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 إقرار المشرف



ـــَأش ـــعــد دهــالر    إهدأنـ ـــا ة  مو ـ ـــومةبــ فاام مد  اا  د ااداد  العةمود اا  المجمعااةا النااك   كفااة   )ــ

ـــ  مق(2020-2003وناادت م م م ااة ل مااد   ـــدمةمـــ ـــب نـ ـــ  طا قــ محمااد ددااد الناامةر إناامةد ت )بــ

  جامعـة_كليـة دد ب_م  معلومـات  جغ  فيـةظـونق م  جغ  فيةش  فيفيتحتإ تـــدجـــق(العة م

في  جغ  فية. ماج تي  شهادةوهيجزءمنمتطلباتني ،  ع  قية
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 إقرار الخد ر ال  وي

 

فام مد  ا  د اداد ونادت  العةمود ا  كفاة   المجمعاةا الناك   )ـ    ا ة  مو ومةبهالر نأشهد

 نيـ (محماد دداد النامةر إنامةد ت العاة م)  مقدمةمنقبـ   طا ـب(2020-2003م م م ة ل مد  

أصــبحت ـــليمةمـــنكبـــا ومــنقبلـــي،ونحويـــا  غويـــا تـــمتقويمهــاقـــد،د جــة  ماج ـــتي فـــي  جغ  فيــة

.  ناحية  لغوية



 الموق ع:   

 االنم:   

 م2021 /  /      المةر خ:    
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  إقرار الخد ر الع مم 

 

فام مد  ا  د اداد ونادت  العةمود ا  كفاة   المجمعاةا الناك   )     ـا ة  مو ـومةبــهـالر نأشـهد

نيـ  (محماد دداد النامةر إنامةد ت العاة م)  طا ـب  مقدمةمنقبـ (2020-2003م م م ة ل مد  

أصــبحت ــليمةمــن  ناحيــةبــا كو  ماج ــتي فــي  جغ  فيــة،قــدتــمتقويمهــاعلميــا مــنقبلــي،د جــة

.  علمية

 

                                                           الموق ع: 
 : االنم 
 م2021/      /          المةر خ: 

           

    

        الموق ع: 
  :االنم 

 م2021/     /          المةر خ:
            



 ج
 

 
 إقرار لج   الم ةقش 

 
كفااة   المجمعااةا )أننــاأطلعنــاعلــا    ــا ة  مو ــومةبـــبَأعضــاء جنــة  مناقشــة،و ئــيسنشــهدنحــن

  طا ـب  مقدمـةمـنقبـ ((2020-2003فم مد    د داد ونادت م م م اة ل ماد   العةمود   النك   
وقـــدناقشـــنا،ونظـــم  معلومـــات  جغ  فيـــةفـــيق ـــم  جغ  فيـــة(محماااد دداااد النااامةر إنااامةد ت العاااة م)

بـــا قبو  نيـــ د جـــة  ماج ـــتي فـــيجـــدي ةونـــ نأنهـــا،عالقـــةبهـــاوفيمـــا ـــ  ،  طا ـــبفـــيمحتوياتهـــا
 .(جيدجد  عا )بتقدي   جغ  فيةو

 مج س دمةد  ك    اآلداب / الجةمع  العراق   د ى قرار لج   الم ةقش   صةدقم

 الموق ع: 
 الد ةدلم األنمةذ الدكمور: حن ن داخت                                                       

 العراق   دم د ك    اآلداب / الجةمع         

                                                           الموق ع:  
 أمجد رح م محمد: االنم 
  أنمةذ دكمور المرمد  الع م  : 
 م2021/      /          المةر خ: 
 رئ نة            

    

        الموق ع: 
 رفت أدراه م طةلب :االنم 

  أنمةذ منةدد المرمد  الع م  :
 م2021/     /          المةر خ: 

 دضوا             

   
 الموق ع:

 درا  كةمت ددد الرزاق: االنم
  منةدد دكمورأنمةذ  المرمد  الع م  :

 م2021/       /        المةر خ:
 دضوا          

    

 

 الموق ع:
 احمد ص ةح مرضم الج ةدم: االنم

 أنمةذ دكمورالمرمد  الع م  : 
 م2021/        /         المةر خ:
 ومشرفة   دضوا          

 

م2021/      / :     المةر خ        



 ح
 

 اإلهداء                                                                                    

 اهلل عز وجل...لصاحب الفضل األول واألخري إىل اهلادي سوآء السبي إىل

 م.... حممد صلى اهلل عليه وسلمعلم البشرية ومنبع العلم ة ونيب الرمحإىل 

 ..طيب اهلل ثراه...أخي علي. من الزلت ابكيه غياباً وفقداً وشوقاًإىل 

 . أبي.........إباء..إىل من علمين العطاء وإىل من امحل امسه بكل 

 . أمي........إىل نبع احلب ومن علمتين الصمود مهما تبدلت الظروف.

 .... زوجيت.....إىل من ساندتين يف حياتي وخطت معي خطواتي...

 .. أخوتي.رفعةٌ وكرامة  اإلهداءإىل السند والعضد والساعد أزف لكم 

 حارث ،علي ،...تبارك.تي أبنائي االحباء حفظهم اهلل ..إىل زهور حيا

 

 أهدي لكم مثرة جهدي                                                                                

 

  

الباحث                                                                                                                                         



 خ
 

 الشكر والتقدير

 
                                                                                                                             
علافضل    ثناءو  شك هلل بحان وتعا اوحمدل يو فينعم ويكافئبعد ح ان حمد   و  

مزيدلوبتوفيقمن عزوج .
  عم   مإأتقدمبو ف   شك و  تقدي  و ضعوأخصبا اك ت اك من اندنيإلنجازها 

علا  إلش  ف عناء بتحمل  مشكو     تفضل    جنابي( م ضي صباح ) حمد   دكتو   أل تاا
نصائح هالر في علي يبخ   م إا دقيقا  وموجها  نصوحا  مش فا  في   م ت و  اي     ا ة

ماممتطلباتوتوجيهات وفيضعلم وك مأخالق وجهودل  كبي ة  ايكان   ألث   با غفيإت
خ  جهاعلاها   نحو ماأبد ل يمنم اعد تكثي ةودعما كبي   ومالحظاتقيمة   د   ةو  

ظها هابا صو ة  تيهيعليها.أثناءإعد دهالر   د   ةو  
،  جامعة  ع  قيةو ئا ةق م  جغ  فية دد بومندو عيشك يوتقدي يإ اعمادةكلية

  جغ  فية   معلومات بونظم و  متمثلة   م اعد و   ااأل تاا   عاني(    ز ق عبد )ب  ء دكتو 
م اعددكتو )مثناناظمد وود  عبيدي(  اين  جميعأ اتاةق م  جغ  فيةوباألخص أل تاا

كان هم  فض بعد هللفيتد ي يفي   نة  تحضي يةفجز هم هللعنيخي   جز ء.
 اأخيوصديقي أل تااومنو جب  ع فانبا جمي أنأتقدمبفائقشك يوعظيمأمتنانيإ

ة  د   ة.مددكتو )علييا ينعبد هلل(علام اندت  يطيلة  م اعد
فيجامعةبغد د دد بوع فانا با جمي أقدمشك ي  ا   ت)زكيةكاظم(أمينةمكتبةكلية

)يا  ماجد  بهاد ي(فيماأبدول يمنم اعدةفيإمد ديبكافة  مصاد   تي أل تااوأخي
أغنتد   تيفوفقمها هلل مايحبوي ضا.والأن افض إخوتيوزمالئيفيم اندتهم ي

ة  د   ة،وأخصبا اك )بك بهجت،طا بمح ن،محمد مين،عبد  مجيدمحمد،مدطيلة
(.يغازهدي  هادقا م،



  د
 


  المنمخ ص                                 

  عإن  مودا  بناء هو متطو ي  قتصاديو جتماعي نظام نمط وهو منأ، كثي  عتمدت 
  ألمث ألنها  دو    بدي  يعد   نمط ها  و ن    كن، مشكالت من  كثي    ح  في  وجدت
يكنوفقد   اتإليقاف  ألفقيفي  مدنو  اييتضمن  كثي من   لبيات ن م   تو ع

تخطيطيةصحيحة،و ن  بناء  عمودييمتازب  عة  تنفياألعد دكبي ةمن  وحد ت   كنية
 ألفقي. با نمط هالرمقا نة  إل كانجاءت مشا يع وتطو  نشأة علا   ضوء  ت لط   د   ة

وكا كيةمودا  ع وتطو ها،   مدينة  بناء   تا يخية   م  ح  و  تع  ضأهم بغد د، مدينة في
  عو م  و  ت كيزعلاأهم و  تيوضعتمن ج ا ك،   مخططات أل ا ية   تع  ضأهم

فيمودية ال تثما يةا  ع  جغ  فية  طبيعيةو  بش ية  مؤث ةفيبناءوتطو   مجمعات   كنية
  و  مؤش  تمنطقة   جغ  في وتوزيعها   مجمعات تلك مو قع   كشفعن عن فضال   د   ة،

 إل كانية  مق ةمنقب وز  ة العما و إل كانو  تيتبينمدنكفاءتهافيح مشكلة   كن
وكا كت ليط  ضوءعلاأهم  مشكالتو  معوقات  تي،و الجتماعية القتصاديةمن  نو حي
نجازهال  مجمعات،وقدشملت  د   ة)تقفحائال  (وحدةبلديةضمنحدود14دونبناءو  

علا  مجمعات   كنية، مع فة  تبيان  تما ة(521  عاصمةبغد د،ووزعتخال   د   ة)
(مجمعا ،وقد18)و  تييبلغعددهايعاني  اكنيتلك  مجمعاتمنمشاك وتحديدن بهاما

صنفتفيهال  د   ةإ امجمعاتمنجزةوأخ نغي منجزةها منجانب،ومنجانبأخ 
توصلت  د   ةإ ا ننمطتوزيعهافيمدينةبغد دكانمتباعد  وغي منتظم،وا كمنخال 

تحلي  تخد م  ألق ب(وكا ك  مكانيو  متمثلةبق ينة)  جا بعضأ ا يب  تحلي   تخد م
  معيا ية   د ئ ة تقعضمن   مجمعات  تي عدد  ن  ألد ة أثبتتهال وقد   معيا ية،   م افة

(مجمعات،أي ن8(مجمعات،أماعن  مجمعات  تيتقعخا ج  د ئ ةإابلغعددها)10)
يد %(منم احةمنطقة  د   ة،مما20%(منهال  مجمعاتتتوزععلا)55.5ن بة)
إرن علا وأنت كز ال تثما ية  مجمعات   كنية   ت كزحو م كزها. قليلة بغد د فيمدينة
في  جانب  غ بي)  ك خ(أكث منجانبها  ش قيات   كنيةفيمنطقة  د   ةكان  مجمع

 تفعة،)   صافة(،ممايتطلببناءمجمعات كنيةجديدةفي  مناطقا ت  كثافة   كنية  م
 وتوزيعهامكانيا وبشك متو زنفيمنطقة  د   ة.
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 اجلداول   قائمة                                                                                     

 الرفحة عنوان الجدول ت

 6 2020مداحة بمجيات مجيشة بغجاد لدشة  1
 20 1967 بغجاد مجيشة في االرض استعساؿ مداحات تؽزيع 2
 السؤسدػػػة انجدتيػػػا التػػػي الساليػػػة وتخريرػػاتيا وتكاليفيػػػا الدػػػكشية الؽحػػػجات أعػػػجاد تطػػؽر 3

 (1980-1977) لمسجة العخاؽ في لإلسكاف العامة
28 

-1980) لمدػػشؽات العػػخاؽ فػػي الحزػػخية السشػػاطق فػػي الدػػكشية لمؽحػػات الفعمػػي التذػػييج 4
1990 ) 

30 

 31 (1994-1980) لمدشؽات العخاؽ في الحزخي  القطاع في الفعمي الدكشي العجد 1
 32 (1997-1988) السجة خالؿ العخاؽ في العاـ القطاع قبل مؼ السشجدة الدكشية الؽحجات عجد 6

 34 (2000-1971عجد الؽحجات السذيجة وندب التشفيح ولمقطاعيؼ في العخاؽ لمسجة ) 4
 38 (2020-2010) لمسجة بغجاد مجيشة في العسؽدية الدكشية السجسعات 8
 42 االرض وقيسة االنذاء وتكمفة الطؽابق عجد 9
 50 (2020-2010) ولمسجة بغجاد لسجيشة فعمية/  ساعة الذسدي لدطؽع الذيخية السعجالت 10
-2010) لمسجة بغجاد لسجيشة والرغخى  الععسى الحخارة لجرجات الذيخية السعجالت 11

2020) 
53 
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 2020 بغجاد مجيشة في ابقؽ ط( 4
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 5 العخاؽ مؼ بغجاد مجيشة مؽقع 1
 8 2020مؼ األقزية والسحافعات في العخاؽ لدشة مؽقع مجيشة بغجاد  2
 13 ة السشرؽر السجورةشمؽقع مجي 3
 25 (2020-1920) لمسجة بغجاد لسجيشة السداحي التطؽر 4
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 91  ضسؼ بمجية الذعب الذعب مجسعمؽقع  10
 94  ضسؼ بمجية بغجاد الججيجة الدىؽ مجسعمؽقع  11
 97 ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ العخاؽ بؽابة مجسعمؽقع  12
 100  الخشيجضسؼ بمجية  السحبة مجسعمؽقع  13
 103 بمجية الخشيجضسؼ  البخوج مجسعمؽقع  14
 106 ضسؼ بمجية السشرؽر مجسع اليسامةمؽقع  15
 109 ضسؼ بمجية السشرؽر مؽقع مجسع األخؽة 16
 111 ضسؼ بمجية السشرؽر الجيؽاف مجسعمؽقع  17



 غ
 

 113 ضسؼ بمجية الكخادة الذخقية مؽرونا مجسعمؽقع  18
 116 ضسؼ بمجية الكاظسية دجمة جؽاىخ مجسعمؽقع  19
 119 ضسؼ بمجية الكاظسية السحيط جؽىخة مجسعمؽقع  20
 122 ضسؼ بمجية الكاظسية  فخناس أبؼ مجسعمؽقع  21
 124 ضسؼ بمجية الكاظسية العطيفية مجسعمؽقع  22
 126 ضسؼ بمجية الغجيخ سؽمؽ مجسعمؽقع  23
 129 ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ الدالـ دار مجسعمؽقع  24
 131 ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ الحكسة بيت مجسعمؽقع  25
 134 ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ مؽقع مجسع مداكؼ بغجاد 26
 139 2020السدتؽيات األساسية لتحجيج أحجاـ السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد لدشة  27
 151 2020 بغجاد مجيشة في الدكشية لمسجسعات السعيارية السدافة 28
 186 2030وفق مخطط  بغجاد مجيشة في السقتخحة اإلسكانية السذاريع مؽاقع 29
 مجيشػػػة  (10×10) مذػػػخوع الخشػػػيج  مجيشػػػة) السقتخحػػػة الججيػػػجة الدػػػكشية السجسعػػػات مؽاقػػػع 30

 (السدتقبل
187 

 188 ضسؼ بمجية الكخادة الخشيج مجيشة مذخوع مؽقع 31
 189 ضسؼ بمجية السشرؽر السدتقبل مجيشة مذخوع مؽقع 32
 190 (10×10) مذخوع مؽقع 33
 193  ضسؼ بمجية السشرؽر بغجاد كـخ مجسع مؽقع 34
 195  ضسؼ بمجية ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ بغجاد تالؿ مجسع مؽقع 35
 197 ضسؼ بمجية مخكد قزاء الكخخ ستي السشرؽر مجسع مؽقع 36
 201 الجورة  األععسية  الخصافة(السذاريع الدكشية العسؽدية السقتخح إنذائيا في بمجية )الذعمة   37

 



 ف
 

 قائمة  األشكال                                                                                  

 

 

 

 الرفحة   عنوان الذكل ت
 7 2020ندب السداحة في مجيشة بغجاد حدب الؽحجات البمجية لدشة  1
 20 1967 بغجاد مجيشة في االرض استعساؿ مداحات ندب 2
 لمسػػػػجة العػػػػخاؽ فػػػػي لإلسػػػػكاف العامػػػػة السؤسدػػػػة انجدتيػػػػا التػػػػي الدػػػػكشية الؽحػػػػجات عػػػػجد 3

(1977-1980) 
28 

-1980) لمدػشؽات العػخاؽ في الحزخية السشاطق في الدكشية لمؽحجات الفعمي التذييج 4
1990 ) 

30 

 32 (1997-1988) السجة خالؿ العاـ القطاع قبل مؼ السشجدة الدكشية الؽحجات عجد 5
-1971) ولمسػجة( والخػاص العػاـ) لمقطػاعيؼ العػخاؽ فػي الدػكشية الؽحجات تشفيح ندب 6

2000 ) 
34 

 43 االرض وقيسة االنذاء وتكمفة الطؽابق عجد بيؼ العالقة يؽضح 7
 51 (2020-2010) لمسجة بغجاد مجيشة في فعمية/  ساعة الذسدي سطؽع معجالت 8
-2010) لمسػػجة بغػػجاد لسجيشػػة والرػػغخى  الععسػػى الحػػخارة لػػجرجات الذػػيخية السعػػجالت 9

2020) 
54 

 56 (2020-2010) لمسجة بغجاد لسجيشة الخياح سخعة السعجالت 10
 58 (2020-2010) لمسجة بغجاد لسجيشة( ممػ) الداقطة لألمطار السعجالت الذيخية 11
 59 (2020-2010) لمسجة بغجاد لسجيشة الشدبية لمخطؽبة الذيخية السعجالت 12
 63 (2020-1997) لدشتيالؽحجات البمجية لسجيشة بغجاد  حدب أعجاد الدكاف تطؽر 13
 84 2020 لدشة بغجاد مجيشة في البمجية الؽحجات عمى وتؽزيعيا الدكشية السجسعات عجد 14
 152 2020بغجاد مجيشة في الدكشية لمسجسعات األقخب الجار قخيشة 15
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 قائــمة  الصور                                                                                        

 الرفحة عشؽاف الرؽرة ت
 سشة بغجاد لسجيشة( وماكفارلذ ميشبخيؽ) شخكة قبل مؼ السقتخح األساسي السخطط 1
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  لمقدمــــةا  
 مشكلة السكن من المشكالت المعقدة في العراق بشكل عام وفي مدينة بغداد بشكل خاص ُتعد       

األمن السكني جزءًا مكماًل  عد  ويُ  جذورها طيلة الفترة الحديثة من تاريخ العراق. امتدتوهي مشكلة 
عن أهمية األمن الغذائي واألمن المائي  ال تقلأهمية  ولهُ  ،السياسي واستقرارها واستقاللهاألمن الدولة 

عرف للسكان يأتي بعد الغذاء والماء في ترتيب األهميات، ويُ  دولة ويمثل السكن المطلب األساس ألي
ويتجسد ذلك من خالل توفير الخدمات  واستقرارالسكن بأنه الحيز المكاني الذي يتم فيه العيش براحة 

 .والتسهيالت التي تقدم لشاغليه المساعدة
عرف بأنها مجموعة منتظمة من المقاييس واألليات التي تحكم سوق أما السياسات اإلسكانية فتُ     

السكن  وانالمساكن بغية ضمان التوازن بين العرض والطلب السكني في ظل قواعد السعر والكمية. 
ه من الحصول عليه ناسية ويجب تمكيالالئق هو حق من حقوق األنسان وحاجة من حاجاته األس

بالسكن  االهتماموحتى سياسية، لذا فأن  واجتماعية اقتصاديةمالئمة، وللسكن آثار  عمرانية ضمن بيئة
( لوضع الدراسات 1959)سنةدس ايسمؤسسة دوك استدعاءيرجع إلى العهد الملكي، إذ تم 

( لوضع مخطط 1975)سنةوالمخططات األساسية لمدينة بغداد، ثم مؤسسة بول سيرفس البولندية 
سنة اإلسكان العام، إضافة إلى ذلك قدم مجموعة باحثين عراقيين دراسة عن السياسة السكنية 

 سنةإلى  امتدتي ( والت1988) سنةالتنمية المكانية  استراتيجيةالدراسة  هذه   اعتمدت( وقد 1986)
الدراسات على وجود عجز سكني خطير في العراق، قدرته  هذه  ( في حينها، وأجمعت 2000)

 مليون وحدة على التوالي.( 4.2 ) مليون وحدة، ( 1.38)ألف وحدة،  (453الدراسات أعاله )
ع جبين الخطط والتنمية المكانية وير  انسجامهناك عدم  انالدراسات  هذه  ويتضح لنا من خالل     

تميل الدراسات التخطيطية إلى وضع سقف  ما الحاجة إذ غالباً  احتسابذلك لوجود قصور في أساليب 
إسكاني ينبغي الوصول إليه من دون إيضاح الخصائص األخرى المؤثرة في تحديد الحاجة السكنية 

مفهوم  باعتمادنية خالل مدة زمنية محددة بل ليس فقط من خالل تقدير العدد المطلوب للوحدات السك
الكثافات اإلسكانية وأحجام األسر واألنماط السكنية لما لها من تأثير على تحديد مالمح التطوير 

 اإلسكاني للمناطق الحضرية.
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  بحثمشكلة ال-أواًل:

 -األتية: بالتساؤالتالدراسة تتلخص مشكلة  

 كيف نشأت وتطورت المجمعات السكنية في مدينة بغداد؟ -1
 المؤثرة في بناء وتطور المجمعات السكنية في مدينة بغداد؟الجغرافية ماهي العوامل  -2
 ماهي صورة التوزيع الجغرافي للمجمعات السكنية في مدينة بغداد؟ -3
 ماهي المشكالت والمعوقات والتوجهات المستقبلية للمجمعات السكنية في مدينة بغداد؟ -4

 
 بحثفرضية ال-ثانيًا:

 -ية:األتفرضية البحث ُتحدد باألمور  ن  إ  

سنة لقد نشأت وتطورت المجمعات السكنية في مدينة بغداد وتوسعت منذ قيام الحكم الوطني -1
 .ولغاية اآلن (1921)

العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية لها تأثير كبير في بناء وتطور المجمعات السكنية  إن  كيف  -2
 في مدينة بغداد.

 تتوزع المجمعات السكنية بشكل متباين في مدينة بغداد.-3

ه بناء وتطور المجمعات السكنية في مدينة بغداد والتي جالمشكالت والتحديات التي توا برزأ إن  -4
هذا  استخدامنحو  بالدن التوجهات المستقبلية في الاو  واإلداريةأبرزها قصور السياسات اإلسكانية 

 لحل مشكلة السكن في مدينة بغداد. العامودية النمط وهو المجمعات السكنية

 بحثمبررات ال -ثالثًا:

المشكالت التي تعاني اهم حدى إل تمثل الحل دراسة المجمعات السكنية كونهارغبة الباحث في     
المجمعات  ان، وحسب علم الباحث وهي مشكلة السكن منها المدن العراقية وخاصة مدينة بغداد

 .( لم تدرس في تخصص جغرافية التنمية2020-2003الجديدة للمدة ) موديةاالع السكنية
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 بحثهدف ال -رابعًا:

بيان دور الجغرافي في حل المشكالت التنموية في الجانب التطبيقي في مناطق العراق وبخاصة -1
 في العاصمة بغداد.

مودية في مدينة بغداد من خالل البيانات اتهدف الدراسة إلى حصر ودراسة المجمعات السكنية الع-2
شكلة السكن في مدينة الحديثة وتقديمها إلى أصحاب القرار في الدولة لغرض المساهمة في حل م

 بغداد.
 دراسة العوامل الجغرافية المؤثرة في هذا النمط من أنماط اإلسكان.-3
مودية ووضع الحلول المناسبة لها من خالل االوقوف على مشكالت المجمعات السكنية الع-4

 المقترحات التي ستقدمها الدراسة.
وير المناطق من خالل بناء المجمعات والقطاع الخاص في المساهمة في تط االستثماربيان دور -5

 السكنية.
 بحثحدود منطقة ال-خامسًا:

 -:الحدود المكانية-1

حسب ب لمدينةل اإلداريةبالحدود و  مدينة بغداد من العراقبموقع  يتمثل البعد المكاني للدراسة   
البحث  هتمامالمنطقة الدراسة، فهو محط أما عن الموقع الفلكي  .(1)خريطة الوحدات البلدية، ُينظر 

ناخها من جهة في هذا المجال، والهدف من ذلك حصر منطقة الدراسة من جهة وتحديد طبيعة مُ 
( شمااًل وخطي طول 00ًَ.29ْ.33 -00ًَ.11ْ.33أخرى، فمدينة بغداد تقع بين دائرتي عرض )

محافظة  تتوسط العراق، فيحدها من الشمالوبهذا فأن مدينة بغداد  ( شرقاً 00ًَ.34ْ.44 -00َ.11ْ.44)ً 
 ةالجنوب والجنوب الشرقي محافظ منو ، ديالى ةالشمال الشرقي محافظالشرق و أما من  صالح الدين

 ويحدها من الجنوب والجنوب الغربي محافظة بابل أما حدودها الغربية فتتمثل بمحافظة االنبار، واسط
، (1) المناخيون بأنها تقع ضمن المناخ الشبه صحراويدوائر العرض يصفها موقع المدينة من بحسب و 

تحديد نوعية سطحها وبنيتها الجيولوجية وأثر كل ذلك في تركز  من خالل هذا الموقع يتمو  وأيضاً 
المشاريع اإلسكانية الهادفة إلى سد العجز السكني التي تعاني منها منطقة الدراسة نتيجة التوسع 

( يتبين أن مدينة بغداد قد 1) أما عن المساحة، فمن جدول التركز السكاني فيها. وارتفاعالحضري، 
توزعت على  البلدية/هكتار( وان الوحدات 88552)مساحتها  بلغت ( وحدة بلدية،14قسمت إلى)

( 6) جانبي المدينة، الذي يقسمها نهر دجلة إلى قسمين، فكان جانبها الغربي )الكرخ( قد أحتوى على
                                           

 ،2013، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األولى، مناخ العراق القديم والمعاصر، الدزييعلي  ساالر( 1)
 . 86ص



 .املقدمة..............................................................

5 

 

( 1) ( وحدات بلدية، ومن شكل8بلدية، وأما جانبها الشرقي )الرصافة( فقد أحتوى على )وحدات 
( يتبين أن أراضي بلدية الرشيد قد حلت في المرتبة األولى من حيث المساحة والتي بلغت 2وخريطة )

/هكتار( فيما تباينت باقي البلديات من حيث المساحة، وجاءت في المرتبة األخيرة بلدية 13584)
 .(1) /هكتار(2089الصدر الثانية من حيث المساحة والتي بلغت )

 موقع مدينة بغداد من العراق (1) خريطة

    
  -:على باالعتمادالمصدر: من عمل الباحث 

( 1:1000000، بمقياس )2010لسنة  اإلداريةوزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق  -1
 (.1:1500000، بمقياس )2017لسنة  اإلداريةوخريطة محافظة بغداد 

، بمقياس اإلداريةأمانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلومات الجغرافية، خريطة مدينة بغداد  -2
(1:50000 )2020. 

                                           

)بيانات غير ، مساحة وسكان مدينة بغداد GISمانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلومات الجغرافية أ (1)
 .2020منشورة( لسنة 
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 .2020( مساحة بلديات مدينة بغداد لسنة 1جدول )
 النسبة % /هكتارالمساحة البلديةاسم  ت

 15.34 13584 الرشيد 1

 14.35 12712 المنصور 2

 10.06 8909 الشعلة 3

 9.67 8564 الدورة 4

 9.61 8517 الشعب 5

 8.18 7247 الكرادة الشرقية 6

 7.63 6762 بغداد الجديدة 7

 5.73 5080 الكاظمية 8

 5.63 4992 الغدير 9

 3.33 2953 األعظمية 10

 2.87 2547 الرصافة 11

 2.68 2381 الكرخ 12

 2.50 2215 الصدر األولى 13

 2.87 2089 الصدر الثانية 14

 %100 88552 المجموع

، مساحة وسكان مدينة بغداد لعام GIS يم، شعبة نظم المعلومات الجغرافيالمصدر: أمانة بغداد، دائرة التصام 
2020. 

طردية بعملية بناء المشاريع اإلسكانية، فكلما  سكانها يرتبطان بعالقةإن  مساحة المدينة وكثافة     
ازدادت مساحة المدينة وكان عدد سكانها كبير، كلما احتاجت إلى مشاريع إسكانية أكثر، فمدينة بغداد 
بمساحتها الواسعة وعدد سكانها الكبير، قد عانت كباقي المدن العراقية من عجز سكني متفاقم، ناتج 

دم الرصيد السكني، وقلة أنتاج الوحدات السكنية، بسبب الحروب والحصار االقتصادي الذي عن تقا
احتاجت مدينة بغداد تميز بها عن باقي المدن األخرى، فرض على البلد، وكذلك لخصوصيتها التي ت

فمن إلى مشاريع إسكانية كثيرة، فكانت المنافسة كبيرة على مساحات األرض لتشييد المجمعات السكنية 
فمنها  تباينت من حيث عدد المشاريع السكنية التي بنيت ضمن مساحاتها البلديةالمالحظ ان الوحدات 

 .من احتوت على أكثر من مشروع وبعضها من خال منها
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 2020د حسب الوحدات البلدية لسنة ( نسب المساحة في مدينة بغدا1)شكل 
 

  
 (1)عتماد على جدول اإلب من عمل الباحث -:المصدر   

 

 -:الزمانية الحدود-2

على بيانات  باالعتمادو  في مدينة بغداديتمثل البعد الزماني بدراسة واقع حال المجمعات السكنية  
من قبل وزارة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاء والدراسة الميدانية ( 2020-2003بين ) المدة ما

 (.2021-2020)التي قام بها الباحث خالل مدة الدراسة بين سنتي 
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 2020من األقضية والمحافظات في العراق لسنة موقع مدينة بغداد  (2) خريطة

 
  -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:      

( 1:1000000، بمقياس )2010وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية لسنة  -1
 (.1:1500000، بمقياس )2017اإلدارية لسنة وخريطة محافظة بغداد 

أمانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلومات الجغرافية، خريطة مدينة بغداد اإلدارية، بمقياس  -2
(1:50000 )2020. 
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 بحثمنهج ال -سادسًا:

وتطور المجمعات السكنية  ةيان نشأبفي الفصل األول ل ريخياالتالدراسة على المنهج  اعتمدت   
المنهج الوصفي في الفصل الثاني لدراسة العوامل الجغرافية  تم استخداممودية في مدينة بغداد، و االع

مودية في مدينة بغداد، أما المنهج التحليلي فتم االمؤثرة في بناء وتطور المجمعات السكنية الع
األساسية لإلسكان للمجمعات  عاييرلموافي الفصل الثالث من خالل التوزيع الجغرافي  استخدامه

 استخدام باإلضافة إلى، وكذلك لغرض تحليل استمارة االستبيان مودية في مدينة بغداداالسكنية الع
 اإلحصائيةبعض األساليب  استخدام فضاًل عن GIS  التقنيات الحديثة مثل برنامج نظم المعلومات

 . لخدمة هدف البحث المستخدمة في الجغرافية

 بحثهيكلية ال-:سابعاً 

الضرورة، فضاًل  اقتضتهبحسب ما  مباحثمن  احتوتتضمنت الدراسة أربعة فصول تباينت بما     
وتطور مشاريع اإلسكان  ة)نشأ رحات حيث جاء الفصل األول بعنوانوالمقت االستنتاجاتعن جملة من 

عن مدينة بغداد والمخططات األساسية  تاريخيةعديدة منها، لمحة  مباحثفي مدينة بغداد( وقد تضمن 
مودي في امراحل تطور اإلسكان العلها، وكذلك مراحل نمو وتطور مشاريع اإلسكان فيها، إضافة إلى 

 االقتصاديةمودي موضحًا مزاياه ا، وأخيرًا تطرق هذا الفصل إلى النمط العالعراق ومنطقة الدراسة
 بالمقارنة مع األنماط األخرى. واالجتماعية

 المجمعات السكنيةوتطور بناء  فيفي حين تناول الفصل الثاني )العوامل الجغرافية المؤثرة     
أساسيين هما العامل الطبيعي والبشري ومدى تأثيرهما  بحثينتضمن م وقدفي مدينة بغداد(  العامودية

مثلة بالعوامل مودية في المدينة، إضافة إلى العوامل األخرى والمتاالمجمعات السكنية الع بناءفي 
مواقع تلك  اختياروالخدمات ومدى توفرها داخل المجمعات وأخيرًا أثر عامل النقل في  االقتصادية

 (.2020-2003المجمعات وللمدة )

األساسية لإلسكان للمجمعات السكنية  معاييرالفصل الثالث )التوزيع الجغرافي وال تناولفي حين      
األول واقع المجمعات وتوزيعها الجغرافي في  بحث، تناول المباحثم في مدينة بغداد( ثالثة ةمودياالع

الثاني تناول المؤشرات األساسية لتخطيط المجمعات السكنية ودورها المهم  بحثمدينة بغداد، أما الم
الثالث واألخير تناول  المبحثما أالمجمعات بالصورة التي تضمن الغاية من أنشائها،  هذه   إبرازفي 

التحليل المكاني والمتمثلة بالمسافة المعيارية وقرينة الجار األقرب لبيان نمط توزيع  بعض أساليب
  .االستبيان استمارةتحليل  فضاًل عن المجمعات داخل المدينة.
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)المشكالت والمعوقات والتوجهات المستقبلية للتنمية العمرانية  جاء بعنوانفقد أما الفصل الرابع     
األول  بحثالم تناولرئيسة،  مباحثللمجمعات السكنية في مدينة بغداد( وتضمن هذا الفصل ثالث 

نجاز المشاريع اإلسكانية الع ومعوقاتمشاكل  مودية في مدينة بغداد منها، التخطيطية اأنشاء وا 
للتنمية الثاني فقد تضمن التوجهات المستقبلية  بحثالم أماوالخدمية،  واالقتصاديةوالفنية  واإلدارية

ة التخطيط العراقية لغاية سنة ووزار  العمرانية للمجمعات السكنية في مدينة بغداد وفق خطط أمانة بغداد
 .بعض المقترحات والحلول للحد من مشكلة السكن في مدينة بغداد ضمنتأما المبحث الثالث  .2030

 حثبمصادر ال -ثامنًا:

الدراسة،  إتماموالتي ساعدت على إعطاء البيانات والمعلومات الالزمة لغرض  -:الدوائر الرسمية
 استثماروهيئة  وامانة بغداد ومن أبرزها وزارة التخطيط والدوائر التابعة لها، ووزارة األعمار واإلسكان،

الدراسة  هذه  بغداد، فضاًل عن مجموعة من الدوائر والجهات الحكومية األخرى والتي ساهمت في رفد 
 متطلباتها. إلكمالبالبيانات الالزمة 

الواسع على األطاريح والرسائل العلمية، إضافة إلى الكتب  االطالعوالذي تضمن  -:العمل المكتبي
 التي تتعلق بأدبيات موضوع الدراسة وبكافة جوانبه. والبحوث والمراجع والدوريات

 االستثماريةوالذي يتمثل بالدراسة الميدانية التي قام بها الباحث للمجمعات السكنية -:العمل الميداني
 ستمارةإعلى  عتماداإل( وكذلك 15/5/2021( إلى )27/2/2021مدة من )للفي مدينة بغداد، و 

 التي تم توثيقها. والمالحظاتالخاصة بالدراسة والمقابالت الشخصية والمشاهدات  االستبيان
    حجم العينة -تاسعًا:

عدد السكان ألربع مجمعات من مجموع ، (1)%( 5) نسبةبتمثل و  ة من مجتمع البحث،ختيار عيناتم 
من ، وتم تحليل البيانات (521) كان عدد العينة المبحوثة ه، وعلي( نسمة10420والبالغ عددهم )

 .في الفصل الثالث في جداول بويبهات خالل

                                           

%( لمجتمع يبلغ )بضعة 10%( عندما يكون حجم المجتمع اإلحصائي المدروس مئات، و)20* يكون حجم العينة )
 عشرات االالف. للمزيد االطالع على:%( لمجتمع كبير جدًا يبلغ  5ألف( ونسبة )

، مكتبة الكتاني( احمد سلمان عودة، فتحي حسن ملكاوي، أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية، 1)
 .168، ص1992اربد، الطبعة الثانية، 
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 تسهيد
 وتحقيق لتصمعاتيا استقخارا مغ لي  الحرػل عمى مدكغ مصمب أساس لكل اسخة لسا يػفخ  ن  إ      

واالسخة بسجتسع فالدكغ ليذ ىػ السأوى فقط وإنسا يزاف اليو كل التدييالت االخخى التي تخبط الفخد 
السدتقخة وفعالياتيا، وتخبط السدتقخات الحزخية بسجتسع اإلقميع، وىكحا فيشاك في واقع االمخ تكامل 

سكان والتشسية الحزخية عمى مدتػى السجيشة، فيسا الشذاشان المحان تمتقي عشجىسا التشسية بيغ اإل
وتصػر مذاريع اإلسكان في العخاق سيتشاول ىحا الفرل، مخاحل نذأة  .(1)االقترادية واالجتساعية 

ومغ ثع التخكيد ومجيشة بغجاد، وكحلظ أىع السخصصات األساسية التي أعجت لبشاء السجيشة وتصػيخىا، 
 .متصػر واجتساعي اقترادينطام  باعتباره  مػدي الدكشي ومخاحل تصػره، وأىجافو، اعمى الشطام الع

 
 عن مديشة بغداد تاريخيةلسحة  1-1

السجيشة في نذأتيا وسساتيا تتأثخ باألحػال الجغخاؼية لمخقعة التي تقػم عمييا، وكحلظ بسدتػى  ن  إ  
عالقتيا بطييخىا السحيط بيا تبعًا لخرائز السػضع والسػقع. وأىسية مجيشة بغجاد ليذ في العخاق 

أريخيا ت إلىالسكانة يخجع  ىحه   اكتدابياوالعالسي، وأن سبب  اإلقميسيفحدب بل ضسغ محيصيا 
كحلظ و الحزاري،  اإلشعاعمخكد  وباعتبارىا اإلسالميةالحزارة العخبية  ازدىارالحافل في عرخ 

 سشةندسة  )6348020)ن ؼيو حيث يقجر عجد سكانيا حػاليعاصسة العخاق وأكبخ السج ياكػن
 إلىرجعشا  وإذا فييا. واالقترادية واإلداريةاألثخ في تخكيد الفعاليات الدياسية  حاليوكان  (2) (2020)

أكثخ مغ ذلظ فأن أىسية مجيشة بغجاد تتجمى ببعس السيدات التي أشار الييا ابػ جعفخ السشرػر عشج 
عمييع  سعارع لسػافقتو لي، وال تغمػ األعشجما قال )أنسا أريج  مػقعًا لمشاس، يختفق بيع ويػافقي الي   اختياره

األسعار وقمت  غمت اليو في البخ والبحخ شيئا وال تذج ؼيو السؤنة، فأن أؾيست في مػقع، ال يجمب
. ومغ خالل ذلظ يتزح أىسية مػقع مجيشة بغجاد مشح (3) س(السؤنة وشق ذلظ عمى الشا واشتجتالسادة 
مشيا السدتػيات،  غجاد مخت بتحػالت عجيجة في مختمفوأن مجيشة ب وقتشا الحاضخ إلىالقجم و 

  .(3) يشطخ خخيصة ،ما ىي عميو األن إلىوالعسخانية والبيئية حتى وصمت  واالجتساعية االقترادية

                                           

(، عجد 10) ػم االقترادية واالدارية، السجمجعبج الراحب ناجي البغجادي، نريخ عبج الخزاق، مجمة الغخبي لمعم (1)
 .  33، ص2015خاص بسؤتسخ اإلسكان، 

   .17، ص2018-2015وزارة التخصيط، مجيخية احراءات الدكان والقػى العاممة، تقجيخات سكان العخاق ( 2)
   .347، ص1986، اآلدابشاىخ مطفخ العسيج، تخصيط السجن االسالمية، جامعة بغجاد، كمية  (3)
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( مهقع مديشة السشرهر السدورة 3خريطة )

     ، مصبعة                1، ط1970-1950يتي، تصػر الػضيفة الدكشي ة في مجيشة بغجاد الكبخى لي  السرجر: صالح فميح ا 
. 48، ص 1976دار الدالم، بغجاد، 

 مرحمة تأسيس الدولة الهطشية الحديثة -مديشة بغداد 1-2

يا سػى مداحات محجودة وذات وضائف متعجدة، شأنيا شأن ػئلع تكغ مجيشة بغجاد في بجاية نذ   
عمى األرض الحي كان حاضخًا  لالستيالءالسجن األخخى، ومشح نذأتيا والتشافذ بيغ مختمف الػضائف 

أراضييا الدبيل األمثل لتحقيق التػازن  استخجاماتالسجيشة وتشطيع  ىحه  حا كان تخصيط مي  ، ف(1) فييا
 امتجتفي جانب الكخخ في أول تأسيديا، ثع تػسعت و  إنذاتوالديصخة عمى ذلظ التشافذ، وأنيا قج 

 األخخ )الخصافة( الجانب إلىعسخانيا  متجا ماا وقج زادت مداحتيا بعجلي  لتذسل القخى واألديخة السجاورة 

                                           

 يخ)غ ه األراضي الدراعية في مجيشة بغجاد، اشخوحة دكتػرا  انحدارػلة غخيب السالكي، التػسع الحزخي وأثخه في خ 1))
 .3، ص2011 ، قدع الجغخاؼية،اآلدابجامعة بغجاد، كمية  إلى(، مقجمة شذػرةم
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. وقج مخت (1) %( مغ مداحة الجانب الغخبي )الكخخ(10) لع يتعجى جانبيا الذخقي عغلمشيخ، و 
 الي  السجيشة خالل تأريخيا بسخاحل مػرفػلػجية عجيجة تكػن مغ خالل تمظ السخاحل السطيخ الخارجي 

بجاية مسارسة األفكار الترسيسية  نإ، (2) الجولة الػششية الحجيثة تأسيذمخحمة  إلىوسيتع التصخق 
( والحي قام ببشاء 1917) سشةالبخيصاني لمعخاق  االحتاللوالتخصيصية لسجيشة بغجاد الحجيثة تدامشت مع 

الصخق وتذييج الجدػر في مجن العخاق وقج نالت مشو السجيشة قدصًا يديخًا تسثل بذق الذػارع الػاسعة 
 اإلصالحاتندبيًا داخل األحياء. ولكغ بعج تأسيذ الجولة العخاؾية، قامت الحكػمة بجسمة مغ 

وكان لبغجاد القدط األكبخ والجػانب  بمجوالعسخانية شسمت جسيع الػية ال واالجتساعية االقترادية
بتػسيع مشاشق الدكغ فييا وأنذاء الجدػر عمى نيخ  اإلصالحات. تسثمت (3)العسخانية بذكل أساسي 

السباشخة بإعجاد السخصصات القصاعية التفريمية  إلىدجمة ومج شبكة مغ الصخق والذػارع وصػاًل 
ان أولى السخصصات األساسية لسجيشة بغجاد بجأت مغ ا. لي  عجاد السخصط األساس إألحيائيا وانتياءًا ب

بأعجاد السخصط  وانتيائيا( في عذخيشات القخن الساضي Wilson)ولدغ  اإلنكميدي قبل السيشجس 
مكتب الخصيب والعمسي ليكػن السػجو والسديصخ عمى نسػ السجيشة حتى عام  األخيخ الحي أعجه  

 خ السجيشة والسرادق عمييا رسسياً وىكحا أصبح عجد السخصصات التي وضعت لتشسية وتصػي (2030)
ترسيع يتػافق مع الدمان والسكان  إلى( مخصصات، جسيعيا عجت لتحقيق ىجف رئيذ ىػ الػصػل 7)

 .(4) واالجتساعيةويدتػعب الستغيخات الجيسػغخاؼية واالقترادية 

 بغدادالسخططات األساسية لسديشة  1-3

ساعج عمى تػسع السجيشة ( 1921سشة )مجيشة بغجاد عاصسة لمجولة في الحكع الػششي  اختيارعشج     
 فزالً المبشانية ومجيشة ىسجان اإليخانية  وخرػصا أنذاء خصػط الشقل التي قامت بخبصيا بسجيشة بيخوت

العخاق، وتستاز السخصصات التي  اقترادنقصة تحػل في  عج  والتي ت   (1927) سشةالشفط  اكتذافعغ 
مغ جػانب عجت لخسع السجيشة عسخانيًا، ليذ فقط في أنيا تخكد في كل مخحمة عمى جانب ميع 

السػروث العسخاني  استيعابالسخصصات عمى  ىحه  مجى قجرة  وإنساالتصػيخ التي تتصمبو السخحمة، 
 خسسيا وتفخزىا مجيات تمظ السخصصات، لألرض عبخ السخاحل السػرفػلػجية لمسجيشة والتي ت واالستثسار

 
                                           

حمذ سىسة، واخرون، بغذاد عرض تاريخي مصىر وشرته وقابة المهىذسيه العراقييه، مؤسسة رمزي للطباعة، أ (1)

   .44، ص9969بغذاد،
  .26ص ،1982خالز االشعب، مجيشة بغجاد )نسػىا، بيئتيا، تخصيصيا(، دار الحخية لمصباعة، بغجاد،  (2)
الصبعة األولى، دار وتصػر الخرائز الحزخية،  الشذأةدمحم جاسع العاني، زىخاء دمحم العاني، السجيشة بيغ  (3(

  . 349ص الخضػان لمشذخ والتػزيع، عسان، 
  .116، صمرجر نفدوخالز االشعب،  4))
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عغ قجرة تمظ السخصصات عمى إشاعة  فزالً األرض  الستعساالتحخكة التصػيخ  ما تفخزه   وأيزاً 
، أما عغ أىع السخصصات األساسية لسجيشة بغجاد إبتجاءًا مغ (1) التػاصل بيغ نديج السجيشة الستسيد

 -يخيجىا السخصط. فيي كالتالي:الحالة التي ىي عمييا وأنتياءًا بالرػرة التي 
 .مخطط ولدن 1-3-1

ىحا السخصط مغ السحاوالت األولى لتخصيط مجيشة بغجاد الحي قجمو السيشجس البخيصاني  عج  ي      
)ولدغ( في عذخيشيات القخن الساضي. وقج كانت أىع أىجافو األساسية إضافة مشاشق سكشية برػرة 

تشطيع شبكات الصخق الخئيدة  إلىأحياء سكشية لمسشاشق )العمػية، الدعجون، الػزيخية(، باإلضافة 
جيشة بغجاد وقج قامت الجيات الخسسية بتذكيل ولمسخة االولى لجشة لمشطخ في ىحا السقتخح لتخصيط لس

حا السخصط بدبب إنياء عسل لي  عمى ما جاء بو ىحا السقتخح، ولكغ لع يكتب الشجاح  واالشالعالسجيشة 
ػر أفكار إعجاد عغ عجم تبم فزالً كحا مخصصات، ليالمجشة بعج مجة قريخة وذلظ لعجم مالئسة الطخوف 

 .(2) السخصصات في العخاق

 .1936مخطط )اف بركس وبرونهنيفر(  1-3-2

ىحا السخصط مغ قبل السخاقبػن السحاولة األولى لػضع مخصط أساس لسجيشة بغجاد، وقج كان أعتبخ     
( ألف ندسة 500) إلىحجع سكاني كبيخ يرل  استيعابالخئيذ ىػ زيادة قابمية السجيشة عمى  ىجفو  

السخصط والسخاؾبة  بأعجادولسجة عقجيغ. وكمفت الذخكة السانية )اف بخكذ( مغ قبل الجيات السدؤولة 
التي تجعع  واإلداريةالسالية  اإلمكاناتالشجاح، بدبب ضعف  لو  أن ىحا السخصط لع يكتب  إالوالتشفيح، 

 .(3) تشفيح وتػسيع ىحا السخصط

 
 .ميشبريه وماكفارلس السخطط األساس لذركة 1-3-3

تخصيط الحزخي والتي تجعى ممغ قبل الذخكة البخيصانية ل 1954تع تقجيع ىحا السخصط في سشة      
( وبقصخ يقارب 1صػرة )في )ميشبخيػ وشخكائو(، حيث جاء ترسيسيا دائخي الذكل وكسا ىػ مػضح 

السخكد، ويحيط  إلىالذخكة عمى أن تكػن الصخق شعاعية، ومتجو  اقتخحت(، وىشا ىكتار1800)
 إلىا، إضافة لي  العذػائيات حػ  انتذار( والغخض مشو مشع ىكتار200بالسجيشة شخيط أخزخ بعخض )

                                           

  .350، صمرجر سابقدمحم جاسع العاني وزىخاء دمحم العاني،  (9)

    .120، صسابقمرجر  خالز االشعب، 2))

 .  16، ص1973، اب 2000امانة بغجاد، تقخيخ الترسيع االنسائي الذامل لسجيشة حتى سشة  (3)
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( مغ الجية الذخؾية لشيخ دجمة ىكتار900الؽيزانات وعمى بعج )مغ ترسيع سجة تقي السجيشة  اقتخاح
 -:(1)  السجيشة فيي كاالتي، أما عغ السقتخحات التي تخز تصػيخ داخل الػاشئلكػنيا الجية 

عغ أنذاء مشاشق  فزالً أبشية ججيجة في مخكد السجيشة ألجل تججيجىا  وأضافوىجم األبشية القجيسة -1
 مفتػحة.

 أجخاء تحديغ شبكات الصخق وأنطسة الشقل الجاخمية لسجيشة بغجاد وربصيا مع مشافح السجيشة.-2

امة خسذ جدػر ججيجة الذخكة أق اقتخحت)الكخخ والخصافة(،  عسل عمى زيادة ربط جانبي السجيشةال-3
أي يرل عجد سكانيا حػالي  مميػنيووبسػجب ىحا السخصط أن مجيشة بغجاد ستكػن عمى نيخ دجمة. 

