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Abstract: 

   To analyze the quantitative relaonship of lakd price 

change in the city of Falujah for the period 1977—

2018Linking this to the gravity of the attracation for each 

of thos years, the research dealt with an analysisof 

thestatistical relationshipbetween the type of  land use 

and the valueof the land.as well as uncovering the effect 

of changingresidential land use to commercial use on the 

land. It was found through this analysis that there is a 

relationship between the chang in land use and the valu 

of the land. 
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 المقدمة :
كانت المدن وال زالت المركز الرئيسي الذي تسكن فيو اعداد كبيرة من السكان وىم في 

ديناميكية مستمرة يتبع ذلك ضرورة ممحة لتوفر مصادر االمداد االساسية ليم من زيادة وحركة 
اراٍض سكنية وصناعية وتجارية واراضي لمنقل وتوفير الخدمات والمرافق العامة والتي تعد من 
الشروط االساسية لقيام المدن وتطورىا وبالتالي الطمب المتزايد عمى االراضي مما يؤدي الى 

 ار االراضي فييا .التغير في اسع
 مشكمة البحث :

))ىل يمكن احصائيًا قياس وتحميل التغيير والتذبذب (( في اسعار االراضي في       
( ؟ وىل يمكن بيان العوامل التي ادت الى حصول <817 -==?7مدينة الفموجة لممدة بين )

 ىذا التذبذب والتغيير ؟
 فرضية البحث :

اسعار االراضي لمدينة الفموجة ، وان ذلك يعود  يمكن احصائيًا تحميل التغيير في 
 .<817 -==?7) الطبيعية والبشرية ( خالل المدة الزمنية  الجغرافيةالى جممة من العوامل 

يمكن احصائيًا تحميل العالقة بين تغيير السكان مكانيًا وعدديًا والتوسع المساحي  
ميل العالقة بين استعماالت االرض يمكن كميًا تح واسعار االراضي في منطقة الدراسة ،كما

 وتغيرىا وبين اسعار االراضي في منطقة الدراسة .
 هدف الدراسة :

كشف وتحميل عالقة تغيير السكان والتوسع المساحي باسعار االراضي بحسب 
  -?811والحصر السكاني لسنة  -=??7 -=<?7 -==?7سنوات التعداد السكاني )
 ( .<817واالسقاطات السكانية لغاية 

كشف العالقة االحصائية بين منطقة الثقل السكاني واسعار االراضي خالل السمسة 
و كشف العالقة االحصائية بين استعماالت االرض وبين سعر <817 -==?7الزمنية 

 .فوفة االرتباط ومعادلة االنحدار االرض من خالل مص
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 منهج الدراسة :
تم استخدام المنيج التحميمي ، باستخدام اسموب التحميل الكمي لعالقة االرتباط    

واالنحدار اليجاد العالقة بين الظواىر والمتغيرات موضوع الدراسة باستخدام برنامج التحميل 
 ( . spssاالحصائي )

 حدود منطقة الدراسة :
صميم األساس لممدينة فمكيًا تتطابق الحدود المكانية لمدراسة مكانيا مع حدود الت    

 ::َ   ;:( شمااًل وخطي طول ) ً 99َ   88َ   =7ـ  ً   99َ   <7َ    <8بين دائرتي عرض )ً 
حيًا كما  87( ىكتار وتوزعت عمى 89;:( شرقًا ، شغمت مساحة )9:َ   1;َ   19ـ  ً   9:َ  

ممدة (. تم دراسة مدينة الفموجة منذ التأسيس اإلداري لممدينة وحتى سنة اليدف ل7في خريطة )
/ >/7 - <817/ 7/77( مع دراسة اعتمد الدراسة الميدانية لمفترة من <817 - ==?7)

 (.7خريطة)?817
 هيكمية البحث: 

 لتحقيق اليدف تم تقسيم البحث الى مبحثين ىما :    
المبحث االول : تحميل عالقة تغيير السكان وتوزيعيم المكاني باسعار االراضي لممدة 

 تتبع منطقة الثقل السكاني لممدة المدروسة في مدينة الفموجة . ، من خالل <817 -==?7
المبحث الثاني : تحميل العالقة بين استعماالت االرض وتغيرىا وبين اسعار االراضي 

 .<817-==?7الفموجة  لممدة  في مدينة
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 موقع قضاء الفموجة من العراق ومحافظة االنبار(1خريطة )

 
 الباحثة باالعتماد عمى :المصدر من عمل 

وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق االدارية، لسنة  -7
 ( 7111111: 7، مقياس )8111

وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة االنبار االدارية، لسنة  -8
 ( .11111;: 7، مقياس )8111

 2018-1977اني وأسعار االراض لمسنوات مركز الثقل السك : تغير4-1
تعد النقطة المركزية لمسكان أو أي ظاىرة جغرافية كأسعار األرض مثال واحدا من 
األساليب الفعالة لدراسة وتمخيص التطور الذي تشيده الظاىرة السكانية او االقتصادية فوق 

ما يمكن أن نتعرف عمى  اإلقميم الجغرافية، فمن خالل دراسة حركة النقطة المركزية في مكان
الكثير من التفاعالت التي تتحقق في ىذا الجسم الجغرافي، كما أنيا تعطي إدراكا جيدا لمجمل 
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التوجيات المكانية لمظاىرة فوق الرقعة األرضية، وبطبيعة الحال فإن ىذا التوجو المكاني الذي 
ر من العوامل الطبيعية تتخذه الظاىرة فوق إقميم جغرافي ما ىو إال انعكاس لتفاعل الكثي

 (.*والبشرية التي تشكل توزيع ونمو سكان اإلقميم )
النقطة المركزية ىي أحد التحميالت المكانية التي تعنى بدراسة المواقع المركزية، أي 
أنيا تيدف إلى التعرف عمى تمك المواقع التي تتوسط الظاىرات التي تنتشر فوق مساحة ما 

إقميم ما، بحيث تحقق موقعا متوسطا يتميز بأقصر مسافة بينو وبين من األرض مكانيا داخل 
توزيع الظاىرة المختمفة باإلقميم مع األخذ في االعتبار حجم تمك الكتل. والموقع يعد مركزيا إذا 
ما توسط مكانيا الظاىرة محل الدراسة، بحيث يقسم الظاىرة إلى نصفين متماثمين اعتمادا عمى 

ثل الظاىرة التي توجد إلى الشرق مع ما يوجد من الظاىرة نفسيا إلى المحور األفقي فتتما
الغرب من خط التقسيم، كما يقسم الظاىرة نفسيا إلى نصفين متماثمين اعتمادا عمى المحور 
الراسي بحيث تتماثل الظاىرة التي توجد الى الشمال مع ما يوجد إلى الجنوب من خط التقسيم 

لقطع المقسمين لمظاىرة في نقطة ما ىو نطمق عميو النقطة (، ومن ثم فإن تالقي خطي ا†)
 .  Central Pointالمركزية 

إّن لكل مدينة منطقة جذب مركزية لمسكان تتوافر فييا متطمبات المركز الحضري 
الوظيفية والخدمية وأّن ىذا المنطقة عرضة لمتغير في موقعيا تبعا لمتغيير في اإلطار 

ان تتبع منطقة التركز السكاني لممدينة من خالل سمسمة زمنية المساحي والتركز السكاني و 
 (.‡فأنو من شأنيا تساعد المخططين لمعرفة موضع ىذه المنطقة )

