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  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة االداب /جامعة الكوفة

   قسم الجغرافیا 

  

تحلیل جغرافي للتغیرات الوظیفیة ضمن البنیة العمرانیة 
  ١٩٩٠ما بعد  االشرف لمدینة النجف

  هاقدمدكتوراه اطروحة 

  اهللا محمد فؤاد عبد
  

  جامعة الكوفة/ الى مجلس كلیة االداب 

  الجغرافیافي  فلسفة طلبات درجة الدكتوراهي جزء من متوه

  إشرافب

  االستاذ الدكتور 

  عمرالمضر خلیل 
  

  م ٢٠١١هـ                                                       ١٤٣٢



٢

 

 

 

ُِمْن  أَْمِر   َیْحَفُظَونه   ََیدیِه  و ِمْن  َخِلفِه   َْبیِن    َله  ُ َُمِعقباُت  ِمن 

َٕ واَذا أََراَد   َما ِبَأنُفِسهِْم   َما ِبقَْوٍم  َحتَّى ُیَغیُِروا  ّاّللِه  إَن  اْلّله  َال ُیغَُِّیر  

َواٍل   ُدوِنِه  ِمن  ََُوما لهم ِمن  د  َله   ََمرَّ اّلله  بُِقَْوٍم  ُسوء ًا َفَال  

  العظیم اهللا صدق   

) ١١( االیة  الرعد سورة 



٣ 
 

  شهادة الخبیر اللغوي

  

حلیل جغرافي للتغیرات ت(لقد اطلعت على اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ 
وقومتها ) ١٩٩٠البنیة العمرانیة لمدینة النجف االشرف ما بعد  الوظیفیة ضمن
، فوجدتها    .صالحة للمناقشةلغویًا

  

  

  

  

  

  :االمضاء                       

  :االسم                    

  :المرتبة العلمیة                            

  : التاریخ                    

  

  

  

  



٤ 
 

  

  علمياقرار المشرف ال

  

تحلیل جغرافي للتغیرات الوظیفیة (طروحة الدكتوراه الموسومة بـ إ أشهد أن
اعدت بأشرافي في  )١٩٩٠بنیة العمرانیة لمدینة النجف االشرف ما بعد ال ضمن

جامعة الكوفة بمراحلها كافة ، وارشحها للمناقشة ، وهي جزء من / كلیة االداب
  .متطلبات درجة الدكتوراه فلسفة في الجغرافیا

  :االمضاء                       

  :االسم                    

  :المرتبة العلمیة                            

 : التاریخ                     

  

بناءً على ترشیح السید المشرف العلمي وتقریر الخبیرین اللغوي والعلمي ارشح 
  . االطروحة للمناقشة

  :االمضاء                       

  :االسم                    

  :المرتبة العلمیة                            

  : التاریخ                     
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  علميشهادة الخبیر ال

  

حلیل جغرافي للتغیرات ت(لقد اطلعت على اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ 
وقومتها ) ١٩٩٠البنیة العمرانیة لمدینة النجف االشرف ما بعد  الوظیفیة ضمن

، فوجدتها صالحة للمناقشة   .علمیًا

  

  

  

  

  

  :االمضاء                       

  :االسم                    

  :المرتبة العلمیة                            

 : التاریخ                     
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  داءاالهــــــــــــ
  

  

  ......الــى     
  قلعة االیمان وجمجمة العرب ورمح هللا في االرض

  

  وطـــــــــــــين الـــــــــــــــعــــراق
  

  لمتواضعاھدي ھذا الجھد ا

  

                                                                    
  فـــؤاد
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  تقدیر شكر و

الحمد هللا رب العالمین جلَّ كامًال في اسمائه وصفاته وعال منعمًا في تیسیره وسداده ، 
لى اله وصحبه وأصلي وأسلم ما تعاقب اللیل والنهار على الصادق الوعد االمین سیدنا محمد وع

  .اجمعین ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

ا بعد   :أمَ

یدعوني واجب العرفان بالجمیل ان اتقدم بوافر شكري وعظیم امتناني ألستاذي المشرف 
فان فضله وصدى توجیهه وحسن متابعته ال یوزن اال بمداد خلقه الكریم ونقاء معدنه النفیس 

عد اكبر من ان یحیط به شكر تلمیذ ألستاذه أو وفاء عارف واصالة موضوعیته المتمیزة ، وهو ب
بإحسان ، اال ان یواصل السیر على الطریق الذي سلكه ویقتدي المنهج الذي اختطه وراده 

  .اكادیمیًا ، ففي هذا وحده بعض من العرفان وشيء من الوفاء

ریمة خالل مدة كلیة االداب لما ابدوه من رعایة ك/ واسجل الشكر ألساتذة قسم الجغرافیا
  .الدراسة

واتقدم باالمتنان الى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة المحترمین والشكر موصول لكل 
  .فاضل ابدى موقفًا حسنًا قوًال او عمالً 

واخص بالشكر موظفي الدوائر الحكومیة المتعلقة بموضوع البحث ، والى الذین قدموا 
  .ت في اسناد الدراسة بشكل او باخرعصارة افكارهم العلمیة في نصوص مكتوبة ساهم

  

  الباحث                                                        

  فؤاد عبد اهللا محمد الجبوري

  م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢                                                       
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  :المستخلص

تحویه من وظائف وخدمات مختلفة  یّعد التغیر احد السمات البارزة للمناطق الحضریة ، لما
، ذوات عالقة ارتباط متشابكة وتفاعالت وظیفیة مركبة ومعقدة ، ولما كانت استعماالت االرض 
الحضریة هي انعكاس لنشاطات السكان وفعالیاتهم داخل المدینة وتتأطر بعالقات اقتصادیة 

ه حتمًا تغیر في االنشطة واجتماعیة غیر مستقرة ، فان أي تغیر في نمط هذه العالقات یصاحب
  .والفعالیات یتسبب عنها ظواهر مادیة تتبلور في خصائص ترسم مشهد المدینة وتؤطر صورتها

  :تهدف الدراسة الى

استكشاف االنماط المكانیة للتغیرات في وظائف استعماالت االرض في مدینة النجف  -
 .ونمذجتها

جة عالیة جدًا ، تمثل في دراسة ولغرض تحقیق ذلك فقد تم اعتماد أسلوبًا بصریًا بدر 
میدانیة تشریحیة هیأت الستنباط واستخالص بیانات رقمیة هائلة ، مكنت من تحلیل االنماط 

، امكن في ) ٢٠٠٩- ١٩٩٠(المكانیة الناجمة عن عملیات الخرق الوظیفي للبنیة العمرانیة للمدة 
ة للحد من الظواهر السلبیة وتعزیز ضوء نتائجها اقتراح المعالجات والسیاسات االجرائیة والقانونی

  .االیجابي منها

  :اهم االستنتاجات التي توصلت الیها الدراسة

 .عشوائیة التغیر واستبدادیته حدوثًا وتوقیعاً  -

سلبیة التغیر، اذ ان كبر حجمه وسرعة وتیرته كاتجاه عام یفضي الى مزید من الخرق  -
 .بألتهام مساحات جدیدة من البنیة العمرانیة

  - :اهم المقترحاتاما 

عند التخطیط لها ، كًال متكونًا من منظومات ثانویة تتفاعل  -ینبغي النظر الى المدینة  -
بصورة مستمرة كصیرورة لتشَكلها وتطورها ، فالتخطیط في ضوء هذا المنظور الشمولي 

 .یضمن بناء عالقة مثلى بین االنسان والمدینة
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  فهرست المحتویات

  الصفحة  موضوعال  الرقم

  أ  االیة القرانیة                                     ١

  ب  شهادة الخبیر اللغوي  ٢

  ت  شهادة الخبیر العلمي  ٣

  ث  اقرار المشرف العلمي  ٤

  ج  اقرار لجنة المناقشة  ٥

  ح  االهداء  ٦

  خ  شكر وتقدیر  ٧

  د  المستخلص  ٨

  ز - ذ  فهرست المحتویات  ٩

  ق -س  فهرست الجداول   ١٠

  ك -ق  فهرست الخرائط  ١١

  ل  فهرست االشكال  ١٢

  ٢ - ١  المقدمة  ١٣

  ٥٠ - ٣  االطار النظري وبعض خصائص منطقة الدراسة: الفصل االول   ١٤
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  ٣  المنهجیة ١- ١  

  ١٣  االطار الفلسفي ٢- ١  

  ١٤  ضوابط التغیر في استعماالت االرض الحضریة  ١-٢- ١  

  ١٤  العوامل الطبیعیة  ١-١-٢- ١  

  ١٨  العوامل االقتصادیة ٢-١-٢- ١  

  ٢٣  التغیر في نمط االستعمال السائد والمجاور  ٣-١-٢- ١  

  ٢٤  العامل التقني  ٤-١-٢- ١  

  ٢٤  العوامل االجتماعیة ٥-١-٢- ١  

  ٢٨  العوامل المتعلقة بالصحة العامة وسالمة افراد المجتمع ٦-١-٢- ١  

  ٣١  لمحة موجزة لنشأة مدینة النجف  ٣- ١  

  ٣٤  ص الطبیعیة لمنطقة الدراسة الخصائ ٤- ١  

  ٣٤  الموقع  ١-٤- ١  

  ٣٨  الموضع  ٢-٤- ١  

  ٣٨  التركیب الجیولوجي  ١-٢-٤- ١  

  ٣٩  التضاریس  ٢-٢-٤- ١  

  ٤٠  المناخ  ٣-٢-٤- ١  

  ٤٩  التربة ٣-٤- ١  



١١ 
 
كما كانت حتى عام  –استعماالت االرض في مدینة النجف : الفصل الثاني   ١٥

   ٢٠١٠، كما اصبحت عام  ١٩٩٠
٩٥-٥١  

  ٥١  مفهوم استعماالت االرض الحضریة  ١- ٢  

  ٥٣  استعماالت االرض في مدینة النجف ٢- ٢  

  ٥٩  االستعماالت لالغراض السكنیة  ١-٢- ٢  

  ٦٣  االستعماالت لالغراض التجاریة   ٢-٢- ٢  

  ٦٨  استعماالت االرض الغراض الصناعة والتخزین  ٣ -٢- ٢  

  ٧٠  والحركةالغراض النقل االستعماالت  ٤-٢- ٢  

  ٧٧  استعماالت االرض الغراض الخدمات االجتماعیة العامة  ٥-٢- ٢  

  ٨٨  استعماالت االرض الغراض الخدمات االداریة العامة ٦-٢- ٢  

  ٩٠  استعماالت االرض للخدمات العامة االخرى ٧-٢- ٢  

  ٩٢  استعماالت االرض لخدمات البنیة التحتیة ٨ -٢- ٢  

  ١٩٩-٩٦  ن الوظیفة السكنیة الى الوظیفة التجاریةالتغیر م: الفصل الثالث   ١٦

  ٩٦  اسباب التغیر الوظیفي   ١- ٣  

  ٩٧  تحلیل واقع التغیر التجاري  ٢- ٣  

  ١٥٣  مؤشرات وظیفیة للكشف عن كینونة التغیر التجاري ١-٢- ٣  

  ١٦٦  اصناف التغیر التجاري ٢-٢- ٣  

  ٣١٠-٢٠٠  التغیرات واالمتالء : الفصل الرابع   ١٧



١٢ 
 
  ٢٠٠  التغیر من الوظیفة السكنیة الى الوظیفة الصناعیة ١- ٤  

  ٢٤٨  مؤشرات وظیفیة للكشف عن طبیعة التغیر الصناعي  ١-١- ٤  

  ٢٥٩  اصناف التغیر الصناعي  ٢-١- ٤  

  ٢٨٢  النسبة الكلیة للتغیراالجمالي في الوظیفتین التجاریة والصناعیة ٢- ٤  

  ٢٩٣  اخرى التغیر من الوظیفة السكنیة الى وظائف  ٣- ٤  

  ٣٠١  التغیر ضمن الصنف الوظیفي في المنطقة التجاریة المركزیة ٤- ٤  

  ٣٠٤  ١٩٩٠: االمتالء الوظیفي في المركز التجاري الرئیس مابعد  ٥- ٤  

تقییم اتجاهات التغیرات الوظیفیة والمقترحات الخاصة بمعالجة : الفصل الخامس  ١٨
  تجاوزاتها

٣٣٨-٣١١  

  ٣١١  غیرات الوظیفیة في البناء الحضري لمدینة النجف تقییم اتجاهات الت ١- ٥  

  ٣١١  التصمیم االساس واستعماالت االرض في المدن  ١-١- ٥  

  ٣١٢  اهداف تخطیط استعماالت االرض  ١-١-١- ٥  

  ٣١٣  التصامیم االساس لمدینة النجف  ٢-١- ٥  

المؤشرات التقویمیة لتخطیط استعماالت االرض بحسب التصامیم  ٣-١- ٥  
  ساس لمدینة النجفاال

٣١٤  

  ٣٢٠  سباب التلكؤ في تنفیذ التصمیم االساس أ ١-٣-١- ٥  

  ٣٢٣  متطلبات تغییر االستعمال السكني الى تجاري  ٢-٣-١- ٥  

  ٣٢٥سكنیة الى تجاریة في مدینة یر وظیفة الشوارع الیاالثار السلبیة لتغ ٣-٣-١- ٥  



١٣ 
 

  النجف

  ٣٣٠  الخالصة واالستنتاجات   ١٩

  ٣٣٥  والتوصیات المقترحات  ٢٠

  ٣٤٥-٣٣٩  قائمة المصادر والمراجع  ٢١

    المالحق  ٢٢

 a- b  المستخلص باللغة االنجلیزیة  ٢٣
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  فهرست الجداول

  الصفحة  الموضوع  الرقم

المعدالت الشهریة لساعات السطوع النظري والفعلي في مدینة النجف للمدة   ١
)٢٠٠٧  -١٩٧٠ (  

٤١  

السنویة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في مدینة النجف المعدالت الشهریة و   ٢
  )٢٠٠٧  -١٩٧٠(للمدة 

٤٣  

  - ١٩٧٠(المعدالت الشهریة والسنویة لمعدالت سرعة الریاح في مدینة النجف للمدة   ٣
٢٠٠٧(  

٤٥  

النسبة الشهریة لمعدالت تكرارالریاح الشهریة والسنویة في مدینة النجف للمدة   ٤
)٢٠٠٧  -١٩٧٠(  

٤٥  

ساقطة في مدینة النجف متالمعدالت الشهریة والمجموع السنوي لكمیات االمطار ال  ٥
  )٢٠٠٧  -١٩٧٠(للمدة 

٤٧  

  -١٩٧٠(المعدالت الشهریة و السنویة للرطوبة النسبیة في مدینة النجف للمدة   ٦
٢٠٠٧(  

٤٨  

  ٥٤  ٢٠١٠توزیع نسب استعماالت االرض في مدینة النجف لعام   ٧

  ٦٤  ٢٠١٠التجاریة في مدینة النجف لعام حجم المؤسسات   ٨

  ٦٨  ٢٠١٠حجم المؤسسات الصناعیة في مدینة النجف لعام   ٩



١٥ 
 
  ٧٨  ٢٠١٠واقع الخدمات التعلیمیة والتربویة في مدینة النجف لعام   ١٠

  ٨١  ٢٠١٠اصناف الخدمات الصحیة واالمكانات المتوافرة فیها في مدینة النجف لعام   ١١

  ٨٤  ٢٠١٠یة في مدینة النجف لعام واقع الخدمات الدین  ١٢

معدل حصة الفرد من المساحات المخصصة مناطق خضراء في مدینة النجف لعام   ١٣
٢٠١٠  

٨٧  

  ٩٣  ٢٠١٠المجاورات السكنیة المخدومة بشبكة الصرف الصحي في مدینة النجف لعام   ١٤

  ٩٨  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االمیر مابعد  ١٥

  ١٠٣  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القادسیة مابعد  ١٦

  ١٠٤  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الزهراء مابعد  ١٧

  ١٠٥  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحوراء مابعد  ١٨

  ١٠٦  ١٩٩٠:م ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االنصار مابعدحج  ١٩

  ١٠٧  ١٩٩٠:مابعد ١حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس  ٢٠

  ١٠٨  ١٩٩٠:مابعد ٢حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس  ٢١

  ١٠٩  ١٩٩٠:اري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الثورة مابعدحجم ونسبة التغیرالتج  ٢٢

  ١١٠  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشرطة مابعد  ٢٣

  ١١٢  ١٩٩٠:تموز مابعد ١٤حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة   ٢٤

  ١١٤  ١٩٩٠:مالي في مجاورة المعلمین مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالج  ٢٥



١٦ 
 
  ١١٥  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المثنى مابعد  ٢٦

  ١١٦  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة السعد مابعد  ٢٧

  ١١٧  ١٩٩٠:شتراكي مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة اال  ٢٨

  ١١٨  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االسكان مابعد  ٢٩

  ١٢١  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العدالة مابعد  ٣٠

  ١٢٢  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الفرات مابعد  ٣١

  ١٢٣  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغدیر مابعد  ٣٢

  ١٢٤  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الصحة مابعد  ٣٣

  ١٢٥  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الكرامة مابعد  ٣٤

: ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشعراء والعلماء مابعدحجم   ٣٥
١٩٩٠  

١٢٦  

  ١٢٧  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحسین مابعد  ٣٦

  ١٢٩  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحنانة مابعد  ٣٧

  ١٣١  ١٩٩٠: التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجامعة مابعد حجم ونسبة  ٣٨

  ١٣٢  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة السالم مابعد  ٣٩

  ١٣٣  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغري مابعد  ٤٠

  ١٣٤  ١٩٩٠: لتفصیلي واالجمالي في مجاورة االطباء مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري ا  ٤١



١٧ 
 
  ١٣٥  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الوفاء مابعد  ٤٢

  ١٣٦  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العروبة مابعد  ٤٣

  ١٣٨  ١٩٩٠: الي في مجاورة الجمعیة مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجم  ٤٤

  ١٤٠  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العسكري مابعد  ٤٥

  ١٤١  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المكرمة مابعد  ٤٦

  ١٤٢  ١٩٩٠: ابي طالب مابعد حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة  ٤٧

  ١٤٣  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة النصر مابعد  ٤٨

  ١٤٤  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المیالد مابعد  ٤٩

: ى مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة االول  ٥٠
١٩٩٠  

١٤٦  

: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدةالثانیة مابعد  ٥١
١٩٩٠  

١٤٨  

: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدةالثالثة مابعد  ٥٢
١٩٩٠  

١٤٩  

: دة الرابعة مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدی  ٥٣
١٩٩٠  

١٥٠  

  ١٥١  ١٩٩٠:حجم التغیرالتجاري في مجاورات المدینة القدیمة مابعد  ٥٤

  ١٥٢: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المدینة القدیمة مابعد  ٥٥



١٨ 
 

١٩٩٠  

ف نسبة التغیر  التجاري االجمالي السنوي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النج  ٥٦
  ١٩٩٠مابعد 

١٥٤  

: نسبة ذروة التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ٥٧
١٩٩٠  

١٥٧  

العوامل المؤثرة في التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ٥٨
 :١٩٩٠  

١٥٩  

  ١٦٢  ١٩٩٠: عد فئات التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف ماب  ٥٩

: تفسیر فئات التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ٦٠
١٩٩٠  

١٦٣  

العالقة بین الحجم السكاني والتغیرات التجاریة االجمالیة حسب المجاورات السكنیة   ٦١
  ١٩٩٠في مدینة النجف مابعد 

١٦٥  

  ١٦٦  ١٩٩٠: النجف مابعد االصناف الوظیفیة للتغیرات التجاریة في مدینة  ٦٢

احجام االصناف الرئیسة للتغیرات التجاریة حسب المجاورات السكنیة في مدینة   ٦٣
  ١٩٩٠:النجف مابعد

١٦٧  

، ر ، القادسیة ، الزهراء ،الحوراءاصناف التغیرات التجاریة في مجاورات االمی  ٦٤
  ١٩٩٠: االنصار والقدس االول مابعد 

١٧٤  

تموز  ١٤جاریة في مجاورات القدس الثاني ، الثورة ، الشرطة ، اصناف التغیرات الت  ٦٥
  ١٩٩٠: ، المعلمین والمثنى مابعد 

١٧٦  



١٩ 
 
، ، االشتراكي ، االسكان ، العدالةاصناف التغیرات التجاریة في مجاورات السعد   ٦٦

  ١٩٩٠: الفرات والغدیر مابعد 
١٧٩  

، ة ، الشعراء والعلماءماصناف التغیرات التجاریة في مجاورات الصحة ، الكرا  ٦٧
  ١٩٩٠: الحسین الحنانة والجامعة مابعد 

  

١٨٣  

اصناف التغیرات التجاریة في مجاورات السالم ، الغري ، االطباء ، الوفاء ، العروبة   ٦٨
  ١٩٩٠: والجمعیة مابعد 

١٨٥  

ابي طالب ، النصر  ، اصناف التغیرات التجاریة في مجاورات العسكري ، المكرمة  ٦٩
  ١٩٩٠: د مابعد والمیال

١٨٨  

اصناف التغیرات التجاریة في مجاورات الجدیدة االولى ، الجدیدة الثانیة ، الجدیدة   ٧٠
  ١٩٩٠: الثالثة ، والجدیدة الرابعة  مابعد 

١٩٣  

  

  ١٩٥  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة في مجاورة المدینة القدیمة مابعد   ٧١

رارا حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف اصناف التغیرات التجاریة االكثر تك  ٧٢
  ١٩٩٠: مابعد 

١٩٧  

  ٢٠١  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة االمیر مابعد  ٧٣

  ٢٠٤  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة القادسیة مابعد  ٧٤

  ٢٠٥  ١٩٩٠: ي واالجمالي في مجاورة الزهراء مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیل  ٧٥

  ٢٠٦  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحوراء مابعد  ٧٦



٢٠ 
 
  ٢٠٨  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة االنصار مابعد  ٧٧

: ي مجاورة القدس االول مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي ف  ٧٨
١٩٩٠  

٢١٠  

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس الثاني مابعد  ٧٩
١٩٩٠  

٢١٠  

  ٢١١  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الثورة مابعد  ٨٠

  ١٩٩٠: ورة الشرطة مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجا  ٨١

  

٢١٢  

: تموز مابعد ١٤حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة   ٨٢
١٩٩٠  

٢١٣  

  ٢١٥  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة المعلمین مابعد  ٨٣

  ٢١٦  ١٩٩٠:ابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المثنى م  ٨٤

  ٢١٧  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة السعد مابعد  ٨٥

  ٢١٨  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االشتراكي مابعد  ٨٦

  ٢١٩  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االسكان مابعد  ٨٧

  ٢٢٠  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العدالة مابعد  ٨٨

  ٢٢٢  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورةالفرات مابعد  ٨٩



٢١ 
 
  ٢٢٦  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغدیر مابعد  ٩٠

  ٢٢٤  ١٩٩٠: غیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الصحة مابعدحجم ونسبة الت  ٩١

  ٢٢٥  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الكرامة مابعد  ٩٢

  ٢٢٦  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشعراء مابعد  ٩٣

  ٢٢٨  ١٩٩٠: صیلي واالجمالي في مجاورة الحسین مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التف  ٩٤

  ٢٢٩  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحنانة مابعد  ٩٥

  ٢٣٠  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجامعة مابعد  ٩٦

  ٢٣١  ١٩٩٠: في مجاورة السالم مابعد حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي  ٩٧

  ٢٣٢  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغري مابعد  ٩٨

  ٢٣٣  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة االطباء مابعد  ٩٩

  ٢٣٤  ١٩٩٠: اء مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الوف  ١٠٠

  ٢٣٥  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة العروبة مابعد  ١٠١

  ٢٣٦  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجمعیة مابعد  ١٠٢

  ٢٣٧  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة العسكري مابعد  ١٠٣

  ٢٣٩  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة المكرمة مابعد  ١٠٤

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة ابي طالب مابعد  ١٠٥
١٩٩٠  

٢٣٩  



٢٢ 
 
  ٢٤١  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة النصر مابعد  ١٠٦

  ٢٤٢  ١٩٩٠: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة المیالد مابعد  ١٠٧

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة االولى مابعد  ١٠٨
١٩٩٠  

٢٤٣  

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثانیة مابعد  ١٠٩
١٩٩٠  

٢٤٤  

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثالثة مابعد  ١١٠
١٩٩٠  

٢٤٥  

: حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الرابعة مابعد  ١١١
١٩٩٠  

٢٤٦  

  ٢٤٧  ١٩٩٠:في مجاورات المدینة القدیمة مابعد الصناعيحجم التغیر   ١١٢

: ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة المدینة القدیمة مابعد حجم  ١١٣
١٩٩٠  

٢٤٨  

نسبة التغیر الصناعي االجمالي السنوي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف   ١١٤
  ١٩٩٠مابعد 

٢٤٩  

: نسبة ذروة التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ١١٥
١٩٩٠  

٢٥١  

العوامل المؤثرة في التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف   ١١٦
  ١٩٩٠: مابعد 

٢٥٢  



٢٣ 
 
  ٢٥٥  ١٩٩٠: فئات التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ١١٧

: تفسیر فئات التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد   ١١٨
١٩٩٠  

٢٥٧  

العالقة بین الحجم السكاني والتغیرات الصناعیة االجمالیة في مدینة النجف مابعد   ١١٩
١٩٩٠  

٢٥٨  

  ٢٦٠  ١٩٩٠: االصناف الوظیفیة للتغیرات الصناعیة في مدینة النجف مابعد  ١٢٠

احجام االصناف الرئیسة للتغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة   ١٢١
  ١٩٩٠ :ابعدمالنجف 

٢٦٢  

، ر ، القادسیة ، الزهراء ، الحوراءاصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات االمی  ١٢٢
  ١٩٩٠: االنصار والقدس االول مابعد 

٢٦٥  

 ١٤اصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات القدس الثاني ، الثورة ، الشرطة ،   ١٢٣
  ١٩٩٠: تموز ، المعلمین والمثنى مابعد 

٢٦٧  

، ، االشتراكي ، االسكان ، العدالةغیرات الصناعیة في مجاورات السعد اصناف الت  ١٢٤
  ١٩٩٠: الفرات والغدیرمابعد 

٢٦٩  

، حة ، الكرامة ، الشعراء والعلماءاصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات الص  ١٢٥
  ١٩٩٠: الحسین الحنانة والجامعة مابعد 

  

٢٧١  

سالم ، الغري ، االطباء ، الوفاء ، اصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات ال  ١٢٦
  ١٩٩٠: العروبة والجمعیة مابعد 

٢٧٤  



٢٤ 
 
اصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات العسكري ، المكرمة ابي طالب ، النصر   ١٢٧

  ١٩٩٠: والمیالد مابعد 
٢٧٦  

اصناف التغیرات الصناعیة في مجاورات الجدیدة االولى ، الجدیدة الثانیة ، الجدیدة   ١٢٨
  ١٩٩٠: لثة ، الجدیدة الرابعة والمدینة القدیمة  مابعد الثا

٢٧٨  

اصناف التغیرات الصناعیة االكثر تكرارا حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف   ١٢٩
  ١٩٩٠: مابعد 

٢٨٠  

ضمن البنیة العمرانیة في ) التجاري والصناعي ( النسبة الكلیة للتغیر االجمالي   ١٣٠
  ١٩٩٠:مدینة النجف مابعد 

٢٨٦  

المساحة الكلیة للتغیرالوظیفي االجمالي ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف   ١٣١
  ١٩٩٠:مابعد

٢٩٤  

: احجام التغیرات الوظیفیة االخرى ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف مابعد  ١٣٢
١٩٩٠  

٢٩٤  

  ٢٩٥  ١٩٩٠: مابعد التوزیع المكاني الحجام التغیرات الوظیفیة االخرى في مدینة النجف   ١٣٣

مراتب نسب التغیرات الوظیفیة االجمالیة السنویة حسب المجاورات السكنیة في مدینة   ١٣٤
  ١٩٩٠: النجف مابعد 

٢٩٧  

: المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد بحسب  موجات التغیرات الوظیفیة  ١٣٥
١٩٩٠    

٢٩٨  

  ٢٩٩  ١٩٩٠: یة في مدینة النجف مابعد التجاریة والصناع المكانیة للتغیرات االنماط   ١٣٦

  ٣٠٣احجام التغیرات الوظیفیة ضمن الصنف لمؤسسات المنطقة التجاریة المركزیة في   ١٣٧



٢٥ 
 

  ١٩٩٠: مدینة النجف مابعد 

حجام الخدمات التجاریة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في التصنیف الزماني ال  ١٣٨
  ١٩٩٠:مدینة النجف مابعد

٣٠٥  

: الخدمات التجاریة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة النجف مابعداصناف   ١٣٩
١٩٩٠  

٣٠٨  

حجام الخدمات الصناعیة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في التصنیف الزماني ال  ١٤٠
               ١٩٩٠:مدینة النجف مابعد

٣٠٩  

مدینة النجف  اصناف الخدمات الصناعیة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في  ١٤١
  ١٩٩٠: مابعد

٣١٠  

المساحة المقترحة إلستعمال االرض في مدینة النجف بحسب التصامیم االساس   ١٤٢
  م) ٢٠٠٠ -١٩٥٨(

٣١٤  

  

  

  

  فهرست الخرائط

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  ٣٥  موقع مدینة النجف من البالد واالقلیم االداري  ١

  ٣٧  موقع مدینة النجف من  اقلیمها االداري  ٢
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  ٥٦  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض في مدینة النجف لعام   ٣

  ٦١  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض لالغراض السكنیة   ٤

  ٦٦  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض لالغراض التجاریة   ٥

  ٧١  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض لألغراض الصناعیة والتخزین   ٦

  ٧٦  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض للنقل والحركة   ٧

  ٨٠  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض الغراض الخدمات التعلیمیة  ٨

  ٨٢  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض الغراض الخدمات الصحیة   ٩

  ٨٥  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض الغراض الخدمات الدینیة   ١٠

  ٨٩  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض الغراض الخدمات الترفیهیة   ١١

  ٩١  ٢٠١٠التوزیع المكاني الستعماالت االرض الغراض الخدمات االداریة والعامة   ١٢

  ٩٩  )١٩٩٣ - ١٩٩٠(موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة   ١٣

  ١٠٢  ١٩٩٠االجمالي في مدینة النجف مابعد  التوزیع المكاني لنسبة التغیر التجاري  ١٤

  ١١١  )١٩٩٧ - ١٩٩٤(موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة   ١٥

  ١٢٠  )٢٠٠١ - ١٩٩٨(موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة   ١٦

  ١٣٠  )٢٠٠٥ - ٢٠٠٢(موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة   ١٧

  ١٣٩  )٢٠٠٩ - ٢٠٠٦(مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة موقع   ١٨



٢٧ 
 
  ١٥٨  ١٩٩٠فترة ذروة التغیر التجاري في مدینة النجف مابعد   ١٩

  ١٧٠  ١٩٩٠موقع مؤسسات التغیر التجاري الغذائیة في مدینة النجف مابعد   ٢٠

  ١٧٢  ١٩٩٠موقع مؤسسات التغیر التجاري غیر الغذائیة في مدینة النجف مابعد   ٢١

  ١٩٩  ١٩٩٠اصناف التغیر التجاري االكثر تكرارًا في مدینة النجف مابعد   ٢٢

  ٢٠٢  )١٩٩٣ -١٩٩٠(موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة   ٢٣

  ٢٠٧  ١٩٩٠التوزیع المكاني لنسبة التغیر الصناعي االجمالي في مدینة النجف مابعد   ٢٤

  ٢١٤  )١٩٩٧ -١٩٩٤(في مدینة النجف للمدة  موقع مؤسسات التغیر الصناعي  ٢٥

  ٢٢١  )٢٠٠١ -١٩٩٨(موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة   ٢٦

  ٢٢٧  )٢٠٠٥ -٢٠٠٢(موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة   ٢٧

  ٢٤٠  )٢٠٠٩ -٢٠٠٦(موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة   ٢٨

  ٢٥٤  ١٩٩٠روة التغیر الصناعي في مدینة النجف مابعد فترة ذ  ٢٩

  ٢٦١  ١٩٩٠موقع مؤسسات التغیر الصناعي الحرفیة في مدینة النجف مابعد   ٣٠

  ٢٦٤  ١٩٩٠موقع مؤسسات التغیر للخدمات الصناعیة في مدینة النجف مابعد   ٣١

  ٢٨٣  ١٩٩٠اصناف التغیر الصناعي االكثر تكرارًا في مدینة النجف مابعد   ٣٢

التوزیع المكاني للنسبة الكلیة للتغیر الوظیفي االجمالي في مدینة النجف مابعد   ٣٣
١٩٩٠  

٢٨٥  

  ٣٠٠  ١٩٩٠موجات التغیر الوظیفي في مدینة النجف مابعد   ٣٤



٢٨ 
 
التوزیع المكاني لمؤسسات االمتالء الوظیفي ضمن المنطقة التجاریة المركزیة ما   ٣٥

  ١٩٩٠بعد 
٣٠٦  

-   

-   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشكالفهرست ا - 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ١٨  العالقة بین اثمان االیجار االقتصادي والبعد عن المركز  ١

  ١٩  االرض الحضریة بالبعد عن مركز المدینة اختالف قیمة  ٢



٢٩ 
 

  ٢١  أصول تقسیم وتنطیق استعماالت االرض في المدن  ٣

  ٢٢  منظومة النقل الحضري وتغیر استعماالت االرض العالقة بین  ٤

بحسب ( تراكزة مو المدن من المركز باتجاه االطراف بطریقة االنطقة النم  ٥
  )ارنست برجس

٢٧  

  ٢٩  و جماعة بشریة واحدةألفرد واحد  دورة السلوك البشري  ٦

  ٢٩  لمجموعة من افراد اوعدد من الجماعات في المدینة دورة السلوك البشري  ٧

  ٤٤  ) ٢٠٠٧ -١٩٧٠(معدالت درجة الحرارة في مدینة النجف للمدة   ٨

وردة الریاح ومعدالت تكرارھا الشھریة والسنویة في مدینة النجف للمدة   ٩
)٢٠٠٧ - ١٩٧٠ (  

٤٦  

 - ١٩٧٠(في مدینة النجف للمدة  ساقطةمتلكمیات االمطار ال المعدالت الشھریة  ١٠
٢٠٠٧ (  

٤٨  

  ٤٩  ) ٢٠٠٧ - ١٩٧٠(في مدینة النجف للمدة  الرطوبة النسبیة  ١١

  

  

  

  المقدمة -

المدن للتغییر المستمر تفرضه عوامل ومتغیرات اقتصادیة ، دیموغرافیة ،  تخضع -
اجتماعیة وتقنیة ، كونها قوى تجمعیة لمركب من الوظائف والخدمات والبنى االرتكازیة 
تؤطرها عالئق االرتباط واالعتماد المتبادل والتفاعالت الوظیفیة المستمرة ، اذ یمتاز 

تغیرات ضمن البیئة الحضریة بأنه تفاعل مرّكب وعلى التفاعل بین هذه االنشطة والم



٣٠ 
 

اوجه متعددة بالغة التعقید ، االمر الذي ینجم عنه تغیرات مادیة ووظیفیة تؤثر في بنیة 
  .المدینة العمرانیة ومورفولوجیتها الحضریة

وقد یكون التفاعل وفق داینمیكیات متوازنة قائمة على اسس منضبطة ونظامیة تؤكد  -
وقد تكون على نحو غیر منضبط من الناحیة التخطیطیة . وصحیة للتغیر حالة طبیعیة

، االمر الذي یترتب علیه اثار سلبیة تعمل على تقویض النسق المتوازن الستعماالت 
االرض وارباك وظائف المدینة وشیخوخة مشهدها الحضري ، فضًال عن اخرى غیر 

  .منظورة

ة الحضریة واالرتقاء بها بقصد خلق توازن ومن هنا تبرز اهمیة توجیه تطور ونمو البیئ -
وظیفي وسلوك مثالي لعناصر النسیج الحضري یوفر حیاة كریمة لمجتمعها ویهیئ 

  .اجواء مناسبة للمعیشة والعمل والراحة

من تجاوزات في استعماالت  ٢٠٠٣ان ما حدث ویحدث في المدن العراقیة بعد عام  -
ني وتحویل لوظائف العدید منها ، قد االرض وتوسعات غیر نظامیة وتحویرات للمبا

ولهذا اثره الكبیر على المدینة من ) تخطیطیاً (تسبب في نمو وتغییر غیر منضبط 
ومدینة النجف تعاني من هذه . مختلف الجوانب وله سلبیاته المنظورة وغیر المنظورة 

رنا الحالة ، ان لم یكن اكثر فبقدر ما تعانیه المدن االخرى ومن هنا تبلورت افكا
وتشكلت منطلقاتنا لخوض غمار البحث في هذا الموضوع فكان موضوع االطروحة 
س الحاجة لدراسة التغیرات ومن زوایا  كما هو منقوش على غالفها ، اذ نحن االن بأمّ

في نمو ) االنفالت(مختلفة وبوسائل منوعة كي نحدد متى واین وكیف نتدخل للحد من 
  .الثر مدینتنا العریقة بتاریخها وتراثها

ستركز الدراسة على المنطقة المبنیة من المدینة وما حدث فیها من تجاوزات قانونیة  -
وغیر قانونیة على التصمیم االساس للمدینة ، ستعتمد تقنیات رقمیة في تأشیر هذه 
التغیرات والتجاوزات ، وبمنظور تطبیقي یخدم التخطیط الحضري ، وصانعي القرارات 

  .في المدینة والمحافظة



٣١ 
 

سینصب اهتمامنا على دراسة االنماط المكانیة الناجمة عن عملیات التجاوز وتحلیلها  -
، وفي ضوء نتائج التحلیل سیصار الى ) ٢٠٠٩- ١٩٩٠(لمدة عقدین من الزمن 

اقتراح المعالجات والسیاسات االجرائیة والقانونیة للحد من الظواهر السلبیة وتعزیز 
 .االیجابي منها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االولالفصل 

  االطار النظري وبعض خصائص منطقة الدراسة

  . املنهجية  ١- ١
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 . اجلانب الفلسفي   ٢- ١

  . االرض احلضرية  إستعماالتضوابط التغري يف  ١-٢- ١ 

  . العوامل الطبيعية  ١- ١-٢- ١

  . العوامل االقتصادية  ٢- ١-٢- ١

  . التغري يف منط االستثمار السائد وااور  ٣- ١-٢- ١

  .  العامل التقني ٤- ١-٢- ١

  . العوامل االجتماعية  ٥- ١-٢- ١

  . العوامل املتعلقة بالصحة العامة وسالمة افراد اتمع  ٦- ١-٢- ١

  . حملة موجزة لنشأة مدينة النجف ٣- ١
 . اخلصائص الطبيعية ملنطقة الدراسة  ٤- ١

  . املوقع  ١-٤- ١

  . املوضع  ٢-٤- ١

  . الرتكيب اجليولوجي  ١- ٢-٤- ١

  . التضاريس  ٢- ٢-٤- ١

  . اخ املن ٣- ٢-٤- ١

  . الرتبة  ٣-٤- ١

 

 :المنهجیة ١-١
 :الحدود المكانیة والزمنیة للدراسة -١



٣٣ 
 

تتمثل منطقة الدراسة بحدود المخطط االساس لمدینة النجف ، الذي یشكل حیزًا مساحیًا 
عبر امتداد طولي یتسع في جهته الجنوبیة لیضیق باالتجاه شماًال مكونًا  ٢كم) ٧٥(یقرب من

  . ص الطبیعیة لموضعها الجغرافيرأس مثلث املته طبیعة الخصائ

حتى ماهي علیه في زمن  ١٩٩٠اما الحدود الزمنیة فتمتد لعشرین عامًا بدایتها من عام 
، اذ تبین من خالل البحث انها اغنى الفترات التي شهدت التغیرات ) ٢٠٠٩نهایة عام (الدراسة 

 .  الوظیفیة ضمن البنیة العمرانیة في المدینة طبقًا لعوامل عدة

 :مشكلة الدراسة -٢

وما بعدها كانت ضمن  ١٩٩٠هل أن التغیرات في البنیة العمرانیة لمدینة النجف للمدة 
 الضوابط التخطیطیة ، وهل كانت تحت سیطرة الجهات المسؤولة عن التخطیط في المدینة ؟

 :فرضیة الدراسة -٣

متعاقبة  ان التغیرات المتسارعة في وظائف استعماالت االرض الحضریة تأخذ شكل موجات
 .تفرضها جملة من العوامل االقتصادیة واالجتماعیة

 :هدف الدراسة واهمیتها -٤

تهدف الدراسة اساسًا الى استكشاف االنماط المكانیة للتغیرات في وظائف استعماالت 
  . االرض الحضریة في مدینة النجف ونمذجتها 

 :مفاهیم الدراسة -٥

ل ، تغیر الشي ع :التغیر - أ ه: ن حالهلغًة ، یعني التحوّ ل وغیرّ له وبدله كأنه جعله : تحوّ حوّ
له وتغایرت االشیاء.  غیر ما كان علیه  .)١(اختلفت: وغیّر علیه االمر حوّ

ل الذي یحدث في الظاهرة في أي  ومن الناحیة العلمیة فان اصطالح التغیر یشیر للتحوّ
لما ان صیرورة التغیر زمان ومكان تحت مظلة تأثیر عدد من العوامل الذاتیة والموضوعیة ، وطا

تحدث في خضم الزمان والمكان ویمكن تشخیصه وقیاسه فأنه یتسم بالترابط والتداخل ، وبالتالي 
                                                             

  . ١٠٣٥، ص ، بیروت ١ط ، ، دار صادر ، لسان العرب محمد ابن مكرم ابن منظور )١(
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فالتغیر الذي یحدث في البناء الوظیفي للظاهرة یترتب علیه مجموعة من انماط التغیرات البنائیة 
  .)*(في الظواهر االخرى

لتي تمارس على سطح االرض بقصد تحقیق اهداف كافة النشاطات االنسانیة ا:  الوظیفة -ب
  .اجتماعیة واقتصادیة وخدمیة

ویعني تغیر وظیفة استعمال االرض الحضریة تحولها الى حالة جدیدة لم :  التغیر الوظیفي -ت
تكن تؤدیها من قبل بتأثیر عوامل عدة ، یعد العامل االقتصادي ذو سبق وعمق في عملیة 

یؤدي الى نشوء عالقات وظیفیة جدیدة بین االستعمال االصل االمر الذي س. الحدوث هذه 
والمستحدث ، وهو على نوعین ، فقد یكون قصدیًا ومخططًا له ، وقد یكون عشوائیًا وغیر 

  .مقصود یعبر عن حاجة مجتمعیة ملحة

ومهما یكون نوع التغیر فالنتیجة الحتمیة ، حدوث تغیر واضح في وجه استعماالت االرض 
اذ ان تغیر وظیفة االستعمال السكني كلیًا او جزئیًا .  ن ثم في المظهر العام للمدینةالحضریة وم

الى وظائف اخرى سیغیر من حجم االنشطة والفعالیات الممارسة في المكان الجدید ، وبالتالي 
  .في اتجاه وحجم المشاكل الناجمة عنه

ضریة والناس ، والعالقات في هي نسق من العالقات بین العناصر الح: البنیة العمرانیة –ث 
، فالناس ومكونات الهیئة الحضریة هما في حالة ترابط ) مكانیة(البیئة الفیزیاویة أساسًا حیزیة 

  .)١(دائم بوساطة الفضاء سواء كان التعالق ارتباطًا أو عزًال فضائیاً 

بة للسكان هي تجمع مكاني یشمل كل العناصر الالزمة لتحقیق المعیشة المناس:  المجاورة - ج
وتهیئة الظروف المالئمة بما یخدم التقدم الحضاري وهي عباره عن أطار سلیم العادة بناء المدن 
الحالیة والضواحي الجدیدة وذلك عن طریق إنشاء بیئات سكنیة بمرافقها العامة وخدماتها 

                                                             
والیات ونتائج التغیر  تم االفادة من الطروحات الفكریة للنظریات االجتماعیة ازاء مفھوم واسباب وعملیات *)(

وتأثیراتھ لریادتھا في ھذا الصدد ، الى الحد الذي حدا بعدد من العلماء ان یعرفوا علم االجتماع بانھ العلم 
  . . . . الذي یھتم بدراسة التغیر من داخل المجتمع

 www. swmsa. com مجلة العلوم االجتماعیة ، مفھوم التغیر    -١: للمزید من االطالع ینظر
  www. almaarefa. org              النظریات االجتماعیة         -٢                                

(1) Rapoport , Amos , Human Aspect of Urban form , Towards Amman , 
Enviromant Approach to Urban form and Design , Pergamon press, oxford UK , 
1977. P.21. 
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كلها أسماء الظروریة وقد تسمى وحدة الحي السكني أو الوحدة االجتماعیة أو الوحدة التخطیطیة و 
. مترادفة لعدد معین من المساكن لطبقات مختلفة من الناس تشغل مساحة محدودة من االرض

ویمكن القول بوجه عام ان هذه الوحدة یجب ان تكون بحجم كاٍف ومناسب سواء من ناحیة 
السكان أو المساحة بحیث یسهل الوصول الى الخدمات العامة وعلى خلق حیاة اجتماعیة 

وبالتالي یمكن تعریف المجاورة السكنیة على انها . )١(ازنه وعلى ممارسة الحیاة الحقةمشتركة متو 
  .)٢(مجموعة سكنیة متكاملة من المساكن بمرافقها العامة وخدماتها الضروریة

هو أحد اسالیب التجدید الحضري وهو عملیة ملء الفجوات في النسیج العمراني : االمتالء  –ح 
تباطات تأریخیة وخصائص وشخصیة حضریة موحدة ،  وترابط بصري الموجود والذي یملك ار 

بمعنى آخر االمتالء . ببنایة أو أبنیة جدیدة لتشكل بمجموعها نسیجًا مترابطًا وظیفیًا وبصریاً 
الحضري هو عملیة إعادة تصمیم منطقة معینة ضمن نسیج قائم مثل تصمیم جزء فارغ ضمن 

، والعمل على استغالل المساحات الضائعة ضمن هذا  نسیج البلدة القدیمة في منطقة معینة
  .)٣(النسیج

  :الدراسات السابقة  -٦

لم تبحث مدینة النجف في دراسة نظامیة كالتي بین ظهرانینا ، انما تناولها دراسات اخرى 
في نطاقها الحضري واالقلیمي تم االفادة من عدد منها بشكل او بآخر ، فیما ناظرتها دراسات 

او انها تقترب في موضوعها او معالجتها ، تركزت في جلها حول بحث التغیرات اخرى مماثلة 
ضمن البناء العمراني لمدینة بغداد او بحث االثار الناجمة عنها كٌل بحسب موضوع الدراسة 
والهدف المتوخى منه ، ویعزى سبب اختیار الكتابات عن مدینة بغداد لكونها المدینة العراقیة 

ت لحركة هجرة وانفجار سكاني ودرست بعمق وسعة ، اما مدن البالد االخرى الوحیدة التي تعرض
  . فتعرضت الى الهجرة ولكن بنسب اقل ولم تدرس كما یجب 

  عمومًا سنعرض لها بحسب اختصاصاتها وتسلسلها الزمني وعلى النحو االتي

                                                             
(1) http://3omran-aghil.asso-web.com.   

  .المجاروة السكنیة مفھومھا ومتطلباتھا) ٢(
Deplibrary.iugqza.edu. 

  .االمالء الحضري مفھوم وانواع (٣)
www.facebook.com  



٣٦ 
 

  :الدراسات الجغرافیة : اوًال 

 )١(قیةالتغییر في استعمال االرض حول المدینة العرا -١
الریفیة  –هدفت الى دراسة التغییر في استعمال االرض في مناطق االطراف الحضریة 

وكذلك مناطق االقلیم الزراعي الواقع حول المراكز الحضریة ، باعتبارها ظاهرة لها تماس بالعامل 
البشري في العراق وتدخل في مجمل حیاة السكان الحضر والریف على حٍد سواء ، لما لها من 

ة تؤدي الستنزاف االرض الزراعیة واختالل طبیعة العالقات المكانیة الستعماالت تأ ثیرات مرضیّ
  . االرض في المجتمعین التقلیدیین

  :رز نتائجهابمن ا
وضوحیة الدور الریادي للعوامل االقتصادیة في عملیة التغییر الحاصل إلستعماالت االرض   -  أ

قتصادیة والحضریة االكثر تأثیرًا في النطاق الحضریة ، فیما كانت العوامل الطبیعیة واال
 . الریفي

 .تغیر االستثمار الزراعي في غیر صالح الزراعة بتأثیر االنتشار الحضري  - ب
 . )٢()٢٠٠١ -  ١٩٨٧(تغیر استعماالت المناطق الخضراء في مدینة بغداد للمدة  -٢

نوعها وتداخلها، ان نمو المدن حضریًا وبوتائر عالیة ، قد یؤدي الى تعدد االستعماالت وت
قسم منها یترك اثارًا بیئیة تنعكس بالتالي على االنسان نفسه ، مما یتطلب ایجاد الوسائل الكفیلة 
للتقلیل من تأثیراتها ، وافضل هذه الوسائل االستعمال االخضر بأشكاله المتعددة ، لما یؤدیه من 

  . وظائف عدة لخدمة المدینة ومجتمعها بعامة
ر كبیر في استعماالت المناطق اوضحت الدراسة ان  ما شهدته مدینة بغداد من تغیّ

االستعماالت الحضریة االخرى كالسكنیة ، الصناعیة ، التجاریة ، ) تجاوزاً (الخضراء لصالح 
الدینیة ، التعلیمیة ، كان بسبب الزحف الحضري طبقًا لعوامله المتداخلة تمثلت بصیغة قرارات 

االساس لمدینة بغداد مما أثر في مساحة المناطق الخضراء من قبل اللجنة العلیا للتصمیم 
  . وحصة الفرد منها

                                                             
غیر (لتغییر في استعمال االرض حول المدینة العراقیة ، اطروحة دكتوراه صالح حمید حبش الجنابي ، ا) ١(

  . ١٩٧٧، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، ) منشورة
سوسن جبار ابراهیم العزاوي ، تغیر استعماالت المناطق الخضراء في مدینة بغداد ، رسالة ماجستیر  )٢(

 . ٢٠٠٢،  ابن رشد ، جامعة بغداد -، كلیة التربیة) غیر منشورة(
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تمحور هدف الدراسة في التعرف على مدى مالئمة مساحة المناطق الخضراء مع 
متطلبات السكان في مدینة بغداد ووضع التوصیات بشأن زیادة مساحتها بما یتناسب والمعاییر 

  . المعتمدة
  :اهم استنتاجاتها  -

التجاوزات من االستعماالت االخرى الى قلة مساحة المناطق الخضراء وقلة نصیب ادت 
حیث اشار الى ان  ١٩٧٣الفرد منها ، مما حال دون ما جاء به التصمیم االساس للمدینة عام 

ملیون متر مربع ، في وقت لم تصل فیه حصة ) ٥١( ٢٠٠٠المناطق الخضراء ستكون عام 
  . متر مربع ) ٣(الفرد الواحد منها الى 

ر اس -٣  :)١()م٢٠٠٦-١٩٨٦(تعماالت االرض الحضریة لمدینة عَنه للمدة تغیّ
لقد تمحور هدف الدراسة حول اعداد مجموعة من الخرائط توضح توزیع االستعماالت 
ه بصورة مركبة ومنفردة من خالل ما طرأ علیها من تغیر وتوسع حجمي  الحضریة في مدینة عنَ

من الزمن ، بأستخدام الخریطة الرقمیة لما تتمتع به من اسالیب ومساحي على امتداد عقدین 
ایضاح وادراك بصري ، وقد اشتلمت على خمسة فصول ، درس االول مدخل لعلم الخرائط ، 
فیما تناول الثاني خصائص المدینة الطبیعیة والبشریة في حین اختص الفصل الثالث بدراسة 

في ) االستعماالت(فیما تكررت دراستها ) ١٩٨٦(استعماالت االرض في منطقة الدراسة لعام 
، وقد تناول الفصل االخیر التغیر في استعماالت االرض  ٢٠٠٦الفصل الرابع ایضًا لعام 

  ). ٢٠٠٦- ١٩٨٦(الحضریة تلك للمدة 
  . اما اهم استنتاجاتها فتتمثل باهمیة االعتماد على الطرائق الرقمیة في انتاج الخرائط

ة من الدراسات الجغرافیة اعاله فقد تجسدت من خالل التعرف على اما الفائدة المتحقق
اصناف التغیرات وأنماطها المكانیة والعوامل المسببة لها ضمن مناطق دراستها كل بحسب 
ظروفها الذاتیة والموضوعیة ، وكذلك االفادة من الطروحات النظریة لعدد منها ، مما اسهم في 

  .حثزیادة االفق العلمي الممنهج للبا
  الدراسات التخطیطیة :ثانیًا 

                                                             
، )٢٠٠٦-١٩٨٦(ه للمدة براء كامل عبد الرزاق العاني ، تغیر استعماالت االرض الحضریة لمدینة عنَ  )١(

، كلیة االداب ، جامعة بغداد ) غیر منشورة(دراسة حضریة ، كالفوتوغرافیة رقمیة ، رسالة ماجستیر 
 ،٢٠٠٨ .  
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اثر تغیر استعماالت االرض في بعض شوارع مدینة بغداد على كفاءة االستعمال المجاور  -٤
 :)١( لها

تناولت دراسة التصامیم االساس المختلفة التي اعدت لمدینة بغداد من قبل الشركات 
ول پو  ١٩٥٩نانیة عام ودوكیادس الیو / ١٩٣٦االجنبیة المتعاقبة مثل مینوبیروسبینلي عام 

وخلصت الى ان أي منها لم یتطرق الى توقیع . ١٩٧٣و  ١٩٦٧سیرفس البولندیة عامي 
االسواق والمحالت التجاریة والمكاتب على الشوارع الرئیسیة لمدینة بغداد ، ولم تاخذ بالحسبان 

واق على اساس وجود شوارع تجاریة بهذا المقیاس الكبیر في عموم العاصمة ، بل تم توزیع االس
التدرج الهرمي من مركز المدینة الرئیس الى المراكز الثانویة ومن ثم المراكز القطاعیة ومراكز 

كما اكدت من خالل التعرف على دراسات النقل التي اعدت للمدینة . االحیاء والمحالت السكنیة 
ر ونظام االشارات دراسة شبكة المرو ( ١٩٧٢من قبل الشركتین االجنبیتین أوتام الفرنسیة عام 

الدراسة الشاملة للنقل في مدینة (١٩٨٣، وسكوت ویلسون كیركباترك عام ) الضوئیة لمدینة بغداد
، عدم احتساب احجام المرور التي ستنجذب الى شوارعها الرئیسیة نتیجة تغیر  )بغداد

  .االستعماالت على جانبیها ما سیؤدي الى ارباك حركة النقل في المدینة
یضًا مشكلة اطالق االسواق على الشوارع الرئیسة وتلك التي تم اقرار تغییر وتناولت ا

استعماالتها للخدمات التجاریة وما تسببه االستعماالت غیر السكنیة من ارتفاع اسعار االراضي 
ومن بین ما خلصت الیه .  في الشوارع التي توجد فیها وبنسب عالیة بسبب قدرتها في المنافسة 

ان التطویر والتوسیع السریع في االستعمال التجاري على شكل طولي . ا الصدد الدراسة في هذ
مع امتداد الشوارع ادى الى حالة من االرباك في البنیة العمرانیة فیها یصعب معها وضع الحلول 

  . الالزمة لضبطه والسیطرة على خصائص استعماالت االرض فیه
 :)٢(الشوارع التجاریة في مدینة بغداد -٥

                                                             
في بعض شوارع مدینة بغداد على كفاءة االستعمال  ادیس بوالدیان ، اثر تغیر استعماالت االرضفیلیب او  )١(

، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد، ) غیر منشورة(المجاور لها ، رسالة ماجستیر
١٩٨٥ . 

، مركز ) غیر منشورة(محمد ابراهیم توفیق ، الشوارع التجاریة في مدینة بغداد ، رسالة ماجستیر  )٢(
  .١٩٩٠ي ، جامعة بغداد ، التخطیط الحضري واالقلیم
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الدراسة الشوارع التجاریة والتصمیم االساس لمدینة بغداد ، ونظرًا للطبیعة غیر  تناولت
الثابتة لألحوال االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة التي شهدها القطر ابان القرن العشرین ، فقد 

  .تعرضت الدراسة للتصامیم االساس التي اعدت لمدینة بغداد منذ مطلع القرن المذكور
اسة افتقاد أهم المتطلبات االساسیة في ضوابط التشیید ، مفترضة اطارًا استنتجت الدر 

لم تفلح ضوابط . یساعد المصمم المعماري في تحقیق الصورة المطلوبة للفضاءات الحضریة
وقتذاك ، في تحقیق هذا الجانب بالدرجة المطلوبة إلغراقها بمستوى عاٍل من  –التشیید الحالیة 

ها الى أي دراسات او تصامیم تختص بشارع او مجموعة من الشوارع العمومیة ، وعدم استناد
بصورة محددة ، فضًال عن افتقادها الى االسناد في جوانب متابعة التطبیق التي تنحصر في 

كما لم تقدم في جانب المعالجة . نطاق ضیق ، ما یفقد الجوانب االساسیة المصداقیة العملیة 
  . دید عام لخطوط الكتل البنائیة وبدرجة عالیة من المرونةالبصریة لواجهات االبنیة سوى تح

اوصت الدراسة بأهمیة التفكیر بوضع تصامیم حضریة متكاملة وضوابط تفصیلیة لكل 
شارع او مجموعة من الشوارع قبل اطالق االستعمال التجاري فیها ، وكذلك وضع عدد من 

قبل اصحاب االمالك ، فضًال عن  التصامیم التفصیلیة ودعمها بمحفزات لضمان تنفیذها من
لتطبیقها  –الحالیة  –تعدیل الضوابط الحالیة لتجاوز اهم السلبیات التي برزت من خالل التجربة 

  . ، وغیرها من التوصیات التي تصب في ایجاد بیئة حضریة متوازنة
 : )١(ري للمدینةضالتماسك والتفكك في المشهد الح -٦

لتفكك في المشهد الحضري للمدینة من خالل المشهد اهتمت الدراسة بمظاهر التماسك وا
الحضري للشوارع التجاریة الحدیثة في المدینة المعاصرة ، واسباب مظاهر االرباك والتشویش 
البصري فیها ، بما یتعلق بترابط الكتل وبقیة المكونات العمرانیة بعضها مع البعض في سیاق 

  . رسم الصورة الحضریة المتماسكةجمعي متماسك من خالل اسهام فضاء الشارع في 
كما تناولت طبیعة االرتباط بین المكونات الحضریة للشوارع التجاریة ، وااللیات التي تسهم 
في تعزیز الوحدة البصریة والتماسك بین مفرداته من خالل طرح المفاهیم الحضریة للمشهد 

سالمیة والمدینة المعاصرة واسباب الحضري وطرائق ادراكه في البیئة التقلیدیة للمدینة العربیة اال
من خالل التركیز على عملیات تغییر استعمال االرض الحضریة في . تفكك بنیتها الحضریة

                                                             
، )غیر منشورة(عامر كاظم المبارك ، التماسك والتفكك في المشهد الحضري للمدینة ، رسالة ماجستیر )١(

 . ١٩٩٩مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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شوارع المدینة وظهور الشوارع التجاریة في تركیبها العام ، وبروز االبنیة متعددة الطبقات ، وما 
صر المشهد الحضري واثر تغییر ترتب على ذلك من تغییر الخصائص والعالقات التي تربط عنا

اما الجانب التطبیقي للدراسة فقد عرض نماذج لشوارع . االستعمال في الصفات العمرانیة للشارع
تجاریة حدیثة في مدینة بغداد ، متتبعًا ألثر تغیر االستعمال السكني الى المختلط في تفكك البیئة 

  . ر الحضري العام للمدینةالحضریة لهذه الشوارع وانعكاساته السلبیة على المظه
التوجهات التخطیطیة المطلوبة للتواصل بین االصالة والمعاصرة للبنیة الحضریة لمدینة  -٧

  : )١()عرصات الهندیة(بغداد منطقة الدراسة 
الرسالة بجانبین ، النظري وتم فیه توضیح المفاهیم المتعلقة بالبنیة الحضریة جاءت 

ل للمدینة العربیة على مستوى الفضاءات وتدرجها والكتل وعالقة وعالقتها بالتراث ومفاهیم التشكی
. الجزء بالكل ضمن المدینة ، وتناولت كذلك العناصر المورفولوجیة لتطور ونمو مدینة بغداد 

وتطور البنیة الحضریة للمدینة العربیة التقلیدیة والمعاصرة الذي احتوى المجتمع عبر مراحل 
ل التغییر ضمن كل مرحلة من مراحل الدراسة ، فضًال عن حضاریة ، مع اشارة الى عوام

استعراض المخططات االساسیة والقوانین التخطیطیة التي اثرت في مدینة بغداد بعامة ومنطقة 
 . الدراسة على وجه الخصوص

اما الجانب الثاني فقد عبر عن البعد المكاني التطبیقي ، وذلك لغرض الخروج بنتائج تبین 
  ). تجاور التجارة مع السكن(اعیة والبیئیة والعمرانیة لالستعمال المختلط اآلثار االجتم

وتناولت الدراسة عدد من التوصیات كتوجهات تخطیطیة تخص معالجة التغیر في البیئة 
الحضریة ضمن منطقة الدراسة مع رزمة الحلول التي قد تسهل في ایجاد موازنة مع النسیج 

  .الحضري المضاف
منطقة الدراسة جزء من (یر الشوارع السكنیة الى شوارع تجاریة ییة لتغاآلثار االجتماع -٨

 . )٢()شارع الربیع في بغداد

                                                             
نیة الحضریة احمد ناطق محمد علي الشماع ، التوجهات التخطیطیة المطلوبة بین االصالة والمعاصرة للب )١(

، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، ) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر) عرصات الهندیة(لمدینة بغداد
 . ٢٠٠٢جامعة بغداد ، 

منطقة الدراسة جزء من (حیدر قاسم حامد ، االثار االجتماعیة لتغییر الشوارع السكنیة الى شوارع تجاریة  )٢(
  . ٢٠٠٥لعالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ، المعهد ا) شارع الربیع في بغداد
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واستجاباتها  العربیة تناولت الدراسة في مستهلها حالة االنسجام بین مكونات المدینة
لسكانها ، على نحو یحفظ التوازن  –مدة طویلة من الزمن  –للمتطلبات واالحتیاجات الحیاتیة 

بین كل محتوى وآخر وبالشكل الذي اثر وبوضوح في النسیج الحضري للمدینة العربیة وترك آثاره 
الممیزة في بنیتها الهیكلیة والتخطیطیة ، لكونها تمثل حقیقة اجتماعیة معبرة عن الممارسات 

  .الجمعیة للسكان الذین یعیشون ویعملون معاً 
جتماعیة السلبیة التي نجمت عن ذلك جاءت الدراسة لتسلط الضوء على اهم اآلثار اال

  . القرار التنفیذي الخاص بإطالق االستعمال التجاري من خالل العدید من المتغیرات
توصلت الدراسة الى عدد من المقترحات والتوصیات العملیة للحد من او تقلیل تلك 

  . اآلثار
ر استعماالت االرض الحضریة  -٩ ة محلتي حالة الدراس(المعاییر التخطیطیة وتغیّ

 . )١()في الزعفرانیة ٩٧٩,٩٥٩
ُحددت اهداف الدراسة بمعرفة مدى تأثیر التغیر في وظائف استعماالت االرض على 
مالئمة المحالت السكنیة للسكن ، وذلك عن طریق التعرف على مقدار التطورات السكانیة 

المختلفة عبر  والعمرانیة التي حدثت على مستوى المحالت السكنیة وتأثیراتها في وظائفها
مرحلتین زمنیتین مختلفتین ومن ثم تحدید مدى قدرتها على مواكبة التطور الزمني وتحقیق بیئة 

  .مالئمة للمعیشة
توصلت الدراسة في جانبها التطبیقي الى نتائج واضحة عن واقع حال المحالت السكنیة،  

ومستوى الخدمات التي  من حیث مدى مالئمتها للحیاة الحضریة والتعرف على الحالة السكنیة
ومن ابرز هذه النتائج عدم قدرة المحالت السكنیة لمنطقة الدراسة على توفیر وظائفها .  تقدمها

لخدمة ساكنیها نتیجة الرتفاع الكثافة السكنیة من ) التعلیمیة ، التجاریة والترفیهیة(االساسیة 
، او نتیجة لعدم تنفیذها ضمن جانب ، او الخلل في توفیر المساحة المطلوبة لهذه الفعالیات 

  .منطقة الدراسة

                                                             
، ) الزعفرانیة(صالح محمد عكیل الشمري ، المعاییر التخطیطیة وتغیر استعماالت االرض الحضریة  )١(

، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر 
٢٠٠٩ .  
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أما بالنسبة للدراسات التخطیطیة السابقة فقد تجلت الفائدة من استعراضها في كونها تدرس 
فضال عن أهمیتها في دراسة المدینة على ) مكانیة –زمانیة (البنیة الحضریة بأعتبارها ظاهره 

، ) الخصائص السطحیة للبیئة الفیزیائیة(دي أساس تكامل هذه البنیة التي تضم الجانبین الما
  ).القوى المولدة التي تنتج عنها الظواهر المتنوعة(والموضوعي الذي یمثل بنیتها العمیقة 

 :مناهج الدراسة  -٧
اعتمدت الدراسة منهجًا وصفیًا تم بموجبه الوصول الى الهدف المتوخى من خالل اعتماد 

ضریة ، اذ تم االستعانة بها طبقًا لمواضع الحاجة منها سواء المراجع العلمیة المتعلقة بالبیئة الح
  . اكانت كتبًا ام رسائل و اطاریح وما سواهما 

 ، واخر تحلیلیًا تم بمقتضاه االعتماد على العمل المیداني وبمنهج بصري بدرجة عالیة جدًا
اضح في توخى الدقة في الحصول على البیانات ذوات العالقة  ، وقد تجلى ذلك على نحو و 

.  موضوع احصاء التغیرات الوظیفیة في استعماالت االرض الحضریة وعلى المستوى التفصیلي 
  . السیما وان الدراسة المیدانیة تعد بمثابة العمود الفقري في الدراسات الجغرافیة

مّكنان من  ُ عمومًا فان كال المنهجین یخدمان الموضوع ویجعالن الغامض فیه واضح اذ ی
  . لیة ورؤیة علمیة جغرافیة لموضوع البحث وتفصیالته وتشعباتهقراءة استدال

  :هیكل االطروحة  -٨
  :تطلبت الضرورة العلمیة ان تقسم االطروحة الى خمسة فصول وهي على النحو اآلتي

 الفصل وتعرض .اختص الفصل االول باالطار النظري وبعض خصائص منطقة الدراسة
 اصبحت وكما ١٩٩٠ عام المدینة علیه كانت لما یةالحضر  االرض استعماالت لدراسة الثاني
  .٢٠١٠ عام علیه

ر لتحلیل الثالث الفصل وخصص  ضمن التجاریة الوظیفة الى السكنیة الوظیفة من التغیّ
 عدد عبر الوظیفي واالمتالء التغیرات تحلیل درس فقد الرابع الفصل اما .للمدینة العمرانیة البنیة
 البناء في الحاصلة الوظیفیة التغیرات اتجاهات تقییم الى امسالخ الفصل ویخلص .المتغیرات من

 الوظائف على للتجاوزات عالجیة سیاسة باتجاه مقترحات عن فضالً ،  النجف لمدینة الحضري
 باللغة ومستخلص المراجع والمالحق و المصادرقائمة ب الدراسة اختتمت وقد .فیها الحضریة

   . لیزیةاالنج
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ه الدراسة ان یكون قد وفق في تحقیق اضافة نافعة ، تجد موقعها یرجو الباحث بأنجاز هذ
في عقد الدراسات االكادیمیة التي تهتم بدراسة البیئة الحضریة في مدن البالد ، ومن اهللا العون 

  . والسداد
  : الفلسفي االطار ٢-١

 ام اقتصادیة كانت سواء والفعالیات االنشطة من ومعقد متباین نسیج من المدینة تتكون
 من مختلفة مجموعات تأثیراتبها تعكس  خاصة مواقع االنشطة هذه وتحتل ، اداریة مأ اجتماعیة
 بتغیر والضوابط العوامل هذه تتغیر ان الطبیعي ومن. وجودها ألماكن المحددة والقوى العوامل

 الهیكل ضمن واخر موضع بین تاثیرها یتفاوت كما .)١(واالجتماعیة االقتصادیة االوضاع
 االخر وبعضها تارة المكاني الموضع خاصیة اعتبارات من بعضها ینطلق عدة السباب ضريالح
 خاصة متطلبات حضري استعمال لكل ان اذ،  الحضریة االدارةو  والتخطیط النمو متغیرات من
 الحضریة االرض استعماالت كانت ولما .  حاجته مع تتعارض او الموقع عناصر مع تتالئم قد

 بعالقات تتاثر البشریة اشطالمن هذه فان المدینة داخل وفعالیاتهم السكان ألنشطة انعكاساً 
 االجتماعیة – االقتصادیة المنظومة نمط في تغییر فأي مستقرة غیر واجتماعیة اقتصادیة
 في فالتغیر ، االرض استعمال في تغیر بمعنى اي .الممارسة االنشطة في تغیر عنه یتمخض
 الرغبات في تعدد یرافقه االنسانیة الحاجات في وتنوع تعدد عنه یتولد عللمجتم الدیمغرافیة العوامل
 لتتوافق االرض استعماالت في كبیرة تغیرات بالضرورة ذلك كل یستدعي،  والحاجات واالذواق

 التوزیع في اختالالت عنه ینجم السكان عدد زیادة ان كما،  المدینة لمجتمع الجدید النهج مع
 االرض استعماالت في روتغیّ  توزیع اعادة الى جدید من یقود وهذا،  لمدینةا مناطق بین والكثافة
 استعماالت فان وبالتالي .)٢(والنوع الكم حیث من السكان لمتطلبات الجدید النهج مع لتنسجم
 تغیرها وسرعة تنوعها ویرتبط،  والمستمر السریع والتغیر بالدینامیكیة تتمیز الحضریة االرض

 في المستمر التغیر نتیجة للتطور دائماً  خضعی الذي الحضري المجتمع ةبطبیع واستمرارها
 النمو لعملیة انتاج اال ماهي الحاضرة االرض استخدام فأنماط اذن . ومتطلباته هحاجات

                                                             
  . ٢٥٩، ص ١٩٨٨ ، ، قطر ، الدوحة مدینة العربیة الخلیجیةحسن الخیاط ، ال )١(
محمد صالح ربیع العجیلي ، اثر التغییر العشوائي الستعماالت االرض على التصمیم االساسي لمدینة  )٢(

  .٢، ص ٢٠٠٨، ) ٤(ستنصریة ، العددبغداد ، مجلة كلیة التربیة ، الجامعة الم
info@4geography. com  
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 معینة ترتیبات هیأة في تنتظم المدینة في االرض استعماالت ان من الرغم وعلى .)١(الحضري
 االرض استخدام على المختلفة الوظائف بین المنافسة وشدة االرض قیمة منها كثیرة بعوامل تتأثر

 التجاري المدینة ومركز المواصالت طرق عن بعدها او قربها عن فضالً ،  الطبیعیة والخصائص
 تتناقص او االستخدام كثافة وتزداد،  الزمن مرور مع تتغیر انماطها ان اال، ) الوصول سهولة(
 المدینة لمساحة بالنسبة االخرى والوظائف السكنیة الوظیفة تشغلها التي االرض نسبة ان ویبدو ،

 الفراغ االراضي مساحة تناقصت فقد وبالتالي ، الزمن مرور مع ارتفعت قد منها والمشیدة الكلیة
  .  )٢(كبیرة بسرعة

  : الحضریة االرض استعماالت في التغیر ضوابط ١-٢-١
 بل السوق الى نقلها  امكانیة لعدم ذلكو ،  المدینة في خاصة سلعة االرض قطعة تعد

 تتاثر لذلك واضافة ، االقتصادیة القیمة مفتاح یصبح الموقع فان لذلك،  الیها الذهاب ینبغي
 تارة بینها الفصل یصعب ابكةومتش ومتداخلة تارة منفردة تعمل عدیدة بعوامل واستثمارها االرض
 الحضریة االرض استعماالت نمط في تؤثر لتيا المتغیرات اهم تمییز فباإلمكان عموماً  .  اخرى

  :اآلتي النحو ىلوع
  :الطبیعیة العوامل ١- ١-٢- ١

 اثره نیاتب على سنعكف وبالتالي الصدد هذا في الطبیعیة العوامل تاثیر مفتاح الموقع یعد
 االخرى الطبیعیة المتغیرات دون ، فحسب االستعمال نمط في الهامة التأثیرات صورة رسم في

  .  الحضریة المناطق في تأثیرها یضمحل دق التي
 في علیةابف همیس كونه قصوى اقتصادیة قیمة تصدُّرها في اساساً  یعد االرض موقع ان

 ضمنه ویدخل،  اعلى اقتصادي مردود ذات یجعلها الذي االمر،  الممارس االستثمار نوع تحدید
 المدینة لقیام حاسم تحدید لىا لتصل ذلك تتجاوز الموقع اهمیة ان كما،  الحیز مساحة مفهوم

 قیمة ان .فیها القائم االستثمار نمط تغیر وفي والنمو التطور امكانیة لها یضمن معین عموض في
 بدوره االخیر هذا ویعتمد الموقع على هذا ویعتمد االقتصادي االیجار مقدار على تعتمد االرض

 قیمة ان القول یمكن المنطقي سبیلال هذا وفي،  القرب بمقدار حددتُ  التي المالئمة درجة على

                                                             
، دار صفاء للنشر والتوزیع ،  ١غنیم ، تخطیط استخدام االرض الریفي والحضري ، طعثمان محمد  )١(

  . ١٠٥، ص ٢٠٠١عمان ، االردن ، 
  . ٢٦٥، ص٢٠٠٣، دار وائل للنشر ، عمان ، االردن ،  ١كاید عثمان ابو صبحة ، جغرافیا المدن ، ط )٢(
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 یوفر الذي الوضع عن كدالة القرب درجة على یعتمد منها یتمكن الذي االستثمار ونوع االرض
 الحیاة شهدتها التي التحوالت ومع اخرى وبعبارة .)١(االخرى المواضع مع العالقات احسن

 ألحسن االراضي افضل اساس على میزت قد الحضري المركز داخل االراضي فإن الحضریة
 المواقع اختیار في واضحاً  میالً  یبدون االعمال رجال ان الحصر ال المثال سبیل فعلى . استثمار
 المباعة البضاعة قیمة على الموقع تأثیر ابراز في یسهم الذي وبالقدر مؤسساتهم إلنشاء المالئمة

 االیدي من ودیمومته نتاجاال مقومات توافرب یتمثل للصناعة المالئم الموقع ان نجد حین في، 
،  االنتاجیة للعملیة االخر الوجه یمثل الذي والسوق الكافیة والمساحة االولیة والمواد العاملة
  . االخرى الستعماالتا لبقیة بالنسبة وهكذا

 ثالثة بوجود المتحدة الوالیات في العقارات خبراء احد قاله ما ددالص هذا في نذكر ان ولنا
 هذا وفي وموقعها وموقعها موقعها : وهي المالئمة االرض قطعة تحدید ىعل تعمل اختیارات

  . قیمتها او االرض قطعة ثمن تأسیس في الموقع اهمیة على تأكید
  :  االقتصادیة العوامل ٢-١-٢-١

السیما و  عامةً  االرض استعمال في المؤثرة العوامل اهم من االقتصادیة العوامل تعد
 الحضري السوق في معروضة ثابتة سلعة الرضا قطعة تومادامبشكل خاص ،  الحضریة

 مقومات ضوء في متباینة مالیة موارد ذلك سبیل في صرفوتُ  والطلب العرض قوى افسهانتن
 في العوامل هذه اهمیة عن وللتعبیر .  ایضاً  متباینة وظیفیة الستثمارات مرشحة فإنها معینة

 العوامل من مجموعات ثالث من واحدة انتك فقد ، النطاق هذا ضمن التأثیري فعلها ممارسة
 العوامل،  الحیاتیة العوامل: ( وهي الحضریة االرض استثمار نمط تحدد انها یعتقد التي الرئیسة

تتكون العوامل االقتصادیة من متغیرات  . )٢()النشاط بأنظمة تتعلق التي والعوامل االقتصادیة
تي تمارس تأثیرها في نمط االستثمار هذا وفقًا تشكل الكینونة العامة للمنظومة االقتصادیة ال

آللیات عمل مشتركة ومتداخلة من الصعوبة بمكان ایجاد حدود فاصلة بینها ، فیما الفصل بینها 
  .هنا ظاهریًا فحسب لبیان الدور الذي یؤدیه كٌل منها بشكل مباشر ضمن منظومة التأثیر الكلیة

  :وتتمثل باآلتي 

                                                             
  .  ١٠١، ص مصدر سابقصالح حمید حبش الجنابي ،  )١(

(2) Harold carter ,The study of urban geography ,printed in great Britain by: J. W.  
Arrow smith ,1972,p. 161 .  
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 :عامل المنافسة  -١

ذات الحیز المكاني في  یستثمراطین ان اشلمنافسة على مبدأ انه ال یمكن لنهوم ایقوم مف
ان انماط استخدام االرض السائدة في المدن وكذلك كثافة السكان  لذا یمكن القول، ذات الوقت 

وتوزیعها المكاني ، هي نتاج حتمي لعامل المنافسة بین المجموعات السكانیة المختلفة من ناحیة 
ویالحظ باستمرار ان . عماالت االرض المتنوعة في المدن من ناحیة اخرى وبین است

االستعماالت التجاریة والصناعیة في المدن تعد افضلها بالنظر لقابلیتها على تحقیق اكبر قدر 
من الوفورات االقتصادیة  الخارجیة مقارنة بسواها من االستعماالت الحضریة االخرى ، لذلك 

ي میدان التنافس الوظیفي إلشغال المواقع االقتصادیة الممیزة ، ثم تأتي فهي الرابح غالبًا ف
االستعماالت السكنیة بالمرتبة الثانیة طبقًا لقدرتها التنافسیة التي تتصف بالضعیفة نسبیًا ، كونها 
تؤدي وظیفة خدمیة ، مع األخذ باالعتبار وجود استعماالت وظیفیة متداخلة تشكل مناطق 

ویالحظ ایضًا ان عامل المنافسة یبلغ ذروته في منطقة . ناطق االستعمال تلك انتقالیة بین م
القیام قطعة االرض بغرض احتالل الموضع % ١٠٠االعمال المركزیة التي تمثل منطقة نقطة 

الذي ترغب فیه ، فضًال عن الدور الذي تقوم به قوى التجاذب والتنافر في احالل عدد من 
بعیدًا عنها ، فتكون الحصیلة النهائیة بروز نشاطات جدیدة الوظائف داخلها او طردها 

  . )١(واضمحالل او هجرة نشاطات اخرى منها بالنظر لعجزها عن المنافسة
  
  

  :قیمة االرض  -٢
یعد من اهم المتغیرات االقتصادیة التي تحدد استعمال قطعة من االرض لألغراض 

ن نوعیة البناء  او تركها من غیر استعمال ، فضالً . الوظیفیة الحضریة عن ان ثمن االرض یعیّ
الذي یراد اقامته علیها ویحدد ارتفاعه وامكانیة ترمیمه وبالتالي تعتمد قیمته على المردود 

  . االقتصادي من استثمارها والتي ترتبط بدورها بموقعها في المدینة
الحضریة ان قرار تغییر استعمال قطعة االرض مرتبط بمراكز الثقل المكونة لسوق االرض 

، وفي اغلب الحاالت یكون المجتمع المحلي ) االرض ، المالك ، المستثمر والمجتمع المحلي(
في حین ینبغي علیه ان یكون عنصرًا فاعًال في عملیة الضغط ازاء . بعیدًا عن قرار التغییر 

                                                             
 .٤٣ص ، مصدر سابقعثمان محمد غنیم ، ) ١(
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اء عملیة التغیر من انعكاسا ت ذات آثار عملیة التغییر تلك ، لما للتفاعالت الوظیفیة الناشئة جرّ
بعیدة المدى في ذلك المجتمع ، ومن الناحیة االخرى ینبغي ان یمتلك قرار تغییر استعماالت 
االرض الصفة الشرعیة من جانبین ، االول وهو االهم یكمن في موافقة المجتمع المحلي على 

قرار االستعمال الجدید كمعبر عن الحاجة الفعلیة لهذا المجتمع ، اما الجانب االخر فهو اال
ولكي یمكن اعتبار ان سیاسة االرض .   )١(القانوني من خالل التشریعات الخاصة بهذا االمر

الحضریة متكاملة ، تسعى هذه السیاسات الى ایجاد سبل السیطرة علیها من خالل ضوابط 
ومعاییر تحدد العائد االقتصادي لألرض وضرورة تطویر النشاط المستثمر لقطعة االرض ، اذ 

او شاغلها على البدء ) القطاع الخاص(ریع االرض مع الوقت سیحمل مالك االرض  ان ثبات
في التفكیر لتغییر استعمالها بغیة زیادة ریعها ، الذي ال یضمن بالضرورة تالئم االستعماالت 

وتكمن الفكرة الرئیسة . الجدیدة مع استعماالت االرض القائمة فعًال والمجاورة لقطعة االرض تلك 
ان توزیع اقیام االراضي في المدینة یعتمد اساسًا منطقیًا یحدد بقدرة المستخدم ورغبته في هنا في 

الدفع مقابل استخدام االرض ، فإذا رغبت الوظیفة التجاریة في التوسع على حساب تجارة الجملة 
ها ان ، فإنها ال تجد صعوبة في االنتشار ، ألنها تمتلك امكانات عالیة للدفع المادي ، كما یمكن

تدفع اكثر مما یدفعه المستخدمون للوظیفة السكنیة ، وتبدو هذه االخیرة اكبر امكانیة على الدفع 
وتظهر نظریة أقیام االراضي من خالل السوق . مما علیه الفعالیات الزراعیة عند اطراف المدینة 

لى ، وبالتالي ، اذ توضع قطعة االرض في االستخدام الذي یحقق ربحًا اع. . . . . االقتصادي 
تفّضل الوظیفة التجاریة ان تقع قرب طرق المواصالت االكثر مرونة في تحقیق سهولة الوصول 
الیها ، في حین تتجه الوظیفة السكنیة ألن تقع بعیدًا عن مناطق االزدحام والمشكالت 

  . )٢(االجتماعیة ،  فضًال عن تفضیلها الوقوع ضمن مساحات ارحب
كانت اقل الوظائف الحضریة تأثرًا بمنحى بدل االیجار وعلى هذا االساس ربما 

وطبقًا لطبیعة االستعمال في قدرته على المنافسة ، فإن الوظیفة ). ١(االقتصادي ، شكل 

                                                             
مصطفى عبد الجلیل ابراهیم القره غولي ، دراسة وتحلیل التفاعل الوظیفي بین استعماالت االرض  )١(

) غیر منشورة(، اطروحة دكتوراه  G. I. Sینتي النجف وكربالء باستخدام الحضریة ، مقارنة بین مد
  .  ٥١، ص ٢٠٠٤المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

 .  ٢٨١، ص مصدر سابقكاید عثمان ابو صبحة ،  )٢(
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السكنیة تبدي میًال واضحًا الن تبتعد في موقعها عن نقطة اعلى قیمة لألرض ، اذ المساحة 
  .قلیلة ومرونة في الحركة وقلة الصخب والضجیج الواسعة التي تحقق انتشارًا مكانیًا بكثافات

  العالقة بین اثمان االیجار االقتصادي والبعد عن المركز )١(شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Richard J. Chorley and Peter Hagget, Socio-Economic Mode1s 
in geography, Methuen and co. Ltd, London, 1967. P. 340. 

  
ناطق جاذبة تؤسس ألنشطة وفعالیات تجاریة وصناعیة جدیدة تمتاز ثم تشكل بعد ذلك م

بقربها النسبي من المستهلكین والعمال بسواء ، ثم تؤسس من جدید الرتفاع اقیام االراضي ضمن 
هذه النقاط ، االمر الذي یجعل منحنى بدل االیجار االقتصادي یأخذ شكًال متموجًا بحیث تشكل 

اال انها اقل مما علیه ) ٢(یة فیها قممًا ثانویة آلقیام االراضي شكل التجمعات التجاریة والصناع
  ). منطقة االعمال المركزیة% (١٠٠قیمة منطقة 

  أختالف قیمة االرض الحضریة بالبعد عن مركز المدینة )٢(شكل 
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Richard J. Chorley and Peter Hagget, Socio-Economic Mode1s in geography, 
Methuen and co. Ltd, London, 1967. P. 337. 

  :ومن نفل القول ان أقیام االراضي وانماط استثمارها تتغیر مع مرور الزمن ألسباب 
 . تغیر درجات تفضیل ورغبات االفراد  - أ
 . توسع المدن مساحیًا ومكانیاً   -  ب
 . زیادة حركة السكان المكانیة  -  ت

، أي ان تستثمر ) تنطیقها(االرض ینبغي وألجل تعظیم قیمة ملكیة االرض من خالل الیات سوق 
دون التسبب في انخفاض قیمة قطعة ارض اخرى ، ) حقیقیة(باألسلوب الذي یمنحها اكبر قیمة 

وبما ان كل قطعة ارض ستصنف مناطقیًا على اساس االستعمال المناسب لها، فسیكون للمدینة 
ن حاصل خریطة تنطیق مثالیة توضح االستعمال المالئم لكل قطعة ارض  ، وبالشكل الذي سیكوّ

جمع حاالت الوقوع ضمن هذا االجراء اقصى قیمة الستعماالت االرض فیها من دون أي تأثیرات 
سلبیة ، اذ ان التنطیق اسلوب تخطیطي یتیح للمعنیین بشؤون المدینة السیطرة على التطور 

سم مناطقیًا من خالله ، الطبیعي لألرض وانواع االستعماالت ذوات الملكیة الخاصة والعامة تنق
ویحدد قانون التقسیم المناطقي الى استعماالت مختلفة ، كالسكني والتجاري والترفیهي ، ویتم ذلك 

 R، فمثًال ) ٣(برموز تمثل مختصرات لتمیز االستعمال كٌل بحسب الوظیفة التي یؤدیها شكل 
ز عادة یرافقها رقم عددي وهذه الرمو . یرمز لألستعمال التجاري  Cیرمز لالستعمال السكني و
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لسكن اسرتین ، وبعضها تحدد نوع  R2للسكن المنفرد و  R1لتحدید مستوى االستعمال ، فمثًال 
تعني االستعمال للسكن المنفرد  R3االستعمال والمساحة التي یشغلها ذلك االستعمال ، فمثًال 

  . )١(لمساحة ثالثة هكتارات
ا یعرف بالتنطیق المختلط الذي یسعى الى تحدید في االونة االخیرة م) حدیثاً (وقد ظهر 

استعمالین مختلفین ضمن مساحة معینة طبقًا لشروط خاصة وعامة لكل منهما یشترط وجود 
توافق ایجابي بینهما ، مثل السكن والتجارة ، الصناعة والتجارة وهكذا ، وبمقتضاه ستقسم المدینة 

وفورات ایجابیة بین االستعماالت المتجاورة الى قطاعات یسعى المخطط من خاللها الى تولید 
  . بأتجاه تحقیق نوع من التكامل الوظیفي بینهما

علیه یمكن للتنطیق الحدیث ان یساعد في توفیر الرفاهیة لمجتمع المدینة عن طریق توفیر 
الخدمات العامة ، اذ ان اهداف التنطیق تسعى لخلق میزان افضل الستعماالت االرض في 

  . )٢(تخاذ كل ما من شأنه تصحیح االنتهاكات الراهنة واالعداد للتحسن المستقبليالمستقبل بأ
بعبارة اخرى الحمایة والحفاظ والسیطرة على القیم الجمالیة وخصائص البنیة العمرانیة في 

  . المدینة
  

  أصول تقسیم وتنطیق استعماالت االرض في المدن) ٣(شكل 
  

  

  
  
  
  
  
  

                                                             
في مدینة بغداد ، نجوى عبید عجمي الزبیدي ، المعاییر التخطیطیة للمساحات المفتوحة والخضراء  )١(

 ٢٠٠٥، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر
  .  ٢٠، ص

  . ٥٤، ص مصدر سابقمصطفى عبد الجلیل ابراهیم القره غولي ،  )٢(
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المعاییر التخطیطیة للمساحات المفتوحة عجمي الزبیدي ، نجوى عبید : المصدر
، المعهد العالي للتخطیط ) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر  والخضراء في مدینة بغداد

  .٢١، ص ٢٠٠٥الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
  

 :طرق النقل -٣

ل النمو من الحقائق المسلم بها انه بدخول انماط حدیثة من وسائل النقل فقد تغیر شك
الحضري باتجاه التوسیع والتشتت وبالتالي االنفتاح الواسع لهیكل المدینة وفصل اماكن العمل 
عن السكن لعدة امیال بعد ان كانت لعدة امتار وتحركت التجمعات الصناعیة باتجاه التوسعات 

لحضریة الحضریة الجدیدة بعد ان كانت تمیل باتجاه المركز في السابق ، كما نمت الفعالیات ا
  . على امتداد الطرق الرئیسة المتفرعة من المركز باتجاه الضواحي

وكما تؤثر استعماالت االرض في انظمة النقل سواء بحجمها وانواعها وكثافتها او قابلیتها 
فان هذه االنظمة تبدي . . . .  او مرونتها او المواقع والترددات والتصامیم والطاقات االستیعابیة

ًال ال یقل اهمیة البل قد یزید عن تأثیر االول ، لذلك فان التسهیالت والخصائص تأثیرًا وتفاع
التي یتمتع بها الشارع هي التي تبلور استعماالت ارض جدیدة وفق صیرورة طبیعیة ، وكثیرًا ما 
نلحظ تحول شوارع متوسطة االهمیة الى اخرى تجاریة ، وفي هذا مؤشر واضح عن تأثیر النقل 

  . یكیة االنظمة الحضریةفي خلق دینام

والیزال من اهم العوامل التي تأثرت وتؤثر في استحداث استعماالت  النقل عامللقد كان 
ارض جدیدة ، كقیام مجاورات سكنیة او نشاطات تجاریة او فعالیات صناعیة وهذه بدورها تؤدي 
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ة االخرى، هذا من الى زیادة حركة مرور وسائط النقل على الشوارع التي تربطها بأجزاء المدین
جانب ومن جانب اخر فإن التداخل المعتمد بین الطرق الجدیدة السیما االستعماالت السكنیة في 

  ). ٤(واتجاهها ویجر ورائها الخدمات ، شكل . )١(االطراف ، هو الذي یحدد محاور النمو

  العالقة بین منظومة النقل الحضري وتغیر استعماالت االرض )٤(شكل 
  
  
  
  

  

  

  

ة احسان عباس جاسم ، تحلیل العالقة بین استعماالت االرض ومنظوم: صدرالم
، المعهد العالي للتخطیط الحضري ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر  النقل الحضري ،

  .٢٥، ص ٢٠٠٧واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

ُ تحق یق سهولة ان قراءة جوهریة لمعادلة النقل تؤكد ان التطور التقني الراهن لوسائله كان غرضه
الوصول وتحقیق المنافع ، وعلى هذا فان شكل المظهر الحضري قائم على اساس خفض كلف 

لذا فأن االراضي المحیطة بمحاور الحركة الرئیسة . الحركة والنقل من والى مركز المدینة 
نا وه. ستتعرض لعملیة اعادة تقییم اسعارها ، االمر الذي سیؤدي الى تغییر وظائفها واستعماالتها

یبدأ االستعمال السكني بالتشتت الى اطراف المدینة ، مما یؤدي بالمحصلة الى ظهور مراكز 
ثانویة مع استعماالت ارض جدیدة على المحاور الشعاعیة تتالءم مع اقیام االرض الجدیدة 
الناتجة عن تغیر المحاور القدیمة ، وهكذا یصبح العامل االول في كفاءة التشتت واالنتشار او 

  .تمركز في جمیع فعالیات وانشطة المدینةال

                                                             
المعهد العالي  ،) غیر منشورة(علي احمد سلمان ، سیاسات نقل مقترحة لمدینة بغداد ، رسالة ماجستیر  )١(

 .  ١٢، ص ٢٠٠٧للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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  :نمط االستثمار السائد والمجاور التغیر في  ٣- ١-٢- ١

طبقًا لداینمیة المراكز الحضریة وحراكها المستمر الناجم عن النمو حجمًا ومساحة فان 
 مسالة الثبات فیها تعد غیر واقعیة ، وبالتالي فاالستعمال القائم في موضع معین من المدینة في

وقت ما سیصبح غیر مؤهل إلداء نفس الوظیفة في وقت الحق االمر الذي یضطره تحت تأثیر 
ضوابط وضواغط عدیدة ، ان ینتقل الى موضع اخر جدید یمارس فیه نشاطه وبالقدر الذي یتفق 

  . مع امكاناته في تحقیق التطور والنمو المنشود

، بتأثیر قلة قابلیته في المنافسة ویعد االستعمال السكني اكثرها سرعة في تغییر موضعه 
، وعلى هذا االساس فقد كان من االستعماالت التي تركت اماكنها ضمن المنطقة التجاریة 

كما . المركزیة الى خارجها سواء عند اطرافها او في مناطق ضواحي المدینة في وقت الحق 
حدد كاستجابة وظیفیة تتعرض المدینة الى تغییر في نوع االستثمار الذي یشغل حیز مساحي م

یقصد منها التوافق في االداء ، جراء سلسلة التغیرات المترابطة في المناطق المجاورة لمنطقة 
ر في صیغة وظیفیة متكاملة تحقق لكل منهما منافع ووفورات اقتصادیة   . )١(التغیّ

سابقة ومما یجدر قوله ان منطقة االعمال المركزیة نفسها بقیت على حالها من المراحل ال
للتحضر ، اذ ان غیاب نظام نقل مالئم وعدم وجود وسائل اتصال مرضیة ادى بالضرورة ان 
تكون الفعالیات قریبة من بعضها تحقق كفاءة اقتصادیة قصوى ، ویبدو من الصعب تفسیر 
بقائها على حالها رغم التطورات الحدیثة التي شملت مفاصل دقیقة في مجتمع المدن ، السیما 

النقل ، اال انه یمكن القول ان مركز المدینة الفاعل یعد ضرورة اجتماعیة واقتصادیة في میدان 
فهو یقوم . ونفسیة ، النه بؤرة حضریة تتوافر فیها طموحات االفراد والمنشآت على حٍد سواء 

  . )٢(بأدوار متعددة كمجتمع بذاته وكمركز اقتصادي ایضاً 

  :العامل التقني  ٤- ١-٢- ١

                                                             
محمد ازهر سعید السماك واخرون ، استخدامات االرض بین النظریة والتطبیق ، دراسة تطبیقیة عن  )١(

، بین عبقریة المكان وتخطیط األنسان ، مدیریة دار الكتب للطباعة  ٢٠٠٠مدینة الموصل حتى عام 
 . ٦٠، ص ١٩٨٥الموصل ،  والنشر،

كي ، جي بتن ، االقتصاد الحضري نظریة وسیاسیة ، ترجمة عادل عبد الغني محبوب وسهام صّدیق  )٢(
 . ٥٩، ص ١٩٨٨خروفة ، بغداد ، 
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ي تعد المراكز الح ضریة من اكثر المناطق تأثرًا بالتطور التقني ، الن العوامل التي تنمّ
المدنیة العامة نفسها التي تنمي المدن ، فقد نالت قسطًا وافرًا منه دخل في جمیع مفاصل الحیاة 
ن ، فقد سهلت التقنیة الحدیثة بوسائلها  فیها انعكست في مورفولوجیة الهیكل الحضري بشكل بیّ

فك االرتباط بین السكان والصناعة والخدمات االخرى ضمن اماكن معینة ، اذ المتعددة من 
مارست اثرها في التشتیت والتركیز في آن واحد فلم تعد المناطق المركزیة المحتشدة وظیفیًا 
مرغوبة للسكنى ، بل حلت الضواحي بدیًال عملیًا لما وفرته اسالیب التقنیة الحدیثة من ربط بین 

ي المركز ومناطق السكن تلك ، فضًال عن دورها في ایصال موارد الحیاة مواقع العمل ف
االساسیة كالماء الصالح للشرب والكهرباء والمجاري والهاتف ، االمر الذي لم یعد معه االرتباط 
ر معه  بموقع معین مبررًا ، كذلك فقد جعلت كل مناطق المدینة صالحة لإلستثمار الحضري تغیّ

  . )١(شكل المدینة العام

  :العوامل االجتماعیة  ٥- ١-٢- ١

المفاهیم التي تشكل منظومة العوامل االجتماعیة ، فهي تعمل بصورة متداخلة  تعددت
ویبرز . ومتشابكة في تأثیرها على استعماالت االرض و تنظیم توزیعها وتخصصها داخل المدینة

طبیعة استثمار االرض في  ذواتّي االثر الفعال في) الغزو واالحتالل(و ) التكتل(اثنان منها 
ن  المركز الحضري ألنها بمثابة القوى الرئیسة التي تقود نشاطات نظام الفعالیات للتجمع وتكوّ

 –ویؤدي تغیر احد هذه االنظمة الى التغیر في الفعالیات االخرى فهي . المناطق الوظیفیة 
  . ذات تأثیرات موقعیة واضحة ومهمة على بقیة الفعالیات –التغیرات 

  ) :الجاذبیة(التكتل  -١
تضیف عدد من الفعالیات على الموقع خاصیة الجذب المكاني للفعالیات االخرى ، لذاك 
یمیل رجال االعمال للتركز في منطقة واحدة بهدف ادامة االتصال مع بعضهم واجراء عملیات 

ن صفة ممیزة تساعد في ا ستقطاب إداریة اكثر كفاءة ، كما ان توقیع عدد من الفعالیات یكوّ
اذ باإلمكان عد االولى بمثابة طلب على ما تقدمه . فعالیات اخرى مكملة لها او متكاملة معها

الفعالیات المنجذبة للموقع وبالتالي تحقیق احد جوانب سهولة الوصول الى ذلك التكتل من 

                                                             
 .  ٦١، ص مصدر سابقمحمد ازهر سعید السماك وآخرون ،  )١(
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ات الفعالیات التي ترتبط بنسب حجم المدینة ومستوى نموها الحضري ، مما یؤدي لتركز النشاط
االقتصادیة في المكان وبما یفرز ظاهرة التكتل ، وبالتالي الحصول على الوفورات االقتصادیة 

. فالمدن عبارة عن قوى تجمعیة لطیف واسع من الوظائف والخدمات والبنى االرتكازیة. الخارجیة
  . )١(تمتاز بعالئق ارتباط عضویة ومتداخلة واالعتماد المتبادل بینها بفعل التجاوز المكاني

 :الغزو واالحتالل  -٢
هو نفوذ وظیفة تنظیمیة او جماعة سكانیة الى منطقة اخرى منفصلة ، كانت من قبل 
تمارس وظیفة مختلفة او انها كانت  مشغولة بجماعة ذات خصائص اجتماعیة مغایرة وهو ناتج 

ت تسعى من التنافس على االرض كموقع یمتلك زمام التأثیر بال منازع ، وطالما ان االستعماال
لتحقیق سهولة الوصول ، فإن عددًا منها تتنافس على مركز المدینة ، وبما ان عدد من الوظائف 

وتحتاج الى مساحات محدودة كالتجاریة والمالیة ، فهي االكثر قابلیة . ذوات استثمارات عالیة 
ان  على دفع االیجار االقتصادي وبالتالي ستستأثر بمنطقة االعمال المركزیة ، في حین

  االستعمال السكني یعد االكثر تأثرًا بعملیة الغزو السیما في مركز المدینة لضعف 
وتتباین . قابلیته في المنافسة على اشغال المكان ، لذلك فهو یتجه لمناطق اخرى ذوات قیمة اقل

. فمنها مایكون ناتج عن التكتل الوظیفي او ألسباب اداریة او تخطیطیة او بیئیة. اسباب الغزو
ومهما یكن االمر ، فهو نوعٌ من االنتهاك المكاني الذي یمارسه نمط استعمال على نمط اخر 

من خالل ما تشهده المراكز الحضریة ) الغزو(وباإلمكان تصویر الیة عمل هذا المفهوم . مختلف
من نمو وظیفي ومجالي عبر مراحلها التاریخیة ، اذ غالبًا ما تكون في شكل اغلفة او انطقة 

التي جاء بها ) نظریة الدوائر المتراكزة(وهذا مااكدته . مركزها التاریخي باتجاه اطرافها تحیط
في دراسته لمدینة شیكاغو ، اذ ان نمو المدینة  ١٩٢٥الباحث االجتماعي ارنست برجس عام 

). ٥(وتطورها یكون على شكل دوائر تحیط الواحدة باألخرى ، تبدأ من الداخل الى الخارج، شكل 
د هذا النمو والتوسع بسبب عملیة الضغط الناتج عن نمو المنطقة التجاریة المركزیة على یتول

الوظیفة السكنیة ، فضًال عن نمو هذه االخیرة ورغبة سكانها باالبتعاد عن مركز المدینة الصاخب 

                                                             
مة النقل الحضري باعتماد تقنیة   ، تحلیل العالقة بین استعماالت االرض ومنظو  احسان عباس جاسم )١(

G. I. S   المعهد العالي للتخطیط ) منشورة غیر(دینة الكوت ، رسالة ماجستیر م –، منطقة الدراسة ،
  . ١٤، ص ٢٠٠٧،  الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد
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وقد صور عملیة التوسع هذه بعملیة غزو . ، خاصة بعد تحسن مستوى السكان االقتصادي
  . )١(میع الجهات على شكل موجات متباعدة نحو الخارجمستمر في ج

مما تقدم یظهر ان اساس التفاعل الوظیفي بین مختلف الفعالیات هو التكتل فیما بینها ، 
ومن ثم استبعاد بعضها البعض االخر عن طریق الیة سوق االرض ، اذ تؤدي عملیة التنافس 

ثر قابلیة على دفع االیجار االقتصادي بین استعمالین على موضع معین الى تمّكن من هو اك
لألرض فیما یستبعد االستعمال االخیر ضعیف المنافسة نسبیًا الى منطقة اخرى لیبدأ مرحلة 

وبالتالي فإن عملیة الفصل بین استعماالت االرض هنا سیرتهن . جدیدة من المنافسة الوظیفیة 
  . بقیمتها االقتصادیة ومقدار المتوافر من مساحتها

عن البیان توجد مفاهیم اخرى لها اهمیتها في هذا الصدد تعمل بذات االلیة واالتجاه غني 
للعوامل السابقة مثل السیطرة التي تعني التأثیر الذي تفرضه احدى المناطق في المدینة من 
الناحیة االقتصادیة او االجتماعیة على المناطق االخرى من نفس النوع عادة او یقترب منها ، 

فضًال . یطرة المنطقة التجاریة المركزیة على المرّكب التجاري للمدینة جملة وتفصیالً كما في س
  عن فرض نفوذها هذا على المدینة بأجمعها في مسألة تقدیمها للبضائع السیما ذات 

  

  )بحسب ارنست برجس(نمو المدن من المركز بأتجاه االطراف بطریقة االنطقة المتراكزة  )٥(شكل 

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
(1) F. Stuart Chapin , Jr , Urban land use planning , University of Illinoispress 

London, 1970 , P. 3. 
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James H . Johnson , Urban Geography  , An introductory Analysis , 2nd 
edition, pergamon press, London, 1972 .p. 171. 

  
وكذلك مفهوم التدرج الذي یعني تناقص سیطرة المنطقة التجاریة المركزیة . المستوى العالي

واالجتماعي بالتناقص التدریجي مع  اذ یأخذ تأثیر المدن االقتصادي. بالتدریج مع االبتعاد عنها
  . المسافة

 :ماعي في استثمارات ارض المدینة اثر السلوك الفردي والج -٣
 ثم فأن تصرفاتیتجلى السلوك االنساني بمجموعة القیم والمثل التي یعتقدها الناس ومن 

لتي تتطور االفراد والجماعات هي انعكاس للمنظومة القیمیة الجامعة بشقیها الكامنة والظاهرة وا
كنتیجة حتمیة لتراكم الخبرة البشریة في حضارة معینة وتحت مظلة ظروف اقتصادیة وطبیعیة 
محدودة ، ویعد السلوك الفردي والجماعي ذو وجهین فهو یؤثر في مظهر المدینة وتوزیع وظائفها 

لخارجي هو ، كما انه یتأثر بمظهرها الخارجي وتوزیع استثماراتها وبالتالي فأن مظهر المدینة ا
نتاج لمجموع تصرفات االفراد والجماعات على حٍد سواء ، ومن الطبیعي ان تتأثر تلكم 
التصرفات الى حٍد كبیر بحاجات أولئك على الصعید الفردي والجمعي ، وبما ان هذه الحاجات 

. والرغبات في تغیر مستمر فهو ینسحب على وجه المدینة الذي یتعرض الى تغیر مستمر ایضاً 
ى هذا االساس فأن أي تغیر في مظهر واحدة من مناطق المدینة او المدینة بأجمعها یتطلب وعل

  : )١(المرور بعدد من الخطوات وتصرفات فردیة وجماعیة مختلفة یمكن ایجازها بما یأتي
الشعور بالحاجة والرغبة في اعادة بناء مجاورة سكنیة في المدینة او تغییر استثمار من   - أ

 . استثماراتها
 . عیین االهداف المرجوة من ذلك التغییرت  -  ب
 . وضع التصامیم التي من خاللها یمكن تحقیق تلك االهداف  -  ت

                                                             
دراسة في بعض االسس الجغرافیة لتخطیط المدن ، مجلة  –حسن الخیاط ، التركیب الداخلي للمدن  )١(

  . ٨٦، ص ١٩٦٤االستاذ ، المجلد الثاني عشر ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، بغداد ،



٥٨ 
 

مناقشة تلك التصامیم ووضع البدائل واختیار االصلح منها وبما یتالءم مع االمكانات   -  ث
ومن المؤكد سیؤدي هذا التصمیم الى تغییر في استثمارات . المالیة واالجتماعیة
لتغیر قد یؤدي الى ظهور قیم جدیدة تتطلب مجموعة جدیدة من االرض ، وهذا ا

االجراءات من شأنها ان تؤدي الى انماط جدیدة من استثمارات االرض ، لهذا فان 
هذه الدورة مستمرة ومترابطة الحلقات فهي ذات استثارات واستجابات متتالیة تتمثل في 

والجماعي التي تؤثر في اللذین یظهران دورة السلوك الفردي ) ٧،  ٦(الشكلین 
 . استثمارات ارض المدینة

  :ة العامة وسالمة افراد المجتمع العوامل المتعلقة بالصح ٦-١-٢-١
بات واضحًا من عرضنا السابق للعوامل االقتصادیة واالجتماعیة تأثیرها كقوى ضابطة 

قًا أللیات عمل لعملیة التطور الذي تشهده استعماالت االرض الحضریة ، ورغم حاكمیتها تلك طب
منظوماتیة في الضبط والتوجیه ، اال ان هناك من العوامل االخرى المكملة تعد من االهمیة 
بمكان في عملیة التشكل النهائي للنظام الحضري بمجمله عبر الیات من الضبط المكاني 

متطلبات وبالقدر الذي یحقق . والوظیفي لمجموع االنظمة الجزئیة التي یتشكل منها الهیكل العام
  وتطلعات الساكن الحضري في حیاة رغیدة مستقرة اقتصادیًا ومتفاعلة اجتماعیًا 

  
  دورة السلوك البشري لفرد واحد او جماعة بشریة واحدة )٦(شكل 
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F. Stuart Chapin , Jr , Urban land use planning , 
University of Illinoispress London, 1970 , P. 30.  

  دورة الشلوك البشري لمجموعة من أفراد أو عدد من الجماعات في المدینة )٧(كل ش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
F. Stuart Chapin , Jr , Urban land use planning , University 
of  Illinoispress London, 1970 , P. 33.  

