عملية ادخال الضوء، وايضاً في انتقال الحرارة عبـر الجـدران   النوافذ التي 

ويفضل وضع النوافذ في جهتي الجنوب والشرق او كالهما معاً، وذلك ألدخـال اكبـر كميـة    

ممكنة من الضوء إلى داخل المناطق السكنية داخل المدينة او االستعماالت األخـر المتـوافرة   

الجهتين التي ذكرناهما شيء مهم من أجل أنفاذ الضوء في وقـت  فيها، وأن وضع النوافذ في 

الظهيرة من النوافذ ذات جهة الشرق، في حين تتسلم النوافذ ذات جهـة الغـرب كميـة مـن     

األشعاع والحرارة من الظهر حتى وقت الغروب، لذلك فأن األشعاع الشمسي له اثر في موقع 

الكتلة العمرانية في مدينة النجف على شـكل   البناء الحضري وشكله واتجاهه، لذلك فأن معظم

مستطيل او مربع مائل إلى المستطيل إذ إن األشعاع الشمسي له اثر في نمـط البنـاء ونـوع    



 

 
 

المواد المستعملة فيه ومن ثم في بنية المسكن الداخلية، األمر الذي اثر بالتفاعل مع غيره مـن  

  .واتساعهاالعناصر المناخية األخر في النمو الحضري للمدينة 

  )١(شكل 

  )م٢٠٠٤ – ١٩٦٢(معدالت ساعات السطوع الشمسي الفعلية والنظرية لمدينة النجف للمدة من 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  ).١(باألعتماد على بيانات الجدول : المصدر

من خالل ماتقدم نالحظ ان ارتفاع معدل ساعات السطوع في المدينـة وكـذلك مقـدار    

ة عنه سوف يؤثر في البيئة الحضرية بشكل عام، والجدير بالـذكر ان  الطاقة الحرارية الناجم

سطح األرض المتعرض لالشعاع الشمسي لمدة من الزمن يسخن ويعيد االشعاع الحرارة مرة 

مما اثر ذلك سلبياً علـى  . )١٩(اخرى بشكل مباشر، وغير مباشر خالل التسخين الحاصل للهواء

  .الخ... سائط النقل وكذلك و. السكان وفعالياتهم وانشطتهم

                                                
 – ٢٠٠٥ضرغام خالد عبد الوهاب، التحليل المكاني لمشكالت البيئة الحضرية في مدينة النجف للمـدة  ) ١٩(

  .١٢٣، ص٢٠٠٧مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة الكوفة ) غير منشورة(رسالة ماجستير ، ٢٠٠٦

  السطوع النظري   
  

 السطوع الفعلي   



 

 
 

Tempera Ture 

تعد الحرارة من العناصر المناخية المهمة ألنها األساس الـذي تتوقـف عليـه معظـم     

التغيرات في عناصر المناخ األخر، ولهذا فان للحرارة اثر في الخطط التي يضـعها اإلنسـان   

  .ت اإلنسان وسلوكياتهالستغالل مواردها ومجال التخطيط العمراني ونشاطا

ترتبط درجات الحرارة في منطقة ما ارتباطاً مباشراً بمقدار االشعاع الشمسي وزاويـة  

السقوط على األرض، فضالً عن العوامل األخر كالتوسع العمراني وازدحـام وسـائط النقـل    

تبنـى  وتعبيد الطرقات وخشونة السطح التي تؤدي إلى زيادة القدرة  االمتصاصية للمواد التي 

  .)٢٠(منها الطرق، والمباني، األمر الذي يترتب عليه ارتفاع درجة الحرارة في المدينة

الذي يمثل المعدالت الشهرية والسنوية لـدرجات الحـرارة   ) ٢(ونظرة تحليلية للجدول 

ويتبـاين خـالل   ) م٢٤.٠٦(العظمى والصغرى لمدينة النجف، يظهر أن المعدل السنوي يبلغ 

في حين تنخفض نسـبة المعـدل   ) م٣٦.٣(اعلى معدل خالل شهر تموز  األشهر إذ يصل إلى

أن درجات الحرارة الصغرى ) ٢(خالل شهر كانون الثاني، ويالحظ في الشكل ) م١٠.٦(إلى 

حتى تصل إلى اعلى معدل لها في شهر تموز إذ ) م٢٢.٥(تبدأ باألرتفاع من شهر مايس فتبلغ 

رة العظمى فتأخذ باألرتفاع التدريجي من شهر مايس ، أما درجات الحرا)م٢٨.٠٦(تصل إلى 

في شهر آب، ويعـود التبـاين اليـومي    ) م٤٣.٥(حتى تصل إلى ) م٣٧.١(الذي تبلغ درجته 

ومن خـالل الصـفات الحراريـة فـي     . والفصلي لدرجات الحرارة إلى الموقع الفلكي للمدينة

والصغرى، أي ان مـدى الحـرارة   المدينة نالحظ الفرق الكبير بين معدالت الحرارة العظمى 

اليومي كبير وان هذا المدى يعني خضوع مناخ مدينة النجف للصفة القارية في توزيع درجات 

  .الحرارة اليومية والسنوية

وهذا بدوره جعل فصل الصيف أطول من بقية فصول السنة األخر واشدها حرارة تبعـاً  

أما فصل الشـتاء  ) ساعة١٤(فيها إلى لزيادة زاوية سقوط أشعة الشمس وتصل ساعات النهار 

، كما ان لبعد منطقة الدراسـة عـن المسـطحات    )ساعة١٠(فان ساعات النهار فيه تصل إلى 

  . )٢١(المائية الكبيرة كان له األثر األكبر في خصائص عنصري الحرارة والرطوبة

  

  

                                                
مجلة الجمعية الجغرافية العراقيـة،  ) تحليل موضعي(كريم دراغ محمد، محطة الرصد الجوي في النجف ) ٢٠(

  .٢٣٠، ص٢٠٠٠، ٤٣العدد 
غرافيـة العراقيـة،   باسل احسان القشطيني، الكتل الهوائية التي تعترض مدينة بغداد، مجلة الجمعيـة الج ) ٢١(

  .١١٥، ص١٩٩٥بغداد، نيسان،  ٢٥و  ٢٤العددان 



 

 
 

  )٢(جدول

  )م٢٠٠٤-١٩٦٣(معدالت درجات الحرارة العظمى والدنيا في مدينة النجف للمدة 

  األشهر
  )م(درجات الحرارة 

  )م(المعدل الشهري   )م(الصغرى   )م(العظمى 

  ١٠.٦  ٥.٢  ١٦  ٢ك

  ١٣  ٧  ١٩.١  شباط

  ١٧.٤  ١١.١  ٢٣.٧  آذار

  ٢٣.٧  ١٦.٩  ٣٠.٦  نيسان

  ٢٩.٨  ٢٢.٥  ٣٧.١  آيار

  ٣٤.٠  ٢٦.٣  ٤١.٧  حزيران

  ٣٦.٣  ٢٨.٦  ٤٤.٠  تموز

  ٣٥.٥  ٢٧.٥  ٤٣.٥  آب

  ٣٢.٢  ٢٤.٢  ٤٠.٣  أيلول

  ٢٦.٠  ١٨.٦  ٣٣.٤  تشرين األول

  ١٨.٠  ١١.٨  ٢٤.٢  تشرين الثاني

  ١٢.٢  ٦.٥  ١٧.٩  كانون األول

  ٢٤.٠٦  ١٧.١  ٣٠.٩  المعدل السنوي

  

وزارة النقل والمواصالت، الهيأة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي فـي  : المصدر

  .م٢٠٠٥العراق، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، 

ت الحرارة لها اثر واضح في التكوينات المعمارية كالنسيج الحضري او وبهذا فان درجا

تصميم الوحدة السكنية من حيث المواد اإلنشائية المستعملة في البنـاء، ومـن حيـث تبـاين     

األجراءات المتخذة للحفاظ على معدل مناسب من درجات الحرارة داخل فضاءات البيت كبناء 

  . س المداخل والشرفات المصنوعة من الخشباألقبية، والسقوف المعقودة واقوا

ان الصفة القارية التي طبعت مناخ مدينة النجف، كان لها األثر الكبيـر فـي النسـيج    

العمراني الذي يشكل بيئتها المشيدة والسيما ضمن مرحلتها التقليدية، وقد عبرت المدينة عـن  

لمتمثلة باالتجاه والمساحة والـنمط  محاكاتها لتلكم التأثيرات،  من خالل األجراءات التصميمية ا



 

 
 

العمراني والبناء الداخلي، فضالً عن اجراءات اخر تمثلت بأنشاء الشناشيل والمالقف الهوائيـة  

  .الخ، لتفادي األثر السلبي لهذه الظروف أو تقليله... 

  )٢(شكل 

  )م٢٠٠٤-١٩٦٣(العظمى والصغرى والمعدل في مدينة النجف للمدة  درجات الحرارة

  

  ).٢(عمل الباحثة باالعتماد على الجدول : صدرالم

Winds 

تعني الرياح الحركة األفقية للهواء ويفوق الهواء كل العناصر المكونة للبيئة في قابليتـه  

للتلوث، ألنه يحمل الملوثات الغازية معه، خالل مسارات الرياح وحركتها وهذه لها اثر كبيـر  

ن عامةً بزيادة تلوث جوها وقلة سرعة الرياح فيها، وزيادة درجـة  في المدن، إذ توصف المد

حرارتها نتيجة عمليات التسخين المختلفة، التي تسبب زيادة الملوثات في جوها، مما يـنعكس  

سلبياً عليها وعلى سكانها وانشطتهم المختلفة  التي يمارسونها، فللرياح تأثير كبير في تخطـيط  

ى دائماً ان تكون المنطقة الصناعية بعيدة عن المنطقة السكنية وفي المحالت العمرانية إذ يراع

موقع بعيد عن اتجاه الرياح حتى ال تتأثر كتلة السكن بالدخان الخارج من المصانع والـروائح  

  .)٢٢(الكريهة المتولدة عن بعض الصناعات والسيما الكيميائية

                                                
، ١٩٨٤الطبعة الثانيـة،  ، محمد خميس الزوكة، التخطيط األقليمي، دار الجامعات المصرية، األسكندرية) ٢٢(

  .١٤٥ص



 

 
 

ويبلغ اعلى معدل لهبوبها في  فالرياح السائدة على مدينة النجف هي رياح شمالية غربية

وان أوطأ متوسط شـهري لسـرعة   ) ثا/م٥.١(شهر تموز حيث يبلغ معدل سرعة الرياح فيه 

  ).٣(الرياح يرصد في تشرين األول وتشرين الثاني وكانون األول، وكما في الجدول 

  )٣(جدول 

  ثا/المعدل الشهري لسرعة الرياح السطحية في مدينة النجف م

كانون 

  الثاني

تشرين   أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  باطش

  األول 

  تشرين 

  الثاني

  كانون

  األول

  المعدل

  السنوي

٣.٤  ٢.٧  ٢.٧  ٢.٩  ٣.٠  ٤.١  ٥.١  ٤.٥  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٢  ٢.٩  

وزارة النقل والمواصالت، الهيأة العامة لألنواء الجوية، دائرة األنواء الجويـة  : المصدر

  .م٢٠٠٥، )رةبيانات غير منشو(في النجف 

إذ يالحظ ان سرعة الرياح في مدينة النجف تكون بطيئة او ذات سرعة قليلة، مما أدى 

إلى ان تكون البيوت داخل رقعتها الحضرية، تمتاز بوجود فتحة تتوسط الدار من اجل دخـول  

ـ    اة التيارات الهوائية إلى فناء الدار، وايضاً القيام ببناء المالقف الهوائية وهي عبـارة عـن قن

هوائية عمودية من األعلى إلى األسفل ونهايتها العليا تكون على شكل فتحـة مائلـة السـقف،    

ومغلقة الجوانب ماعدا الجهة التي تواجه تيارات الهواء الشمالية الغربية، وكذلك بناء الشناشيل 

التي هي عبارة عن اجزاء من الغرف، التي تتواجد في الطابق األعلى إذ تكون مندفعـة مـن   

لبيت باتجاه الخارج إلى الزقاق وهي تفيد في جعل األماكن باردة من خـالل الظـالل التـي    ا

توفرها هذه الشناشيل، وما ينتج عنها من تيارات هوائية تتولد بفعل التباين في الضـغط بـين   

مناطق الظل والضوء، وان بطء سرعة الرياح الهابة على المدينة وقلتها من جهة، وما للكتلـة  

فيها، بوصفها مصدات للرياح، تسبب ضـعفها إلـى   ) استعماالت األرض الحضرية(ة العمراني

الحد الذي قد يجعل الجو مستقر من جهة اخرى ادى الى زيادة تلوث الهواء حيث يبقى الدخان 

والغبار ومواد التلوث في الطبقات السفلى من الهواء، ولو علمنا ان المدينة تقع ضـمن نطـاق   

جاف ذو التربة الرملية المفككة، ألدركنا مقدار الضرر الـذي يمكـن ان   األقليم الصحراوي ال

  .يصيب المدينة وسكانها وانشطتهم جميعاً، كما سيرد الحقاً

أن االتجاه العام للرياح في المدينة شمالي عدا ما يهـب منهـا   ) ٤(ويظهر من الجدول 

واتجاهاتها في منطقـة   خالل مرور المنخفضات الجوية، كما يمكن معرفة تكرار هبوب الرياح

إذ يظهر ان الرياح السائدة هي الشمالية والشمالية الغربيـة  ، الدراسة التي تمثلها محطة النجف

  ).٣(شكل



 

 
 

  )٤(جدول 

معدل تكرار هبوب الرياح واتجاهاتها المختلفة ألشهر السنة بنسبة مئوية من مجموع 

  .ايام الشهر في مدينة النجف

  السكون  غ.ش  غ  غ.ج  ج  ق.ج  ق  ق.ش  ش  األتجاه

  ٥.٢  ٢٥.٨  ٩.٥  ٢.٦  ٨.٢  ٧.٠٢  ٣.٩  ٦.٩  ٣٠.٧  المعدل

وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية، دائرة األنواء الجويـة  : المصدر

  .م٢٠٠٥في النجف، بيانات غير منشورة، 

 وترتبط بحركة الهواء حدوث ظواهر مناخية تكون معرفتها ذات أهمية بالغة عند دراسة

وحدوث حاالت الغبار المتصاعد والعالق، كذلك حـاالت  ) العواصف الغبارية(المدينة، ومنها 

الغشاوة، وتحدث هذه العواصف خالل أشهر الصيف الحارة الجافة فـي المنطقـة الوسـطى    

وتزداد في العدد والتكرار من نيسان وحتى تشرين األول ويقل تكرار حـدوثها بـين تشـرين    

ن كمية األمطار على اشدها ويرتبط حدوثها في أشـهر الشـتاء مـع    األول وشباط حيث تكو

  ).٥(انظر جدول. )٢٣(الجبهات الباردة والزوابع الرعدية

وبالنظر لطول فصل الجفاف فأن مقدار ما تحمله هذه الرياح من األتربة والغبار بسـبب  

  .اًطبيعة التربة الصحراوية والرملية للمدينة والمناطق المحيطة بها يكون كبير

rainfall and relative humidity 

لألمطار والرطوبة النسبية أثر مباشر على اإلنسان وصحته ونوع ملبسه بل وفي انواع 

كمـا تعـد   . النشاطات التي يمارسها ونوع المادة التي يبني بها مسكنه واألجهزة التي يستعملها

فعال في بيئة المدينة لما لها من عالقة في تلطيف هوائهـا وتنقيتـه   من العوامل المؤثرة بشكل 

من األتربة الناعمة العالقة فيه والتي تأتي من المناطق الصحراوية او تلك الملوثات الناتجة من 

حرق الوقود ومخلفات الصناعة فضال عن ما لألمطار من أهمية في توفير الميـاه السـطحية   

  .سبة المساحات الخضراء المجاورة للمدينة او المحيطة بهاوالجوفية وهذا ينعكس على ن

يتميز التساقط المطري في منطقة الدراسة بفصليه وتذبذبه أي انه يتساقط فـي فصـول   

معينة من السنة متمثلة بفصلي الشتاء والربيع فضالً عن تذبذبه من سنة إلـى اخـرى وقلـة    

  .كمياته

                                                
 تغريد احمد عمران القاضي، اثر المنظومات الضغطية السطحية والعليا في تكوين العواصف الغبارية في) ٢٣(

  .٦١، ص٢٠٠١جامعة بغداد، ، مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب) غير منشورة(العراق، رسالة ماجستير 



 

 
 

  )٣(شكل                                         

  معدل هبوب الرياح باتجاهاتها المختلفة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )٤(من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات جدول : المصدر  

 %١= ملم١



 

 
 

  )٥(جدول 

  المعدالت الشهرية لعدد األيام التي تحدث فيها العواصف الغبارية في 

  )م٢٠٠٤ – ١٩٦٢(مدينة النجف للمدة 

كانون 

  انيالث

تشرين   أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط

  األول 

  تشرين 

  الثاني

  كانون

  األول

  المجموع

  السنوي

٨.٤  ٠.٢  ٠.٢  ٠.٦  ٠.١  ٠.٢  ٠.٤  ٠.٦  ١.٢  ١.٩  ١.٥  ١  ٠.٥  

وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية، قسم المنـاخ،  : المصدر

  .م٢٠٠٥داد، بيانات غير منشورة، بغ

) ٦(فمن خالل تحليل المعدالت الشهرية لكمية األمطار الساقطة في مدينة النجف جدول 

يتضح ان معظم امطار المدينة تسقط خالل اشهر الشتاء إذ يبدأ سقوطها مـن تشـرين األول   

من اكثر الشـهور  ) كانون األول، كانون الثاني وشباط(ويستمر حتى نهاية مايس، وتعد اشهر 

في حين يكون فصـال  ، )حزيران، تموز، آب(رة، ويسود الجفاف التام في اشهر الصيف الممط

  .الربيع والخريف قليلي المطر

أن معدل التساقط المطري المنخفض في منطقة الدراسة ناتج من قلة تأثرها بأعاصـير  

فـي   البحر المتوسط التي تعد مصدر التساقط المطري في عموم القطر، لذا فأن تأثير األمطار

المدينة يكون محدوداً في مجال التخطيط العمراني او أنشاء شبكة من المصارف السـيما فـي   

الطرقات لتصريف مياه األمطار إذ أن تصريف مياه األمطار يعتمـد علـى غزارتهـا فـي     

  .المنطقة

فيما يخص الرطوبة النسبية فان منطقة الدراسة تتصف بانخفاض الرطوبة النسبية فـي  

نجد تغيراً واضحاً في الرطوبة وكميات األمطـار السـاقطة   ، )٧(ل الجدول جوها، ومن خال

وتكون اثناء اشهر الشتاء رطبة إلى متوسطة الرطوبة بسبب انخفاض درجات الحرارة وسقوط 

ألرتفاع معدالت درجة ، األمطار، أما في اشهر الصيف حيث قلة األمطار الساقطة او انعدامها

ض الرطوبة النسبية فيها، لذا كان الجص من افضل المواد الرابطـة  الحرارة فأنها تمتاز بانخفا

المستعملة في البناء وهو األكثر استعماالً وهو عبارة عن مادة كبريتات الكالسيوم لخاصية فيـه  

تتمثل في سرعة تصلبه مما يؤدي إلى سرعة تماسك صفوف األجر بعضها مع بعض، ويـتم  

  .األساس بسبب مقاومته العالية للرطوبةاستعمال الجير لربط مواد البناء في 



 

 
 

  )٦(جدول 

  )م٢٠٠٤ – ١٩٧٠(ملم في مدينة النجف للمدة / معدالت سقوط المطر

كانون 

  الثاني

تشرين   أيلول  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط

  األول 

  تشرين 

  الثاني

  كانون

  األول

  المعدل

  السنوي

١٠٢.٢  ١٥.٤  ١٣.٥  ٤.٣  ٠.٠٤  ٠  ٠  ٠.٠٤  ٤.٦  ١٢.٢  ١٥.٤  ١٦.٩  ١٩.٨  

وزارة النقل والمواصالت، الهيأة العامة لألنواء الجوية، دائرة األنواء الجويـة  : المصدر

  ).بيانات غير منشورة(في النجف 

  )٧(جدول 

  )م٢٠٠٤ – ١٩٧٠(في مدينة النجف للمدة ) ملم(معدالت الرطوبة النسبية 

كانون 

  الثاني

تشرين   لولأي  آب  تموز  حزيران  آيار  نيسان  آذار  شباط

  األول 

  تشرين 

  الثاني

  كانون

  األول

  المعدل

  السنوي

٤٢.٠  ٦٨.٠  ٥٥.٩  ٣٨.٢  ٢٦.٤  ٢٢.٨  ٢١.٠  ٢٢.٦  ٣١.٢  ٤١.٣  ٤٩.٣  ٥٨.٣  ٦٩.١  

وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة لألنواء الجوية، دائرة األنواء الجويـة  : المصدر

  ).بيانات غير منشورة(في النجف 

يتضح ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل ) ٤(والشكل ) ٧و٦( ومن مالحظة الجدولين

الصيف، نتيجة انعدام تساقط األمطار خالله وتساقطها خالل اشهر الشتاء، ومن ثم فأنها تـؤثر  

في الرطوبة النسبية للهواء التي تتناسب تناسباً عكسياً مع درجات الحرارة، وطردياً مع كميـة  

  .هواء نجدها تتغير بشكل ملحوظ من شهر إلى أخراألمطار، لهذا فان الرطوبة في ال

  )٤(شكل

  ).م٢٠٠٤ – ١٩٧٠( من المعدالت الشهرية لألمطار والرطوبة النسبية للمدة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ) ٧و  ٦( من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الجدولين : المصدر  



 

 
 

الذي يعد األكثر  ،)(وللكشف عن ماهية مناخ منطقة الدراسة، فقد اعتمدنا تصنيف كوبن

ولتطبيـق  . او األكثر مالءمة مع مناخ منطقة الدراسة، استعماالً في العالم لألغراض الجغرافية

  .هذا التصنيف استعملنا المعادلة األتية

) يتافهرنه(معدل درجة  الحرارة السنوي ×  ٠.٤٤)= بوصة(معدل األمطار السنوي 

- ١٤)(.  

ومـن  ) ف٧٥.٣ْ) (م٢٤.٠٦(ي لدرجات الحرارة المعدل السنو) (٢(يظهر من الجدول 

، أن منطقة الدراسة تقـع  ))بوصة٤.٠٨) (ملم١٠٢.٢(المعدل السنوي لألمطار ) (٦(الجدول 

  ).BWhs(ضمن منطقة األقليم الجاف ذو المطر الشتوي 

ومما تقدم تتضح االنعكاسات المباشرة للخصائص الطبيعية في منطقة الدراسـة علـى   

مما تطلب استجابات ومعالجات معمارية سواء على مستوى موقـع الوحـدة   بيئتها الحضرية، 

السكنية واتجاهها وارتفاع بنائها وتراصها وتداخلها او على مستوى بنائها الـداخلي او مـادة   

البناء وسمك الجدران وعدد النوافذ وسعتها واتجاهها فضالً عن اَألضافات األخر كالشناشـيل  

تحقيق استجابات تتفق مع طبيعة الظروف المناخية وغيرها الكثير  والمالقف الهوائية في سبيل

  .وهذا ما نرى المنطقة القديمة

ان طبيعة مناخ منطقة الدراسة الصحراوي الحار الجاف تفرض ضرورات ملحة ينبغي 

ان تؤخذ بالحسبان وعلى محمل الجد في التخطيط العمراني داخل المدينة من اجل خلق بيئـة  

  .اقاً مقبوالً مع الخصائص الطبيعية فيهاحضرية تحقق اتس

Soil 

تعرف التربة بأنها الطبقة السطحية المفتتة من القشرة األرضية، يتراوح سمكها بين عدة 

  .)٢٤(وتتكون من مزيج من المواد المعدنية والعضوية والهواء والماء، سنتمترات إلى عدة أمتار

                                                
)  (لمزيد من التفاصيل أنظر:  

  .١٣٩، ص١٩٩٠عادل سعيد الراوي وقصي عبد المجيد السامرائي، المناخ التطبيقي، بغداد، مطبعة دار الحكمة، 
) ( ٢٤.٠٦= المعدل السنوي لدرجات الحرارة ف٧٥.٣ْ= ٣٢+  ٥/ ٩× م.  

  .بوصة٤.٠٨= ٢٥/ ملم١٠٢.٢ =المعدل السنوي لألمطار 
  :ولتطبيق المعادلة

   ١٤ –) فهرنهايت(دل درجة الحرارة السنوي مع×  ٠.٤٤)= بوصة(معدل األمطار السنوي 
  .بوصة ١٩.١٣= ١٤ – ٧٥.٣×  ٠.٤٤= 
  .BW. إذ كان ناتج المعادلة اكبر من معدل األمطار فالمناخ جاف -
  ).م١٨(او ) ف٦٤.٤ْ(إذ كان معدل درجات الحرارة السنوي اكثر من ) h(يضاف الرمز  -
  .في حالة المطر الشتوي) s(يضاف الرمز  -

  

  .١٣، ص١٩٨١علي حسين شلش، جغرافية التربة، مطبعة جامعة البصرة، ) ٢٤(



 

 
 

إذ تمتـاز  ) Desertsoil(دينة هي التربة الصحراوية أن نوع التربة التي تتصف بها الم

وتمثل تربة النجف . )٢٥(سم، وهي ذات مواد خشنة في الغالب٢٥بقلة عمقها الذي ال يزيد عن 

معظم اقسام الوديان السفلى من الهضبة الغربية المتاخمة لغرب نهر الفرات، إذ تتميز بكونهـا  

بعض المنخفضات وبطون الوديان، إذ تحتـوي   رملية أو رملية مزيجية، أو غرينة طينية، في

  .)٢٦(على بعض المكونات الجيرية والحصوية

وبما ان مدينة النجف تقع ضمن األقليم المناخي الجاف، وهـي بـذلك ال يمكـن لهـا     

 -% ٠.١(الحصول على كمية كافية من األمطار، لذا فأن نسبة الجبس فيها تتـراوح مـابين   

٢٧(%)٨١.٥٢(.  

ذلك لفقر التربـة بالنبـات الطبيعـي    % ٠.٤واد العضوية فيها حوالي وتتراوح نسبة الم

ويعود سـبب  % ٣٠ – ٢٠نتيجة جفاف مناخها، وأن نسبة الكلس الموجود فيها تتراوح مابين 

ذلك إلى عمليات الجرف المستمر الذي تقوم به مياه األمطار، ويكون معدل نفاذ تربة النجـف  

ة عالية من الملح ومجموعة من األحجـار الكبيـرة   وتحتوي على نسب. )٢٨(يوم/ سم٢٤بحدود 

وبسبب خصائصها فأنها تتعرض لعمليات التفريـغ الهـوائي، نتيجـة    . )٢٩(والصخور الجرداء

عوامل التعرية المتعددة لذا فهي تكون عادة تربة رقيقة ال يتعدى عمقها عدة سنتمترات، وقـد  

األساسية من الطابوق والجـص، فـيمكن    أفادت طبيعة التربة في المدينة في توفير مواد البناء

صناعة الطابوق من أراضي السهل الرسوبي المحيطة بشرق المدينة، وصناعة الجـص مـن   

اراضي الهضبة شمال المدينة وغربها، مما أسهم كثيراً في التوسع العمراني فيها سـواء مـا   

ها، ضمن المخطـط  يتعلق منها باألنشاءات المادية ضمن قطع األراضي الحضرية وفقاً الصناف

وهذا جعل المدينـة  . األساس، أم ما يتعلق بأعمال الترميم واعادة التأهيل للمنشآت القائمة فعالً

تشهد حركة بناء وتشييد واسعة لمختلف استعماالت المدنية، األمر الذي عبـر عـن داينميـة    

ودليلنـا  . المدينة وحركتها في هذا المجال، مما انعكس على صيغ االتسـاع المسـاحي فيهـا   

                                                
 – ٢٠٠٥مدينة النجف للمـدة  التحليل المكاني لمشكالت البيئة الحضرية في ، ضرغام خالد عبد الوهاب) ٢٥(

  .١٣٤المصدر السابق، ص، ٢٠٠٦
رسالة ، عبد السالم محمد المايل، جيمومولوجية المظاهر الكارستية في منطقة حديثة في الهضبة الغربية) ٢٦(

  .٩٦، ص١٩٩٦كلية اآلداب، جامعة بغداد، ) غير منشورة(ماجستير 
ه المفصل والتحريات الهيدرولوجية فـي مشـروع   اياد جهاد سلوم وراجح حيدر صكر، مسح التربة شب) ٢٧(

  .٥١، ص١٩٩٤قسم تحريات التربة، وزارة الري، ) غير منشورة(بحر النجف 
عايد جاسم الزاملي، تحليل جغرافي لتباين اشكال سطح األرض في محافظة النجـف، مصـدر سـابق،    ) ٢٨(

  .٥٩ص
محمد الخلف، مطبعة العربيـة بغـداد،    كوردن هستد، األسس الطبيعية لجغرافية العراق، ترجمة جاسم) ٢٩(

  .٧٠، ص١٩٤٨



 

 
 

كربالء،  –المديات الكبيرة التي شهدتها والسيما في اتجاهها الشمالي الغربي على محور نجف 

 .  بعد ان احتشد حيزها المكاني في جهاتها األخر

  



 

 
 

  
  
  
  

  الفصــل الثاني
  

  المراحل المورفولوجیة
  لمدینة النجف

  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
:المقدمة 

فولوجية لنمو منطقة الدراسة عمرانيـاً  يعنى الفصل بدراسة المراحل التاريخية أو المور

وانعكاس ذلك التطور علـى  ) م٢٠٠٧وقت الدراسة (ووظيفياً، منذ نشأتها وحتى الوقت الحالي 

  .خصائص المدينة وحجمها

يعد نمو المدن من العمليات المعقدة إذ يظهر فيه االخـتالف والتبـاين فـي تفاصـيل     

ومن المعروف ان المدينة تنمـو وتتطـور   . )٣٠(انياالوحدات العمرانية او المعمارية زمانياً ومك

من خالل بعدين أساسيين هما الزمان والمكان، وهذا ال يعني ان البعد الزمنـي الـذي يمثلـه    

تطور األحداث التأريخية، مسؤول إلى حد كبير عن فهمنا بطبيعة بروز المـدن وأنحطاطهـا،   

بالمكان دور كبير إذ يعبر عـن أهميـة    سواء كانت طبيعية أم بشرية، بل للبعد الثاني المتمثل

  .)٣١(في نشأة المدن وتغير ادوارها ووظائفها) الموضع والموقع(العوامل الجغرافية 

وبما أننا نؤكد هنا على دراسة مورفولوجية المدينـة فينبغـي ان نبـين مـاذا يقصـد      

) Townscape(أنها تعني تفاعل الشكل مع الوظيفة لينتج منها مظهر المدينة : بالمورفولوجية

وأما المرحلة المورفولوجية فيقصد بها مدة من التاريخ الحضـاري  . )٣٢(وهو الكل المرئي منها

ألية مدينة، تنتج فيها أشكال ونماذج مادية لها ميزتها الحضارية، تلبي احتياجـات اجتماعيـة   

  .)٣٣(واقتصادية لسكان المدينة في تلك المرحلة

ر فأكثر، لذلك فأن الشكل الـذي تأخـذه المـدن    توسعت الحياة الحضرية وانتشرت أكث

لفترات حضارية مختلفة ال يبقى ثابتاً، بسبب التطور التقني السريع، وتحسن الحالة االجتماعية 

واالقتصادية، لساكني التجمعات السكنية التي كان لها أثر في مورفولوجية المدينة الذي يظـل  

  .)٣٤(شاخصاً فيها

  

                                                
، ٢٠٠٣كايد عثمان ابو صبحة، جغرافية المدن، الطبعة األولى، دار وائل للنشـر، الجامعـة األردنيـة،    ) ٣٠(

  .١٩٥ص
  .٨١، ص١٩٨٠عبد األله ابو عياش، أزمة المدينة العربية، وكالة المطبوعات، الكويت، ) ٣١(
  .٥، ص١٩٨٣مورفولوجية المدينة، مطبعة جامعة بغداد،  خالص األشعب وصباح محمود،) ٣٢(
-١٨ص ١٩٨٢الكويـت،  -خالص األشعب، المدينة العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد ) ٣٣(

١٩.  
(5) Jams.H.Johnson, urban Geography. Anintr oductory analysis programon press, ltd 

London, 1969,p23. 



 

 
 

المورفولوجية للمدينة ينحصر فـي وصـف المحـالت     إن الهدف من دراسة المراحل

لذلك فقد انصرفنا إلـى دراسـة المراحـل    . )٣٥(الحضرية معالم حقيقية في المظهر الحضري

المورفولوجية لمدينة النجف التي انعكست على رقعتها المعمورة كالمساحة وأنماط الشـوارع،  

، وانعكاسها على النمـو الحضـري   والمواد المستعملة في البناء والتغيرات التي طرأت عليها

  .فيها

وما تضـمنته مـن حـاالت    ) المورفولوجية(وقبل الخوض في تبيان المراحل التاريخية 

النمو الحضري في بعديه الديموغرافي والمجالي، ال بد لنا من أن نعرض ولو بشي مقتضـب  

  .أسماً ونشأة عبر التاريخ) النجف(لماهية المدينة 

 

أن لمدينة النجف العديد من األسماء، ولكن اكثرها شيوعاً النجف، وهو أسـم عربـي،   

ولكنـه ال  . )٣٦(يقصد به األرض المرتفعة التي تشبه المسناة وتصد الماء مسيارن يعلو ظهرها

جاف تعنـي  يعلوها فهي كالنجد والسد والعرب تطلق على المحل اسم الحال الذي هو عليه والن

والشيء المالحـظ عليهـا انـه تغلـب علـى شـكل االسـتطالة دون         )٣٧(البروز واالرتفاع

  ..)٣٨(االستدارة

ثم جف بعد ذلـك فقيـل   ) الني(وقيل سميت نجفاً ألنه كان في المنطقة بحر يسمى بحر 

وقيل أيضاً أن النجـف  . )٣٩(ألنه كان أخف في اللفظ) نجف(فسمي نيجف ثم صار ) ني جف(

كما يطلق .)٤٠(قديماً على الجزء الغربي المطل على البحيرة المالحة من ذلك اللسان كان يطلق

إذ تمثل رأس المثلث الحضاري المكون مـن الكوفـة   ) ظهر الكوفة –ظهر الحيرة (عليها اسم 

والنجف والحيرة، تشكل منطقة الظهر رقعة جغرافية بنيت عليها المقابر والقصـور، كقصـر   

واألديرة والقالع والحصون، وأن اقدم نص يشير إلى قدم النجف يعود الخورنق وقصر السدير 

قد بنى حيرا على ) م.ق٥٣٩ – ٦٢٦(إلى عصر ماقبل الميالد، فأن الملك البابلي نبوخذ نصر 

                                                
يد غالب ويسري الجواهري، جغرافية الحضر دراسة في تطور الحضر ومناهج البحث فيـه،  محمد الس )٣٥(

  .٣٠٩-٣٠٨نشأت المعارف األسكندرية، بال سنة، ص
  .٣٠٠، ص١٩٨٧جمال بابان، أصول أسماء المدن والمواقع العراقية، الجزء األول، بغداد،   )٣٦(
  .٧٩٢، ص١٩٧٣طبعة الكاتولوكية، ، الم٢٣أكرم البستاني وأخرون، المنجد في اللغة، ط) ٣٧(
بحث مستهل من موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، دار التعـارف،   -مصطفى جواد، النجف قديماً ) ٣٨(

  .١١-١٠، ص١٩٦٥بغداد، 
  .٢٢، ص١٩٦٣ابي جعفر محمد الصدوق، علل الشرائع، مطبعة الحيدرية، النجف، ) ٣٩(
النجف،  –ها، ترجمة تقي المطبعي، الطبعة األولى، الغري لويس ماسينون، مخطط الكوفة وشرح خريطت) ٤٠(

  .١٣٠، ص١٩٧٩



 

 
 

. )٤١(النجف وحصنه، وبعد تأسيس دولة المناذرة في الحيرة اصبحت النجف متنزهـاً لملـوكهم  

اصبحت مدينة النجف خاضعة للحكم اإلسالمي، ) م٦٢٨ -هـ ١٥(وبعد معركة القادسية عام 

ولقد كان لهذه البقعة اثراً مهماً في التاريخ الثقافي والعلمي واإلسالمي، حتى أكمل اإلمام علـي  

) م٦٦٠-هـ٤٠(وفي عام ، )هـ٣٥(تشريفها بأن نقل عاصمته إلى الكوفة عام ) عليه السالم(

وقـد حـدد   . )٤٢(صيتها بصفتها مدينة دينيةاستشهد ودفن في أرض النجف مما أكسبها خصو

  .)٤٣(البنائه وأصحابه المخلصين موضع قبره عند وفاته) عليه السالم(اإلمام علي 

وفي ذلك الحين لم تكن النجف سوى قرية صغيرة مساحتها، غير منتظمة الشكل، عبارة 

ـ   ذ النـاس  عن مجموعة من بيوتات متفرقة، وبعد ظهور المرقد في القرن الثاني الهجـري اخ

يجاورونه ويدفنون موتاهم حوله، كما أصبحت المنطقة ملتقى قوافـل الحجـاج إلـى الـديار     

ثـم  . )٤٤(ظهرت النجف كضاحية صغيرة تتبع الكوفة) م٩٧٧ -هـ ٣٦٧(المقدسة، وفي عام 

ازدادت شهرتها واتسعت بعد تحولها إلى مركز للعلوم الشرعية مدت من خاللـه اشـعاعها او   

لمسافات واعماق بعيدة تجاوزت الحدود المحلية إلى االقليمية، وقد مرت مدينة  نفوذها التأثيري

النجف بظروف وعوامل سياسية وحضارية متباينة كان لها من التداعيات الكثير من الناحيتين 

العمرانية والوظيفية فيها ماهو ايجابي تمثل في االتساع التدريجي لحيزها المساحي وازدهـاره  

تمثل بما هو سلبي والذي تجسد في حالة الترقب والحذر لسكانها فـي مواجهـة   نسبياً واآلخر 

وقد ترك ذلك مالمح واضحة فـي طبيعـة   . حاالت التهديد المستمرة من عمق الهضبة الغربية

نموها العمراني، لمختلف األدوار التاريخية التي مرت بها، بعبارة اخرى كان العامالن الـديني  

  .)٤٥(ذان استندت اليهما المدينة في نشأتها وتطورهاوالتاريخي االساسان الل

                                                
حسن الحكيم، لمحات من تاريخ مدينة النجف، غرفة التجارة النجف، مطبعة القضـاء،  : لالستزادة انظر) ٤١(

  .٥٩بال تاريخ، ص
قي، بغـداد،  جعفر محبوبة، محافظة النجف بين الماضي والحاضر، مطبعة واوفسيت عشتار، الباب الشر) ٤٢(

  .٣٩ – ٣٧، ص١٩٨٧
  .٦٠حسن الحكيم، لمحات من تاريخ مدينة النجف، مصدر سابق، ص) ٤٣(
النجـف  ، محمد جواد نور الدين، تاريخ النجف حتى نهاية العصر العباسي، معهد العلمين للدراسات العليا) ٤٤(

  .٤٩، ص١٩٩٩األشرف، بغداد، 
ينة النجف، دراسة فـي جغرافيـة المـدن، رسـالة     رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مد) ٤٥(

  .٣٢، ص٢٠٠٥جامعة الكوفة، ، مقدمة إلى كلية التربية، )غير منشورة(ماجستير 



 

 
 

 

مرت المدينة العربية اإلسالمية بثالث مراحل مورفولوجية، اذا ما اعتمـدت األنمـاط  
ومن خالل الدراسة التاريخية وما يتوفر من خرائط لمدينة النجـف  . )٤٦(السكنية معياراً للتغير

م إلى خمس مراحل نعرض لها ٢٠٠٧م وحتى عام ٧٨٧راحل نموها منذ نشأتها عام قسمت م

  .على النحو األتي

 

م وتعـد مـن أهـم    ١٧٦٥م وتمتد حتى عام ٧٨٧تبدأ منذ نشوء مدينة النجف في عام 

القها في ميدان البنـاء  المراحل التي مرت بها المدينة باعتبارها تمثل خط الشروع األول النط

الحضري، فهي تحمل في طياتها التراث الحضاري والمعماري للمدينة، كما انها تمثل أسـاس  

البناء والطراز العمراني المعتمد في مراحلها الالحقة، ولغرض فهم الطريقة التي نمـت فيهـا   

كانت عليها  ال بد من الرجوع إلى هذه المرحلة من اجل رسم الصورة التي، المدينة وتطورت

ومن الممكن األعتماد على كتب أدب الرحالت ومـا  ) ١(ومن ثم فهم واقعها الراهن، صورة 

تضمنه بما يعني المدينة موضعاً وموقعاً، واستعماالت ارض وانشطة وفعاليات، اليجاد فترات 

  . )٤٧(حضارية مميزة ضمن مرحلتها األولى والطويلة

  )١(صورة 
  لوحدة سكنية من المرحلة المورفولوجية األولى نموذج                    

                                                
، ١٩٧٦محمود عبد اللطيف عصفور والسعيد ابراهيم البدوي،دراسة ميدانية في جغرافية المدن، القاهرة، ) ٤٦(

  .٧١ص
  .١٥ق، صخالص األشعب، المدينة العربية، مصدر ساب) ٤٧(



 

 
 

على الرغم من طول المدة التي استغرقتها المدينة في نموها خالل هذه المرحلـة فهـذا   

النمو ظل بطيئاً، بسبب ضعف عملية التفاعل المكاني الناتجة من العدد المحدود جـداً للسـكان   

التي كانت تطبع حياة السكان طبقـاً  في خضم مساحة صغيرة جداً فضالً عن البساطة المطلقة 

لمرحلتها الحضارية، ومن ثم اخذت بالنمو والتطور حول نواة صغيرة، تمثلت بمرقـد اإلمـام   

في المدينة إذ شكل فيما بعد مركـز  ) دينية(الذي اصبح أهم ظاهرة بشرية ) عليه السالم(علي 

ـ   ال مـن االسـتيطان   جذب واستقطاب الكبير من الناس السباب روحية، مما ترتب عليـه ح

البشري شكلت منطلقات جديدة تجاه استحداث استعماالت أرضية تتفق مـع واقـع   ) االستقرار(

الحال الجديد المتمثل بزيادة عديد السكان، فضالً عن دفن الموتى لالسباب نفسها مما ادى إلـى  

در وجود تراكمات تجسدت على ارض الواقع كونها استعماالت حضرية، ومن ثم تشكلت بـوا 

) الحـويش (والجيه ) العمارة(أول استعمال سكني شمال المرقد وجنوبه فظهرت محالت الرباط 

ومما هو جدير بالذكر انه لم يـرد تاريخـاً   ) عكد الحمير(التي تشمل اليوم ) البراق(والزنجبيل 

 ويتضح من ذلك ان نمو المدينة وتطورها قد بدأ من حول.)٤٨(بعينه لنشأة هذه المحالت السكنية

المرقد الشريف، الذي تموضعت من حوله الفعاليات والنشـاطات االقتصـادية واالجتماعيـة،    

في المدينة العربية اإلسـالمية، باعتبـاره مركـز    ) الجامع(وكان شأنها في ذلك شأن المسجد 

الحياة الدينية والثقافية والسياسية واالجتماعية والتعليمية، لذلك اصبح من األسس التي ادت إلى 

ونظراً لنشاط الحركة التجارية في المدينة، لتلبية احتياجات السـكان  . )٤٩(ر المدينة عمرانياًتطو

ابان تلك الحقبة، فقد شرع بوضع تحصينات لحماية المدينة من الغزوات لـذا فقـد أحيطـت    

باألسوار لألغراض الدفاعية، فقد بنيت في البداية اربعة اسوار حول المدينة على حقب متباينة 

ثم تم بناء السـور الثـاني   ، هـ حول المرقد٤٦٧ –م ١٠٥٧تاريخها فقد بني األول سنة عبر 

ليشكل طوقاً يحيط بالمدينة ويزيد من تحصينها، ولم يعثر على تاريخ انشائه، ثم شـرع ببنـاء   

خطوة ٢٥٠٠(، وقد قدر محيط المدينة في هذه المرحلة )م٩٨٢ -هـ ٣٧٢(السور الثالث سنة 

وفي مرحلة تاريخية الحقة نشأت محالت سكنية اخر كمحلة العال التـي   )مترا٢٠٠٠ًأي نحو 

  .)٥٠(ومحلة الخيابات بالقرب منها) سوق الريحة(تشمل اليوم المنطقة الممتدة من المرقد وحتى 

وبه اتخذت النجف شـكالً  ) م١٠١٠ -هـ ٤٠١(أما السور الرابع فقد تم تشييده في سنة 

متـراً،  ١٩٩يبعد هذا األخير عن المرقد في اغلب الجهات متراً، و ١٢٥٠دائرياً طول محيطه 
                                                

-٢٣، ص١٩٥٨الطبعة الثانية، مطبعة اآلداب، النجف، ، جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها) ٤٨(
٢٤.  

عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ محمد، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى   ) ٤٩(
  .٢٨٧، مصدر سابق، ص٢٠٠٠عام 

  .٤٩ص، لنجف الكبرى، مصدر سابقمحسن عبد الصاحب المظفر، مدينة ا) ٥٠(



 

 
 

ويعد هذا السور مـن أضـخم أسـوار المدينـة     . )٥١(وموقعه عند أول سوق الصفارين الحالي

ويبعـد  ) م١٦٢٩ -هــ  ١٠٣٩(وأقواها، وبعدها شرع ببناء السور الخامس فقد شيد في سنة 

، )مترا١٧٢١ً(واصبح طول محيطها ، وبه اتسعت المدينة )مترا٧٥ً(عن السور الرابع بمسافة 

، وضمن هذا السور وصفت النجف بأنها مدينة صغيرة يحيط )باب البلدة(وله باب كبير يدعى 

  .)٥٢(بها سور واطئ

بعد ذلك اخذت المساكن تتواجد حول المرقد الشريف، فظهرت محالت سـكنية جديـدة   

محالت السابقة بالتوسع الكامـل،  فيما أخذت ال) البراق(ومحلة البركة ) المشراق(كمحلة الجالء 

التـي   )٥٣(م١٧٦٥في عام ) كارستون نيبور(وهذا ما تؤكده الخارطة التخطيطية التي وضعها 

) جبـل الـديك  (أوضحت االستعماالت السكنية من مدينة النجف، في جانبها الشـمالي حتـى   

  .، وجزء غير واسع من الجنوب والشرق)جبل شرفشاة(والغربي حتى 

ري بشكل غير منتظمة في مقابر خاصة داخل المدينة وفي المقبرة العامـة  كان الدفن يج

، أن موضع المقبرة العامة هو المكان الـذي تغطيـه   )٤(وقد اوضحت خارطة نيبور، خريطة 

بـاب  (والجبـل و ) عليهما السالم(اليوم منشآت السوق الكبير وشوارع الصادق وزين العابدين 

مع الطريق المؤدي إلى مدينة الكوفة وان تحول المقبرة من  ،ممتداً)فضوة المشراق(و) الوالية

الشرق إلى الشمال، يسوغه انقطاع الدفن في الموضع الشرقي القديم التخاذه مسـلكاً لـدخول   

  . )٥٤(المدينة االخذ باالتساع

وما دامت جهة الشرق قناة اتصال المدينة، فال يمكن األستمرار بالدفن، لذا أمتد الـدفن  

طريق الرئيس المؤدية إلى مدينة الكوفة، واستمر يطوق المدينة من جهتها الشمالية، من حافة ال

  .وما أن وصل حافة المنخفض حتى بدأ يمتد شماالً

                                                
  :لالستزادة راجع) ٥١(
مصـر،  ، عماد الدين اسماعيل عمر القريشي الدمقشي، البداية والنهاية في التـاريخ، مطبعـة السـعادة    -١

  .٣٢٤ص
  .٢١٠جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، مصدر سابق، ص -٢
رفولوجي لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى عـام    النمو المو، عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ) ٥٢(

  .٢٨٨،مصدر سابق، ص٢٠٠٠
م، ترجمة سـعاد هـادي   ١٧٦٥كارستون نيبور، مشاهدات نيبور في رحلته من البصرة إلى الحلة سنة ) ٥٣(

  . ٧٧-٧٦، ص١٩٥٥العمري، مطبعة دار المعارف، بغداد، 
  .٥١بق، صمحسن عبد الصاحب المظفر، مدينة النجف الكبرى، مصدر سا) ٥٤(



 

 
 

  



 

 
 

 

م، إذ بقيت النجف في الحقبة ما بعد سـنة  ١٩٢٥م وتمتد حتى عام ١٧٦٥تبدأ من سنة 

م، في خـالل  ١٨١١وتزايد سكانها حتى سنة ، ساكنها وضيق طرقاتهام تعاني تزاحم م١٧٦٥

بعد تهديم سورها الخـامس،  ) األخير(هذه المرحلة نمت المدينة واستقرت عند سورها السادس 

إذ بنيـت أربعـة ابـواب    ) ٢(، صورة )م١٨١١ -هـ ١٢٢٧(ولقد شيد السور السادس سنة 

سـابق المهـدم فـي اغلـب جهاتـه      وابراج ومعامل ومراصد، وكان يبعد عـن سـورها ال  

  .)٥٥()متر٨٥(بـ

  

  )٢(صورة 

  السور السادس لمدينة النجف

  

                                                
  .٣٢٨-٣٢٥جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، مصدر سابق، ص) ٥٥(



 

 
 

وقد اتسمت هذه المرحلة من حياة المدينة بالنمو والتوسع العمراني باتجاه األطراف، لذا 

أخذت مدينة  النجف باألتساع بمساحتها فضالً عن تزايد اعداد سكانها إذ قـدر عـدد سـكان    

وبهذا فأن الحاجة أدت إلى زيادة مساحة الوحـدات السـكنية   ) نسمة١٩٠٠(ارب المدينة بما يق

) عليـه السـالم  (فضالً عن رغبة السكان بالسكن في هذه المدينة المجاورة لمرقد اإلمام علي 

ووجود المقبرة العامة التي تحولت من الجانب الشرقي المحاذي للمرقد إلـى شـمال المدينـة    

أن السور السادس لم يستطع الصمود واالسـتمرار أمـام الحاجـات    بسبب زيادة السكان، لذا ف

في جانبه الغربي والتـي سـرعان مـا    ) ثلمة(المتزايدة للسكان، لذا كان تهديمه واحداث فتحة 

ولقد قسمت المنـاطق  . )٥٦(أتسعت لتفتح مرحلة جديدة من مراحل تطور مدينة النجف ونموها

ى اربع محالت تحيط بالمرقد الشـريف إذ تـوزع   إل) ذات النسيج العضوي المتراص(السكنية 

السكان بطريقة متجانسة لتحقيق سهولة الوصول له، وهي محالت العمارة وتقع غرب المرقـد  

  .)٥٧(والحويش إلى جنوبه والمشراق شماالً ومحلة البراق إلى الشرق منه

 

ات التي يمكـن أعتمادهـا فـي تمييـز     احدى أهم المتغير) المسكن(تعد الوحدة السكنية 

مراحل نمو المدينة والتي  تعكس متغيرات مادة وطرائق البناء، إذ إن لكل مرحلة أنماط بيوتها 

الخاصة سواء قيس ذلك بمواد البناء وتفاصيلها، أم بطراز العمارة وخطط المساكن وارتفاعهـا  

تقليدي، من حيث نوع األبنية وعمرها، وبشكل عام تتمثل هذه المرحلة بطراز عمراني عربي 

والشوارع، وتتصف الكتلة العمرانية بحالة من الالتنظيم فضالً عن تداخل بعضها بـبعض، إذ  

الطابوق غيـر  (قد يشترك منزلين في حائط واحد، أما مادة البناء المستعملة فهي الطين واللبن 

اء السقوف، كما تميزت والحجر في بناء الجدران، واستعمال أغصان األشجار في بن) المفخور

الوحدة السكنية بصغر مساحتها، وعلى الرغم من التحويرات التـي طـرأت علـى النسـيج     

أم تجديد أم أضافة أم تغيير لالستعمال األصلي ، العمراني في هذه المرحلة سواء في اعادة بناء

عربـي  أم ادخال مواد بناء جديدة، كالحجارة واألسمنت فقد بقيت محافظـة علـى الطـابع ال   

سواء بوجود المرقد والسوق أم باحتشاد مسـاكنها وضـيق مسـالكها    ، )٣(اإلسالمي صورة 

  . )٥٨(وعضويتها

وتعد الوحدة السكنية من ابرز استعماالت األرض في المدينة ضمن هذه المرحلـة، إذ    

                                                
  .٣٧رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مدينة النجف، مصدر سابق، ص) ٥٦(
عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ محمد، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى   ) ٥٧(

  .٢٩٠، ص، مصدر سابق٢٠٠٠عام 
  .٣٥رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مدينة النجف، مصدر سابق، ص) ٥٨(



 

 
 

  .كانت المساكن تمتد من سور المرقد حتى محيط المدينة او مركزها، كما مر معنا أنفاً

  )٣(صورة 

  نموذج بوحدة سكنية من المرحلة المورفولوجية الثانية

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م والجراءات حكوميـة ضـبطت حـدود    ١٨٧٥وابان العهد العثماني وفي حدود سنة 

وال تخلو البيوت من الفنون المعمارية لكنها بسـيطة تـتالءم والمرحلـة    . )٥٩(المحالت األربع

ن األبواب الضيقة، ومعظم ابوابها مصنوع من الخشب الحضارية انذاك، فضالً عن ذلك تتضم

أما الشبابيك فأنها صغيرة وصممت في أمكان مرتفعة،وأيضاً تتواجد في بعض البيوت األخـر  

