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  شكر وتقدیر
  

                                                                 مـد اهللا الــذي یســر لنـا أمرنــا ، حتــى تصـاغر عنــد تعــاظم آالئـه شــكرنا ، وهــذا    الح  

                                                                       مقام اعترف به بوافر نعمتك یـاربي ، واعجـز بـه عـن إحصـاء فـیض فضـلك ، ومـا كـان 

                     ً                     مني اال ان اسجد شاكرًا لما أنعمت به علي . 

                                                                       أما بعد فا تقدم بالشكر والعرفان الى أستاذي الفاضل الدكتور حسن محمد حسن 

                                                                         شرف على هذه الدراسة ، لقد أجهدته معـي فـي رحلـة العـام التـي امتـدت مـن المقدمـة    الم

                                                                            الــى الخاتمــة فلــم یبخـــل بجهــد او وقــت ، فكانــت توجیهاتـــه القیمــة المشــكاة التــي أنـــارت 

                        الطریق وذللت الصعاب . 

                                                                     و أتقدم بشكري وتقدیري إلى أستاذتي في قسـم الجغرافیـة و أخـص مـنهم األسـتاذ 

                                                  الذي وضع بیـدي مفـاتیح منهجیـة البحـث العلمـي والدراسـة             لیل العمر)      (مضر خ        الدكتور 

                      الـذي فـتح أبـواب مكتبتـة                  (رعـد رحـیم حمـود)                                         المیدانیة واقدم شكري وتقدیري إلى الدكتور 

                                          الخاصة أمامي ولم یبخل برأي او استشارة . 

                            مدیر ناحیة جلـوالء ، الـذي سـخر                 (أنور میكائیل)                           واخص بالشكر والتقدیر السید 

                                                                        مكانیتة معي إلنجاز هذه الدراسة واشكر ، الحاج فرج الصالحي فهذا الرجل یحمـل     كل ا

  ً                                                                       حقًا ( تاریخ مدینة ) واشكر السـید فیصـل شـفیق السـهامه فـي انجـاز الدراسـة مـن خـالل 

                                       جوالته المیدانیة معي طیلة مدة البحث . 

                                             ومسؤولیها كافة ، وكـل مـن اسـهم مـن قریـب او بعیـد                          واشكر اهالي ناحیة جلوالء

                         في انجاز هذه الدراسة . 
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  المقدمة :

                                               ً                       نالت الكثیر من المدن العربیة واالسالمیة حضاص كبیرًا في البحـث والدراسـة فـي 

ـــك الدراســـات ، فأمســـت مراحـــل نشـــاتها  ـــم تأخـــذ نصـــیبها مـــن تل                                                                     حـــین اهملـــت اخـــرى ول

                                                                       وتطورها متقطعة یصعب تجمیع اوصـالها بعـد ان ضـاع الكثیـر مـن موروثهـا الحضـاري 

ً                                                  ومدینة جلوالء مثاًال لتلك المدن فعلى الرغم من عراقتها لـم نجـد مـا یرضـي              والمعماري ،                 

                            فضول طالبي المعالفة عنها . 

                                                                      فقـد مــرت هــذه المدینـة بمراحــل متعاقبــة مـن االزدهــار والضــمور منـذ النشــأة وحتــى 

                                                                              یومنا هذا ، خصها بذلك موقعها على طریق التجـارة والزیـارة والحـروب التـي الحقـت بهـا 

                                                                 الخــراب والــدمار . ویمكــن عــد نهایــة العقــد الثــاني مــن القــرن العشــرین خــط            الكثیــر مــن

                                                                               شروع مدینة جلوالء الحدیثة ، فبعد سقوط الدولة العثمانیة خالل الحرب العالمیـة االولـى 

                                              م لم یغب عن بال المستعمرین الجدد اهمیة موقعها     1917                          واحتالل االنكلیز للعراق عام 

         ً                                كركوك مارًا بمدینة جلوالء وانشأت محطة قطار   –  د                               اذ باشروا بمد خط سكك حدید بغدا

                                                         م اذ خلقــت فــرص عمــل جدیــدة ادت الــى توافــد المهــاجرین الیهــا مــن     1918          جلــوالء عــام 

ً                                  مختلــف االقــالیم المجــاورة فضــًال عــن انشــاء معســكر جلــوالء الــدائم عــام         اذ حفــز       1936                         

                   حي والعمرانـي ، وقـد                                                               انشطتها التجاریة والخدمیة واسهم في النمو السكاني والتوسع المسا

   .      1957         نسمة عام       6416                                   ازداد عدد سكانها من بضعة عشرات الى 

                           م واعــالن الجمهوریــة العراقیــة     1958                                       وعلــى اثــر التغییــر السیاســي فــي العــراق عــام 

ــــوالء  ــــوالء تطــــورًا اداریــــًا مهمــــًا اذ اصــــبحت مركــــزًا اداریــــًا لناحیــــة جل                      ً       ً     ً               ً       ً               شــــهدت مدینــــة جل

                                          لناحیـــة الســـعدیة ، ورافـــق هـــذا التغییـــر االداري                                  المســـتحدثة بعـــد ان كانـــت قصـــبة تابعـــة 

                                                                        دخــول التخطــیط العمرانــي وحضــیت المدینــة بعنایــة كبیــرة وال ســیما فــي حجــم الخــدمات 

     نسـمة        12279                                                             المقدمة لسكانها ، وقد تضاعف عدد سكانها خالل ثمـان سـنوات اذ بلـغ 
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     دینـة                            ، وفـي عقـد الثمانینـات كانـت م      1977         م فـي عـام      19268             م وازداد الـى     1965    عام 

                                                                            جلــوالء المــالذ اآلمــن لســكان المنــاطق الحدودیــة التــي طالتهــا الحــرب العراقیــة االیرانیــة 

                                                                       حیــث جــذبت اعــداد كبیــرة مــن ســكانها وســكان مدینــة خــانقین وهــو ممــا ادى الــى ظهــور 

                                                                         اســتعماالت ارض جدیــدة وتطــور الوظــائف المدنیــة فیهــا وازداد عــدد ســكانها لیصــل الــى 

   .      1987         نسمة عام        26666

               ً      ً                        والتي خلقت واقعـًا جدیـدًا القلـیم كردسـتان اذ اصـبح       1991              اثر احداث عام       وعلى

                                                                               خارج حدود السیادة المركزیة للدولة العراقیة واصبحت مدینة جلـوالء تمثـل نقطـة التمـاس 

                                                                            بـــین هـــذا االقلـــیم ومنـــاطق الســـیادة المركزیـــة ممـــا ادى الـــى ازدهـــار ووظیفتهـــا التجاریـــة 

                                         جعلت مـن المدینـة منطقـة جـذب سـكاني كبیـر حتـى                                  وخاصة التجارة غیر الرسمیة والتي

   .      1997         نسمة عام      30273                   وصل عدد سكانها الى 

                                                   م وما رافقها من تغییرات سیاسیة واجتماعیة دفع مدینة     2003                وجاءت احداث عام 

                  ً       ً                                                  جلوالء الن تسلك سلوكًا مزدوجًا فهي تنعم باالستقرار الذي ساد اقلیم كردستان وتحضى 

                                                     ً  مركزیة كونها احـدى مـدن محافظـة دیـالى ، وقـد رافـق ذلـك نمـوًا                       بمیزات مناطق االدارة ال

     ً       ً       ً         ً                                           ســـكانیًا وتطـــورًا مســـاحیًا وعمرانیـــًا حتـــى ضـــاقت ارض المدینـــة بســـكانها ونـــتج عـــن ذلـــك 

                                                                      اضـــطراب تركیبتهـــا البنیویـــة وظهـــور مشـــاكل حضـــریة كبیـــرة ادت الـــى تبنـــي مســـتویات 

                           الخدمات االساسیة لسكانها .

                                             ء لتكــون مــادة جغرافیــة یبحـث فیهــا هــذه المتغیــرات                            وقـد اختــار الباحــث مدینــة جلـوال

                                              على اساس استعماالت االرض من وجهة نظر جغرافیة .

                 مشكلة الدراسة :

                              تكمل مشكلة الدراسة بما یلي :
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      والتـــي                                                                 س: مـــاهي العوامـــل الجغرافیـــة التـــي اعطـــت خصوصـــیة مكانیـــة لمدینـــة جـــالوالء

                                                                               اختارت هذا الموقع الجغرافي بمقدمات المرتفعات الجبلیة ؟ ولماذا شهدت مدینـة جلـوالء 

                                     ً       ً       ً       ً       ً        ً  منـــذ العقـــد الثــــاني مـــن القــــرن العشـــرین نمـــوًا ســــكانیًا وتوســـعًا مســــاحیًا وتطـــورًا عمرانیــــًا 

        ً      ً                                                       واقتصـــادیًا كبیـــرًا ، نـــتج عنـــه اخـــتالف التوزیـــع المكـــاني ألســـتعماالت االرض وتركیــــب 

                                                              لي الـوظیفي ، ممــا ادى الـى بـروز الكثیـر مــن المشـكالت الحضـریة ؟ ومــا              المدینـة الـداخ

                                                                          هي المراحل المورفولوجیـة التـي تناوبـت عـن المدینـة فـي الماضـي والحاضـر؟ ومـا مـدى 

                                                            تأثیر العالقات االقلیمیة بكافة صورها على نمو وتطور المدینة؟ 

                  فرضیات الدراسة :

                               مت في نشأت هـذا المركـب الحضـري ،                                        وجود عالقة ارتباط بین البیئة واالنسان اسه  . 1

ً                                                                     فضًال عن الموقع والموضع الجغرافـي الخـاص بالمدینـة بأعتبـاره دعامـة اساسـیة فـي    

             نشؤ المدن .

                                                                           وضــوح اثــر العوامــل الطبیعیــة والبشــریة المتمثلــة بــالمتغیرات السیاســیة واالقتصــادیة   . 2

                                      واالجتماعیة على نمو المدینة وتطورها .

                                               هــات التوســع المســاحي والمحــددات الطبیعیــة والبشــریة                          هنــاك عالقــة ارتبــاط بــین اتجا  . 3

ً                                                                  فضًال عن غیاب التخطیط العمراني ولحقب زمنیة متأخرة اسهم فـي عجـز كثیـر مـن    

                                 استماالت االرض عن اداء وظائفها  .

                         هدف الدراسة ومبرراتها :

                                                                          تكمــن مبــررات الدراســة بعــدم وجــود دراســات تفصــیلیة ســابقة للمدینــة تبحــث فــي نشــأتها 

                               ووظائفها وعالقتاها االقلیمیة .          وتطورها

ویكمن الھدف العام للدراسة في اثبات فرضیاتھا وحل مشكلتھا فضالً عن تحقیق 

  جملة اھداف فرعیة منھا .
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                                                                         الكشف عن المراحل المورفولوجیة التي مرت بهـا المدینـة وانقـاذ مـا یمكـن انقـاذه  -

                               من الموروث المعماري للمدینة .

                                                                الكشف عن خصوصیة استعماالت االرض داخل المدینة للمراحل المورفولوجیة  -

.   

                                                               الكشف عن االسباب التي كانت وراء النو السریع والمفاجئ للمدینة . -

                 حدود الدراسة : 

حددت منطقة الدراسة مكانیاً بالحدود البلدیة التي رسمتھا خارطة تحدیث التصمیم 

م ، والبالغ مساحتھا 2000لسنة  1310االساس في مدینة جلوالء الرقم 

  ھكتار . 453.5

                        م وتـم التركیـز علـى تحلیـل     2003                                             اما الحـدود الزمانیـة فتمتـد منـذ النشـأة حتـى عـام 

   .      2003  –  م     1980                                                     استعماالت االرض خالل المرحلة المعاصرة والتي حددت من عام 

                           منهجیة الدراسة وتنظیمها :

                          ء باســتثناء بحــث واحــد تنــاول                                            بــالنظر لعــدم وجــود دراســات ســابقة عــن مدینــة جلــوال

                                          ، لقــد اعتمــدت الدراســة علــى منــاهج عدیــدة منهــا    ) 1 (      1996                       (نشــأة مدینــة جلــوالء) عــام 

ً  المنهج التأریخي في دراسة نشأة المدینة والمراحل المورفولوجیـة التـي مـرت بهـا ، فضـًال                                                                               

                                                                       عــن اســتخدام المــنهج الوصــفي التحلیلــي مــن خــالل المشــاهدة والحصــول علــى البیانــات 

                                                                      المعلومـــات التـــي الحظهـــا الباحـــث مـــن مصـــادرها ، والتـــي شـــملتا الكتـــب والمطبوعـــات   و 

                                                                  والســجالت وســد الــنقص بالمعلومــات مــن خــالل المقــابالت الشخصــیة مــع كبــار الســن 

                                                                           ومســؤولي الــدوائر الحكومیــة ذات العالقــة ، وكانــت الدراســة المیدانیــة الممــول االســاس 

                                                             
،ص 1996،  30حممد صاحل ربيع العجيلـي ، اثـر املوقـع واملوضـع يف نشـأة مدينـة جلـوالء ومنوهـا ، مدلـة اجلمعيـة اجلغرافيـة العراقيـة ، العـدد  )1(

206 .  
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                                           الستبیان والمقابلة كأدوات لجمع المعلومـات اذ                                        للبیانات والمعلومات وتمثلت بالمشاهدة وا

  )  1           سـؤال) (ملحـق  23                                                         تم اعداد استبانتان االولى تخص المساكن والسكان واحتوت على (

           سـؤال (ملحـق     16                                                            واالسبانة الثانیة تخص المؤسسات الصناعیة والتجاریة واحتوت على 

               ووزعـت االسـتمارة    *     بـااللف   4                                                    ) بالخروج بفوائد عدیدة تغني البحث ، وبلغ حجم العینـة  2

    ً                                                                       قصدیًا مع مراعاة التباین المكاني لحجم السـكان حسـب المحـالت السـكنیة وبنیـت قاعـدة 

                                                                        المعلومـــات التـــي عمـــل علیهـــا الباحـــث واســـتخدام االســـالیب الكمنیـــة لدراســـة العالقـــات 

                                                        االقلیمیة لقیاس بعض الظواهر التي تحدد اقالیم المدینة . 

                               ة فصـول ونتـائج وتوصـیات ، اذ خصـص                                  وقد نظمـت مـادة الدراسـة بمقدمـة وخمسـ

                                                                             الفصــل االول لدراســة المعطیــات الطبیعیــة والمتغیــرات التاریخیــة واثرهــا فــي نشــأت ونمــو 

                                                                      مدینـــة جلـــوالء ، امـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصـــص لدراســـة المعطیـــات الســـكانیة ، وفـــي 

                                                                            الفصـــلین الثالـــث والرابـــع تـــم دراســـة المراحـــل المورفولوجیـــة ، امـــا الفصـــل الخـــامس فقـــد 

                                                                       خصص لداراسة العالقات االقلیمیة للمدینـة واختتمـت بجملـة نتـائج وتوصـیات وخالصـة 

                    باللغة االنكلیزیة .

  الدراسات السابقة:  

                                                                         على الرغم من افتقار مدینة جلوالء الى دراسات تفصیلیة سابقة ، اال ان المكتبة   

         الدراسـات                                                                   العربیة تحتوي على كـم هائـل مـن الدراسـات فـي جغرافیـة المـدن ، وقـد جـاءت 

                                                                                 العربیـة متــأخرة بینمـا یرجــع تـاریخ الدراســات األجنبیـة الحدیثــة الـى بــدء العقـد الثالــث مــن 

                        م تحلیـل التركیـب الـداخلي       1923    عـام      ( E.W Brggs )                      القـرن الماضـي فقـد تنـاول

                                                                              للمدینــة فــي نظریتــه المشــهورة  ( الــدوائر المتراكــزة ) وملخصــها ان اتســاع المــدن یحــدث 

                     بنظریـة القطـاع اذ میـز   ) Hummer                          ة فـي المركـز ، فـي حـین جـاء (               بشكل دوائـر متحـد

                                                             

اســتمارة ولضــعف االســتجابة باملرحلــة االوىل اعيــد توزيــع االســتمارة ثانيــة ومل ختتلــف النتــائج  121* مت اختيــار عينــة البحــث عشــوائياً ، ووزعــت 

  .ء عن املرحلة االوىل مما دفع الباحث اىل التوزيع القصدي لالستبانة حيث استعان بطالب ثانوية جلوالء وطالب اعدادية صناعة وجتارة جلوال
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                                                                          شــكلین مــن النمــو للمدینــة األول النمــو المحــوري ، اذ تنمــو المدینــة علــى طــول الطــرف 

                          والثاني النمو المركزي . 

                         ان للمـدن بالضـروره  للمـدن   ( E . Ullman  . C . p Harris )         وقـد توصـل   

                                       مــن اســتعماالت األرض حــول نقــاط نمــو معینــة او                                     تركیبــا خلویــا اذ تتطــور أنــواع متمیــزة

                                                                          نویــات ضــمن المدینــة وتنشــا هــذه النــوى لوجــود مراكــز اســتیطان منفصــلة تتمیــز ببــؤرات 

      . ومـن  )1 (                                                                 مستقلة الى حـد مـا ومـن مجمـوع هـذه المراكـز یتشـكل المركـز       الحضـري 

      ان أي                                                                   خــالل اطــالع الباحــث علــى الكتــب العربیــة التــي تبحــث فــي جغرافیــة المــدن وجــد

                                                                          كتـاب یبحـث فــي التركیـب الــداخلي فـي المدینــة ال یخلـو مــن االشـارة الــى هـذه النظریــات 

  –                 و (جغرافیة المدن             .              ) 2 (             جمال حمدان )   –                              ومن هذه الكتب ( جغرافیة المدن 

    و (   .  ) 4 (            خـــالص االشـــعب )  –                         . و ( مورفولوجیـــة المدینـــة    ) 3 (                   عـــادل عبـــد اهللا خطـــاب ) 

  –                  و ( جغرافیــــة الحضــــر   .    ) 5 (                  احمــــد علــــي اســـماعیل )  –                        دراســـات فــــي جغرافیــــة المـــدن 

   ) 7 (                 عبد الرزاق عباس )  –                  و ( جغرافیة المدن   .    ) 6 (                  صالح حمید الجنابي )

                                                             

       م .        1977                                                               )  عبد الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ، 1 (

    م      1977                                                                   ) جمال حمدام ، جغرافیة المدن ، الطبعة الثانیة ، دار غریب للطباعة ،  2 (

     م .      1990                                                                          ) عادل عبد اهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، جامعة بغداد ،  3 (

      م .      1983                                                                             ) خالص حسني االشعب وصباح محمود محمد ، مرفولوجیة المدینة ، مطبعة جامعة بغداد ،  4 (

     م .      1982                ، جامعة عین شمس    8                                                ) احمد علي اسماعیا ، دراسات في جغرافیة المدن ، ط 5 (

     م .      1987                                                     ) صالح حمید البجنابي ، جغرافیة الحضر ، جامعة الموصل ،  6 (

                                  ، جغرافیة المدن ، المصدر نفسه  .                        ) عبد الرزاق عباس حسین 7 (
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                                                                     وبدأت الدراسـات العربیـة للمـدن فـي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین واتخـذت   

                         وظــائف المـــدن اال بحثــت فیهـــا                                               اتجاهــات متعــددة بحیـــث لــم تتـــرك جانبــا او وظیفــة مـــن 

                      ویمكن تقسیمها على : 

                                                                    الدراسـات التــي تخصصــت بمدینـة عربیــة ( دراســة عامـة ) ، منهــا دراســة (بغــداد    . 1

     صـباح -                     و (مدینة الحلة الكبـرى   )2 (                   فالح جمال معروف  )  -                 رئیسه مدن العراق 

        و(مدینـة  )4 (                       محسن عبـد     الصـاحب  )   -               و (مدینة النجف   ) 3 (             محمود محمد ) 

          وغیرها .  ) 5 (                    سوسن صبیح حمدان  )  -          بو الخصیب  أ

                                                                  الدراســـات التـــي تخصصـــت بالتركیـــب الـــداخلي للمدینـــة منهـــا دراســـة ( التركیـــب    . 2

               و(مدینـة بعقوبـة    )6 (                      هاشـم خضـیر الجنـابي  )  -                             الداخلي لمدینة الموصـل القدیمـة

                                                             

                                                                                                     )  فالح جمال معروف ، بغداد رأسـیة مـدن العـراق . رسـالة ماجسـتیر مقدمـة الـى مجلـس كلیـة اآلداب ، جامعـة بغـداد ، 2 (

       م   .      1976

      م  .      1974                         ، مكتبة المنار ، بغداد ،    1                                                                       )  صباح محمود محمد ، مدینة الحلة الكبرى ، وظائفها وعالقاتها اإلقلیمیة ، ط3 (

                                                                                                        )  محسن عبد الصاحب المظفر ، مدینة النجف ، وظائفها وعالقاتها اإلقلیمیة ، رسالة ماجستیر (غیر منشورة ) مقدمة 4 (

     م .      1989        بغداد ،   –                    الى مجلس كلیة اآلداب 

                                                                                                  )  سوسـن صـبیح حمــدان ، مدینـة ابــو الخصـیب ، رسـالة ماجســتیر (غیـر منشــورة ) مقدمـة الـى مجلــس كلیـة التربیــة / 5 (

     م .      1997               جامعة   البصرة 

                                                                                                       )  هاشـم خضـیر الجنـابي ، التركیـب الـداخلي لمدینـة الموصـل القدیمـة ، دراسـة فـي جغرافیـة المـدن ، جامعـة الموصـل ، 6 (

      م  .      1982
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                   ، (التركیـــب الـــداخلي    )7 (                   محمـــد یوســـف الهیتـــي)  -                        دراســـة فـــي تركیبهـــا الـــداخلي

           وغیرها .    )8 (                        مشعل فیصل غضیب المولى)  -          لمدینة هیت

                                                               الدراســات التــي تخصصــت فــي إحــدى وظــائف المــدن ، منهــا دراســة ( الوظیفــة    . 3

                    و (الوظیفـــة التجاریـــة    )9 (                  صـــالح فلـــیح حســـن  )  -                           الســـكنیة لمدینـــة بغـــداد الكبـــرى

-                    لصناعیة لمدینة عنابـة                      و (الوظیفة التجاریة وا   )10 (           محمد طه )-              لمدینة الرمادي

                                     و (التوزیــع المكـــاني للصـــناعة فـــي محافظـــة    )11 (                        المبــروك بـــن عـــالوي حمزانـــي) 

   .    ) 12 (                   خضر عباس الكرادي )   -     دیالى

                                                                        الدراســات التــي عنیــت بدراســة المــدن وعالقاتهــا اإلقلیمیــة منهــا دراســة          (    . 4

          و ( مدینـــة      )13 (               حســـن محمـــد حســـن)  -                                    المقدادیـــة وظائفهـــا وعالقاتهـــا اإلقلیمیـــة 

           وغیرها .    )14 (                   احمد فیاض صالح  )  -                                 الفلوجة وظائفها وعالقاتها اإلقلیمیة

                                                             

  ة            كلیـة التربیـ             (غیـر منشـورة )                                                                                           )  محمد یوسف حاجم الهیتي ، مدینة بعقوبة ، دراسة في تركیبها الداخلي الوظیفي ، رسـالة ماجسـتیر 7 (

    م       1989                ، جامعة بغداد ، 

                              مقدمـة الـى مجلـس كلیـة التربیـة /              (غیـر منشـورة )                                                                      )  مشعل فیصل خطیب المولى ، التركیب الداخلي لمدینة هیت . رسالة ماجسـتیر 8 (

      م         2001                جامعة االانبار / 

     م        1976          ، بغداد ،                    ، مطبعة دار السالم   1                                                                  )  صالح فلیح حسن الهیبتي ، الوظیفة السكنیة لمدینة بغداد الكبرى . ط9 (

                                  مقدمـة الـى مجلـس كلیـة االداب . جامعـة                (غیـر منشـورة )                                                                 )  محمد طه نایل ، الوظیفة التجاریة لمدینة الرمـادي ، رسـالة ماجسـتیر10 (

      م         1989        بغداد ، 

            مـة الـى مجلـس    مقد             (غیـر منشـورة )                                                                                   )  المبروك بن عالوة حمـزان ، الوظیفـة التجاریـة والصـناعیة لمدینـة عنابـة ، رسـالة ماجسـتیر 11 (

    .       1982                           كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 

          مقدمــة الــى                (غیــر منشــورة )                                                                                   )  خضــیر عبــاس خزعــل الكــرادي ، التوزیــع المكــاني للصــناعة فــي محافظــة دیــالى ، رســالة ماجســتیر12 (

   .      1988                                  مجلس كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، 

                                مقدمة الى كلیة التربیـة (ابـن رشـد                (غیر منشورة )               ، رسالة ماجستیر                                                      )  حسن محمد حسن  ، المقدادیة وظائفها وعالقتها اإلقلیمیة 13 (

     م .      1989                  ) ، جامعة بغداد ، 
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                                                                        الدراسات التي عنیت بالخـدمات المجتمعیـة للمـدن منهـا دراسـة (التحلیـل المكـاني    . 5

ــــــة لمدینــــــة الرمــــــادي ــــــدلیمي)   -                                للخــــــدمات التعلیمی      و      ) 15 (                       احمــــــد حســــــن عــــــواد ال

                        كمـال عبـد اهللا حسـن الـدلیمي   -                                          (الخدمات الصحیة في مدینة الرمادي   الكبرى 

     عبـاس -                                                          و (تباین التوزیع المكاني للخدمات المجتمعة في محافظـة البصـرة   )16 (  ) 

    .  )17 (                 عبد الحسن كاظم ) 

                   یوسـف یعقـوب الهیتـي) -                                                 دراسات اخرى منها إقلیمیة (قضاء هیت دراسة إقلیمیـة    . 6

                                              بمعوقــــات التوســــع المســـاحي للمــــدن منهــــا (االســــتخدامات               ودراســـات عنیــــت   )18 (

               محمـــــــد الرشـــــــید بـــــــن         دراسة -                                       الضاغطة على لتوسع المساحي لمدینة الموصل

                                                 ، هذه الدراسـات وغیرهـا كانـت العصـا التـي اتكـأ علیهـا    )19 (                    عبد الوارث تاتاني ) 

                                           الباحث إلنجاز بحثه بالصورة التي هو علیها .

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                 )  احمــد فیــاض صــالح المحمــدي ، التركیــب الــوظیفي والعالقــات االقلیمیــة لمــدن البادیــة الشــمالیة ، الرطبــة ، كبیســة ، عــین تمــر ، 14 (

       م .        1999      داد ،                        ، كلیة االداب ، جامعة بغ             (غیر منشورة )              طروحة دكتوراه 

                                                                                                         )  احمد حسن عواد الدلیمي التحلیل المكاني للخدمات التعلیمیـة فـي مدینـة الرمـادي ، رسـالة ماجسـتیر(غیر منشـورة ) 15 (

     م .      1999                                                 الى مجلس كلیة التربیة (ابن رشد ) ، جامعة بغداد ، 

      مقدمـة              (غیـر منشـورة )                                                                                   )  كمال عبداهللا حسن الدلیمي ، الخدمات الصحیة في مدینة الرمادي الكبرى ، رسالة ماجسـتیر 16 (

     م .    2000                                       الى مجلس كلیة التربیة ، جامعة االنبار ، 

    غیـر  (                                                                                                     )  عباس عبد الحسن كاظم العیداني ، التوزیع المكاني للخدمات المجتمعیة في مدینة البصرة ، أطروحة دكتـوراه 17 (

       م .        2002                                           مقدمة الى مجلس كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ،         منشورة )

                            مقدمة الى مجلس كلیـة التربیـة                (غیر منشورة )                                                             )  یوسف یعقوب الهیتي ، قضاء هیت دراسة إقلیمیة ، رسالة ماجستیر18 (

     م .      1990                ، جامعة بغداد ، 

                                         علــى التوســع المســاحي لمدینــة الموصــل ، رســالة                                                           )  محمــد الرشــید بــن عبــد الــوارث تاتــاني ، االســتخدامات الضــاغطة19 (

      م  .    2000                               ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ،                (غیر منشورة )       ماجستیر
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املعطيات الطبيعية واملتغريات التارخيية و أثرها يف نشأة 

  مدينة جلوالء وتطورها 
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  المبحث االول :خصائص الموضع والموقع   
                                            هو فكرة محلیة تنصرف الى رقعة األرض التـي تقـوم    )  Site (         : الموضع       مدخل  

                                                                             علیها المدینة مباشرة ، فهي نقطة ال منطقة ومطلقة ال نسبیة ، والتبـاین األرضـي یخلـق 

                ، ولــذلك فالموضــع   ) 20 (                                                      قیمــا شــدیدة التفــاوت واإلنســان ینتخــب األمثــل ألغراضــه المدنیــة 

       الموضــع    ) (              ، وتــنعكس عناصــر   )21 (                                         یمثــل الحیــز الــذي نشــأت المدینــة وتطــورت علیــه 

   .   )22 (                                                    بصورة مباشرة على البنیة الوظیفیة والمعماریة للمدینة 

                                         فیتعـــدى اإلطـــار المســـاحي للمدینـــة (الموضـــع) أي    )  Situation (           امـــا الموقـــع   

   .   )23 (                                                  الحركة المكانیة لها وما لذلك من تأثیر في مستقبلها 

                                                                         وتظهـــــــــــــر المواقـــــــــــــع فـــــــــــــي الطبیعـــــــــــــة نتیجـــــــــــــة الخـــــــــــــتالف ســـــــــــــطح األرض  

) Areal defferention  (    وعملیة تمییز المواقع لیست من خالل اإلقلـیم نفسـه ، إنمـا                                                    

                                                                       مـــن خـــالل التشـــابه واالخـــتالف بـــین األقـــالیم األخـــرى المحیطـــة بـــه ، فالتحدیـــد المكـــاني 

                                   او ما یسمى بمنطقة نفوذها الـذي قصـد   )Hinter Land (                          للمدینة وعالقتها مع ظهیرها 

                                                             

     .       281                                             )  جمال حمدان ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص20 (

                                                                                                      )  صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصـل 21 (

     .      43     م ، ص    2000  ، 

    التضاریس ، المناخ ، الموارد المائیة ، التربة ) .                           عناصر الموضع (الجیولوجیا ،                                                     

   .    38     م ، ص    1985                       ، دار الحریة ، بغداد ،    5 ج                                                     ) خالص حسني االشعب ، المدینة والتحضر ، حضارة العراق ، 22 (

  ،     30                                                                                                    ) محمد صالح ربیع ، اثر الموقع والموضـع فـي نشـأة مدینـة جلـوالء ، مجلـة الجمعیـة الجغرافیـة العراقیـة ، العـدد 23 (

     .       206     م ، ص    1996
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                                                             ونظرا الى أهمیة الموضع والموقع لمدینـة جلـوالء فأننـا سنسـتعرض كـل    )24 (            به (الموقع) 

                  منها بالتفصیل : 

  موضع مدينة جلوالء وموقعها 
                                                                      تعد مدینـة جلـوالء حالیـا مركـزا إداریـا لناحیـة جلـوالء ، وهـي إحـدى نـواحي قضـاء   

ـــــــــــذي یشـــــــــــغل اللســـــــــــان الشـــــــــــمالي الشـــــــــــرقي مـــــــــــن محافظـــــــــــة دیـــــــــــالى                                                                                                  خـــــــــــانقین وال

                                                        ) ، ویحــد ناحیــة جلــوالء مــن الشــرق حــدود مركــز قضــاء خــانقین ومــن - 1  -         ( الخارطــة

                                                                    الغرب قضاء الخالص ومن الشمال قضاء كفري ومن الجنوب ناحیة السعدیة . 

                                                                وقـــد اختطـــت مدینـــة جلـــوالء لنفســـها موضـــعا متمیـــزا فهـــي مســـتلقیة علـــى الضـــفة   

         ) شــماال  ْ  ْ   34    12         ئــرة عــرض (                                             الشــرقیة لنهــر دیــالى فــي حوضــة األوســط عنــد تقــاطع دا

                             ) ویشــكل النهــر حــدودها الغربیــة - 2–   ً                شــرقًا (تنظــر الخارطـة    )25 (ْ   ْ◌ )  45   3         وخـط طــول (

                             ، وتنتهي حدودها الشمالیة عند    ) (                                              بینما تصطدم حدودها الشرقیة بمرتفعات (دره وشكه)

                                                  ، فـــي حـــین تنفـــق مقـــالع الحصـــو والرمـــل مـــع قریـــة (مرجانـــه)    ) (               االســـتعمال الخـــاص 

     ) .- 3–                         حدودها الجنوبیة (الخارطة         لیشكالن

                              ّ                                   ولصــغر مســاحة هــذا الموضــع ، الــذي ّقــزم مدینــة جلــوالء والــذي حرمهــا مــن أهــم   

                                                                        مقومـات المـدن اال وهـو األراضـي السـهلیة المنسـبطة ، فقـد اصـبح عـاجزا عـن اســتیعاب 

                                                             

   .    38                                                  ) صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر ، مصدر سابق ، ص24 (

      .        207                                                                          )  محمد صالح ربیع ، اثر الموقع والموضع في نشأة مدینة جلوالء ، مصدر سابق ، ص25 (

       جاسـم محمـد الخلـف ، جغرافیـة   –                                                                       مرتفعات (دره وشكه) هي جزء من الخط الجنوبي الشرقي لمرتفعات حمـرین . ینظـر                          

    .     27     م ، ص    1965                ، دار المعرفة ،    3                                       العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة ، ط

        . ( معسكر جلوالء) المقصود باالستعمال الخاص                                          
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                                                                             الزیــادة المســتمرة العــداد ســكانها ، لــذلك كانــت المرتفعــات الشــرقیة هــي الخیــار الوحیــد 

                                                                        وسع المساحي للمدینة ، فتسلقت االستعماالت السكنیة ونسبة كبیـرة مـن االسـتعماالت    للت

                                                     ً                الحضریة األخرى المرتفعات لیظهر خط سماء المدینة منحدرًا باتجاه الغرب .

                                                               وعنــد تصــنیف موقــع مدینــة جلــوالء علــى أســاس مواقــع المــدن فانــه یــدخل ضــمن   

                                     مـین متبـاینین مـن الناحیـة الطوبوغرافیـة                                              (المواقع البینیـة) التـي تمثـل حلقـة وصـل بـین إقلی

                                                                            وانعكاســاتها علــى اإلنتــاج بمختلــف جوانبــه اذ یمتــد اإلقلــیم الجبلــي بمظهــره التضاریســي 

                                                                               وانتاجـه المتمیـز الــى الشـمال منهـا ، فــي حـین یمتــد إقلـیم السـهول بإنتاجــه المختلـف الــى 

ً                                            الجنوب منها ، فضًال عن كونها تتربع على عرش المنطقـة المتوجـة بإن               تاجهـا الخـاص ،                 

   )  Break-of-Bulk (                                                       وبذلك یصبح موقع مدینة جلوالء ، یمثل نقطـة (انقطـاع طبیعـي) 

                                      ً          في المنطقة ، وتدخل مدینة جلوالء وایضـًا ضمن صنف    )26 (

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

     .       282                                             )  جمال حمدان ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص26 (
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    )  3- 2- 1       خارطة (
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                                تمثل اهم مدن المنطقة الوسـطى شـرق       النها   )Nodality Location (                 المواقع العقدیة  

                                              ) فضال عـن كونهـا عقـدة مواصـالت للطـرق البریـة ( طـرق - 4–                     العراق (تنظر الخارطة 

                                                                             السیارات وسكك الحدید) التي تربط وسط العراق بالمحافظات الشمالیة ، فهـي تبعـد عـن 

                        كــم) وعــن مدینــة المقدادیــة    127                      كــم) وعــن مدینــة بعقوبــة (   197                     العاصــمة بغــداد حــوالي (

   كـم   29                                                                     كم) في حین تبعد المدن الشمالیة االتیة كما یـأتي : تبعـد عـن مدینـة خـانقین   70 (

    كم)    140                 كم) وطوزخورماتو (  85            كم ) وكفري (  70          كم) وكالر (   180                 وعن مدینة كركوك (

                                                                        . وتمثل مدینة جلوالء عقدة مواصالت تلتقي فیها خطوط النقل بین تلك المدن ممـا    )27 (

          ، فــــالرحالت    )Break-in-transportation  (   ) 28  (                          جعـــل منهـــا نقطــــة انقطـــاع نقـــل 

                                                                           الطویلــة بــین هــذه المــدن ال تــتم أال بــالمرور بمدینــة جلــوالء لغــرض إراحــة وســائط النقــل 

      . أمـا    ) (                                                                      والمسافرین او تبدیل وسائط النقل ، ولغیاب خطوط نقل مباشرة بین تلك المـدن

             دد دائمــا قــرب                                                           وقــوع مدینــة جلــوالء علــى كتــف نهــر دیــالى ذلــك الن میــزان المكــان یتحــ

                                        ، خاصة في األقالیم الجافة وشبة الجافة .   )29 (               مصادر المیاه 

وبعد معرفة حدود موضع مدینة جلوالء وأهمیة موقعها واثرهما في نشأتها   

وتطورها ولغرض تحقیق الهدف من الدراسة یتطلب البحث معرفة ما أهمیة الموقع 

بنیة الجیولوجیة والتضاریس والتربة والموضع في تحلیل الظواهر الطبیعیة والمتمثلة بال

والمناخ والموارد المائیة ، والتي انعكست اثارها بشكل مباشر او غیر مباشر على البنیة 

  المعماریة والوظیفیة للمدینة وعلى النحو األتي :

                                                             

                                                                    )  الهیئة العامة للنقل الخاص ، محافظة دیالى ، مرآب مدینة جلوالء ، .27 (

   .     283                               )  جمال حمدان ، المصدر نفسه ، ص28 (

      2003 /  11 / 7                                      هیئة النقل الخاص في مرآب جلوالء بتاریخ                                     الدراسة المیدانیة ، مقابلة مع موظف      .   

    ) 29( Beaugeen-Garnelr and Gapt , Urban Geography , London , Third , Impression 

 , 1971 . P . 7 . 
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                                                ان لدراســـة التركیــب الجیولـــوجي لموضــع المدینـــة اهمیـــة                      التركیــب الجیولـــوجي :  . 1

                                                                  كبیــرة  فــي تحلیــل نســیج التربــة وخواصــها ومــدى صــالحیة الحیــز المكــاني الــذي 

        تشغله 

    )  4       خارطة (
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           ان للتكــــــوین    )30 (                                                       المدینـــــة للبنـــــاء والتشـــــیید والتطـــــویر والتوســـــع المســـــتقبلي لهـــــا   

                                                                     الجیولوجي للهضاب وتلول المنطقـة المتموجـة مـن القطـر اثـرا واضـحا علـى بنیـة   

                                                                       منطقة الدراسة فقد تعرضـت المنطقـة المتموجـة التـي تقـع فیهـا مدینـة جلـوالء الـى 

                                                                    الظـروف نفسـها التــي تعرضـت لهـا المنطقــة الجبلیـة مـن العــراق اذ ظلـت مغمــورة 

ـــة التـــي شـــملت                                               بمیـــاه بحـــر (تشـــس) لعصـــور طویلـــة ثـــم تعرضـــت للحركـــة اآل                لبی

                                                                      منـاطق واسـعة مـن العـالم فـي أواخــر الـزمن الثالـث ، ولكـن موقـع منطقـة الدراســة 

        ً                                                           ً  اقل تاثرًا بهذه الحركـة لبعـدها عـن مركـز الضـغط ، وبـذلك أصـبحت اقـل ارتفاعـًا 

                                                              ، وقد سـادت فیهـا الصـخور الكلسـیة وصـخور الطفـل والصـخور البختیاریـة      )31 (

                             مــــا الســــهول والودیــــان ، فقــــد غطــــت                                 التـــي تعــــود الــــى عصــــر فــــارس األعلــــى ، ا

ـــــة والســـــیول المنحـــــدرة مـــــن                                                                  صـــــخورها الترســـــبات التـــــي تحملهـــــا المجـــــاري المائی

       .  وقـد    )32 (                                                        المرتفعات المجاورة التي تحمل خصـائص الصـخور المنفصـلة عنهـا 

                                                                      ترسبت الصخور الجییریة وصخور الطفل اوال ثم ترسبت فوقها الترسبات النهریة 

                              ، ویظهر مـن دراسـة الخوانـق التـي    )33 (            الطین ثانیا                           المكونة من الحصى والرمل و 

                                                               عملتهـــا األنهـــار فـــي المرتفعـــات المجــــاورة ان محـــور السالســـل حـــاد والصــــخور 

                                                                      الباطنیــة قدیمــة العهــد تعــود الــى العصــر التباشــیري األول فــي الــزمن الجیولــوجي 

                                                             

     .       257-   255        م ، ص ص     1982            ، القاهرة ،    2                                       )  احمد علي اسماعیل ، جغرافیة المدن ، ط30 (

    .     35     م ، ص    1973                                                                                       )  شاكر خصباك ، العراق الشمالي ، دراسة النواحي الطبیعة والبشریة ، مطبعة شفیق ، بغداد ، 31 (

   .     212                                                                          )  محمد صالح ربیع ، اثر الموقع والموضع في نشأة مدینة جلوالء ، مصدر سابق ، ص32 (

    ) 33( Buringh , Soil and Soil Condi�on in Iraq , Baghdad , 1960 , P . 22 . 
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                                                            . وقد أثرت البنیة الجیولوجیـة فـي مـدى مـا تخزنـه ارض المنطقـة مـن    )34 (       الثاني 

   .   )35 (               ه سطحیة وجوفیة    میا

ــیجها    ـــكنیة ونســ ــدات السـ ـــاء الوحــ ــي بنـ ـــة فــ ـــة للمنطقـ ـــات الجیولوجیـ ــر التكوینـ ـــر اثــ                                                                        ویظهـ

                                                                                      المعمـاري ، كــون المـواد االولیــة للبنـاء متــوفرة فــي البیئـة المحلیــة وتتمیـز بانخفــاض أســعارها ، 

                                                                  وبذلك فهي تمثل أحد الخصائص اإلیجابیة التي امتازت بها مدینة جلوالء 

                                                                       ان لنـــواتج التكوینـــات الجیولوجیـــة فـــي منطقـــة الدراســـة المكونـــة مـــن الجـــص والحصـــى   

          ً                                                                    والرمل اثرًا مهما في ظهور الصناعات اإلنشائیة مثل محاجر الجص ومقالع الرمل والحصـى 

 Land (                                                            ً     ً           ، التي ارتبطت بها صناعة القطع الكونكریتیة (البلوك) ولعبت دورًا مهمًا في تكوین 

Scape(   هـــا الشـــكل الممیــز عـــن بعـــض المـــدن فــي منـــاطق القطـــر األخـــرى ،               المدینــة واعطائ                                                    

ً                        واخیرًا یمكن القول ان نوعیة صخور المنطقة وترتیب طبقاتها فضًال عن عمق المیاه الجوفیة                                                      ً     

                                                                              أسهمت في خلق تشكیلة معماریة لمنطقة الدراسة استخدمت في مختلف االستعماالت المدنیة 

        فیها .

  

                 أشكال سطح األرض    . 2

                                                             شكال سطح األرض لموضع مدینة جلوالء غایـة فـي التعقیـد ، فالمرتفعـات           ان طبیعة أ  

                                                                                  الشرقیة (دره وشكه) التي تمثل موطن المحالت الحدیثة ال تترك  بینها وبین نهر دیالى سوى 

ً        ) ، فضـــًال عـــن ان - 4-                                                       شــریط هضـــابي ضـــیق انطلقـــت منـــه البــذرة األولـــى للمدینـــة (الخارطـــة       

                                                             

                                                                                                        )  جاسم محمد الخلف ، جغرافیة العـراق الطبیعیـة والبشـریة واالقتصـادیة ، مصـدر سـابق ،                        ص 34 (

    .     28-  27  ص 

  م     1976                                                                                                    )  مهدي الصحاف ، الموارد المائیة في العراق وصیانتها من التلوث ، وزارة األعالم ، سلسلة الكتب الحدیثة ، 35 (

   .    20   ، ص
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                                        نصـــفین مـــن الشـــرق الـــى الغـــرب لیزیـــد مـــن تعقیـــد                                   وادي العوســـج یشـــطر موضـــع المدینـــة الـــى 

ــوف علــــى طبیعــــة  ــتعماالت ارض المدینــــة ، والجــــل الوقــ                                                                        أشـــكال الســــطح ، واثــــر ذلــــك فــــي اســ

                                                                                   جغرافیـة المنطقــة واثرهــا فـي تحدیــد نمــو المدینـة وتوجهاتهــا المســتقبلیة یمكـن مالحظــة األقســام 

          اآلتیة : 

             م) فـــوق مســـتوى    100             ارتفاعهـــا عـــن (                                               أ.  منطقـــة هضـــبیة تمتـــد بمحـــاذاة  نهـــر دیـــالى ال یزیـــد 

                                           ) ، وهـــي ذات ســـطح مســـتو  ، ویمكـــن تمیـــز مظهـــربین - 5–                        ســـطح البحـــر (ینظـــر الخارطـــة 

                                                                                    تضاریسیین فیها هما (تل ابو كروش) والذي یمثل البذرة األولـى التـي انطلقـت منهـا المدینـة ، 

    مثل    ) 1 (                  وجنوبي الصورة رقم                                                    ووادي العوسج الذي یشطر هذه الهضبة الى شطریین شمالي 

ً      ً                                                                       عامًال ساغطًا على توسع المدینة المساحي مما عرقل النمو الطبیعـي لهـا فقـد اضـطرها للقفـز     

   . )36 (                                   خلفه لتطال سفوح المرتفعات المجاورة 

   ) 5       خارطة (

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

          یدانیة .              )  الدراسة الم36 (
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       م) فــــوق    305-   100                                                    منطقــــة المرتفعــــات الشــــرقیة ، التــــي یتــــراوح ارتفاعهــــا بــــین (    ب.

                                                                       مستوى سطح البحر . وتشكل سـفوحها الغربیـة جـزء مـن موضـع مدینـة جلـوالء ویقطعهـا 

                                                                            وادي العوسج قبل وصوله الـى الهضـبة ، وهـذا الجـزء مـن المدینـة شـدید التعقیـد انعكـس 

ً     لـدور السـكنیة ونمـط بنائهـا ، فضـًال عـن                                           اثره على نمو المدینة ونشـاط سـكانها ومسـاحة ا                              

               ً       ً                                                    تأثیرها تأثیرًا مباشرًا في طبیعة تشكیلة خدمات البنى      االرتكازیة فیها . 

  ) - 2–                                                         حرمــت مدینــة جلــوالء مــن اهــم متطلبــات الموضــع وهــي السهول(الصــورة     ج.

                                                                                التي تساعد على الحركة والتوسع والنمو ، وهذا مـا دفـع سـكان المدینـة الـى التوجـه نحـو

                                ً                                                المرتفعات لینحتوا من الصخور بیوتًا الهم وهم الیوم یعانون من صـعوبة الحركـة والتنقـل 

                                                                               بین هذه األحیاء اذ األزمـة الضـیقة الملتویـة والتـي تبـرز فـي شـوارعها النتـوأت الصـخریة  

ً                                         التي تجعل الحركة صعبة جدًا فیها فضـًال عـن كونهـا منحـدرة مـع اتجـاه انحـدار السـفوح           ً                        

    .    )37 (                                            تكون الحركة مقطوعة اال في الحاالت    الضروریة                 بشدة ، فتكاد ان 

لقد أوجدت هذه األشكال التضاريسية املعقدة ملوضع املدينة صعوبة كبرية تقف أمام املخطط يف إمكانية التحكم بشكل املدينة   

وضعا حمددا فال خمرج للتوسع  فيها أال مستقبال ، لذلك ختتلف مدينة جلوالء اختالفا كبريا عن مدن األراضي املنبسطة ، فاصبح موضعها م

بالتسلق على سفوح املرتفعات ا�اورة وان مثل هذه السفوح فرضت على املدينة أسلوبا حياتيا خاصا خيتلف فيها عن بقية املدن العراقية 

  األخرى .

                                                                     وعلى الرغم مـن السـلبیات التـي محلهـا التعقیـد التضارسـي لموضـع مدینـة جلـوالء   

                                                       أال أنهــا تشــكل حالــة صــحیة مهمــة للمدینــة مــن جهــة اخــرى ،اذ ان                 وموقعهــا مــن جهــة

                                                                             عملیة انسیاب میاه المجـاري والتـي تشـكل اهـم المشـاكل واعقـدها التـي تواجـه اكثـر مـدن 

                                                                             العــالم ومنهــا مــدن العــراق ، فــان المدینــة قیــد الدراســة ال تعــاني مــن هــذه المشــكلة بســب 

                              والــذي تنســاب الیــه میــاه المجــاري                                             الموضــع الجبلــي ومــرور وادي العوســج وســط المدینــة 

                                                             

    .         2003 / 7 /  13-  12-  11                           )  الجوالت المیدانیة بتاریخ 37 (
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ّ                   بصورة طبیعیة ممـا یشـكل هـذا الـوادي الممـر الطبیعـي الـذي یصـّرف المیـاه اآلسـنة عـن                                                        

                           ً                                              المدینة ویعطیها طابعا خاصًا تختلف فیه عن بقیة المدن في المناطق السهلیة .

                                                               ً      ً  ولكــن مــرور وادي العوســج وســط المدینــة والتقــاءه بنهــر دیــالى یمثــل جانبــًا ســلبیًا   

         جاهین :    وبات

                             ٕ                               عــدم اســتغالل الــوادي بشــكل علمــي وٕاهمالــه ممــا أدى الــى تجمــع المیــاه         األول :  

                                   ) والتــي تشــكل ظــاهرة غیــر حضــاریة وغیــر   - 1-                             األســنة فــي بعــض أجزائــه (الصــورة  

                               صحیة وتسيء الى الذوق العام . 

                                                                   یحمــل الــوادي المیــاه الثقیلــة الملیئــة بالملوثــات والتــي یلقــى بهــا فــي نهــر           الثــاني :  

                                                                          الى بعد خروجه من المدینة األمر الذي یحتم على المعنیین بـأمور الصـحة والتخطـیط   دی

                                                                               والتنمیة اتخاذ جملة من اإلجراءات التي من شأنها ان تلقـي بمثـل هـذه المیـاه فـي أمـاكن 

                                                                              أخرى لتجنیب نهـر دیـالى تلـك الملوثـات ، وذلـك بأنشـاء محطـات لمعالجـة المیـاه الثقیلـة 

                        قبل دخولها الى النهر .

  

                   الخصائص المناخیة    . 3

                                                                      للمناخ تأثیر فعال في حیاة اإلنسان ونشاطه لوقوعة خـارج نطـاق سـیطرته ، وان   

                                                                      الغــرض األساســي مــن أحیــاء الموقــع المالئــم هــو جعــل الســكن مریحــا ، فتلبیــة حاجــات 

                                          ً                                اإلنسـان ومتطلبـات الموقـع والشــروط المناخیـة معـًا تحـدد توزیــع خارطـة السـكن وتصــمیم 
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                                                            حجام واألشكال المختلفـة وتـنظم وتوزیعهـا وتوفیـق جمیـع عناصـرها مـع               المساكن ذات األ

   .   )38 (       الموقع 

ْ                                 وترجـــع عنایـــة اإلنســـان بالمنـــاخ الـــى ِحقـــْب زمنیـــة قدیمـــة ، فعلـــى الـــرغم مـــن ان      ِ                                

                                                                          البعض یقلل من القیمة التخطیطیـة للمـدن العربیـة اإلسـالمیة علـى أسـاس سـیادة الطـرق 

                                      مـدن تعتمـد الفردیـة والشـعور المـدني ضـعیف                                    العضویة  ونقص الفضـاءات ، وان هـذه ال

                                                                     ، اال ان هذا ابعد مـا یكـون عـن الواقـع ، فقـد تـم اختیـار موضـع مدینـة البصـرة    )39 (    جدا 

                                                                          مثال ومناخها ومواد البناء قبـل انشـائها ، حیـث كتـب الخلیفـة عمـر بـن الخطـاب( رضـي 

                                                                             اهللا عنه ) الى عتبة بن غزوان عنـد بناءهـا ( عرضـوا الحیطـان ، وارفعـوا السـمك وقربـوا 

                                             للظروف المناخیة ،وتحسین لالداء الحـراري للمبنـى                وفي ذلك مراعاة    )40 (            بین الخشب ) 

                                                                      ،فــي حــین تســاعد الطــرق العضــویة علـــى تقلیــل مــن ســرعة الریــاح والعواصــف الرملیـــة 

                                                                              المحملة باألتربة والغبار ، وتعمـل علـى زیـادة نسـبة الظـل صـیفا الـذي یسـهم فـي التقلیـل 

              دیمــة فــي مدینــة                                                             مــن درجــات الحــرارة .وقــد ســاد هــذا الــنمط مــن العمــران فــي المحــالت الق

                                                                              جلوالء ولم یجري علیه تغییر كبیـر فـي التصـامیم الحدیثـة للمدینـة امـا المحـالت الحدیثـة 

                                                                               فقد روعي في تصمیمها تاثیر العوامل المناخیة بشكل اكبر ، وان مناخ منطقة الدراسـیة 

                                                                           جــزء مــن منــاخ القطــر العراقــي ، الــذي تتمثــل فیــه ثالثــة أقســام رئیســیة هــي منــاخ البحــر 

                                                    ومناخ السهوب ( شبه الجاف ) الذي یسود فـي مدینـة جلـوالء                   ،والمناخ الصحراوي          المتوسط

                                                             

                                                                                                     )  روبرت اوزویل ، فـن تخطـیط المـدن ، ترجمـة بهـیج شـعبان ، مراجعـة هنـري زغیـب ، المطبعـة البولیسـیة ، بیـروت ، 38 (

    .     77 ص

) 39(   R , ttinghusen , Moslim Cities , Old and new  in  Brown  from medime to 

 metroplis , The D.winpress , prin centon , New Jeresy , 1975- P305 .  

                                                                                                        )  مصطفى عباس الموسـوي ، العوامـل التاریخیـة لنشـأة وتطـور المدینـة العربیـة اإلسـالمیة ، منشـورات وزارة الثقافـة ، 40 (

    .     72   ، ص      1982        بغداد ، 



26 
 

                                                                                     ، والنه ال توجد محطة مناخیة في مدینة جلوالء حالیا فقد اعتمدنا على البیانات المتراكمة في 

   فــي                         كــم ) وتشــابه أشــكال الســطح     18                                             محطــة خــانقین كونهــا ال تبعــد عــن المدینــة اكثــر مــن (

                                                 رفــة خصــائص منطقــة الدراســة مــن خــالل دراســة عناصــره وعلــى                     المــدینتین ، وســتتم مع

              النمو آالتي :

  درجات الحرارة    أ.

