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 ملخص البحث

ي يرععتم برععا الجيرافععيخ ف  يالعع  هعع ا التوسععع الحضععري مععن المرععام الر يسععة التعع ان
وغير مباشرة على اإلقليمخ ومعن خرى سلبية مباشرة على المدينة التوسع عوامل فيجابية وأا

ي اهر العالميعة التعالمعرو  ان التوسع الحضري ليس فقط ظعاهرة محليعة بعل هعو معن الظعو 
والتععععي تشععععمل مسععععاحاأل واسعععععة مععععن ا راضععععي ال راعيععععة  األ خطععععال معظععععم أقععععاليم المععععدن 

  ضعععري غيعععر المعععدروس سعععو الاصعععوبة الجيعععدة وفعععي فتعععرة  منيعععة قصعععيرةخ وان التوسعععع الح
يؤدي فلعى ضعع  فعي أداء الاعدماأل وبالتعالي تجعر  مجموععة معن المشعاكل العمرانيعة علعى 

 ين هما:الحضري يعتمد على عاملين ر يسأرض الواقع  ن التوسع 
 النمو السكاني. -0

 التوسع المساحي. -3

Abstract 
The development of urbanization  is considered as important 

element of Geographical science . This development results  

negative and positive components  on the city and undirected results 

on region .  

As we know the urbanization not local phenomena , it is scientific 

phenomena that includes all the territories , which have fertility and 

fit to land of agriculture in short period of time , the unbalance  

urbanization may results to weakness in performance the services , 

and that results several problems in Architecture on reality , that 

because the urbanization depend on two main  components  .  

1- Population growth 

2- enlargementdistance 
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فلعععى اعععدماأل معععن قبعععل العععدا رة المعنيعععة وبمعععا ان  كعععل معععن هععع ين الععععاملين يحتعععا و 
تي : السؤال اآل تكمن مشكلة البحث في ف البحث يتناول التوسع الحضري لمدينة الدجيلخ 

خ ومعن  سع المساحي والنمو السكاني والى أيعن يتجع هل هناك معامل ارتباط قوي بين التو 
ة لمشععكلة البحععث سععكانياح ومسععاحياح تحععدد طععر  معالجععة هعع ا اعع ل توضععيس ا سععس الر يسعع

التوسععع وتسععتند فرضععية هعع ا البحععث علععى ان التوسععع المسععاحي  اد بسععب  معععدالأل النمععو 
العع ي يضععع نقطععة  ان منرجيععة البحععث تعتمععد علععى تحليععل واقععع هعع ا التوسععع السعكاني. كمععا 

هععي اسععتقراء الماضعععي وربطعع  بالحاضععر نحععو مسعععتقبل مشععر  لرعع   المدينععة وهععع ا خالبدايععة 
يتضععس لنععا مععن اعع ل معطيععاأل البيانععاأل اإلحصععا ية الااصععة بععالنمو السععكاني للمدينععة ومععا 

وكع لك يوجعد فعي معتن خنتج عن ه ا النمو معن توسعع مسعاحي موضعحاح  لعك علعى الاعرا ط 
ة لمنطقععة الدراسععة مععن حيععث التعععر  بمنطقععة الدراسععة وكعع لك تنععاول البحععث معطيععاأل قيمعع

التوسععع الحضععري وآلثععار التععي يجر هععا ومععا ال شععك فيعع  هنععاك مجموعععة مععن  البحععث مجرععوم
 االستنتاجاأل التي توصل فليرا البحث والتوصياأل التي توضع حدود لر ا النمو.

 :منطقة الدراسةوقع م
ي معععن محافظعععة صععع ه العععدين وهعععي مركععع  فعععي الجععع ء الجنعععوب تقعععع منطقعععة الدراسعععة

( كععم وتبعععد عععن  59( التععي تبعععد عععن مركعع  المحافظععة ) 0قضععاء الععدجيل ) اارطععة رقععم 
( كم شماالح خ يحدها من الشر  اقليم المدينة ال ي يقع في الجرة اليمنى  01مدينة بيداد )

ع بعين دا رتعي امعا موقعرعا الجلكعي فتقع 1لنرر دجلة خ اما من الير  فيحدها نرعر االسعحاقي
( ه1خ33( و )ه33ر-31( شعععععماالح واطعععععي طعععععول )ه22ر-91( و )ه23ر-01)ععععععرض  

 نأبمسععتوى الناحيعععة خ أي  فداريععةفري مركعع  قضععاء الععدجيل والتعععرتبط برععا أي وحععدة شععرقاح.
التعععي السعععكنية  ا حيعععاءلععع لك اقتصعععرأل الدراسعععة علعععى  قضعععاء العععدجيل ال تعععرتبط بععع  نعععواه 

 (.0( وجدول )3طة رقم )ار ا بمجموعرا تكون مرك  المدينة.
 