ما يعرف بالطلعات الخارجية المطلة على األزقة، التي تتضمن على مجموعة مـن الشـبابيك   

لبيت النجفي ايضاً، باحتوائـه علـى   ويمتاز ا). ٤(صورة ) الشناشيل الخشبية(التي تعرف بـ

أبواب ذات مصراعين وتعلوها من الجانبين زخارف هندسية غاية في الدقة، ويؤدي الباب إلى 

يختلف في تصميمه من بيت إلى أخر، فمنه المـدخل المنكسـر   ) الدوالن(ما يطلق عليه لفظة 

) الحـوش (بيت المكشوفة وهو األكثر شيوعاً، والمدخل ذو المحور المستقيم ومنه إلى ساحة ال

، تطل عليه عدة غرف، وسقوف هذه الغرف تكون على )الفرشي(في الغالب ومبلطة بالطابوق 

أو مسقفة بجذوع النخل او األشجار األخـر،  ) طابوق معقود من الجص والجير(القباب القديمة 

                                                
  .٢٣جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، مصدر سابق، ص) ٥٩(



 

 
 

مـن   بقوله ان بيوت النجـف تبنـى  ) ١٧٦٥(البيت النجفي عام ) نيبور(ولقد وصف الرحالة 

  .)٦٠(الكلس الصالح للبناء ألنه زهيد الثمن

يعد الفناء أهم عناصر السكن ضمن هذه المرحلة فهو يخدم وظائف متعددة إذ انه فـراغ  

خارجي الستعمال جميع افراد العائلة كما أنه يقوم بدور المنظم لدرجات الحرارة داخل البيت، 

ليالً إذ يحتفظ بهواء الليل  البارد لسـاعات  فنجده ينعم بالظل نهاراً ويكون مفتوحاً على السماء 

  .)٦١(النهار الحارة

 

تتصف الطرقات بشكل عام بضيقها وتعرجها، فمنها ماتحلّقت حوله متغيـرات النسـيج   

العمراني التي تمتاز بتراص الكتل وصالبتها وترابطها وتداخلها مع الفراغـات فـي الكتلـة    

) الزقـاق (واحدة ينتهي إليها الطريق ) سكنية(ا يمتاز بوجود وحدة معمارية العمرانية، ومنها م

  ).٥(أي الطرق المسدودة التي ال منفذ لها، او ما تسمى بالطرق العمياء، صورة

ان عملية الترابط والتداخل او التضام للكتلة المعمارية هي التي تسـببت بوجـود هـذا    

لتواءات واالنحناءات واألزقة الضيقة التي تتصـف  النظام العضوي للطرق الذي تكثر فيها اال

بالال انتظام من حيث االتجاه ومن حيث السعة، كرد فعل للمؤثرات المناخية، بحيث توفر اكبر 

قسط ممكن من الظالل لحماية المشاة من اشعة الشمس الحارقة، فضالً عن تقليل أثر الريـاح  

ضمن اقليم المناخ الصحراوي، فضالً عما له والعواصف الرملية، السيما أن مدينة النجف تقع 

  .عالقة بالعامل الدفاعي والحماية من األخطار

Land uses 

تمثل المتغير األهم الذي يلمح عند دراسة المراحل المورفولوجية للمدينة، وعلى الـرغم  

مورفولوجية المدينة في ايجـاد   من تنوع األستعماالت في المدينة، فأنها تساعد المعني بدراسة

أنماطاً معينة من التفاعل القائم بينها وبين الشكل النهائي للمدينة، وتأسيساً على ذلك سوف تـتم  

دراسة استعماالت األرض خالل هذه المرحلة على الرغم من قلتها عدداً وصـغرها مسـاحة   

  .وتدنيها كفاءةً

  

                                                
قيس جواد الغريري، تخطيط مدينة النجف، مجلة دراسات نجفية، مجلة فصلية علمية تصدر عن مركـز  ) ٦٠(

  .٢٧-٢٦، ص٢٠٠٦السنة الثالثة، العدد الخامس،  دراسات الكوفة، جامعة الكوفة،
  www.bab.comالخصائص المعمارية للساكن التقليدي في المملكة العربية السعودية ) ٦١(



 

 
 

  )٤(صورة 

  براقشناشيل خشبية في محلة ال

  



 

 
 

Comercail land use 

لقد تبلور االستعمال التجاري بصورة خاصة في المدينة خـالل هـذه المرحلـة بسـبب     

مورفولوجيتها وسعة حجمها، على عكس ماعليه المراكز الحضرية المجـاورة لهـا فجـاءت    

اط التجاري بنوعيه المفرد استعماالت األرض التجارية استجابة لحاجة سكان األقليم، فنجد النش

والجملة، إذ تركزت مؤسساته في مركز المدينة ضمن بؤرتها التجارية المتمثلة بالسوق الكبير 

القصابين والصاغة ومحالت (واألسواق المتصلة به التي تتضمن على العديد من األنشطة مثل 

اق العمارة والمشـراق  وهناك اسو) بيع العباءة الرجالية والمسبحات والحدادين وسوق األحذية

منها أليـواء الـزوار   ) الخانات(والحويش، وهذه تمثل منطقة البيع بالجملة، وقد برز عدد من 

  ).٦(صورة . لعدم توفر الفنادق في تلك المدة واألخر ألجل تجميع البضائع

  )٥(صورة 
  زقاق ضيق ينتهي ببيت في محلة البراق

  



 

 
 

التجارية فضالً عن انه يمثل مؤشراً الـى نمـو    يعد مكمالً للوظيفة) الخانات(إن تواجد 

فقد شكلت تكتالً ضمن النسيج العمراني للمدينة مما أثر في صيغ االتسـاع المسـاحي   ، المدينة

للمدينة وفي مظهرها العام وطرازها العمراني طبقاً لمتطلباتها من المساحة ونمط البنـاء بمـا   

ع الجملة والخانات تحتاج إلى مساحة كبيرة مـن  يتوائم وطبيعة الوظيفة التي تؤديها فمحالت بي

األرض مقارنة بمساحة الوحدات السكنية المكونة للمحلة السكنية، فضالً عن ذلك تحتاج إلـى  

شوارع تختلف نسبياً في سعتها وتعرجاتها عن تلك التي توجد في األجزاء الداخليـة للمدينـة،   

تعمال متوطنة في أماكن من المدينة تتناسـب  وبهذا وجدت األجزاء العمرانية المكونة لهذا االس

  .)٦٢(ووجود المساحة الكافية والطرق التي توفر اقصى مدى من سهولة التنقل

Industrial land use 

يشكل االستعمال الصناعي في هذه المرحلة نسبة صغيرة جداً مـن مسـاحة المعمـور    

كني والتجاري، إذ نجد ان االستعماالت الصناعية مرتبطة مع الحضري مقارنة باالستعمال الس

االستعماالت التجارية الموصوفة بكثافة المترددين عليها، واتصفت صـناعات هـذه الحقبـة    

وتتركز صناعة النسيج اليدوي فـي  ، ببساطتها مثل الحياكة والصياغة وصناعة المواد الغذائية

اعة داخل حدود السور فضـالً عـن صـناعة    جنوب وجنوب غرب المدينة، وتكون هذه الصن

الطابوق والجص والجرار ودبغ الجلود، وهاتان المنطقتان الزالتا قائمتين حتى يومنـا هـذا،   

  .وهما تمثالن المنطقة الصناعية القديمة للمدينة الحالية

يالحظ من استعماالت األرض في هذه المرحلة المورفولوجية الطويلة، أنهـا تركـزت   

الشريف وتداخلت مع االستعماالت الدينية، والسكنية والتجارية، كما انهـا حققـت   حول المرقد 

وفي نهايات هذه المرحلة من حيـاة المدينـة   . استعماالً كفوءاً ألرض المدينة المحددة بسورها

ونتيجة تزايد اعداد سكانها وتزاحم مساكنها وضيق طرقاتها تم تهديم السور الخامس للمدينـة  

  . )٦٣(حدود العمرانبعد أن تجاوزت 

  

م، ففي نهاية المرحلة الثانيـة  ١٩٥٨م وتمتد حتى عام ١٩٢٥تبدأ هذه المرحلة من سنة 

من حياة المدينة وما تمخض عنه من نمو وتطور فقد فتحت عدة فتحات في سـورها وانتقـل   

ات جديدة في بنيتها الداخلية خـالل هـذه   سكانها إلى ماورائه مما ترتب عليه ان أدخلت متغير
                                                

رسالة ، ٢٠٠١ – ١٩٧٧عامر راجح الربيعي، التوسع الحضري واتجاهاته في مدينة الحلة الكبرى للمدة ) ٦٢(
  .١٠٤، ص٢٠٠٢اب جامعة الكوفة، مقدمة إلى كلية اآلد) غير منشورة(ماجستير 

عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ محمد، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى   ) ٦٣(
  .٢٨٩، مصدر سابق، ص٢٠٠٠عام 



 

 
 

الحقبة، وكان العامل األبرز في هذا التحول الزيادة الحاصلة في عدد السـكان، فضـالً عـن    

استتباب األمن، فقد تم تهديم السور ليشكل بداية انطالقة جديدة في حياة المدينة فقد قام السكان 

ر الجهات المعنية إلـى وضـع أسـس    ببناء الوحدات السكنية خارج السور األمر الذي اضط

) الغازيـة (لتخطيط األراضي وتحديدها خارج السور، وبهذا فقد ظهرت محلة جديدة تعرف بـ

مسـكن، ثـم   ) ٢٠٠(م ما يقارب من ١٩٣٤وقد بلغ عدد المساكن حتى عام . )٦٤(١٩٣١عام 

، كمـا أنشـئت منطقـة    )٦٥(شيدت مدرستان وحديقة عامة، فضالً عن بعض الخدمات العامـة 

  ).الشوافع(و ) الثلمة(

  )٦( صورة
  صورة جوية ألستعماالت أرض مدينة النجف قبل تهدم سورها األخير

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

دراسـة فـي نشـأتها     –محسن عبد الصاحب المظفر، مدينة النجف الكبرى : المصدر
  .٦٠وعالقاتها االقليمية، مصدر سابق، ص

                                                
  .٣٧رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مدينة النجف، مصدر سابق، ص) ٦٤(
  .٦٣لنجف الكبرى، مصدر سابق، صمحسن عبد الصاحب المظفر، مدينة ا) ٦٥(



 

 
 

حو النمو والتوسع إذ تم قلع السور بأكمله وأنشأ م سنة انطالق المدينة ن١٩٣٨تعد سنة  

يحيط بالمدينة القديمة األمر الذي كانـت لـه   ، طريق دائري في موضعه عرف بشارع السور

انعكاساته األيجابية الواضحة في التركيب الداخلي للمدينة وتطوره بشكل واضح وكبيـر فقـد   

التي ظهرت بسـبب  ) الصالحية(بـظهرت محلة سكنية جديدة بالقرب من محلة الغازية سميت 

  .)٦٦(الناجمة عن هجرة السكان وبناء القرى والمناطق المجاورة لها) الزيادة السكانية(

 

أخذت معظم الخصائص العمرانية من المرحلة السابقة، إال ان هناك تغيـرات حـدثت   

طابوق في البناء بدالً من اللبن واسـتعمل  تمثلت بنمط جديد لالنفتاح إلى الخارج، فقد استعمل ال

وقـد  . الجص بدالً من الطين، استعمل الحديد في البناء بدالً من جذوع النخيل وسيقان األشجار

اتسعت مساحة المسكن لتنسجم ومتطلبات الساكن الحضري، فقد ازداد عـدد الغـرف لكنهـا    

ـ  طية،ونتيجة زيـادة المسـاحة   احتفظت بتراص البناء والمدخل المنكسر للدور والباحات الوس

السكنية أصبحت الشوارع التي تتموضع عندها الوحدات السكنية شوارع عريضـة ومسـتقيمة   

  ).المرحلة المورفولوجية الثانية(مقارنة بالمنطقة القديمة 

 

لقد شمل التطور الذي أصاب المدينة أنظمة الطرق، فقد استحدثت عدد مـن الشـوارع   

دت المدينة جزءاً من تراثها الموروث من جانب، فـي وقـت أضـافت للمدينـة مظهـراً      افق

تتصل بالمدينة بعـدة شـوارع، كشـارع    ) الغازية(مورفولوجياً جديداً من جانب أخر، فمنطقة 

م بوشر بوضـع  ١٩٤٠وفي عام . )٦٧( )عليه السالم(النعمان وشارع الخورنق وشارع الحسين 

م حصل تغير جوهري فـي تصـميم   ١٩٤٩عن المدينة وفي عام  سور يحيط بالمقبرة، لعزلها

المدينة وهو إزالة الجزء المحيط بالصحن الحيدري ليحل محلة الشارع المحيط بالصحن، وفي 

عليهمـا  (م تم فتح عدة شوارع في المدينة كشارع الصادق وشارع زين العابـدين  ١٩٥٤عام 

وشارع الطوسي، إضـافة إلـى الطـرق     )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وشارع الرسول ) السالم

األخر التي تربط مدينة النجف بالمدن األخر او البلدان الخارجية التي أسهمت فـي عمليـات   

التبادل التجاري، فقد تعاملت مدينة النجف تجارياً مع البادية ونجد والحجاز والشـام والخلـيج   

                                                
، ٢٠٠٠عبد الصاحب البغدادي وكريم دراغ، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشأتها حتـى عـام   ) ٦٦(

  .٢٩٢ – ٢٩١مصدر سابق، ص
  .٢٧جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، مصدر سابق، ص) ٦٧(



 

 
 

ن والوافـدين إلـى مدينـة    وأسهمت في تسهيل عملية وصول المسافري. )٦٨(العربي ومع إيران

  .)٦٩(او زيارة الشواهد والمراقد الدينية األخر) عليه السالم(النجف لزيارة مرقد اإلمام علي

Land uses 

شهدت المدينة خالل السنوات األخيرة من هذه المرحلة تغيراً فـي اسـتعماالت األرض   

تها، فنجد أن استعمال األرض السكني اخذ يتجاوز يختلف عن المرحلة المورفولوجية التي سبق

حدود المدينة القديمة، وبذلك نشأت بعض الدور السكنية كما ذكرنا، وأنشئت بعـض المراكـز   

وحديقة عامة ومراكز خدمية اخر، كمـا  ، فقد تم تشييد مدرستين، الخدمية كالتعليمية والترفيهية

جارية والصناعية فقد تم فتح بعض الـورش  وشهدت المدينة تطوراً في استعماالت األرض الت

للصناعات الحرفية والحياكة، كما تم التوسع في انشاء المؤسسات التجاريـة حـول الشـوارع    

وبهذا نجد أن التطور الذي شهدته المدينة ارتبط بعملية فتح الشـوارع بمـا يـتالءم    ، الجديدة

تنظيم الداخلي لهيكلها العمرانـي،  والمرحلة الحضارية واالقتصادية للمدينة فضالً عن عملية ال

مما وفر فرصة كبيرة أمام سكان المدينة والسـيما مركزهـا الحضـري، لتوقيـع مختلـف      

لتلبي حاجة السكان والوافدين معاً، ممـا هيـأ   ...) تجارية وصناعية و(المؤسسات الحضرية 

  .الخ... لظهور بؤرة تجارية تمثلت بشارع الطوسي وزين العابدين وغيرها 

رافق هذا التطور الحاجة إلى وسائط نقل جديدة تالئم الواقع األقتصادي الذي ألـت   وقد

  .إليه المدينة تعمل على نقل السكان من المدينة وإليها، فضالً عن نقل السلع والبضائع

 

خـذ سـكان   م ا١٩٥٨م، فبعد انقضاء عام ١٩٨٥م وتمتد حتى عام ١٩٥٩تبدأ من سنة 

المدينة بالزيادة المضطردة، مما انعكس في تطورها، ولهذا أخـذت مظاهرالنسـيج العمرانـي    

كوفـة   –بالنمو بشكل ملحوظ، إذ اتسعت المدينة عبر اتجاهات ومحاور عدة كمحـور نجـف   

ديوانية بأتجاه الجنوب الشرقي، وقد رافق الزيادة السكانية  -باتجاه مدينة الكوفة ومحور نجف 

ت اقتصادية وفنية وادارية، تمثلت بأرتفاع المستوى المعاشي والدخل الفردي فضالً عن تحوال

  .الزيادة في اعداد وانواع وسائط النقل الحضري فضالً عن اطالق قروض المصرف العقاري

إن تظافر هذه العوامل ادى إلى نمـو المدينـة وتطورهـا والسـيما فـي المحـورين       

النمو أن أضحت المدينة قادرة على استيعاب اعداد كبيرة مـن   المذكورين، وكان من نتائج هذا

                                                
  .١٨٣، ص١٩٧٣النجف، ، جزء األولناجي وداعة الشريس، لمحات من تاريخ النجف األشرف، ال) ٦٨(
) ١٩٣٢-١٩١٤(علي عبد المطلب حمود علي خان المدني، الحياة االجتماعية في مدينة النجف األشرف ) ٦٩(

  .٩، ص٢٠٠٤مقدمة إلى كلية اآلداب، جامعة الكوفة، ، )غير منشورة(رسالة ماجستير 



 

 
 

، مما تطلب التوسع في األنشطة االقتصـادية  )المراقد والمقبرة(الوافدين إليها، ألغراض دينية 

والخدمية لاليفاء بالمتطلبات المتزايدة لهؤالء، وقد تجلـى ذلـك بتعـدد اسـتعماالت االرض     

  .الحضرية فيها وتنوعها واتساعها

 

لقد تطور الطراز العمراني للبيت العربي التقليدي في هذه المرحلة، ليصبح بيتاً ذا شكل 

مميز، فاستمد كثيراً من تفاصيل البيت الغربي، وبهذا فقد أدخل إلى الطراز العمرانـي نمـط   

بيوت مغلقة، فضـالً   إلى) الحوش(جديد من البيوت، لذا فقد تغيرت البيوت من الفناء الداخلي 

عن احتواء بعضها على الحدائق التي أخذت نسبة مهمة من المساحة الكلية للوحدة السكنية كما 

أعتمدت مواد جديدة في البناء أدخلت إلى المدينة لم تكن شـائعة ومسـتعملة فـي المرحلـة     

ن لهـذه  وكـا ) ٧(المورفولوجية الثالثة، مثل الطابوق واألسمنت والخرسانة المسلحة صـورة  

المواد أهمية كبيرة في أضفاء الطابع المعماري الغربي على المدينة، وبهـذا ظهـرت أحيـاء    

سكنية حديثة شجعت على ظهورها ونموها اجراءات تخطيطية وتسهيالت توفرت مع بدء هذه 

المرحلة، منها توزيع قطع اراضٍ على بعض موظفي الدولة وبهذا نجد ان الطراز العمرانـي  

حلة هو انعكاس للتطور االجتماعي واالقتصادي، الذي شهده القطر عامه ومدينـة  في هذه المر

  .النجف خاصة

Street systems  

خالل هذه المرحلة أخذت أنظمة الشوارع في مدينة النجف نمطاً جديـداً، بمـا يسـمى    

الكبيرة على استيعاب الكثافـة  بالنظام الرباعي او الشبكي إذ امتازت الشوارع بسعتها وقابليتها 

المرورية الناجمة عن االزدحام المروري، نتيجة التطور في اعداد وسائط النقل، إذ اخذ شارع 

الطوسي بالتوسع من جهة محلة المشراق لكونه ذا له صفة دينية، كذلك الحـال مـع شـارع    

  . )٧٠(السور والشارع الحلقي الذي يحيط بالمدينة القديمة

واألخر على ) عليه السالم(رعين احدهما على امتداد شارع زين العابدين كما تم فتح شا

باتجاه بحر النجف، وبهذا فقد مارسـت هـذه الشـوارع    ) عليه السالم(امتداد شارع الصادق 

دورها الوظيفي الذي احدث تغييرات في مورفولوجية المدينة فقد اخذت بجـذب العديـد مـن    

ناعية وغيرها، مما أدى إلى تطور المدينـة وأتسـاعها   االستعماالت الحضرية التجارية والص

  .مقارنة بالمرحلة المورفولوجية السابقة

                                                
لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى عـام    عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ، النمو المورفولوجي ) ٧٠(

  .٢٩٤، مصدر سابق، ص٢٠٠٠



 

 
 

  )٧(صورة 

  نموذج لوحدة سكنية للمرحلة المورفولوجية الرابعة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Land uses 

فسـر العالقـات   إن استعماالت األرض لها تأثير كبير في مورفولوجية المدينة، فهـي ت 

التي تسبب التباين الوظيفي بين قطاعات المدينة المتعـددة، التـي   ) الطبيعية والبشرية(المكانية 

تكون بمجموعها بنية المدينة، وهذه القطاعات لم تنشأ وتتطور وتعمل منفصلة بعضـها عـن   

بعض، بل ترتبط بروابط وعالقات مكانية تعطي المدينـة وحـدتها وشخصـيتها ومظهرهـا     

  .)٧١(خارجيال

Residentian landuse 

       تطورت الوظيفة السكنية خالل هذه المرحلة تطـوراً كبيـراً فبلغـت نسـبة هـذا

، لذلك نالحظ ان تغير الهيكل السكني له اهمية كبيـرة  )(%٣٦.٧نحو  ١٩٧٣االستعمال سنة 

مدينة نمواً واتساعاً واضحاً في هذا المجـال، ففـي   في بيان النمو العمراني للمدينة إذ شهدت ال

م، وزعت اراضٍ لألستعمال السكني تمخضت عن نشـوء  ١٩٧٠الى ١٩٥٩خالل االعوام من 

                                                
حسن الخياط، التركيب الداخلي للمدن، دراسة في بعض األسس الجغرافية لتخطيط المدن، مجلة األسـتاذ   )٧١(

   .٦٩، ص١٩٦٤-١٩٦٣جامعة بغداد، المجلد الثاني عشر، ، كلية التربية
) (اول الخاصة بذلك فـي  حضرية لمدينة النجف بالنظر إلى الجدباألمكان متابعة نسب استعماالت األرض ال

  .الفصل الرابع



 

 
 

، ٢م٢٠٠-١٥٠احياء الزهراء القديم وحي الحسين والكرامة والمعلمين، وبمساحة تتراوح بين 

تزايدت اعداد السـكان فـي هـذه     ، ولقد)الشيلمان(وأعتمدت في بنائها على الطابوق والحديد 

ولمواجهـة الحاجـة الملحـة للسـكن تـم      ، المرحلة باعتبار أن مدينة النجف ذات طابع ديني

تخصيص أراض سكنية تمثلت بأحياء اإلمام علي والحـوراء زينـب واألنصـار والعلمـاء     

 م وبمساحات تتراوح ما بـين ١٩٨٠-١٩٧٠والشعراء والعباس، في المدة الواقعة بين عامي 

، والسـيما  ١٩٨٠وبسبب من التداعيات السلبية للحرب العراقية اإليرانية . )٧٢(٢م٦٠٠-٣٠٠

على محافظات القطر الحدودية الشمالية والجنوبية، فقد أنصرفت أنظار السواد األعظم مـنهم  

بشكل خاص، ) النجف(إلى محافظات الفرات األوسط ومنها محافظة النجف ومدينتها المركزية 

اً مضاعفاً على الجهات المعنية بشؤون المدينة، وأزاء هذه الزيادة الطارئـة تـم   مما شكل عبئ

تخصيص أراضٍ سكنية جديدة، ولكن بمساحات أصغر من تلك التي تم توزيعها في األعـوام  

نتج منها تشكيل عدة احياء هي السالم والضباط ) ٢م٢٠٠(السابقة بلغت مساحة األراضي فيها 

الخ وقد استعملت مواد بناء جديدة وحديثة في تشييد الوحـدات  ...عروبة والقادسية والرسالة وال

السكنية، التي تموضعت ضمن هذه المساحات الجديدة، اذ استعمل الحديد واألسـمنت المسـلح   

والطابوق ونتيجة ذلك ازدادت أطوال ومساحة الشوارع وتنظيمها إذ عبرت عـن  ) الخرسانة(

  .ابقتهاتطور مرحلة جديدة اختلفت بها عن س

 

يعد االستعمال التجاري من أهم استعماالت األرض الحضرية وتعد مسألة التوسع له من 

الناحية المساحية والوظيفية نتيجة منطقية آلليات التفاعـل المكـاني لمختلـف االسـتعماالت     

تح وتنظيم الشـوارع األمـر   الحضرية األخر في مدينة النجف، ومن بينها التوسع الكبير في ف

الذي جعل منها مناطق جذب وتوقيع لمختلف المؤسسات المدنية والسيما التجارية منها، ممـا  

عبرت عنه باعـدادها الكثيـرة وكفاءتهـا    ) تجاري(منطقة ثقل اقتصادي ) المركز(جعل منها 

تعمال التجاري عـام  فقد بلغت نسبة األس. العالية متمثلة باألسواق الرئيسة ضمن المدينة القديمة

من مساحة المدينة ولم يقتصر هذا االستعمال على المركز التجاري الرئيس % ٠.٥٠م  ١٩٧٣

حسب وانما نشأت مناطق تجارية ثانوية بصورة تدريجية في ثالث مناطق، هي منطقة الجديدة 

ن عدها امتداداً ومنطقة حنون في الجديدة الثالثة والرابعة على التوالي، أما المنطقة الثالثة فيمك

في الجديدة األولى، وبهـذا أصـبحت   ) خان المخضر(للمنطقة التجارية المركزية وهي منطقة 

                                                
  .٤٤رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مدينة النجف، مصدر سابق، ص) ٧٢(



 

 
 

مدينة النجف مركزاً لتجميع وتوزيعها السلع والبضائع، ذات األصناف المتعـددة والنوعيـات   

  .العالية

  

الستعمال التجاري بشكل خـاص، وقـد   ان تطور األستعمال الصناعي مرتبط بتطور ا

ولكنها اخذت بالتزايد تزامناً مـع حالـة   % ٠.٠٨الى  ١٩٧٣وصلت نسبة هذا االستعمال عام 

النمو الحضري التي شهدتها المدينة واقتصرت صناعات هذه الحقبة علـى الغـزل والنسـيج    

  .صناعة العباءة وغيرها

 

ستعمال األرض لغرض النقل نتيجة زيادة اعداد السـيارات وتطورهـا، إذ   تزداد نسبة ا

، وبهذا فقد تطورت استعماالت األرض المخصصـة  %١٧.٨إلى  ١٩٧٣وصلت نسبتها عام 

لشبكة الطرق، وأصبح لخدمات النقل الداخلي أثر كبير في المدينة، مما أدى إلى تباعد أطراف 

  .ريالمدينة بعضها عن بعض وعن مركزها الحض

أما استعماالت األرض ألغراض الخدمات المجتمعية، فقد اخـذت بالتوسـع وخاصـة    

من مسـاحة المدينـة عـام    % ٢.٢فقد شغلت مانسبته ) التعليمية والصحية والدينية والثقافية(

، مما اسهم في نمو المدينة واتساعها والسيما أن مدينة النجف ذات طابع ديني ومركـز  ١٩٧٣

  .عن المعرفة والعلوم الشرعية كبير يؤمها الباحثون

من مساحة المدينة للعـام نفسـه وهـي    % ٣.٣أما الخدمات العامة، فأنها شغلت نسبة 

أمـا اسـتعماالت األرض   . خدمات الماء والمجاري والكهرباء ومحطات الوقود واالتصـاالت 

ض، الترفيهية فأن المدينة تعاني من نقص كبير في حصتها من استعماالت األرض لهذا الغـر 

من مساحة المدينة للتاريخ نفسه، وبسبب أهميتهـا فـي حيـاة    % ٥.٢فقد شغلت نسبة قدرها 

المدينة، فقد ازداد الطلب عليها، مما تسبب في زيادة نسبة التخصيص المساحي لها كما سـيرد  

الحقاً، وتقوم الخدمات الترفيهية باضافة مظهر جمالي إلى المدينة، والسيما الحـدائق العامـة   

نزهات، مما يسهم مع غيره من االستعماالت األخر فـي بنـاء مورفولـوجي متناسـق     والمت

  .ومتوازن

  

م، لألسباب المنوه عنها أنفـاً، ونتيجـة زيـادة    ٢٠٠٧وحتى سنة  ١٩٨٦تمتد من سنة 

بـالتغيير   مساحة األراضي السكنية وبروز مناطق سكنية جديدة، فقد أخـذت مدينـة النجـف   



 

 
 

التدريجي والنمو في مساحتها، فخالل هذه المرحلة اتسعت المدينة بشكل لم يسبق لـه مثيـل،   

كربالء، بعد أن احتشدت المساحات المطلـة علـى    –والسيما على جانبي الطريق العام نجف 

 ديوانية، وفقاً لألسباب الموجبة لذلك التي تمثلت بالزيادة –كوفة ونجف  –جانبي محور، نجف 

في اعداد السكان، ومنهم المهاجرين إلى المدينة وحصولهم على األراضي السكنية، فضالً عن 

عمليات الردم والتهديم التي تعرضت لها بعض الوحدات السكنية في محلة العمارة، السـتثمار  

، الخاصـة بمشـروع مدينـة للزائـرين     ١٩٨٨أراضيها ببعض المشروعات المقترحة عـام  

ت السياحية، فضالً عن مشروع المدينة السياحية في مـنخفض بحـر   ومشروع مركز الخدما

  . )٧٣(النجف

فضالً عن منطقة الثلمة وجزء من منطقة الشـوافع، وتعويضـهم بـأراضٍ    ) ٥(خريطة

سكنية في احياء اخر مثل حي العروبة والمكرمة والنصر والمـيالد وغيرهـا فـي القطـاع     

  .الشمالي

 

راز العمراني خالل هذه المرحلة نمطاً جديداً اختلف عما عليـه فـي المراحـل    اخذ الط

السابقة إذ أتصفت الوحدة السكنية خالل المرحلة الخامسة بعدم التجـانس ووجـود اختالفـات    

متنوعة فيها من حيث الشكل والحجم كونها تعـد مؤشـراً واضـحاً للمسـتوى األقتصـادي      

عكس نوعية الحياة التي يعيشها اإلنسان ألنهـا مؤشـر   للساكن الحضري، فهي ت، واالجتماعي

  .لحياته المادية

إن الوحدة السكنية الممثلة لهذه المرحلة كانت على نمطين من حيث التخطـيط ومـواد   

البناء وطرز العمارة والمساحة، فالوحدات السكنية التـي يشـغلها الموظفـون وذوو الـدخل     

رت في المرحلة الرابعة، إذ تتـراوح مسـاحتها مـن    المحدود مشابهة للوحدة السكنية التي ظه

من المساحة الكلية، وتحتوي علـى  %) ٨٥-٨٠(وتشغل مساحة البناء نحو ، )٢م٢٠٠-١٠٠(

حدائق واسعة في مقدم الوحدة السكنية واخر خلفها، أما مواد البناء المستعملة فهـي الطـابوق   

مادتين الصـقتين، فـي حـين    ، واستعمل الجص واألسمنت بصفتها )البلوك(وأجر األسمنت 

  .للسقف) كونكريت(استعمل الحديد واألسمنت 

  

                                                
عبد الصاحب ناجي البغدادي وكريم دراغ محمد، النمو المورفولوجي لمدينة النجف منذ نشـأتها وحتـى   ) ٧٣(

  .٢٩٦-٢٩٥، مصدر سابق، ص٢٠٠٠عام 



 

 
 



 

 
 

أما النوع الثاني منها فكان نتيجة التطورات االقتصـادية والتحـوالت االجتماعيـة والثقافيـة     

ولتحسن المستوى المعاشي فضالً عن التطور التقني في وسائل التدفئة والتبريـد، وللتـأثيرات   

والسكنية لمن قدم من الدول العربية والغربية إلـى المدينـة، إذ إن هـذه    الثقافية واالقتصادية 

التحوالت التي عاشتها المدينة وما نجم عنها من تغير في نمط حياة السكان أدت إلـى بـروز   

االعتبارات االقتصادية في تصميم الوحدة السكنية وتحديد مساحتها واختيار المواد المسـتعملة  

  ).٨(صورة . في إنشائها

لقد أدخل على هذا النوع من الوحدات السكنية طراز الفضاءات المرتفعـة، كمـا أنهـا    

والبـاب  ) البالكونـات (وهنـاك  ) ٢م٦٠٠-٣٠٠(تتصف بكبر مساحتها التي تتراوح ما بـين  

الخشبي الذي يرتفع اكثر من خمسة أمتار وثمة استعمال كبيـر مـن مـواد حجـر الحـالن      

تفتقر إلى الفضاءات األساسية والشخصية المعماريـة والـى   والسيراميك والمرمر واأللمنيوم،و

ولم يراع في تخطيط هذا النوع من الوحـدات السـكنية   . )٧٤(المعطيات الفيزيائية واالجتماعية

  .الشخصية المعمارية للتراث

أن التغير في الطراز العمراني لهذا النوع من الوحدات هو استجابة للتعبيـر عـن روح   

من خالل استعمال بعض األشكال التي تعبر عن تقنيات هذا العصـر،  ، هالعصر الذي نعيش في

فيبقى المضمون ثابتاً وهو الذي يعطي الوحدة العمرانية هويتها، وهذا ما لوحظ فـي الوحـدة   

السكنية في األحياء السكنية التي ظهرت في مدينة النجف، خالل حقبة التسعينات مـن القـرن   

  .)٧٥(العشرين

 

لقد شهدت مدينة النجف تحوالً واسعاً ضمن هذه المرحلة، في مجال أنظمـة أو أنمـاط   

او قد تجسد ذلـك  ، الشوارع، إذ استحوذ النظام الرباعي على الحصة األكبر من خطة المدينة

في منطقة الجديدات، والتي تشمل مساحات واسعة من أرض المدينة في قطاعيهـا الشـمالي   

سهم كثيراً في اجتذاب الوظيفة السكنية بوجه خاص، كمـا أتسـعت مسـاحة    والجنوبي، مما أ

) ١٠.٩(الشوارع والطرق في مواضع اخر من المدينة القديمة، فبعد ترميم السـور صـورة   

أصبحت الشوارع القريبة منه والمحاذية له ذات فضاءات واسعة، تتسع ألكثـر مـن مركبـة    

  . العابدين، وشارع الصادق وشارع الرسولوشارع زين ، واحدة، فضالً عن شارع الطوسي

                                                
، ٢٠٠٥ - ١٩٧٧عادل مكي عطية الحجامي، التحليل الجغرافي للوظيفة السكنية في مدينـة الناصـرية   ) ٧٤(

  .٧٤، ص٢٠٠٥مقدمة إلى مجلس كلية األداب، جامعة البصرة، ) غير منشورة(اطروحة دكتوراه 
ألفتراضـية، رسـالة   نجالء كاظم كريم العاني، اثر متغيرات البنية الفكرية في هوية مـدن المسـتقبل ا  ) ٧٥(

  .٢، ص٢٠٠١مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري واألقليمي، جامعة بغداد، ) غير منشورة(ماجستير 



 

 
 

  )٨( صورة                                       
  نموذج لوحدة سكنية للمرحلة المورفولوجية الخامسة

  



 

 
 

، انشيء نتيجـة  )شارع الرابطة حالياً(وكذلك الشارع الحلقي الذي يدور حول المرقد يعرف بـ

  .يهاتوسع المدينة وزيادة اعداد المركبات ف

وبهذا فقد اصبحت هذه المرحلة األهم في حياة المدينة، تعبيراً عن حالة التطور والنمـو  

  .الحضري الذي شهدته مدينة النجف

Land uses 

تقدم المدن وعلى اختالف احجامها وأنواعها وظائف وخدمات متنوعة لتلبيـة حاجـات   

ا من مناطق األقليم سواء الكثيف منها أم الواسـع، فالمدينـة   ومتطلبات ساكنيها والوافدين إليه

ليست مكاناً أو موضعاً فقط ينتظم في عالقات متشابكة او هرمية مع غيره، بـل لهـا نظـام    

  . )٧٦(داخلي من حيث توزيع استعماالت األرض وطبيعتها

وتتمثل هذه االستعماالت بـ االسـتعمال السـكني والتجـاري والصـناعي واألداري     

االستعمال الديني، وكلما كبر حجم المدينة، وازدادت أهميـة موقعهـا، كلمـا أزداد تنـوع     و

كاالستعمال الصحي والتعليمـي  ، استعماالت األرض فيها، وأضيفت إلى وظائفها وظائف أخر

  .وهذه األستعماالت بمجموعها  تشكل بنية المدينة. )٧٧(والترفيهي واستعماالت النقل

Residential land use 

الزال االستعمال السكني يحتل المرتبة األولى ضمن استعماالت األرض في المدينة، إذ 

مـن  % ٣٥.٤٦أي بنسـبة  ، )هكتـاراً ١٥٥٦.٩(م ١٩٩٧اخذت نسبته بالزيادة اذ بلغت سنة 

ـ ) هكتـاراً ٣٢٥٠(م ٢٠٠٧مساحة المدينة، واخذت بالزيادة المطلقة حتى بلغت سـنة   بة وبنس

من مساحة المدينة ولهذا فقد كان للتغير  السكني أثر في التوسع العمراني للمدينـة،  % ٤٥.٣٦

) القديمة(وفي مظهرها المورفولوجي، إذ تحولت الكثير من الوحدات السكنية في مركز المدينة 

إلى وحدات معمارية متعددة الطوابق على هيأة فنـادق حديثـة فـي طرازهـا وتصـميمها      

مما عبـر  ، )١١(ألستيعاب او تلبية الطلب للوافدين إليها كونها مدينة دينية، صورة . المعماري

  .عن مرحلة حضارية لمدينة تأخذ بزمام النمو والتطور، والتوازن في بنائها الداخلي

                                                
، ١٩٨٨جامعة قطر، ، حسن عليوي الخياط واخرون، المدينة الخليجية العربية، مركز الدراسات العربية) ٧٦(

  .٢٥٣ص
  .٥٥صدر سابق، صصبري فارس الهيتي وصالح فليح حسن، جغرافية المدن، م) ٧٧(



 

 
 

  )٩(صورة                                       

  سور المدينة الحديث

  

  )١٠(صورة 
 المحاذي سور المدينة مع الشارع



 

 
 

Com mercaillanduse 

يعد استعمال األرض التجاري من أهم استعماالت األرض في المدينـة، وتعبـر هـذه    

وانما تـنعكس  ، الوظيفة عن أهميتها ليس في نسبة األرض المفتوحة والمبنية التي تشغلها فقط

  .)٧٨(أهميتها في أنماط الشوارع واألسواق وأشكال البناء الذي يقدم مثل هذه الوظائف

م ١٩٩٧ورت المساحة التي يشغلها األسـتعمال التجـاري إذ بلغـت فـي عـام      لقد تط

م فقد بلغت  مساحة هذا االسـتعمال  ٢٠٠٧أما في عام % ٣.٨٤أي مانسبته ) هكتارا١٥٢.٨ً(

من مساحة المدينة، وتتباين مساحة االسـتعمال التجـاري   % ٢.٩٦وبنسبة ) هكتاراً ٢١٢.٥(

قد استحوذت البؤرة التجارية المتمثلة بالسوق الكبيـر  ونسبه بحسب نوع االستعمال ومركزيته ف

  .هكتاراً) ١١.٥(على ما مقداره 

لقد توسع االستعمال خالل هذه المرحلة واتخذ نموه شكلين األول ويتمثل بزيـادة عـدد   

الفعاليات التجارية في المنطقة والشوارع التجارية التقليدية الموروثة عن المرحلـة السـابقة،   

ل باستحداث محاور تجارية جديدة على حساب االستعمال السكني مثل محور نجف والثاني يتمث

ديوانية، ونتيجة تطور الطلب المحلي واألقليمـي وتزايـده    –كربالء ونجف  –كوفة ونجف  –

على األنشطة والخدمات التجارية، أخذت المنطقة التجارية المركزية بالزحف تجاه الشـوارع  

صـورة  . اطق احتياط مؤكد الستيعاب النمو الوظيفي الذي تشـهده الرئيسة المتفرعة منها، من

بعمليـة غـزو مسـتمرة    . فضالً عن الشوراع المتعامدة عليها واألزقة المتصلة بهـا ). ١٢(

  ).منطقة النشأة األولى(للوحدات السكنية المجاورة لها 

lndustral land use 

شأنها شأن الوظائف األخر عملية نمـو وتوسـع، إال ان مـا    شهدت الوظيفة الصناعية 

) هكتـاراً ٣٦٥.٢(م ١٩٩٧تشغله من مساحة تكون صغيرة نسبياً، فقد بلغت مساحتها في عام 

م مقـدار  ٢٠٠٧من مساحة المدينـة، فـي حـين بلغـت فـي سـنة       % ٨.٣١أي ما نسبته 

لرغم من قلة نسبة هـذا  من مساحة المدينة وعلى ا% ٨.٥٤وبنسبة مقدارها ) هكتارا٦١٢.٥ً(

احد االستعماالت الحضرية التي اسهمت في نمو المدينة واتسـاعها، إذ اظهـرت   ، االستعمال

كـربالء وبمسـاحة    –منطقة صناعية في القطاع الشمالي على الجانب األيمن لطريق نجـف  

  .بالقرب من مرآب النقل الشمالي، )هكتارا٢٤٠ً(مقدارها 

                                                
  .١٨٨خالص األشعب وصباح محمود محمد، مورفولوجية المدينة، مصدر سابق، ص) ٧٨(



 

 
 

  )١١(صورة                                    

  فنادق من الدرجة األولى

  

  

  



 

 
 

Trans portation land use 
تمثل هذه االستعماالت عنصراً أساسياً من عناصر اسـتعماالت األرض الحضـرية إذ   

الريفية األخر، تؤدي دوراً مهماً في سرعة التفاعل واألتصال بين المدينة والمراكز الحضرية و

كذلك يساعد النقل الفعاليات التي تقع في مناطق مختلفة ان تشترك وتتوحد من خـالل حركـة   

  .)٧٩(السكان والبضائع

لقد كان للتوسع العمراني الذي شهدته مدينة النجف أثر كبير في زيادة عـدد الشـوارع   

م ١٩٩٧قل في عام الداخلية ومساحتها فقد ازدادت المساحة المخصصة لألراضي ألغراض الن

م فقـد بلغـت   ٢٠٠٧من مساحة المدينة، أما فـي عـام   % ٢١.٩١وبنسبة ) هكتارا٩٦١.٨ً(

  .من مجموع مساحة المدينة% ١٧.٤٤وبنسبة ) هكتارا١٢٥٠ً(مساحتها 

م فقد كان لها األثر الكبير ٢٠٠٣ونظراً للتداعيات التي شهدها القطر بشكل عام في عام 

ا تطلب اتخاذ اجراءات مرورية وفنيـة لمواجهـة هـذا الـزخم     في زيادة عديد السيارات، مم

المروري الهائل، والسيما ان مدينة النجف كونها مركزاً دينياً عالميـاً تشـكل مركـز جـذب     

بمواسم ) زيارات(واستقطاب لمئات األالف من الوافدين على مدار السنة، فضالً عن مناسبات 

كل مرورية كبيرة جـداً، لهـا انعكاسـاتها    مخصوصة، مما يتسبب في احداث اختناقات ومشا

مما حدا بالمعنين بشؤون المدينة على فتح كثير من الشوارع والسـاحات،  . السلبية على المدينة

فضالً عن اجراءات اخر تضمن سهولة التنقل في ارجاء المدينة، ليسهم فـي تطـور مسـاحة    

لقية التي كان لها األثر الكبيـر  الطرق وزيادة اطوالها وانظمة تصميمها، والسيما الشوارع الح

  .في شكل المدينة ونموها

 
تتمثل استعماالت األرض للخدمات االجتماعية العامة بالمساحات التـي تمـارس فيهـا    

كـل مدينـة ال    ومن البديهي ان) التعليمية والصحية والدينية والثقافية(انشطة الخدمات األتية 

يمكن لها أن تؤدي وظائفها بصورة كاملة، مالم توجد فيها مثل هذه الخدمات، لذا كـان عليهـا   

ان تتوسع باستمرار من اجل مواكبة تطور المدينة، وبهـذا نجـدها خـالل هـذه المرحلـة      

م ١٩٩٧إذ بلغـت مسـاحتها فـي عـام     . )٨٠(المورفولوجية اخذت ابعاداً مسـاحية مختلفـة  

م ٢٠٠٧من مجموع مساحة المدينة، أما فـي عـام   % ٣.٥٤وبنسبة مقدارها ) اًهكتار١٥٦.٥(

من مجموع مساحة المدينة، وتضـمنت  % ٢.٢٩وبنسبة مقدارها ) هكتارات٣٠٧.٥(فقد بلغت 

)عليـه السـالم  (جوامع ومساجد ومكتبات وقاعات ومتاحف، فضالً عن مرقد اإلمـام علـي   

                                                
(1) J.parry lewis, urban economies, Edward Arnold, London, 1979, PB. 

،مصـدر  ٢٠٠١-١٩٧٧عامر راجح ناصر الربيعي، التوسع الحضري واتجاهاته في مدينة الحلة للمـدة  ) ٨٠(
  .١٤٠سابق، ص



 

 
 

  )١٢(صورة                                          
  )عليهما السالم(مؤسسات تجارية في شارعي اإلمام علي والصادق 

  

  



 

 
 

% ١٣.٩٥م وبنسـبة مقـدارها   ٢٠٠٧عام ) هكتارا١٠٠٠ً(أما المقبرة العامة فبلغت مساحتها 

وعلى الرغم من صغر ) وهذه النسبة ليست من مساحة المدينة الستعماالت األرض الحضرية(

فهذا ال يعني فقدان أهميتها، بل على العكس فانها تقدم ، من المدينة نسبة مساحة هذا األستعمال

خدمات متنوعة وأساسية للمدينة، لتكون عنصراً يحدد نموها واتجاهات التوسع فيها، ومن ثـم  

  .)٨١(يعطيها مورفولوجية خاصة خالل كل مرحلة تاريخية

 

دمات هذا األستعمال بخدمات الماء والمجاري والكهربـاء ومحطـات الوقـود    تتمثل خ

م ليشكل ١٩٩٧ونظام االتصال وشبكة الطرق، وقد لوحظ ان هذا االستعمال قد تطور في عام 

م فقـد بلغـت   ٢٠٠٧، أما فـي عـام   %٢.٥٧وبنسبة قدرها ) هكتارا١١٢.٤ً(مساحة قدرها 

، ونتيجة التطورات والتحوالت الكبيـرة التـي   %٢.٤٤وبنسبة قدرها ) هكتارا١٧٥ً(مساحتها 

شهدتها مدينة النجف اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً وحضارياً، فقد شهدت المدينة قفزة في الطلـب  

على مثل هذه الخدمات وقد تجلت استجابتها في تلبية هذا الطلب المتزايد، إذ تم انشاء محطـة  

أما شبكات المجاري فتقتصر ) حي المعارض( في مدينة النجف ٢٠٠٤التقوية في النجف عام 

ممـا  . على الشوارع الرئيسة في المدينة القديمة، ومنطقة الجديدات وعدد من األحياء السكنية

  .أثر في انتاج المدينة الحضرية ونموها العمراني

 

للمـدن نحـو الغطـاء     Local climateالمحلي  تتجه الحلول في تحسين صفة المناخ

النباتي األخضر في المناطق ذات المناخ الحار الجاف ألهمية البيئة المناخية، إذ تعد المساحات 

وتتباين مناطق المدينـة  . )٨٢(الخضراء المكثفة باألشجار واحدة من متطلبات الراحة في المدينة

فتقر المدينة القديمة إلى مثل هذه االستعمال في المساحات المخصصة لالستعمال األخضر، إذ ت

والسيما الحدائق المنزلية، السباب يأتي في مقدمتها صغر مساحة الوحدة السكنية فيها كما مـر  

وقد توسع الطلب على هذه الخدمة مع التوسـع  . معنا، والتي تستعمل الغراض سكنية صرفة

والت األخر السـيما االقتصـادية منهـا    في النمو العمراني والسكاني للمدينة، فضالً عن التح

، لذا فقد خصصت مساحات أرضية ضمن مساحة األحيـاء السـكنية   )ارتفاع مستوى الدخل(

فضالً عن احتواء الوحدات السكنية الحديثة، والسيما في القسم ) حدائق عامة(مناطق خضراء 

                                                
  .٥٠ص، رشا جبار محمد رضا المخزومي، مورفولوجية مدينة النجف،مصدر سابق) ٨١(
عبد الحسن مدفون ابو رحيل، تقويم دور المناطق الخضراء في التأثير علـى المنـاخ المحلـي لمدينـة     ) ٨٢(

  .٢٦٣، ص١٩٩٩، جامعة بغداد، ٤٣كربالء، مجلة كلية اآلداب، العدد 



 

 
 

ر التخصيصات المساحية وقد شهد هذا االستعمال تحوالً في مقدا. الشمالي من المدينة) القطاع(

هكتـاراً   ٤٨٤.٤م بلغت المساحة التي اسـتحوذ عليهـا   ١٩٩٧ضمن هذه المرحلة، ففي عام 

) هكتارا١٠٥٣.٨ً(م ٢٠٠٧من مجموع مساحة المدينة، فيما بلغت نسبته في عام % ١١وبنسبة 

  .من مساحة المدينة% ١٤.٧١او بنسبة مقدارها 

ر استعماالت األرض الترفيهية فهي تبقى قليلـة  ووفقاً لما تقدم فأنه على الرغم من تطو

قياساً بمساحة المدينة وحجم سكانها، ورغم كل هذا فأنها تمثل مظهراً حضارياً ومتغيراً مهمـاً  

  ).٦(خريطة . في المركب المورفولوجي للمدينة



 

 
 

  

  

  

  

  

 
 
 

 



 

 
 

  
  
  
  

  الفصــل الثالث
  

   السكان في مدینة النجف
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

    
  :المقدمة

فتوسع المدينة وتطورها له ، سكان المدينة جزءاً من اهتمام جغرافيي المدن تشكل دراسة

فالمراكز الحضرية نوع لتجمعات سكانية . )٨٣(صلة وثيقة بحجم سكانها ونوعهم وسرعة نموهم

كبيرة ضمن اطر مساحية محدودة وتمارس ضمن اطاري الموقع والموضع نشاطات ووظائف 

  .)٨٤(متعددة

السكان مهمة في مجال اعداد الخطط ألنهـا تعطـي المخطـط     وبشكل عام تعد دراسة

لذلك فأن لمعرفة توزيع السكان وكثافاتهم ونموهم . الرؤيا الحالية والمستقبلية للمتطلبات العامة

في المدينة أهمية كبيرة تتمثل في انها تشكل عامالً أساسياً موجهاً لعملية التخطيط الحضـري،  

نشطة االقتصادية واالجتماعية والخدمات المختلفة داخل المدينـة،  ولما لذلك من أثر بالغ في األ

التي تتأثر بشكل كبير بنمط توزيع وتركز السكان، لذلك فأن دراسة سكان مدينة النجف، مـن  

  .)٨٥(حيث التوزيع والنمو والكثافة تنصرف الى تحقيق ما تقدم

– 

تعد الزيادات السكانية العالية في المدن والمراكز الحضرية في العراق ومعظـم الـدول   

النامية من المالمح الرئيسة لهذه المجتمعات، وأن هذه الزيادة جاءت بتأثير متغيرين يختلفـان  

ـ     ين بدرجة تأثيرهما في الناحية السكانية للمدن، هما الزيادة الطبيعية المتولـدة مـن الفـرق ب

إن معظم المدن العراقيـة قـد ازداد عـدد    . )٨٦(الوالدات والوفيات، والهجرة الداخلية للسكان

سكانها بشكل كبير نسبياً، تتراوح هذه الزيادة بين ربع السكان األصلي ونصفه األمر الذي ادى 

ت الى طرح مشاكل مختلفة في المدينة وهيكلها العام وخدماتها األساسية، خصوصاً اذا ما قورن

ثم ان تحسن اوضاع الدخل والحاالت االجتماعية . )٨٧(هذه الزيادة الكبيرة بالمدة الزمنية للزيادة

                                                
، الطبعـة  ١٩٧٠ – ١٩٥٠وظيفة السكنية لمدينة بغداد الكبرى مـابين  صالح فليح حسن الهيتي، تطور ال )٨٣(

  .٦٥، ص١٩٧٦األولى، مطبعة دار السالم، بغداد، 
، ١٩٨٧صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر، أسس وتطبيقات، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،  )٨٤(

  .٢٨١ص
ستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    المالءمة المكانية ال، عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي )٨٥(

  .١٢٢ – ١٢١مصدر سابق، ص
غيـر  (صالح حميد الجنابي، التغير في استعمال األرض حول المدينة العراقيـة، أطروحـة دكتـوراه     )٨٦(

  .٧١، ص١٩٧٧مقدمة الى كلية اآلداب، جامعة بغداد، ، )منشورة
ت المدن العراقية واثرهـا فـي التوزيـع األقليمـي     الجمهورية العراقية، وزارة التخطيط، مشاكل توقعا )٨٧(

  .٩، ص١٩٨٩، )٧٥٩(للمستوطنات الحضرية، دراسة رقم 



 

 
 

يساعد السكان على االنتقال من المنطقة القديمة، ومن ثم فأن سكاناً آخرين سيشغلون المكـان  

لى شكل السابق، ومثل هذه العمليات تنتج حالة ديموغرافية مستمرة نسبياً، ولكن عند حدوثها ع

. )٨٨(واسع فأن هذه الحالة ستتغير وتشهد المدينة تغييراً في تركيب سكانها بفعل هـذه الحركـة  

 – ١٩٤٧(تظهر االحصاءات الرسمية ان سكان المدينة في زيادة مسـتمرة خـالل السـنوات    

وتتجلى أهمية ذلك في اعتماد السياسات الستراتيجية تجاه ). ٨(كما مبين في الجدول ) م٢٠٠٧

  .النموذلك 

  )٨(جدول 

  ).م٢٠٠٧ – ١٩٤٧(تطور عدد السكان ونموهم في مدينة النجف للمدة 

  الفترة التعدادية
التغير   عدد السكان

  المطلق

نسبة 

  (%)الزيادة 

معدل 

  )(النمو

معدالت 

  التعداد الثاني  التعداد األول  النمو العام

١٩٥٧-١٩٧٤)(  ٤.٧١  ٥٨.٥  ٣٢٩٢٩  ٨٩١٩٠  ٥٦٢٦١    

٤.٦  ٥٠.٢  ٤٤٨٣٧  ١٣٤٠٢٧  ٨٩١٩٠  ١٩٦٥-١٩٥٧    

٣.٣٥  ٣٩.١  ٥٢٤٥٢  ١٨٦٤٧٩  ١٣٤٠٢٧  ١٩٧٧-١٩٦٥    

٣.١٠  ٥.٠٣  ٦٣.٤  ١١٨٣٥٣  ٣٠٤٨٣٢  ١٨٦٤٧٩  ١٩٨٧-١٩٧٧  

٣.١  ٢٠.١  ١١٠٤٠٦  ٣٨١٤٨٦  ٣٠٤٨٣٢  ١٩٩٧-١٩٨٧    

٢٠٠٧-١٩٩٧)(  ٣.١  ١٩.٥  ١٠٦٦٢٦  ٥٢١٨٦٤  ٣٨١٤٨٦    

٢٠٠٧-١٩٤٧)(  ٣.٨  ٨٠.٥٣  ٤٦٥٦٠٣  ٥٢١٨٦٤  ٥٦٢٦١    

  

ضرغام عبد الوهاب، التحليل المكاني لمشكالت البيئة الحضرية فـي مدينـة   : المصدر

  .١٥٤، مصدر سابق، ص)٢٠٠٦-٢٠٠٥(النجف 

                                                
(1) James. H.Johnson, urban Geography, anitroductoryanaly, pergamon press, 

London, 1968, p56. 