                                                                تمثل درجـات الحـرارة أهـم مظـاهر اإلشـعاع الشمسـي علـى سـطح الكـرة األرضـیة   

                                                                               والتي لها تأثیر كبیر وفعال في نشاط اإلنسان وراحتـه ،فالحاجـة الـى            تحسـین 

                                                                             األداء الحـــراري للمبنـــى والمتمثـــل بتقلیـــل اإلشـــعاع صـــیفا وزیادتـــه شـــتاء وامكانیـــة حمایـــة 

                                            ظهـــر العالقـــة بـــین الشـــكل والتوجیـــه وطبیعـــة المـــواد                                الفتحـــات والســـیطرة علـــى الریـــاح . ت

                                                                          المسـتعملة فــي البنـاء وحجــم الفتحـات والتــي تمثـل نقطــة االتصـال بــین الطبیعـة ومصــدر 

   . )41 (                       الضوء الطبیعي والتهویة 

ـــــــــــین درجتـــــــــــي                                                                                                         ویقـــــــــــع المـــــــــــدى المفضـــــــــــل لمســـــــــــتویات الراحـــــــــــة الحراریـــــــــــة ب

                                لدراســــة ومــــن خــــالل خطــــوط معــــدالت درجــــات ْ                 ْ◌م ) ، فــــي منطقــــة ا    29.5  -ْ  ْ◌م    18.5 (

  )   - 1–           ) و (الشــكل - 6–                                                    الحــرارة المتســاویة لفصــلي الصــیف والشــتاء (تنظــر الخارطــة 

                                        ) اتضــح مــا یلــي :ان هنــاك انخفاضــا فــي معــدالت   - 1-                             والبیانـات الــواردة فــي ( الجــدول

                     ، شــباط ) اذ بلـــغ فیهـــا  2   ، ك   1                                               درجــات الحـــرارة لمنطقــة الدراســـة فـــي اشــهر الشـــتاء ( ك

ْ                        ْ◌ م ) وبمعـــــــــدل                5.76            م) والصـــــــــغرى ( ْ  ْ      13.04                         دل درجـــــــــة الحـــــــــرارة العظمـــــــــى (   معـــــــــ

ْ                                                                    ْ◌ م ) ویمثــل كــانون األول ابــرد الشــهور ، وان معــدل درجــات الحــرارة شــتاء هــو     9.38  ( 

                                                             

     .      23                    انیة ،مصدر سابق  ، ص                                                                )  عبد الحسن مدفون ابو رحیل ، اثر المناخ في تخطیط المناطق العمر 41 (
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                ً                                 المشار الیها انفـًا ، اال أنهـا أعلـى مـن نقطـة االنجمـاد    ) (                            ادنى من معدل الراحة الحراریة

                                              مــدن وســكان المدینــة التــدخل لتحســین األداء الحــراري                          ، وبــذلك یتوجــب علــى مخطــط ال

ـــادة نســـبة اإلشـــعاع عـــن طریـــق توجیـــه الشـــبابیك باتجـــاه مصـــدره  ـــاني ، بواســـطة زی                                                                        للمب

                                                                                 وحمایة الفتحات والسیطرة على الریاح ورفع درجة حـرارة المبنـى بوسـائل التدفئـة الحدیثـة 

                  ات الحـرارة العظمـى                                                         اما في اشهر الصیف (حزیران ، تمـوز ، آب ) فقـد بلـغ معـدل درجـ

ْ                ْ◌م) وهـــو اعلــــى مــــن   32ْ           ْ◌م) بمعــــدل (  23ْ                                ْ◌م) ومعـــدل درجــــات الحـــرارة الصــــغرى (  41 (

                                                                             معدل الراحـة الحراریـة اال انـه یقـع دون درجـة (الضـربة الحراریـة) ، ولـذلك یتوجـب علـى 

                                                                               اإلنســان التــدخل لتحســین األداء الحــراري للمبــاني ، وذلــك بتوجیــة التهویــة باتجــاه الریــاح 

                                                             مالیة الغربیة السائدة صیفا واستخدام وسائل التبرید الحدیثة .             الشمالیة والش

    

  

  

  

  

  

                                                             
       الراحة الحراریة ، هي درجة الحرارة التي یكون عندها اإلنسان اكثر راحة ونشاطا اما نقطة االنجمـاد فهـي الحـد االدنـى                                                                                                          

ُ                                                  للتحمــل البشــري ، وتمثــل الضــربة الحراریــة (الضــربة الُســمیة) فهــي اعلــى حــد التحمــل البشــري ، وان حــدود الشــعور                                                  

-ْ  ْ◌م  20ْ                                                          ْ◌م ) فـي فصـل الصـیف و                                      (    27.5ْ     ْ◌م و   21       درجتي (                 بالراحة یكون بین 

ً             ْ◌م ) شـتاًء .    ینظـر :  25         ْVictor , Olgyay , Designwith Clime Princeton , Unversity , 

Newyork , 1962 , P. 23        
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ْ      ْ◌م) و     21.2                                                           امــــا فــــي فصــــلي الربیــــع والخریــــف فقــــد بلــــغ معــــدل درجــــة الحــــرارة فیهــــا (

ْ                                                                  ْ◌م) علــى التــوالي ، وهــي بـــذلك تكــون ضــمن معـــدل الراحــة الحراریــة لإلنســـان ،     23.6 (

                             راحة ونشاطا لسكان المدینة .                       ولذلك فهما اكثر الفصول 

                                                              وال تتبـــاین معـــدالت درجـــات الحـــرارة خـــالل اشـــهر الســـنة فحســـب بـــل ان المـــدى   

                                                                       الحراري الیومي هو األخر مرتفع ، ویبلـغ ذروتـه فـي اشـهر الصـیف اذ وصـل فـي شـهر 

ْ               ْ◌م) (ینظـر جـدول     11.2ْ                                     ْ◌م) في حین ینخفض في اشهر الشـتاء الـى (    18.5          تموز الى (

                                                    التــي تقــع الــى الجنــوب مــن المدینــة ونهــر دیــالى الــذي یشــكل                      ) وتلعــب بحیــرة حمــرین 2

                                               ً                             حــدودها الغربیـــة والــذي یتســـع مجــراه عنـــد المدینــة دورًا مهمـــا فــي التـــأثیر المحلــي علـــى 

                         ً      ً             قـد لعبـت درجـات الحـرارة دورًا كبیـرًا فـي التـاثیر   و                                      درجات الحـرارة ویؤدیـان الـى تلطیفهـا .

                                    انــي للمدینــة ونوعیــة مــادة البنــاء فیهــا                                             علــى نشــاط الســكان وراحــتهم ، وعلــى النســیج العمر 

           وطرازها .

1

19972002

2

ار
اذ

  

121

15.3    16.7    19.4    25.6    39.4    39.2    42.3    41.6    38  31.2    22.5    7.2   28.2    

4.9   5.9   8.5   13.2    20  21.3    23.6    24.1    18.3    16.2    10  6.5   14.3    

10.1    11.3    14  19.4    29.7    30.3    33  32.9    28.2    23.7    16.3    6.9   16.1    

ـــاخ ،                                                المصـــدر : وزارة النقـــل والمواصـــالت ، الهیئـــة العامـــة  ـــة ، قســـم المن                              لألنـــواء الجوی

                     بیانات غیر منشورة .
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2

19972002

2
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7.112.58.814.123.318.716.1242331.827.537.3

  ایلول
121

29.540.129.6402535.719.329.112.719.88.313.8

                                                                                    المصــــدر : الجــــدول مــــن أعــــداد الباحــــث اعتمــــادا علــــى : وزارة النقــــل والمواصــــالت ، الهیئــــة العامــــة 

                                      لألنواء الجویة ، بیانات غیر منشورة . 

- م1997)المنحني التكراري لمعدالت درجات الحرارة لمحطة خانقین للمدة من 1الشكل (

  م2002

  

    

  

  
  

  

  

   ) 1        الجدول (                                         المصدر : الشكل من عمل الباحث اعتمادا على 
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  األمطار   ب.

                  ویتــراوح عــدد األیــام      )42 (      ملــم )      300                                  تقــع منطقــة الدراســة جنــوب خــط المطــر (   

     . اذ    )43 (                                           یوما ) وتسقط اكبر تلك الكمیـة فـي فصـل الربیـع     60-  50                   الممطرة فیها بین ( 

                                                                         یمتد موسم التساقط من بدء شـهر تشـرین اول حتـى نهایـة شـهر أیـار ، ورغـم طـول هـذه 

                               د من المناطق غیر مضمونة المطر              المدة فانها تع

                                                               وتتمیــز األمطــار بالتذبــذب فــي كمیتهــا وموعــد ســقوطها مــن ســنة الخــرى وذلــك   

                                                                             للتــأثیرات الدوریـــة التـــي ترافـــق المنخفضـــات الجویــة القادمـــة مـــن البحـــر المتوســـط ، فقـــد 

                                                                         تسـقط مبكـرة فـي شـهر ایلـول ،وقــد یتـأخر سـقوطها الـى كـانون االول ، ویثكـون ســقوطها 

                                                                     األول مــن الشــتاء بتــاثیر الجبهــات الهوائیــة التــي تكونهــا الكتــل الهوائیــة مــع          فــي النصــف 

                                                                              المنخفضات الجویة . اما النصف الثاني من الشتاء فأنها تنتج عن المنخفضات الجویـة  

                                      ، ویتوقف سقوط المطر خالل اشهر الصیف .   )44 (

) - 3 -) (ينظر الجدول 1997 – 1977(ملم ) لمحطة خانقين للمدة من       331وبلغ المعدل السنوي لألمطار (  

) ويعود ذلك الى طبيعة السطح اذ يزداد  - 7- ، وقد يختلف هذا قليال عما نالحظه في خطوط المطر المتساوي ( الخارطة رقم 

  االرتفاع كلما اتجهنا الى شمال منطقة الدراسة وشرقها إذ توجد المحطة .

                               یجابیـــا فـــي نمـــوا المدینـــة الســـكاني                                         وقــد لعبـــت قلـــة كمیـــة األمطـــار وتذبـــذبها دورا إ  

                                                                              والعمرانـي ، إذ أنهــا تقــع علــى الحــد الجنــوبي للزراعــة الدیمیــة فــي العــراق ، وفــرض ذلــك 

                                                             

                                        لـف ، األسـس الطبیعیـة والجغرافیـة ، المطبعـة                                                               )  كوردن هستد ، االسس الطبیعیة والجغرافیة ، تعریـب جاسـم محمـد الخ42 (

      .       32     م ، ص    1948                  العربیة ، بغداد ، 

                            م ، مطبعــة الحكومــة ، بغــداد ،     1965                                                                    )  وزارة التخطــیط ، دائــرة اإلحصــاء المركــزي ، المجموعــة اإلحصــائیة الســنویة 43 (

   .    23     م ، ص    1966

                                               دراسة تطبیقیة على مناخ العراق ، أطروحة دكتـوراه                                                              )  أحالم عبد الجبار كاظم ، الكتل الهوائیة تصنیفها وخصائصها ،44 (

        .          222     م ، ص    1991                                           (غیر منشورة ) ، كلیة اآلداب . جامعة بغداد ، 
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                                                                            على السكان أاللتساق باألنهار ، مما أدى الى ظهور هذا التجمع السـكاني الكبیـر علـى 

                                                                    ضفاف نهر دیالى ، لیشكل لنا مستوطنة حضریة تعرف الیوم بمدینة جلوالء .

7
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3

19771997

2121

57.7    52.8    56.2    28  5.7   0.4   16.8    49.1    46.3    331   

                                      ً                                                    المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمـادًا علـى : وزارة النقـل المواصـالت ، الهیئـة العامـة لألنـواء 

                                           الجویة ، قسم المناخ ، بیانات غیر منشورة .

  الرطـوبـة   ج .

           % مــن مجمــوع  2                                                      هــي مقــدار بخــار المــاء الموجــودة فــي الجــو ،وال تشــكل اكثــر مــن         

                                                               ، وكمیــة بخــار المــاء الموجــودة فــي الجــو دلیــل علــى امكانیــة التســاقط ،              الغــالف الغــازي 

                                                                                  وكلما ازداد بخار الماء في الجو ، كلما ازدادت الطاقة الكامنـة فیـه ، والتـي تتحـول الـى 

   .     )45 (                             اضطرابات جویة وعواصف وأعاصیر 

                                                                 وتتوقــف مظــاهر التكـــاثف كافــة علـــى مــا یتــوفر مـــن رطوبــة فـــي الجــو ، وتتـــاثر   

      ، وهـي    )46 (                                                           لجویة بعدة عوامل : أهمها درجات الحرارة والریاح والضغط الجوي         الرطوبة ا

                                          . وفــي منطقــة الدراســة تــنخفض الرطوبــة النســبیة   ) 47 (                           مؤشــر جــوي مهــم لعالقتــه بــالتبخر

      21.2                                                                    بشكل عام اذ تصل الى اقل نسبة لها في اشهر الصیف الجاف اذ تراوحت بین( 
                                                             

                          ، المطبعـة االنلكلـو مصــریة ،    2                                                                         )  محمـد السـید غـالب ودولــت احمـد صـادق ، الجغرافیــة العامـة الطبیعـة والبشــریة ، ط45 (

    .       198     م ، ص    1963

   .     79     م ، ص    1985                                                            سلطان ، الجو عناصره وتقلباته ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،                     )  عبد الغني جمیل ال46 (

                                                                                                        )  ابتسام احمد جاسم ، التركات الجیومورفیة لمناخ البالیستوسین والهلیوسین في منطقة حدود حمرین شرق العـراق ، 47 (

  .    30     م ، ص    2001                                                             رسالة ماجستیر(غیر منشورة ) ، كلیة التربیة (بن رشد) ، بغداد ، 
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                     ) ، وبلغــت أعلــى مقــدار   - 4–   ول         ) و(الجــد  - 8–                  % ) (ینظــر الخارطــة     22.7      % الــى 

                   %) وبـذلك تـؤثر نسـبة     64.9  -  %       58.5                                     لها غـي فصـل الشـتاء الممطـر تراوحـت بـین (

                                                                            الرطوبــة تــأثیرا ســلبیا فــي نشــاط واإلنســان وراحتــه ال ســیما ان انخفــاض معــدالتها یتــزامن 

                                                                          مــع ارتفــاع معــدالت درجــات الحــرارة ، ویظهــر اثــر المنــاخ المحلــي لبحیــرة حمــرین ونهــر 

                          درجــات الحــرارة صــیفا واخیــرا                                             فــي زیــادة نســبة الرطوبــة ممــا یــؤدي الــى تلطیــف       دیــالى

    ) -   2  -                                                          فالعالقة عكسیة بین نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة (ینظر الشكل 

 ) 8         الخارطة (
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                                      النقـل المواصـالت ، الهیئـة العامـة لألنـواء                                       ً              المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمـادًا علـى : وزارة 

                                          الجویة ، قسم المناخ ، بیانات غیر منشورة .

  

  الضغط الجوي والریاح   د .

                                                                     تتــأثر حركــة الریــاح واتجاهاتهــا وســـرعتها فــي منطقــة الدراســة بالمنظومـــات ذات   

                                                                     الضـــغط العـــالي المتمركـــز فـــوق هضـــبة األناضـــول والهضـــبة اإلیرانیـــة والضـــغط الجـــوي 

ـــة          الموســـمي                                                               فـــوق جنـــوب الســـودان والـــذي یتحـــرك نحـــو الشـــمال الشـــرقي باتجـــاه المنطق

                                                                         الوسطى والجنوبیة من القطر ، اذ یصاحب ذلـك هبـوب ریـاح مـن اتجاهـات متباینـة فـي 

                                                                           فصلي الشتاء والربیع ، وفي فصل الخریف أحیانا وبسرع ومعدالت مختلفة وبذلك تكون 

                                  و شـمالیة غربیــة او جنوبیـة غربیــة او                                             الریـاح غیـر مســتقرة ، فهـي امــا ان تكـون شــمالیة ا

   .   )48 (      غربیة 

                                                             ویخضـع القطـر فـي فصـل الصـیف تحـت تـاثیر الضـغط الموسـمي الـواطئ الـذي   

                                      ً                                     یغطــي معظــم المنــاطق الشــرقیة منــه ، واحیانـــًا یتــأثر بالضــغط الجــوي العــالي (المرتفـــع 

                                                             

   .      139      م  ، ص    1982                                                                      )  فاضل باقر الحسني واحمد سعید وحازم العاني ، المناخ المحلي ، بغداد ، 48 (
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                                                                   شبة المداري ) ، اذ تسود الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة (الخارطة   –              الجوي األفریقي 

                                                                         ) وفي بعض األحیان تهب الریاح الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة بسبب حركـة المرتفـع - 9–

                                                                            المذكور حركة تذبذبیة ومع ذلك تبقى الریاح فـي فصـل الصـیف اكثـر اسـتقرارا منهـا فـي 

     ) .  - 5-         ظر الجدول   (ین   )49 (            فصل الشتاء  

9

                                                             

                                                                                                  )  منعم نصـیف جاسـم ، اثـر عناصـر المنـاخ فـي زراعـة وانتـاج الحمضـیات فـي المنطقـة الوسـطى مـن العـراق ، رسـالة 49 (

      .        78 ص     م ،    1999                                                           ماجستیر(غیر منشورة ) ، كلیة التربیة بن رشد ، جامعة بغداد ، 
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                                      ً                                              المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمادًا على : وزارة النقل والمواصالت ، الهیئة العامة 

                                                 لألنواء الجویة ، قسم المناخ ، بیانات غیر منشورة .

املداري املتأثر مبنظومات الضغط العايل شتاء . وتتصف سرعة الرياح با�ا منخفضة على مدار السنة لوقوع القطر ضمن احلزام شبه   

م/ثا )  2.1واملنخفض املداري صيفا . وهاتان املنظومتان ال تساعدان على هبوب رياح سريعة . وبلغ معدل سرعة الرياح يف حمطة خانقني (

رتابية حمدودا ،وذلك لبعدها عن املناطق ) ويبدو تاثري العواصف ال- 5 -وهو مؤشر جيد على هدوء حركة الرياح يف منطقة الدراسة (اجلدول

  ) .- 6-الصحراوية فضال عن وجود املرتفعات اجلبلية اليت تقلل من سرعة الرياح ، وتعمل كمصدات للغبار العالق �ا ينظر (اجلدول 
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                                      ً                                       المصدر : الجدول من أعداد الباحـث اعتمـادًا علـى : وزارة النقـل والمواصـالت ، الهیئـة 

                                            العراقیة ، قسم المناخ ، بیانات غیر منشورة .                     العامة لألنواء الجویة 

  

            التـربـة     . 4

                                                                   هي الطبقة الهشة التـي تغطـي صـخور القشـرة األرضـیة ویكـون ارتفاعهـا مـا بـین   

                                                                         بضــع ســـنتمترات الـــى عـــدة أمتـــار ، وهـــي مــزیج مـــن المـــواد المعدنیـــة والعضـــویة والمـــاء 

           فأنهـا مـوطن               ، وفضـال عـن ذلـك      )50 (                                               والهواء . وفیها ینبت النبات جذوره ویستمد غذاءه 

ــاطها                                                                            اإلنســـان فـــي حلـــه وترحالـــه . وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون منطقـــة الدراســـة بیئـــة حضـــریة نشـ

                                                                                  االقتصادي ال یعتمد علـى الزراعـة بالدرجـة األولـى فـان أهمیـة دراسـة التربـة تكمـن فـي تأثیرهـا 

           یرهـــا فـــي مـــد                                                                     فـــي نوعیـــة وطـــراز البنـــاء ودرجـــة مقاومتـــه ، وتحدیـــد عمـــره الزمنـــي ، وكـــذاك تأث

                                                                             شــبكات أســالة المیــاه والمجــاري ونصــب أعمــدة الهــاتف والكهربــاء وتصــریف میــاه االســتعمال 

ْ                                            فضال عن تأثیرها في أنُطْق الزراعة المحدودة حول المدن وفي المنتزهات .  ُ                       

                                                                      وعند دراسة تربة موضع مدینة جلوالء یبـدو تـأثیر المنـاطق المجـاورة واضـحا فـي   

ـــة ونســـبة األمـــالح والمـــادة العضـــویة                           تكویناتهـــا مـــن حیـــث اللـــون وال                                                عمـــق ودرجـــة النفاذی

                                            )وعمومــا فــان التــرب الســائدة فــي المحــالت القدیمــة   -  10–                        وتفاعالتهــا (تنظــر الخارطــة 

                                                                               هي ترب منقولة بوساطة نهر دیالى والعوامل المیكانیكیة (المیاه واألمطـار )التـي جرفـت 

                   جهـــة أخـــرى . امـــا تـــرب                                                     المنـــاطق المرتفعـــة المجـــاورة وأرســـبتها فـــي هـــذا الموضـــع مـــن 

                   الــى اصــل الصــخور االم                                                       المنــاطق المرتفعــة التــي تســود فــي المحــالت الحدیثــة فهــي تعــود 

                                                             

     13   ، ص      1981                              ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،    1                                      )  علي حسین الشلش ، جغرافیة التربة ، ط50 (



41 
 

                                                                                  التــي تكونــت بفعــل العوامــل المیكانیكیــة والكیمیائیــة التــي أدت تكســر الصــخور ال ســیما جزئهــا 

   .   )51 (                                    األعلى مكونة تربة ضحلة في هذه المنطقة

  ة من الترب ویسود في منطقة الدراسة األنواع اآلتی

                                                       : وتنتشر في اقدم محلة في المدینة. وقد تكونت نتیجة تغیر                        ترب المنعطفات النهریة    أ.

ــا بنســـجة متوســـطة النعومـــة ومتوســـطة والخشـــونة فـــي الطبقتـــین                                                                               مجـــرى النهـــر . وتتمیـــز تربتهـ

       الرطبـة           فـي الحالـة                                       ً                      ً        السطحیة التحتیة وملوحة التربة قلیلة جدًا ، وقوام التربة هش جـدًا ومفكـك 

                         %) ذات تفاعـــل قاعـــدي ونســـبة    8.4-   7.9       ) بـــین (PH                                  والمســـامیة معتدلـــة ، حامضـــیة التربـــة (

     %)     22.6-    16.6                          %) أما الكلس فیتراوح بین (    0.26-   0.9       الجبس (

    10      خارطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

) 51  (   Buringh  , Soil and Soil condi�on in Iraq , Opict Ict , p.p.20-22   
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                       %) ان درجــة التفاعــل هــذه     0.26-    0.87                                          ونســبة المــادة العضــویة قلیلــة جــدا تتــراوح بــین 

                                                                         تجعــل تربــة الموضــع صــالحة للبنــاء ، امــا ارتفــاع نســبة الجــبس فــال تشــكل عــامال ســلبیا 
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                                                                          علــى كفــاءة التربــة ألغــراض البنــاء ، او عمــره الزمنــي ، بســبب انخفــاض مســتوى المیــاه 

   .     )52 (        الجوفیة 

ــة مــن المرتفعــات الواقعــة شــرق المدینــة        هــار :             تربــة كتــوف األن    ب.                                                  وهــي تربــة منقول

                                                 ) بفعل میاه األمطار ، وهي ذات نسـجه متوسـطة النعومـة Wash out              بواسطة الغسل (

                                                                    فـي الطبقـة الســطحیة وخشـنة فــي بعـض المنــاطق ، وذات صـرف داخلــي جیـد ومســامیة 

-   09. 0                %) ونســــــبة الجــــــبس (   8.4  -   7.9       ) بــــــین (PH                           جیــــــدة ویتــــــراوح تفاعــــــل التربــــــة (

                      %) ویسـود هـذا النـوع مـن     1.02-    0.87                                      %) والمادة العضـویة تتـراوح نسـبتها بـین (    0.26

                                                         الترب في محلة العروبة وهي االخرى ذات صالحیة جیدة للبناء .

ــات    ج. ــتالل والمرتفع ــرب ال                                              الشــرقیة التــي امتــدت علــى ســفوحها الغربیــة المحــالت                       ت

                         ) وهي ترب ضـحلة جـدا تعرضـت        الشهداء-        الجماهیر  –                                السكنیة الحدیثة للمدینة (الوحدة 

        وهـــي علـــى   ) 53 (                                                          لعملیـــات الغســـل ومعظـــم صـــخورها كلســـیة ورملیـــة او طفلیـــة او جبســـیة 

   سـم   14                                                         سم وتظهر فیها التـرب الرملیـة الممزوجـة بـبعض الصـخور علـى عمـق   15    عمق 

   .   )54 (   سم   30                                      في حین تظهر التراكمات الجیریة على عمق 

                        دینـة جلـوالء مـن الشـرق الــى                    یختـرق وادي العوســج م                       تـرب حافـات وادي العوسـج    د.

            ً                                                                 الغرب ، ونظرًا لسرعة جریان الوادي في موسم التساقط لشدة انحدار السطح ، فقد ادى 

                                                                       الــى حــدوث اختالفــات فــي نســیج التربــة مــن خشــنة الــى ناعمــة ولعــدم اســتقرار مناســیب 

                                                             

(1)   Buringh , Soil and Soil Condi�on in Iraq , Opict , P . 20  

      .         142                                                                                 )   جاسم محمد الخلف ، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة ، مصدر سابق ، ص53 (

                                                                                                             )   وزارة الري ، الشركة العامة للبحوث والتربة ، تربة مشروعي شرق السعدیة وتل سعیدة ، خارطة التربة لعموم القطر 54 (

    .      22     م ، ص    2001  ، 
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                                                                              المیاه فیه فقد ابتعد االستبطان السكاني عن حافاته لكثرة تعرضها للفیضانات في فصـل 

             وط األمطار .  سق

                                                            وعلـــى العمـــوم فـــان أراضـــي منطقـــة الدراســـة هـــي ضـــمن مســـطحات نهـــر دیـــالى 

) Diyala river terrace  (    واعلــى مــن النهــر فاصــبح التــأثیر علیهــا معــدوما والمیــاه                                                  

                                  الناعمــة والمتوسـطة وال یوجــد أي تطــور                                          الجوفیـة علــى بعـد عمیــق وتغلـب علیهــا النسـجة

        . وتســود    )55 (                                                               فــي تربهــا ماعــدا تواجــد األفــق الجبســي فــي المنطقــة المجــاورة للمرتفعــات 

ـــــــرب البنیـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق المتـــــــأثرة                                                                                                                                  التـــــــرب البنیـــــــة الحمـــــــراء فـــــــي حـــــــین تظهـــــــر الت

   .   )56 (                  بالتعریة األخدودیة 

  

                  الموارد المائیة    . 5

                                                                         المقصود بالموارد المائیة جمیع أشكال المیاه الموجودة في منطقة الدراسة بغـض   

                                                                             النظـر عـن مصـادر نشـأتها وتشـمل األمطـار والثلـوج والمیـاه الجوفیـة والمیـاه الســطحیة ، 

                                                                             واهم مظاهر التساقط المعروفة هي االمطار وقد سبق الحـدیث عنهـا امـا المیـاه الجوفیـة 

                                              وذلــك لكــون منطقــة الدراســة تقــع علــى ضــفة نهــر دیــالى                   ً       فــال تشــكل مصــدرا مائیــًا مهمــا 

                                                                                الــدائم الجریــان اوال ، وثانیــا ال تحتــاج البیئــة الحضــریة كمیــات كبیــرة مــن المیــاه كمــا هــو 

                                                                 الحال في البیئة الریفیة التي تعتمد على الزراعة وتربیة الحیوان .

                                                             

     .       22                                                              حوث والتربة ، تربة مشروع شرق السعدیة وتل سعیدة ، مصدر سابق ، ص                                 )  وزارة الري ، الشركة العامة للب55 (

                                                                                                        )  حمید علوان الساعدي ، مشاریع الري والبزل في محافظة دیالى ، رسـالة ماجسـتیر ، كلیـة االداب ، جامعـة بغـداد ، 56 (

  .    50     م ، ص    1989
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      (تنظر                                                               ویمثل نهر دیالى مصدر الماء الرئیس ، ولالستعماالت الحضریة كافة   

                                                               ) وینبع هذا النهر مـن األراضـي اإلیرانیـة ویتـالف مـن عـدة روافـد تتحـدد -  11–        الخارطة 

                                           ً                               لتشــكل النهــر الــذي یجــري باتجــاه جنــوبي غربــي مــارًا بمدینــة جلــوالء قبــل دخولــه بحیــرة 

   كــم   30                                                                  حمــرین ، ثــم یخــرج باالتجــاه نفســه لیصــب فــي دجلــة جنــوب مدینــة بغــداد بحــوالي 

) 57(   .   

                                                 الســتعمال البشــري فــي منطقــة الدراســة لقلــة الملوثــات فــي                    ومیــاه النهــر صــالحة ل

                                                                              اعالي النهر ، ویتصف النظام الهیدروكیمیائي للنهر بانخفاض نسبة المالح المذابة فـي 

                                                                      فصل الفیضان بینما تكون نسبتها اعلى في موسم الجفاف اال انها التشكل ضررا

   )  11         الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

                                           یـة فـي العـراق ، مطبعـة جامعـة بغـداد ، بغـداد ،                                                                )  وفیق الخشاب واحمد سعید حدید ، وماجد السـیدولي ، المـوارد المائ57 (

        .          91     م ، ص    1983
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                                                                         على االستعمال ، وكمیة الرواسب المذابة في میاه النهر قلیلـة جـدا وترتفـع نسـبة 

                         ، امــا العســرة الدائمــة فیــه    )  CL (        والكلــور    )  SO4 (                                    البیكاربونــات والمنغنســیوم والكبریتــات 

                                               قلیلة في منطقة الدراسة مقارنة مع اسفل النهر .

                                                                    وال تزیـــد نســـبة المـــواد العضـــویة عـــن الحـــدود الطبیعیـــة وان درجـــة تركـــز ایونـــات   

                                  وفـي الوقـت الـذي تـزود المـدن بالمیـاه    )58 (   %)    7.8                معتدلة اذ بلغت (   )PH (           الهیدروجین 

                        فـان مشـروع مـاء جلـوالء جـاء      )59 (                                                 من منابعها العلیا تحسبا من اختالطات المیاه القذرة 

                                        ل ظـــاهرة غیـــر صـــحیة ، وتمـــت معالجتهـــا بإنشـــاء                                توقیعـــه فـــي اســـفل المدینـــة وهـــذا یمثـــ

                                                                            (مشروع ماء الشهداء) والذي هو على وشك اإلنجاز اذ سیستلم میاهه من أعلى المدینة 

                                                                                 ، وبذلك ستتجاوز المدینة هذه المشكلة في المیاه . وعلى الرغم من أهمیـة النهـر لمدینـة 

                   ت الحضــریة فــي میاهــه                                                         جلــوالء اال ان المدینــة اثــرت بشــكل ســلبي فیــه ، اذ تلقــى الملوثــا

                                                                                مما یزید من نسـبة التلـوث مقارنـة مـع میـاه النهـر قبـل دخولـه المدینـة وكانـت المدینـة وال 

                                                                        زالــت تعــاني مــن قلــة میــاه الشــرب علــى الــرغم مــن وقوعهــا علــى ضــفة نهــر دیــالى لعــدم 

                                                                        كفــاءة مشــاریع میــاه الشــرب اذ كانــت اغلــب األحیــاء الســكنیة تحصــل علــى میــاه الشــرب 

                                                               یارات الحوضــیة او المقطــورات التــي تســحبها الجــرارات الزراعیــة اال ان            عــن طریــق الســ

                                                                         الجهــات المســؤولة زادت عنایتهــا فــي اآلونــة األخیــرة فــي تــوفیر میــاه الشــرب عــن طریــق 

                                                                                 انشاء مشاریع اسالة المیاه الحدیثة ، مع ذلك ال زالت المدینة تعـاني مـن قلـة كفـاءة هـذه 

                                       الســكان والمســاكن ، واكثــر المحــالت الســكنیة                                      الخدمــة تســبب الزیــادة المســتمرة فــي عــدد

                                                                           التـي تعــاني مــن تفـاقم أزمــة میــاه الشـرب هــي المحــالت الحدیثـة التــي تســلقت المرتفعــات 

                                                                              الجبلیة وتظهـر الحاجـة الـى المزیـد مـن المحطـات القـادرة علـى رفـع المیـاه الـى المنـاطق 

                                                             

  .  21-  20                                                                                 )   مهدي الصحاف ، الموارد المائیة في العراق وصیانتها من التلوث ، مصدر سابق ، ص ص 58 (

  .     172     م ، ص    1990                                                             )   عادل عبداهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، 59 (



48 
 

              وحــة فیهــا أثــرا                                                              المرتفعــة ان تــوفر میــاه نهــر دیــالى وبهــذه الخصــائص مــن حیــث قلــة المل

                                                                           مهمـــا فـــي عملیـــات البنـــاء واألعمـــار مـــن حیـــث قـــوة البنـــاء ونوعیتـــه وبالتـــالي تـــأثیره فـــي 

                         النسیج العمراني للمدینة

  

  المبحث الثاني

  تسمیة مدینة جلوالء وتاریخ نشأتھا وتطورھا

          التسمیة     - 1

    ْ        بالمـْد ) امـا   –                                  في معظـم المصـادر التاریخیـة (جلـوالء     ) (                    ورد اسم مدینة جلوالء 

                                                           القعقاع بن عمر التمیمي فقصرها مره ومدها في أخرى حیث قال :

ّ                ومهران َاذ عّزت علیه المذاهب                             ً  ونحن في جلوال قتلنا اتابرًا      َ         

   )60 (                            بنو فارس لما حوتها الكتاتیب                             ویوم جلوالء الوقیعة أفنیت

     هــ )   16 (                                                                وقد ارتبط اسم مدینـة جلـوالء بالواقعـة المشـهورة للعـرب مـع الفـرس سـنة

                                                            ، حین لملم الفرس فلول قواتهم المندحرة في معركـة القادسـیة سـنة    )61 (   م)    637         الموافق (

                                                             


ً        لاللتباس ان هناك مدینة مشهورة بافریقیا تحمل اسم جلوالء بینها وبین القیروان اربـع وعشـرون مـیًال ، وهـي          تحاشییا                                                                                              

                                                                                                    مدینة ازلیة مبنیة من الصخر . ینظر : شـهاب الـدین بـن عبـداهللا یـاقوت الحمـوي الرومـي ، معجـم البلـدان ، المجلـد 

   .     72     م ، ص    1989                 الثاني ، طهران ، 

ّ              )  صفّي الدین بن عبـد60 (                                                                                المـؤمن بـن عبـد الحسـن البغـدادي ، مراصـد االطـالع علـى اسـماء االمكنـة البقـاع ، دار احیـاء        

     .        343     م ، ص      1954                             التراث العربي ، مطبعة عیسى ، 

                   م) ، رسـالة ماجسـتیر    636  –   هــ   15                                                                        )   أیوب عبد الحمیـد مخلـف االحمـر ، معركـة القادسـیة واثرهـا فـي تحریـر العـراق (61 (

   .      193     م ، ص    1989                                 التربیة (بن رشد) ، جامعة بغداد ،                      (غیر منشورة ) ، كلیة 
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                                                                       هــ) وتجمعــوا فــي الموضــع الــذي تحتلــه مدینــة جلــوالء الحالیــة اذ دارت رحــى معركــة   15 (

ّ      شرسـة فســمیت جلــوالء الوقیعــة لمــا اوقــع بهـا المســلمون مــن الفــرس (وقتــل اهللا عــّز وجــل                                                                    

ْ                                         ء مائــة الــف َفجللــْت القتلــى المجــال فســمیت جلــوالء لمــا جللهــا مــن                  مــن الفــرس یــوم جلــوال     َ           

   .   )62 (                          قتالهم فهي جلوالء الوقیعة ) 

                                                                        وقـد اخـتلط اسـم جلـوالء بـالنهر الـذي تقـع علیـه المدینـة (جلـوالء اسـم لبلیـدة ونهـر 

   .   )63 (                                               تقع علیه عدة قرى من سواد بغداد من طریق خرسان ) 

                                                      الـى اقلـیم واسـع یمتـد علـى مجـرى نهـر دیـالى (جلـوالء طوسـج مـن                     وقد امتد اسـم جلـوالء

   .     )64 (                               طساسیج السواد في طریق خراسان ) 

                                                                    ویرجـع (غـي لسـترانج) اســم جلـوالء الـى الخلیفـة المســتوفي (سـمى المسـتوفي هــذا 

   .   )65 (            ً                      الن فیها رباطًا لملك شاه السلجوقي )   –           رباط جلوالء   –       الموضع 

                                              ع بین الناس ومتناقل عبرة األجیال ومفاده ان اسم                            وهناك تعلیل ألسم المدینة شائ

                                                                       المدینــة هـــو نحـــت لفظـــي لعبــارة ( جلولـــوالء) التـــي شـــاعت بــین الجنـــد المســـلمین خـــالل 

   .   ) (            معركة جلوالء 

                                خالل العهد العثماني ، فقد اختلفت                                         وقد أطلق اسم (قره غان) على مدینة جلوالء

                                                                              الروایـات فـي هــذا االسـم فكلمـة (قــره غـان ) فتعنــي بالتركیـة الـدم االســود ، ویـذكر الســید 

                                                             

     .       72                                                                           )  شهاب الدین بن عبداهللا یاقوت الحموي الرومي ، معجم البلدان ، المصدر نفسه ، ص62 (

     .        309     م ، ص    1850                                                                                          )  عماد الدین إسماعیل بن احمد المعروف بابي الفدا ، تقویم البلدان ، دار الطباعة السلطاني ، 63 (

           37                                    )   یاقوت الحموي ، المصدر السابق ، ص64 (

     .       57   ، ص      1954                                                               )  غي لسترانج ، بلدان الخالفة الشرقیة ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، 65 (

          المقصود بالعبارة ھل ترك الفرس ارض المعركة ام ال زالوا یقاتلون ؟                                                                 
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ـــــــــع                               ـــــــــى اشـــــــــجار الغابـــــــــة التـــــــــي تق                                                                                       خضـــــــــیر ( ان اســـــــــم قـــــــــره غـــــــــان جـــــــــاء نســـــــــبة ال

   .     )66 (                وسطها المدینة ) 

        وفــي عــام   )      (                     هــو تغیـر لكلمــة (قلغــان)                 ان اســم(قره غــان)   )67 (              ویـروي المعمــرون

                    وهـي تحمـل هـذا المسـمى      )   (                                          الغي اسم (قره غان ) واعیـد الیهـا اسـم جلـوالء       1940

      ً   حالیًا .

ـــة جلـــوالء  ـــْد   –                               ویـــرى الباحـــث ان اســـم مدین ْ  بالَم ـــة هـــو األرجـــح اذ تناقلتـــه اغلـــب   –   َ                                 كتاب

               هورة بـــین العـــرب                                                           المصـــادر بهـــذا الشـــكل ، وان اصـــل التســـمیة یعـــود الـــى الواقعـــة المشـــ

                                                             هـ ) . وال یخلو التعلیل المحلي السم المدینة (جلولوالء) مـن الصـحة     16             والفرس سنة ( 

                   ْ                                                           لكنه یفتقر الى السنْد التاریخي لسكوت المصادر التاریخیة التـي وقعـت بیـد الباحـث عـن 

        ٕ                                                             ذكره وٕارجاع االسم (قره غان) الى اللغة التركیة هو الصحیح الغبار علیه .

  

                                                             

         .            309   ، ص      1954                                                      )  خضیر عباس هذا هو لواء دیالى ، مطبعة شفیق ، بغداد ، 66 (

                                           )   لقاء مع السید فرج الصالحي وفیصل شفیق .67 (


  


                                                                                                        (القلغان) هو نوع من النباتات الطبیعیة تنمو في فصل الربیع ویمتاز بطعم خـاص یتناولـه النـاس بشـكله الطبیعـي فـي   

                                                              ُ   ّ     اثناء الخروج للتنزه في هذا الفصل ، وینطق على السنة العامة (الُكلّغان) .

 


  


ّ                                       وتخلیـدا لـذكرى معركـة جلـوالء اقتـرح السـید (محمـد دّرة) مؤلـف كتـاب لتـاریخ العـرب العسـكري علـى       1940       في عام                                                   

                                                                                                    الحكومة تغییر اسم (قره غان) واعادة االسم األول الیها (جلوالء ) فوافقت الحكومة على هذا االقتراح . ینظر : 

  .    52   ، ص      1990  ،            ) ، باریس 5                                                  محمد القیار ، معركة جلوالء ، مجلة المنظار ، العدد (
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  ة والتطـور النشـأ   -2

                                                                     تعـد مدینـة جلـوالء مـن مـدن الرعیـل األول للمـدن العربیـة اإلسـالمیة التـي وطأتهـا 

ـــــــــــة حـــــــــــین توجهـــــــــــت لتحریـــــــــــر العـــــــــــراق مـــــــــــن الســـــــــــیطرة                                     ـــــــــــوش التحریـــــــــــر العربی                                                                                            جی

   .   )68 (                   الساسانیة الفارسیة 

              ورها الــى ابعــد                                                       وتشــیر بعــض المصــادر التاریخیــة الــى ان مدینــة جلــوالء تمتــد جــذ

                                           واقعة جلوالء بقولـه ( ان یـزد جـرد قـد جمـع جمعـا    )69 (                            من ذلك التاریخ فیصف البالذري 

                                                                     عظیمــا ، وان الجمـــع بجلـــوالء ، فـــاخرج ســعد بـــن آبـــي وقـــاص هاشــم بـــن عتبـــة ، فوجـــد 

                                                                        األعاجم قد تحصنوا في جلـوالء وتعاهـدوا علـى المـوت ) . وحـین اتـى علـى ذكرهـا (غـي 

                                                             ، قــال فیهــا (ان مدینـة جلــوالء تحــف بهـا األشــجار والســور لهـا وتقــع علــى    )70 (         لسـترانج) 

                                                                               مقربة من هذه المدینة قنطره من بناء أال كاسرة  ، وهي تقع على النهر الذي تسیر منـه 

                                                                               السفن من بعقوبا الى باجسرا ) وقد أخذت مدینة جلوالء أهمیتها من موقعهـا السـتراتیجي 

                                     ّ    الــدفاع األخیــر الــذي ال تراجــع عنــه ، فقــد عــّدها                     ّ            ، ففــي الوقــت الــذي عــّدها الفــرس خــط

                  ضـراوة واقعــة جلــوالء                                                         العـرب المســلمون مفتــاح الشــرق الــذي البـد منــه ومــا یــدل علــى ذلــك 

                                 الـذي وقـع فیهـا فضـال عـن ان العـرب لـم                                               التي دارت بین الطرفین والعـدد الكبیـر مـن القتلـى 

                  علـى الـرغم مـن انهـا    )71 (       ) یومـا   80                                             یستطیعوا اقتحامها اال بعد حصار طویل امتد الى (

                   مدینة غیر مسورة .

                                                             

    .       207                                                                          )  محمد صالح ربیع ، اثر الموقع والموضع في نشأة مدینة جلوالء ، مصدر سابق ، ص68 (

  .     368     م ، ص    1959                                                                          )  ابي الحسن البالذري ، فتوح البلدان ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاهرة ، 69 (

  .    87                                             )  غي لسترانج ، بلدان الشرقیة ، مصدر سابق ، ص70 (

                 م) ، مصـدر ســابق ،    636  –   هـــ   15                                                                        )  ایـوب عبـد الحمیــد مخیلـف االحمـر ، معركــة القادسـیة واثرهـا فــي تحریـر العـراق (71 (

  .     194 ص
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                                                                     وقـد اسـتقر العـرب المســلمون فـي مدینـة جلــوالء بعـد طـرد الفــرس منهـا وقـد تركــوا 

                                                    ، وعــد ذلـك اول اســتیطان عربـي للمدینــة ، اال اننـا لــم نجــد    )72 (                    فیهـا أربعــة آالف فـارس 

                   والمعـالم المعماریـة    ً                                                                اثرًا للشواهد المادیة التي تمیزت بها المدینة العربیـة كالسـور والجـامع 

                                                                              العربیـة ویســتثنى مــن ذلـك انظمــة الشــوارع العضـویة التــي نراهــا الیـوم فــي محلــة العروبــة 

                                             والطلیعة وعلى أطراف محلة الوحدة والجماهیر .

                                                                 ویمكــن إرجــاع ضــمور مدینــة جلــوالء مــا بعــد الفــتح اإلســالمي الــى تراجــع أهمیــة 

                                  ة بعیـدا نحـو الشـرق ولـم تعـد المدینـة                                              موقعها ، اذ انـدفعت حـدود الدولـة العربیـة اإلسـالمی

                                                                        تمثـــل خـــط التمـــاس علـــى التخـــوم ، اال أنهـــا بقیـــت شاخصـــة فـــي طریـــق الزیـــارة والتجـــارة 

                                                                      والحــرب فضــال عــن ان إقلیمهــا عــد مــن اغنــى األقــالیم فــي تلــك المرحلــة فحــین أرســلت 

                                                                              غنائم جلوالء الى المدینـة المنـورة ، وقـد جعـل علیهـا عبـد الـرحمن بـن عـوف لحراسـتها ،

                                                                              فلما اصبح عمر بن الخطاب ونظر الى الغنائم فبكى ، قال ما أبكاك یـا امیـر المـؤمنین 

                                                                         ؟ فواهللا ان هذا لمـوطن شـكر ، قـال عمـر : فـواهللا ماذلـك یبكینـي ، وبـاهللا مـا اعطـى هـذا 

                                                   وقـــــــدر مـــــــا اصـــــــاب المســـــــلمون مـــــــن الغنـــــــائم                      )  73 (                           قومـــــــا اال تباغضـــــــوا وتحاســـــــدوا ) 

                                                       ) مثقـال مـن الفضـة وفـي مـوطن اخـر وقـف عبـداهللا بـن جـویر البجلـي          الف الـف    30    بـ (

ً                                         خطیبــا فــي قومــة یــوم واقعــة جلــوالء قــائًال ( اصــبروا لقتــال هــوالء الفــرس التماســا الحــدى                                   

      ).74 (                                                                             الحسنین فاما الشهادة فثوابها الجنة ، واما النصر والظفر وفیها غنى من العیلة ) 

                                                             

                                                                                                                   )  ابي حنیفة احمد بن داود الزینوري ، االخبار الطوال ، وزارة الثقافة واالرشاد القومي ، االقلیم الجنوبي ، اإلدارة العامة 72 (

  .     282     م ، ص 0   196            ، القاهرة ،    1           للثقافة ، ط

                                                                                                        )  قیس عبدالعزیز مهدي الـدوري ، معركـة نهاونـد (فـتح الفتـوح) ، رسـالة ماجسـتیر(غیر منشـورة) ، كلیـة التربیـة (بـن 73 (

  .    44   ، ص      2000                     رشد) ، جامعة بغداد ، 

                 م) ، مصـدر سـابق ،    636  –   هــ   15                                                                         )  ایوب عبد الحمیـد مخیلـف االحمـر ، معركـة القادسـیة واثارهـا فـي تحریـر العـراق (74 (

  .     139 ص
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                                         ن المـدن العربیـة بعـد الغـزو المغـولي واحـتالل                                    ولم یكن حال جلوالء افضل من مثیلتهـا مـ

                                                    م (فاصـــبح العـــراق وبضـــمنه مدینـــة جلـــوالء عرضـــة لالخطـــار وســـفك     1258          بغــداد ســـنة 

                              ، وربما تكون هـذه المرحلـة وراء    )75 (                                                الدماء وشاع فیه الخراب والدمار ولثمانیة اجیال ) 

                                               اختفاء الشواهد المعماریة اإلسالمیة من المدینة .

                                                  ل وكســر شــوكتهم اســتعادت المدینــة أهمیتهــا لتصــبح مســرحا                  وبعــد تراجــع المغــو 

                                                                                تتصـارع فیـه األطمـاع الفارسـیة والعثمانیـة التــي انتهـت بهزیمـة العثمـانیین علـى یـد الشــاه 

                                     م ممـا أدى الـى توافـد التجـار اإلیرانیـون     1507                                  إسماعیل الصفوي بعد سـقوط بغـداد سـنة 

                              مدینـة ممـا أدى إلـى ازدهارهـا مـن                                                 وزوار العتبات المقدسـة الـى العـراق مـن خـالل إقلـیم ال

                                                                              جدید اال ان ذلك لم یدم طویال ، اذ هزم الفرس على ید العثمانیین فـي معركـة جالـدیران 

   .   )76 (                              م التي لم تقم لهم بعدها قائمة     1514    سنة 

كل ان ما رافق الحكم العثماني من فقر وجوع ومرض تجّسَد بابشع صوره في مدینة جلوالء فسلبت منھا ارادتھا وفقدت 

  شيء حتى اسمھا العربي الذي استبدل باالسم التركي (قره غان) .

ومنذ بدایة القرن العشرین شھدت مدینة جلوالء نمواً سكانیاً وعمرانیاً متسارعاً ، بعد ان استعادت اھمیة موقعھا 

والء مركزاً م وعد مدینة جل 1958الستراتیجي وظھور وظائف حضریة جدیدة خاصة بعد استحداث ناحیة جلوالء عام 

  اداریاً لھا .

لقد خصت االحداث التأریخیة المتتالیة مدینة جلوالء بخصائص وظیفیة ومعماریة متمیزة لكل مرحلة من مراحل تطورھا 

  والتي سنتناولھا الحقاً .

  

  

  الخـالصـة

                                                                      مـن خـالل دراســة المعطیـات الطبیعیــة والتاریخیـة لنشـأة مدینــة جلـوالء وتطورهــا ، 

                                                      جلیـــا مـــن خـــالل مالزمتــه لنهـــر دیـــالى الـــدائم الجریـــان فـــي منطقـــة                 یظهــر اثـــر الموضـــع 

                                                                         الدراســـة الواقعـــة جنـــوب خـــط الزراعـــة الدیمیـــة ممـــا جعـــل الســـكان اكثـــر التصـــاقا بهـــذا 

                                                             

  .     131     م ، ص    1941                                                                                    )  جعفر الخیاط ، أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث ، مطبعة التفییض األهلیة ، بغداد ، 75 (

  .     138                  )  المصدر نفسه ، ص76 (
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                                                                           الموضــع . وهــذا مــا دفــع ســكان المنــاطق المجــاورة الهجــرة نحوهــا واالســتقرار فیهــا ممــا 

                       ن خـالل تركیبـه الجیولـوجي                                                   اسهم في نموها وتطورهـا ، وقـد هیـا موضـع مدینـة جلـوالء مـ

                                                                                 وطبیعة تربة مواد البناء المحلیة ، التي انعكست علـى طبیعـة التركیـب العمرانـي للمدینـة 

                                                                   ، فضال عن أشكال سطح األرض المتموجة فرضت على السكان نمطـا معماریـا خاصـا 

                                     مما أعطى للمدنیة طابع مدن الجبال . 

ویبدو اثر الموقع واضحا في نشأة المدینة وتطورھا من خالل فرص العمل التي ھیأھا موقعھا المتوسط بین إقلیمین 

متباینین في الطوبوغرافیة واإلنتاج ، والمزیة العقدیة األخرى التي ھیأھا ھذا الموقع قد اسھم في نشأة المدینة وتطورھا 

تضمر تارة حتى تعود مزدھرة تارة أخرى إذ إن موقعھا في مفترق طرق ودیمومتھا وجعلھا تقارع النكبات ، وما ان 

المواصالت شرق العراق لم یفقد أھمیتھ على مر العصور ، ولم یقتصر أھمیة موقع المدینة على النشاط االقتصادي بل 

  ان موقعھا من المواقع االستراتیجیة الذي حسمت فیھ اكبر المعارك بین اإلمبراطوریات القدیمة 

                                                                     على الرغم من أهمیة موضع المدینة وموقعها في نشـأتها وتطورهـا إال إن الـذي   و 

                                                                       ظهــر أن مدینــة جلــوالء لــم تكــن متطفلــة علــى التجــارة فحســب و إنمــا هــي مــن المنــاطق 

           ً                         الغنیة جدًا كما شهد التاریخ بذلك . 

                            أهمیــة موقعهــا علــى اثــر االحــتالل                                         وفــي التــاریخ الحــدیث اســتعادت مدینــة جلــوالء

                                               إذ جعلهــا اإلنكلیــز عقــدة مواصــالت للســكك الحدیدیــة فــي       1918                    اإلنكلیــزي للعــراق عــام 

ـــدة لشـــبكة مـــن طـــرق الســـیارات المتجهـــة مـــن والـــى المحافظـــات                                                                       الشـــرق وهـــي الیـــوم عق

            الشمالیة .
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  الفصل الثاني
  

  املعطيـات السكانيـة
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   المـدخـل

یتفق الجغرافیون على ان الجغرافیة هي علم المكان ، وال یختلفون في أهمیة 

العنصر البشري ، فإهمال العنصر البشري یعني دخول الجغرافیة ضمن نطاق العلوم 

الطبیعیة ، فالنظرة البیئیة المتكاملة في الجغرافیة هي التي تمیزها من العلوم األخرى ، 

ان هي اإلنسان (السكان ) ، واألرض (الطبیعة )، فالجغرافیة تتكون من ثالثة أرك

واعمال اإلنسان (الحضارة ) . واإلنسان هو قمة الهرم الجغرافي ، فهو المنشئ والمنظم 

وبما ان المدینة هي مركب  ) 77(لمظهر األرض الحضاري والمنتفع من عمله و إنتاجه 

المعقول دراسة هذا  اقتصادي معقد یدیره االنسان  تتألف من منشات وبشر، فلیس من

وحدها ، وترك اإلنسان الذي یعد المخطط والموجه والمنظم للمدینة المركب االقتصادي 

، وتمثل المدن الیوم بؤر تركز سكاني عالي الكثافة  )78(لحیاتها وعالقتها اإلقلیمیة 

، وفي منطقة الدراسة ضاقت  )79(نتیجة تزاحم السكان داخل إطار مساحة محدودة 

األرض المستویة عن استیعاب الزیادة المستمرة في عدد سكانها فكانت المرتفعات 

المجاورة هي االمتداد الطبیعي لالستعماالت الوظیفیة المختلفة وهذا ما دعا الى كشف 

 وتحلیل المعطیات السكانیة ، المتمثلة بالعوامل المؤثرة في نمو سكان منطقة الدراسة

  وهیكلیتهم وكثافتهم وعلى النحو االتي :  

  

                                                             

)77 (    Trewatha , Galenn , 1 .  The case for  popula�on  Geography , Annals of  the 

Associa�on of American Geography ,(1953) 43 , P.P.17-79 . 