يعتمد في تحديده عمى طبيعة توزيع  Gravity Centerوعميو فإن مركز الثقل 
ل إذا كان توزيع الظاىرة في اإلقميم وتفاوتاتيا من منطقة إلى أخرى فوق اإلقميم، وبطبيعة الحا

السكان او أسعار األرض فوق اإلقميم متماثل فان موقع الثقل ينطبق مع المركز اليندسي وىو 
المركز المتوسط مكانيا في اإلقميم، أما إذا تباين توزيعو في اإلقميم فإنو يحدث تباينا بين 

كز الموزون (، ومن ىنا فإننا نستطيع أن نفرق بين المر §المركز اليندسي ومركز الثقل )
 والمركز اليندسي في إقميم ما.
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تعد النقطة المركزية أو مركز الثقل من أىم تطبيقات تحميالت النقطة المركزية التي 
 Meanيمكن حسابيا اعتمادًا عمى المركز السكاني البسيط ،ولحساب المركز المتوسط مكانيا 

Center واحداثي التقسيم عمى  ويعتمد عمى إيجاد إحداثي التقسيم عمى المحور األفقي
المحور الراسي دون األخذ في االعتبار أي فروق أو أوازن نسبية لمظاىرة محل التوزيع، وذلك 

 (: **اعتمادا عمى المعادلة التالية )

 
إن حساب النقطة المركزية الموزونة، وىي النقطة التي تتوسط الظاىرات الجغرافية 

من مجرد حساب النقطة المتوسطة مكانيا دون  اعتمادا عمى قيمة ترجيحية لو داللة أكبر
األخذ في االعتبار التفاوتات التي تتحقق بين مكونات الظاىرة التي يتم تحمييا. ومن خالل 
تطبيق ىذا التحميل المكاني عمى السكان وأسعار األرض لمدينة الفموجة يمكن إيجاد النقطة 

تات السكان الحجمية بين )الوحدات( المركزية الموزونة لمسكان وىي التي تعتمد عمى تفاو 
االحياء السكنية، ومن ثم فإن المركز المتوسط الذي نصل إليو في النياية ليس بطبيعة الحال 
مجرد توسط ىندسي بسيط، وانما ىو توسط موزون يتفق مع طبيعة توزيع األحجام السكانية 

 وأسعار األرض عمى االحياء السكنية.
عة اقتصادية يتحدد سعرىا في السوق الحرة تبعًا إن األرض المخصصة لمسكن سم

لمكمية المعروضة في السوق والطمب عمييا، ويتميز العرض في سوق األرض في المدينة 
بعدم التجانس ألن سعرىا يختمف حسب الموقع وحسب توفر الخدمات وحسب خصائص كل 

لشمس ومن الشارع( قطعة سكنية من حيث الخصائص الذاتية )الشكل، المساحة، االتجاه من ا
 (.††والخصائص البيئية )توفر التسييالت، البيئة االجتماعية( )

إن مدينة الفموجة قد لعبت دورًا بارزًا في استقطاب السكان من القرى والمدن المختمفة 
وقد تمت دراسة التغير الموضعي عمى مستوى الزمان لمنطقة الجذب السكاني وأسعار األرض 

 وفق المحاور التالية: <817و ?811و =??7و =<?7و ==?7لمسنوات 
 1977: التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني وأسعار االرض لسنة 4-1-1
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( احياء سكنية، احتشدت <من ) ==?7مثمت عدد االحياء بمدينة الفموجة لسنة  
جميعيا ضمن إطار مساحي ضيق المحدد قسرا حول المنطقة التقميدية السوق والمسجد حتى 
يضمن الساكنون سيولة الوصول الى السكن ومحل العمل، اذ مساحة التوسع العمراني 

( 1;91>ا، كما ازداد عدد السكان المدينة ليصل )( ىكتار :.1;<لألحياء السكنية بمغت )
 نسمة.

( انو وقعت نقطة مركز الثقل 8( والخريطة )7( والشكل )7ومن مالحظة الجدول )
في أقصى شرق منطقة االعمال المركزية ضمن حي  ==?7الجغرافي في مدينة الفموجة عام 

مركز الثقل السكاني شرق  الجميورية، وىو أحد أقسام قمب الفموجة القديم، تحركت النقطة
( 8<8( متر وباتجاه الشرقي وبانحراف دائري ، مقداره )<=8مركز الثقل الجغرافية لمسافة )

درجة، في حين تحركت نقطة مركز ثقل أسعار األرض الموزون شرق مركز الثقل الجغرافية 
مثمت نقطة  ( درجة، وبذلك?=8( متر وباتجاه الشرقي وبانحراف دائري مقداره )9<9لمسافة )

( Xالثقل السكاني وأسعار األرض منطقة فاصمة تقع عمى تقاطع محورين العمودي )االحداثي 
ما بين االحياء المنطقة التقميدية الحصوة القديم والسراي والحصوة الجديد والبولحم من الغرب 

( ما Yي واالحياء الضباط والمعممين والبعث في الشرق، في حين مثل المحور االفقي )االحداث
بين االحياء الحصوة القديم والبولحم الضباط والمعممين من جية الشمال واالحياء السري 

 والحصوة الجديد والبعث في الجنوب.
 1977مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة (1جدول )
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 المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى
، جداول خاصة ==?7التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات .وزارة 7

 بمحافظة االنبار، بيانات غير منشورة.
 Arc GIS 10.6.1.تطبيقات برنامج )8

 1977(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 1شكل )

 
 (7الجدول )المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

 1977(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 2خريطة )
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 (Arc GIS 10.6.1( ومدخالت البرنامج )89المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
  1987: التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني واسعار االراضي لسنة 4-1-2

( ىكتار، كما ازداد عدد السكان المدينة ليصل 11=7الحضري )بمغت مساحة النسيج 
( احياء ;7من ) =<?7وبذلك مثمت عدد االحياء مدينة الفموجة لسنة ،( نسمة99=?71)

سكنية، احتشدت جميعيا بكتمة بنائية متصمة حول المنطقة التقميدية من جية الشرق والجنوب 
وخط سكة القطار من جية الشمال، يغمب مثمت بمحدد طبيعي نير الفرات من جية الغرب 

فييا الفكر المعماري عمى الفكر التخطيطي يظير فييا التناظر في األشكال واختفاء دور 
المحمة كمكون ميم لمحي السكني وضعف العزل في الفعاليات عمى وفقدان الخصوصية 

( 8الجدول رقم ) (.ومن مالحظة‡‡لموحدات السكنية المقابمة والمجاورة لالستعماالت العامة )
 =<?7( نجد ان نقطة مركز الثقل الجغرافي في مدينة الفموجة لسنة 9( والخريطة )8والشكل )

وقعت في وسط المدينة شمال حي البعث االولى، تحركت النقطة مركز الثقل السكاني باتجاه 
( متر ووقعت جنوب حي المعممين، وبانحراف دائري مقداره ;79الشمال الشرق لمسافة )

( مترا/ سنة خالل تمك الفترة، في حين تحركت نقطة :7( درجة وبمعدل حركة يبمغ )81)
( متر 79:مركز ثقل أسعار األرض الموزون شمال غرب مركز الثقل الجغرافية لمسافة )

( مترا / 7:( درجة وبمعدل حركة يبمغ )987وباتجاه الشمالي غربي وبانحراف دائري مقداره )
وبذلك مثمت نقطة الثقل السكاني وأسعار األرض منطقة فاصمة تقع  سنة خالل تمك الفترة،

( ما بين االحياء الحصوة القديم والسراي والحصوة Xعمى تقاطع محورين العمودي )االحداثي 
الجديد والبولحم ونواب الضباط والبعث األولى وجبيل من الغرب واالحياء الضباط والمعممين 

صناعي والمعممين والبعث الثانية في الشرق، في حين مثل والعسكرين األولى والثانية وال
( ما بين االحياء الحصوة القديم والبولحم الضباط والمعممين Yالمحور االفقي )االحداثي 

والشرطة ونواب الضباط والعسكرين األولى من جية الشمال واالحياء البعث األولى والثانية 
 جنوب.والحصوة الجديد والعسكريين الثانية في ال

 1987مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة  (2جدول )
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 المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

، جداول  =<?7.وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات 7
 خاصة بمحافظة االنبار، بيانات غير منشورة.