 
 
 



 على ضوء تطورها الديموغرافي التوسع الحضري لمدينة الدجيل

  3102العدد الثالث  )أيلول(                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

303 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 على ضوء تطورها الديموغرافي التوسع الحضري لمدينة الدجيل

  3102العدد الثالث  )أيلول(                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

302 

 

 



 على ضوء تطورها الديموغرافي التوسع الحضري لمدينة الدجيل

  3102العدد الثالث  )أيلول(                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

303 

 3103( ا حياء السكنية في مدينة الدجيل لعام 0جدول رقم )

النسبة المئوية  المساحة بالهكتار اسم الحي السكني الوحدة اإلدارية
)%( 

 مدينة الدجيل

 9خ22 9خ099 حي الوحدة
 3خ03 6خ09 )*(حي ال هراء

 03 03 حي الجمعية
 31 6خ50 حي العسكري
 2خ03 2خ33 حي االنتصار

 %011 32خ300  المجموع
و ارة التاطعععيط والتعععععاون اإلنمععععا ي خ  المصعععدر: مععععن عمععععل الباحعععث اعتمععععاداح علععععى

بيانعععاأل غيعععر منشعععورة ععععام  الجرعععا  المركععع ي ل،حصعععاء خ دا عععرة فحصعععاء صععع ه العععدين خ
3103 1 

ل الرسععوبي وسععطس المدينععة بشععكل عععام موقععع المدينععة يكععون ضععمن نطععا  السععر فن
رعو انحعدار بطعيء يكعون اتجاهع  معن الشعمال فلعى فمستوي أما االنحدار السا د في المدينة 

 .(0)( درجة39خ1الجنو  وبمعدل )
وتعد ظاهرة النمو الحضري من أبر  الظعواهر الجيرافيعة التعي اهتمعأل برعا جيرافيعة 

العععدجيل أن نوضعععس بععععض  حضعععر فعععي مدينعععةالمعععدن وال بعععد لنعععا قبعععل البعععدء بتتبعععع مسعععيرة الت

                                      
 سابقاح اسم  هي البعث. )*(

طبوغرافيعععة لقضعععاء العععدجيلخ الاعععرا ط الو ارة المععوارد الما يعععةخ المنشعععةة العامعععة للمسععاحةخ  (0)
 .111خ391: 0مقياس 
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( Urbanism) تحضعععر ومعععن هععع   المجعععاهيم المجعععاهيم والمصعععطلحاأل التعععي لرعععا ع قعععة بال
 .(0)وتعني حضارة المدن وطريقة حياة سكانرا

( وه ا يعنعي  يعادة ععدد سعكان المعدن  األ Urban Growthأما النمو الحضري )
يععع د ععععدد سعععكانرا فحسععع  بعععل اتسععععأل  ا حجعععام الماتلجعععة. وكثيعععر معععن المعععدن العربيعععة فلعععم

. ومعععن النظريعععاأل التععي تناولعععأل ظعععاهرة النمععو الحضعععري هعععي (3)السعععيما العواصععمو مسععاحترا 
المرك يععععة لكرسععععتالر ونظريععععة أقطععععا  النمععععو  نظريععععة الموقععععع لجععععون ثععععونن ونظريععععة ا مععععاكن

رانسعععيو بيعععرو لقعععد اهتمعععأل هععع   النظريعععاأل بعععالنمو الحضعععري وعالجعععأل تعععةثير  الجععععال علعععى جل
المرتك األ العمرانيعة للمعدنخ ف  أن المعدن تتجع  نحعو النمعو معن اع ل تعةثير ت ايعد الوظعا   
التي تؤديرا المدينة لسعاكنيرا وللظريعر المحعيط برعا أي أنرعا تسعتجي  ل يعادة اععداد السعكان 
وان تيييعععر أمعععاكن هععع   الوظعععا   فلعععى أمعععاكن اعععار  المدينعععة يعنعععي وجعععود أقطعععا  جعععع   