 .  216)  عبدالرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ،صدر سابق 78(

)  صالح حمید الجنابي ، مركز المدینة االقتصادي ، دائرة في المركب الحضري ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، 79(

 . 5م ، ص1985،  16المجلد 
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  المبحث األول

  نمو سكان مدينة جلوالء والعوامل المؤثرة فيه

  نمـو السكـان   .1

على الرغم من عراقة مدینة جلوالء فهي تعد من المدن اإلسالمیة المبكرة خارج 

ت من إهمال كبیر الجزیرة العربیة ، اال ان حظها لم یكن اوفر من مثیالتها ، فقد عان

م حتى مطلع القرن العشرین فكادت ان 1258بعد سقوط الدولة العربیة اإلسالمیة سنة 

تختفي معالمها الحضریة بعد ان فقدت معظم سكانها بید انها نهضت من جدید على 

  م .1918اثر إنشاء محطة قطار جلوالء عام 

جذب الكثیر من لقد هیأت محطة القطار فرص عمل كبیرة فكانت بمثابة نقطة 

ً                           السكان لغرض العمل والسكن الدائمي ، فضال  عن إنشاء معسكر جلوالء عام  م 1936                                     

وما اسهم فیه من استیطان تمثل بنقل العسكریین لعوائلهم بالقرب من مقر عملهم وقد 

أسهمت عوامل الطرد في إقلیمها واألقالیم المجاورة والسیما مدینة السعدیة اذ هاجر 

ها إلى منطقة الدراسة فالتمعن في اصل بعض األحیاء السكنیة في الكثیر من سكان

، وذلك بحكم  )80(مدینة جلوالء یجد إن أحیاء كاملة هم من أهالي مدینة السعدیة 

العالقة التاریخیة إذ كانت مدینة جلوالء قصبة تابعة إلى ناحیة السعدیة ، وكون 

قرب المسافة بینهما ، التي ال المدینتین ترتبطان بطریق بري وخط السكك الحدید ، و 

كم )من جهة ، فضال عن العالقات االجتماعیة التي تربط سكان 15تزید على       (

المدینتین من جهة أخرى . وما أصاب ناحیة السعدیة ، وناحیة قرة تبه المجاورة من 

                                                             

 ) الدراسة المیدانیة . 80(
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اضرار جراء طغیان بحیرة حمرین على مساحات واسعة من األراضي الزراعیة والتي 

  لى هجرة أعداد كبیرة من سكانها إلى مدینة جلوالء من جه أخرى .أدت إ

) إن عدد سكان مدینة جلوالء قد بلغ -14–) و( الشكل -7–ویظهر من (الجدول 

م في حین تضاعف هذا العدد في السنوات الثماني 1957) نسمة في عام 6416(

) 5863رها (م أي بزیادة مطلقة قد1965) نسمة عام  12279الالحقة لیصل إلى (

%) وبمعدل 91.4) نسمة ، وبنسبة زیادة بلغت (733نسمة ، وبزیادة سنویة قدرها (

%) . ویرجع سبب 3.1) وهو أعلى من معدل النمو في القطر ، والذي بلغ (8.6نمو (

هذه الزیادة السریعة والمفاجئة فضال عن العوامل السابقة الى استحداث ناحیة جلوالء ، 

م تابعة إلى 1958ركزا إداریا لها ( بمستوى مركز ناحیة ) في عام وعد مدینة جلوالء م

قضاء خانقین ، والذي هیا فرص عمل جدیدة وزاد من قوة جذبها لسكان إقلیمها 

) 19268واألقالیم المجاورة واستمرت هذه الزیادة باالرتفاع حتى بلغ عدد سكانها ( 

وزیادة سنویة بلغت  ) نسمة6989م أي بزیادة مطلقة قدرها (1977نسمة عام 

) نسمة وهي بهذه الزیادة تكون اعلى من نسبة الزیادة التي طرأت على إقلیمها 582.4(

          ً                       %) وهي ایضا  أعلى من نسبة الزیادة 56.9نسمة ونسبة زیادة بلغت ( 563والبالغة 

%) نسمة .وبمعدل نمو قدره 30.4السنویة التي طرأت على سكان االقلیم والبالغة   (

ة وهو اعلى من معدل النمو في القطر والمحافظة واإلقلیم والذي بلغ ) نسم3.8(

  %) نسمة على التوالي .2,2%) و(3,3(

م فقد شهدت للمدینة قفزة سریعة وواضحة في عدد سكانها اذ 1987اما في عام 

)عن التعداد السابق ،  أي 7378) نسمة ، وبزیادة مطلقة قدرها (26666بلغ عددهم (

%) نسمة وهي بهذه 38.4) نسمة ونسبة زیادة سنویة بلغت (740رها (بزیادة سنویة قد

النسبة تكون اعلى من نسبة الزیادة السنویة التي طرأت على سكان االقلیم والمحافظة 
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%) على التوالي وبمعدل نمو 63.4%) و (13.2من المدة نفسها والتي بلغت فیهما (

لیم والقطر والذي بلغ كل منها ) نسمة وهو اعلى من معدل النمو في اإلق3,3بلغ (

%) نسمة ویرجع ارتفاع 5%) واقل من معدل النمو في المحافظة والذي بلغ (2.8(

معدل النمو غیر الطبیعي في المحافظة الى تغییر الحدود االداریة لها وذلك بفك 

ارتباط فضاء المدائن وناحیة الراشدیة من محافظة بغداد وأضافتهما الى محافظة دیالى 

  ن انخفاض معدل النمو في منطقة الدراسة مقارنة بالمـدة السابقة       ، ا
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  المصدر : الجدول من عمل الباحث باالعتماد على 

  . 957الجمهوریة العراقیة ، وزارة الداخلیة ، مدیریة الشؤون العامة ، إحصاء السكان لعام -1

  . 965الجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد لعام -2

  م محافظة دیالى. 1977الجمهوریة العراقیة،وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد لعام -3

  محافظة دیالى . 987نتائج التعداد لعام الجمهوریة العراقیة ، وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، -4

  محافظة دیالى . 997التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد لعام  هیئةالجمهوریة العراقیة ، -5

  )3شكل (

  م)1997-م1957نمو سكان مدینة جلوالء للمدة من (

  

  

  

  

  

  

  

  

، 1957المصدر :الشكل من عمل الباحث اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان لألعوام (

1965  ،1977  ،1987  ،1997 (  
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هو لیس حالة خاصة وانما هو حالة عامة في القطر بسبب اآلثار التي رافقت 

الحرب العراقیة اإلیرانیة ، ومع ذلك فقد بقیت مرتفعة مقارنة بالعراق واإلقلیم السباب 

خاصة والمتمثلة بالهجرة الكبیرة من المستوطنات الحدودیة التي طالتها الحرب لقد 

 جذبتدینة خانقین والتي قست علیها الحرب كثیرا ، فتأثرت مدینة جلوالء بمعاناة م

 1997أعداد كبیرة من سكان مدینة خانقین وكادت ان توقعها في أسرها اما في عام 

) نسمة أي بزیادة مطلقة قدرها 30273فقد ازداد عدد سكان مدینة جلوالء فوصل الى (

) نسمة 361یة قدرها (سنو ) نسمة على التعداد السابق والتي شكلت بدورها زیادة 3607(

نسبة الزیادة في اإلقلیم والمحافظة %) نسمة وهي اقل من 13.5أي بنسبة زیادة قدرها (

%) على التوالي وقد انخفض معدل النمو في هذه 18.2%) و (24والتي بلغت فیهما (

% فقط وهو اقل بكثیر من معدل النمو في العراق والمحافظة واإلقلیم اذ 1.3المدة الى 

%) على التوالي ، ان تراجع معدل النمو للمدینة 2.2%) و (1.7%) و (2.6بلغ (

ً                   مقارنة بالمدة السابقة یرجع الى أثار الحصار االقتصادي فضال  عن الظروف الخاصة                                                        

، اذ اصبح هذا اإلقلیم یعیش في  1991إلقلیم كردستان التي خلقتها أحداث عام 

الى الهجرة ، سیما وان عدد كبیر ظروف اقتصادیة افضل ، مما دفع سكان المدینة 

ً                                       من سكانها ینتمون عرقیا  لهذا اإلقلیم ، فضال  عن غرق الشارع الدولي القدیم في بحیرة                    ً                     

حمرین والذي یربط المدینة بمركز المحافظة والعاصمة ، وكون الشارع الجدید الذي 

یة بعیدا إنشاء حول الطرف الجنوبي للبحیرة ویتجه مباشرة نحو مدینة خانقین الحدود

عن منطقة الدراسة ولذلك اثر الشارع الجدید سلبا في نشاط المدینة االقتصادي مما 

ً  دفع عدد غیر قلیل من سكانها الى الهجرة والس یما القادرین منهم على العمل فضال                                 ّ                                         

  عن وصول المدینة الى درجة االمتالك .
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وعوامل  وللوقوف على حركة هجرة السكان والتي تأرجحت بین عوامل الجذب  

                         ً                                                  الطرد سنتناول دراستها الحقا  لغرض الكشف عن مدى إمكانیة المدینة في التأثیر في 

سكان المدن الصغیرة والقریبة منها واثر ذلك في نموها وتطورها واستعماالت أرضها 

  المختلفة .

  صافي الهجرة   .2

الهجرة من الظواهر االجتماعیة واالقتصادیة التي رافقت المجتمع السكاني هي 

  بنوعیها :

  )  Out Migrationالهجرة الخارجیة (  ـ

) وتعد األخیرة من اكثر الظواهر السكانیة In Migrationالهجرة الداخلیة (  ـ

  .   )81(     ً                                تعقیدا  بسبب آثارها ونتائجها المتعددة   

وتعرفها األمم المتحدة ( بأنها شكل من أشكال الحركة المكانیة بین إقلیم  واخر 

م     (بأنها 1962) لعام 89ي العراق عرفها قانون األحوال المدنیة المرقم (. وف )82() 

یر في محل اإلقامة الدائم من منطقة أمین سجل مدني إلى منطقة أمین سجل مدني یتغ

  . ) 83(آخر بغیة االستقرار في المكان الجدید ) 

                                                             

غیر ()  حسن محمد حسن ، الهجرة المعاكسة في العراق ، دراسة تطبیقیة على قضاء الخالص ، رسالة دكتوراه 81(

 .  18م ، ص1995، كلیة االداب ، جامعة بغداد ، )منشورة

 .   119م ، ص1982)  فوري سهوانة ، مبادئ الجغرافیة ، الطبعة االردنیة ، الجامعة االردنیة ، عمان ، 82(

، مطبعة دار السالم بغداد 1م، ط1977- م1947ابراهیم السعدي ، الهجرة الداخلیة للسكان في العراق  )  ریاض83(

 . 5م ، ص1976،
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إعادة وتعد دراسة الهجرة من الموضوعات ذات األهمیة الكبیرة ألنها تسهم في 

توزیع السكان ، وقد واجه الباحث مشاكل كثیرة في هذه الدراسة تمثلت بقلة البیانات 

وعدم دقتها فضال عن ضعف االستجابة في اإلجابة عن االستبانة لخصوصیة مجتمع 

. مما انعكست على النتائج فجاءت في بعض  )(منطقة الدراسة وانتماءاته العرقیة 

  جوانبها غیر دقیقة ومجانیه للواقع أحیانا . 

ولدراسة صافي الهجرة البد من البحث عن أهم الطرق التي تناولت هذا النوع 

من الدراسة . منها طریقة محل المیالد ، وطریقة اإلحصاءات الحیویة ، وطریقة نسبة 

لقومي والتي اعتمد علیها الباحث لتوفر بیاناتها من البقاء ، وطریقة معدل النمو ا

  م) .1997م ،1987م ،1977التعدادات األخیرة للسكان (

 –م1977) ان حجم صافي الهجرة للمدة من عام (-8–ویظهر من (الجدول   

) . وهذا یعني ان منطقة الدراسة كانت منطقة 8651-م) كان سالبا اذ بلغ (1987

دة ، وكذلك الحال مع عموم حضر قضاء خانقین وناحیة طاردة للسكان في هذه الم

  ) على التوالي .4216-) ، ( 48845- السعدیة المجاورة إذ بلغ (

                                                             
   . یتالف سكان مدینة جلوالء من ثالث قومیات هي العربیة والكردیة والتركمانیة 
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8

19771987



197719872131

1234567

2420544435772015230.83251

561695405621130.03760.869648845886

192682666673980.3830.449865137.6

7396933319370.2620.57042.6450

  ) .1987،  1977عمل الباحث باالعتماد على نتائج التعدادات العامة للسكان (المصدر : الجدول من 

                                                             

                                   ً       ً                    تم استخدام حضر محافظة دیالى معیارا  اساسیا  ، اما الرموز فهي : *

) معدل 5) الفرق بین التعدادین على التعداد االول ، (4) ، الفرق بین التعدادین ، (3) التعداد الثاني ، (2د األول ، ()التعدا1(

) 7التعداد االول ، (× ) تغییر السكان 6معدل التغییر في (حضر المحافظة) المعیار االساس ، ( –التغییر في المركز الحضري 

. للمزید ینظر : رعد مفید احمد الخزرجي ، التباین المكاني للسكان في  100) ×  2 \دادین مجموع التع \((حجم صافي الهجرة 

     36م ، ص2002، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ،  )غیر منشورة() ، رسالة ماجستیر2000- 987قضاء بعقوبة (

        6       

     1+2  

       2  

×100  
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ومن خالل البحث والتحلیل وكون الباحث قریبا من منطقة الدراسة اتضح ان 

  هذه النتائج مضللة وبعیدة عن الواقع ، ویرجع ذلك لعدة أسباب منها :

جري في ظروف الحرب م الذي ا1987عدم دقة البیانات الواردة في تعداد عام   أ.

، وتردد السكان عن اإلدالء بالمعلومات الدقیقة ، ال سیما إذا علمنا إن هناك 

جفوه بین السلطة المركزیة وابناء القومیة الكردیة الذین یشكلون نسبة كبیرة من 

  سكان منطقة الدراسة .

 إن مركز المحافظة الحضري والبعید عن جبهات الحرب استقطب أعدادا كبیرة  ب.

من المهاجرین مما أدى إلى اتساع الفجوة في حجم التغییر بین حضر سكان 

منطقة الدراسة مقارنة مع حجم التغیر في عدد سكان حضر المحافظة والتي 

اتخذها الباحث معیارا أساسیا الستخراج حجم صافي الهجرة ومعدلها ، فكانت 

نت تمثل المالذ النتائج سالبة ، أغفلت قوة جذب المدینة في الوقت الذي كا

ّ  األمن لسكان المناطق الحدودیة التي طالتها الحرب ، فضال عن كونها ب ر    َ                                                             

  األمان لسكان القرى التي أغرقتها بحیرة حمرین .

  

ان معظم المهاجرین ال یبالون في عملیة نقل مقر إقامتهم بدوائر األحوال   ج.

  المدنیة ، وغیاب قوانین ملزمة ترغمهم على ذالك . 

) فهي اقرب إلى الواقع إذ أظهرت ان -9–تائج التي افرزها (الجدول أما الن

م ) موجب ، وان منطقة الدراسة 1997-م1987حجم صافي الهجرة للمدة من عام (

) نسمة أي بمعدل  1483أصبحت منطقة جاذبة للسكان ، اذ بلغ حجم صافي الهجرة (

قضاء والذي بلغ فیه   % ) من سكان المدینة وهو اقل مما هو علیه في حضر ال5.2(
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) 1060) واعلى مما هو علیه في ناحیة السعدیة المجاورة والتي بلغ فیها ( 12406(

نسمة ، ومن خالل البحث والتحلیل اتضح ان سبب هذا التغیر في صافي الهجرة لهذه 

  المدة یرجع الى :

9

19871997

198719972131

123456

443577478903353260.079651

5405670769167130.30910.22951240619.883

266663027336070.13520.055614835.209

93331113618030.19310.1135106010.357

                                      ً       المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا  على :

  م . 1997،  1987نتائج التعدادین العامین للسكان - 1

        6       

     1+2  

       2  

×100  
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) ،    2000-1987رعد مفید احمد الخزرجي ، التباین المكاني للسكان في قضاء بعقوبة (-2

  . 112سابق ، ص مصدر 

  

 1988الهجرة العائدة فبعد ان وضعت الحرب العراقیة اإلیرانیة أوزارها في عام   أ.

م عادت أعداد كبیرة من المهاجرین ، الذین هاجروا الى إقلیم كردستان هربا من 

  المشاركة في هذه الحرب .

زادت ظروف الحصار االقتصادي من قوة جذب المدینة ، اذ فرص العمل   ب.

الكبیرة والسیما بعد ان اصبح إقلیم جلوالء إقلیما زراعیا متخصصا في زراعة 

قلیمها واألقالیم المجاورة اصبحوا                                         ٕ                                 (فستق الحقل) الى درجة ان سكان المدینة وا 

نتوج ، لذلك فان االقلیم غیر قادرین على تلبیة متطلبات العمل الزراعي بهذا الم

ً             الزراعي امتد لیصل تاثیرة الى المحافظات الجنوبیة ، فضال  عن الوظیفة                                                      

ً                   التجاریة التي شهدت نموا  كبیرا بحیث أصبحت المدینة میناء  بریا یضج بالحركة                                 ً                      

، بعد ان  )(وتبادل السلع ، فراجت فیها التجارة الشرعیة وغیر    الرسمیة 

انفصاال شبه تام عن السیادة المركزیة بعد أحداث عام انفصل اقلیم كردستان 

م ، وكذلك راج هذا النوع من التجارة عبر الحدود اإلیرانیة بعد ان شاع  1991

همال القائمین على ضبط الحدود بواجباتهم .                                    ٕ                                          الفساد اإلداري بین أجهزة الدولة وا 

تبه بسبب استمرار استمرار بحیرة حمرین بطرد سكان قریة ناحیتي السعدیة وقره   ج.

غراقها مسافات جدیدة من األراضي الزراعیة ، مما ادى الى طرد ا         ٕ                                                          تساعها وا 

                            ً      ً                           سكانها فضال عن انها ألحقت ضررا  كبیرا  في األساس االقتصادي لمدینة 

  السعدیة ، فأصبحت جلوالء محط أنظار المهاجرین منها .

                                                             
  المتعارف علیها .    التجارة غیر الرسمیة ، تعني (التهریب) وعدم الخضوع لقوانین التجارة 
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قل مقرات اقامتهم في ان تطبیق نظام البطاقة التموینیة دفع المهاجرین الى ن  د.

سجالت األحوال المدنیة وادى ذلك الى االنعكاس اإلیجابي على المعلومات الواردة 

  في التعداد األخیر . 

ویعود ارتفاع حجم صافي الهجرة لمدینة خانقین مقارنة بمنطقة الدراسة الى إیقاف 

  . العملیات العسكریة وعودة المهجرین بعد ان عادت الیها الحیاة من جدید

وشهدت مدینة السعدیة ارتفاعا في صافي الهجرة في نهایة عقد التسعینیات ، بعد ان 

تراجعت بحیرة حمرین ووصلت الى حد الجفاف في أواخر العقد األخیر من القرن العشرین ، 

                 ً                                                           وعودة الحركة نسبیا  على الطریق القدیم ، الذي یربط المحافظات الوسطى والجنوبیة 

  والمار في مدینة السعدیة . بالمحافظات الشمالیة 

ان الزیادة الطبیعیة والهجرة التي شهدتها مدینة جلوالء في الحقبة الماضیة تلزم من 

الضروري وضع حسابات مستقبلیة للفعالیات االقتصادیة بشكل یتناسب مع الزیادة في عدد 

د سكان المدینة سكانها مستقبال ، وهذا ما یدفعنا الى الخوض في اهمیة التوقع المستقبلي لعد

.  

  التوقعات المستقبلیة للسكان    .3

ان الهدف من دراسة سكان المدن ال ینحصر في معرفة المتغیرات السكانیة 

التي طرأت خالل في المراحل السابقة او في مدة الدراسة من زیادة او نقصان 

لى ومعدالت نمو كفاءة المدینة ومداها في إعالة سكانها فحسب وانما یتعدى ذلك ا

التنبؤ بمستقل عدد السكان لمواجهة متطلبات برامج التخطیط والتنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة التي ینبغي ان تكون أسرع من النمو السكاني مما یتطلب وضع هذه 
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، سواء كان ذلك   )84(الدراسات بأیدي المعنیین بأمور التنمیة والتخطیط في الدولة 

) ام كان بالتنمیة اإلقلیمیة (  Local Planning(     ً                        متعلقا  بمخطط التنمیة المحلیة 

Regional Planning لقد شهدت منطقة الدراسة تطورا  كبیرا  في عدد سكانها (                ً      ً                             

م تضاعف سكانها الى اكثر من ستة 1997م الى عام 1957فخالل المدة من عام 

 أضعاف ، والسؤال الذي یطرح هنا ، ما مستقبل المدینة ؟ وفي أي تجاه تسیر وفق

إمكاناتها   الحالیة ؟ ولإلجابة عن هذا السؤال اعتمد الباحث على طریقة معادلة النمو 

  اآلتیة :

Pn = Po ( 1 + R ) t )(  ، للتنبؤ بعدد السكان المتوقع ووضع هذه الفائدة بأیدي المعنیین

  بشؤون التنمیة والتخطیط في القطر .

%) باالعتماد على 3،1مقدارها ( وقد اعتمدنا على نسبة النمو لسكان المدینة والتي

م) وجعل هذه السنة سنة االساس والتي بلغ عدد سكان المدینة فیها 1997التعداد األخیر (

) نسمة إناث . وبعد تطبیق المعادلة 15255) ذكور و (15018) نسمة منهم (30273(

م) 2007() نسمة لعام 34446                ً                                      المشار الیها انفا  ظهر ان عدد سكان المدینة سیرتفع الى (

) نسمة إناث أي بزیادة مطلقة  17385) نسمة ذكور و (17088موزعین بحسب النوع إلى (

%)  8،13) نسمة ونسبة زیادة بلغت (417) نسمة ،و زیادة سنویة قدرها (4173قدرها (

 49.6) أي نسبة (2070%) وهذه الزیادة موزعة على أساس النوع الى (3،1ومعدل نمو (

) وتوقع ان یزداد عدد  - 10–)  (الجدول 50.4اث أي نسبة () إن2103% ) ذكور و(

                                                             

، ) غیر منشورة()   زهران عبد اهللا ناصر الدواشدة ، قضاء المحمودیة ، دراسة في جغرافیة السكان ، رسالة ماجستیر 84(

 . 149، ص  1985كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، الجامعة اللبنانیة ، 

    حیث انPn  ، عدد السكان المتوقع =Po  ، عدد السكان في سنة االساس =R  ، نسبة النمو السكان =t  عدد =

السنوات بین سنة التبؤ وسنة االساس . ینظر : عبد الحسین جواد السریح واخرون ، النمو الكمي للتعلیم العام في 

 .  463، ص 1986اقلیم البصرة ، مجلة كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، 
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) نسمة  8923) أي بزیادة مطلقة قدرها (39196) الى (2017سكان منطقة الدراسة عام (

  % ) . 29.47،ونسبة زیادة تصل الى (

واستندت هذه النتائج الى افتراض عدم حدوث تغيرات اجتماعية واقتصادية او سياسية مهمة من 

تنعكس سلبا او إيجابا على معدالت النمو السكاني ، اال ان هذا ال يقلل من أهمية هذه النتائج  شانها ان

فهي اقرب صورة لمستقبل المدينة السكاني يمكن االعتماد عليها في وضع الخطط االقتصادية والتربوية 

ستقبلية للسكان ، وتخطيط القوة العاملة . وتبقى دراسة النمو السكاني وصافي الهجرة والتوقعات الم

قلصرة عن إعطاء الصورة الحقيقية للمعطيات البشرية لمنطقة الدراسة ، ما لم تلحق تلك الدراسة بدراسة 

  هيكلية السكان ، والتي سنتناولها الحقاً .

  

  

  

  

10

2007

1997
2007

15018

15255
1.310

17088

17358

2070

2103

207

210

49.6

50.4

30273344464173417100

  

معادلة و  1997المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمادا على نتائج التعداد العام لسكان عام 

                        ً   النمو المشار الیها انفا  .
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  المبحث الثاني

  هیكـلیـة السكـان

یقصد بهیكلیة السكان والخصائص السكانیة والتركیب السكاني ، والمقصود 

للسكان التي یمكن  )quentitive Aspect(بالتركیب السكاني الخصائص الكمیة 

الحصول علیها من بیانات التعدادات العامة للسكان ، منها بیانات تخص العمر 

وأخرى تخص النوع والحالة الزوجیة وثالثة تخص تركیب األسرة والنشاطات االقتصادیة 

، وقد توجهت عنایة الجغرافیین نحو دراسة التركیب السكاني ألهمیة ذلك في ) 85(

المجتمع االقتصادیة واالجتماعیة التي ستؤدي إلى إمكانیة تحدید الحاجة الى  نشاطات

الخدمات التعلیمیة والصحیة والوقوف على طاقة المجتمع اإلنتاجیة من خالل تحدید 

حجم الفئة العاملة ونوعها والفئات المعالة وذلك یعد اإلنسان هو المنتج والمستهلك في 

ركیب النوعي والعمري واالقتصادي لسكان منطقة أن واحد وسنؤكد على دراسة الت

الدراسة لغرض الوصول الى نتائج یمكن ان تسهم في تحقیق تنمیة شاملة للمدینة 

قلیمها .    ٕ         وا 

  

  

                                                             

 .    610م ، ص2000، دار الكتب ، جامعة الموصل ،  2، جغرافیة السكان ، ط )  طه حماد الحدیثي85(
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  التركیب النوعي   .1

،  )86(یقصد بالتركیب النوعي للسكان نسبة عدد الذكور لكل مئة من اإلناث 

عیة المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة وتنعكس االختالفات بین الذكور واإلناث على نو 

وعلى قوة العمل ومعدالت الوفیات والوالدات والهجرة والتوزیع المكاني والمهني للسكان 

، ومعرفة أعداد اإلناث في سن اإلنجاب ، اذ یمكن تهیئة الفرص للتنبؤ بالتوقعات  )87(

  . )88(المستقبلیة للسكان 

    ً                            واضحا  بین نسبة الذكور واإلناث في                ً  ) ان هناك تباینا  11ویتضح من الجدول (

م ، ومنها ان نسبة الذكور كانت اكبر من نسبة اإلناث 1997- م1965منطقة الدراسة للمدة 

%) ولهذا التباین اثر في جملة من األمور سواء 42.4% ، 57.6وعلى التوالي ( 1965عام 

  االقتصادیة منها او الدیموغرافیة او االجتماعیة .

ة النوع تباینت هي األخرى ففي الوقت الذي بلغت فیه حوالي وقد اتضح ان نسب

%) للمدینة منطقة الدراسة ، انخفضت على مستوى اإلقلیم والمحافظة والقطر وعلى 136(

%) ، ومن خالل البحث والتحلیل في أسباب ارتفاع 104%) ، (105%) ، (119التوالي (

  تبین ما یاتي : 1965نسبة النوع في المدینة في عام 

  فقدان الدقة في لبیانات لجهل السكان والقائمین بالتعداد بأهمیتها .  أ.

هجرة اعداد كبیرة من الذكور الى منطقة الدراسة للعمل فیها من األقالیم المجاورة   ب.

لتوفر فرص عمل مع وجود قوة طرد سكاني في األقالیم المجاورة ، والمتمثلة بقلة 

                                                             

 .    538)  المصدر نفسه ، ص86(

 .     146-145م ،  ص ص 1986)  عبد علي الخفاف ، جغرافیة السكان ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ، 87(

 .     277، ص 1978ئة العامة للكتاب ، االسكندریة ، )  یسري عبد الرزاق الجوهري ، مبادئ الجغرافیة والسكان ، الهی88(
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ً                   اعة الدیمیة ، فضال  عن غیاب المشاریع كمیة األمطار ، واعتمادهم على الزر                  

االروائیة الكافیة مما ادى الى وجود بطالة موسمیة في المستوطنات المجاورة ، مقابل 

توفر فرص العمل الكبیرة في المدینة التي هیئتها محطة القطار وزیادة عدد 

   م .    1958المسافرین علیها بعد ان أصبحت مركزا إداریا لناحیة جلوالء عام 

11

19651997
 )(

  سكان المدینة

)(

19657077

57.6

5202

42.4

12279

100
136119105104

197710464

54.3

8804

45.7

19268

100
119110100106

198713411

50.3

13255

49.7

26666

100
10110099100

1997
1518

49.6

15255

50.4

30273

100
98979999

م ، 1977م ، 1965المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على نتائج التعدادات العامة للسكان في القطر لألعوام (

  م ) 1997م ، 1987

                                                             
   یت بها مراكز الوحدات ظم وبالتالي لم تحظ بالبیانات التي ح 1958لم تخط جلوالء بصفة وحدة إداریة حتى عام

   . 1957اإلداریة في بغداد عام 

 

                        ینظر : طه حماد الحدیثي ، جغرافیة السكان ، مصدر سابق ،  100× نسبة النوع تساوي .

  .      623ص

  عدد الذكور

  عدد االناث
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ّ                                    وقفت هذه األسباب جمیعا وراء الهجرة والس یما هجرة الذكور من اإلقلیم واألقالیم                                      

  المجاورة ، مما أدى ارتفاع نسبة النوع في المدینة . 

ب المهاجرین الشقائهم واقربائهم القادرین على العمل من الذكور دون اصطحا  . ج

اإلناث ، اسهم في ارتفاع نسبة النوع . ویبدو ان تأثیر هذه العوامل ظل قائما 

) 11م مع ظهور عوامل إضافیة جدیدة ، ومن الجدول (1977حتى تعداد 

م 1977ام المذكور یتضح ان نسبة الذكور بقیت مرتفعة في منطقة الدراسة ع

%) للذكور مع تحسن طفیف على نسبة اإلناث  54.3فقد بلغت النسبة حوالي (

%) األمر الذي اثر ایجابیا في نسبة النوع والتي انخفضت 42.7والتي بلغت (

% ) مقارنة بالمدة السابقة ، ولكن عند مقارنة هذه النسبة مع كل من 119الى (

و من الجدول أعاله ان هذا م یبد1977اإلقلیم والمحافظة والقطر لعام 

% ) على 100% و110االنخفاض اصبح سمة اإلقلیم والمحافظة وبنسبتي (

%) مقارنة للمدة 106التوالي ، وارتفعت النسبة التي تخص القطر فبلغت (

%) یتضح ان نسبة كل من المدینة واإلقلیم 104السابقة وبلغت فیها (

ذلك فیما یخص القطر . ومن  والمحافظة تتجه نحو التوازن بینما یظهر عكس

خالل الدراسة المیدانیة واللقاءات مع كبار السن الذین عاصروا المرحلة توصل 

  الباحث إلى نتیجة

هي ان الهجرة ظلت مستمرة ، وان معظم المهاجرین هم من الشباب    . ح

              ً                                                            المتزوجین حدیثا  ، وغالبا ما یصطحبون أقرباءهم من الفتیان والشباب والقادرین 

مل ، وهذا ما یشیر إلى استمرار قوة جذب المدینة من إقلیمها واألقالیم على الع

ً                  المجاورة ، فضال  عن ان تعداد عام  م هو من ادق التعدادات السابقة 1977             

  لعوامل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة .

االستمرار في انخفاض  1987یتضح للقارئ من بیانات التعداد السكاني لعام 

%) على 49.7%) و (50.3مع ارتفاع نسبة اإلناث التي بلغت ( نسبة الذكور مقارنة

%) ویؤكد ذلك الجانب الطبیعي في الموازنة بین الجنسین 101التوالي ، ونسبة نوع (
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اال ان هذه التغیرات طرأت في الوقت نفسه على نسبة النوع في كل من اإلقلیم 

%) ، 100رى الى (والمحافظة والقطر وأثرت فیها ولذلك انحدرت نسبها هي األخ

  %) على التوالي .%100) ، (99(

ومن خالل تحلیل البیانات اتضح ان سبب هذا االرتفاع مع انخفاض النسبة یعود الى 

الحرب العراقیة اإلیرانیة وأثارها على نسبة النوع من خالل انخفاض تیار النازحین من 

ستان للهروب من الذكور ، اللتحاق بجبهات الحرب ، او االتجاه إلى إقلیم كرد

ً                                            المشاركة في هذه الحرب فضال  عن ان معظم ضحایا هذه الحرب هم من الذكور .                          

م مختلفة تماما عن نتائج التعدادات السابقة اذ شهدت 1977وجاءت نتائج تعداد عام 

منطقة الدراسة اول مرة انخفاضا في نسبة الذكور اقل من النسبة الطبیعیة وارتفعت 

  النسبة الطبیعیة وعلى النحو األتي : نسبة اإلناث اكثر من

%) وعند 98%) لإلناث ، وبلغت نسبة النوع (50.4%) للذكور ، (49.6(

مقارنة نسبة النوع في المدینة بمستوى االقلیم والمحافظة والقطر ، یتضح ان هناك 

تناغما واضحا بین هذه المناطق الثالث ومنطقة الدراسة من حیث عملیة االختالل 

الطبیعي بین نسب الجنسین . وهذا األمر یعود الى ضیاع الكثیر من فرص بالتوازن 

العمل ، وتدني كفاءة الخدمات العامة وخدمات البنى االرتكازیة ، وانخفاض المستوى 

                                                             ً             المعاشي والذي اضطر الكثیر من الذكور الى الهجرة من المدینة بحثا  عن فرص عمل 

األسباب الحصار االقتصادي الذي  افضل داخل القطر وخارجة ویقف وراء كل هذه

) لعام 661فرضته األمم المتحدة على العراق بموجب قرار مجلس االمن المرقم بـ (

  م .1990

یتضح مما تقدم ان نسبة النوع في منطقة الدراسة كانت مرتفعة في كل 

%) ، ولكن اذا ما 50م ، اذا عددنا نسبة الموازنة (1997التعدادات باستثناء عام 
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ا التغیرات التي طرأت على هذه النسب للتعدادات المتالحقة وجدنا انها بدأت تتبعن

تنخفض بسرعة نحو النسبة الطبیعیة واألثر یعود الى تراجع قوة المدینة وقدرتها على 

                                                                    ً        الجذب السكاني من اإلقلیم المجاور لها ، واإلقلیم المحلي الواسع ، وتحدیدا  القوى 

ال تختلف عن المدن األخرى في محافظات القطر ،  العاملة من الذكور ، وهي بذلك

  المتمثلة بانحسار جهود المرأة في تربیة األطفال والخدمات الصحیة والتعلیمیة .

م وما تالها تأثیرا واضحا في تغییر نسبة النوع ، اذ 2003واثرت أحداث عام 

غیر الظروف تشهد المدینة الیوم عوده أعداد كبیرة من المهجرین والمهاجرین عنها لت

السیاسیة ، وتشهد المدینة الیوم متغیرات مهمة في حركة السكان اال اننا وجدنا صعوبة 

كبیرة في تحدید حجم هذه المتغیرات في ظل الفوضى السیاسیة واألمنیة التي یشهدها 

ً                                         القطر ، ومنطقة الدراسة جزء منه ، فضال  عن انها وقعت في نهایة مدة الدراسة وعلى                                     

میة الصورة التي تم التوصل الیها من دراسة التركیب النوعي للسكان ، اال الرغم من اه

انها ال تكتمل اال من خالل تقسیم السكان الى فئات عمریة یمكن من خاللها تحدید 

  االتجاهات الحقیقیة لسكان منطقة الدراسة .

  

  التركیب العمري للسكان   .2

اساس الفئات العمریة  یقصد بالتركیب العمري للسكان توزیع السكان على

المختلفة وبیان نسب الفئات الرئیسة موزعة على أساس فئات األعمار ، وهي وسیلة 

، وكذلك معرفة  )89(فعالة تستخدم لغرض تحقیق أهداف التخطیط االجتماعي للمجتمع

  Activeقوة العمل المتوفرة من خالل معرفة نسب واعداد السكان النشطاء (

                                                             

)89(   Clarke Jhon , Popula�on Geography , Opcit , P.66 .  
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Populationعتمد فیهم قوة العمل ، والسكان غیر الفاعلین الذین تعتمد ) والذین ن

. وتؤثر هذه الفئات في مجمل نشاط )14الجدول ( )90(أعالتهم على الفئة األولى 

ویمكن تطبیق هذا النوع من الدراسة في تخطیط  )91(السكان االقتصادي واالجتماعي 

صیلیة وقد اعتمادنا في المدن وتركیبها وذلك باالعتماد على أسس إحصائیة دقیقة وتف

هذه الدراسة على التعدادات العامة للسكان ، وتم تصنیف سكان مدینة جلوالء الى 

  الفئات العمریة الرئیسة الثالث وعلى النحو التالي :

)  Infant and addessentsفئة صغار السن األطفال والمراهقین (  . أ

كاني (الشكل دون سن الخامسة عشر . وتمثل هذه الفئة قاعدة الهرم الس

  ) وهي فئة غیر فاعلة وغیر منتجة ، ومن اكثر الفئات -2–

    ً                                                               تاثرا  بعاملي الوالدات والوفیات ، ومن خاللها یمكن تحدید طبیعة المجتمع 

%) 33.7) یتضح ان نسبة هذه الفئة قد بلغت (-12-، ومن الجدول ( )92(السكاني

%) ذكور و 17.1م فهم (1965من مجموع سكان المدینة بحسب تعداد عام 

%) إناث . ویرجع تدني نسب هذه الفئة الى ان األطفال هم اقل مقاومة 16.6(

من تدني  لألمراض وسوء التغذیة ، اذ كان العراق ومدینة جلوالء حالة منه یعاني

الخدمات الصحیة والتعلیمیة وانخفاض مستوى الدخل القومي ، وانتشار أمراض سوء 

التغذیة ، وتعد نسبة هذه الفئة متدنیة مقارنة باإلقلیم والمحافظة والقطر ، اذ بلغت 

  ) .-13–%) على التوالي (الجدول 42.3%) ، (40.1%) ، (37.6فیهما (

                                                             

االداب ، جامعة البصرة ، )  عبد مخور الریحاني ، التباین المكاني لتركیب السكان في محافظة البصرة ، مجلة كلیة 90(

 .      401م ، ص1979، السنة الثانیة ،  140البصرة ، العدد 

 .      333م ، ص1984)  مكي عزیز وریاض السعدي ، جغرافیة السكان ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 91(

 .      401م ، ص1985)  فتحي محمد ابو عیانه ، جغرافیة السكان ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ، 92(
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%) 45.5، اذ بلغت ( 1987      ً               ا كبیرا  في تعداد عام وقد ارتفعت نسبة هذه الفئة ارتفاع

%) اناث وتبین من خالل الدراسة 22.4%) ذكور و (23.1من مجموع سكان المدینة منهم (

%) 40.6والتحلیل ان ارتفاع نسبة هذه الفئة في المدینة مقارنة باإلقلیم والذي بلغت فیه (

والتعلیمیة وصعوبة الوصول الى یرجع الى طبیعة العمل في الریف وقلة الخدمات الطبیة 

ً                                                               المدینة وفضال  عن ان األطفال في الریف یعدون عناصر منتجة على العكس ما هو علیه             

في المدینة فهم عناصر مستهلكة وعند مقارنة نسبة هذه الفئة بالمحافظة والقطر والتي بلغت 

على منها في %) على التوالي ، نجدها اقل منها في المحافظة وا45.2%) و (45.8فیها (

  القطر .

م ، اذ تدنت الى 1997                                ً                وقد انخفضت نسبة هذه الفئة انخفاضا  ملحوظا في عام 

%) إناث ، 20.6%) ذكور و (21.3%) من مجموع سكان المدینة منهم فهم (41.9(

ً     ویعزى ذلك الى تدني المستوى المعاشي وتدهور الخدمات الصحیة والتعلیمیة فضال  عن                                                                        

ّ  تكالیفة العالیة ، فقد انحسر تفكیر الشباب عن الزواج ، وجل   العزوف عن الزواج بسبب                                                        

تفكیره في توفیر الغذاء له والسرته عن طریق الهجرة او غیرها بسبب المعاناة من ضغط  ى 

الحصار االقتصادي وتعد نسبة هذه الفئة منخفضة مقارنة مع اإلقلیم والمحافظة والقطر ، اذ 

  %) على التوالي .44.2(%) ، 44.14%) ، (43.8بلغت فیها (

12

19651997

14156465

1965413833.7741760.47245.91227910065.5

19871213345.51352050.710133.82666610097.2
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19971268441.91655954.710303.43027310082.8

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان  وزارةجمهوریة العراق ، - 1

  . 1973، مطبعة الجهاز المركزي ، بغداد ،  1965لسنة 

التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان  وزارةجمهوریة العراق ، -2

  .      1988، ، محافظة دیالى ، مطبعة الجهاز المركزي ، بغداد  1987لسنة 

التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان  هیئةجمهوریة العراق ، - 3

، محافظة دیالى ،  مطبعة الجهاز المركزي ، بیانات غیر منشورة ، بغداد ،  1997لسنة 

  ) بیانات غیر منشورة .12، جدول ( 1998

13

  )  1997-1987– 1965لألعوام ( ن مدينة جلوالء مقارنة باإلقليم والمحافظة والقطرالفئات العمرية الرئيسية لسكا

15

196533.737.640.142.3

198745.540.645.845.2

199741.943.844.1444.2

1564

196560.459.153.153.6

198750.749.950.250.1

199754.752.751.151.9

65

19655.94.24.64

19873.83.33.33.2

19973.53.43.33.1
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،  1965المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على نتائج التعدادات العامة للسكان لالعوام 

1987  ،1997   

) تمثل هذه الفئة السكان في سن العمل سواء Adults) (15-64فئة البالغین (  ب.

كانوا عاملین فعال او غیر عاملین ویعتمد علیهم في إعالة الفئتین األولى 

%) من مجموع السكان بحسب تعداد 60.4، وقد بلغت نسبة هذه الفئة (والثالثة 

وهي نسبة عالیة جدا مقارنة بما هو علیه في اإلقلیم والمحافظة  1965عام 

%) على التوالي ، 53.6%) ، (53.1%) ، (59.1والقطر حیث بلغت فیهما (

قاومة ویرجع ارتفاع نسبة هذه الفئة في هذه المدة اال انها اكثر الفئات م

لألمراض وسوء التغذیة ، فضال عن ان بیانات هذا التعداد غیر دقیقة وهذا ما 

، اذ شهدت  1987        ً                                          اتضح جلیا  للباحث من مقارنة هذه النسب مع تعداد عام 

%) من مجموع 50.7هذه الفئة انخفاضا كبیرا مقارنة بالمدة السابقة ، اذ بلغت (

وهي اعلى منها في اإلقلیم %) اناث ، 25%) ذكور و (25.7السكان منهم (

%) 50.1%) و (50.2%) و (49.9والمحافظة والقطر ، اذ بلغت فیهما (

  على التوالي ، وتعكس هذه النتائج دقة البیانات الواردة في هذا التعداد .

%) من 54.7فقد ارتفعت نسبة هذه الفئة الى ( 1997أما في تعداد عام 

%) إناث ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة 27.7%) ذكور و (27مجموع السكان منهم (

بالتعداد السابق ، وهي أعلى منها في اإلقلیم والمحافظة والقطر إذ بلغت فیها 

في ارتفاع نسبة هذه %) على التوالي ، والسبب 51.9%)  و (51.1%)  و (52.7(

هاء تالى المدینة بعد إنالمهاجرین الفئة یعود إلى جملة عوامل أهمها عودة السكان 

  الحرب ، وتحسن الظروف بمختلف جوانبها .
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141997

  ذكور

0422082224443214.64

5923132184449714.85

101418721856372812.31

151918651843370812.25

20241462148829509.74

25291269128725568.44

3034975100719826.55

353961367612894.26

404474480515495.2

45493884858732.88

50543733216942.29

55592772705471.9

60642002084081.85

65692212452660.88

7074971572540.84

757967951620.54

80843551860.28

853953920.30

150181525530273100
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التعداد العام للسكان ، محافظة  نتائجالمصدر :الجدول من عمل الباحث عتمادا على :

  ، بیانات غیر منشورة . 21، الجدول رقم  1997دیالى ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )4الشكل (

  ئات العمریة5الهرم السكاني لسكان مدینة جلوالء حسب الف

الخماسیة لعام 

14 
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سنة فاكثر )وتشكل هذه الفئة قمة الهرم  65) من ( Agedفئة كبار السن  (  ج.

                     ً                        ) وتحتل نسبة صغیرة جدا  وفي كل التعددات ، ففي -15–السكاني في المدینة (الشكل 

% ) ذكور 2.5%) من مجموع السكان ، فهم (5.9) بلغت نسبتها ( 1965عام (

لیم والمحافظة والقطر ، والتي بلغت % ) إناث ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة باإلق3.4و(

%) على التوالي ، وتبدو هذه النسب مضللة ، فهي 4%) ،(  4.6% ) ، (4.2فیها ( 

  تشیر إلى طول أمد الحیاة مقارنة بالتعدادات الالحقة  ، هذا مجانب للواقع لسببیین : 

   ً    ثیرا  ، أولهما جاء ارتفاع نسبة هذه الفئة على حساب فئة صغار السن والتي تدنت ك

  وثانیها ، النتائج غیر الدقیقة التي حملها هذا التعداد .

) منهم  1987%) في تعداد عام ( 3.8وقد انخفضت نسبة هذه الفئة إلى (

%) إناث . وهي نسبه مقاربة لما هو علیه في اإلقلیم والمحافظة 2% ذكور ، (1.8(

%)                     3.2% ، 3.3% ، 3.3والقطر ، اذ بلغت فیها النسب على التوالي (

) وقد اسهم في انخفاض نسبة هذه الفئة جملة أسباب أهمها الحرب -6–( جدول 

العراقیة اإلیرانیة وانتشار أمراض العصر على نطاق واسع في هذه الرحلة مثل 

(الضغط ، والسكر ، والقلب) . وقد طرا انخفاض ملحوض على نسبة هذه الفئة في 

% إناث مقارنة مع 2% ذكور و  1.5% منهم 3.5بلغت  حیث 1997بغداد  عام 

التعداد السابق ، ویعزى ذلك إلى نتائج الحصار االقتصادي وما ترتب علیه من تدني 

مستوى الدخل لدى األفراد ، وتدهور الخدمات الصحیة وصعوبة الحصول على األدویة 

ة ، ومع ذلك بقیت نسبة     ّ                                                    وال سی ما أدویة األمراض المزمنة ، والتي تعاني منها هذه الفئ

% ) ، 3.4هذه الفئة مرتفعة مقارنة باإلقلیم والمحافظة والقطر والتي بلغت فیها      ( 

  %) لتأثرها باألسباب أنفسها التي سبق ذكرها .%3.1) (3.3(
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  نسبة اإلعالة   - 3

وهذا یعني وجود  )(%)65.6حوالي ( 1965بلغت نسبة اإلعالة في عام 

ً                                                          ) معاال  من صغار السن (دون الخامسة عش ) و المسنین من              65.6(      

) في مدینة  64 – 15سنة فاكثر ) لكل مئة من هم في عمر العمل من (  65(

جلوالء لهذه السنة وهي افضل نسبة اعالة مر بها سكان المدینة وقد ارتفعت هذه 

) ونتج -12–م مقارنة  السابق (ینظر الجدول 1987%) في عام 97.2النسبة الى (

  عنه القاء اعباء كبیرة على الفئة المنتجة . 

ویرجع ذلك الى التحسن الكبیر الذي طرأ عل المستوى المعاشي وتشجیع الدولة 

على اإلنجاب من خالل جملة من المحفزات ، منها زیادة المخصصات الزوجیة 

، واعتماد التغذیة المدرسیة ، ومنح إجازات واألطفال لمنتسبي القطاع االشتراكي 

األمومة للموظفات ، ومجانیة الخدمات الصحیة ، وقد تراجعت نسبة اإلعالة في عام 

  %) . 82.8م الى (1997

ویعود ذلك الى النتائج التي ترتبت عن الحصار االقتصادي الذي تمثل بسوء 

یة وارتفاع أسعار األدویة ، التغذیة ، وتدني المستوى المعاشي وتدهور الخدمات الصح

  فضال عن زیادة الوعي في أهمیة تحدید النسل عند الطبقة المثقفة في المجتمع . 

  

  

                                                             
    م لمدینة 1965نسبة اإلعالة بحسب تعداد ،   100)× نسبة اإلعالة = ((عدد األطفال + عدد الكهول) / عدد الشباب

الحدیثي ، جغرافیة السكان ،  ي% . للمزید ینظر: طه حماد65.6=100) ×  7416) / 724+4138جلوالء = ((

     620مصدر سابق ، ص
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  التركیب االقتصادي للسكان   .4

المقصود بالتركیب االقتصادي للسكان هو تحدید نسبة العاملین إلى مجموع 

هذا التركیب أساسا  السكان وتوزیعهم على أساس النوع والنشاطات االقتصادیة ، ویعد

لوضع الخطط المستقبلیة سواء في المشاریع التنمویة االقتصادیة او في مجال 

حجم القوة العاملة وتوزیعها على  ةعرفم ، ویساعد ایضا على )93(الخدمات العامة 

األنشطة االقتصادیة اذ ترتبط وجود المدن ونموها بتوافق اوجه النشاط االقتصادي 

طلب ممارستهم لهذه األنشطة التي تحدد في نهایة التركیب الداخلي واالجتماعي التي تت

للمدن ، ویصبح النشاط االقتصادي أهم الممیزات البارزة في دراسة الحضریین 

  . )94(والتركیب االقتصادي للمدینة ، او ما یسمى باألساس االقتصادي لها 

ها في دراسة وقد أوجدت عدة تصانیف لألنشطة االقتصادیة یمكن االعتماد علی

هذا النوع من التراكیب ، منها التقسیم الذي تعتمد علیه األمم المتحدة والوارد في 

  التعدادات العامة للسكان ، والذي اعتمد علیه الباحث لتوفر بیاناته. 

ذكرنا أنفا ان منطقة الدراسة لم ترق الى مستوى مركزا لوحدة إداریة حتى عام 

لوالء ، وهذه الناحیة تمثل قاعدة في الهرم اإلداري م اذ أصبحت مركز لناحیة ج1958

العراقي ، وبذلك تكون قد حرمت من البیانات المفصلة التي توفرها التعدادات السكانیة 

للمدن التي هي في مستوى مركز محافظة او قضاء ، وتعذر على الباحث الحصول 

قت بمصادر البیانات ) لألضرار التي لح1977على نتائج التعداد العام للسكان لعام (

                                                             

جامعة القاهرة ، ) غیر منشورة(لسعدي ، محافظة دیالى ، دراسة في جغرافیة السكان ، رسالة دكتوراه )  عباس فاضل ا93(

 .   302م ، ص1974

،  )غیر منشورة( )  عبد الحكیم ناصر العشاوي ، مدینة صنعاء تركبها الداخلي وعالقتها اإلقلیمیة ، رسالة دكتوراه94(

 .   83م ، ص1996، جامعة بغداد ،  جامعة بغداد كلیة االداب
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م ، 1987، ولم یبق أمام الباحث سوى تعدادي عام  2003بسبب أحداث عام 

  م .1997

قد بلغ  1987) ان عدد العاملین في المدینة لعام 15ویتضح من الجدول (  

%) من المجموع الكلي لسكانها ، منهم 20,68) نسمة ، أي بنسبة (5511(

الى  1997اد عدد العاملین في المدینة عام %) إناث وقد ازد8.2%) ذكور و (91.8(

%) من مجموع السكان ، وعند المقارنة بین 23.77) نسمة ، أي نسبة (7196(

التعدادین یظهر ان نسبة عدد العاملین قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعداد األخیر ، 

ر وبعد الدراسة                                             ً    ً                 اال ان توزیعها النوعي لم یشهد اال ارتفاعا طفیفا  جدا  في التعداد األخی

والتحلیل تبین ان سبب ارتفاع نسبة عدد العاملین في المدینة في التعداد األخیر یعود 

الى انتهاء الحرب العراقیة اإلیرانیة وتسریح أعداد كبیرة من الذكور من الجیش ، وبدأت 

المدینة تعاود ممارسة نشاطها االقتصادي واستعادت قوة جذبها ، في حین بقیت نسبة 

وع متقاربة في التعدادین لعدم حصول تغییرات اجتماعیة او اقتصادیة مهمة فبقیت الن

المرأة مالزمة لعملها في البیت وتربیة األطفال فضال عن تدني مستوى األجور في ظل 

الحصار االقتصادي مما أدى الى عزوف النساء عن العمل في مؤسسات القطاع 

  أة في القطر .االشتراكي الذي یمثل اهم قطاع لعمل المر 

  

  توزیع العاملین على األنشطة االقتصادیة المختلفة 

م توزیع العاملین على األنشطة االقتصادیة بل 1987لم تظهر نتائج تعداد عام 

درج العاملین في حقل (غیر مبین) وأدى ذلك الى صعوبة الوقوف على حقیقة توزیع 

القوى العاملة على األنشطة االقتصادیة المختلفة في المدینة في حین جاءت نتائج 
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اء الصورة الحقیقیة لتوزیع القوى العاملة اكثر وضوحا ودقة في إعط 1997تعداد عام 

  ) اختالف نسبة عدد العاملین في    -16–في المدینة ویظهر (الجدول 

15

19871997

  عدد السكان

198713411

13255

5060

451

91.8

8.2

18.98

1.7

26666551110020.68

199715018

15255

6599

597

91.7

8.3

21.8

1.97

30273719610023.77

للسكان المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على نتائج التعدادین العامیین 

  ، بیانات غیر منشورة  . 34، جدول  1997و  1987لعامي 

  

الفعالیات االقتصادیة المختلفة ، اذ جاءت حرف المجموعة األولى في نهایة 

%) فقط من مجموع عدد العاملین في المدینة ، وهذا ما یؤكد  6.6السلم فقد بلغت (

مالمح األساس  طابع المدینة الحضري ، وقلة أهمیة اثر هذه الحرف في رسم

  االقتصادي لها . 
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وتأتي حرفة المجموعة الثانیة بالمرتبة الثانیة في عدد العاملین وشكلت نسبة 

% ) من مجموع العاملین في المدینة ، ویرجع ذلك الى افتقار المدینة الهم 9.1(

مقومات الصناعة ، وهي المواد األولیة والثروات المعدنیة ومصادر الطاقة ، واستنزاف 

  لوظیفة التجاریة لمعظم رؤوس األموال . ا

وتصدرت حرف المجموعة الثالثة المتمثلة بالخدمات العامة والتجارة والخدمات 

%)  1،72، تبلغ نسبة عدد العاملین في هذه المجموعة ( )(التجاریة وانشطة المجتمع

من مجموع العاملین في المدینة وهذه النسبة العالیة تشیر الى أهمیة حرف هذه 

المجموعة لمجتمع المدینة من حیث حجم الخدمات المقدمة لسكانها وسكان المناطق 

%) من 7،37المحیطة بها ، فقد بلغت نسبة عدد العاملین في قطاع الخدمات (

مجموع العاملین في المدینة ، وكذلك الحال مع النشاط التجاري اذ بلغت نسبة عدد 

%) من مجموع العاملین في المدینة ، ویؤكد ذلك أهمیة هذه 1،25العاملین فیه (

                                                                  ً          الوظیفة في رسم األساس االقتصادي للمدینة ، واحتل النقل مرتبة مهمة ایضا  اذ بلغت 

ً     %) . وهذا یرجع الى دور المدینة اإلقلیمي ، فضال  عن 7،9(نسبة عدد العاملین فیه                                             

كونها عقدة مواصالت بریة مهمة في شرق العراق . وتضمنت نتائج التعداد نسبة 

%) من العاطلین عن العمل ، وهي نسبة عالیة ال یمكن تجاهلها ، بل یجب 2،12(

ّ           الوقوف عندها ، والبحث عن حلول مناسبة لها ، وال س یما ان هذه النسبة قد ارتفعت                                                

، اذ تم تسریح الجیش العراقي وتعطیل معظم المؤسسات  2003    ً                كثیرا  بعد أحداث عام 

                                                             
 1-.  حرف المجموعة األولى ، تض م الزراعة والصید                    ّ                         

  حرف المجموعة الثانیة ، هي الحرف التي یتم بموجبها تحویل المواد الخام الى أشكال ذات استخدامات متعددة .-2   

، والنقل ، والخدمات ، والتامین . ینظر : عبد  حرف المجموعة الثالثة ، هي كل الحرف التي ال تنتج سلعا ، كالتجارة-3   

 .  144-139م ،      ص ص 1979الفتاح محمود وهیبة ، جغرافیة السكان ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، 
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الصناعیة والخدمیة في القطر ، وللظروف االستثنائیة تعذر الحصول على بیانات 

مهمة عنها في الوقت الحاضر . وبعد الدراسة والتحلیل تبین ان انخفاض نسبة 

األولى یعود الى استحواذ الوظائف الحضریة على ومعظم العاملین في المجموعة 

أراضي المدینة ، فضال عن صغر المساحات المنبسطة في ارض المدینة وعدم مالئمة 

موضعها للزراعة بسبب التربة وأشكال السطح الجبلیة ، وعلى الرغم من قرب المدینة 

دولة ، اذ منعت                                          ً              من بحیرة حمرین اال ان حرفة الصید محدودة جدا  بسبب تدخل ال

الصید في البحیرة اما حرف المجموعة الثانیة فهي األخرى ال تشكل سوى نسبة صغیرة 

من عدد العاملین في المدینة السباب سبق ذكرها ، تظهر أهمیة حرف المجموعة 

الثالثة من حیث عدد العاملین فیها . وهذا ما یستدعي العنایة بمؤسسات هذه 

  ل المدینة المنظور والقریب . المجموعة كونها تمثل مستقب

16

1997

4756,6

6559.1

518872.1

87812.2

7196100

، جدول  1997الباحث اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكان لسنة المصدر : الجدول من عمل 

  ، بیانات غیر منشورة  . 34
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5

ان الهدف من دراسة توزیع السكان وكثافتهم داخل المدینة هو الوقوف على 

وامل أهمها حجم تركز السكان ضمن محالتهم السكنیة المختلفة والذي یخضع لعدة ع

ً               السكان ومساحة األحیاء وطبیعتها ووظیفتها الحضریة فضال  عن عوامل أخرى                                                  )95 (.  