 (Arc GIS 10.6.1.تطبيقات برنامج )8
 

 1987( مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 2شكل )

 
 (8المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 1987مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة (3خريطة )
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 (Arc GIS 10.6.1( ومدخالت البرنامج )8)المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول 

 1997: التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني واسعار االراضي لسنة 4-1-3
( ىكتار، كما ازداد عدد السكان ليصل >:89بمغت مساحة النسيج الحضري )

( احياء سكنيا 81) =??7وبذلك بمغت عدد االحياء مدينة الفموجة لسنة ،  ( نسمة91=9;7)
االحياء المستحدثة من السكان، احتشدت جميعيا بكتمة بنائية متصمة كما تم توسيع وخمت 

التصميم االساس من جية الجنوبية والجنوبية الشرقية، وبسبب الظروف االقتصادية في ذلك 
الوقت وقمة التخصيصات المالية، أصبحت المؤسسة التخطيطية تعتمد عمى دوائر البمديات 

تبار أن ىذه الدوائر ىي المستفيدة من أعمال التخطيط العمراني، ومع في تمويل مشاريعيا باع
فقدان االستقاللية االقتصادية انجر الفكر التخطيطي وراء اإلدارة الحضرية لتنفيذ إرادتيا 

 (. §§يدعميا القرار السياسي لمضغط عمى المؤسسة التخطيطية )
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طة مركز الثقل الجغرافي ( وقعت نق:( والخريطة )9( والشكل )9نالحظ من الجدول )
في وسطيا شمال حي نزال، وتحركت نقطة مركز الثقل  =??7في مدينة الفموجة لسنة 

( متر شمال حي المعممين في القاطع 8:8السكاني شمال مركز الثقل الجغرافية لمسافة )
( مترا / :8( درجة وبمعدل حركة يبمغ )>;9الشمالي من المدينة، وبانحراف دائري مقداره )

سنة خالل تمك الفترة، في حين تحركت نقطة مركز ثقل أسعار األرض الموزون شمال غرب 
( <;9( متر وباتجاه الشمالي وبانحراف دائري مقداره )>?9مركز الثقل الجغرافي لمسافة )

( مترا / سنة خالل تمك الفترة. وبذلك مثمت نقطة الثقل السكاني 1:درجة وبمعدل حركة يبمغ )
( ما بين Xمنطقة فاصمة تقع عمى تقاطع محورين العمودي )االحداثي وأسعار األرض 

االحياء الوحدة والجميورية والجوالن والمعتصم والرصافي واالندلس والرسالة والخضراء والتأميم 
في الشرق واالحياء المعممين والشرطة والضباط والقادسية والصناعي واليرموك والنزال في 

( ما بين االحياء القادسية والضباط Yمحور االفقي )االحداثي جية الغرب، في حين مثل ال
والشرطة والمعممين والجوالن والمعتصم والرصافي والوحدة من جية الشمال واالحياء البعث 

 .والرسالة والصناعي والتأميم واليرموك والخضراء واألندلس في الجنوب
 1997واالسعار لمدينة الفموجة لسنة (مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان 3جدول )

   
 المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 
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، جداول =??7. وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعدادات 7
 خاصة بمحافظة االنبار، بيانات غير منشورة.

 (Arc GIS 10.6.1. تطبيقات برنامج )8
 1997والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة (مركز الثقل الجغرافي 4خريطة )

 
 (Arc GIS 10.6.1( ومدخالت البرنامج )9المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 
 1997(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 3شكل )

 
 (9المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 2009التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني واسعار االراضي لسنة : 4-1-4
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تميزت ىذه المرحمة بمرور البالد بأحداث سياسية كثيرة من الحصار الى احتالل 
وما تالىا من احداث مرت بيا المدينة بالحرب والمحاصرة من قبل قوات  8119العراق سنة 

 اذ ر مباشر عمى نمو وتوسع المدينةاثرت بشكل مباشر وغي ;811و :811االحتالل سنة 
( 7;:819( ىكتار، كما ازداد عدد السكان ليصل )=<;8بمغت مساحة النسيج الحضري )

( احياء سكنيا وخمى 87من ) ?811نسمة، وبذلك مثمت عدد االحياء مدينة الفموجة لسنة 
صميم حي الجامعة من السكان، احتشدت جميعيا بكتمة بنائية متصمة كما تم توسيع الت

 االساس من جية الجنوبية باتجاه الجامعة. 
( وقعت نقطة مركز الثقل الجغرافي ;( والخريطة ):( والشكل ):نالحظ من الجدول )

في وسط المدينة وسط حي نزال، تحركت نقطة مركز الثقل  ?811في مدينة الفموجة لسنة 
( متر من نفس الحي، وباتجاه الشمال ;9;السكاني شمال مركز الثقل الجغرافي لمسافة )

( مترا/ سنة خالل تمك ;:( درجة وبمعدل حركة يبمغ )977ه )الغربي وبانحراف دائري مقدار 
الفترة، في حين تحركت نقطة مركز ثقل أسعار األرض الموزون شمال غرب مركز الثقل 

( درجة وبمعدل :99( متر، وباتجاه الشمالي وبانحراف دائري مقداره )>?;الجغرافية لمسافة )
وبذلك مثمت نقطة الثقل السكاني وأسعار  ( مترا / سنة خالل تمك الفترة .1;حركة يبمغ )

( ما بين االحياء الوحدة Xاألرض منطقة فاصمة تقع عمى تقاطع محورين العمودي )االحداثي 
والجميورية والجوالن والمعتصم والرصافي واالندلس والرسالة والخضراء والتأميم في الشرق 
واالحياء المعممين والشرطة والضباط والقادسية والصناعي واليرموك واألمين والمأمون والسالم 

( ما بين االحياء Yاثي والمنصور والنزال في جية الغرب، في حين مثل المحور االفقي )االحد
القادسية والضباط والشرطة والمعممين والجوالن والمعتصم والرصافي والوحدة من جية الشمال، 
واالحياء البعث والرسالة والصناعي والتأميم واليرموك والخضراء واألندلس واألمين والمأمون 

 والسالم والمنصور في الجنوب.
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 ?811والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة  (مركز الثقل الجغرافي:جدول )

 
 المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

.وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 7
المعمومات، مديرية إحصاء السكان والقوى العاممة، نتائج ترقيم المباني وحصر السكان لسنة 

 غير منشورة.، بيانات ?811
 .(Arc GIS 10.6.1.تطبيقات برنامج )8
 2009(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 5خريطة )