 .(2)مناط  أطرا  المدينة والري  المحيط برا للباحثين عن العمل من
 النمو احلضري:

ا سععاس فععي هعع ا  مرنععي ضععمن فطععار منطقععة معينععة ويعععدالتحضععر يعنععي التنععوع ال
. ويمكععن ان (3)والع قععة بععين التنميععة االقتصععادية والتحضععر تكععون ع قععة مباشععرةخالمنطلعع  

ان المدينة والتعي ي حعظ معن ا ول هو  يادة سك :يقاس النمو الحضري بمتييرين أساسيين
قليمرعععا. أمعععا  اععع ل قعععراءة التععععداداأل السعععكانية ومعععا تظرعععر  معععن  يعععادة فعععي سعععكان المدينعععة وا 

                                      
د. حسعععن الايعععاط )التحضعععر والحضعععرية فعععي الععععرا ( فعععي كتعععا  التحضعععر فعععي العععوطن  (0)

خ 0565العربيععةخ القععاهرةخ  خ مطبوعععاأل معرععد الدراسععاأل العربيععةخ الجامعععة0العربععيخ ط
 .55ص

-0591د. صععالس فلععيس حسععن الريتععي )تطععور الوظيجععة السععكنية لمدينععة بيععداد الكبععرى  (3)
 .036خ ص0560(خ مطبعة دار الس مخ بيدادخ 0561

(3) Peauju Garniers and Chabot G. Urban Qeography, Translate by 

Gm- Ygleasias and S.H. Beuer, Lonman Group Ltd, London  , 

1974, P.221.     
 د. حسن الاياط )التحضر والحضرية في العرا (خ مصدر ساب . (3)
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رععو  يععادة فععي المسععاحة التععي تشععيلرا المدينععة لعع لك سععيتناول البحععث هعع ين ف اآلاععرالمتييععر 
 المتييرين:

 النمو السكاني. -0

 .المساحيالتوسع  -3

 النمو السكاني:
 معععن مجمعععوع سعععكان 0596( نسعععمة لععععام 0061ينعععة العععدجيل )سعععكان مد ععععدد بلععع 

%( أمعا نسعبة سعكان مدينعة 03( نسعمةخ أي معا يععادل )90315بلعد البعال  ععددهم ) قضاء
( نسعمة أي معا يععادل 330625الدجيل من مجمعوع حضعر محافظعة بيعداد البعال  ععددهم )

فظعة بيعداد ان سعكان محا 0596. ويشير تعداد عام (0)%( وه   هي نسبة مناجضة0خ1)
 .(3)( نسمة0202111قد تجاو  )

 (2جدول )
 7711لعام  يبين توزيع المساكن وعدد األسر في مدينة الدجيل حسب األحياء

 عدد ا فراد عدد ا سر عدد السكان رقم المحلة اسم الحي أل

 الوحدة 0

0 26 39 029 
3 01 01 21 
2 050 303 020 
3 336 301 651 

 الحي العصري 3
9 03 30 33 
0 330 391 0291 
6 031 032 326 

 2301 0030 0133 6 المجموع
 .0566المصدر: من عمل الباحث اعتماداح على معلوماأل الجرا  المرك ي ل،حصاء لسنة 

                                      
د.نعمعععان حسعععين الجبعععوريخ النمعععو الحضعععري فعععي مدينعععة بلعععدخ مجلعععة الجمعيعععة الجيرافيعععةخ الععععدد  (0)

 .30خ ص0555(خ لسنة 25)

خ 0596لعواء بيعدادخ فحصعاء عععام  الجمروريعة العراقيعةخ و ارة الدااليعةخ مديريعة النجععوس العامعةخ (3)
 .33(خ ص3المجلد الثانيخ مطبعة ا  هرخ بيدادخ جدول رقم )
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لقديمعة بعل يععد نعواة ( ان حعي الوحعدة هعو معن ا حيعاء ا3ويكش  لنا الجعدول رقعم )
ى مععا هععو عليعع  فععي الوقععأل الحاضععر. وعنععد ن نمععأل وتطععورأل وأصععبحأل علععالمدينععة منعع  أ