)(  100استخرج معدل النمو السكاني بحسب المعادلة األتية*)1(  n
PO
PTr  

يمثـل عـدد   ) PO(يمثل عدد السكان في التعداد األخير و) PT(معدل النمو السنوي للسكان و ) r(حيث 
 UN.Demographic: تمثل عدد السنوات بين التعـدادين المصـدر  ) T(السكان في التعداد األول، و 

year  book 1984, 36 Th Issue, newyork, 1986, p53. 
)( م١٩٧٦لمحافظة كربالء ثم استحدثت وفقاً للمرسوم الجمهوري لسنة  كانت محافظة النجف تابعة.  
)(  م٢٠٠٧الباحثة باالعتماد على حياة التخطيط بالجهاز المركزي لألحصاء، محافظة النجف، تقديرات  
)( ًالباحثة باالعتماد على معادلة النمو السنوي للسكان المذكور آنفا.   



 

 
 

في حين وصل سـنة  ) نسمة٥٦٢٦١( ١٩٤٧بلغ عدد سكان المدينة بحسب احصاء سنة 

أما عـددهم  %) ٥٨.٥(وبنسبة ) نسمة٣٢٩٢٩(وكانت الزيادة بمقدار ) نسمة٨٩١٩٠( ١٩٥٧

وبنسـبة  ) نسـمة ٤٤٨٣٧(وبزيـادة مطلقـة قـدرها    ) نسمة١٣٤٠٢٧(فكان  ١٩٦٥سنة  في

بزيـادة مطلقـة مقـدارها    ) نسـمة ١٨٦٤٧٩(الى  ١٩٧٧في حين وصل في سنة %) ٥٠.٢(

أي بزيادة مقدارها ) نسمة٣٠٤٨٣٢(بلغ  ١٩٨٧وفي سنة %) ٣٩.١(وبنسبة ) نسمة٥٢٤٥٢(

) نسـمة ٤١٥٢٣٨(تعدادهم الى وصل  ١٩٩٧وفي سنة %) ٦٣.٤(وبنسبة ) نسمة١١٨٣٥٣(

م ٢٠٠٧، أمـا فـي سـنة    ١٩٨٧عن عام %) ٢٠.١(وبنسبة ) نسمة١١٠٤٠٦(بزيادة قدرها 

عـن  ) ١٠٦٦٢٦(وبزيادة مطلقة ) نسمة٥٢١٨٦٤(وبحسب تقديرات السكان فقد بلغ ما مقداره 

  ).٥(شكل %) ١٩.٥(وبنسبة شكلت  ١٩٩٧عام 

 ١٩٤٧(كبيراً في اعداد سكانها للمـدة  وبعبارة اخرى فأن مدينة النجف قد حققت تطوراً 

– ٢٠٠٧ ( وبتغير مطلق قوامه)٨٠.٥٣(شكل نسبة قدرها ) نسمة٤٦٥٦٠٣.(%  

  )٥(شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ).٨(الباحثة باالعتماد على جدول : المصدر

 

حين وصل المعدل في %) ٤.٧( ١٩٥٧ – ١٩٤٧بلغت معدالت النمو السنوي للسنوات 

 – ١٩٦٥، فيما بلغ المعـدل للمـدة التعداديـة    ١٩٦٥ – ١٩٥٧للمدة %) ٤.٦(السنوي الى 

فقد ارتفع معدل نمـوهم اذ   ١٩٨٧ -١٩٧٧أما في المدة المحصورة بين ، %)٣.٣٥( ١٩٧٧
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 م٢٠٠٧- ١٩٤٧(النمو المطلق للسكان في مدينة النجف للمدة من 



 

 
 

 – ١٩٨٧فيما كان معدل النمو السنوي في مدينـة النجـف للسـنوات    %) ٥.٠٣(وصل الى 

ع سبب هذا التراجع في معدالت النمو الى األوضاع التي مـر بهـا   ويرج%) ٣.١٣( ١٩٩٧

أما المدة المحصورة بـين عـامي   ، )اإليرانية –الحرب العراقية . (القطر ابان حقبة الثمانينات

  ).٦(شكل %) ٣.١(فقد بلغ معدل النمو السنوي فيها ما نسبه  ٢٠٠٧ – ١٩٩٧

لالتجـاه نفسـه    ٢٠٠٧ – ١٩٤٧مدة فيما أنصرف معدل النمو السنوي لسكان المدينة لل

 يظهر مما تقدم أن سـكان  %) ٣.٨(المتصاعد لتطور عدد السكان فيها، اذ بلغ معدلهم مانسبته

 – ١٩٧٧مدينة النجف في تزايد مستمر، كما أن معدالت نموهم تتصف بارتفاعها خالل المدة 

ـ  ، خاصة بسبب معطيات الزيادة الطبيعية فيها ١٩٨٧ هدته مـن تحـوالت   مضافاً اليها مـا ش

اقتصادية واجتماعية وصحية، فضالً عن صافي الهجرة المستمر الى المدينة، إذ تعد من المدن 

الجاذبة للسكان لوظيفتها الدينية في المقام األول، األمر الذي جعل منها ذات أثـر كبيـر فـي    

سـيما  ، فضالً عن وجود الوظائف الحضرية األخـر وال )السكاني(الجذب والتركيز الحضري 

التجارية منها الى جانب الخدمات العامة، مما تسبب في توفير الكثيـر مـن فـرص العمـل     

والوظائف وامكانية الحصول عليها بسهولة ويسر، مما أدى الى حركة هجرة مستمرة إليها من 

المناطق المختلفة السيما ريف المناطق الجنوبية من القطر، نشأ عنه اسـتقرار نسـبة كبيـرة    

انعكس في زيادة حجمها من الناحية الديموغرافية رافقها توسـع علـى المسـتوى    منهم، مما 

ال سيما في ثمانينات القرن العشرين، ممـا  ) استعماالت األرض الحضرية المختلفة(المجالي، 

  .أكد قدرتها على الجذب واالستيعاب كونها مدينة رئيسة، ذات أساس اقتصادي متين

  )٦(شكل 
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  )٨(الباحثة باالعتماد على بيانات جدول : المصدر



 

 
 

 

تعد دراسة الثقل السكاني للمدينة من أنسب المقاييس لتعيين حركة سكانها واتجاه ونمـط  

النقطة التي يكاد السـكان أن يتوزعـوا حولهـا    ((توسعها، والمقصود بمركز الثقل ا لسكاني 

عن أي تمثيل وهي ليسـت مرادفـة   وقد يختلف . )٨٩( ))توزيعاً عادالً في كل اتجاه من المدينة

لنقطة التركز او التجمع للظاهرة المدروسة، وانما هي نقطة تتوسط التوزيع المتساوي للظاهرة 

فضالً عن ان مركز الثقل السكاني يختلف عن المركـز  .  )٩٠(من حيث ثقل التوزيع واتجاهاته

ي االختالف على المسـتويين  المساحي او الهندسي للمدينة لذا فهو يحدد مقدار ارتباط التغير ف

  .)٩١(السكاني ومساحة الحيز الحضري

ومن الجدير بالذكر أن مركز الثقل السكاني هو ليس نقطة وانما بؤرة لمنطقـة او حيـز   

او  )( )منطقـة الجـذب السـكاني   (ويسمى أيضاً بـ. محاط بمناطق ذات رصيد سكاني معتبر

او الموقع المركزي الذي ) الميل المركزي(مركز الجاذبية ويعد أحد طرائق قياس ما يسمى بـ

  .)٩٢(يحدد توزيع الظاهرة القابلة للقياس وترسم نتائجه على الخريطة

، تنحشر ضمن مساحة ضيقة جداً، ترتفع فيها الكثافة ١٩٧٤لقد كانت مدينة النجف عام 

ك السكانية بشكل كبير جداً وتنحشر معهم كل الخدمات التي يحتاجها الساكن الحضـري أنـذا  

ضمن هذه األطار المساحي، مما يدل على ان المدينة القديمة تشكل مركـز الثقـل السـكاني    

للمدينة، وعلى الرغم من ظهور مجموعة من األحياء السكنية خارج حدود المدينـة القديمـة،   

فأنها لم تستقطب إال أعداداً قليلة من السكان مما جعل تأثيرها قليالً في حركة السكان، ولكـن  

نالحظ ان االطار المساحي للمدينة بدأ يتحرك ) األحصاءات السكانية الالحقة( ١٩٤٧م بعد عا

خارج حدود المدينة القديمة نتيجة ظهور بعض االستعماالت خارجها إذ أخذت علـى عاتقهـا   

مهمة استقطاب السكان، وهذا يشير إلى ان منطقة الثقل السكاني بدأت تتحرك ألول مرة بعـد  

  .العام المذكور

                                                
  .٢٥٩ليح الهيتي، جغرافية المدن، مصدر سابق، صصبري فارس الهيتي وصالح ف )٨٩(
فاروق بن محمد الجمال، األرتكازية المكانية وتحديد اتجاه الظاهرة الجغرافية، بحوث مختـارة جامعـة    )٩٠(

  .٧٠، ص١٩٨٥الملك سعود، الرياض، 
  .٢٩٨صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر أسس وتطبقات، مصدر سابق، ص )٩١(
) ( الع حول منطقة الجذب السكاني ومركز الثقل السكاني وطرق الحصول عليها راجعلمزيد من األط:  
  .٢٣٦-٢٣٥عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن، مصدر سابق، ص -
  .١٣٥، ص١٩٨٤، دار الفكر، القاهرة، ٥احمد علي اسماعيل، اسس علم السكان وتطبيقات الجغرافية، ط -
  .٢٣٦المدن، مصدر سابق، ص عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية )٩٢(



 

 
 

غرض تحديد منطقة الثقل السكاني لمدينة النجف سوف نعتمد المدة المحصـورة بـين   ول

)٢٠٠٧-١٩٨٧.(  

نجد أن منطقة الثقل السكاني قد استقرت في موضع يقع إلى الشرق من  ١٩٨٧ففي عام 

في حين تموضعت إلى الشمال )) ٧(خريطة (مائتي متر ) م٢٠٠(حي الحسين وبمسافة قوامها 

وبفاصل مسـاحي عـن   )) ٨(خريطة (، وبمسافة ما ثلت سابقتها ١٩٩٧ام من حي الكرامة للع

خمسمائة متر، أما فيما يتعلق بنقطة الجـذب الحضـري للعـام    ) م٥٠٠(نقطة األساس مقداره 

، فقد تمكنت من الجهة الواقعة إلى الغرب من الحي السكني المـذكور آنفـاً وبمسـافة    ٢٠٠٧

موضع يمثل منتصف المسافة بين النقطتين األولى  مائة وخمسون متراً، وفي) م١٥٠(مقدارها 

فهي لـم تشـذ فـي    )). ٩(خريطة (وبانزياح باتجاه شمال غرب ). ١٩٩٧(والثانية ) ١٩٨٧(

  .حراكها السكاني عن سابقتها، مما يشير إلى انتظامها جميعاً في مقدار الحركة واالتجاه

اه التوسع الحضري للمدينـة  مما تقدم يظهر ان مركز الثقل السكاني اخذ ينزاح مع اتج 

  .ومع االستعماالت الجديدة التي شكلت عنصراً الستقطاب السكان

ان معرفة خط سير منطقة الجذب السكاني يتطلب بالضرورة من المعنيـين بـالتخطيط   

الحضري ان يواكبوا الحركة الديناميكية ألهم مناطق المركز الحضري ذلك بتوفير الخـدمات  

  ...اجة الساكن الحضري من مؤسسات تجارية وخدمية وبلدية التي ترتبط مباشرة بح

ومن أجل معرفة مركز الثقل السكاني فقد استعملت صيغة رياضية معينـة ألنهـا فـي    

تبدأ عمليـة تعيـين   . األساس تمثل المتوسط الحسابي للنقاط الموزعة مكانياً في منطقة الدراسة

وترقم . عات المتساوية المساحة، وبحجم مالئمالنقاط المذكورة بتغطية الخارطة بشبكة من المرب

حيث ). ص(و ) س(على المحورين ) ٠.٥(على اساس مراكز الفئات ابتداء من نقطة األساس 

وهكذا حتى نهاية المربعات على كـل محـور   ) ٢(والثاني ) ١(يكون مركز فئة المربع األول 

باستعمال الصـيغة  . ل محور، ثم يتم الحصول على معدل الفئات لك)٩و ٨و ٧(الحظ الخرائط 

  :الرياضية اآلتية

)=  ص(او ) س(المعدل 
ن
كم )( )٩٣(.  

عدد النقاط واعتمـاداً  = التكرار لكل محور، ن= مركز الفئة على المحور، ك= حيث م

  :تكون المعدالت على المحورين كاالتي) ٩(على الجدول 

                                                
اطروحة دكتـوراه  ، محمد شرتوح الرحبي، كفاءة التوزيع المكاني لمراكز األستيطان في محافظة نينوى )٩٣(

  .٤٠، ص١٩٩٠مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب في جامعة بغداد، ) غير منشورة(
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ومن موقع هذين المعدلين على محوريهما يقام عمود لكل منها، ونقطة التقـاطع تمثـل   

  .نقطة مركز الجذب لكافة نقط التوزيع المكاني على الخارطة

 

ـ  ة لعل من قبيل المسلمات ان نذكر بأن كشف التباين المكاني لتوزيع الظاهرات الجغرافي

ودراسته يعد هدفاً من أهداف دراسة الجغرافية وابحاثها، بل هو يعتبر من أهـم خصوصـيات   

هذا الفرع من فروع المعرفة واهتماماته ويقع في منطقة البؤرة من اختصاصـات الجغرافـي   

  .ومسؤولياته

ومن نافلة القول أيضاً أن نوضح بأن التعرف على التباين المكاني في توزيع الظاهرات 

  .من أهم شروط وخطوات التخطيط السليميعد 

بعينها تقتضي التعـرف إلـى   ) مدينة(وبموجب هذا المفهوم، فأن دراسة السكان لمنطقة 

واقع االنتشار السكاني على المكان، بهدف تشخيص وتحليل كيفية توزيع السكان، وما إذا  كان 

  .)٩٤(التوزيع متكافئاً أم ذو طبيعة تركيزية

من ذكر بعض الحقائق التي لها عالقة مباشرة بتوزيع السكان فـي  وفي هذا الصدد البد 

  :مدينة النجف، وأهم هذه الحقائق

  )(التاريخ الحضاري للمنطقة التي قامت عليها المدينة -١

  ).عليه السالم(احتضانها لمرقد اإلمام علي  -٢

  .المدينة) أرض(طبيعة وانحدار سطح  -٣

سمت المدينة إلى اربعة قطاعات وهذا ماتم اعتماده وألغراض التنظيم االداري والبلدي ق

  :، وهذه القطاعات هي)١٠(خريطة . أساساً للتوزيع المكاني للسكان فيها

  ).المشراق والبراق والحويش والعمارة(قطاع المدينة القديمة بمحالتها األربع  -

                                                
) (  وألنهـا تمثـل المرحلـة    لحداثة المعطيات  ٢٠٠٧تم بناء نظرية مركز المعدل على خطوات ضمن عام

 ١٩٩٧-١٩٨٧النهائية لمدة الدراسة لبيان نقطة الدراسة ولذلك استعيض عنها لشرح الطريقة لسـنوات  
  .لتالفي التكرار

، مقدمـة إلـى   )غير منشورة(باسم عبد العزيز عمر العثماني، سكان محافظة القادسية، رسالة ماجستير  )٩٤(
  .١٢ص ،١٩٩١جامعة البصرة، ، مجلس كلية اآلداب

) ( راجع الفصل الثاني.  



 

 
 

  )٩(جدول                                  
  .٢٠٠٧كاني لعام تعيين نقطة مركز الثقل الس
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  .ومنطقة الشوافع) األولى والثانية والثالثة والرابعة(قطاع الجديدات ومحالتها  -

 –القطاع الجنوبي الذي يضم المناطق التي تقع على الجانب األيمن من الطريق نجف  -

  .كوفة، الممتد من ساحة ثورة العشرين إلى مدينة الكوفة شرقاً

  .كربالء –القطاع الشمالي الذي يضم المناطق على الجانب األيسر من طريق نجف  -

حياء السكنية تسمية القطاعات التي احتوتها، وبشكل عام وتبعاً لذلك أخذت المحالت واأل

يتبـين مـا   ) ١٠(ومن الجـدول  ، يتباين توزيع السكان في مدينة النجف من منطقة الى أخرى

  :يأتي

  .على مستوى القطاعات األربعة للمدينة

احتل القطاع الشمالي المرتبة األولى من حيث اعداد السـكان فـي المدينـة لعـام      -١

في حين كان يحتل المرتبة الثانيـة فـي عـام    ) نسمة١٧٥٠٠٩(بلغ عدد السكان  م، إذ١٩٩٧

ويرجع سبب هذا االرتفاع إلى التوسع العمراني فـي  ) نسمة٨١١٥٠(م بعدد سكان بلغ ١٩٨٧

. لألسباب التي تم ذكرها سـابقاً ) في حقبة الثمانينيات(هذا القطاع بتأثير الهجرة بشكل أساسي 

م إذ بلـغ عـدد سـكانه    ٢٠٠٧مرتبتـه األولـى فـي عـام      في حين بقى محافظـاً علـى  

، لقد احتل هذا القطاع مركز الصدارة ليس من حيث اعداد السكان وانما من )نسمة٢٤٥٢٢٨(

  .حيث اعداد األحياء السكنية فيه

أما على مستوى الحجم السكاني لألحياء السكنية فأن هذا القطاع يضم في ثناياه اكبر األحيـاء  

خالل سنوات التعدادات المختلفة مثل احيـاء  ، إذ احتلت معظمها المراتب المتقدمةحجماً سكانياً 

  ).الرسالة(اليرموك والعروبة والمكرمة والنصر والجمعية و(

، ١٩٨٧إذ احتل المرتبة األولى في عام ) نسمة١٠٤٢٩(فيما يضم القطاع الجنوبي  -٢

) نسـمة ١٥٠٩٣٢(سـكاني مقـداره    فقد تراجع ليحتل المرتبة الثانية بعدد ١٩٩٧أما في عام 

إلى ان أحياء هذا القطاع قـد اسـتكملت    ١٩٨٧ويرجع سبب احتالله المرتبة األولى في عام 

نموها العمراني خالل مدة السبعينات وما قبلها، أما سبب تراجعه فيعود إلى المحـددات التـي   

لمدينة الكوفة أمـا   اقتضت ايقاف توسعه بهذا األتجاه ومنها محددات عسكرية ومحددات ادارية

وقد احتل حـي  ) نسمة١٤٦٠٩٤(،فقد احتل المرتبة الثانية بعدد سكاني مقداره ٢٠٠٧في عام 

في عـام  ) نسمة٤١٥٤٧(األنصار في هذا القطاع المرتبة الحجمية األولى إذ بلغ عدد السكان 

، ٦٤٣١٥(، إذ بلغ السكان فيها ٢٠٠٧و ١٩٩٧وظل محافظاً على مرتبته هذه في عام  ١٩٨٧

سـببه الظـروف التـي     ٢٠٠٧ان انخفاض عدد سكانه في عام ، على التوالي) نسمة٥٣١١٩

ــام   ــداث ع ــان أح ــة إب ــا المدين ــت له ــدول ، ٢٠٠٣تعرض ــن الج ــن ) ١٠(وم يمك



 

 
 

                                    



 

 
 

  )١٠(جدول 

  واألحياء السكنية في مدينة النجف المحالتحسب بتوزيع السكان 

  ٢٠٠٧-١٩٩٧-١٩٨٧لألعوام 

  ٢٠٠٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  التعداد  القطاع

لي
ـا

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
شم

ال
  

  الرتبة  عدد السكان  الرتبة  عدد السكان  الرتبة  عدد السكان  المحلة او الحي

  ٣٠  ٣٨٢٧  ٣١  ٢٧٢٧  ٢٨  ٣٤٣٥  الحنانة -١ 

  ١٥  ١١١٩٧  ١٦  ٨٢٣٠  ١٣  ٨٨٠٣  الحسين - ٢

  ٢١  ٧٦٦٤  ٢٥  ٥٦٩٥  ١٨  ٦١٧٠  الصحة/ الكرامة - ٣

  ١٧  ١٠٣٣٣  ٢٠  ٧٥٤١  ١٦  ٧٠١٠  الفارس/الشعراء/لماءالع - ٤

  ٢٠  ٧٩١٧  ٢٤  ٥٧٧٤  ٢٠  ٥٤٠٩  الغدير - ٥

  ١٨  ٨٤٠٣  ٢٢  ٦٢٢٥  -  -  الجامعة - ٦

  ٨  ١٦٣١٨  ١٠  ١١٩٦٩  ٢٣  ٤٩٠٠  الرسالة - ٧

  ٤  ٣٦٨٠٤  ٤  ٢٥٧٧٩  ٥  ١٣٤٧٦  العروبة - ٨

  ٢٤  ٦٣٠٠  ٢٧  ٤٣٨٦  ٢٩  ٣١٧٣  الغري - ٩

  ٦  ٣١٣٣١  ٦  ٢٣٧٧٦  ٢٦  ٤٥٨٠  )الجهاد(النصر -١٠

  ٣٢  ٣٢٢٥  ٧  ٢٣٥٨٤  ١٧  ٦٣٠٥  المكرمة -١١

  ٣  ٣٩٩٠٩  ٣  ٢٦٣٧٧  ١٤  ٨٧٩٨  اليرموك -١٢

  ١١  ١٥١٣٢  ١٢  ١١١٥٦  ٣١  ١٨٣  )القاسم(الميالد  -١٣

  ١٤  ١١٤٥٠  ١٨  ٨١٠٥  ١٩  ٥٧٢٦  الوفاء -١٤

  ٣١  ٣٤٦٦  ٣٢  ٢٢٨٤  ٣٠  ٣.٨٤  العمارات السكنية -١٥

  ٣٤  ٦٣٩  ٣٣  ٤٥٩  -  -  السالم -١٦

  ٣٣  ١٠٣٤  -  ٧٥١  -  -  العدالة -١٧

  ٣٧  ١٥٩  -  ١٠٩  -  -  الفرات -١٨

  -  -  -  -  -  -  النداء -١٩

  ٣٩  ٣٨  -  ٢٨  -  ٩٨  وادي السالم -٢٠

  ٣٨  ٦٠  -  ٥٤  -  -  الحي الصناعي الشمالي -٢١

    ٢٤٥٢٢٨    ١٧٥٠٠٩    ٨١١٥٠  المجموع

  
  



 

 
 

  

  ٢٠٠٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  التعداد  القطاع

بي
ـو

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
جن

ال
  

  الرتبة  عدد السكان  الرتبة  عدد السكان  الرتبة  عدد السكان  حيال -٢٢

  ٧  ١٨٠٣٢  ٨  ١٥٢٣٤  ٦  ١١٤٢٤  األمير -٢٣

  ٢٣  ٧٥٣٤  ٢٣  ٦١٦٣  ٢١  ٥٢٣٩  السعد -٢٤

  ١٩  ٧٩٤٨  ٢١  ٦٧١٥  ٢٤  ٤٨٢٤  األشتراكي/ األسكان -٢٥

  ٢٩  ٤٦٥٠  ٢٨  ٤٣٧٦  ٢٧  ٣٦٤٢  رمضان١٤/المثنى -٢٦

  ٢٦  ٥٧٩٨  ٢٦  ٥٠٧٩  ٩  ٤١٩١٧  اإلمام علي/المعلمين-٢٧

  ١٠  ١٥١٣٩  ٩  ١٤٨٣٢  ٧  ١٠٥٩١  الزهراء -٢٨

  ٢٢  ٧٥٦٣  ١٩  ٧٥٥٦  ٢٢  ٥٠٠٠  الحوراء زينب -٢٩

  ٢٥  ٥٨٤٦  ٢٩  ٤٣٣٣  ٢٥  ٤٦٢٩  )تموز١٤(تموز١٧ -٣٠

  ٢٨  ٥٢٣٨  ١٥  ٩٨٥١  ١٥  ٨٤٩٧  الثورة الشرطة -٣١

  ١  ٥٣١١٩  ١  ٦٤٣١٥  ١  ٤١٥٤٧  األنصار -٣٢

  ١٢  ١٤٦١٥  ١١  ١١٣٦٩  ١١  ٩٧١٣  )الحسن(القادسية  -٣٣

  -  ٣٤٧  -  ٣٠١  -  -  القدس -٣٤

الحي الصناعي  -٣٥

  الجنوبي

٢٦٥  -  ٨١٨  -  ١١٢٦  -  

  -  ٧٦٧  -  -  -  -  الحرفيين/ عدن -٣٦

    ١٤٦٨٦١    ١٥٠٩٣٢    ١١٠٤٢٩  المجموع 

نة
دي
لم

ا
مة  

دي
الق

  

  )(المدينة القديمة -٣٧

  بمحالتها األربعة
٩  ١٥٢٥٠  ١٣  ١١٠٣١  ٤  ٢٠٦٩٦  

ت
يدا

جد
ال

  

وا
فع

وا
ش
ل

  

  ١٦  ١١١٠٧  ١٧  ٨١٦٧  ٨  ١٠٣١٨  الجديدة األولى -٣٨

  ٢٧  ٥٧١٥  ٣٠  ٤٢٣٨  ١٢  ٨٩٧٩  الجديدة الثانية -٣٩

  ٥  ٣٣٧٢٨  ٥  ٢٤٦٢٧  ٣  ٢٦٠٥٠  الجديدة الثالثة -٤٠

  ٢  ٤٢٢٠٩  ٢  ٣٠٤٦٦  ٢  ٣٧٠٩٨  الجديدة الرابعة -٤١

  ١٣  ١٤٤٤٩  ١٤  ١٠٧٦٨  ١٠  ١٠١٦٢  الشوافع -٤٢

    ١٠٧٢٠٨    ٧٨٢٦٦    ٩٢٦٠٧  المجموع  

    ٥٢١٨٦٤    ٤١٥٢٣٨    ٣٠٤٨٨٢  المجموع الكلي  

                                                
) (  اعدت المحالت األربعة)المكونة للمدينة القديمة وحدة المشـاهدة  ) العمارة والمشراق والبراق والحويش

  .واحدة لقلة عدد سكانها وصغر مساحتها



 

 
 

مالحظة المراتب الحجمية لسكان المدينة إذ احتل حي األنصار وكما ذكرنا المرتبة األولى يليه 

  .٢٠٠٧بحسب تقديرات عام ) األشتراكي/ واألسكان) الحسن(األمير والزهراء والقادسية (حي 

بواقع  ٢٠٠٧احتلت المرتبة الثالثة، في عام أما قطاع الجديدات ومنطقة الشوافع فقد  -٣

) نسمة٧٨٢٦٦(بعدد سكان مقداره  ١٩٩٧وكان يحتل المرتبة نفسها في عام ) نسمة١٠٧٢٠٨(

وسبب هذا التراجع هـو  ) نسمة٩٢٦٠٧(والبالغ  ١٩٨٧في حين احتل المرتبة الثانية في عام 

ـ   ي الجديـدة األولـى   ان نصف الوظيفة السكنية تحولت إلى وظيفة تجارية وبشكل خـاص ف

وفي هذا القطاع احتلت الجديدة الرابعة المرتبة الحجمية األولى بعدد مقـداره  . والجديدة الثانية

ومنطقة الشوافع بعدد قوامـه  ) نسمة٣٣٧٢٨(تليها الجديدة الثالثة بعدد مقداره ) نسمة٤٢٢٠٩(

لت الجديـدة الثانيـة   فيما احت) نسمة١١١٠٧(تليها الجديدة األولى بعدد مقداره ) نسمة١٤٤٤٩(

  .٢٠٠٧بحسب تقديرات عام ) نسمة١٥٧١٥(المرتبة األخيرة بعدد مقداره 

فيما احتل قطاع المدينة القديمة المرتبة الرابعة ومن خصائص هـذا القطـاع انـه     -٤

أما في عـام  ) نسمة٢٠٦٩٦( ١٩٨٧يتصف بنمو سكاني بطيء، فقد بلغ عدد السكان في عام 

ومـن  ) نسـمة ١٥٢٥٠( ٢٠٠٧في حين بلغ في عـام  ) نسمة١١٠٣١(فقد وصل إلى  ١٩٩٧

الجدير بالذكر ان هذا القطاع هو أصغر القطاعات في المدينة حجماً سـكانياً كمـا أن سـبب    

يعود إلى تعرض كثير من الوحـدات السـكنية فيـه إلـى      ١٩٨٧تراجع عدد سكانه عن عام 

منـه ألغـراض تتعلـق بقيـام      عمليات التداعي العمراني والتهديم التي أصابت أجزاء كبيرة

مشاريع التطوير المقترح تنفيذها كما أن نصيبه من التوسع العمراني كان قليالً أبـان الحقـب   

السابقة لكن خالل هذه المدة اخذت بالتوسع في انماط البناء إذ أقيمت بعض المشـاريع التـي   

  .كانت مقترحة سابقاً

 

نسب المقاييس في كشف القيمة النسبية للواقع السكاني للمدينـة،  يعد التوزيع النسبي من أ

فأن أية نسب مرتفعة للسكان في أي قطاع من قطاعات المدينة يعكس الثقل السكاني وأهميـة  

ذلك القطاع، كما أنه يوضح للمخططين الحضريين مدى حاجة القطاع للمساحة الكافيـة مـن   

  .)٩٥(ةاألرض لغرض التخفيف من الكثافات المرتفع

احتل القطاع الجنوبي اعلى نسبة تركز بلغت  ١٩٨٧انطالقاً من هذا المنظور، ففي عام 

األنصار واألميـر والزهـراء والقادسـية    (كما كانت اعلى نسبة تركز في احياء %) ٣٦.٢٢(

                                                
، )٢٠٠١-١٩٧٧(عامر راجع نصر الربيعي، التوسع الحضري واتجاهاته لمدينة الحلة الكبـرى للمـدة    )٩٥(

  .٦١صدر سابق، صم



 

 
 

علـى التـوالي،   %) ٣.١٨و% ٣.٤٧و% ٣.٧٤و% ١٣.٦٢(وبنسـبة مقـدارها   )) الحسن(

  .ر المرتبة األولى من نسب التركز في هذا القطاعوقد احتل حي األنصا) ١١(جدول

/ رمضـان والمعلمـين  ١٤/ المثنـى (أما أقل تركز سكاني وفي القطاع نفسه ففي أحياء 

األشـتراكي والحـوراء زينـب والسـعد     / واألسـكان ) تمـوز ١٤(تمـوز   ١٧اإلمام علي و

  %).٢.٧٨ -% ١.١٩(وبنسب تركز تراوحت ما بين )) تبوك والنور(الشرطة و/والثورة

وهـو بهـذا   %) ٣.٣٧(أما قطاع الجديدات والشوافع فقد وصلت نسبة التركز فيه الى 

تليـه  %) ١٢.١٦(احتل المرتبة الثانية، إذ نجد أن أعلى تركز وصل في الجديدة الرابعة كان 

  %).٢.٩٤(وأقل نسبة كانت في الجديدة الثانية %) ٨.٥٤(الجديدة الثالثة بنسبة 

، اذ حصـل  %)٢٦.٦١(الي المرتبة الثالثة بنسبة تركز مقـدارها  فيما احتل القطاع الشم

الحسـين  (يليه وبفارق كبيـر  %) ٤.٤٢(حي العروبة على أعلى نسبة في هذا القطاع والبالغة 

وبنسـب تركـز قوامهـا    ) الفارس والمكرمة والكرامة والصحة/ الشعراء/ واليرموك والعلماء

التوالي، أما أقل نسبة تركز فقـد   ، على%)٢.٠٢و% ٢.٠٦و% ٢.٢٩و% ٢.٨٨و% ٢.٨٩(

وبنسـب تركـز بواقـع    ) الميالد والعمارات السكنية والغري والحنانـة (حصلت عليها أحياء 

على التوالي فيما أحتل المركز األخيـر قطـاع   %) ١.١٢و% ١.٠٤و% ١.٠١و% ٠.٠٦٠(

  %).٦.٧(المدينة القديمة بمحالتها األربعة وبنسبة تركز 

%) ٤٢.١٤(تل القطاع الشمالي المرتبة األولى إذ احتل نسبة فقد اح ١٩٩٧أما في عام 

) الجهـاد (العروبة والنصر (يليه %) ١٥.٠٧(وكان اعلى نسبة تركز في حي اليرموك وبنسبة 

على التوالي، أما اقل تركز سـكاني  %) ١٣.٢٧و% ١٣.٥٨و% ١٤.٧٣(وبنسب ) والمكرمة

  .)(على التوالي%) ٠.٢٦و% ١.٣٠( فهو في منطقة العمارات السكنية وحي السالم وبنسبتي

وهـي نسـبة   %) ٣٦.٣٥( ١٩٩٧اما القطاع الجنوبي فقد بلغت نسبة التركز في عـام  

إذ احتل المرتبة الثانية بعد أن كـان يحتـل    ١٩٨٧مساوية تقريباً للنسبة التي سجلها في عام 

ليه وبفـارق  ي%) ٤٢.٦١(المرتبة األولى، وأن أعلى تركز سكاني فيه يكون في حي األنصار 

علـى  %) ٧.٥٣و% ١٩.٨٢و% ١٠.٩(وبنسب )) الحسن(األمير والزهراء والقادسية (كبير 

رمضـان   ١٤/ اإلمام علي، وحي المثنى/ التوالي، أما اقل تركز سكاني فهو في حي المعلمين

  .) (على التوالي%) ٢.٨٨و% ٣.٣٦(وبنسبتي 
                                         

                                                
) (   استبعدت احياء العدالة والفرات التي وزعت خالل مدة التسعينات من التحليل بسبب عدم اتضاح هيكلهـا

  .العمراني حيث الدور المشيدة فيها متناثرة وقليلة اوانها فارغة كما في احياء النداء
) ( ح هيكله العمراني حيـث الـدور   من التحليل بسبب عدم ايضا ١٩٩٤استبعد حي القدس الذي وزع عام

  .المشيدة فيه قليلة ومتناثرة
   .عبد الصاحب البغدادي، المالئمة المكانية ألستعمال األرض السكنية في مدينة النجف: راجع



 

 
 

  )١١(جدول                                       

  حسب المحالت واألحياء السكنية في مدينة النجفبتوزيع السكان ونسب التركز 

  ٢٠٠٧-١٩٩٧-١٩٨٧لألعوام 

 
  ٢٠٠٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  التعداد  لقطاعا

لي
ـــا

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
شم

ال
  

  عدد   المحلة او الحي
  السكان

نسبة 
  التركز

عدد 
  السكان

بة نس
  التركز

  عدد 
  نسبة التركز  السكان

  ٠.٧٣  ٢٨٢٣  ٠.٦٥  ٢٧٢٧  ١.١٢  ٣٤٣٥  الحنانة
  ٢.١٤  ١١١٩٧  ١.٨٨  ٨٢٣٠  ٢.٨٩  ٨٨٠٣  الحسین

  ١.٤٦  ٧٦٦٤  ١.٣٧  ٥٦٩٥  ٢.٠٢  ٦١٧٠  الكرامة والصحة
  ١.٩٨  ١٠٣٣٣  ١.٨١  ٧٥١٤  ٢.٢٩  ٧٠١٠  الفارس/الشعراء/العلماء

  ١.٥١  ٧٩١٧  ١.٣٩  ٥٧٧٤  ١.٧٧  ٥٤٠٩  الغدیر 
  ١.٩١  ٨٤٠٣  ١.٤٩  ٦٢٢٥  -   -   الجامعة
  ٣.١٢  ١٦٣١٨  ٢.٨٨  ١١٩٦٩  ١.٦٠  ٤٩٠٠  الرسالة
١٣٤٧  العروبة

٣٦٨٠٤  ٦.٢١  ٢٥٧٧٩  ٤.٤٢  ٦
٧.٥  ٠  

  ١.٢٠  ٦٣٠٠  ١.٠٦  ٤٣٨٦  ١.٠٤  ٣١٧٣  الغري
  ٦.٠٠  ٣١٣٣٤  ٥.٧٢  ٢٣٧٧٦  ١.٥٠  ٥٤٨٠  )الجھاد(النصر  

  ٦.١٧  ٣٢٢٥  ٥.٦٧  ٢٣٥٨٤  ٢.٠٦  ٦٣٠٥  المكرمة
  ٧.٦٢  ٣٩٩٠٩  ٦.٣٥  ٢٦٣٧٧  ٢.٨٨  ٧٨٩٨  وكالیرم

  ٢.٨٩  ١٥١٣٢  ٢.٦٨  ١١١٥٦  ٠.٠٦  ١٨٣  المیالد 
  ٢.١٩  ١١٤٥٠  ١.٩٥  ٨١٠٥  ١.٨٧  ٥٧٢٦  الوفاء

  ٠.٦٦  ٤٣٦٦  ٠.٥٥  ٢٢٨٤  ١.٠١  ٣.٨٤  العمارات السكنیة
  ٠.١٢  ٦٣٩  ٠.١١  ٤٥٩  -   -   السالم
  ٠.١٩  ١٠٣٤  -   ٧٥١  -   -   العدالة
  ٠.٠٣  ١٥٩  -   ١٠٩  -   -   الفرات
  -   -   -   -   -   -   النداء

  -   ٣٨  -   ٢٨  -   ٩٨  وادي السالم
ناعي  ي الص الح

  -   ٦٠  -   ٥٤  -   -   الشمالي

  ٤٦.٩٩  ٢٤٤٢٢٢  ٤٢.١٤  ١٧٥٠٠٩  ٢٦.٦١  ٨١١٥٠  المجموع



 

 
 

 
  المحلة  القطاع

  او الحي

٢٠٠٧  ١٩٩٧  ١٩٨٧  

   
 

ي 
وب

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

جنـ
ال

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

  
فع

وا
لش

وا
ت 

یدا
جد

 ال
   

ة 
یم

قد
 ال

نة
مدی

ال
  

  عدد
  السكان

  نسبة
  التركیز 

  نسبة  عدد السكان
  التركیز

  نسبة  عدد السكان
  التركیز

  ٣.٤٥  ١٨٠٣٢  ٣.٦٦  ١٥٢٣٤  ٣.٧٤  ١١٤٢٤  االمیر
  ١.٤٤  ٧٥٣٤  ١.٤٨  ٦١٦٣  ١.٧١  ٥٢٣٩  السعد

  االسكان
  ٠.٨٩  ٤٦٥٠  ١.٠٥  ٤٣٧٦  ١.١٩  ٣٦٤٢  االشتراكي      

 ١٤/المثنى
  ٠.٨٩  ٤٦٥٠  ١.٠٥  ٤٣٧٦  ١.١٩  ٣٦٤٢  رمضان

  /المعلمین
  ١.١١  ٥٧٩٨  ١.٢٢  ٥٠٧٩  ١.٣٧  ٤١٩٧  االمام علي     

  ٢.٩٠  ١٥١٣٩  ٣.٥٧  ١٨٣٢  ٣.٤٧  ١٠٥٩١  الزھراء
  ١.٤٤  ٧٥٦٣  ١.٨٢  ٧٥٥٦  ١.٦٤  ٥٠٠٠  الحوراء زینب

  /تموز ١٧ 
  ١.١٢  ٥٨٤٦  ١.٠٤  ٤٣٣٣  ١.٥١  ٤٦٢٩  تموز ١٤      

  /الثورة 
/ تبوك(الشرطة 

  )النور
١.٠٠  ٥٢٣٨  ٢.٣٧  ٩٨٥١  ٢.٧٨  ٨٤٩٧  

  ١٠.١٧  ٥٣١١٩  ١٥.٤٧  ٦٤٣١٥  ١٣.٦٢  ٤١٥٤٧  االنصار 
/ القادسیة 

  ٢.٨٠  ١٤٦١٥  ٢.٧٣  ١١٣٦٩  ٣.١٨  ٩٧١٣  الحسن

  ٠.٠٦  ٣٤٧  -  ٣٠١  -  -  القدس 
حي الصناعي  

  ٠.٥  ٢٦٥  -  ٨١٨  -  ١١٤٦  الجنوبي

/ حي عدن 
  -  ٧٦٧  -  -  -  -  الحرفیین

  ٢٧.٩٩  ١٤٦٨٦١  ٣٦.٣٥  ١٥٠٩٣٢  ٣٦.٢٢  ١١٠٤٢٩  : المجموع
المدینة القدیمة  

بأحیائھا 
  )(االربعة

٢.٩٢  ١٥٢٥٠  ٢.٦٥  ١١٠٣١  ٦.٧  ٢٠٦٩٦  

  ٢.١٢  ١١١٠٧  ١.٩٦  ٨١٦٧  ٣.٣٨  ١٠٣٩٨  الجدیدة االولى 
  ١.٠٩  ٥٧١٥  ١.٢  ٤٢٣٨  ٢.٩٤  ٨٩٧٩  الجدیدة الثانیة 
  ٦.٤٦  ٣٣٧٢٨  ٥.٩٣  ٢٤٦٢٧  ٨.٥٤  ٢٦٠٥٠  الجدیدة الثالثة 
  ٨.٠٨  ٤٢٢٠٩  ٧.٣٣  ٣٠٤٦٦  ١٢.١٦  ٣٧٠٩٨  الجدیدة الرابعة 
  ٢.٧٦  ١٤٤٤٩  ٢.٥٩  ١٠٧٦٨  ٣.٣٣  ١٠١٦٢  الشوافع 

  ١٠٠  ٥٢١٨٦٤  ١٠٠  ٤١٥٢٣٨  ١٠٠  ٣٠٤٨٨٢  المجموع الكلي

                                                
) (  اعتبرت المحالت األربعة)المكونة للمدينة القديمة وحـدة مشـاهدة   ) العمارة، البراق، المشراق، الحويش

  .دد سكانها وصغر مساحتهاواحدة وذلك لقلة ع



 

 
 

اما قطاع الجديدات ومنطقة الشوافع فقد احتـل المرتبـة الثالثـة بنسـبة تركـز هـي       

تليها الجديدة الثالثة بنسـبة  %) ٣٨.٩٢(هي  ٤/ واعلى نسبة لها في محلة الجديدة%) ١٨.٨٤(

فيما احتل قطاع المدينة القديمة المرتبة الرابعة، فقد احتوى علـى نسـبة   %). ٣١.٤٦(تركز 

  %).٢.٦٦(تركز 

وكانت %) ٤٦.٩٩(فقد احتل القطاع الشمالي اعلى نسبة تركز هي  ٢٠٠٧اما في عام 

حيث بلغـت النسـب   )) الجهاد(اليرموك والعروبة والمكرمة والنصر (في احياء  اعلى النسب

أما أقل نسب فتوجد في احيـاء  . على التوالي%) ٦.٠٠و% ٦.١٧و% ٧.٠و% ٧.٦٤(بواقع 

%) ٠.١٢و% ٠.١٩و% ٠.٠٣(وبنسـب مقـدارها   ) الفرات واحياء النداء والسالم والعدالة(

فهو القطـاع الجنـوبي إذ بلغـت نسـبته     ، لمرتبة الثانيةبا، أما القطاع الذي يليه. على التوالي

، %١٠.١٧(أعلى نسبة فيه )) الحسن(األنصار واألمير والقادسية (وشكلت احياء %) ٢٧.٩٩(

القدس والحي الصناعي الجنـوبي  (على التوالي، واقل  نسبة احتلها احياء %) ٢.٨٠، %٣.٤٥

  . لى التواليع%) ٠.٨٩و% ٠.٠٥و% ٠.٠٦(وبنسب ) رمضان ١٤/والمثنى

وتعـد  %) ٢٠.٥٤(أما قطاع الجديدات والشوافع، فقد احتل المرتبة الثالثة وبنسب تركز 

، أما اقل %)٦.٤٦و% ٨٠.٨(األعلى في نسب التركز وبواقع ) الجديدة الرابعة والثالثة(أحياء 

محالتهـا  واخيراً احتلت المدينة القديمـة ب %) ١.٠٩(نسبة تركز فاحتلتها الجديدة الثانية بواقع 

  %).٢.٢٩(األربعة المرتبة الرابعة وبنسبة تركز 

يظهرلنـا ان  ) ١١(فالجدول ٢٠٠٧أما على مستوى المدينة كلها وبحسب تقديرات عام 

الجديدة الرابعة واليرمـوك  (يليه %) ١٠.١٧(اعلى نسبة تركز سكاني تكون في حي األنصار 

. على التـوالي %) ٦.٤٦و% ٧.٠٥و% ٧.٦٤و% ٨.٠٨(وبنسب ) والعروبة والجديدة الثالثة

والجديـدة الثانيـة   ) تموز١٤(تموز ١٧الحنانة و(في حين نجد أن أقل تركز سكاني في احياء 

%) ٠.١٢و% ٠.٦٦و% ١.٠٩و% ١.١٢و% ٠.٧٣(وبنسـب  ) والعمارات السكنية والسالم

  .٢٠٠٧التوزيع النسبي للسكان في مدينة النجف لعام ) ١١(الحظ الخريطة 

ونسـبهم   ٢٠٠٧-١٩٧٧السكان لمدينة النجف مع محافظتها للمـدة   وعند مقارنة عدد

يتضح ان هناك اتجاهاً تركزياً للسكان تستحوذ عليه المدينة على حساب المدن األخـر وهـذا   

من سكان المحافظـة، فقـد   ) النجف(مايشير إلى األتجاه نفسه في نسبة ما يشكله سكان المدينة 

،ومـن ثـم   ١٩٨٧في عـام  %) ٧١(إلى  ١٩٧٧م في عا%) ٧٠.٦(ارتفعت هذه النسبة من 

  ).١٢(جدول  ٢٠٠٧ومثلها لعام  ١٩٩٧عام %) ٧٠.٣٩(أصبحت 

  



 

 
 

  )١١(خارطة 
 .٢٠٠٧التوزيع النسبي للسكان بحسب المحالت واألحياء السكنية في مدينة النجف لعام 



 

 
 

  )١٢(جدول 

  )م٢٠٠٧-١٩٧٧(نسب سكان مدينة النجف إلى سكان المحافظة خالل المدة 

الوحدات 

  اإلدارية

سكان عام 

١٩٧٧  

سكان عام   (%)النسبة

١٩٨٧  

سكان عام   (%)النسبة

١٩٩٧  

كان عام س  (%)النسبة

٢٠٠٧  

  النسبة

(%)  

  ٧٠.٣٩  ٥٢١٨٦٤  ٧٠.٣٩  ٣٨١٤٨٣  ٧١  ٣٠٤٨٣٢  ٧٠.٦٢  ١٨٦٤٧٩  مدينة النجف

  ١٠٠  ٧٤١٣٦٣  ١٠٠  ٥٤١٩١٥  ١٠٠  ٤٢٩٣٠٤  ١٠٠  ٢٦٤٠٣٣  محافظة النجف

  

 ١٩٩٧و ١٩٨٧و ١٩٧٧الباحثة باالعتماد على تعدادات السـكان للسـنوات   : المصدر

  .م٢٠٠٧وتقديرات السكان لعام 

ز السكاني الكبير لمدينة النجف حصل بسبب تأثير تركز معظـم الوظـائف   إن هذا الترك

ان تركز السـكان فـي   . والخدمات المركزية فيها، فضالً عن كونها المركز اإلداري الرئيس

مساحة محدودة وضيقة جداً قياساً إلى مساحة المحافظة ادى إلى حالة من عدم التـوازن فـي   

قتصادياً وستراتيجياً في المحافظة، إذ برزت النجف مدينـة  توزيعهم المكاني مما يشكل خلالً ا

مما جعل ثـاني اكبـر مـدينتين    ) ٧(على النظام الحضري ضمن إقليمها شكل  )(أولى طاغية

تمارس دوراً تحديدياً صـارماً  ) النجف(تدوران في فلكها،  فهي ) الكوفة والمناذرة(تاليتين لها 

  .لنظام الحضري مما تسبب في تبعيتها دون استثناءعلى نمو وتطور المدن األخر المكونة ل

وألجل بيان هيمنة مدينة النجف على النظام الحضري ضمن محافظتها اعتمدنا تطبيـق  

المدينة األولى أو دليل الهيمنة الحضرية ومـن  ) جفرسون(أحد األساليب الكمية المتمثلة بقانون 

أن مؤشر الهيمنة الحضرية بلغ عـام   يتضح). ١٣(تحليل معطيات الكمية الواردة في الجدول 

                                                
) (     قد يتبادر إلى الذهن أن الرسالة لم تتضمن موضوع التحضر ومشكالته وعلى الـرغم مـن مشـروعية

الديموغرافية واالقتصادية والتنظيميـة  (له مدلوالته ) التحضر(االستفهام فانه سوف يؤسس لفصل مستقل 
) الحضر والريـف (عتمدة في التمييز بينهما والقرية إلى جانب مفهوم المدينة والمعايير الم) وااليكولوجية

كـذلك  ). الحضر ومستوى التحضـر والحضـرية والحضـارة   (فضالً عن اختالف المفاهيم المتعلقة به 
طبيعيـة  ((ثم ما يتمخض عنـه مـن مشـكالت    ) طبيعية وتقنية وادارية واقتصادية(مقومات التحضر 

وهذا ما يتطلب بحثاً مستفيضـاً يـؤدي بهـا    )) ة وبيئيةواقتصادية ادارية وتخطيطية واجتماعية وعمراني
) النجـف (ألن تخرج عن حدود المقبول في عدد فصولها، والسيما أن كثيراً مما تعانيه المدينة ) الرسالة(

وسكانها من اشكاليات ناجمة عن النمو الحضري قد تناولتها الدراسة ضمناً من خالل عدم كفاية الكثيـر  
  ).انظر على سبيل المثال الفصل الرابع(رية فيها ومن وجوه عدة من االستعماالت الحض



 

 
 

                             

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

١٠٤.٣٨ ١٠٥.٨٤ 

١٠٦.٥٩ ١٠٦.٥٨ 

٢٥٥.٦٢ ٢٥٤.١٦ 

٢٥٣.٤١ ٢٥٣.٤٢ 

  ).١٢( الباحثة باالعتماد على بيانات جدول : المصدر

  )٧(شكل 

 )م٢٠٠٧الى١٩٧٧( من نسب سكان مدينة النجف من جملة  السكان الحضر في المحافظة لألعوام



 

 
 

  )١٣(جدول                                            

  ).م٢٠٠٧-١٩٨٧(دليل الهيمنة الحضرية لمدينة النجف للمدة 

  قانون المدينة األولى لجفرسون
  هيمنة الحضريةدليل ال

  الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى  المدن

  ١  ١٠  ٢٠  ٣٠  ١٠٠  النسب النظرية

٢.٩٦  ٠.٠٣  ٠.٠٤  ٠.٢٥  ١٠٠  ١٩٨٧  

٢.٧١  ٠.٠٤  ٠.٠٦  ٠.٢٥  ١٠٠  ١٩٩٧  

٢.٧١  ٠.٠٤  ٠.٠٦  ٠.٢٥  ١٠٠  ٢٠٠٧  

و ١٩٨٧الباحثة باالعتماد على الجهاز المركزي األحصائي في محافظـة النجـف لألعـوام    : المصدر

  .م٢٠٠٧وتقديرات السكان  ١٩٩٧

  

لكل منها ) ٢.٧١(م فقد بلغ ٢٠٠٧وتقديرات السكان لعام  ١٩٩٧أما في عام ) ٢.٩١(، ١٩٨٧

على التوالي، وهو مايشير إلى هيمنة حضرية شديدة، وال تنطوي هذه الهيمنة على مضـمون  

والتبـاين   ..سكاني فحسب وانما ينطوي على مضامين اخر كتوزيع الخدمات وفرص العمـل  

  .)٩٦(في مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية على مستوى المحافظة

 

تعد الكثافة السكانية صورة اخرى من صور توزيع السكان وتتباين مـن منطقـة إلـى    

ـ   غلها اخرى داخل المدينة نتيجة عوامل متنوعة، منها نمط انتشار السكان والمساحة التـي يش

  .المسكن

حظيت دراسة الكثافة السكانية في المدينة بعناية جغرافية المدن لما يشكله توزيعها مـن  

تباين في تركيز السكان ضمن احيائها المختلفة، وأن الكثافة تعطي مؤشـراً مهمـاً للمخطـط    

كان الحضري لتوزيع واعادة ترتيب الوظائف المهمة التي تؤديها المدينة فيما ينسجم وحجم الس

  .)٩٧(لخلق بيئة حضرية تتسم بكفاءة وظائفها وخدماتها

                                                
  .٢٠٨سالم سعيد الجوهي، مصدر سابق، ص )٩٦(

(2) Rymond. E.Murphy, the americencity ahur bangeography mc graw-hill book 
company newyourk, 1966,p.158. 