بالقدر الذي یعبر عن  لذا نجد من الضروري االفصاح عنها.  ومتكاملة وظیفیًا ومستدامة بیئیاً 
اهمیتها كمؤثرات من ناحیة وكمكمالت لصیغ التأثیر الكلیة الجامعة في صورتها النهائیة من 

  .ناحیة أخرى
  :ومن اهم متغیرات هذا العامل ما یأتي 

 :الصحة والسالمة -١
غالبًا ما تلجأ الدول المتقدمة الى اعتماد قوانین تعمل من خاللها على ضبط وحسن توزیع 

ماالت االرض وبالشكل الذي یضمن الحالة االفضل في الحفاظ على صحة السكان استع
  :وسالمتهم ، ویكون ذلك من خالل العدید من االجراءات وهي 

السیطرة على كثافات السكان في المناطق السكنیة المختلفة في المدینة ، لما لتلك   - أ
حي االجتماعیة الكثافات التي تزید عن حٍد معین من تأثیرات سلبیة من النوا

 . واالمنیة واالقتصادیة) السلوكیات المنحرفة(
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وضع القیود ازاء استعمال االرض في المناطق التي تتصف بظروف طبیعیة غیر    -  ب
مالئمة للسكن بشكل خاص ، كتلك التي تتعرض الى مخاطر الفیضانات باستمرار او 

 . المناطق الموبوءة مثل البرك والمستنقعات
االستعماالت التي من شأنها تلویث البیئة المحیطة والحاق الضرر فرض القیود على    -  ت

 . بها
 :المالئمة  -٢

وبالقدر تتمثل بكونها تقدم الدعم الالزم في اختیار المواقع المكانیة المالئمة لالستعماالت 
الذي یحقق تفاعًال وظیفیًا بأقصى درجاته ، یعمل على ضبط الحالة الوظیفیة الكلیة لتشكیلها 

ي ، بمعنى انها عملیة تنظیم موقعي او انها مشتقة منه ، وبالتالي فباالمكان الحكم على البنیو 
المركز  - البیت(، ) المدرسة -البیت(المالئمة كعامل من خالل العالقات المكانیة القائمة مثل 

 - موقع العمل(، ) موقع العمل -البیت(، ) الترفیهیة - البیت(، ) السوق -البیت(، ) الصحي
ومختلف العالقات المكانیة االخرى النماط استعماالت االرض ) العمل -السوق(، ) یهیةالترف

الحضریة ، وقد یتعدى مفهوم المالئمة الى العالقات المكانیة بین مناطق تجارة الجملة وتجارة 
التجزئة او مناطق الصناعة والتجارة او االستعماالت االخرى التي تكون فیها حركة السكان 

  .)١(اساس التمییز طبقًا السباب الحركة في المنطقة الحضریة والبضائع

ویتجلى تأثیر هذا العامل فیما یحدثه من اثر في النواحي االجتماعیة والنفسیة التي یمكن 
  .)٢(ان تزید او تقلل من قیمة االرض

 :االقتصاد -٣
یتعلق االقتصاد هنا بكلفة تطویر االرض من وجهة نظر القوى الفاعلة في السوق 

، بعبارة اخرى بین المجتمع من جهة والقائمین ) المجتمع ، المالك ، المستثمر ، الزبون(الحضریة 
  .على تنمیتها من جهة اخرى

                                                             
(1) F. stuart chapin , Jr , opcit , P. 47. 

، وكالة  ١، ط ، االتجاهات المعاصرة في الدراسات الحضریة ق یعقوب القطبعبد االله ابو عیاش واسح )٢(
  .٨٢، ص ١٩٨٠،  ، الكویت المطبوعات
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ویتجلى فعل االقتصاد هنا في االستعماالت االكثر كفاءة واالقل كلفة للمستفیدین منها افرادًا 
ة والوظیفیة مع سواها من االستعماالت كانوا ام مؤسسات ، مع االخذ باالعتبار مالئمتها الموقعی

ومادامت المالئمة تعني . االخرى والتي تؤثر في التشكل النهائي لهیكل االستخدامات العام
التنظیم الموقعي كما ذكر انفًا ، فأنها ستفضي الى ارتفاع اقیام تلك االستعماالت ومن ثم انعكاس 

  .ذلك بتأثیرها على التكالیف المبذولة
من اعطاء اولویة في اختیار مواقع استعماالت االرض تقوم على اساس الكلف علیه البد 

المطورة بالقرب من مناطق الخدمات الحضریة كالمدارس ، ) السكنیة(االقتصادیة للمناطق 
لما لذلك من اثر في تقلیل الكلف المصروفة ، او ان .... المستشفیات ، المحالت التجاریة 

  .)١(ه المنطقة والمناطق التي تتوافر فیها هذه الخدماتتتطور حركة مواصالت بین هذ

  :لمحة موجزة لنشأة مدینة النجف ٣-١

رغبات فردیة وجماعیة لتلبیة طقة دراستنا بمحض الصدفة ، انما لم تنشأ المدن بما فیها من
وبدوافع عدة لتؤدي دورها كمكان مركزي ، وبالنسبة لمدینة النجف ، فان اقدم نص یشیر لها 

قد بنى ) م.ق ٥٣٩ – ٦٢٦(الى عصر ما قبل المیالد ، اذ ان الملك البابلي نبوخذ نصر  یعود
 )٢(وبعد تأسیس دولة المناذرة في الحیرة اصبحت المنطقة متنزهًا لملوكها . حیرًا علیها وحصنه 

علیه (وبعد انقراض تلك الدولة ودخول المسلمین العراق ، وبعد دفن االمام علي ابن ابي طالب 
، وخالل المدة الواقعة بین ) م ٧٨٦ - هـ  ١٧٠(فیها ، ابتدأ عمرانها وكان ذلك في سنة ) سالمال
لم تكن النجف سوى قریة صغیرة التأخذ شكًال ) م٧٨٦ -هـ ١٧٠(الى ) م ٦٦٠- هـ  ٤٠(

  .تظمًا بل عبارة عن بیوتات متفرقةمن

ُ ثم توسعت البلدة وبعد ظهور المرقد الشریف في القرن الثاني الهجري نشأت العمارة  حوله
وتالحقت العمارة بتوالي االعوام واخذت بنصیب وافر من العمران وزادت اهمیتها ، وقصدها 
الزوار من مختلف البقاع االسالمیة ثم انتقل الیها العلماء وطالب العلم فكانت مقرهم ودار 

  . )٣(في العراق هجرتهم ، وانتقلت الیها الحركة العلمیة فكانت من مراكز التعلیم المهمة

                                                             
(1)Ibid, P. 49. 

 .٦٠، صجف ، مطبعة القضاء ، النجف ، بال حسن الحكیم ، لمحات من تاریخ النجف ، غرفة تجارة الن )٢(

  .١٩٨٦، ، دار االضواء ، بیروت ٢، ط ١، جضرها جعفر الشیخ باقر آل محبوبة ، ماضي النجف وحا )٣(
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ُ من قبل وازدحمت  كبیر بشكلٍ  للهجرة توسعت العمارةوفي القرنین السابع والثامن  لم تشهده
بالسكان من مختلف الطبقات ازدحامًا كبیرًا ، السیما بعد ان بذل العدید من الملوك امواًال طائلة 

ت بعیدة الیصال الماء مسافاوحفر االنهار من . على تعمیر المدارس والمساجد والتكایا فیها 
  .الیها

الة العرب واالجانب ومن بینهم ابن بطوطة الرحالة الشهیر في وقد زارها العدید من الرح
وهي مدینة حسنة في ارض فسیحة صلبة ،  ((....وقال في وصفها ) م١٣٢٥-هـ ٧٢٦(سنة 

خلناها من باب دبناًء ولها اسواق حسنة نظیفة ،  من احسن مدن العراق واكثرها ناسًا واتقنها
ثم سوق الخیاطین  لطباخین والخبازین ثم سوق الفاكهةالحضرة فأستقبلنا سوق البقالین وا

ولكن سرعان ما اخذت في التوقف والهبوط ، . )١())اریة ثم سوق العطارین ثم باب الحضرةسوالقی
لعثمانیین ، السیما في القرن الحادي عشر للهجرة ، یوم كانت الحروب الطاحنة بین الصفویین وا

فلما كان القرن الثاني عشر عادت النجف تسترد مكانتها وتزدهر فیها ریاض العلم من جدید 
  .)٢(وغدت مدرسة دینیة كبرى في القرن الثالث عشر

وخالل الحقبة االولى لتطویرها احیطت بخمسة اسوار عبر حقبة تاریخیة امتدت من 
اینت في طول محیط كل منها وارتفاعه ، وقد تب) م١٦٢٩-هـ ١٠٣٩(الى ) م٩٨٢ -هـ ٣٧٢(

 اوالمساحة التي یؤطرها كل حسب مرحلته التاریخیة ، اذ اخذت في االتساع والنمو فبلغت اقصاه
تمحور . ا قریة صغیرة یحیط بها سور واطيءعندها وصفت النجف بانه. ضمن سورها االخیر 
ي الطریق المؤدي الى الكوفة وبعد اتساع المدینة ونموها فقد وجدت ف. عمرانها حول المرقد 

  .)٣( فسًا لهامتن) شرقاً (

مرت مدینة النجف عبر مراحل نموها بتغیرات انعكست على عدید السكان والتركیب 
الداخلي لها بصیغة سلبیة احیانًا وایجابیة احیانًا اخرى عاكسة التطور الحضاري بأبعاده 

ها الوظیفي والمعماري والتخطیطي ، یتجلى االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ، انعكست في نسیج

                                                             
  .٢٠٣، ص ١٩٦٥، دار المعارف ، بغداد ،  ١جعفر الخلیلي ، موسوعة العتبات المقدسة ، ط )١(
  .٢٢، ص سابقمصدر جعفر الشیخ باقر آل محبوبة ،  )٢(
قلیمیة ، دار دراسة في نشأتها وعالقاتها اال –محسن عبد الصاحب المظفر ، مدینة النجف الكبرى  )٣(

 .٥٠، ص ١٩٨٢الحریة للطباعة ، بغداد ، 
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، اذ ان مشهدها الحضري هو نتیجة لتراكم وتكامل طرز  )*( ذلك من متابعة مراحل نمو المدینة
مجموع تكاملها تكسب المدینة شكلها النهائي ، مما بواشكال بنائیة تعود الى مراحل متتابعة ، ف

  .نیة واحدةیدة المخططة في فترة زمالیظهر في المدینة الجد

ویتصف النسیج والتكوین العمراني لالجزاء القدیمة من المدن بتالصق المباني وتجمعها 
، الى ) نمط عضوي(مما اعطاها نمطًا عمرانیًا مندمجًا تتخلله شبكة متعرجة وضیقة من الطرق 

وهو ما جانب االختالف الواضح في ارتفاع اجزاء المبنى الواحد وفي ارتفاع المباني المجاورة ، 
  .)١(یظهر في مدن عربیة واسالمیة اخرى

  :الخصائص الطبیعیة لمنطقة الدراسة ٤-١

تّعد البیئة المشیدة نتاجًا للتفاعل الحاصل بین البیئتین الطبیعیة والبشریة اللتان تكفالن 
لالولى توافر ظروف وفرص النمو والتطور عبر سلسلة من التراكمات الحضریة وصلت من 

هي علیه االن ، وطبقًا الختالف البیئات الطبیعیة فقد اختلفت البیئات المشیدة بما  خاللها الى ما
فیها المستقرات البشریة التي تظهر فیها ، وتّعد البیئة المشیدة ارقى صور التكیف البشري مع 

الطویل ان یسخرها لصالحه في حدود امكاناته  یة ، اذ حاول االنسان وعبر تاریخهالبیئة الطبیع
  .)٢(راته العقلیة ومستواه االقتصادي والحضاري والتقني الذي افرز بیئته المشیدة وقد

                                                             
  :اشیًا لتكرار ما انتهت من معالجته عدد من الدراسات في هذا الشأن ، یمكن مراجعة المصادر االتیةتح )*(
عبد الصاحب ناجي البغدادي وكریم دراغ محمد العوابد ، النمو المورفولوجي لمدینة النجف منذ نشأتها  -

  .٢٠٠١، ) ٥٧(، مجلة كلیة االداب ، جامعة بغداد ، العدد  ٢٠٠٠وحتى عام 
، كلیة ) غیر منشورة(رشا جبار محمد رضا المخزومي ، مورفولوجیة مدینة النجف ، رسالة ماجستیر  -

  . ٢٠٠٥التربیة ، جامعة الكوفة ، 
یة التربیة ، ، كل) غیر منشورة(وسن حمزة یوسف ، النمو الحضري في مدینة النجف ، رسالة ماجستیر  -

 . ٢٠٠٨جامعة الكوفة ، 

، ) غیر منشورة(عبد الحكیم ناصر علي العشاوي ، المنطقة التجاریة في مدینة تعز ، رسالة ماجستیر  )١(
  .١٩، ص ١٩٩٢كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 

راه اطروحة دكتو  –بین الشحر وحلة  –محمد سالم سعید الجوهي ، النمو الحضري في ساحل حضرموت  )٢(
 .٢، ص ١٩٩٨، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(
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ر اسهاب لذا نرى من االجدى دراسة خصائص البیئة الطبیعیة لمنطقة دراستنا ومن غی
وبالقدر الذي یؤكد اهمیة العامل الطبیعي كبنیة تحتیة من الضرورة بمكان  .ممل او ایجاز مخل
  .ات الجغرافیةفي االبحاث والدراس

  :الموقع ١-٤-١

الموقع هو ذلك االطار الجغرافي الكبیر الذي تحدده العالئق المكانیة العریضة والقیم 
االقلیمیة النسبیة التي تتعدى كثیرًا جدًا الحدود المحلیة للمدینة ، قد تصل الى ابعاد قاریة برمتها 

من المواقع ما یعد خالدًا في التاریخ ، وبالتالي فالقلیل ، ، لذا فهو فكرة متغیرة على العصور 
  .)١(عمومًا فان رأسمال المدینة الحقیقي هو عالقاتها فوق المحلیة

) °٣١- ٥٩َ(شرقًا ودائرة العرض ) °٤٤-١٩َ(تقع مدینة النجف فلكیًا عند تقاطع خط طول
  ، ) ١(شماًال ، وهي بهذا الموقع من المدن التي تقع الى الغرب من العراق ، خریطة 

  موقع مدینة النجف من البالد واالقلیم االداري) ١(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٥جمال حمدان ، القاهرة الكبرى دراسة في جغرافیة المدن ، القاهرة ، بال ، ص )١(
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  .١٩٩٢حة ، خریطة العراق االداریة ، الهیأة العامة للمسا: المصدر

  

  

كما انها تكون عند الزاویة الشمالیة الشرقیة من اقلیمها االداري ، اقصى الطرف الجنوبي 
الطرق  راقي ، وبالتالي فهي تقع عند اقصرلعالغربي للقسم الشمالي من السهل الرسوبي ا

الموصلة ما بین السهل الرسوبي الخصب من ناحیة والهضبة الغربیة والجزیرة العربیة من ناحیة 
اخرى ، وموقعها هذا جعلها من المدن الهاشمیة التي تؤدي الیها الطرق من جهتها الشرقیة 

المواقع المركزیة ، وهو ایضًا جعلها  ذاتلمزایا التي تتمتع بها المدن فحسب ، مما افقدها ا
  .)١(اذ تعد منفذًا مهمًا ال ینافسها علیه منفذًا اخر. مفتوحة نحو الصحراء 

تعد المدینة مركزًا لمحافظة النجف ، تشكل الى جانب عدد من المراكز الحضریة االخرى 
كم فیما تحدها ) ٤٠(النظام الحضري في اقلیمها ، تحدها من الشمال مدینة الحیدریة وبمسافة 

من ناحیتها الجنوبیة فما مدینة المناذرة كم ، أ) ١٠(دینة الكوفة وبمسافة من جهة الشرق م
كم ، ) ١٦٠(وهي تبعد عن مدینة بغداد  ).٢(كم ، خریطة  )٢٥(الشرقیة وبمسافة تصل الى 

   .كم )٦٥(كم وعن مدینة الدیوانیة  )٧٨(كم ومدینة كربالء ) ٦٠(وعن مدینة الحلة 

                                                             
، كلیة االداب ) غیر منشورة(علي لفتة سعید ، االقلیم الوظیفي لمدینة النجف الكبرى ، اطروحة دكتوراه  )١(

  .٥٨، ص ٢٠٠٧، جامعة بغداد ، 
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هم اسان موقعها الجغرافي عند ملتقى بیئتین مختلفتین في االنتاج قد  ومن الجدیر بالذكر
كثیرًا في تنشیط الحركة التجاریة ، اذ اصبحت مركزًا لتبادل المنتجات ، كما ان لموقع المدینة 
عند اقصر طریق موصل بین السهل الرسوبي ذو االنتاج الزراعي الوافر من جهة والهضبة 

بیة التي تسهم في توفیر قدر مهم من المنتجات الحیوانیة من جهة اخرى ، االثر البالغ في الغر 
مات ، مما ادى الى تنشیط حركة التجارة مركز حضري تتجمع فیه مثل هذه الخاجعلها اهم 

  .)١(وتبادل السلع بین المدینة واقلیمها االداري وباقي المناطق االخرى

اصبحت مقصد وتجمع فیض واسع من الزائرین من داخل البالد  ونظرًا الهمیتها الدینیة فقد
  همت بشكل مباشر في تطورها اسوخارجها ، االمر الذي منحها اهمیة موقعیة مضافة 

  

  موقع مدینة النجف من اقلیمها االداري) ٢(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
عبد الرزاق عباس حسین ، نشأة مدن العراق وتطورها ، المطبعة الفنیة الحدیثة ، معهد البحوث  )١(

 .١٠٣، ص ١٩٧٣والدراسات العربیة الحدیثة ، 
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  .١٠٠٠٠:١الهیأة العامة للمساحة ، خریطة النجف االداریة مقیاس : المصدر

، نیة ضمن اطارها المحلي واالقلیمي، انعكس في توسیع ومتانة عالقاتها المكا الحضريونموها 
  .البالداحتلت بموجبها مكانة مهمة ضمن الظاهرة الحضریة في 

  :الموضع ٢-٤-١

ینة مباشرةً ، او انه یدل على الصفات الطبیعیة للمنطقة دمساحة من االرض تقوم علیها الم
، اذ ان ن االهمیة بمكان في حیاة المدینةالتي تحتلها المدینة ، تعد هذه الصفات ماو المساحة 

  .وكیفیة توزیع اقالیمها الوظیفیة هناك عالقة وثیقة بینها وحجم المدینة وشكلها

تفعة تؤلف جزءًا من حافة هضبة صحراویة ذات یتمثل موضع مدینة النجف بربوة مر 
جهة الجنوب الشرقي على منخفض بحر النجف ، فیما  صخور رملیة ، وتشرف تلك الربوة من

اما ناحیتها ، ل من جهتي الشمال والشمال الغربي على فضاء فسیح تمثله المقبرة العامة تط
ة عبارة عن اراٍض ، في حین جهتها الغربیالشرقیة تتمثل باالرض المنحدرة بأتجاه مدینة الكوفة 

  .ربیةجرداء یمثلها القسم الشرقي من الهضبة الغ

  :الخصائص المكانیة لموضع مدینة النجف
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  :التركیب الجیولوجي ١-٢-٤-١

تتحد اهمیة التركیب الجیولوجي لموضع المدینة بمظهرها الخارجي لما یتركه من اثر في 
تحدید طبیعة الصخور وتركیبها وما لذلك من دور في استقرار المنطقة وما توفره خصائص 

الوحدات المعماریة ، فضًال عن دورها في كانیة الشروع في بناء التربة ونسیجها وتركیبها من ام
  . تحدید مستوى مناسیب المیاه الجوفیة وأثرها في وضع اسس البناء وعمره الزمني

یتكون موضع مدینة النجف من هضبة ذات تكوینات طینیة ورملیة تعود الى عصور 
خلوط بصخور فتاتیة من الرمل جیولوجیة قدیمة ، یغطي سطحها طبقة من الجبس الثانوي الم

والغرین ، وتشمل الهضبة ایضًا على ترسبات تعود للعصر الرباعي ، وهي بشكل عام تتكون من 
رسوبیات هشة وتشمل على خلیط من الرمل والحصى مع سیادة للتكوینات الرملیة ، فضًال عن 

   احتوائها على انواع اخرى من الصخور مثل الحجر الطیني الغریني والحجر

الغریني الطیني ، كما یتوفر في تركیب المدینة الجیولوجي ، القشرة الجبسیة والترسبات التي 
  . )١(خلفتها الودیان لمدرجات التعریة ، فضًال عن الرواسب الریحیة

لقد ساعد هذا التركیب في توفیر المواد االولیة للبناء مثل الحصى والرمل والطین والجبس 
رًا في حركة العمران الحضري الذي شهدته المدینة منذ عقد الثمانینیات والصخور ، مما اسهم كثی

  . وحتى االن وبوتائر متصاعدة لخاصیتها االستقطابیة

  :التضاریس  ٢- ٢-٤- ١

تأتي اهمیة دراسة هذا المظهر من خالل التعرف على درجة انحدار االرض وطبیعة 
لبناء الوحدات المعماریة المختلفة ، فضًال  تضرسها ، لما له من تأثیر في تحدید المواقع المالئمة

  . عن المواقع الخاصة بإنشاء طرق المواصالت في المدینة

الذي تقوم علیه مدینة النجف بعدم االنتظام نسبیًا ، مظاهر سطح االرض  عمومًا تتصف
ارز ، ولهذه المظاهر االثر الب) متراً  ٦٠-٢٠(اذ یتراوح ارتفاعها عن مستوى سطح البحر ما بین 

                                                             
، رسالة ماجستیر  ، تحلیل جغرافي لتباین اشكال سطح االرض في محافظة النجف عاید جاسم الزاملي )١(

  . ٢٦، ص ٢٠٠١، جامعة الكوفة ،  اآلداب، كلیة  )غیر منشورة(
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في بنیتها وفي طبیعة ارتباط هیكلها العمراني ، كما تؤثر في توسعها عندما التقف تلك المظاهر 
بوجه التوسع الحضري بأتجاه معین بینما یتوقف التوسع تمامًا في اتجاه اخر  -كمحدد طبیعي –

وبشكل . وذلك استجابة لوجود عقبات طبیعیة تقف قاطعًا الستمراریة خطة المدینة بهذا االتجاه 
فوق مستوى سطح البحر، وتنحدر االرض ) متراً  ٥٥(عام یبلغ متوسط ارتفاع المدینة القدیمة 

اما متوسط ارتفاع ) متراً  ٤٩(بعد ذلك تدریجیًا نحو منطقة الجدیدات ، اذ یبلغ متوسط ارتفاعها 
ي الغربي ، وهي في ذات الوقت تشكل الحد الشمالي والشمال) متراً  ٥٢(المقبرة العامة فیبلغ 

للمدینة القدیمة ، ویتصل الجانب الغربي من المدینة بمنخفض بحر النجف بانحدار مفاجئ 
فوق مستوى سطح البحر ، االمر الذي جعل منه حائًال صارمًا لتوسع ) متراً  ٢٠(وبارتفاع مقداره 

ى یصل الى اما جانبها الشرقي بإتجاه مدینة الكوفة فیتدرج انحداره حت. المدینة في هذا االتجاه
والذي یمثل الحد الشرقي للمخطط االساس للمدینة ، فیما یتدرج انحدار االرض في ) متراً  ٣٥(

فوق مستوى سطح البحر عند حدود ) متراً ٣٥(قسمها الشمالي بأتجاه كربالء الى ان یصل الى 
  . )١(عن مركز المدینة) كم٢(وبمسافة تبعد ) كربالء -نجف (المخطط االساس ایضًا على محور 

یأخذ امتداده العام من ) مثلث(ان حالة الالتناسق هذه قد اثرت كثیرًا في منحها شكًال طولیًا 
الجنوب الغربي نحو الشمال الغربي ، وبالتالي في صیغ االتساع المساحي ومحاور اتجاهاته 

  . ومن ثم في التوزیع المكاني الستعماالت االرض فیها

  :المناخ  ٣-٢-٤-١

المختلفة اثر مباشر في االنشطة التي یمارسها االنسان وفي انماط  للمناخ بعناصره
مستقراته وطراز بنائها ، فضًال عن مسكنه الخاص ونوع المادة التي یستعملها في البناء ، ویعد 
المناخ من اهم عناصر البیئة الطبیعیة في تفاعله مع غیره من العناصر الطبیعیة والبشریة ، اذ 

عمل تخطیطي لم یضع المناخ في حساباته بوصفه اهم محددات التخطیط الیكتب النجاح ألي 
سواء في اتجاه اشعة الشمس وعدد ساعات سطوعها ام في حركة الریاح ونسبة الرطوبة وانواع 

                                                             
 .  ٦٧، صمصدر سابق ،  علي لفتة سعید )١(
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التساقط وكمیاته ، والنتائج المترتبة على ذلك انطالقًا من االرتباط الوثیق بین التخطیط 
  .)١(یملیه من ضرورة دراسة المناخ المحلي للمدینة والخصائص المناخیة السائدة وما

 :االشعاع الشمسي -١
ویتباین   )یوم/ ساعة١٠,٢(ى ال )النظري والفعلي(یصل المعدل السنوي لإلشعاع الشمسي 

هذا المعدل بین اشهر السنة ، ففي الوقت الذي یصل فیه عدد ساعات السطوع النظري الى 
كانون االول الى  یصل ذات االشعاع في شهر) ومی/ ساعة ١٤,٠٣(حزیران اقصاه في شهر 

، اما اقیام السطوع الفعلي فهي على اكبرها في شهر تموز ) یوم/ ساعة ٩,٥٦(ادنى أقیامه 
) . ١(جدول ) یوم/ ساعة ٦,١(فیما ادناها كانت في شهر كانون االول ) یوم/ ساعة ١١,٦(

الصیف ، اذ تبدأ من شهر نیسان  وعمومًا تزداد االقیام النظریة لإلشعاع الشمسي في فصل
وحتى شهر آب في حین تنعكس الحال بالنسبة الشهر الشتاء ونفس االمر یمكن ان یقال عن 

  . االقیام الفعلیة لإلشعاع الشمسي صیفًا وشتاًء 
ان اختالف عدد الساعات الضوئیة خالل اشهر وفصول السنة یعتمد على زاویة سقوط 

ها خالل فصل الصیف أكثر مما علیه شتاًء وذلك لكبر زاویة االشعاع الشمسي ، اذ یكون عدد
األشعاع ، وبالتالي فأقیام االشعاع تكون اكبر ، ویحدث العكس خالل فصل الشتاء اذ تقل عدد 
ساعات النهار وتقل معها كمیة االشعاع الشمسي الواصلة الى السطح نتیجة لصغر زاویة 

  . فصل الصیفالسقوط ومیالنها اكثر بكثیر مما علیه في 
  )١(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٧٠(ساعة للمدة /المعدالت الشهریة لساعات السطوع النظري والفعلي في مدینة النجف
  ساعة/ عدد ساعات السطوع الفعلي   ساعة/ عدد ساعات السطوع النظري   االشھر

  ٦,٤  ١٠,٠  كانون الثاني

  ٧,٣  ١٠,٥  شباط

  ٨,٠  ١١,٤  آذار

  ٨,٥  ١٢,٤  نیسان

  ٩,٥  ١٣,٣  مایس

                                                             
 .  ٢٠، صمصدر سابق ،  محمد سالم سعید الجوهي )١(
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  ١١,٥  ١٤,٠  حزیران

  ١١,٦  ١٣,٥  تموز

  ١١,٠  ١٣,١  آب

  ١٠,٢  ١٢,١  ایلول

  ٨,٤  ١١,١  تشرین االول

  ٧,٤  ١٠,٢  تشرین الثاني

  ٦,١  ٩,٢  كانون االول

وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق، قسم : المصدر 
  . ٢٠٠٩، ) غیر منشورة(انات المناخ والموارد المائیة ، بی

  
فقد اثرت بشكل كبیر في نمط البناء ونوع ، وطبقًا للمعطیات الواردة في الجدول اعاله 

  .في بنیة المسكن الداخلیةالمادة المستعملة فیه وبالتالي 
 :الخصائص الحراریة -٢

ن تتمیز الخصائص الحراریة في منطقة الدراسة بوجود فصلین احدهما حار طویل ویمتد م
شهر تشرین االول ، وآخر بارد قصیر یمتد من بدایة تشرین الثاني وحتى نهایة شهر آذار  بدایة
، ویتباین هذا المعدل خالل اشهر السنة ) مْ ٢٤,٢٠(لدرجات الحرارة  یبلغ المعدل السنوي. 

فیما ینخفض الى ادنى مستویاته في شهر كانون الثاني ) مْ ٣٦,٣(لیصل اقصاه خالل شهر تموز 
كما یالحظ ان درجات الحرارة الصغرى تبدأ باالرتفاع من شهر مایس ). ٢(، جدول) مْ ١٠,٧(

، اما درجات الحرارة ) مْ  ٢٨,٥(حتى تصل الى اعلى معدالتها في شهر تموز ) م ْ ٢٢,٤(لتبلغ 
حتى تصل اقصاها في شهر ) مْ  ٣٧,٢(العظمى فتأخذ باالرتفاع التدریجي من شهر مایس ایضًا 

) مْ  ٢٤,٣(، بینما تنخفض في الفصل البارد ابتداًء من شهر تشرین الثاني ) مْ  ٤٤,٢(تموز 
  ). ٨(، شكل ) مْ  ١٦(لتصل الى ادناها في شهر كانون االول 

وبمقارنة المعدالت المرتفعة لدرجات الحرارة خالل الفصل الحار مع مثیالتها المنخفضة 
لعظمى ام الصغرى فهي توضح المدى خالل الفصل البارد ، سواء المعدالت االعتیادیة ام ا

  . الحراري الكبیر طبقًا لسیادة خصائص المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة
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كما ان بعد المنطقة عن تأثیر المسطحات المائیة الكبیرة كان له اثر بالغ في خصائصها 
  . )١(الحراریة

زل ویحتفظ بأقل ان الشكل المعماري المناسب لهكذا مناخ حار في العادة هو الذي یخت
كمیة حرارة في فصل الشتاء ویتلقى اقل كمیة حرارة في فصل الصیف ، ولهذا كانت اشكال 
المباني مربعة وتحتوي على اقل سطوح خارجیة مع فتحات صغیرة وبأشكال طولیة قلیًال ،  

غرب ، وهو االكثر / وتتجمع المساكن لتشكل وحدة سكنیة جامعة ومتكاملة في اتجاه شرق
مة بالنسبة ألشعة الشمس ، وللحصول على النسمات الباردة تم بناء االیوان داخل المنازل مالئ

وباتجاه تیارات الهواء وكذلك تم انشاء مالقف الهواء او ما تعرف بأبراج التهویة ، اذ تحتوي على 
ل فتحات ضیقة نسبیًا لضمان اندفاع الهواء الى الداخل واحتوت على وعاء للماء یتم وضعه اسف

  .الملقف حتى یعمل على تلطیف الحرارة وتقلیل الرطوبة

  )٢(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٧٠(المعدالت الشهریة والسنویة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في مدینة النجف للمدة 

  االشهر
    )مْ (درجات الحرارة 

  الصغرى  العظمى  )مْ (المعدل الشهري 

  ١٠,٧٥  ٥,١  ١٦  كانون الثاني

  ١٣,٢٥  ٧,٣  ١٩,٢  شباط

  ١٧,٨٥  ١١,٤  ٢٤,٣  آذار

  ٢٣,٩٠  ١٧,١  ٣٠,٦  نیسان

  ٢٨,٨٠  ٢٢,٤  ٣٧,٢  مایس

  ٣٤,١٥  ٢٦,٤  ٤١,٩  حزیران

                                                             
، جامعة  ، ترجمة ماجد السید ولي محمد وعبد االله رزوقي كربل ، مناخ العراق علي حسین الشلش )١(

  . ١٤، ص ١٩٨٨،  البصرة
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  ٣٦,٣٥  ٢٨,٥  ٤٤,٢  تموز

  ٣٥,٧٥  ٢٧,٨  ٤٣,٧  آب

  ٣٢,٤٥  ٢٤,٢  ٤٠,٧  ایلول

  ٢٦,٢٥  ١٨,٩  ٣٣,٦  تشرین االول

  ١٨,٠٥  ١١,٨  ٢٤,٣  تشرین الثاني

  ١٢,٢٥  ٦,٧  ١٧,٨  كانون االول

  ٢٤,٢٠  ١٧,٣  ٣١,١  السنويالمعدل 

وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم  :المصدر 
  .  ٢٠٠٩،) غیر منشورة(المناخ والموارد المائیة ، بیانات 

   
ان هذه االسالیب في البناء اعتمدت على وجود مشاكل اساسیة للحصول على شروط 

  ). المدینة القدیمة(تهویة والتبرید في منطقة دراستنا واسباب لل
ومن الجدیر بالذكر ان المناخ الحار لم یؤثر في تشكیل وتكوین المباني وتحدید االسالیب 
المناسبة والمالئمة فحسب ، بل في اجواء تتمیز بسماء صافیة مدة طویلة خالل العام وطقس 

مدار الیوم ساعد في تحدید اتجاه وتوجیه المباني  جاف واختالفات كبیرة في درجات الحرارة على
  . واختیار نوع السقف وعلى انواع المنشآت والتوزیع العام ونوع المواد المستخدمة

  .)٢٠٠٧-١٩٧٠(ي مدینة النجف للمدة معدالت درجات الحرارة ف )٨(شكل 
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  ).٢(الجدول بیانات : المصدر 

 :الریاح -٣

ناطق الحارة الجافة وبالتالي فهي بحاجة الى حركة الهواء تعد منطقة الدراسة من الم
بشكل اكبر حتى یعمل على تجدید هواء المدینة بعامة والمسكن بخاصة ،  وخفض درجة 
حرارتها ، ومن هذا المنطلق البد من ان یؤخذ عامل الریاح بالحسبان عند تخطیط المدن 

لتي تعد المصدر الرئیس للملوثات والمواقع لالستعماالت المختلفة بما فیها المواقع الصناعیة ا
السكنیة التي تحتاج الهواء النقي والمناطق الخضراء التي تعد متنفسًا للمدینة وكذلك تحدید 

  . )١(عرض الشوارع واتجاهاتها بل وتحدید ارتفاعات المباني وواجهاتها

) ٣(، جدول  ویتباین حسب فصول السنة) ثا/ م٢,٥(یبلغ المعدل السنوي لسرعة الریاح 
اذ بلغت اعلى معدالتها في اشهر الصیف السیما شهر تموز الذي جاء في مقدمتها بواقع . 
، فیما تكون على اقل معدالتها في اشهر الشتاء ، اذ كان شهر كانون االول ) ثا/ م ٣,٨(

  . طبقًا للمعطیات السائدة) ثا/ م ١,٧(اخفضها بواقع 

  )٣(جدول

  ).٢٠٠٧-١٩٧٠(للمدة ) ثا/م(لسرعة الریاح في مدینة النجف  المعدالت الشهریة والسنویة

  المعدل  ١ك  ٢ت  ١ت  ایلول  ابتموز  حزیران  مایس  نیسان  اذار  شباط  ٢ك

٢,٥  ١,٧  ١,٨  ٢  ٢,٢  ٣,١  ٣,٨  ٣,٦  ٢,٩  ٢,٨  ٢,٧  ٢,٤  ٢  

قسم وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، : المصدر
  .  ٢٠٠٩، ) غیر منشورة(المناخ والموارد المائیة ، بیانات 

من الجدول اعاله ، نستنتج بأن الریاح التي تهب على منطقة الدراسة قلیلة السرعة مما ادى 
بالسكان الى اعتماد المعالجات المعماریة والتصمیمیة بمثابة استجابة لتأثیر هذا العامل المناخي، 

الذي یتوسط الوحدة السكنیة ، من اجل ضمان دخول التیارات ) الفناء(مثل الفضاء المفتوح 
                                                             

  . ٢٧١، ص ١٩٩٠،  ، بغداد ، جامعة بغداد ، المناخ التطبیقي السامرائيعادل سعید الراوي وقصي  )١(
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الهوائیة الیه وحدوث عملیة التجدید الهوائي بواسطة عملیة االزاحة فضًال عن معالجات معماریة 
كما ان احتكاك الریاح بالمنشآت المعماریة في المدینة ، یزید من بطء حركتها مما یؤدي . أخرى 

ها لفترات لیست بالقصیرة الى استقرارها نسبی ًا وبالتالي بقاء الملوثات على اختالفها عالقة في جوّ
) ٤(ویتضح من الجدول . وما یترتب على ذلك من اضرار تطال المدینة وسكانها على حٍد سواء 

، ان معظم الریاح الهابة على منطقة الدراسة تأتي من ثالث جهات ، تأتي في ) ٩(والشكل 
%) ٢١,١(ومن ثم الشمالیة فالغربیة وتمثل %) ٢٤,٠٣(شمالیة الغربیة وتمثل مقدمتها الریاح ال

من المجموع لكل منهما على التوالي في حین تمثل الجهات اُألخرى اقل تكرارات %) ١٦,٥(و 
اذ اقتربت من بعضها في نسبها المئویة من %) ٢١,٥(الریاح الهابة وبواقع اجمالي مقداره 

  .االجمالي العام
  

  )٤(جدول 
  )٢٠٠٧-١٩٧٠(النسبة المئویة لمعدالت الریاح الشهریة والسنویة في مدینة النجف للمدة 

  نسبة السكون  غ.  ش  غ  غ.  ج  ج  ق.  ج  ق  ق.  ش  ش  االتجاه

  ١٦,٩  ٢٤,٠٣  ١٦,٥  ٢,٣  ٤,١  ٥,١  ٥,٤  ٤,٦  ٢١,١  %النسبة   

والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة : المصدر     
  . ٢٠٠٩، ) غیر منشورة(والموارد المائیة ، بیانات 

وهذا ما یبرر جعل معظم واجهات المباني بإتجاه الشمال الغربي ، ولكنها لیست حالة مطلقة 
  . لوجود عوامل مؤثرة اخرى

بمكان عند دراسة  ویرتبط بحركة الهواء حدوث ظواهر مناخیة تكون معرفتها من االهمیة
المدینة وهي العواصف الغباریة وحدوث حاالت الغبار المتصاعد والعالق ، تحدث غالبیة هذه 
العواصف خالل شهور الصیف الجافة الحارة ، ویرتبط حدوث العواصف الغباریة في اشهر 

مصحوبة  تحدث ایضًا في الربیع والخریف وتكون.  الشتاء مع الجبهات الباردة والزوابع الرعدیة
  .في هذین الفصلین مع تقدم وتراجع منخفضات البحر المتوسط

  )٢٠٠٧-١٩٧٠(وردة الریاح لمعدالت تكرارها الشهریة والسنویة في مدینة النجف للمدة  )٩(شكل 
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  .)٤(الجدول بیانات  :المصدر 

نها تعد اكثر وعلى اي حال تكون العواصف الغباریة التي من هذا النوع نادرة ، اال  إ
  . خطورة من تلك التي تحدث في اشهر الصیف بسبب التناقص الفجائي في مدى الرؤیة 

وتزداد العواصف الغباریة تكرارًا وشدة في فصل الصیف ، سیما وأن الهضبة الصحراویة 
تمثل الظهیر الغربي لمدینة النجف ، إذ یزداد وجود ذرات الطین والرمل الناعمة والنقص في 

  .)١(النباتي والجفاف الغطاء
 :االمطار والرطوبة النسبیة  

تتصف امطار المنطقة بانها شتویة كما انها قلیلة في كمیاتها وبعدم انتظام فترات سقوطها 
یبدأ ) . ١٠(وشكل) ٥(، جدول ) ملم٩٧,٧(بین سنة واخرى ، اذ یبلغ مجموع المعدل السنوي 

یس ، ویبلغ التساقط اعلى معدالته في موعد سقوطها في شهر تشرین الثاني وحتى شهر ما
اما اشهر الربیع والخریف فهما قلیلي المطر في . اشهر كانون االول ، كانون الثاني ، وشباط

  . حین ینعدم التساقط المطري خالل اشهر الصیف

  

  

                                                             
 . ٣٣مصدر سابق ، ص،  ، مناخ العراق علي حسین الشلش )١(
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  )٥(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٧٠( للمدة) ملم(المعدالت الشهریة والمجموع السنوي لكمیات االمطار الساقطة في مدینة النجف 

كانون 
  الثاني 

تشرین   أیلول  آب  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار  شباط
  االول

تشرین 
  الثاني

كانون 
  االول

المجموع 
  السنوي

٢٠,
٢  

١٤,
٣  

١٢,
٥  

١٢,
٩  

,١٥  ١٢,٧  ٤,٢  صفر  صفر  صفر  صفر  ٥,١
٨  

٩٧,٧  

الي في العراق ، قسم المناخ وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلز : المصدر
  .  ٢٠٠٩، ) غیر منشورة(والموارد المائیة ، بیانات 

  

  

لعنصر الرطوبة النسبیة یمكن القول بانخفاض معدالتها اذ بلغ معدلها السنوي اما بالنسبة 
كما انها تشهد تغیرًا بین شهر واخر ، ویتناسب هذا التغیر مع تغیر درجات الحرارة %) ٤١,١(

طار ، ففي فصل الشتاء تكون الرطوبة متوسطة بسبب انخفاض درجات الحرارة وزیادة وكمیة االم
  كمیة المطر الساقط وسیادة الریاح الرطبة ، فیما تنخفض كثیرًا في فصل 

  
  

- ١٩٧٠(للمدة ) ملم(المعدالت الشهریة لكمیات االمطار الساقطة في مدینة النجف  )١٠(شكل 
٢٠٠٧(  

  

  
  
  

  

  . )٥(دول جبیانات ال :المصدر 
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والشكل ) ٦(الصیف طبقًا ألرتفاع درجات الحرارة وانعدام المطر وسیادة الریاح الجافة ، جدول 
)١١.(  

لقد كان لهاتین الخاصیتین لمنطقة الدراسة أثر في اعتماد نوع معین من مواد البناء في 
للظروف المناخیة  تشیید الوحدات المعماریة ، كنوع من االستجابة التخطیطیة والتصمیمیة ، طبقاً 

على سبیل المثال االكثر استخدامًا كمادة ) الجص(السائدة ، فكانت مادة كبریتات الكالسیوم 
الصقة لصفوف اآلجر لخاصیة فیه تتمثل بسرعة تصلبه ، فضًال عن استخدام مادة القیر     في 

 –اصر المناخ اجماًال اساسات البناء بسبب مقاومته العالیة للرطوبة ، هذا من ناحیة ، كما ان عن
طبقًا لمعطیاتها قد أثرت كثیرًا في راحة االنسان وأدائه لنشاطاته المختلفة التي یمارسها من ناحیة 

  . اخرى
  
  )٦(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٧٠(المعدالت الشهریة والسنویة للرطوبة النسبیة في مدینة النجف للمدة 
كانون 
  الثاني

  أیلول  آب  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار  شباط
تشرین 
  االول

تشرین 
  الثاني

كانون 
  االول

المعدل 
  السنوي

٤١,١  ٦٧  ٥٤  ٣٧  ٢٦  ٢٢  ٢٠  ٢٣,١  ٣٠  ٤٠  ٤٨  ٥٨  ٦٨  

وزارة النقل والمواصالت ، الهیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم  :المصدر 
  . ٢٠٠٩ ،) غیر منشورة(المناخ والموارد المائیة ، بیانات 

  )٢٠٠٧-١٩٧٠(الرطوبة النسبیة في مدینة النجف للمدة  )١١(شكل 
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  )٦(جدول بیانات ال: المصدر 

  :التربة  ٣-٤-١

تعد التربة احد اهم العناصر الطبیعیة فمنها یحصل االنسان على غذائه عامًة وعلیها یقیم 
ُ . منشآته من خصائص  وتختلف أهمیة التربة من مكان آلخر ومن وقت آلخر بحسب ما تمتلكه

وعمومًا یعد نسیج التربة وبنیتها اكثر اهمیة من درجة خصوبتها في . وما تكتنزه من ثروات
ل التربة للمنشآت المقامة علیها ، فالمناطق  ُحدد في ضوئه درجة تحمّ االستعمال الحضري ألنه ی

بنیة الصالحة إلنشاء مباني متعددة الطبقات ینبغي ان تكون ضمن مواصفات خاصة في نسیج و 
واما نوع التربة التي یشغلها موضع منطقة الدراسة فهي من الترب الصحراویة التي  )١(تربتها

، وهي ذات مواد خشنة في الغالب وتركیب بنائي ) سم٢٥(تتصف بقلة عمقها ، اذ ال یزید عن 
ضعیف ویوجد الجبس على اعماق قریبة من السطح ، وتحتوي على مواد جبسیة معراة مع نسب 

وتوجد مساحات واسعة تغطیها . من األمالح منكشفة على السطح بواسطة التعریة الهوائیة  عالیة
  . )٢(احجار كبیرة الحجم وصخور جرداء

ان مكونات التربة هذه وطبیعة بنائها الداخلي قد أفاد المدینة من ناحیتین االولى توفیر مواد 
دة من االجراءات المعماریة في مواجهة كواح) السرادیب(البناء والثانیة في سهولة حفر المالجئ 

وعمومًا فإن تأثیر العوامل الطبیعیة في تطور . التطرف الحراري والتخلص من تأثیراته السلبیة
  :المدینة واتجاهات نموها یمكن تلخیصه بنقاط عدة هي 

 .توجیه نمو المدینة باتجاهات معینة ، وخاصة شمالها وشمال غربها - ١
 . . .ة في البنیة العمرانیة للمدینة ، مثل الصخور والجص استعمال مواد بناء محلی - ٢
 .تصمیم البناء بما یتالئم والظروف الطبیعیة السائدة السیما في المدینة القدیمة - ٣
 .ارتفاع االبنیة في ضوء البنیة الجیولوجیة - ٤

                                                             
 الموصل ، دار الكتب ، جامعة الموصل ، صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر ، اسس وتطبیقات ، )١(

 .١٢٧، ص ١٩٨٧

  . ٦٠-٥٨، ص املي ، مصدر سابقعاید جاسم الز  )٢(
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بعد أستعراض خصائص البیئتین الطبیعیة والبشریة في منطقة الدراسة البد لنا من دراسة 
ماالت االرض التي تمكنت من بنیتها العمرانیة في محالة جادة لتحلیل توزیعها ومواقعها استع

 .وتنظیمها المكاني الذي انتج النمط الحضري العام وهذا سنعكف على دراسته في الفصل التالي

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  االرض يف مدينة النجف استعماالت

  .١٩٩٠كما كانت حىت عام  -

  .٢٠١٠كما اصبحت عام  -

  .االرض احلضرية  إستعماالتمفهوم  ١- ٢

  .االرض يف مدينة النجف  إستعماالت ٢- ٢

  .لألغراض السكنية  ستعماالتاإل ١-٢- ٢

  .لألغراض التجارية  ستعماالتاإل ٢-٢- ٢

  .االرض ألغراض الصناعة والتخزين  إستعماالت ٣-٢- ٢

  .االرض ألغراض النقل واحلركة  إستعماالت ٤-٢- ٢

  .االرض ألغراض اخلدمات االجتماعية العامة  التإستعما ٥-٢- ٢
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  .االرض ألغراض االدارية العامة  إستعماالت ٦-٢- ٢

  .االرض ألغراض للخدمات العامة االخرى  إستعماالت ٧-٢- ٢

  .االرض ألغراض خدمات البنية التحتية  إستعماالت ٨-٢- ٢

  

  

ترتبط فیما بینها بعالئق عد المدینة ظاهرة مكانیة ذات نظام مركب من الفعالیات التي ت
مكونة نظمًا مصغرة او نظم ثانویة تتكون بدورها من ترابطات  لة للتشخیص والقیاس ،بمحددة قا

وتصل من الشمولیة الى مستوى  راد فیما بینهم ،فجزئیة تصل من الدقة الى مستوى عالقة اال
  .)١(التأثیر المتبادل بین المدن المتباعدة جداً 

ن انها تسهل حیففي  ونة المنظوماتیة للمدینة الى جمع طرفي نقیض ،وقد أدت هذه الكین
فإنها في من خالل تجزئته الى نظم ثانویة فهم كیفیة عمل المدینة بعّدها نظامًا كبیرًا ومعقدًا 

عن عالقتها  أنهُ ال یمكن دراسة احدى هذه المنظومات الثانویة بمعزلٍ الوقت ذاته تبین بوضوح 
  .رىمع المنظومات االخ

  :مفهوم استعماالت االرض الحضریة ١-٢

المفاهیم الواسعة والمعقدة في آن واحد وعلى هذا االساس فقد تباینت المفهوم من  هذایعد 
، ُ ومهما یكن من أمر فأن العالقة المتفاعلة بین  اآلراء بشأنه كثیرًا طبقًا للهدف المتوخى منه

التوزیعات "وقد ُعرِّفت بأنها  .ین تلكم اآلراءالعامل المشترك ب رض الحضریة تمثلألاالنسان وا
مل على الوظائف السكنیة والصناعیة والتجاریة تالمكانیة لوظائف المدینة المتعددة والتي تش

ُ و  .) (٢"یةوالخدمیة والترفیه البعد البصري للهیكل العمراني في ((تم تعریف استعمال االرض بأنه
  :یتكون من قسمین رئیسین هما ))المدینة 

                                                             
  .١، ص ، مصدر سابق غوليه مصطفى عبد الجلیل ابراهیم القر  )١(

(2) F. stuart chapin , Jr. opcit , P.3. 
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حیزًا یتحدد بمختلف أنواع االنشطة البشریة التي تحدث في اروقة مؤسسات مادیة تشغل : األول
  .كن العمل والتسوق واماكن الترفیهكما هو الحال في اما من ارض المدینة لقیامها ، مساحیاً 

لخدمات واالجراءات المختلفة التي من شأنها تحسین ارض المنطقة ابما یتوفر من  :الثاني
التي  الوظائف الحضریة ضریة وبالشكل الذي یجعلها بیئة مكانیة مالئمة لتوقیع مختلف انماطالح

  .)١( تشكل بمجموعها النسیج الحضري للمدینة

جمیع النشاطات البشریة على االرض  :ومن التعاریف االخرى إلستعماالت االرض انها
البشریة كافة االنشطة التي  ویقصد بالنشاطات، والتي ترتبط بعالقة مباشرة باألرض ذاتها 

  .)٢(یمارسها االنسان على االرض لألغراض السكنیة والتجاریة والصناعیة والخدمیة

مختلف انواع االنشطة الممارسة ان تعریف استعماالت االرض بأنها وطبقًا لما تقدم فباإلمك
  .المختلفة الحیاتیةمن قبل االنسان واستعماالتها على االرض لتحقیق أغراضه 

كذلك الحال مع ، وبالقدر الذي تعددت فیه اآلراء ازاء مفهوم استعماالت االرض الحضریة 
ورغم اختالفها في المعاییر المعتمدة بهذا الصدد اال  الدراسات التي صنفت تلك االستعماالت ،

  :فقد شملت على )(انها تستعمل ذات الحقائق

 .الغرض في المدینةاله عالقة بهذا وتشمل كل م االستعماالت السكنیة ، - ١
وتشمل المنطقة التجاریة المركزیة والمراكز التجاریة المحلیة وتلك  االستعماالت التجاریة ، - ٢

 .نیة االستهالكآالتي تتعامل بالسلع 
 .ساته الصغیرة والكبیرةاألستعمال الصناعي بمؤس - ٣
بیعتها تها وبطاستعماالت االرض لألغراض العامة وشبه العامة والتي تمتاز بتنوع خدما - ٤

 .كما تدخل الشوارع ضمن االستخدام العام والترفیهیة ، والصحیةیة فاالجتماعیة والثقا
                                                             

(1) Ibid. P.3. 
(2) Glawson and Stewart , land use in for mutation , by john Hopkins press , 

baltimor , London , 1965. P.29. 
 ظرللمزید من االطالع ین:  

-Ibid, p.3.  
،  ١٩٩٣، دار الثقافة والنشر والتوزیع القاهرة ،  ٤جغرافیة المدن ، طفي ، دراسات  احمد علي اسماعیل -

  . ٢٠٠ص
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ن الهیكل العمراني أو تكوّ  .لذا فأن العالقة ما بین العناصر االساسیة ألستعماالت االرض 
 یكون نتاجًا نهائیًا لدرجة عالیة من عالقات ناني الوظیفي العام والذي ینبغي أالنظام المك

ُ ) جزئیاته( التفاعل المتوازنة بین النظم   .الثانویة المكونة له
ة افضل ئتصبح معه بی وبالشكل الذي یمنح المدینة أفضل حاالت االداء الوظیفي الكفء ،

  .والعملشة یمعللسكن ومریحة لل
  
  : استعماالت االرض الحضریة في مدینة النجف ٢-٢

هذا الحراك من كونها نتاج  مدوتست ، فهي لیست حالة جامدة المدن بحركتیها ، صفتت
اصر استعماالت االرض ن عنإوما دامت كذلك ف على االرض ، حيز مساحیبشري ضمن 

وبالتالي فما كانت  ها تتطور وتنمو باستمرار طبقًا لتوافر المقومات الضروریة لذلك ،یف) وظائفها(
اصبحت علیه في حقبة  بیًا كماسابقة لم تعد ولو نس تأریخیةعلیه المدینة في فترة او مرحلٍة 

  .زمنیة الحقة
عبر حدین زمنیین ) استعماالتها(منطقة دراستنا  على بحثوعلى هذا االساس سنعكف 

  .امدها عشرون عاماً  یشكالن اطارًا زمنیًا لمدة
مثل الحد الثاني ما تما یبین ، ١٩٩٠یتمثل الحد االول بما كانت علیه المدینة حتى عام 

ر البحث في كخطوة إجرائیة تشكل تمهیدًا وامتدادًا لمسا .٢٠١٠ینة في العام صبحت علیه المدأ
تشكل وما دامت المدینة ظاهرة حضریة تقوم بوظائف ومهمات عدیدة  .تكامله ووحدة الموضوع

النقل والخدمات  ، الصناعیة التجاریة ، یفة السكنیة ،بمجموعها البناء الداخلي فیها مثل الوظ
ن من تحقیق تصورات منطقیة عامة إزاء تنظیم من دراستها بالقدر الذي یمكّ  ناصفال م .األخرى

وتوزیع هذه االستعماالت ونسب كل منها من مساحة المعمور الحضري او المساحة الكلیة 
  .العام لتلك االستعماالت طن العوامل المؤثرة في تشّكل النمفضًال ع للمدینة ،

ح ان مدینة النجف تتكون من استعماالت عدة توض) ٣(والخریطة ) ٧( ان نظرة للجدول
الذي تشغله من مساحتها الكلیة بحسب طبیعة كٌل منها في  حيز المساحیتتباین في مقدار ال

لذا نجد ان االستعمال السكني قد استحوذ على  .من خاللها تهمساحة التي یؤدي وظیفحاجته لل
لك شأن أي مدینة أخرى متعددة الوظائف النسبة االكبر من بین االستعماالت االخرى شأنها في ذ

  .ساحة الكلیة للمدینةمحیازتها من الثم تأتي بقیة االستعماالت تباعًا في  ،
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في نمط توزیعها العام  كغیرها من المدن ، –تتأثر استعماالت االرض في منطقة الدراسة 
مكانیة تشكل  تنتظم بموجبها وفق صیغ بمجموعة من العوامل والقوى واالتجاهات الضابطة ،

  .و مورفولوجیتها الحضریةالهیكل العمراني للمدینة 
البد من القول  هذا الصدد ، وقبل الشروع في استجالء تأثیر تلكم العوامل الحاكمة في

فهي تعبر عن تأثیراتها في صیغ  تعمل بشكل منفرد بل بتداخل محسوس غیر مدرك ، أنها ال
عرض لها في حدود حالة نلذا س مادیة ملموسة ، )استعماالت( معنویة تنتج منها تشكیالت

  .فراد او تفصیلإلتداخل والتشابك في التأثیر دون ا
  )٧( جدول

  ٢٠١٠األرض في مدینة النجف لعام  الستعماالتالتوزیع النسبي 
  %النسبیة   االستعمال  ت

  ٥١,٩  االستعمال السكني  ١

  ٢,٧  االستعمال التجاري  ٢

    نياالستعمال الصناعي والمخز  ٣

  
  ٦,١٣  الصناعة. أ

  ١,٤  التخزین. ب

  ١٥,٣٤  استعماالت النقل والحركة  ٤

    استعماالت الخدمات االجتماعیة العامة  ٥

  

  ٣  التعلیمیة  - أ

  ٠,٢٥  الصحیة  - ب

  ٠,٢٥  الثقافیة  - ت

  ٠,٢١  الدینیة  - ث

    المناطق الخضراء والمفتوحة  ٦

  ٤,٧  الناطق الخضراء المحلیة والمفتوحة  - أ  



٨٥ 
 

  ١,٤٦  مة والمالعب الریاضیةالمتنزھات العا  - ب

  ٢,٤  مناطق حمایة المواقع الصناعیة  - ت

  ٣  المزارع الخاصة  - ث

  ١,٤١  المناطق السیاحیة  ٧

  ٢,١٤  االستعماالت الحكومیة  ٨

  ٠,٤  البنى التحتیة  ٩

  ٣,٣١  االراضي الخالیة  ١٠

  ١٠٠  المجموع  

  ١٢,١٢  المقبرة العامة  

  .)غیر منشورة(بیانات  والمتابعة ، طیطوحدة التخ ، مدیریة بلدیة النجف :المصدر

لقد مرت مدینة النجف بعملیات التوسع والتطور وقد تحكمت بهذه التطورات قوى التجاذب 
فالمدینة القدیمة  نهائي إلستعماالت االرض فیها ،لوالتنافر الوظیفي وهو ما یؤثر في النمط ا

 مركز المدینة وبؤرتها التجاریة ،  –لى األو تمثل بؤرة النشوء التي رافقت مرحلتها المورفولوجیة 
محدودة ) ضیقة(تظهر میًال واضحًا للتوسع ببراهین واقعیة تمثلت في عدة شوارع ذات فضاءات 

االتساع اخترقت البنیة العمرانیة لمحالتها السكنیة هي بمثابة ممرات یمرقها السالكون بهدف 
فقد اتخذت  بیة متطلبات الدفق البشري ،وطبقًا لذلك ومن اجل تل الوصول الى رمزها الدیني ،

وفي عملیة تجاذب وظیفي فقد تمكنت الكثیر من  .اریة موقعًا لها ضمن هذه المنطقةالوظیفة التج
 المؤسسات التجاریة والخدمات المكملة لها من الشوارع سالفة الذكر محققة ثقًال وظیفیًا مهمًا ،

ا بشارع السور كٌل مفي الجنوب الغربي وارتباطه كما هو الحال في شارع الطوسي شماًال والرسول
اذ شكلت  غربي ،/فضًال عن شارعي الصادق وزین العابدین بامتداد شرقي ته ،حیمن نا

وقد تجلى هذا التوسع  .حیط بها او التي تربطها بأطرافهابمجموعها قنوات اتصال مع تلك التي ت
غزو وظیفي عملیة سكنیة القدیمة في عبر منافسة وظیفیة حادة بین المؤسسات التجاریة وال

في المنافسة على اشغال المكان قابلیتها  لضعف،  استسلمت االخیرة بموجبه لنظیرتها التجاریة
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كذلك كثافة الحركة  ،اسعار االرض واقیام االیجارات  المركزیة فهو یمثل قمة هرمذو الخصائص 
ناهیك عن حالة التدهور العمراني  ، وازدحام المرور وما تؤدیه من خرق الخصوصیة االجتماعیة

كلها مبررات ادت بعوامل الجذب ان تمارس دورها في استقطاب المؤسسات  ،لبنیتها المعماریة 
التجاریة الیها بسبب القادرة على تحمل تكالیف الموقع الجدید ، وبالتالي فقد أنجذبت المؤسسات 

ت عوامل الطرد فعلها في انتقال الوظیفة ن مارسحیفي  ،قدرتها العالیة في المنافسة الوظیفیة 
لما یتوافر فیها من ، عین الوسطي والخارجي من المدینة السكنیة االضعف منافسًة الى القطا

ث االراضي الواسعة والمفتوحة ذات االسعار المناسبة وحركة المرور المرنة حی عوامل جذب ،
رت المدینة رغبة وادلة في التوسع عبر و بالتالي فقد اظه فضًال عن الظروف االخرى المواتیة ،

االتجاه نحو  فياال ان المالحظ  الكوفة ،/جهتها الجنوبیة الشرقیة على جانبي طریق النجف
وذلك إلختفاء العوائق الطبیعیة والبشریة وللتدخل  الجنوب قد كان اكثر االنواع كثافًة واتصاًال ،

ثم  .في االبتعاد عن المدینة القدیمة سكانوعدم رغبة ال) التخطیط(الحكومي آنذاك تحت مسمى 
  الغربیة فقد حالت المقبرة العامة كضاغط  ةاما جهتها الشمالی االتجاه نحو الشمال الشرقي ،
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منخفض بحر النجف شكل المنخفض الطبیعي الذي یمثله بشري دون التوسع بهذا االتجاه فیما 
  .المدینة بإتجاه الغرب مراریة خطةعامل فصل وقطع الست

زاء تأثیر العامل االقتصادي نجد ان كثیر  من االستعماالت الحضریة تتنافس فیما بینها  اً وإ
وفي اطار عملیة المنافسة هذه فأن ایجار المواقع  .ضمن المنطقة المركزیةموقع مركزي  ألشغال

عادة نحو االستثمارات سوف یثبت الى ان ینتهي االمر في ان المواقع االقتصادیة تتجه في ال
التي بإمكانها ان تقدم اعلى اسعار االرض وتحقق في ذات الوقت اعلى عوائد مادیة للمستثمرین 

ُشغل بها  ، وبالتالي فأن مثل هذه المؤسسات تمثل اعلى واحسن االستعماالت التي یمكن ان ی
ال هذه المواقع غالمستوى الراقي هي من تستطیع إش وعلیه فأن المؤسسات ذات ذلك الموقع ،

فأن المؤسسات االقل اهمیة في هرم المؤسسات  من ثمو  الممیزة اقتصادیًا ضمن هذه المنطقة ،
مناطق  وفي تجبر على اشعال المواقع االقل اهمیة والتي تقع في اطراف المنطقة التجاریة ،

یرادات كٌل منها   .تتناسب وإ
عالوة ) ١(أخذ ترتیبه النهائيیالحضریة العام الستعماالت االرض وبهذه الطریقة فأن النمو 

ذلك وبسبب االهمیة الدینیة للمدینة فقد تحلقت الوظائف ذات الصفة المركزیة على امتداد  على
ُ ) الشرقي(الزائرین منفذ دخول  لتصریف اكبر قدر ممكن من السلع والبضائع  وخروجهم منه

قع المركزي، وبالتالي فقد اجبرت وتحقیق اعلى عائد مادي یمكنها من االیفاء بمتطلبات المو 
عدا الغربیة والشمالیة (المؤسسات السكنیة الحتالل مواقع جدیدة في جهات المدینة المختلفة 

  .تتناسب وامكاناتهم االقتصادیة واالجتماعیة) الغربیة
ي تنظیم توزیع استثمارات االرض فولذلك وبتداخل تأثیر العوامل االقتصادیة واالجتماعیة 

وتوزیعها وتخصصها داخل المدینة ، فقد انتجت انماطها المختلفة بدءًا من سیطرة  الحضریة
االستعمال التجاري في المنطقة القدیمة وتدرجها مع البعد عن المركز الى تكتل الوظائف وفقًا 

 للمجاوراتلحالة التشابه االقتصادي او االجتماعي ، وهذا ما یمكن مالحظته في التوزع المكاني 
، بحسب مساحة الوحدة السكنیة او طراز بنائها وكذلك المستوى االقتصادي  ة في المدینةالسكنی

  .واالجتماعي للساكنین
فتظهر في المدینة تركزات سكانیة لفئات اجتماعیة تكاد تكون متجانسة في مستواها االقتصادي 

.....) ، العدالة ، الفرات ، االشتراكي ، السعد االمیر( مجاورات، یظهر ذلك في  واالجتماعي
                                                             

 .٦٩، ص ١٩٧٧،  ، بغداد ، مطبعة اسعد ، جغرافیة المدن عبد الرزاق عباس حسین )١(
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، فیما تركزت العوائل ذوات المستوى االقتصادي المتوسط في  ذوات المستوى االقتصادي الجید
بینما تركزت العوائل ذوات المستوى .....) ، العروبة ، الزهراء ، القادسیة الحوراء(مجاورات 

ث حی......) لشرطة، ا ، الثورة ، الشعراء والعلماء االنصار(مجاورات االقتصادي المنخفض في 
  .تبرز في كل هذه المناطق صفة التجانس الوظیفي والخدمي

دد صوسالمة افراد المجتمع في هذا ال ویبرز تأثیر العوامل التي تتعلق بالصحة العامة
ریة توخیًا الهداف ضوتتمثل بإصدار القوانین او التعلیمات تنتظم بمقتضاها االستعماالت الح

، فهي تعمل على تحقیق حالة من  ینة وسكانها على حٍد سواءضروریة تصب في صالح المد
  .التوازن ضمن البیئة الحضریة

ویعد التصمیم االساس الجانب التطبیقي لتلك القوانین او التشریعات ، فهو خطة هیكلیة 
للمدینة تقوم على اساس استیعاب واقعها الراهن وتشخیص مشاكله والعمل على حلها وفق 

، فضًال عن دوره في التخطیط المستقبلي الستعماالت االرض فیها ضمن  منظور علمي واقعي
  .فاعل والتكامل الوظیفيتمكاني یضمن حالة متقدمة من ال -اطار زماني

،  اوضح مثال في هذا االتجاه) ٢٠٠٠- ١٩٧٦(ولنا في التصمیم االساس لمدینة النجف
الذي جعل بنیتها او تركیبها فقد حقق حالة من الفصل بین استعماالت االرض فیها، االمر 

الداخلي ممیزًا كل بحسب نمطه وعالقته مع سواه من االنماط االخرى المكونة للهیكل العمراني 
  .فیها

ومن االجراءات االخرى ما قامت به السلطات المحلیة بأجراء تغییرات عمرانیة متنوعة 
لقدیمة وبمساحة اجمالیة الترفیهیة او التجاریة او الدینیة ضمن المدینة ا لألغراضسواء 
  .هكتاراً ) ٧٢(قدرها

كانت على حساب الهیكل  .)(%)٨٦,٨١(مشاریع التطویر اغلب ان ذكره ومما یجدر 
  .حینهالسكني للمدینة القدیمة ألسباب ذكرت في 

  :النجفمدینة االرض في استعماالت وفیما یأتي تحلیل عام ألصناف 
  

  :السكنیة  لألغراض االستعماالت ١-٢-٢
                                                             

)( فمصدرها الدراسة المیدانیة اومن ، مصدر أي رقم مطلق او نسبة مئویة ترد في متن االطروحة لم تسند ل
  .احتساب الباحث
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وهي تختلف في مساحتها من  ز الحضري ،حیحتل المنطقة السكنیة الجزء االكبر من الت
ت الدراسات التي اجریت في هذا  مدینة ألخرى ومن وقت ألخر داخل المدینة الواحدة وقد دّل

ویعد  من المساحة المبنیة في المدینة ،%) ٤٠-٣٠(أن هذه المنطقة تشغل في المعدل  الصدد ،
  .)١(الحضریة االخرى لالستعماالتتعمال االرض جزءًا مكمًال هذا الصنف من اس

هكتارًا بنسبة ) ٢٦٨٢,٣( ١٩٩٠بلغت مساحة االستعمال السكني في المدینة عام 
نسبة ب أيهكتارًا   )*()٤٢٣٨,٦( ٢٠١٠ن اصبحت عام حیفي  من مساحة المدینة ،%) ٤٨,٢(
  .هكتاراً ) ١٥٥٥,٨(درها بزیادة مطلقة ق من المساحة الكلیة للمدینة ،%) ٥١,٩(

سكنیة مثل العدالة والفرات والجامعة والسالم  مجاوراتوقد تمثلت هذه الزیادة في نشوء عدة 
النداء السبعة في القطاع الشمالي  مجاوراتوالغري والوفاء وابي طالب و ) السالم الجدید(وملحقه 

  .)٤(خریطة  ،القدس االول والثاني في القطاع الجنوبي من المدینة ومجاورات 
وحدة سكنیة فیما بلغت ) ٦٢٣٦٧(فقد بلغت  ١٩٩٠اما عدد الوحدات السكنیة في عام 

وهي  وحدة سكنیة ،) ٢٨٧٩١(وبزیادة مطلقة مقدارها  )٢(وحدة سكنیة) ٩١١٥٨( ٢٠١٠عام 
مدینة ألسباب اقتصادیة في ال) السكني(تشیر بوضوح الى تطور حركة العمران الحضري 

باإلمكان تمییز االقالیم لنوعیة المساكن وحالتها العمرانیة في مدینة النجف ف وطبقاً  .واجتماعیة
  :االتیة

 :)**(المنطقة التي تشمل المدینة القدیمة ضمن سورها القدیم -١
امتازت ببنیة عمرانیة ذات طراز عربي اسالمي اصیل ونسیج متراص ارتكزت حول 

لظروف  قویةل المتضام حققت استجابة وهي بهذا التشكی ،) نمط عضوي(مسالك ضیقة وملتویة 
المناخ الصحراوي الحار الجاف الذي یسود المدینة اذ ادت الى تقلیل اشعة الشمس الداخلة الى 

باألضافة الى تقلیل ، هذه االزقة واحتفاظها لفترة طویلة بالهواء البارد الذي یسود في فترة اللیل 

                                                             
(1) Raymond E. Murphy , the American city An unban geography , New York: 

MacGrow –HillBook Co., 1966, p.369.  
  .هكتارًا ) ٥٧٨,٨(بضمنها مساحة أحیاء النداء البالغة  )*(

 ).غیر منشورة(، بیانات  والمتابعة ، وحدة التخطیط مدیریة بلدیة النجف )٢(

، الحویش والبراق، والسباب  المشراق ، العمارة: تتكون المدینة القدیمة من اربعة مجاورات سكنیة هي )**(
تتعلق بكون وحداتها السكنیة تمثل خصائص تخطیطیة ذات طابع واحد، فقد تم اعتبارها وحدة مشاهدة 

  .واحدة
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والمالقف الهوائیة لتلطیف  )١(ك وجود الفضاء الوسطيكذل تأثیر الریاح المحملة باألتربة والغبار ،
وحدة السكنیة فضًال عن وجود الشناشیل على جانبي االزقة المتعرجة والتي تحقق لالجو داخل ا

  .االسري للعائلة والمحلة السكنیة اهمیة اجتماعیة مهمة تتمثل بالحمایة من الغرباء وزیادة الترابط
 یة عمرانیة وجذور تاریخیة وهویة حضاریة ممیزة ،وبالتالي فهي ذات خصوصیة تخطیط
مؤلفة من طابقین وقد مترًا مربعًا ) ٦٠(المعدل في تمتاز دور هذه المنطقة بصغر مساحتها تبلغ 

عانت وماتزال من تأكل نسیجها العمراني وتناقص عدد وحداتها السكنیة ألسباب تتعلق بتلبیة 
دد من الشوارع التي تخترق بنیتها العمرانیة مثل شارع فقد تم فتح ع متطلبات تدفقات الزائرین ،

فضًال عن مشاریع  .وشارع الرسول وشارع الطوسي وشارع السورزین العابدین  الصادق ،
كذلك هدم العدید منها واستبدالها بمؤسسات وخدمات تجاریة ألغراض .التطویر انفة الذكر 

أضعف ، جزء القدیم من المدینة بخاصة اذ ان االستعمال السكني بعامة وضمن ال ، اقتصادیة
 .ات الحضریة السیما التجاریة منهااالستعماالت في قدرتها على المنافسة ضمن هرم المؤسس

من خصوصیتها التأریخیة على اعتبار ان كلٌّ حجٍر فیها یمثل مهمًا االمر الذي افقدها قسطًا 
  .تاریخ ینبغي الحفاظ علیه

  
 :لشوافع المنطقة السكنیة التي تشمل ا -٢

بلغ مساحة الوحدة ت ومستوى اقتصادي واجتماعي متدٍن ،نیة عمرانیة متهرئة بتمتاز ب
) ٣,٥(لم یتبق منها الیوم سوى مساحة ، مترًا مربعًا وتتكون من طبقتین ) ٥٠(السكنیة فیها 

زالة القسم بعد ان طالت اجراءات اال الجدیدة الثانیة ، لمجاورةنیًا بغرب هكتارًا تشكل امتدادًا عمرا
یعمل سكانها  بحر النجف ،في منطقة ) ١٩٨٩(حیة االكبر منها ألغراض مشروع المدینة السیا

  .مجال الخدمات داخل المدینةفي في حرفة الزراعة والصناعات الحرفیة في منطقة البحر وكذلك 

                                                             
، الطلب على مواقف السیارات في مدینة النجف القدیمة ، رسالة  سم الخواجةعبد الكریم عبد المجید جا )١(

 .١٧٩، ص ١٩٨٥،  ، جامعة بغداد ، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي )غیر منشورة(ماجستیر 
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 :)(منطقة الجدیدات -٣
نوب والجنوب الشرقي من المنطقة المركزیة سكنیة تقع الى الج مجاوراتتتكون من اربع 

وبهذا فهي تمثل  تمتاز ببنیة عمرانیة ذات تصمیم شبكي ، قسم الجنوبي من المدینة ،لضمن ا
لنظام العضوي فقد اختلفت عن المنطقتین السابقتین ذواتي ا مرحلة تخطیطیة متقدمة نسبیًا ،

 لى وفق نظام عضوي شبكي متداخل ،ة واجهات الدور السكنیة فیها عماقاالمر الذي حقق است
امتار وكبر مساحة وحدتها السكنیة نسبیًا اذ تراوحت ما ) ٧(كما امتازت بإتساع شوارعها بمعدل 

  .مترًا مربعاً ) ١٢٠ -١٠٠(بین 
، خلت من االستعماالت الخضراء العامة نها ومن سلبیات تخطیطها على هذا النحو أ

وتشهد الیوم عملیة غزو تجاري كبیرة بسبب موقعها  . عن خلوها من الحدائق المنزلیةفضالً 
  .منطقتي الجدیدة االولى والثانیة لمركز التجاري السیمالالمماس 

 :ء السكنیةالمنطقة التي تشمل االحیا -٤
كربالء شماًال ومحور  –جف نوهي محور ال ةة الثالثمارست محاور الحركة الرئیس

فعلها المؤثر في توقیع هذه المناطق  وفة شرقًا ،الك -الدیوانیة جنوبًا ومحور النجف -النجف
حولها وعلى امتدادها لما لها من اهمیة محوریة في استقطاب النمو الحضري وتحدید اتجاهاته 

ازتها حیث حیلت اوسع مناطق المدینة المختلفة من ثوعلى هذا االساس فقد م .لمدینةفي ا
 ١٩٩٠لتي تحتویها والتي بلغت في عام للمساحة التي تنتشر فیها وعدد الوحدات السكنیة ا

مساحة في حین اصبح مجموع ال ى التوالي ،وحدة سكنیة عل) ٥٢٨٨٣(و هكتارًا ) ٢٣٣٨,٢(
تم استغالل اذ  وحدة سكنیة ،) ٨٤٠٧٠(هكتارًا و ) ٣٨٩٤( ٢٠١٠المشغولة فیها عام 

ُ التصمیم االساس المعد لغایة عا بل ) ٢٠٠٠(م الفضاءات المخصصة للسكن وفقًا لما حدده
سكنیة جدیدة لم تكن ضمن الخطة الهیكلیة للمدینة كما في  مجاوراتوزیادة تمثلت باستحداث 

ا عام قدس الثاني التي حلت محل استعماالت بعضهابي طالب وال السالم الجدید ، مجاورات
  .)حكومي(واالخر خاص ) خدمي(

یعة المرحلة الحضاریة السكنیة بخصائص عدة عبرت عن طب المجاوراتلقد امتازت هذه 
-١٢٠(فمن خصائصها سعة مساحة الوحدة السكنیة اذ تراوحت ما بین  التي مرت بها المدینة ،

                                                             
)(  تقسیمها الى اربع مناطق الى كانت منطقة سكنیة واحدة وقد توسعت كثیرًا مما ادى) الجدیدة االولى

 .١٩٧٧في عملیة الحصر السكاني لعام ) الثالثة والرابعةوالثانیة و 
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ة للمناطق حیفضًال عن تخصیصات مسا مترًا مربعًا واحتوائها على الحدائق الخاصة ،) ٦٠٠
المستطیل  ات النمط الرباعيو الخضراء العامة وكذلك انفتاحها الى الخارج وسعة شوارعها ذ

 )١(فمنها ما كان بهیأة نمط متصل وقد تنوعت اسالیب تشیید الوحدات السكنیة فیها ، ،) الهجین(
مترًا مربعًا وبحالة عمرانیة واطئة ) ١٥٠- ١٢٠(یتصف بصغر مساحته والتي تراوحت ما بین  ،
ویتمثل في كما ان هناك النمط المنفصل  االشتراكي ، االسكان ، االنصار ،مجاورات وتمثله  ،

الخ وتمتاز الوحدات السكنیة فیها بكبر ......الحنانة  الغدیر ،، السعد  االمیر ،مجاورات 
اما النمط  بسعة شوارعها وحالتها العمرانیة الجیدة ، مربعًا ومترًا ) ٦٠٠(مساحتها إذ تصل الى 

سابقین اذ تراوحت فهي حالة انتقالیة بین النمطین ال ، المجاوراتشبه المنفصل فیتمثل في بقیة 
من وسكانها  مترًا مربعًا وحالتها العمرانیة على العموم متوسطة ، )٣٠٠- ٢٠٠(مساحتها ما بین 

  .ذوي الدخول المتوسطة والعالیة
) ٣٠(كوفة یتكون من ال -وهناك نمط اخر من السكن العمودي یقع على محور النجف

الدور االرضي تشكل متصًال عمرانیًا  كٌل منها من طبقتین باإلضافة الى ألفوحدة معماریة تت
تتصف ببنیة عمرانیة متوسطة اما مجتمعها فهو خلیط من شرائح  ، ةالعدالة السكنی لمجاورة

  .واقتصادیة مختلفةاجتماعیة 
  

  :االستعماالت لألغراض التجاریة ٢-٢-٢
ل تعد النشاطات التجاریة احد اهم الوظائف في المركب الحضري لما لها من تأثیر فاع

وبالرغم من اهمیتها في  في سبیل تقدیم خدماتها لسكان المدینة فضًال عن سكان االقلیم ،
اال انها ال تشغل سوى مساحة صغیرة من ارضها قد ال  اجتذاب الناس للعیش في المدینة ،

بینما تنخفض هذه النسبة في مدینة النجف لتبلغ  .)٢(من مساحتها الكلیة%) ٥(تتجاوز 
من المساحة الكلیة للمدینة فیما بلغ عدد المؤسسات التجاریة  ١٩٩٠ في عام%) ٢,٤٣(
اال انها بقیت  ، ١٩٩٠ورغم ما حصل من زیادة نسبتها في المدة ما بعد . مؤسسة ) ٢٠٢٦(

                                                             
،  ، المالئمة المكانیة الستعماالت االرض السكنیة في مدینة النجف عبد الصاحب ناجي رشید البغدادي )١(

 .١٦٥، ص ١٩٩٩،  ، جامعة بغداد ، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي )غیر منشورة( اطروحة دكتوراه
(2) Ramond E. Murphy, op.cit, P.254. 
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) ٨٤٢٨(مؤسساتها فیما بلغ عدد %) ٢,٩٩(اذ بلغت  ، هاتشغل مساحة صغیرة من ارض
  .)٨( جدول،  مؤسسة

  )٨( جدول
  ٢٠١٠النجف لعام  ةالتجاریة في مدینالمؤسسات حجم 

  المدة           

  المنطقة
١٩٩٠  

%  

ما بعد 
١٩٩٠  %  

المدینة عام 
٢٠١٠  

  العدد  العدد

  ٢٣٥٧  ١٣,٩  ١١٧٢  ٥٨,٤٩  ١١٨٥  المنطقة التجاریة المركزیة

  ٨٠٩٧  ٨٦,١  ٧٢٥٦  ٤١,٥١  ٨٤١  االحیاء السكنیة

  ١٠٤٥٤  ١٠٠  ٨٤٢٨  ١٠٠  ٢٠٢٦  المجموع

  .سة المیدانیةالدرا: المصدر

دد مثلت صعبر عن تحول كبیر في هذا الت سة ،مؤس) ٦٤٠٢(وبزیادة مطلقة قدرها 
في بنیتها ) استخدام مختلط(السكنیة مركز الثقل فیه لما شهدته من تغیرات وظیفیة  مجاوراتال

د ان عشارعًا ب) ٤٠(ة فیها والتي اصبح عددها السیما الشوارع الرئیس ).الفصل الثالث(العمرانیة 
ف بعد ولكنها نفضًال عن شوارع اخرى لم تص. )٥(خریطة ، ١٩٩٠شارعًا عام ) ١٢(نت اك

  .منهاًا بالمؤسسات والخدمات التجاریة إذ نادرًا ما یخلو شارع نسبیاحتشدت 
) ١٠٤٥٤(  ٢٠١٠وعلیه فقد بلغ مجموع المؤسسات التجاریة في مدینة النجف عام 

من مساحة %) ٢,٧(بنسبة هكتارًا ) ٢٥٠(لمختلفة بواقع مؤسسة انتشرت على مساحة المدینة ا
  .المدینة

  :دینة النجف الى االصناف اآلتیة عمومًا یمكن تصنیف الهیكل التجاري في م
 :المنطقة التجاریة المركزیة -١

سیج تتكون من ن تمثل منطقة الثقل االقتصادي والخدمي في المدینة وقلبها التجاري ،
وقد مارست قوى الطرد والجذب المركزیة فعلها في انتاج هذه  .لیةمعقد ومتباین ذو كثافة عا
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كما ان تمتعها بخاصیة سهولة الوصول النسبیة جعلها منطقة احتشاد  البنیة عضویة التركیب ،
  :عبر نوعین من االستعماالت هما وهي تقدم خدماتها ین علیها ،دبالمترد

 :رض ألغراض البیع بالتجزئة وتضماستعماالت اال   -  أ
تتوزع مؤسساتها في منطقة السوق الكبیر واالزقة  :منطقة المركزیة لتجارة التجزئة ال -

تیه حیالبنیة العمرانیة للمحالت السكنیة القدیمة في نا نالضیقة المتفرعة منهُ ضمن اجزاء م
العباءة  المسابك ، ، سواق التجاراإذ تضم عدة اسواق متخصصة مثل  الشمالیة والجنوبیة ،

عن انتشارها في شارعي  فضالً  الحلي والمجوهرات وسوق الجزارین ، الصفارین ، الرجالیة ،
ُ وكذلك في شارع الخورنق یالصادق وزین العابدین الموازی احد ) منطقة العمارات التجاریة(ن له

عند الطرف الشرقي لمنطقة البؤرة ) االمام علي(ارع التجاري الرئیس التفرعات الجنوبیة للش
 .التجاریة

تتمثل في مجموعة من الشوارع واالسواق المحلیة  :ل المنطقة المركزیة لتجارة التجزئة ظال   -
وهي عبارة عن أذرع جانبیة تتفرع من المنطقة  ضمن المحالت السكنیة للمنطقة القدیمة ،

 اذ تتوزع في شوارع الطوسي ، ، التجاریة المركزیة باتجاه اطرافها عبر البنیة القدیمة للمنطقة
وكذلك في االسواق المحلیة ضمن محلتي المشراق في شمالها الغربي ومحلة  والسدیر ،الرسول 
 .السدیر الذي یمثل طوقها الخارجي فضًال عن شارع في جنوبها الغربي ،الحویش 

 :ت االرض ألغراض البیع بالجملةاستعماال  - ب
ل مع وهي تتداخ ًا محدودًا فضًال عن صغر مساحة المؤسسة فیها ،حیزًا مساحیتشكل 

السباب تاریخیة واقتصادیة وقد تركزت حول شارع الصادق  ،مؤسسات تجارة التجزئة المركزیة 
سواٌء في توزیع بضائعها على مؤسسات التجزئة او تصریفها  لإلفادة من مزیة الموقع المركزي ،

ساحة (فضًال عن اخرى تقع ضمن منطقة العمارات التجاریة  زبائن المنطقة المركزیة ، ىعل
  .بالمواد الغذائیة لمختلف االصنافإذ تتعاطى البیع  ،) لجملة الشعبیةا

 :جاریة الثانویةالمناطق الت -٢
وتتصف بطابع محلي إذ  ة الوظیفیة من المنطقة السابقة ،حیتعد ادنى مستوى من النا

 تتوزع في اربع ،مجاورات القریبة منها تلبي قسمًا مهمًا من متطلبات سكانها فضًال عن سكان ال
الجدیدة الرابعة  مجاورةاما االولى فتعرف محلیًا بسوق الحدیقة ضمن القسم االوسط من  مناطق ،

   مجاورةانیة في فیما تقع المنطقة الث على مقربة من شارع المدینة المنورة ،
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، )خان المخضر( الجدیدة االولى مجاورةوتقع الثالثة في  ،) حنّون(تعرف بسوق الجدیدة الثالثة و 
فقد ضم مختلف  فیما تتمثل المنطقة الرابعة في شارع المدینة الذي یمتاز بثقل وظیفي كبیر ،

فلم یقتصر في تقدیم خدماته  انواع المؤسسات التجاریة التي تتعاطى البیع بالجملة والتجزئة ،
  .حیة والكهربائیةئیة والصالسیما المواد اإلنشا االقلیم ،المدینة فحسب ، بل لسكان التجاریة لسكان 

 :األسواق التجاریة المحلیة -٣
فهي تتعامل ببیع السلع آنیة االستهالك  تتصف ببساطة مستوى الخدمة المقدمة منها ،

 خاصًة البعیدة عن المنطقة المركزیة ، ةً سكنی مجاورةً  ةا عشر تتوزعت ضمن اثن السیما الغذائیة ،
ونظرًا لقدمها النسبي فقد تدهورت البنیة  ترًا مربعًا ،م )٤٠٠٠(ذوات مساحة محدودة نسبیًا تبلغ 

  .لتالي فقد تدنت كفاءتها الوظیفیةالمعماریة لكثیر منها وبا
 :األشرطة التجاریة -٤

ة التي شكلت المتنفس الرحب للمدینة في توسعها وهي تتمثل في محاور الحركة الرئیس
الجدیدة  مجاورةحتى  الدیوانیة -جف تنزه الغري شماًال ومحور النكربالء حتى م –محور النجف 
فقد إجتذبت الكثیر من . االمیر مجاورةالكوفة شرقًا حتى نهایة  –ومحور النجف الثالثة جنوبًا 

ي توقیعها او تصریف فیشكل عنصر النقل عامًال حاسمًا  المؤسسات الحضریة السیما تلك التي
  .لتجاریة االخرىت ابضائعها او تقدیم خدماتها كالفنادق والمطاعم والمؤسسا

الناجمة عن  السكنیة المجاوراتكما یقع ضمن هذا الصنف الشوارع التجاریة ضمن 
  .التغیر الوظیفي فیها

 :حیاء السكنیةالمخازن المنتشرة في اال -٥
بل .وهي لم تعد تقتصر في تعاملها على السلع اآلنیة  سكني ، حيلم یخُل منها أي 

جمعات عبر امتدادات تعد مبعثرة هنا وهناك بل في تلم ،كما  اشملت السلع المعمرة على اختالفه
وقد كان  تلبي متطلبات السكان المحلیین ، نسبیاً  من التشكل الوظیفي المتكامل ةخیطیة في حال

فقد حققت قدرًا مهمًا ، ن المنطقة التجاریة المركزیة أثره في إحداث هذه الظاهرة ع لعامل البعد
  .نمن الكفایة الذاتیة للسكا

ُ أن هذه المناطق قد تضمنت مؤسسات للبیع مو  بالجملة اتخذت من الشوارع ما یجدر قوله
  .واد الغذائیة على اختالف اصنافهاة بخاصة مواقع لها جلها تتعامل ببیع المالرئیس

  :ت االرض ألغراض الصناعة والتخزیناستعماال ٣-٢-٢
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ن الصناعة جزءًا مهمًا من االساس االقتصادي للمدن فهي تؤدي وبقدر اسهامها في  تكوّ
  .)١(البنیة االقتصادیة الى نمو العمران المدني وبالتالي زیادة احجام المدن وتطورها

النجف من عدة انماط تتباین في احجام ومساحة  ةمدین فيیتكون الهیكل الصناعي 
موقعیًا فیًا و وظیوحداتها وانواعها وأماكن توقیعها وهذا ینسحب على خدمات التخزین المرتبطة بها 

  . عن الصناعات الحرفیة المختلفةفضالً 
لقد شهدت المدینة تحوًال كبیرًا في احجام ومساحات استعماالتها الصناعیة ففي الوقت 

) ٢٩٠١(زادت في المدة الالحقة لتصل الى  ، ١٩٩٠مؤسسة في عام ) ١٩٠٨(الذي بلغت 
وفي الوقت الذي شكلت المجمعات ، مؤسسة ) ٩٣٣(بزیادة مطلقة مقدارها ) ٩(جدول  مؤسسة ،

%) ٧٦,٤(مؤسسة بنسبة ) ١٤٥٧(الصناعیة المخططة مركز الثقل ضمن المدة االولى بواقع 
) ٢٣٧٨(السكنیة في المدة الثانیة بواقع  المجاوراتفقد تغیر الحال لصالح  من المجموع الكلي ،

في البناء الوظیفي غیرات كمؤشر للت من المجموع الكلي العام ،%) ٨١,٩٧(مؤسسة بنسبة 
  .هكتارًا للفترة الثانیة) ١٦٠,٥( صحبتها زیادة في حجم المساحة المشغولة بواقع .للمدینة

  )٩(جدول 

  ٢٠١٠احجام المؤسسات الصناعیة في مدینة النجف لعام 

  المدة                                

  المنطقة

١٩٩٠  
%  

  ١٩٩٠مابعد
المدینة عام   %

  العدد  العدد  ٢٠١٠

  ٣٩٩  ٦,٥٩  ١٩١  ١٠.٩  ٢٠٨  المنطقة المركزیة

  ٢٦٢١  ٨١,٩٧  ٢٣٧٨  ١٢,٧  ٢٤٣  األحیاء السكنیة

  ١٧٨٩  ١١,٤٤  ٣٣٢  ٧٦,٤  ١٤٥٧  المجمعات الصناعیة المخططة

  ٤٨٠٩  ١٠٠  ٢٩٠١  ١٠٠  ١٩٠٨  المجموع

  .الدراسة المیدانیة  :المصدر

                                                             
 .٣١٣، ص ، مصدر سابق احمد علي اسماعیل )١(

)(  بعضها ، تم الحصول على عدد المؤسسات للمجمعات الصناعیة من عدة دراسات تناولتها بالبحث
 .استعمل في هذا الجزء من االطروحة



١٠٠ 
 

ُ  ٢٠١٠وعلیه فقد بلغ حجم المؤسسات الصناعیة في المدینة لعام  ) ٤٨٠٩(ما مقداره
  .من مساحة المدینة%) ٧,٥٣(بنسبة  هكتاراً ) ٦١٢,٥(مؤسسة وبمساحة اجمالیة 

  :فیمكن تصنیفه على النحو اآلتي اما التركیب الصناعي في مدینة النجف
 :یة في المنطقة التجاریة المركزیةالصناعات الیدو  -١

جم في معظمها ال بسیطة وهي عمومًا وحدات صغیرة الحواخرى تتصف بكونها حرفیة 
وقد تمثلت في صناعات  عامًال ، )٢-١(تستخدم سوى عدد محدود من العاملین یتراوح بین 

تتشكل في تجمعات متخصصة حول . )الصفارین(الحدادة و الحیاكة  الصیاغة ، لخیاطة ،ا
وقد  .التجاري الرئیسي )الكبیر(طة بمنطقة السوق حیاألزقة الضیقة للكتلة العمرانیة القدیمة الم

یة التي تتمتع بتموضعت هنا ألسباب تاریخیة واقتصادیة لإلفادة من خاصیة سهولة الوصول النس
ا لتصریف اكبر قدر من منتجاته بها المنطقة التجاریة المركزیة في حالة من التكامل الوظیفي ،

  .على المترددین والمتبضعین منها
 :ات القائمة في المناطق السكنیةالصناع -٢

التي تتواجد فیها أو القریبة منها  المجاوراتحلي إذ تقدم خدماتها لسكان ذات طابع م
وتتخذ نمطین في توزیعها فهي اما منفردة او على شكل تجمعات صغیرة من الصناعات المختلفة 

وتصلیح االثاث  النجارة ، ،وتشتمل على محالت الحدادة  سواء الحرفیة ام الخدمات الصناعیة ،
وكذلك الحلویات والمرطبات  ز واالفران ،المخاب المخلالت ، الكهربائیة ،األجهزة  ، المنزلي

  ).تصلیح المركبات(الخدمات الصناعیة 
 :المناطق الصناعیة المخططة -٣

توزعت على محاور الحركة الرئیسیة في من خمس مناطق للصناعة والتخزین  تتكون
فقد خصصت لها ) ٢٠٠٠-١٩٧٦( طبقًا لما جاء به التصمیم األساس الثالث للمدینة المدینة ،

الصناعیة ) اءحیاأل(هكتارًا للمناطق ) ٤٧٤,٤٦(منها  هكتارًا ،) ٥٦٠,٨(مساحة اجمالیة قدرها 
  .هكتارًا فكانت لمناطق التخزین) ٨٦,٣٤(وأما المتبقیة وقدرها 

كربالء فیشتمل على منطقتین منها تتمثل االولى بالمنطقة  –فأما المحور الشمالي النجف 
وقد خصصت ، عن مركز المدینة ) كم ١٢(ناعیة الواقعة على جانبه االیمن على بعد الص

اما الثانیة فتقع على . صلیح المركبات والمعدات الثقیلةللصناعات الكیماویة والغذائیة وورش ت
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 عن المركز وقد خصصت ألغراض الخزن ،) كم ٥(الجانب االیسر من ذات المحور على بعد 
  .االلبسة الجاهزة لمعم فیهادة الوحیاما الصناعة 

عدن الصناعي  حي :دیوانیة منطقتان صناعیتان هما  –محور النجف  في حین استقطب
المواد األنشائیة فضًال عن معمل  المطابع ، النسیج ، الذي یضم معامل تصنیع االغذیة ،

معامل  عدن الصناعي ویضم عدد من حياما االخرى فهي  ،) قطاع عام(المنتجات المطاطیة 
  .النجارة ومعامل النسیج الحدادة ، تصنیع المواد الغذائیة ،
ُ مدینة النجف فقد اصبحا الیوم في موقع یتوسط مجموعة من  وبسبب النمو العمراني الذي شهدته

  .السكنیة المجاورات
فقد كان مالئمًا لتوقیع مجمع الخدمات الصناعیة  ، الكوفة –ما بالنسبة لمحور النجف وأ
 من مركز المدینة ،) كم ٦(ومنطقة التخزین الرئیسة على بعد  المركبات والمعدات ،لتصلیح 
  .)٦(خریطة 

  :االت االرض ألغراض النقل والحركةاستعم ٤-٢-٢
فهو  ني في المدن الحدیثة ،قحضري العمود الفقري وأهم إنجاز تتعد منظومة النقل ال

لتي كونه احد مكونات البنى التحتیة ا فضًال عن یرتبط مع االستعماالت االخرى بشكل وثیق ،
  .تسهم في انجاح عملیة التنمیة

تشكل العنصر اإلنشائي االساس للتجمع الحضري الذي ینتج ) المنظومة(وبالتالي فهي 
ُ الصورة النهائیة لمظهر المدینة وشكلها الخارجي لقد تطورت كثیرًا المساحة المخصصة  )١(عنه

ما یؤكد أهمیته كعنصر یساهم بفاعلیة في  لیة لمدینة النجف ،لهذا االستعمال من المساحة الك
دد بعد االستعمال صاحتل المرتبة الثانیة في هذا ال فقد ، في المدینة يعملیة التنظیم الهیكل

هكتارًا بنسبة ) ٨٩١,٨٣( ١٩٩٠إذ كان مقدار المساحة التي شغلها حتى عام  السكني ،
وبزیادة مطلقة  ٢٠١٠هكتارًا عند العام ) ١٢٥٠(غت فیما بل من مساحة المدینة ،%) ٢٠,٢٦(

تمثلت باستحداث  .نشآت المادیة لهذا االستعمالهي عبارة عن الم هكتارًا ،) ٣٥٨,١٧(قدرها 
تسعة فضاءات لوقوف السیارات جلها ضمن المدینة القدیمة ألسباب تتعلق بتخفیف الزخم 

  :ي على النحو اآلتيالمركزیة وه عن المنطقة التجاریة) اآللي(المروري 
 .لجانب األیسر من شارع االمام عليالموقف الذي یقع على ا - ١

                                                             
  .٢٥، ص ٢٠٠٧احسان عباس جاسم ، مصدر سابق ،  )١(
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ساحة المیدان ونهایة الموقف الذي یقع على الجانب االیمن من شارع السور ما بین  - ٢
 .شارع الطوسي

 .العمارة باتجاه منخفض بحر النجف الموقف الذي یقع الى الغرب من محلة - ٣
  .ة الحویش باتجاه منخفض بحر النجفقع الى الغرب من محلالموقف الذي ی - ٤
 .لجدیدة الثانیة حول شارع الرابطةة اجاور موقف آخر یقع في م - ٥
 .یعد اكبرها مساحة) الشعبیة(اریة موقف یقع ضمن مجمع العمارات التج - ٦
 .كراج النقل الداخلي سابقاً  –نجف الموقف الواقع مقابل دائرة كهرباء ال - ٧
 .المدني للمحافظة موقف ضمن المركز - ٨
ل العقاري وقد یخلف دار العدالة ومدیریة التسج ، الصحة مجاورةموقف یقع ضمن  - ٩

  .)١(هكتاراً ) ٢٩,٢(شغلت مساحة قدرها 

  :ن للنقل الخارجي همایانشاء مرآب كذلك

یقع ضمن القطاع الشمالي من المدینة حول الجانب األیمن  مرآب النقل الشمالي ، - ١
 .هكتاراً ) ١,٤(وبمساحة  ١٩٩٦م اي عإذ انشئ ف ء ،كربال –من محور النجف 

ویقع ضمن القطاع الجنوبي من المدینة حول الجهة الیسرى  مرآب النقل الجنوبي ، - ٢
بعد ان كانت  .هكتاراً ) ١,٦(القدس الثاني وبمساحة  حية حیدیوانیة ناال –من محور النجف 

ند مدخل المنطقة التجاریة لنقل الداخلي عمهام اى تحول الالمدینة تضم مرآبًا واحدًا لهذا الغرض 
 .الشرقي

اثنان  .جازقید األن انواآلخر  ٢٠٠٨ها عام دتم الشروع ببناء ثالثة جسور أنجز احوقد 
ساحة ثورة العشرین (بالء كر  –الكوفة والثالث على محور النجف / منها على محور النجف 

 - الجانب األیسر من محور كربالءفضًال عن إنشاء الطریق الحولي من نقطة على  .)سابقاً 
لولة دون المرور حیلل ، من جهة بحر النجف) غربها(لمدینة یمر حول ا) المیالد مجاورة(النجف 

النافذ وتخفیف الزخم المروري الى جانب عملیات األكساء للشوارع المحلیة ضمن البنیة العمرانیة 
  .حیاء السكنیة في المدینةلأل

                                                             
دراسة في جغرافیة  -التحلیل المكاني لمرائب النقل في محافظة النجف ، فارس جواد كاظم الدحیدحاوي )١(

 .٥٧، ص ٢٠٠٩،  ، جامعة القادسیة ، كلیة االداب)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر النقل
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ینة النجف اشكاًال متعددة هي اما تشتق من االنماط الرئیسیة مد تتخذ شبكة الشوارع في
ویتباین تأثیر هذه الشبكة في شكل المدینة ووظیفتها بحسب طبیعة وُعمر وموقع  او مضاعفاتها ،

ووظیفة كل شارع فیها بحسب تركیب سكانها االجتماعي واالقتصادي وأنماط استعماالت االرض 
  :ومن هذه االنماط ،

 :يالنمط العضو  -١
اذ  ویعود ذلك ألسباب تاریخیة بالدرجة االولى ، تنفرد المدینة القدیمة بهذا النمط فحسب ،

ومنها ما یكون غیر نافذًا  تشكل شوارعها من ازقة ضیقة ملتویة وانحناءات غیر متتالیة ،ت
وهي تعبر بصدق  فضًال عن تباین سعة الزقاق الواحد فیها من مكان ألخر ، ،) الطرق العمیاء(

یتجلى  عن مدى تمثیل النسیج العمراني لمعطیات المرحلة الحضاریة التي مرت بها المدینة ،
یر ما علیه الخصائص العامة اذلك في ایجاد ظروف جویة محلیة ذات خصائص مالئمة تغ
فهي تحقق ظًال كافیًا وتقلل من  للظروف المناخیة الصحراویة الجافة التي تسود جو المدینة ،

ریاح وتحتفظ بالهواء البارد لفترات طویلة من النهار، فضًال عن وظیفتها سرعة حركة ال
ة ثاب، وهي بم لة الواحدة او العائلةاالجتماعیة لما توفره من خصوصیة اجتماعیة البناء المح

  .)١(الساحات العامة التي یجتمع فیها ابناء المحلة الواحدة
 :النمط الشعاعي -٢

طقة التجاریة المركزیة عبر عدد من الشوارع التي یتجلى هذا النمط بوضوح ضمن المن 
ة السیما وجود ضواغط سی، وقد كان لخصائص الموضع التضاری تربط مركز المدینة بأطرافها

یتمثل في شارع االمام  االثر المباشر في تشكیل هذا النمط ،،  االتساع المساحي المذكورین انفاً 
ة وامتداد شارع الطوسي عبر المقبرة العامة لیصل الذي یصل القطاع الجنوبي بمركز المدین علي

ویّعد شارع الهاتف والخورنق من مثل هذا النوع من الطرق، اذ تتدفق ، شمال المدینة بمركزها 
، كذلك الحال مع طریق  حركة المرور عبرهما باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي من المدینة

تحقق هذه الطرق دورًا هامًا في تیسیر تدفقات و  .المقبرة القدیمة شمال شرق المنطقة المركزیة
  .)٢(الزائرین للمدینة وفي حركة المرور من المركز باتجاه االطراف

                                                             
 .١٧٩، ص ، مصدر سابق عبد الكریم عبد المجید جاسم الخواجة )١(

، رسالة ماجستیر  قل في مدینة النجف، استعماالت االرض الغراض الن محمد حمید عباس الشهابي )٢(
 .٦٣، ص ٢٠٠٢،  ، الجامعة المستنصریة ، كلیة التربیة )غیر منشورة(
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 :النمط الدائري -٣

لقد ادت االسوار التي احاطت مدینة النجف عبر تاریخها بان تتخذ شكلها الدائري ، ضمن 
شكًال دائریًا بمحاذاة السور بعد هدمه الجزء القدیم منها ، االمر الذي یتسبب في ان تتخذ الشوارع 

جراء عملیة التوسع الحضري ، ویعد شارع السور الذي یحیط بمدینة النجف القدیمة مثاًال حیًا 
لهذا النوع من الطرق ، وكان النشائه اثرًا كبیرًا في تحویل الزخم المروري من المركز الى اطرافه 

ة السابقة الذكر وتصریف حركة المرور فیها ، كما ، فقد حقق ترابطًا عضویًا مع الطرق الشعاعی
النجف  -من نقطة على محور كربالء) الطریق الحولي(یوجد طریق اخر عبارة عن نصف دائرة 

الدیوانیة  -، كما مر معنا ، لیدور حول الجزء الغربي من المدینة ، ثم یتصل بمحور النجف
  .جنوب المدینة

 ):االرباعي قائم الزوای(النمط الشبكي  -٤

یظهر في مجاورات الجدیدات االربع في اوضح صورة ، اذ عمل على تقسیم مساحتها الى 
مربعات او اشكال رباعیة منتظمة تتقاطع مع بعضها البعض بزوایا تفصل بینها مسافات 

وهو یمثل استجابة لمعطیات مرحلة حضاریة جدیدة ، تحولت فیها الحركة من استخدام . متساویة
  ).السیارة(دام وسائل النقل المیكانیكیة العربة الى استخ

ومما یجدر ذكره ان تحویرات هذا النمط تظهر في مجاورات مدینة النجف االخرى ، اذ یتم 
تجاوز نقاط الضعف فیه التي تتمثل بكثرة التقاطعات ، فیكون على شكل مستطیالت متعامدة 

مرحلة ثالثة في صورته الجدیدة، تحقق مزایا كثیرة السیما ازاء الظروف المناخیة ، وهو یمثل 
وقد استحوذ على اكبر حصة من مساحة الطرق في . )١(وجاء لخدمة السیارة بالدرجة الرئیسة

  .المدینة

اما شبكة الطرق فتضم المدینة على عدة اصناف منها ، تحقق ربطًا عضویًا بین مناطقها 
مدینة بمناطق اقلیمها ومدن المتعددة ومركزها ، ربط المناطق مع بعضها ، فضًال عن وصل ال

  :المحافظات االخرى ، واذا ما اعتمدنا الحجوم المروریة یمكن تصنیفها على االتي

                                                             
 .٦٢، صالمصدر نفسه  )١(
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 :طرق الحركة السریعة  -  أ

تتمثل في الشوارع الرئیسیة التي تشع في حزمة من مدخل المنطقة التجاریة المركزیة 
-نجف(، جنوبي ) ربالءك -نجف(في ثالثة اتجاهات ، شمالي) ساحة ثورة العشرین سابقاً (

، وقد امتازت بزخم الحركة المروریة فیها ، السباب تتعلق ) حلة - كوفة -نجف(وشرقي ) دیوانیة
بكونها طرق سریعة تصل المدینة بالمدن االخرى ، وقد كان لها االثر الفاعل في توسع المدینة 

  :عبرها ، كذلك هناك طریقان رئیسیان ضمن هذا الصنف هما

عبر ) شارع السور(یربط مركز المدینة بمدینة كربالء والذي یبدأ من مركزها الطریق الذي  -
 .كربالء - المقبرة لینتهي عند نقطة في محور نجف

لیمر خلف الجدیدة الثالثة والرابعة لینتهي عند ) شارع السور(الطریق الذي یبدأ من مركزها  -
 .الدیوانیة -نقطة في محور النجف

 .الدیوانیة - لینتهي في محور النجف) غربها(ل المدینة الطریق الحولي الذي یلف حو  -
 ):طرق مركزیة(الشوارع الرئیسة   - ب

مل على شوارع تث كثافة المرور المیكانیكي فیها وتشحیتأتي في المرتبة الثانیة من  
، وهي االن مغلقة ) والطوسي زین العابدین ، الخورنق ، الرسول،  ، الصادق السور، السدیر(

بإستثناء شارع السور ذو الممرین ، فهو یلف حول المنطقة ) لظروف امنیة(اللیة امام الحركة ا
  .المركزیة دون مروقها

 ):طرق فرعیة(شوارع المرور المحلي  - ت

وتشتمل على شوارع المجاورات السكنیة في المدینة ، وبسبب تباین الخطط التفصیلیة لتلك 
واالتجاه ، وهي على العموم تعمل على المجاورات فقد تباینت شوارعها من حیث الطول والسعة 

  ).٧(ربط اجزاء المجاورة الواحدة ، فضًال عن ربطها بالمجاورات االخرى ، خریطة 
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  :استعماالت االرض ألغراض الخدمات االجتماعیة العامة -٥-٢-٢

ئیسة تشمل على عدد من االستعماالت التي تقدم خدماتها للسكان ، وتعد من العناصر الر 
  :في عملیة التطویر االقتصادي واالجتماعي ، هي على النحو االتي

 :الخدمات التربویة والتعلیمیة -١

ان مسألة التعلیم لم تّعد الیوم محل جدل في أي منطقة من العالم ، فالتجارب الدولیة 
تعلیم ، المعاصرة تثبت بما ال یدع مجاًال للشك في ان بدایة التقدم الحقیقیة بل والوحیدة هي ال

وان مجمل الدول التي تقدمت كان التعلیم بوابة ذلك التقدم ، وان مثل هذه الدول تضع التعلیم في 
اولویة برامجها وسیاستها ، اذ ان له ادوارًا ملموسة في العملیات التنمویة والسیاسیة واالقتصادیة 

  .)١( قرارها ورفاهیتها وتقدمهاوتحقیق امن الشعوب التي یمثل التعلیم فیها االستراتیجیة الكبرى واست

لقد شهدت الخدمات التعلیمیة تطورًا كبیرًا في حجم المساحة المخصصة ام اعداد الدارسین 
  .والهیأة التعلیمیة على حٍد سواء كمحصلة للتوسع الكبیر الذي اصاب المدینة سكانیًا وعمرانیاً 