 
 (Arc GIS 10.6.1( ومدخالت البرنامج ):المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )
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 2009واالسعار لمدينة الفموجة لسنة (مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان 4شكل )

 
 (:المصدر: الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 2018: التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني واسعار االراضي لسنة 4-1-5
تميزت ىذه المرحمة بتضخم النمو العمراني عمى حساب الحاجة الفعمية، ومناطق  

لمفكر التخطيطي وارتباطو بالقرار السياسي، مثمت  التوسع المستقبمية، وغياب الدور الفاعل
( ىكتار، إال أن عدد السكان ازداد =<;8) ?811مساحة النسيج الحضري نفسيا في سنة 

 ( نسمة.=;<7;8ليصل )
( وقعت نقطة مركز الثقل الجغرافي >( والخريطة );( والشكل );نالحظ من الجدول )

تختمف مواقع نقاط مركز الثقل الجغرافي والمركز  ، انو تكاد ال<817في مدينة الفموجة لسنة 
، إذ نجد ان نقطة مركز الثقل الجغرافي ?811الثقل السكاني في ىذه السنة عنيا في سنة 

موقعيا وسط حي نزال وان موقع مركز الثقل السكاني شمال مركز الثقل الجغرافي لمسافة 
( درجة 977اف دائري مقداره )( متر من نفس الحي، وباتجاه الشمال الغربي وبانحر ;9;)

( مترا / سنة خالل تمك الفترة، في حين تحركت نقطة مركز ثقل ?;وبمعدل حركة يبمغ )
( متر، وباتجاه =?>أسعار األرض الموزون شمال غرب مركز الثقل الجغرافية لمسافة )

ل ( مترا / سنة خال==( درجة وبمعدل حركة يبمغ )9:7الشمالي وبانحراف دائري مقداره )
تمك الفترة . وبذلك مثمت نقطة الثقل السكاني وأسعار األرض منطقة فاصمة تقع عمى تقاطع 

( ما بين االحياء الوحدة والجميورية والجوالن والمعتصم Xمحورين العمودي )االحداثي 
والرصافي واالندلس والرسالة والخضراء والتأميم في الشرق واالحياء المعممين والشرطة 

ادسية والصناعي واليرموك واألمين والمأمون والسالم والمنصور والنزال في جية والضباط والق
( ما بين االحياء القادسية والضباط Yالغرب، في حين مثل المحور االفقي )االحداثي 
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والشرطة والمعممين والجوالن والمعتصم والرصافي والوحدة من جية الشمال، واالحياء البعث 
ميم واليرموك والخضراء واألندلس واألمين والمأمون والسالم والمنصور والرسالة والصناعي والتأ

 في الجنوب. 
 <817(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة ;جدول )

 
 المصدر من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

ء وتكنولوجيا المعمومات، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجياز المركزي لإلحصا .7
، بيانات غير <817مديرية إحصاء السكان والقوى العاممة، تقديرات سكان العراق لسنة 

 منشورة. 
 (Arc GIS 10.6.1تطبيقات برنامج ) .8

 2018(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 6خريطة )

  



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)999< ) 
 

 (Arc GIS 10.6.1( ومدخالت البرنامج );باالعتماد عمى الجدول )المصدر: الباحثة 
 2018(مركز الثقل الجغرافي والموزون لمسكان واالسعار لمدينة الفموجة لسنة 5شكل )

  
 (;المصدر : الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

 ومن ىنا فإن النقطة المركزية لمسكان في المدينة لم تخرج عن نطاق االحياء القمب
، بالرغم من االمتدادات السكانية وأسعار األرض في =<?7و ==?7القديم في التعدادات 

أطراف الفموجة، إذ ظمت تمك النقط تراوح مكانيا في حي الجميورية والمعممين مع استقرارىا 
، وىو ما يوضح مدى مركزية <817و ?811و =??7في حي نزال والمعممين في التعدادات 

نة الفموجة، وىو أمر لو تأثيراتو واشكالياتو العمرانية والسكانية في أسعار ىذه المنطقة في مدي
األرض وعامل الجذب لالستثمارات ىناك، إذ ال يخفى ان ىذه المنطقة والتي تتمثل منطقة 
محاور تجارية الشارع الدولي الجديد والقديم وتتواجد فييا اغمب الدوائر الحكومية الميمة 

تجارية، إذ تمثل ىذه المنطقة وما يستتبعيا من إرباك كبير لطبيعة والخدمات والمراكز ال
الحركة وشبكة العالقات المكانية في المدينة، اذ نالحظ أن نمط النمو الشبكي وما ينتج عنو 
من قوى شد وتجاذب متقابمة بين الكتل السكانية وأسعار االرض حول المدينة بشكل متتابع 

مكانيا وتراوح مكانيا في نطاق محدود المساحة، وىو األمر جعل النقط التركز تظل مستقرة 
الذي أظير جميا التعقيد الكبير في شبكة العالقات المكانية بين احياء المدينة، ويمكن 

 مالحظتو حركات النقل واالتصال عمى محاور طرق الربط الرئيسة.  
 2018-1977: تحميل احصائي لتذبذب أسعار األراضي لمسنوات 4-2
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معرفة طبيعة التغير والتباين المكاني ألسعار االراضي في مدينة الفموجة  لغرض
ومدى عالقتيا بتوفر الخدمات العامة والمجتمعية، تم تصميم استمارتي استبيان، االولى تم 

، ==?7تخصيصيا لجمع المعمومات من مكاتب العقار والجيات الرسمية خالل السنوات 
ستمارة الثانية فقد تم تخصيصيا لجمع المعمومات ، أما اال<817، ?811، =??7، =<?7

(، فقد مثمت عينة الدراسة <9788( % من مجموع عدد االسر البالغ )8من االسر بواقع )
 (:>( استمارة استبيان، وتباين توزيعيا حسب الكثافة السكانية لألحياء الجدول );8>)

 ( عدد العينات موزعة حسب االحياء السكنية6جدول )

 
 المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى الدراسة الميدانية

 : تغير معدل أسعار االرض4-2-1
وبسبب التذبذب في االسعار لألراضي ضمن الحي الواحد وان السعر ىو محصمة 
لتداخل الكثير من العوامل، فقد تم اخذ متوسط االسعار حسب عينة الدراسة، وبما ان سعر 

متغير وغير مستقر ومر في مدة الدراسة الى الكثير من التذبذب لذا تم صرف الدينار العراقي 
اعتماد سعر المتر بالدوالر االمريكي من خالل معرفة اسعار الصرف لمدوالر اثناء مدة 

(، متوسط السعر األرض =الدراسة وحساب سعر المتر بالدوالر، وكما مبينة في الجدول )
غراض الدراسة ،ونالحظ وجود تفاوت كبير عمى أساس بالدوالر لمعينة التي تم اعتمادىا أل

السنوات واالحياء السكنية فان التفاوت في االسعار يمكن مالحظتو إال انو يجب ان يخضع 
 لمعايير الداللة االحصائية لكي يصار إلى استنتاج دقيق حول ماىية التباين.