( هعي معن أصعير المحع أل معن حيعث 3النظر فلعى أرقعام المحع أل ن حعظ ان محلعة رقعم )
%( معععن مجموعععة أفعععراد 3خ1عععدد السععكان وا سعععر وا فععراد ف  كانعععأل نسععبة ا فعععراد تشععكل )
 ( تشععكل أعلععى نسععبة مععن2مدينععة الععدجيل كمععا ن حععظ مععن الجععدول  اتعع  ان المحلععة رقععم )

%( من مجموع عدد ا فعراد الكلعي للمدينعة أمعا فعي 3خ03مجموعترا لنجس الحي ف  بليأل )
( قععد سععجلأل رقععم قياسععي مععن حيععث عععدد ا فععراد 0الحععي العصععري فقععد كانععأل المحلععة رقععم )

 .0566فرداح لعام  2301%( من مجموع أفراد المدينة البال  عددهم 25وبليأل نسبترا )
 (3جدول )

 7791األسر في مدينة الدجيل حسب األحياء السكنية لعام توزيع المساكن وعدد 
 عدد ا فراد عدد ا سر عدد السكان رقم المحلة اسم الحي أل

 الوحدة 0

0 091 059 0209 
3 55 031 331 
2 031 391 0691 
3 261 253 3633 

 الحي العصري 3
9 53 009 0099 
0 011 095 3002 
6 301 330 3113 

 العسكري الحي 2
016 331 301 0331 
013 099 311 0311 
015 99 62 900 

 03311 3011 3036 01 المجموع
 .0536المصدر: من عمل الباحث اعتماداح على بياناأل فحصاء عام 
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كانعأل  ف ععداد السعكان بةن هناك  يعادة كبيعرة فعي أ (2الجدول رقم ) لنا سبينما وض
%( مععن مجمععوع سععكان المحلععة وهعع ا يعنععي ان 51هععي )( 0نسععبة ال يععادة فععي المحلععة رقععم )

 ف ( 3هناك نمو في عدد السكان وا سر والمساكنخ ك لك الحال ينطب  على المحلة رقم )
%( 6خ22%( و)3خ22هععي ) كانععأل نسععبة ال يععادة فععي عععدد المسععاكن وا سععر وعععدد ا فععراد

بعاين فعي  يعادة ان هنعاك ت %( على التوالي أما في الحي العصعري كع لك ن حعظ 3خ60و)
%( 0خ30( هعي )9كانأل نسبة ال يادة فعي المحلعة رقعم ) ف أعداد المساكن وا سر وا فراد 

%( مععن مجمععوع سععكان المحلععة وكعع لك الحععال ينطبعع  علععى المحلعععة 5خ53%( و)3خ33و)
( وان أسععبا  توسععع المدينععة واسععتحداث أحيععاء جديععدة نععاتج مععن النمععو السععكاني لعع لك 6و0)

كري مما ساعد على وضعع تصعميم جديعد يضعا  فلعى تصعميم المدينعة ظرر لنا الحي العس
لعيس جمعيعرم معن سعكنة المدينعة   ن  ان سعكان الحعي العصعري الى القديم وتجدر اإلشارة
اصصأل فلى جميع منتسبي الجيش وقوى ا من الداالي ممعن هعم  ا راضي السكنية انما

(  يععادة عععدد المسععاكن 2ول )ضععمن الحععدود اإلداريععة لقضععاء الععدجيل. كمععا كشعع  لنععا الجععد
وا سعععر وا فعععراد لععع لك أصعععبحأل نسعععبة ال يعععادة بعععين ععععدد السعععكان فعععي مدينعععة العععدجيل لععععام 

%( وهععي نسععبة عاليععة ف ا مععا قورنععأل فععي  يععادة السععكان فععي 5خ31هععي ) 0536و 0566
عقععد الامسععيناأل مععن القععرن الماضععي وهعع ا ينطبعع  علععى  عععدد ا فععراد والمسععاكن وا سععر. 