 

 
 

وإذا ما اتخذنا كثافة السكان أساساً لتوزيع السكان، فأنه يصلح اختيارها دليالً لمشـاهدة  

األوضاع العامة، لتوزيع السكان فضالً عن تمثيل تمركزهم الصحيح بوسـاطة نقـاط تمثـل    

  .)٩٨(السكان الحضريين

نات التفصيلية عن سكان مدينة النجف في الحقب السابقة، اعتمدنا ونظراً لعدم توفر البيا

فبشكل عام تتميز مدينة النجف بارتفاع الكثافة السكانية فيها مقارنة بالمـدن  . على ماتوافر منها

المجاورة، نتيجة العوامل الدينية التي ساعدت على تركز السـكان فيهـا، وبنظـرة فاحصـة     

 Net population densityتنتاج الكثافات السكانية الصافية يمكن اس) ١٥(و ) ١٤(للجدولين 

فـي عـام   ) هكتـارٍ / شـخص ٤٠٢.٦٥(فعلى مستوى المدينة بلغت الكثافة السكانية الصافية 

أما علـى مسـتوى قطاعـات    ) هكتارٍ/ شخص٤٥٥.٢(فقد بلغت  ٢٠٠٧، أما في عام ١٩٩٧

للمدينـة القديمـة    ١٩٩٧عـام  المدينة األربعة، فقد بلغت الكثافـة السـكانية الصـافية فـي     

فيمـا بلـغ   ) هكتارٍ/ شخص٦٩٨.٥(، فقد بلغت ٢٠٠٧أما في عام ) هكتارٍ/ شخص٥٢٠.٥٧(

وبلغ القطاع نفسـه   ١٩٩٧في عام ) هكتارٍ/ شخص٦.١٤٨(قطاع الجديدات ومنطقة الشوافع 

، فـي حـين كانـت مقـدار الكثافـة السـكانية       ٢٠٠٧فـي عـام   ) هكتارٍ/ شخص٨٠٠.٢(

 ٢٠٠٧فيمـا بلغـت فـي عـام      ١٩٩٧في القطاع الجنوبي لعام ) كتارٍه/ شخص٣٩٦.٧٩(

للقطاع نفسه، أما في القطاع الشمالي فقـد كانـت الكثافـة السـكانية     ) هكتارٍ/شخص٤٠٧.١(

/ شـخص ٤٥٠.٧( ٢٠٠٧، فيما كانت في عـام  ١٩٩٧لعام ) هكتارٍ/ شخص٣٧٧.٥(الصافية 

، ١٩٩٧لعـام  ) ١٤(فيالحظ من الجدول  أما على مستوى األحياء السكنية في المدينة، )هكتارٍ

أن الكثافة السكانية الصافية ترتفع في األحياء السكنية ذات المساحة الصغيرة لوحداتها السكنية 

وسكانها من ذوي الدخل المحدود، كما في حي األنصـار، إذ تصـل إلـى    ) ٢م١٠٠بحدود (

ء اخر إذ المساحة الكبيـرة  وهي كثافة عالية جداً، فيما تقل في احيا) هكتارٍ/ شخص١٠٧١.٩(

وسكانها من ذوي الدخول المتوسطة او المرتفعة، كما فـي  ) ٢م٦٠٠بحدود (لوحداتها السكنية 

  .وهي كثافة منخفضة) هكتارٍ/شخص١٣١.٣(حي الحنانة إذ تصل إلى 

  

                                                
ة، مكتبة الفكر الجامعي، منشورات عديـدات،  بيار جورج، جغرافية السكان، ترجمة سموحي فوق العاد )٩٨(

  .٥٨، ص١٩٧٠بيروت، لبنان، 



 

 
 

  )١٤(جدول 

  السكانية الصافية والمساحة الصافية بحسب توزيع الكثافات

  ١٩٩٧في مدينة النجف لعام  المحالت واألحياء السكنية

  المساحة السكنية  عدد السكان  المحلة او الحي  القطاع

  الصافية هكتارٍ

  الكثافة السكانية

  هكتارٍ/الصافية شخص

  معدل مساحة

  قطعة األرض

  )٢م(السكنية 

  الحالة العمرانية

لي
ـا

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
شم

ال
  

  حديثة- متوسطة  ٦٠٠  ١٣١.١  ٢٠.٨٠  ٢٧٢٧  الحنانة - ١

  متوسطة  ٢٠٠  ٣٠٠.٤  ٢٧.٣٩  ٨٢٣٠  الحسين - ٢

  حديثة - متوسطة  ٢٠٠  ٣٠١.٩  ١٨.٨٦  ٥٦٩٥  الصحة/الكرامة- ٣

  حديثة - متوسطة  ٢٥٠  ٣٣٨.٩  ٢٢.٢٥  ٧٥٤١  الفارس /الشعراء/العلماء-٤

  حديثة  ٦٠٠  ١٣٣.٦  ٤٣.٢١  ٥٧٧٤  الغدير - ٥

  حديثة  ٢٥٠  ١٦١.٦  ٣٨.٥٢  ٦٢٢٥  الجامعة - ٦

  حديثة - متوسطة  ٣٠٠  ٢١٨.٨  ٥٤.٧٠  ١١٩٦٩  الرسالة - ٧

  حديثة - متوسطة  ٢٠٠  ٢٦٥.٤  ٩٧.١٣  ٢٥٧٧٩  العروبة - ٨

  حديثة  ٢٥٠  ٢٠٤.٩  ٢١.٤٠  ٤٣٨٦  الغري - ٩

  حديثة - متوسطة  ٢٠٠  ٣٣٩.٦  ٧٠.٠١  ٢٣٧٧٦  )الجهاد(النصر -١٠

  حديثة - متوسطة  ٢٥٠  ٢٩٩.٢  ٧٨.٨٢  ٢٣٥٨٤  المكرمة -١١

  ةحديث - متوسطة  ٢٠٠  ٣٥١.٥  ٧٥.٠٤  ٢٦٣٧٧  اليرموك -١٢

  حديثة - متوسطة  ٢٠٠  ٢٧٢.٧  ٤٠.٩٠  ١١١٥٦  )القاسم(الميالد -١٣

  حديثة - متوسطة  ٢٠٠  ١٩٥.٣  ٤١.٥٠  ٨١٠٥  الوفاء -١٤

  متوسطة  ١٥٠  ١٦٣١.٤  ١.٤٠  ٢٢٨٤  العمارات السكنية -١٥

  حديثة  ٢٠٠  ٢٤٦.٧  ١.٨٦  ٤٥٩  السالم -١٦

بي
ـو

ـ
ـ
جن

ال
  

  حديثة  ٦٠٠  ١٧٢.١  ٨٨.٥١  ١٥٢٣٤  األمير -١٧

  حديثة - متوسطة  ٦٠٠  ١٥٨.٤  ٣٨.٩٠  ٦١٦٣  سعدال -١٨

  حديثة - متوسطة  ٢٥٠  ٣٠١.٣٥  ٢٢.٢٥  ٦٧٠٥  األشتراكي/األسكان-١٩

  حديثة - متوسطة  ٦٠٠  ٣٣٦.٣٥  ١٣.٠١  ٤٣٧٦  رمضان١٤/المثنى-٢٠

            

  



 

 
 

 

المساحة   عدد السكان  المحلة او الحي  القطاع

  السكنية

  الصافية هكتارٍ

  الكثافة السكانية

الصافية 

  هكتارٍ/خصش

  معدل مساحة

  قطعة األرض

  )٢م(السكنية 

  الحالة العمرانية

بي
ـو

ـ
ـ

جن
ال

  

  حديثة -متوسطة  ٦٠٠  ٢١٣.٤  ٢٣.٨٠  ٥٠٧٩  اإلمام علي/المعلمين-٢١

  حديثة  ٣٠٠  ٢٨٥.٢  ٥٢.٠  ١٤٨٣٢  الزهراء -٢٢

  حديثة  ٣٠٠  ٤٧١.٦  ١٦.٠٢  ٧٥٥٦  الحوراء زينب -٢٣

  طةمتوس  ٢٠٠  ٤٩٢.٣  ٨.٨٠  ٤٣٣٣  تموز١٤ -٢٤

  متوسطة  ٢٠٠  ٤٤١.١  ٢٢.٣٣  ٩٨٥١  النور/تبوك -٢٥

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ١٠٧١.٩  ٦٠.٠  ٦٤٣١٥  األنصار -٢٦

  متوسطة  ٢٠٠  ٤٢١.٧  ٢٧.٠  ١١٣٦٩  القادسية -٢٧

  المدينة

  القديمة

المدينة القديمة  -٢٨

  )(بمالحتها األربعة
  قديمة  ٦٠  ٥٢٠.٥  ٢١.١٩  ١١٠٣١

  الجديدات

  ومنطقة

  الشوافع

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٢٧٧.٧  ٢٩.٤  ٨١٦٧  ١/ديدةالج -٢٩

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ١٥٦.٦  ٢٧.٠٦  ٤٢٣٨  ٢/ الجديدة -٣٠

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٤١٠.٢  ٦٠.٠٣  ٢٤٦٢٧  ٣/ الجديدة -٣١

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٤٥٤.٧  ٦٧.٠  ٣٠٤٦٦  ٤/الجديدة -٣٢

  قديمة  ٥٠  ١٧١٠  ٦.٢٩  ١٠٧٦٨  الشوافع -٣٣

  

انية الصــافية فــي منطقــة العمــارات الســكنية نحــو فيمــا بلغــت الكثافــة الســك

وعليه يمكن ان نقسم المدينة إلى خمس منـاطق  . وهي كثافة عالية جداً) هكتارٍ/شخص١٦٣١(

  )).١٢(خريطة: (هي١٩٩٧كثافية في عام 

) هكتـارٍ /شـخص ٥٠٠(التي تشكل اعلى الكثافات السكنية الصافية : المنطقة األولى -١

مة وحي األنصار ومنطقة الشوافع والعمـارات السـكنية ويعـد حـي     وتتمثل في المدينة القدي

وبمسـاحة  ) النمط المتصـل (األنصار اكثر األحياء احتشاداً إذ المباني المتالصقة او المتصلة 

، كما ترتفع الكثافة السكانية الصافية في منطقة الشوافع التـي تقـع جنـوب    )٢م١٠٠بحدود (

                                                
) (  عدت المحالت األربعة)المكونة للمدينة القديمة وحـدة مشـاهدة   ) العمارة والمشراق والبراق والحويش

  .واحده لقلة عدد سكانها وصغر مساحتها
سـتعماالت األرض السـكنية فـي مدينـة     عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالئمة المكانية لأل: المصدر

  .١٣٤-١٣٣النجف، مصدر سابق، ص



 

 
 

  )١٥(جدول                                         

  السكانية الصافية والمساحة الصافية بحسب توزيع الكثافات

  .٢٠٠٧المحالت واألحياء السكنية في مدينة النجف لعام 

المساحة   عدد السكان  المحلة او الحي  القطاع

  السكنية

  الصافية هكتارٍ

  الكثافة السكانية

  هكتارٍ/الصافية شخص

  معدل مساحة

  قطعة األرض

  )٢م(السكنية 

  الحالة العمرانية

لي
ـا

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
شم

ال
  

  حديثة -متوسطة  ٦٠٠  ١٧٨.٣  ٢٠.٨٠  ٣٨٢٧  الحنانة -١

  متوسطة  ٢٠٠  ٣٩٦.٤  ٢٧.٣٩  ١١١٧٩  الحسين - ٢

  حديثة -متوسطة  ٢٠٠  ٣٩٢.٦  ١٨.٨٦  ٧٦٦٤  الكرامة والصحة- ٣

العلماء والشعراء -٤

  والفارس
  حديثة -متوسطة  ٢٥٠  ٤٥١.٢  ٢٢.٢٥  ١٠٣٣٣

  حديثة  ٦٠٠  ١٧٨.٦  ٤٣.٢١  ٧٩١٧  الغدير - ٥

  حديثة  ٢٥٠  ٢١١.٣  ٣٨.٥٢  ٨٤٠٣  الجامعة - ٦

  حديثة -متوسطة  ٣٠٠  ٢٨٩.٣  ٥٤.٧٠  ١٦٣١٨  الرسالة - ٧

  حديثة -متوسطة  ٢٠٠  ٣٦٧.٣  ٩٧.١٣  ٣٦٨٠٤  العروبة - ٨

  حديثة  ٢٥٠  ٢٨٥.٢  ٢١.٤٠  ٦٣٠٠  الغري - ٩

  ةحديث -متوسطة  ٢٠٠  ٤٣٤.٨  ٧٠.٠١  ٣١٣٣١  )الجهاد(النصر-١٠

  حديثة -متوسطة  ٢٥٠  ٣٩٦.٧  ٧٨.٨٢  ٣٢٢٥  المكرمة -١١

  حديثة -متوسطة  ٢٠٠  ٥١٥.٤  ٧٥.٠٤  ٣٩٩٠٣  اليرموك -١٢

  حديثة -متوسطة  ٢٠٠  ٣٥٨.٢  ٤٠.٩٠  ١٥١٣٢  )القاسم(الميالد-١٣

  حديثة -متوسطة  ٢٠٠  ٢٦٨.٤  ٤١.٥٠  ١١٤٥٠  الوفاء -١٤

  متوسطة  ١٥٠  ٢١٥٨.٧  ١.٤٠  ٣٤٦٦  العمارات السكنية-١٥

  حديثة  ٢٠٠  ٣٣٣.٧  ١.٨٦  ٦٣٩  السالم -١٦

 حديثة  ٢٥٠  -  -  ١٠٣٤  العدالة -١٧

 حديثة  ٢٥٠  -  -  ١٥٩  الفرات -١٨

 حديثة  ٢٠٠  -  -  ٩٩٦  احياء النداء -١٩

 حديثة  ٢٠٠  -  -  ٣٨  وادي السالم -٢٠

الحي الصناعي  -٢١

  الشمالي
٦٠  -  -  -    

  



 

 
 

المساحة   عدد السكان  المحلة او الحي  القطاع

  لسكنيةا

  الصافية هكتارٍ

  الكثافة السكانية

الصافية 

  هكتارٍ/شخص

  معدل مساحة

  قطعة األرض

  )٢م(السكنية 

  الحالة العمرانية

بي
ـو

ـ
ـ

جن
ال

  

  حديثة  ٦٠٠  ١٩٧.٥  ٨٨.٥٢  ١٨٥٣٢  األمير - ٢٢

  حديثة-متوسطة  ٦٠٠  ١٨٧.٣  ٣٨.٩٠  ٧٥٣٤  السعد -٢٣

  حديثة-ةمتوسط  ٢٥٠  ٣٤٥.٣  ٢٢.٢٤  ٧٩٤٨  األشتراكي/األسكان-٢٤

  حديثة-متوسطة  ٦٠٠  ١٥٧.٥  ١٣.٠٢  ٤٦٥٠  رمضان١٤/المثنى -٢٥

  حديثة-متوسطة  ٦٠٠  ٢٣٧.٢  ٢٣.٨١  ٥٧٩٨  اإلمام علي/المعلمين -٢٦

  حديثة  ٣٠٠  ٢٨٣.٢  ٥٣  ١٥١٣٩  الزهراء -٢٧

  حديثة  ٣٠٠  ٤٥٧.٦  ١٦.٠١  ٧٥٦٣  الحوراء زينب -٢٨

  متوسطة  ٢٠٠  ٦٤٤.٩  ٨.٨١  ٥٨٤٦  تموز ١٤ -٢٩

  متوسطة  ٢٠٠  ٥٨٩.٢  ٢٢.٣٢  ٥٢٣٨  النور/ بوكت -٣٠

  تطوير-قديمة  ١٠٠  ٨٥٨.٢  ٦٠.٠١  ٥٣١١٩  األنصار -٣١

  متوسطة  ٢٠٠  ٥٢٣.٨  ٢٧.٠١  ١٤٦١٥  الحسن -٣٢

  حديثة  ١٠٠  -  -  ٣٤٧  القدس -٣٣

  حديثة  ٢٠٠  -  -  ٢٦٥  الصناعي الجنوبي -٣٤

  متوسطة  ٢٠٠  -  -  ٧٦٧  الحرفيين/ حي عدن -٣٥

  المدينة

  القديمة

  المدينة القديمة  -٣٦

  بمحالتها األربعة      
  قديمة  ٦٠  ٦٩٨.٥  ٢١.١٩  ١٥٢٥٠

  الجديدات

  ومنطقة

  الشوافع

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٣٦٧.١  ٢٩.٤  ١١١٠٧  ١/الجديدة -٣٧

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٢١٤.٧  ٢٧.٠٦  ٥٧١٥  ٢/ الجديدة -٣٨

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٥٤٤.٧  ٦٠.٠٣  ٣٣٧٢٨  ٣/ الجديدة -٣٩

  تطوير -قديمة  ١٠٠  ٦١١.٦  ٦٧.٠  ٤٢٢٠٩  ٤/جديدةال -٤٠

  قديمة  ٥٠  ٢٢٧٥.١  ٦.٢٩  ١٤٤٤٩  الشوافع -٤١

  

احتسبت الباحثة هذه المساحات من التصاميم القطاعية لألحياء على مقاييس مختلفة منها 

١٠٠٠-٢٥٠٠.  



 

 
 

  )١٢(خارطة 
 .١٩٩٧الكثافة السكانية الصافية لمدينة النجف بحسب المحالت واالحياء السكنية لعام 



 

 
 

إلى أبسـط  المدينة القديمة المشرفة على منخفض بحر النجف، إذ المباني المتراصة التي تفتقر 

  ).٢م٤٠(الخدمات، والتي تتكون من الطوب وبمساحة ال تتجاوز 

/ شـخص ٥٠٠إلى اقل من  – ٤٠٠(وهي التي تتراوح كثافتها بين : المنطقة الثانية -٢

والشـرطة  ) تموز١٤(تموز ١٧والحوراء زينب و) الحسن(القادسية (وتتمثل في أحياء ) هكتارٍ

  ).ة الثالثة والرابعة، ومحلتي الجديد)تبوك والنور(والثورة 

) هكتـارٍ / شـخص  ٤٠٠إلى اقل من  ٣٠٠(المتوسطة الكثافة بين : المنطقة الثالثة -٣

/ األشتراكي والمثنى/ الصحة والعلماء والشعراء واألسكان/ النصر والكرامة(وتتمثل في أحياء 

  ).رمضان وحي اليرموك١٤

) هكتـارٍ / شخص ٣٠٠من  إلى اقل – ٢٠٠(تتراوح كثافتها بين : المنطقة الرابعة -٤

اإلمـام علـي   / الكرامة والعروبة والرسالة والميالد والسالم والغري والمعلمين(وتمثلها احياء 

ومعظمها بعيدة عن مركز المدينة باستثناء الجديدة ) والزهراء والحسين وأخيراً الجديدة األولى

  ).التجاري والسكني(األولى التي تتميز باالستعمال المختلط 

وفيها أقل الكثافات السكانية الصافية في المدينة وتتـراوح بـين   : لمنطقة الخامسةا -٥

الوفاء والجامعة والغدير والحنانـة  (وتتمثل بأحياء ) هكتارٍ/ شخص ٢٠٠إلى اقل من  - ١٠٠(

  .التي يقع فيها المركز التجاري) والسعد واألمير ومحلة الجديدة الثانية

ان الكثافة السكانية ترتفع فـي األحيـاء   ) ١٥(دول ، فيالحظ من الج٢٠٠٧أما في عام 

كما في حي األنصـار  ) ٢م١٠٠بحدود (السكنية أيضاً ذات المساحة الصغيرة لوحدتها السكنية 

وهي كثافة عالية جداً، فيما تقل في األحيـاء ذات  ) هكتارٍ/ شخص٨٥٨.١(إذ تصل الكثافة إلى 

/ شخص١٨٧.٣(، كما في الحنانة إذ تصل )٢م٦٠٠بحدود (المساحة الكبيرة لوحداتها السكنية 

وهي كثافة منخفضة في حين بلغت الكثافة فـي منطقـة العمـارات السـكنية نحـو      ) هتكار

  .وهي كثافة عالية جداً) هكتارٍ/ شخص٢١٥٧.٨(

: وباألمكان تقسيم المدينة إلى خمسة مناطق على اساس الكثافات السكنية الصافية وهـي 

  ).١٣خريطة (

فأكثر مـن ذلـك    ٥٠٠(تشكل اعلى الكثافات السكانية الصافية من : ولىالمنطقة األ -١

والثورة والشـرطة  ) تموز١٤(تموز ١٧العمارات السكنية و(وتمثلت في احياء ) هكتارٍ/ شخص

) بمحالتهـا األربعـة  (والمدينة القديمة) الحسن(واألنصار واليرموك والقادسية ) النور/ تبوك(

وبمعدل مساحي لوحداتها السـكنية يتـراوح   ) رابعة واخيراً الشوافعوالجديدة الثالثة والجديدة ال

  ).٢م٢٠٠-٥٠(مابين 



 

 
 

  )١٣(خارطة 
 م٢٠٠٧بحسب المحالت واالحياء السكنية لعام الكثافة السكانية الصافية لمدينة النجف 



 

 
 

) هكتارٍ/ شخص ٥٠٠اقل من  – ٤٠٠(وهي التي تتراوح فيها الكثافة من : المنطقة الثانية -٢

ويتـراوح معـدل   ) العلماء والشعراء والمرحلين والنصر والحوراء زينـب (وتمثلت في احياء 

  ).٢م٣٠٠-٢٠٠(السكنية فيها  مساحة الوحدة

وهـي  ) هكتـارٍ / شخص ٤٠٠إلى اقل من  ٣٠٠(المتوسطة الكثافة : المنطقة الثالثة -٣

األشـتراكي  / الحسين والكرامة والصحة والعروبة والمكرمة والميالد والسالم واألسكان(احياء 

مـا  ) ٢م٢٥٠-٢٠٠(ويتراوح معدل مساحة وحدة األرض السكنية فيها من ) والجديدة األولى

لوقوعها ضمن مركـز  ) ٢م١٠٠(عدا الجديدة األولى إذ يبلغ معدل مساحة وحدة المسكن فيها 

فيما تقع األحياء األخر بعيداً نسبياً عن منطقة المركز إذ ). المدينة القديمة(المدينة او قريباً منه 

  .تتوفر المساحات الواسعة

) هكتـارٍ / شـخص ٣٠٠اقل مـن  إلى  ٢٠٠(تتراوح كثافتها من : المنطقة الرابعة -٤

اإلمـام  / والغري والوفاء والمعلمين) الرسالة(الجامعة والجمعية (وتمثلت احياء هذه المنطقة بـ

ماعدا الجديدة الثانية ) ٢م٣٠٠-٢٠٠تتراوح من (وبمساحات ) علي والزهراء والجديدة الثانية

  .لالسباب المذكورة سابقاً) ٢م١٠٠(فقد كانت مساحتها 

إلى اقـل مـن    ١٠٠(وهي اقل الكثافات السكانية إذ تتراوح من : الخامسةالمنطقة  -٥

إذ ) تمـوز ١٤الحنانة والغدير واألمير والسعد والمثنى و(وتمثلها احياء ) هكتارٍ/ شخص ٢٠٠

  ).٢م٦٠٠(بلغ معدل مساحة الوحدة السكنية فيها 

 

، وتستخرج من خالل تقسيم )٩٩(خاص في الغرفة الواحدةيقصد بكثافة اإلشغال عدد األش

عدد السكان المقيمين فعالً على عدد الغرف المخصصة للسكن في الحي او المدينة وغالباً مـا  

  .تتناسب كثافة األشغال عكسياً مع مستوى الدخل والمستوى المعيشي والحضاري للسكان

نجـد ان القطـاع   ) ستوى القطاعاتعلى م(وإذا ما اعتمدنا الطريقة نفسها في التوزيع 

الشمالي قد تضمنت أحياؤه السكنية معدالت اشغال متباينة، بلغت اقصاها في حـي النصـر إذ   

ثـم أحيـاء   ) غرفة/ شخص٣.٦٥(تليه العمارات السكنية بواقع ) غرفة/ شخص٤.١٥(بلغت 

معـدل اشـغال   وب) الصحة والعروبة والسالم والجامعة واليرموك/ الجمعية والعدالة والكرامة(

بعـدها  . على التوالي) غرفة/ شخص ٣.٣/ ٣.٤/ ٣.١١/ ٣.٢١/ ٣.٢٩/ ٣.٤٥/ ٣.٥٢(بلغ 

شـخص  ٢.٥٠(أخذت األحياء األخر بانخفاض معدالت االشغال فيها إذ نجدها في حي الحسين

  وتأخـذ باالنخفاض التـدريجي حتـى) غرفة/ شخص ٢.١٤(يليه حي القدس بواقع ) غرفة/

                                                
(1) GH.Beyer. housing and society macmilan ited, London, 1965, p.55. 



 

 
 

ثـم فـي الحنانـة    ) غرفـة / شـخص ٢(الصـناعي الشـمالي    تصل في منطقة الحي 

، حتى تصل إلى ادنى مستوياتها في احياء )غرفة/شخص١.٧٢(والغدير ) غرفة/شخص١.٩٢(

  .على التوالي) غرفة/ شخص١.٣٨/ ١.٨٠(الميالد والفرات 

وإذا ما أردنا توزيع األحياء نفسها علـى أسـاس متوسـط كثافـة االشـغال البالغـة       

  :سوف يكون التوزيع على ثالثة مستوياتف) غرفة/شخص٢.٥(

الصحة /النصر والجمعية والعدالة والكرامة(وتشمل احياء ) فوق المعدل(المستوى األول 

غرفـة إلـى   /شـخص ٤.١٥(، بواقع يتراوح مـابين  )والعروبة والسالم والجامعة واليرموك

الحسين والغري المكرمة و(فشمل أحياء ) عند المعدل(، أما المستوى الثاني )غرفة/شخص٣.٤

ضـم أحيـاء   ) دون المعدل(في حين أن المستوى الثالث ). غرفة/ شخص٢.٥(بواقع ) والوفاء

، ٢(بمعدل اشغال تراوح مـابين  ) الحنانة والغدير والميالد والفرات والحي الصناعي الشمالي(

  ).غرفة/شخص١.٣

حي إذ نجـدها  أما القطاع الجنوبي فنجد ان معدالت االشغال تكون مرتفعة في اكثر من 

، وحـي  )غرفـة /شـخص ٤.٢٥(يليها حي القادسـية  ) غرفة/شخص٤.٩٥(في حي األنصار 

) غرفـة /شخص٣.٢٢(ثم تأخذ بالتدرج حتى تصل في حي األمير ) غرفة/شخص٤(الزهراء 

بعدها تأخذ بقية األحياء باالنخفاض إذ نجـدها  ) غرفة/شخص٣.٦٥(والحي الصناعي الجنوبي 

، أما توزيعها على مستوى المتوسط العام لكثافة االشغال، )غرفة/شخص١.٩٦(في حي السعد 

عدن والزهـراء واألميـر والحـي الصـناعي     /األنصار والقادسية والحرفيين(فنجد أن أحياء 

كانت أعلى من المتوسط في حين نجد أن الحي الوحيد ضمن هذا القطاع الذي اتسق ) الجنوبي

أمـا االحيـاء المتبقيـة    ) غرفة/شخص٢.٥(مع المتوسط العام هو حي الحوراء زينب بواقع 

الشـرطة وبواقـع   /تموز والثورة١٧القدس والسعد و(فنجدها دون المتوسط والتي تمثلها أحياء 

  ).غرفة/شخص ١.٦٥ – ٢.٢(يتراوح مابين 

، )غرفـة /شخص ٣.٦٩(أما قطاع الجديدات والشوافع فقد جاءت الجديدة الثانية بمقدار 

، ٢.٢٥(أمـا الثالثـة والرابعـة فبلغـت     ) غرفـة /شخص ٣.٢٣(فيما بلغت الجديدة األولى 

  ).غرفة/شخص٢.٥٠(على التوالي، أما منطقة الشوافع فقد بلغت ) غرفة/شخص٣.٤٨

، سنجد )غرفة/ شخص٢.٥وإذا ما اعتمدنا متوسط كثافة االشغال في هذا القطاع البالغة 

ي حـين أن منطقـة الشـوافع    أن أحياء الجديدات األولى والثانية والرابعة قد فاقت المعدل، ف

، وبفـارق  )دون المعـدل (جاءت متوافقة معه، أما الجديدة الثالثة فقد كانت مع المستوى الثالث 



 

 
 

وهـذا يشـير إلـى تشـابه     ). غرفة/شخص ٠.٢(بلغ ) مع المعدل(بسيط مع المستوى الثاني 

  .اريةظروف القطاع إلى حد ما من الناحية االقتصادية واالجتماعية والمعيشية والحض

أما المدينة القديمة بصفتها مجتمعاً حضرياً وكتلة عمرانية واحدة، فقد كان مقدار المعدل 

، وهذا يعود ألسباب تاريخية كونها تمثل منطقة النشأة األولى، ومن ثـم  )غرفة/شخص ٥(فيها 

  .فانها تجاوزت متوسطات كثافة االشغال على مستوى القطاعات األربعة بال أستثناء

مستوى المدينة كلها فقد احتل قطاع المدينة القديمة المرتبة األولى وكما أشـير  أما على 

، وقد )غرفة/شخص٣.٣(سابقاً، في حين جاء قطاع الجديدات والشوافع بالمرتبة الثانية بمقدار 

أما المرتبة األخيرة فكانت مـن حصـة   ) غرفة/شخص٢.٨(حل القطاع الجنوبي ثالثاً بمقدار 

  ).غرفة/شخص٢.٦(بلغت القطاع الشمالي إذ 

وعلى الرغم من هذا الترتيب فان هناك تفاوتاً في مقدار كثافة االشـغال بـين األحيـاء    

في جميع القطاعات وهذا مناف للواقع الـذي  ) فوق المعدل(السكنية اذ تبرز األحياء ضمن فئة 

عن الحـد  أقرته اللجنة القومية للمشكالت الحضرية التي تعد معدل شخص واحد للغرفة يزيد 

  .)١٠٠(المعقول

في حين يؤكد المعيار التخطيطي البريطاني بعد الحرب العالمية األولى ضرورة تـوافر  

-١٠(وغرفة نوم لكل شخصـين بعمـر بـين    ) سنة فأكثر ٢٠(غرفة نوم لكل شخص بعمر 

  .)١٠١(من الجنس نفسه) سنة٢٠

ـ   ة االشـغال  وتأسيساً على ذلك نجد ان الواقع الذي عليه مدينة النجف من حيـث كثاف

األمـر الـذي   . يتعارض إلى حد التناقض مع تلكم المعايير الدولية المعتمدة في هذه االتجـاه 

يتطلب تنمية الواقع الحضري من خالل اعتماد خطط وبرامجع ذات طابع ستراتيجي تضـمن  

توفير مستوى اقتصادي واجتماعي ومعيشي وحضاري للمدينة وسكانها بما يحقق اتِّساقاً مقبوالً 

  .ع ما عليه مدينة النجف من أهمية كونها مدينة ذات بعد عالميم

                                                
سلسلة ، برنامج األمم المتحدة، ترجمة عبد السالم رضوان، حاجات اإلنسان األساسية في الوطن العربي )١٠٠(

  .٦٣، ص١٩٩٠يت، ، الكو)١٥(عالم المعرفة، العدد 
مالك إبراهيم صالح ومضر خليل العمر، دراسة التجربة البريطانية لمعالجة مشـكلة السـكن القديمـة     )١٠١(

، ١٩٨٦، بغـداد،  ١٦وامكانية االستفادة من ايجابيات وسلبياتها في العراق، مجلة النفط والتنمية، العـدد 
  .٦٩ص



 

 
 

 

يتبين ان خط سير الكثافة الصافية في أحياء المدينة  ال يأخذ ) ١٢(بالعودة إلى الخارطة 

االبتعـاد  تدرجاً متناسقاً، ومن ثم فهو ال يتفق مع مفهوم كولن كالرك الخاص بتدرج الكثافـة ب 

عن المركز، وال مع مفهوم نيولنك في انخفاض السكان في مركز المدينة، وانما يتناسـب مـع   

يكون عالياً في مركـز   ١٩٩٧مفهوم نورثام في تباين الكثافات السكانية، فهو في النجف لعام 

لثانوي ثم المدينة وداخليته، ثم يبدأ باالنخفاض النسبي في أطراف داخلية المدينة، ثم باالرتفاع ا

باتجاه قلب خارجية المدينة واطرافها فـي الجهـات الشـرقية    ، وهكذا... االنخفاض الثانوي 

  .)١٠٢(والجنوبية الشرقية والشمالية الغربية

يتضح ان خط سيرها ). ١٣(وبالرجوع إلى خريطة  ٢٠٠٧أما عن التدرج الكثافي لعام 

ذ باألرتفاع ثم األنخفـاض وهكـذا   ، إذ تأخ١٩٩٧يشابه خط سير التدرج الكثافي للسكان عام 

باتجاه القلب الخارجي للمدينة وأطرافها، ويالحظ أيضاً أنها تأخذ بالتدرج باالتجـاه الشـمالي   

  .للمدينة

إن حالة الالإنتظام في مقدار واتجاه الكثافة بشكل عام يشير إلـى خصوصـية المدينـة    

قتصـادية واالجتماعيـة   التاريخيـة واال ) الموضـع (من حيث ظروفهـا الطبيعيـة   ) النجف(

  ...والحضارية 

  

  

                                                
نية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالئمة المكا )١٠٢(

  .١٣٥مصدر سابق، ص



 

 
 

  
  
  
  

  الفصــل الرابع
  

  استعماالت األرض الحضریة
   في مدینة النجف

  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  :المقدمة

ترتبط استعماالت األرض الحضرية في المدينة بحياة السكان، ممـا دفـع الجغـرافيين    

ـ  وظيفي، ممـا  والمخططين إلى دراستها، من حيث نسبها وتوزيعها المكاني، وتطور ادائها ال

  .يضمن تطوير وتحسين نوعية الحياة لسكان المدينة

ان استعمال األرض هو نتاج للتفاعل ما بين شواهد عديدة، ومتغيرات متواصـلة فيمـا   

وبالوقت نفسه رافق ذلك أسـلوب  ، بينها، فالتغيرات السريعة للتكنولوجيا خلفت الحاجة لألرض

نشاء الطرق وربطها بأقـاليم جديـدة، لالسـتفادة    جديد استعماالت األرض، كالبناء الكثيف، وا

  . )١٠٣(القصوى من المكان، وكل هذه االحتياجات اسهمت في زيادة الحاجة إلى األرض

كما تعد االستعماالت انعكاساً واضحاً لفعاليات المدينة واقليمها، التي تعد بمثابة القـوى  

  . )١٠٤(نائهاالمحركة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، التي تسهم في ب

تعرضت مدينة النجف كما في المدن الكبيرة األخر إلى عمليات التوسع والتطور، وقـد  

تحكمت بهذه التطورات قوى التجاذب والتنافر الوظيفي، وهو ما يؤثر في النهايـة فـي نمـط    

ولما كانت استعماالت األرض داخل المدن . استعماالت األرض فيها ومن ثم مالءمتها المكانية

كة مستمرة زمانياً ومكانياً ومساحياً، تبرز في الغالب لهذه الحركات محـددات رئيسـة   في حر

  :منها

Economic determinants 

تؤدي المحددات االقتصادية دوراً كبيراً في عملية التوسع الحضري للمدينة، ألنها تنظر 

الطلب والمنافسة وتتمتع بقيمة نقديـة،  إلى األرض الحضرية على انها سلعة تخضع للعرض و

وأيضاً تعد األرض الحضرية سلعة معروضة للطلب واالستثمار بموارد مالية متباينـة بتـأثير   

ويكـون هـذا   ، مقومات معينة، وتعد أهم هذه المؤثرات في تحديد مواقع الفعاليات في المدينة

  . )١٠٥(على المستوى المحلي

                                                
(1) Drabkin. H.Dland poliey and urban Growth, eng land, prgamon press, 1977,p.3. 
(2) lsardw. Location and spacc, economic, chapman and hall bookot, London, 

1965,p.1. 
عبد الجواد حسن، المخطط األساس ومعايير اسـتعماالت األرض فـي   عبد الصاحب ناجي البغدادي و) ١٠٥(

، عدد خاص بوقائع بحوث المؤتمر العلمي األول لكليـة  ٣٥المدينة، مجلة اآلداب، جامعة البصرة، العدد 
  .١٧٣، ص٢٠٠٢اآلداب، 



 

 
 

لذلك فأن تحسن . ثر على مجمل األقتصاد القومي للبلدأما على المستوى القومي فانها تؤ

الدخل القومي يؤدي إلى زيادة فرص التنمية، التي تنعكس على المدينة بالنمو والتطور، فضالً 

عن زيادة قدرة الفرد على البناء والتشييد واالستثمار، ويكون ذلك عند تحسين مستوى الـدخل  

القتصادية تؤدي الى نمو المدينة وتوسعها، ومن هذا ومن ثم فأن مجمل التطورات ا. لدى الفرد

أمـا علـى   . المنطلق فأن العوامل االقتصادية على المستوى المحلي تتضمن، المنافسة، والنقل

دور التنمية االقتصادية وتطور المسـتوى دخـل الفـرد وتطـور     (المستوى القومي فتتضن 

  :تيوسنأتي إلى شرحها على النحو األ) القطاعات االقتصادية

 

تخضع أرض المركز الحضري إلى مجموعة من العمليات، ومنها المنافسة التي يقصـد  

بها القدرة الكامنة لالستعمال الحضري الغازي في اثبات أفضليتة في احتالله المكان الحضري 

ل، فـي  وتأتي هذه األفضلية من خالل الطلب المستمر والحاجة الماسة لهذا االسـتعما . الجديد

اشغال هذا المكان، ويعد المردود األقتصادي هو األساس في عملية الحسم لصالح االسـتعمال  

  .الجديد

مـن اكثـر    –وهما ركيزتا االقتصاد الحضري  –وتعد الوظيفتين التجارية والصناعية 

االستعماالت قدرة على المنافسة، فبسبب األهمية والحاجة الماسة لالستعمال التجاري في حيـاة  

المدينة نجده يحتل المناطق التي تتمتع بسهولة الوصول العاليـة، وتتمثـل بمنطقـة األعمـال     

المركزية، والشوارع التجارية المتفرعة منها، في حين تعد الوظيفة السكنية أضعف قدرة على 

  .المنافسة بسبب طبيعتها كوظيفة خدمية ال يصدر عنها أي مردود اقتصادي

من واقع الستعماالت األرض فيها، مكونةً هرمـاً حضـرياً    وهذا ما عليه مدينة النجف

  .قمته المنطقة التجارية المركزية وقاعدته األحياء السكنية في اطرافها

Trans portation 

لقد مارس اإلنسان خالل حقب التاريخ أنماطاً متباينة من وسائط النقل وبهذا كان لنمـو  

مسافة التي يمكن قطعها بوسيلة النقل المستعملة، وهذا ماكـان لـه   المدينة وأتساعها انعكاساً لل

ويسهم عامل النقل بجملة تأثيرات في المدينة منها اقتصـادية  . انعكاساته على نمط نمو المدينة

ومنها هيكلية، فيعمل على رفع قيمة األرض الحضرية في مركز المدينة، مما يؤدي إلى دخول 

ركزية وتتراجع استعماالت اخر أمام الغزو الضاغط عليها كمـا  استعماالت غازية للمنطقة الم



 

 
 

فقد نقل هـذا العامـل االسـتعمال    . )١٠٦(يمارس النقل عملية تشتيت لكثير من وظائف المدينة

الصناعي من شوارع المدينة الداخلية وركزه في منطقة الحي الصناعي، كما وأسـهم بتشـتت   

ستعمال التجاري لألرض، فعمـل علـى ايجـاد    الوظيفة السكنية، فضالً عن ذلك فقد طور األ

  .محاور تجارية جديدة خارج حدود المركز التجاري التقليدي

 

تعد المدن احدى مكونات التنمية الحديثة، وانها هي الوجه الحضاري الذي مـن خاللـه   

ألدلة األحصائية، على وجود عالقة نرى التنمية، إذ أثبتت تجربة الدول النامية والمتقدمة وكل ا

  .وما يتصل بهما كماً ونوعاً، سببية بين التنمية االقتصادية ونمو المدن سكاناً وعمراناً

يبرز دور التنمية االقتصادية من خالل التغيرات التي تمخضت عنها في البيئة للعمالـة  

قابليـة لالنتـاج المحلـي    وما يتصل بذلك من تغيير في بنية االنتاج، مما يؤدي إلى زيـادة ال 

االجمالي، على اعتبار ألن األنتاجية في القطاع الزراعي هي أقل مما يمكن تحقيقه في قطاعي 

الصناعة والخدمات، لذا فأن البلد الذي يحقق معدالت عالية في االنتاجية، ومن ثم زيادة الناتج 

هو الهجرة من الريـف   المحلي االجمالي، يؤدي إلى حدوث تغيرات، ومن جملة هذه التغيرات

مما يؤدي بعد ذلك إلى ) قطاعي الصناعة والخدمات(إلى المدن ) حيث يسود القطاع الزراعي(

  .)١٠٧(زيادة سكان المدن

إن النمو الحضري لمدينة النجف قد تناسب مع حجم التنمية المتحققة فيها التي عبـرت  

والسـيما  ، العـراق المختلفـة  عنها، باستقطابها وجذبها ألعداد كبيرة من السكان من مناطق 

) التنميـة (القريبة منها او تلك التي تمثلها مناطق ريف المحافظات الجنوبية إذ إن هذا العامـل  

ضمن رقعتها المساحية، مما تسبب في عملية اسـتقرار  ) المهاجرين(مكنها من تركيز السكان 

تساعها، مسـاحياً وبصـيغ   انعكست فيما بعد على نموها ديموغرافياًً، مما فسح المجال رحباً ال

  .مختلفة

Derelopment of personal income 

يعبر الدخل الفردي عن المستوى االقتصادي والمعيشي للسكان الحضر، فزيادة الـدخل  

ويعد الدخل المنخفض من العراقيـل الرئيسـة   . الفردي، تعني زيادة المستوى المعيشي للسكان

                                                
طباعـة  محمد أزهر السماك وأخرون، استخدامات األرض بين النظرية والتطبيق، مديرية دار الكتب لل) ١٠٦(

  .٥٧، ص١٩٨٥والنشر، جامعة الموصل، 
غيـر  (علي حسين محمد الجنابي، اثر التنمية االقتصادية في زيادة سكان المـدن، رسـالة ماجسـتير    ) ١٠٧(

، ١٩٨٩، مقدمة إلى مجلس مركز التخطيط الحضري واألقليمي للدراسات العليا، جامعة بغداد، )منشورة
  .٢٧ص



 

 
 

قف بوجه توفير الكثير من المتطلبات اإلنسانية ومنها السكن، ومن ثم فان تحقـق هـذا   التي ت

  .)١٠٨(العامل من عدمه، يعد عامالً حاسماً في معادلة القدرة على أمتالك السكن من دونه

ولهذا فأن تحسن مستوى الدخل الفردي يبرز حركة األفراد بقصد تحسين البيئة السكنية، 

ن في مساكن متدهورة ومزدحمة يهجرونها بسـبب تحسـن احـوالهم    فاألشخاص الذين يسكنو

المعيشية إلى االستقالل بمساكن فارهة تنخفض فيها الكثافة السكانية، وهذا ما يفسر التحول من 

ويؤثر ايضاً في األجزاء الوظيفيـة وحجـم الوحـدة    . األسرة الممتدة او المركبة إلى الصغيرة

  .السكنية ومساحتها

اوالً وتجارية ثانياً، أصبحت مدينة النجـف مـن المـدن ذات األسـاس      وألسباب دينية

األقتصادي المتين التي لها القدرة على  تنمية قطاعيها األساسي والخدمي معاً، مما هيأ تـوفير  

فرص عمل العداد كبيرة من سكانها واألقليم معاً، تمخضت عن حالة من األطمئنان واألمـن،  

الهم، ضمنها األمر الذي نجم عنه اتساع الحيز المساحي المستثمر مما دفع هوالء الستثمار أمو

  .في المدينة

 

  ).الصناعة والتجارة(تتضمن مجموعة من القطاعات، لكننا سنركز على قطاعي 

lndustrial sector 

مهمة لألقتصاد الوطني عامة، وألقتصاد المدينـة  يعد القطاع الصناعي أحد القطاعات ال

  . وهذا يرجع إلى ضخامة االستثمارات الصناعية فيه. خاصة

إن حركة التطور الصناعي مرتبطة بالتحضر من حيث كونه عامالً أساسياً، فـي نشـأة   

احةً المستوطنات الكبيرة السريعة النمو وسبباً قوياً نشطاً من أسباب عمران المدينة، ونموها مس

وسكاناً، فالتصنيع هو عملية تنمية المكانيات االنتاج الصناعي من جهة، وتنمية لقـدرة الفـرد   

  .)١٠٩(االنتاجية في الميدان من جهة اخرى

بعدما تطورت الصناعة وأدخلت المكننة وازداد انتاجها اسهمت عوامل عدة في تشـجيع  

ساهمة بهذا النشاط، منهـا تـوفر   الصناعة وتطويرها في المدينة، مما دفع القطاع الخاص للم

وقد شهدت مدينة النجـف  . )١١٠(رؤوس األموال والتسهيالت التي يوفرها المصرف الصناعي

                                                
األسكان، ترجمة لجنة من األساتذة الجامعيين، منشورات األفاق الجديد،  تشارلز أبرمز، المدينة ومشاكل) ١٠٨(

  .٥٥، ص١٩٦٤بيروت، 
  .٢٤ص، ١٩٨٦محمد عباس ابراهيم، التصنيع والمدن الجديدة، دار المعرفة الجامعية، األسكندرية، ) ١٠٩(
، غرافية العراقيةعبد الزهرة علي الجنابي، الصناعة بين الجذب الحضري والتخطيط، مجلة الجمعية الج) ١١٠(

  .٥٤، ص١٩٩٩، ٣٩عدد 



 

 
 

أستثمارات كبيرة في الميدان الصناعي، تمثلت بمختلف الصناعات من المنفردة إلى المجمعات 

ممـا أكـد    الصناعية، أنتشرت على فضائها المساحي من مركزها التجاري، وحتى ضواحيها،

مساهمة هذا القطاع في البناء الداخلي للمدينة وصيغ اتساعها المسـاحي ممـثالً بهيراريكيـة    

  .صناعية قمتها في األطراف وقاعدتها في المركز

comercial secretor 

تقـدم  ) المدينة(يعد القطاع التجاري من القطاعات المهمة لالقتصاد الحضري عامة فهي 

  .خدماتها ليس لسكانها فحسب، وانما للجماعات التي تقطن خارج حدودها

وتتركز الخدمات التجارية بصورة عامة، ومنذ نشأتها األولى في األجزاء المركزية من 

  .المدينة، إذ تتنافس مع بقية األنشطة الحتاللها أهم المواقع وأفضلها

سكانها وتحسناً مستمراً في الحالة المعاشـية  لقد شهدت مدينة النجف نمواً كبيراً في عدد 

للسكان، مما كان مدعاة، لتوسيع الخدمات التجارية التي يحتاجها السكان الحضـريين بشـكل   

  .مستمر

 

للمحددات االجتماعية تأثيرها البالغ في تركيب المدن الداخلي ونظام توسعها واشـكالها،  

باذ ال يمكن فصـل تـأثير أحـداهما عـن     . االقتصادية اتصاالً وثيقاً وهي تتصل مع العوامل

األخرى، عند دراسة تأثيراتهما في ذلك التركيب، ويظهر تأثير هذه العوامل في جميع مراحـل  

  .)١١١(تطور المدن

ومن الجدير بالذكر ان العمليات االجتماعية المؤثرة في اسـتعماالت أرض المدينـة ال   

داخل وتتكامل في التأثير، لتعطي صورة عن طبيعة التوزيع القائم داخـل  تعمل منفردة وانما تت

وبالرغم من ذلك فأننا سنتناولها بشكل منفرد من أجل ابراز صيغة التغيير الـذي  . )١١٢(المدينة

  :ويتحدد هذا التأثير بظواهر اجتماعية يمكن تلخيصها باألتي. يصاحبها

Comunance, Gradientandsegroytion 

سيادة منطقة من مناطق المدينـة مـن الناحيـة    : comunanceيقصد بعملية السيطرة 

مثل سيطرة منطقة األعمال المركزيـة فـي   . )١١٣(االجتماعية أو االقتصادية على بقية المناطق

                                                
  .٨٤التركيب الداخلي للمدن، مصدر سابق، ص، حسن الخياط) ١١١(
صالح حميد الجنابي، العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي لمدينة الموصل، مجلة الجمعية الجغرافيـة  ) ١١٢(

  .٣٧، ص١٩٩٨، ٣٧العراقية، عدد 
  .٨٤صدر سابق، صحسن الخياط، التركيب الداخلي للمدن، م) ١١٣(



 

 
 

لمحليـة  مدينة النجف على األسواق التجارية الثانوية واألشرطة التجارية واألسواق التجارية ا

من حيث نوع البضائع والسلع التي تعرض فيها وكميتها، وفي الوقت نفسه تفـرض هـذه   ... 