 (، وكانت الرػرة السخسػمة لسجيشة بغجاد لسجةىكتار19.960( مميػن ندسة بسداحة تقجر بـ)1.5)
ذ لع يسزي إا مي  السخصط ال يرمح لخسذ السجة التي وضع مغ أجأن ما ثبت أن ىحا  الإسشة،  (50)

 ما يديج عغ مميػن ونرف ندسة حدب تعجاد سشة إلىالدمغ حتى وصل عجد سكان بغجاد  عقج مغ
 .(2) الجقة إلى. مسا جعل ىحا السخصط يقترخ (1957)

 (1954) سشة بغدادالسخطط األساسي السقترح من قبل شركة )ميشبريه وماكفارلس( لسديشة  (1)صهرة

 .Gisالسرجر: أمانة بغجاد دائخة التراميع، شعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية 

                                           

 . 4ص ،2009، 2 بعةش دمحم مكية، بغجاد، اصجار الػراق السحجودة، لشجن، 1))
، 1973 ،بآ، 2000 حتى سشةبغجاد، بيانات غيخ مشذػرة، امانة بغجاد، تقخيخ الترسيع االنسائي الذامل لسجيشة  (2)

 .18ص
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 السخطط األساس لذركة دوكدايدس 1-3-4

صالحية مخصط )مشيبخيػ( بتكميف  انتياءشخعت الحكػمة العخاؾية في مشترف الخسديشيات وبعج     
بػضع مخصط أساسي مفرل لسجيشة بغجاد عمى أن يخاعي التصػرات األساسية  دوكداديذشخكة 

 التي يعيذيا العخاق عامًة وبغجاد بذكل خاص. واالجتساعية واالقترادية

عغ زيادة قابمية  فزالً األخح بالحدبان األخصاء التي وقعت فييا السخصصات الدابقة،  إلىأضافة     
 -:(1)  ندسة لمعذخيغ سشة القادمة، أن أبخز مقتخحات السخصط كانتمميػن  (3) إلىالسجيشة  استيعاب

 .(1978) إلى (1959) السخصط مغ مجة-1
الذكل السدتصيل ذات الذػارع  إلىتحػل شكل السجيشة بغجاد مغ الذكل الجائخي الذعاعي الذػارع -2

 .(2السدتؿيسة، وكسا مبيغ في صػرة )
 .ام الذػارع السدتؿيسة والستعامجةلمسجيشة مغ خالل نط ذصخنجيالإعتساد التقديع -3

مغ و  في مصمع الدتيشيات )قشاة الجير( ثالث قشػات أروائية لشيخ دجمة وقج نفحت أحجاىا اقتخاح-4
خسذ قصاعات رئيدة يدتػعب كل قصاع نرف مميػن  إلىخالل ىحا السخصط جخى تقديع السجيشة 

   .ندسة

وقج تع فرل القصاعات بػاسصة فػاصل شبيعية كالشيخ والسشاشق السفتػحة وبذخية كالصخق، ووفق ىحا 
في ي ضعف مداحة السجيشة مسا كانت عميو أ (ىكتار50000) إلىالسخصط وصمت مداحة بغجاد 

بمغت السخصط الدابق، وىشا أصبحت السجيشة بسػجب ىحا السخصط عبارة عغ مجيشة مدتصيمة بأبعاد 
(3100X 1800) (2) ىكتار. 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 .9سابق، ص  مرجردمحم مكية، بغجاد،  1))
 .96، ص2444أمانة بغجاد، دائخة التراميع، التقخيخ اإلنسائي، لسجيشة بغجاد، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة  (2)
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 (1959) سشةمن قبل شركة دوكدايدس  الترسيم األساس لسديشة بغداد (2صهرة )  

  Gisشعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية ،السرجر: أمانة بغجاد دائخة التراميع
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 السخطط األـداس لذركة بهل سيرفس البهلشدية 1-3-5

قامت الذخكة البػلشجية )بػل سيخفذ( بأجخاء دراسة ( 1965) سشةبتكميف مغ الجولة العخاؾية 
زماني ومكاني تفريمية دؾيقة ألعجاد ترسيع أساس لسجيشة بغجاد. عمى أن يسثل ىحا السخصط أشار 

 دراسة و إلىوفق رؤية ججيجة تدتشج  ( ويجب أن يكػن أعجاده  1990-1967) لمسجيشة ولمفتخة مغ
ساسية لمسجن العالسية، وأىع ما خ السؤثخة في أعجاد السخصصات األمدػحات واسعة لتذسل جسيع العشاص

 - :(1) جاء في ىحا السخصط
 (.1990 -1967) ةسجاني ومكاني لسجيشة بغجاد ولميسثل السخصط أشار زم-1

تدميط الزػء عمى أىع العػامل السؤثخة في السخصصات األساسية مغ دراسات سكانية وحجػم -2
 ولعقجيغ مغ الدمغ.الدكان الستػقعة 

 األرض السختمفة، وندبة وكثافة كل مشيا. الستعساالتاحتػى السخصط األساسي تػضيحات شاممة -3

ية ؾبسدتػى الخجمات الفػ  االىتساموحجع العسالة، وكحلظ  االقتراديةالتخكيد عمى مدتػى األنذصة -4
 وعسخانية. واجتساعية اقتراديةوالتحتية والسجتسعية التي تخافق الديادة الدكانية الستػقعة وفق رؤية 

مميػن ضسغ  (3.5) إلىمميػن  (1.6) غبسػجب ىحا السخصط قجر نسػ الدكان في مجيشة بغجاد م-5
 %(.3.6 -%2السجة السحجدة وبشدبة نسػ )

 ججولويطيخ في  .(2) أفقي وبذكل دائخي عمى جيتي الشيخلسجيشة بغجاد سيكػن التػسع السداحي -6
األخخى  االستعساالت مختبة الرجارة في ندبة ما تدتيمكو   احتمتالػضيفة الدكشية أن  (2) وشكل (2)

 (.1967) سشةمغ مداحة مجيشة بغجاد في 

 ،واستقخاره السخصصات الدابقة عمى ىحا الجانب السيع الحي يسذ راحة االندان تخكيدوىحا ما يفدخ 
 (.3وكسا مبيغ في صػرة )

 

 

 

 
                                           

(، بغجاد، 20دار الذؤون الثقاؼية، السجمج العاشخ، العجد ) ( عقيل نػري مال حػير، "العسارة الحجيثة في العخاق"1(
 .28، ص2006

  .88خالز االشعب، مرجر سابق، ص (2)
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 .1967رض في مديشة بغداد األ  استعسالتهزيع مداحات  (2جدول ) 
 الشدبة السئهية % 2شخص/م هكتارالسداحة/  االستعسال ت  

 62.6 101.1 15.180 الدكشي 1

 6.5   10.4 1.560 الرشاعي 2

 1.7 2.7 400 التجاري واالداري  3

 1.5 2.4 350 والخدمات العامةالسرافق  4

 15.7 24.9 3.740 الشقل    5

 0.5 0.8 120 الخدمات الفشية         6

 2.9 4.6 690 لخزراء السفتهحةاالسشاطق  7

 8.6 12 1800 االستعساالت االخرى  8

 %100 158.9 238.4 سجسهعال

 .88، ص1982الجاحع لمشذخ بغجاد،  السرجر: خالز االشعب، مجيشة بغجاد نسػىا، بشيتيا، تخصيصيا، دار 

  

 .1967مداحات استعسال االرض في مديشة بغداد  ( ندب2شكل )

 (2ججول )عمى  باالعتساد مغ عسل الباحث -السرجر: 
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 (1967) ( الترسيم األساس )شركة بهل سيرفس( لسديشة بغداد3صهرة )

 Gis شعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية ،السرجر: أمانة بغجاد دائخة التراميع    
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 ) 2000-1973  (بهل سيرفس -الذامل لذركة اإلنسائيالسخطط  1-3-6

الذخكة مغ قبل  ىحه  السحاولة الثانية مغ قبل شخكة بػل سيخفذ البػلشجية بعجما دعيت  عج  ي  
خصػة ججيجة لمتصػيخ، وأعتبخ ىحا السخصط  عج  الجولة العخاؾية إلعجاد السخصط االنسائي الذامل والحي ي  

بعيج عغ الترػرات الحي وضعيا السخصط العام لشفذ الذخكة، وقج تزسغ أعادة الشطخ بالسخصط 
مجيشة  التي تذيجىا مجن العخاق وخرػصاً  واالجتساعية االقتراديةاألساس الدابق في ضػء التغيخات 

 -:(1)كالتاليومغ أىجاف ىحا السخصط ىي بغجاد العاصسة، 

لسجيشة بغجاد كػنيا عاصسة العخاق ومخكد لذتى الػضائف الحكػمية الدياسية  اإلقميسيتقييع األثخ -1
 حالتيا العخبية والعالسية. إلىوصػاًل  واالقترادية

الذامل بسعالجة مذاكل بغجاد الجاخمية وأىسيا مدالة السشصقة السخكدية  اإلنسائيلقج أىتع السخصط -2
 السشاشق الحزخية. إلى باإلضافةشاشق الدياحية فييا والس

أربع نصاقات لكل نصاق مداحة وخرائز، أضافة  إلىتقديع مجيشة بغجاد بسػجب رؤية السخصط -3
ا الذخقي والجشػب لي  شسا إلىخمق محاور لمتشسية الحزخية تستج شسال وجشػب السجيشة وغخبيا و  إلى

 (.4وكسا مػضح في صػرة ) ،الذخقي مشيا

مميػن ندسة  (4.5)حػالي  إلىعجد مغ الدكان يرل تعجاده  استيعابزيادة قجرة السجيشة عمى -4
 .(2) (2000)بحجود عام 

 (2000الذامل حتى سشة ) اإلنسائي( السخطط 4صهرة )

 

 

 

 

 
 

 

 . Gisشعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية ،السرجر: أمانة بغجاد دائخة التراميع      
                                           

 .  28ص، 2444أمانة بغجاد، دائخة التراميع، التقخيخ اإلنسائي، لسجيشة بغجاد، بيانات غيخ مشذػرة، لدشة  (1)
  .356سابق، صدمحم جاسع العاني، مرجر  2))



 ألول....................................نشأة وتطور مشاريع اإلسكان يف مدينة بغدادانفصم ا

   23  
 

 1984 سشةمخطط الترسيم األساس لمذركات اليابانية )جي سي سي اف(  1-3-7

( اتفقت أمانة بغجاد مع مجسػعة شخكات يابانية، مغ أجل تحجيث وتصػيخ 1984في عام )    
قجمت  إذ ىحا السخصط في العسل اوقف(، 1990) اث عامجال أن أحإالسخصط الذامل لسجيشة بغجاد، 

 -الذخكات ثالث تقاريخ رئيدة:

 لمسجيشة. اإلقميسيتقخيخ البعج -1

 تقخيخ شامل لسشصقة بغجاد الكبخى.-2

 في مجيشة بغجاد. األرضتقخيخ شامل الستعساالت -3

عجاد القػى أ لمسجيشة، مغ حيث حجع الدكان، و  اإلقميسيأحتػى التقخيخ األول عمى تحميل البعج     
  .الدراعةو تحميل الدياسات السختمفة ؼيسا يخز الرشاعة  إلىالستػفخة، إضافة  واإلمكانياتالعاممة، 

السػجػدة، ومػاقعيا مع التخكيد عمى  االستعساالتوأما التقخيخ الثاني، شسل تحميل مختمف    
 .تحجيج سياسات التشفيح إلىأضافة  .امي  ا والتخصيط لسدتقبلي   استخاتيجيةاحتياجاتيا والعسل عمى وضع 

السذاكل  إلىتع التصخق فاألرض ومخصصاتيا  باستعساالتوالحي يختز  أما التقخيخ الثالث،   
 .الستػقعة عشج التػسع وكيؽية عالجيا

السذاكل الفيديائية والستعمقة بالحافات والزػاحي الحزخية، لكغ بعج أن  إلى تصخق أيزاً  كساو     
كان عمى الحكػمة السخكدية ودوائخىا الفخعية الستسثمة بأمانة بغجاد  طتجاوز الدمغ مجى ىحا السخص

حا قجمت دعػة لي  و  والسحافطة أعادة الشطخ في صػرة السجيشة، ووجػب وضع مخصط أساسي لمسجيشة،
السكتب المبشاني )الخصيب والعمسي(، مغ أجل وضع مخصصًا شاماًل لسجيشة بغجاد حتى سشة  إلى

صػرة ي شطخ  .(1) يج الجراسة، وذلظ لترػراتو لحاضخ ومدتقبل مجيشة بغجاد( والحي ما زال ق2030)
 (.2020_1920لمسجة )بغجاد ػر السداحي لسجيشة صتػضح مخاحل التالتي ( 4خخيصة )، و (5)

 

 

 

  

                                           

والسحمية، مجيخية تخصيط محافطة بغجاد، خصة التشسية السكانية لسحافطة  اإلقميسيةوزارة التخصيط، دائخة التشسية  1))
 . 81، ص2020 بغجاد، لغاية
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 1984 سشة( الترسيم األساس السقترح من قبل الذركة اليابانية لسديشة بغداد 5صهرة )   

 
 .Gis شعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية ،بغجاد دائخة التراميعالسرجر: أمانة      
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 (2020_1920( التطهر السداحي لسديشة بغداد لمسدة )4خريطة )

 -السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:    

 .1976، مصبعة دار الدالم، بغجاد، 1صالح فميح الي يتي، تصػر الػضيفة الدكشي ة لسجيشة بغجاد، ط-1   
 .2020 بيانات غيخ مشذػرة، لدشة ،GISأمانة بغجاد، قدع الترسيع األساسي، شعبة نطع السعمػمات الجغخاؼية، -2   
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 مراحل نسه وتطهر مذاريع اإلسكان في العراق 1-4

ؼيو أشكال  اختمفتتصػر العسخاني والدكشي قج مخ بسخاحل الواقع اإلسكان في العخاق والستسثل ب إ ن    
 واالقتراديةالحكػمات الستعاؾبة مع الػاقع الدكشي في ضل ضخوف العخاق الدياسية  تعامل

 -والسػارد السالية الستاحة لمجولة. ومغ السخاحل التي مخ بيا اإلسكان في العخاق ىي: واالجتساعية
 (1970) سشةمرحمة ما قبل  1-4-1

في عقج األربعيشيات مغ القخن الساضي كان سػقا مفتػحًا يدتثسخ ؼيو  والتذييجقصاع البشاء  ن  إ     
رؤوس األمػال لسغ يذاء لكي يحقق الخبح الحي يفخضو سػق الدكغ، وأن أبخز السؤشخات التي تجل 

القانػن الخاص بالجسعيات التعاونية رقع  إصجارة، ىػ سجال ىحه  الجولة بالػاقع الدكشي في  ىتساما عمى 
وقج كان ىحا القخار كشقصة بجاية لحخكة القصاع التعاوني ومداىستو في قصاع  1944( لدشة 27)

 .(1) اإلسكان

متدايجًا مغ قبل الجول في ىحا القصاع،  اىتساماً ( شيجت 1959-1950أما السجة التي تستج مغ )    
( دار في مشصقة حي 1437بتبشي مذخوع لبشاء ) االجتساعيةقامت وزارة الذؤون ( 1953) سشةففي 

( دار في مشصقة شيخ 258ػزيع )الدالم في جانب الكخخ إلسكان شخيحة مغ السػضفيغ، كسا تع ت
( مغ قبل مجمذ 1959-1955. أما بعج ذلظ فقج وضعت أول خصة خسدية لإلسكان لمسجة )(2)عسخ

ومغ ضسشيا  عخاقي ديشارمميػن ( 9.540.000بسيدانية تبمغ )ة، سجال حه  ىاألعسار الحي تذكل في 
( كمفت الذخكة 1959) سشة. أما في (3)عخاقي مميػن ديشار (1.500.000إنذاء دور لمعسال بؿيسة )

مجسعات سكشية متكاممة أشمق عمييا اسع  ألنذاءاليػنانية )دوكديادس( مغ قبل الحكػمة الػششية 
( وحجة 1000( مشيا في مجيشة بغجاد كل واحجة مشيا أحتػى عمى )5) إنذات)االسكان الخاص( وقج 

سكشية، أما باقي السجسعات الدكشية فكانت في مجيشة السػصل خرز لسعسل الشديج، ومجسع سكشي 
السذاريع التي  ىحه   انار قخب الدميسانية. في البرخة وكخكػك، ومجسع إلسكان العسال في معسل سشج

الذخكة  ىحه  لسذكمة الدكغ في العخاق جاءت عمى ضػء الجراسات التي وضعتيا  اعتبخت كحمػل
( 778.000الجراسات أن العجد السصمػب مغ الػحجات الدكشية في عسػم العخاق قج بمغ ) ىحه  وحجدت 

وحجات سكشية ججيجة أي أن ىشاك  إلىبحاجة  أسخة( 453.000ىشاك ) ان إلىأضافة  وحجة سكشية

                                           

أشخوحة دكتػراه )غيخ  ،التخصيط اإلسكاني في العخاق وفق الكمفة والسشفعة االجتساعيةقجوري القخيذي،  انترار (1)
 . 113ص مشذػرة( السعيج العالي لمتخصيط الحزخي، جامعة بغجاد،

 مصبعة دار الدالم، بغجاد (1970-1950 (صالح فميح الييتي، تصػر الػضيفة الدكشية في مجيشة بغجاد الكبخى  (2)
 . 114، ص1976

  .112، صنفدومرجر  قجوري القخيذي، انترار (3)
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 فزالً صيانة مداكشيع وتحديشيا،  إلىة أسخ الف  (350ما يقارب ) الحتياجعجد نػعي لمسداكغ وذلظ 
حا كانت تقجيخات السؤسدة بأن حجع ليلكافة السشاشق،  االجتساعيةعغ ضخورة تػفيخ الخجمات 

عخاقي آنحاك، أما عغ قصاع الخجمات فقج نال  ديشارمميػن(  400السصمػبة تقجر بـ) االستثسارات
تخصيط الخجمات وتػفيخىا بذكل  اعتسادوخاصة الخجمات الستعمقة باإلسكان، إذ تع  ممحػضاً  اىتساما

( مميػن 10. ثع باشخت الجولة بتشفيح بخامج إسكانية ضسغ خصة تشسػية بمغت كمفتيا )واسع لمسػاششيغ
 جودية وإسكان البجو بكمفة تجاوزتتشفيح مذاريع اإلسكان الرشاعي والقخى الح إلىإضافة  ديشار عخاقي

-1957السجة ) ىحه  عخاقي، إذ بمغ مجسػع الػحجات الدكشية التي نفحت خالل  ديشار مميػن ( 16)
 .(1)( وحجة سكشية 194506( ولمقصاعيغ الخاص والعام )1970

 (1990-1971السرحمة من ) 1-4-2

( والحي 1980 -1970( الحجث األىع في السجة ما بيغ )1972) سشةقخار تأميع الشفط  ي عج       
السذاريع  ةقامإلية الكاؼية ل، مسا ساعج عمى تػفيخ السػارد السااالقتراديعمى الػضع  إيجابياً  انعكذ

التشسػية في جسيع القصاعات وباألخز القصاع اإلسكاني، لحلظ شيج العخاق تصػرًا شاماًل في معطع 
ندبة  ارتفاع( 1980-1970ة ما بيغ )سجشيجت الو  .قصاعاتو التشسػية ومشيا قصاع التذييج والبشاء

ولة في قصاع اإلسكان، مداىسة القصاع العام في تذيج الػحجات الدكشية، وكان ذلظ نتيجة لشذاط الج
وذلظ بأنذاء مذاريع سكشية  ألسمػب السخكدي في تػفيخ اإلسكانالسخحمة ا ىحه  وقج تبشت الجولة في 

( بعج 1989-1980%( لمسجة ) 31.4ارتفعت إلى )نجج ان الشدبة  اإلحرائياتكبيخة، ومغ خالل 
 .(2) (1975-1971%( خالل السجة ) 12.3ان كانت )

 لو  ، وكان واإلقميسية( تع تذكيل السؤسدة العامة لإلسكان بسشذئاتيا التشفيحية 1974) سشةأما في      
التقشية والتشفيحية لمقصاع العام في مجال التذييج والبشاء، ومغ خالل  اإلمكاناتفي تصػيخ  الػاضح األثخ

ي أن مجسػع الػحجات الدكشية التي أنذئت مغ قبل مؤسدة اإلسكان ف إلىالتي تذيخ  اإلحرائيات
( 3) . وججول(3)( وحجة سكشية 86724( قج بمغ )1980-1977) سجةمحافطات العخاق كان خالل ال

 السجة. ىحه  يػضح لشا عجد الػحجات السشجدة خالل ( 3وشكل )

                                           

  .334( ، ص. 2444 – 88) الدشػية ، السجسػعات االحرائية لإلحراءوزارة التخصيط ، الجياز السخكدي  (1(

 العخاق انسػذجًا، رسالة -زيشب سمسان شسة، دور القصاع الخاص في مذاريع االسكان تجخبة اقميع كخدستان (2)
 .33، ص2009، )غيخ مشذػرة( السعيج العالي لمتخصيط الحزخي واالقميسي، جامعة بغجاد، ماجدتيخ

دريدي لالستذارات اليشجسية، باسع رؤوف االنراري، ))السؤشخات الحزخية واالسكان في العخاق((، مخكد اال 3))
 . 15ص ،1988
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أعداد الهحدات الدكشية وتكاليفها وتخرراتها السالية التي انجزتها  تطهر (3جدول )
 (1980-1977لعراق لمسدة )في  لإلسكانالسؤسدة العامة 

، ص 1988باسع رؤوف االنراري، السؤشخات الحزخية واالسكان في العخاق،  -مغ عسل باالعتساد عمى: السرجر:
15. 

( بالتعاون مع 2000-1981( تع دراسة مخصط اإلسكان في العخاق لمسجة )1976) سشةأما في     
 االحتياجاتوسياسات وبخامج سكشية ثابتة لتمبية  استخاتيجيةشخكة بػل سيخفذ البػلشجية بػية وضع 

 (.1979الدكشية عمى السجى الصػيل، وقج أنجدت الجراسة في عام )

 
في العراق لمسدة  لإلسكانعدد الهحدات الدكشية التي انجزتها السؤسدة العامة  (3شكل )

(1977-1980) 

 (3ججول )عمى  باالعتسادمغ عسل الباحث  -السرجر:  

 الكمية الكمف عدد الهحدات الدكشية الدشة ت

 عراقي()ألف ديشار 

 التخريص الدشهي   

 )ألف ديشار عراقي(  

1 1977 12319 109.749 22.260 

2 1987 15381 190.336 34.360 

3 1979 26404 461.423 73.784 

4 1980 32620 818.432 146.544 
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تصػر اللتصػيخه وربصو ب اإلجخاءاتالعجيج مغ  تخاذاوفي مجال القصاع التعاوني فقج تع دعسو مغ قبل 
( 33) إلى( 147في العخاق، وقج تع دمج وتقميز الجسعيات ذات األىجاف الستساثمة مغ ) االقترادي

( 37ني رقع )التعاوني اإلسكا االتحادأما بعج ذلظ فقج صجر قانػن  .جسعية في مختمف السحافطات
ومداعجتو، وفي  االتحاد( وقج تع ربصو بػزارة اإلسكان والتعسيخ لألشخاف عمى أعسال 1979لدشة )

مال السرخف  مجال التسػيل فقج تع دعع مجاالت التسػيل لسذاريع اإلسكان والعسل عمى زيادة رأس
ان (، ومغ الججيخ بالحكخ 1979( مميػن ديشار )350) إلى( 1960) سشة( مميػن 20العقاري مغ )

كرشاعة الدسشت والصابػق  اإلنذائيةالسخحمة شيجت نيزة شاممة في صشاعة بعس السػاد  ىحه  
، فقج تست السباشخة بأنذاء معامل لمبشاء الجاىد وأيزًا تع الدساح الحجيث البشاءفي التكشمػجيا  وإدخال

في  اإلسخاعقشيات الستصػرة في السذاريع الدكشية الستعاقجة عمييا لغخض الت باستخجاملمذخكات األجشبية 
والرحية والكيخبائية التي تجخل في البشاء، فقج شيجت  اإلنذائيةنذاء الدكشي، أما عغ السػاد أعسال اإل

 .(1) مة مغ الجولةػ وتػفيخىا بأسعار مجع استيخادىاة التػسع في سخحمال ىحه  

في سشػات  السجة قج تسثمت ىحه  ( فأن 1990-1980عشج الحجيث عغ اإلسكان خالل السجة )و     
 احتياجاتسج  إلىااليخانية، خزعت سياسات الجولة في تػزيع السػارد السالية  –الحخب العخاؾية 

عمى قصاع اإلسكان، تػقف  بذكل كبيخ انعكدتحا أصبح تسػيل اإلسكان مذكمة كبيخة ليالحخب، 
مسذاريع الدكشية الججيجة في خصة التشسية القػمية لمجولة وذلظ أعتبارًا مغ ل خريرات الساليةرصج الت

تقميز  إلىعسميات التحػيل عمى السذاريع التي كانت قيج التشفيح وأدى ذلظ  اقترخت( 1983سشة )
  .(4)وشكل (4)ججولفي وكسا مبيغ  نذاء الػحجات الدكشية،إفي  وإسيامودور القصاع العام 

السخحمة تعصيل البخامج السخصصة لإلسكان في العخاق في السجاالت الدتخاتيجية  ىحه  كسا شيجت     
تذكيالتيا اء السؤسدة العامة لإلسكان بكافة والدياسات الدكشية والبخامج الكسية والشػعية، وكحلظ الغ

ى أن تكػن وزارة ( وىحا القانػن يشز عم1987( لدشة )62قانػن رقع ) إصجار( تبعو 1987) سشةفي 
 ترسيسية وىيئات وشخكات استذاريةمخاكد  إلىاالسكان والتعسيخ الستكػنة مغ تذكيالت تشقدع 

ومعامل  بيع معامل البشاء الجاىد إلىالجولة  اضصختبدبب ضخوف الحخب تشفيحية، وبعج ذلظ و 
 الجولة حخية الترخف في قصاع اإلسكان. لو  القصاع الخاص والحي تخكت  إلىالصابػق الحجيثة 

 

 

                                           

 .    995( انترار قجوري، مرجر سابق، ص9) 
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ات الدكشية في السشاطق الحزرية في العراق لمدشهات دالتذييد الفعمي لمهح (4جدول )
(1980-1990) 

 التذييد الفعمي وحدة سكشية   مخطط االسكان في العراق وحدة سكشية   السدة الزمشية       ت   

1 1981-1985 290000 230121 

2 1986-1990 530000 202271 

 مغ عسل الباحث باالعتساد عمى: -السرجر:

 (.2000-1981بخنامج مخصط االسكان في العخاق لمسجة ) -1

 

ات الدكشية في السشاطق الحزرية في العراق لمدشهات دالتذييد الفعمي لمهح (4شكل )
(1980-1990) 

 (4) لججو  -:عمى باالعتسادمغ عسل الباحث السرجر: 
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 إلى( والسؤشخات التي ذكخت أدت اإليخانية الستغيخات التي حرمت بدبب الحخب )العخاؾية_ إن     
تخاكع في  إلىأدى  االنخفاضالسعجالت في مجال تذيج القصاع الدكشي الحزخي وإن ىحا  انخفاض

( وحجة سكشية ومغ ثع 278269( بمغ )1980) سشةمقجار العجد الدكشي، إذ أن مقجار العجد في 
 (.5) ججولفي وكسا مػضح  ،(1990) سشة( وحجة سكشية في 525468) لىإأرتفع 

 

 (1994-1980العجز الدكشي الفعمي في القطاع الحزري في العراق لمدشهات ) (5جدول )
 العجز الدكشي/وحدة سكشية الرصيد الدكشي/ وحدة سكشية عدد االسر/شخص الدشة ت

1 1980 1323713 1045444 278269 

2 1985 1530767 1273607 257160 

3 1987 1622125 1307549 314576 

4 1990 1898438 1372970 525468 

5 1994 2235688 1341701 893987 

 -مغ عسل الباحث باالعتساد عمى: السرجر:

 .(1994-1980/ السجسػعة االحرائية الدشػية )لإلحراءوزارة التخصيط الجياز السخكدي  -1
 

 .(2010-1991السرحمة من ) 1-4-3

التي مخت عمى الجولة العخاؾية  االستثشائية( بالطخوف 1990) سشة السخحمة ما بعج ىحه  تسثمت     
عمييا، وما تخكو مغ آثار ومذاكل في قصاعات التشسية وخاصة  االقترادينتيجة فخض الحرار 

لمقصاع بذكل كبيخ مغ جخاء الطخوف الدياسية  اإلنجازقصاع اإلسكان، تزاءلت معجالت 
إذ بجأ دور الجولة يتقمز  .(1997-1996) سشتيوالتي أدت بعج ذلظ لمتػقف نيائيا في  واالقترادية

في ، وكسا مػضح (1)( 1997) سشة( وحجة سكشية في 257حا القصاع إذ بمغ تقخيبًا )لي   إسياموفي 
 .(5) وشكل (6) ججول

 

 

                                           

 (.   1997-1988وزارة التخصيط، الجياز السخكدي لإلحراء، احراء أبشية القصاع الخاص )( (1
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في العراق خالل السدة عدد الهحدات الدكشية السشجزة من قبل القطاع العام  (6جدول ) 
(1988-1997) 

 عدد الهحدات السشجزة القطاع العام الدشة ت

1 1988 647 34331 

2 1989 120 50325 

3 1990 1025 40221 

4 1991 20 13908 

5 1992 43 17026 

6 1993 3 12845 

7 1994 1882  5455 

8 1995 10 1180 

9 1996 0 316 

10 1997 0 257 

 175864 3750 السجسهع

 عمى: باالعتسادمغ عسل الباحث  -السرجر:   

 (.1997-1988بشية القصاع الخاص )احراء ا، لإلحراءوزارة التخصيط، الجياز السخكدي -1

 (1997-1988( عدد الهحدات الدكشية السشجزة من قبل القطاع العام خالل السدة )5شكل )

 (6ججول ) باالعتساد عمى الباحثمغ عسل  -السرجر:
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قج  نجاز الػحجات الدكشيةامداىسة القصاع العام في ان ندبة  ويتزح مغ الججول أعاله     
عشج حمػل  ى دور القصاعأن تالش إلى ،واالقتراديةالدياسية  الحػالا انخفزت وىحا يخجع إلى سػء

 إلى الً ػ وتصػرىا وصالدكغ تفاقع مذكمة  إلىمغ آثار وزيادة واضحة أدت  لو  عقج التدعيشيات وما
 سشةيسكغ إيجاز أىع السؤشخات لسخحمة ما بعج  (6ججول )بيانات غ خالل وم مخحمة العجد الدكشي.

 -:كاآلتي( 1990)

 دارةواالالسخحمة تػقف نذاط القصاع العام وفي مجاالت عجة مشيا التخصيط والتسػيل  ىحه  شيجت  -أ
 قػانيغ سػق الدكغ. إلىوالتشفيح في قصاع اإلسكان وتخك بالكامل ليخزع 

عدوف  إلىندب الخسػم والزخائب  وارتفاعالسحفدات  وانعجامأدت عػامل التزخع الستدارع -ب
 العقاري مغ العسل ضسغ سػق الدكغ. االستثسارشخكات 

 مداىسة القصاع الخاص في تذييج الػحجات الدكشية الججيجة. قمة-ت

( وحجة 987893) إلى( 1990سشة ) خالل( وحجة سكشية 525468أرتفع مغ ) العجد الدكشي إ ن  -ث
 .(1) (1994سشة ) خاللسكشية 

 -األسباب التالية: إلىتجىػر الخصيج الدكشي القائع. والتي تخجع  -ج

دخل  انخفاضا بدبب لي  نفاق عمى أعسال الريانة لمػحجة الدكشية مغ قبل األسخ الذاغمة عجم اال-1
 االسخة.

عجة أقدام لغخض الحرػل عمى  إلىضيػر أنساط ججيجة مغ السداكغ جخاء تجدئة الػحجة الدكشية -2
 .(2) دخل أضافي عغ شخيق أيجارىا ومجابية الػضع السعاشي الستخدي

الكثافات الدكانية في السشاشق الدكشية مسا  ارتفاع إلىعسميات تجدئة الػحجات الدكشية ادت  إن  -3
 شكل ضغصًا متدايجًا عمى الخجمات األساسية.

والثقافي مغ جخاء ؾيام األسخ  االجتساعييكل لي  تغيخات في ا إلىتعخض سكان السشاشق الدكشية -4
 .(3) لرعبةأحياء أخخى أقل مدتػى وأقل كمفة لسجابية الطخوف، السعيذية ا إلى واالنتقالا لي  ببيع مشاز 

التي تقػم بيا الجيات الخسسية يتبيغ أن نذاط القصاع العام  واإلحرائياتومغ خالل البيانات الخسسية 
( ثع بعج ذلظ شيج 1980-1971في مجال التذييج الدكشي في العخاق أقترخ عمى السجة مغ سشة )

                                           

 . 40، ص1990وزارة االسكان والتعسيخ، دراسة السذاريع االسكانية وسبل التسػيل ليا، اذار،  1))
 . 120انترار قجوري، مرجر سابق، ص 2))

 . 11باسع االنراري، مرجر سابق، ص 3))
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( وذلظ لألسباب التي ذكخت سابقًا وكحلظ 1990-1981ممحػظ لمسجة مغ سشة ) انخفاضىحا الشذاط 
واضح في تذييج السداكغ في التدعيشات مغ قبل القصاع العام بدبب  انخفاضقج لػحع بأن ىشاك 

ججول مػضح في . وكسا (1) ضخوف الحرار، وقج وقع جانب التذييج عمى عاتق القصاع الخاص تقخيباً 
(7.) 

 (2000-1971الهحدات السذيدة وندب التشفيذ ولمقطاعين في العراق لمسدة ) عدد (7جدول )
 نسبة تنفيذ القطاع الخاص تنفيذ القطاع العامنسبة  الوحدات المشيدةعدد  السنة ت

1 1971-1975 81095 1223 8727 

2 1976-1981 19187 3124 6826 

3 1981-1985 320121 2027 7923 

4 1986-1991 195510 1826 8124 

5 1991-1995 50579 4 26 

6 1996-2111 8852 22 1 

    .40ص ،1990ا، اذار، لي  السرجر: وزارة االسكان واالعسار، دراسة السذاريع االسكانية وسبل التسػيل   

ان مداىسة القصاع العام في تذييج الػحجات الدكشية كانت تسثل  (6شكل )و ( 7) يتبيغ مغ ججول
مخترة ببشاء الػحجات  عجم وجػد مؤسدات إلىندبة قميمة مقارنة بالقصاع الخاص ويخجع ذلظ 

 إلىالدكشية وتػزيعيا عمى السػاششيغ، وان الػحجات الدكشية السشفحة مغ قبل القصاع العام تعػد 
 مت ببشائيا وتػزيعيا عمى مػضفييا.السؤسدات الحكػمية والتي قا

 (2000-1971)ندب تشفيذ الهحدات الدكشية في العراق لمقطاعين )العام والخاص( ولمسدة  (6شكل )

 (7)ججولعمى  باالعتسادمغ عسل الباحث  -لسرجر:ا 

                                           

 .   40، ص1990االسكان والتعسيخ، دراسة السذاريع الدكشية وسبل التسػيل ليا، اذار، ( وزارة 1)
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( كانت ندب تذييج الػحجات الدكشية ضئيمة ججًا ويسكغ مالحطتيا 2000)ج أما عغ مخحمة ما بع   
)الػاليات  احتمت( بعج أن 2003) سشةذلظ حتى  استسخمغ خالل نفذ الججول أعاله ولمقصاع العام، 

( 13رقع ) االستثسارالسخحمة بتذخيع قانػن  ىحه  ( تسثمت 2010-2000) سشةالستحجة( العخاق، أما مغ 
 -:ما يأتي. وقج جاء في ىحا القانػن 2010( لدشة 2والسعجل بالقانػن رقع ) 2006سشة 

تذجيع االستثسار ونقل التجارب الحجيثة لمسداىسة في العسمية التشسػية في العخاق مغ خالل تصػيخه -1
 .الستشػعةوالعسل عمى تػسيع قاعجتو اإلنتاجية والخجمية 

العخاقي واالجشبي والسختمط في العخاق مغ خالل العسل عمى تذجيع االستثسار لمقصاع الخاص -2
ىحا القانػن في األسػاق السحمية  بأحكامالسذاريع االستثسارية السذسػلة  إلقامةتقجيع التدييالت الالزمة 

 واألجشبية.

 تػفيخ فخص عسل لمعخاقييغ، لتحقيق التشسية لمسػارد البذخية حدب متصمبات الدػق.-3

 السجفػعات والسيدان التجاري لمعخاق مغ خالل التػسع في الرادرات.عمى تعديد ميدان العسل -4

ىحا القانػن  اصجار ان .(1)رادرات وتعديد ميدان السجفػعات والسيدان التجاري لمعخاق التػسيع -5
في العخاق عامة وفي مشصقة الجراسة خاصة، لسا  العامػدية ساىع في زيادة بشاء السجسعات الدكشية

 نػن مغ تدييالت لمسدتثسخيغ السحمييغ واألجانب.يتزسشو ىحا القا
 .(2020-2010السرحمة ) 1-4-4

في الػقت الحي كفل ؼيو الجستػر الججيج لمعخاق حق الدكغ الالئق لكل مػاشغ عخاقي، سعت     
 إلىسكان والػزارات القصاعية االخخى السعشية باإلسكان، عسار واالالحكػمة العخاؾية، مسثمة بػزارة اال

صياغة سياسية إسكان  إلىة تسثمت في الػصػل سجال ىحه  تػفيخ مقػمات، البيئة الدكشية الرحية،  ان 
 إلىقانػني متكامل يجسع  بإشارمؤسداتي معدزة  صالحاوششية وخصة عسل واقعية لتشفيحىا وخصة 

لمبمج، وىحا جانب التذخيعات الشافحة، وكحلظ شخح مقجمات تتساشى مع التػجيات االقترادية الججيجة 
مع الستحجة األ يسثل ثسخة الجيػد السذتخكة بيغ وزارة األعسار واإلسكان في العخاق وبخنامج مو  ك

ن سياسة اإلسكان الػششية لمعخاق، جاءت نتيجة ثسار الجيػد ا. (2) ابيتات(ليلمسدتػششات البذخية )ا
لمسختريغ العخاقييغ والخبخاء الجولييغ عمى مجى سشتيغ حيث تتسثل  االستذاريةالفكخية والخبخات 

السحاور األساسية التي ركدت عمييا سياسة اإلسكان الػششية السختكد األساسي الحي ستشصمق مشو وزارة 

                                           

 .3، ص 2446محافطة بغجاد، ىيئة الػششية لالستثسار )بيانات غيخ مشذػرة( ( 9)
، بخنامج االمع الستحجة لمسدتػششات البذخية 2010( وزارة االعسار واالسكان، سياسة االسكان الػششية، اكتػبخ،2(

 .  8ص )ىبيتات(،
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األعسار واإلسكان والجيات القصاعية األخخى لتفعيل السقػمات األساسية التي تزسشتيا الدياسية 
ان تحجيات اإلسكان  (، السشاشق الستيخئةاإلنذائيةوالتسػيل، التذخيعات، السػاد  رض،)األ -وىي:

التحجيات متجاخمة مع غيخىا مكػنة  ىحه  السخحمة كانت كبيخة وصعبة، كػن كثيخ مغ  ىحه  خالل 
 .مجسػعة متخابصة

 -وؼيسا يمي أىع التحجيات الخئيدية:

عجم التػازن بيغ كفتي العخض والصمب عمى الدكغ، مع وجػد معػقات مختمفة جعل مغ  إن  -1
األعجاد الستدايجة مغ الدكان. وتطيخ التقجيخات الحالية  احتياجاتالرعب تػفيخ إسكان ججيج لتمبية 

 .(1) (2016) سشةشاشق الحزخية العخاؾية بحمػل مميػن وحجة سكشية في الس (2) إلىالحاجة 

الشقز الحاد في األراضي الرالحة لمبشاء في السشاشق الحزخية حيث أن نطام أدارة األراضي ال -2
ا متاحة ألغخاض البشاء مي  أغخاض سكشية لجع إلىاألراضي الدراعية  استعساالتيدسح بتحػيل 

 الستعجدة. واالستثسارات

وىي  الستاحة قميمة ججاً س السال أغياب التسػيل الخسسي لإلسكان عالوة عمى أن تخريرات ر -3
 عمى شكل قخوض لتسػيل الخىغ العقاري الصػيل األجل.

القصاع الخاص  استثسارة غيخ مكتسل، وىػ الحي يحكع سجال ىحه  يكل القانػني والتشطيسي في ليا ن  إ  -4
 في مجال اإلسكان.

وتخاجع مدتػى  التأخيخ الستخاكع في أنجاز مذاريع البشى التحتية في كثيخ مغ السشاشق الدكشية-5
 خجمات البشى التحتية نطخًا لعجم كفاءة الريانة.

البخامج القادرة عمى رفع مدتػى  وانعجامالكثيخ مغ األسخ لمحرػل عمى سكغ الئق  استصاعةعجم -6
ع مدتيمكيغ/ مدتفيجيغ لخفع مدتػيات مي  ة لجعل ىؤالء االفخاد وعػائؤ كفالبخامج ال وانعجاماألفخاد 

 نطام الدػق.االستيالك في 

السديج  إلىدى أتجىػر ضخوف الدكغ، نطخًا لشقز االستثسارات في صيانة الػحجات الدكشية، مسا -7
 مغ التخاجع في وفخة الخديغ مغ الػحجات الدكشية.

س مال قصاع البشاء والتذييج والحي تديصخ عميو شخكات عامة متجنية اإلنتاج، وقمة عجد أضعف ر -8
مغ و  جمة الفئات ذات الجخل السشخفس والستػسط والسشاشق القميمة الدكغ.السدتثسخيغ العامميغ لخ

ومجيشة بغجاد ( في جعل العخاق 2006) دشةتثسار لخالل حجع التحجيات الدابقة، بخز دور قانػن االس

                                           

 .  8ص ،2494اكتػبخ، ، سياسة اإلسكان الػششية( وزارة االعسار واالسكان، 9(
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السدتثسخ  إلىمشصقة الجراسة أرض خربة لمسدتثسخيغ، مغ خالل التدييالت والزسانات السقجمة 
 مغ الزخائب والخسػم لسجة باإلعفاءيئة، ليمغ ا االستثسار إجازةفسثال يتستع السذخوع الحاصل عمى 

الدكشي مغ  االستثساري عفاء السذخوع ا  إلىإضافة  ( عذخة سشػات مغ تاريخ بجء تشفيح السذخوع10)
)الخسػم  (1) شية لمسػاششيغورسػم التدجيل العقاري وبزسشيا رسػم انتقال الػحجات الدك فخازاالرسػم 

العخاق وعػائجه وفق أحكام  إلى مو  وكسا يحق لمسدتثسخ األجشبي اخخاج رأس السال الحي ادخ .)*( العجلية(
ىحا القانػن وتعميسات البشظ السخكدي، وذلظ بعج تدجيج التداماتو وديػنو كافة لمحكػمة العخاؾية، ومسا 

الػحجات الدكشية  بإنتاج، تمدم السدتثسخ االستثسارىشاك التدامات تفخضيا ىيئة  اناليو،  اإلشارةيجب 
  ، الستفق عمييا وبالسػعج السحجد.بالسػاصفات والكمف

وفي جسيع القصاعات، ولكغ عمى الخغع مغ  االستثساريةىحا القانػن قج ساىع في زيادة السذاريع  إن  
شبيعة إجخاءات  إلى، ويخجع ذلظ اإلنجازالتدييالت اال أن ىشاك مذاريع متػقفة ، وبصيئة  ىحه  

عجم التدام  إلى باإلضافة رال السػافقات الخاصة بالسذاريع الػزارات والجوائخ السعشية، وتأخخ استح
يج مغ ، بدبب قمة التخريرات، مسا يد اإلسكانيةالحكػمة بخرػص تػفيخ البشى التحتية لمسذاريع 

 انؾيستيا وحخم ارتفاع إلى يؤدي مساالسذاريع وىحا يشعكذ عمى سعخ الػحجة الدكشية  ىحه  كمف 
حا تفقج السذاريع الغخض الحي أنذئت مغ ليوالسشخفس، و خيحة واسعة مغ ذوي الجخل الستػسط ش
 .موأج

 (2020-2010لمسجة ) والحي يسثل أعجاد السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد (8) ومغ خالل ججول
السذاريع، ويالحع  ىحه  وحالة كل مجسع ومػقعو وأيزًا عجد الػحجات الدكشية التي يػفخىا، وكمفة 

عجاد كبيخة، ألالسذاريع تػفخ فخص عسل و  ىحه  كثخ السذاريع الدكشية في مجيشة بغجاد، وأن أتخكد  أيزا
 عمى السدتػى السعيذي لمسػاششيغ. ايجابياً  مسا يشعكذ

 
 
 
 
 

 

                                           

االستثسار،  مقابمة شخرية مع مجيخ القدع االقترادي والسيشي، السيشجس بجر أحسج صشجوق، محافطة بغجاد، ىيئة( 9)
    ، الداعة الػاحجة ضيخًا.29/99/2424االحج 

 ويقرج بالخسػم العجلية، الخسػم السالية )الزخيبة( السفخوضة عمى بيع وشخاء السداكغ. )*(
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(2020-2010السجسعات الدكشية العسهدية في مديشة بغداد لمسدة ) (8جدول )  

 الحالة لسكنيةعدد الوحدات  تاريخ المباشرة الكلفة/الدوالر موقع المشروع اسم المشروع ت

 لٌد اإلنجاز 2572 2019 200000000 حً الفرات البروج 1

 لٌد اإلنجاز 512 _____ 189000000 البٌاع المحبة 2

 منجز 1369 2017 164000000 الداودي األيادي 3

 لٌد اإلنجاز 2208 2015 189000000 عامرٌة الديوان 4

 لٌد اإلنجاز 868 2014 170000000 حً العدل اليمامة 5

 لٌد اإلنجاز 3928 _____ 170099537 بغداد العامرٌة األخوة 6

 لٌد اإلنجاز 216 2017 10000000 الكاظمٌة جوهرة المحيط 7

 لٌد اإلنجاز 1350 _____ 171000000 الكاظمٌة دجلةجواهر  8

 لٌد اإلنجاز 2112 2014 189000000 التاجٌات أبن فرناس 9

 لٌد اإلنجاز 390 2018 35000000 العطٌفٌة العطيفية 10

 لٌد اإلنجاز 453 2018 78000000 شارع فلسطٌن سومو 11

 منجز 504 2016 105000000 بغدادـ/الشعب الشعب 12

 منجز 5280 2013 243000000 النعٌرٌة السكنيالزهور 13

 منجز 3269 2017 228225000 المنصور بوابة العراق 14

 لٌد اإلنجاز 2356 _____ 215000000 مطار المثنى دار السالم 15

 لٌد اإلنجاز 352 _____ 13331280 شارع حٌفا بيت الحكمة 16

 لٌد اإلنجاز 576 2019 54000000 الحارثٌة مساكن بغداد 17

 لٌد اإلنجاز 170 2014 98000000 كرادة الشرلٌة مورونا 18

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة( ، القدع االقترادي،لالستثساريئة الػششية لي  السرجر: محافطة بغجاد، ا
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 .مهدي في العراق ومشطقة الدراسةاالع دكنمراحل تطهر ال 1-5

وتذييج  استعسال الترشيع الكامل في إنذاءعمى  تي اعتسجتالعخاق مغ أوائل الجول العخبية ال عج  ي   
( قام بأنذاء معامل مدتقمة في كل مغ السجن 1974) سشةالػحجات الحزخية الججيجة، ففي 

السرانع  ىحه  ( ىكتار، وإن لكل مرشع مغ 100)بغجاد، البرخة، كخبالء، السػصل( بسداحة )
ستسسة ع وجػد السخافق والخجمات العامة الحرز لتذييج الػحجات الدكشية الجاىدة الرشع، م

والتي تذكمت في أواخخ سشة  لإلسكان، وكانت السؤسدة العامة (1)لمػحجات الحزخية الستكاممة
( ىي السدؤولة عغ إنذاء السذاريع الدكشية الستكاممة والتي تزع الػحجات الدكشية 1974)

السؤسدة مغ  ىحه  وقج تكػنت   ،(2)في السشاشق الذسالية والػسصى والجشػبية   وشبكات الخجمات،
العخاق والخابعة مخترة بالبشاء مجن ثالث مشيا تعسل عمى تشفيح السذاريع في جسيع   ،تمشذآأربع 

 -:(3) إلىالجاىد، وعغ السذاريع التي كانت تشفح في وقتيا فقج صشفت حدب مرادر تشفيحىا 
وىي السذاريع التي تقتخحيا السؤسدة وتقخىا وزارة اإلسكان والتعسيخ ووزارة  الخطة:مذاريع ضسن -1

 التخصيط.

 وىي السذاريع التي تشفحىا مؤسدات ودوائخ حكػمية اخخى. مذاريع خارج الخطة:-2

( شيج تصػرًا مدتسخًا، وذلظ مغ خالل ؾيام السؤسدة العامة لإلسكان 1970) سشةأعجاد الذقق بعج  ن  إ
( وحجة سكشية ضسغ الخصة الدشػية 8109يج العسارات الدكشية في عسػم البمج إذ تع تذييج )بتذي

( 1980-1979) سشتي. وقج بمغ في (4)( مميػن ديشار آنحاك 5.9( وكانت بكمفة )1976-1980)
الػحجات، وان غالبية الػحجات الدكشية )الذقق( كانت بغخفة واحجة  ىحه  %( مغ 90أنجاز أكثخ مغ )

( 1978-1974ة وغخفتان متػسصة وثالث غخف كبيخة، وقج انجدت في العخاق ولمسجة )صغيخ 
سكان مغ شقق سكشية لكل مغ ( شقة وبالسقارنة مع ما أنجدتو السشذأة العامة لتشفيح مذاريع اإل3072)

سشة وحجة في مجسع الديجية ( 564) ووحجة في مجسع زيػنة  (900)الكخخ والخصافة وبمغ عجدىا 
( مميػن وحجة سكشية في القصاع 2.76( كان ىشاك مخصط ألنذاء )1981) سشة( ،أما بعج 1977)

                                           

تقخيخ سشػي، بجون  سيتاب( -)وحجة حزخية مرشعة كامػس لإلسكانوزارة االسكان والتعسيخ، السؤسدة العامة  1))
  . 1تاريخ، ص

 .168( صالح فميح حدغ الييتي، مرجر سابق، ص2)
(، معهد العالً نشورة2مٌرمودي فً تلبٌة الحاجة السكنٌة، رسالة ماجستٌر )غاالبصري، دور السكن الع نصٌر عبد الرزاق 3))

 . 59، ص3122إلللٌمً، جامعة بغداد، لتخطٌط الحضري وا
" رسالة االجتساعيةمػدي بسجيشة بغجاد وفي ضػء الستصمبات ااياد دمحم صالح التكخيتي " تخصيط اإلسكان الع 4))

 .24، ص1982 جامعة بغجاد، لمجراسات العميا، واإلقميسي)غيخ مشذػرة( مخكد التخصيط الحزخي  ماجدتيخ
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مغ ، وأما عجد الذقق السشجدة % مشيا(45) مػديا( يذكل الشسط الع2000-1981الحزخي ولمسجة )
( وحجة سكشية ضسغ القصاع الحزخي وبشدبة 31543)( بمغت1988عام  إلى1981) سشة

ججيج مغ االبشية الدكشية قج الشسط ال اعتساد( يتبيغ، ان 8ججول )الل %(، مسا سبق ومغ خ79.6)
 سشةزيادة عجد الذقق مغ مجسػع الػحجات الدكشية السذيجة، وقج تزاعفت اعجاد الذقق في  إلىادى 

 سشة%( في 28.6) إلى%( 6.3الشدبة مغ ) ارتفعت(، إذ 1981) سشةعسا كانت عميو في  1988
تقميل الفجػة بيغ  (، مسا يؤكج نجاح ىحا الشسط في مزاعفة أعجاد الػحجات الدكشية مغ أجل1985)

 في التشسية اإلسكانية.الشسط الستصػر ىحا يداىع سػف وبالتالي  ،(1) والعجد ؼيوالخصيج الدكشي  

 .مهدياأهداف الدكن الع 1-6
حا فيػ يحقق لي  خيار التكخار بجاًل مغ التػسع في السداحة، و  اتخاذمػدي ىػ نسط ااإلسكان الع    

أنجاز سخيع ال يػفخه الشسط األفقي، وبذكل يػافق سخعة الشسػ الجيسػغخافي والكثافة الدكانية الستدايجة، 
مػفقًا في ضل شحة األراضي السخررة لمبشاء اإلسكاني، فيػ الحل الػحيج  اقترادياحيث يعج خيارًا 

 -مػدي بسا يمي:ااف اإلسكان العأىجمذكمة أزمة الدكغ، ويسكغ تمخيز لمخخوج مغ 
 زيادة الكثافة اإلسكانية بالشدبة لألرض الدكشية.-1

)شبكات السياه  مف العالية ألنذاء البشى التحتيةمػدي ىػ تقميل الكامغ أىجاف اإلسكان الع إ ن  -2
 اتف والصخق(.لي  والرخف الرحي وخصػط الكيخباء وا

 ا مالئسة لمعائمة.مي  تػفيخ وحجات سكشية ضسغ خصة زمشية محجودة والعسل عمى جع إلىييجف -3

 .(2) لمعائمة واالقترادي االجتساعي االستقخارمالئسة مغ خالل تحقيق  اجتساعيةخمق بيئة -4

 .متطهر واجتساعي اقتراديمهدي نظام االدكن الع 1-7
الدكغ االفقي كشطام شسػلي،  إلىمػدي نطام حياتي وإسكاني مثمسا كان يشطخ االدكغ الع عج  ي     

مػدي نصاقًا حياتيا أكثخ تعقيجًا وأوسع شسػلية، ونطام لمدكغ ليحقق االغخاض الحياتية، افالدكغ الع
مػدي ا، ومغ خرائز ومسيدات نطام البشاء العاالجتساعيولكغ عمى شكل نصاق أوسع مغ التعامل 

 -:ما يأتي

                                           

العامة  اإلسكان( مجيخية 1978-1974وزارة االشغال واالسكان "اإلسكان العسػدي في مخاكد السحافطات" لمفتخة )( 1)
    .واإلحراءلمجراسات 

العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخي والخيفي في العخاق،  ( وزارة األعسار واإلسكان، البمجيات واألشغال2)
 .15ص
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مػدي أتدع ليذسل عجد كبيخًا مغ األسخ التي ال تجسعيا رابصة القخابة، فالعسارة التي االدكغ الع ن  إ-1
العسارة التي تزسيع،  يحه  وحجة سكشية تزع تشػعًا أسخيًا واسعا  ولكشيع يذتخكػن ب (60) تحتػي عمى

السراعج السذتخكة، والسجاخل الخئيدة والسسخات والحجائق ومػاقف الديارات، وال وجػد  حيث
وجػد الخوابط  انال إاالسخ  ىحه  في داخل الذقة، حيث روابط القخابة غيخ قائسة بيغ  إاللمخرػصية 

عًا متصػرة ا الحزارية التعاونية الحجيثة القائسة عمى الػعي السذتخك مغ مرالح السجسػعة تخمق أنػ 
 األسخ. ىحه  مغ الخوابط بيغ 

الديادات الدكانية إذ ىػ ليذ مجخد كتل كػنكخيتية  استيعابمػدي قجرة كبيخة عمى المدكغ العن  إ  -2
تػفخ السأوى والسدتمدمات  التي تأوي أعجادًا مغ البذخ، بل ىػ نطام يتسثل بالػحجات الدكشية

 ستصمبات الحياتية.الو 

شامل  اقترادضسغ  نتاجياً ام كان أالحزخي أصبح قائسا عمى العسل الػضيفي خجميًا  االقتراد ن   إ-3
 تشػع ؼيو األنذصة والفعاليات، لحلظ أصبح أعزاء األسخة الػاحجة مختبصة بسجاالت العسل ذاتو.

صيغ الشطع الجساعية جعل ضخورة وجػد  إلىلتصػر الشطع السصبخية والتغحية والشطع السخدنية  نطخاً -4
ا بذكل حزاري في مػاقع الكثافة مي  مصاعع جساعية ومخازن في مػاقع قخيبة يسكشيا مغ أداء عس

 .(1)الدكانية العالية 

 .مهدي واألفقيابين البشاء الع االقتراديةالسقارنة  1-8
مػدي(، وأن مغ مدايا ا)تػسع عتتسثل العسارات الدكشية باألبشية الدكشية الستعجدة الصػابق     

والقخيبة مغ  في كمفة األراضي، وخاصة في األراضي الدكشية الغالية الثسغ االقترادالعسارات الدكشية 
 امػدي الدكشي يسكغ أن يحققيايخى الباحث أن البشاء الع اقترادية. وىشاك جػانب (2) مخاكد السجن

 -سقارنة مع البشاء األفقي الدكشي:الب
ا في الشسط لي  جر الػاضح لي  مػدي مغ األنساط السػفخة لألراضي الحزخية، بيشسا نخى ااالبشاء الع عج  ي  -1

 األفقي.

مػدي كثافات إسكانية عالية، مغ خالل الدكغ الستعجد الصػابق، عمى عكذ ايحقق البشاء الع-2
 الكثافات اإلسكانية الػاشئة التي يحققيا الجور الدكشية السشفخدة.