 (. 3ر من ا ل الجدول )وه ا ما يظر
(  يععادة فععي عععدد ا حيععاء السععكنية وهعع ا نععاتج مععن النمععو 2كمععا يكشعع  لنععا الجععدول )

السكاني للمدينة ونقصد بالحي السكني هو منطقة سكنية تضم مجموععة معن العوا عل التعي 
 .(0)تربطرا ببعضرا ع قاأل اجتماعية كثيرة
المبعععاني وا سعععر لععععام حعععديث حصعععر ت( ا صعععة 3كمعععا يكشععع  لنعععا الجعععدول رقعععم )

3101. 

                                      
 سنة الطبع ال توجد. 030عبد الر ا  عباس حسينخ جيرافية المدنخ ص (0)

* الحعععي السعععكني : هعععو منطقعععة سعععكنية تضعععم مجموععععة معععن العوا عععل التعععي تعععرتبط ببعضعععرا 
 بع قاأل اجتماعية كثيرة
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 (4جدول رقم )
 2272توزيع المساكن وعدد األسر وعدد األفراد في مركز قضاء الدجيل لعام 

 عدد األفراد عدد األسر عدد المساكن اسم المحلة ت
 363 016 039 310االنتصار  0
 3003 690 903 313االنتصار  3
 390 23 29 312االنتصار  2
 3130 353 200 316الجمعية  3
 0000 393 395 313الجمعية  9
 9206 333 623 313ال هراء  0
 3109 239 395 319ال هراء  6
 309 20 32 310ال هراء  3
 0300 053 053 315العسكري  5
 0353 336 303 301العسكري  01
 0323 069 035 300العسكري  00
 0339 306 330 010الوحدة  03
 300 23 23 013الوحدة  02
 3233 313 309 012الوحدة  03
 0690 369 232 013الوحدة  09
 2526 052 602 019الوحدة  00
 03 00 00 (0الصناعي محلة ) 06

 20300 3533 3062 المجموع
للتععداد الععام للسعكان  من عمل الباحث اعتماداح على و ارة التاطيط الري ة العليا المصدر:
 (.3جدول رقم ) 3101والمساكن/
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( مععن حيععث عععدد 3خ 2خ 3ن حععظ ان هنععاك تبععاين بععين الجععداول المععارة العع كر )ف  
المسععاكن وعععدد ا سععر وعععدد ا فععراد ف  كانععأل نسععبة ال يععادة فععي عععدد المسععاكن بععين عععامي 

%( فععي 6خ60%( بينمععا كانععأل النسععبة فععي عععدد ا سععر هععي )0خ66هععي ) 0566/3101
نمععو فععي أعععداد السععكان وهعع ا  %( وهعع ا يعنععي ان هنععاك35حععين سععجلأل فععي عععدد ا فععراد )

م جديعععد للنمعععو يف اح البعععد معععن وضعععع تصعععمخيعععنعكس علعععى التوسعععع الحضعععري لمركععع  المدينعععة 
الحاصععل فععي  يععادة السععكان لكععي يععتم اسععتيعا  أعععداد السععكان وتععوفير السععكن الم  ععم لرععم. 

  د لألسرة الواحدة بما يقعار  الضععافر أ( 3-2وتجدر اإلشارة ان حجم ا سرة قد  اد من )
( ن حععظ 3لألسععرة الواحععدة. وعنععد النظععر فلععى الجععدول رقععم ) ادفععر أ( 3-6لكععي يصععبس مععن )

ي حعععالسعععيما أحيعععاء االنتصعععار وال هعععراء و و وجعععود هععع   ال يعععادة فعععي جميعععع ا حيعععاء السعععكنية 
الجمعية. ك لك ن حظ من الجدول  ات  ان حجم ا سرة أعلى معن مععدل حجعم ا سعرة فعي 

المنطقععة الحضععرية للمحافظععة وهعع ا يرجععع فلععى  يععادة معععدل ا شععيال وتقليععل فععرص  عمععوم
 انشطار العوا ل الجديدة ونستنتج مما تقدم ما يةتي:

% وهعو أعلعى معن مععدل نمععو 3خ3بلع  مععدل نمعو السعكان فعي المنطقععة الحضعرية  -0
 السكان الحضر في القطر.