%) ٢,٨(هكتارًا بنسبة ) ١٢٣,٢٤( ١٩٩٠فقد بلغت المساحة المشغولة بهذه الخدمات عام 
) ٢٠١٠(هكتارًا لیكون واقعها الحالي ) ١٢٦,٧٦(من مساحة المدینة ، فیما بلغت للمدة التالیة 

 ُ   .من مساحة المدینة %) ٣(هكتارًا أي بنسبة ) ٢٥٠(ما مجموعه

  :اما على مستوى الخدمات المتوافرة فتشمل

 .مرحلة ریاض االطفال  - أ
 .مرحلة التعلیم االبتدائي   -  ب
  ).المتوسط واالعدادي(مرحلة التعلیم الثانوي  - ت
  .المعاهد والمدارس التربویة و المهنیة - ث

فقد زاد حجم . توضح حجم التوسع الذي شهدته هذه الخدمة) ١٠(ان نظرة فاحصة للجدول 
طالبًا لمراحل ) ٣١٩٢(و ) ٢٥٥٤٣(و ) ٥٩١٣٤(و ) ١٣٣(الدارسین عن المدة االولى بواقع 

                                                             
، تقویم التباین الزماني والمكاني للتحصیل العلمي في العراق للمدة  فؤاد عبد اهللا محمد واخرون )١(

 .١٠٣، ص ٢٠٠٧،  ، جامعة الكوفة د الثامن، العد ، مجلة البحوث الجغرافیة )١٩٩٧-١٩٧٧(
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لتعلیم االبتدائي ، التعلیم الثانوي والتعلیم المهني على التوالي وبنسبة مقدارها ریاض االطفال ، ا
من المجموع الكلي لكل منها على التوالي ، %) ٣,٦٤(و %) ٢٩(، %) ٦٧,٢(، %) ٠,١٦(

مؤسسة لكل منها تباعًا ) ٨(و ) ٥٩(، ) ١١٣(، ) ٩(فیما زاد عدد المؤسسات التعلیمیة بواقع 
من المجموع الكلي لكل منها %) ٤,٢(و %) ٣١,٢(، %) ٥٩,٨(، ) %٤,٨(وبنسبة بلغت 

  .على التوالي

  )١٠(جدول 

  ٢٠١٠واقع الخدمات التعلیمیة والتربویة في مدینة النجف لعام 

  المدة                      

  

  المرحلة

  التعلیمیة 

  ١٩٩٠ما بعد   ١٩٩٠

  %  المدارس  %  الطالب % المدارس % الطالب

  ٤,٨  ٩  ٠,١٦  ١٣٣  ١٠,١  ١٦  ٠,٣٩  ٢٦١  ریاض االطفال

  ٥٩,٨  ١١٣  ٦٧,٢  ٥٩١٣٤  ٥٥,٨  ٨٨  ٦٧,٨٦  ٤٦٠٥٠  االبتدائي

  ٣١,٢  ٥٩  ٢٩  ٢٥٥٤٣  ٣٣,٥  ٥٣  ٣١,١٧  ٢١١٤٧  الثانوي

  ٤,٢  ٨  ٣,٦٤  ٣١٩٢  ٠,٦  ١  ٠,٥٨  ٣٩٣  المھني

  ١٠٠  ١٨٩  ١٠٠  ٨٨٠٠٢  ١٠٠  ١٥٨  ١٠٠  ٦٧٨٥١  المجموع

  .)بیانات غیر منشورة(قسم االحصاء  النجف ،محافظة  المدیریة العامة للتربیة ، :المصدر

الفقه، : ، فقد ضمت المدینة اربع كلیات هي ) المعاهد والكلیات(اما مرحلة التعلیم العالي 
، فضًال عن المعهد الفني والكلیة ) ٢٠٠٩(التربیة للبنات ، كلیة اآلداب وكلیة التربیة المختلطة 

  .التقنیة التابعة لمؤسسة المعاهد الفنیة

یمثل ) ٢٠١٠(وبالتالي فقد اصبح واقع الخدمات التربویة والتعلیمیة في مدینة النجف للعام 
  .دارسًا فضًال عن مؤسسات التعلیم العالي) ١٥٥٨٥٣(مؤسسة تعلیمیة و ) ٣٤٧(
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ومما یجدر ذكره ان مرحلة التعلیم االبتدائي تعاني عجزًا مهمًا في اعداد المدارس رغم التوسع 
في عموم المدینة ، فیما اقتربت مرحلة التعلیم  )*(مدرسة ) ٣٨(ابها وبواقع الكبیر الذي اص

وقد توزعت مؤسسات هذه الخدمة في  )**(الثانوي من المعیار المعتمد بواقع عجز مدرستان
  ).٨(مختلف ارجاء المدینة بأعداد متفاوتة بحسب حجم السكان او سهولة الوصول ، خریطة 

 :حیةالخدمات الص -٢

ة ظاهرة انسانیة ذات ابعاد اقتصادیة ، ثقافیة واجتماعیة ، وتشكل صحة الفرد تّعد الصح
الهدف االساس لكل المجتمعات االنسانیة كونها العامل الفّعال لبقاء الفرد عنصرًا حیویًا منتجًا 
قادرًا على مزاولة نشاطه االقتصادي واالجتماعي بكفاءة ، تؤمن بناء حیاته وتطورها وتضمن 

  .)١(المجتمع الذي یعیش في كنفه رقي وتقدم

تتمثل بالمراكز الصحیة التي تتوزع في المجاورات السكنیة لتقدیم خدماتها الوقائیة والعالجیة 
للسكان ، فضًال عن العیادات الطبیة الشعبیة ولذات الغرض ، وبهذا فهي خدمات ذات طابع 

یات العامة والتخصصیة تقدم اما النوع االخر من المؤسسات الصحیة فیتمثل بالمستشف. محلي
خدماتها لسكان المدینة واالقلیم على حٍد سواء بل تتعداه لتشمل عدد مهم من سكان محافظات 

بلغت مساحة االستعمال الصحي . الفرات االوسط لما لمدینة النجف من اهمیة في هذا الصدد
شملت ثالث من مساحة المدینة الكلیة، %) ٠,٢٠(تسعة هكتارات بنسبة  ١٩٩٠حتى عام 
واربعة مراكز طبیة تخصصیة وثالث مراكز صحیة واربع عیادات طبیة شعبیة،  )***(مستشفیات

طبیبًا فیما بلغ عدد ) ١٣٠(، بلغ عدد االطباء لمختلف االختصاصات الطبیة ) ١١(جدول 
ة    .سریراً ) ٦١٧(االسرّ

  

                                                             
 .مدرسة/ تلمیذاً  ٤٤٠) حسب معاییر المؤسسة العامة لالسكان(یبلغ المعیار التخطیطي  )*(

 .مدرسة/ لباً اط ٤٠٨) حسب معاییر المؤسسة العامة لالسكان(یبلغ المعیار التخطیطي  )**(

قطاعي  - ، دراسة تطبیقیة مل المؤثرة فیها، كفاءة الخدمات الصحیة وبعض العوا فاطمة فهد حمادي )١(
، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي، جامعة  )غیر منشورة(، اطروحة دكتوراه  الرسالة والمنصور

  .١، ص٢٠٠٥بغداد، 
  .یوجد مستشفى اهلي یقع في مدخل حي المثنى في الجهة المقابلة لمستشفى الزهراء التعلیمي )***(
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  )١١(جدول 

  .م٢٠١٠افرة فیها لعام اصناف المؤسسات الصحیة واالمكانات المتو 

  المدة              

  

  

  المؤسسة الصحیة

  ١٩٩٠ما بعد   ١٩٩٠

عدد 
  المؤسسات

عدد 
  االطباء

ذوي 
المھن 
  الطبیة

ذوي 
المھن 
  الصحیة

عدد 
  االسرة

عدد 
  المؤسسات

عدد 
  االطباء

ذوي 
المھن 
  الطبیة

ذوي 
المھن 
  الصحیة

عدد 
  االسرة

  ٤٤٢  ٨٤٦  ٣٢٤  ٢٠٩  ١  ٦١٧  ٢٩٠  ٢٢  ٨٥  ٣  مستشفى

  -  -  -  -  ٢  -  ٢٦  ٧  ٢٥  ٤  مركز طبي تخصصي

  -  ٣٠  ١٦  ٢٧  ٩  -  ١٥  ٣  ١١  ٣  مركز صحي

  -  ١٠  -  ٦  ٢  -  ١٢  -  ١١  ٤  طبیة شعبیة ةعیاد

  ٤٤٢  ٨٨٦  ٣٤٠  ٢٤٣  ١٤  ٦١٧  ٣٤٣  ٣٢  ١٣٢  ١٤  المجموع

 ).غیر منشورة(، بیانات  ، قسم االحصاء سجالت دائرة صحة محافظة النجف: المصدر

توسعًا مهمًا في مجال الخدمات الصحیة ، سواء على مستوى وقد شهدت المدینة 
االمكانات البشریة او مراكز تقدیم الخدمة العالجیة و الوقائیة ، اذ شهدت الفترة ما بعد عام 

مؤسسة توزعت بواقع مركزین طبیین تخصصیین المراض السكري والغدد ) ١٣(انشاء  ١٩٩٠
صحیة في عدد من االحیاء السكنیة ، السیما الصماء واخر للعلوم العصبیة وتسعة مراكز 

وزاد . الشمالیة من المدینة ، فضًال عن عیادتان طبیتان شعبیتان في مجاورات الوفاء والنصر
ة بواقع ) ٢٤٣(عدد االطباء بواقع  ما یؤكد ) ٤٤٢(طبیبًا ، كذلك الحال بالنسبة لعدد االسرّ

  .حصول تحوالت نوعیة في مستوى الخدمة المقدمة

من %) ٤٠(الجدیر بالذكر ورغم هذه التطورات اال انها اقتصرت في توزیعها على  ومن
وعلى كل حال فقد اصبح واقع الخدمات ). ٩(مجموع المجاورات السكنیة في المدینة ، خریطة 

من المساحة %) ٠,٢٥(هكتارًا بنسبة ) ٢٠(یشیر الى  ٢٠١٠الصحیة في مدینة النجف لعام 
اما عدد . مؤسسة لمختلف المستویات) ٢٧(بلغ مجموع المؤسسات الصحیة الكلیة للمدینة ، فیما 
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ة رقمًا مهمًا بواقع ) ٣٧٥(االطباء فقد وصل الى  سریرًا ، ) ١٠٥٩(طبیبًا ، فیما بلغ عدد االسرّ
  .وینسحب االمر على مختلف االمكانات االخرى فیها
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 :الخدمات الثقافیة - ٣

ومة الخدمات الحضریة العامة التي تسهم في تكامل اداء تشكل خدمة مهمة في منظ
المدینة لوظائفها المختلفة ، ونظرًا لما تتمتع به مدینة النجف من اهمیة في الجانب العلمي و 
االدبي ، فقد ضمت مختلف الخدمات تمثلت بالمكتبات الدینیة واالدبیة ، سواء الخاصة ام العامة 

 ١٩٩٠والثقافیة وغیرها وقد بلغت مساحة هذا االستعمال لعام ، فضًال عن االتحادات المهنیة 
من مساحة المدینة ، زادت المساحة في الفترة الثانیة بواقع %) ٠,١٤(هكتارًا بنسبة ) ٦,٥٤(
  .من مساحة المدینة%) ٠,٢٥(وبنسبة  ٢٠١٠هكتارًا في عام ) ٢٥(هكتارًا لتصبح ) ١٨,٤٦(

) ٤٥(لت مظهرًا بارزًا في هذا الصدد ، اذ بلغت ومما یجدر قوله ان خدمات المكتبات شك
%) ٢٢,٢(من المجموع الكلي ، فیما %) ٧٧,٨(مكتبة تركز معظمها في المدینة القدیمة بنسبة 

  .منها توزعت في المجاورات السكنیة االخرى ، مما یؤكد السمة الدینیة واالدبیة للمدینة

 :الخدمات الدینیة - ٤

ف مبرر وجود مدینة النجف ، وهو مركز الجذب الرئیس فیها لقد كان وال یزال المرقد الشری
الذي اكسبها خواص المدینة الدینیة فقد عمل على تهیئة عوامل االستقرار والتوطن لنهل العلوم 
والمعارف من منبرها ، وغدت تبعًا لذلك معهدًا للدراسات العالیة في حقول الفقه واالصول 

  .)١(یر ذلك من العلوم العقلیة والنقلیةوالتفسیر والفلسفة االسالمیة الى غ

ان مظاهر النشاط الدیني في المدینة تكشف عن العدید من االبنیة الدینیة تشمل على دور 
، فیما زادت ١٩٩٠هكتارًا عام ) ٥,٩٥(العبادة ، المراقد والمدارس الدینیة ، شغلت مساحة قدرها 

هكتارًا بنسبة ) ١٧,٥(لى مساحة قدرها هكتارًا لتستقر ع) ١١,٥٥(في الفترة الثانیة لتكون 
، وقد شهدت المدینة القدیمة ومجاورات الجدیدات  ٢٠١٠من مساحة المدینة لعام %) ٠,٢١(

، فیما حصل تحول ) ١٢(تركزًا واضحًا لدور العبادة والمدارس الدینیة في الفترة االولى ، جدول 
رت في معظم المجاورات السكنیة بواقع لصالح دور العبادة التي انتش. كبیر في الفترة الثانیة

مؤسسة بعد ان كانت تسعة فقط اقتصر توزیعها في سبعة مجاورات فحسب ، خریطة ) ١٠٣(
)١٠.(  

                                                             
 جمعیة منتدى النشر ، تصورات في اعادة اعمار مدینة النجف االشرف ، رزاق كمونة ،حیدر عبد ال )١(

 . ٢٢ص ، ٢٠١٠ النجف ،
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ان التوزیع المتباین للمؤسسات الدینیة وتركزها في المدینة القدیمة یعود الى البعد التاریخي 
قد الشریف اهم العناصر المكونة الذي مرّ به نشوئها ، فهي نواة مدینة النجف وتضم المر 

كما . الستعماالت االرض الدینیة في المدینة ، االمر الذي تسبب في انجذابها نحوه وتحلقها حوله
ُ لظاهرة التغیر الوظیفي في البنیة  ان التوسع في اعداد المؤسسات ضمن المجاورات السكنیة مرَده

  .كما سیرد الحقاً  -العمرانیة للمدینة 

الهم مؤسساتها ، فضًال عن اخرى مثل ) ٢٧٨(المر فقد استقرت المدینة على ومهما یكن ا
التي تعد من بین اكبر المقابر ) وادي السالم(المقامات والمقابر الخاصة والمقبرة العامة المعروفة 

  ).٢٠١٠(هكتارًا حسب تقدیرات ) ١٠٠٠(إذ تبلغ مساحتها بحدود . على مستوى العالم

  )١٢(جدول 

  ٢٠١٠مكاني الهم المؤسسات الدینیة في مدینة النجف لعام التوزیع ال

  المؤسسة        

  الموقع

  المدارس الدینیة  دور العبادة

  ما بعدھا  ١٩٩٠  ما بعدھا  ١٩٩٠

  -  ٢٣  -  ٨٣  المدینة القدیمة

  -  ٨  ١  ٤٦  منطقة الجدیدات

بقیة االحیاء 
  ٣  ٣  ١٠٢  ٩  السكنیة

  المجموع
٣  ٣٤  ١٠٣  ١٣٨  

٣٧  ٢٤١  

  : المصدر

 ).بیانات غیر منشورة( محافظة النجف ،/ دیوان الوقف الشیعي  -
،  ١٩٨٦ر االضواء ، بیروت ، دا ، ٢ط ماضي النجف وحاضرها ، جعفر باقر آل محبوبة ، -

 .١٦١-٩٨ص

  

  االرض ألغراض الخدمات الدینیةستعماالت التوزیع المكاني ال )١٠(خریطة 
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  : المصدر 

 .دانیةالدراسة المی -
 ).١٢(بیانات الجدول  -

 
 

 :المناطق الخضراء والمفتوحة -٥
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ان جمال المدینة ال یقتصر على جمال مبانیها وكبر عمائرها وال على سعة شوارعها 
وانارتها فحسب ، وانما بكثرة اشجارها واتساع حدائقها بما یجعلها جذابة ذات طابع حي یدخل 

ادمین الیها على حٍد سواء ، إذ ان المساحات السرور والبهجة في نفوس المقیمین بها والق
الخضراء على اختالف اصنافها تعد المتنفس الذي یعادل باقي مكونات المدینة من مباني 
سكنیة ومناطق صناعیة واسواق تجاریة وشوارع ومیادین معبدة ، فهي متعددة الوظائف منها 

الصحیة ، الثقافیة االجتماعیة  الوظیفة الترفیهیة ، وظیفة ضبط التوازن البیئي ، الوظیفة
  .)١(والوظیفة العملیة

لقد شهدت مدینة النجف منذ سبعینیات القرن العشرین تغیرات جمة في بنیتها العمرانیة 
نتجت عن زیادة حجمها السكاني وكانت التخصیصات المساحیة لالستعمال االخضر احد 

، وقد صنفت ) ٢٠٠٠-١٩٧٦(للمدینة متغیرات هیكلها العمراني التي اقترحها التصمیم االساس 
  :الى عدة اصناف اال ان ما یهمنا هو ما یمكن ان یخدم سكان المدینة  وهي

 :ضراء والمساحات المفتوحةالمناطق الخ  -  أ
) ١٥٩,٥(وهي تلك المخصصة لخدمة االحیاء السكنیة والمتواجدة فیها ، بلغت مساحتها 

، في حین كان مقدار المقترح منها في  ١٩٩٠من مساحة المدینة عام %) ٣,٦(هكتارًا بنسبة 
  .هكتاراً ) ٣٢٣,٢٧(التصمیم المذكور 

ومما یجدر قوله ، كلما ابتعدنا عن مركز المدینة كلما زادت سعة المساحات المخصصة 
لهذا الغرض بسبب صغر مساحة المجاورات القریبة منه نسبیًا وسعة تلك التي تبتعد عنه ، 

في توزیعها المكاني وبالتالي فقد تباینت حصة الفرد منها جدول  كذلك فهي تتصف بعدم التوازن
ورغم مضي اكثر من ثالثة عقود من الزمن لم ینفذ معظمها ، السیما في المجاورات ). ١٣(

الشمالیة ، وهي االن عبارة عن مساحات مكشوفة تحولت كمكبات للنفایات ذات تأثیر سلبي 
والمناطق المنفذة فعًال تتمثل . جد فیها بعكس ما خطط لهاعلى بیئة المجاورات السكنیة التي تتوا

هكتارًا وحدیقتین عامتین في ) ٢,٥(بحدیقة عامة وشریط أخضر في مجاورة السعد بمساحة 
) ٣٦(هكتارًا والحزام االخضر بمساحة ) ٢,٨(مجاورة األنصار تعانیان من اإلهمال بمساحة 

                                                             
،  ، المساحات الخضراء بمدینة مكة المكرمة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة الكویتیة صالح الشمراني )١(

 .٦، ص ١٩٨٨،  )١١٩(العدد



١١٩ 
 

التي خطط من اجلها ، ثم الجزرات الوسطیة على هكتارًا یفتقر ألبسط مقومات األداء للمهمة 
  .)١(كم) ٣٣(محاور الطرق الرئیسة الثالث المذكورة سابقًا بطول اجمالي مقداره 

  )١٣(جدول 

حسب المجاورات السكنیة في  ٢م/ معدل حصة الفرد من المساحات المخصصة مناطق خضراء 
  ٢٠١٠مدینة النجف لعام 

  السكنیة مجاورةال

د من المساحات معدل حصة الفر
  ٢م/المخصصة مناطق خضراء

  السكنیة مجاورةال

معدل حصة الفرد من المساحات 
  ٢م/المخصصة مناطق خضراء

٢٠١٠  ١٩٩٠  ٢٠١٠  ١٩٩٠  

  ٤,١  ٨,٤  الشعراء والعلماء  ٧,١  ١٧,٨  االمیر

  ٢,٧  ٥,٦  الحسین  ٢,٥  ٧,٥  القادسیة

  ٧,٧  ١٢,٥  الحنانة  ٦,٧  ١١,٩  الزھراء

  ٥,٨  -  جامعةال  ٣,٨  ٧,٢  الحوراء

  ٠,٣  -  السالم  ٢,١  ٤,٣  االنصار

  ١,٤  -  الغري  ١٦,٢  -  ١القدس

  ١,٨  ٤,٣  االطباء  -  -  ٢القدس

  ١,٣  -  الوفاء  ٠,٣  ٠,٦  الثورة

  ٢,٥  ٧,٢  العروبة  ٠,٦  ١  الشرطة

  ٦,١  ١٣,٥  الجمعیة  ١,٩  ٥,٧  تموز١٤

  ٢,٦  ٥,٤  العسكري  ٢  ٥  المعلمین

  ٥,٤  ٩  المكرمة  ٣,٢  ٧,٢  المثنى

  -  -  ابي طالب  ٣,٦  ٩,٤  السعد

  ٤  ٩,٢  النصر  ٢,٨  ٥  االشتراكي

                                                             
  . ١٨٤ص بق ،عبد الصاحب ناجي رشید البغدادي ، مصدر سا )١(
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  ٢,١  ٥,٤  المیالد  ٢,٦  ٥,١  االسكان

  -  -  الجدیدة االولى  ٩,١  ١٥,٢  العمارات السكنیة

  -  -  الجدیدة الثانیة  ١,٣  -  العدالة

  -  -  الجدیدة الثالثة  ٠,٩  -  الفرات

  -  -  الجدیدة الرابعة  ٢,٦  ٦,٥  الغدیر

  ١,١  ٣  الصحة
  -  -  لقدیمةالمدینة ا

  ٢,٢  ٤,٣  الكرامة

  .١/٤٠٠تم احتسابها من قبل الباحث باالعتماد على خریطة التصمیم االساس مقیاس : المصدر 

  

 :زهات العامة والمالعب الریاضیةالمتن  - ب
 ، بعامةتختلف عن سابقاتها في نطاق خدماتها إذ تتجاوز المجاورة السكنیة الى المدینة  

ن بلغت حیفي  ، ١٩٩٠من مساحة المدینة عام %) ١(تارًا بنسبة هك) ٤٦,٥(بلغت مساحتها 
تمثلت بوجود متنزهین  هكتارًا ،) ٨٩,٧٨( ٢٠٠٠مساحتها ضمن التصمیم االساس لغایة عام 

) ٣٣,٥(كربالء بمساحة  - ر من طریق النجفسن هما متنزه الغري ویقع على الجانب االیعامی
المعلمین على مجاورة االداء الترفیهي واالخر متنزه وهو یفتقر اآلن ألبسط مقومات  هكتارًا ،

كما  .یعاني شیئًا من االهمال هكتارًا ،) ١٤(بمساحة   .)١١(الدیوانیة خریطة  –ق النجف یطر 
، وملعب اخر على كتارًا یقع في مقابل متنزه الغريه) ٤(یوجد ملعب ریاضي رئیس بمساحة 

توجد قاعة ریاضیة مغلقة تقع في مجاورة الغدیر و  هكتاراً ) ٢(الدیوانیة ، بمساحة -محور النجف
) ٤٩٣,٧٥(عمومًا بلغت المساحة االجمالیة لهذه الخدمات بواقع . هكتاراً ) ٠,٤٨(بمساحة 

  . ٢٠١٠من مساحة المدینة عام %) ٦,١٦(هكتارًا بنسبة 
وعلیه تعاني مدینة النجف من تدني الخدمات الترفیهیة فیها سواء من حیث حجم المساحة 
المخصصة ام الحاجة الفعلیة منها ام من التلكؤ في تنفیذ ما خطط له فضًال عن ان المنفذ فعًال 
یعاني من االهمال في مجال االدارة والتنسیق ، لذا تحتاج المدینة لجهود كبیرة في هذا الصدد 
إلعادة التوازن المفقود وذلك عن طریق الوعي بأهمیة االستعمال االخضر بكل اصنافه 

  .ویاته لمدینة هامشیة الموقع یسودها مناخ صحراوي جافومست
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  :استعماالت االرض ألغراض الخدمات االداریة العامة ٦-٢-٢
تتمثل بالمؤسسات االداریة التابعة للدولة في مدینة النجف المركز االداري لمحافظة النجف 

یمي ، احتلت مساحة ، تقوم بتقدیم خدماتها لسكان المدینة واالقلیم بسواء فهي ذات طابع اقل
  .٢٠١٠من مساحة المدینة لعام %) ٠,٦١(هكتارًا بنسبة ) ٥٠(بلغت 

ومن ممیزاتها انها تقع في اماكن تتمتع بسهولة الوصول تضمن مرونة ویسر الوصول 
  .والحصول على خدماتها 

  :تتوزع في مواقع عدة من المدینة وعلى النحو اآلتي 
 )٣٩,٢٣(سات ضمنه فهو یشمل مساحة قدرها تتجمع اغلب المؤس: المركز المدني    - أ

، یقع على الجانب االیسر  ٢٠٠٠هكتارًا من ارض المدینة بحسب المخطط االساس لغایة عام 
 الكوفة ، یشتمل على بنایة مجلس ومحافظة النجف ، ومدیریات  –من محور النجف 
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خریطة 
)

١١
 (

التوزیع المكاني ال
ستعماالت 

ض الخدمات الترفیهیة في مدینة النجف لعام 
ض ألغرا

االر
٢٠١٠

.  

صدر 
الم

 :
صمیم 

خریطة الت
االساس لمدینة النجف

.  
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، الوقف الشیعي ، الماء ، االحصاء ، الزراعة الطرق والجسور ، التربیة ، الموارد المائیة 
ودوائر السفر والجنسیة ، خزینة الدولة ، والسیاحة ، التقاعد ودائرة  ومدیریة التخطیط العمراني ،

 .الرعایة االجتماعیة
تتوزع عدة مؤسسات اخرى على امتداد المحور السابق الذكر ، وهي وان وقعت    -  ب

اال انه باإلمكان اعتبارها متصًال مكانیًا باتجاه مركز خارج حدود منطقة المركز المدني ، 
المدینة ، فأما الجانب االیمن منه فیشمل قاطعي مجاورات االسكان والسعد ویضم مدیریة 
المرور ودوائر غرفة التجارة والصناعة ، المصرف العقاري ودائرة المجاري ، اما الجانب االیسر 

سجیل العقاري ودائرة البرید واالتصاالت ضمن قاطع المقابل فیضم دار العدالة ودائرة الت
 .مجاورتي الصحة والحنانة

فیما تتوزع اخرى في عدد من المجاورات السكنیة وقد ارتبطت بموقع الطرق الرئیسة ،  - ت
وتضم مدیریات بلدیات محافظة النجف ومدیریة الشرطة في مجاورة الحسین ومدیریة بلدیة 

كربالء كذلك مدیریة البیئة ودائرة السیاحة في  –ى محور النجف النجف في مجاورة االطباء عل
  ) .١٢(مجاورة السعد ودائرة الكهرباء في منطقة الجدیدات خریطة 

وبسبب اهمیتها كدوائر قطاع عام ینبغي توقیعها اجماًال ضمن منطقة المركز المدني في 
تمكین المستفیدین منها في نمط مكاني واحد یحقق كثیرًا من االیجابیات ، منها ما یتعلق ب

وصولهم وانجاز معامالتهم الرسمیة بسهولة ودون عناء ، فضًال عن تحقیق حالة تكامل وكفاءة 
  .الوجه الحضاري للمدینة وابراز الوظیفياالداء 

  :الت االرض للخدمات العامة االخرىاستعما ٧-٢-٢
طفاء وغیرها توزعت في تشمل على عدة استعماالت مثل محطات الوقود ودوائر البرید واال

اماكن متباعدة ضمن المدینة حسب توافر مقوماتها الموقعیة والحاجة الى خدماتها ، احتلت 
من مساحة المدینة ، وتتمثل بوجود اربع %) ١,٥٣(هكتارًا بنسبة ) ١٢٥(مساحة مقدارها 

ثالثة على كربالء فیما تقع ال –محطات لتعبئة الوقود ، تقع اثنتان منها على محور النجف 
الدیوانیة عند تقاطع مجاورة الجدیدة الثالثة ، في حین تقع الرابعة على محور  –محور النجف 

الكوفة ، كذلك یوجد مركز اطفاء رئیس في مجاورة الجدیدة االولى واخران في مجاورة  -النجف
فاء واالخر النصر شمال المدینة ، اما خدمات البرید فیوجد اثنان منها ، االول في مجاورة الو 

  .في مجاورة النصر



١٢٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خریطة 
)

١٢
 (

التوزیع المكاني ال
ستعماالت 

ض الخدمات االداریة والعامة في مدینة النجف لعام 
ض ألغرا

االر
٢٠١٠
.  

صدر 
الم

 :
صمیم االساس لمدینة النجف

خریطة الت
.  



٩٦ 
 

  :استعماالت االرض لخدمات البنیة التحتیة ٨-٢-٢
تمتلك . تتمثل خدمات هذا االستعمال بخدمات الكهرباء والماء والمجاري ونظام االتصاالت

الطاقة اال أن المشكلة التي تعانیها تتمثل بنقص . المدینة شبكة كهربائیة تغطي ُجل مناطقها
المنتجة مما أثر في حصة الفرد منها ، وهي ال تقتصر على مدینة النجف فحسب بل هي 
مشكلة البالد بعامة لظروف معروفة ، اذ ال یمكن حل هذه االشكالیة اال بزیادة المنتج منها عن 

  .طریق بناء محطات تولید جدیدة وصیانة القائمة منها
للشرب ، تحصل المدینة على حاجتها من المیاه من  اما بالنسبة لشبكة تجهیز الماء الصالح

، وبسبب النمو السكاني والتوسع  ١٩٩٧مشروع اسالة ماء النجف الموحد الذي تم انجازه عام 
العمراني الكبیر ولمشاكل فنیة تتعلق بقدم الشبكة تبرز مشكلة ایصال المیاه السیما في فصل 

منها ، االمر الذي أثر في المواصفات القیاسیة الصیف الحار الجاف خاصة المجاورات الشمالیة 
ُ ، یؤكد ذلك نتائج التحلیل المختبري سواء الكیمیائیة او البكتریولوجیة ما قد یؤدي  )*(للمنتج منه

الى اشكالیات صحیة خطیرة ، فالعبرة لیست في مقدار ما ینتج بل في وصوله للمستهلك 
تخذة في مواجهة شحة الحصة المائیة من بمواصفات نوعیة مقبولة ، ورغم االجراءات الم

عملیات تحسین واعادة تأهیل ، اال ان الواقع یشیر الى قلة محطات التصفیة ، فضًال عن 
عوامل اخرى ال تساعد في النهوض بواقع هذه الخدمة الحیویة ، منها االنقطاع المستمر للتیار 

یثة والمعدات المتطورة في تصفیة الكهربائي وكذلك ضعف الرقابة وعدم استخدام االسالیب الحد
المیاه وعدم تفعیل القوانین والتعلیمات في محاسبة المتجاوزین على الشبكة ، كلها عوامل ادت 

  .الى تدني مستوى الخدمة المقدمة
وفیما یتعلق بخدمات الصرف الصحي، فتعد من االهمیة بمكان لما لها من تأثیر في صحة 

، لذلك فان عملیات الصرف الصحي تعطى االولویة من مرحلة االنسان والبیئة على حٍد سواء 
البدء بها وهي الشبكة المنزلیة الى المرحلة النهائیة وهي التصریف النهائي ، اذ تعمل الجهات 

                                                             
  :لمزید من االطالع ینظر )*(

، رسالة  ، التحلیل المكاني لمشكالت البیئة الحضریة في مدینة النجف ضرغام خالد عبد الوهاب -
 .٢٠٠٧،  ، جامعة الكوفة ، كلیة االداب )غیر منشورة(ماجستیر
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ذوات العالقة على تحسین میاه الصرف وعدم رمیها في المجاري المائیة لما لهذه الطریقة من 
  .)٧٥(عامةجوانب سلبیة في الصحة والبیئة ال

تقتصر شبكة الصرف الصحي في مدینة النجف على الشوارع الرئیسة في عدد محدود من 
، فیما باشرت الجهات  ١٩٩٠كم حتى عام ) ١٢٥(وبطول ). ١٤(المجاورات السكنیة ، جدول 

كم هي ) ٣٠٠(مجاورة سكنیة بهذه الخدمة بطول كلي مقداره ) ١٢(بشمول  ٢٠٠٩المعنیة عام 
ً  )٢٩(جاز النهائي ، ورغم ان المدینة اصبحت تضم في مرحلة االن   مجاورة

  )١٤(جدول 

  .م ٢٠١٠المجاورات السكنیة المخدومة بشبكة الصرف الصحي في مدینة النجف لعام 

  ت
المخدومة بالشبكة حتى عام  المجاوراتشبكة 

١٩٩٠  
  ت

عام  ما بعدالمخدومة بالشبكة  المجاوراتشبكة 
١٩٩٠  

  االمیر   ١٨  المعلمین  ١

  القادسیة  ١٩  الحوراء  ٢

  الزھراء  ٢٠  المثنى  ٣

  االنصار  ٢١  السعد  ٤

  القدس االول  ٢٢  االسكان   ٥

  القدس الثاني  ٢٣  )مع شبكة تصریف میاه االمطار(الحنانة  ٦

  االشتراكي  ٢٤  الحسین  ٧

  قسم من الشعراء والعلماء  ٢٥  الشعراء والعلماء  ٨

  الجامعة  ٢٦  الكرامة  ٩

  ءالوفا  ٢٧  الصحة  ١٠

  العسكري  ٢٨  الغدیر  ١١

  المكرمة  ٢٩  )الوفاء(دور الھندیة   ١٢

                                                             
، رسالة  ي مدینة بغداد، دور مصادر التمویل في تخطیط وادارة الخدمات البلدیة ف اوس محمود محمد )٧٥(

  .١٢، ص ٢٠١٠،  ، جامعة بغداد ، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي )غیر منشورة(ماجستیر 
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  مع شبكة تصریف میاه االمطار  الجدیدة االولى  ١٣

  مع شبكة تصریف میاه االمطار الجدیدة الثانیة  ١٤

  مع شبكة تصریف میاه االمطار الجدیدة الثالثة  ١٥

  مع شبكة تصریف میاه االمطار الجدیدة الرابعة  ١٦

  مع شبكة تصریف میاه االمطار  نة القدیمةالمدی  ١٧

  ).بیانات غیر منشورة(،   دائرة مجاري النجف: المصدر

بخدمات الصرف الصحي ، اال انها تعاني من اختالالت عدیدة منها ان عدد من  سكنیًة مشمولةً 
 ونهاك، معدة لربط الوحدات السكنیة علیهاهذه المجاري ترتبط بشبكة مجاري میاه االمطار غیر ال

ضعف االلتزام بالمواصفات القیاسیة في التنفیذ والتجاوزات من  عالوة على ذلك،  غیر نظامیة
قبل بعض الساكنین وضعف القدرات الفنیة للمالكات العاملة ، كما ان محدودیة الطاقة 

  .التصمیمیة لمشروع معالجة المیاه العادمة ادت جمیعها الى تدني كفایة وكفاءة الخدمة المقدمة

اما فیما یتعلق بنظام االتصاالت فهي لم تعد تقتصر على الهاتف السلكي ، وانما تم 
، عالوة على خدمات المایكروویف لالتصاالت الخارجیة، ) الالسلكي(استعمال الهاتف الضوئي 

االمر الذي یحقق مرونة االتصال والتواصل ، وفي هذا الصدد یمكن بناء مراكز كبیرة لألعمال 
، وذلك عن طریق فصل المكاتب فصالً  جغرافیًا عن بقیة االجهزة الوظیفیة االخرى في المدینة 

لكل مؤسسة او مشروع وتجمیعها ضمن المواقع الهامة من المدینة ، وهذا ما یمكن تحقیقه ، فهي 
  .التجاریة -تسیر بهذا االتجاه ، سیما وانها تمتاز بخصائص المدینة الدینیة

، لما كانت واصبحت  ام الستعماالت االرض في مدینة النجفعد الفراغ من العرض العوب
، فال مناص من خالصة شاملة لما تقدم في  )نهایة مدة الدراسة(علیه في اخر مرحلة حضاریة 

فهي ذات خصوصیة في بنیتها الداخلیة تغایرت بها عما  .عملیة استجالء لتركیبها الداخلي
ففي الوقت الذي امتازت به المراكز التاریخیة بالنمو  ، لها المناظرةسواها من المدن التاریخیة 

غة اقتصادیة صرفة معقدة وظیفیًا وذات صبالوظیفي من حولها في هیأة اغلفة ونطاقات متداخلة 
وسیادة السمة االجتماعیة مع زیادة البعد عنها من ، ة وتدرجًا وصوًال الى البساطة نسبیًا حیمن نا

ة دراستنا یتصف باتصال مركزها التاریخي مع بقیة مكونات فان الحال مع منطق، جهة اخرى 
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) السادس(خر اسوارها ، هي التي ثلم منها جزء من آ) شرقها(من نقطة واحدة  هیكلها العمراني
هذا  ویعود،  دة زادت عن الف عام خلتملتنطلق بقوة وسرعة خارج هذا الطوق الذي ضمها ل

، منها ما هو طبیعي في غربها واالخر  ینة بصرامةلوجود محددات قاطعة الستمراریة خطة المد
، االمر الذي مارس فعًال تحجیمیًا ألثر المركز التاریخي في توجیه نمو  بشري في شمالها الغربي

فیما حلت محاور الحركة التقلیدیة كبدیل استقطابي للنمو الحضري في تشكالت خیطیة ، المدینة 
  .تیازوبالتالي توجیهها لنمو المدینة بأم، 

وقد مثل المحور الشمالي الظاهرة االبرز في استقطاب ونمو المدینة وانفتاحها من المركز 
وعلیه فقد ظهرت تركزات . نحو االطراف ، بعد ان احتشد عمرانیًا قسمیها الجنوبي والشرقي

ة یالسكنیة البعیدة عن مركزها ذاك، في عملالمجاورة السیما التجاریة منها في مناطق ، وظیفیة 
  .المدینة تضاد لمنطق التدرج الوظیفي في

م قد حقق فصًال بینًا ٢٠٠٠وعلى الرغم من ان التصمیم االساس المعد لغایة عام 
الستعماالت االرض في المدینة ، اال انها افتقرت اللیات التدرج الهرمي فیها ، بدت المدینة في 

ون اعتبار للمتطلبات التخطیطیة ضوئه وكأنها قطاع سكني واحد تتوزع في ساحه االستعماالت د
  .المتعلقة بالواقع السكاني حجمًا وتوزیعاً 

كما تتصف منظومة النقل الحضري ببساطتها ومحدودیة الطرق المحوریة فیها وسیادة النمط 
الشریطي المتداخل ، وقد كان لخصائص الموضع الطبیعیة والموقع الهامشي ) المهّجن(الرباعي 

لك ، اذ تؤدي الیها الطرق من ناحیتها الشرقیة فحسب ، فضًال عن ان للمدینة اثر فعال في ذ
ولتجاوز اختالالت . عدم وجود تدرج هرمي لعصب الشبكة تسبب في تداخل حركة المرور فیها

كثیرة بهذا الصدد فقد تم استحداث طرق تصل المركز بالمحاور الرئیسة واخرى حولیة لمنع 
  .المرور النافذ

من استعماالت االرض كثیرًا في طبیعة الحركة المروریة داخل المدینة ،  لقد أثر هذا النمط
اذ امتازت بكثافتها عند المركز وبتدرجها عند االطراف ، اذ ان المرقد الشریف والمقبرة العامة 

  .یعَدان المولد الرئیس للحركة فیها

نمو والتطور الذي بعد الفراغ من دراسة استعماالت االرض الحضریة تمكنا من تبیان حالة ال
شهدته المدینة سواء في حجم المؤسسات الحضریة ام على مستوى استعماالت االرض لكل منها 
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، نحاول فیما بعد لدراسة التغیرات الوظیفیة التي حدثت في البنیة العمرانیة ومن بینها التغیرات 
منة وراء حدوثها وهذا ما التجاریة في محاولة لتحلیل انماطها المكانیة والتعرف على االسباب الكا

 .اختص به الفصل الالحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

ر من الوظيفة السكنية اىل الوظيفة التجارية "  ُّ   "التغي
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ّ أ ١- ٣   .ر الوظيفي سباب التغي

ّ  حتليل واقع ٢- ٣   .ر التجاري التغي

ر التجاري  ١-٢- ٣ ّ   .مؤشرات وظيفية للكشف عن كينونة التغي

ر التجاري صناف التأ ٢-٢- ٣ ّ   .غي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولم تأت هذه ، عاشت مدینة النجف جملة من التغیرات الوظیفیة في بنیتها العمرانیة 
تماعیة والسیاسیة التغیرات بمحض الصدفة بل هي محصلة لعدد من العوامل االقتصادیة واالج

یة عمیقة االثر وبالنظر لما احدثته هذا التغیرات من اشكالیات وظیفیة وبنائ .داخلیة وخارجیة
من بذل جهود مخلصة في سبیل انتشال  بدفال عملت على اعادة تركیبة المشهد الحضري فیها ،
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الواقع المتأزم لبعض الحاالت واالرتقاء بها الى ماینبغي ان تكون علیه من االنتظام والتوازن 
  .سواء لتؤدي دورها الوظیفي بكفاءة لسكانها واالقلیم على حٍد ، وظیفیًا ومجالیًا 

  :اسباب التغیر الوظیفي  ١-٣

 . ةمحافظالسیما الناجم عن الهجرة الوافدة من خارج حدود  ، النمو السكاني الكبیر - ١
تلكؤ االجهزة المعنیة في تنفیذ عدد من التخصیصات المساحیة لألغراض التجاریة  - ٢

 .یةالسكن المجاوراتسیما في مراكز ، المثبتة والمصادق علیها في التصمیم االساس 
، لجوء عدد من اصحاب الوحدات السكنیة الى تحویر جزء منها ألغراض تجاریة  - ٣

 .ابتغاء تحقیق عوائد مالیة سواء باستحصال موافقة الجهات ذات العالقة ام بعدمها 
فقد جنحت مدیریة التخطیط العمراني الى اطالق االستعمال ، تقدم ذكره  لكل ما - ٤

إلعطاء مسوغات  )( ١٩٨٩نهایة عام  المدینة فيالرئیسة دد من الشوارع السكنیة التجاري في ع
لكن هذا االجراء كان مقدمة  قانونیة في استحداث الوظائف او الخدمات التجاریة بخاصة ،

دونما ضوابط مع ضعف  إذ ان اطالق االستعمال التجاري. لفوضى وظیفیة وحضریة بسواء 
فترة  ابان، ما أدى وطبقًا لمستجدات ظرفیة  احدث مزیدًا من الخروقات والتجاوزات المتابعة قد

ها دوما بع ٢٠٠٣ات وما تالها من تغیرات اقتصادیة واجتماعیة شهدتها البالد بعامة عام یالتسعین
النمو نضباط في إلالامما زاد من حالة االنفالت و  الى تصاعد وتیرتها بشكل غیر مسبوق ،

 .أفضت الى انكفاء حضري كبیر

  

 

  :ر التجاريالتغیّ تحلیل واقع  ٢-٣

شهدت المدینة تغیرات تجاریة كبیرة ومهمة تمكنت من بنیتها العمرانیة توزعت في مجمل 
ك المجاورات في مقدار ما لت وقد تباینت، مؤسسة ) ٧٦٨٧(بلغ اجمالیها  ها السكنیة ،تمجاورا

                                                             
)( ، المدیریة العامة للتخطیط العمراني  استنادًا الى إعمام وزارة الحكم المحلي)١٠٠١ذي العدد ) سري 

  .)١(، ملحق  ٣٠/١١/١٩٨٨المؤرخ في 
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ي احداث حصلت علیه من الحجم االجمالي للتغیرات طبقًا لعوامل عدیدة كان لها قصب السبق ف
ام تاریخ انشاء المجاورة ام حجمها المساحي ،  منها ما یتعلق بالموقع الجغرافي هذا التباین ،

  .االقتصادي واالجتماعي لسكانها والسكاني ام المستوى
عرض لها بمفّصل نالبد لنا من ان ، تغیرات التجاریة وألجل بیان حجم وماهیة وآلیات ال

لنتحرى ونتفحص مدى فاعلیة العوامل والقوى  ، مكانيحدیث على المستویین الزماني وال
كحاصل جمع ،  عبر مجاوراتها السكنیة) خرقا وظیفیاً (واالتجاهات التي حدت بالمدینة الن تتغیر 

  .ت الوقوع ضمن تأثیر تلكم العوامللحاال
عبر منهجیة تحقق ) التغیرات(فالبد من متابعتها ،  صددلولخوض غمار البحث في هذا ا

  .سلسًال منطقیًا یجعل متابعتها میسورة، فضًال عن اعتماد آلیة تضمن ت ة المرجوةالغای
سیكون القطاع الجنوبي  .هانكٌل م ةعلیه سنقسم المدینة الى اربعة قطاعات طبقًا لخصوصی

  :ي هذا السبیل وعلى النحو اآلتيبمجاوراته الخمس عشرة منطلقنا ف
 :مجاورة االمیر -١

 –أخذ امتدادًا طولیًا بإتجاه شرقي ت،  من بنیة المدینة العمرانیةقع اقصى الجنوب الشرقي ت
كوفة - یطّل من مجنبته الشمالیة على محور نجف،  منتظم) مستطیل(غربي وبشكل هندسي 

ُ  افیما یشرف قسمه،  بجهته العریضة الجنوبي على الشارع الداخلي الرابط والفاصل بینه
واجه منطقة الخدمات ت، اما من الشرق ف المقابلومجاورتي الزهراء والقادسیة في الجانب 

الغربي على شارع  امن قسمه تفي حین اطل، عبر مساحة فضاء ،  )الحي الصناعي(الصناعیة 
  .ومجاورتي االسكان واالشتراكي االذي شكل فاصًال بینه الروان التجاري

ات ة تراكمهي حصیل .)١٥( جدول، مؤسسة ) ٣١٦(ا غ اجمالي التغیرات التجاریة فیهبل
على تسع ) ١٩٩٣-١٩٩٠(، حصلت الفترة االولى  ) الدراسة مدة(التغیر عبر عشرین عامًا 

فیما تضاعف العدد . من المجموع الكلي للتغیرات%) ٢,٨(بنسبة  )()١٣(مؤسسات خریطة 
من  ، اما الفترة الثالثة فقد ماثلت ما علیه سابقتها%) ٦(بزیادة في الفترة التالیة فكانت نسبتها 

  .مؤسسات

                                                             
)( نیة من الفئات الخمس خریطة خاصة بها تمثل مواقع التغیرات التجاریة في البنیة العمرانیة لكل فئة زم

 .مجاورات منطقة الدراسةل
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  )  ١٥(  جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االمیر مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٢,٨  ٩  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -                           

  

  

٩  

٢١١  ٦  ١٩   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٢١١  ٦  ١٩  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١١٦٦  ٣٣,٢  ١٠٥  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

١٨٢٢  ٥٢  ١٦٤  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٣١٦  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

قد تمكنت من محوري ) ٢٠٠١- ١٩٩٠(وجدیر بالذكر ان مؤسسات الفترات الثالث االولى 
ُ من اهمیة محوریة كقناة ربط وت فاعل ، مما شكل عامل جذب واستقطاب المجاورة الشمالي لما له

ألن تتموضع حوله وعلى امتداده والتي مهدت فیما بعد ومع . كبیرین لمثل هذه المؤسسات
حصول تحوالت اقتصادیة واجتماعیة سواء على مستوى المجاورة ذاتها ام المدینة عامة ، لعملیة 

نوبي فقد حاز على حصته من تغیّر وتركز وظیفي تالیة ، كما سیرد الحقًا ، اما المحور الج
فقد مثلت ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٢(اما الفترة الرابعة . المؤسسات لذات السبب رغم موقعه الداخلي نسبیاً 

منطلقًا جموحًا للتغیرات الوظیفیة لیس على مستوى المجاورة السكنیة او المدینة فحسب ، انما 
  مؤسسة ) ١٠٥(حصلت بمقتضاها على . )**(على صعید البالد كافة

                                                             
، انهارت على اثره البنى االقتصادیة واالجتماعیة   ٢٠٠٣تعرضت البالد لعملیة احتالل غربي في عام  )**(

وانفالت في نمو المدن جاء على حساب خطتها ، ما ولد فراغًا قانونیًا  ، افضى الى عشوائیة ....  
 .األساس
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خریطة 
)

١٣
 (

موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة 
)

١٩٩٠
 -

١٩٩٣
.(  

 

صدر
الم

ا: 
لدراسة المیدانیة

.  
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من %) ٣٣,٢(وبزیادة تجاوزت الضعف لمجموع مؤسسات الفئات الثالث االولى ، وبنسبة قدرها 
اجمالي التغیرات التجاریة ، تواترت الزیادة بذات االتجاه التراكمي لتصبح الفترة الخامسة 

)١٦٤) (٢٠٠٩-٢٠٠٦ ( ُ عن من المجموع الكلي وبزیادة مطلقة %) ٥٢(مؤسسة ، وبما نسبته
  .مؤسسة) ١٥٩(سابقاتها قدرها 

عوٌد على بدء فان ذات المحورین المذكورین هما من استحوذ على هذا الكم الكبیر من 
الذي امتاز بتغیرات تجاریة ذات صفة ) شارع الروان(فضًال عن المحور الغربي  )(المؤسسات

السیما مؤسسات . اهامركزیة فهي حدیثة في طرازها المعماري ، كبیرة في كمها عالیة في مستو 
الخ االمر الذي منحهُ خصوصیة وظیفیة ، .......بیع االلبسة الجاهزة ، المجوهرات واالحذیة 

یؤدي من خاللها غرضًا مزدوجًا ، التبضع والنزهة في آن واحد لذا فأن كثافة حركة التبضع 
كما نالت داخلیة .  وازدحام المرور نتیجة حتمیة وتحدث بذروة مسائیة الى وقت متأخر نسبیاً 

المجاورة نصیبها من المؤسسات ، السیما الشوارع الرئیسة فیها اذ امتازت بضائعها بمستوى سلعي 
  .أكد طبیعة المستوى االقتصادي واالجتماعي المرتفع للسكان

فقد جاءت معبرة عن االقیام المطلقة للمؤسسات التجاریة كٌل بحسب  )(اما نسبة التغیر
ُ بلغت الفئ. فئتها لكٍل منهما على التوالي من اجمالي نسبة %) ٢١١(تان الثانیة والثالثة ما نسبته

ر، فیما بلغت الفئة الرابعة  ، اما الفئة %) ٩٥٥(وبزیادة نسبیة عن سابقتها قدرها %) ١١٦٦(التغیّ
من مجموع نسبة التغیر التجاري ، وبزیادة نسبیة %) ١٨٢٢(الخامسة فقد نالت اعالها وبواقع 

وفي هذا تأكید على ان الفئتین االخیرتین قد شكلتا . عن الفئة االقرب منها%) ٦٥٦(بلغت 
ُ في هذا السبیل   .منعطفًا ال سابق له

                                                             
)( تنظر الخرائط الخاصة بأعداد ومواقع المؤسسات التجاریة ، كٌل حسب فئتها تالفیًا للتكرار .  
)(  الستخراج نسبة التغیر ، تم اعتماد الفئة االولى سنة اساس)تباعًا  ىفیما الفئات األخر ) مقام المعادلة

  :وعلى النحو اآلتي ) ١٠٠(في  ، مضروباً ) البسط(
  :المعادلة 
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. من البنیة العمرانیة للمجاورة السكنیة %) ٩(فكانت  )*(اما نسبة التغیر االجمالي
  ) .١٤(خریطة

 :مجاورة القادسیة -٢
تغیر التجاري فیها ، توزعت بتباین فتراتها مؤسسة عبر مسیرة ال) ١٢٢(كانت حصیلتها 

الزمنیة بحسب العوامل المؤثرة كموجبات للتغیر ، حصلت الفئة االولى على اربع مؤسسات 
من المجموع العام ، وهي تشیر الى تغیر ذي بدایة متواضعة جدًا ، %) ٣,٣(فحسب نسبتها 

ال انها كانت مفتاحًا باتجاه عبرت عن حجم وحاجة السكان ومستواهم االقتصادي في حینه ، ا
، اما الفئة %) ٥,٧(تغیر كبیر لما بعدها ، فیما نالت الفئة التالیة لها سبع مؤسسات بنسبة قدرها 

لقد شكلت الفئات . من المجموع العام للتغیر%) ٢,٥(الثالثة فقد هبطت الى ثالث منها بنسبة 
إذ شهدت المجاورة حصول تحول كبیر . لهماالثالث االولى حدًا فاصًال بینها والفئتین التالیتین 

مؤسسة ) ٤٠(في میدان الحجم المطلق والنسبي للمؤسسات المستحدثة ، فقد حازت الفئة الرابعة 
من المجموع الكلي ، فاقت ما تحقق في سابقاتها الثالث مجتمعة وبفارق %) ٣٢,٨(وبنسبة قدرها 

خیرة شكلت خط الشروع لموجة المد ، ما یؤكد من دون لبس ان هذه اال%) ٢١,٥(نسبي بلغ 
اما الفئة االخیرة فقد حازت . العالي للتغیرات التجاریة ضمن البنیة العمرانیة للمجاورة السكنیة 

وبفارق نسبي قدره ) ١٦(من المجموع العام ، جدول %) ٥٥,٧(مؤسسة بلغت نسبتها ) ٦٨(على 
ه العام للتغیر یسیر بوتیرة متصاعدة ، عن اقربها استحواذًا ، مما یشیر الى ان االتجا%). ٢٣(

ُ تداعیات سلبیة في خطتها وتصمیمها االساس   النمو عشوائیة خالل مناالمر الذي ستكون له
 البنیة ضمن آلخر مكان من تباینت وكثافة بأحجام المؤسسات تموضعت ،انضباطه  وعدم

 ومجاورة بینها الفاصل قيالشر  المحوران شهد الذي الوقت ففي ، السكنیة للمجاورة العمرانیة
 الجهتین أن نجد ، المؤسسات من نسبیاً  عالیاً  تركزاً  األمیر ومجاورة بینها الفارق والشمالي الزهراء

 المحلي الموقع بظروف تتعلق ألسباب، منها جداً  اً یسیر  نزراً  اال تستقطب لم والغربیة الجنوبیة
 كلٌ  المؤسسات دلعد وفقاً  تباینت فقد تغیرال نسبة بخصوص اما. فیها للشوارع النسبیة واالهمیة
في  انخفضت فیما،  االجمالي التغیر من%) ١٧٥( على الثانیة نالت فقد ، الزمنیة فئته بحسب

، سابقتها عن%) ١٠٠( بمقدارالفئة الثالثة 
                                                             

*   
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الدراسة المیدانیة
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خریطة 
)

١٤
 (

التوزیع المكاني لنسبة التغیر التجاري االجمالي في مدینة النجف مابعد 
١٩٩٠

. 
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  )١٦(جدول 

  ١٩٩٠:بعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القادسیة ما

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٣,٣  ٤  ١٩٩٣- ١٩٩٠ -   

  

  

١٠  

١٧٥ ٥,٧  ٧   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٧٥ ٢,٥  ٣  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

١٠٠٠ ٣٢,٨  ٤٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

١٧٠٠ ٥٥,٧  ٦٨  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٢٢  المجموع

  .لدراسة المیدانیة ا: المصدر 

 للتغیر الكلي المجموع من%) ١٠٠٠( بواقع جداً  وعالیة مفاجئة قفزة الرابعةفي حین حققت الفئة 
 یتعلق فیما اما التغیر اجمالي من%) ١٧٠٠( فحققت التصاعدي اتجاهها االخیرة تابعت فیما ،

  .السكنیة لمجاورتها العمراني البناء من%) ١٠( بلغت فقد االجمالي التغیر بنسبة
  :الزهراء مجاورة -٣

 شكالً  اتخذت مساحة في تموضعت ، العشرین القرن من اتیالسبعین عقد الى نشأتها ترجع
 جهة فمن المجاورات، من غیرها مع واضحة فاصلة حدوداً  الخارجي اطاره لشكّ  ، منتظماً  رباعیاً 
 یحدها فیما الجنوبي حدها وذهاباً  جیئة للمطار المؤدي الشارع شكل فیما ، االمیر مجاورة الشمال

 الذي الغربي حدها جنوباً  الروان شارع امتداد شكل حین في القادسیة مجاورة شرقال جهة من
 من فیضاً  شهدت،  )*(هكتاراً ) ٦٦,١( مساحتها بلغت.  الحوراء مجاورة وبین بینها یفصل

 عبر تغایرب توزعت. )١٧( جدول ، مؤسسة) ٢٣٥( تبلغ ، خلت اً عام عشرین عبر التغیرات

                                                             
 .)٢(ینظر الملحق  )*(
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 ماحصلت مقدار في والثانیة االولى تانالفئ فیه تماثلت الذي الوقت ففي ، بنیتها وداخل ورهاامح
 زاد ، التوالي على منهما لكل العام المجموع من%) ٢,٢( وبنسبة مؤسسات خمس وبواقع علیه
 من%) ٥,٥( مقدارها وبنسبة) ٢٠٠١-١٩٩٨( الثالثة الفترة في مؤسسة) ١٣( لیكون العدد

 الى لتصل الرابعة الفئة مؤسسات اعداد بمقتضاه زادت مفاجئ تحول حدث ثم. الكلي المجموع
 الفئة في قمته االحجام هرم بلغ فیما ، العام االجمالي من%) ٣١( قوامها وبنسبة مؤسسة) ٧٣(

ُ  ما حققت مؤسسة) ١٣٩( بواقع الخامسة   . التجاریة للتغیرات الكلي المجموع من%) ٥٩,١( نسبته

  )١٧(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الزهراء مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٢,٢  ٥  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

١٤  

١٠٠  ٢,٢  ٥   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٢٦٠  ٥,٥  ١٣  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٤٦٠  ٣١  ٧٣  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢٧٨٠  ٥٩,١  ١٣٩  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٢٣٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

 صعید على سواء العام التصاعدي اتجاهها سبیل في المؤسسات دلعد متأنیة نظرة ان
 النمو ظاهرة استشراء الى ببیان تشیر،  بعامة بعد من لها الالحقة او الذكر سابقة المجاورات

 جعل مام ، الحضریة المؤسسات استحداث وضوابط وقوانین لمبادئ فاضح بخرق عشوائيال
  .كبیرة اشكالیة خضم في المدینة
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بنسبة التغیر التجاري ، فقد تفاوتت بالقدر الذي علیه تباینها في احجامها  یتعلق وفیما
ي نسبة التغیر ، فیما من اجمال%) ١٠٠(المطلقة عبر فئاتها الزمنیة ، بلغت النسبة للفئة الثانیة 

اما ذروتها فمن حصة الفئة %) ١٤٦٠(في حین حققت الفئة الرابعة %) ٢٦٠(نالت الفئة الثالثة 
من االجمالي العام ، وبخصوص نسبة التغیر االجمالي فقد %) ٢٧٨٠(الخامسة بتغیر نسبي بلغ 

ن الناحیة الوظیفیة من بنیة المجاورة العمرانیة ، وهي نسبة ذات اهمیة ملموسة م%) ١٤(حققت 
ا تزل بكرًا تتحرك ازاءها اذرع اخطبوط التغیر   .، سیما وان مساحات ارضیة ُأخرى لمّ

 :مجاورة الحوراء -٤
هي من رزمة المجاورات التي تعود في تاریخ انشائها الى عقد السبعینیات من القرن 

حي المحدود نسبیًا العشرین ، ماثلت سابقاتها من حیث الشكل االتجاه ، من ذوات الحیز المسا
هكتارًا ، االمر الذي اثر في الحجم االجمالي لمؤسسات التغیر التجاري فیها ، إذ بلغت ) ٣٨,٦(
  ).١٨(مؤسسة توزعت في اربٍع من فئاتها بعد خلو االولى من أي منها، جدول ) ٨٩(

سستین ومهما یكن االمر فقد ابتدرت الفئة الثانیة مرحلة التأسیس لمسار التغیر بواقع مؤ 
  .من المجموع العام%) ٢,٣(فحسب وبنسبة قدرها 

  )١٨( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحوراء مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  - -   

  

  

٧  

٢,٣  ٢   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  -  

١٠٠  ٢,٣  ٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٧٥٠  ٣٩,٣  ٣٥  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢٥٠٠  ٥٦,١  ٥٠  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  
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  ١٠٠  ٨٩  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

شاطرتها الفئة الثالثة ذات القدر من التغیر، تأكیدًا لتغیر محدود جدًا ، ربما ال یرقى الى 
وقت كان جل سكان مجاورات المدینة یعتمدون في تلبیة الحد االدنى من حاجة السكان ، في 

إذ الصبغة المركزیة هي السائدة . احتیاجاتهم الضروریة والثانویة من المركز التجاري الرئیس
) ٣٥(اما التحول الكبیر نسبیًا الذي شهدته المجاورة ، فكان في الفئة الرابعة ، إذ حققت . بامتیاز

لكل منهما %) ٥٦,١(و %) ٣٩,٣(أخرى وبنسبة قوامها ) ٥٠(مؤسسة والفئة الخامسة بمقدار 
وبالتالي فالمجاورة لم تكن بمنأى عن حالة . على التوالي من المجموع الكلي للتغیر التجاري فیها 

وحركة التغیر على صعید المدینة بعامة ، باعتبارها ظاهرة نقشت أثارها في واقع المدینة 
  .الحضري

من المجموع الكلي ، في %) ١٠٠(في الفئة الثالثة  )(بة التغیروبناًء علیه فقد بلغت نس
من اجمالي نسب %) ٢٥٠٠(لتصبح في االخیرة %) ١٧٥٠(حین زادت في الفئة الرابعة لتصل 

من حجم البناء العمراني في %) ٧(وفیما یخص نسبة التغیر االجمالي فقد بلغت . التغیر
  .المجاورة

 :مجاورة األنصار -٥
الجنوبي من المدینة ، وهي من مجموعة المجاورات التي انشئت في تقع عند الطرف 

هكتارًا ، ذات ) ١٤٥,١(ستینیات القرن الماضي ، احدى اكبر المجاورات السكنیة مساحًة بواقع 
). ١٩(منها ، جدول ) ٢٥٠(بنیة عمرانیة قدیمة ، ضمت عددًا من المؤسسات التجاریة بلغت 

  فسكانها ذوو طابع شعبي ، توزعت مؤسساتها على اتصفت ببساطة مستواها السلعي ، 

  

  

  

  
                                                             

)( تم اعتبار الفئة الثانیة ، سنة اساس ، لخلو الفئة االولى من أي تغیر. 
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  )١٩( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االنصار مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٠,٦  ٢٢  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٥,٨  

٧٢  ٨  ١٦   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٨٦  ٩,٣  ١٩  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٣٢٧  ٣٥,١  ٧٢  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٤٥  ٣٧  ٧٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٢٠٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

، من المجموع %) ١٠,٦(منها بنسبة ) ٢٢(امتداد مدة  الدراسة ، حصلت الفئة االولى على 
ُ  )١٦(العام ، فیما نالت الفئة الثانیة  مؤسسة بواقع ) ١٩(، اما الفئة الثالثة %) ٨(منها بما نسبته

مؤسسة لكل ) ٧٦(و) ٧٢(، فیما حازت الفئتان الرابعة والخامسة على ما مجموعه %) ٩,٣(
إذ . لكل منهما على التوالي من المجموع االجمالي%) ٣٧(و%) ٣٥,١(منهما وبنسبة مقدارها 

جاري ، لقد استحوذت الشوارع الداخلیة التي تخترق البنیة شكلتا مركز الثقل في میدان التغیر الت
العمرانیة للمجاورة على اكبر تركزات التغیر ، وبالتالي توافر فرصة الحصول المیسر للسلع 

  .والبضائع من لدن السكان ذوي الحجم الكبیر نسبیًا على مستوى المدینة
من المجموع العام، %) ٧٢(ة على اما فیما یتعلق بنسبة التغیر ، فقد حصلت الفترة الثانی

%) ٣٢٧(، في حین حققت الفئتان الرابعة والخامسة ما مقداره %) ٨٦(فیما نالت الثالثة على 
  .لكل منهما على التوالي من المجموع العام%) ٣٤٥(و
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من البنیة العمرانیة للمجاورة ، %) ٥,٨(واما نسبة التغیر االجمالي التجاري ، فقد بلغت 
تُثبت مصداقیة ما ذهبنا الیه من شعبیة . لة تؤكد صغر حجم المؤسسة التجاریة فیهاوهي ذات دال

  .الطابع االجتماعي وبساطة مستوى المؤسسات
 :مجاورة القدس االول -٦

یعود تاریخ نشأتها الى عقد التسعینیات من القرن العشرین ، فیما بدأت حركة العمران فیها 
ضمن بنیتها العمرانیة ، فضًال عن كونها احدى  ، مما انعكس في حجم المؤسسات ٢٠٠١عام 

لذا فقد كانت بدایة التغیر التجاري من الفئة . هكتاراً ) ٢٥,٨(اصغر المجاورات مساحًة بواقع 
المجموع العام، جدول  من%) ٩,٦(بنسبة مقدارها  بواقع سبع مؤسسات) ٢٠٠١- ١٩٩٨(الثالثة 

  عشرون مؤسسة بما نسبته ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(فیما بلغت حصة الفترة التالیة ). ٢٠(

  )٢٠( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس االول مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -   

  

  

٢٤  

١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  -  

٩,٦  ٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  

٢٨٦  ٢٧,٤  ٢٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٦٥٧  ٦٣  ٤٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

   ١٠٠  ٧٣  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 
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%) ٦٣(ستًا واربعین منها بنسبة قدرها ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٦(، فیما حازت الفترة االخیرة %) ٢٧,٤(
بینها ومجاورة االنصار من اجمالي المؤسسات ، وقد تركز اجمالیها في محورین االول الفاصل 

  .واالخر الموازي للمحور الرئیس الواصل بین مدینتي النجف والمناذرة
من اجمالي التغیر ، فیما حصلت الفترة الخامسة %) ٢٨٦(بلغت نسبة التغیر للفترة الرابعة 

رًا من االجمالي العام للتغیر ، واما فیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فقد بلغت قد%) ٦٥٧(على 
  .من البنیة العمرانیة للمجاورة%) ٢٤(كبیرًا 

 :مجاورة القدس الثاني -٧
مناذرة في اقصى الجهة  -تقع في الجهة المقابلة لمجاورة القدس االول عبر محور نجف

بلغت مساحتها . الجنوبیة الشرقیة من المدینة ، اتخذت شكًال مستطیًال بأتجاه شمالي جنوبي
). ٢١(مؤسسة ، جدول ) ٦٦(د من التغیرات التجاریة قوامها هكتارًا ، حوت على عد) ٥٥,٣(

وقد حصلت على سبع منها وبنسبة مقدارها ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(الرابعة . توزعت في فئتین
مؤسسة وبواقع ) ٥٩(على ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(، فیما استحوذت الفئة الخامسة %) ١٠,٦(
  .من االجمالي العام%) ٨٩,٤(

  ) ٢١(جدول 

  ١٩٩٠:اري التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس الثانیة مابعدحجم ونسبة التغیرالتج

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -    

  

  

٦  

١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  -  

٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  -  -  

١٠,٦  ٧  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  -  

٨٤٣  ٨٩,٤  ٥٩  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  
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    ١٠٠  ٦٦  المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

ومما یجدر ذكره ان اثنتي عشرة مؤسسة تجاریة قد توزعت في داخلیة المجاورة ، اما بقیة 
عبارة عن مؤسسات لتجارة الجملة للمواد الغذائیة %) ٩٣(مؤسسة ، منها ) ٥٤(العدد وقوامه 

طارد من المركز التجاري ألسباب : ذا التكتل االولبأصنافها المختلفة ، وهناك سببان رئیسان له
جاذب تمثل في موقع المجاورة على المجنبة الغربیة للمحور سابق الذكر ، :  أمنیة ، والثاني

مما هیأ ألن تتموضع فیه واالفادة من ) ثالثین متراً (فضًال عن توافر مساحة كافیة بارتداد كبیر 
  .مكانیًا ممیزاً مرونة الحركة ویسرها ، مكونة نمطًا 

من اجمالي التغیر ، فیما بلغت نسبة التغیر %) ٨٤٣(بلغت نسبة التغیر للفترة الخامسة 
  .من البناء العمراني للمجاورة%) ٦(االجمالي 

 :مجاورة الثورة -٨
ترجع نشأتها الى عقد السبعینیات من القرن المنصرم ، تقع عند اقصى الزاویة الجنوبیة 

 ،هكتاراً  )١٦(نیة عمرانیة قدیمة ، من بین اقل المجاورات مساحًة وبواقع ذات ب. الغربیة للمدینة
الذي كانت له انعكاسات في حجم السكان وعدد التغیرات الحاصلة في بنیتها العمرانیة، اذ  االمر
، توزعت بغیر انتظام عبر فئاتها الزمنیة ، فأما الفئة االولى ) ٢٢(مؤسسة ، جدول ) ٢٢(بلغت 

زادت في الفئة الثانیة ، . من المجموع الكلي%) ١٨,٢(اربع منها ، بواقع  فقد حصلت على
، في حین خلت الثالثة من أي تغیر، ) ١٥(، خریطة %) ٣١,٨(لتصبح سبع مؤسسات بنسبة 

، تراجعت كثیرًا في %) ٤٥,٥(ثم الفئة الرابعة باكثرها استحواذًا بواقع عشر مؤسسات بما نسبته 
  .من المجموع الكلي%) ٤,٥(مؤسسة واحدة فحسب و بنسبة قوامها الفترة االخیرة لتكون 
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  )٢٢( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الثورة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٨,٢  ٤  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٧  

١٧٥  ٣١,٨  ٧   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  -  - 

٢٥٠  ٤٥,٥  ١٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٢٥  ٤,٥  ١  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من التغیر الكلي ، في %) ١٧٥(اما بخصوص نسبة التغیر فقد حازت الفترة الثانیة على 
وفیما . من اجمالي التغیر%) ٢٥(، واما االخیرة فحصتها  %)٢٥٠(حین بلغت في الفترة الرابعة 

  .من مساحة البنیة العمرانیة%) ٧(یتعلق بنسبة التغیر االجمالي التجاري ، فقد بلغت 
 :مجاورة الشرطة -٩

شكلت امتدادًا زمنیًا في نشأتها وعمرانیًا في بنیتها لنظیرتها السابقة ، بمساحة بلغت 
مؤسسة ، حصلت الفترة االولى على خمس ) ٤٥(تجاریًا مقداره  هكتارًا ، حققت تغیراً ) ٢٤,٣(

فیما حصلت الفترة الثانیة على ). ٢٣(من المجموع العام، جدول %) ٣٣,٣(عشرة منها بواقع 
من المجموع %) ٢٨,٩(مؤسسة بواقع ) ١٣(، فیما حققت الثالثة %) ٤,٥(اثنتین منها بما نسبته 

، واما الفئة االخیرة فحصتها ست %) ٢٠(تسع مؤسسات وبنسبة الكلي ، ثم الفئة الرابعة بمقدار 
من المجموع الكلي ، تركز جلها في جهتها الشمالیة المطلة %) ١٣,٣(مؤسسات حققت ما نسبته 

  .على الشارع الرئیس الفاصل بینها ومجاورتي الجدیدة الثالثة والرابعة
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  )٢٣( جدول 

  ١٩٩٠:ي في مجاورة الشرطة مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمال

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر  %  العدد

  نسبة التغیر االجمالي

٣٣,٣  ١٥  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٩  

١٣  ٤,٥  ٢   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٨٧  ٢٨,٩  ١٣  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٦٠  ٢٠  ٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٤٠  ١٣,٣  ٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٤٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من المجموع الكلي للفئة الثانیة ، ازدادت في الفئة الثالثة %) ١٣(اما نسبة التغیر فكانت 
لكل منها من %) ٤٠و% ٦٠(، فیما هبطت في الفئتین الرابعة والخامسة لتكون %) ٨٧(لتصبح 

من البنیة العمرانیة %) ٩(لغت اما نسبة التغیر االجمالي فقد ب. المجموع العام على التوالي
  .للمجاورة السكنیة
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خریطة 
)

١٥
 (

موقع مؤسسات التغیر التجاري في مدینة النجف للمدة 
)

١٩٩٤
 -

١٩٩٧
.( 

 

صدر
الم

 :
الدراسة المیدانیة

. 
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 :تموز ١٤مجاورة  - ١٠

احدى المجاورات التي تعود الى مجموعة المجاورات التي اختطت في السبعینیات من القرن 
هكتارًا وحجم سكاني ) ٢٢,٤(العشرین ، ذات بنیة عمرانیة متوسطة ومساحة محدودة بلغت 

  .انعكس في الحجم الكلي للتغیرات التجاریة فیها صغیر نسبیًا ، مما

مؤسسة تحلقت ) ٦١(ومهما یكن من امر فقد نالت حصتها من التغیرات باجمالي قدره 
جنوبي ، واالخر یفصل  -حول محورین ، احدهما داخلي یخترق بنیتها العمرانیة باتجاه شمالي

من %) ٤,٩(بواقع ) ٢٤(ا ، جدول بینها ومجاورة المعلمین ، نالت الفئة االولى ثالثًا منه
، انخفض العدد %) ١١,٥(المجموع الكلي ، فیما حصلت الفئة الثانیة على سبع مؤسسات بنسبة 

قفز العدد في الفئة الرابعة لیصل %) ٣,٣(في الفئة الثالثة الى مؤسستین فحسب وبنسبة قدرها 
ا الى ثماني عشرة مؤسسة ، هبطت بعده%) ٥٠,٨(احدى وثالثین منها ، حازت على ما نسبته 

  .من المجموع العام%) ٢٩,٥(في الفئة الخامسة بواقع 

  )٢٤( جدول 

  ١٩٩٠:تموز مابعد١٤حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة 

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٤,٩  ٣  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

١٤  

٢٣٣  ١١,٥  ٧   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٦٦  ٣,٣  ٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٠٣٣  ٥٠,٨  ٣١  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٦٠٠  ٢٩,٥  ١٨  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٦١  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 
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ومن الجدیر بالذكر ان المجاورة قید الدرس هي احدى ثماني مجاورات بضمها المدینة 
رتیب مغایر لما علیه غالبیتها في االتجاه التصاعدي لعدد المؤسسات الذي القدیمة ، جاءت بت

  .كذروة علیا للتغیر) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(كانت فیه الغلبة لصالح الفئة الخامسة 

-٢٠٠٢(قد تحققت ضمن الفئة الرابعة ) تموز  ١٤مجاورة (بعبارة اخرى ان الذروة هنا 
ن محدودیة المساحة والسكان ، اذ مع انطالقة ، فربما یعود السبب الى ما ذهبنا الیه م) ٢٠٠٥

التغیر تسبب في امتالء وظیفي اوفى بمتطلبات السكان فیها ، وهذا ما یمكن تعمیمه على 
  .المجاورات ذوات الصفات المماثلة

من مجموع التغیر، فیما %) ٢٣٣(اما بخصوص نسبة التغیر فقد بلغت حصة الفترة الثانیة 
، %) ١٠٣٣(، في حین بلغت اوجها في الفترة الرابعة بواقع %) ٦٦(لى تراجعت الفترة الثالثة ا

واما فیما یتعلق بنسبة التغیر . من اجمالي نسبة التغیر%) ٦٠٠(اما الفترة الخامسة فقد آلت الى 
 .من بنیة المجاورة العمرانیة%) ١٤(التجاري االجمالي فقد بلغت 

 :مجاورة المعلمین - ١١

هكتارًا ، وهي احدى ) ٣٧,٤(ا ، حازت على مساحة قدرها شاطرت سابقتها في عقد نشأته
، ) ٢٥(اقل مجاورتین في المدینة على صعید التغیر التجاري ، بواقع عشرین مؤسسة ، جدول 

توزعت في اربع من فتراتها الزمنیة بعد خلو الفترة الثانیة من أي تغیر ، حصلت فئتها االولى 
  .لمجموع العاممن ا%) ٥(على مؤسسة واحدة فحسب بنسبة 

زاد العدد الى تسع مؤسسات في %) ٢٠(فیما حصلت فئتها الثالثة على اربع منها بواقع 
من %) ٣٠(، ثم انخفض العدد الى ست في االخیرة بما نسبته %) ٤٥(الفئة الرابعة وبنسبة 

  .المجموع الكلي

المركزیة یجعل ان موقع المجاورة القریب من الشوارع الرئیسة المؤدیة للمنطقة التجاریة 
السكان في اتصال دائم معها ، لما توفره من سهولة االتصال والوصول ، كما ان وجود محددات 

من جهتي الشمال والشرق على التوالي ) الحزام االخضر ومجمع عدن الصناعي(بشریة ضاغطة 
اري ضمن ، قد جعل موقع المجاورة داخلیًا ، كل هذه المتغیرات قد اثرت في مقدار التغیر التج

  .البنیة العمرانیة



١٢٢ 
 

  ) ٢٥(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المعلمین مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٥  ١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٢  

١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  - 

٤٠٠  ٢٠  ٤  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٩٠٠  ٤٥  ٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٦٠٠  ٣٠  ٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

اما نسبة التغیر فقد تناغمت مع ذات التباین في توزیع المؤسسات زمنیًا ، اذ خلت الفئة 
من التغیر %) ٤٠٠(الثانیة من أي نسبة تغیر تذكر ، فیما نالت الفئة الثالثة على ما نسبته 

، ثم هبطت بمقدار الثلث في الفئة الخامسة %) ٩٠٠(الكلي، فیما قفزت في الفئة الرابعة لتصل 
وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي ، فقد بلغت . من النسبة الكلیة للتغیر%) ٦٠٠(لتصل الى 

  .من اجمالي البناء العمراني للمجاورة%) ٢(

 :مجاورة المثنى - ١٢

ةً في المدینة ، اذ ترجع الى عقد الستینیات من القرن المنصرم ، كما انها من من اقدمها نشأ
هكتارًا ، وبامتداد طولي شریطي ورغم ذلك ، فقد نالت قسطًا وافرًا ) ٢٩,٨(اصغرها مساحة بلغت 

من المؤسسات التجاریة تركز وبكثافة في الشارع الرئیس الذي یفصلها عن مجاورة السعد من 
ة ، السباب تتعلق بالقرب النسبي من المنطقة التجاریة المركزیة وكون الشارع جهتها الشمالی

المذكور یؤدي دورًا محوریًا في الربط بین المركز التجاري والكتلة العمرانیة التي تقع باتجاه شرق 



١٢٣ 
 

هذه الكتلة (المدینة ، االمر الذي ادى ولظروف الموقع المكاني من شبكة الطرق الن تمتاز 
بثقل وظیفي كبیر ، سیما وانها مجتمعة قد شكلت مركز جذب واستقطاب ) ة المتصلةالعمرانی

خاصة العیادات . عالیین للمؤسسات المهاجرة من المركز التجاري لدواعي امنیة بالدرجة االساس 
  .الطبیة الخاصة والخدمات المكملة لها ، كما سیرد الحقاً 

مؤسسة توزعت ) ١١٨(التجاریة المتحققة عمومًا فقد بلغ الحجم االجمالي من المؤسسات 
اذ جاء التغیر التجاري فیها متواضعًا في حجمه ). ٢٦(بتغایر في فتراتها الزمنیة الخمس ، جدول 

من المجموع العام توزعت %) ١٨,٦(مؤسسة بنسبة اجمالیة قدرها ) ٢٢(حتى الفترة الثالثة بواقع 
  .علیها كل بحسبها

  )٢٦( جدول 

  ١٩٩٠:التجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المثنى مابعدحجم ونسبة التغیر 

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٥  ٦  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٢٠  

١٣٣  ٦,٨  ٨   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

١٣٣  ٦,٨  ٨  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٤٨٣  ٢٤,٦  ٢٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

١١١٦  ٥٦,٨  ٦٧  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ١١٨  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

  

، اما فورة التغیر فقد حصلت %) ٢٤,٦(مؤسسة بواقع ) ٢٩(اما الفترة الرابعة فقد حققت 
  .من االجمالي العام%) ٥٦,٨(مؤسسة بما نسبته ) ٦٧(علیها الفترة الخامسة بواقع 



١٢٤ 
 

القیام المطلقة للمؤسسات بحسب فتراتها الزمنیة، اذ اما نسبة التغیر فكانت معبرة عن واقع ا
. لكل منهما على التوالي من التغیر الكلي%) ١٣٣(حصلت الفترة الثانیة والثالثة االخرى على 

عن كل من %) ٣٥٠(وبفارق نسبي موجب مقداره %) ٤٨٣(اما الفترة الرابعة حازت على 
من مجموع التغیر %) ١١١٦(ة الخامسة بواقع فیما بلغت موجة التغیر قمتها في الفتر . سابقتیها

من البنیة العمرانیة للمجاورة %) ٢٠(اما نسبة التغیر االجمالي في بعدها المساحي فكانت. الكلي
ما . ، وهي نسبة مهمة كثیرًا تؤكد حجم الفیض في التغیر مقابل محدودیة حجم المساحة والسكان

رانیة في وقوعه تحت مظلة تاثیر عدد من المتغیرات یؤكد اهمیة الموقع المكاني ضمن البنیة العم
 .، السیما الموقع من شبكة الطرق

 :مجاورة السعد - ١٣

احدى مكونات الكتلة العمرانیة سابقة الذكر ، فضًال عن اطاللتها من الناحیة الشمالیة على 
امل ، والقرب النسبي من المنطقة التجاریة المركزیة كلها عو ) كوفة -نجف(المسلك المحوري 

اعطت المجاورة میزتها الموقعیة ، مما اثر كثیرًا في حجم التغیرات فیها ، بلغ عدد المؤسسات 
توزعت عبر مدة الدراسة ، فقد حققت الفترة االولى ). ٢٧(مؤسسة ، جدول ) ١٧٠(التجاریة 

  . من الحجم الكلي%) ١١,٨(عشرون منها ، بنسبة 

  )٢٧( جدول 

  ١٩٩٠:یلي واالجمالي في مجاورة السعد مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفص

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١١,٨  ٢٠  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

١١  

١٥٥  ١٨,٢  ٣١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٧٠  ٨,٢  ١٤  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

١١٥  ١٣,٦  ٢٣  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 



١٢٥ 
 

٤١٠  ٤٨,٢  ٨٢  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٧٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

اما الفترة الثالثة %). ١٨,٢(زاد العدد في الفترة الثانیة لیصبح احدى وثالثین منها بنسبة 
، فیما حصلت الفترة الرابعة على ثالث وعشرین %) ٨,٢(فقد نالت اربع عشرة مؤسسة بما نسبته 

) ٨٢(تغیر التجاري فقد تمثلت في الفترة الخامسة بواقع اما قمة ال%) ١٣,٦(مؤسسة بمقدار 
  .من المجموع االجمالي%) ٤٨,٢(مؤسسة شكلت نسبة قوامها 

من التغیر الكلي، %) ٤١٠(وفیما یتعلق بنسبة التغیر ، فكانت اعالها في الخامسة بواقع 
ة التغیر في فیما بلغت نسب%) ٧٠(في حین ان الثالثة كانت االدنى تغیرًا من بینها بنسبة 

اما نسبة . لكل منهما على التوالي من التغیر العام%) ١١٥و % ١٥٥(الفترتین الثانیة والرابعة 
  .من بنیة المجاورة العمرانیة%) ١١(التغیر االجمالي فقد بلغت 

  

 :مجاورة االشتراكي  -١٤
لقرن وهي من المجاورات ذوات النشأة القدیمة نسبیًا التي تعود الى عقد الستینیات من ا 

هكتارًا ، ورغم ذلك فقد ) ٢٩,٥(أتخذت شكًال رباعیًا عبر مساحة محدودة نسبیًا قوامها . الماضي
 ، مؤسسة) ١١٧(المهمة من جملة التغیرات التي تمكنت من بنیتها العمرانیة بواقع  انالت حصته

الذكر، كأحدى  ألسباب تتعلق بتمتعها بذات المزایا الموقعیة للكتلة العمرانیة سالفة .)٢٨(جدول 
عناصر تشكلها البنیوي ، تمكنت المؤسسات من االنتشار حول محاور الحركة المختلفة بأستثناء 
الجنوبي منها ، اذ خال االمن مؤسستین تجاریتین فحسب ، اال انه یمثل االحتیاط المضموم 

التغیر كل  ومهما یكن االمر فقد تباینت االحجام المطلقة من. لحركة التغیر الوظیفي الحقًا 
بحسب فترتها الزمنیة وطبقًا للعوامل والمتغیرات المؤثرة في هذا الصدد ، فكانت البدایة مع ثالث 

  .من المجموع العام%) ٢,٦(مؤسسات للفترة االولى بواقع 
  



١٢٦ 
 

  )٢٨( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورةاالشتراكي مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٢,٦  ٣  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

١٩  

٤٣٣  ١١,١  ١٣   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٥٣٣  ١٣,٧  ١٦  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٦٦٦  ١٧  ٢٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢١١٦  ٥٥,٦  ٦٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ١١٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

، ومن ثم ست عشرة %) ١١,١(تمكنت الفترة الثانیة من ثالث عشرة مؤسسة بمقدار فیما 
مؤسسة ) ٢٠(، فیما نالت الفترة الرابعة ) ١٦(، خریطة %) ١٣,٧(منها في الفترة الثالثة بحدود 

، اما الفترة الخامسة فكان لها قصب السبق فیما استحوذت علیه من حجم ونسبة %) ١٧(بنسبة 
) ٦٥(جحت كفتها بزیادة على المتحقق عبر الفترات االربع السابقة لها، وبواقع التغیر ، اذ ر 
االمر الذي یؤكد حقیقة االتجاه التصاعدي للتغیر . من المجموع الكلي%) ٥٥,٦(مؤسسة بنسبة 

، مع مرور الوقت السباب كثیرة ، اشیر لها في فاتحة هذا الفصل ، اما نسبة التغیر فقد حققت 
في حین تمكنت الرابعة %) ٥٣٣(من مجموع التغیر، اما الثالثة فقد بلغت %) ٤٣٣(ة الفترة الثانی

وفیما یتعلق بنسبة . من مجموع التغیر الكلي %) ٢١٦٦(فیما بلغ رصید الخامسة %) ٦٦٦(من 
  .من البنیة العمرانیة للمجاورة%) ١٩(التغیر التجاري االجمالي في بعدها المجالي فقد بلغت 

  
  

 :كانمجاورة االس - ١٥



١٢٧ 
 

وهي ذات نشأة قدیمة نسبیًا ، تعود الى النصف الثاني من عقد الخمسینیات من القرن 
هكتارًا ، تشكل الجزء المتمم ) ٣٠,٧(العشرین ، بنیتها العمرانیة قدیمة وبمساحة محدودة قوامها 

ت فورة فقد شهد. االخیر الذي اعطى الكتلة العمرانیة آنفة الذكر تشكیلها البنیوي والوظیفي العام
عارمة من التغیر التجاري تمكنت منها الفترة الخامسة ضمن مساره الزمني ، تم بمقتضاه تبدیل 

  .وظیفة قسط كبیر من بنیتها العمرانیة
مؤسسة ، توزعت وفق ) ١٧٢(وعلى العموم فقد بلغ الحجم الكلي للمؤسسات التجاریة 

ة ، والثانیة بطریقة القفز تمثلت في الفترة آلیتین االولى ، بطیئة ومتواضعة جدًا حتى الفترة الرابع
من %) ٩٠,٧(، بما نسبته ) ٢٩(مؤسسة ، جدول ) ١٥٦(الخامسة التي استحوذت على 

  .المجموع الكلي

  )٢٩( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االسكان مابعد

  التغیر                   

    المدة             

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١,٨  ٣  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٢٤  

٣٣  ٠,٦  ١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٦٦،٦  ١,١  ٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٣٣٣  ٥,٨  ١٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٥٢٠٠  ٩٠,٧  ١٥٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٧٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

تشیر ببیان كبر حجم وفجائیة التغیر ، االمر الذي ان نظرة استقرائیة للمعطیات اعاله ل
یقف . النمو من بعد في احدث خرقًا وظیفیًا هائًال ، افضى الى حالة من االنفالت والالإنضباط



١٢٨ 
 

وراءه هنا تداعیات الظرف االمني االستثنائي ، ترتب علیه اجراءات مشددة ازاء دخول مرتادي 
ختلفة ، تشكلت في عوامل طرد قسریة ، ارتحلت بموجبها المنطقة التجاریة المركزیة لالغراض الم

الكثیر من المؤسسات ، السیما الخدمیة منها ذات التماس المباشر بحیاة السكان ، كما هو الحال 
التي ....) عیادات خاصة ، صیدلیات ومختبرات التحلیالت المرضیة (بالنسبة للخدمات الطبیة 

ألن تتموضع فیه ، طبقًا لتوافر عوامل تأسیسها وداینمیة  وجدت من هذه المجاورة المكان االنسب
ادائها الوظیفي بأمتیاز ، االمر الذي جعل من المجاورة ما یمكن ان نطلق علیه جوازًا 

خدمة طبیة بنسبة ) ١٣٢(، وال أدل على ذلك من الحجم الذي بلغته بواقع ) العیادة/الحي(
نًا وبالتالي فق. من المجموع اإلجمالي %) ٧٦,٧( ر في مجمل . د شكلت نمطًا وظیفیًا بیّ أّث

االنشطة سواء على صعید المجاورة ذاتها ام الكتلة العمرانیة التي تنتمي لها ، ما اثر في داینمیة 
  .النشاط الوظیفي على مستوى المدینة بعامة

ن من المجموع الكلي ، في حی%) ٣٣(ومهما یكن االمر فقد بلغت نسبة التغیر للفئة الثانیة 
اما موجة المد العالیة فكانت %). ٣٣٣(في الثالثة ، فیما نالت الفئة الرابعة %) ٦٦,٦(اصبحت 

فیما بلغت نسبة التغیر التجاري االجمالي . من مجموع التغیر%) ٥٢٠٠(في الفئة الخامسة بواقع 
  .من البنیة العمرانیة للمجاورة السكنیة ، ما یؤكد ضخامة حجم وسرعة التغیر فیها%) ٢٤(

اما بالنسبة للقطاع الشمالي من المدینة فیشمل على عشرین مجاورة سكنیة نحاول الغوص 
فیها لدراسة واقع التغیر التجاري ضمنها بذات االتجاه والمنهجیة التي اعتمدناها في مستهل 

  :دراستنا لهذا الموضوع وعلى النحو اآلتي
 :مجاورة العدالة - ١٦

ها الى عقد التسعینیات من القرن العشرین ، اتخذت احدى المجاورات التي یعود تاریخ نشأت
موقعًا شرقیًا من المدینة ضمن اقصى الزاویة الجنوبیة للقطاع الشمالي ، ذات بنیة عمرانیة حدیثة 

) ١٤٨,١(الطراز، كما انها من ذوات المساحة الكبیرة ضمن الهیكل العمراني للمدینة ، بواقع 
ري فیها كان محدودًا ، بسبب حداثة نشأتها العمرانیة ، إذ لم هكتارًا ، إال ان حجم التغیر التجا

  تكن حركة البناء فیها قد بلغت اوجها اال في اواخر عقد التأسیس ، أال إن 
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هناك مؤشرات واقعیة تؤكد حقیقة االتجاه نحو التغیر ضمن البنیة العمرانیة ، السیما فیما طَل 
كانت البدایة من الفترة الثالثة ، جدول . لرئیسة سواء الفاصلة ام الواصلةمنها على الشوارع ا

من المجموع الكلي ، فیما نالت الفئة الرابعة خمس عشرة %) ٢,٤(بواقع مؤسستین نسبتها ). ٣٠(
) ٦٥(، ثم حصل تحول كبیر على شكل موجة من المد العالي بلغ %) ١٨,٣(منها بواقع 

  .المجموع االجمالي من%) ٧٩,٣(مؤسسة بما نسبه 

  )٣٠( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العدالة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -   

  

  

٤  

١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  -  

٢,٤  ٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  

٧٥٠  ١٨,٣  ١٥  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٢٥٠  ٧٩,٣  ٦٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

   ١٠٠  ٨٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

ومن الجدیر بالذكر ان حجم التغیر االجمالي تمكن من مواقع بعینها شكلت تركزات مهمة 
، فأما المحور ضمن البنیة العمرانیة ، اذ كان لمحاور الحركة الكثیفة اثر كبیر في هذا التوقیع 

اذ وفرت ) السیرامیك(الشمالي فقد انتظمت فیه العدید من المؤسسات السیما بیع مواد البناء 
مرونة الحركة وسهولة الوصول النسبیة مقومات توقیعها لما تحتاج الیه من عملیات الشحن 

رع الداخلي كذلك الشا. والتفریغ ، فضًال عن الشارع الغربي لذات السبب وان كان بمرتبة تالیة
  .الذي یمرق البنیة الداخلیة للمجاورة وبحجم یلبي القسط االكبر من حاجة السكان المحلیة



١٣١ 
 

فیما بلغت ذروتها في الفئة  )(في الفئة الرابعة%) ٧٥٠(وفیما یتعلق بنسبة التغیر فقد بلغت 
%) ٤(نت اما نسبة التغیر التجاري االجمالي فكا. من مجموع التغیر%) ٣٢٥٠(الخامسة بواقع 

وبالرغم من محدودیة عدد المؤسسات التجاریة فیها اال انها في . من البناء العمراني للمجاورة
سبیلها للزیادة لما تشهده المدینة عمومًا ومناطقها المختلفة من تغیر، سیما وانها من المجاورات 

  .تقطاب واالستیعابالتي مازالت كثیرًا من مناطقها ومحاور الحركة فیها بكرًا لها قابلیة االس
 :مجاورة الفرات  - ١٧

شكلت امتدادًا عمرانیًا بغرب من المجاورة السابقة ، كما انها بذات الطراز وحداثة البنیة 
هكتارًا ، ) ٤٣(العمرانیة وتاریخ النشأة ، بید انها قلت في ما تمكنت من مساحة اجمالیة بلغت 

م، ٢٠٠٠متالء إال في حدود بدایة العام وبسبب بطء حركة العمران في حینه فلم تبلغ مرحلة اال
بواقع مؤسسة واحدة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(كانت البدایة من الفترة . مما أثر في حركة التغیر ضمنها

) ٦٥(، فیما حصل تحول استثنائي في الفترة الالحقة ، بواقع ) ٣١(، جدول %)١,٥(بنسبة 
اخن الستقطاب واستیعاب وبالتالي فهي مرشح س. من المجموع العام%) ٩٨,٥(مؤسسة شكلت 

المزید من حاالت التغیر ، وفي مضمار نسبة التغیر، فقد تركزت في الفئة االخیرة فحسب بواقع 
  .من مجموع التغیر%) ٦٥٠٠(

  )٣١( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الفرات مابعد

  التغیر                   

       المدة          

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -    

  

  
١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  -  

٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  -  -  

                                                             
)( ساس ، بعد خلو الفئتین االولى والثانیة من أي تغیرتم اعتماد الفئة الثالثة ، سنة ا. 
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٤  -  ١,٥  ١  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٦٥٠٠  ٩٨,٥  ٦٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٦٦  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

  .العمرانیة للمجاورةمن البنیة %) ٤(وأما نسبة التغیر االجمالي فكانت 
  
  

  :مجاورة الغدیر - ١٨
كان إلمتدادها . تتكون من بنیة عمرانیة نشأت في مرحلة السبعینیات من القرن المنصرم

الطولي باتجاه شمالي جنوبي ، أثر في تموضع المؤسسات التجاریة المختلفة بامتداد محوري 
ن غیره في المجاورات االخرى، بلغ اعطى جبهتیها الشرقیة والغربیة مظهرًا وظیفیًا متصًال میزه ع

مؤسسة ، توزعت في اربع فترات زمنیة بعد خلو الفترة الثانیة ) ١٣٩(اجمالي المؤسسات التجاریة 
من المجموع العام ، جدول %) ٠,٨(من أي تغیر ، جاءت الفترة االولى بواحدة فحسب بنسبة 

، فیما التحول الكبیر كان من حصة %) ٥(فیما حازت الفترة الثالثة على سبع منها بواقع ). ٣٢(
مؤسسة حازت ) ٨٩(والخامسة بواقع %) ٣٠,٢(الفترتین الرابعة بواقع اربعین مؤسسة بنسبة 

  .من االجمالي العام%) ٦٤(النسبة االعلى بمقدار 

  )٣٢( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغدیر مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٠,٨  ١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  
١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  - 
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٧٠٠  ٥  ٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨   

٤٢٠٠  ٣٠,٢  ٤٢  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  ٩ 

٨٩٠٠  ٦٤  ٨٩  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٣٩  المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

من المجموع الكلي للفئة الثالثة ، فیما حصلت الفترة %) ٧٠٠(ر فقد بلغت اما نسبة التغی
اما الفترة الخامسة فقد بسطت سیطرتها على مجمل نسب التغیر %). ٤٢٠٠(الرابعة على 

فیما حازت المؤسسات على نسبة تغیر اجمالي . من المجموع الكلي%) ٨٩٠٠(بأمتیاز، فكانت 
  .یة للمجاورةمن البنیة العمران%) ٩(مقدارها 

 :مجاورة الصحة - ١٩
احدى مجاورات رزمة السبعینیات ، تتصف بشكل غیر منتظم وطراز عمراني تقلیدي 

هكتارًا ، ومع ذلك فهي من المجاورات التي شهدت تغیرًا مهمًا في ) ٩,٤(ومساحة محدودة قدرها 
، ) ٣٣(جدول مؤسسة ،  ) ١٠١(بنیتها العمرانیة ، من خالل ما حازت علیه من مؤسسات قدرها 

توزعت على نحو غیر متوازن عبر فتراتها الزمنیة ، طبقًا للعوامل والمتغیرات المؤثرة في هذا 
  .من المجموع الكلي%) ١(الصدد ، بلغت حصة الفترة االولى مؤسسة واحدة فحسب بنسبة 

  )٣٣( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الصحة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١  ١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  
٢٢٠٠  ٢١,٨  ٢٢   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

١٠٠  ١  ١  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  



١٣٤ 
 

٢٦  ٣٥٠٠  ٣٤,٦  ٣٥  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٤٢٠٠  ٤١,٦  ٤٢  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ١٠١  المجموع

  .لمیدانیة الدراسة ا: المصدر 

، %)٢٢(مؤسسة لتشكل نسبة اقتربت من ) ٢٢(فیما زاد العدد في الفترة الثانیة لیصل الى 
ومن مالحظة . ثم تراجع عدد المؤسسات كثیرًا لیكون مؤسسة واحدة فقط هي حصة الفترة الثالثة

ما ان تركزه تغیرات الفترات الزمنیة الثالث االولى ، یمكن القول باضطراب حركة التغیر فیها  ، ك
للبالد بعامة، ما اثر سلبًا في  )(یعود الى تدهور الوضع االقتصادي) ١٩٩٧- ١٩٩٤(في الفترة 

تدني مستوى الدخل ، االمر الذي حدا بسكان المجاورة على سبیل المثال للبحث عن مورد 
لوحدة اضافي یوفر الحد االدنى من متطلبات المعیشة ، وقد تجسد ذلك في تغیر وظیفة جزء من ا

  .السكنیة الى استعمال تجاري
والفترة %) ٣٤,٦(مؤسسة بنسبة ) ٣٥(اما التغیر الحقیقي فقد حصل في الفترة الرابعة بواقع 

وفیما یتعلق بنسبة التغیر فقد . من المجموع الكلي%) ٤١,٦(مؤسسة بنسبة ) ٤٢(الخامسة بواقع 
جعت كثیرًا في الفترة الثالثة لتصبح من مجموع التغیر ، ترا%) ٢٢٠٠(حصلت الفترة الثانیة على 

في حین بلغت ذروتها في الفترة الخامسة %) ٣٥٠٠(، اما الفترة الرابعة فقد نالت %) ١٠٠(
اما نسبة التغیر االجمالي فقد احتلت مرتبة متقدمة . من اجمالي نسب التغیر%) ٤٢٠٠(بواقع 
  .من البنیة العمرانیة للمجاورة%) ٢٦(بواقع 

 :ةمجاورة الكرام - ٢٠
تشكل امتدادًا عمرانیًا بشمال للمجاورة السابقة كما انها تعود لذات تاریخ النشأة ، اتخذت 

) ١١٦(شكًال طولیًا اثر في مشهد التغیر فیها الذي كان شریطیًا ، بلغ مجموع التغیرات التجاریة 
) ٣٤(جدول ،  من المجموع العام %) ٦,٩(مؤسسة حصلت الفترة االولى على ثمان منها بنسبة 

في حین كانت حصة الفترة الثالثة اثنتي %). ٧,٨(، فیما نالت الفترة الثانیة تسع مؤسسات بنسبة 

                                                             
)(  استمر لمدة اربعة  ٨/٨/١٩٩٠ول التحالف الغربي في دتعرضت البالد لحصار اقتصادي جائر ، فرضته

 .عشر عامًا ، اهلك الحرث والنسل



١٣٥ 
 

، فیما كان اقصاها في الفترة الرابعة بواقع خمسین مؤسسة أي ما %) ١٠,٣(عشرة مؤسسة بواقع 
لمجموع من ا%) ٣١,٩(فیما حققت الفترة الخامسة سبعًا وثالثین مؤسسة بمقدار ) ٤٣,١(نسبته 
  .الكلي

  )٣٤( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الكرامة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٦,٩  ٨  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٢٣  

١١٢،٥  ٧,٨  ٩   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

١٥٠  ١٠,٣  ١٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٦٢٥  ٤٣,١  ٥٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٤٦٢،٥  ٣١,٩  ٣٧  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١١٦  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

فیما حصلت الفترة . من مجموع التغیر%) ١١٢,٥(اما نسبة التغیر، فقد نالت الفترة الثانیة 
، فیما حققت %) ٦٢٥(بواقع ، اما الذروة فكانت من حصة الفترة الرابعة %) ١٥٠(الثالثة على 

  .من المجموع الكلي%) ٤٦٢,٥(الفترة الخامسة ما نسبته 
اما نسبة التغیر االجمالي ، فقد جاءت بحجم كبیر اذا ما قورنت بمساحة المجاورة المحدودة 

  .من مساحة البنیة العمرانیة%) ٢٣(، اذ بلغت 
 :مجاورة الشعراء والعلماء - ٢١

 –ته تمثل الحد الشرقي ورأسه یطل على محور النجف تم تخطیطها في هیأة مثلث قاعد
مؤسسة ، توزعت بشكل غیر متناسق عبر ) ٧٦(كربالء بغرب ، بلغ عدید مؤسساتها االجمالي 



١٣٦ 
 

الشرقي اكبر تركز عددي لها على حساب ) القاعدة(محاورها الرئیسة ، فقد شهد المحور 
الثانیة في الشارع الداخلي الذي یخترق  المحورین الشمالي والجنوبي ، فضًال عن تركزها بالدرجة

وعلى كل حال حققت . البنیة العمرانیة فیها وبقدر فاق ما علیه المحوران المذكوران من مؤسسات
من المجموع الكلي،  جدول %) ١٥,٨(مؤسسة بنسبة ) ١٢(الفئة االولى بدایة مهمة بلغت 

اما الفئة الثالثة فقد نالت سبعًا %) ١٠,٥(فیما حصلت الفئة الثانیة على ثمان منها بواقع ). ٣٥(
  .)%١١,٩(، في حین بلغت الفئة الرابعة تسعًا فقط بواقع %) ٩,٢(منها نسبتها 

  )٣٥(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشعراء والعلماء مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٥,٨  ١٢  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

١٠  

٦٦  ١٠,٥  ٨   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٥٨  ٩,٢  ٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٧٥  ١١,٩  ٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٣٣  ٥٢,٦  ٤٠  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٧٦  المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

من %) ٥٢,٦(سسة ، أي ما نسبته مؤ ) ٤٠(اما الفئة الخامسة فكانت ذروة التغیر بواقع 
وهي من دون ریب تسیر بذات الركب ذي االتجاه التصاعدي في میدان التغیر . االجمالي العام

اما نسبة التغیر فهي موافقة في ترتیبها مع ما كانت علیه . التجاري الذي تشهده المدینة عموماً 
من مجموع التغیر ، %) ٦٦(ى فئاتها في مضمار االحجام المطلقة ، حصلت الفئة الثانیة عل



١٣٧ 
 

، فیما اقصاها في الفئة %) ٧٥(، اما الفئة الرابعة فبمقدار %) ٥٨(فیما نالت الفئة الثالثة على 
  .من مجموع التغیر%) ٣٣٣(الخامسة وبواقع 

  .من البنیة العمرانیة للمجاورة%) ١٠(اما نسبة التغیر التجاري االجمالي فكانت 
 :مجاورة الحسین - ٢٢

ًا یقع الى الجنوب من نظیرتها السابقة بذات االمتداد واالتجاه ، بید انها اتخذت موضع
جاءت بشكل مستطیل بإنحراف في اقصى طرفه الغربي بجنوب ، وكان لهذا التشكیل العام اثره 
الكبیر في التوقیع المكاني للمؤسسات التجاریة ، طبقًا إلطالالتها فیما اذا كانت داخلیة او 

  .خارجیة
یه فقد شهد المحوران الخارجیان الشرقي والغربي جل التركزات التجاریة فیها البالغة وبناء عل

ففي الوقت . مؤسسة ، كما ان طبیعة المؤسسات قد اختلفت فیما تتعاطاه من سلع وخدمات) ٧١(
الذي تركزت فیه تلك التي تلبي الطلب المحلي حول المحور الشرقي الذي تشترك فیه عدد من 

، ) المطاعم(اختص بتقدیم خدمات الطریق ) كربالء - نجف(نجد ان المحور الغربي المجاورات ، 
من المجموع الكلي ، %) ١(ومهما یكن االمر فقد نالت الفترة االولى مؤسسة واحدة فحسب بواقع 

  فیما حصلت الفترة الثانیة على سٍت منها بنسبة  ).٣٦(جدول 

  )٣٦(جدول 

  ١٩٩٠:واالجمالي في مجاورةالحسین مابعد حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١  ١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٩  

٦٠٠  ٦,٦  ٦   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٨٠٠  ٨,٨  ٨  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٤٢٠٠  ٤٦,٢  ٤٢  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٣٤٠٠  ٣٧,٤  ٣٤  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 



١٣٨ 
 

   ١٠٠  ٩١  مجموعال

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

، قفزت عالیًا في %) ٨,٨(، زادت قلیًال لتصبح الفترة الثالثة ثمان مؤسسات بمقدار %) ٦,٦(
ثم تراجعت قلیًال في الفترة %) ٤٦,٢(مؤسسة بنسبة ) ٤٢(، بواقع ) ١٧(الفترة الرابعة خریطة 

  .  ن المجموع الكليم%) ٣٧,٤(مؤسسة بنسبة ) ٣٤(الخامسة لتكون 
من %) ٤٢٠٠(واذا ما اردنا تتبع احجام نسبة التغیر نجد ان الفترة الرابعة حلت اوًال بواقع 

، وجاءت بعدها الفترة الثالثة بنسبة %) ٣٤٠٠(مجموع التغیر تلتها الفترة الخامسة بمقدار 
نسبة التغیر من مجموع التغیر ، وفیما یخص %) ٦٠٠(ومن ثم الثانیة بما نسبته %) ٨٠٠(

  .من البناء العمراني للمجاورة%) ٩(االجمالي فقد حققت 
 :مجاورة الحنانة - ٢٣

اطلت بموقعها على اهم شارعین من ذوات األهمیة المحوریة في المدینة ، اذ یحدها من 
بلغ ) كوفة - نجف(، فیما یحدها من الجنوب محور ) كربالء -نجف(الغرب محور الحركة 

مؤسسة وهو تغیر له اهمیته الوظیفیة اذا ما قورنت بالحجم ) ١٠٢( اجمالي ما استحوذت علیه
تركز ُجل مؤسساتها حول المحور الجنوبي ، فیما حل . هكتاراً ) ٤٢,١(المساحي المحدود البالغ 

المحور الغربي رابعًا في مقدار ما تمّكن من مؤسسات بعد ان فاقته في ذلك الشوارع الداخلیة 
جذب لتوقیع عدد من مؤسسات الخدمة الفندقیة ذات المساحة الكبیرة  للمجاورة ، فقد كان عامل

  .نسبیًا ، استحوذت على الجزء االكبر من الحیز المساحي فیه
توزعت المؤسسات في الفئات الزمنیة الخمس بأحجام اقتربت كثیرًا من بعضها ، اال ما 

من %) ١٣,٧(ها بنسبة كانت علیه الفئة الثالثة ، بلغت حصة الفئة االولى اربع عشرة من
فیما كانت الفئة الثانیة بواقع احدى عشرة مؤسسة بنسبة  ).٣٧(المجموع العام ، جدول 