  توزیع السكان في مدینة جلوالء    - أ

وزع السكان على خارطة نقطیة بحسب المحالت السكنیة ، وفي                  

) شخص ، وتظهر من الخارطة 250) وضعت نقطة واحدة لكل (-12–(الخارطة 

خصوصیة كل محلة في عدد سكانها ، اذ یندر ان یوزع السكان في المدینة بشكل 

  . )96(عادل 

  

  كثافة السكان في المدینة    -ب

السكانیة العالقة بین عدد السكان ومساحة االرض ، وهناك  الكثافةتوضح 

أنواع من الكثافات السكانیة وقد اعتمدنا الكثافة العامة والكثافة الصافیة في هذه 

  ) . - 17–الدراسة ( الجدول 

  

  

  

                                                             

)  احمد فیاض صالح المحمدي ، مدینة الفلوجة ، وظائفها وعالقاتها اإلقلیمیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة االداب ، 95(

 . 113، ص 1990د ، جامعة بغدا

 .  89م ، ص1984، دار الجامعات المصریة ، اإلسكندریة ،  2)  محمد خمیس الزوكة ، التخطیط اإلقلیمي ، ط96(
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  )17جدول (

  1997-1957الكثافة العامة والصافية في مدينة جلوالء خالل مراحل تطورها من عام      

19576416123.165.6252.1
)(

97.7
)(

197719286351.5144.154.9133.8

199730273453.522966.8132.2

  اعتمادا على :المصدر : الجدول من عمل الباحث 

  ) م .1997،  1977،  1957نتائج التعدادات العامة للسكان لألعوام (-1

  مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، خرائط التصمیم األساس .- 2

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . (المساحة الكلیة) / (عدد السكان)= الكثافة العامة للسكان 

  ینة صفاء تركیبها الداخلي (عدد السكان) / المساحة السكنیة فقط . ینظر : عبد الحكیم ناصر علي العثاوي ، مد

 .  68وعالقاتها اإلقلیمیة ، مصدر سابق ، ص

 ج
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  ) 12الخارطة (
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  )18الجدول (

  م 1997حسب المحالت السكنیة لعام  الكثافة العامة والصافیة في مدینة جلوالء

المساحة   عدد السكان   المحلة 

  هكتار 

المساحة 

  السكنیة 

الكثافة 

  العامة 

الكثافة 

  الصافیة 

  60  24.8  59.4  144  3567  الطلیعة 

  84.6  66  65.5  84  5544  العروبة 

  138.9  115.2  59.3  71.5  8234  الوحدة

  171.8  119.13  54.78  66  7863  الجماهیر

  80.5  57  62.5  88  5031  الشهداء

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  ، محافظة دیالى . 1997نتائج التعدادات العامة للسكان لعام -1

  . 1310مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، خارطة التصمیم األساس ، رقم - 2

  

) النتائج المضللة التي أفرزتها الكثافات السكانیة -17–تظهر من (الجدول 

                                                     ً                          العامة للمراحل المتعاقبة ، بینما تبدو الصور اكثر وضوحا  في النتائج التي أفرزتها 

                                          ً                                      الكثافة الصافیة للمراحل أنفسها ، ویظهر ایضا  ارتفاع الكثافة العامة مع زیادة معدل 

هي اقل من الكثافة الصافیة  1997ثافة الصافیة لعام نمو السكان في حین كانت الك

على الرغم من الزیادة الكبیرة في عدد السكان ، ویرجع ذلك الى طبیعة  1977لعام 
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ً                      التوسع المساحي في المناطق الجبلیة الوعرة ، فضال  عن هناك مساحة واسعة                                               

  ل السكني . مخصصة لالستعمال السكني ولكنها في الحقیقة ال زالت خالیة من الشغا

وتختلف الكثافة السكانیة في مدینة جلوالء من محلة الى أخرى ویظهر (الجدول 

) ان أعلى التجمعات السكنیة تظهر في محلتي الوحدة والجماهیر تلیها محلتا 18

العروبة والشهداء وجاءت محلة الطلیعة في المرتبة األخیرة ، وهذه الحالة خاصة 

ن المتعارف علیه ان اعلى التجمعات السكانیة تكون في تمیزت بها مدینة جلوالء اذ ا

المدینة القدیمة في مراحلها االولى ومحلة الطلیعة هي البذرة التي انطلقت منها مدینة 

جلوالء ، ان سبب تراجع محلة الطلیعة إلى المرتبة األخیرة یعود إلى كثرة االستعماالت 

ً                               الضاغطة فضال  عن زحف االستعمال التجاري والصن   اعي على دور السكن القدیمة.           

أما سبب تصدر محلة الجماھیر أعلى التجمعات السكانیة فیعود إلى كونھا محلة شعبیة یدل علیھا اسمھا وتسود فیھا 

العوائل العنقودیة والمركبة بسبب طبیعة العالقات االجتماعیة ، وجاءت محلة الوحدة بالمرتبة الثانیة بسبب كونھا أول 

تفعات الجبلیة ، وتحتوي على معظم المؤسسات اإلداریة ، وھي أول محلة مخططة بأكملھا في المدینة محلة طالة المر

ویتمیز موقعھا باألشراف على المدینة مما دفع السكان الى االنتقال الیھا من المحالت القدیمة ، واحتلت محلة العروبة 

لة ومحاصرتھا بالمحددات الطبیعیة (وادي العوسج) ، المرتبة الثالثة في التجمعات السكانیة بسبب صغر مساحة المح

والبشریة االستعمال الخاص أما محلة الشھداء فقد احتلت المرتبة الرابعة كونھا احدث التركیز المحالت التي تكثر فیھا 

  ) .   -18–األراضي المخصصة للسكن والتي لم یطلھا العمران حالیاً (ینظر الجدول 
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  الخـالصـة 

  بعد دراسة الخصائص السكانیة لمدینة جلوالء یمكن ان نستخلص ما یأتي :  

ان زیادة سكان المدینة كانت مستمرة ومتسارعة فقد شهدت انفجارا سكانیا المدة   -1

م ، اذ تضاعف عدد السكان ثالث مرات خالل هذه 1977م ـ 1957من عام 

في السنة  19268الى  نسمة ، وأزداد 6416المدة . إذ بلغ في السنة األولى 

األخیرة ، ویرجع ذلك الى ان المدینة كانت في مرحلة    ( التكوین ) أي مرحلة 

الشباب ، وقد لعبت الهجرة دورا كبیرا في هذه الزیادة فضال عن الزیادة الطبیعیة 

م لكنها 1997م ـ1977. واستمرت هذه الزیادة في الحقب الالحقة بین عامي 

 30273لمدة السابقة فقد ازداد سكان مدینة جلوالء الى اقل مما هي علیه في ا

نسمة في التعداد األخیر ، ویعزى ذلك الى حالة االستقرار وبلوغ المدینة مرحلة 

النضج ، فضال عن المتغیرات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي شهدها 

ب الدخل                                      ّ                      القطر ، والوعي بأهمیة تحدید النسل ال سی ما عند المثقفین واصحا

  المحدود . 

م 1965وجدت الدراسة هنالك خلال كبیرا في نسبة النوع في تعدادي عام   -2

%) في حین انخفضت هذه النسبة إلى 119% و 136م ، تراوح بین (1977ـ

  م) على التوالي .1997م و 1987%) في عامي (98% و 101(

ص العمل وقد ر فوتظهر فیها آثار الحروب والحصار والهجرة للذكور بحثا عن   -3

أظهرت دراسة التركیب العمري للسكان إن المدینة ال تختلف مدن العراق والدول 

) في 14-0النامیة  حیث اتساع قاعدة الهرم السكاني لفئة صغار السن من (



96 
 

نسبة ضئیلة جدا ، وهذا اال فما فوق )  65حین ال تشكل فئة كبار السن من (

  ات بشرة مستقبلیة واسعة .یشیر الى ان المدینة غنیة تمتلك طاق

%) من 50أظهرت الدراسة ان نسبة الفئة المنتجة بمجتمع المدینة اكثر من (

%) من سكانها  25سكانها إال إن نسبة عدد العاملین في المدینة هي اقل من (

ویرجع ذلك إلى أن الكثر الشباب البالغین هم في سن الدراسة فضال عن ان 

  ة العادات والتقالید االجتماعیة .عمل المرأة محدود جدا لطبیع

تباین توزیع السكان في المدینة على المحالت السكنیة وعلى الرغم من التوسع   -4

) 41الحاصل فیها إال إن الكثافة العامة للسكان بارتفاع مستمر إذ ارتفعت من (

م ، وتبدو هذه 1997) نسمة هكذا عام  66.7إلى ( 1965نسمة هكذا عام 

ة لمدن مماثلة في المساحة وحجم السكان مثل مدینة هیت والتي الكثافة مقارب

)نسمه /هكتار  .                               68.74( 1997بلغت فیها الكثافة السكانیة لعام 
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  الفصل الثالث 

  

منذ   املراحل املورفوجلية اليت مّرت �ا مدينة جلوالء

   1980النشأة حىت عام 
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  مـدخـل

شبهت المدینة بالكائن العضوي فهي تولد وتنمو وتهرم وتعاد دورتها من جدید ، 

وبهذه الصفة فهي تختلف عن اإلنسان الذي یمر بهذه المراحل ، ثم یموت ، وال یجب 

ة ان تمر كل مدینة بهذه المراحل ومراحل النمو هذه تسمى بالمراحل المورفولجی

)Morphologial Approch (  او التطویریة ، ونعني بالمورفولجیة الشكل المرئي

  :) 97(للمدینة في زمن محدد ، والذي یتشكل من خالل تفاعل العناصر اآلتیة 

  . ) Town Plan(خطة المدینة   .1

  )  Battern  of  building form(أنماط أشكال المباني   .2

  )  Battern  of  Land  use( أنماط أشكال استعماالت األرض   .3

ولذلك فان مورفولجیة المدینة ما هي اال نتیجة لتفاعل الشكل مع الوظائف ، 

وتعد خطة المدینة أهم متغیر في مورفولجیتها ، وتزداد أهمیة دراستها كلما كان البعد 

، ونعني بخطة المدینة  )98(ي لها التاریخي اعمق . وكلما زاد التعقید الوظیفي والمعمار 

الشكل الكلي لها ، فتكون ذات خطة شبكیة او شعاعیة او نجمیة او دائریة او شریطیة 

 )99(ولكل منها أنظمة خاصة بشوارعها ، التي قد ال تشبه المراحل السابقة او الالحقة 

 ، ان ظهور أحیاء جدیدة بأنظمة شوارع متمیزة ، وبنمط عمراني ، ذات خصوصیة

تمیزها عن سابقتها یعني ظهور مرحلة مورفولجیة جدیدة ، وتختلف أسباب التوسع 

                                                             

، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  2)  صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، ط97(

 .  295م ، ص 2000الموصل 

، كلیة اآلداب ، جامعة صالح (غیر منشورة ) یر )عبد العزیز شیرازد، التوسع المساحي لمدینة دهوك ، رسالة ماجست98(

 .  10م ، ص1999الدین ، اربیل ، 

 . 296)  صبري فارس الهیتي وصالح حسن ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص99(
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المساحي من مدینة الى أخرى على وفق اإلمكانات الطبیعیة والبشریة ، وهذا ما یطلق 

، فزیادة حجم السكان وتحول العوائل الحضریة من العوائل  )(علیه النمو الحضري

،  )100(العنقودیة الى العوائل األحادیة وتطور الوسائل التكنولوجیة وال سیما في النقل 

وأسالیب البناء وتقنیاته وتطور البنى التحتیة والدوافع النفسیة والحركة باتجاه المناطق 

لمناطق المرتفعة والواجهات ومناطق هبوب التي لها أشراف على المناطق الحضریة كا

، كلها عوامل أدت الى ظهور أحیاء جدیدة بمدد زمنیة متعاقبة ومن  )101(          ً  الریاح صیفا  

خالل الدراسة المیدانیة وفي ضوء المعاییر التي اعتمد علیها الباحث ، المتمثلة بتعاقب 

ي عدد السكان وعمر ظهور المحالت السكنیة في مدینة جلوالء ، والزیادة المستمرة ف

المسكن والمظهر الخارجي ومادة البناء ونمط الشوارع وأنظمتها أمكن تمییز أربع 

                 ّ                                                    مراحل مورفولجیة مد ت بها مدینة جلوالء منذ النشأة حتى الوقت الحاضر تنظر 

) ، وسیتم البحث في المراحل الثالث األولى ضمن هذا الفصل ، -13–(الخارطة 

طبیعتها التي طرأت على المدینة في المرحلة الرابعة فقد افرد     ً                   ونظرا  لحجم المتغیرات و 

الباحث الفصل الخامس لها ، وسمى هذه المرحلة بالمرحلة المعاصرة التي تمتد ما بین 

                                                             
   من تطورات تفرض عملیة التوسع في الهیكل  التوسع الحضري انعكاس للنمو الحضري الذي تشهده المدینة وما یرافقة

العمراني ، فكلما ازداد عدد سكان المدینة اتسعت مساحتها ، ضمن عالقة وظیفیة بین عدد السكان ومساحة المدینة 

القول كلما اتسعت المدینة   Fauctionalوان المتغیرات احدهما المعتمد والمستقل وال یصح بهذه العالقة الوظیفیة 

سكانها . للمزید ینظر : سعدي محمد صالح السعدي ، التصمیم الوظیفي في المدینة العربیة القدیمة ،  ازداد عدد

، دار الحكمة للطباعة والنشر ،  6/11/1986-4دراسة حالة مدینة هیت ، الدورة العربیة الرابعة للتعلیم المستمر ، 

  .  3ص

قات ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، )  صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر ، اسس وتطبی100(

 .  343، ص 1987الموصل ، 

)  محمد عبد الرشید بن عبد الوراث تاتاني ، االستعماالت الضاغطة في التوسع المساحي لمدینة الموصل ، مصدر 101(

 . 91سابق ، ص
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) النها تمثل اخر ما وصلت الیه المدینة من تطور عمراني ووظیفي  1980-2003(

رنة بالمراحل السابقة ، والنها نقطة ، وذلك لدقة البیانات والمعلومات المتوفرة عنها مقا

ً   انطالق لمرحلة جدیدة ، یمكن ان تكون هذه الدراسة بأفكارها الیسیرة مفیدة مستقبال  .                                                                             

  )1918المبحث االول:المرحلة المورفولوجية األولى (منذ النشأة وحتى عام 

تداخلت استعماالت األرض الوظیفیة المدینة والعسكریة في مدینة جلوالء خالل   

هذه المرحلة ، ومن خالل استقراء تاریخ المدینة اتضح انها قد تعرضت لعملیات غزو 

متتابع بین االستعمال العسكري واالستعمال المدني ، ویبدو اثر االستعمال العسكري 

  ستراتیجي .اكثر وضوحا لما خصها به الموقع اال

وكانت من نتائج الصراع المسلح بین القوى المتنازعة هو طمر واقع المدینة   

الحضري نتیجة للتخریب المستمر الذي رافق تلك الحروب التي أضاعت معظم 

معالمها المورفولوجیة ، ففي الوقت الذي حرمت فیه المدینة من الدراسات السابقة لم 

ادي الذي یمكن من خالله ، تمییز األنظمة المعماریة نتمكن من العثور على الدلیل الم

لهذه المرحلة ، والشاهد المادي الوحید في هذه المرحلة هي منطقة التلة (تل ابو 

ً          كروش) ، الذي یقع في محلة الطلیعة الحالیة والذي ال یعدو الیوم عن كونه تال  تراكمیا                                                                       

وقد طالت أجزاء واسعة منه  من الصخور واألتربة وقطع األواني الفخاریة القدیمة ،

الوظیفة السكنیة في المرحلة المورفولجیة الثانیة وعلى الرغم من ان العرب قد وطأت 

هـ أال أننا لم نتمكن من العثور على أهم المعالم التي 16أقدامهم هذا الموضع منذ سنة 

فع الباحث یشیر إلى أنظمة المدینة العربیة اإلسالمیة ، وهو السور والجامع  وهذا ما د

  إلى طرح جملة أسئلة وهي :

ً                                  هل ان العرب لم یدم مكوثهم طویال  في هذا الموضع بسبب اندفاعهم نحو   ـ                              

  الشرق ؟ 
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هل ان العربي لم یستطیع التكیف لظروف البیئة الجدیدة ، المناخیة ،   ـ

  والطوبوغرافیة ؟  

  هل كانت حصانة الموضع الطبیعیة وراء األحجام عن بناء السور ؟  ـ

هل ان موقع المدینة في طریق التجارة والزیارة والحرب ، جعلها عرضة   ـ

  للتخریب المستمر للقوى الغازیة ، ادى الى اختفاء كل معالمها الحضاریة ؟  

وبعد البحث والتحقیق في تاریخ المدینة العسكري وجد الباحث ان اإلجابة عن هذه 

ان تكون مسرحا لمعارك الحسم  األسئلة تتم من خالل أدراك أهمیة موقعها الذي فرض

بین العرب والفرس ، وبین الفرس واألتراك ، ولكونها الممر الوحید الذي سلكه المغول 

                                                   ً       ً                الى بغداد ، كل ذلك فرض على مدینة جلوالء ان تؤدي واجبا  عسكریا  بالدرجة األولى 

ت ، انعكس على سیادة االستعمال العسكري على أرضها خالل هذه المرحلة ، إذ سلب

معالمها الحضریة وهاجر سكانها وكادت ان تصل الى حد الموت  اختفتمنها أرادتها و 

في مطلع القرن العشرین ، إذ اختفت معالمها الحضریة ولم یبقى فیها سوى تجمع 

   ً  دارا   26) نسمة وعدد دورها السكنیة  200استیطاني صغیر ال یتجاوز عدد سكانه (

) ، وتراوحت مساحة البناء 2م400-300دة بین (تراوحت مساحة الدار الواح  )(فقط 

) وتستعمل بقیة المساحة حضیرة لألغنام ومسیجة بسیاج من  2م150-120بین (

الطین یعلوه العوسج لدرء خطر اللصوص ، والحیوانات المفترسة ، اما تركیبها البنیوي 

مواد البناء المحلیة التي هیئتها الطبیعة مثل الطین واألخشاب  فقد استخدم الجلوالئي

، إذ سهل عملیة  ) (والقصب ونباتات الحلفاء ، وغالبا ما تكون السقوف محدبة 

                                                             
   لقاء مع الحاج فرج الصالحي ، إذ یروي نقال  عن والده الذي ع                 ً اصر المرحلة ، ان المدینة لم تكن في مطلع القرن                                       

    2/1/2003العشرین سوى منطقة رعویة في التجمع االستیطاني المشار الیه أجري القاء بتاریخ 

      . یطلق العامة على هذه السقوف اسم (جمالي) بتضعیف المیم 
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انسیاب میاه االمطار ، اما انظمة التهویة واالضاءة فقد استخدمت فتحات صغیرة في 

                     ً                  ة الغربیة السائدة صیفا  وتغلق بالطین في باتجاه الریاح الشمالیة والشمالی  )(الجدران 

ت الدور فنحو اتجاه شروق الشمس لالستفادة منها في التدفئة افصل الشتاء ، اما واجه

واإلضاءة وال تختلف انظمة شوارعها عن انظمة الشوارع الحضریة في المدینة العربیة ، 

ا والغرض من ذلك هو احیان ) (إذ انها ضیقة                   وملتویة وعمیاء 

ً               تامین اكبر نسبة من الظل صیفا  ، وتجنب الریاح الباردة شتاء  ، فضال  عن انها تسهل        ً                             ً                           

عملیة الدفاع عن المستوطنة ضد األعداء والحیوانات الضاریة ، وال سیما الذئاب التي 

ً  تهدد قطعان األغنام لیال                       )(  وتلبي هذه الشوارع متطلبات ووسائط النقل القدیمة ،

ً                                المتمثلة بالحیونات ، فضال  عن فقدان وسائل النقل الحدیثة .                          

وینفي الباحث إطالق اسم مدینة على مستوطنة جلوالء حتى نهایة المرحلة   

الفتقارها الهم مقومات التمییز بین المدینة والریف من حیث عدد السكان والوظائف 

هي الوالدة الحقیقة لمدینة والشكل ، ولذلك یمكن عد بدء المرحلة المورفولجیة الثانیة 

  جلوالء ذات الخصائص الحضریة بعد مدة مخاض عسیرة امتدت لقرون طویلة .

  

  

                                                                                                                                                                                   
 

   یطلق العامة على هذه الفتحة او النافذة اسم (الرازونة . ( 

 

 جج
      . الشوارع العمیاء ، هي الشوارع المفتوحة من طرف واحد 

    لقاء مع السید فیصل شفیق ، نقال  عن والده الذي عاصر تلك المرحلة . تم اجراء اللقاء یوم                                                       ً                             8/1/2003 . 
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  )  1958-1918المبحث الثاني :المرحلة المورفولوجیة الثانیة : ما بین عامي( 

  التطور المساحي والعمراني   أوال.

ضاري تمثل هذه المرحلة حقبة زمنیة لها أهمیتها في تاریخ المدینة الح

والمعماري والسكاني بحیث یمكن عد بدایتها خط شروع مدینة جلوالء الحدیثة ونهایتها 

تكامل وظائفها االقتصادیة واالجتماعیة والبنیویة ، وما المراحل الالحقة اال إكمال لما 

ضافة خصائص بنیویة جدیدة مع توسیع مساحي                              ٕ                                        تم انجازة في هذه المرحلة ، وا 

دة المستمرة في عدد سكانها واستكمال وظائفها بالوظیفة وعمراني الستیعاب الزیا

  اإلداریة التي استحدثت في نهایة هذه المرحلة .

شهدت هذه المرحلة ظهور وظائف وفعالیات اقتصادیة واجتماعیة خلقت فرص   

عمل جدیدة أدت إلى تفعیل عناصر الجذب السكاني مع توفر عوامل الطرد في اإلقلیم 

محلي الواسع ، مما أدى إلى زیادة عدد سكان المدینة في هذه الكثیف واإلقلیم ال

المرحلة ، وبما ان مدینة جلوالء ما هي أال جزء من الحالة العامة في العراق فقد 

وانعكس ذلك على  1952أصابها الشيء الكثیر نتیجة إلنشاء مجلس األعمار عام 

ّ                     تطور المدینة من جمیع جوانبها والس یما محطة القطار التي شهدت توسع كبیر بعد                                 

ً                                    إضافة دوائر وخطوط جدیدة الیها فضال  عن تطور المساحي والعمراني ، وظهور                                  

  استعماالت األرض جدیدة لم تكن مألوفة من قبل .

  وقد میز الباحث نمطین من االستعمال السكني خالل هذه المرحلة وهما :

  نمط االستیطان العشوائي   .1

ساد هذا النمط من االستیطان في محلتي الطلیعة والعروبة (لوكه)              

) وهو امتداد لنمط االستیطان في المرحلة السابقة ویظهر من خالله -14–(الخارطة 
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تفاعل الشكل مع الوظیفة ، وبخطة دائریة ، وقد شهدت هذه التجمعات السكنیة توسعا 

خلقتها محطة القطار ، إذ توافد المهاجرون على     ً                           كبیرا  بسبب توفیر فرص عمل كبیرة 

مدینة جلوالء وتظهر في هذا النمط أشكال معماریة مختلفة بسبب تأثر المهاجرین 

أما التركیبة البنیویة لدور هذا النمط  )(باألشكال المعماریة في مناطق أقامتهم السابقة

  فقد تمیزت بما یلي : 

معظمها  2م120-80بین صغر مساحة قطعة األرض إذ تراوحت   أ.

مشغول بالبناء سیادة الطابع الشرقي في طراز البناء ، وتتكون الدار من 

وهي  2م25-20غرفتین وخدمات وباحة أمامیة بمساحة تراوحت بین 

خالیة من النباتات واهم ما تمیز به شكل المبنى عن المرحلة السابقة هو 

استخدام  أوبد ان سقوف المنازل أصبحت مسطحة بعد ان كانت محدبة

  نوافذ اكبر للتهویة واإلضاءة .

بقیت أنظمة الشوارع التي عرفت في المرحلة السابقة (الشوارع العضویة)   ب.

سائدة في هذا النمط من االستیطان في هذه المرحلة . ویشكل هذا النمط 

               ً                                              من الشوارع حالیا  عقبة كبیرة أمام تحدیث التصمیم األساس للمدینة 

)Master Plan (  إذ یعاني سكانها حالیا صعوبة كبیرة في الحركة

            ّ                                                  والتنقل وال سی ما بعد ان دخلت وسائط النقل الحدیثة التي ال تستطیع 

  استخدام في أزقتها .

  

  

                                                             
    الجوالت المیدانیة للباحث خالل مدة البحث . 
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  )14الخارطة (
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استخدام مواد البناء المحلیة المشار الیها في المرحلة السابقة والتطور   ج.

هو استخدام الجص اول مرة في طلي الجدران من  الوحید الذي حدث

            ً                                                 الداخل واخیرا  فان اهم ما یمیز هذا النمط من االستیطان هو النمو 

والتطور الطبیعي من دون تصمیم أساسي ، األمر الذي اربك النسیج 

المعماري بمختلف جوانبه ولم یجري أي تغییر على هذا النمو العشوائي 

  حقة .غیر المنظم في المراحل الال

  

  نمط االستیطان المخطط   .2

ظهر هذا النمط من االستیطان منذ بدایة هذه المرحلة ، إذ نفذته جهات 

حكومیة (مدنیة وعسكریة ) ، وتمثل بدور السكك السكان عمال محطة القطار 

وموظفیها ، والتي امتدت على جانبي شارع السكك الذي یتوسط محلة الطلیعة ودور 

  .  )(لطرف الشمالي للمحلة نفسهاالضباط الواقعة في ا

اما دور نواب الضباط فهي تمتد بموازاة الشارع العام شمال محلة العروبة . 

ویمثل هذا النمط من االستیطان إضافة معماریة جدیدة من خالل أنظمة شوارع غیر 

  مألوفة في المرحلة السابقة ، إذ تمیزت التركیبة البنیویة لهذا الدور بما یأتي :

في دور السكك  2م 80في دور الضباط ، و  2م600باینت مساحة الدار بین ت  .1

  في دور نواب الضباط . 2م150، 

                                                             
   ید الجمهوریة العراقیة غیر صالحة للتصویر ، والدراسة المیدانیة خارطة قدیمة من ارشیف مدیریة سكك حد . 
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                                                ً                   بنیت دور السكك على الطراز الشرقي المشار الیه انفا  بینما دخل الطراز   .2

ته في دور الضباط ام بأعلى درج 1938الغربي الى المدینة اول مرة في عام 

ب الضباط ، فهي دور ذات سماء مقفلة وحدیقة وادنى درجاته في دور نوا

أمامیة وخلفیة وممرات جانبیة وفتحات واسعة مزججة في دور الضباط ، 

واقتصرت في دور نواب الضباط على حدیقة أمامیة صغیرة لصغر مساحة 

  الدار .

استخدمت مواد بناء لم تكن معروفة في المدینة في المرحلة السابقة ، وهي   .3

  ان الحدید والشبابیك الحدیدیة المزججة .الطابوق وقضب

ظهرت أنظمة الشوارع الشریطیة العریضة أول مرة في المدینة ، والتي تسمح   .4

باستخدام وسائط النقل الحدیثة ، فقد امتدت دور السكك ودور الضباط على 

على طول الشارع جانبي شارع السكك ، في حین امتدت دور نواب الضباط 

)  ، ولذلك یمكن رسم الصورة المرئیة -14–العروبة (الخارطة العام شمال محلة 

  لمدینة جلوالء ، خالل هذه المرحلة وعلى النحو األتي :

هكتار في حین بلغت  123و38بلغت المساحة الكلیة للمدینة في نهایة هذه المرحلة   ـ

  م .1957نسمة في عام  6416هكتار ) ، وقد بلغ عدد سكانها  92.58المساحة المعمورة (

ّ                        توزعت المحالت السكنیة في المدینة على شكل نو یات متباعدة بسبب تداخل   ـ                                          

االستعمال السكني مع االستعمال الخاص (المعسكر ) واستعمال النقل (محطة القطار) 

  ومنشأتها المتباعدة .

تمثلت الخطة الدائریة بنمط االستیطان العشوائي ، بینما ظهرت الخطة الشریطیة   ـ

  مخطط .بنمط ال
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ظهور نمطین من الشوارع في المدینة ، وهي الشوارع العضویة في مناطق   ـ

االستیطان العشوائي ، والشوارع العریضة بنظامها الشریطي او المحوري في مناطق 

  االستیطان المخطط .

انعكس توسع المدینة المساحي والعمراني على  استعماالت االرض الوظیفیة :  ثانیا.

، ومن خالل الدراسة المیدانیة والمعلومات التي تم  ) Land use( استعماالت األرض

ُ ّ                                                              الحصول علیها ح د دت االستعماالت الوظیفیة لمدینة جلوالء خالل هذه المرحلة بما یأتي :                

  االستعمال السكني                 .1

                                        ً                             یمثل االستعمال السكني اكثر االستعماالت مساسا  بحاجة السكان وتنمو الوظیفة 

               ً  ، وهي تعد منافسا   )102(نیة بوصفها حتمیة لتطور الوظائف األخرى الصناعیة والتجاریة السك

                                   ً                                       غیر قوي الستعماالت األرض األخرى ، وغالبا  ما تتخلى عن بعض المساحات التي تحتلها 

لوظائف مدنیة أخرى ، إذا اصبح موقع الدار غیر مالئم بسبب ارتفاع أسعار األرض 

  . )103(واإلیجارات العالیة 

وتعد هذه المرحلة مهمة في تطور استخدامات األرض ألغراض السكن ، فقد شهدت 

) وحدة سكنیة في المرحلة 26الوحدات السكنیة زیادة كبیرة في عددها إذ ارتفعت من (

) نسمة /دار ، 6.7وبواقع سكني ( )104( 1957) وحدة سكنیة في عام 957السابقة الى (

  ر فیها شروط الراحة السكنیة .واغلب هذه الوحدات السكنیة ال تتوف

                                                             

)  حسن الخیاط ، التركیب الوظیفي لمدینة طرابلس الكبرى ، الجمهوریة العربیة اللیبیة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة 102(

 . 72، ص 1970، مطبعة سعد ، بغداد  6العراقیة ، العدد 

، مطبعة دار السالم ،  1م ، ط1970-م1950الوظیفة السكنیة لمدینة بغداد الكبرى ، )   صالح فلیح حسن ، تطور 103(

 . 195م ، ص1976بغداد ، 

  73، ص م1957)  الجمهوریة العراقیة ، وزارة الشؤون االجتماعیة ، مدیریة النفوس العامة ، تسجل النفوس لعام 104(
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%) من المساحة الكلیة للمدینة و 53.16) ھكتار أي ما یعادل (65.62وقد شغل االستعمال السكني في ھذه المرحلة (

) وقد أدت المحددات الطبیعیة -15–) و (الخارطة -19–%) من مساحة المنطقة المعمورة (ینظر الجدول 70.79(

والمتمثلة بنھر دیالى من جھة الغرب ووادي العوسج من جھة الشرق ، واالستعمال والبشریة خالل ھذه المرحلة (

الخاص من الشمال بوصفھا عوامل ضاغطة على تحدید اتجاھات التوسع المساحي للمدینة ، واقتصرت الوظیفیة السكنیة 

  في ھذه المرحلة على محلتین ھما محلة الطلیعة ومحلة العروبة .

19

19181958

  الصنف الوظیفي

165.6253.1670.79

20.3370.270.36

31.2861.041.39

41.20.971.3

0.360.290.39

0.20.160.22

0.320.260.35

0.2180.180.24

0.1050.090.11

524.1419.626 16

630.824.96

123.38100100

  المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :  

  خارطة قدیمة للمدینة ، غیر صالحة للتصویر ، غیر منشورة .  -1     

  . 6/2/2003الصالحي ، والسید فیصل شفیق بتاریخ الدراسة المیدانیة ، لقاء مع الحاج فرج -2
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  )15الخارطة (
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  االستعمال التجاري  .2

لم تكن منطقة الدراسة تحمل صفة المركز الحضري في نهایة المرحلة السابقة 

لغیاب االستعمال التجاري ، فالوظیفیة التجاریة بغض النظر عن حجم المدینة وموقعها 

ضروریة جدا لتلبیة حاجات السكان ومتطلباتهم ، وغالبا ما یتراجع االستعمال السكني 

االستعمال التجاري في بدایة هذه المرحلة متمثال  وظهر )105(أمام االستعمال التجاري 

ببعض المؤسسات الصغیرة بقصد سد حاجة السكان للبضائع والسلع وتجهیز الجیش 

                                            ً      ً                          بالمواد الغذائیة ، إذ وضع احد المتعهدین نطاقا  سلكیا  حدد منطقة صغیرة في محلة 

علیها اسم (  ) لتامین أرزاق الجیش و اطلق-16-الطلیعة الحالیة (تنظر الخارطة 

یرة ) وهي تعد قلب المنطقة التجاریة المركزیة او ما یسمى بالسوق القدیم حالیا ،  ّ                                                                              الص    

الستعمال تطورا كبیرا مع الزیادة المستمرة في  عدد السكان . وشغل اوقد شهد هذا 

) من الهكتار ،أي  0.337االستعمال التجاري حتى نهایة هذه المرحلة مساحة ( 

% ) من المساحة المعمورة 0.36من المساحة الكلیة للمدینة ، و(  % )0.27بنسبة ( 

  ) وهي على النحو األتي :-19–(ینظر الجدول 

%) 42)  هكتار أي بنسبة (0.141وشغلت ( مؤسسات البیع بالمفرد :  أ.

م محالت بیع المواد الغذائیة ضمن مجموع االستعمال التجاري ، وت

والحلویات والفواكه واللحوم والمنسوجات واللوازم المنزلیة ، ووصل عددها 

شخصا . وجاء توقیعها ضمن  52) مؤسسة یعمل فیها  33الى (

المنطقة التجاریة المركزیة ، والتي تعد جزءا من منطقة الطلیعة (تنظر 

  ) .-16–الخارطة 

                                                             

السیاحة والترفیهیة في مدینة الموصل ، كلیة  التربیة ، جامعة )  صالح حمید الجنابي ، العالقات المكانیة للمؤسسات 105(

 .    347م ، ص1980الموصل 
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وتشمل مؤسسات بیع الحبوب والحیوانات  :مؤسسات البیع بالجملة   ب.

الحیة (الجوبة ) ، ومحالت بیع الخضار ( العلوة ) ، ومحالت بیع 

 32) مؤسسات یعمل فیها 8الجلود واألصواف ، ووصل عددها الى (

  % من 29.1% هكتار ، أي بنسبة  0.094شخصا ، وشغلت مساحة 

  )16الخارطة (
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مساحة االستعمال التجاري ، وتوزعت ضمن المنطقة التجاریة المركزیة ما عدا 

مؤسسة بیع المواشي فهي غیر مستقرة ، وتتراجع أمام زحف االستعماالت 

  األخرى لحاجتها الى مساحات واسعة ، كونها سهلة التنقل لقلة المشیدات فیها . 

  

نادق والحالقین وتشمل المطاعم والفمؤسسات الخدمات التجاریة :   ج.

هكتار   )  0.098ومصلحي االحذیة والحمامات .وقد شغلت مساحة ( 

بلغ عددها   % من مساحة االستعمال التجاري ،  28.9، أي بنسبة 

) وجاء توقیعها -20  –شخصا ( الجدول  55مؤسسة ، یعمل فیها  17

  ) -16–والشارع التجاري (الخارطة   ضمن المنطقة التجاریة المركزیة 

20

19181958

10.0561

20.018267

30.22102

40.03654

50.002461

0.002462  حمالت تصليح األحذية 6

0.08945517

  المصدر: الجدول من عمل الباحث باالعتماد على :

  خارطة قدیمة تعذر تصویرها لقدمها (غیر مشنورة ) .-1

  الدراسة المیدانیة .   -2
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  االستعمال الصناعي  .3

) هكتار أي 1.286شغل االستعمال الصناعي حتى نهایة هذه المرحلة مساحة (

%) من المساحة المعمورة (ینظر 1.39%) من المساحة الكلیة للمدینة و (1.04نسبة (

شخص) وقد شهدت هذه المرحلة 105) . وبلغ عدد العاملین فیها (-19–الجدول 

 سیما الصناعات اإلنشائیة مثل ظهور عدد من المنشأت الصناعیة الیسیرة فیها ، وال

) واستخراج الحصو والرمل بطرق بدائیة ، لتوفر  -21–تحجیر الجص (ینظر الجدول 

) ، وعملت هذه -16–الخارطة  المواد األولیة التي هیأها موضع المدینة (ینظر 

صوفیة داخل الصناعات على سد متطلبات التطور العمراني وانتشرت المنسوجات ال

البیوت ، وهي صناعات حرفیة یسیرة مثل صناعة البسط والسجاد والعباءات ، وقد 

شجع على قیام هذه الصناعات توفر المواد الخام (األصواف) إذ تربى األغنام بأعداد 

كبیرة في إقلیم المدینة ، وقد ارتبطت بها مؤسسات صناعیة داخل المنطقة التجاریة 

  صبغ الخیوط .ت المركزیة ، وهي مؤسسا

وظهرت خالل هذه المرحلة عدد من مؤسسات الصناعات الخشبیة والمعدنیة 

             ّ                                                                    وصناعات المعد ات المنزلیة واللوازم الزراعیة كالمعاول والمناجل لخدمة إقلیم المدینة 

  .  )()-21–(الجدول 

جرارات وتمثل هذه المرحلة بدایة ظهور استعمال وسائط النقل الحدیثة وال

الزراعیة في المنطقة مما أدى إلى ظهور عدد من مؤسسات تصلیح هذه المعدات 

وتركزت الصناعات الخفیفة في المنطقة التجاریة المركزیة ، بینما انتشرت مؤسسات 

                                                             
    خارطة قدیمة من ارشیف سكك حدید الجمهوریة العراقیة والدراسة المیدانیة ومقابالت مع كبار السن الذین عملوا في

 . هذه المؤسسات خالل هذه المرحلة 
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تصلیح السیارات والمكائن على الشارع التجاري والذي یمثل الشارع العام الذي یمر 

  شرق المدینة .

21

19181958

  الصنف الوظیفي

1.25427

0.00483411

0.01682

0.004864

0.011153

1.28610527  ا�موع

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  خارطة قدیمة ، غیر منشورة .-1

الدراسة المیدانیة ، ولقاء مع السید نصیف جاسم الذي عمل في السوق خالل هذه -2

  .    3/1/2003المرحلة أجرى اللقاء ، بتاریخ 
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  االستعمال الخدمي   .4

شهدت هذه المرحلة ظهور االستعماالت الخدمیة ونموها بشكل سریع وقد 

المساحة الكلیة للمدینة %) من مجموع 0.97) هكتار ، أي بنسبة (1.2شغلت مساحة (

) وهي اعلى من نسبة -19–%) من المساحة المعمورة (ینظر الجدول 1.3، و (

االستعمال التجاري او الصناعي ، وبلغ عدد العاملین في مؤسسات هذا االستعمال 

     ً                                  شخصا  ) وقد شمل هذا االستعمال ما یأتي : 90(

شغلت الخدمات التعلیمیة حتى نهایة هذه المرحلة  الخدمات التعلیمیة :  أ.

%) من مساحة االستعمال 30) هكتار ، أي بنسبة (0.36مساحة (

الخدمي ، وقد شهدت مدینة جلوالء ظهور أول مدرسة ابتدائیة خالل 

) -15–، في محلة الطلیعة (الخارطة  )106( 1936هذه المرحلة عام 

مزدوجة مع المدرسة  افتتحت اول متوسطة في المدینة 1956وفي 

االبتدائیة ، وبلغ عدد المؤسسات التعلیمیة حتى نهایة هذه المرحلة ثالث 

  ) . -22–   ً                شخصا  (وینظر الجدول  36مؤسسات یعمل فیها 

                                                             

 مع كبار السن ممن عاصروا المرحلة وعملوا في هذه المؤسسات .    )  الدراسة المیدانیة ولقاءات106(
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22

استعماالت األرض الخدمیة حتى نھایة المرحلة المورفولجیة الثانیة                                    

  ) م1958-م1918(

  الصنف الوظیفي

10.3630363

20.216.6121

30.3226.6188

40.21818.1582

50.1058.65163

1.21009017

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  الدراسة امليدانية ولقاءات مع كبار السن الذين عاصروا املرحلة وعملوا يف هذه املؤسسات 

بلغت مساحة االستعمال الصحي خالل هذه  الخدمات الصحیة :  ب.

%) من مساحة 16.6) هكتار ، أي بنسبة (0.2المرحلة مساحة (

) وضم مؤسستین صحیتین األولى - 5–االستعمال الخدمي (الجدول 

ضمن منشأت محطة القطار في محلة الطلیعة                (الخارطة 

نة ، والثانیة ) لتقدیم خدماتها لمنتسبي المحطة وسكان المدی-15–

مستوصف (قرغان العسكري) ضمن منشأت المعسكر ، ویقدم خدماته 

  الى العسكریین وعوائلهم .
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شغلت الخدمات الترفیهیة خالل هذه المرحلة  الخدمات الترفیهیة :  ج.

%) من مساحة 26.7) هكتار ، وشكلت نسبة (0.32مساحة (

لى النصیب ) واستحوذت المقاهي ع-22–االستعمال الخدمي (الجدول 

     ٍ                   ) مقاه  كبیرة في المنطقة 6األكبر من هذه الخدمة إذ بلغ عددها (

التجاریة المركزیة وعدد من السقائف ، وهي عبارة عن اعمدة خشبیة 

ترفع سقفا مصنوعا من األخشاب والقش ، وتنتشر على ضفاف نهر 

) ویعمل -15–دیالى في موسم الصیف في محلة الطلیعة (الخارطة 

  صا) .شخ 18فیها (

تشمل خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت ،  خدمات البنى االرتكازیة :  د.

%) من مساحة 8.75) هكتار ، أي بنسبة (0.105وقد شغلت مساحة (

) -22–شخصا) (الجدول  16االستعماالت الخدمیة ، ویعمل فیها (

وجاء توقیعها ضمن منشآت محطة القطار في محلة الطلیعة (الخارطة 

  ) وهي :-15–

) هكتار ، أي بنسبة 0.03مساحة ( وقد شغلت خدمات اسالة الماء:  ـ

%) من مساحة خدمات البنى االرتكازیة ، واقتصرت على 28.57(

لتزوید القطارات  1918مشروع اسالة الماء في المحطة والذي انشأ عام 

َ ْ                                         بالمیاه ، فضال  عن س د  حاجة قسم من سكان المدینة وقد عانى سكان       ً             

انوا في اغلب االحیان المدینة خالل هذه المرحلة من شحة المیاه ، وك

یعتمدون على سد حاجتهم من المیاه بواسطة السیارات الحوضیة ، 

  والمقطورات التي تجهزها المكائن الزراعیة او الحیوانات 
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كانت مدینة جلوالء تجهز بالطاقة الكهربائیة بواسطة  خدمات الكهرباء :  ـ

ة ) ، وهي جزء من منشات محطة القطار في محل  D. Cالمولدات (

) هكتار ، أي  0.04) وقد شغلت مساحة ( -15–الطلیعة ( الخارطة 

–%) من مساحات الخدمات البنى االرتكازیة   ( الجدول 38بنسبة (

  . ) () ، امتازت هذه المولدات بكفاءة عالیة جدا -22

م ، وهو 1918یرجع تاریخ هذه الخدمة الى عام خدمات االتصاالت :   ـ

محطة القطار ، وفي بدایة عقد  عام إنشاء خط تلغراف ضمن

الخمسینات ، أسس أول مركز اتصاالت في مدینة جلوالء ( دائرة برید 

) ، وقد شغلت مساحة -15–جلوالء ) في محلة الطلیعة ( الخارطة 

%) من مساحة خدمات البنى 33.3) هكتار ، أي بنسبة (0.035(

  ) . -22–) أشخاص (ینظر الجدول 5االرتكازیة ویعمل فیها (

  

  استعماالت النقل   .5

) هكتار ، أي بنسبة 24.14شغل استعمال النقل خالل هذه المرحلة مساحة (

%) من مساحة المنطقة المعمورة        26.16% من المساحة الكلیة للمدینة ( 19.6

) ، وقد استحوذت محطة القطار والمنشات الملحقة بها وخطوط -15–(ینظر الجدول 

%) من مساحة استعماالت النقل ، وجاءت  70.5نسبة ( السكك المارة بها على 

%) من مساحة 22.3الطرق المعبدة بالمرتبة الثانیة في نسبة استعمالها إذ بلغت (

                                                             
    اذ ذكر انه لم یشهد أي انقطاع طیلة مدة عمل هذه المولدات ،  3/1/2003لقاء مع السید فرج الصالحي ، بتاریخ ،

   باستثناء اوقات التناوب في العمل . 
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) هكتار أي نسبة  1.57النقل ، وبلغت مساحة الطرق الترابیة (ومعظمها عضویة)  ( 

ب جلوالء %) من مجموعة استعماالت النقل في حین لم تتجاوز مساحة مرآ6.5(

%) من مساحة 0.7) هكتار ، أي نسبة (0.18الوحید خالل هذه المرحلة مساحة (

  ) .-23–استعماالت النقل (ینظر الجدول 

  

  )23جدول (

  استعماالت األرض ألغراض النقل حتى نهایة المرحلة المورفولجیة الثانیة

117.0170.5

25.3822.3

31.576.5

40.180.7

24.14100

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  .1979حمطة قطار جلوالء ، سجالت قدمية ، بيانات غري منشورة -1

  المیدانیة .الدراسة -2
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  األراضي المكشوفة   .6

) هكتار ، أي ما 30.8بلغت مساحة األراضي المكشوفة خالل هذه المرحلة (

) ، وتشمل -19–%) من المساحة الكلیة للمدینة (ینظر الجدول 24.96یعادل (

األراضي والفضاءات الخالیة بین الدور السكنیة ومحرمات السكك الحدید ، والمناطق 

ي العوسج ، التي لم تستغل لعدم استقرار مناسیب میاه النهر  وتأثیرات المجاورة لواد

لجدران الرتفاع نسبة الجبس في مواد البناء المحلیة ، فضال عن الرطوبة في ا

المساحات الواسعة المجاورة لضفة نهر دیالى الرتفاع مناسیب میاه النهر بین مدة 

  واخرى . 

   م) 980 – 1958(الثالثة ما بین  المبحث الثالث :المرحلة المورفولوجیة

  المساحي والعمراني  التطور  أوال .

شهدت المدینة خالل هذه المرحلة تطورا متسارعا ، تمثل باتساع الحیز 

الحضري الذي جاء انعكاسا للنمو السكاني ، والمشاریع التنمویة التي وضعتها الدولة 

لة بسبب تأمیم شركات النفط عام السیما في عقد السبعینیات على اثر زیادة موارد الدو 

نسمة عام  12279م ، لقد شهدت المدینة زیادة كبیرة في عدد سكانها إذ بلغ  1972

م فقد ازداد عدد  1977م أما في عام  1957م وهو ضعف عدد سكانها عام  1965

) نسمة أي یعادل ثالثة أضعاف سكانها في المرحلة 19286سكان مدینة جلوالء إلى (

ورافق هذا النمو السكاني تطور عمراني كبیر تمثل زیادة الطلب على  السابقة ،

األراضي في المحالت القدیمة ، واستحداث محلتین هما محلة الوحدة ومحلة الجماهیر 

) .وقد بلغت المساحة الكلیة للمدینة خالل هذه المرحلة - 17–(تنظر الخارطة 
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، أي ما یقارب ثالثة أضعاف مساحتها في المرحلة السابقة .  )() هكتار351.5(

  وتقف وراء هذا التوسع المساحي والنمو الحضري عدة عوامل منها : 

  

  

  ) 17الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
    شعبة المهندسین (غیر صالحة للتصویر ) ،  1959لسنة مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء خارطة التصمیم االساس ،

 . الشعبة الهندسیة وسجالت قدیمة غیر منشورة  
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استمرار قوة جذب المدینة ، وذلك لظهور فرص عمل جدیدة ، والسیما في 

یقضي باستحداث ناحیة . ) 107(م 1958قطاع الخدمات إذ صدر مرسوم جمهوري عام 

جلوالء وعد مدینة جلوالء مركزا إداریا لها ، وبظهور الوظیفة اإلداریة تكون المدینة قد 

  دته الوظائف األخرى . استكملت وظائفها ، فضال عن التطور الذي شه

   . 1972سنة ارتفاع المستوى المعاشي للسكان وال سیما بعد تأمیم النفط   .1

إسهام الدولة في التوسع العمراني من خالل بناء العدید من المؤسسات اإلداریة ، والدور السكنیة لمنتسبي   .2

ل توزیع األراضي على العسكریین والمدنیین ، القطاع العام . فضال عن إسهامها في توسیع رقعة الحیز الحضري من خال 

  وفتح باب اإلقراض من المصرف العقاري من دون فوائد . 

البدء بتنفیذ خطط التنمیة التي صادقت علیها الجهات التخطیطیة والرسمیة في   .3

  كل المدن العراقیة ، وجلوالء  إحدى المدن التي شملتها تلك البرامج .

تمثل بالتحول من األسر العنقودیة والمركبة الى األسر  التنظیم األسري الذي  .4

البسیطة ( األحادیة ) مما زاد من الحاجة إلى بناء مساكن جدیدة وخدمات 

  إضافیة .

  

 اتجاه التوسع المساحي أثاره على البنیة التخطیطیة والعمرانیة للمدینة خالل     ً    ثانیا  : 

  : هذه المرحلة  

وقفت العوامل الطبیعیة والبشریة الضاغطة أمام التوسع المساحي لمدینة جلوالء 

خالل هذه المرحلة ، والتي تمثلت بوادي العوسج شرقا، ونهر دیالى غربا ، ومقالع 

الحصو والرمل المقبرة جنوبا ، واالستخدام الخاص ( المعسكر شماال ) ، فوجدت 

ولفك طوق الحصار هذا اتجهت شرقا نحو المدینة نفسها محاصرة من كل الجهات ، 

                                                             

 .   358، ص 1990- 1989)  وزارة الحكم المحلي ، الدلیل االداري  للجهوریة العراقیة 107(
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م   1958المرتفعات الجبلیة التي تقع شرق الوادي حیث ظهرت محلة الوحدة عام 

وهي محلة جدیدة مخططة منذ نشاتها ، إال إن الزیادة الكبیرة المستمرة في عدد ) 108(

سكان المدینة دفع الى ظهور تجمع سكني عشوائي شمال محلة الوحدة ، الذي تطور 

حقا لیصبح محلة جدیدة هي محلة الجماهیر ، وفضال عن هذا التجمع العشوائي فقد ال

خططت الدولة مناطق واسعة في هذه المحلة ووزعت قطع أراضي على الموظفین 

  والعسكریین واألهالي . 

ولطوبغرافية األرض املعقدة اليت نشأت عليها احمللتان اجلديدتان ، فقد انعكس ذلك على أنظمة 

ها ، إذ تسود الشوارع الشبكية يف املناطق القريبة ا�اورة للشارع العام ، ( يف حيث يبدا هذا النمط شوارع

من الشوارع باالختفاء تدرجييا باالرتفاع ) حىت تظهر الشوارع العضوية يف شرق احمللتني لسببني : األول هو 

ة على أطراف املناطق املخططة . زيادة وعورة املنطقة . والثاين ظهور جتمعات سكنية عشوائية جديد

وعموما فان معظم شوارع هاتني احمللتني تصعب احلركة فيها ، لكون معظمها أقيم مواٍز خلط احندار السفوح 

، وهي وعرة وتظهر فيها النتوءات الصخرية ، فضال عن ان جماري تصريف مياه االستعمال تنحدر اليها . 