                                           

( مطفخ عباس احسج، مقارنة بيغ البشاء الدكشي العسػدي واألفقي اقتراديًا واجتساعيًا، رسالة ماجدتيخ )غيخ 1)
 .  12، ص2008مشذػرة( السعيج العالي لتخصيط الحزخي واإلقميسي، جامعة بغجاد، 

 .268فميح حدغ الييتي، مرجر سابق، ص( صالح 2)
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، بيشسا تختفع كمف ةف الػحجات الدكشية )الذقق( رخيرة ومشاسبة لحوي الجخػل السحجودتكػن كم -3
 ال بتجخل الجولة.إالػحجات الدكشية )الجور السشفخدة( وتكػن غيخ مشاسبة لحوي الجخػل السحجودة 

 االمتجاداتفي البشى التحتية، بيشسا نخى  االقتراديةيداعج البشاء العامػدي عمى تقميل الكمف -4
 تفخعات في البشى التحتية لتالئع التػسع االفقي لألحياء الدكشية لمجور السشفخدة.الو 

لعسارات الدكشية تعصي جسالية لسطيخ السجيشة مسا يداىع في اطسة تاألشكال السعسارية السش ن  إ-5
شفخدة فشخى ، أما بالشدبة لمجور الساالقتراديةشاحية العمى  وانعكاسوبشذاط الجانب الدياحي في السجيشة 

 ياجانبوعمى  ة السجيشةيشعكذ عمى جسالي مابالسمل والختابة وىحا  اً يعصي شعػر  واالمتجادالتػسع 
 الدياحي.

في جانب الشقل لمعسل والدػق  اقتراديةمػدية بالشدبة لدكانيا وفخة اتحقق السجسعات الدكشية الع-6
خاصة أذا كانت في مخكد السجيشة، أما الجور السشفخدة فتكػن بعيجة عغ أماكغ العسل والدػق بدبب 

 التػسع األفقي.

تدتخجم في عسمية بشاء العسارات الدكشية مػاد بشاء رخيرة الثسغ لبشاء القػاشع الجاخمية والججران -7
قاومة االحسال، أما في الجور السشفخدة فتكػن مػاد البشاء التقميجية ا مرسع لسمي  الخارجية ويكػن ـيك

 .(1) )كالصػابق والبمػك( أي نطام غيخ ـيكمي

 عدد الطهابق وتكمفة االنذاء وقيسة االرض (9)جدول 
 األرضقيسة  تكمفة االنذاء عدد الطهابق ت

 100 100 الطابق األول 1

 50 110 الطابق الثاني 2

 25 120 الثالثالطابق  3

 12.5 200 الطابق الرابع 4

يع الذيخ درة، اقتراديات اإلسكان، سمدة كتب ثقاؼية شيخية                                                                                                         السرجر: الذيخ درة واسساعيل إبخـا
 .88، ص1988الكػيت،  -واآلدابيرجرىا السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن 

                                           
 .57، صمرجر سابق( نريخ عبج الخزاق البرخي، 9)
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 ( يهضح العالقة بين عدد الطهابق وتكمفة االنذاء وقيسة االرض7شكل )

 (9ججول )عمى  باالعتسادمغ عسل الباحث رجر: الس
 

( نالحع أن ىشاك مقارنة مذتخكة بيغ شػابق األبشية مغ جية وتكمفة 7شكل )( و 9مغ خالل ججول )و 
السخررة ألغخاض الصػابق وتكمفة األراضي  ىحه  بيغ  خخى أاألنذاء مغ جية أخخى، وىشاك مقارنة 

البشاء، وقج أكجت البيانات الخقسية أن وجػد عالقة شخدية بيغ الصػابق وتكاليف األنذاء اإلسكاني، وأما 
د الصػابق وتكمفة األرض فسغ خالل ىحا الججول نخى أن العالقة أصبحت عكدية فكمسا عغ عالقة عج

 زاد عجد الصػابق في البشاء أنخفس سعخ تكمفة األرض السقام عمييا.
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 الفصل الثاني                          

 

 جملمعات السكنيةا وتطوربناء يف املؤثرة العوامل اجلغرافية 

مدينة بغداديف  العامودية
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  تمهيد
دراسة العوامل الجغرافية )الطبيعية منها والبشرية( ومدى تأثيرها على المجمعات السكنية ذات  عد  ت      

 بيئة سكنية متكاملة، ولهذا يجب التعامل مع أهم دعالمجمعات ت ذه  هأهمية بالغة، وذلك ألن 
المجمعات،  هذه  عند مستخدمي  واالستقرارتحقيق الراحة  إلىالخصائص البيئية من أجل الوصول 

تتحقق فيها جميع مقومات العالقات  كفؤةوكذلك جعل البناء الحضري )المجمعات السكنية( بيئة 
 .ة السكنيةضمن حيز الجير  االجتماعية

ناخ أثر الم  و سطح، هذا الفصل العوامل الطبيعية والتي تتمثل بالموقع الجغرافي، وخصائص ال لاو تني   
خصائص البنية الجيولوجية لمنطقة الدراسة من حيث تنوع الترب فيها، وأثره في  إلىوعناصره، إضافة 

العوامل البشرية  إلىأيضًا  المدن األخرى، وسيتطرق هذا الفصلأنحاء السكان من جميع  استقطاب
ية وكذلك تركيبهم بلدمتمثلة بخصائص السكان لمدينة بغداد والنمو السكاني وتوزيعهم حسب الوحدات ال

المجمعات ومدى  هذه  والخدمات المتوفرة داخل  االقتصاديةنشاطاتهم  إلىالعمري والنوعي، إضافة 
 المعايير الخاصة بتلك الخدمات.  إلىمطابقتها 

 لعوامل الطبيعية ا 2-1

البيئة وبكافة عواملها الطبيعية هي المسرح الذي يمارس األنسان عليه نشاطاته كافة، ولذلك  ت عد  
ئة الطبيعية تتمثل بضوابط وبنشاطاته المتنوعة، والبي ونشاطاته وكذلك تؤثر به   باإلنسانفالبيئة تتأثر 

ناخ( ويتطلب األمر هنا بيان ، والسطح، والم  عدة هي )الموقع الجغرافي، والتركيب الجيولوجي وعناصر
 .(1) اختيار موضع وبناء المجمعات السكنيةالضوابط في  هذه  عالقة 

 الموقع الجغرافي 2-1-1

 أهميته الموقع من العناصر الجغرافية المهمة لتأثيره الكبير في حياة المدينة وتطورها، وتكمن عد  ي       
التوسع، فضاًل  تجاهاتاو ؤثر في الهيكل العمراني من حيث الشكل خصائص المنطقة كونها ت إبرازفي 

للعالقات المتبادلة بين  إيجابياً يعطي مؤشرًا  عن أثره في تحديد عالقته اإلقليمية، وألهميته الكبيرة إذ انه  
وحضارية بين المدينة والمناطق  واجتماعية اقتصادية رتباطاتأ ، وهو يمثل أيضاً (2)المدينة ومحيطها

 االقتصادية، ونظرًا ألهمية الموقع الكبيرة أهتمت الدراسات الحضرية و (3)إقليمها أولمحيطة بها ا
بمفهوم الموضع، ويمكن تأكيد ذلك من خالل وجهات النظر  اهتمامهابشكل أكبر من  االجتماعيةو 

                                           

محسن عبد الصاحب المظفر، التخطيط اإلقليمي )مفاهيم ونظريات وتحليالت مكانية( الطبعة األولى، دار الكتب  (1)
 .153، ص2002الوطنية، دار شموع الثقافة، ليبيا، 

 .49، ص2010( محمد صالح العجيلي، جغرافية المدن، مطبعة الكتاب، بغداد، 2)
  .73، ص1969المعارف، اإلسكندرية،  نشأةليمي، فؤاد محمد صقار، التخطيط اإلق( 3)
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ن موقع مدينة وأ ،(1) ن أهتموا في هذا الجانبمألبن خلدون، ورايلي، وكريستالر، وفون ثونن، وأخرين م
بغداد قد شغل وسط العراق ليس بالمفهوم الهندسي، بل في توسطه بيئات طبيعية متنوعة، فالمنطقة 

الشرقي، والهضبة الغربية من غربها ويمتد جنوبها السهل  المتموجة تحدها من الشمال والشمال
بلية. ومن خالل ذلك تتوسطها المدينة فضاًل عن المنطقة الج تضاريسيةكلها بيئات  هذه  الفيضي، و 

وشمال  وأروبافأنها تحتل موقعًا رابطًا للطرق وممرًا مهمًا قديمًا وحديثا  بين جنوب وجنوب شرق أسيا 
بسبب أشغالها هذا الموقع الذي يتوسط إقليم خصب يؤمن  وانتعشتمدينة بغداد  ازدهرتأفريقيا، ولهذا 

، بل من إقليمهامنتجات التي تأتي ليس فقط من كل ال استيعابهاالزراعية، وكذلك  احتياجاتهالها كل 
 تي يغريها هذا الموقع. ق وكما تتركز فيها أهم الصناعات الكل مدن العرا

 التركيب الجيولوجي  2-1-2

تقع مدينة بغداد في الجزء الشمالي من السهل الفيضي، وبذلك فهي تشغل طية مقعرة مركبة     
لغير مستقر بين الطية المحدبة شرقًا والمتمثلة بجبال زاكروس ونشطة تكتونيًا، وهي جزء من الرصيف ا

الزمن  لمستقرة، وتغطي هذا السهل ترسباتوالطية المحدبة الجنوبية الغربية )الهضبة الغربية( ا
وذات ميل شمالي غربي جنوبي  مورفولجية للمنطقة غير معقدةجيالطبيعة ال وان، (2) الجيولوجي الرابع

م( والتي غطت في عصر الباليستوسين 200م _150بين ) الترسبات ما هذه  سمك  حاو ويتر  .(3) شرقي
الترسبات التي كونت منطقة الدراسة هي نتاج نهر دجلة، من خالل  هذه  السهل الفيضي والدلتا، وأن 

الترسبات  هذه  في المناطق المنخفضة، ومن مكونات  أوسلوكه القائم على التعرية والترسيب في مجراه 
 أقاليممن أكثر  يبما أن منطقة الدراسة هي جزء من السهل الرسوبي، فهو  .(4) والحصى والغرينالرمل 
على اكثر األراضي ا الحتوائه االقتصاديةمن الناحية  اأهميته إلىللسكان، إضافة  نتشاراً االعراق 

سات أسا تصميم إلىيدعوا  وهذا ماتتصف بضعف صالبتها  اصخوره انال إ، (5)الصالحة للزراعة
يؤدي  مما ذات البنايات المرتفعةلمجمعات السكنية عند بناء ازان الكبيرة و قوية لها القدرة على تحمل األ

األرض أكثر  هذه   عد  ت   ومن جانب أخر، من هذا النوعتكاليف أنشاء المشاريع السكنية  ارتفاع إلى
                                           

  J. Hohnsom, spatial structures, New fellelen, 1973.p.6.(1) 

( ير منشورة)غ هدلي، التقيم الجيوتكتوني لتخسفات ترب مدينة بغداد ومعالجتها، أطروحة دكتورااالع عقيل شاكر (2)
 . 5، ص1998كلية العلوم، جامعة بغداد، 

 (3) Ismail l.m kassam, mohammed J. Abbas, The Regonal Beolgy Of Lraq, v1, Baghdad, 

1987.p.60  
، 1982( فاروق صنع اهلل العمري، واخرون، جيولوجية العراق، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 4)

 .175ص

، 2016، دار الشؤون العامة، بغداد، عة األولىالطبالعراق التضاريسية،  أقاليمعلي الدزي، جغرافية  ساالر (5)
 .184ص
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كانية توفير سهل إممما ي، ها تمتاز بأنبساط سطحهاالمشاريع العمرانية كونها أرض ألقامهمالئمة 
أرض غير صلبة أي سهلة  إلى)ماء وكهرباء والصرف الصحي( والتي تحتاج  خدمات البنى التحتية

 .الحفر
 السطح  2-1-3

الجزء الذي تقع  ارتفاع حاو يتر  إذ، كونها جزءًا من السهل الرسوبي، باالنبساطتمتاز منطقة الدراسة     
( أن خطوط 5) خريطةوق مستوى سطح البحر، ويتضح من م( ف38-30عليه المدينة ما بين )

تتباين بشكل طفيف في مدينة بغداد بين غربها وشرقها، ففي جانبها الغربي)الكرخ(  يةاو المتس االرتفاع
 .(35-30بين ) ما االرتفاعات حاو تتر 

ع العناصر م( وأن جمي38-31بين ) االرتفاعات ما حاو تتر فللجانب الشرقي )الرصافة(  بالنسبةأما    
عن مستوى سطح البحر، لهذا يعد السطح من العوامل المؤثرة في  باالرتفاعوالظواهر الجوية تتأثر 

أعمال تسوية عند  إلىاألرض المختلفة،  فعندما يكون السطح منبسط فإنه ال يحتاج  استعماالتتحديد 
ان طبيعة منطقة الدراسة تتخللها ال إ، (1)إقامة المشاريع العمرانية ومما يقلل تكاليف األنشاء والبناء

يجعلها جافة ومملوحة صيفًا ورطبة  الترب الطينية والتي تشكلت بفعل االرسابات النهرية، وهذا ما
 مهندسووالبنايات العالية، لذلك يعمد  المنشآت كبير على أساسات تأثير هال يجعل وهذا ماشتاءًا، 

 . وفي منطقة الدراسة الح في أساسات تلك البناياتللرطوبة واالم مقاومةالبناء إلى استخدام مواد 

المجمعات السكنية  إلقامةالمنطقة يؤكد لنا مدى مالئمة سطح المدينة  انبساطمما تقدم نستنتج ان     
الحركة لتي انعكست إيجابيًا على سهولة وسهولة مد شبكات طرق النقل في جميع أنحاء المدينة وا

 .وبالمدن التي تحيط بها اليمهاأقبالمدينة  وارتباطالمرورية 

                                           

، 2015للطباعة والنشر، بيروت،  األجيال، دار اإلسالمية( وهاب فهد يوسف، دراسات في تخطيط المدن العربية 1)
 .17ص
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 (2020)لمدينة بغداد لسنة  التساوي( خطوط 5خريطة )

 -المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على:

 وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، قسم المسح الجيولوجي، خريطة مدينة بغداد الكنتورية، -1
 .1000000:1مقياس  ،2013

 .ArcGis 10.5أستخدام برنامج -2 
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 المناخ  2-1-4

 إلىالمختلفة،  بين البسيط، فهو مجرد معدل حالة الطقس بعناصره   حاو يتر ناخ تعريف الم   إ ن       
ارة، والضغط، والرياح، الشمسي، والحر  كاإلشعاعناخ التعريف المطول، فهو معدل توزيع عناصر الم  

ناخية                                                                                                                        الم   بعض المظاهر وهناك من يضيف والكتل الهوائية، والرطوبة، والتساقط،
ناخ يعد من العوامل الجغرافية الطبيعية التي لها أثر كبير في الم  و ، (1) كالتغييم والعواصف الترابية

األرض الحضرية،  استعماالتساهم مع العوامل الطبيعية في عملية تحديد يي ذوالالتخطيط والتنمية، 
ليس فقط من الناحية البنائية والتصميمية فحسب،  االستعماالتناخ أثرًا في طبيعة تلك ولهذا يترك الم  

نما  أوشر المختلفة يؤثر بشكل مبا ناخ بعناصره  ، فالم  (2)يؤثر في الشكل والنسيج العمراني للمدينة وا 
غير مباشر بصحة اإلنسان وبأنشطته التي يمارسها ضمن أنماط مستقراته وكيفية بنائها، والمادة التي 

شعاع إشديد في درجات الحرارة ونسبة  بتطرف منطقة الدراسةيستخدمها في البناء لما يتصف به مناخ 
، ويمكن توضيح رر ألخعلى المباني السكنية من عنصناخ ويتباين تأثير عناصر الم   ،(3)شمسي عالي

 -عناصر وتأثير كل منها:ال هذه   استعراضذلك من خالل 

  .الشمسي اإلشعاع 2-1-4-1

 انخفاضالشمسي في فصل الشتاء، وذلك بسبب  اإلشعاعتزداد رغبة اإلنسان في الحصول على      
لشمسي النافذ ا اإلشعاعدرجات الحرارة بينما على العكس ففي فصل الصيف يعمل األنسان على تقليل 

مصدر  عد  الشمسي ي   فاإلشعاع، في هذا الفصل درجات الحرارة الرتفاعالوحدة السكنية وذلك  إلى
شعور التبعث  واإلشعة الشمسيةوالمكان،  السكنية طبيعي وذات أهمية كبيرة في البناية ءة ودفأضاء

 أو االستغناءتعمل على  يةفي التصميمات الحديثة في األبن أنها إلىبالراحة عند اإلنسان، إضافة 
عن طريق جعل فتحات الشبابيك في األتجاه  المسكن أوفي البناية  اإلنارةوسائل  استخدامتقليل من 
الشمسي في  اإلشعاع استخداميقلل من كلفة الطاقة الكهربائية المستعملة، فضاًل عن  مما، و المناسب

 إلىمدينة بغداد من ساعات سطوع شمسي تصل ، لما تتمتع به في المجمعات توليد الطاقة الكهربائية
مودية ومن خالل اسقوط شبه ع يةاو وبز قات السنة، أو ساعات وبسماء صافية أغلب ( 10)من  اكثر

من شهر  أن معدالت ساعات السطوع الشمسي بدأت باالرتفاع تدريجياً  وضح( ي8)( وشكل10جدول )

                                           

، ألردناالعلمية للنشر والتوزيع، عمان،  يقصي عبد المجيد السامرائي، المناخ واالقاليم المناخية، دار اليازور ( 1)
 . 27، ص2008

(، رسالة 2017-2003البيئي للمشاريع العمرانية في قضاء الكرخ للمدة ) األثر( صالح حسن طوفان، تقيم 2)
 .45، ص2019( جامعة بغداد، كلية اآلداب، نشورةمير ماجستير )غ

 .11، ص 1988( علي حسين شلش، مناخ العراق، مطبعة جامعة البصرة، 3)
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( 10.9مستوى سطوح عند شهر حزيران ) أعلى إلىأن يصل  إلىساعة(  6.3كانون الثاني بواقع )
 يةاو ز األشهر تنعدم فيها الغيوم وأن  هذه   إ ن   إلى( والسبب يعود 11.4( وشهر اب )11.2وتموز )

إلى أن ان تأخذ ساعات السطوع الشمسي بالتناقص وبشكل تدريجي  إلىمودية، االسقوط تكون شبه ع
ل، وقد بلغ المعدل السنوي لسطوع و كانون األ ساعة( في شهر 5.8أدنى مستوياتها بواقع ) تصل إلى
 ساعة(. 8.5دينة بغداد ما يقارب )الشمس لم

 (2020-2010المعدالت الشهرية لسطوع الشمسي ساعة / فعلية لمدينة بغداد وللمدة ) (10جدول )

 األشهر (2020-2010السطوع الشمسي )ساعة للمدة 

 كانون الثاني 6.3

 شباط 7
 اذار 7.6

 ننيسا 8.5

 أيار 9

 حزيران 10.9

 تموز 11.2

 آب 11.4

 أيلول 10.0

 لوتشرين األ  7.8

 تشرين الثاني 6.6

 لوكانون األ  5.8

 المعدل السنوي 8.5
، (منشورة غير)الجوية والرصد الزلزلي، قسم المناخ، بيانات  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  -المصدر: 

 .2020، بغداد (2020-2010للمدة )
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 (2020-2010معدالت سطوع الشمسي ساعة / فعلية في مدينة بغداد للمدة ) (8شكل )

 (. 10) جدول عمل الباحث وباالعتماد علىالمصدر: من    

 الحرارة درجات  2-1-4-2

 ناخ أهمية، وذات تأثيرمن أكثر عناصر الم   درة شكاًل من أشكال الطاقة، وتعدرجة الحرا عد  ت        
، وأن مدينة بغداد من المدن الداخلية، وأن عدم وجود (1) المختلفة هاتمباشر على صحة اإلنسان ونشاط

حار  المدينة ناخصيفًا، لذا أصبح م   وانخفاضهامسطحات مائية تعمل على رفع درجات الحرارة شتاءًا 
مستطيل  أو شكل مربعالعمارات تكون ذو  أوجاف صيفًا وبارد رطب شتاءًا وبما أن المباني السكنية 

فأن درجة حرارة الجدران تختلف فيما بينها، أعتمادًا على مواجهتها للشمس، وبالتالي لهذا تأثير على 
تأثير على درجة الحرارة، له  ايضاً لون الجدران والسقوف  نإإضافة إلى  درجة حرارة الوحدة السكنية،

 إلىؤدي وهذا يالشمسي  اإلشعاعكبيرة من الطالء الغامق تمتص نسب ذات  األبنيةوكما هو معروف ف
السقف ذات تأثير كبير على درجة الحرارة في الوحدة  ارتفاع عد  رفع درجة حرارة المبنى، وأيضًا ي  

دور في تخفيض درجات الحرارة العالية، فاذا كان العكس  السكنية، فكلما كان السقف مرتفع كان له  
العزل من التي تزيد األخرى و  من األساليبو ، (2)من السقففأن جزء من حرارة الوحدة السكنية يأتي 

البورسلين( مما يجعل أرضية الوحدة )مثل عازلة لها  أوللحرارة  مقاومةأرضيات  استخدام الحراري هو

                                           

 . 71، ص2009، عمان، االردن، دار صفاء للنشر، بعة األولىطالالمناخ،  ة، علمذ( نعمان شحا1)
 . 269، ص1990ي، قصي السامرائي، المناخ التطبيقي، بغداد، او ( عادل سعيد الر 2)
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أنابيب  استعمالالسكنية بادرة صيفًا، وكذلك من الوسائل الحديثة والمستخدمة في المجمعات السكنية، 
لوحدات السكنية تأثيرها با لمنطقة المحيطةل وانمن النوع المسلح،  أوللحرارة  مةمقاو لشبكات المياه 

أن سفلت والكونكريت فمعبدة باألالمنطقة المحيطة  تفاذا كان ،حرارة المبنى السكنيتغيير الكبير على 
ة، ، أما أذا كانت محاطة باألشجار فستنخفض درجات الحرار المنطقة حرارة ةرفع درج إلىيؤدي ذلك 

( 6صورة )الحرارة في المجمعات السكنية، و وللمواد العازلة أيضًا دورًا كبيرًا في عملية تقليل درجات 
في واجهات البنايات السكنية لتقليل )دبل كالس( بعض أنواع الزجاج العازل للحرارة  استعمالتبين 

قد لوحظ عدم أتساع  ومن خالل الدراسة الميدانية. %( 50وبنسبة ) فصل الصيف درجات الحرارة في
السؤال عن ذلك تبين أن له دور كبير في عملية  ، وعندداخل المجمعات الشوارع بين العمارات العالية

 .(1)خفض درجات الحرارة العالية، من خالل الظل الذي تصنعه العمارات لبعضها البعض 

 في مجمع جواهر دجلةالبنايات حدى الواجهات الزجاجية أل( 6صورة )

 

 

 

 

 (25/3/2021لمصدر: الدراسة الميدانية صورة التقطت بتاريخ )ا

 

 

 

 (25/3/2021المصدر: الدراسة الميدانية صورة التقطت بتاريخ ) 

( يتبين أن المعدل العام للدرجات الحرارة السنوية العظمى والمسجلة 9) ( وشكل11ومن خالل جدول )
ما عن المعدل العام لدرجات الحرارة ْم( أ30(، قد بلغ )2020-2010في محطة بغداد وللمدة )

 بآْم(، وقد بلغت درجات الحرارة العظمى في أعلى معدالتها في شهر 16.8السنوية الصغرى فبلغ )
 في حين سجلت أقل معدل في شهر كانون الثاني ْم( 45.1)ْم( 45.2) وعلى التوالي إذ بلغت وتموز

                                           

، الساعة التاسعة 13/12/2020، مجمع بوابة العراق السكني، عالء عبد الحسين، المقيم ( مقابلة مع المهندس1)
 صباحًا.
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المعدل األعلى،  بآو  ى إذ سجل شهر تموزْم(، أما بالنسبة لدرجة الحرارة الصغر 17.1)بلغتإذ 
في حين سجل أقل معدل لها في شهر كانون الثاني ْم( 27.5)ْم( 27.6) على التوالي بدرجة بلغتو 
عالية، فيجب مراعاة مسألة توفر  تارتفاعاعات ذات مالمج هذه  رًا لكون البنايات في ظ، ونْم(5.1)

تفع فيها الحرارة واتخاذ الوسائل البديلة عند انقطاعها الطاقة الكهربائية وخصوصًا في األشهر التي تر 
 ها.يلازيادة الحاجة  أو

 (2020-2010بغداد للمدة ) لمدينةالمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى  (11جدول )

 درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى الشهر

 17.1 5.1 كانون الثاني

 19.7 7.5 شباط

 24.8 11.3 اذار
 30.8 16.1 نيسان
 33.1 21.9 أيار

 22.4  25.8 حزيران
 45.1 27.6 تموز

 45.2 27.5 بآ
 40.3 23.0 أيلول

 33.8 18.0 لوتشرين األ 
 24.2 10.8 تشرين الثاني

 18.3 6.6 لوكانون األ 
  30 16.8 المعدل السنوي

الجوية والرصد الزلزلي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، للمدة  لألنواءالمصدر: وزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة 
 .2020(، بغداد 2010-2020)
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 (2020-2010) بغداد للمدة لمدينةالمعدالت الشهرية لدرجات الحرارة العظمى والصغرى ( 9شكل )
  

 
 (.11)ل جدو  -:عتماد علىباإل من عمل الباحث لمصدر:ا     

 الرياح  2-1-4-3

ناخ التي ينبغي أن تراعى عند بناء المساكن والبنايات، فالرياح عامل تبريد أحد عناصر الم   عد  ت     
وتلطيف للجو في المناطق الحارة، فينبغي عند تصميم الوحدات السكنية أن تكون مواضع النوافذ في 

ذا ما ا  رتفعة، و حتى يخفف من تأثير الحرارة الم إلى الوحدات السكنيةالجهة المناسبة لدخول الهواء 
أجهزة التبريد في الشقق السكنية، أما في  استخدامبشكل صحيح في البناء فربما تعوض عن  استغلت

عند بناء الوحدات السكنية ان يقلل  االهتمامها يولد شعورًا بالبرودة فلهذا ينبغي بالمناطق الباردة فهبو 
الرياح السائدة في مدينة بغداد ما عن أ، و (1) من دخول الرياح اليها والحفاظ على درجة حرارتها الداخلية

%( من مجموع األنواع األخرى من الرياح 75هي الرياح الشمالية الغربية وتبلغ نسبتها ) سنةطوال ال
منها كونها رياح باردة تعمل  واالستفادةالرياح  هذه  مما يجب استثمار  .(2) التي تهب على مدينة بغداد

ن وا، تلك الرياح التجاهالل توجيه البنايات والنوافذ وجعلها مواجهة على تلطيف الجو، وذلك من خ
ثا( وقد سجل  م/3.1بلغ )قد (، 2020-2010المعدل العام لسرعة الرياح السنوية في محطة بغداد )

                                           

 . 255ص ،2014بغداد، شباط،  ،الطبعة األولىهاتف احمد الجبوري، علم المناخ التطبيقي،  ( سالم1)
ير )غ هثره في تحديد الوارد المائي للعراق، أطروحة دكتوراأ( عدنان عودة فليح، هيدرومناخية حوض نهر الفرات و 2)
  .72، ص2012(، جامعة بغداد، كلية تربية )ابن رشد(، نشورةم

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

كانون 
 الثاني

تشرين  أيلول اب تموز حزيران أيار نيسان اذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

المعدل 
 السنوي

 درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى



 غدادبجملمعات السكنية يف مدينة يف بناء وتطور ا...العوامل اجلغرافية املؤثرة ........................الفصل الثاني......

   55 

  

( في حين سجل أقل معدل لسرعة الرياح كان في 4.1شهر تموز أعلى معدل لسرعة الرياح إذ بلغ )
 .(10) شكل( و 12) جدولثا( كما هو موضح في  م/2.4ث بلغ )شهر تشرين الثاني حي

 (2020-2010بغداد للمدة ) لمدينةمعدالت سرعة الرياح  (12جدول )         

 األشهر ثا سرعة الرياح م/ اتجاهات الرياح

 كانون الثاني 2.8 شمالية غربية

 شباط 2.9 شمالية غربية

 أذار 3.3 شمالية غربية

 نيسان 3.2 شمالية غربية

 أيار 3.3 شمالية

 حزيران 3.9 شمالية غربية

 تموز 4.1 شمالية غربية

 آب 3.4 شمالية غربية

 أيلول 2.9 شمالية غربية

 لوتشرين األ 2.7 شمالية غربية

 تشرين الثاني 2.4 شمالية شرقية

 لوكانون األ 2.6 غربية

 المعدل السنوي 3.1 شمالية غربية

 -ث باالعتماد على:من عمل الباح -لمصدر:ا 

للمدة  الجوية والرصد الزلزلي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  -1
 2020(، بغداد، 2010-2020)
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 (2020-2010بغداد للمدة ) لمدينةمعدالت سرعة الرياح  (10شكل )

 
 (. 12باالعتماد على جدول )من عمل الباحث المصدر: 

 األمطار 2-1-4-4

 حاو يتر تحدث األمطار من تكاثف األبخرة الموجودة في الجو وسقوطها على شكل قطرات صغيرة     
 إلى، وفي منطقة الدراسة يتباين سقوط األمطار من فصل (1) قطرها بين نصف مليمتر وخمسة مليمتر

العواصف  إلىلشتاء ، ويرجع عدم سقوط األمطار في فصل الصيف بالمقارنة مع فصل ارألخ
 .(2) عصارية القادمة من البحر المتوسط لمدينة بغداد في فصل الشتاءاإل

ملم( 13.2( فقد بلغ )2020-2010أما بالنسبة لمعدل سقوط األمطار في محطة بغداد للمدة )    
ملم( في حين ينعدم 37.3إذ بلغ ) الثانيوقد سجل أعلى معدل لسقوط األمطار في شهر تشرين 

( 11شكل )( و 13ب( وكما هو موضح في جدول )آاالمطار في األشهر )حزيران، وتموز، و  سقوط
بها عند بناء المجمعات السكنية العمودية هي المواد التي تبنى منها  االهتمامومن األمور التي يجب 

 .الوحدة السكنية إلىالجدران والسقوف والتي تمنع تسرب مياه األمطار 

                                           

 .  278، ص1979حديد واخرون، جغرافية الطقس، مطبعة جامعة بغداد،  ( احمد سعيد1)

ضياء الدين عبد الحسين القريشي، الخصائص الحرارية للجزء األوسط والجنوبي من السهل الرسوبي في العراق، ( 2)

 .82، ص2008( جامعة بغداد، كلية التربية، نشورةمير رسالة ماجستير )غ
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تحسبنًا لدخول مياه األمطار في حالة مرافقة  واتجاهاتهاة تصميم النوافذ مراعا إلىباإلضافة     
ت سببقد أمطار غزيرة فجائية األخيرة  اآلونةفي قد شهدت مدينة بغداد  ان .(1) سقوطها هبوب الرياح

 استيعابوعدم قدرتها على  االمطار تقادم شبكات تصريف مياه غرق ألغلب شوارعها، ويرجع ذلك إلى
وجعلها ذات  البنى التحتية الخاصة بالمجمعات السكنية تصاميمب االهتماممما يتوجب و ، بيرةكميات ك
 .االمطاركميات كبيرة مهما بلغت غزارة عالية تستوعب  استيعابيةطاقات 

 (2020-2010بغداد للمدة ) لمدينةالساقطة )ملم(  لألمطارالمعدالت الشهرية ( 13جدول )

 معدالت األمطار )ملم( الشهر

 21.1 كانون الثاني

 22.5 شباط
 17.8 أذار

 17.6 نيسان

 5.4 أيار
 0.0 حزيران
 0.0 تموز

 0.0 اب
 0.1 أيلول
 12.5 لوتشرين األ 

 37.3 تشرين الثاني
 23.7 لوكانون األ 

 13.2 المعدل السنوي
 -:من عمل الباحث باالعتماد على -المصدر:  

للمدة  الجوية والرصد الزلزلي، قسم المناخ، بيانات غير منشورة، لألنواءالعامة وزارة النقل والمواصالت، الهيئة  -1
 .2020(، بغداد 2010-2020)

                                           

، الساعة التاسعة 13/1/2021محمود شاكر، مجمع أبن فرناس السكني،  المقيم المهندسمع  ( مقابلة شخصية1)
 صباحًا،
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 (2020-2010بغداد للمدة ) لمدينةالساقطة )ملم(  مطارلألالشهرية المعدالت  (11شكل )

 (13جدول) -:باالعتماد علىمن عمل الباحث لمصدر : ا  

 .الرطوبة النسبية 2-1-4-5

أكبر مقدار منه يستطيع الهواء حمله في  إلىوتقاس بنسبة بخار الماء الموجود فعال في الهواء     
 (2020-2010في محطة بغداد للمدة )بلغ معدل الرطوبة النسبية السنوي  إذ، (1)نفس درجة الحرارة 

ن سجل %( في حي67ذ سجل شهر كانون الثاني أعلى معدل للرطوبة النسبية والذي بلغ )%( إ40)
 %( مما يالحظ ان هناك عالقة عكسية بين19أقل معدل للرطوبة النسبية في شهر تموز إذ بلغ )

 الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة.

وهنا تبرز أهمية أستعمال مواد البناء العازلة في البناء العامودي الحديث، خاصة في فصل الشتاء     
جدول موضح في وأنخفاض درجات الحرارة . وكما هو  الذي يشهد أرتفاع في نسبة الرطوبة النسبية

 .(12شكل )( و 14)

 

 

                                           

 .255( سالم هاتف احمد الجبوري، مصدر سابق، ص 1)
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 (2020-2010لمعدالت الشهرية للرطوبة النسبية لمدينة بغداد للمدة )ا (14جدول )

منشورة،  يرلزلي، قسم المناخ، بيانات غالجوية والرصد الز  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  -لمصدر:ا
 .2020( بغداد 2020-2010للمدة )

 (2020-2010د للمدة )بغدا لمدينةالمعدالت الشهرية للرطوبة النسبية  (12شكل )

  (.14) باالعتماد على جدولالمصدر:من عمل الباحث   

                مواضع  اختيارعناصر الم ناخ ومدى تأثيرها في المجمعات السكنية، فيجب عند  استعراضومن خالل        
 -ا وهي:أجل إن تكون مناطق ذات مواقع مثالية، يجب توافر بعض الشروط فيهمن تلك المجمعات و 

 معدل العام %ال الشهر
 67 كانون الثاني

 58 شباط
 47 اذار

 39 نيسان
 30 أيار

 22 حزيران
 19 تموز
 21 اب

 25 أيلول
 35 لواأل  تشرين

 53 تشرين الثاني
 60 لوكانون األ 

 %40 المعدل السنوي
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تكون بعيدة عن المناطق التي تحدث فيها الفيضانات كالمناطق المنخفضة، والتي تكون  إن  -1
 .فجائية الغزيرةمعرضة دائمًا للغرق بمياه الفيضانات نتيجة األمطار ال

موضع المجمعات السكنية يجب إن يكون بعيدًا عن المناطق الموبوءة باألمراض،  اختيارعند -2
 المياه الراكدة والتي تتواجد فيها الحشرات الناقلة للمرض. كالمستنقعات و 

في  ،لتي يزداد خطرها بعد سقوط األمطارتجنب المواقع ذات الترب والصخور الغير مستقرة، وا-3
مودية، قريبة من االمناطق ذات المناخ الحار وكما في مدينة )بغداد( ينبغي جعل البنايات السكنية الع

والتخفيف  بعضها البعضجعل الطرقات أقل عرضًا وذلك لتوفير الظل ل إلىبعضها البعض، إضافة 
 الشمسي ودرجات الحرارة العالية. اإلشعاعمن شدة 

الرياح عند تصميم الشوارع وصفوف العمارات، وذلك ألن الشوارع المتعرجة  تجاهأيجب مراعاة -4
 حركة الرياح. عمل على إعاقةت
، والتي من شأنها شجارئق والساحات الخضراء المزروعة باألإحاطة المجمعات السكنية بالحدا-5

يختلف عن م ناخ  تعمل على تنقية الهواء من جهة، ومن جهة أخرى تساعد في خلق م ناخًا محلياً 
 .(1) المدينة الصاخب

  الخصائص الجغرافية البشرية 2-2

نشاء المجمعات السكنية، تمثل العوامل البشرية أساسًا وضابطًا مهمًا في التخطيط من أجل أ    
، (2)لبيئة قيمتها ويعطي لوجودها معنىهو الذي يقوم بالعمل، وهو الذي يعطي لعناصر ا فاإلنسان

وكذلك هو المخطط والمنتج والمستهلك لتلك المجمعات، ولذلك من الضروري دراسة العوامل البشرية 
  .التي تمثل أساسًا مهمًا في السكان واإلسكان والنقل

 .السكان وخصائصهم 2-2-1

عد  الخصائص السكانية أحد أبعاد المشكلة السكنية في مدينة بغداد، وتتمثل في النمو السكاني ت       
مثل الخصائص االقتصادية  والتركيب العمري والنوعي والكثافة السكانية، وكذلك الخصائص المكتسبة

عدد سكانها، حيث تعد من أكبر المدن  رتفاعباوتمتاز مدينة بغداد  .)القوى العاملة( والمستوى المعاشي
مة، ومن أهم ( نس6348020العربية سكانًا بعد مدينة القاهرة، إذ بلغ عدد سكان مدينة بغداد )

 .خصائص سكان المدينة

 

                                           

 .249سالم هاتف أحمد الجبوري، مصدر سابق، ص (1)
 .158( محسن عبد الصاحب المظفر، مصدر سابق، ص 2)
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 النمو السكاني 2-2-1-1

 االرتباطوأن  ،(1(النمو السكاني ألي مدينة يحدث نتيجة زيادة أعداد المواليد على أعداد الوفيات إ ن      
تغير حجم السكان بصفة أساسية، وذلك ألن الفرق  إلىبين معدلي المواليد والوفيات هو الذي يؤدي 

أن الحجم و  .(2) تعد العامل األساس في نمو السكانبين المعدلين والذي يعبر عنه بالزيادة الطبيعية 
 نةو اآلشهدها منطقة الدراسة في ت معدالت النمو التي ارتفاعالسكاني الكبير لمدينة بغداد ناتج عن 

معدالت النمو يمكن تفسيره من خالل عدة متغيرات، منها تعديل الحدود البلدية  ارتفاعاألخيرة، وأن 
عامل الزيادة  إلىمناطق جديدة أليها بوصفها مناطق حضرية أضافة  نضماماو لمدينة بغداد  واإلدارية

 .(3) والهجرة الوافدة الطبيعية للسكان

حجمها وأتساعها، ونتيجة لذلك ظهرت  وازديادنموها  إلىأدى التركز السكاني والوظيفي في المدينة لقد 
 واحتياجاتهمعدم تكافؤ سرعة النمو والتطور السكاني  إلىمشكالت متعددة ومتنوعة فيها، وهذا يعود 

اجة نمو ظهور حومن آثار هذا ال .الكافية عدم توفر الوسائل الخدمية هذا من جانب، ومن جانب أخر
بغداد،  استثمارني أكبر، وهذا ما دفع الحكومة العراقية، والمتمثلة بهيئة سكنية كبيرة، يقابلها عجز سك

تقديم تسهيالت كبيرة للمستثمرين المحليين واألجانب، من أجل توفير وحدات سكنية واطئة الكلفة  إلى
دية حديثة تتوفر فيها مو امعات سكنية ع، عن طريق بناء مجحدودةل المو المواطنين ذوي الدخ سكانإل

الحل األمثل للحد من التوسع األفقي على حساب األراضي  عد  طلبات العيش الكريم، والتي ت  كافة مت
 أنه   إذلدراسة النمو السكاني أهمية كبيرة  ان .الزراعية في المناطق الريفية واألراضي المحيطة بالمدينة

توزيع أنماط فعاليات السكان الممارسة على  وكذلكرسم موضعها، قيام المدن عند في ساس األيمثل 
 ى.من جهة أخر  )*(وحدة المساحة، وأيضا على نمو السكان طبيعيًا من جهة والهجرة الصافية 

 

 

 

 
                                           

       .13، ص1968في علم السكان، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ( حسن الساعاتي، عبد الحميد لطفي، دراسات 1)
 .87، ص2014فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان أسس وتطبيقات معاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر،  (2)

ان، مجلة رياض أبراهيم السعدي، التضخم السكاني لمدينة بغداد ودور الهجرة المعاكسة في إعادة توزيع السك (3)
 .119، ص1981( لسنة 1( العدد )13الخليج العربي، المجلد )

 .الهجرة الصافية )الفرق بين الهجرة الوافدة والهجرة المغادرة( )*(
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 (2020-1997( تطور أعداد السكان حسب الوحدات البلدية لمدينة بغداد لسنتي )15جدول)

 -:على باالعتمادالباحث  من عمل المصدر:

 .1997لسنة  (منشورةغير بيانات )ـ، 1997، نتائج تعداد سنة لإلحصاءالجهاز المركزي ، وزارة التخطيط-1

 .2020، مساحة وسكان مدينة بغداد لعام GISامانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلومات الجغرافية -2

𝑅   :                 (1)باالعتماد على المعادلة التالية *أستخرج معدل النمو  = (𝑡√
𝑃1

𝑃0
− 1) × 100 

   =R معدل النمو السنوي
  =Tفرق السنوات بين التعدادين 

  =P1عدد السكان في التعداد الالحق 
 =P0عدد السكان في التعداد السابق 

 تستغرقها المدينة في الوصول لحجم أن هذا المعدل يسهم في تحديد المدة التي إلى باإلضافة    
 .الحاجة السكنية لذلك الحجمسكاني معلوم في المستقبل لتقدير 

                                           

 .8ص ،1985يونس حمادي علي، مبادئ علم الديموغرافيا، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  (1)

توقعات السكان  (1997تعداد السكان ) وحدة بلدية ت
(2020) 

معدل النمو % 
* 

 9.34 719742 92261 الرشيد 1
 2.93 475752 370119 المنصور 2
 5.14 521199 164610 الشعلة 3
 -3.36 343989 755181 الدورة 4
 2.06 348593 217904 الكرادة الشرقية 5
 2.66 666103 364020 الشعب 6
 2.22 312948 188868 األعظمية 7
 1.20 746033 567094 در األولىالص 8
 0.71 530216 450989 الصدر الثانية 9
 2.88 231075 120318 الرصافة 10
 2.94 468451 240705 الغدير 11
 1.91 682951 441972 بغداد الجديدة 12
 0.65 124067 106946 الكرخ 13
 2.38 176901 102965 الكاظمية 14

 1.83 6348020 4183952 المجموع     
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( يتبين النمو السكاني لمدينة بغداد 6) خريطة( و 13) ( أعاله وشكل15) ومن خالل جدول      
بلدية ( إذ بلغ أعلى معدل نمو في وحدة 2020( وتقديرات سنة )1997ونسب التغيير، حسب تعداد )

وأما عن معدل  في وحدة بلدية الكرخ.( 0.65بلغ ) ( أما اقل معدل نمو فقد9.34)الرشيد( والذي بلغ )
الى اقتطاع جزء من أراضي البلدية  سبب ذلك ( يرجع-3.36نمو وحدة بلدية الدورة والذي بلغ )

  الصورة. هذه  وضمها الى بلديات أخرى مما أدى الى ظهور معدل النمو ب

 (2020-1997تطور أعداد السكان حسب الوحدات البلدية لمدينة بغداد لسنتي ) (13شكل )

 (15من عمل الباحث باالعتماد على جدول ) -لمصدر:ا    

  

 

 

 (2020)توقعات السكان  (1997)تعداد السكان 
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 (2020-1997) لسنتيالوحدات البلدية لمدينة بغداد  حسب أعداد السكان تطور( 6خريطة )

 -على: باالعتماد المصدر: من عمل الباحث  

  ( 1997تباين أعداد السكان بين الوحدات البلدية لمدينة بغداد ومعدل النمو حسب تعداد )( 15جدول ) -1
 .(2020وتقديرات )

 .(Arcgis 10.5برنامج ) -2
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 التركيب العمري  2-2-1-2

ال يقل أهمية عن التركيب  فئات عمرية )خمسية وعشرية( إذ انه   إلىتقسيم السكان  ويقصد به      
الوالدات والفئات في سن الزواج وعملية تكوين  انخفاض أو ارتفاعسمح بمتابعة ي النوعي، من حيث انه  

هذا التركيب للسكان وفق الفئات الخاصة بهم وهذا كله يصب في أهمية تقدير  وانعكاساتاألسرة 
وسيلة مهمة وفعالة تستخدم في التنبؤ للحاجة السكنية  عد  ن هذا التركيب ي  إاألسر، لهذا ف إسقاطات
( يتبين 16) جدولخالل بيانات  منو  .(1) ن خالل تحديد نسب السكان في سن العمل والزواجوذلك م

سكان في مدينة بغداد والذي يدل على ل( والتي تمثل قاعدة الهرم ل14أن فئة صغار السن )أقل من 
( 1217148( نسمة، أما عن عدد الذكور فقد بلغ )2288884خصوبة المجتمع وقد بلغ عددها )

( نسمة وبنسبة 1071736إذ بلغ ) اإلناث( من مجموع عدد السكان، أما عدد 36.7نسبة )نسمة وب
 هذه   عد  ( سنة، إذ ت  64-15( من مجموع عدد السكان. وأما عن الفئة المتوسطة السن )35.4بلغت )

الفئة من أهم الفئات العمرية في مجتمع المدينة، وذلك ألنها تعد الفئة المنتجة التي لها القدرة على 
( نسمة من مجموع سكان مدينة بغداد وبلغ 3822976الفئة ) هذه  عداد تبلغ  إذأعالة باقي الفئات، 

( 59.8لغت )( أما نسبة الذكور فقد ب60.7( نسمة وبنسبة بلغت )1836973) ث فيهااإلناعدد 
توافر عوامل الجذب في مدينة  إلىالفئة يعود  هذه  نسبة  ارتفاع( ولعل سبب 1986003وبعدد بلغ )

كثير من الشباب الراغبين بغداد والتي تعتبر المركز الحضري ذات األهمية الكبيرة والجاذبية العالية لل
الفئات العمرية في ترتيب الهرم  فأكثر( والتي تعد من كبار السن وهي أقل 65وأما عن فئة ) بالعمل.

الغير قادرة على العمل، والتي أصبحت فئة غير منتجة بالفئة الفئة  هذه  مثل تالسكاني للمدينة، وت
( نسمة، كان عدد الذكور فيها 236160وتسمى )الفئة المعالة( وقد بلغ عددها في منطقة الدراسة )

فكان  اإلناثلسكان، وأما عن عدد ( من مجموع ا3.5( نسمة، إذ بلغت نسبتهم )117161)
( يبين النسبة المئوية 17( من مجموع عدد السكان، وجدول )3.9( نسمة، فكانت نسبتها )118999)

وتعد دراسة التركيب العمري والنوعي من أهم الدراسات ضمن  للفئات العمرية في مدينة بغداد.
الدراسة  هذه  أهمية ، وتبرز ية للمجتمعحها المالمح الديمغرافالخصائص السكانية، ويرجع ذلك لتوضي

، وكذلك بالفئات العمرية والنوعية للسكان يتأثر ألنهمعدل االشغال بالنسبة للوحدة السكنية،  في معرفة
 السكنية المستقبلية للسكان.الخصائص في تحديد الحاجة  هذه   ألهمية

 

 

                                           

 .367يونس حمادي علي، مصدر سابق، ص (1)
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 2020مري لسكان مدينة بغداد لعام ( التركيب الع16جدول )

الباحث باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، من عمل ر: المصد
 (.2020)قسم اإلحصاء السكاني لسنة 

 2020لعمرية في مدينة بغداد لعام ( النسب المئوية للفئات ا17جدول )

باحث باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المن عمل المصدر: 
 .2020قسم اإلحصاء السكاني لسنة 

  .التركيب النوعي 2-2-1-3

فلذلك في المجتمعات المختلفة،  ليست متباينة تباينًا واسعاً  واإلناثعلى الرغم من أن أعداد الذكور     
كيب النوعي ذات أهمية بالغة في دراسة السكان، لما لهذا التركيب من نتائج على دراسة دراسة التر  عد  ت  

 رتفعتأالمباشر في نسبة المواليد والزواج والتقسيم المهني، فإذا  تأثيره   إلىأضافة  .(1)العمالة والهجرة 
 اإلجماليل المعد نخفاضإ إلىنسبة الذكور وخاصًة في سن الزواج، فذلك يؤدي  إلىنسبة اإلناث 

                                           

 .196عيانة، مصدر سابق، ص أبوفتحي محمد  (1)

 الفئات العمرية )سنة( ذكور إناث وعالمجم

 سنة 14أقل من  1217148 1071736 2288884

3822976 1836973 1986003 64-15 

 فأكثر 65 117161 118999 236160

 المجموع 3320312 3027708 6348020

 الفئات العمرية )سنة( نسبة الذكور% نسبة اإلناث%

 سنة 14أقل من  36.7% 35.4%

60.7% 59.8% 64-15 

 فأكثر 65 3.5% 3.9%

 المجموع 100% 100%
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للوالدات والعكس صحيح، ويتضح من هذا أن طبيعة العالقة بين معدل النمو السكاني ونسبة النوع 
في سن الزواج، أما في حالة  واإلناثومعدل الزواج، كلها تعتمد على عملية التوازن بين أعداد الذكور 

األسرة ، وعن طريق ذلك يتم هذا التوازن فأنه سينعكس على النمو السكاني وعلى طبيعة نمو  اختالل
هو  تقدير الحاجة السكنية المستقبلية، من أجل تقليل الفجوة بين حجم الطلب وكمية ما أوحساب 

( نسمة، أي بنسبة 3320312موجود من وحدات سكنية، إذ بلغت أعداد الذكور في مدينة بغداد )
 .(1)( 47.7لغت )( نسمة، وبنسبة ب3027708( وأما عن أعداد اإلناث فقد بلغ )52.3)

 الكثافة السكانية   2-2-1-4

الكثافة من أبسط المؤشرات السكانية، والتي تعني معرفة حجم السكان في مساحة  هذه   عد  ت       
أصغر  إلىأبتداءًا من الدولة  أداريهمحددة، من أجل تحليل صورة التوزيع السكاني ضمن أي وحدة 

. وأن معرفة الكثافة (2)ير منتظم في المجتمعات المختلفة ، وذلك ألن توزيع السكان غإداريتقسيم 
صورة واضحة لمقدار التركز  إلعطاءالسكانية لمدينة بغداد يعد أمرًا مهمًا في موضوع البحث، 

لمدينة بغداد قد  اإلجماليةالسكاني في الحيز الحضري )وحدة البلدية( وبشكل عام فالكثافة السكانية 
  هكتار(.شخص/ 7،71بلغت )

والذي يوضح توزيع الكثافات السكانية بالنسبة  (7) وخريطة (18) جدول خالل ويتبين من    
نسمة/هكتار(  337سكانية والتي بلغت ) ةلى أعلى كثافو للوحدات البلدية، إذ سجلت بلدية الصدر األ

ن التطرق لموضوع ال 35في حين سجلت بلدية الكاظمية أدنى كثافة إذ بلغت ) كثافة نسمة/هكتار( وا 
 إلىفي المجمعات السكنية، باإلضافة  استيعابهاأهمية كبيرة في عملية تحديدها وكيفية  السكانية له  

 تخطيط وتصميم تلك المجمعات وفقا لذلك. 

 

 

 

 

                                           

)بيانات غير منشورة( وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، قسم اإلحصاء السكاني ( 1)
 .2020لسنة 

 .35، ص مصدر نفسهالفتحي محمد أبو عيانة،  (2)
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 2020د حسب الوحدات البلدية لسنة في مدينة بغدا العامة الكثافات السكانية (18جدول )

 هكتارنسمة/ ثافةالك 2020سكان  المساحة/هكتار البلدية

 53 719742 13584 الرشيد

 37 475752 12712 المنصور

 59 521199 8909 الشعلة

 40 343989 8564 الدورة

 78 666103 8517 الشعب

 48 348593 7247 الكرادة الشرقية
 101 682951 6762 بغداد الجديدة

 35 176901 5080 الكاظمية

 94 468451 4992 الغدير

 106 312948 2953 األعظمية

 91 231075 2547 الرصافة

 52 124067 2381 مركز الكرخ

 337 746033 2215 لىو الصدر األ 

 254 530216 2089 الصدر الثانية

 (71.7الكثافة العامة ) 6348020 88552 المجموع

 -:على باالعتمادالباحث من عمل المصدر: 

 .2020 سنة، مساحة وسكان مدينة بغداد لGisت الجغرافية أمانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلوما -1
 .2020 لسنة وتكنولوجيا المعلومات، بيانات غير منشورة، لإلحصاءوزارة التخطيط، الجهاز المركزي  -2
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 .2020الكثافات السكانية في مدينة بغداد حسب الوحدات البلدية لسنة ( 7)ةخريط

 -:باالعتماد على المصدر: من عمل الباحث     

 .2020( الكثافات السكانية في مدينة بغداد حسب الوحدات البلدية لعام 18جدول ) -1
 (.Arcgis 10.5برنامج ) -2
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أربع مستويات  إلىسمت ( يتبين أن الكثافات السكانية في مدينة بغداد ق  7ومن خالل مالحظة خريطة )
 -وهي كما يلي: البلديةفيها أعداد الوحدات  اختلفت

 40-35) كثافتها بين اوحتتر القليلة الكثافة، والتي  البلديةمل الوحدات ويش ل:والمستوى األ 
 ات )المنصور، الكاظمية، الدورة(.ويشمل هذا المستوى ثالث بلدي (هكتارنسمة/

 59-41)كثافتها ما بين حاو تتر التي  البلديةويضم هذا المستوى الوحدات المستوى الثاني: 
 بلديات )الكرخ، الشعلة، الكرادة الشرقية، الرشيد(.ويوجد هذا المستوى في ال هكتار(نسمة/

 هكتار(نسمة/ 106-60كثافتها بين ) حاو تتر التي  البلديةيمثل هذا المستوى الوحدات المستوى الثالث: 
 والتي هي كل من البلديات )الشعب، األعظمية، الرصافة، الغدير، بغداد الجديدة(.