حجم العٌنةالحًت

10الرصافً )السراي سابقاً(1

17المعتصم ) الحصوة القدٌم سابقاً(2

77الجوالن )البولحم سابقاً(3

21االندلس )حصوة جدٌد سابقاً(4

25الجمهورٌة5

35المعلمٌن6

39الضباط7

27 الوحدة )نواب الضباط سابقاً(8

46الشرطة9

51القادسٌة ) العسكرٌٌن األولى سابقاً(10

53الرسالة )البعث االولى سابقاً(11

51نزال )البعث الثانٌة سابقاً(12

36التامٌم13

39الخضراء )جبٌل سابقاً(14

64 الٌرموك ) العسكرٌٌن الثانٌة سابقاً(15

11السالم16

8االمٌن17

5المأمون18

8المنصور19

625 المجموع
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االمريكي حسب االحياء  تباين معدل سعر المتر المربع من األرض بالدوالر(7جدول )
 2018-1977السكنية لممدة 

 
 ( 9المصدر: العمل الميداني استمارة االستبيان ممحق )

( طبيعة التباين الحاصل في اسعار المتر المربع الواحد من >كما يبين الشكل )
(، <817،  ?811،  =??7،  =<?7،  ==?7األرض حسب االحياء السكنية السنوات )

متر اتصف بالتغير والتباين الزماني والمكاني، اذ يكون شبو مستقر في يالحظ ان سعر ال
، وان التذبذب الحاصل في االسعار =<?7الى نياية عام  ==?7المدة المحصورة بين عامي 

وما لحقيا من احتالل امريكي  7??7بدا واضحا في الفترة الحصار االقتصادي بعد سنة 
الشدة والرخاء لمعراق بشكل عام ومدينة الفموجة بشكل والتي تباينت فترات  8119لمعراق سنة 

 <817خاص لغاية 
 
 
 
 

19771987199720092018الحً ت

300440301560509الرصافً )السراي سابقاً(1

قدٌم سابقاً(2 267420203277253المعتصم ) الحصوة ال

بولحم سابقاً(3 184184162200195الجوالن )ال

240389281478433االندلس )حصوة جدٌد سابقاً(4

232538482867765الجمهورٌة5

66375353623597المعلمٌن6

ضباط7 56375383893822ال

ثانٌة سابقاً(8 بعث ال 100280113347314نزال )ال

ضباط سابقاً(9 وحدة )نواب ال 307151396359 ال

392358780739الشرطة10

قادسٌة ) العسكرٌٌن األولى سابقاً(11 225194440451ال

بعث االولى سابقاً(12 195111287243الرسالة )ال

7882131108الخضراء )جبٌل سابقاً(13

ثانٌة سابقاً(14 ٌرموك ) العسكرٌٌن ال 8589289249 ال

صناع15ً 8295225201الحً ال

تامٌم16 7295363318ال

12268السالم17

269172االمٌن18

13983المأمون19

10057المنصور20

181277216389347 المعدل
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 2018-1977(التغير في سعر االرض حسب االحياء السكنية لممدة 6شكل )

 
 (>المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى الجدول )

(، متوسط سعر المتر المربع >( والشكل )>اما عمى مستوى االحياء فيبين الجدول )
بالدوالر االمريكي حسب االحياء في عموم مدينة الفموجة، اذ بمغ معدل سعر االرض لسنة 

( دوالر امريكي/متر مربع، كما يالحظ ان ىناك تباين واضح في اسعار 7<7نحو ) ==?7
تل حي الرصافي المرتبة االولى من حيث سعر االرض، فبمغ االراضي بين االحياء، إذ اح

( >;( دوالر امريكي/متر مربع، واقل قيمة لسعر االرض كانت في حي الضباط بمغ )911)
دوالر امريكي/متر مربع، وتراوحت اسعار بقية االحياء بين ىذين الحيين. وتفاوتت األسعار 

ربع، ويالحظ منو ان ىناك تباين واضح ( دوالر امريكي/متر م==8فبمغ معدل ) =<?7لسنة 
( 8=في اسعار االراضي بين االحياء، واقل قيمة لسعر االرض كانت في حي التأميم إذ بمغ )

 =??7دوالر امريكي/متر مربع، وتراوحت اسعار بقية االحياء بين ىذين الحيين. اما في سنة 
ظ بطء الحياة االقتصادية ( دوالر امريكي/متر مربع، ويالح>87فبمغ معدل أسعار االرض )

لممدينة وتذبذب االسعار بسبب حالة الحصار االقتصادي والتي انعكست اثارىا عمى أسعار 
األرض ومع ذلك فانو يوجد تذبذب وتغير لألسعار عمى مستوى االحياء السكنية فقد احتل 

ربع، ( دوالر امريكي/متر م8<:حي الجميورية المرتبة االولى من حيث سعر االرض بمغ )
( دوالر 8<واقل قيمة لسعر االرض كانت في حي الخضراء )جبيل سابقا( إذ بمغ )

 امريكي/متر مربع، وتراوحت اسعار بقية االحياء بين ىذين الحيين. 
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 2018-1977( التباين في معدل سعر االرض لمدينة الفموجة لممدة 7شكل )

 
نحو الزيادة عما كان عميو فان مؤشر معدل أسعار األرض قد اتجو  ?811وفي سنة 

( دوالر امريكي/متر مربع، وفقد بمغ ?<9في السنوات السابقة اذ بمغ معدل سعر االراضي )
( دوالر امريكي/متر مربع، وسجل قيمة لسعر 9?<أعاله في حي الجميورية الذي بمغ )

بقية ( دوالر امريكي/متر مربع، وتراوحت اسعار 711االرض كانت في حي المنصور إذ بمغ )
( دوالر امريكي/متر مربع، =:9بمغ معدل ) <817االحياء بين ىذين الحيين. وفي سنة 

ويالحظ انخفاض طفيف في أسعار األرض عما ىو عمية في السنوات السابقة وخصوصا في 
  .االحياء غير المخدومة

 2018: تحميل عالقة قيمة االرض باستعماالت األرض والخدمات لسنة 4-2-2
( نجد ان قيمة األرض ارتبطت بأغمب استعماالت األرض <ول )من تحميل جد

أي ان سعر المتر  <817الحضرية لألحياء السكنية بعالقة طردية وبمصداقية عالية لسنة 
المربع الواحد يزداد مع زيادة نسبة االستعمال السكني وبعالقة طردية عالية ومستوى 

باينت حسب االحياء السكنية مثمت معدل المصداقية عالية مع االحياء السكنية اال انيا ت
( % ;<ارتباط أعاله في االحياء الشرطة والضباط والمعممين والقادسية بمعدل ارتباط )

( % عمى الترتيب، في حين مثمت العالقة عكسية تامة مع ;=( % و)7<( % و):<و)
% ( =9( % و)89الحي الصناعي، وعالقة ضعيفة في حي الرصافي واالندلس بواقع  )

كونو تم تحويمو الى االستعمال التجاري وبنسبة ارتباط ضعيفة مع االحياء المأمون والمنصور 
( % وىذا االنخفاض في نسبة االرتباط يعود لدخول االستعماالت 8:( % و)7:بواقع )

األخرى كعوامل مؤثرة عمى قيمة األرض.بالنسبة الى االستعمال التجاري يرتبط بعالقة طردية 
داقية مقبول ضمن المستوى الذي تم اعتماده في تفسير النتائج ومعنى ىذه وبمستوى مص
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العالقة ان الزيادة في نسبة االستعمال التجاري يؤدي الى زيادة في قيمة االرض، اذ نجد 
( 8=( % و);?العالقة الطردية عالية لألحياء الرصافي واألندلس والجميورية بمعدل ارتباط )

االحياء القمب التجاري لممدينة، في حين ال توجد عالقة ألسعار ( %، اذ مثمت ىذه >>% و)
األرض مع االستعمال التجاري في االحياء السالم والمنصور واألمين والمأمون النخفاض 
االرتباط قيمة األرض ليذه االحياء مع االستعمال التجاري كعوامل مؤثرة عمى قيمة 