ثم الفئة الرابعة التي شكلت بدایة %) ٢(واما الثالثة فقد نالت مؤسستان فحسب بنسبة %) ١٠,٨(
ا بلغت الفئة ، فیم%) ٣٥,٣(لمرحلة انطالق جدیدة ، اذ حازت على ست وثالثین مؤسسة بواقع 

  .من المجموع الكلي%) ٣٨,٢(الخامسة تسعًا وثالثین مؤسسة بما نسبته 



١٣٩ 
 

من مجموع %) ٢٨٧(اما نسبة التغیر فقد بلغت اعلى مستویاتها في الفئة الخامسة بواقع 
ثم الفئة الثالثة %) ٧٨(وجاءت الفئة الثانیة بنسبة %) ٢٥٧(التغیر ، تلتها الفئة الرابعة بمقدار 

  .من اجمالي التغیر%) ١٤(ا بما نسبته على اقله
  
  

  )٣٧(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحنانة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٣,٧  ١٤  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٢٥  

٧٨  ١٠,٨  ١١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

١٤  ٢  ٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٢٥٧  ٣٥,٣  ٣٦  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢٧٨  ٣٨,٢  ٣٩  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ١٠٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من %) ٢٥(اما بخصوص نسبة التغیر التجاري األجمالي فقد ارتفعت عالیًا حتى بلغت 
شهدت تغیرًا تجاریًا كبیرًا في حجمه وسریعًا بنیتها العمرانیة ، وهذا یؤكد انها من المجاورات التي 

  .في حركته
 :مجاورة الجامعة - ٢٤

. تقع اقصى شرق المدینة ، كما انها تمثل الحد الخارجي للمخطط االساس في هذا االتجاه
من مجموعة المجاورات التي انشئت في العقد الثامن من القرن العشرین ، شغلت حیزًا مساحیًا 
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كتارًا جعلها في المرتبة السادسة على صعید المدینة ، احتلت بموجبه ه) ١٩١,٨(واسعًا قوامه 
قطاعًا قائمًا بذاته على غیر ما علیه معظم المجاورات االخرى في المدینة ، وهي خاصیة انفردت 
بها المجاورات الشمالیة التي تعود لفترة الثمانینیات بعامة بالنظر لما شهدته المدینة من موجة 

مؤسسة ، توزعت في ثالثة محاور ) ٢٦٩(بلغ حجم التغیرات التجاریة . لوافدةكبیرة للهجرة ا
فیما كان الثالث داخلیًا یمرق . الشمالي والغربي منها خارجیان ، اذ كانا اكثر استقطابًا وتوقیعاً 

كان استحداثه استجابة للفیض من حاجة السكان المحلیة . جنوبي -البنیة العمرانیة باتجاه شمالي
وان المحورین المذكورین یبتعدان عن مركز المجاورة بسبب سعة مساحتها ، فیما توزعت  ، سیما

المؤسسات باعداد متفاوتة هنا وهناك ، باستثناء المحور الشرقي الذي خال اال من ثالث منها 
بسبب موقعه الطرفي ، وبالرغم من العدد الكبیر من المؤسسات فقد خلت الفترة االولى منها ، اذ 

  ركة البناء والتشیید قد انطلقت في نهایة عقد الثمانینیات ما حال دون ان ح
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)
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من المجموع %) ٤(ذلك، فیما كانت البدایة من الفترة الثانیة بواقع احدى عشرة مؤسسة بنسبة 
، اما الفترة الرابعة %) ٤,٥(، فیما حققت الفترة الثالثة اثنتي عشرة منها بواقع )٣٨(الكلي ، جدول 

، فیما بلغت قمة التغیر في الفترة %) ٢٨,٦(مؤسسة بنسبة ) ٧٧(فقد تحركت بطریقة القفز لتنال 
وهو دلیل یؤكد قابلیة . من المجموع العام%) ٦٢,٩(مؤسسة ، بما نسبته ) ١٦٩(الخامسة بمقدار 

  .ًا لما علیه من خصائصالمجاورة على االستیعاب واالستقطاب الكبر عدد من المؤسسات طبق

  )٣٨(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجامعة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -   

  

  

٦  

٤  ١١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  -  

١٠٩  ٤,٥  ١٢  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٧٠٠  ٢٨,٦  ٧٧  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

١٥٣٦  ٦٢,٩  ١٦٩  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

   ١٠٠  ٢٦٩  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من المجموع الكلي ، في حین %) ١٠٩(اما نسبة التغیر فكانت حصة الفترة الثالثة منها 
%) ١٥٣٦(مسة بواقع في الفترة الرابعة ، واما قمة التغیر فمن حصة الفترة الخا%) ٧٠٠(بلغت 

من البنیة العمرانیة %) ٦(اما نسبة التغیر التجاري االجمالي فقد بلغت . من مجموع التغیر
  .للمجاورة

 :مجاورة السالم - ٢٥
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) ٢١٥,١(یعود تاریخ انشائها الى عقد التسعینیات ، ذات مساحة مترامیة االطراف بلغت 
ت من خاللها على محاور الحركة الداخلی ة الرئیسة إذ تشترك مع مجاورات سكنیة هكتارًا ، اطَل

مؤسسة، ) ٤٠٠(عدة في الوقوع حولها ، نالت قسطًا وافرًا من مؤسسات التغیر التجاري بلغت 
، وقد تركز ) باستثناء المدینة القدیمة(تمكنت بمقتضاها من الترتیب الرابع على مستوى المدینة 

سوى شریط مساحي محدود  ١٩٩٧العام جل التغیر في الفترتین االخیرتین ، اذ لم تكن حتى 
غربي عند قسمها الجنوبي ، وبالتالي فقد جاءت التغیرات  - المساحة والسكان بامتداد شرقي

  ).٢٠٠١-١٩٩٨(متواضعة حتى الفترة الثالثة 

من %) ٠,٨(ثالث مؤسسات بنسبة ) خلو الفترة االولى(وعلى كل حال ، فقد نالت الفترة الثانیة 
) ٣٩(، جدول %) ٤,٢(فیما حصلت الفترة الثالثة على سبع عشرة منها بنسبة المجموع الكلي ، 

، فیما كانت الفترة الرابعة بذات االتجاه التصاعدي العام في میدان التغیر التجاري ، اذ بلغت 
، واما الفترة الخامسة فكانت على ذات النسق من فورة %) ١٦,٢(مؤسسة شكلت ما نسبته ) ٦٥(

من %) ٧٨,٨(مؤسسة بما نسبته ) ٣١٥(المدینة بعامة ، فقد حازت على  التغیر على مستوى
المجموع العام ، ما یؤكد علو كعبها ضمن مسیرة التغیر ضمن بنیة المجاورة العمرانیة ام المدینة 
بسواء ، فضًال عن قابلیتها على استیعاب المزید من التغیرات لما تتمتع به من مزایا الحجم 

لكبیرین والموقع المكاني المرن من خالل اطاللتها على محاور الحركة المساحي والسكاني ا
   .الرئیسة

  )٣٩(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة السالم مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -    

  

  
٠,٨  ٣   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  -  

٥٦٧  ٤,٢  ١٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  
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٨  ٢١٦٧  ١٦,٢  ٦٥  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

١٠٥٠٠  ٧٨,٨  ٣١٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٤٠٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من مجموع التغیر ، فیما نالت %) ٥٦٧(اما نسبة التغیر ، فقد بلغت حصة الفترة الثالثة 
، اما الفترة الخامسة فكان %) ٢١٦٧(بعة ما یؤكد انها بدایة انطالقة سریعة جدًا فكانت الفترة الرا

ى بواقع    .من المجموع الكلي %)١٠٥٠٠(لها القدح المعّل

  .من البنیة العمرانیة للمجاورة%) ٨(اما نسبة التغیر االجمالي فبلغت 

 :مجاورة الغري - ٢٦

نشاتها ، امتدت على مساحة بلغت تنتمي الى مجموعة مجاورات عقد التسعینیات في 
مؤسسة عبر ست عشرة سنة بعد خلو الفترة االولى من أي ) ١٦٧(هكتارًا ، تمكنت من ) ٦٣,٨(

من المجموع العام ، جدول %) ١,٨(منها، اما الفترة الثانیة فقد حظیت بثالث مؤسسات نسبتها 
، فیما استقرت الرابعة عند %) ٩(، في حین حققت الفترة الثالثة خمس عشرة منها بواقع ) ٤٠(

) ١٢٠(، اما ذروة التغیر فكانت في الفترة الخامسة بواقع %) ١٧,٤(تسع وعشرین مؤسسة بنسبة 
تركزت جلها حول محاورها الخارجیة سوى . من المجموع العام %)٧١,٨(مؤسسة ، أي ما نسبته 

  .الجنوبیة منها ، إذ تقع في مواجهة الحزام االخضر كضاغط بشري
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  )٤٠(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغري مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -   

  

  

١٤  

١,٨  ٣   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  -  

٥٠٠  ٩  ١٥  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٩٦٧  ١٧,٤  ٢٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٤٠٠٠  ٧١,٨  ١٢٠  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

   ١٠٠  ١٦٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

فیما نالت الفترة . من المجموع الكلي%) ٥٠٠(اما نسبة التغیر فقد بلغت في الفترة الثالثة 
 ، واما العالمة الفارقة في مسیرة التغیر فقد كانت من حصة الفترة الخامسة%) ٩٦٧(الرابعة 
  .من مجموع التغیر%) ٤٠٠٠(بواقع 

  .من البنیة العمرانیة%) ١٤(اما نسبة التغیر التجاري االجمالي فقد استوت على 

 :مجاورة االطباء - ٢٧

انشئت على مرحلتین قسم في عقد السبعینیات واخر ابان الثمانینیات بمساحة محدودة نسبیًا 
مؤسسة توزعت بتغایر ) ٦٥(لغت هكتارًا ، حازت على مجموعة من التغیرات ب) ٤١,٦(بلغت 

عبر اربع من فتراتها الزمنیة ، اذ ابتدرت الفترة الثانیة خط الشوارع بواقع مؤسستین فحسب بنسبة 
فیما شهدت الفترة الثالثة زیادة طفیفة فاصبحت ستًا ). ٤١(من المجموع الكلي ، جدول%) ٣,١(

، ثم قفزت عالیًا %)١٥,٤(بعة بمقدار ، ثم استوت على عشٍر منها في الفترة الرا%) ٩,٢(بنسبة 
  .من المجموع الكلي%) ٧٢,٣(مؤسسة بما نسبته ) ٤٧(في الفترة الخامسة لتصل 
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توزعت المؤسسات بشكل غیر متوازن عبر جهات المجاورة ، اذ شكل المحور الشرقي منها 
  .مركز الثقل الوظیفي ، فیما قلت كثیرًا فیما سواه السباب موقعیة بحتة

  )٤١(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة االطباء مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -    

  

  

٧  

٣,١  ٢   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  -  

٣٠٠  ٩,٢  ٦  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٥٠٠  ١٥,٤  ١٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢٣٥٠  ٧٢,٣  ٤٧  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٦٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من مجموع التغیر ، في حین  حصلت %) ٣٠٠(اما نسبة التغیر فقد حازت الفترة الثالثة
، فیما تضاعفت في الفترة الخامسة باكثر من اربع مرات %) ٥٠٠(الفترة الرابعة على ما نسبته

اما فیما یتعلق بنسبة التغیر التجاري االجمالي . من مجموع التغیر%) ٢٣٥٠(ن عن سابقتها لتكو 
  .من مجمل بنیتها العمرانیة%) ٧(فقد بلغت 

  

  

 :مجاورة الوفاء - ٢٨
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بلغت مساحة كبیرة نسبیًا . تمثل بدایة اقصى شرقیة لكتلة عمرانیة جدیدة تنتهي غرباً 
) ٢١٨(ت علیه من مؤسسات التغیر التجاري هكتارًا ، فیما بلغ مجمل ما استحوذ) ١٩١,٨(قوامها 

فقد بلغت حیازة الفترتین األولى والثانیة . مؤسسة، تركز جلها في الفترتین الزمنیتین األخیرتین
لكل منهما من المجموع الكلي على التوالي، جدول %) ٢,٣(خمس مؤسسات لكل منهما وبنسبة 

مؤسسة ) ٦٠(، اما الفترة الرابعة فحصتها %) ٦(منها بنسبة ) ١٣(فیما نالت الفترة الثالثة ). ٤٢(
مؤسسة بنسبة ) ١٣٥(، فیما تحققت ذروة سنام التغیر في الفترة الخامسة بواقع %) ٢٧,٥(بمقدار 

  .من المجموع األجمالي%) ٦١,٩(
وبالرغم من ان تاریخ نشأتها یعود الى حقبة الثمانینیات ، اال أن حركة البناء والتشیید لم 

روتها إال في حدود النصف الثاني من تسعینیات القرن العشرین ، دلت علیه اقیام تكن لتبلغ ذ
  .التغیرات المتواضعة ، السیما في الفترتین األولیتین

  )٤٢(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الوفاء مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  عددال

٢,٣  ٥  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٥  

١٠٠  ٢,٣  ٥   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٢٦٠  ٦  ١٣  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

١٢٠٠  ٢٧,٥  ٦٠  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٢٧٠٠  ٦١،٩  ١٣٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢١٨  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 
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العمرانیة وبالقدر الذي حددته ظروف الموقع تفاوت توزیع المؤسسات مكانیًا عبر البنیة 
ففي الوقت الذي شكل فیه المحور الجنوبي منها مركز ثقل التغیر ألسباب . المكاني للمجاورة

تتعلق بكثافة الحركة اآللیة فیه ، نجد ان الحد الشرقي قد خال منها تمامًا لموقعه الهامشي كحد 
  .وهكذا الحال مع المحاور اُألخرى. خارجي
من المجموع الكلي ، ثم الفترة الثالثة بواقع %) ١٠٠(غت نسبة التغیر في الفترة الثانیة بل

وأما قمتها فقد كانت في الفترة الخامسة %) ١٢٠٠(فیما حصلت الفترة الرابعة على %) ٢٦٠(
من %) ٥(فیما شكلت نسبة التغیر التجاري األجمالي . من المجموع الكلي%) ٢٧٠٠(بمقدار 

راني للمجاورة السكنیة ، وهي رغم تواضعها من الناحیة الكمیة اال إنها ذات اهمیة كبیرة البناء العم
  .قیاسًا بالمساحة الواسعة 

 :مجاورة العروبة - ٢٩
كذلك في حجم المساحة البالغة . ترجع نشأتها لذاك الذي كانت علیه سابقتها واللتین تلیانها

التغیر التجاري الذي تمكنت منه على مستوى حازت الترتیب الثالث في مقدار . هكتاراً ) ٢١١,٥(
مؤسسة ، توزعت في فئاتها الزمنیة الخمس بأعداد مهمة، وهي في ذات ) ٤٢٨(بواقع . المدینة

  .الوقت مؤشرات كمیة عن طبیعة حركة التغیر واتجاهها وسرعتها

 ).٤٣(من المجموع العام ،  جدول %) ١٥,٩(مؤسسة بنسبة ) ٦٨(حققت الفئة األولى 
 )٣٥(، اما الفئة الثالثة فقد حصلت على %) ١٢,٤(منها بواقع ) ٥٣(ما نالت الفئة الثانیة فی

مؤسسة، ) ١٢٦(، واما مركز ثقل التغیر فقد كان في الفئة الرابعة بواقع %) ٨,٢(منها بما نسبته 
من %) ٣٤,١(نسبته  مؤسسة اي ما) ١٤٦(ثم الفئة الخامسة بأجمالي مقداره %) ٢٩,٤(بنسبة 

  .مجموع الكليال
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  )٤٣(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العروبة مابعد

  التغیر

  المدة

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٥,٩  ٦٨  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٩  

٧٨  ١٢,٤  ٥٣  ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٥١  ٨,٢  ٣٥  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٨٥  ٢٩,٤  ١٢٦  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢١٥  ٣٤,١  ١٤٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٤٢٨  المجموع

 .الدراسة المیدانیة : المصدر 

ان هذا الحجم الكبیر من المؤسسالت لم یدع محورًا إال وطاله التغیر ، سواءٌ أكان رئیسًا 
 ىعن ضخامة حجم التغیر ومتغیرات ُأخر یفصح وهو ایضًا مؤشر . ام ثانویًا ، خارجیًا ام داخلیاً 

  .كما سیرد الحقاً  -ا اثرها في التشكل العام لشبكة انتشارهاكان له
اما نسبة التغیر فقد جاءت معبرة عن حصته وثقل كل فترة زمنیة في مقدار المتحقق عبر 

من المجموع الكلي ، في حین حصلت %) ٧٨(عقدین من الزمن ، فأما الفترة الثانیة فقد نالت 
في الفترة الرابعة ، فیما بلغت اقصاها في الفترة %) ١٨٥(، زادت الى %) ٥١(الفترة الثالثة على 

  .من المجموع الكلي%) ٢١٥(الخامسة بما نسبته 
  .من البناء الوظیفي في المجاورة%) ٩(فیما بلغت نسبة لتغیر االجمالي  

 :مجاورة الجمعیة - ٣٠
ذت بشرق اتخ) الوفاء(شكلت اقصى غرب النطاق العمراني الذي ابتدرته المجاورة السابقة 

كربالء أثرًا في  -شكًال في هیأة مثلث قائم الزاویة ، إذ كان إلتجاه محور الحركة الرئیس نجف
وبالتالي فقد تغایرت . هكتارًا وفي شكله الهندسي المشار الیه) ١٤٥,٨(حجمه المساحي البالغ 
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ها التي المحاور في اطوالها واتجاهات امتدادها ومقدار المتحقق فیها من توقیع وتركز لمؤسسات
و على الرغم من طول الوتر ، أال انه خال من التغیرات تقریبًا ، إذ . مؤسسة) ١٩٠(بلغ اجمالیها 

األخضر ، واما ) الحزام(لم یفد من اطاللته على المحور المذكور لوجود محدٍد من األستعمال 
واما . نف أخرلص) صناعیة(القاعدة ورغم اهمیة وحجم التغیر فیها ، اال انها تعود في اغلبها 

القائم من اضالعه فقد حاز على عدد محدود متناثر هنا وهناك ، فیما شهدت قمته تركزًا شدیدًا ، 
فیما حققت داخلیتها عددًا . سوى أن قصر األمتداد حال دون ثقل یناظر حجم المجاورة ومساحتها

  .مهمًا منها لتلبي قسطًا وافرًا من حاجة السكان فیها
حقق نوعًا من التوازن في حجم وسرعة وتیرة التغیر فیه ، اذ حصلت  وعلى العموم ، فقد

فیما نالت . )٤٤(من المجموع العام ،  جدول %) ٧,٤(مؤسسة بواقع ) ١٤(الفترة االولى على 
) ٣١(، في حین قفزت الفترة الثالثة لتحصل على %) ١١(منها بنسبة ) ٢١(الفترة الثانیة 

  %).٢٥,٨(مؤسسة بواقع ) ٤٩(الفترة الرابعة  فیما حققت%) ١٦,٣(مؤسسة بمقدار 

من المجموع %) ٣٩,٥(مؤسسة بما نسبته ) ٧٥(فقد نالت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(اما الفترة الخامسة 
  ) .١٨(خریطة  .الكلي

  )٤٤(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورةالجمعیة مابعد

  التغیر                   

               المدة  

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٧,٤  ١٤  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٦  

١٥٠  ١١  ٢١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٢٢١  ١٦,٣  ٣١  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٣٥٠  ٢٥,٨  ٤٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٥٣٦  ٣٩,٥  ٧٥  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 
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   ١٠٠  ١٩٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

اذ حققت الفترة . ر معبر عن تركزات األحجام طبقًا لفتراتها الزمنیةاما نسبة التغیر فهي خی
في %) ٣٥٠(فیما كانت %) ٢٢١(ونالت الفترة الثالثة . من مجموع التغیر%) ١٥٠(الثانیة 

وبخصوص نسبة التغیر . من مجموع التغیر%) ٥٣٦(الفترة الرابعة وأما آخرها فقد حازت على 
  .من البنیة العمرانیة للمجاورة %)٦(التجاري األجمالي فقد بلغت 

 :مجاورة العسكري - ٣١
شكلت بدایة لقطاع عمراني جدید واسع تشكل منها والتي تلیها ، كما انهما تمثالن نهایة 

حققت تغیرًا تجاریًا . من المدینة) الشرقي(المعمور الحضري للقطاع الشمالي في قسمه األیمن 
) ٤٧(فقد نالت الفئة األولى . ل فئاته الزمنیةمؤسسة ، توزعت بأحجام مهمة في مجم) ٣٨٧(بلغ 

مؤسسة بنسبة ) ٥٧(من المجموع الكلي ، فیما حصلت الفئة الثانیة على %) ١٢,١(منها بواقع 
منها ، بما نسبته ) ٤٤(في حین كانت الفئة الثالثة اقلها حجمًا بواقع ). ٤٥(، جدول ) ١٤,٧(
، فیما %)١٧,٩(ي الفئة الرابعة بنسبة مؤسسة ف) ٦٩(، زادت من بعدها فأصبحت %) ١١,٤(

  .من المجموع الكلي%) ٤٣,٩(مؤسسة ، بمقدار ) ١٧٠(بلغت اقصاها في الفئة الخامسة بواقع 
من المجموع الكلي ، فیما حصلت الفئة %) ١٢١(نسبة التغیر ، فقد نالت الفئة الثانیة اما 
  زادت كثیرًا لتصبح الفئة، %) ١٤٧(، في حین حققت الفئة الرابعة %) ٩٤(الثالثة على 
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  )٤٥(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة العسكري مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٢,١  ٤٧  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٧  

١٢١  ١٤,٧  ٥٧   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٩٤  ١١,٤  ٤٤  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٤٧  ١٧,٩  ٦٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٦٢  ٤٣,٩  ١٧٠  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٣٨٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من مساحة %) ٧(اما نسبة التغیر األجمالي فقد بلغت . من المجموع الكلي%) ٣٦٢(الخامسة 
  .البنیة العمرانیة للمجاورة

 :اورة المكرمةمج - ٣٢
رت محاور الحركة السیما محور ) ٢٥١,٨(تمتاز بحیز مساحي كبیر بلغ  هكتارًا ، أَث

كربالء في رسم حدودها الخارجیة األمر الذي اعطاه حالة من التشكل النهائي اختلفت بها  -نجف
فر فضًال عن تظا. عما سواها في التوزع المكاني لمؤسساتها ومورفولوجیتها الوظیفیة من بعد

عوامل اخرى كان لها ارهاصاتها في بلوغها الحجم األجمالي من المؤسسات التجاریة البالغ 
السیما موقعها البعید نسبیًا عن المركز . مؤسسة ، تصب في خانة اكتفاء مجتمعها ذاتیاً ) ٥١١(

فیها التجاري الرئیس ، لقد توزع الحجم األجمالي في مجموع فئاتها الخمس وبأقیام مهمة ،  برزت 
قمتان تمثلت في الفترتین األولى والخامسة ضمت بین دفتیها ثالث قمم ثانویة فقد نالت الفترة 

فیما حصلت الفترة . )٤٦(من المجموع الكلي ،  جدول %) ٢٦,٤(مؤسسة بنسبة ) ١٣٥(األولى 
 منها بمقدار) ٥٣(، في حین بلغت الفترة الثانیة %) ٣٤,٤(مؤسسة بواقع ) ١٧٦(الخامسة على 
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في حین بلغ حجم الفترة %). ٩,٨(مؤسسة بنسبة ) ٥٠(، اما الفترة الثالثة فنالت %) ١٠,٤(
  .من المجموع الكلي%) ١٩(مؤسسة بما نسبته ) ٩٧(الرابعة 

  )٤٦(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المكرمة مابعد

  التغیر                   

          المدة       

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٢٦,٤  ١٣٥  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٩  

٣٩  ١٠,٤  ٥٣   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٣٧  ٩,٨  ٥٠  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٧٢  ١٩  ٩٧  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

١٣٠  ٣٤,٤  ١٧٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٥١١  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من المجموع الكلي ، فیما كانت الفترة %) ٣٩(رة الثانیة اما نسبة التغیر فقد نالت الف
فیما كان اعالها من حصة %) ٧٢(في حین حضیت الفترة الرابعة بنسبة %) ٣٧(الثالثة بواقع 

  .من المجموع الكلي%) ١٣٠(الفترة الخامسة بواقع 

  .جاورةمن البنیة العمرانیة للم%) ٩(ولبیان نسبة التغیر التجاري األجمالي ، فقد شغلت 

بعد الفراغ من بحث التغیر التجاري ضمن القطاع الشمالي في قسمه الشرقي فأن قسمًا 
كربالء ذو األتجاهین  -آخر یقابله یمثل المجنبة الغربیة منه یفصل بینهما المحور الرئیس نجف

یاباً    .ذهابًا وإ
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النصر  هي ابي طالب ، )(یتكون هذا القسم من ثالث مجاورات سكنیة مكتملة العمران
ومجاورة المیالد ، انشئت ضمن المدة الممتدة من عقد الثمانینیات حتى العام األول من األلفیة 

هكتارًا مكونة مع بعضها محورًا طولیًا بإتجاه عام ) ٤٤٦،٧(الثالثة ، نالت حیزًا مساحیًا كبیرًا بلغ 
ا جمیعًا ، فأن نجف الحد الشرقي له -وفي الوقت الذي یمثل محور كربالء. شمالي/ جنوبي

المقبرة العامة تمثل ضاغطًا بشریًا وقاطعة إلستمراریة خطتها من ناحیة الغرب ، وبالتالي فهي 
والتخزین فقد ) معمل األلبسة الجاهزة(بمثابة نهایة المدینة من هذا األتجاه ، اما منطقة الصناعة 

  .شكلت الضاغط المساحي من الجهة الجنوبیة

لعوامل عدة كان لكل منها سماتها وخصائصها الجغرافیة التي  ومهما یكن األمر وطبقاً 
  . أثرت في حجم التغیرات وسرعة وتیرتها وشكل حركتها ضمن موجة التغیر العام

ستكون محطة بحثنا أألولى من قسمه الجنوبي ثم األتجاه شماًال وصوًال الى نهایة المعمور 
  :الحضري في المدینة وعلى النحو اآلتي 

  

  

  :ابي طالبمجاورة  - ٣٣
هكتارًا وهي احدثها نشأةً في ) ٤٢,٦(م ، بمساحة ارضیة قوامها ٢٠٠١انشئت في العام 

تركزت  ).٤٧(، جدول مؤسسة ) ١٧(المدینة ، حققت قدرًا محدودًا من التغیر التجاري بواقع 
من المجموع الكلي ، فیما بلغت نسبة التغیر %) ١٠٠(في الفترة الخامسة ، بنسبة  اً جمیع

  .من بنیة المجاورة العمرانیة%) ١(مالي جاإل
  
  
  
  

                                                             
)(  تم استثناء مجاورات النداء السبع ضمنه)لعدم اكتمال بنیتها العمرانیة) اقصى الشمال. 
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  )٤٧(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة ابي طالب مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠  -  -  -    

  

  

١  

١٩٩٧ - ١٩٩٤   -  -  -  

٢٠٠١ - ١٩٩٨  -  -  -  

٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  -  -  -  

١٠٠  ١٧  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  -  

    ١٠٠  ١٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

 :مجاورة النصر  - ٣٤

یرجع تاریخ انشاؤها لعقد الثمانینیات من القرن الماضي ، ذات مساحة واسعة مقدارها 
ة ، تمكنت من خاللها احتالل المرتبة مؤسس) ٥٣٩(هكتارًا ، بلغ حجم المؤسسات فیها ) ٢٩١,٥(

االولى في سلسلة تراتب احجام التغیر التجاري في المدینة ، لذلك احتشدت محاورها المختلفة 
سیما الداخلیة الرئیسة بتراكزات عالیة ، اذ تحقق مسافة وصول مقبولة من جهاتها المختلفة، فیما 

منطقة (عن مركزها ولوجود فاصل مساحي قلَّ عدیدها عند الحد الخارجي الشرقي بسبب بعده 
، اما الحد الخارجي الغربي فقد خال منها تمامًا ) نجف -كربالء(بینه ومحور ) حزام اخضر

  .لمواجهته المباشرة وقربه الكبیر من المقبرة العامة ، كما سبق ذكره

لفترة وعلى كل حال توزع اجمالي المؤسسات باعداد اخذت نسقًا تصاعدیًا بلغ ذروته في ا
فاما الفترة االولى فقد حصلت على ). ٤٨(الخامسة اذ لم یدانیها نظیر على االطالق ، جدول 
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منها بنسبة ) ٥٠(من المجموع الكلي ، فیما نالت الفترة الثانیة %) ٤,١(مؤسسة بواقع ) ٢٢(
  %).١٠,٦(مؤسسة بواقع ) ٥٧(، في حین حققت الفترة الثالثة %) ٩,٣(

  )٤٨(جدول 

  ١٩٩٠:التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة النصر مابعدحجم ونسبة 

  التغیر

  المدة

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٤,١  ٢٢  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

١٠  

٢٢٧  ٩,٣  ٥٠  ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٢٥٩  ١٠,٦  ٥٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٧٤٥  ٣٠,٤  ١٦٤  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

١١١٨  ٤٥,٦  ٢٤٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٥٣٩  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

فیما بلغت ذروتها في %) ٣٠,٤(مؤسسة بنسبة ) ١٦٤(اما الفترة الرابعة فقد حازت على 
اما نسبة . من المجموع الكلي%) ٤٥,٦(مؤسسة اي ما نسبته ) ٢٤٦(الفترة الخامسة بواقع 

من المجموع %) ٢٢٧(الفترة الثانیة التغیر فهي بذات النسق الترابي لالحجام المطلقة ، فقد نالت 
، في حین حققت الفترة الرابعة ما مقداره %) ٢٥٩(العام ، فیما حصلت الفترة الثالثة على 

ا نسبة %) ١١١٨(فیما بلغت قمتها في الفترة الخامسة بواقع %) ٧٤٥( من اجمالي التغیر، أمّ
 .في المجاورة من التشّكل البنیوي%) ١٠(التغیر التجاري االجمالي فقد حققت 

 :مجاورة المیالد - ٣٥

تعود الى مجموعة عقد التسعینییات في تاریخ نشأتها ، ذات مساحة واسعة بلغت 
هكتارًا ، وطبقًا لتوافر مقومات االستقطاب كمشتركات مع غیرها من المجاورات ) ١٠٢,٦(
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رتیب مكنتها من الت). ٤٩(مؤسسة ، جدول ) ٥٠٧(االخرى ، فقد بلغ حجم التغیر االجمالي 
  .الرابع ضمن قائمة التراتب الحجمي للتغیرات التجاریة ضمن البنیة العمرانیة في المدینة

  .من المجموع الكلي%) ٨,١(مؤسسة بنسبة ) ٤١(حققت الفترة االولى 

  )٤٩(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المیالد مابعد

  التغیر

  المدة

  

  نسبة التغیر االجمالي  ة التغیرنسب  %  العدد

٨,١  ٤١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

١١,٥  

٨٨  ٧,١  ٣٦  ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٨٥  ٦,٩  ٣٥  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٢٧١  ٢١,٩  ١١١  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٦٩٣  ٥٦  ٢٨٤  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٥٠٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

مؤسسة ) ٣٥(، اما الفترة الثالثة فنالت %) ٧,١(منها بواقع ) ٣٦(فیما بلغت الفترة الثانیة 
، اما ذروة %) ٢١,٩(مؤسسة بواقع ) ١١١(، في حین حازت الفترة الرابعة على %) ٦,٩(بنسبة 

. من المجموع الكلي%) ٥٦(مؤسسة بواقع ) ٢٨٤(التغیر فقد حظیت بها الفترة الخامسة بمقدار 
ذكر ، فقد شهدت المحاور الداخلیة زخمًا وطبقًا السباب تتعلق بوجود المحددات البشریة سابقة ال

  .عالیًا لتركز مؤسساتها كل بحسبه

اما بخصوص نسبة التغیر فقد تباینت بالقدر الذي كان علیه تفاوت االحجام في فتراتها 
فیما حصلت الفترة الثالثة على . من المجموع الكلي%) ٨٨(فاما الفترة الثانیة فقد حققت . الزمنیة

، فیما استحوذت الفترة الخامسة على النسبة %) ٢٧١(الت الفترة الرابعة ، في حین ن%) ٨٥(
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من المجموع الكلي ، كذلك فقد بلغت نسبة التغیر التجاري االجمالي %) ٦٩٣(االكبر بواقع 
  .من بنیة المجاورة العمرانیة%) ١١,٥(

ُ مجاورات الجدیدة االولى ، الثان یة ، الثالثة وباالنتقال الى قطاع الجدیدات الذي تكونه
والرابعة ، فهو یقع الى الجنوب والجنوب الشرقي من المدینة القدیمة ، وهي تعود الى فترة 

) ٢٩٤,٧(الستینیات من القرن الماضي ، ذات بنیة عمرانیة قدیمة امتدت عبر مساحة مقدارها 
  :هكتارًا ، نعرض لها كل بشخصها وعلى النحو االتي

 :مجاورة الجدیدة االولى - ٣٦

) الشرقي(هكتارًا ، شكلت جهتها الشمالیة المدخل الرئیس ) ٧٨,٤(ساحة قدرهاشغلت م
امتازت خطتها بنظام رباعي صارم ، كما هو حال نظیراتها الثالث . للمنطقة التجاریة المركزیة

ورغم انها من المجاورات محدودة المساحة نسبیًا ، اال انها ضمت حجمًا ضخمًا من . االخرى 
مؤسسة تمكنت بمقتضاه من المرتبة الثالثة في سلسلة احجام التغیر ) ٤٣٥(بلغ  التغیر التجاري ،

ما یؤكد فاعلیة تأثیر عامل القرب المكاني من المنطقة التجاریة . على صعید المدینة عامةً 
الوظیفي لالخیرة في غزوها المجاورات القریبة ) الالاستقرار(المركزیة من جهة ، وداینمیة الحراك 

كمركز . یاط مؤكد ورئة تتنفس من خاللها ، جراء عملیات النمو والتطور الوظیفيمنها كاحت
  .رئیس وقلب نابض القتصاد المدینة الحضري

توزعت احجام التغیر التجاري فیها على فتراتها الخمس وباقیام مهمة ، فضًال عن شهودها 
من المجموع الكلي ، %) ١٧,٧(مؤسسة بما نسبته ) ٧٧(لقمتین احداهما في الفترة االولى بواقع 

وهي لم تأِت اعتباطًا انما بتأثیر مضاف لما سبق ذكره ، تمثل بوجود مركز تجارة الجملة للفواكه 
، مما تسبب في حركة تجاریة نشیطة تم بموجبها استحداث العدید من ) خان المخضر(والخضر 

، %) ١٣,٨(ن منها بواقع المؤسسات تحلقت حوله وبالقرب منه ، فیما نالت الفترة الثانیة ستو 
وربما یعود ). ٥٠(، جدول %) ١١,٣(مؤسسة بنسبة ) ٤٩(تراجع العدد في الفترة الثالثة لیكون 

  .السبب الى تحول مكان مركز تجارة الجملة المذكور الى مكان اخر في نهایة عقد التسعینیات
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مؤسسة اي ما ) ٧٣(ومع حالة االنفتاح التي شهدتها المدینة ، فقد بلغت الفترة الرابعة 
مؤسسة بنسبة ) ١٧٦(، فیما حصل التحول الكبیر في الفترة الخامسة بواقع %) ١٦,٨(نسبته 

  .من المجموع الكلي%) ٤٠,٤(

  

  

  )٥٠(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة االولى مابعد

  التغیر                   

       المدة          

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٧,٧  ٧٧  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٤١  

٧٨  ١٣,٨  ٦٠   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٦٤  ١١,٣  ٤٩  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٩٥  ١٦,٨  ٧٣  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٢٢٨  ٤٠،٤  ١٧٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ٤٣٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

في قربها  - كما اسلفنا - اعد قد فرضته مزیة الموقع المكانيان فورة التغیر التجاري المتص
وارتباطها مع المنطقة المركزیة عبر عدد من الشوارع التي تخترق بنیتها العمرانیة افضت الى 
حالة من االرتباط العضوي ومرونة في حركة االتصال بینهما ، وفي ضوء الظروف االمنیة 

المنطقة (لى االن ، قد تسببت في غلق منفذ دخولها الحساسة وما تبعها من اجراءات دقیقة ا
الرئیس ، االمر الذي جعل من مجاورتنا هذه البدیل المرن لحركة المرور النافذ عبرها ) المركزیة

والحال هذه فقد اصبحت مركز جذب واستقطاب للعدید من المؤسسات بالقدر . وصوًال لالولى 
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التجاري على نحٍو خاص ، نافست بموجبه اكبر  الذي اعطاها ثقًال مهمًا في میدان التغیر
  .مجاورات المدینة حجمًا ومساحة وبافضلیة تمثلت بالصفة المركزیة للعدید من سلعها وبضائعها

لقد مارست عملیات الغزو واالحالل والتركز دورها بشكل كبیر ولما تزل ، تجسدت في 
اذ . ا العمرانیة ، بل وعلى حسابهااستمراریة استحداث وتوقیع المؤسسات التجاریة ضمن بنیته

ادت حركة االستثمارات الكبیرة ، فیها الى هجرة واضحة للسكان ازاء االغراءات المقدمة كبدل 
  .شراء للوحدة السكنیة ، مما تسبب في فورة الثمان االرض واقیام االیجار

وع التغیر الكلي من مجم%) ٧٨(اما فیما یتعلق بنسبة التغیر ، فقد بلغت في الفترة الثانیة 
، فیما بلغت %) ٩٥(، واما الفترة الرابعة فقد حصلت على %) ٦٤(، في حین نالت الفترة الثالثة 

  .من المجموع الكلي%) ٢٨٨(ذروتها في الفترة الخامسة بواقع 

من البنیة العمرانیة %) ٤١(واما نسبة التغیر التجاري االجمالي فقد ارتفعت كثیرًا بواقع 
  .ا یؤكد ضخامة حجم التغیر وسرعة وتیرته وعلو موجتهللمجاورة ، م

 :مجاورة الجدیدة الثانیة - ٣٧

) ٣٠,٢(تشكل امتدادًا عمرانیًا طولیًا الى الغرب من المجاورة السابقة ، بمساحة قدرها 
الجنوبي اال ان حجم التغیر ) الخارجي(هكتارًا ، ورغم مواجهتها للمنطقة المركزیة في حدها 

مؤسسة ، اذ كان ) ٢٣٨(یكن بالقدر الذي كانت علیه نظیرتها السابقة ، حققت  االجمالي فیها لم
اثر في ذلك ، سیما وان الطرق تؤدي الى المنطقة  - اقصى غرب المدینة -لموقعها الداخلي

التجاریة المركزیة من جهة الشرق وعبر منفٍذ وحید ، ومع هذا فهو تغیر له اهمیته الوظیفیة حقق 
بعة والعشرین على مستوى المدینة ، االمر الذي یؤكد بدوره حجم تأثیر المنطقة لها المرتبة السا

  .المركزیة في احداث التغیر ضمن بنائها الوظیفي

جاءت مؤسساتها متقاربة في احجامها عبر فتراتها الزمنیة باستثناء الفترة الخامسة منها 
جموع العام ، اما بالنسبة للفترة من الم%) ٣٤(مؤسسة وبنسبة ) ٨١(التي حققت اكبر قدٍر بواقع 

مؤسسة ) ٣٢(، فیما حصلت الفترة الثانیة على %) ١٧,٧(منها بواقع ) ٤٢(االولى فقد نالت 
).  ٥١(، جدول %) ١٦,٤(منها بواقع ) ٣٩(، اما الفترة الثالثة فقد حققت %) ١٣,٤(بمقدار 

  .مجموع الكليمن ال %)١٨,٥(مؤسسة بما نسبته ) ٤٤(فیما حازت الفترة الرابعة 
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اما نسبة التغیر كدالة لتركز التغیر التجاري بحسب فترتها الزمنیة ، فقد حصلت الفترة 
  فیما بلغت الرابعة%) ٩٣(اما الفترة الثالثة فنالت . من مجموع التغیر%) ٧٦(الثانیة على 

  

  

  

  )٥١(جدول 

  ١٩٩٠:نیة مابعدحجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثا

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

١٧,٧  ٤٢  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٢٣  

٧٦  ١٣,٤  ٣٢   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٩٣  ١٦,٤  ٣٩  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

١٠٥  ١٨,٥  ٤٤  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

١٩٣  ٣٤  ٨١  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢٣٨  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : صدر الم

اما نسبة . من المجموع الكلي %)١٩٣(، زادت في الفترة الخامسة لتصبح %) ١٠٥( 
من البنیة العمرانیة للمجاورة ، ما یؤكد ضخامة حجم التغیر %) ٢٣(التغیر االجمالي فقد بلغت 

 .فیها

 :مجاورة الجدیدة الثالثة - ٣٨
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لیشكل شارع المدینة المنورة أحد أهم الشوارع تقع الى الجنوب من مجاورة الجدیدة االولى 
هكتارًا ضمت عددًا من التغیرات ) ٨٣,٧(التجاریة في المدینة فاصًال بینهما ، بلغت مساحتها 

التجاریة ، توزعت باعداد وتركزات تباینت من مكان الخر بحسب االهمیة الوظیفیة لكل منها ، 
ثانیُا ثم الشارع ) حنون(االولى فیما حل الشارع الغربي  وعلیه فقد حل الشارع المذكور آنفًا بالمرتبة

  .ثالثًا واما محور الحركة الجنوبي فقد حلَّ اخیراً ) المناذرة -النجف (الشرقي المطل على محور 

كان لكل فترة ). ٥٢(جدول (مؤسسة ، ) ١٤٢(وعلى العموم فقد حققت تغیرًا اجمالیًا بلغ 
للعوامل المؤثرة في حجم وسرعة التغیر ، حققت الفترة  زمنیة ضمن مدة الدراسة حصتها طبقاً 

من المجموع العام ، اما الفترة الثانیة فقد تراجعت عن %) ٣٠,٣(مؤسسة بواقع ) ٤٣(االولى 
منها ) ٢٧(، فیما حصلت الفترة الثالثة على %) ١٣,٤(مؤسسة بنسبة ) ١٩(االولى اذ نالت 

، واما الفترة الخامسة %) ٢٦(مؤسسة بنسبة ) ٣٧(وحازت الفترة الرابعة على %) ١٩(بواقع 
  .فكانت اقلها عددًا وبشكل مغایر لما علیه االتجاه العام للتغیر التجاري في المدینة

ان تراجع حجم التغیر التجاري وتفاوته بحسب الفترات الزمنیة فیها یعود السباب تتعلق 
كزیة ، وبالتالي تدرج نفوذها وسیطرتها بموقع المجاورة البعید نسبیًا عن المنطقة التجاریة المر 

الوظیفیة ، كما ان ِقدم نشأتها التاریخیة نسبیًا تسبب في تغیرات مهمة سابقة لمدة الدراسة ، فضًال 
عن االهمیة النسبیة للشوارع فیها ، سواء ما كان منها ذو موقع طرفي كما في المحور الجنوبي 

المؤسسات قیاسًا بامتداده الطویل نسبیًا ، ام نوع  الذي لم یستحوذ اال على عدد قلیل جدًا من
الممارسات الوظیفیة في بعضها االخر ، كما هو الحال في الشارع الغربي منها ، اذ تركزت فیه 
مختلف الحرف والخدمات الصناعیة السباب معینة ، مما شكل منافسًا قویًا للمؤسسات التجاریة 

  .فیها

  

  

  )٥٢( جدول 

  ١٩٩٠:لتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثالثة مابعدحجم ونسبة التغیرا
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  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٣٠,٣  ٤٣  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

١١  
٤٤  ١٣,٤  ١٩   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٦٣  ١٩  ٢٧  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٨٦  ٢٦  ٣٧  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٧  ١١,٣  ١٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

    ١٠٠  ١٤٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

من المجموع العام ، فیما حصلت الفترة الثالثة %) ٤٤(بلغت نسبة التغیر في الفترة الثانیة 
اما أقلها فكانت في الفترة الخامسة بواقع %) ٨٦(، في حین حققت الفترة الرابعة %) ٦٣(على 

من بنیة المجاورة %) ١١(فیما بلغت نسبة التغیر التجاري األجمالي . العام من المجموع %) ٣٧(
  .العمرانیة

  

 :مجاورة الجدیدة الرابعة - ٣٩
تقع اقصى غرب المدینة تشرف من ناحیتها الغربیة على منخفض بحر النجف والى 

، وبالتالي فهي الجنوب من مجاورة الجدیدة الثانیة ، اذ تبتعد نسبیًا عن المنطقة التجاریة المركزیة 
هكتارًا ، إال انها حازت على قدر محدود من ) ١٠٢,٤(بلغت مساحتها . ذات موقع اكثر هامشیة 

التغیرات قیاسًا بالمجاورات الثالث السابقة ضمن قطاعها ، وكذلك في مقابل مساحتها الواسعة 
منها تمثل في جزء  توزعت في اهم محورین فیها ، األول. مؤسسة ) ١٣٩(اذ بلغ اجمالیها . نسبیاً 

من شارع المدینة المنورة الذي یفصل بینها والجدیدة الثانیة ، وثانیهما المحور الشرقي الذي یفرق 
بینها والجدیدة الثالثة ، اما ناحیتها الجنوبیة فقد خلت تقریبًا من التغیرات التجاریة ألشغاله بعدد 
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مؤسسة بنسبة ) ٢٩(الفترة األولى حققت . السیما التعلیمیة منها . من المؤسسات العامة 
منها بواقع ) ١٨(فیما نالت الفترة الثانیة ). ٥٣(من المجموع الكلي ، جدول %) ٢٠,٩(
، فیما زادت %) ٧,٢(، اما اقلها تغیرًا فكانت الفترة الثالثة بعشر مؤسسات بما نسبته %) ١٢،٩(

في حین كانت الفترة الخامسة ، %) ٢٨,١(مؤسسة في الفترة الرابعة بواقع ) ٣٩(بعدها لتصبح 
  .من المجموع الكلي%) ٣٠,٩(مؤسسة بنسبة ) ٤٣(اكبرها تغیرًا ، اذ حازت 

  )٥٣( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الرابعة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  ة التغیر االجمالينسب  نسبة التغیر  %  العدد

٢٠,٩  ٢٩  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -   

  

  

٥  

٦٢  ١٢,٩  ١٨   ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

٣٤  ٧,٢  ١٠  ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

١٣٤  ٢٨,١  ٣٩  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

١٤٨  ٣٠,٩  ٤٣  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٣٩  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

ها بخصوص ما حققته والنختلف في تبریراتنا ازاء حجم التغیر فیها عن تلك التي قدمنا
  .نظیرتها السابقة من ظروف الموقع المكاني البعید نسبیًا عن المنطقة المركزیة وشبكة الطرق

وعلیه اذا ماتابعنا احجام التغیر ضمن هذا القطاع بمجاوراته األربع نجدها اتخذت هرمیة 
یؤكد صدقیة ما ذهبنا حجمیة قمتها عند اقربها مكانًا من المركز وقاعدتها عند ابعدها عنه ، مما 
  .الیه في بیان تأثیر عوامل معینة في مقدار التغیرات بل وفي توزعها المكاني
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من المجموع الكلي ، فیما %) ٦٢(واما بخصوص نسبة التغیر ، فقد نالت الفترة الثانیة 
 ، اما الفترة الخامسة فقد%) ١٣٤(ازدادت في الفترة الرابعة لتصبح %) ٣٤(حصلت الثالثة على 

من البناء %) ٥(اما نسبة التغیر األجمالي فكانت من المجموع العام للتغیر ، %) ١٤٨(حققت 
  .العمراني للمجاورة السكنیة

 :مجاورات المدینة القدیمة  - ٤٠
بمثابة األقلیم الوظیفي ) النشأة األولى(غني عن البیان ان الجزء القدیم من المدینة 

. طقة التجاریة المركزیة ، تمد خالله اذرعها األخطبوطیةالعمراني الكثیف الذي یشكل متنفسًا للمن
تتوقف سرعتها على طبیعة الثقل األقتصادي الذي تتمتع به وعلى حالة النمو الحضري في 

طبقًا لما تتمتع به من صفات مركزیة ، وتحت تأثیر القوى والعوامل واألتجاهات . المدینة بعامة 
ومهما یكن . ان تشهد تغیرات وظیفیة ضمن بنیتها العمرانیةفي هذا الصدد یؤدي بالمدینة القدیمة 

األمر تتكون هذه المنطقة بمجاوراتها األربع من بنیة عمرانیة بطراٍز قدیم ، شكلت طوقًا یحیط 
ضمت عددًا من التغیرات التجاریة قوامها . هكتارًا ) ٤٩,٤(بالبؤرة التجاریة ، بلغت مساحتها 

  زعت بشكل متقارب في تو ). ٥٤(مؤسسة ، جدول ) ٤٣١(

  )٥٤(جدول 

  ١٩٩٠:التجاري في مجاورات المدینة القدیمة مابعد حجم التغیر

  التغیر                   

  المدة               

  

  المدینة القدیمة  البراق  الحویش  العمارة  المشراق

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

٢١  ٤  -  -  ١٧  ١٩٩٣- ١٩٩٠  

٤١  ١٤  ١٠  ١  ١٦   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

١٥١  ١٢٧  ١  ١٣  ١٠  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

١٤٢  ٩٤  ٢٣  ١٩  ٦  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٧٦  ٢٥  ١٥  ٢٣  ١٣  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  
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  ٤٣١ ٢٦٤ ٤٩  ٥٦  ٦٢  المجموع

    .الدراسة المیدانیة : المصدر 

مؤسسة ) ٤٩(و) ٥٦(و) ٦٢(اذ حصلت على ) المشراق ، العمارة والحویش(ثالث من مجاوراتها 
من المجموع الكلي ، فیما شذت عنها المجاورة الرابعة %) ١١,٤(و%) ١٣(و ) ١٤,٤(بنسبة 

  .من المجموع الكلي%) ٦١,٢(مؤسسة بنسبة ) ٢٦٤(كثیرًا ، فقد حازت على 
مؤسسة ) ٢١(اما مقدار ما حققته على مدى فترات الدراسة الزمنیة ، فقد نالت الفترة األولى 

منها ) ٤١(حصلت الفترة الثانیة على فیما ). ٥٥(من المجموع العام ، جدول %) ٤,٩(بنسبة 
مؤسسة بنسبة  )١٥١(، اما الفترة الثالثة فقد مثلت ذروة حجم التغیر برصید %) ٩,٥(بواقع 

%) ٣٢,٩(مؤسسة بنسبة ) ١٤٢(، اما القمة األخرى فقد حظیت بها الفترة الرابعة بواقع %) ٣٥(
  .من المجموع العام%) ١٧,٧(نسبته  مؤسسة بما) ٧٦(، تراجعت نسبیًا في الفترة الخامسة لتكون 

  )٥٥( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالتجاري التفصیلي واالجمالي في مجاورة المدینة القدیمة مابعد

  التغیر                   

  المدة               

  

  نسبة التغیر االجمالي  نسبة التغیر  %  العدد

٤,٩  ٢١  ١٩٩٣- ١٩٩٠  -    

  

  

٤٥  

١٩٥  ٩,٥  ٤١   ١٩٩٧ - ١٩٩٤  

٧١٩  ٣٥  ١٥١  ٢٠٠١ - ١٩٩٨  

٦٧٦  ٣٢,٩  ١٤٢  ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢  

٣٦٢  ١٧,٧  ٧٦  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦  

   ١٠٠  ٤٣١  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 
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ان تركز ثقل التغیر التجاري في فترتین بعینها ، انما یعود ألسباب منها ما یتعلق 
، تمثلت في استثمار اراٍض فضاء عبر آلیة ) البلدیة(بأجراءات إداریة محلیة للدوائر ذات العالقة 

، نشأت عنها عدد من ) ٢٠٠١(، ضمن البنیة العمرانیة لمجاورة البراق في عام ) المساطحة(
الوحدات المعماریة ذات الطبقتین استثمر األرضي واألول منها بخدمات مركزیة، السیما األلبسة 

ها بخدمات فندقیة ، تموضعت عند المدخل الشرقي الجاهزة ، فیما تخصصت الطبقة الثانیة من
لشارع الصادق الذي یشكل األقلیم الثانوي للبؤرة التجاریة من ناحیتها الجنوبیة ، تكرر المشهد في 

على امتداد شارع الخورنق، اذ تمكنت ) جنوبي -شمالي(بذات المنطقة وبأمتداد ) ٢٠٠٥(عام 
ت األستعمال السابق بشكل عام ، األمر الذي منه خمس وحدات معماریة بطبقتین جاءت بذا

فضًال عن مؤسسات متفرقة ضمنها والمجاورات األخرى تعود . جعل منها اقلیمًا وظیفیًا بثقل كبیر
كما  –، كونها شكلت منطلقًا للتغیر الوظیفي على مستوى المدینة ) ٢٠٠٥- ٢٠٠٢(لذات الفترة 

في قدرتها على التغلغل واألحالل حیثما  -یفیًا وظ –مما یؤكد فاعلیة المنطقة التجاریة  - اشیر
  .وجدت سبیًال لذلك

%) ٧١٩(اما نسبة التغیر فقد بلغت اقصاها في الفترتین الثالثة والرابعة ، اذ حازتا على  
فیما كانت الفترتان الثانیة . لكل منهما على التوالي من المجموع الكلي للتغیر %) ٦٧٦(و 

لكٍل منهما على التوالي من المجموع %) ٣٦٢(و %) ١٩٥(یًا ، بواقع والخامسة اقلها تغیرًا نسب
من البنیة العمرانیة %) ٤٥(الكلي ، اما نسبة التغیر األجمالي فكانت األولى على األطالق بواقع 

  .في المجاورة
ر التجاريمؤشرات وظیفیة لل ١-٢-٣   :كشف عن كینونة التغیّ

ظیفیة التجاریة في مدینة النجف ، نجد من بعد الفراغ من تحلیل واقع التغیرات الو  
وعلى . الضرورة بمكان األرتقاء بهذا الواقع الى مستوى التأصیل الفكري بغیة األصالة العلمیة 

هذا األساس سنحاول جادین طرح تساؤالت عدة نرجو ان تحقق اإلجابة عنها من خالل سیاق 
  .النص البحثي ما نروم الوصول الیه

في شكل موجات ، وهل كانت الموجات متتابعة ام منفصلة ، وهل  فهل حدثت التغیرات -
؟  منفصلة زمنیًا ام منفصلة مكانیًا ، ام حدثت بطریقة القفزات ام كانت متسلسلة زمنیًا ومكانیًا

ما هو النمط النهائي لهذه التغیرات ؟ وهل تقود هذه التغیرات المدینة من حالتها المعهودة  -
 مة ؟الى مدن العول) المركزیة(
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هذه وغیرها من التساؤالت نحاول إجابتها بمنهج علمي وواقعي طبقًا لمعطیات الدراسة 
  :المیدانیة في هذا الصدد وعلى النحو اآلتي

 : )(نسبة التغیر التجاري األجمالي السنوي -١
اهم المؤشرات التي یمكن استنتاجها من خضم هذا المتغیر ، هو حجم التغیر ان احد 

ما یعطینا قدرًا واسعًا من األفق التمییزي بین مجاورات . ى انتشاره مكانیاً وسرعة وتیرته ومد
المدینة كافة ، یكشف نمط وشكل موجة التغیر في حركتها التتابعیة طبقًا لطبیعة التغیر في ظل 

  .المؤشرات الذاتیة والموضوعیة فیها كل بحسبه
ح في هذا المضمار تدلنا وعلى كل حال تمایزت المجاورات في منطقة الدراسة بشكل واض

، ان مجاورة النصر الواقعة ضمن منطقة اقصى شمال المدینة ، قد ) ٥٦(معطیات الجدول 
من األجمالي العام ، بالقیاس الى %) ٢٦٩٥(حققت اعلى فیض من نسبة التغیر السنوي بواقع 

  تهمدة الدراسة البالغة عشرین عامًا ، وهذا یعني ان المعدل العام قد حقق ما نسب

  )٥٦(جدول 

  ١٩٩٠نسبة التغیر  التجاري االجمالي السنوي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد 

  %التغیر السنوي   المجاورة  السكنیة  ت  %التغیر السنوي   المجاورة  السكنیة  ت

  ٣٨٠  الشعراء والعلماء  ٢١  ١٨٥٠  االمیر  ١

  ٤٥٥  الحسین  ٢٢  ٦١٠  القادسیة  ٢

  ٥١٠  الحنانة  ٢٣  ١١٧٥  الزھراء  ٣

  ١٣٤٥  الجامعة  ٢٤  ٤٤٥  الحوراء  ٤

  ٢٠٠٠  السالم  ٢٥  ١٠٢٥  االنصار  ٥

  ٨٣٥  الغري  ٢٦  ٣٦٥  ١القدس  ٦

  ٣٢٥  االطباء  ٢٧  ٣٣٠  ٢القدس  ٧

  ١٠٩٠  الوفاء  ٢٨  ١١٠  الثورة  ٨

                                                             

(*)    



١٧٠ 
 

  ٢١٤٠  العروبة  ٢٩  ٢٢٥  الشرطة  ٩

  ٩٥٠  الجمعیة  ٣٠  ٣٠٥  تموز ١٤  ١٠

  ١٩٣٥  العسكري  ٣١  ١٠٠  المعلمین  ١١

  ٢٥٥٥  المكرمة  ٣٢  ٥٨٥  المثنى  ١٢

  ٨٥  ابي طالب  ٣٣  ٨٦٠  السعد  ١٣

  ٢٦٩٥  النصر  ٣٤  ٥٨٥  االشتراكي  ١٤

  ٢٥٣٥  المیالد  ٣٥  ٨٦٠  االسكان  ١٥

  ٢١٧٥  الجدیدة االولى  ٣٦  ٤١٠  العدالة  ١٦

  ١١٩٠  الجدیدةالثانیة  ٣٧  ٣٣٠  الفرات  ١٧

  ٧١٠  الجدیدةالثالثة  ٣٨  ٦٩٥  الغدیر  ١٨

  ٦٩٥  جدیدة الرابعةال  ٣٩  ٥٠٥  الصحة  ١٩

  ٢١٥٥  المدینة القدیمة  ٤٠  ٥٨٠  الكرامة  ٢٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

من اجمالي التغیر العام ، وهو مؤشر ذو داللة واضحة عن تسارع التغیرات %) ١٣٤,٧٥( 
  .التجاریة فیه ، افضت الى انتشار مكاني بدرجة عالیة

من اجمالي التغیر السنوي ، اقتربت فیه %) ٢٥٥٥(فیما حلت مجاورة المكرمة ثانیًا بواقع 
من المتحقق في سابقتها ، اذ انهما وعدد اخر من المجاورات ، شكلت متصًال مكانیًا وعمرانیًا ، 
فضًال عن مشتركات تتعلق بتاریخ النشأة القدیم نسبیًا ، والحجم السكاني الكبیر والبعد عن المركز 

المیالد ، العروبة ، السالم ، العسكري ، الجامعة ، (مجاورات التجاري الرئیس في المدینة ، مثل 
  ).الوفاء والجعیة

من اجمالي التغیر فیما %) ٢٥٣٥(فأما مجاورة المیالد فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بواقع 
انتظمت مجاورتا الجدیدة األولى والمدینة القدیمة ضمن منظومة المجاورات التي حققت اعلى 

ري واكثرها سرعة وانتشارًا ، اذ نالتا على المرتبتین الرابعة والخامسة ضمن نسب التغیر التجا
لكل منهما على التوالي، ویعد %) ٢١٥٥(و%) ٢١٧٥(التسلسل العام لمراتب التغیر وبواقع 
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كما سیرد بحثها ضمن متغیر  –عامل النشأة التاریخیة والقرب من منطقة األعمال المركزیة 
  .وغها هذا الموقع المتقدماهم عاملین في بل - الحق

اذ ان حالة الالأستقرار المكاني ضمن المنطقة المركزیة ناتجة بشكل رئیس من تجاور 
األستعمالین التجاري والدیني ، اذ یجذب هذا األخیر الیه حركة األفراد ، وبالتالي زیادة الطلب 

اریة مما یؤدي الى تقویة على السلع والخدمات األمر الذي یقود بدوره الى ازدهار األعمال التج
منافسة هذا األستعمال لألستعماالت اٌألخرى ومحاولته ازاحتها ، وهنا اصبح المركز بالشك 
المرشح األول لحالة الالأستقرار المكاني وشدة الحركة في استعماالت األرض وبروز ظاهرة 

  .األحالل الوظیفي بشكل واسع
نة ، فقد حازت مجاورة العروبة على المرتبة وعوٌد الى مجاورات القسم الشمالي من المدی

من اجمالي التغیر السنوي اعقبتها مجاورة السالم بنسبة تغیر سنوي %) ٢١٤٠(السادسة بواقع 
من المجموع %) ١٩٣٥(ثم مجاورة العسكري بمقدار . من األجمالي العام %) ٢٠٠٠(قوامها 
، ) الزهراء واألنصار(بینها مجاورتي  وتبرز مجاورة األمیر في مقدمة ثالث مجاورات من. الكلي 

من مجموع %) ١٥٨٠(ضمن القسم الجنوبي من المدینة ، اذ احتلت المرتبة التاسعة بما نسبته 
أثر بالغ في هذا ) كوفة -نجف (التغیر التجاري ، وكان لموقعها من المجنبة الیمنى من طریق 

وهكذا الحال مع بقیة المجاورات . نتینبسبب محوریته كشریان رابط بین المدی. الحجم من التغیر 
  .كل بحسب ما یسرت له ، حتى اقلها حیازة في حجمها وأوطئها ارتفاعًا في موجتها

 :فترة ذروة التغیر التجاري  -٢
شهدت المجاورات السكنیة في المدینة على اطالقها فترات للذروة تباینت بحسب العوامل 

وراتها في مقدار المتحقق منها وفترته ، مما اعطى لكل المؤثرة في كل منها ، وبالتالي تباینت مجا
األمر الذي حدد مقدار او حجم . منها موقعها ضمن سلسلة مراتب التغیر زمنیًا ومكانیًا 

  .مساهمتهما كل على انفراد في حركة موجة التغیر التجاري األجمالي
ما سواها ، انما هي ومن نافلة القول ، ان النسب العالیة التعني بالضرورة تفوقها على 

  .حالة خاصة بكل مجاورة سكنیة طبقًا لحجم التغیر الكلي فیها
وعلى هذا ألساس فقد حققت المجاورات ذات األحجام الكبیرة اعلى الذروات طبقًا لألرقام 
المطلقة كما في مجاورات القسم الشمالي سالفة الذكر بشكل خاص ، وبالتالي هي وعدد من 
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منها حجمًا في انحاء ُأخرى من المدینة هي من كان لها الثقل في اعطاء  نظیراتها او القریبة
  .حركة التغیر التجاري في المدینة طبیعته المتسارعة

االولى ). ٥٧(لقد انتظمت ذروات التغیر في اربع فترات زمنیة عبر مدة الدراسة ، جدول 
والجدیدة الثالثة ، فیما  ، وقد حوت مجاورتا الشرطة) ١٩٩٣- ١٩٩٠(للفترة الممتدة بین عامي 

  .في مجاورة المدینة القدیمة) ٢٠٠١- ١٩٩٨(تمثلت الفترة الثانیة 
تموز ، المعلمین ،  ١٤الثورة ، (مجاورات ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(فیما ضمت الفترة الثالثة 

، اذ شكلت بدایة االنطالقة لموجة كبیرة من التغیر الوظیفي بعامة والتجاري ) الكرامة والحسین
ت واستشرت منه بخاص ة شملت المدینة برمتها ، كجزء من حالة التغیر الوظیفي الشامل التي عمّ

ت مدن البالد نفوذها وسیطرتها في ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٦(فیما بسطت الفترة الممتدة بین عامي . وأمّ
اثنتین ) ٣٢(اذ بلغ عدید المجاورات التي انضوت تحت ردائها ) . ١٩(هذا االتجاه ، خریطة 

، عبرت بمجموعها عن فورة من التغیر التجاري ، تمخضت عن اقصى درجات وثالثین منها 
الالانضباط في میدان تغیر استعماالت االرض الحضریة ، وهذا یحمل بین ثنایاه مؤشرات لها 

  .دالالتها البینة من ان التغیر التجاري قد حدث بطریقة القفز

  )٥٧(جدول 

  ١٩٩٠: سكنیة في مدینة النجف مابعد نسبة ذروة التغیر التجاري حسب المجاورات ال

  المجاورة السكنیة  ت
  %فترة الذروة 

  

  تاریخھا

  

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٢  االمیر  ١

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٦  القادسیة  ٢

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٩  الزھراء  ٣

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٦  الحوراء  ٤

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٧  االنصار  ٥

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٦٣  ١القدس  ٦

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٩  ٢القدس  ٧

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢  ٤٥  رةالثو  ٨
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  ١٩٩٣ -١٩٩٠  ٢٩  الشرطة  ٩

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢  ٥١  تموز ١٤  ١٠

  ٢٠٠٢ -٢٠٠٢  ٤٥  المعلمین  ١١

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٧  المثنى  ١٢

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٤٨  السعد  ١٣

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٦  االشتراكي  ١٤

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٩١  االسكان  ١٥

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٧٩  العدالة  ١٦

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٩٨  الفرات  ١٧

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٦٤  یرالغد  ١٨

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٤٢  الصحة  ١٩

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢  ٤٣  الكرامة  ٢٠

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٣  الشعراء والعلماء  ٢١

  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢  ٤٦  الحسین  ٢٢

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٨  الحنانة  ٢٣

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٢٦  الجامعة  ٢٤

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٧٩  السالم  ٢٥

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٧٢  الغري  ٢٦

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٧٢  االطباء  ٢٧

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٦٢  الوفاء  ٢٨

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٤  العروبة  ٢٩

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٩  الجمعیة  ٣٠

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٤٤  العسكري  ٣١

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٤  المكرمة  ٣٢

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ١٠٠  ابي طالب  ٣٣

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٤٦  النصر  ٣٤

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٥٦  المیالد  ٣٥



١٧٤ 
 

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٤٠  الجدیدة االولى  ٣٦

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣٤  الجدیدةالثانیة  ٣٧

  ١٩٩٣ -١٩٩٠  ٢٦  الجدیدةالثالثة  ٣٨

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٦  ٣١  الجدیدة الرابعة  ٣٩

  ٢٠٠١ -١٩٩٨  ٣٥  المدینة القدیمة  ٤٠

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 
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 :العوامل المؤثرة في التغیر التجاري -٣

او متغیرات عدة تتشابك من المسلمات ان اي تغیر یخضع في صیرورته وحدوثه لعوامل 
وتترابط في عالقة عضویة متبادلة كًال موحدًا لینتج منها شكًال او نمطًا معینًا یتجسد واقعًا 

  .ملموسًا ، بغض النظر عن اسبقیة احدها على االخرى في مقدار نسبة التشكل النهائي

نها ، عكفنا وفي هذا الصدد ومن اجل استجالء حقیقة التغیر التجاري طبقًا لمؤثرات بعی
على اعطاء كل منها وزنًا خاصًا بها في ضوء طبیعته والیات تأثیره في هذا الصدد ، وعلیه فقد 
تغایرت المجاورات السكنیة في مقدار استحواذها على االوزان الخاصة بكل منها ، وبالتالي 

  .وقوعها تحت مظلة تأثیر هذا المتغیر او ذاك

اورة ما تحت التأثیر االیجابي الكبر عدد من المتغیرات مما تقدم یمكننا القول ان وقوع مج
یعطي داللة ومؤشر واضح على انها ذات تغیر تجاري كبیر ، في حین ان سلبیة العوامل تفصح 

  .عن تغیر صغیر او محدود

االمیر ، الزهراء ، السعد ، الغدیر، (نجد ان مجاورات ). ٥٨(واستنادًا لمعطیات الجدول 
اكثرها تحقیقًا الحجام ) ، العروبة ، المكرمة ، الجدیدات االربع والمدینة القدیمةالجامعة ، السالم 

تموز ،  ١٤(كبیرة من التغیر التجاري على مستوى المدینة ، فیما اختلف االمر مع مجاورات 
فهي ذوات تغیر صغیر ) المعلمین ، القدس االول ، القدس الثاني ، العدالة ، الفرات وابي طالب

  .دني حیازتها من اجمالي أوزان العوامل المؤثرة في هذا الصددطبقًا لت

  )٥٨(جدول 

  ١٩٩٠: في مدینة النجف مابعدالعوامل المؤثرة في التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة 

البعد عن المنطقة   *تاریخ النشأة  المجاورة السكنیة  ت
  **التجاریة المركزیة 

الحجم السكاني 
***  

الموقع من شبكة 
  **** لطرقا

  ١٢  ٤  ٣  ١  االمیر  ١

  ٨  ٤  ٤  ٣  القادسیة  ٢

  ١٤  ٤  ٣  ١  الزھراء  ٣
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  ١١  ٥  ٣  ١  الحوراء  ٤

  ٨  ١  ٣  ١  االنصار  ٥

  ٨  ٥  ٣  ٣  ١القدس  ٦

  ٤  ٥  ٢  ٣  ٢القدس  ٧

  ٢  ٥  ٢  ١  الثورة  ٨

  ٤  ٥  ٢  ١  الشرطة  ٩

  ٦  ٥  ٢  ١  تموز  ١٤  ١٠

  ٥  ٥  ٢  ١  المعلمین  ١١

  ٨  ٥  ٢  ١  المثنى  ١٢

  ١٢  ٥  ٢  ١  السعد  ١٣

  ٨  ٥  ٣  ١  االشتراكي  ١٤

  ٩  ٥  ٣  ١  االسكان  ١٥

  ٨  ٤  ٤  ٣  العدالة   ١٦

  ٨  ٥  ٣  ٣  الفرات  ١٧

  ١٢  ٥  ٣  ١  الغدیر  ١٨

  ١٢  ٥  ٢  ١  الصحة  ١٩

  ١١  ٥  ٢  ١  الكرامة  ٢٠

  ١٠  ٤  ٢  ١  الشعراء والعلماء  ٢١

  ١٢  ٤  ٢  ١  الحسین  ٢٢

  ١٠  ٥  ٢  ١  الحنانة  ٢٣

  ١٢  ٥  ٤  ٣  الجامعة   ٢٤

  ١٢  ٣  ٣  ٣  السالم  ٢٥

  ١١  ٥  ٣  ٣  الغري  ٢٦

  ٧  ٥  ٢  ٢  االطباء  ٢٧
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  ٩  ٤  ٥  ٣  الوفاء  ٢٨

  ١٢  ٢  ٤  ٢  العروبة  ٢٩

  ٦  ٤  ٤  ٢  الجمعیة  ٣٠

  ٨  ١  ٥  ٢  العسكري  ٣١

  ١١  ٢  ٥  ٢  المكرمة  ٣٢

  ٣  ٥  ٢  ٤  ابي طالب  ٣٣

  ١٢  ٢  ٣  ٢  النصر  ٣٤

  ١١  ٤  ٥  ٢  المیالد  ٣٥

  ١٥  ٤  ١  ١  الجدیدة االولى  ٣٦

  ١١  ٥  ١  ١  الجدیدةالثانیة  ٣٧

  ١٢  ٢  ٢  ١  الجدیدةالثالثة  ٣٨

  ٧  ٣  ١  ١  الجدیدة الرابعة  ٣٩

  ١٢  ٤  ١  ١  المدینة القدیمة  ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

المجاورات السكنیة الى خمس فئات حسب النشأة التاریخیة من القدیم الى الحدیث ، وقد اعطیت تم تقسیم * 
) ٥(واحد ، وهكذا حتى الرقم ) ١(االقدم عمرًا على الرقم  كل فئة وزنًا معینًا ، حصلت بموجبه الفئة

  .خمسة الحدثها نشأة

تم رسم خط مستقیم یبدأ من الوسط الهندسي للبؤرة التجاریة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في المدینة ** 
   للهیكل العمراني ، ومن ثم تقسیمه الى خمسة اقسام) الحد الخارجي(، ینتهي عند ابعد نقطة 

  

 :فئات التغیر التجاري -٤

فمن . احجامًا كبیرة ومهمة من التغیر التجاري االجمالي قد تحققت بشكل عام كما ان 
المؤكد انها سارت في حركتها عبر وتیرة ونمط معین ، سواء على مستوى المجاورة السكنیة 

  .الواحدة ام على مستوى المدینة عمومًا 
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اف العالقة بین الحجم االجمالي للتغیر في كٍل بعبارة اخرى ینصب اهتمامنا على استكش
منها والعوامل المؤثرة في تشكیله ، ابتغاء تصنیف المدینة الى فئات تؤكد طبیعة التغیر في نمط 

  .او الیات حدوثه من الناحیة الحركیة والداینمیة 

لتؤكد ببیان رجحان كفة المجاورات ذوات فئة التغیر ) ٥٩(ان نظرة متأنیة للجدول 
ورغم ان الفئتین االخریین . من اجمالیها العام %) ٥٠(لمتسارع ، بواقع عشرین منها بما نسبته ا

من المجموع الكلي ، فانه یمكننا القول ان نمط التغیر %) ٥٠(قد نالتا مجتمعتین على ما نسبته 
قترب منه العام اقرب الى فئة المتسارع ، خاصة وان االرقام المطلقة التي انتجت فئة التدریجي ت

الیعني انها ذات حركة امیبیة ، انما ) المضطرب(، فضًال عن ان الفئة الثالثة ) المتسارع(
االضطراب الحركي هنا تعبیر عن تكرار حاالت الصعود والهبوط ضمن المسار العام لحركة 

  .فقد شهدت كثیرًا من مجاوراتها طفرات مهمة في هذا السبیل. التغیر التجاري فیها 

  

لعدد فئات مدة الدراسة ، ثم رسم دائرة بنصف قطر معلوم ، نتج عنها خمس دوائر غطت المدینة برمتها ،  طبقاً 
بحیث شملت كل منها عددًا من المجاورات السكنیة ، وبالتالي فالمجاورات التي تقع ضمن النطاق االول 

الذي حصل ) الخامس(بعد واحد وهكذا حتى النطاق اال) ١(هي االقرب من المركز التجاري، تأخذ الرقم 
  ).٥(على الرقم 

  .تم توزیع احجام المجاورات السكنیة الى اربع فئات اكبرها حجمًا اعالها رتبة*** 
اعتمدنا تقدیرًا ذاتیًا لبیان االهمیة النسبیة للشوارع ذات القیمة االقتصادیة طبقًا لحجم التغیر ودرجة **** 

شوارع ضمن المجاورة السكنیة ویعطي لكل منها وزنًا بحسب تركزه ، ثم نحسب اقیام التغیر لجمیع ال
  .مرتبها ومجموعها العام الذي یعبر عن اهمیة موقع المجاورة من شبكة الطرق 
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  )٥٩(جدول 

  ١٩٩٠: فئات التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد 

  ــــــــــــئــــــــــــــاتالــــــــــــــــــــفـــــ  المجاورة السكنیة  ت

      متسارع  االمیر  ١

    تدریجي    القادسیة  ٢

      متسارع  الزھراء  ٣

    تدریجي    الحوراء  ٤

  مضطرب      االنصار  ٥

      متسارع  ١القدس  ٦

    تدریجي    ٢القدس  ٧

  مضطرب      الثورة  ٨

  مضطرب      الشرطة  ٩

  مضطرب      تموز  ١٤  ١٠

  مضطرب      المعلمین  ١١

      متسارع  المثنى  ١٢

  مضطرب      السعد  ١٣

      متسارع  االشتراكي  ١٤

  مضطرب      االسكان  ١٥

      متسارع  العدالة   ١٦

      متسارع  الفرات  ١٧

      متسارع  الغدیر  ١٨

      متسارع  الصحة  ١٩

      متسارع  الكرامة  ٢٠

  مضطرب      الشعراء والعلماء  ٢١
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      متسارع  الحسین  ٢٢

      متسارع  الحنانة  ٢٣

      تسارعم  الجامعة   ٢٤

      متسارع  السالم  ٢٥

    تدریجي    الغري  ٢٦

    تدریجي    االطباء  ٢٧

      متسارع  الوفاء  ٢٨

      متسارع  العروبة  ٢٩

    تدریجي    الجمعیة  ٣٠

    تدریجي    العسكري  ٣١

    تدریجي    المكرمة  ٣٢

      متسارع  ابي طالب  ٣٣

      متسارع  النصر  ٣٤

      متسارع  المیالد  ٣٥

    ریجيتد    الجدیدة االولى  ٣٦

      متسارع  الجدیدةالثانیة  ٣٧

    تدریجي    الجدیدةالثالثة  ٣٨

    تدریجي    الجدیدة الرابعة  ٣٩

  مضطرب      المدینة القدیمة  ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

وكما ان التزاید في حجم التغیرات ذو داللة كمیة ، فان التسارع في حركته ذو داللة زمنیة 
تغیر و داینمیته البد من حسابه على اساس الوقت كما في الجدول ، ومن اجل بیان سرعة ال

  .سابقة الذكر  -الفئات -الذي یفسر نسبة التغیرات االجمالیة) ٦٠(

  )٦٠(جدول 
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  ١٩٩٠: تفسیر فئات التغیر التجاري حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد 

                ت
  الفترة

 المجاورة

  

١٩٩٤  ١٩٩٣-  ١٩٩٠  -
١٩٩٧  

١٩٩٨  -
٢٠٠١  

٢٠٠٢- 
٢٠٠٥  

٢٠٠٦  -
  النمط النھائي  ٢٠٠٩

              االمیر  ١

              القادسیة  ٢

              الزھراء  ٣

              الحوراء  ٤

              االنصار  ٥

              ١القدس  ٦

              ٢القدس  ٧

              الثورة  ٨

              الشرطة  ٩

١
٠  

              تموز  ١٤

١
١  

              المعلمین

١
٢  

              المثنى

١
٣  

              السعد

١
٤  

              االشتراكي

١
٥  

              االسكان

١
٦  

              العدالة 
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١
٧  

              الفرات

١
٨  

              الغدیر

١
٩  

              الصحة

٢
٠  

              الكرامة

٢
١  

الشعراء 
  والعلماء

            

٢
٢  

              الحسین

٢
٣  

              الحنانة

٢
٤  

              الجامعة 

٢
٥  

              السالم

٢
٦  

              الغري

٢
٧  

              االطباء

٢
٨  

              الوفاء

٢
٩  

              العروبة

٣
٠  

              الجمعیة

٣
١  

              العسكري

٣
٢  

              المكرمة
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٣
٣  

              ابي طالب

٣
٤  

              النصر

٣
٥  

              المیالد

٣
٦  

              الجدیدة االولى

٣
٧  

              الجدیدةالثانیة

٣
٨  

              الجدیدةالثالثة

٣
٩  

              الجدیدة الرابعة

٤
٠  

              المدینة القدیمة

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

  متسارع                         تدریجي                         مضطرب                   

االمر الذي یحمل بین طیاته استقراًء واستجالًء عملیًا لعوامله التكوینیة سواء ما تعلق منها 
دینة ، ام تلك الوافدة من خارجها ، ما یؤكد اهمیته في تقریر نمط الحركة بالمجاورات ام الم

  .النهائي للتغیر

 :الحجم السكاني والتغیرات التجاریة االجمالیة -٥

محركًا رئیسًا في احداث واستقطاب التغیرات ایًا كانت ، ) مجاورة(یعد السكان في اي مكان 
تهلك في اٍن واحد ، كما انه یعمل على ادارة شؤون بل وفي داینمیتها وتطورها ، فهو المنتج والمس

  .العملیة برمتها

وكما هو معلوم وطبقًا للمعاییر التخطیطیة في البیئة الحضریة فان تخصیص او تنطیق 
استعماالت االرض فیها یقوم على اساس الحجم السكاني بعامة وحصته او نصیب الفرد منها 
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حضریة االساسیة ام الخدمات العامة ، ابتغاء تحقیق بخاصة ، سواء اكانت الغراض الوظائف ال
حالة من التوازن في التوقیع والتوزیع المكاني تحكم العالقة بینهما ، تفضي الى اداء وظیفي كفوء 
كمًا ونوعًا تؤطر لتراكمات من النمو والتطور الحضري تجعل منها میدانًا لالبداع الخالق ، تسعى 

سواء اقلیمیة ام  –قیقي المتمثل في عالقتها الخارجیة فوق المحلیة بموجبها لتحقیق رأسمالها الح
كحلقة مكین ضمن سلسلة الظاهرة الحضریة العالمیة ، وصوًال الى مبتغاها في  -قاریة ام كوكبیة 

  .اسعاد المجتمع ورفاهیته

وهنا المناّص من ان نتساءل ، هل ان التغیرات الوظیفیة بعامة في مدینة النجف 
ة منها على وجه الخصوص ، قائمة على اساس اعتبارات الحجم ؟ وما طبیعة ومقدار والتجاری

  قوة العالقة بینهما ؟

، اثرنا اعتماد تقنیة معامل ارتباط الرتب ) ٦١(ولكشف المستور ، من معطیات الجدول 
حجم ضعف العالقة االرتباطیة بین ال: اذ افضت نتائج تطبیقها الى حقیقة مفادها  )*(االحصائیة 

  ) .٠,٢٩(السكاني والتغیرات االجمالیة وبمقدار 

  

  

  

  )٦١(جدول 

  ١٩٩٠العالقة بین الحجم السكاني والتغیرات التجاریة االجمالیة حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

                                                             
  معامل ارتباط الرتب )*(

Spearman rank order 

 
  :حیث أن

rs =معامل ارتباط الرتب.  
d2 =مربع فرق رتب المتغییرن  
n = المشاهدات(عدد القیم.(  
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المجاورة   ت
  السكنیة 

  رتبة التغیر  رتبة الحجم  المجاورة السكنیة  ت  رتبة التغیر  رتبة الحجم

  ١٢  ١٩  الشعراء والعلماء  ٢١  ١٣  ٩  یراالم  ١

  ١٣  ١٦  الحسین  ٢٢  ١٢  ١٤  القادسیة  ٢

  ٤  ٣٨  الحنانة  ٢٣  ٩  ١٢  الزھراء  ٣

  ١٦  ٢٠  الجامعة   ٢٤  ١٥  ٢٤  الحوراء  ٤

  ١٤  ٧  السالم  ٢٥  ١٥  ١  االنصار  ٥

  ٩  ٢٦  الغري  ٢٦  ٥  ٤٠  ١القدس  ٦

  ١٥  ٣٤  االطباء  ٢٧  ١٦  ٣٠  ٢القدس  ٧

  ١٨  ١٥  الوفاء  ٢٨  ١٥  ٣٣  الثورة  ٨

  ١٣  ٣  العروبة  ٢٩  ١٣  ٢١  الشرطة  ٩

  ١٦  ١٠  الجمعیة  ٣٠  ٩  ٢٨  تموز  ١٤  ١٠

  ١٥  ٢  العسكري  ٣١  ١٩  ٢٩  المعلمین  ١١

  ١٣  ٥  المكرمة  ٣٢  ٧  ٣٥  المثنى  ١٢

  ٢٠  ٢٧  ابي طالب  ٣٣  ١١  ٢٥  السعد  ١٣

  ١٢  ٦  النصر  ٣٤  ٨  ٣٧  االشتراكي  ١٤

  ١٠  ١٣  المیالد  ٣٥  ٥  ٣٦  االسكان  ١٥

  ٢  ١٧  الجدیدة االولى  ٣٦  ١٨  ١٨  العدالة   ١٦

  ٦  ٣١  الجدیدةالثانیة  ٣٧  ١٨  ٢٣  الفرات  ١٧

  ١١  ٤  الجدیدةالثالثة  ٣٨  ١٣  ٢٢  الغدیر  ١٨

  ١٧  ٨  الجدیدة الرابعة  ٣٩  ٣  ٣٩  الصحة  ١٩

  ١  ١١  المدینة القدیمة  ٤٠  ٦  ٣٢  الكرامة  ٢٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

ة التغیر وعدم انضباطه ، تمثل ذلك في بعبارة اخرى عدم تشابهها ، ما یؤكد عشوائی
تكرارات عدة الصناف بعینها ضمن الشوارع ذوات االستعمال المختلط فاضت عن الحاجة لها، 



١٨٧ 
 

یؤكد ذلك توالي مرات االشغال . االمر الذي ال یبرر تأسیها طبقًا لمبدأ الحد االدنى او العتبة 
  .نة ، قصیرة س –الوظیفي للمؤسسة الواحدة وسرعة تبدلها خالل مدة 

  :اصناف التغیر التجاري ٢-٢-٣

اتصفت اصناف التغیر التجاري في المدینة بتعددها وتنوعها وتغایرها بشكل كبیر ، فمنها 
الرئیس والثانوي ومنها االساسي وغیر االساسي واخرى تتعاطى البیع بالسلع والبضائع واخرى تبیع 

الدراسة في مقدار المتحقق منها ضمن بنیاتها الخدمات وهلم جرًا ، وقد تفاوتت مجاورات منطقة 
الوظیفیة حجمًا وكثافًة وتوزعًا ، طبقًا لخصائص ومزایا كل منها سواء على صعید الموقع المكاني 

او الحجمین السكاني والمساحي او المستوى االقتصادي والحالة االجتماعیة فیها ، فضًال عن . 
  .العام للمدینة  الحاالت الظرفیة في اشتقاقاتها من الظرف

ومهما یكن االمر قُّدر لها ان تجتمع في ثمانیة وعشرین صنفًا جمعت تحت بردتها 
، جاءت سلع الصنف الغذائي في مقدمتها بواقع ) ٦٢(مؤسسة تجاریة ، جدول ) ٧٦٨٧(
تلتها مؤسسات صنف المواد االنشائیة . من المجموع الكلي %) ٢٠,٩(مؤسسة بنسبة ) ١٦١٠(

من المجموع االجمالي ثم تدرجت %) ٧,٨(مؤسسة بنسبة ) ٦٠٠(اد البناء بمقدار والصحیة ومو 
مؤسسة بما نسبته ) ١٣(بواقع ) البنوك(وصوًال الدناها حجمًا ، حیث صنف المصارف 

  .من مجمل التغیرات التجاریة %) ٠,١٦(

  

  

  

  

  

  

  

  )٦٢(جدول 
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  ١٩٩٠: االصناف الوظیفیة للتغیرات التجاریة في مدینة النجف مابعد

  %  العدد  الصنف  ت

  ٢٠,٩  ١٦١٠  السلع الغذائیة  ١

  ٣,٥  ٢٧١  مواد منزلیة  ٢

  ٤,٧  ٣٦١  االلبسة الجاھزة  ٣

  ٠,٥  ٣٥  الذھب والمجوھرات  ٤

  ١,٣  ١٠١  الكمالیات والعطور  ٥

  ٢,٢  ١٦٦  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ٤,٨  ٣٦٩  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ١,٩  ١٤٩  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٥,١  ٣٩٢  االجھزة االلكترونیة  ٩

  ١,٤  ١٠٧  الھدایا والتحف  ١٠

  ١  ٨٠  االحذیة  ١١

  ٣  ٢٣٣  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ٣,٨  ٢٨٨  المخازن  ١٣

  ٠,٥  ٣٨  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٦,٨  ٥٢٦  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ٢,٨  ٢١٠  اللحوم  ١٦

  ٢,٥  ١٩٣  الفنادق  ١٧

  ٦,٣  ٤٨٣  ةالخدمات والمستلزمات الطبی  ١٨

  ٧,٨  ٦٠٠  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

  ٥,٧  ٤٤١  الحالقة  ٢٠
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  ٠,٢  ١٣  )بنوك ( مصارف   ٢١

  ٠,٣  ٢٥  محالت صرافة  ٢٢

  ٥,٣  ٤١١  مكاتب العقار  ٢٣

  ٢,١  ١٦٣  المكاتب الھندسیة والشركات التجاریة  ٢٤

  ٠,٦  ٤٥  وكاالت ومكاتب السفر  ٢٥

  ٠,٩  ٦٥  االثاث المنزلي  ٢٦

  ٢,٢  ١٦٧  واد التاسیسات الكھربائیةم  ٢٧

  ١,٩  ١٤٥  اخرى  ٢٨

  ١٠٠  ٧٦٨٧  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

وطبقًا لما یتمتع به الصنف الغذائي من سیادة على بقیة االصناف االخرى ، سنعكف 
  .)*()٦٣(في مجموعتین ، جدول ) االصناف(على دراستها 

یات هذا الموضوع على مستوى المجاورة السكنیة واذا ما اردنا الخوض بتفاصیل وحیث 
مؤسسة ) ٣١٦(فستكون البدایة من مجاورة االمیر ، اذ حققت حجمًا من التغیرات التجاریة بلغ 

توزعت في شطرین ، یكبر احدهما االخر طبقًا لعدید االصناف التي تنضوي تحت مظلته ، فقد 
من المجموع الكلي %) ٢٠,٦(ارها مؤسسة شكلت نسبة مقد) ٦٥(حصل الصنف الغذائي على 

  .لعدد التغیرات في المجاورة ، وهي ذات وقع كبیر في میزان التغیر التجاري العام 

  

  

  

  

                                                             
 .كرار لشموله مطلق حاالت التغیر التجاري ضمن المجاورات تالفیًا للت) ٦٣(ینظر للجدول  )*(
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  )٦٣(جدول 

  ١٩٩٠:احجام االصناف الرئیسة للتغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

  ت

  

  المجاورة

  

االصناف 
  الغذائیة

االصناف 
 ت  االخرى

  

  

  المجاورة

االصناف 
  الغذائیة

االصناف 
  االخرى

  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٧٢  ١٩  الحسین  ٢٢  ٢٥١  ٦٥  االمیر  ١

  ٨٦  ١٦  الحنانة  ٢٣  ٩٦  ٢٦  القادسیة  ٢

  ٢١٠  ٥٩  الجامعة  ٢٤  ١٩٣  ٤٢  الزھراء  ٣

  ٣٣٢  ٦٨  السالم  ٢٥  ٧٢  ١٧  الحوراء  ٤

  ١٣٥  ٣٢  الغري  ٢٦  ١٥٢  ٥٣  االنصار  ٥

  ٤٩  ١٦  االطباء  ٢٧  ٥٠  ٢٣  ١القدس  ٦

  ١٧٣  ٤٥  الوفاء  ٢٨  ٩  ٥٧  ٢القدس  ٧

  ٣١٤  ١١٤  العروبة  ٢٩  ١٦  ٦  الثورة  ٨

  ١٦٣  ٢٧  الجمعیة  ٣٠  ٣٥  ١٠  الشرطة  ٩

  ٢٨٦  ١٠١  العسكري  ٣١  ٤٢  ١٩  تموز ١٤  ١٠

  ٣٩٨  ١١٣  المكرمة  ٣٢  ٦  ١٤  المعلمین  ١١

  ٧  ١٠  ابي طالب  ٣٣  ٩٦  ٢٢  المثنى  ١٢

  ٣٨٨  ١٥١  النصر  ٣٤  ١٥٣  ١٧  السعد  ١٣

  ٣٨٨  ١١٩  المیالد  ٣٥  ١٠٣  ١٤  االشتراكي  ١٤

  ٣٦١  ٧٤  الجدیدة االولى  ٣٦  ١٦٥  ٧  االسكان  ١٥

  ١٨٨  ٥٠  الجدیدةالثانیة  ٣٧  ٦٣  ١٩  العدالة  ١٦

  ١٣٠  ١٢  الجدیدةالثالثة  ٣٨  ٥٨  ٨  الفرات  ١٧

  ٨٩  ٥٠  الجدیدة الرابعة  ٣٩  ١١٨  ٢١  الغدیر  ١٨

  ٤١٦  ١٥  المدینة القدیمة  ٤٠  ٨٣  ١٨  الصحة  ١٩
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  ٨٧  ٢٩  الكرامة  ٢٠
  ٦٠٧٧  ١٦١٠  المجموع الكلي

  ٤٤  ٣٢  الشعراء والعلماء  ٢١

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

ومما یجدر ذكره انها لم تأت في نمط مكاني ممیز ، انما جاءت متداخلة مع غیرها بسبب 
ي شهدت خرقًا وظیفیًا عشوائیة التوقیع ، وهذا االمر ینسحب على مجمل المجاورات السكنیة الت

ونظرًا لتماسها المباشر بحیاة السكان والحاجة المستمرة في الطلب على سلعها . لبنیتها العمرانیة
فقد توزعت في مختلف انحاء المجاورة مع االخذ بالحسبان تفاوت مناطق انتشارها بحسب توافر 

  .)*()٢٠(عوامل توقیعها ، خریطة 

%) ٧٩,٤(مؤسسة بلغت نسبتها ) ٢٥١(قد تمكنت من اما االصناف التجاریة االخرى ف
وقد تفاوتت فیما حازته كل منها ، مع ارجحیة حجمیة لعدد ). ٢١(من المجموع الكلي ، خریطة 

منها شكلت ما نسبته ) ٣٥(فقد حققت مؤسسات بیع االلبسة الجاهزة . منها طبقًا لمسبباتها 
ها كأحد ا )**()٦٤(من اجمالي حجم الصنف ، جدول %) ١٣,٩( ستحوذ شارع الروان على جّل

مناطق الثقل التجاري ، السیما ذات المستوى السلعي الراقي لمزایا فیه اشیر لها في موضع سابق 
، ثم خدمات القرطاسیة واالستنساخ ، اذ حققت مثل الذي علیه سابقتها ، وقد تحلقت حول جزء 

كاني واضح املته ظروف الموقع في نمط م) الشارع الخدمي(من االطار الشمالي للمجاورة 
المكاني من دوائر المركز المدني في الجهة المقابلة ، لما تتطلبه عملیة انجاز المعامالت الرسمیة 

) ١٨(من ضرورة توافر هكذا خدمات ، تلتها خدمات المكاتب الهندسیة والشركات التجاریة بواقع 
، جاءت بعدها مؤسسات ) لخدميا(تموضعت على امتداد ذات الشارع %) ٧,٢(مؤسسة بنسبة 

ثم مؤسسات الهدایا والتحف بما %) ٦,٤(مؤسسة بما نسبته ) ١٦(بیع االجهزة االلكترونیة بواقع 
، وینسحب االمر على خدمات المقاهي والمطاعم التي %) ٤,٧(مؤسسة بواقع ) ١٥(عدیده 

ها مقومات الجذب توزعت في عدة جهات من المجاورة ، السیما الجنوبیة منها اذ توافرت فی
المكاني لمثلها من مساحة ارتداد مناسبة ، فضًال عن كثافة حركة المرور االلي ، الى جانب 

                                                             
 .التنویه السابق نفسه )*(
)**(  ُ م النظر للمجاورات السكنیة في الجدول منعًا للتكرار وینسحب االمر على بقیة الجداول كل بحسب معی

 .ته واحجام االصناف الحاویة لها امجاور 
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كونها احد مكونات االمتالء الوظیفي للشارع الذي استحوذ على حجم كبیر نسبیًا من الوظائف 
قلیل وكثیر وما  ثم توالت احجام االصناف االخرى تترى بین. الحضریة على اختالفها ) التغیرات(

مؤسسات نالت كل منها النسبة الخاصة بها من المجموع ) ١٠- ١(بینهما ، اذ تراوحت بین 
  .االجمالي

مؤسسة ، كانت حصة السلع الغذائیة ) ١٢٢(وباالنتقال الى مجاورة القادسیة فقد حققت 
  المنزلي  وقد شكلت اسواق التبضع. من المجموع العام%) ٢١,٣(مؤسسة بما نسبته ) ٢٦(منها 
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معظم الحجم الكلي للصنف ، واستنادًا لمالحظة سابقة فقد كان انتشارها المكاني ضمن بنیة 
  .المجاورة بقدر توافر عوامل الجذب ومقومات استحداثها

) ٩٤(وفیما یتعلق بالشطر الثاني من اصناف التغیر التجاري ، فقد نالت اجماالً  على 
، تنافستها معظم االصناف المعتمدة ، تراوحت احجامها بین مؤسسة واحدة وثمان اخرى، مؤسسة 

من %) ٨,٥(مؤسسات بنسبة ) ٨(برزت مكاتب العقارات في حیازتها على اكبر االحجام بواقع 
تلتها اصناف المواد المنزلیة ، االدوات االحتیاطیة وقطع الغیار ، . المجموع الكلي للصنف 

لكل منها على التوالي %) ٧,٤(كترونیة وخدمات الحالقة بواقع سبع مؤسسات وبنسبة االجهزة االل
  .وهكذا حتى ادناها حجماً . من اجمالي الصنف 

اما توزیعها المكاني فقد تركز حول ثالثٍة من محاورها ، اثنان منها یمثالن حدیها الشمالي 
  . غربي –ي والغربي واالخر داخلي یخترق بنیتها العمرانیة باتجاه شرق

منها ) ٤٢(مؤسسة تجاریة ، نال الصنف الغذائي ) ٢٣٥(اما مجاورة الزهراء فقد حققت 
من االجمالي العام ، توزعت في مختلف الجهات دون الجنوبیة منها تمامًا %) ١٧,٩(بنسبة 

لبعدها النسبي عن داخلیة المجاورة ، فضًال عن انها تشهد حركة میكانیكیة كثیفة نسبیًا وفرت 
  .الفرصة لالصناف التي یشكل عامل الحركة سبقًا في توقیعها

مؤسسة تباینت اصنافها في مقدار ) ١٩٣(اما حصتها من االصناف االخرى ، فقد بلغت 
حیازتها حسب مبررات تواجدها ، فقد تراوحت بین مؤسسة واحدة كما في الفنادق واكبرها حجمًا 

من المجموع الكلي للصنف %) ١١,٤(ة بنسبة مؤسس) ٢٢(في خدمات المقاهي والمطاعم بواقع 
، فیما حققت اصناف اخرى احجامًا مهمة شكلت بمجموعها منظومة االصناف ذات الغلبة في 

مؤسسة بنسبة ) ٢٠(میدان التغیر التجاري ، كما في مؤسسات االنشائیة والصحیة بواقع 
، فیما تماثلت حجمًا %) ٨,٨(منها بنسبة ) ١٧(تلتها االجهزة االلكترونیة برصید %) ١٠,٤(

) ١٥(مؤسسات االدوات وقطع الغیار ، الخدمات والمستلزمات الطبیة وخدمات الحالقة بواقع 
من %) ٦,٧(مؤسسة بنسبة ) ١٣(ثم مكاتب العقار بواقع %) ٧,٨(مؤسسة لكل منها وبنسبة 

  .اجمالي الصنف ، توزعت ضمن اكبر مساحة وفي جمیع جهات المجاورة
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مؤسسة ، ) ٨٩(ولبیان حجم التغیرات التجاریة في مجاورة الحوراء طبقًا الصنافها ، فقد بلغت 
من المجموع الكلي انتشرت مكانیًا %) ١٩(منها للصنف الغذائي بما نسبته ) ١٧(توزعت بواقع 

  .في ثالٍث من جهاتها عدا الشمالیة منها

%) ٨١(مؤسسة بنسبة ) ٧٢(نها بواقع في حین نالت االصناف االخرى على المتبقي م
من االجمالي العام ، تنافسها خمسة عشر صنفًا فقط ، ما یشیر الى افتقارها لعدد منها ، السیما 
تلك التي یتطلب الحصول على خدماتها فترات زمنیة متباعدة نسبیًا ، مثل مؤسسات بیع الذهب 

الخ ، ما یؤكد الطابع ........المالیة والمجوهرات ، السجاد والمفروشات ، الفنادق ، المصارف
الشعبي الى حٍد ما لموسساتها كانعكاس للوضع االقتصادي والحالة االجتماعیة التي اتصفت 

  . ببساطتها نسبیاً 

ورغم ذلك فقد حقق عدد من االصناف قدرًا من التغیرات جعلتها في مقدمة تراتبها 
، كذلك %) ١٣,٩(مؤسسات بنسبة ) ١٠( الهرمي ، كما في صنف االجهزة االلكترونیة بواقع

خدمات المقاهي والمطاعم والمستلزمات الطبیة والحالقة على ثمان مؤسسات بما یقرب من 
  .لكل منها على التوالي من مجموع الصنف%) ١١(

بحكم تنوعها وكبر ) الغذائي(اما توزیعها المكاني فهو اكثر انتشارًا من الصنف االول 
فیما تراوحت احجام بقیة . حول اطار المجاورة الخارجي بشكل رئیس  احجامها ، فقد تموضعت

  .مؤسسات) ٦-١(االصناف بین 

وباالتجاه جنوبًا حیث مجاورة االنصار ، فقد شهدت قدرًا مهمًا من التغیرات التجاریة بلغ 
مؤسسة منها بواقع ) ٥٣(وقد نال ) الغذائي(مؤسسة انشطرت في قسمین ، االول منهما ) ٢٠٥(
من المجموع الكلي ، غلب علیها الطابع الشعبي بدرجة كبیرة نسبیًا ، طبقًا لماهیة %) ٢٥,٩(

  .السكان االقتصادیة واالجتماعیة ، تركز معظمها حول شوارعها الداخلیة

مؤسسة بما نسبته ) ١٥٢(اما القسم الثاني فذو كفٍة ارجح وتنوٍع اكثر ، اذ حصل على 
توزعت على اصنافها باحجام ونسب بالقدر الذي یؤكد . عام من اجمالي التغیرات ال%) ٧٤,١(

حصلت خدمات . توافر مقومات تواجدها من ناحیة ، والحاجة الى خدماتها من ناحیة اخرى 
ثم خدمات المقاهي %) ١٣,٢(منها بنسبة ) ٢٠(الحالقة على العدد االكبر من المؤسسات بواقع 
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مؤسسات بیع المواد المنزلیة ومكاتب العقار تلتها %) ١١,٢(مؤسسة بنسبة ) ١٧(والمطاعم 
لكل منهما على التوالي ، فیما نالت محالت المواد %) ٩,٩(لكل منهما بنسبة ) ١٥(برصید 

في حین بلغ حجم مؤسسات بیع االلبسة %) ٨,٦(مؤسسة بواقع ) ١٣(االنشائیة والصحیة 
قیة االصناف ، اذ تراوحت وهكذا لب%) . ٧,٩(مؤسسة بنسبة ) ١٢) (واطئة النوعیة(الجاهزة 

  .من المجموع الكلي للصنف%) ٥,٩ -%٠,٧(مؤسسات وبنسبة ) ٩-١(احجامها بین 

  )٦٤(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

  الصنف  ت
  ١القدس  االنصار  الحوراء  الزھراء  القادسیة  االمیر

  العدد  العدد  ددالع  العدد  العدد  العدد

  ٢٣  ٥٣  ١٧  ٤٢  ٢٦  ٦٥  السلع الغذائیة  ١

  -  ١٥  -  ١٠  ٧  ١٠  مواد منزلیة  ٢

  -  ١٢  ١  ٩  ٦  ٣٥  االلبسة الجاھزة  ٣

  -  -  -  -  ٤  ٣  الذھب والمجوھرات  ٤

  -  ٤  -  ٥  ٥  ٣  الكمالیات والعطور  ٥

  ١  ٢  -  -  ٦  ١  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ٢  ٩  ٥  ١٥  ٧  ٩  االدوات وقطع الغیار  ٧

  -  ٢  ٢  ٤  ٣  ٦  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٥  ٨  ١٠  ١٧  ٧  ١٦  االجھزة االلكترونیة  ٩

  -  -  ٢  ٢  ١  ١٥  الھدایا والتحف  ١٠

  -  ١  -  ١  ١  ٣  االحذیة  ١١

  -  ٧  ١  ١٠  ٣  ٣٥  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  -  -  ٢  ٣  ٢  ٥  المخازن  ١٣
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  -  -  -  -  -  ٢  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٩  ١٧  ٨  ٢٢  ٦  ١٥  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ١  ٢  ٤  ٥  ٥  ١١  اللحوم  ١٦

  -  -  -  ١  -  ١٠  الفنادق  ١٧

  -  ٦  ٨  ١٥  ٣  ٥  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

  ٥  ١٣  ٦  ٢٠  ٥  ٧  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

  ٦  ٢٠  ٨  ١٥  ٧  ١٠  الحالقة  ٢٠

  -  -  -  -  ١  ٢  )بنوك ( مصارف   ٢١

  -  -  -  -  -  ٦  محالت صرافة  ٢٢

  ١٠  ١٥  ٥  ١٣  ٨  ١٠  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة والشركات   ٢٤
  ٩  ٣  ٤  ٦  ٤  ١٨  التجاریة

  -  -  ١  -  -  ٣  وكاالت ومكاتب السفر  ٢٥

  -  -  -  ٥  -  ١  االثاث المنزلي  ٢٦

  -  ٩  ١  ٤  ١  ٤  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

  ٢  ٧  ٤  ١١  ٤  ٦  *اخرى   ٢٨

  ٧٣  ٢٠٥  ٨٩  ٢٣٥  ١٢٢  ٣١٦  المجموع

 .الدراسة المیدانیة : المصدر 

 ل،الفلـین ، اكسسوارات الموبای) الماء(، حافظات  تشمل مستلزمات الخیاطة ، العطاریة ، اكیاس النایلون *
  وغیرها ٠٠٠٠٠االقراص اللیزریة ، مرشحات ماء الشرب ، معدات زراعیة ، مواد ومبیدات حشریة وقوارض

سة كانت نسبة مؤس) ٧٣(فیما كان اجمالي التغیرات التجاریة في مجاورة القدس األول 
توزعت في عدة جهات منها . من المجموع الكلي%) ٣١,٥(الثلث من الصنف الغذائي ما یقرب 

وما زاد عن  .سوى الشرقیة والجنوبیة لموقعها الطرفي على مساحات فضاء خالیة من العمران
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 ، اكبرها حجمًا من توزعت في ثمانیة اصناف فحسب.  الثلثان فكان من حصة األصناف األخرى
ثم %) ٢٠(، بالنظر لحداثة نشأة المجاورة نسبیًا بواقع عشرًا منها بنسبة  نصیب مكاتب العقار

المكاتب الهندسیة والشركات التجاریة وخدمات المقاهي والمطاعم بمقدار تسع مؤسسات لكل منها 
) ٥-١(فیما تراوحت احجام بقیة األصناف بین ، لكل منها على التوالي %) ١٨(وبنسبة 
-%٢(ت اتمت العدد األجمالي والنسبة الكلیة من مجمل أحجام األصناف التجاریة بواقع مؤسسا

الشمالي ، ینها توزعت مكانیًا حول محورین بع.  من مجموع الصنف على الترتیب%) ١٠
  ).الدیوانیة-النجف(األنصار والغربي المطل على الشارع الرئیس المشترك مع مجاورة 

، فقد تمكنت من  والى الخلف منه حیث مجاورة القدس الثاني وعبر الشارع المذكور اعاله
مؤسسة منها بنسبة ) ٥٧(ف الغذائي نص، اقتطع ال الي للتغیرات التجاریةمؤسسة كأجم) ٦٦(
، شكلت نمطًا مكانیًا خطیًا جلیًا كانت السیادة فیه لمؤسسات تجارة  من المجموع الكلي%) ٨٦,٣(

د الشارع المذكور ألسباب موقعیة بحتة تمت األشارة لها في حدیث الجملة للمواد الغذائیة مع امتدا
السیما في ناحیتها ، فضًال عن عدد اخر محدود توزع في اكثر من موضع من المجاورة . سابق 

من %) ١٣,٧(اما فیما یتعلق باألصناف األخرى فقد حققت تسع مؤسسات بنسبة  . الشرقیة 
تجارة (ف توزعت ضمن موقع مؤسسات الصنف األول ها سبعة اصناتالمجموع الكلي ، تقاسم

  .)٦٥(جدول  ،في تشكل وظیفي متكامل نسبیًا ) الجملة

  )٦٥(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

  الصنف  ت
  المثنى  المعلمین  تموز ١٤  الشرطة  الثورة  ٢القدس

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٢٢  ١٤  ١٩  ٠  ٦  ٥٧  السلع الغذائیة  ١

  ١  -  ٩  -  -  -  مواد منزلیة  ٢

  ٢  -  ٥  -  -  -  االلبسة الجاھزة  ٣

  ١  -  -  -  -  -  الذھب والمجوھرات  ٤
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  ١  -  ٣  -  -  -  الكمالیات والعطور  ٥

  ٢  -  ١  -  -  -  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ٥  -  ٢  ٣  -  -  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ٤  -  ٢  -  -  -  الكھربائیة االجھزة  ٨

  ٣  ١  ٢  ٣      االجھزة االلكترونیة  ٩

  ٦  -  -  -  -  ١  الھدایا والتحف  ١٠

  -  -  ١  -  -  -  االحذیة  ١١

  ١  -  ١  ١  -    القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ٦  -  ١  ١١  -  ١  المخازن  ١٣

  -    -  -  -  -  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٥  ١  ٣  ٤  ٩  ٢  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ٤  ١  ٢  ١  ٢  ١  اللحوم  ١٦