في  ونيلكثافة ولهذا مثلت بأغمق لون في التدرج ال يةالبلدويضم أكبر الوحدات المستوى الرابع: 
ويشمل  هكتار(نسمة/ 337-107بين ) ما اكثافاته حاو تتر ، ويضم هذا المستوى البلديات التي الخريطة

هو  اإلداريتينالكثافة في هاتين الوحدتين  ارتفاعالسبب وراء يعود لى والصدر الثانية( و و )الصدر األ
 د السكان.عد وارتفاعصغر المساحة 

 االقتصاديةالعوامل  2-2-2

المسكن من السلع المعمرة والمكلفة جدًا، فالطلب على الوحدة السكنية يكاد يرتبط بالدخل  عد  ي       
الكلي لدورة حياة كاملة للفرد، فالدخل يرتبط بعالقة طردية مع السكن المطلوب، فضاًل عن أن الدخل 

في الموقع الذي يفضله الفرد، فمن  تأجيرهاأمكانية  أونية وحدة سك امتالكحد ما على  إلىيساعد 
الموقع السكني وكذلك نوع  اختيارالطبيعي أن أصحاب الدخول العالية يمتلكون كامل الحرية في 

وحجم الوحدة السكنية، مقابل هذا تكون رغبة ذوي الدخول المحدودة مقيدة بمستوى الدخول التي 
مستوى الدخول لسكان مدينة بغداد، كونها منطقة الدراسة، فنجد أن يحصلون عليها، وعند الحديث عن 

ملحوظ ولشرائح متعددة، إذ ازداد متوسط دخل  ارتفاع( شهد الدخل األسري الشهري 2003) سنةبعد 
( الف دينار عراقي عام 952)إلى( 2005) سنة( الف دينار عراقي في 449األسرة الشهري من )

(2007 ). 

الناتج  وارتفاعزيادة الدخل الوطني  إلى تي أدتكان نتيجة لزيادة عوائد النفط ال رتفاعاالهذا  ا  ن  و      
( ترليون دينار 211310) إلى( 2007) سنة( ترليون دينار عراقي 111456من ) اإلجماليالمحلي 

 هذه  ( وأن 2012) سنة( ترليون دينار عراقي في 252000) إلى( وقد أزداد 2011) سنةعراقي في 
الخارج، فلهذا  إلىأسعار النفط وزيادة الكميات المنتجة والمصدرة  الرتفاعكانت نتيجة  أيضاً  ادةالزي

( مليون دينار عراقي عام 6.36) إلىإذ وصل  اإلجماليأزداد نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي 
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( 7.4) إلىأن وصل  إلى، (1) (2011)سنة ( مليون دينار عراقي في 3.755كان ) ان( بعد 2012)
على شراء األراضي السكنية وبنائها، وزيادة التوجه  ما شجع، وهذا (2)(2012) سنةمليون دينار عراقي 

بناء جديد  أجازه( 2451الممنوحة لمحافظة بغداد ) اإلجازاتنحو التوسع األفقي، وقد بلغ عدد 
( 1887الممنوحة ) اإلجازات( إذ بلغت عدد 2010) سنة( أما في 2009) سنةوللقطاع الخاص في 

 .(3) هكتار( 52.959بناء جديد وبمساحة أجمالية قد بلغت ) أجازه

العام من  االتجاه ما يبرربناء، وهذا  إجازاتبناء وأنشاء العديد من المساكن من دون  إلىأضافة     
ل للحد من الحل األمث باعتبارهبغداد نحو البناء العمودي،  استثمارقبل محافظة بغداد والمتمثلة بهيئة 

( 2( والمعدل بالقانون رقم )2006( لسنة )13رقم ) االستثمارقانون  إصدارالتوسع األفقي، من خالل 
 إلقامة(، والذي منح بموجب هذا القانون شركات محلية وأجنبية تسهيالت واسعة 2010لسنة )

د ساهمت أيضًا مودية، ولقاالمشاريع العمرانية في مدينة بغداد، وأهمها المجمعات السكنية الع
قروض للمواطنين، بعضها يغطي قيمة الوحدة السكنية في  إعطائهاالمصارف الحكومية واألهلية في 

القروض كانت  هذه  حد كبير في شراء تلك الوحدات، وأن جميع  إلىالمجمعات، وبعضها يساعد  هذه  
القروض، مما زاد من  هذه  د من ألغاء الرسوم العقارية للمستفي إلى، أضافة اإلداريةبعيدة عن التعقيدات 

 .(4)المجمعات  هذه  رغبة المواطنين في شراء الوحدات السكنية في 

    الخدمات 2-2-3

كبير في الوقت الحاضر، وهذا يعود لتزايد  باهتماممفهوم الخدمات من المفاهيم الذي يحظى  ن  إ      
الذي تعيشه التجمعات  لتحضراحاجة األنسان لتلك الخدمات، وخصوصًا بعد التطور في مستوى 

تطور التقنيات واألساليب المستخدمة في تقديم وتوفير تلك الخدمات، وان توفير  إلىالسكانية، أضافة 
الخدمات  هذه  المدن، وتقسم  الخدمات يعتبر من مقاييس ومعايير وسمات التحضر التي تمر به   هذه  
 -نوعين: إلى

 

 

                                           

  .13، ص 2012ة اإلحصائية السنوية، بيانات غير منشورة، ، المجموعوزارة التخطيط، قسم السكان والقوى العاملة (1)
 .7، ص 2013وزارة التخطيط، قسم السكان والقوى العاملة، المجموعة اإلحصائية السنوية، بيانات غير منشورة،  (2)

 (.2011-2010وزارة التخطيط، قسم البناء والتشييد، المجموعة اإلحصائية، بيانات غير منشورة، ) (3)

أحمد صندوق، محافظة بغداد، هيئة االستثمار،  ، المهندس بدروالمهني بلة شخصية مع مدير القسم االقتصادي( مقا4)
  ، الساعة الواحدة ظهرًا.29/11/2020
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 الخدمات المجتمعية 2-2-3-1

في قطاع الخدمات العامة بأهمية كبيرة في حياة السكان، ويرجع  المجتمعية دماتحظى الخت
ذلك لتماسها المباشر بحياة السكان، وكذلك ألنها تعكس صورة تطور مراكزهم الحضرية، إذ تعد 

التي تحتاجها المجمعات  االجتماعيةالخدمات )التعليمية والصحية والترفيهية( من أهم الخدمات 
متميزة، تقدم مستوى معيشي أفضل لسكانها، وأن  واجتماعيةمودية لتكون بيئة عمرانية االسكنية الع

المجمعات يحقق كفاءة للمعايير التخطيطية لتلك الخدمات، والتي تعد مهمة جدًا  هذه  وجودها ضمن 
ة في قياس مدى أدائها وكفايتها لسكان تلك المجمعات، حيث أنها تحقق المعايير المسافية والمساحي

 لكل نوع منها.

 الخدمات الصحية  2-2-3-1-1

بحياته، وأن تطور مستوى الخدمات  الرتباطهامن أهم الخدمات التي يحتاجها اإلنسان وذلك  عد  ت        
مدينة يعكس مستوى تطورها وقدرتها على التصدي والسيطرة على األمراض  أوالصحية في أي دولة 

لصحة العامة لدى أفراد المجتمع، مما يعكس مدى تقدم الدولة تجسيد لمفهوم ا إلىبئة، أضافة و واأل
، والخدمات الصحية يمكن تعريفها، بأنها جميع الممارسات واألنشطة المقدمة (1)قتصاديًا حضاريًا وا

من قبل المختصين في مجال الطب من أجل الحفاظ على سالمة اإلنسان وصحته عن طريق معالجته 
الخدمات  هذه  وجود  عد  ، ي  (2)منها، سواء كانت خدمات عالجية أم وقائية من مختلف األمراض والوقاية
مودية عامل جذب للسكن فيها، وذلك لتوفيرها الرعاية الصحية لسكان اداخل المجمعات السكنية الع

 احتواءن االخدمة، وكما  هذه  المجمع، وأيضًا توفير الوقت والمال في الوصول والحصول على 
ها الخدمات، فهذا يحقق كفاءة عالية من حيث تركز الخدمة وتطبيق هذه  لمثل  المجمعات السكنية

  للمعايير المسافية والمساحية.

مودية في مدينة بغداد، ا( والذي يبين وجود المراكز الصحية في المجمعات الع19ومن جدول )  
ل أروقة المجمع فبعض المجمعات توفرت بها المراكز الصحية وطبقت فيها المعايير المسافية داخ

 إلىق الغاية من وجودها، وبالمقابل خلت بعض المجمعات من المرافق الصحية، ويرجع ذلك يللتحق

                                           

بشير أبراهيم الطيف، وآخرون، خدمات المدن دراسة في جغرافية التنموية، الطبعة األولى، المؤسسة الحديثة  (1)
 .125، ص 2009لبنان،  للكتاب والنشر، طرابلس،

مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، الطبعة األولى،  (2)
 .18، ص 2013عمان، األردن، 
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لىصغر مساحة المجمع، و  المجمعات وبمسافات قريبة، لذا  هذه  المراكز الصحية قرب  هذه  وجود  ا 
 يستغنى عن إنشائها داخل بعض المجمعات.

في مدينة بغداد لسنة  االستثماريةجمعات السكنية الخدمات الصحية ضمن الم( 19جدول )
(2020) 

 مركز صحي أسم المجمع ت

 1 البروج 1
 1 المحبة 2
 1 األيادي 3

 1 اليمامة 4
 1 األخوة 5
 1 الديوان 6
 1 الشعب 7
 ------------- مورونا 8
 1 الزهور 9
 -------------- جواهر دجلة 10

 -------------- جوهرة المحيط 11

 1 أبن فرناس 12
 1 العطيفية 13
 ------------- سومو 14

 1 بوابة العراق 15
 1 دار السالم 16

 ------------- بيت الحكمة 17

 1 مساكن بغداد 18

 -:على باالعتمادالمصدر: من عمل الباحث 

 (2/4/2021- 27/2للمدة ) الميدانيةالدراسة  -1
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 الخدمات التعليمية 2-2-3-1-2

في الكشف عن الطاقات تأتي بعد الخدمات الصحية من حيث األهمية، وتعد أحد الوسائل األساسية   
للطالب وبكافة المراحل، وذلك من خالل توفيرها جميع مستلزمات ومتطلبات الخدمة  واإلبداعيةالفكرية 
الخدمات التعليمية من الخدمات المهمة والتي يجب توفرها داخل المجمعات  عد  فعليه ت   .(1) التعليمية

 االجتماعيةتجسد فيها الجوانب تمصغر للمدينة و المجمعات تمثل نموذج  هذه  مودية، ألن االسكنية الع
الخدمات من ضمن  هذه  وجود  . وان، بهدف أعداد جيل مثقف وناضجاالقتصاديةوالثقافية وحتى 

ت من أجلها، وذلك لتطبيقها جميع أالتصميم األساسي للمجمع، فهذا يحقق غاية تلك الخدمة التي أنش
، وذلك لقصر االبتدائيةر األمان، والخاص بطلبة المراحل ، وأهمها معياكفاءتهاالمعايير التي تحقق 

( والذي يبين 20) ومن خالل جدولت، ألنها تقع داخل أسوار المجمع. المسافات المؤدية لتلك الخدما
 .مودية في مدينة بغداداعدد ونوع الخدمات التعليمية المتوفرة داخل المجمعات السكنية الع

 (2020)لسكنية في مدينة بغداد لسنة ي المجمعات االمرافق التعليمية ف (20جدول )

 مدارس ثانوية ابتدائية ارسمد رياض أطفال أسم المجمع ت

 مدرستين ثانويتين ابتدائيتينمدرستين  _____ البروج 1

 مدرسة ثانوية ابتدائيةمدرسة أ روضة المحبة 2

 مدرسة ثانوية ابتدائيةمدرسة أ روضة األيادي 3

 _____ ابتدائيةدرسة أم روضة اليمامة 4

 _____ ابتدائيةمدرسة أ حضانة وروضة األخوة 5

 وإعداديةمتوسطة  ابتدائيةمدرستين أ حضانة الديوان 6

 _____ ابتدائيةمدرسة أ حضانة الشعب 7

 _____ ابتدائيةمدرسة أ روضة مورونا 8

 مدرسة ثانوية ابتدائيةمدرسة أ حضانة الزهور 9

 _____ ابتدائيةدرسة أم روضة جواهر دجلة 10

 _____ _____ ______ جوهرة المحيط 11

 _____ ابتدائيةمدرسة أ روضة أبن فرناس 12

 _____ ابتدائيةمدرسة أ روضة العطيفية 13

 _____ ______ _____ سومو 14

 _____ ابتدائيةمدرسة أ حضانة أطفال بوابة العراق 15

 سة ثانويةمدر ابتدائيةمدرسة أ روضة دار السالم 16

 _____ ______ ______ بيت الحكمة 17

 ____ ابتدائيةمدرسة أ روضة مساكن بغداد 18

 -:على باالعتمادلمصدر: من عمل الباحث ا

 (2/4/2021- 27/2للمدة ) الميدانيةالدراسة  -1
 

                                           

 .183، ص1986القاهرة،  مطبعةعباس فاضل السعدي، تنظيم وتخطيط استعماالت األرض،  (1)
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  الخدمات الترفيهية 2-2-3-1-3

رغبات اإلنسان وراحته النفسية  عإشباعرف بأنها مجموعة من األنشطة والفعاليات تعمل على وت      
الخدمات تعمل أيضًا على تجديد نشاطاته بعد أيام متواصلة من العمل والملل  هذه  والذهنية، وأن 

اإلنسان لنشاطه الجسمي والذهني والنفسي  استعادة إلىمما يؤدي  .الساكن في المدينة لإلنسانالمتراكم 
الخدمات بالحدائق والمنتزهات ومدن  هذه  عًا، وتتمثل كمًا ونو  اإلنتاجوالذي يظهر من خالل زيادة 
والمسارح ودور السينما والمالعب الرياضية ومراكز الشباب  اإللكترونيةاأللعاب وصاالت األلعاب 

 .واألندية الرياضية

الخدمات وتصميمها من الحاجات األساسية للمجمعات السكنية العمودية،  هذه  تخطيط  عد  ت  و     
المناخي  باو والتجالخدمة بجانب الفضاءات الموجودة داخل المجمع، تحقيق األلفة  هذه  فوظيفة 
  أعاله. ما ذكر إلى باإلضافةللسكان 

( والذي يبين نوع الخدمات الترفيهية المتوفرة داخل المجمعات 21جدول )مالحظة ومن خالل      
تي تفصل البنايات عن بعضها مودية في مدينة بغداد، ونسبة المساحات الخضراء الاالسكنية الع

البعض وبنفس الوقت أحاطتها بالمجمع السكني لتصنع حزام أخضر يعمل على تنقية الهواء ويضيف 
 المجمعات. هذه  جمالية من خالل تجسيده للطبيعة وماله من آثر في نفوس ساكني 
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 (2020)نة بغداد لسنة الخدمات الترفيهية في المجمعات السكنية العمودية في مدي( 21جدول )

 ملعب أطفال أسم المجمع ت
(1) 

 ألعابلة صا +( 1)مسبح 
(1) 

نسب المساحات 
 الخضراء

 % 30 مسبح وصالة ألعاب ملعب لألطفال البروج 1
 % 10 ______ ملعب لألطفال المحبة 2
 % 20 مسبح مغلق ملعب لألطفال األيادي 3
 % 25 ______ ملعب لألطفال اليمامة 4
 % 20 صالة ألعاب ملعب لألطفال األخوة 5
 % 20 ______ ملعب لألطفال الديوان 6

 % 30 ______ ملعب لألطفال الشعب 7
 _____ ______ ملعب لألطفال مورونا 8

 % 40 مسبح وصاالت رياضية ملعب لألطفال الزهور 9

 % 20 ________ ملعب لألطفال مجمع جواهر دجلة 10
 %25 مراكز ترفيهية ملعب لألطفال لمحيطجوهرة ا 11

 %40 صالة العاب ملعب لألطفال أبن فرناس 12

 %10 مركز ترفيهي ملعب لألطفال العطيفية 13

 %15 صالة ألعاب ملعب لألطفال سومو 13

 %30 ______ ملعب أطفال بوابة العراق 14
 %40 مسبح وصالة ألعاب ملعب لألطفال دار السالم 15
 _______        _______ _______ ت الحكمةبي 16

 %20 مركز ثقافي ملعب لألطفال مساكن بغداد 17
 -:على باالعتمادالمصدر: من عمل الباحث 

 (2/4/2021- 27/2للمدة ) يدانيةالدراسة الم -1
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 خدمات البنى التحتية 2-2-3-2

طي مستقيم ومتقاطع وأنها خدمات تتحرك وت عرف بالخدمات الخطية وذلك ألنها تمتد بشكل خ     
الخدمات )شبكات المياه الصالحة  هذه  نحو اإلنسان عكس الخدمات المجتمعية فهي مساحية، وتشمل 

( وهي خدمات واالتصاالتللشرب، والكهرباء، ومجاري الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة، 
الصرف  إلى أومياه الشرب النقية،  إلىه يفتقرون يكون السكن الئقًا أذا كان ساكنو  بالغة األهمية إذ ال
فشبكات المياه الصالحة  التخلص من النفايات، أو، واإلنارةالطاقة للطهي والتدفئة  أوالصحي المالئم، 

لقضاء  للشرب تعد من أهم الخدمات التي تقدم إلى السكان نظرًا ألهمية المياه في حياتهم اليومية
توصيل المياه إلى أعلى وحدة سكنية في البنايات  باستمراريةالخدمة  ذه  ه، وتقاس كفاءة احتياجاتهم

أما عن شبكات الطاقة الكهربائية، والتي تعد من مصادر العالية وكذلك بجودة نوعية المياه المجهزة، 
عنها بالنسبة  ىال غنالطاقة األكثر أهمية وشيوعًا في العالم اليوم، وتعتبر من الموارد الرئيسة التي 

سكان المجمعات إلى الطاقة  احتياجحيث كثرة  العموديلعيش في النمط عند الإلنسان، وخصوصًا 
ضاء اتة المجمعوكذلك إضاء، ي هذا النمطوالمرافق فالكهربائية نظرًا لتنوع الفعاليات  الشقق فيها،  ةوا 

 العالية،لضخها إلى أعلى نقطة في البنايات  للشرب الصالحة تشغيل مضخات المياه إضافة إلى
من األسس  عد  ت  والتي المصاعد الكهربائية تشغيل و ومضخات سحب مياه الصرف الصحي، 

للوصول إلى الوحدات السكنية  األساسيةو  التصميمية المهمة في البنايات العالية، وهي الوسيلة األسهل
وع منطقة الدراسة نشاء، ونظرًا لوقالخدمات ذات كلف عالية عند اال هذه   دوتعفي الطوابق المرتفعة، 

ضافة اأرضه، فهذا ساهم كثيرًا في خفض تلك التكاليف،  باستواءضمن السهل الرسوبي والذي يمتاز 
 .الشبكات هذه  وسهولة الحفر عند أنشاء ومد  سطحقلة صالبة ال إلى

مودية في اوكذلك من األمور التي ساهمت في خفض كلف البنى التحتية للمجمعات السكنية الع    
الشبكات في  هذه   امتدادنمط في هذا الجانب، وذلك لقصر هذا ال يتميز به   هو ماو ة بغداد، مدين

الشبكات لمسافات طويلة، ومما  هذه  مودية مقارنة بالبناء األفقي الذي تمتد فيه االمجمعات السكنية الع
كات الرئيسة يجب على الدولة القيام به هو ربط شبكات البنى التحتية الخاصة بالمجمعات مع الشب

 تضمن بذلك متكاملة الخدمات والمرافق واجتماعيةالمجمعات بيئة عمرانية  هذه  لمدينة بغداد، لتكون 
مكانية  خالل توفيرها مستوى معيشي أفضل لسكانها من الفرد مع جيرانه تواصل خصوصية سكنية وا 

مد شبكات البنى  مالأع( تبين 9، 8، 7، والصور)والترفيهية االجتماعيةوممارسة كافة األنشطة 
 لمجمعات.الخاصة بتلك االتحتية 
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 مجمع الشعبمد خطوط الكهرباء في ( 7)ة صور 

 (.15/3/2021المصدر: الدراسة الميدانية صورة التقطت يوم االثنين بتاريخ )
 

 مجمع دار السالم( مد شبكات الصرف الصحي في 8صورة )

 (.22/3/2021االثنين بتاريخ )المصدر: الدراسة الميدانية صورة التقطت في يوم 
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 في مجمع دار السالم( مد شبكات المياه 9صورة )

 (.22/3/2021المصدر: الدراسة الميدانية صورة التقطت في يوم االثنين بتاريخ )  

 النقل 2-2-3-3

المجمعات السكنية، إذ أن أي مجمع  وتطور إ ن  عامل النقل من أهم العوامل المؤثرة في بناء     
رف حديثًا ، والنقل ع  ال يحقق جدواه إال بعد أن يكون متصاًل بالمناطق المحيطة به   سكني
مجموعة منظمة من مؤسسات وخدمات توفر إمكانية الوصول بسهولة ألماكن متعددة ضمن بأنه   

النقل عصب الحياة في المدينة وال يمكن أن تنمو المدن وتزدهر وتتطور  عد  وي   .(1)المنطقة الحضرية 
دون عملية النقل، ومن الصعوبة أن تؤدي االستعماالت األخرى )السكنية، التجارية، الصحية من 

النقل ووسائله من الخدمات الرئيسة والمهمة التي تدل  عد  وغيرها( وظائفها من غير عامل النقل، لذلك ي  
لحالي للسكان على توزيع االالنقل من العوامل األساسية في  عد  تخلفها، وكذلك ي   أوعلى تطور الدولة 

  .(2)غير مباشر على التجمعات البشرية كلها وبدون استثناء أوسطح األرض، حيث يؤثر بشكل مباشر 
يفضل ان تتوفر فيه وسائل نقل متاحة تقوم بنقله من مكان  له فالمواطن في الغالب عندما يختار سكن

                                           

 .342ص، 2013، جغرافية النقل وتطورها، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، علي سالم الشواورة (1)

 .87فتحي محمد أبو عيانة،مصدر سابق، ص (2)
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من أهم عوامل تركز السريعة  قات الطر شبك أقامته إلى المكان الذي يروم الذهاب اليه، وًتعد  
المجمعات إمكانية الوصول إلى المراكز  هذه  في منطقة الدراسة، ألنها توفر لساكني  المجمعات السكنية

الطرق تعمل على تخليص سكان المجمعات من  هذه  أن  فضاًل عنالحضرية األخرى بسهولة، 
 هذه  ( والتي توضح وقوع أحد 10رة )صو في وكما هو مبين  االختناقات المرورية للشوارع الداخلية،

ذات فائدة كبيرة جدًا في نقل مواد البناء المختلفة عند أيضًا  عد  والتي ت   الطرق هذه  أحد  قرب المجمعات
 تشييد وبناء تلك المجمعات.

 من شبكات الطرق الرئيسة مجمع االيادي( قرب 10صورة )

 (2/4/2021- 27/2الدراسة الميدانية للمدة )لمصدر: ا  
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 تسييج

االجتساعية و ُتعجُّ مذكمة الدكغ مغ السذاكل السعقجة وذات أبعاد متشػعة، مشيا االقترادية       
لكغ  وعمى الخغع مغ ان لكل ُبعج مغ ىحه األبعاد تأثيخ والعسخانية والفشية،والجغخافية وكحلظ التخصيصية 

يبقى البعج االقترادؼ مغ أكثخ السذاكل التي تػاجو حل ىحِه السذكمة، األمخ الحؼ يدتجعي وضع 
يتشاول  فيو. تقميز فجػة العجد الدكشي إلىسكانية عامة تدتػعب مذاكل ىحا القصاع وتخمي إسياسة 

مػدية، وبيان دورىا في التخفيف مغ أزمة الدكغ، االتػزيع الجغخافي لمسجسعات الدكشية الع ىحا الفرل
تمظ  مغ خالل بيان أعجاد الػحجات الدكشية التي تػفخىا، وكحلظ الخجمات األساسية الستػفخة داخل

التخصيصية لمسجسعات الدكشية دراسة السؤشخات  إلى، إضافة ، مغ حيث العجد والشػعالسجسعات
وكفاية السؤشخات األساسية لمسجسعات  والسعتسجة مغ قبل وزارة االعسار واالسكان، وبيان مجػ كفاءة

ستعسال بعس األساليب الكسية لمتحميل السكاني )قخيشة الجار الدكشية في مجيشة بغجاد، فزاًل عغ ا
يل استسارة االستبيان تحم. كسا تع األقخب، والسدافة السعيارية( لسعخفة نسط التػزيع لمسجسعات الدكشية

 . أغخاض الجراسة إلىبعج ان تع تبػيبيا لمػصػل التي وزعت مغ خالل الجراسة السيجانية 

 2020لدشة التؾزيع الجغرافي لمسجسعات الدكشية حدب الؾحجات البمجية لسجيشة بغجاد  3-1

وذات كثافة  فيو، أساس التحزخو عاصسة البالد ىي ُتعجُّ مجيشة بغجاد مغ أكبخ مجن العخاق و      
فكان  ،(2)( بمجية 14)تزع في الػقت الحاضخ  . وىي(1) ندسة/ىكتار( 7،71بمغت ) إجساليةسكانية 

( 8) إلىما الجانب الذخقي )الخصافة( فقج قدع أ( بمجيات، 6عجد البمجيات لمجانب الغخبي )الكخخ( )
ى ىحِه البمجيات بذكل متبايغ، تػزعت عم( إن مداحة مجيشة بغجاد 22، وبحدب بيانات ججول )بمجيات

/ىكتار( في حيغ كانت 2089)بمغت فشجج أن أقل مداحة كانت في بمجية الرجر الثانية بسداحة 
 السجسعات الدكشية . وتبعًا لحلظ فأن/ىكتار(13584) أكبخ مداحة في بمجية الخشيج والتي بمغت

وِإّن . ( بمجية14( بمجيات مغ أصل )8) يا بشيت فينأبذكل متبايغ ضسغ ىحِه البمجيات، و  تػزعت
تػفخ  كان باألساس، في مشصقة الجراسة تحكسو مجسػعة مغ الزػابط وبشائياالسجسعات  تػزيع

، وكحلظ السدتػػ االقترادؼ التي تتستع بو السشصقة عالوة عمى عامل ئياالسداحات الكافية ألنذا
 مل األمان. السدتػػ العمسي والثقافي لدكان السشصقة مع تػافخ عا

 

                                           

 .2020وزارة التخصيط، الجياز السخكدؼ لإلحراء، )بيانات غيخ مشذػرة(، عجد سكان مجيشة بغجاد، لدشة  (1)
 .2020، )بيانات غيخ مشذػرة(، مداحة مجيشة بغجاد، لدشة GIS( أمانة بغجاد، قدع التراميع، شعبة 2)
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 2020( السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد حدب الؾحجات البمجية لدشة 22ججول )
 % النسبة عدد الشمك أسم المجمع مساحة/ هكتار اسم البلدٌة ت

 الرشٌد 1

 

 4414 2552 البروج 48531

 542 المحبة

 المنصور 2

 

 2212 4831 األٌادي 42542

 333 الٌمامة

 8123 األخوة

 2223 الدٌوان

    _____        _____        _____          3121 الشعلة 3

 _____        ____         _____          3531 الدورة 4

 513 521 الشعب 3545 الشعب 5

 513 452 مورونا 5215 الكرادة الشرلً 6

 513 5422 الزهور 3532 بغداد الجدٌدة    7

   2212 4852 جواهر دجلة 5232 الكاظمٌة   8

 223 جوهرة المحٌط

 2442 أبن فرناس

 143 العطٌفٌة

 513 158 سومو 1112 الغدٌر 9

    _____        _____        _____ 2158 األعظمٌة 11

 _____        _____        _____ 2515 الرصافة 11

 2212 8231 العراقبوابة  2834 مركز الكرخ 12

 2853 دار السالم       

 852 بٌت الحكمة       

 553 مساكن بغداد       

 _____        _____        _____         2245 الصدر األولى   13

 _____        _____        _____         2231 الصدر الثانٌة   14

 % 422 23834 _____         33552 المجموع

 (.2/4/2021- 27/2الجراسة السيجانية لمسجة ) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:
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 الشعب الدورة الشعلة المنصور الرشٌد
الكرادة 
 الشرقٌة

بغداد 
 الجدٌدة

 الرصافة األعظمٌة الغدٌر الكاظمٌة
مركز 
 الكرخ

الصدر 
 األولى

الصدر 
 الثانٌة

2 المجمعات 4 0 0 1 1 1 4 1 0 0 4 0 0

2 

4 

0 0 

1 1 1 

4 

1 

0 0 

4 

0 0 

خرػصية تتسثل بتخكدىا في  ة لوُ لحلظ نجج أن ضاىخة انتذار السجسعات الدكشية في مشصقة الجراس    
الجانب الغخبي )الكخخ( رغع ارتفاع الكثافات الدكانية في الجانب الذخقي )الخصافة( لسجيشة بغجاد، مسا 

ومغ . يتصمب بشاء مجسعات سكشية ججيجة في جانب الخصافة الستيعاب األعجاد الدكانية الستدايجة
ج أن الشدبة األكبخ في تخكد السجسعات ( نج8) خخيصةو ( 14ذكل )ال( أعاله و 22ججول )الخالل 

)السشرػر والكاضسية ومخكد قزاء الكخخ( وبرػرة أكبخ مغ باقي  بمجيةالدكشية في الػحجات ال
( مجسعات سكشية ما بيغ مشجد وما بيغ ما ىػ قيج 4الػحجات األخخػ، إذ تحتػؼ كل مشيا عمى )

غجاد، تمييع بمجية الخشيج لمسجسعات في مجيشة بسجسػع الكمي ال%( مغ  22،2اإلنجاز، وبشدبة بمغت )
أما باقي السجسعات فتػزعت بػاقع  ،%( مغ السجسػع الكمي 11،1مجسعيغ سكشييغ وبشدبة )بػاقع 

مجسع واحج لكل وحجة بمجية في مشاشق )الذعب، الكخادة الذخقية، بغجاد الججيجة، والغجيخ( وبشدبة 
( وحجة في مجسع الدىػر 5120جد لمػحجات الدكشية بػاقع )%( لكال مشيا، وقج بمغ أكبخ ع5،6بمغت )

( وحجة ضسغ 170أما عغ أقل عجد فقج كان في مجسع مػرونا بػاقع ) ،ضسغ بمجية بغجاد الججيجة
بمجية الكخادة الذخقية، وقج خمت البمجيات التالية )الذعمة والجورة واألعطسية والخصافة والرجر األولى 

مػدية في ىحِه االسجسعات الدكشية العبشاء ستثسارؼ سكشي، مسا يتصمب والثانية( مغ اؼ مذخوع ا
 البمجيات.

 2020عجد السجسعات الدكشية وتؾزيعيا عمى الؾحجات البمجية في مجيشة بغجاد لدشة  (14شكل )

 (                        22السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول ) 
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الجغرافي لمسجسعات الدكشية العسؾدية حدب الؾحجات البمجية في مجيشة ( التؾزيع 8خريظة )
 (2020بغجاد لدشة )

 -السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:      
 (.2) اإلداريةالتقديسات  خخيصة -1

 (.2/4/2021- 27/2) لمسجةالجراسة السيجانية  -2       
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 2020بغجاد لدشة مؾدية في مجيشة اواقع السجسعات الدكشية الع 3-2

عخض واقع التػزيع الجغخافي لمسجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد وفق مغ لغخض ا ان    
نتذارىا، سػاء كانت مػزعة برػرة مشتطسة أم برػرة عذػائية، إبيان شبيعة  ىػ الػحجات البمجية،

 حتػائيا عمى تمظ السجسعات وكساإوأيزًا تحجيج معجل األىسية الشدبية لكل وحجة بمجية مغ خالل ندبة 
 (.22ججول )ىػ مػضح في 

عتساد السؤشخات الخاصة بالجراسة والستسثمة بأعجاد السجسعات وأعجاد وحجاتيا إ ذلظ  فزاًل عغ     
 مداحة كل مجسع وعجد العامميغ فيو، وقج قدست السجسعات ضسغ ىحِه الجراسة إلىضافة إالدكشية، 

لكل مجسع مغ مجسعات مشجدة ومجسعات قيج اإلنجاز، مع بيان ندب اإلنجاز  إلى وفي ىحا الفرل
 لسجسعات الغيخ مشجدة.ا

 السجسعات السشجزة 3-2-1

 تسثمت ىحِه السذاريع بالسجسعات الدكشية التي سمست وحجاتيا الدكشية لمسػاششيغ، وقج بمغ عجدىا     
شي ضسغ وحجة بمجية السشرػر، ومجسع ( مجسعات سكشية، والتي تسثمت في مجسع األيادؼ الدك4)

ذلظ مجسع الدىػر الدكشي في بمجية  إلىالذعب الدكشي الحؼ يقع ضسغ وحجة بمجية الذعب، إضافة 
 بغجاد الججيجة، ومجسع بػابة العخاق الدكشي الحؼ يقع ضسغ حجود بمجية مخكد قزاء الكخخ.

 مجسع األيادي 3-2-1-1

أرض في حي القزاة التابعة لبمجية السشرػر، بالقخب مغ تع أنذاء ىحا السذخوع عمى قصعة     
( مميػن دوالر أمخيكي، إذ يقع عمى تقاشع 164معسل بدكػالتة، مقابل بجالة الجاودؼ، وبكمفة بمغت )

الخابط لذسال العاصسة بجشػبيا، وقج أقيع ىحا  ومشيا الصخيقصالح الجيغ والحؼ يسخ بو أىع الصخق 
  (.2م 117500السذخوع عمى مداحة تبمغ )

في وُيعجُّ مغ السذاريع اإلسكانية الكبيخة والسيسة والحؼ سيداىع مغ خالل تػفيخه وحجات سكشية      
وحجة ( 1369ل مغ الشقز الحاصل في الخصيج الدكشي لسجيشة بغجاد. إذ يػفخ ىحا السجسع )يتقمال

( شػابق، ولكل شابق يحتػؼ عمى 9( بشاية بػاقع )37مػدية، بمغ عجدىا )اسكشية، متسثمة بعسارات ع
حتػاء ىحا السجسع عمى مداحات خزخاء ومخاكد صحية وتجارية وخجمات إ إلى( شقق، إضافة 4)

ع ا نػ أختمف وفي ىحا السجسع تاألخخػ،  السخافق العامة إلىمدبح مغمق إضافة نادؼ تخفييي و تعميسية و 
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( والحؼ يبيغ نػع 23ججول )الثة أنػاع وكسا ىػ مػضح في ثال إلى تالذقق مغ حيث السداحة إذ قدس
 .(1) وعجد الػحجات الدكشية فيو

ويتسيد ىحا السذخوع بحجاثة إنذاءُه، حيث وضع برسة واضحة في ىحا القصاع ليربح أنسػذجًا    
العخاقية، ليمبي مدتػػ شسػحيا بخفالية العير لتحقيق أىع مسيدا لمدكغ العرخؼ الالئق بالعائمة 

األىجاف التي تدعى الحكػمة والستسثمة بييئة استثسار بغجاد مغ خالل مذاريعيا العسخانية وفقا لقانػن 
 .(2) (2010( لدشة )2بالقانػن رقع ) والسعجل 2006لدشة  13االستثسار رقع 

( تػضح بعس الفعاليات السػجػدة في 13، 12، 11)( تبيغ مػقع السجسع والرػر 9) خخيصةو    
 السجسع.

 عجد ونؾع الذقق في مجسع األيادي  (23ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال الشؾع

A 195 293 21.4 

B 163 432 31.6 

C 130 570 41.6 

D 300 74 5.4 

 %100 1369 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية. 

 

 

 

                                           

 .(8/3/0201بتاريخ )في يػم االثشيغ السيشجس أنػر حديغ، مجيخ السذخوع، مقابمة شخرية مع  (1)

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (0)
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 ضسؽ بمجية السشرؾر مؾقع مجسع األيادي (9خريظة )

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:     
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةال  -1
 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2

 ( مجسع األيادي 11) صؾرة

 (.8/3/2021الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )السرجر:      
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 ( الشادي الترفييي في مجسع االيادي 12صؾرة )

 (.8/3/2021سرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )لا

 ( السؾل التجاري في مجسع األيادي 13) صؾرة

 (.15/3/2021الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )السرجر: 
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 مجسع الذعب  3-2-1-2

تع إنذاءُه في مشصقة الذعب مقابل األسػاق السخكدية سابقًا، ضسغ بمجية الذعب، والحؼ يقع عمى      
السجسع مغ ثالثة أجداء )سكشي، تخفييي، تجارؼ( إذ يزع ىحا شخيق القشاة الدخيع، ويتكػن ىحا 

( وحجة سكشية 504( ويػفخ ىحا السجسع )2م 112500( بشاية، ويذغل مداحة تبمغ )14السجسع )
( شقق لكل شابق، 4( شػابق وبػاقع )7متسثمة بعسارات سكشية عسػدية، كل عسارة تحتػؼ عمى )

( يذسل كافة الفعاليات التجارية التي تمبي 2م 3400وجػد مػل تجارؼ بسداحة تبمغ ) إلىإضافة 
حاجات ساكشي السجسع، وكحلظ وجػد مجارس ابتجائية ورياض أشفال ومالعب رياضية وفزاءات 

وجػد مخكد صحي ومخكد شخشة ومخاكد تخفييية متشػعة ومػاقف  إلىواسعة تحيط بالسػقع. إضافة 
، وأما عغ مداحات (1)( مميػن دوالر أمخيكي 105ة، وقج بمغت كمفة ىحا السذخوع )سيارات لكل بشاي

ليحا ُيعجُّ  (.24ججول )في ( أنػاع وكسا ىػ مبيغ 8) إلىالػحجات الدكشية في ىحا السجسع فقج قدست 
مجسع الذعب الدكشي أحج السذاريع السيسة في القصاع الدكشي الحؼ مشح مغ قبل ىيئة استثسار بغجاد 

( 10) خخيصةو  .(2) لمسدتثسخيغ، ضسغ خصصيا لمتخفيف مغ حجة آزمة الدكغ في العاصسة بغجاد
 ( تبيغ مػقع السجسع. 15، 14والرػر )

 ( عجد وأنؾاع الذقق في مجسع الذعب 24ججول )

 سبة %الن عددال المساحة / متربع مربع  نوع الشمك

A1 453 32 4411 

A2 453 32 4411 

B1 412 52 4811 

B2 485 32 4411 

C1 424 31 4215 

C2 443 52 111 

D1 425 32 4411 

D2 31 32 4511 

 %422 521 المجموع

 .السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية  

                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ،ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
 (.11/3/0201، يػم االثشيغ بتاريخ )رافع عمي السكيع، السيشجسمقابمة شخرية مع  (0)
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 ضسؽ بمجية الذعب. ( مؾقع مجسع الذعب10خريظة )

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:    
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةال  -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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  ( مجسع الذعب14) ةصؾر 

 (.15/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )  

 الشغامية داخل السجسع.( ساحات وقؾف الديارات 15صؾرة )

 
 (.15/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )    
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 مجسع الزىؾر  3-2-1-3

ُيعجُّ مجسع الدىػر الدكشي واحجًا مغ سمدمة مذاريع القصاع الدكشي االستثسارؼ في العاصسة      
الدخيع )دمحم القاسع( في مشصقة الشعيخية ضسغ بمجية بغجاد، والحؼ يتسيد بسػقعو الحؼ يحاذؼ الصخيق 
( ليكػن مغ السذاريع الدكشية السيسة 2م 432500بغجاد الججيجة، وان ىحا السذخوع شغل مداحة )

والكبيخة، والحؼ سيخفج سػق الدكغ بػحجات سكشية تداىع في تقميل الفجػة الحاصمة بيغ الصمب 
. يػفخ ىحا (1)( مميػن دوالر أمخيكي243اجسالية بمغت ) والعخض الدكشي في مجيشة بغجاد، وبكمفة

( شػابق ولكل 10مػدية، كل بشاية تتكػن مغ )ا( بشاية ع118( وحجة سكشية بػاقع )5120السجسع )
 .( شقق4شابق يحتػؼ عمى )

ويعتبخ ىحا السجسع بيئة سكشية متكاممة، تتػفخ فيو كافة الخجمات السجتسعية، ومشيا التعميسية حيث     
يتػفخ في ىحا السجسع حزانة ورياض األشفال ومجارس ابتجائية وثانػية، ويزع أيزًا ىحا السجسع 

وقػد،  وجػد مخكد صحي ومخكد شخشة ومحصة تعبئة إلىمبشى تجارؼ كبيخ، ومحال تجارية، إضافة 
 .ويحتػؼ أيزًا عمى فعاليات تخفييية متسثمة بسدبح مغمق ومالعب رياضية

ومغ السالحع أيزًا ان ىشاك مداحات خزخاء واسعة تحيط بسػقع السجسع وكحلظ تفرل البشايات     
، وليحا دور كبيخ وميع في خمق بيئة %( مغ السداحة اإلجسالية40تذكل )عغ بعزيا البعس ل

وتختمف نػع الذقق وتراميسيا في ىحا السجسع تبعًا لحجع  داكشي ىحا السجسع.صحية وتخفييية ل
حجة الدكشية السداحة التي تذغميا كل شقة، لحلظ قدست البشايات في ىحا السجسع حدب مداحة الػ 

 .(2)( يبيغ نػع وعجد الػحجات الدكشية في مجسع الدىػر الدكشي 25ججول )أربع مداحات، و  إلى
 ( تػضح مػقع السجسع.16) صػرة( و 11) خخيصةو 
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 (.02/3/0201) بتاريخمقابمة شخرية مع السيشجس دمحم صكبان  (0)
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 ( نؾع وعجد الذقق في مجسع الزىؾر 25ججول )

 الجراسة السيجانية. السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى

 ضسؽ بمجية بغجاد الججيجة. ( مؾقع مجسع الزىؾر11خريظة )

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا  -1
 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2

 ندبة الذقق عجد الذقق          السداحة / متر مربع نؾع الذقق

A 150 1440 28.1 

B 125 1040 20.3 

C 100 1520 29.7 

D 80 1120 21.9 

 %100 5120 السجسؾع
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 مجسع الزىؾرالحجائق ومسرات السذاة في ( 16صؾرة )

 (.24/3/2021) السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت بتاريخ   

 مجسع بؾابة العراق  3-2-1-4

 والتابعة لبمجية مخكد قزاء الكخختع أنذاء ىحا السذخوع عمى قصعة أرض مصار السثشى )سابقًا(      
ويقع ىحا السذخوع مقابل مشتده الدوراء وبالقخب مغ محصة سكظ حجيج بغجاد، ومخآب العالوؼ، وىحا ما 

يذغل ىحا السذخوع مداحة  ،الشقل الخئيدة في العاصسة بغجاديسيد مػقعو لقخبو مغ وسائط 
يتكػن مغ  ( وُيعجُّ مغ السذاريع الدكشية االستثسارية السيسة في القصاع الدكشي، والحؼ2م 300000)
، ويحتػؼ السجسع (1)( دوالر أمخيكي 228225000( بشاية متكاممة الخجمات، إذ بمغت كمفتو )49)

        ( شابق، 33مػل تجارؼ يتكػن مغ ) إلىأيزًا عمى مخكد صحي وآخخ تخفييي ومجرسة دولية إضافة 
ارتفاع البشايات عمى مػدية، إذ يكػن ا( وحجة سكشية عمى شكل عسارات ع3269ويػفخ ىحا السذخوع )

 .( شابق17ارتفاع )وب( بشايات 10نػعيغ، الشػع األول ويذسل )

( شقق لكل شابق. وفي كل 5( شابق، وبػاقع )14رتفاع )أ( بشاية وب39أما الشػع الثاني فيذسل )    
                                      مذخوع يختمف نػع الذقق والترسيع وحتى الدعخ تبعًا لحجع السداحة الحؼ تذغمو كل شقة، لحلظ نجج 

( يػضح نػع وعجد الػحجات الدكشية في 26ججول )( أنػاع، و 5) إلىالسجسع مقدسة  الذقق في ىحاِإّن 

                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة، ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
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مجسع بػابة العخاق الدكشي، والحؼ يعج مغ السجسعات الستسيدة بخجماتو ومػاصفاتو وأسمػب بشاءه 
 .السعيذية لمحياة العرخية التي يصسح الييا السػاشغ العخاقيالحجيث، والحؼ يالئع األساليب واألشخ 

وسيكػن ليحا السذخوع دور كبيخ في عسمية سج بعس مغ الشقز الكبيخ في الصمب عمى الدكغ الحؼ 
يعاني مشو سكان السجيشة، وأيزًا تذغيل االيجؼ العاممة والسداىسة في تقميل ندب البصالة، حيث بمغ 

( تػضح 17) صػرة( وا12) خخيصةو  .(1)ل وعجد مغ السيشجسيغ والفشييغ ( عام200عجد العامميغ )
 مػقع السجسع.

 ( عجد وأنؾاع الذقق في مجسع بؾابة العراق 26ججول )

 ندبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الؾحجات

A 252  539 16.5 

B 215  550 16.8 

C 119  800 24.5 

D 172  630 19.3 

E 167  750 22.9 

 %100 3269 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.    

                                           

 (.17/3/2021) األربعاء بتاريخ في يػم عالء عبج الحديغ السكيع، السيشجسمقابمة شخرية مع  (1)
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 ضسؽ بمجية مركز قزاء الكرخ ( مؾقع مجسع بؾابة العراق12)خريظة 

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1
 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2
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 مجسع بؾابة العراقاحجى العسارات الدكشية في ( 17صؾرة )

 (.17/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم األربعاء بتاريخ )   

 السذاريع قيج اإلنجاز 3-2-2

نجاز فييا مغ مذخوع وتذسل السذاريع التي الزالت أعسال البشاء قائسة فييا، وتتفاوت ندب اإل    
لألخخ، فبعس السذاريع في مخحمة األساسات، والبعس األخخ تجاوزت ندب انجازىا مخاحل متقجمة، 

تأخيخ إصجار السػافقات والتخاخيز الخاصة ببشاء تمظ  إلىوأن أسباب التأخيخ في انجاز بعزيا يعػد 
عجم التدام بعس دوائخ  إلىبعس السذاكل الفشية واإلدارية، إضافة  إلىالسذاريع، والبعس األخخ يعػد 

الجولة مع الذخكات السشفحة لتمظ السذاريع في عسمية ربط خصػط البشى التحتية )خصػط الكيخباء 
مسا يذكل ذلظ عائقًا  سحصات الكيخبائية ومحصات الرخف الرحي.وأنابيب الرخف الرحي( مع ال

أمام عسمية تدخيع انجاز السذاريع وكحلظ تػفيخىا لمخجمات األساسية داخميا، والتي تعج مغ األمػر 
 مػدية. االسيسة في جحب الخاغبيغ بالدكغ في السجسعات الع

 مجسع السحبة  3-2-2-1

جية قخب مخآب البياع، اؼ ضسغ حجود بمجية الخشيج، ويذغل يقع ىحا السذخوع في مشصقة الدي    
    مغ السذاريع الدكشية  عجّ ويُ  ،(1) ( مميػن دوالر أمخيكي189( وبكمفة تبمغ )2م 37500مداحة تبمغ )

                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد( 1)
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 إلىالتي ستداىع في حل ازمة الدكغ في مشصقة الجراسة مغ خالل إضافة وحجات سكشية ججيجة 
مػدية، ا( بشاية ع12( وحجة سكشية، ويتكػن مغ )512يػفخ ىحا السذخوع )إذ  الخصيج الدكشي لمسجيشة.

 وتكػن عمى نػعيغ:

 ( وحجات سكشية.4( شػابق، لكل شابق )8( بشايات بػاقع )4يذسل )الشؾع األول: 

 ( وحجات سكشية.6( شػابق، لكل شابق )8( بشيات بػاقع )8يذسل )الشؾع الثاني: 

، مخكد صحي ومخكد تجارؼ وخجمات تعميسية تتزسغىحا وسيػفخ السجسع خجمات متكاممة      
وجػد مداحات  إلىمتشػعة تسثمت بخياض االشفال والسجارس بكافة مخاحميا )االبتجائي والثانػؼ( إضافة 

ضسغ ىحا السذخوع تحيط بو وتفرل بيغ البشايات الدكشية، وقج بمغت ندبة إنجاز السذخوع مخاحل 
أما عغ فخص العسل التي يػفخىا ىحا السذخوع فقج بمغ عجد العامميغ فيو  %(.70) إلىقجمة وصمت مت
عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ، وتعجدت أنػاع الػحجات الدكشية في ىحا  إلى( عامل إضافة 100)

ثالث  إلى( يتبيغ أن الذقق فيو مقدسة 27ججول )فسغ خالل  داحة والترسيعالسذخوع مغ حيث الس
 ( تػضح مػقع السجسع.19، 18( والرػر )13) خخيصةو  .(1)أنػاع 

 ( عجد وأنؾاع الذقق في مجسع السحبة 27ججول )

 الشدبة % لعجدا السداحة / متر مربع نؾع الذقق

TA 125 224 43.8 

TA 103 112 21.9 

TB 146 176 34.4 

 %100 512 السجسؾع

 الجراسة السيجانية.السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد 

                                           

 (.11/3/0201) الثالثاء بتاريخ نػر نجاح في يػم يغ،السيشجسرئيذ مقابمة شخرية مع  (1)
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 ضسؽ بمجية الرشيج ( مؾقع مجسع السحبة13خريظة )     

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:     

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2



 التوزيع اجلغرايف واملؤشرات اإلسكانية للمجمعات السكنية يف مدينة بغداد ..................الفصل الثالث...........

   101  
 

 مجسع السحبة احجى العسارات الدكشية في ( 18) ةصؾر          

 (.16/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الثالثاء بتاريخ )    

 ( السدافات التي تفرل بيؽ البشايات في مجسع السحبة 19صؾرة )     

 (.16/3/2021)السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الثالثاء بتاريخ          
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 مجسع البروج 3-2-2-2

تع أنذاء مذخوع البخوج الدكشي عمى قصعة أرض زراعية عمى شارع مصار بغجاد الجولي ضسغ      
مغ السذاريع الكبيخة والسيسة ضسغ القصاع الدكشي لمعاصسة بغجاد، وسيداىع  عجّ حجود بمجية الخشيج، ويُ 
نجازه مغ وحجات سكشية في سج بعس الشقز الحاصل في الصمب عمى الدكغ إبسا سيػفخه في حال 

 .(1)( مميػن دوالر أمخيكي 200) بمغتالحؼ يعاني مشو سكانيا، وبكمفة إجسالية 

( 2م 290000أىع مسيدات ىحا السذخوع قخب مػقعو مغ مصار بغجاد الجولي، ويذغل مداحة ) ِإنّ      
مػدية تختمف في ارتفاعاتيا، إذ يتكػن ىحا اشكل أبخاج سكشية ع( وحجة سكشية، وعمى 2572ليػفخ )

 ( شابق16( بشايات بارتفاع )8و) ( شابق،20( مشيا بارتفاع )4( بشاية سكشية، )23السذخوع مغ )
( شابقًا، وعشج 25( شابق، أما البشاية الستبكية فيي تسثل بخجًا سكشيًا بارتفاع )14( بشايات بػاقع )10و)

ب الخجمي ضسغ ىحا السذخوع، فقج أحتػػ ترسيع السذخوع عمى مخكديغ لمتدػق، وعمى التصخق لمجان
سع، تتخمميا مػاقف مداحات خزخاء واسعة تحيط بسػقع السج إلىفشجق متعجد الصػابق، إضافة 

 سيارات كبيخة.

( مجارس 4( مجارس ابتجائية و)4أما عغ الخجمات التعميسية فقج وفخت داخل ىحا السجسع )     
  %(.40التي وصل إلييا فقج بمغت ) نجازتػسصة ومجرستيغ إعجادية، وأما عغ ندبة اإلم

 إلى( عامل إضافة 250أما عغ عجد العسال الحيغ يعسمػن ضسغ ىحا السذخوع فقج بمغ عجدىع )و      
 .(2) عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ

وقج اختمفت أنػاع الذقق والترسيع في ىحا السذخوع تبعًا لحجع السداحة التي تذغميا كل شقة      
( 20) وصػرة( 14) خخيصةو   (.28ججول )( أنػاع، وكسا ىػ مػضح في 4) إلىفيو، إذ قدست 

 تػضح مػقع السجسع.

 

 

 

 

                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
 .(11/3/0201بتاريخ )يػم االثشيغ السيشجس حامج مزخ كاضع، مجيخ السػقع، مقابمة شخرية مع  (0)
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 ( نؾع وعجد الذقق في مجسع البروج 28ججول )

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.       

 ضسؽ بمجية الرشيج. ( مؾقع مجسع البروج14خريظة )

 -عمى:السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد 

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1
 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2

 الشدبة %      العجد            السداحة / متر مربع نؾع الذقق

A 208 630 24.5 

B 150 440 17.1 

C 130 752 29.2 

D 120 750 29.2 

 %100 2572 السجسؾع
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 مجسع البروج البشايات في ( 20صؾرة )                       

 (15/3/2021)السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ  

 مجسع اليسامة  2-2-2-3

ُيعجُّ مغ السذاريع االستثسارية السيسة في القصاع الدكشي في العاصسة بغجاد، والحؼ يقع في      
مشصقة حي العجل التابعة لبمجية السشرػر، مجاور األسػاق السخكدية )سابقًا( ويقع أيزًا عمى شخيق 

 بغجاد بجشػبيا.الغدالية الدخيع والحؼ يخبط شسال مجيشة 

( وحجة سكشية متكاممة الخجمات، 868) ( ليػفخ2م 107500ويذغل ىحا السذخوع مداحة تبمغ )    
د صحي ومخكد تجارؼ مخك إلىويػفخ أيزًا مشذآت خجمية تذسل رياض أشفال ومجارس، إضافة 

 .(1)مميػن دوالر أمخيكي (170وبكمفة إجسالية بمغت )، وفزاءات واسعة

( عسارة 21( شػابق و)10( مشيا بػاقع )7مػدية، )ا( عسارة سكشية ع28سع مغ )جالسيتكػن ىحا    
( وحجات سكشية، وقج وفخ ىحا السذخوع العجيج مغ فخص العسل 4( شػابق ولكل شابق )8بػاقع )

                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
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( عامل مع عجد مغ 200لمذباب العاشميغ وبكافة االختراصات، إذ بمغ عجد العامميغ فيو )
 السيشجسيغ.