المنطقة تأثيراً في المدينة كلها من حيث تقديمها للبضائع والسيما ذات المستوى العالي لجميـع  

سـواء عنـد   ، فضالً عن انها تعد اكبر منطقة مركزية للمؤسسات اإلدارية والخدمية. السكان

  .امشها أم خالل المنطقة االنتقالية أم على امتداد األشرطة التجارية الخارجة منهاهو

فهي تعني تنـاقص تـأثير المنطقـة المركزيـة باتجـاه       gradientأما ظاهرة التدرج 

األطراف، فمن المعلوم ان تأثير هذه المنطقة ال يكون متساوياً بجميع االتجاهات كما أن التأثير 

اعي للمدن الكبرى، يأخذ بالتدرج مع االبتعاد عن المركز، مما يـؤثر فـي   االقتصادي واالجتم

ترتيب استعماالت األرض داخل المنطقة، ومن ثـم التمييـز بـين اسـتعماالت األرض فـي      

  .)١١٤(المدينة

وهذا ما تشهده مدينة النجف من تدرج اسعار األرض وأثمان اإليجارات ونـوع السـلع   

ه األطراف، إذ تصل إلى ادناهـا فـي اطـراف المدينـة     ومستوى البضائع من المركز باتجا

وضواحيها، مع ظهور قمم ثانوية بين هذا وذاك، مما أثر في ايجاد تركيـب نهـائي لتـدرج    

  .استعماالت األرض الحضرية فيها، وانعكس في بنيتها الداخلية

 وتعنـي الميـل لتكتـل   : segrogtion) التمييز الوظيفي والطبقي(أما ظاهرة العزلة او 

بعض الفعاليات االقتصادية، وبعض الطبقات االجتماعية في منطقة معينة، ضمن حدود المدينة 

اذ تصبح متميزة من غيرها في التركيب الوظيفي او االجتماعي، ويأتي هـذا التمييـز نتيجـة    

  .الفروق االقتصادية او التباين االجتماعي

األحياء السكنية، ضمن مواضعها إذ تشكل ) النجف(فنجد هذا التمييز واضحاً في المدينة 

الجغرافية على أساس الحالة االجتماعية والوضع او المستوى االقتصـادي كمـا فـي احيـاء     

التي يتمتع سكانها بمستوى اقتصادي عاٍل،ممـا انعكـس علـى    ...) األمير والفرات والعدالة (

طـراز  ، ضالً عن حداثةمساحة الوحدة السكنية وارتفاعها او نوع المادة المستعملة في البناء، ف

لمـا يتصـف بـه    ...) األنصار والعسكري والعروبة (الخ وينعكس الحال مع احياء ... البناء 

سكانها من مستوى اجتماعي واقتصادي منخفض مما ادى إلى الميل للتركز ضـمن منـاطق   

معينة من المدينة ذات خصائص وطبقات اقتصادية واجتماعية تعبر عـن مسـتوى السـاكن    

  .فيهاالحضري 

                                                
  .٧١عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن، مصدر سابق، ص) ١١٤(



 

 
 

Concentration and decenentration 

تكتل او تجمع السكان والفعاليات الحضرية ضـمن حـدود   ) التركز(يعني مفهوم التكتل 

فهي عملية توضح ميل األصناف المتشابهة، من استعماالت األرض إلى التقارب مـن  . المدينة

تجميعية تختلف عن غيرهـا، وأن القـوى    بعضها من بعض في موضع معين لتكون وحدات

المركزية في النمو الحضري ترتكز على المنطقة المركزية للمدينة وأن هـذه المنطقـة هـي    

مركز الجاذبية لجميع مناطق المدينة، وتتميز مدينة النجف بوظيفتها الدينية الرئيسـة المتمثلـة   

ضرية، وتكون قيم األرض فـي  بالمرقد الشريف، فضالً عن عدد كبير ومعقد من وظائفها الح

ان مثل ، )Extcnsive land use(هذه المنطقة عالية، انسجاماً مع االستعمال الكثيف لألرض 

هذا االستعمال الكثيف يشير إلى ان المنطقة المركزية تمتلك مزايا تجعلها ذات جاذبيـة عاليـة   

ـ   ات بيـع الـذهب   لكثير من الوظائف ذات الصفة المركزية، كما هو الحال في تكتـل مؤسس

... كذلك تكتل مؤسسات األلبسة النسائية والرجاليـة  ) الكبير(والمجوهرات في السوق الرئيس 

فضالً عن تكتل مؤسسات البيع بالجملة في السوق نفسه في الشوارع الجانبية المتفرعـة منـه   

مال مكونة تكتالت على هيأة اقاليم تجارية داخل المركز التجاري، مما تؤثر في صـيغ اسـتع  

األرض فيه وشكلها ومساحتها، األمر الذي يعطيه ترتيباً بنيوياً داخلياً، يمنحه خصوصية كونه 

  .في المدينة) التجاري(مركزاً للثقل األقتصادي 

هي عبـارة عـن عمليـة تغييـر مواضـع      : Deconcentrationأما ظاهرة التشتت 

تشتت، او ازاحـة بتـأثير   استعماالت ارض اقتصاية او اجتماعية إلى مواضع اخر على شكل 

قوى الطرد المركزي الناجمة عن متغيرات موضعية واقتصادية، تتعلق بالقابلية على المنافسة 

وبشكل عام أن انتقال وظائف معينة من المنطقـة المركزيـة إلـى    . )١١٥(ودفع االيجار العالي

لهذه الوظـائف  يعزى إلى الظروف الطاردة ، حافاتها الخارجية او إلى مناطق اخر من المدينة

في المنطقة المركزية وتتمثل في قيم العالية السعار األراض وأثمـان األيجـارات المرتفعـة    

للمباني،ومشاكل المرور وصعوبة تأمين اماكن مالئمة للتوسع وعدم امكانية الحصـول علـى   

مواضع ذات مزايا خاصة، مالئمة وتناقص األهمية االجتماعية لمناطق معينة وغيرهـا مـن   

وعلى الرغم من المعوقات التي تواجه المنطقـة المركزيـة للمدينـة فـالقوى     . )١١٦(وقاتالمع

الطاردة من المركز تتضمن وجود مزايا جاذبة، في النطاقات الخارجية لمدينة النجـف التـي   

                                                
  .٥٤صالح حميد الجنابي، العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي لمدينة الموصل، مصدر سابق، ص) ١١٥(
عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالئمة المكانية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    ) ١١٦(

  .١٥٠ر سابق، صمصد



 

 
 

تتثمل بشكل عام بتوفر مساحات واسعة من األرض غير المشغولة، والتي يمكـن الحصـول   

، وان ارتفاع المستوى المعيشي لسكان المركز الحضري ساعد عن عليها بأسعار مقبولة نسبياً

زيادة المنافسة بين االستعماالت على المواقع المركزية المرغوبة، كما ساعد في سرعة تشتت 

استعماالت األرض ذات الصفة غير المركزية خاصة السكنية منها خاصة، للتركز في منطقـة  

  .الضواحي

بنيوية النهائية وظيفيـاً وعمرانيـاً، إذ منطقـة األعمـال     مما اعطى المدينة صيغتها ال

المركزية ذات االحتشاد المكاني بالمؤسسات ذات الصفة المركزية القـادرة علـى المنافسـة    

واالستئثار بالمكان مروراً بالقطاع الوسطي للمدينة ذي االستعماالت المختلطة وانتهاء بالقطاع 

الذي ) كربالء –محور نجف (ثة، والسيما الشمالية منها حيث األحياء السكنية الحدي، الخارجي

  .يمثل المتنفس الوحيد التجاه توسع المدينة

Invasion and suceession 

هو تغلغل جماعة من السكان او استثمار من األستثمارات فـي  ) التحدي(ويقصد بالغزو 

ت تختلف اجتماعياً أواقتصادياً عن الجماعـة او  منطقة مجاورة تسود فيها جماعات او استثمارا

ويحدث التغلغل عندما تحل الجماعة من السكان او االسـتثمار محـل   . االستثمارات المتحدية

الجماعة القديمة او األستثمار القديم، واكثر المناطق تعرضاً في مدينة النجـف هـي مركـز    

سكني، نتيجة ارتفاع اسـعار األراضـي   المدينة، إذ يحل االستعمال التجاري محل االستعمال ال

وأن ظاهرة الغزو أثرت في نمط استعماالت األرض في المدينة، إذ نجدها . وأثمان االيجارات

واضحة من خالل غزو المنطقة التجارية المركزية للوحدات السكنية فـي األزقـة المتصـلة    

  .ولى والثانيةبالشوارع الرئيسة في المدينة القديمة وكذلك في محلتي الجديدة األ

أما عملية التعاقب فهي عملية احالل الجماعة الغازية او النشاط الغازي محل الجماعـة  

او النشاط األصليين، فيترتب على هذه العملية المترابطة حركة مكانية ينتج منها تغييـر فـي   

إذ تعمـل  المراكز،  وهذا نجده واضحاً في المدينة القديمة أيضاً والجديدات األولى والثانيـة،  

على ابراز االستعمال التجاري على حساب االستعمال السكني، في هـذه المنـاطق ممـا أدى    

  .بالمساحة السكنية فيها ألن تحتل المرتبة الثانية بعد االستعمال التجاري

 

نابعـة مـن القـيم    يمثل السلوك الفردي والجماعي تعبيراً عن حاجات ورغبات الناس ال

االجتماعية لألفراد والمجتمع، التي  تكونت بفعل الخبرة البشرية في حضارة معينـة وضـمن   



 

 
 

وتكون حاجات المجتمع متغيرة بشكل مسـتمر، ممـا   . )١١٧(ظروف اقتصادية وطبيعية محدودة

أما المصلحة العامة فهي تؤثر في تركيـب المدينـة   . يؤدي إلى تغير مظهر المدينة تبعاً لذلك

وتوزيع استعماالت األرض فيها، إذ توجد عوامل تتعلق بها وهي الصـحة العامـة، وسـالمة    

افراد المجتمع من خالل تنظيم استعماالت األرض في المدينة، بموجـب قـوانين وتعليمـات    

لضمان الصحة العامة للسكان والسالمة لمؤسسات المدينة، كتنظيم كثافـة السـكان، او منـع    

الخ، كما ان هناك ... منع األستثمارات التي تؤدي إلى ازدحام مروري استغالل األراضي، او 

جوانب تعنى بها الدولة للمحافظة على مظهر المدينة كتشجير شـوارعها وتنظـيم اضـاءتها    

تعمل هذه العوامل جميعها في تنظـيم الحيـز الحضـري واعطـاء     . والعناية بالحدائق العامة

  .رض داخل المدن او الحيز الحضريالصورة النهائية لمختلف استعماالت األ

 

تقدم مدينة النجف استعماالت األرض المختلفة لتلبي متطلبات سكانها وسكان المنـاطق  

المحيطة بها، ولهذه االستعماالت اهمية ومجال تأثير وتتمثل تلـك االسـتعماالت باالسـتعمال    

صناعي واإلداري واستعمال النقل واالستعمال الخـدمي والتـي تشـكل    السكني والتجاري وال

  ).١٦(جدول . بمجموعها البنية الوظيفية للمدينة

Residential land use 

يمثل االستعمال السكني في المدينة بعداً من أبعاد التباين المكـاني ومظهـراً عمرانيـاً    

فهو يحتل اكبر حيز من مسـاحة المنطقـة المبنيـة فـي     ، تركيبها الداخلي متميزاً ومؤثراً في

المدينة، وفي حالة افتقار بعض المدن إلى الكثير من االستعماالت او تدني نسبتها، فال يمكـن  

بأي حال من األحوال ان نجد مدينة من دون سكن، لذا يشترك االستعمال السكني في المدينـة  

  .)١١٨(ألخر في السيطرة على مساحة الحيز الحضريمع االستعماالت الحضرية ا

يحتل االستعمال السـكني الجـزء األكبـر مـن مسـاحة مدينـة النجـف، إذ بلغـت         

، واذا ما أردنا تصنيف االستعمال السكني فيها فأنـه  %)٤٥.٣٩(أي ما نسبته ) هكتارا٣٢٥٠ً(

  :باألمكان تمييز األنماط اآلتية

 

بمحالتها(لقد امتازت هذه المنطقة بطبيعة تركيبها ونسيجها العمراني في المدينة القديمة 

                                                
  .٧٠عبد الرزاق عباس حسين، جغرافية المدن، مصدر سابق، ص) ١١٧(
  .١٨٩صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر، مصدر سابق، ص) ١١٨(



 

 
 

  )١٦(جدول                                          

  .ونسبها )(م٢٠٠٧استعماالت أرض مدينة النجف المختلفة األغراض لعام  مساحات
  (%)ويةالنسبة المئ  )هتكار(المساحة   االستعمال

  استعماالت األرض السكنية -١

  استعماالت األرض التجارية -٢

  :استعماالت األرض الصناعية والتخزين -٣

  الصناعة -أ

  التخزين -ب

  .استعماالت األرض ألغراض النقل والمواصالت -٤

  استعماالت األرض ال بنية الخدمات االجتماعية العامة -٥

  التعليمية -أ

  الصحة -ب

  الثقافية -ج

  الدينية -د

  :المناطق الخضراء والمفتوحة -٦

  .المناطق الخضراء المحلية والساحات  المفتوحة -أ

  .المتنزهات العامة والمالعب الرياضية -ب

  .مناطق الحماية للمواقع الصناعية -ج

  .الزارع الخاصة -د

  .المناطق السياحية -٧

  .استعماالت األرض لألبنية اإلدارية -٨

  .بنية الخدمات العامة األخرىاستعماالت األرض أل -٩

  ).التحتية(استعماالت األرض للخدمات الفنية  -١٠

  ).األراضي الغير مخصصة(المناطق الفارغة  -١١

  المجموع

  .المقبرة العامة -١٢

  .المنطقة العسكرية -١٣

  مجموع مساحة المدينة كلها
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)(  ،٢٣، ص٢٠٠٧الباحثة باألعتماد على مديرية بلدية النجف، استعماالت األرض في مدينة النجف.  



 

 
 

بالشكل او التكوين المتضام لمبانيها السكنية، وتتكون الوحـدة السـكنية عـادة مـن     ) األربعة

ت أفنية توصل بينها أزقة مميزة وتعد امتداداً لواجهات المسـاكن المطلـة   مجموعات سكنية ذا

  .عليها، وتتوفر فيها المؤسسات العامة مثل المدارس االبتدائية والجوامع وغيرها

تتسم الوحدات السكنية ضن هذا النطاق بانها غير مخططة وغالباً ما تكـون متراصـة   

  ).٢م١٥٠ – ٥٠(ومساحتها صغيرة تتراوح بين 

ومن الجدير بالذكر ان عدد هذه المساكن في تناقص مستمر بسـبب عمليـات التجديـد    

الحضري للمدينة القديمة، فضالً عن التغير في استعماالت األرض الـذي يـدفع باالسـتعمال    

السكني خارج المدينة القديمة لضعف قدرته التنافسية مع االسـتعمال التجـاري والصـناعي    

هذه األستعماالت تزحف على االستعمال السـكني بعمليـة غـزو    واألداري، األمر الذي جعل 

مستمرة ضمن هذا النطاق، وبهذا فقد أخذت بعض الوحدات السكنية بعمليات التحوير من أجل 

  ).١٤(خريطة . مواكبة االستعمال الغازي

وبصورة عامة فأن هذه المناطق السكنية تعاني من عجزها عن تقديم وظيفتها السـكنية  

ها سابقاً، بسبب قدمها ورداءة الخدمات األرتكازية واالجتماعية التـي تقـوم عليهـا،    التي تؤدي

وعدم عناية اصحابها بصيانتها بشكل دوري، مما جعلها متداعية عمرانياً وعاجزة عـن تلبيـة   

المتطلبات المعيشية والصحية لسكانها، وتقدر نسبة الدور التي تمتاز ببنى انشـائية وهندسـية   

  .)١١٩(على وجه التقريب%) ٥٥(مقبولة نحو 

 

تقع غرب المدينة في المنطقة المطلة على بحر النجف، وتمتاز بأن اغلب مساكنها غيـر  

صالحة وتحتاج إلـى اعـادة تأهيـل او تطـوير، ألفتقارهـا إلـى الخـدمات االجتماعيـة         

صغيرة مثل الذي عليه الوحدات السـكنية فـي المدينـة     المطلوبة،وتكون مساحة المسكن فيها

وهي ذات طابقين، ويمتاز تكوينها العمراني بأنـه عشـوائي وغيـر منـتظم     ) ٢م٥٠(القديمة 

ويتصف اصحاب الوحدات السكنية في هذه المنطقة بأنخفـاض الـدخل الفـردي والمسـتوى     

فضالً عـن عـدم تجـانس     المعيشي، كما ان خطتها تفتقر إلى الشوارع واالستعمال األخضر

وبهذا نجد ان هناك الكثير من الـدور قـد تعرضـت إلـى     . الخ... استعماالت األرض فيها 

عمليات الهدم من البلدية، لغرض القيام بتنفيذ المشاريع التـي اعتمـدتها كمشـروع المدينـة     

  .السياحية في بحر النجف

                                                
مة المكانية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالئ) ١١٩(

  .١٦٣مصدر سابق، ص



 

 
 



 

 
 

التخطيط الجذري ومنها فكرة االسكان إن المنطقتين المذكورتين سابقاً قد تعرضتا إلى اعادة 

العمودي فيها، والسيما ان مدينة النجف تعاني من أزمة سكن حادة، بسبب كونها مدينة دينية 

  .يفد إليها الزائرون والسكان من مختلف المناطق داخل القطر وخارجه، وذات صفة سياحية

 

ه المنطقة بمناطقها األربعة، القسم الجنوبي من المدينة القديمة وقـد صـممت   تغطي هذ

على هيأة بلوكات مستطيلة الشكل، وهي بذلك تختلف عن المنطقة القديمة ألنهـا ذات تصـميم   

فضالً عن انها ) م١٠-٦(، وقد امتازت باتساع شوارعها واستقامتها التي تراوحت بين )شبكي(

ضراء، وقد اتصفت الوحدات السكنية فيها بصغر مساحتها، لكنها على تفتقر إلى المساحات الخ

-١٠٠(كل حال اكبر مساحةً من الوحدات السكنية للمنطقة السـابقة، إذ يتـراوح مـا بـين     

، كما اتصفت بعدم العناية بالتهوية واألضاءة الطبيعيتين في تصميم المسكن، فضـالً  )٢م١٢٠

وتتكون وحداتها مـن  . ز واضح في خدمات مياه الشربعن انعدام الحديقة المنزلية وكذلك عج

طابقين، ورغم محدودية مساحتها فانها أخذت باألتساع استجابة للضغط المتولد عن األزدحـام  

  .الشديد الذي تعانيه، وهذا ما يمكن مالحظته في منطقة الجديدة الرابعة

والثانية إلـى محـالت   وقد تبدلت الكثير من الوحدات السكنية في محلتي الجديدة األولى 

تجارية او مكاتب تجارية وأزيل بعضها واعيد بناؤها على هيأة وحـدات معماريـة متعـددة    

  .الطوابق استعملت ألغراض تجارية واخر مختلفة

 

المدينة وهـي   وتتموضع هذه المنطقة حول المحاور الرئيسة الثالثة المتفرعة من مركز

وضمن هذه المنطقـة  ، كوفة –ديوانية، ومحور نجف  –كربالء، ومحور نجف  –محور نجف 

في اعتمادها النظام الشـبكي او الشـريطي فـي    . تتماثل معظم األحياء السكنية الحديثة تقريباً

اسلوب تجميع الوحدات السكنية، ولقد امتازت بخصائص منها كبر مسـاحتها وانفتاحهـا إلـى    

رج واحتوائها على الحدائق الخاصة، وتتكون من طابقين، وتنوعـت فـي هـذه األحيـاء     الخا

ويمتـاز هـذا   ) Row pattern(اساليب تشييد الوحدات السكنية فهناك النمط السكني المتصل 

  .وتكون حالتها العمرانية واطئة) ٢م١٥٠-١٢٠(النمط بصغر مساحته التي تراوحت بين 

الحرفيين والعاملين في الدوائر الحكوميـة وتمثلـه بشـكل    أما سكانها فأغلبهم العمال و

  ...األشتراكي والميالد / واضح احياء األنصار واألسكان



 

 
 

الغـدير  (والذي يتمثل في احيـاء  ) detached(وهناك نمط أخر يسمى بالنمط المنفصل 

ويصل معدل مساحة الوحـدات السـكنية هنـا إلـى     ...) والسعد والحنانة والفرات والغري، 

، وتمتاز هذه األحياء  عموماً بسعة شوارعها وحالتها العمرانية الجيدة، فضالً عـن  )٢م٦٠٠(

أما النمط األخر فهو ما يطلق عليه بشبه المنفصـل  ، ان اغلب سكانها من ذوي الدخول العالية

)semi-detached(   إذ تتراوح مساحة الوحدة السكنية فيـه بـين ،)وتكـون  ) ٢م٣٠٠-٢٠٠

ية متوسطة عموماً، ويسكن فيها اصحاب الدخول المتوسـطة والعاليـة نسـبياً،    حالتها العمران

  .ويتمثل ببقية األحياء السكنية الموجودة في المدينة

وهناك نمط اخر من الوحدات السكنية له خصوصيته والذي يتمثل بالسكن العمـودي، إذ  

رات السـكنية، إذ  كوفة ويتألف من قطاع من العما –يظهر واضحاً ومميزاً على محور نجف 

يتألف كل منها من ثالثة أدوار أما حالتها العمرانية فهـي متوسـطة،   ) عمارة٣٠(يبلغ عددها 

  .وأما سكانها فيمثلون خليطاً من شرائح اجتماعية واقتصادية مختلفة

ومن نافلة القول، أن نمو واتساع االستعمال السكني في مدينة النجف، انما هـو نتيجـة   

ظافر وتفاعل مجموعة من العوامل المؤثرة في هذا األتجاه، منها ما يتعلـق،  منطقية لتداخل وت

بتطور االستعماالت األخر فيها، واستجابتها لهذا التطور، فضالً عن مشـاركة عوامـل اخـر    

وارتفاع مستوى معيشة السكان وما تبعـه مـن   ) الطبيعية والديناميكية(تتمثل بالزيادة السكانية 

تماعية األمر الذي ادى إلى زيادة الطلب على الوحدات السـكنية مـن   تغييرات اقتصادية واج

  .السكان

Commercialand use 

يعد االستعمال التجاري من أهم استعماالت األرض في المدينة، وغالباً ما يتمثـل فـي   

حلة نموها األولى، وبهـذا فهـو   مركز المدينة في المنطقة القديمة منها التي تمثل نواتها او مر

  .)١٢٠(يسيطر على اعلى قيمة من األرض الحضرية

وتنعكس أهمية هذا االستعمال على الحياة االقتصادية لسكان المدينة واقليمهـا، إذ يعـد   

عامل استقطاب للسكان لغرض التبضع او البيع، وهناك عامل اخر هو كون مدينة النجف مـن  

الزائرون من مختلف مناطق القطر وخارجه، مما استوجب حصول  المدن الدينية التي يفد إليها

  .زيادة في عدد المؤسسات التجارية في المدينة

                                                
صالح حميد الجنابي، مركز المدينة االقتصادية دائرة في المركب الحضري، مجلة الجمعية الجغرافيـة  ) ١٢٠(

  .٥٥، ص١٩٨٥العراقية، المجلد السادس عشر، مطبعة العاني، بغداد، 



 

 
 

على الرغم من األهمية التي تحتلها االستعماالت التجارية في المدينة، فانها تتميز بصغر 

ه أي مـا نسـبت  ) هكتـاراً ٢١٢.٥(مساحتها مقارنة مع االستعمال السكني، إذ شغلت مسـاحة  

بمقـدار   ١٩٩٧، وهو يزيـد عـن سـنة    ٢٠٠٧من مجموع مساحة المدينة لعام %) ٢.٩٦(

، ويرجع هذا التطور في المساحة التي يشغلها إلى تزايد اعداد السـكان مـع   )هكتارا٥٩.٦٣ً(

ارتفاع الطلب على شراء السلع والبضائع من السكان، والسيما األقليم الكثيف فضالً عن األقليم 

من الطـراز األول  ) كما ذكرنا(ن دورها في جذب الزبائن كونها مدينة دينية الواسع فضالً ع

مما تسبب في تطور أعداد المؤسسات التجارية وزيادة تصريفها للسلع والبضائع مما انعكـس  

  .ايجاباً على وضعها االقتصادي عامة ومنطقتها المركزية خاصة

ه شكلين األول يتمثل بزيادة عـدد  لقد توسع هذا األستعمال خالل هذه المرحلة وأتخذ نمو

الفعاليات التجارية في المناطق والشوارع التجارية القديمة، والثاني يتمثل باسـتحداث محـاور   

تجارية حديثة، على حساب استعماالت سكنية ويمتاز ايضاً بأنه يحتل األماكن واألراضي ذات 

قدرة تنافسية عاليـة فـي الميـدان    األسعار المرتفعة، نظراً لماتتمتع به الوظيفة التجارية من 

  .األقتصادي

بشكل عام يمكن تصنيف المناطق التي تقدم خدماتها التجارية في مدينـة النجـف إلـى    

  ).١٥(الحظ خريطة : األصناف األتية

 

اب تعد منطقة الثقل االقتصادي والخدمي للمدينة وقلبها التجاري، فهـي مركـز اسـتقط   

للكثير من االستثمارات التجارية والمؤسسات المختلفة والصناعات الخفيفة، وتتركز فيها أيضـاً  

المؤسسات التجارية المتنوعة والمصارف وكبرى الشركات لذا أطلق عليها منطقـة األعمـال   

  .)١٢١( )C.B.D(المركزية 

ئيسة التي تعمـل  وتمتاز هذه المنطقة بسهولة الوصول، كونها نقطة التقاء طرق النقل الر

بالنسـبة  . )١٢٢(على ربطها مع انحاء المدينة، وتتصف هذه المنطقـة بارتفـاع سـعر األرض   

للمناطق الحضرية األخر وأيضاً ارتفاع قيمة األيجار، وتختلـف البضـائع المعروضـة فـي     

مؤسساتها من حيث النوعية ويتوقف هذا األختالف على عدد المتبضعين ونـوعيتهم والـذين   

مستوياتهم االقتصادية واالجتماعية، لذا سوف يختلف مستوى هذه المؤسسات بين  يختلفون في

                                                
(1) Rhind. Davied and R.Hudson. land use, firstpuplisf, methuenand 

co.1.td.U.S.A.1980,p.173. 
  .٢٣هاشم خضير الجنابي، التركيب الداخلي لمدينة الموصل، مصدر سابق، ص) ١٢٢(



 

 
 

  



 

 
 

المؤسسات العالية والمؤسسات الواطئة النوعية، وهي ميزة تمتاز بها مدينة النجف شأنها فـي  

  .)١٢٣(ذلك شأن باقي مدن العراق األخر

جارية المركزيـة  يمكن توزيع مؤسسات تجارة المفرد والجملة الواقعة ضمن المنطقة الت

  :على النحو األتي

 

تتوزع في هذه المنطقة مؤسسات تجارة المفرد على اختالف أصـنافها وتتـداخل مـع    

مؤسسات الخدمات التجارية والمؤسسات الصناعية الخفيفة، متمركزة حول المرقد الشـريف إذ  

المتفرعة منه فضالً عن شارعي الصـادق وزيـن العابـدين،     تتمثل بالسوق الكبير واألسواق 

  ).١٧(، جدول )عليه السالم(ومنطقة العمارات المحاذية لشارع اإلمام علي 

  

والطوسي، الخورنق، والسدير كما تشمل الحـويش  ، تتمثل هذه المنطقة بشوارع الرسول

تد هذه المنطقة بشوارعها وأسواقها على شـكل اذرع تجاريـة مـن المنطقـة     وتم. والمشراق

  .المركزية وباتجاه المنطقة السكنية القديمة، وتكون متداخلة مع األبنية الخدمية والصناعية

 

يعد نشاط مؤسسات تجارة الجملة ذا فائدة كبيرة، ألنها توفر البضائع والسـلع المختلفـة   

لى مؤسسات البيع بالمفرد، إذ ان جوهر نشاط البيع بالجملة يبرز من خالل خدمـة فعاليـات   إ

وتتجمع هذه المؤسسات في منطقتـين بـارزتين   . )١٢٤(تجارة المفرد كافة في المدينة وخارجها

  : هما

المنطقة المحصورة ما بين شارع الصادق والسوق الكبير فضالً عن أسواق المشراق  -

لمنطقة األخرى فتتمثل في بعض العمارات التجارية الواقعـة ضـمن منطقـة    والحويش، أما ا

ساحة تجارة الجملة الشعبية، وتمتاز هذه التجارة بقلة اعدادها فضالً عن تداخلها مـع تجـارة   

  ).١٨(المفرد، إذ تتعاطى بالبيع لمختلف السلع االستهالكية، جدول 

 

ذه المناطق صورة مصغرة للمنطقة التجارية في المدينة، وتوجد نحو خمـس  قد تكون ه

مناطق اثنتان منها نشأت بصورة تدريجية وهما منطقة الحديقة وحنون فـي منطقـة الجديـدة    

                                                
  .٥٤-٢٢المصدر نفسه، ص) ١٢٣(

(1) Harbert davidt, urban geography, aflrst approacih, johnwiley and sons, London, 
1984,p.198. 



 

 
 

  )١٧(جدول                                          

  المحالت التجارية لبيع المفرد في مدينة النجف

  دهاعد  انواع المحالت

  ٣٧٢  .األقمشة بمختلف أنواعها -١

  ٢١٠  .المالبس الجاهزة -٢

  ١٣٢  .العباءة الرجالية -٣

  ١٨٢  .الصاغة -٤

  ٢٠١  .األجهزة الكهربائية -٥

  ٦٢  .الكماليات والعطور -٦

  ٥٥  .األحذية والشحاطات -٧

  ٥٢  .السبح والترب -٨

  ٣٢  .الكتب -٩

  ٤٤  .الحلويات -١٠

  ٣٠  .عطارة -١١

  ١٤٠  ).صيدلية(األدوية الطبية  -١٢

  ٤٥  .كرزات -١٣

  ٣٢  .ساعات -١٤

  ٢٢٤  .مواد منزلية -١٥

  ٢٧٥  .معجنات -١٦

  ٧٥  .مرطبات -١٧

  ١٨٦  .لحوم -١٨

  ١٤٨  .األغطية والمفروشات -١٩

  ٢٢٢  .)(محالت متفرقة -٢٠

  .الباحثة باألعتماد على مديرية غرفة تجارة محافظة النجف: المصدر

                                                
)( وهي مجموعة من المحالت المختلفة األصناف وتشمل محالت بيع الموبايـل واأللبـان   : الت متفرقةمح

  ...والبقالة والتحفيات واألقراص الليزرية، 



 

 
 

والثالثة على التوالي، أما المنطقة الثالثة فيمكن عدها امتداداً للمنطقة الرابعـة،  الرابعة   

واللتان تقعان في منطقة الجديدة الرابعة، ويمثلها مشروع المركز التجاري فيها بمساحة قدرها 

  ).هتكارات٩.٥(

أما المنطقة الخامسة فتوجد بالقرب من ساحة ثورة العشرين، إذ نفـذ مـن المشـروع    

في وقت يجري فيه العمل ألكمال النسبة المتبقية، وتتصـف  % ٥٠جاري االن ما يقرب من الت

  .هذه المراكز بتداخلها مع االستعمال السكني، كما هو الحال في منطقة الجديدات

 

هتهـا  وتتمثل بمجموعة من الشوارع التي تشكل ثقالً اقتصادياً مهمـاً للمدينـة فـي ج   

الذي يعد أحد أهم األقاليم الثانويـة  ) عليه السالم(الشرقية، ويأتي في مقدمتها شارع اإلمام علي

في المركب الوظيفي للمنطقة التجارية المركزية، فهو ينطلق من بؤرتها باتجاه ثورة العشرين، 

احتشاده  إذ تحتشد مختلف أصناف المؤسسات التجارية عليه، والسيما جانبه األيمن، فضالً عن

كونه البوابة الرئيسة لمركز المدينة، حتى ينتهي عند سـاحة ثـورة   . بالمترددين ووسائط النقل

األول باتجاه كربالء : العشرين،ثم أن هناك عدداً أخر منها تتفرع جميعها من الساحة المذكورة

 –ر نجـف  محو(باتجاه الديوانية : حتى محطة األنواء الجوية والثاني) كربالء –محور نجف (

باتجاه مدينة الكوفة، إذ تسـتقطب اعـداداً كبيـرة مـن     : ، حتى الجديدة الثالثة واألخر)ديوانية

مختلف األصناف التجارية، تحلقت حولها لالستفادة من الدور الوظيفي الذي تؤديـه بصـفتها   

شوارع رئيسة ذات زخم مروري آلي وبشري، مما هيأ لها ان تتموضع حولها وعلى جوانبها، 

  .توفر المتطلبات الوظيفية المالئمة) الشوارع(ي اتجاهها كونها وف

 

وهي عبارة عن مراكز تجارية محلية صغيرة توزعت في بعض األحياء السكنية لتقـديم  

، إذ بلـغ  )المخططـة (خدمات تجارية انية للسكان المقيمين حولها، تسمى باألسواق العصرية 

غيـر المخططـة   ) الشعبية(اثنى عشر مركزاً تجارياً، فضالً عن وجود األسواق ) ١٢( عددها

ضمن مواقع معينة من الحي السكني وهي تلبي قسطاً معتبراً من الطلـب المحلـي، والسـيما    

السلع ذات االستهالك اليومي االني اذا ما علمنا ان كثيراً من األحياء السـكنية تبعـد مسـافة    

ومـا يترتـب علـى    ) منطقة األعمال المركزية(لمركز التجاري الرئيس ليست بقصيرة من ا

  ...الرحلة من بذل في الجهد والوقت 

                                              



 

 
 

  )١٨(جدول                                     

  مؤسسات تجارة الجملة في مدينة النجف

  العدد  الصنف

  ٤٥  الرجالية مؤسسات جملة العباءة -١

  ٤٥  مؤسسات جملة الكماليات -٢

  ٥٢  مؤسسات جملة العطور ومواد التجميل -٣

  ٢٠  مؤسسات جملة الكتب -٤

  ١٠٠  مؤسسات جملة القماش -٥

  ١٠  مؤسسات جملة العطارة -٦

  ٨  مؤسسات جملة الحلويات -٧

  ١٥  مؤسسات جملة ألعاب األطفال -٨

  ١٢  مؤسسات جملة الحلي الكاذبة -٩

  ٣٢  مؤسسات جملة المشروبات الغازية -١٠

  ٣  مؤسسات جملة الدهن الحر -١١

  ٥٧٢  تجارة عامة -١٢

  ٨٨  استيراد وتصدير -١٣

  ١٠٠  المواد الغذائية -١٤

  ١١٠٢  المجموع

  

  .الباحثة باالعتماد على غرفة تجارة النجف: المصدر

تها من حيث توفير وتتصف هذه األسواق على العموم بصغر مساحتها، وكذلك بعدم كفاء

البضائع كماً ونوعاً فضالً عن صعوبة الوصول إليها بشكل عام وتهروء الكثيـر منهـا مـن    

  .الناحية العمرانية

 

ا تتوزع هذه المؤسسات في اغلب األحياء السكنية في مدينة النجف والسيما في شوارعه

وازقتها تلبي بعض الطلب المحلي اآلني من السـلع والبضـائع المتمثلـة بـالمواد الغذائيـة      

والخضروات والفواكه واللحوم؛ ونتيجة زيادة الطلب على هذه السلع، ازدادت اعدادها، وهناك 



 

 
 

نوع اخر من المخازن التي تعرض سلع ليست ذات استهالك يومي مثل األجهـزة الكهربائيـة   

  ...شائية والمواد االن

ووجدت هذه المؤسسات من غير تخطيط سابق، األمر الذي أثر في المناطق المجـاورة  

لها، مما ادى إلى تلوث بيئة األحياء التي توجد فيها كما أن غياب المراقبة وضعف الخـدمات،  

جعلت افرازات األستعمال التجاري في هذه المنطقة مشوهة للبنية الحضرية من خـالل بقايـا   

  .الموجودة في مدخل الشوارع الفرعية في المنطقة التجارية المركزية المحالت

Industriai land use 

يعد االستعمال الصناعي في مدينة النجف من أهم اسـتعماالتها الحضـرية، إذ شـهدت    

تعمال مـن مسـاحة   ان ما يشغله هذا االس، توسعاً كما هو حال باقي استعماالت األرض األخر

من مسـاحة المدينـة، جـدول    %) ٨.٥٤(أي بنسبة ) هكتارا٦١٢.٥ً(تعد قليلة نسبياً إذ بلغت 

  ).١٦(وتشمل هذه المساحة المناطق الصناعية والتخزين، خريطة ) ١٦(

يعد االستعمال الصناعي احد الركائز المهمة التي يعتمد عليها األساس االقتصادي لمدينة 

د اقامة عدد من المؤسسات الصـناعية كمعامـل المنتجـات البالسـتيكية     والسيما بع، النجف

  .الخ... واأللبسة الجاهزة والنسيج 

وبالرغم من أهميته في المدينة فانه انه ال يشغل سوى حيز مكاني ضيق نسبياً، ويمتـاز  

 بأنه غير منتظم ونجده في أماكن متفرقة منها، وقد يتداخل مع استعماالت اخـر، إذ ال يأخـذ  

نمطاً متميزاً وقد يرجع سبب ذلك إلى عوامل تاريخيـة او اخـرى تتعلـق بنوعيـة االنتـاج      

  .الصناعي وعوامل ترتبط بأنظمة استعماالت األرض داخل المدينة

خضع توزيع االستعماالت الصناعية في المدينة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ودينية 

رية، لذا ظهرت ثالثة انماط توزيعية رئيسة، عدة، فضالً عن قوانين استعماالت األرض الحض

  :في مدينة النجف تتمثل باآلتي

 

تحتل هذه الصناعات في األغلب المناطق القديمة من السوق الـرئيس، بعضـها تحتـل    

بس، وال تأخذ الصناعات امتـداداً  األجزاء العلوية من المباني المتعددة الطوابق، كخياطة المال

متصالً، وإنما يشكل بعضها تجمعاً لصنف معين، كتجمع مؤسسات لبيع الـذهب فـي السـوق    

الكبير، ويظهر بعضها منفرداً ومتداخالً مع استعماالت اخر، إذ تتداخل مع األبنيـة التجاريـة   

متبضـعين وحـركتهم او   المجاورة لها في المنطقة التجارية المركزية إذ تستفيد من كثافـة ال 



 

 
 

                                           

  



 

 
 

المترددين الذين يتعاملون معها في تصريف منتوجاتها، وغالباً ما تحتل تلك الصناعات الـدور  

القديمة في هذه المنطقة بعد أن تحول صنفها من سكني إلى صناعي، وتشمل هذه الصـناعات  

ز والمعجنات والحلويات وصياغة الذهب واألحذيـة والندافـة   وصناعة الخب) خياطة المالبس(

فضالً عن تصليح الساعات والخدمات الصناعية المتمثلة بتصليح األجهزة الكهربائية والمنزلية 

  .والدراجات الهوائية والنارية

 

مال السكني، وتنتشر في معظم احيـاء  وتشمل المؤسسات الصغيرة المتداخلة مع االستع

المدينة السكنية وبشكل عشوائي، وتتمثل بصناعة الخبز والمخلـالت، وصـناعة الموبليـات    

  .والخدمات الصناعية المتمثلة بتصليح األجهزة الكهربائية المنزلية

ويكاد ال يخلو حي من هذه الصناعات والسيما األفران والنجارة والحدادة ويعود سـبب  

هذه الصناعات في األحياء السكنية إلى أنخفاض دخول بعض األسر إذ يظهر أربابهـا  ظهور 

ممارسة هذه الصناعات بمعدات بسيطة، وفي مؤسسات يقتطعونها مـن واجهـات المسـاكن،    

ويطلق على هذه الصناعات اسم الصناعات المسالمة، النها ال تؤدي إلى تلويـث البيئـة، وال   

كبيرة لمنتجاتها، وقد تكون منفردة، او علـى شـكل تجمعـات     تحتاج إلى حركة وتكاليف نقل

  .مكونة من معامل صغيرة

 

توجد في مدينة النجف خمس مناطق صناعية كبيرة، أثنتان منها في شمالها، تقع األولى 

ء وبمسـاحة  كربال –من مركز المدينة على الجانب الشرقي لمحور نجف ) كم١٢(على مسافة 

وتختص بالصناعات الكيميائية والغذائية وورش التصليح، والثانية منطقة تخزين ) هكتارا٢٤٠ً(

، وان )هكتـاراً ١٧٢(وتغطي مساحة ) كربالء –نجف (صناعية، على الجانب الغربي للمحور 

  .النشاط الصناعي الرئيس ضمن هذه المنطقة تمثل بمعمل األلبسة الجاهزة

فتقع إلى الشرق والجنوب الشرقي من المدينة تقع األولى على محـور  أما الثالث األخر 

كمـا تتضـمن ورش   ) هكتارا٥٢ً(كوفة، وهي مخصصة للصناعة والتخزين بمساحة  –نجف 

) هكتـاراً ٥٦(والثانية في منطقة حي عدن السكني بمساحة ) الحي الصناعي(تصليح السيارات 

نتجات الغذائية واإلنشائية، أما الثالثـة فتضـم   وتتكون من مصانع الطباعة ومعامل النسيج والم

  .معمل األطارات الحكومي، ومعامل األنسجة والمطاحن



 

 
 

في مدينة النجف، لم يكـن ليأخـذ   ) معظمها(إن التوزيع المكاني لالستعماالت الصناعية 

في حسبانه الضوابط التخطيطية، لذا فقد أثر سلبياً في بيئتها الحضرية، فهـي تمثـل مصـدراً    

  .ثاً لبيئة المدينة من الناحية الصحية على السكان والفيزيائية على مظهر المدينةملو

Transportation land use 

للنقل أهمية كبيرة في تطور المدن وتوسعها، كما يؤثر في شكلها واسـتعماالت األرض  

التخطيط المستقبلي لطريق النقل والخطة العامة  داخلها ومن حولها أيضاً، كما توجد عالقة بين

ويؤثر هذا االستعمال كثيراً في استعماالت األرض األخر في المدينـة،  . )١٢٥(للمدينة وتطورها

ويتمثل ذلك التأثير في تشتيت األنشطة الرئيسة االقتصادية واالجتماعية بين مختلف اجزائهـا،   

وما يتمخض عنـه مـن عمليـة    . مدينة المختلفةلما يوفره من أمكانية الوصول بين مناطق ال

تجاذب وتفاعل تسهم في داينمية األداء الوظيفي لالستعمال الحضري ممـا يسـهم فـي والدة    

استعماالت او انشطة جديدة تتسبب في عملية النمو والتطور لهذه االسـتعماالت مـن ناحيـة    

  .وللمدينة من بعد محصلة نهائية

من مدينة إلى اخرى متأثرة بعوامل عدة أهمها حجم المدينة تتباين المساحة التي يشغلها 

وبلغت ) هكتارا١٢٥٠ً(والتطور االقتصادي والتقني، فقد بلغت مساحة ما يشغله هذا األستعمال 

  .٢٠٠٧من مساحة المدينة لعام %) ١٧.٤٤(نسبته 

ـ  ي تمثـل  تعد الشوارع في المدينة بمثابة الشرايين الرابطة بين اجزائها المختلفة لذا فه

المسالك التي يستعملها السكان، النها تمثل منافذ مهمة لوسائل النقل فضالً عن كونها منـاطق  

جذب لمختلف األستعماالت السكنية والتجارية والصناعية كما انها تمثل مناطق جيدة للتسـلية  

  .والتنزه

نـرى مـن المفيـد أن نعـرض     ، وقبل الحديث عن أصناف الشوارع في مدينة النجف

نماط الرئيسة للطرق فيها ولو بشكل مقتضب، للتعبير عن مـدى تطورهـا ضـمن هـذا     لأل

وتتمثـل  . االستعمال، والسيما وان تعدد هذه األنماط في المدن هو دالة على نموها وتطورهـا 

  :هذه األنماط باألتي

الذي يتم بوساطه تقسيم ارض المدينـة إلـى مربعـات او    ) الرباعي(النمط الشبكي  -١

  .عاية او مستطيلة، ويمكن تمييز هذا النمط بسهولة في احياء مدينة النجف الحديثةاشكال ربا

                                                
(1) Rbart lane, timothy. Panl prestwood smith, anglytical, trans portion planning, the 

anchore pressltd, London, 197١, p160. 



 

 
 

الرباعي وهو النمط الذي تتفرع فيه الشوارع الرئيسة من مركـز   –النمط الشعاعي  -٢

المدينة وتتجه نحو الخارج بشكل مائل على ان توصل بينها شوارع اخر مسـتقيمة عرضـية،   

اعية،ويمكن مالحظة هذا النمط بشـكل تقريبـي فـي الشـوارع     تقسم المدينة إلى قطاعات رب

  .)١٢٦(السكنية القريبة لمدينة النجف القديمة

النمط الدائري والذي تخطط فيه المدينة على شكل حلقات او دوائر تحيط الواحـدة   -٣

األخرى وفي النهاية تتخذ المدينة الشكل الدائري، وخير مثال علـى ذلـك الـنمط الشـوارع     

  ).عليه السالم(مرقد اإلمام علي المحيطة ب

النمط العضوي او غير المنتظم وفيه ال تتبع الشوارع نمطاً موحداً منسجماً ال مـن   -٤

  .)١٢٧(حيث األتجاه وال من حيث االتساع وتسود فيه الشوارع الضيقة واألزقة الملتوية

) لحـويش المشراق والبـراق والعمـارة وا  (ويتضح هذا النمط في احياء المدينة القديمة 

  :اما شوارع مدينة النجف فيمكن ان تصنف إلى) راجع فصل الثاني(

 

تختلف انماط شوارع األحياء السكنية القديمة عن الحديثة من حيث السعة واالتجاه، لـذا  

ء السكنية الضيقة والملتوية وذات النهايات المغلقة في األحيا) العضوية(يالحظ سيادة الشوارع 

أما في األحياء السكنية الحديثة فقد ظهـر  . )١٢٨(القديمة التي كانت وليدة النمو الطبيعي للمدينة

فيها النمط الشبكي من الشوارع الذي يقسم المناطق السكنية إلى قطاعات متسـاوية بشـوارع   

لنقـل  مستقيمة متقاطعة، وتساعد استقامة هذه الشوارع على سهولة وانسيابية مرور وسـائل ا 

  ).١٧(خريطة . وسالمتها من األضرار

 

يرتبط مركز مدينة النجف باألحياء السكنية بشبكة من الطرق المعبدة ذات النمط الشبكي 

  .)١٢٩(المتمثلة بالشوارع اآلتية

فة الذي يربط مركـز المدينـة   كو –شارع اإلمام علي وهو جزء من طريق نجف  -١

  ).األشتراكي والحنانة والحسين والغري والعدالة/ األمير والسعد واألسكان(باحياء 

                                                
غير (محمد حميد عباس الشهابي، استعماالت األرض ألغراض النقل في مدينة النجف، رسالة ماجستير ) ١٢٦(

  .٦٣، ص٢٠٠٢مقدمة إلى مجلس كلية التربية، جامعة المستنصرية، ) منشورة
محمد عبد الستار عثمان، المدينة اإلسالمية، سلسلة عالم المعرفة، اصدارات المجلس الـوطني للثقافـة   ) ١٢٧(

  .١٧٥، ص١٩٨٨ن، مطابع الرسالة، الكويت، والفنو
  .١٤٢، ص١(العدد ) ٩(عبد العال عبد المنعم الشامي، الجغرافية عند العرب، مجلة عالم الفكر، المجلد ) ١٢٨(
، مقدمـة إلـى   )غير منشورة(علي لفتة سعيد، األقليم الوظيفي لمدينة النجف الكبرى، اطروحة دكتوراه ) ١٢٩(

  .١٧٣-١٧٢، ص٢٠٠٧ جامعة بغداد،، كلية اآلداب



 

 
 



 

 
 

ديوانية إذ يخترق أحيـاء   –شارع المدينة المنورة الذي يربط مركز المدينة بطريق نجف  -٢

والقادسـية  تموز واألنصار والقدس فضالً عن احيـاء الزهـراء    ١٤اإلمام علي و/ المعلمين

  .والحوراء زينب التي ترتبط به من خالل الشوارع المتفرعة منها والتي تتعامد عليه

الذي يربط مركز المدينة باحياء الشرطة والثورة فضـالً  ) المصلخ(شارع المجزرة  -٣

  .عن منطقة الشوافع

ويعد حلقة وصل ما بين شارع اإلمام علـي  ) جهة شارع اإلمام علي(شارع المقبرة  -٤

كربالء ويعمل على ربط مركز المدينة باألحياء الممتدة على الجانب األيمـن   –وطريق نجف 

كربالء المتمثلة باحياء الرسالة والمكرمة فضالً عن األحياء المرتبطة بهذا  –من طريق نجف 

  .الطريق من خالل طرق فرعية مثل احياء الجامعة والوفاء واليرموك

 –الذي يربط مركز المدينـة بطريـق نجـف    ) طوسيجهة شارع ال(أما شارع المقبرة 

كربالء عبر المقبرة أيضاً، فيعد حلقة وصل بين مركز المدينة واألحياء الممتدة على الجانـب  

  .األيسر للمحور نفسه مثل حي النصر وحي الميالد

أضافة إلى ماتقدم هناك شوارع رئيسة تعمل على ربط مركز المدينة بالشـوارع التـي   

اً، ومن أهمها شارع الصادق وزين العابـدين والرسـول والطوسـي والخورنـق     ذكرناها أنف

  .والسدير، ضمن المركز الرئيس

 

وتتضمن هذه الشبكة مجموعة من الطرق التي تربط مدينة النجـف بأقليمهـا والمـدن    

التي تعد نقطة انطالقتهـا،  ) ساحة ثورة العشرين(فرع هذه الطرق من واألقاليم المجاورة، وتت

  .لذا تزداد الكثافة المرورية فيها بسبب قربها من مركز المدينة

  :وتمثلها المحاور األتية

الطريق الذي يربط مدينة النجف بمحافظة بابل مروراً بمدينتي الكوفة والكفـل وهـو    -

  .يمتاز بكثافة مرورية عالية

يق الذي يربط مدينة النجف بمحافظة كربالء، ويعد هذا الطريق مـن الطـرق   الطر -

ولهذا يشـهد  ) عليه السالم(المهمة ألنه يمثل طريق الزائرين القادمين لزيارة مرقد اإلمام علي 

  .هذا الطريق زخماً مرورياً كبيراً في مواسم الزيارات

مدن الواقعة على امتداده، ويعد الطريق الذي يربط مدينة النجف بمحافظة القادسية وال -

من الطرق المهمة ألنه يربط المدينة بالمحافظات الجنوبية األمر الذي يعرض هـذا الطريـق   



 

 
 

للضغط المروري من الزائرين القادمين من المحافظات الجنوبية إلى المدينـة ألداء مراسـيم   

  .الزيارة

، اذ )طريق الحج البـري (دية الطريق الذي يربط مدينة النجف بالمملكة العربية السعو -

باتفاق بين العراق والسعودية يبلغ طول هذا الطريق ابتداء من النجف والـى   ١٩٣٤أنشئ عام 

  .)١٣٠( )كم١٢٩٨(المدينة المنورة، مسافة 

  هما . )١٣١(كما ان هناك طريقين مقترحين تم تنفيذهما

نقطة مـن شـارع   الذي يبدأ عند (الطريق الذي يربط مركز المدينة بمحافظة كربالء  -

كربالء ويمر خلف مقبرة النجف لينتهي بشارع السور مـن جهـة مـنخفض بحـر      –نجف 

  ).النجف

الذي يبدأ من نقطة من شـارع  (الطريق الذي يربط مدينة النجف بمحافظة القادسية  - 

السـابقة لينتهـي بشـارع    ) معسكر التدريب(ديوانية ويمر بمحاذاة المنطقة العسكرية  –نجف 

  ).جهة منخفض بحر النجف السور من

تتعرض شوارع مدينة النجف في الوقت الحاضر إلى اختناقات  مرورية لم تكن مألوفة 

سابقاً وتظهر هذه االختناقات في تقاطعات الشوارع ويعود سبب األختناق إلـى زيـادة اعـداد    

ل العـراق  السيارات في المدينة بشكل كبير، فضالً عن زيادة اعداد الزائرين القادمين من داخ

وخارجه، وهذا ما ادى إلى زيادة الضغط على شوارع المدينة التي لم تخطط السـتيعاب هـذا   

  .)١٣٢(العدد الكبير من السيارات والزوار

 

ال بديل منها في المدينة فمن خاللهـا يمكـن تحديـد    ، تعد الخدمات المجتمعية ضرورة

الحضرية، وتعريف نظام الخدمات القائم في المدينة وقدرته على تلبية المتطلبات نوعية الحياة 

تتمثـل هـذه االسـتعماالت فـي     . المتزايدة على هذه الخدمات، بما يحقق بيئة حضرية جيدة

مؤسسات الخدمات، التعليمية والصحية والخدمات الثقافية واألبنية الدينيـة، التـي تعـد مـن     

بلغت المساحة التـي تشـغلها   ، تطوير االقتصادي واالجتماعي للمدينةالعناصر األساسية في ال

من مساحة المعمـور  %) ٤.٢٩(أي ما نسبته ) هكتارا٣٠٧.٥ً(هذه الخدمات في مدينة النجف 

  .٢٠٠٧الحضري لعام 

                                                
  .١٢٦، ص١٩٣٦كاظم موسى، تاريخ األستكشافات الجغرافية، مطبعة الغري في النجف، النجف، ) ١٣٠(
  .١٧٦-١٧٥علي لفتة سعيد، األقليم الوظيفي لمدينة النجف الكبرى، مصدر سابق، ص) ١٣١(
جـف والكوفـة،   دراسة عن مشكالت الواقع المروري لمـدينتي الن ، مديرية المرور في محافظة النجف) ١٣٢(

  .١٩-١٥، ص٢٠٠٧دراسة غير منشورة، ، المعالجات وافاق المستقبل



 

 
 

 
و توسعاً عمرانياً ومسـاحياً  لقد شهدت مدينة النجف نمواً سكانياً كبيراً وقد رافق ذلك النم

للمدينة، وعليه كان من الطبيعي ان يصاحب ذلك تزايداً في اعداد مؤسسات الخدمات التعليمية 

  ...من حيث مساحتها واعدادها

مـن مسـاحة   %) ٣.٤٨(أي ما نسبته ) هكتارا٢٥٠ً(تشغل هذه الخدمات مساحة بلغت 

، لوجدنا ان القطـاع الجنـوبي   )١٨(ريطة والخ) ٢٠(المدينة المعمورة ولو دققنا في الجدول 

يليه القطاع الشـمالي بعـدد   ) روضات٩(يمثل المرتبة األولى في رياض األطفال بعدد مقداره 

أما الجديدات فتحتوي على روضة واحدة في حين ال نجدها في المدينـة  ) روضات ٨(مقداره 

  .القديمة

اع الشمالي المرتبة األولى بعدد مقداره أما المدارس األبتدائية فنجد انقالباً، إذ احتل القط

ونظراً للتوسع العمراني في هذا القطاع، فقد استحدثت مدارس جديدة فيه، فـي  ) مدرسة ٨٩(

وحل قطـاع الجديـدات   ) مدرسة ٤٨(حين احتل القطاع الجنوبي المرتبة الثانية بعدد مقداره 

يمة فجاءت بالمرتبة األخيـرة بعـدد   ، أما المدينة القد)مدرسة ٣٨(والشوافع ثالثاً بعدد مقداره 

  .ست مدارس فقط

، فقد احتل القطاع الشمالي المرتبة األولى بعـدد  )متوسطة واعدادية(أما التعليم الثانوي 

) مدرسـة ١٩(أما الجديدات فقد بلغـت حصـتها   ) مدرسة٢٢(والجنوبي ) مدرسة٤٧(مقداره 

  .واحدة فقط وجاءت المدينة القديمة في المرتبة األخيرة فحصتها مدرسة

في وقت نجد أن المدارس والمعاهد المهنية تتصف بقلتها، إذ بلغ عددها خمساً فقط بـين  

  )).١٩(راجع جدول (مدرسة ومعهد مهني 

التربيـة  (أما ما يخص التعليم العالي في مدينة النجف فقد بلغت حصتها اربع كليات هي 

  .نيللبنات واآلداب والهندسة والفقه فضالً عن المعهد التق

ومما يجدر قوله أن هناك مجمع المدينة الجامعية يقع ضمن حدود المخطـط األسـاس   

كوفة، مما يعزز المكانة الوظيفية للمدينـة ضـمن    –لمدينة النجف على المحور الرئيس نجف 

من خالل مالحظة خريطة توزيع المؤسسات التعليمية في مدينة النجف ظهـر  . هذا االستعمال

ة من المدارس للمراحل الدراسية التي اشرنا إليهـا سـابقاً فـي القطـاع     لنا تركز اعداد كبير

الشمالي يليه القطاع الجنوبي والجديدات وتأتي المدينة القديمة في المركـز األخيـر، تعـاني    

المدينة من نقص في عدد المؤسسات التعليمية ومن توزيع غير عادل على قطاعاتها المختلفة، 

األطفال في القطاع الجنوبي واستأثر القطاع الشـمالي علـى   في الوقت الذي تركزت رياض 

مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي على حساب القطاعات األخر في وقت جاء فـي المرتبـة    



 

 
 

  
  



 

 
 