 %(.2خ2بل  معدل النمو السنوي في مدينة الدجيل ) -3
( لوجعععدنا ان هنعععاك تبعععاين واضعععس فعععي أععععداد 6خ 0خ 9نظرنعععا فلعععى الجعععداول ) ولعععو

قععد  اد عععن عععام  0536المسععاكن وا سععر وا فععراد. ف  ن حععظ ان أعععداد المسععاكن فععي عععام 
 %( وه   ال يادة في النسبة ال تعد  يادة مناجضة.5خ91بنسبة قدرها ) 0566

 (5جدول )
 7711ألحياء السكنية لمدينة الدجيل لعامتوزيع المساكن وعدد األسر والسكان في ا

 مجموع السكان عدد األسر عدد المساكن اسم الحي
 0950 936 339 الوحدة

 0305 005 995 الحي العصري
 2301 0030 0133 المجموع

 .0566المصدر: عمل الباحث اعتماداح على بياناأل التعداد العام للسكان 



 على ضوء تطورها الديموغرافي التوسع الحضري لمدينة الدجيل

  3102العدد الثالث  )أيلول(                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية
 

330 

 (6جدول )
 7791لسكان في األحياء السكنية لمدينة الدجيل لعامتوزيع المساكن وعدد األسر وا

 مجموع السكان عدد األسر عدد المساكن اسم الحي
 0055 596 625 الوحدة

 6661 0001 593 الحي العصري
 2620 922 321 العسكري
 03311 3011 3036 المجموع

  .غ. 0536المصدر: عمل الباحث اعتماداح على التعداد العام للسكان لعام 
 (1جدول )

 2272توزيع المساكن وعدد األسر والسكان في األحياء السكنية لمدينة الدجيل لعام
 % مجموع السكان % عدد األسر % عدد المساكن اسم الحي
 0خ20 5620 3خ20 0262 3خ20 0633 الوحدة
 03 3239 2خ05 0123 3خ03 010 العسكري
 2خ33 6956 0خ33 0035 2خ33 0123 ال هراء

 3خ00 2053 2خ01 993 2خ03 969 الجمعية 
 3خ03 9625 3خ09 356 9خ09 633 االنتصار
الحي 
 00 الصناعي

 32خ1
00 

 3خ1
03 

 05خ1

 011 20300 011 9290 011 3062 المجموع
و ارة التاطععيط الري ععة العامععة للتعععداد العععام للسععكان علععى المصععدر: عمععل الباحععث اعتمععاداح 

 .3/3/3101( في 3جدول ) 3101والمساكن لعام
وقعد  0536%( عمعا كانعأل عليع  ععام 3خ93كانأل نسبة ال يادة هعي ) 3101أما في عام 

مععن اعع ل  3101و 0566بععين عععام  اواضععح اسعجلأل هعع   ال يععاداأل والنسعع  الم ويععة تباينع
( مسععكناح فععي 339ن حععي الجمعيععة لععم ي يععد عععدد المسععاكن فيعع  عععن )( ن حععظ أ9الجععدول )
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%(. كما ن حظ 3خ60ف  كانأل نسبة ال يادة هي )( مسكناح 633) 3101حين سجل عام 
د احتوى علعى حعي صعناعي ممعا يعدل ان هنعاك حركعة عمرانيعة ناتجعة معن ق( 6ان جدول )

%( مععن 0خ20ال يععادة فععي أعععداد السععكان كمععا ن حععظ أن حععي الوحععدة سععجل نسععبة قععدرها )
مسعجل نسعبة في حين جاء حي ال هراء بالمرتبعة الثانيعة  3101مجموع سكان المدينة لعام 

%( مععععن مجمععععوع سععععكان 05خ1%( بينمععععا الحععععي الصععععناعي كانععععأل نسععععبت  )2خ33قععععدرها )
 المدينة.