غ مغ حيث الترسيع والسداحة غ نػع الػحجات الدكشية في ىحا السذخوع، فيي عمى نػعيأما ع   
( يػضح نػع وعجد تمظ الػحجات في مجسع اليسامة الدكشي وقج بمغت ندبة إنجاز 29ججول )و 

( 22، 21( والرػر )15ة )صخخيو  .(1) %( 80ما يقارب ) إلىالسذخوع مخاحل متقجمة وصمت 
 تػضح مػقع السجسع.

 ( وعجد الذقق في مجسع اليسامة 29ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقق

A 167 400 46 

B 129 468 54 

 %100 868 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.  

 

 

 

 

                                           

 .(18/3/0201بتاريخ )يػم الخسيذ سيف شو، السكيع،  لسيشجسامقابمة شخرية مع  (1)
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 ضسؽ بمجية السشرؾر ( مؾقع مجسع اليسامة15خريظة )                

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )GeoEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةال -1

 (.Arcgis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع اليسامة الحجائق التي تفرل بيؽ األبشية في ( 21) ةصؾر    

 (.18/3/2021السيجانية صػرة التقصت يػم الخسيذ بتاريخ )السرجر: الجراسة       

 ( مسرات السذاة والحجائق وأعسجة اإلنارة في مجسع اليسامة 22صؾرة )  

 (.18/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الخسيذ بتاريخ )     
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 مجسع األخؾة  3-2-2-4

مشصقة العامخية عمى أرض زراعية ضسغ حجود بمجية تع أنذاء ىحا السذخوع الدكشي في       
السشرػر، بالقخب مغ القخية العخاقية لأليتام )سابقًا( وبالقخب مغ شخيق مصار بغجاد الجولي. يذغل ىحا 

مغ السذاريع الدكشية الكبيخة والسيسة في القصاع الدكشي  عجّ ( ويُ 2م 500000السذخوع مداحة تبمغ )
لسجيشة بغجاد، والحؼ سيداىع في حال إنجازُه مع باقي السذاريع األخخػ بسعالجة ازمة الدكغ الستفاقسة 

( 36) فييا، وذلظ مغ خالل تػفيخه وحجات سكشية مصابقة لمسعاييخ االسكانية. يتكػن ىحا السذخوع مغ
( شػابق وبػاقع 5) ( وحجة سكشية، عمسًا ان كل بشاية تتكػن مغ3928بحلظ سيػفخ )مػدية، و ابشاية ع

( وحجات سكشية لكل شابق، ويحتػؼ ىحا السجسع ضسغ مداحتو عمى مخاكد تجارية وخجمات 4)
تعميسية، ومخكد شخشة، ومداحات خزخاء واسعة تفرل بيغ البشايات وتحيط بسػقع السجسع، واما عغ 

 .(1) ( دوالر أمخيكي170099537لمسذخوع فقج بمغت ) الكمفة اإلجسالية

، وكسا ان (2)( عامل مع عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ 500وقج بمغ عجد العالسيغ في ىحا السذخوع )
، وليحا ىحا السذخوع تشػعت فيو الذقق والتراميع وذلظ الختالف السداحات التي تذغميا تمظ الذقق

( يػضح نػع وعجد تمظ الػحجات في مجسع األخػة الدكشي، وقج 30ججول )ثالث أنػاع، و  إلىقدست 
( تػضح 23) صػرة( و 16) خخيصةو  %( مغ ندبة اإلنجاز الكمي. 40بمغت ندبة انجازه حػالي )

 مػقع السجسع.

 ة( نؾع وعجد الذقق في مجسع األخؾ 30ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقق

A 141 790 20.1 

B 161 1960 49.9 

C 181 1178 30.0 

 %100 3928 السجسؾع

 .السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية

                                           

 .2020)بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة  ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 (.18/3/0201في يػم الخسيذ بتاريخ ) ميجؼ سالعمقابمة شخرية مع مجيخ السذخوع السيشجس،  (0)
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 ضسؽ بمجية السشرؾر ( مؾقع مجسع األخؾة16خريظة )    

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:    

 .2020( متخ لدشة 1السكانية )، الجقة Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 ( مجسع األخؾة 23صؾرة )                             

 .(18/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الخسيذ بتاريخ )  

  مجسع الجيؾان 3-2-2-5

بمجية  حجودتع أنذاء مجسع الجيػان الدكشي عمى أرض زراعية في مشصقة البكخية والػاقعة ضسغ      
مقابل مشصقة الغدالية وبالقخب مغ الصخيق الدخيع )بغجاد_ الخمادؼ(. تبمغ ويقع ىحا السذخوع  السشرػر،

   يسة في مجيشة بغجاد، ( وُيعّج أيزًا مغ السذاريع الدكشية الكبيخة والس2م 425000مداحة ىحا السذخوع )
سيػفخ ىحا ، و (1)( مميػن دوالر أمخيكي 189( بشاية سكشية وبكمفة إجسالية بمغت )69) إذ يتكػن مغ

كل بشاية تتكػن  ان( وحجة سكشية عمى شكل عسارات سكشية، عمسًا 2208السذخوع في حال إنجازُه )
وقج أحتػػ ترسيع السذخوع عمى  .( وحجات سكشية8) ( شػابق وكل شابق يحتػؼ عمى4) مغ

 إلىمداحات خزخاء وفزاءات واسعة تحيط بو، وأيزًا عمى مخاكد صحية وتجارية، أما بالشدبة 
مجرستيغ ابتجائية ومجرسة متػسصة وأخخػ  ( مجارس،4) الخجمات التعميسية فقج بشي في ىحا السذخوع

مغ فخص العسل وباختراصات ويػفخ ىحا السذخوع العجيج  روضة وحزانة إلىإعجادية إضافة 
وقج خررت . (2)( عامل مع عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ 150مختمفة، إذ بمغ عجد العامميغ فيو )

مػضفي ديػان الخقابة السالية. وقج وصمت  إلى%( مغ الػحجات الدكشية في ىحا السجسع 35ندبة )
                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 .(12/3/0201) األربعاء بتاريخ أياد الجبػرؼ في يػمالسكيع، مقابمة شخرية مع السيشجس  (0)
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جاز الكمي لمسذخوع، وفي ىحا %( مغ ندبة االن 70مخاحل متقجمة اؼ ما يقارب ) إلىندب االنجاز 
السذخوع تختمف نػع الػحجات الدكشية وترسيسيا تبعًا الختالف السداحة التي تذغميا كل وحجة مشيا، 

( 24) صػرة( وا17) خخيصةو  (.31ججول )نػعيغ، وكسا ىػ مبيغ في  إلىات وليحا قدست ىحِه الػحج
 تػضح مػقع السجسع.

 ( عجد ونؾع الذقق في مجسع الجيؾان 31ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقق

A 110 690 31.25 

B 130 1518 68.75 

 % 100 2208 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية. 

 ضسؽ بمجية السشرؾر ( مؾقع مجسع الجيؾان17خريظة )

 
 -الباحث باالعتساد عمى:السرجر مغ عسل  

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع الجيؾان ارتفاع البشايات ألربع طؾابق في ( 24صؾرة )        

 (.10/3/2021يػم األربعاء بتاريخ ) السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت

 مجسع مؾرونا  3-2-2-6

تع أنذاء مذخوع مجسع مػرونا الدكشي عمى قصعة ارض في مشصقة العخصات والتابعة لبمجية     
( بشايات، ويعج مغ السذاريع 5) ( ويتكػن مغ2م7500ويذغل السذخوع مداحة ) الكخادة الذخقية.

قبل ىيئة استثسار بغجاد والتي ستداىع في سج بعس مغ الشقز  الدكشية االستثسارية والسسشػحة مغ
( وحجة سكشية 170الكبيخ في الصمب عمى الدكغ الحؼ يعاني مشو سكان مجيشة بغجاد. يػفخ السجسع )

( شابق وبػاقع شقتيغ لكل شابق، 17) عمى شكل عسارات عسػدية، عمسًا أن كل عسارة تتكػن مغ
وخجمات تعميسية متسثمة بخياض األشفال ومجرسة ابتجائية، وبكمفة وجػد مخكد تجارؼ  إلىباإلضافة 

أما عغ عجد العسال الحيغ يعسمػن في ىحا السذخوع فقج بمغ . (1)( مميػن دوالر أمخيكي 98بمغت )
.  (1) %(35( عامل مع عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ، واما عغ ندبة اإلنجاز فقج بمغت )45عجدىع )

جج ان يسيا في ىحا السذخوع تبعًا لحجع السداحة التي تذغميا كل شقة، لحلظ نتختمف نػع الذقق وترس
 .( يبيغ نػع وعجد الػحجات الدكشية في مجسع مػرونا الدكشي32ججول )النػعيغ، و  إلىالذقق مقدسة 

 ( تػضح مػقع السجسع.25) صػرة( و 18) خخيصةو 

 
                                           

 .2020 ، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشةىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 .(14/3/2021بتاريخ )يػم األحج ، مقابمة شخرية مع السيشجس سشان أميخ (2)
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 ( نؾع وعجد الؾحجات الدكشية في مجسع مؾرونا 32ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعداحة م الذقق نؾع

A 250 85 50 % 

B 250 85 50 % 

 % 100 170 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

 ضسؽ بمجية الكرادة الذرقية. ( مؾقع مجسع مؾرونا18خريظة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:   
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا  -1
 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2
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 في مشظقة عرصات اليشجية. ( مجسع مؾرونا25صؾرة )

 (.14/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم األحج بتاريخ )   

 مجسع جؾاىر دجمة  3-2-2-7

يقع ىحا السذخوع ضسغ حجود بمجية الكاضسية، عمى شارع السحيط في مشصقة الكاضسية، وُيعجُّ مغ     
ويذغل مداحة  .السذاريع الستكاممة الخجمات إذ يتسيد بسػقعو الحؼ يصل عمى ضفاف نيخ دجمة

 مغ سػدؼ، عمسًا انو يتكػن ( وحجة سكشية وبشسط ع1350( حيث يػفخ ىحا السذخوع )2م 135000)
( شابق، وكل 15( األخخػ فيي بػاقع )8) ( شابق، أما البشايات12( مشيا تتكػن مغ )7( بشاية، )15)

 ( وحجات سكشية.8شابق يحتػؼ عمى )

 %( 50بشدبة )و مرسسة لعدل الحخارة  )دبل كالس( وتستاز ىحِه البشايات بػاجيات زجاجية     
، ومغ السالحع في ىحا السذخوع ان الػحجات الدكشية عرخيًا مسيداً اعصاء البشاية مشطخًا  إلى باإلضافة

تتشػع مداحاتيا، إذ تسثمت بخسذ مداحات، لتالئع أنػاع الصمب عمييا وبحدب حجع العائمة ومدتػاىا 
 .السعيذي

وصل السذخوع ( يػضح أنػاع وعجد الػحجات الدكشية في مجسع جػاىخ دجمة الدكشي، وقج 33) وججول
%( مغ ندبة اإلنجاز الكمي. يداىع ىحا  75بمغت الشدبة ) إذمخاحل متقجمة في مدألة انجازه  إلى

احتػاء  إلى( عامل وباختراصات مختمفة، باإلضافة 150السذخوع في تػفيخ فخص عسل ألكثخ مغ )
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، (1)السذخوع عمى مداحات خزخاء واسعة تحيط بو، ومخاكد تجارية وخجمات تعميسية ومخافق عامة 
 ( تػضح مػقع السجسع.26) صػرة( وا19) خخيصةو  .(2)( مميػن دوالر أمخيكي 171وبكمفة بمغت )

 ( عجد وأنؾاع الؾحجات الدكشية في مجسع جؾاىر دجمة33ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقة

A 203 660 48.9  

B 182 330 24.4  

C 138 330 24.4  

D 333 15 1.1  

E 338 15 1.1  

 % 100 1350 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

 

 

                                           

 (.01/3/0201)، يػم الخسيذ بتاريخ السيشجس عجنان عبج السجيجمقابمة شخرية مع مجيخ السذخوع،  (1)

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (0)
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 ضسؽ بمجية الكاعسية ( مؾقع مجسع جؾاىر دجمة19خريظة )            

 -الباحث باالعتساد عمى:السرجر مغ عسل 

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع جؾاىر دجمة الفزاءات الؾاسعة في ( 26صؾرة )             

 (.25/3/2021يػم الخسيذ بتاريخ )السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت 

 مجسع جؾىرة السحيط  3-2-2-8

( والتي تقع ضسغ أراضي بمجية 2م 20000) تع أنذاء ىحا السذخوع عمى مداحة أرض تقجر     
الكاضسية، بالقخب مغ بػابة بغجاد الذسالية. وُيعجُّ ىحا السذخوع مغ السذاريع الدكشية االستثسارية التي 

جانب  إلىتػفيخه وحجات سكشية ليداىع  إلىإضافة  ،في العاصسة بغجادتذكل واجية فشية ومعسارية 
في الخصيج الدكشي لمسجيشة. يتكػن مجسع جػىخة  السذاريع األخخػ في سج جدء مغ الشقز الحاصل

( وحجة 226( مشيا سكشية، تػفخ في حال إنجازىا )5مػدية، )ا( بشايات ع6السحيط الدكشي مغ )
 ( وحجات سكشية. 8( شػابق، كل شابق يحتػؼ عمى )7سكشية، وكل بشاية تتكػن مغ )

بق، يزع مػل تجارؼ بأربع شػابق، أما السبشى الدادس فيػ مبشى خجمي تخفييي متعجد الصػا     
ترسيع مداحات خزخاء ومػاقف سيارات واسعة، وأن أىع ما يسيد مػقع  إلىونادؼ تخفييي، إضافة 

إحاشتو مػقعو ببداتيغ نخيل واسعة، مسا يديج مغ  إلىالسذخوع ىػ وقػعو قخب نيخ دجمة، إضافة 
%(  85. وقج بمغت ندب إنجازه )(1) ي( مميػن دوالر أمخيك10جساليتو، وكانت كمفة ىحا السذخوع )

( عامل مع عجد مغ 155أما مغ ناحية تػفيخه لفخص العسل فقج بمغ عجد العامميغ في ىحا السذخوع )
                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
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( أنػاع مغ الػحجات الدكشية اختمفت بالسداحة 5. وقج تزسغ ىحا السذخوع )(1)السيشجسيغ والفشييغ 
ية في مجسع جػىخة نػع وعجد الػحجات الدكش( والحؼ يػضح 34) ججولي فمػضح ا والدعخ، وكس

 ( تػضح مػقع السجسع.27) صػرة( وا20) خخيصةو  السحيط الدكشي.

 ( نؾع وعجد الؾحجات الدكشية في مجسع جؾىرة السحيط34ججول )

 الشدبة % العجد السداحة / متر مربع نؾع الذقق

A 190 84 37.2 

B 180 84 37.2 

C 158 21 9.3 

D 330 26 11.5 

E 300 11 4.9 

 % 100 226 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

                                           

 .(25/3/2021، يػم الخسيذ بتاريخ )السيشجس ىاشع عبج الخب ميجؼمع مقابمة شخرية  (1)
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 .ضسؽ بمجية الكاعسية ( مؾقع مجسع جؾىرة السحيط20خريظة )           

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 .2020( متخ لدشة 1السكانية )، الجقة Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا-1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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  مجسع جؾىرة السحيطواجيات األبشية في ( 27صؾرة )

 (.25/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الخسيذ بتاريخ )   

 مجسع أبؽ فرناس  3-2-2-9

مشصقة التاجيات ضسغ حجود بمجية الكاضسية، والحؼ أنذئ ىحا السذخوع عمى أرض زراعية في      
وىػ مذخوع متكامل الخجمات،  ،يقع عمى الصخيق السؤدؼ لجدخ السثشى مقابل معيج الشفط العخبي

احتػائو  إلىحيث يحتػؼ عمى مخكد تجارؼ وآخخ صحي ومجارس ابتجائية ورياض أشفال، إضافة 
( وىػ مغ السذاريع 2م 225000احة السذخوع )عمى مخكد شخشة ومػاقف واسعة لمديارات. بمغت مد

 األعطسية والكاضسية قزاءؼالدكشية االستثسارية التي تستاز بسػقعيا الحؼ يقع قخب نيخ دجمة بيغ 
 ( مميػن دوالر أمخيكي. 189وبكمفة بمغت )

( 44عمسًا إنو يتكػن مغ ) مػدية،ا( وحجة سكشية، متسثمة ببشايات ع2112ويػفخ ىحا السذخوع )    
ذلظ  إلى. إضافة (1)( وحجات سكشية 6( شػابق لكل مشيا، كسا يحتػؼ كل شابق عمى )8بػاقع ) بشاية

  وسيكػن ليا دور كبيخ في راحة ساكشيو،  ان السجسع يحتػؼ عمى مداحات خزخاء واسعة تحيط بوِ 

                                           

 (.11/3/0201، بتاريخ )السيشجس محسػد شاكخمقابمة شخرية مع  (1)
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السياه الرخف الرحي، وأىع ما يسيد وايزًا وجػد ميبط لمصائخات، ومحصة غاز ومحصة لسعالجة 
 .%( مغ الصاقة الخئيدية20السذخوع ىػ استخجامو لمصاقة الذسدية وبشدبة )

ومغ السؤمل ان يداىع السذخوع بعج إنجازه بالكامل في التخفيف مغ حجة آزمة الدكغ التي      
لمذباب وبكافة يعانييا ساكشي العاصسة بغجاد، فزاًل عغ ذلظ تػفيخه العجيج مغ فخص العسل 

 . (1)عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ  إلى( عامل إضافة 143االختراصات، إذ بمغ عجد العامميغ فيو )

%( أما عغ نػع الذقق وترسيسيا وسعخىا في 58نجاز ىحا السذخوع ما يقارب )إوقج بمغت ندبة     
 إلىقدست ىحِه الذقق  حلظىحا السذخوع فيي تختمف تبعًا لحجع السداحة التي تذغميا كل شقة فيو، ل

 ( تػضح مػقع السجسع.28) صػرة( وا21) خخيصةو  (.35ججول )ثالث أنػاع، وكسا ىػ مبيغ في 

 ( نؾع وعجد الؾحجات الدكشية في مجسع أبؽ فرناس 35ججول )

 ة.مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجاني
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .2020 ، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشةىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 الشدبة % العجد السداحة / متر مربع نؾع الذقق

A 156 704 33.3 

B 130 704 33.3 

C 120 704 33.3 

 % 100 2112 السجسؾع



 التوزيع اجلغرايف واملؤشرات اإلسكانية للمجمعات السكنية يف مدينة بغداد ..................الفصل الثالث...........

   122  
 

 ضسؽ بمجية الكاعسية. ( مؾقع مجسع أبؽ فرناس21خريظة )        

 
 

 -جر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:السر     

 .2020لدشة  ( متخ1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع أبؽ فرناس البشايات العسؾدية في ( 28صؾرة )  

 (.16/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الثالثاء بتاريخ )

 مجسع العظيفية  3-2-2-10

 لعصيفية ضسغ حجود بمجية الكاضسيةتع أنذاء ىحا السذخوع عمى قصعة أرض زراعية في مشصقة ا     
( مميػن دوالر 35والحؼ يتسيد بإشاللتو السباشخة عمى ضفاف نيخ دجمة، وبكمفة أجسالية بمغت )

( وىػ مغ السذاريع الدكشية االستثسارية 2م7500. ويذغل ىحا السذخوع مداحة تبمغ )(1) أمخيكي
والسقامة في العاصسة بغجاد، والحؼ سيداىع في سج بعس الشقز الحاصل في الصمب عمى الدكغ 

مػدية، عمسًا ان السذخوع يتكػن مغ ا( وحجة سكشية، متسثمة بعسارات ع416نجازه )ـإفييا، إذ يػفخ بعج 
وجػد مخكد ذلظ  إلى( وحجات سكشية، إضافة 8( شابق وبػاقع )13) إلى( بشايات، وكل بشاية تختفع 4)

صحي وتخفييي وخجمات تعميسية تتسثل بخياض األشفال ومجرستيغ )ابتجائية ومتػسصة(. وأما عغ عجد 
   . (2)عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ  إلى( عامل إضافة 75العامميغ في ىحا السذخوع فقج بمغ عجدىع )

تختمف أنػاعيا وتراميسيا، ولحلظ قدست  التي تذغميا كل شقة داخل السجسع وتبعًا لحجع السداحة
( تػضح مػقع 29) صػرة( وا22) خخيصةو  (.36ججول )في أربع أنػاع. وكسا ىػ مػضح  إلىالذقق 

 السجسع.
                                           

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 (.12/3/0201) يػم األربعاء فالح أحسج في السكيع، مقابمة شخرية مع السيشجس (0)
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 ة( نؾع وعجد الذقق في مجسع العظيفي36ججول )
 النسبة % العدد / متر مربعمساحة لا الشمك نوع

A 242 422 2313 

B 432 422 2114 

C 432 423 2515 

D 425 12 2413 

 % 422 143 المجموع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.    

 ضسؽ بمجية الكاعسية( مؾقع مجسع العظيفية 22خريظة )          

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 .2020( متخ لدشة 1الجقة السكانية )، Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا-1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع العظيفية احجى البشايات قيج اإلنجاز في ( 29صؾرة )

 (.10/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم األربعاء بتاريخ )   

 مجسع سؾمؾ  3-2-2-11

وىػ أحج السذاريع الدكشية االستثسارية والسشفحة في العاصسة بغجاد، والحؼ سيداىع مع بكية       
زمة الدكغ الحؼ يعانييا العخاق بذكل عام والعاصسة بذكل أالسذاريع الدكشية في حل جدء مغ 

خاص، حيث يتسيد ىحا السذخوع بسػقعو الحؼ يصل عمى بحيخة نرب الذييج، وبشاءه الحجيث 
وقج تع أنذاء ىحا السذخوع في  ججيج لمدكغ السعاصخ في العاصسة. ، وليحا فيػ مفيػموالستصػر

مشصقة شارع فمدصيغ والتابعة لبمجية الغجيخ والحؼ يقع عمى أحج الصخق الخئيدة في العاصسة والحؼ 
يدسى )دمحم القاسع( وشغل السذخوع والحؼ خرز لسػضفي وزارة الشفط )شخكة تدػيق الشفط سػمػ( 

( مميػن 78وبكمفة بمغت ) ( وحجة سكشية453السداحة سيػفخ )( وبيحِه 2م 85000حة بمغت )بسدا
 ابقػ ( ش5-4( بشاية، تتخاوح ارتفاعات البشايات في السذخوع بيغ )31ويتكػن مغ ) .(1) دوالر أمخيكي

عات أبشية خجمية ذات بشى تحتية متكاممة وقا إلىإضافة  ( وحجات سكشية لكل شابق4وبػاقع )
أمشي ومجسػعة مغ السصاعع ومخكد تجارؼ ومحصة وقػد ومػاقف  لمسشاسبات ومبشى ادارؼ، وأخخ

سيارات. فزاًل عغ تػفيخه العجيج مغ فخص العسل لمذباب العاشميغ، وبحلظ تحقق أحج األىجاف 

                                           

 .2020 ، لدشة)بيانات غيخ مشذػرة( ىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)
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أما عغ الػحجات الدكشية فقج  .(1)السشذػدة مغ تشفيح السذاريع االستثسارية وفي مختمف القصاعات 
ىحا السذخوع، وكسا ىػ مبيغ  أربع أنػاع حدب الشػع والسداحة التي تذغميا كل وحجة في إلىقدست 

 ( تػضح مػقع السجسع.30) صػرة( وا23) خخيصةو  .(37ججول )في 

 ( عجد وأنؾاع الؾحجات الدكشية في مجسع سؾمؾ37ججول )
 النسبة % العدد المساحة / متر مربع نوع الشمك

A 222 425 2513 

B 455 482 2315 

C 452 422 2214 

D 425 13 2413 

 % 422 158 المجموع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

 رضسؽ بمجية الغجي ( مؾقع مجسع سؾمؾ23خريظة )                       

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Ge oEyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا  -1
 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج ) -2

                                           

 (.7/3/0201بتاريخ ) يػم األحج السيشجس دمحم خالج،مجيخ السػقع، مقابمة شخرية مع ( 1)
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 مجسع سؾمؾالبشايات الدكشية في ( 30صؾرة )

 (.7/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم األحج بتاريخ )

 مجسع دار الدالم. 3-2-2-12

تع أنذاء ىحا السذخوع عمى أرض مصار السثشى، والحؼ يقع عمى شارع السصار الدخيع، والقخيب      
مغ محصة سكظ حجيج بغجاد، ومخآب العالوؼ، والحؼ يقع ضسغ حجود بمجية مخكد الكخخ، وبكمفة بشاء 

مغ  عجوي( 2م 125000ويذغل ىحا السذخوع مداحة ). (1)( مميػن دوالر أمخيكي215إجسالية بمغت )
( وحجة سكشية في 2356السذاريع الدكشية الكبيخة والسيسة في مشصقة الجراسة، إذ سيػفخ ىحا السذخوع )

حال إنجازه، وسيداىع في سج بعس الشقز الكبيخ في الصمب عمى الدكغ، لصالسا عانى سكان مجيشة 
بدبب اإلىسال مغ قبل  بغجاد ومازالػا يعانػن مغ ىحِه السذكمة والتي تفاقست في اآلونة األخيخة،

 الحكػمات الستعاقبة.

( بشاية سكشية 29( بشاية عسػدية، مشيا )32إّن العجد اإلجسالي لمبشايات في ىحا السذخوع ىػ )    
 ( وحجات سكشية.6( شابق، وكل شابق يتزسغ )14مػدية، وبارتفاع )اع

                                           

 .2020 ، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشةىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد( 1)
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ذخوع، وان أىع ما يسيد مجسع دار أما باقي البشايات الثالث فيي تذسل الفعاليات الخجمية في الس     
تراميع الداحات  إلىالدالم، ىػ أسمػب تشفيحُه العسخاني مغ خالل تراميسو الحجيثة، إضافة 

وُيعّج ىحا السجسع متكامل الخجمات، حيث يتزسغ مخكد  ،الخزخاء الػاسعة والتي تحيط بالسػقع
 إلىرس ابتجائية، وثانػية( إضافة تجارؼ كبيخ، وخجمات تعميسية متشػعة تذسل )رياض أشفال، ومجا

أما في مجال تػفيخ فخص العسل، فقج وفخ ىحا السذخوع العجيج مغ فخص  نادؼ تخفييي ومدبح مغمق.
( عامل بسا فييع مغ ميشجسيغ وفشييغ 500العسل وبسختمف االختراصات، إذ بمغ عجد العامميغ فيو )

وعشج  ( مغ ندبة اإلنجاز الكمي لمسذخوع%55يقارب )، وقج بمغت ندبة إنجاز السذخوع ما (1)وإدارييغ 
نػع الػحجات الدكشية، فيي تختمف حاليا حال باقي السجسعات مغ حيث الشػع والترسيع  إلىالتصخق 

( يػضح نػع وعجد الذقق في مجسع دار الدالم 38ججول )خسذ أنػاع، و  إلىدعخ، فقج قدست وال
 قع السجسع.( تػضح مػ 31) صػرة( وا24) خخيصةو  الدكشي.

 ( نؾع وعجد الذقق في مجسع دار الدالم38ججول )    

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقق

A 250 400 17 

B 200 350 14.9 

C 170 450 19.1 

D 160 630 26.7 

E 133 526 22.3 

 %100 2356 السجسؾع

 السيجانية.السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة     

                                           

 (.00/3/0201شخرية مع السيشجس السكيع، أيياب عبج العديد، في يػم االثشيغ بتاريخ ) مقابمة (1)
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 ضسؽ بمجية مركز قزاء الكرخ ( مؾقع مجسع دار الدالم24خريظة )

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا -1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع دار الدالم أرتفاعات األبشية في ( 31صؾرة )

 (.22/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت في يػم االثشيغ بتاريخ ) 

 مجسع بيت الحكسة. 3-2-2-13

أنذئ مذخوع بيت الحكسة في شارع حيفا ضسغ حجود بمجية مخكد الكخخ، وبالقخب مغ ديػان      
. يتألف ىحا السذخوع والحؼ الحجيثةالخقابة السالية، والحؼ ُيعجُّ مغ السذاريع الدكشية االستثسارية 

 خرز لسشتدبي بيت الحكسة، مغ بشايتيغ، وقج تع ترسيسو وفق أحجث التراميع السعسارية، حيث
( وحجة سكشية، وقج بمغت 16( شابق وكل شابق يحتػؼ عمى )11( وحجة سكشية، بػاقع )352يػفخ )

. وفي حال إنجازه سيزيف ىحا السجسع وحجات سكشية (1)( دوالر أمخيكي 13331280كمفة إنذاءه )
 جانب ذلظ وفخ فخص عسل إلىو  ،%(25نجاز فيو )وتبمغ ندبة اإل رصيج السجيشة الدكشي، إلىحجيثة 

السيشجسيغ والفشييغ  إلى( عامل إضافة 100عجيجة وبسختمف االختراصات، حيث بمغ عجد العامميغ )
 صػرة( وا25) خخيصةو  (.39ججول )فيي عمى نػعيغ وكسا ىػ مػضح في ، أما عغ نػع الذقق (2)
 ( تػضح مػقع السجسع.32)

                                           

 .2020 ، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشةىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد (1)

 (.8/3/0201بتاريخ )يػم االثشيغ احسج دمحم رشيج، السكيع، ( مقابمة شخرية مع السيشجس 0)
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 ( نؾع وعجد الذقق في مجسع بيت الحكسة39ججول )

 الشدبة % عجدال متر مربع /سداحة ال نؾع الذقق

A 150 200 56.8 

B 130 152 43.2 

 % 100 352 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

 ضسؽ بمجية مركز قزاء الكرخ. ( مؾقع مجسع بيت الحكسة25خريظة )

 -لسرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:ا

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةلا-1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع بيت الحكسة األساسات في ( 32صؾرة )

 (8/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )

 مجسع مداكؽ بغجاد  3-2-2-14

يقع مجسع مداكغ بغجاد في مشصقة الحارثية، نياية شارع الكشجؼ بسحاذاة جدخ القادسية، وبالقخب      
والحؼ يذغل  ،مغ شارع الديتػن، والحؼ أنذئ عمى قصعة أرض واقعة ضسغ حجود بمجية مخكد الكخخ

( وُيعجُّ أحج السذاريع الدكشية االستثسارية والسشفحة في العاصسة بغجاد، والحؼ يػفخ 2م 40000مداحة )
خجمية  خافقم هخ يتػف إلى( وحجة سكشية، متسثمة ببشايات عسػدية متكاممة الخجمات، إضافة 576)

  .(1)( مميػن دوالر أمخيكي 54جسالية )اإل توت كمفبمغوتخفييية وصحية وتعميسية متشػعة، وقج 

( وحجات 4) ( شابق، وقج أحتػػ كل شابق عمى12( بشاية بػاقع )12ويتكػن ىحا السذخوع مغ )    
سكشية، ويتزسغ أيزًا السذخوع مداحات خزخاء وفزاءات تفرل بيغ البشايات، لتجعل مغ السجسع 

فزاًل الكمي لمسذخوع،  %( مغ ندبة االنجاز 30بيئة سكشية صحية لداكشيو، وقج بمغت ندبة انجازه )
( 130عغ اتاحة فخص عسل كثيخة أمام الذباب وبكافة االختراصات، إذ بمغ عجد العامميغ فيو )

  .عجد مغ السيشجسيغ والفشييغ إلىفة ال إضعام
                                           

 .2020 ، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشةىيئة استثسار بغجاد ،محافطة بغجاد( 1)
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وأما عغ نػع الػحجات الدكشية ضسغ ىحا السذخوع، فيي كحلظ تختمف مغ حيث الشػع والترسيع     
 (.40ججول )، وكسا ىػ مبيغ في (1)( أنػاع 6) إلىمقدسة تبعًا لمسداحة التي تذغميا، لحا نججىا 

 ( تػضح مػقع السجسع.33) صػرة( وا26) خخيصةو 

 ( عجد وأنؾاع الؾحجات الدكشية في مجسع مداكؽ بغجاد40ججول )

 الشدبة % عجدال / متر مربعسداحة ال نؾع الذقق

A1 250 90 15.6 

A2 215 110 19.1 

A3 185 115 19.9 

B1 180 100 17.3 

B2 140 85 14.8 

B3 130 76 13.3 

 % 100 576 السجسؾع

 السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية.

 

 

                                           

 (.09/3/0201بتاريخ ) في يػم االثشيغ أحسج كاضع،السكيع، ( مقابمة شخرية مع السيشجس 1)
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 ضسؽ بمجية مركز قزاء الكرخ ( مؾقع مجسع مداكؽ بغجاد26خريظة )

 -السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  رػرةال-1

 (.Arc gis 10.5الجراسة السيجانية وبخنامج )-2
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 مجسع مداكؽ بغجاد  استسرار اعسال البشاء في (33صؾرة )

 .29/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ ) 

 ساسية لسإسكان في مشظقة الجراسةاأل عاييرالس 3-3

 كبخػ العخاقية ومشيا مجيشة بغجادِإنَّ ضخامة أزمة الدكغ في العخاق وخاصة في مخاكد السجن ال      
يسكغ لسديا وبذكل واضح مغ خالل اكتطاظ أعجاد الداكشيغ في الػحجات الدكشية، والستسثمة 

ات الدكشية القائسة أصال أو لقصع األراضي، حيث يالحع ان بالتقديسات الفخعية )الغيخ قانػنية( لمػحج
ذلظ التقادم  إلىعجد األسخ التي تذغل وحجة سكشية واحجة )مفخزة رسسيًا( في ازدياد مدتسخ، إضافة 

في الخصيج الدكشي السػجػد حاليًا، وما نتج عشو مغ تجىػر في مدتػػ الػحجة الدكشية مغ الشاحية 
ومغ ىشا تبخز أىسية السؤشخات والسعاييخ االسكانية، إذ تيجف ىحِه السعاييخ وبذكل  اإلنذائية والخجمية.

تحجيج جسيع الزػابط التي تزسغ بيئة سكشية تختقي برحة ورفالية السجتسع وجعل السدكغ  إلىعام 
. وىشاك ارتباط وثيق بيغ معاييخ (1) أكثخ أمشًا ومالئسة لإلندان محققًا لصسػحاتو في حياة أفزل

 سكان وبيغ األبعاد االجتساعية واالقترادية والحزارية والبيئية ألؼ مجيشة.اال

                                           

وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق، ( 1)
 .23، ص2018
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كسا وتختبط ىحِه السعاييخ وبذكل كبيخ بالتحػالت التي تسخ بيا السجيشة ونطختيا السدتقبمية وكحلظ    
ئسة بتذخيز ومعالجة السذاكل االسكانية الػاقعية التي تػاجييا، وذلظ عغ شخيق تقجيع السعاييخ السال

 -:(1) إلىوالتي تتشاسب مع تمظ التحجيات. وتشقدع السؤشخات األساسية 

 التخظيظية  عاييرالس 3-3-1

 تشطيع السحجدات الستعمقة بالخرائز التالية: إلىالتخصيصية ألؼ مجسع سكشي  عاييخوتيجف الس    

 وفقًا لعجد الدكان وعجد الػحجات الدكشية فيو. حجع السجسع الدكشيأواًل_  

 .نػع الػحجات الدكشية في السجسعات الدكشيةثانيًا_  

 الكثافات التخصيصية لمسجسعات الدكشية.ثالثًا_  

 السخافق الدكشية العامة. رابعًا_ 

 الفزاءات السفتػحة داخل السجسعات. خامدًا_ 

 تخظيط السجسعات الدكشية عاييرم 3-3-1-1

مػدية، وان االتي تػفخىا السجسعات الدكشية العتحجد وفقًا لعجد الدكان وعجد الػحجات الدكشية     
عتساد عمى حجع األسخة إلعتبارات التخصيصية ىػ تحجيج حجع السجسع الدكشي، أما باإلاليجف مغ ا

 ( أشخاص، أو باالعتساد عمى حجع الػحجات الدكشية التي يتكػن مشيا السجسع.5وبسعجل حجع يبمغ )

داكغ الستعجدة األسخ، مغ حيث ندبة مداحة البشاية الكمية ( يبيغ السؤشخات التخصيصية لمس41)ججولو 
وبػاسصة ىحِه السؤشخات سيتع معخفة  صافي السداحة الدكشية، وكحلظ الكثافة الدكانية واإلسكانية. إلى

السجسعات التي ىي ضسغ ىحِه السؤشخات والتي حققت الكفاءة في ىحا الجانب، والسجسعات التي 
 بقًا لتمظ السؤشخات.أخفقت في تحقيق الكفاءة ش

 

 

 

                                           

وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق  (1)
،2018. 
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 السؤشرات التخظيظية لمدكؽ الستعجد األسر (41ججول )

ندبة السداحة لمبشاية الكمية  نؾع الؾحجات الدكشية    
 صافي السداحة الدكشية إلى

 الكثافة اإلسكانية

 )وحجة سكشية/ىكتار(

 الكثافة الدكشية الرافية

 )شخص/ىكتار(    

 480 – 230 96 -47 1.30 – 0.65 طابق 4-2مشخفزة االرتفاع 

 780 – 240 192 – 60 1.90 – 1.20 طؾابق 8-5متؾسظة االرتفاع 

 960 -430 240 – 108 2.25 – 1.80 طابق 12-9 عالية االرتفاع

السرجر: وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في 
 .2018العخاق، 

وقج قام الباحث بتقديع السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد بحدب عجد الػحجات الدكشية 
 -:(1)( مدتػيات أساسية لتحجيج أحجام السجسعات الدكشية فييا وىي كاآلتي 5) إلى

وحجة  (1160-170)ويزع ىحا السدتػػ السجسعات الدكشية ضسغ الفئة األولى  السدتؾى األول:
( مجسعات، وىع )مجسع السحبة واليسامة والذعب ومػرونا وجػىخة السحيط 9سكشية، وقج بمغ عجدىا )

 والعصيفية وسػمػ وبيت الحكسة ومجسع مداكغ بغجاد(.

-1161)( مجسعات سكشية ضسغ الفئة العجدية 3حتػػ ىحا السدتػػ عمى )ا السدتؾى الثاني:
 خ دجمة ومجسع أبغ فخناس(.( وحجة سكشية، وىع )مجسع األيادؼ وجػاى2151

( 3)( وحجة سكشية، ويزع 3142-2152يقع ىحا السدتػػ ضسغ الفئة العجدية ) السدتؾى الثالث:
 )مجسع البخوج والجيػان ومجسع دار الدالم(. ةسكشي اتمجسع

إذ يزع ىحا السدتػػ )مجسع األخػة ومجسع بػابة العخاق( ضسغ الفئة العجدية  السدتؾى الرابع:
 وحجة سكشية.( 3143-4133)

 

                                           

، وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق (1)
 .2018)بيانات غيخ مشذػرة( 
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وُيعجُّ ىحا السدتػػ مغ أعمى السدتػيات مغ حيث عجد الػحجات الدكشية، والحؼ  السدتؾى الخامس:
 ( وحجة سكشية.5124-4134أحتػػ عمى مجسع واحج وىػ )مجسع الدىػر( ضسغ الفئة العجدية )

 (27) خخيصةو ( 42ججول )شطخ يُ 

ثسارية في مجيشة بغجاد لتحجيج أحجام السجسعات الدكشية االست ة( السدتؾيات األساسي42ججول )
 2020لدشة 

 الفئة *       اسم المجمع السكنً المستوٌات

 

 المستوى األول    

 المحبة

 الٌمامة

 الشعب

 مورونا

 جوهرة المحٌط

 العطٌفٌة

 سومو

 بٌت الحكمة

 مساكن بغداد

 

(171-1161) 

 

 

 

 

 

 المستوى الثانً    

 األٌادي

 جواهر دجلة

 أبن فرناس

 

(4434-2454) 

 البروج المستوى الثالث    

 دار السالم

 الدٌوان

(2452-8412) 

 األخوة المستوى الرابع    

 بوابة العراق

(8418-1488) 

 (5421-1481) الزهور المستوى الخامس   

 -السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:
 (.2/4/2021- 27/2الجراسة السيجانية لمسجة ) -1

 (.2قانػن استخخاج الفئات السمحق رقع ))*(        
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ثسارية في مجيشة بغجاد السدتؾيات األساسية لتحجيج أحجام السجسعات الدكشية االست (27خريظة ) 
 2020لدشة 

 
 -السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:

 (.2) اإلداريةالتقديسات  خخيصة -1
 (.42ججول ) -2

 كثافة استعساالت األرض عاييرم 3-3-1-2

وُتعخف الكثافة الدكشية بأنيا مكياس كسي لذجة إشغال األرض بالسشذآت أو الدكان. وأن عامل     
الديصخة عمى الكثافات الدكشية ُيعجُّ مغ العػامل األساسية السيسة لمتخصيط الشاجح الستعساالت 

تػفيخ الخجمات العامة )الشقل والبشى التحتية األرض، حيث تؤثخ ىحِه الكثافات تأثيخًا مباشخًا في عسمية 
االجتساعية وكحلظ مغ حيث الكع والشػع( ولسؤشخات كثافة استعساالت األرض أىجاف و الفشية مشيا 

 -:(1)رئيدة تتمخز بالتالي 
                                           

عخاق، وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في ال( 1)
0218.  
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 لغخض تحقيق مدتػػ مقبػل مغ الجانب البيئي وتحقيق مشافع عجيجة لدكان السجسعات الدكشية.-1
مالئسة بيغ أعجاد سكان السجسعات الدكشية وبيغ الصاقة االستيعابية لمخجمات ضسان مػازنة -2

 الستاحة في ىحِه السجسعات.
السحافطة عمى كفاءة استعساالت األرض ضسغ حيد الصمب التشافدي عمى العخض السحجود مغ -3

 األرض.
 العسل عمى تػفيخ شيف واسع مغ األشكال والتراميع الحزخية.-4
 باع الصمب الدكشي الستشػع داخل السجسعات الدكشية.العسل عمى إش-5

جانب تمظ األىجاف وجػب األخح بشطخ االعتبار لعجد مغ السبادغ العامة لمتخصيط الستكامل  إلى   
مػدية عمى االع يةدكشلمسذاريع الالستعساالت األرض والبيئة والخجمات التحتية والشقل، حيث يسكغ 

مدتػيات الكفاءة الػضيفية وكحلظ اقتراديات الحجع مغ جية البشى اختالف كثافاتيا أن تحقق أعمى 
التحتية وخجمات الشقل والخجمات االجتساعية مع ضسان السحافطة عمى البيئة، ويسكغ تمخيز السبادغ 

 :(1)العامة بسا يمي 
 تغصية الحاجة الدكشية الستدايجة وتقميل العجد في الخصيج الدكشي.-1
عجد الحالي في األراضي الدكشية في معطع السجن العخاقية وخاصة مجيشة التعامل األمثل مع ال-2

 بغجاد.
الشقل في تػقيع السذاريع الدكشية في أماكغ تذجع سكانيا عمى استخجام الشقل العام وتقميل االعتساد -3

 عمى السخكبات الخاصة.
الختابة في الذكل الحزخؼ ان تشػع الكثافات الدكشية في السذاريع الدكشية يداعج عمى تجشب -4

 وبالتالي تحقيق مذيج حزخؼ أكثخ جاذبية.
الصاقات االستيعابية العسل عمى جعل الكثافات الدكشية داخل السجسعات الدكشية تتالءم مع -5

بيا لمدكغ الستعجد األسخ ولمكثافات  صىسػ ( يبيغ السؤشخات التخصيصية وال43ججول )لمخجمات. و 
 اإلجسالية والرافية.

 
 
 
 

                                           

، وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق( 1)
0218. 
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 لية لمؾحجات الدكشية متعجد األسر( السؤشرات التخظيظية لمكثافات اإلجسا43ججول )  

الدكشية السداحة أنؾاع الؾحجات الدكشية      
الرافية مؽ السداحة 

 الدكشية اإلجسالية

 الكثافة الدكشية اإلجسالية

 )وحجة/ىكتار(

الكثافةالدكشية 
 اإلجسالية)شخص/ىكتار(

 320 - 120 72 -25 0.65 – 0.7 طابق (4-2) مشخفزة االرتفاع

 420 - 200 110 - 40 0.72 –0.62 ( طؾابق8-5متؾسظة االرتفاع )

 560 – 280 140 – 60 0.65- 0.47 فأكثر( طابق 9عالية االرتفاع )

والخيفي في السرجر: وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ 
 .2018العخاق، 

 السجتسعيةالتخظيظية لمخجمات  عاييرالس 3-3-1-3

اليجف مغ وجػد السخافق السجتسعية داخل السجسعات الدكشية، تػفيخ الخجمات بسدتػػ مالئع  ِإنّ     
ومقبػل، وبكفاءة عالية تمبي الحاجات االجتساعية والتعميسية لدكان تمظ السجسعات، وتتسثل ىحِه 

 (.والتخفييية والتجارية السخافق بأنػاع متشػعة مغ أبشية الخجمات )التعميسية والرحية

 :(1)تسج ىحِه السؤشخات عمى اعتبارات كثيخة مشيا وتع
نػع أبشية الخجمات داخل السجسعات الدكشية )حزانة، روضة، مجرسة ابتجائية وثانػية، ومخكد -1

 صحي ومخكد تجارؼ(.
 تحجيج أعجاد األشخاص السخجوميغ داخل السجسعات الدكشية.-2
 السخجوميغ فييا.العجد الكمي لدكان السجسعات وعجد األشفال -3
 السعجل الكمي لسداحة األراضي لألبشية الخجمية.-4
 بشاية الخجمات العامة. إلىالحج األعمى لسدافة الػصػل مغ البشاية الدكشية -5

( الحؼ يػضح السؤشخات التخصيصية لمخجمات االجتساعية مغ حيث نػع 44) ججول ومغ خالل
الخجمات، وأجسالي مداحات األرض السبشية وكحلظ الحج األعمى لسدافة الػصػل مغ السداكغ 

 أبشية الخجمات العامة داخل ىحِه السجسعات. إلىالستعجدة األسخ 

                                           

، والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاقوزارة األعسار واإلسكان  (1)
0218. 
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 التخظيظية لمسرافق السجتسعية الحزرية عاييرالس (44ججول )          
النسبة  نوع الفعالٌة ت

المئوٌة 
لعمر 

المستخدم 
من الحجم 

الكلً 
 للسكان

المئوٌة  النسبة
 لألشخاص المخدومٌن

األرض  مساحة
 )متر مربع(

المساحة الصافٌة 
للبناء )متر 

 مربع(

الكلٌة  المساحة
 للبناء )متر مربع(

المسافة 
المصوى 
للوصول 

)متر 
 مربع(

من الفئة  5-12 42181 الحضانات 1
 العمرٌة

لكل  43-45
 مستخدم

لكل  315-515
 مستخدم

لكل  4215-1
 مستخدم

822 

من الفئة  25- 52 5135 رٌاض األطفال 2
 العمرٌة

لكل  43-45
 مستخدم

لكل  311-513
 مستخدم

لكل  3-5125
 مستخدم

822 

المدارس  3
 االبتدائٌة

 

لكل  3185-1183 من الفئة العمرٌة 422 4511
 مستخدم

لكل  813-8
 مستخدم

لكل  115-8155
 مستخدم

522 

المدارس  4
 المتوسطة

لكل  1183-3185 35 5
 مستخدم

لكل  1-8152
 مستخدم

لكل  5145-1135
 مستخدم

522 

المدارس  5
 الثانوٌة

لكل  4211-4413 من الفئة العمرٌة 52 3123
 مستخدم

لكل  5-115
 مستخدم

لكل  315-515
 مستخدم

322 

من السكان  422 422 مركز صحً 6
 المخدومٌن

لكل  2143-2123
 شخص مخدوم

لكل  2125-218
 شخص مخدوم

21235-2121 
 لكل شخص مخدوم

4222-
322 

لكل  2152-2155 من السكان الكلً 422 55 مركز تجاري 7
 شخص مخدوم

2182-2125 
شخص  لكل

 مخدوم

لكل  2183-2182
 شخص مخدوم

522 

 4152 من الفئة العمرٌة 422 24141 مراكز الشباب 8
 لكل شخص مخدوم

2121 

لكل شخص 
 مخدوم

لكل شخص  2182
 مخدوم

322 

السرجر: وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في    
 .2018العخاق، 

 معايير السدافة 3-3-1-4

ويصمق عمى ىحِه السعاييخ باالرتجادات والسدافات الجنيا بيغ السباني، إذ ال يعتسج تحجيج مكان      
يعتسج أيزًا عمى االرتجادات وعمى  وإنساالسبشى ضسغ أؼ قصعة أرض عمى ندبة التغصية فقط 

 السدافات الجنيا التي تفرل بيغ ىحِه السباني، وُتعجُّ مغ أكثخ السعاييخ أىسية.
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ىحِه السعاييخ تبعًا لشػع الػحجة الدكشية، فيسا لػ كانت مشفخدة األسخ أو متعجدة، وليحِه تحجد     
 -:(1)السعاييخ أىجاف يسكغ ايجازىا بسا يمي 

 _ يسكغ مغ خالليا الحرػل عمى تيػية وإنارة مالئسة لجسيع الفزاءات الجاخمية في السبشى.أوالً 

لفعاليات في الػحجة الدكشية وتجشب فقجان الخرػصية _ الحرػل عمى إشاللة معقػلة لسختمف اثانياً 
 واإلزعاج.

_ ضسان تحقيق بيئة عسخانية مالئسة مع تجشب االزدحام والسحافطة عمى انزغاط الشديج في ثالثاً 
 نفذ الػقت.

 _ السحافطة عمى مداحات كافية ومشاسبة لمفعاليات الخارجية.رابعاً 

 جانب تمظ األىجاف تػجج عػامل مؤثخة باالرتجادات والسدافات التي تفرل البشايات وىي كالتالي: إلى

جسيع فزاءات  إلى_ يجب أن تؤمغ ىحِه السدافات دخػل كسية مشاسبة مغ أشعة الذسذ أوالً 
 السعيذة.

شخوط األمان تحقيق  إلى_ أن تمظ السدافات يجب أن تزسغ تقميل اإلزعاج مغ الصخفيغ وإضافة ثانياً 
 والسيسا الحخائق.

_ وجػب ارتباط السدافات بارتفاعات الػحجات الدكشية وبسحاور كل وحجة، عمى أن يخرز ثالثاً 
 لمسحػر الصػلي مدافة فرل أكثخ مغ السحاور الجانبية.

معايير الحج األعمى لمسدافات بيؽ األبشية الدكشية )الستعجدة األسر( والخجمات  3-3-1-4-1
 ةاالجتساعي

وتحجد ىحِه السعاييخ السدافات بيغ الػحجة الدكشية ضسغ العسارات الدكشية وبيغ السخافق العامة     
كفاءة تمظ السخافق  مػدية، وإن عسمية تحجيج ىحِه السدافات يديج مغاضسغ السجسعات الدكشية الع

الستعجدة األسخ ( يبيغ معاييخ الحج األعمى لمسدافات بيغ األبشية الدكشية 45)ججولوالخجمات، و 
 والخجمات والسخافق االجتساعية.

 

                                           

، وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق( 1)
0218. 
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 السدافات بيؽ األبشية الدكشية )الستعجدة األسر( والخجمات االجتساعية (45ججول )  

 السدافات الجنيا بيؽ السباني الدكشية والسرافق األخرى                     ت

 متخ( 300 – 200تتخاوح بيغ ) ساحات لعب األشفال             1

 متخ( 800 – 500تتخاوح بيغ ) ساحة األلعاب الخياضية            2

 متخ( 800) السشتده                      3

 متخ( 500) اإلدارة، السخكد الرحي، الجامع، مخكد شخشة، مخكد تجارؼ  4

 متخ( 300) الحزانة ورياض األشفال           5

 متخ( 500) مجرسة ابتجائية ومتػسصة           6

 -مغ عسل الباحث باالعتساد عمى: السرجر:     
وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في  -1

 .2018، العخاق

 2020لدكشية في مجيشة بغجاد لدشة السؤشرات التخظيظية لمسجسعات ا 3-3-2

السؤشخات التخصيصية ألؼ مجسع سكشي ىػ تشطيع السحجدات الستعمقة ببعس إنَّ اليجف مغ     
الخرائز وىي حجع السجسع الدكشي وفقًا لعجد الدكان وعجد الػحجات الدكشية فيو وكحلظ نػع 

( سيتع تقديع 41ججول )السخافق العامة، ومغ خالل  إلى الػحجات الدكشية والكثافات التخصيصية إضافة
ثالث مدتػيات حدب عجد الصػابق، ولكل مدتػػ  إلىاالستثسارية في مجيشة بغجاد  السجسعات الدكشية

 -مغ ىحِه السدتػيات الثالثة مؤشخات معيشة، وىي كاآلتي:

 ( شػابق4-2الرتفاعات السشخفزة )السجسعات الدكشية ذات ا يتزسغ ىحا السدتػػ السدتؾى األول: 
 إلىوىسا مجسع )الجيػان وسػمػ( وان ىحان السجسعان لع يحققا الكفاءة في ندبة مداحة البشاية الكمية 

( 1.4صافي السداحة الدكشية الكمية لمسجسع، حيث ان ندبة مداحة البشاية في مجسع الجيػان كانت )
 إلىد ذلظ ( ويعػ 1.30 – 0.65( وكان السؤشخ ضسغ السعاييخ االسكانية ىػ )3.2ومجسع سػمػ )

تخريز ندبة كبيخة لالستعسال الدكشي في ىحيغ السجسعيغ عمى حداب االستعساالت األخخػ، أما 
عغ الكثافة االسكانية فقج حقق السجسعان الكفاءة ضسغ ىحا السؤشخ، فقج كانت الكثافة االسكانية في 

ان السؤشخ ضسغ وحجة سكشية/ىكتار( وك 53وحجة سكشية/ىكتار( ومجسع سػمػ ) 52مجسع الجيػان )
وحجة سكشية/ىكتار( أما عغ مؤشخ الكثافة الدكشية فقج كان  96 – 47السعاييخ اإلسكان ىػ )

(، إذ بمغت الكثافة الدكشية في مجسع 480 - 230ػاقع )بالسجسعان ضسغ السؤشخات التخصيصية 
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ججول الفي شخز/ىكتار( وكسا ىػ مػضح  266شخز/ىكتار( ومجسع سػمػ ) 259الجيػان )
(46.) 