  -  -  -  -  -  ١  الفنادق  ١٧

  ٣٩  -  ٢  ٨  -  -  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

  ٢    -  -  -  -  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

  ٣  ١  ٥  ٢  ٢  ١  الحالقة  ٢٠

  -  -  -  -  -    )بنوك ( مصارف   ٢١

  ١  -  -  -  -  ١  محالت صرافة  ٢٢

  ٢  ١  ١  ١  -  -  مكاتب العقار  ٢٣

شركات المكاتب الھندسیة وال  ٢٤
  ٢  -  -  ١  ٢  ١  التجاریة

  ٢  -  -  -  -  -  وكاالت ومكاتب السفر  ٢٥

  -  -  -  -  -  -  االثاث المنزلي  ٢٦
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  ٢  ١  ١  -  -  -  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

  ٢  -  ١  -  ١  -  اخرى  ٢٨

  ١١٨  ٢٠  ٦١  ٤٥  ٢٢  ٦٦  المجموع

 .الدراسة المیدانیة : المصدر 

ت بمحدودیة وبساطة حجم ومستوى التغیرات ورغم قدم نشأة مجاورة الثورة أال أنها اتصف
. مؤسسة للخدمات التجاریة ) ٢٢(فقد حققت . مما انعكس على عدد األصناف فیها ، التجاریة 

توزعت في . من المجموع الكلي %) ٢٧,٢(نال الصنف الغذائي منها عى سٍت فحسب بنسبة 
  .)الشرطة(مجاورة الشرقیة ینها والموضعین األول داخلي والثاني خارجي حول الحد الفاصل ب

 من المجموع العام%) ٧٢,٨(مؤسسة بنسبة ) ١٦( لشطر الثاني من التغیرات فقد نالاما ا
ا توزعت في اربعة اصناف فحسب برزت من بینها خدمات المقاهي والمطاعم بواقع تسع منه ،

  .من اجمالي الصنف%) ٥٦,٢(بنسبة 

فهي من ذوات التغیر الوظیفي  ط ،قمؤسسة ف) ٤٥(یما حازت مجاورة الشرطة على ف
من الحجم %) ٢٢,٢(المحدود نسبیًا ، بلغت حصة الصنف الغذائي منها عشر مؤسسات بنسبة 

 اما األصناف التجاریة األخرى .بحتة  األجمالي ، تركزت حول محورها الشمالي ألسباب موقعیة
ى الحصة األكبر ت المخازن عللمؤسسة حص) ٣٥(نت عشرًا حازت على فكا. )٢١(خریطة  ،

السیما مخازن األعالف الحیوانیة ، من مجموع الصنف %) ٣١,٤(بواقع احدى عشرة منها بنسبة 
 رلسكان الریف المجاو  ةبسبب قرب منطقة بیع المواشي وجزرها منها ، فهي توفر فرصة سانح

تي البیطریة ال) العیادات(لى احتیاجات مواشیهم منها ، فضًال عن الخدمات عفي الحصول 
فیما تراوحت احجام %) ٢٢,٩(اذ جاءت بثمان منها بواقع ، انجذبت الیها لنفس السبب 

لكل منها %) ١١,٤- %٢,٩(بنسبة ، مؤسسات ) ٤- ١(األصناف التسعة المتبقیة منها ما بین 
لیة بسبب كثافة حركة توزعت حول جهتها الشما. على الترتیب من المجموع الكلي للصنف 

  .المرور فیها

مؤسسة ، كانت حصة ) ٦١(تموز فقد بلغ حجم التغیرات التجاریة فیها  ١٤اورة اما مج
تركزت . من المجموع الكلي %) ٣١,١(الصنف الغذائي منها تسع عشرة مؤسسة اي ما نسبته 
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في ناحیتها الشمالیة لموقعها من شبكة الطرق ولكونها هنا تحقق مسافات متساویة تقریبًا لسكانها 
فیما بلغت حصتها من بقیة األصناف . وافر من احتیاجاتهم منها  في الحصول على قسط

من مجمل التغیرات التجاریة تنافسها سبعة %) ٦٨,٩(مؤسسة بنسبة ) ٤٢(التجاریة األخرى 
، %)٢١,٤(ا بواقع تسٍع منها بنسبة عشر صنفًا ، نالت مؤسسات المواد المنزلیة العدد األكبر منه

وخدمات الحالقة ، اذ حصلت كل منها على خمس مؤسسات بما  تلتها مؤسسات األلبسة الجاهزة
ا على التوالي من الحجم الكلي للصنف ، فیما تراوحت احجام ملكل منه%) ١١,٩(نسبته 

من المجموع %) ٧,١-%٢,٤(ین مؤسسات بنسبة تراوحت ب) ٣-١(األصناف األخرى بین 
  .الكلي

ستوى المدینة في حیازتها على اما مجاورة المعلمین فهي احدى اقل مجاورتین على م
 علىنالت مؤسسات الصنف الغذائي . إذ بلغت عشرون مؤسسة فحسب ، التغیرات التجاریة

  .من المجموع الكلي%) ٧٠(سبة مؤسسة بن) ١٤(

فیما توزعت المؤسسات الست المتبقیة بالمثل على األصناف األخرى بواقع مؤسسة واحدة 
التوالي من الحجم لكل منها على %) ٥(بواقع %) ٣٠(لكل صنف وبنسبة اجمالیة مقدارها 

  .األجمالي للصنف

بحسب اصنافها في مجاورة . وعند البحث في مقدار الحجم المتحقق من التغیرات التجاریة
%) ١٨,٦(بواقع  مؤسسة منها) ٢٢(مؤسسة ، حصلت السلع الغذائیة على ) ١١٨(المثنى نجدها 

  .من المجموع الكلي

مؤسسة ) ٩٦(على مازاد من الحجم الكلي للتغیرات بواقع  ن األصنافسواها منالت فیما 
كان لمؤسسات الخدمات والمستلزمات الطبیة قصب . من المجموع اإلجمالي%) ٨١,٤(سبة بن

طبقًا ، )%٤٠,٦(مؤسسة بنسبة ) ٣٩(السبق على مجمل نظیراتها من األصناف األخرى بواقع 
، ) المنطقة المركزیة(وامل الطرد في مناطق اخرى لتوافر عوامل الجذب الوظیفي في مقابل ع

سة واحدة وسٍت اخرى توزعت سألسباب سبق ذكرها ، فیما تراوحت احجام بقیة األصناف بین مؤ 
ال انه یشیر الى حالة من التنوع إ، وبالرغم من قلة الحجم المتحقق في تسعة عشر صنفًا تجاریًا 
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اتكأت على جهة وأن معظم مؤسسات الصنفین قد  السیما، تقترب بالمنطقة من حالة التكامل 
  .المجاورة الشمالیة

مؤسسة شملت اصنافًا عدیدة ) ١٧٠(اما مجاورة السعد فقد بلغ اجمالیها من التغیرات 
من %) ١٠(بواقع  .)٦٦(جدول  ،منها ) ١٧(منحتها بنیتها التجاریة ، كان للصنف الغذائي 

  مقابل مركز الثقل التجاري لنظیرتها السابقة  المجموع العام تركزت في جهتها الجنوبیة

  )٦٦(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد
  الغدیر  الفرات  العدالة  االسكان  االشتراكي  السعد  الصنف  ت

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٢١  ٨  ١٩  ٧  ١٤  ١٧  السلع الغذائیة  ١

  ٧  ١  ١  ٢  ٧  ٤  مواد منزلیة    ٢

  ١٢  ٢  ٢  ١  ١٢  ٤  االلبسة الجاھزة  ٣

  ١  -  -  -  ١  -  الذھب والمجوھرات  ٤

  -  -  -  ١  -  ٣  الكمالیات والعطور  ٥

السجاد والمفروشات   ٦
  واالقمشة

١  -  -  -  -  ١٤  

  ٤  ١  ٢  -  ٢  ٣  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ١١  ٢  ١  ٢  ٢  ٤  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٧  ١  ٥  ٢  ٢  ٦  رونیةاالجھزة االلكت  ٩

  ٢  -  ١  -  ١  ٣  الھدایا والتحف  ١٠

  ١  -  -  -  ٣  ١  االحذیة  ١١

  ٧  ٣  ٢  ٣  -  ٥  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢



٢٠٤ 
 

  ٢  ٦  ٦  -  -  -  المخازن  ١٣

  ١  -  -  ١  -  ١  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٨  ٤  ٧  ٦  ١١  ٢  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ٢  ١  ٤  ٢  ٣  ٦  اللحوم  ١٦

  -  ١  ١  ٣  -  ١٥  الفنادق  ١٧

لخدمات والمستلزمات ا  ١٨
  الطبیة

٣  ٣  ١٣٢  ٣٥  ٤٤  -  

االنشائیة والصحیة   ١٩
  ومواد البناء

٧  ١٨  ٧  ٢  ٢  ٤  

  ٩  -  ٥  ٣  ٧  ٥  الحالقة  ٢٠

  -  -  -  -  -  ٣  )بنوك ( مصارف   ٢١

  ١  -  -  -  ١  ١  محالت صرافة  ٢٢

  ٧  ٢  ٨  -  ٢  -  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة   ٢٤
  والشركات التجاریة

١٣  ٨  ١  ١  ٨  ٨  

  ٧  ١  -  ٢  -  ٨  وكاالت ومكاتب السفر   ٢٥

  ٤  ٤  -  -  ١  ٧  االثاث المنزلي  ٢٦

مواد التاسیسات   ٢٧
  الكھربائیة

١  -  ٥  -  ١  ٢  

  ٣  -  ٢  ٢  ٢  -  اخرى  ٢٨

  ١٣٩  ٦٦  ٨٢  ١٧٢  ١١٧  ١٧٠  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

مؤسسة بنسبة ) ١٥٣(على  صنفاً ) ٢٢(صناف البالغ تعدادها فیما حازت بقیة األ ، )المثنى(
من الحجم األجمالي ، برزت الخدمات الطبیة من بینها بأكبر حصة على األطالق بواقع %) ٩٠(
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ومات التوقیع المكاني قكونها منطقة جذب مهمة توافرت فیها م، %) ٢٨,٨(مؤسسة بنسبة ) ٤٤(
بیة الذي اخذ لخدمات الطتان من التشكل المكاني لنمط ایئذ شكلت والمجاورة المنوه عنها جز ، ا

جة اقل وبدر ) سكانمجاورة اإل(المكون المتمم األكبر باالشتراك مع الوظیفة النهائیة  یتهمورفولوج
%) ٩,٨(منها بنسبة ) ١٥(جاءت بعدها مؤسسات الفنادق بواقع . كما سیرد) مجاورة المثنى(

لة على مالیة المطَ مكنتها من احتالل المرتبة الثالثة على مستوى المدینة ، تركزت في جهتها الش
، ثم بعد ذلك مؤسسات بیع السجاد والمفروشات بواقع ) الكوفة -النجف(محور الحركة الرئیس 

وهي األخرى لم تتخذ لها مكانًا في غیر محور الفنادق ، فهو ، %) ٩,٢(منها بما نسبته ) ١٤(
تقدیم الخدمات ذات منطقة الثقل التجاري الكبیر ، فضًال عن امتالئه وظیفیًا ، یتعاطى البیع و 

في حین توزعت . المستوى العالي والمدى الوظیفي الواسع الذي تخطى حدود المدینة الى األقلیم 
خدمة مؤسسات بحسب اهمیة ال) ٨-١(بقیة األحجام على غیرها من األصناف بواقع تراوح بین 

  .المقدمة منها والحاجة الیها

ال انها حققت قدرًا مهمًا من اًا ، صغر مساحة مجاورة األشتراكي نسبیمن رغم بالو 
وقد كان ، مؤسسة ولمختلف األصناف ) ١١٧(التغیرات التجاریة ضمن بنیتها العمرانیة بواقع 

لموقعها من شبكة الطرق من ناحیة وموقع الجوار المكاني لسابقتیها من المجاورات وتلك التي 
  .ستلحق بها من ناحیة أخرى اكبر األثر في بلوغها هذا الحجم

. من المجموع العام%) ١٢(ها بحدود مؤسسة من) ١٤(عمومًا نال الصنف الغذائي على 
  .وزیعها متداخًال مع بقیة األصنافجاء ت

من الحجم األجمالي ، %) ٨٨(مؤسسة بنسبة ) ١٠٣(اما أألصناف األخرى فقد نالت 
فیما حّل %) . ٣٤(مؤسسة بنسبة ) ٣٥(جاءت في مقدمتها مؤسسات الخدمات الطبیة برصید 

توزعت في الجزء التابع لها من %) ١١,٧(منها بنسبة ) ١٢(صنف األلبسة الجاهزة ثانیًا بمقدار 
 اً حققت انتشار %) ١٠,٧(مؤسسة بنسبة ) ١١(جاءت ثالثًا خدمات المطاعم بواقع ، شارع الروان 

 ةمؤسس) ٨-١(ام بقیة األصناف بین اكثر سعة من بقیة األصناف ، في حین تراوحت احج
  .موع الكلي ألحجام األصناف األخرىعلى الترتیب من المج%) ٧,٨- %٠,٩(بنسبة تراوحت بین 
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مؤسسة ، ) ١٧٢(ضمن مجاورة األسكان ، فقد بلغت  توللحدیث عن تلك التي حدث 
  .من المجموع الكلي%) ٤,١(ًا منها فحسب بنسبة عحقق الصنف الغذائي  سب

مؤسسة بنسبة ) ١٦٥(متبقي وقدره اما بقیة األصناف فقد حصلت على الحجم ال
 -كما اشیرسابقاً –ة من المجموع العام ، كانت الغلبة فیها لصنف الخدمات الطبیَ %) ٩٥,٩(

، فهي لم تبق لألصناف األربعة عشر المتبقیة سوى %) ٨١,٨(مؤسسة بنسبة ) ١٣٥(وبواقع 
  .من المجموع العام للصنف%) ١٨,١( مؤسسة بواقع) ٣٠(

مؤسسة توزعت في تسعة عشر ) ٨٢(مجاورة العدالة ، نجدها حققت  وللخوض في تغیرات
صنفًا تغایرت احجامها بحسب الحاجة الیها ، جاءت مؤسسات الصنف الغذائي في مقدمتها ، اذ 

من المجموع األجمالي ، فیما حازت األصناف األخرى على %) ٢٣(منها بواقع ) ١٩(نالت 
 يلي ، كانت مكاتب العقار اكثرها تكرارًا بواقع ثمانمن المجموع الك%) ٧٧(مؤسسة بنسبة ) ٦٣(

تلتها خدمات المقاهي والمطاعم والمواد األنشائیة بواقع سبع مؤسسات %) ١٢,٧(مؤسسات بنسبة 
- ١(على التوالي من مجموع الصنف ، فیما تراوحت البقیة الباقیة بین %) ١١(لكل منهما بنسبة 

رق البنیة العمرانیة ختیسیما الشارع الرئیس الذي ال، مؤسسات توزعت ضمن جهات مختلفة ) ٦
  .في المجاورة

حدیثة عهٍد  كونهامؤسسة تجاریة وهي محدودة نسبیًا ، ) ٦٦(حققت مجاورة الفرات فیما 
في نشأتها ، فضًال عن قربها من مجاورات سبقتها في میدان التغیر مارست فعلها في عملیة 

من المجموع الكلي %) ١٢(ى ثمان منها فحسب بنسبة استالب وظیفي ، نال الصنف الغذائي عل
من %) ٨٨(مؤسسة بنسبة ) ٥٨(، فیما توزع جل الحجم التجاري على األصناف األخرى بواقع 

منها بنسبة ) ١٨(المجموع األجمالي ، برزت من بینها مؤسسات المواد األنشائیة والصحیة بمقدار 
كاتب الهندسیة ن المجاورة ، تلتها المانتظمت مع بعضها حول الجهة الشمالیة م%) ٣١(

، ثم تراوحت احجام األصناف %) ١٣,٨(برصید ثمان مؤسسات بما نسبته  .والشركات التجاریة
  .من المجموع الكلي %) ١٠,٣-%١,٧(مؤسسات بواقع ) ٦-١(الباقیة بین 

ا مؤسسة توزعت في قسمین فأم) ١٣٩(اذ نالت ، والى الغرب قلیًال حیث مجاورة الغدیر 
عدة جهات في من المجموع العام توزعت %) ١٥(منها بما نسبته ) ٢١(الصنف الغذائي بواقع 
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واما القسم األخر من بقیة األصناف البالغة واحدًا وعشرین . نالت الغربیة منها الحصة األكبر 
سواها ، تقدمتها ما ٌد منها ارجحیة حجمیة على مؤسسة حقق عد) ١١٨(فقد تمكنت من صنفًا ، 

، تلتها األلبسة الجاهزة %) ١١(منها بنسبة ) ١٣(المكاتب الهندسیة والشركات التجاریة بواقع 
فیما نالت مؤسسات %) ١٠,٢(بنسبة  ؤسسةم) ١٢(ذات المستوى العالي بواقع ) النسائیة(

ثم %) ٩,٣(احدى عشرة منها بنسبة .....) ثالجة ، تلفزیون ، غسالة ، (األجهزة الكهربائیة 
  .به حجمًا ونسبة من المجموع الكليتوالت بقیة األصناف كٌل بحس

وبتواصل األتجاه غربًا نبلغ مجاورة الصحة التي حققت قدرًا مهمًا من التغیرات التجاریة 
نالت مؤسسات الصنف ، مؤسسة ) ١٠١(اذ حازت على . بالقیاس الى صغر مساحتها النسبي 

  .من المجموع الكلي) ١٧,٨(ا بنسبة منه) ١٨(الغذائي على 

من المجموع  %)٨٢,٢( بنسبة مؤسسة) ٨٣(اما األصناف األخرى فقد حصلت على 
، كانت مكاتب  توزعت في عشرین صنفًا تباینت في مقدار ما حازته من مؤسسات.  األجمالي

د السباب تتعلق بوجود عد%) ٢٤(مؤسسة بنسبة ) ٢٠(القرطاسیة واالستنساخ اوفرها حظًا بواقع 
  .شكلت نمطًا مكانیًا عند جهتها الجنوبیة. من الدوائر الخدمیة العامة 

مؤسسة ، نال الصنف ) ١١٦(اما مجاورة الكرامة فقد بلغت قدرًا من التغیرات قوامه 
) ٨٧(من المجموع الكلي ، اما بقیة االصناف فقد حازت على %) ٢٥(منها بنسبة ) ٢٩(الغذائي 

تقدمها خدمات المقاهي والمطاعم وبیع اللحوم . التغیرات الكلیة من اجمالي %) ٧٥(منها بنسبة 
تلتها مؤسسات مواد التأسیسات . على التوالي %) ١٠,٣(مؤسسات لكل منها بنسبة ) ٩(بواقع 

تبعتها مؤسسات االلبسة الجاهزة ، القرطاسیة ، %) ٨(الكهربائیة بواقع سبع مؤسسات بنسبة 
على التوالي %) ٦,٩(اریة بواقع ست مؤسسات لكل منها بنسبة الحالقة والمكاتب الهندسیة والتج

جاءت بتوزیع متداخل مع . مؤسسات ) ٥- ١(فیما تراوحت بقیة االحجام بین . من المجموع العام 
  .بعضها حول المحورین الشرقي والغربي فرضه شكل المجاورة المستطیل

مؤسسة ، ) ٧٦(فقد تمكنت من وقبالة المجاورة السابقة تقع مجاورة الشعراء والعلماء ، 
من المجموع الكلي ، %) ٤٢,١(مؤسسة منها بنسبة ) ٣٢(حقق الصنف الغذائي ). ٦٧(جدول 
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. من المجموع االجمالي%) ٥٧,٩(مؤسسة بنسبة ) ٤٤(فیما بلغ الحجم الكلي لبقیة االصناف 
  . مؤسسات) ٥- ١(توزعت في سبعة عشر صنفًا باحجام متواضعة تراوحت بین 

  )٦٧(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

  الصنف  ت
  الكرامة  الصحة

الشعراء 
  الجامعة  الحنانة  الحسین  والعلماء

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٥٩  ١٦  ١٩  ٣٢  ٢٩  ١٨  السلع الغذائیة  ١

  ٣  ٢  ٢  ٢  ٤  ٣  مواد منزلیة  ٢

  ١  ٢  ٥  ١  ٦  ٥  اھزةااللبسة الج  ٣

  -  -  ١  -  ٤  ١  الذھب والمجوھرات  ٤

  ٣  ١  ١  ١  ٢  -  الكمالیات والعطور  ٥

  ٤  ٥  ٢  ١  ١  ١  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ١٠  -  ٣  ١  ٣  -  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ١  ٢  -  ٤  ١  ٦  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ١٥  ٢  ٨  ١  ٥  ٤  االجھزة االلكترونیة  ٩

  ٢  ٣  ٢  -  ٢  -  الھدایا والتحف  ١٠

  -  ١  ١  ١  ٢  ١  االحذیة  ١١

  ٣  ٨  ٧  ٢  ٦  ٢٠  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ٢١  ١٤  ٩  ٤  ٣  ٥  المخازن  ١٣

  ١  ١  ١  -  -  -  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٢٢  ٦  ١  ٥  ٩  ٦  المقاھي والمطاعم  ١٥
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  ٨  ١  ٣  ٥  ٩  ٣  اللحوم  ١٦

  -  ٦  ١  -  -  -  الفنادق  ١٧

  ١٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٥  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

  ٤٥  -  ٨  ٤  -  -  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

  ٢٢  ٥  ٦  ٦  ٦  ٨  الحالقة  ٢٠

  -  ١  -  -  -  ٢  )بنوك ( مصارف   ٢١

  -  ١  -  -  -  -  محالت صرافة  ٢٢

  ٢٢  ١  ١  ٢  ٤  ٢  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة والشركات   ٢٤
  ٢  ٧  ٣  -  ٦  ٤  التجاریة

  -  ٤  -  -  ١  ١  وكاالت ومكاتب السفر  ٢٥

  ٢  ٩  -  -  -  ٢  المنزلي االثاث  ٢٦

  ٥  ١  ١  ٢  ٧  ١  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

  ٦  ١  ٣  -  ٤  ٣  اخرى  ٢٨

  ٢٦٩  ١٠٢  ٩١  ٧٦  ١١٦  ١٠١  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

) ٩١(ولالطالع على ما حققته اصناف التغیر التجاري في مجاورة الحسین ، نجدها 
من %) ٢٠,٩(مؤسسة منها بواقع ) ١٩(مؤسسة ، حصلت مؤسسات الصنف الغذائي على 

المجموع الكلي ، اما توزیعها المكاني فكان متداخًال مع غیره من االصناف ، في حین نالت 
من اجمالي التغیرات ، برز عدد منها ، كما %) ٧٩,١(مؤسسة بنسبة ) ٧٢(االصناف االخرى 

االلكترونیة والمواد االجهزة  اعقبته%) ١٢,٥(في مؤسسات الخزن بواقع تسع منها بنسبة 
من المجموع الكلي ، %) ١١,١(االنشائیة والصحیة برصید ثمان مؤسسات لكل منها بما نسبته 

  .ثم توالت احجام ما تبقى من االصناف بین واحدٍة وسٍت اخرى
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اما مقدار المتحقق من تغیرات تجاریة وفقًا الصنافها ضمن مجاورة الحنانة فقد بلغ 
من المجموع االجمالي توزعت عند %) ١٥,٧(منها بواقع ) ١٦(ائیة مؤسسة شكلت الغذ) ١٠٢(

  .قسمها الغربي بتراكز اكبر

من المجموع %) ٨٤,٣(مؤسسة بما نسبته ) ٨٦(اما حصة االصناف االخرى فقد بلغت 
منها ) ١٤(العام ، توزعت في اثنین وعشرین صنفًا ما یشیر الى تنوعها ، نالت المخازن على 

  %).١٦,٣(بواقع 

  )٦٨(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد
  الجمعیة  العروبة  الوفاء  االطباء  الغري  السالم   الصنف  ت

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٢٧  ١١٤  ٤٥  ١٦  ٣٢  ٦٨  السلع الغذائیة  ١

  ١  ٦  ٢  ٢  ٥  ١٢  مواد منزلیة    ٢

  ٣  ١١  ١  ٢  ٤  ٦  جاھزةااللبسة ال  ٣

  -  ٣  -  -  ١  ١  الذھب والمجوھرات  ٤

  ١  ٧  ٣  -  -  -  الكمالیات والعطور  ٥

السجاد والمفروشات   ٦
  واالقمشة

٦  ٦  -  ١  ٣  -  

  ٥٠  ١٧  ٦  ٤  ٥  ٢٥  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ٥  ٧  ٣  ١  ٣  ٥  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٤  ٣٥  ١٥  ٣  ١٦  ١٢  االجھزة االلكترونیة  ٩

  -  ٣  ٢  ١  ٢  ١  الھدایا والتحف  ١٠

  ١  ٥  -  ١  ١  ٣  االحذیة  ١١
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  ١  ١٤  ١١  ٣  ٢  ١٠  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ١٥  ١٩  ٨  ٥  ٦  ١٩  المخازن  ١٣

  -  ٢  ٢  -  -  ١  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٢١  ٣٨  ١٨  ٣  ٩  ٢٧  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ٢  ٦  ٧  ٣  ٩  ١٤  اللحوم  ١٦

  -  -  -  ٣  -  -  الفنادق  ١٧

الخدمات والمستلزمات   ١٨
  الطبیة

٢  ٢١  ٣  ٤  ١٣  ٤  

االنشائیة والصحیة   ١٩
  ومواد البناء

١٦  ٥١  ٢٣  ٢  ٢٠  ٨٧  

  ١٥  ٣١  ١٧  ٥  ٩  ١٦  الحالقة  ٢٠

  -  -  -  -  ١  -  )بنوك ( مصارف   ٢١

  ١  -  -  -  ١  ٢  محالت صرافة  ٢٢

  ٩  ١٧  ٢٤  ١  ١٣  ٣٧  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة   ٢٤
  والشركات التجاریة

٧  ٥  ٦  ٢  ٤  ١١  

  -  -  ١  -  -  ٢  سفر وكاالت ومكاتب ال  ٢٥

  ١  ١  ٢  ١  ١  ٧  االثاث المنزلي  ٢٦

مواد التاسیسات   ٢٧
  الكھربائیة

٢  ٧  ٨  ٣  ٤  ١٣  

  ٦  ٢  ٥  -  ٥  ١٤  اخرى  ٢٨

  ١٩٠  ٤٢٨  ٢١٨  ٦٥  ١٦٧  ٤٠٠  المجموع

 .الدراسة المیدانیة: المصدر 
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السباب تتعلق بموقع المجاورة من محاور النمو الحضري الرئیسة ، وبالتالي فقد ساهمت 
تصریف كمیات كبیرة لسلع او بضائع المؤسسات التي تحتاج الى سهولة الوصول من قبل في 

زبائنها ، االمر الذي هیأ لتعدد محالت خزن البضائع الدامة صلتها بالمترددین علیها وضمان 
ثم سبعًا %) ٩,٣(تلتها مؤسسات القرطاسیة واالستنساخ بمقدار ثمان منها بنسبة . دیمومة عملها

%) ٧(وستًا اخرى لكل من المطاعم والفنادق بما نسبته %) ٨,١(كاتب الهندسیة بمقدار منها للم
  .لكل منهما على التوالي من المجموع الكلي وهلم حجمًا لبقیة االصناف

مؤسسة ، في میدان التغیر ) ٢٦٩(وطبقًا لما حققته مجاورة الجامعة من حجم كبیر ، 
وتنوعها وكبر احجامها نسبیًا وهیمنة عدد منها ، اما التجاري ، فقد انسحب على تعدد االصناف 

من المجموع العام الكلي ، اما حصة %) ٢١,٩(مؤسسة بنسبة ) ٥٩(الصنف الغذائي فقد نال 
وفي . من اجمالي التغیرات التجاریة%) ٧٨,١(مؤسسات بنسبة ) ٢١٠(بقیة االصناف فكانت 

سابقة ، نجدها ذوات غلبة هنا ، طبقًا  الوقت الذي تراجعت احجام اصناف بعینها في مجاورات
كما في مؤسسات المواد االنشائیة والصحیة . لعوامل ومتغیرات هیأت لها فرص التمكن والتركز 

، فموقع المجاورة المؤطر بالطرق الرئیسة %) ٢١,٤(منها بنسبة ) ٤٥(ومواد البناء اذ نالت 
فضًال عن ثقلها السكاني والمساحي وشهودها والرابطة ذوات الحركة المیكانیكیة الكثیفة نسبیًا ، 

حركة اعمار واسعة سواء اكان تشییدًا ام اعادة تأهیل ، بالتزامن مع تحوالت كبیرة في مستوى 
الدخل لشریحة واسعة من المجتمع ، كلها عوامل صبت في صالح تحقیق هذا االمر ، تلتها 

مؤسسة ) ٢٢(المقاهي والمطاعم بواقع  خدمات تجارة العقارات ، یؤكد ما سبق ، الحالقة وخدمات
على الترتیب ، فضًال عن اخرى نالت احجامًا مهمة اكدت %) ١٠,٥(لكل منها بما نسبته 

  .الحاجة لها كجزء من منظومة التغیر التجاري فیها

مؤسسة ، ) ٤٠٠(اما مجاورة السالم فقد حققت مكانة كبیرة نسبیًا في هذا الصدد بواقع 
من احتالل المرتبة الخامسة ضمن سلسلة االحجام التجاریة على مستوى مكنتها ) ٦٨(جدول 

من %) ١٧(مؤسسة بنسبة ) ٦٨(المدینة ، وعلى ذلك فقد زادت حصة الصنف الغذائي بواقع 
فیما . توزعت في مختلف الجهات سوى المطلة منها على الشریط االخضر. االجمالي العام 

من المجموع الكلي ، حققت %) ٨٣(لت ما نسبته مؤسسة شك) ٣٣٢(حازت بقیة االصناف على 
انتشارًا واسعًا لمعظم االصناف ، فضًال عن تركزات لعدٍد منها هي تكرار لنسختها في المجاورة 
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ه عنها آنفًا . السابقة لها وباحجام اكبر طبقًا للحجم االجمالي المتحقق ما یؤكد تأثیر العوامل المنوّ
%) ٢٦,٢(مؤسسة بواقع ) ٨٧(المواد االنشائیة والصحیة في هذا الصدد ، فقد نالت خدمات 

%) ٨,١(فیما خدمات المقاهي والمطاعم بنسبة %) ١١,١(منها بنسبة ) ٣٧(ومكاتب العقار 
من المجموع العام للصنف ، فضًال عن احجام مهمة لعدٍد %) ٧,٥(والمواد االحتیاطیة بنسبة 

) الشمالي(ظیرتها السابقة ضمن هذا القطاع اخر منها ، ما یؤكد خصوصیتها في هذا المجال ون
  .واما انتشارها المكاني فكان من السعة والشمولیة بمكان. من المدینة

ولتبیان موقع مجاورة الغري بین نظیراتها في میدان حیازتها للتغیرات التجاریة وتوزیعها في 
من %) ١٩(نسبة ب) ٣٢(مؤسسة حصل الصنف الغذائي منها على ) ١٦٧(اصنافها ،  فقد نالت 

من الحجم %) ٨١(مؤسسة بنسبة ) ١٣٥(اما بقیة االصناف فقد حققت . المجموع االجمالي
، ثم االجهزة %) ١٤,٨(منها بنسبة ) ٢٠(الكلي تقدمتها خدمات المواد االنشائیة والصحیة بواقع 

سبته فیما نالت كل من الخدمات الطبیة ومكاتب العقارات ما ن%) ١١,٩(االلكترونیة بنسبة 
-١(لكل منها على التوالي من اجمالي الصنف ،  ثم تباینت احجام المتبقي منها بین %) ٩,٦(
  .مؤسسات) ٩

مؤسسة كحصیلة نهائیة لمجمل التغیرات ) ٦٥(فیما حصلت مجاورة االطباء على 
منها بواقع ) ١٦(توزعت في كفتین ، فاما االولى فمن حصة الصنف الغذائي برصید . التجاریة 

مؤسسة بواقع ) ٤٩(من الحجم االجمالي ، في حین كان نصیب بقیة االصناف %) ٢٤,٦(
من المجموع الكلي ، توزعت في ثمانیة عشر صنفًا لم یحقق ایًا منها نفوذًا حجمیًا ، %) ٧٥,٤(

  .مؤسسات) ٥- ١(فقد تراوحت ما بین 

  )٦٩(جدول 

  ١٩٩٠: لنجف مابعداصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة ا
  المیالد   النصر  ابي طالب  المكرمة  العسكري  الصنف  ت

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

  ١١٩  ١٥١  ١٠  ١١٣  ١٠١  السلع الغذائیة  ١
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  ١٨  ١٩  -  ١٨  ١٢  المواد منزلیة    ٢

  ١٧  ١٧  -  ١٧  ١١  االلبسة الجاھزة  ٣

  ٢  ٦  -  ١  ٢  الذھب والمجوھرات  ٤

  ٦  ٦  -  ١٢  ٧  الكمالیات والعطور  ٥

  ١٢  ١٠  -  ١٢  ٩  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ٢٣  ١٢  -  ٣١  ١٣  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ١٢  ٧  -  ٩  ١١  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٢٨  ٤٢  -  ٣٣  ٢٦  االجھزة االلكترونیة  ٩

  ٧  ٤  -  ٨  ٢  الھدایا والتحف  ١٠

  ٦  ٨  -  ٤  ٤  االحذیة  ١١

  ٥  ١٢  -  ١٥  ١٧  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ٩  ١٠  -  ١٩  ١٩  زنالمخا  ١٣

  ١  ٤  -  ٢  -  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٤١  ٣٩  -  ٣٥  ٢٨  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ٢٠  ٢٢  ١  ١٠  ٩  اللحوم  ١٦

  -  -  -  -  -  الفنادق  ١٧

  ١٦  ٢٠  -  ٢٧  ١٢  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

  ٤٢  ٣٩  ٤  ٤٦  ٢٣  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

  ٣٩  ٤٣  -  ٤٠  ٣٣  الحالقة  ٢٠

  -  -  -  -  -  )بنوك ( ارف مص  ٢١

  -  -  -  ١  -  محالت صرافة  ٢٢
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  ٧٢  ٤٢  ٢  ٣٢  ٣٥  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة والشركات   ٢٤
  التجاریة

-  ١  ٦  -  ٧  

  -  ٤  -  -  ١  وكاالت ومكاتب السفر   ٢٥

  ٣  ٢  -  ٢  ٢  االثاث المنزلي  ٢٦

  ٤  ٩  -  ١١  ٤  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

  ٤  ٤  -  ٦  ٦  اخرى  ٢٨

  ٥٠٧  ٥٣٩  ١٧  ٥١١  ٣٨٧  مجموعال

 .الدراسة المیدانیة: المصدر 

) ٢١٨(وللحدیث عن مجاورة الوفاء فهي من ذوات التغیر التجاري الكبیر ، اذ حققت 
مؤسسة ، انسحبت على رصید مختلف االصناف فیها ، فاما الصنف الغذائي فقد حصل على 

) ١٧٣(ناف البقیة فقد حازت على من المجموع الكلي ، اما االص%) ٢٠,٦(منها بواقع ) ٤٥(
وهنا یمكن الحدیث عن هیمنة حجمیة الصناف . من االجمالي العام %) ٧٩,٤(منها بنسبة 

ثم االنشائیة والصحیة بمقدار %) ١٣,٩(بعینها ، جاءت مكاتب العقار في مقدمتها بواقع 
  .لباقیةوهكذا دوالیك لبقیتها ا%) ١٠,٤(وخدمات المقاهي والمطاعم برصید %) ١٣,٣(

وفي مجاورة العروبة یتاح المجال لالطالع على احجام اكبر واصناف اكثر وتركزات 
) ٤٢٨(اعلى وتوزعات اشمل واوسع ، طبقًا لما هو حاصل من تغیرات كبیرة ، فقد حازت على 

من %) ٢٦,٦(مؤسسة بواقع ) ١١٤(مؤسسة تجاریة ، بلغت حصة الصنف الغذائي منها 
عت في مختلف الجهات مع تركز واضح في جبهتها الشمالیة الطاللتها توز . المجموع االجمالي

اما بقیة ) . شارع مكتب الرشید(على احد اهم محاور الحركة والتغیر في القطاع الشمالي 
من المجموع الكلي ، حصل عدد منها %) ٧٣,٤(مؤسسة بما نسبته ) ٣١٤(االصناف فقد نالت 

منها بنسبة ) ٥١(ئیة والصحیة اوفرها حظًا بواقع على احجام مهمة ، كانت المواد االنشا
وهلم تترى ، حققت %) ١١,١(واالجهزة االلكترونیة %) ١٢,١(، ثم خدمات المطاعم %) ١٦,٢(

  .انتشارًا مكانیًا من السعة مالم یدع جهٍة من المجاورة اال وطالها
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في المدینة ، مؤسسة من حاالت التغیر التجاري ) ١٩٠(فیما حصلت مجاورة الجمعیة على 
منها بنسبة ) ٢٧(وكالعادة كان لمؤسسات الصنف الغذائي حصتها من االجمالي العام بواقع 

توزعت بشكل رئیس في محورها الشرقي واالخر داخلي ضمن قسمها الجنوبي ، اما %) ١٤,٢(
مؤسسة فمن حصة بقیة االصناف االخرى بواقع نسبي قدره ) ١٦٣(تتمة الحجم ومقداره 

ن المجموع الكلي ، تغایرت احجام كل منها ، جاءت االدوات االحتیاطیة وقطع م%) ٨٥,٨(
تلتها خدمات المقاهي والمطاعم بنسبة %) ٣٠,٧(منها بنسبة ) ٥٠(الغیار في قمتها بواقع 

من المجموع الكلي ، فضًال عن احجام اخرى توزعت %) ٩,٨(ثم االنشائیة والصحیة %) ١٢,٩(
  .تجاریةفي عدد باق من االصناف ال

مؤسسة ) ٣٨٧(ولبیان حجم التغیرات التجاریة المتحققة في مجاورة العسكري ، وجدناها 
مؤسسة بما نسبته ) ١٠١(توزعت في شطرین من االصناف ، هما الصنف الغذائي برصید 

وهي بهذا ذات غلبة لها ثقلها في میزان التغیر التجاري على . من المجموع االجمالي %) ٢٦(
من %) ٧٤(مؤسسة بنسبة ) ٢٨٦(، اما الشطر االخر فمثلته بقیة االصناف بواقع  صعید المدینة

المجموع الكلي ، توزعت في معظم االصناف مع ارجحیة لعدد منها ، فقد حققت مكاتب العقار 
%) ٩,٨(وخدمات المقاهي والمطاعم %) ١١,٥(ثم خدمات الحالقة %) ١٢,٢(منها بواقع ) ٣٥(

. من الحجم الكلي وهكذا تباعًا لبقیتها %) ٨(واالنشائیة والصحیة %) ٩( ثم االجهزة االلكترونیة
توزعت في تداخل مع مؤسسات الصنف الغذائي ولكن بسعة في االنتشار اكبر وتركز في التوقیع 

  .اكثف نابع عن الفیض الحجمي المتحقق

اورة المكرمة ، وباالرتقاء صعودًا نحو ثاني اكبر قمم التغیر التجاري في المدینة ، حیث مج
منها ) ١١٣(مؤسسة تناغم معها حجم الصنف الغذائي بواقع ) ٥١١(فقد حققت ما مجموعه 

من المجموع الكلي ، فیما التناغم االخر كان من منظومة االصناف االخرى ، %) ٢٢,١(بنسبة 
من االجمالي العام ، وهنا البد من وقفة نطل %) ٧٧,٩(مؤسسة بواقع ) ٣٩٨(اذ تمكنت من 

) ٤٦(نها على الفیض المتحقق لعدد من االصناف ، فقد نالت مؤسسات االنشائیة والصحیة م
ثم خدمات المقاهي والمطاعم %) ١٠(، تلتها خدمات الحالقة برصید %) ١١,٦(منها بنسبة 

ثم االدوات االحتیاطیة %) ٨(ومكاتب العقار %) ٨,٣(واالجهزة االلكترونیة %) ٨,٨(بنسبة 
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مؤسسة كل ) ٢٧-٢(ع الكلي ، ثم توالت االصناف في تدرج احجامها من من المجمو %) ٧,٨(
  .بحسبه حجمًا ونسبًة وانتشاراً 

مؤسسة حصل الصنف الغذائي منها ) ١٧(والى احدثها نشأةً مجاورة ابي طالب ، اذ نالت 
  .، فیما توزعت السبع الباقیة على ثالثة اصناف اخرى%) ٥٨,٨(مؤسسات بنسبة ) ١٠(على 

ورة النصر فهي االكبر تغیرًا في المیدان التجاري على االطالق ، فقد استأثرت بما اما مجا
ل الصنف الغذائي حالة اشتقاقیة من مجاورته ، اذ فرض هیمنة ) ٥٣٩(عدیده  مؤسسة ، مّث

فاق . من المجموع الكلي%) ٢٨(مؤسسة بنسبة ) ١٥١(مطلقة على صعید المدینة بعامة ، بواقع 
ي للتغیرات التجاریة في عشرین من مجاورات المدینة السباب تتعلق بحجمها بها الحجم االجمال

السكاني والمساحي في مقابل بعدها المكاني عن المركز التجاري وبالتالي تنزع الن تحقق كفایة 
  .ذاتیة لمجتمعها

وبالتاكید فان اصناف الشطر الثاني لم تكن بمعزل عن فورة التغیر ، فقد حصلت على 
من االجمالي العام ، توزعت في ُجل اصنافها ، فضًال عن %) ٧٢(سة بما نسبته مؤس) ٣٨٨(

ان عددًا منها شكل امتدادًا لنظیراتها من ذوات الثقل الحجمي في عدد من المجاورات سابقة الذكر 
، االمر الذي منحها طابعها الخاص في میدان التغیر هذا ، فقد اعتلت ثالثًا من اصنافها منصة 

فیما تماثلت االجهزة %) ١١(منها بحدود ) ٤٣(یات الحجمیة ، اذ حققت خدمات الحالقة االربعین
على التوالي ، ثم %) ١٠,٨(مؤسسة لكل منهما بنسبة ) ٤٢(االلكترونیة ومكاتب العقار بحجم 

جاءت من بعدها خدمات المقاهي والمطاعم والمواد االنشائیة والصحیة في مرتبة الثالثینیات 
على التوالي من المجموع الكلي ، %) ١٠(مؤسسة لكل منهما بما نسبته ) ٣٩(قع الحجمیة بوا

وهكذا مع بقیة االصناف واالحجام المهمة التي تمیزت عن نظیراتها في مجاورات اخرى بشكل 
  .واضح ، شكلت بمجموعها انتشارًا مكانیًا قلَّ نظیره على مستوى المدینة

من سلسلة التألق الحجمي على صعید التغیرات اما مجاورة المیالد فهي حلقة جدیدة ض
مؤسسة ، نال الصنف الغذائي فیها المرتبة الثانیة على االطالق ) ٥٠٧(التجاریة ، اذ حققت 

من المجموع الكلي ، فیما كررت االصناف االخرى %) ٢٣,٤(مؤسسة بنسبة ) ١١٩(بواقع 
. ت في مجاورة النصر من قبلنسخة المرتبة االولى على مستوى المدینة التي كانت قد تحقق
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توزعت في اغلب . من اجمالي التغیرات العام%) ٧٦,٦(مؤسسة بنسبة ) ٣٨٨(حازت بموجبها 
االصناف ، وكالعادة تمیز عدد منها بثقل حیازته من المؤسسات التي تقع تحت صنفه، اال ان 

، وهو مالم %) ١٨,٦( بما نسبته) ٧٢(اكثرها تمیزًا على االطالق ما نالته مكاتب العقار بواقع 
، فیما توزعت االخرى على  یتحقق في اي مجاورة اخرى شكلت عشرین منها نمطًا مكانیًا واضحًا

ویرجع السبب في تركز هذا الكم الكبیر منها كون المجاورة تشكل . انحاء متفرقة من المجاورة 
اورات النداء السبع ، هكتارًا تمثلها مج) ٥٧٩(الحد الجنوبي لمساحة مترامیة االطراف قوامها 

لما یزل عبارة عن اراض سكنیة مفرزة تخضع لعملیة البیع والشراء تحت تأثیر %) ٦٠(فمعظمها 
المیالد (عامل المضاربة في سوق االرض الحضریة ، فضًال عن ان القسم الجدید من المجاورة 

منها ) ٤٢(ثانیًا بواقعهو االخر یخضع لذات العملیة ، اما المؤسسات االنشائیة فقد حلت ) الجدید
، وهي تؤكد صدقیة ما ذهبنا الیه ، ثم خدمات المقاهي والمطاعم بمستویاتها %) ١٠,٨(بنسبة 

وهي تعبر عن طابع اجتماعي شعبي وهكذا مع بقیة االصناف التي %) ١٠,٦(المختلفة برصید 
  .شكلت منظومة التغیر التجاري العام 

والبدایة مع مجاورة الجدیدة االولى ، فقد حققت  وباالنتقال الى قاطع الجدیدات االربع
من المجموع الكلي ، فیما بلغت %) ١٧(منها بواقع ) ٧٤(نالت الغذائیة على . مؤسسة ) ٤٣٥(

من المجموع العام، توزعت %) ٨٣(مؤسسة بما نسبته ) ٣٦١(احجام االصناف التجاریة االخرى 
، وهذا ما لم تحققه اي مجاورة في ) المصارف(في جمیع االصناف سوى المؤسسات المالیة 

المدینة على االطالق ، ما یشیر الى تنوع كبیر یفضي الى حالة من التكامل الوظیفي نسبیًا ، 
لیس هذا فحسب بل وبتركزات حجمیة لعدد منها یؤكد قابلیتها على االستقطاب والتوقیع على حٍد 

مؤسسة ) ٦٠(ل صنف االدوات االحتیاطیة فقد نا. سواء ، طبقًا لعوامل موقعیة اشیر لها آنفًا 
فیما حصلت االنشائیة والصحیة على %) ١٣,٦(ثم المواد المنزلیة بنسبة %) ١٦,٦(بنسبة 

وهي من نوع المعارض الكبیرة المتخصصة %) ٧,٨(، تالها صنف االلبسة الجاهزة %) ٨,٦(
شبكي حول خطتها ذات  وقد توزعت بشكل. بااللبسة النسائیة بشكل رئیس وهكذا لبقیة االصناف

  . النمط الرباعي 

ولكشف واقع التغیر التجاري بحسب اصنافه في مجاورة الجدیدة الثانیة ، فقد تمكنت من 
من %) ٢١(مؤسسة بنسبة ) ٥٠(نال الصنف الغذائي منها ) ٧٠(مؤسسة ، جدول ) ٢٣٨(
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اف االخرى بواقع مؤسسة كان من حصة االصن) ١٨٨(المجموع العام فیما الحجم المتبقي وقدره 
من اجمالي التغیرات التجاریة ، حقق صنف المواد المنزلیة المرتبة االولى من بینها %) ٧٩(

ثم صنفا االدوات %) ١٠(تاله صنف المخازن بنسبة %) ١٤,٩(مؤسسة بنسبة ) ٢٨(بواقع 
-١(مابین لكل منهما على التوالي ، فیما تراوحت احجام بقیتها %) ٩(االحتیاطیة والفنادق بواقع 

  .من المجموع الكلي%) ٦,٤ - %٠,٥(بنسبة ) ١٢

  )٧٠(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد
  ٤الجدیدة  ٣الجدیدة  ٢الجدیدة  ١الجدیدة  الصنف  ت

  العدد  العدد  العدد  العدد

  ٥٠  ١٢  ٥٠  ٧٤  السلع الغذائیة  ١

  ٢  ٧  ٢٨  ٤٩  مواد منزلیة    ٢

  -  ١  ١  ٢٨  االلبسة الجاھزة  ٣

  -  -  -  ١  الذھب والمجوھرات  ٤

  ١  -  ٤  ٥  الكمالیات والعطور  ٥

  ٢  ٣  ٣  ٩  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

  ٦  ١٤  ١٧  ٦٠  االدوات وقطع الغیار  ٧

  ٢  ١٠  ١٠  ٤  االجھزة الكھربائیة  ٨

  ٤  ٢  ٩  ١٢  االجھزة االلكترونیة  ٩

  ١  -  ٦  ١٣  الھدایا والتحف  ١٠

  -  -  ١  ١٧  االحذیة  ١١

  ٢  ٤  ٣  ٤  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

  ٥  ٩  ١٨  ٢٤  المخازن  ١٣
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  ١  -  -  ٢  الحلویات والمعجنات  ١٤

  ٢٠  ١٨  ٦  ١٧  المقاھي والمطاعم  ١٥

  ١  ١  ١٢  ٧  اللحوم  ١٦

  ٧  ٣  ١٧  ١٥  الفنادق  ١٧

  -  ٢  ٤  ١٠  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

االنشائیة والصحیة ومواد   ١٩
  البناء

١٢  ٢٦  ٢٣  ٣١  

  ٨  ٤  ٢  ١٤  الحالقة  ٢٠

  -  ١  ١  -  )بنوك ( مصارف   ٢١

  -  ١  -  ٣  محالت صرافة  ٢٢

  ٣  ٤  -  ١  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة والشركات   ٢٤
  التجاریة

١  -  ٢  -  

  ١  -  -  ٤  وكاالت ومكاتب السفر   ٢٥

  ١  ١  ٣  ٣  االثاث المنزلي  ٢٦

  ٤  ١٨  ١١  ١٩  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

  ٦  -  ٩  ٧  اخرى  ٢٨

  ١٣٩  ١٤٢  ٢٣٨  ٤٣٥  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

مؤسسة ، ) ١٤٢(في حین قلَّ حجم التغیر في مجاورة الجدیدة الثالثة ، اذ حصلت على 
مؤسسة بنسبة ) ١٢(نال الصنف الغذائي اقلها حجمًا بین مجاورات القطاع التي تقع ضمنه بواقع 

لي ، فیما كان الحجم االكبر من نصیب االصناف االخرى بمقدار من المجموع الك%) ٨,٥(
من االجمالي العام ، تقدم صنف المواد االنشائیة مثیالته %) ٩١,٥(مؤسسة ، بما نسبته ) ١٣٠(
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ثم خدمات المقاهي والمطاعم ومواد التأسیسات %) ٢٠(منها بنسبة ) ٢٦(االخرى ، اذ نال 
ثم %) ١٠,٨(على التوالي ، ثم االدوات االحتیاطیة برصید  لكل منها%) ١٣,٨(الكهربائیة بواقع 

  .من اجمالي الصنف %) ٠,٨-% ٧,٧(مؤسسة بنسبة تراوحت بین ) ١-١٠(تدرجت تنازلیًا من 

اما مجاورة الجدیدة الرابعة فقد حلت اخرًا ضمن تسلسل مجاورات قطاعها العمراني برصید 
على سواء مع ثاني اكبر المجاورات االربع في مؤسسة ، اال انها كانت ) ١٣٩(اجمالي مقداره 

من المجموع الكلي ، %) ٣٦(مؤسسة بحدود ) ٥٠(مقدار المتحقق للصنف الغذائي ، اي بواقع 
من االجمالي التجاري ، تراوحت %) ٦٤(منها بما نسبته ) ٨٩(في حین نالت االصناف االخرى 

فمن حصة خدمات المقاهي والمطاعم احجامها بین مؤسسة واحدة و عشرین اخرى ، فاما اكبرها 
  .فهي ذات سمة شعبیة %) ٢٢,٥(بنسبة 

مؤسسة ) ٤٣١(اما آخر وحدة مشاهدة في هذا المیدان فهي المدینة القدیمة ، اذ حققت 
منها بما یقرب من ) ١٥(كاجمالي تغیر تجاري ، حصلت مؤسسات الصنف الغذائي على 

ا السكنیة االربع باحجام متفاوتة ، فقد حصلت من المجموع العام ، توزعت في محالته%) ٣,٥(
من اجمالي الصنف الغذائي ، تلتها محلتي العمارة %) ٤٠(محلة المشراق على ست منها بواقع 
على الترتیب ، في حین نالت محلة الحویش على %) ٢٦,٧(والبراق بواقع اربٍع لكل منهما بنسبة 

من المجموع الكلي لمؤسسات الصنف %) ٦,٦(ما تبقى وقدره مؤسسة وحیدة فحسب بواقع 
من %) ٩٦,٥(مؤسسة بنسبة ) ٤١٦(في حین حققت االصناف االخرى ). ٧١(الغذائي ، جدول 
وهو مالم یتحقق لمثلها في اي من مجاورات المدینة، وهو امر وارد تمامًا ، . المجموع االجمالي

  . فهي منطقة النفوذ الوظیفي للمنطقة التجاریة المركزیة 

  )٧١(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات التجاریة في مجاورة المدینة القدیمة مابعد

  الصنف  ت

  المــــــــــــدیـــــــــنة القـــــــــدیـــمــــــــــة

  البراق  الحویش  العمارة  المشراق
  المجموع

  العدد  العدد  العدد  العدد
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 ١٥  ٤  ١  ٤  ٦  السلع الغذائیة  ١

 -  -  -  -  -  مواد منزلیة  ٢

 ١١٩  ١١١  ٣  ٣  ٢  االلبسة الجاھزة  ٣

 ٢  ٢  -  -  -  الذھب والمجوھرات  ٤

 ١٦  ١٣  ٢  -  ١  الكمالیات والعطور  ٥

 ٤٨  ٤٠  ٣  ٤  ١  السجاد والمفروشات واالقمشة  ٦

 -  -  -  -  -  االدوات وقطع الغیار  ٧

 -  -  -  -  -  االجھزة الكھربائیة  ٨

 ٢١  ١٧  ٣  ١  -  االجھزة االلكترونیة  ٩

 ١٤  ٥  -  ٢  ٧  الھدایا والتحف  ١٠

 ١١  ١٠  -  ١  -  االحذیة  ١١

 ٥  ٣  -  ٢  -  القرطاسیة واالستنساخ  ١٢

 ٢  -  -  -  ٢  المخازن  ١٣

 ١٥  -  -  ١١  ٤  الحلویات والمعجنات  ١٤

 ١٨  ٧  ٢  ٣  ٦  المقاھي والمطاعم  ١٥

 -  -  -  -  -  اللحوم  ١٦

 ١٠٩  ٢٤  ٣٢  ٢٤  ٢٩  الفنادق  ١٧

 ١٦  ١٦  -  -  -  الخدمات والمستلزمات الطبیة  ١٨

 -  -  -  -  -  االنشائیة والصحیة ومواد البناء  ١٩

 ٣  ٢  -  -  ١  الحالقة  ٢٠

 ١  ١  -  -  -  )بنوك ( مصارف   ٢١
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 ٤  ٢  -  -  ٢  محالت صرافة  ٢٢

 ٢  ١  -  ١  -  مكاتب العقار  ٢٣

المكاتب الھندسیة والشركات   ٢٤
 -  -  -  -  -  التجاریة

 ٢  -  ٢  -  -  وكاالت ومكاتب السفر  ٢٥

 -  -  -  -  -  االثاث المنزلي  ٢٦

 ١  ١  -  -  -  مواد التاسیسات الكھربائیة  ٢٧

 ٧  ٥  -  -  ١  اخرى  ٢٨

 ٤٣١  ٢٦٤  ٤٩  ٥٦  ٦٢  المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

واذا ما نظرنا الیها اجماًال  كوحدة واحدة یبرز للعیان عدد من االصناف من ذوات الفورة 
من المجموع %) ٢٨,٦(ة منها بنسب) ١١٩(الحجمیة ، فقد حاز صنف االلبسة الجاهزة على 
ثم االقمشة %) ٢٦,٢(خدمة بواقع ) ١٠٩(الكلي ، تلتها مؤسسات الخدمة الفندقیة برصید 

%) ٦٤(وهذا یعني ان . من اجمالي الصنف %) ١١,٥(مؤسسة بما نسبته ) ٤٨(والمفروشات 
صها من اجمالي تغیراتها التجاریة قد تحققت في ثالثٍة من اصنافها ، االمر الذي یؤكد تخص

  .النشاطي ومركزیتها الوظیفیة 

والجل االرتقاء باصناف التغیر التجاري الى مستوى التأصیل الفكري ، كان البَد من تأشیر 
حركة وانتشار هذه االصناف ضمن مجاوراتها وعلى صعید المدینة بسواء ، الستجالء تتابعها 

ماكن محددة ضمن البنیة العمرانیة الحركي وتأشیر موجات انتشارها المكاني ومعرفة تراكزاتها في ا
  .في المدینة 

لقد تغایرت مجاورات المدینة في عدد اصنافها االجمالیة من ناحیة وفي الصنف السائد من 
ناحیة اخرى ، طبقًا لمبررات حدوثها ، وهو امر وارد في بیئة حضریة تتصف بعشوائیة التغیر ، 

  .حل التنظیم المكاني لالستعماالت الحضریةسیما وان حالة االنتظام جغرافیًا تعد اعلى مرا
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، فقد سادت االصناف ) ٧٢(والجل قیاس التخصص التجاري كان البد من الجدول 
الغذائیة على ما سواها في حالة اشرأبت حدوثًا لتتكرر في ثماٍن وعشرین مجاورة سكنیة ، خریطة 

 -المؤسسات الغذائیة –ا من المجموع الكلي لعدیدها ، كما انه%) ٧٠(، اي ما نسبته ) ٢٢(
من اجمالي تكرارات االصناف السائدة ، وفي هذا %) ٧١,٤(تكرارًا بواقع ) ١٤٧٣(حازت على 

دلیل قاطع وبرهان ساطع على انها االكثر حركة واالوسع انتشارًا ، فضًال عن تأكیده سیادة 
  .التغیرات ذوات النمط االستهالكي الى حٍد ما

  )٧٢(جدول 

 ١٩٩٠: التجاریة االكثر تكرارا حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد اصناف التغیرات

  المجاورة  السكنیة  ت
من اجمالي %   الصنف االكثر تكرارا

  المجاورة  السكنیة
من اجمالي % 

  الصنف                          العدد  المدینة

  ٠،٨٤  ٢٠،٥٦  ٦٥  غذائیة  االمیر  ١

  ٠،٣٣  ٢١،٣١  ٢٦  غذائیة  القادسیة  ٢

  ٠،٥٤  ١٧،٨٧  ٤٢  غذائیة  الزھراء  ٣

  ٠،٢٢  ١٩،١٠  ١٧  غذائیة  الحوراء  ٤

  ٠،٦٨  ٢٥،٨٥  ٥٣  غذائیة  االنصار  ٥

  ٠،٢٩  ٣١،٥٠  ٢٣  غذائیة  ١القدس  ٦

  ٠،٧٤  ٨٦،٣٦  ٥٧  غذائیة  ٢القدس  ٧

  ٠،١١  ٤٠،٩٠  ٩  مقاھي ومطاعم  الثورة  ٨

  ٠،١٤  ٢٤،٤٤  ١١  مخازن  الشرطة  ٩

  ٠،٢٤  ٣١،١٤  ١٩  غذائیة  تموز ١٤  ١٠

  ٠،١٨  ٧٠  ١٤  غذائیة  *المعلمین  ١١

  ٠،٥٠  ٣٣،٠٥  ٣٩  خدمات طبیة  المثنى  ١٢

  ٠،٥٧  ٢٥،٨٨  ٤٤  خدمات طبیة  السعد  ١٣

  ٠،٤٥  ٢٩،٩١  ٣٥  خدمات طبیة  االشتراكي  ١٤
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  ١،٧١  ٧٦،٧٤  ١٣٢  خدمات طبیة  االسكان  ١٥

  ٠،٢٤  ٢٣،١٧  ١٩  غذائیة  العدالة  ١٦

  ٠،٢٣  ٢٧،٢٧  ١٨  انشائیة ومواد بناء  الفرات  ١٧

  ٠،٢٧  ١٥،١٠  ٢١  غذائیة  الغدیر  ١٨

  ٠،٢٦  ١٩،٨٠  ٢٠  قرطاسیة واستنساخ  الصحة  ١٩

  ٠،٣٧  ٢٤،٧٨  ٢٩  غذائیة  الكرامة  ٢٠

  ٠،٤١  ٤٢،١٠  ٣٢  غذائیة  الشعراء والعلماء  ٢١

  ٠،٢٤  ٢٠،٨٧  ١٩  غذائیة  الحسین  ٢٢

  ٠،٢٠  ١٥،٦٨  ١٦  غذائیة  الحنانة  ٢٣

  ٠،٧٦  ٢١،٩٣  ٥٩  غذائیة  الجامعة  ٢٤

  ١،١٣  ٢١،٧٥  ٨٧  انشائیة ومواد بناء  السالم  ٢٥

  ٠،٤١  ١٩،١٦  ٣٢  غذائیة  الغري  ٢٦

  ٠،٢٠  ٢٤،٦١  ١٦  غذائیة  االطباء  ٢٧

  ٠،٥٨  ٢٠،٦٤  ٤٥  غذائیة  الوفاء  ٢٨

  ١،٤٨  ٢٦،٦٣  ١١٤  غذائیة  العروبة  ٢٩

  ٠،٦٥  ٢٦،٣١  ٥٠  ادوات احتیاطیة  الجمعیة  ٣٠

  ١،٣١  ٢٦،٠٩  ١٠١  غذائیة  العسكري  ٣١

  ١،٤٧  ٢٢،١١  ١١٣  غذائیة  المكرمة  ٣٢

  ٠،١٣  ٥٨،٨٢  ١٠  غذائیة  ابي طالب  ٣٣

  ١،٩٦  ٢٨،٠١  ١٥١  غذائیة  النصر  ٣٤

  ١،٥٤  ٢٣،٤٧  ١١٩  غذائیة  المیالد  ٣٥

  ٠،٩٦  ١٧،٠١  ٧٤  غذائیة  الجدیدة االولى  ٣٦

  ٠،٦٥  ٢١  ٥٠  غذائیة  الجدیدةالثانیة  ٣٧

  ٠،٣٣  ١٨،٣٠  ٢٦  انشائیة ومواد بناء  الجدیدةالثالثة  ٣٨
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  ٠،٦٥  ٣٥،٩٧  ٥٠  غذائیة  الجدیدة الرابعة  ٣٩

  ١،٥٤  ٢٧،٦١  ١١٩  البسة جاھزة  المدینة القدیمة  ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

التعني النسبة العالیة لتكرار الصنف في مجاورات المعلمین ، ابي طالب ، الثورة والشرطة ، ثقال في  *
سبها المتدنیة من اجمالي الي للتغیرات التجاریة فیها ــ تنظرنالتخصص ، فهي ناتجة عن صغر الحجم االجم

  .المدینة

المراتب الخمس االولى ) النصر ، المیالد ، العروبة ، المكرمة والعسكري(حققت مجاورات 
  .على التتابع ، ثم توالت تدریجیًا حتى ادناها ، اذ وجدت في مجاورة الثورة مستقرها ومستودعها 

التالي فقد دلت علیه مؤسسات الخدمات الطبیة ، اذ تراكزت في اربٍع اما الصنف السائد 
من اجمالي %) ١٧(بواقع ) المثنى ، السعد ، االشتراكي ومجاورة االسكان(من المجاورات هي 

تكرارات االصناف السائدة ، فهي تشكل متصًال عمرانیًا ذو امتیازات موقعیة ، نجم عنها نمطًا 
  .ت بقیة االصناف كل بحسب مجاورتهمكانیًا جلیًا ، ثم توال

یدر التغیر التجاري ، یمكننا القول ، ان عوامل داخلیة وخارجیة ،    وللحدیث عن خالصة بَ
ذاتیة وموضوعیة ، قد تسببت في الحدوث صیرورة وتشكًال ، فكان ضخیمٌ في حجمه سریع 

شهد الحضري، فكان مشوهًا الوتیرة ، احدث خرقًا وظیفیًا وبنیویًا ، عمل على اعادة تركیبة الم
  .ومفككاً 

لم تقتصر التغیرات الوظیفیة في البنیة العمرانیة في منطقة دراستنا على التغیر التجاري 
فحسب، إنما تعدتها الى أخرى عملت على تتمة مشهد الخرق الوظیفي فیها، فكان التغیر 

ة ، وقد تناولها الفصل التالي الصناعي وتغیرات أخرى وفقًا لعواملها التكوینیة وأنماطها المكانی
  .بالتحلیل والتعلیل
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  الفصل الرابع

  "التغريات واالمتالء " 

  متهيد ١- ٤

  التغري من الوظيفة السكنية اىل الوظيفة الصناعية ٢- ٤

  مؤشرات وظيفية للكشف عن طبيعة التغري الصناعي ١-٢- ٤

  أصناف التغري الصناعي ٢-٢- ٤

  النسبة الكلية للتغري االمجايل يف الوظيفتني التجارية والصناعية ٣- ٤

  التغري من الوظيفة السكنية اىل وظائف أخرى ٤- ٤

  التغري ضمن الصنف الوظيفي يف املنطقة التجارية املركزية ٥- ٤

  ١٩٩٠متالء الوظيفي يف املركز التجاري الرئيس ما بعد عام اإل ٦- ٤
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لوظیفي في المدینة فهو یمثل استجابات عملیة لحاجات مجتمعیة مهما یكن نوع التغیر ا
سواء أكانت واعیة أم عشوائیة ، فالمدن كأماكن مركزیة لن تنشأ اعتباطًا ، انما لتلبیة رغبات فردیة 

وما دامت المدینة عبارة عن بناء وظیفي متشابك اللبنات ومتراص . وجماعیة وبدوافع عدة 
الممكن ان یحدث التغیر في لبنة دون أخرى ، فذلك مدعاة لعدم الصفوف، فبالتالي من غیر 

استواء البناء ، بأعتبار ان كًال منها یشكل عامل دعم واسناد للنشاط أو الفعالیة الوظیفیة 
لالستعمال االخر ، إذ ان التداخل والترابط والتفاعل هي السمة االبرز بین مكونات النظم الوظیفیة 

العام في مظهره ) المدینة(ي ینتج من تفاعلها الكل الموحد للنظام الوظیفي الجزئیة والثانویة الت
  .النشاطي والبنیوي النهائي 

وعلى ما تقدم لم تقتصر التغیرات الوظیفیة في البناء العمراني لمدینة النجف على التجاریة 
إلخ ، ....بل شهدت غیرها كالتغیرات الصناعیة وأخرى ذوات طابع اجتماعي وخاص وعام ، منها 

الى جانب عملیات امتالء وظیفي  ، فضًال عن تغیرات ضمن الصنف الواحد السباب وظیفیة بحته
تمثلت بأستحداثات وظیفیة في مناطقها في خضم مدة الدراسة ، املت الضرورة العملیة 
والموضوعیة التعرض لها ، كونها إحدى االستجابات لحاالت الحراك الوظیفي في المدینة طبقًا 

  .سبابه وتأثیراتهال

  :التغیر من الوظیفة السكنیة الى الوظیفة الصناعیة ١-٤

كما ان خرقًا تجاریًا قد حصل ، فأن اخر صناعیًا یماثله قد حدث لذات االسباب على 
مؤسسة توزعت في مجاورات ) ٢٣٩٤(اختالفها كما ذكر أنفًا ، فقد بلغت حجمًا اجمالیًا مقداره 

توقیعها ضمن  مقومات ونسب تغایرات من واحدة الخرى طبقًا لتوافر دادالمدینة دون استثناء بأع
  .المكان

ومما ینبغي ذكره ، إذا ما كان حجم التغیرات الصناعیة یشكل جزئیة من اجمالي التغیر 
سیما الخدمات ، تتجاوزه في مقدار االثر الملوث للبیئة الحضریة ) الصناعیة(التجاري ، فأنها 

  .منها من مخلفات صلبة ، سائلة ، غازیة وضجیجما ینتج لالصناعیة 
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الصناعیة في المدینة على ) الخروقات(سنعتمد ذات النهج في تتبع مسار التغیرات 
لت الیه في هذا الصدد ، وعلى آتحلیلیة تكشف عن حقیقة ما  ةٍ المستویین الزماني والمكاني وبنظر 

  :النحو االتي

 : مجاورة االمیر .١

توزعت بأحجام ونسب . )٧٣(جدول  ، مؤسسة) ٨٣(اعیة فیها بلغ عدد المؤسسات الصن
خدمة صناعیة ،  وتها عوامل معینة ، منها تتعلق بطبیعة المؤسسة فیما اذا كانت حرفیة أضفر 
على سبع منها فقط ، خریطة ) ١٩٩٣- ١٩٩٠(عمومًا نالت الفئة االولى . دیقة للبیئة أم ملوثةص
)٢٣()*(  

  )٧٣(جدول 

  ١٩٩٠:لصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة االمیر مابعدحجم ونسبة التغیرا

 التغیر               
 المدة

  
نسبة  % العدد

 التغیر
نسبة التغیر 

 االجمالي
٨,٤ ٧ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٢,٣٦ 

٢٠٠ ١٦,٩ ١٤ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
١٥٧ ١٣,٣ ١١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٣١٤ ٢٦,٥ ٢٢ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤١٤ ٣٤,٩ ٢٩ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

   ١٠٠ ٨٣ لمجموعا
  .الدراسة المیدانیة: المصدر

من المجموع الكلي ، تضاعفت في الثانیة فكانت اربع عشرة مؤسسة بواقع %) ٨,٤(بنسبة 
، اما حجمها في %) ١٣,٣(، فیما تراجعت الفئة الثالثة لتكون احدى عشرة منها بنسبة %) ١٦,٩(

، فیما حققت الفئة الخامسة اقصاها بحجم  %)٢٦,٥(مؤسسة بمقدار ) ٢٢(الفئة الرابعة فقد بلغ 
  .من المجموع الكلي للتغیر الصناعي%) ٣٤,٩(مؤسسة بما نسبته ) ٢٩(
  

                                                             
 .، تالفیًا للتكرار )التغیر التجاري(ینظر لذات التنویهات السابقة  *)(
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خریطة 
)
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موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة 
)

١٩٩٠
 -

١٩٩٣
.(
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قد توزعت مكانیًا في جهات المجاورة المختلفة بأحجام وتركزات تغایرت من موضع الخر ، و 
في حین اختصت مواقع معینه  .جاریة فیهافأما الصناعات الحرفیة ، فقد تداخلت مع المؤسسات الت

مؤسسة ) ٤٢(بتركزات مهمة للخدمات الصناعیة حول اثنین من محاور الحركة فیها ، إذ استقطبت 
ة فارقة في مقابل ما یتمتع به ممن المجموع الكلي ، مایشیر الى عال%) ٥٠,٦(بلغت نسبتها 

فع ، إذ ان التركزات العالیة لمثل هكذا سكان المجاورة السكنیة من مستوى اقتصادي واجتماعي مرت
مؤسسات یمكن ان تكون ضمن مجاورات تتصف بمستوى اقتصادي منخفض وطابع اجتماعي 
شعبي ، وبالتالي فال بد من مبررات موضوعیة ومنطقیة لتموضعها حول تینك المحورین 

  .المذكورین
عصبین للحركة  ان الموقع الطرفي للمحورین الشرقي والجنوبي ، فضًال عن كونهما

، قد وفر ) الحي الصناعي(المیكانیكیة السریعة وقربهما النسبي من منطقة الخدمات الصناعیة ، 
مقومات الموضع المالئم لمثلها ، واذا ما كان توقیعها حول المحور الجنوبي یرجع الى اسباب 

مساحات واسعة بالنسبة ریخیة تتمثل باالستخدام المبكر لالفادة من الحركة العابرة ، فأن توافر ات
  .لتوقیعها اً اضافی للمحور الشرقي یعد عامالً 

من المجموع الكلي للتغیر ، فیما بلغت الفئة الثالثة %) ٢٠٠(بلغت نسبة التغیر للفئة الثانیة 
ة التغیر في الفئة الخامسة بواقع و ، بینما بلغت ذر %) ٣١٤(، اما الفئة الرابعة فقد نالت %) ١٥٧(
  .جموع الكليمن الم%) ٤١٤(

من اجمالي البنیة العمرانیة في %) ٢,٣٦(وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فقد كانت 
  ).٢٤(المجاورة السكنیة ، خریطة 

 : مجاورة القادسیة .٢

توزعت في اربع من فئاتها الخمس بعد ) ٧٤(مؤسسة ، جدول ) ٤٢(حققت تغیرًا بلغ حجمه 
ینت زمانیًا في مقدار المتحقق في كل منها ، انطلقت خلو االولى من أي تغیر یذكر ، وقد تبا

من المجموع %) ١٩(بواقع ثمان مؤسسات بنسبة ) ١٩٩٧-١٩٩٤(مسیرة التغیر من الفئة الثانیة 
  .الكلي 
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 ضمنفیما تركزت في جلها ، %) ٧,٢(وقد حققت الفئة الثالثة ثالث مؤسسات فحسب بواقع 
مؤسسة لكل منهما من المجموع الكلي ) ١٩(و) ١٢(على الفئتین الرابعة والخامسة ، اذ حازتا 

  .لكل منهما على التوالي من المجموع العام%) ٤٥,٢(و%) ٢٨,٦(وبواقع 

  
 )٧٤( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة القادسیة مابعد

 التغیر                 
نسبة  % العدد المدة

 التغیر
یر نسبة التغ

 االجمالي

١٩٩٣-  ١٩٩٠  - - - 

٣,٤٦ 

١٩ ٨ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
٣٧،٥ ٧,٢ ٣ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١٥٠ ٢٨,٦ ١٢ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 

٢٣٧،٥ ٤٥,٢ ١٩ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

   ١٠٠ ٤٢ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

خل الرئیس دالغربي الذي یمثل الم، فیها  ضمن اثنین من محاور الحركةوقد تركزت مكانیًا 
فیما حل ثانیا المحور الشمالي المقابل للقسم الجنوبي من ، احتل المرتبة االولى  وقدللمجاورة 

االمر الذي یؤكد بجالء دور شبكة الطرق المباشر في جذب وتوقیع . مجاورة االمیر سابقة الذكر 
سهمت في ایفي وقد في تحقیق عملیة الترابط والتفاعل الوظ  المؤسسات حولها لما لها من اهمیة

اعطاء الهیكل العمراني في المجاورة شیئًا من مورفولوجیته الحضریة التي عبرت عن طابع یمیل 
اذ تداخلت مؤسسات التغیر  ، الى الشعبیة في طابعها االجتماعي وانخفاض مستواها االقتصادي

التباین لعدد الصناعیة مع بعضها ضمن ذلكم الهیكل ، اما بخصوص نسبة التغیر فكانت بذات 
فیما ، من اجمالي التغیر %) ٣٧,٥(حصلت الفئة الثالثة اذ  في حجمها المطلقالمؤسسات ، 

من المجموع %) ٢٣٧,٥(قفزت الخامسة لتصبح  حین منها في%) ١٥٠(حققت الفئة الرابعة 
  .الكلي
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سكنیة من البنیة العمرانیة لمجاورتها ال%) ٣,٤٦(وقد بلغت نسبة التغیر االجمالي مانسبته 
السیما في نطاق الخدمات ، وهي مرشحة للزیادة مع امكانیة حدوث تغیرات اضافیة جدیدة 

كونها ، ن یمتلكان مقومات التوقیع هذه یالصناعیة لخلو المحورین الشرقي والجنوبي منها ، اللذ
  .رتداد واسعة تسمح بمثل هذا التغیرإمحاور للحركة االلیة السریعة فضًال عن توافر مساحات 

 :مجاورة الزهراء .٣

مؤسسة وهي من مجموعة المجاورات ) ٧٩(لقد نالت حصتها من التغیرات الصناعیة بواقع 
التي تحتل موقعًا متوسطًا فیما حازت علیه بین تلك التي انفلت عقال التغیر فیها وتلك محدودة 

داخلي الرئیس الذي ، جاء توزیعها متباینًا بین ناحیة وأخرى ، فقد تركز جلها في الشارع الالحجم 
خر جنوبي ، تاله المحور الغربي ثم الجنوبي حل آشطرین شمالي و  علىیشطر بنیتها العمرانیة 

وقد تباینت احجام ونسب التغیرات بین ماهو حرفي وما یتعلق بالخدمات الصناعیة طبقًا . ثالثاً 
  .یرد في موضوع الحقما سكللمزایا الموقعیة في مقدار مساهمتها كعامل جذب الحدها دون االخر 

من المجموع الكلي ، جدول %) ٨,٩(وعلى كل حال فقد نالت الفئة االولى سبعًا فقط بنسبة 
تكرر المشهد في الثانیة ، تراجع العدد بفارق مؤسسة واحدة فحسب في الفئة الثالثة وبنسبة ) ٧٥(

  سة بما نسبته مؤس) ٤٠(فیما كانت ذروة التغیر في الفئة الرابعة بواقع ،  %)٧,٦(قدرها

  )٧٥( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الزهراء مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٨,٩ ٧ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ -   
  
  

٤,٧٧ 
  
  

١٠٠ ٨,٩ ٧ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٨٦ ٧,٦ ٦ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٥٧١ ٥٠,٦ ٤٠ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٢٧١ ٢٤ ١٩ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

   ١٠٠ ٧٩ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
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من اجمالي  %)٢٤(مؤسسة في الفئة االخیرة بواقع ) ١٩(انحدر العدد لیصل الى  ،%) ٥٠,٦(
ر الصناعي   .التغیّ

موع الكلي للتغیر، من المج%) ١٠٠(اما نسبة التغیر التفصیلي فكانت حصة الفئة الثانیة 
، اما %) ٥٧١(بعة فحازت على ا، في حین ارتقت عالیًا في الر %) ٨٦(هبطت في الثالثة لتكون 

من المجموع الكلي ، اما مقدار التغیر الذي اصاب البنیة %) ٢٧١(الفئة االخیرة فكانت بواقع 
  .من مجملها%) ٤,٧٧(العمرانیة للمجاورة فقد بلغ 

 :مجاورة الحوراء .٤

 )٢٩(لمجاورات التي اتصفت بمحدودیة التغیر الصناعي ضمن بنیتها العمرانیة بواقعحدى اإ
، بعد ان خلت الفترة االولى  من الفترات الزمنیة الخمس توزعت في اربعِ . )٧٦(مؤسسة ، جدول

من اي تغیر ، اما الفترة الثانیة فكانت خط الشروع النطالقة التغیر الصناعي فیها وبواقع سبع 
  من المجموع الكلي ، فیما حصلت الفترة الثالثة على %) ٢٤,١( ي بنسبةمؤسسات ا

  )٧٦( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الحوراء مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - -   
  
  

٢,٣٣ 
  
  

٢٤,١ ٧ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
٧١ ١٧,٣ ٥ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١٢٩ ٣١ ٩ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
١١٤ ٢٧,٦ ٨ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢٩ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

في حین حصلت الفترة الرابعة على تسع منها بما نسبته %) ١٧,٣(خمس فحسب بنسبة مقدارها 
، من المجموع الكلي%) ٢٧,٦(بنسبة  تستقر على ثمان فقطتراجعت الفترة االخیرة ل وقد%) ٣١(

، خصوصًا حول محاورها الرئیسة التي تباینة ضمن الرقعة المساحیة فیهاتوزعت التغیرات بأحجام م
  اثر  الخارجي ، لقد كان لحجم المجاورة المحدود سكانًا ومساحةً  طارهاتشكل ا



٢١٠ 
 

  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صدر 
الم

 :
الدراسة المیدانیة

. 

 

خریطة 
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التوزیع المكاني لنسبة التغیر الصناعي االجمالي في مدینة النجف مابعد 
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. 
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قابل ی الذيالسباب تتعلق الى حد ما بتوازن الحاجة منها  ، لمحدودةد التغیرات اواضح في عد
  .الحجم السكاني

اما نسبة التغیر فهي مصداق لمقدار التركز ضمن الحیز المساحي للمجاورة عبر فتراتها 
من مجموع التغیر الكلي ، زادت في الفترة %) ٧١(الزمنیة ، فقد حققت الفترة الثالثة ما نسبته 

. من المجموع الكلي%) ١١٤(تراجعت قلیًال في الفترة الخامسة فكانت %) ١٢٩(بحت الرابعة فأص
ذا ما قلنا بنسبة التغیر االجمالي فقد بلغت    .من اجمالي البینة العمرانیة للمجاورة%) ٢,٣٣(وإ

 :مجاورة االنصار .٥

، ةمؤسس) ٩٥(شهدت قدرًا مهمًا من التغیرات الوظیفیة ضمن میدانها الصناعي ، اذ بلغت 
یمكن تبریرها بأسباب تتعلق بالموقع المشرف على محاور الحركة السریعة من ناحیة وسعة 
المساحة وكبر حجم السكان وطابعهم الشعبي من ناحیة أخرى ، لذلك فقد توزع الحجم الكلي 

احدهما للصناعات الحرفیة توزعت داخل بنیة المجاورة واالخر ،  للتغیرات بین موقعین تقریباً 
  .یة وكانت الشوارع میدان انتشارهات الصناعللخدما

فقد حصلت ، اقتربت الفترات الزمنیة من بعضها في مقدار ما حازت علیه من مؤسسات 
   .)٧٧(جدول  ، من المجموع الكلي%) ١٨,٨(مؤسسة بنسبة مقدارها ) ١٨(الفترة االولى على 

  )٧٧( جدول 

  ١٩٩٠:جاورة االنصار مابعدحجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في م

 التغیر             
 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد المدة

١٨,٩ ١٨ ١٩٩٣- ١٩٩٠ -   
  
  

٢,٧٠ 
  
  

٧٨ ١٤,٧ ١٤ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٨٣ ١٥,٨ ١٥ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
١٣٣ ٢٥,٣ ٢٤ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
١٣٣ ٢٥,٣ ٢٤ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٩٥ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر        



٢١٢ 
 

، فیما لم تبتعد الفترة الثالثة عنها فكانت %) ١٤,٧(منها بما نسبته ) ١٤(نالت الفترة الثانیة و 
ا ذات القدر من التغیرات تفقد حقق، بعة والخامسة ان الر ا، اما الفترت%) ١٥,٨(مؤسسة بواقع ) ١٥(

  .لكل منهما من المجموع العام على التوالي) %٢٥,٣(مؤسسة لكل منهما بما نسبته ) ٢٤(بواقع 
أما نسبة التغیر فجاءت معبرة عن ذاك التوازن النسبي الحجامها المطلقة ، فقد حصلت 

 في حین %)٨٣(فیما حققت الفترة الثالثة ، من المجموع العام للتغیر %) ٧٨(الفترة الثانیة على 
لكل %) ١٣٣(علیه من نسبة التغیر وبواقع عادلت الفترة الرابعة نظیرتها الخامسة فیما حصلت 

من البنیة %) ٢,٧٠(أما نسبة التغیر االجمالي فقد بلغت . منهما على التوالي من المجموع الكلي 
  .العمرانیة للمجاورة 

 :مجاورة القدس االول .٦

حجمًا من المؤسسات فاق عدد  تحقق االمتأخرة نسبیًا في میدان التغیر ، اال انه ارغم بدایته
المجاورات السكنیة ذات البدایة المبكرة في هذا السبیل ، ساهم فیها موقعها المكاني حول محور  من

شترك مع مجاورة االنصار في االطالل علیه ، لذلك نجد مالدیوانیة والثاني داخلي رئیس  -النجف
ف ان حجم التغیرات الخاص بالخدمات الصناعیة قد رجحت كفتها على كفة ما سواها من االصنا

  .الصناعیة االخرى
 .)٧٨(جدول  ،مؤسسة توزعت في ثالث فترات زمنیة ) ٣٢(ها یومهما یكن االمر كان اجمال

%) ٣,١(خط الشروع وبواقع مؤسسة واحدة فحسب بنسبة ) ٢٠٠١-١٩٩٨(شكلت الفترة الثالثة 
) ١٨(اقع اكبر قدرًا من التغیر بو ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(من المجموع الكلي ، فیما حققت الفترة الرابعة 

منها بواقع ) ١٣(فقد نالت ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(واما الفترة الخامسة %) ٥٦,٣(مؤسسة بما نسبته 
 .من المجموع الكلي%) ٤٠,٦(

%) ١٨٠٠(و %) ١٣٠٠(فقد تمثلت بالفترتین االخیرة والتي قبلها وبواقع ، اما نسبة التغیر 
من اجمالي البنیة %) ١٠,٥٦(مالي من المجموع العام على الترتیب ، فیما بلغت نسبة التغیر االج

  .العمرانیة في المجاورة السكنیة 
  
  
 

  )٧٨( جدول 



٢١٣ 
 

  ١٩٩٠:مابعد ١حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 
 
 

١٠,٥٦ 
 
 

١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - - - 
٣,١ ١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ - 
١٨٠٠ ٥٦,٣ ١٨ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
١٣٠٠ ٤٠,٦ ١٣ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٣٢ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

 :مجاورة القدس الثاني .٧

الداخلي في اقصى جنوب غرب المدینة وتوافر  اوموقعه) م٢٠٠١( الحداثة نشأته اً نظر 
في الجهة ) االنصار(ات الصناعیة في احدى أقدم مجاورات القطاع الجنوبي البدیل في تقدیم الخدم

من مؤسستین للخدمات الصناعیة الى  في منأى عن التغیر في هذا السبیل اال االمقابلة، جعلته
لذا فقد تدنت نسبة التغیر االجمالي كثیرًا ضمن بنیتها  ).٧٩(ب النقل الجنوبي ، جدول آجوار مر 

  .فحسب%) ٠,٢٠(ع العمرانیة وبواق

 )٧٩( جدول 

  ١٩٩٠:مابعد٢حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة القدس

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠ - - - 

 
 

٠,٢٠ 
 
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
٢٠٠١ - ١٩٩٨ - - - 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ - - - 
١٠٠ ٢ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ - 

   ١٠٠  ٢ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
  



٢١٤ 
 

 :مجاورة الثورة .٨

، من المؤسسات الصناعیة اً حققت ست إذأحدى أدنى مجاورات المدینة تغیرًا في هذا المیدان 
  .تغیرتوزعت في ثالث من فئاتها الزمنیة بعد خلو الفئتین الثالثة والخامسة من أي  ).٨٠(جدول 

في حین ، من المجموع الكلي %) ١٦,٧(أما الفئة االولى فقد نالت مؤسسة وحیدة بواقع 
، وبنسبة ) ٢٥(ن فحسب ، خریطة یلتبلغ اثنت) ١٩٩٧- ١٩٩٤(تضاعفت في الفئة الثانیة 

 بما نسبته، مؤسسات ) ٣( الحجم الكلي ،فیما أستأثرت الفئة الرابعة بنصف ، %) ٣٣,٣(

 )٨٠( جدول 

  ١٩٩٠:التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الثورة مابعدحجم ونسبة 

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٦,٧ ١ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

 
 

١,٩٢ 
 
 

٢٠٠ ٣٣,٣ ٢ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٢٠٠١ - ١٩٩٨ - - - 
٣٠٠ ٥٠ ٣ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ - - - 

   ١٠٠  ٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

نعكاس للمستوى اوقد اتصفت ببساطة مستوى خدماتها ، ك. من المجموع الكلي%) ٥٠( 
وربما مارس الموقع الطرفي ومحدودیة المساحة . االقتصادي واالجتماعي الذي علیه سكانها

  .ذهحجم ومستوى خدماتها ه منما آلت الیه المجاورة لكعوامل مضافة 

فیما حققت الفئة الرابعة %) ٢٠٠(أما فیما یتعلق بنسبة التغیر فقد بلغت في الفئة الثانیة 
من البنیة العمرانیة %) ١,٩٢(فقد بلغت نسبة التغیر االجمالي  اما. من المجموع الكلي%) ٣٠٠(

  .للمجاورة

  

 :مجاورة الشرطة .٩



٢١٥ 
 

ال انها كانت اكبر منها حیازةً ا، على الرغم من موقع الجوار اللصیق مع نظیرتها السابقة 
على  هفضًال عن اطالل،  اقل داخلیةً فهو موقعها  هسهم فیافي ما حصلت علیه من تغیرات ، 

الحركة االلیة الكثیفیة ، عمومًا  يلمجاورتي الجدیدة الثالثة والرابعة ذ) شارع حنون(المدخل الجنوبي 
بواقع ثمان مؤسسات للفئة االولى  توزعت في فئاتها .)٨١(حققت سبع عشرة مؤسسة ، جدول 

مجاورات من المجموع الكلي ، ما یؤكد بكورة التغیر فیها ، سیما وأنها من اقدم %) ٤٧(بنسبة 
ففي الوقت الذي حصلت الفئة الثانیة  ، هحققت القطاع الجنوبي ، أما بقیة الفئات فكانت متقاربة فیما

 ن الثالثةاالفئت الكلي ، كانت من المجموع%) ٥,٩(على مؤسسة واحدة فحسب بنسبة 

 )٨١( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشرطة مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٤٧ ٨ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 
 
 

٣,٤٢ 
 
 

١٢,٥ ٥,٩ ١ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٣٧,٥ ١٧,٦ ٣ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٢٥ ١١,٨ ٢ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٣٧,٥ ١٧,٧ ٣ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٧ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

على  من المجموع الكلي%) ١٧,٦(سواء وبواقع ثالث مؤسسات لكٍل منهما بما نسبته بوالخامسة 
  .التوالي

جموع العام للتغیر فیما حصة الفئة الثانیة من الم%) ١٢,٥(أما نسبة التغیر فقد بلغت 
من %) ٢٥(، في حین نالت الفئة الرابعة %) ٣٧,٥(حققت الفئتان الثالثة والخامسة ما نسبته 

من البناء العمراني في %) ٣,٤٢(وبخصوص نسبة التغیر االجمالي فقد حازت ،  المجموع الكلي
  .المجاورة

  

 :تموز ١٤ مجاورة .١٠



٢١٦ 
 

على أقل قدٍر من التغیرات وبواقع أحدى عشرة  تعد من رزمة المجاورات السكنیة التي حازت
بمقدار منها ، توزعت في فئاتها الزمنیة الخمس ، تماثلت الفئات الثالث االولى فیما نالته منها 

). ٨٢(لكل منها على الترتیب من المجموع العام ، جدول %) ٩,١( ةمؤسسة واحدة فحسب بنسب
حصتها بلغت أما الفئة االخیرة ف%) ٥٤,٥( فیما حصلت الفئة الرابعة على سٍت منها بنسبة

  .من المجموع الكلي%) ١٨,٢(بنسبة  نیمؤسست

ُ الى حالة االستالب من المجاورة المقابلة  الواردةتشیر النسب  الى تغیر وظیفي بطيء مرده
  .ذكرت في حدیث سابق.... السباب موقعیة) االنصار(لها 

  )٨٢( جدول 

  ١٩٩٠:تموز مابعد ١٤ي واالجمالي في مجاورة حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیل

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٩,١ ١ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 
 
 

٢,٥٢ 
 
 

١٠٠ ٩,١ ١ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
١٠٠ ٩,١ ١ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٦٠٠ ٥٤,٥ ٦ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٢٠٠ ١٨,٢ ٢ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١١ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

أما نسبة التغیر فبذات التواضع للتغیر المطلق ، أذ حصلت الفئتان الثانیة والثالثة على ما 
من المجموع الكلي للتغیر على الترتیب ، فیما بلغت اقصاها في الفئة الرابعة %) ١٠٠(نسبته 
وقد بلغت . من المجموع الكلي %)٢٠٠(حصلت الفئة الخامسة على  حین ، في%) ٦٠٠(بواقع 

  .من الحیز المبني في المجاورة%) ٢,٥٢(النسبة االجمالیة للتغیر ما مقداره 

  

  



٢١٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صدر 
الم

 :
الدراسة المیدانیة

. 

 

خریطة 
)

٢٥
 (

موقع مؤسسات التغیر الصناعي في مدینة النجف للمدة 
)

١٩٩٤
 -

١٩٩٧
.(

 

 



٢١٨ 
 

 :مجاورة المعلمین .١١

فقط ، وهي من بین أدناها على مستوى المدینة  ةً بلغ حجم التغیرات الصناعیة فیها خمس
االبرز فیما نالته من تغیر ، فهي ذات موقع داخلي نسبیًا  االثر المكانيبعامة ، وقد یكون لموقعها 

على  )المنطقة الخضراء وحي عدن الصناعي(مع وجود محددات بشریة من الشمال والشرق 
متطلباته من أقلها عددًا ،  تلبىإذ قد ، فضًال عن صغر حجم المساحة والسكان نسبیًا ، الترتیب 

طة او آخر لتصنیع المخلالت كافیًا لمواجهة الطلب فوجود فرن أو مخبز الى جانب محل للخیا
ومهما یكن من . المحلي ، سیما وأنها من المجاورات القریبة نسبیًا من المنطقة التجاریة المركزیة

لكل %) ٢٠( امر فقد كان التغیر بمؤسسة واحدة من حصة الفئات االولى والثالثة والخامسة وبنسبة
ذكر أما ی، فیما لم تشهد الفئة الثانیة أي تغیر ) ٨٣(جدول. تیب منها من المجموع العام على التر 

 .للتغیر من المجموع الكلي%) ٤٠(الفئة الرابعة فقد حققت مؤسستان فقط بنسبة 

  )٨٣( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و االجمالي في مجاورة المعلمین ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي بة التغیرنس % العدد

٢٠ ١ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

 
 

٠,٥٢ 
 
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
١٠٠ ٢٠ ١ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٢٠٠ ٤٠ ٢ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
١٠٠ ٢٠ ١ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

وهي ، یة العمرانیة للمجاورة البن من%) ٠,٥٢(وبالنسبة للتغیر االجمالي فقد بلغت نسبته 
  .احدى اقل اربع نسب على صعید المدینة

 :مجاورة المثنى .١٢

إذا ما قارنا بین معطیات المساحة والحجم السكاني في المجاورة والحاجة الفعلیة للمؤسسات 
.  )٨٤(مؤسسة ، جدول ) ٢٣(الصناعیة فیها لوجدناها كافیة وربما تزید ، فقد بلغ اجمالي التغیر 



٢١٩ 
 

درج بشكل عام ، فقد نالت الفئة االولى اثنتان منها تت في فئاتها الخمس على نحو متوازن ومتوزع
، أما %) ١٧,٤(من المجموع الكلي ، تضاعفت في الفئة الثانیة فكانت أربعًا بواقع %) ٨,٧(بنسبة 

نها بما ، فیما حصلت الفئة الرابعة على خمس م%) ١٣(الفئة الثالثة فقد حققت ثالثًا منها بنسبة 
، أما الفئة الخامسة فكانت أكبرها استئثارًا بواقع تسع مؤسسات بما نسبته %) ٢١,٧(نسبته 

  .من المجموع الكلي%) ٣٩,٢(
في الجهة الشمالیة  التغیرات ركزتتوطبقًا للخصائص الموقعیة والتصمیمیة للمجاورة ، فقد 

ت في جلها مع المؤسسات التجاریة التي منها المطلة على الشارع الرئیس الداخلي الرابط ، إذ تداخل
  .كما مر أنفاً  -شكلت بنیة التغیر الوظیفي لهذا المحور

 )٨٤( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و اإلجمالي في مجاورة المثنى ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٨,٧ ٢ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 
 
 

٣,٩٠ 
 
 

٢٠٠ ١٧,٤ ٤ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
١٥٠ ١٣ ٣ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٢٥٠ ٢١,٧ ٥ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٤٥٠ ٣٩,٢ ٩ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ٢٣ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

%) ٢٠٠) (١٩٩٧-١٩٩٤(أما نسبة التغیر بحسب الفئات الزمنیة ، فقد نالت الفئة الثانیة 
أما الفئة الرابعة %) ١٥٠(على ) ٢٠٠١-١٩٩٨(الكلي ، فیما حصلت الفئة الثالثة من المجموع 

مانسبته ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٦(، في حین حققت االخیرة %) ٢٥٠(فقد بلغت ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(
من البناء %) ٣,٩٠(من المجموع الكلي للتغیر ، أما نسبة التغیر االجمالي فبلغت %) ٤٥٠(

  .العمراني في المجاورة
  
  



٢٢٠ 
 

 :السعد مجاورة  .١٣

رغم انها من أقدم المجاورات السكنیة وتتمتع بموقع حیوي اال ان مقدار المتحقق فیها من 
مؤسسة توزعت عبر فئاتها ) ١٨(اذ بلغ ) ینظر تغیراتها التجاریة(التغیرات الصناعیة كان محدودًا 

ع الكلي ، من المجمو %) ٣٨,٩(وبتراتب حجمي شكلت الفئة االولى قمته بواقع سبعًا منها بنسبة 
مایؤكد البدایة المبكرة للتغیرات ، اما الفئتان الثانیة والثالثة فقد نالت كل منها على ) ٨٥(جدول 

لكل منهما على التوالي ، فیما حصلت الفئة الرابعة على %) ١١,١(مؤسستین فحسب بما نسبته 
من %) ٢٢,٢( ، اما الفئة الخامسة فحصتها اربع مؤسسات نسبتها%) ١٦,٧(ثالث منها بواقع 

  . المجموع الكلي
والجنوبي في ) الكوفة - محور النجف(وقد تركزت التغیرات في أهم محورین فیها ، الشمالي 

نسب التغیر فیها بالقدر الذي تباینت فیه اعدادها المطلقة  تمقابل المجاورة السابقة لها ، تباین
 لكل منها على التوالي من%) ٢٩(لثة بحسب فئاتها الزمنیة ، فقد بلغت في الفئتین الثانیة والثا

  )٨٥( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة السعد مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٣٨,٩ ٧ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

 
 

١,١٦ 
 
 

٢٩ ١١,١ ٢ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٢٩ ١١,١ ٢ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٤٣ ١٦,٧ ٣ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٥٧ ٢٢,٢ ٤ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

   ١٠٠  ١٨ المجموع

  .الدراسة المیدانیة: المصدر      

وأستقرت الفئة الخامسة على %) ٤٣(مجموع التغیر الكلي ، فیما حصلت الفئة الرابعة على 
من البنیة  %)١,١٦(أما بخصوص نسبة التغیر االجمالي فكانت  . من المجموع الكلي%) ٥٧(

  .العمرانیة للمجاورة
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 :مجاورة االشتراكي  .١٤

السیما ، یتمتع الموقع المكاني المطل على محاور الحركة الكثیفة بخاصیة الجذب الوظیفي 
للمؤسسات ذات الصفة المركزیة ، وبالتالي تصبح المنافسة شدیدة على اشغال المكان ، وعلیه فأن 

ى بأولویة السبق في التمكن أو التموضع فیه ، حظهي من ت التغیرات االكبر قابیلة على المنافسة
ت كوطبقًا لذلك فقد مثل المحوران الشرقي بالدرجة االولى والغربي أهمهما بالنسبة للمجاورة ، فقد تر 

المجال للشوارع االخرى االدنى اهمیة في مرتبتها الوظیفیة في جذب التغیرات الصناعیة ، اذ 
وعلى  . )االسكان(رع الداخلي الفارق بینها ونظیرتها في شمالها تركزت في معظمها حول الشا

من فئاتها  توزعت في ثالٍث . )٨٦(مؤسسة ، جدول ) ١٥(العموم فقد بلغ مجمل ما حصلت علیه 
فقد نالت مؤسسة واحدة ، ) ٢٠٠١- ١٩٩٨(بعد خلو الفئتین االولى والثانیة منها ، فأما الفئة الثالثة 

من الحجم االجمالي ، فیما حازت الفئة الرابعة على ست منها %) ٦,٧(، بنسبة ) ٢٦(خریطة 
  .من المجموع الكلي%) ٥٣,٣(وتمكنت الفئة الخامسة من ثمان مؤسسات بواقع %) ٤٠(بنسبة 

  )٨٦( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و اإلجمالي في مجاورة االشتراكي ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % لعددا

١٩٩٣- ١٩٩٠ - - - 

 
 

٢,٤٣ 
 
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
٦,٧ ١ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ - 
٦٠٠ ٤٠ ٦ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٨٠٠ ٥٣,٣ ٨ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

%) ٨٠٠(والخامسة بمقدار %) ٦٠٠(بواقع  أما نسبة التغیر فقد تمثلت في فئتین هما الرابعة
من اجمالي بنیة المجاورة %) ٢,٤٣(من المجموع الكلي للتغیر ، فیما بلغت نسبة التغیر االجمالي 

  .العمرانیة
  

 :مجاورة االسكان  .١٥
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هي االخرى تقع ضمن حزمة المجاورات التي جاءت بأقلها حجمًا في میدان التغیرات 
ها فحسب ، إذ أن موقعها المكاني المتمیز حول محاور الحركة الصناعیة ، فقد حققت ستًا من

الرئیسة والرابطة ، جعلها مركز جذب للخدمات الصحیة لتمتعها بخاصیة سهولة الوصول ، االمر 
الذي جعل منها تتشكل في نمط مكاني جلي ، وهو مالم یدع فرصة للتغیرات الصناعیة في أن 

  .یربهذا النزر الیس فكانتتتموضع فیه ، 
من ما یكن االمر فقد توزعت في أربع من اجمالي فئاتها الخمس بعد فراغ الفئة الثانیة هوم

أي حالة تغیر ، فقد حصلت الفئات االولى والثالثة والرابعة على مؤسسة واحدة فقط لكٍل منها بما 
 ُ امسة ، فیما حصلت الخ) ٨٧(تقریبًا على التوالي من المجموع العام ، جدول %) ١٦,٧(نسبته

 .من المجموع الكلي%) ٥٠(بمفردها على النصف المتبقي من العدد وبواقع 

فیما بلغت ، لكٍل من الفئتین الثالثة والرابعة على التوالي %) ١٠٠(التغیر فكانت  ةأما نسب
للفئة الخامسة من مجموع التغیر ، أما نسبة التغیر االجمالي فكانت من القلة ، اذ بلغت %) ٣٠٠(
   . البنیة العمرانیة للمجاورة السكنیة من%) ٠,٨٣(

  )٨٧( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واإلجمالي في مجاورة اإلسكان ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٦,٧ ١ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

 
 

٠,٨٣ 
 
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
١٠٠ ١٦,٧ ١ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
١٠٠ ١٦,٦ ١ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٣٠٠ ٥٠ ٣ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

  :واذا ما انتقلنا للخوض في مجاورات القطاع الشمالي من المدینة فستكون البدایة من
  
  

 :مجاورة العدالة .١٦



٢٢٣ 
 

ر تشكیلها البنائي في الفترة المحصورة السباب تتعلق بنشأتها الحدیثة نسبیًا فقد إبتدر التغی
ُ  ، مؤسسة) ٢٤(ن من اجمالیها البالغ یبواقع مؤسست) ٢٠٠١-١٩٩٨(بین  من %) ٨,٣(بما نسبته

  ، %)١٢,٥(، في حین نالت الفترة الرابعة على ثالث منها برصید ) ٨٨(جدول  .المجموع الكلي

  )٨٨(جدول 

  ١٩٩٠:ي في مجاورة العدالة ما بعدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واإلجمال

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠ - - - 

٠,٦٠  
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
٨,٣ ٢ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ - 
١٥٠ ١٢,٥ ٣ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٩٥٠ ٧٩,٢ ١٩ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٢٤ المجموع

  .المیدانیة  الدراسة: المصدر      

من %) ٧٩,٢(مؤسسة بنسبة ) ١٩(أما ذروة التغیر فكان من حصة الفترة الخامسة بمقدار 
وقد توزعت في جهات عدة منها وبتركز أكبر حول الشارع الرابط بین المحورین  .المجموع الكلي

الخارجي الكوفة جنوبًا، الذي یمثل حدها  –شارع الحزام االخضر شماًال ومحور النجف  -الرئیسین
 -  كثیفة نسبیًا ، بالنظر لوقوع عدد من الدوائر الحكومیة العامة هلیَ آغربًا ، سیما وأنه ذو حركة 

  .المركز المدني ، حول جزء منه
فیما أقصاها كان من حصة الفترة %) ١٥٠(أما نسبة التغیر فقد بلغت في الفترة الرابعة 

  .من المجموع الكلي%) ٩٥٠(الخامسة بواقع 
  .من مساحة الهیكل العمراني للمجاورة%) ٠,٦٠(ت نسبة التغیر االجمالي بواقع وقد كان
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٢٢٥ 
 

 :مجاورة الفرات

ها العمرانیة المتأخرة ، فقد كانت حركة التغیر فیها متأخرة أیضًا، إذ تنظرًا لنشأتها واكتمال بنی
توزعت في جهاتها  .)٨٩(ات ، جدول بواقع عشر مؤسس) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(بدأت من الفترة االخیرة 

  .من اجمالي هیكلها العمراني%) ٠,٥٩(المختلفة ، بلغت نسبة التغیر االجمالي فیها 

  )٨٩( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الفرات مابعد

 التغیر             
 المدة

 لينسبة التغیر االجما نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣- ١٩٩٠ - - - 

 
٠,٥٩ 

 
 

١٩٩٧ - ١٩٩٤ - - - 
٢٠٠١ - ١٩٩٨ - - - 
٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ - - - 
١٠٠ ١٠ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ - 

  ١٠٠  ١٠ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
  

 :مجاورة الغدیر .١٧

مؤسسة ، توزعت في اربع من فئاتها على نحو ) ٢٥(نالت قسطها من التغیرات بواقع 
من المجموع الكلي ، جدول %) ١٢(محدود ومتقارب ، فقد نالت الفئة االولى ثالثًا منها بنسبة 

، تضاعف العدد في %) ٤(تراجعت الفئة الثانیة فحصلت على واحدة منها فحسب بواقع  .)٩٠(
تضاعفت أخرى في الفئة الرابعة فأصبحت أربعًا بواقع %) ٨(الفئة الثالثة فكانت اثنتان بنسبة 

مؤسسة بما نسبته ) ١٥(التغیر فیها فأستقرت على  مة، أما الفئة الخامسة فقد مثلت ق%) ١٦(
وقد توزعت في مختلف الجهات منها ، مع تركز واضح حول محاور .  من المجموع العام%) ٦٠(

منها %) ٢٠(من المجموع العام ، فیما توزعت %) ٨٠(الحركة التي تشكل إطارها الخارجي وبواقع 
بنیتها العمرانیة ، وبالتالي یتأكد من جدید دور أعصاب الحركة في الجذب والتوقیع ،  في داخل

فضًال عن تحدیدها لنوع ومستوى المؤسسات بحسب طبیعتها وحاجة المستفیدین من خدماتها ، ففي 
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فیه الصناعات الحرفیة والخدمات الصناعیة حول محاور الحركة ، نجدها من  تالوقت الذي إنجذب
  .....لتماس المباشر بحیاة السكان في داخلیتها كالمخابز واالفرانذوات ا

یة الفئات في قللفئة الثانیة من المجموع الكلي للتغیر ، ثم توالت ب%) ٣٣(بلغت نسبة التغیر 
في حین حققت الفئة %) ١٣٣(فیما نالت الفئة الرابعة %) ٦٧(صعود ، فأما الفئة الثالثة فحازت 

 .مجموع العاممن ال%) ٥٠٠(الخامسة 

  )٩٠( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغدیر مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٢ ٣ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

 
١,٦٢ 

 
 

٣٣ ٤ ١ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٦٧ ٨ ٢ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
١٣٣ ١٦ ٤ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٥٠٠ ٦٠ ١٥ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٢٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

  .من هیكل المجاورة العمراني%) ١,٦٢(وأما نسبة التغیر االجمالي فقد أستقرت على 
 :مجاورة الصحة .١٨

نها أصغر المجاورات السكنیة مساحة على االطالق ، اال انها شهدت قدرًا من كو رغم على ال
رات أقتربت به من مجاورات وفاقت به أخرى ، من التي فاقتها مساحة أو كانت على من التغی

شاكلتها ، وقد یعود ذلك الى قدم نشأتها نسبیًا ، فضًال عن أحاطتها من محاور الحركة لثالث من 
المشفى والدوائر (جهاتها ، وكذلك موقعها ضمن الرقعة الجغرافیة لمنظومة الخدمات الصحیة 

الحركة ، ما تسبب في توقیع مختلف المؤسسات  ینمیة، اذا كان لها بالغ االثر في دا) الملحقة به
والتي جذبت بدورها المؤسسات الصناعیة ، لذلك كانت من بین أكثر المجاورات في میدان التغیر 

 .كما سیرد في موضوع الحق –الوظیفي االجمالي 
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حصلت الفئة  ).٩١(سسة ، جدول مؤ ) ١٦(جمالي تغیراتها الصناعیة بلغ إعلى العموم  
فیما كانت الثانیة االكبر . من المجموع الكلي %) ٦,٣(االولى منها على مؤسسة واحدة بنسبة 

ُ ) ٧(حجمًا بواقع  ، اما الفئة الثالثة فقد ماثلت االولى في حین %) ٤٣,٧(مؤسسات بما نسبته
 ُ ُ مؤس) ٤(و ) ٣(حققت كل من الفئة الرابعة والخامسة ما عدیده سات لكل منها بما نسبته

  .لكل منهما على الترتیب من المجموع العام%) ٢٥(و %) ١٨,٧(

 )٩١(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و اإلجمالي في مجاورة الصحة ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٦,٣ ١ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٤,١٣  

٧٠٠ ٤٣,٧ ٧ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
١٠٠ ٦,٣ ١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٣٠٠ ١٨,٧ ٣ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤٠٠ ٢٥ ٤ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