د ارتباط تام بالنسبة ألسعار األرض مع الحي األرض.وبالنسبة لعالقة االستعمال الصناعي نج
( % كونو حي احادي الفعالية وبنسب اقل عالقة ضعيفة مع االحياء 711الصناعي بنسبة )

( %، وال توجد عالقة ألسعار 79( % و)=7( % و)87الرصافي والمعتصم والجوالن بواقع )
تغير استعماالت األرض األرض مع االستعمال الصناعي في بقية االحياء السكنية. ويعد م

ألغراض النقل من اىم المتغيرات عالقة بأسعار األرض بغالقة معنوية عند مستوى داللة 
، ومثل قيمة االرتباط قيمة طردية مع جميع االحياء السكنية وبنسب متباينة، مثمت 1.17

( % ;?)اعمى قيمة ارتباط مع االحياء الضباط والرصافي والشرطة والجميورية بمعدل ارتباط 
( %، وبنسبة ارتباط ضعيفة لألحياء المستحدثة المنصور ?<( % و)7?( % و)7?و)

 ( %.>9( % و);9( % و)99( % و)98والسالم واألمين والمأمون بمعدل ارتباط )
ويتضح من مصفوفة االرتباط ان عالقة االستعمال التعميمي بأسعار األرض في 

عالية، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء  االحياء السكنية ىي عالقة طردية بمصداقية
( ;<( % و);<( % و)<<( % و);?المعممين واالندلس والشرطة والضباط بمعدل ارتباط )

%، في حين مثمت العالقة عكسية تامة مع الحي الصناعي كون الخدمات المجتمعية تتبع 
 اء المأمون والمنصور.الوظيفة السكنية، وال توجد عالقة لمخدمات التعميمية في االحي

وبالنسبة لمخدمات الصحية يتضح من مصفوفة االرتباط انيا ذات عالقة طردية فاقدة 
لممصداقية، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء الضباط واالندلس والقادسية بمعدل 

( %، في حين مثمت العالقة عكسية تامة مع الحي 7<( % و):<( % و)7?ارتباط )
ن الخدمات المجتمعية تتبع الوظيفة السكنية، وال توجد عالقة لمخدمات التعميمية الصناعي كو 

 في االحياء االمين والمأمون والمنصور والسالم.
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(طبيعة االرتباط بين سعر االرض واستعماالت االرض ألحياء مدينة الفموجة لسنة 8جدول )
2018 

 
 (spss)المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج مصفوفة االرتباط من برنامج 

وبالنسبة لمخدمات الدينية فان ويتضح ايضا من مصفوفة االرتباط انيا ذات عالقة 
طردية ذات مصداقية مقبولة، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء القادسية والمعممين 

( %، وال توجد عالقة لمخدمات الدينية في 8<( % و)9<( % و):<والضباط بمعدل ارتباط )
االحياء المأمون والمنصور.وبالنسبة لمخدمات االدارية فانو يتضح من مصفوفة االرتباط انيا 
ذات عالقة طردية غير معنوية، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء االندلس والضباط 

( %، وال توجد عالقة لمخدمات االدارية ;>% و) (>>( % و)>=والمعممين بمعدل ارتباط )
 في االحياء االمين والمأمون والمنصور والسالم.

وبالنسبة لمخدمات الترفييية فانو يتضح من مصفوفة االرتباط انيا ذات عالقة طردية 
بمصداقية مقبولة، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء القادسية والمعممين والضباط 

( %، وال توجد عالقة 8>( % و)9>( % و)>>( % و)=>معدل ارتباط )والشرطة ب
 لمخدمات الترفييية في االحياء االمين والمأمون والمنصور والسالم.

تعلٌمٌة ترفٌهٌةاإلدارٌةالدٌنٌةالصحٌةال المجاريالكهرباءالماءال

0.230.950.210.910.340.370.520.320.140.650.460.31الرصافً

0.560.510.170.520.530.520.650.150.180.670.480.33المعتصم

0.630.210.130.520.670.710.720.550.530.670.480.53الجوالن

0.370.6600.850.880.840.660.760.430.80.610.56االندلس

0.620.7200.890.340.570.520.520.410.840.650.6الجمهورٌة

0.810.3100.850.950.680.830.650.660.810.720.67المعلمٌن

ضباط 0.840.4300.930.820.910.820.660.630.860.770.72ال

0.690.2200.730.730.760.710.610.520.680.490.44نزال

وحدة 0.710.1500.670.770.710.760.360.530.670.530.41ال

0.850.1900.910.850.580.730.430.620.770.710.67الشرطة

قادسٌة 0.750.1100.790.780.830.840.640.670.740.60.55ال

0.620.1300.530.520.450.70.50.430.580.420.37الرسالة

0.580.0900.440.430.560.710.550.560.590.40.35الخضراء

ٌرموك 0.640.1500.460.530.660.710.510.510.410.320.27ال

تأمٌم 0.610.170.050.580.460.320.470.370.40.430.310.26ال

0.57000.330.3400.35000.280.130السالم

0.5300.040.350.3100.22000.320.150االمٌن

0.41000.36000000.210.120المأمون

0.42000.32000000.270.080المنصور

صناعً 0.990.320.120.090.430.440.39-0.99-0.990.4210.78-ال

تجارٌةالسكنٌةالعالقات صناعٌةال ال
تحتٌة بنى ال خدمات ال الخدمات المجتمعٌة

الشوارع
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وتمثل خدمات البنى االرتكازية من اىم االشياء الواجب توفرىا في المدينة لما ليا من 
ألي من ىذه الخدمات سوف  مساس مباشر في حياة االنسان، لذا فان االحياء التي تفتقر

( <ينعكس ىذا سمبا عمى حياة السكان وبالتالي انخفاض قيمة االرض فييا، يبين الجدول )
مصفوفة االرتباط بين قيمة سعر االرض وبين كل من الخدمات البنى االرتكازية )ماء، 

 كيرباء، المجاري(. 
رض في االحياء ويتضح من مصفوفة االرتباط ان عالقة خدمات الماء بأسعار األ

السكنية ىي عالقة طردية بمصداقية عالية، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء الضباط 
( %، وعالقة ضعيفة في 7<( % و):<( % و)><والجميورية والمعممين بمعدل ارتباط )

( % <8( % و)=8( % و)87االحياء المأمون والمنصور والسالم واالمين بمعدل ارتباط )
وبالنسبة لخدمات الكيرباء بأسعار األرض في االحياء السكنية ىي عالقة طردية ( %.98و)

معنوية عالية، فقد مثمت اعمى معدل ارتباط في االحياء الضباط والمعممين والشرطة بمعدل 
( %، وعالقة ضعيفة في االحياء المنصور والمأمون 7=( % و)8=( % و)==ارتباط )

( %.وبالنسبة لخدمات ;7( % و)79( % و)78( % و)<والسالم واالمين بمعدل ارتباط )
المجاري بأسعار األرض في االحياء السكنية ىي عالقة طردية معنوية عالية، فقد مثمت اعمى 

( % =>( % و)8=معدل ارتباط في االحياء الضباط والمعممين والشرطة بمعدل ارتباط )
في االحياء االمين والمأمون  ( %، وال توجد عالقة لمخدمات المجاري بأسعار األرض=>و)