السؤشرات التخظيظية لمدكؽ الستعجد األسر لمسجسعات الدكشية مشخفزة االرتفاع  (46ججول ) 
 2020( طابق في مجيشة بغجاد لدشة 2-4)

ندبة مداحة البشاية  أسؼ السجسع ت
صافي  إلىالكمية 

 السداحة الدكشية

 الكثافة اإلسكانية

 )وحجة سكشية/ىكتار(

 لرافيةا الكثافة الدكشية

 (*))شخص/ىكتار( 

 259 52 1.4 الدكشي الجيؾان مجسع 1

 266 53 3.2 مجسع سؾمؾ الدكشي 2

 .(2/4/2021- 27/2السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية لمسجة )     

 ( أفخاد.5باحتداب معجل األسخة ) (*)     

يتزسغ ىحا السدتػػ السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد ذات االرتفاعات الستػسصة السدتؾى الثاني: 
( شػابق، وان جسيع السجسعات التي تقع ضسغ ىحا السدتػػ لع تحقق الكفاءة ضسغ مؤشخ 8–5)

ييسشة االستعسال الدكشي عمى لصافي السداحة الدكشية، ويخجع ذلظ  إلىندبة السداحة لمبشاية الكمية 
( 8.3تعساالت األخخػ داخل ىحِه السجسعات، فقج كانت ندبة مداحة األبشية لسجسع السحبة )باقي االس

( ومجسع أبغ فخناس 16.6( ومجسع جػىخة السحيط )5.8( ومجسع الذعب )2.7ومجسع األخػة )
( أما عغ مؤشخ الكثافة االسكانية فقج حققت جسيع 1.9 –1.20( وكان السؤشخ ضسغ السعاييخ )2.2)

ضسغ ىحا السدتػػ الكفاءة في ىحا السؤشخ باستثشاء مجسع الذعب إذ بمغت كثافتو  السجسعات
وحجة/ىكتار( وىي أقل مغ السؤشخ، وذلظ بدبب قمة الػحجات الدكشية الستػفخة مقارنة  44االسكانية )

أما باقي السجسعات )السحبة، األخػة، جػىخة السحيط، أبغ فخناس( والتي بمغت . بسداحة السجسع
وحجة سكشية/ىكتار( وكان السؤشخ ضسغ  93، 113، 78، 136يع االسكانية وعمى التػالي )كثافت

وحجة سكشية/ىكتار( وأما عغ مؤشخ الكثافة الدكشية فقج حققت جسيع  192 – 60معاييخ االسكان )
 224السجسعات ضسغ ىحا السدتػػ الكفاءة باستثشاء مجسع الذعب بمغت الكثافة الدكشية فيو )

 دكشية مقارنة بسداحة السجسع( ويخجع ذلظ لشفذ الدبب أعاله وىػ قمة الػحجات الشخز/ىكتار
أماعغ الكثافة الدكشية في السجسعات )السحبة، واألخػة، وجػىخة السحيط، ومجسع أبغ فخناس( فقج 

 240شخز/ىكتار( وكان السؤشخ ضسغ السعاييخ ) 469، 565، 392، 682بمغت وعمى التػالي )
 (.47ججول )في شخز/ىكتار( وكسا ىػ مبيغ  780 -
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متؾسظة األرتفاع  األسر لمسجسعات الدكشيةالسؤشرات التخظيظية لمدكؽ الستعجد  (47ججول )  
 2020في مجيشة بغجاد لدشة ( 5-8)

 ت
 

النسبة المساحة للبناٌة  أسم المجمع      
صافً  إلىالكلٌة 

 المساحة السكنٌة

)وحدة  الكثافة اإلسكانٌة
 سكنٌة/هكتار(

 الصافٌة الكثافة السكنٌة
 (*))شخص/هكتار( 

 332 483 318 المحبة السكنً 1

 812 53 215 األخوة السكنً 2

 221 11 513 الشعب السكنً 3

 535 448 4313 جوهرة المحٌط السكنً 4

 131 18 212 أبن فرناس السكنً 5

 (2/4/2021- 27/2السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية لمسجة )

 .( أفخاد5باحتداب معجل األسخة ) (*)

شػابق  9ويذسل ىحا السدتػػ السجسعات الدكشية ذات االرتفاعات العالية )السدتؾى الثالث:    
صافي السداحة الدكشية، فقج حققت  إلىمؤشخ ندبة مداحة البشاية الكمية  إلىفأكثخ( وعشج التصخق 

الكفاءة ضسغ ىحا السؤشخ السجسعات )األيادؼ، الدىػر، ومجسع بػابة العخاق( فقج بمغت مداحة األبشية 
، 3.5، 4.1( أما باقي السجسعات والتي بمغت ندبة مداحة أبشيتيا )2.0، 1.8، 1.5تػالي )وعمى ال

( وعمى التػالي )مجسع البخوج، اليسامة، مػرونا، جػاىخ دجمة، 8.3، 40، 3.1، 25، 6.6، 20
العصيفية، دار الدالم، بيت الحكسة، ومجسع مداكغ بغجاد( فمع تحقق الكفاءة، وذلظ يخجع لشدبة 

عسال الدكشي الكبيخة مقارنة بباقي االستعساالت األخخػ، وكان السؤشخ ضسغ السعاييخ ىػ االست
( أما عغ الكثافة االسكانية ففي ىحا السدتػػ بعس السجسعات حققت الكفاءة 2.25 – 1.80)

والبعس األخخ لع تحقق ذلظ، فكانت السجسعات التالية )مجسع البخوج، اليسامة، جػاىخ دجمة، 
ومجسع بيت الحكسة( لع تحقق الكفاءة ضسغ ىحا السؤشخ، وقج بمغت الكثافة اإلسكانية وعمى العصيفية، 
العالقة العكدية  إلىوحجة سكشية/ىكتار( وسبب ذلظ يخجع  704، 554، 100، 80، 88التػالي )

بيغ عجد الػحجات الدكشية ومداحة السجسع، ففي بعس السجسعات التي لع تحقق الكفاءة كانت 
بيخة فقمت أعجاد وحجاتيا الدكشية في اليكتار الػاحج، والعكذ صحيح عشجما تقل السداحة السداحة ك

يدداد عجد الػحجات ضسغ اليكتار الػاحج، أما باقي السجسعات والتي حققت الكفاءة في ىحا السعيار 
الكثافة  فيي )مجسع األيادؼ، مػرونا، الدىػر، بػابة العخاق، دار الدالم، ومجسع مداكغ بغجاد( وكانت

وحجة  (144 ،188، 109 ،118، 226، 116االسكانية في تمظ السجسعات عمى التػالي )
سكان ىػ السؤشخ ضسغ السعاييخ التخصيصية والتي حجدتيا وزارة األعسار واال وانسكشية/ىكتار( 
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، وحجة سكشية/ىكتار( وأما عغ الكثافة الدكشية في السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد 240 – 108)
حقق، فأما السجسعات التي تفقج حققت بعس السجسعات الكفاءة ضسغ ىحا السؤشخ والبعس األخخ لع 

حققت الكفاءة ىي )مجسع البخوج، األيادؼ، الدىػر، جػاىخ دجمة، بػابة العخاق، دار الدالم، ومجسع 
 720، 942، 544، 500، 592، 582، 443مداكغ بغجاد( وكانت الكثافة قج بمغت وعمى التػالي )

شخز/ىكتار( وأما السجسعات التي لع تحقق الكفاءة ضسغ ىحا السؤشخ ولمدبب السحكػر أعاله ىي 
، 403)مجسع اليسامة، مػرونا، العصيفية، ومجسع بيت الحكسة( وبكثافة سكشية بمغت وعمى التػالي )

شخز/ىكتار(  960 –430لسعاييخ)شخز/ىكتار( وان السؤشخ ضسغ ا 3520، 2773، 1133
 سجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد. ( يبيغ السؤشخات التخصيصية لمدكغ الستعجد األسخ لم48) لججو و 

فأكثر(  9ذات األرتفاعات ) السؤشرات التخظيظية لمدكؽ الستعجد األسر لمسجسعات الدكشية (48ججول )
 2020في مجيشة بغجاد لدشة  العالية

صافي  إلىندبة السداحة لمبشاية الكمية  أسؼ السجسع ت
 السداحة الدكشية

 الكثافة اإلسكانية
 )وحجة سكشية/ىكتار(

 (*) الكثافة الدكشية

 الرافية)شخص/ىكتار(

 443 88 4.1 البروج 1

 582 116 1.5 األيادي 2

 403 80 3.5 اليسامة 3

 1133 226 20 مؾرونا 4

 592 118 1.8 الزىؾر 5

 500 100 6.6 جؾاىر دجمة 6

 2773 554 25 العظيفية 7

 544 109 2.0 بؾابة العراق 8

 942 188 3.1 دار الدالم 9

 3520 704 40 بيت الحكسة 10

 720 144 8.3 مداكؽ بغجاد 11

 (.2/4/2021- 27/2السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية لمسجة )    

 ( أفخاد.5)*( احتداب معجل األسخة )
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لمسدافات بيؽ األبشية الدكشية )الستعجدة األسر( والخجمات االجتساعية معايير الحج األعمى  3-3-3
 2020لدكشية في مجيشة بغجاد لدشة في السجسعات ا

إّن لكل خجمة مجسػعة متعجدة مغ السعاييخ تدتخجم في اثبات كفاءتيا ومدتػاىا، وتبجأ ىحِه      
مجػ أداء الخجمة وكفايتيا لمدكان مغ  السعاييخ بالسعاييخ التخصيصية والتي تعج ميسة ججًا في قياس

خالل الخجػع إلييا والسقارنة بيا فيسا إذا كانت قج أخفقت في عسميا ومغ ثع تفيج في قياس مجػ 
السعاييخ السدافية مغ أىع السعاييخ التخصيصية، وذلظ لتحجيجىا السدافات ولجسيع  عجّ التصػر والتقجم، وتُ 

 .(1)خجمية الخجمات بيغ محل الدكغ والسؤسدات ال

في السجسعات الدكشية،  سجتسعية( والحؼ يبيغ السعاييخ السدافية لمخجمات ال45ججول )ومغ      
تحجيج السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد ومجػ تصبيقيا أو اخفاقيا في تحقيق  والحؼ يسكغ مغ خاللوُ 

السدافة السعيارية بيغ البشاية الدكشية والسؤسدة الخجمية، فداحات لعب األشفال قج حققت الكفاءة وفي 
جسيع السجسعات الدكشية باستثشاء مجسع البخوج حيث كانت السدافة فيو بيغ األبشية وساحات المعب 

 – 200، ىػ )(2)متخ( وكان السؤشخ ضسغ السعاييخ التي وضعتيا وزارة األعسار واألسكان  400)
 متخ(. 300

أما عغ السدافة بيغ األبشية الدكشية والسخاكد الرحية والتجارية والذخشة، فقج حققت جسيع      
متخ( كحج  500لمسدافة )السجسعات الكفاءة في ىحا الجانب، وأن السؤشخ ضسغ السعاييخ اإلسكانية 

أعمى، أما عغ مؤشخ السدافة بيغ األبشية الدكشية والحزانة ورياض األشفال فقج كانت جسيع 
السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد ضسغ السدافة السعيارية لمسؤشخ والتي ىي كحج أعمى 

ج حققت جسيع السجسعات الكفاءة متخ( وعغ السدافة بيغ األبشية والسجارس بكافة مخاحميا، فق 300)
 أيزًا.

( يبيغ السدافات بيغ األبشية في 49) م( وججول 500سغ السعاييخ كحج أعمى )وكان السؤشخ ض
أما عغ مجسع بيت الحكسة فقج خال مغ  السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد وبيغ السؤسدات الخجمية.

 عجم تػفخ السداحة الكافية القامتيا وكسا مػضح في نفذ الججول. إلىأؼ مؤسدة خجمية ويخجع ذلظ 

 

                                           

الخجمات أسذ ومفاليع، الصبعة األولى، مكتبة السجسع العخبي لمشذخ والتػزيع،  ةمازن عبج الخحسغ الييتي، جغخافي (1)
 .123، ص 0213كمية التخبية، جامعة األنبار، 

، العخاقفي  وزارة األعسار واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي (0)
0218. 
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السدافات بيؽ األبشية الدكشية )الستعجدة األسر( والخجمات االجتساعية لمسجسعات  (49ججول )
 2020الدكشية في مجيشة بغجاد لدشة 

ت
 ت

ساحات لعب األطفال  أسم المجمع
 )متر(

المركز الصحً، مركز 
شرطة، مركز تجاري 

 )متر(

الحضانة 
ورٌاض األطفال 

 )متر(

مدرسة ابتدائٌة 
 ومتوسطة )متر(

 522 822 522 122 لبروجا      1

 822 822 822 222 المحبة      2

 122 222 522 822 األٌادي      3

 822 222 822 822 الٌمامة     4

 122 252 852 252 ألخوةا      5

 822 822 822 222 الدٌوان     6

 122 222 522 822 الشعب      7

 222 452 222 422 مورونا     8

 522 822 122 822 الزهور 9

 222 822 222 452 جواهر دجلة 11

  222 222 422 جوهرة المحٌط 11

 522 822 522 822 أبن فرناس 12

 422 222 222 452 العطٌفٌة 13

  822 822 822 سومو 14

 222 822 252 822 بوابة العراق 15

 122 282 122 822 دار السالم 16

     بٌت الحكمة 17

 222 822 222 222 مساكن بغداد 18

 (.2/4/2021- 27/2السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية لمسجة )

 ( تعشي عجم تػفخ ىحِه الخجمات في السجسع.   -)

 2020مجيشة بغجاد  عات الدكشية فيالسدافة السعيارية لمسجس 3-4

ُتعجُّ مغ أىع السقاييذ التذتت السكاني والسذابية لسفيػم التحميل السكاني )مؤشخ االنحخاف      
السعيارؼ( ووضيفتيا قياس مجػ تباعج أو تخكد الطاىخة الجغخافية مكانيًا، وقج أستخجم ىحا السكياس مغ 
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قبل العجيج مغ الباحثيغ الجغخافييغ لسعخفة قياس ومجػ انتذار الطاىخة عمى خخيصة التػزيع السكاني 
. وذلظ مغ خالل أستخجم قيسة السدافة السعيارية بػاسصة رسع دائخة تدسى الجائخة السعيارية التي (1)

لجائخة السعيارية وانتذار تسكششا مغ معخفة التخكد أو التذتت لمطاىخة مكانيًا، وأن العالقة بيغ حجع ا
كمسا زاد حجع الجائخة السعيارية زاد االنتذار والتذتت لمطاىخة،  انالطاىخة ىي عالقة شخدية، أؼ 

 .(2)بالسقابل إذا صغخ حجع الجائخة زاد تخكد الطاىخة 

( إن السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد والتي ىي داخل 28خخيصة )ويتزح مغ      
( مجسعات، أؼ إن 8( مجسعات، أما السجسعات التي خارج الجائخة السعسارية )10ائخة السعيارية )الج
%( مغ مداحة مشصقة الجراسة، وىحا يعشي إن السجسعات 20%( مغ السجسعات تتػزع عمى ) 55.5)

 الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد قميمة التخكد حػل مخكدىا. 

 2020عات الدكشية في مجيشة بغجاد لمسجسقريشة الجار األقرب  3-5

ُيعجُّ تحميل الجار األقخب مغ األساليب الكسية السيسة في التحميل السكاني في الجغخافية، وذلظ ألن     
مغ خالل ىحا التحميل يتع معخفة نسط التػزيع لمطاىخة الجغخافية، وأىع ما يسيد ىحا السؤشخ أنو يػفخ 

 .(3)مكياسًا إحرائيًا دقيقًا 

وتدتخجم أيزًا قخيشة الجار األقخب في الجراسات الجغخافية لغخض قياس مجػ تذتت مػاقع الشقاط     
( ما Nearest Neighbor Ratioحػل بعزيا وتحجد نسط انتذارىا، وتشحرخ قيسة الجار األقخب )

( ومغ خالل ىحِه الكيسة يسكغ تحجيج ثالث أنساط رئيدية لمتػزيع السكاني وعجد مغ 2.15 – 0) بيغ
 -، وىي كاآلتي:(4)األنساط الثانػية القخيبة 

( أقل مغ واحج صحيح، ويشقدع Rيتحقق ىحا الشسط عشجما تكػن قيسة ) أواًل_ نسط التؾزيع الستقارب:
( صفخ فيحا يعشي ان الشقاط قج تجسعت مع Rا تكػن قيسة )ثالث أنساط ثانػية، فعشجم إلىىحا الشسط 

بعزيا البعس بسدافة صغيخة مغ األرض ويصمق عمى ىحا الشسط بالتػزيع الستجسع. أما إذا كانت 
                                           

في الجغخافية باستخجام الحاسػب، الصبعة الثانية، دار الرفاء لمشذخ والتػزيع، الكسية  نعسان شحاذة، األساليب (1)
 .199، ص 2002عسان، 

عمي عدكخ، التحميل السكاني لمسجارس الحكػمية في مجيشة غدة باستخجام نطع السعمػمات الجغخافية، رسالة  أحسج (2)
 .57، ص 2015ماجدتيخ )غيخ مشذػرة( كمية اليشجسة، الجامعة اإلسالمية، غدة، 

راه )غيخ مشذػرة( بخاء كامل عبج الخزاق، التػزيع السكاني لمخجمات السجتسعية في مجيشة الخمادؼ، أشخوحة دكتػ  (3)
 .118، ص 0211كمية اآلداب، جامعة بغجاد، 

عبج الحميع البذيخ، ندىة يقصان الجابخؼ، تحميل صمة الجػار في الجراسات الجغخافية بالتصبيق عمى السدتػششات  (2)
 .111، ص 0229البذخية بسشصقة مكة السكخمة، السجمج األول، العجد األول، 
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( ما R( فيدسى الشسط بالستقارب، ويكػن الشسط عذػائيًا إذا كانت قيسة )0.50 – 0( ما بيغ )Rقيسة )
 (.1وأقل مغ  – 0.50بيغ )

( واحج صحيح، وتكػن الشقاط R: يتحقق ىحا الشسط عشجما تكػن قيسة )يًا_ نسط التؾزيع العذؾائيثان
 ضسغ ىحا الشسط متقاربة ومتباعجة مع بعزيا البعس، وتكػن السدافة بيغ الشقاط غيخ مشتطسة.

أما إذا ( 2.15 – 1( ما بيغ )Rويتحقق ىحا الشسط عشجما تكػن قيسة ) ثالثًا_ نسط التؾزيع الستباعج:
( فأن الشقاط تكػن متباعجة عغ بعزيا البعس بسدافات 2وأقل مغ  – 1( ما بيغ )Rكانت قيسة )

( فتكػن في ىحِه الحالة السدافة بيغ الشقاط مشتطسة، 2( تداوؼ )Rغيخ مشطسة، وأما إذا كانت قيسة )
( إن قيسة 15شكل )ويتزح مغ  ( كمسا زاد التباعج بيغ الشقاط.2.15( مغ )Rوكمسا اقتخبت قيسة )

( وىحا 1.5، قج بمغت )2020الجار األقخب لمسجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد لدشة 
يعشي إن السجسعات تتخح نسط التػزيع الستباعج الغيخ مشتطع، ويتزح مغ السخبع األحسخ الحؼ يذيخ 

بغجاد كان تػزيعًا متباعجًا عغ ىحا الشسط، ويجل ذلظ عمى ان تػزيع السجسعات الدكشية في مجيشة  إلى
 بعزيا وبرػرة غيخ مشتطسة.

 2020لدكشية في مجيشة بغجاد لدشة ( السدافة السعيارية لمسجسعات ا28خريظة )    

 -:السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى 
 (.5خخيصة مجيشة بغجاد اإلدارية رقع )-1
 (.arc gis 10.5الجراسة السيجانية، وبخنامج ) -2
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 .2020( قريشة الجار األقرب لمسجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد15شكل )       

 (.arcgis 10.5لسرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى بخنامج )ا   

 2020تحميل استسارة االستبيان لمسجسعات الدكشية العسؾدية في مجيشة بغجاد لعام 3-6

واسعًا لمبحث العمسي في مجال التخصيط والعسارة والسجاالت ُتعجُّ مجيشة بغجاد مكانًا وميجانًا      
الثقافية والحزارية األخخػ يسكغ ان يشيل مشو الباحثيغ، فيي تحتػؼ ما يسثل الشسػ والتصػر الحزارؼ 
القجيع والسعاصخ، كسا انيا مثال حي وواقعي لمسجيشة العخبية واإلسالمية السعاصخة، ففييا العسخان 

مػدؼ، وىي مجيشة االحجيث، وفييا األنساط الدكشية السختمفة كالبشاء االفقي والبشاء العبأنػاعو القجيع و 
فقي، وسعة أحيائيا الدكشية، وندبة االستعسال الدكشي واسعة ومتخامية األشخاف بدبب تػسعيا األ

أجخاء البحػث والجراسات السيجانية، ووضع الحمػل التخصيصية  إلىالعالي فييا، وىحا ما يجعػ 
 والسعسارية السشاسبة لحلظ.

يسكغ  مساجل تعديد الجدء الشطخؼ لمبحث البج أن يدتعيغ الباحث بالجراسة السيجانية، أومغ     
جخيت في أاالستبانة التي  تتعمق بجػانب الجراسة السختمفة. بالشتائج والسؤشخات التي يخخج ِإنّ  الباحث
 صسست  االستبيان استسارةخالل  اإلحرائييغبعجد مغ  إلكساليا ستعانةاإلوالتي تع  الجراسة السشصقة
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، (1)%( 5) ختيار عيشة عذػائية تسثل ندبةاوتع  (1) رقعليحا الغخض ويػجج نسػذج مشيا في السمحق 
كان عجد العيشة  و، وعمي( ندسة10420عجد الدكان ألربع مجسعات والبالغ عجدىع )مغ مجسػع 

 في ججاول. بػيبيات مغ خالل، وتع تحميل البيانات (521) السبحػثة

 أواًل: السعمؾمات األساسية:

 مكانة السجيب في األسرة: -1

ُتعجُّ ىحِه الفقخة مغ أىع فقخات األسئمة في االستبيان، حيث ان ىحا الدؤال يخكد عمى مكانة      
الستسارة، ويػضح الذخز )السجيب( مغ األسخة، حيث يكػن ىػ السدؤول عغ دقة السعمػمات في ا

( أعجاد وندب ومكانة السجيب في األسخة، نجج ان ندبة اجابة األم قج حققت أعمى الشدب، 50) ججول
%( وُيعجُّ ىحا 31.9) ( وبشدبة166) %( بيشسا كانت ندبة اجابة األب47.2) ( وبشدبة246بمغت )و 

كانت و  في البيتالسؤشخ شبيعي حيث ان األم غالبًا ما تكػن ىي السػجػدة بذكل أكثخ مغ األب 
 %(.7.9) ( وبشدبة41) %( وكانت ندبة إجابة البشت13) ( وبشدبة68) ندبة إجابة األبغ

 ( التؾزيع العجدي والشدبي لسكانة السجيب في األسرة50ججول )

 الشدبة% العجد مكانة السجيب في األسرة

 31.9 166 األب

  47.2 246 األم

  13.0 68 األبؽ

  7.9 41 البشت

 %100 521 السجسؾع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )

 

                                           

%( لسجتسع يبمغ )بزعة 12عشجما يكػن حجع السجتسع اإلحرائي السجروس مئات، و)%( 02*يكػن حجع العيشة )
 %( لسجتسع كبيخ ججًا يبمغ عذخات االالف. لمسديج االشالع عمى: 1ألف( وندبة )

، مكتبة الكتاني( احسج سمسان عػدة، فتحي حدغ ممكاوؼ، أساسيات البحث العمسي في التخبية والعمػم اإلندانية، 1)
 .118، ص1990صبعة الثانية، اربج، ال
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 :عسر السجيب-2

( قج تزسغ تحميل السدػحات التي اجخيت عمى مشصقة الجراسة، ويالحع مغ 51ججول )الِإّن      
( 49-45الشدب السحكػرة فيو إن الفئات العسخية قج تبايشت في االجابة، حيث كانت الفئة العسخية )

( 54-50) مػدية ثع تمتيا الفئة العسخيةاندبة إجابة في السجسعات الدكشية العسشة قج شكمت أعمى 
سشة، وىحا يعصيشا مؤشخًا جيجًا يفيج بأن الشدبة العالية لمسجيبيغ عمى االستسارة مغ الفئات العسخية 

 الػاعية لسثل ىحِه االسئمة السحكػرة في االستسارة.

 السجيب( التؾزيع العجدي والشدبي لعسر 51ججول )

 النسبة % العدد عمر المجٌب

 5 23 سنة 25الل من 

25 – 29 88 318  

31 – 34 55 44  

35 – 39 15 313  

41 – 44 51 4512  

45 – 49 425 2215  

51 – 54 13 4313  

  4113 53 فأكثر 55

 %422 524 المجموع

 (.1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )
 السجيب:ميشة -3

ُيعجُّ العسل السرجر الخئيدي لخزق االندان، وأمخ ضخورؼ لتأميغ الحياة الكخيسة وتػفيخ متصمبات     
ومدتمدمات الفخد والعائمة، وكسا أنُو يداعج في تحديغ مدتػػ االندان السعيذي واالقترادؼ، وقج 

غ خالل اإلجابات عمى أتزح مغ خالل الجراسة السيجانية لمسجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد وم
حيغ يذغمػن الػحجات الدكشية في تمظ استسارة االستبيان، إن اعمى ندبة اجابة كانت لمسػضفيغ ال

( وىحا يجل عمى عغ ندبة 52ججول )في %( وكسا ىػ مػضح 60)( وبشدبة 313)السجسعات وبػاقع 
الػحجات الدكشية بػاسصة كبيخة مغ سكان السجسعات ىع مغ شخيحة السػضفيغ، والحيغ استصاعػا شخاء 

القخوض السسشػحة مغ قبل السرارف، وذلظ ألن لجييع دخػل ثابتة يدتصيعػن تدجيج أقداط تمظ 
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القخوض، ومغ جانب آخخ ُيعجُّ ذلظ مؤشخ جيج، إذ ان ىشالظ رابط قػؼ بيغ ججول السدتػػ العمسي 
 والججول السيشي.  

 ( التؾزيع العجدي والشدبي لسيشة السجيب52ججول )
 % النسبة العدد مهنة المجٌب

  3214 848 موظف

  513 21 متماعد

  315 81 كاسب

  112 22 طالب

  2813 428 ربة بٌت

 %422 524 المجموع

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق ) 
 التحريل العمسي لمسجيب-4

والتي تسثمت بأعمى ندبة في العيشة السبحػثة ( قج بيغ لشا مؤشخات جيجة وايجابية، 53ججول )ِإّن      
%( وان ىحِه الشدبة تعصي ترػر تام  40.1) ( وبشدبة209) وكانت لمذيادات الجامعية والتي بمغت

عغ الػعي الثقافي والتعميسي لسشصقة الجراسة، بعج ذلظ تفاوتت الشدب فكانت فئة الذيادات العميا ىي 
وىحا يجل عمى ان ىحا  %(16.7) بةوبشد( 87)امعية وبػاقع الشدبة االعمى بعج ندبة الذيادة الج

إن بعس السجسعات  إلىالشسط مفزل مغ قبل الفئات ذات التحريل العمسي والثقافي، باإلضافة 
كانت ضسغ شخوط الذخاء لمػحجات الدكشية فييا ان يكػن حاصاًل عمى شيادة البكالػريػس فأعمى، 

 .كسا ىػ الحال في مجسع األيادؼ الدكشي

 التؾزيع العجدي والشدبي لمسدتؾى العمسي (53ججول )              
 النسبة % العدد التحصٌل العلمً للمجٌب

  4315 35 ماجستٌر/دكتوراه

  1214 221 بكالورٌوس

  4312 31 إعدادٌة

  4812 31 متوسطة

  4418 51 ابتدائٌة

  215 48 غٌر متعلم

 %422 524 المجموع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )
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 الحالة االجتساعية لمسجيب.-5

ىشاك ندبة عالية مغ األسخ  يتزح مغ خالل عسمية السدح السيجاني لمسشصقة السجروسة ان     
 ( أؼ بشدبة325) السبحػثة داخل السجسعات الدكشية االستثسارية حالتيا االجتساعية )متدوج( وبػاقع

 مغ قبل الدكان بدبب كثخة الدواج حا يجل الحاجة الدكشية الكبيخة%( مغ الشدب الباقية، وى62.4)
%(  6) ( وبشدبة31) محالة االجتساعية )أرمل( وبػاقعل والتي كانتعجد ويقابل ىحِه الشدبة العالية أقل 

 (.54ججول )في وكسا ىػ مػضح 
 ( التؾزيع العجدي والشدبي لمحالة االجتساعية54ججول )                    

 الشدبة % العجد الحالة االجتساعية
  62.4 325 متزوج
  9 47 مظمق
  22.6 118 أعزب
  6 31 أرمل

 %100 521 السجسؾع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )  
 حجؼ األسرة:-6

الفقخة تخكد عمى عجد  ان ىحهِ و ىي العامل األساس في تكػيغ الكيان السجتسعي والتخبػؼ، األسرة     
بعجد  الدكشية، حيث تتبايغ أحجام األسخأفخاد األسخ داخل الػحجات الدكشية والسكػنة لمسجسعات 

أسخ كبيخة وأخخػ متػسصة وصغيخة، وعمى أساس ذلظ يحجد حجع الػحجات  إلىأفخادىا، فترشف 
الدكشية لتكػن كافية الستيعاب أفخاد األسخ، ومغ خالل الجراسة السيجانية لمسجسعات الدكشية العسػدية  

 مختبةمى ( أفخاد أحتل أع5-3( إن حجع العائمة الحؼ يتكػن مغ )55ججول )في وكسا ىػ مػضح 
%( ويعتبخ ىحا الحجع مشاسب لمذقق في الشسط 53)( وبشدبة 276)أشغال لمػحجات الدكشية وبػاقع 

 %(.9.8) ( أؼ بشدبة51) فأكثخ( أقل ندبة أشغال وبػاقع 5مػدؼ، في حيغ أحتمت فئة )االع
 ( التؾزيع العجدي والشدبي لحجؼ األسرة55ججول )

 % الشدبة العجد حجؼ األسرة

 37.2 194 3أقل مؽ 

 53 276 5-3مؽ 

 9.8 51 فأكثر 5مؽ 

 %100 521 السجسؾع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )
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 حجؼ دخل األسرة.-7

حا ىػ أجسالي ما يحرل عميو الفخد مغ جخاء عسل أنجده أو مغ أية مرادر أخخػ، ويعتبخ ى     
ججول الجخل الذيخؼ لألسخ، ومغ خالل  لشا مقجارالشػع مغ األسئمة ذات أىسية بالغة، حيث يبيغ 

يػضح ان الفئة التي حققت أعمى ندبة في استسارة االستبيان في ىحِه الفقخة ىي فئة والحؼ ( 56)
%( مسا يجل عمى قجرة أغمب  48.8بشدبة ) ( أؼ254بػاقع )( ألف ديشار عخاقي، 500-1000)

مغ سكان السجسعات الدكشية االستثسارية عمى دفع أقداط القخوض السسشػحة ليع لذخاء الذقق والتي تب
 (56) ُيشطخ ججول ( ألف ديشار عخاقي.500كسعجل )

 ( التؾزيع العجدي والشدبي لجخل األسرة56ججول )
 الشدبة % العجد دخل األسرة )ألف(

 16.9 88 500مؽ أقل 

500-1000 254 48.8 

 34.4 179 1000أكثر مؽ 

 %100 521 السجسؾع

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )

 

 ثانيًا: أسئمة عؽ الؾحجة الدكشية )الذقة(.
 سبب اختيار السجسع:-1

ختيار ىحِهِ السجسعات مغ ال حؼ دفع( تبيغ ان سبب ال57ججول )انية و مغ خالل الجراسة السيج      
%( ثع يأتي 33) ( وبشدبة172) بمغ عجدقبل أغمب شاغمي الػحجات الدكشية ىػ الجانب الخجمي وب

%( أما أقل ندبة فكانت مغ نريب فقخة 21.7وبشدبة )( 113وبعجد بمغ )ذلظ جانب تػفخ األمغ بعج 
في السجسعات  جات الدكشية%( وىحا يجل عمى ان الػح1.9وبشدبة ) (10وبػاقع ) مالئسة الدعخ

 .ةر مختفعاسعأذات  الدكشية االستثسارية
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 ألسباب اختيار السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي (57ججول )

 النسبة % العدد السبب

 4114 58 مالئمة التصمٌم

 4215 53 جمال المجمع

 2415 448 توفر األمن

 88 452 توفر الخدمات

 411 42 مالئمة السعر

 4313 15 الوصول سهولة

 %422 524 المجموع       

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )  

 
 السذاكل الشاجسة مؽ جراء الدكؽ في الظؾابق العميا. -2

صػابق العميا، وكسا ىػ مػضح الفقخة ان ىشاك بعس السذاكل مغ جخاء الدكغ في ال تؤكج ىحهِ       
 71.4) ( بشدبة372) ندبة اإلجابة والتي تؤكج وجػد مذاكل والتي بمغت( ومغ خالل 58) في ججول

بعس السذاكل  إلىضافة أ%( وتتسثل السذاكل بارتفاع درجات الحخارة وخاصة في مػسع الريف، 
 األخخػ، أما الحيغ أجابػا بعجم وجػد مذاكل، فأن أغمبيع يدكشػن في الصػابق السشخفزة.

 الشدبي لمسذاكل الشاجسة مؽ الدكؽ في الظؾابق العميا( التؾزيع العجدي و 58ججول )  

 النسبة % العدد هل تجد مشكلة فً السكن بالطوابك العلٌا      

 5411 852 نعم

 2313 411 كال

 %422 524 المجموع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )
 :حجؼ الؾحجات الدكشية -3

أخخ، وان مغ أىع  إلىأخخػ ومغ مجسع سكشي  إلىتتبايغ مداحات الػحجات الدكشية مغ بشاية      
السعاييخ الدكشية والتي وضعت مغ قبل وزارة األعسار واألسكان الػاجب تػفخىا في السجسعات الدكشية 

ذلظ مغ أجل مالئسة جسيع السدتػيات السعيذية لألسخ، ومغ خالل و مػدية ىي تشػع السداحات، االع
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( 371)( عمى أعمى ندبة بػاقع 2م 200-101( إذ حرمت مداحة الػحجات الدكشية فئة )59ججول )
 %( وىحا يجل عمى ان ىحِه السداحة ىي أكثخ السداحات مالئسة لدكغ األسخ. 71.2)وبشدبة 

 ( التؾزيع العجدي والشدبي لحجؼ الؾحجات الدكشية في السجسعات59ججول )        

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )  
 طبيعة شراء الؾحجات الدكشية: -4

( تبيغ ان أغمب ساكشي السجسعات الدكشية االستثسارية 60ججول )الجراسة السيجانية و مغ خالل       
كانت شخيقة شخاءىع لمػحجات الدكشية بريغة األقداط، أؼ تدجيج ثسشيا عمى شكل دفعات، وكانت 

الذخاء بريغة دفع السبمغ بالكامل  أما %(76.4)( وبشدبة 398)التي تسثل األقداط  عجد االجابات
 %(. 23.6) ( وبشدبة123) اإلجاباتفقج بمغت 

 ( التؾزيع العجدي والشدبي لشؾع شراء الذقق60ججول )                    

 الشدبة % العجد كيفية الذراء

 76.4 398 أقداط

 23.6 123 نقجي

 %100 521 السجسؾع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )    

 

 :لمسجسع الدكشي ؾقع األمثلالس -5
الفقخة تبيغ ان ساكشي السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد، يفزمػن  ومغ خالل ىحهِ       

%( أما  68.3) ( إؼ بشدبة356) بمغت عجد إجاباتان يكػن مػقع تمظ السجسعات داخل السجيشة وب
في وكسا ىػ مػضح  ( إجابة،165بػاقع ) %( 31.7الحيغ ال يفزمػن ذلظ فكانت ندبة إجابتيع )

 (.61ججول )

 % النسبة العدد تر مربعم/ المساحة 

 4415 34 111ألل من 

 5412 854 211 – 111من 

 4514 31 فأكثر 211

 %422 524 المجموع
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 التؾزيع العجدي والشدبي لمسؾقع األمثل( 61ججول )

 الشدبة % العجد مؾقع األمثل لمسجسع الدكشي

 68.3 356 داخل السجيشة

 31.7 165 خارج السجيشة

 %100 521 السجسؾع

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )  

 .ثالثًا: سيؾلة التشقل والحركة
 السجسع: إلىاالنتقال مؽ و  -1

ذلظ ألنو يعج شخيان الحياة ومغ عػامل ُيعجُّ الشقل مغ األمػر السيسة في مشصقة الجراسة، و      
االستيصان األساسية والسيسة ألؼ نذاط بذخؼ. أما في مػضػع البحث فكان لو دورًا كبيخًا في عسمية 

( أتزح إن رأؼ ساكشي 62) ججولاختيارىع لمدكغ فييا، ومغ خالل عمى  تذجيع ساكشي السجسعات
بشدبة و  (52بػاقع ) %( ومعقج90) ( وبشدبة469ػاقع )السجسعات االستثسارية في ىحِه الفقخة سيل ب

(10.)% 
 لديؾلة التشقل التؾزيع العجدي والشدبي( 62ججول )

 الشدبة % العجد السجسع إلىالنتقال مؽ و ا

 90 469 سيل

 10 52 صعب

 %100 521 السجسؾع

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )
 كفاية مؾاقف الديارات داخل السجسع:  -2
ُتعجُّ مػاقف الديارات )السخائب( مغ السخافق السيسة في أؼ تجسع سكاني، ومغ الزخورؼ تػفيخىا       

مػدؼ، وذلظ لكػن مداحة البشاية صغيخ االشسط العذات وبأعجاد كافية وخاصة في السجسعات الدكشية 
عجد الػحجات الدكشية الكبيخ فييا، وكانت ندبة عجد اإلجابات في ىحِه الفقخة، كػنيا كافية  إلىندبة 
ججول في %( وكسا ىػ مػضح 34بشدبة )( و 177وبػاقع )%( وغيخ كافية 66) ( وبشدبة344) بػاقع

(63.) 
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 لكفاية مؾاقف الديارات والشدبيالتؾزيع العجدي ( 63ججول )  
 الشدبة % لعجدا مؾاقف الديارات ىل ىي كافية

 66 344 نعؼ
 34 177 كال

 %100 521 السجسؾع

 .(1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق ) 

 
 الؾحجة الدكشية: إلىطبيعة الؾصؾل -3

السجسعات ىح الػحجة الدكشية داخل  إلى( ان عسمية الػصػل 64ججول )التبيغ مغ خالل بيانات     
 إلىأجابػا بأن عسمية الػصػل معقجة يعػد حيغ ( وكان أغمب ال9333وبشدبة )( 486بػاقع )كان سياًل 

 %(.  6.7) ( وبشدبة35بػاقع ) جابتيعإ عجد سكشيع في الصػابق العميا وكانت

 
 الذقق إلىلظبيعة الؾصؾل  التؾزيع العجدي والشدبي( 64ججول )           

 الشدبة %         العجد        الؾحجة الدكشية إلىىل الؾصؾل 

 93.3          486       سيل
 6.7           35        معقج

 %100                  521       السجسؾع

 (1السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق )

 : الفزاءات السحيظةرابعاً 
 الخزخاء والسفتػحة داخل السجسع:كفاية السشاشق -1

مػدية، مغ أىع السخافق العامة الػاجب اُتعّج السشاشق الخزخاء والحجائق في السجسعات الدكشية الع     
 عجد تػفخىا فيو، فيي الستشفذ الػحيج لداكشيو، وىي العشرخ األساس والسكسل لمبيئة الدكشية، وكان

%( أما عجم كفايتيا 66.2) ( وبشدبة345) جسعات قج بمغبكفاية السشاشق الخزخاء في الس اتاإلجاب
 (.65ججول )في %( وكسا ىػ مػضح 33.8شدبة )( وب176عجد اإلجابات ) فكان
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 لكفاية الفزاءات التؾزيع العجدي والشدبي( 65ججول )                  

 الشدبة % العجد ىل السشاطق الخزراء كافية في السجسع الدكشي

 66.2 345 نعؼ

 33.8 176 كال

 %100 521 السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 
 :كفاءة السساشي في الحركة داخل السجسع-2

ىحِه الفقخة مغ الفقخات السيسة ضسغ استسارة االستبيان، وذلظ لزخورة الصخق لمسذاة  عجّ تُ       
 ( وبشدبة487) بكػنيا جيجة قج بمغ اتاإلجاب عجد مػدية، وكاناولمديارات في السجسعات الدكشية الع

ججول في %( كسا ىػ مػضح 6.5) بمغتشدبة وب (34) %( أما بػصفيا غيخ جيجة فقج بمغ93.5)
 .( تبيغ بعس شخق السذاة في أحج السجسعات34صػرة )و  (66)

 
 لكفاءة السساشي التؾزيع العجدي والشدبي (66ججول )

 الشدبة %    العجد     ىل ترسيؼ السساشي كفؾء

 93.5             487               جيجة
 6.5       34               غير جيجة
 %100       521       السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق 
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 طرق السذاة في مجسع اليسامة  (34صؾرة )

 (.18/3/2021يػم الخسيذ بتاريخ ) التقصتالسرجر: الجراسة السيجانية صػرة        

 ىل الحجائق التي تحيط بالعسارات الدكشية يتؼ صيانتيا مؽ قبل الداكشيؽ:-3

%( وىحا يجل عمى 77.9)( وبشدبة 406) عغ ىحِه الفقخة باالختيار )نعع(ات اإلجاب عجد بمغت     
تعاون سكان السجسعات مع اإلدارة السحمية فييا في صيانة الحجائق السحيصة بالعسارات، وكسا ىػ 

 ( تبيغ أحج الحجائق التي تحيط بالبشايات في مجسع الذعب.35) صػرة، وا(67ججول )في مػضح 

 الحجائق لمسذاركة في صيانة التؾزيع العجدي والشدبي (67ججول )

 (1) السرجر مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق     

 

 

 الشدبة %   العجد ىل يعتشي ساكشي السجسع بالحجائق

 77.9 406 نعؼ
 22.1 115 كال

 %100 521 السجسؾع
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 مجسع الذعب  الحجائق التي تحيط بالبشايات في( 35صؾرة )

 (.15/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت بتاريخ )    

 خامدُا: الخجمات:

 كفاءة الخجمات السجتسعية في السؾقع:
 الخجمات التعميسية: -1
تػفيخ الحزانة ورياض األشفال  إلىتتزسغ ىحِه الخجمة تػفيخ السجارس بسختمف مخاحميا اضافة     

( والحؼ يبيغ 68ججول )خصيصية ليحِه الخجمة، ومغ خالل داخل السجسعات الدكشية، شبقًا لمسعاييخ الت
( 489) بمغ بعجد إجاباتمػدية االستثسارية يقخون بكفاءة ىحِه الخجمات و اسكان السجسعات الع ِإنّ 

 %(. 94) وبشدبة

 لكفاءة الخجمات التعميسية التؾزيع العجدي والشدبي( 68ججول )

 كفاءة الخجمات التعميسية
 الشدبة % العجد

 94 489 جيجة
 6 32 رديئة

 %100 521 السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق    
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 أطفال:ىل يؾجج داخل السجسع حزانة ورياض -أ

وُتعجُّ ىحِه الخجمة مغ الزخوريات الػاجب تػفخىا في السجسعات الدكشية، وذلظ ألن أغمب سكاني      
 اتمكان آمغ لتخك أشفاليع فيو، وكان اإلجاب إلىىحِه السجسعات ىع مغ السػضفيغ، وليحا فيع بحاجة 

 (.69ججول )في %( وكسا ىػ مػضح 100) ( أؼ بشدبة521قج بمغ ) بخرػص تػفخىا
 

 لتؾفر رياض األطفال والحزانات التؾزيع العجدي والشدبي( 69ججول )

 لشدبة %ا             العجد       ىل تتؾفر روضة وحزانة

 100              521 نعؼ

 0                0 كال

 %100       521 السجسؾع

 (1) لسرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحقا
 داخل السجسع مجارس ابتجائية:ىل يؾجج -ب

( تبيغ ان تػفخ السجارس االبتجائية ضسغ السجسعات الدكشية االستثسارية 70) ججولمغ خالل     
 االبتجائية( تبيغ أحج السجارس 37( و )36صػرة )(، و 508، أؼ بعجد إجابات )%( 98بشدبة بمغت )

 وأحج صفػفيا في مجسع األيادؼ الدكشي.

 لتؾفر السجارس االبتجائية التؾزيع العجدي والشدبي( 70ججول )                     

 الشدبة %        العجد     ىل تتؾفر مجرسة ابتجائية

 98                 508      نعؼ
 2                  13              كال

 %100                521      السجسؾع

 (1) باالعتساد عمى السمحقالسرجر: مغ عسل الباحث 

 
 ىل يؾجج داخل السجسع مجارس ثانؾية:-ج

( 497) عغ تػفخ السجارس الثانػية ضسغ السجسعات الدكشية االستثسارية اتاإلجاب عجد بمغ    
 (.71ججول )الفي كسا ىػ مبيغ ( و 24بعجد )%( و  5%( مقابل عجم تػفخىا بشدبة )95) وبشدبة
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 لتؾفر السجارس الثانؾية والشدبيالتؾزيع العجدي  (71ججول )

 %الشدبة           العجد          ىل تتؾفر مجارس ثانؾية

 95 497 نعؼ
 5 24 كال

 %100 521 السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق 

 ( السجرسة األبتجائية في مجسع األيادي الدكشي.36صؾرة )

 .(8/3/2021الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )  

 ( ألحج صفؾف السجرسة في مجسع األيادي37صؾرة )

 (.8/3/2021الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم االثشيغ بتاريخ )
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 الخجمات الرحية:-2

بغجاد بالسخاكد الرحية تتسثل الخجمات الرحية داخل السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة      
( والحؼ يبيغ ان الخجمات 72) ساًل لمخجمات األخخػ، ومغ خالل ججولالستػفخة فييا، ويكػن دورىا مك

%( أما عغ 61.2) ( وبشدبة319) بمغ عجد إجاباتالرحية ضسغ ىحِه السجسعات ذات كفاءة جيجة وب
عجم وجػد  إلى%( ويخجع ذلظ  38.8وبشدبة بمغت ) (202بػاقع ) وصف الخجمات الرحية بالخديئة

 السجسعات. تمظ ىحِه الخجمات في بعس

 لكفاءة الخجمات الرحية التؾزيع العجدي والشدبي( 72ججول )

 الشدبة % العجد ىل الخجمات الرحية

 61.2 319 جيجة

 38.8 202 رديئة

 %100 521 السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 
 : الترفيييةالخجمات -3

تتسثل ىحِه الخجمات بالداحات الخزخاء ومالعب األشفال ومالعب كخة القجم والسخاكد الثقافية،      
( ان ىحِه الخجمات حدب 73ججول )مػدؼ، ويػضح ازخورؼ في الشسط العوان وجػدىا يعج مغ ال

%( وبػصفيا رديئة 81.8بشدبة بمغت )( إجابة و 426بػاقع )رأؼ سكان السجسعات كانت جيجة و 
( تبيغ 38رػر )ال، و %(18.2بشدبة )( و 95) بعجد إجاباتحدب رأؼ سكان السجسعات الدكشية 

 .بعس الفعاليات التخفييية في ىحه السجسعات
 لكفاءة الخجمات الترفييية التؾزيع العجدي والشدبي( 73ججول )

 الشدبة %     العجد      الخجمات الترفييية

 81.8      426     جيجة
 18.2      95      رديئة

 %100       521     السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق 
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                                                                                        2020الخجمات الترفييية في السجسعات الدكشية االستثسارية في بغجاد لدشة  (38صؾر )   

 (18/3/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت يػم الخسيذ بتاريخ )
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 الخجمات األمشية:-4

سجسعات مغ خالل استسارة االستبيان عجت ىحِه الخجمة مغ أكثخ األسباب التي شجعت ساكشي ال     
( حيث حرمت 74ججول )في الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد عمى اختيارىا، وكسا ىػ مبيغ 

، ويخجع %( 100وبشدبة )( 521بعجد إجابات بمغ )الخجمات األمشية عمى رضا سكان السجسعات 
وكاميخات  اإللكتخونيةالتجابيخ األمشية الستخحة في ىحه السجسعات والتي تتسثل بالبػابات  إلىذلظ 

 السخاقبة.

 لكفاءة الخجمات األمشية لتؾزيع العجدي والشدبي( ا74ججول )

 الشدبة%         العجد ىل الخجمات األمشية

 100                  521 جيجة
 0                   0 رديئة

 %100          521 السجسؾع

  (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 خجمات الكيرباء:-5

ججول لسجسعات الدكشية االستثسارية، و ُتعجُّ ىحِه الخجمة مغ أكثخ السذاكل التي تعاني مشيا ا     
( 324وبعجد إجابات بمغ )( يبيغ ان مدتػػ تقجيع ىحِه الخجمة كان جيج بحدب استسارة االستبيان 75)

 .(197وبعجد بمغ ) ،%( 37.8%( وعجت خجمة رديئة بشدبة بمغت ) 62.2وبشدبة بمغت )
 لكفاءة خجمة الكيرباء التؾزيع العجدي والشدبي( 75ججول )

 الشدبة %         العجد       ىل خجمة الكيرباء

 62.2          324       جيجة
 37.8          197       رديئة

 %100           521       السجسؾع

 .(1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق
 خجمات السراعج:-6

مغ األمػر  العامػدية ُتعجُّ خجمة السراعج داخل العسارات السختفعة ضسغ السجسعات الدكشية     
األساسية. نطخًا لجورىا السيع في تدييل عسمية نقل األشخاص وكحلظ أمتعتيع مغ الصػابق األرضية 

في مجيشة بغجاد حجيثة األنذاء فسغ أعمى الصػابق، وبسا ان السجسعات الدكشية االستثسارية  إلى
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( والحؼ أعتسج عمى 76ججول ) ا حجيثة وبحالة جيجة، ومغ خاللالصبيعي تكػن خجمة السراعج فيي
استسارة االستبيان، نجج إن خجمة السراعج قج نالت رضا ساكشي السجسعات وحرمت عمى ندبة عالية 

 .(487وبعجد إجابات ) %( 93.5بمغت )
 لكفاءة السراعج في السجسعات العجدي والشدبي التؾزيع( 76ججول )

 الشدبة %       العجد     ىل خجمات السراعج

 93.5      487     جيجة
 6.5       34      رديئة

 %100       521     السجسؾع

 .(1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق
 خجمات السياه:-7

عات الدكشية السيجانية تبيغ ان شبكات السياه الرالحة لمذخب في السجسمغ خالل الجراسة      
تستاز بحجاثة الترسيع، إذ يحتػؼ كل مجسع سكشي عمى محصات ترفية ومزخات  االستثسارية

، ومغ خالل استسارة أعمى نقصة في البشايات السختفعة إلىضخسة تػصل السياه الرالحة لمذخب 
 (.492وبعجد إجابات بمغ ) %( 94.4بة كػن الخجمة جيجة )( بمغت ند77ججول )االستبيان و 

 
 لكفاءة شبكات مياه الذرب في السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي( 77ججول )

 الشدبة %      العجد      ىل خجمة السياه

 94.4       492      جيجة
 5.6        29       رديئة

 %100       521      السجسؾع

 (1) عسل الباحث باالعتساد عمى السمحقالسرجر: مغ 
 
 خجمات الظرد السركزي لمشفايات:-8

مغ خالل السالحطات في الجراسة السيجانية لمسجسعات الدكشية االستثسارية، تبيغ ان بعس     
السجسعات قج صسع نطام مخكدؼ متصػر لصخد الشفايات في كل وحجة سكشية، أما البعس األخخ فقج 

كل شابق، وكان ليحا دور كبيخ في راحة ساكشي تمظ السجسعات وخاصة لمحيغ  صسع ىحا الشطام في
يدكشػن الصػابق السختفعة، وحازت ىحِه الخجمة عمى رضا شاغمي الػحجات الدكشية بشدبة عالية بمغت 

  (.78ججول )في %( وكسا ىػ مػضح  100)
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 لكفاءة خجمة الظرد السركزي لمشفايات التؾزيع العجدي والشدبي( 78ججول )

 الشدبة %        العجد       ىل خجمات الظرد السركزي لمشفايات

 100          521       جيجة             
 0           0         رديئة             

 %100          521       السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 
 خجمات الغاز السركزي:-9

ُتعُّج مشطػمة الغاز السخكدية ضسغ السجسعات الدكشية االستثسارية مغ األمػر األساسية والسيسة،      
لسا تػفخه مغ وقت وجيج كبيخ في تػفيخ ىحِه السادة الزخورية لحياة األندان اليػمية، وقج حرمت ىحِه 

وبعجد إجابات بمغ ( % 89.8الفقخة في استسارة االستبيان بػصفيا خجمة جيجة عمى ندبة عالية بمغت )
( ويخجع 10.2( وبشدبة )53، وبكػنيا رديئة بعجد إجابات )(79ججول )في وكسا ىػ مػضح ( 468)

 الصاقة الكيخبائية فييا. انقصاعنقز تجييد الغاز في بعس السجسعات بدبب  إلىذلظ 

 
 لكفاءة خجمة الغاز في السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي( 79ججول )

 الشدبة %        العجد      الغاز السركزي ىل خجمات 

    89.8         468      جيجة
 10.2         53       رديئة

  %100         521      السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 سادسًا: العالقات االجتساعية

 طبيعة العالقات بيؽ األسر داخل السجسع 

ُيعجُّ الجانب االجتساعي مغ الجػانب السيسة في مػضػع البحث، وذلظ لكػنو أحج األبعاد الخئيدية     
ججول ط والترسيع لمسجسعات الدكشية، و لسذكمة الدكغ، والتي تؤخح بشطخ االعتبار حتى في التخصي

لتي صيغت في ( يبيغ العالقات االجتساعية في السجسعات الدكشية االستثسارية، مغ خالل الفقخة ا80)
درجات، فقج حرمت  إلىاستسارة االستبيان والتي قدست العالقات بيغ األسخ مع بعزيا البعس 
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وبعجد إجابات بمغ %( 62العالقات االجتساعية ضسغ الجرجة الستػسصة عمى أعمى ندبة إذ بمغت )
جابات بمغ وبعجد إ %(5.4بيشسا كانت أقل ندبة مغ نريب الجرجة الزعيفة ججًا إذ بمغت )( 323)
(5.4). 