في حین حصلت الفئة الثالثة ، للثانیة من مجموع التغیر %) ٧٠٠(أما نسبة التغیر فكانت 
من %) ٤٠٠(وقد أستقرت الفئة الخامسة على %) ٣٠٠(ة الرابعة فیما حازت الفئ%) ١٠٠(على 

من الهیكل العمراني %) ٤,١٣(وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فكانت . المجموع الكلي
  .للمجاورة

 :مجاورة الكرامة  .١٩

ن تشابه ظروف موقعها المكاني ونشأتها التأریخیة مع نظیراتها السابقة لها ، جعلها تقترب أ
تجاه شمالي ، امنها في مقدار التغیرات التي حازت علیها ، فهي تشكل امتدادها العمراني ب كثیراً 

مؤسسة توزعت في ثالث من فتراتها الزمنیة فحسب ، فقد حصلت الفترة االولى ) ١٩(حصلت على 
، فیما كانت الفترة الرابعة ) ٩٢(من المجموع الكلي ، جدول %) ٥,٣(على واحدة فقط بنسبة 

شكلت ما نسبته ) ٢٧(أكبرها تغیرًا بواقع أحدى عشرة مؤسسة ، خریطة ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(
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، اذ ان االستجابة السریعة والمباشرة لفورة التغیرات الوظیفیة في هذه الفترة ، الى جانب %) ٥٧,٩(
صغر حجم المجاورة المساحي من جهة وقصر طول أو أمتداد محاورها من جهة أخرى ، تسبب 

ًا بالمؤسسات على أختالفها ومن بینها الصناعیة التي أفادت من غیرها في أحتشادها نسبی
في عملیة تكامل وظیفي نسبي ، لذا نجد ان الفترة الالحقة قد سجلت سبعًا من ) التجاریة(

االتجاه العام هو زیادة حجم ان ن مرغم بالمن المجموع الكلي ، %) ٣٦,٨(المؤسسات وبنسبة 
  .ونسبة التغیر مع تقدم الوقت

  )٩٢(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واإلجمالي في مجاورة الكرامة ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٥,٣ ١ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٣,٧٧  

١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - - - 
٢٠٠١ -  ١٩٩٨ - - - 
١١٠٠ ٥٧,٩ ١١ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٧٠٠ ٣٦,٨ ٧ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٩ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

  المطلق ، فقد نالت الفترة تناسقها والمتحقق من الحجم بلغت نسبة التغیر أقیامًا عبرت عن 
وأما نسبة  . من المجموع الكلي%) ٧٠٠(فیما استقرت الفترة الخامسة على %) ١١٠٠(الرابعة 

  .من التشكیل العمراني للمجاورة%) ٣,٧٧(انت بمقدار التغیر االجمالي فقد ك
 :مجاورة الشعراء والعلماء .٢٠

ها فهي جزء من كتلة عمرانیة قوامها یها كما ینسحب االمر على الحقتتیلم تشذ عن سابق
ثالث مجاورات ، تجمع بینها مشتركات الحجم المساحي والسكاني والموقعي ، وبالتالي فأن عملیة 

مؤسسة ، ) ١٥(بلغ اجمالي تغیراتها الصناعیة. یم تصبح موضوعیة ومنطقیةاالستدالل والتعم
ها ، إذ حصلت الفئة الرابعة على خمٍس منها بنسبة  . )٩٣(جدول  تمكنت الفئتان االخیرتان من ُجّل

في %) ٤٦,٦(من المجموع الكلي ، فیما حققت الفئة الخامسة سبعًا أخرى بما نسبتهُ %) ٣٣,٣(
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ت الثالث االولى على ثالث منها فحسب بواقع مؤسسة وحیدة لكل منها بنسبة حین استقرت الفئا
  .لكل منها على الترتیب من الحجم االجمالي%) ٦,٧(

  )٩٣(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیرالصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الشعراء والعلماء مابعد

 التغیر             
 المدة

 التغیر االجمالي نسبة نسبة التغیر % العدد

٦,٧ ١ ١٩٩٣- ١٩٩٠ - 

١,٩٧ 

١٠٠ ٦,٧ ١ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
١٠٠ ٦,٧ ١ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٥٠٠ ٣٣,٣ ٥ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٧٠٠ ٤٦,٦ ٧ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

ر ببیان الى وجود مرحلتین أن نظرة عامة لحیازة المجاورة من تغیرات عبر فئاتها الزمنیة لتشی
 وقد اتصفت ببساطتها) ٢٠٠١- ١٩٩٠(مثل االولى بالمدة تللتغیر في حجمه وسرعة وتیرته ت
وقد إمتازت بكبر حجم التغیرات وسرعتها ، ) ٢٠٠٩-٢٠٠٢(عمومًا في هذا الصدد والثانیة من 

توزعت  .بعد كأتجاه عام ، وهذا ماتمت مالحظته من قبل ، فضًال عما ستؤكده المعطیات من
المؤسسات في معظم الجهات وبشكل متوازن تقریبًا ، فضًال عن بساطة مستوى خدماتها ، 

أما  .لوضع االقتصادي والحالة االجتماعیة للسكانعلى اعكس وهذا ین... ،  كالمخابز ، الندافة
نهما على من المجموع الكلي لكل م%) ١٠٠(نسبة التغیر فقد حصلت الفئتان الثانیة والثالثة على 

من %) ٧٠٠(وأما الخامسة فقد حازت على %) ٥٠٠(الترتیب ، في حین حققت الفئة الرابعة 
من الهیكل البنائي في %) ١,٩٧(المجمل العام ، وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فقد بلغت 

  .المجاورة
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 :مجاورة الحسین

توزعت بین حرفیة وأخرى خدمات . ) ٩٤(مؤسسة ، جدول  )١٦(بلغ إجمالي تغیراتها 
-١٩٩٨(صناعیة ، كانت بدایتها متأخرة نسبیًا في هذا السبیل ، فقد شرعت من الفئة الثالثة 

من المجموع العام ، فیما حققت الفئة الرابعة %) ٦,٢(بواقع مؤسسة واحدة فقط بنسبة ) ٢٠٠١
في حین حصلت الفئة الخامسة على سٍت منها بما %) ٥٦,٣(أكبر حجمًا بواقع تسٍع منها بمقدار 

  .من المجموع الكلي%) ٣٧,٥(نسبته 

 )٩٤( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واإلجمالي في مجاورة الحسین ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

١,٥٨  

١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - - - 
٦,٢ ١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ - 
٩٠٠ ٥٦,٣ ٩ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٦٠٠ ٣٧,٥ ٦ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

للفئة الخامسة من المجموع %) ٦٠٠(للفئة الرابعة و %) ٩٠٠(أما نسبة التغیر فكانت 
الكتلة العمرانیة مساحة من %) ١,٥٨(التغیر االجمالي نسبة في حین بلغت  الكلي لنسب التغیر ،

  .في المجاورة

 :مجاورة الحنانة  .٢١

توزعت في  .)٩٥(نالت حصتها من التغیرات الصناعیة فكانت اثنتا عشرة منها ، جدول 
فئاتها الخمس على نحٍو تماثلت فیه الفئات االولى والثانیة والرابعة بواقع مؤسستین لكل منها بنسبة 

قلها بمقدار مؤسسة أمن المجموع الكلي على الترتیب ، فیما كانت الفئة الثالثة على ) %١٦,٧(
من اجمالي %) ٤١,٦(منها بما نسبتهُ خمسًا حققت الفئة الخامسة و ، %) ٨,٣(واحدة بنسبة 

 .التغیرات
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  )٩٥(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واإلجمالي في مجاورة الحنانة ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٦,٧ ٢ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٢,٩٤ 

١٠٠ ١٦,٧ ٢ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٥٠ ٨,٣ ١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١٠٠ ١٦,٧ ٢ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٢٥٠ ٤١,٦ ٥ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٢ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

للفئة الثانیة من المجموع الكلي ، تراجعت الى النصف في %) ١٠٠(غیر فكانت أما نسبة الت
، قفزت في الفئة الخامسة %) ١٠٠(، تضاعفت في الفئة الرابعة لتبلغ %) ٥٠(الثالثة لتصبح 
من %) ٢,٩٤(واما نسبة التغیر االجمالي فقد بلغت . من المجموع الكلي %) ٢٥٠(لتستقر على 

  .اورةبنیة العمران في المج

 :مجاورة الجامعة  .٢٢

أقصى حاالت  تشهد حیث) شماالً (خر مجاورة ضمن هذا القطاع آتجاه اتمثل خط الشروع ب
ة ، فضًال عن مالتغیر الصناعي ، سیما وانها ذوات مجاالت مساحیة فسیحة واحجام سكانیة ضخی

من المجاورات  الذاتیة التي تمنحها افضلیة في حجم التغیرات على ما سواها ایاالخصائص والمز 
سباب منها ما یتعلق بصغر المساحة او قلة حجم السكان أو استثناء حاالت معدودة ، ترتبط باب

  .حداثة النشأة
 ُ . )٩٦(مؤسسة ، توزعت في اربع من فئاتها ، جدول ) ٧٨(نالت قدرًا من التغیرات قوامه

فیما حصلت الفئة الثالثة  .لكليمن المجموع ا%) ٧,٧(فأما الفئة الثانیة فقد نالت ستًا منها بواقع 
في حین تماثلت الفئتان الرابعة والخامسة في حجمیهما بواقع %) ٢,٥(ین فحسب بنسبة تعلى اثن

)٣٥ ( ُ  .من المجموع العام على التوالي%) ٤٤,٩(مؤسسة لكل منهما بما نسبته
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  ) ٩٦( جدول 

  ١٩٩٠:معة ما بعداإلجمالي في مجاورة الجاونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و حجم 

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

١,٧٦ 

٧,٧ ٦ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
٣٣ ٢,٥ ٢ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٥٨٣ ٤٤,٩ ٣٥ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٥٨٣ ٤٤,٩ ٣٥ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٧٨ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

فضًال عن ، توزعت تغیراتها في جهات عدة منها السیما عند محوریها الشمالي والغربي 
شمالي ، اذ ان االتساع المساحي للمجاورة جعل مركزها  - المحور الداخلي الذي یمتد بأتجاه جنوبي

أ لوجود مثل هذا االمر الذي هیَ ،  الذكرور الثقل الوظیفي الخارجیة سالفة امح عن یبتعد نسبیاً 
اجتذب كثیرًا من التغیرات بینها الصناعیة في صیغة تكامل وظیفي تلبي  ، إذ) الداخلي(المحور 

  .قسطًا وافرًا من احتیاجات السكان
من المجموع الكلي ، فیما استقرت كل %) ٣٣(أما نسبة التغیر فقد بلغت في الفئة الثالثة 

الي التغیرات الصناعیة ، وأما النسبة من اجم%) ٥٨٣(من الفئتین الرابعة والخامسة على ما نسبته 
ن بدت صغیرة كمعطى امن البنیة العمرانیة للمجاورة ، وهي و %) ١,٧٦(االجمالیة للتغیر فكانت 

، وهذا ) ٢(اال انها ذات أهمیة كبیرة اذا ماقورنت بالمساحة االجمالیة ، ینظر ملحق ، رقمي 
ُ على نظیراتها ذ   .ةات المساحات الفسیحو مایمكن تعمیمه

 :مجاورة السالم .٢٣

من رغم بالمؤسسة ) ١٧٦(على ، فقد حازت  لتغیراتباواحدة من أكثر المجاورات استئثارًا 
%) ٥,٧(بواقع عشر منها بنسبة ) ٢٠٠١-١٩٩٨(ان بدایة مسیرة التغیر فیها كانت متأخرة نسبیًا 

العدد وبطریقة مما یؤكد علو موجته وسرعة وتیرته ، ثم زاد  .)٩٧(من المجموع الكلي ، جدول 
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ثم بلغت ذروتها في الفئة الخامسة لتستقر %) ٢٥(مؤسسة بنسبة ) ٤٤(القفز في الفئة الرابعة لتبلغ 
  .من المجموع الكلي%) ٦٩,٣(مؤسسة بما نسبته ) ١٢٢(على 

إن هكذا حجم ضخیم ال یمكن أن یستوعبهُ محور بعینه ، لذا فقد توزعت على جمیع جهاتها 
  .وبتركزات مهمة بل تجاوزتها لتشغل شوارعها الداخلیة الرئیسة) محاورها(الخارجیة 

  )٩٧( جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و اإلجمالي في مجاورة السالم ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

٣,٥٥ 

١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - - - 
٥,٧ ١٠ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ - 
٤٤٠ ٢٥ ٤٤ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
١٢٢٠ ٦٩,٣ ١٢٢ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٧٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

من %) ١٢٢٠(حصة الفئة الرابعة ، فیما حققت الفئة الخامسة %) ٤٤٠(بلغت نسبة التغیر 
  .من بنیة المجاورة العمرانیة%) ٣,٥٥(أجمالي التغیرات ، وأما نسبة التغیر االجمالي فكانت 

 :مجاورة الغري  .٢٤

محدودیة المساحة ، اال ان حجم التغیرات فیها كان كبیرًا نسبیًا فاق عددًا من من رغم على ال
. المجاورات فیما نالت ممن تكبرها مساحة مثل مجاورة الحوراء ، السعد ، العدالة ، الفرات والغدیر

لموقع الجوار ن ها من منطقة الحزام االخضر ، ویبدو اطتحاة منها ألالجنوبی افضًال عن خلو جهته
هذا ،  افي واقعه اً یر ثالمكاني من مجاورات ذات ثقل وظیفي ومحاور حركة عدیدة ومهمة اثر ك

 امن فئاته توزعت في اربعٍ  .)٩٨(، جدول ) ٤٧(الصناعیة  اعلى العموم بلغ اجمالي مؤسساته
منها بما نسبته وثالثین ئیة لفئتها الخامسة ، اذ انفردت بأربع الزمنیة ، مع خصوصیة استثنا

مؤسسة ) ١٣(من المجموع العام ، فیما حصل اجتماع الفئات الثالث االخرى على %) ٧٢,٣(
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وسبعًا %) ١٠,٦(وخمسًا للفئة الثالثة بما نسبته %) ٢,٢(بواقع مؤسسة وحیدة للفئة الثانیة بنسبة 
  .من المجموع الكلي %)١٤,٩(للفئة الرابعة بواقع

مع تركز واضح ضمن الجهة الشرقیة المقابلة  هاتوزعت التغیرات حول ثالثة من محاور 
 .لمجاورة السالم السباب تتعلق بكثافة المرور والحركة طبقًا لرتبة الشارع وأهمیته الوظیفیة

  )٩٨( جدول 

  ١٩٩٠:عدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الغري ماب

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

٣,٩٤  

٢,٢ ١ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
٥٠٠ ١٠,٦ ٥ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٧٠٠ ١٤,٩ ٧ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٣٤٠٠ ٧٢,٣ ٣٤ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٤٧ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

%) ٥٠٠(بة التغیر فقد توافقت مع التراتب الحجمي للتغیرات المطلقة ، فقد بلغت أما نس
، اما ذروة سنامها فكانت في الفئة الخامسة %) ٧٠٠(للفئة الثانیة ، فیما زادت في الرابعة لتصبح 

من مجموع التغیر ، وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فقد تمكنت من %) ٣٤٠٠(بواقع 
  .لتشكیل العمراني في المجاورةمن ا%) ٣,٩٤(

 :مجاورة االطباء  .٢٥

حدى اثنتین ممن أشیر الى استثنائهما من حركة التغیر كبیرة الحجم سریعة الوتیرة الى اِ وتعد 
فقد نالت تسعًا من المؤسسات . عرض لها في القابل من التحلیلنجانب مجاورة أبي طالب التي س

كانت االنطالقة من الفئة الثانیة بواقع مؤسسة وحیدة بنسبة ، فقط تنازعتها اربعًا من فئاتها الزمنیة 
الفئة الرابعة  ، فیما، تكرر المشهد في الفئة الثالثة ) ٩٩(من المجموع الكلي ، جدول %) ١١,١(
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 ُ ومن بعدها الفئة الخامسة برصید ثالث مؤسسات بنسبة %) ٤٤,٤(بمقدار اربع منها بما نسبته
  .من المجموع الكلي%) ٣٣,٤(

في %) ٣٠٠(في الفئة الرابعة و %) ٤٠٠(في الفئة الثالثة و %) ١٠٠(بلغت نسبة التغیر 
من مجمل البناء %) ٠,٩٨(الفئة الخامسة من اجمالي التغیرات ، فیما كانت نسبة التغیر االجمالي 

  .العمراني للمجاورة

  )٩٩( جدول 

  ١٩٩٠:طباء ما بعدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و االجمالي في مجاورة اال

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

٠,٩٨ 

١١,١ ١ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
١٠٠ ١١,١ ١ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٤٠٠ ٤٤,٤ ٤ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٣٠٠ ٣٣,٤ ٣ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٩ المجموع

  . الدراسة المیدانیة: المصدر       

 :مجاورة الوفاء .٢٦

مؤسسة توزعت في اربع من ) ٩١(من المجاورات التي شهدت تغیرات كبیرة ، اذ حققت وتعد 
خط الشروع لمسیرة التغیر الوظیفي في بنیتها ) ١٩٩٧- ١٩٩٤(فئاتها ، وقد مثلت الفئة الثانیة 

دول من المجموع الكلي، ج%) ١,١(اذ حصلت على مؤسسة واحدة فحسب بنسبة ، العمرانیة 
ثم سلكت الفئات االخرى سبیل القفز في االستحواذ وصوًال الى قمتها ، فقد حققت الفئة  . )١٠٠(

وأما قمتها %) ٣٤(منها في الفئة الرابعة بنسبة ) ٣١(ثم %) ١٣,٢(مؤسسة بواقع ) ١٢(الثالثة 
  . من المجموع الكلي%) ٥١,٧(مؤسسة بما نسبته ) ٤٧(فكانت في الفئة الخامسة بمقدار 

  

  )١٠٠( جدول 
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  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الوفاء مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

٢  

١,١ ١ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - 
١٢٠٠ ١٣,٢ ١٢ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٣١٠٠ ٣٤ ٣١ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤٧٠٠ ٥١,٧ ٤٧ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٩١ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

لیؤكد ببیان ، من اجمالي التغیرات %) ٨٦(ن على ان مجتمعتان االخیرتاان استئثار الفئت
سیما وان المجاورة من ذوات المساحة الواسعة ولها القابلیة على ، االستجابة السریعة لفورة التغیر 

ید منها ، وكالعادة مارست محاور الحركة فعلها في استقطاب المؤسسات وتوقیعها في استیعاب المز 
  .آن واحد

فیما كانت ، في الفئة الثالثة من المجموع الكلي %) ١٢٠٠(بلغت نسبة التغیر ما مقداره 
. من المجموع الكلي%) ٤٧٠٠(في الفئة الرابعة اما ذروتها ففي الفئة الخامسة برصید %) ٣١٠٠(

  .من التشكیلة البنائیة للمجاورة السكنیة%) ٢(وص نسبة التغیر االجمالي فقد استقرت على وبخص

 :مجاورة العروبة  .٢٧

إحدى أعلى قمتین في میدان التغیر الصناعي على مستوى المدینة ، طبقًا لمؤهالت عدیدة 
تشكل مشتركات  رع الرئیسة التيامنها ما یتعلق بالمساحة الواسعة او االطاللة المباشرة على الشو 

لتموضع المجاورات السكنیة حولها ، فضًال عن امتدادات لشبكة اعصاب الشوارع الداخلیة التي 
تخترق بنیتها العمرانیة ، االمر الذي وفر مواضع جدیدة لتغیرات اضافیة مما منحها ثقًال مهمًا في 

  .هذا السبیل
بأحجام مهمة ، وبالنظر الى مؤسسة توزعت في مجمل فئاتها الزمنیة ) ٢١٧(عمومًا حازت 

وهو مایشیر  ، من المجموع الكلي%) ١٩,٨(مؤسسة بنسبة ) ٤٣(حجم الفئة االولى نجدها حققت 
اما . ما یؤكد حقیقة ما ذهبنا الیه من خصائص ومزایا تتمتع بها المجاورة، الى بكورة التغیر فیها 
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مؤسسة ) ١٩(صلت الفئة الثالثة على ، فیما ح%) ١٢,٩(منها بواقع ) ٢٨(الفئة الثانیة فقد نالت 
 .)١٠١(جدول ، %)١٩,٤(منها بنسبة ) ٤٢(اما الفئة الرابعة فقد حازت على %) ٨,٧(بما نسبته 

من %) ٣٩,٢(مؤسسة بواقع ) ٨٥(بما عدیده ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(فیما أستأثرت الفئة الخامسة 
 ).٢٨(المجموع العام ، خریطة 

  )١٠١(جدول 

  ١٩٩٠:عي التفصیلي واإلجمالي في مجاورة العروبة ما بعدحجم ونسبة التغیر الصنا

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩,٨ ٤٣ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٤,٥٦ 

٦٥ ١٢,٩ ٢٨ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٤٤ ٨,٧ ١٩ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٩٨ ١٩,٤ ٤٢ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
١٩٨ ٣٩,٢ ٨٥ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٢١٧ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

  .وقد توزعت على نحو لم یدع محورًا خارجیًا كان أم داخلیًا اال ونال قسطًا من التغیر

في الفئة الثانیة من المجموع الكلي %) ٦٥(اما بخصوص نسبة التغیر الصناعي فقد كانت 
وفیما یتعلق بنسبة . من المجموع العام%) ١٩٨(والفئة الخامسة %) ٩٨(والرابعة %) ٤٤(والثالثة 

  .من هیكل العمران في المجاورة%) ٤,٥٦(التغیر االجمالي فقد بلغت 

 :مجاورة الجمعیة .٢٨

، كل منها فاقت  مؤسسة توزعت في فئاتها الخمس بأحجام مهمة) ١٦٥(حازت على 
فقد حصلت على تسٍع فأما الفئة االولى  -كما مربنا –اجمالي ما تمكنت منه مجاورات قائمة بذاتها 

) ٣٣(فیما نالت الفئة الثانیة على  . )١٠٢(جدول ، من الحجم االجمالي %) ٥,٥(منها بواقع 
اما ذروتها فكانت %) ١٥,٨(منها بواقع ) ٢٦(في حین حققت الفئة الثالثة %) ٢٠(مؤسسة بنسبة 
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كانت من حصة مؤسسة ) ٤١(، ختامها %) ٣٣,٩(مؤسسة بنسبة ) ٥٦(في الفئة الرابعة بمقدار 
  .فیها الصناعيمن إجمالي التغیر %) ٢٤,٨(الفئة الخامسة بنسبة 

  )١٠٢(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي و اإلجمالي في مجاورة الجمعیة ما بعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٥,٥ ٩ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٥,٢٢ 

٣٦٧ ٢٠ ٣٣ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٢٨٩ ١٥,٨ ٢٦ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٦٢٢ ٣٣,٩ ٥٦ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤٥٦ ٢٤,٨ ٤١ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٦٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

توزعت في ثالثة محاور بشكل رئیس مع تركٍز شدید حول المحور الجنوبي ، اذ انفرد بحیازة 
اخر في هذا السبیل على  مكانیا بینا ، لم یجاریه محور طاً نمونًا من المجموع العام مك%) ٧٠(

سوادها االعظم السباب ) تصلیح المركبات(الخدمات الصناعیة شكلت وقد . صعید المدینة بأجمعها
كربالء ،  –موقعیة صرفة ، اذ تطل المجاورة من هذا الموضع على محور الحركة الرئیس النجف 

ئیسة للشارع الداخلي ذو الممرین من نقطة تعامده على ذاك المحور ، كما انه یشكل البوابة الر 
فضًال عن مواجهته لمرأب النقل الشمالي ومحطة تعبئة الوقود وسوق تجارة الجملة لمحاصیل 
الفواكه والخضر ، باالضافة الى تعامد االشرطة من الشوارع التي تفصل بین المجاورات التي تقع 

  .حوله في اجزاء منها 

المكاني من الخدمات  هطنمرها ادت الى تشكل بقدَ  التالي فقد تظافرت هذه العوامل كلً وب
اال انه یتسبب في كثافة الحركة ، ة عنه مالصناعیة ، ورغم اننا لسنا بصدد تقویم االثار الناج

من ملوثات بیئیة مختلفة ، فضًال عن اشكالیة ) الخدمات(المیكانیكیة وازدحامها وما یصدر منها 
لتناقض في المظهر العمراني للمدینة في هذا الجزء منها ، االمر الذي افضى الى تشوه المشهد ا

  .الحضري
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عبرت عن حیازة كل منها من االحجام  بلغت نسبة التغیر بحسب فئاتها الزمنیة اقیاماً 
ة من المجموع الكلي ، في حین نالت الفئ%) ٣٦٧(المطلقة ، فأما الفئة الثانیة فقد حصلت على 

، وتمكنت الفئة %) ٦٢٢(واما ذروتها فكانت من حصة الفئة الرابعة بواقع %) ٢٨٩(الثالثة 
وفیما یتعلق بنسبة التغیر االجمالي فقد استقرت على  .من المجموع الكلي%) ٤٥٦(الخامسة من 

  .من مجمل بنیتها العمرانیة%) ٥,٢٢(

 :مجاورة العسكري .٢٩

) ١٣٥(بل على صعید المدینة، فقد حققت  ،إحدى قمم التغیر لیس ضمن قطاعها فحسب 
فیما سوى الفئة االخیرة ، فأما الفئة ، تقاسمتها فئاتها الخمس بأحجام إقتربت من بعضها ، مؤسسة 

فیما لم تبتعد  .)١٠٣(من المجموع الكلي ، جدول %) ١٥,٦(مؤسسة بواقع ) ٢١(االولى فقد نالت 
في حین حصلت الفئة %) ١٦,٣(مؤسسة بنسبة ) ٢٢(الفئة الثانیة عن سابقتها بكبیر فرق فكانت 

، %) ١٨,٥(منها بنسبة ) ٢٥(، حازت الفئة الرابعة %) ١١,١(منها بما نسبته ) ١٥(الثالثة على 
من المجموع الكلي لحجم التغیرات %) ٣٨,٥(مؤسسة بنسبة ) ٥٢(وبلغت حصیلة الفئة الخامسة 

  .الصناعیة

  )١٠٣(جدول 

  ١٩٩٠:التفصیلي واالجمالي في مجاورة العسكري مابعد حجم ونسبة التغیر الصناعي

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٥,٦ ٢١ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٢,٤٥ 

١٠٥ ١٦,٣ ٢٢ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٧١ ١١,١ ١٥ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١١٩ ١٨,٥ ٢٥ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٢٤٨ ٣٨,٥ ٥٢ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٣٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      
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 توزع اجمالي المؤسسات علىوقد ا تأكید لطبیعة إتجاه التغیر في حراكه التصاعدي ذه وفي
محاور الحركة فیها سواء الخارجیة منها ام تلك التي تمرق البنیة العمرانیة كل بحسب اهمیته في 

  .توفیر عوامل الجذب والتوقیع والتركیز

 .للفئة الثانیة من المجموع العام%) ١٠٥(سبة التغیر فقد تنافستها الفئات االربع بواقع اما ن
، وقد استقرت الفئة الخامسة على اكبرها بواقع %) ١١٩(الرابعة والفئة %) ٧١(والفئة الثالثة 

من الهیكل العمراني في %) ٢,٤٥(وكانت النسبة االجمالیة للتغیر . من المجموع الكلي%) ٢٤٨(
  .لمجاورةا

 :مجاورة المكرمة .٣٠

فیما سبق تحدثنا عن قمم من التغیر حققتها عدد من المجاورات ، فیما یدور الحدیث هنا عن 
فقد  .ة فارقة في هذا الصددمذروتها ، إذ حققت مالم تبلغه أیًا منها على االطالق ، ما جعلها عال

مدة (عبر عشرین عامًا مؤسسة كحاصل جمع لحاالت التغیر الوظیفي الصناعي ) ٢٤٠(حازت 
وهي بهذا تعبر بجدارة عن تظافر مجمل الخصائص والمزایا التي تتمثلها من المساحة  ، )الدراسة

یؤكده  الواسعة والحجم السكاني الكبیر وموقعها من شبكة النقل وبعدها عن منطقة المركز التجاري
من %) ٣٤,٦(سة بنسبة مؤس) ٨٣(ما حققته فئتها االولى في میدان الخرق الوظیفي بواقع 

ا التصاعدي ، فقد هال یعني انها في منأى عن مواكبة حركة التغیر في اتجاه والمجموع الكلي ، وه
لكٍل %) ٢٤,١(و %) ١٩,٢(مؤسسة بنسبة ) ٥٨(و ) ٤٦(نالت الفئتان الرابعة والخامسة على 

) ٢٢(و ) ٣١(ة على فیما حصلت الفئتان الثانیة والثالث. ) ١٠٤(منهما على الترتیب ، جدول 
وقد توزعت . لكٍل منهما من المجموع العام على التوالي%) ٩,٢(و %) ١٢,٩(مؤسسة بما نسبته 

والداخلیة وبتركزات مهمة  -بأستثناء الشرقي منها لوجود الشریط االخضر - ورها الخارجیةاعلى مح
  .كل بحسبه

فیما حصلت ، جموع الكلي من الم%) ٣٧(اما نسبة التغیر فقد حصلت الفئة الثانیة على 
من %) ٧٠(وتمكنت الفئة الخامسة من %) ٥٥(وكانت الفئة الرابعة %) ٢٦(الفئة الثالثة على 

  .من التشكیل البنائي في المجاورة%) ٤,٢٣(المجموع العام ، واما نسبة التغیر االجمالي ، فكانت 
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  )١٠٤(جدول 

  ١٩٩٠:جاورة المكرمة مابعدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في م

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٣٤,٦ ٨٣ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٤,٢٣ 

٣٧ ١٢,٩ ٣١ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٢٦ ٩,٢ ٢٢ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٥٥ ١٩,٢ ٤٦ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٧٠ ٢٤,١ ٥٨ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٢٤٠ المجموع

  .راسة المیدانیة الد: المصدر       

 :مجاورة أبي طالب .٣١

فضًال عن المدة المستغرقة الكتمال بنائها ، ) م٢٠٠٥(ریخ نشأتها المتأخر نسبیًا اانعكس ت
العمراني ، على عدد التغیرات التي تمكنت منها ، اذ بلغت ستًا فقط كانت من حصة الفئة 

  ).١٠٥(جدول ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٦(الخامسة
 .من هیكل المجاورة العمراني) ٠,٣٥(كانت أما نسبة التغیر االجمالي ف

  )١٠٥(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة ابي طالب مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٩٩٣-  ١٩٩٠ - - - 

٠,٣٥ 

١٩٩٧ -  ١٩٩٤ - - - 
٢٠٠١ -  ١٩٩٨ - - - 
٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ - - - 
١٠٠ ٦ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ - 

  ١٠٠  ٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
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 :مجاور النصر .٣٢

بالعودة الى سلسلة قمم التغیر ، نجد ان لها امتدادات في مجاورات اخرى ، منها ما نحن 
مكنها من احتالل المرتبة . )١٠٦(مؤسسة ، جدول ) ١٤٧(بصدد الخوض فیها ، اذ حققت 

الخامسة ضمن الترتیب العام لهرم التغیرات الصناعیة على صعید المدینة ، نالت فئتها االولى 
بنسبة ) ١٩(اما الفئة الثانیة فقد حصلت على  ، من المجموع الكلي%) ٤,٨(سبعًا منها بواقع 

وكانت الفئتان الرابعة  %)١٧,٧(مؤسسة بمقدار ) ٢٦(فیما حققت الفئة الثالثة %) ١٢,٩(
ُ ) ٤٦(و) ٤٩(بواقع  اً والخامسة االكثر تغیر  %) ٣١,٣(و %) ٣٣,٣(مؤسسة لكل منهما بما نسبته

  .من المجموع العام على التوالي

  )١٠٦(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة النصر مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي بة التغیرنس % العدد

٤,٨ ٧ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٢,٧٢ 

٢٧١ ١٢,٩ ١٩ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٣٧١ ١٧,٧ ٢٦ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٧٠٠ ٣٣,٣ ٤٩ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٦٥٧ ٣١,٣ ٤٦ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٤٧ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

تلك المحاور التي وقعت تحت تأثیر توزعت في مختلف جهاتها وبتركزات عالیة اال 
الضواغط البشریة المتمثلة بالشریط المساحي المخصص لالستعمال االخضر شرقًا والمقبرة العامة 

  .غرباً 
%) ٣٧١(من اجمالي التغیرات فیما الفئة الثالثة %) ٢٧١(بلغت نسبة التغیر للفئة الثانیة 

وحازت نسبة . من المجموع الكلي%) ٦٥٧(في الرابعة واستقرت الخامسة على %) ٧٠٠(وكانت 
  .من الهیكل الوظیفي في المجاورة%) ٢,٧٢(التغیر االجمالي 
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 :مجاورة المیالد  .٣٣

، نختم بقمة اخرى شكلت مع مثیالتها السابقات ضمن هذا  قبل االنتقال الى مركز المدینة
دالت ومستوى سلسلة استحكمت حلقاتها في سبیل حجم التغیرات وثقل التب) الشمالي(القطاع 

الخروقات ضمن تشكیالت البنیات وما تمخض عنها من تداعیات وسلبیات في مختلف الصعد 
  .واالتجاهات

مؤسسة في الفئة االولى بنسبة ) ٢٠(، توزعت بواقع ) ١٦٨(عموما بلغ اجمالي مؤسساتها 
%) ٧,١(منها برصید ) ١٢(فیما بلغت في الثانیة . )١٠٧(من المجموع الكلي ، جدول %) ١١,٩(

منها بنسبة ) ٣٤(ونالت الرابعة %) ١١,٣(مؤسسة في الثالثة بما نسبته ) ١٩(، في حین كانت 
%) ٤٩,٥(مؤسسة بما نسبته ) ٨٣(، في حین استأثرت الخامسة بالحجم االكبر بواقع %) ٢٠,٢(

  .من المجموع الكلي
  .ل بحسبهوقد توزعت عبر فضاء المجاورة المساحي بتركزات تباینت من موضع الخر ك

في الثالثة %) ٩٥(، و في الثانیة من المجموع العام%) ٦٠(اما نسبته التغیر فقد كانت 
واستقرت النسبة االجمالیة  . من المجموع الكلي للتغیر%) ٤١٥(والخامسة %) ١٧٠(الرابعة في و 

 .من مساحة العمران في المجاورة%) ٣,٨٠(للتغیر على 

  )١٠٧(جدول 

  ١٩٩٠:اعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة المیالد مابعدحجم ونسبة التغیر الصن

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١١,٩ ٢٠ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

 
٣,٨٠ 

 
 

٦٠ ٧,١ ١٢ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٩٥ ١١,٣ ١٩ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١٧٠ ٢٠,٢ ٣٤ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤١٥ ٤٩,٥ ٨٣ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٦٨ وعالمجم

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
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  :والى قاطع الجدیدات والبدایة من

 مجاورة الجدیدة االولى .٣٤

تع به من خصائص االخرى لما تتم، تها نظیرابها فاقت مؤسسة ، ) ١٣٥(حیث حققت 
في مؤسسة ) ٢٤(تنافستها الفئات الزمنیة الخمس ، بواقع  -سبق ذكرها -ةتیموقعیة وصفات ذا
زادت في الفئة الثانیة فكانت  .)١٠٨(من المجموع الكلي ، جدول %) ١٧,٨(الفئة االولى بنسبة 

) ٢٦(، فیما كانت الفئتان الثالثة والخامسة على حٍد سواء برصید %) ٢٥,٩(منها بواقع ) ٣٥(
ا في حین ماثلت الفئة الرابعة نظیراته. على الترتیب%) ١٩,٣(مؤسسة لكل منهما وبما نسبته 

  .سواءباالولى 

فیما ، في الفئة الثانیة من المجموع الكلي %) ١٤٦(بلغت نسبة التغیر قدرًا توزع بواقع 
في حین حصلت الفئة الرابعة  لكل منهما على الترتیب %) ١٠٨(الثالثة والخامسة  ناتحققت الفئ

حازت على  من اجمالي التغیرات ، وفیما یتعلق بالنسبة االجمالیة للتغیر فقد%) ١٠٠(على 
  .من الهیكل البنائي في المجاورة%) ١٢,٧٣(

  )١٠٨(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة االولى مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

١٧,٨ ٢٤ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

١٢,٧٣ 

١٤٦ ٢٥,٩ ٣٥ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
١٠٨ ١٩,٣ ٢٦ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
١٠٠ ١٧,٧ ٢٤ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
١٠٨ ١٩,٣ ٢٦ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٣٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر       
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 :مجاورة الجدیدة الثانیة .٣٥

مؤسسة ، تصدرت الفئة ) ٤٦(اذ نالت ، الترتیب العام ضمن قطاعها السكني  فيحلت رابعًا 
جدول  ، من المجموع الكلي%) ٢٩,١(مؤسسة بنسبة ) ١٨(راتها االخرى بواقع االولى نظی

ل منهما كفیما حازت الفئتان الثانیة والثالثة على خمٍس ل، ما یؤكد بكورة حدوث التغیر  .)١٠٩(
حصلت الفئة الرابعة على عشٍر منها بمقدار  حین على الترتیب ، في%) ١٠,٩(بما نسبته 

من المجموع %) ١٧,٤(لخامسة فكانت حصتها ثمان مؤسسات بنسبة واما الفئة ا%) ٢١,٧(
  .الكلي

 )١٠٩(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثانیة مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٣٩,١ ١٨ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٤,٤٦ 

٢٨ ١٠,٩ ٥ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٢٨ ١٠,٩ ٥ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٥٦ ٢١,٧ ١٠ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤٤ ١٧,٤ ٨ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٤٦ المجموع

  .             الدراسة المیدانیة : المصدر      

اما فیما یتعلق بنسبة التغیر فقد تغایرت بین فئاتها على ذات النحو الذي تفاوتت فیه 
لكل منهما من المجموع %) ٢٨(قت الفئة الثانیة والثالثة ذات النسبة بواقع احجامها المطلقة ، حق

من مجمل %) ٤٤(حصلت الفئة االخیرة على  بینما، %) ٥٦(العام ، فیما نالت الفئة الرابعة 
من البنیة العمرانیة في %) ٤,٤٦(التغیرات ، واما نسبة التغیر االجمالي فقد استقرت على 

  .المجاورة

 :دیدة الثالثةجمجاورة ال  .٣٦

) ١٥(نالت الفئة االولى على  . )١١٠(بلغت حجمًا قوامهُ خمسًا وخمسین مؤسسة ، جدول 
من المجموع الكلي ، فیما قلت الفئة الثانیة عنها بمقدار مؤسسة واحدة %) ٢٧,٣(مؤسسة بواقع 
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ص ، ما یؤكد على انها ذات سبق في میدان التغیر طبقًا لخصائ%) ٢٥,٥(فحسب أي بنسبة 
ومزایا ذكرت في موضوع سابق ، في حین توافقت الفئتان الثالثة والخامسة في مقدار المتحقق منها 

على الترتیب ، فیما حصلت الفئة الرابعة على اثنتي %) ١٢,٧(بواقع سبعًا لكل منهما بما نسبته 
ي من المجموع الكلي ، توزعت بشكل واضح عند اطارها الخارج%) ٢١,٨(عشرة مؤسسة بنسبة 

من %) ٥٣(الذي استأثر بما یقرب من ) حنون(السیما حول جهتها الغربیة المطلة على شارع 
  .المجموع العام

 )١١٠(جدول 

  ١٩٩٠:حجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الجدیدة الثالثة مابعد

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٢٧,٣ ١٥ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٤,٢٦ 

٩٣ ٢٥,٥ ١٤ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٤٧ ١٢,٧ ٧ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٨٠ ٢١,٨ ١٢ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٤٧ ١٢,٧ ٧ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٥٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

مجموع العام الثانیة من الالفئة في %) ٩٣(اما نسبة التغیر فقد تجاذبتها فئاتها االربع بواقع 
من المجموع العام %) ٨٠(لكل من الفئتین الثالثة والخامسة واستقرت الفئة الرابعة على %) ٤٧(و

 .من التشكل البنیوي للمجاورة%) ٤,٢٦(، وباالنتقال الى نسبة التغیر االجمالي نجدها 

 :الجدیدة الرابعة  .٣٧

ًا بنظیراتها الثالث سالفة الذكر على الرغم من انها االبعد عن المنطقة التجاریة المركزیة قیاس
مؤسسة ، جدول ) ٦٣(، اال انها حققت المرتبة الثانیة في مقدار حجم التغیرات الصناعیة بواقع 

ت فئاتها الثالث االولى حققتوزعت على نحٍو تغایرت فیه عن سواها من المجاورات ، اذ  .)١١١(
فئتان التالیتان عنها ، ما یشیر الى لت القلترتیب على الحجم االكبر من المؤسسات ، فیما با

بكورتها في میدان التغیر السباب تتعلق بقدم نشأتها وموقع القرب النسبي من منطقة المركز 
  .فقد مارست عوامل الغزو واالحالل والتركز فعلها في هذا االتجاهالتجاري 
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 )١١١(جدول 

  ١٩٩٠:دیدة الرابعة مابعدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورة الج

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٢٣,٨ ١٥ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

٢,٢٩  

١١٣ ٢٧ ١٧ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
١٢٠ ٢٨,٦ ١٨ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٣٣ ٧,٩ ٥ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٥٣ ١٢,٧ ٨ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ٦٣ المجموع

  .المیدانیة  الدراسة: المصدر       

من المجموع الكلي وكانت %) ٢٣,٨(مؤسسة بنسبة ) ١٥(على العموم نالت الفئة االولى 
، %)٢٨,٦(منها بمقدار ) ١٨(وحصلت الفئة الثالثة على %) ٢٧(منها بواقع ) ١٧(الفئة الثانیة 

سسات بما واما الفئة االخیرة فقد بلغت ثمان مؤ %) ٧,٩(فیما نالت الفئة الرابعة على خمس بنسبة 
وقد توزعت حول جزء من شارع المدینة المنورة وكذلك شارع . من المجموع العام%) ١٢,٧(نسبته 

  .فضًال عن عدد من تفرعاتها الداخلیة) حنون(

%) ١٢٠(في الفئة الثانیة من المجموع العام و%) ١١٣(اما نسبة التغیر التفصیلي فكانت 
من المجموع %) ٥٣(ة فیما حصلت الفئة الخامسة على في الفئة الرابع%) ٣٣(في الفئة الثالثة و 

  .من الهیكل الوظیفي في المجاورة%) ٢,٢٩(الكلي ، وجاء التغیر االجمالي بنسبة 

 :المدینة القدیمة .٣٨

بالنظر الهمیتها كاحتیاطي مؤكد ومنطقة نفوذ وظیفي للمنطقة التجاریة المركزیة ، كونها 
النمو الحضري في المدینة بعامه وما تفرضه ، من ضرورة تشكل امتدادها الطبیعي كانعكاس لحالة 

التوسع مجالیًا ووظیفیًا لغرض االیفاء بمتطلبات الزبائن والمترددین ، سیما وانها منطقة القلب 
  .االقتصادي النابض في المدینة

وعلى هذا االساس فأن حظوظ حاالت التغیر الصناعي فیها تصبح قلیلة جدًا بحكم عامل 
التي تؤدیها المدینة ) الدینیة(لصالح الوظیفة التجاریة كأنعكاس لما تملیه الوظیفة االساسیة المنافسة 
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فعلى سبیل المثال ال الحصر وفي الوقت الذي كان فیه . لالفادة من افواج الزائرین على مدار السنة
ینیات حرفیًا في شارع الرسول الذي یمثل الحافة الجنوبیة للمنطقة التجاریة المركزیة ، أبان الثمان

الیوم على غیر الحال الذي كان علیه سابقًا بعد طرد المؤسسات الصناعیة  هالمقام االول ، نجد
فهو ذو نشاط مهم في میدان ،  منه الى مناطق اخرى اقل اهمیة من الناحیة الوظیفیة ) الحرفیة(

ائرین خاصة بعد انفتاح السیما وانه یمثل المدخل الجنوبي لمروق افواج الز ، الخدمات التجاریة 
 .ات والى االنیالمدینة على الخارج واستقبالها الوافدین االجانب منذ عقد التسعین

ومهما یكن االمر فلم تكن في معزل عن حركة التغیر في هذا السبیل وان كانت محدودة، 
ما فی، ها االربع ، حصلت محلة المشراق على ست فقط تمؤسسة توزعت في محال) ١٦(فقد حققت 

حققت محلة  حین نالت محلتا العمارة والحویش على مؤسسة واحدة لكل منهما على الترتیب  في
بكل  ارع المحیطةو وهي على قلتها فقد توزعت حول الش). ١١٢(البراق ثمان مؤسسات ، جدول 
  .قسمًا من طلب زبائن المنطقة ومریدیها) خارج مدة الدراسة(منها تلبي الى جانب القائم منها 

 )١١٢(ول جد

  ١٩٩٠:حجم التغیر الصناعي في مجاورات المدینة القدیمة مابعد

 التغیر             
 المدة

 المدینة القدیمة البراق الحویش العمارة المشراق
  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

٨ ٢ - - ٦ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ 
١ ١ - - - ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 

٢ ٢ - - - ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 

٣ ٢ - ١ - ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 

٢ ١  ١ - - ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

 ١٦ ٨ ١ ١  ٦ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر    

ثمان على ومن متابعة حجم التغیرات بحسب الفئات الزمنیة فأن الفئة االولى قد حصلت 
من المجموع الكلي فیما حصلت الفئة الثانیة على %) ٥٠(بنسبة . ) ١١٣(جدول  مؤسسات ،

، فیما تماثلت الفئتان الثالثة والخامسة في حصولهما على %) ٦,٢(واقع مؤسسة وحیدة فحسب ب
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واما رصید الفئة الثالثة فكان ثالث فقط . على التوالي%) ١٢,٥(مؤسستین لكل منهما ، أي بنسبة 
  .من المجموع الكلي%) ١٨,٨(بواقع 

  )١١٣( جدول 

  ١٩٩٠:دینة القدیمة مابعدحجم ونسبة التغیر الصناعي التفصیلي واالجمالي في مجاورات الم

 التغیر             
 المدة

 نسبة التغیر االجمالي نسبة التغیر % العدد

٥٠ ٨ ١٩٩٣-  ١٩٩٠ - 

١,٦٧  

١٢,٥ ٦,٢ ١ ١٩٩٧ -  ١٩٩٤ 
٢٥ ١٢,٥ ٢ ٢٠٠١ -  ١٩٩٨ 
٣٧,٥ ١٨,٨ ٣ ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٢ 
٣٥ ١٢,٥ ٢ ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٦ 

  ١٠٠  ١٦ المجموع

  .المیدانیة الدراسة : المصدر       

اما  ،من المجموع الكلي%) ١٢,٥(وفیما یخص نسبة التغیر التفصیلي فقد نالت الفئة الثانیة 
وینسحب االمر على الفئة الخامسة ایضًا ، اما الفئة الرابعة، فكانت %) ٢٥(الفئة الثالثة فكانت 

ة التغیر االجمالي واذا ما تفحصنا نسب. من المجموع الكلي%) ٣٧,٥(صاحبة الرصید االكبر بواقع 
  .من التشكل العمراني في المدینة القدیمة%) ١,٦٧(لوجدناها 

ر الصناعي  ١-١- ٤   :مؤشرات وظیفیة للكشف عن طبیعة التغیّ

اذ یمتاز . یمثل التغیر الصناعي احد مكونات التغیر الوظیفي االجمالي في منطقة الدراسة
لتغیر في المدینة ، وعلیه فال مناص من بطبیعة خاصة منحته شخصیته الممیزة كأحد مرتكزات ا

في بیان طبیعة التغیر وحجمه وسرعة وتیرته عبر عدد من  - التغیر التجاري –فاء ذات االلیة قتإ
  .المؤشرات
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  :نسبة التغیر الصناعي االجمالي السنوي .١
إن واحدة من خصائص التغیر الصناعي ، تداخلها مع المؤسسات التجاریة في تشكل 

ل أو یكاد لیمنح المجاورة حالة من االكتفاء الذاتي لمجتمعها ، وبالتالي فهي تخضع وظیفي متكام
لتأثیر ذات الظروف المؤثرة في حجم ونسبة التغیر بشكل عام ، مع االخذ بالحسبان خصوصیة كل 
منها في مقدار استجابتها لهذا المتغیر او ذاك ، وطبقًا لتغایر احجام المجاورات في هذا الصدد 

 .تتمایز عن بعضها في سرعة وتیرته عبر مدة الدراسةفهي 

المكرمة على مانسبته مجاورة فقد حازت ) ١١٤(من تفحص الجدول و على العموم 
العروبة ، السالم ، المیالد ، الجمعیة ،  مجاوراتها تمن التغیر االجمالي ، اعقب%) ١٢٠٠(

، %) ٨٤٠(، %) ٨٨٠( ،%) ١٠٨٥(النصر والجدیدة االولى بنسب تغیر سنوي قوامها ، 
  .لكل منها على التوالي من االجمالي العام%) ٦٧٥( ،%) ٧٣٥( ،%) ٨٢٥(

یتضح من استقراء النسب اعاله ان مجاوراتها من ذوات احجام التغیر الضخمة فضًال عن 
لها سلكت ذات السبیل في حصولها على نسب تغیر متقدمة مثل الوفاء ، الجامعة،  ةوصیف أخرى

  .ثانیة والثالثة والرابعة ، االنصار واالمیرال تالجدیدا

  )١١٤(جدول 

  ١٩٩٠بعد  نسبة التغیر  الصناعي االجمالي السنوي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف ما

 التغیر السنوي المجاورة السكنیة ت التغیر السنوي المجاورة السكنیة ت
 ٧٥ الشعراء والعلماء ٢١ ٤١٥ االمیر ١
 ٨٠ الحسین ٢٢ ٢١٠ القادسیة ٢
 ٦٠ الحنانة ٢٣ ٣٩٥ الزھراء ٣
 ٣٩٠ الجامعة ٢٤ ١٤٥ الحوراء ٤
 ٨٨٠ السالم ٢٥ ٤٧٥ االنصار ٥
 ٢٣٥ الغري ٢٦ ١٦٠ ١القدس ٦
 ٤٥ االطباء ٢٧ ١٠ ٢القدس ٧
 ٤٥٥ الوفاء ٢٨ ٣٠ الثورة ٨
 ١٠٨٥ العروبة ٢٩ ٨٥ الشرطة ٩

 ٨٢٥ الجمعیة ٣٠ ٥٥ تموز ١٤ ١٠
 ٦٧ العسكري ٣١ ٢٥ المعلمین ١١
 ١٢٠٠ المكرمة ٣٢ ١١٥ المثنى ١٢
 ٣٠ ابي طالب ٣٣ ٩٠ السعد ١٣
 ٧٣٥ النصر ٣٤ ٧٥ االشتراكي ١٤
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 ٨٤٠ المیالد ٣٥ ٣٠ االسكان ١٥
 ٦٧٥ الجدیدة االولى ٣٦ ١٢٠ العدالة ١٦
 ٢٣٠ الجدیدةالثانیة ٣٧ ٥٠ الفرات ١٧
 ٢٧٥ الجدیدةالثالثة ٣٨ ١٢٥ الغدیر ١٨
 ٣١٥ الجدیدة الرابعة ٣٩ ٨٠ ةالصح ١٩
 ٨٠ المدینة القدیمة ٤٠ ٩٥ الكرامة ٢٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

ان نظرة استطالعیة لعدید المجاورات سالفة الذكر ، نجدها في معظمها تكرار لنسختها 
كل  ئينهالالتجاریة ، وهذا یعني انها ذوات صعود دائم حجمًا وسرعة ، طبقًا لتأثیر عوامل التشكل ا

  .بحسبه
  
  :فترة ذروة التغیر الصناعي  .٢

هي بمثابة قفزة لحجم التغیر تملیها ظروف معینة تعطي لها ثقًال راجحًا ضمن فترة زمنیة  
 .بعینها على امتداد مدة الدراسة ، كما ان لحجمها مسیس عالقة في اتجاه وسرعة انتشار التغیر

من ذروة التغیر الصناعي تباینت بحسب رات فتها طالقلقد حققت المجاورات السكنیة على ا
  .الظروف المحلیة في كٍل منها

ومما تجدر االشارة الیه ، ان فترة الذروة تعني مجاورتها بشكل مباشر ، اذ لیس بالضرورة ان 
  .یكون المتحقق منها بنسبة عالیة في مكان ما هو سبق على غیره من االماكن

وقد كان . )١١٥(في ادناها ، جدول %) ١٠(على و في حدها اال%) ١٠٠(تراوحت النسب بین 
-١٩٩٠(انتشارها زمنیًا اوسع مما علیه في النظیر التجاري ، اذ امتدت لتشمل مدة الدراسة برمتها 

في حركته  وفي هذا مؤشر على انه اقدم حدوثًا واكثر تدریجیة وانتظاماً . )٢٩(خریطة ) ٢٠٠٩
االقدم نشأة فحسب ،  مجاوراتعلى ال) ١٩٩٨-١٩٩٠(ین وقد اقتصرت الفترة الممتدة ب. عما سواه

السیما الجدیدات االربع والمدینة القدیمة ، اذ ان كثیرًا من شوارعها كانت ذوات طابع حرفي قبل 
  .حصول حاالت التغیر الوظیفي في فترات الحقة

  
  
  



٢٥٤ 
 

  )١١٥( جدول 

  ١٩٩٠: بعد  ما المجاورات السكنیة في مدینة النجف نسبة ذروة التغیر الصناعي حسب

 تاریخھا %فترة الذروة  المجاورة السكنیة ت
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٣٥ االمیر ١
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٤٥ القادسیة ٢
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥١ الزھراء ٣
 ٢٠٠٢ -٢٠٠٢ ٣١ الحوراء ٤
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦/  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٢٥ االنصار ٥
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥٦ ١القدس ٦
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ١٠٠ ٢القدس ٧
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥٠ الثورة ٨
 ١٩٩٣ -١٩٩٠ ٤٧ الشرطة ٩

 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥٥ تموز ١٤ ١٠
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٤٠ المعلمین ١١
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٣٩ المثنى ١٢
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٣٩ السعد ١٣
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٥٣ االشتراكي ١٤
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٥٠ االسكان ١٥
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٧٩ العدالة ١٦
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ١٠٠ الفرات ١٧
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ١٠ الغدیر ١٨
 ١٩٩٧ -١٩٩٤ ٤٤ الصحة ١٩
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥٨ الكرامة ٢٠
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٤٧ الشعراء والعلماء ٢١
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٥٦ الحسین ٢٢
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٤٢ الحنانة ٢٣
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦/  ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٤٥ الجامعة ٢٤
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٦٩ السالم ٢٥
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٧٢ الغري ٢٦
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٤٤ االطباء ٢٧
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٥٢ الوفاء ٢٨
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٣٩ العروبة ٢٩
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٣٤ الجمعیة ٣٠
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٣٩ العسكري ٣١
 ١٩٩٣ -١٩٩٠ ٣٥ المكرمة ٣٢
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ١٠٠ ابي طالب ٣٣
 ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ ٣٣ النصر ٣٤
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 ٢٠٠٩ -٢٠٠٦ ٤٩ المیالد ٣٥
 ١٩٩٧ -١٩٩٤ ٢٦ الجدیدة االولى ٣٦
 ١٩٩٣ -١٩٩٠ ٣٩ ةالثانیةالجدید ٣٧
 ١٩٩٣ -١٩٩٠ ٢٧ الجدیدةالثالثة ٣٨
 ٢٠٠١ -١٩٩٨ ٢٩ الجدیدة الرابعة ٣٩
 ١٩٩٣ -١٩٩٠ ٥٠ المدینة القدیمة ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر    

  :العوامل المؤثرة في التغیر الصناعي .٣
راتها التجاریة ضمن استنادًا الى طبیعة االنتشار للمؤسسات الصناعیة في تداخلها مع نظی

خصوصیة ظروف وكان لنها جمیعًا خضعت لتأثیر عوامل بعینها ، إالمجاورة السكنیة الواحدة ، ف
المجاورة قصب السبق في جني الحجم االجمالي للتغیر في كل منها ، وعلیه فأن متغیرات تأریخ 

من شبكة الطرق ، قد طبعت النشأة ، البعد عن المنطقة التجاریة الرئیسة ، الحجم السكاني والموقع 
 .كل مجاورة بصبغة معینة في مقدار التغیر االجمالي المتحقق بشكل عام

لقد اختلفت مؤسسات الخدمات الصناعیة عن سابقتها التجاریة في متغیر الموقع من شبكة 
 وبالتالي في مقدار االهمیة النسبیة والقیمة االقتصادیة لتكلم، حجم ودرجة التركز  الطرق ، في

االمر الذي فوت علیها فرصة التأثیر  .)١١٦(جدول  ، المحاور التي تمكنت منها واستقرت فیها
  المضاف في جذب وتوقیع المزید منها ، اال في حاالت محدودة تمثلت في تجمعات خیطیة 

  )١١٦(جدول 

  ١٩٩٠: في مدینة النجف مابعدالعوامل المؤثرة في التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة 

البعد عن المنطقة   تاریخ النشأة  المجاورة السكنیة  ت
الموقع من شبكة   الحجم السكاني  التجاریة المركزیة

  الطرق

  ٤  ٤  ٣  ١  االمیر  ١

  ٣  ٤  ٤  ٣  القادسیة  ٢

  ٤  ٤  ٣  ١  الزھراء  ٣

  ٣  ٥  ٣  ١  الحوراء  ٤

  ٤  ١  ٣  ١  االنصار  ٥
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  ٢  ٥  ٣  ٣  ١القدس  ٦

  ١  ٥  ٢  ٣  ٢القدس  ٧

  ١  ٥  ٢  ١  الثورة  ٨

  ١  ٥  ٢  ١  الشرطة  ٩

  ٢  ٥  ٢  ١  تموز ١٤  ١٠

  ١  ٥  ٢  ١  المعلمین  ١١

  ٢  ٥  ٢  ١  المثنى  ١٢

  ١  ٥  ٢  ١  السعد  ١٣

  ١  ٥  ٣  ١  االشتراكي  ١٤

  ١  ٥  ٣  ١  االسكان  ١٥

  ٢  ٤  ٤  ٣  العدالة  ١٦

  ٢  ٥  ٣  ٣  الفرات  ١٧

  ٢  ٥  ٣  ١  الغدیر  ١٨

  ١  ٥  ٢  ١  الصحة  ١٩

  ١  ٥  ٢  ١  الكرامة  ٢٠

  ٤  ٤  ٢  ١  الشعراء والعلماء  ٢١

  ٣  ٤  ٢  ١  الحسین  ٢٢

  ١  ٥  ٢  ١  الحنانة  ٢٣

  ٣  ٥  ٤  ٣  الجامعة  ٢٤

  ٧  ٣  ٣  ٣  السالم  ٢٥

  ٣  ٥  ٣  ٣  الغري  ٢٦

  ١  ٥  ٢  ٢  االطباء  ٢٧

  ٤  ٤  ٥  ٣  الوفاء  ٢٨

  ٦  ٢  ٤  ٢  العروبة  ٢٩
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  ٧  ٤  ٤  ٢  الجمعیة  ٣٠

  ٤  ١  ٥  ٢  العسكري  ٣١

  ٥  ٢  ٥  ٢  المكرمة  ٣٢

  ١  ٥  ٢  ٤  ابي طالب  ٣٣

  ٥  ٢  ٣  ٢  النصر  ٣٤

  ٤  ٤  ٥  ٢  ١المیالد  ٣٥

  ٢  ٤  ١  ١  الجدیدة االولى  ٣٦

  ٢  ٥  ١  ١  الجدیدةالثانیة  ٣٧

  ٥  ٢  ٢  ١  الجدیدةالثالثة  ٣٨

  ٦  ٣  ١  ١  الجدیدة الرابعة  ٣٩

  ــــــــ  ٤  ١  ١  المدینة القدیمة  ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر 

االمیر، الزهراء ، االنصار  تمجاورا، كما في ) تصلیح المركبات(متصلة من الخدمات الصناعیة 
منفصلة او متقاربة كما في الصناعات الحرفیة ضمن واخرى . ، الجمعیة ، والجدیدة الرابعة 

الكبیرة الحجم مثل السالم ، النصر والمیالد ، ومنها ما یجمع بین الحالتین كما في  مجاوراتال
  .العسكري ، العروبة والمكرمةمجاورات 



٢٥٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خریطة 
)

٢٩
 (

فترة ذروة التغیر الصناعي في مدینة النجف مابعد 
١٩٩٠

. 

 

صدر بیانات الجدول 
الم

)
١٥١

.(
 

 



٢٥٩ 
 

ومما ینبغي ذكره ، انه مع البعد عن المنطقة التجاریة المركزیة ، تزداد االهمیة النسبیة 
للشوراع في جذبها واستقطابها للتغیرات الصناعیة السباب وظیفیة تتعلق بألیات سوق االرض 

  .الحضریة وبثقل كبیر في هذه المنطقة

  :فئات التغیر الصناعي .٤
لها من الوقوع ضمن فئة معینة تتناغم وتعبر عن  ان خصوصیة المجاورة السكنیة ، تمكن

الحالة النهائیة لطبیعة التغیر فیها ، وبناًء على تفاوت مجاورات المدینة في صفاتها وخصائصها 
 .فقد تباینت في وقوعها او تمكنها من فئة او نمط التغیر النهائي

ظلة فئة التغیر السكنیة التي انتظمت تحت م مجاوراتوعلى كل حال فقد بلغت نسبة ال
ایضًا %) ٣٥(من اجمالها ماثلتها فئة التغیر المتسارع بواقع  ).١١٧(دول ج، %) ٣٥(طرب ضالم

  .من اجمالي عدد فئات التغیر الصناعي%) ٣٠(ومن بعدها فئة التغیر التدریجي بمقدار 

  )١١٧(جدول 
  ١٩٩٠: فئات التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف ما بعد  

 الـــفــــئـــــات المجاورة السكنیة ت

   متسارع االمیر ١
  تدریجي  القادسیة ٢
   متسارع الزھراء ٣
   متسارع الحوراء ٤
   متسارع االنصار ٥
 مضطرب   ١القدس ٦
   متسارع ٢القدس ٧
  تدریجي  الثورة ٨
 مضطرب   الشرطة ٩

  تدریجي  تموز ١٤ ١٠
 ربمضط   المعلمین ١١
  تدریجي  المثنى ١٢
 مضطرب   السعد ١٣
 مضطرب   االشتراكي ١٤
 مضطرب   االسكان ١٥
 مضطرب   العدالة ١٦
   متسارع الفرات ١٧
  تدریجي  الغدیر ١٨
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 مضطرب   الصحة ١٩
 مضطرب   الكرامة ٢٠
  تدریجي  الشعراء والعلماء ٢١
 مضطرب   الحسین ٢٢
  تدریجي  الحنانة ٢٣
   متسارع لجامعةا ٢٤
   متسارع السالم ٢٥
  تدریجي  الغري ٢٦
 مضطرب   االطباء ٢٧
  تدریجي  الوفاء ٢٨
 مضطرب   العروبة ٢٩
   متسارع الجمعیة ٣٠
   متسارع العسكري ٣١
 مضطرب   المكرمة ٣٢
   متسارع ابي طالب ٣٣
   متسارع النصر ٣٤
   متسارع المیالد ٣٥
  تدریجي  ىالجدیدة االول ٣٦
  تدریجي  الجدیدة الثانیة ٣٧
   متسارع الجدیدة الثالثة ٣٨
    الجدیدة الرابعة ٣٩
 مضطرب تدریجي  المدینة القدیمة ٤٠

  . الدراسة المیدانیة : المصدر              

ورغم هذه الهرمیة في تشكیلها العام ، اال ان النمط النهائي وبالعودة الى نسب التغیر 
  .الیة یمیل الن یكون تدریجیا في مساره وشكل حركته االجم

كان داینمیتها والجل تفسیر نسب التغیرات االجمالیة للنمط النهائي من حیث سرعتها و 
فهو بمثابة المقیاس الحركي للتغیرات الصناعیة االجمالیة للمجاورة السكنیة عبرة  ).١١٨(الجدول 

نة لمدة الدراسة   .فئاتها الزمنیة المكوَ
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  )١١٨(جدول 
  ١٩٩٠: تفسیر فئات التغیر الصناعي حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف ما بعد 

  الفترة ت
 النمط النھائي ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ ٢٠٠٥- ٢٠٠٢ ٢٠٠١- ١٩٩٨ ١٩٩٧- ١٩٩٤ ١٩٩٣- ١٩٩٠ المجاورة

       االمیر ١
       القادسیة ٢
  الزھراء ٣

    
 

  الحوراء ٤
    

 
       االنصار ٥
  ١القدس ٦

    
 

       ٢القدس ٧
       الثورة ٨
       الشرطة ٩

       تموز ١٤ ١٠
  المعلمین ١١

    
 

  المثنى ١٢
    

 
       السعد ١٣
       االشتراكي ١٤
  االسكان ١٥

    
 

       العدالة ١٦
       الفرات ١٧
  الغدیر ١٨

    
 

       الصحة ١٩
       الكرامة ٢٠
  الشعراء والعلماء ٢١

    
 

       الحسین ٢٢
       الحنانة ٢٣
       الجامعة ٢٤
       السالم ٢٥
  الغري ٢٦

    
 

  االطباء ٢٧
    

 
       الوفاء ٢٨
  العروبة ٢٩

    
 

       الجمعیة ٣٠
       العسكري ٣١
  المكرمة ٣٢

    
 

       ابي طالب ٣٣
       النصر ٣٤
       المیالد ٣٥
  الجدیدة االولى ٣٦

    
 

  الجدیدة الثانیة ٣٧
    

 
  الجدیدة الثالثة ٣٨
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       الجدیدة الرابعة ٣٩
  المدینة القدیمة ٤٠

    
 

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

  متسارع                         تدریجي                         مضطرب

  :قة بین الحجم السكاني والتغیرات الصناعیة اإلجمالیةالعال  .٥
الستجالء طبیعة العالقة بین رتب احجام السكان بحسب المجاورات السكنیة والتغیر 

بتطبیق معامل ارتباط الرتب، إذ ) ١١٩(الصناعي فیها ، تم معالجة المعطیات الواردة في الجدول 
، ما یؤكد محدودیة ) ٠,١٢(ن المتغیرین وبمقدار قوة العالقة بی –أكدت النتیجة النهائیة ضعف 

بسبب عشوائیة التوقیع المكاني الستعماالت االرض ، تأثیر متغیر الحجم السكاني في هذا الصدد 
 .الصناعیة

  )١١٩(جدول 
  ١٩٩٠العالقة بین الحجم السكاني والتغیرات الصناعیة االجمالیة حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

المجاورة   ت
 رتبة التغیر رتبة الحجم المجاورة  السكنیة ت رتبة التغیر رتبة الحجم السكنیة

 ٧ ١٩ الشعراء والعلماء ٢١ ٦ ٩ االمیر ١
 ٨ ١٦ الحسین ٢٢ ٤ ١٤ القادسیة ٢
 ٦ ٣٨ الحنانة ٢٣ ٣ ١٢ الزھراء ٣
 ٧ ٢٠ الجامعة ٢٤ ٦ ٢٤ الحوراء ٤
 ٤ ٧ السالم ٢٥ ٦ ١ االنصار ٥
 ٤ ٢٦ الغري ٢٦ ٢ ٤٠ ١سالقد ٦
 ٨ ٣٤ االطباء ٢٧ ـــــ ٣٠ ٢القدس ٧
 ٧ ١٥ الوفاء ٢٨ ٧ ٣٣ الثورة ٨
 ٤ ٣ العروبة ٢٩ ٦ ٢١ الشرطة ٩

 ٣ ١٠ الجمعیة ٣٠ ٦ ٢٨ تموز- ١٤ ١٠
 ٧ ٢ العسكري ٣١ ٨ ٢٩ المعلمین ١١
 ٣ ٥ المكرمة ٣٢ ٦ ٣٥ المثنى ١٢
 ٩ ٢٧ ابي طالب ٣٣ ٨ ٢٥ السعد ١٣
 ٧ ٦ النصر ٣٤ ٧ ٣٧ اكياالشتر ١٤
 ٥ ١٣ المیالد ٣٥ ٨ ٣٦ االسكان ١٥
 ١ ١٧ الجدیدة االولى ٣٦ ٨ ١٨ العدالة ١٦
 ٣ ٣١ الجدیدةالثانیة ٣٧ ٨ ٢٣ الفرات ١٧
 ٤ ٤ الجدیدةالثالثة ٣٨ ٧ ٢٢ الغدیر ١٨
 ٧ ٨ الجدیدة الرابعة ٣٩ ٤ ٣٩ الصحة ١٩
 ٧ ١١ المدینة القدیمة ٤٠ ٤ ٣٢ الكرامة ٢٠

  . الدراسة المیدانیة : صدر الم 
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  :أصناف التغیر الصناعي ٢-١-٤
،  طبقا لحاالت الوفاق الوظیفي بین مختلف الفعالیات واالنشطة الحضریة التي سبق ذكرها

وكذلك لخصوصیة كل صنٍف منها في أدائه لوظیفته ومدى الحاجة الیها فأن التغیر الصناعي لم 
سبیل لغیره من التغیرات في تعدد وتنوع االصناف التي یكن وترًا ، انما هو االخر سلك ذات ال

صناعیة ، ومنها البسیطة وغیرها تستخدم  )*(یضمها تحت دفته فمنها الحرفیة وأخرى تؤدي خدمات
قدرًا من التقنیة ومنها ما تقوم على تلبیة رغبات محلیة صرفة وأخرى تتجاوز أطار المحلیة الى 

  .بحسبها اقلیم المدینة كلً 
اینت حظوظ مجاورات المدینة في مقدار حجم الخرق الحاصل في بنیاتها العمرانیة وقد تب

  .طبقًا للظروف الذاتیة والموضوعیة في كٍل منها
) ٢٣٩٤(بلغ عدید تغیراتها ، اثنین وعشرین صنفًا ) ٢٢(عمومًا فقد شكلت تولیفة من 

المنزلي قصب السبق االثاث  فجارة وتغلیننالت مؤسسات ال .)١٢٠(مؤسسة صناعیة ، جدول 
تلتها المخابز واالفران بنسبة ، من المجموع الكلي %) ١٦(مؤسسة بنسبة ) ٣٤٨(فیها بواقع 

ثم . من المجموع الكلي%) ١١,٤(ثم خدمات تصلیح االطارات وتبدیل الدهون برصید %) ١٣,٢(
ات الصناعیة في الحجم االجمالي من التغیر  مفي تراتبها الحجمي والنسي لتتمبقیة األصناف توالت 

  .بنیة المدینة العمرانیة
واستنادًا لتباین طبیعة التغیرات الصناعیة سواء ما یتعلق منها بنوعیة االنتاج او الخدمة 

ا تصنیفها الى مجموعتین رئیستین نثر آالمقدمة او تلك التي تتصل بالعوامل المطلوبة القامتها ، فقد 
ا تتكون منظومة التغیر ما ومن اجتماعهمص بكل منهتشكل منها النمط الخای، تضم اصنافًا عدة 

وكالعادة ستكون مجاورة االمیر خط الشروع  .)**()١٢١(الصناعي في المدینة ، جدول ) الخرق(
  .في الخوض بتفاصیل هذه االصناف

مؤسسة توزعت في شطرین فأما ) ٨٣(فقد نالت حصتها من التغیرات الصناعیة بواقع 
  من المجموع الكلي ، برزت من بینها %) ٤٨,٢(ؤسسة منها بواقع م) ٤٠(الشطر الحرفي نال 

  
تبعتها ، من اجمالي الصنف %) ٢٧,٥(خدمات المخابز واالفران بواقع احدى عشرة مؤسسة بنسبة 

، فیما حققت بقیة االصناف تقاربا حجمیًا %) ١٧,٥(خدمات تصلیح االجهزة الكهربائیة بنسبة 
                                                             

  .المركبات على اختالفھاتشمل خدمات تصلیح ) (*
ً للتكرار. لشمولھ الصنفین الصناعیین الرئیسین ولجمیع المجاورات) ١٢١(یعمم النظر للجدول ) **(   .دفعا
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تغایرت من مكان ، وقد ، توزعت في مختلف جهات المجاورة ) ١٢٢(نسبیًا من بعضها ، جدول 
  . )٣٠(خریطة . الخر حسب توافر مقوماتها المكانیة

  )١٢٠(جدول 
  ١٩٩٠: االصتاف  الوظیفیة للتغیرات الصناعیة في مدینة النجف مابعد

 % العدد الصنف ت

 ٣,٥ ٨٤ تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 ٣,٦ ١٣٢ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ٢,٣ ٥٦ صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 ٢,٥ ٥٨ التصویر الفوتوغرافي ٤
 ٢,٥ ٦٠ المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 ٠,٤ ١٠ المثلجات والمرطبات ٦
 ١٣,٢ ٣١٦ المخابز واالفران ٧
 ٣,٤ ٨٢ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 ٣ ٧٣ تركیب الزجاج ٩

 ١٤,٥ ٣٤٨ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ٢,٧ ٦٤ الندافة ١١
 ٤,٧ ١١٢ الخیاطة ١٢
 ٦,٦ ١٥٧ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ٢,٩ ٧٠ میكانیك السیارات ١٤
 ٣,٣ ٧٨ كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ٣,٥ ٨٤ سمكرة ولحام السیارة ١٦
 ٤,١ ٩٩ حدادة السیارة ١٧
 ٠,٤ ١٠ صباغة السیارة ١٨
 ٠,٦ ١٥ صیانة تبرید السیارة ١٩
 ٣,٨ ٩٠ تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ١١,٤ ٢٧٤ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١

 ٥ ١٢٢ اخرى ٢٢
 ١٠٠ ٢٣٩٤ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر             
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ُ الحرفي بواقع  اما شطر الخدمات الصناعیة فقد حصل على عدد من التغیرات زاد بها نظیره
من المجموع الكلي توزعت في اصناف %) ٥١,٨(ث مؤسسات اضافیة بنسبة اجمالیة مقدارها ثال

من مجموع %) ٣٢,٦(عدة مع تركز واضح لخدمات تصلیح االطارات وتبدیل الدهون بواقع 
الصنف ، تركزت في محوري الحركة الغربي والجنوبي السباب دعت الضرورة لذكرها في وقت 

  ).٣١(سابق ، خریطة 

  )١٢١(ل جدو
  ١٩٩٠:احجام االصناف الرئیسة للتغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

  ت
االصناف 
 الحرفیة

الخدمات 
  ت الصناعیة

االصناف 
 الحرفیة

الخدمات 
 الصناعیة

 العدد العدد المجاورة العدد العدد المجاورة
 ٣ ١٣ الحسین ٢٢ ٤٣ ٤٠ االمیر ١
 ــ ١٢ الحنانة ٢٣ ٢٠ ٢٢ القادسیة ٢
 ١٥ ٦٣ الجامعة ٢٤ ٢٧ ٥٢ الزھراء ٣
 ٥٧ ١١٩ السالم ٢٥ ١٧ ١٢ الحوراء ٤
 ٧ ٤٠ الغري ٢٦ ٤٥ ٥٠ االنصار ٥
 ٢ ٧ االطباء ٢٧ ١٩ ١٣ ١القدس ٦
 ٢٩ ٦٢ الوفاء ٢٨ ٢ ــ ٢القدس ٧
 ٤٩ ١٦٨ العروبة ٢٩ ــ ٦ الثورة ٨
 ١٠٨ ٥٧ الجمعیة ٣٠ ٢ ١٥ الشرطة ٩

 ٣١ ١٠٤ العسكري ٣١ ٣ ٨ تموز ١٤ ١٠
 ٨٢ ١٥٨ المكرمة ٣٢ ــ ٥ المعلمین ١١
 ٢ ٤ ابي طالب ٣٣ ٩ ١٤ المثنى ١٢
 ١٩ ١٢٨ النصر ٣٤ ١ ١٧ السعد ١٣
 ٥٣ ١١٥ المیالد ٣٥ ١ ١٤ االشتراكي ١٤
 ١٣ ١٢٢ الجدیدة االولى ٣٦ ١ ٥ االسكان ١٥
 ١ ٤٥ الجدیدةالثانیة ٣٧ ٥ ١٩ العدالة ١٦
 ١٨ ٣٧ الجدیدةالثالثة ٣٨ ــ ١٠ الفرات ١٧
 ٣١ ٣٢ الجدیدة الرابعة ٣٩ ٧ ١٨ الغدیر ١٨
 ــ ١٦ المدینة القدیمة ٤٠ ٣ ١٣ الصحة ١٩
 ٦ ١٣ الكرامة ٢٠

 ٧٣٤ ١٦٦٠ المجموع الكلي
الشعراء  ٢١

 ٣ ١٢ والعلماء

  .الدراسة المیدانیة : المصدر 
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نالت االصناف الحرفیة ، مؤسسة ) ٤٢(ت بلغ اما مجاورة القادسیة فقد حققت قدرًا من التغیرا
من المجموع الكلي ، توزعت بین اصنافها بأحجام %) ٥٢,٤(مؤسسة بنسبة ) ٢٢(منها على 

من %) ١٨(منها بنسبة  جارة ، إذ حصلت على اربعٍ نمتواضعة نسبیًا مع غلبة بسیطة لحرفة ال
 بنسبة مؤسسة) ٢٠( مجموع الصنف ، فیما حصلت أصناف الخدمات الصناعیة فیها على

الدهون ،  تكرر فیها مشهد غلبة خدمات تصلیح االطارات وتبدیل، من االجمالي العام %) ٤٧,٦(
من مجمل الصنف ، اما اصنافها الستة الباقیة فقد تنافست %) ٤٠(اذ سجلت ثمان منها بنسبة 

الشمالي والشرقي اتخذت من محوریها . اثنتي عشرة مؤسسة بمتوسط اثنتان لكل منها على الترتیب
  .مواضع لها

مؤسسة ) ٧٩(فیما زاد نصیب مجاورة الزهراء من التغیرات الصناعیة بحجم اجمالي قدره 
توزعت بتغایر في  .من المجموع الكلي%) ٦٥,٨(مؤسسة منها بواقع ) ٥٢(اقتطع الصنف الحرفي 

ثم ، %) ٢٦( مؤسسة بنسبة) ١٤(جارة بواقع نمعظم االصناف الخاصة بها مع ظهور لحرفة ال
وغیرها من االصناف توزعت في جهات عدة من ، من مجموع الصنف %) ٢١(المخابز واالفران 

  .المجاورة بأستثناء الجنوبیة منها
ُ ) ٢٧(اما حصتها من الخدمات الصناعیة فقد بلغت  من %) ٣٤,٢(مؤسسة حققت ما نسبته

خدمات تصلیح االطارات وتبدیل  ةنغطت جمیع اصنافها مع تكرار جدید لهیم. اجمالي التغیر العام
مجموع الصنف توزعت في مختلف محاورها  من%) ٢٩,٦(الدهون بواقع ثمان منها بنسبة 

 . الخارجیة دون الشمالي

مؤسسة كأجمالي تغیر صناعي توزعت في كفتین رجحت ) ٢٩(فیما حققت مجاورة الحوراء 
منها بواقع ) ١٢(حصلت على فقد فیها كفة الخدمات الصناعیة ، فأما خدمات الصنف الحرفي 

%) ٢٥( فة النجارة بنسبةر من المجموع الكلي توزعت في سبٍع من االصناف تقدمتها ح%) ٤١,٤(
  .دون الشمالي منها ةتوزعت في محاورها الخارجی

توافقت ، من المجموع العام %) ٥٨,٦(مؤسسة بنسبة ) ١٧(اما الخدمات الصناعیة فبلغت 
سیارات وتصلیح االطارات وتبدیل الدهون فیما حصلت علیه من احجام خدمات السمكرة ولحام ال

  .من اجمالي الصنف ، توزعت في ذات المحاور بشكل عام%) ٢٣,٥(بواقع 
مؤسسة توزعت في نصفین ) ٩٥(فیما قفز حجم التغیرات عالیًا في مجاورة االنصار بواقع 

من المجموع %) ٥٢,٦(منها بنسبة ) ٥٠(فأما رصید الصنف الحرفي فقد بلغ ، اقتربا من بعضهما 
  من مجموع الصنف %) ٢٤(اصناف المخابز واالفران بواقع  تبرز ، الكلي 
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  )١٢٢(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
 ١سالقد االنصار الحوراء الزھراء القادسیة االمیر
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 ١ ٤ ١ ٤ ٣ - تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 ١ ٧ - ٥ ٢ ٧ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 - ٣ - ٢ ٢ - صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 - ١ ١ ٢ - ٣ التصویر الفوتوغرافي ٤
 ١ ٢ ١ - ١ - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 - - - - - ٢ المثلجات والمثلجات ٦
 ٢ ١٢ ١ ١١ ٣ ١١ المخابز واالفران ٧
 - ١ ١ ١ ١ ٢ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 ١ ١ - ٤ ١ ٦ تركیب الزجاج ٩

 ٣ ٧ ٣ ١٤ ٤ ٤ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ١ ١ ٢ ١ ١ ٢ الندافة ١١
 ٢ ٥ - ٦ - ٣ الخیاطة ١٢
 ١ ٣ - ١ - - تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ١ ٣ ٣ ٣ - ٥ یك السیاراتمیكان ١٤
 ٢ ٣ ٢ ٤ ٣ ٥ كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ٣ ٨ ٤ ٤ ٢ ٥ سمكرة ولحام السیارة ١٦
 ١ ٧ ٣ ١ ٣ ٧ حدادة السیارة ١٧
 - - - ٢ ١ ١ صباغة السیارة ١٨
 - ١ - ١ ١ ٥ صیانة تبرید السیارة ١٩
 - ٦ ١ ٣ ٢ - تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ١٢ ١٧ ٤ ٩ ٨ ١٤ ارات وتبدیل الدھونتصلیح االط ٢١
 - ٣ ٢ ١ ٤ ١ *اخرى  ٢٢

 ٣٢ ٩٥ ٢٩ ٧٩ ٤٢ ٨٣ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر 

  :وتشمل  *

الخـط ، الرسـم ، االعـالن الضـوئي ، النحـت ، الطـرق علـى  النحـاس ، تصـلیح ( الصـنف الحرفـي و تشـمل  -١
 . وغیرها  ٠٠٠٠٠٠٠٠ النقش على الفضة ، تصلیح الساعات االسلحة ،

كبس ارقام السیارات ، تركیب الزجاج ، تصلیح االقفال ، تصلیح مكائن ( الخدمات الصناعیة وتشمل  -٢  
  .وغیرها  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الزجاج ، تسلیك الرادیتر ، صیانة البخاخات ، 
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ترتیب، لكل منهما على ال%) ١٤(وخدمات تصلیح االجهزة الكهربائیة والنجارة على سواء بمقدار 
  .لها اً مكانی اً شهدت داخلیة المجاورة اكبر انتشارًا وتركز وقد 

من اجمالي %) ٤٧,٤(منها بما نسبته ) ٤٥(فیما حصلت اصناف الخدمات الصناعیة على 
%) ١٧,٩( مؤسسة لخدمات تصلیح االطارات وتبدیل الدهون بنسبة) ١٧(، توزعت بواقع  التغیرات

لحدادة السیارات ، فیما %) ٧,٤(خدمات سمكرة السیارات ول%) ٨,٤(ثم ، من المجموع الكلي 
توزعت بتركز . من اجمالي الصنف %) ٦,٣(على  حصلت خدمات تصلیح الدراجات الناریة

  .عد من اهمها في مجال الحركة والنقلیاورة ، اذ جواضح حول المحور الشمالي من الم

سسات الصنف الحرفي على حصلت مؤ ، مؤسسة ) ٣٢(اما مجاورة القدس االول فقد نالت 
توزعت في تسعة اصناف اكبرها حجمًا حرفة ، من المجموع الكلي %) ٤٠,٦(منها بواقع ) ١٣(
مؤسسة ) ١٩(فیما كانت حصة الخدمات الصناعیة ، من مجموع الصنف %) ٢٣(جارة بنسبة نال

ت وتبدیل ها تصلیح االطاراصدر ضمت عددًا من االصناف ت. من المجموع العام %) ٥٩,٤(بنسبة 
  .من اجمالي الخدمات%) ٦٣,٢(الدهون بنسبة 

) ١٢٣(من مؤسستین للخدمات الصناعیة جدول  اما مجاورة القدس الثاني فقد خلت اال
لكل منهما على %) ٥٠(احداهما لحدادة السیارات والثانیة لتصلیح االطارات وتبدیل الدهون وبنسبة 

  .الترتیب من المجموع الكلي
ثورة هي االخرى ذات تغیر صناعي محدود بلغ ستًا فقط ، توزعت في ثالثة كما ان مجاورة ال

  .من االصناف الحرفیة فحسب
شكلت ، مؤسسة صناعیة خمس عشرة منها حرفیة ) ١٧(فیما نالت مجاورة الشرطة 

من حصة الخدمات الصناعیة بنسبة ففیما المتبقیة منها وقدرها اثنتان %) ٨٨,٢(بمجموعها 
ة الخیاطة بواقع حرفوبرز من بین خدمات الصنف االول ،  . موع الكليمن المج%) ١١,٨(
توزعت في محورها الشمالي ، فیما خدماتها الصناعیة فواحدة منها لحدادة السیارات %) ٣٣,٣(

  .انتظمت مكانیًا في ذات المحور الشمالي. واالخرى لتصلیح االطارات وتبدیل الدهون
نسبیًا في  ةلمحدودافمن ذوات االحجام ) موز والمعلمینت ١٤(اما المجاورتان المتجاورتان 

سجلت حرفة ، مؤسسات لكل منهما على الترتیب ) ٥(و ) ١١(هذا الصدد ، اذ حصلتا على 
، فیما توزعت حرف المجاورة الثانیة في %) ٣٦,٤(جارة المرتبة االعلى بالنسبة لالولى بواقع نال

اما بالنسبة للخدمات الصناعیة فقد اقتصرت . ة والخیاطةاصناف هي المخابز واالفران والنجار  ةثالث
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على المجاورة االولى فحسب دون االخرى ، بواقع ثالث خدمات هي حدادة السیارة ، صباغتها و 
  .تصلیح الدراجات

  )١٢٣(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
 المثنى المعلمین تموز ١٤ الشرطة رةالثو ٢القدس
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 - - - ٤ ١ - تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 ٣ - - - - - تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ٢ - - - - - صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 - - - - - - التصویر الفوتوغرافي ٤
 - - - ٢ - - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 - - المثلجات والمثلجات ٦

 
- - ١ 

 ٢ ٢ ٢ ١ ٣ - المخابز واالفران ٧
 - - )منزلي(تصنیع المنیوم ٨

 
- - ٢ 

 - - تركیب الزجاج ٩
 

- - - 
 - - النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠

 
١ ٢ ٤ 

 ١ - ١ ١ - - الندافة ١١
 - ١ ١ ٥ - - الخیاطة ١٢
 ١ - - - ٢ - تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ١ - - - - - میكانیك السیارات ١٤
 - - - - - - كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 - -  - - - سمكرة ولحام السیارة ١٦
 - - ١ ١ -  حدادة السیارة ١٧
 - - ١ - - ١ صباغة السیارة ١٨
 - - - صیانة تبرید السیارة ١٩

 
- - 

 ١ - ١ - - - تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ٧ - - ١ - ١ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١
 ١ - - ٢ - - اخرى ٢٢

 ٢٣ ٥ ١١ ١٧ ٦ ٢ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر  

) ١٤(مؤسسة كانت حصة الصنف الحرفي منها ) ٢٣(في حین حققت مجاورة المثنى 
اٍب من بعضها ، اذ توزعت على اصنافها بأقتر  .من المجموع الكلي%) ٦٠,٩(مؤسسة بواقع 

رها تمثلت في خدمة تصلیح االجهزة الكهربائیة ثتراوحت احجامها بین واحدة في اقلها وثالٍث في اك
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من المجموع %) ٣٩,١(اما خدماتها الصناعیة فبلغت تسعًا فقط بنسبة ، %) ٢١,٤(بما نسبته 
من مجموع %) ٧٧,٨(سبع منها لخدمات تصلیح االطارات وتبدیل الدهون بما نسبته  .الكلي

لكل %) ١١,١(الصنف فیما حصلت خدمات میكانیك السیارات وتصلیح الدراجات الناریة على 
ته على محور الحركة الرئیس ، لمنهما على التوالي تركزت في القسم الغربي من المجاورة الطال

  .المناذرة –النجف 
لحرفي بواقع مؤسسة صناعیة رجحت كثیرًا كفة الصنف ا) ١٨(وحققت مجاورة السعد 

توزعت في سٍت من اصنافها ، نالت خدمات تصلیح االجهزة ، من المجموع العام %) ٩٤,٤(
،  نفصلكل منهما من مجموع ال%) ٢٩,٤(االلكترونیة والمخابز واالفران على الحجم االكبر بواقع 

فیما . قي الحجم على االصناف االربعة االخرى وقد تركزت عند محورها الجنوبيافیما توزع ب
اتخذت من  ،اقتصرت خدماتها الصناعیة على واحدة فحسب تمثلت بخدمة تصلیح االطارات

  .السابق موضعًا لها المحور
من %) ٩٣,٣(بنسبة مؤسسة ) ١٥(وبلغ مقدار التغیرات الصناعیة في مجاورة االشتراكي 

االولى بین تمكنت خدمات المخابز واالفران من المرتبة . ) ١٢٤(حصة الصنف الحرفي ، جدول 
  .فیما اكتفت الخدمات الصناعیة بواحدة فحسب، %) ٣٥,٧(اصنافها بواقع 

وبالتالي قلت اعداد ، واما مجاورة االسكان فقد تراجع نصیبها من المؤسسات الصناعیة 
، %)٨٣,٣(االصناف فیها واحجام كٍل منها ، فأما خدمات الصنف الحرفي فبلغت خمسًا بواقع 

من اجمالي الصنف ، اما الخدمات الصناعیة فیها %) ٦٠(واالفران برصید تقدمها صنف المخابز 
  .فقد تمثلت بخدمة حدادة السیارات

 ُ ) ٢٤(اما مقدار المتحقق من ذات االصناف في مجاورة العدالة ، فكانت بأجمالي مقداره
 فتوزعت في سٍت من االصنا، من المجموع الكلي %) ٧٩,٢(منها حرفیة بواقع ) ١٩( ، مؤسسة

فیما توزع باقي الحجم %) ٢٦,٣(، حققت حرفة النجارة المرتبة االولى بواقع خمس مؤسسات بنسبة 
من المجموع االجمالي توزعت %) ٢٠,٨(على االصناف االخرى ، اما خدماتها الصناعیة فبلغت 

  .في صنفین هما خدمات تصلیح االطارات وتبدیل الدهون اوًال وخدمات صیانة التبرید ثانیاً 
ا واقع التغیر بهذا الصدد في مجاورة الفرات فبأجمالي مقداره عشر مؤسسات لم یكن من ام

،  من المجموع الكلي%) ٥٠(یعود للخدمات الصناعیة ، حققت خدمات المخابز واالفران ما بینها 
  .فیما تنافست بقیة االصناف النصف االخر من النسبة الكلیة
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  )١٢٤(جدول 

  ١٩٩٠: حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعداصناف التغیرات الصناعیة ب

 الصنف ت
 الغدیر الفرات العدالة االسكان االشتراكي السعد
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 - ١ ١ - - - تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 - ١ - - - ١ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ٢ - - ١ ٢ ٥ صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 - - - - ١ ٢ التصویر الفوتوغرافي ٤
 ١ - - - - - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 ١ - - - - - المثلجات والمثلجات ٦
 ٧ ٥ ٤ ٣ ٥ ٥ المخابز واالفران ٧
 ١ - ١ - ٢ ١ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 - ١ ٣ - ٢ - تركیب الزجاج ٩

 ٤ ١ ٥ - ١ - النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 - - - - ١ - الندافة ١١
 ١ - - - - - الخیاطة ١٢
 - ١ ٤ - - ١ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ١ - - - - - میكانیك السیارات ١٤
 - - - - - - كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ١ - - - - - سمكرة ولحام السیارة ١٦
 - - - ١ - - حدادة السیارة ١٧
 - - - - - - صباغة السیارة ١٨
 - - ١ - - - صیانة تبرید السیارة ١٩
 ١ - - - ١ - تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ٤ - ٤ - - ١ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١
 ١ - ١ ١ - ٢ اخرى ٢٢

 ٢٥ ١٠ ٢٤ ٦ ١٥ ١٨ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر    

صناعیة ، فقد حصلت على وبخصوص مجاورة الغدیر في عالقتها بشطري التغیرات ال
تراكزت في صنفي . من المجموع الكلي%) ٧٢(منها للشطر الحرفي بواقع ) ١٨( ، خدمة) ٢٥(

لكل منهما على الترتیب ، فیما تراوحت %) ٢٢,٢(و %) ٣٨,٩(المخابز واالفران والنجارة بواقع 
  .خدمة تركزت في جهتها الغربیة) ٢-١(بقیة االصناف بین 

، من المجموع العام%) ٢٨(الشطر الثاني الصناعیة سبعًا فحسب بنسبة فیما بلغت خدمات 
فیما توزعت بقیتها على خدمات %) ٥٧,١(نالت خدمات تصلیح االطارات على اربع منها بواقع 
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واحدة لكٍل منها وبواقع  ةمیكانیك وسمكرة السیارات وتصلیح الدراجات الناریة بواقع مؤسس
  .اكبر في الجهة الشمالیة من المجاورةتوزعت بتركز . مجتمعة%) ٤٢,٩(

مؤسسة حرفیة بنسبة ) ١٣(والى الغرب قلیًال حیث مجاورة الصحة فقد حصلت على 
من المجموع العام توزعت في سبع من اصنافها تراوحت احجامها بین مؤسسة الثنتین، %) ٨١(

یك السیارات واخرتان فیما بلغت مؤسسات الخدمات الصناعیة فیها ثالثًا فحسب واحدة منها لمیكان
  .لخدمات تصلیح االطارات

مؤسسة صناعیة حصة الصنف ) ١٩(حققت  فقد والى شمالها قلیًال حیث مجاورة الكرامة ،
%) ٣١(من المجموع الكلي ، نالت خدمات المخابز واالفران %) ٦٨,٤(بنسبة ) ١٣(الحرفي منها 

توزع بین اصنافها االخرى بما یتراوح فقد %) ٦٩(فیما المتبقي منها ومقداره ، من مجمل الصنف 
اما خدماتها الصناعیة فبلغت ستًا  .توزعت في محوریها الشرقي والغربي حصراً %) ١٥- %٨(بین 

توزعت بین صنفي تصلیح الدراجات واالطارات ، وقد ، من المجموع العام %) ٣١,٦(فقط بنسبة 
  .استوعبها المحور الغربي

مؤسسة صناعیة كانت ) ١٥(والعلماء ، نجدها حصلت على وباالنتقال الى مجاورة الشعراء 
توزعت ، من المجموع الكلي%) ٨٠(مؤسسة بنسبة ) ١٢(كفة الصنف الحرفي هي االرجح بواقع 

فیما كانت حصة خدماتها . تركزت مكانیًا في نصف المجاورة الشرقي، في خمسة اصناف 
  .اراتالصناعیة ثالثًا فحسب استحوذت علیها خدمات تصلیح االط

خدمة استحوذ الصنف ) ١٦(اما اجمالي التغیرات الصناعیة في مجاورة الحسین فقد بلغ 
توزعت في سبعة اصناف اكبرها حجمًا صنفا المخابز واالفران ، منها %) ٨١,٣(الحرفي على 

من اجمالي الصنف على التوالي ، واما ما فاض من %) ٢٣(بواقع ثالثًا لكٍل منهما بنسبة والنجارة 
 .فقد توزعت على بقیة اصنافها في ثالثة من محاورها بأستثناء الشمالي منها%) ٥٤(نسبة وقدره ال

االخرتان فمن حصة  واما خدماتها الصناعیة الثالث فواحدة منها لخدمات سمكرة السیارات ، 
  .خدمات تصلیح االطارات

ت الیها صنف ثم بعد ذلك مجاورة الحنانة ، اذ اعتزلت صنف الخدمات الصناعیة وقربّ 
  حصل ) . ١٢٥(اصناف ، جدول الخدمات الحرفیة ، بواقع اثنتي عشرة خدمة توزعت في سبعة 

  )١٢٥(جدول 
  ١٩٩٠: أصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف ما بعد
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 الصنف ت
الشعراء  الكرامة الصحة

 الجامعة الحنانة الحسین والعلماء

 العدد العدد العدد لعددا العدد العدد
 ٢ ١ ١ ١ - ٢ تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 ٣ ١ ٢ - ١ ١ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ١ ١ ١ - ١ - صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 ٥ ١ - - - ٢ التصویر الفوتوغرافي ٤
 ٤ - - - - - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 - - - - - - المثلجات والمثلجات ٦
 ١٦ ٣ ٣ ٤ ٤ ١ ابز واالفرانالمخ ٧
 ٣ ١ ١ - ١ - )منزلي(تصنیع المنیوم ٨
 - ١ ٢ تركیب الزجاج ٩

 
- ٤ 

 ١٣ ٤ ٣ ٣ ١ ٢ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ١ - - ٢ ١ ٢ الندافة ١١
 ٢ - ١ ٢ - - الخیاطة ١٢
 ٩ - - - ٢ - تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ١ - - - - ١ میكانیك السیارات ١٤
 - - - - - - كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ١ - ١ - - - سمكرة ولحام السیارة ١٦
 ١ - - - - - حدادة السیارة ١٧
 - - - - - - صباغة السیارة ١٨
 - - - - - - صیانة تبرید السیارة ١٩
 ٢ - - - ٤ - تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ٨ - ٢ ٣ ٢ ٢ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١
 ٢ - ١ - ١ ١ اخرى ٢٢

 ٧٨ ١٢ ١٦ ١٥ ١٩ ١٦ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر  

اربع منها لحرفة النجارة وثالث متبقیة للمخابز واالفران بنسبة ، خدمات اثنان منها على سبع 
فیما حازت االصناف الخمس االخرى على . من المجموع الكلي%) ٥٨,٣(اجمالیة مقدارها 

توزع معظمها في نصفها الغربي االقرب . من المجموع االجمالي ةً مجتمع%) ٤١,٧(ته مانسب
  ).كربالء –النجف (لمحور 

اما مجاورة الجامعة ، وكما انها كانت منطلقًا لقمم التغیر التجاري في عدد من المجاورات، 
فقد . فهمافهي كذلك في نسختها الصناعیة بشقیها الحرفي والخدمات الصناعیة ولمختلف اصنا

من المجموع الكلي %) ٨٠,٨(منها بنسبة ) ٦٣(مؤسسة استوعب كفة الصنف الحرفي ) ٧٨(نالت 
خدمة بنسبة ) ١٦(توزعت في جمیع اصنافها مع بروز واضح لخدمات المخابز واالفران بواقع 
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نیة اما الكفة الثا .لحرفة النجارة وهكذا لبقیة اصنافها%) ٢٠,٦(من اجمالي الصنف ، و%) ٢٥,٤(
من المجموع %) ١٩,٢(خدمة بنسبة ) ١٥(ت اصناف الخدمات الصناعیة البالغ تعدادها نفوز 

من اجمالي %) ٥٣,٣(توزعت في خمسة اصناف برز منها تصلیح االطارات بنسبة . الكلي
  .الصنف

) ١٧٦(والى مجاورة السالم احدى مراكز ثقل التغیر الصناعي في المدینة ، اذ حققت 
من المجموع الكلي، توزعت %) ٦٧,٦(خدمة بنسبة ) ١١٩(صناف الحرفیة مؤسسة ، حصدت اال

في اصنافها بأحجام تتناغم والحجم االجمالي ، مع وضوٍح في تراكز عدٍد منها تقدمتها حرفة النجارة 
بنسبة ثم تبعتها خدمة تصنیع االبواب والشبابیك ، من اجمالي الصنف %) ٢١,٨(بواقع 

وهكذا دوالیك ، حققت انتشارًا واسعًا عبر %) ١٥,٢(الفران برصید بعدها المخابز وا%) ٢٠,٢(
من %) ٣٢,٤(خدمة صناعیة بنسبة ) ٥٧(فیما اتمت حصادها بأستحواذها على  .بنیة المجاورة

توزعت في ثمانیة اصناف برزت من بینها خدمة تصلیح االطارات بواقع  .المجموع الكلي
مؤسسات ) ٥- ١(بقیتها بأحجام تراوحت بین  لىعفیما توزعت ، من مجموع الصنف %) ٥٩,٧(

  .من اجمالي الصنف%) ٣٩,٣(شكل اجمالیها نسبة مقدارها 
من المجموع %) ٨٥,١(مؤسسة حرفیة بنسبة ) ٤٠(اما مجاورة الغري فقد حصلت على 

، وكالعادة وطبقًا لتوافر مقومات التوقیع للخدمة الصناعیة او الحاجة الیها ، تفوقت اصناف  الكلي
معینة على ما سواها في مقدار الحجم المتحقق ، اذ نالت خدمات المخابز واالفران على ما نسبته 

منها ، في %) ١٥(فیما حصلت حرفة تركیب الزجاج على ، من اجمالي الصنف الحرفي %) ٢٥(
عدة اماكن  اخرى ، توزعت في حین تراوحت احجام االصناف االخرى بین مؤسسة واحدة الربعٍ 

  .ها الجنوبيعدا محور 
توزعت في  .من المجموع الكلي%) ١٤,٩(ًا فحسب بنسبة عاما خدماتها الصناعیة فكانت سب

 .ثالثة اصناف هي خدمات تصلیح الدراجات واالطارات وخدمة كهربائیة السیارة

اما مجاورة االطباء فهي ومن على شاكلتها في القلیل المتحقق من خدماتها الصناعیة بمثابة 
انحداره في جوار سلسلة القمم الحجمیة وتعدد وتنوع االصناف في هذا الصدد ،  منحدرٌ شدیدٌ 

من المجموع العام حازت على %) ٧٧,٨(عمومًا حققت تسع مؤسسات ، سبعًا منها حرفیة بنسبة 
عدٍد من االصناف موازي لعدد خدماتها أي بواقع مؤسسة واحدة لكٍل منها ، تحلقت حول المحور 
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صنف الخدمات من اما خدمة تصلیح االطارات فقد حازت على االثنتین  .رةالشرقي من المجاو 
  .بین الخدمات الحرفیةالصناعیة تغلغلت 

وزعت تغیراتها في صنفین تعود اخر لمسلسل االحجام الكبیرة ، حیث مجاورة الوفاء ، اذ 
في معظم  من المجموع االجمالي توزعت%) ٦٨,١(مؤسسة بواقع ) ٦٢(رئیسین ، الحرفي وقد نال 

وتصنیع %) ١٩,٤(والنجارة %) ١٧,٧(اصنافها مع ظهور لثالثٍة منها هي المخابز واالفران بنسبة 
فیما تراوحت احجام بقیة االصناف . لكل منها على التوالي من مجموع الصنف%) ٢٧,٤(االبواب 

  .مؤسسات توزعت بسعة بأستثناء المحور الشرقي منها لموقعه الطرفي) ٦-١(بین 
من المجموع االجمالي %) ٣١,٩(خدمة بنسبة ) ٢٩(نف الخدمات الصناعیة فنال اما ص

من اجمالي %) ٥٨,٦(توزعت في خمسة اصناف برز من بینها صنف تصلیح االطارات بواقع 
  .خدمات ) ٥- ١(الصنف ، ثم تراوحت من بعده االحجام بین 

االطالق في میدان التغیر وباالتجاه غربًا حیث مجاورة العروبة ، فهي ثاني اكبر قمة على 
%) ٧٧(نالت الخدمات الحرفیة على . )١٢٦(مؤسسة ، جدول ) ٢١٧(الصناعي بحجم اجمالي 

من المجموع الكلي ، شملت جمیع االصناف تقریبًا مع هیمنة حجمیة لعدٍد منها ، فقد سلكت حرفة 
%) ١٩(بز واالفران من اجمالي الصنف تلتها المخا%) ٣١(النجارة سبیل النسب الكبیرة ، بواقع 

ثم توالت بقیة االحجام حتى اتمت الحجم النهائي ، %) ١١,٩(ها حرفة تصنیع االبواب بنسبة تاعقب
واما حصتها من الخدمات . وهي لكثرتها لم تدع محورًا خارجیًا كان ام داخلیًا اال وتمكنت منه

من %) ٣٠,٦(رات بواقع الصناعیة فبلغت تسعًا واربعین خدمة ، جاءت في مقدمتها تصلیح االطا
اال انها محكومة بحجمها ومقومات ،  هاجمالي الصنف ، اما توزعها فكان على شاكلة سابق

  .توقیعها

  )١٢٦(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
 الجمعیة العروبة الوفاء االطباء الغري السالم
 العدد العدد العدد العدد العدد العدد

 ١ ٩ ٢ ١ ٣ ٤ تصلیح االجھزة المنزلیة ١
 - ١٢ ٣ - - ٧ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ٢ ٣ - ١ ٢ ٢ صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 ١ ٥ ٢ ١ ٣ ١ التصویر الفوتوغرافي ٤



٢٧٨ 
 

 ٣ ٢ ٦ - ٢ ٤ المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 - - - - - - المثلجات والمرطبات ٦
 ٨ ٣٢ ١١ ١ ١٠ ١٨ المخابز واالفران ٧
 ٢ ١٢ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨

 
٣ ٧ ٣ 

 ٣ ٢ ٢ ١ ٦ ٨ تركیب الزجاج ٩
 ٦ ٥٢ ١٢ ١ ١ ٢٦ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ٤ ٦ ١ - ٢ ٢ الندافة ١١
 ٣ ٩ ٢ ١ ٢ ٥ الخیاطة ١٢
 ٧ ٢٠ ١٧ - ٤ ٢٤ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ٢٢ ٥ ١ - - ٣ سیاراتمیكانیك ال ١٤
 ٢٥ ٧ - - ١ ٤ كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ١٩ ٢ ٢ - - ٤ سمكرة ولحام السیارة ١٦
 ١٥ ٩ ٥ - - ٥ حدادة السیارة ١٧
 ١ - - - - ١ صباغة السیارة ١٨
 ١ - - - - ٢ صیانة تبرید السیارة ١٩
 ٥ ١١ ٤ - ٣ ٤ تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ٢٠ ١٥ ١٧ ٢ ٣ ٣٤ ارات وتبدیل الدھونتصلیح االط ٢١
 ١٦ ٩ ١ - ٣ ٦ اخرى ٢٢

 ١٦٥ ٢١٧ ٩١ ٩ ٤٧ ١٧٦ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر    

هي الوحیدة فشكلت عالمة فارقة في الیة توزیع احجام صنفیها الرئیسین ،  ذوالى مجاورة الجمعیة ا
ات الصناعیة على نظیرتها الحرفیة ، اذ حت فیها كفة احجام الخدمجمن بین مطلق المجاورات ر 

مؤسسة بنسبة ) ١٠٨(مؤسسة ، نالت الخدمات الصناعیة منها على ) ١٦٥(حققت ما مجموعة 
توزعت في جمیع اصنافها وبأحجام كبیرة بشكل عام فهي ، من المجموع االجمالي %) ٦٥,٥(

ضمن الجهة الجنوبیة من  عبارة عن منظومة متكاملة من الخدمات ، شكلت نمطًا مكانیًا واضحاً 
ب النقل الشمالي ، جاء توقیعها هنا آالمجاورة في اطاللتها على الشارع الرابط الرئیس في مقابل مر 

  .السباب ومبررات دعت الضرورة لذكرها في موضٍع وحیٍن سابقین
من المجموع االجمالي ، %) ٣٤,٥(مؤسسة بنسبة ) ٥٧(اما االصناف الحرفیة فقد بلغ عددها 

  .مؤسسات ، توزعت في جهاٍت عدة السیما الشرقیة منها) ٧- ١(وحت حصة اصنافها بین ترا
ولمعرفة حجم ونوع االصناف الصناعیة في مجاورة العسكري ، نجدها حققت قدرًا كبیرًا منها 

 .)١٢٧(جدول  مؤسسة ،) ١٠٤(توزعت في صنفیها الرئیسین ، نال الصنف الحرفي على ، 
توزعت في عدة اصناف برزت منها مجموعة نالت ، االجمالي العام  من%) ٧٧(شكلت ما نسبته 
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ثم  ، من اجمالي الصنف%) ١٤,٤(نسبة مهمة تمثلت بخدمات تصلیح االجهزة الكهربائیة بنسبة 
فیما تراوحت ، %) ٢٠,٢(حصلت حرفة النجارة على و %) ١٣,٥(خدمات المخابز واالفران بمقداره 

فضًال ، وقد توزعت حول المحورین الجنوبي والغربي . ؤسساتم) ٧-١(احجام بقیة االصناف بین 
  .عن الشوارع العرضیة داخل بنیة المجاورة

من المجموع الكلي، %) ٢٣(مؤسسة بنسبة ) ٣١(اما خدماتها الصناعیة فقد استقرت عند 
تركزت بكثافة حول محور ، مؤسسات ) ٩-١(توزعت في ثمانیة اصناف تراوحت احجامها بین 