هي خالية من األرصفة وتالفة وجتاوزت عليها االستعماالت الوظيفية وحىت املساحات الصغرية املبلطة منها ف

  األخرى .

وقد ظهرت في هذه المرحلة أنماط متعددة ألشكال المباني ویقف وراء ذلك 

) ، ومستوى دخل الفرد ، 2م 400-150مساحة قطعة األراضي ، والتي تراوحت بین (

في محلة الوحدة ، والتي اتخذت لها وطبوغرافیة المنطقة ، ومواد البناء المستعملة . ف

موقعا شریطیا بموازاة الشارع الرئیس العام ، ولما تتمتع به من موضع مرتفع مقارنة مع 

المحالت القدیمة في المرحلة السابقة ، فقد خصها هذا الموقع بمیزتین ، األولى: إنها 

ت علیه المحلة تطل على المدینة ونهر دیالى ، والثانیة : إن خط السفوح الذي امتد

                                                    ً                        باتجاه الریاح الشمالیة والشمالیة الغربیة السائدة صیفا  ، لذا فقد اتجه الحراك 

                                                             

 )  مدیریة بلدیة جلوالء ، سجالت قدیمة غیر منشورة .108(
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                          ّ                                  نحوها من المحالت القدیمة السی ما السكان من ذوي الدخول المتوسطة ) 109(االجتماعي

                                              ّ                                  والعالیة مما أدى إلى ارتفاع أسعار األراضي ، والسی ما المناطق المتاخمة للشارع العام 

طالتها خدمات البنى االرتكازیة اما المناطق البعیدة والمرتفعة من هذه المحلة  ، التي

فقد اتجه ألیها أصحاب الدخول المنخفضة ، ویظهر ذلك من خالل صغر حجم الدار 

ورداءتها أما محلة الجماهیر ، التي یمیزها اسمها الدال على أنها محلة شعبیة فتقع إلى 

طدامها بوادي العوسج من الشمال فقد اتجه امتدادها الشمال من محلة الوحدة ، والص

                                                                     ً  نحو خط السفوح وهذا ما جعل موضعها اكثر تعقیدا من غیرها ، ویظهر ذلك جلیا  

على شكل المباني ، وانظمة شوارعها ، وقد تمكن الباحث من تمیز ثالثة أنماط للدور 

  السكنیة خالل هذه المرحلة وهي : 

ویظهر هذا النمط من الدور مع امتداد الشارع  : نمط الدور الجیدة النوعیة  .1

العام من جهة الشرق في محلة الوحدة وتتمیز دور هذا النمط بمساحة جیدة من 

) ومعظمها ذات طراز غربي (الدور المقفلة )  2م400-300األرض تراوحت بین (

اء التي وحدائق أمامیة وممرات جانبیة ، اما مواد البن )(وذات شناشیل واسعة وسقائف 

، وقضبان الحدید والحصو والرمل   ) (استخدمت فیها ، فیها الطابوق والترابة 

  والجص .

                                                             

ً                                                       نقال  عن والده الذي عاصر تلك المرحلة . تم اجراء اللقاء یوم )لقاء مع السید فیصل شفیق ، 109(   8/1/2003 . 

    الحراك االجتماعي هو االنتقال من محلة الى اخرى او من حي الى اخر داخل المدینة بسبب التغیر في مستویات الدخل 

 .   

  هي الترجمة العربیة للفظ االنكلیزیة الشائعة االستعمال (سمنتcement  ( 
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وتظهر هذه الدور شرق الدور الجیدة في المناطق  دور متوسطة النوعیة :  .2

األكثر ارتفاعا ویعود معظمها الى أصحاب الدخول المتوسطة وخاصة موظفي الدولة 

                                                      ً               والعسكریین ، والذین شملهم قرض المصرف العقاري ، وهي ایضا  ذات نمط غربي 

احة الدار على الطراز المعماري نفسه للدور الجیدة . اال انها اقل كفاءة من حیث مس

) ومواد بناء اقل جودة ، إذ استخدمت في معظمها 2م200-150التي تراوحت بین (

ً              القطع الكونكریتیة (البلوك) بدال  من الطابوق ، وحدید العقاده بدال  من الشیش في                                 ً                              

  .)110(السقوف 

تنتشر هذا النمط من الدور في مناطق مختلفة في  الدور ردیئة النوعیة :  .3

المحلتین اال انه یظهر بوضعه نمطا متمیزا في أعلى المرتفعات على أطراف المناطق 

                                ً                                      المخططة ، وهي ذات نوعیة ردیئة جدا  ، وغیر صالحة للسكن في اغلب األحیان ، 

من بنیت على النمط الشرقي ، او على شكل غرف معزولة دون سیاج في كثیر 

  األحیان .

وتفتقر إلى كل مقومات السكن ، واستخدمت فیها مواد البناء المحلیة ، كالطین 

والخشب والقش ویقطنها أصحاب الدخول المنخفضة جدا وغیر القادرین على دفع 

  اإلیجارات في المناطق األخرى .

وهي تجمعات عشوائیة خالیة  )111() 2م100-70تتراوح مساحة هذه الدور بین (

  تنظیم تسودها األزقة العضویة ، وتفتقر اغلبها الى خدمات البنى االرتكازیة .من ال

                                                             

 . الدراسة المیدانیة )110(

 )  الجوالت المیدانیة .   111(
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وعلى الرغم من تمیز هذه األنماط السكنیة في مناطق التوسع التي شهدتها 

هذه األنماط في  بین المدینة خالل هذه المرحلة ، اال ان المالحظ  هو التداخل الكبیر

  اكثر األحیان ، ویعزى ذلك الى متغیرات الدخل لدى األفراد .

والستكمال الصورة المرئیة لمدینة جلوالء خالل هذه المرحلة وما شهدته من نمو 

سواء الجدید البكر او القدیم الذي تجدد ، البد من دراسة استعماالت ارض المدینة 

منها في إخراج الصورة التي ظهرت علیها المختلفة للوقوف على مدى مساهمة كل 

  المدینة في نهایة المرحلة   .

  

  استعماالت األرض خالل المرحلة المورفولوجیة الثالثة :      ً  ثالثا : 

تقدم كل مدینة مهما كان حجمها مجموعة من الوظائف والخدمات لسكانها 

كاني واتساع وسكان المناطق المحیطة بها ، وتنمو هذه الوظائف مع نمو المدینة الس

                                                   ً                          نطاق تأثیرها وبدرجات متباینة ، وتشغل هذه حیزا مكانیا  على شكل استعماالت تتقاسم 

األرض المعمورة من المدینة بنسب متباینة ، كما تخصص أماكن خالیة ومساحات 

خضر ضمن حدود التصمیم األساسي للمدینة تساعد على توسیع هذه االستعماالت 

ً                 مستقبال   (تنظر الخارطة       –17-. (  

ویعد سعر األرض من أهم العوامل المؤثرة في تحدید نوع االستعمال ، ففي 

       ً          ) دینارا  في مركز 350-50منطقة الدراسة تراوح سعر األرض خالل هذه المرحلة بین (

، وقد حدد التباین  )112() دنانیر عند األطراف 10-2المدینة ، في حین تتراوح بین (

التجاري له ین االستعماالت المتعددة فاالستعمال نوع االستعمال في ضوء المنافسة ب

                                                             

 )  الدراسة المیدانیة (مقابلة مع مالحظي التسجیل العقاري ، ومكاتب بیع وشراء العقارات ) .   112(



128 
 

القدرة على المنافسة وطرد االستعماالت األخرى من مركز المدینة بینما تحتاج الكثیر من 

المؤسسات الصناعیة الى مساحات كبیرة من األراضي مما یضعف إمكانیة منافستها ، 

ً                                                 فضال  عن استعماالت غیر مرغوب فیها ضمن مناطق معینة تخضع الى ظاهرة الطرد    

  . ) Center Fugl Force(المركزي 

 Center Petal Force(بینما تخضع بعض النشاطات الى ظاهرة الجذب المركزي 

، فنجد على سبیل المثال تجمع عیادات األطباء في المركز قد جذب الصیدلیات أو أن  )

  تجمع الخیاطین كانت قرب محالت بیع المالبس .

  ماالت على النحو األتي :وسنتناول هذه االستع

  االستعمال السكني    -1

استحوذ التوسع في االستعمال السكني النصیب األكبر من توسع المدینة المساحي 

،  1977) في عام 2527) ، فقد ازداد عدد الوحدات السكنیة إلى (-17–انظر (الخارطة 

تضاعفت مساحة ) وحدة سكنیة في المرحلة السابقة ، وقد 957في حین لم یتجاوز (

) هكتار وقد شغل االستعمال 144.1االستعمال السكني مقارنة بالمرحلة السابقة ، إذ بلغت (

%) من المساحة المعمورة خالل هذه 57%) من المساحة الكلیة ، و (41السكني نسبة (

  ) .-24–المرحلة (ینظر الجدول 

  االستعمال التجاري    -2

) هكتار أي ضعف ما 0.644رحلة مساحة (شغل االستعمال التجاري في هذه الم

%) من المساحة 0.183) وشكل نسبة (0.337كان علیه خالل المرحلة السابقة ، إذ بلغ (

) وقد تطور هذا -24–%) من المساحة المعمورة (ینظر الجدول 25الكلیة للمدینة ، (

اشي ، الذي تمثل االستعمال لمواكبة النمو السكاني والتطور العمراني وارتفاع المستوى المع

بزیادة الطلب على السلع والخدمات ، وقد أسهمت في تطور هذا االستعمال جهات حكومیة 

  وأهلیة . 
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وتتوزع مؤسسات هذا االستعمال بین المنطقة التجاریة المركزیة والشارع التجاري 

  ) وعلى النحو االتي :-18–والمخازن المعزولة في االحیاء السكنیة (تنظر الخارطة 

  المنطقة التجاریة المركزیة   .أ

توسطت المنطقة التجاریة المركزیة مدینة جلوالء خالل المرحلة المورفولجیة السابقة ، 

اال انها زحفت قلیال نحو الغرب بسبب توسع المدینة المساحي باتجاه الشرق خالل هذه 

همیتها او ) ولم یكن لهذا التغییر الموقعي اثر سلبي في أ-18–المرحلة (ینظر الخارطة 

نشاطها بسبب صغر حجم المدینة وضعف المنافسة من المراكز التجاریة التي ظهرت خالل 

  .                          ً                            ، وقد اعتمد سعر االرض معیارا  اساسیا لتحدید هذه المنطقة هذه المرحلة 

24

19581980

1144.141.00056.9

20.6440.1830.25

33.350.9531.3

427.7397.8911.000

4.6471.3221.85

1.820.520.72

15.7274.476.2

1.0000.2840.4

2.5250.721.000
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1.250.3550.55

0.650.1840.26

577.4222.02530.58

698.9227.95

7351.5100100

  المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، سجالت غیر منشورة .-1

  الكراس اإلحصائي ، بیانات غیر منشورة . مدیریة تربیة محافظة دیالى ،-2

  مستشفى عام جلوالء ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة .-3

  العامة للنقل الخاص ، محافظة دیالى ، بیانات غیر منشورة . وزارة النقل والمواصالت ، الهیئة-4

 الدراسة المیدانیة ، ولقاءات مع كبار السن ممن عاصروا المرحلة .   -5

  

  

  ) 18ة (الخارط
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وتعاني هذه المنطقة من محدودیة األرض والطلب العالي علیها ، إذ وصل 

دینار ) وهو أعلى سعر للمناطق التجاریة  350سعر المتر المربع الواحد فیها إلى (

) الف دینار ونظرا الرتفاع 200-150المجاورة ، إذ تراوحت معدالت أسعارها بین (

أسعار األراضي واإلیجارات فقد توجه المستثمرون الى التوسع العمودي للتعویض حیث 

بدأت تظهر البنایات المؤلفة من اكثر من طابق وعلى نطاق محدود وقد شغلت هذه 

  .يساحة االستعمال التجار ) من م0.68عادل () هكتار أي ما ی0.46المنطقة مساحة (

  

%) من مجموع المحالت التجاریة في المدینة ، 72ویتركز فیها اكثر من (

بشكل كبیر  دوتمتاز هذه المحالت بصغر مساحتها ، ویتركز فیها باعة البیع بالمفر 

                                                         ً                وتمیزت المنطقة التجاریة المركزیة بسهولة الوصول الیها مشیا  من مختلف ارجاء

ً  المدینة ، بسبب صغر مساحة المدینة أوال وكونها نقطة التقاء الشوارع الرئیسیة فضال                                                                              

  عن قربها من مرآب المدینة الوحید .

  

  الشارع التجاري   .ب

وهو الشارع العام الذي یربط مدن وسط العراق بشماله والمار وسط المدینة 

في وسط المدینة ، وتحتل  ) ویلتقي بالمنطقة التجاریة المركزیة-18–(تنظر الخارطة 

م) ، وهي تخدم سكان 10-6المحالت التجاریة فیه واجهات الدور ، بعمق یتراوح بین(

  المناطق المجاورة وسالكي الشارع العام .
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%) من 23) هكتار ، أي ما یعادل ( 0.15وشغلت هذه المنطقة مساحة (

الت التجاریة في %) من مجموع المح21مساحة االستعمال التجاري ، ویتركز فیها (

  المدینة .     

  تجمعات المخازن المعزولة   .ج

وهي عبارة عن محالت تجاریة صغیرة الحجم ، وتشغل على األغلب جزء من 

%) من 5) هكتار ، أي نسبة (034،0مساحة الدور السكنیة . وتستغل مساحة (

جاریة في %) من مجموع المؤسسات الت7مجموع االستعمال التجاري ، ویتوزع فیها (

  ) .-18–المدینة ( الخارطة 

وللوقوف على حقیقة توزیع األصناف التجاریة لمدینة جلوالء خالل هذه المرحلة 

  ، ونسبة اشغالها ، وعدد العاملین فیها سنتناولها وعلى النحو االتي : 

وتشمل بیع المواد الغذائیة والعطاریة والمالبس  : دمؤسسات البیع بالمفر   .1

قمشة والقرطاسیة واللوازم المنزلیة واللحوم والخضراوات والمعجنات والمواد الجاهزة واأل

  ) .25االحتیاطیة للسیارات وغیرها (ینظر جدول 

%) من مساحة 3،65،.) هكتار ، أي بنسبة (42وقد شملت مساحة (

) 320) مؤسسة ، ویعمل فیها (210االستعمال التجاري ، وقد بلغ عدد مؤسساتها (

  ).-8 -ل   ً         شخصا  (الجدو 

وجاء توقیعهما المكاني ضمن المنطقة التجاریة المركزیة والشارع التجاري 

  )-18–وتجمعات المخازن المعزولة (تنظر الخارطة 
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وجاء توقیع هذه المؤسسات على أطراف المنطقة  مؤسسات تجارة الجملة :  .2

  ) .-18–التجاریة المركزیة والشارع التجاري الرئیس (تنظر الخارطة 

لكونها تحتاج إلى مساحات اكبر من محالت تجارة المفرق وبذلك تكون ضعیفة وذلك 

في قدرتها التنافسیة مع بقیة االستعماالت األخرى . وتمثلت بمؤسسات بیع الحبوب 

والمواد الغذائیة وعلوة الخضر ومؤسسة بیع المواشي ، وشغلت هذه المؤسسات 

) 18ینة ، وبلغ عددها    ( %) من مساحة االستعمال التجاري في المد 19.53(

  ) شخصا .   75مؤسسة ویعمل فیها ( 

25

10.202185135

20.1837248

30.0355627

0.42313210

  الباحث اعتمادا على :المصدر : الجدول من عمل 

  م. 1977مدیریة بلدیة جلوالء ، سجالت قدیمة ، بیانات غیر منشورة -1
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الدراسة المیدانیة ، مقابالت شخصیة مع عدد من التجار الذین مارسو العمل  -2

  في هذه المؤسسات ولحد االن .

 

26

  اسم المؤسسة

10.05102

20.0216279

30.02282

4

  محالت التصویر

0.006484

50.007797

60.003466

70.004863

0.11597433

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على : 

  م . 1977مدیریة بلدیة جلوالء ، سجالت قدیمة . بیانات غیر منشورة -1

 المؤسسات .       الدراسة المیدانیة ، مقابالت شخصیة مع تجار مارسو العمل في ھذه   -2



136 
 

  مؤسسات الخدمات التجاریة     -3

) هكتار ، أي بنسبة  0.1159شغلت مؤسسات الخدمات التجاریة مساحة ( 

) مؤسسة ، 30%) من مساحة مؤسسات االستعمال التجاري . وبلغ عددها (18(

     ً                                                         ) شخصا  . وقد انتشرت هذه المؤسسات في المنطقة التجاریة المركزیة 74ویعمل فیها (

  والشرع التجاري . 

ا الى زبائن مؤسسات تجارة الجملة والمفرق وتقوم هذه المؤسسات بتقدیم خدماته

والزائرین للمدینة ، وتشمل المطاعم والفنادق ومحالت التصویر ومحالت تصلیح 

األحذیة وكوي المالبس والحمامات ومحالت االستنساخ  ومكاتب بیع وتأجیر العقارات 

الكسب ، وغیرها من المؤسسات التي تؤدي في النتیجة غرضا تجاریا یتحقق من وراءه 

  ) .  -26 –المادي (ینظر الجدول 

  ل الصناعيستعمااأل   -3

)هكتار ، اي  3.35شغل االستعمال الصناعي خالل هذه المرحلة مساحة (

% ) من المساحة المعمورة  1.3% ) من المساحة الكلیة للمدینة ، و( 0.935بنسبة ( 

مال في المرحلة ) ، وهو ما یعادل ثالث اضعاف مساحة هذا االستع-24–( الجدول 

) هكتار . وبلغ عدد المؤسسات الصناعیة في  1.286السابقة ، والتي بلغ فیها ( 

–شخصا (ینظر        الجدول  361مؤسسة ، یعمل فیها  116نهایة هذه المرحلة 

27- . (  

تركزت اقدم المؤسسات الصناعیة خالل هذه المرحلة على أطراف المنطقة 

أخرجتها االستعماالت األخرى من قلب المنطقة التجاریة  التجاریة المركزیة ، بعد ان

بسبب ضعف منافستها لتلك االستعماالت ، وال سیما التجاریة ، وحاجتها الى التوسع 

بسبب إدخال وسائل ومعدات اكبر واحدث ، وقد وجدت هذه المؤسسات من الدور 

من المنطقة التجاریة السكنیة مجاال للتوسع ، وذلك النخفاض معدالت إیجاراتها وقربها 
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المركزیة ، واالستفادة من زبائنها ومن هذه الصناعات هي تصلیح المعدات المنزلیة 

والحدادة والنجارة والسباكة إذ تركزت شمال المنطقة التجاریة في محلة الطلیعة ( تنظر 

  ) .  - 19–الخارطة 

مركزیة داخل المنطقة التجاریة ال اوحافظت الصناعات الصغیرة على مواقعه

بسبب صغر حجم مؤسساتها مثل مصلحي األجهزة الدقیقة والخیاطین ومصلحي 

  األحذیة ، ومصلحي األجهزة الكهربائیة السمعیة والمرئیة ، والصناعات الغذائیة . 

وقد قفزت بعض الصناعات التي لم تجد لها مكانا في المنطقة التجاریة 

جهات المطلة على هذا الوااستفادت من  المركزیة وأطرافها ، الى الشارع التجاري ، إذ

الشارع في محلتي الوحدة والجماهیر ، فانتشرت ورش تصلیح السیارات والمكائن 

وصناعة األبواب والشبابیك الحدیدیة والخشبیة ، فضال عن تصلیح المعدات المنزلیة 

  وال سیما الثالجات والمجمدات وغیرها . 

عیة في المدینة خلف بنایة مدیریة وظهرت في هذه المرحلة اقدم منطقة صنا

النقل العام في محلة الوحدة ، ومعظم مؤسساتها تعمل في تصلیح  مرآبالناحیة قرب 

السیارات والجرارات والمضخات الزراعیة ، وقد نمت هذه المؤسسة وتطورت بمرور 

  . )113(الزمن كما سنالحظه في المرحلة التالیة 

ظهرت في هذه المرحلة معمل الثلج إذ ومن المؤسسات الصناعیة المهمة التي 

أنشأ في جنوب غرب محلة الوحدة بالقرب من ضفة نهر دیالى ، وذلك لكون هذه 

                                                             

، الشعبة الهندسیة ومقابلة مع السید نوزاد  1972مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، اخارطة التصمیم االساس لسنة )113(

 .   والذي عمل في مؤسسات تصلیح السیارات طیلة هذه المرحلة  17/8/2003تاریخ محمد ب
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ً                                 الصناعة تستهلك كمیات كبیرة من المیاه ، فضال  عن قربة من الشارع العام ، الذي                                           

  یسهل عملیة تصریف إنتاجه .

عة المواد ومن الصناعات التي ظهرت في هذه المرحلة وتطورت هي صنا

                                         ً     ً                           اإلنشائیة فقد شهدت مقالع الحصو والرمل تطورا  مهما  سواء كان في مساحة االشغال 

ام كمیة اإلنتاج او نوع المعدات المستخدمة وتعمل هذه المؤسسات على سد الحاجة 

المحلیة وتصدیر الفائض الى المناطق المجاورة وال سیما الى ناحیة السعدیة وقضاء 

هذه المؤسسات على ضفة نهر دیالى جنوب محلة الوحدة وقد خانقین ، وجاء أنشأ 

ارتبطت بها صناعة القطع الكونكریتیة (البلوك) وتراجعت محاجر الجص أمام زحف 

  االستعماالت األخرى لضعف منافستها فاستقرت في المناطق 

  ) 19الخارطة (
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                                ً                                        األكثر ارتفاعا ، وتركت خلفها اثارا  سلبیة حیث تنتشر الحفر الكبیرة الواسعة 

  .)114(بین االستعماالت األخرى في محلة الجماهیر ، ومحلة الوحدة 

وبعد معرفة مساحة االستعمال الصناعي وتوزیع المنشآت الصناعیة خالل هذه 

في نظریته عن المواقع  )Proudالمرحلة نجدها اقرب الى التوزیع الذي ذكره براود (

  . ) (الصناعیة المختلفة 

27

10.234518

20.017128

30.2755111

                                                             

 )  الدراسة المیدانیة .114(

   : قسم براود الصناعات على النحو التالي  

  الصناعات دائمة الوجود في منطقة االعمال المركزیة .-1

  الصانع والعمیل (اقتصاد االتصاالت) . الصناعات التي تعتمد على االتصال المباشریین-2

  الصناعات التي تستهلك محلیا وتستخدم مواد اولیة محلیة .-3

  الصناعات التي ال توجد عادة في المركز والتي ال تعتمد على االتصال المباشر .-4

 الصناعة التي مجالها السوق الوطنیة . -5

  )115( Proud foot , M.J   “ city Retial structure  “ Economic Geography Vol .13, 1937 

.pp.248-435  .  
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40.4513027

51.9489612

60.181810

70.2591

3.3536187

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  مدریة بلدیة جلوالء ، سجالت قدیمة ، بیانات غیر منشورة .-1

  م 1978-1977غرفة تجارة وصناعة دیالى ، التقریر اإلحصائي السنوي ، -2

  . الدراسة المیدانیة ، مقابالت مع كبار السن ممن عاصروا المرحلة-3

  االستعمال الخدمي    -4

تمیزت المدن عن الریف بسعة حجم الخدمات التي تقدمها لساكنیها ، وتعمل 

هذه الخدمات على إطفاء حاجات اإلنسان الضروریة ، مثل التعلیم والصحة والترفیهیة 

والخدمات الدینیة وإلداریة وخدمات البنى االرتكازیة وغیرها وقد شهدت مدینة جلوالء 

   ً                                                                بیرا  في مستوى الخدمات العامة في هذه المرحلة ، فقد بلغت مساحة أشغال تطورا ك

%) من المساحة الكلیة للمدینة ، و 7.89) هكتار أي بنسبة (27.739هذه الخدمات (

) وهي بذلك تكون قد وصلت -24–%) من المساحة المعمورة (ینظر الجدول 12.56(

حلة السابقة ، حیث لم تتجاوز إلى اكثر من عشرین ضعفا مقارنة بمساحتها بالمر 

  ) هكتار في تلك المرحلة .1.2مساحة أشغالها عن (
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وقد كان للنمو السكاني والتوسع العمراني اثر كبیر في أقامت مؤسسات خدمیة 

ً                                                                   جدیدة فضال  عن تطویر المؤسسات الخدمیة القدیمة ، وهي على                               

  النحو األتي :

  

  والثقافیة    الخدمات التعلیمیة  ـأ

ً                           تأخذ المؤسسات العلیمیة شكلها الهرمي ابتداء  من ریاض االطفال التي تغذي                                           

المدارس االبتدائیة ، واالبتدائیة التي تخدم المدارس المتوسطة والمدارس المتوسطة 

وعلى الرغم من ان هذه المؤسسات یحتل كل منها مساحة ،   )116(تخدم الثانویة 

تشكل بمجموعها مساحة من المدینة ذات قیمة محسوبة  محدودة من األرض اال أنها

%) من مساحة االستعمال 16.752) هكتار وهي تمثل نسبة (4.64وصلت الى (

الخدمي ، وهي قد بلغت عشرة أضعاف ما كانت علیه في المرحلة السابقة ، إذ لم تكن 

ن ) ولك-20–) هكتار ، وهي منتشرة في المدینة (تنظر الخارطة 0.36تتجاوز (

                                      ً                                          بصورة غیر متكافئة إذ تتركز تركیزا شدیدا  في محلتي العروبة والجماهیر بینما هي اقل 

  من الحاجة في محلتي الطلیعة والوحدة وهي على النحو األتي:

  

  ) 20الخارطة (

  

  

                                                             

 . 124)  عادل عبداهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص116(
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%) من 7.5) هكتار ، أي بنسبة (0.35تشغل مساحة ( ریاض األطفال :  .1

مجموع مساحة الخدمات التعلیمیة ، واقتصرت على روضة واحدة تقع في محلة 

(-20–الطلیعة (الخارطة  فان توفیر  )117) ، وعلى وفق المعیار المحلي 

- 0.3)نسمة وبمساحة تتراوح بین (5000روضة واحدة لكل تجمع یصل الى (

ضروریا ، ولذلك فان المدینة عانت في هذه المرحلة من              ً ) هكتار امرا  0.35

  ) هكتار . 10.5) ریاض أطفال وبمساحة (3نقص حاد بلغ (

) هكتار ، أي 2.17شغلت هذه المؤسسات مساحة ( المدارس االبتدائیة :  .2

%) من مساحة الخدمات التعلیمیة ، وبلغ عددها تسعة مؤسسات 46.8بنسبة (

، وهي اكثر من أربعة أضعاف ما كانت علیه في المرحلة السابقة ، إذ كان في 

  المدینة مدرستان فقط .

                                                             

) 17هیئة التخطیط العمراني ، اعداد وتنفیذ التصامیم االساسیة للمدن رقم (وزارة الداخلیة ، )  الجمهوریة العراقیة ، 117(

  . 1983لسنة 

 م. 1977خطیط االقلیمي ، قسم االسكان والمستوطنات البشریة ، اسس ومعاییر المباني والخدمات ، هیئة التوزارة التخطیط ، - 
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ئیة واحدة لكل                             ً                         وعلى وفق المعیار المذكور انفا  ، والذي حدد مدرسة ابتدا  

) نسمة ، تكون المدینة قد شهدت زیادة مدرسة واحدة عن الحد 2500(  

المقرر في ذلك المعیار ، وتقدم هذه المدارس خدماتها الى المستفیدین بكفائة    

دقائق) في الحركة من مساكنهم الى  10جیدة ، بحیث ینفق طلبتها اقل من (  

  . )118(           ً             المدرسة مشیا  على األقدام 

) هكتار ، أي بنسبة 1.68شغلت مساحة ( دارس المتوسطة والثانویة :الم  .3

%) من مساحة الخدمات التعلیمیة ، وقد بلغ عددها أربع مدارس 36.34(

متوسطة ، وثانویتین وقد وصلت الى ستة أضعاف مقارنة بما علیه في المرحلة 

  السابقة .

لسكنیة بصورة والتي اقتصرت على مدرسة واحدة وهي متوزعة على المحالت ا

غیر عادلة إذ حرمت محلة الطلیعة من هذه المؤسسات علما انها اقدم محلة 

في المدینة ، وعلى وفق المعیار المحلي والذي حدد مدرسة متوسطة واحد لكل 

) نسمة فان هذه المؤسسات تقدم 10000) نسمة ، وثانویة لكل (5000(

ینة عن المدارس المتوسطة خدماتها بكفائة جیدة ، وال تبعد أي نقطة في المد

 30           ً                                           ) دقیقة مشیا  على االقدام وعلى المدارس الثانویة اقل من (20اكثر من (

            ً                                  دقیقة) مشیا  ، وهو یتفق مع المعاییر المحلیة .

) -20–تقع في الطرف الجنوبي الغربي لمحلة الوحدة (الخارطة  المكتبات : .4

موع استعمال %) من مج9.14) هكتار ، أي بنسبة (0.42وتشغل مساحة (

اشخاص) ، وتقدم خدماتها الى سكان المدینة  6الخدمات التعلیمیة ویعمل فیها (

  م . 1975وسكان المناطق المحیطة بها ، وقد اسست سنة 
                                                             

 .    154)  عادل عبداهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص118(
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  الخدمات الصحیة   -ب

شهدت مدینة جلوالء خالل هذه المرحلة تطورا مهما في الخدمات الطبیة ، إذ 

ومركز صحي ملحق به یشكل مجمع  )119( 1971العام سنة  انشأ مستشفى جلوالء

) -20–، وجاء توقیعه في الطرف الجنوبي لمحلة الوحدة (الخارطة  لطبي متكام

) هكتار ، أي 1.82وقد شغلت الخدمات الطبیة خالل هذه المرحلة مساحة (  

%) من مجموع استعماالت األرض الخدمیة ، وهي مساحة كبیرة جدا 6.56بنسبة (

  ) هكتار فقط .0.2رنة مع المرحلة السابقة التي بلغت (مقا

شخصا) ستة اطباء وثالث وثالثون موظف صحي وتسع  48ویعمل فیها (

) اضعاف عدد العاملین 4عمال خدمات صحي وعامل خدمات ، وهو ما یعادل (

  مقارنة في المرحلة السابقة .

لة على وفق وعانت مدینة جلوالء من نقص مركز صحي اخر خالل هذه المرح

) نسمة على وفق المعیار 10000المعاییر المحلیة التي حددت مركزا صحیا لكل (

) نسمة ، فان مستشفى عام جلوالء 100.000نفسه الذي حدد مستشفى واحد لكل (

                                     ً            ً                        قادر على سد اكثر من حاجة المدینة نظریا  ، اما عملیا  فهي تعاني من نقص كبیر 

لمعیار المذكور سابقا ، والذي حدد سریرا واحدا لكل في عدد االسرة . واستنادا الى ا

               ً   ) سریرا اضافیا  . 59) شخص ، فان المدینة بحاجة الى (200(

  

                                                             

 )  مستشفى جلوالء العام ، الذاتیة ، سجالت یدویة غیر منشورة . 119(
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  الخدمات الترفیھیة    -ج

لم تلق الخدمات الترفیهیة في العراق بصورة عامة وفي منطقة الدراسة بصورة 

خاصة عنایة كالتي شهدتها في العقد االخیر من هذه المرحلة وال أغراب في ذلك ان 

هذه المرحلة تمیزت باالستقرار السیاسي ، وارتفاع المستوى المعاشي الذي تال عملیة 

  تأمیم النفط . 

%) من 4.47) هكتار أي بنسبة (15.7سات مساحة (وقد شغلت هذه المؤس

) ، وهي -24–) من المساحة المعمورة للمدینة (ینظر جدول 6.2المساحة الكلیة ، و (

) هكتار فقط ، وهي 0.32مساحة كبیرة جدا مقارنة بالمرحلة السابقة التي بلغت فیها (

  على النحو االتي :

) 0.58مؤسسة وشغلت مساحة ( )11وبلغ عددها ( المقاهي والكازینوهات :  .1

%) من مساحة الخدمات الترفیهیة ، وجاء توقیعها 3.7هكتار أي بنسبة (

المكاني ضمن المنطقة التجاریة المركزیة والشارع التجاري ، وعلى ضفة نهر 

) . ومعظم رواد المقاهي هم من كبار السن -21–دیالى (تنظر الخارطة 

في حین تمثل الكازینوهات اهم مناطق والمترددین على المنطقة التجاریة ، 

  قضاء وقت الفراغ للشباب .

قد حرمها  ان موقع مدینة جلوالء ضمن اقلیم السهوب الحدائق والمنتزهات :  .2

من میزات المنطقة الجبلیة ، فأمطارها غیر كافیة لنمو األشجار المعمرة ، 

  ودرجات حرارتها غیر كافة لنمو محاصیل الحمضیات والنخیل ، 

                                                             


ملم ، الذي ال یسمح بنمو الغابات واالشجار المعمرة وعلیه فتحتاج  300یقع اقلیم السهول الى جنوب خط المطر    

(ینظر جاسم محمد الخلف ، جغرافیة العراق المدن الواقعة فیه الى الحدائق والمنتزهات التي تلطف من درجات الحرارة 

  . 64الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة ، مصدر سابق ، ص
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  ) 21الخارطة (
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وعلیه فالمدینة تقع ضمن منطقة جرداء هي بأمس الحاجة الى الحدائق والمنتزهات 

التي تمثل رئات تنفس ضروریة للمدینة وتعطیل عملیات تحریك الریاح لالتربة 

ً                                    والعوالق المثیرة للتلوث فضال  عن ان لها میزت القضاء على الرتابة                            

)monotony( .  

وقد أصبحت الحاجة ملحة لهذا االستعمال الخدمي ، خاصة ان معظم الدور 

  السكنیة في منطقة الدراسة صغیرة المساحة وخالیة من الحدائق .
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، أي  )() هكتار11.46وقد شغلت هذه الخدمة خالل هذه المرحلة مساحة (  

%) من مساحة الخدمات الترفیهیة  وهي مساحة كبیرة مقارنة في 73بنسبة (  

بالمرحلة السابقة ، والتي لم تشغل فیها سوى مساحة صغیرة بلغت   

)هكتار ، وقد توزعت بین ضفاف نهر دیالى والحدائق العامة التي 0.32(  

أت امتدت على طول الشارع العام بین المحالت القدیمة والمحالت التي انش  

  خالل هذه المرحلة .   

  مركز الشباب والمالعب الریاضیة الملحقة به  .3

انشأ مركز شباب جلوالء خالل هذه المرحلة والحقت به ساحات لعب مكشوفة ، 

وتمارس في هذا المركز مختلف االنشطة الریاضیة والثقافیة ، وقد شغلت هذه 

ساحة الخدمات %) من م35) هكتار ، أي ما یعادل (5.5المؤسسات مساحة (

الترفیهیة ، في حین كانت هذه المؤسسة مغیبة في المرحلة السابقة ، وجاء توقیع 

المركز ضمن محلة الجماهیر اما ساحات اللعب المكشوفة فهي منتشرة في معظم 

  المحالت .

  الخدمات الدینیة          -د

ر ، أي ) هكتا2.5وتشمل هذه الخدمات الجوامع والمقابر ، وقد شغلت مساحة (

%) من مساحة االستعمال الخدمي ، وبلغ عدد الجوامع اربعة متوزعة بین 9بنسبة (

المحالت السكنیة األربعة بصورة عادلة ومقارنة مع المرحلة السابقة فان مساحة اشغال 

%) استجابة الى النمو السكاني والتوسع 150هذه المؤسسات قد ارتفعت الى اكثر من (

  لمدینة .العمراني الذي شهدته ا

                                                             
    والدراسة المیدانیة ، ومقابلة مع السید عبد حبش  1972مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، خارطة التصمیم االساس لسنة

 . م 9/8/2003الذي عمل في المؤسسات التعلیمیة طیلة هذه المرحلة وتمت المقابلة بتاریخ 
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وهناك مقبرتان ضمن التصمیم االساسي للمدینة خالل هذه المرحلة االولى 

جنوب محلة الوحدة ، والثانیة في الجزء الشرقي من محلة الجماهیر                    

  ) هكتار .1.1)  وقد شغلتها مساحة (-21–(تنظر الخارطة 

  الخدمات اإلداریة ھـ.  

ظهرت الخدمات اإلداریة في مدینة جلوالء في بدایة هذه المرحلة بعد ان 

) 1.25وقد شغلت هذه الخدمات مساحة ( 1958أصبحت مركزأ  لناحیة جلوالء عام 

%) من المساحة المعمورة للمدینة 55%) من المساحة الكلیة ، و (35هكتار ، أي نسبة (

یة البلدیة ، التي تقع في محلة الطلیعة (ینظر وجاء توقیعها ضمن محلة الوحدة باستثناء مدیر 

  ) .- 22–الخارطة 

وهذه املؤسسات هي مديرية الناحية ، ومديرية البلدية ، ودار العدالة ، ودائرة الري والزراعة ، والتجنيد ، 

  ) .-28–والبيطرة (جدول 

28

10.2561

231

3321

40.25481

50.1691

60.1271

70.1291

80.0861
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90.2781

1.251289

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  سجالت یدویة .-التحریر–مدیریة ناحیة جلوالء -1

  سجالت یدویة .–الذاتیة –جلوالء مدیریة بلدیة -2

  سجالت یدویة .–الذاتیة –دائرة زراعة جلوالء -3

  سجالت یدویة .–الذاتیة –دائرة ري جلوالء -4

  سجالت یدویة .    - الذاتیة –البیطرة -5

 دار العدالة ، الذاتیة واألفراد .-6

  ) 22الخارطة (
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  خدمات البنى االرتكازیة    -و

وتشمل خدمات الماء والكهرباء واالتصاالت ، وقد شهدت هذه المؤسسات تطورا 

) هكتار ، أي ما یعادل 0.65    ً                                            كبیرا  خالل هذه المرحلة ، وقد بلغت مساحة أشغالها (

ستة أضعاف ما كانت علیه في المرحلة السابقة التي لم تتجاوز مساحة أشغال هذه 
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%) من مجموع 3.2) هكتار ، وقد شغلت نسبة (0.105ك المرحلة (المؤسسات في تل

) متمثلة بمشروع إسالة ماء -29–مساحة األشغال الخدمیة في المدینة ینظر (جدول 

م ، ویقع في الطرف الجنوبي من 1961جلوالء في محلة الوحدة ، والذي تم تشیده عام 

وهي األخرى تقع في  1961محلة الوحدة ، ودائرة كهرباء جلوالء التي أنشأت عام 

) وبلغ -23–محلة الوحدة ، اما دائرة البرید فتقع في محلة الطلیعة ینظر (الخارطة 

شخصا) وهو ما یقارب ستة أضعاف العاملین 101عدد العاملین في هذه المؤسسات (

  فیها في المرحلة السابقة .

29

  المساحة ھكتار  صنف المؤسسة

10.35451

20.11381

30.19182

40.651014

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  سجالت یدویة .-االفراد– دائرة مشروع ماء جلوالء-1

  سجالت یدویة .–الذاتیة –دائرة كهرباء جلوالء -2
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 سجالت یدویة .   –الذاتیة –دائرة اتصاالت جلوالء -3

  استعماالت النقل   .5   

)هكتار ، أي بنسبة 77.42شغل استعمال النقل خالل هذه المرحلة مساحة (

  %) من المساحة 30.58%) من مساحة المدینة الكلیة ، أي ما یعادل (22.35(

  ) 23الخارطة (
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) ، وقد بلغت مساحته ثالثة أضعاف ما كانت -30–المعمورة ینظر (الجدول 

) هكتار ، وسبب هذه الزیادة الكبیرة هو 24.14علیه في المرحلة السابقة ، إذ بلغت (

ضافة محلتین جدیدتین ،  التوسع                                             ٕ                       الكبیر الذي حصل في المدینة خالل هذه المرحلة وا 

وكذلك التوسع الحاصل في محطة القطار ، في حین لم یحدث أي تطور على مرآب 

                         ً                                          المدینة والذي اصبح عاجزا  عن استیعاب األعداد المتزایدة من السیارات 
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الطرق المعبدة مقتصرة ولم تشهد المدینة أي تطور في نوعیة الطرق ، بل بقیت 

) ، ومدخل شارعي محلتي -23–على الشارع العام وشارع السكك (تنظر الخارطة 

الوحدة والجماهیر أما الطرق الفرعیة داخل األحیاء والمحالت السكنیة فهي ترابیة وعرة 

  ) . -30–وینظر (الجدول 

  

  

30

1

  محطة القطار وسكك الحدید

28.536.87

2

  طرق السیارات 

48.662.87

30.320.26

77.42100

  

  المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة . مدیریة بلدیة ناجیة جلوالء-1

 محطة قطار جلوالء ، سجالت قدیمة ، غیر مشنورة .   -2
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  ) Open space( األراضي المكشوفة  .6

م التصمیم األساس لمدینة جلوالء خالل هذه المرحلة مساحات واسعة من  ّ                             ض 

) هكتار ، أي 98.4األراضي المكشوفة ، التي لم یطلها العمران ، فقد بلغت مساحتها (

%) من مساحة التصمیم األساس ، أي ما یقارب أربعة أضعاف مساحتها 28بنسبة (

) هكتار ، ویرجع ذلك الى الطبیعة 24.9في المرحلة السابقة ، والتي بلغت فیها (

ً                          الجبلیة للمحالت التي ظهرت في هذه المرحلة ، فضال  عن وجود مساحات كبیرة من                                              

الحفر والتي كانت في المرحلة السابقة محاجر للجص ، التي هجرات تلك الصناعة 

ً                                      بعد زحف االستعمال السكني علیها ، فضال  عن العوامل الطبیعیة والبشریة المشار                                    

  امام استعمال هذه األراضي .الیها في المرحلة السابقة والتي وقفت 
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  الخـالصـة 

من خالل دراسة المراحل المورفولجیة الثالث لمدینة جلوالء منذ النشأة حتى عام 

  اتضح ما یلي : 1980

ضیاع الجزء األكبر من الموروث المعماري للمدینة ، منذ النشأة حتى عام   .1

  متقطعا ومشوها .ولذلك اصبح تاریخ المدینة المعماري  1918
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من الصعب أطالق اسم مدینة على جلوالء في مطلع القرن العشرین إذ وصلت   .2

  المدینة الى حد الموت .

خط الشروع لمدینة جلوالء  1918یعد انشأ محطة قطار جلوالء عام   .3

  الحدیثة  

من الصعب تحدید نمط معماري ممیز للمدینة والسیما في المحالت القدیمة   .4 

بسبب تأثیر المهاجرین الذي یشكلون اغلب سكانها باألنماط المعماریة في   

  محالت أقامتهم السابقة .  

سبقت مدینة جلوالء غیرها من المدن العراقیة بالمستوى نفسه في ظهور   .6

االستیطان المخطط ، والمتمثل بدور السكك ودور الضباط في النصف االول 

  من القرن الماضي .

ماالت األرض الوظیفیة وظهور منافسة شدیدة بین االستعماالت تداخل استع  .7

المختلفة من اجل الحصول على األرض ، وتراجع االستعمال السكني 

  والصناعي أمام زحف االستعمال التجاري .

استكملت المدینة وظائفها في بدایة المرحلة الثالثة بظهور االستعمال  االداري  .8

  م . 1958في سنة 

                            ً                       ّ   ت البنى االرتكازیة تطورا كبیرا  خالل هذه المدة لكنها ضل ت شهدت خدما  .9 

  المساحي الكبیر للمدینة .  التوسعقاصرة عن تلبیة متطلبات السكان ، بسبب   

سیادة الطرق العضویة في مناطق االستیطان العشوائي وفي المناطق الجبلیة   .10

  لوعورتها .  
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الوصول اىل املنطقة   ينة مدجمة تتميز بسهولة متيزت املدينة بصغر مساحتها ولذلك فهي مد  .11

ً                     ثانوية بعيد عنها ، فضال  عن ان سهولة الوصول   التجارية املركزية ، مما أدى اىل اختفاء مراكز جتارية                       

  اضعفت أمهية النقل الداخلي

ارات ، مما أدى إىل خلق األراضي واإلجي  وقوف احملددات الطبيعية والبشرية أمام توسع املدينة الذي أدى إىل ارتفاع   .12 

  الدخل احملدود .  مشاكل كبرية وال سيما لذوي 

  الفصل الرابع

  

  م  2003-1980املرحلة املورفولوجية املعاصرة 
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  مدخل 
مر العراق بظروف سياسية صعبة جدًا خالل هذه املرحلة تركت أثارها الواضحة على احلياة العامة للسكان ، وانعكس ذلك سلبا على النمو 

  االقتصادي ، مما أدى إىل فرض واقع جديد على حياة املدن العراقية ، ومنها منطقة الدراسة 

وسنتناول في هذا الفصل دراسة التطور العمراني والمساحي الستعماالت 

األرض المكانیة وكفاءتها الوظیفیة ودور العوامل الضاغطة في تحدید اتجاهات التوسع 

ً                                                         المساحي للمدینة فضال  عن ان المدینة في كل مرحلة نموها تخلق أشكاال مادیة ممیزة                    

  . )120(في المظهر الحضاري لألرض 

االول :  المبحث
التطور المساحي 

  والعمراني
                                                                    ً  شهد التطور المساحي والعمراني لمدینة جلوالء خالل هذه المرحلة توسعا كبیرا  

) وذلك بظهور استعماالت ارض جدیدة استجابة للزیادة السكانیة التي -24–(الخارطة 

حتى  1977) نسمة عام 19286طرأت على سكان المدینة فقد ازداد عدد سكانها من (

، ثم طرأ تغییر سریع ومفاجئ على سكان المدینة  1987) نسمة عام 26666لغ (ب

                                                             

 .   17، ص 1982اسات العربیة ، بغداد ، )  خالص حسني االشعب ، المدینة العربیة ، معهد البحوث والدر 120(
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ویتنبأ ان یبلغ عدد سكانها اعتمادا على ) نسمة 30273حتى بلغ ( 1997عام 

وقد انعكس هذا النمو  2003) نسمة عام 33137(معدالت النمو الطبیعي للسكان 

  احي والذي سار باتجاهین :المفاجئ على التطور العمراني السریع ، والتوسع المس

التوسع على حساب المساحات المكشوفة واألراضي المتروكة للتوسعات  .1

المستقبلیة داخل المحالت السكنیة وعلى أطرافها وقد رافق ذلك التوسع تجاوزات 

كثیرة على التصمیم األساسي الذي ینظم استعماالت ارض              المدینة 
)(  مورفولوجیتها وتبدو شوارعها الیوم محاصرة باألشغال والذي اثر سلبا في

الوظیفي (السكني والتجاري والصناعي والوظائف األخرى ) فضاقت بها الحركة 

  فأصبحت مزدحمة ومرتبكة حالیا. 

  ) 24الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . الدراسة المیدانیة 
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ظهور مشاریع إسكانیة جدیدة ، اذ استحدثت محلة الشهداء ، في شمال شرق   .2

المدینة فوزعت الدولة األراضي السكنیة على ذوي الشهداء والعسكریین والمدنین 

 .  

وعلى مستوى االستخدام التجاري قد شهدت المدینة توسعا كبیرا ، إذ أسهمت 

على أكتاف المنطقة  )121( ة )البلدیة بإنشاء محالت تجاریة جدیدة ( سوق البلدی

التجاریة المركزیة ، وقد ظهرت أعداد كبیرة من المحالت التجاریة على جانبي الشارع 

التجاري في محلتي الوحدة والجماهیر ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار األراضي ثم زحف 

المؤسسات التجاریة على الوحدات السكنیة اذ تحولت الكثیر من واجهات الدور إلى 

الت تجاریة ، وهدم البعض األخر لتشیید العمارات التجاریة بدال من االستخدام مح

السكني . وامتدت المحالت التجاریة داخل األحیاء السكنیة وال سیما في نقاط التقاء 

الشوارع الفرعیة بالشارع التجاري كما هو الحال في نقطة التقاء شارع محلة الوحدة ، 

  الشارع خلف مدیریة ناحیة جلوالء وأمامها . ومدخل شارع محلة الجماهیر ب

المرحلة تم تشیید وشھد االستعمال الصناعي ھو األخر تطورا كبیرا من خالل زیادة عدد المؤسسات الصناعیة وزیادة نسبة اشغالھا من ارض المدینة ، ففي ھذه 

تصلیح السیارات في المناطق المحیطة بمراب النقل الخارجي في محلة الوحدة المنطقة الصناعیة في الطرف الجنوبي من محلة الوحدة والتوسع الكبیر لمؤسسات 

( صناعات خفیفة  خلف بنایة مدیریة الناحیة ، وانتشر عدد من المؤسسات الصناعیة في محلة الشھداء على طول الشارع التجاري . فضال عن ظھور منطقة صناعیة

كزیة وعلى حساب االستخدام السكني ، حیث تحول عدد من الدور السكنیة القدیمة إلى ورش صناعیة . ولزیادة ) في محلة الطلیعة مجاورة للمنطقة التجاریة المر

، وبفعل التجاذب الوظیفي الطلب على المواد اإلنشائیة فقد شھدت مقالع الحصو والرمل الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من محلة الوحدة ضمن حدود بلدیة المدینة 

ف د من المؤسسات الصناعیة مثل صناعة القطع الكونكریتیة     ( البلوك ) داخل حدود البلدیة وخارجھا . وقد تراجعت محاجر الجص أمام الزحفقد ظھر عد

من األراضي  اسعة                                                                                                                ً          الحضري في محالت الطلیعة والجماھیر والشھداء إلى أطراف المدینة الشرقیة في المناطق األكثر ارتفاعا ، مخلفة وراءھا حفرا  ومساحات و

تأثیرھا في الصحة العامة المنخفضة عیر الصالحة لالستعمال الوظیفیة للمدینة ، وتحولت إلى مناطق تتجمع فیھا األوساخ ، مما اثر في مورفولجیة المدینة فضال عن 

  وحركة السكان . 

وفي مجال االستعمال الخدمي شهدت المؤسسات التعلیمیة تطورا كبیرا فقد 

حلة أربع مدارس ابتدائیة وأربع متوسطات وثانویة تركزت في محلتي أسست هذه المر 

الجماهیر والشهداء فضال عن إنشاء إعدادیة تجارة وصناعة جلوالء وروضة في محلة 

الطلیعة ومعهد أعداد المعلمات في محلة الوحدة . ولم تشهد المؤسسات الصحیة أي 

                                                             

 .   م1980مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، سجالت قدیمة غیر منشورة لسنة )  121(
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اإلداریة فصل دائرتي الزراعة  توسع یذكر خالل هذه المرحلة ، بینما شهدت الخدمات

والري عن بعضهما مما أدى الى توسع مساحة األرض المخصصة لالستعمال 

  .  )122(اإلداري

اما الخدمات الترفیهیة فقد شهدت هي األخرى عنایة كبیرة في بدایة المرحلة اذ 

خصصت ساحات خاصة باأللعاب الریاضیة بعد ان كانت تمارس في األراضي 

راحل السابقة وتم إنشاء مقهى البلدیة ( كازینو ) على ضفة نهر دیالى الشاغرة في الم

في محلة الوحدة ، وظهرت في هذه المرحلة أول مرة قاعات األلعاب اإللكترونیة والتي 

شغلت استخداما عمودیا في المنطقة التجاریة المركزیة ، وقد شهدت هذه المؤسسات 

ً                                 أهماال  كبیرا في نهایة هذه المرحلة بسبب   ظروف الحصار االقتصادي .      

وقد شهدت خدمات النقل توسعا كبیرا خالل هذه المرحلة بعد إضافة محلة 

% ) من مساحة المحلة الستخدامات النقل وتخصیص 20الشهداء ، إذ خصص ( 

) هكتار من محلة الشهداء إلنشاء مرآب جدید للنقل الخارجي  0.5مساحة ( 

محطة تعبئة الوقود ، وكالهما في محلة ) هكتار لتقوم علیها  0.5وتخصیص ( 

الشهداء على الشارع العام . ویمكن رسم الصورة  لمدینة جلوالء في نهایة هذه المرحلة 

  على النحو األتي :

جاء التوسع الحضري انعكاسا للنمو الحضري وتمثل بإضافة محلة سكنیة   .1

مة والفضاءات جدیدة ( محلة الشهداء ) ، والتوسع على أطراف المحالت القدی

) . حافظت المنطقة التجاریة المركزیة على أهمیتها -24–المكشوفة ( تنظر الخارطة 

، وحافظت على میزتها  سهولة الوصول على الرغم من التوسع الذي شهدته المدینة ، 
                                                             

واالطالع على سجالت هذه الدوائر من خالل  الدراسة المیدانیة ومقابالت مع مدیر ناحیة جلوالء ومدیر بلدیة جلوالء)  122(

 .   الدراسة المیدانیة  
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وذالك الن التوسع الذي شهدته هذه المدینة جاء باتجاه خط السفوح . اما المنطقة 

التي ظهرت في هذه المرحلة فهي بجوار المنطقة التجاریة المركزیة ،  التجاریة الثانویة

  وهي في النتیجة لم تؤثر على معدل الحركة اتجاهها . 

تراجع االستخدام السكني أمام االستخدام التجاري والصناعي وال سیما الشارع   .2

كبیر جدا التجاري وعلى أطراف المنطقة التجاریة المركزیة مما أدى إلى حدوث تغییر 

في الشكل المرئي للمدینة مختلف تماما عن المرحلة السابقة من حیث طراز البناء ، اذ 

ظهرت العمارات التجاریة العالیة وسیادة االستعمال التجاري والصناعي على طول 

  الشارع العام ونقاط التقائه في الشوارع الفرعیة الداخلة الى المحالت السكنیة . 

الصناعي ( محاجر الجص ) أمام االستعمال السكني مخلفة  تراجع االستخدام  .3

وراءها مساحات من األراضي غیر صالحة االستعمال والتي تركت أثرا سلبیا في 

  مورفولجیة المدینة . 

صعوبة الحركة والتنقل داخل المدینة بسبب التجاوزات الكثیرة من االستعماالت   .4

فضال عن اإلهمال الشدید للطرق في  المختلفة األخرى على طرق النقل وأرصفتها

المدینة فقد اقتصر أال كساء على الشارع العام وشارع السكك ، وبقیت الشوارع داخل 

المحالت السكنیة ترابیة او صخریة تكثر فیها النتوءات التي تعیق الحركة ومعظمها 

  عضویة التنظیم بسبب طبیعة موضع المدینة . 