 لظبيعة عالقات األسر في السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي( 80ججول )

 الشدبة %   العجد        عالقات األسر مع بعزيا البعض    

 14.6     76         قؾية ً             
 62      323                متؾسظة          
 18      94                 ضعيفة          
 5.4     28                 ضعيفة ججاً         

 %100     521         السجسؾع           

 .(1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 : الخرؾصية.سابعاً 

 كيف ترف خرؾصية العائمة ضسؽ السجسع الدكشي:-1

ُتعجُّ الخرػصية أحج السفاليع االجتساعية السيسة والتي تعشي تكيف األندان بعالقتو مع أسختو      
عسمية الترسيع والتخصيط عمى مغ جية، وعالقتو بالسجتسع مغ جية أخخػ. مسا يتػجب عمى القائسيغ 

ن لمسجسعات الدكشية تحقيق الخرػصية البرخية والدسعية لداكشييا، ومغ خالل وجية نطخ سكا
السجسعات الدكشية االستثسارية، عغ شخيق أجابتيع في استسارة االستبيان، ان تحقيق الخرػصية في 

وبعجد إجابات  %(56.4ىحِه السجسعات حرل عمى أعمى ندبة في تقييسيع بجرجة متػسصة بػاقع )
خديئة وقيسيا البعس بال (138وبعجد إجابات بمغ ) %(26.5بالجيجة بشدبة ) وصفت بيشسا (294بمغ )

 (.81ججول )في وكسا ىػ مػضح ( 89وبعجد إجابات بمغ ) %(17.1وبأقل ندبة بيغ الشدب بػاقع )
 لسدتؾى الخرؾصية في السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي( 81ججول )

 الشدبة % العجد خرؾصية العائمة

 26.5 138 جيجة
 56.4 294 متؾسظة
 17.1 89 رديئة

 %100 521 السجسؾع

 .(1) مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحقالسرجر: 
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 :ىل ىشاك شرفية بالشغر بيؽ الؾحجات الدكشية السقابمة والسجاورة-2

ات الدكشية وُتعجُّ ىحِه الفقخة مغ ضسغ فقخات الخرػصية التي يجب ان يتستع بيا ساكشي السجسع     
بعجم وجػد شخفية بيغ الػحجات ( والحؼ يبيغ ان أعمى ندبة كانت 82ججول )العسػدية، ومغ خالل 

أما ندبة االجابة بػجػد شخفية فكانت  (293وبعجد إجابات بمغ ) %(56.2الدكشية وبشدبة بمغت )
 . (228وبعجد إجابات بمغ ) %(43.8بػاقع )

 
 لجرجة الذرفية التؾزيع العجدي والشدبي( 82ججول )

 الشدبة % العجد ىل تؾجج شرفية بيؽ الذقق

 43.8 228 نعؼ
 56.2 293 كال

 %100 521 السجسؾع

 .(1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق

 
 :ىل تدسع ما يجري في الذقة العميا والسالصقة-3
( أن الرػت ال يدسع عبخ الججران 83ججول )بة مغ خالل استسارة االستبيان و كانت ندبة اإلجا    

أما عغ  (365وبإجابات بمغت ) %(70بػاقع ) بيغ الػحجات الدكشية السالصقة لبعزيا البعس،
 . ( إجابة156وبػاقع ) %( 30اإلجابة بأن الرػت يدسع فكانت الشدبة )

 لمعزل الرؾتي التؾزيع العجدي والشدبي (83ججول )

 الشدبة %       العجد ىل الرؾت يرل بيؽ الذقق

 30 156 نعؼ
 70 365 كال

 %100 521 السجسؾع

 (1) الباحث باالعتساد عمى السمحقالسرجر: مغ عسل 
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 :تؾجيو فتحات الذبابيػ-4
في خمق بيئة  مػدؼ أثخ كبيخالتػجيو فتحات الذبابيظ في السجسعات الدكشية ذات الشسط الع ِإنّ     

صحية لمػحجة الدكشية، وذلظ مغ خالل أدخال اليػاء الشقي واألشعة الذسدية كػنيا تعج إضاءة 
شبيعية وعامل دفئ في فرل الذتاء البارد، وكانت اإلجابة بأن الفتحات مشاسبة بشدية بمغت 

( وبشدبة بمغت 176)أما بكػنيا غيخ مشاسبة فكانت بػاقع  (345وبإجابات بمغت ) %(66.2)
 (.84ججول )في %( وكسا ىػ مػضح 33.8)

 
 لتؾجيو الذبابيػ في السجسعات التؾزيع العجدي والشدبي( 84ججول )

 الشدبة %    العجد       تؾجيو فتحات الذبابيػىل 

  66.2      345       مشاسبة
 33.8      176       غير مشاسبة
 %100      521       السجسؾع

 (1) السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى السمحق
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 الرابعالفصل                           

 

ية العمراناملشكالت واملعىقات والتىجهات املستقبلية للتنمية 

 يف مدينة بغدادالعامىدية للمجمعات   السكنية 



 بلية للتنمية العمرانية    للمجمعات   السكنية يف مدينة بغداد.الفصل الرابع................. املشكالت واملعىقات والتىجهات املستق

176 
 

 تسهيد
وان حجوث أؼ خمل في ىحِه األنطسة أو  مػدية أنطسة متكاممة،امذاريع السجسعات الدكشية الع عج  ت      

نقز سيؤدؼ إلى فذل تمظ السذاريع وقرػرىا في أداء وضائفيا، والتي تتسثل في حرػل ساكشي 
وبسا  السجسعات عمى وحجات سكشية مخيحة تتػفخ فييا الخجمات الستكاممة واألماكغ التخفييية والثقافية.

فميحا يجب  ذكل التشسية العسخانية في السشاشق الدكشية،السجسعات الدكشية تسثل مفيػمًا ججيجًا ل ِإن  
بشائيا عمى أسذ تخصيصية صحيحة خالية مغ السذاكل، لتكػن ذات تأثيخ إيجابي عمى البشية العسخانية 
واالجتساعية لتمظ السشاشق، ومغ أىع ىحِه األسذ، ىي أىسية وجػد مدتػيات اجتساعية مختمفة داخل 

تػفيخ أنساط سكشية متعجدة ونساذج معسارية متشػعة، بسا يمبي كافة  ضافة إلىإىحِه السجسعات، 
السدتػيات االقترادية السختمفة لمسجتسع، لتداىع في أثخاء الحياة االجتساعية لمسجسعات  احتياجات
 الدكشية.

ية مػدية االستثسار ايتشاول الفرل الخابع، السذكالت والسعػقات التي تعانييا السجسعات الدكشية الع    
في مجيشة بغجاد والتي تتسثل بالسذكالت، التخصيصية واإلدارية والفشية والسذكالت االقترادية 

ي كافة جػانب السذاريع واالجتساعية وكحلظ مذكمة الخجمات، وما ليحِه السذكالت مغ تأثيخ كبيخ ف
سعات الدكشية، وكحلظ سيتشاول ىحا الفرل، التػجيات السدتقبمية لمتشسية العسخانية لمسج اإلسكانية

 إضافة إلى وضع بعس الحمػل والسقتخحات لمحج مغ السذاكل الدكشية في مجيشة بغجاد. 

 السذكالت والسعهقات في السجسعات الدكشية: 4-1

في مجيشة بغجاد كثيخًا مغ السذاكل والسعػقات، مشيا  االستثساريةرافق بشاء السجسعات الدكشية     
التخصيصية واإلدارية واالجتساعية والخجمية، وبالتالي أثخت ىحِه السذاكل عمى سخعة إنجاز بعس 

 :كاآلتيالسجسعات وأوقفت البعس األخخ، وىي 

 السذكالت التخطيطية  4-1-1

أن تبشى مغ خالل تخصيط السػقع الدكشي السشطػمة التخصيصية لمسجسعات الدكشية يجب  ِإن       
نيًا، إذ يجب تػافخ الفزاءات الدكشية السحسية، وذلظ مغ خالل دراسة كل مغ البيئة العسخانية اعسخ 

السحيصة بالسجسع الدكشي، ووضع البشايات، وترسيع الذػارع، وتجرج الفزاءات، وكحلظ فرل أو 
جابي محجد الذكل والبيئة، مغمق جدئيًا كأنو دمج االستعساالت، وىحا كمو لزسان تحقيق فزاء إي

 باألمان. اإلحداسمحاط بحجود مادية يؤمغ لداكشي السجسعات 

وىشا تعاني بعس السجسعات الدكشية في مجيشة بغجاد مغ بعس السذاكل التخصيصية والتي تتسثل      
 الخاشئ لسػقع السجسع، فعمى سبيل السثال، فأن مجسع )اليسامة( والحؼ يقع في حي العجل ختيارباأل
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 ، فقج بشي بجػار الجور الدكشية السترمة، ومسا يالحع أنو لع يفرل بيغضسغ حجود بمجية السشرػر
مغ ، بل كان الفاصل ىػ شارع يبمغ أو ساحات خزخاء وبيغ السجسع أؼ فزاءات خارجية تمظ الجور

م الخرػصية لداكشي اعجأنمسا يؤدؼ إلى و (، 39رػرة )الفي ( متخ وكسا ىػ مػضح 14عخض )ال
الجور الدكشية وذلظ لذخفية سكان السجسع مغ خالل أبشيتو السختفعة ىحا مغ جانب، ومغ جانب أخخ 
صعػبة ضسان أمغ السجسع، وفي ىحِه الحالة ستكػن الفزاءات الخارجية لمسجسع سمبية، أؼ يرعب 

د شكميا وحجودىا، مسا يؤدؼ إلى سيػلة أنتذار الجخيسة داخل السجسعات التي بشيت بالسػاقع تسيي
 .(1)خارج السجسع  واختفائيعذاتيا، لتػفخ سبل اليخوب الدخيع لسختكبي الجخائع 

 وىشاك عػامل تخصيصية مؤثخة في تحقيق األمغ وىي:

العسخاني لمسجسع الدكشي عمى تػفيخ مشصقة ويقرج بو مجػ قجرة الترسيع : االجتساعيالتجانس -أ
سكشية متجاندة داخميًا وخارجيًا، أما داخميًا مغ حيث التخكيب االجتساعي لمفئات العسخية، وخارجيًا فيتع 

 ذلظ مع البيئة العسخانية السحيصة.
لمذيء،  باالنتساء واإلحداسأىع السطاىخ لمدمػك اإلنداني ىػ حب السمكية،  ِإن  الحيازة لمسمكية: -ب

قج تكػن برفة مؤقتة أو ثابتة.  وامتيازاتبالسمكية فخديًا أو جساعيًا يؤدؼ إلى فخض حقػق  فاإلحداس
بحقو فيو وبالتالي  إحداسالو عشج ذلظ يتػلج لجيو  بحيازتووعشجما يتسمظ اإلندان شيئًا ماديًا ويذعخ 

  .(2)يجافع عشو في حال تعخضو ألؼ خصخ 
دورًا ىامًا في تذكيل التكػيشات الخارجية لمسجسع حتى يربح جدءًا مغ ويؤدؼ التخصيط العسخاني 

الشصاق السذتخك والخاص بسجسػعة مغ األسخ الداكشة فيو، مسا يسكشيا مغ مسارسة األنذصة التي 
تخيجىا وبتحكع كامل، وكل ىحا يؤدؼ إلى مشح الدكان الخاحة، ويسشحيع كامل الثقة ألستيقاف الغخباء 

الحيازة بيغ السدتخجميغ تجاه كل أجداء السجسع  بسدؤوليةيتيع، وىحا يشسي الذعػر وسؤاليع عغ وج
 الدكشي.

أيزًا قجرة السخصط العسخاني عشج ترسيع السجسعات الدكشية عمى  ويقرج بوِ السراقبة البررية:  -ت
ومسارسييا في مكانية السخاقبة البرخية مغ السكيسييغ في األبشية الدكشية لألنذصة السختمفة إتػفيخ 

 الفزاءات الدكشية الخارجية، مسا يسثل ردعًا لألعسال التخخيبية.

 

 

                                           
(1) Rapoport, A. "Human aspects of urban from" W.K, Paragon Press, 1977, p17.                                                                                     

(2) Lang. john, creating Architectural Thery, The Role of behavialscienes in     

Environmenstal Dessigewns von Nostrand Reinhold Company New york, 1987, p98. 
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 ة )السشاطق الذعبية(من الدور الدكشية األفقي اليسامة ( قرب مهقع مجسع39صهرة ) 

 (.4/5/2021السرجر: الجراسة السيجانية صػرة التقصت في يػم الثالثاء بتاريخ )  

ومغ أىجاف السخصصات العسخانية األساسية ىي تػافخ الخرػصية لمدكان ضسغ الخرهصية:  -ث
وحجاتيع الدكشية )الذقق( وضسغ الفزاءات الخارجية ليع مع ضسان عجم تعخض الغخباء ليع عغ 
شخيق عجد مغ الشقاط وتقميل عجد الدكان السذتخكيغ في بعس الخجمات والفعاليات مشيا )مجاخل 

( مسا يسشح الدكان الخرػصية السصمػبة وتػجيو الفتحات الديارات، مػاقف األبشية، مسخات الحخكة
 . (1) وابعادىا ومػاقعيا وعالقاتيا

 السذكالت اإلدارية والفشية 4-1-2

بغجاد  استثسارفي مجيشة بغجاد، مذاريع مشحت مغ قبل ىيئة  االستثساريةالسجسعات الدكشية  ِإن    
، إلى السدتثسخيغ وان (2) 2010( لدشة 2والسعجل بالقانػن رقع ) 2006( سشة 13رقع )بسػجب قخار 

، والحؼ ادػ إلى تأخيخ اإلدارؼ ىحِه السذاريع العسخانية قج تعخضت إلى معػقات كثيخة، تسثمت بالفداد 
نجاز بعزيا وايقاف البعس األخخ، وقج صشفت السذاكل اإلدارية إلى نػعيغ )خارجية وداخمية( وقج إ

                                           

، 11، مجمج 3ىجػ عبج الراحب، ميذ محسػد، محجدات البيئة األمشة لمسجسعات الدكشية )مجمة السيشجس( العجد  (1)
2111. 

 .2112(، لدشة بيانات غيخ مشذػرة) حافطة بغجادمىيئة استثسار  (2)
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ضافة إلى غياب الخصط الرحيحة وعجم تذخيع إالخارجية البيخوقخاشية اإلدارية، ترجرت السذاكل 
االدارؼ ، وايزًا مغ السعػقات األخخػ و ، وكحلظ الفداد السالي لالستثسارالجاذبة و القػانيغ السخنة 

 وإجازاتالسػافقات مغ قبل بعس الجوائخ الحكػمية، والخاصة بسشح إجازات البشاء  إصجارتأخيخ 
، إضافة إلى عجم إيفاء بعس الجيات الخسسية بػعػدىا في مػضػع ربط السجسعات بالبشى يخاداألست

التحتية )شبكات الكيخباء، ومياه الذخب، وشبكات الرخف الرحي( كل ىحا أدػ إلى تخدؼ الػاقع 
الت ، باإلضافة إلى التجاخالخجمي والعسخاني، وضيػر العجيج مغ السذاريع الستمكئة في العاصسة بغجاد

في الرالحيات اإلدارية بيغ إمانة بغجاد وىيئة استثسار بغجاد وعسميات بغجاد وكحلظ العكبات القانػنية، 
 كل ىحا أدػ إلى تأخيخ إنجاز السذاريع مثل )مجسع األخػة ،ودار الدالم، الجيػان(.

جيجىا ولكغ بعج أما فيسا يخز السذاكل اإلدارية الجاخمية في السجسعات الدكشية االستثسارية سيتع تح
 :(1)التعخيف بالػاجبات السشاشة إلى إدارة السجسع والتي تدعى لتحكيقيا وىي 

 إدارة الدكغ في أبشية السجسع الدكشي.-أ
 متابعة صيانة السخافق السذتخكة لمعسارة الدكشية بسا يكفل ادامتيا وتخميع اؼ خمل فييا. -ب
  تػثيق العالقات االجتساعية بيغ ساكشي الذقق في السجسع الدكشي والعسل عمى تشسية وتذجيع  -ت

 روح التعاون فيسا بيشيع بسا يكفل الحفاظ عمى الخوابط ضسغ سػر السجسع.
دارة السجسع واذكاء السبادرات الفخدية لجييع بسا إتذجيع العسل الجساعي السذتخك لمسدؤوليغ عغ  -ث

 عمى أساس تعاوني وذاتي ييع مرمحة الجسيع. اإلدارةيزسغ تصػيخ 
 الكيام بأؼ نذاشات أخخػ مغ شأنيا تديل تقجيع الخجمات الالزمة لدكان السجسع الدكشي.-ج
كل الدمبيات في السجسع الدكشي بالػسائل السالئسة التي تزسغ انجاح الدكغ  إزالةالعسل عمى  -ح

 مجيشة بغجاد. مػدؼ كشسط متقجم لحل مذكمة الدكغ فياالع
بخرػص السذاكل الجاخمية لمسجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد، ومغ خالل الجػالت و 

السحكػرة  رغع وجػد السذاكلمغ السجسعات أن اإلدارة السحمية تقػم بجورىا في حفع إ تبيغالسيجانية، 
في السجسعات الدكشية االستثسارية حاليًا، ندبيا  ، وان سبب قمة السذاكل في بعس السجسعات أعاله

مػحجات الدكشية ليعػد إلى ان السشجد مغ ىحِه السذاريع لع يسزي عميو وقتًا شػياًل ألشغال الدكان 
 فييا.

  

                                           

واإلسكان والبمجيات واألشغال العامة، دائخة اإلسكان، معاييخ اإلسكان الحزخؼ والخيفي في العخاق، ( وزارة األعسار 1)
2112. 
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 .السذكالت االقترادية 4-1-3

السيسة، مػدية مغ السػاضيع ادراسة مػضػع السذكالت االقترادية في السجسعات الدكشية الع عج  ت      
تكػن ذات كمف عالية وتسذ حاجة الدكان وبذكل كبيخ، وان فقخات  ذلظ ألن ىحِه السذاريع عادة ما

تشفيح السذاريع اإلسكانية عجيجة وذات جػانب كثيخة ومختمفة، تبجأ بتخريز قصعة األرض لمسذخوع ثع 
ضافة إلى كمف . إيخ ماىخةكمف مػاد البشاء وكحلظ تييئة كػادر ىشجسية وإدارية وأيجؼ عاممة ماىخة وغ

الجانب الترسيسي والتخصيصي، وبالتالي ان كل ىحِه الكمف تشعكذ عمى قيسة الػحجة الدكشية ضسغ 
 -تمظ السجسعات. ومغ أىع السذكالت االقترادية:

السشخفس لكثيخ مغ شخائح  ومغ السذاكل االقترادية السؤثخة بالسجسعات الدكشية ىػ الجخلالدخل: -أ
مجيشة بغجاد، ويعػد ذلظ لمطخوف الدياسية واالقترادية التي يعيذيا البمج، ويقابل ذلظ السجتسع في 

بأسعار الػحجات الدكشية )الذقق( في السجسعات الدكشية االستثسارية، مسا أدػ إلى شخاء تمظ  ارتفاع
وض الػحجات مغ قبل أصحاب الجخػل السختفعة وندبة قميمة مغ أصحاب الجخل الستػسط بػاسصة القخ 

يػضح مدتػيات الجخل لألسخ في  (85ججول )و  السقجمة مغ بعس السرارف الحكػمية واألىمية،
%( أما أصحاب الجخػل السشخفزة 17العخاق، حيث ان أصحاب الجخػل السختفعة بمغت ندبتيع )

 %(.59%( أما أعمى ندبة فكانت ألصحاب الجخػل الستػسصة بػاقع )24فكانت ندبتيع )
 الشدب السئهية لتهزيع األسر حدب فئات الدخل (85) جدول            

 % الشدبة فئات الدخل )ألف ديشار(
 24 فأقل( 300ذوؼ الجخل السشخفس )

 59 (700-301ذوؼ الجخػل الستػسط )

 17 (700ذوؼ الجخػل السختفعة )أكثخ مغ 
 % 100 السجسػع

 -السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى:   
 .4، ص2006األعسار واإلسكان، التقخيخ الخئيذ لدػق الدكغ في العخاق، وزارة -1      
 .113، ص2011، 24جسال باقخ مصمظ، تفعيل نذاط القصاع الخاص في مجال التسػيل، مجمة السخصط والتشسية، العجد - 2       

 
اإلسكاني، وتتعاضع السذكمة  لإلنتاجالسػارد السالية مغ العػامل األساسية  جتع التسهيل اإلسكاني: -ب

يدسح مدتػػ دخػليع بأنذاء  التسػيمية لتػفخ السأوػ السشاسب لفئات الجخػل السشخفزة والتي ال
وليحا يعج التسػيل االسكاني األساس ألؼ سياسة  السداكغ بالكمف واألسعار الدائجة في الدػق.

اإلسكاني والستسثل بالقخوض السيدخة،  ن مجػ نجاح ىحِه الدياسة ىػ في تػفيخ التسػيلإإسكانية، إذ 
 يؤدؼ إلى خمق الدبل لتػفيخ األمػال لألفخاد أو الجيات السعشية بتػفيخ الدكغ. وىحا ما
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الجول تختمف فيسا بيشيا في شبيعة نطسيا االقترادية مسا يؤدؼ إلى اختالف الشطع التسػيمية  ِإن  
الستبعة فييا، وفي جسيع األحػال تكػن الجية التسػيمية السؤسدة السرخفية )العقارية( وحتى وان 

، ىحا مغ الييكل األساس والسيع والسعتسج في ىحا السجال تعج  تدسيتيا مغ بمج ألخخ، فيي    ختمفتا
خخ يعج التسػيل اإلسكاني لألفخاد مغ ضسغ الشفقات اإلسكانية وما يتختب أيزًا أجانب، ومغ جانب 

جسالية مغ فػائج عمى القخوض السسشػحة والتي تتحسميا الجية السقتخضة فتجخل ضسغ الكمفة اال
مجيشة بغجاد، تبيغ ان ومغ خالل الجراسة السيجانية لمسجسعات الدكشية االستثسارية في  .(1)لمسدكغ

لمستخ  ( دوالر أمخيكي1400)مختفعة ججًا، فيرل سعخ بعزيا إلى اأسعار الػحجات الدكشية فيي
كسا ىػ الحال في مجسع بػابة العخاق الدكشي، وان أكثخ شاغمي ىحِه السجسعات ىع مغ ذوؼ  الػاحج

 وارتفاعلسسشػحة لمسػاششيغ الجخػل العالية وبعس أصحاب الجخل الستػسط، إضافة إلى قمة القخوض ا
قيسة الفػائج السفخوضة عمى تمظ القخوض، مسا أدػ إلى حخمان شخيحة واسعة مغ شخاء تمظ الػحجات 

وبشدبة  (2021، وإن لسدألة صعػد صخف قيسة الجوالر األمخيكي مع بجاية سشة )في ىحِه السجسعات
أسعار مػاد  ارتفاعإذ أدػ إلى  يختأثيخ كب %( بدبب إجخاءات الجولة لتعػيس العجد السالي،20)

البشاء مسا أنعكذ عمى تشفيح السذاريع الدكشية وتػقف بعزيا لحيغ إقخار السػازنة ىحا مغ جية، ومغ 
 أسعار الػحجات الدكشية الججيجة في تمظ السجسعات.   ارتفاعجية أخخػ، أدػ إلى 

 السذكالت االجتساعية 4-1-4

يختبط التشطيع السكاني في السجسعات الدكشية بعالقة ججلية بالتشطيع االجتساعي، والمحان يخكدان      
الجػانب السعشػية  وأىسالعمى الجػانب السادية  اإلعتسادن إعمى الجػانب السادية والسعشػية، و 

شية جتساعية فدػف يؤدؼ إلى ضيػر الكثيخ مغ السذاكل االجتساعية داخل السجسعات الدكاإل
والتػاصل االجتساعي بيغ الدكان. مسا يتصمب عشج  واالحتكاك)الستعجدة األسخ( كزعف التفاعل 

نساط متشػعة، تػاكب شبيعة العػائل اتخصيط السجسعات الدكشية إيجاد حمػل مختمفة ومتججدة تتجدج ب
 دكشية.تجاه بيئتو ال يندانمدمػك االلومتصمباتيا السكانية واالجتساعية الشاتجة كخد فعل 

 ىحه الذخفية البرخية والدسعية مغ أىع أسباب السذاكل االجتساعية، وليحا فأن معالجة عج  وت       
سذكمة وضسان الخرػصية لداكشي الذقق تعج مغ العػامل األساسية في اإلسكان في السجسعات ال

انية، وذلظ ألن زيادة معجالت مباشخًا بالكثافة اإلسك أرتباشاً ىحِه السذكمة تختبط  إن   مػدية.االدكشية الع
الكثافة ضسغ البشاية الػاحجة تديج مغ ندبة التقارب بيغ الػحجات الدكشية، خاصة في الػحجات الدكشية 

مػدية االستثسارية تتكػن مغ افي السجسعات الستعجدة االسخ، ونطخًا ألن أكثخ السجسعات الدكشية الع
                                           

ناصخ بذار حكست، السفاليع االجتساعية واالقترادية لمسذكمة الدكشية، رسالة ماجدتيخ، )غيخ مشذػرة(، مقجمة ( 1)
 . 23-22، ص 1331إلى قدع اليشجسة السعسارية، كمية اليشجسة، جامعة بغجاد، 
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ى وجػد ىحِه السذكمة بل تتفاقع إن لع يحدب ليا عشج يؤدؼ إل شػابق( مسا 8أبشية مختفعة )أكثخ مغ 
ات الدكشية جالتخصيط والترسيع، ومسا يتصمب ىشا دراسة األبعاد االجتساعية لمتجاور والتقارب بيغ الػح

وتحجيج حمػل واضحة وبالسدتػػ التخصيصي والترسيسي، لسشع حجوث الذخفية والػصػل إلى تحقيق 
 عمى مدتػػ الجساعة. خرػصية عالية لمفخد واألسخة و 

 السذكالت الخدمية 4-1-5

الخجمات األساسية لألرض الحزخية والتي حجدت مغ قبل بخنامج األمع الستحجة لمبيئة  ِإن  
(United Nations Environment program)  في حجودىا الجنيا تسثمت بتجييد السياه والصاقة

. وإلى جانب ذلظ (1)الكيخبائية وجسع الشفايات ومج الصخق وما يتبعيا مغ خجمات الشقل والسػاصالت 
تتجرج في السدتػيات األعمى لمخجمات، الخجمات التعميسية والرحية والتخفييية والجيشية والثقافية 

، وتعج ىحِه الخجمات ذات مشافع عامة أساسية تعسل عمى تحػيل (2)والتجارية بحدب الحاجة ألييا 
الدكشي، وليحا فأنيا تذكل  االستخجاماألرض الخام إلى أرض مشاسبة لسختمف االستخجامات وخاصة 

ندبة كبيخة مغ كمف السذاريع والسيسا ان مجت إلى مدافات بعيجة فتكػن ذات كمف عالية، وتربح 
مػدؼ( وتعاني أغمب امػاقع ذات كثافات سكانية عالية  )سكغ ع متما خجأكثخ أقترادًا إذا 

السجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد مغ مذكمة تجييدىا بالصاقة الكيخبائية، وىحا يخجع إلى 
مغ قبل الجوائخ الخجمية الحكػمية والتي تشز عمى ان تتحسل الجوائخ  االتفاقعجم تصبيق بشػد 
عتساد إ مػدية االستثسارية بالبشى التحتية، مسا أدػ إلى اط السجسعات الدكشية العالخجمية عسمية رب

بعس السجسعات عمى تػفيخ الصاقة الكيخبائية بػاسصة السػلجات كسا ىػ الحال في مجسع الدىػر 
ضافية، أما البعس مغ السجسعات فتحسمت إوالحؼ أدػ إلى تحسل الداكغ في ىحِه السجسعات كمف 

ذبكات السياه وخصػط الكيخباء وشبكات الرخف الرحي مسا زاد تكاليف لخ والخبط تكاليف الحف
السذخوع وبالتالي أزداد سعخ الػحجات الدكشية في تمظ السجسعات، أما باقي الخجمات وكسا ذكخ سابقًا، 
فأن السجسعات السشجدة حجيثة الدكغ مغ قبل شاغمييا، مسا يالحع عمى بكية الخجمات داخل ىحِه 

بذكل جيج، نطخًا ألرتفاع سعات )التعميسية والرحية والتخفييية( فأنيا متػفخة وتقجم خجماتيا السج
  أجػرىا.

 

 
                                           

(1) Oktay Ural '' Construction of low 210 st housing, Wiley series construction guides'' 1
st 

 

edition john-Wiley & sons press 1980, p33                                                                     . 

 .31-22، ص 1313الكػيت، وزارة اإلسكان، اإلسكان الحكػمي في الكػيت،  (2)
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 .التهجهات السدتقبمية لمتشسية العسرانية لمسجسعات الدكشية في مديشة بغداد 4-2

يختمفػن في كػنيا تعتسج عمى  التشسية وأن أختمف السيتسيغ بيا في تحجيج مفيػميا فأنيع ال ِإن  
، (1)أربع ركائد أساسية تسثمت في رأس السال، السػارد الصبيعية، السػارد البذخية والتكشػلػجيا الحجيثة 

وعشج التصخق لمتشسية العسخانية لمسجسعات الدكشية االستثسارية في مجيشة بغجاد، فيقرج بالتشسية العسخانية 
التشسية العسخانية تحقق ثالث متصمبات  انالسكان واألندان، بسعشى  بستصمبات االىتسامفي ىحا السجال 

  عشية بيا.أساسية، ىي التشسية السكانية والتشسية االندانية وتػفيخ التسػيل لتحكيقيا وايجاد االدارة الس  
ان صياغة أؼ سياسة لإلسكان تتصمب معخفة أبخز خرائز الػضع الدكشي لمسشصقة السخاد تشسيتيا، و

 احتاللالدكشي وضاىخة  واكتطاضيايغ ىحِه الخرائز، الحاجة الدكشية السؤدية إلى العذػائيات ومغ ب
 بذكل غيخ مذخوع.و السباني العامة والدكغ فييا 

تذكل معخفة الػاقع الدكشي القاعجة األساسية لسعخفة العجد الدكشي والحاجة الدكشية ومجػ التػقع      
باًل، وكسا ىػ معخوف ان قصاع البشاء والتذييج يعاني حاليًا كغيخه في زيادة الصمب عمى السداكغ مدتك

مغ القصاعات مغ تجىػر واضح في مدتػػ الخجمات التي يقجميا وباألخز في مجال بشاء الػحجات 
تتشاسب وحجع الديادة الدكانية، إذ ان ىشاك ضغصًا سكانيًا ىائاًل في عسػم محافطات  الدكشية والتي ال

إن ف وليحا ىػ معخوض مغ الػحجات الدكشية. ي مجيشة بغجاد، يقابل ذلظ نجرة فيساالعخاق وخاصة ف
تمبية  تتبشى استخاتيجيةاألول يتحجد بعجم وجػد  فاالتجاه، باتجاىيغمذكمة الدكغ في مجيشة بغجاد تتحجد 

يتحجد في عجم وجػد سياسة حزخية في العخاق تسكشو مغ يػ الثاني ف واالتجاهالحاجة الدكشية، 
السحافطة عمى التراميع األساسية لمسجن وكحلظ الديصخة عمى تػزيع الدكان سػآء كان التػزيع بيغ 

األول فإن القرػر في  االتجاهمجن العخاق أو بيغ السخاكد الحزخية لمسجيشة الػاحجة. وبخرػص 
 -:(2)السذكمة الدكشية يتحجد بسا يمي 

%( مغ مجسػع األسخ، وذلظ حدب 10بمغ بحجود )قج  في العخاق الدكشي االكتطاظمعجل  ِإن  -1
 نتائج مدح أحػال السعيذة )وان ىحِه الشدبة ىي بالتأكيج أعمى في مجيشة بغجاد(.

في السدتقبل والعير في نفذ  لالنذصاروجػد أسخ عجيجة تذتخك في مدكغ واحج وىي نفديا قابمة -2
 األسخ. اكتطاظيذكل حالة  لدكشية )األسخ الشػوية( وىحا ماالػحجة ا

والخيع والرخائف وغيخىا، مسا  كالكخفاناتىشاك أسخ عجيجة تدكغ في مداكغ غيخ صالحة لمدكغ -3
 يدتػجب ان تدتبجل بػحجات سكشية صالحة لمدكغ.

                                           

، ص 2113نطخيات، تصبيق( الصبعة الثانية، ، جغخافية التشسية )مفاليع، فػاز احسج السػسىدمحم دلف الجليسي،  (1)
13. 

 .2121 (، لدشةبيانات غيخ مشذػرة، )أمانة بغجاد، قدع التراميع، لجشة االستثسار  (2)
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 لمدقػط. واآليمةىشاك كثيخ مغ الػحجات الدكشية القجيسة -4
عجيجة أفخزتيا الحخب األخيخة عمى العخاق، وىي أشغال بعس دوائخ الجولة والثكشات ىشاك حاالت -5

 العدكخية مغ قبل عػائل لجأت لمدكغ فييا ألنيا لع تجج مأوػ مشاسب ليا.
وىشاك حاالت أخخػ ىي زيادة حاالت التجاوز عمى السداحات الخالية وقيام بعس األسخ بتذييج -6

مداكغ ليع وبسختمف مػاد البشاء، متجاوزيغ بحلظ تراميع السجن األساسية، وىحا يؤدؼ إلى زيادة 
 والتسخكد بيغ السجن مسا يعخقل الحفاظ عمى الدياسة الحزخية في مجيشة بغجاد. االختالل

 الذامل في مديشة بغداد: اإلنسائيالسذاريع السقترح تشفيذها ضسن السخطط  4-2-1

نية في مجيشة أقخت أمانة بغجاد العجيج مغ السذاريع االستثسارية لغخض تشفيحىا كسذاريع إسكا     
 ألمانةجسالي عجد السداكغ السقتخح تػفيخىا في البمجيات التابعة إ( ان 86ججول )بغجاد، ويتبيغ مغ 

( بمجية، ومغ خالل السذاريع السقتخح أنذائيا وفي مػاقع مختمفة وكسا ىػ مػضح 14بغجاد والبالغة )
%( لمدكغ الستعجد 60( وحجة سكشية، وكانت بشحػ )679431( قج بمغ عجدىا )29خخيصة )الفي 

الصػابق  مقبػل لمتػسع في أنذاء األبشية الستعجدة االتجاه%( لمدكغ السشفخد، وىحا 40األسخ ونحػ )
عمى ىحا الشحػ فالػحجات الدكشية السقتخح تػفيخىا ضسغ السخصط  وذات الكثافات الدكانية العالية.

تع أدراجيا في نفذ الججول، لتػفيخ فائس مغ الػحجات  (2030) لسجيشة بغجاد ولغاية سشة اإلنسائي
ونة، ووفقًا لحلظ مغ ( وحجة سكشية، وىحا سيدسح بكثيخ مغ السخ 165000الدكشية لمصػارغ وبػاقع )

 ( مميار دوالر56ىي بحجود ) (2030)والتي ستكػن مصمػبة لغاية  اإلجساليةالسقجر ان الكمفة 
 ، وذلظ لتشفيح العشاصخ الخئيدة لمدكغ ضسغ مداحة أمانة بغجاد.أمخيكي

 يدها في مديشة بغدادي( السذاريع السقترح تذ86جدول )
 الكلفة اإلجمالية تقدير عدد المساكن أسم المشاريع ت

 3321454 44264 مدينة المطار 1

 849325 9814 بوب الشام 2

 3456754 41941 دهنة 3

 2222554 26944 دورة 4

 1217744 14764 العقدة التعليمية 5

 541244 6564 المثنى 6

 1217644 14884 عويريج 7

 2546775 34874 معسكر رشيد 8

 6814375 82554 صابيات 9

 6489325 73814 مدينة الصدر                11

 14617754 128744 السكن العالي          11

 17146644 248394 السكن المتوسط 12

 55967444 679431 المجموع              

 .138، ص(2030، لدشة )الذامل لسجيشة بغجاد اإلنسائيالسرجر: أمانة بغجاد، السخصط  
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الذامل لسجيشة بغجاد قج أخح بسبجأ الكثافات العالية مغ خالل البشايات ذات  اإلنسائيالسخصط  ِإن       
( شخز/ىكتار، إضافة إلى البشايات 600-350شػابق فأكثخ( وبكثافات مختفعة تبمغ ) 6) االرتفاع

( شخز/ىكتار، والسباني بصابقيغ وبكثافة 300( شػابق وبكثافة تبمغ )4-3) االرتفاعالستػسصة 
إلى الشسط الػاشئ الكثافة )الدكغ السشفخد( وقج تع تػزيع أنساط  باإلضافة( شخز/ىكتار، 250_200)

الغالب في السشصقة،  االقترادؼالسباني وأصشاف الدكغ في ىحا السخصط جغخافيًا عمى أساس الشذاط 
 :(1) وكسا يمي

ات كثافة عالية وعالية يتزسغ ىحا السذخوع مباني )سكشية، وتجارية( مختفعة وذمذروع الرابيات:  -
 ججًا.

مختمط )سكشي وتجارؼ( وبكثافة سكشية  باستعساليحتػؼ ىحا السذخوع مباني  مذروع الدهشة: -
 متػسصة إلى عالية.

وىػ مذخوع يتزسغ الفعاليات الدكشية فقط وبكثافة سكشية متػسصة إلى  مذروع العقدة التعميسية: -
 عالية.

يتزسغ ىحا السذخوع مشتجع سياحي وممعب )جػلف( ومخكد مؤتسخات )سكغ  مذروع مديشة السطار:-
 .اقترادؼمشخفس الكثافة( وان ىحا السذخوع أساسو 

ىحا السذخوع عبارة عغ مشصقة صشاعية خاصة، يتزسغ  إن   الرشاعية: عهيريجمذروع عقدة -
 متػسصة ومختفعة. وفة في، مجيشة متكاممة لمعسال، وان مدتػيات الكثااجتساعيفعاليات مختمفة، سكغ 

وذات كثافة سكشية  ةوىحا السذخوع ىػ عبارة عغ مشصقة تشسية تكشػلػجي مذروع بهب الذام:-
 . متػسصة

سكشي مع مخكد حزخؼ  استعسالويتزسغ ىحا السذخوع (: (10×10مذروع مديشة الردر )-
 مختمط. وباستعسال

 ىحا السذخوع عبارة عغ مجيشة سكشية وتجارية وشبية ورياضية. إن  مذروع مديشة الرشيد: -
 

                                           

 .2121 (، لدشةبيانات غيخ مشذػرة)أمانة بغجاد، قدع التراميع، لجشة االستثسار  (1)
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 2030وفق مخطط  مهاقع السذاريع اإلسكانية السقترحة في مديشة بغداد (29خريطة )

 :السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى 
 (2خخيصة التقديسات اإلدارية لسجيشة بغجاد رقع )-1
 .2030التخصيط الحزخؼ، السخصط االنسائي الذامل لسجيشة بغجاد امانة بغجاد، شعبة التراميع، قدع -2

 
وستدمط الجراسة الزػء عمى بعس تمظ السذاريع ومشيا مذخوع مجيشة السدتقبل ومذخوع مجيشة       

السذاريع والسػضح  في مجيشة الرجر، وفيسا يمي شخح ممخز ليحهِ (10×10الخشيج، ومذخوع )
 (.30خخيصة )المػاقعيا في 
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 مديشة السدتقبل(، 10×10)السقترحة )مديشة الرشيد، مذروع  ( مهاقع السجسعات الدكشية الجديدة30خريطة )

 -:عمى باالعتسادالسرجر: مغ عسل الباحث    

 (2خخيصة التقديسات اإلدارية لسجيشة بغجاد رقع )-1     
 .2030 ، لدشةاالنسائي الذامل لسجيشة بغجادامانة بغجاد، شعبة التراميع، قدع التخصيط الحزخؼ، السخصط -2     



 بلية للتنمية العمرانية    للمجمعات   السكنية يف مدينة بغداد.الفصل الرابع................. املشكالت واملعىقات والتىجهات املستق

188 
 

 مديشة الرشيد 4-2-1-1

يقع مذخوع مجيشة الخشيج في مشصقة الدعفخانية ضسغ حجود بمجية الكخادة وتحجيجًا في معدكخ     
(، وقج بمغ عجد الػحجات الدكشية داخل ىحا 2م 12500000الخشيج )سابقًا( وعمى مداحة أرض تقجر )

( ألف ندسة، وبكثافة سكشية تتخاوح بيغ 400جة، إذ يدتػعب ىحا السذخوع )( وح40260السذخوع )
. أما عغ (1)( شخز/ىكتار، وفق الزػابط التخصيصية والسعسػل بيا في أمانة بغجاد 300-400)

الفعاليات السقتخح أنذائيا ضسغ حجود ىحا السذخوع، فقج تسثمت بسجسعات إسكانية عسػدية مختمفة 
( تتزسغ خجمات مجتسعية وفعاليات االرتفاععالي سكغ )سكغ مشخفس، سكغ متػسط،  االرتفاعات

تجارية وثقافية متكاممة، وكحلظ فعاليات تخفييية وسياحية )نػادؼ، متحف، سيشسا، مدارح .....( 
( تبيغ 31خخيصة )ة )ممعب رئيدي وقاعات رياضية( و إضافة إلى السشاشق السفتػحة وفعاليات رياضي

 خوع.مػقع السذ

 ضسن بمدية الكرادة ( مهقع مذروع مديشة الرشيد31خريطة )

 -:عمى باالعتسادالسرجر: مغ عسل الباحث  

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  -1

 .2030 ، لدشةاالنسائي الذامل لسجيشة بغجادامانة بغجاد، شعبة التراميع، قدع التخصيط الحزخؼ، السخصط -2    

                                           

 .2020امانة بغجاد، قدع التراميع، لجشة االستثسار )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة  (1)
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 مذروع مديشة السدتقبل 4-2-1-2

يقع ىحا السذخوع ضسغ حجود بمجية السشرػر في مشصقة الجىشة، وعمى مداحة تبمغ       
( ألف وحجة سكشية، وبكثافة 35( ألف ندسة، بػاقع )200( ويدتػعب ىحا السذخوع )2م 5000000)

شخز/ىكتار، وفي ىحا السذخوع تتشػع االرتفاعات بالشدبة لألبشية الستعجدة ( 400سكشية تبمغ )
%( والعسارات ذات 40( شػابق تبمغ ندبتيا في ىحا السذخوع )6-5الصػابق، فالعسارات ذات االرتفاع )

( شػابق فشدبتيا تبمغ 10-9ذات االرتفاع ) العسارات%( أما 30ابق بشدبة )ػ ( ش8-7االرتفاع )
إلى ذلظ تػفيخ جسيع الخجمات السجتسعية والبشى التحتية وبحدب السعاييخ التخصيصية  %( إضافة30)

 ( تػضح مػقع مذخوع مجيشة السدتقبل.32خخيصة )ال، و (1)والسعسػل بيا 

 ضسن بمدية السشرهر ( مهقع مذروع مديشة السدتقبل32خريطة )

 -:عمى باالعتسادالسرجر: مغ عسل الباحث 
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  -1

 .2030 ، لدشةامانة بغجاد، شعبة التراميع، قدع التخصيط الحزخؼ، السخصط االنسائي الذامل لسجيشة بغجاد-2    
                                           

 .2121 (، لدشةبيانات غيخ مشذػرة) التراميع، لجشة االستثسار شعبةأمانة بغجاد،  (1)
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 (:10×10مذروع مديشة الردر ) 4-2-1-3
متشػعة  وارتفاعاتمغ مجيشة بغجاد، ويتزسغ أنساط  ىكتار( 1000)يقع ىحا السذخوع عمى بعج     

( وحجة سكشية 10832مغ السذاريع ذات الكثافات العالية ندبيًا، إذ يبمغ عجد الػحجات فيو ) عج  وي  
تتشػع (01 10ة الرجر )يشوفي مذخوع مج ،( ألف ندسة600-500يدتػعب ىحا السذخوع )

 أرتفاعات األبشية وىي كسا يمي:

 ( وحجات سكشية.4( شػابق وكل شابق يحتػؼ عمى )10مػدية بارتفاع )ابشاية ع( 80)-
 ( وحجات سكشية.6( شػابق وكل شابق يحتػؼ عمى )6مػدية بارتفاع )ا( بشاية ع48)-
 ( وحجات سكشية.4( شػابق وكل شابق يحتػؼ عمى )6مػدية بارتفاع )ا( بشاية ع96)-
 ( وحجات سكشية.6كل شابق يحتػؼ عمى )( شػابق و 4مػدية بارتفاع )ا( بشاية ع84)-
 ( وحجات سكشية.4( شابق وكل شابق يحتػؼ عمى )15مػدية بارتفاع )ا( بشاية ع60)-

( 40-36بيغ ) ما ارتفاعاتياأما عغ الفعاليات األخخػ فقج أحتػػ السذخوع عمى أبشية خجمية تتخاوح 
 (33خخيصة )الي شطخ  .(1)شخز/ىكتار ( 295. وفي ىحا السذخوع تبمغ الكثافة الكمية بحجود )شابقاً 

 (10×10( مهقع مذروع )33خريطة )                             

 -:السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي  -1 
 .2030 ، لدشةقدع التخصيط الحزخؼ، السخصط االنسائي الذامل لسجيشة بغجادامانة بغجاد، شعبة التراميع، -2 

                                           

 .2131، )بيانات غيخ مشذػرة( لدشة أمانة بغجاد، السخصط اإلنسائي الذامل لسجيشة بغجاد (1)
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ويتزح مسا تع التصخق أليو سابقًا، ان مػضػع الكثافات الدكشية داخل ىحِه السذاريع في تدايج      
 :(1)عجة عػامل مشيا  إلىمدتسخ وبذكل شخدؼ دائسًا وذلظ يخجع 

 السدتقبمية.شحة األرض ومحجودية التػسعات -1
 والسشصقي لألرض. االقترادؼضخورة االستثسار -2
 تػفيخ مداحات خزخاء واسعة ومفتػحة ضسغ السػقع.-3
 تػفيخ بيئة سكشية مالئسة.-4
 الحفاظ عمى نسط حزارؼ متسيد لمذكل العام لألبشية والعسل عمى كدخ نسصية الشديج القائع.-5
 تخز جانب تػفيخ الخجمات والبشى التحتية بذكل أفزل. اقتراديةعػامل -6
 السخططة في مديشة بغداد من قبل هيئة االستثسار دكشيةالسذاريع ال 4-2-2

أصشافيا الػضيفية تتع بعج تحجيج حاجة سكان  اختالفعسمية التخصيط والتشفيح لمسذاريع وعمى  ِإن       
السجيشة الييا إذ ان أىع مدتمدمات التخصيط لمسذاريع االستثسارية، ىي معخفة عجد السذاريع القائسة 
ومجػ كفايتيا لتقجيخ الحاجة لمسدتقبل وتحديغ نػعيتيا، إذ فخضت الديادة الدكانية عمى معطع الدكان 

مدكغ في مداكغ غيخ مشاسبة والتي تتسثل بالعذػائيات. مسا أثخ وخاصًة ذوؼ الجخػل السشخفزة ل
ضيػر التجاوزات الدكشية سمبًا عمى مجيشة بغجاد، ومشيا غياب السشاشق السفتػحة وعجم تػفخ الداحات 
الخزخاء وضيػر شبكات شػارع غيخ مشتطسة، فزاًل عغ الزغط الكبيخ عمى خجمات البشى التحتية، 

عذػائيات في مػاجية القرػر في عجد الػحجات الدكشية، وذلظ مغ خالل وتكسغ معالجة مذكمة ال
التخصيط الذامل مغ قبل الجيات السعشية في انذاء وحجات سكشية مشاسبة تتسثل بالسذاريع الدكشية 

مػدية، إذ يعتسج االستثسار في مشصقة الجراسة عمى انذاء السذاريع الدكشية مزافًا ألييا الخجمات االع
لبشى التحتية مسا يؤدؼ ذلظ إلى زيادة أسعارىا برػرة ال تتشاسب مع القجرة الذخائية لمدكان، العامة وا

 ارتفاعوبالتالي خمق أزمات ومذاكل ججيجة تديع في تخاجع االستثسار بجاًل مغ تقجمو خاصًة مع 
 %( مغ ندبة الخجمات العامة50أسعار األراضي، لحلظ يجب عمى الحكػمة السداىسة في انجاز )

السخررة لمسذاريع االستثسارية مسا يديع في خفس أسعار الػحجات الدكشية إضافة إلى تعاون ىيئة 
االستثسار مع الجيات السالكة لألراضي لغخض تخشيح الفخص االستثسارية الدكشية التي تمبي التػزيع 

 السكاني الستػازن لمسذاريع الدكشية لتكػن قخيبة مغ خجمات البشى التحتية. 
( 76بغجاد ) استثسارعجد السذاريع الدكشية االستثسارية السخصط إنذاءىا والسسشػحة مغ ِقبل ىيئة  ِإن  

السحمي  لالستثسار( 47األجشبي و) لالستثسار أجازه( 29، بػاقع )(2)مذخوع ولمدشػات الخسذ السقبمة 
فيخ فخص العسل مػزعة عمى الػحجات البمجية لسجيشة بغجاد، واألقزية السحيصة بيا، إضافة إلى تػ 

                                           

 .2121شعبة التراميع، لجشة االستثسار، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ( أمانة بغجاد، 1)

 .2121 (،بيبنبت غير منشىرة) ،والفني االقتصبديستثمبر بغذاد، القسم ا( هيئة 2)
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( فخصة عسل، باإلضافة إلى ان القصاع الحكػمي بجأ 54049مباشخة وغيخ مباشخة لمبمج والتي بمغت )
يأخح عمى عاتقو التخصيط لمسذاريع الدكشية السدتقبمية لسػاجية مذكمة الدكغ في محافطة بغجاد 

السشخفزة مغ وتفعيل دوره السيع إلى جانب القصاع الخاص مغ أجل تسكيغ أصحاب الجخػل 
الحرػل عمى سكغ مالئع نتيجة أرتفاع أسعار الػحجات الدكشية التي يقػم القصاع الخاص بتشفيحىا، إذ 

التشسية  استخاتيجيةالكبيخ الحؼ أولتو  االىتسامانخفس مدتػػ تشفيح الػحجات الدكشية لمقصاع العام رغع 
جسالي اإلنفاق االستثسارؼ %( مغ أ8( لمقصاع الدكشي وتخريز )2017–2013الػششية لدشة )

فعمية لمدشػات  استثساراتلقصاع الدكغ في محافطة بغجاد، وان ما ح طي  بِو القصاع الدكشي مغ 
 13%( مغ قبل القصاع الحكػمي مشح صجور قانػن االستثسار )رقع 1( ال تديج عمى )2006-2014)

في جحب االستثسارات في  (  والحؼ كان لو دور كبيخ2015لدشة   50( وقانػن رقع )2006لدشة 
. وفيسا يمي ممخز لبعس السذاريع (1)التي يػفخىا لمسدتثسخيغ االمتيازاتالقصاع الخاص بدبب 

 -السسشػحة مغ قبل ىيئة االستثسار:
 مجسع كرم بغداد  4-2-2-1

يقع ىحا السذخوع ضسغ حجود بمجية السشرػر وتحجيجًا في مشصقة )حي العجل( قخب قرخ       
 (.2م 70150يذغل مداحة أرض تبمغ )، إذ الخمادؼ(-العجالة وبالقخب مغ الصخيق الدخيع )بغجاد

( شػابق، 10( بشاية بػاقع )13) مختمفة، وبارتفاعات( بشاية 23يتكػن ىحا السذخوع الدكشي مغ )
( شابق، وكل شابق في 12( الباقية فيي بارتفاع )5( شػابق، أما البشايات )8( بشايات بارتفاع )5و)

( وحجة سكشية، أضافة إلى تػفيخ 920( وحجات سكشية، وبيحا سيػفخ )4ىحِه البشايات يحتػؼ عمى )
والثانػية ورياض األشفال، إلى جانب السخافق  يةاالبتجائكافة الخجمات األساسية والتي تذسل السجارس 

( شػابق، ومخاكد تخفييية تتسثل، بسالعب األشفال وساحات 4الخجمية ومشيا السخكد تجارؼ بارتفاع )
إلى تػفيخه ساحات خزخاء واسعة تحيط بسػقع السجسع، وسيػفخ ىحا السجسع  باإلضافةلعب لمكبار، 

كشية مغ حيث السداحة والترسيع وع تتشػع الػحجات الدالكثيخ مغ فخص العسل، وفي ىحا السذخ 
وكحلظ الخخيصة  يػضح نػع وعجد الػحجات الدكشية في مجسع كخم بغجاد الدكشي. ( 87ججول )و 
 ( تػضح مػقع السجسع في بمجية السشرػر.34)
 
 
 
 
 

                                           

 .2112 لإلحصبءجمهىرية العراق، وزارة التخطيط والتعبون اإلنمبئي، خطة التنمية الىطنية، الجهبز المركسي   (1)



 بلية للتنمية العمرانية    للمجمعات   السكنية يف مدينة بغداد.الفصل الرابع................. املشكالت واملعىقات والتىجهات املستق

193 
 

 ( نهع وعدد الهحدات الدكشية في مجسع كرم بغداد الدكشي87جدول )
 الشدبة %    عدد ال متر مربع/ مداحة  نهع الهحدات

A 250  350       38 
B 200  250      27.2 
C 160  320      34.8 

    %100       920 السجسهع
 الجراسة السيجانية. -1 -:السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى

 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع االقترادؼ، -2
 ضسن بمدية السشرهر ( مهقع مجسع كرم بغداد الدكشي34خريطة )

 -عمى: السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد
 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي -1
 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع االقترادؼ،-2
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 مجسع تالل بغداد  4-2-2-2
الكخخ، وقج أقيع عمى أرض مصار السثشى  قزاء يقع ىحا السذخوع ضسغ حجود بمجية مخكد     

إذ يقع بالقخب مغ شبكة الصخق الخئيدية السؤدية إلى مخآب العالوؼ، ومحصة قصار بغجاد  ،)سابقًا( 
 السخكدية.