 والمنصور والسالم.
 : تحميل عالقة االنحدار:4-2-4

واالستعماالت  (dependent variable)باستخدام قيمة االرض كمتغير تابع 
االرض )السكنية، التجارية، الصناعية، كثافة الحركة، الخدمات المجتمعية، خدمات البنى 

وقد استخدمت معادلة االنحدار  (independent variables) االرتكازية( كمتغيرات مستقمة
المتعدد من اجل اظيار إثر العوامل المستقمة في المتغير التابع وىو قيمة االرض والمعادلة 

 ىي 
Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5 

Y سعر المتر المربع الواحد من االرض = 
X1 استعماالت االرض السكنية = 
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X2رية = استعماالت االرض التجا 
X3استعماالت االرض الصناعية = 
X4كثافة الحركة = 
 ( استعمال االرض السكني X1: تحميل المتغير )4-2-2-1

نجد ان كل زيادة في  ==?7من تطبيق معادلة االنحدار الخطي االنحدار لسنة 
االستعمال السكني سيؤدي الى انخفاض في قيمة االرض لممتر المربع الواحد وىذا وفق المبدأ 
بان األرض سمعة تخضع لقانون العرض والطمب، أي كمما زادت نسبة االرض المخصصة 

الرض لممتر المربع أي ان العالقة عكسية وباعتماد لالستعمال السكني انخفضت قيمة ا
( %، وىذه نتيجة تعد منطقية الن المنطقة التي يكون فييا االستعمال ;1.1مستوى معنوية )

السكني بنسبة اعمى من االستعماالت االخرى ىذا يعبر عن حالة صحية، وخاصة في االحياء 
قة نفسيا عالقة عكس انخفاض قيمة بقت العال =??7السكنية غير المختمطة، اما في سنة 

( %، أي ال 1.8األرض مع زيادة المساحة االستعمال السكني وباعتماد مستوى معنوية )
توجد استعماالت مختمطة بنسب كبيرة تؤثر عمى الوظيفة االساسية، بالتالي تصبح ىذه 

ر .وفي سنة المناطق مرغوبة من قبل مشتري العقارات بالتالي ىذا يؤدي الى ارتفاع االسعا
فأن الزيادة في االستعمال السكني بعالقة طردية مع ارتفاع أسعار األرض وزيادة  ?811

( وىذا متغير معنوي قوي، 1.18الطمب عمى األرض السكنية وبمستوى معنويو ارتفع قمياًل )
فأن كل زيادة في  <817اما بالنسبة لتأثير متغير استعمال االرض السكني في سنة 

( 1.18لسكني سيؤدي الى زيادة في قيمة االرض لممتر المربع وبمستوى معنويتو )االستعمال ا
وبيذا يعد متغير معنوي قوي إذا نجد ان العالقة قوية ومعنوية عمى مدى الحقب الزمنية التي 

 اعتمدت عمييا الدراسة. 
 ( استعمال االرض التجاري  X2: تحميل المتغير )4-2-2-2

ستعمال التجاري يؤدي الى زيادة في قيمة االرض لممتر مثمت الزيادة في مساحة اال
( وبيذه المعنوية .0;1المربع الواحد وانو يرتبط بعالقة طردية بقيمة االرض وبمعنوية بمغت )

ىذا المتغير فاقد لممصداقية حسب مستوى المعنوية المعتمد فيو متغير ضعيف غير مؤثر 
مال التجاري االثر الواضح في منطقة الدراسة لم يكن لالستع ==?7وان ما يفسر ىذا في سنة 

فأن الزيادة  =??7فكان يقتصر عمى الشوارع المخصصة ليذا االستعمال فقط ، واما في عام 
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( 0.07مساحة االستعمال التجاري يرتبط بعالقة طردية عمى قيمة االرض وبمعنوية بمغت )
بدأ الزحف التجاري يمقي  ?811وبيذه المعنوية يعد المتغير معنوي قوي وىذا واقعي ففي 

بظاللو عمى منطقة الدراسة واحد اثاره ىو رفع قيمة االراضي وخاصة تمك التي تقع قرب 
فأن الزيادة في االستعمال التجاري بمقدار  <817الشوارع التي تحولت الى تجارية . وفي سنة 

ة االرض وبمعنوية ( دوالر / متر المربع الواحد، ووجد انو يرتبط بعالقة طردية بقيم8111)
( وبيذه المعنوية يعد المتغير معنوي قوي وىذا واقعي، اذ بدأ الزحف التجاري 1.17بمغت )

يمقي بظاللو عمى منطقة الدراسة ، وقد رفع قيمة االراضي وخاصة تمك التي تقع قرب الشوارع 
ات مرتفعة التي تحولت الى تجارية وبدأ اصحاب العقارات بتحويل الوحدات السكنية الى بناي

 وصمت الى أربع طوابق.
 ( استعمال االرض الصناعي  X3: تحميل المتغير )4-2-2-3

مثمت الزيادة في مساحة االستعمال الصناعي يؤدي الى زيادة في قيمة االرض لممتر 
( وبيذه المعنوية .0;المربع الواحد وانو يرتبط بعالقة عكسية بقيمة االرض وبمعنوية بمغت )

فاقد لممصداقية حسب مستوى المعنوية المعتمد فيو متغير ضعيف غير مؤثر ىذا المتغير 
لم يكن لالستعمال الصناعي االثر الواضح في منطقة  ==?7وان ما يفسر ىذا في سنة 

فأن  =??7الدراسة فكان يقتصر عمى الحي الصناعي ليذا االستعمال فقط، واما في سنة 
بعالقة طردية عمى قيمة االرض وبمعنوية بمغت الزيادة مساحة االستعمال الصناعي يرتبط 

بدأ انحسار الوظيفة الصناعية وخاصة في منطقة الحي  <817و ?811(، وفي سنة 0.1)
 الصناعي والصناعات خارج النسيج الحضري.

 ( كثافة الحركة  X4: تحميل المتغير )4-2-2-4
( 1.8لى زيادة بمقدار)وبالنسبة  لمتغير كثافة الحركة فأن زيادة كثافة الحركة يؤدي ا

في قيمة االرض لممتر المربع الواحد وىذا منطقي فغالبا ما تكون المناطق المزدحمة ىي 
مناطق غير مرغوبة كمناطق لمسكن حيث ال توفر الظروف المناسبة كمناطق سكن صحية 
 لذا يكون الطمب عمييا اقل ومع ذلك نجد ان سعر األرض فييا مرتفع، كما نجد ان لو عالقة

طردية ايضًا كمما زادت الحركة ارتفعت االسعار الن زيادة الحركة المرورية  ليا االثر الكبير 
( وىذه معنوية ;.1حصل عمى معنوية ) =??7عمى ارتفاع أسعار، ومع ىذا فالمتغير لسنة 

ضعيفة فاقد لممصداقية ففي ىذه الفترة الزمنية لم يكن ىناك كثافة مرورية عالية في منطقة 
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فأن زيادة في كثافة الحركة يؤدي الى زيادة بمقدار في قيمة  ?811سة، اما في سنة الدرا
االرض لممتر المربع الواحد وجد ان لو عالقة طردية بقيمة االرض وبمعنوية عالية بمغت 

( اذا فالمتغير معنوي قوي، ان كثافة الحركة تسمح بإمكانية تغيير العقار الى استعمال 1.78)
مثمت زيادة في كثافة الحركة وزيادة  في قيمة االرض  لممتر المربع  <817 تجاري، وفي سنة