ان  يععادة حجععم السععكان فععي مدينععة الععدجيل قععد ألقععى بظ لعع  علععى نمععو هعع   المدينععة 
رغم ان التصعاميم ا ساسعية ا ولعى قعد أغلقعأل وتعم اسعتحداث تصعاميم جديعدة للمدينعة وهع ا 

هنعاك محعدداأل تعيع  توسعع  دينة _  تتوسعع بجميعع االتجاهعاأل  ننرا _ أي المال يعني أ
جت  بسعاتين ضعاالسحاقي وعلى ري المدينة السيما المنطقة الشمالية اليربية لوجود مشروع 

 كثيجة وقرى مجاورة للمدينة.
 النمو املساحي:

مععععن المؤكععععد أن االمتععععداد العمرانععععي مسععععاحياح يتععععةثر بعععععاملين مرمععععين همععععا السععععكان 
 ة وأن التوسع المساحي للمدينة يتوق  على عدة عوامل هي:والمساح
 ان يتوفر االمتداد المساحي. -0

 وجود رغبة حقيقة للسكان باالنتقال فلى أماكن التوسع. -3

 عدم وجود موانع بين المدينة القديمة ومناط  التوسع الحديثة. -2
المراك   وقد نقل  ه ا التوسع االستعماالأل الحضرية من مرك  المدينة القديمة فلى

الجديععدة وقععد ظرععرأل اسععتعماالأل حضععرية حديثععة كانععأل غريبععة فععي بدايععة وجودهععا بععالمحيط 
مرك  المدينعة القعديم  كانخ لقد (0)ال ي وقعأل في  وهو ما يعر  بالمتصل الريجي الحضري

هععو عبععارة عععن أ قععة ضععيقة ومسععاكن صععييرة متداالععة شععةنرا شععةن المدينععة العربيععة القديمععة 

                                      
سععنخ الحضععرية والتحضععر فععي العععرا خ التحضععر فععي الععوطن العربععيخ معرععد الايععاطخ ح (0)

خ 0563ة العامععععععة للكتععععععا خ القععععععاهرةخ يالبحععععععوث والدراسععععععاأل العربيععععععةخ الري ععععععة المصععععععر 
 .035ص
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لسعععكنية ععععدم االرتجعععاع وال يوجعععد تصعععميم واضعععس لرعععا وان الاعععدماأل التعععي وتتميععع  ابنيترعععا ا
ان تصلرا بسرولة لكن التصاميم التي صممأل حديثاح تاتلع  ععن المدينعة  تصلرا ال يمكن

نما في كعل الجعاليعاأل  القديمة. ولم يقتصر ه ا النمو الحضري على عدد السكان فحس  وا 
دد مراحعععل توسعععع المدينعععة المسعععاحي بعععث ث حعععنالمرتبطعععة ب يعععادة حجعععم السعععكان ويمكننعععا ان 

 خ هي:(2)اارطة  مراحل مرتبطة بوجود تصاميم قطاعية نظمأل عملياأل التوسع
ف  وهععي مرحلععة توسععع المدينععة نحععو الجنععو  (: 7714-7712المرحلةةة األولةةى ) -0

م( هعو الحعي 0911نشةأل مناط  سعكنية تبععد ععن مركع  المدينعة القعديم حعوالي )أ
( وحععدة سععكنية وقععد ضععم هعع ا 311د الوحععداأل السععكنية )العصععري والتععي يبلعع  عععد

الحي مناط   راعيعة أضعيجأل فلعى تصعميم المدينعة وحولعأل المنعاط  ال راعيعة فلعى 
اسععععتعماالأل حضععععرية و ودأل بالاععععدماأل ا ساسععععية مععععن كرربععععاء ومععععدارس وبنععععى 

 تحتية...الخ.

: كععععع لك تعععععم توسعععععيع المدينعععععة علعععععى حسعععععا  (7717-7715المرحلةةةةةة ال انيةةةةةة ) -3
اتجععع  التوسعععع نحعععو الشعععر  والجنعععو  الشعععرقي وكععع لك اتجععع   ف ي ال راعيعععة ا راضععع

التوسععععع العمرانععععي نحععععو الجنععععو  اليربععععي مضععععيجاح م ععععاأل الععععدونماأل ال راعيععععة فلععععى 
و عععععأل ا راضععععي السععععكنية لجميععععع مععععوظجي الدولععععة  ف التصععععميم الجديععععد للمدينععععة. 

 والمواطنين.