  .الغربي المجاورة
وعند البحث عن ذروة سنام التغیرات الصناعیة بأحجامها واصنافها نجدها في مجاورة 

مؤسسة ، رجحت فیها كفة ) ٢٤٠(المكرمة ، اذ لم تدانیها اخرى على االطالق ، فقد حققت 
من االجمالي العام ، نال عدد من %) ٦٥,٨(مؤسسة بما نسبته ) ١٥٨(االصناف الحرفیة بواقع 

احجامًا كبیرة نسبیًا طبقًا لحجم الطلب على خدماتها الناجم عن عدد سكانها وعوامل اخرى اصنافها 
من اجمالي الصنف فیما حصلت %) ١٩(مؤسسة بحدود ) ٣٠(كما في خدمات النجارة بواقع ، 

  .وهكذا لبقیة االصناف%) ١٦,٥(حرفة تصنیع االبواب على 
اء الشرقي منها ، فضًال عن اعداد كبیرة من محاورها الخارجیة بأستثن توزعت حول ثالثةٍ 

مؤسسة بنسبة ) ٨٣(وفیما یتعلق بخدماتها الصناعیة فقد بلغت  .نسبیًا في داخل مساحتها المعمورة
%) ٣٦,١(طالت جمیع اصنافها مع سیطرة حجمیة لخدمات تصلیح االطارات بواقع ،  %)٣٤,٢(

منهما على الترتیب من اجمالي الصنف ،  لكل) %١٥,٧(ثم خدمات كهربائیة وحدادة السیارة بواقع 
  . ثم تتابعت البقیة كل بحسبها

  

  )١٢٧(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
 المیالد النصر ابي طالب المكرمة العسكري

 العدد العدد العدد العدد العدد
 ٤ ٧ - ٩ ٧ ةتصلیح االجھزة المنزلی ١
 ١٣ ١٢ - ١١ ١٥ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ٤ ٣ - ١٠ ١ صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 ٦ ٨ - ٥ ٥ التصویر الفوتوغرافي ٤
 ١١ ٨ - ٤ ٦ المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
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 ٣ - - - - المثلجات والمثلجات ٦
 ٢١ ٢٥ ٢ ١٨ ١٤ المخابز واالفران ٧
 ٥ ٣ - ٤ ٣ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 ٤ ٦ - ٨ ٢ تركیب الزجاج ٩

 ٢٠ ٢٠ ١ ٣٠ ٢٢ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ٧ ٤ - ٨ ٧ الندافة ١١
 ١٢ ١١ - ١٣ ٧ الخیاطة ١٢
 ٥ ١٢ ١ ٢٦ ٩ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 ٣ ٢ - ٨ ١ میكانیك السیارات ١٤
 ٢ - - ١٣ ٤ كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 ٢ - - ١٠ ٩ ولحام السیارة سمكرة ١٦
 ٨ ١ - ١٣ ٦ حدادة السیارة ١٧
 ١ - - ١ ١ صباغة السیارة ١٨
 - - - ١ - صیانة تبرید السیارة ١٩
 ٩ ٦ - ٦ ٢ تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 ١٨ ١٠ ١ ٣٠ ٨ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١
 ١٠ ٩ ١ ١٢ ٦ اخرى ٢٢

 ١٦٨ ١٤٧ ٦ ٢٤٠ ١٣٥ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : لمصدر ا      

  .فیما انحدرت مجاورة ابي طالب لسٍت من التغیرات الصناعیة توزعت بین الصنفین الرئیسین
مؤسسة توزعت في ) ١٤٧(ها مجاورة النصر بواقع تقمة اخرى من التغیرات الصناعیة حقق

مؤسسة ) ١٢٨(نها اصناف المجموعتین الرئیستین ، فأما مجموعة االصناف الحرفیة فقد اقتطعت م
 ر عددٌ تباینت اصنافها في مقدار االحجام المحازة ، تصدّ ، من المجموع االجمالي %) ٨٧(بنسبة 

ثم حرفة ، من اجمالي الصنف %) ١٩,٥(منها مجموعته كما في خدمات المخابز واالفران بواقع 
معظم مساحة  توزعت بسعة شملت. فضًال عن اخرى نالت احجامًا مهمة%) ١٥,٦(النجارة برصید 

من %) ١٣(مؤسسة بنسبة ) ١٩(، فقد حصلت على ات الصناعیةاما مجموعة الخدم. المجاورة
المجموع االجمالي توزعت في اربعة اصناف اكبرها حجمًا خدمات تصلیح االطارات بواقع 

  .توزعت مكانیًا في نصف المجاورة الجنوبي ، من مجموع الصنف%) ٥٢,٦(
جاورة المیالد خاتمة سلسلة قمم التغیر الصناعي في القطاع والى الشمال قلیًال حیث م

 ُ مؤسسة ، اجتزأت االصناف الحرفیة منها ) ١٦٨(الشمالي من المدینة ، فقد ظفرت بما عدیده
من المجموع الكلي ، تراوحت احجام اصنافها %) ٦٨,٥(مؤسسة بنسبة ) ١١٥(حصتها البالغة 

،  )المخابز واالفران(واحدى وعشرین اخرى في اكثرها  )تركیب الزجاج(بین اربع خدمات في اقلها 
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 تفیما بلغ .توزعت مكانیًا في شطري المجاورة القدیم والجدید وبتركز واضح حول شوارعها الداخلیة
من المجموع العام توزعت في معظم %) ٣١,٥(مؤسسة بنسبة ) ٥٣(حصة خدماتها الصناعیة 

من %) ٣٤(و حال خدمات تصلیح االطارات بواقع كما ه، اصنافها مع غلبة حجمیة لعدد منها 
%) ١٥(لالولى و %) ١٧(اجمالي الصنف ثم خدمات تصلح الدراجات وحدادة السیارات بحدود 

  .للثانیة ، توزعت في ذات المحاور من المجاورة
مؤسسة صناعیة ) ٢٩٩(اما قاطع الجدیدات االربع ، فقد حققت مجاوراته مجتمعًة ما حجمه 

من المجموع االجمالي ، فیما %) ٧٨,٩(مؤسسة بواقع ) ٢٣٦(صناف الحرفیة منها ، اقتطعت اال
من المجموع %) ٢١,١(مؤسسة بنسبة ) ٦٣(نالت الخدمات الصناعیة البقیة الباقیة منها بمقدار 

وقد تفاوتت فیما بینهما في مقدار الحجم الكلي المتحقق لكل منها مرة وعلى صعید  . االجمالي
  .ا مرة اخرىمسین وتفرعاتهالصنفین الرئی

توزعت على  .)١٢٨(مؤسسة ، جدول ) ١٣٥(فاما مجاورة الجدیدة االولى فقد حققت 
من اجمالي التغیرات في المجاورة، فیما %) ٩٠,٤(بنسبة  ، منها) ١٢٢(االصناف الحرفیة بواقع 

  .من المجموع الكلي%) ٩,٦(اخرى بنسبة ) ١٣(نالت الخدمات الصناعیة على 
حرفة  فياحجام الصنف الحرفي ، كما ان عددًا منها جاء بتكرارات كثیرة ، كما  تباینت
، بعدها خدمات %) ٢٣(من اجمالي الصنف ثم المخابز واالفران برصید %) ٢٥,٤(النجارة بواقع 

بقیة االصناف االخرى ، اما توزعها المكاني ل، وهكذا %) ١٥(تصلیح االجهزة الكهربائیة بنسبة 
  لمؤسسات التجاریة التي تحلقت حول شوارعها ذوات النظام الرباعي طوًال متداخل مع اف

  )١٢٨(جدول 
  ١٩٩٠: اصناف التغیرات الصناعیة بحسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
المدینة  ٤جدیدة ٣جدیدة ٢جدیدة ١جدیدة

 القدیمة
 العدد العدد العدد العدد العدد

 ١ ١ - ١ ٧ منزلیةتصلیح االجھزة ال ١
 - ١ ٢ ٣ ١٨ تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢
 ١ - - ٢ ٢ صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
 - - ١ - ٢ التصویر الفوتوغرافي ٤
 - ٢ - - - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 ١ ١ - - ١ المثلجات والمثلجات ٦
 ٣ ٥ ٧ ٣ ٢٨ المخابز واالفران ٧
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 - ٢ ٤ ٤ ١١ )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 - ١ ١ ١ ٢ تركیب الزجاج ٩

 ٢ ١٣ ١٢ ٢٠ ٣١ النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 ١ - - ٢ ٢ الندافة ١١
 ١ ١ ٦ ٣ ٧ الخیاطة ١٢
 - ٢ - ٣ ٢ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 - ٤ ٢ - - میكانیك السیارات ١٤
 - - ٣ - - كھربائیة السیارة وشحن البطاریة ١٥
 - ٣ ٤ - - لسیارةسمكرة ولحام ا ١٦
 - ٧ ١ - ٢ حدادة السیارة ١٧
 - - - - - صباغة السیارة ١٨
 - - ٢ - - صیانة تبرید السیارة ١٩
 - ٥ ٢ ١ ١٠ تصلیح الدراجات الناریة ٢٠
 - ١٢ ٤ - ١ تصلیح االطارات وتبدیل الدھون ٢١
 ٦ ٣ ٤ ٣ ٩ اخرى ٢٢

 ١٦ ٦٣ ٥٥ ٤٦ ١٣٥ المجموع
  .المیدانیة  الدراسة: المصدر       

تصلیح الدراجات  صنفاما خدماتها الصناعیة ، فتوزعت في ثالثة اصناف برز منها  .وعرضاً 
ذات من اجمالي الصنف السباب تتعلق بتراكز مؤسسات تجارتها في %) ٧٧(الناریة بواقع 

  .المجاورة ، توزعت بوضوح عند شوارع قسمها االوسط
مؤسسة ، بالكاد حصلت الخدمات ) ٤٦(حققت وبالنسبة لمجاورة الجدیدة الثانیة فقد 

من المجموع االجمالي ، ظفرت بها خدمة %) ٢,٢(الصناعیة على مؤسسة واحدة منها بنسبة 
من االجمالي %) ٩٧,٨(فكان االصناف الحرفیة  اما السبق الذي حققته. تصلیح الدراجات الناریة

من %) ٤٤,٤(كثر التكرارات بواقع توزع في احد عشر صنفًا ، حصل صنف النجارة على ا، العام 
مؤسسات ) ٤-١(اجمالي الصنف ، فیما نالت بقیة االصناف ما فاض من احجام تراوحت بین 

  .ر لنصف المجاورة الغربي ان یكون حاویًا الغلبهاقدُّ . لجمعها معاً كحاصل %) ٥٥,٦(بنسبة 
مؤسسة ) ٥٥(الثة في حین بلغت احجام التغیر االجمالي الصناعي في مجاورة الجدیدة الث

من المجموع الكلي تنافستها %) ٦٧,٣(استوعبت كفة الصنف الحرفي سبعًا وثالثین منها بواقع 
من %) ٣٢,٤(مؤسسة ، تقدمها صنف النجارة بنسبة ) ١٢-١(سبعة اصناف بحیازٍة تراوحت بین 

الحجم تتمة  فیما .مجموع الصنف ، اما توقیعها المكاني فحول اطارها الخارجي بشكل رئیس
من الحجم %) ٣٢,٧(مؤسسة فمن حصة الخدمات الصناعیة بنسبة ) ١٨(االجمالي وقدرها 
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توزعت في ستة اصناف تقاربت احجامها نسبیًا تراكزت حول محوري الحركة الكثیفة ، االجمالي 
  .فیها) الجنوبي والغربي(

ي عام، امتازت مؤسسة كأجمال) ٦٣(فقد حققت ) الجدیدة الرابعة(خر مجاورات القطاع آاما 
الحرفي والخدمات (احداهما في توزع احجام الصنفین الرئیسین ، عن مجاورات قطاعها بمزیتین 

قها في حجم خدماتها الصناعیة ، ًا مستقیمًا ، والثانیة تفوُ ساسطعلى نحو كاد ان یكون ق) الصناعیة
ًا حصلت االصناف عموم. السباب تتعلق بسعة حجمها المساحي نسبیًا والموقع من شبكة الطرق

من المجموع العام ، توزعت في عشرة اصناف %) ٥٠,٨(مؤسسة بنسبة ) ٣٢(الحرفیة على 
 ینخرى بألمن مجموع الصنف ، فیما تراوحت احجام ا%) ٤٠,٦(تصدرها صنف النجارة بواقع 

توزعت مكانیًا حول ،  من مجموع الصنف%) ٥٩,٤(مؤسسات بنسبة اجمالیة مقدارها ) ٥-١(
  .ن الشمالي والشرقي بشكل عامالمحوری

من الحجم %) ٤٩,٢(مؤسسة بنسبة ) ٣١(اما خدماتها الصناعیة فقد حصلت على 
وحدادة السیارات %) ٣٨,٧(االجمالي برز من بین اصنافها الخمس ، تصلیح االطارات بواقع 

  .توزعت في اكثر من مكان مع تركز عند المحور الشرقي. من اجمالي الصنف%) ٢٢,٦(بنسبة 
جمیعها ، مؤسسة ) ١٦(المدینة القدیمة ، كانت حصیلتها  –ودائمًا مع خاتمة المجاورات 

منها في سبعة من اصنافها المعتمدة ، فیما الست  رُ صبت في رافد الخدمات الحرفیة ، توزعت عش
  .)*(البقیة هي خلیط من اصناف اخرى

كز التجاري الرئیس في امر طبیعي ان تشهد هذا الحجم البسیط ، فهي منطقة نفوذ المر 
المدینة ، الذي یتجلى فیه اصطراع القوى سواء كانت المركزیة منها ام الالمركزیة ام العوامل 

، االقتصادیة واالجتماعیة ، فهي جاذبة للمؤسسات ذات االستثمارات العالیة وطارده لما سواها 
  . تحت تاثیر عامل المنافسة الوظیفي

في المدینة ، فقد توزعت  اً ر االصناف الصناعیة االكثر تكرار مما تقدم یمكن ان نخلص لتأشی
في اثنین وعشرین صنفًا ، حازت كل مجاروة  سكنیة حصتها منها بحسب اهمیتها في تحقیق 

  .الطلب المحلي وتوافر مقومات توقیعها مكانیًا ضمن البنیة العمرانیة في المدینة
توزعت مناصفًة في  . )١٢٩(تشارًا ، جدول برزت منها ثمانیة اصناف هي االكثر تكرارًا وان

برزت  ،نالت احدى عشرة مجاورة اعلى التكرارات. صنفي الصناعات الحرفیة والخدمات الصناعیة

                                                             
 .تشمل النقش على الفضة، تصلیح الساعات، تصنیع االحذیة )(*
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العروبة ، مجاورات واالنتشار ، كما في  -التخصص –حققت اقصى درجات التركز  من بینها سُت 
  .السالم ، الجدیدة االولى ، الجمعیة والنصر

القول ان معظم هذه المجاورات قد بسطت نفوذها في میدان التخصص التجاري ومن نفل 
كما  –ایضًا ، مما یؤكد ان مجاورات بعینها امتازت بنمط الصعود الدائم في میدان التغیر الوظیفي 

  .سیرد الحقاً 

  )١٢٩(جدول 

  ١٩٩٠: مابعد  اصناف التغیرات الصناعیة االكثر تكرارا حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف

 المجاورة السكنیة ت
من اجمالي %  الصنف االكثر تكرارا

 المجاورة  السكنیة
من اجمالي % 

 العدد الصنف المدینة
 ٠،٨٥ ١٦،٦٨ ١٤ تصلیح االطارات االمیر ١
 ٠،٣٣ ١٩،٠٤ ٨ تصلیح االطارات القادسیة ٢
 ٠،٥٨ ١٧،٧٢ ١٤ نجارة الزھراء ٣
 ٠،١٦ ١٣،٧٩ ٤ سمكرة السیارة الحوراء ٤
 ٠،٧١ ١٧،٨٩ ١٧ تصلیح االطارات االنصار ٥
 ٠،٥٠ ٣٧،٥٠ ١٢ تصلیح االطارات ١القدس ٦
 ٠،٠٤ ٥٠ ١ میكانیك ، ت اطارات *٢القدس ٧
 ٠،١٢ ٥٠ ٣ مخابز وافران الثورة ٨
 ٠،٢٠ ٢٩،٤١ ٥ خیاطة الشرطة ٩

 ٠،١٦ ٣٦،٣٦ ٤ نجارة تموز ١٤ ١٠
 ٠،٠٨ ٤٠ ٢ نجارة ، مخابز المعلمین ١١
 ٠،٢٩ ٣٠،٤٣ ٧ تصلیح االطارات المثنى ١٢
 ٠،٢٠ ٢٧،٧٧ ٥ اجھزة الكترونیة٠ت السعد ١٣
 ٠،٢٠ ٣٣،٣٣ ٥ مخابز وافران االشتراكي ١٤
 ٠،١٢ ٥٠ ٣ مخابز وافران االسكان ١٥
 ٠،٢٠ ٢٠،٨٣ ٥ نجارة العدالة ١٦
 ٠،٢٠ ٥٠ ٥ مخابز وافران الفرات ١٧
 ٠،٢٩ ٢٨ ٧ مخابز وافران الغدیر ١٨
 ٠،٠٨ ١٢،٥٠ ٢ ـــــــــــــــــــــــــ **الصحة  ١٩
 ٠،١٦ ٢١،٠٥ ٤ دراجات٠ت/ مخابز الكرامة ٢٠
 ٠،١٦ ٢٦،٦٦ ٤ مخابز وافران الشعراء والعلماء ٢١
 ٠،١٢ ١٨،٧٥ ٣ نجارة/ مخابز الحسین ٢٢
 ٠،١٦ ٣٣،٣٣ ٤ نجارة الحنانة ٢٣
 ٠،٦٦ ٢٠،٥١ ١٦ مخابز وافران الجامعة ٢٤
 ١،٤٢ ١٩،٣١ ٣٤ تصلیح االطارات سالمال ٢٥
 ٠،٤١ ٢١،٢٧ ١٠ مخابز وافران الغري ٢٦
 ٠،٠٨ ٢٢،٢٢ ٢ تصلیح االطارات االطباء ٢٧



٢٨٥ 
 

 ٠،٧١ ١٨،٦٨ ١٧ تصلیح االطارات الوفاء ٢٨
 ٢،١٧ ٢٣،٩٦ ٥٢ نجارة العروبة ٢٩
 ١،٠٤ ١٥،١٥ ٢٥ كھربائیة السیارة الجمعیة ٣٠
 ٠،٩١ ١٦،٢٩ ٢٢ نجارة العسكري ٣١
 ١،٢٥ ١٢،٥٠ ٣٠ االطارات٠ت/ نجارة المكرمة ٣٢
 ٠،٠٨ ٣٣،٣٣ ٢ مخابز وافران ابي طالب ٣٣
 ١،٠٤ ١٧ ٢٥ مخابز وافران النصر ٣٤
 ٠،٨٧ ١٢،٥٠ ٢١ مخابز وافران المیالد ٣٥
 ١،٢٩ ٢٢،٩٦ ٣١ نجارة الجدیدة االولى ٣٦
 ٠،٨٣ ٤٣،٤٧ ٢٠ نجارة الجدیدةالثانیة ٣٧
 ٠،٥٠ ٢١،٨١ ١٢ جارةن الجدیدةالثالثة ٣٨
 ٠،٥٤ ٢٠،٦٣ ١٣ نجارة الجدیدة الرابعة ٣٩
 ٠،١٢ ١٨،٧٥ ٣ مخابز وافران المدینة القدیمة ٤٠

 . الدراسة المیدانیة : المصدر      

، ثقال في التخصص فهي ) الجدول (  اومثیالته ٢القدس مجاورةالتعني النسبة العالیة لتكرار الصنف في * 
  .سبها المتدنیة من اجمالي المدیناالجمالي للتغیرات الصناعیة فیها ــ تنظر نناتجة عن صغر الحجم 

  .تشترك خمسة اصناف صناعیة في الحد االعلى للتكرار ** 

شرات واقعیة عن تتابع حركة تكلم االصناف وموجات انتشارها المكاني وكذلك ؤ وللحصول على م
  ).٣٢(تراكزها في اماكن محدودة ، كانت الخریطة 

  :النسبة الكلیة للتغیر اإلجمالي في الوظیفتین التجاریة والصناعیة ٢-٤
في معرض تحلیلنا للتغیرات الوظیفیة التجاریة والصناعیة ، كناقد تناولنا نسبة التغیر 

المجاورات السكنیة في باالجمالي لكٍل منهما على انفراد ، لمبررات ذاتیة وموضوعیة خاصة 
یراتها التي ادت للتغیر الوظیفي حجمًا ثفصیلیة للعوامل والمتغیرات في تأالت تتعلق بالمتابعة .المدینة

وكثافًة وتوزعًا ، واال فلیس في الواقع ما یجعل احدهما یحدث من دون االخر ، ال بل ان التغیر 
في احداهما یفضي الى حدوثه في االخر ، على اعتبار ان الغایة االساسیة من استحداث 

تلبیة الطلب المحلي على اقل تقدیر ، وهذا الیتم اال عبر الیات من  -دأمن حیث المب - الوظائف
ن بما یحقق درجة مقبولة من التكامل البنیوي والوظیفي تمكّ ،  التجاذب والتفاعل الوظیفي المشترك 

  .المكان من اداء مهمته الحضریة بكفاءة
جمالي في صورته والجل بیان هذا التكامل في صیغته الوظیفیة وحجم ونسبة التغیر اال

في البنیة العمرانیة للمجاورات السكنیة بخاصة والمدینة عامة ، كان هذا ) الخرقیة(التجاوزیة 
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الموضوع ، لنؤسس باتجاه مقترحات تخطیطیة لعالج مثل هكذا خروقات بنیویة ضرها اكبر من 
  .نفعها

ي على مستوى المجاورة ومن نافلة القول انه في الوقت الذي تغایرت فیه نسبة التغیر االجمال
الواحدة ولتینك الوظیفتین كل على انفراد ، طبقًا لعوامل ومتغیرات الحدوث ، فأن حاصل جمع 

ایضًا، مع االخذ في هذا الصدد حاالت الحدوث لالثنتین معًا سیتمخض عنه تباین المجاورات 
لحالة النهائیة خصائص ومزیات انتجت امن فقًا لما تتمتع به و باالعتبار خصوصیة كل منها 

  .للنسیج الوظیفي فیها الذي منحها خصوصیتها التي تختلف بها عن غیرها
%) ١١,٣٦(للتغیر االجمالي الوظیفي في مجاورة االمیر  )*(عمومًا فقد بلغت النسبة الكلیة

  ، احتلت بموجبها المرتبة الرابعة والعشرین ضمن  )**()١٣٠(من هیكلها العمراني ، جدول 
  

                                                             
ً للمعادلة اآلتیة )*(   -:تم احتسابھا طبقا

   
ً للتكرار اإلشارة والرجوع إلیھ لشمولھ جمیع المجاورات السكنیة في) ١٣٠(یعتمد الجدول  **)( ، وینسحب  ، منعا

  ) .٣٢(األمر على الخریطة 
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)
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اصناف التغیر الصناعي
 

االكثر تكرارا في مدینة النجف مابعد 
١٩٩٠
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وبالتالي فقد وقعت ضمن المستوى الثاني الصناف نسب ، سلسلة مراتب المجاورات بهذا الصدد 
  ).٣٣(التغیر الكلیة في المدینة ، خریطة 

هو حصیلة جمع حاالت نسب التغیر االجمالي التجاري ، ان ما بلغته المجاورة من مكانة 
وهذا یعني  ة العمرانیة فیهانیمن الب%) ٢,٣٦(غة والتغیر االجمالي الصناعي البال%) ٩(البالغة 

مترًا مربعًا من مساحة البناء العمراني في المجاورة، اي ) ١٤٨٦٦(انها افترشت حیزًا مساحیًا مقداره 
 ُ من المساحة الكلیة المقتطعة من التغیّرات الوظیفیة التجاریة والصناعیة ضمن %) ٤,٩١(مانسبته

  .) ١٣١(ف ، جدول الهیكل الوظیفي لمدینة النج
اما بالنسبة لمجاورة القادسیة فقد كان مقدار النسبة الكلیة للتغیر االجمالي الوظیفي فیها 

احتلت بموجبها ، للتغیر التجاري وما زاد فمن حصة التغیر الصناعي %) ١٠(، منها %) ١٣,٤٦(
المساحة المجتزأه  ع في المستوى الوظیفي الثاني فیما بلغتو الترتیب السادس عشر ضمن لها الوق

  .مترًا مربعاً ) ٣١٠٢(من البنیة العمرانیة 
من اجتماع نسبة التغیر %) ١٨,٧٧(حققت  فقدوعند االتجاه غربًا سنلج مجاورة الزهراء ، 

ارتقى بها الى الرتبة الحادیة عشرة ، كما انها وقعت ضمن المستوى ، االجمالي لكال الوظیفتین 
  .الثالث للتصنیف العام

فیما بلغت %) ٧(اورة الحوراء فقد بلغت نسبة التغیر االجمالي التجاري فیها اما مج
هي النسبة الكلیة للتغیر %) ٩,٣٣(للمؤسسات الصناعیة ، وبهذا تكون قد حققت %) ٢,٣٣(

ضمن سلسلة الترتیب  سعة والعشریناوعلى هذا فقد تراجع ترتیبها الى المرتبة الت. االجمالي فیها
  .للتصنیف العامالثاني مدینة ، فیما انتظمت مع مجاروات المستوى العام لمجاورات ال

هي %) ٨,٥(واذا ما تفحصنا النسبة الكلیة للتغیر االجمالي في مجاورة االنصار لوجدناها 
للصناعي ، وعلیه فقد اصطفت %) ٢,٧(و %) ٥,٨(حصیلة جمع نسب التغیر االجمالي التجاري 

 لفیما بلغت المرتبة الحادیة والثالثین ضمن هرم التسلس، ي مع نظیراتها المكونة للمستوى الثان
  .الوظیفي

والى الجنوب قلیًال حیث مجاورة القدس االول وازاء النسبة الكبیرة المتحققة من اجمالي 
وبالتالي كانت احدى ، فقد احتلت المرتبة الثالثة ضمن الترتیب العام %) ٣٤,٥٦(التغیرات والبالغة 

  .منها المستوى التصنیفي الرابعل مجاورات تشكّ ست 
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  )١٣٠(جدول 

          ١٩٩٠:النسبة الكلیة للتغیر االجمالي التجاري والصناعي ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف مابعد

 المجاورة ت
 ةالسكنی

نسبة التغیراالجمالي 
 التجاري

نسبة التغیراالجمالي 
 الكلیة النسبة الصناعي

 الرتبة للتغیر االجمالي
 العدد العدد

 ٢٤ ١١،٣٦ ٢،٣٦ ٩ االمیر ١
 ١٧ ١٣،٤٦ ٣،٤٦ ١٠ القادسیة ٢
 ١١ ١٨،٧٧ ٤،٧٧ ١٤ الزھراء ٣
 ٢٩ ٩،٣٣ ٢،٣٣ ٧ الحوراء ٤
 ٣١ ٨،٥٠ ٢،٧٠ ٥،٨٠ االنصار ٥
 ٣ ٣٤،٥٦ ١٠،٥٦ ٢٤ ١القدس ٦
 ٣٦ ٦،٢٠ ٠،٢٠ ٦ ٢القدس ٧
 ٣٠ ٨،٩٢ ١،٩٢ ٧ الثورة ٨
 ١٩ ١٢،٤٢ ٣،٤٢ ٩ الشرطة ٩

 ١٣ ١٦،٥٢ ٢،٥٢ ١٤ تموز-١٤ ١٠
 ٣٩ ٢،٥٢ ٠،٥٢ ٢ المعلمین ١١
 ٩ ٢٣،٩٠ ٣،٩٠ ٢٠ المثنى ١٢
 ٢٠ ١٢،١٦ ١،١٦ ١١ السعد ١٣
 ١٠ ٢١،٤٣ ٢،٤٣ ١٩ االشتراكي ١٤
 ٨ ٢٤،٨٣ ٠،٨٣ ٢٤ االسكان ١٥
 ٣٧ ٤،٦٠ ٠،٦٠ ٤ العدالة ١٦
 ٣٨ ٤،٥٩ ٠،٥٩ ٤ الفرات ١٧
 ٢٦ ١٠،٦٢ ١،٦٢ ٩ دیرالغ ١٨
 ٤ ٣٠،١٣ ٤،١٣ ٢٦ الصحة ١٩
 ٧ ٢٦،٧٧ ٣،٧٧ ٢٣ الكرامة ٢٠

الشعراء  ٢١
 ٢٢ ١١،٩٧ ١،٩٧ ١٠ والعلماء

 ٢٧ ١٠،٥٨ ١،٥٨ ٩ الحسین ٢٢
 ٥ ٢٧،٩٤ ٢،٩٤ ٢٥ الحنانة ٢٣
 ٣٣ ٧،٧٦ ١،٧٦ ٦ الجامعة ٢٤
 ٢٣ ١١،٥٥ ٣،٥٥ ٨ السالم ٢٥
 ١٢ ١٧،٩٤ ٣،٩٤ ١٤ الغري ٢٦
 ٣٢ ٧،٩٨ ٠،٩٨ ٧ باءاالط ٢٧
 ٣٥ ٧ ٢ ٥ الوفاء ٢٨
 ١٦ ١٣،٥٦ ٤،٥٦ ٩ العروبة ٢٩
 ٢٥ ١١،٢٢ ٥،٢٢ ٦ الجمعیة ٣٠
 ٢٨ ٩،٤٥ ٢،٤٥ ٧ العسكري ٣١
 ١٨ ١٣،٢٣ ٤،٢٣ ٩ المكرمة ٣٢
 ٤٠ ١،٣٥ ٠،٣٥ ١ ابي طالب ٣٣
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 ٢١ ١٢،٧٢ ٢،٧٢ ١٠ النصر ٣٤
 ١٤ ١٥،٣٠ ٣،٨٠ ١١،٥ المیالد ٣٥
 ١ ٥٣،٧٣ ١٢،٧٣ ٤١ ١الجدیدة ٣٦
 ٦ ٢٧،٤٦ ٤،٤٦ ٢٣ ٢الجدیدة ٣٧
 ١٥ ١٥،٢٦ ٤،٢٦ ١١ ٣الجدیدة ٣٨
 ٣٤ ٧،٢٩ ٢،٢٩ ٥ ٤الجدیدة ٣٩

المدینة  ٤٠
 ٢ ٤٦،٦٧ ١،٦٧ ٤٥ القدیمة

  .الدراسة المیدانیة : المصدر     

كنسبة %) ٦,٢(فقد حققت ، والى اقصى جنوب غرب المدینة حیث مجاورة القدس الثاني 
فیما حصل ، %) ٦(بنیة العمرانیة في المجاورة ، نال التغیر التجاري منهاتغیر كلي من ال

  .لذلك فقد وقعت ضمن الربع االخیر لمراتب نسب التغیر الكلي، فحسب %) ٠,٢(الصناعي على 
وباالتجاه شماًال نصل الى مجاورة الثورة التي تمكنت من جمع النسب االجمالیة للتغیر 

على الترتیب لتصبح النسبة الكلیة للتغیر االجمالي %) ١,٩٢(و %) ٧(التجاري والصناعي البالغة 
  .من مساحة العمران في المجاورة%) ٨,٩٢(الوظیفي فیها 

اما مجاورة الشرطة فقد ضمنت المستوى الثاني من التصنیف العام بحصولها على نسبة من 
  .مجاورةمن البنیة العمرانیة في ال%) ١٢,٤٢(التغیر الكلي االجمالي مقدارها 
من %) ١٦,٥٢(اجمالي بلغت  كليتموز فقد حققت نسبة تغیر  ١٤وللحدیث عن مجاورة 

للتغیر االجمالي %) ٢,٥٢(ومنها للتغیر االجمالي التجاري %) ١٤(بنیة المجاورة العمرانیة 
الصناعي ، وبهذا فقد حلت في الترتیب الثالث عشر لهرم تسلسل المجاورات في هذا الصدد 

  .ى الثالث لتصنیف النسب الكلیة للتغیر االجماليوضمن المستو 

  )١٣١(جدول 
  ١٩٩٠:المساحة الكلیة للتغیرالوظیفي االجمالي ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف مابعد

مساحة التغیر   المجاورة السكنیة  ت
مساحة التغیر  %  ٢م/ التجاري 

  %  ٢م/ الصناعي
  ٢م/ المجموع 

  

% 

  

  ٤,٩١  ١٤٨٦٦  ٢,١١  ١٣٠٢  ٥,٦٢  ١٣٥٦٤  االمیر  ١

  ١,٠٢  ٣١٠٢  ٠,٩٩  ٦١٢  ١,٠٣  ٢٤٩٠  القادسیة  ٢
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  ٢,٠١  ٦١٠٨  ٢,٢٣  ١٣٧٦  ١,٩٦  ٤٧٣٢  الزھراء  ٣

  ٠,٨٥  ٢٥٧٦  ٠,٦٢  ٣٨٤  ٠,٩٠  ٢١٩٢  الحوراء  ٤

  ١,٤٢  ٤٣٢٤  ٢,٠٥  ١٢٦٨  ١,٢٦  ٣٠٥٦  االنصار  ٥

  ٠,٨٨  ٢٦٩٢  ٠,٦٢  ٣٨٤  ٠,٩٥  ٢٣٠٨  ١القدس  ٦

  ٢,٨٨  ٨٧٢٦  ٠,٠٥  ٣٦  ٣,٦٠  ٨٦٩٠  ٢القدس  ٧

  ٠,١٨  ٥٥٠  ٠,٢٤  ١٥٢  ٠,١٦  ٣٩٨  الثورة  ٨

  ٠,٥٥  ١٦٩٦  ٠,٥٠  ٣١٣  ٠,٥٧  ١٣٨٣  الشرطة  ٩

  ٠,٣٨  ١١٧٨  ٠,٢١  ١٣٢  ٠,٤٣  ١٠٤٦  تموز ١٤  ١٠

  ٠,١٤  ٤٤٦  ٠,١٣  ٨٦  ٠,١٤  ٣٦٠  المعلمین  ١١

  ٠,٩٩  ٣٠٠٠  ٠,٦٣  ٣٩٠  ١,٠٨  ٢٦١٠  المثنى  ١٢

  ٤,٥٣  ١٣٧٢٤  ٠,٧٥  ٤٦٨  ٥,٤٩  ١٣٢٥٦  السعد  ١٣

  ١,٠٦  ٣٢١٦  ٠,٥٠  ٣١٠  ١,٢٠  ٢٩٠٦  االشتراكي  ١٤

  ١,٠٨  ٣٢٨٤  ٠,٢١  ١٣٤  ١,٣٠  ٣١٥٠  االسكان  ١٥

  ٠,٩٢  ٢٧٩٠  ٠,٦٠  ٣٧٤  ١,٠٠  ٢٤١٦  العدالة  ١٦

  ١,١٨  ٣٥٧٢  ٠,٥٩  ٣٦٤  ١,٣٣  ٣٢٠٨  الفرات  ١٧

  ١,٤١  ٤٢٧٤  ٠,٧٧  ٤٧٨  ١,٥٧  ٣٧٩٦  الغدیر  ١٨

  ٠,٦٩  ٢٩٢٦  ٠,٣٧  ٢٢٨  ١,١١  ٢٦٩٨  الصحة  ١٩

  ٠,٧٩  ٢٤١٠  ٠,٣٧  ٢٢٨  ٠,٩٠  ٢١٨٢  الكرامة  ٢٠

  ٠,٥٨  ١٧٧٠  ٠,٥٥  ٣٤٠  ٠,٥٩  ١٤٣٠  الشعراء والعلماء  ٢١

  ٠,٧٤  ٢٢٦٢  ٠,٣٧  ٢٢٨  ٠,٨٤  ٢٠٣٤  الحسین  ٢٢

  ٢,٣٩  ٧٢٦٤  ٠,٢٤  ١٤٨  ٢,٩٥  ٧١١٦  الحنانة  ٢٣

  ٤,٩٦  ١٥٠٤١  ٤,١٤  ٢٥٥١  ٥,١٨  ١٢٤٩٠  الجامعة  ٢٤

  ٨,٥٣  ٢٥٨٣٨  ١١,٧٩  ٧٢٦٤  ٧,٧٠  ١٨٥٧٤  السالم  ٢٥
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  ٢,٠٢  ٦١١٦  ٢,١٢  ١٣٠٦  ١,٩٩  ٤٨١٠  الغري  ٢٦

  ٠,٧٤  ٢٢٦٨  ٠,١٨  ١١٤  ٠,٨٩  ٢١٥٤  االطباء  ٢٧

  ٢,٤٠  ٧٢٧٢  ٤,٣١  ٢٦٥٦  ١,٩١  ٤٦١٦  الوفاء  ٢٨

  ٦,٣٠  ١٩٠٧٢  ١٣,٥٣  ٨٤٤٤  ٤,٤٠  ١٠٦٢٨  العروبة  ٢٩

  ٢,٦٣  ٧٩٦٢  ٥,٥٩  ٣٤٤٤  ١,٨٧  ٤٥١٨  الجمعیة  ٣٠

  ٣,٣٣  ١٠٠٩٢  ٦,٠٨  ٣٧٤٦  ٢,٦٣  ٦٣٤٦  العسكري  ٣١

  ٦,٢٢  ١٨٨٣٣  ٩,٥٦  ٥٨٩١  ٥,٣٦  ١٢٩٤٢  المكرمة  ٣٢

  ٠,٢٠  ٦١٢  ٠,١٧  ١٠٨  ٠,٢٠  ٥٠٤  ابي طالب  ٣٣

  ٤,٥٧  ١٣٨٤٦  ٥,٧٤  ٣٥٣٦  ٤,٢٧  ١٠٣١٠  النصر  ٣٤

  ٣,٦٩  ١١١٦٩  ٥,٨٠  ٣٥٧٦  ٣,١٤  ٧٥٩٣  المیالد  ٣٥

  ٧,٥٩  ٢٢٩٨٢  ٧,٧٣  ٤٧٦١  ٧,٥٥  ١٨٢٢١  الجدیدةاالولى  ٣٦

  ٠,٦٦  ١٩٩٩  ١,٥١  ٩٣٧  ٠,٤٤  ١٠٦٢  الجدیدةالثانیة  ٣٧

  ٢,٣٧  ٨٢٧٠  ٢,٥٨  ١٥٩٣  ٢,٧٦  ٦٦٧٧  ةالجدیدةالثالث  ٣٨

  ٢,٢٨  ٦٩٢٨  ٢,٦٨  ١٦٥١  ٢,١٨  ٥٢٧٧  الجدیدةالرابعة  ٣٩

  ٨,١٧  ٢٤٧٥٨  ٠,٤٤  ٢٧٦  ١٠,١٥  ٢٤٤٨٢  المدینة القدیمة  ٤٠

  ١٠٠  ٣٠٢٦٨٠  ١٠٠  ٦١٥٨٣  ١٠٠  ٢٤١٠٩٧  المجموع

 .الدراسة المیدانیة : المصدر  

المعلمین ، فقد كانت من اقلها بواقع  ولمتابعة النسبة الكلیة للتغیرات االجمالیة في مجاورة
وفي ذیل قائمة التدرج الهرمي وكذلك في ادنى مستویات ، من البنیة العمرانیة للمجاورة %) ٢,٥٢(
  .التصنیف لنسب التغیر الكلیة في المدینة) االول(

وباالنتقال الى مجاورة المثنى فقد كانت حصتها من النسبة الكلیة للتغیر االجمالي 
منها للتغیر االجمالي التجاري %) ٢٠(من الهیكل العمراني في المجاورة ، وبواقع ) %٢٣,٩٠(
سیما وان المجاورة ، لنظیره الصناعي ، وهي نسبة مهمة لها دالالتها في هذا السبیل %) ٣,٩٠(و

، عمومًا فقد ضمنت لنفسها المرتبة التاسعة ) هكتاراً  ٢٩,٨(المحدودة نسبیًا  ةمن ذوات المساح
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سلسلة المراتب العامة والمستوى الرابع ضمن التصنیف العام بحسب النسبة الكلیة للتغیرات ضمن 
  .االجمالیة

كنسبة تغیرات كلیة اجمالیة وكالعادة مركز %) ١٢,١٦(اما مجاورة السعد فقد تمكنت من 
ة فیما كانت نسب، %) ١١(الثقل فیها یعود لصالح التغیر التجاري وبنسبة تغیر اجمالي قدرها 

وقعت بموجبه في المستوى الثاني والمرتبة العشرین ضمن %) ١,١٦(التغیر االجمالي الصناعي 
  .تسلسالتها على مستوى المدینة

من مساحة %) ٢١,٤٣(ولالطالع على ذات النسبة في مجاورة االشتراكي ، فقد بلغت 
ُ . مترًا مربعًا ) ٣٢١٦(یقابلها .  العمران السكني في المجاورة من المساحة %) ١,٠٦(اي نسبته
  .حققت على اثرها المرتبة العاشرة والمستوى الرابع على الترتیب .المجتزأه على صعید المدینة 

%) ٢٤,٨٣(ولبیان الواقع النسبي للتغیرات الكلیة االجمالیة في مجاورة االسكان ، فقد حققت 
فیما %) ٢٤(ري بواقع ، كانت الحصة االكبر للتغیر االجمالي التجا هامن المعمور السكني فی

ریب كبیرة في دالالتها  منها ، وهذه النسبة بال%) ٠,٨٣(كانت نسبة التغیر االجمالي الصناعي 
الحجم المساحي الذي ترتكز محدودیة خاصة اذا ما علمنا  ، ومعطیاتها ازاء عملیة التغیر الوظیفي

توى الرابع ضمن سلسلة تصنیف وعلیه فقد حققت المس هكتارًا فقط) ٣٠,٧(علیه المجاورة والبالغ 
  .التغیرات الكلیة األجمالیة

، العدالة المتجاورتین  ولبیان ما تحقق من النسبة الكلیة للتغیر االجمالي في المجاورتین
في  ةلكل منهما من البنیة العمرانی%) ٤,٥٩(وفي الثانیة %) ٤,٦(والفرات ، فقد بلغت في االولى 

لذلك فقد كانتا في اخر ، محدودة بالنظر لحداثة نشأتیهما نسبیًا كلیهما على الترتیب ، وهي نسب 
االدنى ) االول(فضًال عن وقوعهما ضمن المستوى  ، مراتب المجاورات لالركب ضمن تسلس

  . لتصنیف النسب الكلیة للتغیرات االجمالیة
ا والى مجاورة الغدیر ، حیث بلغت النسبة الكلیة للتغیرات االجمالیة الوظیفیة فیه 

منها ، جعلها %) ٩(جلها للتغیر االجمالي التجاري وبواقع . هامن مجمل العمران فی%) ١٠,٦٢(
تحتل الربع الثالث لسلسلة مراتب المجاورات ، فیما اصطفت مع مجاورات المستوى الثاني لتصنیف 

  .النسب الكلیة للتغیر الوظیفي
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الصحة ، وجدناها ولمواصلة البحث في ما تحقق من نسب تغیر كلیة في مجاورة 
، وهي بالتأكید كبیرة ال یمكن لمثلها اال ان تكون ضمن اعلى المجاورات تراتبًا %) ٣٠,١٣(

  .ب ومستویات التصنیف العام بهذا الصددتومستوًى من بین مرا
واذا ما دققنا النظر في مجاورة الكرامة ، فقد حازت على قدر من النسبة الكلیة للتغیر 

مترًا مربعًا من ) ٢٤١٠(اي بواقع  . من التشكل البنیوي للمجاورة%) ٢٦,٧٧(االجمالي بلغت 
  .اجمالي المقتطع من بنیة المدینة 

فقد اقتربتا من ، اما مجاورتا الشعراء والعلماء والحسین ولتجاورهما المكاني ولعوامل اخرى 
ولى ما نسبته ، فقد نالت اال بعضهما نسبیًا فیما حازتاه من النسبة الكلیة للتغیر االجمالي

 %)١٠(االجمالي منها التجاري من مساحة العمران في المجاورة كانت حصة التغیر %) ١١,٩٧(
من البناء العمراني %) ١٠,٥٨(، فیما بلغت النسبة الكلیة للتغیر االجمالي في مجاورة الحسین 

عتا ضمن الربع وطبقًا لهذا التقارب فقد وق، %) ٩(، حصة التغیر التجاري االجمالي منها  فیها
  .الثالث لتسلسل مراتب المجاورات والمستوى الثاني الصناف النسب الكلیة االجمالیة العام

ُ واما مجاورة الحنانة فكان رصیدها من ذات  من البناء الوظیفي %) ٢٧,٩٤(التغیر ما نسبته
المستویات  )الخامس(للمجاورة ، وهي كبیرة من دون ادنى شك اهلتها الن تقترب كثیرًا من اعلى 

وقد بلغت هذه النسبة من حاصل  .بحسب التصنیف العام لنسب التغیر الوظیفي الكلیة في المدینة
ونظیرتها الخاصة بالتغیر االجمالي الصناعي %) ٢٥(جمع نسبة التغیر االجمالي التجاري البالغة 

رئیسة وصغر وكان لموقع المجاورة من محاور الحركة ال،  المدینةمن بنیة %) ٢,٩٤(بمقدار 
  .مساحتها نسبیًا اثر بارز في هذا القدر من التغیر الوظیفي

ولبحث واقع النسبة الكلیة للتغیر االجمالي للوظیفیتین التجاریة والصناعیة في مجاورة 
كالعادة جاءت نسبة و من الهیكل العمراني للمجاورة ، %) ٧,٧٦(الجامعة ، فقد استقرت على 

ى ادناها قیاسًا بالمتحقق من التغیر الوظیفي التجاري وبواقع التغیر االجمالي الصناعي عل
  .مستوى الثاني من مستویات نسبة التغیر الوظیفي الكليالمنها ، وقعت بمقتضاها في %) ١,٧٦(

واخرى للتغیر االجمالي %) ٨(فیما حققت مجاورة السالم نسبة تغیر اجمالي تجاري بواقع 
العمرانیة لكل منهما على انفراد ، تشكلت منهما النسبة من البنیة %) ٣,٥٥(الصناعي بمقدار 

جعلها ضمن ، من هیكل المجاورة الوظیفي %) ١١,٥٥(الكلیة للتغیر االجمالي الوظیفي أي بواقع 
فضًال عن اصطفافها مع المجاورات التي شكلت المستوى ، الربع الثالث لتراتب المجاورات العام 
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الرغم من تواضع هذه النسبة اال انها كبیرة ومهمة في قیاسات  وعلى. الثاني لنسب التغیر الكلیة
،  هكتاراً ) ٢١٥(خاصة اذا ماعلمنا انها ذات مساحة مترامیة االطراف نسبیًا ، حجم التغیر 

  .وینسحب االمر على نظیراتها ذوات المساحات الفسیحة ایضاً 
لى نسبة من التغیر الكلي اما مجاورة الغري ذات المساحة المحدودة نسبیًا ، فقد استقرت ع

من البناء العمراني في المجاورة ، كانت نسبة التغیر التجاري %) ١٧,٩٤(االجمالي بلغت 
،  من حصة التغیر االجمالي الصناعي%) ٣,٩٤( هفیما المتبقي وقدر %) ١٤(االجمالي منها 

، فضًال  اورات المدینةاالمر الذي جعلها عند بدایة الربع الثاني من سلسلة مراتب التغیر الكلي لمج
  .عن احتاللها موقعًا ضمن المستوى الثالث من مستویات نسب التغیر الوظیفي الكلي

كنسبة تغیر كلي للوظیفتین %) ٧,٩٨(وعند الخوض في مجاورة االطباء نجدها حازت على 
لتجاري كانت نسبة التغیر ا، التجاریة والصناعیة معًا ، من مجمل البناء العمراني في المجاورة 

وعلى هذا فقد انتظمت مع المجاورات التي احتلت ادنى المراتب في  .%)٧(االجمالي منها 
مترًا مربعًا ) ٢١٦٨(اقتطعت مؤسساتها مساحة اجمالیة قدرها ،  تسلسلها واقل المستویات في نسبها

  .على مستوى المدینة%) ٠,٧٤(، و من المساحة الكلیة للمجاورة%) ٣,٣١(أي ما نسبته 
ذا ما ولجنا فضاء المجاورات السكنیة ذوات المجاالت الفسیحة كما في الوفاء ، العروبة، وا

نجدها ابتعدت عن المراتب والمستویات  . الجمعیة ، العسكري ، المكرمة ، النصر ، المیالد
فقد سجلت نسبًا كلیة للتغیر االجمالي في ، المتقدمة الصناف نسب التغیرات الكلیة في المدینة 

، % ١٣,٢٣، % ٩,٤٥، % ١١,٢٢، % ١٣,٥٦، % ٧(ظیفتین المذكورتین قوامها الو 
لكل منها على الترتیب من الهیكل العمراني ، وفي ضوء ذلك فقد احتلت %) ١٥,٣٠، % ١٢,٧٢

تدرجت تنازلیًا ثم مواقعها ضمن مراتب التغیر الكلي بدءًا من المرتبة الرابعة عشر لمجاورة المیالد 
امسة والثالثین لمجاورة الوفاء ، كما انها وقعت ضمن المستوى الثاني لنسب التغیر حتى المرتبة الخ

افتتحت نسبتها المستوى الثالث الذي یمثل موقعًا  ذا ، الوظیفي الكلیة بأستثناء مجاورة المیالد
  .وسطیًا بینها

ؤكد ت، ل اعالهان نظرة متأنیة الحجام التغیرات الوظیفیة الكلیة المتحققة في المجاورات السبع 
، فیما حازت مجاورة العروبة  مؤسسة) ٣٠٩(، فقد نالت مجاورة الوفاء  ببیان تفوقها المطلق بعامة

) ٥٢٢(مؤسسة واستقرت مجاورة العسكري على ) ٣٥٥(مؤسسة ونالت مجاورة الجمعیة ) ٦٤٥(
 حصدت مجاورة النصر حین مؤسسة في) ٧١٥(فیما هیمنت مجاورة المكرمة على ، مؤسسة 
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، وهنا نؤكد مرة اخرى فعل سعة  مؤسسة) ٦٧٥(مؤسسة وتمكنت مجاورة المیالد من ) ٦٨٦(
، مصداق ذلك مقدار حیازتها من المساحة  المساحة في مقدار نسب التغیر الوظیفي المتحققة

المقتطعة من هیكل مجاوراتها او من الحجم االجمالي للمساحة المخترقة وظیفیًا على مستوى 
جاءت من بین عدد محدود من المجاورات السكنیة في احتاللها قصب السبق في هذا  المدینة ، اذ

  .)١٣١(الصدد ، ینظر الجدول 
وباالنتقال الى قاطع الجدیدات االربع نجدها تفاوتت في مقدار ما تم تحقیقه من النسب 

. ي هذا الصددالكلیة للتغیر االجمالي وكذلك الحال مع مراتبها ومستویاتها ضمن الترتیب العام ف
، وعلى كل حال فقد حققت مجاورة الجدیدة  طبقًا لخصائص كل منها رغم وجود مشتركات بینیة

هذا ب هي، و  من حجم العمران فیها%) ٥٣,٧٣(االولى اعلى نسبة تغیر كلي على االطالق بواقع 
ة التغیر ، كانت حص مؤسسة) ٥٧٠(حققت  اذ،  هرم المراتب في المدینة) االولى(فقد احتلت قمة 
فیما كان رصید التغیر ، %) ٤١(مؤسسة وبنسبة تغیر اجمالي قدرها ) ٤٣٥(التجاري منها 
اي  .من مساحة هیكلها العمراني%) ١٢,٧٣(وبنسبة تغیر اجمالي قوامها ) ١٣٥(الصناعي منها 

ى من اجمالي المساحة المخترقة وظیفیًا عل%) ٧,٦(مترًا مربعًا بما نسبته ) ٢٢٩٨٢(ما مجموعه 
  .صعید المدینة
عامل القرب المكاني من المنطقة التجاریة المركزیة ابرز االثر في االستحواذ على لان لقد ك

لكفیل بتحقیق هذه النسبة العالیة ، هكذا حجم مطلق ، كما ان انتشاره فوق مساحة محدودة نسبیًا 
  .وى المدینة بعامةوالمرتبة المتقدمة للمجاورة ، مما یؤكد خصوصیتها ضمن قاطعها وعلى مست

ها البنیوي لیمن تشك%) ٢٧,٤٦(اما مجاورة الجدیدة الثانیة فقد حققت نسبة تغیر كلي قوامها 
ر االجمالي التجاري  نظیره الصناعي على  منها ، فیما حصل%) ٢٣(، كانت حصة التغیّ

یة العام منها ، وهي بهذا احتلت المرتبة السادسة ضمن تسلسل مراتب نسب التغیر الكل%) ٤,٤٦(
  .، فضًال عن تمكنها من المستوى الرابع ضمن مستویات التصنیف الوظیفي االجمالي

كان المتحقق منها  اذاما مجاورة الجدیدة الثالثة فقد تراجعت عن سابقتیها في هذا الصدد ، 
، احتلت بموجبها الترتیب الخامس عشر والمستوى الثاني  هامن المساحة المعمورة فی%) ١٥,٢٦(

  .غیر االجماليللت
ة ضمن  قاطعها والرابعة والثالثین على خیر فیما حلت مجاورة الجدیدة الرابعة في المرتبة اال

ورغم ان حجم  .مستوى المدینة الى جانب مجاورات المستوى الثاني من نسب التغیر الوظیفي الكلي
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ساحة الكبیر نسبیًا جعلها التغیرات المطلقة فیها اكبر مما في سابقتها ولو قلیًال ، اال ان حجم الم
  .متأخرة نسبیًا في مرتبة 

اما ختامها فمع مجاورات المدینة القدیمة ، اذ احتلت ثاني اعلى مرتبة بعد مجاورة الجدیدة 
مترًا مربعًا ) ٢٤٧٥٨(یقابلها %) ٤٦,٦٧(االولى ، فقد حققت نسبة كلیة للتغیر االجمالي مقدارها 

تقریبًا من اجمالي مساحة التغیرات الوظیفیة %) ٨,٢(ي ما نسبته من مساحة البناء العمراني فیها أ
المستویات الوظیفیة الذي تشكل ) الخامس(، فضًال عن وقوعها ضمن اعلى على مستوى المدینة 

امر طبیعي ان لم یكن حتمیًا من الناحیة هو منها والجدیدة االولى ومجاورة الصحة فحسب ، و 
  .ألولى ومركزها التأریخيالوظیفیة ، فهي منطقة النشأة ا

  :التغیر من الوظیفیة السكنیة إلى وظائف أخرى ٣-٤
كما ان البنیة العمرانیة لمدینة النجف قد شهدت تغیرات وظیفیة تجاریة وصناعیة ، فأن 
اخرى غیرها قد حدثت ، االمر الذي تسبب في خروقات جدیدة جعلتها اكثر بعدًا عن المسار 

ان لم تكن سائرة فیه بل هي ، تكون من السبیل العشوائي المنفلت الوظیفي المنضبط اقرب ما 
كذلك ، استجابة لتأثیرات العوامل الضاغطة بهذا االتجاه ، السیما في فترة زمنیة بعینها ، ما یدعو 

سیما وانها ، الى اتخاذ كل ما هو جاد وضروري لتحقیق حالة االنضباط والتوازن والكفاءة في االداء
ینیة من االهمیة بمكان في امكانیة توفیر مقومات النهوض بواقعها الراهن لتوازي تؤدي وظیفة د

مراتب مدن كبرى في انتظامها وتنظیمها عمرانیًا ووظیفیًا ومجالیًا ، كبیئة حضریة تحقق هذا 
  .المعنى بجدارة

جدول  ، تغیراً ) ١٥٠(عمومًا فقد تحقق قدرًا من التغیرات الوظیفیة االخرى بأجمالي عام بلغ 
یر العوامل المتسببة في حدوثها ثتوزعت على امتداد مدة الدراسة بأحجام متغایرة طبقًا لتأ. ) ١٣٢(

  .كل بحسبه
مؤسسة ) ١٠٣(جاءت التغیرات الدینیة ممثلة بدور العبادة بشكل اساسي في مقدمتها بواقع 

مدة الزمنیة بفئاتها فرضت هیمنتها الحجمیة على امتداد ال .من االجمالي العام%) ٦٨,٩(بنسبة 
اربع مؤسسات ، مثلت خط الشروع لتغیر بأحجام ) ١٩٩٣-١٩٩٠(الخمس ، بلغت الفئة االولى 

من %) ٧,٨(ثمان منها بنسبة ) ١٩٩٧- ١٩٩٤(نالت الفئة الثانیة  فقداكبر في الفئات االخرى ، 
رة منها بواقع ثالث عش) ٢٠٠١-١٩٩٨(اجمالي المؤسسات الدینیة ، في حین حققت الفئة الثالثة 

  اثنتین وعشرین اخرى بنسبة) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(فیما حازت الفئة الرابعة ، %) ١٢,٦(
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  ) ١٣٢( جدول 

  ١٩٩٠: التغیرات الوظیفیة االخرى ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف مابعد

 التغیر           
التعلیمیة  الدینیة المدة

المجتمع  الخاصة والثقافیة
 موعالمج العامة المدني

٤ - - - - ٤ ١٩٩٣- ١٩٩٠ 

٨ - - - - ٨ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 

١٣ - - - - ١٣ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 

٢٦ - - ١ ١ ٢٤ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 

٩٩ ١٢ ٧ ٦ ٢٠ ٥٤ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

 ١٥٠ ١٢ ٧ ٧ ٢١ ١٠٣ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر     

من ست وخمسین مؤسسة بواقع ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(كنت الفئة الخامسة تم حین في، %)٢١,٤( 
من اجمالي الصنف ، توزعت في معظم المجاورات السكنیة بأعداد متباینة ، لم تؤخذ %) ٥٤,٤(

  ).١٣٣(، جدول وتوزیعها  معاییر الحجم السكاني في االعتبار عند تأسیسها
) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(ظاهرة التغیر الوظیفي  اما بقیة التغیرات فقد توافقت في بدایتها مع انطالقة

  .في البنیة العمرانیة لمدن البالد بعامة ومنطقة الدراسة بخاصة
توزعت ، من االجمالي العام %) ١٤(منها بنسبة ) ٢١(فأما المؤسسات التعلیمیة فقد حققت 

ُ  - في عدٍد من المجاورات السكنیة حول المحور الرئیس النجف   .الكوفة او قریبًا منه
من المجموع %) ٤,٧(فقد نالت سبعًا منها بواقع  )*(ات االستخدام الخاصو ا التغیرات ذوأم

  .الكلي ، توزعت مكانیًا حول ذات المحور سابق الذكر

  ) ١٣٣( جدول 
  ١٩٩٠: التوزیع المكاني الحجام التغیرات الوظیفیة االخرى في مدینة النجف مابعد 

                                                             
 .تشمل مقرات األحزاب السیاسیة ومكاتب الشخصیات النیابیة) *(
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 الصنف ت
التعلیمیة  الدینیة

المجتمع  اصةالخ والثقافیة
 العامة المدني

 المجموع
 العدد العدد العدد العدد العدد

 ١٦ ٢ ٢ ٢ ٤ ٦ االمیر ١
 ١ - - - - ١ القادسیة ٢
 ٣ - - - - ٣ الزھراء ٣
 ٤ ١ ١ - - ٢ الحوراء ٤
 ١ - - - ١ - االنصار ٥
 ٢ - - - - ٢ ١القدس ٦
 ١ - - - - ١ الشرطة ٧
 ١ - - - - ١ المعلمین ٨
 ٥ ١ - - ٢ ٢ الشتراكيا ٩

 ٥ - - - ٣ ٢ المثنى ١٠
 ١١ - ١ ١ ٥ ٤ السعد ١١
 ٤ - - ٢ ١ ١ الغدیر ١٢
 ٦ ٤ - - ١ ١ الفرات ١٣
 ٢ - - - - ٢ الكرامة ١٤
 ٢ - - - ١ ١ الصحة ١٥
 ٤ ١ - - ٢ ١ العدالة ١٦

الشعراء  ١٧
 ١ - - - - ١ والعلماء

 ٥ ٢ ١ - - ٢ الحسین ١٨
 ٦ - - ١ - ٥ الحنانة ١٩
 ٦ - - - - ٦ الجامعة ٢٠
 ٧ ١ ١ - - ٥ السالم ٢١
 ١ - - - - ١ الغري ٢٢
 ٣ - - ١ - ٢ االطباء ٢٣
 ٣ - - - - ٣ الوفاء ٢٤
 ٤ - - - ١ ٣ العروبة ٢٥
 ٦ - - - - ٦ الجمعیة ٢٦
 ٣ - - - - ٣ العسكري ٢٧
 ٥ - - - - ٥ المكرمة ٢٨
 ٤ - - - - ٤ النصر ٢٩
 ٩ - - - - ٩ المیالد ٣٠
 ٢ - - - - ٢ ابي طالب ٣١
 ٦ - ١ - - ٥ ١جدیدة ٣٢
 ٥ - - - - ٥ ٢جدیدة ٣٣
 ٢ - - - - ٢ ٣جدیدة ٣٤
 ٢ - - - - ٢ ٤جدیدة ٣٥

المدینة  ٣٦
 ٢ - - - - ٢ القدیمة
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 ١٥٠ ١٢ ٧ ٧ ٢١ ١٠٣ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر     

من التغیرات ، كانت جمیعها من حصة الفئة  بعٍ فیما حصلت مؤسسات المجتمع المدني على س
  ).٢٠٠٩- ٢٠٠٦(الخامسة

من المجموع %) ٨(اما تغیرات القطاع العام فقد تمكنت من اثنتي عشرة مؤسسة ، بنسبة 
وعلى الرغم من محدودیة حجم التغیرات المذكورة  . توزعت في جهات عدة من المدینة، االجمالي 

لسلسة الخروقات االخرى في البنیة العمرانیة للمدینة ، سیما وان كًال ، اال انها بمثابة حلقة مضافة 
منها تحتل وحدة سكنیة مستقلة ، وما یمكن ان تؤدیه من تناقض وظیفي وخرق للخصوصیة 

  . طبقًا لمهام كل منها ، مما یستدعي معالجات تخطیطیة جادة وشاملة، االجتماعیة 
انها تتصف ، ن من القول في مجتمع المدینة ، تمكّ  ان نظرة شاملة لمجمل التغیرات الوظیفیة

بطبیعتها الممیزة كل بحسب احجامها ومواقع مؤسساتها والعوامل المؤثرة فیها وانماطها وشكل 
وبالتالي  ،فضًال عن تخصصاتها الوظیفیة وعالئق االرتباط القائمة بینها، حركتها وسرعة انتشارها 

  .حسب مرحلته حالة التشكل النهائي للمشهد الحضري
وبغیة الكشف عن طبیعة التغیرات الوظیفیة االجمالیة في انماطها المكانیة وشكل حركاتها في 

، ومن ادراك حقیقة ) ١٣٤(مجتمع المدینة ، فقد تم اعتماد النسب االجمالیة للتغیر ، جدول 
تأكد المبتغى على قوة ارتباطها ، ی -  االرتباط بین هذه النسب فیما اذا كانت متشابهة ام متعارضة

فقد ) معامل االرتباط(ومن اعتماد التقنیة االحصائیة . صعید النمط مكانیًا والحركة شكًال وسرعًة 
وفي هذا بینة تؤكد تسارع التغیرات . اثبتت نتائج تطبیقها ایجابیة وقوة العالقة بین التغیرات اجماًال 

  ، كما ان حركتها الوظیفیة الستعماالت االرض الحضریة في منطقة الدراسة

  )١٣٤(جدول 

  ١٩٩٠: مراتب نسب التغیرات الوظیفیة االجمالیة السنویة حسب المجاورات السكنیة في مدینة النجف مابعد 

المجاورة   ت
 السكنیة

من سكني الى 
 تجاري

من سكني الى 
 صناعي

من سكني الى 
 أخرى

 الرتبة الرتبة الرتبة
 ١ ١٠ ٩ االمیر ١
 ٩ ١٧ ٢٠ القادسیة ٢
 ٧ ١١ ١٢ الزھراء ٣
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 ٦ ١٩ ٢٦ الحوراء ٤
 ٩ ٨ ١٤ االنصار ٥
 ٨ ١٨ ٢٩ ١القدس ٦
 - ٣٥ ٣٠ ٢القدس ٧
 - ٣٣ ٣٤ الثورة ٨
 - ٢٥ ٣٣ الشرطة ٩

 - ٣٠ ٣٢ تموز ١٤ ١٠
 ٩ ٣٤ ٣٥ المعلمین ١١
 ٥ ٢٢ ٢١ المثنى ١٢
 ٢ ٢٤ ١٦ السعد ١٣
 ٥ ٢٦ ٢١ االشتراكي ١٤
 - ٣٣ ١٦ االسكان ١٥
 ٦ ٢١ ٢٧ عدالةال ١٦
 ٤ ٣١ ٣٠ الفرات ١٧
 ٦ ٢٠ ١٩ الغدیر ١٨
 ٨ ٢٦ ٢٤ الصحة ١٩
 ٨ ٢٣ ٢٢ الكرامة ٢٠

الشعراء  ٢١
 ٩ ٢٧ ٢٨ والعلماء

 ٥ ٢٦ ٢٥ الحسین ٢٢
 ٤ ٢٩ ٢٣ الحنانة ٢٣
 ٤ ١٢ ١٠ الجامعة ٢٤
 ٣ ٣ ٧ السالم ٢٥
 ٩ ١٥ ١٧ الغري ٢٦
 ٧ ٣٢ ٣١ االطباء ٢٧
 ٧ ٩ ١٣ الوفاء ٢٨
 ٦ ٢ ٦ لعروبةا ٢٩
 ٤ ٥ ١٥ الجمعیة ٣٠
 ٧ ٢٨ ٨ العسكري ٣١
 ٥ ١ ٢ المكرمة ٣٢
 ٨ ٣٣ ٣٦ ابي طالب ٣٣
 ٦ ٦ ١ النصر ٣٤
 ٣ ٤ ٣ المیالد ٣٥
 ٤ ٧ ٤ الجدیدة االولى ٣٦
 ٥ ١٦ ١١ الجدیدةالثانیة ٣٧
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 ٨ ١٤ ١٨ الجدیدةالثالثة ٣٨

الجدیدة  ٣٩
 ٨ ١٣ ١٩ الرابعة

المدینة  ٤٠
 ٨ ٢٥ ٥ القدیمة

  . الدراسة المیدانیة : المصدر     

كما امكننا من تنمیط التغیرات ) ١٣٥(اخذت شكل موجات متعاقبة امكن نمذجتها في الجدول 
  ).١٣٦(جدول . ائتالفها معًا النمط النهائي للتغیرات التجاریة والصناعیة االجمالیة أنتجمكانیًا ، 

  )١٣٥(جدول 

  . ١٩٩٠: اورات السكنیة في مدینة النجف مابعد موجات التغیرات الوظیفیة بحسب المج

 ت
مجاورات التغیرات 

ذوات الصعود 
 الدائم

مجاورات 
التغیرات ذوات 

 الھبوط الدائم

مجاورات التغیرات 
ذوات الصعود ثم 

 الھبوط

مجاورات التغیرات 
ذوات الھبوط ثم 

 الصعود
 القادسیة ٢القدس تموز ١٤ االمیر ١
 الحوراء اكياالشتر المعلمین الزھراء ٢
 االنصار االسكان المثنى السعد ٣
 ١القدس الحنانة الفرات الجامعة ٤
 الثورة العسكري الغدیر السالم ٥
 الشرطة المدینة القدیمة الصحة الغري ٦
 العدالة ـــــ الكرامة الوفاء ٧
 الجمعیة ـــــ الشعراء والعلماء العروبة ٨
 لثةالجدیدةالثا ـــــ الحسین المكرمة ٩

 الجدیدة الرابعة ـــــ االطباء النصر ١٠
  ـــــ ابي طالب المیالد ١١
 ـــــ ـــــ ـــــ الجدیدة االولى ١٢
 ـــــ ـــــ ـــــ الجدیدةالثانیة ١٣

  .الدراسة المیدانیة: المصدر 

 والجل رسم الصورة المتكاملة لتلكم التغیرات في المدینة على وفق الفئات الزمنیة الخمس
  .)*()٣٤(، كان البد من الخریطة ) ٢٠٠٩-١٩٩٠(عبر مدة الدراسة 

                                                             
 تتم المقارنة بین االعمدة التي تعود لنفس الصنف على صعید المدینة ولیس بین االعمدة ضمن المجاورة) (*

  .الواحدة اذ ان لكل تغیر وظیفي حجمھ الكلي الذي یختلف بھ عن غیره من التغیرات االخرى
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  )١٣٦(جدول 

  ١٩٩٠: التجاریة والصناعیة في مدینة النجف مابعد االنماط المكانیة للتغیرات 

تجاري بنسبة 
 ً  عالیة جدا

صناعي بنسبة 
 ً صناعي  تجاري وسط صناعي عالي تجاري عالي عالیة جدا

 دون الوسط
 تموز-١٧ الحوراء القادسیة ادسیةالق االمیر االمیر

 المعلمین ١القدس الزھراء الزھراء االنصار الجامعة
 ٢القدس ٢القدس الحوراء االنصار السالم السالم
 الثورة المثنى ١القدس السعد الوفاء العروبة
 االسكان االشتراكي الغدیر االسكان العروبة العسكري
 الفرات ةالعدال الجامعة الغدیر الجمعیة المكرمة
 االطباء الفرات الغري الغري المكرمة النصر
 ابي طالب الصحة الجدیدة الثانیة الجمعیة النصر المیالد

 ـــــــ الكرامة الجدیدة الثالثة الجدیدة الثانیة المیالد الجدیدة االولى
 ـــــــ ءالشعراء والعلما الجدیدة الرابعة الجدیدة الثالثة الجدیدة االولى المدینة القدیمة

 ـــــــ الحسین ـــــــ الجدیدة الرابعة ـــــــ ـــــــ
 ـــــــ الحنانة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ
  . الدراسة المیدانیة : المصدر 
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خریطة 
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موجات التغیر الوظیفي في مدینة النجف مابعد 
١٩٩٠
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الم
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الدراسة المیدانیة
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٣٠٦ 
 

  :التغیر ضمن الصنف الوظیفي في المنطقة التجاریة المركزیة ٤-٤
ُ من خروقات ضمن البنیة العمرانیة في لم یقتصر التغیر الوظیفي على ما ما  احدثه

المدینة انما تعداه للتغیر في الصنف او ضمنه ، السیما في المنطقة التجاریة المركزیة ذات 
هو خارجي ماا نهالوظیفي التجاري ، ومدعاة ذاك اسباب وعوامل عدة م) اصالً (التخصص 

درجة التحول في طبیعة النظام  ارتبط في انفتاح السوق على الخارج ، طبقًا لسرعة ومستوى
االقتصادي للبالد ، ومنها ما هو داخلي یتعلق بالمستوى االقتصادي والحالة االجتماعیة للسكان، 
فضًال عن ما یرتبط بالوظیفة الرئیسة التي تؤدیها المدینة الى جانب عوامل اخرى تتعلق بطبیعة 

  .طارئة السباٍب ظرفیةالصنف من حیث تأریخه او قابلیته على المنافسة واخرى 
ان صفة الداینیمة التي تتمتع بها المدینة بعامة ومنطقتها التجاریة المركزیة بخاصة لكفیلة 

وعاء من السكان والوظائف الحضریة ) المدینة(فهي . بأحداث تغییرات وظیفیة بهذا االتجاه
المكاني ، وكونها نقطة  مما یمنحها القابلیة على الجذب واالستقطاب والتوقیع، تتفاعل بأستمرار 

احتكاك وظیفي مع غیرها من المدن وحلقة مهمة ضمن الظاهرة الحضریة العالمیة ، فهو یعطیها 
ُ  ، امكانیة التناغم واستحداث ما هو جدید وظیفیًا سواء اكان تطویرًا لصنف اصیل او استبداًال له

  .بالمرة ، وهذا ما یجعلها توصف بأنها كائن حي
 ، والنمو السكاني الذي شهدته مدینة النجف عبر عدة عقود من الزمن فالتطور الحجمي

) ام االثنین معاً (سواء ما كان ناتجًا عن الزیادة الحیویة ام المیكانیكیة ممثلة بالهجرة الوافدة لها 
السیما محافظات البالد الجنوبیة بتأثیر العامل الدیني اوًال واالقتصادي ، من مختلف المناطق 

كما ان التحوالت االقتصادیة في مجتمع المدینة ، السیما ارتفاع مستوى الدخول وزیادة  ثانیًا ،
اقتناء السلع والبضائع كمًا  واالقوة الشرائیة للفرد عمومًا ، تشكل دافعًا بأتجاه الرغبة في الحصول 

مع ونوعًا ولمختلف االصناف ، كما ان انفتاح المدینة على الخارج كنظیراتها مدن البالد 
في استقطاب فیض واسع جدًا من زائریها من داخل ) الوظیفة الدینیة(اكثر وضوحًا  خصوصیة

وما یفرضه من ضرورات تلبیة احتیاجات واذواق هذا الدفق البشري ، كلها ، البالد وخارجها 
في تظافٍر وظیفي احدث تغیرات جمة الصناٍف عدیدة الى اخرى  تعوامل تداخلت وتشابك

كما في تغیر صنفي االقمشة وااللبسة الجاهزة عن . ة الراهنة طبقًا لمعطیاتهاتتناغم والحال
فضًال عن اسعارها  ).٣(اصناٍف اخرى سابقة لم یكن لها ان تتسق والتحوالت الجدیدة ، ملحق 

مما حقق لها اقباًال واسعًا ، على حساب تلك القائمة اصًال ، وق المتبضع ذالتنافسیة وتلبیتها ل
طرها الن تغیر إضما جعلها اقل قابلیة في المنافسة ، مما ، لیًا وبأسعار اعلى المنتجة مح
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ر القدیم بعصرنته مع الوافد الحدیث ، كما ان طبیعة الصنف أ وأصنفها تمامًا  ن عددًا منها طوّ
وتأریخیته في صراعهما مع المعطیات الجدیدة جعلتها تجنح لالتجاه الجدید في تغیرها الى 

تحول كثیرًا من الصناعات الحرفیة في منطقة البؤرة التجاریة الى مؤسسات  اخرى، كما في
االقمشة المستوردة ، كما ان فقد المدینة لجزء من نفوذها الوظیفي االقلیمي تجارة تمارس نشاط 

لسلعة معینة كان سببًا في تغیر صنف العباءة الرجالیة الى اخرى بدیلة او قریبة ) مدى السلعة(
ال سیما ، قمشة النسائیة المستوردة ذات الطلب الكبیر واالقبال الواسع على اقتنائها كاأل، منها 

. رضها عدیدها الكبیر ضمن منطقة البؤرة التجاریةفوباسعار تنافسیة ،  من لدن السائح االجنبي
عن مركزًا لتصنیع وبیع العباءة الرجالیة ، ومع تفردها هذا ، فضًال ) بؤرتها(اذ تعد مدینة النجف 

من وسع قد مركزیة المدینة بالنسبة لمحافظات الفرات االوسط بخاصة ، ذوات الطابع الریفي 
، )منتج عالي الجودة(،  فقد اكتسبت المدینة سمعة وشهرة عالیة، الطلب على مثل هذه السلعة 

ز او انعكس في تشكیلها نمطًا مكانیًا مهمًا ، ولكن بعد االنفتاح على الخارج واستیراد ماهو جاه
اعة في المحافظات المذكورة ، قد اثر كثیرًا في تراجع عددي ملحوظ ضاستیراد مصنعات هذه الب

  .لمؤسساتها في المدینة االصل ، بتغییر نشاطها الى صنف اخر
كما ان الظروف االمنیة بحكم التأثیرات الظرفیة كانت من بین العوامل التي تسببت في 

الصنافها ، اذ ان لكل سلعة متطلباتها التي تساهم في  تغییر كثیر من المؤسسات التجاریة
تصریفها بالقدر الذي یحقق لها عوائد اقتصادیة تمكنها من االیفاء بمتطلبات االیجار االقتصادي 

  .على المنافسة في اشغال المكانقابلیتها وبالتالي 
ادت  فقد. ومن بین اهم هذه العوامل سهولة الوصول الى السلعة او الحصول علیها

في منطقة تعد اهم متغیر ضمن  مناسبةمینة أاإلجراءات االمنیة التي تصب في تحقیق اجواء 
، والمتمثلة في دقة االجراءات سواء لمرتادي ) المنطقة المركزیة(الهیكل االقتصادي في المدینة 

ادت قد  او منع دخول المركبات عند حد معین بعید نسبیًا عنها،) بؤرتها التجاریة(هذه المنطقة 
عین عنها واالتجاه الى مناطق اخرى شهدت تغیرات وظیفیة في ضالى عزوف عدد كبیر من المتب

ر القسم االخر منها غیَ  أو أنالوظائف المركزیة  عدد منة عن هجرة مناج، بنیتها العمرانیة 
  .صنفه التجاري الى اخر من ذوات السلع صغیرة الحجم سهلة الحمل

كانت ، في العیادات والخدمات الطبیة والصحیة الملحقة بها  فأما الصنف المهاجر كما
بالنظر الستحالة وصول الحاالت . تشكل نمطًا مكانیًا ضمنها ، تركت المكان لمؤسسات الخیاطة

واما التي غیرت صنفها منها على سبیل المثال مؤسسات بیع  . المرضیة مع اجراءات المنع هذه
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الى مؤسسات تتعاطى البیع باالجهزة ...) لتلفزیون ، الغسالة ،الثالجة ، ا(االجهزة الكهربائیة 
لما تتطلبه االصل من ، ) الدقیقة مثل الساعات الیدویة ، اجهزة الموبایل او ادواتها االحتیاطیة

عملیات نقل بضائعها وایصالها الى طالبیها ، ومرة اخرى مع حاالت المنع فقد كان القرار نهائیًا 
كما ان الرغبة في  .لتي یسهل حمل اكبر كم منها بالید دون حاجة للنقل االليبتغییرها الى تلك ا

تحقیق عائد مادي كبیر نسبیًا بأستثمارات مالیة بسیطة ، تسبب في تغیر اصناف تعد من ذوات 
المركزیة العالیة ، وان كانت على نطاٍق محدود ، كما في تغیر عدد من مؤسسات بیع الذهب 

بدیلة مثل الحلویات والمعجنات والمرطبات ، استثمارًا الزدحام واحتشاد  والمجوهرات الى اخرى
  .المنطقة بالزبائن والمترددین

والجل بیان حجم التغیرات ضمن الصنف على مستوى المنطقة التجاریة المركزیة ، 
ا ، ولتیسیر مهمة متابعتها تفصیًال ، عمدنا لتقسیمها على وفق الهیكلیة المكانیة التي تتكون منه

مؤسسة توزعت ) ١٩٥٤(فقد بلغ الحجم االجمالي لعدید مؤسساتها  .)١٣٧(كما یوضحه الجدول 
فقد . في متغیرات هیكلها الوظیفي بأحجام متغایرة لها دالالتها ومؤشراتها الوظیفیة ازاء كل منها

 .العام من االجمالي%) ٥٨,٩(تكرارًا بنسبة ) ١١٥١(حققت البؤرة التجاریة اكبر االحجام بواقع 
  .وهو امر مسلم به ، اذ انها منطقة الثقل الوظیفي وقلب المدینة االقتصادي

  )١٣٧( جدول 

  ١٩٩٠: التغیرات الوظیفیة ضمن الصنف لمؤسسات المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة النجف مابعد 

 التــغیر              
 % حاالت التغیر ضمن منطقتھا % العدد المنطقة

 ٥٩ ٢٩١ ٥٨,٩ ١١٥١ تجاریةالبؤرة ال

الشارع التجاري الرئیس 
 ٢٦,٨ ١٣٢ ٢٤,٦ ٤٨٠ )االمام علي(

منطقة العمارات التجاریة 
 ١٠,٨ ٥٣ ١٣,٤ ٢٦٢ )الجملة(

 ٣,٤ ١٧ ٣,١ ٦١ الحافة التجاریة

 ١٠٠ ٤٩٣ ١٠٠ ١٩٥٤ المجمــــــــــــــــــــــــوع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر      

انها اكثر متغیرات المركب الحضري في الاستقراریتها الوظیفیة ، فأمر حتمي ان وبما 
وبالتأكید مع تظافر تفاعالت ، تشهد اكثر حاالت التغیر ضمن مؤسسات اصنافها المختلفة 
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من اجمالي حاالت %) ٥٩(حالة بنسبة ) ٢٩١(، فقد حققت ما مجموعه لذلك العوامل الموجبة 
  .التغیر

من %) ٢٤,٦(مؤسسة بنسبة ) ٤٨٠(جاري الرئیس فقد حل ثانیًا بواقع اما الشارع الت
طبقة ) ٢-١(المجموع الكلي فهو احد اهم متغیراتها ، تمكنت الوحدات المعماریة متعددة االدوار 

االیسر ، فضال عن انه كان مواكبًا التجاه التغیر الوظیفي العام ، اذ شهدت مؤسساته  همن شقّ 
  .الت التغیر ضمن الصنف على مستوى المنطقة التجاریة المركزیةمن اجمالي حا%) ٢٦,٨(

من اجمالي %) ٤٥(الجاهزة ، حقق ) الرجالیة(ومما یجدر ذكره ان صنف االلبسة 
لموقع ااذ شكلت نمطًا مكانیًا واضحًا ، كان لخاصیة . التغیرات على مستوى الشارع المذكور

  .ثر في هذا التخصصالمكاني وتمتعه بخاصیة سهولة الوصول ابرز اال
مؤسسة ) ٢٦٢(في المرتبة الثالثة بواقع ) الجملة(فیما جاءت منطقة العمارات التجاریة 

بلغ تكرار حاالت التغیر ضمن الصنف فیها  وقدمن المجموع االجمالي ، %) ١٣,٤(بنسبة 
  .من اجمالي الحاالت%) ١٠,٨(مؤسسة بنسبة ) ٥٣(

تشكل الشطر االیمن لشارع السور في ناحیته الحافة الخارجیة التي  اً خر أفیما حلت 
من الحجم الكلي لمؤسسات المنطقة التجاریة %) ٣,١(مؤسسة شكلت ) ٦١(الشمالیة بواقع 

من مجموع حاالت التغیر %) ٣,٤(مؤسسة بنسبة ) ١٧(حاالت التغیر فیها  حققتالمركزیة ، 
  .ضمن الصنف

  :١٩٩٠ما بعد متالء الوظیفي في المركز التجاري الرئیس االِ  ٥-٤
    بالنظر لما تتمتع به المنطقة التجاریة المركزیة من حجم وظیفي وثقل اقتصادي كبیر 

ذات خصوصیة وظیفیة تمیزها عما سواها من المناطق االخرى داخل الهیكل الحضري في و 
نحو  ألن تتجهفهي تنزع  الستقرار الوظیفيلالمدینة ، والنها تمتاز بحالة الحراك المستمر وا

االماكن التي من شأنها ان توفر لها الفرصة السانحة الحتواء وظیفي جدید یمنحها ثقًال وقابلیة 
مرتادیها سواء إحتیاجات مضافة لمزید من االستقطاب والتركیز وامكانیة اكبر في تلبیة المزید من 

  .من مجتمعها المحلي ام القاصدین من بعید ولمختلف االصناف
) ٧٤٠(ما عدیده  ، )مدة الدراسة(اري االصل وعبر عشرین عامًا خلت فقد اضافت لخزینها التج

مؤسسة ، توزعت في خمس فئات زمنیة تغایرت احجامها بحسب توافر مقومات التوقیع 
  ).١٣٨(لمؤسسات جدیدة ، جدول 
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من اجمالي %) ١٥,٥(مؤسسة بنسبة ) ١١٥(فقد تحقق لها ) ١٩٩٣-١٩٩٠(اما الفئة 
ذروة االحجام المتحققة بواقع  ) ١٩٩٧-١٩٩٤(بلغت الفئة الثانیة  مؤسسات االمتالء ، فیما

من المجموع الكلي فقد كان لسیاسة الجهات ذوات العالقة %) ٤٨,٤(مؤسسة بما نسبته ) ٣٥٨(
تملكاتها من االراضي الفضاء او الدور السكنیة ضمن المدینة القدیمة سفي استثمار م) البلدیة(

المركز التجاري وتزاید احتیاجاتهم ، اثر فاعل في بلوغ المنطقة  في مقابل تضخم احجام مرتادي
انشاء عدد مهم من البنایات التجاریة  هاهذه الفورة الحجمیة ، تمخض عن) الثانیة(والفئة الزمنیة 

ضمن ما یعرف بمنطقة العمارات ، والفنادق الیواء الزائرین االجانب من العالم االسالمي بخاصة 
، ولم تكن البؤرة التجاریة بمنأى عن استحداث ) ٣٥(او الشعبیة ، خریطة ) الجملة(التجاریة 

  .مؤسسة تجاریة من اجمالي الفئة الثانیة) ٥٧(وامتالء وظیفي جدید ، فقد حازت على 

  )١٣٨( جدول 

  ١٩٩٠:التصنیف الزماني الحجام الخدمات التجاریة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف            
 المــــدة

 المنطقة التجاریة المركزیة
 المناطق األخرى البؤرة التجاریة

 المجموع
 % العدد % العدد

١١٥ ١٩,٨ ٩٧ ٧,٢ ١٨ ١٩٩٣- ١٩٩٠ 
٣٥٨ ٦١,٦ ٣٠١ ٢٢,٧ ٥٧ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
١٥١ ١٠,٤ ٥١ ٣٩,٩ ١٠٠ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
٩٢ ٣,٩ ١٩ ٢٩ ٧٣ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٢٤ ٤,٣ ٢١ ١,٢ ٣ ٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ 

 ٧٤٠ ١٠٠ ٤٨٩ ١٠٠ ٢٥١ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر          

اذ ، فقد جاءت بالترتیب الثاني بین نظیراتها ) ٢٠٠١-١٩٩٨(اما الفترة الممتدة بین 
من المجموع الكلي ، نالت البؤرة التجاریة على ما %) ٢٠,٤(مؤسسة بمقدار ) ١٥١(حققت 
) ٩٢(على ) ٢٠٠٥-٢٠٠٢(الي الفئة ، في حین حصلت الفئة الرابعة من اجم%) ٦٦(نسبته 

  فیما . منها%) ٧٩(اجتزأت منطقة البؤرة ، من المجموع االجمالي %) ١٢,٤(مؤسسة بنسبة 
التوزیع المكاني لمؤسسات االمتالء الوظیفي ضمن المنطقة التجاریة المركزیة ) ٣٥(خریطة 

  ١٩٩٠مابعد 
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  .الدراسة المیدانیة: المصدر        

من %) ٣,٢(مؤسسة بنسبة ) ٢٤(على اقلها بواقع ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٦(كانت الفئة االخیرة 
  .الجملةتجارة المجموع الكلي لالمتالء الوظیفي ، تمثلت بأحدى البنایات التجاریة ضمن منطقة 

ي على وفق اتؤسسنرى من الضرورة بمكان توزیع هذا الحجم الم، شهد االمتالء موالجل تتمة 
المدینة ) مجاورات(االصناف التي تنافسته ، فقد توزع بتغایر في الكیفیة التي كانت علیها مناطق 

االخرى ، فالمركزیة في التوقیع خاصیة مراكز الثقل التجاریة المتخصصة، وهي بكل االحوال 
تكامل وظیفتها لیست العشوائیة في التغیر ضمن مجاوراتها ، كما ان االمتالء الوظیفي هو 

وعلى هذا فقد امتازت . وحسن اداء دورها فیما الخرق الوظیفي تمزیق للحمتها وتشویه لمشهدها
  .اصنافها بعامة بصفة الحاوي لها

وبعد فأن ثمة تباینًا داخلیًا قد حصل بین مناطقها طبقًا لموقعها ضمن الهرم الوظیفي 
ات التجاریة على مجمل االصناف الغذائیة التجاري ، ففي الوقت الذي حصلت فیه منطقة العمار 

من االجمالي العام نجد ان منطقة البؤرة والشارع التجاري %) ١٦,٨(مؤسسة بنسبة ) ١٢٤(بواقع 
) ٢٤٨(في حین حقق صنف االلبسة الجاهزة ، الرئیس قد خلت منها ، فالتخصص سمتها 
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فة تقریبًا بین بؤرتها من المجموع الكلي توزعت مناص%) ٣٤(بنسبة ) ١٣٩(مؤسسة ، جدول 
فیما خلت منطقة التخصص الغذائي منها ، وفي الوقت الذي انفردت ،  والشارع التجاري الرئیس

من %) ١٩,٥(مؤسسة بنسبة ) ٤٩(فیه البؤرة بصنف الذهب والمجوهرات دون منازع بواقع 
الكمالیات  اجمالي منطقتها ، نجد ان الشارع التجاري فاقها بفارق احدى عشرة مؤسسة من صنف

اذ مثلت الشطر الثاني من النمط التجاري لمؤسسات االلبسة الرجالیة ، خاصة الرجالیة منها ، 
ضمن البؤرة التجاریة من الصنف النسائي ،  -الكمالیات  -سابقة الذكر ، فیما كانت نظیراتها 

نة السیما وهنا یبرز اثر جنس المتبضع وذوقه في تحدید مواقع المؤسسات التجاریة في المدی
لبقیة االصناف ضمن  وهكذا. منطقتها المركزیة ، فهي تتكتل في اقالیم وظیفیة ثانویة كل بحسبه

  .بها الوظیفيمركَ 
ورغم ان الوظیفة التجاریة من اختصاص المنطقة المركزیة اال ان هذا الیعني انها بمعزل 

) ٨١(وظیفي بمقدار الخدمات الصناعیة ، فقد ساهمت في االمتالء ال أوعن االستعماالت 
من الحجم االجمالي للوظیفتین ، توزعت عبر عدد من %) ٩,٩(بنسبة . )١٤٠(مؤسسة، جدول 
في حین ،  من المجموع الكلي%) ٨,٦(نالت الفئة االولى سبعًا منها بنسبة  فقد، فئاتها الزمنیة 

انتشارًا ضمن  حققت اوسع%). ٦٩,١(مؤسسة بنسبة ) ٥٦(بلغت ذروتها في الفئة الثانیة بواقع 
اما الفئة الرابعة %) ٦,٢(المنطقة المركزیة ، فیما حصلت الفئة الثالثة على خمس فحسب بواقع 

  .من المجموع الكلي%) ١٦(مؤسسة برصید ) ١٣(فحصلت على ما تبقى وقدره 
والتمام مشهد االمتالء الصناعي نعرض لالصناف التي تمكنت من الحجم الكلي المتحقق، 

الصناف بعینها تعد ) المنطقة المركزیة(ثمانیة منها فحسب ، ما یؤكد استقطابها  فقد توزعت في
مكمالت وظیفیة لعدٍد من نظیراتها التجاریة في عملیة تجاذب وظیفي وتجاور مكاني ، كما في 

من االجمالي العام ، جدول %) ٦٣(مؤسسة بنسبة ) ٥١(مؤسسات الخیاطة التي جاءت بحجم 
)١٤١(.  

  

  )١٣٩(جدول 

  ١٩٩٠: الخدمات التجاریة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة النجف مابعد اصناف

 الصنف ت
 المنطقة التجاریة المركزیة

 المناطق االخرى البؤرة التجاریة
 المجموع

 % العدد % العدد
 ١٢٤ ٢٥,٤ ١٢٤ - - السلع الغذائیة ١
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 ٧ ١,٤ ٧ - - مواد منزلیة ٢
 ٢٤٨ ٢٥,٨ ١٢٦ ٤٨,٦ ١٢٢ االلبسة الجاھزة ٣
 ٤٩ - - ١٩,٥ ٤٩ الذھب والمجوھرات ٤
 ٥١ ٦,٣ ٣١ ٧,٩ ٢٠ الكمالیات والعطور ٥

السجاد والمفروشات  ٦
 ٤٤ ٥,٥ ٢٧ ٦,٨ ١٧ واالقمشة

 ٦ - - ٢,٤ ٦ االدوات وقطع الغیار ٧
 ٢ ٠,٤ ٢ - - االجھزة الكھربائیة ٨
 ٤٤ ٨,٦ ٤٢ ٠,٨ ٢ االجھزة االلكترونیة ٩

 ١٦ ٣ ١٤ ٠,٨ ٢ لھدایا والتحفا ١٠
 ٣٤ ٢,٢ ١١ ٩,٢ ٢٣ االحذیة ١١
 ٧ ١,٤ ٧ - - القرطاسیة واالستنساخ ١٢
 ٦ ١,٢ ٦ - - المخازن ١٣
 ٩ ١,٦ ٨ ٠,٤ ١ الحلویات والمعجنات ١٤
 ٧ ١,٤ ٧ - - المقاھي والمطاعم ١٥
 ٢٦ ٥,٣ ٢٦ - - اللحوم ١٦
 ٢٢ ٣ ١٤ ٣,٢ ٨ الفنادق ١٧

تلزمات الخدمات والمس ١٨
 ٦ ١,٢ ٦ - - الطبیة

االنشائیة والصحیة ومواد  ١٩
 - - - - - البناء

 ٣ ٠,٦ ٣ - - الحالقة ٢٠
 - - - - - )بنوك ( مصارف  ٢١
 - - - - - محالت صرافة ٢٢
 - - - - - مكاتب العقار ٢٣

المكاتب الھندسیة  ٢٤
 - - - - - والشركات التجاریة

 - - - - - وكاالت ومكاتب السفر ٢٥
 ٧ ١,٤ ٧ - - االثاث المنزلي ٢٦
 ١ - - ٠,٤ ١ مواد التاسیسات الكھربائیة ٢٧
 ٢١ ٤,٣ ٢١ - - اخرى ٢٨

 ٧٤٠ ١٠٠ ٤٨٩ ١٠٠ ٢٥١ المجموع
  .الدراسة المیدانیة : المصدر       

  ) ١٤٠(جدول 

  ١٩٩٠:النجف مابعدالتصنیف الزماني الحجام الخدمات الصناعیة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة 

 الصنف
 المــــدة

 المنطقة التجاریة المركزیة
 المناطق االخرى البؤرة التجاریة

 المجموع
 % العدد % العدد

٧ ١٩,٤ ٧ - - ١٩٩٣- ١٩٩٠ 
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٥٦ ٧٧,٨ ٢٨ ٦٢,٢ ٢٨ ١٩٩٧ - ١٩٩٤ 
٥ ٢,٨ ١ ٨,٩ ٤ ٢٠٠١ - ١٩٩٨ 
١٣ - - ٢٨,٩ ١٣ ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢ 
٢٠٠٩ - ٢٠٠٦ - - - - - 

 ٨١ ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ٤٥ لمجموعا
  .الدراسة المیدانیة : المصدر         

على مقربٍة من اكبر تركز لمؤسسات بیع ، منها ) ٣٨(حصلت منطقة البؤرة التجاریة على 
وینسحب االمر ، فضًال عن مؤسسات االلبسة الجاهزة التي طالما تحتاج لخدمتها . االقمشة فیها

 راً وتجاو  اً زیادة على ذلك شهد تركز  .یس اجتذابه لكال الصنفینعلى منطقة الشارع التجاري الرئ
ان خدمات تصلیح  وبما .بین مؤسسات بیع االجهزة االلكترونیة وخدمات صیانتها اً مكانی

  .المركبات لیس من اختصاص المنطقة لذا فقد خلت منها تماماً 
قد ضمت تغیرًا صناعیًا كون قد اسدلنا الستار على هذه الجزئیة من الدراسة ، و نباالمتالء 

اتخم البنیة العمرانیة في المدینة خرقًا ، توزع في اصناف عدة تغایرت احجامها لظروف ذاتیة 
شخصنا طبیعة انتشارها وتتابع حركة موجتها التي القت بنا عند تغیر ضمن  ، واخرى موضوعیة

ع مضاف یرغبة في ر  تماشیًا مع النهج الجدیدمنها ما كان اضطرارًا واخرى عن قصد ، الصنف 
یلبي رغبات  وظیفیاً  ثم بعد فتشت المنطقة التجاریة المركزیة عن سبل تسلكها تحقق لها امتالًء ، 

  .القاصدین فكان لها ذلك

والجل تقییم اتجاهات التغیر الوظیفي ضمن الهیكل الحضري في المدینة وتأشیر حاالت 
رض ، جاء الفصل الخامس في محاولة االختالل ومعالجة االعتالل في وظائف استعماالت اال

  .بأتجاه رسم سیاسة عالجیة للتجاوز على البناء الوظیفي في المدینة

  ) ١٤١(جدول 

  ١٩٩٠: اصناف الخدمات الصناعیة ضمن المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة النجف مابعد

 الصنف ت
 المنطقة التجاریة المركزیة

 المناطق االخرى البؤرة التجاریة
 لمجموعا

 % العدد % العدد
 ١ ٢,٨ ١ - - تصلیح االجھزة المنزلیة ١

 ٣ ٨,٣ ٣ - - تصلیح االجھزة الكھربائیة ٢

 ٩ ٢٥ ٩ - - صیانة االجھزة االلكترونیة ٣
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 ١ ٢,٨ ١ - - التصویر الفوتوغرافي ٤
 - - - - - المیاه) فلترة ( تصنیع  ٥
 ٣ ٥,٦ ٢ ٢,٢ ١ المثلجات والمرطبات ٦
 - - - - - لمخابز واالفرانا ٧
 ٢ ٥,٦ ٢ - - )منزلي( تصنیع المنیوم ٨
 - - - - - تركیب الزجاج ٩

 - - - - - النجارة وتغلیف االثاث المنزلي ١٠
 - - - - - الندافة ١١
 ٥١ ٣٦ ١٣ ٨٤,٤ ٣٨ الخیاطة ١٢
 ٤ - - ٩ ٤ تصنیع االبواب والشبابیك ١٣
 - - - - - میكانیك السیارات ١٤

كھربائیة السیارة وشحن  ١٥
 - - - - - البطاریة

 - - - - - سمكرة ولحام السیارة ١٦
 - - - - - حدادة السیارة ١٧
 - - - - - صباغة السیارة ١٨
 - - - - - صیانة تبرید السیارة ١٩
 - - - - - تصلیح الدراجات الناریة ٢٠

تصلیح االطارات وتبدیل  ٢١
 - - - - - الدھون

 ٧ ١٣,٩ ٥ ٤,٤ ٢ اخرى ٢٢
 ٨١ ١٠٠ ٣٦ ١٠٠ ٤٥ المجموع

  .الدراسة المیدانیة : المصدر  

  

  

  

  الفصل اخلامس
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رات الوظيفية يف مدينة النجف  ّ تقييم اجتاهات التغي
  واملقرتحات اخلاصة مبعاجلة جتاوزاتها

  تقييم اجتاهات التغريات الوظيفية يف البناء احلضري ملدينة النجف ١- ٥

  االرض يف املدن إستعماالتساس والتصميم اال ١-١- ٥

  االرض إستعماالتهداف ختطيط أ ١- ١-١- ٥

  التصاميم االساس ملدينة النجف  ٢-١- ٥
االرض حبسب التصاميم  إستعماالتاملؤشرات التقوميية لتخطيط  ٣-١- ٥
  يف مدينة النجفاالساس 
  سباب التلكؤ يف تنفيذ التصميم االساسأ ١- ٣-١- ٥

  ستعمال السكني اىل جتاريمتطلبات تغيري اال  ٢- ٣-١- ٥

االثار السلبية لتغيري وظيفة الشوارع السكنية اىل جتارية يف مدينة  ٣- ٣-١- ٥
  النجف

  

  

١-٥  ُ   :رات الوظیفیة في البناء الحضري لمدینة النجفتقییم اتجاهات التغی

ان ما شهدته البنیة العمرانیة في مدینة النجف من تغیرات وظیفیة عدة ، لكل منها 
الخاصة بها ، تجلت في احجامها وسرعة وتیرتها واشكال حركاتها وانماطها المكانیة ،  طبیعتها

قد تركت اثارها السلبیة في تشوه وتفكك مشهدها الحضري ، وبالتالي البد من رؤیة تقویمیة 
التجاهات التغیر الوظیفي في المدینة تؤشر االختالالت وتعالج االعتالالت ، ومن ثم االرتقاء 

  .الراهن من حالة الوهن البنیوي الذي تمكن منها بالواقع
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  :التصمیم االساس واستعماالت االرض في المدن ١-١-٥

ن خلفیة مكانیة متحضرة للحیاة  یّعد التصمیم االساس محاولة لتأطیر االسس التي تكوّ
ر انیة فهو محصلة للدراسات واالبحاث المید. )٧٦(االنسانیة واقعها الرئیس استقرار وتوجیه التغیّ

والنظریة الالزمة لتكوین الخلفیة الضروریة لتحدید وترشید احتیاجات المدینة من االرض 
الحضریة بصورة عامة في اطار البعد المكاني الستثمارات الخطة في مختلف القطاعات ، 
وخریطة التصمیم االساس هي التي تنظم وتحدد التوزیع المكاني لهذه االستعماالت في ارض 

ضیح طبیعة االستعماالت المختلفة وكثافتها ، سواء اكانت سكنیة ، تجاریة ، صناعیة المدینة وتو 
ویتضمن تعزیزًا توظیفیًا فهو احد االدوات . )٧٧(، ترفیهیة ، مواصالت ام الخدمات العامة

االساسیة لرسم السیاسات التخطیطیة ، اذ تكمن اهمیته في توجیه عملیة التطور والنمو للبیئة 
هو یرسم مالمح الهیكل المستقبلي للمدینة ویؤطر صیغة شاملة للتغیرات في الحضریة ، ف

استعماالت االرض المستقبلیة ویؤشر مواقع الفعالیات واالنشطة االساسیة في المناطق الحضریة 
  .)٧٨(، فضًال عن تخطیط منظومة الطرق والنقل لتأمین سهولة االتصال بین هذه الفعالیات

عمل یتعامل مع وحدتي الزمان والمكان بمتغیراتها التي تنشأ من ذلك یمكن عّده اطار 
عن مجتمع المستقرة الحضریة ، وغالبًا ما یكون اطار العمل هذا في شكل مراحل زمنیة ال 
تتعدى بمجموعها الخمسین سنة ، وهو بذلك یمثل احدى اهم الوثائق التي وضعت لتوضیح 

  .)٧٩(االطار العام والطریق لتنفیذ عمل ما

ا ما ارید للتصمیم االساس تحقیق حدًا ادنى من النجاح ، البد له من ان یتصف واذ
  .بمرونة كافیة تمكن من استیعاب ومعالجة ما یطرأ من مشاكل اثناء عملیة التنفیذ

  :الت االرضااهداف تخطیط استعم -١-١-١-٥

عامة بط استعماالت االرض احد اهم المبادئ االساسیة للتخطیط بضتعد عملیة تنظیم و 
في سبیل اشباع حاجات السكان والتغلب على المشكالت التي یعاني ، والحضري بشكل خاص 

                                                             
(76) Meclouchlin, J.B, Urban and Regional planning, 1969, p.1. 