طابع المدن السهلیة في محلتي الطلیعة والعروبة  ( Shape)اخذ شكل المدینة   .5

  القدیمتین وطابع مدن الجبال في المحالت الحدیثة ( الوحدة ، الجماهیر ، الشهداء ) 
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على الرغم من إلغاء محطة القطار فال زال الكثیر من منشاتها قائمة ، لكنها   .6

ام التوسع المساحي ة ، فضال عن وقوفها عائقا اممهملة مما اثر في جمالیة المدین

  .للمدینة 

لغاء االستعمال الخاص ( المعسكر ) تهیأت فرصة   2003بعد أحداث عام   .7  ٕ                                            وا 

جدیدة للتوسع في المدینة باتجاه الشمال اال انه تظهر علیه االستعمال العشوائي حالیا 

والذي قد یسبب ضیاع هذه الفرصة المهمة ، ولذلك یتطلب من الجهات المعنیة إدخال 

المساحات من األرض الواسعة ضمن التصمیم األساسي للمدینة واستثمارها بطریقة  هذه

  حضریة لخدمة سكان المدینة .

  

  المبحث الثاني : استعماالت األرض الوظیفیة 

یتحدد نوع االستعمال في الحیز الحضري في ضوء المنافسة مع االستعماالت 

، من أهم العوامل المؤثرة في تحدید نوع االستعمال  )123(األخرى ، ویعد سعر األرض

) الف دینار للمتر 400-100إذا علمنا ان سعر األرض في مدینة جلوالء یتراوح بین (

ً  ، فضال   )124() الف دینار عند األطراف 8-6المربع الواحد في مركز المدینة بین (     

ا یؤدي إلى زیادة عن وجود مؤسسات تحتاج إلى مساحات كبیرة من األراضي ، وهذا م

الكلفة اإلنتاجیة مما یضطرها إلى االبتعاد عن المنطقة المركزیة في المدینة ، وتلعب 

                             ً      ً                                     الضوابط االجتماعیة والصحیة دورا  كبیرا  في قبول او رفض (استعمال دون سواه ، 

 Central Fugl Force( فالقوى المركزیة تمثل بظاهرتي الطرد المركزي              

                                                             

 . 60م، ص 1990)  عادل عبد اهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، 123(

 )  الدراسة المیدانیة مقابالت مع أصحاب مؤسسات بیع العقارات وشرائها .124(
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، فقد لعبت أسعار األرض   )Central Petal Force ( )125(ب المركزي والجذ )

المرتفعة دورها في طرد االستعماالت االقل منافسة الى خارج مركز المدینة مثل 

الزحف التجاري على حساب االستعمال السكني كما هو الحال في المنطقة التجاریة 

المركزیة التي زحفت بكل االتجاهات على حساب الدور القدیمة المجاورة ، وتحول 

  لسكنیة او واجهاتها في الشارع العام الى محالت تجاریة او صناعیة .معظم الدور ا

ونتیجة للمتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والحیاتیة في مدینة جلوالء فقد تعددت 

ً                               وظائفها لتشغل كل وظیفة حیزا مكانیا مستقال  او متداخال مع الوظائف األخرى .                                         

  لنحو األتي :ولذلك سنتناول دراسة هذه االستعماالت وعلى ا

  االستعمال السكني   .1

یمثل االستعمال السكني وظیفة أساسیة في حیاة المدن ، وتتباین مساحة هذا 

االستعمال من مدینة إلى أخرى ، إذ یتناسب حجم المدینة عكسیا مع مساحة المناطق 

، وتنمو الوظائف  )126(السكنیة ، فكلما كبرت المدینة قلت مساحة المناطق السكنیة 

كنیة بوصفها استجابة حتمیة للوظائف التجاریة والصناعیة واإلداریة وغیرها . داخل الس

، وقد تتخلى عن بعض المساحات التي تحتلها لبعض الوظائف المدنیة ) 127(المدینة 

                                                             

 .  70-65)  عبد الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص125(

)  صبري ، فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 126(

 .   131، ص 1986

)  6، مجلة الجمعیة الجغرافیة العدد (  )  حسن الخیاط ، التركیب الوظیفي لمدینة طرابلس ، الجماهیریة العربیة اللیبیة127(

 . 72م ، ص 1970، مطبعة اسعد ، بغداد ، 
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األخرى ، اذ اصبح موقع الدار غیر مالئم للسكن بسبب ارتفاع اسعار األراضي 

  .  )128(واإلیجارات 

)  229تحوذ هذا االستعمال السكني لمدينة جلوالء على         ( ففي هذه المرحلة اس

% ) من  57.6% ) هكتار من المساحة الكلية للمدينة أي ما يعادل(  50.5هكتار أي بنسبة ( 

% )  59) ، وقد بلغت زيادة مساحة هذا االستعمال (  -31–المساحة المعمورة ( ينظر الجدول 

) - 25–)  هكتار ( الخارطة  144.1ما هي عليه والتي بلغت ( مقارنة مع المرحلة السابقة ، م

وعند مقارنة نسبة االستعمال السكني لمدينة جلوالء مع مدن عراقية أخرى نجدها أعلى مما هي 

  عليه في مدينة هيت  

  ) 25الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

، مطبعة دار السالم ، بغداد ،  1م ، ط 1970 – 1950)  صالح فلیح حسن ، تطور الوظیفة السكنیة لبغداد الكبرى 128(

 . 95، ص 1976
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 44و (  )129( 2001% ) من المساحة المعمورة لعام  44.2بلغت نسبة هذا االستعمال ( 

% ) في مدینة  44.3و (  )130( 1989% ) من المساحة المعمورة لمدینة راوه عام 

وهي اقل مما هي علیه في مدینة ابو الخصیب اذ بلغت                     )131(1999الرطبة 

من مساحة المنطقة المعمورة فیها . ونظرا لسیادة طابع التوسع األفقي  % ) 65( 

في مدینة جلوالء نجد ان نسبة هذا االستعمال أعلى مما هي علیه في المدن 

% ) وفي المدن األمریكیة                  (  39.5العالمیة اذ قدرت بنسبة ( 

                                                             

، كلیة  (غیر منشورة ) ر)  مشعل فیصل غضیب ، التركیب الداخلي لمدینة هیت ، رسالة ماجستی129(

 .  105م ، ص2001التربیة ، جامعة االنبار ، 

(غیر )  عبد الناصر صبري الراوي ، مدینة راوه تطوها تطورها وعالقتها اإلقلیمیة ، رسالة ماجستیر130(

   110، ص 1989، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ،  منشورة ) 

لي والعالقات اإلقلیمیة لمدن البادیة الشمالیة ، )  احمد فیاض صالح المحمدي ،  التركیب الداخ131(

، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد (غیر منشورة )رطبة ، كبیسة ، عین التمر ، أطروحة دكتوراه 

 .  305م ، ص1999



172 
 

اط الوحدات السكنیة من المساحة المعمورة ، وبعد تحلیل أنم )132(% )  29.5

  لمدینة .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )31الجدول(

  2003-1980استعماالت األرض الوظيفية لمدينة جلوالء خالل المرحلة المورفولجية المعاصرة 

                                                             

  131)  صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص132(
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122950.557.6

210.32.72.6

311.3372.42.8

437.648.29.5

5.81.271.94

2.20.480.74

19.752.816.6

6.251.3752.1

1.450.320.5

2.190.480.73

5109.124.0027.5

656.112 2

453.5100100

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة . مدیریة بلدیة جلوالء-1

  مدیریة تربیة دیالى ، االبنیة المدرسیة ، بیانات غیر منشورة .-2

  مستشفى عام جلوالء ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة .-3

  مشروع ماء جلوالء ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة .-4

  دائرة كهرباء جلوالء ، الذاتیة ، بیانات غیر منشورة .-5

  . 4/11/2003وانتهت في  28/4/2003دراسة المیدانیة للباحث التي ابتدأت من ال-6

جلوالء خالل المرحلة المعاصرة ظهرت بأنها مع الصفة المالزمة لمعظم المراكز 

  ) ، وهذه األنماط هي : -26–الحضریة (تنظر الخارطة 
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التي تتواجد في المنطقة المركزیة ،وفي التجمعات  نمط الدور القدیمة :  أ.

السكنیة القدیمة في محلتي الطلیعة والعروبة ، والتي جاءت مالزمة لنهر 

–دیالى والمتعلقة بمحطة القطار والتي ال تبتعد عنها كثیرا (تنظر الخارطة 

  ) . -3–) ، وتمتاز بشوارعها العضویة  ( الصورة  -26

، ویمتد في بعض  ة التي تحیط بالمناطق القدیمةنمط من الدور المتصل  ب.

  المناطق باتجاه األطراف . ویظهر هذا النطاق جنوب محلة 

  

  

  ) 26الخارطة (
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  ) 3الصورة (
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الطیعة ( دور السكك ) وغربها وشمال محلة العروبة ( دور نواب   

  ) . -4–الصورة الضباط ) وشرقها (   

، وانما یظهر  من المركز أنمط الدور المتوسطة النوعیة ، الذي الیبد  ج.

في المناطق التي طالها التوسع الحضري ، أي في المحالت الحدیثة  ( 

الوحدة ، الجماهیر ، الشهداء ) ، وهي محالت مخططة یقطنها 

  ) .  -5–أصحاب الدخول المتوسطة (تنظر الصورة 

یظهر هذا النطاق بوضوح في محلة  الشداء ، وفي  الراقیة : نمط الدور  د.

مناطق متفرقة من المدینة ، والسیما في محلتي الوحدة والطلیعة ، اذ 

عمل بعض السكان إلى هدم دورهم القدیمة واعادة بنائها بسبب متغیرات 

  ) . -6–الدخل (تنظر الصورة 
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وقد ظهرت في هذه المرحلة تجمعات سكنیة عشوائیة على أطراف محلتي 

الوحدة والجماهیر ، وفي المناطق المرتفعة ، اذ امتازت بشوارعها العضویة ، واستخدام 

مواد البناء المحلیة وكونها على طراز الدور القدیمة ویسكنها أصحاب الدخول المتدنیة 

   ، وغیر القادرین على دفع اإلیجارات .

وقد اتخذت الدور القدیمة والتجمعات العشوائیة تطورا ذاتیا بعیدا عن التدخل   

 الحكومي ، بینما یظهر اثر التدخل الحكومي في األنماط األخرى ، اذ كونت أنموذجا

                ً                                                              فریدا یختلف كثیرا  عن تراكیب المدن الغربیة ، ولتحدید طبیعة نمو مدینة جلوالء خالل 

هذه المرحلة على وفق نظریات التركیب الداخلي للمدن ، تبین ان هذه النظریات 

وضعت على اساس النمو الطبیعي للمدن ، وعدم التدخل في تحدید اتجاهات التوسع 

ال وقد وجد الباحث ان نظریة هومر هویت المساحي ، او تحدید نوع االستعم

)Homer  Hoyt ( )(   هي اقرب النظریات التي یمكن تطبیقها على  

  

  ) 4صورة (

  

  

  

                                                             

 ) می ز هومر هویت              ّ Homer  Hoyt  شكلین من اشكال النمو المدني هما : النمو الشعاعي او المحوري ، اذ ) بین

تنمو المدینة من المركز نحو الخارج على طول طرق النقل التي تشع من المركز . والنمو المركزي اذ تنمو المدینة 

و النظریة ) نظریته هذه بنظریة القطاعات ، ا Hoytنحو الخارج على شكل حلقات تتحلق حول المركز وقد سمى (

 . 44- 43الشعاعیة . ینظر : عادل عبداهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص ص 

  النمو المركزي

  النمو المحوري 
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  )5صورة (
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  ) 7،  6الصورة (
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، اذ شهدت المدینة شكلین من أشكال النمو المدني ، فقد شهدت  نمو مدینة جلوالء

المحالت القدیمة (الطلیعة والعروبة) النمو من المركز نحو الخارج ، وعلى شكل 

                                                                    ً  حلقات تتحلق حول المركز ولكن على شكل دوائر حلقیة لوقوف نهر دیالى محددا  

و من المنطقة التجاریة طبیعیا للمدینة من جهة الغرب ، والشكل الثاني من النمو ه

المركزیة على امتداد الشارع العام باتجاه الشمال والجنوب ، وعلى طول شارع السكك 

من نقطة التقائه بالمنطقة التجاریة حتى دور الضباط ، وهذا یمثل النمو الشعاعي 

  . )Hoyt(المحوري الذي جاء به 

  

  تطور السكن خالل المرحلة المعاصرة      ً   ثانیا  : 

مي عدد سكان مدینة جلوالء على زیادة عدد مساكنها مع تطور في انعكس تنا

أنماط السكن مع متطلبات هذه المرحلة مما أعطى طابعا خاصا للمدینة ، ووفقا لنتائج 

) ان عدد المساكن في المدینة قد -32–التعدادات العامة للسكان یظهر من (الجدول 
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، أي 1987) مسكنا عام 3223، وقد تطور الى ( 1977) مسكنا عام 2527بلغ (

%) خالل عشر سنوات (المدة 27.5) مسكنا وبنسبة زیادة بلغت (696بزیادة قدرها (

      ً     ) مسكنا  أي 3719بین التعدادیین) وقد تطور عدد المساكن في المدینة لیصل الى (

) خالل عشر سنوات المدة بین التعدادین ویظهر انخفاض 15.4بنسبة زیادة قدرها (

زیادة یصل الى النصف مقارنة بالمدة السابقة ، ویعزى ذلك الى تدني حاد في نسبة ال

المستوى المعاشي وهبوط معدل الدخل القومي للسكان خالل مرحلة الحصار 

 3000بلغ عدد األسر ( 1977وفي عام  1991االقتصادي التي أعقبت أحداث عام 

%) ویظهر 26( ، أي بنسبة زیادة قدرها 1987) في عام 3796) أسره ازدادت الى (

ان هناك موازنة عادلة بین نسبة الزیادة في عدد المساكن وعدد األسر اما في عام 

%) خالل 12.5) أسره ، أي بزیادة قدرها (4269، فقد أزداد عدد األسر الى ( 1997

عشر سنوات (المدة بین التعدادیین) ومقارنة مع المدة السابقة ، فقد سجلت نسبة هبوط 

ارنة مع نسبة الزیادة في عدد المساكن ویظهر من الجدول ان %) مق18.8بلغت (

هناك موازنة بین عدد المساكن وعدد األسر في النصف األول من المرحلة المعاصرة ، 

بینما یظهر خلل واضح في النصف الثاني من هذه المرحلة ، اذ تمثل الموازنة الى 

نیا یشیر الى تحسن واقع صالح المساكن ، وهذا یعني ان المدینة تشهد تطورا عمرا

                                                ً                          السكن فیها خالل هذه المرحلة وتعكس هذه النتائج ایضا  ان التطور السكني في عدد 

المساكن رافقة ظهور أنماط معماریة جدیدة وهذا لم یحل دون احتفاظ سكان المدینة 

باألنماط المعماریة التي توارثوها وعملوا على مزاوجتها مع األنماط الحدیثة مما أعطى 

لمدنیة طابعا معماریا خاصا ، وعلى الرغم من تمیز هذه األنماط السكنیة أال أن ذلك ا

لم یمنع من تداخل استعماالت غیر سكنیة (صناعیة او تجاریة) بین الدور وفي معظم 

  ) .-7–المحالت السكنیة                 (الصورة 
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  )32جدول (

  2003-1980رحلة المعاصرة التطور السكني والسكاني لمدینة جلوالء خالل الم

  

119771926825273000

21987266663223379669627.576926.5

31997302733719426949615.447312.5

  .، بیانات غیر منشورة  3، جدول رقم  1987،1997، 1977المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمادا على نتائج التعدادات العامة للسكان لألعوام ،

  االستعمال التجاري   .2

على الرغم من أهمیة الوظیفة التجاریة أال أنها ال تشغل أال نسبة ضئیلة من 

مساحة الحیز الحضري ، وهذا ال یعني قلة أهمیتها وأنها تسهم في األساس االقتصادي 

، وتعتمد نسبة أشغالها على حجم المدینة ودرجة أهمیتها والمستوى  )133(للمدینة 

م كلما ازدادت عالقاتها المدنیة وكبر المعاشي لسكانها وتزداد حصة االستخدا

، وتعد هذه الوظیفیة من االستعماالت األساسیة التي تقوم بها المدینة  )134(حجمها

خدمة لسكانها وسكان إقلیمها وتعود أهمیتها الى أنها تشغل افضل المواقع واستحواذها 

                                                             

 .  153-152)  صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر اسس وتطبیقات ، مصدر سابق ، ص ص 133(

 . 92)  صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص134(
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لمركز ، وتسهم في تحریك السكان نحو ا )135(على نسبة عالیة من األیدي العاملة 

)136( .  

) 10.3وقد شغل االستعمال التجاري لمنطقة الدارسة خالل هذه المرحلة مساحة (

%) من المساحة المعمورة 2.65%) من المساحة الكلیة للمدینة و (2.5هكتار ، أي بنسبة (

) وهي مساحة كبیرة  جدا مقارنة بالمرحلة السابقة والتي شغلت فیها -31–ینظر (الجدول 

هكتار فقط ومقارنة مع مدن اخرى نجد ان مساحة هذا االستعمال قد  )0.644مساحة (

، و  )138(%) في مدینة عنابة 3) ، و (137%) في مدینة البصرة (6.2شغلت مساحة (

  . )139(%) في المدن األمریكیة 5(

) مؤسسة متنوعة یعمل فیها 650وبلغ عدد المؤسسات التجاریة في منطقة الدراسة (

) ، وتتوزع هذه المؤسسات بأنماط وأشكال مختلفة داخل -33–شخصا (الجدول  992

المدینة وقد تبین من خالل الجوالت المیدانیة ان لمدینة جلوالء بنیة تجاریة تتناسب الى حد 

  للمناطق التجاریة وهي : )Proud foot ( )برید فوت ( ما مع التقسیمات التي وضعها

                                                             

، مطبعة العاني ،  11الجنابي ، التركیب الداخلي لمدینة اربیل ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة ، م )  صالح حمید135(

 .  123م ، ص1980بغداد ، 

  51م ، ص1985)  هاشم خضیر الجنابي ، مدینة دهوك ، دراسة في جغرافیة المدن ، جامعة الموصل ، 136(

 (غیر منشورة ) ظة البصرة ومیسان وذي قار ، اطروحة دكتوراه)  مهدي إحسان صالح ، المدن الصغیرة في محاف137(

 .   155م ، ص1996، كلیة االداب ، جامعة البصرة ، 

، (غیر منشورة ))  المبروك بن عالوه حمزان ، الوظیفة التجاریة والصناعیة في مدینة عنابة ، رسالة ماجستیر 138(

 .  113م ، ص 1982كلیة االداب ، جامعة بغداد ، 

 . 94صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، المصدر نفسه ، ص) 139(

    میز ّ    proud foot  لمركب التجاري لمدینة فالد لیفیا وهي :ا خمسة اصناف  

 . C.B.Dالمنطقة التجاریة المركزیة -1
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ویقصد بها المنطقة التي تغلب فیها األعمال  المنطقة التجاریة المركزیة :  أ.

التجاریة  على أي نشاط اخر وفي منطقة الدراسة تشغل هذه المنطقة مساحة 

) ویفصل -9–واسعة من محلة الطلیعة ، وعلى جانبي شارع السكك (الصورة 

ادي العوسج بینها وبین منطقة اإلركان من طرفها الجنوبي وتمتد شماال حتى و 

  ) وحددت على وفق المعاییر اآلتیة :-27–علوة األسماك ینظر (الخارطة 

) مؤسسة 393عدد المؤسسات التجاریة فقد بلغ عدد المؤسسات التجاریة فیها (  -1

لتجاریة في المدینة ، %) من مجموع المؤسسات ا70.2، أي بنسبة ( 2003في عام 

، اما تجارة الجملة فتتركز على أطرافها ال سیما في  دومعظمها متخصصة بتجارة المفر 

  والجملة. دسوق البلدیة ، وذلك لتحقیق افضل اتصال ممكن بین تجارة المفر 

نوع المؤسسات التجاریة معظم مؤسسات هذه المنطقة تتعامل بالمالبس الجاهزة   -2

ة والحلي والمواد الكهربائیة والمنزلیة والغذائیة ، وهذه األنواع من واألقمشة واألحذی

البضائع تتركز هنا ، اذ یتردد معظم العمالء علیها سواء من داخل المدینة او خارجها 

.  

            ً                                            سعر األرض نظرا  للطلب العالي على األرض في هذه المنطقة لغرض   -3

              ً                                                                   االستثمار تحقیقا  للفوائد العالیة ، ولمحدودیة األرض فقد بلغ سعر المتر المربع الواحد 

                                                                                                                                                                                   

  المنطقة التجاریة الخارجیة .-2

  الطرق التجاریة الرئیسیة .-3

  التجاریة .شوارع االحیاء -4

 .103تجمعات المخازن المعزولة . ینظر : عبد الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص-5
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ألف دینار ، وهو أعلى سعر لألرض في المدینة ، أما  )( ) 500-400ما بین   ( 

) ألف دینار في  200-150قد بلغ ( عند مقارنته مع المناطق التجاریة األخرى ف

  ) ألف دینار في المناطق التجاریة األخرى . 50-25الشارع التجاري ، وبین ( 

  

  

  

  ) 27الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   . مكاتب بیع الدور واالراضي وشرائها في المدینة 



189 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 9، 8صورة (
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مركزا متوسطا في المدینة  تمثل المنطقة التجاریة المركزیة في مدینة جلوالء  ـ

تلتقي عند طرق النقل من مختلف االتجاهات وفي الوقت الذي یقع فیه مراب النقل 

م ) فقط ،  200على طرفها الجنوبي ، الیبعد مراب النقل الخارجي عنها اكثر من ( 

اذ تضخ هذه الطرق والمرآب اآلالف من الناس ألیها ، وال توجد منطقة أخرى في 

  ني مثل هذا الحشد الكبیر من الركاب والمارة . المدینة تعا

وعلى الرغم من تداخل أصناف المؤسسات التجارة داخل هذه المنطقة ، أال انه 

) وسوق المالبس  -10–یمكن تمییز حاالت متخصصة مثل سوق الخضار ( الصورة 

) ، وسوق المواد الغذائیة ، وسوق الجملة . وتتمیز هذه المنطقة -11–( الصورة 

بارتفاع معدالت المرور خالل ساعات النهار وبشكل متباین ، حیث تبلغ ذروتها في 

ساعات الصباح حتى الساعة الحادیة عشر ، فقد تراوح عدد المارة بین                 

) بین الساعة العاشرة والثالثة  100-50) شخصا في الساعة ، وبین (  600-700( 
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) بین الساعة الثالثة  350-250ما بین (  عصرا ، في الوقت الذي یرتفع الى

  . )140(والخامسة عصرا 

وعلى أساس نوع السلع المعروضة صنفت مؤسسات المنطقة التجاریة المركزیة 

لمدینة جلوالء الى مؤسسات تخصص بیع المالبس الجاهزة واألقمشة والكمالیات 

یها مؤسسات بیع % ) من مجموع المؤسسات التجاریة ، تل 32.6واألحذیة ، وبنسبة ( 

% ) ، ثم مؤسسات بیع األجهزة  17.94المواد الغذائیة بالمرتبة الثانیة ، وبنسبة ( 

%) ثم مؤسسات بیع األثاث الخشبي  10.89الكهربائیة واإللكترونیة ، وبنسبة ( 

% ) ، ومؤسسات بیع العدد الیدویة  7.6والمعدني والتجهیزات الزراعیة بنسبة ( 

 6.75% ) ، ومواد إنشائیة بنسبة             (  13.1ة بنسبة ( والتجهیزات الزراعی

  ) . -33–% ) ینظر ( الجدول  12.12%) ، وأخرى بنسبة ( 

وعلى أساس التقدم وكثافة االستعمال التجاري یمكن تمییز األنماط الثانویة التالیة في 

  هي  : ) و  -27–المنطقة التجاریة المركزیة لمنطقة الدراسة (تنظر الخارطة 

  ) 10، 11صورة 

  

  

  

  

                                                             

مدة م ، تم احتساب عدد المارة بطریقة العد ل 6/1/2003،  5/1) الدراسة المیدانیة ، حیث احصي عدد الماره لیومي 140(

 دقائق وباتجاهین في المدخل الرئیسي للمنطقة التجاریة المركزیة عند نقطة التقائها بالشارع العام . 10
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یرة ) وهي  البؤرة التجاریة :  -أ ّ           وتحتل موقع اقدم سوق تجاري عرفته المدینة ( الص                                              

األسماك من الشمال ، وعلى جانبي  محصورة بین وادي العوسج من الجنوب وعلوة

شارع السكك الذي ینشطر فیها إلى شطرین ابتداء من الوادي جنوبا ، ویلتقیان عند ( 

) مؤسسة تجاریة ، أي بنسبة  151جامع أبي حنیفة النعمان ) . وتضم هذه المنطقة ( 

  % ) من مجموعة المؤسسات التجاریة في المنطقة التجاریة المركزیة  38( 

33

  2003توزیع المؤسسات التجاریة واعداد العاملین فیھا في مدینة جلوالء لعام 

161764367233512717819.5317.94

21929162571342676.466.75

328561841811541088.3110.89
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4201278152318232343243632.66

51929224741766.317.66

613173516222.462.22

73249111771250787.717.86

82621173133525.075.24

9464678353878.157.86

3935611883296999650992100100

المصدر: الجدول من عمل الباحث ، الدراسة المیدانیة ، والبحث المیداني الشامل بهذه المؤسسات 

  . 27/2/2003لغایة  7/1/2003من 

) وتخصص معظم المؤسسات لبیع المالبس الجاهزة  - 34–ینظر ( الجدول 

  واألقمشة والكمالیات والبطانیات واألحذیة والحلي ، ویمثل السوق المسقف اقدم منطقة فیها 

منطقة األركان تبدا من نقطة التقاء شارع السكك بالشارع العام جنوبا ، وینتهي عند   - ب

وادي العوسج في سوق البلدیة المجاور للمنطقة التجاریة  وادي العوسج ، وتظهر شمال شرق

مؤسسة تجاریة ، أي بنسبة (  119المركزیة من جهة الشرق . وتضم هذه المنطقة 

%) من مجموع مؤسسات المنطقة التجاریة المركزیة ، وتخصص بتجارة المواد الغذائیة 30.3

بینما تنخفض فیها نسبة عدد  الخضار والسلع الكهربائیة والمطاعم والفنادق والمرطبات

مؤسسات بیع المالبس . ویتخصص للسوق البلدیة بالدرجة األولى ببیع الفواكه والخضر 
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واللحوم في جناحه الشرقي في حیث تتركز مؤسسات بیع المواد الغذائیة بالحملة على جناحه 

  .)  141(الغربي 

34

  2003توزیع المؤسسات التجاریة في المنطقة التجاریة المركزیة واعداد العاملین فیھا في مدینة جلوالء لعام 

19212112156594169230

2315841593041102158

32639384861370100

412332267

56823811

6811491220

7111112913592635

151221119156761094775393561

 – 17/1/2003المؤسسات للمدة من المصدر: الجدول من عمل الباحث ، الدراسة الميدانية ، المسح الشامل لهذه 

27/2/2003 .  

تظهر في المنطقة التجاریة المركزیة تجمعات  التجمعات المتخصصة :  -ج

متخصصة مثل سوق المالبس ، وسوق األقمشة ، وسوق الذهب ، و سوق   

                                                             

 ) الدراسة المیدانیة .  141(
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مؤسسة ، أي بنسبة          76تصلیح األجهزة الدقیقة واإللكترونیات . وبلغ عدد مؤسساتها 

  ) من مجموع مؤسسات المنطقة . 19.34( 

مثلما للمنطقة التجاریة المركزیة بؤرة وقلب فلها حافات وأطراف یختلط فیها   - د

، وتظهر هذه  )142(االستعمال التجاري مع االستعماالت األخرى فتبدو غیر متجانسة 

الحافات شمال المنطقة التجاریة وشرقها وجنوبها . وهي في معظمها مناطق استعمال 

سكاني ضعفت أمام منافسة االستعمال التجاري فتراجعت الى الخلف ، فأجریت 

تحویرات على الدور السكنیة القدیمة لغرض تحویلها الى مؤسسات تجاریة لكنها تبدو 

  إلهمال .الیوم متدهورة وتعاني من ا

%) من مجموع مؤسسات 19.9مؤسسة ، أي بنسبة (  47بلغ عدد مؤسساتها   

  المنطقة التجاریة المركزیة . 

  

                                                             

 .   101)  صبري فارس الهیتي وصالح فلیح حسن ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص142(
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أنماط   ب.
االستعماالت 

  التجاریة األخرى  
المنطقة التجاریة الثانویة . تظهر لصفر موضع مدینة جلوالء ، وسهولة 

طق تجاریة ثانویة لها القدرة الوصول الى المنطقة التجاریة المركزیة . لم تظهر منا

، وباستثناء المنطقة التجاریة الثانویة ، التي ظهرت في ظل ظروف  المنافسةعلى 

الحصار االقتصادي ، وهي األخرى اتكأت على المنطقة التجاریة المركزیة عند نقطة 

 التقاء األخیرة بالشارع التجاري ، اذ انتشرت مجموعة من األكشاك الصغیرة في المنطقة

المحصورة بین وادي العوسج والشارع التجاري مقابل مدیریة الناحیة ، وقد ازداد عدد 

%) من 14.3    ً              حالیا  ، أي بنسبة () (مؤسسة صغیرة  114هذه األكشاك لیصل إلى 

مجموع االستعمال التجاري ، مستفیده من زبائن المنطقة التجاریة المركزیة وهي 

ه المؤسسات متدهورة من الناحیة العمرانیة تتعاطى البیع بالمفرد والجملة ، وهذ

–والتخطیطیة اذ استخدمت مواد البناء المحلیة ومعظم سقوفها من الصفائح  ( الصورة 

12- . (  

                                                             
     . الدراسة المیدانیة 
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  الشارع التجاري          -1

وهو جزء من الشارع العام الذي یخترق المدینة من أقصى جنوبها الى أقصى 

كزیة مقابل مدیریة الناحیة ، وتنتشر المحالت شمالها ، ویلتقي بالمنطقة التجاریة المر 

التجاریة على جانبیة متداخلة مع االستعماالت األخرى ( الصناعیة والتجاریة والخدمیة 

) وتتفرغ منه مجموعة من األزقة داخل الوحدات السكنیة ، ولكن -8–) ( الصورة 

ق المؤدي الى متر) عن الشارع واهم هذه األزقة هو الزقا100بمسافة ال تزید عن (

مراب النقل الخارجي ، الواقع خلف مدیریة الناحیة ، والذي تخصصت مؤسساته 

  التجاریة ببیع المواد االحتیاطیة للسیارات بفعل التجاذب الوظیفي . 

%) من 28.9مؤسسة أي بنسبة (  188وقد بلغ عدد مؤسسات الشارع التجاري   

الشارع بین صفات الشوارع التجاریة مجموع مؤسسات االستعمال التجاري ، ویجمع هذا 

الرئیسیة كونه الشارع التجاري الوحید المهم في المدینة ، بین األشرطة التجاریة حیث 

ان معظم مؤسساته ال تحتل سوى الواجهات األمامیة سوى المطلة على الشارع ، 

جملة م) فقط وتتعاطى مؤسسات هذا الشارع البیع بالمفرد وال10-6وبعمق یتراوح بین ( 

  لمختلف السلع والبضائع . 

، تتمثل ببعض المؤسسات التجاریة في المناطق  تجمعات المخازن المعزولة  - 2

، لتلبیة متطلبات السكان من السلع الضروریة وال سیما  )143(السكنیة او على شوارعها 

المواد الغذائیة والخضر ، واغلبها تشغل جزء من مساحة الدار السكنیة ، وبلغ عددها 

%) من مجموع المؤسسات التجاریة األخرى  ( الصورة 10.6مؤسسة ، وبنسبة (  69

–13-. (  

  

                                                             

 .   141ص 1974، مكتبة المكنار ،  1ة الحلة الكبرى ، وظائفها وعالقتها االقلیمیة ، ط)  صباح محمود محمد ، مدین143(
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  )13- 12صورة (
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والجملة  دویضم المركب التجاري الحالي لمدینة جلوالء اختصاصات البیع بالمفر 

ً                                               ، فضال  عن مؤسسات الخدمات التجاریة وعلى النحو األتي :        

  ) هكتار ، أي بنسبة    7.1وتشغل مساحة (  ، دمؤسسات البیع بالمفر   أ.

 503%) من مجموع االستعمال التجاري ، وبلغ عدد مؤسساتها 69(   

%) من مجموع مؤسسات االستعمال 77.38سة ، أي بنسبة ( مؤس  

مجموع   %) من 62.3   ً               شخصا  ، أي بنسبة (  637التجاري ، ویعمل فیها   

) و                            ( تنظر 35العاملین في هذا االستعمال ( الجدول 

  ) -28–الخارطة 
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%) من 14سبة (هكتار أي بن 1.44وتشغل مساحة  مؤسسات البیع بالجملة ،  ب.

مؤسسة ،  64مجموع االستعمال التجاري ، بلغ عدد مؤسساتها في هذه المرحلة 

   ً  شخصا   197%) من مجموع مؤسسات التجاریة ، ویعمل فیها 9.8أي بنسبة ( 

  %) من مجموع العاملین في االستعمال نفسه 19.3، أي بنسبة (

ات السمة وهي مجموعة من المؤسسات ذ مؤسسات الخدمات التجاریة ،  ج.

التجاریة وتضم الفنادق والمطاعم والحمامات ومكاوي المالبس ، والحالقة 

هكتار  1.75ومكاتب بیع وشراء العقارات ، وقد شغلت هذه المؤسسات مساحة 

 83%) من مجموع االستعمال التجاري ، وبلغ عدد مؤسساتها 17، أي بنسبة (

وبلغ عدد العاملین  %) من مجموع مؤسساته ،12.8مؤسساتها ، أي بنسبة (

%) من مجموع العاملین في االستعمال 18.4   ً               شخصا  ، أي بنسبة (  188فیها 

  نفسه . 

  

  

  

  

  

  

  )28الخارطة (
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35

2003

50377.463762 3

649.919719 3

8312.718818.4

  المجموع 
6501001022100

املصدر: اجلدول عمل الباحث االعتماد على الدراسة امليدانية واملسح امليداين الشامل هلذه املؤسسات للمدة من 

     23/2/2003لغاية  5/1/2003
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  االستعمال الصناعي (التحویلي واالستخراجي والخدمات الصناعیة )  .3

                ً     ً                                         ً  تشغل الصناعة حیزا  مهما  من استعماالت األرض في المدینة ، وتمثل ركنا  

. ومن ابرز القواعد التي  )144(أساسیا في توفیر فرص العمل لقطاع كبیر من السكان  

تتفق مع الوظیفة الصناعیة ان حصتها تزداد ونطاقها یتسع كلما ازداد حجم المدینة ، 

  .  )145(م انتظام أنماطها وتتسم بشدة التعقید في توزیعها وعد

وقد بلغت حصة االستعمال الصناعي من ارض مدینة جلوالء خالل هذه 

%) من مساحة المدینة الكلیة أي ما 2.4) هكتار ، أي بنسبة (11.337المرحلة (

) وهي ضعف -31–%) من المساحة المعمورة للمدینة ( ینظر الجدول 2.08یعادل (

%) من المساحة 1.48سابقة ، التي بلغت فیها نسبة (ما كانت علیة مقارنة بالمرحلة ال

المعمورة لتلك المرحلة . وعند مقارنة نسبة االستعمال الصناعي لمدینة جلوالء بالمدن 

العراقیة األخرى یظهر تأثیر حجم المدینة في نسبة االستعمال فقد بلغت في مدینة 

%) 7.1ل بلغت ( وفي مدینة الموص )146( 1976%) من مساحاتها لعام 6.1بغداد (

) وهي مقاربة لمدینة 148%)(1.8، في حین بلغت في مدینة أبو الخصیب (  )147(

  جلوالء في صغر حجمها . 

                                                             

،  9)  مظفر على الجابري ، المناطق الصناعیة ومواقعها في المدینة ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة   المجلد 144(

 .   211، ص 1987مطبعة العاني ، بغداد ، 

 .     112ن ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص)  صبري فارس وصالح فلیح حس145(

 .    56)  صباح محمد محمود ، التحلیل المكاني للمواقع الصناعیة في مدینة بغداد الكبرى ، مصدر سابق ، ص146(

، كلیة  (غیر منشورة ) )  فواز عاید جاسم كركجة ، استعماالت األرض الصناعیة في مدینة الموصل رسالة ماجستیر147(

 .    75، ص 1989التربیة ، جامعة الموصل ، 
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  التوزیع المكاني للنشاطات (الصناعیة واالستخراجیة والخدمات الصناعیة في مدینة جلوالء)

ما                                                ً                    ً تحاول النشاطات الصناعیة أن تتوزع أو تنتشر بعیدا  عن المركز ، وغالبا  

، وهي مرتبطة بمتغیرات األرض  )149(         ً      ً                             تتخذ مظهرا  طولیا  المتدادها بموازاة طرق النقل 

، وفي مدینة  )150(والعمال والنقل التي تقرر الوجود المكاني للصناعات المختلفة 

                                                             ً     جاء توزیع المؤسسات الصناعیة في موقعها الحالیة بأنماط اقل وضوحا  من  جلوالء

) ، ویرجع ذلك الى تداخل جملة عوامل ، -28–المؤسسات التجاریة ( تنظر الخارطة 

منها قصر امتداد التاریخ الصناعي للمدینة ، وصغر حجمها ، وافتقارها إلى مقومات 

ً                ادر الطاقة ) فضال  عن رغبة أصحاب الصناعة األساسیة ( المواد األولیة ، مص                

                                                                 ً    رؤوس األموال باستثمار أموالهم في النشاط التجاري االكثر واإلسرع ربحا   .

ویسود في المدینة طابع الصناعات التقلیدیة والحرفیة ذات النمط المركزي ،  

والتي ال تحتاج أال الى حانوت ذي حجم محسوب یعمل فیه شخص او شخصان ، 

سة والجوالت المیدانیة امكن تمییز األنماط الصناعیة اآلتیة في مدینة ومن خالل الدرا

  ) وعلى النحو األتي :  -28–جلوالء ( الخارطة 

                         ً       ً  وقد أخذت هذه المؤسسات حیزا  مكانیا   صناعات المنطقة التجاریة وأطرافها :  أ.

ً                                                         متداخال  مع المؤسسات التجاریة ، مع وجود منطقة متخصصة ضمن البؤرة       

في تصلیح أجهزة الرادیو والتلفزیون والساعات واألجهزة اإللكترونیة ،  التجاریة

                                                                                                                                                                                   

      101)  سوسن صبیح حمدان ، مدینة أبو الخصیب ، دراسة في جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص148(

)149(   Garniar and Hugat , the study of urban geography , Edward , London , 1937 , 

P.P.303-307 .  

 .        92، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص)  عادل عبداهللا خطاب 150(
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وتتمیز بكونها صناعات خفیفة واغلبها یدویة . وظهرت في شمال المنطقة 

التجاریة منطقة صناعات خفیفة لتصلیح األجهزة المنزلیة والحدادة والنجارة 

) . -14–لصورة والسمكرة اذ طردت االستعمال السكني وحلت محلة        ( ا

%) من مجموع 17.1) مؤسسة ، أي بنسبة (49وقد بلغ عدد هذه المؤسسات (

     ً             ) شخصا  ، أي بنسبة 87المؤسسات الصناعیة في المدینة ، ویعمل فیها (

%) من مجموع العاملین في القطاع الصناعي في المدینة ، وتشمل 15.8(

وخیاطة  مؤسسات صناعیة أخرى مثل صناعة الحلي والحلویات والخبز

  ) .  -37–المالبس والتطویر والریافة ( ینظر الجدول 

تنتشر مؤسسات هذا النمط على طول  الصناعات في الشوارع التجاریة :  ب.

الشارع العام التجاري داخل المدینة ، ونقاط التقائه بالشوارع الفرعیة الداخلة إلى 

  محالت الوحدة والجماهیر والشهداء .

وتقدم هذه المؤسسات خدماتها إلى سكان المدینة وسالكي الطریق ، وقد 

استفادت هذه المؤسسات من زبائن المنطقة التجاریة المركزیة ، فضال عن الركاب 

  القادمین من مراب النقل الخارجي لمرورهم فیها . 

     ) مؤسسة ، أي نسبة                81وقد بلغ عدد المؤسسات في هذه المنطقة (

) 187%) من مجموع المؤسسات الصناعیة داخل المدینة ، ویعمل فیها ( 28.1(

% ) من العاملین في الصناعة ، وهي تمثل مؤسسات تصلیح  34شخصا أي بنسبة ( 

السیارات واإلطارات واألجهزة الكهربائیة والمنزلیة وصناعة األبواب و الشبابیك الحدیدیة 

  ) . -37–والخشبیة ( الجدول 
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  الصناعات في المناطق الصناعیة    ج.

) مؤسسة ، أي نسبة (  104بلغ عدد المؤسسات الصناعیة في هذه المناطق (   

) شخصا  133مؤسسات الصناعیة داخل المدینة ، ویعمل فیها ( ال% من مجموع 36

%) من مجموع العاملین في النشاط الصناعي داخل المدینة  24.2، أي بنسبة ( 

  المؤسسات على منطقتین هما : وتتوزع هذه 

وهي اقدم منطقة صناعیة ظهرت في المدینة ( في محلة  البؤرة الصناعیة :  - 1

) بعد اتساع نطاق النقل  -15–الوحدة خلف بنایة مدیریة الناحیة ) ( الصورة   

االلي في بدایة القرن العشرین ، وشهدت توسعا كبیرا خالل هذه المرحلة ، وعلى 

ّ  حو رحساب االستعمال السكني لضعف منافسته فقد  عدد كبیر من المساكن القدیمة   

المنطقة عددا كبیرا من الصناعات التي لمالئمة هذا االستعمال ، وتظم مؤسسات هذه 

ارتبطت بتصلیح السیارات والجرارات الزراعیة ومضخات المیاه ، واعمال السمكرة 

والصبغ والدوشمة وكراجات غسل وتشحیم السیارات وتبدیل الزیوت . ویتداخل 

االستعمال التجاري مع االستعمال الصناعي في هذه المنطقة وال سیما محالت بیع 

االحتیاطیة والمطاعم بفعل التجاذب الوظیفي بینهما . وقد بلغ عدد مؤسسات  المواد

%) من مجموع المؤسسات في المناطق 61.5) مؤسسة ، أي بنسبة (68هذه المنطقة (
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% ) من مجموع العاملین في تلك المناطق انظر (  65.4الصناعیة ، ویعمل فیها ( 

  ) .-36–الجدول 

أنشأت بلدیة جلوالء منطقة صناعیة في الطرف  : المنطقة الصناعیة الحدیثة  - 2

) مؤسسة  36الجنوبي من محلة الوحدة ، وعلى كتف الشارع العام ، وتضم (   

 114الصناعیة ویعمل فیها  سسات% ) من مجموع المؤ  34.6صناعیة ، أي بنسبة (

%) من مجموعة العاملین في تلك المناطق وتضم مؤسسات 34.2شخصا أي بنسبة (

  ة والنجارة والسمكرة والصبغ وتصلیح السیاراتالحداد

 الصناعات في األحیاء السكنیة وعلى أطراف المنطقة التجاریة المركزیة  - 3

وهي مجموعة من المؤسسات الصناعیة المبعثرة داخل األحیاء السكنیة او في   

  % )  15.3) مؤسسة ، أي بنسبة (  44نقاط التقاء الشارع العام ، وبلغ عددها ( 

  ) 15-14رة (صو 
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) شخصا یشكلون  80من مجموع المؤسسات الصناعیة داخل المدینة ، ویعمل فیها ( 

  ) . -36–% ) من مجموع العاملین في الصناعة ( الجدول  14.5نسبة ( 

وتقوم هذه المؤسسات تصلیح األجهزة الكهربائیة والمنزلیة والصناعات الغذائیة وتصلیح 

  األثاث الخشبي والمعدني . 

وتتمثل بمقالع الحصو والرمل المنتشرة على ضفة  الصناعات االستخراجیة :  - 4

) ، وشهدت  -17–نهر دیالى في الطرف الجنوبي من محلة الوحدة ( الصورة   

الل هذه المرحلة بسبب الطلب الكبیر على منتجاتها سواء من الداخل توسعا كبیرا خ

) مؤسسات یعمل فیها (  10المدینة أو من إقلیمها ، وقد بلغ عدد هذه المؤسسات ( 

  % ) من مجموع العاملین في الصناعة . 11.5) شخصا أي بنسبة (  63

السابقة ، ولم  سبقت اإلشارة إلى معمل الثلج هذا في المرحلة معمل الثلج :  .5

  ) . -16–یطرا علیه أي توسع خالل هذه المرحلة ( الصورة 

  

  

36

2003

14987
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281187

3104133

44480

51063

288550

  المصدر : الجدول عمل الباحث اعتمادا على 

   2003غرفة تجارة وصناعة دیالى ، التقریر اإلحصائي السنوي ، -1

  2003/ 6/ 16لغایة  2003/ 6/ 8المسح المیداني الشامل لهذه المؤسسات ابتداء من -2

1617
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المشاكل الناتجة 
عن التوزیع 

المكاني 
للمؤسسات 



215 
 

الصناعیة داخل 
  جلوالء مدینة 

خلق التوزیع المكاني للمؤسسات الصناعیة في المدینة جملة مشاكل البد من   

الوقوف عندها لتحسین ظروف الصناعة وتطویرها مع مراعاة ضوابط الصحة العامة 

  وراحة السكان وهي : 

تعاني المؤسسات الصناعیة من عدم توفر المساحات الكافیة من األراضي   .1

وضعف منافستها لالستعمال التجاري ، فقد تراجعت الى االستعمال السكني مما  

أدى الى تداخل االستعمالین المتنافرین الذین خلقا مشاكل كبیرة للسكان والسیما 

  في محلة الوحدة . 

  

تجاوز هذه المؤسسات على الطرق الى ناعیة أدى صغر حجم المؤسسات الص  .2

واألرصفة مما الحق ضررا كبیرا بهذه الطرق واثر على حركة المرور داخل 

  المدینة .

  

                                                          ً       انتشار مقالع الحصو والرمل على ضفات نهر دیالى بحیث وقف عائقا  بوجه   .3

ً                            انتشار مؤسسات ترفیهیة على النهر فضال  عن الغبار المتطایر من هذه                                    
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ت ، والذي یؤثر في الصحة العامة . وقد أفقدت هذه المؤسسات المؤسسا

  جمالیة مدخل المدینة من الطرف الجنوبي لها . 

  

لم تجهز المؤسسات الصناعیة في الشارع التجاري والمناطق السكنیة   .4

                                     ً                          بمنظومة كهرباء خاصة بها . مما اثر سلبا  على خدمات الكهرباء داخل   

  األحیاء السكنیة .  

  

  

  

  

  ) 37دول (الج

  م2003أصناف مؤسسات الخدمات الصناعیة ومساحتها وعدد العاملین في مدینة جلوالء عام 

11.3782171315283062

20.05615310571432
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30.6212171226717683768

40.96912187226885658188

52.311931561942477229

60.18713111836792846

74.9310631063

80.397924261119

90.529131228222343

11.34987912501043334480288750

                                      ً        المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا  على : 

  .  2003غرفة تجارة وصناعة دیالى ، التقریر اإلحصائي السنوي - 1

 م   16/2003وانتهى في  8/6/2003المسح المیداني الشامل لهذه المؤسسات الذي بدا في - 2

  االستعماالت الخدمیة   .4

                 ً                                                 المدینة لیست مكانا  للعمل والنوم فقط ، وانما هي إلطفاء حاجات اإلنسان 

ومكان لممارسة الطقوس  )151(الضروریة والملحة كالصحة والتعلیم والثقافة والترفیهیة 

                                                             

 ) عادل عبداهللا خطاب ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ، ص      .   151(
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ً                                                           الدینیة ، فضال  عن انها مكان تركز خدمات البنى االتكازیة ، ویمتد تأثیر هذه              

                                           ً                                     الخدمات الى إقلیمها واألقالیم المجاورة احیانا  ، ویعتمد ذلك على حجم المدینة ومجال 

  تاثیرها . 

هكتار ) ،  37.34الخدمیة في هذه المرحلة (  ستعماالتوقد بلغت مساحة اال

%) من مساحة المنطقة 12.04%) من مساحة المدینة الكلیة ، و ( 8.2أي بنسبة ( 

%) مقارنة مع المرحلة 30) أي بزیادة قدرها ما یقارب (31المعمورة ( ینظر الجدول 

  هكتار) . 27.7السابقة ، والتي شغلت فیها مساحة ( 

                      ً                            ستعمال أال انه یشغل حیزا  في استعماالت ارض المدینة ، وترجع أهمیة هذا اال

ویسهم في تطویر البنیة الداخلیة لها ، فضال عن تهیئة فرص عمل جدیدة وكبیرة ، 

ویظهر ذلك من عدد العاملین في هذا االستعمال . ویشمل االستعمال الخدمي ما 

  یأتي: 

                ً      ً  هذه المرحلة تطورا  كبیرا   شهدت الخدمات التعلیمیة خالل الخدمات التعلیمیة :  أ.

لمواجهة النمو المتزاید في عدد السكان ، وقد شغلت المؤسسات التعلیمیة مساحة ( 

%)  من 1.94%) من المساحة الكلیة ، و ( 1.27) هكتار ، أي بنسبة ( 5.8

%) مقارنة بالمرحلة السابقة 26المساحة المعمورة للمدینة ، أي بنسبة زیادة قدرها ( 

  ) . -29–ارطة (تنظر الخ

وتضم هذه المؤسسات روضتین لألطفال ، األولى في محلة الطلیعة ، والثانیة 

                                    ً      ً                                    في محلة الشهداء ، وتعاني المدینة نقصا  كبیرا  في عدد الریاض . وعلى وفق المعاییر 
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) 6نسمة یفترض ان تكون هناك ( 5000التي حددت روضة واحدة  لكل  )152(المحلیة

) ریاض لألطفال 7ذه المرحلة ، ویفترض ان تكون هناك (ریاض لألطفال في نهایة ه

  . 2007عام 

) هكتار لكل  0.35-0.3وعلى وفق المعیار نفسه والذي حدد مساحة (  

  ) هكتار .  2.275روضة یفترض ان تصل المساحة المخصصة لهذا االستعمال ( 

  

  

  

  ) 29الخارطة (

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

وزارة التخطیط ، هیئة التخطیط االقلیمي  ، قسم االسكان والمستوطنات البشریة ، اسس ومعاییر مباني الخدمات )  152(

 .  1977العامة لسنة 
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  )38الجدول (
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  م2017– 2003أعداد ریاض األطفال المطلوبة ومساحاتها لمدینة جلوالء خالل المدة 

  

2003
61.82.1

200772.12.45

201782.42.8

                                         ً        المصدر : الجدول من أعداد الباحث باعتمادا  على : 

  Pn=Po(R+1)tمعادلة التوقع السكاني  -1

وزارة التخطیط ، هیئة التخطیط العمراني ، أعداد وتنفیذ التصامیم األساسیة للمدن ، -2

   1983لسنة  71دراسة رقم 

هیئة التخطیط اإلقلیمي ، قسم اإلسكان والمستوطنات البشریة ، أسس ومعاییر -3

  .   1977المباني والخدمات العام 

  

) هكتار ( ینظر        1.675مساحي قدرة (  بعجزفي نهایة هذه المرحلة أي 

  ) . -38–الجدول 

) مدرسة منشرة في 14وبلغ عدد المدارس االبتدائیة خالل هذه المرحلة (

) ، ویظهر ان توزیعها المكاني غیر عادل -30–المحالت السكنیة ( تنظر الخارطة 
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أخرى من              ً                                              اذ یظهر تكدسا  لهذه المدارس في بعض المحالت في حین تعاني محالت

%) من 56.2) هكتار ، أي بنسبة (3.26نقص حاد فیها . وقد شغلت مساحة (

مجموع مساحة الخدمات التعلیمیة . وعلى وفق المعیار المحلي الذي حدد مدرسة 

نسمة فان الكفاءة الوظیفیة لهذه المدارس جیدة                        2500واحدة لكل 

  ) .  -39–( ینظر الجدول 

) مدارس ، وشغلت مساحة              7غ عدد المدارس المتوسطة والثانویة ( وقد بل

  % ) من مجموع المساحة الخدمات التعلیمیة ،  23.7) هكتار ، أي بنسبة (  1.35( 

  

  )30الخارطة (
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وهي األخرى تعاني من سوء التوزیع ، اذ تركزت في بعض المحالت في حین 

  حرمت محلة الطلیعة ، وهي اقدم المحالت في المدینة منها . 
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وعلى وفق المعاییر السابقة والتي حددت مدرسة متوسطة واحدة لكل                     

ان تكون هناك               ) نسمة ، یفترض  10000) نسمة ومدرسة ثانویة لكل (  5000( 

) مدارس إعدادیة في نهایة هذه المرحلة ، في حین  3) مدارس متوسطة و(  6( 

)  2017) ، اما في عام (  2007) مدارس متوسطة عام (  7ترتفع الحاجة الى ( 

) إعدادیة علما ان المساحة  4) مدارس متوسطة و (  8فتصل الحاجة الى ( 

) هكتار  0.7– 0.5فق المعاییر السابقة التي حددتها ( المطلوبة توفرها على و 

) هكتار  1.5-1) هكتار المدارس الثانویة من (  1 -0.75للمدارس المتوسطة و ( 

 – 7,5) هي (  2003فان المساحة المطلوبة للمدارس االبتدائیة و المتوسطة لعام ( 

  )  -40-) هكتار ینظر ( الجدول 10.5

مثلت بإعدادیة تجارة وصناعة جلوالء ، التي تقع في اما المدارس المهنیة فت

% ) من 8.62) هكتار أي بنسبة (  0.51محلة الشهداء . وبلغت مساحة أشغالها ( 

مجموع الخدمات التعلیمیة ، تقوم هذه المدرسة بتقدیم خدماتها الى سكان المدینة 

قلیمها واألقالیم المجاورة ، وفي المدینة معهد واحد العداد ال معلمات وهو ضیف على  ٕ                                                          وا 

) شعب ،  3) طالبة موزعین على (  37إعدادیة الحریري للبنات . بلغ عدد طالبه (

قلیمها . وبقیت الخدمات الثقافیة مقتصرة المكتبة التي                             ٕ                                                     یقدم خدماته لسكان المدینة وا 

ظهرت في المرحلة السابقة وهي تعاني من اإلهمال الشدید بسبب عدم تجهیزها بالكتب 

 2003وتعرضها الى اعمال النهب والسلب التي رافقت أحداث           عام  الحدیثة

 .  

) هكتار ، أي 2.2تشغل المؤسسات الصحیة مساحة (  الخدمات الصحیة :  ب.