  ).الفصل الثالث(راجع . الثانية بعد القطاع الجنوبي من حيث عدد السكان 

  )١٩(جدول 
  األحياء في المدينةعلى  ٢٠٠٧توزيع المؤسسات التعليمية لعام 

  المحلة او الحي
عدد 

  السكان

رياض 

  األطفال

المدارس 

  االبتدائية

المدارس 

  الثانوية

المدارس 

  المهنية

معاهد 

المعلمين 

  والمعلمات

  ١  -  ١  ١  -  ٣٨٢٧  الحنانة -١

  -  -  ٢  ٤  ١  ١١١٩٧  الحسين -٢

  -  -  ٢  ٥  ١  ٧٦٦٤  الكرامة/ الصحة -٣

  -  -  ٢  ٢  ١  ١٠٣٣٣  مرحلين/شعراء/العلماء -٤

  ٢  -  ٢  ٢  ١  ٧٩١٧  الغدير -٥

  -  -  ٢  ٦  -  ٨٤٠٣  الجامعة -٦

  -  -  ٤  ٤  -  ١٦٣١٨  الجمعية -٧

  -  -  ٤  ٦  -  ٣٦٨٠٤  العروبة -٨

  -  -  ٢  ٢  ١  ٦٣٠٠  الغري -٩

  -  -  ٤  ٩  ١  ٣١٣٣١  النصر -١٠

  -  -  ٦  ١٠  -  ٣٢٢٥  المكرمة -١١

  -  -  ٤  ١١  -  ٣٩٩٠٩  اليرموك -١٢

  -  -  ٣  ١١  -  ١٥١٣٢  الميالد -١٣

  -  -  ٣  ٧  ١  ١١٤٥٠  الوفاء -١٤

  -  -  -  ٢  ١  ٣٤٦٦  العمارات السكنية -١٥

  -  -  ٣  ٤  -  ٦٣٩  السالم -١٦

  -  -  ٢  ٢  -  ١٠٣٤  العدالة -١٧

  -  -  ١  ١  -  ١٥٩  الفرات -١٨

  -  -  -  -  -  ٩٩٦  النداء -١٩

  -  -  -  -  -  ٣٨  وادي السالم -٢٠

  -  -  -  -  -  ٦٠  الحي الصناعي الشمالي -٢١

  ٣  ١  ٤٧  ٨٩  ٨  ٢٤٥٢٢٨  المجموع



 

 
 

  ١  -  ٢  ٥  -  ١٨٠٣٢  األمير -٢٢

  -  -  ١  ٢  ١  ٧٥٣٤  السعد -٢٣

  -  -  ١  ٤  ١  ٧٩٤٨  األشتراكي/ األسكان -٢٤

  -  -  ٣  ٢  -  ٤٦٥٠  رمضان ١٤/ المثنى -٢٥

  -  -  ١  ٣  ١  ٥٧٩٨  اإلمام علي / المعلمين -٢٦

  -  -  ٣  ٤  ٢  ١٥١٣٩  الزهراء -٢٧

  -  -  ٣  ٢  ١  ٧٥٦٣  الحوراء زينب -٢٨

  -  -  -  -  -  ٥٨٤٦  تموز ١٧ -٢٩

  -  -  -  ١  ١  ٥٢٣٨  الثورة/ الشرطة -٣٠

  -  -  ١  ٥  -  ١٤٦١٥  القادسية -٣١

  -  -  ٧  ١٥  ٢  ٥٣١١٩  األنصار -٣٢

  -  -  -  ٢  -  ٣٤٧  القدس -٣٣

  -  ١  -  -  -  ٢٦٥  الحي الصناعي الجنوبي -٣٤

  -  -  -  -  -  ٧٧٦  عدن/ الحرفيين -٣٥

  -  ٢  ٢٢  ٤٥  ٩  ١٤٦٨٧٠  المجموع

  -  -  ١  ٦  -  ١٥٢٥٠  قديمةالمدينة ال -٣٦

  -  -  ٦  ٤  -  ١١١٠٧  الجديدة األولى -٣٧

  -  -  ٣  ٧  ١  ٥٧١٥  الجديدة الثانية -٣٨

  -  -  ٥  ١١  ٢  ٣٣٧٢٨  الجديدة الثالثة -٣٩

  -  -  ٥  ١٦  -  ٤٢٢٠٩  الجدية الرابعة -٤٠

  -  -  -  -  -  ١٤٤٤٩  الشوافع -٤١

  -  -  ١٩  ٣٨  ٣  ١٠٧٢٠٨  المجموع

  

  .لى المديرية العامة للتربية في محافظة النجفباألعتماد ع: الباحثة: المصدر

   



 

 
 

 

تحتل الخدمات الصحية مكانة مهمة نظراً ألتصالها المباشر بحيـاة وصـحة اإلنسـان    

وألن صحة اإلنسان تُعد عنصراً ال يمكـن االسـتغناء عنـه    . )١٣٣(وقدراته وقابليته اإلنتاجية

ذا ينظر إليها على انها حق مشروع لكل إنسان، وهي تسـتمد  لديمومة بقائه وتواصل حياته، ل

ويمكـن اشـباع تلـك    . )١٣٤(شرعيتها من انها حقيقة تشبع احدى حاجات اإلنسان األساسـية 

  .الحاجات الصحية بما توفره الخدمات الصحية من خالل المستشفيات والمراكز الصحية

وميـة واألهليـة والمراكـز    تتمثل الخدمات الصحية في مدينة النجف بالمستشفيات الحك

الصحية والعيادات الشعبية وعيادات األطباء الخاصـة، ومختبـرات التحلـيالت المرضـية     

  .واألشعة، والصيدليات

بنسـبة  ) هكتـاراً ٢٠(احتلت المؤسسات الصحية في مدينة النجـف مسـاحة قـدرها    

  .من المساحة المعمورة للمدينة%) ٠.٢٧(

المؤسسات فيجب ان يكون توزيعها مبنياً على اساس أما ما يخص التوزيع المكاني لهذه 

تخطيطي يضمن سهولة الوصول إليها من المراجعين، كما يجب عليها قابليـة التوسـع فـي    

) ٢٠(المستقبل لتفي بمتطلبات نمو المدينة والمراكز الحضرية التابعة لها، ومن خالل جـدول  

كبر منها في المدينة، إذ يضـم ثالثـة   ، نجد أن القطاع الشمالي يحتل العدد األ)١٩(والخريطة 

، كما يوجـد  )للوالدة(مستشفيات عامة وهي مستشفى الصدر التعليمي والحكيم العام والزهراء 

فضالً عن ستة مراكز صحية تخصصية موزعة علـى  ) مستشفى األمير(مستشفى أهلي واحد 

  .أنحاء المدينة المختلفة

التجارية والدينية، وما ترتب عليه من زيـادة  ولطبيعة مدينة النجف االجتماعية ومكانتها 

في عدد الوافدين إليها من مختلف محافظات القطر فأن احتمال األصابة بـاألمراض الوبائيـة   

واالنتقالية تكون عالية مما يتطلب المزيد من االجراءات الطبية والعالجية والوقائية، من خالل  

، بما يتناسب وهذه الزيـادة الوافـدة، وتقليـل    زيادة عديد المؤسسات الصحية، لتقديم خدماتها

العبء على القائم منها، بما يضمن استمرارية األداء الوظيفي بشكل ميسر وكفـوء، ولغـرض   

تقويم كفاءة األداء الوظيفي للمؤسسات الصحية في المدينة، نعرض لبعض المعـايير الوطنيـة   

  .المعتمدة في هذا االتجاه) المحلية(

                                                
فيصل عبد اهللا منشد، تقييم كفاءة الخدمات الصحية في محافظة البصرة، مجلـة الجمعيـة الجغرافيـة    ) ١٣٣(

  .٢٣٤، ص٢٠٠٠، )٤٣(العراقية، العدد 
لة، دراسة مقارنة في جغرافيـة المـدن،   جبر عطية جودة المياح، األقليم الوظيفي لمدينتي الكوت والح) ١٣٤(

  .١٤٥، ص٢٠٠٣كلية اآلداب، جامعة بغداد، ) غير منشورة(اطروحة دكتوراه 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

مستشـفى لكـل   / لمعتمد من وزارة الصحة العراقية، هـو تـوفر ثالثـة أسـرة    إن المعيار ا

) سـرير /مريضا٤٩٥ً(في حين ان الواقع يشير إلى ) سرير/ مريض٣٣٣(أي ) شخص١٠٠٠(

أي ان هناك نقصاً بمقدار النصف تقريباً، أما في ما يتعلق بعدد األطباء والسكان، فقـد بلغـت   

ويعد هذا المعدل مرتفعاً ايضاً، مقارنة بالمعيـار   )طبيب/ شخصا١٢٨٢ً(حصة الطبيب الواحد 

. )١٣٥(شخص مـن السـكان  ١٠٠٠الذي وضعته منظمة الصحة الدولية الذي يحدد طبيب لكل 

) طبيبا٥٢١ً(ولغرض الوصول إلى المعيار المعتمد، يجب زيادة عدد األطباء في المدينة بواقع 

  .هذا على مستوى المدينة

٣٨٤(على واقع الحال من حيث عدد األطباء فيها والبـالغ   ووفقاً للمعيار المعتمد وبناء (

طبيبـاً، وهـذا يعنـي ان ماقوامـه     ١٣٧، فأن هذا يعني ان هناك نقصاً مقـداره  )٢٠(جدول

نسمة من سكان المدينة يمثلون زيادة على الكادر الطبي مما يشكل ضغطاً وعبئـاً  ) ١٣٧٠٠٠(

  .كبيرين على الخدمة الطبية

سيتضاعف مقـدار الـنقص   ) محافظة النجف(حال على مستوى األقليم واذا ما عممنا ال

فضالً عن زيادة متوقعة ناتجة من تردد الكثير من سكان محافظات منطقة الفرات األوسط لهذا 

الغرض، إذ ربما يمكن ان تعد مدينة النجف األولى ضمن المنطقة المـذكورة، وهـذا األمـر    

مة المجتمعية، التي تمس بشكل مباشر حيـاة السـكان،   سيجعلها منها تقصر في ادائها هذه الخد

ذات بعد اقليمي ) مستشفيات(مما يتطلب اعادة النظر في التخطيط الستحداث مؤسسات صحية 

  .تستقطب اعداداً من السكان ومن مناطق واسعة ومختلفة

 

ية تمثلـت بالمكتبـات الضـخمة    امتازت مدينة النجف ومنذ نشأتها بالسمة الدينية واألدب

واالتحادات الثقافية واألدبية فضالً عن التجمعات الدينيـة وغيرهـا، وقـد    ) األهلية والرسمية(

من مساحة المدينة فـي  %) ٠.٢٧(أي بنسبة ) هكتارا٢٠ً(احتلت هذه الخدمات مساحة تقدر بـ

القديمـة، جـدول   دينية جلها في المدينة ) مدرسة٣٦(،وتحتوي مدينة النجف على ٢٠٠٧عام 

تمثل منطقة ) المدينة القديمة(، بسبب عامل القرب الجغرافي من المرقد الشريف، إذ انها )٢١(

  .النشأة األولى

أما المكتبات فعددها ال يتناسب مع مكانة النجف الثقافية فبعد ان كان عددها فـي عـام   

دينـة القديمـة   يوجد أغلبها فـي الم ) مكتبة٢٩( ٢٠٠٧، أصبحت في عام )مكتبة٦٩( ١٩٧٣

                                                
وزارة التخطيط، هيئة تخطيط التشييد واألسكان والخدمات، واقع الخدمات الصحية وافـاق تطورهـا،   ) ١٣٥(

  .٢٠، ص١٩٨٤، ٢٤٠كراس رقم 



 

 
 

بالقرب من المؤسسات الدينية والثقافية األخر، وجاءت المراكز الثقافية بعـدد مقـداره ثالثـة    

  .مراكز موزعة على منطقتي الجديدات واألحياء الحديثة

  )٢١(جدول 
  .٢٠٠٧حسب مناطقها لعام بتوزيع المؤسسات الثقافية في مدينة النجف 

  المدارس الدينية  مناطق المدينة
المراكز   تباتالمك

  الخاصة  الرسمية  األهلية  الثقافية

  -  ١٢  -  ١٠  ٢٠  المدينة القديمة

  ١  -  ١  ٢  ١٠  الجديدات

  ٢  ١  -  ٣  ٦  األحياء الحديثة

  ٣  ١٣  ١  ١٥  ٣٦  المجموع

  
 

 

إن العامل الديني يشكل األساس الذي قامت عليه المدينة الذي تجسـد بوجـود المرقـد    

لنشأة المدينـة، وتمثلـت المظـاهر الدينيـة كـذلك      ) نقطة االرتكاز(شريف إذ يشكل القلب ال

فقد شغلت مساحة قدرها . الخ... بالمقامات والجوامع والمساجد والحسينيات والمدارس الدينية 

، وقد توزعت بشكل غيـر  ٢٠٠٧من مساحة المدينة لعام %) ٠.٢٤(أي بنسبة ) هكتارا١٧.٥ً(

ياء السكنية للقطاعين الشمالي والجنوبي، أما في الجديدات والمدينة القديمة فأنها منتظم في األح

  ).٢٢(تستحوذ على العدد األكبر منها، بسبب نفسه، جدول 

  )٢٢(جدول 

  ٢٠٠٧حسب مناطق مدينة النجف المختلفة لعام بتوزيع المؤسسات الدينية 

  مقابر خاصة  مقامات  حسينيات  مساجد  جوامع  مناطق المدينة

  ١١٦  ٤  ١٦  ٣٢  ٣٥  المدينة القديمة

  ٢٣  -  ٥  ٢٣  ١٩  الجديدات

  ٣٥  ١  ١٧  ١٣  ٥١  األحياء الحديثة

  -  ٢  -  -  ١  المقبرة العامة

  ١٦٤  ٧  ٣٨  ٦٨  ١٠٦  المجموع

  

 .مديرية ديوان الوقف الشيعي، سجالت خاصة بالمدارس الدينية في مدينة النجف: المصدر

مديرية الوقف الشيعي في محافظة النجف، سجالت خاصـة باعـداد المسـاجد والجوامـع     : المصدر

  .والحسينيات، بيانات غير منشورة

 



 

 
 

من ابرز المظاهر الدينية الموجـودة فـي المدينـة    ) عليه السالم(يعد مرقد اإلمام علي 

وقـد وجـدت   . تحلق حوله االستعماالت الحضرية األخرالقديمة، إذ يعد نقطة االرتكاز الذي ت

هذه المؤسسات وفق ضوابط معدة سابقاً منها، سهولة الوصول ورغبات السكان بالقرب منهـا  

  .الخ... 

ومما هو جدير بالذكر ان المقبرة العامة تمثل احد أهم االستعماالت الدينية في المدينـة،  

موجـودة فـي العـالم، إذ تحتـل مسـاحة قوامهـا       إذ إنها األكبر مساحة من بين المقـابر ال 

، وتقع إلى الشمال والشمال الغربي من مدينة النجف القديمة، ولها أهمية كبيرة )هكتارا١٠٠٠ً(

، فضالً عن زيادة مساحة األرض لألنشـطة المرتبطـة   )مراسيم الدفن(في النشاط االقتصادي 

رض إلى عمليات الهدم من أجل التوسع بها، والسيما التجارية والنقل، وفي الوقت الحاضر تتع

في مساحة المدينة ونموها العمراني، إذ انها تمثل محدداً ضاغطاً وقاطعاً السـتمرارية خطـة   

كما مر معنـا  ) سوق(المدينة بهذا األتجاه، إذ قامت الجهات المعنية باستحداث استعمال تجاري 

ء أثره في تمدد العمران الحضـري،  فضالً عن المرآب الداخلي للسيارات لذا كان لهذه األجزا

  .فضالً عن امكانية التوسع مستقبالً

 

للمناطق الخضراء تأثير فعال في المناخ المحلي للمدينة، وأن وجودهـا، يعـد متنفسـاً    

تمثـل  صحياً للسكان، فهي فضالً عن ادائها للوظيفة الترفيهية لها مهمة اخرى ذات اثر فعال ت

في معالجة المناخ الصحراوي، من حيث ترطيب هواء الموقع وتوفير الظل والتقليل من تـأثير  

فضالً عن منظرها الذي يكسب المدينة صـفة جماليـة، ويمكـن ان    . )١٣٦(العواصف الترابية

تصنف هذه المنطقة إلى تصنيفات عدة السيما تلك التي تهم دراستنا، أي المناطق التي يصـلها  

  :ا سكان المدينة وهيويتمتع به

 

ويقصد بها المناطق المخصصة والموجودة ضمن األحياء السكنية التي توفر الخـدمات  

من مسـاحة  %) ٥.٢٣(أي بنسبة ) هكتارا٣٧٥ً(الترفيهية لسكانها، وهي تشكل مساحة قدرها 

تظم، نتج منها التباين الكبير في نصـيب الفـرد   ، وهي ال تتوزع بشكل من٢٠٠٧المدينة لعام 

الواحد من حي سكني الى آخر، بل فقدان المحالت السكنية فـي المدينـة القديمـة ومنطقـة     

الجديدات الواسعة من أي شكل من أشكال هذا االستعمال، ولكن توجد امكانية لالسـتفادة مـن   

                                                
  .١٩٣نة النجف الكبرى، مصدر سابق، صعلي لفتة سعيد، األقليم الوظيفي لمدي) ١٣٦(



 

 
 

لسـكان المدينـة والزائـرين     بصفتها منطقة خضراء وترفيهية) الشواطي(منطقة بحر النجف 

  ).٢٠(والخريطة ) ٢٣(جميعاً، ألحظ الجدول 

  )٢٣(جدول 
  حسب بالمخصصة  الخضراء معدل حصة الفرد من المناطق

  األحياء او المحالت السكنية

  الحي السكني

معدل حصة الفرد من 

المناطق المخصصة 

  )٢م(كمناطق خضراء 

  الحي السكني

معدل حصة الفرد من 

صصة المناطق المخ

  )٢م(كمناطق خضراء 

  ٨.١  األمير -٢٢  ٦.٥  الحنانة -١

  ٤.١  السعد -٢٣  ٣.٤  الحسين -٢

  ٧.٤  األشتراكي/األسكان -٢٤  ٤  الكرامة/ الصحة -٣

  ٣.٨  رمضان١٤/المنثى -٢٥  ٣.٥  المرحلين/ الشعراء/العلماء -٤

  ٢.٣  اإلمام علي/المعلمين -٢٦  ٢.٩  الغدير -٥

  ٦.٧  الزهراء -٢٧  ٦.٨  الجمعية -٦

  ٤.٣  الحوراء زينب -٢٨  ٦.٦  الجامعة -٧

  ٢.١  تموز ١٧ -٢٩  ٣.٥  العروبة -٨

  ٠.٤  الثورة/ الشرطة -٣٠  ٣.٣  الغري -٩

  ٢.٣  األنصار -٣١  ٤.٥  النصر -١٠

  ٣.١  القادسية -٣٢  ٥.١  المكرمة -١١

  -  القدس -٣٣  ٢.٩  اليرموك -١٢

  -  الحي الصناعي جنوبي -٣٤  ٢.٤  الميالد -١٣

  -  عدن/ الحرفين -٣٥  ١.٥  اءالوف -١٤

  صفر  المدينة القديمة -٣٦  ١١.٤  العمارات السكنية -١٥

  صفر  الجديدة األولى -٣٧  ١.٧  السالم -١٦

  صفر  الجديدة الثانية -٣٨  -  العدالة -١٧

  صفر  الجديدة الثالثة -٣٩  -  الفرات -١٨

  صفر  الجديدة الرابعة -٤٠  -  النداء -١٩

  صفر  شوافعال -٤١  -  وادي السالم -٢٠

      -  الحي الصناعي الشمالي -٢١

  :الباحثة باألعتماد على: المصدر

ضرغام خالد عبد الوهاب التحليل المكاني لمشكالت البيئة الحضرية في مدينة النجـف  

  .١٧٧-١٧٦، مصدر سابق، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥للمدة 



 

 
 

  



 

 
 

ت إن معظم المناطق المخصصة على انها مناطق خضراء ضمن المخطط األساس أهمل

حتى أصبحت فيما بعد مواقع لرمي النفايات مما أثر سلباً في سكان األحياء القريبة منها، أمـا  

هكتـارين  (التي نفذت فيه فقليلة، إذ توجد في حي السعد حديقة عامة وشريط عريض بمساحة 

والحزام األخضر بمسـاحة  ) هكتارا٢.٨ً(وحديقتان في حي األنصار بمساحة ) ونصف الهكتار

الغدير والكرامة والغـري  (الذي يشترك فيه األحياء الواقعة على جانبيه وهي حي ) اًهكتار٣٦(

وهو عبارة عن اشجار متفرقة وغير متناسقة وتحتاج إلـى  . )١٣٧( )والسالم والعلماء والشعراء

ترتيب، وأن هذا الحزام قد تعرض للقطع الجائر في السنوات األخيرة، وللتدمير أثناء العمليات 

فضـالً عـن   ، ، مما يعني فقدانه للوظيفة التي أقيم من اجلها٢٠٠٣األمريكية لعام / العسكرية

) )(هكتـارات ٣.٢(ومساحة ) كم٨(كوفة بطول  –وجود الجزرات الوسطية على طريق نجف 

) كـم ١٠(مناذرة بطـول   –ونجف ) هكتارات٤.٥(ومساحة ) كم١٥(كربالء بطول  –ونجف 

  .كوفة –الموزعة على شوارع المدينة، منها نجف  فضالً عن المشاتل).هكتارات٣(وبمساحة 

 

أي ) هكتـاراً ١١٨.٧٥(وتقدم خدماتها لسكان المدينة بشكل عام، وتشغل مساحة قـدرها  

من مساحة المدينة، إذ يوجد في المدينة سبعة متنزهات عامـة وهـي   %) ١.٦٥(بنسبة قدرها 

الحسن، ومتنزه شارع الستين، ومتنزه خلف غرفة التجارة ومتنزه الغري ومتنـزه  متنزه اإلمام 

  ).٢٤(الحظ الجدول ، جزم الحزام األخضر ومتنزه حي النصر ومتنزه دور الهندية

توزعت على أثنين، أحـدهما  ) هكتارات٦.٤٨(أما المالعب الرياضية فقد شغلت مساحة 

كربالء مقابل  –متكامل، يقع على محور نجف  ،)هكتارا٤ً(ملعب رياضي رئيس كبير بمساحة 

متنزه الغري، تابع لنادي النجف الرياضي، فضالً عن ملعـب أخـر أصـغر منـه بمسـاحة      

ديوانية تابع لنادي التضامن، فضالً عـن وجـود قاعـة     –يقع على محور نجف ) هكتارات٢(

العب الرياضـية  ، ويالحظ على الم)هكتار ٠.٤٨(رياضية مغلقة تقع في حي الغدير بمساحة 

ومن ثم فهي بحاجة ) النجف(سواء من حيث العدد أم المساحة أنها ال تتناسب مع حجم المدينة 

  .إلى اعداد اخر منها وبمساحات مناسبة

مما تقدم يتضح ان هناك نقصاً واضحاً في حصة المدينة من االستعمال األخضر بمقدار 

مـن المسـاحة الكليـة    % ١٧ال والبالغ من المعيار الوطني المعتمد في هذا المج%) ٩.٥٩(

                                                
عبد الصاحب ناجي رشيد البغدادي، المالئمة المكانية الستعمال األرض السكنية فـي مدينـة النجـف،    ) ١٣٧(

  .١٧٥مصدر سابق، ص
)( الدراسة الميدانية.  



 

 
 

  )٢٤(جدول                                            

  المتنزهات والحدائق والساحات الخضراء في مدينة النجف

  حالة المتنزه  ٢م/ المساحة  الحديقة او المتنزه  الموقع

  مسيج  ٥٦٠٠٠  متنزه اإلمام الحسن  حي المعلمين - ١

  غير مسيج  ٢٤٠٠٠  رع الستينمتنزه شا  حي السعد - ٢

  مسيج  ١٠٠٠٠  متنزه خلف غرفة تجارة  حي السعد - ٣

  مسيج  ٤٢٠٠٠٠  متنزه الغري  كربالء-طريق نجف - ٤

  مسيج  ٦٠٠٠٠  متنزه جزم الحزام األخضر  الحزام األخضر - ٥

  مسيج  ٨٠٠٠  متنزه حي النصر  حي النصر - ٦

  مسيج  ٨٠٠٠  متنزه دور الهندية  دور الهندية - ٧

  مسيج  ١٥٠٠٠  ساحة جمال عبد الناصر  السعدحي  - ٨

  غير مسيج  ٥٠٠٠  حديقة عامة  حي األمير - ٩

  غير مسيج  ٥٠٠٠  حديقة عامة  حي الميالد -١٠

  غير مسيج  ٥٠٠٠  حديقة عامة  حي المكرمة -١١

  غير  مسيج  ٥٠٠٠  حديقة عامة  حي العسكري -١٢

  غير مسيج  ٥٠٠٠  حديقة عامة  حي الجامعة -١٣

 -نجف على طريق  -١٤

  كوفة

  مسيج  ٢٥٠٠  مشاتل عامة

  

  .ورةقسم البيئة،بيانات غير منش/ لنجفالباحثة باالعتماد على مديرية بلدية محافظة ا: المصدر

هكتاراً من المساحة الكلية، فضالً عن معانـاة  ٧٩١بمعنى أخر أن هناك نقصاً مقداره . للمدينة

كاني لهذا االستعمال، كـذلك الضـعف او   المدينة من حالة الالتوازن في التخطيط والتوقيع الم

األهمال في ادارته األمر الذي يتطلب جهداً استثنائياً العادة التوازن المفقود للمدينة بما يتناسب 

وواقعها التاريخي والحضاري والطبيعي، والسيما انها مـن المـدن الهامشـية، ذات المنـاخ     

ومستوياته المختلفة من الضـرورات  الصحراوي الجاف، إذ يعد االستعمال األخضر بأصنافه 

  .البيئية والجمالية فيها

 

المؤسسات التي تتبع في إدارتها الدولة في مدينة النجف مثـل  : يقصد بالخدمات اإلدارية

تقـوم بتقـديم    التـي ... بنايات المحافظة وقائمقامية القضاء ومديرية البلدية ومديرية الشرطة 



 

 
 

خدماتها لسكان المدينة وسكان القرى واألرياف المجاورة لها، وتركزت هذه المؤسسـات فـي   

 ٥٠(مدينة النجف ألنها تمثل المركز اإلداري لمحافظة النجـف، إذ تشـكل مسـاحة قوامهـا     

وقد تم تجميع أغلـب هـذه    ٢٠٠٧من مساحة المدينة لعام %) ٠.٦٩(بنسبة مقدارها ) هكتاراً

كوفـة، اذ   –ني، ضمن مجمع متكامل الخدمات يقع على الجانب األيسر من محور نجف المبا

  .من أرض المدينة لهذا الغرض) هكتارا٣٩.٢٣ً(خصصت مساحة قدرها 

 

 وتشمل هذه األبنية على محطات تعبئة الوقود ومراكز االطفاء والبريد والبرق والهـاتف 

ويبلـغ مـا تشـغله مـن مسـاحة المدينـة       ... والشرطة ودوائر الكهرباء والماء والمجاري 

تتوافر في مدينة النجف ثالث محطات لتعبئـة الوقـود،   %) ٢.١٩(أي بنسبة ) هكتارا١٥٧.٥ً(

وآخـران  ) منطقة الجديدات(أما مراكز االطفاء فنجد المركز األول والرئيس في مركز المدينة 

نعدم هذه الخدمة في باقي األحياء السكنية، أما خدمات البريد فهي في ثالث في حي النصر، وت

مناطق األولى في الحنانة، أما الثانية ففي دور الهندية واألخرى في حي النصر، أمـا مراكـز   

الشرطة فهي قليلة مقارنة بأعداد السكان واألحياء السكنية، إذ تشترك عدة احياء في الحصـول  

  .ة من مركز واحد، بما يفوق امكاناته في اداء خدماته بشكل كفوءعلى مثل هذه الخدم

أما شبكة الكهرباء، فأن المدينة مزودة بشبكة تغطيها، عدا األحياء السكنية قيد األنشـاء  

للكهرباء وتتباين كل منها بمقدار التوليد ) محطة توليد وتقوية ١٢) (النجف(وتوجد في المدينة 

  ).٢٥(جدول . لمناطق استهالكه والتحويل للتيار الكهربائي

وتعاني مدينة النجف كما في بقية مدن العراق من نقص كبير جداً من حاجتها إلى التيار 

الكهربائي، فالمشكلة وطنية وعامة وليست محلية خاصة، بسبب من طبيعة الظرف االستثنائي 

حالة عدم الرضا مـن  الذي يمر به القطر منذ بداية التسعينات الى اآلن، وقد تجسد ذلك خالل 

  ).)(ساعات في المعدل٦(سكان المدينة عن حصتهم من التيار الكهربائي التي بلغت 

أما شبكة الماء الصالح للشرب فتمتد خدماتها إلى جميع المناطق السكنية، باستثناء بعض 

مالية المناطق قيد االنشاء، وفي الفصل الحار تعاني بعضها من شحة المياه والسيما األحياء الش

  .الجديدة، لعدم قدرة الشبكة على استيعاب التوسع الجديد للمدينة

                                                
)( الدراسة الميدانية، استمارة االستبانة.  



 

 
 

  )٢٥(جدول                                    
المحطات الكهربائية في مدينة النجف وسعتها وكمية تحويلها لألحياء التابعة لكل 

  ٢٠٠٧محطة لعام 

  اسم المحطة
سعة المحطة 

  KVوجهدها 
اقصى حمل   سعة المحول

M.W  
ادنى حمل 

M.W  

كمية 
التحويل 
M.W 

  ٧٩.١  ١٩  ١٢١.١  WVA٢٥/٥٠/٦٣  ١١/٣٣/١٣٢  شمال النجف -١
  ١٠٦.٧٥  ٥  ١٠٧  WVA٢٥/٥٠/٦٣  ١١/٣٣/١٣٢  النجف الثانوية -٢
  ٥٧.٩  ٢.٦  ٢٠.٢  WVA٢٥/٥٠/٦٣  ١١/٣٣/١٣٢  الجواهري -٣
  ٢٣.١٣  ٨.٦  ٢٨.٩  MVA١٦/٢  ٣٣/١١  الحزام -٤
  ١٤  ٦.٤  ١٥.٧  MVA٥/٣١  ٣٣/١١  اإلمام -٥
  ٢١  ١١.٦  ٢٣.٤  ١×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  األمير -٦
  ٢٨  ١٤  ٢٨.٩  ٢×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  العروبة -٧
  -  ٧  ١٢.٧٥  -  ١٣٢/٣٣  النجف الغازية -٨
  ٣٦.٢  ١٠.٨  ١٤.٨  ٢×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  المكرمة -٩

  ٢٩.٣  ١٧.٦  ٣١  ٢×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  الجامعة - ١٠
  ١٧.٥  ٧  ١٦.٥  ٢×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  عدن - ١١
  ١٣.٧  ٧.٦  ١٢.٩  ٢×٣١.٥ MVA  ٣٣/١١  الشرطة - ١٢

شعبة السيطرة النوعية بيانات غير / الباحثة باألعتماد على مديرية كهرباء محافظة النجف: المصدر
  .٢٠٠٧منشورة لعام 

  
وعلى الرغم من وجود مشروع لتصفية المياه في مشروع ماء النجـف الموحـد، فـان    

  ).٢٦(جدول... تات والعسرة المياه تحتوي على مواد صلبة ذائبة وكبري

ومن خالل الجدول نجد انه يشير إلى عدم صالحية المياه نسبياً لالستهالك البشري، ألن 

العبرة ليست في كمية المياه المنتجة وال االجراءات المتبعة في أنتاج الماء الصـالح للشـرب،   

اتخـاذ التـدابير    انما وصول هذا المنتج إلى مستهلكيه خاٍل من الشوائب، وعليـة البـد مـن   

  ).بالتصفية مروراً بالشبكة التوزيعية وانتهاء بالمستهلك(الضرورية أزاء ذلك أي 

أما المجاري، فتقتصر على الشوراع الرئيسة من المدينة القديمة ومنطقـة الجديـدات،   

  ).٢٧(وعدد من األحياء السكنية الحديثة، جدول 



 

 
 

  )٢٦(جدول                                    
اء النجف الموحد من شهر آذار إلى تشرين األول الكيميائية لمشروع مالفحوصات 

  ٢٠٠٥لعام 

اسم 
  المشروع

نوعية 
  المياه

تاريخ 
فحص 
  العينات

العكورة 
NTU  

األسس 
الهيدروجين 

PH  

درجات 
الحرارة 

  )م(

المواد الصلبة 
الذائبة 
T.D.S  

العسرة 
  لتر/ ملغم

الكبريتات 
لتر / ملغم

SO3 

ما
ع 

رو
ش
م

حد
مو

 ال
ف

نج
 ال

ء
  

  خام
  شرب

١/٣  
٢٠٠٥  

٤.٤٨  
١.٣  

٨.١٦  
٧.٨٨  

١٩.٨  
٢٠  

٦٩٨  
٦٩٨  

٢٦٠  
٢٦٤  

٢٠٠  
٢١٢  

  خام
  شرب

١٧/٤  
٢٠٠٥  

٣.٦  
٠.٣٥  

٨  
٧.٥  

٢٥.٦  
٢٥.٢  

٧٠٠  
٥٨٧  

٣٧٢  
٣٧٠  

٣٠٧  
٢٥٩  

  خام
  شرب

٢٠/٥  
٢٠٠٥  

٩.١  
١٤  

٧.٧٤  
٧.٥٥  

٢٦.٢  
٢٦.٧  

٧١٠  
٧١٨  

٣٦٤  
٣٤٠  

٣٢٤  
٣٣٠  

  خام 
  شرب

٢٠/٦  
٢٠٠٥  

١٦.٦  
٥.٧٥  

٧.٩٥  
٧.٧  

٢٧.٦  
٢٩  

٥٧٠  
٥٥٨  

٣٦٤  
٣٥٤  

٢٨٢  
٣٢٣  

  خام
  شرب

٢٠/٧  
٢٠٠٥  

٢٥  
٠.٧  

٧.٩٧  
٧.٤٨  

٣٠.٩  
٣٠.٨  

٥٦٥  
٥٦٤  

٣٠٢  
٣٤٦  

٢٨٩  
٣٧٣  

  خام 
  شرب

٢٠/٨  
٢٠٠٥  

٢٦.٣  
٢.٤٤  

٨.١٢  
٧.٥٣  

٣١.٦  
٣٢  

٦٠٢  
٦٠٩  

٢٧٠  
٢٩٢  

١٧٤  
٢٣٩  

  خام 
  شرب

٢٠/٩  
٢٠٠٥  

٢١.٨  
١.٠٢  

٧.٧٢  
٧.٢٨  

٢٨.٤  
٢٧.٨  

٦٦٣  
٦٦٦  

٣٣٨  
٣١٨  

٢٥٦  
٣٧٨  

  خام 
  شرب

٢٠/١٠  
٢٠٠٥  

١٧  
١.٢٨  

٧.٥٤  
٧.٣١  

٢٣.٢  
٢٢.٦  

٦٨٣  
٦٦٧  

٤٢٠  
٤٠٠  

٢٨٩  
٣٠٨  

  
ضرغام خالد عبد الوهاب، التحليل المكاني لمشكالت البيئة الحضـرية، مصـدر سـابق،    : المصدر

  .٢٠٣-٢٠١ص
  

أما خدمات الهاتف، فتصل إلى جزء كبير من المناطق السكنية عدا األحياء السكنية التي 

بعد منتصف الثمانينات الواقعة في القطاع الشمالي، تعمل دائرة بريد النجف حالياً على  انشئت

تزويد هذا القطاع بشبكة هاتفية تشمل جميع األحياء، من أجل توسيع نطاق هذه الخدمة تلبيـةً  

  .لحاجات السكان

لقد توزعت هذه االستعماالت على فضاء المدينة المساحي بشـكل  فيـه شـيء مـن     

اطية واالستبدادية، إذ ليس هناك ما يشير إلى التوازن في التوزيع المكاني لهـا، فضـالً   االعتب

عن قلة اعدادها وبشكل ال يتالءم وواقع المدينة ذات السمات والخصائص الحضرية المميـزة  

، األمر الذي يتطلب زيادة اعدادها واتباع آلية متوازنـة فـي توقيعهـا    )قلة كفايتها وكفاءتها(

  .تتفق وأسس التخطيط الحضري الحديثالمكاني 



 

 
 

  )٢٧(جدول                                     

  بشبكة المشمولةغير المجاري واألحياء  بشبكة المشمولةاألحياء 

  

  األحياء غير المشمولة بشبكة المجاري  األحياء المشمولة بشبكة المجاري

  العروبة -١٧  الحرفيين - ١  الغدير - ١

  الجمعية -١٨  القادسية - ٢  )مجاري مياه األمطار مع(الحنانة  - ٢

  النصر -١٩  الزهراء - ٣  الحسين - ٣

  العسكري -٢٠  األمير - ٤  األسكان - ٤

  المكرمة -٢١  العدالة - ٥  السعد - ٥

  النداء -٢٢  الفرات - ٦  المثنى - ٦

  الميالد -٢٣  القدس - ٧  الحوراء زينب - ٧

    نصاراأل - ٨  )مع مجاري مياه األمطار(الجديدة  - ٨

    عدن - ٩  الكرامة - ٩

    تموز ١٧ -١٠  العلماء -١٠

    الشرطة -١١  الشعراء -١١

    الثورة -١٢  دور الهندية -١٢

    الجامعة -١٣  رمضان ١٤ -١٣

    السالم -١٤  )مع مجاري مياه األمطار(المدينة القديمة -١٤

    النفط -١٥  المعلمين -١٦

    الوفاء -١٦  الصحة -١٧

  

  .االعتماد على الدراسة الميدانية، استمارة استبانةالباحثة ب: المصدر

  

  

  

  



 

 
 

  
  
  
  

  الفصــل الخامس
  

  التحدید المكاني للعالقات اإلقلیمیة

  بین مدینة النجف وإقلیمھا 

  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  : المقدمة 

يقصد باإلقليم تلك المناطق التي تتفاعل معها المدينة و ترفدها باحتياجاتها وتتزود هـي  

ومن البديهي أن المدينة ال يمكن لها تحقيق االكتفاء الـذاتي  .  )١٣٨(واتهانفسها من منتجاتها وثر

  .من دون تكاتف مع األقاليم المحيطة بها 

تحتل مدينة النجف مركزاً إقليميا مميزاً ، ألنها تعد المدينة األولـى ضـمن مجموعـة    

ي وظيفتهـا  المراكز الحضرية المتمثلة بالمحافظة ، ضمن إقليمها اإلداري ، وعليه فهي تـؤد 

اإلقليمية ، ضمن إقليمها الذي يقوم فيه التفاعل على أساس العالقات المتبادلة بينهما التي تجعل 

فاألصل في وظائف المدينة هـو الجانـب    )١٣٩(حقيقة مميزة) المدينة واإلقليم(من كل منها أي 

القـرى والمراكـز   اإلقليمي ، إذ إن هناك تفاعالً وثيقاً بين المدينة والمناطق المحيطة بها من 

الحضرية ، التي تتمثل بمجموعة األفعال وردود األفعال المتبادلة ، والتي تنتهي بتكوين مركز 

ويوفر اإلقليم لهذا المكان المركزي ما يحتاجه من المنتجات األولية لغـرض   )١٤٠(إقليمي متميز

مواد االستهالكية من ال تحصل المناطق الريفية على احتياجاتها ومن ثمتسويقها أو تصديرها ، 

لذلك أصبح من الضروري أن تكون هناك بؤر معينة لبيع المنتجات المختلفة والتسـوق منهـا   

وبناء على هذا استمد كل من المدينة واإلقلـيم أسـباب   .  )١٤١(لسد حاجاتها من البضائع والسلع

  . )١٤٢(وجودهما ونموهما وتطورهما

النجف وإلى أي مجال أو حد يصل إليه  يتضمن هذا الفصل تحديد اإلقليم الوظيفي لمدينة

ونتيجة تعدد الوظائف التي تقوم بها المدينة سوف تتعدد األقـاليم الوظيفيـة   . نفوذها الوظيفي 

  .التابعة لها ، والتي تتباين في تأثيراتها المكانية ، ومن ثم سوف تحدد لنا إقليم المدينة الوظيفي

ة العمل من خالل األساليب التي اعتمدناها في تتطلب عملية تحديد اإلقليم الوظيفي للمدين

  -:التحديد التي تمثلت بما يأتي 

لعدم توفر البيانات من المصادر األساسية ، تم االستعانة بالدراسة الميدانيـة التـي    -١

شملت على استمارة االستبانة لجمع المعلومات ، باستعمال العينة العشوائية ، أو عـن طريـق   
                                                

   . ٥٣مصدر سابق ، صعبد اإلله أبو عياش ، أزمة المدينة العربية ، ) 1(
  . ٢٠٣علي لفته سعيد ، اإلقليم الوظيفي لمدينة النجف ، مصدر سابق ، ص) ١٣٩(
  . ٤٠٥ق ، صبصالح حميد الجنابي ، جغرافية الحضر ، مصدر سا) ١٤٠(
،  ١٩٨٢/ عبد الرزاق محمد البطيحي ، عادل الخطاب ، جغرافية الريف ، مطبعـة جامعـة بغـداد    ) ١٤١(

  . ١٥١ص
  . ١٦٨جوده المياح ، اإلقليم الوظيفي لمدينتي الكوت والحلة ، مصدر سابق ، صجبر عطيه  ) ١٤٢(



 

 
 

وتوجيه األسئلة المباشرة لذوي العالقة ، وأيضاَ اعتمـاد طريقـة المسـح    المقابالت الشخصية 

  .الشامل 

القيام بطرح األسئلة للحاالت التي تم فيها المقابلة ، وذلك من خالل توجيـه أسـئلة    -٢

واضحة ومحددة ومفهومة ، والسيما في استمارة االستبانة التي تمت بمقابلة المترددين للمدينة 

البيع بالمفرد و الجملة ، من أصـحاب المؤسسـات المختلفـة اإلنشـائية     ، وأصحاب محالت 

  .الخ .......... والغذائية والمنزلية 

تمثيل البيانات التي تم الحصول عليها على هيأة جداول وخرائط توضح كل معيـار   -٣

  .أو وظيفة استعملت في التحديد ، ومن ثم تحديد األقاليم الوظيفية للمدينة 

أسلوب التحليل الكمي والطرائق اإلحصـائية ، والسـيما الـذي يتعلـق     استعمال  -٤

باإلستنتاجية منها مثل قانون نقطة القطع ، الذي يوضح النفوذ الوظيفي للمدينة الكبرى ضـمن  

  .إطارها اإلقليمي 

 

رف على مـدى اعتمـاد المدينـة علـى     د اإلقليم الوظيفي للمدينة ، يتطلب التعإن تحدي

الوظائف المحلية التي تقوم بها ، فضالً عن معرفة المدى والمجال الـذي تصـل إليـه فـي     

ولغرض تعيين حدود األقاليم الوظيفية بشكل واضح ال بد مـن معرفـة مواقـع     )١٤٣(عالقاتها

مستفيدين مـن  المؤسسات التي تقدم الخدمات والتعرف بعد ذلك الى أماكن سكن المترددين وال

  .تلك الخدمات ، ويمكن تحديد ذلك ميدانياً ، بوساطة األساليب والطرائق التي أشرنا إليها سابقاً

باإلمكان استعمال طرائق عدة لتحقيق العالقة التبادلية بين المدينة كونها مكاناً مركزيـاً  

ورسم حـدوده لتأشـير   وبين أقاليمها الوظيفية المتعددة ، بهدف تحديد اإلطار المكاني لإلقليم 

  .ومنها . مجال التأثير الحضري 

 

 

تقوم طريقة نموذج نقطة القطع بتحديد النقطة التي تمثل الحد الفاصل بين منطقة النفـوذ  

النقاط فإنه يتم تحديد إقليم لكـل مدينـة    لمدينتين غير متساويتين في الحجم ، وعند تحديد تلك

                                                
(1)  Fib. Gillie , Basie thinking in Regional Planning , Paris 1976 , P. 12 .  



 

 
 

 سـتعمال ويمكن تمثيل هذه العالقـة با .  )١٤٤(وأين ينتهي ، ويتم بعد ذلك رسم الحدود لكل منها

  : )١٤٥(العالقة الرياضية اآلتية 

  + ١= بعد نقطة القطع عن المدينة األصغر   

       

  

ديد إقليمها أو على مختلف الجهـات  وعند تطبيق المعادلة المذكورة للمدن فإنه يمكن تح

بين المدينة الكبيرة والمدن األخر المجاورة لها ، وبعد ذلك يتم إيصال النقاط التي تحدد مناطق 

  .التأثير بخطوط توضح لنا حدود مناطق نفوذ المدينة الكبيرة 

المتضمن تحديد نقاط القطع لمدينة النجـف يمكـن أن يبـين    ) ٢٩(إن مالحظة الجدول 

ويمتد بعـد  .  )()كم ٣٤(إذ يصل إلى الشمال باتجاه ناحية الحيدرية إلى مسافة ، اد اإلقليمامتد

، ويواصل امتداده إلـى مـدن   ) كم ٤(ذلك إلى الشمال الشرقي باتجاه مدينة الكوفة إلى مسافة 

على التوالي ، بعد ذلك يمتد اإلقلـيم  ) كم ١٨.٤(و ). كم ١٢.٤(العباسية والحرية إلى مسافة 

و  ٢٤.٢و  ١٣.٨(وباً باتجاه مركز قضاء المناذرة وناحيتي المشخاب والقادسية إلى مسافة جن

فيمتـد  ) النجف(على التوالي ، أما ناحية الشبكة التي تقع إلى جنوب غرب المدينة ) كم ٤٢.٦

  ) . ٢١(عن مركز مدينة النجف انظر خريطة ) كم ١٤٥.٥(اإلقليم نحوها إلى مسافة 

كم من مجمـوع   ٢٦٤.٣م يتضح أن مدينة النجف قد استحوذت على وبناء على ما تقد

ممـا  %  ٧٨.٤كم ، أي ما نسبته  ٣٣٧أطول المسافات الفاصلة بينها وبقية مدن اإلقليم البالغة 

  .يشير إلى نفوذ إقليمي واسع يعبر عن هيمنة حضرية كبيرة 

   

اني لتحديد المناطق التي يصل إليها نفوذ المـدن المركزيـة ،   وتتمثل هذه بالمسح الميد

ويتم ذلك من خالل إجراء الجرد الشامل للمجتمع المبحوث ، إذا كـان صـغيراً أو اسـتعمال    

ويرى بعض البـاحثين إن اسـتعمال   . استمارة االستبانة لعينة محددة ، إذا كان المجتمع كبيراً 

  .)١٤٦(يعد جغرافياً أكثر من استعمال الطريقة اإلستنتاجية  هذه الطريقة في تحديد إقليم المدينة

                                                
  . ٣٦٤صبري فارس الهيتي و صالح فليح حسن ، جغرافية المدن ، مصدر سابق ، ص) ١٤٤(
  . ١٣١الحضر ، مصدر سابق ، ص صالح حميد الجنابي ، جغرافية )١٤٥(
)( والتي تمثل المسـافة   وهي المسافة التي ينتهي عندها تأثير المدينة الرئيسة عند النقطة المحددة في الجدول

نقطة القطـع   حةير المدينة الصغيرة ، وبعبارة أخرى تستخرج هذه المسافة بطرح مساثإليها تأ يصلالتي 
  . رىاصلة بين المدينة الرئيسة والمدينة الصغالف فةمن المدينة األصغر من المسا

  . ٣٨٢محمد سالم سعيد الجوهي ، النمو الحضري في مدينة حضرموت ، مصدر سابق ، ص) ١٤٦(

 Bو  Aالمسافة بین المدینتین 

  الصغیرة) B(عدد سكان المدینة 
  الكبیرة) A(عدد سكان المدینة 



 

 
 



 

 
 

  ) ٢٩(جدول 

  ٢٠٠٧نقاط القطع بين مدينة النجف ومراكز مدن اإلقليم التابعة لها لعام 

  .م  ٢٠٠٧الباحثة باالعتماد على تقديرات السكان لعام : المصدر 
  

Administrative Region    

تمارس مدينة النجف شأنها في ذلك شأن بقية المدن ، الوظيفية اإلدارية التي تعد إقليمية 

)Region ( أكثر من كونها محلية)Local ()ويمكن .  )١٤٧دم الوظائف من أق هذه الوظيفة عد

، إذ تمثـل مدينـة النجـف مركـزاً     مع قلة أهميتها في الوقت الحاضر، التي مارستها المدينة

، لـذا  جهات مختصـة لوحدات إدارية وضعت وفقاً لقرارات رسمية ، ومراسيم جمهورية من 

أو ط تتسم هذه الوحدات بكونها واضحة المعالم ومثبتة ، وال توجد فيها منطقة انتقاليـة تخـتل  

، كون الحدود رسمت بشكل مخطوط تتصف بأنها أكثر ثباتـاً مـن   تتداخل فيها األقاليم األخر

  .)١٤٨(، التي تتعرض للتغير المستمرود األخرأنواع الحد

امتـدادات أو  ليس بالضرورة أن تتفق أو تتطابق الحدود اإلدارية لإلقليم مـع  ومن ثم ف

  .صادي كاإلقليم الحضري أو االقت حدود األقاليم األخر

  

                                                
  . ٢١٦فتحي محمد أبو عيانة ، جغرافية الحضر ، مصدر سابق ، ص) ١٤٧(
ة ، مطبعة دار الحكمـة ،  خالص حسني األشعب ، إقليم المدينة بين التخطيط اإلقليمي والتنمية الشامل) ١٤٨(

  . ٣٧، ص ١٩٨٩/ جامعة بغداد 

  المدينة

المسافة بين 

المدينة والمدن 

  كم/ األخر 

عدد السكان 

بحسب تقديرات 

  ٢٠٠٧عام 

مسافة القطع من 

/ المدينة األصغر 

  كم

اإلقليمي  البعد

  لمدينة النجف

  -  -  ٥٢١٨٤٦  -  النجف
  ٣٤  ٦  ٨٥٧٨  ٤٠الحيدر
  ١٤٥.٥  ٤.٥  ٢٨٩  ١٥٠  الشبكة
  ٤  ٦  ١٣٣٥٦١  ١٠  الكوفة
  ١٢.٤  ٢.٦  ٦١٧١  ١٥العباس
  ١٨.٤  ٣.٦  ٧٦٥٨  ٢٢  الحرية
  ١٣.٨  ٦.٢  ٣٥٤١٢  ٢٠المناذر
  ٢٤.٢  ٧.٨  ٢٣٣٣٧  ٣٢المشخا
  ٤٢.٦  ٥.٤  ٤٤٩٣  ٤٨القادس



 

 
 

ضـية  ، إذ يمتد  تأثيرها ليشمل مسـاحات األق ينة النجف المركز اإلداري الرئيسمد تعد

، إذ يمكن مالحظة ذلك التأثير مـن خـالل ارتبـاط    )٢٢(ُأنظر خريطة . والنواحي التابعة لها

بمركز المدينة من أجـل إنجـاز   . )١٤٩()نسمة ٧٤١٣٦٣(نجف البالغ عددهم سكان محافظة ال

لمدينة مختلـف المؤسسـات اإلداريـة    رسمية واألعمال اإلدارية ، إذ تتركز في االمعامالت ال

لشرطة والمديرية العامة للتربية ومديرية مديرية او بإدارة المحافظة، مجلس المحافظةالمتمثلة 

الخ ، لذا تتصف العالقة بين المدينة وإقليمها بأنهـا عالقـة   .......... دائرة الصحة و المرور

بهـا ،  نة النجف تمثل مركزاً لمحافظة النجف التي تعد إقليمها اإلداري المـرتبط  قوية ، فمدي

من مساحة العراق ، إذ يتكون مـن  %)  ٦.٦(ويشكل نسبة ) ٢كم ٢٨٨٢٤(الذي تبلغ مساحته 

التابعـة  ) النواحي(وعدد من الوحدات اإلدارية ثالثة أقضية وهي النجف والكوفة و المناذرة، 

، فـي  )(بلغت نسبة المعتمدين من سكان اإلقليم على الخدمات اإلداريـة ، إذ )٣٠(، جدول لها

  .من سكان مركز المدينة %)  ٤٠.٣(مقابل نسبة . )(%) ٥٩.٧(محافظة النجف 

مما تقدم نجد إن هناك عالقة إقليمية وثيقة بين مدينة النجـف وإقليمهـا اإلداري، عـن    

رسمية إلى سكانها و سكان إقليمها، ممـا أدى  طريق الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ال

إلى وجود قوة ارتباط بين الوحدات اإلدارية في المحافظة والمؤسسات اإلدارية فـي المدينـة   

  .المركزية ، لكونها تمثل مركزاً إدارياً رئيساً

 

إلى تقويم عالقة المدينة بإقليمها التقريبي على أساس، معيار سـهولة  تهدف هذه الطريقة 

وبهذا فقـد تـم رسـم    . إلى مركز المدينة من المناطق المحيطة بها Accissbilityالوصول 

) دقيقـة  ٣٠،  ٢٠،  ١٠(خطوط الزمن المتساوية حول مدينة النجف ، بفواصـل متسـاوية   

على ثالثة محاور، والتي تمثلت بـأهم الطـرق    وتحديد المسافات التي قطعت ضمن هذه المدد

الرئيسة التي تتفرع من مركز المدينة باتجاه المناطق المحيطة بها، وقد تـم ذلـك باسـتعمال    

).    ٣١(من جمع البيانات المتعلقة بهذا الموضوع التي يتضمنها  الجدول  )(الدراسة الميدانية 

                                                
جمهورية العراق ، مجلس الوزراء ، هيئة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، تقـديرات سـكان   ) ١٤٩(

  . ٢٠٠٧محافظة النجف 
)( الخ ....جنسية ، العدالة ، البلدياتهذا فيما يتعلق ببعض الخدمات التي توجد في مركز المدينة كدائرة ال. 
)(  حسبت هذه النسب على أساس مجموع عدد سكان األقضية المستفيدين من الخدمات اإلدارية ، باستثناء

 .مدينة النجف نفسها على اعتبار إنها تمثل مركز المحافظة 
)( يأتيميدانياً وكما اور الطرق الرئيسة لمدينة النجف قامت الباحثة بتحديد المسافات المقطوعة على مح: 