توسيع التصميم ا ساسي : في ه   المرحلة تم (7795-7792المرحلة ال ال ة ) -2
للمدينعة مسعتمراح نحعو الجنعو  باتجعا  مدينعة بيعداد وتعم فععداد تصعميم قطعاعي ضعم 

( قطععععة سعععكنية لمواجرعععة الطلععع  المتعععراكم علعععى القطعععع السعععكنية 911أكثعععر معععن )
ف  تم تاصيص وبسب  ظرو  الحر  بين بعض الدول الجوار مع قطرنا الع ي  

جععيم مدينععة بيععداد وعععدم تو يععع قععراراأل لتح سععكنية للشععرداء و ويرععم وصععدور أراض
ثم وضع بدا ل للمسعتحقين فعي مدينعة العدجيل واإلسعحاقي وبلعد خسكنية فيرا  أراض

 .لقربرا من العاصمة بيداد
 :اآلتيسؤال الوعلى ضوء ما تقدم يمكن ان نستنتج 
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التصععععميم ا ساسععععي للمدينعععععةخ بالوضععععع الحععععالي أم وضععععع بععععدا ل لرععععع ا   هععععل ييلعععع
وسعععنتناول أوالح معوقعععاأل توسعععع التصعععميم ا ساسعععي ومعععن ثعععم الحلعععول المناسعععبة  ؟...التوسعععع

 لمعالجة التوسع المستقبلي والتي تشكل معطياأل ما تقدم اإلجابة عن السؤال المطروه.
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 :توسع املدينةاحملددات التي تواجه عملية 
 توسع أي مدينة يرجع فلى: فن

  1تطور طر  النقل -0
  1يةالثورة التكنلوجية والصناع -3

  1المعيشية للسكان ا وضاعتحسن  -2

  1ال يادة الطبيعية للسكان بسب  الرجرة -3

يعععؤدي فلعععى توسعععع المدينعععة علعععى حسعععا  المنعععاط   خ فرعععوالت ايعععد المسعععتمر للسعععكان -9
المجععاورة لرععا وبمععا أن مدينععة الععدجيل هععي تقععع ضععمن أراضععي  راعيععة تمتععا  بكثععرة 

اعيععة. ويمكععن ان ننظععر فلععى بسععاتينرا ف  التوسععع يكععون علععى حسععا  ا راضععي ال ر 
اارطة المدينة لكي نصل فلى قناعة نحعدد معن ا لرعا أفضعل االتجاهعاأل للتوسعع 

 الحضري.
امععا المحععدداأل فرععي طبيعيععة وبشععرية مثععل مشععاريع الععري والمسععطحاأل الما يععة والتضععاريس 

راد واالراضي ال راعية خ ك لك مناط  الكوارث الطبيعية وندرة الميا  وصحراوية المكان الم
التوسععع باتجاهعع  خ واطععوط السععكك الحديديععة ا ا كانععأل مرتجعععة واطععوط الضععيط العععالي خ 

  1ومشاريع الميا  وا اناأل الوقود
 االستنتاجات:

لمعدل نمو سعكان الحضعر فعي القطعر  ل النمو في مدينة الدجيل هو مساوان معد -0
 %(.6خ3العراقي البال  )

 %(.91ى )وقد تصل فل 0536نسبة التحضر ا دادأل بعد عام -3

 لم يةا  التصميم ا ساسي للمدينة النمو المستقبلي للسكان. -2

%( فقعط معن ا راضعي السعكنية 39ظرر من ا ل الدراسعة الميدانيعة للمدينعة ان ) -3
 لم تصلرا الادماأل ا ساسية.

ارتجعععععاع الكثافعععععة السعععععكنية والسعععععكانية فعععععي المنعععععاط  القديمعععععة رغعععععم ععععععدم م  مترعععععا  -9
 الستيعا  مثل ه   الكثافة.

 الرجرة الوافدة للمدينة ليس لرا دور مؤثر في نمو المدينة. -0
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 التوصيات:
 يج  أن يةا  التصميم ا ساسي للمدينة النمو المستقبلي للسكان. -0

علععى الععدوا ر الادميععة أن تةاعع  بعععين االعتبععار التوسععع العع ي يحصععل فععي المدينععة  -3
 وتقديم أفضل الادماأل.

 سكان المدينةلسكنية  يص قطع أراضقة ان تبدأ في تاصعلى الدوا ر  األ الع  -2
 يتناس  طردياح مع  يادة السكان. كي

تاصيص مناط  اضراء فعي المدينعة يتناسع  موقعرعا معع الكثافعاأل السعكانية معع  -3
 احتسا   يادة السكان المستقبلية.
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