%) من المساحة المعمورة 0.74%) من المساحة الكلیة للمدینة و ( 0.47بنسبة ( 

) وعلى الرغم من الزیادة الكبیرة في 41حتى نهایة المرحلة المعاصرة ( ینظر الجدول 
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(           الى   1977) نسمة عام 19268عدد سكان المدینة والذي ارتفع من ( 

، اال ان المؤسسات الصحیة الحكومیة لم تشهد أي توسع  1997) نسمة عام 30273

في مساحة اشغالها ، وبقیت مقتصرة على مستشفى جلوالء العام والمركز الصحي ( 

) الملحق به ، واللذان یرجعان الى المرحلة السابقة ویقعان في محلة  -19–الصورة 

) ، وقد شهدت هذه المرحلة ظهور المؤسسات الطبیة  -29–الوحدة ( تنظر الخارطة 

) مؤسسة متوزعة في االشغال العمودي ضمن المنطقة  31الخاصة اذ بلغ عددها ( 

) هكتار ، أي بنسبة 0.14التجاریة المركزیة والشارع التجاري وشغلت مساحة (

%) من مجموع استعماالت االرض من الخدمات الصحیة . وعلى وفق 6.04(

  ییر المحلیة . المعا

  

  

39

20032017

200332715136.513

2007344461479.8

20173919616811.2

        

                                      ً        المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا  على : 
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  ، راجع الفصل الثاني .   Pn=Po(R+1)tمعادلة التوقع السكاني -1

وزارة التخطیط ، هیئة التخطیط العمراني ، أعداد وتنفیذ التصامیم األساسیة للمدن ، -2

  .  1983لسنة  71دراسة رقم 

االسكان والمستوطنات البشریة ، اسس ومعاییر مباني  هیئة التخطیط االقلیمي قسم-3

  . 1977الخدمات العامة . 

  

  

  

  

  

  ) 18-19صورة (

  

  

  

  

  

  



227 
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40

20032017

200332715634.5634.57.510.5

200734446735.25734.58.2511

2017391968467461014

                                      ً        المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا  على : 

  راجع الفصل الثاني . ،  Pn = Po ( R + 1) tتقدیر عدد السكان وفق معادلة التوقع السكاني - 1

،  71وزارة التخطیط هیاة التخطیط العمراني ، أعداد وتنفیذ التصامیم األساسیة للمدن دراسة رقم - 2

  م .  1983

41

11.61131
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20.4251

30.145123

40.06148

2.220333

                                        ً        المصدر : الجدول من أعداد الباحث اعتمادا  على : 

  .  1/5000خارطة التصمیم األساس مقیاس  - 1

  . 6/7/2003سجل مالك الموظفین ، مستشفى عام جلوالء  - 2

  . 6/7/2003الجرد المیداني للعیادات الطبیة والصیدلیات الخاصة لیوم  - 3

) نسمة ، فان المدینة تعاني من 10000              ً     ً      ً        التي حددت مركزا  صحیا  واحدا  لكل ( 

) وعلى -42–نقص مركزین صحیین إضافیین في نهایة هذه المرحلة ( ینظر الجدول 

) نسمة فان 100000                                            ً       وفق تلك المعاییر نفسها التي حددت مستشفى واحدا  لكل (

الوظیفیة لهذا المستشفى غیر جیدة  المدینة مكتفیة بمستشفاها العام اال ان الكفاءة

                                                                ً      ً  بسبب النقص في عدد األسر على وفق المعاییر المذكورة والتي حددت سریرا  واحدا  

      ً                 ) سریرا  لهذه المرحلة ، 114) شخص فان النقص في عدد األسر قد بلغ (200لكل (

اما الكفاءة الوظیفیة لعدد األطباء والتي حددها المعیار الطبي بطبیب واحد لكل 

                    ً                           ) شخص فهي جیدة ایضا  على وفق المعاییر نفسها . 1000(

وتكون مستشفى عام جلوالء والمركز الصحي المحلق به يشغالن موقعاً متطرفاً في جنوب 

)م مقارنة مع 1600المدينة فان الكفاءة الوظيفية للمسافة القصوى المقطوعة غير جيدة اذ بلغت (

   ) م .800المعيار التخطيطي الذي حددها بـ(

  )42الجدول (
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  الكفاءة الوظیفیة للمؤسسات الصحیة في مدینة جلوالء خالل المرحلة المعاصرة
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  المصدر : 

وزارة التخطیط ، هیئة التخطیط اإلقلیمي ، قسم السكان والمستوطنات البشریة ، اسس  -1

، حددت صحة الفرد من المركز الصحیة  52، ص 1977معاییر الخدمات العامة لسنة 

) شخص ، 450) شخص وموظف صحي لكل (100) م ، وطبیب واحد لكل (0.30بـ(

) شخص ومستشفى واحد 1000( ) شخص ، ومركز صحي لكل200وسریر واحد لكل (

  )م . 800) شخص ، اما المسافة القصوى المقطوعة محددها بـ(100.000لكل (

2
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الخدمات   ج.
  الدینیة 

الدین بطبیعة عملیة جماعیة ، البد لها من التركز النووي ، فالدین ال یمارس 

، والعالقة بین الوظیفیة الدینیة وحیاة المدن عالقة وثیقة وقدیمة قدم  )153(اال في مدینة 

  الحیاة الحضریة . 

وفي منطقة الدراسة یمكن ان نحكم على إسالمیة المدینة من خالل منائر 

جوامعها التي تجلب األنظار اذ تطل علیها من المرتفعات المجاورة وال سیما وانها تخلو 

) هكتار ، أي بنسبة 6.25غل الجوامع والمقابر مساحة (من العمارات العالیة وتش

%) من المساحة 2.17%) من مجموع المساحة الكلیة للمدینة ، وبنسبة (1.375(

                                        ً                                       المعمورة ، أي ما یعادل ضعف مساحتها تقریبا  في المرحلة السابقة ، والتي بلغت فیها 

  ) هكتار . 3.5(

ً                     عادال  بین المحالت السكنیة                                            ً وفي المدینة أربعة جوامع ومسجد موزعة توزیعا      

) هكتار ، وفي 2.5) بحیث ال تخلو محلة منها وقد شغلت مساحة (- 30–(الخارطة 

المدینة مقبرتان : األولى في الطرف الجنوبي من محلة الوحدة ، والثانیة في الجزء 

  ) هكتار في نهایة هذه المرحلة. 3.75الشرقي من محلة الجماهیر ، وبلغت مساحتها (

                                                             

   174یة المدن ، مصدر سابق ، ص)  جمال حمدان ، جغراف153(
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مقارنة بالمعاییر  2) م2.06الكفاءة الوظیفیة لهذه المؤسسات فهي جیدة اذ بلغت ( اما

  ) .  2م0.125التخطیطیة أنفة الذكر ، والتي حددت حصة الفرد بـ(

  الخدمات الترفیھیة   د.

تع باحلياة ان ساعات العمل الطويلة وكثرة امللوثات داخل املدن استدعت وجود مناطق متخصصة لقضاء وقت الفراغ ، والتم

الطبيعية . وقد عمل اإلنسان على أجياد مثل هذه املناطق الرتوحيية وهي الكازينوهات واملقاهي والسينمات واملسارح وقاعات األلعاب 

                                                                                          ً                         اإللكرتونية ، واملالبس الرياضية ومدن األلعاب واحلدائق العامة واملتنزهات وهذه املؤسسات ليست حكرا  على فئة معينة من ا�تمع .

  

) هكتار ، أي بنسبة 12.75وفي مدینة جلوالء شغلت هذه المؤسسات مساحة (

%) من مساحة المنطقة المعمورة                4.14%) من المساحة الكلیة للمدینة او (2.81(

) 15.7) ، وعند المقارنة مع المرحلة السابقة ، والتي بلغت فیها (-31–( ینظر جدول 

%) ، وهو 20ال هذه المؤسسات قد تراجعت الى نسبة (هكتار یظهر ان نسبة اشتغ

یعود الى اإلهمال الشدید الذي عانت منه وال سیما الحدائق والمتنزهات وعملیات القطع 

، وتجاوز االستعماالت األخرى  2003م وعام 1991الشجارها عقب أحداث عام 

. واهم هذه  علیها فتحولت الحدائق في مركز المدینة الى اكشاك او محالت تجاریة

  المؤسسات هي : 

%) من 59.5) هكتار أي بنسبة (7وتشغل مساحة ( الحدائق والمتنزهات :  أ.

) ولم یجر أي تطور علیها -43–مساحة الخدمات الترفیهیة ( ینظر الجدول   

خالل هذه المرحلة ، بل على العكس من ذلك ، فقد عانت من التدهور اذ قطعت 

  )-30–وتجاوز علیها االستعمال التجاري (تنظر الخارطة أعداد كبیرة من أشجارها ، 

.  
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%) 10.04، أي نسبة ( )154() هكتار1.28: ویشغل مساحة ( مركز الشباب  ب.

من مساحة الخدمات الترفیهیة ، وقد أهمل هذا المركز وتوقفت معظم نشاطاته خالل 

  هذه المرحلة بسبب ظروف الحصار .

%) من مساحة 4.7) هكتار ، أي بنسبة (1وتشغل مساحة (مدینة األلعاب :   ج.

  هذه الخدمات ، وتقع في محلة الطلیعة ، وهي األخرى تعاني من اإلهمال الشدید .

ظهرت هذه المؤسسات خالل عقد التسعینیات  صاالت األلعاب اإللكترونیة ،  د.

أول مرة في المدینة ، ولم تشكل نسبة من أشغال ارض المدینة ، اذ أنها شكلت 

  عمودیا في العمارات التجاریة الواقعة في المنطقة التجاریة المركزیة .  ً ا  استخدام

) هكتار أي بنسبة 1.75وقد شغلت مساحة ( المقاهي والكازینوهات ،  هـ.

%) من مساحة أشغال الخدمات الترفیهیة وتتوزع بین المنطقة التجاریة والشارع 13.7(

ان المدینة ، وزبائن المنطقة التجاریة التجاري ، وخدمات الشارع العام وبتردد علیها سك

.  

وهناك مناطق واسعة مخصصة في التصمیم األساس ساحات خضراء اال أنها   و.

%) من الخدمات 8.9) هكتار ، أي بنسبة (1.13أالن متروكة وقد بلغت مساحتها (

  الترفیهیة وتنتقل حالیا مالعب ریاضیة شعبیة خالیة من المشیدات   .

  )43الجدول (

  2003ات الخدمات الترفیهیة في مدینة جلوالء عام مؤسس

                                                             

 .     2003لسنة  1310مدیریة بلدیة ناحیة جلوالء ، الشعبة الهندسیة ، خارطة التصمیم االساس الرقم )  154(
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  ت

صنف 
المؤسسا

  ت

  عدد المؤسسات  عدد العاملین  المساحة هكتار

  4  9  7.59  الحدائق والمنتزهات  1

  1  11  1.28  مركز الشباب   2

  12  32  1.75  المقاهي والكازینوهات   3

  6  ـ  ـ  صاالت األلعاب اإللكترونیة   4

  1  4  1  مدینة األلعاب   5

  3  ـ  1.13  الساحات الریاضیة الشعبیة   6

  27  56  12.75  المجموع  

  المصدر :الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  . 1/5000خارطة التصمیم األساس مقیاس - 1

  . 11/7/2003المسح المیداني الشامل لهذه المؤسسات بتاریخ - 2

  الخدمات اإلداریة   ھـ.

قلیمها ، وقد  تقوم المؤسسات اإلداریة لمدینة جلوالء                           ٕ              خدماتها الى سكان المدینة وا 

) ، وبلغت ساحتها -31–أنشأت هذه المؤسسات خالل المرحلة السابقة (تنظر الخارطة 

%) من المساحة 0.51%) من المساحة الكلیة للمدینة (0.32) هكتار ، أي نسبة (1.45(
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ابقة التي بلغت المعمورة ولم تشهد هذه المؤسسات سوى تطور طفیف مقارنة بالمرحلة الس

) هكتار ، وذلك بإضافة دائرة المرور وفصل دائرة الزراعة عن دائرة 1.25فیها مساحتها (

       ً  ) شخصا  177) وبلغ عدد العاملین في هذه المؤسسات (-44–الري (ینظر الجدول 

  

  ) 31الخارطة (
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2003

10.20141

241

3531

40.35471

50.16131

60.12121

70.1291

80.08111

90.3682

100.0661

1.4517711

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  بیانات غیر منشورة .،  2003مدیریة الناحیة ، السجل اإلداري لسنة - 1
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  مدیریة البلدیة ، شعبة األفراد ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 2

  دائرة الزراعة ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 3

  دائرة الري ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 4

  غیر منشورة .دار العدالة ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات - 5

  املستوصف البيطري ، سجالت يدوية ، بيانات غري منشورة .-6

   11/12/2003، بتاریخ  مفرزة المرور في المدینةدائرة مرور جلوالء ، مقابلة مع مسؤول - 7

  . 12/12/2003-6الدراسة المیدانیة ، المسح المیداني الشامل لهذه المؤسسات بتاریخ - 8

خدمات البنى   و.
  االرتكازیة

یتوقف نمو المدن وتطورها العمراني ، والذي هو انعكاس للنمو اإلسكاني على 

مدى توفر خدمات البنى االرتكازیة وكفاءتها الوظیفیة ، وتشمل هذه الخدمات الماء 

) 2.19والكهرباء واالتصاالت ، وفي منطقة الدراسة شغلت هذه المؤسسات مساحة (

%) من 0.17لكلیة للمدینة أي بنسبة (%) من المساحة ا0.48هكتار ، أي بنسبة (

) وبذلك تكون قد بلغت اكثر من ثالثة أضعاف -31–المساحة المعمورة فیها (الجدول 

) هكتار ، وبلغ عدد العاملین فیها 0.65مساحتها في المرحلة السابقة والتي بلغت فیها (

  شخصا) . وعلى النحو االتي :114(
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) هكتار ، 1.15ذه المرحلة مساحة (خصصت في ه خدمات الماء والمجاري :  - 1

  النشاء مشروع ماء الشهداء . 

ویجري العمل فیه حالیا لحل مشكلة المیاه التي تعاني منها المدینة (تنظر 

) هكتار 1.5) وبذلك تكون مؤسسات هذه الخدمة قد شغلت مساحة (-31–الخارطة 

)  -45-الجدول%) من مساحة خدمات البنى االرتكازیة (ینظر 68.5أي ما یعادل (

شخصا ) ویعاني سكان المدینة من شحة كبیرة في میاه الشرب وال  75ویعمل فیها (

سیما في المحالت الواقعة على المرتفعات الجبلیة ، اذ یتم الحصول على المیاه فیها 

  بالسیارات الحوضیة مقابل ثمن ، ویامل مشروع ماء الشهداء في حل هذه المشكلة . 

–فال زال التصریف السطحي لمیاه االستعمال (راجع الصورة  اما خدمات المجاري

) هو السائد ، اذ اسهمت طبیعة المنطقة المرتفعة بانسیاب میاه االستعمال الى -18

) اال ان هذا الوادي خلق مشكلة كبیرة ، -1–الوادي المار وسط المدینة (راجع الصورة 

  بیة على الصحة والذوق العام .وهي تجمع المیاه اآلسنة فیه ، وهي ذات تأثیرات سل

) هكتار ، أي بنسبة 0.33: وتشغل خدمات الكهرباء مساحة ( خدمات الكهرباء - 2

%) من مساحة استعمال البنى االرتكازیة ، وجاء توقیع دائرة كهرباء المدینة 15.6(

خلف مدیریة الناحیة حیث تقوم هذه المؤسسة باألشراف وتنظیم توزیع التیار الكهربائي 

قلیمها ، ویعمل فیها (ف )میكا واط ، 10شخصا) وتزود المدینة بنحو ( 38           ٕ                      ي المدینة وا 

) واط/ساعة في 0.330) كیلو واط وبذلك تكون حصة الفرد ( 10000أي ما یعادل (

) واط مقارنة مع المعاییر التخطیطیة المحلیة اذ 92الظروف االعتیادیة وبعجز قدرة (

  . )155(الساعة ) واط /0.422حددت حصة الفرد بـ (

                                                             

 .    5/12/2003)  الدراسة المیدانیة ، لقاء مع المهندس محمد زهیر ، مدیر دائرة كهرباء جلوالء بتاریخ 155(
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الى االن فان  1991وبسبب الظروف االستثنائية التي يعيشها القطر بعد أحداث عام 

المدينة تعاني من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي تستمر لساعات كثيرة يوميا وهذا ما دفع 

ت جزًء السكان الى التعويض عن طريق المولدات الديزل ، والمنتشرة حاليا في المدينة والتي خفف

  من هذه المعاناة لكنها أرهقت كاهل السكان وال سيما ذوي الدخل المحدود .

تشمل هذه الخدمات برید وبرق هاتف جلوالء الواقعة في  خدمات االتصاالت :  - 3

%) من 16.4) هكتار ، أي بنسبة (0.36محلة الطلیعة ، والتي تشغل مساحة (

ون قد بلغت ثالثة اضعاف مساحتها في مساحة اشغال البنى االرتكازیة ، وهي بذلك تك

 19) هكتار فقط وبلغ عدد العاملین فیها (0.11المرحلة السابقة والتي بلغت فیها (

   ً                                                                    شخصا  ) ویاتي هذا التوسع الكبیر بإضافة دائرة محوري جلوالء والخط الضوئي . 

ة وتعمل في المدینة حالیا بدالة بسع 2003والذي توقف العمل فیه بسبب أحداث عام 

) خط ، وعلى وفق المعیار التخطیطي المحلي المعمول به من قبل الشركة 3000(

شخص ) فان الكفاءة  100هواتف ) لكل ( 6العامة لالتصاالت ، والذي حدد (

الوظیفیة لهذه الخدمة جیدة ، اال ان هذه المؤسسة تعاني حالیا من مشكالت كبیرة في 

                              ً  لكهربائي لألسباب المذكورة انفا .عملها بسبب االنقطاعات المستمرة للتیار ا

45

2003

11.5572

20.33381

30.36192
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2.191145

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على :

  . 1/5000مقیاس  1310خارطة التصمیم األساس المرقم - 1

  دائرة كهرباء جلوالء ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 2

  دائرة اتصاالت جلوالء ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 3

  دائرة ماء جلوالء ، الذاتیة ، سجالت یدویة ، بیانات غیر منشورة .- 4

   13/10/2003الدراسة المیدانیة ، ولقاءات مع السادة مدراء هذه الدوائر بتاریخ - 5

  استعماالت األرض ألغراض النقل   .5

) هكتار ، أي بنسبة 109.9تشغل استعماالت النقل يف منطقة الدراسة مساحة كبرية بلغت (

  ) .-31–%) من املساحة املعمورة (ينظر اجلدول 24.3%) من املساحة الكلية للمدينة ، و (24.23(

) ومد - 21-ویرجع ارتفاع نسبة هذا األشغال الى توقیع محطة القطار الصورة (

  خطوط السكك ضمن التصمیم األساسي للمدینة . 

رحلة السابقة والتي %) مقارنة مع الم40وقد بلغت نسبة الزیادة في أشغال النقل (

) ویرجع ذلك إلى إضافة -31-) هكتار (تنظر الخارطة 77.42بلغت مساحة اشغالة فیها (

الذي شهدته المحالت القدیمة . فضال  التوسعمحلة الشهداء خالل هذه المرحلة فضال عن 

) هكتار إلنشاء مراب جدید للنقل الخارجي في محلة الشهداء ، 0.5عن تخصیص مساحة (

  لم یتم العمل به بعد .  والذي

) لعام  2م25وعلى وفق المعاییر التخطیطیة المحلیة ، ولتي حددت صحة الفرد ب(

)2003 ()156( .  

                                                             

 .  52لتخطیط اإلقلیمي قسم المستوطنات ، مصدر سابق ، ص)  وزارة التخطیط ، هیئة ا156(



242 
 

الجیب في وقد فرضت طبیعة المنطقة الجبلیة نوع خاص من السیارات (سیارات  

  ) .-20–المدینة ) ( الصورة 

األراضي المكشوفة                                                                                                    .6

% ) من المساحة 12,2) ھكتار ، أي بنسبة (56.1تضم منطقة الدراسة حالیا مساحة (

حلة السابقة اذ                                                      ً             الكلیة للمدینة ، وھي بذلك تكون قد تراجعت قیمتھا كثیرا  مقارنة بالمر

) ھكتار في تلك المرحلة . ویرجع ذلك الى الزیادة المستمرة في 98.4بلغت مساحتھا (

عدد السكان ، وعدد العوائل اذ زادت الحاجة الى مساكن جدیدة . وعلى الرغم من 

استحداث محلة الشھداء خالل ھذه المرحلة اال ان الطلب العالي على األراضي ظل قائما 

حددات الطبیعیة وطبوغرافیة موضع المدینة والمناطق المجاورة لھا ، فقد ، ولوقوف الم

المكشوفة في مرحلة السابقة ، كما ھو الحال في اتجھ السكان الى أشغال مناطق واسعة من األراضي 

  محلتي الجماھیر والوحدة ، اذ نجد ان السكان قد نحتو لھم من الصخر بیوتا لعدم توفر األراضي البدیلة .

  ) 21-20ة (صور 
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  الخالصة 

 2003الى عام  1989من خالل دراسة المراحل المورفولوجیة المعاصرة والتي تم تحدیدها من عام 

  اتضح ما یلي :

شهدت مدینة جلوالء زیادة كبیرة في عدد سكانها خالل هذه المرحلة رافقها تطور مساحي - 1

محلة جدیدة هي (محلة الشهداء ) فضال عن التوسع على حساب  وعمراني كبیر تمثل باضافة

  االراضي المكشوفة والمتروكة لتوسعات المستقبلیة في المحالت القدیمة .

% من المساحة  57.6استحوذ االستعمال السكني على اعلى نسبة من مساحة المدینة بلغت - 2

% وجاء االستعمال الخدمي 27.5غت المعمورة وجاءت استعماالت النقل بالمرتبة الثانیة حیث بل

% ولم یشكل االستعمال التجاري والصناعي اال نسبة صغیرة بلغت 9.5بالمرتبة الثالثة حیث بلغ 

  % على التوالي .2.8% و 2.6

ظهور نمط معماري جدید هو الدور الراقیة خالل هذه المرحلة ، وتطور عدد المساكن حیث بلغ - 3

  . 1977عدد المساكن في عام وهو ضعف  1997مسكنا عام  4269

تداخالت انماط الدور السكنیة نتیجة لمتغیرات دخل االفراد ، وصغر حجم المدینة ، والتركیب - 4

  االجتماعي واالقتصادي لها .

ولصغر حجم المدینة وسهولة الوصول حافظة المنطقة التجاریة المركزیة على اهمیتها على - 5

  جدیدة .الرغم من ظهور مراكز تجاریة ثانویة 

على الرغم من تشیید منطقة صناعیة جنوب محلة الوحدة اال ان المؤسسات الصناعیة بقیت - 6

متوزعة بین الشارع التجاري والمنطقة التجاریة المركزیة وداخل المحالت السكنیة وخاصة البؤرة 

                                              ً                                  الصناعیة في قلب محلة الوحدة والتي توسعت كثیرا  على حساب الدور السكنیة القدیمة .
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شهد االستعمال الخدمي تطورا كبیرا اذ تضاعف عدد المؤسسات التعلیمیة وظهور المؤسسات - 7

الصحیة الخاصة (عیادات االطباء) خالل هذه المرحلة وتضاعف عدد المؤسسات الدینیة في حین 

  عانت المؤسسات الترفیهیة من االهمال الشدید وخاصة في النصف الثاني من هذه المرحلة .

                              ً                                       تعماالت النقل توسعا مساحیا كبیرا  اال ان كفائة الطرق غیر جیدة ولصغر حجم شهدت اس- 8

  المدینة فقد بقیت اهمیة النقل الداخلي محدودة .

زوال المحددات البشریة من شمال وغرب المدینة والمتمثلة (بمحطة القطار والمعسكر ) اال انه - 9

  طالها االستیطان العشوائي . لم یتم لحد االن التخطیط الستثمار هذه االراضي والتي

شهدت خدمات البنى االرتكازیة تطورا واسعا من حیث مساحة االستعمال وخاصة مشاریع -10

  اسالت الماء واالتصاالت اال انها ذات كفائة متدنیة بسبب الظروف الحالیة التي یعیشها العراق .   
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  الفصل الخامس

  

  العالقات اإلقليمية
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  املبحث االول :اقليـم املدينـة:  

                                                             ً   اإلقلیم هو أي جزء من سطح األرض بغض النظر عن شكل ذلك الجزء دائریا   

كان ام مستطیال او مربعا او غیر منتظم وبغض النظر عن مساحة ذلك الجزء فیمكن 

ان یكون صغیرا جدا او متوسطا او كبیرا . ویعرف اإلقلیم بالمسمى الوظیفي الذي 

. فهو ) 157(جله فیكون إقلیما جغرافیا أو إداریا او سیاسیا او إقلیما خاصایحدد من ا

  .  )158(یمثل الحیز الذي تدور فیه وعلیه فلسفة المكان بأبعاده المختلفة 

ما إقلیم لمدینة فیعرف بأنه المكان الذي یتبع منطقة التجمع الحضري أو یتأثر 

بنفوذها ویتفاعل معها والذي یمثل مجاال في ضوء ما یتمیز به من صفات طبیعیة 

واجتماعیة معینة تعطیه معالم شخصیته ، ولذلك تشبه المدینة واإلقلیم بالكائن الحي 

. فجوهر فكرة المدینة ) 159(الرأس واإلقلیم جسمه الواحد الذي تمثل فیه المدینة دور 

أنها تخدم منطقة تابعة ، واألصل في وظیفتها هو الجانب أو العنصر اإلقلیمي ، 

فهناك تفاعل وثیق بین المدینة وریفها المحیط یتكون من مجموعة من األفعال وردود 

 )160(كل معنى الكلمة األفعال المتبادلة . تنتهي في الواقع بخلق مركزا إقلیمي  متمیز ب

ومثلما تؤثر المدینة في شخصیة اإلقلیم یكون لخصائص االقلیم ومصادره الطبیعیة 

وانتاجه االقتصادي اثر واضح في حیویة المدینة وفي بنیتها الوظیفیة و التخطیطیة 

والعمرانیة فلكل من المدینة واإلقلیم تأثیر في األخر ، واي تأثیر یحصل الحدهما 

                                                             

  30،  ، ص1989)  سعدي  محمد صالح السعدي ، التخطیط اإلقلیمي ، مطابع التعلیم لعالي ، بغدد 157(

   20، ص 1989)  خالص حسني االشعب ، اقلیم المدینة ، مطابع التعلیم العالي ، بغداد ، 158(

،  1996العشاوي ، مدینة صنعاء ، تركیبها الداخلي وعالقاتها اإلقلیمیة ، مصدر سابق ، )  عبد الحكیم ناصر علي 159(

 . 187ص

   405)  صالح حمید الجنابي ، جغرافیة الحضر ، مصدر سابق ، ص160(
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، وال تكون سیادة المدینة على إقلیمها على نمط واحد في كل  )161(ألخر ینعكس على ا

مكان فالغالب أن هذه السیادة تقل تدریجیا بالبعد عنها حتى تتالشى ، ومن المنتظر ان 

ْ                       تكون سیادتها مطلقة على نطاق یقع حولها مباشرة ، ومهما تكن  مسمیات إقلیم المدینة                                                         

)( سعة المجاورة هما فأنها تتألف من نوعین بحسب ال)162( :  

  األقالیم المماسة او الكثیفة وهي ترتبط مباشرة بالمدینة .  .1

األقالیم غیر المجاورة أو الواسعة وهي على الرغم من وجود عالقة لها مع   .2

لظهیر االمدینة فأنها تمتد لمسافات بعیدة عنها ، ومادام األمر هكذا وان اإلقلیم هو 

أثر بها فال یمكن أن تظهر أي مستوطنة بشریة قبل ان الذي یؤثر في لمدینة ویت

یدعوها اإلقلیم إلى الظهور وال یمكن أن تتطور من دون إقلیم یتبعها أو یتفاعل  معها 

                                                             

  186)  عبد الحكیم  ناصر علي العشاوي ، مدینة صنعاء ، المصدر سابق ، ص161(

   ومن جملة هذه المسمیات : تعدد مسمیات اإلقلیم الى درجة كبیرة  

  ) .Field of influenceمجال تأثیر المدینة ( -

  ) .Hinter  landظهیر المدینة ( -

  ) . Complementary  Areaالمنطقة المتممة كما عرفها (كریستالر) ( -

  ) . Urban tractالمیدان الحضري ( -

  ) . City market  Areaإقلیم سوق المدینة ( -

  ) . Trade Areaالمدینة (إقلیم تجارة  -

  ) . Service  Areaمنطقة خدمة المدینة (  -

) . ینظر : خالص حسني االشعب ، اقلیم المدینة ، مطابع التعلیم العالي ، Tributy Areaالمنطقة التابعة ( -

 . 140، ص 1989بغداد ، 

 .   347)  عبد الرزاق عباس حسین ، جغرافیة المدن ، مصدر سابق ص162(



249 
 

. والمدینة قید الدراسة هي األخرى أثرت في شخصیة إقلیمها تأثرت بخصائصه ) 163(

یئته الوظیفیة ومصادره الطبیعیة و إنتاجه االقتصادي إذ انعكس ذلك على ب

  والتخطیطیة والعمرانیة .

ونظرا الستعمال اإلقلیم في مجاالت متعددة واختصاصات كثیرة في العلوم 

االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والتنمویة فضال عن استخدامه في التخطیط 

مفاهیمه واصبح من الصعب وضع  ت، فقد تعدد) 164(الحضري والذي جاء متأخرا 

بین االختصاصات واالزمان المختلفة ، لفقدان أو غیاب إمكانیات تعریف واحد له 

ذا أردنا أن نضع قاسما مشتركا لتعریف اإلقلیم                                     ٕ                                            مشاكل متشابهة تماما بین إقلیمین ، وا 

بین مختلف العلوم . فهو یمثل الحیز لذي تدور فیه وعلیه فلسفة الكان بأبعاده المختلفة 

الحیز لمكاني الذي یتبع مدینة جلوالء ، ویتأثر . واإلقلیم في هذه الدراسة یمثل  )165(

بنفوذها ویتفاعل معها والذي یمثل مجاال في ضوء ما یتمیز من صفات طبیعیة 

واجتماعیة معینة ، تعطیه معالم شخصیته التي تستوجب دراسته من اجل فهمه ، 

  ووضع الحلول المناسبة لمشاكله وتطویره . 

  

                                                             

 .   13خالص حسني االشعب ، اقلیم المدینة ، مصدر سابق ، ص)  163(

كلیة األداب ، جامعة (غیر منشورة ) )  كمال محمد جاسم العاني ، التجمع الحضري لمنطقة حدیثة ، أطروحة دكتوراه 164(

 .  216، ص  1997بغدد ، 

، مكتبة  1ارنة في جغرافیة المدن ، ط)  صبري فارس لهبیتي ، مراكز الخدمات في محافضتي بابل واربیل ، دراسة مق165(

 .  157، ص  1974المنار ، 
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معاییر تحدید 
  إقلیم المدینة :  

لرسم حدود أقالیم المدینة ال بد من معرفة االمتداد الذي تقف عنده حدود تأثیر   

بق بین مجاالت األنشطة اكل نشاط من أنشطتها الوظیفیة المختلفة ، ونادر ما نجد تط

المختلفة ولذلك ال یمكن اعتماد أساس واحد في تحدید اإلقلیم المدني ، ولذلك اعتمدنا 

تأثیر الوظائف األساسیة لتحدید إقلیم مدینة جلوالء ، اذ في هذه الدراسة على مجال 

ّ                                        تمثل المدینة المجال الذي یوفر فرص التس وق و العمل ومراكز توفر الخدمات اإلداریة                                       

والتعلیمیة والترفیهیة وخدمات البنى االرتكازیة فضال عن خدمات النقل التي تخدم 

قلیمها . وقد استخدمت الكثیر من ا لدراسات طرقا كمیة مختلفة مثل               ٕ                                 سكان المدینة وا 

، والتي سنعتمد على بعض منها  الطریقةالمعادالت الریاضیة واإلحصائیة في تحدید 

في تحدید أقالیم منطقة الدراسة ، منها تحلیل  التوقعات نظریة           ( الرسم 

وهي     البیاني ) ، والطریقة التي تعني بالمستقبل ،                                 

( ونظریة القطع ) التي تهدف الى أیجاد نظریة وضع الحد  )(تعد طریقة تنبؤیة 

  . )(الفاصل بین مجال نفوذ مدینتین من خالل نقطة القطع واالنفصال 

                                                             
      : النموذج الریاضي لطریقة التجاذب                                                 F=K                                              
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وسیتم تطبیق المالئم من هذه النظریات بحسب توفر البیانات لتحدید أقالیم 

مدینة جلوالء ، اعتمادا على المسح المیداني وعرضها في خرائط توضح اإلقلیم الكثیف 

جدا والكثیف و المحلي الواسع لعدد من الوظائف المدنیة اذ ان وظیفة واحدة التكشف 

العالقات التي یجب ان تأخذ بالحسبان . ومن خالل عن الحقیقة الكاملة ، الغفالها 

االستبانة والمسح المیداني وسجالت الدوائر الحكومیة والمقابالت الشخصیة راینا 

  االعتماد على المعاییر االتیة : 

  ) معیار النقل.4) المعیار الخدمي (3) المعیار التجاري (2) المعیار اإلداري (1(

  

                                                                                                                                                                                   

= حجم سكان المدینة  m2= حجم سكان المدینة األولى ،  m1=القوة التي یبدلها كل جسم نحو االخر ،  Fاذ ان : 

 Glosson J-An= ثابت قوة الجسم . للمزید من المعلومات ینظر :  K= المسافة بین المدینتین ،  Dالثانیة ، 

Introduction  to  Regional  Planning  London  Htchinson  and ed . , 1978 , P.29 .  

   تعرف نقطة القطع بانها النقطة التي تفصل بین اقلیمین )  A.B  والمدینة التي تقع بینهما والنموذج القانوني (  

  

  لها هو : نقطة القطع =    

  ) A.B  ( المسافة بین المدینتین 

+1  
      Aعدد سكان المدینة 

  Bعدد سكان المدینة   

m1 , m2  

D2  
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  والء أنواع األقالیم في مدینة جل

اإلقلیم   .1
  اإلداري 

                                          ً                             یتمیز اإلقلیم اإلداري بأنه اكثر األقالیم ثباتا  ووضوحا على األقل لحقب زمنیة   

طویلة ، ولذلك یمكن تحدیده بدقة اكثر من غیره من األقالیم ، ومدینة جلوالء هي 

) ،  2كم250) قصبة وبمساحة ( 36المركز االداري لناحیة جلوالء والتي تضم (

معامالتهم  الكمال )166(نسمة )  47119ویرتبط بها جمیع سكانها ، البالغ عددهم ( 

اإلداریة ، وتتركز الوظائف اإلداریة المتمثلة بمختلف المؤسسات والمرافق الحكومیة ( 

مدیریة الناحیة ومركز الشرطة ، دائرة األحوال المدینة ، ومدیریة البلدیة ، ودار العدالة 

هي ، ودائرة الزراعة ، ودائرة الري ، والبیطرة  ، والمالیة ، وخدمات البنى التحتیة ) ف

ذات بعد إقلیمي ، فضال عن ان مثل هذه الوظائف ال یمكن ان تقوم في كل مركز 

قلیمها اذا ما                                                                ٕ               استیطاني او تجمع حضري . وتظهر قوة العالقة اإلداریة بین المدینة وا 

قیست بمقیاس درجة تولیدها لحركة السكان الیومیة في أنحاء المدینة واإلقلیم و أظهرت 

%) من المترددین على مدیریة الناحیة ومركز 42.5بة (الدراسة المیدانیة ان نس

                                                             

  “ Reilly  willim  J " methods for the study of retial ship= وللمزید من المعلومات ینظر : 

university of texas , Bureous of Basiness , No.4 , 1922 , p.15 .  

 1997محافظة دیالى –التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، نتائج التعداد العام للسكان  هیئة)  جمهوریة العراق ، 166(

 م . 
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الشرطة والمالیة هم من سكان المدینة في حین بلغت نسبة عدد المترددین على هذه 

%) من المناطق البعیدة . و 5%)، وهم من سكان ریفها ، و ( 52.5المؤسسات (

% ) هم  42.5 أظهرت الدراسة ان نسبة المترددین على مدیریة النفوس ودار العدالة (

% ) هم من سكان إقلیمها المجاور ، في حین بلغت نسبة 40من سكان المدینة ، و ( 

–% ) (ینظر الجدول  17.5المترددین على هذه المؤسسات من المناطق البعیدة ( 

) ومن خالل المقابالت الشخصیة ، ظهر ان نسبة المترددین یعود الى سعة -46

ا دار العدالة ، وان نسبة عالیة من المهاجرین من نطاق اقلیم الخدمات التي تقدمه

المدینة الى األقالیم المجاورة لم یعملوا على نقل سجالتهم المدنیة الى مقرات أقامتهم 

الجدیدة بسبب الظروف االستثنائیة التي یعیشها القطر منذ اكثر من ربع قرن. وقد 

% ) من 92الري والبیطرة الى ( ارتفعت نسبة المترددین من اإلقلیم الى دوائر الزراعة و 

% ) فقط من المدینة ، ویرجع ذلك الى طبیعة الخدمات التي 8اإلقلیم ، و        ( 

في الریف ، وعلى  ةتقدمها هذه الدوائر اذ انها ترتبط بالزراعة وتربیة الحیوان السائد

)  %61العكس من ذلك فقد وصلت نسبة المترددین الى مدیریة بلدیة جلوالء الى ( 

% ) من خارج الحدود اإلداریة لناحیة 10% ) من اإلقلیم و(29من المدینة ،    و ( 

جلوالء من     ( ناحیتي السعدیة وقره تبه ) اذ ان معظم هذه الخدمات هي ذات طابع 

  مدني . 

   -ولذلك حددت ثالثة أقالیم إداریة لمدینة جلوالء ، وهي :

  

  جلوالء داخل حدودها البلدیة . ویغطي مدینة  اإلقلیم الكثیف جدا :  .1

  وتمد حدود تأثیره مع الحدود اإلداریة لناحیة جلوالء  . اإلقلیم الكثیف :  .2



254 
 

  )  -32-ویمتد خارج حدود اإلقلیم الكثیف (تنظر الخارطة  اإلقلیم الواسع :  .3

  

   

  

  

  

  

  

46

401742.52152.525

401742.51640717.5
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40258395

4024601230410

  

  المصدر :

الدراسة المیدانیة : استجواب المترددین على الدوائر المذكورة لیومي                               -1

  ) من الساعة التاسعة حتى الحادیة عشر صباحا  5/2003/ 13-19 (

  اطالع الباحث على سجالت هذه الدوائر میدانیا ، وهي سجالت غیر منشورة .    -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 32الخارطة (
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  اإلقلیم التجاري   .4

یتمثل المعیار التجاري بخدمات التجارة المفرد والجملة . ویمتد نطاق تجارة 

المفرد الى خارج حدود اإلقلیم اإلداري ( الكثیف ) لیغطي مناطق واسعة من ناحیة 

السعدیة وناحیة قرة تبه وناحیة جبارة ومجموعة من قرى قضاء خانقین المتاخمة لحدود 

) اذ تجهز المدینة أنحاء المنطقة المذكوره كافة -33-ناحیة جلوالء ، (تنظر الخارطة 

بالمنتوجات المختلفة كالمواد الغذائیة والمشروبات والمالبس وأدوات النجارة والحدادة 

والمواد اإلنشائیة والفواكه ، واألدوات الكهربائیة ، فهي السوق المركزي الكبیر لسكان 

والء حالیا مركزا ( مخزنا ) للتجمیع القرى واألریاف والمناطق المجاورة وتعد مدینة جل

  ومركزا ( متجرا للتوزیع ) و قد أظهرت الدراسة 
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% ) من المستجوبین من اإلقلیم یسوقون منتجاتهم 77.3المیدانیة ان ( 

% ) یسوقون منتجاتهم إلى منطقة قریبة منهم ،    و( 17الزراعیة الى المدینة ، و  ( 

  ) . - 47–م أنفسها ( الجدول % ) یبیعون منتجاتهم في مناطقه 5.7

  

  )47جدول (

  ) 2003مكان بیع المنتجات الزراعیة إلقلیم مدینة جلوالء بحسب العینة لعام ( 

  

  مكان بیع المنتجات

6877.3

1517

55.7

  المجموع 
88100

المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على تحلیل بیانات ، الدراسة 

  المیدانیة 

  
% ) من المستجوبین من اإلقلیم الكثیف یفضلون 74وقد أظهرت الدراسة أیضا ان ( 

  % ) یفضلون التسوق من مناطق قریبة منهم  18التسوق من المدینة ، و ( 
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  ) 33الخارطة (
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) ، وتظهر من ذلك قوة -48-% ) فقط یتسوقون من المنطقة نفسها ( الجدول 8و (، 

) وما یعزز قوة الترابط - 33–وتأثیرها في إقلیمها الكثیف ( الخارطة  جذب المدینة ،

قلیمها ، هو غیاب او فقدان مراكز حضریة قریبة منها ، تشكل قوة               ٕ                                                             بین المدینة وا 

  مدینة جلوالء . تنافسیة ام تأثیرا یوازي في أهمیته

48

2003

  مكان التسوق

6574

1618

88



261 
 

88100

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على بيانات ، الدراسة الميدانية . 

أما نطاق تجارة الجملة فقد أسهمت في تحدید أبعاده جملة عوامل طبیعیة 

         ً                                     میناء بریا  یعج بالحركة والنشاط التجاري من خالل  وبشریة جعلت مدینة جلوالء

ً                                الفعالیات التي تقوم بها المدینة التي تجلب لها دخال  من الخارج حدودها ، والتي یمكن                                                  

التعبیر عنها بالفعالیات األساسیة أو الفعالیات التي تؤدیها المدینة بقصد إشباع 

 ً                           را  في تجارة الجملة من ناحیة                         ً     ان مدینة جلوالء تمارس دورا  كبی )167(حاجات سكانها 

قلیمها بالسلع والبضائع وعلى الرغم من                                          ٕ                                      تجهیز مؤسسات تجارة المفرد داخل المدینة وا 

تدخل الدولة بعملیة التوزیع من خالل البطاقة التموینیة أال أن ذلك لم یضعف دورها 

  كثیرا .

  

  إقلیم تجارة الجملة للحبوب وفستق الحقل 
وي جمع الحبوب وفستق الحقل وتصدیرها الى خارج بعال الجملةتمثلت تجارة   

حدود إقلیم المدینة . وقد تمیز إقلیم مدینة جلوالء بإنتاج محصول فستق الحقل بكمیات 

   -كبیرة اذ یتصدر إنتاجه على مستوى القطر . اما عن توزیعه فیمكن تحدید نطاقین :

كم تقریبا  40رها اإلقلیم الكثیف الذي یصل إلى حدود دائرة نصف قط األول :  

، ویشمل كل من المدن ( السعدیة ، قرة تبه ، كفري ، كالر ، المقدادیة ) وتعد هذه 

  المراكز ثانویة النها تقوم بإعادة بیع هذا المحصول الى اإلقلیم الواسع . 

اشرة باملزارعني وعقد صفقات اما النطاق الثاين او اإلقليم الواسع ، فعلى الرغم من قيام عدد من جتار احملافظات باالتصال مب  

مستوى  الشراء والبيع هلذا احملصول ، اال ان مؤسسات جتارة اجلملة يف املدينة فرضت نفسها بان تكون هي ا�هز الرئيسي للمراكز الثانوية على

مراكز ثانوية يف مناطق متعددة  %) من جمموع إنتاج احملصول واليت توزعه بدورها اىل 38.12القطر وقد بلغ جمموع ما حتصله مدينة بغداد ( 

                                                             

 .  127)  حسن محمد حسن ، المقدادیة وظائفها وعالقاتها اإلقلیمیة ، مصدر سابق ، ص167(
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% ) . وذلك الدخاله يف كثري من الصناعات الغذائية ، وحتتل مدينة البصرة 29.12من القطر بينما حتتل مدينة املوصل املرتبة الثانية بنسبة ( 

عه على مراكز ثانوية يف جنوب العراق % ) من جمموع إنتاجه ، اذ تقوم بدورها بتوزي18املرتبة الثالثة يف احلصول على هذا احملصول وبنسبة ( 

  ) .-49-% ) من هذا احملصول وهي اربيل والسليمانية (ينظر اجلدول15) بينما تستلم مراكز ثانوية أخرى بنسبة ( -34- (تنظر اخلارطة 

  

49

15738.12

12029.12

7417.96

419.95

204.85

412100

المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا على الدراسة المیدانیة وكشف سجالت 

  عدد من سجالت مؤسسات تجارة الجملة في المدینة   .
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  )34الخارطة (
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  إقلیم تجارة المواد المصنعة 
موضع مدینة جلوالء بان تكون نقطة التحام بین إقلیمین متباینین طبیعیا  حظي

نتاجیا وعرقیا ، والذي خلق واقعا سیاسیا غیر مستقر انعكس على نشاط المدینة   ٕ                                                                         وا 

ً                                                                   وفعالیتها ، فضال  عن قربها من الحدود العراقیة اإلیرانیة ، والذي أدى إلى رواج التجار  ة               

غیر الشرعیة (التهریب ) للمواد المصنعة خارج القطر ، اذ تقوم مؤسسات تجارة الجملة 

في المدینة بإعادة توزیعها إلى إقلیمها الكثیف والمحلي الواسع ، وقد اسهم هذا النوع 

من التجارة في األساس االقتصادي للمدینة ومن خالل الدراسة المیدانیة ظهر ان نسبة 

ت الحمل المحملة بالبضائع المستوردة والقادمة من مدینة جلوالء %) من سیارا3،42(

%) 9،16%) قاصدة مدینة بعقوبة ، (5،29في طریقها إلى مدینة المقدادیة ، و (

قاصدة مدینة بغداد ، ویظهر انخفاض النسب كلما ابتعدنا عن المدینة لطول المسافة 

دور مراكز توزیع ثانویة الى مختلف أوال وكون المراكز القریبة المقدادیة وبعقوبة تلعب 

ً                                                      أنحاء القطر ، فضال  عن تردي األحوال األمنیة في المرحلة الراهنة ینظر (جدول                  –

) أما أهم السلع المصنعة التي تتعامل بها مؤسسات تجارة الجملة في مدینة -50

و  جلوالء فهي التجهیزات المنزلیة ، البطانیات ، المالبس الجاهزة المواد اإلنشائیة

  الكهربائیات واإلطارات والبطاریات والمواد االحتیاطیة للسیارات .

              ً                                                      وال یفوتنا اخیرا  ان نذكر مساهمة مؤسسة بیع المواشي في تجارة الجملة في   

المدینة ، إذ تقوم هذه المؤسسة بدور الوسیط في تجمیع الحیوانات من مختلف أرجاء 

ً     ارة داخل المدینة ، فضال  عن محافظة دیالى وتوزیع قسم منها على محالت الجز                       

تصدیر الجزء األكبر منها الى محافظات المنطقة الشمالیة و(تهریبها) عبر الحدود 

العراقیة اإلیرانیة ، وعلى الرغم من ان هذه المؤسسة تسهم في األساس االقتصادي 

للمدینة إال انه تعذر على الباحث الحصول على بیانات دقیقة عن نشاطها لغیاب 

ات او السجالت في هذه المؤسسة . وال تختلف مؤسسة بیع الفواكه والخضار الكشوف
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عنها ، اذ تسهم هذه المؤسسة في عملیة تجمیع الفواكه والخضار والتمور وتوزیع قسم 

منها على إقلیم المدینة الكثیف وتصدیر الجزء األكبر الى اإلقلیم الواسع (المنطقة 

  الشمالیة) من القطر .

50

  المقدادیة 
3042.3

2129.5

1216.9

57

34.3

71100

 2004/  6/  31المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا على : الدراسة المیدانیة لیوم 

اذ احصي عدد المركبات واتجاهها في سیطرة ( كباشي ) بالتعاون مع مفرزة المرور من 

  الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا .   

  اإلقلیم الخدمي   .3

  إقلیم الخدمات التعلیمیة   أ.

اذ  1936یرجع تاریخ الخدمات التعلیمیة في مدینة جلوالء إلى عام 

أسست أول مدرسة متوسطة ابتدائیة في المدینة ، في حین یرجع تاریخ 

م مزدوجة مع المدرسة االبتدائیة ، 1956أول مدرسة متوسطة الى عام 
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قلیمها ، اال ان هذا  )168(                                      ٕ       وكانت هذه المدارس هي الوحیدة للمدینة وا 

           ً                                             د تقلص كثیرا  بسبب انتشار المدارس االبتدائیة والمتوسطة في اإلقلیم ق

  مناطق متعددة من المدینة وریفها . 

                                                 ً     ً                وتتدرج هذه الخدمات في أهمیتها ودورها اإلقلیمي نسبیا  تبعا  لدرجة المؤسسة 

 والثاني :ریاض األطفال ،  األول :التعلیمیة لذا یمكن تمییز ثالثة مستویات ، 

المدارس الثانویة والمهنیة ومعهد المعلمات على النحو  والثالث :المدارس االبتدائیة 

األتي : ینحصر نطاق اإلقلیم الخدمي لریاض األطفال داخل الحدود البلدیة للمدینة 

على الرغم من ان ریف المدینة یخلو من هذه الخدمات . اما المدارس االبتدائیة فان 

%) فقط من هذه الخدمات 1.5مها داخل المدینة ، و (%) من خدماتها تقد98.5(

تحصل علیها التجمعات السكنیة الصغیرة المجاورة للمدینة وال سیما مستوطني       ( 

كاطع سالم ، ومرجانة ) . ویرجع سبب انحسار تأثیر هذه المؤسسات في إقلیم المدینة 

  إلى انتشارها الواسع في اإلقلیم . 

یة والمتمثلة بالمدارس الثانویة والتي یتسع مجال نفوذها اما الخدمات التعلیم  

بسبب طبیعة میل هذه المؤسسات إلى التركز اكثر من االنتشار لیصبح مستوى 

المدارس االبتدائیة رافدا یغذي هذا المستوى ورغم وجود اكثر من ثانویة خارج حدود 

طب أعدادا من الطالب المدینة ، أال أن ثانویة جلوالء احتفظت بأهمیتها ، فهي تستق

من مختلف أنحاء اإلقلیم ، لما امتازت به من كادر تعلیمي جید ، وتحقیقها لنسب 

نجاح عالیة مقارنة مع المدارس األخرى وقد أثرت األنظمة المدرسیة في تحجیم 

نطاقات هذه المؤسسات من خالل تطبیق نظام الرقعة الجغرافیة الذي حدد قبول الطلبة 

                                                             

 .  وزارة التربیة مدیریة تربیة محافظة دیالى ، سجالت قدیمة غیر منشورة ) 168(
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                          ً                                   انویة ضمن منطقة سكناهم حصرا  . وقد أسست إعدادیة جلوالء المهنیة في المدارس الث

قلیمها ، وغیاب  1985-1984عام                                        ٕ                ، لكونها المؤسسة الوحیدة ضمن المدینة وا 

مؤسسات مشابهة في المدن المجاورة  (السعدیة قرتبه ، جبارة ) فقد اتسع نطاق تأثیرها 

قبة سجالت هذه المؤسسة لعام ) وعند مرا -35–إلى تلك المناطق (تنظر الخارطة 

م ومقابلة مدیر اإلعدادیة ، ظهر ان نسب الطالب لهذا العام مكونة  2003 – 2002

%) من مدینة 11.1%) من ریفها ، و (19% من مركز مدینة جلوالء ، و (48من 

%) من ناحیة جبارة ، و 6.8%) من ناحیة قرة تبة ، و (12.2السعدیة وریفها ، و (

  ) .  -51–مدینة خانقین (ینظر جدول  %) من ریف3.1(

م فتح معهد أعداد المعلمات ، ولكونه الوحید في المدینة  1995وفي عام   

وریفها وافتقار المناطق المجاورة لمثل هذه المؤسسة فقد توزعت نسب طالباته على 

) % 15.4) من ریفها ، و ( % 15.1) من المدینة ، و ( % 69.2النحو األتي : ( 

قلیمها (ینظر الجدول من مدین   ) . -52–           ٕ                     ة السعدیة وا 

    

  

  ) 35الخارطة (
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أسست مكتبة جلوالء العامة ، وهي تؤدي الدور نفسه الذي تؤديه المؤسسات التعليمية األخرى لوجود ترابط بين  1975وفي عام 

  التدريسية  .  مراجعي المكتبة من طالب المعهد وطالباته والمدارس األخرى والهيأت

  

51
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2003

9847.8

3919

2311.1

2512.2

146.8

63.1

205100

 –                                   ً                               المصدر: الجدول من عمل الباحث اعتمادا  على سجالت مدرسة إعدادیة جلوالء 

  . 12/12/2003الدراسة المیدانیة لیوم 

52

  عدد الطالبات

2769.2

615.4

615.4

39100
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                                ً                                        المصدر: الجدول عمل الباحث اعتمادا  على سجالت معهد أعداد المعلمات في مدینة 

  .   12/12/2003الدراسة المیدانیة لیوم  2004/ 2003جلوالء لعام 

  

  إقلیم الخدمات الصحیة   ب.
   ً      ً                             صحیا  واسعا  من خالل الخدمات التي تقدمها                        ً تضم مدینة جلوالء إقلیما  

مؤسساتها الصحیة ، والمتمثلة بمستشفى جلوالء العام والمركز الصحي الملحق به ، 

ً                                                                          فضال  عن العیادات الطبیة الخاصة والصیدلیات األهلیة ، فمستشفى المدینة الذي یكاد    

المناطق               ً                                              ان یكون متمیزا  في المنطقة جعلها تستقطب المرضى والمراجعین من

المحیطة بها كافة لكونه یحوي على تخصصات طبیة غیر متوفرة في المناطق األخرى 

، اذ یضم مختلف االختصاصات ، وهي ( صالة الطوارئ ووحدة األمراض النسائیة 

واألطفال والباطنیة والصدریة والجراحة والكسور ) وقد اتسع اإلقلیم الصحي للمنطقة ، 

) -36–المجاورة ( قره تبه والسعدیة وجبارة ) (تنظر الخارطة وامتد تأثیرها إلى المدن 

الن المؤسسات الطبیة غیر موجودة في هذه المدن بالكفاءة الوظیفیة نفسها . ومن 

%) من الراقدین في المستشفى هم من المدینة 61خالل الدراسة المیدانیة تبین ان (

%) من 6قرة تبة و (%) من 8%) من ناحیة السعدیة و (11%) من ریفها و(14و(

  ) . -53–ناحیة جبارة (ینظر الجدول 

  

  )53الجدول (

  3/11/2003توزیع الراقدین في مستشفى جلوالء العام لیوم 
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  عدد المشاھدات

1540.6

821.6

616.2

513.5

38.1

37100

المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على سجالت مستشفى جلوالء العام ، 

  الساعة الحادیة عشرة .    3/11/2003الدراسة المیدانیة لیوم 

  

  

  

  

  ) 36الخارطة (
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%) من المدینة ، و 71( نفسه وعلى النحو األتي للیومالعیادة الخارجیة  اأما مراجعو 

%) من ریف خانقین المجاور 2%) من ناحیة السعدیة ، و (6%) من ریفها ، و (17(

%) من ناحیة قره تبه . وقد ظهر من خالل مراجعة سجالت عیادات ألطباء 4، و (

      ً                             ) مریضا  ، موزعین حسب النسب اآلتیة : 373الخاصة ان معدل المراجعین قد بلغ (

%) 5%) من السعدیة ،و (8%) من ریفها ،و (52ینة ، و (%) من سكان المد26(

) وهذا یؤشر -54–%) من قرة تبه ، ینظر (الجدول 9من ریف خانقین المجاور ، و (

مدى فاعلیة الخدمات الطبیة الخاصة في المدینة ، ودورها اإلقلیمي في السنوات 

او فقدانها في األخیرة . وهناك شبة إجماع بین المستجوبین على ان قلة األدویة 

  المؤسسات الصحیة العامة یدفعهم إلى التوجه نحو المؤسسات الصحیة الخاصة . 