 مناذرة –محور نجف و  ٧/  ١٩بتاريخ  كوفة –محور نجف و  ٧/  ١٨كربالء بتاريخ  –محور نجف 
 .٢٠٠٨/  ٧/  ٢٠بتاريخ 



 

 
 

 

 

                                                                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 500000:1الهيأة العامة للمساحة، خريطة النجف االدارية مقياس : المصدر



 

 
 

  )٣٠(جدول 

٢٠٠٧مساحة الوحدات اإلدارية لمحافظة النجف وسكانها لعام  

جمهورية العراق ، مجلس الوزراء ، هيأة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، تقديرات : المصدر 

  .لمحافظة النجف  ٢٠٠٧سكان لعام 

المعطيات الرقمية المذكورة آنفاً ، يمكننا رسم خريطة اإلقليم التقريبي  ومن مالحظة      

   -:وفقاً للمؤشرات اآلتية ، )٢٣(نظر خريطة على أساس خطوط الزمن المتساوية ، ا

كـربالء   –إن أطول مسافة لخطوط الزمن المتساوية سجلت على محـور نجـف    -١

لوجود طريق سريع يطلق عليه الطريق الحولي ويحتوي على ممرين وبـذلك يكـون غيـر    

لـرئيس  مزدحم ، وهو الطريق الذي يربط ناحية الحيدرية بمدينة النجف ، فضالً عن الطريق ا

  .كربالء  –القديم طريق نجف 

كوفة بالمرتبة الثانيـة مـن حيـث طـول المسـافة       –في حين جاء محور نجف  -٢ 

كربالء ، وبفارق طفيف جداً ، بسبب انفتاح المحور بعد عبـور   –المقطوعة بعد محور نجف 

  .المركز المدني لمركز قضاء الكوفة 

  
  ٧١.٣٥  ٥٢١٨٦٤  ١١٣٣  النجف. ق.م
  ١.١٥  ٨٥٧٨  ١٢٢٨  الحيدرية. ن
  ٠.٠٣  ٢٨٩  ٢٥٤٠٠  الشبكة. ن

    ٥٣٠٧٣١  ٢٧٧٦١  مجموع المساحة
  ١٨.٠١  ١٣٣٥٦١  ١٢٩  الكوفة. ق.م
  ٠.٨٣  ٦١٧١  ٨٥  العباسية. ن
  ١.٠٣  ٧٦٥٨  ٢٢٣  الحرية. ن

    ١٤٧٣٩٠  ٤٣٧  مجموع المساحة
  ٤.٧٧  ٣٥٤١٢  ٣٢٤  المناذرة. ق.م
  ٣.١٤  ٢٣٣٣٧  ١٢٣  المشخاب. ن
  ٠.٦٠  ٤٤٩٣  ١٧٩  القادسية. ن

    ٦٣٢٤٢  ٦٢٦  مجموع المساحة
  ١٠٠  ٧٤١٣٦٣  ٢٨٨٢٤  المجموع



 

 
 

  ) ٣١(جدول 

ة النجفخطوط الزمن المتســــاوية لمدين 

  .الدراسة الميدانية: المصدر 

 –أما عن أقصر مسافة لخطوط الزمن المتساوية ، فكانت باتجـاه محـور نجـف     -٣

ام الطريق على هذا المحور الذي يربط مدينة النجف بالمحافظات الجنوبيـة ،  مناذرة ، الزدح

وهو في الوقت نفسه يتكون من ممر واحد للذهاب واإلياب ، وال سيما بعـد أن يمـر بناحيـة    

المشخاب ، فضالً عن إنه يستعمل للوصول إلى العديد من القرى والمراكز الحضرية القريبـة  

  .من هذا الطريق

القول إن للموقع الجغرافي وطبيعة السطح للمدينة اهمية كبيرة في محـاور   ومن نافلة 

مع مناطق اإلقليم التابع له أو تلك التي تعود إلى مدن أخر ، وإذا مـا علمنـا   ) النقل(االتصال 

 ٣٥- ٥٥بأن مدينة النجف تتمتع بخاصية الموقع الهامشي وموضع ذي انحدار يتراوح ما بين 

البحر، أدركنا محدودية الطرق والمحاور التي تـرتبط بهـا وتلتقـي     متراً فوق مستوى سطح

عندها لذلك فهي تؤدي إليها الطرق من جهتها الشرقية فحسب ، شأنها في ذلك شـأن المـدن   

الهامشية، مما انعكس على الشكل الناتج المتمثل لإلقليم التقريبي لها، الذي مثل أنصاف دوائـر  

  .على محاورها الثالثة 

 

توصف مدينة النجف بأنها األولى من حيث الحجم السكاني في المحافظة ، إذ بلغ عـدد  

 ٥٢١٨٦٤(حتى بلـغ   ٢٠٠٧، وازداد هذا الحجم لعام )نسمة ٣٩٠٥٢٥( ١٩٩٧سكانها عام 

هة ، وارتفاع المستوى المعيشي لطيـف  إن زيادة عدد السكان في المدينة من ج.  )١٥٠( )نسمة

واسع منهم من جهة أخرى ، يعد مؤشراً واضحاً لزيادة الطلب علـى المنتجـات الزراعيـة،    

إذ يعـد اإلقلـيم   . وبذلك فإن المدينة اعتمدت بشكل كبير على إقليمها من المنتجات الزراعيـة 

                                                
 ١٩٩٧وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ، مديرية إحصاء محافظة النجف ، تعـداد السـكان لعـام    ) ١٥٠(

  .م  ٢٠٠٧وتقديرات عام 

 
  ٢٥  ١٨  ٧  ١ - نجف 
  ١٨  ١٦  ٧  ٢ - نجف 
  ٢٤  ١٧  ٧  ٣ - نجف 



 

 
 

                                         

  



 

 
 

، لـذا  ) نباتية وحيوانية(تزويد المدينة ، بما يتوفر فيه من منتجات زراعية الزراعي مصدراً ل

فإن من الضروري تحديد المناطق الزراعية المختلفة التي تقوم بتجهيـز المدينـة بحاجاتهـا    

وقد تم ذلك عن طريق إجراء المسح الشامل لسوق جملة الفواكه . األساسية من هذه المنتجات 

ة المناطق التي تمول المدينة ، وقد تم تحديدها عن طريق طرح بعض لمعرف) العلوة(والخضر 

  -:األسئلة على القائمين بعملية توريد هذه المنتجات وعلى النحو اآلتي

  ما هي المناطق التي تسوق منها المنتجات الزراعية للمدينة ؟  -١

 ي المدينة؟الخضروات ف )( )علوة(كم تبلغ المسافة بين مناطق اإلنتاج وسوق جملة  -٢

 ؟) الخضروات(ما مقدار الزمن الالزم لقطع مسافة من مناطق اإلنتاج إلى  -٣

، إذ تبلغ المسافة )٣٢(وبناء عليه فقد أمكن تحديد أقليم المدينة في هذا المضمار، جدول 

  ).دقيقة ٤٨٠ – ١٥(وبزمن يتراوح بين ) كم ٥٨٨ – ١٠(التي يقطعها المسوقون ما بين 

طوعة المذكورة آنفاً تشير إلى نفوذ المدينة اإلقليمي ابتداء من اإلقلـيم الكثيـف   إن المسافة المق

التابع لها وانتهاء بمناطق تنتشر على امتداد خريطة القطر من شماله إلى جنوبه، ممـا يؤكـد   

وتعبر في الوقت نفسه عن اثـر  . حقيقة كون المدينة سوقاً يتخطى حدود المحلية إلى اإلقليمية

. القتصادي الكبير، لما لها من خصوصية دينية وتجارية ميزتها من غيرها من المـدن المدينة ا

فهي مقصد للزائرين، وذات أساس اقتصادي متين أهلها ألن تشهد استقراراً أمنياً، تسبب فيمـا  

األمـر الـذي يؤكـد قـوة     . بعد بعملية الجذب لألنشطة والفعاليات المختلفة من مناطق بعيدة

أما المناطق التي تجهز مدينة النجف باإلنتـاج الحيـواني   . الرتباط اإلقليميةالصالت وعالئق ا

واألسـماك ومنتجـات   ) واإلبل األغنام والماعز واألبقار (المتمثلة بالدواجن والثروة الحيوانية 

ففيما يتعلق . للمنتجات النباتية تقريباً نفسه األلبان ، فهي كثيرة ومتعددة وتجسد االتجاه اإلقليمي

المنـاذرة  من منـاطق الكوفـة والحيدريـة و   ) النجف(نتجات الدواجن فهي ترد إلى المدينة بم

 فضالً عـن . )١٥١(محالً يتعاطى البيع بهذه المنتجات) ٤٢(، إذ تضم المدينة لهاوالقرى التابعة 

أما تجارة المواشي فإنهـا  . الخ.....  الحقول الموجودة في محافظات كربالء ، بابل والقادسية

ة ، والمناطق المحاذية للحـدود السـعودي  من ناحية الشبكةالمناطق التي ذكرت  الً عنترد فض

  .الواقعة ضمن حدود محافظة النجف

  

                                                
)( كربالء ، وقد تم استجواب القائمين على توريد  –ة الخضروات في حي السالم على محور نجف تقع علو

 . ٢٠٠٨/  ٧/  ١٨و  ١٦مورداً بتاريخ ) ١٠١٥(المنتجات الزراعية والبالغ عددهم 
  ٢٠٠٨/  ٧/  ٣الدراسة الميدانية لسوق المدينة ، بتاريخ ) ١٥١(



 

 
 

 
 

  


 
 

يفية وات الصــالخضــر

 والباذنجـان  وتشمل الطمـاطم 

  .والفلفل والباميا والخيار

١٢٨  ٥٧٥ -  ١٠  

 قرى مركز قضاء النجـف و 

العباسية وقرى بني و الحيدرية والكوفة

ة ناحيـة الكفـل   يمسلم في الحلة وقر

 –والقاسم ومـزارع طريـق نجـف    

ــربالء ــويرة ك ــفية والص  واليوس

ــدية ــةالو والراش ــة لطيفي  والحويج

ودولتـي األردن   ،وأربيـل  وسامراء

  .وسوريا

الخضروات والمنتجـات  

الصيفية وتشمل الرقي والبطيخ 

  .والطماطم والخيار والباذنجان

٨٣  ٤٧٦ - ١٠  

قرى مركز قضاء النجف 

ــاس  ــة والشــنافية وغم والكوف

والنعمانية والحويجـة والعظـيم   

  .والسليمانية وأربيل والموصل

المنتجات الصيفية ومنها 

وات اللوبيا والقـرع والخضـر  

  .الورقية 

٤٥  ١٨٤ - ١٠  

قرى مركز قضـاء النجـف   

الحيدرية ، العباسية وقرى  والكوفة و

 الكفل والشنافية وغمـاس والصـويرة  

والحويجــة والعظــيم والســليمانية و 

أربيل والموصل وخان بني سعد فـي  

 –ومـزارع طريـق نجـف    ، ديالى

    . كربالء وقرية الحساية في الكوفة 

ــتوي ــروات الش ة الخض

أخضر وباقالء خضـراء  بصل 

وفاصوليا خضـراء والجـزر   

  .والقرنبيط

١٢٢  ٣٨٤ - ١٠  

كربالء  –مزارع طريق نجف 

وقــرى ناحيــة الحيدريــة والكوفــة 

وعامرية الفلوجة وكركـوك وقـرى   

مركز قضاء النجـف وقريـة ألبـو    

حداري في الكوفـة وقـرى ناحيـة    

المشخاب ومنطقة طويريج في كربالء  

وسـفية  وحصوة جبلة في الحلـة والي 

والمحمودية و الراشدية وأبو غريـب  



 

 
 

التي وزعت على المسوقين الزراعيين في علوة خضروات وفواكه  ةاناالستب تحليل استمارة: المصدر 

  . ٢٠٠٨/  ٧ / ١٨و  ٧/  ١٦النجف بتاريخ 

  

، فإن المدينة تحصل على حاجتها منها من مناطق السيدية في بغداد و ا األسماك الحيةأم

  .)١٥٢(البصرة وإيران فضالً عن، يج كربالء والثرثار في األنبارطوير

وقريـة حبـال    مناطق محافظـة بغـداد  األلبان فإنها تتزود بها من بعض  منتجاتأما 

  .)١٥٣(قضاء الكوفة في محافظة النجففضالً عن نواحي فظة القادسية ، والمطاط في محا

) ٢٤(خريطـة  تم التوصل إلى تحديد إقليم تسويق اإلنتاج الزراعي للمدينـة   وعليه فقد

   -:وعلى النحو اآلتي 
                                                

  . ٢٠٠٨/  ٧/  ١٠، بتاريخ  ) السكلة(بيع السمك الدراسة الميدانية ، مقابلة مع أحد تجار ) ١٥٢(
  . ٢٠٠٨/  ٧/  ١٠الدراسة الميدانية ، مقابلة مع أحد تجار بيع منتجات األلبان ، بتاريخ ) ١٥٣(

والصويرة والمدائن في بغداد ، وخان 

  . بني سعد في ديالى 

  الخضروات الشتوية

خيار قثاء وبصل يابس  

وشجر مفطى وثـوم وطمـاطم   

ومغطاة الخس ولهانـة وشـلغم   

وشــوندر وباذنجــان مغطــى 

  .وبطاطس

٢١٨  ٤٩٤ - ١٠  

قضـاء النجـف    قرى مركز

قـرى  و والعباسية يةوالكوفة و الحيدر

الحفار في الشامية وطفل فـي الكفـل   

والوردية في الحلة و الفلوجة وقـرى  

العبــرة فــي الديوانيــة و النعمانيــة 

والصويرة و العزيزيـة فـي واسـط    

والخالص في ديالى والمدائن و أربيل 

وخان بني سعد والبصـرة   والموصل

   .وسوريا وإيران وتركيا

 

يمون حامض البرتقال، ل

وليمون حلو واللنكي ونـارنج  

  .وتفاح وعرموط

٢٦٥  ٥٨٨ - ٧٨  

ــويرة  ــربالء والص ــرى ك ق

 ديالى وهيت ، الرشادية و وسامراء و

، الضـلوعية  الطارمية وبلد سامراء و

  .دولة سوريا وتركيا وإيران 

 وآلوبـالو  والخوخ الكوجه

 والزيتـون  والعنب والتين والرمان

  . والتمور

١٥٤  ٥٨٨ - ٧٨  

ــ ــويرة ق ــينية والص رى الحس

وسامراء وبلد و الضلوعية و ديـالى و  

و زاخـو والبصـرة   السليمانية و أربيل 

 والسـماوة  وقرة المناذرة وخان بني سعد

  .  دولة سوريا و



 

 
 



 

 
 

تمتد المنطقة التي تزود مدينة النجف بالمنتجات الزراعية ضمن مسافة تراوحت ما بـين   -١

دها بالمنتجات الحيوانية ، فقد وصلت إلى مسافة تراوحت ما ، أما التي تزو) كم ٥٨٨ – ١٠(

  ) .كم ٣٥٠ – ١٠(بين 

النباتيـة  (يم المناطق التي تزود مدينة النجف  بالمنتجـات الزراعيـة    سباإلمكان تق -٢

  :إلى ما يأتي ) والحيوانية

ـ   األقضية والنواحي التابعة لمحافظة النجف المتمثلة بناحية -أ مال الحيدرية الواقعـة ش

العباسـية و  (وقضاء الكوفة والنـواحي التابعـة لهـا    ) كم ٤٠(التي تبعد عنها بمسافة المدينة 

، وقضـاء  ) ٢٢ – ١٥(عد عنها بمسافة تتراوح ما بين وتقع شمال شرق المدينة ، وتب) يةالحر

المناذرة وناحيتي المشخاب والقادسية ، وتقع جنوب وجنوب شـرق المدينـة ، وتبعـد عنهـا     

الشبكة التابعة إلى قضـاء النجـف    ناحية فضالً عن، ) كم ٤٨ – ٢٠(ما بين تراوحت بمسافة

) .كم ١٥٠(الواقعة جنوب غرب المدينة وتبعد عنها بمسافة  

 وبابـل  كربالء(محافظات فتشمل  والبعيدة عنها مدينة النجف منأما المدن القريبة  -ب

، أمـا المحافظـات   ) كم ٢٢٠ – ٦٠(ين إذ تبعد عنها بمسافة تتراوح ما ب) المثنىو والقادسية

 وصـالح الـدين   وديـالى  وبغداد والبصرة وذي قار وميسان واسط(البعيدة عن المدينة فهي 

مـا بـين    مسافة تتـراوح ، إذ تبعد عن المدينة ) ودهوكنينوى و وأربيل واألنبار والسليمانية

  ) .كم ٥٨٨ – ١٦٠(

  .ن وإيران وتركيا الدول المجاورة للقطر العراقي كسوريا واألرد -ج

 

ير فـي  ثفي تحديد منطقـة التـأ   تستعملمعيار المترددين من المعايير المهمة التي  يعد

تم المسح الميـداني  .  )١٥٤(المدينة ، إذ يعمل على تحديد أكثر من غرض للوافدين من خارجها

المتمثلة بثالث سيطرات رئيسة هي رة المحيطة بمدينة النجف ط السيطللمترددين من خالل نقا

:-  

  :سيطرة كربالء وأهم المناطق التي تمر بها هي  -١

  نجف –بغداد  

  نجف –كاظمية  –بغداد 

  نجف –كربالء 

                                                
) غير منشورة(داود سلمان بازل العاني ، مدن التوابع كإحدى بدائل النمو الحضري ، رسالة ماجستير ) ١٥٤(

  . ١١٤، ص ١٩٨٨/ واإلقليمي ، جامعة بغداد  مقدمة إلى مركز التخطيط الحضري



 

 
 

 نجف  –بابل 

  نجف –حيدرية  

٢- سيطرة المناذرة والمناطق التي تمر بها: 

  نجف –مناذرة  

  نجف  –المشخاب 

  نجف  –القادسية 

  نجف  –شامية 

  نجف –الحمزه 

  نجف –ديوانية 

  نجف –غماس 

  نجف –شنافية 

  نجف –السماوة 

  نجف –الناصرية 

  نجف –الرميثة 

  نجف –البصرة 

  :سيطرة الكوفة وتشمل المركبات القادمة من  - ١

  نجف –كوفه  

  نجف -العباسية 

  نجف –الحرية 

  نجف –بابل 

  نجف –مهناوية 

      من خالل اسـتجواب المتـرددين ولعينـة قوامهـا     المذكورلقد أجرى المسح الميداني 

 لمدينـة  ي جاءوا منها والغرض الـذي قـدموا ا  المناطق الت معرفةذلك بغية ) شخص ١٠٠٠(

غـراض  ، إذ حصـل المتـرددون أل  ونسبهم ، لقد تباينت أعداد المترددين إلى المدينة )(ألجله

                                                
)(  تم إجراء المسح الميداني للمترددين إلى مدينة النجف من خالل السيطرات التالية:  
 . ٢٠٠٨/  ٧/  ٢٠نجف بتاريخ  –سيطرة كربالء  -
 . ٢٠٠٨/  ٧/  ٢٢نجف بتاريخ  –سيطرة مناذرة  -
 .  ٢٠٠٨/  ٧/  ١٩نجف بتاريخ  –سيطرة كوفه  -



 

 
 

المتـرددين   ة، فيما كانـت نسـب  )٣٣(ول جد%)  ١٩.٢(، إذ بلغت العمل على النسبة األكبر

تهم اإلدارية حل المترددون ألغراض إنجاز معامالو%)  ١٩(إلغراض زيارة المرقد الشريف 

، أما عن أقل نسبة فقد كانت لغرض زيـارة األقـارب فـي    %) ١٣.٤( بنسبةبالمرتبة الثالثة 

  .فقط%)  ١.٩(أذ بلغت مدينة النجف 

 
 

  :بمقابلة المترددين على مدينة النجف في كل من  تمتالدراسة الميدانية التي : المصدر 

  ٢٠٠٨/  ٧/  ١٩سيطرة الكوفة بتاريخ .  

  ٢٠٠٨/  ٧/  ٢٠سيطرة كربالء بتاريخ . 

 ٢٠٠٨/  ٧/  ٢٢طرة المناذرة بتاريخ سي . 

يظهر أن محور ) ٣٤(وألجل تحديد إقليم المترددين إلى مدينة النجف ومن خالل جدول 

من المجموع الكلـي للمتـرددين ، فقـد    %  ٣٥نجف قد حصل على نسبة قوامها  –كربالء 

ـ    %)  ٧.٢(سجلت مدينة كربالء أعلى نسبة إذ بلغت  دها من المجمـوع الكلـي ، جـاءت بع

من المجموع الكلي للمترددين ، وقد حصل محـور  %)  ٣.٥(الحيدرية بالمرتبة الثانية بنسبة 

وجاء مركز قضاء الكوفة في . عن سابقه %) ٠.٢(بفارق %  ٣٤.٨نجف على نسبة  –كوفه 

% ٦.٩شخصاً وبنسبة  ٦٩المرتبة األولى من حيث عدد المترددين على هذا المحور ، إذ بلغ 

مـن  %)  ٤.٩(عام للمترددين، وجاءت ناحية العباسية في المرتبة الثانية بنسبة من المجموع ال

  
  ١٩.٢  ١٩٢  العمل في المدينة

  ١٩  ١٩٠  زيارة المرقد الشريف
  ١٣  ١٣٠  الدراسة

  ١٣.٤  ١٣٤  مراجعة الدوائر
  ٨  ٨٠  التسوق

  ٦.٥  ٦٥  العمل في الدوائر
  ٤.٥  ٤٥  إلغراض صيانة المركبات
  ٣  ٣٠  المرور إلى مناطق أخرى

  ٥  ٥٠  قبور الموتىزيارة 
  ٤.٥  ٤٥  مراجعة الدوائر الصحية

  ٢  ٢٠  الدفن
  ١.٩   ١٩  زيارة األقارب

  ١٠٠  ١٠٠٠  المجموع



 

 
 

وقـد  . من المجموع العـام  %)  ٣٠.٢(نجف  –المجموع الكلي وكانت حصة محور مناذرة 

تباينت نسب المناطق التي تعتمد هذا المحور في وصولها إلى مدينة النجف ، وعلى كل حـال  

مـن مجمـوع المتـرددين ،    %)  ٥.٥(األولى بنسبة مقدارها جاءت مدينة المناذرة بالمرتبة 

من المجموع الكلي للمتـرددين علـى   %)  ٣.٥(وجاءت مدينة الديوانية بالمرتبة الثانية بنسبة 

  .مدينة النجف 

 
 

 
  ٦.٩  ٦٩  الكوفة. ق.م/ نجف  –ر كوفه محو

  ٤.٤  ٤٤  قرى قضاء الكوفة

  ٤.٩  ٤٩  ناحية العباسية

  ٣.٢  ٣٢  ناحية الحرية

  ٤  ٤٠  مركز قضاء الحلة

  ٢.٣  ٢٣  ناحية الكفل

  ٠.٦  ٦  ناحية القاسم

  ٠.٢  ٢  مركز قضاء المحاويل

  ٠.٦  ٦  مركز قضاء الصويرة

  ٤  ٤٠  بغداد

  ٠.٥  ٥  قضاء المحمودية

  ٠.٤  ٤  ضاء الديوانيةمركز ق

  ٠.٥  ٥  ناحية المهناوية

  ٠.٧  ٧  ناحية الشنافية

  ٠.٤  ٤  مركز قضاء المناذرة

  ٠.٢  ٢  مركز قضاء السماوة

  ١  ١٠  ناحية المشخاب

  ٣.٥  ٣٥  ناحية الحيدرية/ نجف  –محور كربالء 

  ٢.٥  ٢٥  كربالء –قرى طريق نجف 

  ١.٦  ١٦  خان الربع

  ٧.٢  ٧٢  مركز ناحية كربالء

  ١.٧  ١٧  كز قضاء الهنديةمر

  ٤.٢  ٤٢  مركز قضاء الحلة

  ١.٤  ١٤  ناحية الكفل

  ٠.٥  ٥  ناحية سدة الهندية

  ٠.١  ١  ناحية الهاشمية



 

 
 

  ٠.٢  ٢  قضاء المسيب

  ٤.٢  ٤٢  بغداد

  ٠.٢  ٢  ناحية التاجي

  ١.٦  ١٦  مركز قضاء الكاظمية

  ٠.٢  ٢  مركز قضاء أبو غريب  

  ٠.١  ١  مركز قضاء الكوت

  ٠.٤  ٤  الصويرةمركز قضاء 

  ٠.٦  ٦  مركز قضاء الديوانية

  ٠.٤  ٤  ناحية غماس

  ١.٢  ١٢  ديالى 

  ٠.٢  ٢  مركز قضاء السماوة

  ٠.٤  ٤  مركز قضاء الناصرية

  ٠.٣  ٣  مركز قضاء العمارة

  ١.٦  ١٦  مركز قضاء البصرة

  ٠.٧  ٧  ناحية المشخاب

  ٥.٥  ٥٥  مركز قضاء المناذرة/ نجف  –محور مناذرة 

  ٣  ٣٠  بناحية المشخا

  ٠.٢  ٢  ناحية القادسية

  ٣.٥  ٣٥  مركز قضاء الديوانية

  ١.٢  ١٢  ناحية غماس

  ١.٣  ١٣  ناحية الشنافية

  ٣.٥  ٣٥  ناحية الشنافية

  ١.٢  ١٢  مركز قضاء الحمزه

  ٠.٢  ٢  ناحية المهناوية

  ١.٣  ١٣  مركز قضاء السماوة

  ١.٢  ١٢  مركز قضاء الرميثة

  ٢  ٢٠  مركز قضاء الناصرية

  ١  ١٠  ء الشطرةمركز قضا

  ٠.٥  ٥  مركز قضاء الرفاعي

  ٠.٤  ٤  مركز قضاء العمارة

  ٠.٥  ٥  مركز قضاء كربالء

  ١.٤  ١٤  مركز قضاء الكوت

  ١٠٠  ١٠٠٠  المجموع

  

لنجف من المحاور التي وزعت على المترددين القادمين إلى مدينة اة انتحليل استمارة االستب: المصدر   

  ).الكوفةو والمناذرة  كربالء (الثالث 



 

 
 

نجف يمكن أن يعزى إلـى   –وال شك أن النقص النسبي للمترددين على محور مناذرة 

علـى  ) القادسية والمشـخاب (ظة تردد بعض سكان مناطق القسم الجنوبي الشرقي من المحاف

وعليه فقد كانت المحصلة . مدينة الديوانية بسبب عامل القرب الجغرافي أو ألسباب اجتماعية 

  ).٢٥(تحديداً مكانياً إلقليم المترددين على مدينة النجف، توضحه الخريطة 

 

 

قبل الخوض في بحث هذا الموضوع ينبغي القول بأنه تم ، استبعاد المدارس االبتدائيـة  

والثانوية من التحديد اإلقليمي للخدمات التعليمية ذلك لتوافرها في جميع مناطق محافظة النجف 

المدارس المهنية ، لقلة هـذا   ، سواء أكانت حضرية أم ريفية ، لذا فقد اقتصرت الدراسة على

النوع منها بالقدر الذي عليه سابقتيها ، فقد أقتصر وجودها على مدينة النجف باعتبارها تمثـل  

فعددها في مدينة النجف خمس . المركز الرئيس والمدينة األولى ضمن هرم النظام الحضري 

إعدادية النجف الصـناعية  مدارس مهنية، وهي إعدادية الغري للبنين، إعدادية الغري للبنات و

ومعهد إعداد المعلمين ومعهد إعداد المعلمات ولغرض تحديد إقليم خدمات التعليم المهني، فقد 

فأما إعدادية الغري المهنيـة  . تم إجراء الحصر الشامل، لطالب تلكم المدارس المذكورين آنفاً

أي ) طالبـاً  ٤٥٢(ن عددهم جلهم من مدينة النجف، إذ كا) طالباً ٤٨١(للبنين، فقد بلغ عددهم 

) طالبـاً  ٢٩(فيما بلغ عدد الوافدين من مناطق اإلقليم ومدن محافظـات أخـر   %  ٩٤بنسبة 

والعباسية والحرية والمشـخاب  ، توزعوا على مدن الكوفة. من المجموع العام%) ٦(وبنسبة 

جـدول  . ضمن محافظة النجف والكفل ضمن محافظة بابل وغماس ضمن محافظة القادسـية 

، وأظهـرت  )طالبـة  ٣٥٤(أما إعدادية الغري للبنات ، فقد وصل عدد الطالبات فيهـا  ). ٣٥(

، يشـكل مـا نسـبته    )طالبة ٢٧(الدراسة الميدانية، إن عدد الطالبات من خارج مدينة النجف 

من العدد الكلي للطالبات، أما مناطق األصل فهي مدن الكوفة والعباسية  و المناذرة %)  ٧.٦(

 – ٧(ا تقدم أن المناطق التي يأتي منها الطالب والطالبات ، تتحدد بمسافة مابين ، ويالحظ مم

عند ناحيـة الحريـة وجنوبـاً    ) كم ٢٢(مركز قضاء الكوفة وبمسافة شمــاالً عند ) كم ١٠

ويقدر الوقـت المسـتغرق إلـى    ) كم ٣٢(بناحية المشخاب التي تبعد عن مدينة النجف مسافة 

  ) .دقيقة ٤٥ – ١٥(منطقة الوصول ما بين 



 

 
 

  

  



 

 
 

 

 

  : المصدر 
، سجالت إعدادية الغري المهنية للبنين للعام الدراسـي  يرية العامة لتربية محافظة النجفالمد -١

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ .  
اسـي  ، سجالت إعدادية الغري المهنية للبنات للعام الدريرية العامة لتربية محافظة النجفالمد -٢

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ .  
، سجالت إعدادية النجف الصـناعية للعـام الدراسـي    يرية العامة لتربية محافظة النجفالمد -٣

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧ .  
 – ٢٠٠٧إعداد المعلمين للعـام الدراسـي   امة لتربية محافظة النجف ، سجالت المديرية الع -٤

٢٠٠٨ .  
 – ٢٠٠٧د المعلمات للعـام الدراسـي   المديرية العامة لتربية محافظة النجف ، سجالت إعدا -٥

٢٠٠٨ .  
  

وتبـين إن أعـداد   ) طالباً ٨١٦(أما عن إعدادية صناعة النجف ، فقد بلغ عدد طالبها 

ويالحظ إن هؤالء يفـدون مـن   %)  ٣٠.٤(بنسبة ) طالباً ٢٤٨(الطلبة من خارج المدينة بلغ 

ومنها الكوفة و المنـاذرة،  منـاطق مختلفة من النواحي واألقضية التابعة إلى محافظة النجف، 

 


 



 



 



 



 

  ٤١٢  ٣١٣  ٥٦٨  ٣٢٧  ٤٥٢  النجف. ق.م
  ٥  -  ٢  -  -  الحيدرية. ن
  ١٧٢  ٩٣  ١٧٨  ١٢  ١٧  الكوفة. ق.م
  ١٨  ٤١  ٤٢  ٥  ٣  العباسية. ن
  ١٣  ٥  ٨  -  ٢  الحرية. ن
  ٤٥  ٧٤  ٢  ١٠  -  المناذرة. ق.م
  ٥٣  ٧٢  ١٠  -  ٥  المشخاب. ن
  ١٣  ١٤  ٢  -  -  القادسية. ن
  -  -  ٢  -  -  كربالء. ق.م
  -  ١  ١  -  -  الحلة. ق.م
  -  -  ٢  -  ١  الكفل . ن
  ١٢  ٤  ١  -  ١  غماس. ن

  مجموع الطلبة 

  قليمالوافدين من اإل
٣٣  ٣٠٤  ٢٤٨  ٢٧  ٢٩  

  ٧٤٣  ٦١٧  ٨١٦  ٣٥٤  ٤٨١  المجموع العام



 

 
 

فضالً عن ناحية الكفل ومركز قضاء الحلة في محافظة بابل ومركز قضاء كـربالء ضـمن   

  ) .كم ٨٠ – ٧(محافظتها، وبذلك يتحدد اإلقليم بمسافة تتراوح ما بين 

أما معهدا إعداد المعلمين والمعلمات ، فقد اقتصر وجودهما على مركز المدينة ، وبلـغ  

مـن  %)  ٤٩.٣(بنسبة بلغت ) طالباً ٣٠٤(لقادمين من اإلقليم للدراسة في األول عدد الطالب ا

وكان عدد القادمات ) طالبة ٧٤٣(المجموع الكلي للطلبة، معهد إعداد المعلمات ، فقد بلغ العدد 

من المجمـوع الكلـي لطالبـات    %)  ٤٤.٥(وبلغت نسبتهن ) طالبة ٣٣١(من خارج المدينة 

  .المعهد 

مكننا تحديد إقليم التعليم المهني لمدينة النجف ، إذ شمل أقضـية ونـواحي   مما تقدم ، ي

وكـذلك يشـمل   ) كـم  ٤٠(المحافظة، فهو يمتد شماالً ليشمل ناحية الحيدرية الواقعة على بعد 

العباسية والحرية، التي تبعد عن مدينة النجف مسافة تتراوح مـا  ، مركز قضاء الكوفة فناحيتي

هذا اإلقليم بعض المدن منها الحلة وكربالء ، والتان تقعان على بعد ويضم ) كم ٢٢ – ٧(بين 

على التوالي، ويمتد جنوباً باتجاه مركز قضاء المنـاذرة فناحيـة القادسـية و    ) كم ٨٠و ٦١(

علـى التـوالي أنظـر    ) كـم  ٤٨و ٣٢و ٢٠(المشخاب ، التي تبعد عـن المدينـة بمسـافة    

  ).٢٦(خارطة

 

 

الكهربـاء  (يوجد في مدينة النجف معهداً تقنياً متخصصاً ، يضم عشـرة أقسـام هـي    

والمحاسبة والخياطة واإلدارة القانونية والبناء واإلنشـاءات الهندسـية والمكـائن والمعـدات     

، وقد اسهمت هذه األقسام كثيراً فـي اجتـذاب أعـداد    )الت واإللكترونيك والحاسباتواالتصا

كبيرة من الطلبة من خارج المدينة سواء من األقضية والنواحي أم من المحافظات القريبة منها 

  . )١٥٥(أو البعيدة عنها

 وكانت حصة المناطق التي تقع خارج حدود مدينـة ) طالباً ١٤٠٨(بلغ عدد الطالب فيه 

النجف سواء ضمن إقليمها الكثيف أم الواسع أم تلك المناطق التـي تعـود لمحافظـات أخـر     

من العدد الكلي ، توزعت %)  ٢٨.٨(أي بنسبة ) ٣٦(جدول ) طالباً ٤٠٦(مجاورة ما مقداره 

األخـر  ) المحافظـات (على المناطق التابعة لإلقليم ، وقد حصلت المناطق %)  ١٥.١(بواقع 

  %) . ١٣.٨(قية وقوامها على النسبة المتب

                                                
  . ٢٤٠فته سعيد ، اإلقليم الوظيفي لمدينة النجف الكبرى ، مصدر سابق ، صعلي ل) ١٥٥(



 

 
 

  



 

 
 

  )٣٦(جدول رقم 

عدد الطالب ومناطق سكناهم في المعهد التقني في مدينة النجف للعام الدراسي 

٢٠٠٨ – ٢٠٠٧  

 


 
 



 

  ٢  السماوة. ق.م١  النجف. ق.م
  ١  الرميثة. ق.م  ٧  الحيدرية . ن
  ٥  الناصرية. ق.م١  الكوفة. ق.م

  ٤  سوق الشيوخ. ق.م  ٥  الكوفة قرى قضاء
  ٤  الشطرة. ق.م١  العباسية. ن
  ٤  الجبايش. ق.م  ٧  الحرية. ن

  ٢  العمارة . ق.م٢  المناذرة. ق.م
  ٢  قلعة صالح. ق.م٢  المشخاب. ن
  ١  البصرة. ق.م١  القادسية. ن

  ٢  شط العرب. ق.م  ١ –مزارع طريق نجف 
  ٢  الكوت. ق.م  ٥  كربالء. ق.م

  ٣  العزيزية. ن  ٢  الحسينية .ن
  ١  الموفقية. ن  ٣  الحلة. ق.م

٣  بغداد  ٢  الكفل. ن
  ١  المدائن. ق.م  ١  اإلسكندرية. ن
  ٢  المحمودية. ق.م  ٢  المحاويل. ق.م
  ١  أبو غريب. ق.م  ٢  الهاشمية. ق.م
  ٢  جلوالء. ن٣  الديوانية. ق.م

  ٣  بعقوبة. ق.م٢  غماس. ن
  ٢  بيجي٢  الشامية. ق.م

  ١  الدجيل. ق.م  ١  آل بدير. ن
  ٣  تلعفر. ق.م  ٣  الحمزة. ق.م

مجموع من خارج   ٢  الشنافية. ن

  المدينة

٤

  ٤  المهناوية. ن  ٠٦
١  المجموع الكلي  ٢  عفك. ق.م

  ١  الدغارة. ن  ٤٠٨

.٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، سجالت أعداد الطلبة للعام الدراسي عمادة المعهد التقني، شعبة التسجيل: المصدر 



 

 
 

على ما تقدم يمكن أن نحدد إقليم خدمات المعهد المذكور، ليشمل محافظات كربالء وبابل  بناء

وتتـراوح  . والقادسية والمثنى وذي قار وميسان والبصرة وبغداد وديالى ومركز قضاء تلعفـر 

  ) .٢٧(، خريطة )كم ٣٣٢ – ٦٠(المسافة المقطوعة إلى مدينة النجف بين 

 

البـالغ عشـر    )(ليات من مجموع كليات جامعة الكوفـة لقد ضمت مدينة النجف أربع ك

بلغ عدد طـالب الكليـات األربـع    ) كلية التربية للبنات واآلداب والهندسة والفقة(كليات وهي 

، فأمـا  ) ٣٧(اخرى جدول  توزعوا عليها بأعداد ونسب تختلف من واحدة الى) طالباً ٦٣٥٠(

، وبلغت  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧للعام ) طالبة ٢٨٠١(كلية التربية للبنات فقد بلغ عدد طالباتها الكلي 

 ١٥٢٨(، في حين بلغ عدد طالب كليـة اآلداب    %)  ٥٣.٦(نسبة ممن يسكن خارج المدينة 

، أمـا كليـة    %) ٥٩.٢(، أما عن القادمين من خارجها ، فقد بلغـت نسـبتهم   ) طالباً وطالبة

%)  ٥٦.٢(شكل ما يفد من خارج مدينة النجف ) ١٢٦٦(الهندسة فقد وصل عدد طالبها الى 

من %)  ٢٦.٩(أما كلية الفقة للدراسات اإلسالمية ، فقد كانت نسبة القادمين من خارج المدينة 

  ) .طالباً ٧٥٥(المجموع الكلي لطلبتها البالغ 

منهم يمثلون %)  ٥٢.٣(نجد إن ) الكليات(ب فيها وإذا ما أخذنا المجموع الكلي للطال

الطالب الذين قدموا من خارج مدينة النجف ، وهذا ما يؤكد الدور اإلقليمي لمدينة النجف مـن  

واإلقلـيم  ) النجـف (خالل هذه المؤسسات ، مما يسهم في تعميق وتعزيز أواصر العالقة بينها 

  .الذي تتبع له 

  -:يمكن معها استنتاج اآلتي) ٣٧(دة في الجدول ونظرة تحليلية للمعطيات الوار

بلغت نسبة الطلبة القادمين من األقضية والنواحي التابعة لمدينة النجف أو ما يعرف  -١

) كـم  ٤٨ – ٧(الذي يبعد عن المدينة مسافة تتـراوح مـا بـين    %)  ٢٥.١(باإلقليم الكثيف 

 ).دقيقة ٤٥ – ١٠(ويتراوح الزمن المستغرق لقطع المسافة إليها ما بين 

  ٢- أما اإلقليم الواسع أي المحافظات المجاورة لها والبعيدة عنها، فإن نسبة ما يشكله

ويصل تأثير الكليات األربع إلى محافظات بابل وكـربالء  %)  ٢٧.٢(قد بلغ ) الكليات(طالبها 

 .والقادسية وواسط وذي قار والمثنى وبغداد وديالى والبصرة

  

                                                
)(  هناك مشروع مجمع)ضمن حدود مدينة النجف سوف ينتهي العمل فيـه بحلـول  عـام    ) مدينة جامعية

 . م يضم جميع كليات الجامعة، مما سيعطي للمدينة بعداً  ونفوذاً أقليمياً كبيراً في هذا المضمار ٢٠١١



 

 
 

 



 

 
 

  )٣٧(جدول رقم                                       

عدد الطالب ومناطق سكناهم في كليات جامعة الكوفة الواقعة ضمن مدينة النجف 

  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧للعام الدراسي 

  مناطق السكن
كلية التربية 

  للبنات
  كلية الهندسة  كلية اآلداب

كلية الفقه 

للدراسات 

  اإلسالمية

  ٥٥٢  ٥٥٤  ٦٢٤  ١٣٠٠  النجف. ق.م
  ٣  ٣  ١٢  ٢  لحيدرية ا. ن
  ٥٥  ٢٨٠  ٢٢٥  ٣٨٠  الكوفة. ق.م
  ٦  ١٠  ٣٥  ٥٢  العباسية. ن
  ٤  ٧  ٢٤  ٣٥  الحرية. ن

  ٧  ٢٥  ٥٤  ١٤٥  المناذرة. ق.م
  ١٠  ٢٠  ٥٥  ٨٥  المشخاب. ن
  ٥  ٥  ٢٣  ٢٥  القادسية. ن
  ١٢  ٣٥  ٤٥  ٨٣  كربالء. ق.م
  ٨  ٦  ١٨  -  الهندية. ق.م
  -  ٣  ١٥  -  الحسينية. ن

  ٣  -  ٣  -  عين التمر. ق.م
  ١٢  ٥٥  ٤٨  ٥٥  الحلة

  ٢  ٥  ١٥  ٣٥  الكفل . ن
  -  ٤  ١٢  ٢٥  اإلسكندرية. ن
  ١  ٣  ١٦  ١٥  المسيب. ق.م

  ٤  -  ٦  ٦  القاسم. ن
  ١  ٥  ٧  ٢٥  المحاويل. ق.م
  -  ٤  ٧  ٢٠  هاشميةال. ق.م

  -  ٢  -  -  مشروعال. ن
  -  ٥  ٥  ٣٥  دحتيةالم. ن
  -  -  ٣  ١٠  أبو غرق. ن
  ١٣  ٨٥  ١٢  ٦٥  الديوانية. ق.م

  -  ٣  ٣  ٧  ديرالس. ن
  -  ١٠  ١٧  ٥٥  غماس. ن
  ١٠  ٧  ٢  ٢٥  عفك. ق.م

          



 

 
 

  ٧  ٢٥  ١٢  ٦٥  شامية. ق.م
  ٥  ٦  ٣  ٢١  دغارة. ن
  ٦  ٣  ٥  ٤٥  مهناوية. ن
  -  ٢  ٢  ٢٤  السنية. ن
  -  ٣  ٥  ٥٥  شنافية. ن
  -  ١  ٢   ١٠  شافعية. ن
  -  ٥  ٢  ١٥الحمزة . ق.م
  ٤  ٤  ٣  ٤  الكوت. ق.م
  -  ١  ١٠  -  الحي. ق.م
  -  ١  ١١  -  الصويرة .ق.م

  -  -  ٧  -  الحضرية. ن
  -  -  ٣  -  شيخ سعد. ن
  -  ١  ٦  -  الزبيدية. ن

  -  ١  ٣  -  النعمانية. ق.م
  -  ١  ٧  -  العزيزية. ن
  ١٠  ٤٥  ١٢  ٢٨  السماوة. ق.م

  -  ١  -  ٤  المجد. ن
  -  ٢  ٣  -  الرميثة. ق.م

  -  -  ٢  -  الوركاء. ن
  -  -  -  -  الخضر. ق.م
  ٦  ٧  ١٢  ٤٥  الناصرية. ق.م

  -  -  ٣  -  قلعة سكر. ن
  -  -  ١١  -  الشطرة. ق.م

  -  -  ٢  -  الدواية. ن
  -  -  ٤  -  النصر. ن

  -  -  ٣  -  الرفاعي. ق.م
  -  -  ٤  -  سوق الشيوخ. ق.م

  -  -  ٢  -  الفجر. ن
  ٤  -  ٥  -  العمارة. ق.م
  -  -  ٧  -  البصرة. ق.م

  -  -  ٥  -  أم قصر. ن
  -  -  ٣  -  شط العرب. ق.م

  ٥  ٢٠  ٤٤  -  بغداد

  -  -  ٧  -  حموديةالم. ق.م



 

 
 

  -  -  ٣  -  أبو غريب. ق.م
  -  -  ١١  -  بعقوبة. ق.م
  -  -  ٣  -  بلدروز. ق.م

  -  -  ٢  -  السعدية. ن
  -  -  ٤  -  الخالص. ق.م

  -  -  ٢  -  هبهب. ن
  -  -  ٣  -  كنعان. ن
  -  ١  ٤  -  تلعفر. ق.ن
  -  -  ٢  -  بلد. ق.م

مجموع الطلبة 

  القادمين من خارج المدينة
٢٠٣  ٧١٢  ٩٠٤  ١٥٠١  

  ٧٥٥  ١٢٦٦  ١٥٢٨  ٢٨٠١  موع الكليالمج

  : المصدر 

  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، سجالت أعداد الطلبة للعام عمادة كلية التربية للبنات -١

 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، سجالت أعداد الطلبة للعام الدراسي عمادة كلية اآلداب -٢

 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، سجالت أعداد الطلبة للعام الدراسي عمادة كلية الهندسة -٣

 .٢٠٠٨ – ٢٠٠٧، سجالت أعداد الطلبة للعام الدراسي ية الفقةعمادة كل -٤

إذ ) ٢٨(وباإلمكان تحديد إقليم خدمات التعليم الجامعي لمدينة النجف بالنظر إلى خريطة 

يمتد شماالً ليصل إلى محافظة نينوى عبر محافظات، بابل وكربالء وصالح الدين، ثم يتجـه  

باً ليصل محافظة البصرة، عبـر محافظـات الوسـط  و    شرقاً ليشمل محافظة ديالى، ثم جنو

  .الجنوب

  

توصف الخدمات الصحية بأنها ذات طابع إقليمي، لما تقدمه من خدمات لسكان المدينـة  

لتعليمـي  واإلقليم معاً، وقد تم إجراء المسح على مستشفيات المدينة، وهي مستشفى الصـدر ا 

  .)(ومستشفى الحكيم العام، ومستشفى األمير األهلية) للوالدة(ومستشفى الزهراء 

                                                
)(  تم استبعاد مستشفى األمير األهلي لعدم وجود أرشيف خاص بالمرضى الراقدين بسبب قصر مدة المكوث

 .في المستشفى التي قد تتراوح بين عدة ساعات عدة ويوم واحد 



 

 
 

  

  



 

 
 

ومن خالل الدراسة الميدانية التي أجريت على المرضى الراقـدين والمـراجعين فـي    

المستشفيات المذكورة آنفاً ، فقد تباينت مناطق األصل ما بين تابعة إلقليم المدينة وأخرى تابعة 

محافظات أخر قريبة ، فأما مرضى مناطق اإلقليم فقد تمثلت بناحية الحيدريـة ومركـز   لمدن 

، وأيضـاً مركـز قضـاء المنـاذرة ، ونواحيهـا      ) العباسية والحرية(قضاء الكوفة بنواحيها 

وأما المرضى اآلخرين ، فقد قدموا من مدن محافظات كـربالء وبابـل   ) المشخاب والقادسية(

الخ ، فضالً عن بعض الدول المجـاورة ، وخاصـة فـي مواسـم     . .....وواسط والقادسية 

  .الزيارات وأكثرهم من دولة إيران 

إن عدد المرضى الراقدين في مستشفى الصدر التعليمي مـن  ) ٣٨(ويتضح من الجدول 

%  ١٥.٦وشكلوا نسبة  ٢٠٠٨/  ٧/  ٢إلى  ٥/  ٢للمدة من ) مريضاً ١٦٠٦(خارج المدينة 

رضى ، إن استقطاب هذه المؤسسة لهذا الكم الكبير جاء علـى خلفيـة   من المجموع الكلي للم

الخدمات المقدمة ، وتوافر األجهزة الطبية الحديثة والكادر الطبي المتمـرس ، فضـالً عـن    

....) المفراس وتخطيط القلب والتحليالت المرضـية  (مجانية الخدمات والسيما المختبرية منها 

) مريضاً ٨٩٩(بلغ عدد المرضى من خارج المدينة ما مقداره  تليها مستشفى الحكيم العام ، إذ

من المجموع الكلي للمستشفى ، وجاءت بالمرتبة الثالثـة مستشـفى   %)  ١١.٣(أي ما نسبته 

مـن  %)  ١٢.٤(بنسـبة  ) مريضاً ٢٥٢(، إذ بلغ عدد المرضى ) للوالدة و األطفال(الزهراء 

  .مجموع الراقدين فيها 

نـه باإلمكـان تحديـد اإلطـار المكـاني إلقلـيم مدينـة النجـف                    واستناداً لما تقدم فإ

، إذ يمتد إلى الشـمال الغربـي باتجـاه محافظـة نينـوى لمسـافة                                 ) ٢٩(الصحي ، خريطة 

عبر محافظات بابل وكربالء وصالح الدين شماالً التي تبعد عن مدينـة   )( )كم ٥١٧(مقدارها 

، بعدها يمتد اإلقليم باتجاه الشمال الشرقي إلـى محافظـة كركـوك    )كم ٢٩٦(دار النجف بمق

بعدها يتجه شرقاً ليشمل محافظات ديالى وواسط وميسان ، وتبعد ) كم ٣٨٤(وبمسافة مقدارها 

ثم يتجـه جنوبـاً إلـى    ) كم ٢٧٦ – ٢٠٠(هذه المحافظات عن المدينة بمسافة تتراوح ما بين 

ومنها الى ) كم ٨٠(، ثم إلى كربالء وتبعد مسافة )كم ٣٨٠(د مسافة محافظة البصرة التي تبع

  ).كم ١٨٠(محافظة بابل، ويشمل أيضاً القادسية وبغداد التي تبعد عن مدينة النجف مسافة 

   

 

                                                
)(  وزارة : المسافات الفاصلة بين مدينة النجف ومناطق النفوذ اإلقليمي مقدرة بالكيلو مترات مصدرها

 .ن اإلنمائي ، مركز اإلحصاء ، المديرية العامة إلحصاء محافظة النجف التخطيط والتعاو



 

 
 

  )٣٨(جدول 

  ٢٠٠٨/  ٧/  ٢ – ٥/  ٢إقليم الراقدين في مستشفيات مدينة النجف للفترة من 

  المناطق
 مستشفى الصدر

  التعليمي

مستشفى الحكيم 

  العام

مستشفى الزهراء 

  للوالدة واألطفال

  ١٧٧٢  ٦٠٤٦  ٨٦٦٩  النجف. ق.م
  ٦  ٥  ١١   قرى قضاء النجف

  ٢  ٣  ٥  خان الربع
  ١  ٤  ٩ - طريق نجف 

  ١٢  ٥٢  ٩٢  الحيدرية. ن
  ٦٥  ٤٣٢  ٤٩٤  الكوفة. ق.م

  ٢  ٢٠  ٣١  قرى قضاء الكوفة
  ٢٠  ٧١  ١١٣  عباسيةال. ن
  ١٠  ٣٢  ٥٩  ريةحال. ن

  ١٦  ٦٠  ٦٥  المناذرة. ق.م
  ٣٢  ٨٨  ١٢١  المشخاب. ن
  ٢٠  ٢٥  ٥٦  القادسية. ن
  ٤  ٥  ١١  كربالء. ق.م

  ٢  -  ١  الهندية. ق
  ٣  ٢١  ١٤  الحلة. ق.م

  -  -  ١  القاسم. ن
  ١٣  ١٥  ٥٤  الكفل. ن

  -  ٢  ٢  المحاويل. ق.م
  ١  ١  ٢  المدحتية. ن
  -  ١  -  أبو غرق. ن
  ١  ١٣  ١٤  ديوانيةال. ق.م

  ٢٢  ٣٥  ١٥٢  غماس. ن
  ٣  ١٠  ٤٥  شامية. ق.م

  -  -  ٢  شافعية. ن
  ٤  ٥  ٤٥  الشنافية. ق
  ٢  ٦  ٢٠  المهناوية. ن
  ١  -  ١  عفك. ق.م
  -  ٣  ٤  سومر. ن

  -  ٢  ١  الحمزة. ق.م



 

 
 

  -  -  ١  الدغارة. ن
  -  ٤  ٨  السماوة. ق.م
  -  ٢  ٤  الخضر. ق.م

  -  -  ١  الوركاء. ن
  -  ٢   ٢  الرميثة. ق.م
  ١  ٣  ٦  ناصرية. ق.م
  -  ٦  ٥  الشطرة. ق.م

  -  -  ٢  الفهود. ن
  -  ٣  ٦  سوق الشيوخ. ق.م

  -  ١  ٢  الرفاعي. ق.م
  ٤  ٥  ١٢  العمارة. ق.م

  -  ٣  ٢  المجر الكبير. ق.م
  -  ١  ٢  قلعة صالح. ق.م

  -  ١  ٣  السالم. ن
  ١  ٢١  ٣٠  البصرة. ق.م
  -  ٣  ٥  الزبير. ق.م

  -  ٢  ٤  شط العرب. ق.م
  -  ١  ٣  أم قصر. ن
  -  ٥  ٤  قرنةال. ق.م
  -  ١  ٤  المدينة. ق.م

  -  -  ٢  أبو الخصيب. ق.ن
  -  ١  ٣  النعمانية. ق.م
  -  ١  ١ - الصويرة . ق.م

  ٦  ٢١  ٦٠  بغداد
  -  ١  -  المحمودية. ق.م

  -  ١  ١  اليوسفية. ن
  -  -  -  أبو غريب

  -  ١  ٣  بعقوبة. ق.م
  -  ٢  ١  خان بني سعد. ن

  -  ١  ١  كركوك. ق.م
  -  ٢  -  داقوق. ق.م
  -  -  -  الموصل. ق.م

  -  ٤  ٢  طهران -إيران 
  -  ١  ٦  برزخان -إيران 



 

 
 

  -  ٢  ٣  قم -إيران 
مجموع الراقدين من 

  خارج مدينة النجف
٢٥٢  ٨٩٩  ١٦٠٦  

  ٢٠٢٤  ٦٩٤٥  ١٠٢٧٥  المجموع الكلي

  : المصدر 

  .٢٠٠٨/  ٧/  ٢إلى /  ٥/  ٢الصدر  ، سجل المرضى الراقدين في مستشفىوزارة الصحة -١

 .٢٠٠٨/  ٧/  ٢إلى /  ٥ / ٢الحكيم  ، سجل المرضى الراقدين في مستشفىالصحة وزارة -٢

/  ٧/  ٢إلـى  /  ٥/  ٢)  الدةللو(، سجل المرضى الراقدين في مستشفى الزهراء وزارة الصحة -٣

٢٠٠٨.  