( فالمتغير مؤثر وىذا يعود لتحويل غمب ;1.1الواحد ووجدان لو عالقة بمغت معنويتو )
الشوارع ذات الكثافة العالية لمحركة الى شوارع تجارية لتمكنيا من عامل المنافسة في ارتفاع 

 أسعار األرض.
 التنويو الى ما يأتي: ىذا ويجدر

اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات انو توجد عالقة انحدار يمكن من خالليا 
التعبير عن العالقة بين سعر االرض واستعماالت االرض في مدينة الفموجة، السبب كون 
 اغمب تمك االستعماالت يحدد مكانيا وتنشئ مع انشاء الحي نفسو، وبيذا يصبح تأثيرىا عمى

السعر ثابت مع الزمن االمر الذي يجعل من امكانية حساب تأثيرىا شيء غير ممكن بمستوى 
المدينة، وىذا االمر يتطمب دراسة لألسعار عمى مستوى القطاعات المكونة لكل حي من 

 االحياء التي يتوفر فييا تمك الخدمات
 االستنتاجات:

االراضي فاعمية الكتمة مثل التغير الموضعي لمنطقة الجذب السكاني واسعار 
 السكانية واسعار االراضي في مدينة الفموجة.

ارتبطت قيمة االرض باغمب استعماالت االرض الحضرية بعالقة طردية وبمصداقية 
عالية االانيا تباينت حسب االحياء السكنية كما تباينت عالقة االرتباط بين االستعماالت 

ة وكل من التجارية والصناعية وكثافة الحركة ، االرض نفسيا بين عالقة عكسية بين السكني
 وطردية مع الخدمات المجتمعية والبنى االرتكازية.

كما اظيرت نتائج التحميل االحصائي لمبيانات انو توجد عالقة انحدار يمكن من  
 خالليا التعبير عن العالقة بين سعر االرض واستعماالت االرض في مدينة الفموجة .
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 :التوصيات
تنظيم اسعار االراضي وااليجارات من قبل الدولة والجيات المعنية بيذا االمر ووضع   -7

حد لممضاربين بسوق العقارات، حتى ال يتم الحاق الضرر بالمصمحة العامة اذ يكون السكان 
 ىم المتضررين االوائل من ارتفاعا اسعار االراضي.

ثار االيجابية والسمبية من ىذا قبل البدء بعممية االستبدال الوظيفي، يجب دراسة اال-8
التبدل الوظيفي مع االخذ بنظر االعتبار االثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية ومدى أثرىا 

 عمى السكان من حيث راحة السكان ورفاىيتيم وأسعار العقارات.
منع التجاوزات عمى المخطط االساس وعدم السماح بتغير استعماالت االرض بدون 

 قبل الدولة.  موافقة من
 االحاالت

سامح عبد الوىاب الممخص ، النقطة المركزية لمسكان كاداة لدراسة ديناميكية االجسام السكانية دراسة -7
تطبيقية لتحميل االبعاد المكانية لمنقطة المركزية لمسكان في القاىرة الكبرى ، المجمة الجغرافية العربية ، العدد 

(<: ،)817:،8. 
، الطبعة االولى ،   GISد ، اسس التحميل المكاني في اطار نظم المعمومات الجغرافية جمعة محمد داو -8

 .8:، ص8178مكة المكرمة ، السعودية ، 
صالح حميد الجنابي ، التباين المكاني لمنطقة الجذب السكاني في المدينة ، مجمة الجمعية الجغرافية -9

 .=71ص، مطبعة العاني ، 8<?7حزيران 79العراقية ، مجمد 
، 8نعمان شحادة ، االساليب الكمية في الجغرافية باستخدام الحاسوب ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، ط -:

 .;?7،ص8118عمان، 
5-Esri, Arc G.I.S Desktop10.4.1 soft wear help of program, New York. 

العراقيين ، العددين )  محمد عزيز ، دراسة في المساكن ، مجمة االقتصادي ، جمعية االقتصاديين – >
 .8:، ص8>?7( ، السنة الثالثة ، ايمول 9و8
احمد سممان حمادي الفالحي وعبد اهلل فرحا عبد ، التصاميم االساسية لمدينة الفموجة دراسة تقويمية  -=

 .>87، ص8177تحميمية ، مؤتمر جامعة تكريت كمية االداب ، مجمة اداب الفراىيدي، ، 
د ، المدينة المعاصرة بين الفكر التخطيطي واالدارة الحضرية ) مدينة الفموجة حالة عبد اهلل فرحان عب -<

 .<78،ص8177دراسية (، اطروحة دكتوراه غير منشورة ،معيد التخطيط الحضري واالقميمي ، 
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 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 رقم االستمارة )     (                  

 أوال: أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان عمى مساىمتك في اإلجابة عمى أسئمة االستبيان. 
ثانيا: إن اليدف من ىذه االستبانة ىو جمع بيانات بحث اكاديمي الموسوم: )تحميل كمي 

( وىي دراسة تيدف الى تحقيق <817-==?7لتغير اسعار االراضي في مدينة الفموجة لممدة 
 المصمحة العامة ونتائجيا ستساىم في عممية بناء وتطوير المدينة

تقبموا جزيل الشكر                                                                         
                                                                                                                والتقدير                   

الباحثان: أ.د.احمد                                                                        
 حسن عواد 

 ىويده عبد الغني العاني
 

 استبيان المناطق السكنية  ( استمارة7ممحق رقم )
 

 : الموقع الحي                             المحمة                               الشارع 7س
  8: كم تبمغ مساحة المسكن؟                   م8س
 : ىل إن الدار ممك           إيجار        9س

إذا كان الدار ممك فما ىو تقديرك لسعر المتر المربع الواحد                                       
 ألف دينار

إذا كان الدار إيجار فما ىو قدر اإليجار شيريًا                       ألف             
 دينار.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 التربيت للبناثكليت  -جامعت االنبار

 قسم الجغرافيت

 هللا الرحمن الرحيمبسم 
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 : ما ىي المواد المستخدمة في البناء؟:س
 الجدران:  

حجر وطين.          حجر وجص.           حجر واسمنت.          طابوق       
 واسمنت.      

 السقف: 
 مسمح )شيش(.             شيممان.            خشب وطين.           خشب وجص.     

 األرضية:
       صب اسمنت.             مرمر.              موزائيك.           كاشي.         

 اخرى تذكر.
 : ماىي طبيعة بناء الدار؟;س

 مبني بمواد دائمية )حجر(               دار طين                  صريفة أو كوخ
 : ما ىو تاريخ بناء الدار؟ >س
 : ماىو طراز بناء الدار؟=س

             الطراز القديم )العربي التقميدي(.                   الطراز العربي المحور.  
 الطراز الغربي.                                   الطراز الحديث.        

: ىل تالقي صعوبة في مراجعة المؤسسات الصحية؟          نعم                         <س
 كال   

 : ىل توجد مدرسة بالقرب من مسكنك؟    نعم                         كال   ?س
: ما ىو تقيمك لمخدمات المجتمعية بالقرب من مسكنك؟ جيدة              متوسطة              71س

 رديئة
: ما ىو تقيمك لمخدمات البنى االرتكازية بالقرب من مسكنك؟ جيدة          متوسطة          77س

 رديئة
 
 

 رقم االستمارة )    (                  
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 ة استبيان المؤسسات الحكومية والمكاتب العقارية ( استمار 8ممحق رقم )
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