( 6( شابقًا، وكل شابق يحتػؼ عمى )14( أبخاج سكشية، وبارتفاع )8يتكػن ىحا السجسع مغ )    
( وحجة سكشية، إضافة إلى وجػد مػل تجارؼ كبيخ 672وحجات سكشية، وسيػفخ في حال إنجازه )

يخز الخجمات  وثانػية وحزانات ورياض األشفال ىحا ما ابتجائية( شابقًا، ومجارس 15بارتفاع )
التعميسية، أما عغ الخجمات التخفييية فان ىحا السجسع يحتػؼ عمى قاعات رياضية ومدبح مغمق 
ومالعب أشفال وكبار، وان ىحا السذخوع ىػ جدء مغ سمدمة السذاريع الدكشية االستثسارية في مجيشة 

 .مجسع دار الدالم بالقخب مغيقع إذ بغجاد، 
، وقج أحاشت ىحا السجسع عاشميغ عغ العسلعسل لعجد كبيخ مغ الباإلضافة إلى تػفيخه فخص     

مداحات خزخاء واسعة مغ أجل تجديج بيئة سكشية شبيعية مالئسة، وأما عغ أنػاع الذقق وأعجادىا 
. والخخيصة (88ججول )في فقج تشػعت لتذسل أغمب مدتػيات األسخ، وكسا ىػ مػضح  وتراميسيا

 ( تػضح مػقع السجسع.35)
 

 عدد وأنهاع الذقق في مجسع تالل بغداد  (88جدول )
 الشدبة % عددال / متر مربع سداحةال نهع الذقق

A1 200 250 37.2 

A2 210 250 37.2 

B 250 172 25.6 

 % 100 672 السجسهع

 -:مغ عسل الباحث باالعتساد عمى
 ..2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع االقترادؼ، -1
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 ضسن بمدية مركز قزاء الكرخمهقع مجسع تالل بغداد  (35خريطة )

 -عمى: السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي -1
 .2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة االقترادؼ، ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع-2
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 مجسع السشرهر ستي  4-2-2-3
تع انذاء ىحا السذخوع عمى مداحة أرض في مشصقة البيجية ضسغ حجود بمجية )مخكد قزاء       

( بشاية سكشية، وبارتفاعيغ، 30يتكػن مجسع السشرػر مغ ) (.2م 95000وبسداحة تبمغ ) ،الكخخ(
( شابقًا، وكل شابق في ىحِه األبشية يحتػؼ عمى 12شابقًا أما االرتفاع الثاني فيبمغ )( 13األول بػاقع )

 ،( وحجة سكشية، إلى جانب الفعاليات الدكشية1500( وحجات سكشية، وبيحا سيػفخ ىحا السجسع )4)
مخكد شبي، مػل تجارؼ، نادؼ تخفييي و ( وروضة وحزانة، 2يػجج في ىحا السجسع مجارس عجد )

في ىحا السذخوع  وكحلظ الحال فان مشطػمة غاز مخكدية.وكحلظ لى حجائق ومػاقف سيارات، إضافة إ
( 2م 169، 2م 173، 2م 184، 2م 187)فكانت  ومداحات الػحجات الدكشية وتشػعت في اختمفت

( تػضح مخصط 40والرػرة )( تػضح مػقع السجسع 36والخخيصة ) .(89ججول )في وكسا ىػ مبيغ 
  السجسع.

 
 ( نهع وعدد الذقق في مجسع السشرهر ستي 89)جدول 

 الشدبة % عددال / متر مربعسداحة ال نهع الذقق

A1 187 390 26 

A2 184 390 26 

B1 173 360 24 

B2 169 360 24 

 %100 1500 السجسهع

 -:ر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمىجالسر
 ..2020 )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع االقترادؼ، -1
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 ضسن بمدية مركز قزاء الكرخ ( مهقع مجسع السشرهر ستي الدكشي36خريطة )

 -عمى: السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد

 .2020( متخ لدشة 1، الجقة السكانية )Geo Eyeالرػرة الفزائية لسجيشة بغجاد، القسخ الرشاعي -1
 .2020 لدشة ،، )بيانات غيخ مشذػرة(القدع االقترادؼ يئة استثسار محافطة بغجاد،ى-2
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 مجسع السشرهر ستي الدكشي مخطط (40صهرة )

 .2020 ، لدشةالسرجر: ىيئة استثسار محافطة بغجاد، القدع االقترادؼ )بيانات غيخ مشذػرة(
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 أهداف تقدير الحاجة الدكشية: 4-3

تختمف الحاجة الدكشية عغ الصمب لمػحجات الدكشية والحؼ يعبخ عشو بالخغبة السجعسة بالقجرة      
 -:(1) ما يميالذخائية لتمبية الحاجة الدكشية، وييجف تقجيخ الحاجة الدكشية وتحجيجىا إلى 

الخاصة باإلسكان ووضع  واالستخاتيجياتان تقجيخ الحاجة الدكشية ييجف إلى إعجاد الخصط -1
 لبخامج والسذاريع االستثسارية الالزمة مغ أجل تشفيح الخصط.ا

وكحلظ ييجف إلى تحجيج حجع الفجػة بيغ الحاجة الدكشية والصمب الفعمي وبيغ الصمب والعخض -2
 سكاني.الا

تقجيخ حجع الجعع الالزم تػفخه لذخائح السجتسع ذات القجرة الذخائية السحجودة مغ أجل الحرػل -3
 تحقق الحج األدنى مغ متصمبات الحياة الزخورية. عمى وحجات سكشية

ووفقًا لتقجيخات أمانة بغجاد ان العجد الكمي لمػحجات الدكشية التي يشبغي تػفيخىا لتحقيق رؤية     
( مميػن شخز ضسغ 11.62) ما يقارب استيعابالذامل لسجيشة بغجاد لغخض  اإلنسائيالسخصط 

 ( وحجة سكشية.868000، ىػ )2030الحجود اإلدارية ألمانة بغجاد لدشة 

( والحؼ يػضح عجد األسخ وعجد السداكغ، وكحلظ مقجار الحاجة الدكشية 90ججول )ومغ خالل     
    .2030في مجيشة بغجاد ولغاية سشة  في الػحجات البمجية التي تخمػ مغ السذاريع الدكشية االستثسارية

كل وحجة بمجية مغ ىحه في و مػدية اسكشية ع نذاء مذاريعإتقتخح الجراسة  مغ وجية نطخ جغخافيةو 
ففي  فييا، عجد الدكشيالبعس سج تعسل عمى بػحجات سكشية و  ججول نفدووالسحكػرة في  البمجيات

( وحجة سكشية، أما عغ بمجية الجورة في جانب 18527بمجية الذعمة في جانب الكخخ تبمغ الحاجة إلى )
وحجة سكشية، وكحلظ في جانب الخصافة وفي بمجية ( 17038الكخخ فبمغت الحاجة الدكشية فييا )

( وحجة سكشية، وأما عغ بمجية 12441( )2030األعطسية أيزًا بمغت الحاجة الدكشية ولغاية )
( وحجة 12566الخصافة  والتي تقع في الجانب الذخقي لمسجيشة فقج بمغت الحاجة الدكشية فييا )

مػدؼ وبكثافات سكانية عالية تدتػعب اية وبشسط عسكشية، وىشا اقتخحت الجراسة إقامة مذاريع سكش
تدتشج عمى دراسات تفريمية لمحاجة الدكشية ولكل وحجة ( ألف ندسة وبسخافق خجمية كاممة، 100)

خخيصة التمظ البمجيات، وكسا ىػ مػضح في في  البشى التحتية القائسة استغالل ذلظ بمجية، إضافة إلى
(37). 

 

 

                                           

 .2121بغجاد، شعبة التراميع، لجشة االستثسار، )بيانات غيخ مشذػرة(، لدشة أمانة ( 1)
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 2030لغاية  والسداكن والحاجة الدكشية( عدد األسر 90جدول )
 عجد أسع البمجية

 الدكان

 سشة األساس

(2020) 

 عجد

 األسخ

سشة األساس 
(2020) 

عجد 
 السداكغ

 سشة األساس

(2020) 

الحاجة 
 الدكشية

(2020) 

 

عجد الدكان 
 سشة اليجف

(2030) 

* 

 عجد األسخ

 سشة اليجف

(2030) 

** 

 عجد السداكغ

 سشة اليجف

(2030)(1) 

 

الحاجة 
 الدكشية

(2030) 

*** 

 18527 121562 140089 700447 21614 82625 104239 521199 الذعمة

 17038 75420 92458 462292 18472 50325 68797 343989 الجورة

 12441 71674 84115 420575 25309 37280 62589 312948 األعطسية

 12566 49543 62109 310545 11510 34705 46215 231075 الخصافة

 -عمى: باالعتسادلسرجر: مغ عسل الباحث ا

سكان مجيشة  إسقاشات، (بيانات غيخ مشذػرة)وزارة التخصيط، الجياز السخكدؼ لإلحراء وتكشػلػجيا السعمػمات، -1
 .2020بغجاد لدشة 

  PT= PO (1+r)n)*( تقجيخ عجد الدكان مغ خالل معادلة الشسػ السخكبة:    

PT(2030سشة اليجف ) = عجد الدكان في 

PO( 2020= عجد الدكان في سشة األساس) 

r( بحدب تقجيخات وزارة التخصيط.3= يسثل معجل الشسػ الدكاني )% 

n.يسثل عجد الدشػات بيغ سشة األساس وسشة اليجف = 

 -( مغ خالل:2030)**( تقجيخ عجد األسخ في البمجيات السحكػرة لدشة اليجف )

 (2) 5  عجد األسخ = عجد الدكان 

 (3) عجد السداكغ( –**( تدتخخج الحاجة الدكشية مغ خالل السعادلة: )الحاجة الدكشية= عجد األسخ )*

 

                                           

وزارة التخصيط، الجياز السخكدؼ لإلحراء وتكشػلػجيا السعمػمات، قدع التذييج والبشاء، )بيانات غيخ مشذػرة(،  (1)
2121. 

 ( اشخاص. 5( )2020( تعتسج وزارة التخصيط وأمانة بغجاد عمى اعتبار ان حجع األسخة في مجيشة بغجاد لدشة )2)
 .393ص ،مرجر سابق ،وزىخاء دمحم العاني ،دمحم جاسع العاني (3)
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السذاريع الدكشية العسهدية السقترح إنذائها في بمدية )الذعمة، الدورة، األعظسية  (37خريطة )
 الرصافة(

 
 -السرجر مغ عسل الباحث باألعتساد عمى:

 (.2)التقديسات االدارية  خخيصة -1

 (2/4/2021- 27/2الجراسة السيجانية لمسجة ) -2
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 سياسة تهفير الدكن بأسعار معقهلة: 4-4

زيادة تػفيخ الدكغ بأسعار  تتبشىالتجخل الحكػمي يعج العشرخ األساس في أؼ ستخاتيجية  ِإن       
معقػلة، وذلظ باعتبار ان القصاع الخاص غيخ قادر عمى تػفيخ السشتج الكافي مغ الدكغ بجون مديج 

سكان السيدخ( ىي ان تقام في أشخاف العام لسعطع مذاريع اإلسكان )اإل االتجاهمغ السداعجة، وان 
 ارتفاعاضي السشخفزة، مسا أدػ إلى مذاكل مغ أسعار األر  لالستفادةالسشصقة الحزخية لمسجيشة وذلظ 

بسػضػع زيادة تػفيخ السداكغ وبأسعار  االىتسامتكاليف أنذاء البشى التحتية واالجتساعية، وليحا يشبغي 
سكان مجيشة بغجاد مع تحديغ فخص الحرػل عمى  امعقػلة أكثخ في السػاقع السخكدية التي يخغبي

مغ قبل شخكة وبذكل كامل ودقيق  خالل دراسة متكاممة أنجدتالبشية التحتية الحزخية القائسة، ومغ 
وىي مغ الذخكات العالسية الخائجة في سػق اإلسكان في أيمػل سشة  (Jones Lang Lasalle) جػند

، تمخرت بأن ىشاك عخض كبيخ مغ السداكغ الخاقية أو الفاخخة في العجيج مغ األسػاق، 2011
( مميػن مغ السداكغ ذات األسعار السعقػلة في 3.5غ )بالسقابل كان ىشاك نقز يقجر بأكثخ م

األسػاق السخكدية في مشصقة الذخق األوسط، ومسا يتػقع زيادة الصمب عمى السداكغ ذات األسعار 
السعقػلة عمى العخض في جسيع األسػاق السخكدية عمى مجػ الدشػات الخسذ السقبمة، وىحا سيؤدؼ 

الكافي لتمبية الحاجة الستدايجة مذكاًل واحجة مغ الفخص الكبيخة  نتاجاإلالفجػة الحالية لتػفيخ  اتداعإلى 
لرشاعة العقارات في السشصقة عمى مجػ الدشػات السقبمة القميمة. وقج قجرت الجراسة بأن العجد الدكشي 

 ( وحجة1000000، العخاق )سكشية ( وحجة1500000األكبخ حاليًا قج تسثل بأربعة أسػاق، مرخ )
 .(1) سكشية ( وحجة400000، الدعػدية )سكشية ( وحجة600000خب )، السغسكشية

 -ولمتشسية العسخانية أىجاف:

 العسل عمى تحجيج الػضع الدكشي القائع.-1
 الدكشية الفعمية في مجيشة بغجاد. االحتياجاتالعسل عمى تحجيج -2
 الحاجة الدكشية مغ خالل التشبؤ بالتصػر الحاصل في السدتقبل في ىحا السجال. احتساالتتقجيخ -3
التشفيح والتي تؤدؼ إلى تحقيق اليجف وىػ  واستخاتيجيةإعجاد مقتخحات تخز الدياسات اإلسكانية -4

 إيجاد الحمػل لسذكمة الدكغ.
يح السشياج الدكشي العام وقج أكجت الجراسة عمى وجػب مذاركة كل مغ الجولة والقصاع الخاص في تشف

وذلظ مغ خالل إشباع الحاجة الدكشية عغ شخيق تػفيخ وإنتاج الػحجات الدكشية الججيجة متسثمة 
مػدية في مشصقة الجراسة. مع كافة البشى التحتية الفشية واالجتساعية السختبصة بيا، ابسجسعات سكشية ع

 باإلضافة إلى تحديغ وصيانة الخصيج الدكشي القائع.
                                           

 .2121 (، لدشةبيانات غيخ مشذػرة) ،( أمانة بغجاد، قدع التراميع، لجشة االستثسار1)
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 لمحد من مذكمة الدكن في مديشة بغداد: ةأهم الحمهل السقترح 4-5

، (1) 2020لدشة  وحجة سكشية (719151العجد في الػحجات الدكشية في مجيشة بغجاد بمغ ) إن      
مسا يتػجب العسل بدخعة وبججية مغ أجل وضع الحمػل الالزمة ليحِه السذكمة، وىحا يتصمب مداىسة 

الجدء األكبخ مغ الحل وذلظ  االجولة وبكافة مؤسداتيا والتي يقع عمييالسػاشغ إلى جانب إسيام 
السادية وقجرتيا عمى سغ القػانيغ والتذخيعات التي بجورىا تعسل عمى حل ىحِه السذكمة،  إلمكانيتيا

 -ومغ أجل الحج والتقميل مغ حجع مذكمة الدكغ يتصمب إتباع الحمػل والتجابيخ األتية:

جولة في حل مذكمة الدكغ، إن لمقصاع العام دور كبيخ وميع في حل ىحِه ضخورة تفعيل دور ال-أ
السذكمة التي تعاني مشيا مجيشة بغجاد، إذ مغ الستعحر بجون ىحا القصاع حل مذكمة الدكغ، فال يسكغ 

عمى األفخاد أو العػائل، وليحا يجب عمى الجولة أن تخسع سياسة ليا تزع مشيا البخامج  االعتساد
مػدية افيمة لحل ىحِه السذكمة، وذلظ يتع مغ خالل التػسع في بشاء السجسعات الدكشية العوالخصط الك

واألفكية في السجيشة مغ اجل معالجة الشقز الحاصل في الػحجات الدكشية والتخكيد عمى تػفيخ الدكغ 
 لحوؼ الجخػل السشخفزة.

فة أبعادىا االجتساعية وضع الدياسات التي مغ شأنيا التخكيد عمى التشسية البذخية بكا -ب
واالقترادية والبيئية، وذلظ لتحقيق تشسية اندانية مدتجامة بسفيػميا الذامل، وىحا يتصمب تكامل في 

 التخصيط والتشفيح لكافة األنذصة وبجسيع السدتػيات لمػصػل إلى تشسية اسكانية مدتجامة.
سارات الدكشية ضسغ الحمػل مػدؼ في البشاء مغ خالل تذييج العااعتساد سياسة التػسع الع -ت

جدء مشيا  استغاللفي كمفة األراضي مغ خالل  االقترادؼلسػاجية أزمة الدكغ الخانقة، وذلظ لتػفيخه 
مػدؼ وتػفيخ السداحات الػاسعة لبشاء السخافق الخجمية كالسشتدىات والسالعب، وكسا الغخض البشاء الع

الخجمات السختمفة كالصخق وشبكات السياه  مػدؼ يقمل كمف البشاء وكمفاىػ معخوف فالبشاء الع
والكيخباء والياتف والرخف الرحي، اضافة إلى الحرػل عمى كثافة اسكانية عالية، إذ يسكغ اسكان 
ثالثة أضعاف العجد مغ األسخ في نفذ األرض التي يدكشيا أصحاب الػحجات الدكشية مغ خالل 

 . (2)انذاء بشاية سكشية متكػنة مغ ثالث شػابق 

                                           

الجياز السخكدؼ لإلحراء، دائخة التراميع، قدع السعمػمات الجغخافية حدب الرػر الفزائية لدشة  ( وزارة التخصيط،1)
2121. 

، جامعة اآلدابكمية  ،)غيخ مشذػرة( ،رعج عبج الحديغ الغخباوؼ، الػضيفة الدكشية لسجيشة الجيػانية، رسالة ماجدتيخ( 2)
 .128، ص 2002القادسية، 
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مغ أىع األسباب لطيػر وتفاقع مذكمة الدكغ في مجيشة بغجاد، ىي ىجخة األعجاد الكبيخة مغ  ِإن  -ث
سكان الخيف ألييا، ومغ أجل الحج او تقميل ىحِه اليجخة يجب الػقػف عمى أسبابيا وكحلظ دوافعيا 

تػفخ فخص لػضع الحمػل السشاسبة ليا، وان مغ أسباب اليجخة الخئيدية مغ الخيف إلى السجيشة ىي 
العسل في السؤسدات الحكػمية والقصاعات الرشاعية والتجارية الستعجدة في السجيشة مقارنة بالسجن 
األخخػ، وكحلظ تػفخ الخجمات بسختمف أشكاليا، اضافة إلى القصاع الدراعي ومذاكمو والتي أخحت 

 اإلرواءقز في مياه بالتفاقع مع مخور الػقت وبالخرػص في مشصقة الديل الخسػبي لسا يعانيو مغ ن
كمفة أنتاج الغمة الدراعية، كل ىحِه األسباب  وارتفاعإلى تسمح التخبة  باإلضافةوأتداع ضاىخة الترحخ 

والطخوف أدت إلى قيام أعجاد كبيخة مغ سكان السشاشق الخيفية لميجخة والعدوف عغ زراعة األرض 
 فييا. واالستقخاروالتػجو إلى السجيشة لغخض الحرػل عمى فخص عسل 

العسل عمى إعجاد خصط شػيمة األمج مخكدة عمى الحاجة الدكشية الحالية والستػقعة لمدشػات -خ
القادمة، وكحلظ إلى الديادة الدكانية الحاصمة والستػقعة لسجيشة بغجاد، والتأكيج عمى انذاء السجسعات 

ة والتي تست في مذاريع مغ التجارب الدابق واالستفادةمػدية في كل بمجيات السجيشة، االدكشية الع
 االسكان، لغخض تفادؼ الػقػع في أية أخصاء عشج تشفيح ىحِه السذاريع.

التكشػلػجيا الحجيثة فييا مغ أجل زيادة مقاومة تمظ  وإدخالالعسل عمى تحديغ صشاعة مػاد البشاء -ح
 السػاد لمطخوف السشاخية.

مع إمكانية جسيع شخائح  تتالءملتي ا طالعسل عمى زيادة مشح القخوض لمسػاششيغ وبحدب الذخو -خ
السجتسع، إذ بعس الذخوط والزػابط تديج مغ حجة السذكمة الدكشية بجاًل مغ حميا، ومغ األىجاف 

سكان إلى تحكيقيا ىػ إقامة مداكغ لحوؼ الجخل السشخفس، رغع إن أحج التي يدعى صشجوق اال
والخاص بتأسيذ  2004( لدشة 11)( مغ األمخ ذؼ الخقع 2شخوشو ضسغ الفقخة )أ( والتدمدل )

صشجوق اإلسكان ىػ ) يجب إن يستمظ السدتفيج مغ القخض قصعة أرض سكشية تغصي قيستيا قيسة 
القخض الحؼ مشح لو( مقابل ذلظ إذ إن معطع األراضي التي تسمكيا ىحِه الذخيحة تكػن قيستيا أقل مغ 

 .ىحا القخضقيسة القخض، وليحا فال يحق لو بيحِه الحالة الحرػل عمى 
عمى ىحا  القائسيغوبالتالي حخمان شخيحة كبيخة مغ السػاششيغ مغ ىحِه الفخصة، لحلظ يجب عمى  

األمخ ألغاء ىحِه الفقخة ألن غاية إنذاء صشجوق اإلسكان ىػ حل مذكمة الدكغ لحوؼ الجخل السحجود 
 .كسا ذكخ سابقاً 

( 11( مغ األمخ )2أليو إن مغ الذخوط الغيخ واقعية في الفقخة )ب( والتدمدل ) اإلشارةومسا يججر 
ال والتي تشز )يجب عمى الستقجم لمحرػل عمى القخض إن يكػن متدوجًا ولجيو أوالد  2004لدشة 
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عجدىع عغ أثشيغ( والتي تحخم الستدوجيغ حجيثًا والعػائل التي ليذ ليا أوالد إضافة إلى العػائل  ليق
 .(1)لجييا شفل واحج، مسا يتػجب عميو تعجيل ىحِه الفقخة  التي

الخجمات، لسا تعانيو معطع السشاشق الدكشية في مجيشة بغجاد  تػفيختحديغ البيئة الدكشية مغ خالل -د
مغ نقز كبيخ في الخجمات األساسية، وتعج مدالة تحديغ البيئة مغ األمػر السيسة، وذلظ مغ خالل 

 مات الرحية والتعميسية والتخفييية وإكداء الذػارع وإدامة إنارتيا وتػفيخ األمغ.التػسع في تقجيع الخج
تقجيع التدييالت وتذجيع شخكات االستثسار العقارؼ التابعة لمقصاع الخاص سػاء كانت ىحِه -ذ

الذخكات محمية أو أجشبية، مغ خالل مشح األراضي السخررة ألنذاء السجسعات الدكشية بأسعار 
دييل والسدتمدمات األخخػ، إضافة إلى ت اإلنذائيةقميمة وتدييل وتشطيع أعسال الذخكات وتػفيخ السػاد 

 السعامالت السالية ليع.
  جحب االستثسارات األجشبية ضسغ ضػابط محجدة، وذلظ لفذل االستثسار السحمي والستسثل -ر

ونقز  اإلدارؼ بذخكات القصاع العام في تذييج وإدارة مذاريع اإلسكان ويعػد سبب ذلظ إلى الفداد 
ألجشبي ووفق رؤية وخصة مرسسة بذكل والقجرة السحجودة، ومغ خالل االستثسار ا واإلمكانياتالخبخة 

األحجاث الستػقعة مدتكباًل وخاصة معجالت الشسػ الدكانية، تذتخك فييا  االعتبارواقعي تأخح بشطخ 
وتتفاعل كافة السشطسات والجيات السختبصة بيحا السػضػع، وأن كل ىحا يتع ضسغ إشار العجالة مغ 

ن سكغ، ومغ السسكغ الحج مغ ىحِه السذكمة وعمى شكل الذخائح واألفخاد الحيغ ال يسمكػ  استيجافخالل 
مخاحل، تبجأ بتػفيخ الدكغ وباقي الخجمات، مسا يػفخ الجيج والػقت والشفقات وإمكانية تحػيميا إلى 

  .واإلنتاجية اإلنذائيةمذاريع أخخػ، مثل السذاريع 
 

 

                                           

 االقتراديةضخغام خالج عبج الػىاب، مذكمة أزمة الدكغ في العخاق والسعالجات السقتخحة ليا، مجمة الغخؼ لمعمػم  (1)
 .224، ص 2015، السجمج العاشخ، الدشة الحادية عذخ، واإلدارة
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ًالستنتاجاتً-:أولًا
( ولحل مذكمة الديادة الدكانية 2003تؾجيت الجولة في الدشؾات األخيخة وبالحات بعج سشة ) -1

في العخاق وخاصة العاصسة بغجاد إلى نسط البشاء العسؾدي )السجسعات الدكشية( لمؾصؾل إلى 
 تشسية عسخانية شاممة.

بغجاد  استثسارالسسشؾحة مؽ قبل ىيئة  االستثساراتمجيشة بغجاد عمى أكبخ ندبة في  استحؾذت -2
%( ويخجع ذلػ إلى أىسيتيا  14لمسذاريع اإلسكانية، مقارنة بباقي السحافغات وبشدبة بمغت )

 كؾنيا عاصسة العخاق وأكبخ مجنيا.
وكحلػ  ة بمجية إلى أخخى سكان مجيشة بغجاد يتؾزعؾن برؾرة متبايشة وغيخ متداوية مؽ وحج إن   -3

%( مؽ سكان السجيشة في الجانب 65) بالشدبة لجانبي الكخخ والخصافة، حيث يتخكد حؾالي
%( مؽ الدكان في الجانب الغخبي )الكخخ( مسا يؾلج ضغط سكاني  35الذخقي )الخصافة( و)

 كبيخ عمى جانب الخصافة.
ندسة/ىكتار( وتبايؽ ىحِه  7،71) ( إلى2020) الكثافة الدكانية لسجيشة بغجاد لدشة ارتفاع -4

الكثافات مؽ بمجية إلى ألخخى، وإن أعمى كثافة سكشية كانت مؽ نريب بمجية الرجر األولى 
بيؽ تمػ  حجؼ السذكمة الدكشية ما اختالفمسا سبب ىحا التبايؽ  ندسة/ىكتار( 337بؾاقع )

 .البمجيات
التسؾيل الحكؾمي، إذ لؼ تكؽ ندبة تعاني مذاريع اإلسكان في مجيشة بغجاد مؽ نقص في  -5

( قخضًا، أما 50699) ( تتجاوز2013-2007إسيام كافة فخوع السرخف العقاري لمسجة )
 %( فقط. 4حاليًا فال تتعجى ندبة مداىستو )

كان في الجانب الغخبي  االستثساريةأعيخت الجراسة إن تخكد السجسعات الدكشية العسؾدية  -6
%( ويعدى ذلػ إلى لؾجؾد السداحات 78شدبة )بقي )الخصافة( و )الكخخ( أكثخ مؽ جانبيا الذخ 

 .الؾاسعة لجانب الكخخ، إضافة إلى إن أغمب سكانيا ىؼ مؽ ذوي الجخؾل السختفعة
( بمجية 14تؾصمت الجراسة في ىحا البحث وضسؽ حجود مجيشة بغجاد والتي تتكؾن مؽ ) -7

مذخوع سكشي عسؾدي  /ىكتار( إن بعض البمجيات تخمؾ مؽ إي88552وبسداحة بمغت )
الجورة، األعغسية، الخصافة، الرجر األولى، الرجر  الذعمة،)، ومؽ ىحِه البمجيات استثساري 
 الثانية(.

تبيؽ إن ىشاك تظابق لسذاريع الدكؽ العسؾدية االستثسارية مع السعاييخ السؾضؾعة مؽ قبل  -8
 %(. 82وزارة األعسار واألسكان وبشدبة بمغت )

ية االستثسارية في مجيشة بغجاد فخص عسل مباشخة وغيخ مباشخة فييا، تؾفخ السجسعات الدكش -9
فأما عؽ السباشخة فتتسثل في فخص العسل بسخحمة تذييج السجسعات، وأما فخص العسل الغيخ 
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السجسعات وتتسثل بالؾعائف الجاخمية في السجارس والسخاكد  مباشخة فيي تتؾفخ بعج انجاز
 لؾعائف اإلدارية لمسجسع.الرحية والتجارية باإلضافة إلى ا

معامل الجار األقخب  استخجامتؾصمت ىحِه الجراسة ومؽ خالل التحميل السكاني مؽ خالل  -10
لشسط تؾزيع السجسعات الدكشية العسؾدية االستثسارية في مجيشة بغجاد، إن قخيشة السجسعات 

 الدكشية أخحت نسط التؾزيع الستباعج الغيخ مشتغؼ.
سكان في العخاق كانت مقترخة عمى اإلسكان األفقي بذكل عام، إلى الدياسة العامة لإل ن  إِ  -11

%( مؽ الدكؽ في مجيشة  20أن صجر في سبعيشيات القخن الساضي تذخيعًا يقتخح إن يكؾن )
ىحِه الشدبة لؼ تحقق، اال أن في  ان%( عمى شكل دور مشفخدة، مع  80)وبغجاد عسؾديًا، 

 دة نغخ.واقع الحال يحتاج ىحا التذخيع إلى إعا
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ًالتوصياتً-:ثانياًا
تذجيع التؾسع في إنذاء السجسعات الدكشية العسؾدية في مجيشة بغجاد واتخاذىا كشسط مؽ  -1

أنساط الدكؽ فييا، وذلػ لتستعو بالكثيخ مؽ السدايا، ومشيا االقتراد في كمفة األرض مسا 
يسشع التجاوز عمى األراضي الدراعية، وكحلػ تقميل كمف البشاء وكمف الخجمات العامة 

ألعجاد كبيخة مؽ الدكان  واستيعابولساء والكيخباء والرخف الرحي، كالظخق وشبكات ا
ضسؽ مداحة صغيخة، إضافة إلى إعظائو جسالية تعكذ تظؾر وحجاثة البشاء في مجيشة 

 بغجاد.
زيادة حرة قظاع اإلسكان مؽ السيدانية التذغيمية لسجيشة بغجاد، ووضع البخامج اإلسكانية  -2

 الستعساالتيخ، والعسل عمى تؾفيخ مداحات كافية ضسؽ سقف زمشي محجد وفقًا لمسعاي
 األرض الدكشية.

مؽ ذلػ لتظؾيخ واقع  واالستفادةعمى التجارب في مجال اإلسكان لبعض الجول  االطالع -3
القظاع اإلسكاني، السيسا تجخبة جسيؾرية مرخ العخبية، إضافة إلى تظؾيخ تذخيعات مؽ 

 اص في مجال اإلسكان.شأنيا تعديد الذخاكة بيؽ القظاع العام والخ
الحاتي وذلػ ألن مخخجات  االكتفاءبكافة أنؾاعيا، وصؾاًل إلى  اإلنذائيةبالرشاعات  االىتسام -4

عمى البحث  االعتسادالؾحجات الدكشية، وىشا يجب  إلنتاجىحِه الرشاعات تسثل السادة األولية 
بذخط إن تكؾن مشدجسة العمسي في تظؾيخ مؾاد البشاء لمحرؾل عمى بجائل لمسؾاد التقميجية، 

العسل عمى تأىيل معامل البشاء الجاىد وكحلػ بشاء السديج ، و مع معاييخ الحفاظ عمى البيئة
مشيا، مؽ أجل السداىسة في عسمية أنتاج الؾحجات الدكشية، كؾن إن ىحِه الظخيقة تتسيد 

 بدخعة التشفيح وذات كمف مشخفزة.
( طؾابق، وذلػ لتسيد ىحا 4-3بيؽ ) ما االرتفاعاألبشية الدكشية ذات  إعتسادالتأكيج عمى  -5

الشؾع مؽ العسارات بكثافات سكشية مشاسبة والتي يسكؽ مؽ خالليا تؾفيخ الخجمات الالزمة 
الفعمي باالستخجام لمدكان وتظبيق السعاييخ التخظيظية لمسشاطق الدكشية، كسا يستاز ىحا الشؾع 

تحتاج إلى وسائل  حيث إن ىحِه البشايات الواالقترادي لألرض، وتقميل الكمف اإلسكانية، 
 ميكانيكية وكيخبائية لمؾصؾل لمظؾابق السختفعة فييا.

ضخورة إعادة تأىيل الذخكات التابعة لؾزارة األعسار واإلسكان )القظاع الحكؾمي( والعسل عمى  -6
تؾجيييا نحؾ بشاء السجسعات الدكشية العسؾدية مؽ أجل خمق السشافدة بيشيا وبيؽ شخكات 

 واالىتسام( في قظاع اإلسكان االستثساري التأكيج عمى دور القظاع الخاص )، و القظاع الخاص
في العخاق، وتقجيؼ التدييالت الالزمة في ىحا  االستثساربو، خرؾصًا بعج إصجار قانؾن 

 السجال، والتأكيج عمى إقامة أنغسة شخاكة بيؽ القظاع الخاص والقظاع العام.
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يجي العاممة الساىخة عؽ طخيق مؤسدات تابعة لؾزارة األعسار يب األضخورة تييئة مخاكد لتجر  -7
عمى مجى التظؾر الحاصل في مجال عسميؼ لكي يداىسؾا في رفج  واطالعيؼواألسكان 

 السذاريع اإلسكانية بخبخاتيؼ العمسية.
ن عشج أنذاء السجسعات الدكشية العسؾدية بسدالة تحقيق العدل الحخاري الجيج لمججرا االىتسام -8

السدتعسمة في البشاء ومجى تمبية العدل السظمؾب،  اإلنذائيةوالدقؾف عؽ طخيق تحجيج السؾاد 
، وكحلػ أستخجام مشغؾمات صجيقة الظاقة استيالكتقشيات تداعج عمى خفض  واستخجام

 لمبيئة بسا يزسؽ اىجاف التشسية السدتجامة.
ضسؽ السجسعات الدكشية، ألن التأكيج عمى زيادة التذجيخ في الحجائق والسداحات العامة  -9

بعض السدظحات السائية أو  واستخجامىحِه األشجار تعسل كسرجات لمخياح واألتخبة الزارة، 
 الشؾافيخ لتمظيف الجؾ.
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ً:ًالقرانًالكريمأولًا
 (74األعراف: اآلية )

ًثانياا:ًالكتبًالعربية

أبو عيانة، فتحي محمد، جغرافية السكان أسس وتطبيقات معاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -1
2014. 

 .1982ار الحرية للطباعة، بغداد، األشعب، خالص، مدينة بغداد )نموها، بيئتها، تخطيطها( د -2
 .2014الجبوري، سالم هاتف احمد، علم المناخ التطبيقي، الطبعة األولى، بغداد، شباط،  -3
 .1979حديد، احمد سعيد واخرون، جغرافية الطقس، مطبعة جامعة بغداد،  -4
عامة، بغداد، ال الشؤونعلي، جغرافية أقاليم العراق التضاريسية، الطبعة األولى، دار  الدزي، ساالر -5

2016 
علي، مناخ العراق القديم والمعاصر، الطبعة األولى، دار الشؤون الثقافية العامة،  الدزي، ساالر -6

 .2013بغداد، 
، جغرافية التنمية )مفاهيم، نظريات، تطبيق( الطبعة وفواز احمد الموسى الدليمي، محمد دلف -7

 .2009الثانية، 
 .1990سامرائي، المناخ التطبيقي، بغداد، الراوي، عادل سعيد، قصي عبد المجيد ال -8
الساعاتي، حسن، عبد الحميد لطفي، دراسات في علم السكان، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  -9

1968. 
السامرائي، قصي عبد المجيد، المناخ واالقاليم المناخية، دار الياوزي العلمية للنشر والتوزيع،  -10

 .2008عمان، األردن، 
 .1986ضل، تنظيم وتخطيط أستعماالت األرض، مطبعة القاهرة، السعدي، عباس فا -11
سوسة، احمد، واخرون، بغداد عرض تاريخي مصور نشرته نقابة المهندسين العراقيين،  -12

   .1969مؤسسة رمزي للطباعة، بغداد،
شحاذة، نعمان، األساليب الكمية في الجغرافية بأستخدام الحاسوب، الطبعة الثانية، دار  -13

 .2002ر والتوزيع، عمان، الصفاء للنش
 .2009شحاذة، نعمان، علم المناخ، الطبعة األولى، عمان، االردن، دار صفاء للنشر،  -14
 .1988شلش، علي حسين، مناخ العراق، مطبعة جامعة البصرة،  -15



 .......................................................املصادر واملراجع

213 
 

الشواورة، علي سالم، جغرافية النقل وتطورها، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  -16
 .2013عمان، األردن، 

                                                 الشيخ درة، اسماعيل إبراهيم، اقتصاديات اإلسكان، سلسة كتب ثقافية شهرية                                                          -17
 .1988الكويت،  -واآلدابيصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .1969لتخطيط اإلقليمي، نشاة المعارف، اإلسكندرية، صقار، فؤاد محمد، ا -18
الطيف، بشير أبراهيم، وآخرون، خدمات المدن دراسة في جغرافية التنموية، الطبعة األولى،  -19

 .2009المؤسسة الحديثة للكتاب والنشر، طرابلس، لبنان، 
لحضرية، العاني، محمد جاسم، زهراء محمد العاني، المدينة بين النشاة وتطور الخصائص ا -20

 الطبعة األولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان.
 .2010العجيلي، محمد صالح، جغرافية المدن، مطبعة الكتاب، بغداد،  -21
 .1985علي، يونس حمادي، مبادئ علم الديمغرافية، مطبعة مديرية الجامعة، الموصل،  -22
لكتب للطباعة والنشر، العمري، فاروق صنع اهلل، واخرون، جيولوجية العراق، مديرية دار ا -23

 .1982جامعة الموصل، 
 .1986، اآلدابالعميد، طاهر مظفر، تخطيط المدن االسالمية، جامعة بغداد، كلية  -24
)مفاهيم ونظريات وتحليالت مكانية(  اإلقليميالمظفر، محسن عبد الصاحب، التخطيط  -25

 الطبعة األولى، دار الكتب الوطنية، دار شموع الثقافة، ليبيا.
 .2009، 2حمد، بغداد، اصدار الوراق المحدودة، لندن، ط مكية، م -26
( مطبعة 1970-1950صالح فليح، تطور الوظيفة السكنية في مدينة بغداد الكبرى )الهيتي،  -27

 .1976دار السالم، بغداد، 
مكتبة المجتمع الهيتي، مازن عبد الرحمن، جغرافية الخدمات أسس ومفاهيم، الطبعة األولى،  -28

 .2013توزيع، عمان، األردن، العربي للنشر وال
يوسف، وهاب فهد، دراسات في تخطيط المدن العربية اإلسالمية، دار األجيال للطباعة  -29

 .2015والنشر، بيروت، 
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 ثالثًا: الرسائل واألطاريح العلمية
احمد، مظفر عباس، مقارنة بين البناء السكني العمودي واألفقي أقتصاديًا وأجتماعيُا، رسالة  -1

 .2008)غير منشورة( المعهد العالي لتخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد،  ماجستير
البصري، نصير عبد الرزاق، دور السكن العمودي في تلبية الحاجة السكنية، رسالة ماجستير  -2

 .2011)غير منشورة( معهد العالي لتخطيط الحضري واإلقليمي، جامعة بغداد، 
إلسكان العمودي بمدينة بغداد وفي ضوء المتطلبات التكريتي، اياد محمد صالح، تخطيط ا -3

 للدراسات العليا. واإلقليمياألجتماعية، رسالة ماجستير )غير منشورة( مركز التخطيط الحضري 
حكمت، ناصر بشار، المفاهيم األجتماعية واألقتصادية للمشكلة السكنية، رسالة ماجستير )غير  -4

 .1997، كلية الهندسة، جامعة بغداد، منشورة( مقدمة إلى قسم الهندسة المعمارية

العراق  -شمة، زينب سلمان، دور القطاع الخاص في مشاريع االسكان ))تجربة اقليم كردستان -5
)غير منشورة( المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي، جامعة  ماجيستير انموذجًا، رسالة

 .2009بغداد، 
-2003ع العمرانية في قضاء الكرخ للمدة )طوفان، صالح حسن، تقيم األثر البيئي للمشاري -6

 .2019، اآلداب( جامعة بغداد، كلية غير منشورة(، رسالة ماجستير )2017
العاني، براء كامل عبد الرزاق، التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي، أطروحة  -7

 .2011، جامعة بغداد، اآلدابدكتوراه )غير منشورة( كلية 
ل شاكر، التقيم الجيوتكتوني لتخسفات ترب مدينة بغداد ومعالجتها، أطروحة دكتوراه العدلي عقي -8

 .1998منشورة( كلية العلوم، جامعة بغداد،  )غير
علي، التحليل المكاني للمدارس الحكومية في مدينة غزة بأستخدام نظم المعلومات  عسكر، أحمد -9

 .2015، غزة، اإلسالميةة، الجامعة الجغرافية، رسالة ماجستير )غير منشورة( كلية الهندس
الغرباوي، رعد عبد الحسين، الوظيفة السكنية لمدينة الديوانية، رسالة ماجستير )غير منشورة(  -10

 .2002، جامعة القادسية، اآلدابكلية 
فليح، عدنان عودة، هيدرومناخية حوض نهر الفرات وأثره في تحديد الوارد المائي للعراق،  -11

 .2012منشورة(، جامعة بغداد، كلية تربية )ابن رشد(،  أطروحة دكتوراه )غير
قدوري، التخطيط اإلسكاني في العراق وفق الكلفة والمنفعة األجتماعية،  القريشي، انتصار -12

 أطروحة دكتوراه )غير منشورة( المعهد العالي للتخطيط الحضري، جامعة بغداد.
زء األوسط والجنوبي من السهل القريشي، ضياء الدين عبد الحسين، الخصائص الحرارية للج -13

 .2008منشورة( جامعة بغداد، كلية التربية،  الرسوبي في العراق، رسالة ماجستير )غير
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المالكي، خولة غريب، التوسع الحضري وأثره في أنحسار األراضي الزراعية في مدينة بغداد،  -14
 .2011 اآلداباطروحة دكتوراه )غير منشورة(، مقدمة الى جامعة بغداد، كلية 

 رابعُا: المجالت والدوريات
، تحليل صلة الجوار في الدراسات الجغرافية بالتطبيق ونزهة اليقطان الجابريالبشير، عبد الحليم  -1

 .2009على المستوطنات البشرية بمنطقة مكة المكرمة، المجلد األول، العدد األول، 
وم االقتصادية واالدارية، عبد الرزاق، مجلة الغربي للعلونصير عبد الصاحب ناجي البغدادي،  -2

 .2015(، عدد خاص بمؤتمر اإلسكان، 10المجلد )
، التضخم السكاني لمدينة بغداد ودور الهجرة المعاكسة في إعادة توزيع هيماالسعدي، رياض أبر  -3

 .1981( لسنة 1( العدد )13السكان، مجلة الخليج العربي، المجلد )
األمنة للمجمعات السكنية )مجلة المهندس(  عبد الصاحب، هدى وميس محمود، محددات البيئة -4

 .2011، 17، مجلد 3العدد 
ضرغام خالد، مشكلة أزمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة لها، مجلة الغري عبد الوهاب،  -5

 .2015، المجلد العاشر، السنة الحادية عشر، واإلدارةللعلوم األقتصادية 

دار الشؤون الثقافية، المجلد العاشر، العدد  في العراق" ، "العمارة الحديثة، عقيل نوريمال حويش -6
 .2006( بغداد، 20)

 تقارير والنشرات الحكومية الرسميةخامسًا: ال
 .1973، اب 2000حتى سنة بغداد أمانة بغداد، تقرير التصميم االنمائي الشامل لمدينة  -1
، مساحة وسكان مدينة بغداد GISأمانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم المعلومات الجغرافية  -2

 .2020لعام 
 .2020أمانة بغداد، قسم التصاميم، لجنة االستثمار )بيانات غير منشورة(  -3
باسم رؤوف االنصاري، ))المؤشرات الحضرية واالسكان في العراق((، مركز االدريسي  -4

 .1988لالستشارات الهندسية، 
خطة التنمية الوطنية، الجهاز المركزي جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،  -5

 .2016 لإلحصاء
 .1979الكويت، وزارة اإلسكان، اإلسكان الحكومي في الكويت،  -6
 .2006)بيانات غير منشورة(  لالستثمارمحافظة بغداد، هيئة الوطنية  -7
سيتاب(  -)وحدة حضرية مصنعة كاموس لإلسكانوزارة االسكان والتعمير، المؤسسة العامة  -8

 وي.تقرير سن
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 .1990وزارة االسكان والتعمير، دراسة المشاريع االسكانية وسبل التمويل لها، اذار،  -9
( 1978-1974وزارة االشغال واالسكان "اإلسكان العمودي في مراكز المحافظات" للفترة ) -10

 .واإلحصاءالعامة للدراسات  اإلسكانمديرية 
رة اإلسكان، معايير اإلسكان الحضري وزارة األعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، دائ -11

 .2018والريفي في العراق، 
وزارة األعمار واإلسكان، البلديات واألشغال العامة، دائرة اإلسكان، معايير اإلسكان الحضري  -12

 والريفي في العراق.
 .2010وزارة االعمار واالسكان، سياسة اإلسكان الوطنية، اكتوبر،  -13
، برنامج االمم المتحدة 2010االسكان الوطنية، اكتوبر،وزارة االعمار واالسكان، سياسة  -14

 للمستوطنات البشرية )هبيتات(.
 .749وزارة التخطيط، االبعاد االجتماعية لمشكلة السكن في العراق، دراسة رقم  -15
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات، قسم اإلحصاء السكاني  -16

 .2020لسنة 
 (.   1997-1988ط، الجهاز المركزي لإلحصاء، احصاء أبنية القطاع الخاص )وزارة التخطي -17
وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، دائرة التصاميم، قسم المعلومات الجغرافية حسب  -11

 .2020الصور الفضائية لسنة 

التنمية  والمحلية، مديرية تخطيط محافظة بغداد، خطة اإلقليميةوزارة التخطيط، دائرة التنمية  -19
 .2020 المكانية لمحافظة بغداد، لغاية

 (.2011-2010) اإلحصائيةوزارة التخطيط، قسم البناء والتشييد، المجموعة   -20
 .2012السنوية،  اإلحصائيةوزارة التخطيط، قسم السكان والقوى العاملة، المجموعة  -21
 .2013ية، السنو  اإلحصائيةوزارة التخطيط، قسم السكان والقوى العاملة، المجموعة  -22
-2015وزارة التخطيط، مديرية احصاءات السكان والقوى العاملة، تقديرات سكان العراق  -23

2018  . 
الجوية والرصد الزلزلي، قسم المناخ، بيانات  لألنواءوزارة النقل والمواصالت، الهيئة العامة  -24

 .2020(، بغداد 2020-2010غير منشورة، للمدة )
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 سادسًا: الدراسة الميدانية
لدراسة الميدانية، استمارة االستبيان المسح الميداني للمجمعات السكنية االستثمارية في مدينة بغداد ا-1

 (.10/5/2021-27/2للمدة )

 (.7/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-17
 (.8/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-3

 (.8/3/2021انية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )الدراسة الميد-19
 (.10/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-11
 (.10/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-16
 (.14/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-12
 (.15/3/2021التقطها الباحث بتاريخ ) الدراسة الميدانية، صورة-4

 (.15/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-8

 (.15/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-21
 (.16/3/2021الدراسة الميدانية، صورة التقطها الباحث بتاريخ )-7
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عدد الشقق في كل 
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 متعلم
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 توجيه فتحات الشبابيك:  -4

 
وتطلعاتك بالنسبة )للشقة، الخدمات، البيئية، االجتماعية( في مجمعك بصورة يرجى كتابة مقترحاتك 

 ذلك في حالة وجود مزايا أو مشاكل غير واردة في االستمارة يرجى كتابتها بشكل واضح.، وكواضحة
 

 مع فائق الشكر واالحترام    
 

                              
      

  (2الملحق رقم )

 

 -استخراج الفاات بواس ة ال انون اإلحصااي اآلتي:تم -

 

 

R = max no _ min no                                                                             

M = √𝑁
4

   × 2.5 

L = R ÷ 𝑀 

R  أصغر رقم -= أكبر رقم 

M عدد الفاات = 

L ول الفاة  = 

 

 السبب                                      غير مناسبة مناسبة

   



 .......................................................املالحق...........

229 
 

 (3الملحق رقم )

 جدول المساحات واألسعار للمجمعات السكنية االستثمارية في مدينة بغداد 

سعر الشقة 
 بالدوالر

سعر الشقة  ت أسم المجمع (2م) الشقة مساحة
 بالدوالر

 ت أسم المجمع (2مساحة الشقة )م

  جواهر دجلة 203 243600
1 

254800 208  
 البروج

 
1 218400 182 183750 150 

165600 138 159250 130 
399600 333 147000 120 
جوهر  190 190000

 المحيط
 
2 

93750 125  
 المحبة

 
2 180000 180 77250 103 

158000 158 109500 146 
  أبن فرناس 158 116920

3 
195000 195  

 األيادي
 
3 96200 130 185000 163 

88800 120 180000 130 
 4 اليمامة 167 183700 4 العطيفية 210 220500
189000 180 141900 129 
  سومو 200 220000

5 
84600 141  

 األخوة
 

5   192500 175 96600 161 
165000 150 108600 181 
 الديوان 110 88000 6 بوابة العراق 252 352800

 
6  

301000 215 104000 130 
300000 250  

 
 دار السالم

 
 
7 

151300 178  
 

 الشعب

 
 
7 

240000 200 132600 156 
204000 170 120700 142 
192000 160 116450 137 
159600 133 102850 121 
 8 مورونا 250 300000 8 بيت الحكمة 150 150000

 130000 130 
  مساكن بغداد 250 350000

9 
90000 150  

 الزهور
 
9 294000 210 75000 125 

259000 185 60000 100 
252000 180 50000 80 

  -:المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على

 الدراسة الميدانية  -1
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A 

 

Abstract 

 
      This study came to shed light on the emergence and development of 

housing projects in the city of Baghdad, and to review the most important 

historical stages of the city’s construction and development, as well as to 

review the most important basic plans that were developed for that, and to 

focus on the most important natural and human geographical factors affecting 

the construction and development of residential complexes in the study area.  

In addition to revealing the locations of these complexes, their geographical 

distribution, and housing indicators approved by the Ministry of Construction 

and Housing, which show their efficiency in solving the housing problem 

from the economic and social aspects, as well as shedding light on the most 

important problems and obstacles that stand in the way of building and 

completing these complexes, and the study included(14 ) A municipal unit 

within the borders of the capital, Baghdad, and during the study (521) 

questionnaire forms were distributed to the residential complexes, to find out 

what problems the residents of those complexes suffer and to determine their 

proportions, which number (18) complexes, and they were classified in this 

study into completed and uncompleted complexes  This is on the one hand, 

and on the other hand, the study concluded that the pattern of its distribution 

in the city of Baghdad was spaced and irregular, through the use of some 

spatial analysis methods represented by Presumption of (the nearest neighbor) 

as well as the use of the standard distance analysis, and this tool has proven 

that the number of complexes that fall within the standard circle is (10) 

complexes, as for the complexes that lie outside the circle, their number 

reached (8) complexes, meaning that the percentage of (55.5%)  Of these 

compounds, they are distributed over (20%) of the area of   the study area, 

which indicates that the investment housing complexes in the city of Baghdad 

are less concentrated around its center. And that the concentration of 

residential complexes in the study area was on the western side (Karkh) more 

than its eastern side (Rusafa), which requires building new housing 

complexes in areas with high residential density, and distributing them 

spatially and in a balanced manner in the study area. 
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