أما ما يخص المراجعين للعيادات الخارجية ، ففي مستشفى الصدر التعليمي، قد تـم     

، ولقد بلغ عـدد  %) ٦٩.٧(وشكلت ما نسبته ) مراجعاً ١٠٢٤(من ) عاًمراج ٧١٤(استجواب 

، أنظـر جـدول   )١٥٦(%) ٢٣(ما نسـبته  ) مراجعاً ١٦٤(المراجعين من خارج مدينة النجف 

)٣٩(.    

 ٣٧٨(مـن أصـل   ) مراجعـاً  ٢٢٣(أما عن مستشفى الحكيم العام، فقد تم اسـتجواب  

 ١٠٣(مراجعين من خـارج مدينـة النجـف    ، إذ بلغ عدد ال%) ٥٩(وبلغت النسبة ) مراجعاً

  .من العدد الكلي للمراجعين المستجوبين%)  ٤٦.٢(، ما نسبته )مراجعاً

من أصـل  ) مراجعاً ١٦٣(، فقد تم استجواب ) للوالدة واألطفال(أما مستشفى الزهراء 

من المراجعين للمستشفى نفسها، أما عن المراجعين مـن خـارج   %)  ٧٤.٨(وبنسبة ) ٢١٨(

. من العدد الكلي للمـراجعين %)  ٣٥.٦(أي ما نسبته ) مراجعاً ٥٨(ة ، فقد بلغ عددهم المدين

وبهذا نجد أن النفوذ اإلقليمي لمدينة النجف في مجال الخدمات الصحية يبلـغ مـديات كبيـرة    

ويغطي مساحات واسعة ويخدم أعداداً كبيرة من السـكان علـى مسـتوى المدينـة واإلقلـيم      

  .والمناطق األخرى 

 

انصرفت الدراسة في هذا المجال الى اعتماد معمل األلبسة الرجالية الجاهزة في مدينـة  

النجف ، إذ يعد من أكبر المؤسسات الصناعية في المدينة، إذ يضم أعداداً كبيـرة مـن اليـد    

معرفة العالقة بين مناطق السكن للعاملين ومواقـع العمـل،   ول، )عامالً ١٧٠٣(العاملة، بلغت 

                                                
  . ٢٠٠٨/  ٧/  ٦الدراسة الميدانية التي أجريت للعيادة الخارجية لمستشفى الصدر يوم ) ١٥٦(



 

 
 

 

 



 

 
 

                                     

  )٣٩(جدول 

  أعداد المراجعين للعيادات الخارجية واالستشارية في مستشفيات مدينة النجف

  المناطق
مستشفى الصدر 

  التعليمي

مستشفى الحكيم 

  العام

مستشفى الزهراء 

  للوالدة واألطفال

  ١٠٥  ١٢٠  ٥٥٠  النجف. ق.م
  -  ٢  ١  قرية مظلوم

  ١٤  ٤٥  ٧١  الكوفة. ق.م
  ٢  ٩  ٨  قرى قضاء الكوفة

  ٤  ٥  ١٤  العباسية. ن
  ٣  ٢  ٥  الحرية. ن

  ١  ٤  ١-مزارع طريق نجف
  ٣  ٤  ٤  حيدريةال. ن

  -  ٢  ١  خان الربع
  ٢  ٤  ٦  المناذرة. ق.م

  ١٢  ٤  ١٦  المشخاب. ن
  ٦  ٥  ٨  القادسية. ن
  ٣  ٢  ٣  لحلةا. ق.م

  -  ٤  ٣  الكفل. ن
  ٣  ٣  ٩  غماس. ن/ ديوانية 

  ٢  ٢  ٢  شامية. ق.م
  ٤  ١  ٦  الشنافية. ن
  -  ١  ٢  السماوة. ق.م

  ٤  ٤  ٤  بغداد
مجموع المراجعين 

  من خارج مدينة النجف
٥٨  ١٠٤  ١٦٤  

  ١٦٣  ٢٢٣  ٧١٤  المجموع العام

، ٧/  ٦خارجية لمستشفى الصدر التعليمـي يـوم   الدراسة الميدانية التي أجرتها الباحثة للعيادات ال: المصدر 

  .٢٠٠٨/  ٧/  ٨ومستشفى الزهراء للوالدة يوم  ٧/  ٧ومستشفى الحكيم يوم 



 

 
 

الذي تضمن بيانـات تخـص إقلـيم اليـد العاملـة      ) ٤٠(يمكن توضيح ذلك من خالل جدول 

  :الصناعية لمدينة النجف، كما يأتي 

لعامله الصناعية على مستوى المناطق التـي  يعد قضاء الكوفة الممون الرئيس لليد ا -١

توزعـت علـى النـواحي    % ٥١.٥تقع خارج حدود المدينة، فقد استحوذ على نسبة قوامهـا  

  :والقرى التابعة له وعلى النحو اآلتي

من مجموع المتدفقين وضمن مسـافة  % ٣٨.٢حصل مركز قضاء الكوفة على نسبة  -

  .كم عن مركز المدينة)١٠-٧(تتراوح بين 

امتدت منطقة تدفق قوة العمل نحو الشمال الشرقي، لتشمل ناحيتي العباسية والحريـة   -

  .على التوالي%) ٨و  ٥.٣(كم إذ استحوذتا على نسبة مقدارها )٨.١٥(اللتين تقعان على بعد 

يحتل قضاء الشامية الذي يقع جنوب شرق المدينة ، المرتبة الثانية بعدد العـاملين   -٢ 

تقريباً عـن  ) كم ٦٢.٥(من مجموع العاملين خارج المدينة وضمن مسافة %)  ١٥.١(وبنسبة 

  .مركز مدينة النجف 

من مجموع المتدفقين للمدينة وضـمن  %)  ١٤(أما قضاء المناذرة، فقد بلغت نسبته  -٣

  .عن مركز المدينة ) كم ٢٠(مسافة تبعد 

قادسية اللتين تقعـان  كما تمتد منطقة التدفق نحو الجنوب باتجاه ناحيتي المشخاب وال -٤

مـن مجمـوع العـاملين    %)  ٤.٦(على التوالي، إذ تسهمان بنسبة ) كم ٤٨و  ٣٢(على بعد 

 .خارج مدينة النجف

شملت منطقة التدفق ناحية غماس والتي تقع شرق مدينة النجف، إذ بلغـت نسـبة    -٥

 .من مجموع العاملين القادمين للمدينة%)  ٤.٤(المتدفقين فيها 

ر نطاق تدفق العاملين باتجاه الشمال نحو مـدينتي الحلـة وكـربالء، اذ    كما يستم -٦

على التوالي مـن المجمـوع الكلـي للعـاملين المتـدفقين               %)  ٠.٩و  ٠.٥(يسهمان بنسبة 

 .من اإلقليم

، )٣٠(مما تقدم يمكننا تحديد إقليم اليد العاملة الصناعية في مدينة النجف ومن الخريطة 

لكوفة الواقع شمال شرق مدينة النجف ويمتد نحو الجنوب والجنوب الشـرقي،  إذ يضم قضاء ا

ليضم قضاء المناذرة وناحيتي المشخاب والقادسية، ويتجه شرقاً ليشمل قضاء الشامية، ومن ثم 

  .يتجه شماالً ليشمل مدينتي الحلة وكربالء



 

 
 

  

  )٤٠(جدول 

سة الرجالية الجاهزة في مدينة إقليم اليد العاملة الصناعية للمتدفقين إلى معمل األلب

  النجف

  النسبة المئوية  عدد المتدفقين  مناطق السكن

  ٢٤.٩  ١٤٠  الكوفة. ق.م
  ٥.٣  ٣٠  العباسية. ن
  ٨  ٤٥  الحرية. ن

  ١٤  ٨٠  المناذرة. ق.م
  ٤.٦  ٢٦  المشخاب. ن
  ٤.٦  ٢٦  القادسية. ن
  ١٥.١  ٨٥  الشامية. ق
  ٤.٤  ٢٥  غماس. ن

  ١٣.٣  ٧٥  الكوفة/ ميسان 
  ٤.١  ٢٣  لرضويةا

  ٠.٥  ٣  الحلة
  ٠.٩  ٥  كربالء

مجموع العاملين من خارج 

  المدينة 
٣٣.١  ٥٦٣  

  ٦٦.٩  ١١٤٠  مدينة النجف

  ١٠٠  ١٧٠٣  المجموع الكلي

  

وزارة الصناعة، معمل األلبسة الرجالية الجاهزة، قسم المتابعة والتخطيط، غرفة البحث والتطوير، : المصدر 

.م ٢٠٠٨ 



 

 
 



 

 
 

 
تُعد التجارة إحدى الفعاليات المهمة التي وفرت أساساً مهماً للتنميـة الحضـرية التـي    

، لذا تُعد جانباً مهماً من األنشطة االقتصادية، التـي تقـدم   )١٥٧(حددت هيأة المدينة وخصائصها

ل الخدمات التجارية بما يحتاجـه السـكان   وتتمث. خدماتها إلى المدينة وإقليمها الكثيف والواسع

من السلع والخدمات المقدمة من المؤسسات التجارية و األسواق و الحـرفيين و المطـاعم و   

  .)١٥٨(المقاهي، وتسهم تلك األنشطة في تفعيل التكامل التجاري ما بين المدينة وإقليمها

على استمارة استبانة أعدت  لقد تم تحديد إقليم الخدمات التجارية لمدينة النجف ، اعتماداً

لهذا الغرض ، إذ تم توزيعها على عينة من المؤسسات التجارية في سوق المدينة المتخصصة 

للمفرد والجملة ، وقد تضمنت االستمارة أسئلة عن أعداد المستفيدين ومناطق سـكناهم ، مـن   

التجـاري  ) النجف مدينة(أجل إسقاط هذه المعلومات على خريطة يتم في ضوئها تحديد إقليمها 

  -:وكما يأتي 

  
، على ما يعبر عنه بـاإلقليم الكثيـف او الممـاس،    )(تمثل هذا اإلقليم في مدينة النجف

بأن المؤسسات التجارية للمفرد تقدم خدماتها ) ٤١(، ويتضح من بيانات الجدول )٣١(خريطة 

من مجموع المتبضعين، أمـا  %)  ٤٧(سكان مدينة النجف ، إذ بلغت نسبتهم بشكل كبير إلى 

من المجموع الكلـي، أمـا عـن    %)  ٣٠(نسبتهم من األقضية والنواحي فقد بلغت ما مقداره 

النسبة المتبقية فقد احتلتها بعض المناطق األخر من العراق داخله وخارجه بسـبب مركزيـة   

يل بيانات الجدول يمكننا تحديد اإلطار الخـارجي للمسـاحة   ومن تحل. )(مدينة النجف الدينية

إذ يمتد شماالً حتى يصل إلى الموصل، وشرقاً حتى مدينة . التي تغطيها خدمات تجارة المفرد 

السليمانية، بعدها يتجه غرباً إلى مدينة الرمادي وجنوباً حتى مدينة البصرة، ويمتد حتى يصـل  

عراق ومنها سوريا واألردن والكويـت وايـران والسـعودية    إلى األقطار العربية المحيطة بال

الخ وبهذا يتضح لنا ابعاد اقليم تجارة المفرد الذي يمتد بمختلف االتجاهات لذلك نجد سيطرة ...

  .مدينة النجف على هذا النوع من االقاليم
                                                

(1) D.F. Mulvihill and R.C. Malvill , Market and Urban growth , Latten educational 
Puldishing , 1970 , P.50 . 

ً عن جبر عطیھ جوده المیاحي ، اإلقلیم الوظیفي لمدینة الكوت والحلة ، مصدر سابق ، ص   . ٢١٧نقال
  . ٢٥٦علي لفتھ سعید ، اإلقلیم الوظیفي لمدینة النجف الكبرى ، مصدر سابق ، ص) ٢(
)(     تم اختيار عينة من المحالت التجارية في سوق المدينة المركزيـة بلغـت)ـ  %)  ٥٧ ددهم    والبالغـة ع

 . ٢٠٠٨/  ٨/  ١إلى  ٧/  ١للفترة من ) محالً تجارياً ١٦٥٨(تجارياً من مجموع ) محالً ٩٤٢(
)(   تم استبعاد المناطق)البعيدة من التحديد اإلقليمي ، ألنها لم تباشر المدينـة لهـذا الغـرض    ) المحافظات

ال يمكن القياس ألن هذا يتنافى مع بالذات ، إنما الزيارة هي السبب الرئيس ، و التبضع غرض ثانوي ، ف
 . المنطق ومع النفوذ الذي يمكن أن يصله إقليم هذه الخدمة 



 

 
 



 

 
 

  ) ٤١(جدول رقم 

  إقليم تجارة المفرد في مدينة النجف

  ين المترددين إلى المدينةعدد المتسوق  المنـــــــاطق

  ١٠٠١٨  النجف. ق.م
  ٣  قرى قضاء النجف

  ٥٤٢  الحيدرية. ن
  ١  الشبكة. ن
  ٢٠٢٦  الكوفة. ق.م
  ٦١٢  العباسية. ن
  ٣٥٢  الحرية. ن

  ١٣٥٤  المناذرة. ق.م
  ٩٧٨  المشخاب. ن
  ٥٥٤  القادسية. ن
  ٧٦٨  كربالء. ق.م
  ٤٩٧  الحلة. ق.م

  ٢٥  الكفل. ن
  ٦  المسيب. ق.م
  ٥٦٤  الديوانية. ق.م

  ١١٢  الشامية. ق
  ٤٥  غماس. ن
  ٢٥  الحمزة. ق.م

  ١٢  الشنافية. ن
  ٢  المهناوية. ن
  ٤٣٢  السماوة. ق.م
  ١٢  الرميثة. ق.م
  ٤٦٥  الناصرية. ق.م
  ٢٧  الشطرة. ق.م
  ٣٢٨  العمارة. ق.م
  ٥٦٨  البصرة. ق.م
  ٢٢٤  الكوت. ق.م

  ٥٨٥  بغداد
  ٤  اليوسفية. ن
  ٣  اللطيفية. ن

  ٧٢  ديالى



 

 
 

  ٥٢  كركوك. ق.م
  ٥  طوز خرماتو. ق.م

  ٢  تكريت. ق.م
  ٥  بلد. ق.م

  ٦٥  الموصل. ق.م
  ٢٤  تلعفر. ق.م
  ٣  سنجار. ق.م
  ١٢  الرمادي. ق.م

  ٢  الحبانية. ن
  ١٢  فلوجة. ق.م
  ١٥  السليمانية. ق.م

  ١  أربيل. ق.م
  ٣  سوريا
  ٧  الكويت
  ٢  لبنان

  ٣  السعودية
  ١  قطر

  ١٢  البحرين
  ٣٧٤  إيران

  ١٦  باكستان
  ١٢  الهند

  ٣  أفغانستان
  ٢١٤٠٣  المجموع

الخاصة بالمتسوقين المترددين على محالت البيع بالمفرد في مدينـة   ةانرة االستبتحليل استما: المصدر 

  . ٢٠٠٨/  ٨/  ١ولغاية  ٢٠٠٨/  ٧/  ١النجف والتي وزعت بتاريخ 

 

، لمـا  المدينة، التي تقوم بها من الخدمات ذات السمة اإلقليمية تمتاز تجارة الجملة بأنها

، ألن المدينة تقوم بدور المسـتودع  ينة واإلقليملمدتوفره من سلع وبضائع لسد حاجات سكان ا

ـ مهاإقلي، لذا تقوم المدينة بتوفير ما يحتاجه التابعة لهوالوساطة والتوزيع لإلقليم  واء كـان  ، س

إلى هذه المنـاطق األقـل   ، ومن ثم تقوم بعد ذلك ببيعها بالجملة اقليماً ريفياً ام مركزاً حضرياً

. )١٥٩(إنتاج المدينة نفسها، أو من إنتاج مدن أخر، وقد تكون هذه السلع من منها رتبة 

                                                
  . ٢٢٢محمد فتحي أبو عیانھ ، جغرافیة الحضر ، مصدر سابق ، ص) ٢(



 

 
 

ؤسسات يشمل إقليم مدينة النجف لتجارة الجملة على المناطق التي تتعاطى التعامل مع م

األحذيـة  ، الكماليـات ، العباءة الرجاليـة ، البيع بالجملة ، للبضائع المتمثلة بالمالبس واألقمشة

غ والمـواد  األصباو دوات الكهربائية والمواد اإلنشائيةاألالعطارية و الموادو المطاطيةو الجلدية

  .الغذائية

علـى أصـحاب    و من أجل تحديد هذا اإلقليم ، فقد تم استجواب عينة من المتـرددين 

(.(مؤسسات البيع بالجملة ولمختلف السلع والبضائع 

علـى النحـو   قد تم تحديد إقليم هذه المؤسسـات  نية ، فاواستناداً إلى نتائج الدراسة الميد

  ) .٤٢(أنظر جدول  -:اآلتي 

جميع األقضية و والنواحي التابعة لمحافظة  ،شملت خدمات مؤسسات البيع بالجملة  -١

وناحية الحيدرية ) كم ١٣(ولمسافة قدرها  يشرقالشمال الضم قضاء الكوفة باتجاه  النجف ، إذ

وينصـرف  ) كم ١٥٠(، وناحية الشبكة وباتجاه الجنوب الغربي بمسافة ) كم ٤٠(شماالً بنحو 

  ) .كم ٤٨(إلى القادسية الواقعة باتجاه الجنوب الشرقي لمسافة 

ألسباب منهـا مركزيـة مدينـة     ،النجفلمجاورة والبعيدة عن مدينة المحافظات ا -٢ 

ـ  النجف وز حـدود اإلقلـيم   ا، التي جعلت من مدى السلع والبضائع يمتد لمسافات بعيـدة تتج

لها كثيـر مـن    ت، فضالً عن األحداث التي تعرضإقليم محافظات أخراإلداري التابعة له إلى 

بها ألن تتعامـل   حدا ما، م)التجارية(أداءاتها االقتصادية المحافظات والمدن التي أثرت على 

ومما هو جـدير بالـذكر إن   . )٣٢(خريطة . ف التي تتمتع باستقرار أمني كبيرمع مدينة النج

ستكون ) المفرد والجملة(لخدماتها التجارية  إمكانيات تطور مدينة النجف على مستوى تقديمها

ق االرتباط المتبادلة سيما بعد افتتاح مطار النجف الدولي الذي سيوثق من عالئوالكبيرة جداً ، 

  .على نطاق دولي 

على ما تقدم وفي ضوء تحديد األقاليم الوظيفية للمدينة يمكن التوصل إلى  وبناء :  

توصف مدينة النجف بأنها المركز الرئيس في تقديم الخدمات إلى إقليمها والمتمثلـة   -١

  .بخدمات التعليم العالي والخدمات الصحية المتخصصة 

د مجاالت الوظائف والخدمات اإلقليمية للمدينة أدى إلى نشوء مجموعـة  تحدينتيجة  -٢

  .كز المدينة والمناطق المحيطة بهامن العالقات المتبادلة بين مر

                                                
)(  شملت العينة)من مجموع المؤسسات البـالغ عـددها   %)  ٤٠(في مدينة النجف وبنسبة ) مؤسسة ٢٠٢

بالجملة ، وأجري هذا من خالل استمارة استبيان والتـي وزعـت خـالل الفتـرة          للبيع ) مؤسسة ٥٠٨(
 . ٢٠٠٨/  ٧/  ١٦إلى  ٧/  ٣من 



 

 
 

عالية  القرى المجاورة لمدينة النجف بؤرة مهمة لتدفق نسبٍتشكل المناطق القريبة و -٣

  .هل عملية انتقال السكان إليهاالتي تسعلى توفر وسائط النقل المختلفة  من السكان ، وهذا يدل

  ) ٤٢(جدول رقم 

إقليم تجارة الجملة في مدينة النجف 

  صنف المحل

عدد 

المؤسسات 

  الممسوحة

المناطق التي يأتي منها المستفيدين من مؤسسات البيع 

  بالجملة

  ٢٥  المواد الغذائية

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

ماس والمهناوية والكفل والشـنافية وقريـة   والشامية وغ

  .عبد اهللا أبو نجم والسماوة 

المشروبات 

  الغازية
٨  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

  والشامية وغماس والشنافية والسماوة

  ١٢  المواد اإلنشائية

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

المهناوية والحمزة وكربالء والحلـة  والشامية وغماس و

  والرميثة

  ٣  بيض المائدة
جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والشـامية  

  .والشنافية

  ٦  األصباغ
جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

  .وغماس والشامية والشنافية والسماوة والناصرية 

األدوات 

الكهربائية 

  يةوالمواد المنزل

١٠  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغماس وكربالء والكفل والشـنافية والسـماوة   

  .والرميثة والناصرية والبصرة

  ٤  األحذية

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغماس والشنافية والحمزة والمهناويـة وحلـة   

  .ة والرميثةوكربالء والسماو



 

 
 

ألعاب األطفال 

  والحلي الكاذبة
١٠  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغماس والشنافية والحمزة وقرية زيد بن علي 

وقرية عبد اهللا أبو نجم وكربالء والسـماوة والناصـرية   

  .والعمارة والحلة والبصرة 

القرطاسية 

  والكتب
٨  

لنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  جميع األقضية وا

والشامية وغماس والشنافية وكربالء وبابـل والسـماوة   

والرميثة والناصرية والشطرة وقلعـة سـكر والعمـارة    

  .والكوت وبغداد والموصل 

العطور ومواد 

التجميل 

  والكماليات

٢٩  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

نافية والحمزة وكـربالء والكفـل   والشامية وغماس والش

  .والسماوة والرميثة والناصرية والعمارة والحلة والبصرة

المالبس الجاهزة 

  واألقمشة
١٣  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغماس والحمـزة والحلـة والكفـل والقاسـم     

  .والسماوة والناصرية والبصرة وبغداد وإيران 

  ٣  اتالمكسر
جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف ، الديوانيـة  

  ، الشامية ، غماس ، الشنافية ، كربالء 

  ١٦  المواد العطارية

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغماس والشنافية والحلـة والكفـل والحمـزة    

  .وكربالء والسماوة والخضر 

  ٢٠  العبي الرجالية

يع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  جم

وكربالء والسـماوة والناصـرية والعمـارة والبصـرة     

  .والكوت والرمادي ودهوك والسليمانية وبغداد 

  ٥  لوازم الخياطة

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والديوانيـة  

والشامية وغمـاس والشـنافية والسـماوة والناصـرية     

  .صرة وكربالء والب

المنتجات 

البالستيكية 
٩  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والشـامية  

وغماس والشنافية والحمزة والحلة وكـربالء والسـماوة   



 

 
 

والسيراميك 

  والبالط

والعمارة والناصرية وكركوك والسـليمانية والموصـل   

  .والرمادي

  ٦  األسمنت

يوانيـة  جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والد

والحلة وكربالء والسماوة والعمارة والناصرية وكركوك 

  .والسليمانية والموصل والرمادي

األخشاب 

  والحطب
٩  

جميع األقضية والنواحي في محافظة النجف والشـامية  

وغماس والحلة والحمزة والقاسم والديوانيـة وكـربالء   

  .والسماوة والناصرية

  ٦  الحديد والفحم
حي في محافظة النجف والديوانيـة  جميع األقضية والنوا

  .والشنافية والحلة والقاسم وكربالء والسماوة

تحليل استمارة االستبانة الخاصة بمؤسسات البيع بالجملة في سوق الجملة في النجف والتي : المصدر 

  . ٢٠٠٨/  ٧/  ١٦ولغاية /  ٧/  ٣وزعت بتاريخ 



 

 
 

  

  

  

  

      

 



 

 
 

  
  
  
  

  الفصــل السادس
  

  بلیةالتوجھات المستق
    للنمو الحضري في مدینة النجف  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  :المقدمة

لقد كان التخطيط الحضري رد فعل من قبل المخططين الحضريين لمواجهة المشـكالت  

لـذا  . الناجمة عن النمو السريع والتوسع األفقي او المساحي، الذي تشهده المراكز الحضـرية 

المشكالت الحضرية وظروفها، وال ينتج فروقاً فـي   البد من التخطيط السليم الذي يالئم طبيعة

إذ أن األنفصال بينهما سيؤدي إلـى ضـعف   . )١٦٠(التطبيق بين البناء النظري والواقع العلمي

الروابط والتوازن بين المناطق المختلفة، ويعمل على تفكك البيئة الحضـرية بكـل مكوناتهـا    

إذ انه . )١٦١(ط للبيئة الحضرية امراً البد منه، لذا كان التخطي...السكنية والتجارية والصناعية 

عبارة عن استراتيجية او مجموعة من االستراتيجيات التي تتبعها مراكز ) التخطيط الحضري(

اتخاذ القرارات، لتنمية وتوجيه وضبط نمو البيئات الحضـرية وتوسـعها إذ يتـاح لألنشـطة     

. وائد من هذه األنشطة الحضريةوالخدمات الحضرية، أفضل توزيع جغرافي وللسكان أكبر الف

وتتضمن االستراتيجيات عادة تصورات ورؤى لما يمكن ان يحدث وتبنى هذه التصورات على 

  .)١٦٢(توقعات قائمة على معايير علمية واضحة تمثل النماذج والهياكل النظرية أطرها األساسية

ضرية، التي يعيش وبشكل عام فأن التخطيط السليم يحقق التناغم بين السكان والبيئة الح

ويتم هذا من خالل تخطيط النمو المسـتقبلي للسـكان   . فيها حتى على مستوى المستقبل البعيد

  .وعالقته بالوضع العمراني الحالي والالحق ومجمل استعماالت األرض المستقبلية

 

البشرية لذا يعتمـد   يوصف الحجم السكاني بأنه من المتغيرات المؤثرة في المستوطنات

عليه اساساً للتنبؤ بما سيؤول إليه حالها في المستقبل، لذا سوف يتم استشراف مستقبل المدينـة  

م، باالستناد إلى معدل نمو السكان السنوي للمدة الممتدة بين عـامي  ٢٠١٧حتى عام ) النجف(

) التوقع(الغرض اساساً في ضوء المعادلة المعدة لهذا  )(٢٠٠٧، واعتماد عام ٢٠٠٧-١٩٩٧

  :وعلى النحو األتي

                                                
جيرالد بريس، المدينة ونموها بتأثير الهجرة الريفية، ترجمة مظفر علي الجابري، مكتبة األندلس بغداد، ) ١٦٠(

  .٩٠، ص١٩٧٠
نمو والتخطيط الحضري في دول الخليج العربي، وكالـة  عبد األله ابو عياش واسحق يعقوب القطب، ال) ١٦١(

  .٢٣٦، ص١٩٨٠المطبوعات، الكويت، الطبعة األولى، 
عبد األله ابو عياش واسحق يعقوب القطب، النمو والتخطيط الحضري في دول الخليج العربي، مصدر ) ١٦٢(

  .٢٠٧سابق، ص
)( ٤٤ص( ) ، جدول ٢٠٠٧ة الجهاز المركزي لألحصاء، تقديرات السكان محافظة النجف لسن.  



 

 
 

   PT=Po er n)١٦٣(:                           حيث أن

PT = م٢٠١٧(عدد السكان المتوقع في سنة الهدف.(  

Po = م٢٠٠٧(عدد السكان المقدر لسنة األساس.(  

E =اللوغارتم الطبيعي.  

R =معدل النمو السكاني السنوي.  

N =هدفعدد السنوات بين سنتي األساس وال.  

إذ بلغ فـي   ٢٠٠٧-١٩٧٧لقد ازداد سكان مدينة النجف زيادة ملحوظة خالل المدة من 

وفي عـام  ). نسمة٣٠٤٨٣٢(حازت على  ١٩٨٧أما في عام ). نسمة١٨٦٤٧٩(م ١٩٧٧عام 

 ٢٠٠٧فـي حـين بلـغ عـددهم فـي عـام       ) نسـمة ٣٨١٤٨٦(وصل عددهم إلى  ١٩٩٧

  .)١٦٤()نسمة٥٢١٨٦٤(

ن، تم استعمال معدل النمو السـكاني للمـدة المـذكورة    ولغرض التوقع المستقبلي للسكا

م، وتـم  ٢٠٠٧، كما تم األعتماد على تقديرات السكان لعام )(%)٣(والبالغ ) ٢٠٠٧-١٩٩٧(

إذ سيبلغ عـدد  )). ٤٣(جدول) (اسقاطات سكانية(افتراض معدل النمو الثابت للسنوات القادمة 

  ).نسمة٧٠٤٤٤٢(سكان مدينة النجف لسنة الهدف 

معدل النمو السكاني الكبير الذي كانت عليه مدينة النجف، هو بال أدنى شك يتجـاوز  إن 

معدالته على مستوى مناطق األقليم األخر، مما يترتب عليه حجم سكاني كبير يفوق أضـعاف  

المدينة األولى ضمن النظام ) النجف(ما عليه المدن األخر، ضمن أقليمها األداري وبذلك فهي 

  .هالحضري التابع ل

إن هذا الحجم السكاني الكبير ستترتب عليه ارتباطات وثيقة مع المساحات داخل الحيـز  

الحضري إذ تعد ان داينمية المدينة متأتية من دايمنيية سكانها، ومن ثـم فهـي علـى المـدى     

، ممـا  … المنظور بحاجة الى مساحات سكنية، تجارية وصناعية والنقل والحركة والخدمات 

ستقبل هذه المساحات من اجل أحداث مواءمة حضرية، ضمن اطـار مكـاني   يتطلب التوقع لم

من أداء دورها الحضري بشكل كفـوء ومتـوازن سـواء لسـكانها أم     ) المدينة(محدد يمكنها 
                                                

(1) U.N.Demographic year book 1984, 36 ThIssue, newyourk, 1986,p.153. 
وتقـديرات السـكان لعـام     ١٩٩٧و  ١٩٨٧و ١٩٧٧الجهاز المركزي لألحصاء، تعداد السكان لعـام  ) ١٦٤(

   .م٢٠٠٧

)(          تم استخراج معدل النمو السنوي من خالل تطبيق المعادلة األتية       n
po
ptr 100)1(    

  : المصدر ١٩٩٧عدد السكان في التعداد السابق = po، ٢٠٠٧عدد السكان في التعداد الالحق = PTحيث ان 
U.N.D emographic year book 1984, 36 thfssue, newyourd: 1986,p.53.  المصدر :  



 

 
 

  )٤٣(جدول                                            

  .م٢٠١٧توقعات سكان مدينة النجف لغاية سنة 

  عدد السكان  السنة
٥٥٤١٣٤  ٢٠٠٩  

٥٧١٠١٠  ٢٠١٠  

٥٨٨٤٠٠  ٢٠١١  

٦٠٦٣١٩  ٢٠١٢  

٦٢٤٧٨٤  ٢٠١٣  

٦٤٣٨١٢  ٢٠١٤  

٦٦٣٤١٩  ٢٠١٥  

٦٨٣٦٢٣  ٢٠١٦  

٧٠٤٤٤٢  ٢٠١٧  

  pt = po er nالباحثة باالعتماد على المعادلة األتية : المصدر

ية سكان األقليم ام المترددين عليها من المناطق القريبة أو البعيدة، والسيما وأنها ذات خصوص

  .دينية يمتد نفوذها الى مسافات بعيدة ليشمل مساحات واسعة ويجذب أعداداً سكانية كبيرة

 

راجع الفصـل  ( ٢٠٠٧كنا قد تناولنا في فصل سابق استعماالت األرض الحضرية للعام 

وء النمو السكاني ، اذ استحوذت على النسبة األكبر من المساحة الكلية للمدينة، وفي ض)الرابع

بوتائر عالية ألسباب ذكرت أنفاً، فهي واألمر كذلك بحاجة الى تخصيصات مسـاحية جديـدة،   

البد مـن التوقـع لمسـتقبل المدينـة      وعليهتستوعب ذلكم النمو او الزيادة في عدد السكان، 

التي تحقق  المساحي لنتبين حجم المساحة المطلوبة، ألجل اتخاذ األجراءات او التدابير المناسبة

نمواً حضرياً متوازناً بعيداً عن التراكمات العشوائية التي تتسبب في انعكاسات سلبية متعـددة  

األبعاد والمستويات وألجل إعطاء صورة اكثر وضوحاً لمستقبل التوسـع المسـاحي لمدينـة    

  :النجف سوف نلجأ الى اعتماد واحدة من طرائق عدة تستعمل لهذا الغرض هي

  .الفرد من استعماالت األرض داخل المدينة طريقة نصيب -

تهدف هذه الطريقة الى معرفة المساحة المتوقعة لالستعماالت الحضـرية فـي مدينـة    

، من خالل ضرب نصيب الفرد من تلك المسـاحة فـي سـنة    )م٢٠١٧(النجف لسنة الهدف 

يقـة  وعلى الرغم من أن هـذه الطر ) م٢٠١٧(عدد السكان لسنة الهدف × ) م٢٠٠٧(األساس 

تفترض بأن نصيب الفرد من المساحة في سنة األساس ثابت، وكذلك معدالت نمـو السـكان،   

بين سنتي األساس والهدف، وال تأخذ بالحسبان عمليات التطور والمسـتجدات، فانهـا تعطـي    



 

 
 

صورة أقرب الى الواقع، اذا ما كان توزيع األرض في سنة األسـاس بشـكل أفضـل ونمـو     

  .ريباً، اذ انها تربط بين عدد السكان والمساحةالسكان بوتائر ثابتة تق

من تطبيق المعادلة الخاصة بذلك تم التوصـل الـى ان مجمـل المسـاحة المتوقعـة      

توزعـت علـى   ) هكتـاراً ٩٠٧٩.٨(الستعماالت األرض الحضرية في مدينة النجف سـيبلغ  

حة التي تمكنـه  استعماالتها المختلفة بمساحات ونسب تتفق وطبيعة االستعمال في حاجته للمسا

  ).٤٤(من اداء دوره الوظيفي، جدول 

ان نظرة تحليلية سريعة لمعطيات الجدول المذكور تشير الـى ان اسـتعماالت األرض   

اذ بلغت مسـاحة  . الحضرية في سنة الهدف قد زادت بشكل ملحوظ عما عليه في سنة األساس

سـيبلغ   ٢٠١٧سـنة   في حين نجده فـي ) هكتارا٣٢٥٠ً( ٢٠٠٧االستعمال السكني في  عام 

، اما االسـتعمال  %)١٤.٧(بنسبة ) هكتارا١١٢٤.٥ً(، بزيادة مطلقة مقدارها )هكتارا٤٣٧٤.٥ً(

) هكتارا٢٨٨.٨ً(وازداد المتوقع ليصل الى ) هكتارا٢١٢.٥ً( ٢٠٠٧التجاري، فقد بلغ في عام 

ـ ) هكتـاراً ٧٦.٣(بزيـادة مقـدارها   ) هكتـاراً ٢٨٨.٨(وازداد المتوقع ليصل الى  بة اي بنس

أما عن االستعمال الصناعي فقد بلغت مساحته ما بين سـنتي األسـاس والهـدف    %) ١٥.٢(

وبنسـبة  ) هكتـاراً ٢١١.٦(هكتاراً على التـوالي، بزيـادة مقـدارها    )٨٢٤.١(و ) ٦١٢.٥(

  .وهكذا بقية االستعماالت الحضرية األخر%) ١٤.٧(

النجـف لتؤكـد   ان تلكم التطورات في مساحات االستعماالت الحضرية ضمن مدينـة  

  .حركيتها وداينميتها، كونها مدينة كبرى ضمن اطارها األقليمي

 

أخذت مدينة النجف بالنمو السريع على صفحة االقليم، مما جعلها تمتد لمسـافات غيـر   

  .راهنةقصيرة وتغطي مساحات كبيرة أفضت الى حقيقة النمو الحضري ضمن مرحلتها ال

إن الواقع الحضري الراهن الذي عليه مدينة النجف لم يكن عشوائياً او إعتباطياً، سـواء  

في المساحة التي يشغلها ام في األتجاه الذي يسلكه، انما تأثر بعاملي السكان المتمثلين بالزيـادة  

ط اسـتنفاد  الطبيعية لسكان المدينة وبالهجرة الوافدة اليها ألسباب ذكرت أنفـاً، او مـا يـرتب   

.التخصيصات المساحية المعدة لمدة معينة 
وطبقاً لما تقدم واستناداً لجملة من المعطيات التي من شـأنها ان تـؤثر فـي اتجاهـات     

ومحاور نمو المدينة مساحياً، التي ترتبط بالخصائص التضاريسية لموضـع مدينـة النجـف،    

ديها الى جانب منظومة شـبكة النقـل   فضالً عن العوامل االقتصادية المتمثلة باألنشطة التي تؤ



 

 
 

  )٤٤(جدول                                         

المساحات الحالية والمستقبلية الستعماالت األرض الحضرية في مدينة النجف للفترة 

  ).م٢٠١٧ – ٢٠٠٧(

  ٢٠١٧  ٢٠٠٧  السنة

  ٧٠٤٤٤٢  ٥٢١٨٦٤  السكان

  %)(  )(هكتار/المساحة  استعماالت األرض الحضرية
نصيب 

  )(٢م/الفرد

/ المساحة

  )(هكتار
(%)  

  ٤٨.١٧  ٤٣٧٤.٥  ٦٢.١  ٤٥.٣٦  ٣٢٥٠  استعمال سكني - ١

  ٣.١٨  ٢٨٨.٨  ٤.١  ٢.٩٦  ٢١٢.٥  استعمال تجاري - ٢

  ٩.٠٧  ٨٢٤.١  ١١.٧  ٨.٦  ٦١٢.٥  استعمال صناعي - ٣

  ١٨.٦١  ١٦٩٠.٦  ٢٤  ١٧.٤٤  ١٢٥٠  استعمال النقل - ٤

  ٤.٦٥  ٤٢٢.٦  ٦  ٤.٢٩  ٣٧.٥  استعمال الخدمات المجتمعية- ٥

  ١٣.٩٦  ١٢٦٧.٩  ١٨  ١٣.١٠  ٩٣٨.٧٥  استعمال المساحات الخضراء- ٦

  ٢.٣٢  ٢١١.٣  ٣  ٢.١٩  ١٥٧.٥  استعمال الخدمات العامة -٧

  ١٠٠  ٩٠٧٩.٨    ١٠٠  ٧١٦٣.٦٥  المجموع

  :الباحثة باألعتماد على: المصدر
)( مديرية بلدية مدينة النجف، بيانات غير منشورة.  
)( عليها من خالل تم الحصول:  
  .تحويل الهكتارات إلى أمتار مربعة -

  ).٢م(أمتار مربعة = ١٠٠٠٠٠٠×  ١٠٠/ عدد الهتكارات
  .شخص/٢م= ٢٠٠٧على عدد السكان في سنة األساس ) ٢م(قسمة الناتج  -
)( تم الحصول عليها من خالل  
  
  = المساحة الكلية في سنة الهدف -
  

ذلك على السياسـة الحكوميـة المتعلقـة بتوزيـع األراضـي      الحضري بأنماطها المختلفة، ك

والقروض والتسهيالت الممنوحة ألغراض البناء والتشييد وطبيعة ذلك العمران، اذا كان أفقيـاً  

التاريخية سـواء  ) المورفولوجية(او عمودياً، فضالً عن طبيعة النمو الذي شهدته عبر مراحلها 

عتمدت ألجله المخططات األساسية لضمان استعمال حضري كان تلقائياً عشوائياً أم ذلك الذي ا

متوازن، كل هذه العوامل منفردة او مجتمعة لها االثر المباشر وغير المباشـر فـي ان تأخـذ    

مدينة النجف اتجاهات ومحاور بعينها، التساعها المساحي ضمن مراحلها الحضـارية معبـرة   

 ٢٠١٧عدد السكان في سنة الهدف ×  ٢م/األساسنصيب الفرد من المساحة في سنة 

١٠٠٠٠٠٠ 
 ×١٠٠ 



 

 
 

الراهنة وهاتيك العوامل، وفي سياق الحديث عن التواؤم والتفاعل بين حقيقة النمو في مرحلته 

عن اتجاهات نمو المدينة، سوف نضمن هذه العوامل لنبين دورها في ما آلت إليه المدينة مـن  

  .اتجاه انتضمت فيه استعماالتها الحضرية المختلفة

الـذي  ) المرقـد الشـريف  (إن نمو المدينة وتطورها قد بدأ من حول نقطة ارتكازهـا  

العمـارة  (لفعاليات واألنشطة التجارية والدينية، وأنشـئت محـالت سـكنية    تموضعت حوله ا

فضالً عن محالت سكنية أخر ظهرت خـالل التطـور الـذي    ) والحويش والبراق والمشراق

ضمن مرحلتها وبعد اتساع المدينة ونموها، والتخـاذ الموضـع   ) راجع الفصل الثاني(أصابها 

دينة، فقد انقطع الدفن في هذا الموقع وتحولـت المقبـرة   الشرقي القديم مسلكاً رئيساً لدخول الم

من الجانب الشرقي إلى شمال المدينة، حتى حافة بحر النجف، بعد ان كـان موضـعها هـو    

المكان الذي يغطيه اليوم السوق الكبير وشوارع الصادق وزين العابدين والجبل وباب الواليـة  

وخـالل حقبـة التوسـع العمرانـي     . كوفةوفضوة المشراق مع امتداد الطريق المؤدي إلى ال

والحضاري الذي أصاب المدينة، ونتيجة الزيادة في عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشـي،  

توسعت المدينة عمرانياً بشكل كبير وكان األتجاه شرقياً مع امتداد ، وتأسيس المصرف العقاري

ديوانية وكان مسوغ  –العام نجف  كوفة، وجنوبياً شرقياً محاذياً للطريق –الطريق العام نجف 

االتساع المساحي بهذا األتجاه الطبيعة التضاريسية لموضع المدينة، فضالًَ عن عوامـل اخـر   

اقتصادية وحضارية، إذ إن مدينة النجف تطل على منخفض بحر النجف بانحدار مفاجئ مـن  

اطعـاً لخطـة   محدداً ضاغطاً وق) المنخفض(متراً فوق مستوى سطح البحر مما شكل ٢٠-٥٥

متراً ٣٥المدينة بهذا االتجاه، فضالً عن أن جهتها الشرقية تنحدر تدريجياً حتى يصل األرتفاع 

فوق مستوى سطح البحر عند نهاية المخطط األساس بهذا االتجاه والتي تشكل نقطـة الفصـل   

فـي   الرابط بينهما مما تسـبب ) الطريق(بين مدينتي النجف والكوفة إلى جانب وجود الشريان 

جذب وتوقيع االستعماالت الحضرية المختلفة على جانبيه وفي اتجاهه وعلى امتداده، مما شكل 

متصالً حضرياً ادى فيما بعد إلى استنفاد تخصيصات المساحة المحددة بهـذا االتجـاه، وهـذا    

، فضـالً عـن وجـود محـددات     )الجنوبي الشرقي(األمر يمكن تعميمه على المحور االخر 

متمثلة بمعمل سمنت الكوفة والمحطة الغازية . لى ايقاف التوسع بهذا االتجاهضاغطة عملت ع

  .والمنطقة العسكرية

وبذلك ما كان للمدينة من خيار إال أن تسلك في نموها اتجاهاً شمالياً، فقد اتسعت بشـكل  

ـ   رة لم يسبق له مثيل، بسبب الزيادة الكبيرة لسكان المدينة، والسيما الناتجة من الهجـرة الكبي

الوافدة إليها من داخل المحافظة وخارجها، فضالً عن توزيع األراضي السكنية بشـكل كبيـر   



 

 
 

، فضالً عن عمليات الترحيل للساكنين من المنـاطق  ١٩٨٠على األهالي والعسكريين بعد عام 

وقد تركز ) المدينة القديمة ومنطقة بحر النجف(التي تعرضت إلى عمليات االستمالك والتهديم 

، بعد أن استنفدت التخطيطات المساحية التي تضمنها )كربالء –نجف (في هذا المحور  التوسع

، فقد كان االنحدار التدريجي ألرض المدينـة بهـذا   ٢٠٠٠التصميم األساس للمدينة المعد لعام 

متراً فوق مستوى سطح ٣٥متراً فوق مستوى سطح األرض عند مركزها إلى ٥٥(األتجاه من 

خطط األساس، اثر كبير في اعتماده ألغراض التوسع العمرانـي، فضـالً   البحر عند حدود الم

بصفته عامل ربط وجذب وتوقيـع مكـاني لمختلـف    ) كربالء –نجف (عن ما يؤديه الطريق 

  .االستعماالت الحضرية

عليه فقد اصبحت المتنفس الوحيد للمدينة في نموها مما ضاعف من حـاالت الوقـوع   

ومن ثم فقد تضاعفت المساحات المسـتثمرة خـالل   ) الشمالي المحور(والتوقيع ضمن المكان 

راجع مركـز الثقـل السـكاني الفصـل     (الثالثين عاماً الماضية، والسيما لألغراض السكنية 

  ).الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  

  الخالصة
  

    
  
  
  
  
  



 

 
 

  
 

راسـته،  ليس من الواجب على أي باحث في مجال أيجازه للنتائج التي توصل إليها في د

أن يلم بكل أطراف موضوعه في محاولة أستقصاء شاملة إنما يكفي له أن يدل باشارات إلـى  

أهم ماخلص إليه من نتائج بحثه ودراسته وتحليله، وهذا ما ذهبت إليه الباحثة فـي دراسـتها   

إذ تم في هذه الخالصة ايراد األبرز واألهم من النتائج التي تمخضت عنها علـى النحـو   ، هذه

  :تياأل

إن للخصائص التضاريسية لموضع مدينة النجف أثراً واضحاً في البنـاء الـداخلي    -١

للمدينة وتحديد مسارات النمو الحضري فيها، إذ ان مركزها الـذي يتموضـع علـى ربـوة     

متراً فوق مستوى سطح البحر وانحدارها التـدريجي باتجـاه الشـمال والشـرق     ٥٥ارتفاعها 

من جهتها الغربيـة كلهـا   ) بحر النجف(جود انحدار مفاجيء والجنوب الشرقي، فضالً عن و

  .عوامل أثرت في التوزيع المكاني الستعماالت األرض فيها وتحديد مسارات النمو

مارست الخصائص المناخية فعلها المباشر في عملية التنظيم المكاني السـتعماالت   -٢

وقد تجلـى  ) المرحلة األولى(ة األرض الحضرية، والسيما السكنية منها وضمن المدينة القديم

ذلك في بروز ظاهرة االحتشاد واالتكاء للكتلة العمرانية، فضالً عن دورها في ايجـاد نظـام   

عشوائي للطرق، تمثلَّ باألزقة الضيقة والملتوية، وهي تمثل استجابة لظروف المدينة المناخية، 

الظالل، فضالً عن اهمتيهـا   والسيما أنها تقع ضمن مناخ األقليم الصحراوي الجاف، إذ توفر

في الجانب األمني والدفاعي واالجتماعي، كذلك تأثيرها في اختيار موقع وتحديد اتجاه الوحـدة  

  .السكنية المعمارية وبنائها الداخلي

السـيما  ) التاريخيـة (حققت المدينة نمواً حضرياً كبيراً عبر مراحلها المورفولوجية  -٣

إذ نمت بشكل سريع مستندة في ذلـك إلـى   ) المرحلة الخامسة(الثمانينات من القرن العشرين 

) القروض العقاريـة (جملة من المعطيات منها توزيع األراضي السكنية والتسهيالت المصرفية 

وتوفير مواد البناء والمواد االنشائية مما تسبب في اتساع الرقعة الحضرية والسـيما السـكنية   

كـالنمط المتصـل   . حياً سكنياً، وبأنماط متباينة) ٢٨( منها، فقد بلغ عددها خالل هذه المرحلة

 –والمنفصل وشبه المنفصل، فضالً عن النمط العمودي على الجانب األيسر من محور نجـف  

  .كوفة وكان جل هذا التوسع على المحور الشمالي من المدينة



 

 
 

لـه   تمتاز مدينة النجف بكونها ذات صفة دينية من الطراز األول، األمر الذي كان -٤

من عالقة وبعـد  ) الدينية(األثر األوحد في نشأتها ونموها وتطورها من بعد، لما لهذه الوظيفة 

روحيين شكلت بموجبهما عامل جذب سكاني، سواء للتردد عليها ام لألستقرار فيهـا، إذ انهـا   

ـ     اً ذات نفوذ أقليمي ذو طابع يتجاوز المحلية إلى العالمية، مما أسهم فـي نمـو المدينـة مكاني

ووظيفياً، وجعلها من المدن الكبرى ضمن أقليمها المحلي والوطني وذات اسـاس اقتصـادي   

متين، وبالشكل الذي جاوزت المدينة الظروف والخصـائص الطبيعيـة السـلبية لموضـعها     

، األمر الذي حقق لها نمواً حضرياً يفوق ماعليه مـدن اخـر ذات خصـائص    )التضاريسية(

  .ناسبةتضاريسية موضعية وموقعية م

مرت مدينة النجف عبر مراحلها التاريخية بنوعين مـن النمـو الحضـري، األول     -٥

تعاني من حالة االستبدادية في التوزيع مما اثـر  ) المناطق(مما جعلها ) غير مخطط(عشوائي 

في ضيق االتساع المساحي وحالة من الالتوازن في األداء الوظيفي، أما الثاني فهـو مخطـط   

هو األكثر واقعية في اسـتيعاب  ) ٢٠٠٠-١٩٧٦(اميم أساس كان األخير منها تمثل بثالثة تص

  ...ظروف المدينة التاريخية والبيئة والحضارية 

تعاني المدينة من مشكالت حضرية وان االستمرار فـي عـدم انتهـاج األسـاليب      -٦

المشـاكل   التخطيطية فضالً عن قلة كفاءة إدارة المدينة والقائمين عليها، سيؤدي إلـى تعقيـد  

القائمة العمرانية واإلدارية واالجتماعية والى الوقوع في مشاكل حضرية جديدة تثقـل كاهـل   

  .الدولة والسكان معاً

كشفت الرسالة عن االتساع النسبي في المسـاحات المخصصـة للسـكان وتبـاين      -٧

 استعماالت األرض المختلفة وسوء توزيعها، وقصورها فـي اسـتعماالت األرض الترفيهيـة   

وتـدني كفـاءة   ) كمـاً ونوعـاً  (والمساحات الخضراء، وقلة كفاءة شبكات النقل والمواصالت 

  .الخدمات المجتمعية والعامة

توصف مدينة النجف بأنها ذات نفوذ أقليمي واسع وتتعدد هذه األقـاليم فـي نـوع     -٨

هـات وأبعـاد   إذ تعددت محاور واتجا، الوظيفة او الخدمة التي تقدمها سواء لسكانها ام األقليم

ومستويات الخدمات المقدمة بشكل جعلها ألن تكون مركزاً لمنطقة الفرات األوسـط بامتيـاز،   

مما يشير إلى أن توجهات هذه األقاليم بعناصرها المختلفة يمثل حالة من األيجابية العالية فـي  

  .ضوء التطور الحضاري المعاصر

لراهنة لتؤكد حقيقـة مفادهـا أن   إن استمرار مدينة النجف بوتائر النمو الحضري ا -٩

سوف تبلغ اعداداً كبيرة ومديات واسـعة، تتطلـب   ) استعماالتها(مستقبلها السكاني والمساحي 



 

 
 

توفيرها والتخطيط لها من أجل ضمان نموها المتوازن وتوفير فرصة األداء الوظيفي الكفـوء،  

يؤكد دانيميتهـا وحركيتهـا،    وتهيئة إقليمها اإلداري، بل تتعداه لتشمل مديات ابعد الشكل الذي

 .كونها مدينة مهيمنة حضرياً وذات خاصية دينية منفردة
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 Urban Growth in Najaf City 
-A Study in Cities Geography- 

 
Abstract  
      The urban growth of any city is dependent on population ( as 
a change factor) and on area. One of the postulates of cities at 
the present time is their characterization by increasing urban 
growth resulting from population increase of natural growth of 
the urban population areas and migration to them. 
     The study concluded that the main factor in the city 
establishment is the religious one, as is considered one of the 
factors that achieved its growth and reaching high urban rank on 
the country and territory level.   
      As many other urban cities enjoying the same 
characteristics, variables, and constituents, Holy Najaf 
witnessed a great level and degree of urban growth during its 
history ( as religious city). This growth is represented by 
population size and wide areas of urban inhabited lands.   
     The natural features of its geographical position greatly 
affected its internal building and specified ways of its urban 
growth. The city is characterized by being of wide regional 
influence due to the multiplicity of service aspects, attitudes and 
dimensions presented.  
      The study also revealed the relative expansion of the areas 
devoted for urban uses, especially the residential use of land, but 
it lacks balance of population existence in it, in addition to the 
lack of quality, level, and management of some of them, 
especially those of service.   
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