  .٤٨، ص مصدر سابقحیدر قاسم حامد ،  )٧٧(
  .٩٤، ص مصدر سابقفیلیب اوادیس بوالدیان ،  )٧٨(
،  ١٩٨٣حمود محمد ، مورفولوجیة المدینة ، مطبعة جامعة بغداد ، خالص حسني االشعب وصباح م )٧٩(

 .٩٩ص
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، واذا ما قلنا بمحدودیة الحیز الحضري في مقابل الزیادة السكانیة  منها مجتمع المدینة
ادركنا اهمیة التخطیط الستعماالت االرض، لیس هذا فحسب بل ، ة التي یشهدها دالمضطر 

  .، فضًال عن استدامتها الموارد البیئیة بكل عناصرهاالمحافظة على 

  :)٨٠(وعلیه یمكن بیان االهداف االساسیة لتخطیط استعماالت االرض الحضریة وكاالتي

یم قابلیة االرض في توفیر هذه تقدیر متطلبات السكان حاضرًا ومستقبًال وتقی - ١
 .حاجات وایجاد الحلول المناسبة للمشكالت الحالیة والمتوقعةال

تدامة واختیار الحلول التي تشبع الحاجات القائمة سالبحث عن حلول وخیارات م - ٢
 .وادارة وتوجیه عملیة تنمیة المجتمع

غییرات غیر مرغوبة من قبل احداث تغییرات افضل في الوضع القائم ومنع حدوث ت - ٣
 .السكان

بین ، كالتنافس  التغلب على المشاكل الناجمة عن التغیر في انماط استخدام االرض - ٤
 .االستخدامات المختلفة والتعارض بین مصالح مستخدمي االرض والمصلحة العامة

تحقیق تخطیط اكثر تقدمًا ونجاحًا ومالئمة لحاجات السكان ومشكالتهم في الوقت  - ٥
 .الحاضر والمستقبل

  :التصامیم االساس لمدینة النجف ٢-١- ٥
النشطة الوظیفیة في المدینة كانت العفویة والعشوائیة تحكم توزیع وتوقیع الفعالیات وا

وبغیة ، االمر الذي ادى الى حالة من التنافر الوظیفي بینها، ورثت بمقتضاها اشكالیات جمة 
عدد من المخططات االساسیة تعمل على تحقیق  دااعتم تم قاء بواقع المدینة الحضري فقداالرت

  :التوازن في بنیتها الحضریة وهي
) Doxiadis Association(خطیطیة الیونانیة لقد عهد الى شركة دوكسیادس الت - ١

 .، وقد شمل مدینتي النجف والكوفة معاً ١٩٥٨اعداد اول تصمیم اساس عام 
التخطیط والهندسة العامة في وزارة البلدیات عام  یةالتصمیم الذي اعدته مدیر  - ٢

 .١٩٩٥، وقد اقترح توسیع المدینة حتى عام ١٩٧٣

                                                             
  .٣٨، صمصدر سابقعثمان محمد غنیم،  )٨٠(
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اذ جاء على اثر . العمراني في وزارة التخطیطالتصمیم المعد من قبل هیأة التخطیط  - ٣
طبقًا للمرسوم الجمهوري ذي  )(ل مدینة النجف مركزها االدارياستحداث محافظة النجف وجْع 

 .م٢٠٠٠وقد اقترح توسیع المدینة حتى عام . م١٩٧٦المؤرخ في عام ) ٤٢(العدد 
 

مدینة ل االساس یمرض بحسب التصامالمؤشرات التقویمیة لتخطیط استعماالت اال  ٣-١-٥
  :النجف

 –، ادى الى عجز التصامیم االساس  ان ما عانته المدینة من مشكالت حضریة جدیة
، لعدم وجود ما هو شمولي ومتكامل یعمل على تنسیق  عن حلها بشكل جذري -  الى حٍد ما

عام و من تقویمها ولو على المستوى الغر ، لذا فال  وتوازن استعماالت االرض بالشكل المطلوب
بهدف الكشف عن دور المخطط الحضري في توجیه نمو المدینة على وفق الحال الذي یضمن 

  .االرتقاء في ادائها الوظیفي التعایش السلیم بینها ومجتمعها یمكنها من  قتوازنًا تخطیطیًا یحق
وقبل الخوض في عملیة الكشف عن مكامن الخلل واالخفاق التي اعترت المخططات 

، البد من االطالع على مقدار التخصیصات  ن الناحیة التصمیمیة والتنفیذیةالسابقة الذكرم
في  ، لبیان مدى واقعیتها المساحیة المحتواة لألستعماالت الحضریة المختلفة في كل منها

  .ة مشكالتهااستیعاب ظروف المدینة ومعالج
ات الثالثة لتشیر ببیان الى تباین المخطط، ) ١٤٢(ان نظرة فاحصة لمعطیات الجدول  

وهو . سواء على المستوى العام او التفصیلي، في مقدار المساحة المخصصة في هذا الصدد 
ملته طبیعة المرحلة الحضاریة التي مرت بها المدینة بحسب كل أث و في الحقیقة امر وارد الحد

  . م )٢٠٠٠-١٩٥٨(فهي امتدت عبر مدة زمنیة امدها اثنتین واربعین سنة . منها على التوالي

  )١٤٢(جدول 

-١٩٥٨(دینة النجف بحسب التصامیم األساسالمساحة المقترحة ألستعماالت األرض في م

  م)٢٠٠٠

  م)٢٠٠٠-٩٧٦(الثالث   م)٩٩٥- ٩٧٣(الثاني   م)١٩٥٨(األول   التصمیم                     

                                                             
)( كانت مدینة النجف قبل هذا التاریخ مركز قضاء تابع اداریًا لمحافظة كربالء. 
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  األستعمال   

المساحة 

  )ھكتار(
%  

المساحة 

  )ھكتار(
%  

المساحة 

  )ھكتار(
%  

  ٤٤,١٦  ٢٨٧١,٤٦  ٥٤,٧١  ١١٦٠  ٣٧,٥  ١٥٠٠  سكن

  ٢,٧٥  ١٧٨,٩٤  ١,٤١  ٣٠  ٦,٢٥  ٢٥٠  تجارة

  ٨,٦٢  ٥٦٠,٨  ٤,١٠  ٨٧  ١١,٢٥  ٤٥٠  صناعة

  ١٨,٩٦  ١٢٣٢,٤٨  ٢٧,٣٥  ٥٨٠  ٢٥  ١٠٠٠  النقل والشوارع

  ٤,٢٢  ٢٧٤,٥٣  ١٠,٨٤  ٢٣٠  ٢٠  ٨٠٠  عامةالمجتمعیة الخدمات ال

  ١٣,٠٢  ٨٤٦,٦١  _  _  _  _  لمفتوحةاالمناطق الخضراء 

دمات األداریة والفنیة الخ

  العامة
_  _  ٢,٥٠  ١٦٢,٧  ١,٥٥  ٣٣  

  ١,٦٥  ١٠٧,٧٢  _  _  _  _  المناطق السیاحیة

  ٤,٠٦  ٢٦٤,٤  _  _  _  _  المناطق الفارغة

  ١٠٠  ٦٥٠٠  ١٠٠  ٢١٢٠  ١٠٠  ٤٠٠٠  المجموع

  :المصدر 

 ) .غیر منشورة(مدیریة التخطیط العمراني في محافظة النجف ، بیانات  -١
ت األرض السكنیة في مدینة البغدادي ، المالئمة المكانیة ألستعماال د الصاحب ناجي رشیدبع -٢

،  ١٩٩٩، مركز التخطیط الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(، اطروحة دكتوراه النجف
 .١٦٠ص

 

 الحضریة – بسبب طبیعتها الوظیفیة –ذلك فقد شكل عدد من االستعماالت من رغم بالو 
السیما األستعمال السكني منها بالدرجة األولى یتبعه  ، المخططات كلتقواسم مشتركة بین 

عمومًا بلغت المساحة األجمالیة المقترحة في  .األستعمال المخصص ألغراض النقل والحركة
توزعت بأحجام ونسب حددتها طبیعة ، اربعة اآلف هكتارًا ) ١٩٥٨(التصمیم األساس األول 

ما األستعمال السكني فقد احتل قمة هرم فألحاجة له ، األستعمال الوظیفي لألرض ومقدار ا
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فیما حاز . من المجموع العام %)٣٧,٥(هكتارًا بنسبة ) ١٥٠٠(التخصیصات المساحیة بواقع 
، اما األستعماالت %) ٦,٢٥(هكتارًا بواقع ) ٢٥٠(األستعمال التجاري بمعیة المركز المدني 

وهو مؤشر له دالالته  ، %)١١,٢٥(ما نسبته هكتارًا ب) ٤٥٠(لألغراض الصناعیة فقد نالت 
للنهوض بواقع هذا الصنف الوظیفي لما له من اهمیة كبیرة في األساس األقتصادي للمدینة ، 
سیما وأن طابع الصناعة الحرفیة البسیطة هو ما كان سائدًا حینذاك ، فیما اهتم كثیرًا باألستعمال 

ف ر فاعل في عملیة الربط والتفاعل بین الوظائلما له من اث، الخاص بأغراض النقل والحركة 
، %) ٢٥(هكتارًا بنسبة ) ١٠٠٠(ي للمدینة ، فقد افردت له وظیفالحضریة التي تشكل الهیكل ال

وهو بهذا یأتي في المرتبة الثانیة بعد األستعمال السكني ، بغرض حل المشاكل الناجمة عن 
ت علیه المدینة حینها هو النمط العضوي ، الذي تدفق الزائرین ، سیما وأن نمط الشوارع الذي كان

فیما . حقةرحلة الالمیتصف بعشوائیته وعدم انتظامه ، ما یجعله عاجزًا عن اإلیفاء بمتطلبات ال
  .من المجموع الكلي للمساحة%) ٢٠( هكتارًا ، بنسبة) ٨٠٠(نالت الخدمات األجتماعیة العامة 

، فقد بلغ المجموع الكلي لحجم ) ١٩٩٥-١٩٧٣(وباألنتقال الى التصمیم األساس الثاني 
طت عددًا من األستعماالت في المدینة وهي اقل غهكتارًا ، ) ٢١٢٠(صات المساحیة التخصی

  .حق ر مما جاء به نظیریه السابق والالبكثی
نصف المساحة الكلیة  تهكتارًا بنسبة تجاوز ) ١١٦٠(بلغت مساحة األستعمال السكني 

تعزیز الرصید  ام ، ما یؤكد ان أولى أولویاتهمن المجموع الع%) ٥٤,٧١(اي بواقع ، المقترحة 
جم عن الهجرة السكني كأستجابة للنمو السكاني الكبیر الذي عم المدینة ، السیما ذاك النا

الخاصة بالنقل والحركة هي األخرى كانت ذات سبق  كما ان األستعماالت. الوافدة) الداخلیة(
التصمیم ، یؤكدها حجم المساحة الكبیرة نسبیًا التي اقتطعت له  ط لهذاضمن أولویات المخطِ 

فقد أهتم بتخطیط . المساحة األجمالیة %) ٢٧,٣٥(هكتارًا بنسبة فاضت عن ربع ) ٥٨٠(بواقع 
مترًا إلستیعاب حركة الوافدین للمدینة ، فیما انخفضت حصة ) ٦٠-٤٠(الشوارع العریضة 

، وهي دون المخصص لها في %) ٤,١٠(بنسبة  هكتاراً ) ٨٧(األستعمال الصناعي الى 
هكتارًا ) ٢٣٠(التصمیمین اآلخرین ، أما الخدمات األجتماعیة العامة فقد بلغ رصیدها المساحي 

من %) ١,٤١(مقدار فیما نال األستعمال التجاري أدنى التخصیصات ب، %) ١٠,٨٤(بنسبة 
  .األجمالي العام

على األطالق  ، أكبر نظرائه مساحةً ) ٢٠٠٠-١٩٧٦(فیما كان التصمیم األساس الثالث 
لمصادقة علیه من بعد ، لمواجهة النمو كان الباعث من تصمیمه وا اذهكتارًا ، ) ٦٥٠٠( بواقع، 
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اء تح والت إداریة وأقتصادیة الحضري الكبیر الذي لم یسبق للمدینة ان شهدته من قبل ، جرّ
  .وأجتماعیة

 اذ انفرد في. األخرى المعتمدة ن بین التصامیمومن نافلة القول أنه التصمیم الوحید م
وكالعادة برز . یة بشكل تفصیليتوزیع الرصید المساحي على الوظائف والخدمات الحضر 

من %) ٤٤,١٦(بنسبة هكتارًا ) ٢٨٧١,٤٦(األستعمال السكني في مقدار حیازته المساحیة بواقع 
على البقیة العدیدة الباقیة تعمال هیمنة هذا األس علىوهي من دون شك مؤشر . المجموع الكلي

في حین نالت ، %) ٢,٧٥(هكتارًا بنسبة ) ١٧٨,٩٤(، فیما بلغ نصیب األستعمال التجاري منها
هكتارًا بما نسبته ) ٥٦٠,٨(استعماالت األرض المخصصة ألغراض الصناعة والتخزین 

هكتارًا بنسبة ) ١٢٣٢,٤٨(، اما المساحة المقترحة ألغراض النقل والحركة فقد بلغت %) ٨,٦٢(
، وبالتالي فقد حافظ على ترتیبه الثاني بعد األستعمال السكني على صعید %) ١٨,٩٦(

كما أن للخدمات األجتماعیة العامة حصتها من المساحة العامة ، اذ بلغت . التصامیم الثالثة 
فقد كانت اما الخدمات األداریة والفنیة والعامة  ،%)١٣,٠٢(هكتارًا بما نسبته ) ٨٤٦,٦١(

عماالت وقد توسع المخطط الحضري في اضافة است%) . ٢,٥(هكتارًا بنسبة ) ١٦٢,٧(برصید 
 الم یتضمنها سابقیه ، وقد تمثلت بالمناطق السیاحیة بمختلف اصنافه جدیدة لهذا التصمیم

الغراض التوسع المستقبلي ضمن حدود المدینة ) الفارغة(ومستویاتها وكذلك المساحات الفضاء 
%) ١,٦٥( نسبةهكتارًا للثانیة ب) ٢٦٤,٤(هكتارًا لالولى فیما كانت ) ١٠٧,٧٢(واقع وب
  .موع العام لكل منهما على التواليمن المج%) ٤,٠٦(و

ان المعطیات سابقة الذكر تعبر عن رؤى وتوجهات واضعي التصامیم االساس كل 
قد اعتراها عدد من بحسبه وطبقًا للمرحلة الحضاریة التي اوجبت اعتمادها ، ومع هذا ف

كنتیجة لقصور النظرة الموضوعیة  -االخفاقات ، وهو ما الینفي ایجابیة مقترحاتها بشكل عام
لواقع المدینة وظروف وخصائص مجتمعها من ناحیة ، والتلكؤ في تنفیذ عدد من مقترحاتها 

  .من ناحیة اخرى.... وتوصیاتها السباب اداریة ، فنیة ، تقنیة ومالیة 

  :ما تقدم یمكن تسجیل المالحظات االتیةوطبقًا ل

ان القراءة المتأنیة للتقریر الفني المرفق الخاص بالتصمیم االساس االول : اوالً 
، لتؤكد بوضوح قصر ادراك الجهة المصممة لطبیعة التخطیط التقلیدي ) ١٩٥٨دوكسیادس (

خاصیة االتكاء (ام واالهمیة الدینیة والتاریخیة للمدینة او لطبیعة النسیج الحضري المتض
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او خصوصیتها المناخیة المتطرفة ، فضًال عن انه لم یتضمن الي اشارة باتجاه وضع ) العمراني
سیاسة للحفاظ على الموروث المعماري المعبر عن شخصیتها الحضریة وهویتها التاریخیة 

  .وطابعها الدیني 

بیئیة السیئة الناتجة عن ان االحوال ال(( وال ادل على ذلك مما تضمنه التقریر بما نصه 
الكثافات العالیة للسكان واالزدحام ونقص الخدمات والفعالیات االجتماعیة ، الیمكن تحسینها اال 

  .)٨١())منها وتحسین الباقي%) ٥٠(بأجراءات جذریة تتضمن ازالة ما الیقل عن 

ة الخبرة وطبقًا لعدم واقعیة المقترحات التي جاء بها ، فضًال عن اسباب تتعلق بمحدودی
  .الفنیة واالمكانات المادیة المحلیة ، فلم یكتب له النجاح وانتهى الى الفشل في تنفیذه

  :اما بالنسبیة للتصمیم االساس الثاني فیمكن تثبیت االتي: ثانیاً 

اعتمد في مبادئة االساسیة على تطویر مقترحات التصمیم االساس االول رغم عدم  - ١
الرؤى التخطیطیة والمنظور العلمي الذي ینبغي ان واقعیتها ، ما یعد اختالًال في 

 .ینبثق من منطلقات فكریة خاصة بمنظومة فریق العمل التخطیطي
عدم دقة المقترحات الخاصة باالستعمال االخضر ، اذ لم یبین على وجه التحدید  - ٢

المناطق الترفیهیة في المدینة ، انما جاءت في هیأة مناطق خضراء او مفتوحة 
 .المناطق السكنیة وحول مناطق االستعمال الصناعيموزعة ضمن 

 -١٩٧٦(فشل بعد ثالث سنوات من المصادقة علیه ، اذ حل التصمیم الثالث   - ٣
 .بدیًال عنه) م٢٠٠٠

  :اما فیما یتعلق بالتصمیم االساس الثالث فباإلمكان تأشیر االتي: ثالثًا 
قة علیه ، بسبب االخطاء اخفق في تحقیق اهدافه بعد اربع عشرة سنة من تاریخ المصاد - ١

التي شابت تقدیراته للحاجات الفعلیة من استعماالت االرض الحضریة المختلفة ، 
 .كاستعماالت ومواقع

االرباك وعدم االنسجام في توزیع استعماالت االرض داخل الحیز الحضري بما یتالئم   - ٢
 .والمعاییر ونظریات الهیكل المكاني 

                                                             
(81) Iraq ministry of planning (Development Board), Doxiadis associates 

consulting, (the future of Najaf and Kufa), 1958, pp.76-79. 
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ت في المدینة ، فبالرغم من بلوغه عامه االخیر ، اال تعطیل تنفیذ عدد من االستعماال - ٣
 .من اجمالي الرصید المساحي العام %) ٦٧(ان نسبة المنفَذ منه بلغت 

استنفاذ الرصید المساحي السكني رغم ضخامته قبل سنة واحدة من نفاذ مدته ، السباب  - ٤
توجیهات تتعلق بحركة غیر معهودة من االفرازات ابان عقد التسعینیات استجابة ل

مركزیة، وتوزیعها على منتسبي القوات المسلحة واساتذة الجامعات وحملة الشهادات 
العلیا من منتسبي دوائر الدولة المختلفة ، كما في مجاورات الفرات والعدالة والسالم 

 .والقدس االول وابي طالب 
 .) تجاري(حصول تغیرات وظیفیة في استعماالت االرض من سكني الى اخر مختلط  - ٥
 .مع االستعمال السكني) الحرفي او الخدمات الصناعیة(تداخل االستعمال الصناعي  - ٦
حصول تآكل في النسیج الحضري لمحالت المدینة القدیمة جراء اعتماد تنفیذ مشاریع  - ٧

 ...).مشروع المدینة السیاحیة ، مدینة الزائرین ، مجمع العمارات التجاریة (التطویر 
ة لالغراض الترفیهیة في معظم مجاورات المدینة السیما عدم تنفیذ المساحات المخصص - ٨

الشمالیة منها ، اذ تحولت مع مرور الوقت لمكبات االنقاض والنفایات ، االمر الذي 
 .تسبب في آثار سلبیة على النقیض مما خطط لها 

اخفاقه في شمول جمیع مجاورات المدینة بخدمات مجاري الصرف الصحي ، اذ  - ٩
سبع عشرة منها فحسب ، مع ما یعتریها من اشكالیات فنیة  اقتصرت خدماتها على

 ).ینظر الفصل الثاني(وتقنیة 

  :وعند النظر من نافذة االسباب التي ادت الخفاقه فیمكن اجمالها باالتي

افتقاره للفرضیة العلمیة ، لذا كان التوقع للنمو المرتقب غیر دقیق ، اذ ان وضع   -أ 
، یكون من الضرورة بمكان في اعتماد تقدیرات ) الفرضیة البدیلة(اكثر من فرضیة 

 .مستمدة من الواقع العملي للمدینة ولیست تصورات ذهنیة مجردة 
افتقاره للنظرة العلمیة الواقعیة ازاء الهیكل الحضري في المدینة القدیمة ، فقد اقترح    - ب 

مشاریع  –ازالة جزء من كتلتها العمرانیة في مقابل اضافات حضریة جدیدة 
ما یمكن عده اجراًء استبدادیًا فیه قفز وخرق لسیاسة الحفاظ على  -یرالتطو 

 .شخصیة وهویة المدینة الحضاریة 
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التخطیطیة (ضعف التنسیق المسبق ازاء العمل المشترك بین الجهات ذوات العالقة    -ج 
، االمر الذي تسبب في اعاقة تنفیذ ما خطط له لكثیر من ) والتنفیذیة في المدینة

 .الحضریة االستعماالت

لقد تعثر المخطط االساس لمدینة النجف كما هو حال مراكز محافظات البالد االخرى 
في السیطرة على نموها العمراني وقتذاك ، كذلك تأخر اعداد مخططات تفصیلیة تنظم تطور 
النسیج الحضري ونموه لمدة طویلة ، بسبب نقص المالك التقني والفني والمخططین المحلیین من 

  .هلیة في هذا الصدد ذوي اال

والظاهرة العامة الغلب المخططات االساسیة التي وضعها االستشاریون االجانب او 
العراقیون من بعدهم ، انها لم تكن عملیة وتفتقر الى االحصاءات المیدانیة الدقیقة ، وعلیه فقد 

 .)٨٢(كانت مقترحاتها بعیدة عن ان تمثل مخططًا انمائیًا شامًال 

ك االستشاریین االجانب تصورات دقیقة عن الحالة المحلیة وطبیعة السكان ان عدم امتال
وخصائصهم وظروفهم ، یّعد اهم سبب في عدم واقعیة التصامیم المعدة لهذا الغرض في 

كما ان عملیة االلزام من قبل الجهات الحكومیة . معالجتها لالشكالیات التي تعاني منها المدینة 
ل اعداد مخططات محددة ، یّعد سببًا اخرًا مضافًا یزید من هوة عدم بسقف زمني محدد في مقاب

دقة معرفتهم بالواقع الحضري ، االمر الذي افضى الى تصورات تتصف بالعمومیة انسحبت على 
  ).١٩٥٨(كما حصل مع المخطط االول . فشل تلك المخططات كلیًا او جزئیًا 

والى وقت قریب لم تمتلك االمكانات الكاملة  كما ان الخبرة الفنیة للكادر التخطیطي العراقي
ة المعنیة ، ما نفي سبیل اعداد ما هو شامل وتفصیلي ، طبقًا للظروف الموضوعة في المدی

یقودهم لمحاكاة االفكار الغربیة في هذا الصدد ، سیما وان الخلفیة النظریة او الثقافة التخطیطیة 
  ).م٢٠٠٠ -١٩٧٦(الثالث لمعظمهم غربیة الطابع ، كما حدث مع المخطط 

وعلیه البد من مخطط انمائي شامل قائم على االدراك العلمي للواقع المحلي والظروف 
الموضوعیة للمستقرة الحضریة ، وضرورة منح فسحة زمنیة كافیة لفریق العمل التخطیطي ، 

كن من تحقق مرونة عالیة في اجراء المزید من الدراسات واالبحاث النظریة والمیدانیة ، تم
تشخیص واقعي وعملي لحاالت االعتالل الحضري من اجل معالجات جذریة ناجعة تضمن 

                                                             
  .٥٤، ص مصدر سابقاحمد ناطق الشماع ،  )٨٢(
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توفیر ظروف مثالیة او قریبًا منها ، لتحقیق تطور ونمو حضري متوازن للحالة الراهنة ، مع 
تأطیر مفاهیمي لتصورات هیكلیة مستقبلیة لمختلف الفعالیات واالنشطة والخدمات یحقق ترابط 

عل وظیفي بینها ، یؤصل بدوره لمنطلقات متوازنة لمرحلة حضاریة الحقة لها عضوي وتفا
  .راتها الخاصة بهاضرو 

  :اسباب التلكؤ في تنفیذ التصمیم االساس ١-٣-١-٥
غني عن البیان ان لكل مدینة خصائص طبیعیة واجتماعیة وعالقات تنفرد بها عن المدن 

ة التي تختص بها ، االمر الذي یوجب ویلزم االخرى تؤثر في بنیتها وشكلها وحتى في الوظیف
الجهات المعنیة بالتخطیط لها ، ان تكون على بینة تامة من ظروفها العامة والتفصیلیة ، تسهم 
بشكل عملي في رؤى وتصورات واقعیة تحقق ضبطًا لنمو استعماالت االرض فیها وتوجیهها مع 

به المخططات االساس من اهداف فمهما تأتي . ما یتفق ویحقق رغبات وحاجات مجتمعها 
طموحة في جانبها النظري ، یتصور واضعوها امكانیة تحقیقها بمعزٍل عن دراسات استطالعیة 

وهذا مكمن الخلل الذي عانت منه مدینة النجف عبر . معقمة تكون عواقبها العجز عن تحقیقها 
  .امة مخططاتها باجمعها كما هو حال نظیراتها من مراكز محافظات البالد ع

اذ عادةً ما تصمم معظم االهداف التخطیطیة والتنمویة وتوضع ستراتیجیاتها وسیاساتها التفصیلیة 
من قبل هیئات وجهات حكومیة علیا ، ربما كانت اكثر مركزیة وبعدًا عن واقع داینمیة البیئات 

ائیة غیر الحضریة ، اذ غالبًا ما یتم اعدادها في ضوء تقدیرات مبدئیة سریعة واسقاطات احص
مناسبة ، السباب تتعلق بندرة المعلومات والبیانات المتوافرة لدیهم او تلك التي ترد من قواعد 
الدوائر المحلیة ، ونظرًا لبساطة نسقها وغیاب الیات المعلومات ، فاالنفصالیة الشدیدة عن الواقع 

  .)٨٣(تكون نتیجة حتمیة 
االساس للمدن العراقیة تعود اسبابه الى ما بعبارة اخرى ان التنفیذ غیر الفعال للتصامیم  

  :)٨٤(یأتي

                                                             
ضیاء رفیق حسون ، االسناد التخطیطي لمتخذي القرار باستخدام نظم المعلومات الجغرافي ، اطروحة  )٨٣(

،  ٢٠٠٥بغداد ، ، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة ) غیر منشورة(دكتوراه 
 .١٠ص

  :تم استنباط االفكار الرئیسة في هذه الفقرة من )٨٤(
، مركز ) غیر منشورة(باسل احمد خلف الفتلي ، تقویم التصمیم االساس لمدینة الحلة ، اطروحة دكتوراه  -

، لقناعة الباحث بان الموضوعات التي اثیرت  ١٩٩٨التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 
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  :قیود الموارد - ١

اال ان هناك قیودًا للموارد تؤثر في القابلیة ، رغم ان البالد ذات امكانات موردیة هائلة 
قلة كفایة  وكذلك، التخطیطیة ، منها ما یتعلق في نقص الكادر الوظیفي االختصاصي المدرب 

 :االمر الذي یؤدي الى م كفائتها ،ت وعدالبیانا

  .المركزیة في صیاغة الخطةاستمراریة  -أ
  .الحاجة الستخدام المشرفین واالستشاریین االجانب لمواجهة اختالالت الخطة - ب
 .تحدید على النوعیة للمخططات المعدة وعدم القابلیة لمتابعة مراجعة الخطط - ت

اكثر االشكالیات وضوحًا في هذا اما فیما یتعلق بمحددات البیانات والمعلومات فهي من 
ما ینسحب . السبیل ، وعلى افتراض توافرها كمیًا ، فانها ذات نوعیة في الغالب مشكوك فیها

على عدم دقة النتائج الناجمة عن استخدامها من قبل المخططین ، السیما في اطار التوقعات 
  .االجتماعیة واالقتصادیة بعیدة المدى

 : رالمركزیة في صناعة القرا -٢
ان اقتصار وجود عدد قلیل من المخططین المدربین ضمن هیئات حكومیة مركزیة علیا 
یجعل من كادر الفرق التخطیطیة بعیدة عن معرفة واقع المدن واشكالیاتها ، وما له من اثار 
سلبیة في نوع التصمیم وكفاءة تنفیذه ، وما یزید االمر تعقیدًا انه في الغالب یصعب على 

المستویات المحلیة الجدل او المناقشة بشأنها او االدالء بارائهم ازاء هذه الخطط  المخططین في
، سواء في میدان الموازنات المالیة التاحة المعلومات المطلوبة او ابداء مرونة باعادة النظر ، 

ة فان هذه المطالب اما ان تهمل او یتم تجاهلها من المستویات االداریة العلیا ، بسبب بیروقراطی
 .اداریة او بحجة محدودیة الموارد والتخصیصات المالیة

 :القیود التنظیمیة -٣

اشكالیة مضافة الى رزمة االشكالیات االخرى التي تتسبب في تدني تنفیذ الخطة تّعد 
الهیكلیة ، فهي والحال هذا تدعم العزل بین اعداد الخطة وتنفیذها ، وان من اهم العوامل التي 

تواضع امكانیات النظام االداري المحلي ازاء عملیة التخطیط في مجتمع  تعمق هذه القیود ، هو
قس على سبیل المثال دور البلدیات ازاء االغراض . یتصف بسرعة التغیرات واستمراریتها

                                                                                                                                                                              
السباب تتعلق بنسقیة ظروف مدن البالد عامة ، وتوجهاتنا في تحقیق الهدف المرجو منها تقترب 

 . في هذا الصدد



٣٢٨ 
 

التخطیطیة ، فعلى الرغم من انها لیست طرفًا في اعداد المخططات سواء كانت اساس ام 
ا السبیل تتعلق بتنفیذ الخطة ، اال انها احیانًا وبدًال من تفصیلیة فهي تؤدي وظائف مهمة في هذ

ان تساعد في عملیة التنفیذ ، تتخد قرارات ال تتماشى مع المشاریع التخطیطیة بسبب قصور 
 .الفهم او االهمال

 :الفشل في التنسیق للسیاسة التخطیطیة -٤

كومة المحلیة فشل التنسیق بین الهیئات المركزیة ومؤسساتها من جهة ، وبین الح ان
والمركزیة من جهة اخرى على صعید مخططات التنمیة ، وكذلك بین خطط التنمیة القومیة 
والخطط الحضریة ، واحادیة القرارات ومركزیتها دون الرجوع الى السیاسات والمقترحات المحتواة 
 للتصمیم االساس والمخططات التفصیلیة ، كلها عوامل تسببت في عرقلة التخطیط الفعال

 .وبالتالي عدم حدوث تنمیة متوازنة

 :تدني مستوى المشاركة الجماهیریة -٥

في السیاسة التخطیطیة الحدیثة التي تّعد المشاركة الجماهیریة احد اهم المبادئ الرئیسة 
تعتمدها البلدان المتقدمة ، اذ ترتبط فاعلیة التخطیط الحضري في احد جوانبها بمستوى الوعي 

صة اذا ما علمنا ان من اهداف المخطط االساس النهوض بمستوى البیئة باهمیة هذا الدور ، خا
العمراني واالقتصادي واالجتماعي وتوفیر حیاة كریمة للساكن الحضري وجو مناسب للمعیشة 

  .والعمل والراحة

وبالتالي فان عدم الوعي باهمیة هذا الدور قد جعل السكان المحلیین ال یمانعون من 
مهما ابتعدت مبادئه وسیاساته عن واقع وظروف المدینة ، مما یؤدي  قبول اي مخطط عمراني

  .الى معالجات مجتزاة وقاصرة للمشكالت الجدیة التي تعاني منها

 :الفصل بین صیاغة الخطة والتنفیذ -٦

في اتجاهین ، یتمثل االول في تلكؤ التنفیذ عن عملیة الفصل هذه تأثیر سلبي  یتمخض
ما یمثل الثاني صعوبة رئیسة للعملیة التخطیطیة برمتها ، اذ ان الفّعال للمخطط االساس ، فی

تحقیق الغایة المنشودة من عملیة التخطیط تتطلب ترابط ستراتیجي بین الخطة في سیاستها 
ومراحل تنفیذها والصالحیات الممنوحة للهیئات التخطیطیة او المؤسسات المنبثقة عنها والتابعة 
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ل في متابعة تنفیذ المشاریع المحتواة في الخطة تسیر معها بتناغم لها ، یضمن استمراریة التواص
  .متوازن

  :متطلبات تغییر االستعمال السكني الى تجاري ٢-٣-١-٥

تّعد الشوارع مناطق جذب وتوقیع فعالیات وانشطة حضریة عدیدة لكل منها خاصیتها 
كفضاءات حضریة ، ففي ) وارعالش(الوظیفیة ، وهي بهذا تمارس فعًال تأثیریًا في طبیعة تكوینها 

المناطق السكنیة نجد ان صفات الخصوصیة واالمان فیها ذوات تأثیر واضح في عملیة التصمیم 
للكتلة المبنیة ، الى جانب كونه شریان حیوي للحركة والتفاعل الوظیفي ، لذا فان عملیة تغییر 

ودقیقًا للمتغیرات المطلوبة  وظیفة االستعمال السكني الى اخرى تجاریة ، تتطلب فهمًا واسعاً 
القصد منها تحقیق مظهر معین للبیئة الجدیدة التي تستقطب الفعالیة التجاریة الى جوار الفعالیة 

  ).االصل(السكنیة 

وعلیه ینبغي ان تمتلك الشوارع ذوات االستعمال المختلط مشهدًا حضریًا یمتاز بالحیویة 
وارع التي تقوم بأداء وظیفي سكني فحسب ، ولكي والنشاط بدًال من صفة الهدوء والمحلیة للش

یكون المشهد جذابًا وفعاًال في ذات الوقت البد من تهیئة الفعالیات المختلفة التي تجعل منه 
فضاًء لجلوس مستخدمیه ولیس ممرًا للنفاذ فقط ، فضًال عن اعطاء كل شارع خصوصیته 

ُ الممیزة الضفاء حالة من الشعور باالحتواء  في عالقته مع النسیج العمراني للمدینة ، وشخصیته
  .)٨٥(على نحٍو یساعد في استیعاب الهیكل الحضري

كوجود الرصیف  –كثافة األستخدام  –كما یتطلب الحال زیادة األهتمام بممرات السابلة 
العریض الذي یتیح الفرصة للمتبضعین أو المترددین لمشاهدة المعروضات من السلع والبضائع 

نات ثم المفاضلة بینها قبل عملیة الشراء ، فضًال عن دورها في أضفاء أجواء مریحة وعقد المقار 
  .تبعث الراحة في النفوس 

ولكون الشارع فضاء ارضي یحتشد بالفعالیات الحضریة والمتبضعین على حٍد سواء ، فال 
التي توفر  بد من معالجات معماریة توفر اجواء مناسبة ومریحة لمستعملیه ، مثل البیئة المظللة

                                                             
  .٤٠، ص مصدر سابقعامر كاظم المبارك ،  )٨٥(
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الحمایة من الظروف البیئیة والمناخیة ، فضًال عن دورها في تعزیز األحساس بالمقیاس األنساني 
  . )٨٦(عن طریق تحدید فضاء المشاة ، األمر الذي یسهم في تعزیز فعالیة الشارع

ومما ینبغي قوله أن التغیرات الوظیفیة في أرض المدینة حقیقة واقعة تؤكدها داینمیة 
ل الوظیفي لألنظمة الجزئیة المكونة للهیكل الوظیفي العام ذو الطبیعة المتطورة والنامیة ، التفاع

وبهذا فلیس بالضرورة أن یكون التغیر ذو نتائج سلبیة بشرط ان یراعى في عملیة التغیر 
  :)٨٧(األعتبارات أالتیة

 .بأنواعهأن الیؤدي التغیر في استعماالت األرض الى اضرار بیئیة ناجمة عن التلوث  - ١
أن یراعى وبدقة حجم وأتجاهات المرور الى األستعمال الجدید الى درجة أن الیتسبب في  - ٢

 .أختالل توازن حركة المرور وكثافتها بین مناطق المدینة
األخذ بنظر األعتبار حجم السكان في المناطق المرشحة لتغیر أستعماالت األرض فیها ،  - ٣

 .سلبًا في مستوى تقدیم الخدمات دفعًا لما قد یرافق ذلك من أرباك یؤثر
مراعاة حجم الموقع الذي سیتم تبدیل األستعمال فیه من حیث قابلیة استیعابه للحركة  - ٤

ر  .المروریة والمتسوقین معًا ، وما قد یرافق ذلك من تطورات أخرى مصاحبة للتغیّ
ماالت ضرورة األخذ بنظر األعتبار ما قد تحدثه عملیة التغیر من تأثیرات على األستع - ٥

المجاورة ، أذ أن لكل أستعمال خصوصیته وعالقته المكانیة والتي ینبغي أن تكون ایجابیة 
 .مع األستعمال المجاور حفاظًا على النسق العام المتوازن ألستعماالت األرض 

بناء على ما تقدم وطبقًا لمعطیات الدراسة المیدانیة لواقع التغیر الوظیفي ضمن البنیة 
نة النجف ، فأن أتجاهات هذا الواقع أتـصفت بتغیرات عشوائیة شوهت البنیة العمرانیة لمدی

فیها نسقیته وتوازنه العمرانیة وفككت ترابطها وأربكت وظائف المدینة أفقدت النظام الوظیفي 
  .السلبیة تعرضها الفقرة التالیة  ، عبر عدد من التأثیراتالعام

  :رع السكنیة الى تجاریة في مدینة النجف ر وظیفة الشوایاآلثار السلبیة لتغی ٣- ٣-١- ٥

                                                             
 . ٤٠، ص مصدر سابقمحمد ابراهیم ،  )٨٦(
  . ٣، ص مصدر سابقمحمد صالح ربیع العجیلي ،  )٨٧(
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أن ظاهرة التغیر الوظیفي التي شهدتها المدینة طبقًا ألسبابها ومبرراتها قد جعلت الشوارع 
ت كثیرًا   –لعشوائیتها  –الرئیسة في معظم مناطقها السكنیة عبارة عن مراكز قطاعیة ، أخّل

  .بت في أشكالیات جدیة بالنسق العام المتوازن للهیكل العمراني فیها ، تسب
وألجل أستجالء وتفحص وتحلیل األنعكاسات السلبیة للتغیرات العشوائیة في البناء الوظیفي 

، ألستطالع أراء الساكنین ضمن ) ٤(للمدینة ، فقد اعتمد الباحث أستمارة اإلستبانة ، ملحق 
هو واقع ضمن منطقة  أستندت هیكلیتها الى مالحظات الباحث المیدانیة لما. مناطق التغیر تلك

ر تظافرها عن تداعي وظیفي  الدراسة ، وبعد أفراغ محتویاتها ، فقد أفرزت مجوعة من اآلثار عبّ
  :صارخ وعلى النحو اآلتي 

 :اآلثار األجتماعیة  -١
ض لها التنظیم األجتماعي في البیئة الحضریة لمدینة  أن أهم اآلثار السلبیة التي تعرّ

من حجم العینة %) ٧٢(لط ، هو فقدان الخصوصیة ، أكد ذلك النجف جراء األستعمال المخت
أن لكل أستعمال خصوصیته ومتطلباته التي یتمیز بها عن غیره من  فمن المعلوم المبحوثة

األستعماالت األخرى ، تمكنه من أداء وظیفته بكفاءة ، فالبیئة السكنیة هي المستقر الذي یأوي 
احة والهدوء والسكینة ، فضًال عن متطلبات الخصوصیة الیه السكان للحصول على حقهم من الر 

  .األجتماعیة 
لقد ادى تنامي سرعة حركة التغیرات الوظیفیة عامة والتجاریة بشكل خاص ضمن الشوارع 
الرئیسة التي تمرق البنیة العمرانیة السكنیة ، الى احتشادها بالمترددین من المشاة والمركبات على 

اصیتها األجتماعیة ، خاصة مع ندرة توافر مواقف السیارات التي أشار حٍد سواء ، مما أفقدها خ
من مجموع المستطلعة آرائهم ، وحتى تلك الموجودة فهي بمواصفات متدنیة من %) ٦٨(الیها 

األمر الذي یضطر اصحاب تلك المركبات . حیث طاقاتها األستیعابیة وتاثیثها ومستوى إدارتها
  .نیة مما أثار حفیظة الساكنینالى إیقافها أمام الدور السك

ولنا في مجاورة الجدیدة األولى على سبیل التأكید أوضح مثال ، إذ ساهم نمط بنائها 
التقلیدي ونظام شوارعها الرباعي في زیادة حدة المشكلة ، كما أن تنامي حركة البناء العمودي 

. من مجموع المبحوثین %) ٧٢(قد زاد من مستوى الخرق للخصوصیة األجتماعیة وبنسبة . فیها 

                                                             
)( الشوارع المجاورات السكنیة المطلة على فیما أختصت عینته بسكان  .مثل مجتمع الدراسة بسكان المدینةت

بواقع خمسین أستمارة ، تم توزیعها على الجنسین ومن ، الرئیسة التي شهدت التغیرات الوظیفیة 
  .ع اآلراء بهدف تدعیم هذا الجانبمختلف األعمار في خطوة ألستطال
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، فهي تشهد حركة انتقال ملحوظة الى خارجها ، سیما مع  )(بل وفي ضعف األنتماء المكاني
بهدف استثمارها ألغراض تجاریة ، كذلك ) بیعها(تقدیم عروض مالیة مغریة مقابل التخلي عنها 

لوث التي أعتداءات أخرى على خصوصیة األسرة تمثلت باألهتزازات والضجیج وأشكال الت
سنعكف على بحثها ضمن المحور الخاص بها ، إذ أن التأثیرات متداخلة یصعب الفصل بینها 

  .ضمن البیئات السكنیة التي تعاني منها
 :اآلثار البیئیة  -٢

ُ من تغیرات كبیرة في البناء الوظیفي  كان من نتیجة إطالق األستعمال التجاري وما رافقه
طق تجاریة بدرجة عالیة جدًا ، أن تعرضت بیئتها الحضریة للمناطق السكنیة وتحولها الى منا

فقد أدى تركز وأختالط  )**(الى عدة أشكال من انواع التلوث الهوائي والضجیجي والبصري
اصنافها ، فضًال عن أستعماالت األرض المتحركة كالباعة غیر الثابتین الفعالیات بمختلف 

، إذ غالبًا ما تتحول الجزرات الوسطیة الى  لمزید من التلوث) أستخدام الجزرات الوسطیة(
  %).٨٤(مكبات للنفایات الناتجة عن هذه األنشطة أكدته نتائج األستطالع بنسبة 

كما في مخلفات البقالة أو العبوات الورقیة أو فضالت المطاعم ومخلفات عدد من 
ل ذلك في عدم الصناعات الحرفیة ، سیما وأن الجهد البلدي فیها یتصف بضعف األداء ، تمث

من حجم العینة ، كما أدى ایضًا الى أستقطاب أعداد كبیرة نسبیًا من المتبضعین %) ٧٠(رضا 
سواء أكانوا سابلة من المجاورات المطلة على هذه الشوارع ام مركبات من المناطق البعیدة 

ركة هذه من وما یمكن أن یؤدیه أختالط الح. السیما عند الذروتین الصباحیة والمسائیة. نسبیاً 
كثافة مروریة ینتج عنها ملوثات من الضجیج واألدخنة ، فضًال عن حوادث الدهس بنسبة 

، ما یعبر عن %) ٨٨(أي بأجمالي عام قدره %) ٤٢(وحوادث األصطدام بنسبة %) ٤٦(
أشكالیة خطیرة تحتاج الى معالجة جادة ، خاصة وأن أحد األسباب الكامنة وراء حدوث حاالت 

                                                             
)( لمكان الذي یسكنه ویستخدمه ، اي یصف عالقة األنسان بیعد األنتماء المكاني أحد القیم األساسیة الت

ینبغي ان یكون قادرًا على   فلكي یحصل األنسان على موطئ قدم یثبت وجوده في بیئته المكانیة
، وقادرًا على تعریف عالقة شخصیته الوجودیة مع الشخصیة ) وجدیأین (توجیه ذاته في تلك البیئة 

  :لمزید من األطالع ینظر). ف یوجدكی(البیئیة العامة للمكان 
غیر (عبد الرزاق عبد اهللا صالح ، التغیرات في البنیة العمرانیة وأثرها في البنیة األجتماعیة ، رسالة ماجستیر 

 .٢٠٠٥واألقلیمي ، جامعة بغداد ،  ، المعهد العالي للتخطیط الحضري) منشورة
سان تؤذي الناظر لدى مشاهدتها ، وتكون غیر هو كل ما یوجد من اعمال من صنع االن: يبصر التلوث ال )**(

طبیعیة ومتنافرة مع ما حولها من عناصر اخرى ، فهي ملوثة للبیئة المحیطة بها ، ویأتي التلوث 
  .طیط والتصمیم ، او سوء السلوكیاتالبصري عادةً نتیجة لالهمال او سوء االستعمال او سوء التخ
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مما یضطر المشاة %) ٧٨(، هو عدم وجود ممرات خاصة بالسابلة بنسبة الدهس خاصة 
للسیر في نهر الشارع ، فضًال عن تدني الطاقة األستیعابیة للقائم منها بسبب كثافة الحركة 

، كذلك قلة %) ٧٠(ضمن مناطقها الى جانب تدني الحالة البنائیة والتصمیمیة ألغلبها بنسبة 
كما أن للمرور . ذي یضطرها استخدام الرصیف كموقف مؤقت مواقف السیارات ، األمر ال

لما یشكله من أضافات سلبیة للحالة القائمة كزیادة %) ٨٨(النافذ تأثیراته في هذا الصدد بنسبة 
حاالت الحوادث المروریة والضجیج واألنبعاثات الغازیة ذوات التأثیر الخطیر على الصحة 

كیمیائیة ذوات تأثیرات سمیة خطیرة مثل الكبیریت ،  العامة ، لما تحویه العوادم من مواد
فضًال عن أن بطء الحركة الناجم عن األزدحام المروري یتسبب في زیادة ...... الرصاص 

  .استهالك الوقود ، وبالتالي خسائر أقتصادیة وتأثیرات بیئیة سلبیة
ة والبصریة فیمكن اما فیما یتعلق بخلط األستعمال التجاري مع السكني على النواحي الحسی

بسبب عشوائیة %) ٧٨(أدراكها من خالل افتقار معظم مناطق التغیر للراحة البصریة بنسبة 
تنظیم الكتل العمرانیة حول الشوارع الرئیسة فیها ، وفقدان األتصال والترابط البصري لكل مبنى 

الحضري ، األمر الذي   )*(یجاوره من المباني األخرى ، فال تتحقق الوحدة الشكلیة للمشهدمع ما 
أفقدها خاصیة األحتواء التي یفقد معها األنسان الحدود التي یشعر ضمنها بالراحة النفسیة 

  )٨٨(.واألجتماعیة واألمان

كذلك فقدان الكتل المعماریة لعملیة التنظیم البنائي بما یتالئم ومجاوراتها من المباني بسبب 
مر هو من یقرر مساحة وتصمیم وارتفاع البناء ضعف قوانین البناء المتبعة ، اذ ان المستث

من حجم العینة ، االمر الذي جعل خط االفق یتصف بحدة التناقض في %) ٨٠(وبنسبة 
مكوناته ، كما ان عدم خضوع الكتل البنائیة لقوانین االرتداد وعوامل اخرى ، لتشیر الى غیاب 

                                                             
المتكاملة للعالقات بین  التي تبلور الصورة الحسیة. نیة للمدینة یعرف بأنه تنظیم عناصر البنیة العمرا )*(

، فتعطي المنطقة شخصیتها الحضریة الممیزة ، وتستند في ذلك على سلسلة من المحددات العناصر
 =والعناصر التصمیمیة تعمل على إبراز نقاط ومكامن القوة في البیئة الحالیة كما تدرك وتحس

الحفاظ علیها وتعزیزها ، كما وتجنب األخطاء والمشاكل التي تهدد  بمستعملیها والتي یتوجب=
التوازن البیئي نتیجة حاجة المجتمع الدائمة للتغیر وتوفر المرونة والقابلیة ألستیعاب المستجدات 

  .والتطورات الحضریة المستقبلیة 
  :لمزید من التفاصیل ینظر 

مركز ) . غیر منشورة(ة العراقیة ، رسالة ماجستیر انعام مجید محمد ، جدلیة التواصل في تخطیط المدین
 . ٢٠٠٢التخطیط الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ، 

  . ١٠٣-١٠١، ص مصدر سابقأحمد ناطق الشماع ،  )٨٨(
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لعمراني العام ، اكده استطالع اي مستوى من التنظیم الحضري ، انعكست على تدني المظهر ا
  .من مجتمع العینة%) ٧٨(االراء بنسبة 

  :االثار االقتصادیة -٣

نظرًا لشدة المنافسة على استخدام االرض في الشوارع الرئیسة ضمن المناطق السكنیة في 
اكدت ذلك العینة المبحوثة على . المدینة ، فقد ترتب علیها ارتفاع اثمان ایجاراتها بشكل عام 

، رغم تباین اقیامها من شارع الخر وضمن الشارع نفسه بحسب %) ١٠٠(طالقها وبنسبة ا
الموقع من المنطقة المركزیة او شبكة الطرق وحجم المساحة المستخدمة ونوع الممارسة الوظیفیة 
، وقد اثر هذا في مقدار الجدوى االقتصادیة المتحققة ، وازاء عدم قابلیة عدد من الفعالیات 

بالتزاماتها المالیة ، تحت ضغط اصحاب االمالك ، السیما في الشوارع القریبة من  االیفاء
المنطقة التجاریة المركزیة كما في شارع المدینة المنورة ، قد تضطر الى ترك المكان وممارسة 
نشاطها من موقع جدید اقل حیویة ، وما یمكن ان تسببه عملیة الالاستقرار المكاني من عدم 

  .ائف المتجاورة ، وبالتالي عدم توازن الهیكل الوظیفيتناسق الوظ

ومن االثار االخرى زیادة في استهالك المیاه والتیار الكهربائي على حٍد سواء ، فتغیر 
وظیفة المسكن الى خدمة فندقیة او وحدة صناعیة لفلترة الماء ، او سوق تجاري متخصص او 

بانعكاس سلبي ذو اتجاهین ، یتمثل االول ورشة حدادة ، یضاعف كثیرًا من استهالكهما ، و 
بالضغط على مشاریع انتاجهما والشبكات الناقلة لهما ، وما یترتب على ذلك من خسائر 
اقتصادیة كبیرة ، و اما الثاني في تأثیره على حصة الساكن الحضري منهما ، مصداق ذلك ما 

  .من المستطلعة ارائهم في هذا الصدد %) ٧٨(اكده 

عن ایجابیة التغیرات هذه ، فقد كان لعامل القرب من منطقة السكن اهمیة وعند البحث 
من حجم العینة ، اذ یمیل المزیج المتزاید لالستعمال %) ٧٤(كبیرة تجلت في حصولها على 

المختلط الى تخفیض مسافات الرحالت ویسمح برحالت غالبًا ما تكون بواسطة المشي على 
یص اثر المركز الرئیس في المدینة بحیث تصبح من الناحیة االقدام، فضًال عن دورها في تقل

  .النظریة صالحة لحركة السابلة وتوافر الخدمات العامة 

وعلیه یمكن القول ان استمرار توقیع الفعالیات التجاریة في تداخلها مع الوظیفة السكنیة 
دهور البیئة مع غیاب الضوابط التخطیطیة والبنائیة او هشاشتها ، سیؤدي الى مزید من ت
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الحضریة ، لذلك البد من دراسة مسبقة للتأثیرات السلبیة الناجمة عن تغیر وظیفة االستعمال 
  .الحضري قبل عملیة الشروع بها 

  

  

  

  

  

  

  

  :االستنتاجات الخالصة و

افتقار المدینة آللیات التدرج الهرمي الوظیفي ، اذ لم یؤخذ بالحسبان حجم السكان وكثافتهم  - ١
بدت بموجبه وكأنها قطاع سكني واحد تتوزع . یع الوظائف الحضریةعند تقریر توق

 .االستعماالت في انحائه المختلفة
یعد النمو السكاني احد اهم العوامل المتسببة في حدوث التغیرات الوظیفیة في المدینة ، سیما  - ٢

وان عددًا من التخصیصات المساحیة لالغراض التجاریة المصادق علیها لم تنفذ ، 
الذي وفر مسوغات الستحداث مؤسسات تجاریة ضمن البنیة العمرانیة السكنیة ،  االمر

 .السیما ضمن المجاورات ذوات الحجم السكاني الكبیر والبعیدة نسبیًا عن المركز الرئیس
لم یكن القرار التخطیطي الخاص باطالق االستعمال التجاري ، سابقًا للتغیرات ضمن  - ٣

، بل قبول باالمر كواقع حال بعد استحداث العدید من االستعمال السكني في المدینة 
المؤسسات استقطبتها محاور الحركة الرئیسة فیها ، االمر الذي كان مفتاحًا لخروقات 

 .بنیویة جدیدة ، سیما مع غیاب الضوابط الحاكمة للعملیة
قاللیة ، كان لمركزیة القرار السیاسي وعدم تمتع الهیئات والجهات التخطیطیة العلیا باالست - ٤

اثر في حدوث خروقات مباشرة لبنیة المخطط االساس في المدینة ، اذ تحولت مناطق 
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هكتارًا ) ٤٨(بمساحة ) السالم الجدید(خدمات عامة الى استعمال سكني كما في مجاورة 
هكتارًا ، تم توزیعها على افراد القوات المسلحة ) ٤٣(بحدود ) ابي طالب(ومجاورة 

 .العراقیة
االستقرار االمني النسبي في مدینة النجف في مقابل سخونته في اجزاء اخرى من  لقد تسبب  - ٥

، الى استقطاب افواج كبیرة من ) وما بعدها ٢٠٠٣(البالد ، السیما العاصمة بغداد 
السكان من بینهم ذوي الخبرات العریضة في میدان االستثمار التجاري ، مما تسبب في 

ذ تم نقلهم لفكرة االسواق المتخصصة ، ورغم عودتهم قفزات من التغیرات التجاریة ، ا
الى منطقة االصل بعد زوال مبررات االنتقال نسبیًا ، اال ان التجربة اسست النفتاح اكبر 
، اذ تحولت الى ثقافة تجاریة في مجتمع المدینة ، وبالتالي فقد هیأت لعملیة المضاربة 

ربحي كبیر نسبیًا ، في وقت كان  في میدان االستثمار التجاري لما یحققه من عائد
 .تأسیس مشروع او خدمة تجاریة مقتصرًا على المركز التجاري
یة قد أسهم في تعزیز هذا كما ان ارتفاع مستوى الدخل الفردي وزیادة القوة الشرائ

، اذ كان التبضع موسمیًا اصبح مع التحوالت الجدیدة مفتوحًا طول العام ، هذا االتجاه 
د فقد اضحى التعامل مع المورَ ) التاجر(تهلك ، اما من جهة المستثمر من ناحیة المس

الرئیس على اساس الضمانات ولیس النقد المباشر ، اي على اساس تصریف البضاعة 
، اي البیع بالضمانات ایضًا ، مما ) التجزئة(، االمر الذي انسحب على التاجر الثانوي 

تسببت في حراك وظیفي دؤوب میدانه  وفر فرصة سانحة القتناء السلع والبضائع ،
  .ا محاور الحركة الرئیسة فیهاالمناطق السكنیة السیم

الواسع على الخارج ومن دون ضوابط اجرائیة الى ) األستیراد(كما ادى األنفتاح األقتصادي   - ٦
تسریع عملیة الخرق الوظیفي وتعزیزها ، فضًال عن أن اغراق السوق المحلي بالبضائع 

ناف والمستویات من ردي المواصفات والمنشأ الى المقبول منها نسبیًا ، ولمختلف األص
قد أثر سلبًا في األقتصاد المحلي للمدینة الذي أصبح ذو صبغة استهالكیة ، إذ تدنت 
منتجاته بشكل كبیر بسبب قلة الدعم واألمكانیة ، مما اضعف قابلیتها في مجاراة 

منها أو أسدل  عددفسیة ، فقد تغیر صنف المستوردات األجنبیة ذوات األسعار التنا
، مما حرم المدینة من حاجاتها لخدمات ومهارات معینة ، فضًال عن الستار على األخرى

حرمان عدد من اصحاب المهن الحقیقیین من حق األستمرار  في ممارستها أو الكسب 
 .منها 
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مرحلة الواقع التعیش  ، إال إنها في رغم أن المدینة شهدت تغیرات سریعة وبأحجام كبیرة  - ٧
حصیلة ألختالالت ) التغیرات(التحول بأتجاه مدن العولمة المكتفیة ذاتیًا ، بل هي 

جرائیة ، فقد ظلت األولویة في التأثیر الوظیفي للمركز التجاري الرئیس  . تخطیطیة وإ
ذ تتناوب عدة ر قبل عملیة األمتالء الوظیفي ، إعالوة على ذلك حصول حاالت التغی

الرغبة وظیفیة على اشغال المكان الواحد خالل مدة قصیرة نسبیًا ، ف یات او انشطةفعال
س ولی، لها السبق في هذا الصدد ،  الحصول على فرصة عمل او تحقیق ریعفي 

 .تحقیق حالة من التكامل الوظیفي
ؤرتها الدقیقة عند مدخل المنطقة التجاریة المركزیة وب) حالة ظرفیة(أدت األجراءات األمنیة   - ٨

منها ما یتعلق بذوات ، الى حركة نزوح كبیرة لعدد من الفعالیات ، التجاریة بشكل خاص 
التماس المباشر بحیاة السكان كما في الخدمات الطبیة والصحیة ، الى مناطق أخرى 

مقومات التوقیع المكاني ومرونة األداء الوظیفي وسهولة الحصول على  فیها فراو تت
ولذات  .، األمر الذي أحدث تغیرات ضمن البناء الوظیفي فیها الخدمة المقدمة منها 

رة الحجم السبب حدثت تغیرات ضمن الصنف للفعالیات التي تتعاطى التعامل بالسلع كبی
السیما األجهزة الكهربائیة ، ) ورالمحظ(نسبیًا أو التي یتطلب حملها استخدام النقل اآللي 
هزة الدقیقة وأدواتها ها بالید مثل األجالمنزلیة ، إذ تغیرت الى أخرى یسهل حمل

 .األحتیاطیة
عشوائیة التوقیع المكاني للتغیرات الوظیفیة ، دون أعتبار لمبدأ العتبة أو الحد األدنى   - ٩

قامت عل اساس توافر المكان ولیس منها للسلعة وال لموقعها األقتصادي ، أذ ان كثیرًا 
بة منها والمكملة لها ، تشابهة أو القریبسبب عملیة التجاذب الوظیفي بین األصناف الم

ت فعالیات أو انشطة متنافرة الوظائف ضمن مكاٍن واحد ، مما یؤكد أن حركة فقد تجاور 
 .شكل عام تسیر من دون ضوابط حاكمةالتغیر ب

فضًال ، تغایر مجاورات المدینة في أحجام ونسب التغیرات الوظیفیة التفصیلیة واألجمالیة   -١٠
بین فترة وأخرى ضمن مدة الدراسة ، ألسباب ذاتیة  المجاورة الواحدةعن تفاوتها ضمن 

 .وقع من شبكة الطرق وتاریخ النشأةوموضوعة مثل الحجم السكاني ، المساحة ، الم
 ایعد تظافر عامال القرب من المركز التجاري الرئیس وتاریخ نشأة المجاورة السكنیة ذو   -١١

التغیر الوظیفي حجمًا  ةمراتب متقدمة في مسیر اسبقیة في التأثیر لبلوغ مجاورات معینة 
 .وسرعةً 
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مارس الحجم المساحي المحدود نسبیًا في عالقته بتاریخ النشأة أثره في بلوغ مجاورات   -١٢
سكنیة مراتب مهمة في هذا الصدد ، بسبب قابلیتها على األمتالء الوظیفي السریع ، 

 .لتغیر األجمالي فیهااورة ونسبة ابمعنى وجود عالقة طردیة بین مساحة المج
أثر بارز في زیادة ، ضمن المنطقة التجاریة المركزیة  يكان لعملیة الالإستقرار المكان  -١٣

عملیة التنافس الوظیفي تمخض عنه أزاحة أستعماالت أخرى لضعفها في میدان التنافس 
 .ضمن البنیة العمرانیة في المدینةهذا ، مما أسهم في زیادة حجم التغیر 

ة من التغیرات ، البعد عن المركز التجاري الرئیس مسؤوًال عن أحجام ضخم یعد عامل  -١٤
قعًا ضمن الهیكل المكاني كتفاء ذاتي نسبیًا لمجاورات هي األبعد مو تسببت في حالة ا

 .، مع األخذ باألعتبار تأثیرات عوامل أخرى ساندة في هذا االتجاهللمدینة
الفترة  يف تان ذروتها قد حدث الا ، راسةالد مدة رغم حدوث عملیة التغیر على امتداد  -١٥

ا كانت اكثر انتشارًا بالنسبة للتغیر التجاري ، فیم) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(المحصورة بین 
 .للتغیر الصناعي ، ألسباب تتعلق بطبیعة كل منهما وأخرى ترتبط بأحوال ظرفیة عامة 

التغیر الصناعي  وتدرجها في دلت فئات التغیر الوظیفي على سرعة وتیرة التغیر التجاري  -١٦
 .بأتجاه نمط متسارع  مع میل

أثبتت نتائج التحلیل األحصائي ضعف العالقة بین الحجم السكاني وأحجام التغیرات   -١٧
بل . علیة الیهاالتجاریة والصناعیة ، إذ لم تكن محسوبة على أساس الحاجة الف

مؤشر واضح  وفي هذا. تكرارات وظیفیة غیر مبررة أدت فیما بعد ل، إلجتهادات شخصیة
ُ من آث، عشوائیة التغیر واستبدادیته ى لع  .ار سلبیة في النسق الوظیفي العاموماله

أكد مؤشر التخصص التجاري سیادة مؤسسات الصنف الغذائي على ما سواها من   -١٨
مما یؤكد مدینة ، من عدد المجاورات الكلي في ال%) ٧٠(األصناف األخرى بواقع 

لصناعي اوسع التغیر ، فیما كانت تكرارات التخصص االصبغة األستهالكیة لمؤسسات 
 .األصناف السائدة  انتشارًا مع مالحظة بساطة

فضًال عن ، ایجابیة وقوة العالقة بین التغیرات الوظیفیة ، أثبتت نتائج التحلیل األحصائي   -١٩
 تخذت انماطاً انها اأن حركتها كانت بشكل موجات متعاقبة طبقًا لطبیعة كٍل منها ، كما 

صناعیة في البناء تشكل منها النمط العام للتغیرات التجاریة وال ، مكانیة كٌل بحسبها
 .الحضري للمدینة
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السیادة في احداث التغیرات ضمن الصنف على صعید ) الدینیة(لوظیفة المدینة الرئیسة   -٢٠
یما الس ، الهیكل المكاني للمنطقة التجاریة المركزیة ، أذ أن رواج حركة السیاحة الدینیة

السلع والبضائع التجاریة من  علىالطلب  قد افضى الى زیادة امام األجانب منهم
األمر الذي تسبب في إحداث تبدالت وظیفیة للصنف أو  ، أصناف ومستویات معینة

ضمنه تحقق هذه الطلبات المتزایدة ، فضًال عن تغیرات شملت حرف صناعیة الى 
 .المنطقة وظیفیاً ت السبب ، أثرت في بنیة اخرى تجاریة لذا

أنه ) مدة لدراسة(اكدت المقارنات النسبیة بین احجام التغیر على مستوى الفئات الزمنیة   -٢١
إذ أن ارتفاع وتیرتها كأتجاه عام یفضي أللتهام المزید من البنیة . یتصف بالسلبیة 

دًا من الخرق الوظیفي والتشوه العمرانیة للمجاورات السكنیة ، األمر الذي یعني مزی
 .الحضري

یطرة وضبط نموها العمراني ، إذ كان ستعثر التصامیم األساس المعدة للمدینة في ال  -٢٢
دراك حقیقي لواقع المستقر  ریة وخصائص وظروف الحض ةمعظمها قاصرًا عن فهم وإ

األمر الذي ادى الى قصور استیعاب ما تعانیه من اشكالیات حضریة . مجتمعها المحلي
من  العمومیة والسطحیة ، فهي أدنىالجات التخطیطیة بوبالتالي فقد اتصفت المع، 

 .مستوى الطموح والنظریة واألسالیب
من التصمیم األساس ،  الى تعطیل تنفیذ استعماالت محتواةلقد ادى األجتهاد في التنفیذ   -٢٣

السیما الشمالیة منها ، ، كما في مناطق األستعمال األخضر ضمن المجاورات السكنیة 
ات واألنقاض على خالف ما عددها وسعة مساحتها الى مكبات للنفایتحولت على ت فقد

 .خطط لها
ة للتنفیذ الفعال للتصمیم تعد المركزیة لصناعة القرار والبیروقراطیة أحد أهم العوامل المعطل  -٢٤

 .األساس
اء التغیرات الوظیفیة العشوائیة   -٢٥ رغم التداعیات السلبیة التي عانت منها المدینة والزالت ، جرّ

تجاه هذه تمألكثر من عقدین خلت ، فلم تعو  د ضوابط تخطیطیة تعمل على ضبط نمو وإ
التغیرات ، حتى لحظة بناء هذه الدراسة ، مما یؤكد اختالًال اجرائیًا وافتقارًا ألدنى 
مستویات التنظیم الحضري فیها ، وقد كان لضعف التنسیق بین عمل الدوائر والجهات 

 .ي أن ترث المدینة هذا الواقعذوات العالقة أثره الواضح ف
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خرق ادت عملیة الخلط الوظیفي لألستعماالت الجدیدة مع األستعمال السكني الى   -٢٦
 .المضایقات التي تتعرض لها اُألسر الخصوصیة األجتماعیة بسبب

حوادث الدهس واألصطدام وأشكال التلوث ، ترتب على التغیرات اشكالیات مروریة مثل   -٢٧
السیما مع ، حركة المرور النافذ وتداخل حركة المشاة والمركبات  بسبب كثافة. األخرى 

فضًال عن ، افتقار اغلب المناطق لممرات خاصة بالمشاة تستوعب األستخدام الكثیف 
هي بمواصفات تخطیطیة واذا ما وجدت في عدد محدود منها ف ، مرائب وقوف المركبات

 .متدنیة جداً 
ة ضمن البنیة السكنیة الى ارتفاع فیة في الشوارع الرئیسلیات الوظیادت المنافسة بین الفعا  -٢٨

اسعار األرض  وأثمان األیجار فیها ، وكان لعامل المضاربة في سوق األرض الحضریة 
 .ر مضاف في بلوغها مستویات سعریة تفوق اقیامها الحقیقیةأث

ما افقدها م، لتخطیطیة والتصمیمیة اافتقار شوارع التغیرات الوظیفیة ألبسط المقومات   -٢٩
األمر الذي تسبب في تأثیرات سلبیة على النواحي ، الوحدة الشكلیة للمشهد الحضري 

كما ، عدم شعور السكان فیها بالراحة النفسیة واألجتماعیة الى الحسیة والبصریة افضت 
تفاع واألرتداد ادى الى حدة تناقض الكتل البنائیة من حیث الحجم واألر  ان عدم تناسق

 .فضًال عن فقدان المقیاس األنسانيمكوناته ،  األفق في خط
 رات العشوائیة الى ارباك النسق العام ألستعماالت األرض المعدة ضمن التصمیمیأدت التغ  -٣٠

ففي الوقت الذي تداعى فیه المشهد البنیوي . ضًال عن إجهاض عملیة تخطیط النقلف ،
حركة المروریة الكثیفة للشوارع ضمن المناطق السكنیة ، تسببت ایضًا في أجتذاب ال

، األمر وتولد الرحالت بین قطاعات المدینة ومجاوراتها ضمن القطاع السكني الواحد 
  .الذي أربك وظائف المدینة

  

  :و التوصیاتالمقترحات 

العمل على ایجاد مخطط شامل للمدینة قائم على اساس نظرة علمیة واقعیة لظروفها  - ١
المختلفة والنهوض بواقعها الحضري ،  وخصائص مجتمعها ، بقصد حل اشكالیاتها

بأعتماد أسس ومبادئ التخطیط من حیث الضبط والسیطرة والتنفیذ وأنظمة إرشاد وتوجیه 
فهو الذي یحدد الشكل . خطط استعماالت األرض المحتواة من التصمیم األساس
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ت العمراني والتنظیم المكاني ألستعماالت األرض وتجنیب المدینة أي هدر في استعماال
الحیز الحضري أو ظهور حاجات ومتطلبات لم یسبق له تناولها ، فضًال عن إعطاء 

فالمفهوم الحدیث لتخطیط . صورة بینة عن العالقات المتبادلة لمختلف مناطق المدینة
المدینة یلزم معالجتها كًال موحدًا متكونًا من منظومات ثانویة تتفاعل فیما بینها بصورة 

فهو یعد عملیة مستمرة تهدف عن طریق . المدن وتطورها  مستمرة كصیرورة لتشكل
البحث الى ابتكار طرائق مالئمة للسیطرة على النظام الحضري ، وعن طریق مراقبة 
التأثیرات یمكن األطالع الى اي مدى كانت السیطرة فعالة والى اي مدى ستحتاج فیه 

سیضمن بناء العالقة فالتخطیط في ضوء هذا المنظور الشمولي . الى تحویرات الحقة
 .المثلى بین األنسان والمدینة

التحول الى الالمركزیة في التخطیط ، اذ ان المعرفة الشمولیة لواقع المدینة العام واستیعاب  - ٢
مشاكلها ، كفیل بتحقیق اعلى درجات الضبط لنموها العمراني ، مع ضرورة األخذ 

طیطیة المركزیة كاستشاري ، السیما بآلیات التحول التدریجي ، لإلفادة من المرجعیة التخ
في میدان المشاریع الستراتیجیة ، لما یتمتع به من امكانات مهمة في مجال الخبرة الفنیة 
والتقنیة والكوادر المؤهلة ، إذ الیمثل التحول في هذا الصدد غایة بذاته ، بل في سبیل 

 .توفیر ضمانات األنتقال محسوبة على اسس سلیمة ومتوازنة
أخذ خصوصیة المدینة الدینیة باألعتبار عند التخطیط لها ، لما لها من تأثیر  ضرورة - ٣

مباشر في اجتذاب فیوضات الزائرین من داخلها ام خارج حدودها ، وسواء أكانو مشاة ام 
بواسطة المركبات ، لما ینجم عن اغفال هذه الخصیصة من اشكالیات معقدة ومتداخلة 

 .تتسبب في تداعي المشهد الحضري
ضرورة تنفیذ ما أهمل من تخصیصات خضراء ، لما لها من اهمیة في توازن التشكیل  - ٤

الحضري والتخطیط البیئي من ناحیة ، وكرئة یتنفس من خاللها السكان من ناحیة أخرى 
، إذ لو توزع الهیكل الوظیفي للمدینة في كفتین فأحداها للمناطق الخضراء أو الفضاءات 

 .سد من غیر رأسالمفتوحة ، إذ القیمة للج
یعد انشاء حزام اخضر یحیط المدینة من جمیع جهاتها من الضرورة بمكان ، لما تتصف  - ٥

به من موقع هامشي على المجنبة الشرقیة للقسم األوسط من الهضبة الغربیة وخصائص 
مناخیة صحراویة متطرفة ، لما له من أهمیة أستثنائیة وانعكاسات ایجابیة على بیئتها 

حة سكانها ، فهو فضًال عن كونه یمثل صنفًا رئیسًا من األستعماالت الحضریة ورا
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الترفیهیة تحقق الطلب السیاحي على المستوى المحلي واألقلیمي كقناة مضافة تدعم 
وتعزز السیاحة الدینیة في المدینة ، فأنه یشكل مصدات مهمة للریاح والعواصف الترابیة 

البیئي وتلطیف أجواء المدینة ، ثم بعد  الشدیدة الى جانب تخفیض مستویات التلوث
یمكن عده محمیة طبیعیة وكبیئة جاذبة للحیوانات والطیور والحشرات بأختالف انواعها 

وینبغي أن . وأصنافها وأعتماده كمختبر بیئي حیاتي ألجراء األبحاث والدراسات العلمیة 
ها ما یتعلق من، منه  ةیكون بمواصفات تخطیطیة وهندسیة تحقق األهداف المرجو 

بالمساحة والعمق وأنواع المغروسات وأشكالها وخصائصها وطرائق غرسها ومدى 
مالئمتها للبیئة المحلیة ، وفقًا لمنهجیة علمیة وخبرة فنیة عملیة متخصصة ، على أن 

د في أدارته الى هیأة تتمتع بأستقاللیة إداریة ومالیة من ذوي األختصاصات الفنیة هیع
  .لمیدانالعاملة في هذا ا

تفعیل القوانین واألجراءات الخاصة بأستیراد السلع والبضائع من الخارج ، وأخضاعها  - ٦
لمعاییر السیطرة النوعیة وتحدید دخول ما هو ضروري ، فضًال عن تحدید دول المنشأ 
وفرض رسوم جمركیة بالقدر الذي یحقق حمایة للمنتج المحلي ، الى جانب تشریعات 

للمشروعات األنتاجیة عن طریق القروض واألعانات والغاء رسوم تتعلق بالدعم الحكومي 
 .استیراد المواد الخام ، لغرض تعزیزه والنهوض به لما هو أفضل

ورفع األستخدامات ) السالم الجدید(أعادة تخطیط ما تبقى من منطقة الخدمات السیاحیة  - ٧
ومحطة تعبئة الوقود ، الحالیة، مرآب النقل الشمالي ومنطقة تجارة جملة الفواكه والخضر 

شمال المدینة ، وتزویدها بكل مقومات ومتطلبات  - بعد تخصیص مواقع جدیدة مناسبة
للمدینة ) الدینیة(المواقع السیاحیة المتخصصة ، منطلقین في ذلك من الوظیفة األولى 

كمركز جذب للسیاحة الدینیة ، السیما األجانب منهم ، لما تدره من إیرادات مالیة 
تعمل على تقویة اساسها األقتصادي ، فضًال عن دورها في ) عمالت صعبة( خارجیة

 .تطویر وتنمیة قطاع الخدمات غیر األساسي
تخصیص مواقع جدیدة لمناطق الخدمات الصناعیة ، سواء الحرفیة منها أو خدمات تصلیح  - ٨

كامل المركبات ، في تجمعات عند أطراف المدینة الشمالیة ، تحقق استقاللیة مكانیة وت
وظیفي صناعي ، فضًال عن تجنیب المدینة أنواع الملوثات الناجمة عنها ، والعمل على 
استثمار مواقعها القدیمة باستعماالت أكثر حضریة تتفق والتحوالت التي تشهدها المدینة 

 .في مرحلتها الراهنة
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ئیة ، منطقة الجملة الغذا –تخطیط المساحات الفضاء ضمن المنطقة التجاریة المركزیة  - ٩
بأستعماالت تجاریة تحقق أمتالًء وظیفیًا یلبي متطلبات المزید من المتبضعین والمترددین 

وبتصمیم عمراني یجمع بین األصالة والمعاصرة . ، فضًال عن الخدمات المكملة لها
یضمن تنوع معماري مقبول یحقق عالقات ایجابیة بین المباني والفراغات المحیطة بها ، 

 .باني وبعضها ، لما له من أثر واضح في إثراء المشهد العام لمنطقتهابل حتى بین الم
تفعیل القانون الخاص بتنظیم العالقة بین المالك المستأجر ، لما ألجراءات اصحاب   -١٠

األمالك بشكل عام ، من تأثیر سلبي في میدان التغیر ، فالمكان معروض لمن یدفع 
مما یتسبب في حالة من . من عدمه أكثر بغض النظر عن مالئمة ألستعمال الجدید

 .الالاستقرار الوظیفي والمكاني نسبیًا تربك النسق الوظیفي ألستعماالت األرض
ضرورة الحد من عملیات تآكل النسیج العمراني للمدینة القدیمة عن طریق اعتماد سیاسة   -١١

 .ریةالحفاظ على الموروث العمراني فیها ، فهو یشكل أرثها التأریخي وهویتها الحضا
ضرورة اصدار الجهات التخطیطیة في المدینة ضوابط تخطیطیة یعمل بموجبها عند   -١٢

استحداث التغیرات ضمن الشوارع المصنفة ألغراض تجاریة ، تؤسس لتشكیالت بنائیة 
تعبر عن مستوى عاٍل من التنظیم ونسق متوازن الستعماالت األرض ، أي بمعنى 

نات المادیة فیه ، ومن ثم تحقیق الوحدة الشكلیة تحقیق األتصال والترابط البصري للمكو 
 .للمشهد الحضري توفر أجواء من الراحة النفسیة واألجتماعیة واألمان لمستخدمیه

ضرورة متابعة التغیرات الوظیفیة في البنیة العمرانیة للمدینة ، من خالل إجراء المسوحات   -١٣
نسبة حدوثها بقصد الوقوف واستطالع اآلراء بشكل دوري ، للكشف عن طبیعة حركتها و 

على أسبابها ومعالجة تداعیاتها ، كما یمكن من خاللها إستنباط عدد من األسس العلمیة 
 .یتم بمقتضاها اعتماد ضوابط عمرانیة أكثر واقعیة تصب في توازن الهیكل الحضري

ا جراء دراسات مسبقة قبل الشروع بأطالق التغیرات الوظیفیة تأخذ على عاتقهالبد من إ  -١٤
خصائص المنطقة المرشحة للتغیر ، كالحجم السكاني والمساحي وقابلیتها على استیعاب 
حركة وحجم المتبضعین والمرور المنجذب الیها ، بهدف احداث توازن بین التخطیط 

 .الوظیفي والبیئي
إیقاف حركة التغیرات بصورتها العشوائیة الراهنة ، لما تسببه من استطالة الشوارع التي تقع   -١٥

 .فیها ومن ثم زیادة في الطلب على الخدمات وتدني كفایتها وكفاءتها
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 املصــــــــــادر

  و

  املــــــراجع
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 المصادر والمراجع

  :الكتب العربیة والمعربة: أوالً 

  .، بیروت ١إبن منظور ، محمد أبن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، ط .١
ان األردن ، ،  ١المدن ، ط ااید عثمان ، جغرافیكأبو صبحة ،  .٢ دار وائل للنشر ، عمّ

٢٠٠٣. 
اصرة في الدراسات عأبو عیاش ، عبد اإلله والقطب ، إسحق یعقوب ، األتجاهات الم .٣

 .١٩٨٠، وكالة المطبوعات ، الكویت ،  ١الحضریة، ط
، دار الثقافة والنشر والتوزیع  ٤سماعیل ، أحمد علي ، دراسات في جغرافیة المدن ، طإ .٤

 .١٩٩٣، القاهرة ، 
لوجیة المدینة ، مطبعة جامعة و األشعب ، خالص حسني ومحمد ، صباح محمود ، مورف .٥

 .١٩٨٣بغداد، 
، دار  ٢، ط ١آل محبوبة ، جعفر الشیخ باقر ، ماضي النجف وحاضرها ، ج .٦

 .١٩٨٦األضواء، بیروت ، 
بتن ، كي جي ، األقتصاد الحضري نظریة وسیاسة ، ترجمة عادل عبد الغني محبوب  .٧

 .١٩٨٨ة ، بغداد ، فصّدیق خرو  وسهام
جامعة دار الكتب ، الجنابي ، صالح حمید ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ،  .٨

 .١٩٨٧ الموصل ، الموصل ،
 .١٩٧٧حسین ، عبد الرزاق عباس ، جغرافیة المدن ، مطبعة أسعد ، بغداد ،  .٩
الحدیثة ، حسین ، عبد الرزاق عباس ، نشأة مدن العراق وتطورها ، المطبعة الفنیة  .١٠

 .١٩٧٣معهد البحوث والدراسات العربیة الحدیثة ، 
الحكیم ، حسن ، لمحات من تاریخ النجف ، غرفة تجارة النجف ، مطبعة القضاء ،  .١١

 .النجف ، بدون سنة
 .حمدان ، جمال ، القاهرة الكبرى دراسة في جغرافیة المدن ، بدون سنة .١٢
 .١٩٦٥، دار المعارف ، بغداد ،  ١الخلیلي ، جعفر ، موسوعة العتبات المقدسة ، ط .١٣
 .١٩٨٨الخیاط حسن ، المدینة العربیة الخلیجیة ، الدوحة ، قطر ،  .١٤
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الراوي ، عادل سعید والسامرائي قصي ، المناخ التطبیقي ، جامعة بغداد ، بغداد ،  .١٥
١٩٩٠. 

السماك ، محمد أزهر سعید وأخرون ، أستخدامات األرض بین النظریة والتطبیق ،  .١٦
بین عبقریة المكان وتخطیط األنسان،  ٢٠٠٠یة لمدینة الموصل حتى عام دراسة تطبیق

 .١٩٨٥مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 
ولي محمد وعبد اإلله رزوقي  الشلش ، علي حسین ، مناخ العراق ، ترجمة ماجد السید .١٧

 .١٩٨٨كربل ، جامعة البصرة ، 
، دار الصفاء  ١األرض الریفي والحضري ، ط غنیم ، عثمان محمد ، تخطیط أستخدام .١٨

ان األردن ،   .٢٠٠٣للنشر والتوزیع ، عمّ
كمونة ، حیدر عبد الرزاق ، تصورات في اعادة إعمار مدینة النجف األشرف ، جمعیة  .١٩

 .٢٠١٠منتدى النشر ، النجف ، 
كبرى دراسة في نشأتها وعالقتها لالمظفر ، محسن عبد الصاحب ، مدینة النجف ا .٢٠

 .١٩٨٢لیمیة ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، األق
 

 :الدوریات: ثانیًا 
الخیاط ، حسن ، التركیب الداخلي للمدن ، دراسة في بعض األسس الجغرافیة لتخطیط  .١

المدن ، مجلة األستاذ ، المجلد الثاني عشر كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، بغداد ، 
١٩٦٤. 

بمدینة مكة المكرمة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة  الشمراني ، صالح ، المساحات الخضراء .٢
 .١٩٨٨، ) ١١٩(الكویتیة، العدد 

العجیلي ، محمد صالح ربیع ، أثر التغیر العشوائي ألستعماالت األرض على التصمیم  .٣
األساسي لمدینة بغداد ، مجلة كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، العدد الرابع ، 

٢٠٠٨. 
وآخرون ، تقویم التباین الزماني والمكاني للتحصیل العلمي في فؤاد عبداهللا  ،محمد  .٤

جامعة الكوفة  ،، مجلة البحوث الجغرافیة ، العدد الثامن ) ١٩٩٧-١٩٧٧(العراق للمدة 
 ،٢٠٠٧.  
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 :الرسائل واألطاریح الجامعیة: ثالثًا 

یة البغدادي ، عبد الصاحب ناجي رشید ، المالئمة المكانیة ألستعماالت األرض السكن .١
مركز التخطیط الحضري واألقلیمي ، ) غیر منشورة(في مدینة النجف ، إطروحة دكتوراه 

 .١٩٩٩، جامعة بغداد، 
ر أستعماالت األرض في بعض شوارع مدینة بغداد  .٢ بوالدیان ، فیلیب أوادیس ، أثر تغیّ

، مركز التخطیط ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر  ،على كفاءة األستعمال المجاور لها 
  .١٩٨٥حضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ، ال

غیر (توفیق ، محمد ابراهیم ، الشوارع التجاریة في مدینة بغداد ، رسالة ماجستیر  .٣
  .١٩٩٠، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ) منشورة

غیر (تویج ، وسن حمزة یوسف ، النمو الحضري في مدینة النجف ، رسالة ماجستیر  .٤
  .٢٠٠٨كلیة التربیة للبنات ، جامعة الكوفة ،  ،) منشورة

جاسم ، إحسان عباس ، تحلیل العالقة بین أستعماالت األرض ومنظومة النقل الحضري  .٥
، ) غیر منشورة(، منطقة الدراسة مدینة الكوت ، رسالة ماجستیر   G.I.Sیة نبأعتماد تق

 .٢٠٠٧المعهد العالي للتخطیط الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ، 
ر في أستعمال األرض حول المدینة العراقیة ، یالجنابي ، صالح حمید حبش ، التغی .٦

 .١٩٧٧، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(أطروحة دكتوراه 
الشحر وحلة  –الجوهي ، محمد سالم سعید ، النمو الحضري في ساحل حضرموت بین  .٧

 .١٩٨٨، جامعة بغداد ،  ، كلیة اآلداب) غیر منشورة(اطروحة دكتوراه  –
اآلثار األجتماعیة لتغییر الشوارع السكنیة الى شوارع تجاریة ، ، حامد ، حیدر قاسم  .٨

، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر  –جزء من شارع الربیع في بغداد  –منطقة الدراسة 
 .٢٠٠٥المعهد العالي للتخطیط الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد  ، 

األسناد التخطیطي لمتخذي القرارباستخدام نظم المعلومات  حسون ، ضیاء وفیق ، .٩
، المعهد العالي للتخطیط الحضري واألقلیمي ) غیر منشورة(الجغرافیة ، إطروحة دكتوراه 

 .٢٠٠٥، جامعة بغداد ، 
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حمادي ، فاطمة فهد ، كفاءة الخدمات الصحیة وبعض العوامل المؤثرة فیها ، دراسة  .١٠
المعهد العالي ) غیر منشورة(إطروحة دكتوراه  –الرسالة قطاعي المنصور و  –تطبیقیة

 .٢٠٠٥للتخطیط الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ، 
سیارات في مدینة الالخواجة ، عبد الكریم عبد المجید جاسم ، الطلب على مواقف  .١١

، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، ) غیر منشورة(النجف القدیمة ، رسالة ماجستیر 
  .١٩٨٥غداد ، جامعة ب

الدحیدحاوي ، فارس جواد كاظم ، التحلیل المكاني لمرائب النقل في محافظة النجف ،  .١٢
، كلیة اآلداب ، جامعة ) غیر منشورة(دراسة في جغرافیة النقل ، رسالة ماجستیر 

 .٢٠٠٩القادسیة ، 
تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظة النجف  ،الزاملي ، عاید جاسم  .١٣

 .٢٠٠١، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر  ،
الزبیدي ، نجوى عبید عجمي ، المعاییر التخطیطیة للمساحلت المفتوحة  والخضراء  .١٤

، المعهد العالي للتخطیط الحضري ) غیر منشورة(في مدینة بغداد  ، رسالة ماجستیر 
 .٢٠٠٥واألقلیمي ، جامعة بغداد ، 

غیر (ي لفتة ، االقلیم الوظیفي لمدینة النجف الكبرى ، اطروحة دكتوراه سعید ، عل .١٥
  .٢٠٠٧، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، ) منشورة

غیر (سلمان ، علي أحمد ، سیاسات نقل مقترحة لمدینة بغداد ، رسالة ماجستیر  .١٦
  .٢٠٠٧، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، )منشورة

اع ، احمد ناطق محمد علي ، التوجهات التخطیطیة المطلوبة بین االصالة الشم .١٧
عرصات الهندیة ، رسالة  - والمعاصرة للبنیة الحضریة لمدینة بغداد ، منطقة الدراسسة

  .٢٠٠٢، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد، ) غیر منشورة(ماجستیر 
ر استعماالت االرض الشمري ، صالح محمد عكیل ، المعاییر الت .١٨ خطیطیة وتغیّ

غیر (في الزعفرانیة ، رسالة ماجستیر ) ٩٧٩و  ٩٥٩(الحضریة حالة الدراسة محلتي 
  .٢٠٠٩، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ) منشورة

الشهابي ، محمد حمید عباس ، استعماالت االرض الغراض النقل في مدینة النجف ،  .١٩
  .٢٠٠٢، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، ) غیر منشورة(جستیر رسالة ما
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ر استعماالت االرض الحضریة لمدینة عنه للمدة  .٢٠ العاني ، براء كامل عبد الرزاق ، تغیّ
) غیر منشورة(كارتوغرافیة رقمیة ، رسالة ماجستیر  -، دراسة حضریة) ٢٠٠٦-١٩٨٦(

  .٢٠٠٨، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 
ر استعماالت المناطق الخضراء في مدینة بغداد ، العز  .٢١ اوي ، سوسن جبار ابراهیم ، تغیّ

  .٢٠٠٢ابن رشد ، جامعة بغداد ،  - ، كلیة التربیة) غیر منشورة(رسالة ماجستیر 
العشاوي ، عبد الحكیم ناصر علي ، المنطقة التجاریة في مدینة تعز ، رسالة ماجستیر  .٢٢

  .١٩٩٢امعة بغداد ، ، كلیة االداب ، ج) غیر منشورة(
الفتلي ، باسل احمد خلف ، تقویم تنفیذ التصمیم االساس لمدینة الحلة ، اطروحة  .٢٣

  .١٩٩٨، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(دكتوراه 
غولي ، مصطفى عبد الجلیل ابراهیم ، دراسة وتحلیل التفاعل الوظیفي بین  هالقر  .٢٤

، .G.I.Sالحضریة ، مقارنة بین مدینتي النجف وكربالء بأستخدام  استعماالت االرض
، المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة ) غیر منشورة(اطروحة دكتوراه 

  .٢٠٠٤بغداد ، 
المشد الحضري للمدینة ، رسالة  المبارك ، عامر كاظم ، التماسك والتفكك في .٢٥

 .١٩٩٩الحضري واألقلیمي ، جامعة بغداد ،  ، مركز التخطیط) غیر منشورة(ماجستیر 
دارة الخدمات البلدیة في  .٢٦ محمد ، أوس محمود ، دور مصادر التمویل في تخطیط وإ

، المعهد العالي للتخطیط الحضري ) غیر منشورة(مدینة بغداد ، رسالة ماجستیر 
 .٢٠١٠واألقلیمي ، جامعة بغداد ، 

  :الدوائر الحكومیة: رابعاً 

 .)غیر منشورة(العمراني في محافظة النجف ، بیانات متفرقة  مدیریة التخطیط - ١

مدیریة بلدیة محافظة النجف ، قسم التخطیط والمتابعة ، تقدیر مساحة استعماالت االرض  - ٢
 .٢٠٠٧، ) غیر منشورة(في المدینة ، بیانات 

 .٢٠١٠، ) غیر منشورة(دائرة صحة محافظة النجف ، قسم االحصاء ، بیانات  - ٣

 .٢٠١٠-١٩٩٠، ) غیر منشورة(امة للتربیة في محافظة النجف ، بیانات المدیریة الع - ٤

 .)غیر منشورة(مدیریة ماء محافظة النجف ، قسم التخطیط ، بیانات متفرقة  - ٥
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، ) غیر منشورة(ل شبكة الصرف الصحي ، بیانات اطو أدائرة مجاري محافظة النجف ،  - ٦
٢٠١٠. 

 .٢٠٠٨ ،) غیر منشورة(ینة ، بیانات المدمدیریة احصاء محافظة النجف ، تقدیرات سكان  - ٧

  .)غیر منشورة(دائرة اتصاالت وبرید محافظة النجف ، بیانات متفرقة  - ٨

  

  :الشبكة العالمیة للمعلومات: خامساً 

1- http://3omran-aghil.asso-web.com.   
2- www.Deplibrary.iugqza.edu. 
3- www.facebook.com  

  

 ً   :لیزیةالمصادر باللغة االنج: سادسا

1. Amos , R , Human Aspect of Urban form , Towards 
Amman , Enviromant Approach to Urban form and 
Design , Pergamon press, oxford UK , 1977. 

2. Carter , H., The study of Urban Geography, Printed in 
Great Britain, by; J.W. Arrow smith, 1972. 

3. Chorley, R. j. and Peter Hagget, Socio-Economic 
Mode1s in Geography, Methuen and co. Ltd, London, 
1967. 

4. Glowson and Stewart, land use information, by john 
hopkins press, Baltimor, London, 1965. 

5. Iraq Ministry of planning (Development+board) 
Doxidis Associates consulting, (The future of Najaf 
and Kufa), 1958. 

6. Johnson, j. H. Urban Geography An introductory 
Analysis, 2nd edition, pergamon press, London, 1972. 

7. Jr, F. Stuart Chapin, Urban land use planning , 
University of Illinois press, London, 1970. 
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8. Murphy, R., The Amarican city An urban Geography, 
Newyork: Mac grow-Hill Book co., 1966. 

9. Meclouchin , B.  J. Urban and Regional planning , 
1969. 
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  )٢(ملحق 

  ٢٠١٠مساحة المجاورات السكنیة في مدینة النجف حتى عام 
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المجاورة    ت
  %  ھكتار/ المساحة   المجاورة  السكنیة  ت  %  ھكتار/ المساحة   السكنیة

  ١,١٨  ٤٣,٢  الحسین  ٢٢  ٣,٨٨  ١٤٢,٣  االمیر  ١

  ١,١٥  ٤٢,١  الحنانة  ٢٣  ١,٤١  ٥١,٧  القادسیة  ٢

  ٥,٢٤  ١٩١,٨  الجامعة  ٢٤  ١,٨٠  ٦٦,١  الزھراء  ٣

  ٥,٨٧  ٢١٥,١  السالم  ٢٥  ١,٠٥  ٣٨,٦  الحوراء  ٤

  ١,٧٤  ٦٣,٨  الغري  ٢٦  ٣,٩٦  ١٤٥,١  االنصار  ٥

  ١,١٣  ٤١,٦  االطباء  ٢٧  ٠,٧٠  ٢٥,٨  ١القدس  ٦

  ٧,٤٥  ٢٧٢,٧  الوفاء  ٢٨  ١,٥٠  ٥٥  ٢القدس  ٧

  ٥,٧٧  ٢١١,٥  العروبة  ٢٩  ٠,٤٣  ١٦  الثورة  ٨

  ٣,٩٨  ١٤٥,٨  الجمعیة  ٣٠  ٠,٦٦  ٢٤,٣  الشرطة  ٩

  ٧,٠٣  ٢٥٧,٤  العسكري  ٣١  ٠,٦١  ٢٢,٤  تموز ١٤  ١٠

  ٦,٨٨  ٢٥١,٨  المكرمة  ٣٢  ١,٠٢  ٣٧,٤  المعلمین  ١١

  ١,١٦  ٤٢,٦  ابي طالب  ٣٣  ٠,٨١  ٢٩,٨  المثنى  ١٢

  ٧,٩٦  ٢٩١,٥  النصر  ٣٤  ١,٧٢  ٦٣  السعد  ١٣

  ٢,٨٠  ١٠٢,٦  المیالد  ٣٥  ٠,٨٠  ٢٩,٥  االشتراكي  ١٤

  ٢,١٤  ٧٨,٤  الجدیدة االولى  ٣٦  ٠,٨١  ٣٠,٧  االسكان  ١٥

  ٠,٨٢  ٣٠,٢  الجدیدةالثانیة  ٣٧  ٤,٠٤  ١٤٨,١  العدالة  ١٦

  ٢,٢٨  ٨٣,٧  لجدیدةالثالثةا  ٣٨  ١,١٧  ٤٣  الفرات  ١٧

  ٢,٧٩  ١٠٢,٤  الجدیدة الرابعة  ٣٩  ٢,٢١  ٨١,١  الغدیر  ١٨

  ١,٣٥  ٤٩,٤  المدینة القدیمة  ٤٠  ٠,٢٥  ٩,٤  الصحة  ١٩

  ١٠٠  ٣٦٥٩,٨  المجموع  ١,١٩  ٤٣,٨  الكرامة  ٢٠
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الشعراء   ٢١
  ١٣,٦  ٥٧٨,٨  المیالد  ١,٠٦  ٣٩,١  والعلماء

    ٤٢٣٨,٦  المجموع الكلي

  .٤٠٠/ ١الباحث اعتماداً على خریطة التصمیم االساس مقیاس  من احتساب: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٣( ملحق 

  ١٩٩٠: التغیرات الوظیفیة ضمن الصنف في المنطقة التجاریة المركزیة بحسب مناطقها مابعد

  البؤرة التجاریة - ١
  ف السابقالصن  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي



٣٥٦ 
 

  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  بقالة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  جزارة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  جزارة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  مطعم  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  مطعم  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  حلویات  شةاقم  عباءة رجالیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  حلویات  اقمشة  البسة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  حلویات  اقمشة  البسة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  حلویات  اقمشة  البسة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  حلویات  اقمشة  البسة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  مرطبات  اقمشة  البسة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  مرطبات  اقمشة  البسة  قمشةا  عباءة رجالیة  اقمشة

  معجنات  اقمشة  ذھب  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  مكسرات  اقمشة  ذھب  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  لوازم خیاطة  اقمشة  ذھب  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  خیاطة  اقمشة  ذھب  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  تصلیح زجاج  اقمشة  ذھب  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  احذیة  اقمشة  ذھب  اقمشة  اءة رجالیةعب  اقمشة

  عدد  اقمشة  ھدایا وتحف  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  عدد  اقمشة  ھدایا وتحف  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  عدد  اقمشة  ھدایا وتحف  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة
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  عدد  اقمشة  ھدایا وتحف  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  اقمشة  بسةال  موبایل  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  اقمشة  البسة  اجھزة دقیقة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  اقمشة  البسة  كمالیات  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  اقمشة  البسة  مصور  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  اقمشة  البسة  عوینات  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  البسة  صیدلیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  البسة  غذائیة  اقمشة  لیةعباءة رجا  اقمشة

  غذائیة  البسة  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  البسة  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  غذائیة  البسة  غذائیة  اقمشة  عباءة رجالیة  اقمشة

  )أ  -٣( ملحق 

  

  لسابقالصنف ا  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي

  جزارة  كمالیات  اجھزة كھربائیة  موبایل  غذائیة  البسة

  ذھب  مفروشات  اجھزة كھربائیة  موبایل  غذائیة  البسة

  ذھب  مفروشات  اجھزة كھربائیة  موبایل  غذائیة  البسة

  اقمشة  مفروشات  اجھزة كھربائیة  موبایل  ذھب  البسة

  كمالیات  مفروشات  اجھزة منزلیة  موبایل  حلویات  البسة

  مكسرات  مفروشات  اجھزة دقیقة  موبایل  حلویات  البسة

  عباءة رجالیة  مفروشات  اقمشة  موبایل  حلویات  البسة

  عباءة رجالیة  مفروشات  حلویات  موبایل  اجھزة كھربائیة  البسة

  عباءة رجالیة  مفروشات  جزارة  موبایل  اجھزة كھربائیة  البسة

  عباءة رجالیة  مفروشات  عطاریة  موبایل  عباءة رجالیة  البسة

  عباءة رجالیة  مفروشات  عطاریة  موبایل  عباءة رجالیة  البسة

  ذھب  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  عباءة رجالیة  البسة
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  كمالیات  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  كمالیات  البسة

  كمالیات  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  اجھزة دقیقة  البسة

  اجھزة كھربائیة  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  مفروشات  البسة

  الكترونیات  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  طورع  البسة

  مخزن  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  عطور  البسة

  مخزن  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  صیدلیة  البسة

  مخزن  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  مخزن  البسة

  مخزن  اجھزة دقیقة  اقمشة  ذھب  مخزن  البسة

  البسة  فضیات  غذائیة  ذھب  مخزن  البسة

  حلویات  اتفضی  غذائیة  ذھب  مخزن  البسة

  اكسسوارات  فضیات  مكسرات  ذھب  مخزن  البسة

  عباءة رجالیة  فضیات  مكسرات  ذھب  مخزن  البسة

  اقمشة  حقائب  مكسرات  ذھب  مخزن  البسة

  كمالیات  حقائب  مكسرات  ذھب  مخزن  البسة

  كمالیات  حقائب  حلویات  ذھب  مخزن  البسة

  غذائیة  حقائب  ھدایا وتحف  ذھب  مخزن  البسة

  حلویات  حقائب  مخزن  یاتكمال  مخزن  البسة

  مكسرات  حقائب  مخزن  كمالیات  اسكافي  البسة

  مطعم  فندق  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  بنایة تجاریة  فندق  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  مرطبات  صیدلیة  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  احذیة  صیدلیة  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  مطعم  اتمرطب  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  ذھب  معجنات  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  ذھب  معجنات  مخزن  كمالیات  خیاطة  موبایل

  ذھب  معجنات  اقمشة  كمالیات  خیاطة  موبایل

  ذھب  معجنات  خیاطة  كمالیات  خیاطة  موبایل
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  )ب  -٣( ملحق 

  ابقالصنف الس  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي

  مرطبات  مخزن  البسة  ھدایا وتحف  ذھب  معجنات

  محامي٠م  خیاطة  مفروشات  ھدایا وتحف  اقمشة  معجنات

  محامي٠م  خیاطة  غذائیة  ھدایا وتحف  عطور  معجنات

  محامي٠م  خیاطة  عباءة رجالیة  ھدایا وتحف  عوینات  معجنات

  محامي٠م  خیاطة  عباءة رجالیة  ھدایا وتحف  صیدلیة  معجنات

  محامي٠م  خیاطة  عباءة رجالیة  عطور  فواكھ  اسواق

  محامي٠م  خیاطة  اقمشة  اكسسوارات  مطعم  اسواق

  عیادة طبیة  خیاطة  مخزن  اكسسوارات  جزارة  اسواق

  عیادة طبیة  خیاطة  مخزن  اكسسوارات  جزارة  اسواق

  عیادة طبیة  خیاطة  ذھب  صیرفة  تجلید كتب  غذائیة

  عیادة طبیة  خیاطة  اقمشة  مطعم  مكسرات  عطاریة

  عیادة طبیة  خیاطة  البسة  مطعم  منزلیة  اباعش

  عیادة طبیة  خیاطة  ھدایا وتحف  مطعم  لوازم خیاطة  منظفات

  عیادة طبیة  خیاطة  حلویات  مطعم  اقمشة  منزلیة

  عیادة طبیة  خیاطة  جزارة  مطعم  غذائیة  منزلیة

  عیادة طبیة  خیاطة  جزارة  مطعم  غذائیة  منزلیة

  ة طبیةعیاد  خیاطة  مطعم  جزارة  غذائیة  منزلیة
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  عیادة طبیة  خیاطة  اسواق  مقھى  غذائیة  احذیة

  عیادة طبیة  خیاطة  جزارة  مقھى  غذائیة  احذیة

  عیادة طبیة  خیاطة  مقھى  مخلالت  ذھب  احذیة

  عیادة طبیة  خیاطة  جزارة  مكوى  مرطبات  احذیة

  -  -  -  -  موبایل  ھدایا وتحف

  

  

  )االمام علي ( الشارع التجاري الرئیس - ٢

  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  لصنف السابقا  الصنف الحالي

  كمالیات  صالة العاب  مخزن  البسة  اجھزة كھربائیة  البسة

  قرص لیزري  الكترونیات  مخزن  البسة  اجھزة كھربائیة  البسة

  قرص لیزري  الكترونیات  مخزن  البسة  اجھزة كھربائیة  البسة

  موبایل  یاتالكترون  مخزن  البسة  موبایل  البسة

  البسة  الكترونیات  مخزن  البسة  موبایل  البسة

  مفروشات  الكترونیات  مخزن  البسة  موبایل  البسة

  كمالیات  قرص لیزري  مخزن  البسة  موبایل  البسة

  كمالیات  قرص لیزري  مخزن  البسة  موبایل  البسة

  كمالیات  قرص لیزري  مخزن  البسة  قرطاسیة  البسة

  

  

  

  )ت -٣( ملحق 

  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي

  قرص لیزري  موبایل٠ص  مخزن  البسة  مكتبة  البسة
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  قرص لیزري  موبایل٠ص  مخزن  البسة  مكتبة  البسة

  اجھزة كھربائیة  موبایل٠ص  مخزن  البسة  استنساخ  البسة

  مصبغة  موبایل٠ص  مخزن  البسة  منزلیة  البسة

  اجھزة كھربائیة  مفروشات  مخزن  بسةال  مصور  البسة

  كمالیات  مفروشات  مخزن  البسة  مصور  البسة

  مرطبات  مفروشات  مخزن  البسة  مفروشات  البسة

  حالقة  مفروشات  مخزن  البسة  اقمشة  البسة

  كافتریا  مفروشات  مخزن  البسة  عباءة رجالیة  البسة

  مطعم  مفروشات  مخزن  البسة  حالقة  البسة

  اسكافي  مفروشات  نمخز  البسة  خیاطة  البسة

  البسة  ھدایا وتحف  مخزن  البسة  لوازم خیاطة  البسة

  كھربائیات  ھدایا وتحف  اجھزة كھربائیة  موبایل  مخلالت  البسة

  مخزن  حالقة  اجھزة كھربائیة  موبایل  معجنات  البسة

  مخزن  حالقة  البسة  موبایل  ص تلفزیون  البسة

  اجھزة كھربائیة  احذیة  البسة  موبایل  مطعم  البسة

  خیاطة  احذیة  البسة  موبایل  مطعم  البسة

  اسكافي  احذیة  قرص لیزري  موبایل  مطعم  البسة

  اجھزة كھربائیة  مواد منزلیة  حاسبات٠ص  موبایل  مطعم  البسة

  مخزن  مرطبات  تلفزیون٠ص  موبایل  مطعم  البسة

  مواد منزلیة  ستائر  حالقة  موبایل  مطعم  البسة

  كافتریا  ستائر  مطعم  موبایل  مطعم  البسة

  بنایة تجاریة  فندق  مقھى  موبایل  مطعم  البسة

  حالقة  اجھزة كھربائیة  مكوى  موبایل  مطعم  البسة

  مقھى  اجھزة كھربائیة  مخزن  موبایل  مطعم  البسة

  مقھى  اجھزة كھربائیة  مخزن  موبایل  مطعم  البسة
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  عقار ٠م  كھربائیات   كمالیات  صالة العاب  مطعم  البسة

  مخزن  غساالت٠ص  كمالیات  صالة العاب  مقھى  البسة

  مخزن  كافتریا  كمالیات  صالة العاب  مقھى  البسة

  مخزن  خیاطة  مخزن  خیاطة  مخزن  مطعم

  تجلید كتب  مخزن  مخزن  خیاطة  مطعم  مطبعة

  ادوات  نجارة  مخزن  خیاطة  مطبعة  مكتبة

  كافتریا  اسكافي  مخزن  خیاطة  تلفزیون٠ص  اسواق

  تبوغ  اسكافي  مخزن  خیاطة  مطعم  ریاضیة ٠ت

  -  -  -  -  مطبعة  مالمنیو ٠ت

  

  

  

  

  

  )ث -٣( ملحق 

  )الجملة ( منطقة العمارات التجاریة  - ٣

  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي

 ٠ص  احذیة  سجائر  غذائیة  منزلیة  موبایل
  تلفزیون

  كمالیات  اكیاس نایلون  غذائیة  لحوم  البان  موبایل

  كمالیات  اكیاس نایلون  غذائیة  لحوم  تحلویا  موبایل

  كمالیات  اكیاس نایلون  غذائیة  لحوم  صوتیة٠ت  موبایل

  مطعم  اكیاس نایلون  غذائیة  لحوم  احذیة  موبایل

  غذائیة  حالقة  غذائیة  لحوم  صوتیة٠ت  موبایل٠ص

  البان  حالقة  البان  لحوم  كافتریا  موبایل٠ص
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  جزارة  بقالة  مخزن  لحوم  موبایل  غذائیة

  قرص لیزري  كافتریا  مرطبات  البان  كمالیات  غذائیة

  حالقة  كافتریا  لحوم  البان  احذیة  غذائیة

  مخزن  كافتریا  مخلالت  البان  بقالة  غذائیة

  غذائیة  اكسسوارات  غذائیة  ھدایا وتحف  البان  غذائیة

  مكسرات  قرطاسیة  حلویات  ھدایا وتحف  دواجن  غذائیة

  فرن  حلویات  مقھى  ھدایا وتحف  حلویات  غذائیة

  البان  مرطبات  جزارة  ھدایا وتحف  كافتریا  غذائیة

  مفروشات  اعشاب  كمالیات  احذیة  اكیاس نایلون  غذائیة

  جزارة  مخلالت  غذائیة  احذیة  سجائر  غذائیة

  مراب نقل   مراب   حالقة  احذیة  سجائر  غذائیة

  

  

  

  حافة المنطقة التجاریة المركزیة - ٤

  الصنف السابق  الصنف الحالي  لصنف السابقا  الصنف الحالي  الصنف السابق  الصنف الحالي

  نجارة  حلویات  حلویات  خیاطة  حلویات  حداد ابواب

  حلویات  حالقة  حلویات  مخبز  حلویات  حداد ابواب

  مخزن  كافتریا  حداد ابواب  فرن  حلویات  حداد ابواب

  حداد ابواب  مخزن  ص تلفزیون  اسواق  حلویات  حداد ابواب

  حداد ابواب  مخزن  یاكافتر  غذائیة  حلویات  حداد ابواب

  -  -  حداد ابواب  حلویات  حلویات  اطارات٠ت

  .الدراسة المیدانیة: المصدر
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  )٤(ملحق 

  

استبانة المسح المیداني الخاص باستطالع االراء بشأن االثارالمترتبة على التغیرات الوظیفیة 
  . ١٩٩٠: ما بعد العشوائیة ضمن البنیة العمرانیة في مدینة النجف  
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  :ملحوظة عامة 

  .المعلومات المدونة تستعمل الغراض البحث العلمي فقط دون النشر  -

  .ب ، ان لم تتطلب االجابة غیر ذلكامام المكان المناس)  (       یرجى وضغ عالمــة  -

   (        )     اسم المجاورة السكنیة 

  )   (      أنثى                    )             (         ذكر  : س الجـن

  )  (                   عـمر       ال

  هل تراجع السوق في الشارع الرئیس ضمن المنطقة السكنیة ؟ -١ 

  (    )اسبوعیا (    )         یومیا                                                          

  وق ؟  ما الواسطة المستخدمة في الوصول للس - ٢

  (    ) سیارة اجرة (    )          السیارة الخاصة (    )          مشیا على االقدام        

  ما الذي یدعوك للتبضع من  السوق ضمن المنطقة السكنیة ؟    - ٣

 - ٤(    )   تنوع السلع (    )   مالئمة االسعار(    )     توفر السلع (    )   القرب         
ان وجود المحالت التجاریة في الشوارع الرئیسة ضمن المناطق السكنیة یؤثرفي هل تعتقد 

  خصوصیة العوائل وراحة السكان ضمن الشارع ؟ 

(    ) كال  (    )         نعم                                                               
  الشوارع السكنیة ؟  هل تصدر ملوثات عن المحالت التجاریة والصناعیة في - ٥

(    )  كال  (    )         نعم                                                               
  هل تعتقد ان الجهد البلدي یؤدي مهمته في هذه االسواق بشكل جید ؟ - ٦

  (    )  كال      (    )     نعم                                                               

  هل یتسبب اجتذاب السوق للمركبات في حوادث مروریة وملوثات ، وماهي؟  - ٧
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(    )      كال   (    )        نعم                                                               
  )  (   ضجیج  (    )     ،     دخان (    )      اصطدام (    )         دهس   

  أ تعتقد ان المرور النافذ الى شوارع هذه االسواق یتسبب في زیادة مشاكل المروروالتلوث؟ -٨ 

  (    )  كال  (    )         نعم                                                               

  )أ  – ٤(ملحق 

  

  كنیة؟هل یوجد موقف للسیارات في السوق الرئیس ضمن منطقتك الس - ٩

  (    )      كال (    )         نعم                                                                 

  بمواصفـات جیـدة؟ ـتع وهـل یـتم

  )   ( كال (    )          نعم                                                                

الت التجاریة في الشوارع الرئیسة ضمن المناطق السكنیة تسبب هل تعتقد ان وجود المح -١٠
  في ارتفاع اقیام االرض واثمان االیجارات فیها؟   

(    ) كال (    )         نعم                                                              
  ر الكهربائي ؟ هل لهذه االسواق تاثیر سلبي  في حصة الفرد من الماء والتیا -١١

(    )  كال (    )          نعم                                                             
  هل توجد ممرات خاصة بالسابلة في منطقة السوق ؟  -١٢

(    )      كال  (    )         نعم                                                             
  تقییمك لها ان وجدت ، ازاء استیعاب كثافة مستخدمیها ؟  وما

(    ) دون الوسط  (    )                وسط  (    )                     جید          
  هل تمتاز الكتل العمرانیة في الشارع ذو االستخدام المختلط بالتنظیم البنائي ؟  -١٣

(    )  كال (    )          نعم                                                              
  هل یخضع تقریر شكل ومساحة وارتفاع البناء للضوابط العمرانیة ؟ -١٤
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  (    )كال      (    )       نعم                                                              

  ، هل تشعر بالرحة النفسیة او البصریةعند ارتیادك للسوق ضمن المنطقة السكنیة  -١٥

  (    )كال        (    )     نعم                                                             

  هل في رأیك ان وجود هذه االسواق یؤثر في المظهر العمراني للمنطقة السكنیة؟   -١٦

  (    )كال (    )         نعم                                                             

                                                                                                 

  

  

  البـــــاحــث

  

  

  

  

 

 

 

A Geographic Analysis of the Functional Changes  within the 

Constructional Structure of Al- Najaf Al –Ashraf City after 

1990. 



٣٦٨ 
 

Fu`ad Abdullah Mohammad Al-Jubory  

Abstract  

         Changes are considered as on of the distinguished features of the 

urban areas  due to their different functions and devices that have 

connected relations and complex functional interactions , since that the 

urban lands use is a reflection of the population activities and actions in 

the city within unsettled social and economic frames , so any change of  

the types of these relations must be associated  with a change of the 

action and that will resulted in physical phenomena developing into 

characteristics that draw the city scene and frame its picture. 

     The study aims at:- 

 Discover the spatial types of the changes of land use in A-Najaf Al- 

Ashraf City and sampling them. 

    To achieve that the researcher depends on a high optical method 

represented by an analytic field study to derive huge digital data, that 

enhance analyzing the spatial types resulted from the functional 

penetration of the constructional structure after (1990 – 2009). In the 

lights of the results, it was possible to put forward the treatments and the 

executive and legal policies to put a limit for the negative phenomena and 

develop the positive ones. 

    The most important recommendations are:- 

 - The change is random  

 - The change is negative, its largeness and speed lead to more 

penetration by occupy more of the constructional structure. 

  The suggestions are:- 
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To plan a city we must look to it as a whole body consists of secondary 

systems interacting continually, so an optimum relation between Man and 

city is required 
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