273 
 

  )54الجدول (

  عدد المراجعین القاصدین المؤسسات الصحیة لمدینة جلوالء بحسب المنطقة

  عدد المشاھدات

12433

14338

308

349

247

185

373100

  .    4/11/2003املصدر : اجلدول من عمل الباحث اعتمادا على ، بيانات الدراسة امليدانية ليوم 

  إقلیم النقل   .4

رق اإلقلیمیة التي تربط المدینة بما یقع خارجها طیؤثر الموقع في توجیه شبكة ال  

) التي تبدأ node(    . وتمثل المدینة العقدة )169(مما ینعكس على تركیبها الداخلي 

                                             ً                                منها ، وتنتهي الیها طرق النقل مما یجعلها مركزا  للتجمع السكاني ، ولمرور الناس 

الباصات وركابها لتحدید                 ً                                      والبضائع ، وغالبا  ما استعمل متغیر وسیلة النقل العامة ك

. یمتد نفوذ خدمات النقل لمدینة جلوالء لیشمل مناطق واسعة من  )170(إقلیم المدینة 

                                                       ً                   إلقلیم المحیط بها ، ومناطق اخرى خارج حدودها اإلداریة ونظرا  لغیاب  وسائط نقل 

                                                             

 .   19، ص 1982)  خالص حسني االشعب ، مدینة بغداد ، نموها ، بنیتها ، تخطیطها ، بغداد ، 169(

 .  78شعب ، إقلیم المدینة ، مصدر سابق ، ص)  خالص حسني اال170(
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تعود ملكیتها الى القطاع العام فقد اعتمد الباحث على إحصاء عدد المركبات العائدة 

لى القطاع الخاص والمسافرین علیها وحركتهم بین مدینة جلوالء والمناطق التي تؤثر ا

فیها وتتأثر بها ، ولغرض تحدید إقلیم خدمات النقل یمكن تمییز نطاقین األول : 

                ً                                                               النطاق الكثیف جدا  والكثیف . اما النطاق الثاني فیمثل النطاق الواسع . وقد تم حصر 

قلیمها 20قطرها  اإلقلیم الكثیف بدائرة نصف                                     ٕ        كم ، اذ ان مجال الحركة بین المدینة وا 

یجاد المزید من                                                           ٕ                اسهم في تجانس اإلقلیم وتقلیل الفوارق الحضاریة واالقتصادیة وا 

قلیمها ، ومن ابرز أنواع الحركة الیومیة لمدینة جلوالء                                ٕ                                                     العالقات والروابط بین المدینة وا 

منتوجاتهم الزراعیة ( نباتیة وفود مجموعات ریفیة صباح كل یوم حاملین معهم 

وحیوانیة ) ویتخذون من المنطقة التجاریة الثانویة والشارع التجاري الرئیسي واألرصفة 

     ً                                                                         اسواقا  مؤقتة یبیعون فیها منتجاتهم ، وسرعان ما یعودون وقت الظهیرة بعد ان انتهو 

ین من عملیة البیع وشراء ما یحتاجون الیه من سلع ضروریة وكذلك رحلة الموظف

ً  والطالب الیومیة الذین یاتون  من اإلقلیم ثم یعودون مساء الى مناطق سكانهم ، فضال                                                                             

ً  عن حركة سكان الریف باتجاه المدینة إلنجاز معامالتهم في الدوائر الحكومیة فصال                                                                          

عن حركة السكان داخل المدینة بین أطرافها والمركز لمختلف األغراض ویعكس النقل 

قلیمها الكثیف ، وقد اعتمدنا الصیغة وسهولته قوة الترابط و                           ٕ                                    التفاعل بین مدینة جلوالء وا 

الحدیثة لقانون ( الجذب العام ) المعروف ، والذي شاع استخدامه للتعبیر عن قوة 

  .            التفاعل بین مدینتین

 

F=K  

  

M1 . M2  
D2 
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) ، اذ ظهر -55–والمدن المجاورة ینظر (الجدول  وطبق القانون بین مدینة جلوالء  

وقد ظهر ان قوة التفاعل بین ان قوة التفاعل اكبر ما تكون بین مدینة جلوالء وناحیة السعدیة 

مسافر هي اعلى قوة للتفاعل مقارنة مع  1011مدینة جلوالء ومدینة السعدیة والتي بلغت 

البتعاد عن المدینة حیث ظهر ان اضعف المدن المجاورة االخرى وتتراجع قوة التفاعل با

  ) 55     ً            مسافرا  فقط (جدول  122نسبة للتفاعل هو بین مدینة جلوالء ومدینة بعقوبة اذ بلغ 

55

15136

1555681011

2914680528

404145376

7026229210

12786983122

  المصدر : الجدول من عمل الباحث اعتمادا على : 

  م .1990- 1989الدلیل اإلداري للجمهوریة العراقیة لسنة - 1

  . 1997دیالى ، نتائج التعداد العام للسكان محافظة - 2
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اعتماد قانون الجذب العام المستخدم للتعبیر عن قوة التفاعل:                        - 3

      K*
=F  .   والذي سبقت اإلشارة ألیه انفا     ً                            

    

في المدن المحیطة بها ، فقد اعتمدنا قانون تطبیق  ولتحدید مجال تأثیر مدینة جلوالء

) ان تاثیر مدینة جلوالء یتسع باتجاه مدینة -56–نقطة القطع ، فقد ظهر من ( الجدول 

السعدیة وقرة تبه كون المدینتین ذات تأثیر إقلیمي محدود مقارنة مع تأثیر مدینة جلوالء ، 

ة السعدیة وقرة تبه عن مركز محافظة ویعود ذلك إلى طغیان بحیرة حمرین اذ فصلت ناحی

دیالى ومدنها األخرى والطریق الجدید فضال عن كونه ابعد مسافة فانه ال یمر بمدینة 

السعدیة ، والسبب األخر هو ان كل المسافرین من المدن المذكورة الى بغداد او المحافظات 

لى خطوط نقل مباشرة الشمالیة یتحركون عن طریق ( مرآب ) جلوالء إذ تفتقر تلك المدن إ

  بینهما . 

  

وجاءت نقطة القطع بني مدينة جلوالء وخانقني يف منتصف املسافة بني املدينتني كو�ما متقاربتني يف   

قوة تأثريها ، إذ متتاز مدينة خانقني مبوقع حدودي جيد فضال عن أ�ا حتتل مرتبة إدارية أعلى ( مركز قضاء ) 

ومدن املقدادية وبعقوبة وال سيما بعد غرق الشارع القدمي ، ولكون املدينتني  ولبعد املسافة بني مدينة جلوالء

تتمتعان بتأثري إقليمي أوسع فقد جاءت نقطة القطع لصاحلهما على حساب مدى تأثري مدينة جلوالء      ( 

  ) -56–اجلدول 

56

                                                             
بقسمة  K= ثابت اجلذب (مت استخراج قيمة  K= قوة التفاعل ،  Fمت احتساب قوة التفاعل وفق قانون اجلذب العام املشار اليه حيث ان  *

= مربع املسافة بني   D2ينة الثانية ، = سكان املد M2= سكان املدينة االوىل ،  M1املسافة على عدد السكان البالغني للمدينة الثانية ) 

 املدينتني .

M1 . M2  
D2 
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1997

15111399.337)(

292936014.611

40829026.259

705245830.219

12722854437.383

  المصدر :الجدول من عمل الباحث اعتمادا على : 

  م .1990-1989الدلیل اإلداري للجمهوریة العراقیة لسنة - 1

  .  1997نتائج التعداد العام للسكان محافظة دیالى ، - 2

وال یقتصر الدور اإلقلیمي لمدینة جلوالء على المدن المجاورة بل امتد إلى دائرة 

                                            ً  كم ، إذ امتد هذا اإلقلیم الى مدینة بغداد جنوبا  150وصل نصف قطرها إلى اكثر من 

ً         كم ، ومدینة كركوك شماال  بمسافة 197وبمسافة  كم ، ومدن أخرى تقع بینهما 180                     

) ولذلك أمكن تمییز إقلیمیین رئیسیین  -37–) و ( الخارطة  -57–جدول ینظر (ال

  للنقل في مدینة جلوالء هما : 

                                                             
 : استخرجت نقطة القطع من مدینة جلوالء على النحو االتي  

  

نقطة القطع =                                                               =                                    

= 9.336  

 

   المسافة بین المدینتین 

1+  

      السعدیةعدد سكان المدینة 

  عدد سكان المدینة   جلوالء

15  

11139  

30273  

1+  
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ً  كم یشمل المدینة وریفها فضال  20، ویغطي دائرة نصف قطرها  اإلقلیم الكثیف  .1                          

  عن امتداده الى مدن خانقین والسعدیة وقرة تبه وكالر . 

كم 180، یمتد خارج حدود اإلقلیم الكثیف ، بدائرة نصف قطرها  اإلقلیم الواسع  .2

  ، یشمل مدن بغداد ، وبعقوبة ، والمقدادیة ، وكركوك . 
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  ) 37الخارطة (
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المبحث الثاني 
:العالقات  بین 
  المدینة وإقلیمھا 

        ً       ً                     تؤدي دورا  مركزیا  في إقلیمها ، ویتضح  من خالل ما عرض فان مدینة جلوالء

قلیمها هي عالقة                                                              ٕ                هذا الدور من خالل عالقتها اإلقلیمیة ، فالعالقة بین مدینة جلوالء وا 

                                                     ً                     تبادلیة ففي الوقت الذي تعتمد فیه المدینة جلوالء اعتمادا  أساسیا على الموارد 

موارد عن طریق الخدمات االقتصادیة التي یقدمها إقلیمها ، تقوم المدینة بتطویر هذه ال

ً     المختلفة ، فهي تعد أهم نقطة لجمع منتجات هذا اإلقلیم وتسویقها ، وهي فضال  عن                                                                      

  ذلك تقوم بتقدیم الخدمات االجتماعیة لسكان إقلیمها ، كالصحة والتعلیم وغیرها . 

ان الدور الذي تؤدیه مدینة جلوالء للمناطق المحیطة یعكس لنا طبیعة العالقة ،   

ة عن أهمیة إلقلیم في حیاة المدینة ، ومدى قوة التأثیرات المتبادلة بینهما ، وقد والصور 

قلیمها :                                            ٕ          تم تمییز العالقات اآلتیة بین مدینة جلوالء وا 

  العالقات االقتصادیة   .1

قلیمها ، اذ تؤدي المدینة دورا  فعاال  في توجیه تلك العالقات ، وسنؤكد  ً                                تمثل العالقات االقتصادیة أهم الروابط بین المدینة وا       ً                             ٕ                                                

قلیمها على : التجارة والصناعة والزراعة .                                    ٕ                                          في تلك العالقات بین مدینة جلوالء وا 
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  أ .التجـارة: 

المدینة واإلقلیم ، فهي تقوم  تمثل التجارة أهم اوجه العالقات االقتصادیة بین

بدور ( المخزن ) و ( المتجر ) والموزع إلقلیمها ، وبغض النظر عن حجم 

اإلقلیم فهي حلقة االتصال وحیز التعامل بین سكان المدینة واإلقلیم بتجارتي 

  . ) 171(الجملة والمفرد

                                   ً                      وفي الوقت الذي تكون مدینة جلوالء سوقا  مهمة لتصریف منتوجات 

لزراعي المحیط بها ، فهي تستورد من اإلقلیم ومن المدن األخرى ما یحتاج ألیه اإلقلیم ا

سكانها ، وسكان إقلیمها من سلع ( تقوم بتوزیعها بتجارتي الجملة والمفرد ، ولغیاب 

مدن منافسة قریبة فقد ارتبطت المدینة بعالقات تجاریة ممیزة مع إقلیمها الكثیف بینما 

مسافة ظهور مدن منافسة ذات بعد إقلیمي واسع ، وهذا ما یضعف تأثیرها مع عوامل ال

  یمكن مالحظته في إقلیم المدینة المحلي الواسع .

وتقوم المدینة بتلبیة حاجات سكان الریف من خالل مؤسسات تجارة المفرد ،   

ویتم ذلك من خالل رحلة عمل یومیة أو أسبوعیة أو اكثر ، وتؤدي المدینة وظیفة 

والتي تختلف عن تجارة المفرد كونها تسهم في  ) Whole Sale (تجارة الجملة  

األساس االقتصادي للمدینة ، ویقوم هذا النوع من التجارة بتوفیر المواد غیر المتوفرة 

  في اإلقلیم ، وبیعها لتجار المفرد سواء في المدینة أو اإلقلیم . 

اإلقلیم على  % )من المترددین من39.1ظهر من خالل الدراسة المیدانیة ان (  

  %) لغرض البیع والشراء .  13% لغرض البیع ، ( 15،  للتسوقالمدینة 

  العالقات الزراعیة   ب.
                                                             

 .  172المدینة ، مصدر سابق ، ص)  خالص حسني االشعب ، اقلیم 171(
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                    ً                                            تمثل مدینة جلوالء سوقا  استهالكیة كبیرة للمواد الغذائیة المنتجة في 

ریفها سواء كانت مواد نباتیة او حیوانیة اذ تنقل وخاصة السریعة التلف 

وقد اسهم تطور وسائط النقل في تسهیل هذه           ً             منها یومیا  الى المدینة

المهمة . ویشتهر ریف جلوالء بزراعة الخضروات ، وال سیما الطماطم 

ً                                                    والرقي فضال  عن زراعة الحبوب الصیفیة والشتویة         ( الحنطة           

والشعیر ) وقد تقلصت مساحاتها بسبب تدخل الدولة  في عملیة 

مزارعون الى توسیع المساحات تسویقها في عقد التسعینات ، واتجه ال

المزروعة  بفستق الحقل ، وذلك الرتفاع إنتاجیة الدونم الواحد ، وارتفاع 

أسعاره مقارنة بالمحاصیل األخرى ، وعدم تدخل الدولة في عملیة 

تسویقه ، وزیادة الطلب اإلقلیمي والخارجي على هذا المحصول ، ویمثل 

القطر ، وتقوم مؤسسات تجارة ریف جلوالء الیوم أهم مراكز إنتاجه في 

  الجملة بجمع هذا المحصول وتصدیره الى مدن العراق األخرى  . 

ویمارس المزارعون تربیة الحیوان إلى جانب الزراعة في اغلب األحوال 

یمارسون  %) من المبحوثین81، وقد أظهرت الدراسة المیدانیة ان ( 

%) منهم یربیها لغرض 62تربیة الحیوان إلى جانب الزارعة وان ( 

%) لغرض بیعها او بیع منتجاتها 38االستهالك المحلي و         ( 

  داخل المدینة . 

وعلى الرغم من ان بحیرة حمرین قد غطت مساحات واسعة من إقلیم المدینة ، اال ان 

قوانین وضعتها الدولة تمنع الصید في البحیرة                           ً        عملیة صید األسماك محدودة جدا  لوجود 

 ف                    ً                                                     ، وما یتم صیده تجاوزا  على تلك القوانیین یسوق إلى علوه صغیرة تقع على الطر 

  الشمالي من المنطقة التجاریة المركزیة لسد جزء من حاجة سكان المدینة . 
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  العالقات الصناعیة   ج.

المواد األولیة تفتقر منطقة الدراسة الى أهم مقومات الصناعة وهي 

ً                                والطاقة ورؤوس األموال ، فضال  عن ان موقع المدینة المتطرف من                           

الحدود الشرقیة للقطر بعید عن األسواق الرئیسیة في المدن الكبرى . 

قلیمها محدودة جدا                                             ٕ                 ً  وبذلك أصبحت العالقات الصناعیة بین المدینة وا 

ؤسسات لغیاب المشاریع  الصناعیة المهمة . ومع ذلك هناك بعض الم

                        ً        ً                                 الصناعیة والتي أخذت طابعا  اقلیمیا   مثل مقالع الحصو و الرمل والتي 

ارتبطت بها صناعة القطع الكونكریتیة التي تقدم خدماتها إلى سكان 

                                                             ً  المدینة وریفها ، ومن المؤسسات الصناعیة المهمة ، التي أخذت بعدا  

دار في             ً                                            إقلیمیا واسعا  هو معمل الثلج الذي دخلت منتجاته في عقر كل 

المدینة  والریف وعلى مدى اكثر من ربع قرن حتى الوقت الحاضر 

وذلك بسبب تدني كفاءة خدمات الكهرباء ، فهو الصدیق الحمیم الذي ال 

  یفارقه سكان مدینة جلوالء وریفها طیلة اشهر الصیف .

اما مؤسسات صیانة وسائط النقل والمحركات االخرى ، فهي تقدم 

ة وریفها على السواء . وقد أسهمت في زیادة نسبة خدماتها لسكان المدین

%) من 9عدد المترددین على المدینة من اإلقلیم اذ ظهر ان (

  المبحوثین جاء الى المدینة لمراجعة هذه المؤسسات . 

  العالقات اإلداریة   .2
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ان اغلب الخدمات اإلداریة هي ذات طبیعة مزدوجة من حیث خدمة سكان 

قلیمها التا . وتتركز الدوائر الرسمیة كافة  )172(بع لها بصیغة او بأخرى          ٕ            المدینة وا 

لناحیة جلوالء في المدینة ، وبذلك أصبحت المركز اإلداري لسكانها وسكان ریفها 

%) من المبحوثین المترددین على 12المحیط بها . وأظهرت الدراسة المیدانیة ان ( 

  تهم في الدوائر الرسمیة . ، جاؤوا لغرض إنجاز معامال 29/2/2003- 28المدینة لیوم 

  

  العالقات الصحیة   .3

قلیمها التابع ، لما                                                   ٕ                     یمثل مستشفى عام جلوالء أهم مؤسسة صحیة في المدینة وا 

ً  یتوفر به من اختصاصات طبیة دقیقة وأنواع العالج واألجهزة الطبیة الحدیثة ، فضال                                                                           

             ً       وذه لیشمل مدنا  أخرى                                 ً                           عن كادر طبي متقدم ، لذلك اخذ بعدا  ذا طابع إقلیمي ، وامتد نف

خارج اإلقلیم ( راجع إقلیم الخدمات الطبیة الفصل نفسه ) ، وبذلك فقد اسهم في شدة 

قلیمها .                          ٕ           الترابط بین المدینة وا 

  العالقات التعلیمیة   .4

لمدن أي بلد في ضوء  ) Hierarchy System (یمكن أیجاد نظام تراتیبي 

تدرج او تخصص الوحدة التعلیمیة فهناك الجامعة والمعهد والمدارس الثانویة واالبتدائیة 

ومن المؤسسات وهكذا ، مما یعكس درجة مركزیته ، وبالتالي سعة إقلیم كل مدینة 

التعلیمیة التي حظیت ببعد إقلیمي هي ( اإلعدادیة المهنیة ، ومعهد المعلمات ) ، إذ 

                                                             

   189)  خالص حسني االشعب ، اقلیم المدینة ، مصدر سابق ، ص172(



286 
 

قلیمها ، وقد أس                                                           ٕ              همت هاتان المؤسسات في زیادة نسبة الترابط بین مدینة جلوالء وا 

قلیمها .                                              ٕ          فرضت هذه المؤسسات حركة یومیة بین المدینة وا 

  

  العالقات الثقافیة والدینیة   .5

تقاس األهمیة اإلقلیمیة للمنشآت الثقافیة بحسب نسبة الطلبة القادمین من 

قلة نسبة على اإلقلیم والفتقار منطقة الدراسة إلى مؤسسات التعلیم العالي ، انعكس 

  عدد المترددین على المدینة من إقلیمها . 

بات الدینیة أما العالقات الدینیة فتقتصر على أیام الجمع الداء فریضة الصالة والمناس

قلیمها .                                                                       ٕ          ، وهذا ما یؤشر ضعف العالقات الدینیة في األیام االعتیادیة بین المدینة وا 

  

  العالقات االجتماعیة   .6

                    ً             ً                              تؤدي مدینة جلوالء دورا  إقلیمیا مهما  في المنطقة ، من خالل العالقات 

  :   االجتماعیة التي تربط سكانها بسكان إقلیمها وتمتلك هذه العالقات بما یأتي

  الزیارات   ـ

ان معظم سكان مدینة جلوالء هم من أصول مهاجرة ( كما أسلفنا في الفصل 

الثاني ) تركت جذورها في محالت أقامتها السابقة في إقلیمها واإلقلیم المجاورة 

قلیمها .                                                                  ٕ          ، وهذا ما یفسر لنا العالقات االجتماعیة القویة بین سكان المدینة وا 
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%) من المترددین على المدینة هم 11انیة ان ( وقد أظهرت الدراسة المید

لغرض زیارة األقارب ، ولم تتوقف هذه العالقات على مرحلة معینة بل هي مستمرة ، 

وذلك من خالل الهجرة المستمرة للمدینة من إقلیمها وال سیما من الشباب التاركین 

  أهلهم و أقاربهم في اإلقلیم . 

  الزواج   ـ

الجتماعیة التي تحكم سكان مدینة جلوالء وسكان ریفها ان العادات والتقالید ا

هي واحدة ، وذلك لكون سكان المدینة هم أصال ینتمون الى ریفها ، وقد 

انعكست تلك العادات والتقالید االجتماعیة على نسبة عدد المترددین األغراض 

قلیمها باست مرار                                                           ٕ            الزیارة (كما أسلفنا ) الى حدوث المصاهره بین سكان المدینة وا 

قلیمها . وقد أظهرت الدراسة                                                ٕ                            ، مما زاد من قوة الترابط والعالقة بین المدینة وا 

%) من المبحوثین من سكان المدینة قد تزوجوا من إقلیمها 16.3المیدانیة ان ( 

%) من سكان الریف قد تزوجوا من المدینة وهذه النسب جیدة 10.9وان ( 

  والعمل المشترك . ویقف وراءها بالدرجة األولى عامل القرابة 

  ـ عالقات العمل 

قلیمها باتجاهین متعاكسین في                                         ٕ                             تتحرك أعداد كبیرة من سكان مدینة جلوالء وا 

فالعدید من العمال في المدینة یسكنون  ) Commuting (رحلة عمل یومیة 

في ریفها لمزاولة أعمال ال تتوفر في المنطقة ، مما أوجد رحلة یومیة بین 

قلیمها . وتأتي رحلة العمل الیومیة هذه لعدم استطاعت العمال من           ٕ                                                              المدینة وا 

السكن في المدینة ، او مزاولة أعمال إضافیة في الریف ( الزراعة وتربیة 

                                  ً                       یالحظ وفود أعداد من سكان الریف صباحا  إلى المدینة لغرض بیع الحیوان ) و 
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المنتوجات الزراعیة او الحیوانیة عند الظهیرة یعودون إلى قراهم یحملون ما 

  یحتاجون الیه من سلع ولوازم حصلوا علیها من المدینة . 

ن واالتجاه الثاني لرحلة العمل الیومیة هي خروج أعداد من المعلمین والمدرسین م

المدینة الى الریف والعودة بعد الظهر ، فضال عن ان هناك الكثیر من مالكي 

األراضي یسكنون في المدینة ویعملون في أراضیهم من خالل رحلة عمل یومیة 

ومنتظمة . وقد شجعت عملیة جني محصول (فستق الحقل ) والذي یشتهر به إقلیم 

ة یومیة ومنتظمة ، وعلى طول المدینة على خروج أعداد كبیرة من العمال ، وبحرك

موسم الجني ، والذي یمتد الكثر من ثالثة اشهر ، وقد اسهم في هذه الحركة عدم 

توفر المساكن المالئمة والخدمات الضروریة . ان دراسة الحركة الیومیة تكتفها 

صعوبات كبیرة لعدم توفر بیانات دقیقة ، مما جعل الدراسة المیدانیة هي الوسیلة 

.وقد  )(في تقصي الحقائق ، وهي األخرى تحتاج إلى حقب زمنیة طویلة الوحیدة 

                            ً              %) من المبحوثین یترددون یومیا  الى المدینة 13.6اتضح من الدراسة المیدانیة ان (

                          ً                 %) من مجموع المترددین شهریا  السباب اجتماعیة 33السباب اقتصادیة ودینیة ، و (

من المترددین أسبوعیا السباب اقتصادیة %) 42واقتصادیة والعمل وبیع منتجاتهم ، و(

–یترددون السباب اجتماعیة فقط ینظر                  (الجدول %) 11ودینیة ، و(

  )  . -43–) و ( الشكل  -58

  )58الجدول (

  م2003عدد مرات التردد لزیارة مدینة جلوالء من إقلیمها بحسب العینة لعام 

                                                             

    م  2003لم یستطع الباحث تغطیة هذا النوع من الدراسة لظروف قاهرة تمثلت باالنفالت األمني الذي أعقب أحداث عام

  ، واستمر حتى انتهاء مدة البحث .   
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  أسباب التردد   ئویة %النسبة الم  التكرار   عدد مرات التردد 

  اقتصادي   13.6  12      ً  یومیا  

  اقتصادي دیني   42.1  37        ً  اسبوعیا  

  اقتصادي اجتماعي   33.0  29      ً  شهریا  

  اجتماعي   11.3  10      ً  سنویا  

    100  88  المجموع 

  م   .13/12/2003المصدر: الجدول عمل الباحث باالعتماد على استجواب العینة لیوم 

  ) 43الشكل ( 

  16/10/2003نسب عدد مرات التردد لزیارة المدینة جلوالء بحسب العینة لیوم 

  

  

  

  

  

  

  

13.6

%٣٣؛ شھریا 

11.3

42.1

  أسبوعیا
  شهریا

  سنویا

  یومیا
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  ) .- 58–                               ً              المصدر :الشكل عمل الباحث اعتمادا  على (الجدول 

  الهجرة من اإلقلیم إلى المدینة جلوالء 

    ً                                                            غالبا  ما تعزى أسباب الهجرة من الریف إلى المدینة إلى عوامل الطرد 

)Centrifugal( الفاعلة في اإلقلیم وعوامل الجذب ) Centripetal (  السائدة في

                     ً                  ً  من مزایا ، كونها مركزا  إلقلیم واسع ومكانا   . ولما تتمتع به مدینة جلوالء )173(المدینة 

ً                 یوفر فرض عمل جدیدة ، ومستوى افضل من الخدمات فضال  عن إنها المركز                                                

التجاري الوحید في اإلقلیم ، مقابل ذلك تجمعت عوامل الطرد في إقلیمها ، والمتمثلة 

 عن قلة                                                                   ً بقلة الخدمات العامة في الریف بكل أشكالها ورداءة طرق المواصالت ، فضال  

في ریف المدینة لدخول المكننة في العمل الزراعي على نطاق واسع ) (فرض العمل 

والبطالة الموسمیة في الریف ، كل هذه العوامل دفعت سكان الریف إلى الهجرة إلى 

  المدینة . 

%) من العینة من سكان االقلیم 43تبین من الدراسة المیدانیة ان نسبة (

الریف الى المدینة وهذا یعني ان نسبة عالیة من سكان الریف ال یفضلون االنتقال من 

  یترددون في االنتقال الى المدینة متى سنحت الفرصة لهم .

                                                             

 .   185، اقلیم المدینة ، ص)  خالص حسني االشعب 173(

    ان فرص العمل في زراعة محصول فستق الحقل وجنیة معظمها تذهب الى اید عاملة مهاجرة من المحافظة او

 . المحافظات الجنوبیة اذ یعمل هؤالء المهاجرون باجور متدنیة  
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                    ً                                                    تركت هذه الهجرة اثارا  سلبیة على المدینة تمثلت بأنخفاض كفاءة الخدمات على 

ً   اختالف انواعها اذ لم یتناسب التوسع في الخدمات مع النمو السكاني فضال  ع ن ان                                                                 

                         ً      ً                                    المدینة الیوم تعاني ضغطا  شدیدا  على االرض مما ادى ارتفاع اسعارها . 
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  النتائج والتوصيات  
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  النتائج

التي مرت  من خالل دراسة المعطیات الطبیعیة والبشریة والمراحل المورفولجیة

م توصلت الدراسة الى 2003بها المدینة وعالقاتها اإلقلیمیة منذ النشأة حتى عام 

  النتائج االتیة :

الرعیل األول من المدن الباحثین من بعض من الجلوالء مدینة تاریخیة عدها   -1

العربیة اإلسالمیة ، وتبین ان جذورها تمتد الى ابعد من ذلك بكثیر ، وهي الیوم 

م مدن المنطقة المتموجة شرق العراق بین اقلیمین متباینین من حیث احدى اه

  غرافیة واالنتاج والتنوع القومي .و بو الط

اسهم الموقع في نشأة المدینة وتطورها ، وحصانة موضعها جعلها مسرحا   -2

لمعارك الحسم  بین االمبراطوریات المتصارعة في الشرق ، وهذه المعارك اتت 

  الحضاري والمعماري .على موروثها 

محطة قطار جلوالء على اثر االحتالل اإلنكلیزي  للعراق  اءیمكن عد تاریخ انش  -3

  م خط شروع مدینة جلوالء الحدیثة .1918عام 

عمل مناخ منطقة الدراسة شبة الجاف على توقیع مدینة جلوالء على ضفة نهر   -4

  دیالى والتصاقها به .

متسارعا اذ تضاعف عدد سكانها خمسة اضعاف شهدت المدینة نموا سكانیا   -5

خالل النصف الثاني من القرن العشرین مما ادى الى تطور عمراني واسع اال 

مدینة جلوالء  حجمان موضع المدینة المحاصر بالمحددات الطبیعیة والبشریة 

  واكبر مشاكلها الیوم هي صعوبة الحصول على االرض .

  في المدینة . تداخل استعماالت األرض الخدمیة  -6
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تداخل االنماط المعماریة وصعوبة تحدید مناطق محددة لها ، لكونها تخضع   -7

الى متغیرات الدخل لدى األفراد ، فالنسیج المعماري لمدینة جلوالء غیر 

متجانس لكون معظم سكانها الحالیین هم من المهاجرین وكل منهم متأثر 

  بالنمط المعماري في محل اقامته السابقة .

یشكل االستیطان العشوائي نسبة كبیرة من استعماالت االرض السكنیة بشوارعة   -8

ً                                                            العضویة فضال  عن ان دور السكك والتي تشكل نسبة ال بأس بها تمثل حالیا اسوأ            

  نموذج للدور ردیئة النوعیة فهي تفتقر الى كل مقومات السكن .

          ً      ً           وتثر تاثیرا  كبیرا  في االساس  تتصدر الوظیفة التجاریة الوظائف االقتصادیة االخرى ،  -9

  االقتصادي للمدینة .

لصغر حجم مدینة جلوالء وسهولة الوصول فقد انحسر االستعمال التجاري في مركز   -10

  المدینة .

ال تسهم الوظیفة الصناعیة اال بدرجة محدودة في االساس االقتصادي للمدینة لغیاب   -11

  ة على مقومات الصناعة االساسیة .االنطقة الصناعیة الواسعة الفتقار المدین

تداخل االستعمال الصناعي مع االستعمال السكني مما اثر سلبا في راحة السكان   -12

  وحركتهم والسیما في محلة الوحدة .

  ال یتناسب توزیع الخدمات التعلیمیة مع الكثافة السكانیة للمحالت السكنیة .  -13

ً   تدني كفاءة الخدمات الصحیة ، فضال  ع  -14 ن موقعها المتطرف ، والذي یسبب متاعب                               

  كثیرة للمترددین علیها .

  إهمال المساحات المخصصة لالستعمال الترفیهي ، واغفال الموازنة في توزیعها .  -15
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                                       ً                                 یشكل وادي العوسج المار وسط المدینة منظرا  یسيء الى الذوق العام والصحة من   -16

ً        خالل تجمع المیاه األسنة فیه ، فضال  عن انه یمثل احد الملوثات لنهر دیالى اذ                                

  تنقل میاه االستعمال خالله الى النهر .

یعاني سكان المدینة من شحة میاه الشرب ، واغلب السكان یحصلون علیها بواسطة   -17

  السیارات الحوضیة ومقابل ثمن .

  تدني كفاءة خدمات الكهرباء ، والسیما في السنوات االخیرة .  -18

في                            ً        الخدمیة المختلفة یلحق اضرارا  كبیرة  لمیاه االستعماالت التصریف السطحي  -19

  . الصحة العامة ویربك حركة المرور داخل المدینة 

  توزعت المؤسسات توزیعا عادال داخل المدینة .  -20

من اهمال شدید في شبكة النقل الداخلي لعدم تبلیط  تعاني مدینة جلوالء  -21

شوارعها داخل المحالت السكنیة وكثرة النتوءات الصخریة فهي فضال عن ان 

  انظمة شوارعها موازیة النحدار السفح مما زاد صعوبة الحركة فیها .

یعاني مركز المدینة من ، اختناق مروري بسبب مرور الشارع العام وسط   -22

  یاب منافذ اخرى للمنطقة التجاریة المركزیة .المدینة وغ

وبعد اختبار النظریات التقلیدیة للتركیب الداخلي للمدن ظهر ان اقربها لبنیة   -23

  ) . Homer  Hoytالمدینة جلوالء هي نظریة القطاعات لـ (  
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  التوصيات 

الباحث جملة من بعد الدراسة والوصف والتحلیل ، ولتحقق هدف الدراسة یضع 

  التوصیات یأمل ان تسهم في تطویر المدینة خدمة لسكانها وسكان اقلیمها .

  المحافظة والعنایة بمدینة جلوالء الصالتها وامتالكها مقومات البقاء .  -1

ضرورة اعتماد تصمیم اساس جدید للمدینة ، من اجل تنظیم مناطق االستیطان   -2

  .اري الذي یعطي للمدینة خصوصیتهالمعمالعشوائي مع المحافظة على االرث ا

الوقوف بوجه االستیطان العشوائي الذي بدأ یزحف على االرضي التي هجرها   -3

، وضرورة اعتماد مبدأ التخطیط في  2003االستعمال الخاص بعد احداث عام 

  استثمارها لتجنب مشاكل االستعمال العشوائي .

یث ان نشاط المدینة التجاري یؤهلها العنایة بمؤسسات الخدمات التجاریة ، ح  -4

    ً                   حدیدا  في اراضي المعسكر الن تصبح (منطقة تجارة حرة) شرق العراق وت

  .الملغا

تخصیص مناطق صناعیة بعیدة عن االستعماالت االخرى ، وتهیئتها ، ونقل   -5

كل المؤسسات الصناعیة المنتشرة بین االحیاء السكنیة ویمكن استثمار منطقة 

  قعة شمال وشمال شرق محلة الشهداء .التالل الوا

استخدام التقنیات الحدیثة في عملیة تحجیر الجص ، واستخراج المواد االنشائیة   -6

(الحصو والرمل) ومعالجة مشاكل االتربة والغبار المتطایر وذلك بتشجیر 

  ها والمحافظة على منظر المدینة وئالمناطق المحیطة بها لتجنب مسا

  مشروع ماء الشهداء الن مشكلة المیاه ال تتحمل التاخیر . االسراع بتاهیل  -7
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اعادة توزیع المؤسسات التعلیمیة بما یتناسب مع الكثافة السكانیة في المحالت   -8

  السكنیة ، وخاصة في محلتي الطلیعة والوحدة.

اعادة النظر بتوزیع المؤسسات الصحیة بشكل یضمن سهولة الوصول ، كونها   -9

  الوحدة .تتركز في محلة 

  الغاء نظام التصریف السطحي لمیاه االستعمال .  -10

تاهیل وادي العوسج الستقبال میاه االستعمال مع مراعاة شروط الصحة والذوق   -11

العام وذلك بتبطینه بالخرسانة وتغطیته خالل مرورة في المدینة ، مع ضرورة 

میاه النهر من  معالجة هذه المیاه قبل دخولها الى نهر دیالى ، للحفاظ على

  التلوث .

معالجة االختناق المروري في مركز المدینة ویكون اما باستحداث منافذ جدیدة   -12

للمنطقة التجاریة المركزیة ، او إخراج الشارع العام من وسط المدینة الى 

  أطرافها .

تهیئة األراضي في المرتفعات قبل توزیعها واعتمادها للسكن ، واعتماد نظام   -13

ارع الحلزونیة بدال من الطرق الشاعیة المتعامدة مع السطح لیسهل عملیة الشو 

  الحركة والتنقل .

العنایة بالمناطق المخصصة للخدمات الترفیهیة ، واستغالل ضفاف نهر دیالى   -14

النشاء المؤسسات الترفیهیة والعمل على رصف ضفاف النهر بالحجر   

یقاف زحفة باتجاه المدینة .      ٕ                           وا 
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  لخالصةا

مـن خــالل البحــث والتحلیــل للعالقــات االقلیمیــة بـین مدینــة جلــوالء واقلیمهــا واالقــالیم المجــاورة 

  اتضح ما یلي : 

خــص الموقــع مدینــة جلــوالء بــین اقلیمــین متبــاینین فــي الطوبوغرافیــة واالنتــاج فضــال عــن موقعهــا  .1

وتصـدیرها ممـا زاد مـن قـوة  بالقرب من الحدود االیرانیة بـان تكـون نقطـة لتجمیـع السـلع والبضـائع

  كم 180العالقة بینها وبین اقلیمها واتساع نطاق اقلیمها الواسع لیصل الى داءئرة نصف قطرها 

یتصدر اقلیم جلـوالء منـاطق القطـر االخـرى فـي انتـاج فسـتق الحقـل ویصـدر معضـم االنتـاج الـى  .2

  خارج منطقة الدراسة مما اسهم في رسم االساس االقتصادي في المدینة 

یمثـل مـراب مدینــة جلـوالء عقـدة موصــالت مهمـة تـتم الحركــة باتجاهـه مـن اقلــیم المدینـة واقــالیم    .3

المــدن المجــاورة ( الســعدیة ، قــرة تبــة ، جبــارة ،واقلــیم خــانقین المجــاور) لعــدم وجــود خطــوط نقــل 

مباشرة بین تلك المدن والعاصمة بغداد ومدن المحافظات الشـمالیة حیـث تـتم الحركـة عـن طریـق 

مراب منطقة الدراسة مما اسهم في زیادة قوة العالقة بـین المدینـة وهـذه المنـاطق مـن خـالل زیـادة 

  نسبة عدد المترددین علیها . 

ممــا یظهــر قــوة العالقــة بــین  تتركــز جمیــع المؤسســات االداریــة لناحیــة جلــوالء فــي مدینــة جلــوالء .4

  المدینة واقلیمها اذا ما قیست بمقیاس درجة تولیدها لحركة السكان الیومیة .

ــــوالء بعــــض المؤسســــات التعلیــــة مثــــل إعدادیــــة التجــــارة والصــــناعة  .5 ومعهــــد  –تحتكــــر مدینــــة جل

هـا التعلیمـي المعلمات وهذا ما ادى الى زیادة قوة العالقة بین المدینة واقلیمها واتسـاع نطـاق اقلیم

  الكثیف لیشمل المدن المجاورة الفتقارها لمثل هذه المؤسسات .

یحضــى مستشــفى جلـــوالء العــام باهمیــة كبیـــرة للكفــاءة الوضــیفیة التـــي یتمیــز بهــا ممـــا اســهم فـــي  .6

  زیادة نسبة عدد المترددین على المدینة من اقلیمها واالقالیم المجاورة 

الواسعة تاهلها بان تكون منطقة تجارة حرة فـي شـرق العـراق ان موقع المدینة وعالقاتها االقلیمیة  .7

.  

  

  

  

  



299 
 

  املصادر 

  العربية واألجنبية 

  

  

   



300 
 

   العربية المصادر

  الكريم القرآن -

  الكتب-أ

  

االشعب ، خالص حسني ، اقلیم المدینة ، مطابع التعلیم العالي ، بغداد ،   -1

1989 .  

معهد البحوث والدراسات العربیة ، االشعب ، خالص حسني ، المدینة العربیة ،   -2

  . 1982مؤسسة الخلیج العربي للطباعة ، بغداد ، 

االشعب ، خالص حسني ، مدینة بغداد نموها ، بنیتها وتخطیطها ، الموسوعة   -3

  م .1982، دار الحریة للطباعة ، بغداد ،  108الصغیرة ، العدد 

مورفولجیة المدینة ، مطبعة االشعب ، خالص حسني وصباح محمود محمد ،   -4

  . 1990جامعة بغداد ، بغداد ، 

ابو عیاش ، عبداالله یوسف ، التخطیط االقلیمي والتنمیة في المنظور   -5

  م .1983، وكالة المطبوعات الكویت ،  1الجغرافي ، دراسات مختارة ، ط

ابو عیانه ، فتحي محمد ، جغرافیة السكان ، دار الكتب ، االسكندریة ،   -6

  م .1985

ابو الفداء ، عماد الدین اسماعیل ابن احمد ، تقویم البلدان ، دار الطباعة   -7

  م .1850السلطانیة ، 

  م .1982، القاهرة ،  2اسماعیل ، احمد علي ، جغرافیة المدن ، ط  -8
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یل ، روبرت ، فن تخطیط المدن ، ترجمة بهیج شعبان ، مراجعة هزي و اوز   -9

  زغیب ، بیروت .

ادي ، صفي الدین ابن عبد المؤمن ابن عبد الحسن ، مراصد االطالع البغد  -10

على اسماء االمكنة والبقاع ، دار احیاء التراث العربي ، مطبعة عیسى ، 

1954 .  

البالذري ، ابو الحسن ، فتوح البلدان ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاهرة ،   -11

  م . 1959

الحضر ، اسس وتطبیقات ، دار الكتب الجنابي ، صالح حمید ، جغرافیة   -12

  م.1987للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، الموصل ، 

الجنابي ، صالح حمید ، العالقات المكانیة للمؤسسات السیاحیة والترفیهیة في   -13

  م .1980مدینة الموصل ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، 

  م .1985ي جغرافیة المدن ، جامعة الموصل ، الجنابي ، هاشم خضیر ، مدینة دهوك ، دارسة ف  - 14

، دار الكتب ، جامعة الموصل ،  2الحدیثي ، طه حماد ، جغرافیة السكان ، ط  -15

  م .2000الموصل ، 

، مطبعة دار السالم  1، ط 1970- 1950حسن ، صالح فلیح ، تطویر الوظیفة السكانیة لمدینة بغداد الكبرى ،   - 16

  م . 1976، بغداد ، 

  م .1982لحسني ، فاضل باقر واخرون ، المناخ المحلي ، ا  -17

  م 1977حسین ، عبد الرزاق عباس ، جغرافیة المدن ، مطبعة اسعد ، بغداد ،   -18

  م . 1977، دار غریب للطباعة ،  2حمدان ، جمال ، جغرافیة المدن ، ط  -19
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عجم الثاني ، الحموي ، یاقوت ، شهاب الدین ابن عبداهللا ، معجم البلدان ، الم  -20

  م .  1989طهران ، 

الخشاب ، وفیق واخرون ، الموارد المائیة في العراق ، مطبعة جامعة بغداد ،   -21

  م . 1983بغداد ، 

خصباك ، شاكر ، العراق الشمالي ، دراسة في النواحي الطبیعیة والبشریة ،   -22

  م .1973مطبعة شفیق ، بغداد ، 

یة المدن ، مطابع التعلیم العالي ، بغداد ، خطاب ، عادل عبداهللا ، جغراف  -23

  م .1990

الخفاف ، عبد علي ، جغرافیة السكان ، مطبعة جامعة البصرة ، البصرة ،   -24

  م .1986

،  3الخلف ، جاسم محمد ، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة ، ط  -25

  م .1965دار المعرفة ، 

بن داود ، االخبار الطوال ، وزارة الثقافة واالرشاد الزینوري ، ابو حنیفة احمد   -26

  م . 1960، القاهرة ،  1القومي ، االقلیم الجنوبي ، االدارة العامة للثقافة ، ط

  م .1980الزوكه ، محمد خمیس ، دار الجامعات المصریة ، االسكندیة ،   -27

– 1947السعدي ، ریاض إبراهیم ، الهجرة الداخلیة للسكان في العراق ،   -28

  . م 1976 ، مطبعة السالم ، بغداد  1، ط 1957

السعدي ، محمد صالح ، التصمیم الوظیفي في المدینة العربیة القدیمة ، دارسة   -29

  م . 1986حالة مدینة هیت ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 
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 للطباعة الحریة دار ، وتقلباته عناصره الجو ، جمیل الغني عبد ، نالسلطا  -30

  . م1985 ، بغداد ، والنشر

  . م1982 ، عمان ، األردنیة الطبعة جغرافیة مبادئ ، فوزي ، سهوانة  -31

 مكتبة ، 1ط ، اإلقلیمیة وعالقتها وظائفها الكبرى الحلة مدینة ، محمد محمود ، صباح  -32

  . م 1974 ، بغداد ، المنار

 ، األعالم وزارة ، التلوث من وصیانتها العراق في المائیة الموارد ، مهدي ، الصحاف  -33

  . م 1976 ، الحدیثة الكتب سلسلة

  . م1954 ، بغداد ، شفیق مطبعة ، دیالى لواء هو هذا ، خضیر ، عباس  -34

 ، 2ط ، والبشریة الطبیعیة الجغرافیة ، صادق احمد ودولت السید محمد ، غالب  -35

  . م1963 ، االنكلومصریة المكتبة

   م. 1954 ، بغداد ، الرابطة مطبعة ، الشرقیة الخالفة بلدان ، غي ، لستترنج  -36

 ، اإلسالمیة العربیة المدینة وتطور لنشأة التاریخیة العوامل ، عباس مطبعة ، الموسوي  -37

  . م1982 ، بغداد ، الثقافة وزارة منشورات

 العربیة المطبعة ، والبشریة الطبیعیة األسس ، خلف محمد جاسم تعریب ، كوردن ، هتد  -38

  . م 1948 ، بغداد ،

 للطباعة الكتب دار ، المدن جغرافیة ، حسن فلیح وصالح فارس صبري ، الهیتي  -39

  . م2000 ، الموصل ، الموصل جامعة ، والنشر

  م.1979 ، العربیة ضةالنه دار ، السكان جغرافیة ، محمود الفتاح عبد ، وهیبة  -40
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   الجامعية االطاريح و الرسائل-ب

 العراق تحریر في واثرها القادسیة معركة ، مخیلف عبدالحمید أیوب ، األحمر  -1

 ، بغداد جامعة ، رشد) (بن التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، م)636 – هـ15(

1989 .  

 العمرانیة المناطق تخطیط في المناخ اثر ، مدفون الحسن عبد ، رحیل ابو  -2

 ، رشد) (بن التربیة كلیة ، دكتوراه اطروحة ، العراق في السكنیة الدور وتصمیم

  . 1997 ، بغداد جامعة

 التوسع على الضاغطة االستخدامات ، الوارث عبد بن الرشید محمد ، تاتاني  -3

 جامعة ، رشد) (بن التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، الموصل لمدینة المساحي

  . م2000 ، بغداد

 في والهلیوسین البالیسوسین لمناخ الجیومورفیة التركات ، احمد ابتسام ، جاسم  -4

 ، رشد) (ابن التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، العراق شرق حمرین صدور منطقة

  . 203ص ، 2001 ، بغداد ، بغداد جامعة

 ،رسالة حمرین وبحیرة الصدور نطقةم في السیاحیة التنمیة ، مجید سامي ، جاسم  -5

  .  ، م 1999 ، بغداد جامعة ، رشد) (ابن التربیة كلیة ، ماجستیر

 المنطقة في ، الحمضیات زراعة في المناخ عناصر اثر ، نصیف منعم جاسم  -6

 ، بغداد جامعة ، رشد) (ابن التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، العراق من الوسطى

  . 78ص ، م 1999
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 ، ماجستیر رسالة ، االقلیمیة وعالقاتها وظائفها المقدادیة  ، محمد حسن ، حسن  -7

  . 1989 ، بغداد جامعة ، االولى التربیة كلیة

 قضاء على تطبیقیة دراسة ، العراق في المعاكسة الهجرة ، محمد حسن ، حسن  -8

  .1995 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، دكتوراه رسالة ، الخالص

 رسالة ، المدن جغرافیة في دراسة ، الخصیب ابو مدینة ، صبیح سوسن ، حمدان  -9

  م. 1997 ، البصرة جامعة ، التربیة كلیة ، ماجستیر

 ، عنابة مدینة في والصناعیة التجاریة الوظیفة ، عالوه بن المبروك ، حمزان  -10

  . م1982 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، ماجستیر رسالة

- 1987( بعقوبة قضاء في للسكان المكاني التباین ، فیدم رعد ، الخزرجي  -11

  . م2000 ، المستنصریة الجامعة ، التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة ، )2000

 مدینة في التعلیمیة للخدمات المكاني التحلیل ، عواد حسن احمد ، الدلیمي  -12

  . م1999 ، بغداد جامعة ، رشد) (ابن التربیة كلیة ، الرمادي

 ، الكبرى الرمادي مدینة في الصحیة الخدمات ، حسن عبداهللا كمال ، یميالدل  -13

  . م2000 ، االنبار جامعة ، التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة

 ماجستیر رسالة ، الفتوح) فتح (نهاوند معركة ، مهدي العزیز عبد قیس ، الدوري  -14

  . م 2000 ، بغداد جامعة ، رشد) (ابن التربیة كلیة ،

 رسالة ، االقلیمیة وعالقتها تطورها راوه مدینة ، صبري الناصر عبد ، ويالرا  -15

  م.1989 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، ماجستیر
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 ، السكان جغرافیة في دراسة المحمودیة قضاء ، ناصره عبداهللا زهران ، الرواشده  -16

  . م1985 ، اللبنانیة الجامعة ، االنسانیة والعلوم االداب كلیة ، ماجستیر رسالة

 ماجستیر رسالة ، دیالى محافظة في والبزل الري مشاریع علوان حمید ، الساعدي  -17

  . م 1989 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ،

 رسالة ، السكان جغرافیة في دراسة ، دیالى محافظة ، فاضل عباس ، السعدي  -18

  . القاهرة جامعة ، ، دكتوراه

 ، قار وذي ومیسان ، البصرة محافظة في الصغیرة المدن ، مهدي احسان صالح  -19

  . م1996 ، البصرة جامعة ، االداب كلیة دكتوراه رسالة

 كلیة ، دكتوراه اطروحة ، حدیثة لمنطقة الحضري التجمع ، محمد كمال ، العاني  -20

  . م 1996 ، بغداد جامعة ، اآلداب

 جامعة ، ماجستیر رسالة ، دهوك لمدینة المساحي عالتوس ، شیرزاد العزیز عبد  -21

  . م1999 ، اربیل ، الدین صالح

 وعالقاتها الداخلي تركیبها ، صنعاء مدینة ، ناصر الحكیم عبد ، العیثاوي  -22

  . م2000 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، دكتوراه رسالة ، االقلیمیة

 في المجتمعیة للخدمات المكاني التوزیع ، كاظم الحسن عبد عباس ، العیداني  -23

  . البصرة جامعة ، االداب كلیة ، دكتوراه اطروحة ، البصرة مدینة

 تطبیقیة دراسة ، وخصائصها تصنیفها الهوائیة الكتل ، الجبار عبد احالم كاظم  -24

  . م 1991 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، دكتوراه اطروحة ، العراق مناخ على
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 ، دیالى محافظة في للصناعة المكاني التوزیع ، خزعل عباس رخضی ، الكرادي  -25

       . م 1988 ، بغداد جامعة ، التربیة كلیة ، ماجستیر رسالة

 ، الموصل مدینة في الصناعیة االرض استعماالت ، جاسم عاید فواز ، كركجة  -26

  . م 1989 ، الموصل جامعة ، التربیة كلیة

 ، االقلیمیة وعالقاتها وظائفها الفلوجة مدینة ، صالح فیاض احمد ، المحمدي  -27

  . م 1990 ، بغداد جامعة ، اآلداب كلیة ، ماجستیر رسالة

 البادیة لمدن اإلقلیمیة والعالقات الداخلي التركیب ، فیاض احمد ، المحمدي  -28

 جامعة ، االداب كلیة ، دكتوراه أطروحة ، التمر عین ، كبیسة ، رطبة الشمالیة

  . م1999 ، بغداد

 بغداد مدینة في الصناعیة للمواقع المكاني التحلیل ، محمد صباح ، محمود  -29

  . م1976 ، بغداد جامعة ، االداب كلیة ، ماجستیر رسالة ، الكبرى

 اآلداب كلیة ، ماجستیر رسالة ، العراق مدن رئیسیة بغداد ، جمال فالح معروف  -30

  . م 1976 ، بغداد جامعة ،

 ماجستیر رسالة ، هیت لمدینة الداخلي التركیب ، غضیب فیصل لمشع ، المولى  -31

  .  م 2001 ، االنبار جامعة ، التربیة كلیة ،
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  )1ملحق (

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

  استمارة استبانة خاصة بسكان مدينة جلوالء 

  أخي المواطن الكریم 

نشكر تعاونكم معنا سلفا في اإلجابة عن األسئلة الواردة في هذه االستمارة ، 

للمساعدة في إخراج بحثنا الموسوم (مدینة جلوالء دراسة في جغرافیة المدن) بأفضل 

  النتائج لمدینتكم وسكانها واهللا ولي التوفیق .

  

  الباحث

  راهیم حسینبمحسن 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
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) 4الشكل ( 
الھرم السكاني لسكان مدینة جلوالء حسب الفئات العمریة 

 1997الخمسیة لعام 

ذكور اناث 

)  14المصدر : الشكل من عمل الباحث اعتمادا على الجدول (
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